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องค์ประกอบมากมายบ่งชี้ ว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณนี้ เป็ นบุคคลเดี ยวกันที่ เขียนพระธรรมกิ จการของอัครทูต
ประการแรก ชายที่ชื่อ “เธโอฟี ลัส ” เป็ นผูร้ ั บของพระธรรมทั้งสอง (ลก. 1:3; กจ. 1:1) ประการที่สอง
พระธรรมกิจการของอัครทูตอ้างอิงถึงงานแต่ก่อนโดยผูเ้ ขียนคนเดียวกัน ประการที่สาม พระธรรมทั้งสองมี
หัวข้อเหมื อนกันหลายหัวข้อ บางข้อหัวก็ไ ม่ ได้รับ การเน้นอย่า งเดี ยวกันในที่ อื่นใดในพันธสั ญญาใหม่
ประการที่สี่ มี ความคล้ายคลึ งกันทางโครงสร้ างโดยทัว่ ไปและทางรู ปแบบรวมถึ งการใช้โครงร่ างที่ ไขว้
เปลี่ยนและแนวโน้มที่จะจดจ่อที่บุคคลที่เฉพาะเจาะจง
ผูเ้ ขี ยนได้รับความรู ้ ของท่านเกี่ ยวกับชี วิตและพันธกิ จของพระเยซู จากการค้นคว้าแทนที่ จากการสังเกต
ของประจักษ์พยาน (ลก. 1:1-4) ดังนั้น ท่านไม่ได้เป็ นหนึ่งในพวกสาวกที่ได้เดินทางกับพระเยซู
คริ สตจักรเริ่ มแรกระบุว่าผูเ้ ขียนเป็ นลูกา (บางทีย่อมาจาก “ลูกีออส” หรื อ “ลูกานอส”[1]) มาร์ เซี ยนที่
นอกรี ตเป็ นพยานเริ่ มแรกที่สุดที่เรามีต่อการเป็ นผูเ้ ขียนของลูกา (ค.ศ. 135) สารบบมูราทอเรี ยน (ค.ศ. 180)
อ้างอิ งว่าลู กาเป็ นผูเ้ ขี ยนเช่ นกัน สิ่ งนั้นบรรยายว่าท่านเป็ นแพทย์ที่เดิ นทางไปกับเปาโลในการเดิ นทาง
ของท่าน (เปรี ยบเทียบ กจ. 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16; คส. 4:14; ฟม. 24; 2 ทธ. 4:11) ไอเร
เนอัส (ค.ศ. 180-185) เชื่ อเช่นกันว่าลูกาเขียนพระกิ ตติคุณนี้ และเรี ยกท่านว่าสหายที่ “แยกกันไม่ได้” ของ
เปาโล[2] เจอโรมเขียนว่าท่านตายไป ณ ตอนอายุ 84 ปี และไม่เคยแต่งงาน [3] ในทานองเดียวกันต่อมา
บรรพบุรุษคริ สตจักรอ้างอิงถึงลูกาว่าเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนี้
เป็ นที่ชดั เจนว่าลูกาเป็ นคนต่างชาติ (เปรี ยบเทียบ คส. 4:10-14) อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางคนเชื่ อว่า
โคโลสี 4:11 และ 14 ก็ไม่จาเป็ นที่จะหมายถึงว่าลูกาเป็ นคนต่างชาติ และที่วา่ ท่านอาจได้เป็ นคนยิวที่นิยม
กรี ก[4] ธรรมเนี ยมคริ สตจักรระบุ ว่าอันทิ โอกแห่ งซี เรี ยเป็ นบ้านเกิ ดของลู กา แต่นี่ยงั ไม่ได้รับการยืนยัน
ฟี ลิ ปปี มีการสนับสนุ นทางธรรมเนี ยมบางอย่างเช่ นกัน[5] เจ. ซิ ดโลว์ แบกซ์เทอร์ อา้ งว่าเรารู ้ เกี่ ยวกับลูกา
น้อยกว่าผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่คนใดก็ตาม[6]

ลักษณะเฉพาะ
“ในขณะที่การเน้นในมัทธิ วอยูท่ ี่สิ่งที่พระเยซู กล่ าว และในมาระโกอยูท่ ี่สิ่งที่พระเยซู ทา ที่นี่ในลูกา
มันอยูท่ ี่ พระเยซูเอง”[7]
หลักคาสอนหลักต่าง เเกี่ ยวกับศาสนศาสตร์ ระบบที่ ลูกาเน้นคือ พระเจ้า พระเยซู ความรอด (โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การไถ่) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทูตสวรรค์และสิ่ งต่าง เที่จะเกิดขึ้น
“ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณสัมพันธ์คนเดียวที่ใช้คานาม ‘ความรอด’ (โซเทริ อา สี่ ครั้ง [1:69, 71,
77, 19:9]; โซเทริ ออน สองครั้ง [2:30; 3:6]) และ ‘ผูช้ ่วยให้รอด’ (โซเทร์ [1:47; 2:11]), และท่านใช้
คากริ ยา ‘ช่ วยให้รอด’ (ซอดโซ) มากกว่าพระธรรมเล่มอื่นใดในพันธสัญญาใหม่ (แม้วา่ โดยส่ วน
ใหญ่แล้วนี่ก็เนื่องจากความยาวที่มากกว่าของลูกา)”[8]
“ในพระกิตติคุณลูกา วลี สรรเสริ ญพระเจ้ า ปรากฏบ่อยกว่าส่ วนที่เหลือทั้งหมดของพันธสัญญาใหม่
ที่รวมกัน”[9]
มีการเน้นอย่างมากเช่นกันที่พระสิ ริของพระเจ้า การอธิ ษฐาน การอัศจรรย์ แผนการของพระเจ้าที่พระเยซูได้
บรรลุ อิสราเอล การเชื่อ การเป็ นสาวก การยกโทษและพระวจนะของพระเจ้า คาอุปมาประมาณ 20 เรื่ องก็
เฉพาะต่อพระกิตติคุณนี้ ลูกาเชื่อมโยงเหตุการณ์บางอย่างในชีวติ ของพระเยซูเข้ากับประวัติศาสตร์ ทางโลก
อีกด้วย และท่านเน้นถึงการเดินทางสุ ดท้ายของพระเยซูสู่เยรู ซาเล็ม[10]
ลูกาเน้นถึงความห่ วงใยของพระเยซู ที่มีต่อทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อบุคคลต่าง เที่สังคมชาวยิวแห่ งสมัย
ของพระองค์ดูถูก เช่น คนต่างชาติ คนยากจน ผูห้ ญิง เด็ก เ และ “พวกคนบาป” ท่านเขียน “พระกิ ตติคุณ
แห่ งผูท้ ี่เป็ นเบี้ยล่าง”[11] พระกิ ตติคุณเล่มอื่น เไม่นาเสนอพระเยซู ที่มีการทานอาหารเย็นกับบางคนบ่อย
เท่ากับพระกิ ตติคุณนี้ นาเสนอ ลูกาใช้คาศัพท์กรี ก โนมิคอส ซึ่ งหมายถึ ง “ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติ” แทนที่
คาศัพท์ฮีบรู กรั มมาเทอุส ซึ่ งหมายถึง “ธรรมมาจารย์” ท่านเน้นถึงคาสอนเชิ งปฏิ บตั ิของพระเยซู เช่นสิ่ งที่
พระองค์สอนเกี่ยวกับเงิน (เปรี ยบเทียบ บทที่ 12 และ 16)
“ในแง่ของโลกทัศน์ ศาสนศาสตร์ และการนาเสนอเชิ งปฏิบตั ิของหลักการต่าง เนั้น พระกิตติคุณนี้
ก็อธิ บายว่าเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ดีข้ ึนอย่างไร”[12]
ลูกาใช้คาศัพท์ทางการแพทย์มากกว่าที่เราพบในงานเขียนของฮิปโปเครตีสบิดาแห่ งการแพทย์ [13] ลูกา
แสดงความสนใจในจุ ดประสงค์ ความส าเร็ จและการบรรลุ ความสาเร็ จ ท่ านบันทึ กความยินดี ที่ เป็ นผล
มาจากการงานที่ ช่วยให้รอดและรั กษาของพระเยซู การเน้นถึ งการเรี ยกของพระเยซู ที่มีต่อผูค้ นจะกลาย
มาเป็ นสาวกของพระองค์ ท่านพรรณนาถึ งพระเยซู ว่าพึ่งพาที่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และที่ พระบิ ดาผ่าน

ทางการอธิ ษฐาน สุ ดท้าย ลูกาบันทึกหลายตัวอย่างของฤทธิ์ เดชของพระเยซู [14] ชาวมุสลิมนับถือหมวด
พระกิตติคุณและบางทีชาวมุสลิมได้ถูกนามาสู่ ความเชื่ อผ่านทางพระกิตติคุณของลูกามากกว่าพระกิตติคุณ
เล่มใด เเนื่องจากการเน้นต่าง เของมัน
“พระกิ ตติ คุณของลู กาให้ความเข้าใจที่ ครอบคลุ มมากขึ้นถึ งประวัติศาสตร์ ของระยะเวลานั้นแก่
ผูอ้ ่า นมากกว่าพระกิ ตติ คุณเล่ มอื่ น เ ท่า นนาเสนอข้อเท็จจริ ง เกี่ ย วกับชี วิตในโลกของพระเยซู
มากกว่ามัทธิ ว มาระโกหรื อยอห์น”[15]
ลูกาเป็ นพระธรรมที่ยาวที่สุดในพันธสัญญาใหม่ (1,121 ข้อ), มัทธิ วเป็ นที่สอง (1,071 ข้อ), และกิจการของ
อัครทูตเป็ นที่สาม (1,007 ข้อ). (ยอห์นมี 879 ข้อ และมาระโกมี 678 ข้อ) ลูกาและกิจการของอัครทูตเมื่อ
รวมกันมีประมาณ 27 เปอร์ เซ็ นต์ของพันธสัญญาใหม่กรี ก ยิ่งกว่านั้น ลูกาเขียนข้อพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่มากกว่าคนอื่น 2,128 ข้อในลูกาและกิจการของอัครทูต เปาโลเขียนจานวนข้อพระคัมภีร์ที่มาก
เป็ นอันดับสอง (2,032 ข้อ) จากนั้นยอห์น (1,416 ข้อ) จากนั้นมัทธิ ว (1,071 ข้อ) จากนั้นมาระโก (678 ข้อ)
และสุ ดท้ายบรรดาผูม้ ีส่วนน้อยกว่า[16]
“การนาเสนอถึงข้อเท็จจริ งต่าง เก็เต็มที่กว่าในบางด้าน แต่เป็ นหัวข้อน้อยกว่าของมัทธิ วและไหล
ลื่นกว่าของมาระโก”[17]
“พระกิตติคุณของนักบุญลูกาได้ถูกเรี ยกว่าพระธรรมที่น่ารักที่สุดในโลก....มันคงจะไม่ผิดอย่างมาก
ที่จะกล่าวว่าพระกิตติคุณที่สามเป็ นชีวติ ที่ดีที่สุดของพระคริ สต์ที่เคยถูกเขียนขึ้น”[18]
จุดประสงค์ ต่าง ๆ
พระกิตติคุณของลูกาเป็ นหนึ่ งในพระธรรมเล่มต่าง เของพระคัมภีร์ที่กล่าวถึ งจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ลูกา
กล่าวว่าท่านเขียนเพื่อจะบอกเธโอฟี ลัสเกี่ยวกับความแท้จริ งของข่าวประเสริ ฐที่เธโอฟี ลัสได้ยนิ (1:4)
ในกิ จการของอัครทูต ลูกากล่าวว่าท่านก่อนหน้านั้นท่านได้เขียนเกี่ ยวกับสิ่ งต่าง เที่พระเยซู ทรงตั้งต้นทา
และสัง่ สอนก่อนการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ (กจ. 1:1-2) จากนั้นท่านดาเนิ นการต่อไปที่จะบันทึกสิ่ ง
ต่าง เที่พระเยซูทาและสั่งสอนต่อไปหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ผา่ นทางพวกอัครทูตของ
พระองค์ในกิจการของอัครทูต อย่างทึกทักเอานั้น ลูกาเขียนทั้งพระกิตติคุณของท่านและกิจการของอัครทูต
ด้วยมุมมองเพื่อผูฟ้ ังที่ใหญ่กว่าเธโอฟี ลัส
การเน้นที่เฉพาะต่าง เของพระกิ ตติคุณนี้ ช่วยให้เราที่จะระบุถึงจุดประสงค์รองต่าง เ ลูกาแสดงออกถึ ง
ความต้องการอันแรงกล้าที่จะโน้มน้าวผูอ้ ่านของท่านถึ งความน่าเชื่ อถื อของข้อเท็จจริ งต่าง เที่ท่านบันทึก
เพื่ อ ว่า พวกเขาจะเชื่ อในพระเยซู แ ละกลายมาเป็ นคริ ส เตี ย นเช่ น เดี ย วกับ ความส าคัญของสิ่ ง ที่ พ ระเจ้า

ได้ทาในพระคริ สต์[19] ความสนใจเหล่านี้ ก็ชดั เจนในกิ จการของอัครทูตอีกด้วย[20] เป็ นที่ชดั เจนว่าท่าน
เขียนเพื่อจะสงวนการบันทึกถึงเหตุการณ์ต่าง เที่ได้เกิดขึ้นระหว่างพันธกิจในโลกของพระเยซู แต่นกั เขียน
สมัยโบราณบางคนได้เขียนเพียงแค่ที่จะบรรยายพงศาวการของเหตุ การณ์ ต่าง เ[21] พวกเขาเขียนเพื่อจะ
โน้มน้าวผูอ้ ่านของพวกเขาถึ งบางสิ่ งและพวกเขาใช้ประวัติศาสตร์ ที่จะทาอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม ความ
แม่นยาทางประวัติศาสตร์ ก็สาคัญต่อพวกเขา [22]
เราเชื่อว่าพระกิตติคุณของลูกาเป็ นความต่อเนื่ องที่แม่นยาถึงประวัติศาสตร์ ตามพระคัมภีร์ที่พระเจ้าได้สงวน
ไว้ในพระคัมภีร์ พระกิ ตติคุณนี้ จดั ตั้งการปกป้ องความเชื่ อสาหรับคริ สต์ศาสนาที่คงได้เป็ นความสนใจที่
พิเศษต่อคนกรี กเนื่ องจากการเลื อกของลูกาเกี่ ยวกับเนื้ อหา คาศัพท์และรู ปแบบ[23] การปกป้ องความเชื่ อ
จะให้เหตุผลแก่พวกเขาสาหรับความหวังที่อยูใ่ นพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 3:15)
“เป็ นที่ ชัดเจนว่า จุ ดประสงค์ข องลู ก าคื อไม่ ใช่ ที่ จะจัดเตรี ย มรากฐานทางประวัติศ าสตร์ ส าหรั บ
ข่าวสารของคริ สเตียน. … ท่านจัดลาดับ’ เหตุ การณ์ ต่าง เของการบรรยายของท่านเพื่อจะนา
ความสาคัญของสิ่ งเหล่านั้นออกมาเพื่อจะโน้มน้าวเธโอฟี ลัส ผูไ้ ม่ได้สนใจอย่างมากกับประเด็นนั้น
มันได้เกิดขึ้นไหม? เช่นเดียวกับการสื บค้น อะไรได้เกิดขึ้น? และทั้งหมดนั้นมันหมายถึงอะไร? โดย
การจัดเตรี ยมการบันทึกที่สมบูรณ์ มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซู ในความสาคัญของพระองค์ ลูกาหวัง จะ
กระตุน้ ความเชื่อที่ปฏิบตั ิการ”[24]
ผู้อ่านดั้งเดิม
เป็ นที่ชดั เจนว่าเธโอฟี ลัสเป็ นบุคคลจริ ง[25] ชื่ อของเขาเป็ นภาษากรี กและหมายถึง “คนรักของพระเจ้า” ดู
เหมือนว่าท่านเพิ่งได้เป็ นผูก้ ลับใจเชื่ อเมื่อไม่นานนี้ สู่คริ สตศาสนาจากศาสนาต่างชาติของกรี ก ดังนั้นอย่าง
ดั้งเดิ มแล้ว มันดูเหมือนว่าลูกาเขียนเพื่อผูค้ นเช่ นเธโอฟี ลัส ก่อนการกลับใจเชื่ อของเขา เธโอฟี ลัสอาจได้
เป็ นหนึ่ งในผูเ้ กรงกลัวพระเจ้าชาวต่างชาติที่ลูกาอ้างอิงถึ งหลายครั้งในกิ จการของอัครทูต “ผูเ้ กรงกลัว
พระเจ้า” คือคนต่างชาติที่มีการนับถือบางอย่างและผูท้ ี่ตอ้ งการที่จะเรี ยนรู ้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าของพวกยิว
พวกเขามายัง ธรรมศาลาของยิว และฟั ง พระคัม ภี ร์ ข องยิว ที่ ถู ก อ่ า นที่ นั่น การปรั บ ตัวของลู ก าเกี่ ย วกับ
พระกิ ตติคุณของท่านเข้ากับโลกในทางโลกและการอ้างอิงต่าง เของท่านถึ งศาสนายิวก็บ่งชี้ ว่าท่านเขียน
พระกิตติคุณของท่านด้วยการที่มีผคู ้ นเหล่านี้ในความคิด
“สิ่ งมากมายเกี่ยวกับลูกา-กิจการของอัครทูตจะเข้ากับผูอ้ ่านที่เหมือนโครนิเลอัสอย่างดี”[26]
การใช้ข องท่ า นเกี่ ย วกับ ฉบับ เซปทัว จิ นท์แ ละความสนใจของท่ า นในผูเ้ กรงกลัวพระเจ้า บ่ ง ชี้ สิ่ ง นี้ ด้ว ย
ผูเ้ กรงกลัวพระเจ้าได้หันจากพหุ เทวนิ ยมของกรี กไปสู่ เอกเทวนิ ยมของยิว แต่หลายคนจากพวกเขาก็ไม่
คุน้ เคยกับภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมของปาเลสไตน์ ลูกาอธิ บายเรื่ องราวเหล่านี้ สาหรับผูอ้ ่านของท่านเมื่อ

จาเป็ น ผูเ้ กรงกลัวพระเจ้าเป็ นคนต่างชาติผซู ้ ่ ึ งเปาโลพบว่าเป็ นดิ นที่รับเอามากที่สุดสาหรับเมล็ดแห่ งข่าว
ประเสริ ฐ ลูกาเองอาจได้เป็ นหนึ่งในกลุ่มนี้ แม้วา่ ไม่มีหนทางที่จะพิสูจน์หรื อหักล้างความเป็ นไปได้น้ นั
“[ลูกา] เขียนเพื่อจะทาให้คริ สเตียนแห่ งสมัยของท่านแน่ ใจว่าความเชื่ อของพวกเขาในพระเยซู
ไม่ใช่ ความผิดปกติแต่เป็ นเป้ าหมายแท้จริ งที่ซ่ ึ งการรับมือสมัยโบราณของพระเจ้ากับอิสราเอลนั้น
ได้ผลักดันไปสู่ ”[27]
ณ ศตวรรษแรก คนกรี กชาวต่างชาติส่วนใหญ่ได้หยุดเชื่ อในเทพเจ้าและเทพีท้ งั หลายแห่ งเทวตานานของ
พวกเขาและได้ละทิ้งชะตานิ ยม หลายคนจากพวกเขาได้ติดตามศาสนา “ลึกลับ” ทางตะวันออกต่าง เที่
แข่งขันกับคริ สต์ศาสนาสาหรับความจงรักภักดี ของพวกเขา ความเชื่ อทั้งสองนาเสนอพระผูช้ ่ วยให้รอด
แต่ พระผูช้ ่ วยให้รอดของคริ สต์ศ าสนาเป็ นองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่ ไ ด้เป็ นขึ้ นจากตายและเป็ นส่ วนตัว ส่ วน
พระผูช้ ่วยให้รอดของศาสนาลึ กลับต่าง เนั้นไม่เป็ นส่ วนตัวและเป็ นอุดมคติ เป็ นที่ชดั เจนว่าลูกาเขียนเพื่อ
จะโน้ม น้าวคนเหล่ า นี้ ที่จะเชื่ อในพระเยซู และให้พ้ืนฐานทางข้อเท็จจริ ง ที่ หนักแน่ นแก่ พวกเขาสาหรั บ
ความเชื่อของพวกเขา
“ที่ท่านเขียนสาหรับชุมชนคริ สตจักรในเมืองในโลกของกรี กก็แน่นอนพอสมควร”[28]
ลักษณะทางวรรณกรรม
บรรดาผูเ้ ชี่ ย วชาญในรู ป แบบทางวรรณกรรมกรี ก ยอมรั บ รู ป แบบและโครงสร้ า งของลู ก าว่า ยอดเยี่ย ม
[29] ไม่มีใครรู ้ เบื้องหลังทางการศึกษาของลูกา แต่อย่างชัดเจนแล้วท่านมี การฝึ กฝนในการประพันธ์ของ
กรี กเช่ นเดียวกับการแพทย์และความสามารถสาหรับการเขียน ลูกาใช้หลายคาที่ผเู ้ ขียนพระกิ ตติคุณ คน
อื่น เไม่ได้ใช้และหลายคาของคาเหล่านั้นแสดงให้เห็ นถึ งเบื้องหลังทางวรรณกรรมที่กว้างขวาง ท่านใช้
คาศัพท์ทางการแพทย์และทางศาสนศาสตร์ ที่เฉพาะอีกด้วย การใช้ของลูกาเกี่ ยวกับคาแสลงฮีบรู แสดงให้
เห็นว่าท่านรู ้ พนั ธสัญญาเดิมแบบฮีบรู เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การชื่ นชอบของท่านที่มีต่อฉบับเซปทัวจินต์
บ่ง ชี้ ว่า มันเป็ นฉบับที่ ผูอ้ ่า น (ทั้งหลาย) ของท่ า นใช้มากที่ สุ ด บางที ลูก าเป็ นคนต่ างชาติ ที่ มีก ารเปิ ดเผย
อย่างมากต่อคาแสลงฮีบรู จากเปาโลและยิวคนอื่น เ ท่านเป็ นผูเ้ ขียนที่มีทกั ษะพอที่จะใช้ โครงร่ างที่ ไขว้
เปลี่ยน เป็ นเครื่ องมือทางโครงสร้างหลัก[30] “โครงร่ างที่ไขว้เปลี่ยน” เป็ นเครื่ องมือทางวรรณกรรมที่ถูกใช้
โดยทั้งพวกยิวและพวกกรี กที่ ให้เอกภาพต่อการประพันธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของตัวบท กิ จการของอัครทูตก็
มีสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน
ลูกากล่าวซ้ า เรื่ องราวที่คล้ ายกันด้ วยความหลากหลาย อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 1:80; 2:40; 2:52) เครื่ องมือทาง
วรรณกรรมนี้ ช่วยการเรี ยนรู ้ในขณะที่ให้ความเข้าใจถ่องแท้ใหม่เพิ่มเติม ยิ่งกว่านั้นท่านมีแนวโน้มที่จะใช้

คาศัพท์ ที่เฉพาะ อยูบ่ ่อย เในพระคัมภีร์ตอนหนึ่ งหรื อหลายตอนและจากนั้นแทบจะหรื อไม่ใช้หลังจากนั้น
สิ่ งนี้ทาให้คาศัพท์น้ นั โดดเด่นและเรี ยกความสนใจสู่ มนั ที่ที่มนั ปรากฎ[31]
ลูการะบุประเภทของงานของท่านว่าเป็ นการบรรยาย (“เรื่ องราว” ที่เป็ นลาดับ; 1:1) มันเป็ นการบรรยาย
ทางประวัติศาสตร์ ในแง่ที่วา่ มันเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง เที่ได้เกิดขึ้นในอดีตเข้ากับรู ปแบบของเรื่ องราว[32]
วันเวลา
ในเชิงปฏิบตั ิแล้ว นักวิชาการทั้งหมดเชื่อว่าลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่านก่อนท่านเขียนกิจการของอัครทูต
นักวิชาการแนวอนุ รักษ์หลายคนถือว่าท่านเขียนกิ จการของอัครทูตระหว่างการถูกจาคุ กที่โรมครั้งแรกของ
เปาโล ระหว่างที่ซ่ ึ งเส้นเวลาของพระธรรมนี้ สิ้นสุ ดลง (ค.ศ. 60-62) หรื อไม่นานหลังจากนั้น ลูกาเดินทาง
ไปกับเปาโลระหว่างพันธกิจการประกาศอย่างมากของอัครทูตนั้น บางครั้งลูกาก็ไม่ได้อยูก่ บั เปาโล แต่ท่าน
ได้รับใช้ในฐานะเป็ นตัวแทนของเปาโลในคริ สตจักรแห่ งใดแห่ งหนึ่ งของคริ สตจักรทั้งหลายที่ เปาโลได้
ก่ อตั้งรวมถึ ง คริ สตจักรในฟี ลิ ปปี เป็ นที่ ชัดเจนว่าเปาโลเป็ นแหล่ งหลักของลู กาเกี่ ยวกับข้อมูลสาหรั บ
พระกิตติคุณของท่านและกิ จการของอัครทูต อย่างที่เปโตรเป็ นแหล่งหลักของมาระโกสาหรับพระกิตติคุณ
ที่สอง
ลูกาอาจได้เขียนพระกิ ตติคุณของท่านระหว่างการถูกจาคุ กครั้งแรกของเปาโลในโรมพร้ อมกับกิจการของ
อัครทูต อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนเป็ นไปได้มากขึ้นในแง่ของวิธีที่ลูกาแนะนาพระธรรมสองเล่มเหล่านี้ วา่
ท่านเขียนพระกิตติคุณนี้เวลาใดเวลาหนึ่งก่อนกิจการของอัครทูต ลูกามีเวลามากที่สุดที่จะเขียนพระกิตติคุณ
นี้ระหว่างการถูกจาคุกที่ซีซารี ยาของเปาโล (ค.ศ. 57-59, เปรี ยบเทียบ กจ. 24:1—26:32) สาหรับข้าพเจ้าและ
นักเขียนคนอื่น เบางคน นี่ดูเหมือนจะเป็ นวันเวลาที่เป็ นไปได้มากที่สุดของการเขียน[33]
โครงร่ าง
I. บทนา 1:1-4
II. การบังเกิดและวัยเด็กของพระเยซู 1:5-2:52
ก. การป่ าวประกาศถึงการกาเนิดของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา 1:5-25
1. บทนาเกี่ยวกับบิดามารดาของยอห์น 1:5-7
2. การป่ าวประกาศของทูตสวรรค์ต่อเศคาริ ยาห์ 1:8-23
3. การตั้งครรภ์ของเอลีซาเบ็ธ 1:24-25
ข. การป่ าวประกาศถึงการบังเกิดของพระเยซู 1:26-56

1. บทนาเกี่ยวกับมารี ยแ์ ละโยเซฟ 1:26-27
2. การป่ าวประกาศของทูตสวรรค์ต่อมารี ย ์ 1:28-38
3. การเยีย่ มเยียนเอลีซาเบ็ธของมารี ย ์ 1:39-56
ค. การกาเนิดและชีวติ ตอนต้นของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา 1:57-80
1. การตั้งชื่อของยอห์น 1:57-66
2. เพลงแห่งการสรรเสริ ญของเศคาริ ยาห์ 1:67-79
3. การเตรี ยมตัวของยอห์น 1:80
ง. การบังเกิดและชีวติ ตอนต้นของพระเยซู บทที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.

ฉากแห่งการบังเกิดของพระเยซู 2:1-7
การป่ าวประกาศต่อพวกคนเลี้ยงแกะ 2:8-20
การเข้าสุ หนัตของพระเยซู 2:21
การถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร 2:22-38
การพัฒนาของพระเยซูในนาซาเร็ ธ 2:39-40
การเยีย่ มพระวิหารในฐานะเด็กชายของพระเยซู 2:41-50
การเติบโตที่ต่อเนื่ องของพระเยซู 2:51-52

การเตรี ยมตัวสาหรับพันธกิจของพระเยซู 3:1-4:13
ก. พันธกิจของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา 3:1-20
1. การเริ่ มต้นของพันธกิจของยอห์น 3:1-6
2. การประกาศของยอห์น 3:7-18
3. การสิ้ นสุ ดของพันธกิจของยอห์น 3:19-20
ข. การรับบัพติศมาของพระเยซู 3:21-22
ค. ลาดับพงศ์ของพระเยซู 3:23-38
ง. การทดลองของพระเยซู 4:1-13

IV. พันธกิจของพระเยซูในและรอบ เกาลิลี 4:14-9:50
ก. พันธกิจการสอนของพระเยซูและการตอบสนองต่อมัน 4:14-5:11
1. บทนาสู่ พนั ธกิจในกาลิลีของพระเยซู 4:14-15

2. การสอนของพระเยซูในนาซาเร็ ธ 4:16-30
3. พันธกิจของพระเยซูในและรอบ เคาเปอรนาอุม 4:31-44
4. การทรงเรี ยกของเปโตร ยากอบและยอห์น 5:1-11
ข. การเริ่ มต้นของความขัดแย้งกับพวกฟาริ สี 5:12-6:11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การรักษาคนยิวที่เป็ นโรคเรื้ อนของพระเยซู 5:12-16
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1. การเลือกสาวก 12 คน 6:12-16
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ข่ าวสาร
พระกิ ตติคุณแรกนาเสนอพระเยซู ในฐานะกษัตริ ย ์ พระกิ ตติ คุณที่ สองนาเสนอพระองค์ในฐานะผูร้ ั บใช้
พระกิ ตติคุณที่สามนาเสนอพระองค์ในฐานะมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ แบบ มัทธิ วเขียนถึ งพวกยิวเกี่ ยวกับกษัตริ ย ์
ของพวกเขา มาระโกเขียนถึ งพวกโรมันเกี่ ยวกับผูร้ ับใช้ ลูกาเขียนถึ งพวกกรี กเกี่ ยวกับมนุ ษย์ที่ดีเลิศ ชื่ อ
เรี ยก “เมสสิ ยาห์” ก็เหมาะสมมากที่สุดสาหรับพระเยซู ในมัทธิ ว ชื่ อเรี ยก “ผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์” ก็เหมาะสม
มากที่สุดในมาระโก “บุตรมนุษย์” เป็ นชื่อเรี ยกที่เป็ นคุณลักษณะมากที่สุดของการนาเสนอพระเยซูของลูกา
จี. แคมป์ แบล มอร์ แกนเชื่ อว่ามัทธิ วนาเสนอพระเยซู ในฐานะกษัตริ ย ์ มาระโกนาเสนอพระองค์ในฐานะ
ปุโรหิตและลูกานาเสนอพระองค์ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ [34]
ลู ก าเน้นถึ ง งานที่ ช่ วยให้รอดของพระเยซู ใ นพระกิ ตติ คุ ณของท่ า น ท่ า นนาเสนอพระเยซู ใ นฐานะเป็ น
พระผูช้ ่ วยให้รอดของมนุ ษ ยชาติ ท่า นป่ าวประกาศถึ งงานของพระเยซู แห่ งการจัดเตรี ย มความรอดเพื่ อ
มนุ ษยชาติอีกด้วย แรกสุ ดจงสังเกต พระผูช้ ่ วยให้รอดที่ลูกานาเสนอและจากนั้นความรอดที่พระผูช้ ่ วย
ให้รอดได้เสด็จมาเพื่อจะจัดเตรี ยมให้

ลู ก านาเสนอพระเยซู ใ นฐานะเป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดในความสั มพันธ์ ที่ แตกต่ า งสามอย่า ง ท่า นนาเสนอ
พระองค์ในฐานะเป็ นบุตรหัวปี ของเชื้อชาติใหม่ ประการที่สอง ท่านนาเสนอพระองค์ในฐานะเป็ นพี่ชายใน
ครอบครัวใหม่ ประการที่สาม ท่านนาเสนอพระองค์ในฐานะเป็ นพระผูไ้ ถ่ของมนุษยชาติที่หลงหาย
ก่อนอื่ นเราจะพิจารณาแนวคิ ดรวบยอดของลู กาเกี่ ยวกับพระเยซู ในฐานะเป็ นบุ ตรหัวปี ของเชื้ อชาติ ใหม่
ลาดับพงศ์ของลูกา (3:23-38) เปิ ดเผยถึ งการที่ผเู ้ ขียนต้องการให้ผอู ้ ่านที่จะนับถื อพระเยซู อย่างไร มัทธิ ว
สื บเสาะเชื้ อสายของพระเยซู ยอ้ นกลับไปยังดาวิดและอับราฮัมในลาดับพงศ์ของท่านเพื่อจะแสดงถึ งสิ ทธิ์
ของพระองค์ที่จะปกครองในฐานะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล ลูกาสื บเสาะวงศ์ตระกูลย้อนกลับไปยัง
อาดัม ท่านทาสิ่ งนี้เพื่อจะแสดงถึงความเป็ นมนุษย์แท้ของพระเยซู
อย่างไรก็ตาม ลูกากลับไปแม้กระทัง่ ไกลกว่านั้นไปยังพระเจ้า สิ่ งนี้ บ่งชี้ วา่ พระเยซู ไม่ใช่แค่มนุ ษย์อีกผูห้ นึ่ ง
ที่สืบเชื้ อสายมาจากอาดัม อย่างที่อคั รทูตเปาโลเรี ยกพระองค์น้ นั พระองค์ทรงเป็ น “อาดัมสุ ดท้าย” (1 คร.
15:45) อาดัมแรกที่พระเจ้าได้ต้ งั ไว้ในโลกนี้ได้ลม้ เหลวและทาให้เชื้อชาติของเขาถลาเข้าไปสู่ บาปและความ
ตาย อาดัมสุ ดท้ายที่พระเจ้าได้ต้ งั ไว้ในโลกไม่ได้ลม้ เหลว แต่ได้ช่วยเชื้ อชาติของพระองค์ให้รอดจากบาป
และนาชีวติ ใหม่มายังพวกเขา มนุษย์คนแรกเริ่ มต้นพันธสัญญาเดิม แต่ที่จะใช้ชื่อเรี ยกอีกอย่างตามเปาโลนั้น
“มนุษย์คนที่สอง” (1 คร. 15:47) เริ่ มต้นพันธสัญญาใหม่ อย่างที่อาดัมได้นาเชื้ อชาติเดียว ดังนั้นพระเยซู ก็นา
เชื้ อชาติใหม่ “อาดัม” ทั้งสองเป็ นมนุ ษย์จริ ง ดังนั้น ชายทั้งสอง นา เชื้ อชาติจริ งของมนุ ษยชาติ ลูกาถื อว่า
พระเยซูประสบความสาเร็ จส่ วนอาดัมล้มเหลว และได้ไถ่โทษการละเมิดของอาดัม
สาหรับพระเยซู ที่จะขจัดผลลัพธ์ต่าง เของการล้มลงของอาดัม พระองค์จาต้องมาเป็ นมากกว่ามนุ ษย์ที่ดี
พระองค์จาต้องมาเป็ นมนุ ษ ย์ที่ส มบูรณ์ แบบ มนุ ษย์ที่ไร้ บาป ดังนั้นลู กาเน้นถึ งการไร้ บาปของพระเยซู
แรกเริ่ มแล้วท่านทาสิ่ งนี้ ในการบันทึกของท่านเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู ลูกาเน้นถึงการตั้งครรภ์โดย
หญิงพรหมจารี ยข์ องพระเยซู พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่มนุษย์บาปเป็ นบิดาของพระเยซู พระเจ้าถือว่าผูช้ าย
มีความรับผิดชอบในครอบครัวมนุ ษย์ บรรดาสามีมีความรับผิดชอบต่อบรรดาภรรยาของพวกเขา (อฟ.
5:23-24) บรรดาพ่อมีความรับผิดชอบต่อลูกเของพวกเขา (อฟ. 6:4) พระเจ้าให้อาดัมไม่ใช่เอวารับผิดชอบ
ต่อพงศ์พนั ธุ์ของเขา (ปฐก. 3:17-19)
มนุ ษย์เป็ นคนบาปเนื่ องด้วยสามเหตุ ผ ลที่ แยกกัน ประการที่ หนึ่ ง เราเป็ นคนบาปเพราะเรากระท าบาป
ประการที่สอง แม้วา่ เราไม่เคยทาบาปสักอย่างเดียว เรายังคงเป็ นคนบาปเพราะว่าเรารับธรรมชาติมนุ ษย์บาป
เป็ นมรดก เป็ นที่ชดั เจนว่าธรรมชาติน้ ี มาทางบรรพบุรุษของเรา (ความเชื่ อถื อที่ว่าจิ ตวิญญาณสื บทอดจาก
บิดามารดาพร้อมกับร่ างกาย; เปรี ยบเทียบ ฮบ. 7:9-10) ประการที่สาม เราเป็ นคนบาปเพราะว่าพระเจ้าได้ใส่
ความผิดแห่ งบาปของอาดัมเข้าไปในเราเพราะว่าเขาเป็ นหัวหน้าของเชื้ อชาติและเราเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของเขา
ในฐานะเป็ นตัวอย่างประกอบของอิทธิ พลสามอย่างนี้ จงพิจารณาเด็ก เขาเป็ นสิ่ งที่เขาเป็ นเนื่ องด้วยเหตุผล

สามประการคื อ การกระทาส่ วนตัวของเขา พ่อแม่ของเขาและการเป็ นพลเมืองของเขา (ประเทศที่เขาได้
เกิดมา) สิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดทาให้เขาเป็ นสิ่ งที่เขาเป็ น ไม่ใช่แค่การกระทาของเขา
พระเยซูไม่ใช่คนบาป พระองค์ไม่ได้ทาบาปใด เ ประการที่สอง พระองค์ไม่ได้สืบทอดธรรมชาติบาปจาก
บิดาที่เป็ นมนุ ษย์ของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาแท้ของพระองค์ ประการที่สาม พระเจ้า
ไม่ได้ใส่ บาปของอาดัมเข้าไปในพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทรงเป็ นพงศ์พนั ธุ์โดยตรงของพระเจ้าและดังนั้นก็
เป็ นหัวหน้า ของเชื้ อชาติ ใ หม่ พระเจ้าให้ชีวิตแก่ อาดัม แรกโดยการระบายลมหายใจแห่ ง ชี วิตเข้า ไปใน
ร่ า งกายที่ พ ระองค์ ไ ด้ส ร้ า ง ในท านองเดี ย วกัน พระเจ้า ให้ ชี วิ ต แก่ อ าดัม ที่ ส องโดยการใส่ ชี วิ ต แบบ
พระเจ้าของพระองค์เข้าไปในร่ างกายที่พระองค์ได้สร้างนัน่ คือร่ างกายของมารี ย ์
หลักคาสอนเกี่ ยวกับการบังเกิ ดจากหญิ งพรหมจารี สาคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันจัดตั้งการไร้บาปของมนุ ษย์
ในสองหรื อสามทางโดยวิธีที่ผคู ้ นกลายมาเป็ นคนบาปคือ ธรรมชาติบาปที่สืบทอดมาและการใส่ บาปของ
อาดัมเข้าไป ถ้าหญิงพรหมจารี ไม่ได้ต้ งั ครรภ์พระเยซู จากนั้นพระองค์ก็เป็ นคนบาป ถ้าพระเยซู เป็ นคนบาป
จากนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคนบาปได้
วิธีหนึ่ งที่คนเราจะกลายเป็ นคนบาปก็โดยการทาบาป ลู กาแสดงให้เห็ นว่าพระเยซู ไม่ได้ท าบาปในการ
บันทึกของท่านเกี่ยวกับการถูกทดลองของพระเยซู 4:1-13)
ในถิ่ น ทุ ร กัน ดาร ซาตานท าให้ พ ระเยซู อ ยู่ ภ ายใต้ก ารทดลองที่ ห นัก หน่ ว งที่ สุ ด ต่ า ง เที่ ม นุ ษ ย์เ ผชิ ญ
ซาตานมุ่งการทดลองสามอย่างของพระเยซู ไปที่สามด้านของบุคลิ กภาพของมนุ ษย์ที่จดั ตั้งความเต็มที่ของ
การมี อยู่ของมนุ ษย์ สามด้านเหล่ านี้ คือการทา (ตัณหาของเนื้ อหนัง) การมี (ตัณหาของตา) และการเป็ น
(ความหยิง่ ของชีวติ ) สามด้านเหล่านี้เป็ นสามด้านที่ซ่ ึ งซาตานได้โจมตีเอวา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 3:1-7)
มนุ ษย์คนแรกได้ลม้ เหลวในสวน สภาพแวดล้อมที่ดีที่นาไปสู่ การต่อต้านการทดลอง มนุ ษย์คนที่ สองได้
พิชิตการทดลองในถิ่ นทุ รกันดาร สภาพแวดล้อมที่แย่ที่นาไปสู่ การยอมต่อการทดลอง แทนที่ จะแสดงให้
เห็นทุกหนแห่งในชีวติ ของพระเยซู ที่วา่ พระองค์ไม่ได้ทาบาป ลูกาก็แสดงให้เห็นว่าในการทดลองที่สุดยอด
แห่งชีวติ ของพระองค์น้ นั พระเยซูไม่ได้ทาบาป อย่างไรก็ตาม ท่านดาเนิ นการต่อไปที่จะบันทึกความขัดแย้ง
ของพระเยซู ก ับ ซาตาน พวกปี ศาจและบาปตลอดชี วิ ต ของพระองค์ การบัน ทึ ก ของลู ก าเกี่ ย วกับ การ
เผชิญหน้าเหล่านี้แสดงถึงการไร้บาปของพระเยซูอีกด้วย
ณ การจาแลงพระกาย (9:28-36) พระเจ้าป่ าวประกาศว่าพระบุตรของพระองค์เป็ นที่ยอมรับต่อพระองค์ นี่
หมายถึงว่าพระองค์ทรงไร้บาป
ประการที่สอง ลูกาไม่เพียงแต่นาเสนอพระเยซูในฐานะเป็ นหัวหน้าของเชื้ อชาติใหม่เท่านั้น แต่ท่านนาเสนอ
พระเยซูในฐานะพี่ชายในครอบครัวใหม่อีกด้วย เนื่องจากว่าพระเยซูเป็ นหัวหน้าของเชื้ อชาติใหม่ เราอาจคิด

ว่าลูกาคงได้นาเสนอพระเยซู ในฐานะบิดา พระเยซู เป็ นผูแ้ รกและดังนั้นก็เป็ นแหล่งของทุกสิ่ งที่ติดตามมา
ในเชื้ อชาติที่พระองค์จดั ตั้ง อย่างไรก็ตาม ลูกาเน้นถึงความเหมือนของพระเยซู กบั บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นเชื้ อชาติ
ใหม่ พระองค์เป็ นเหมือนพี่ชายต่อเราผูม้ ีชีวิตใหม่ทางพระองค์ นี่ ไม่ใช่ ที่จะปฏิ เสธความเป็ นพระเจ้าของ
พระองค์ ในแง่หนึ่ง พระองค์ทรงแตกต่างจากเราอย่างสิ้ นเชิง เนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า อย่างไร
ก็ตาม ลูกาเน้นถึงแง่ที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงเป็ นเหมือนเรา นัน่ คือความเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ น
หนึ่งในเรา —เป็ นมนุษย์เต็มที่
ลูกานาเสนอพระเยซูในฐานะเป็ นมนุ ษย์ท่ามกลางมนุ ษย์ จากผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งหมดนั้นท่านก็ตอ้ งการ
ให้ผอู ้ ่านของท่านที่ จะชื่ นชมข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู ทรงเป็ นบุคคลจริ ง มีขอ้ บ่งชี้ เล็ก เมากมายของสิ่ งนี้
ตลอดพระกิ ตติคุณนี้ ที่ขา้ พเจ้าได้พยายามที่จะชี้ ให้เห็ นในการอธิ บายที่ติดตามมา ลูกาทาสิ่ งนี้ เพราะเป็ นที่
ชัดเจนว่าท่านเขียนถึงพวกกรี ก พวกกรี กมีเบื้องหลังในพหุ เทวนิ ยมและเทวตานาน เนื่ องจากเบื้องหลังทาง
วัฒนธรรม พวกเขามีแนวโน้มที่จะคิดเกี่ยวกับพระต่าง เในฐานะเป็ นผูว้ เิ ศษ พระเหล่านี้ ไม่ใช่บุคคลจริ ง แต่
พวกเขามีคุณลักษณะของผูค้ นที่ขยับขยายไปสู่ สัดส่ วนที่เหนื อมนุ ษย์ ความผิดและทั้งหมด ลูกาต้องการให้
ผูอ้ ่านของท่านที่ จะตระหนักว่าพระเยซู ไม่ ใช่ พระประเภทนั้น พระองค์ทรงเป็ นมนุ ษย์อย่า งเต็มที่ แต่
พระองค์ทรงไร้ บาปอีกด้วย พระองค์มีอานาจที่ เหนื อมนุ ษย์ แต่พระองค์ไม่ใช่ เป็ นประเภทของผูว้ ิเศษที่
พวกกรี กนึกถึง
พระเยซู ทรงเป็ น เพื่ อนมนุษย์ ถึ งแม้ว่าไร้ บาป นี่ ก็ยากอย่างมากสาหรับเราที่จะจินตนาการ ดังนั้นลูกาใส่
ข้อมูลในพระกิ ตติคุณของท่านที่ช่วยให้เราเข้าใจพระเยซู ต้ งั แต่การป่ าวประกาศถึงการบังเกิ ดของพระองค์
จนถึงการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ ตัวอย่างเช่น ลูกาเน้นว่าพระเยซู อธิ ษฐานมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติ
คุณคนอื่น เเน้น ในฐานะเป็ นมนุ ษย์ พระเยซู ก็พ่ ึงพาและดึงกาลังของพระองค์จากพระบิดา เราต้องไม่ไว
เกิ นไปที่จะถื อว่าอานาจที่เหนื อกว่าของพระองค์น้ นั ก็เนื่ องจากพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์ได้สละ
การใช้ของอานาจเหล่านี้ ในการบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ และตามปกติแล้วก็ปฏิบตั ิการในฐานะเป็ นมนุ ษย์ที่ได้รับ
ฤทธิ์ เดชโดยพระวิญญาณ ลู กาช่ วยเราที่ จะชื่ นชมสิ่ ง นี้ เกี่ ยวกับพระเยซู ท่ านเน้นถึ งการที่ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทาให้พระเยซู ทรงสามารถ ลูกาผูเ้ ดียวบันทึกว่า “พระกุมารนั้นก็เจริ ญวัยแข็งแรงขึ้น เต็มเปี่ ยมด้วย
สติปัญญา และพระคุ ณของพระเจ้าอยู่กบั ท่าน” (2:40) และ “พระเยซู เจริ ญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้าน
ร่ างกาย เป็ นที่ชอบต่อพระพักตร์ พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย” (2:52)
ประการที่สาม ลูกานาเสนอในฐานะเป็ นผูไ้ ถ่ของมนุษยชาติที่หลงหาย เช่นเดียวกับหัวหน้าของเชื้ อชาติใหม่
พี่ใหญ่ของผูเ้ ชื่อ เนื่องจากว่าท่านเขียนถึงพวกรี ก ลูกาก็ไม่ได้ระบุขอ้ พาดพิงมากมายถึงพันธสัญญาเดิมหรื อ
ถึ งชี วิตและประวัติศาสตร์ ของยิว ข้อพาดพิงเหล่ านี้ อยู่ในตัวบท แต่ลูกาไม่ได้ดึงดู ดความสนใจไปยังสิ่ ง
เหล่านั้น หนึ่ งในแนวคิดรวบยอดที่โดดเด่ นในชี วิตของอิ สราเอลที่ลูกาไม่ได้ระบุเช่ นนั้นแต่ครอบงาการ

พรรณนาของท่านถึงพระเยซู คือผูไ้ ถ่ที่เป็ นญาติ การนาเสนอพระเยซู ของท่านก็เข้ากับภาพลักษณ์ของผูไ้ ถ่
ที่เป็ นญาติชาวยิวอย่างโดดเด่น
ผูไ้ ถ่ที่เป็ นญาติจาต้องเป็ นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดกับบุคคลที่เขาไถ่ ลูกานาเสนอพระเยซู วา่ มีคุณสมบัติในฐานะ
เป็ นผูไ้ ถ่ ของเราในแง่ น้ ี พระองค์ทรงเป็ นมนุ ษย์อย่างที่เราเป็ น ดังนั้นพระองค์สามารถจัดเตรี ยมการไถ่
เพื่อน้อง เที่ขดั สนของพระองค์ได้
ยิ่งกว่านั้นผูไ้ ถ่ที่เป็ นญาติจาต้องยอมรับความรั บผิดชอบส่ วนตัวสาหรั บบรรดาผูท้ ี่เขาตั้งใจที่จะช่ วยกูจ้ าก
ทรัพย์สินที่เดือดร้อน ลูกานาเสนอพระเยซู วา่ รับเอาความรับผิดชอบส่ วนตัวสาหรับคนบาปที่หลงหาย ท่าน
บันทึกพระเยซู ที่กล่าวว่าพระองค์ จาต้ อง ไปยังกางเขน พระองค์ถือว่าความรอดของมนุ ษยชาติเป็ นบางสิ่ ง
ที่พระองค์จาเป็ นต้องบรรลุ เพราะว่าพระองค์ได้ทาการอุทิศตนส่ วนตัวเพื่อจะทาอย่างนั้น การอุทิศตนนั้น
ได้เริ่ มต้นในสวรรค์ก่อนการบังเกิดเป็ นมนุษย์ แต่ดาเนินต่อไปในโลกตลอดชีวติ ของพระเยซู
ผูไ้ ถ่ที่เป็ นญาติจาต้องพิชิตบรรดาผูท้ ี่ต่อต้านพี่นอ้ งของเขา ลูกานาเสนอพระเยซู วา่ มีความขัดแย้งกับซาตาน
และพวกสมุนของมัน ตัวอย่างเช่ น ท่านแสดงถึ งพระองค์ที่วิงวอนขอการช่ วยเหลื อของพระบิดาสาหรั บ
พี่น้องที่ถูกทดลองของพระองค์คือเปโตร พระเยซู มีชยั ชนะเหนื อศัตรู ที่ใหญ่ของมนุ ษยชาติเพื่อพี่น้องของ
พระองค์
ผูไ้ ถ่ที่เป็ นญาติจาต้องสร้ างโอกาสสาหรับการไถ่ ของพี่น้องของเขา ลูกานาเสนอพระเยซู วา่ ทาสิ่ งนี้ การ
นาเสนอที่เด่นชัดของลูกาถึงเยรู ซาเล็มในฐานะเป็ นเมืองจุดหมายของพระเยซู ก็ส่งเสริ มต่อหัวข้อนี้ พระเยซู
รุ ดหน้าไปยังเยรู ซาเล็มและกางเขนอย่างจงใจ เพราะว่าพระองค์สร้างโอกาสสาหรับการไถ่ของมนุ ษยชาติ
(อย่างคล้ายกัน ลู กานาเสนออัครทูตเปาโลที่ รุดหน้าไปยังกรุ งโรมซึ่ งเป็ นเมื องแห่ งจุ ดหมายของท่านใน
พระธรรมกิจการของอัครทูต)
ผูไ้ ถ่ที่เป็ นญาติได้ปฏิ เสธสิ ทธิ์ และสิ ทธิ พิเศษส่ วนตัวของเขาเพื่อจะจัดเตรี ยมการไถ่ สาหรับพี่น้องของเขา
ลูกานาเสนอพระเยซูวา่ ทาสิ่ งนี้อีกด้วย พระเยซู เป็ นแบบของสิ่ งนี้ อย่างหนักแน่นเพื่อพวกสาวกของพระองค์
เราก็เห็ นในพระกิตติคุณนี้ ยิ่งกว่านั้นพระองค์สอนความสาคัญของพวกสาวกที่ทาสิ่ งนี้ เพื่อว่าเราสามารถ
นาความรอดไปยังพี่ชายน้องชายของเรา (และพี่สาวน้องสาว) ได้
หัวข้อหลักเหล่านี้ ก็หนักแน่นอย่างมากในพระกิตติคุณของลูกา พระองค์ทรงเป็ นหัวหน้าของเชื้ อชาติผคู ้ น
ใหม่อย่างสิ้ นเชิงคือผูท้ ี่ได้รับการไถ่ พระองค์เป็ นพี่ใหญ่ที่จดั เตรี ยมแบบอย่างสาหรับน้อง เของพระองค์จะ
ทาตามซึ่ งรวมถึงการพึ่งพาพระบิดาและการพึ่งพาพระวิญญาณ พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอด ผูไ้ ด้
เสด็จมาเพื่อจะ “แสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด” (19:10)

เราได้สังเกตว่าลูกานาเสนอพระเยซูในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดอย่างไร ตอนนี้ขอให้เราหันไปสู่ สิ่งที่ท่าน
เปิ ดเผยเกี่ ยวกับความรอด ข้าพเจ้าเชื่ อว่าข้อไขในพระกิ ตติคุณนี้ คือ 19:10: “บุตรมนุ ษย์มาเพื่อจะแสวงหา
และช่วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด” เราได้พิจารณาถึง “บุตรมนุษย์” ตอนนี้ ขอให้เราพิจารณาถึง “แสวงหา
และช่วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด” ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าข้อไขในมัทธิ วคือ 27:37: “คนนี้ คือเยซู กษัตริ ยข์ อง
ชนชาติยิว” และข้อไขในมาระโกคือ 10:45: “เพราะว่าบุตรมนุ ษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิ บตั ิ แต่มาเพื่อ
จะปรนนิ บตั ิคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็ นค่าไถ่คนจานวนมาก” ข้าพเจ้าจะกล่ าวว่าข้อไขในยอห์นคื อ
20:31: “แต่การที่บนั ทึกเหตุการณ์เหล่านี้ ไว้ ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระคริ สต์พระบุตรของ
พระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวติ โดยพระนามของพระองค์”
ลูกาเปิ ดเผยว่าบุตรมนุ ษย์ได้ไถ่มนุ ษยชาติ พระกิตติคุณนี้ เป็ นการบันทึกถึงการงานแห่ งการไถ่ของพระเจ้า
ผ่า นทางพระเยซู ค ริ ส ต์ งานของพระเยซู ที่ บ นกางเขนเป็ นจุ ดสู ง สุ ดของพระกิ ตติ คุ ณนี้ อย่า งที่ ม นั เป็ น
จุดสู งสุ ดของพระกิ ตติคุณทั้งหมดและประวัติศาสตร์ เอง พระเยซู ได้บงั เกิดมาเพื่อจะตาย โดยการตายของ
พระองค์น้ นั พระเยซู ได้ซ้ื อเสรี ภาพของมนุ ษยชาติจากบาปด้วยชี วิตของพระองค์เอง พระเยซู ได้จดั ตั้งพิธี
มหาสนิ ทเพื่อว่าพวกสาวกของพระองค์จะเก็บความทรงจาแห่ งความสาคัญของการตายของพระองค์ไว้ต่อ
หน้าพวกเขาอย่างสดใหม่อยูเ่ สมอ ภารกิจของคริ สเตียนคือที่จะบอกโลกเกี่ยวกับการไถ่น้ ี (24:46-47)
ผ่า นทางการไถ่ น้ นั พระเจ้า ท าให้บ รรดาผูท้ ี่ ตายในบาปนั้นมี ชี วิตใหม่ นี่ เป็ นขั้นที่ ส องในแผนการของ
พระเจ้าแห่ งการแสวงหาและช่ วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด หลังจากการจัดเตรี ยมการไถ่ให้ ผูเ้ ชื่อรับชีวิต
ใหม่เมื่อพวกเขาเชื่ อในพระเยซู การเข้าใจสิ่ งที่ชีวิตใหม่น้ ี เกี่ยวข้อง การเรี ยนรู้ที่จะดาเนินชีวิตเมื่อพิจารณา
ถึงความเป็ นจริ งของมันและการชื่ นชมศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของมัน คือทุกสิ่ งที่ลูกาเน้นในพระกิตติคุณนี้ พวก
สาวกของพระเยซู ได้ปล้ าสู ้กบั การเรี ยนรู ้ สิ่งนี้ เช่ นเดียวกับคริ สเตียนทุกคน ลูกาบันทึกคาสอนมากมายของ
พระเยซูที่เป็ นประโยชน์ในการเข้าใจและชื่นชมการมีชีวติ ใหม่
ผ่า นทางการมี ชี วิ ต ใหม่ น้ ัน พระเจ้า ก็ น าผูเ้ ชื่ อ ไปสู่ ความสั ม พั น ธ์ กั บ พระองค์ เ อง นี่ เ ป็ นขั้น ที่ ส ามใน
กระบวนการความรอดที่ยิ่งใหญ่น้ ี ลูกาช่วยผูอ้ ่านให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง “การวางใจสาหรับความ
รอด” และ “การทางานเพื่อรางวัล ” ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซู ในฐานะเป็ นผูต้ ิดตามของพระองค์คือ
อะไร? สิ ทธิ พิเศษและความรับผิดชอบต่าง เของเราคืออะไร? การอธิ ษฐานเข้าไปในความสัมพันธ์ของเรา
อย่างไร? ลูกามีสิ่งที่จะกล่าวต่อพวกสาวกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาและพระบุตรมากกว่า
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่น เ
จากนั้น ผ่านทาง ความสั มพันธ์ กับพระองค์ เอง พระเจ้าก็ตระเตรี ยมผูเ้ ชื่ อสาหรับชี วิตหลังจากความตายใน
ฐานะเป็ นสมาชิ กของเชื้ อชาติใหม่ ลูกาบันทึกสิ่ งมากมายที่เป็ นการช่ วยเหลื ออย่างยิ่งใหญ่สาหรับเราใน
ฐานะเป็ นผูอ้ ่านในหัวข้อนี้ เช่ นกัน ระยะถัดไปแห่ งชี วิตของเรากับพระเจ้าจะเป็ นเหมือนอะไร? เราควร

ตระเตรี ยมเพื่อมันอย่างไร? อนาคตข้างหน้าคืออะไร? ลูกาสอนเราถึงสิ่ งที่หมายถึงที่จะเป็ นสมาชิ กแห่ งเชื้ อ
ชาติของมนุษยชาติใหม่ที่ได้รับการไถ่
นอกเหนือจากคาสอนหลักของพระกิตติคุณนี้ ขอให้ขา้ พเจ้าชี้ ถึงสิ่ งที่ขา้ พเจ้าเชื่ อว่าเป็ นเหตุผลสาหรับความ
ดึงดูดใจตลอดไปของมัน มีสองอย่างคือ บุคลิกภาพของพระเยซูและการนาเสนอถึงการเป็ นสาวก
บุคลิ กภาพของพระเยซู อย่างที่ ลูกานาเสนอพระองค์ในพระกิ ตติ คุณนี้ ก็ดึงดู ดใจอย่างมาก สามสิ่ งทาให้
พระองค์เป็ นเช่นนั้น
ประการแรก เรารู ้สึกว่าเราสามารถเข้าส่ วนกับพระเยซูแห่งพระกิตติคุณของลูกาได้ บางทีนี่เป็ นเพราะว่าลูกา
นาเสนอพระองค์ในฐานะมนุ ษย์จริ ง มันอาจยากกว่าที่จะเข้าส่ วนกับกษัตริ ยห์ รื อกับผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์เพื่อ
จะไม่กล่าวสิ่ งใดเกี่ยวกับพระเจ้า นัน่ คือ การเน้นของยอห์น แม้วา่ พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบ พระองค์ก็เป็ น
ใครคนหนึ่ ง ผูซ้ ่ ึ ง เรารู ้ สึ ก ถึ ง การเป็ นญาติ ท างธรรมชาติ ไ ด้ เพราะว่า เราแบ่ ง กัน ความเป็ นมนุ ษ ย์ด้วยกัน
พระเยซูเผชิญสิ่ งที่เราเผชิญ กระนั้นพระองค์ก็เป็ นที่โปรดปรานต่อพระเจ้า นี่เป็ นการหนุนใจอย่างมาก
ประการที่สอง พระเยซู แห่ งพระกิตติคุณของลูกานั้นดึงดูดใจเพราะว่าพระองค์แตกต่างจากเรา แม้วา่ เราจะ
เป็ นประเภทเดียวกันก็ตาม พระองค์ก็ถือเป็ นเสน่ห์สาหรับเราเพราะว่าพระองค์เป็ นตัวตนของมนุษยชาติใน
อุ ด มคติ พระองค์เ ป็ นทุ ก สิ่ ง ที่ พ ระเจ้า ตั้ง ใจให้ ม นุ ษ ย์เ ป็ น มัน ตื่ น เต้น ที่ จ ะมองใครคนหนึ่ งอย่ า งนั้น
เนื่องจากว่าเราทุกคนเสื่ อมจากสิ่ งที่เราควรเป็ นอย่างมาก
ประการที่ ส าม พระเยซู น้ ี น่ า ดึ ง ดู ด ใจเพราะว่า พระองค์ท รงเมตตาสงสาร หนึ่ ง ในลัก ษณะพิ เ ศษของ
พระกิตติคุณของลูกาคือการอ้างอิงมากมายที่มนั มีซ่ ึ งแสดงถึงความห่ วงใยของพระเยซู ที่มีต่อคนขัดสน ซึ่ ง
รวมถึงผูห้ ญิง คนยากจน คนเจ็บป่ วยและคนนอกสังคม เราอ่านเกี่ยวกับคนที่ถูกขับไล่ทางสังคมแห่ งสมัย
ของพระเยซูที่แห่กนั ไปหาพระองค์และรู ้สึกเหมือนอยูบ่ า้ นต่อพระพักตร์ พระองค์ เราเห็นพระองค์ตอ้ นรับ
เด็ก เและเรารู้สึกถูกดึงดูดไปยังพระองค์ เราเห็นความเมตตาสงสารของพระเยซูในมัทธิ วและในมาระโก
แต่ ลูกาเน้นถึงความเมตตาสงสารของพระเยซูมากกว่าสองคนนั้น
อีกเหตุ ผลหนึ่ งสาหรั บความดึ งดู ดใจของพระธรรมนี้ คือการเสนอถึ งการเป็ นสาวกของมัน มันมี การพูด
ตรงไปตรงมามากที่ สุ ด บางอย่ า งและการเรี ย กร้ อ งที่ ท ้า ทายมากที่ สุ ด ส าหรั บ ผูต้ ิ ด ตามของพระเยซู ที่
พันธสัญญาใหม่ถือ เราอ่านเกี่ ยวกับพระเยซู ที่บอกเราว่านอกจากเราชังสมาชิ กครอบครัวของเรา เราก็ไม่
สามารถเป็ นสาวกของพระองค์ได้ (14:26) พระองค์สอนว่าเราจะต้องปฏิเสธตัวเราเอง (14:27) เราจะต้อง
สละสิ่ งสารพัดที่เรามี (14:33) อย่างน่าสนใจแล้ว เงื่อนไขสามประการเหล่านี้ สอดคล้องกับสามสิ่ งที่ขา้ พเจ้า
อ้างอิงไปก่อนหน้านั้นที่ลูกาชี้ให้เห็นเกี่ยวกับพระเยซู พระองค์ไม่ได้เรี ยกให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะทา
สิ่ งใดก็ตามที่พระองค์ไม่ได้ทา ขอให้ขา้ พเจ้าอธิ บายเพิ่มเติม

พระเยซู เรี ยกให้คริ สเตียนที่จะมองการเชื่ อมโยงของเรากับเชื้ อชาติเก่าของเราอย่างแตกต่าง เพราะว่าเราได้
กลายมาเป็ นสมาชิ ก ของเชื้ อชาติ ใ หม่ พระเยซู ส อนว่า ความสั ม พันธ์ ฝ่ ายวิ ญญาณของเราก็ ใ กล้ชิ ดกว่า
ความสัมพันธ์ทางกายภาพของเราอย่างแท้จริ ง ดังนั้นเราควรปล่อยให้ความสัมพันธ์เก่าเหล่านี้ ไปเสี ยถ้าสิ่ ง
เหล่านั้นเข้าไปยุง่ กับการมีส่วนร่ วมของเราในการทรงเรี ยกแห่งเชื้อชาติใหม่ของเรา แน่นอนว่าเราไม่ควรตัด
ความสัมพันธ์กบั ผูไ้ ม่เชื่ อเหมือนพระเยซู แต่เราควรตั้งความจงรักภักดีของเราไว้ที่พระเยซู และพี่นอ้ งฝ่ าย
วิญญาณของเราก่อนความผูกพันของเรากับพี่นอ้ งที่ไม่เชื่อของเรา
พระเยซู เรี ยกให้เราที่ จะรั บเอาความรั บผิดชอบเดี ยวกันที่ พระองค์รับเอาเนื่ องจากว่าตอนนี้ เราเป็ นพี่น้อง
พระองค์ปฏิ เสธตนเองและแบกกางเขนของพระองค์เพื่อเรา ตอนนี้ เราเป็ นพี่น้อง ดังนั้นเราต้องทาอย่าง
เดียวกันเพื่อพระองค์ พี่นอ้ งเสี ยสละเพื่อซึ่ งกันและกัน
พระเยซู เรี ยกให้เราที่จะสละทุก เสิ่ งเพื่อพระองค์อีกด้วย จากการที่ ได้รับผลประโยชน์ต่าง เของการไถ่
เนื่องจากการงานของพระผูไ้ ถ่ที่เป็ นญาติของเราผูไ้ ด้จ่ายราคามากเพื่อเรา เราต้องจ่ายราคามากเช่นกัน ราคา
ที่พระองค์เรี ยกให้เราที่จะจ่ายไม่ใช่เพื่อจะได้มาซึ่ งการไถ่ พระองค์ได้ให้สิ่งนั้นแก่เราในฐานะเป็ นของขวัญ
มันก็เพื่อแสดงออกถึงการสานึ กคุ ณของเราต่อพระองค์สาหรับพระคุณของพระองค์ และที่จะทาให้ภารกิ จ
ที่พระองค์ได้มอบให้เราที่จะบรรลุน้ นั รุ ดหน้าไป พระองค์มีภารกิจจากพระเจ้าและพระองค์ได้สละทุก เสิ่ ง
เพื่อจะบรรลุมนั เรามีภารกิจจากพระเจ้าเช่นกัน และเราต้องสละทุก เสิ่ งเพื่อจะบรรลุมนั
ประการสุ ดท้าย พระกิตติคุณนี้มีการประยุกต์ใช้สองอย่าง คือ ต่อคริ สตจักรและต่อโลก
ต่อคริ สตจักรนั้น ลูกากล่าวว่า “จงเป็ นพยาน!” “พวกท่านเองก็เป็ นพยานถึงสิ่ งเหล่านี้ ” (24:48) เราจะต้อง
เป็ นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ เราชื่ นชมกับบุตรมนุ ษย์ เราควรเป็ นพยานเนื่ องด้วยสาม
เหตุผลคื อ เราได้ประสบกับการไถ่ เราชื่ นชมการสามัคคีธรรมของพระองค์และเรามีอนาคตในฐานะเป็ น
สมาชิกของเชื้ อชาติใหม่ ยิ่งกว่านั้น เราจะต้องเป็ นพยานของพระองค์เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่หลงหายของ
มนุษยชาติ พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด การสามัคคีธรรมของเรา
กับพระเยซู เรี ยกร้องการมีส่วนร่ วมในภารกิ จของพระองค์ที่จะแสวงหาและช่ วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด
เราสามารถทาสิ่ งนี้ได้เนื่ องด้วยเหตุผลสามประการคือ พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงชี วิตของเรา พระองค์จะเปิ ด
ตาของผูค้ นด้วยพระวจนะของพระองค์และพระองค์ได้ทาให้เราสามารถด้วยพระวิญญาณของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ บทที่ 24)
ต่อโลกนั้น ลูกากล่าวว่า “คุณหลงหาย แต่บุตรมนุ ษย์ได้เสด็จมาเพื่อจะแสวงหาและช่ วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้น
ให้รอด” พระผูไ้ ถ่ได้เสด็จมาแล้ว พี่ใหญ่ก็พร้อม ชีวติ ใหม่ก็เป็ นไปได้ จงดูชาย คนนั้น! พระองค์เข้าใจคุณ
กระนั้นพระองค์ก็แตกต่างจากคุณ และพระองค์จะต้อนรับคุณ[35]

การอธิบาย
I. บทนา 1:1-4
ลูกาแนะนาพระกิตติคุณของท่านในรู ปแบบทางวรรณกรรมดั้งเดิม
“มันเป็ นธรรมเนียมท่ามกลางนักประวัติศาสตร์ กรี กและเฮเลนนิสติกรวมถึงโจเซฟั สนักเขียนชาวยิว
ในศตวรรษแรกที่จะอธิ บายและให้เหตุผลงานของพวกเขาในคานา วัตถุประสงค์ของพวกเขาคือ
ที่จะทาให้ผอู ้ ่านแน่ใจถึงความสามารถ การค้นคว้าที่ละเอียดและความน่าเชื่อถือของพวกเขา” [36]
บทนาของลูกาแตกต่างกับลาดับพงศ์ของมัทธิ ว ข้อความชื่ อเรี ยกของมาระโกและอารัมภบทของยอห์น มัน
คงได้เป็ นสิ่ งที่ชาวกรี กที่มีวฒั นธรรมคงได้คาดหวังที่ จะพบ ณ ตอนเริ่ มต้นของงานทางประวัติศาสตร์ ที่มี
ชื่อเสี ยง มันทั้งหมดอยูใ่ นประโยคเดียวในภาษากรี ก
1:1

คากรี กคาแรก เอพิ เดเพอร์ (ตามตัวอักษรคือ เพราะว่า) ปรากฏที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่
แม้วา่ นักเขียนชาวกรี กหลักคนอื่น เเช่น ทิวซิดิดีส ฟิ โล โจเซฟัสใช้มนั [37] ลูกาบอกเราว่า
เมื่อท่านเขียนพระกิตติคุณของท่าน ก็มีเรื่ องราวที่ได้เขียนขึ้นมากมายเกี่ยวกับพันธกิจของ
พระเยซู แล้วบางทีรวมถึงพระกิตติคุณของมัทธิ ว (ค.ศ. 40-70) และมาระโก (ค.ศ. 63-70)
ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็ นไปได้มากที่สุดว่ามัทธิ วเขียนในช่ วงปลาย ค.ศ. 40 มาระโกในช่ วง
ปลาย ค.ศ. 60 และลูกาในช่วงปลาย ค.ศ. 50
บางที มี ก ารบันทึ ก บางอย่า งที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การดลใจเช่ น กัน เกี่ ย วกับ ชี วิต และพัน ธกิ จของ
พระเยซู ที่หมุ นเวียนไปเมื่ อลู กาเขี ย นพระกิ ตติ คุ ณของท่ าน ข้อความของลู กาที่ นี่ไ ม่ไ ด้
บ่งบอกว่าการบันทึกที่มีอยูท่ ้ งั หลายก็บกพร่ องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านเพียงแค่ตอ้ งการ
จะเขียนการบันทึกที่เป็ นตามลาดับและขึ้นอยูก่ บั การค้นคว้าที่เชื่ อถือได้ (ข้อ 3) “เรื่ องราว
ต่าง เ ซึ่ งสาเร็ จแล้ว” หรื อบรรลุ แล้วอ้างอิงถึ งจุดประสงค์ต่าง เของพระเจ้าสาหรับชี วิต
และพันธกิจของพระเยซู

1:2

ผูเ้ ขียนต้องการที่จะทาให้เธโอฟี ลัสแน่ใจ (ข้อ 3) ว่าข้อมูลที่ท่านและผูเ้ ขียนคนอื่น เได้รวมไว้ใน
การบันทึกของพวกเขาก็ใช้การได้ มันมาจากคาพยานของประจักษ์พยานของผูค้ นที่ได้ไป
กับพระเยซู ต้ งั แต่การเริ่ มต้นของพันธกิ จต่อสาธารณะของพระองค์และผูท้ ี่เป็ น “ผูร้ ับใช้
แห่ งพระวจนะ” นัน่ คือ แห่ งข่าวสารข่าวประเสริ ฐ คนเหล่านี้ เป็ นอัครทูตและ “ประจักษ์
พยาน” คนอื่น เ เช่น มารดาของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ กจ. 10:39-42) คากรี ก เอาทอบ
เทส (“ประจักษ์พยาน”) ปรากฏที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ฉบับกรี ก

“มันเป็ นศัพท์ทางการแพทย์ซ่ ึ งหมายถึงที่จะทาการตรวจสอบอย่างละเอียด ที่จริ ง
สิ่ งที่หมอลูกาพยายามที่จะกล่าวคือ ‘เราเป็ นประจักษ์พยานผูไ้ ด้ทาการตรวจสอบ
อย่างละเอียดและข้าพเจ้าเขียนสิ่ งนี้ถึงคุณเกี่ยวกับสิ่ งที่เราได้พบ’”[38]
“… ปกติแล้วเราเชื่ อมโยงคาว่า ‘ประจักษ์พยาน’ กับบุคคลที่ได้สังเกตเหตุการณ์
อย่างเป็ นส่ วนตัว แต่นี่ก็ไม่ได้เป็ นกรณี อยู่เสมอไปในสมัยโบราณ . … ตรงกัน
ข้ามนักประวัติศาสตร์ ได้ตรวจสอบ สถานที่ ตั้ง ที่ สัมพันธ์ กนั เกี่ ยวกับเหตุ การณ์
ทางประวัติ ศ าสตร์ ท้ ัง หลายซึ่ งได้รั บ ประสบการณ์ มื อ แรกเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์
เหล่านั้น
“‘ประจักษ์พยาน’ และ ‘ผูร้ ับใช้แห่ งพระวจนะ’ เป็ นการอธิ บายที่คล้ายกันถึงกลุ่ม
เดียวกันของผูค้ น”[39]
วิล เลี่ ย ม อาร์ น ด์ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่า แหล่ ง ของลู ก าไม่ ไ ด้ร วมถึ ง พระกิ ต ติ คุ ณ ของมัท ธิ ว และ
มาระโก [40] อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู ้อย่างแน่นอนว่าแหล่งไหนที่ลูกาใช้ ลูกาใช้คากรี ก
โลกอส “พระวจนะ” บ่อย เในพระกิ ตติคุณของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนต่าง เที่
เฉพาะต่อมัน[41] เปาโลเช่ นกันได้อา้ งที่จะสื่ อสารสิ่ งที่คนอื่น เ ได้ “มอบ” แก่ท่านอย่าง
สัตย์ซื่อ (1 คร. 11:23; 15:3).[42] ข้อนี้ อา้ งถึ งการค้นคว้าที่ ระมัดระวังซึ่ งใช้แหล่ งที่
น่าเชื่อถือของข้อมูล
1:3

จนเดี๋ ยวนี้ ลูกาบรรยายงานของบรรดาผูเ้ ขี ยนก่ อนหน้านั้น ตอนนี้ ท่านอ้างอิงถึ งพระกิ ตติคุณ
ของท่านเอง ท่านเช่นกันได้ทาการค้นคว้าที่ระมัดระวังและดาเนิ นการที่จะเขียนเรื่ องราว
ตามล าดับ อย่า งส าคัญแล้ว ลู ก าไม่ ไ ด้บ รรยายถึ ง ตัวท่ า นเองว่า เป็ นประจัก ษ์พ ยานถึ ง
พันธกิจของพระเยซู แต่ในฐานะเป็ นผูค้ น้ คว้าของมัน นี่ เป็ นพระกิตติคุณสัมพันธ์ เล่มเดียว
ที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนกล่าวด้วยบุคคลแรก[43]
“ในลาดับที่ติดต่อกัน” (NASB, คากรี ก คาเธกเซส “อย่างเป็ นลาดับ” NIV) ก็ไม่ได้จาเป็ นที่
จะบ่งบอกถึ งลาดับตามลาดับเวลา บางทีมนั หมายถึ งว่าลูกาเขียนตามแผนการที่พระเจ้า
นาท่ า นที่ จะรั บ เอา[44] ดู เหมื อนว่า ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณทั้ง หมดได้ไ ปจากการเรี ย บเรี ย ง
ตามลาดับเวลาอย่างเข้มงวดของเหตุการณ์ต่าง เบางโอกาสเพื่อจุดประสงค์ทางหัวข้อ
นี่ เป็ นหนึ่ งในหลัก ฐานที่ ชัดเจนที่ สุดในพระคัมภี ร์ที่ว่าพระเจ้าไม่ ได้สั่ งการถ้อยคาแห่ ง
พระคัมภีร์แก่ผเู ้ ขียนผูซ้ ่ ึ งได้คดั ลอกสิ่ งเหล่านั้นลงไป มุมมองนั้นเป็ นทฤษฎีสั่งการแห่ งการ

ดลใจ พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้ ในพระคัมภีร์บางตอน (เช่ น อพย. 20:1-17; และข้ออื่น เ) แต่
ไม่ใช่ส่วนใหญ่
ชื่ อของเธโอฟี ลัสหมายถึง “คนรักของพระเจ้า ” ข้อเท็จจริ งนี้ ได้นาไปสู่ การเดาบางอย่าง
เกี่ ยวกับไม่ว่า “เธโอฟี ลัส” เป็ นสิ่ งแทนอย่างแท้จริ งสาหรับชื่ อจริ งของผูร้ ับของลูกาหรื อ
ไม่ หรื อบางทีลูกาเขียนอย่างโดยทัว่ ไปถึ งคนรักทั้งหมดของพระเจ้า การใช้ “ที่เคารพยิ่ง”
(ค ากรี ก กราดิ ส เต) บ่ ง บอกว่ า เธโอฟี ลัส เป็ นบุ ค คลจริ ง แห่ ง ความโดดเด่ น บางอย่ า ง
(เปรี ยบเทียบ กจ. 23:26; 24:3; 26:25) ในที่อื่นนั้นลูกาสงวนการใช้ชื่อเรี ยกนี้ ไว้สาหรับ
เจ้าหน้าที่ โรมันในงานเขี ยนของท่าน (กจ. 24:3; 26:25) นักตีความส่ วนใหญ่เชื่ อว่า
เธโอฟี ลัสเป็ นบุคคลจริ งผูไ้ ม่เป็ นที่รู้จกั แก่เรา ชื่ อของเธโอฟี ลัสก็ธรรมดาในโลกของกรี ก
เขาอาจได้เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์หรื อผูจ้ ดั พิมพ์ของลูกา[45]
ฟลาวิอุส โจเซฟัสผูเ้ ขียนในศตวรรษแรกอีกคนหนึ่ งแนะนา สมัยโบราณของพวกยิว ของ
เขา (ค.ศ. 93) และ ต่ อต้ านเอเพียน ของเขา (ค.ศ. 100) อย่างคล้ายคลึงกันด้วยข้อความที่
คล้ายคลึ งเกี่ ยวกับจุดประสงค์ที่กล่าวต่อ “เอปาโฟรดิทสั ” คนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งเขาบรรยายว่าเป็ น
“คนรักของการเรี ยนรู้ทุกประเภท”[46]
1:4

ลูกาไม่ได้กล่าวต่อเธโอฟี ลัสในแนวทางที่ช่วยให้เรารู ้วา่ เขาเป็ นผูเ้ ชื่ อในพระเยซู หรื อไม่เมื่อลูกา
เขียนถ้อยคาเหล่านี้ เขาได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคริ สต์ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
รายงานเกี่ ยวกับถ้อยคาและการงานของพระเยซู คริ สต์ เราก็ไม่รู้อีกด้วยว่าเธโอฟี ลัสอยูใ่ น
อันตรายของการละทิ้ ง ความเชื่ อ หรื อไม่ หรื อ เขาเพี ย งแค่ ต้องการรากฐานที่ ห นัก แน่ น
สาหรับความเชื่ อที่ยงั ไม่เจริ ญหรื อไม่ บทนาของลูกาสัญญาถึ งรากฐานที่เป็ นข้อเท็จจริ ง
[47]
นักวิชาการจานวนน้อยเชื่ อว่าเธโอฟี ลัสเป็ นกษัตริ ยอ์ ากริ ปปาที่ 2 (กจ. 26).[48]

ความเชื่ อของคริ สเตียนไม่เรี ยกร้องการเชื่ อสิ่ งต่าง เที่ตรงข้ามกับข้อเท็จจริ ง แต่การเชื่ อสิ่ งต่าง เที่เป็ นจริ ง
ลูกาเขียนบทนาของท่านเพื่อจะทาให้ผอู ้ ่านของท่านแน่ใจว่ามีพ้ืนฐานทางข้อเท็จจริ งสาหรับความเชื่ อของ
พวกเขา ธรรมเนียมเกี่ยวกับพระกิตติคุณนั้นได้น่าเชื่อถือและน่าเชื่ อถือ ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียว
ที่กล่าวถึงจุดประสงค์ของท่าน ณ ตอนเริ่ มต้นของพระธรรมของท่าน (เปรี ยบเทียบ ยน. 20:31)
“การทาให้ แน่ ใจใหม่ เป็ นแรงจูงใจหลักสาหรับพระกิตติคุณเล่มนี้”[49]
II. การบังเกิดและวัยเด็กของพระเยซู 1:5-2:52

ตามประวัติศาสตร์ แล้ว ลูกาเริ่ มต้นพระกิ ตติคุณของท่านก่อนพระกิ ตติคุณสัมพันธ์เล่มใดเ มัทธิ วเริ่ มต้น
ด้วยการบังเกิดของพระเยซูและมาระโกเริ่ มต้นด้วยการเริ่ มต้นแห่งพันธกิจต่อสาธารณะของพระเยซู แต่ลูกา
เริ่ มต้นด้วยการทานายถึงการบังเกิดของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและจากนั้นก็พระเยซู
ส่ วนนี้ มีเนื้ อหาที่เฉพาะในลู กา[50] ข้อความที่ถูกกล่ าวซ้ าปรากฏในลู กา 2:39 และมัทธิ ว 2:23 เท่านั้น
ลักษณะเฉพาอื่น เคือแนวทางที่ลูกาสลับความสนใจของผูอ้ ่านระหว่างยอห์ นและพระเยซู และ
ความยินดีที่หลายบุคคลแสดงออก (1:46-55, 68-79; 2:14, 29-32).[51] ส่ วนนี้ ของการบรรยายของ
ลู ก ามี เ รื่ อ งราวที่ ส านเข้า ด้ว ยกัน สามเรื่ อ งแห่ ง พระสั ญ ญาที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ที่ น าไปสู่ ก าร
สรรเสริ ญ:[52]
ตัวบุคคล

พระสั ญญา

หลักฐานของความสาเร็จ

การตอบสนอง

เศคาริ ยาห์

ภรรยาของเขาจะให้
กาเนิดบุตรชาย

ยอห์นเกิดมา

เพลงของ
เศคาริ ยาห์

มารี ย ์

เธอจะตั้งครรภ์ลูกชาย

ยอห์นที่ยงั ไม่เกิดมา เป็ นพยานถึง
พระเยซูที่ยงั ไม่บงั เกิดมา และ
เอลีซาเบธอวยพรมารี ย ์

เพลงของมารี ย ์

สิ เมโอน

เขาจะเห็น
เมสสิ ยาห์

เขาเห็นพระเยซู

เพลงของ
สิ เมโอน

พระ

ส่ วนนี้ มีรูปแบบภาษาฮีบรู อย่างได้กาหนดไว้ที่เข้ากับการเชื่ อมโยงที่มีกบั พันธสัญญาเดิม มัทธิ วใช้รูปแบบ
แห่ งความสาเร็ จเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้ทรงสัญญาไว้ แต่ลูกานั้นไม่ค่อย
ตรง ท่านแสดงให้เห็นว่าการทานายต่าง เของพันธสัญญาเดิมอยูเ่ บื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ โดยการบรรยาย
ถึงการทานายเหล่านั้นในรู ปแบบและคาศัพท์ของพันธสัญญาเดิม
“ลู ก าถื อบทเริ่ ม ต้นทั้งหลายของท่า นราวมกับว่า บทเหล่ านั้นเป็ นความต่ อเนื่ องของเรื่ องราวที่ มี
รากเหง้าในพันธสัญญาที่ทากับอับราฮัม”[53]
ท่านทาให้เยรู ซาเล็มและพระวิหารเด่นชัดอีกด้วยซึ่ งจัดเตรี ยมการเชื่ อมโยงเพิ่มเติมกับพันธสัญญาเดิม การ
อ้างอิงต่าง เถึงพระวิหารจัดตั้ง การผนวก (คือ วงเล็บ) รอบส่ วนนี้ของตัวบท (1:5-23 and 2:41-51)
การสลับระหว่างยอห์นและพระเยซู เปรี ยบเทียบและชี้ ความแตกต่างของทั้งสอง (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 13).[54] ลูกานาเสนอทั้งสองในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะในแม่พิมพ์พนั ธสัญญาเดิ ม แต่พระเยซู เหนื อกว่ายอห์น

อย่างไม่จากัด จงสังเกตการใช้เกี่ยวกับชื่อเรี ยก “ผูส้ ู งสุ ด” (1:32, 35, 76).[55] ประการที่หนึ่ง ลูกาบันทึกการ
ป่ าวประกาศถึ งการกาเนิ ดของยอห์ นและจากนั้นการบังเกิ ดของพระเยซู (1:5-38) นี่ เป็ นส่ วนแห่ งการ
เปรี ยบเทียบเป็ นหลัก จากนั้นท่านบอกถึงเอลีซาเบธที่อวยพรมารี ยแ์ ละมารี ยอ์ วยพรพระเจ้า ซึ่ งเป็ นส่ วนแห่ ง
การเปรี ยบเทียบที่ เด่น (1:39-56) สุ ดท้าย เรามีการกาเนิ ดของยอห์นและพระเยซู ซึ่ งเป็ นส่ วนของทั้งการ
เปรี ยบเทียบและความตรงข้าม (1:57-2:52)
ลูกาบันทึกการปรากฏของพวกทูตสวรรค์ในส่ วนนี้ เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านทาอย่างนั้นเพื่อจะเสริ มประเด็นที่วา่
พระเยซูทรงเป็ นการจัดเตรี ยมของพระเจ้าสาหรับความจาเป็ นของมนุ ษยชาติ พวกทูตสวรรค์เชื่ อมช่ องว่าง
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และที่นี่พวกเขายินดีในการจัดเตรี ยมของพระเจ้าเกี่ยวกับพระผูช้ ่วยให้รอดสาหรับ
มนุ ษยชาติ การอ้างอิงบ่อย เถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่รับรองและให้อานาจพันธกิจของพระเยซู ก็เพิ่มการ
เน้นนี้ (1:15, 35, 41, 67, 80; 2:25-27)
หัวข้อของความยินดี ก็ ป รากฎอย่า งชัดแจ้ง ในเพลงและถ้อยค าแห่ ง การสรรเสริ ญและการขอบพระคุ ณ
เช่ น เดี ย วกับ อย่า งชัด แจ้ง ในอารมณ์ ข องส่ ว นทั้ง หมด กระนั้น ก็ มี ค าเตื อ นถึ ง ความเจ็ บ ปวดที่ ก าลัง มา
เช่นเดียวกับการช่วยกู้ (2:35) จงสังเกตความคล้ายกันของโครงสร้ างที่ส่งเสริ มการเปรี ยบเทียบของยอห์น
และพระเยซู
ยอห์ น

พระเยซู

บทนาเกี่ยวกับบิดามารดา

1:5-7

1:26-27

การป่ าวประกาศโดยทูตสวรรค์

1:8-23

1:28-38

การให้หมายสาคัญ

1:18-20

1:34-38

การตอบสนองของมารดา

1:24-25

1:39-56

การตั้งครรภ์ของผูห้ ญิงที่ไม่มีลูก

1:24

1:42

การกาเนิด

1:57-58

2:1-20

การเข้าสุ หนัตและการตั้งชื่ อ

1:59-66

2:21-24

การตอบสนองเชิงการเผยพระวจนะ

1:67-79

2:25-39

การเติบโตของเด็ก

1:80

2:40-52

ส่ วนแรกของส่ วนนี้ (1:5-56) กล่ าวถึ งพระสัญญาในขณะที่ ส่วนที่ เหลื อของการเกิ ดและเรื่ องราววัยเด็ก
เกี่ยวข้องกับความสาเร็ จ (1:57-2:52)
ก. การป่ าวประกาศถึงการกาเนิดของยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา 1:5-25
การป่ าวประกาศทั้งหมดถึงการกาเนิ ดของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาก็เฉพาะต่อพระกิตติคุณของลูกา มีการเน้นที่
หนักแน่นในส่ วนนี้ในข้อเท็จจริ งที่วา่ พวกทูตสวรรค์ได้เยี่ยมเยียนบิดามารดาของยอห์นและป่ าวประกาศถึง
การกาเนินของยอห์น นี่คงได้ทาให้ผอู ้ ่านชาวกรี กประทับใจด้วยคุณลักษณะที่เหนื อธรรมชาติของยอห์นใน
ฐานะเป็ นผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ เมอคิวรี่ และซุ ส ณ เมืองลิสตราในกิจการของอัครทูต
14) การป่ าวประกาศโดยทูตสวรรค์ทาให้ผอู ้ ่านสมัยใหม่ประทับใจด้วยการแทรกแซงของพระเจ้าในชี วิต
ของผูค้ นในทางพระเจ้าสองคนเหล่านี้ และเป็ นเหตุให้เราที่จะคาดหวังบางสิ่ งที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากการกาเนิ ดที่
เหนื อ ธรรมชาติ น้ ี มี ค วามคล้า ยกัน ที่ น่ า จับ ใจต่ า ง เถึ ง เรื่ อ งราวนี้ ในพัน ธสั ญ ญาเดิ ม เศคาริ ย าห์ แ ละ
เอลี ซาเบธก็คล้ายกับอับราฮัมและซาราห์ กับยาโคบและราเชล กับเอลคานาห์ และฮันนาห์ และกับบิ ดา
มารดาของแซมสัน ในแต่ละกรณี ก็มีการป่ าวประกาศของพระเจ้าถึงการกาเนิดของเด็กที่ไม่ธรรมดา
1. บทนาเกีย่ วกับบิดามารดาของยอห์ น 1:5-7
1:5

เฮโรดมหาราชได้ป กครองเหนื อยูเดี ยซึ่ งเป็ นจัง หวัดที่ ใ หญ่ ข องโรมซึ่ ง รวมถึ ง ทั้งหมดของ
อิสราเอลตั้งแต่ปี 37 กคศ. ถึง 4 กคศ. [56] บางครั้งลูกาใช้ “ยูเดีย” เพื่อจะอ้างอิงถึงแผ่นดิน
ของพวกยิว (เปรี ยบเทียบ 23:5)
“ตั้งแต่ขอ้ เปิ ด มันก็ชดั เจนว่าลูกาเป็ นห่วงเกี่ยวกับ ความสมดุลของอานาจ” [57]
ลูกาชี้ ให้เห็ นว่าบิดามารดาทั้งสองของยอห์นมีมรดกตกทอดทางปุโรหิ ต พวกปุโรหิ ตใน
อิสราเอลมีสิทธิ พิเศษที่ยิ่งใหญ่เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ที่สนิ ทสนมกับพระเจ้าผ่านทางการ
นมัส การและการปรนนิ บตั ิ ของพวกเขาในสถานนมัส การ ชื่ อของเศคาริ ย าห์ ห มายถึ ง
“พระยาเวห์ทรงระลึกถึง ” และก็สาคัญที่นี่เพราะว่าการกาเนิ ดของยอห์นผูซ้ ่ ึ งชื่ อของท่าน
หมายถึง “พระยาเวห์ทรง [หรื อได้] มีพระคุณ” เป็ นความสาเร็ จแห่ งคาเผยพระวจนะที่ว่า
พระเจ้าจะส่ งผูล้ ่วงหน้ามาก่อนก่อนพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล (มลค. 4:5-6) แหล่งที่มา
ทางประวัติของคาเกี่ยวกับชื่อของเอลีซาเบธก็ไม่ชดั เจน แต่บางทีมนั หมายถึง “พันธสัญญา
ของพระเจ้า”[58] ดังนั้นชื่อที่รวมกันของคู่สมรสนี้เน้นถึงข้อเท็จที่วา่ “พระยาเวห์ทรงระลึก
ถึ ง พันธสั ญญาของพระองค์ ” ตามปกติ แล้ว ยอห์ นคงได้เ ป็ นปุ โรหิ ตและปรนนิ บ ัติ ใ น
พระวิหารอย่างที่บิดาของท่านทา

ดาวิดได้แบ่งพวกปุโรหิ ตออกเป็ น 24 หน่ วยและได้ต้ งั ผูน้ าของครอบครัวปุ โรหิ ตหนึ่ ง
ครอบครัวให้เป็ นหัวหน้าของแต่ละกลุ่ม (1 พศด. 24:10; 2 พศด. 8:14)
“แท้จริ งแล้วสี่ หน่วยเท่านั้นที่ได้กลับมาจากการเป็ นเชลย (อสร. 2:36-39) แต่สี่
หน่วยนั้นได้ถูกแบ่งย่อยเพื่อจะจัดตั้งสี่ ยบิ สี่ หน่วยอีกครั้งหนึ่งด้วยชื่อเก่า”[59]
“อาบียาห์เป็ นผูน้ าของหน่ วยที่ซ่ ึ งเศคาริ ยาห์อยู่ในนั้น (1 พศด. 24:10) การเป็ นเชลยได้
ยับยั้งหน่ วยเหล่านี้ แต่พวกผูน้ าของอิสราเอลได้จดั ตั้งหน่ วยเหล่านั้นอีกอย่างดีที่สุดที่พวก
เขาสามารถทาได้หลังจากการฟื้ นฟู ในสมัยของเศคาริ ยาห์แต่ละหน่วยปรนนิ บตั ิเป็ นเวลา
หนึ่ งสัปดาห์ปีละสองครั้งรวมถึ งระหว่างเทศกาลหลักต่าง เ (เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 23:6;
28:13).[60] เยรี มิ อสั ประมาณจานวนของปุ โ รหิ ตในปาเลสไตน์ ว่า มี ราว เ8,000 คน
[61] โจเซฟัสให้จานวนที่ใกล้กบั 20,000 คน[62]
“ในวันสะบาโตต่าง เ ทั้ง ‘ชุ ด’ [หน่ วย] ก็ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในวันเทศกาลต่าง เ
ปุโรหิตคนใดอาจมาและร่ วมในการปรนนิ บตั ิของสถานนมัสการ และ ณ เทศกาล
อยูเ่ พิงนั้น ทั้งยีส่ ิ บสี่ ชุดก็ถูกผูกมัดที่จะปรากฏตัวและปฏิบตั ิหน้าที่”[63]
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ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าสภาพที่ไม่มีลูกของเอลีซาเบธไม่ใช่ผลลัพธ์ของบาปของเธอ ในพันธสัญญา
เดิม ตามปกติแล้วพระเจ้าอวยพรคนในทางพระเจ้าด้วยลูก (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:28; สดด.
127; 128) เธอและสามีของเธอก็ถูกต้องกับพระเจ้าและติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ “ไม่
มีที่ติ” (คากรี ก อามเมมตอส) หมายถึงว่าพวกเขาจัดการกับบาปในชี วิตของพวกเขาอย่าง
รวดเร็ วและอย่างที่พระเจ้าเรี ยกร้องไม่ใช่วา่ พวกเขาปราศจากบาป (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:15;
3:6; 1 ธส. 3:13; ฮบ. 8:7) คากรี กนี้เป็ นความเท่าเทียมของคาฮีบรู ทาม ที่บรรยายถึงโนอาห์
(ปฐก. 6:9) และโยบ (โยบ 1:8) โดยพื้นฐานแล้วความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริ สีก็ผิวเผินและหน้าซื่ อใจคด แต่เศคาริ ยาห์และเอลี ซาเบธอยู่ในทางพระเจ้าอย่าง
แท้จริ ง
“บางครั้งเราถูกกี ดกันจากบางสิ่ งเพราะว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าต่าง เรอคอยเราใน
อนาคต เมื่อเรารอคอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างอดทน บ่อยครั้งแล้วพระองค์ก็ให้เรา
เรามากกว่าที่เราคิดว่าจะเป็ นไปได้ เศคาริ ยาห์และเอลีซาเบธต้องการลูก สิ่ งที่พวก
เขาได้รับคือผูเ้ ผยพระวจนะ”[64]
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สภาพของเอลีซาเบธก็เหมือนกับสภาพของซาราห์ (ปฐก. 17:16-17; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 16:4, 11;
29:32; 30:1, 23; 1 ซมอ. 1:5-11; 2:5-8) สภาพที่ไม่มีลูกของเธอทาให้เธออดสู (เปรี ยบเทียบ

ข้อ 25) และอายุที่มากของเธอขจัดความหวังแห่ งการมีลูกไปจากเธอเสี ย เมื่อใดก็ตามที่
พันธสัญญาเดิ มกล่าวว่าผูห้ ญิงไม่มีลูก ก็มีการบันทึกอีกว่าพระเจ้าให้ลูกหนึ่ งคนแก่เธอใน
ภายหลัง[65] ดังนั้นข้อความนี้เตรี ยมผูอ้ ่านสาหรับการอัศจรรย์
พวกปุโรหิ ตไม่ถูกตัดสิ ทธิ์ ในการปรนนิ บตั ิในพระวิหารโดยอายุแต่โดยทุพพลภาพเท่านั้น
[66]
2. การป่ าวประกาศของทูตสวรรค์ ต่อเศคาริยาห์ 1:8-23
“แท้จริ งแล้วมันดูเหมือนเหมาะสมที่สุดว่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับข่าวประเสริ ฐควรได้ทาการเริ่ มต้นของ
มันภายในสถานนมัสการและ ณ เวลาของการถวายบูชา”[67]
จงสังเกตโครงสร้างที่ไขว้เปลี่ยนของส่ วนนี้ซ่ ึ งเน้นถึงข่าวดี:
ก

การปรนนิบตั ิ สถานนมัสการ และผูค้ น (ข้อ 8-10)
ข

การปรากฏของกาเบรี ยลและการตอบสนองของเศคาริ ยาห์ (ข้อ 11-12)
ค

การป่ าวประกาศถึงข่าวดี (ข้อ 13-17; เปรี ยบเทียบ ข้อ 19)

ข' การคัดค้านของเศคาริ ยาห์และการตอบสนองของกาเบรี ยล (ข้อ 18-20)
ก' ผูค้ น สถานนมัสการและการปรนนิบตั ิ (ข้อ 21-23)[68]
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เศคาริ ยาห์ปรนนิ บตั ิพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อโดยการปรนบัติหน้าที่บางอย่างในพระวิหารในฐานะ
เป็ นสมาชิ กของหน่ วยปุโรหิ ตของเขา ตามโจเฟซัสนั้น มีสี่ชุด (หน่ วย) ของพวกปุโรหิ ต
และแต่ละหน่ วยมี ปุโรหิ ตมากกว่า 5,000 คน [69] เป็ นที่ ชัดเจนว่าชุ ดเหล่านี้ ได้ถูกแบ่ง
ออกเป็ น 24 ส่ วนที่เล็กลง แต่ละส่ วนจะปรนนิ บตั ิในพระวิหารแบบหมุนเวียนระหว่างสอง
สัปดาห์ที่แยกกันในแต่ละปี [70] เมื่อส่ วนหนึ่ งทาหน้าที่ สมาชิ กทั้งหมดที่รับผิดชอบก็จะ
ปรากฏในพระวิหาร [71] มีปุโรหิ ตมากมายจนที่วา่ สิ ทธิ พิเศษที่ยิ่งใหญ่ของการถวายเครื่ อง
หอมบนแท่นเครื่ องหอมทองคาในพระวิหารเป็ นสิ ทธิ ของปุโรหิ ตหนึ่ งคนแค่ครั้งเดียวใน
ตลอดชีวติ ของเขา[72]
มันเป็ นสิ ทธิ พิเศษอันยิ่งใหญ่ที่จะยืนต่อหน้าแท่นเครื่ องหอมในวิสุทธิ สถาน เพราะว่านี่ ก็
ใกล้กบั อภิสุทธิ สถานอย่างที่ผทู ้ ี่ไม่ใช่ มหาปุโรหิ ตคนใด เสามารถยืนอยู่ได้ พวกปุโรหิ ต
ตัดสิ นใจว่าใครจะถวายเครื่ องหอม ณ การถวายบูชาประจาวันในตอนเช้าและตอนเย็นโดย
การจับฉลาก อย่างไม่สงสัยแล้ว การเลื อกของเศคาริ ยาห์ เป็ นจุ ดสู งในชี วิตของเขาและ

เกียรติที่ใหญ่ที่สุดแห่งอาชี พปุโรหิ ตของเขา[73] เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเจ้าได้จดั การการเลือก
ของเขาอย่างจัดเตรี ยม (เปรี ยบเทียบ อสธ. 3:7; สภษ. 16:33)
“…ในพระวิหารของเฮโรดก็ไม่มีท้ งั เชคินนาห์ หรื อหี บทั้งหมดก็วา่ งเปล่า …”[74]
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คน (คากรี ก ลาออส เป็ นคาที่สาคัญในพระกิ ตติ คุณนี้ ) ในทางพระเจ้าหลายคนรวมตัวกันใน
ลานพระวิหารสาหรับการถวายบูชาประจาวันนี้ อย่างที่เป็ นธรรมเนี ยม ลาออส ปรากฏ 36
ครั้ งในลู ก า แต่ แค่ 14 ครั้ งในมัท ธิ วและสองครั้ งในมาระโก ลู ก าใช้คานี้ เป็ นค าพ้อง
ความหมายเสมือนจริ งสาหรับ ออคลอส “ฝูงชน” หรื อ “มหาชน” บางทีนี่เป็ น “การถวาย
เครื่ องหอม” ในตอนเย็น (บ่าย 3 เปรี ยบเทียบ ดนล. 9:21; กจ. 3:1) ข้อนี้ เน้นถึงความระทึก
ใจและเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรับข้อ 21-22 เครื่ องหอมเป็ นสัญลักษณ์ของคาอธิ ษฐานที่ข้ ึนไปของ
ประชากรของพระเจ้าที่ข้ ึนไปเหมือนกลิ่นหอมยังพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 141:2; วว.
5:8; 8:3-4) ลูกาเน้นถึ งการอธิ ษฐานมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนอื่น เ และนี่ คือการ
อ้างอิงแรกของท่านถึงการอธิ ษฐาน [75]
“ที่นี่ เหมือนที่อื่นในลูกา-กิ จการของอัครทูต การอธิ ษฐานเป็ นการอารัมภบทสู่
การเปิ ดเผยของพระเจ้า การได้ยิน พระเจ้าตรัสและกระทา (เปรี ยบเทียบ 3:21-22;
9:28-36; 22:39-46; กจ. 4:23-31; 10:3-5, 9-16, 30-32; 13:2; 22:17-21)”[76]
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นี่เป็ นการอ้างอิงแรกของลูกาถึง “ทูตสวรรค์” ที่ปรากฏ เป็ นที่ชดั เจนว่า ท่าน “ทาให้เป็ นจริ งเป็ น
จัง” ข้างแท่นขณะที่เศคาริ ยาห์ปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาแห่ งการถวายเครื่ องหอมที่บนแท่นและ
ทาให้ตนเองหมอบราบในการอธิ ษฐาน[77] เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเจ้าทาการริ เริ่ ม ณ เวลาที่
พระองค์เลือกที่จะเปิ ดเผยสิ่ งที่พระองค์กาลังจะทา นี่เป็ นทูตสวรรค์ จาก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
แทนที่จะเป็ น “ทูตสวรรค์ ของ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19) ด้าน “ขวา” ของ
แท่นอาจบ่งชี้ ถึงด้านของความชอบและเกี ยรติ ซึ่ งบ่งบอกว่าทูตสวรรค์นาข่าวดี มา การ
ปรากฎของทูตสวรรค์บ่งชี้ ถึงเหตุการณ์ ที่สาคัญในพันธสัญญาเดิ มอยู่เสมอ (เปรี ยบเทียบ
ปฐก. 16:10-11; วนฉ. 13:3-21) ตราบเท่าที่พระคัมภีร์บนั ทึก นี่ เป็ นครั้งเดียวที่ทูตสวรรค์
ปรากฎในพระวิหาร
การตอบสนองของเศคาริ ย าห์ เป็ นการตอบสนองของความตกใจ เพราะว่า อย่า งน่ า จะ
เป็ นไปได้น้ ัน เขาได้พ บบุ ค คลที่ เ หนื อ ธรรมชาติ ห น้า ต่ อ หน้ า เป็ นครั้ งแรก นี่ เ ป็ นการ
ตอบสนองพื้นฐานของผูค้ นในสถานการณ์ ต่าง เเช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 29; 5:8-10;
และข้ออื่น เ)

1:13

ทู ต สวรรค์ป รากฏเพื่ อ จะป่ าวประกาศค าตอบของพระเจ้า ต่ อ ค าอธิ ษ ฐานของเศคาริ ย าห์
(เปรี ยบเทียบ วนฉ. 13:3-5) เขาบอกให้เศคาริ ยาห์ที่จะไม่กลัว ซึ่ งเป็ นข้อความที่ค่อนข้าง
ธรรมดาในพระกิตติคุณของลูกา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 30; 2:10; 5:10; 8:50; 12:7, 32) คา
อธิ ษ ฐานของเศคาริ ยาห์อาจได้เป็ น “การอ้อนวอน” (ค ากรี ก เดสิ ส ) ขอ “บุ ตรชาย” ซึ่ ง
ปุโรหิตนี้และภรรยาที่เป็ นหมันของเขาอาจได้นาเสนอหลายครั้งในปี ก่อนเ อย่างไรก็ตาม
บางทีมนั เป็ นการอ้อนวอนที่เศคาริ ยาห์ เพิ่งได้นาเสนอขณะที่ เขาถวายเครื่ องหอม อย่า ง
น่ าจะเป็ นไปได้น้ นั ขณะที่เขาอธิ ษฐานเพื่อความรอดของอิ สราเอล (เปรี ยบเทียบ ดนล.
9:20) ไม่ว่ากรณี ใด การจัดเตรี ยมของพระเจ้าเกี่ ยวกับบุ ตรชาย ยอห์ น เป็ นคาตอบ
พระเจ้าตั้งชื่อ “ยอห์น” (เยโฮฆานัน หรื อ โยฆานัน) ซึ่ งบ่งบอกถึงสิ ทธิ อานาจสิ ทธิ์ ขาดของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 31) ชื่อของยอห์นหมายถึง “พระยาเวห์ทรง [หรื อได้มี] พระคุณ”
“ชื่อที่ได้รับจากสวรรค์ก็มีความสาคัญทางแหล่งกาเนิดคาอยูเ่ สมอ” [78]

1:14-15

“ความยินดี” จะแทนที่ความกลัวในใจของเศคาริ ยาห์และกระจายไปยังภรรยาของเขาและจากนั้น
ไปยัง อิ ส ราเอล การเสด็ จ มาของพระเมสสิ ย าห์ ที่ ถู ก ท านายไว้ข องอิ ส ราเอลจะเป็ น
เหตุ การณ์ ที่น่ายินดี ตามพันธสัญญาเดิ ม หัวข้อของความยินดี ก็โดดเด่ นในพระกิ ตติ คุณ
ของลูกา
สาเหตุ ข องความยิ น ดี จ ะเป็ นความยิ่ ง ใหญ่ ฝ่ ายวิ ญ ญาณของยอห์ น (“เป็ นใหญ่ เ ฉพาะ
พระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ น”) ทูตสวรรค์องค์เดียวกันป่ าวประกาศเช่ นกันว่าพระเยซู จะเป็ น
“ใหญ่”—โดยปราศจากคุณสมบัติ (ข้อ 32) ดังนั้นก็มีการเชื่ อมโยงระหว่างบทบาทของ
ยอห์นและพระเยซู วลี “เฉพาะพระพักตร์ ” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบ่งบอกถึงการเลือกและการ
รั บ รองของพระเจ้า มัน แปลค ากรี ก เอนโนบปิ ออน ซึ่ งลู ก าเท่ า นั้น ท่ า มกลางผูเ้ ขี ย น
พระกิตติคุณสัมพันธ์ใช้ มันปรากฏ 35 ครั้งในลูกาและกิจการของอัครทูต [79] ยอห์นใช้คา
นี้ครั้งเดียวในยอห์น 20:30
“การเติมเต็ม [ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ] เป็ นคาศัพท์โดยทัว่ ไปของลูกาสาหรับ
การทรงสถิตและการทาให้สามารถ”[80]
ความตรงข้า มของ “ควบคุ มโดยการดื่ มเหล้า ” และ “ควบคุ มโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
ปรากฎที่อื่น เในพระคัมภีร์ (อฟ. 5:18) มันยากถ้าไม่ใช่เป็ นไปไม่ได้ที่จะกาหนดว่ายอห์น
เป็ นคนนาศีร์หรื อไม่ (กดว. 6:1-12) หรื อแค่อุทิศตนแด่พระเจ้า พวกปุโรหิ ตจะต้องยับยั้ง
จากเหล้าองุ่นก่อนการปรนนิ บตั ิในสถานนมัสการ (ลนต. 10:1-4, 9-11) ไม่มีขอ้ บ่งชี้ อื่น เ
ที่วา่ ยอห์นเป็ นคนนาศีร์แม้วา่ ท่านอาจได้เป็ น [81] วิถีชีวิตแบบสันโดษของท่านก็คล้ายกับ

วิถีชีวติ แบบสันโดษของพวกผูเ้ ผยพระวจนะหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอลียาห์ (ข้อ 17; 2
พกษ. 1:8; มธ. 3:4)
“ความยิ่ ง ใหญ่ ข องยอห์ น ไม่ ถู ก พบในการเลื อ กแห่ ง วิ ถี ชี วิ ต ของท่ า นแต่ ใ น
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ในการเข้าใจการทรงเรี ยกของท่าน ท่านติดตามมันอย่างเต็มที่และ
ดาเนินการน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ รู ปแบบของยอห์นจะแตกต่างจาก
รู ปแบบของพระเยซู พระเจ้าไม่ทาให้ทุกคนที่จะรับใช้ในแนวทางเดียวกัน ความ
หลากหลายนั้น ยอมให้มี รูป แบบที่ แตกต่ า งแห่ งพันธกิ จที่ จะกระทบประเภทที่
แตกต่างของผูค้ น”[82]
อิทธิ พลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในชีวติ ของท่านก็ไม่ธรรมดาสาหรับใครคนหนึ่ งที่ดาเนิ น
ชีวติ ในสมัยพันธสัญญาเดิม ตามปกติแล้ว เวลาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้อานาจแก่ผคู ้ นอย่าง
เลื อกสรรและอย่า งชั่วคราว ลู ก ามี ค วามสนใจที่ พิ เศษในพันธกิ จที่ ท าให้ส ามารถของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ปรากฎบ่อย เในงานเขียนของท่าน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 35, 41, 67;
2:25-27; 3:16, 22; 4:1, 14, 18; 10:21; 11:13; 12:10, 12; และหลายครั้งในกิจการของ
อัครทูต)
1:16-17

ยอห์นจะ “หันใจ” ของคนอิสราเอลมากมาย “กลับไปยังพระเจ้า” อย่างที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้
ทาในสมัยพันธสัญญาเดิม ไม่มีใครในพวกเขาประสบความสาเร็ จมากกว่าหรื อสาคัญกว่า
“เอลียาห์” ท่านได้นาผูค้ นกลับไปยังพระยาเวห์หลังจากที่อาหับและเยเซเบลได้ผลักการ
เลิกเชื่อของอิสราเอลไปไกลกว่าที่มนั เคยเป็ นโดยการจัดตั้งการนมัสการพระบาอัลในฐานะ
เป็ นศาสนาทางการของอิสราเอล ยอห์นจะมี “จิตวิญญาณและฤทธิ์ เดช” อย่างเดี ยวกันที่
เอลียาห์ได้มี ยิ่งกว่านั้น ยอห์นจะเป็ นผูม้ าก่อนที่ถูกทานายไว้ของพระเมสสิ ยาห์ (มลค.
4:5-6; เปรี ยบเทียบ มลค. 3:1) ภายหลังพระเยซู อธิ บายว่ายอห์นบรรลุคาพยากรณ์เกี่ยวกับ
ผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิ ยาห์ (มลค. 3:1) ท่านคงได้บรรลุคาพยากรณ์เกี่ยวกับการ
กลับมาของเอลียาห์ถา้ พวกยิวได้ยอมรับพระเยซู (มลค. 4:5-6; มธ. 11:10, 14)
“… ตามข้อสังเกตต่าง เของคนยิว ท่าน [เอลียาห์] จะต้องปรากฏ อย่ างเป็ น
ส่ วนตัวและไม่ใช่แค่ ‘ในจิตวิญญาณและฤทธิ์ เดช’”[83]
คาศัพท์ “หันกลับ” (คากรี ก เอพพิ สเทรโฟ) กลายมาเป็ นคาศัพท์สาหรับการกลับใจเชื่ อ
ของคริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ กจ. 9:35; 2 คร. 3:16; 1 ธส. 1:9; 1 ปต. 2:25) โดยเนื้ อแท้แล้ว
มันหมายถึงการหันกลับจากรู ปเคารพไปยังพระเจ้าแท้ การทาให้ผคู้ นหันไปยังพระเจ้าเป็ น
ความรับผิดชอบของปุโรหิ ตแท้ทุก เคน (มลค. 2:6) ข้ออ้างอิงของมาลาคีบางทีหมายถึงว่า

เมื่อการฟื้ นฟูมา นัน่ ก็จะมีการคืนดีและความรัก ของมนุษย์ แทนที่จะเป็ นความบาดหมาง
และการเห็ นแก่ ต ัว [84] ผูค้ นจะช าระความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลของพวกเขาในการ
ตระเตรี ยมเพื่อการปรากฎของพระเมสสิ ยาห์
ลูกากล่าวถึง “ผูค้ น” (คากรี ก ลาออส) บ่อย เ ที่พระเจ้าได้เตรี ยมเพื่อพระองค์เอง” “ผูค้ นที่
ถูกเตรี ยมเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เหล่านี้ รวมถึงผูฟ้ ั งชาวยิว แต่ก็รวมถึงบรรดาผูท้ ี่ก่อนหน้า
นั้นไม่ใช่ “ผูค้ น” อีกด้วย (1 ปต. 2:10) กล่าวคือ พวกต่างชาติ พวกเขาเป็ นผูเ้ ลือกสรรผูท้ ี่จะ
ประกอบเป็ นคริ สตจักร ด้วยคาศัพท์น้ ี (ผูค้ นที่ถูกเตรี ยมเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ) ลูกาก็ย้ า
เตื อ นผูอ้ ่ า นชาวกรี ก ดั้ง เดิ ม ของท่ า นอย่า งต่ อ เนื่ อ งว่า แผนการของพระเจ้า รวมถึ ง พวก
ต่างชาติ ผูต้ อบสนองต่อข่าวประเสริ ฐเช่นเดียวกับพวกยิว
1:18-20

เมื่ออับราฮัมได้รับการป่ าวประกาศของทูตสวรรค์ว่าพระเจ้าจะให้แผ่นดิ นแห่ งพระสัญญาแก่
ท่าน ท่านก็เรี ยกร้ องหมายสาคัญที่ ยืนยันเช่ นกัน (ปฐก. 15:8) ซึ่ งพระเจ้าได้จดั เตรี ยม
อย่างไรก็ตาม เศคาริ ยาห์ควรได้เชื่อการป่ าวประกาศของทูตสวรรค์และให้การขอบพระคุณ
พระเจ้าสาหรับมันอย่างที่อบั ราฮัมได้ทาในภายหลัง (ปฐก. 17:17-18) และอย่างที่มาโนอาห์
และภรรยาของเขาได้ทา (วนฉ. 13:2-21) ตรงกันข้ามเขาขอการรับรองบางอย่างเกี่ยวกับ
พระสัญญานั้นบางทีเป็ นหมายสาคัญ (เปรี ยบเทียบ 11:29)
จริ งทีเดียวทูตสวรรค์ให้ “หมายสาคัญ” แก่เศคาริ ยาห์แต่มนั ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและ
ความลาบากใจแก่เศคาริ ยาห์เป็ นเวลาเก้าเดือน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 34, 45) บางทีการร้องขอ
หมายส าคัญ ของเศคาริ ย าห์ ไ ด้ รั บ การว่ า กล่ า วและการร้ อ งขอของอับ ราฮัม ไม่ ไ ด้รั บ
เพราะว่าเศคาริ ยาห์มีความได้เปรี ยบเกี่ ยวกับการบันทึกของพันธสัญญาเดิ มส่ วนอับราฮัม
ไม่ได้มี ทูตสวรรค์ช่วยเศคาริ ยาห์ให้เข้าใจความรุ นแรงของความผิดพลาดของเขาโดยการ
อธิบายถึงใครที่เขาเป็ น (“กาเบรี ยลซึ่ งยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์พระเจ้า”)
“… ในธรรมเนียมนั้นกาเบรี ยลถูกถือว่าด้อยกว่ามีคาเอล แม้วา่ ทั้งสองได้เชื่ อมโยง
กับอิสราเอล กาเบรี ยลถูกนาเสนอว่าเป็ นผูร้ ับใช้แห่ งความยุติธรรมเป็ นหลักและ
มี ค าเอลแห่ ง ความเมตตา ในขณะที่ ป ระการที่ ส ามกาเบรี ย ลสมควรที่ จะยืนอยู่
ด้านซ้ายและไม่ใช่ (อย่างเช่นในการบรรยายเกี่ ยวกับข่าวประเสริ ฐ) ด้านขวา ซึ่ ง
เป็ นด้านของบัลลังก์แห่งพระสิ ริ”[85]
“กาเบรี ยล” (ตามตัวอักษร “คนของพระเจ้า” หรื อ “ผูย้ ิ่งใหญ่ของพระเจ้า”) ได้ปรากฎแก่
ดาเนี ยลสองครั้งเพื่อจะให้ขอ้ มูลและความเข้าใจแก่ท่าน (ดนล. 8:16; 9:21) เขาได้ทาอย่าง
เดียวกันสาหรับเศคาริ ยาห์ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 67-79) กาเบรี ยลอาจรุ นแรงต่อเศคาริ ยาห์

มากกว่าที่เป็ น แต่เขาไม่เป็ นอย่างนั้น บางทีเพราะว่าเศคาริ ยาห์เชื่ อเป็ นส่ วนใหญ่ และแค่
ต้องการการยืนยัน (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 6:36-40; 13:2-21) เขาไม่ได้ขอหมายสาคัญเพื่อ
จะช่วยให้เขาเชื่อ
หมายสาคัญที่พระเจ้าให้ความเป็ นใบ้ของเศคาริ ยาห์ทาหน้าที่ที่จะเพิ่มความประหลาดใจ
ถึงสิ่ งที่พระเจ้าจะเปิ ดเผยและที่จะซ่ อนการเปิ ดเผยของกาเบรี ยลไว้จากผูค้ นจนกระทัง่ เวลา
ที่เหมาะสม
“ในลู กา จากการริ เริ่ ม ของพระองค์เองนั้น พระเจ้า ก็ อาจให้หมายส าคัญ (1:36;
2:12), แต่การร้ องขอหมายสาคัญก็ถูกตีความในเชิ งลบอย่างต่อเนื่ อง (11:16, 2930; 23:8)”[86]
1:21-22

“ความล่าช้าในพระวิหาร” ของเศคาริ ยาห์ และจากนั้นการไร้ความสามารถของเขาที่จะพูด ได้ทา
ให้บรรดาผูน้ มัสการประทับใจว่าบางสิ่ งที่เหนื อธรรมชาติได้ปรากฏ (เปรี ยบเทียบ ดนล.
10:15-17) ตามปกติแล้ว เขาคงได้ป่าวประกาศพระพรแบบอาโรนเหนื อพวกเขา (กดว.
6:24-26).[87] ผูค้ นทึกทักเอาอย่างไม่ถูกต้อง “ว่าเขาได้เห็นนิ มิต” เศคาริ ยาห์ไม่สามารถที่
จะสื่ อสารแก่พวกเขาถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง ลูกาบันทึกการตอบสนองของพวกเขา
เพื่อจะทาให้ผอู ้ ่านของท่านประทับใจด้วยความสาคัญของเหตุการณ์น้ ี

1:23

เศคาริ ยาห์และเอลี ซาเบธอาศัยอยู่ในเมืองในชนบทของยูดาห์ที่ที่บางทีเศคาริ ยาห์ประกอบอีก
อาชีพหนึ่งเมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องในหน้าที่ “เกี่ยวกับปุโรหิต” (ข้อ 39)
3. การตั้งครรภ์ ของเอลีซาเบ็ธ 1:24-25

การป่ าวประกาศของทูตสวรรค์ถึงการกาเนิ ดของยอห์นเกิดขึ้นก่อนเอลีซาเบธตั้งครรภ์เขา (เปรี ยบเทียบ มธ.
1:18-25) นี่ เป็ นหลักฐานต่อไปถึงการที่เขาเป็ นการจัดเตรี ยมที่พิเศษจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การบังคับตนเอง
ของเอลีซาเบธ คือระยะห้าเดือนของ “การแยกตัว” อาจได้เป็ นการที่จะปกป้ องการมาถึงของลูกของเธอและ
สุ ขภาพของเธอเองในฐานะเป็ นผูห้ ญิงที่ชรา เอลี ซาเบธยอมรับพระคุ ณของพระเจ้าอย่างสานึ กคุ ณในการ
ขจัด “ความอดสู ” แห่ งสภาพที่ไม่มีลูกของเธอไปเสี ย (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 21:6; 30:23; 1 ซมอ. 1:19-20; 2:110; สดด. 113:9)
“… เศคาริ ยาห์และเอลีซาเบธแสดงให้เห็นถึงสองประเภทที่แตกต่างของคนที่ชอบธรรม เศคาริ ยาห์
ตั้งความสงสัยเกี่ยวกับข่าวสารของทูตสวรรค์เพราะว่าพ่อแม่ในอนาคตตอนนี้ ก็ไกลพ้นวัยที่มีบุตร
ได้ตามปกติ (ข้อ 18) บางครั้งแม้กระทัง่ คนที่ดีก็มีความสงสัยเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้า. …

“เอลีซาเบธพรรณนาถึงธรรมิกชนที่ชอบธรรมผูน้ าภาระของเธอไปยังพระเจ้าและยินดีเมื่อภาระนั้น
ถูกยกไปเสี ย”[88]
“แทบจะไม่เป็ นครั้งสุ ดท้ายในลูกา-กิจการของอัครทูต ผูห้ ญิงถูกยกให้เป็ นผูร้ ับความโปรดปราน
ของพระเจ้าและในฐานะเป็ นต้นแบบของความสัตย์ซื่อต่อจุดประสงค์ของพระองค์”[89]
ข. การป่ าวประกาศถึงการบังเกิดของพระเยซู 1:26-56
ส่ วนนี้ คล้ายกับส่ วนที่มาก่อนทันที (ข้อ 5-25) รู ปแบบของสองส่ วนนี้ ก็คล้ายกันจนลูกาได้เรี ยบเรี ยงส่ วน
เหล่านี้เพื่อจะนามาซึ่ งความคล้ายคลึงกันระหว่างสองส่ วน กาเบรี ยลป่ าวประกาศถึงการบังเกิดของพระเยซู
อย่างที่เขาได้ป่าวประกาศถึงการกาเนิ ดของยอห์น อีกครั้งหนึ่ ง ข้อเท็จจริ งของการป่ าวประกาศถึงการเกิดที่
ริ เริ่ มโดยพระเจ้าแสดงถึ งความสาคัญที่พิเศษของบุคคลที่จะเกิ ดมา ในส่ วนที่มาก่อนนั้น บิดาเป็ นบุคคล
หลัก แต่ในส่ วนนี้มารดาเป็ นบุคคลหลัก
“ลูกานาเสนอศาสนศาสตร์ ของการบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ในแนวทางที่ บริ สุทธิ์ และสอดคล้องกันกับ
ประวัติศาสตร์ อนั ศักดิ์สิทธิ์ ของพันธสัญญาเดิมที่การเปรี ยบเทียบใด เกับเทวตานานของต่างชาติ [ที่
ผูอ้ ่านดั้งเดิมได้ทาขึ้น] ดูเหมือนไม่สอดคล้องกันอย่างสิ้ นเชิ ง แทนที่ของการรวมกันในทางกามของ
พระต่างชาติกบั ผูห้ ญิงที่ให้กาเนิดลูกครึ่ งพระเจ้าบางประเภท ลูกาก็กล่าวถึงการปกฝ่ ายวิญญาณโดย
พระเจ้าเองที่จะให้กาเนิด ‘องค์บริ สุทธิ์ ’ ภายในมารี ย”์ [90]
“ชื่ อต่าง เแห่ งการหมิ่นประมาทที่ถูกมอบให้โดยตาแหน่งสันตะปาปาต่อมารี ยก์ ็ไม่มีเงาหนึ่ งของ
รากฐานในพระคัมภีร์ แต่ชื่อทั้งหมดนั้นถูกพบได้ในการนับถือรู ปเคารพของบาบิโลน”[91]
ลูก าอาจได้รับ ข้อมูล ที่ ล ะเอี ยดบางอย่า งในส่ วนนี้ จากมารี ยโ์ ดยตรง ในส่ วนนี้ ลู กาเน้นถึ งการเป็ นบุ ตร
พระเจ้าของพระเยซู (ข้อ 32, 35) และบทบาทพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ในฐานะผูป้ กครองเหนื อ
อาณาจักรของพระเจ้าในโลก (ข้อ 32-33) ท่านเน้นถึงพระเจ้าในฐานะ “ผูส้ ู งสุ ด” (ข้อ 32, 35; เปรี ยบเทียบ
ข้อ 76) ฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ข้อ 35) และพระคุณของพระเจ้าอีกด้วย (ข้อ 29-30, 34-35, 38)
1. บทนาเกีย่ วกับมารีย์และโยเซฟ 1:26-27
การอ้างอิงถึงเวลาและ “ทูตสวรรค์” (กาเบรี ยล) องค์เดี ยวกันเชื่ อมโยงเหตุการณ์น้ ี กบั สิ่ งที่มาก่อนโดยตรง
(ข้อ 24) “เดือนที่หก” อ้างอิงถึงเดือนที่หกของการตั้งครรภ์ของเอลีซาเบธ ลูกานาเสนอพระเจ้าที่ดาเนิ นการ
กระทาโดยตรงไม่ใช่ ที่นี่เท่านั้นแต่ตลอดพระกิ ตติคุณและกิ จการของอัครทูตของท่านอีกด้วย ท่านอาจได้
เรี ยก “นาซาเร็ ธ” ว่า “เมือง” (คากรี ก โพลิส) อย่างกรุ ณาเพื่อจะให้สถานะแก่มนั ในสายตาของผูอ้ ่านของท่าน
ภาษากรี กไม่มีคาสาหรับ “เมือง” และทางเลื อกคงจะต้องเรี ยกมันว่า “หมู่บา้ น” มันคงไม่เป็ นที่รู้จกั กันต่อ

เกือบทุก เคนที่อยูน่ อกปาเลสไตน์ ดังนั้นลูกาบรรยายว่ามันอยู่ “ในกาลิลี” [92] ตอนนี้ กาเบรี ยลเยี่ยมเยียน
เมืองเล็ก เในกาลิลีในพรมแดนทางเหนื อของเศบูลุนซึ่ งตรงข้ามกับเมืองใหญ่แห่ งเยรู ซาเล็มในยูเดียที่ที่เขา
ได้พ บเศคาริ ย าห์ [93] เนื่ องจากอิ ท ธิ พ ลของต่ างชาติ คนยิวในกาลิ ลีก็ ไม่ เข้ม งวดในการถื อรั ก ษาธรรม
บัญญัติและธรรมเนียมแบบฟาริ สีของพวกเขาเท่ากับพี่นอ้ งทางใต้ของพวกเขา[94]
“ในขณะที่เรื่ องราวของที่มาของยอห์นเริ่ มต้นในพระวิหารและเคลื่ อนออกไป เรื่ องราวของที่มา
ของพระเยซูก็เริ่ มต้นในกาลิลีและเคลื่อนไปสู่ จุดสู งสุ ดในพระวิหาร”[95]
“มารี ย”์ ที่สาวก็ตรงข้ามกับเศคาริ ยาห์และเอลีซาเบธที่ชราอีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่า ชื่ อของเธอซึ่ งเป็ นความ
เท่าเที ยมกันของมิเรี ยมในพันธสัญญาเดิ มหมายถึ ง “ผูถ้ ูกยกย่อง” [96] คากรี ก พารเธนอส (“พรหมจารี ”)
อ้า งอิ งถึ งหญิ ง สาวที่ ย งั ไม่แต่ง งานและบ่ งบอกถึ งสภาพพรหมจารี [97] อย่า งชัดเจนแล้วที่ นี่มนั หมายถึ ง
พรหมจารี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 34).[98] บ่อยครั้งแล้วการหมั้นเกิดขึ้นไม่นานหลังจากวัยหนุ่มสาว[99] ดังนั้น
มารี ยอ์ าจได้เป็ นวัยรุ่ น ณ เวลานี้แม้กระทัง่ อายุนอ้ ยแค่ 12 ปี [100]
“ที่ ว่าการบังเกิ ดของผูช้ ่ วยกู้ที่ ยิ่งใหญ่จะต้องเป็ นการอัศจรรย์ก็ เป็ นที่ รู้จกั กันอย่างกว้า งขวางอัน
ยาวนานก่ อนยุคของคริ สเตี ยน เป็ นเวลาหลายศตวรรษ บางคนกล่ าวว่าเป็ นเวลาหลายพันปี ก่อน
เหตุการณ์ น้ นั พวกนักบวชของพุทธมีธรรมเนี ยมที่ว่า หญิงพรหมจารี จะให้กาเนิ ดลูกที่จะอวยพร
โลก . … ชื่ อเรี ยกที่สูงสุ ดต่าง เได้ถูกมอบแก่เธออย่างสอดคล้อง เธอได้ถูกเรี ยกว่า ‘ราชิ นีแห่ ง
สวรรค์’ (ยรม. 44:17, 18, 19, 25) ในอียิปต์เธอได้ถูกขนานนามว่า อาเธอร์ นัน่ คือ ‘ที่อาศัยของ
พระเจ้า’ เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า ‘ความเต็มที่ของพระภาคของพระเจ้า ’ ทั้งหมดก็อยูใ่ น … ในกรี ก
เธอมีชื่อเฮสทิอาและท่ามกลางคนโรมันคือเวสทาซึ่ งเป็ นแค่การดัดแปลงของชื่อเดียวกัน …”[101]
“ในธรรมเนี ยมยิว ตามปกติ แล้วหญิ งสาวที่ ไ ด้หมั้นตอนอายุสิ บ สามปี และเพื่ อจุ ดประสงค์ทาง
กฎหมายไม่ ใ ช่ เกี่ ย วกับ บ้า นก็ ถู ก ถื อว่า ได้แต่ ง งานจากจุ ดนั้นเป็ นต้นไป ประมาณหนึ่ ง ปี ต่ อมา
หญิงสาวนั้นจะถูกนาไปยังบ้านของเจ้าบ่าวเพื่อชีวติ ที่แต่งงานตามปกติจะเริ่ มต้นขึ้น”[102]
ระหว่า งการหมั้น ผู ้ช ายและผู ้ห ญิ ง ก็ ถู ก ถื อ ว่ า เป็ นสามี แ ละภรรยา แม้ว่ า พวกเขาอยู่ แ ยกกัน และไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางเพศ[103] ถ้าภรรยาได้ถูกพิสูจน์วา่ ไม่สัตย์ซื่อต่อสามีของเธอระหว่างระยะเวลานี้ เธออาจ
ถูกเอาหิ นขวางได้ (ฉธบ. 23:24-25) การหย่าร้างหรื อความตายยุติการหมั้น และจากนั้นเวลานั้นเป็ นต้นไป
สังคมก็ถือว่าพวกเขาเป็ นพ่อม่ายหรื อหญิงม่าย
ลูการะบุ “โยเซฟ” ว่าเป็ นเชื้ อวงศ์ “ของดาวิด” เป็ นที่ ชดั เจนว่าท่านถื อว่าพระเยซู เป็ นทายาทที่ถูกต้องต่อ
บัลลังก์ของดาวิด เนื่ องจากโยเซฟเป็ นบิดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมายของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 3:23) ใน
สังคมของคนฮี บรู มันก็ไม่จาเป็ นที่ จะเป็ นเชื้ อวงศ์ทางสายโลหิ ตเพื่อจะครอบครองสิ ทธิ พิเศษทางมรดก

ของครอบครัว (ปฐก. 15:3; 17:12-13; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 48:5; อพย. 2:10; 1 พกษ. 11:20; อสธ. 2:7)
เนื่ องจากว่าโยเซฟเป็ นผูป้ กครองทางกฎหมายของพระเยซู ด้วยเหตุน้ นั พระเยซู ก็มีคุณสมบัติที่จะรับมรดก
ในฐานะเป็ นบุตรตามกฎหมายของโยเซฟ ข้อเท็จจริ งนี้มีการอ้างอิงที่สาคัญต่อพระสัญญาในข้อ 32ข
2. การป่ าวประกาศของทูตสวรรค์ ต่อมารี ย์ 1:28-38
1:28

ข้อเท็จจริ งที่วา่ กาเบรี ยลทักทายมารี ยอ์ ย่างที่เขาทักทายและไม่ได้ทกั ทายเศคาริ ยาห์ในแนวทาง
เดี ย วกันแสดงถึ ง จุ ดที่ ได้รับ ความโปรดปรานของมารี ย ์ การทัก ทายของกาเบรี ย ลเป็ น
ธรรมเนียมคือ “ร้องทักทาย!” หรื อ “ทักทาย!” (คากรี ก ไคเร) มารี ยไ์ ด้รับความโปรดปราน
(คากรี ก เคไคริ โทเมเน) อย่างสู งส่ งเพราะว่าพระเจ้าเลื อกที่จะให้ พระคุณที่ พิเศษ (คากรี ก
คาริ ส) แก่เธอ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 1:6 การปรากฏอีกที่หนึ่ งเท่านั้นของพันธสัญญาใหม่แห่ ง
เคไคริ โทเมเน) เธอจะเป็ นมารดาของพระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งเป็ นเกียรติที่มารดาคนยิวส่ วนใหญ่
อธิ ษฐานว่าจะเป็ นของเธอ พระเจ้าทาสิ่ งนี้โดยปราศจากคุณความดีที่พิเศษใด เของเธอเอง
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 47) นักอรรถาธิ บายของโรมันคาทอลิกคัดค้านประเด็นนี้ แต่นกั วิชาการที่
สามารถปฏิเสธข้อโต้แย้งของพวกเขา[104] การทรงสถิ ตขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากับมารี ย ์
รับรองถึงการช่วยเหลือของพระองค์ในงานมอบหมายที่จะต้องบรรลุ (เปรี ยบเทียบ วนฉ.
6:12; นรธ. 2:14-16)
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การปรากฏที่ไม่ได้คาดหวังของทูตสวรรค์ในสถานนมัสการของพระวิหารได้ทาให้เศคาริ ยาห์
ตกใจ (ข้อ 12) แต่มนั เป็ นการทักทายที่ไม่ปกติของเขาที่ทาให้มารี ยว์ า้ วุน่ และงงงวย บางที
เขาปรากฏที่ประตูของเธอและเธอเข้าใจผิดเขาว่าเป็ นผูเ้ ยี่ยมเยียนธรรมดา กาเบรี ยลระงับ
ความกลัว ที่ เ ขาได้ก่ อ ให้ เ กิ ด ด้ว ยการป่ าวประกาศถึ ง การอวยพรที่ พิ เ ศษของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 13) โดยการทาให้มารี ยแ์ น่ ใจว่าพระเจ้าเป็ นสุ ข (โปรดปราน) กับเธอ
(เปรี ยบเทียบ ปฐก. 6:8; 1 ยน. 4:17-18) กาเบรี ยลมาเพื่อจะป่ าวประกาศพระพรไม่ใช่การ
ลงโทษ
“ที่นี่มนั จาเป็ นที่จะระลึ กถึ งความประทับใจโดยทัว่ ไปของเราเกี่ ยวกับรั บบี นิยม
คือ แนวคิดรวบยอดของมันเกี่ ยวกับพระเจ้าและเกี่ ยวกับเป้ าหมายที่ดีและสุ ดท้าย
ที่สุดของทุกสิ่ งอย่างที่ถูกจดจ่อในการศึกษาที่ได้เรี ยนรู ้ ถูกติดตามในสถานศึกษา
ต่าง เ และจากนั้นที่จะคิดเกี่ยวกับการดูถูกที่ไม่ลดน้อยลงที่ซ่ ึ งพวกเขาต้องการ
ที่จะกล่าวถึงกาลิ ลีและเกี่ยวกับชาวกาลิ ลี ผูซ้ ่ ึ ง พาทอยส์ [ภาษาถิ่น] ของพวกเขา
นั้นเป็ นความผิด เกี่ยวกับความชิ งชังอย่างที่สุดที่ซ่ ึ งพวกเขาถือต่อคนชนบทที่ไม่รู้
หนังสื อในการที่จะตระหนักว่าครัวเรื อนเช่ นครัวเรื อนของโยเซฟและมารี ยจ์ ะถูก
ถือโดยพวกผูน้ าของอิสราเอลอย่างไร”[105]
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ถ้อยค าเหล่ า นี้ คงได้ม าในฐานะเป็ นข่ า วดี ต่อมารี ย ์อย่า งแท้จริ ง เธอจะไม่ เพี ย งแต่ “คลอด
บุตรชาย” แต่อย่างชัดเจนแล้วบุตรชายของเธอจะเป็ นใครคนหนึ่ งที่พิเศษ เนื่องจากการป่ าว
ประกาศของทูตสวรรค์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระองค์ เด็กคนอื่น เอีกห้าคนเท่านั้นได้ถูก
ตั้ง ชื่ อ ก่ อ นการเกิ ด ของพวกเขาในสมัย พัน ธสั ญ ญาเดิ ม คื อ อิ ส อัค อิ ช มาเอล โมเสส
ซาโลมอนและโยสิ ยาห์ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเป็ นคนที่หก (ข้อ 13) ถ้อยคาที่กาเบรี ยลใช้ก็
คล้ายกันอย่างมากกับการใช้ถ้อยคาของอิสยาห์ 7:14 ในฉบับเซปทัวจินต์ (เปรี ยบเทียบ
ปฐก. 16:11-12) “พระเยซู ” เป็ นชื่ อโดยทัว่ ไป [106] ที่มาจาก “โยชูวา” (ตามตัวอักษรคือ
“พระยาเวห์ทรงช่วยให้รอด” หรื อ “พระยาเวห์ทรงเป็ นความรอด” เปรี ยบเทียบ มธ. 1:21)
เหมือนกับยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา พระเจ้าใช้สิทธิ พิเศษสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์โดยการตั้งชื่ อ
เยซู ทั้งสองชื่อก็สาคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ ความรอด
เหมือนกับยอห์น พระเยซู จะ “เป็ นใหญ่” (ข้อ 15) ยิ่งกว่านั้น พระองค์จะเป็ น “พระบุตรของ
พระเจ้ า” ข้อความที่ชดั เจนเกี่ยวกับความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ (สดด. 2:7-9; 89:26-29;
เปรี ยบเทียบ ข้อ 35) “ผูส้ ู งสุ ด” เป็ นการระบุ โดยทัว่ ไปถึ งพระเจ้าในพันธสัญญาเดิ ม
(ฮบ. เอล เอลยน ปฐก. 14:18; และข้ออื่น เ) มันขยายไปสู่ พนั ธสัญญาใหม่ (ข้อ 35, 76;
6:35; 8:28; กจ.7:48; 16:17; ฮบ. 7:1-3) คนกรี กใช้ชื่อเรี ยก “ผูส้ ู งสุ ด” เพื่อจะบรรยายถึง
พระต่าง เของพวกเขาเช่นกัน[107]
“ในความคิดของคนฮีบรู บุตรชายเป็ น ‘สาเนา’ ของบิดาของเขา และวลี ‘บุตรชาย
ของ’ บ่อยครั้งแล้วถูกใช้เพื่อจะอ้างอิงถึ งใครคนหนึ่ งที่มีคุณสมบัติต่าง เ ‘ของ
บิดา’ ของเขา (เช่น การแปลภาษาฮีบรู ‘บุตรชายแห่งความชัว่ ร้าย’ ในสดุดี 89:22
[AV] หมายถึง บุคคลที่ชวั่ ร้าย)”[108]
พระเยซู จ ะเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ที่ ถู ก คาดหวัง ไว้ย าวนานอี ก ด้ว ย เนื่ อ งจากว่า พระเจ้า จะ
“ประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน” (2 ซมอ. 7:12-14; สดด. 89:3-4,
28-29) การเป็ นพระบุตรของพระเจ้าทาให้พระองค์มีคุณสมบัติสาหรับบทบาทการเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ การปกครองแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระบุตรจะดาเนินไป
ตลอดเป็ นนิตย์หลังจากมันได้เริ่ มขึ้น (อสย. 9:7; ดนล. 7:14; มีคา. 4:7; และข้ออื่น เ).[109]
“ทุกวันนี้ พระเยซู ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์ (กจ. 2:29-36) แต่ไม่ใช่บนบัลลังก์
ของดาวิด”[110]
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ไม่เหมือนกับเศคาริ ยาห์ มารี ยไ์ ม่ได้ขอหมายสาคัญ ที่ ว่า สิ่ งที่ทูตสวรรค์ได้ทานายไว้จะเกิ ดขึ้น
แนวคิดที่วา่ พระเมสสิ ยาห์จะปรากฏในไม่ชา้ ก็ไม่ได้ทาให้เธอประหลาดใจเช่นกัน ตรงกัน

ข้าม เธอถามว่ามันจะเกิดขึ้น อย่ างไร นี่ ไม่ใช่ การแสดงออกถึ งความเชื่ อที่อ่อนแอแต่ถึง
ความสับสน ดังนั้นกาเบรี ยลไม่ได้วา่ กล่าวเธออย่างที่เขาได้วา่ กล่าวเศคาริ ยาห์ เธอยังไม่ได้
แต่ ง งานและเป็ นหญิ ง พรหมจารี เธอไม่ ไ ด้มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างเพศกับ ผูช้ ายคนใด เ
[111] เป็ นที่ชดั เจนว่า มารี ยท์ ึกทักเอาว่ากาเบรี ยลหมายถึงว่าเธอจะตั้งครรภ์ก่อนที่เธอและ
โยเซฟทาให้การสมรสของพวกเขาสมบูรณ์ [112] การใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพแห่ ง “การรู้จกั ” ใคร
คนหนึ่งทางเพศมาจากพันธสัญญาเดิม (ปฐก. 4:1; 19:8; และข้ออื่น เ)
1:35

กาเบรี ยลอธิ บายว่า “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” จะเป็ นตัวแทนที่ทาให้สามารถของพระเจ้าผูจ้ ะทาให้
การบังเกิดที่เหนือธรรมชาติของพระเยซูเป็ นไปได้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 41, 67, 80; 2:25-27)
พระองค์จะ “ปก” มารี ยด์ ว้ ยการทรงสถิตส่ วนตัวของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อพย. 40:38)
นอกจากสิ่ งนี้กาเบรี ยลก็ไม่ได้เจาะจง
“การแสดงเป็ นคาพูดที่ละเอียดอ่อนนี้ ก้ นั ขวางแนวคิดที่หยาบคายของ ‘การผสม
พันธุ์’ ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กบั มารี ย”์ [113]
อย่า งคล้ายกัน พระเจ้าอยู่บนพลับ พลาในถิ่ นทุ รกันดารซึ่ งเติ มเต็มมันด้วยการทรงสถิ ต
ของพระองค์ (อพย. 40:35; เปรี ยบเทียบ สดด. 91:4) มันน่ าสนใจที่วา่ คากรี กเดียวกัน
เอบพิ ส คี แอสโซ่ ที่ แปลว่า “ปก” ที่ นี่ ป รากฎในการบันทึ ก ทั้ง สามเกี่ ย วกับ การจาแลง
พระกายที่ที่เมฆปกคลุมบรรดาผูท้ ี่อยูท่ ี่นนั่ (มธ. 17:5; มก. 9:7; ลก. 9:34) จากนั้นเสี ยง
ออกมาจากสวรรค์ซ่ ึ ง ระบุ ถึ งพระบุ ตรของพระเจ้า แต่ ที่ นี่ทู ตสวรรค์ร ะบุ พ ระองค์เป็ น
เช่นนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะให้กาเนิ ดบุตร (“ลูก”) ที่ “บริ สุทธิ์ ” ผ่านทางมารี ย ์ ความ
เป็ น พระเจ้าและการมี อยู่ก่ อนของ “พระบุ ตรของพระเจ้า ” เรี ย กร้ องการปฏิ สนธิ ที่
อัศ จรรย์ การบัง เกิ ด จากหญิ ง พรหมจารี ข องพระองค์ส่ ง ผลต่ อ การที่ พ ระองค์รั บ เอา
ธรรมชาติแบบมนุษย์โดยปราศจากการสละธรรมชาติแบบพระเจ้าของพระองค์
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แม้ว่ามารี ยไ์ ม่ได้ร้องขอหมายสาคัญ พระเจ้าก็ให้หมายสาคัญแก่ เธอหนึ่ งอย่างกล่ าวคื อการ
ตั้งครรภ์ของเอลีซาเบธ ความสัมพันธ์แท้จริ งระหว่างมารี ยแ์ ละเอลีซาเบธก็ไม่เป็ นที่รู้จกั แต่
เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเธอรู ้วา่ พวกเธอเป็ นญาติ
กาเบรี ยลทาให้ม ารี ย ์แน่ ใ จอี ก เช่ นกันด้วยหนึ่ งในข้อความที่ ใ หญ่ ที่สุ ดเกี่ ย วกับฤทธิ์ เดช
ของพระเจ้าที่พระเจ้าบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ (ข้อ 37) อย่างไม่สงสัยแล้ว ข้อนี้ ปลอบโยน
มารี ย ์ใ นเดื อ นต่ อ เมาอย่ า งที่ ม ัน ได้ป ลอบโยนผูเ้ ชื่ อ นับ ไม่ ถ้ว นที่ เ ผชิ ญ กับ พัน ธกิ จ ที่
ยุง่ ยากตั้งแต่น้ นั มา พระเจ้าสามารถทา “สิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้” (เปรี ยบเทียบ ยรม. 32:17, 27)
กาเบรี ยลพาดพิงถึงถ้อยคาของทูตสวรรค์ที่มีต่อซาราห์เมื่อเขาป่ าวประกาศว่าเธอจะคลอด

บุตรชายทั้ง เที่มีอุปสรรคที่เป็ นไปไม่ได้ต่าง เอย่างชัดเจน (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 18:14)
ยิ่งกว่านั้น ข้อ 37 ควรหนุ นใจผูอ้ ่านของเรื่ องราวนี้ ผูส้ งสัยความเป็ นไปได้ของการบังเกิ ด
จากหญิงพรหมจารี ที่จะเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทาแม้กระทัง่ สิ่ งนี้ได้
“สิ่ งใด เที่ พระเจ้าตั้งใจที่จะทาพระองค์ก็สามารถบรรลุ ได้เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่
เป็ นไปไม่ไ ด้ส าหรั บพระเจ้า แต่ นั่นไม่ไ ด้หมายถึ ง ว่า พระองค์จะท าทุ ก เสิ่ ง ที่
ผูเ้ ชื่อต้องการให้พระองค์ทาเพราะว่าบางสิ่ งไม่ถูกรวมไว้ในแผนการของพระองค์”
[114]
“ไม่มี ถ้ อยคา ของพระเจ้าที่ตอ้ ง เหลือเชื่ อ ต่อเรา ตราบเท่าที่ไม่มี งาน ของพระเจ้า
ที่ เป็ นไปไม่ ได้ ต่อพระองค์ ” [115]
1:38

มารี ยต์ อบสนองต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างยอมจานนยอย่างที่ฮนั นาห์ได้ตอบสนอง (1 ซมอ.
1:11 ที่ที่คากรี กเดียวกัน ดูเล “คนรับใช้” หรื อ “ทาสสาว” ปรากฏในฉบับเซปทัวจินต์)
“มารี ยไ์ ด้เรี ยนรู้ที่จะลืมคาอธิ ษฐานที่ธรรมดามากที่สุดของโลก ‘ขอให้น้ าพระทัย
ของพระองค์ถูก เปลี่ ยนแปลง’ และที่ จะอธิ ษฐานคาอธิ ษฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
โลก ‘ขอให้น้ าพระทัยของพระองค์ สาเร็ จ’” [116]
แม้วา่ การป่ าวประกาศของกาเบรี ยลเป็ นข่าวดี มันก็เป็ นข่าวร้ายอีกด้วย มารี ยจ์ ะให้กาเนิ ด
พระเมสสิ ยาห์ แต่การตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานของเธอจะนาการเข้าใจผิดและความอับอาย
ที่สมควรได้รับมายังเธอตลอดชี วิตของเธอ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 22:23-24) ดังนั้นท่าที
ที่ถ่อมใจของเธอได้รับการยกย่องโดยเฉพาะ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 21:1, 7, 12; 30:34) อย่าง
น่าเสี ยใจ เธอไม่ได้คงมันไว้อยูเ่ สมอ (เปรี ยบเทียบ ยน. 2:3-5) ในสิ่ งนี้เธอก็เป็ นแค่มนุษย์
“มีการอัศจรรย์สามอย่างเกี่ ยวกับการกาเนิ ด [ตามมาร์ ติน ลูเธอร์ ] ที่วา่ พระเจ้าได้
กลายมาเป็ นมนุ ษย์ ที่ว่าหญิงพรหมจารี ยต์ ้ งั ครรภ์และที่วา่ มารี ยไ์ ด้เชื่อ และการ
อัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของการอัศจรรย์เหล่านี้คือการอัศจรรย์สุดท้าย”[117]
“พระคัมภีร์ตอนนี้ แนะนาบทเรี ยนที่สาคัญอีกสี่ บทเรี ยนคือ (1) ความแน่นอนที่วา่ พระเจ้าจะปฏิบตั ิ
ตามพระสัญญาของพระองค์เนื่ องจากว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็ นไปไม่ได้สาหรับพระองค์ (2) ตัวอย่างของ
มารี ยใ์ นฐานะผูห้ นึ่ งที่ ถูกเลื อกเพื่อจะรับใช้พระเจ้า ซึ่ งเป็ นตัวอย่างที่ขยายไปแม้กระทัง่ ไกลกว่า
ความเต็มใจที่จะถูกใช้เพื่อจะวางใจพระเจ้าที่จะพาเราไปไกลกว่าความจากัดของเรา (3) ความสาคัญ
ของการบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ของพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา และ (4) ความสาคัญของความสัตย์
ซื่อทางเพศตลอดชีวติ ของเรา”[118]

3. การเยีย่ มเยียนเอลีซาเบ็ธของมารีย์ 1:39-56
ส่ วนนี้ นาเรื่ องราวที่คล้ายกันของการกาเนิ ดของยอห์นและการบังเกิ ดของพระเยซู มาด้วยกัน บุตรชายสอง
คนมีอตั ลักษณ์ และความยิ่งใหญ่ส่วนตัวของพวกเขาเองแต่พระเยซู ทรงเหนื อกว่า ยอห์นเริ่ มพันธกิ จของ
ท่านแห่งการยกย่องพระเยซูในครรภ์มารดาของท่าน การปฏิสนธิ ของพระเยซูเกิดขึ้นระหว่างข้อ 38 และ 39
1:39-40

เป็ นที่ ชัดเจนว่ามารี ยจ์ ากนาซาเร็ ธไปไม่นานหลังจากการป่ าวประกาศของกาเบรี ยลต่อเธอ
การเดินทางลงใต้ของเธอไปที่บา้ นของเอลีซาเบธที่ใดที่หนึ่งใน “ชนบท...ของยูดาห์” บางที
ครอบคลุมระยะทาง 50 ถึง 70 ไมล์และใช้เวลาสามหรื อสี่ วนั

1:41-42

อย่างน้อยแล้วตอนนั้นเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดื อน (ข้อ 36) เธอถื อข้อเท็จจริ งที่วา่ ยอห์น
“ดิ้น” ในครรภ์ของเธอเป็ นข้อบ่งชี้ถึง “ความยินดี” ของเขาที่มารี ยผ์ จู ้ ะให้กาเนิ ดพระเมสสิ ยาห์ได้มาเยี่ยม (ข้อ 44) “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” เสด็จมาเหนื อเอลีซาเบธอีกด้วยจากนั้นก็
กระตุ ้นให้เธอที่ จะทักทายมารี ย ์ในฐานะเป็ นมารดาของพระเมสสิ ยาห์ เป็ นที่ ชัดเจนว่า
พระวิญญาณให้ความเข้าใจโดยสัญชาติญาณหรื อการเปิ ดเผยถึ งบทบาทของมารี ย ์ เธอ
ป่ าวประกาศการอวยพรของเธออย่า งเสี ย งดัง ในการสรรเสริ ญ ที่ ยิ น ดี ต่ อ พระเจ้า และ
เนื่ องจากการกระตุน้ ของพระวิญญาณ “ได้รับพร” หมายถึ งได้รับสิ ทธิ พิเศษโดยเฉพาะ
เนื่ องจากความโปรดปรานของพระเจ้า เป็ นที่ชดั เจนว่าเอลีซาเบธหมายถึงว่ามารี ยเ์ ป็ น ผู้ที่
ได้ รับพรมากที่สุด “ในบรรดาสตรี ” มารี ยเ์ ป็ นผูท้ ี่ได้รับพรมากที่สุดเพราะว่า บุตรชายของ
เธอ จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับพรมากที่สุดท่ามกลางทุกคน “ผลแห่ งครรภ์” เป็ นการเปรี ยบเทียบเก่า
สาหรับเด็ก (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 30:2; ฉธบ. 28:4)

1:43

โดย “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เอลีซาเบธหมายถึงพระเยซู ไม่ใช่พระภาคทั้งหมดของพระเจ้า ดังนั้น
พระคัมภีร์ไม่เคยถื อว่าชื่ อเรี ยก “มารดาของพระเจ้า ” เป็ นของมารี ย ์ เธอเป็ นมารดาของ
พระเยซูผเู ้ ป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเอลีซาเบธเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
ลูกาใช้ชื่อเรี ยก “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” 95 ครั้งจากการปรากฏ 166 ครั้งของมันในพระกิตติคุณสัมพันธ์ [119]
“การใช้ คูริออส ในการบรรยายเพื่อจะอ้างอิงถึงพระเยซูก็พิเศษเกี่ยวกับลูกา”[120]
ชื่ อเรี ยกนี้ มีสองความหมาย มันเป็ นคาที่ฉบับเซปทัวจินต์ใช้เพื่อจะแปลคาฮีบรู “ยาเวห์ ”
และบรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ใช้มนั ในทานองเดียวกัน ดังที่เป็ นเช่นนั้น มันบ่งบอกถึง
ความเป็ นพระเจ้า มัน ยังหมายถึ ง “เจ้า นาย” ในแง่ ข องบุ ค คลที่ เหนื อ กว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระเมสสิ ยาห์ การใช้น้ ี ไม่จาเป็ นที่จะบ่งบอกว่าบุคคลที่ใช้มนั เชื่ อว่าพระเยซู ทรง

เป็ น พระเจ้า เป็ นที่ ชัด เจนว่า เอลี ซ าเบธหมายถึ ง ว่า อย่า งน้อ ยแล้วพระเยซู ท รงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ อย่างชัดเจนแล้ว ลูกาใช้คาศัพท์ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” อยู่บ่อยเเพราะว่า
สาหรับผูอ้ ่านชาวกรี ก “พระคริ สต์” หรื อ “พระเมสสิ ยาห์ ” มีความหมายน้อย ชาวต่างชาติ
อ้างอิงถึงซี ซาร์ วา่ เป็ น “พระเป็ นเจ้า” ซี ซาร์ ซึ่ งหมายถึงว่าเขาเป็ นองค์อธิ ปไตยของพวกเขา
“องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ” มี ค วามหมายโดยนัย อย่า งเดี ย วกัน ส าหรั บ ผูผ้ ่า นดั้ง เดิ ม ของลู ก า
พระเยซูทรงเป็ นองค์อธิปไตยสาหรับคริ สเตียน
เอลี ซาเบธถื อว่าเธอเองไม่คู่ควรที่ มารดาของพระเมสสิ ยาห์ ควรมาเยี่ยมเธอ (2 ซมอ.
24:21; เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 6:2-11) ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาไม่เข้าใจว่าพระเยซู ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์จนกระทัง่ การรับบัพติศมาของพระเยซู (ยน. 1:32-33) เธอไม่ได้ทาสิ่ งใดที่
จะสมควรได้รับเกี ยรติน้ ี ถ้อยคาที่ได้รับการดลใจของเธอสะท้อนถึ งความเหนื อกว่าของ
บุตรของมารี ยเ์ หนือบุตรชายของเธอเอง
1:44-45

เอลี ซาเบธเชื่ อมโยงสิ่ งที่ลูกาได้บอกผูอ้ ่านเกี่ ยวกับยอห์นที่ดิ้นในครรภ์ของเธอกับมารี ย ์ (ข้อ)
จากนั้นเธอป่ าวประกาศสภาพที่ ได้รับ สิ ท ธิ พิเศษของมารี ย ์ มันไม่ ใ ช่ แค่ ที่ ว่า เธอจะให้
กาเนิดพระเมสสิ ยาห์ แต่ที่วา่ เธอ “เชื่อ” ว่าเธอจะให้กาเนิดพระองค์เมื่อพระเจ้าป่ าวประกาศ
สิ่ งนั้นแก่เธอผ่านทางกาเบรี ยล (เปรี ยบเทียบ กจ. 27:25)
โครงสร้ างของข้อ 41-45 จดจ่อความสนใจไปที่ ขอ้ เท็จจริ งที่ ว่ามารี ยจ์ ะเป็ นมารดาของ
พระเมสสิ ยาห์
ก

การดิ้นของยอห์นในครรภ์ของเอลีซาเบธ ข้อ 41
ข

การอวยพรมารี ยข์ องเอลีซาเบธ ข้อ 42
ค

การยอมรับของเอลีซาเบธที่วา่ บุตรของมารี ยเ์ ป็ นพระเมสสิ ยาห์ ข้อ 43

ก' การดิ้นของยอห์นในครรภ์ของเอลีซาเบธ ข้อ 44
ข' การอวยพรมารี ยข์ องเอลีซาเบธ ข้อ 45
1:46-47

การตอบของมารี ยต์ ่อเอลี ซาเบธเป็ นคาพูดที่ได้รับการดลใจเช่นกัน “เพลงของมารี ย”์ มีความ
คล้ายคลึงกันที่หนักแน่นกับคาอธิ ษฐานแห่ งการขอบพระคุ ณของฮันนาห์ใน 1 ซามูเอล
2:1-10 อย่างไรก็ตาม มันพาดพิงถึงข้อพระคัมภีร์ตอนอื่นเของพันธสัญญาเดิมอย่างน้อย
12 ตอน [121] ความคุ น้ เคยของมารี ยก์ บั พันธสัญญาเดิ มแสดงถึ งความรักของเธอที่มีต่อ
พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ ลักษณะที่จบั ใจของบทกวีน้ ี คือข้อเท็จจริ งที่ว่ามารี ย ์

ถือว่าพระเจ้าล้มล้างอานาจที่จดั ตั้งขึ้น (ข้อ 52) นี่ คงได้เป็ นความสนใจที่พิเศษต่อผูอ้ ่าน
ดั้งเดิมของลูกา เธอถือว่าตัวเธอเองมีบทบาทที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ของความรอด (ข้อ
48)
ตามโครงสร้างนั้น เพลงนี้ แบ่งออกเป็ นสี่ บาทคือ ข้อ 46-48, 49-50, 51-53, และ 54-55
มารี ยไ์ ม่จาเป็ นว่าแต่งเพลงนี้ ข้ ึนทันทีทนั ใด เธอเป็ นบุคคลที่ไตร่ ตรอง (2:51) ผูอ้ าจได้ให้
ความคิดแก่มนั อย่างมากก่อนที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้เธอสามารถที่จะแบ่งปั นมันกับ
เอลีซาเบธ นักศึกษาบางคนแห่งพระคัมภีร์ตอนนี้ ได้สรุ ปว่าลูกาแต่งมันอย่างแท้จริ ง แต่สิ่ง
นี้ไม่น่าเป็ นไปได้เนื่องจากว่าท่านให้ชื่อเสี ยงแก่มารี ยส์ าหรับมัน (ข้อ 46)
ในบาทแรก (ข้อ 46-48) มารี ยส์ รรเสริ ญพระเจ้าสาหรับสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพื่อเธอ
ข้อ 46 และ 47 เป็ นความคู่ขนานแบบคล้ายกันที่ซ่ ึ งบรรทัดที่สองกล่าวซ้ าแนวคิดของ
บรรทัดแรก คาว่า “แมกนิ ฟิแคท” มาจากคาแรกในการแปลภาษาละตินของเพลงนี้ ที่ใน
ภาษาอังกฤษคือ “ยกย่อง” หรื อ “ให้เกียรติ” มารี ยจ์ ดจ่อที่ “พระเจ้า” ผูซ้ ่ ึ งเธอได้ “ยินดี” ใน
เพราะว่าพระองค์ได้ช่วยเธอให้รอด (ฮบก. 3:18; เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 2:1; สดด. 35:9) วลี
“พระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า” เป็ นความเท่าเทียมของ “พระเจ้าแห่ งความรอดของ
ข้าพเจ้า” (ฉธบ. 32:15; สดด. 24:5; 25:5; 95:1; มีคา. 7:7; ฮบก. 3:18)
“จงสั ง เกตว่ า ในการเริ่ มต้น นั้ น เพลงของมารี ย ์โ ดยการสรรเสริ ญ ‘พระเจ้า
พระผูช้ ่ วยให้รอดของข้าพเจ้า ’ มารี ยก์ ็ตอบหลักความเชื่ อของโรมันคาทอลิ ก
เกี่ ย วกับ การปฏิ ส นธิ ที่บ ริ สุ ทธิ์ ซึ่ ง ถื อว่า ตั้ง แต่ เวลาแห่ ง การปฏิ สนธิ ข องเธอนั้น
มารี ยก์ ็ถูก ‘กันไว้จากรอยเปื้ อนของบาปดั้งเดิม’ โดยพระคุณของพระเจ้า พวกคน
บาปเท่านั้นที่ตอ้ งการพระผูช้ ่วยให้รอด” [122]
ในฐานะเป็ นผูเ้ ชื่ อแห่ งพันธสัญญาเดิม ความหวังของมารี ยเ์ กี่ยวกับความรอดอยูใ่ นพระเจ้า
และพระสัญญาต่างเของพระองค์ ความหวังของเธอไม่ได้อยู่ในความสามารถของเธอ
เองที่จะทาให้ตวั เธอเองเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้า
1:48

บางทีมารี ยอ์ า้ งอิงถึงตาแหน่งทางสังคมและส่ วนตัวที่ต่าต้อยโดย “ฐานะอันต่าต้อย” ของเธอ เธอ
เป็ นแค่เจ้าสาวที่อายุน้อยของช่างไม้ที่ต่ าต้อยในหมู่บา้ นเล็กเ อีกครั้งหนึ่ งเธออ้างอิงถึงตัว
เธอเองในฐานะเป็ นทาสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ข้อ 38) “คนทุกยุค” ของผูค้ นจะถือว่าเธอ
เป็ นที่โปรดปรานโดยพระเจ้าโดยเฉพาะ เพราะว่าพระองค์ไ ด้เลื อกเธอที่ จะให้กาเนิ ด
พระบุตรของพระองค์ ข้อนี้ ให้เหตุผลต่างเที่มารี ยย์ กย่องและยินดีในพระเจ้า (ข้อ 46-47)

ด้วยมารี ยน์ ้ นั พระเจ้าก็ได้เริ่ มต้นที่จะยกชูคนต่าต้อย (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 30:13; 1 ซมอ.
1:11) การยกชูน้ ีจะพบการแสดงออกเต็มที่ในการปกครองแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู
1:49

บาทที่สอง (ข้อ 49-50) ยกย่องพระเจ้าสาหรับฤทธิ์ เดช ความบริ สุทธิ์ และพระเมตตาของพระองค์
นี่คือเหตุผลมากขึ้นที่ชนรุ่ นในอนาคตจะเรี ยกมารี ยว์ า่ ผาสุ ก “ผูท้ รงฤทธานุภาพ” ทรง “ทา
การใหญ่เพื่อ” เธอ (เปรี ยบเทียบ สดด. 24:8; ศฟย. 3:17) ยิ่งกว่านั้น “พระนามของ
พระองค์” (คือ ตัวบุคคลของพระองค์) นั้น “บริ สุทธิ์ ” พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ หรื อแตกต่างจาก
มนุ ษย์ในแง่ที่ว่าพระองค์ทรงอยูส่ ู งเหนื อคนอื่นเทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมบูรณ์
แบบทางศีลธรรมและจริ ยธรรมของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 99:3; 103:1; 111:9; อสย.
57:15)

1:50

“พระเมตตา” (คากรี ก เอลเลออส) ของพระเจ้า สร้ างสมดุ ลระหว่างอานาจและความบริ สุทธิ์
ของพระองค์ (สดด. 103:17; เปรี ยบเทียบ มธ. 23:23) คากรี ก เอลเลออส ที่แปลคาฮีบรู
เฮเสด ซึ่ งหมายถึง “ความรักที่จงรักภักดี ” ในฉบับเซปทัวจินต์ พระเมตตาของพระองค์
อ้างอิงถึ งความเมตตาสงสารของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนื อบรรดาผูท้ ี่พระองค์เข้า
ไปสู่ ความสัม พันธ์ ท างพันธสัญญากับ พวกเขา บรรดาผูท้ ี่ “เกรงกลัว ” พระเจ้า ก็นับ ถื อ
และวางใจพระองค์

1:51-53

บาทที่สาม (ข้อ 51-53) ไตร่ ตรองถึงฤทธิ์ เดชของพระเจ้าในการพลิกกลับสภาพทางสังคม
บางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ นี่คือความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล พระเจ้า
รับมือกับมารี ยอ์ ย่างที่พระองค์รับมือกับประชากรของพระองค์ (สดด. 89:13; 118:16)
พระเจ้าเปิ ดเผยสภาพของพวกเขาทางการเมือง (ข้อ 52) และทางสังคม (ข้อ 53) การปรากฎ
ของพระเยซูและการปกครองแบบพระเมสสิ ยาห์จะดาเนินการงานของพระเจ้าเหล่านี้ต่อไป
ในระดับจักรวาล
“ลูกาเขียนในหัวข้อของทรัพย์สมบัติมากกว่าผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่คนใดก็ตาม”
[123]
“ในโลกสมัยโบราณ มันเป็ นที่ยอมรับที่วา่ คนมัง่ มีจะได้รับการเอาใจใส่ อย่างดี คน
ยากจนต้องคาดหวังที่จะหิ วโหย แต่มารี ยร์ ้องถึงพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งไม่ถูกผูกมัดโดยสิ่ งที่
มนุษย์ทา พระองค์พลิกท่าทีของมนุษย์และระเบียบของสังคม” [124]

1:54-55

บาทสุ ดท้า ย (ข้อ 54-55) ระลึ ก ถึ ง พระเมตตาของพระเจ้า ที่ มี ต่อ อิ ส ราเอลและต่ อมารี ย ์
(เปรี ยบเทียบ อสย. 41:8-9; 42:1; 44:21) พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาแบบ

พันธสัญญาต่างเของพระองค์กบั ประชากรของพระองค์อย่างคงเส้นคงวา ซึ่ งทาให้การ
พิพากษาน้อยลงด้วยพระเมตตา (เปรี ยบเทียบ มีคา. 7:20) ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าให้
ความหวังสาหรับอนาคต
“หนึ่ ง ในหน้า ที่อนั ส าคัญของเพลงของมารี ย ์คือที่ จะเตรี ย มการอธิ บายลัก ษณะ
ริ เริ่ มถึงพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งพระประสงค์ของพระองค์น้ นั ปรับแต่งเรื่ องราวที่ตามมา”[125]
1:56

ข้อนี้ ดาเนิ นเรื่ องราวที่ถูกขัดจังหวะในข้อที่ 46 ต่อไป มารี ยค์ งอยูก่ บั เอลีซาเบธในช่วงเวลาของ
การตั้งครรภ์ของเอลี ซาเบธ จากนั้นเธอ “กลับไปยังบ้านของเธอ” ไม่ใช่ บา้ นของโยเซฟ
พวกเขายังไม่ได้แต่งงานอย่างที่เราถือว่าเป็ นคู่แต่งงานที่อยูด่ ว้ ยกัน
ค. การกาเนิดและชี วติ ตอนต้ นของยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา 1:57-80

อย่างเช่นในส่ วนแรกของส่ วนหลักนี้ ของพระกิ ตติคุณนี้ (1:5-56) ลูกาก็เรี ยบเรี ยงเนื้ อหาของท่านในส่ วนนี้
เพื่อจะเปรี ยบเทียบและชี้ ถึงความแตกต่างระหว่างยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู (1:57-2:52) ในส่ วนนั้น
ก็มีการทานายแต่ในส่ วนนี้ ก็มีความสาเร็ จ การเน้นของลูกาในการบันทึกของท่านถึงการกาเนิ ดของยอห์น
คือการตั้งชื่อของเขาและการทานายของบิดาของเขาเกี่ยวกับพันธกิจในอนาคตของเขา
1. การตั้งชื่อของยอห์ น 1:57-66
1:57-58

ลูกาผ่านการกาเนิ ดของยอห์นไปอย่างรวดเร็ ว (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 25:24) มันเป็ นเหตุให้เกิ ด
ความยินดี อย่างยิ่งสาหรับบิดามารดาของเขาและสาหรับทุกคนที่รู้จกั พวกเขา เพื่อนบ้าน
และญาติเของเอลี ซาเบธแบ่งปั นในความยินดี เกี่ ยวกับการกาเนิ ดของยอห์นอย่างที่ พวก
เลี้ยงแกะทาในภายหลังเมื่อพวกเขาป่ าวประกาศถึงการบังเกิดของพระเยซู

1:59-61

ในฐานะเป็ นคนอิสราเอลที่อยูใ่ นทางพระเจ้า เศคาริ ยาห์และเอลีซาเบธก็ระมัดระวังที่จะให้ยอห์น
เข้าสุ หนัตหลังจากการกาเนิ ดของเขาแปดวัน (ปฐก. 17:9-14; เปรี ยบเทียบ ลก. 2:21) ตาม
ตามปกติ แล้วหัว หน้า ครอบครั วปฏิ บ ตั ิ ก ารนี้ [126] ทั้ง บิ ดาและมารดาท าตามค าสั่ ง ของ
กาเบรี ยลอย่างสัตย์ซื่อและตั้งชื่ อบุตรชายของพวกเขาอย่างที่พระเจ้าบัญชาโดยไม่คานึ งถึ ง
การต่อต้านจากเพื่อนเที่มีเจตนาดีที่เข้าร่ วมโอกาสที่สาคัญนี้ (เปรี ยบเทียบ นรธ. 4:17) ตาม
ฮาวเวิร์ด มาร์ แชล ตามปกติแล้วคนยิวตั้งชื่ อลูกเของพวกเขา ณ ตอนเกิด แต่คนกรี กตั้งชื่ อ
ในสองสามวันต่อมา[127] แต่ตามซามูเอล แอนดรู วส์ ตามธรรมเนี ยมแล้วคนยิวตั้งชื่ อลูกเ
ของพวกเขาเมื่ อพวกเขาเข้า สุ ห นัต [128] เฮนรี่ ย ์ อัล ฟอร์ ดเขี ย นว่า ธรรมเนี ย มนี้ ติด ตาม
แบบอย่างของอับราฮัมและซาราห์ผซู ้ ่ ึ งชื่อของพวกเขานั้นพระเจ้าได้เปลี่ยนให้เมื่อพระองค์

จัดตั้งการเข้าสุ หนัต (ปฐก. 17:5, 15).[129] ไม่วา่ ในกรณี ใด เศคาริ ยาห์และเอลีซาเบธตั้งชื่ อ
ยอห์น ณ การเข้าสุ หนัตของเขา
“ชื่ อที่ อยู่นอกขอบเขตของการคาดหวัง ทั้ง หมดเท่า นั้นสามารถปฏิ บ ตั ิ ก ับความ
ไม่ต่อเนื่ องที่เด็ดเดี่ยวอย่างยุติธรรมในเรื่ องราวของมนุ ษย์ที่แสดงโดยการมาของ
ยอห์น” [130]
1:62-63

เป็ นที่ชดั เจนว่าเศคาริ ยาห์ไม่สามารถได้ยินหรื อพูดได้ พวกเยี่ยมเยียนจาต้องสื่ อสารกับเขาด้วย
ภาษาสัญลัก ษณ์ ค ากรี ก ที่ ถู ก ใช้เพื่ อจะบรรยายถึ งสภาพของเขาคื อ โคฟอส สามารถ
หมายถึงหู หนวกเช่นเดียวกับเป็ นใบ้ (เปรี ยบเทียบ 7:22) เศคาริ ยาห์ยุติขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับ
ชื่ อบุตรชายของเขาอย่างมีสิทธิ อานาจโดยการเขียนบน “กระดานชนวน”: “ยอห์นเป็ นชื่ อ
ของเขา” พระเจ้าได้ต้ งั ชื่ อยอห์นก่อนการปฏิสนธิ ของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเพื่อนบ้าน
แสดงออกถึงความประหลาดใจเพราะว่าไม่มีสมาชิกคนอื่นใดในครอบครัวมีชื่อนั้น
“หนึ่ ง ในบทเรี ย นหลัก ก็ คื อว่า แม้ก ระทัง่ เพื่ อนบ้า นทั้ง หมดของเขาไม่ เข้า ใจว่า
ทาไมเศคาริ ยาห์ไม่ทาสิ่ งต่างเในแนวทางที่พวกเขาได้ทามาตลอด เขาก็จะดาเนิ น
ไปในที่ที่พระเจ้าบอกให้เขาดาเนิน....
“… เรานิ ยามชี วิตว่าอย่างไร? มันอยูใ่ นอานาจและความสามารถที่จะ ‘ควบคุม’
หรื อมันอยูใ่ นการติดตามผูท้ ี่ควบคุม?”[131]

1:64-66

พระเจ้าให้รางวัลแก่การเชื่ อฟั งของเศคาริ ยาห์โดยการขจัดการไร้ความสามารถชัว่ คราวของเขา
ไปเสี ย บรรดาถ้อยคาแรกของเขาอยูใ่ น “การสรรเสริ ญพระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:4,
11)
“หลักฐานแรกของความเป็ นใบ้ของเขาก็คือว่าปากของเขาปฏิเสธที่จะพูดการอวย
พรแก่ผคู ้ น และหลักฐานแรกของอานาจที่ได้รับการรื้ อฟื้ นก็คือว่าเขากล่าวถึงการ
อวยพรของพระเจ้าในการโพล่ งออกมาที่ปลาบปลื้ มแห่ งการสรรเสริ ญและการ
ขอบพระคุณ” [132]
ลูกาเน้นถึงผลกระทบที่แพร่ หลายซึ่ งเหตุการณ์น้ ี มีในทั้งบริ เวณนั้น ทุกเคนสรุ ปว่ายอห์น
จะเป็ นเด็กที่ไม่ธรรมดาเพราะว่า “พระหัตถ์” ของพระเจ้าอยู่ “กับเขา” มันเป็ นจุดประสงค์
ของลู กาอี กด้วยในการเน้นถึ งการตั้งชื่ อยอห์นเพื่อจะนาการตอบสนองอย่างเดี ยวกันใน
ผูอ้ ่านของท่านออกมา เมื่ อยอห์นเริ่ มต้นพันธกิ จต่อสาธารณะของเขา ก็ตอ้ งได้มีพวกยิว

บางคนที่ยอมต่อการให้บพั ติศมาของเขาเพราะว่าพวกเขาสังเกตว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่
เหนือเขาตั้งแต่เหตุการณ์น้ ีเป็ นต้นไป (เปรี ยบเทียบ 2:19, 51)
2. เพลงแห่ งการสรรเสริญของเศคาริยาห์ 1:67-79
นี่ เป็ นเพลงหลักที่สองแห่ งการสรรเสริ ญในลูกาคือ “เบนนาดิกตัส” ชื่ อเรี ยกนี้ มาจากคาแรกในฉบับละติน
ที่แปลว่า “เป็ นสุ ข” (คากรี ก ยูลอเกทอส) ส่ วนแรกของเพลงนี้ สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการช่ วยกูข้ อง
พระเมสสิ ยาห์ (ข้อ 68-75) และส่ วนที่สองยินดีในบทบาทที่สาคัญของยอห์นในการช่วยกูน้ ้ ี และมีพยากรณ์
(ข้อ 76-79) โครงร่ างที่ไขว้เปลี่ยนของเพลงนี้ เน้นถึงคา “พันธสัญญา” และ “คาปฏิญาณ” (ข้อ 72-73) ความ
สัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพันธสัญญาของพระองค์เป็ นหัวข้อหลักในเบนนาดิ กตัส มีการพาดพิงหรื อการ
อ้างอิงของพันธสัญญาเดิม 16 ครั้งในเพลงนี้ [133] รู ปแบบและเนื้ อหาของมันก็คล้ายกับแมกนิ ฟิแคทของ
มารี ย ์
“ในขณะที่ถอ้ ยคาของทูตสวรรค์กาเบรี ยล (ข้อ 15-17) ได้ถือว่าบทบาทเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายเบื้องต้น
ในฐานะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมนั้นเป็ นของยอห์นและแมกนิ ฟิแคท (ข้อ 46-55) ได้ร้องถึงการเสด็จมาของ
พระเยซูในฐานะเป็ นความสาเร็ จแห่ งความหวังเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายทั้งหมด มันก็ถูกละไว้กบั เบนนาดิกตัสที่จะกล่าวถึงทั้งสองด้วยกันและที่จะจัดตั้งธรรมชาติของความเป็ นหุ น้ ส่ วนของพวกเขาในการ
นาความรอดมา”[134]
1:67

ตอนนี้ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” “เติมเต็ม” (คือ ควบคุม) “เศคาริ ยาห์” อย่างที่พระองค์ได้เติมเต็ม
เอลีซาเบธ (ข้อ 41) และยอห์น (ข้อ 15) พระองค์ทาให้ปุโรหิ ตนี้ ที่จะพยากรณ์ เศคาริ ยาห์
ดาเนิ นการต่อไปที่จะเปล่ งสดุ ดีแห่ งการสรรเสริ ญที่ ซ่ ึ งเขาให้การอธิ บายของพระเจ้าถึ ง
ความสาคัญของเหตุ การณ์ ต่า งเที่ ได้เริ่ ม ต้นที่ จะเกิ ดขึ้ นในความสาเร็ จของค าพยากรณ์
ของพันธสัญญาเดิม
“จงสังเกตว่าความสงสัยแต่ก่อนของเศคาริ ยาห์และการตีสอนของเขาผ่านทางการ
สู ญเสี ยการพูดก็ไม่ได้หมายถึงการสิ้ นสุ ดแห่ งพันธกิจฝ่ ายวิญญาณของเขา ดังนั้น
ทุกวันนี้เมื่อผูเ้ ชื่อยอมจานนต่อการตีสอนของพระเจ้า เขาก็ดาเนิ นในการรับใช้ของ
พระคริ สต์ต่อไป”[135]
ความล้มเหลวของเศคาริ ยาห์ค่อนข้างเล็กน้อย ดังนั้นการตีสอนใหญ่ก็ไม่จาเป็ น

1:68

ก่อนหน้านั้นมารี ยย์ ินดี วา่ เธอเป็ นสุ ข (ข้อ 48) ตอนนี้ เศคาริ ยาห์ “อวยพร” พระยาเวห์ “พระเจ้า ของอิส ราเอล” เมื่อพระเจ้าเป็ นบุคคลที่ได้รับพร (ค ากรี ก ยูล อเกทอส) คานี้ ก็ มี
ความหมายโดยแท้จริ งแห่ ง “สรรเสริ ญ” แรกสุ ดเศคาริ ยาห์สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการ

เยีย่ มเยียนอิสราเอลประชากรของพระองค์ (ปฐก. 21:1; อพย. 4:31; ศคย. 10:3; เปรี ยบเทียบ
กจ. 15:14) เมื่ อไม่ นานมานี้ พ ระองค์ไ ด้ท าสิ่ ง นี้ โดยการส่ ง ผูล้ ่ ว งหน้า มาก่ อนของ
พระเมสสิ ยาห์มา ประการที่สอง เศคาริ ยาห์สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการไถ่ประชากรของ
พระองค์ การสาแดงทางประวัติศ าสตร์ อนั ยิ่ง ใหญ่ข องสิ่ ง นี้ ก็ เป็ นการอพยพ แต่ตอนนี้
พระเจ้า ก าลัง เคลื่ อนอี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ จะจัดเตรี ย ม “การไถ่ ” สู งสุ ด ระดับประเทศและ
ส่ วนตัวผ่านทางพระเมสสิ ยาห์
1:69-70

เศคาริ ยาห์พาดพิงถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะก่อให้เกิด “เขา (สัญลักษณ์แห่งกาลัง) แห่งความ
รอด” จากเชื้อวงศ์ของดาวิด (คือ พระผูช้ ่วยให้รอดที่ทรงฤทธิ์ สดด. 132:17; เปรี ยบเทียบ
สดด. 18:2) เขาไม่ได้กล่าวถึงยอห์นแต่กล่าวถึงพระเยซู เศคาริ ยาห์รู้เกี่ยวกับการบังเกิดที่
จะมาถึงของพระเยซูเนื่องจากการเยีย่ มเยียนสามเดือนของมารี ย ์ (ข้อ 56) ผูเ้ ผยพระวจนะ
อื่นเที่นี่ “ผูเ้ ผยพระวจนะบริ สุทธิ์ ต้ งั แต่โบราณ” คือคนเหล่านั้นทั้งหมดที่กล่าวถึง พระเมสสิ ยาห์ที่เสด็จมา

1:71-73

เศคาริ ยาห์พาดพิงถึงความสาเร็ จแห่ ง “ความรอด” “พระเมตตา” และ “พันธสัญญา” ความรอด
ของพระเมสสิ ยาห์จะเป็ นทั้งทางการเมืองและฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ สดด. 106:10)
พระเจ้า จะมี พระเมตตาต่ อบรรพบุ รุษ โดยการท าให้พระสั ญญาต่า งเที่ มีต่อพวกเขานั้น
สาเร็ จ (เปรี ยบเทียบ มลค. 4:6) “คาปฏิญาณ” ที่พระเจ้าปฏิญาณต่ออับราฮัมอ้างอิงถึงปฐม
กาล 22:16-18 มันรวมถึ งพระสัญญาต่างเแห่ งชัยชนะเหนื อพวกศัตรู และพระพรทัว่ โลก
(เปรี ยบเทียบ ปฐก. 26:3; สดด. 106:45) คาว่า “พันธสัญญา” และ “คาปฏิญาณ” ก็เป็ น
ศูนย์กลางในโครงร่ างที่ไขว้เปลี่ยนอย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น จงสังเกตการกล่าวซ้ า
ของคาไขหรื อวลีอื่นเในโครงร่ างที่ไขว้เปลี่ยนในข้อรอบเ คาเหล่านี้ คือ “มา” หรื อ “เยี่ยม
เยีย่ น” “ประชากรของพระองค์” “ความรอด” “มือของพวกศัตรู ของเรา” และ “บรรพบุรุษ”

1:74-75

การช่วยกูข้ องพระเจ้าผ่านทางพระเมสสิ ยาห์ก็ไม่ได้หมายถึงว่าอิสราเอลจะนิ่ งเฉยแต่ปฏิบตั ิการ
ถึงแม้ว่าในอีกรู ปแบบหนึ่ งของการปรนนิ บตั ิพระองค์ ในเชิ งลบนั้นพวกเขาสามารถทา
อย่างนั้นได้ “โดยปราศจากความกลัว” ต่อการข่มเหงของศัตรู และใน “ความบริ สุทธิ์ ” ต่อ
พระเจ้าและ “ความชอบธรรม” ต่อมนุษย์ในเชิงบวก เป็ นนิตย์

1:76-77

ข้อเหล่ านี้ จดจ่อที่ยอห์นและพันธกิ จของท่าน การบรรยายนี้ เกี่ ยวกับยอห์นเชื่ อมโยงท่านกับ
เอลียาห์อย่างชัดเจน (เปรี ยบเทียบ อสย. 40:3; มลค. 3:1; 4:5) แม้วา่ ลูกาละเว้นการสนทนา
เกี่ยวกับเอลียาห์ที่ได้ตามหลังการจาแลงพระกาย (เปรี ยบเทียบ มธ. 17:10-13; มก. 9:11-13)
อย่างไม่สงสัยแล้ว ท่านก็ตระหนักถึ งบทบาทของยอห์ นในฐานะเป็ นความสาเร็ จแห่ งคา
พยากรณ์ เกี่ ยวกับเอลี ยาห์[136] มันยากที่จะกล่าวว่าเศคาริ ยาห์ใช้ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ที่นี่

ในแง่ของ พระเมสสิ ยาห์ หรื อในแง่ของ พระเจ้ า เช่นกันหรื อไม่ แต่บางทีเขาหมายถึ ง
พระเมสสิ ยาห์
“… แม้วา่ ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ ในแง่เกินธรรมดาปรากฏในพระกิตติคุณนี้ ในฐานะ
ชื่ อเรี ยกสาหรั บพระเยซู ดังนั้นมันก็ปรากฎแค่ในถ้อยคาของผูบ้ รรยายผูใ้ ห้การ
ประเมินของท่านเองถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู และเปิ ดเผยสถานะของท่านเองใน
ฐานะเป็ นผูเ้ ชื่ อ (ดู 7:19; 10:1, 39, 41; 11:39; 12:42; 17:5, 6; 19:8ก; 22:61;
24:3”[137]
ยอห์ น จะ “เตรี ยม” มรรคา (ทาง) ส าหรั บ องค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้ า โดยการให้ “ความรู้
(ประสบการณ์) ถึงความรอด” แก่ “ประชากรของพระองค์” (เปรี ยบเทียบ 3:3; กจ. 4:10-12;
5:31-32; 13:38)
“เราอาจได้คาดหวังว่าเพลงของเศคาริ ยาห์จะเป็ นทุกสิ่ งเกี่ ยวกับเด็กชายตัวเล็กเ
ของเขา เขาทาให้เราประหลาดใจโดยการเริ่ มต้นด้วยพระเมสสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งพระเจ้า
กาลังจะส่ งมา แต่เขาก็พึงพอใจเกี่ ยวกับยอห์ นอย่างมากและในส่ วนนี้ ของเพลง
ของเขาเขาก็พยากรณ์ถึงอนาคตของเด็กนั้น” [138]
1:78-79

ความเมตตาสงสาร (“พระทัยเมตตา” ข้อ 78) ที่มีความรักของพระเจ้าได้กระตุน้ ให้พระองค์ “ที่
จะให้ความรอด” (ข้อ 77) การอ้างอิงถึง “พระทัยเมตตา” ของพระเจ้าปรากฏในตรงกลาง
ของส่ วนนี้ ของเพลงของเศคาริ ยาห์ (ข้อ 76-79) ซึ่ งเน้นถึงสิ่ งที่เคลื่อนพระเจ้าให้จดั เตรี ยม
ความรอด[139] คากรี ก อันเนทโทเล ที่ แปลว่า “เยี่ยมเยียน” (NASB) และ “มา” (NIV)
สามารถบรรยายถึ งการขึ้นของบริ วารสวรรค์หรื อการงอกของพืชที่มีหน่ อ “รุ่ งอรุ ณ” (ข้อ
78 AV) หมายถึง “ดวงอาทิตย์ข้ ึน” บางทีนี่เป็ นการอ้างอิงสองอย่างถึ งคาพยากรณ์ ถึง
พระเมสสิ ยาห์เกี่ยวกับดาวดวงหนึ่ งที่ออกมาจากยาโคบ (กดว. 24:17) และหน่อที่งอกมา
จากเจสซี (อสย. 11:1-2).[140] ข้อ 79 ดาเนินการพาดพิงส่ วนแรกต่อไป (เปรี ยบเทียบ อสย.
9:1-2; 59:9)
“ภายในพระกิตติคุณที่สาม ‘สันติสุข’ เป็ นคาที่ใช้แทนคาว่า ‘ความรอด’…”[141]
“เรื่ องราวนี้ ถูกปรับแต่งเพื่อจะดึ งดูดความเห็ นอกเห็ นใจของเราต่อบรรดาชายหญิงที่อุทิศตนผูไ้ ด้
รอคอยความสาเร็ จของความหวัง ของอิ สราเอลเป็ นเวลายาวนานและผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ ได้รับการบอก
กล่าวว่าเวลาแห่งความสาเร็ จได้มาถึงแล้ว”[142]
3. การเตรียมตัวของยอห์ น 1:80

ข้อคิดเห็ นของลูกาเกี่ ยวกับการพัฒนาส่ วนตัวของยอห์นแสดงถึ งความสนใจของท่านในชี วิตของมนุ ษย์ซ่ ึ ง
แสดงลักษณะของพระกิ ตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ 2:40, 52) “จิตวิญญาณ” ของยอห์นที่นี่โดยทัว่ ไปแล้ว
สอดคล้องกับคุณลักษณะและบุคลิกภาพของเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 2:21)
มีการคาดคะเนที่ น่าพิจารณาเกี่ ยวกับไม่ว่ายอห์นได้กลายมาเป็ นสมาชิ กของชุ มชนเอสซี นอันสันโดษ ณ
คุ มรานหรื อไม่เพราะว่า “เขาอาศัย อยู่ในถิ่ นทุ รกันดาร”[143] ไม่มีวิธีที่ จะพิ สูจน์หรื อหักล้า งทฤษฎี น้ ี ใ น
ปั จ จุ บ ัน นี้ องค์ ป ระกอบต่ า งเในความชอบของมัน คื อ การคาดหวัง เกี่ ย วกับ ยุ ค สุ ดท้า ยโดยทั่ว ไป
ขององค์ประกอบเหล่ านั้น การใช้อิสยาห์ 40:3 และการใช้การชาระทางพิธีกรรม ตรงข้ามกับมันก็คือ
การเชื่ อมโยงของยอห์นกับพระวิหารที่ เยรู ซาเล็มผ่านทางบิดาของเขาซึ่ งพวกเอสซี นปฏิ เสธ [144] บางที
ยอห์นไม่ใช่ คนเอสซี นแต่เป็ นแค่ผเู ้ ผยพระวจนะที่ได้ไปยังถิ่ นทุรกันดารเพื่อที่จะสื่ อสารกับพระเจ้าเพื่อว่า
เขาสามารถเป็ นอิสระจากความไขว้เขวของชีวติ ตามปกติได้[145]
“ถ้าในเมืองใดเมืองหนึ่ งของยูเดียบุคคลหนึ่ งได้พบการปรากฎตัวที่แปลกของชายคนหนึ่ งที่สวมใส่
เสื้ อผ้าสี ขาวทั้งชุ ดผูซ้ ่ ึ ง รองเท้าแตะและเสื้ อผ้าของเขาแสดงถึ งเครื่ องหมายของอายุ เพราะว่า
สิ่ งเหล่านั้นจะไม่ถูกเก็บไปจนกว่ามันค่อนข้างชารุ ด แต่เป็ นผูท้ ี่สะอาดอย่างถี่ถว้ น ชายคนนี้ ก็เป็ น
คนเอสซีน”[146]
ณ จุดนี้ ยอห์นหลีกทางแก่พระเยซูในตัวบท
ง. การบังเกิดและชี วติ ตอนต้ นของพระเยซู บทที่ 2
ลูกาทาตามรู ปแบบเดียวกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างเกับการบังเกิดและชีวติ ตอนต้นของพระเยซูอย่างที่ท่านได้
ทากับสิ่ งเหล่านั้นของยอห์น จุดประสงค์ของท่านคือที่จะเปรี ยบเทียบและชี้ ความแตกต่างบุคคลที่สาคัญ
สองบุคคลเหล่านี้ ทั้งหมดของบทที่ 2 เป็ นเนื้อหาเฉพาะที่ปรากฏในพระกิตติคุณลูกาเท่านั้น
1. ฉากแห่ งการบังเกิดของพระเยซู 2:1-7
ในการบรรยายถึ งการกาเนิ ดของยอห์น ลูกาก็เน้นถึ งการตั้งชื่ อของเขา แต่ในการบันทึกของท่านเกี่ ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซู ท่านจดจ่อที่ฉากของมัน
การบันทึ กสั้นเของลู กาเกี่ ยวกับการบังเกิ ดของพระเยซู เน้นถึ งสามสิ่ ง ท่านบรรยายถึ งสถานการณ์ ทาง
การเมื องเพื่อจะอธิ บ ายว่าท าไมพระเยซู ไ ด้บงั เกิ ดในเบธเลเฮม สิ่ ง นี้ ต้ งั การบังเกิ ดของพระเยซู ให้อยู่ใ น
บริ บทของประวัติศาสตร์ โลกและคาดหวังถึ งความสาคัญที่กว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์ ประการที่สอง
ลู ก าเชื่ อมโยงเบธเลเฮมกับ ดาวิดเพื่ อจะแสดงให้เห็ นว่า พระเยซู มีคุณสมบัติใ นฐานะเป็ นพระเมสสิ ย าห์

สุ ดท้าย ท่านนาเสนอการเริ่ มต้นที่ถ่อมใจของพระเยซู และดังนั้นก็แนะนาหัวข้อต่างเของการเข้าส่ วนของ
พระเยซูกบั คนจนและการถูกปฏิเสธของพระองค์
ลูกาเปรี ยบเทียบการกาเนิดของยอห์นและการบังเกิดของพระเยซูอย่างที่ท่านได้เปรี ยบเทียบการป่ าวประกาศ
ของการกาเนิ ดของทั้งสอง และท่า นเน้นถึ งความเหนื อกว่า ของพระเยซู อีกครั้ ง เศคาริ ยาห์ ป่าวประกาศ
การกาเนิดของยอห์น แต่พวกทูตสวรรค์ป่าวประกาศการบังเกิดของพระเยซู
2:1-3

“คราวนั้น” อ้า งอิ งถึ งเวลาของการก าเนิ ดของยอห์ น (1:57-79) ออกัสตัสเป็ นซี ซ าร์ ต้ งั แต่
44 กคศ.ถึ ง ค.ศ. 14[147] ชื่ ออื่ นของเขาคือ กาอิอุส อ็อกตาวิอุส และเขาถูก เรี ยกในสมัย
โบราณ ว่ า “ผูช้ ่ ว ยให้ ร อดของพระเจ้า ผู ้ไ ด้น าสั น ติ สุ ข มายัง โลก”[148] ลู ก าน าเสนอ
พระผูช้ ่วยให้รอดที่เหนือกว่า
จุดประสงค์ของ “การจดทะเบียนสามะโนครัว” ของโรมก็เพื่อจะจัดเตรี ยมข้อมูลทางสถิ ติ
เพื่อว่ารัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้[149] “ทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก” (NASB) หมายถึงตลอด
“โลกโรมันทั้งหมด” (NIV) หรื อจักรวรรดิ นี่ อาจได้เป็ นการจดทะเบียนสามะโนครัวครั้ง
แรกที่จดั ทาขึ้นของระบบทางจังหวัดของโรม แม้ว่ามันไม่ใช่การจดทะเบียนสามะโนครัว
ครั้งแรกที่พวกโรมันได้ทาขึ้นภายในจักรวรรดิ [150] อีกทางเลือกหนึ่ง ได้มีการอ้างว่า
“ไม่มีการจดทะเบียนสามะโนครัว เดี ยวใดที่ รวบรวมโลกโรมันทั้งหมด แต่การ
จดทะเบียนสามะโนครัว ที่ เฉพาะแต่ละอย่างก็เป็ นการแสดงออกของนโนบายที่
คงเส้นคงวาของจักรพรรดิสาหรับโลกแห่งจักรวรรดิของเขา” [151]
“คีรินิอสั ” ทาหน้าที่เป็ นเจ้าเมืองของจังหวัดของโรมแห่ งซี เรี ยสองครั้ง (3-2 ก.ค.ศ. และ
ค.ศ. 6-7).[152] อย่างไรก็ตาม เฮโรดมหาราชยังคงปฏิบตั ิการเมื่อออกัสตัสออกฎีกาของเขา
(มธ. 2) และเฮโรดได้ตายไปในปี 4 ก.ค.ศ. [153] ความไม่สอดคล้องกันนี้ ได้ก่อให้เกิ ด
ความสงสัยต่อความน่ าเชื่ อถื อของลูกาในฐานะนักประวัติศาสตร์ [154] มี หลักฐานที่ ว่า
ออกัส ตัส ออกประเภทฎี ก าที่ ลู ก าบรรยายไว้ใ น ค.ศ. 6
(เปรี ยบเที ย บ กจ.
5:37).[155] อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั นี้ไม่มีหลักฐานที่วา่ ท่านได้ทาอย่างนั้นก่อนหน้านั้น
ทางแก้ไขหนึ่ งต่อปั ญหานี้ ก็คือว่าฎีกานั้นได้ออกไปในปี 3 หรื อ 2 ก.ค.ศ. แต่เราไม่มีการ
บัน ทึ ก อื่ น เกี่ ย วกับ มัน [156] นี่ แ ก้ไ ขปั ญ หาของการจดทะเบี ย นส ามะโนครั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างการเป็ นเจ้าเมืองของคีรินิอสั แต่มนั ไม่ได้แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับเฮโรดที่ยงั มีชีวิตอยู่
ในตอนนั้น ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่าคาว่า “ครั้งแรก” (ข้อ 2 คากรี ก โพรเท)
หมายถึง “ก่อน” หรื อ “แต่ก่อน” ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:18).[157] ความหมายของลูกา

ในตอนนั้นคงจะเป็ นว่าการจดทะเบียนสามะโนครัวที่ได้นามารี ยแ์ ละโยเซฟไปยังเบธเลเฮม
เป็ นการจดทะเบียนสามะโนครัวที่ออกัสตัสได้ทาก่อนการจดทะเบียนสามะโนครัวที่เขาทา
เมื่อคีรินิอสั เป็ นเจ้าเมืองซี เรี ย (ในปี ค.ศ. 6).[158] นี่ ดูเหมือนจะเป็ นการแก้ไขที่ดีที่สุด
หลักฐานทั้งหมดชี้ ไปยังการบังเกิดของพระเยซู ในปลาย 5 ก.ค.ศ. หรื อ ตอนต้น 4 ก.ค.ศ.
[159]
ตามธรรมเนี ย มแล้ว ผู ้ค นกลับ ไปยัง บ้า นเกิ ด ของพวกเขาเพื่ อ จะลงทะเบี ย นส าหรั บ
การจดทะเบียนสามะโนครัว เหล่านี้ [160] เบธเลเฮมคือที่ที่การจดทะเบียนทางครอบครัว
ของโยเซฟและมารี ยไ์ ด้ถูกเก็บไว้ [161]
โดยการอ้างถึง “ฎีกา” ของซี ซาร์ ลูกาก็ช่วยผูอ้ า่ นของท่านเห็นว่าฎีกาของมนุษย์แม้วา่ มี
อานาจก็ตกอยูภ่ ายใต้ฎีกาของพระเจ้าซึ่ งสั่งการการบังเกิดของพระเยซู (1:37)
2:4-5

มันอาจดูเหมือนผิดปกติที่โยเซฟพามารี ยไ์ ปกับเขายังบ้านของบรรพบุรุษในเบธเลเฮม ซึ่ งอยูห่ ่ าง
จากนาซาเร็ ธประมาณ 85 ไมล์เนื่ องจากว่าเธอตั้งครรภ์ เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกโรมันเรี ยกร้อง
ให้ผูใ้ หญ่ทุกเคนที่ จะทาการประเมิ นที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับทรั พย์สมบัติของเขา [162] ใน
ซี เรี ยซึ่ งรวมถึ งปาเลสไตน์ ภาษี รายตัว (รายหัว) ได้ถูกเก็บจากผูห้ ญิ งเช่ นเดี ยวกับผูช้ าย
[163] บางทีโยเซฟทาสิ่ งนี้ เพื่อจะเอาการนิ นทาตามท้องถิ่นไปจากมารี ยแ์ ละความตึงเครี ยด
ทางอารมณ์ ในนาซาเร็ ธอีกด้วย [164] นอกจากนั้น บางที คู่หมั้นนี้ รู้ว่าพระเมสสิ ยาห์ จะ
บังเกิดในเบธเฮเลม (มีคา. 5:2)
นักเขี ยนคนหนึ่ ง ชี้ แนะว่าโยเซฟและมารี ยอ์ าศัยอยู่ด้วยกันในฐานะเป็ นสามี และภรรยา
แม้วา่ พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการบังเกิดของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1:25)
เขาเชื่ อว่ามันไม่น่าเป็ นไปได้ที่วา่ มารี ยค์ งได้เดินทางไปกับโยเซฟอย่างที่เธอได้ไปถ้าพวก
เขาได้หมั้นกันเท่านั้น [165] อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจได้เดินทางด้วยกันโดยปราศจากการ
อาศัยอยูด่ ว้ ยกันก่อนหน้านั้น เนื่ องจากว่าวัฒนธรรมของพวกเขาถือว่าคู่บ่าวสาวที่ได้หมั้น
กันไว้น้ นั แต่งงานโดยแท้จริ ง
ผูอ้ ่ า นส่ ว นใหญ่ ทึ ก ทัก เอาว่า คู่ หมั้นนั้นได้ไ ปถึ ง เบธเลเฮมก่ อนการบัง เกิ ดของพระเยซู
อย่า งไรก็ ตาม ตัวบทก็ ไ ม่ ไ ด้เรี ย กร้ องหรื อ ขัดขวางการอ่ า นนี้ พวกเขาอาจได้ไ ปที่ นั่น
สักระยะหนึ่งก่อนมารี ยค์ ลอดบุตร

2:6-7

“บุตรชายหัวปี ” บ่งชี้วา่ มารี ยม์ ีลูกคนอื่นเ (เปรี ยบเทียบ มธ. 1:25; 13:55; มก. 3:31-35) ตามปกติ
แล้ว พวกมารดา “เอาผ้าอ้อมพัน” ลูกที่เกิดใหม่ของพวกเธอด้วยผ้ากว้างเเพื่อจะทาให้พวก

เขาอบอุ่นและรักษาแข้งของพวกเขาให้ตรง (เปรี ยบเทียบ 23:53; อสค. 16:4).[166] ทุกวันนี้
บรรดาผูท้ ี่ช่วยเหลื อพวกมารดา ณ ตอนเกิ ดก็ทาการพันผ้าอ้อมของลู กที่ เกิ ดใหม่ แต่ที่นี่
มารี ยท์ ามันด้วยตัวเธอเอง ซึ่ งบางทีบ่งบอกว่าไม่มีใครที่นนั่ ที่จะช่ วยเหลือเธอ [167] ตาม
ธรรมเนี ยมแล้ว คริ สเตียนได้เชื่ อว่า “รางหญ้า” หรื อรางใส่ อาหารสัตว์ที่ซ่ ึ งมารี ย ์ “วาง”
ทารกพระเยซูไว้น้ นั อยูใ่ นถ้ า [168] อย่างไรก็ตาม บ้านส่ วนใหญ่ในอิสราเอลมีสองส่ วนคือ
ส่ วนหนึ่ งสาหรับครอบครัวและอีกส่ วนหนึ่ งสาหรับสัตว์ในครัวเรื อน มันเป็ นไปได้ที่ว่า
อีกส่ วนหนึ่ งนี้ เป็ นสถานที่ของรางหญ้า [169] “โรงแรม” (คากรี ก คาตาลูมา) อาจได้เป็ น
ห้องรับแขกในบ้าน (เปรี ยบเทียบ 22:11-12) หรื อสถานที่ใดเของที่พกั คากรี กนี้ มีระดับ
ที่ ก ว้า งของความหมายกว่า พั น ดาไฆออน ซึ่ งอ้า งอิ ง อย่า งเจาะจงถึ ง โรงแรมส าหรั บ
ผูเ้ ดินทาง (เปรี ยบเทียบ 10:34)
“ตอนนั้นมารี ยแ์ ละโยเซฟคงได้เป็ นแขกของครอบครัวหรื อเพื่อนเ แต่บา้ นของ
พวกเขาคงแออัดจนทารกนั้นได้ถูกวางไว้ในรางใส่ อาหารสัตว์”[170]
นัก อรรถาธิ บ ายคนหนึ่ งเขี ย นว่ า บ่ อ ยครั้ งแล้ว คาตาลามา เป็ นแค่ ค อกที่ มี ผ นัง ที่ ซ่ ึ ง
นัก เดิ นทางสามารถนาฝูงสั ตว์ข องพวกเขาเข้าไปสาหรั บ การพักในกลางคื นและน้ า แต่
ไม่ มี อ าหาร [171] เจ้า ของโรงแรมที่ เรี ย กกัน ได้ก ลายมาเป็ นบุ ค คลเลวร้ า ยในเรื่ อ งราว
คริ สตมาส แต่ลูกาไม่ได้นาเสนอเขาอย่างนั้น ความตรงข้ามของผูเ้ ขียนคือระหว่างสถานที่
เกิดของกษัตริ ยท์ ี่ “บุตรชายของดาวิด” สมควรได้รับและสถานที่เกิดอันต่ าต้อยที่พระองค์
ได้รับ การกันของพระองค์ไปจากสังคมมนุ ษย์คาดหวังถึงการปฏิเสธที่จะพระองค์จะ
ประสบต่อไปตลอดพันธกิจของพระองค์
“ไม่มีที่วา่ งสาหรับพระเจ้า และเกี่ยวกับพระเจ้าในโลกนี้” [172]
เราอาจไม่รู้วนั ที่แน่นอนของการบังเกิดของพระเยซู จนกว่าเราไปยังสวรรค์ อย่างไรก็ตาม
วันหนึ่งในปลายธันวาคมหรื อตอนต้นเของมกราคมก็ไม่น่าเป็ นไปได้
“… มันไม่ ใช่ ธรรมเนี ยมสาหรับผูเ้ ลี้ยงแกะแห่ งยูเดียที่จะเฝ้ าฝูงสัตว์ของพวกเขา
ในกลางทุ่ง ช้ ากว่ า ประมาณปลายเดื อนตุลาคม ดังนั้นมันอยูใ่ นระดับสุ ดท้ายที่
เหลือเชื่ อที่ว่าการบังเกิ ดของพระคริ สต์คงได้เกิ ดขึ้น ณ ตอนปลายของธันวาคม”
[173]

วันตามธรรมเนี ยมแห่ ง 25 ธันวาคมก็ยอ้ นกลับไปไกลอย่างน้อยในสมัยฮิปโปลิทสั (ค.ศ.
165-235).[174] บางทีพระเยซู ได้บงั เกิ ดในฤดูใบไม้ร่วงแห่ ง 5-4 ก.ค.ศ.[175] นักวิชาการ
บางคนตั้งเวลาแห่งการบังเกิดของพระเยซูไว้ที่ 5 เมษายน [176]
“… วันแห่ งเทศกาลฉลอง [แห่ งพระวิหารโดยยูดาส แมคคาเบียสใน 164 ก.ค.ศ.]
วันที่ 25 ของเดือนคิสเลฟ ดูเหมือนได้รับเอามาโดยคริ สตจักรสมัยโบราณว่าเป็ น
การบัง เกิ ดขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่ ไ ด้รับ พรของเรา คริ ส ตมาส การมอบถวาย
พระวิหารแท้จริ งซึ่ งก็คือพระกายของพระเยซู (ยน. 2:19)”[177]
เป็ นที่ ชัด เจนว่า สถานที่ เกิ ด ของพระเยซู อ ยู่ใ กล้อย่า งมากกับ สถานที่ ต้ งั ของคริ ส ตจัก ร
ปั จจุบนั แห่งการประสู ติ
“คริ สตจักรที่ ตอนนี้ ต้ งั อยู่เหนื อถ้ าของการประสู ติได้ถูกสร้ างขึ้นโดยจักรพรรดิ
จัสติ เนี ยนเหนื อสถานที่ ต้ งั ของสถานที่ ที่ถูกสร้ างขึ้ นโดยจักรพรรดิ นีเฮเลนาใน
ปี ค.ศ. 330”[178]
2. การป่ าวประกาศต่ อพวกคนเลีย้ งแกะ 2:8-20
มีความสาคัญทางศาสนศาสตร์ อนั ยิง่ ใหญ่ในพระคัมภีร์ตอนที่คุน้ เคยนี้ มันมาทางถ้อยคาของพวกทูตสวรรค์
เป็ นหลักและในการแสดงสัญลักษณ์ของสิ่ งที่ได้เกิดขึ้น
“ใน 2:8-14 เรามีฉากการป่ าวประกาศที่สามซึ่ งทาตามรู ปแบบเดียวกันอย่างเช่นสองฉากก่อนหน้า
นั้นคือ การปรากฏของทูตสวรรค์ การตอบสนองแห่งความกลัว คาสั่งที่จะไม่กลัว การป่ าวประกาศ
ถึงการเกิดที่นาความยินดีมา อย่างไรก็ตาม ในกรณี น้ ีการป่ าวประกาศไม่ใช่มีแก่บิดามารดาของเด็ก
ที่จะเกิดมาเพราะว่าการเกิดนี้ ไม่ใช่แค่เรื่ องราวของครอบครัว ที่จริ งทูตสวรรค์เน้นว่าเขานาข่าวสาร
แห่ง ‘ความยินดีอย่างยิง่ มาถึงคนทั้งหลาย’ มา (2:10)”[179]
2:8

“พวกคนเลี้ยงแกะ” ได้ถูกดูถูกทางสังคมในสมัยของพระเยซู งานของพวกเขาทาให้พวกเขาไม่
สะอาดทางพิธีกรรมและพวกเขามีชื่อเสี ยงสาหรับการไม่น่าไว้วางใจ [180] ดังนั้นพระเจ้า
ส่ งข่าวประเสริ ฐไปยังคนต่ าต้อยก่อน ลูกามีความสนใจที่พิเศษในองค์ประกอบที่ต่ ากว่า
ของสังคม แน่นอนว่าดาวิดเคยเป็ นคนเลี้ยงแกะ แต่พระเจ้าได้ยกเขาให้เป็ นผูป้ กครองของ
ประชากรของพระองค์ (2 ซมอ. 7:8) โดยทัว่ ไปแล้วอาชี พของพระเยซู จะทาตามรู ปแบบ
บรรพบุรุษของพระองค์ ตลอดพันธสัญญาเดิมพระเจ้าได้ใช้พวกคนเลี้ยงแกะในฐานะเป็ น
สัญลักษณ์ของบรรดาผูท้ ี่เอาใจใส่ ประชากรของพระองค์ (สดด. 23:1; อสย. 40:11; ยรม.
23:1-4; และข้ออื่นเ) ดังนั้น คนเลี้ ยงแกะเหล่านี้ เป็ นตัวแทนของทุ กคนแห่ งที่ มาและ

ชื่อเสี ยงที่ต่าต้อยผูร้ ับข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าโดยพระคุณและป่ าวประกาศมันแก่คนอื่นเ
อย่างยินดี
แนวคิดที่วา่ พวกคนเลี้ยงแกะ เหล่ านี ้ ได้เลี้ ยงแกะที่ผคู ้ นจะถวายในฐานะเครื่ องบูชาปั สกา
ในอีกไม่กี่เดือนก็เป็ นไปได้แต่ยืนยันไม่ได้ [181] พวกเขาคงได้อยู่ “กลางทุ่ง” กับแกะของ
พวกเขา ณ “ตอนกลางคืน” ถ้าอากาศในฤดูหนาวนั้นค่อนข้างอบอุ่นอย่างที่มนั เป็ นอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานในมิชนาห์ที่วา่ แกะที่ถูกเลี้ยงที่นนั่ ได้ถูกกาหนดไว้สาหรับ
การถวายบูชาที่พระวิหาร[182]
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“ทูตสวรรค์” องค์หนึ่ งได้ปรากฏแก่พวกคนเลี้ยงแกะก่อน “อย่างทันทีทนั ใด” ลูกาไม่ได้ระบุชื่อ
ของเขาโดยชื่ อบางที เพื่อจะจดจ่ อที่ ข่ า วสารของเขา ต่ อมาทูตสวรรค์อื่น เ อี ก มากมาย
ร่ วมกับเขา (ข้อ 13) การปรากฎทันทีทนั ใดของทูตสวรรค์น้ นั รวมถึงการสาแดงที่มาด้วย
แห่งพระสิ ริของพระเจ้าได้ทาให้พวกคนเลี้ยงแกะตกใจกลัว (เปรี ยบเทียบ 1:12; 9:34; อสค.
1; กจ. 12:7)

2:10-11 ทูตสวรรค์น้ นั ได้ทาให้พวกคนเลี้ยงแกะที่ตกใจกลัวนั้นแน่ใจ (เปรี ยบเทียบ 1:13, 30) การปรากฎ
ของเขาส่ งสัญญาณถึงโอกาสสาหรับการยินดีไม่ใช่การกลัว
ค าศัพ ท์ส าคัญที่ เป็ นลัก ษณะของพระกิ ตติ คุ ณของลู ก าปรากฏในการป่ าวประกาศของ
ทูตสวรรค์ซ่ ึ งบ่งบอกถึงความสาคัญของมัน คาเหล่านี้ รวมถึง: “นาข่าวดีมา” (คากรี ก ยูอัง
เกลิโซมาย) “ความยินดี” (คากรี ก คารา) “คนทั้งหลาย” (คากรี ก ลาออส) “วันนี้” (คากรี ก เซ
เมรอน) “พระผูช้ ่วยให้รอด” (คากรี ก โซเทอร์ ) “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (คากรี ก คูริออส) และ
“พระสิ ริ ” (คากรี ก ดอคซ่ า) ดังนั้นการป่ าวประกาศของทูตสวรรค์น้ ี เป็ นแหล่ งกาเนิ ด
สาหรับแนวคิดที่สาคัญเที่ลูกาสื บเสาะตลอดส่ วนที่เหลื อของพระธรรมนี้ เวลาได้มาถึ ง
ส าหรั บ ความส าเร็ จ เกี่ ย วกับ การเสด็ จ มาที่ ถู ก พยากรณ์ ไ ว้ข องพระเมสสิ ย าห์ การป่ าว
ประกาศด้วยถ้อยคาอย่างคล้ายกันถึ งซี ซาร์ ออกัสตัสที่นกั โบราณคดี ได้คน้ พบก็แสดงว่า
คาศัพท์เช่นนั้นไม่ใช่ไม่ธรรมดา [183] อย่างไรก็ตาม ในกรณี ของพระเยซู มันเป็ นสาเหตุ
สาหรับความยินดีแท้
วลี ที่ไม่ธรรมดา “พระคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ซึ่ งไม่ปรากฏที่ อื่นใดในพันธสัญญาใหม่
บางที ห มายถึ ง “พระเมสสิ ย าห์ พ ระเจ้า ” “พระผู ้ช่ ว ยให้ ร อด” ปรากฎที่ นี่ เ ท่ า นั้น ใน
พระกิตติคุณของลูกาในการอ้างอิงถึงพระเยซู

2:12

“หมายสาคัญ” ที่วา่ พระเมสสิ ยาห์พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อจะช่วยผูค้ นให้รอดอย่างแท้จริ งจะเป็ น
“พระกุมาร” ที่พวกคนเลี้ยงแกะจะพบนั้น “พันผ้าอ้อมนอนอยูใ่ นรางหญ้า” นี่เป็ นสถานที่
ที่ผดิ ปกติสาหรับทารก คนใดก็ตาม ที่จะนอนอยู่ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ น
พระเจ้า! ในกรณี น้ ี หมายสาคัญไม่ใช่การสาแดงที่ไม่ธรรมดาของอานาจของพระเจ้าอย่าง
ที่เป็ นกรณี กบั ความเป็ นใบ้ของเศคาริ ยาห์และการปฏิสนธิ ของเอลีซาเบธ แต่เป็ นการยืนยัน
ถึงความจริ งแห่งข่าวสารของทูตสวรรค์[184] คาศัพท์ “ผ้าอ้อม” (AV) แปลคากรี ก สปาร์ กา
โน ซึ่งหมายถึง “พัน” หรื อ “ห่ อ” พวกยิวพันคนตายของพวกเขาด้วยผ้าอย่างที่พวกเขาพัน
ทารกของพวกเขา ดังนั้นการเกิดเป็ นการย้ าเตือนถึงความตายที่จะติดตามมา ในวันหนึ่ง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2:13

หลายครั้ งด้วยกันที่ พระเจ้า รอคอยเป็ นเวลายาวนานที่ จะกระทา แต่จากนั้นก็ก ระทา “อย่า ง
ทันทีทนั ใด” อย่างเช่นที่นี่ (เปรี ยบเทียบ มก. 13:36; กจ. 2:2; 9:3; 1 ธส. 5:3) การปรากฎ
ทันดี ท นั ใดของทู ตสวรรค์องค์อื่นเแสดงถึ งการกระท าทันที ทนั ใดของพระเจ้าในการ
จัดเตรี ยมพระผูช้ ่ วยให้รอด คาศัพท์ “ชาวสวรรค์” มาจากพันธสัญญาเดิมและที่นี่อา้ งอิง
ถึงหมู่ (คณะประสานเสี ยง) ของทูตสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 22:19; 2 พศด. 33:3, 5;
สดด. 148:2; ยรม. 8:2; 19:13; ศฟย. 1:5) อย่างเหน็บแนมแล้ว กองทัพ นี้ ของพวก
ทูตสวรรค์ป่าวประกาศ “สันติสุข”
“… เมื่ อเด็กเกิ ดมา พวกนักดนตรี ทอ้ งถิ่ นแสดงความยินดี ที่บา้ นเพื่อจะทักทาย
เขาด้วยดนตรี ที่เรี ยบง่าย” [185]
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แต่ก่อนนั้นมีเพียงครั้งเดียวที่มนุษย์ได้ยินการสรรเสริ ญของทูตสวรรค์ (อสย. 6:3) ตอนนี้ การ
สรรเสริ ญของทูตสวรรค์อธิ บายถึงผลประโยชน์ต่างเของการบังเกิดของพระเยซู ก่อนอื่น
ทูตสวรรค์เหล่านี้ กล่ าวบรรยายว่า “พระสิ ริจงมีแด่พระเจ้า” ในที่สวรรค์ที่ที่พระองค์ทรง
ประทับ พระเจ้าได้สาแดงพระสิ ริของพระองค์โดยการส่ งพระบุตรของพระองค์มา ดังนั้น
มันเหมาะสมที่จะกล่าวบรรยายว่าพระสิ ริหรื อการสรรเสริ ญจงมีแด่พระเจ้า ผลกระทบแห่ ง
การเสด็จมาของพระเยซู เหนื อมนุ ษยชาติคือ “สันติสุข” แนวคิดรวบยอดตามพระคัมภีร์
เกี่ ยวกับสันติ สุขที่ มีรากเหง้าในคาฮี บรู ชาโลม ก็รวมถึ งผลรวมทั้งหมดของพระพรของ
พระเจ้าไม่ใช่แค่การสิ้ นสุ ดของการเป็ นปฏิปักษ์
ฉบับแปลคิงเจมส์ “ความปรารถนาดีที่มีต่อมนุ ษย์” ไม่ใช่การแปลที่ดีและมันกาลังนาอย่าง
ผิดเ ผูอ้ ่านอาจอนุ มานว่าพระเจ้าจะมีพระคุณต่อผูค้ นที่แสดงความปรารถนาดีต่อคนอื่นเ
ซึ่ งจะบ่งชี้วา่ ความดีงามของมนุษย์เป็ นพื้นฐานของความโปรดปรานของพระเจ้า ฉบับแปล
NIV “สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุ ษย์ท้ งั หลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น” ก็ดีกว่า บรรดาผูท้ ี่

พระเจ้าให้ความโปรดปรานของพระองค์ก็เป็ นบรรดาผูท้ ี่ประสบกับสันติสุขของพระองค์
[186]
“ไม่มีสันติสุขสาหรับโลก ยกเว้นท่ามกลางมนุ ษย์ผซู ้ ่ ึ งพระเจ้าทรงโปรดปราน”
[187]
2:15-16

พวกทูตสวรรค์ได้ “ไปยังสวรรค์” ซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องพวกเขาและที่อยู่ของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้
หายตัว ไปอย่ า งทัน ที ท ัน ใด ลู ก าแสดงถึ ง ความสนใจในความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ระยะใน
พระกิตติคุณของท่าน (เปรี ยบเทียบ 24:51) และใน กิจการของอัครทูต (เปรี ยบเทียบ กจ.
1:11) ในอีกด้านหนึ่ง พวกคนเลี้ยงแกะรี บไปยัง “เบธเลเฮม” (เปรี ยบเทียบ 1:39) สิ่ งนี้ ได้ถูก
เรี ย กว่า “ความเร่ ง รี บในคริ ส ตมาสแรก” มาตลอด พวกเขาได้ตระหนัก ว่า ข่ าวสารของ
พวกทู ตสวรรค์ม าจากองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า จงเปรี ย บเที ย บท่ า ที ข องพวกผูน้ าทางศาสนา
ผู ้ซ่ ึ งคิ ด ว่ า พวกเขาได้ยิ น เกี่ ย วกับ การบัง เกิ ด ของพระเมสสิ ย าห์ ใ นเบธเลเฮมก็ ไ ม่ ไ ด้
ตรวจสอบสิ่ งนี้ (มธ. 2:5) ลูกาไม่ได้ทาลายความรู ้สึกตื่นเต้นและการกระทาอันรวดเร็ วใน
การบรรยายโดยการบรรยายว่าพวกคนเลี้ ยงแกะระบุ ที่ ต้ งั ของรางหญ้าอย่างไร ในการ
บันทึกของลูกาก็ไม่มีการอ้างอิงถึงดวงดาวที่ปรากฎแก่พวกนักปราชญ์
“เป็ นไปได้อย่างมากที่สุดว่าพวกคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ ดูแลฝูงแกะที่ซ่ ึ งการถวายบูชา
ที่พระวิหารได้ถูกเลือกมา มันเป็ นความคิดที่น่ารักที่วา่ พวกคนเลี้ยงแกะที่ดูแลแกะ
ของพระวิหารก็เป็ นผูแ้ รกที่จะเห็ นพระเมษโปดกของพระเจ้าผูท้ รงรับบาปของ
โลกไป”[188]

2:17-18

หลังจากพวกคนเลี้ ย งแกะได้เห็ นพระเยซู พวกเขาก็กระจายถ้อยคาในฐานะผูป้ ระกาศ (คื อ
ผูร้ ายงานข่าวดี) ผูป้ ระกาศแรกในลูกา-กิ จการของอัครทูต การตอบสนองของบรรดาผูท้ ี่
ได้ยนิ ประจักษ์พยานของพวกเขาคือความประหลาดใจ (คากรี ก เอทเธาเมซาน) ไม่ใช่ความ
ไม่เชื่ อหรื อความเชื่ อ บางที พวกเขาคิ ดว่า: ข้าพเจ้าแปลกใจว่าพระเมสสิ ย าห์ ได้มาถึ ง
อย่างแท้จริ งหรื อไม่ หัวข้อของความประหลาดใจก็ดาเนิ นไปตลอดพระกิ ตติ คุณนี้
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 33, 47; 4:22; 8:25; 9:43; 11:14, 38; 20:26; 24:12, 41)

2:19-20

ในความตรงกันข้ามกับการป่ าวประกาศต่อสาธารณะของพวกคนเลี้ ยงแกะ มารี ยก์ ็ตรึ กตรอง
ที่ความสาคัญของเหตุการณ์เหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19, 51; ปฐก. 37:11) พวกคนเลี้ยง
แกะกลับไปหาฝูงแกะของพวกเขาและ “ถวายพระเกียรติ” พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 13-14;
10:17) ลูกาเน้นถึ ง “การสรรเสริ ญพระเจ้า ” ในฐานะเป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อ
การงานที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 5:25-26; 7:16; 13:13; 17:15; 18:43; 23:47)

3. การเข้ าสุ หนัตของพระเยซู 2:21
การบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ีอย่างที่มนั คล้ายกับการบันทึกเกี่ยวกับการเข้าสุ หนัตและการตั้งชื่ อของยอห์น
(1:59-66) ก็แสดงให้เห็นถึงการเข้าส่ วนของพระเยซูกบั ยอห์นโดยเฉพาะและกับมนุษยชาติโดยทัว่ ไป
“… เนื่องจากว่า ‘ผูท้ ี่เข้าสุ หนัตก็เป็ น ลูกหนีท้ ี่ จะประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิ ้น’ (กท. 5:3) ดังนั้น
พระเยซู ก็แบกรั บ ตราประทับแห่ งพันธะแบบสมัครใจที่ จะประพฤติ ตามธรรมบัญญัติท้ งั สิ้ นใน
เนื้อหนังของพระองค์ โดยพระองค์เท่านั้นที่เป็ นไปได้ในเนื้อหนังตั้งแต่การล้มลงในบาป”[189]
ชื่ อของพระเยซู ก็สาคัญอย่างมากซึ่ งหมายถึ ง “พระยาเวห์ทรงเป็ นความรอด [หรื อพระยาเวห์ ทรงช่ วยให้
รอด]” พระเจ้ากาหนดมันก่อนการปฏิ สนธิ ของพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ทาเพื่อยอห์น แต่ในวันนี้ บิดา
มารดาของพระเยซู ให้ชื่อของพระองค์แก่พระเยซู อย่างเป็ นทางการ คาพยากรณ์ ต่างเเกี่ ยวกับอนาคตของ
ยอห์นตามหลังการเข้าสุ หนัตของเขาทันที แต่คาพยากรณ์เหล่านั้นปรากฎภายหลังสาหรับพระเยซู กล่าวคือ
ณ การถวายพระองค์ในพระวิหาร (ข้อ 22-24)
4. การถวายพระกุมารเยซู ในพระวิหาร 2:22-38
การเน้นในส่ วนนี้คือการทานายของสิ เมโอนถึงพันธกิจของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1:67-79) เขาชี้ ถึงขอบเขต
สากลของความรอดที่พระเยซูจะนามาและการปฏิเสธที่พระองค์จะประสบ
2:22-24 ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส ผูห้ ญิงไม่สะอาดทางพิธีกรรมเมื่อเธอคลอดลูก (ลนต. 12:2)
“ในการนมัสการของพันธสัญญาเดิมที่ที่ทุ กเสิ่ งเป็ น สั ญลักษณ์ นัน่ คือ ที่ที่ความ
เป็ นจริ ง ฝ่ ายวิญญาณต่ างเถู กถ่ ายทอดผ่านทางหมายสาคัญภายนอก ความเป็ น
มลทินทางกายภาพทุกเอย่างจะชี้ ไปถึงและนาพามันไปอย่างที่มนั เป็ นนัน่ คือสิ่ งที่
เป็ นคู่กนั ทางฝ่ ายวิญญาณ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ เป็ นกรณี กบั การอ้างอิงถึ งการ
เกิดและความตายที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดอย่างมากกับบาปและความตายครั้งที่สอง
กับการไถ่และการบังเกิดครั้งที่สอง ดังนั้นทุกสิ่ งที่เชื่ อมโยงกับที่มาของชี วิตและ
ความตายก็ บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ นมลทิ นและเรี ย กร้ องการทาให้บ ริ สุ ท ธิ์ ของเลวี
[เปรี ยบเทียบ กดว. 19]”[190]
บิ ดามารดาของเด็ ก ผูช้ ายจะต้อ งให้เ ขาเข้า สุ หนัต ในวัน ที่ แปดหลัง จากการเกิ ดของเขา
(ลนต. 12:3; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 17:12) มารดาของบุตรชายก็ไม่สะอาดเป็ นเวลา 33 วัน
ตามหลังการเข้าสุ หนัตของบุตรชายของเธอ (ลนต. 12:4; เปรี ยบเทียบ ลนต. 12:5) ในวันที่
สี่ สิบหลังจากการเกิ ดของบุตรชายของเธอ มารดานั้นก็จะถวายเครื่ องบูชาลบล้างบาปต่อ

ปุโรหิ ต ณ สถานนมัสการเพื่อจะชดใช้ความไม่สะอาดของเธอ (ลนต. 12:6-7) ตามปกติ
แล้วเครื่ องบูชานี้ จะเป็ นลูกแกะแต่ถา้ หญิงนั้นยากจนเธอก็สามารถนานกพิราบสองตัวหรื อ
นกเขาสองตัวมาได้ (ลนต. 12:8) ในกรณี ของบุตรหัวปี บิดามารดาจะต้องถวายเขาแด่
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (อพย. 13:2, 12; กดว. 18:16; เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 1:24-28) ตามปกติแล้ว
บิดามารดาจะ “ไถ่” บุตรชาย ซื้ อเขากลับโดยการจ่ายเงินห้าเชเขลสาหรับเขา (กดว. 18:16)
“มันสามารถถูกจ่ายแก่ปุโหริ ตในที่ไหนก็ได้ (อพย. 13:2 (2ข) ข้อเท็จจริ งที่วา่ ฉาก
ของเหตุการณ์ ในปั จจุบนั คือพระวิหาร ไม่มีการเอ่ยถึ งราคาไถ่และเด็กถูกถวายก็
แสดงให้เห็นว่าพระเยซู ไม่ได้อยูท่ ี่นี่เพื่อจะถูกไถ่แต่ถูกถวายแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
[191]
“ในลานของผูห้ ญิงก็มีหีบรู ปแตรสิ บหกอันสาหรับการบริ จาคเงิ นที่เรี ยกว่า ‘แตร
ทั้งหลาย’ พวกเขาที่นาของถวายของคนจนมาเช่นมารี ยห์ ญิงพรหมจารี ก็จะหย่อน
ราคาของเครื่ องบูชาที่จาเป็ นสาหรับการชาระให้บริ สุทธิ์ ของพวกเขาไปยังหนึ่ งใน
สามของแตรเหล่านี้” [192]
มารี ยแ์ ละโยเซฟยอมทาตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ ในฐานะคนอิสราเอลที่ถือรักษา เป็ นที่ชดั เจน
ว่ามารี ยถ์ วายนกสองตัวซึ่ งบ่งบอกว่ามารี ยแ์ ละโยเซฟไม่สามารถซื้ อลูกแกะบูชาที่แพงกว่า
ได้[193] ลูกาอาจได้เอ่ยถึ งสิ่ งนี้ เพื่อจะช่ วยผูอ้ ่านของท่านเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างเของชาวยิว
ท่านไม่ได้เน้นถึงสภาพทางเศรษฐกิจของมารี ยแ์ ละโยเซฟ
ความไม่สะอาดทางพิธีกรรมไม่ใช่อย่างเดี ยวกันกับความเป็ นบาป บาปทั้งหมดส่ งผลต่อ
ความไม่ สะอาดในอิ ส ราเอล แต่ ค วามไม่ส ะอาดไม่ ใ ช่ เป็ นผลลัพ ธ์ ข องบาปอยู่เสมอไป
ความไม่สะอาดของมารี ยไ์ ม่ใช่เนื่ องจากบาป แต่เนื่ องจากการคลอดลูก ข้อเท็จจริ งที่วา่ เธอ
ไม่สะอาดเมื่ อเธอคลอดกุมารเยซู ก็เป็ นพยานถึ งความเป็ นจริ งของการบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์
[194] พระเยซูทรงเป็ นมนุษย์แท้
“เทศกาลฉลองต่างเไม่ใช่ แค่โอกาสต่างเที่นาบรรดาผูน้ มัสการไปยังเยรู ซาเล็ม
การละเมิดและบาปทุกเอย่าง การปฏิญาณและการถวายพิเศษทุกเอย่างและความ
เป็ นมลทินทุกอย่างได้เรี ยกพวกเขาไปยังพระวิหาร”[195]
2:25-26

“สิ เมโอน” เป็ นบุคคลในทางพระเจ้าผูเ้ ป็ นพยานถึงความสาคัญของพระเยซูภายใต้การดลใจของ
พระเจ้า นี่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของจุดประสงค์ของลูกาเกี่ยวกับการทาให้ผอู ้ ่านของท่านแน่ใจว่า
พระเยซูทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจริ งเ ท่านใช้คาพยานของผูค้ นที่เชื่ อถื อได้เพื่อทาสิ่ งนี้

สิ เมโอนมีคุณลักษณะที่สาคัญสามอย่างของความเลื่อมใสศรัทธาของพันธสัญญาเดิมคือ
หนึ่ง เขา “ชอบบธรรมและมีใจศรัทธา” ประการที่สอง เขาเป็ นหนึ่ งในผูเ้ หลื ออยูท่ ี่ศรัทธา
ในอิ ส ราเอลผูก้ าลัง มองหาการปรากฎของพระเมสสิ ย าห์ [196] ประการที่ ส าม “พระ
วิญญาณ” ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูป้ ลอบโยนก็ “อยูเ่ หนื อ” บุคคลนี้ ที่กาลังรอคอยการปลอบโยนใจของ
อิสราเอล (คือ พระเมสสิ ยาห์).[197] ผูอ้ ่านหลายคนทึกทักเอาว่าสิ เมโอนเป็ นคนแก่ แต่ตวั
บทไม่กล่าวอย่างนั้นแม้วา่ เขาอาจเป็ นคนแก่
“ฮิ ล เลลเป็ นบิ ด าของสิ เ มโอนและสิ เ มโอนเป็ นบิ ด าของกาลาลิ เ อล มี ก ารได้
จินตนาการโดยบางคนว่าสิ เมโอนเป็ นชายแก่คนเดี ยวกันที่อุม้ พระผูช้ ่ วยให้รอด
ที่เป็ นทารกไว้ในอ้อมแขนของเขาและป่ าวประกาศ นูน ดิมิททิส” [198]
2:27-28

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาสิ เมโอนที่จะปรากฏตัวในลานพระวิหารเมื่อมารี ยแ์ ละโยเซฟไปถึงเพื่อ
จะถวายพระเยซูแด่พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 4:1) อีกครั้งหนึ่งการปรากฏของพระเยซู ก็กลายมา
เป็ นโอกาสสาหรับ ความยินดี และการสรรเสริ ญพระเจ้า (1:46-55; 2:14, 20) อย่า ง
สอดคล้องแล้ว นี่ เป็ นการตอบสนองของบุ คคลในทางพระเจ้าต่อพระเยซู ในพระกิ ตติคุณ
ของลูกา

2:29-32

เช่ นเดี ย วกับ แมกนิ ฟิ แคทและเบนนาดิ ตสั เพลงสรรเสริ ญนี้ ก็ มี ชื่ อละติ น คื อ นู น ดิ มิ ททิ ส
สิ เมโอนยอมรับว่าพระเมสสิ ยาห์ได้เสด็จมา เขารู ้สึกว่าพร้อมที่จะตายเนื่ องจากว่าพระเจ้า
ได้บรรลุพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อสิ เมโอน (ข้อ 26) ข้อความนี้ อาจบ่งชี้ วา่ เขาเป็ นคน
แก่ แ ต่ ม ัน อาจเป็ นแค่ แ นวทางของการกล่ า วว่ า สิ เ มโอนรู ้ สึ ก ว่ า นี่ เ ป็ นประสบการณ์ ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในชี วิตของเขา บางทีสิเมโอนถือว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูม้ ีอธิ ปไตยของเขาและ
ตัวเขาเองเป็ น “ทาส – (สมัคร)” (คากรี ก ดูลอส) ของพระเจ้า เขาเทียบเท่าพระเมสสิ ยาห์
กับ “ความรอด” ของพระเจ้า เขาเห็ นอีกว่าความรอดที่พระเยซู จะจัดเตรี ยมนั้นก็เพื่อทัว่
โลกไม่ใช่แค่อิสราเอล (เปรี ยบเทียบ สดด. 98:3; อสย. 52:10)
ลูกาอ้างอิงข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู จะจัดเตรี ยมความรอดเพื่อ “พวกต่างชาติ” เช่ นเดี ยวกับ
พวกยิวหลายครั้ง คาว่า “ต่างชาติ” มาจากคาละติน เจนส์ ซึ่งหมายถึง “เผ่า” หรื อ “ชนชาติ”
ส าหรั บ อิ ส ราเอลนั้น การเสด็ จมาของพระเมสสิ ย าห์ นามาซึ่ ง “พระสิ ริ ” (อสย. 45:25;
46:13)
“ถ้อยคาของสิ เมโอนสะท้อนถึงความเป็ นสากลของอิสยาห์ (ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อสย. 42:6; 49:6; 52:10; 60:1-2) และบทบาทของผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
ความรอดสากลนี้[199]

ถ้าเรามีแค่พระกิตติคุณของมัทธิ วและของมาระโก เราอาจแปลกใจว่ามีคนยิวคนใดก็ตาม
นอกเหนื อจากพระเยซู ผเู ้ ข้าใจพันธสัญญาเดิมอย่างถูกต้องหรื อไม่ จนเดี๋ยวนี้ ลูกานาเสนอ
สองคนที่เข้าใจกล่าวคือ เศคาริ ยาห์และสิ เมโอน
2:33

มารี ยแ์ ละโยเซฟเข้าใจว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขา
ไม่ได้เชื่ อมโยงการเปิ ดเผยบางอย่างของพันธสัญญาเดิมเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ที่สิเมโอน
อ้างอิ งถึ งกับพันธกิ จของพระเยซู บางที พวกเขาเข้าใจว่าพระเมสสิ ยาห์ จะเป็ นผูน้ าทาง
การเมื องเป็ นหลักอย่างที่ เป็ นมุ มมองของคนร่ วมสมัยของพวกเขาส่ วนใหญ่ พระเจ้าใช้
คนแปลกหน้า เพื่ อจะแจ้ง พวกเขาถึ งความส าคัญของบุ ตรชายของพวกเขาสาหรั บพวก
ต่างชาติ
“ถ้า บุ ค คลหนึ่ ง แปลกใจว่า ท าไมพวกเขาประหลาดใจต่ อถ้อ ยค าของสิ เ มโอน
หลังจากสิ่ งที่พวกเขาได้ยินจากกาเบรี ยล เอลีซาเบธและพวกคนเลี้ยงแกะ เขาควร
พิ จ ารณาว่ า บิ ด ามารดาทุ ก เคนก็ ป ระหลาดใจและพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง ที่ ดี ต่ า งเที่
คนอื่นเเห็นในลูก” [200]
“… ในบางแง่ น้ ัน … เราสามารถเข้าใจว่าทาไมความล้ า ลึ กของความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์จาต้องถูกเก็บไว้ในขณะที่พระองค์ทรงอยูใ่ นโลก ถ้าไม่เป็ น
เช่ นนั้น ความคิ ดเกี่ ย วกับ ความเป็ นพระเจ้า ของพระองค์ค งได้พิ สู จน์ ว่า ดู ดซับ
ทั้ง หมดเกี่ ย วกับ การที่ จะท าให้ ค วามคิ ดเกี่ ย วกับ ความเป็ นมนุ ษ ย์ข องพระองค์
พร้อมกับบทเรี ยนทั้งหมดนั้นเป็ นไปไม่ได้” [201]

2:34-35

ตอนนี้ สิเมโอนอธิ ษฐานขอให้พระพรของพระเจ้ามายังมารี ยแ์ ละโยเซฟหรื อบางทีป่าวประกาศ
ว่าพวกเขา “ได้รับพระพร” โดยพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 28) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารี ย ์
ผูจ้ ะทนทุกข์มากกว่าโยเซฟ (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 2:20-21) เขาเปิ ดเผยแก่มารี ยว์ า่ พระเยซู
จะรั บผิดชอบส าหรั บ การนาหลายคนในอิ ส ราเอลไปสู่ จุดของการท าการตัดสิ นใจทาง
ศี ล ธรรมที่ ส าคัญ บางคนจะปฏิ เสธพระองค์และก็ “ล้มลง” ในฝ่ ายวิญญาณ ในขณะที่
คนอื่นเจะยอมรับพระองค์และดังนั้นก็ “ลุกขึ้น” ในฝ่ ายวิญญาณ พระองค์จะเป็ น “หมาย
สาคัญ” ในแง่ที่วา่ พระองค์จะเป็ นการสาแดงออกที่วา่ พระเจ้าทรงทาการอยู่
“ดังนั้นในพระองค์ พระเยซู ก็เป็ นบุคคลที่พระเจ้าชี้ ไปยังความรอดของพระองค์
และนาเสนอหลักฐานของความเป็ นจริ งของมัน”[202]

ในฐานะเป็ นศิลาที่ถูกทานายไว้ พระเยซู จะเป็ นแหล่งของการสะดุ ดต่อบางคน แต่เป็ นวิธี
แห่งการไปถึงสวรรค์สาหรับคนอื่นเ (เปรี ยบเทียบ อสย. 8:14-15; 28:16) พระองค์จะเป็ น
เครื่ องมือแห่งความรอดสาหรับบางคนแต่เป็ นการกล่าวโทษสาหรับคนอื่นเ อย่างไรก็ตาม
พระองค์จะจ่ายราคากล่าวคื อ การประสบกับความเป็ นปฏิ ปักษ์ของบรรดาผูท้ ี่ จะปฏิ เสธ
พระองค์ การปฏิ เสธนี้ จะทาให้มารี ยเ์ จ็บปวด คาว่า “ดาบ” ที่จะแทงจิตใจของมารี ยค์ ือ
ฮรอมไฟยา ซึ่งบรรยายถึงหอกยาว (เปรี ยบเทียบ สดด. 22:20)
“พระเยซู ทรงเป็ นแม่เหล็กแห่ งยุคต่างเ พระองค์ดึงดูดบางคน พระองค์ผลักคน
อื่นเออก นี่เป็ นจริ งเกี่ยวกับทุกคนที่มีความสาคัญอย่างมากในระดับหนึ่ง”[203]
2:36-38

“อันนา” ผูซ้ ่ ึ งชื่ อของเธอเทียบเท่ากับคาฮีบรู ฮนั นาห์เป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะหญิง” (เปรี ยบเทียบ
อพย. 15:20; วนฉ. 4:4; 2 พกษ. 22:14; นหม. 6:14; อสย. 8:3; กจ. 2:17; 21:9; 1 คร. 11:5)
การอ้างอิ งของเธอทาให้ความสนใจของลู กาในการฟื้ นฟูเกี่ ยวกับคาพยากรณ์ ณ เวลานี้
ดาเนิ นต่อไป (เปรี ยบเทียบ 1:67; 2:34-35) บางทีลูกาอ้างอิงถึงบรรพบุรุษของอันนาเพื่อจะ
รับรองถึงความเป็ นยิวของเธอ
“อย่างอยากรู ้ อยากเห็ นที่ พอนั้น เผ่าอาเชอร์ เท่านั้นถูกเฉลิ มฉลองในธรรมเนี ยม
สาหรับความสวยงามของพวกผูห้ ญิงของเผ่าและความเหมาะสมของพวกเธอที่จะ
แต่งงานกับมหาปุโรหิตหรื อกษัตริ ย”์ [204]
“ข้า พเจ้า ไม่ ส ามารถยับ ยั้ง จากการกล่ า วว่า มี บ รรดาผูท้ ี่ ก ล่ า วว่า มี เผ่า ที่ สู ญ หาย
สิ บเผ่าของอิ สราเอล (นั่นคื อ สิ บเผ่าที่ ไปเป็ นเชลยที่ อสั ซี เรี ย ในศตวรรษที่แปด
ก่อนคริ สตศักราชนั้นได้อพยพไปทางเหนื อแทนที่จะกลับไปยังแผ่นดินอิสราเอล)
ถ้า คุ ณค้นหาตลอดพระคัมภี ร์ต้ งั แต่เวลาที่ อิสราเอลกลับไปยังแผ่นดิ นหลังจาก
การเป็ นเชลย ในเชิ งปฏิ บตั ิแล้วคุ ณสามารถหยิบยกเผ่าทั้งหมดได้ ที่ นี่อนั นาถู ก
อ้างอิงว่าเป็ นสมาชิกของเผ่าอาเชอร์ เป็ นที่ชดั เจนว่าอันนาไม่ได้สูญหาย!”[205]
“สามี ” ของอันนาได้ตายไป “เจ็ดปี หลังจาก” “การแต่งงาน” ของพวกเขา และนางก็เป็ น
“หญิงม่าย” ตั้งแต่จุดนั้นจนถึง “อายุ 84 ปี ” ในปั จจุบนั ของเธอ ลูกามีการอ้างอิง 43 ครั้งถึง
พวกผูห้ ญิงซึ่ งสี่ คนจากพวกเธอเป็ นหญิงม่าย (ข้อ 36-40; 7:11-15; 18:1-8; 21:1-4) อันนา
เป็ นหญิงม่ายผูไ้ ด้อุทิศตัวเธอเองต่อการนมัสการและการปรนนิ บตั ิพระเจ้าในพระวิหาร
(เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 5:5) อีกครั้งหนึ่ งลูกาบันทึกช่วงเวลาแห่ งการจัดเตรี ยมของพระเจ้าใน
การนาผูห้ ญิงในทางพระเจ้านี้ไปยังพระเยซูในตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 27)

เหมือนสิ เมโอน อันนากาลังคาดหวังการช่วยกูอ้ ิสราเอลของพระเจ้าผ่านทางพระเมสสิ ยาห์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 25) การอ้างอิงถึงสิ เมโอนที่ “คอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการ
ปลอบโยนใจ” ในข้อ 25 และอันนาที่ “คอยการทรงไถ่กรุ งเยรู ซาเล็ม” ในข้อ 38 ทาหน้าที่
เป็ นคู่ของที่ ต้ งั หนังสื อ (การผนวก) ที่ถือฉากของสิ เมโอนและฉากอันนาด้วยกัน ลูกาใช้
“เยรู ซาเล็ม” ในเชิ งเปรี ยบเทียบ (นัน่ คือ นามนัย) สาหรับอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ อสย.
52:9) พระเจ้าให้ความเข้าใจถ่องแท้แก่อนั นาถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู อย่างไม่สงสัยแล้ว
คนในทางพระเจ้าในเยรู ซาเล็มเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการบังเกิ ดของพระเมสสิ ยาห์จากสิ เมโอน
และอันนา (เปรี ยบเทียบ 1:68) พยานอีกสองคน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 17): ผูช้ ายและผูห้ ญิง
“พวกเขาเป็ นตัวแทนของประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานของผูค้ นที่คาดหวังซึ่ งถูกบารุ ง
เลี้ ย งโดยพระสั ญญาของพระเจ้า เศคาริ ย าห์ และเอลี ซ าเบธเข้า กับ รู ป แบบ
คุ ณ ลัก ษณะนี้ อี ก ด้ว ย พวกเขาเป็ นผู ้ถื อ รั ก ษาธรรมบัญ ญัติ ที่ ช อบธรรมและ
ระมัดระวัง (1:6) ชรา (1:7) และเต็มไปด้วยวิญญาณแห่ งการเผยพระวจนะเมื่อ
พวกเขาตระหนักถึงความสาเร็ จแห่ งพระสัญญาของพระเจ้าอีกด้วย (1:41, 67) คน
เหล่านี้ แสดงถึงความเชื่ อของพวกเขา ณ จุดที่ดีที่สุดของมันตามค่านิ ยมต่างเของ
ผูเ้ ขียนที่ได้บ่งบอกไว้ แม้ว่าเศคาริ ยาห์มีความสงสัยชัว่ คราว สาหรับพวกเขานั้น
การมาของความรอดที่ได้รอคอยมายาวนานก็ถูกเปิ ดเผย”[206]
5. การพัฒนาของพระเยซู ในนาซาเร็ธ 2:39-40
2:39

อีกครั้งหนึ่ งลูกาบันทึกการเชื่ อฟั งที่ระมัดระวังของมารี ยแ์ ละโยเซฟต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
อย่า งที่ ถู ก เปิ ดเผยไว้ใ นธรรมบัญ ญัติข องโมเสส ท่ า นละเว้น การหนี ไ ปยัง อี ยิ ป ต์ข อง
พวกเขาที่ มทั ธิ วบันทึ ก มันอธิ บายถึ งความสาเร็ จอี กอย่างหนึ่ งของค าพยากรณ์ เกี่ ยวกับ
พระเมสสิ ยาห์ อย่า งไรก็ตาม ความส าเร็ จของค าพยากรณ์ ไ ม่ส าคัญต่อลู กาอย่า งที่ ม นั
สาคัญต่อมัทธิ ว
“มีการดูถูกโดยทัว่ ไปในแวดวงรับบีสาหรับทุกคนที่เป็ นชาวกาลิลี”[207]
“จากการทาการยินยอมทุกเอย่างสาหรับการกล่าวเกินจริ ง เราก็ไม่สามารถละเลย
อย่างสิ้ นเชิ งถึ งการบันทึกของโจเซฟั สเกี่ ยวกับเมื องและหมู่บา้ น 240 แห่ งของ
กาลิลีซ่ ึ งแต่ละแห่งก็มีคนอาศัยไม่นอ้ ยกว่า 15,000 คน”[208]

2:40

ลูกาบันทึกการพัฒนาตามปกติของพระเยซูในฐานะมนุษย์อีกด้วย (ข้อ 40; เปรี ยบเทียบ 1:80;
2:52) พระองค์เป็ นเป้ าหมายแห่ งพระคุ ณ (การช่ วยเหลื อ) ของพระเจ้า ลู กาอ้างอิงถึ ง

“ปั ญญา” ของพระเยซู บางทีในการคาดหวังถึงส่ วนที่ตามมา ข้อ 40 บรรยายสิ่ งที่เกิดขึ้น
กับพระเยซู ระหว่างการถวายของพระองค์ในพระวิหารและการกลับไปที่นนั่ ของพระองค์
เมื่อพระองค์อายุได้ 12 ปี (ข้อ 41-51)
6. การเยีย่ มพระวิหารในฐานะเด็กชายของพระเยซู 2:41-50
นี่ เป็ นเหตุการณ์ ที่ได้รับการดลใจเดี ยวที่พระเจ้าให้แก่เราเกี่ ยวกับประสบการณ์ของพระเยซู ระหว่างวัยเด็ก
ของพระองค์ ลู ก าเน้นถึ ง ปั ญญาในวัย เด็ ก ของพระเยซู ที่ นี่ และการตระหนัก ที่ มี ส ติ ข องพระองค์ที่ ว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นผูอ้ ่านของท่านคงมีความมัน่ ใจในความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู
มีความแตกต่างที่ หนักแน่ นระหว่างบิ ดามารดาในโลกของพระเยซู และพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์
เรื่ องราวต่างเของสภาพที่แก่เกิ นวัยของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในวัยรุ่ นของเขาหรื อของเธอได้เป็ นและเป็ นเรื่ อง
ปกติ พวกเขาแสดงถึ ง ความพิ เศษแห่ ง ความเป็ นบุ ค คลและความเหนื อ กว่า ของเขาหรื อ ของเธอเหนื อ
คนอื่นเ กระนั้นพระเยซูก็เป็ นมากกว่าแก่เกินวัยอย่างมาก
“ฉากตั้งแต่ปีที่อยู่ระหว่างทั้งหลายแห่ งชี วิตของพระเยซู เป็ นการเปลี่ ยนผ่านที่เหมาะสมสู่ เรื่ องราว
ของพระกิ ตติคุณหลักซึ่ งจะเริ่ มต้นในบทที่ 3 ที่นี่พระเยซู ในฐานะเด็กก่อนวัยรุ่ นก็ดาเนิ นการ
ส่ วนรุ ก เป็ นครั้ งแรก และที่ นี่ความเกี่ ยวข้องที่ พิเ ศษกับพระเจ้า นั้นที่ แสดงถึ งชี วิตวัยผูใ้ หญ่ของ
พระองค์ก็มาสู่ จุดจดจ่อที่ชดั เจน”[209]
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อีกครั้งหนึ่ งลูกาชี้ ถึงคุ ณลักษณะในทางพระเจ้าของมารี ยแ์ ละโยเซฟ ผูช้ ายชาวยิวจะต้องไปยัง
เยรู ซาเล็มสามปี ต่อครั้ง ณ เทศกาลปั สกา เทศกาลเพ็นเทคอสต์และเทศกาลอยูเ่ พิง ในสมัย
ของพระเยซู ตามปกติ แ ล้ ว พวกผู ้ห ญิ ง เข้า ร่ วมกั บ พวกสามี ห รื อบิ ด าของพวกเธอ
(เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 1:7).[210] บรรดาผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าร่ วมสามเทศกาลทั้งหมดก็
พยายามที่จะเข้าร่ วมเทศกาลปั สกาเป็ นอย่างน้อย ตามธรรมเนี ยมแล้ว บิดามารดาชาวยิว
พาบุตรชายเยาว์วยั ของพวกเขาไปกับพวกเขาเป็ นเวลาหนึ่ งหรื อสองปี ก่อนที่เด็กชายนั้น
กลายมาเป็ น “บุตรชายแห่ งพันธสัญญา” ณ อายุ 13 ปี โดยปกติ [211] ลูกาเรี ยกพระเยซู ว่า
“เด็กชาย” (คากรี ก ไพส์ ซึ่ งถูกใช้เกี่ ยวกับคนใช้อีกด้วย) ที่นี่แทนที่จะเป็ น “เด็ก” (คากรี ก
ไพดีออน) ซึ่ งเป็ นคาศัพท์ที่ท่านใช้เกี่ยวกับพระเยซูในข้อ 40
“เด็กชายชาวยิวมีความรับผิดชอบสาหรับการกระทาของพวกเขา ณ ตอนอายุสิบ
สามปี (มิ ช นาห์ นิ ด ดาห์ 5.6 มิ ช นาห์ เมกิ ล ลาห์ 4.6) ณ ตอนอายุ สิ บสองปี
คาแนะนาเกี่ยวกับเด็กชายก็เข้มข้นมากขึ้นในการตระเตรี ยมการรับรู ้ ถึงวัยผูใ้ หญ่
(มิชนาห์ อะบอท 5.21) อย่างไรก็ตาม บาร์ มิทซ์วาห์แห่ งสมัยใหม่ลงวันที่ชา้ กว่า
วันจริ งแห่งเวลาของพระเยซู ณ ห้าร้อยปี ...”[212]

“สมมุติวา่ องค์พระผูเ้ ป็ นจ้าได้บงั เกิดในปี 749 [5 ก.ค.ศ. ปี ของโรม] ปี ที่พระองค์
ได้ไปกับบิดามารดาของพระองค์ยงั ปั สกาคือปี 761 [ค.ศ. 8] และเทศกาลเริ่ มต้น
ในวันที่ 8 ของเดือนเมษายน”[213]
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ลูกาบันทึกว่ามารี ยแ์ ละโยเซฟอยู่ในช่ วงเทศกาลแปดวัน ซึ่ งเป็ นคาสรรเสริ ญอีกอย่างหนึ่ งต่อ
ความศรัทธาในศาสนาของพวกเขา
“นี่ ไ ม่ใ ช่ เป็ นหน้า ที่ อย่า งสิ้ นเชิ ง บางคนกลับบ้านหลัง จากสองวันแรก แต่ผูค้ น
เช่นโยเซฟและมารี ยจ์ ะทาหน้าที่ของพวกเขาอย่างถี่ถว้ น”[214]
บางที มารี ยแ์ ละโยเซฟไม่ได้ไม่เห็ นพระเยซู เป็ นเวลาทั้งวัน แต่แต่ละคนได้ทึกทักเอาว่า
พระองค์ทรงอยูก่ บั อีกคนหนึ่ งเนื่ องจากว่าผูช้ ายเดินทางไปกับผูช้ ายและผูห้ ญิงเดินทางไป
กับผูห้ ญิง[215] บางทีพวกเขาทึกทักเอาว่าพระองค์ทรงอยูเ่ ด็กคนอื่นเหรื อผูใ้ หญ่คนอื่นเ
ใน “กลุ่ม” ของนักเดินทางของพวกเขา หนึ่งในเพื่อนร่ วมงานของข้าพเจ้าครั้งหนึ่ งได้ละ
ลูกเของเขาไว้ที่โบสถ์ที่ที่เขาเป็ นนักเทศน์รับเชิ ญ และตระหนักถึ งการขาดหายไปของ
พวกเขาก็ต่อเมื่ อเขากลับถึ งบ้าน อย่างไรก็ตาม มันดูเหมื อนเป็ นไปไม่ได้ที่ว่ามารี ยแ์ ละ
โยเซฟคงจะหมกมุ่นอยูก่ บั เรื่ องนี้
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ในวันที่สอง มารี ยแ์ ละโยเซฟ “กลับไปยังเยรู ซาเล็ม” (ข้อ 45) ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าใช้เวลาทั้งวัน
จากนั้นในวันที่สาม พวกเขาเริ่ มต้นเสาะหาพระเยซู และ “พบพระองค์ในพระวิหาร” “นัง่ ”
ท่ามกลางพวกรับบี “ฟั ง” คาสอนของพวกเขา และ “ไต่ถามพวกเขา” นี่ ไม่ใช่ที่ที่เด็กชาย
ส่ วนใหญ่ในวัยของพระองค์จะไป ข้าพเจ้าสงสัยว่าตอนแรกมารี ยแ์ ละโยเซฟได้คน้ หา
พระองค์ในโรงภาพยนตร์ โรงละครสัตว์ สวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา ร้ านค้าและถนนของ
เยรู ซาเล็มหรื อไม่[216]
พวกยิวกระตุน้ ลูกเของพวกเขาที่จะไต่ถามพวกรับบี[217] การอ้างอิงของลูกาถึงพระองค์
ที่อยูใ่ น “ท่ามกลาง” พวกเขาบ่งบอกถึงความเป็ นศูนย์กลางของพระเยซู ในกลุ่มที่น่าชื่ นชม
นี้แม้วา่ ตอนนั้นพระองค์เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้และไม่ใช่อาจารย์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 119:99-100)
“ในช่ วงต้นชี วิตพระเยซู ก็เห็ นคุ ณค่าของการแสวงหาการเข้าใจพระเจ้า ขณะที่
พระองค์เจริ ญขึ้ น ‘ในด้านสติ ปัญญาและด้านร่ างกาย’ (2:52) การเข้าหาของ
พระองค์สู่ ก ารรู ้ จ ัก พระเจ้า และการแสวงหาการเข้า ใจก็ พ รรณนาถึ ง การที่ เ รา
ควรจะติดตามอย่างเดียวกันแม้กระทัง่ ณ วัยเยาว์”[218]

“มันเป็ นไปได้ที่กามาลิ เอลอาจได้เป็ นหนึ่ งในดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตเหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งพระเยซู
ได้ถูกพบว่าสนทนากับพวกเขาในพระวิหาร”[219]
“ความเข้า ใจ” ของพระเยซู และ “ค าตอบ” ของพระองค์...ท าให้พ วกเขา “ทุก คน” นั้น
“ประหลาดใจ” (คากรี ก เอกซิ สทานโต) (เปรี ยบเทียบ 4:32; 9:43) บุคคลหนึ่ งคาดว่ารับบี
เหล่ า นี้ บางคนจดจาเหตุ การณ์ น้ ี ในภายหลังเมื่ อพระเยซู เองกลายมาเป็ นอาจารย์อนั เป็ น
ที่นิย ม
เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระเยซู มีส ติ ปั ญญาและความเข้าใจถ่ องแท้ที่ไ ม่ ธ รรมดาสู่
พระคัมภีร์ซ่ ึงเป็ นศูนย์กลางของการอภิปรายเหล่านี้[220]
“… ไม่ว่าพระเยซู ได้ไปเรี ยนที่ [ธรรมศาลา] โรงเรี ยนหรื อไม่ ความคิ ดของ
พระองค์ก็เต็มไปด้วยพระคัมภี ร์อนั ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ พระองค์คุ ้นเคยกับ ข้อพระคัมภี ร์
เหล่ านั้นในรายละเอี ยดทุ กเ อย่างของข้อพระคัมภี ร์เหล่ านั้นจนเราไม่สามารถ
ล้มเหลวที่จะอนุ มานว่าบ้านนาซาเร็ ธมีฉบับคัดลอกที่มีค่าแห่ งหนังสื อศักดิ์ สิ ทธิ์
ทั้ง เล่ ม ของมัน เองซึ่ งตั้ง แต่ ว ยั เด็ ก อย่ า งเริ่ ม แรกที่ สุ ด นั้น ได้จ ัด ตั้ง อาหารและ
เครื่ องดื่มของพระเจ้า-มนุ ษย์จะพูดเช่นนั้นก็ได้ ยิ่งกว่านั้น มีหลักฐานที่ชดั เจนที่วา่
พระองค์คุน้ เคยกับศิ ลปะของการเขียนซึ่ งไม่มีทางที่จะเป็ นธรรมดาอย่างมากใน
สมัยนั้นอย่างเช่นการอ่าน”[221]
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อย่างเข้าใจได้น้ นั มารี ยแ์ ละโยเซฟก็กงั วล (คากรี ก เอดูโนเมนอย) เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
บุตรชายของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 35; 16:24-25; กจ. 20:38; รม. 9:2) เมื่อพวกเขาพบ
พระเยซู การมีส่วนร่ วมของพระองค์ในการสนทนากับพวกรับบีได้ทาให้พวกเขาประหลาด
ใจ (คากรี ก เอกเซพเลเกซาน)
“มันเป็ นหนึ่ ง ในลัก ษณะของลู ก าที่ จะสั งเกตการตอบสนองที่ หลากหลายของ
ความกลัวเกรง ณ ถ้อยคาและการกระทาของพระเยซู ซึ่ งสอดคล้องกับเรื่ องราว
สมัยโบราณอีกด้วยที่แตะต้องการสังเกตถึงความประหลาดใจ”[222]
คาถามของมารี ยม์ ีพลังของการว่ากล่าว การเปิ ดเผยถึงท่าทีที่ไม่ได้รับการรับรองแต่เป็ นที่
เข้าใจได้[223]

2:49-50

ความกังวลของมารี ยแ์ ละโยเซฟตรงกันข้ามกับความสงบของพระเยซู การอ้างอิงของมารี ยถ์ ึ ง
บิดาในโลกของพระเยซู ตรงกันข้ามกับการอ้างอิงของพระเยซู ถึงพระบิดาในสวรรค์ของ
พระองค์อี ก ด้ว ย ค าถามแรกของพระเยซู ต ระเตรี ย มบิ ด ามารดาของพระองค์ส าหรั บ
ข้อความที่สาคัญของพระองค์ที่ตามหลังคาถามที่สองของพระองค์ การตอบสนองของ

พระเยซู ต่อมารี ยแ์ ละโยเซฟแสดงให้เห็ นว่าพระองค์ถือว่าหน้าที่ ของพระองค์ต่อ “พระ
บิดา” ในสวรรค์ ของพระองค์และ “นิเวศ” (พระวิหาร) ของ พระองค์ นั้นมีสาคัญเหนื อกว่า
หน้าที่ของพระองค์ต่อบิดา ในโลก ของพระองค์และ บ้ านของท่ าน
“ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าอาชีพของพระองค์ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคาสั่งสอนในทาง
ของพระเจ้าเพราะว่าพระวิหารไม่ใช่ แค่สถานที่แห่ งการนมัสการ แต่เป็ นสถานที่
แห่งการสอนอีกด้วย พระเยซูมีการทรงเรี ยกที่จะสั่งสอนประเทศชาติ แม้วา่ ตอนนี้
พระองค์อายุสิ บ สองปี วันหนึ่ ง ก าลัง มาเมื่ อสิ่ ง นี้ จ ะเป็ นล าดับ ความส าคัญของ
พระองค์”[224]
“ดังนั้นคาถามของพระเยซูควรมองว่าเป็ นการสะท้อนถึงความประหลาดใจแท้จริ ง
และไม่ใช่การว่ากล่าว”[225]
แม้กระทัง่ ในฐานะเด็กชาย พระเยซู ก็ต้ งั ความสาคัญอันยิ่งใหญ่ไว้ที่การนมัสการพระเจ้า
และการเรี ยนรู ้ จากและเกี่ ยวกับพระเจ้า อย่างไรก็ตาม การเชื่ อฟั งของพระเยซู ต่อพระเจ้า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่เชื่ อฟั งต่อโยเซฟ พระเยซู บ่งบอกว่าบิดามารดาของพระองค์ควร
ได้เข้าใจลาดับความสาคัญของพระองค์ แต่พวกไม่เข้าใจความสาคัญแท้จริ งแห่ งถ้อยคา
ของพระองค์
พระเยซู ไม่ได้เป็ นหนี้ มนั ต่อบิดามารดาของพระองค์ที่จะบอกพวกเขาล่วงหน้าว่าพระองค์
ได้วางแผนที่ จะอ้อยอิ่ ง ในพระวิห ารเพื่ อว่า พวกเขาจะไม่ ก ัง วลเกี่ ย วกับ พระองค์หรื อ ?
พระองค์อาจได้ทาอย่างนั้นและพวกเขาอาจได้ลืมไป แต่นี่ไม่ใช่ บางสิ่ งที่ ลูกาเลื อกที่ จะ
อธิ บาย จุดประสงค์ของลูกาคือที่จะบันทึกการตอบสนองของพระเยซู ต่อมารี ยแ์ ละโยเซฟ
ซึ่ งแสดงออกถึงการรับรู ้ของพระองค์ถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษของพระองค์กบั พระเจ้าและ
หน้าที่ของพระองค์ต่อพระเจ้า[226]
“การตอบของพระเยซูแม้วา่ สุ ภาพในท่าทางก็บ่งบอกถึงการจัดตั้งการแยกระหว่าง
พระองค์เองและบิ ดามารดาของพระองค์ แม้ว่าสิ่ งนี้ จะถูกเปลี่ ยนแปลงในข้อ 51
ดัง นั้น มี ค วามตึ ง เครี ย ดระหว่ า งความจ าเป็ นที่ รู้ สึ ก โดยพระเยซู ที่ จ ะเข้า ไปสู่
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นกับพระบิดาของพระองค์และการเชื่ อฟั งที่ซ่ ึ งพระองค์
จะให้แก่บิดามารดาของพระองค์ต่อไป”[227]
ผูเ้ ชื่ อวัยหนุ่ มที่อุทิศตนทั้งหมดผูอ้ าศัยอยูภ่ ายใต้สิทธิ อานาจของบิดามารดาของพวกเขาได้
ปล้ าสู ้กบั ความตึงเครี ยดนี้

นี่เป็ นบรรดาถ้อยคาแรกเที่ลูกาบันทึกว่าพระเยซู กล่าวในพระกิตติคุณของท่านและถ้อยคา
เหล่ านั้นจัดตั้งน้ าเสี ยงสาหรั บสิ่ งที่ ตามมา ถ้อยคาและการงานทั้งหมดของพระเยซู เป็ น
พยานถึงลาดับความสาคัญที่พระองค์ให้ต่อน้ าพระทัยของพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์
“ต้อง” (คากรี ก เดอิ ) สะท้อนถึงหัวข้อหลักในพระกิตติคุณของลูกาที่เน้นถึงการออกแบบ
ของพระเจ้า คากรี กนี้ ปรากฏ 99 ครั้งในพันธสัญญาใหม่และ 40 ครั้งในลูกา-กิจการของ
อัครทูต[228]
7. การเติบโตทีต่ ่ อเนื่องของพระเยซู 2:51-52
การเชื่ อฟั ง ของพระเยซู ต่อพระบิ ดาในสวรรค์ของพระองค์รวมถึ งการเชื่ อฟั ง ต่อบิ ดามารดาในโลกของ
พระองค์ (อพย. 20:12; เปรี ยบเทียบ คส. 3:20) ลูกาทาให้การเปิ ดเผยแต่ก่อนเกี่ยวกับความเป็ นพระเจ้าของ
พระเยซู สมดุ ลกับข้อบ่งชี้ น้ ี ถึงความเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์ การอ้างอิงที่สองของท่านถึ งมารี ยท์ ี่ตรึ กตรอง
“สิ่ งเหล่านี้ ” ก็ดาเนิ นความหมายโดยนัยต่อไปที่ว่าการบันทึกของท่านถึ งเหตุการณ์ เหล่านี้ มาจากเธอหรื อ
ใครคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเธอ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 37:11)
ตามปกติ แล้วคนหนุ่ ม ที่ ให้ที่ที่เหมาะสมของพระเจ้าแก่ พระองค์ในชี วิตของพวกเขาก็พฒั นาไปสู่ ผูใ้ หญ่
ตามปกติ ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้า และคนอื่ น รั บ รอง (เปรี ย บเที ย บ สภษ. 3:1-12) นี่ ก็ เป็ นจริ ง เกี่ ย วกับ พระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 2:26) อานาจทางความคิด สังคมและฝ่ ายวิญญาณของพระเยซู พฒั นาเคียงข้างไปกับ
อานาจทางร่ างกายของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นมนุ ษย์เต็มที่เช่นเดียวกับเป็ นพระเจ้าเต็มที่ ผูส้ มัครใจที่จะ
สละสิ ทธิ พิเศษแบบพระเจ้าบางอย่างของพระองค์ไว้อย่างชัว่ คราวในการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ (ฟป. 2:7) คากรี ก
ที่แปลว่า “เจริ ญขึ้น” หรื อ “เติบโต” (ข้อ 52 โพรคอบโต) ตามตัวอักษรหมายถึงที่จะทาให้ทางของบุคคล
หนึ่ ง ก้า วหน้า ไปโดยการตัด อุ ป สรรคซึ่ ง เป็ นค าอธิ บ ายที่ ชัด แจ้ง ถึ ง กระบวนการการเติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 40)
ผูอ้ ่านชาวกรี กดั้งเดิ มของลู กาคุ น้ เคยกับแนวคิดรวบยอดเกี่ ยวกับพวกพระที่ เยี่ยมเยียนมนุ ษย์ นี่ ก็ปกติ ใน
เทวตานานของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พระเหล่ านั้นไม่ได้กลายมาเป็ นมนุ ษย์ พวกเขายังคงแตกต่างจาก
มนุ ษย์ที่ตอ้ งตาย บางทีลูกาบันทึกข้อมูลอย่างมากเกี่ ยวกับการบังเกิ ดและชี วิตตอนต้นของพระเยซู เพื่อจะ
ช่วยให้ผอู ้ ่านของท่านเชื่อว่าพระเยซูได้กลายมาเป็ นมนุษย์แท้ ณ การบังเกิดเป็ นมนุษย์
“ธรรมเนียมเกี่ยวกับชีวประวัติ [ของกรี ก-โรมัน] ใช้การรวมกันของการเกิด ครอบครัวและเรื่ องราว
ในวัยเด็กเพื่อจะให้การคาดหวังเกี่ยวกับชีวติ ในอนาคตของวีรบุรุษ....องค์ประกอบเหล่านี้ ท้ งั หมดทา
หน้าที่เป็ นคาพยากรณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของอาชี พทางสาธารณะของตัวหลักของชี วประวัติ ถ้านี่
เป็ นจุดประสงค์ของพวกเขาในชี วประวัติของกรี ก -โรมัน จากนั้นส่ วนใหญ่แล้วนี่ เป็ นวิธีที่ผอู ้ ่าน/
ผูฟ้ ังของลูกาคงได้รับเอาเนื้อหาของธรรมชาติอย่างเดียวกันในลูกา 1:5-4:15

“อย่างแท้จริ งแล้ว ยอดรวมของเนื้ อหาเกี่ ยวกับพระเยซู ในลู กา 1:5-4:15 คงได้ถูกถื อว่าเป็ นการ
คาดหวังถึงความยิ่งใหญ่ต่อสาธารณะชนในภายหลังของพระองค์.… [เนื้ อหานี้ ] จะรวมเพื่อจะ
ทานาย/บอกล่วงหน้าถึงประเภทของบุคคลที่พระเยซูจะเป็ นในพันธกิจต่อสาธารณะของพระองค์ซ่ ึ ง
เริ่ มต้นที่ลูกา 4:16-30”[229]
ประเด็นของทุกเสิ่ งในบทที่ 2 คือที่จะนาเสนอพระเยซูในฐานะพระเจ้า-มนุษย์ที่พิเศษ
“ระดับต่างเของความเข้าใจถ่องแท้ที่บรรลุ โดยผูม้ ีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ ในวัยทารกจะไม่เกิ ดขึ้น
จนกว่าหลังจากการเป็ นขึ้ นจากตาย เมื่อข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับไม้กางเขนทาให้แนวความคิ ดเหล่ านี้
ที่ จะรั บ เอาความหมายค่ อนข้างใหม่ เรื่ องราวในวัย ทารกได้ส ร้ างสถานะของคนวงในที่ มี สิท ธิ
พิเศษสาหรับผูอ้ ่าน แต่ตอนนี้การบรรยายแท้จริ งของลูกาเริ่ มต้น”[230]
III. การเตรียมตัวสาหรับพันธกิจของพระเยซู 3:1-4:13
ถัดไปลูกาบรรยายถึงเหตุการณ์ต่างเที่ปูทางสาหรับพันธกิจต่อสาธารณะของพระเยซูในกาลิลีและยูเดีย
“… ในขณะที่ 1:5-2:52 จัดตั้ง ความเป็ นไปได้ ของภารกิจของพระเยซู ในฐานะเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้า 3:1-4:13 ก็จดั ตั้ง ความน่ าจะเป็ นไปได้ ของมันก่ อนที่ พนั ธกิ จนั้นเริ่ มต้นด้วยลูกา 4:14
อย่างแท้จริ ง”[231]
ก. พันธกิจของยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา 3:1-20
พันธกิ จของยอห์นอย่างเช่ นพันธกิ จของพระเยซู ไม่ได้เริ่ มต้นจนกระทัง่ ท่านเป็ นผูช้ ายที่เป็ นผูใ้ หญ่ ส่ วนนี้
ของพระกิตติคุณแสดงถึงบทบาทอันสาคัญที่ยอห์นทาหน้าที่ในฐานะผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิ ยาห์
1. การเริ่มต้ นของพันธกิจของยอห์ น 3:1-6 (เปรียบเทียบ มธ. 3:1-6; มก. 1:1-6)
3:1-2

ลู ก าท าการอ้า งอิ ง ที่ มี ร ายละเอี ย ดถึ ง เวลาที่ ย อห์ น เริ่ ม ต้นพัน ธกิ จ ของเขาเพื่ อที่ จ ะบัน ทึ ก
ความน่ าเชื่ อถื อของพระกิ ตติคุณของท่าน [232] การอ้างอิงถึง “ทิเบริ อสั ” (“ปี ที่สิบห้า”
แห่ง “รัชกาล” ของเขา) เท่านั้นที่จาเป็ นที่จะระบุวนั เวลาการเริ่ มต้นของพันธกิจของยอห์น
ซึ่ งต่ อมาไม่นานได้นาหน้า การเริ่ ม ต้นของพันธกิ จของพระเยซู
การอ้างอิ ง อื่ นเตั้ง
เหตุการณ์เหล่านี้ไว้ในบริ บททางประวัติศาสตร์ ที่กว้างขึ้น
“ปอนทิอสั ปี ลาต” เป็ น “เจ้าเมือง (เจ้าหน้าที่) แห่ งยูเดีย” ตั้งแต่ ค.ศ. 26 ถึงปลาย 36 หรื อ
ตอนต้น 37 เขาได้ถูกสั่งให้ไปยังโรมเพื่อจะตอบการกล่าวหาบางอย่างที่มีต่อเขาแต่ก่อน
ที่เขาได้ไปถึ งทิ เบริ อสั ก็ได้ตายไปและไม่นานหลังจากนั้นปี ลาตได้ฆ่าตัวตาย [233]

“เฮโรด” แอนทิพาสได้สิ้นสุ ดรัชกาลของเขาในฐานะ “เททรากช์” [ผูป้ กครองแห่ งส่ วนที่สี่]
ของกาลิลี” ที่เริ่ มต้นใน 4 ก.ค.ศ. โดยการปลดออกจากตาแหน่งใน ค.ศ. 39 เฮโรด “ฟี ลิป”
“น้องชายของเขา” ผูป้ กครองอาณาเขตต่างเจนถึงทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของปาเลสไตน์
ตั้งแต่ 4 ก.ค.ศ. และได้ตายไปใน ค.ศ. 34 [234] “ตราโคนิ ติส” เป็ นบริ เวณที่อยูท่ างใต้ของ
ดามัสกัส หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในปั จจุ บนั ไม่ช่วยให้บรรดานักวิชาการที่ จะระบุ
วันเวลาของ “ลีซาเนียส” “ผูป้ กครองแห่งอาบีเลน” ซึ่ งเป็ นบริ เวรที่อยูท่ างใต้ของดามัสกัส
“อันนาส” เป็ น “มหาปุโรหิ ต” ของอิสราเอลตั้งแต่ ค.ศ. 6 ถึง 15 จนกระทัง่ เจ้าหน้าที่โรมัน
ได้ปลดเขาออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม พวกยิวบางคนถือว่าเขาเป็ นมหาปุโรหิ ตต่อไป
และเขาก็รักษาชื่ อเรี ยกนี้ ไว้ [235] “คายาฟาส” ลูกเขยของเขาทาหน้าที่เป็ นมหาปุโรหิ ต
เป็ นทางการตั้งแต่ ค.ศ. 18 ถึงฤดูใบไม้ผลิ ของ 37.[236] ดังนั้นกรอบเวลาโดยทัว่ ไปเมื่ อ
ยอห์นเริ่ มต้นพันธกิจของท่านก็อยูร่ ะหว่าง ค.ศ. 26 และ 37 วันเวลาที่เจาะจง “ปี ที่สิบห้า
แห่งรัชกาลของทิเบริ อสั ซี ซาร์ ” ก็ยากขึ้นที่จะระบุ แต่บางทีมนั เป็ นปี ค.ศ. 29.[237] ดังนั้น
“พระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์น … ในถิ่นทุรกันดาร” ที่ที่ท่านอาศัยอยู่ (เปรี ยบเทียบ
1:80) และท่านเริ่ มต้นพันธกิจของท่านในฐานะเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ (เปรี ยบเทียบ อสย. 1:1;
ยรม. 1:1-3; และข้ออื่นเ) ข่าวสารที่เฉพาะเจาะจง (คากรี ก เรมา) มายัง (คากรี ก เอพิ ) ยอห์น
จากพระเจ้าที่ท่านจะต้องนาส่ ง
“คนสมัยโบราณไม่มีระบบสมัยใหม่ของลาดับเหตุการณ์ ซึ่ งเป็ นชื่ อต่างเของพวก
ผูป้ กครองอย่างเช่นที่นี่ที่เป็ นแนวทางโดยทัว่ ไป” [238]
“ประโยคในฐานะที่เป็ นทั้งหมดก็เตือนให้นึกถึ งตัวบทเกี่ยวกับการเผยพระวจนะ
หลายตัวบท ซึ่ ง รวมถึ ง ตัวบทเหล่ า นั้นที่ ท าให้ผูเ้ ผยพระวจนะตั้ง อยู่ในบริ บ ท
ทางประวัติศ าสตร์ พ ร้ อมกับ การอ้า งอิ งถึ ง บรรดาผูน้ าระดับ ชาติ คื อบรรดาผูท้ ี่
ป่ าวประกาศถึงการมาของพระวจนะของพระเจ้าถึ งผูส้ ่ งสารและอย่างเช่นในลูกา
3:1-2 คือตัวบทเหล่านั้นที่รวมทั้งองค์ประกอบเหล่านี้”[239]
3:3

ลู กาอ้างอิ งถึ งพันธกิ จที่ เดิ นทางไปตามที่ ต่างเของยอห์นในบริ เวณ “ทัว่ ลุ่มแม่น้ าจอร์ แดน”
ส่ วนมัทธิ วบรรยายว่ามันอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารแห่ งยูเดีย (มธ. 3:1) สิ่ งที่แสดงลักษณะของ
พันธกิจของยอห์นในความคิดของคนร่ วมสมัยของท่านคือ “บัพติศมา” (การให้บพั ติศมา)
ของท่าน สิ่ งที่ทาให้การให้บพั ติศมาของท่านปรากฏชัดอย่างเด่นชัดก็คือมันแสดงถึง “การ
กลับใจใหม่” ที่ส่งผลต่อ “การยกโทษบาป” ของพระเจ้า เมื่อผูค้ นมารับบัพติศมาจากยอห์น
พวกเขาก็กาลังกล่าวโดยการมาว่าพวกเขาได้กลับใจจากบาปของพวกเขาแล้ว บัพติศมาของ

ยอห์นบอกเหตุล่วงหน้าถึงประเภทที่แตกต่างของบัพติศมาของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ
16) ลูกากล่าวเล็กน้อยเกี่ยวกับการให้บพั ติศมาของยอห์นแต่เน้นถึงการประกาศของท่าน
“งานของ ‘การป่ าวประกาศ … การกลับใจใหม่เพื่อการปลดปล่อยจากบาป’ (3:3)
ยังคงเป็ นศูนย์กลางตลอดลูกา-กิ จการของอัครทูต [เปรี ยบเทียบ 4:18; 5:17-32;
24:47]”[240]
3:4-6

ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์ท้ งั สามอ้างอิสยาห์ 40:3 ว่าเป็ นคาพยากรณ์ที่ยอห์นทาให้สาเร็ จและ
ยอห์ น ผู ้ป ระกาศข่ า วประเสริ ฐบัน ทึ ก ว่ า ยอห์ น ผู ้ใ ห้ บ ัพ ติ ศ มาอ้า งมัน ถึ ง ตัว ท่ า นเอง
(เปรี ยบเทียบ ยน. 1:23) อย่างไรก็ตาม ลูกาเท่านั้นอ้างอิสยาห์ 40:4-5 ข้อเหล่านี้ มีการ
ตระเตรี ยมที่ถูกทาไว้สาหรับผูเ้ ยี่ยมเยียนที่เป็ นกษัตริ ยซ์ ่ ึ งเป็ นเรื่ องปกติในโลกกรี ก -โรมัน
[241] พวกเขารวมข้อเท็จจริ งอี กด้วยที่ ว่า “ทุก” คนจะประสบกับ “ความรอด” ที่พระเจ้า
จะจัด เตรี ย ม
หนึ่ ง ในหัว ข้อ หลัก ของลู ก าคื อ ขอบเขตทั่ว จัก รวาลของความรอด
(เปรี ยบเทียบ 2:30; กจ. 28:28; และข้ออื่นเ).[242] โดยพื้นฐานแล้ว ลูกาอ้างจากฉบับ
เซปทัวจิ นต์ พันธกิ จของยอห์ นประกอบด้วยการเตรี ย มพวกยิวโดยการท าให้พ วกเขา
ถูกต้องกับพระเจ้า เพื่อว่าเมื่อพระเมสสิ ยาห์ปรากฎ พวกเขาจะเชื่อในพระองค์
“ข้ออ้า งอิ ง นี้ จากอิ ส ยาห์ ไ ม่เพี ย งแต่ ตีค วามภารกิ จที่ พิ เศษของยอห์ นเท่ า นั้นแต่
เปิ ดเผยจุดประสงค์ของพระเจ้า ที่รองรั บการบันทึกทั้งหมดของลู กา-กิ จการของ
อัครทูตอีกด้วย”[243]
ในลูกา ยอห์นเป็ นต้นแบบของผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐที่เป็ นคริ สเตียน” [244]
“ส่ วนเกี่ ย วกับพันธกิ จของยอห์ นเริ่ ม ต้นด้วยข้ออ้างอิ ง ตามพระคัม ภี ร์อย่างยาว
และจบลงด้วยการจับกุมที่นาไปสู่ ความตาย พันธกิจของพระเยซู จะเริ่ มต้นและจบ
ลงในแนวทางเดียวกัน”[245]
2. การประกาศของยอห์ น 3:7-18 (เปรียบเทียบ มธ. 3:7-12; มก. 1:7-8)

โดยเนื้อแท้แล้ว ยอห์นเรี ยกให้ผฟู ้ ั งของท่านที่จะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวก
เขากับพระเจ้า และที่จะแสดงถึ งความแท้จริ งแห่ งการกลับใจใหม่ของพวกเขาด้วยความประพฤติที่ชอบ
ธรรม (ข้อ 7-14) ท่านสนับสนุ นพระเยซู อีกด้วย (ข้อ 15-17) ลูกาเท่านั้นรวมการระบุของยอห์นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เจาะจงที่ผคู ้ นจาเป็ นต้องทาเพื่อจะแสดงถึงการกลับใจใหม่แท้ (ข้อ 10-14)

3:7-9

บทนาของลูกาถึงข่าวสารของยอห์นก็เป็ นทัว่ ไปมากกว่าของมัทธิ ว แต่การสรุ ปของท่านถึงการ
ประกาศของยอห์นก็เกือบเหมือนกับของมัทธิ ว อย่างไรก็ตาม ลูกาไม่เคยรายงานว่ายอห์น
กล่าวว่า “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มธ. 3:2) ลูการอคอยที่จะ
แนะนาหัวข้อแผ่นดินสวรรค์จนกว่าพระเยซูเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์ (4:43)
อย่างที่อสรพิษ (งูทะเลทรายที่มีพิษ) พยายามที่จะหลีกหนีต่อหน้าไฟป่ าละเมาะที่ใกล้เข้ามา
ดังนั้นพวกยิวแห่งสมัยของยอห์นก็พยายามที่จะหลีกหนีการพิพากษาที่กาลังมาของพระเจ้า
โดยการหนีไปหายอห์นเพื่อการรับบัพติศมา[246] อย่างไรก็ตาม ยอห์นรู ้สึกว่าเหตุผลของ
พวกเขาสาหรับการมาหาท่านเป็ นแค่ความปลอดภัยของพวกเขาไม่ใช่การกลับใจใหม่แท้
อุปนิสัยที่ชอบธรรมจะพิสูจน์ถึงการกลับใจแท้
“ยอห์ นสงสั ย เกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของพวกเขาส าหรั บ การกลับ ใจใหม่ อย่า งที่
เยเรมียไ์ ด้สงสัยก่อนท่าน (ยรม. 13:23)”[247]
“ข้าพเจ้าไม่แนะนาการใช้คานาที่ไม่ปกติสาหรับคาเทศนา [“พวกชาติงูร้าย”] แต่
ข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเหมาะสมในหลายคริ สตจักร”[248]
พวกยิ ว หลายคนเชื่ อ ว่ า ความชอบธรรมของอับ ราฮัม มี ส่ ว นช่ ว ยลู ก หลานของเขา
[249] อย่างที่พระเจ้าได้ตดั อิสราเอลออกจากอับราฮัมผูซ้ ่ ึ งเป็ นศิลาในฝ่ ายวิญญาณ ดังนั้น
พระองค์จะก่อให้เกิ ด “ลูกเ” เพื่อพระองค์เอง จาก “ศิลา” ในถิ่นทุรกันดาร (เปรี ยบเทียบ
19:40).[250] มีการเล่นคาที่นี่ในภาษาอารเมคที่เกี่ ยวกับ “ศิลา” คือ อับนายยา และ “ลูกเ”
คือ เบนายยา ตามปกติแล้ว ผูค้ น “ตัด” “และเผา “ต้นไม้” ให้ผลที่ไม่ก่อให้เกิด “ผลดี” ใน
ทานองเดียวกัน พระเจ้าจะพิพากษาอิสราเอลในฐานะเป็ นต้นไม้ที่ไร้ผล นอกจากว่าพวกยิว
กลับใจใหม่และเริ่ มต้นออก “ผลแห่งการกลับใจใหม่” (เปรี ยบเทียบ 6:43-45; 13:6-9; อสย.
5:1-7; 10:33-34; 66:24; มลค. 4:1)
“คากริ ยากรี ก [เมทาโนอี โอ ที่แปลว่า “กลับใจใหม่” ] หมายถึ ง ‘ที่จะเปลี่ ยน
ความคิดของบุคคลหนึ่ ง’ แต่ในการใช้ของลูกาของคานี้ มนั ก็มาใกล้อย่างมากกับ
คากริ ยาฮีบรู สาหรับคาว่ากลับใจซึ่ งหมายถึ งตามตัวอักษรว่า ‘ที่จะหันหรื อหันไป
รอบเ’ . … การเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับมุมมองทั้งหมดของบุคคลหนึ่ งก็ถูก
เรี ยกโดยคาศัพท์น้ ี ที่จริ ง ยอห์นเรี ยกให้คนอิสราเอลที่จะเกิ ดผลที่ควรค่าแก่การ
กลับใจใหม่ (3:8) พระคัมภีร์ตอนนี้สาคัญเพราะว่ามันแยกการกลับใจใหม่จากสิ่ งที่
มันก่อให้เกิดและแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างการกลับใจใหม่และผลอีกด้วย สิ่ ง
หนึ่งนาไปสู่ อีกสิ่ งหนึ่ง

“สรุ ป แล้ว ลู ก าเห็ น ว่ า การกลับ ใจใหม่ เ ป็ นการเปลี่ ย นแปลงมุ ม มองที่ เ ปลี่ ย น
ความคิดและการเข้าหาชีวติ ของบุคคลหนึ่ง”[251]
3:10-11

การผนวกที่พิเศษของลูกาเกี่ยวกับผลของการกลับใจใหม่ (ข้อ 10-14) แสดงถึงความเป็ นห่ วง
ของท่านที่มีต่อความยุติธรรมทางสังคม ต่อฝูงชนที่จริ งใจ ยอห์นก็แนะนาให้แบ่งปั นทรัพย์
สมบัติของพวกเขากับคนขัดสนอย่างใจกว้าง (เปรี ยบเทียบ กท. 5:22-23) เสื้ อ (คากรี ก
ชิ ตอน) เป็ นชุ ดชั้นในสั้นที่ สวมใส่ ภายใต้เสื้ อคลุ ม บ่อยครั้ งแล้วพวกยิวสวมสองตัวใน
คราวเดี ยวถ้าพวกเขามีสองตัว ชุ ดชั้นในเหล่ านั้นไม่ใช่ สิ่งที่ เราคิ ดว่าเป็ นกางเกงใน สิ่ ง
เหล่านั้นเป็ นชั้นใต้ของเสื้ อผ้า คาถามที่สาคัญ: “เราจะต้องทาอย่างไร?” (ข้อ 10) ถูกกล่าว
ซ้ าในภายหลังโดยหลายคนในลูกา-กิจการของอัครทูต (3:12, 14; 10:25; 18:18; กจ. 2:37;
16:30; 22:10)

3:12-13

ยอห์นแนะนา “พวกคนเก็บภาษี” ที่จริ งใจ ที่จะยับยั้งจากการรี ดไถเงิ นมากกว่าที่พวกเขามีสิทธิ์
ที่จะรับ (เปรี ยบเทียบ 5:27-32) การอ้างอิงทุกเครั้งถึง “พวกคนเก็บภาษี” ในลูกาก็เป็ นทาง
ลบ เปรี ยบเทียบ 5:30; 7:34; 15:1; 18:13.) ยอห์นสนับสนุนความจริ งใจและเสรี ภาพจาก
ความโลภ ท่านไม่ได้แนะนาการโค่นล้มระบบที่อนุ ญาตสาหรับการล่วงละเมิด แต่กาหนด
ศีลธรรมส่ วนตัวที่จะขจัดการล่วงละเมิด
“… มันคือชื่ อเสี ยงของพวกเขาสาหรับการเกี่ยวข้องในประเภทของแผนการทาง
ระบบเกี่ยวกับกรรโชกหรื อการปล้นที่ถูกกล่าวถึงในบริ บทนี้”[252]

3:14

เนื่องจากตาแหน่งของพวกเขานั้น พวกทหารก็มีความสามารถแห่งการขู่เข็ญผูค้ นด้วยการโต้ตอบ
ด้วยกาลังทางทหารเพื่อที่จะกรรโชกเงิน “จากพวกเขา” ใครที่ทหารเหล่านี้ เป็ นก็ไม่ชดั เจน
อย่างแน่ นอน แต่มนั ก็ไม่สาคัญอี กด้วย ความโลภดูเหมื อนว่าได้เป็ นการทดลองที่ พิเศษ
สาหรับพวกเขาเนื่ องจากว่า “ค่าจ้าง” ของพวกทหารนั้นต่า ดังนั้นยอห์นเรี ยกร้องให้พวก
เขาที่จะแสดงถึงความพึงพอใจ
ข้อ 12-14 ช่วยให้เราเห็นว่าการทดลองบางอย่างก็โดดเด่นในอาชี พบางอย่างกว่าอาชี พอื่นเ
อย่างไรก็ตาม การครอบครองทางวัตถุก็เป็ นแหล่งของการทดลองต่อคนเหล่านี้ ทุกคนอย่าง
ที่มนั ยังคงเป็ นในทุกวันนี้

3:15-17

การบันทึก ของลู ก าถึ งการเทศนาของยอห์ นเกี่ ยวกับ พระเยซู เป็ นการบันทึ ก ที่ ย าวที่ สุ ดใน
พระกิ ตติ คุณสั มพันธ์ ท้ งั สาม (เปรี ย บเที ย บ ยน. 1:19-25) ยอห์ นแยกแยะระหว่า ง

การบัพ ติ ศ มาของท่ า นและการบัพ ติ ศ มาของพระเมสสิ ย าห์ เพื่ อจะแสดงให้เห็ นว่า ท่ า น
ไม่ใช่พระเมสสิ ยาห์
การบันทึกของมัทธิ วถึงคาเหล่านี้ เน้นถึ งความสาคัญของผูฟ้ ั งชาวยิวของพระเยซู ที่กลับใจ
ใหม่ทางส่ วนตัวและระดับประเทศ ลูกาปรับการบันทึกของท่านเข้ากับคนต่างชาติและเน้น
ถึงการพิพากษาที่พระเยซูจะนามา (เปรี ยบเทียบ อสย. 4:4) การปรากฏของคานาหน้านาม
ค าเดี ย วก่ อน “พระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ” และ “ไฟ” ในตัวบทกรี ก บ่ ง ชี้ ว่า ยอห์ นอ้า งอิ ง ถึ ง
บัพติศมาเดียว บางทีนี่เป็ นบัพติศมาที่พระเยซู จะริ เริ่ มเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังโลกใน
ฐานะกษัตริ ยท์ ี่เป็ นพระเมสสิ ยาห์ แต่ที่ซ่ ึ งพระองค์ได้แสดงก่อนจากสวรรค์ ในฐานะเป็ น
การมองล่วงหน้าของเหตุการณ์น้ นั ในวันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 1:5; 2:3-4; เปรี ยบเทียบ อสย.
44:3; ยอล. 2:28-32)
อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่านี่ เป็ นบัพติศมาสองอย่างที่แยกกันที่เกี่ยวกับข้องกับการเสด็จมาครั้ง
แรกและครั้ งที่ ส องของพระองค์[253] บัพ ติ ศมาด้วยน้า ของยอห์ น บอกเหตุ ล่ วงหน้า ถึ ง
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเยซู การอ้างอิงของยอห์นถึง “ไฟที่ไม่มีวนั ดับ”
บ่งบอกถึงการพิพากษานิรันดร์ พระเยซู จะเป็ นผูท้ ี่แข็งแรงกว่า (“ยิง่ ใหญ่กว่า” ยอห์น) ผู้
พิพากษาไม่ใช่แค่พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน. 5:22)
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การประกาศของยอห์นเป็ นเชิ งบวกอีกด้วย ท่าน “ประกาศ” ข่าวดี (ข่าวประเสริ ฐ) แก่ผคู ้ น (คา
กรี ก ลาออส คื อ กลุ่ ม ที่ ต อบสนองอย่า งมี ศ ัก ยภาพ) เช่ น เดี ย วกับ เตื อ นพวกเขาถึ งการ
พิพากษาที่กาลังมา
“ยอห์นอธิ บายถึงการที่ผปู ้ ่ าวประกาศพระวจนะควรปฏิบตั ิงานของเขาอย่างไร นักประกาศต้องนา
ข่ า วดี เ ช่ น เดี ย วกับ ข่ า วที่ เ ปิ ดโปงบาป นัก ประกาศบางคนในอดี ต ได้มี แ นวโน้ม ที่ จ ะเน้น บาป
อย่างมากจนบุ คคลหนึ่ งสงสัยว่าที่ไหนที่พระคุ ณสามารถถู กพบได้ ทุกวันนี้ ปัญหาของเราก็เป็ น
สิ่ ง ตรงกันข้า มคื อการสามารถที่ จะเผชิ ญหน้า ผูค้ นด้วยการให้ก ารและความผิดของพวกเขาต่ อ
พระพักตร์พระเจ้า”[254]
3. การสิ้นสุ ดของพันธกิจของยอห์ น 3:19-20

ลู ก าสรุ ป การบันทึ ก ของท่ า นเกี่ ย วกับ พัน ธกิ จของยอห์ นก่ อนที่ ท่ า นเริ่ ม ต้นที่ จะบรรยายถึ ง พันธกิ จของ
พระเยซู การจัดเรี ย งเนื้ อ หานี้ อ นุ ญาตให้ลู ก าที่ จะดาเนิ น การการเปรี ย บเที ย บและการชี้ ความแตกต่ า ง
พันธกิ จของชายสองคนต่อไป [255] นักเขี ยนคนหนึ่ งอภิ ป รายว่าลู กานายอห์ นออกไปจากฉากก่ อนการ

แนะนาถึ งพระเยซู เพื่อที่จะลดความสาคัญของยอห์นเพื่อนิ กายแบบติสท์แห่ งสมัยของลูกา (เปรี ยบเทียบ
กจ. 19:1-7).[256]
“การทรงเรี ยกแบบการเผยพระวจนะของยอห์น พันธกิจของท่านในความสาเร็ จแห่ งพระคัมภีร์ การ
ประกาศของท่านต่อทุกชนชั้นในสังคม การมีปัญหาของท่านกับเฮโรดและชะตาสุ ดท้ายของท่าน
ทั้งหมดนั้นก็มีสิ่งที่คล้ายกันของสิ่ งเหล่านั้นในอาชีพของพระเยซู”[257]
ถ้อยคาที่รุนแรงของยอห์นเกี่ยวกับบาปนาไปสู่ การถูกจับกุมของท่านและการถูกจาคุกโดยเฮโรด แอนทิพาส
มัทธิ วและลูกาบันทึกเรื่ องราวที่ยาวขึ้นของสิ่ งที่ได้เกิดขึ้น (มธ. 14:4-12; มก. 6:17-29) ลูกาบันทึกการอ้างอิง
ถึงการตายของยอห์นในภายหลัง (9:7-9, 19-20) ที่นี่ท่านเน้นถึงความกล้าหาญของยอห์นและความเจ็บป่ วย
ของสังคมที่ ท่านเผชิ ญหน้า [258] บางทียอห์ นเริ่ มพันธกิ จของท่านในปี ค.ศ. 29 และเป็ นอิสระเป็ นเวลา
หนึ่งปี สองปี ถัดไปท่านอยูใ่ นคุกและท่านได้ตายไปในปี ค.ศ. 32 [259]
ข. การรับบัพติศมาของพระเยซู 3:21-22 (เปรียบเทียบ มธ. 3:13-17; มก. 1:9-11; ยน. 1:29-34)
การบันทึกของลูกาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สาคัญนี้ ก็ส้ ันกว่าเนื้ อหาที่คล้ายกัน ณ การรับบัพติศมาของพระองค์
พระเยซูก็ได้รับการทรงเจิมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สาหรับพันธกิจของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นมันเป็ นโอกาส
สาหรับพระบิ ดาที่ จะรั บรองพระเยซู ในฐานะพระบุ ตรของพระองค์ ลู กาเน้นถึ งลักษณะสองอย่างนี้ และ
ไม่ได้บรรยายถึงการรับบัพติศมาที่แท้จริ งของพระเยซู อย่างเต็มที่ แม้ว่าท่านบันทึกข้อมูลบางอย่างที่ผเู ้ ขียน
พระกิตติคุณคนอื่นเละเว้น
“สาหรับลูกาแล้ว การมีส่วนร่ วมของพระเยซู ในการรับบัพติศมาเป็ นการมีส่วนร่ วมของพระองค์
ในระยะของการเตรี ยมตัวที่ริเริ่ มโดยยอห์นและการเข้าส่ วนของพระองค์กบั ความจาเป็ นและการ
คาดหวังของพันธกิจของยอห์น”[260]
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เป็ นที่ชดั เจนว่ายอห์นให้บพั ติศมาแก่พระเยซู “หลังจาก” ท่านได้ให้บพั ติศมาแก่หลาย (“ทุก”)
“คน” ลูกาอาจได้ตอ้ งการที่จะบ่งชี้ โดยสิ่ งนี้ ว่าการรับบัพติศมาของพระเยซู เป็ นจุดสู งสุ ด
ของพันธกิจของยอห์น [261] ตามลูกานั้น นี่ เป็ นหนึ่ งในเหตุการณ์ที่สาคัญหลายเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น “ในขณะที่” พระเยซู “กาลังอธิ ษฐาน” (เปรี ยบเทียบ 5:16; 6:12; 9:18, 28-29;
11:1; 22:32, 40-44; 23:46) ลูกาเท่านั้นบันทึกว่าท้องฟ้ าแหวกออกในขณะที่พระเยซู กาลัง
อธิ ษฐานนัน่ คือการเปิ ดเผยจากพระเจ้าที่ตามมาเป็ นการตอบสนองโดยตรงต่อการอธิ ษฐาน
ของพระเยซู
“การอธิ ษฐานเป็ นพิธีทางศาสนาที่แหวกท้ องฟ้ า: จงเคาะแล้ วจะเปิ ดให้ แก่ ท่าน”
[262]

ลูกามีความสนใจที่พิเศษในชี วิตการอธิ ษฐานของพระเยซู มันแสดงถึ งการพึ่งพาที่มีสติ
ของพระองค์ที่พระบิดาของพระองค์ในฐานะเป็ นมนุษย์
“การรั บบัพติ ศมาของพระเยซู เหมือนกับของผูค้ นก็เป็ นเหตุการณ์ เดี ยวทันที แต่
การอธิษฐานของพระองค์ดาเนินไปตลอดชีวติ ของพระองค์”[263]
บางทีการอธิ บายนี้ อธิ บายถึ งกาลที่แตกต่างของคากริ ยาและรู ปแบบของคากริ ยาที่เติม ing
หรื อ ed ในข้อนี้ ยิง่ กว่านั้นลูกาอาจได้อา้ งอิงถึงการอธิ ษฐานของพระเยซู เพื่อจะหนุ นใจให้
ผูอ้ ่านของท่านที่ จะทาสิ่ งเดี ยวกัน การแหวกออกของท้องฟ้ าบ่งชี้ ถึงการแทรกแซงของ
พระเจ้า ในประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ย์ด้ว ยการเปิ ดเผย พระเจ้า เองไม่ ไ ด้แ ทรกแซงใน
แนวทางนี้ เป็ นเวลาหลายศตวรรษ ผูอ้ ่านดั้งเดิ มของลูกาพร้อมกับเบื้องหลังในเทวตานาน
กรี ก ของพวกเขาคงได้มี ค วามสนใจที่ พิ เ ศษในการแทรกแซงนี้ อย่ า งทึ ก ทัก เอานั้น
พระทั้งหลายของกรี กแทรกแซงเรื่ องราวของมนุ ษย์เป็ นบางโอกาส ยิ่งกว่านั้น การอ้างอิง
บ่อยเของลูกาถึ งพระเยซู ที่อธิ ษฐานคงได้ช่วยผูอ้ ่านดั้งเดิ มของท่านตระหนักว่าพระเยซู
ทรงเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริ งและไม่ใช่แค่ “พระ” ผูไ้ ด้เยีย่ มเยียนมนุษย์
“ในลูกา-กิ จการของอัครทูตช่ วงเวลาแห่ งการอธิ ษฐานและการนมัสการบ่อยครั้ง
แล้วเป็ นโอกาสสาหรับการเปิ ดเผยของพระเจ้าต่อบุคคลต่างเในเรื่ องราว นี่เป็ น
จริ งเกี่ยวกับเศคาริ ยาห์ (ลก. 1:9-11), อันนา (2:37-38), โครเนลิอสั (กจ. 10:2-6),
เปโตร (10:9-16), เปาโล (9:11-12; 22:17-21), และพวกผูเ้ ผยพระวจนะและ
อาจารย์ของคริ สตจักรในเมืองอันทิโอก (13:2) นี่ เป็ นจริ งเกี่ยวกับพระเยซู เช่นกัน
การเลื อกสาวกสิ บ สองคนของพระเยซู ก็ ถู ก นาโดยการอธิ ษ ฐานที่ จริ ง เป็ นการ
อธิ ษฐานตลอดทั้งคืน (แตกต่างจาก มัทธิ ว มาระโก) ที่ซ่ ึ งเป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู
กาลังแสวงหาการนาพาของพระเจ้าสาหรั บการเลื อก 6:12) การจาแลงพระกาย
เกิดขึ้นในขณะที่พระเยซู กาลังอธิ ษฐานอีกด้วย (แตกต่างจาก มัทธิ ว มาระโก). …
ใน 22:40-46 อีกด้วย ถ้าข้อ 43-44 เป็ นส่ วนดั้งเดิมของตัวบท พระเยซู อธิ ษฐาน
เกี่ยวกับภารกิจของพระองค์และรับเอาการตอบสนองผ่านทางนิ มิตของทูตสวรรค์
ที่เสริ มกาลัง”[264]
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นี่ เป็ น การปรากฏของพระเจ้ า คื อ พระเจ้า ที่ ป รากฏในรู ป ร่ า งที่ มี ต ัวตน (“ทางร่ า งกาย”)
“นกพิราบ” เป็ นสัญลักษณ์ ตามพระคัมภี ร์เกี่ ยวกับสันติสุขและผูป้ ระกาศหรื อผูน้ าข่าวดี
(ปฐก. 8:8-12; เปรี ยบเที ยบ ปฐก. 1:2) โดยพื้นฐานแล้ว มันแสดงถึ ง การมาของ
“พระวิญญาณ” แห่ งสันติสุขของพระเจ้าเพื่อจะให้ฤทธิ์ เดชแก่พระเยซู สาหรับพันธกิจของ
พระองค์ (อสย. 42:1; เปรี ยบเทียบ อสย. 64:1) ประการที่สอง มันแสดงถึง สันติสุขที่

พระเยซู จะมอบแก่ บรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์[265] ลู กาเท่านั้นเขี ยนว่าพระวิญญาณเสด็จ
ลงมา “ในรู ป แบบทางกายภาพ” ด้วยเหตุ น้ ัน ก็ ใ ห้ก ารปรากฏของพระเจ้า ที่ เ ป็ นสสาร
มากขึ้ น “เสี ยงจาก (มาจาก) ฟ้ าสวรรค์ระบุพระเยซู ว่าเป็ น “พระบุตรที่รัก ” ของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ 1:32; อพย. 20:1; สดด. 2:7; อสย. 42:1) พระเจ้าป่ าวประกาศว่า ความโปรด
ปราน ของพระองค์ อยู่ เหนื อพระเยซู ไม่ใช่ ที่ว่าพระองค์ในฐานะเป็ นพระบิ ดา รู้ สึ กยินดี
ในพระบุตรของพระองค์[266] ด้วยการรับรองนี้ ถึงการทาให้สามารถของพระเจ้า พระเยซู
ก็พร้อมที่จะเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์
“พระคริ ส ต์ที่ เป็ นขึ้ นเชื่ อมโยงการเริ่ ม ต้นของภารกิ จของพวกอัค รทู ตด้วยการ
เสด็จมาของพระวิญญาณเหนือพวกเขา (ลก. 24:46-49; กจ. 1:8) ฉากวันเพ็นเทคอสต์แสดงให้เห็ นว่าการเสด็จมาของพระวิญญาณนาไปสู่ การประกาศครั้งแรก
และการขยายของชุ มชนทันที ดังนั้นในทั้งลู กาและกิ จการของอัครทูตการเสด็จ
ลงมาของพระวิญญาณริ เริ่ มลาดับศูนย์กลางของเหตุการณ์ ต่างเที่ครอบคลุ มงาน
เขียนเหล่านี้”[267]
“การประยุกต์ใช้พ้ืนฐานของตัวบทมาในศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ของมัน หลายคนในวัฒนธรรม
ของเรานับถื อพระเยซู ซ่ ึ งถือว่าพระองค์ทรงเป็ นอาจารย์ทางศาสนาแห่ งความสาคัญที่ยิ่งใหญ่และ
แม้กระทัง่ ตั้ง พระองค์ไว้ท่ามกลางอาจารย์ทางศาสนาระดับสู งแห่ งทุ ก สมัย คนอื่ นเแม้กระทัง่
ยอมรั บว่าพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะซึ่ ง ให้ที่นั่งแก่ พ ระองค์ในสโมสรที่ จากัดแห่ ง บรรดา
ผูเ้ ปิ ดเผยของพระเจ้า แต่สูงอย่างที่ขอ้ ความเหล่านี้ แห่ งการนับถื อเป็ น ข้อความเหล่ านั้นก็จางใน
การเปรี ยบเทียบกับภาพตามพระคัมภีร์ ลูกาแสดงให้เห็ นว่าพระเยซู ไม่เหมือนใครก็ตามที่มาก่อน
พระองค์หรื อใครก็ตามตั้งแต่เวลานั้น หอเกี ยรติยศทางศาสนาที่ซ่ ึ งพระองค์ถูกใส่ ไว้ก็มีภาพเดียว
ในมัน—ภาพของพระองค์ มี อาจารย์ ผูเ้ ผยพระวจนะและกษัตริ ยท์ ี่ ยิ่งใหญ่มาตลอด แต่มีผูเ้ ดี ย ว
เท่านั้นที่ได้รวมบทบาททั้งหมดนั้นในฐานพระบุตรของพระเจ้า”[268]
ค. ลาดับพงศ์ ของพระเยซู 3:23-38 (เปรียบเทียบ มธ. 1:1-17)
ทาไมลูกาใส่ ลาดับพงศ์ของพระเยซู ของท่านไว้ ณ จุดนี้ ในพระกิ ตติ คุณของท่าน? บางที ท่านทาอย่างนั้น
เพราะว่านี่ เป็ นการเริ่ มต้นแห่ งพันธกิ จต่อสาธารณะของพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเป็ นจุดที่บทบาท
ของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าที่ได้รับอานาจโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เริ่ มต้น[269] มัทธิ วบันทึก
ลาดับพงศ์ของพระเยซู เพื่อจะแสดงให้เห็ นว่าพระองค์มีสิทธิ์ ที่ ถูกต้องสมควรโดยกาเนิ ดที่ จะครอบครอง
บัลลังก์ของดาวิด ดังนั้นท่านใส่ ลาดับพงศ์ของพระองค์ไว้ ณ การเริ่ มต้นของพระกิ ตติ คุณของท่าน ลูกา
ต้องการที่ จะแสดงถึ งบรรพบุ รุษ ของพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ เริ่ ม ต้นพันธกิ จของพระองค์ในฐานะพระบุ ตร
ที่ได้รับการรับรองของพระเจ้า

“ลาดับพงศ์ทาหน้าที่เป็ นตัวบ่งชี้ถึงสถานะ (ที่ได้รับเป็ นมรดก)...” [270]
มี ค วามแตกต่ า งที่ โดดเด่ นอื่ น เอี ก มากมายระหว่า งล าดับ พงศ์ท้ งั สองในมัท ธิ ว และลู ก า ความแตกต่ า ง
เหล่ านั้นดาเนิ นไปในทิ ศทางที่ แตกต่ าง ของมัทธิ วเริ่ ม ต้นด้วยอับ ราฮัม และจบในพระเยซู และของลู ก า
เริ่ มต้นด้วยพระเยซู และดาเนิ นการกลับไปยังอาดัมและพระเจ้า รายชื่ อของมัทธิ วเน้นถึ งที่ของพระเยซู ใน
ชนชาติยวิ โดยการบันทึกบรรพบุรุษของพระเยซูกลับไปยังอับราฮัมซึ่ งเป็ นบิดาของพวกยิว มุมมองของลูกา
ก็ก ว้า งกว่า ซึ่ ง สื บเสาะพระเยซู ตลอดทางกลับ ไปยังอาดัม และแสดงให้เห็ นว่า พระองค์ท รงเป็ นสมาชิ ก
ของเผ่าพันธุ์มนุษย์
มัทธิ วแบ่งกลุ่มชื่ อต่างเของท่านไปสู่ สามกลุ่มเละ 14 ชื่ อ ส่ วนลูกาแค่ลงรายชื่ อบรรพบุรุษจานวน 78 คน
มันเป็ นไปได้ที่จะแบ่งรายชื่อของลูกาไปสู่ 11 กลุ่มเละ 7 ชื่อรวมชื่อพระนามของพระเจ้า[271] แต่ลูกาไม่ได้
ดึ งดู ดความสนใจไปที่ การแบ่งของท่านอย่างที่ มทั ธิ วทา มัทธิ วบันทึ กการสื บเชื้ อสายของพระเยซู ต้ งั แต่
โยเซฟถึ งซาโลมอน แต่ลูกาสื บเสาะบรรพบุรุษคนอื่นเตั้งแต่โยเซฟจนถึ งนาธันบุตรอีกคนหนึ่ งของดาวิด
เป็ นที่ชดั เจนว่ามัทธิ วให้เชื้ อสายตามกฎหมายของพระเยซู แห่ งการสื บเชื้ อสายของดาวิดที่เอ่ยถึงผูร้ ับมรดก
ทั้งหลายต่อบัลลังก์ของเขา แต่ลูกาให้อีกกิ่งก้านหนึ่งของต้นตระกูลของดาวิดที่บางคนรู ้สึกว่าเป็ นสายโลหิ ต
ของโยเซฟ [272] ความเป็ นไปได้ที่คล้ายกันก็ตามมา:
“การกลมกลื นที่น่าเชื่ อถื อมากที่ สุดก็ต้ งั อยู่บนธรรมเนี ยมยิวในกรณี ของการแต่งงานของทายาท
หญิง มันอาจจะเป็ นว่ามารี ยไ์ ม่มีพี่ชายน้องชายและดังนั้นในการแต่งงานของเธอกับโยเซฟ สามีของ
เธอก็ถูกรับเอามาเป็ นลูกโดยบิดาของมารี ยผ์ ซู ้ ่ ึ งลาดับพงศ์ของเขานั้นถูกสะท้อนในตัวบทของลูกา
(เปรี ยบเทียบ อสร. 2:61; กดว. 32:41 เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 2:21-22, และข้ออื่นเ)”[273]
มัทธิ วอ้างอิงถึงผูห้ ญิงหลายคนในลาดับพงศ์ของท่าน แต่ลูกาไม่ได้อา้ งอิงเลย สุ ดท้ายแล้ว รายชื่ อของลูกา
ก็ยาวกว่ารายชื่อของมัทธิ วอย่างมาก[274]
“ที่ลาดับพงศ์ถูกบันทึกไว้ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นมนุ ษย์แท้จริ ง ไม่ใช่ก่ ึ งพระเจ้าเหมือน
คนเหล่านั้นในเทวตานานของกรี กและโรมัน ที่มนั กลับไปยังดาวิดก็ช้ ี ถึงองค์ประกอบที่สาคัญใน
คุณสมบัติเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ ที่มนั กลับไปยังอาดัมก็นามาซึ่ งตระกูลของพระองค์
ไม่ใช่กบั อิสราเอลเท่านั้นแต่กบั เผ่าพันธุ์มนุ ษย์ท้ งั หมดอีกด้วย ที่มนั กลับไปยังพระเจ้าก็เชื่ อมโยง
พระองค์กบั พระผูส้ ร้างของทุกสิ่ ง พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรพระเจ้า”[275]
“โดยการขยายลาดับพงศ์ในแนวทางนี้ ลูกาก็ต้ งั ประเด็นที่สาคัญที่สุดของท่านในส่ วนนี้ อาดัมใน
ฐานะบุตรของพระเจ้ามาหลังจากการกล่ าว ณ การรับบัพติ ศมาถึ งพระเยซู ในฐานะพระบุ ตรของ

พระเจ้า (ลก. 3:22) และก่อนข้อแนะนาที่ล่อลวงของผูท้ ดลองต่อพระเยซู ในฐานะพระบุตรของ
พระเจ้า (4:1-13, และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อ 3, 9)”[276]
“การต่อกันหรื อห่ วงโซ่ ของสาเหตุซ่ ึ งถูกแสดงโดยการกล่าวซ้ าของ ‘บุตรของ’ ก็หายากในลาดับ
พงศ์ตามพระคัมภีร์ (แม้เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 3:10-24; 6:16-30) แต่ทาหน้าที่เป็ นหน้าที่ที่สาคัญ มัน
ไม่ เพี ย งแต่ เ ชื่ อมโยงสมาชิ ก เหล่ า นี้ ของสายตระกู ล ของพระเยซู ด้ว ยกัน เท่ า นั้น แต่ โ ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจัดเตรี ยมสาหรับประเภทของการค่อยเเพิ่มขึ้นที่ส่งผลให้เกิดในความรู ้ถึงพระเจ้าในฐานะ
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มของสายบรรพบุรุษของพระเยซูอีกด้วย”[277]
3:23

บางทีลูกาอ้างอิงถึงจานวนกลม “ประมาณ 30” เพื่อจะอธิ บายถึงอายุของพระเยซู เมื่อพระองค์
เริ่ มต้นพันธกิ จของพระองค์ เพราะว่าบุคคลในพระคัมภีร์เดิ มที่สาคัญหลายคนได้เริ่ มต้น
งานรับใช้พระเจ้าของพวกเขาเมื่อพวกเขาอายุได้ 30 ปี (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 41:46; กดว.
4:3, 23; 2 ซมอ. 5:4; อสค. 1:1) นี่รวมถึงพวกปุโรหิ ตของอิสราเอล (กดว. 4) บางคนถือว่า
30 เป็ นอายุที่ซ่ ึ งบุคคลหนึ่ งเข้าสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่[278] เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู อายุได้ 32 ปี
เมื่อพระองค์เริ่ มต้นพันธกิ จของพระองค์ [279] ลูกาอธิ บายอีกว่าพระเยซู ไม่ใช่ “บุตรชาย
ทางกายภาพของโยเซฟ” ผูค้ นแค่ทึกทักเอาว่าพระองค์เป็ น
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มัทธิ วสื บเสาะเชื้ อสายของโยเซฟกลับไปยังดาวิดผ่านทางยาโคบบิดาของโยเซฟและซาโลมอน
บุตรชายของดาวิด ลู กาสื บเสาะเชื้ อสายของโยเซฟกลับไปยังดาวิดผ่านทางเอลี บิดาของ
โยเซฟ (หรื อเฮลี, NIV) และนาธันบุตรชายของดาวิด มีความผิดพลาดในตัวบทไหม หนึ่ง
ในลาดับพงศ์เหล่านี้เป็ นลาดับพงศ์ของมารี ยแ์ ทนที่จะเป็ นของโยเซฟอย่างแท้จริ งไหม หรื อ
โยเซฟมีบิดาสองคน?
เชื้ อสายทั้ง สองของโซเซฟดาเนิ นการกลับ ผ่านทางชุ ดของชื่ อที่ แตกต่ า งทั้ง สิ้ นสองชุ ด
ดังนั้น ก็ไม่ดูเหมือนที่จะเป็ นความผิดพลาดในตัวบทเกี่ยวกับชื่ อของบิดาของโยเซฟ ลูกา
ไม่แม้กระทัง่ อ้างอิงถึงมารี ยใ์ นลาดับพงศ์ของท่านและอย่างชัดเจนแล้วมัทธิ วดูเหมือนว่าได้
อธิ บายถึงบรรพบุรุษของโยเซฟ (มธ. 1:16) ดังนั้นมันดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้วา่ หนึ่ งใน
ลาดับพงศ์น้ นั เป็ นของมารี ย ์ อาจดูเหมือนแปลก โยเซฟดูเหมือนจะมีบิดาสองคน
การแก้ไขหนึ่ งต่ อปั ญหานี้ ก็ คือว่าธรรมเนี ยมของการแต่ งงานกับหญิ งม่ ายของพี่ช ายใน
ตะวันออกใกล้โบราณอนุญาตให้หญิงม่ายของชายที่ไร้บุตรที่จะแต่งงานกับน้องของเขา (ที่
ยังไม่ได้แต่งงาน) มันเป็ นเรื่ องปกติ ที่จะถื อว่าลูกของการแต่งงานครั้ งที่ สองเป็ นลูกตาม
กฎหมายของชายที่ได้ตายไป เพื่อทาให้ชื่อของชายนั้นถาวร ในลาดับพงศ์ท้ งั หลาย
บางครั้ งคนสมัยโบราณลงรายชื่ อลู กเช่ นนั้นในฐานะเป็ นลู กของบิ ดาแท้จริ งของเขา แต่

บางครั้งก็ในฐานะลูกของบิดาตามกฎหมายของเขา นี่ อาจเป็ นการแก้ไขต่อปั ญหาของพวก
บิดาของโยเซฟ มันเป็ นการอธิ บายที่เ ก่ าแก่ อย่างมากที่ บรรพบุ รุษคริ สตจักรอัฟริ กนั ใน
ศตวรรษที่สามสนับสนุน[280]
เป็ นที่ชดั เจนว่า ไม่ว่ายาโคบหรื อเอลี (เฮลี) เป็ นบิดาแท้จริ งของโยเซฟและชายอีกคนหนึ่ ง
เป็ นบิ ด าทางกฎหมายของเขา นี่ อ าจเป็ นการแก้ ไ ขต่ อ ปั ญ หาของบิ ด าสองคนของ
เชอัลทิเอลอีกด้วย (มธ. 1:12; ลก. 3:27) อย่างไรก็ตาม นี่ แค่เป็ นการอธิ บายที่เพียงพอถ้า
ยาโคบและ เอลี เ ป็ นพี่ น้องร่ วมมารดาโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ลู ก ของมารดาคนเดี ย วกันแต่
ไม่ใช่ บิดาคนเดี ยวกัน บิดาของยาโคบคือ “มัทธัต” และปู่ ของเขาคือ “เอเลอาซาร์ ” ส่ วน
บิดาของเอลีคือ มัทธัต” และปู่ ของเขาคือ “เลวี”
การแก้ไขอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่ามัทธิ วจัดเตรี ยมรายชื่ อของบรรดาผูด้ ารงตาแหน่ ง (ตามจริ ง
หรื อที่ สามารถเป็ นได้) ต่ อบัลลังก์ของดาวิดและลู ก าลงรายชื่ อบิ ดาและบรรพบุรุษทาง
กายภาพของโยเซฟ [281] ข้า พเจ้า ชอบมุ ม มองนี้ ตามมุ ม มองนี้ มัทธิ วแสดงให้เห็ นว่า
พระเยซู มี สิ ท ธิ์ ที่ ถู ก ต้อ งสมควรที่ จะปกครองในฐานะเป็ นพระเมสสิ ย าห์ เนื่ องจากว่า
พระองค์อยู่ในเชื้ อสายกษัตริ ยผ์ ่านทางโยเซฟผูป้ กครองทางกฎหมายของพระองค์ ลู กา
แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็ นพงศ์พนั ธ์ทางสายโลหิ ตแท้ของดาวิด กระนั้นลูกาแสดงให้เห็น
แล้วในบทที่ 1 และ 2 ว่าพระเยซู ไม่ ใช่ บุตรชายทางชีววิทยาของโยเซฟ
บรรดาผูส้ นับสนุนมุมมองนี้ ช้ ี วา่ ลูการะมัดระวังที่จะกล่าวว่าพระเยซู เป็ นแค่ “ถูกเข้าใจว่า”
เป็ น “บุตรของโยเซฟ” (ข้อ 23) อย่างไรก็ตาม ถ้าพระองค์ไม่ใช่ บุตรทางกายภาพของ
โยเซฟ ประเด็นของการสื บเสาะบรรพบุรุษของโยเซฟเพื่อจะพิสูจน์ถึงความเป็ นมนุ ษย์
ของพระเยซูคืออะไร? การวิจารณ์น้ ี ประยุกต์ใช้กบั มุมมองแต่ก่อนอีกด้วย บางทีในสายตา
ของพวกกรี ก การเชื่ อ มโยงของพระเยซู ก ับ อาดัม ผ่า นทางโยเซฟคงโน้ม น้า วใจอย่า ง
เพียงพอ
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าลาดับพงศ์เป็ นของโยเซฟ แต่ลูกาไม่ได้หมายถึ งว่าโยเซฟเป็ นบิดา
ทางกายภาพของพระเยซู
“ในสายตาของกฎหมาย พระเยซู ท รงเป็ นทายาทของโยเซฟ และดัง นั้นก็ เป็ น
สายเลือดของโยเซฟซึ่งมีความสาคัญ”[282]
กระนั้นจุดประสงค์ของลาดับพงศ์ดูเหมือนที่จะสื บเสาะพระเยซูกลับไปยังมนุ ษย์คนแรก
เพื่อจะพิสูจน์วา่ พระองค์ทรงเป็ นบุตรแท้จริ งของอาดัม

ปั ญหาที่ชดั เจนที่มีกบั มุมมองที่วา่ ลูกาบันทึกลาดับพงศ์ของมารี ยซ์ ่ ึ งเป็ นมุมมองที่สี่ก็คือว่า
ท่านไม่ได้อา้ งอิงถึงมารี ยแ์ ต่เขียนว่าลาดับพงศ์ของท่านเป็ นของโยเซฟ บรรดาผูส้ นับสนุ น
ของมุมมองนี้ อธิ บายถึ งการอ้างอิงถึ งมารี ยใ์ นแนวทางนี้ : มันไม่ใช่ ธรรมเนี ยมท่ามกลาง
พวกโรมันหรื อพวกยิวที่ จะรวมชื่ อของผูห้ ญิ ง ไว้ใ นรายชื่ อเช่ นนั้น [283] อย่า งไรก็ ตาม
มัท ธิ วลงรายชื่ อผูห้ ญิ ง สี่ คนในลาดับพงศ์ข องท่ านและลู ก าแสดงถึ งความในใจในพวก
ผูห้ ญิงมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนอื่นเ[284] มันดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้ที่ว่าท่านคงได้
ยับยั้งจากการใช้ชื่อของมารี ยถ์ า้ ท่านหมายถึงว่าลาดับพงศ์น้ ีเป็ นของเธอ
“… ในขณะที่คริ สตจักรเริ่ มแรกโดยทัว่ ไปแล้วถื อว่าทั้งสองรายการ ตั้งแต่การ
ปฏิ รูปทางศาสนานั้นหลายคนได้ถือรั กษาอย่างแข็งขันว่าลู กาให้ลาดับพงศ์ของ
มารี ย ์ และมุมมองนี้มีความชอบของมันไม่นอ้ ย”[285]
นักวิชาการส่ วนใหญ่ก็ไม่หวั รั้นเกี่ยวกับการแก้ไขต่อปั ญหานี้
“ดังนั้นมันถูกต้องเท่านั้นที่จะยอมรับว่าปั ญหาที่ก่อให้เกิดโดยการมีอยูข่ องลาดับ
พงศ์สองอย่างก็แก้ไขไม่ได้ดว้ ยหลักฐาน ณ การจัดการของเราในปัจจุบนั ”[286]
ตั้งแต่ดาวิดถึงอับราฮัม (ข้อ 32-34) รายชื่อของลูกาก็คล้ายกับของมัทธิ วค่อนข้างใกล้เคียง
(มธ. 1:2-6) รายชื่อตั้งแต่อบั ราฮัมถึงอาดัม (ข้อ 34-38) ก็คล้ายกันอย่างมากกับรายชื่อใน
ปฐมกาล 11:10-26 (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 5:1-32; 1 พศด. 1:1-26).[287]
การปรากฏของ “เชอัลทิเอล” และ “เศรุ บบาเบล’ ในรายชื่ อของทั้งพงศ์พนั ธ์ของซาโลมอน
และพงศ์พนั ธ์ของนาธันก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ่ง (มธ. 1:12; ลูกา 3:27) เยโคนิยาห์ลูกหลานของ
ซาโลมอนอาจได้รับเอาเชอัลทิเอลซึ่ งเป็ นลูกหลานของนาธันและบิดาของเศรุ บบาเบลเข้า
ไปในเชื้ อสายของเขา (เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 3:17; ยรม. 22:30) จากนั้นลูกหลานของ
เศรุ บบาเบลดาเนิ นการเชื้ อสายทั้งสองของซาโลมอนและนาธันต่อไป ซึ่ งกิ่งก้านหนึ่ งของ
ตระกูล นี้ ท าให้เชื้ อ สายทางกฎหมายของซาโลมอนนั้นถาวรและอี ก กิ่ ง ก้า นหนึ่ ง ท าให้
สายโลหิตของนาธันถาวร[288] ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่ามีสองชุ ดของบิดาและ
บุตรชายที่ชื่อ “เชอัลทิเอลและเศรุ บบาเบล” คื อชุ ดหนึ่ ง อยู่ในเชื้ อสายทางกฎหมายของ
โยเซฟและอีกเชื้อสายหนึ่งอยูใ่ นสายโลหิ ตของเขา
“พระเยซูเป็ นเพียงบุตรชายที่ชดั เจนของโยเซฟ ที่จริ งอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระบุตรของ
พระเจ้าก็ไม่จาเป็ นต้องถูกสื บเสาะผ่านทางโยเซฟไปถึงอาดัมเลย แต่ข้ ึนอยูก่ บั การปฏิสนธิ ที่อศั จรรย์

ของพระองค์ ดังนั้นลาดับพงศ์เตรี ยมความถูกต้องสมควรที่จาเป็ นในโลกแก่พระเยซู ที่ซ่ ึ งพระองค์
จะดาเนินการภารกิจของพระองค์”[289]
ง. การทดลองของพระเยซู 4:1-13 (เปรียบเทียบ มธ. 4:1-11; มก. 1:12-13)
ลูกาเน้นถึงการที่พระวิญญาณผูไ้ ด้เสด็จมาเหนือพระเยซู ณ การรับบัพติศมาของพระองค์นาพาและให้อานาจ
พระองค์ในการทดลองของพระองค์ และการที่พระเยซูซ่ ึ งเป็ นพระบุตรที่ได้รับการรับรองของพระเจ้าทาให้
พระบิดาของพระองค์โปรดปรานโดยการเชื่ อฟั งของพระองค์ พระเยซู ได้พิชิตมารผูต้ ่อต้านแผนการของ
พระเจ้า เรื่ องราวนี้ เสริ มสร้ างอีกด้วยเพราะว่ามันช่ วยผูเ้ ชื่ อเข้าใจวิธีที่จะตระหนักและพิชิตการโจมตีของ
ซาตาน เราทาอย่างนั้นอย่างที่พระเยซู ได้ทา โดยการเชื่ อฟั งน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างที่เปิ ดเผยไว้ใน
พระคัม ภี ร์ พระเยซู ดึ ง การตอบสนองต่ า งเของพระองค์ ต่ อ ซาตานจากพระคัม ภี ร์ ต อนต่ า งเของ
พันธสัญญาเดิ มที่ เกี่ ยวข้องกับอิ สราเอลในถิ่ นทุ รกันดาร (ฉธบ. 8:3; 6:13, 16).[290] พระเยซู ประสบ
ความสาเร็ จในถิ่นทุรกันดารไม่นอ้ ยในขณะที่อิสราเอลได้ลม้ เหลว [291]
“ในการวิเคราะห์สุดท้าย พระเยซูถูกทดลองไม่ใช่ในฐานะอาดัมที่สองหรื ออิสราเอลแท้แต่ในฐานะ
พระบุตร มีการแตะต้องถึงแบบลักษณ์ของอาดัมและแบบลักษณ์ของอพยพที่น่าพิจารณา แต่นนั่ เป็ น
เพราะประสบการณ์ ข องอาดัม และอิ ส ราเอลเป็ นกรณี แบบอย่า งแห่ ง การทดสอบพระบุ ตรของ
พระเจ้า”[292]
โดยทัว่ ไปแล้วมีการทึกทักเอาว่าพระเยซูอยูต่ ามลาพังระหว่าง 40 วันของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร โดยหลัก
แล้วเพราะว่าไม่มีการอ้างอิงถึงคนอื่นที่อยูก่ บั พระองค์ มาร์ ติน ลูเธอร์ เขียนดังต่อไปนี้:
“เอวาเข้าไปสู่ ปัญหาเมื่อเธอเดินในสวนตามลาพัง ข้าพเจ้ามีการทดลองที่แย่ที่สุดเมื่อข้าพเจ้าอยูต่ าม
ลาพัง’”[293]
ลูกาบันทึ กการทดลองสามอย่างที่มทั ธิ วบันทึ ก แต่ท่านกลับลาดับของเหตุการณ์ ที่สองและที่สาม เป็ นที่
ชัดเจนว่า ลู ก าเรี ย งล าดับใหม่ เพื่ อจะเน้นถึ ง ชัย ชนะของพระเยซู ในเยรู ซ าเล็ม ลู ก ามองว่า เยรู ซ าเล็ม เป็ น
ศูนย์กลางที่พระเยซู เคลื่ อนไปสู่ ในพระกิ ตติคุณนี้ และศูนย์กลางจากที่ซ่ ึ งข่าวประเสริ ฐกระจายไปยังที่สุด
ปลายของแผ่นดินโลกในกิจการของอัครทูต (กจ. 1:8) ในอีกด้านหนึ่ ง มัทธิ วสรุ ปการบันทึกของท่านถึงการ
ทดลองด้วยการอ้างอิงถึง ราชอาณาจักรซึ่ งเป็ นความสนใจที่เฉพาะของท่าน การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาใหม่น้ ี
อธิ บายถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ บางครั้งผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณเปลี่ยนลาดับของเหตุการณ์ ในการบันทึกของพวกเขา
เพื่อจะเน้นถึงประเด็นที่เจาะจงในความสอดคล้องกับจุดประสงค์และข่าวสารของพวกเขา

อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าเนื่ องจากว่าลูกาเน้นถึงความเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซู ท่านก็นาเสนอการทดลองต่างเ
เพื่อว่า สิ่ งเหล่ านั้นสอดคล้องกับ ธรรมชาติ ของมนุ ษย์คือร่ า งกาย จิ ตใจและวิญญาณ [294] การทดลอง
เหล่านี้กระทบพระเยซูอย่างเป็ นส่ วนตัว ทางสังคมและฝ่ ายวิญญาณ [295]
“การทดลองต่างเที่ มนุ ษย์จาต้องเผชิ ญในชี วิตก็เป็ นที่ เห็ นได้อย่างชัดเจนที่ นี่ ในวัยหนุ่ มมันคือ
ตัณหาของเนื้ อหนัง ในวัยผูใ้ หญ่มนั คือตัณหาของตาเพื่อจะครอบครองและชื่นชม ในวัยชรามันคือ
ความหยิง่ ของชีวติ ” [296]
ผูอ้ ่านชาวกรี กมี ความสนใจในแนวคิดของพระบุ ตรของพระเจ้า ที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งในการทดลองสอง
อย่าง พวกเขามีความสนใจในการอัศจรรย์อีกด้วยซึ่ งปรากฏในหนึ่ งหรื อไม่ก็สองจากทั้งหมด และซาตาน
ผูป้ รากฎในการทดลองทั้งสาม
4:1-2

การอ้างอิงถึงพระเยซู ที่ “เต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” เชื่ อมโยงเหตุก ารณ์ น้ ี กบั การรับ
บัพติศมาของพระเยซู (3:22) ดูเหมือนจะเป็ นการเปรี ยบเทียบที่จงใจระหว่างอิสราเอลใน
ฐานะบุตรของพระเจ้า (อพย. 4:22-23; ฮชย. 11:1) และพระเยซูในฐานะพระบุตรของ
พระเจ้า ในเรื่ องราวนี้ บุตรทั้งสองประสบกับการทดลองในถิ่ นทุ รกันดารเป็ นระยะเวลา
ของ 40 คืออิสราเอลเป็ นเวลา 40 ปี และพระเยซูเป็ นเวลา 40 วัน (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 7:4;
อพย. 24:18; 1 พกษ. 19:8; ยนา. 3:4; มก. 1:13) บางทีพระเจ้าถือระยะของ “วัน” ว่าเป็ นของ
คู่กนั ที่เหมาะสมสาหรับคนหนึ่ งที่เปรี ยบเทียบกับ “ปี ” สาหรับชนชาติ [297] โมเสสอยู่ใน
ถิ่ นทุ รกันดารเป็ นเวลา 40 วันโดยปราศจากอาหารอีกด้วย (ฉธบ. 9:9) อิสราเอลได้
ล้มเหลวแต่พระเยซู ประสบความสาเร็ จ พระวิญญาณของพระเจ้า “ได้นา” บุตรทั้งสอง
“เข้า...ไปในถิ่นทุรกันดาร” (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 8:2) พระเจ้าได้ทดสอบอิสราเอลที่นนั่ และ
พระเจ้าได้อนุ ญาตให้มารที่จะทดสอบพระเยซู ที่นนั่ จงสังเกตว่าการทดลองอยูถ่ ึ ง 40 วัน
ไม่ใช่แค่วนั เดียว ณ ตอนปลายของ 40 วัน
ซาตานทดลองให้ผคู ้ นที่จะหันไปจากน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่เคยทาสิ่ งนี้ (ยก.
1:13) ผูค้ นทดลองพระเจ้าโดยการทาการเรี ยกร้องที่ไม่มีเหตุผลต่อพระองค์ (กดว. 14:22;
ฉธบ. 6:16; สดด. 106:14) พระเจ้าทดสอบแต่ไม่ทดลองผูค้ น (อพย. 16:4; 20:20; ฉธบ. 8:2;
13:1-3; วนฉ. 2:22; 3:4; 2 พศด. 32:31) สามประเภททั้งหมดของการทดสอบเกิดขึ้นในการ
ทดลองของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารและในการทดลองของพระเยซูที่นี่ [298]
พระเยซู พิสูจน์ว่าเป็ นที่ พอพระทัยแด่ พระเจ้าอย่างเต็มที่ ในการทดลองของพระองค์ แต่
ซาตานไม่เป็ นที่พอใจแด่พระองค์ พระเยซู ที่เต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เข้าข้าง
พระเจ้าในขณะที่ซาตานที่ ไม่เต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณก็ต่อต้านพระองค์[299] พระเยซู

ทรงหิ วทางกายภาพแต่พระองค์ทรงเต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณ ดังนั้นความสาคัญของ
การควบคุ ม ของพระวิ ญ ญาณก็ ชัด เจนในพระคัม ภี ร์ ต อนนี้ อย่า งเช่ น ความส าคัญ ของ
ความคุ ้น เคยกับ และความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ พระคัม ภี ร์ พระเยซู ไ ด้อ ดอาหาร (มธ. 4:2;
เปรี ยบเทียบ อพย. 34:28; ฉธบ. 9:9) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ประสบกับการทดลองตลอด
40 วัน แต่ ส ามเหตุ ก ารณ์ ที่ ลู ก าบัน ทึ ก ได้ เ กิ ด ขึ้ น ณ ตอนปลายของระยะเวลานั้ น
(เปรี ยบเทียบ มก. 1:13)
4:3-4

การทดสอบทั้ง สามที่ ถู ก บันทึ ก ไว้ก็ ล่ อลวงให้พ ระเยซู ที่ จะละทิ้ ง การพึ่ ง พาที่ พ ระเจ้า ของ
พระองค์ การทดสอบแรกเป็ นการทดลองที่จะ ทาให้ ตนเอง พึ่งพอใจ แต่ไม่ใช่โดยการทา
บางสิ่ งที่ชวั่ ร้ าย เนื่ องจากว่าการกินนั้นจาเป็ น มารโจมตีพระเยซู ที่ (และเมื่อ) พระองค์ถูก
ทาลายได้ง่ายเนื่ องจากว่าตอนนั้น (หลังจาก 40 วัน) พระองค์ทรง “หิ ว” ที่จะมีชีวิตอยูใ่ น
ถิ่นทุรกันดารต่อไปนั้นพระเยซู และคนอิสราเอลที่มาก่อนพระองค์จาต้องเชื่ อว่าพระวจนะ
ของพระเจ้านั้นเชื่อถือได้ (ฉธบ.8:3) พระเจ้าได้เปิ ดเผยแผนการสาหรับทั้งสองที่ทาให้พวก
เขาแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ตายในถิ่นทุรกันดาร ซาตานทึกทักเอาว่าพระเยซู ทรงเป็ น “พระ
บุตรของพระเจ้า” อย่างที่ชดั เจนอย่างเงื่ อนไขชั้นแรกในตัวบทกรี ก (ข้อ 3; เปรี ยบเทียบ
3:22) ชื่ อ เรี ย กนี้ โดยปราศจากค าน าหน้า นามเฉพาะที่ น าหน้า อย่า งเช่ นที่ นี่ ก็ เ น้น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของพระเยซูกบั พระเจ้าไม่ใช่ตาแหน่งแห่งพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์[300]
“มารแนะน าว่า ความเป็ นบุ ต รคื อ สิ ท ธิ พิ เศษที่ จ ะถู ก ใช้ป ระโยชน์ พระเยซู ถู ก
ทดลองที่จะจัดการเรื่ องราวของพระองค์เองและจัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นของ
พระองค์เองแทนที่จะได้รับการบารุ งเลี้ยงในการพึ่งพาแบบบุตรที่พระเจ้า” [301]
สวัสดิ ภาพของมนุ ษย์ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั อาหารหรื อแม้กระทัง่ การจัดเตรี ยมทางกายภาพเป็ น
หลัก มันขึ้นอยู่กบั การเชื่ อฟั งน้ าพระทัยของพระเจ้าเป็ นหลักแม้ว่านัน่ อาจหมายถึ งภาวะ
ขาดทางกายภาพ โดยการประยุกต์ใช้พระคัมภี ร์ตอนนี้ กบั พระองค์เอง พระเยซู ก็ทาให้
พระองค์อยูใ่ นประเภทของ “มนุษย์” (คากรี ก อันโธรพอส) แท้จริ ง ลูกามีความสนใจที่
พิ เ ศษในการทดสอบความเป็ นมนุ ษ ย์ข องพระเยซู แ ละท่ า นน าเสนอพระเยซู ใ นฐานะ
แบบอย่างสาหรับคริ สเตียนที่จะทาตาม
“นี่เป็ นคาแรกที่ถูกบันทึกไว้อย่างที่ถูกกล่าวโดยพระคริ สต์หลังจากการสถาปนา
ของพระองค์ใ นตาแหน่ ง แห่ ง การเผยพระวจนะของพระองค์ และมันเป็ นการ
อ้างอิงที่มาจากพันธสัญญาเดิม พระวจนะของพระเจ้าเป็ น ดาบ ของเราและความ
เชื่อในพระวจนะนั้นเป็ น โล่ ของเรา ดังนั้นเราควร มีอานุภาพในพระคัมภีร์” [302]

4:5-8

มารนาพระเยซู ข้ ึนไปที่ภูเขาอีกด้วย (มธ. 4:8; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:49; 34:1-3) เป็ นที่ชดั เจนว่า
มันแสดง “ราชอาณาจักรต่างเ” แก่พระเยซู ในนิ มิตเนื่ องจากว่าพระองค์เห็ นสิ่ งเหล่านั้น
ทั้งหมด “ภายในพริ บตาเดียว (ทันที)” นี่ เป็ นการทดลองที่จะ ยกย่ อง ตนเอง โดยเนื้ อแท้
แล้ว ซาตานขอให้พระเยซูที่จะปฏิเสธอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า
และที่ จะกลายมาเป็ น “บุ ตรซาตาน” [303] ตามน้ า พระทัย ของพระเจ้า นั้น พระเยซู ไ ม่
สามารถเข้า ไปสู่ พ ระสิ ริข องพระองค์โดยปราศจากการทนทุ ก ข์ก่ อนได้ (24:26) การ
ตอบสนองของพระเยซู เป็ นการตอบสนองของมนุ ษ ย์ที่ ส มบูรณ์ อาดัมคนสุ ดท้าย (รม.
5:19) พระองค์นมัสการและปรนนิบตั ิพระเจ้าเท่านั้น (ฉธบ. 6:13)
“มันเป็ นไปได้… ว่าการนมัสการซาตานที่ ซ่ ึ งพระเยซู ถูกล่ อลวงสู่ น้ นั เป็ นการ
ทดลองที่จะติดตามงานของพระองค์ในแนวทางของโลก … ที่จะรับเอาพระสิ ริ
เพื่อพระองค์เองในโลกโดยการประนี ประนอมกับ อานาจต่างเที่ ควบคุ มมัน …
และที่จะเป็ นหนี้ ซาตานในท่าทางที่คนที่ประสบความสาเร็ จทุกคนของโลกเป็ น”
[304]

4:9-12

ถัดไปซาตานทดลองพระเยซูที่จะ ถวายเกียรติ พระองค์เอง พระเยซู ปฏิเสธที่จะทาซ้ าบาปของ
อิสราเอลในถิ่ นทุ รกันดารแห่ งการทดสอบพระเจ้าโดยการบังคับพระหัตถ์ของพระองค์
ชาวอิสราเอลเคยสงสัยว่าพระเจ้ายังอยู่กบั พวกเขาหรื อไม่ (อพย. 17:7) ในอีกด้านหนึ่ ง
พระเยซู อุทิศพระองค์เองต่อการทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าในเวลาของพระเจ้า ซาตาน
อ้างสดุดี 91:11-12 และพระเยซู ตอบสนองด้วยเฉลยธรรมบัญญัติ 6:16 ข้อพระคัมภีร์จาก
เฉลยธรรมบัญญัติประยุกต์ใช้กบั ซาตานเช่นเดียวกับพระเยซู
“… คนที่สัตย์ซื่อไม่ได้แสวงหาที่ จะสั่งการพระเจ้าถึ งการที่พระองค์ตอ้ งแสดง
ออกถึ งความจงรั กภักดี แห่ งพันธสัญญาของพระองค์และบรรลุ พระสัญญาต่างเ
ของพระองค์ นัน่ จะเป็ นการทดสอบพระเจ้าและความล้มเหลวที่จะเชื่ อว่าพระเจ้า
จะประสบความสาเร็ จโดยพระบุตรของพระองค์”[305]
“… มัน ไม่ เคยถู ก ต้องที่ จะท าสิ่ ง ใดก็ ตามในการที่ จะเห็ นว่า พระเจ้า จะรั ก ษา
พระวจนะของพระองค์หรื อไม่”[306]
“ใจความสาคัญหลักของการทดลองนี้ คือการเผชิ ญหน้ากับความตายในเยรู ซาเล็ม
การทดลองนี้ ครอบครองตาแหน่งที่สามอันเป็ นจุดสุ ดยอดเพราะว่าการเผชิญหน้า
กับความตายในเยรู ซาเล็มแสดงถึงจุดสู งสุ ดของพันธกิจของพระเยซู (ลก. 9:51;
13:32-33)”[307]

“ซาตานสงสัยความรักของพระบิดาเมื่ อมันทดลองพระเยซู ที่จะเปลี่ ยนก้อนหิ น
เป็ นขนมปั ง มันสงสัยความหวังของพระองค์เมื่อมันนาเสนอราชอาณาจักรต่างเ
ในด้านนี้ ของกางเขนแก่พระเยซู (ดู ฮบ. 12:1-3) ซาตานสงสัยความสัตย์ซื่อของ
พระบิดาเมื่อมันขอให้พระเยซู ที่จะกระโดดจากพระวิหารและพิสูจน์ว่าพระบิดา
จะรักษาพระสัญญาของพระองค์ (สดด. 91:11-12) ดังนั้นศัตรู โจมตีคุณความดี
พื้นฐานทั้งสามอย่างของชีวติ คริ สเตียน ความเชื่อ ความหวังและความรัก”[308]
จงสัง เกตอี ก ด้วยถึ ง ความเหมื อนกันระหว่า งการทดลองอาดัม คนแรกของซาตานและ
การทดลองอาดัมคนที่สอง (พระคริ สต์) ของมัน อาดัมคนแรกได้ลม้ เหลวในสวนและนา
บาปและความตายมายังมนุ ษย์ อาดัมคนที่สองประสบความสาเร็ จในถิ่นทุรกันดารและนา
การยกโทษและชีวติ มายังมนุษยชาติ
อาดัมคนแรก

อาดัมคนทีส่ อง

ความเย้ายวน

“ต้นไม้น้ นั ดีน่ากิน” (ปฐก. 3:6)

“จงสั่งก้อนหิ นนี้ให้กลายเป็ น
ขนมปัง” (ลก. 4:3)

“ตัณหาของเนื้ อ
หนัง” (1 ยน. 2:16)

“น่าดู” (ปฐก. 3:6)

“มัน (ซาตาน)... สาแดง
“ตัณหาของตา”
ราชอาณาจักรต่างเ ทัว่ พิภพให้ (1 ยน.2:16)
พระองค์ (พระเยซู) เห็น”
(ลก. 4:5)

“เป็ นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทาให้เกิดปั ญญา” (ปฐก. “จงกระโจนลงไปจากที่นี่”
3:6)
(ลก. 4:9)
4:13

“ความทะนงในลาภ
ยศ” (1 ยน. 2:6)

มาร “ละ” พระเยซู ไ ปอย่า งชั่วคราวเท่านั้น มันดาเนิ นการที่ จะทดลองพระองค์ในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม ลูกาถือว่าชัยชนะของพระเยซู ที่นี่น้ นั สาคัญ การขาดการอ้างอิงของท่านถึ ง
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ตอนนั้นพวกทูตสวรรค์ได้ปรนนิ บตั ิพระเยซู (มธ. 4:11; มก. 1:13) ก็เสริ ม
ชัยชนะส่ วนตัวของพระเยซูเหนือซาตาน
“โมเสสได้อดอาหารในช่ วงกลาง เอลี ยาห์ ณ ตอนปลาย พระเยซู ณ การเริ่ มต้นแห่ งพันธกิ จของ
พระองค์ โมเสสได้อดอาหารต่อพระพักตร์ พระเจ้า เอลี ยาห์ตามลาพัง พระเยซู ถูกโจมตีโดยมาร
โมเสสได้ถู ก เรี ย กให้ข้ ึ น ไปโดยพระเจ้า เอลี ย าห์ ไ ด้อ อกไปด้วยความขมขื่ น แห่ ง วิ ญ ญาณของ

ท่านเอง พระเยซูได้ถูกผลักดันโดยพระวิญญาณ โมเสสได้ลม้ เหลวหลังจากการอดอาหารสี่ สิบวัน
เมื่อท่านได้ทิ้งแผ่นจารึ กแห่ งธรรมบัญญัติไปจากท่านด้วยความเดื อดดาล เอลียาห์ได้ลม้ เหลวก่อน
การอดอาหารสี่ สิบวันของท่าน พระเยซูได้ถูกโจมตีเป็ นเวลาสี่ สิบวันและทนต่อการทดลอง โมเสส
ได้โกรธต่ออิสราเอล เอลียาห์ได้สิ้นหวังกับอิสราเอล พระเยซูได้พิชิตเพื่ออิสราเอล”[309]
IV. พันธกิจของพระเยซู ในและรอบ ๆกาลิลี 4:14-9:50
ลูกาเริ่ มต้นการบันทึกของท่านถึ งพันธกิ จต่อสาธารณะของพระเยซู ดว้ ยการกลับไปยังกาลิ ลีของพระองค์
หลังจากการทดลองของพระองค์ ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติ คุ ณของท่านจบลงด้วยการตัดสิ นใจของพระเยซู
ที่จะละกาลิ ลีไปเพื่อเยรู ซาเล็ม และกางเขน (9:51) ลู กาไม่ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพันธกิ จในกาลิ ลีของ
พระเยซู มากเท่ากับผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณสัมพันธ์คนอื่นเ (เปรี ยบเทียบ มธ. 4:12-16:12; มก. 1:14-8:26)
ตรงกันข้ามท่านเลื อกที่ จะเน้นถึ ง พันธกิ จของพระเยซู ขณะที่ พระองค์เดิ นทางจากกาลิ ลีไ ปยัง เยรู ซาเล็ ม
(9:51-19:27) ซึ่ งผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์คนอื่นเไม่ได้เน้นอย่างมาก
ชื่อ “กาลิลี” มาจากคาฮีบรู กาลิล ซึ่ งหมายถึง “วงกลม” เป็ นที่ชดั เจนว่ามันถูกเรี ยกอย่างนั้นเพราะว่าดั้งเดิ ม
แล้วนั้นชนชาติที่ไม่ใช่ชนชาติยวิ ได้ลอ้ มรอบบริ เวณนั้น [310]
ก. พันธกิจการสอนของพระเยซู 4:14-5:11
ส่ ว นนี้ ของพระกิ ต ติ คุ ณ ที่ ส ามบัน ทึ ก การเทศนาเริ่ ม แรกบางอย่ า งของพระเยซู แ ละการตอบสนองที่
หลากหลายต่ อมัน เนื้ อหาส่ วนมากปรากฏในลู ก าเท่ า นั้น เหตุ ก ารณ์ ต่ า งเของพระเยซู ที่ ก ระท าการที่
ยิ่ง ใหญ่ ต่า งเก็ ถู กท าให้กระจายไป อย่า งเช่ นผูเ้ ขี ย นพระกิ ตติ คุ ณคนอื่ นเ ลู ก าก็ เน้นถึ ง ข่ าวสารที่ สาคัญ
ที่พระเยซูป่าวประกาศ กรี นเห็น 4:14-15 และ 4:42:44 ว่าเป็ นการจัดตั้ง การผนวก รอบเ 4:16-41.[311]
1. บทนาสู่ พนั ธกิจในกาลิลีของพระเยซู 4:14-15 (เปรียบเทียบ มธ. 4:17; มก. 1:14-15)
อีกครั้ งหนึ่ งลู กาดึ งความสนใจของผูอ้ ่านของท่านไปที่ ขอ้ เท็จจริ งที่ ว่าพระเยซู อยู่ภายใต้การควบคุ มของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขณะที่พระองค์เริ่ มต้นพันธกิจต่อสาธารณะของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:35; 3:22; 4:1)
“พระวิญญาณ” ให้อานาจและทาให้พระเยซูสามารถในถ้อยคาและการกระทาของพระองค์ ลูกาจะเน้นถึง
พันธกิ จการสอนของพระองค์ ลูกาให้เหตุผลว่าความสาเร็ จของพระเยซู เป็ นของการปรับตัวของพระองค์
เข้ากับพระวิญญาณไม่ใช่ ความเป็ นพระเจ้าที่ เป็ นเนื้ อแท้ของพระองค์ ดังนั้น พระเยซู เป็ นต้นแบบที่ผเู ้ ชื่ อ
ทุกคนสามารถและควรเอาอย่าง ลูกาดาเนิ นการที่จะเน้นถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในกิจการของ
อัครทูตต่อไป

ทุกคนที่มีการติดต่อกับพระเยซู ก็ “สรรเสริ ญ” พระองค์ไม่ใช่แค่พวกยิว นี่ เป็ นการตอบสนองอันเป็ นที่นิยม
เริ่ มแรกต่อพระองค์ และมันเป็ นการตอบสนองเริ่ มแรกตามปกติที่ผเู้ ชื่ออันมีพระวิญญาณนาพาประสบ
“แรกสุ ดข่าวลือ [คากรี ก เฟเม] เกี่ยวกับพระองค์เริ่ มต้นที่จะกระจายไปทุกเที่ ในเวลาเล็กน้อยนั้น
ข่าวลือก็กลายมาเป็ นเสี ยงครึ กโครม [คากรี ก เอคคอส] ชนบททั้งหมดถูกกระตุน้ และสุ ดท้ายสิ่ งนั้น
ก็เฉลียวฉลาด มันกลายมาเป็ นโลกอส คือถ้อยคา ซึ่ งเป็ นข่าวสารที่โดดเด่น”[312]
2. การสอนของพระเยซู ในนาซาเร็ธ 4:16-30
ในความตรงกันข้ามกับคนส่ วนใหญ่ พลเมืองของบ้านเกิดของพระเยซู ไม่ได้สรรเสริ ญพระองค์ เมื่อพระเยซู
เริ่ มต้นที่จะกล่าวถึงพระเจ้าที่หยิบยื่นความรอดแก่พวกต่างชาติซ่ ึ งเป็ นความสนใจที่พิเศษของลูกา พวกยิวที่
นัน่ ก็ต่อต้านพระองค์อย่างรุ นแรง บางทีลูกาหมายถึ งให้เหตุการณ์ น้ ี ที่จะเป็ นตัวแทนของกรณี ด้ งั เดิ มของ
การปฏิเสธที่ซ่ ึ งนาซาเร็ ธเป็ นสัญลักษณ์ของอิสราเอลทั้งหมด [313] ถ้าเป็ นเช่ นนั้น นี่ เป็ นอีกเหตุการณ์หนึ่ ง
ของนามนัย ท่านอาจตั้งใจอีกว่ามันกลายมาเป็ นแบบฉบับสาหรับพันธกิจของคริ สตจักรเช่นเดียวกับสาหรับ
พันธกิจของพระเยซู[314]
นักศึกษาหลายคนแห่ งพระกิตติคุณสัมพันธ์ถือว่าส่ วนนี้ เป็ นสิ่ งที่คล้ายกันกับมัทธิ ว 13:53-58 และ 6:1-6
อย่า งไรก็ ตาม ความแตกต่ างระหว่า งการบันทึ ก ของลู กาและการบันทึ ก ในมัทธิ วและมาระโกดู เหมื อน
ที่จะบ่งชี้ ถึงเหตุการณ์ที่แยกกันสองเหตุการณ์ บางทีเหตุการณ์ของลูกาเกิ ดขึ้นเริ่ มแรกในพันธกิ จในกาลิ ลี
ของพระเยซู ส่ วนเหตุการณ์ที่มทั ธิ วและมาระโกบันทึกเกิดขึ้นในภายหลัง
4:16-17

ลูกาย้าเตือนผูอ้ ่านของท่านว่าพระเยซู “ได้เติบโตขึ้น” ใน “เมืองนาซาเร็ ธ” ที่ที่เหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้น
“มัน ค่ อ นข้า งผิ ด ที่ จ ะคิ ด เกี่ ย วกับ พระเยซู ว่า ได้ถู ก เลี้ ย งดู ม าในสถานที่ ซึ ม เซา
พระองค์ได้ถูกเลี้ ยงดูมาในสายตาของประวัติศาสตร์ และด้วยการจราจรของโลก
ที่เกือบอยูท่ ี่ประตูของมัน”[315]
ลูกาดึ งความสนใจไปยังความศรัทธาในศาสนาของพระเยซู อีกด้วยโดยการบันทึกนิ สัย
ตามปกติ ของพระองค์แห่ งการเข้าร่ วมการประชุ มที่ธรรมศาลาที่ที่เป็ นไปได้ว่าพระองค์
ทั้งนมัสการ และสอน บางทีพระเยซู เข้าร่ วมธรรมศาลาที่นายร้ อยชาวโรมันผูซ้ ่ ึ งคนใช้อนั
เป็ นที่รักของเขาที่พระเยซู ได้รักษาในภายหลังนั้นได้สร้ างเพื่อพวกยิวแห่ งคาเปอรนาอุ ม
(เปรี ยบเทียบ 7:2-10)
“มันเป็ นธรรมเนี ยมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราที่จะเข้าร่ วมการนมัสการในที่
สาธารณะซึ่ งเป็ นธรรมเนี ยมที่บรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์ควรเลียนแบบในทุก

วันนี้ (ฮบ. 10:24-25) พระองค์อาจให้เหตุผลว่า ‘ระบบศาสนา’ นั้นเสื่ อมทรามหรื อ
ที่ว่าพระองค์ไม่ตอ้ งการคาสั่งแต่ตรงกันข้ามพระองค์ทรงเดินทางในวันสะบาโต
ไปยังสถานที่อธิษฐาน”[316]
“ตั้งแต่การเริ่ มต้นแห่ งพันธกิ จต่อสาธารณะของพระองค์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสร้ าง
นิ สั ย แห่ ง การเข้าร่ วมการนมัส การในธรรมศาลา (ลก. 4:16) และพระองค์
ดาเนิ นการปฏิ บตั ิน้ นั จนถึ งบั้นปลายแห่ งชี วิตในโลกของพระองค์ แบบอย่างของ
พระองค์ก ล่ า วต่ อบุ ค คลต่ า งเที่ แก้ตวั พวกเขาเองจากการเข้า ร่ วมการนมัส การ
ร่ วมกันเพราะว่าพวกเขา ‘ไม่ได้รับสิ่ งใดจากการประชุ ม’ ผูป้ กป้ องการนมัสการ
ในที่ สาธารณะคนใดก็ ตามไม่ค วรพยายามที่ ส ร้ างกรณี ข องเขาบนพื้นฐานของ
ความสามารถของนักเทศน์ เรานมัสการเพื่อจะพบปะกับพระเจ้า” [317]
หนึ่งในนายธรรมศาลา (ไยรัสใช่ไหม? เปรี ยบเทียบ มก. 5:22; ลก. 8:41) อาจได้ขอให้
พระเยซู ที่จะอ่านพระคัมภีร์เนื่ องจากว่าพระเยซูเป็ นอาจารย์อนั เป็ นที่นิยม ตามธรรมเนียม
แล้ว อาจารย์ชาวยิว “ยืนขึ้นเพื่อจะอ่าน” พระคัมภี ร์ด้วยการนับถื อที่ มีต่อพระคัมภี ร์และ
จากนั้น “นัง่ ลง” เพื่อจะอธิ บายพระคัมภีร์ [318] ไม่มีใครรู ้ อย่างแน่ นอนว่าใครคนหนึ่ งได้
ขอให้พ ระองค์ที่ จ ะอ่ า นตอนที่ เฉพาะนี้ หรื อ พระองค์เลื อ กที่ จะอ่ า นหรื อไม่ แต่ บ ริ บ ท
ชื่นชอบทางเลือกที่สองโดยการเน้นถึงการริ เริ่ มของพระเยซู
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ตอนที่พระเยซู อ่านคืออิสยาห์ 61:1-2ก (เปรี ยบเทียบ อสย. 58:6) ตอนนี้ พยากรณ์ถึงภารกิจของ
พระเมสสิ ย าห์ มันเหมาะสมที่ พ ระเยซู ค วรได้อ่า นมัน ณ การเริ่ ม ต้นแห่ ง พันธกิ จของ
พระองค์และที่ว่าลูกาควรได้บนั ทึ กมันไว้ที่นี่ ในฐานะผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ ง
บริ บทของตอนพระคัมภี ร์จากอิ สยาห์ สนับสนุ นนั้น พระเมสิ สยาห์จะมี “พระวิญญาณ”
พระองค์จะเป็ นผูน้ าข่าวดีอีกด้วย (1:19; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 18:18; อสย. 40:9; 41:27; 52:7)
ลูกาเน้นถึงพันธกิจการเผยพระวจนะแห่ งการป่ าวประกาศของพระเยซู (ข้อ 24; 7:16, 39;
9:8, 19; 13:33; 24:19) ยิ่งกว่านั้น พระเมสสิ ยาห์จะนา “การปลดปล่อย” ไปยังผูถ้ ูกกดขี่
(เปรี ยบเทียบ 7:22)
คน “ยากจน” ผูซ้ ่ ึ ง พระองค์ได้ถู กส่ งไปหาก็ไ ม่ใ ช่ ย ากจนทางเศรษฐกิ จหรื อยากจนฝ่ าย
วิญญาณเท่านั้น แต่เป็ นผูค้ นแห่ งสถานะที่ต่ าต้อยในสังคมอีกด้วย “สาหรับบรรดาผูถ้ ูก
กันออกไปตามมาตรฐานตามปกติแห่ งเกี ยรติสถานะในโลกเมดิ เตอร์ เรเนี ยน” [319] ใน
ทานองเดี ยวกัน คน “ตาบอด” อ้างอิงถึงบรรดาผูท้ ี่จาเป็ นที่จะได้รับความรอดและประสบ
กับความรอด

การอ้างอิงถึง “ปี แห่ งความโปรดปรานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เป็ นการพาดพิงถึง ปี แห่ ง
อิสรภาพ เมื่อคนที่เป็ นทาสทั้งหมดในอิสราเอลได้รับเสรี ภาพของพวกเขา (ลนต. 25) มันชี้
ไปยังอาณาจัก รของพระเมสสิ ยาห์ แต่โดยทัว่ ไปมากกว่า และรวมถึ งความโปรดปราน
ของพระเจ้าเหนือคนต่างชาติเช่นเดียวกับเหนืออิสราเอลในระดับชาติ
พระเยซู หยุดอ่านก่อนพระองค์อ่านถ้อยคา “วันแห่ งการแก้แค้นของพระเจ้า” ในอิสยาห์
61:2ข นี่ เป็ นการอ้างอิ งถึ งความลาบากใหญ่ท่ามกลางการพิพากษาอื่ นเ การละเว้นนั้น
เน้นถึงธรรมชาติ ที่ มีพระคุณ แห่ งพันธกิ จของพระเมสสิ ยาห์ในตอนนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ คุ ณลักษณะที่ เป็ น การพิ พ ากษา ของมัน ในอนาคต[320] นักเขี ย นคนหนึ่ งลงรายชื่ อ
พระคัมภีร์หลายตอนนอกเหนือไปจาก 61:1-2 ว่ามีคาพยากรณ์ต่างเพร้อมกับความสาเร็ จ
ที่ใกล้ข้ ึนของบางข้อความและความสาเร็ จที่ไกลของข้อความอื่นเ[321]
4:20

บางทีลูกาบรรยายเหตุการณ์เหล่านี้ ทีละขั้นเพราะว่าผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่านคงไม่คุน้ เคยกับ
การนมัส การในธรรมศาลา การอธิ บ ายของท่า นเน้นถึ ง ความรู ้ สึ กของการคาดหวัง ใน
เรื่ องราวนั้นอี กด้วย ผูค้ นที่อยู่ที่นั่นก็ตื่นตัวและคาดหวังซึ่ งรอคอยที่จะฟั งข้อคิดเห็ นของ
พระเยซูเกี่ยวกับพระคัมภีร์ตอนนั้น

4:21

เมื่อพระองค์ประกาศความสาเร็ จของพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซู ก็เปิ ดเผยว่า พระองค์ เอง ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ที่ถูกทานายไว้และที่ว่าเวลาแห่ งการช่ วยกูท้ ี่มีพระคุ ณของพระเจ้าได้มาถึ ง
แล้ว [322] นี่ เป็ นหนึ่ ง ในสองเหตุ ก ารณ์ ที่ ซ่ ึ ง ลู ก าบันทึ ก ความส าเร็ จ ของพระคัมภี ร์โดย
พระเมสสิ ยาห์อีกเหตุการณ์หนึ่ งอยู่ใน 24:44 เหตุการณ์ เหล่านี้ เกิ ดขึ้น ณ ตอนเริ่ มต้นและ
ณ ตอนปลายแห่ งพันธกิ จของพระเยซู เหตุ การณ์ เหล่ านั้นจัดตั้ง ภาคผนวก ที่ บ่งบอกว่า
พัน ธกิ จ ทั้ง หมดของพระเยซู เ ป็ นความส าเร็ จ แห่ ง ค าพยากรณ์ เ กี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์
พระเยซู เ ริ่ มต้น ประกาศข่ า วประเสริ ฐที่ ท าให้ ค นยากจน (คนที่ เ ป็ นส่ ว นเกิ น ) มั่ง มี
ปลดปล่ อ ยคนที่ ถู ก ผูก มัด ให้ ค วามกระจ่ า งแก่ ค นตาบอดฝ่ ายวิญ ญาณและให้ เสรี ภ าพ
แก่คนที่ถูกกดขี่ พระองค์ประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ
มธ. 4:17; มก. 1:15)

4:22

“ถ้อยคา” เหล่านี้ เกี่ ยวกับพระคุ ณของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:3; 20:24) กระตุน้ การ
ตอบสนองเชิ งบวกจากผูฟ้ ั งของพระเยซู และทาให้พวกเขาประหลาดใจ (คากรี ก เอทเธา
มาดซอน) พวกเขายินดีที่จะได้ฟังสิ่ งเหล่ านี ้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาคัดค้านต่อการอ้างของ
พระเยซูถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พวกเขาไม่เข้าใจว่า พระองค์ สามารถเป็ นพระเมสสิ ยาห์
ได้อ ย่า งไรเนื่ องจากว่า พระองค์ไ ด้เ ติ บ โตขึ้ นพร้ อ มกับ พวกเขาและดู เ หมื อ นคล้า ยกับ
พวกเขามาก

4:23

เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ได้รับใช้ในคาเปอรนาอุมก่อนเหตุการณ์น้ ี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14-15) การ
บันทึกเกี่ยวกับพระเยซู ในเมืองนาซาเร็ ธในมัทธิ ว 13:53-58 และมาระโก 6:1-6 ตามหลัง
เหตุ การณ์ ต่างเของการท าอัศจรรย์ท้ งั หลายของพระองค์ในเมืองคาเปอรนาอุ มอีก ด้วย
(มธ. 4:13; มก. 1:21-28).[323] สิ่ งนี้ ได้โน้มน้าวนักตีความบางคนที่จะถือว่าตอนนี้ ในลูกา
เหมือนกับตอนอื่นเในมัทธิ วและมาระโก แต่บางทีนี่ไม่ถูกต้อง การตัดสิ นใจของพระเยซู
ที่ จะยับ ยั้ง จากการท าการอัศ จรรย์ต่างเในนาซาเร็ ธ เป็ นที่ ชัดเจนว่า ได้นาชาวนาซาเร็ ธ
บางคนที่จะสงสัยความสามารถของพระองค์ที่จะทาสิ่ งเหล่านั้นทั้งหมด สิ่ งนี้ ก่อให้เกิ ด
ความสงสัยต่อไปในความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ในความคิดของพวกเขา พวกเขา
คิ ดว่าถ้าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ จากนั้นพระองค์ควรนาพระพรไปยัง นาซาเร็ ธ
และทาหมายสาคัญต่างเที่นนั่ เช่นกัน
ทั้ง ณ การเริ่ มต้นแห่ งพันธกิจของพระเยซู และ ณ ตอนปลายนั้น ผูค้ นเยาะเย้ยพระเยซู โดย
การเรี ยกร้ องให้พระองค์ที่จะช่ วยกู้ (“รักษา” “ช่ วยให้รอด”) พระองค์เอง (เปรี ยบเทียบ
23:35; มธ. 27:40; มก. 15:30).

4:24

ลูกาบันทึกพระเยซูที่กล่าวว่า “เราบอกความจริ งแก่พวกท่านว่า” หรื อ “เราบอกความจริ งกับท่าน
ว่า” หกครั้ง (4:24; 12:37; 18:17, 29; 21:32; 23:43).[324] วลีน้ ี แนะนาข้อคิดเห็นที่สาคัญ
และมีสิทธิ อานาจอยู่เสมออย่างเช่ นในพระกิ ตติ คุณเล่ มอื่ นเ คากรี ก เดคทอส ที่ แปลว่า
“ต้อนรับ” หรื อ “ยอมรับ” เป็ นคาเดียวกันที่ปรากฏในข้อ 19 บางทีพระเยซูใช้คานี้ ในข้อ 24
เพื่อจะบ่งชี้วา่ แม้วา่ พระเจ้าต้องการที่จะยอมรับผูค้ น พวกเขาก็จะไม่ยอมรับผูเ้ ผยพระวจนะ
ผู้ซ่ ึ งพระองค์ ไ ด้ส่ ง ไปเพื่ อ จะบอกพวกเขาถึ ง พระคุ ณ ของพระองค์ [325] พวกผู้เ ผย
พระวจนะไม่ได้รับ “การต้อนรับ” ใน “บ้านเกิ ด” ของพวกเขา เพราะว่าผูค้ นในบ้านเกิ ด
แทบจะไม่วางใจในหนี่ งในพวกเขาเองอย่างแท้จริ งผูล้ ะเมืองไป มี ชื่อเสี ยงและจากนั้นก็
กลับ บ้า น ในการกล่ า วสิ่ ง ที่ พ ระองค์ท า อี ก ครั้ งหนึ่ ง พระองค์ก็ อ้า งอิ ง ถึ ง การเป็ นผูเ้ ผย
พระวจนะ
“ผูค้ นพร้ อมอยูเ่ สมอที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ในคนแปลกหน้ามากกว่าในบรรดาผูท้ ี่
พวกเขารู้จกั อย่างดี”[326]

4:25-27

พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่าเอลียาห์และเอลีชาได้ไปยังพวกต่างชาติเพราะว่าพวกยิวปฏิเสธพวกท่าน
แต่เพราะว่าพระเจ้า “ส่ งพวกท่าน” ไปหา “พวกเขา” ที่นนั่ พระเจ้าส่ งพวกท่านไปยังเขต
แดนของคนต่างชาติที่นนั่ แม้ว่ามีคนที่ ขดั สนหลายคนในอิ สราเอล นี่ ได้เกิ ดขึ้ นเพราะว่า
อิสราเอล ณ เวลานั้นอยูใ่ นสภาพที่เลิกเชื่ อ สามปี ครึ่ งเป็ นระยะเวลาแห่ งการพิพากษาของ
พระเจ้าเหนืออิสราเอล (เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:25; 12:7; วว. 11:2-3; 12:6, 14; 13:5)

“ระยะเวลาของสามปี ครึ่ งคือ 42 เดือนหรื อ 1,260 วันมีเสี ยงที่ ที่เป็ นลางร้ายในหู
ของคนอิ ส ราเอลซึ่ ง เป็ นเวลาของการกันดารอาหารและของช่ วงเวลาแห่ ง การ
ทิ้งร้างพระวิหารภายใต้แอนทิโอคัส”[327]
เหตุ ผ ลส าหรั บ ตัว อย่า งประกอบสองตัว อย่า งก็ คื อ ว่า พระเจ้า ได้ส่ ง พระเยซู ไ ปยัง พวก
ต่างชาติเช่นเดียวกับพวกยิว ดังนั้นชาวนาซาเร็ ธไม่ควรคาดหวังการปฏิบตั ิต่อที่ได้รับสิ ทธิ
พิเศษ พระเยซู รับใช้พวกยิวก่อนแต่พระองค์ก็รับใช้พวกต่างชาติอีกด้วย ตัวอย่างเหล่านี้
คงได้หนุนใจผูอ้ ่านชาวต่างชาติด้ งั เดิมของลูกาเนื่องจากพวกเขามีภารกิจคล้ายกัน
“หมายเหตุน้ ี [เกี่ยวกับพระเยซู] ก็หนักแน่นเนื่ องด้วยเหตุผลสองประการ (ก) มัน
เปรี ยบเทียบยุคปั จจุบนั กับหนึ่ งในระยะฝ่ ายวิญญาณน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์
ของอิสราเอล และ (ข) มันบ่งบอกว่าพวกต่างชาติ ผูไ้ ม่ได้เป็ นที่ชอบท่ามกลาง
พวกยิวอย่างรุ นแรงก็ควรค่าแก่พนั ธกิจมากกว่าพวกเขา”[328]
เคนเน็ธ ยาเทสชี้ วา่ ลูกาอ้างอิงถึงคนในกองทัพสองคนคือ ณ การเริ่ มต้นและ ณ ตอนปลาย
แห่งพันธกิจในโลกของพระเยซู สิ่ งนี้ก็อยูใ่ นความสอดคล้องกับความสนใจของลูกาในคน
ในกองทัพ และพวกต่า งชาติ การอ้า งอิ งสองอย่างนี้ การอ้างอิงที่ส องถึ งนายร้ อยจูเลี ย ส
(23:47) จัดตั้ง ภาคผนวก รอบเพันธกิ จของพระเยซู การอ้างอิงเหล่านั้นแสดงให้เห็ นว่า
พระเจ้าเข้าถึงพวกต่างชาติภายในเบื้องหลังทางศาสนาของพวกเขา และการอ้างอิงเหล่านั้น
บ่งบอกว่าผูอ้ ่านของลูกาควรทาอย่างเดียวกัน [329]
“ที่อื่นเในพระกิ ตติคุณที่สาม พระเยซู ปฏิ บตั ิพนั ธกิ จของพระองค์ในธรรมศาลา
…แต่ไม่มีที่อื่นใดที่ลูการวมการรายงานเกี่ยวกับเนื้ อหาแห่ งการสอนของพระองค์
ดังนั้นที่นี่เราก็มีตวั อย่างของข่าวสารที่พระเยซู ป่าวประกาศในธรรมศาลาตลอด
พันธกิจต่อสาธารณะของพระองค์”[330]
4:28-30

พระเยซู ยอมให้ฝงู ชนขับไล่พระองค์ให้ออกไปจากเมือง และ “ไปยังหน้าผาของเนินเขา” (หน้า
ผา) ใกล้ที่ที่นาซาเร็ ธตั้งอยู่ ภายหลังพระองค์ยอมให้ฝงู ชนอีกกลุ่มหนึ่ งที่จะขับไล่พระองค์
ให้ออกไปจากเยรู ซาเล็มและตรึ งพระองค์กบั กางเขน อย่างไรก็ตาม นี่ ไม่ใช่เวลาสาหรับ
พระองค์ที่จะตายและนาซาเร็ ธก็ไม่ใช่ สถานที่น้ นั ลูกาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ ยวกับวิธีที่
พระองค์หลีกหนีความโกรธของเพื่อนบ้านของพระองค์ เราไม่จาเป็ นต้องทึกทักเอาว่า
การช่ วยกู้ข องพระองค์มาทางการกระทาหรื อการแทรกแซงที่เหนื อธรรมชาติ บางอย่า ง
อย่างไรก็ตาม การอธิ บายเกี่ยวกับการหลีกหนี ของพระองค์ก็พรรณนาว่าพระเยซู อยูใ่ นการ
ควบคุมสิ ทธิ์ ขาดแห่งสถานการณ์น้ นั [331]

มีสองรู ปแบบของการลงโทษสาหรับความผิดทางศาสนาที่ปกติในลัทธิ ยิวแห่ งสมัยของ
พระเยซู นอกเหนื อไปจากการลงโทษที่มาจากพระเจ้าโดยตรง ผูค้ นอาจถูกเฆี่ยนด้วย 39
ครั้ง (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 11:24) หรื อพวกเขาอาจประสบกับสิ่ งที่พวกรับบีอา้ งอิงถึงว่าเป็ น
“การเฆี่ยนของกบฏ” มันเป็ นอันหลังของสองสิ่ งที่พระเยซู เกือบประสบที่นี่ (เปรี ยบเทียบ
ยน. 8:59; 10:31; กจ. 7:58; 21:31) หากใครก็ตามที่ถูกจับได้ในการต่อต้านอย่างเปิ ดเผยต่อ
ค าสั่ ง สอนในเชิ ง บวกบางอย่า งไม่ ว่า ของธรรมบัญญัติข องโมเสสหรื อธรรมเนี ย มของ
บรรพบุ รุษ ผูถ้ ื อรั กษาสามารถลงโทษเขาหรื อเธอ ณ ที่ นั่นโดยปราศจากการไต่สวนได้
[332]
รู ป แบบนี้ ของการปฏิ เ สธที่ รุ นแรงของชาวยิ ว ด าเนิ น ต่ อ ไปและเพิ่ ม ขึ้ นตลอดพัน ธกิ จ ของพระเยซู
นัก เขี ย นคนหนึ่ ง อ้า งอิ ง ถึ ง การถู ก ปฏิ เสธของพระเยซู ณ นาซาเร็ ธ ว่า เป็ น “การซ้อมใหญ่ ” ส าหรั บการ
ทนทุ ก ข์ข องพระองค์ [333] มัน ส าคัญ ที่ ว่ า การปฏิ เ สธเริ่ ม ต้น ณ การเริ่ ม ต้น แห่ ง พัน ธกิ จ ของพระเยซู
เนื่องจากการเปิ ดเผยเกี่ยวกับความปรารถนาของพระเจ้าที่จะอวยพรประชากรของพระองค์ อย่างเหน็บแนม
แล้ว เมื่อ พระเยซูประกาศการมาถึงของ “ปี ” แห่ งความโปรดปรานของพระเจ้า (ข้อ 19) พระองค์ไม่ได้รับ
“ความโปรดปราน” จากชาวเมืองของพระองค์[334]
“ดังนั้นในฉากแรกในเรื่ องราวของภารกิ จของพระเยซู พระเยซู ประกาศ ‘ถ้อยคาแห่ งพระคุ ณ’ แต่
เผชิญหน้ากับการปฏิเสธที่รุนแรงซึ่ งพวกผูเ้ ผยพระวจนะสามารถคาดหวังได้ในบ้านเกิดของพวกเขา
ข่าวดีที่พระเยซูประกาศก็ถูกบอกเป็ นนัยแล้วโดยความขัดแย้งที่จะยืนกรานไปจนถึงตอนปลายของ
กิจการของอัครทูต”[335]
“ในหลายเเรื่ องแล้ว การเยี่ยมนาซาเร็ ธนั้นเด็ดเดี่ ยว โดยการคาดหวังนั้น มันนาเสนอภาพย่อของ
ประวัติศาสตร์ ของพระคริ สต์ พระเยซู เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ แต่ชาวบ้านชาวเมืองของ
พระองค์ไม่ตอ้ นรับพระองค์ ครั้งแรกที่พระองค์สอนในธรรมศาลา อย่างเช่ นครั้งแรกที่พระองค์
สอนในพระวิ หาร พวกเขาก็ ข ับ ไล่ พ ระองค์อ อกไป ในโอกาสหนึ่ ง และอื่ น เ พวกเขาสงสั ย
สิ ทธิอานาจของพระองค์ และพวกเขาขอ “หมายสาคัญ” ในทั้งสองกรณี อานาจที่ซ่ ึ งพวกเขาได้
ท้าทายก็ถูกอ้างอย่างแท้จริ งโดยพระคริ สต์แต่การแสดงออกของมันในท่าทางที่พวกเขาคาดหวังก็
ถูกปฏิเสธ ความคล้ายคลึ งกันดู เหมือนจะขยายไปไกลกว่า และถ้าการแสดงผิดถึ งสิ่ งที่พระเยซู
ได้กล่าวเมื่อชาระพระวิหารจัดตั้งพื้นฐานของการกล่าวหาเท็จสุ ดท้ายต่อพระองค์ (มธ. 26:60-61)
ซึ่ งเป็ นการเหน็บแนมของชาวนาซาเร็ ธ : ‘หมอจงรักษาตัวเองเถิด ’ ก็พบการสะท้อนในการร้อง
ที่เยาะเย้ยขณะที่พระองค์แขวนบนกางเขน: ‘เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้’ (มธ.
27:40-42)”[336]

“ในทั้งหมดนี้เรามีการอธิ บายเกี่ยวกับการทดลองที่สาม ผูค้ นพยายามที่จะวางพระเยซูไว้ในตาแหน่ง
ที่ซาตานแนะนาไว้ แต่พระองค์ไม่ปล่อยให้พวกเขาทาอย่างนั้น”[337]
“มันสาคัญที่ จะตระหนัก ว่า ค าสอนที่ ดีเป็ นศู นย์ก ลางต่ อพันธกิ จอย่างไร ในยุคที่ ค วามรู ้ สึ กและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นสู งในเจตนา มันฉลาดที่จะไตร่ ตรองว่าทาไมพระเยซู ใช้เวลาอย่าง
มากในการสั่งสอนผูค้ น”[338]
เคนเน็ธ ฮานนาชี้ ว่าส่ วนที่ตามมาต่างเของการบันทึกก็เปลี่ ยนแปลงระหว่างเหตุการณ์ ที่อศั จรรย์และการ
เตรี ยมสาวก [339] อย่างไรก็ตาม การอัศจรรย์ท้ งั หมดของพระเยซูอยูใ่ นแง่ของการเตรี ยมสาวก
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3. พันธกิจของพระเยซู ในและรอบ ๆคาเปอรนาอุม 4:31-44
“อย่างที่เรื่ องราวที่นาซาเร็ ธเป็ นเหตุการณ์ แบบแผนการแห่ งกิ จกรรมของพระเยซู ในกาลิ ลี ดังนั้น
การบรรยายถึ งพันธกิ จในคาเปอรนาอุ มของพระองค์ก็อธิ บายและพัฒนาธรรมชาติ ของพันธกิ จ
ของพระองค์”[340]
ผูค้ นแห่งนาซาเร็ ธปฏิเสธพระเยซูเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์หรื อพระบุตรของ
พระเจ้า ถัดไปลูกาให้หลักฐานหลายอย่างเกี่ยวกับความเป็ นพระเมสสิ ยาห์และความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู
ท่านเลือกเหตุการณ์ต่างเจากพันธกิจของพระเยซูในและรอบเกาลิลีที่จะแสดงถึงสิ่ งนี้
พระเยซู ทาตามรู ปแบบของการรั บใช้ในคาเปอรนาอุ ม จากนั้นเดิ นทางไปจากคาเปอรนาอุ มเพื่อพันธกิ จ
กลับไปยังคาเปอรนาอุมเพื่อพันธกิจเป็ นต้น[341] สี่ เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในคาเปอรานาอุมและบริ เวณรอบเ
ของมัน แม้วา่ เหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์ เหตุการณ์เหล่านั้นก็เกิดขึ้นในบริ บทที่กว้างขึ้นของ
การสอน
การขับผีออกจากคนผีสิงในธรรมศาลาในคาเปอรนาอุม 4:31-37 (เปรียบเทียบ มก. 1:21-28)

4:31-32

พระเยซูจาต้อง “ลง” (ทางภูมิประเทศ) ไปจากนาซาเร็ ธที่อยูเ่ หนื อระดับน้ าทะเลประมาณ 1,200
ฟุต “ไปถึงคาเปอรนาอุม” ที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลเกื อบ 700 ฟุต หมายเหตุน้ ี และการ
อ้างอิ งที่ ว่าคาเปอรนาอุ มเป็ น “เมืองของกาลิ ลี ” อย่างไม่สงสัยแล้วก็มีเพื่อผลประโยชน์
ของผูอ้ ่ า นดั้ง เดิ ม ของลู ก า ซึ่ ง พวกเขาหลายคนไม่ คุ ้นเคยกับ ภู มิ ศ าสตร์ ข องปาเลสไตน์
อี กครั้ งหนึ่ ง ลู กาบันทึ กว่าพระเยซู “กาลังสอน … ในธรรมศาลา” (เปรี ยบเที ยบ ข้อ
16).[342] ที่นนั่ พระองค์แสดงถึงการงานที่ปลดปล่อยซึ่ งอิสยาห์ได้เขียนว่าพระเมสสิ ยาห์
จะทา (ข้อ 18)
“การสอน [คากรี ก ดิ ดดัคเค] ในลูกา-กิ จการของอัครทูตถูกมองว่าเป็ นคาศัพท์ที่
กว้างที่ตีวงมากกว่าการเสนอข่าวประเสริ ฐ ส่ วนการประกาศ [เครุ กม่ า] ในลูกากิ จการของอัครทู ต [ในลู ก า 11:32] มี แนวโน้ม ที่ จะจากัดต่อข่ าวสารเกี่ ย วกับ
ความรอด” [343]
“สิ ทธิอานาจ” ที่ไม่ธรรมดาของพระเยซู ทาให้บรรดาผูท้ ี่อยูท่ ี่นนั่ ประหลาดใจ (คากรี ก เอค
เซบเพลสซอนโท) (เปรี ย บเที ย บ ฉธบ. 18:18) ภายหลังการงานของพระเยซู นาการ
ตอบสนองอย่างเดียวกันออกมา (9:43) โดยเฉพาะถ้อยคาหรื อ “ข่าวสาร” (คากรี ก โลกอส
เปรี ยบเทียบ 1:1-4) ของพระเยซู ที่ทาให้พวกเขาประทับใจที่นี่ ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ
พระเยซู กล่ าวจากพระเจ้าโดยตรงและเพื่อพระเจ้า ผูค้ นแห่ งคาเปอรนาอุมตระหนักถึ ง
สิ ทธิ อานาจของพระเยซู แต่ชาวนาซาเร็ ธไม่ได้ตระหนัก
“… สิ่ งที่มารสัญญาที่จะให้พระเยซู คือ ‘สิ ทธิ อานาจ’ ก็มายังพระเยซู ในฐานะ
ผลลัพธ์ของการต่อต้านมารของพระองค์ …”[344]

4:33

การปรากฏตัวของพระเมสสิ ยาห์ ทาหน้าที่แจ้งเตื อนโลกปี ศาจว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะ
ทาลายงานของพวกมัน ดังนั้นพวกปี ศาจเริ่ มต้นที่จะต่อต้านพระเยซู ทนั ที พระเยซู ดาเนิ น
สงครามบริ สุทธิ์ นี้ ตลอดพันธกิจของพระองค์ และพวกสาวกของพระองค์ขยายมันออกไป
หลังจากการจากไปของพระองค์ (9:1-2; 10:9-10, 17) ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณใช้คาคุ ณศัพท์
“ชัว่ ” และ “โสโครก” อย่างสลับกันได้ซ่ ึ งรวมกับ “วิญญาณ” เพื่อจะอธิ บายถึงพวกปี ศาจ
เหล่ า นี้ พวกมัน ชั่ว ในความตั้ง ใจของพวกมัน และพวกเขาก่ อ ให้ เ กิ ด ความโสโครก
ในความตรงกันข้า มกับ ความดี แ ละความบริ สุ ท ธิ์ ที่ พ ระวิญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ก่ อให้ เกิ ด ใน
บรรดาผูท้ ี่ พ ระองค์ส ถิ ต อยู่ [345] อย่า งเป็ นไปได้แ ล้ว ลู ก าระบุ ว่า นี่ เ ป็ น “ผีโ สโครก”
เพราะว่า คนกรี กคิดว่ามีปีศาจที่ดีและชัว่ [346]

4:34-35

“ฮ่า !” แปลการแสดงออกของ “ความประหลาดใจที่เดื อดดาล”[347] “เราจะทาอย่า งไรกับ
พระองค์?” หมายถึ งบางสิ่ งเช่ น: “ทาไมจึ งมี การรบกวนนี้ ?” [348] พวกผีเป็ นพยานถึ ง
คุณลักษณะที่เป็ นพระเมสสิ ยาห์และพระเจ้าของพระเยซู พระองค์ทรงเป็ น “องค์บริ สุทธิ์
ของพระเจ้า ” ซึ่ งอยู่ใ นความตรงกันข้ามกับ ผีโสโครก บางที ผีน้ ันกล่ า วเพื่ออานาจของ
ความชัว่ เมื่อมันกล่าวว่า: “เรา จะทาอย่างไรกับพระองค์?” พระเยซู อาจได้ทาให้ผีน้ นั
เงี ย บเพื่ อจะป้ องกัน การเคลื่ อ นไหวก่ อ นเวลาอัน ควรที่ จะตระหนัก ว่า พระองค์เ ป็ นแค่
พระเมสสิ ยาห์ทางการเมือง อีกเหตุผลหนึ่งก็ตามมา
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราปฏิเสธคาพยานจากพวกผี สาหรั บเหตุผลที่ ว่าทาไมพวก
มันร้ อนรนที่ จะให้ เพราะว่าพระองค์และพวกมันดูเหมือนจะเป็ นความสนใจเดี ยว
อย่างที่พวกศัตรู ของพระองค์จะยืนยันอย่างแท้จริ ง” [349]
อีกครั้งหนึ่งสิ ทธิ อานาจของพระเยซูก็ชดั เจนในการสั่งให้ “(จง) เงียบ!” ที่นี่ พระเยซู ขบั ไล่
ผีน้ นั ด้วยสิ ทธิ อานาจของพระองค์เองอีกด้วยไม่ใช่โดยการอ้างชื่อของอานาจอื่นบางอานาจ
ลูกาผูแ้ สดงถึงความสนใจในสภาพทางร่ างกายของผูค้ นก็บนั ทึกว่าแม้วา่ ผีน้ นั ออกไปอย่าง
รุ นแรง แต่มนั ก็ไม่ได้ทาร้ ายชายนั้น พระเยซู ทาให้เกิ ดการปลดปล่อยของผูห้ นึ่ งที่ซาตาน
ได้จบั เป็ นเชลยและพระองค์ทามันอย่างสมบูรณ์แบบ (ข้อ 18)

4:36-37

อีกครั้งหนึ่ งลูกาบันทึก “ความประหลาดใจ” ของผูส้ ังเกต (คากรี ก ธัมบอส ความประหลาดใจ
ผสมผสานกับความกลัว) เนื่ องด้วยความอยากรู ้อยากเห็นและความประหลาดใจ ผูค้ นก็
สงสัยถ้อยคาที่มีอานาจ (คากรี ก โลกอส ข้อ 32) ของพระเยซู ที่แสดงให้ปรากฏชัดอย่างที่
มันเป็ นโดย “สิ ทธิอานาจ” (คากรี ก เอ็คซูซิอา) และ “อานาจ” (คากรี ก ดูนาเมอิ ) เหนื อเหล่า
วิญญาณโสโครก (นัน่ คือพวกผี) บางทีลูกาเน้นถึ ง “ถ้อยคา” ของพระเยซู เพราะว่าพวก
กรี กใส่ จ านวนที่ เ ฉพาะเจาะจงอย่ า งมากในอ านาจของถ้ อ ยค าของบุ ค คลที่ ยิ่ ง ใหญ่
ตัวอย่า งเช่ น ของผูค้ นเช่ น นัก พูดชาวกรี ก ผูย้ ิ่ง ใหญ่ การรายงานเกี่ ย วกับ การอัศ จรรย์น้ ี
กระจายชื่อของพระเยซูไปทัว่ บริ เวณโดยรอบ

เหตุการณ์ น้ ี สถาปนาสิ ทธิ อานาจที่พระเยซู ได้อา้ งในนาซาเร็ ธ คาพยานถึ งความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
จากโลกวิญ ญาณควรได้โน้ม น้า วผูฟ้ ั ง หลายคนของพระเยซู บางที ลู ก าบันทึ ก เหตุ ก ารณ์ น้ ี เ พื่ อจะเสริ ม
กาลังความยิง่ ใหญ่ของพระเยซูในความคิดของผูอ้ ่านของท่าน
การรักษาแม่ ยายของเปโตร 4:38-39 (เปรียบเทียบ มธ. 8:14-15; มก. 1:29-31)

การบันทึกของลูกาไม่รวมถึงรายละเอียดบางอย่างที่มทั ธิ วและมาระโกบันทึก แต่มนั เน้นถึงความเร่ งด่วน
ของการรักษาของพระเยซู ลูกาไม่ได้แนะนาเปโตรต่อผูอ้ ่านของท่าน บางทีเพราะว่าพวกเขารู ้เกี่ยวกับท่าน
ก่อนอ่านพระกิตติคุณนี้
“อย่ า งไม่ ส งสั ย แล้ว สาวกหลัก ในงานเขี ย นของลู ก าคื อ เปโตร ท่ า นเป็ นตัว แทนของสาวก
เช่นเดียวกับอัครทูตที่เป็ นผูน้ า[350]
นายแพทย์ลูกา (คส. 4:14) เท่านั้นบันทึกว่านี่ เป็ น “ไข้สูง” ท่านบรรยายว่าพระเยซู “ยืนเหนือ” แม่ยายของ
เปโตรอย่างที่แพทย์จะยืนบางทีก็บ่งบอกถึงบทบาทของพระเยซู ในฐานะเป็ นแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ ท่านเขียนอีก
ว่าพระเยซู “ตรัสสั่งไข้” เราไม่จาเป็ นต้องอนุ มานว่าผีได้ก่อให้เกิ ดมันและที่วา่ พระเยซู กาลังสั่งผีน้ นั ลูกา
อาจได้ทาให้ไข้เป็ นตัวบุคคลเพื่อจะแสดงถึงอานาจแห่งถ้อยคาของพระเยซู ความสามารถของแม่ยายเปโตร
ที่จะรับใช้คนอื่นเเป็ นพยานถึงการฟื้ นตัวอย่างสมบูรณ์ที่พระเยซูก่อให้เกิด (เปรี ยบเทียบ ข้อ 35) ลูกาแสดง
ถึ ง ความสนใจที่ พิ เศษในพวกผูห้ ญิ ง ในพระกิ ต ติ คุ ณของท่ า น และนี่ เป็ นข้อ บ่ ง ชี้ อี ก ข้อหนึ่ ง ของสิ่ ง นั้น
(เปรี ยบเทียบเอลีซาเบธ มารี ย ์ อันนา) เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านต้องการให้ผอู ้ ่านชาวกรี กของท่านผูม้ ีความนับถือ
พวกผูห้ ญิงอย่างยิง่ ยวดที่จะตระหนักว่าพระองค์ให้เกียรติพวกเธออีกด้วย
การเน้นของลูกาในการรักษานี้ คือองค์ประกอบที่อศั จรรย์ในอานาจและสิ ทธิ อานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู
เหนือความเจ็บป่ วย
การรักษาชาวกาลิลีหลายคนของพระเยซู หลังจากตะวันตกดิน 4:40-41 (เปรียบเทียบ มธ. 8:16-17; มก.
1:32-34)
จากการที่ได้บนั ทึกการรักษาสองบุคคล ตอนนี้ ลูกาอ้างอิงถึ งกลุ่มของผูค้ นที่พระเยซู ได้รักษา อีกครั้งหนึ่ ง
ลูกาละเว้นรายละเอียดบางอย่างที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์คนอื่นเรวมไว้แต่เพิ่มรายละเอียดอื่นเเพื่อจะ
เน้นถึงประเด็นอื่นเสาหรับผูอ้ ่านที่เฉพาะของท่าน
4:40

ฝูงชนชาวยิวรอคอยที่จะมาหาพระเยซูจนกระทัง่ วันสะบาโตสิ้ นสุ ดลง ณ ตะวันตกดิน ลูกาไม่ได้
ดึงความสนใจไปที่วนั สะบาโตแต่บนั ทึกว่า “ตะวันยอแสง” ในฐานะเป็ นเบื้องหลังสาหรับ
สิ่ งที่ติดตามมา ลูกาแยกแยะระหว่างคนเจ็บป่ วยและคนถูกผีสิง ท่านไม่ได้คิดว่าพวกผีมี
ความรั บผิดชอบสาหรั บโรคทั้งหมดอย่างที่คนกรี กบางคนคิด อย่างไรก็ตาม ท่านคงได้
ยอมรับว่าในที่สุดบาปก็มีความรับผิดชอบสาหรับความเจ็บป่ วยทั้งหมด ลูกาเท่านั้นอ้างอิง
อีกว่าพระเยซู “วางพระหัตถ์ของพระองค์บน” บรรดาผูท้ ี่มาหาพระองค์สาหรับการรักษา
สิ่ งนี้ แสดงถึ งความเมตตาสงสารของพระเยซู ที่มีต่อคนเจ็บป่ วยและข้อเท็จจริ ง ที่ ว่าการ
รักษามาจากพระองค์ มันปกติในการบันทึกของชาวกรี ก ที่เป็ นต่างชาติเกี่ยวกับการรักษาที่

อัศ จรรย์ อ ย่ า งทึ ก ทัก เอาส าหรั บ ผู ้รั ก ษาที่ จ ะวางมื อ ของพวกเขาเหนื อ คนเจ็ บ ป่ วย
[351] “พระหัตถ์ของพระเจ้า” เป็ นการเปรี ยบเทียบของพันธสัญญาเดิมสาหรับ อานาจของ
พระเจ้ า อีกด้วย
“พระเยซูไม่ได้รักษา ฝูงชน แต่ทีละคน ซึ่ งความเห็นอกเห็นใจที่อ่อนโยนออกจาก
พระองค์ในแต่ละกรณี ”[352]
4:41

ลูกาเท่านั้นบันทึกว่าพวกผีเรี ยกพระเยซู ว่า “พระบุตรของพระเจ้า ” นี่ เป็ นอีกคาพยานหนึ่ งต่อ
อัตลักษณ์แท้ของพระองค์ อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู บอกให้พวกมันที่จะเงียบ (เปรี ยบเทียบ ข้อ
35) พระองค์ตอ้ งการผูค้ นไม่ใช่ พวกผีที่จะเชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
กระนั้นค าพยานของพวกผีก็ อาจดู เหมื อนว่าเป็ นที่ ส งสัย ต่อผูค้ นที่ อยู่ที่ นั่น เนื่ อ งจากว่า
เหล่ าวิญญาณชั่วเป็ นที่ รู้จกั กันว่าจะรั บใช้ “พ่อของการมุ ส า” จงสังเกตว่าลู กาเที ยบเท่ า
“พระบุตรของพระเจ้า” กับ “พระคริ สต์ (พระเมสสิ ยาห์) ซึ่ งผูต้ ิดตามหลายคนของพระเยซู
มีความยุง่ ยากในการเข้าใจและการยอมรับ

พยานของพวกผีต่ออัตลักษณ์ของพระเยซูดูเหมือนจะเป็ นประเด็นของเรื่ องราวนี้
การเดินทางประกาศครั้งแรกในกาลิลขี องพระเยซู 4:42-44 (เปรียบเทียบ มก. 1:35-39)
อีกครั้งหนึ่ งลูกเน้นถึ งพันธกิจอันกว้างที่พระเยซู ต้ งั ใจที่จะดาเนิ นการ ส่ วนนี้ บนั ทึกสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้นในตอน
เช้าหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 40) ผูค้ นแห่ งนาซาเร็ ธต้องการให้พระเยซู ที่จะจากไป
แต่จากนั้นผูค้ นแห่ งคาเปอรนาอุมอ้อนวอนให้พระองค์ที่จะอยู่ พระเยซู ตอ้ งการที่จะเข้าถึ งผูค้ นมากเท่าที่
จะเป็ นไปได้ดว้ ยข่าวสารของพระองค์ “ยูเดีย” (ข้อ 44) เป็ นที่ชดั เจนว่าอ้างอิงถึงจังหวัดของโรมันทั้งหมดที่
รวมถึงกาลิลีไม่ใช่ แค่ปาเลสไตน์ทางใต้ คาว่า “ต้อง” “แผ่นดิ นของพระเจ้า” และ “ใช้มา” ทั้งหมดก็พิเศษ
ต่อการบรรยายของลูกาที่นี่ แนวคิดของลูกาเกี่ยวกับ “แผ่นดิ นของพระเจ้า” ก็เป็ นอย่างเดี ยวกันกับแนวคิด
ของผูเ้ ขี ย นพระกิ ต ติ คุ ณ คนอื่ น เนั่น คื อ การปกครองของพระเจ้า ในโลกผ่า นทางพงศ์พ นั ธ์ ข องดาวิ ด
พระเมสสิ ยาห์
“พร้ อมกับ ‘ประกาศ’ ถ้อยคาเหล่านี้ ก็จดั ตั้งข้อความที่เป็ นแบบแผนของภารกิ จของพระเยซู และ
เกี่ยวกับความเข้าใจของลูกาเกี่ยวกับมัน”[353]
“พระคริ สต์เป็ นอัครทูตที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์”[354]
ส่ วนนี้ (4:31-44) มีเหตุการณ์ ที่เป็ นตัวอย่างจากพันธกิ จในกาลิลีของพระเยซู ที่อธิ บายถึงสิ่ งที่พระองค์ทา
และการตอบสนองของผูค้ นที่มีต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 10:38) จงสังเกตว่าพันธกิ จการสอนของ

พระเยซูเป็ นหลักและการรัก ษาของพระองค์เป็ นรอง การอัศจรรย์ของพระองค์ทาหน้าที่จะรับรองข่าวสาร
ของพระองค์ นี่ก็เป็ นจริ งเกี่ยวกับการประกาศและการอัศจรรย์ของพวกอัครทูตในกิจการของอัครทูตอีกด้วย
4. การทรงเรียกของเปโตร ยากอบและยอห์ น 5:1-11 (เปรียบเทียบ มธ. 4:18-22; มก.
1:16-20)
“จุดจดจ่อเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ที่ชดั เจนของ 4:14-44 ตอนนี้ ก็กว้างออก ในส่ วนนี้ [5:16:16] ผูค้ นแต่ละคนที่ตอบสนองต่อพระเยซู เป็ นส่ วนตัวก็สาคัญ พวกคนบาปพบชี วิตใหม่ พวก
อัครทูตเข้าร่ วมกับพระเยซู ในงานของพระองค์ พวกฟาริ สีชอบที่จะอยู่กบั ความชอบธรรมเก่าแต่
เทียมเท็จของพวกเขา”[355]
ยอห์น โนแลนด์ บนั ทึ ก เอกภาพทางโครงสร้ า งต่ อ 5:1-6:16 และข้าพเจ้าได้ต้ งั ชื่ อเรี ยกส่ วนทั้ง เจ็ดของ
เขาใหม่ดงั ต่อไปนี้ แม้วา่ ข้าพเจ้าได้รับเอาประเภทต่างเของเขาในข้อความที่อยูข่ า้ งล่าง








การทรงเรี ยกของเปโตร ยากอบและยอห์น 5:1-11
การทรงรักษาคนโรคเรื้ อน 5:12-16
การทรงรักษาคนง่อย 5:17-26
การทรงเรี ยกเลวีและงานเลี้ยงของเขา 5:27-32
การโต้เถียงในวันสะบาโตเกี่ยวกับการกิน 6:1-5
การโต้เถียงในวันสะบาโตเกี่ยวกับการรักษา 6:6-11
การทรงเรี ยกสาวกสิ บสองคน 6:12-16

การบันทึกของลูกาเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ีเป็ นการบันทึกที่ยาวที่สุดของทั้งสาม นักวิชาการบางคนเชื่ อว่านี่ เป็ น
การทรงเรี ยกก่อนการทรงเรี ยกที่ถูกบันทึกไว้ในมัทธิ วและมาระโก [356] ลูกาเน้นถึงเปโตรและละเว้นการ
อ้างอิงใดเถึงอันดรู วน์ อ้ งชายของท่าน (มธ. 4:18; มก. 1:16) (ในพระกิตติคุณของลูกา พวกสาวกมีบทบาท
น้อยที่จะปฏิบตั ิ[357]) อย่างเป็ นคุ ณลักษณะแล้ว ท่านจดจ่อที่แต่ละบุคคลที่พระเยซู แตะต้องในที่ใดก็ตาม
ที่ เป็ นไปได้เพื่ อจะดึ ง ความสนใจไปที่ พ ระเยซู ท่ า นยัง เน้นถึ ง อธิ ป ไตยและความบริ สุ ท ธิ์ ของพระเยซู
เช่ นเดี ย วกับ การละทิ้ง ทรั พ ย์ส มบัติอย่างสิ้ นเชิ ง ของพวกสาวกเพื่ อจะติ ดตามพระเยซู พระเยซู กล่ าวซ้ า
บทเรี ยนเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ีหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ (ยน. 21:1-14)
ลู ก าใส่ ก ารบัน ทึ ก นี้ ไว้ใ นพระกิ ต ติ คุ ณ ของท่ า นหลัง จากเหตุ ก ารณ์ ต่ า งเในคาเปอรนาอุ ม แทนที่ ก่ อ น
เหตุการณ์เหล่านั้นอย่างที่มาระโกใส่ (มก. 1:14-28) บางทีท่านเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาของท่านในแนวทางนี้ เพื่อจะ
เน้นถึ ง อธิ ป ไตยของพระเยซู เหนื อผูค้ นหลัง จากที่ ได้จดั ตั้ง แผนการโดยทัว่ ไปของพันธกิ จของพระเยซู
[358] การเน้นที่อธิ ปไตยของพระเยซู ก็ดาเนิ นไปตลอดบทที่ 5 นี่ ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเยซู ได้กล่าวกับเปโตร

และสาวกคนอื่ น เที่ ถู ก อ้า งอิ ง ถึ ง อัน ดรู ว์บ อกเปโตรพี่ ช ายของเขาว่ า เขาได้พ บพระเมสสิ ย าห์ แ ล้ ว
(เปรี ยบเทียบ ยน. 1:41) อย่างไรก็ตาม สาวกเหล่านี้คิดเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาอย่างที่คนร่ วมสมัย
ของพวกเขาคิด พวกเขาคาดหวังผูช้ ่วยกูท้ างการเมืองที่เล็กน้อยกว่าพระเจ้า พระเยซู จาต้องสอนพวกเขาว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเช่ นเดี ยวกับพระเมสสิ ยาห์ บทเรี ยนนี้ และความหมายโดยนัยของมันใช้พนั ธกิ จ
ทั้งหมดของพระเยซูที่จะสื่ อสาร
5:1-3

ข้อเหล่านี้ ให้บริ บทสาหรับเหตุการณ์ น้ ี อีกครั้ งหนึ่ งลูกาชี้ ว่าฝูงชน “กาลังฟั งพระวจนะของ
พระเจ้า” (ข้อ 1; เปรี ยบเทียบ 4:32, 36) ผูค้ นสนใจจนพวกเขาเบียดเสี ยดพระเยซู พระเยซู
ตั้งระยะห่างระหว่างพวกเขากับพระองค์เองโดยการสอนจากเรื อที่ไม่ไกลจากชายฝั่ง
ลู กาบรรยายถึ งทะเลกาลิ ลีว่าเป็ น “ทะเลสาบ” อย่างที่ ผูอ้ ่านส่ วนใหญ่ของท่านคงได้คิด
เกี่ ยวกับมัน “เยนเนซาเรท” เป็ นเมื องและที่ ราบบนชายฝั่ งทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
ทะเลสาบนั้นที่ซ่ ึ งมันได้รับอีกชื่อหนึ่งของมันจาก
ความสนใจที่ เป็ นคุ ณลัก ษณะของลู ก าต่ อรายละเอี ย ดก็ ชัดเจนในแง่ ที่ ว่า ท่ า นอ้า งอิ ง ถึ ง
“เรื อสองลา” ซึ่ งจัดตั้งเวทีสาหรับข้อ 7 เป็ นที่ชดั เจนว่าชาวประมงใช้อวนสาหรับลากขนาด
ใหญ่ (คากรี ก ดิคเทา) เมื่อพวกเขาหาปลาตลอดคืนซึ่ งตอนนี้ เศเบดี ยากอบและยอห์นกาลัง
ซักล้างและชุน (มธ. 4:21; มก. 1:19; ลก. 5:2) อวนเหล่านี้ทามาจากผ้าลินินและดังนั้นก็เป็ น
เห็นได้ต่อปลาระหว่างกลางวัน ดังนั้นพวกมันถูกใช้ ณ ตอนกลางคืนเท่านั้น และพวกมันก็
ต้องการการซักล้างในแต่ละเช้า [359] เปโตรและอันดรู วใ์ ช้อวนทอดกลมขนาดเล็ก (คา
กรี ก อัมฟิ เบลสทอน) ซึ่ งหย่อนมันลงไปในน้ าจากใกล้ฝั่ง (มธ. 4:18; มก. 1:16)
“มันเป็ นฉากที่ ยุ่ง เพราะว่า ท่า มอุ ตสาหกรรมหลายแห่ ง ที่ อยู่ใกล้ท ะเลกาลิ ลี น้ ัน
อุตสาหกรรมประมงไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ถูกติดตามโดยทัว่ ไปเท่านั้น แต่บางทีเป็ นสิ่ งที่
มีกาไรงามอีกด้วย”[360]
“… พระเยซูกาลังหาปลาจากเรื อเพื่อจะจับคน …”[361]

5:4-5

ลูกาเท่านั้นระบุว่าซี โมนและสหายของท่านเป็ น “ชาวประมง” (คากรี ก ฮาลียุส ข้อ 2) ดังนั้น
คาสั่งของพระเยซูที่จะถอยออกไปที่ “น้ าลึก” เพื่อการลองหาปลาอีกครั้งหนึ่ งก็เปรี ยบเทียบ
ให้เห็ นความแตกต่างของสิ ทธิ อานาจของพระเยซู กบั ความสามารถโดยธรรมชาติของชาย
เหล่านี้
“ความสาเร็ จไม่น่าเป็ นไปได้ถึงสองเท่า มันเป็ นกลางวันและในล้ าลึก ปลาถูกจับ
ได้ในตอนกลางคืนและใกล้ฝั่ง คาสั่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็ นไปได้ก็ชกั จูงไปยัง

การตีความเชิ งสัญลักษณ์ ทะเลลึกคือโลกต่างชาติ การคัดค้านทางอ้อมของเปโตร
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของความลังเลใจของท่านที่จะเข้าไปสู่ ภารกิจต่อคนต่างชาติก็ได้
ถูกพิชิตโดยการเปิ ดเผยที่พิเศษ (กจ. 10)”[362]
การยอมทาตามของเปโตรแสดงถึงการนับถืออันยิง่ ใหญ่ของท่านที่มีต่อพระเยซู ที่นาไปสู่
การเชื่อฟังของท่าน และสุ ดท้ายไปสู่ การจับปลาได้จานวนมาก “อาจารย์” (คากรี ก เอพิสทา
ทา) เป็ นความเท่าเทียมของลูกาสาหรับ “ครู ” หรื อ “รับบี” ลูกาไม่เคยใช้คาศัพท์ “รับบี”
บางทีเพราะว่ามันคงได้มีความสาคัญเล็กน้อยสาหรับผูอ้ ่านชาวกรี กส่ วนใหญ่ “อาจารย์”
เป็ นคาศัพท์ที่พวกสาวกหรื อพวกสาวกใกล้ชิดใช้เกี่ ยวกับพระเยซู (8:24, 45; 9:33, 49;
17:13) และมันบ่งชี้ ถึงการจานนต่อสิ ทธิ อานาจ ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่ใช้
คาศัพท์น้ ีและที่ใดก็ตามที่มนั ปรากฎมันก็อา้ งอิงถึงพระเยซู
5:6-7

แรกสุ ดลูกาเน้นถึงการรวบรวมปลาจานวนมากมาย (เปรี ยบเทียบ สดด. 8:6, 8; ยน. 21:6)
รายละเอียดให้ความจริ งแก่เรื่ องราวนั้น “หุ ้นส่ วน” (คากรี ก เมโทคอยส์ ) บางทีอา้ งอิงถึง
หุ ้นส่ วนในธุ รกิจ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:9; 3:1, 14; 6:4; 12:8) คาที่คล้ายกัน (คากรี ก คอยโน
นอส ข้อ 10ข) หมายถึงหุ น้ ส่ วนอีกด้วย
“ที่นี่ศพั ท์ท้ งั สองถูกใช้เกี่ยวกับพี่นอ้ งสองคู่ [เปโตรและอันดรู ว์ และยากอบและ
ยอห์น] ผูม้ ีบริ ษทั ธุ รกิจภายใต้การนาของซี โมน” [363]

5:8-10ก

การเน้นอีกอย่างหนึ่ งของลูกาคือการตอบสนองของเปโตรต่อการอัศจรรย์น้ ี การจับปลานั้นทา
ให้เปโตรประหลาดใจ (คากรี ก ธั มบอส) จนท่านหมอบราบต่อหน้าพระเยซู ในเรื ออย่าง
ชัด เจน ตอนนี้ เปโตรกล่ า วต่ อ พระเยซู ใ นฐานะ “เจ้า นาย” (ค ากรี ก คู ริ ออส) แทนที่
“อาจารย์” “เจ้านาย” แสดงถึ งการนับถื อมากกว่า “อาจารย์” เมื่อพิจารณาถึ งการพัฒนา
ต่อมาในชี วิตของเปโตร มันก็ยากที่ จะกล่าวว่าเปโตรเห็ นว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเจ้าเมื่ อ
ท่านเรี ยกพระองค์ว่า “เจ้านาย” ที่ นี่ ท่า นอาจได้ท าเช่ นนั้นและจากนั้นก็ถ อยกลับ ไปสู่
การคิดเกี่ยวกับพระองค์วา่ เป็ นแค่มนุษย์ในภายหลัง
ไม่วา่ ในกรณี ใด เปโตรแสดงถึงการสานึ กต่อบาปต่อพระพักตร์ พระเยซู ซึ่ งบ่งบอกว่าท่าน
ตระหนักว่าพระเยซูเป็ นคนบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งแตกต่างจากตัวท่านเองอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ อสย.
6:5) การกล่าวยอมรับของเปโตรถึงความผิดบาปของท่านก็จาเป็ น ไม่ใช่เพื่อความรอดของ
ท่ า นเท่ า นั้ น แต่ เ พื่ อ การที่ ท่ า นกลายมาเป็ นสาวกและผู ้รั บ ใช้ ข องพระเยซู อี ก ด้ ว ย
(เปรี ยบเทียบ อพย. 4:10-17;. วนฉ. 6:11-23; อสย. 6; ยรม. 1:4-10; อสค. 1-3; ดนล. 10; กจ.
9:3-9; วว. 1:13-20) “ขอไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิด” หรื อ “จงออกไปจากข้าพเจ้า” แสดงถึง

ความรู ้สึกแห่ งความไม่บริ สุทธิ์ ของเปโตรต่อหน้าพระเยซู ความสามารถที่เหนื อกว่าของ
พระเยซูเป็ นเหตุให้เปโตรที่จะรู ้สึกว่าท่านเป็ นคนบาปคือคนที่รู้สึกบกพร่ อง “คนบาป” (คา
กรี ก ฮามาร์ โทลอส) เป็ นหนึ่งในถ้อยคาที่เป็ นคุณลักษณะของลูกา จากการปรากฏ 22 ครั้ง
ของคานี้ในพระกิตติคุณสัมพันธ์ 15 ครั้งก็อยูใ่ นลูกา
“ลูกาไม่ใช้คาศัพท์น้ ี อย่างเหยียดหยามแต่อย่างเมตตาสงสารอย่างที่ เป็ นคาศัพท์
โดยทัว่ ไปที่ ถู ก ประยุก ต์ใ ช้ก ับ บรรดาผูท้ ี่ ถู ก แยกจากแวดวงทางศาสนาของยิ ว
เนื่องจากบาปที่เปิ ดเผยของพวกเขา อาชีพหรื อวิถีชีวิตอันไม่เป็ นที่ยอมรับของพวก
เขาหรื อลัทธิ ต่างชาติของพวกเขา ลูกาแสดงให้เห็ นว่าคนบาปเหล่ านี้ เป็ นเป้ า
แห่งพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพันธกิจของพระเยซู”[364]
“เราสั ง เกตในเปโตร ณ เวลานี้ ว่า การผสมผสานของความดี แ ละความชั่ว ของ
พระคุณและธรรมชาติ น้ นั ปรากฎบ่อยเในคุ ณลักษณะของท่านในประวัติศาสตร์
ที่ตามมา”[365]
“สิ่ ง ที่ เปโตรไม่ ตระหนัก ก็ คือว่า การยอมรั บ การไร้ ความสามารถและบาปของ
บุคคลหนึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีก่อนที่ ดีที่สุดสาหรับการรับใช้เพราะว่าตอนนั้นบุคคล
นั้นสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้ การกล่าวยอมรับของเปโตรกลายมาเป็ นประวัติย่อ
สาหรับการรับใช้ของท่าน ความถ่อมใจเป็ นเครื่ องยกสู่ ความยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณ”
[366]
บางคนได้รู้สึกว่าการกล่าวยอมรับของเปโตรที่นี่เป็ นผลลัพธ์ของการที่ท่านกลับไปหาปลา
หลังจากที่พระเยซูได้เรี ยกให้ท่านมาเป็ นสาวกของพระองค์อย่างที่บนั ทึกไว้ในมัทธิ ว 4:1820 และมาระโก 1:16-18.[367] อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่าว่าเหตุการณ์น้ ี
เป็ นการบันทึกของลูกาเกี่ยวกับการทรงเรี ยกเดียวกันที่มทั ธิวและมาระโกบันทึก
5:10b-11 พระเยซู ไม่ได้จากไปหรื อปฏิเสธคนบาปผูร้ ู ้สึกสานึ กเนื่ องจากบาปของพวกเขา พระองค์ดึงดูด
พวกเขาไปยังพระองค์และส่ งพวกเขาออกไปเพื่อจะรับใช้พระองค์ พระเยซูใช้ปลาเพื่อจะ
แสดงถึงผูค้ นที่เปโตรจะดึงเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้าและก่อนหน้านั้นคือสู่ คริ สตจักร
(เปรี ยบเทียบ กจ. 2; 10:9-48) นี่ดูเหมือนจะเป็ นการอ้างอิงถึง “การจับ” ในแง่ของการช่วย
ให้รอดแทนที่จะเป็ นการพิพากษาหรื อการทาลาย
“ชาวประมงจับปลาเป็ นเพื่ อจะฆ่าพวกมัน แต่พวกสาวกจะจับผูค้ นที่ ได้ตายไป
เพื่อจะให้ชีวติ แก่พวกเขา”[368]

“มันไม่ใช่ไม่เพื่ออะไรที่พระสัญญาที่นี่จะปกคลุมด้วยภาษาที่ดึงมาจากอาชีพของ
ชาวประมง ยกตัวอย่างเช่ น แทนที่จะเป็ นการยืมจากการแสวงหาที่รวมกันเกื อบ
ทั้งหมดของนักล่า บ่อยครั้งแล้วที่ชาวประมงจับเหยือ่ ของเขาทั้งเป็ น เขาดึงมัน ไป
ยัง เขา ไม่ได้ผลักดันมัน ไปจาก เขา และไม่ใช่เพียงมายังเขาเองแต่ดึงทั้งหมดที่เขา
จับไปยังซึ่ งกันและกัน อย่างที่ คริ สตจักรนาหัวใจที่แบ่งแยกมาด้วยกัน พวกบิดา
มายังลู ก เ รวบรวมเผ่าต่ างเของมนุ ษ ย์ที่ก ระจัดกระจายไปสู่ การสามัคคี ธรรม
เดียวอีกครั้งหนึ่ ง งานของชาวประมงเป็ นงานแห่ งศิลปะและทักษะไม่ใช่แห่ งการ
บังคับและความรุ นแรง...”[369]
เปโตรและเพื่อนทั้งสามของท่านละทิ้งชี วิตของพวกเขาในฐานะเป็ นชาวประมงทันทีเพื่อ
จะกลายมาเป็ นสาวกเต็มเวลาของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 14:33; 18:22) ลูกาเท่านั้นบันทึกว่า
พระเยซู ได้ติดต่อเปโตรก่อนที่ พระองค์เรี ยกให้เปโตรที่จะติดตามพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
4:38) อย่างไม่สงสัยแล้วชาวประมงเหล่านี้ ละการจับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ งอาชี พของพวกเขา
ไปเนื่องจากสิ่ งที่มนั แสดงแก่พวกเขาเห็นเกี่ยวกับพระเยซู[370]
“แต่ ณ เวลาแห่ งการทรงเรี ยกของพวกเขานั้น พวกเขาก็ไม่รู้อย่างยิ่ง ใจแคบ เชื่ อ
ผิดเ เต็มไปด้วยอคติของยิว ความเข้าใจผิดและความเป็ นปรปักษ์”[371]
มันไม่น่าเป็ นไปได้ที่พวกเขาสามารถจัดหาเงินทุนให้ชีวิตของพวกเขาในฐานะพวกสาวก
ของพระเยซูดว้ ยการจับปลาครั้งเดียวนี้อย่างที่นกั อรรถาธิ บายคนหนึ่งบ่งบอกไว้[372]
“ลู กาไม่ได้วางการเน้นที่ เจาะจงไว้ที่ความคิ ดแห่ งการสละทุ กสิ่ งเพื่อจะติ ดตาม
พระเยซู (มก. 1:18, 20): การเน้นอยูท่ ี่ขอ้ 10 ด้วยการเรี ยกของมันสู่ ภารกิจ”[373]
“ความเป็ นไปได้ก็คือว่าสาวกที่แต่งงานแล้วเช่นทหารที่แต่งงานแล้วก็พาภรรยาไป
กับพวกเขาหรื อละพวกเขาไว้ที่บา้ นตามที่ สถานการณ์ อาจเรี ยกร้ องหรื อยอมรั บ
พวกผูห้ ญิ งแม้ก ระทัง่ พวกผูห้ ญิ งที่ แต่ งงานแล้วบางครั้ งก็ ติดตามพระเยซู และ
ภรรยาของซี โมนหรื อของสาวกที่แต่งงานแล้วคนใดก็ตามอาจได้อยูท่ ่ามกลางพวก
สาวกเป็ นบางโอกาส ณ ระยะเวลาที่คืบหน้าไปในประวัติศาสตร์ เราพบ มารดา
ของยากอบและยอห์ น ในกลุ่ ม คนของพระเยซู ที่ อ ยู่ไ กลจากบ้า น และที่ ที่ พ วก
มารดาอยูภ่ รรยาอาจอยูด่ ว้ ยถ้าพวกนางปรารถนา”[374]
การเน้นโดยทัว่ ไปในเหตุการณ์ น้ ี อยู่ที่สิทธิ อานาจของพระเยซู ถ้อยคาต่างเของพระองค์มีผลกระทบที่ มี
พลัง การตอบสนองที่เหมาะสมเดียวต่อถ้อยคาเหล่านั้นคือการจานน พระพรจะติดตามมาในรู ปแบบของ

การมี ส่วนร่ วมในภารกิ จของพระเยซู มี ความเหมื อนกันระหว่า งส่ วนนี้ และส่ วนของการรั บบัญชาของ
อิสยาห์ (อสย. 6:1-10): ทั้งสองมีการสาแดง การตอบสนอง การทาให้แน่ใจและการบัญชา[375]
“การประยุกต์ใช้หลักในการอัศจรรย์ของการจับปลามีศูนย์กลางอยูร่ อบเคาสั่งของพระเยซู และการ
ตอบสนองของเปโตร ในท่ามกลางการสอนหลายคน พระเยซู เรี ยกคนเล็กน้อยสู่ การรับใช้ที่จดจ่อ
มากขึ้ น เปโตรเป็ นตัวอย่างของการทรงเรี ยกเช่ นนั้น ทุกเคนมีพนั ธกิ จและทุ กคนก็เท่าเที ยมต่อ
พระพัก ตร์ พ ระเจ้า แต่ บ างคนถู ก เรี ย กให้ รั บ ใช้พ ระองค์โ ดยตรง เปโตรมี คุ ณ สมบัติ ที่ จ าเป็ น
สามอย่า งที่ พ ระเยซู ก าลัง มองหา ท่ า นเต็ ม ใจที่ จ ะไปที่ ที่ พ ระเยซู น าไป ท่ า นถ่ อ มใจและท่ า น
อุทิศตนอย่างเต็มที่”[376]
ส่ วนแรกทั้งหมดนี้ ที่อธิ บายถึ งภารกิ จการสอนของพระเยซู (4:14-5:11) จดจ่อที่สิทธิ อานาจของพระเยซู
และการตอบสนองที่เหมาะสมต่อมัน
ข. การเริ่มต้ นของความขัดแย้งกับพวกฟาริสี 5:12—6:11
หนึ่งในจุดประสงค์ของลูกาในพระกิตติคุณของท่านและในกิจการของอัครทูตดูเหมือนจะได้เป็ นที่จะแสดง
ให้เห็ นว่าทาไมพระเจ้า หยุดท างานโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง กับอิ ส ราเอล และเริ่ ม ต้นทางานกับพวกยิวและ
พวกต่างชาติ อย่ างเท่ าเที ยม ในคริ สตจักร [377] การปฏิเสธของพวกผูน้ าชาวยิวต่อพระเยซู เป็ นเหตุผลหลัก
สาหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาเป็ นลักษณะที่สาคัญของพระกิตติคุณนี้
ส่ วนนี้ ข องพระกิ ตติ คุ ณรวมหกเหตุ การณ์ ไ ว้ ในเหตุ ก ารณ์ แรก พระเยซู ท าหน้า ที่ ป ระกาศต่ อพวกผูน้ า
ทางศาสนาในกรุ งเยรู ซาเล็มว่าพระเมสสิ ยาห์ได้เสด็จมาแล้ว ในอีกห้าส่ วนที่เหลือ พวกฟาริ สีพบความผิด
กับพระเยซู หรื อกับพวกสาวกของพระองค์ มาระโกเน้นถึ งความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้ น แต่ลูกาเน้นถึ งด้านบวก
ต่างเของพันธกิจของพระเยซูที่นาไปสู่ การต่อต้านนั้น[378]
1. การรั กษาคนยิวที่เป็ นโรคเรื้อนของพระเยซู 5:12-16 (เปรียบเทียบ มธ. 8:1-4; มก.
1:40-45)
การอัศจรรย์น้ ี จะต้องเป็ น “พยาน” ต่อคนอื่นเเกี่ยวกับตัวบุคคลของพระเยซู (ข้อ 14) มันรับรองตัวบุคคล
ของพระองค์และการสอนของพระองค์ มันแสดงถึงพระพรที่พระเยซูนามายังผูค้ นอีกด้วยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการชาระฝ่ ายวิญญาณของบรรดาผูท้ ี่บาปได้ทาให้เปรอะเปื้ อน (เปรี ยบเทียบ 4:18) มันเตือนพวกผูน้ า
ทางศาสนาถึงการปรากฎตัวของพระเมสสิ ยาห์ในกาลิลี
“เหมือนกับบาป โรคเรื้ อน [“โรคผิวหนังที่ทาให้เป็ นมลทิน” TNIV] ก็ลึกกว่าผิวหนัง (ลนต. 13:3)
และไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือโดยมาตรการแค่ “ผิวหน้า” (ดู ยรม. 6:14) เหมือนกับบาป โรค

เรื้ อนกระจาย (ลนต. 13:7-8); และเมื่อมันกระจายมันก็ทาให้เป็ นมลทิน (ลนต. 13:44-45) เนื่องจาก
การเป็ นมลทินของเขา บุคคลที่เป็ นโรคเรื้ อนจาต้องแยกตัวไปอยู่นอกค่าย (ลนต. 13:46) และคน
บาปที่ หลงหายนั้นวันหนึ่ งจะถู กแยกตัวไปอยู่ในนรก ผูค้ นที่มีโรคเรื้ อนถู กมองว่าเป็ น ‘คนตาย’
(กดว. 12:12) และเสื้ อผ้าที่ติดเชื้อโรคเรื้ อนก็เหมาะสาหรับไฟเท่านั้น (ลนต. 13:52)”[379]
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“เมืองแห่ งหนึ่ ง” ของกาลิลี คือสิ่ งที่ลูกาหมายถึงเมื่อพิจารณาถึงบริ บท ท่านเปิ ดเผยความสนใจ
ที่พิเศษของท่านในเรื่ องราวทางการแพทย์อีกครั้ งโดยการบันทึ กว่าโรคเรื้ อน “ปกคลุ ม”
ชายคนนี้ อย่ างเต็มที่ ไม่สามารถมีความสงสัยใดเที่วา่ เขาเป็ นคนโรคเรื้ อน อย่างที่เปโตร
ได้ทาไป ชายคนนี้ “ซบหน้าลงถึงดิน” ต่อหน้าพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8) เหมือนกับ
เปโตร เขาวิงวอนต่อพระเยซู ในฐานะ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” อีกด้วย (ข้อ 8) คากล่ าวนี้
น่ า นับ ถื อ และเหมาะสมส าหรั บ การกล่ า วต่ อ ใครคนหนึ่ ง ที่ มี อ านาจพิ เ ศษจากพระเจ้า
[380] คนโรคเรื้ อนกล้าอย่างมากในการมาหาพระเยซู เนื่ องจากว่าโรคเรื้ อนของเขาแยก
เขาออกจากการติดต่อทางสังคมที่ปกติ การร้องขอที่มีเงื่อนไขของเขาก่อให้เกิดความสงสัย
ในความเต็มใจของพระเยซู ที่จะรักษาเขาไม่ใช่ความสามารถของพระองค์ที่จะทาอย่างนั้น
มันอาจแสดงถึงความรู ้สึกแห่งความไม่คู่ควรของเขาที่จะรับเอาพระพรเช่นนั้น
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โดยการยื่นพระหัตถ์ของพระองค์และการแตกต้องคนโรคเรื้ อน พระเยซู ก็ทาสิ่ งที่ คิดไม่ถึ ง
(ลนต. 13) บางทีพระองค์ทาอย่างนี้เพื่อแสดงออกถึงความเมตตาสงสารของพระองค์ที่มีต่อ
ชายคนนั้นเช่นเดียวกับเพื่อจะระบุพระองค์เองที่ไม่มีขอ้ สงสัยใดเในฐานะเป็ นแหล่งแห่ ง
การรักษาของเขา (เปรี ยบเทียบ อพย. 4:4; 6:6; 14:16; 15:12; ยรม. 17:5; กจ. 4:30) ถ้อยคา
ของพระเยซู นาเสนอความแน่ใจใหม่แก่เขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10) สิ ทธิ อานาจของพระเยซู
ขยายไปสู่ อานาจเหนื อโรคและความไม่สะอาดทางพิธีกรรม อีกครั้งหนึ่ งนายแพทย์ลูกา
บันทึกการรักษาทันที (เปรี ยบเทียบ 4:35, 39)
“เนื่ องจากความไม่สะอาดของโรคเรื้ อนสามารถติดต่อได้ มันก็สาคัญโดยเฉพาะ
อย่า งยิ่งที่ ว่า พระเยซู ตอบสนองโดยการแตะต้องชายคนนั้น ไม่ ใช่ ที่ว่าพระเยซู
ละเมิดกฎของความสะอาดของลัทธิ ตรงกันข้ามความไม่สะอาดล่าถอยก่อนการ
แตะต้องและคาสั่งของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 4:40, 41) การแตะต้องของพระเยซู
แสดงถึง ‘การต้อนรับกลับ’ แก่คนโรคเรื้ อนที่ถูกแยกออกไป” [381]
“บทเรี ยนที่ ส าคัญที่ สุดจากเรื่ องราวการรั กษาคนโรคเรื้ อนก็คือว่าแม้กระทัง่ คน
นอกสามารถประสบกับพระคุณแห่งการรักษาของพระเจ้าได้” [382]

5:14

การรักษาคนโรคเรื้ อนเป็ นการกระทาของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ 7:22) ดังนั้น “พยาน” ของ
ชายคนนี้ ต่อการรักษาของเขาเพิ่มการป่ าวประกาศถึงการมาถึงของพระเมสสิ ยาห์ พระเยซู
ไม่ตอ้ งการให้ชายคนนี้ ที่จะล้มเหลวที่จะไปยังเยรู ซาเล็มและถวายของถวายที่ถูกเรี ยกร้อง
สาหรับการรักษาโรคเรื้ อน (ลนต. 14:1-32) ถ้าชายคนนั้นได้เผยแพร่ การรักษาของเขา เขา
อาจไม่ได้ไปถึ งพวกปุโรหิ ตที่นนั่ และฝูงชนอาจได้ “รุ มล้อม” พระเยซู แม้กระทัง่ แย่กว่าที่
พวกเขากาลังทาอยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้น มันไม่เหมาะสมสาหรับชายคนนั้นที่จะประกาศการ
รักษาของเขาก่อนที่ปุโรหิ ตตรวจสอบเขาและทาการประกาศที่เป็ นทางการว่าเขาสะอาด
แล้ว (ลนต. 14:57) พระเยซูระมัดระวังที่จะไม่ย้อื แย่งสิ ทธิ อานาจของปุโรหิ ตนี้

5:15-16 ลูกาละเว้นข้อเท็จจริ งที่วา่ ชายคนนั้นไม่เชื่ อฟั งพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มก. 1:45) บางทีเพราะว่านี่
คงได้ท าลายการเน้น ของท่ า นที่ สิ ท ธิ อ านาจของพระเยซู ตรงกันข้า มท่ า นเน้นถึ ง การ
กระจายของเรื่ องราวนั้น (ตามตัวอักษรคือ “ถ้อยคา” คากรี ก โลกอส) เกี่ยวกับพระเยซู การ
กระจายข่าวประเสริ ฐเกี่ ยวกับพระเยซู เป็ นหัวข้อหลักของทั้งพระกิตติคุณนี้ และพระธรรม
กิ จ การของอัค รทู ต การรั ก ษานี้ เพิ่ ม ความเป็ นที่ นิ ย มของพระเยซู อย่า งไรก็ ต าม การ
ตอบสนองของพระองค์ไม่ใ ช่ ที่จะขึ้ นอยู่กบั การรั บรองอันเป็ นที่ นิย มแต่ที่จะรื้ อฟื้ นการ
พึ่งพาของพระองค์ที่พระบิดาของพระองค์โดยการอธิษฐานในที่เปลี่ยว
“… ส่ วนสาคัญที่สุดแห่ งชี วิตของพระองค์คือการเข้าร่ วมของพระองค์กบั พระเจ้า
และในการเข้าร่ วมเช่นนั้นพระองค์ก็พบทั้งกาลังและการนาพาที่จะหลีกเลี่ยงการ
จานนต่อการทดลอง”[383]
“… เกี ยรติ เป็ นเหมือนเงาซึ่ งหนี จากบรรดาผูท้ ี่ ติดตามมัน แต่ติดตามบรรดาผูท้ ี่
บอกปัดมัน” [384]
ลู ก าไม่ ได้อ้างอิ งข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า ความเป็ นที่ นิยมที่ เพิ่ ม ขึ้ นได้หยุดยั้ง กิ จกรรมต่า งเของ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ มก. 1:45) ยิ่งกว่านั้นท่านเขียนเกี่ ยวกับประชาชนที่ฟังพระเยซู
ก่อนที่ พวกเขาประสบกับการรั กษาในข้อ 15 ซึ่ งสะท้อนถึ งลาดับความสาคัญของการ
ประกาศของพระเยซูเหนือการอัศจรรย์ของพระองค์
2. สิ ทธิอานาจของพระเยซู ทจี่ ะยกโทษบาป 5:17-26 (เปรียบเทียบ มธ. 9:1-8; มก. 2:1-12)
ลู ก าบันทึ ก ข้อมู ลเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ อานาจของพระเยซู ใ นอี กด้า นหนึ่ ง ของชี วิตโดยการแสดงถึ ง อานาจของ
พระองค์ที่จะยกโทษบาป ในเหตุการณ์น้ ี การอัศจรรย์เป็ นรองและประเด็นของสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เป็ น

หลัก พระเยซู อา้ งถึ งการเป็ นพระเจ้าโดยการยกโทษบาปของชายคนนั้น การยกโทษบาปเป็ นสิ ทธิ พิเศษ
ของพระเจ้า
5:17

อีกครั้งหนึ่งลูกาเน้นถึงลาดับความสาคัญของพันธกิจการสอนของพระเยซู “พวกฟาริ สีและพวก
อาจารย์สอนธรรมบัญญัติ (ธรรมาจารย์)” ได้มาเพื่อจะฟั งสิ่ งที่พระองค์สอน คนเหล่านี้ ที่
ปรากฎครั้งแรกในลูกาในบทนี้ ก็เป็ นผูป้ กป้ องความเชื่ อดั้งเดิ มของอิ สราเอล พวกฟาริ สี
เป็ นพรรคการเมืองในอิ สราเอล ซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั กันสาหรั บการถื อรั กษาธรรมบัญญัติของ
โมเสสที่เคร่ งครัดของพวกเขาอย่างที่ถูกตีความตามธรรมเนี ยมโดยพวกรับบี คนเหล่านี้
บางคน “หมอ (อาจารย์สอน) ธรรมบัญญัติ” (นัน่ คือ ธรรมาจารย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติ) บาง
ทีเป็ นพวกฟาริ สีแต่บางทีไม่ใช่พวกเขาทั้งหมดที่เป็ น
ลักษณะทางวรรณกรรมนี้ เป็ น การใช้ สองคานามที่ เชื่ อมต่ อกัน ซึ่ งบ่งบอกว่าพวกเขาเป็ น
ยามรักษา (ตัวแทน) ทางศาสนา และไม่ได้หมายถึ งว่าผูน้ าทางศาสนาคนอื่นเขาดหายไป
(“การใช้สองคานามที่เชื่ อมต่อกัน” เป็ นภาษาภาพที่ซ่ ึ งใครคนหนึ่ งแสดงออกถึงแนวคิดที่
ซับ ซ้ อ นโดยการกล่ า วถึ ง สิ่ ง มี ต ัว ตนทั้ง สองและการเชื่ อ มสิ่ ง เหล่ า นั้น เข้า ด้ว ยกัน ด้ว ย
คาเชื่อม) ดังนั้น “พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี” หรื อ “พวกฟาริ สีและอาจารย์สอนธรรม
บัญญัติ” หมายถึงผูน้ าทางศาสนาแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าผูน้ าทางศาสนาคนอื่นเเช่นพวกสะดูสี
นั้นขาดหายไป [385]
“ในอดี ตภาพทางลบอย่างเกิ นควรของพวกฟาริ สีแห่ งระยะเวลาของพันธสัญญา
ใหม่ ไ ด้ถู ก ก่ อให้เกิ ด โดยการจดจ่ อที่ เกื อบเฉพาะที่ ก ารวิจารณ์ ซ่ ึ ง พบได้ใ นการ
บันทึกที่ สัมพันธ์ อย่างดี ที่สุดแล้วสิ่ งนี้ ก่อให้เกิ ดภาพล้อเลี ยน อย่างแย่ที่สุดแล้ว
มันก่อให้เกิดลัทธิ ต่อต้านยิวและการเข้าใจผิดที่รุนแรงถึงการวิจารณ์ต่างเเกี่ยวกับ
พันธสัญญาใหม่เอง ซึ่ งในหลายกรณี น้ นั ก็ได้รับพลังที่เหมาะสมของสิ่ งเหล่านั้น
เท่านั้นเมื่ อมันถู กตระหนักว่าสิ่ งเหล่ า นั้นถู กมุ่งไปที่ สิ่งที่ บางที เป็ นกลุ่ มที่ ได้รับ
การนับถืออย่างสู งที่สุดในสังคมชาวยิว”[386]
“พร้ อมกับพวกรั บบีน้ นั บุคคลที่คุน้ เคยอย่างใกล้ชิดกับสถานะของเรื่ อง ณ เวลา
นั้นคงได้แยะแยะเยรู ซาเล็มว่าเป็ นตาบลที่แยกจากส่ วนที่ เหลื อทั้งหมดของยูเดี ย
อย่างที่ลูกาทาอย่างชัดเจนในหลายโอกาส (ลก. 5:17; กจ. 1:8; 10:39)”[387]
ลูกามองว่าอานาจของพระเจ้ามาจากภายนอกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ยน. 5:1-19)
พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ท าการอัศ จรรย์ด้วยธรรมชาติ แ บบพระเจ้า ของพระองค์ พระองค์ส ละ
อานาจเหล่านั้นไว้ ณ การบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ ตรงกันข้ามพระองค์ทาการอัศจรรย์ต่างเด้วย

อ านาจของพระวิ ญ ญาณของพระเจ้า ผู ้อ ยู่ เ หนื อ พระองค์ แ ละในพระองค์ ในฐานะ
ผูเ้ ผยพระวจนะ
“ทาไมลู ก จะกล่ า วว่า ‘ฤทธิ์ เดชขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ อยู่กบั พระองค์เพื่ อที่ จะ
รักษาโรคได้’ ถ้าพระเยซู สามารถรักษา ณ เวลาใดก็ตาม ภายใต้เงื่ อนไขใดก็ตาม
และ ณ การใช้ดุลยพินิจของพระองค์เองเพียงลาพัง? ข้อความนี้ เป็ นที่เข้าใจได้ถา้
เรามองว่าการรักษาเป็ นสิ ทธิ พิเศษสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าพระบิดาผูซ้ ่ ึ งบางครั้งให้
อานาจของพระองค์ที่จะรักษาและ ณ เวลาอื่นก็ยบั ยั้งมันไว้”[388]
ในกิ จการของอัครทูต ลูกาจะเน้นว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันอยู่บนและในผูเ้ ชื่ อทุกเคน
ในทุกวันนี้ และพระองค์ทรงเป็ นแหล่งแห่ งอานาจของเราอย่างที่พระองค์ทรงเป็ นแหล่ ง
แห่งอานาจของพระเยซู
5:18-19 เหตุการณ์น้ ีได้เกิดขึ้นในคาเปอรนาอุม (มก. 2:1) แม้วา่ ข้อเท็จจริ งนั้นไม่ตรงประเด็นสาหรับลูกา
อีกครั้งหนึ่ งรายละเอียดอื่นเในการบันทึกของท่านเพิ่มการแตะต้องแห่ งความเป็ นจริ งต่อ
มัน
“หลังคาก็สูงไม่กี่ฟุตและโดยค้อมตัวลงและการยึดมุมต่างเของที่นอน แค่ผา้ นวม
บุหนาอย่างที่มีในปั จจุบนั ในภูมิภาคนี้ พวกเขาก็สามารถหย่อนคนป่ วยลงไปโดย
ปราศจากอุปกรณ์ของเชือกหรื อสายใด เเพื่อจะช่วยเหลือพวกเขา . …
“พวกเขาจาต้องแค่ขดู ดินจากส่ วนของหลังคาเหนื อ ลูวัน [ระเบียง] หยิบหนาม
และกิ่ งไม้ส้ ันเและหย่อนที่ นอนลงไประหว่างท่อนไม้ ณ พระบาทของพระเยซู
เป้ าหมายได้บ รรลุ พวกเขาก็ ส ามารถซ่ อ มหลัง คาให้ เป็ นเหมื อ นแต่ ก่ อ นอย่า ง
รวดเร็ วได้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีความประทับใจที่วา่ สิ่ งที่ปกคลุมอย่างน้อยของ
ระเบียง ก็ไม่ได้ทามาจากดินแต่จากวัสดุที่สามารถหยิบได้ง่ายเ มันอาจได้เป็ นแค่
เครื่ องปูลาดหยาบเช่นผนังและหลังคาของกระท่อมของชาวตุรกีหรื อมันอาจได้ทา
มาจากกระดานหรื อแม้ก ระทัง่ แผ่นหิ น (และเช่ นนั้นข้า พเจ้า ได้เห็ นมาแล้ว ) ที่
สามารถถูกย้ายอย่างรวดเร็ วได้”[389]
5:20

ความกระตือรื อร้นที่เพื่อนสี่ คนของคนง่อยแสวงหาที่จะนาเขาไปต่อพระพักตร์ พระเยซู แสดงถึง
ความเชื่อของพวกเขา กล่าวคือ ความเชื่ อถือของพวกเขาที่วา่ พระเยซู สามารถ รักษาเขาได้
อย่า งไรก็ ตาม คนป่ วยก็ ดูเหมื อนจะมี ค วามเชื่ อในพระเยซู เช่ นกัน หาไม่ แล้ว เขาคงไม่
อนุญาตให้เพื่อนเของเขาที่จะทาอย่างที่พวกเขาทา บางทีลูกาไม่ได้อา้ งอิงถึงความเชื่ อของ

คนง่อยอย่างชัดแจ้ง เพราะว่าที่จะทาอย่างนั้นอาจได้ทาให้การเน้นของท่านที่อานาจของ
พระเยซู ลดลง พระเจ้าตอบสนองต่อความเชื่ อของคนอื่นเ เมื่อพวกเขานาเพื่อนที่มีความ
จาเป็ นของพวกเขาไปยังพระองค์ดว้ ยการอธิ ษฐานเช่นเดียวกับด้วยตัวบุคคล
“… มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะคิดว่าบาปของชายคนนั้นได้รับการยกโทษ ถ้าเขาไม่มี
ความเชื่อของเขาเอง”[390]
เราไม่ควรถื อว่าการรักษาทางกายภาพและการยกโทษฝ่ ายวิญญาณเป็ นข้อเสนอ “อย่างใด
อย่า งหนึ่ ง ” ตรงกันข้า ม การยกโทษแท้รวมถึ ง การฟื้ นฟู ท้ งั หมดในทุ ก เด้า นของชี วิ ต
พระเยซูทา “ทั้งและ” สาหรับชายคนนี้อย่างมีพระคุณแม้วา่ บ่อยครั้งแล้วพระเจ้าไม่ได้ฟ้ื นฟู
ผูค้ นไปสู่ สุขภาพที่ดีทางกายภาพ บางคนก็ไม่รับจนกระทัง่ หลังจากความตาย
“ในสังคมที่มีธรรมเนี ยมแบบไม่ใช่ตะวันตกทั้งหลายนั้น อาณาเขตของยาชี วภาพ
ก็ไม่ได้ถูกทาให้แตกต่างจากอาณาเขตของศาสนา การเมืองและชี วิตทางสังคมที่
กว้างขึ้นพร้อมกับผลลัพธ์ที่การรักษาอาจรวมหรื อเรี ยกร้องการแก้ปัญหาของการ
ไร้ระเบียบฝ่ ายวิญญาณและทางสังคม ดังนั้นเราไม่ควรประหลาดใจที่วา่ พระเยซู
อ้า งอิ ง ถึ ง สภาพจิ ต สั ง คมใหม่ และสถานะฝ่ ายวิญ ญาณของชายคนนี้ แทนที่ จ ะ
อ้างอิงถึงการนาเสนอทางกายภาพของเขา หรื อเราไม่ควรจินตนาการว่าในบางแง่
นั้นการยกโทษเป็ นการเตรี ยม (เท่านั้น) สู่ การรักษาที่จะมา”[391]
“การอัศจรรย์กลายมาเป็ นการเปรี ยบเทียบสาหรับความรอด การอัศจรรย์ท้ งั หมด
ของพระเยซูควรถูกมองในแง่น้ ี”[392]
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พวกผูน้ าทางศาสนานั้นถูกต้อง พระเจ้ าเท่ านั้น “สามารถยกโทษบาปได้” อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ไม่เต็มใจที่จะทาการสรุ ปที่วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า
“เมื่อใดก็ตามที่ลูการายงานสิ่ งที่ใครคนหนึ่ งกาลังคิด ตามปกติแล้วคาแนะนาจาก
พระเยซูก็ติดตามมา”[393]
“อนึ่ งลูกาค่อนข้างชอบคาถามที่ข้ ึนต้นด้วย 'ใคร? และอ้างอิงถึงพระเยซู (7:49;
8:25; 9:9, 18, 20; 19:3)”[394]
“การหมิ่นประมาทต่ออีกคนหนึ่ งหมายถึงที่จะกล่าวชัว่ ร้ายเกี่ยวกับเขา (ดู 1 คร.
4:13; ทต. 3:2; 2 ปต. 2:2; ยด. 8) แต่การหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าไม่ใช่แค่การ

สาปแช่ งพระนามของพระองค์เท่านั้น แต่เป็ นความพยายามที่แย่งชิ งสิ ทธิ์ ที่เป็ น
ของพระผูส้ ร้างเท่านั้น”[395]
“สิ่ งที่ถูกกล่าวถึงที่นี่คือการคัดค้านในแง่ที่รุนแรงที่สุดต่อการกระทาของพระเยซู
แห่ งการทาการป่ าวประกาศถึงการยกโทษของพระเจ้าที่ซ่ ึ งในการเข้าใจของพวก
เขานั้นพระเจ้า ได้ส งวนไว้ใ นฐานะเป็ นสิ ท ธิ พิ เศษของพระองค์เองส าหรั บ วัน
สุ ดท้าย”[396]
5:22-23

ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ พระเยซูอาจได้มีความเข้าใจถ่องแท้ที่พิเศษสู่ สิ่งที่พวกผูว้ ิจารณ์ของพวก
เขากาลังคิด (เปรี ยบเทียบ มธ. 9:3; มก. 2:6) มันง่ายกว่าที่จะกล่าวว่า “บาปต่างเ ของท่าน
ได้รับการยกโทษแล้ว” เพราะว่าไม่มีใครสามารถหักล้างการอ้างนั้นได้ แน่นอนว่าในอีกแง่
หนึ่ง การอ้างทั้งสองก็ยากอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่าการรักษาและการยกโทษ ทั้งสอง ก็
เรี ยกร้องอานาจที่เหนือธรรมชาติ

5:24

พระเยซู ทาสิ่ งที่ดูเหมือนยากกว่าเพื่อจะพิสูจน์วา่ พระองค์สามารถทาสิ่ งที่ดูเหมือนง่ายกว่าได้อีก
ด้วย นี่ เป็ นครั้งแรกที่ลูกาบันทึกว่าพระเยซู เรี ยกพระองค์เองว่า “บุตรมนุ ษย์” ลูกาใช้ชื่อ
เรี ยกนี้ 26 ครั้งและในทุกเกรณี พระเยซู ใช้มนั เพื่อจะบรรยายถึ งพระองค์เอง (ยกเว้นใน
กจ. 7:56 ที่ที่สเทเฟนใช้มนั เกี่ยวกับพระองค์) นี่เป็ นชื่อเรี ยกของพระเมสสิ ยาห์พร้ อมกับ
ความหมายโดยนัยที่ชดั เจนเกี่ ยวกับความเป็ นพระเจ้า (ดนล. 7:13-14) เนื่ องจากว่าบุตร
มนุษย์เป็ นผูพ้ ิพากษาและผูป้ กครองที่เป็ นพระเจ้า มันก็ปกติที่วา่ พระองค์จะมีอานาจที่จะยก
โทษ มัน สอดคล้อ งเท่ า นั้น ส าหรั บ พระเยซู ที่ จ ะอ้า งถึ ง ความเป็ นพระเจ้า เนื่ องจากว่า
พระองค์เพิ่งได้แสดงถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์โดยการยกโทษบาปของชายคนนั้น
พระองค์จะพิสูจน์มนั โดยการรักษาเขา

5:25-26

คนง่อยตอบสนองด้วยความเชื่ อ “ทันที” (คากรี ก พาราเฆรมา) ต่อคาสั่งของพระเยซู เปลหามได้
หามชายคนนั้นและตอนนี้ชายคนนั้นหามเปลหาม
“ความสามารถของคนง่ อยที่จะเริ่ มต้นการดาเนิ นแห่ งชี วิตของเขาใหม่เป็ นภาพ
ของสิ่ งที่พระเยซู ทาเมื่อพระองค์ช่วยให้รอด ข่าวสารของพระองค์เป็ นข่าวสารที่
ปลดปล่อย”[397]
ทุกเคนที่อยูท่ ี่นนั่ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเนื่องจากสิ่ งที่พระเยซู ได้ทา หนึ่งในเป้ าหมาย
ของลูกาคือที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและที่จะหนุ นใจให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะทาอย่าง
เดียวกันในพระกิตติคุณนี้ และในกิจการของอัครทูต (เปรี ยบเทียบ 2:20) การตอบสนองที่

ประหลาดใจของฝู ง ชนท าให้ ร ะลึ ก ถึ ง การตอบสนองอย่ า งเดี ย วกั น ของผู ้ค นใน
วันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 2:11-12; เปรี ยบเทียบ ลก. 7:16; 13:17; 18:43; กจ. 3:9; 8:8) บางที
ลู กาหมายถึ ง ที่ จะดึ งความสนใจของผูอ้ ่านไปยัง “วันนี้ ” ซึ่ งเป็ นถ้อยคาสุ ดท้ายและเป็ น
ถ้อยคาแรกที่ พระเยซู กล่าวเมื่อพระองค์ป่าวประกาศความสาเร็ จของอิสยาห์ 61:1-2ก
(4:21) “วัน” ของการปรากฎตัวของพระเมสสิ ยาห์ ได้มาถึ งแล้วและพยานต่างเต่อการ
อัศจรรย์น้ ีก็เป็ นพยานต่อมันแม้วา่ อย่างไม่รู้ตวั
การเน้นของลูกาในการบันทึกของท่านถึงเหตุการณ์น้ ี อยูท่ ี่สิทธิ อานาจของพระเยซู และการยอมรับของผูค้ น
ถึงมัน พวกเขากล่าวว่า “วันนี้ เราได้เห็ นสิ่ งที่เหลื อเชื่ อ (คากรี ก พาราดอคซิ อา – เหมือนขัดกัน )” พวกเขา
หมายถึงว่านัน่ ได้เป็ นพยานถึงเหตุการณ์ต่างเที่นาพวกเขาไปสู่ การสรุ ปที่ไม่มีเหตุผลอย่างชัดเจนว่าพระเยซู
ทรงแตกต่างจากมนุ ษย์ธรรมดา ลูกเน้นถึ งภารกิ จที่ต่อเนื่ องของพระเยซู อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ กิ จการของ
อัครทูต)
“เรื่ องราวแห่งการค้นหาทั้งสามปรากฏแต่เนิ่ นเในการบันทึกเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซู ในลูกา 5
และ 7 เรื่ องราวทั้งสามปรากฏอีก ณ ตอนปลายของการเดินทางไปยังเยรู ซาเล็มของพระเยซู ในลูกา
17 18 และ 19 ดังนั้นเรื่ องราวเหล่านั้นปรากฎแต่เนิ่ นเและท้ายเในการบันทึกเกี่ยวกับพันธกิจของ
พระเยซู ก่อนการไปถึ งเยรู ซาเล็มของพระองค์ แนวโน้มที่ จะใส่ วงเล็บพันธกิ จของพระเยซู ด้วย
เรื่ องราวประเภทนี้ ก็บ่งบอกถึ งความสาคัญของการเผชิ ญหน้าเหล่านี้ ในกิ จกรรมรวมของพระเยซู
[398]
“เรื่ องราวการค้นหา” เป็ นเรื่ องราวที่ซ่ ึ งใครคนหนึ่งเข้าหาพระเยซูในการค้นหาถึงบางสิ่ งที่สาคัญอย่างมากต่อ
สวัสดิภาพของมนุษย์ จากเรื่ องราวการค้นหาทั้งเก้าในหมวดพระกิตติคุณสัมพันธ์ เจ็ดเรื่ องก็อยูใ่ นลูกาและสี่
ในเจ็ดนี้ก็เฉพาะต่อลูกา
3. ท่ าทีของพระเยซู ต่อคนบาป 5:27-32 (เปรียบเทียบ มธ. 9:9-13; มก. 2:13-17)
ลูกาวาดภาพพระเยซูที่ให้พระคุณของพระเมสสิ ยาห์เหนือผูค้ นที่หลากหลายคือ คนถูกผีสิง คนโรคเรื้ อน คน
ง่อยและตอนนี้ คนเก็บภาษี พระองค์ได้ปลดปล่อยเชลยเหล่านี้ จากวิญญาณที่มุ่งร้าย ความไม่สะอาดตลอด
ชี วิต ความพิ การทางร่ า งกาย และตอนนี้ ก ารเนรเทศทางสั งคมและวัตถุ นิยม อี ก ครั้ งหนึ่ ง พวกฟาริ สี ก็
ปรากฎตัว ในกรณี ของเลวี พระเยซู ไ ม่ไ ด้จดั เตรี ย มการยกโทษเท่า นั้นแต่จดั เตรี ย มการสามัคคี ธ รรมกับ
พระองค์เองอีกด้วย เหตุการณ์น้ ี แสดงถึ งประเภทของผูค้ นที่พระเยซู เรี ยกมายังพระองค์และอธิ บายถึ งการ
ทรงเรี ยกพวกเขาของพระองค์ ท่าทีของพระเยซู ต่อคนบาปเป็ นเชิ งบวกและตรงกันข้ามกับท่าทีทางลบของ
พวกผูน้ าทางศาสนาที่มีต่อพวกเขา

5:27-28 “เลวี” (มัทธิว) เป็ น “คนเก็บภาษี” (“เจ้าของร้านเหล้า” AV) อย่างไรก็ตาม เขาไม่ใช่ หั วหน้ า คน
เก็บภาษีอย่างที่ศกั เคียสเป็ น (19:2) หรื อตัวบทก็ไม่ได้กล่าวว่าเขาร่ ารวยแม้วา่ เขาดูเหมือน
จะร่ ารวย อย่างไรก็ตาม พวกฟาริ สีและพวกยิวธรรมดาส่ วนใหญ่ดูถูกเขาเนื่ องจากอาชี พ
ของเขา เขาเก็บภาษีจากพวกยิวเพื่อรัฐบาลโรมันอันไม่เป็ นที่ นิยมและเพื่อนคนเก็บภาษี
หลายคนของเขาก็ทุจริ ต คนเก็บภาษี เป็ นความเที ยบเท่าทางสังคมกับ “แมงดาและผูใ้ ห้
ข้อมูล”[399]
“ภาษี ที่ จ ัดเก็ บ โดยเลวีอาจได้อ ยู่ที่ ก ารจราจรบนทางหลวงหรื อการจราจรข้า ม
ทะเลสาบ”[400]
“เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสังเกตว่าฉบับทัลมุดแยกแยะสองประเภทของ ‘คนเก็บภาษี ’
คือ คนเก็บภาษีโดยทัว่ ไป (กับบาย) และ มอคเฮส หรื อ มอคซา ผูเ้ ป็ น ดูอานิเออร์
หรื อเจ้าหน้าที่ศุลกากร แม้วา่ ทั้งสองประเภทตกอยูภ่ ายใต้การห้ามของรับบี ดูอานิ
เออร์ อย่างเช่นมัทธิ วเป็ น เป็ นเป้ าของการต่อว่าหลัก”[401]
สิ ท ธิ อานาจของพระเยซู ป รากฎชัดในการละทิ้ งทันที และไม่มี เงื่ อนไขของเลวีเกี่ ยวกับ
อาชีพของเขาเพื่อจะติดตามพระเยซู เลวีเชื่อฟังพระเยซู อย่างที่เขาควรได้เชื่ อฟั งและในการ
ท าอย่า งนั้น ก็ ใ ห้แ บบอย่า งทางบวกแก่ ผูอ้ ่ า นของลู ก าที่ จ ะท าตาม (เปรี ย บเที ย บ 5:11)
คาศัพท์ของลูกาเน้นถึงการแตกหักที่เด็ดเดี่ยวของเลวีกบั อาชีพแต่ก่อนของเขา (“สละทิ้งทุก
สิ่ ง”) และชี วิตใหม่ของเขาแห่ งการเป็ นสาวกที่ต่อเนื่ อง อย่างไม่สงสัยแล้ว การตัดสิ นใจนี้
เกี่ยวข้องกับการทาการเสี ยสละทางการเงินและอาชีพ
“เขาได้เหน็ดเหนื่ อยกับการเก็บภาษีจากประชากรที่ลงั เลใจและยินดี ที่จะติดตาม
ผูห้ นึ่ งที่ได้มาเพื่อจะเอาภาระออกไปแทนที่จะวางภาะลงไป ที่จะยกหนี้ แทนที่จะ
บีบบังคับด้วยกาลัง”[402]
5:29-30

ความยินดีของเลวีและแขกที่สังคมไม่ยอมรับของเขาตรงกันข้ามกับ “การบ่น” ของพวกฟาริ สี
และพวกธรรมาจารย์ อาหารร่ วมกันในโลกแถบเมดิเตอร์ เรเนี ยนเป็ นสัญลักษณ์ ของชี วิต
ร่ วมกัน[403] พวกผูน้ าทางศาสนาคัดค้านการกิ นและการดื่ มของพระเยซู และพวกสาวก
ของพระองค์กบั “พวกคนเก็บภาษีและคนบาป” เหล่านี้ เนื่ องจากความเสี่ ยงที่เป็ นไปได้
เกี่ยวกับความเป็ นมลทินทางพิธีกรรมที่พวกเขาประสบโดยการทาอย่างนั้น [404] พวกเขา
จดจ่ อ การวิ จ ารณ์ ข องพวกเขาไปที่ “พวกสาวก” ของพระเยซู แ ทนที่ ที่ พ ระเยซู บางที
เพราะว่าพระเยซู เป็ นที่นิยมอย่างมาก “คนบาป” ต่อพวกฟาริ สีน้ นั เป็ นบรรดาผูท้ ี่ดาเนิ น
ชีวติ นอกความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ในกรณี น้ ี ทีมของพระเยซู ที่เกี่ยวข้องกับพวกคนเก็บภาษี

“ที่จริ งพระเยซูกาลังถูกกล่าวอ้างสาหรับการฝ่ าฝื นธรรมเนียมปฏิบตั ิ ในเมื่อมันคือ
พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ผซู้ ่ ึ งอุปนิสัยของพวกเขาที่ยกประเด็นการสนทนา
ที่ไม่เหมาะสมนั้นเกินขอบเขต”[405]
5:31-32 พระเยซูใช้สุภาษิตที่จะสรุ ปภารกิจของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ บทที่ 15) พระองค์ใช้คาว่า “ชอบ
ธรรม” ในแง่เทียบเคียงและบางทีอย่างถากถางเล็กน้อยเนื่องจากว่าไม่มีใครชอบธรรมอย่าง
แท้จริ ง แม้ว่าพวกเขาฟาริ สีถือว่าพวกเขานั้นชอบธรรม เป็ นพิเศษ บุคคลหนึ่ งต้องยอมรับ
ความจาเป็ นของเขาหรื อเธอที่มีต่อพระเยซู และความชอบธรรมของพระองค์ ก่อนที่บุคคล
นั้นจะได้รับผลประโยชน์จากอานาจของแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ การยอมรับถึงความจาเป็ นนี้ คือ
สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ห มายถึ ง โดย “การกลับ ใจใหม่ ” การกลั บ ใจใหม่ น าไปสู่ ค วามยิ น ดี
เช่นเดี ยวกับชี วิตในลูกา (เปรี ยบเทียบ 15:7, 10, 22-27, 32) ลูกาเน้นถึง “ทรงการเรี ยก”
ทางบวกของ “คนบาปสู่ การกลับใจใหม่” ทั้งในพระกิ ติตคุ ณนี้ และในกิ จการของอัครทูต
ลูกาอ้างอิงถึ งการกลับใจใหม่มากกว่ามัทธิ วหรื อมาระโก (เปรี ยบเทียบ 3:3, 8; 10:13;
11:32; 13:3, 5; 15:7, 10; 16:30; 17:3-4; 24:47)
“การเชื่ อมโยงระหว่าง 5:32 และ 19:10 บ่งบอกว่าทั้งสองนี้ จดั ตั้งการผนวก นัน่
คือเรามีขอ้ ความโดยทัว่ ไปที่คล้ายกันเกี่ ยวกับภารกิ จของพระเยซู ในตอนต้นและ
ตอนท้ายในพันธกิจของพระองค์ ข้อความที่ทาหน้าที่ที่จะตีความพันธกิจทั้งหมด
ที่อยูร่ ะหว่างทั้งสองนั้น”[406]
4. ท่ าทีของพระเยซู ต่อการอดอาหาร 5:33-39 (เปรียบเทียบ มธ. 9:14-17; มก. 2:18-22)
บริ บทของการโต้เถียงนี้ ก็เป็ นอย่างเดี ยวกันกับบริ บทก่อนหน้านี้ คืองานเลี้ยงของเลวี ท่าทีของพระเยซู ต่อ
การอดอาหารเน้นว่าการปรากฎตัวของพระองค์คาดหวังถึงวันแห่งการยินดีในแผ่นดินของพระเจ้า
5:33

พวกผูน้ าทางศาสนา (ข้อ 30; มก. 2:18) และพวกสาวกของพระเยซู (มธ. 9:14; มก. 2:18) ตั้ง
คาถามเกี่ยวกับการอดอาหาร พวกเขาทาอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็ นการปฏิบตั ิอีกอย่างหนึ่ ง
นอกเหนื อจากการกินกับคนบาปที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซู และพวกสาวกของพระองค์น้ นั
ผิดปกติ (เปรี ยบเทียบ 7:34) เนื่ องจากว่าพระเยซู ประกาศการกลับใจใหม่ (ข้อ 32) ทาไม
พระองค์ไ ม่ ไ ด้ค าดหวัง ให้ พ วกผูต้ ิ ดตามของพระองค์ที่ จ ะแสดงออกถึ ง เครื่ องหมายที่
ยอมรั บ ได้ที่ บ่ ง บอกถึ ง มัน ? ค าถามเหล่ า นี้ ท าให้พ ระเยซู แ ละพวกสาวกของพระองค์
ดูเหมือนแตกต่างโดยการเปรี ยบเทียบในเชิ งลบถึงอุปนิ สัยของพวกเขากับอุปนิ สัยของพวก
สาวกของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพวกสาวกของพวกฟาริ สี คนเหล่านั้นทั้งหมดดูเหมือน
จะเห็นอกเห็นใจพระเยซูและก็ชอบธรรม

พันธสัญญาเดิ มเรี ยกร้ องวันเดี ยวเท่านั้นของการอดอาหารกล่ าวคื อวันลบมลทิน (ลนต.
16:29) แต่หลายเปี ผ่านไปการอดอาหารเพิ่มเติมได้กลายมาเป็ นธรรมเนียม เป็ นที่ชดั เจน
ว่ายอห์นและพวกสาวกของท่านอดอาหารเป็ นบางครั้งบางคราว พวกฟาริ สีอดอาหารทุกเ
วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี (เปรี ยบเทียบ 18:12) เช่นเดียวกับอีกสี่ วนั ในการระลึกถึงการ
ถูกทาลายของเยรู ซาเล็ม (ศคย. 7:3, 5; 8:19).[407] พระเยซู ไม่ได้ต่อต้านการอดอาหารแต่
พระองค์วจิ ารณ์การละเมิดของมัน (4:2; 22:16, 18; มธ. 6:16-18)
ลูกาเท่านั้นกล่าวถึงการอ้างอิงถึงพวกผูถ้ ามของพระเยซูต่อการอธิ ษฐาน บางทีท่านทาสิ่ งนี้
เพื่อจะอธิ บายถึงสถานการณ์ต่างเที่ซ่ ึ งการอดอาหารเกิดขึ้นสาหรับผูอ้ ่านของท่าน พวกผู ้
ถามบ่งชี้วา่ พวกสาวกของพระเยซูละเลยการอธิ ษฐานเช่นเดียวกับการอดอาหาร
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พระเยซู เปรี ยบเทียบสถานการณ์ น้ ี กบั การแต่งงานซึ่ งเรี ยกหาความยินดี พระองค์หมายถึ งว่า
พระองค์ ทรงเป็ น “เจ้าบ่าว” ผูไ้ ด้มาเพื่อจะเรี ยกร้องเอาเจ้าสาวของพระองค์คืออิสราเอล
(เปรี ยบเทียบ อสย. 54:5-8; 62:5; ยรม. 2:2; ฮชย. 2:19-20, 23; อสค. 16) พวกสาวกของ
พระองค์เป็ นสหาย (“ผูเ้ ข้าร่ วม”) ของพระองค์ผยู ้ ินดีต่อโอกาสนี้ กบั พระองค์ เพราะฉะนั้น
ที่จะบังคับให้พวกเขาที่จะ “อดอาหาร” ก็ไม่เหมาะสม ดังนั้นพระเยซู ว่ากล่าวพวกผูถ้ าม
ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระเยซู บ่งบอกว่าเจ้าบ่าวจะตาย (“ถูกนาไปจากพวกเขา”) นี่
เป็ นหนึ่งในการพูดเป็ นนัยแต่เนิ่ นเของพระเยซู เกี่ยวกับการตายของพระองค์ จากนั้นพวก
สาวกของพระองค์จะอดอาหาร บางทีพวกเขาได้ทาสิ่ งนี้ หลังจากการถูกตรึ งของพระองค์
แต่ก่อนการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ พวกเขาทามันหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของ
พระองค์และก่อนการเสด็จกลับมายังโลกของพระองค์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ยน. 16:16-24)

5:36

ถัดไปพระเยซูอธิ บายถึ งข้อเท็จจริ งที่ว่าการเสด็จมาของพระองค์ริเริ่ มการแตกหักที่รุนแรงกับ
ธรรมเนี ยมทางศาสนาแต่ก่อนด้วยคาอุ ปมา พระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะปะลัทธิ ยิวแต่ที่จะ
เริ่ มต้นระบบใหม่ ถ้า อิ สราเอลได้ย อมรั บพระเยซู ระบบใหม่น้ ี ค งได้เป็ นอาณาจักรของ
พระเมสสิ ยาห์ แต่เนื่ องจากพวกยิวปฏิ เสธพระองค์ มันได้กลายมาเป็ นคริ สตจักร ในที่สุด
แล้ว มันจะกลายมาเป็ นอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ การเพิ่มระบบใหม่ของพระองค์เข้า
กับลัทธิ ยิวคงมีผลกระทบที่เป็ นอันตรายสองอย่าง มันคงได้ทาลายระบบ “ใหม่” และมัน
จะไม่สงวนระบบ “เก่า” ไว้ มันจะดูเหมือนไม่เข้ากันอีกด้วย การบันทึกของลูกาเท่านั้น
รวมผลกระทบอันแรกที่ ว่ามันจะทาลายระบบใหม่ เป็ นที่ ชดั เจนว่าลู การวมสิ่ งนี้ ไว้เพื่อ
จะช่วยผูอ้ ่านที่เป็ นคริ สเตียนของท่านเห็นว่าอิสราเอลและคริ สตจักรนั้นแตกต่าง
“ประเด็นแท้จริ งคือความเข้ากันไม่ได้ของผ้าสองชิ้ นและความแตกต่างของใหม่
และเก่ าก็ชัดแจ้ง. … ในขณะที่ในมาระโก ข้อบกพร่ องต่างเของลัทธิ ยิวไม่

สามารถถูกซ่อมโดย ‘แผ่นปะ’ ของคริ สเตียนได้ ในลูกา การเน้นอยูท่ ี่ความเป็ นไป
ไม่ได้ของการพยายามที่จะปลูกถ่ายบางสิ่ งที่เป็ นคริ สเตียนเข้ากับลัทธิ ยวิ ”[408]
การตีความอันเป็ นที่นิยมน้อยกว่าอีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่า “เก่า” แสดงถึงความประพฤติของ
พระเยซูในฐานะเป็ นความสาเร็ จแห่งความปรารนาของพระเจ้า และ “ใหม่” เป็ นตาแหน่งที่
ผิดปกติของพวกฟาริ สี
“ที่ จ ริ ง ในตอนนั้น พระเยซู ตี ค วามอุ ป นิ สั ย ของพระองค์ซ่ ึ งน่ า สงสั ย และเป็ น
นวัต กรรมใหม่ ต่ อผูด้ ู บ างคนว่า เป็ นการแสดงออกถึ ง จุ ด ประสงค์โ บราณของ
พระเจ้าที่มาสู่ การเกิดผล ในขณะที่ความเป็ นห่วงของพวกฟาริ สีถูกปฏิเสธไม่ใช่แค่
ว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่แต่ไม่สอดคล้องทีเดียวกับแผนการของพระเจ้าอีกด้วย”[409]
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ตัวอย่างประกอบที่ สองเพิ่มข้อเท็จจริ งที่ ว่า ระบบใหม่ที่พ ระเยซู ได้เสด็จมาเพื่อจะนามาก็ มี
คุ ณสมบัติ ที่ ข ยายตัวโดยธรรมชาติ และระเบิ ดออกอย่า งมี ศ ัก ยภาพ ข่ า วประเสริ ฐและ
คริ สตศาสนาจะขยายไปทั้งโลก ลัทธิ ยิวไม่สามารถรองรับสิ่ งที่พระเยซู นามาได้ เพราะว่า
ลัทธิ ยิวแข็งเกิ นไปเนื่ องจากหลายศตวรรษแห่ งธรรมเนี ยมที่ ได้สะสมมา ที่ นี่การบันทึ ก
ของลูกาก็ใกล้เคียงกับของมาระโกอย่างมาก
ลูกาเท่านั้นรวมข้อความนี้ ไว้ ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าคนส่ วนใหญ่ที่ได้คุน้ เคยกับระบบเก่า
ก็พึงพอใจกับมัน และไม่ชอบระบบใหม่ พวกเขามีแนวโน้มที่จะทึ กทักเอาว่าระบบเก่ า
ดีกว่ า เพราะว่ามันเก่า นี่ ก็เป็ นจริ งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกผูน้ าทางศาสนาชาวยิวผูถ้ ือว่า
คาสอนของพระเยซูน้ นั “ใหม่” และด้อยกว่าสิ่ งที่เก่า
“มี ประเภทของความหลงใหลในสิ่ ง เก่ า ในผูค้ นที่ เคร่ ง ศาสนา ไม่ มีอะไรเคลื่ อนไหวช้าไปกว่า
คริ สตจักร . …
“เราไม่ควรกลัววิธีใหม่เ สิ่ งที่ทามา ตลอด อาจเป็ นเหตุผลที่ดีที่สุดในการหยุดทา สิ่ งที่ ไม่ เคย ทา
มาก่อนอาจเป็ นเหตุผลที่ดีที่สุดในการลองทา. … ในฐานะเป็ นคริ สเตียนขอให้เรามีความระมัดระวัง
ที่วา่ ในความคิดและในการกระทานั้นเราไม่ใช่พวกฝ่ ายขวาที่หวั โบราณในเมื่อเราควรที่จะเป็ นพวก
นักผจญภัยที่กล้าหาญ”[410]

พระเยซูเปรี ยบเทียบสิ่ งต่างเสี่ คู่ที่ไม่เข้ากันในส่ วนนี้ สิ่ งเหล่านั้นคือ การกินและการอดอาหาร ผ้าใหม่และ
เสื้ อเก่า เหล้าองุ่นใหม่และถุงหนังเก่า และเหล้าองุ่นใหม่และเหล้าองุ่นเก่า ประเด็นของพระองค์ก็คือว่า
แนวทาง ใหม่ ของพระองค์ และแนวทาง เก่ า ที่พวกผูน้ ายิวทาตามและสนับสนุ นก็เข้ากันไม่ได้ พวกผูน้ า
ทางศาสนาปฏิเสธที่จะแม้กระทัง่ ลอง แนวทางใหม่ของพระเยซูซ่ ึ งเชื่อว่าแนวทางเก่าของพวกเขาดีกว่า

5. สิ ทธิอานาจของพระเยซู เหนือวันสะบาโต 6:1-5 (เปรียบเทียบ มธ. 12:1-8; มก. 2:23-28)
สองเหตุการณ์สุดท้ายของการเผชิญหน้ากับพวกฟาริ สีที่ลูกาบันทึกเกี่ยวกับข้องการถือรักษาวันสะบาโต วัน
สะบาโตเป็ นหนึ่งในธรรมเนียมหลักของลัทธิ ยิว และการละเมิดของพระเยซู เกี่ยวกับมุมมองทางธรรมเนี ยม
ในเรื่ องการถื อรั ก ษาวันสะบาโตนาความเป็ นปรปั กษ์ของพวกผูน้ าทางศาสนาที่ มีต่อพระองค์น้ ันไปถึ ง
จุดสู งสุ ด นี่คือกรณี ในประเด็นที่วา่ แนวทางใหม่ของพระเยซู ไม่สามารถอยูก่ บั แนวทางเก่าของอิสราเอลได้
การถือรักษาวันสะบาโตมีรากเหง้าของมันไม่ใช่ในธรรมบัญญัติของโมเสเท่านั้นแต่ในการทรงสร้างอีกด้วย
ยิ่งกว่านั้นการเกิ ดขึ้นอีกของมันทุกเวันที่เจ็ดทาให้มนั เป็ นหัวข้อของความสนใจที่ต่อเนื่ อง สิ ทธิ อาจของ
พระเยซูเหนือวันสะบาโตแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ น “เจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต” และดังนั้นก็เป็ น
พระเจ้า
“สิ่ งที่น่าสนใจเกี่ ยวกับการเข้าหาของพระเยซู ก็คือว่าพระองค์ไม่ได้โต้เถี ยงว่ากฎเกณฑ์ที่อดกลั้น
ควรถู กทาให้ผ่อนคลายและท่าที ที่เป็ นอิ สระมากขึ้นควรถู กรั บเอา พระองค์กาลังกล่ าวว่าพวกผู ้
ต่อต้านของพระองค์ได้พลาดประเด็นทั้งหมดของวันที่บริ สุทธิ์ น้ ี ถ้าพวกเขาเข้าใจวันสะบาโต พวก
เขาคงได้เห็ นว่าการกระทาแห่ งความเมตตาอย่างเช่ นการกระทาต่างเของพระองค์ไม่ใช่ แค่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น—สิ่ งเหล่านั้นเป็ นพันธะอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ยน. 7:23-24)”[411]
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มาระโกบันทึกว่าพวกฟาริ สีส่งเสี ยงถามพระเยซู แต่ลูกาบันทึกว่าพวกเขาถามพวกสาวกของ
พระเยซู บางทีพวกเขาทาทั้งสอง ลูกาเลือกที่จะเชื่อมคาถามของพวกเขากับพวกสาวก เป็ น
ที่ชดั เจนว่าตอนนั้นพระเยซู กา้ วเข้ามาและตอบเพื่อพวกเขา (ข้อ 3) ดังนั้นลูกาแสดงแก่
ผูอ้ ่านของท่านถึ งตาแหน่ งของพระเยซู ในฐานะเป็ นเจ้าเป็ นนายผูม้ าเพื่อจะปกป้ องพวก
สาวกของพระองค์ ลูกาเท่านั้นอ้างอิงถึ งพวกสาวกที่ “ขยี้” รวงข้าว “ในมือของพวกเขา”
บางทีเพื่อจะให้ภาพที่ชดั แจ้งมากขึ้นแก่ผอู ้ ่านของท่านถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง
ธรรมบัญญัติอนุญาตให้ประชาชนที่จะเด็ดรวงข้าวจากทุ่งนาขณะที่พวกเขาเดินผ่าน (ฉธบ.
23:25) อย่างไรก็ตาม พวกฟาริ สีเลือกที่จะถือว่าการเด็ดรวงข้าวของพวกสาวกเป็ นการเก็บ
เกี่ ยวและการขยี้รวงข้าวในมือของพวกเขาเป็ นการนวดและการฝั ดร่ อนเช่ นเดี ยวกับการ
เตรี ยมอาหาร พวกฟาริ สีถือว่าการปฏิบตั ิเหล่านี้ท้ งั หมดไม่เหมาะสมสาหรับวันสะบาโต

6:3-4

พระเยซูดึงการเปรี ยบเทียบจากพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 21:1-9) อย่างชัดเจนแล้วพวก
ฟาริ สีได้อ่านเรื่ องราวของดาวิด แต่พวกเขาไม่ได้เห็นสิ่ งที่มนั หมายถึง
“มันเป็ นไปได้ที่ จะอ่ า นพระคัมภี ร์อย่า งพิ ถีพิ ถ ัน ที่ จะรู ้ พ ระคัม ภี ร์จากภายในสู่
ภายนอกตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง ที่สามารถที่จะอ้างคาต่อคาและที่จะผ่านการสอบ

ใดเเกี่ยวกับมัน และกระนั้นก็พลาดความหมายแท้จริ งของมันอย่างสิ้ นเชิ ง ทาไม
พวกฟาริ สีพลาดความหมายไป และทาไมเราพลาดมันอยูบ่ ่อยเ?
“เมื่ อเราอ่านหนังสื อของพระเจ้า เราต้องนาไปสู่ จิตใจที่ เปิ ดออกและใจที่จาเป็ น
และจากนั้นมันจะเป็ นหนังสื อที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลกต่อเราอีกด้วย”[412]
ประเด็นของพระเยซู มีสองอย่าง หนึ่ ง ธรรมเนี ยมตามพิธีกรรมเป็ นรองต่อการปรนนิ บตั ิ
พระเจ้า สิ่ งที่ดาวิดทาก็ตรงข้ามกับการเข้าใจของพวกฟาริ สีเกี่ยวกับสิ่ งที่ธรรมบัญญัติของ
โมเสสเรี ยกร้อง (ลนต. 24:9) กระนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้ประณามเขาสาหรับสิ่ งที่เขาทา
(เปรี ยบเทียบ 2 พศด. 30:18-20) สิ่ งที่พวกสาวกของพระเยซูทาก็ไม่ใช่ตรงกันข้ามกับความ
ตั้งใจของพระเจ้าในธรรมบัญญัติของโมเสส ดังนั้นพวกฟาริ สีไม่ควรประณามพวกเขา
สาหรับสิ่ งที่พวกเขาทา
ทาไมข้อพระคัมภีร์ต่างเไม่ได้ประณามดาวิดสาหรับสิ่ งที่เขาทา? ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น
ไม่ได้ประณามเพราะว่าดาวิดตอบสนองต่อความจาเป็ นของมนุษย์ พระเจ้าอนุ ญาตให้เขาที่
จะละเมิดสิ่ งที่สาหรับพวกฟาริ สีน้ นั ดูเหมือนเป็ นตัวอักษรของธรรมบัญญัติ แต่ไม่ใช่ความ
ตั้งใจแท้จริ งของธรรมบัญญัติโดยปราศจากการประณาม ดังนั้นบุ ตรมนุ ษย์ (ข้อ 5) ผู้
เหนือกว่าดาวิดมีสิทธิ์ ที่จะเพิกเฉยธรรมเนี ยมของฟาริ สีที่ไม่ใช่ธรรมบัญญัติของพระเจ้าใน
การปรนนิบตั ิพระเจ้า
“อย่างที่ดาวิดกระทาในแนวทางนี้ มันจะต้องเป็ นที่เข้าใจว่าเขาตีความหมายความ
ตั้งใจแท้จริ งของน้ าพระทัยที่เขียนไว้ของพระเจ้า และมันควรจะเป็ นที่เข้าใจอีกว่า
เมื่ อบุ ตรมนุ ษ ย์ท าการจัดเตรี ย มส าหรั บพวกสาวกของพระองค์ใ นวันสะบาโต
พระองค์ก็ไม่ได้ละเมิดวันสะบาโต แต่ในฐานะเป็ นเจ้าเป็ นนายเหนื อวันสะบาโตก็
เปิ ดเผยความสาคัญที่แท้จริ งของมัน”[413]
สมมุติวา่ คุณกาลังนัง่ อยูใ่ นยานพาหนะของคุณ ณ ไฟสัญญาณจราจรรอคอยมันที่จะเปลี่ยน
จากแดงไปสู่ เขียว ขณะที่คุณมองกระจกมองหลังของคุณ คุณสังเกตเห็นรถบรรทุกขนาด
ใหญ่เข้ามาใกล้อย่า งรวดเร็ วและน่ ากลัว จากข้างหลัง มันดู เหมื อนหลี กเลี่ ยงไม่ ไ ด้ที่ ว่า
คนขับไม่สามารถหยุดทันเวลาเพื่อจะหลีกเลี่ยงการไถไปยังคุณและผลักคุณสู่ สี่แยกที่ว่าง
เปล่ า คุ ณจะต้องทาการตัดสิ นใจ คุ ณจะนัง่ ที่ นนั่ และรอคอยการชนกันที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้
หรื อคุณจะขับไปข้างหน้าฝ่ าไฟแดงและทาการเลี้ยวซ้ายเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุ พวกฟาริ สี
จะกล่ า วว่ า คุ ณ ควรอยู่ ที่ ที่ คุ ณ อยู่ เพราะว่ า คุ ณ ต้อ งไม่ ข ับ ฝ่ าไฟแดง มัน เป็ นกฎหมาย
พระเยซู จะกล่าวคุณควรขับฝ่ าไฟแดงและออกจากทางของรถบรรทุกที่กาลังมา เพราะว่า

สวัสดิ ภาพของมนุ ษย์สาคัญกว่าการเชื่ อฟั งสัญญาณไฟจราจร ถ้าคุ ณจะต้องเลื อกอย่างใด
อย่างหนึ่ง
“ประเด็นที่องค์พระเยซูกาลังเน้นก็คือว่ามนุ ษย์สาคัญในสายพระเนตรของพระเจ้า
มากกว่าการถือรักษาทางพิธีกรรมใดเ”[414]
6:5

ประเด็นที่ สองก็คือว่า “บุตรมนุ ษย์” (เปรี ยบเทียบ 5:24) เนื่ องจากใครที่พระองค์ทรงเป็ น
(“เจ้านายเหนือวันสะบาโต”) มีสิทธิ์ ที่จะละเมิดวันสะบาโต พระเยซู ไม่ได้ละเมิดวันสะบาโต โดยการทาสิ่ งที่พระองค์ทาแต่พระองค์มีสิทธิ์ ที่ จะทาอย่างนั้น นี่ เป็ นการอ้างอีก อย่าง
หนึ่ ง ถึ งสิ ทธิ อานาจของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการเน้นที่ เราได้เห็ นดาเนิ นไปตลอดส่ วนนี้ ของ
พระกิ ตติ คุณของลู กา พระเจ้าทรงใหญ่กว่าธรรมบัญญัติต่างเที่ พ ระองค์ได้ต้ งั ขึ้ น และ
จากนั้นพระองค์สามารถเปลี่ยนสิ่ งเหล่านั้นได้เมื่อพระองค์เลือกที่จะทาอย่างนั้น
“ดาวิดไม่ยอมให้กฎเกณฑ์ทางลัทธิ ที่จะขวางทางของการบรรลุการทรงเรี ยกของ
พระเจ้า ของเขาแห่ ง การกลายมาเป็ นกษัต ริ ย ์ข องอิ ส ราเอล พระเยซู มี ภ ารกิ จ
ที่คล้ายกันซึ่ งทาให้พระองค์เป็ น ‘เจ้านายเหนื อวันสะบาโต’ คือผูห้ นึ่ งที่ได้รับ
สิ ทธิอานาจที่จะตัดสิ นใจเมื่อกฎเกณฑ์ของวันสะบาโตต้องถูกเพิกเฉยเพื่อจะบรรลุ
จุดประสงค์ที่ยงิ่ ใหญ่กว่าของพระเจ้า”[415]

เหตุการณ์น้ ียกการตระหนักของผูอ้ ่านถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซูไปสู่ ความสู งใหม่ในลูกา
นี่ เป็ นหนึ่ งในเจ็ดเหตุ การณ์ ที่ ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณบันทึ กว่า พระเยซู ได้มาสู่ ความขัดแย้งกับ พวกผูน้ าทาง
ศาสนาชาวยิวเกี่ ยวกับการถื อรักษาวันสะบาโต แผนภูมิขา้ งล่างลงรายการเหล่านั้นในลาดับตามวันเวลาที่
เป็ นไปได้

การโต้ เถียงเกีย่ วกับวันสะบาโต
เหตุการณ์

มัทธิว

มาระโก ลูกา

สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตในกาลิลี

12:1-8

2:23-28 6:1-5

พระเยซูรักษาคนง่อย ณ สระเบธซาธาในเยรู ซาเล็ม

ยอห์ น

5:1-18

พระเยซูรักษาชายที่มือข้างหนึ่งลีบในคาเปอรนาอุม 12:9-14 3:1-6

6:6-11

พระเยซูอา้ งอิงถึงพวกยิวที่เข้าสุ หนัตในวันสะบาโต

7:22-23

พระเยซูรักษาคนตาบอดแต่กาเนิดในเยรู ซาเล็ม

9:1-34

พระเยซูรักษาหญิงหลังโกงในยูเดีย

13:10-17

พระเยซูรักษาชายที่เป็ นโรคบวมน้ าในเพอเรี ย

14:1-6

6. ท่ าทีของพระเยซู ต่อวันสะบาโต 6:6-11 (เปรียบเทียบ มธ. 12: 9-14; มก. 3:1-6)
เหตุ การณ์ น้ ี เกิ ดขึ้ นในวันสะบาโตที่ แตกต่างออกไปจากวันสะบาโตในส่ วนที่มาก่อน (ข้อ 6) จงสังเกต
คาศัพท์ที่คล้ายกันที่ลูกาใช้เพื่อจะแนะนาทั้งสองเหตุการณ์ เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านใส่ มนั ไว้ที่นี่ในการบันทึก
ของท่าน เพราะว่ามันสร้ างแนวคิดของสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เหนื อวันสะบาโต และแม้กระทัง่ ทาให้มนั
คืบหน้าไปกว่าส่ วนที่มาก่อนทา ในฐานะบุตรมนุ ษย์ที่มีสิทธิ อานาจ พระเยซู ป่าวประกาศว่ามันถูกต้องที่จะ
ท าดี ใ นวัน สะบาโต ทั้ง สองเหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ การโต้เ ถี ย งเกี่ ย วกับ ค าถามนี้ : อะไรส าคัญ กว่ า
ธรรมบัญญัติตามพิธีกรรมหรื อความจาเป็ นของมนุษย์?
พวกฟาริ สีเชื่อว่ามันไม่ถูกต้องที่จะทาสิ่ งใดเอย่างแท้จริ งในวันสะบาโต แม้วา่ พวกเขาทาดีเพื่อพวกเขาเอง
แต่ไม่ใช่เพื่อคนอื่นเ อย่างไรก็ตาม พวกเขาอนุญาตมาตรการการช่วยชี วิต การผดุงครรภ์และการเข้าสุ หนัต
ในวันสะบาโต [416] ท่าทีของพระเยซู ต่อวันสะบาโตแสดงให้เห็ นว่าท่าทีของพวกผูน้ าทางศาสนานั้นผิด
พวกเขามีความเมตตาสงสารเล็กน้อยอย่างแท้จริ งสาหรับคนที่ขดั สน พวกเขาไม่รักเพื่อนบ้านของพวกเขา
เหมือนตนเอง
6:6-8

อี กครั้ งหนึ่ งลู กาบันทึ กความเป็ นอันดับหนึ่ ง แห่ ง “การสอน” ของพระเยซู เหนื อการทาการ
อัศจรรย์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 4:15-16, 31-33) ยิ่งกว่านั้นท่านอ้างอิงว่ามันเป็ น “มือ
ขวา” ของชายคนนั้นที่ไร้ประโยชน์ ซึ่ งเป็ นรายละเอียดของความสนใจที่เฉพาะของแพทย์
รายละเอียดนี้แสดงถึงความรุ นแรงของกรณี ของชายคนนั้น คนส่ วนใหญ่ถนัดขวา ณ เวลา
นี้ พวกผูน้ าทางศาสนา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7) กาลังมองหาโอกาสที่จะวิจารณ์ พระเยซู ต่อ
สาธารณะ ซึ่ งเชื่อว่าพวกเขามีกรณี ที่จะต่อต้านพระองค์ บางทีพระเยซู “รู้ความคิดของพวก
เขา” (HCSB) อย่างน้อยก็เพราะว่าความตั้งใจของพวกเขานั้นชัดเจนในตอนนี้ (เปรี ยบเทียบ
5:22) พระองค์อาจได้รู้ถึงความคิดของพวกเขาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ
มอร์ ริสเชื่ อว่าลูกาเน้นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู [417] พระเยซูกระตุน้ ความขัดแย้ง

อย่างมีสติโดยการเรี ยกชายคนนั้นให้ออกมา “ข้างหน้า” สาหรับการรักษา การริ เริ่ มของ
พระองค์แสดงถึงสิ ทธิ อานาจของพระองค์และอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์
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คาถามของพระเยซู มีสองส่ วน ก่อนอื่นพระองค์ถามว่าการทาความดีในวันสะบาโตถูกต้องหรื อ
การทาความชัว่ นั้นถูกต้อง คาตอบชัดเจนก็คือว่าการทาความดี น้ นั ถูกต้องแต่การทาความ
ชัว่ นั้นไม่ถูกต้อง พระเจ้าได้สถาปนาวันสะบาโตเพื่อสวัสดิภาพของมนุ ษย์ ท่าทีแห่ งความ
รักของพระองค์ควรได้แสดงลักษณะของคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาถือรักษาวันนั้น พวกเขา
เช่ นกันควรได้ทาให้มนั เป็ นวันพิเศษสาหรับการอวยพรผูค้ น ส่ วนที่สองของคาถามของ
พระเยซูทาให้มนั เป็ นลักษณะเฉพาะและชี้ ไปยังผลลัพธ์สุดท้ายต่างเของมัน เป็ นที่ชดั เจน
ว่าพระเยซูกล่าวถึงการช่วยชีวติ (คากรี ก ซู เค) ให้รอดจากการทาลายทางกายภาพไม่ใช่
ช่วยจิตวิญญาณจากการลงโทษนิรันดร์
“การเข้าหาของพระเยซู ถึงการถื อรั กษาวันสะบาโตถูกควบคุ มโดยความเชื่ อมัน่
ที่ ว่า ความรั ก ของพระเจ้า เชื่ อมโยงกับ ความรั กของเพื่ อนบ้า นอย่า งแยกไม่ ออก
(ลก. 10:25-37) ดังนั้น สิ่ งที่ไม่ให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านของข้าพเจ้าก็ไม่สามารถให้
เกียรติแด่พระเจ้าได้ และสิ่ งที่ละเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าไว้ในการทนทุกข์ของเขาก็
สามารถเป็ นความชัว่ ได้เท่านั้น”[418]
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มี คาตอบเดี ยวเท่านั้นที่พวกผูน้ าทางศาสนาสามารถให้ได้ มันถูกต้องที่ จะทาความดี และไม่
ถูกต้องที่จะทาความชัว่ ในวันสะบาโต อย่างไรก็ตาม พวกเขาปฏิ เสธที่จะตอบเพราะว่า
คาตอบของพวกเขาคงได้ให้การรับรองของพวกเขาแก่พระเยซู ที่จะรักษาชายคนนั้นอย่าง
แท้จริ ง พวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะทาอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะสงวนการละเว้น
ทางธรรมเนียมของพวกเขาไว้จากกิจกรรมต่างเในวันสะบาโต พระเยซู ดาเนิ นการที่จะทา
ความดี และรักษามือของชายคนนั้น แต่พระองค์ทาอย่างนั้นโดยปราศจากการปฏิ บตั ิการ
งานทางกายภาพใดเ ในฐานะเป็ นการกระทาที่ พระเยซู ปฏิ บตั ิ การ ไม่มีสิ่ งไหนที่ พวก
ผูว้ ิจารณ์สามารถชี้ ถึงเพื่อว่าพวกเขาสามารถประณามพระองค์ได้ วิธีแห่ งการรักษานี้ ช้ ี ไป
ยัง พระเยซู ที่ เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะซึ่ ง ถู ก ส่ ง มาจากพระเจ้า เป็ นอย่างน้อยและไปยังการที่
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเป็ นอย่างมาก
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อย่างที่สามารถเป็ นที่เข้าใจได้ การตอบสนองของพวกผูว้ ิจารณ์ของพระเยซู น้ นั รุ นแรง “เดือด
ดาล” หรื อ “โกรธจัด ” แปลค ากรี ก อะนอยอา ซึ่ งอ้า งอิ ง ถึ ง ความโกรธที่ ไ ม่ มี ส ติ
(เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:9)

“พระองค์ทาให้พวกผูน้ าทางศาสนาอับอายและรักษาชายคนนั้นทั้งหมด ณ เวลา
เดียวกันโดยปราศจากแม้กระทัง่ ละเมิดธรรมบัญญัติของพวกฟาริ สี จึงไม่แปลกใจ
ที่วา่ สถาบันทางศาสนาเดือดดาลและแสวงหาวิธีที่จะขจัดพระองค์”[419]
ข้อ 11 เป็ นจุดสู งสุ ดของส่ วนนี้ ของลูกาที่อธิ บายถึงการเริ่ มต้นของการโต้เถียงของพระเยซู กบั พวกผูน้ าทาง
ศาสนา (5:12-6:11) เหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นเกือบสองปี ก่อนการถูกตรึ งของพระเยซู [420] ลูกาไม่ได้กล่าวว่า
เหตุการณ์น้ ีได้นาพวกเขาที่จะวางแผนการตายของพระเยซูอย่างที่มทั ธิ วและมาระโกกล่าว ความเข้มข้นของ
ความขัดแย้งไม่ได้ทาให้ลูกาสนใจมากเท่ากับสิ ทธิ อานาจสิ ทธิ์ ขขาดองพระเยซูเหนือพวกศัตรู ของพระองค์
ค. การสอนพวกสาวกของพระองค์ ของพระเยซู 6:12-49
ลูกาให้ภาพรวมแห่ งพันธกิ จของพระเยซู แก่ผอู ้ ่านของท่าน (4:14-5:11) และจากนั้นนาเสนอความสัมพันธ์
ของพระเยซู กบั พวกผูต้ ่อต้านของพระองค์ (5:12-6:11) ถัดไปลูกาบรรยายถึงความสัมพันธ์ของพระเยซู กบั
พวกสาวกของพระองค์ (6:12-49) ท่านเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาของท่านเพื่อจะระบุถึงพวกสาวกก่อนและจากนั้น
ท่านสรุ ปสิ่ งที่พระเยซูสอนพวกเขา
มีความคล้ายกันบ้างระหว่างการบันทึกของลูกาและการบันทึกเกี่ยวกับโมเสสที่ข้ ึนไปบนภูเขาซี นายเมื่อท่าน
ได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าและจากนั้นลงมาและสอนมันแก่ประชาชน (อพย. 19; 32; 34).[421] บางที
ลูกาตั้งใจให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะตระหนักถึงความสาเร็ จของเฉลยธรรมบัญญัติ 18:18 ในความคล้ายกันนี้
1. การเลือกสาวก 12 คน 6:12-16 (เปรียบเทียบ มก. 3:13-19)
ลูกาแนะนาพระเยซูที่สอนพวกผูต้ ิดตามของพระองค์ดว้ ยบทนาถึงพวกสาวกที่สาคัญที่สุดของพระองค์
“สาหรับลูกาแล้วมันสาคัญที่วา่ ระยะที่สาคัญในการก่อตั้งคริ สตจักรจะต้องเป็ นที่เห็นได้ที่นี่ คือการ
เลือกบรรดาผูท้ ี่ อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนของพวกสหายของพระเยซู ต้ งั แต่การเริ่ มต้นแห่ งพันธกิ จของ
พระองค์ผซู ้ ่ ึ งในแง่ที่พิเศษนั้นจะต้องเป็ นพยานถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์และเป็ นผูส้ ่ งสาร
แห่งข่าวประเสริ ฐ”[422]
6:12

การเลื อกสาวกสิ บสองคนของพระเยซู ตามหลังความขัดแย้งของพระองค์กบั พวกผูน้ าชาวยิว
ลูกาบ่งชี้ ว่าความเป็ นปรปั กษ์มีส่วนในการตัดสิ นใจของพระเยซู ที่จะใช้ “ตลอดทั้งคืนใน
การอธิษฐาน” ก่อนการเลือกพวกอัครทูต เนื่องจากความเป็ นปรปั กษ์ที่เพิ่มขึ้น มันก็จาเป็ น
ที่ว่าพระองค์รับคาแนะนาจากพระบิดาของพระองค์ในการเลื อกนี้ “ภูเขา” (หรื อเนินเขา)
เป็ นสถานที่ตามธรรมเนี ยมที่จะอธิ ษฐานเนื่ องจากว่ามันจัดเตรี ยมการแยกตัวให้ และความ
สู งของมันให้ความรู ้สึกที่พิเศษถึงความใกล้ชิดต่อพระเจ้าแก่บุคคลที่อธิ ษฐาน ลูกาเท่านั้น

อ้า งอิ ง ถึ ง การเฝ้ าอธิ ษ ฐานตลอดทั้ง คื น ของพระเยซู มันแสดงถึ ง การพึ่ ง พาที่ มี ส ติ ข อง
พระเยซู ที่พระเจ้าซึ่ งเป็ นการเน้นที่พิเศษในพระกิ ตติคุณที่สาม คริ สตจักรเริ่ มแรกทาตาม
แบบอย่างของพระเยซู (กจ. 13:2; 14:23; เปรี ยบเทียบ กจ. 1:2, 24-26; 6:6)
“ไม่ มี ที่ อื่น ใดที่ ช่ ว งเวลาแห่ ง การอธิ ษ ฐานที่ ถู ก ค้ า จุ นไว้เช่ นนั้น ถื อ ว่า เป็ นของ
พระเยซู กิจการของอัครทูต 1:2 จัดตั้งความเท่าเทียมกันระหว่างการอธิ ษฐานที่นี่
และการนาพาของพระวิญญาณ”[423]
6:13-16

พระเยซู เลื อกสาวกสิ บสองคนจากกลุ่มที่ใหญ่ข้ ึนของบรรดาผูเ้ รี ยนรู ้ ที่ได้ติดตามพระองค์ไป
รอบเ (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:2-4; กจ. 1:13)
“มันเป็ นไปได้ที่วา่ การเลือกจานวนที่จากัดที่จะมาเป็ นสหายที่ใกล้ชิดและต่อเนื่ อง
ของพระองค์ได้กลายมาเป็ นความจาเป็ นต่อพระคริ สต์ สื บเนื่ องจากความสาเร็ จ
อย่างมากของพระองค์ในการดึงดูดพวกสาวก”[424]
ลูกาเท่านั้นอ้างอิงว่าพระเยซู ทรงเรี ยก “อัครทูต” (ตามตัวอักษรคือ ผูท้ ี่ถูกส่ งไป นัน่ คือ ตัว
แทนที่ได้รับสิ ทธิ อานาจ) สิ บสองคน ลูกาใช้คาศัพท์น้ ี หกครั้งในพระกิ ตติ คุณนี้ (6:13;
9:10; 11:49; 17:5; 22:14; 24:10) และ 28 ครั้งในกิจการของอัครทูต ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
คนอื่นเแต่ละคนใช้มนั แค่ครั้งเดียว ข้อเท็จจริ งนี้ สะท้อนถึงความสนใจที่ต่อเนื่ องของท่าน
ในภารกิ จที่ พ ระเยซู ไ ด้เริ่ ม ต้น และดาเนิ นต่ อไปผ่า นทางอัค รทู ตเหล่ านี้ และคริ ส ตจัก ร
ทั้งหมด (กจ. 1:1-2) ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู เลือก “อัครทูต 12 คน” ณ เวลานี้ บางทีแนะนา
ถึงความต่อเนื่ องในแผนการแห่ งความรอดของพระเจ้า เพราะว่าในแง่หนึ่ งนั้นอัครทูต 12
คนได้แทนที่บุตรชาย 12 คนของอิสราเอล (ยาโคบ) อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าว่าหลายจุดของ
ความไม่ต่อเนื่ องกับ อิ ส ราเอลนั้นส าคัญพอ เ กัน และทาให้ก ารท าให้เท่ า เที ย มของ
อิสราเอลและคริ สตจักรเป็ นไปไม่ได้ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 2)
รายชื่อของลูกามีบุคคลเดี ยวกันเหล่านั้นอย่างที่มทั ธิ วและมาระโกให้แก่เราพร้อมกับความ
หลากหลายของลาดับ ยิง่ กว่านั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าบางคนมีสองชื่ อ (ซี โมน/เปโตร ธัดเดอัส/
ยูดาส บุตรหรื อน้องของยากอบ และซี โมนชาวคานาอัน/ซี โมนพรรคชาตินิยม) ลูกาเท่านั้น
บันทึกว่ายูดาสอิสคาริ โอทกลายมาเป็ นผูท้ รยศ

มธ. 10:2-4

มก. 3:16-19

ลก. 6:14-16

กจ. 1:13

1.

ซีโมนเปโตร

ซีโมนเปโตร

ซีโมนเปโตร

เปโตร

2.

อันดรู ว์

ยากอบ

อันดรู ว์

ยอห์น

3.

ยากอบ

ยอห์น

ยากอบ

ยากอบ

4.

ยอห์น

อันดรู ว์

ยอห์น

อันดรู ว์

5.

ฟี ลิป

ฟี ลิป

ฟี ลิป

ฟี ลิป

6.

บารโธโลมิว

บารโธโลมิว

บารโธโลมิว

โธมัส

7.

โธมัส

มัทธิว

มัทธิว

บารโธโลมิว

8.

มัทธิว

โธมัส

โธมัส

มัทธิว

9.

ยากอบบุตรอัลเฟอัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส

ยากอบบุตรอัลเฟอัส

ยากอบบุตร
อัลเฟอัส

10.

ธัดเดอัส

ธัดเดอัส

ยูดาสบุตรหรื อ
น้องชายของยากอบ

ยูดาสบุตรหรื อ
น้องชายของยากอบ

11.

ซีโมนชาวคานาอัน

ซีโมนชาวคานาอัน

ซีโมนพรรคชาตินิยม ซีโมนพรรค
ชาตินิยม

12.

ยูดาสอิสคาริ โอท

ยูดาสอิสคาริ โอท

ยูดาสอิสคาริ โอท

“มันไม่ได้ใช้คนที่ยงิ่ ใหญ่ที่จะสร้างพยานที่ดี และที่จะเป็ นพยานถึงข้อเท็จจริ งของ
คริ สตจักรก็เป็ นธุ รกิจหลักของพวกอัครทูต. …
“ไกลจากการเสี ยดายที่วา่ ทุกคนไม่ใช่เปโตรและยอห์น ตรงกันข้ามมันเรื่ องราวที่
จะขอบพระคุณเพราะว่ามีความหลากหลายของของประทานท่ามกลางนักประกาศ
แรกเของข่าวประเสริ ฐ ในฐานะกฎโดยทัว่ ไป มันไม่ดีเมื่ อทุกคนเป็ นผูน้ า คน

เล็กน้อยก็เป็ นที่ตอ้ งการเช่นเดียวกับคนที่ยิ่งใหญ่ สาหรับธรรมชาติของมนุ ษย์น้ นั
มี ด้า นเดี ย ว และคนเล็ ก น้อ ยมี คุ ณความดี แ ละของประทานที่ พิ เ ศษต่ า งเ และ
สามารถทาบางสิ่ งดีกว่าพี่นอ้ งที่ถูกเฉลิมฉลองมากกว่าของพวกเขา”[425]
2. การรวมตัวของประชาชน 6:17-19 (เปรียบเทียบ มธ. 5:1-2)
ความคล้ายกันต่างเระหว่างคาเทศนาบนภูเขาในมัทธิ ว 5-7 และสิ่ งที่ลูกาบันทึกใน 6:20-49 ดูเหมือนที่จะ
บ่งบอกว่าลูกาย่อคาเทศนานั้น อย่างไรก็ตาม บทนาสู่ สองส่ วนนี้ได้นานักศึกษาหลายคนแห่ งพระคัมภีร์ตอน
เหล่านี้ ที่จะสรุ ปว่าพระเยซู ให้คากล่าวที่แตกต่างกันสองอย่างในโอกาสที่แตกต่างกัน ความกลมกลืนของ
บทนาก็เป็ นไปได้และนี่ จะชี้ ไปยังคาเทศนาเดี ยวที่ลูกาแก้ไขอย่างเอาจริ งเอาจังมากกว่าที่ มทั ธิ วได้แก้ไข
[426] มัทธิ วเขียนว่าพระเยซูอยูบ่ นเชิงเขาเมื่อพระองค์นาเสนอคาปราศรัย (มธ. 5:1) แต่ลูกากล่าวว่าพระองค์
อยู่ “บนที่ราบแห่ งหนึ่ ง” (ข้อ 17) “ยูเดีย” ที่นี่อา้ งอิงถึงทั้งหมดของปาเลสไตน์ (เปรี ยบเทียบ 3:1; 4:44)
สถานที่ที่พระเยซูให้คาเทศนานี้เป็ นปั ญหาหลักในการทาให้การบันทึกทั้งสองกลมกลืนกัน [427]
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูได้ข้ ึนไปบนภูเขาใกล้กบั คาเปอรนาอุมเพื่อจะอธิ ษฐานตลอดคืน (ข้อ 12) ในตอนเช้า
นั้นพระองค์ได้เลือกสาวกสิ บสองคน (ข้อ 13; เปรี ยบเทียบ มก. 3:13-14) จากนั้นพระองค์ได้ลงไปยัง “ที่ราบ
แห่งหนึ่ง” ที่ที่พระองค์พบ “มหาชน” ที่มา “เพื่อจะฟังพระองค์” และรับการรักษา (ข้อ 17-19) ลูกาบอกเราว่า
พวกเขามาไกลจาก “ยูเดียและเยรู ซาเล็ม” ไปยังทางใต้และ “เมืองไทระและเมืองไซดอนซึ่ งเป็ นเมืองชายฝั่ง
ทะเล” ไปยังทิศเหนือ(ข้อ 17) สถานที่ต้ งั นั้นตามที่ลูกาบรรยายก็อยูใ่ กล้คาเปอรนาอุม[428] เป็ นที่ชดั เจนว่า
ถัดไปนั้นพระเยซูได้กลับขึ้นไปบนเชิงเขาเพื่อจะไปจากมหาชน (มธ. 5:1ก) ที่นี่พวกสาวกของพระองค์มาหา
พระองค์และพระองค์สอนพวกเขา (มธ. 5:1ข-2)
เมื่อคาเทศนาคืบหน้าไป ผูค้ นมากขึ้นได้ทาการเดินทางขึ้นไปบนเชิงเขาและเริ่ มต้นที่จะฟั งสิ่ งที่พระเยซู กาลัง
สอน (มธ. 7:28; ลก. 7:1; เปรี ยบเทียบ มธ. 7:24; ลก. 6:46-47).[429] ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า
สถานที่ที่พระเยซูประกาศอาจได้เป็ นที่ราบในเขตภูเขา (เปรี ยบเทียบ อสย. 13:2; ยรม. 21:13).[430] ข้าพเจ้า
เชื่อว่าคาเทศนาสองกัณฑ์เป็ นกัณฑ์เดียวอย่างแท้จริ ง
“ฤทธิ์ เดชซ่ านออกจากพระองค์” (ข้อ 19) อ้างอิงถึ งฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ถูกสาแดงออกใน
พันธกิจของพระเยซู
การเน้นของลูกาในส่ วนนี้ อยูท่ ี่คาวิงวอนที่กว้างขวางของพระเยซู พร้อมกับความเต็มใจของพระองค์ที่จะให้
พระองค์เองอย่างอิสระเพื่อจะช่วยเหลือบรรดาผูท้ ี่มาหาพระองค์เนื่องด้วยความจาเป็ น
3. คาเทศนาบนภูเขา 6:20-49

ฉบับของลูกาเกี่ยวกับคาปราศรัยที่สาคัญนี้ที่มุ่งไปที่พวกสาวกของพระเยซูเป็ นหลักก็ส้ ันกว่าของมัทธิ วอย่าง
มาก (มธ. 5:3-7:29) ลู กานาเสนอคาสั่งสอนของพระเยซู ที่มีต่อพวกสาวกของพระองค์ (6:20-49) ว่า
ตามหลังการเลือกสาวกสิ บสองคนของพระองค์ทนั ที (6:12-16) ข้อ 17 ถึง 19 เป็ นการเปลี่ ยนผ่าน การ
บันทึกของมัทธิวมี 137 ข้อในขณะที่ลูกามีแค่ 30 ข้อ การบันทึกทั้งสองเริ่ มต้นด้วยสุ ขคติ มีเนื้ อหาโดยทัว่ ไป
อย่างเดี ยวกัน และจบลงด้วยคาอุ ป มาเดี ย วกันต่ างเ อย่า งไรก็ตาม ลู กาแก้ไขคาสอนที่ มี การวิงวอนต่ อ
คน ยิวอย่างเด่ นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของพระเยซู เกี่ ยวกับธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่ งเป็ น
“เรื่ องราวตามกฎหมาย” ส่ วนเหล่านี้มีความสาคัญน้อยกว่าสาหรับผูฟ้ ังแห่งคริ สเตียนชาวต่างชาติเป็ นหลัก
“การรวมคาเทศนาของลู กาในรู ปแบบที่เกี่ ยวข้องกับพวกต่างชาติ แสดงให้เห็ นว่าข่าวสารนั้นไร้
กาลเวลา”[431]
นักอรรถาธิ บายบางคนอ้างอิงถึ งส่ วนนี้ พระกิ ตติคุณของลูกาว่าเป็ น “คาเทศนาบนที่ราบ” พวกเขาบางคน
เชื่ อว่ามันเป็ นคาเทศนาที่ แตกต่างจากคาเทศนาบนภูเขาซึ่ งได้ให้มาในโอกาสที่แตกต่างและในสถานที่ที่
แตกต่างดังกล่าวข้างต้น คนอื่นเเชื่อว่ามีคาเทศนาเดียวเท่านั้น แต่พวกเขาใช้ชื่อนี้ เพื่อจะแยกแยะฉบับนี้ ของ
คาเทศนาจากฉบับของมัทธิ วที่พวกเขาเรี ยกว่า “คาเทศนาบนภูเขา” ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามันเป็ นคาเทศนาเดียวกัน
และชอบที่ จะเรี ย กมันว่า ค าเทศนาบนภู เขาเพื่ อจะหลี ก เลี่ ย งความหมายโดยนัย ของค าเทศนาสองกัณฑ์
เนื่ องจากภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน คาเทศนาบน “ภูเขา” สามารถถูกเรี ยกว่าคาเทศนาบน “ที่
ราบ” ได้อย่างไร? บางทีสถานที่คือที่ราบ (ที่ราบสู ง) บนภูเขา (เนินเขา)[432]
“คาเทศนาบนภูเขาจัดตั้งหลักการต่างเที่ควรควบคุมพวกสาวกระหว่างเวลาแห่งการขาดหายไปของ
พระองค์ในขณะที่ยงั คงถูกปฏิเสธโดยโลก มันคงจะโง่เขลาที่จะกล่าวว่ามันประยุกต์ใช้กบั ยุคพันปี
เท่านั้น เพราะว่ามันทานายถึงสภาพต่างเที่จะไม่มีอยูท่ วั่ ไปในตอนนั้น”[433]
การเลือกต่ างๆของพวกสาวก 6:20-26
มัทธิ วบันทึกสุ ขคติเก้าอย่าง แต่ลูการวมไว้สี่อย่างเท่านั้น มัทธิ วไม่ได้ให้วิบตั ิต่างเ แต่ลูกาบันทึ กสี่ อย่าง
สุ ขคติสี่อย่างนาหน้าวิบตั ิสี่อย่าง และสุ ขคติต่างเคล้ายกันกับวิบตั ิต่างเในความคิด สุ ขคติเป็ นเชิ งบวกและ
วิบตั ิต่างเเป็ นเชิงลบอย่างสอดคล้อง (เปรี ยบเทียบ สดด. 1; อสย. 5:8-23)
สาวกสองประเภทถูกกล่าวถึ งตลอดส่ วนนี้ ของคาเทศนาคือ “คนยากจนและคนถูกกดขี่ ” และ “คนร่ ารวย
และคนอันเป็ นที่นิยม” ประเภทแรกสามารถคาดหวังให้พระเจ้าที่จะตอบสนองต่อความจาเป็ นต่างเของ
พวกเขาได้ แต่ประเภทที่สองควรคาดหวังการพิพากษาของพระเจ้า การเปรี ยบเทียบเรี ยกร้องให้พวกสาวกที่
จะพิ จารณาว่า กลุ่ ม ไหนที่ พ วกเขาต้องการที่ จะอยู่ใ น สุ ข คติ ต่า งเของมัท ธิ วเป็ นจริ ย ธรรมมากกว่า ใน
หลักการ และบรรยายสิ่ งที่สาวกของพระเยซูควรจะเป็ น สุ ขคติของลูกาบรรยายถึงสภาพที่เป็ นจริ งของสาวก

สองประเภทและผลลัพ ธ์ ต่ า งเของสภาพเหล่ า นั้น สุ ข คติ เป็ นการยอมรั บ ถึ ง สภาพที่ ดีข องการเป็ นอยู่
(เปรี ยบเทียบ สดด. 1:1; สภษ. 14:21; 16:20; 29:18) สุ ขคติเหล่านั้นไม่เห็นคุณค่าของค่านิ ยมของโลกโดย
การยกย่องสิ่ งที่โลกดูถูกและปฏิเสธสิ่ งที่โลกยกย่อง [434]
สุ ขคติต่างๆ 6:20-23 (เปรียบเทียบ มธ. 5:3-10)
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เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกของพระเยซู เป็ นเป้ าหลักของการสั่งสอนของพระองค์ในคาเทศนานี้
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 13-19)
“เป็ นสุ ข” (คากรี ก มาคาริ ออส) ในบริ บทนี้ บรรยายถึงสภาพที่เป็ นสุ ข (หรื อพึงพอใจ) ของ
ใครคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ ง พระเจ้าได้ประทานความโปรดปรานที่ พิเศษแก่ เขา [435] ผูอ้ ่า นดั้งเดิ ม
ชาวกรี กของลูกาคงได้คุน้ เคยกับคานี้
“อย่างดั้งเดิมนั้น ในการใช้ของคากรี ก คานี้บรรยายถึงสภาพที่เป็ นสุ ขของพวกพระ
เหนือการทนทุกข์และการตรากตราต่างเของโลก”[436]
พวกสาวกที่ “ยากจน” คือบรรดาผูท้ ี่สละสิ่ งที่โลกนาเสนอให้เพื่อที่จะติดตามพระเยซู อย่าง
สัตย์ซื่อ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 33:29; สดด. 2:12; 32:1-2; 34:8; 40:4; 84:12; 112:1) พวก
สาวกบางคนของพระเยซู ได้ทาสิ่ งนี้ แล้ว (เปรี ยบเทียบ 5:11, 28) พวกสาวกเช่นนั้นพึ่งพา
พระเจ้าสาหรับความจาเป็ นต่างเของพวกเขาอย่างเป็ นคุณลักษณะแทนที่จะพึ่งพาพวกเขา
เองหรื อโลก ตอนพระคัมภีร์ที่คล้ายกันในมัทธิ วอธิ บายถึง ความยากจนฝ่ ายวิญญาณ นั้น
กล่าวคือ การตระหนักถึงความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณของบุคคลหนึ่ งอยู่ที่รากของการคิดของ
สาวกที่ยากจนทางกายภาพนี้ (“ยากจนด้านจิตวิญญาณ” มธ. 5:3)
“พวกเขาพึ่งพาพระเจ้าและพวกเขาต้องพึ่งพาพระองค์เพราะว่าพวกเขาไม่มีอะไร
ของพวกเขาเองที่จะพึ่งพาได้ … คนร่ ารวยของโลกนี้ บ่อยครั้งก็พ่ ึงพาตนเอง”
[437]
ส่ วนที่สองของสุ ขคติแต่ละอย่างอธิ บายว่าทาไมบุคคลที่ถูกกล่าวถึ งได้รับพรหรื อเป็ นสุ ข
พวกสาวกที่ละทิ้งทรัพย์สมบัติของระบบโลกในปั จจุบนั เพื่อที่จะติดตามพระเยซู อย่างสัตย์
ซื่ อก็มีพระสัญญาของพระเยซู ที่วา่ พวกเขาชื่ นชมผลประโยชน์ต่างเของระบบโลกที่กาลัง
จะมากล่าวคือ อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ พวกสาวกของพระเยซู ควรจะยากจนในตอนนี้
กระนั้นก็มีส่วนในอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ที่กาลังมามากกว่าร่ ารวยในตอนนี้ และไม่มี
ส่ วนในอาณาจักรในอนาคตนั้น

“สังคมมนุษย์ทาให้โครงสร้างของความอยุติธรรมและการกันออกไปนั้นถาวร แต่
พระเจ้าแทรกแซงในด้านของคนที่ถูกกดขี่ ผลกระทบที่แตกหักของการแทรกแซง
นี้ถูกนาเสนออยูบ่ ่อยครั้งในลูกาในฐานะเป็ นการกลับด้านของโครงสร้างต่างเของ
สังคมคือบรรดาผูท้ ี่มีอานาจ สถานะและความร่ ารวยก็ถูกทาให้ตกต่ าและบรรดา
ผูท้ ี่ปราศจากสิ่ งเหล่านั้นก็ถูกยกขึ้น การกลับด้านนี้ ถูกป่ าวประกาศไว้ในแมกนิ ฟิแคท (1:51-53) การล้มคว่าที่คล้ายกันของระบบที่ถูกสถาปนาไว้ได้ถูกคาดหวังไว้
ในค าพยากรณ์ ข องสิ เมโอนว่า พระเยซู ‘เป็ นเหตุ ใ ห้หลายคนในพวกอิ ส ราเอล
ล้มลงหรื อลุกขึ้น’ (2:34)”[438]
“ณ คุณค่าตามที่อา้ งนั้น มันดูเหมือนว่าพระเยซู ทาพระสัญญาครอบคลุ มแห่ งความ
รอดและพระพรแก่ใครก็ตามและทุกเคนที่อยูใ่ ต้เส้นความยากจน (6:20) บางคน
ได้รับเอาการตีความเช่ นนั้นและได้รู้สึกถึ งการทรงเรี ยกพิเศษที่จะมุ่งเป้ าพันธกิ จ
ของพวกเขาไปยังคนที่ ถูก กดขี่ ในมุ ม มองนี้ คนยากถู กมองว่าเป็ นประชากรที่
เลือกสรรของพระเจ้า แม้วา่ พวกเขาทนทุกข์ในโลกนี้ และบางทีเพราะว่าพวกเขา
ทนทุกข์ในตอนนี้ พวกเขาก็สามารถคาดหวังพระพรที่มีสง่าราศีในโลกที่จะมาถึ ง
ได้ และผูส้ นับสนุนมุมมองนี้เชื่อว่าในโลกนี้ ประชากรของพระเจ้าควรทาทุกเสิ่ ง
ที่ เ ป็ นไปได้ที่ จ ะท าให้ ก ารทนทุ ก ข์ ข องคนยากจนบรรเทาลง ในแนวทางนี้
อาณาจักรของพระเจ้าก็ถูกขยายออก”[439]
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การติดตามพระเยซู ในฐานะพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวข้องกับการรู ้ สึกหิ วบางโอกาสอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม พระเยซู สัญญาถึงความพึงพอใจสู งสุ ดแก่บรรดาผูท้ ี่เลือกการเป็ นสาวก ต่อ
บรรดาผูท้ ี่ขดั สน การเป็ นสาวกในตอนนั้นและตอนนี้ บางครั้งได้เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องใน
การให้เงิ นเพื่ อว่าบุ ค คลหนึ่ งจะใช้เพื่ ออาหารได้ บางครั้ งพวกนัก ศึ กษาที่ เตรี ยมตัวเพื่ อ
พัน ธกิ จ จะต้อ งด าเนิ น ชี วิ ต ด้วยการแบ่ ง สรรเพี ย งเล็ก น้อ ยเพื่ อ จะจ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น เที่
เชื่อมโยงกับการอุทิศตนของพวกเขาต่อการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและรับใช้พระองค์
ในทานองเดี ยวกัน การเป็ นสาวกเกี่ ยวข้องกับการร้ องไห้และการโศกเศร้า แต่การหัวเราะ
จะมาในที่สุด อีกครั้งหนึ่ งสภาพของแผ่นดิ นของพระเจ้าก็ถูกกล่าวถึ ง ในแง่หนึ่ ง สาวก
จะต้องยินดีอยูเ่ สมอ (1 ธส. 5:16) อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึ่ ง บาปที่ลอ้ มรอบเราและความ
แข็งกระด้างของใจของผูค้ นที่เราแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐด้วยนั้นก็เป็ นแหล่งที่ต่อเนื่ องของ
ความโศกเศร้า ความหิ วและการร้องไห้บ่อยครั้งก็มากับความยากจน (ข้อ 20)

6:22-23

รู ปแบบที่หลากหลายของการห่ มเหงจะหลี กทางแก่ “รางวัล” สุ ดท้ายและ “ความยินดี ” ที่เป็ น
ผลลัพธ์ จงสังเกตถึงความคืบหน้าทางตรรกะในข้อ 22 คือ จากความเกลียดชังสู่ การขับไล่

(นัน่ คือ การคว่าบาตรและการกันออกไปทางสังคม [440]) สู่ การดูถูกและสุ ดท้ายสู่ การลอบ
สังหารตัวบุคคล ลูกาบันทีกไว้ในกิจการของอัครทูตว่ารู ปแบบเหล่านี้ ท้ งั หมดของการข่ม
เหงได้โจมตีคริ สเตียนเริ่ มแรก จดหมายฝากของพันธสัญญาใหม่เตือนคริ สเตียนเกี่ยวกับ
สิ่ งเหล่านั้นอีกด้วย (เช่น 1 ยน. 3:13; 1 ปต. 4:14; ยก. 2:7) ไม่เพียงแต่พวกผูเ้ ผยพระวจนะ
สมัยโบราณเท่านั้นแต่พระเยซู เองด้วยได้ประสบกับการข่มเหงเหล่านี้ พวกสาวกสามารถ
คาดหวังถึงอย่างเดียวกันได้ ในที่สุดพระเจ้าจะแก้ต่างพวกเขาและให้รางวัลพวกเขาสาหรับ
ความสัตย์ซื่อของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 12:37, 42-44; 18:1-8)
การใช้ “บุตรมนุษย์” ที่นี่ก็สาคัญเนื่ องจากว่ามันรวมแนวคิดของพระเยซู ในฐานะพระเจ้า
และมนุษย์ การเป็ นสาวกเกี่ยวข้องกับการอุทิศตนต่อพระเยซูในฐานะพระเจ้า-มนุษย์ พวก
สาวกผูไ้ ด้ยินสุ ขคติ น้ ี เป็ นครั้ ง แรกก็ยงั ไม่ได้ประสบกับการข่มเหงอย่างมากเพื่อเห็ นแก่
พระเยซู แต่พวกเขาจะประสบในไม่ ช้า “ในสวรรค์” จดจ่อที่ จุดหมายสู งสุ ดของสาวก
“สวรรค์” เป็ นการกล่าวทางเลือกสาหรับ “พระเจ้า” ที่ลูกาและพระเยซูใช้อยูบ่ ่อยเ
วิบัติต่างๆ 6:24-26
6:24

วิ บ ัติ ต่ า งเตรงข้า มกับ สุ ข คติ ต่ า งเทั้ง ในเนื้ อ หาและในโครงสร้ า งของตอนพระคัม ภี ร์
(เปรี ยบเทียบ 1:53) สิ่ งเหล่านั้นกล่าวต่อสาวกเหล่านั้นผูป้ ฏิ เสธที่จะสละทุกสิ่ งเพื่อจะ
ติดตามพระเยซู หรื อผูเ้ ผชิ ญหน้ากับการทดลองที่จะถอยกลับจากการติดตามพระองค์อย่าง
สัตย์ซื่อ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 46-49) ส่ วนนี้ ของคาเทศนาเริ่ มต้นด้วยถ้อยคาแห่ งความตรงกัน
ข้ามที่หนักแน่นคือ แต่ (คากรี ก เพลน) “วิบตั ิ” หมายถึง “อนิจจา” (NEB) หรื อ “น่ากลัวแค่
ไหน” (TEV) และมันแนะนาถึ งการแสดงออกถึ งความสงสารที่มีต่อบรรดาผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้
การพิพากษาของพระเจ้า[441]
พวกสาวกผูเ้ ลื อกความร่ า รวยในปั จ จุ บ ัน เหนื อการเข้า ส่ ว นกับ บุ ต รมนุ ษ ย์ก็ น่า สงสาร
เพราะว่า พวกเขาไม่ สามารถคาดหวัง ความร่ ารวยมากขึ้ นจากพระหัตถ์ของพระองค์ใ น
อนาคต บริ บทอธิ บายว่าพระเยซู ไม่ได้ประณามคนร่ ารวยสาหรับการที่ร่ ารวย พระองค์
เตื อ นบรรดาผู ้ที่ เ ลื อ กความร่ า รวยในปั จ จุ บ ัน ด้ว ยการสู ญ เสี ย การอุ ทิ ศ ตนที่ สิ้ น เชิ ง ต่ อ
พระองค์ใ นฐานะพวกสาวกของพระองค์ ความมัง่ คัง่ ทดลองผูค้ นให้คิ ดว่าพวกเขาไม่
ต้องการสิ่ งใดนอกเหนือจากเงิน (เปรี ยบเทียบ 12:19)
“ความร่ ารวยเกือบจับกุมบรรดาผูท้ ี่ครอบครองมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (18:25) ใน
ชุดที่เทียมเท็จของค่านิยมและความจงรักภักดีที่เกี่ยวข้องมุมมองที่ส้ ันลงที่ซ่ ึ งความ

รั กที่ มีสาหรั บสิ่ งต่ างเของโลกพิสูจน์ว่ายิ่ง ใหญ่กว่า ความปรารถนาที่ มีสาหรั บ
อาณาจักรของพระเจ้า (18:23)”[442]
6:25

อย่างคล้ายกันนั้น การกิ นอย่างดีและการหัวเราะก็ไม่ผิดในพวกมันเอง อย่างไรก็ตาม ถ้าบุคคล
หนึ่งตัดสิ นใจที่จะไม่ติดตามพระเยซูเพราะว่าเขาชอบท้องที่อิ่มกว่าและความสุ ขที่ใหญ่กว่า
ที่เขาเชื่อว่าเขาคงได้มีถา้ เขาติดตามพระเยซู เขาก็ทาการเลือกที่แย่ เขาเป็ นคนโง่เนื่ องจาก
สละสิ่ ง ที่ เ ขาไม่ ส ามารถสู ญ เสี ย ได้ เ พื่ อ จะได้ รั บ สิ่ ง ที่ เ ขาไม่ ไ ด้ ส ามารถรั ก ษาไว้ไ ด้
(เปรี ยบเทียบ อสย. 65:13-14; ยก. 4:9)

6:26

ความตรงกันข้ามของการประสบกับการข่มเหง (ข้อ 22-23) คือการให้ทุกเคน “กล่าวถึงคุณอย่าง
ดี” พวกสาวกที่คน้ พบว่าทุกเคนคิดว่าทุกสิ่ งที่พวกเขากาลังทานั้นไม่มีปัญหาก็จาเป็ นที่จะ
ตรวจสอบการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเยซู คริ สต์ โดยธรรมชาติแล้วในระดับหนึ่ งนั้นผู้
ไม่ เ ชื่ อ ไม่ เ ห็ น ด้ว ยและต่ อ ต้า นบรรดาผู ้ที่ ท าตามน้ า พระทัย ของพระเจ้า อย่ า งสั ต ย์ซื่ อ
เพราะว่าพวกเขาถือค่านิ ยมที่แตกต่าง ประสบการณ์ ของพระเยซู (การปฏิเสธ การต่อต้าน
การข่มเหง การถอดถอน) คือสิ่ งที่พวกสาวกทั้งหมดของพระองค์สามารถคาดหวังที่จะถอด
แบบในระดับ หนึ่ ง
พวกผูเ้ ผยพระวจนะเท็จ มัก ได้รับเสี ย งชื่ นชมอย่า งกว้า งขวาง
(เปรี ยบเทียบ ยรม. 5:31)

ความประพฤติของพวกสาวก 6:27-38 (เปรียบเทียบ มธ. 5:43-48; 7:1-2)
การอธิ บ ายของพระเยซู ถึ ง ความส าคัญ ของความชอบธรรมแท้เ ป็ นหั ว ใจของค าเทศนาบนภู เ ขา
อย่างที่มทั ธิ วบรรยายมัน (มธ. 5:17-7:12) ตามลูกานั้น ความจาเป็ นของความรักคือหัวใจของคาเทศนานี้
มัทธิ วรายงานว่าพระเยซูกล่าวถึงความชอบธรรมแท้ในความสัมพันธ์กบั สามสิ่ งคือ พระคัมภีร์ (มธ. 5:17-48)
พระบิดา (มธ. 6:1-18) และโลก (มธ. 6:19-7:12) ลูกาละเว้นคาสอนของพระเยซูในเรื่ องความสัมพันธ์ของ
ความชอบธรรมแท้ต่อพระบิดาซึ่ งรวมถึงคาแนะนาเกี่ยวกับ การเอาหน้า (มธ. 6:1) การให้ทาน (มธ. 6:2-4)
การอธิ ษฐาน (มธ. 6:5-15) และการอดอาหาร (6:16-18) ส่ วนแรกของส่ วนเหล่านี้ วางหลักการพื้นฐาน และ
สามส่ วนสุ ดท้ายกล่ าวถึ งสิ่ งที่ เรี ยกว่า “เสาหลักทั้งสามแห่ งความศรัทธาของชาวยิว ” ลูกาบันทึกคาสอน
บางอย่างของพระเยซูในหัวข้อเหล่านี้ในที่อื่นเในพระกิตติคุณของท่าน
ในส่ วนที่กล่าวถึ งความสัมพันธ์ของความชอบธรรมแท้ต่อพระคัมภีร์ ลูกาบันทึ กหนึ่ งในการเปิ ดเผยของ
พระเยซู เท่านั้น ท่านรวมคาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าในเรื่ องความรัก (มธ. 5:43-47)
และความสาคัญของการรักพี่น้อง (มธ. 7:1-5) ณ จุ ดนี้ ลูกาข้ามการอธิ บายของพระเยซู ถึงมุ มมองของ
พระองค์เกี่ ยวกับพันธสัญญาเดิ ม และการเปิ ดเผยของพระองค์เกี่ ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าในเรื่ องการ

ฆาตกรรม การล่วงประเวณี การหย่าร้าง คาสาบาน การแก้แค้น และการสรุ ปของพระองค์เกี่ยวกับหน้าที่ของ
สาวก
อย่างที่เราได้สังเกตก่อนหน้านั้น หนึ่ งในความห่ วงใยหลักของลูกาอย่างที่ชดั เจนจากการเลื อกเนื้ อหาของ
ท่านก็คือความห่ วงใยของท่านที่ มีต่อประชาชน ท่านไม่ได้เสนอคาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับความรั กที่
ตรงกันข้ามกับการบิดเบือนพันธสัญญาเดิมของรับบีอย่างที่มทั ธิ วนาเสนอ (มธ. 5:43-44) ตรงกันข้ามท่าน
เน้นถึงคาสั่งเชิ งบวกของพระเยซู กฎทองซึ่ งมัทธิ วรวมไว้ในภายหลังในฉบับคาเทศนาของท่าน (มธ. 7:12)
ลูกาบันทึ กพระเยซู ที่ระบุการกระทาทั้งเจ็ดที่ เปิ ดเผยถึ งความรักแท้ในสาวก การกระทาเหล่ านี้ ท้ งั หมดก็
เป็ นไปไม่ได้ที่จะก่ อให้เกิ ดโดยธรรมชาติ สิ่ งเหล่ านั้นเรี ยกร้ องการทาให้สามารถที่ เหนื อธรรมชาติ การ
แสดงออกถึงประเภทของความรักนี้ เปิ ดเผยถึงความชอบธรรมแท้ในสาวก นัน่ คือความชอบธรรมที่มอบให้
โดยพระเจ้าและทาให้มีชีวติ ชีวาโดยพระวิญญาณของพระองค์
“ข้อ 27-31 ระบุถึงอุปนิสัยต่างเที่กลายเป็ นของผูไ้ ด้รับเอาข่าวสารของพระเยซูอย่างเต็มที่ ในขณะที่
ข้อ 31-38 สรุ ปอุปนิสัยเหล่านั้นและพัฒนาพื้นฐานที่เป็ นแรงจูงใจต่างเของสิ่ งเหล่านั้น” [443]
6:27-28

“ความรัก” (คากรี ก อากาเป้ ) เกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความเป็ นห่ วงแท้สาหรับสวัสดิภาพ
ของอีกบุคคลหนึ่ง โดยไม่คานึงถึงความดึงดูดใจหรื อความสามารถของบุคคลนั้นที่จะตอบ
แทนความรัก (เปรี ยบเทียบ รม. 12:14-21) “ศัตรู ” ที่นี่คงเป็ นผูค้ นที่ต่อต้านพวกสาวก
เนื่ องจากการอุ ทิศ ตนของพวกเขาต่ อพระเยซู ที่ จะ “อวยพร” (ค ากรี ก ยูลอกเกเต) ที่ นี่
หมายถึงที่จะขอให้ใครคนหนึ่ งโชคดีซ่ ึ งตรงกันข้ามกับการสาปแช่งหรื อการขอให้ใครคน
หนึ่ ง โชคไม่ ดี “อธิ ษ ฐาน” (ค ากรี ก พรอสซู เ ฆสเธ ซึ่ งเป็ นค าโดยทั่ว ไปส าหรั บ การ
อธิ ษฐาน) ในบริ บ ทนี้ หมายถึ งการขอให้พระเจ้าที่ จะท าดี แก่ พ วกเขาเมื่ อพวกเขาทาชั่ว
แก่คุณ
“การเรี ย กให้ มี ค วามรั ก ต่ อ ศัต รู ใ นตัว ของมัน เองนั้น ไม่ ใ ช่ เ ป็ นแบบคริ ส เตี ย น
โดยเฉพาะอย่างที่บางครั้งถูกยึดมัน่ ไว้”[444]
นอลแลนด์และบาร์ คเล่ยอ์ า้ งตัวอย่างมากมายของการเรี ยกนี้ ที่ให้รักศัตรู ของบุคคลหนึ่ งใน
พันธสัญญาเดิมและในแหล่งทางโลกก่อนสมัยของพระเยซู [445]

6:29-30

พวกสาวกไม่ควรต่อต้านการโจมตีที่รุนแรงของผูต้ ่อต้านของพวกเขา การโจมตีอาจเป็ นการดูถูก
(เปรี ยบเทียบ มธ. 5:39) หรื อการชกอันรุ นแรงที่กราม (คากรี ก ซิ อากอน).[446] ไม่วา่ ใน
กรณี ใด นี่เป็ นการโจมตีที่ตวั บุคคลของสาวก การโจมตีต่อสมาชิ กครอบครัวของเขาอาจ
เรี ยกร้ องการปกป้ องของพวกเขาแม้ว่าไม่ใช่ดว้ ยการกระทาที่เป็ นมากกว่าการป้ องกันที่มี

ต่อผูโ้ จมตี พวกสาวกจาเป็ นต้องป้ องกันพวกเขาเองต่อความหยิง่ ที่บางครั้งปลอมเป็ นความ
กล้าหาญในขณะเดียวกันก็ปกป้ องบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นการดูแลของพวกเขาและพยายามที่จะไม่
ตอบโต้ผโู ้ จมตีมากเกินไป
การเอาเสื้ อคลุ มไป (ค ากรี ก ฮิ มาทิ ออน) บ่ง บอกว่าบริ บทคื อการปล้นที่ ถนน ในการ
โต้เถียงทางกฎหมาย ชุดชั้นใน (คากรี ก คิ ทอน เปรี ยบเทียบ มธ. 5:40) บ่อยครั้งแล้วก็ไปยัง
ผูช้ นะ ลูกาวาดภาพผูป้ ล้นที่เอาเสื้ อคลุมไป บุคคลที่ถูกโจมตีควรนาเสนอชุ ดชั้นใน (เสื้ อ
ชั้นใน) ของเขาแก่ผปู ้ ล้นนั้นอีกด้วย โดยกลับกัน มัทธิ ววาดภาพคดีในศาลที่ซ่ ึ งศัตรู ฟ้อง
สาวกสาหรับชุ ดชั้นในของเขาและสาวกนาเสนอเสื้ อคลุ มของเขา ในส่ วนนี้ ท้ งั หมด ลูกา
บรรยายสิ่ งที่เป็ นแบบฉบับมากกว่าในโลกของต่างชาติและมัทธิ วบรรยายสิ่ งที่เป็ นธรรมดา
มากกว่าท่ามกลางพวกยิว
“คริ สเตียนไม่ควรยับยั้งจากการให้ทรัพย์สมบัติของเขาออกไปด้วยความรัก” [447]
“คาสอนของพระคัมภีร์ตอนนี้ โดยรวมไม่เกี่ ยวข้องกับความเฉยเมยเมื่อเผชิ ญกับ
ความชัว่ ร้ายมากเท่ากับการห่วงใยที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่ง”[448]
ในการยับยั้งจากการทาชัว่ สาวกอาจประสบกับความชัว่ นี่คือแนวทางที่พระเยซูประพฤติ
และสิ่ งที่พระองค์ประสบ (23:34; เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 2:20-24) มันคือสิ่ งที่พระองค์สอน
พวกสาวกของพระองค์ที่จะทาและที่จะคาดหวังอีกด้วย
6:31

คาสั่งที่เกินจริ งนี้สรุ ปหน้าที่ของสาวกเกี่ยวกับการรักศัตรู และทุกคนสาหรับเรื่ องนั้น เราควรเต็ม
ใจและพร้อมที่จะเสี ยสละตัวเราเองและสิ่ งที่เรามีเพื่อสวัสดิภาพของคนอื่นเ “กฎทอง” นี้
ไม่ได้เป็ นของพระเยซูแม้วา่ พระองค์ทาให้มนั เป็ นเชิงบวกและเสริ มกาลังมัน (เปรี ยบเทียบ
โทบิต 4:15; ลนต. 19:18).[449]
“ในการอภิปรายของกรี กเกี่ ยวกับจริ ยธรรม โดยปกติแล้วมัน [กฎทอง] ได้ถูกทา
ให้เป็ นบริ บทภายในจริ ยธรรมแห่ งความคงเส้นคงวาและการพึ่งพาอาศัยกันคือ
กระทาเช่นนั้นเช่นนี้เพื่อที่คุณจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเหมือนกัน” [450]

6:32-34

ถัดไปพระเยซูเปรี ยบเทียบความมีมารยาทต่างเที่ผทู ้ ี่ไม่ใช่สาวกหยิบยื่นให้แก่คนอื่นเกับความมี
มารยาทเหล่านั้นที่พวกสาวกของพระองค์ควรจะหยิบยื่น พระองค์ดาเนินการจากแนวคิด
โดยทัว่ ไปเกี่ยวกับความรัก (ข้อ 32) ไปสู่ การแสดงออกที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้นของมันเช่ น
การทาดี (ข้อ 33) ไปสู่ ตวั อย่างที่เจาะจงของการให้ยืม (ข้อ 34) ประเด็นของพระองค์ก็คือ

ว่าพวกสาวกไม่ควรรักศัตรู ของพวกเขาเท่านั้น แต่รักและแสดงออกถึงความรักของพวกเขา
ต่อเพื่อนเของพวกเขาอีกด้วย มากกว่าคนอื่นทา
การกระทาทั้งเจ็ดที่พระเยซู สั่งในข้อ 27-31 ก็เป็ นดังต่อไปนี้ (1) จงรักศัตรู ของท่าน (2) จง
ทาดีกบั คนที่เกลียดชังท่าน (3) จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน และ (4) จงอธิ ษฐานเผื่อคนที่
ทาร้ายท่าน ยิ่งกว่านั้น (5) อย่าแก้แค้นเมื่อคนอื่นเโจมตีท่าน (6) จงให้แก่ทุกคนที่ขอจาก
ท่าน และ (7) จงปฏิบตั ิต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบตั ิต่อท่าน
ความรักประเภทนี้ทาให้สาวกโดดเด่นในฐานะที่แตกต่าง (ข้อ 32-34) และเป็ นประเภทของ
ความรักที่พระเจ้าสาแดงและช่วยให้พวกสาวกที่จะสาแดง (ข้อ 35)
6:35-36

“แต่” (คากรี ก เพลน) แนะนาความตรงกันข้ามที่หนักแน่ นอีกอย่างหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 23)
แทนที่จะรัก ทาดีและให้ยมื อย่างที่คนอื่นทาด้วยความต้องการที่จะได้รับกลับคืน สาวกควร
ทาสิ่ งเหล่านี้ไม่ใช่ดว้ ยความคิดแห่ งการรับกลับคืน นัน่ คือแนวทางที่พระเจ้าให้และดังนั้น
มันเป็ นแนวทางที่ลูกเของพระองค์ควรให้ พระเยซู สัญญาถึง “รางวัลใหญ่” สาหรับพวก
สาวกที่ทาสิ่ งนี้
“ภายในโลกของลู กานั้น คาถามเกี่ ยวกับการทาการต่อรองกับพระเจ้าคงแทบจะ
ไม่ได้อยูใ่ นส่ วนหน้าในการอภิปรายเกี่ยวกับจริ ยธรรมที่ถูกกล่าวที่นี่ สิ่ งที่สาคัญ
กว่านั้นคงเป็ นวิธีที่พระเยซู ได้ลม้ ล้างกุญแจที่จดั การองค์ประกอบของอาณาจักร
โรมัน กล่าวคือ จริ ยธรรมแบบอุปถัมภ์ จักรพรรดิ เป็ นใยแห่ งพันธะที่ล่วงล้ าและ
ยับยั้งพร้ อมกับแหล่งต่างเที่ถูกวางให้เหมาะสมเพื่อจะรักษาไว้ซ่ ึ ง ดุลยภาพทาง
สัง คม พร้ อมกับ อภิ ช นในทุ ก เหมู่ บ ้า น เมื อง นคร และเขตและของจัก รวรรดิ
โดยรวมที่ได้ให้การนับถือที่ควรแก่พวกเขาในแง่ของบทบาทของพวกเขาในฐานะ
เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ ถ้าพระเจ้าและไม่ใช่จกั รพรรดิ ถูกระบุวา่ เป็ นผูม้ ีพระคุณ ผูอ้ ุปถัมภ์
ที่ยิ่งใหญ่และถ้าประชาชนจะต้องกระทาโดยปราศจากการคานึ งถึงวงเวียนของ
พันธะ จากนั้นการเมื อง (การท าให้ชอบด้วยกฎหมาย การแจกจ่า ยและการใช้
อานาจ) ของจักรวรรดิก็ถูกบ่อนทาลาย”[451]
บุ ต รของพระเจ้า สามารถแสดงถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องพวกเขากับ “ผูส้ ู ง สุ ด ” โดยการ
ประพฤติอย่างที่พระองค์ประพฤติ การใช้ชื่อนี้ สาหรับพระเจ้าก็เน้นถึงตาแหน่งที่ถูกยกขึ้น
ของสาวก ความเมตตาต่อทุกคนควรเป็ นแบบฉบับของท่าทีและการกระทาของพวกสาวก
โดยไม่คานึ งถึ งการไม่สานึ กคุ ณ ความชั่วร้ ายและความเป็ นศัตรู ของผูร้ ับ อย่างที่มนั เป็ น
แบบฉบับของท่าทีและกระทาของพระเจ้าผูใ้ ห้ฝนอย่างต่อเนื่ องแก่คนอธรรมไม่ใช่ แก่คน
ชอบธรรมเท่านั้น การเน้นนี้ สอดคล้องกับความเป็ นห่ วงลูกาที่มีต่อผูค้ นที่มีความจาเป็ น

(เปรี ยบเทียบ 10:25-37) ในอีกด้านหนึ่ ง ความสนใจของมัทธิ วอยู่ในความชอบธรรมที่
สมบูรณ์แบบของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:48; 19:21)
6:37-38

ข้อเหล่านี้ อธิ บายถึงสิ่ งที่มนั หมายถึ ง “จงมีใจเมตตากรุ ณาเหมือนอย่างพระเจ้ามีพระทัยเมตตา
กรุ ณา” สองตัวอย่างแรกเป็ นเชิ งลบและสองตัวอย่างที่ สองเป็ นเชิ งบวก ท่าทีแห่ งการ
พิพากษาไม่ใช่ เมตตากรุ ณา อย่างไรก็ตาม การพิพากษาบางอย่างก็จาเป็ น ดังนั้นพระเยซู
อธิ บายว่าพระองค์หมายถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การกล่าวโทษคนอื่น” โดยเนื้ อแท้แล้วการ
พิพากษาและการกล่าวโทษเป็ นหน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่ ของมนุ ษย์ ตรงกันข้าม บุคคลที่มี
เมตตากรุ ณายกโทษแก่คนอื่นเ ตลอดคาเทศนาบนภูเขา พระเยซู กล่าวถึงอุปนิ สัยระหว่าง
บุ ค คลไม่ใ ช่ ระบบตุ ล าการ การให้แก่ ค นอื่ นเเป็ นอุ ป นิ สัย ที่ เมตตากรุ ณาอี กด้วย สิ่ ง ที่
บุคคลหนึ่งหว่าน ตามปกติแล้วเขาหรื อเธอจะเก็บเกี่ยวไม่วา่ จะเพื่อความชัว่ หรื อเพื่อความดี
(เปรี ยบเทียบ กท. 6:7) พวกสาวกจะค้นพบว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเดียวกันที่
พวกเขาได้ให้อย่างอุดมสมบูรณ์กลับคืนจากพระเจ้าถ้าไม่ใช่จากมนุษย์
“คากล่าวที่นี่อาจดูเหมือนที่จะกล่าวในแง่ของการตอบแทนที่เข้มงวด แต่ความคิด
ก็คือว่าความใจกว้างของมนุ ษย์ก็ได้รับรางวัลโดยความใจกว้างของพระเจ้าไม่ใช่
ด้วยของขวัญที่เท่าเทียมพอดีจากพระเจ้า”[452]
“พวกผูต้ ิดตามของพระเยซู ให้อย่างไม่คิดมูลค่าโดยการปราศจากการดึ งคนอื่นเ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผูท้ ี่ความจาเป็ นไปสู่ บึงแห่ งวงเวียนที่ไม่เคยสิ้ นสุ ด
ของการชาระคืนและหนี้สิน”[453]

คุณลักษณะของพวกสาวก 6:39-49
ในส่ วนที่มาก่อนต่างเของคาเทศนานี้ พระเยซูกล่าวถึงการเลือกต่างเที่พวกสาวกทาและความประพฤติของ
พวกเขา พระองค์กล่ าวถึ งคุ ณลักษณะที่ ซ่ ึ งสิ่ งเหล่ านี้ พลุ่ งออกมาจากอี กด้วย พระองค์ใช้คาอุ ปมา (การ
เปรี ยบเทียบ) ห้าเรื่ องเพื่อจะสอนบทเรี ยนเหล่านี้
คาอุปมาเรื่องคนนาทางตาบอด 6:39-42 (เปรียบเทียบ มธ. 7:3-5)
6:39

ในคาอุปมานี้ เป็ นที่ชดั เจนว่าผูน้ าแสดงถึงสาวกและบุคคลที่ถูกนาคือใครคนหนึ่ งที่สาวกกาลัง
แสวงหาที่จะนาไปสู่ แนวทางแห่งชีวติ ถ้าสาวก “ตาบอด” เขาจะไม่สามารถช่วยคนที่ไม่ใช่
สาวกที่ “ตาบอด” พบทางของพวกเขาได้ ทั้งสาวกและคนที่ไม่ใช่สาวกจะสะดุดอย่างโศก
สลด ในอีกโอกาสหนึ่ง พระเยซูเรี ยกพวกฟาริ สีวา่ ผูน้ าที่ตาบอด (มธ. 15:14) อย่างไรก็ตาม
ที่นี่พระองค์เปรี ยบเทียบพวกสาวกของพระองค์กบั คนนาทางตาบอด พวกสาวกสามารถ

กลายมาเป็ นคนนาทางตาบอดได้ถา้ พวกเขาไม่ทาตามคาสั่งของพระเยซู เกี่ยวกับการรัก (ข้อ
27-38)
“นี่ เป็ นการใช้ค รั้ งเดี ย วเกี่ ย วกับ ค าศัพ ท์คาอุ ปมาเกี่ ย วกับการเปรี ย บเที ย บในคา
เทศนาบนภูเขา แต่ในทั้งการรายงานของมัทธิ วและของลูกาเกี่ยวกับการอภิปราย
นั้นก็มีการประยุกต์ใช้ที่เป็ นไปได้สิบหกอย่างเกี่ยวกับคานั้น”[454]
6:40

จากการเปลี่ยนภาพชัว่ ขณะ พระเยซู ก็เปรี ยบเทียบสาวกของพระองค์กบั ครู มันเป็ นสุ ภาษิตที่วา่
ศิษย์ไม่สามารถอยู่เหนื อครู ของเขาในความรู ้ ได้ ข้อเท็จริ งที่วา่ ศิษย์บางคนเหนื อกว่าพวก
ครู ของพวกเขาก็เป็ นข้อยกเว้นต่อกฎนั้น ประชาชนผูซ้ ่ ึ งพวกสาวกจะแนะนาในความจริ งที่
พระเยซูได้สอนพวกเขาตามปกติแล้วจะไม่กา้ วหน้าไปกว่าพวกสาวก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นี่
ก็เป็ นจริ งก่อนการแพร่ หลายของการหาได้ง่ายของหนังสื อ [455] ดังนั้นมันจาเป็ นที่วา่ พวก
สาวกให้ความสนใจที่เอาใจใส่ ต่อคาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับความรักและประยุกต์ใช้คา
สอนเหล่านั้น ความคืบหน้าของผูเ้ รี ยนรู ้ของพวกสาวกขึ้นอยูก่ บั มัน

6:41-42 พระเยซูกลับไปสู่ ภาพของการรับรู ้ที่จากัด (ข้อ 39) มันจะง่ายสาหรับสาวกที่จะวิจารณ์บรรดาผูท้ ี่
เขากาลังสอนและล้มเหลวที่ จะตระหนักถึ งความผิดของตัวเขาเอง เนื่ องจากว่าเขาอยู่ใน
ตาแหน่ งของครู (ข้อ 40) มันจะไม่อนั ตรายเท่านั้น แต่จะน่าซื่ อใจคดอีกด้วยที่จะพยายาม
ช่วยผูเ้ รี ยนรู ้พิชิตข้อบกพร่ องต่างเของเขาโดยปราศจากการจัดการกับความล้มเหลวต่างเ
ของบุคคลนั้นเองเสี ยก่อน ถ้าสาวกพยายามที่จะสอนผูเ้ รี ยนรู ้ ของเขาถึ งความสาคัญของ
การรักอย่างที่พระเยซู ได้สอน แต่ไม่ได้ปฏิบตั ิความรักประเภทนั้นด้วยตัวของเขาเอง เขาก็
ไม่สามารถขจัดความบกพร่ องทางความรู ้ ของผูเ้ รี ยนรู ้ ของเขาได้ บาปของเขาจะใหญ่กว่า
ความไม่รู้ของผูเ้ รี ยนรู ้ของเขา
“นัน่ หมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิ์ ที่จะวิจารณ์เลย เพราะว่า ‘มีสิ่งที่แย่อย่างมากในคนที่ดี
ที่สุดของเราและสิ่ งที่ ดีอย่างมากในคนที่ แย่ที่สุดของเราจนมันเลวสาหรั บใครก็
ตามในเราที่จะค้นหาความผิดกับส่ วนที่เหลือของเรา’” [456]
ดังนั้นพระเยซูเน้นถึงความสาคัญของพวกสาวกของพระองค์ที่ประยุกต์ใช้ความจริ งต่างเที่พระองค์ได้สอน
พวกเขา ก่ อน ที่ พวกเขาพยายามที่จะสอนสิ่ งเหล่านั้นแก่คนอื่น ความล้มเหลวของพวกเขาที่จะทาอย่างนั้น
จะทาให้พวกเขาเป็ นความเท่าเทียมฝ่ ายวิญญาณของศัลยแพทย์ตาที่ตาบอด พวกเขาจะตัดสิ นคนอื่ นเแต่
ไม่ใช่พวกเขาเอง (ข้อ 37; เปรี ยบเทียบ รม. 2:1-3)
คาอุปมาเรื่องต้ นไม้ สองต้ น 6:43-44 (เปรียบเทียบ มธ. 7:15-20)

ประเด็นของพระเยซูในคาอุปมานี้ก็คือว่าตามปกติแล้วบุคคลแห่งคุณลักษณะที่แย่ไม่สามารถก่อให้เกิดความ
ประพฤติที่ดีได้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:33-35) ดังนั้นพวกสาวกของพระองค์จาเป็ นต้องชาระชี วิตของพวกเขา
ก่อนที่พวกเขาสามารถรับใช้เพื่อพระองค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ อย่างที่ศิษย์ทาตามแบบอย่างของครู ของ
เขา (ข้อ 40) ดังนั้น “ผล” จากต้นไม้ก็ทาตามธรรมชาติ ของต้นไม้น้ นั ในความเหมือนกันของมัทธิ วนั้น
พระเยซูประยุกต์ใช้คาอุปมานั้นกับพวกครู สอนเท็จ แต่ที่นี่มนั อยูโ่ ดยตัวมันเองและประยุกต์ใช้กบั พวกสาวก
ของพระองค์ในบริ บทนี้ ความประพฤติตามคุ ณลักษณะอย่างที่แน่ นอนว่าผลตามรากเพื่อ “สิ่ งดี ” และเพื่อ
“สิ่ งเลว” (เปรี ยบเทียบ ยก. 3:12) บางครั้งความประพฤติของคริ สเตียนนั้น “แย่” มากกว่า “ดี ” เพราะว่า
คุณลักษณะของพวกเขานั้นยังบาปอยู่ พวกสาวกไม่ได้ดีอย่างสิ้ นเชิงหรื อแย่อย่างสิ้ นเชิง
“ตัวบทบ่งชี้วา่ แม้วา่ ผลอาจไม่ได้เป็ นตัวบ่งชี้ที่แน่นอน มันก็สามารถเป็ นตัวบ่งชี้ที่แนะนาได้”[457]
“ในโลกของลูกา (ก่อนฟรอยด์) ‘ภายใน’ ของบุคคลหนึ่ งก็สามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่โดยทางจิตวิทยา
ของเขาหรื อของเธอแต่ผา่ นทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเขาหรื อของเธอ”[458]
คาอุปมาเรื่องคนสองคน 6:45 (เปรียบเทียบ มธ. 12:35)
คาอุ ปมาอันสั้นนี้ ทาให้ประเด็นเดี ยวกันเกี่ ยวกับความประพฤติ ของมนุ ษย์ที่พระเยซู เพิ่มทากับต้นไม้น้ นั
ชัดเจนมากขึ้น (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:35) ความประพฤติของผูค้ นตามคุณลักษณะของพวกเขาเพื่อ “สิ่ งดี ”
หรื อ “สิ่ งเลว” (เปรี ยบเทียบ 3:7-9) คลังของมนุษย์คือใจของเขา สิ่ งที่ทาให้ใจดีคือการปรับตัวที่เหมาะสมต่อ
พระเยซูในฐานะเป็ นสาวก “คนดี” ได้เลือกที่จะติดตามพระเยซู อย่างสัตย์ซื่อในฐานะสาวกของพระองค์ แต่
“คนชั่ว” ได้ตดั สิ นใจที่ จะติ ดตามความมัง่ คัง่ และความสุ ขของโลก ตามปกติ แล้วถ้อยคาของบุคคลหนึ่ ง
แสดงออกถึงสิ่ งที่ “เติมเต็มใจของเขา”
คาอุปมาเรื่องการกล่าวอ้างสองอย่าง 6:46 (เปรียบเทียบ มธ. 7:21-23)
นี่เป็ นการทาให้ส้ นั ลงอย่างมากของคาอุปมาที่มทั ธิ วบันทึกไว้ครบถ้วนมากขึ้น ความสนใจของมัทธิ วในมัน
เชื่ อมโยงกับการอ้างอิงถึ งพวกครู สอนเท็จที่ปรากฏในบริ บทของการบันทึกของท่านเกี่ ยวกับคาเทศนานั้น
ลูกายกประเด็นหลักของคาสอนนั้นออกมาและใส่ มนั ไว้ในการบันทึกของท่าน โดยพื้นฐานแล้วความสนใจ
ของท่านคื อคาเตื อนของพระเยซู ต่อพวกสาวกที่ จะประยุกต์ใช้คาสอนของพระองค์กบั ชี วิตของพวกเขา
อาชี พของการเป็ นสาวกเป็ นสิ่ งหนึ่ งแต่สิ่งที่ระบุสาวกแท้ของพระเยซู คือการทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
อย่างแท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:22-25)
สาวกไม่สามารถอ้างอิงถึงพระเยซูในฐานะ “องค์พระเป็ นเจ้า” ของเขาหรื อของเธออย่างถูกต้องสมควรได้
และละเลยสิ่ งที่พระองค์สอน ชื่อเรี ยกสองครั้ง (“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”) ก็ปกติในลัทธิ ยิวเพื่อ
จะเสริ มกาลังรู ปแบบของคากล่าว (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 22:11; 46:2; อพย. 3:4; 1 ซมอ. 3:10) ที่นี่มนั บ่งบอก

ถึงเกี ยรติที่ยิ่งใหญ่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เป็ นคากล่าวต่อที่น่านับถืออย่างที่เราได้บนั ทึก แต่ในแง่ของใครที่
พระเยซู ทรงเป็ นมันก็มาสู่ การบ่งบอกถึงการนับถื อที่สูงที่สุด เมื่อถูกใช้อย่างฉลาดนั้น มันบ่งบอกถึงความ
เป็ นพระเจ้า พระเมสสิ ยาห์ และอานาจสิ ทธิ์ ขาด อย่างไรก็ตาม ทุกเคนที่ใช้ชื่อเรี ยกนี้ แม้กระทัง่ พวกสาวก
ของพระเยซู ก็ไม่ได้บ่งบอกถึ ง สิ่ งนี ท้ ั้งหมด เมื่อพวกเขาใช้มนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนการเป็ นขึ้นจากตาย
และการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู
คาอุปมาเรื่องคนสร้ างสองคน 6:47-49 (เปรียบเทียบ มธ. 7:24-27)
คาอุปมาเรื่ องสุ ดท้ายนี้ เป็ นการวิงวอนต่อผูฟ้ ั งโดยพื้นฐานแล้วคือพวกสาวกของพระเยซู (ข้อ 20) ที่จะเชื่อ
ฟังคาสอนที่พวกเขาได้ยิน (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:21-25; อสค. 13:10-16) เช่นนั้น มันเป็ นการสรุ ปต่อคาเทศนา
ทั้งหมด ลูกาละเว้นการตอบสนองของผูค้ นซึ่ งมัทธิ วอ้างอิงถึง
พระเยซูเปรี ยบเทียบสาวกที่ได้ยินคาสอนต่างเของพระองค์และนาสิ่ งเหล่านั้นไปสู่ การปฏิบตั ิกบั “บ้าน” ที่
ถูกสร้างบน “รากฐาน” (“ศิลา”) ที่แข็งแรง ลูกาเน้นถึงการขุดรากฐานที่เหมาะสม บางทีท่านมีบา้ นของชาว
กรี กที่มีรากฐานในความคิด[459] น้ าท่วมแสดงถึงอานาจของศัตรู และการทดลองต่างเที่คุกคามที่จะเคลื่อน
สาวกไปจากรากฐานเหล่านี้ บางทีแม้กระทัง่ การทดสอบของพระเจ้า สาวกผูท้ ้ งั ไม่ได้ยินและประยุกต์ใช้คา
สอนของพระเยซู โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์เพิ่ ง ได้ส อนเกี่ ย วกับ การอุ ทิ ศ ตน การเลื อกและความ
ประพฤติที่มีความรักก็สามารถคาดหวังถึงความหายนะได้ มันโง่เขลาที่จะได้ยินคาสอนของพระเยซู โดย
ปราศจากการเชื่อฟังพระองค์อย่างที่มนั โง่เขลาที่จะสร้างบ้านโดยปราศจากการวางรากฐานที่แข็งแรงก่อน
“… ในมัทธิ วความแตกต่างระหว่างชายสองคนก็คือว่าพวกเขาเลือกสถานที่ที่แตกต่างที่จะสร้าง ที่นี่
พวกเขาแตกต่างในสิ่ งที่พวกเขาทาในสถานที่น้ นั ”[460]
“ในการตัดสิ นใจทุกเอย่างในชี วิตก็มีมุมมองสั้นและมุมมองยาว บุคคลที่ไม่แลกเปลี่ ยนสิ่ งดี ใน
อนาคตกับความเพลิดเพลินในปั จจุบนั ก็เป็ นสุ ข บุคคลที่เห็นสิ่ งต่างเไม่ใช่ในแง่ของชัว่ ขณะแต่ใน
แง่ของนิรันดร์ กาลก็เป็ นสุ ข” [461]
ตลอดคาเทศนานี้ พระเยซู ไม่ได้เปรี ยบเทียบผูเ้ ชื่ อกับผูไ้ ม่เชื่ อ แต่พวกสาวกผูต้ ิดตามพระองค์กบั บรรดาผูท้ ี่
ไม่ได้ติดตาม บรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณไม่ได้เป็ นห่ วงมากเกินไปเกี่ยวกับการระบุถึงชัว่ ขณะที่บุคคลหนึ่ ง
ตั้งความเชื่อที่ช่วยให้รอดไว้ในพระเยซู และผ่านจากความตายไปสู่ ชีวิต นี่ กลายมาเป็ นความเป็ นห่ วงที่ใหญ่
ขึ้นต่อบรรดาผูเ้ ขียนจดหมายฝากของพันธสัญญาใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้กระทัง่ พวกเขาไม่ได้สนใจในการ
ก าหนดชั่ว ขณะแห่ ง การบัง เกิ ด ใหม่ อ ย่ า งชัด เจนอย่ า งที่ เ ราบางคนสนใจ พระเยซู แ ละบรรดาผู้เ ขี ย น
พระกิตติคุณตั้งการเน้นมากขึ้นที่ความสาคัญของผูค้ นที่ทาการตัดสิ นใจที่จะติดตามพระเยซู ที่จะเรี ยนรู ้จาก
พระองค์และที่จะกลายมาเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมด้วยสุ ดใจกับพระองค์ในภารกิจของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นัน่ เป็ นความสนใจของลูกาในการเชื่ อมโยงสิ่ งที่พระเยซู สอนพวกสาวกของพระองค์ในคาเทศนาบนภูเขา
ข้าพเจ้าไม่ได้ลดค่าความสาคัญที่ จาเป็ นของการวางใจในพระเยซู ในชั่วขณะของความเชื่ อที่ ช่วยให้รอด
ตามปกติแล้วการเรี ยนรู ้จากพระเยซูนาหน้าชัว่ ขณะนั้น
ง. ความเมตตาสงสารของพระเยซู ทมี่ ีต่อประชาชน บทที่ 7
ส่ วนนี้ของพระกิตติคุณของลูกาบันทึกพระเยซูที่เปิ ดเผยพระองค์แก่ประชาชนมากขึ้น ลูกานาเสนอพระองค์
ในฐานะความสาเร็ จของคาพยากรณ์ ต่างเเกี่ ยวกับการแทรกแซงที่มีพระคุ ณของพระเจ้าเข้าไปในชี วิตใน
โลก (เช่น อสย. 61:1-2ก; เปรี ยบเทียบ ลก. 4:18) พระเยซูตอบสนองต่อความจาเป็ นมากมายของประชาชน
ทั้งทางกายภาพและฝ่ ายวิญญาณ ลูกาพรรณานาถึงพระเยซูที่แสดงถึงความเมตตาสงสารต่อคนต่างชาติ หญิง
ม่ายและหญิงที่มีบาป โดยทัว่ ไปแล้วฝูงชนถื อว่าการกระทาที่มีพระคุ ณเหล่านี้ เป็ นหลักฐานของการเยี่ยม
เยียนของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พวกฟาริ สีมองสิ่ งเหล่านั้นด้วยความสงสัย หัวข้อรวมกันของบทนี้ คือความ
เมตตาสงสารของพระเยซูที่มีต่อประชาชน
“ในพันธกิจของพระองค์ พระเยซูก็แทรกแซงในฝ่ ายของคนที่ถูกกดขี่และคนที่ถูกกันออกไป ทาให้
พวกเขาแน่ใจว่าพวกเขาแบ่งปั นในความรอดของพระเจ้าและปกป้ องพวกเขาต่อคนอื่นเผูต้ อ้ งการที่
จะรั ก ษาความเหนื อกว่าของพวกเขาเองไว้ด้วยการท าลายผูค้ นเช่ นนั้น กลุ่ มต่ างเผูซ้ ่ ึ ง พระเยซู
แทรกแซงเพื่อนั้นก็ไม่ได้ถูกนิ ยามและถูกจากัดวงอย่างเด็ดขาด กลุ่มเหล่านั้นรวมถึ งสมาชิ กของ
กลุ่มที่คาบเกี่ ยวบางส่ วน ในพันธกิ จของพระองค์น้ นั พระเยซู ก็ช่วยเหลื อคนยากจน คนบาป คน
เก็บภาษี ผูห้ ญิง คนสะมาเรี ย และคนต่างชาติ แต่ละกลุ่มของกลุ่มเหล่านี้ได้ถูกกันออกไปหรื อถูกทา
ให้ต่ากว่าในสังคมที่ซ่ ึ งพระเยซูกล่าวถึง และผูบ้ รรยายพระธรรมลูกาดูเหมือนที่จะสนใจโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในพันธิ จของพระเยซูต่อคนเหล่านี้”[462]
1. การรักษาทาสของนายร้ อย 7:1-10 (เปรียบเทียบ มธ. 8:5-13)
เหตุการณ์ น้ ี แสดงถึ งพระเยซู ที่หยิบยื่นพระคุ ณแก่คนต่างชาติผ่านทางคนกลางที่เป็ นชาวยิว มันคงได้ช่วย
ผูอ้ ่านชาวต่างชาติด้ งั เดิ มของลูกาเล็งเห็นว่าภารกิ จของพระเยซู รวมทั้งพวกเขาเช่นเดียวกับพวกยิว มันเป็ น
อีกกรณี หนึ่งที่พระเยซูชมเชยความเชื่อของใครคนหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 1:45; 5:20) ลูกาดาเนินการที่จะเน้นถึง
สิ ทธิ อานาจของพระเยซูและอานาจแห่งพระวจนะของพระองค์ต่อไป (เปรี ยบเทียบ 4:32, 36) ความคล้ายกัน
ต่างเระหว่างเหตุการณ์น้ ีและการกลับใจเชื่อของโครเนลิอสั ก็จบั ใจ (เปรี ยบเทียบ กจ. 10)
“ดังนั้นเรื่ องราวของพระองค์เป็ นตัวอย่างของข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าเต็มพระทัยที่จะยอมรับทุกคน
เหมื อนกันและที่ ว่า ทุ ก เคนที่ ย าเกรงพระองค์และปฏิ บ ตั ิ ค วามชอบธรรมก็ เป็ นที่ ย อมรั บ ได้ต่อ
พระองค์ (กจ. 10:34f.)”[463]

ความสัม พันธ์ ที่ ดีระหว่า งพวกยิวและคนต่ างชาติ น้ ี แสดงถึ ง ความเข้า กันได้ข องพวกเขาอี กด้วย ซึ่ ง เป็ น
บทเรี ยนที่สาคัญสาหรับคริ สเตียนเริ่ มแรก เนื่ องจากว่ามี ความตึ งเครี ยดของคนยิวและคนต่างชาติภายใน
คริ สตจักรเริ่ มแรก พระเยซู บ่งชี้ ถึงความไม่เชื่ อที่ แสดงคุ ณลักษณะของพวกยิวโดยทัว่ ไปอี กด้วย ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบอันสาคัญที่คริ สตจักรเริ่ มแรกจะต้องรับมือด้วย ในการการบันทึกของท่านเกี่ยวกับการรักษานี้
มัทธิ วที่เขียนถึ งพวกยิวก็เน้นถึ งการรวมพวกต่างชาติ เข้าไว้ในแผนการของพระเจ้า แต่ลูกาที่เขียนถึ งพวก
ต่างชาติก็เน้นถึงความสาคัญของพวกต่างชาติที่รักพวกยิว[464]
7:1

ข้อนี้เป็ นการเปลี่ยนผ่าน มันช่วยเราเล็งเห็นข้อเท็จจริ งที่วา่ “ผูค้ น” (คากรี ก ลาออส)โดยทัว่ ไปได้
ฟังคาเทศนาบนภูเขาอย่างน้อยก็ส่วนสุ ดท้ายของมัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:28) คากรี กที่ลูกา
ใช้เพื่อจะอธิ บายถึงความสาเร็ จของการสอนของพระเยซูในโอกาสนั้นคือ เอพพเลโรเซน
ซึ่ งหมายถึง “สาเร็ จ” ดังนั้นพระองค์บ่งบอกว่าการสอนนี้ เป็ นความสาเร็ จของคาพยากรณ์
เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์บางทีที่วา่ พระองค์จะประกาศข่าวดีแก่คนยากจน (4:18; 6:20; อสย.
61:1) นายร้อยอธิ บายถึงท่าทีที่เหมาะสมต่อพระวจนะที่มีสิทธิ อานาจของพระเยซู

7:2-3

ข้อเหล่านี้ก็เฉพาะต่อการบันทึกของลูกา ข้อเหล่านั้นให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของนาย
ร้อยผูค้ งได้สงั่ ทหารตั้งแต่ 50 ถึง 100 นาย[465] เขามีความเป็ นห่วงส่ วนตัวสาหรับทาสของ
เขาผูซ้ ่ ึ งเขาให้เกียรติและนับถื อ (คากรี ก เอนทิ มอส) ซึ่ งไม่ธรรมดาและน่ายกย่อง การนับ
ถือที่มีความรักนี้ ก็ชดั เจนอีกด้วยในการใช้คากรี กของท่าน ไพส์ เพื่อจะอธิ บายถึงทาส (ข้อ
7) คานี้ ในที่อื่นบางครั้งก็อธิ บายถึงบุตร (ยน. 4:51) ยิ่งกว่านั้นนายร้อยนี้ ชื่นชมการนับถือ
ของพวกยิวในคาเปอรนาอุมอย่างมากจนเขารู ้สึกเป็ นอิสระที่จะขอ “ผูใ้ หญ่ชาวยิว” ท้องถิ่น
ที่จะเข้าหาพระเยซูเพื่อเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:7)
“นี่ เป็ นธรรมเนี ย มที่ โบราณและธรรมดาอย่า งมาก ทุ ก เสิ่ ง ถู ก ท าโดยการเป็ น
สื่ อกลาง [เปรี ยบเทียบ กดว. 22:15-16]”[466]
ตามปกติ แ ล้ ว พวกยิ ว ไม่ ช อบพวกทหารโรมัน ผู ้ค รอบครองเมื อ งต่ า งเของพวกเขา
.[467] เป็ นที่ชดั เจนว่าทาสนั้นป่ วยเกินไปที่นามาหาพระเยซู ลูกาบรรยายเขาว่ากาลังจะตาย
มัทธิ วบรรยายเขาว่าเป็ นง่อยและอยูใ่ นความเจ็บปวดมาก (มธ. 8:6)
“น่ าเป็ นไปได้ว่านายร้ อยนั้นเป็ นผูเ้ ปลี่ ยนศาสนาแห่ งประตูซ่ ึ งหมายถึ งว่าเขายัง
ไม่ได้รับบัพติศมาและเข้าสุ หนัตหรื อเขาไม่สามารถถวายเครื่ องบูชาได้ ถ้าเขาได้
เป็ นผูเ้ ปลี่ ยนศาสนาเต็มที่สู่ลทั ธิ ยิว เขาคงไม่ได้ส่งผูใ้ หญ่ชาวยิวไปเพื่อจะขอร้อง
กรณี ของเขา” [468]
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พวกผูน้ าหมู่บา้ นอธิ บายต่อพระเยซู วา่ ทาไมพวกเขาวิงวอนเพื่อนายร้ อย ความรักใคร่ ของพวก
เขาที่มีต่อเขานั้นก็ชดั เจนและค่อนข้างไม่ธรรมดาเหมือนความรักใคร่ ของทหารโรมันที่มี
ต่อพวกยิว ใครก็ ตามในตาแหน่ ง ของนายร้ อยคงได้เสริ ม สร้ า งตนเองอย่า งซื่ อสั ตย์ไ ด้
[469] ดังนั้นข้อเท็จจริ งที่วา่ เขาใจกว้างอย่างมากกับชาวเมืองที่เป็ นชาวยิวของคาเปอรนาอุม
แสดงถึงความห่วงใยที่ไม่เห็นแก่ตวั ของเขาที่มีสาหรับสวัสดิภาพของพวกเขา แน่นอนว่า
โดยการสร้างธรรมศาลา นายร้อยได้ทาให้ชาวเมืองที่เป็ นชาวยิวนั้นเป็ นหนี้ เขา ซึ่ งในสังคม
นั้นก็ถูกคาดหวังที่จะเรี ยกร้ องการชาระคืนในบางรู ปแบบ [470] อย่างเริ่ มแรกแล้ว ผูอ้ ่าน
ชาวยิวที่เป็ นคริ สเตียนควรได้สรุ ปว่าเนื่ องจากว่าพวกยิวคิดว่าคนต่างชาติน้ ี สมควรต่อการ
ช่วยเหลือของพระเยซู พวกเขาก็ไม่ควรเห็นปั ญหาที่มีกบั การยอมรับผูค้ นที่คล้ายกันเข้าไป
ในคริ สตจักร
บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่อา้ งอิงถึงนายร้อยเก้าคนด้วยกันทั้งหมดและพวกเขาทั้งหมด
ก็ปรากฏในแนวทางอันเป็ นที่โปรดปราน พวกเขาคือ (1) คนนี้ (2) นายร้อย ณ การถูกตรึ ง
ของพระเยซู (มธ. 27:54), (3) โครเนลิอสั (กจ. 10), (4) นายร้อยผูซ้ ่ ึ งเปาโลเปิ ดเผยถึงการ
เป็ นพลเมืองโรมันแก่เขา (กจ. 22:25-26), (5) นายร้อยผูซ้ ่ ึ งเปาโลกล่าวเกี่ยวกับหลานชาย
ของเขาต่อเขา (กจ. 23:17-18), (6 และ 7) นายร้อยสองคนผูเ้ ตรี ยมการย้ายของเปาโลจาก
เยรู ซาเล็มไปยังซีซารี ยา (กจ. 23:23-24), (8) นายร้อยผูซ้ ่ ึ งเฟลิกส์สงั่ ให้ดูแลเปาโลในการคุม
ขังในซีซารี ยา (กจ. 24:23), และ (9) ยูเลียสผูป้ ฏิบตั ิต่อเปาโลอย่างกรุ ณาในการเดินทางของ
ท่านสู่ โรม (กจ. 27:1, 3, 43)
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มันดูเหมือนผิดปกติที่นายร้อยจะเรี ยกหาพระเยซู และจากนั้นก็บอกพระองค์ที่จะไม่มา เป็ นที่
ชัดเจนว่า ความถ่อมใจของเขาเคลื่อนเขาที่จะทาอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ 3:16) เขารู ้สึกว่าไม่
สมควรที่ พ ระเยซู ค วรเข้า ไปในบ้า นของเขา เขาเข้า ใจว่า ตามธรรมเนี ย มแล้ว พวกยิ ว
หลี กเลี่ ยงการเข้าไปในบ้านของพวกต่างชาติ เพราะพวกเขาถื อว่าพวกเขาไม่สะอาดทาง
พิธีกรรม เขาอาจได้ปรารถนาที่จะสงวนพระเยซูไว้จากความอับอายของการเข้าไปในบ้าน
ของคนต่างชาติ เนื่ องจากว่าคนยิวมากมายคงได้วิจารณ์ พระเยซู สาหรั บการทาอย่างนั้น
[471] เขาแม้ก ระทัง่ รู ้ สึ กไม่เหมาะสม (ฝ่ ายวิญญาณ ทางศี ลธรรม ทางศาสนา) ที่จะพบ
พระเยซูนอกบ้านของเขา
อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักของถ้อยคาของนายร้อยคือการรับรู้ของเขาถึง “สิ ทธิ อานาจ”
ของพระเยซู เขามองความสัมพันธ์ของพระเยซู กบั ความเจ็บป่ วยว่าคล้ายกับความสัมพันธ์
ของเขาเองกับผูท้ ี่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เขาเห็นชายทั้งสองที่ปฏิ บตั ิการในโซ่ แห่ งคาสั่งคือ
“ภายใต้” สิ ทธิ อานาจของคนอื่ นเ แต่ ใ น “สิ ทธิ อานาจ” เหนื อ คนอื่ นเอีก ด้วย ดัง นั้น

พระเยซู สามารถสั่งให้ “มา” ให้ “ไป” และให้ประพฤติ (“จงทาสิ่ งนี้ ”) อย่างที่ทหารนี้ สั่ง
ทาสของเขา ดังนั้นพระเยซูแค่จาเป็ นที่จะออกคาสั่งที่มีสิทธิ อานาจอย่างที่นายร้อยให้คาสั่ง
และความเจ็บป่ วยจะจากไป ทั้งหมดที่ พวกเขา จาต้องทาคือกล่าวถ้อยคา และสิ่ งต่างเก็
เกิดขึ้น ชายคนนี้ไม่เพียงแต่มองว่าพระเยซู มีสิทธิ อานาจเหนื อความเจ็บป่ วยเท่านั้น แต่เขา
แม้กระทัง่ เชื่อว่าถ้อยคาของพระเยซูน้ นั เพียงพอที่จะรักษาอีกด้วย
7:9-10

ข้อคิดเห็นของพระเยซูไม่ได้ให้ร้ายความเชื่อของพวกยิว บุคคลหนึ่งจะคาดหวังให้ พวกเขา ที่จะ
มีความเชื่ อ เนื่ องจากว่าพวกเขามีคาพยากรณ์ต่างเเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ในพระคัมภีร์ แต่
พวกต่ างชาติ ไม่ได้มีความสว่างนั้น นายร้อยเชื่ อว่าพระเยซู สามารถ รักษาทาสของเขาได้
ไม่ใช่ ที่ว่าพระองค์ จะ รักษาเขา สองเหตุการณ์ เท่านั้นของพระเยซู ที่ “ประหลาดใจ” ต่อ
ผูค้ นคื อที่ นี่ใ นเรื่ องราวของความเชื่ อ และ ณ นาซาเร็ ธเนื่ องจากความไม่ เชื่ อ (มก. 6:6)
ความเชื่ อของนายร้อยในสิ ทธิ อานาจของพระเยซู น้ นั ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันขึ้นอยูก่ บั การ
รายงานและบางทีการสังเกตส่ วนตัวเกี่ ยวกับพันธกิ จแต่ก่อนของพระเยซู พระเยซู ให้
รางวัลแก่ความเชื่อของเขาโดยการรักษาทาสของเขา
“นี่ คือบุ คคลหนึ่ งผูอ้ ยู่ในสภาพที่ ถูกบรรยายไว้ในอนุ ประโยคแรกของ ‘สุ ขคติ ’
และผูซ้ ่ ึ งพระสัญญาแห่ งอนุ ประโยคที่สองมายังเขา เพราะว่าพระคริ สต์เป็ นข้อต่อ
ที่เชื่อมโยงระหว่างสองคนและเพราะว่าพระองค์เป็ นเช่นนั้นต่อนายร้อยอย่างมีสติ
และข้อต่อที่เชื่อมโยงที่เป็ นไปได้เท่านั้นระหว่างพวกเขาอย่างแท้จริ ง”[472]

พระเยซูไม่ได้จากัดพันธกิจการรักษาต่อผูค้ นที่เชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เป็ นที่ชดั เจนว่า
พระองค์รักษาบางคนที่ไม่ได้แสดงถึงความเข้าใจถึงอัตลักษณ์แท้ของพระองค์ เพราะว่าพระองค์รู้สึกมีความ
เมตตาสงสารต่อพวกเขาและเลือกที่จะอวยพรพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ยน. 9:11; กจ. 10:38) แม้กระทัง่ สาวก
สิ บสองคนไม่เข้าใจว่าพระเยซู ทรงเป็ นทั้งพระเจ้าและมนุ ษย์จนกระทัง่ พระเจ้าได้เปิ ดเผยต่อเปโตร ณ ซี ซารี
ยาฟี ลิปปี (มธ. 16:16) ดังนั้นมันอาจไม่ถูกต้องที่จะสรุ ปว่านายร้อยคนนี้ ได้กลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อในความเป็ น
พระเจ้าของพระเยซู ที่นี่แม้วา่ เขาอาจได้กลายมาเป็ น เขาเชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า
เป็ นอย่างน้อยและบางทีเขาเชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ชาวยิว (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 5:1-14)
พระเยซู ให้รางวัลแก่ ความเชื่ อของเขาเพราะว่าเขาตอบสนอง—อย่างที่ เขาควรได้ตอบสนอง—ต่อข้อมูล
เกี่ ยวกับพระเยซู ที่ เขามี โดยเนื้ อแท้แล้ว นัน่ คื อสิ่ งที่ พ ระเยซู ได้ส อนพวกสาวกของพระองค์ที่จะทาใน
คาเทศนาบนภูเขา นัน่ คือสิ่ งที่ลูกาต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะทาเช่นกัน[473]
“ความเชื่ อถูกปลูกฝั งอยู่เสมอโดยการมองดูที่เป้ าของมัน ความเชื่ อถูกทาให้อ่อนแอโดยการมองดู
ที่ตวั มันเอง เมื่อเรามาหาพระคริ สต์เพื่อความรอด เราก็ได้รับการบอกกล่าวที่จะเชื่ อพระองค์ เรา
ได้รับการกระตุน้ ที่จะดาเนิ นชี วิตคริ สเตียนโดยการดาเนิ นโดยความเชื่อในพระองค์ ถ้าเรามองดูที่

ความเชื่ อของเรา เราจะท้อใจ ถ้า เรามองดู ที่พระองค์ ความเชื่ อของเราจะได้รับการเสริ มกาลัง ”
[474]
2. การเป็ นขึน้ ของบุตรชายของหญิงม่ าย 7:11-17
การอัศจรรย์น้ ี ยกการชื่ นชอบอันเป็ นที่นิยมเกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ไปสู่ ความสู งใหม่เ ลูกาเน้นถึ ง
ความเมตตาสงสารของพระเยซูที่มีต่อผูค้ นต่อไป ในกรณี น้ ี หญิงม่ายผูซ้ ่ ึ งบุตรชายของนางได้ตายไปโดยการ
รวมเหตุการณ์ น้ ี ไว้ในพระกิ ตติคุณของท่าน นางเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของคน “ยากจน” ผูซ้ ่ ึ งพระเยซูได้มา
เพื่อนาข่าวดีมาสู่ (เปรี ยบเทียบ 4:18) ความสาคัญของความเชื่อในพระเยซูไม่หนักแน่นในส่ วนนี้ อย่างไรก็
ตาม ลักษณะเด่ นของความยินดี ที่พระเยซู นามาก็เกิ ดขึ้ นอี ก ยิ่งกว่านั้นเหตุ การณ์ น้ ี จดั ตั้งเวลาสาหรับการ
สัมภาษณ์ของพระเยซูโดยพวกสาวกของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาที่ติดตามมา (ข้อ 18-23)
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พระเยซูอาจได้ไปยังนาอิน (“คนที่น่ายินดี”) จากคาเปอรนาอุมโดยตรง (7:1-11) นาอินอยูท่ าง
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมืองนั้นประมาณ 20 ไมล์เท่านั้น มันตั้งอยูบ่ นพื้นที่ลาดเอียงทาง
ทิศเหนื อของเนิ นเขาโมเรห์ที่อยูป่ ลายทิศตะวันออกของหุ บเขายิสเรเอล มันอยู่ทางใต้หก
ไมล์แ ละทางตะวันออกเล็ ก น้อ ยของนาซาเร็ ธ และมองเห็ นได้ง่ า ยตรงข้า มหุ บ เขาจาก
นาซาเร็ ธ เนิ นเขาโมเรห์ เป็ นสถานที่ต้ งั ที่สาคัญเพราะว่าในด้านใต้ของมันนั้นเมื องชู เนม
ตั้งอยูท่ ี่ที่เอลีชาได้ชุบชีวิตของบุตรชายของหญิงชาวชู เนม (2 พกษ. 4:18-37) ลูกาแยกแยะ
สองกลุ่มของผูค้ นที่ติดตามพระเยซูกล่าวคือ พวกสาวกของพระองค์และมหาชนแห่ งพวกที่
ไม่ใช่สาวกอย่างน่าจะเป็ นไปได้
“ใกล้ก ับ ประตู ท างทิ ศ ตะวัน ออกของนาอิ น ตามถนนไปยัง คาเปอรนาอุ ม ก็ คื อ
อุโมงค์ศิลา พระเยซูที่เข้ามาจากคาเปอรนาอุมอาจได้พบขบวนแห่ ศพที่ออกมาจาก
เมืองนั้นบนทางไปสู่ อุโมงค์เหล่านี้” [475]
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เพื่อนเกาลังหามศพออกจาก “ประตู” เมืองเพื่อจะฝังข้างนอกเมืองอย่างที่เป็ นธรรมเนียม
“เมื่อขบวนแห่ ศพผ่านไป ทุกเคนได้ถูกคาดหวังที่จะร่ วมขบวนนั้นถ้าเป็ นไปได้”
[476]
“การเผาศพถู กปฏิ เสธในฐานะเป็ นการปฏิ บตั ิของต่างชาติอย่างสิ้ นเชิ งที่ตรงกัน
ข้ามกับวิญญาณทั้งหมดของคาสอนของพันธสัญญาเดิม”[477]
ข้อเท็จจริ งที่วา่ “หญิงม่าย” นั้นตอนนี้ไม่มีสามีหรื อบุตรชายที่อยูร่ อดก็หมายถึงว่าเธออยูใ่ น
สถานการณ์ที่สิ้นหวังทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับทางอารมณ์ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 17:10)

บางทีนางจะขัดสนโดยปราศจากใครคนหนึ่ งที่จะจัดเตรี ยมความจาเป็ นต่างเให้เธอ กลุ่ม
ผูต้ ิดตามขนาดใหญ่ของผูไ้ ว้ทุกข์ก็ปกติแม้วา่ มันบ่งบอกว่าเธอมีเพื่อนเ[478]
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นี่ เป็ นการใช้การบรรยายครั้งแรกของลูกาเกี่ ยวกับคาศัพท์ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” สาหรับพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 19; 10:1, 39, 41; 11:39; 12:42; 13:15; 17:5, 6; 18:6; 19:8; 22:61; 24:3,
34) มันคาดหวังถึงชื่ อเรี ยกที่คริ สตจักรเริ่ มแรกให้แด่พระองค์ (เช่ น กจ. 2:36) และใน
เรื่ องราวนี้มนั คาดหวังถึงการสาแดงที่โดดเด่นของอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ที่ตามมา
ลูกาบันทึก “ความเมตตาสงสาร” ของพระเยซู ที่มีต่อหญิงนี้ ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในการเน้นที่เป็ น
คุ ณ ลัก ษณะของท่ า น ถ้อ ยค าขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า แสดงถึ ง ความเมตตาสงสารของ
พระองค์แต่ถอ้ ยคาเหล่านั้นพิสูจน์วา่ จะอยูห่ ่างไกลจากแค่ถอ้ ยคาที่วา่ งเปล่าแห่งการหนุ นใจ
ในไม่ชา้ พระองค์จะให้เหตุผลแก่นางที่จะไม่ “ร้องไห้” แต่ที่จะยินดี
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“โลงศพ” (คากรี ก โซโรอู ) เป็ นเปลหามที่หามศพซึ่ งคลุ มด้วยผ้าห่ อศพ โดยการแตะต้องมัน
พระเยซู ก็ แ สดงถึ ง ความเมตตาสงสารของพระองค์แ ต่ ก ารกระท าของพระองค์ท าให้
พระองค์ไม่สะอาดทางพิธีกรรมอีกด้วย (กดว. 19:11, 16) บางทีการกระทาของพระองค์ได้
บอกผูห้ ามว่าพระองค์ต้องการที่ จะทาบางสิ่ ง ดังนั้นพวกเขาก็หยุด อย่างไม่สงสัยแล้ว
ชาวเมืองนาอินรู้ จกั พระเยซู และบางทีชื่อเสี ยงของพระองค์เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่พวกเขา
หยุด ตามการบันทึกของหมวดพระกิตติคุณ นี่ เป็ นครั้งแรกที่พระเยซู ทรงคืนชี วิตให้กบั คน
ที่เสี ยชี วิต อีกครั้งหนึ่ งถ้อยคาที่เรี ยบง่ายแต่มีฤทธิ์ เดชของ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” พิสูจน์ว่า
เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการอัศจรรย์
พยานต่อข้อเท็จจริ งที่ว่าผูค้ นมีชีวิตต่อไปอย่างที่พวกเขาเป็ นหลังจากความตายก็คือว่า ใน
แต่ละโอกาสของสามโอกาสนี้ ที่ซ่ ึ งพระเยซู ได้ชุบชี วิตคนตาย (ที่นี่ ลูกสาวของไยรัสและ
ลาซารัส ) พระเยซู ก็กล่ าวต่อคนตายราวกับว่าพวกเขาสามารถได้ยินพระองค์ พระองค์
ไม่ได้สร้ างพวกเขาใหม่แต่เรี ยกพวกเขากลับจากที่ พวกเขาได้อยู่มาสู่ ชีวิตในโลกอย่างที่
พวกเขาได้รู้จกั มันมาก่อน
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บางทีลูกาเขียนว่าชายหนุ่ม (“ที่ตาย”) นั้นลุกขึ้นและพูดเพื่อที่จะรับรองการคืนชี พ ลูกาดึงความ
สนใจเพิ่มเติมไปที่ เหตุ การณ์ ที่คล้ายกันของเอลี ยาห์ที่ชุบชี วิตบุ ตรชายของหญิ งม่ายโดย
การบันทึกว่าพระเยซู “มอบ” ชายหนุ่มให้ “แก่มารดาของเขา” (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 17:23)
พระองค์มอบเขาแก่นางครั้งหนึ่ งตอนการเกิดโดยทางอ้อม แต่ตอนนี้ พระองค์มอบเขาแก่
นางอีก การกระทานี้ อธิ บายต่อไปถึ งความเมตตาสงสารของพระเยซู ที่มีต่อหญิงม่ายและ
พระคุณของพระองค์
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อีกครั้งหนึ่ งลูกาบันทึกว่าผลลัพธ์ของพันธกิ จของพระเยซู ก็คือว่า ผูค้ นก็ “เกิ ดความเกรงกลัว”
(คากรี ก ฟาบอส) (เปรี ยบเทียบ 1:12; 5:26) นี่ เป็ นการตอบสนองตามธรรมดาของมนุ ษย์ต่อ
การสาแดงถึงฤทธิ์ เดชที่เหนื อธรรมชาติ ยิ่งกว่านั้นพวกเขาสรรเสริ ญพระเจ้าว่าการกระทา
แห่ งฤทธิ์ เดชนี้ มีผลกระทบที่มีประโยชน์เช่ นนั้น (เปรี ยบเทียบ 2:20; 5:25-26; 18:43;
23:47)
ผูค้ นระลึกถึงการอัศจรรย์ที่ฟ้ื นฟูชีวิตของเอลียาห์และเอลีชาในบริ เวณใกล้เคียงนี้ ในหลาย
ศตวรรษก่อนหน้านั้น พวกเขาสรุ ปอย่างรวดเร็ วว่าพระเจ้าได้ส่งผูเ้ ผยพระวจนะอีกคนหนึ่ ง
ที่คล้ายกับสองคนนั้นมายังพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 17:17-24; 2 พกษ. 4:18-37)
อย่างไรก็ตาม การเรี ยกพระเยซู ว่า “ผูเ้ ผยพระวจนะยิ่งใหญ่” ก็ไม่ใช่ อย่างเดี ยวกันกับการ
ยอมรับพระองค์ในฐานะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งน้อยกว่าพระเจ้าอย่างมาก การร้องอุทานที่
สองของพวกเขาไม่จาเป็ นที่จะหมายถึงว่าพวกเขายอมรับพระเยซู ในฐานะเป็ นพระเจ้า มัน
เป็ นสานวนของพันธสัญญาเดิ มที่ หมายถึ งว่าพระเจ้าได้ส่งการช่ วยเหลื อมายังประชากร
ของพระองค์ (นรธ. 1:6; เปรี ยบเทียบ ลก. 1:68) บางคนอาจได้สรุ ปว่าพระเยซู ทรงเป็ น
อิมมานูเอล “พระเจ้าสถิตกับเรา” (อสย. 7:14) แต่ถอ้ ยคาของพวกเขายอมให้มีความหมายที่
กว้างขึ้น
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ลูกาสรุ ปส่ วนนี้ ดว้ ยข้อสังเกตที่วา่ ข่าว (คากรี ก โลกอส ถ้อยคา) เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ี กระจายไป
ทัว่ ทั้งแคว้นนั้น (เปรี ยบเทียบ 4:14, 37) “บริ เวณโดยรอบ” บางทีอา้ งอิงถึงบริ เวณที่ไกล
โพ้น “ยูเดีย” ที่รวมถึงเพอเรี ยที่ที่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้ยินเกี่ยวกับการงานที่ยิ่งใหญ่ของ
พระเยซู (ข้อ 18)
“การรักษาที่อศั จรรย์และการขับผีของพระเยซู ส่งเสริ มต่อการกระจายที่เร็ วอย่าง
มากของชื่อเสี ยงของพระองค์ การเปรี ยบเทียบถึงข้อความดังต่อไปนี้ แสดงถึงการ
ที่ผบู้ รรยายแสดงถึงความประทับใจของชื่ อเสี ยงที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว: หลังจาก
การขับผีในธรรมศาลาของคาเปอรนาอุม ‘กิตติศพั ท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทุก
ตาบลที่อยูร่ อบนั้น’ (4:37) หลังจากการรักษาคนโรคเรื้ อน ‘กิตติศพั ท์ของพระองค์
ยิ่งเลื่องลือไป’ (5:15) ในฉากถัดไป พวกฟาริ สีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติ
ก็ปรากฎตัว ‘จากทัว่ ทุ กหมู่บ ้านในแคว้นกาลิ ลี แคว้นยูเดี ย และกรุ งเยรู ซาเล็ม ’
(5:17) นี่ ก็เกินเลยใน 6:17-18 ที่ที่เราได้ยินเกี่ ยวกับ ‘มหาชนที่มาจากทัว่ แคว้น
ยูเดี ย กรุ งเยรู ซาเล็ม รวมทั้งเมืองไทระและเมืองไซดอนซึ่ งเป็ นเมืองชายฝั่ งทะเล
เพื่อจะฟังพระองค์และให้พระองค์ทรงรักษาโรคของเขา’ เราไปถึงจุดสู งสุ ดของ

การพัฒนานี้ ใน 7:17: ‘แล้วกิ ตติศพั ท์ของพระองค์ก็เลื่ องลื อไปตลอดทัว่ ยูเดี ย
และทัว่ แว่นแคว้นโดยรอบ’”[479]
ในกิจการของอัครทูต การกระจายข่าวเกี่ยวกับพระเยซูจะไปจากเยรู ซาเล็มจนถึงที่สุดปลาย
แผ่นดินโลก (กจ. 1:8)
จุ ดประสงค์บ างอย่า งของลู ก าในการรวมถึ ง การชุ บ ชี วิตบุ ตรชายของหญิ ง ม่ า ยชาวนาอิ นคื ออะไรบ้า ง?
จุดประสงค์เหล่านั้นดูเหมือนจะรวมถึ งฤทธิ์ เดชแห่ งถ้อยคาของพระเยซู (อย่างเช่ นในส่ วนที่มาก่อน) ชี วิต
และความยินดีที่พระเยซู จดั เตรี ยม และความสามารถของพระเยซู ที่จะทาสิ่ งที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดและพระเจ้าเท่านั้นสามารถทาได้
อย่างไม่สงสัยแล้วเหตุ การณ์ น้ ี กลายมาเป็ นพื้นฐานสาหรั บหลายคนที่ สรุ ปว่าพระเยซู ทรงเป็ นคือ ไม่ว่า
ความสาเร็ จของคาพยากรณ์ เกี่ ยวกับการกลับมาของเอลี ยาห์ (มลค. 4:5-6) หรื อเอลียาห์เอง (9:8) อย่างมี
ความหวังแล้วมันนาคนอื่นเไปสู่ ความเชื่อที่ช่วยให้รอดในพระองค์
พระเยซู ชุบชี วิตคนตายอีกสองคนกลับสู่ ชีวิตคือลูกสาวของไยรัส (8:54) และลาซารัส (ยน. 11:43) พระเจ้า
พระบิดาถูกกล่าวว่าได้ชุบพระเยซูให้เป็ นขึ้นจากตาย (กจ. 4:10; 13:37)
3. ความสั บสนเกีย่ วกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู 7:18-35
เป็ นเรื่ องธรรมดาที่คนเหล่านี้ มีคาถามว่าพระเยซู ทรงเป็ นใครอย่างแท้จริ ง พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ
ใช่ไหม? พระองค์ทรงเป็ นเอลี ยาห์ใช่ไหม? พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะสมัยก่อนอีกคนหนึ่ งใช่ไหม?
พระองค์ทรงเป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ” ที่โมเสสได้ทานายถึงใช่ไหม? (ฉธบ. 18:18)? พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ใช่ไหม? พระองค์ทรงเป็ นอิมมานูเอล “พระเจ้าสถิ ตกับเรา” (อสย. 7:14)ใช่ ไหม? แม้กระทัง่ ยอห์น
ผูใ้ ห้บพั ติศมาได้เริ่ มต้นที่จะมีคาถามต่างเ ในด้านหนึ่ ง พระเยซู กาลังบรรลุ คาพยากรณ์ ที่บ่งชี้ ว่าพระองค์
ทรงเป็ นพระเมสสิ ย าห์ พระองค์ก าลัง ประกาศความชอบธรรม การรั ก ษาคนเจ็ บ ป่ วย การขับ ผีอ อก
แม้กระทัง่ การชุ บคนตายให้เป็ นขึ้น อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ไม่ได้กาลังบรรลุ คาพยากรณ์ อื่นเ เกี่ ยวกับ
พระเมสสิ ยาห์ เช่น การทาให้เชลยเป็ นอิสระ (ยอห์นเป็ นบุคคลหนึ่ง) การพิพากษาพวกศัตรู ของอิสราเอล
และการรื้ อฟื้ นราชวงค์ของดาวิดไปสู่ อานาจ
ลูการวมการโต้เถียงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระเยซู ไว้อย่างมาก เพราะว่ามันรับรองถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู
และเสริ มกาลังความมัน่ ใจของพวกสาวกในพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขา ในฐานะพยานของพระเยซูคริ สต์
ผูอ้ ่านของลูกาก็เผชิญกับผูท้ า้ ทายที่เป็ นปรปั กษ์มากมายแห่ งอัตลักษณ์ของพระเยซู ส่ วนนี้ ช่วยให้พวกสาวก
ที่จะเผชิญการท้าทายเหล่านี้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

การตอบสนองของพระเยซู ต่อการสอบถามของยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา 7:18-23 (เปรียบเทียบ มธ. 11:2-6)
7:18-20

“สิ่ งเหล่านี้ ” บางทีหมายถึงกิจกรรมต่างเของพระเยซู ที่ลูกาบันทึกซึ่ งรวมถึงการรักษาทาสของ
นายร้อยและการชุบชีวติ ของบุตรชายของหญิงม่าย เป็ นที่ชดั เจนว่ายอห์นคิดดูอีกทีเกี่ยวกับ
พระเยซู เพราะว่าพระเมสสิ ยาห์สมควรที่จะปลดปล่อยผูท้ ี่ถูกจาจอง (อสย. 61:1) และ
พระเยซูอา้ งที่จะบรรลุคาพยากรณ์น้ นั อย่างไรก็ตาม พระองค์ยงั ไม่ได้ปลดปล่อยยอห์นผูอ้ ยู่
ในคุก (มธ. 11:2; เปรี ยบเทียบ ลก. 3:20) ยิง่ กว่านั้น ข้อเท็จจริ งที่วา่ อย่างชัดเจนนั้นพระเยซู
กาลัง บรรลุ คาพยากรณ์ ต่างเเกี่ ยวกับการมาของเอลี ยาห์ อาจได้ทาให้ยอห์ นแปลกใจว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์หรื อเอลียาห์หรื อไม่ เป็ นที่ชดั เจนว่าลูการายงานถึงคาถาม
ของยอห์นสองครั้งในข้อเหล่านี้เพื่อที่จะเน้นว่านี่เป็ นประเด็น
“บ่อยครั้งแล้วความผิดหวังเรี ยกเราสู่ การดาเนิ นกับพระเจ้าที่ลึกกว่าและจดจ่อที่
ตนเองน้อยกว่า”[480]

7:21-23

ลูกาบันทึกและพระเยซู ลงรายการการงานของพระเมสสิ ยาห์หลายอย่างที่พระองค์เพิ่งได้ทาเสร็ จ
(เปรี ยบเทียบ อสย. 29:18-19; 35:5-6; 42:7; 61:1) อิสยาห์ไม่ได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์
จะท าให้ค นโรคเรื้ อนหายสะอาด บางที พ ระเยซู อ้า งอิ ง อย่า งนั้นเพราะว่า พันธกิ จของ
พระองค์บรรลุพนั ธกิจของเอลี ชาและพระองค์ได้ทาให้โรคเรื้ อนหายสะอาด (เปรี ยบเทียบ
2 พกษ. 5)
อย่างชัดเจนแล้วกิจการต่างเของการพิพากษาขาดหายไปจากรายการนี้ เพราะว่านัน่ ไม่ใช่
เวลาสาหรับการพิพากษา เป็ นที่ชดั เจนว่าในสมัยของพระเยซู พวกยิวเชื่ อว่าพระเมสสิ ยาห์
จะไม่ อ้า งถึ ง การเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ก่ อ นที่ พระองค์ป ฏิ บ ัติ ก ารการงานมากมายของ
พระเมสสิ ยาห์[481] พระเยซูป่าวประกาศว่าบรรดาผูท้ ี่ยอมรับหลักฐานที่พระองค์นาเสนอ
ก็ “เป็ นสุ ข” และสรุ ปว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์แทนที่จะสะดุ ดต่อมัน ยอห์น
อยูใ่ นอันตรายของการสะดุดกล่าวคือ การทาการสรุ ปที่ผิดและโดยเหตุน้ นั ก็ตกไปสู่ กบั ดัก
(คากรี ก สกันดัลลิสเธ เปรี ยบเทียบ อสย. 8:13-14) การสะดุด (“ขุ่นเคือง”) เป็ นสิ่ งตรงกัน
ข้ามของการเชื่อที่นี่
“มีความแตกต่างระหว่างความสงสัยและความไม่เชื่ อ ความสงสัยเป็ นเรื่ องราว
ของจิ ตใจคื อเราไม่ ส ามารถเข้า ใจสิ่ ง ที่ ก าลัง ท าหรื อท าไมพระองค์ก าลัง ท ามัน
ความไม่ เชื่ อเป็ นเรื่ องราวของความตั้ง ใจคื อ เราปฏิ เสธที่ จะเชื่ อพระวจนะของ
พระเจ้าและเชื่อฟังสิ่ งที่พระองค์บอกให้เราทา”[482]

บางทีลูกาตั้งคาถามมากมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู ซึ่ งคาถามของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้ต้ งั ขึ้นเพื่อ
จะเน้นถึงความรุ นแรงของการปฏิเสธพระเยซู
พยานของพระเยซู ต่ออัตลักษณ์ของยอห์ น 7:24-28 (เปรียบเทียบ มธ. 11:7-11)
เป็ นที่ ชัด เจนว่ า พระเยซู ก ล่ า วถ้ อ ยค าเหล่ า นี้ การยกย่ อ งยอห์ น เพราะว่ า ค าถามของยอห์ น เกี่ ย วกับ
อัตลักษณ์ของพระเยซูทาให้ยอห์นดูเหมือนคนที่ลงั เลซึ่งเป็ นไม้ออ้ ไหวเมื่อถูกลมพัด พระเยซูทาให้พวกผูฟ้ ั ง
ของพระองค์แน่ ใจว่านัน่ ไม่ใช่ สิ่งที่ยอห์นเป็ น พยานของยอห์นต่อความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู ก็
เชื่อถือได้
7:24-26

ยอห์นไม่ใช่เหมือน “ต้นอ้อ” หรื อ ท่านไม่ได้ “อ่อนนุ่ม” หรื ออ่อนแอ ยอห์นไม่ได้รับใช้กษัตริ ย ์
ในโลกแต่ ก ษัต ริ ย ์ใ นสวรรค์ และเสื้ อผ้า ของท่ า นระบุ ท่ า นว่ า เป็ น “ผู้เ ผยพระวจนะ”
ของพระเจ้ า พระเยซู กล่าวว่ายอห์ นไม่ใช่ แค่ “ผูเ้ ผยพระวจนะ” แต่แม้กระทัง่ “มากกว่า
ผูเ้ ผยพระวจนะ” อีกด้วย

7:27-28

ข้อเหล่านี้ เกื อบเหมือนกับมัทธิ ว 11:10-11 พระเยซู ระบุยอห์นว่าเป็ นผูล้ ่ วงหน้ามาก่ อนของ
พระเมสสิ ยาห์ตามที่ได้ทานายไว้ในมาลาคี 3:1
“คุณ [AV; “คุณ”, NASB, NIV, และฉบับอื่นเ] ในความดั้งเดิมของตัวบทที่อา้ งอิง
อ่านว่า ‘เรา’ และอ้างอิงถึงพระเจ้าผูก้ ล่าวถ้อยคาเหล่านี้ ซ่ ึ งเพิ่ม ‘และองค์เจ้านาย
ผูซ้ ่ ึ งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกะทันหัน ทูตแห่ ง
พันธสัญญาผูซ้ ่ ึ งเจ้าพอใจนั้น’ ดังนั้นโดยความหมายโดยนัยนั้น พระเยซู ถูกระบุกบั
องค์ เจ้ านายของมาลาคีและความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ก็ถูกรับรอง”[483]
ในฐานะเป็ นผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิ ยาห์ ยอห์นก็ชื่นชมบทบาทที่ใหญ่กว่าผูเ้ ผย
พระวจนะคนอื่นใดแม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่ให้คาพยากรณ์ เกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ อย่างไรก็
ตาม แม้กระทัง่ ผูม้ ี ส่วนร่ วมที่ไม่สาคัญมากที่ สุด (“เล็กน้อยที่สุด ”) ใน “อาณาจักร” ของ
พระเมสสิ ยาห์ก็เหนือ (“ใหญ่”) กว่ายอห์นเพราะว่ายอห์นคาดหวังมันเท่านั้น
“การเป็ นคนเล็กน้อยที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้าก็ดีกว่าการเป็ นคนที่ดีที่สุดในที่
อื่น”[484]

การประณามของพระเยซู ต่อชนรุ่ นทีไ่ ม่ เชื่ อของพระองค์ 7:29-35 (เปรียบเทียบ มธ. 11:16-19)
ยอห์นสงสัยอัตลักษณ์ของพระเยซู และพระเยซู ปกป้ องอัตลักษณ์ของยอห์น ตอนนี้ พระเยซู เตือนพวกผูฟ้ ั ง
ของพระองค์ผปู้ ฏิเสธอัตลักษณ์ของยอห์นและอัตลักษณ์ของพระเยซู

7:29

ข้อ 29 และ 30 ไม่ปรากฏในการเปรี ยบเทียบของมัทธิ ว ข้อเหล่านี้ เปิ ดเผยถึงการแตกแยกที่ลึก
ท่ามกลางผูค้ นและข้อเหล่านั้นจัดตั้งฉากสาหรับข้อคิดเห็ นของพระเยซู ที่ติดตามมา (ข้อ
31-35)
“ผูค้ นทัว่ ไป” หลายคนแม้กระทัง่ คนเก็บภาษีได้ตอบสนองต่อข่าวสารของยอห์นและรั บ
บัพติศมาจากท่าน (3:12, 21) เมื่ อพวกเขาได้ยินการประกาศของพระเยซู คนเหล่านี้ ก็
ตอบสนองในทางบวก พวกเขา “ยอมรั บถึ งความยุติธ รรมของพระเจ้า ” (พระเจ้าทรง
ยุติธรรม) เมื่ อพวกเขาได้ยินพระเยซู ก ล่ าวถึ งยอห์ นอย่างสู งส่ ง นั่นคื อ พวกเขายอมรั บ
แนวทางต่างเของพระเจ้าอย่างที่ เป็ นและไม่ได้พยายามที่จะบังคับให้พระองค์ประพฤติ
อย่างที่พวกเขาอาจได้ชื่นชอบ ถ้อยคาของพระเยซู เกี่ ยวกับยอห์ นแก้ต่างการตัดสิ นใจแต่
ก่อนของพวกเขาที่จะจานวนต่อบัพติศมาของยอห์น
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อย่างไรก็ตาม “พวกฟาริ สีและพวกผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติ (ธรรมาจารย์) ไม่ได้จานวนต่อ “บัพติศมา”
ของยอห์ นซึ่ ง แสดงให้เห็ นว่า พวกเขาได้ป ฏิ เสธ “พระประสงค์ของพระเจ้า ” กล่ า วคื อ
แผนการแห่งความรอดของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา

7:31-32

กลุ่มที่ สองนี้ ซ่ ึ งเป็ น “ชนรุ่ น” ปั จจุบนั ของผูไ้ ม่เชื่ อก็คล้ายกับอิ สราเอลที่ไร้ ความเชื่ อในอดี ต
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:5, 20; วนฉ. 2:10; สดด. 78:8; 95:10; ยรม. 2:31; 7:29) พวกเขา
จะต้องอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าเช่นกัน พวกเขาก็ไม่ได้ประพฤติดีกว่า “เด็กเ” ที่
แปรปรวนผูผ้ ดิ หวังเมื่อเพื่อนเของพวกเขาปฏิเสธที่จะร่ วมมือกับพวกเขา พระเยซู วาดภาพ
พวกผูน้ าทางศาสนาว่าเป็ นเด็กเที่นงั่ ลง “ในตลาด” และเรี ยกให้คนอื่นเที่จะ เดิ นไปตาม
นา้ เสี ยงของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เพื่อนเของพวกเขาจะไม่ร่วมมือ ดังนั้นพวกผูน้ าทาง
ศาสนาก็วจิ ารณ์พวกเขา

7:33-34

พวกผูน้ าทางศาสนาที่ไม่เชื่ อเหล่านี้ ไม่ชอบยอห์นเพราะว่าท่านเป็ นคนสันโดษเกินไป ท่านจะ
ไม่ “เต้นรา” เพื่อพวกเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ชอบพระเยซู เช่ นกัน พวกเขาเชื่ อว่า
พระองค์เป็ น คนปล่ อยตัว เกินไปอย่างที่พวกเขานิ ยามคาศัพท์น้ นั คือยินดี เกินไป พระเยซู
จะไม่ “ร้องไห้” เพื่อพวกเขา เพราะว่ายอห์นกินตัก๊ แตนและน้ าผึ้งป่ าแทนที่ “ขนมปั ง” และ
“เหล้า องุ่ น ” พวกฟาริ สี และพวกผูเ้ ชี่ ย วชาญบัญญัติ ที่ ไ ม่ เชื่ อกล่ า วหาท่ า นถึ ง การมี “ผี ”
พฤติกรรมที่คลัง่ ไคล้ของท่านยังบ่งบอกสิ่ งนี้ให้กบั พวกเขา
ในอีกด้านหนึ่ง พระเยซูมีส่วนในงานเลี้ยงซึ่ ง “กินและดื่ม” อย่างอิสระ ดังนั้นพวกหน้าซื่ อ
ใจคดกล่ า วหาพระองค์ถึ ง ความตะกละและความขี้ เ มาอย่า งแน่ น อน พันธสั ญญาเดิ ม
บรรยายถึ ง คนอิ ส ราเอลผู้เ ป็ น “คนตะกละและขี้ เ มา” ว่ า สมควรต่ อ การเอาหิ น ขว้า ง

(เปรี ยบเทียบ ฉธบ.. 21:20) ยิง่ กว่านั้น พระเยซูคบหากับผูค้ นผูซ้ ่ ึ งพวกผูน้ าชาวยิวถือว่าเป็ น
ผูเ้ ลิกเชื่อ
“ผูค้ นที่ตอ้ งการที่จะหลีกเลี่ยงความจริ งเกี่ยวกับพวกเขาเองก็สามารถค้นหาบางสิ่ ง
อยูเ่ สมอในนักเทศน์เพื่อจะวิจารณ์” [485]
ยอห์นและพระเยซู ท้ งั สองเป็ นคาอุปมาที่ มีชีวิต ยอห์นสอนความสาคัญของการกลับใจ
ใหม่และพระเยซูนาเสนอความยินดีและพระพร อย่างไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนาชาวยิว
พลาดประเด็นของข่าวสารของพวกท่านทั้งสอง เพราะว่ายอห์นและพระเยซู ไม่ได้ “เต้นรา
ตามน้ าเสี ยงของพวกเขา” บางทีพระเยซู อา้ งอิงถึงพระองค์เองในฐานะ “บุตรมนุษย์” ที่นี่
เพราะว่าชื่ อเรี ยกนี้ เน้นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์เสมอ (ดนล. 7:13-14) สิ่ งนี้ จะเพิ่ม
ความรุ นแรงของการปฏิเสธของพวกผูน้ าทางศาสนา
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ทั้งเที่มีการปฏิเสธของพวกผูน้ าชาวยิว บรรดาผูท้ ี่ยอมรับแผนการของพระเจ้า (ข้อ 30) อย่างที่
ยอห์นและพระเยซู ป่าวประกาศมันก็แสดงถึ งความถูกต้องของมัน ชี วิตของพวกเขาเป็ น
พยานถึ งความสัตย์จริ งของสิ่ งที่พวกเขาเชื่ อซึ่ งยอห์นและพระเยซู ป่าวประกาศ พระเยซู
เน้นถึงความจริ งนี้ในฐานะเป็ นหลักการ อุปนิสัยของ “ลูกเ” (คือ พวกสาวก) ที่ดีตามปกติ
แล้วชี้ ถึงการที่พวกเขามีบิดามารดาที่ ฉลาด (คือยอห์นและพระเยซู ) ยอห์นและพระเยซู
ประพฤติในฐานะเป็ น “ลูกเ” ที่ ดีของพระเจ้ า และ “แก้ต่าง” “ปั ญญา” ของพระองค์ โดย
อุปนิสัยของพวกเขา

การบันทึ กของลู กาเกี่ ย วกับถ้อยคาที่ ก ล่ าวโทษเหล่ า นี้ ก็เต็ม ที่ กว่าการบันทึ กของมัทธิ ว ลู กาจดจ่อที่ การ
ปฏิ เสธของพวกผูน้ าทางศาสนาส่ วนมัท ธิ วประยุก ต์ใ ช้ถ้อยค าของพระเยซู ก ับ คนอิ ส ราเอลที่ ไ ม่ เชื่ อซึ่ ง
พระองค์เผชิญหน้าโดยทัว่ ไปมากกว่า
4. การชโลมโดยหญิงทีบ่ าป 7:36-50
เหตุการณ์น้ ี ที่ปรากฏในพระกิตติคุณลูกาเท่านั้นก็อธิ บายถึงความจริ งที่เพิ่งได้กล่าวไปในข้อ 35 มันอาจได้
เกิดขึ้นในนาอิน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11, 37) นี่คือกรณี ในประเด็นของสิ่ งที่พระเยซู เพิ่งได้อธิ บายไปว่าเกิดขึ้น
(ข้อ 34) พระเยซู เข้าถึงหญิงที่บาปเพียงแค่จะได้รับการวิจารณ์ จากฟาริ สีที่จูจ้ ้ ี ความรักที่หญิงนั้นแสดงต่อ
พระเยซูอย่างมากก็ตรงกันข้ามกับการขาดความรักของฟาริ สีที่มีต่อพระองค์ ช่างน่าขันและขัดแย้งเพียงใดที่
คนบาปแสดงความรักต่อพระเยซู อย่างมาก แต่ผนู ้ าทางศาสนาไม่ได้ปฏิ บตั ิต่อพระองค์ดว้ ยความนับถื อที่
พิเศษ! ลักษณะของอัตลักษณ์ ของพระเยซู ก็สาคัญในเรื่ องราวนี้ อีกด้วย เนื่ องจากพระองค์ได้ยกโทษบาป
ของหญิงนั้นและสิ่ งนี้ ต้ งั คาถามเกี่ ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระองค์ อีกครั้งหนึ่ งลูกาทาให้ผูห้ ญิงโดดเด่นใน

การบรรยายของท่านที่แสดงถึงความห่ วงใยของพระเยซู ที่มีต่อผูห้ ญิงนั้น มีความคล้ายกันบางอย่างระหว่าง
เรื่ องนี้ แ ละเรื่ องเกี่ ย วกับ มารี ย ์ที่ ช โลมพระบาทของพระเยซู ใ นบ้า นของซี โมนคนโรคเรื้ อน แต่ นั่นเป็ น
เหตุการณ์ที่แตกต่างกัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:6-13; มก. 14:3-9; ยน. 12:1-8)
“… เรื่ องราวของหญิ งที่ บาปในบ้านของฟาริ สีย้ าเตือนเราถึ งความขัดแย้งแต่ก่อนเกี่ ยวกับสิ ทธิ
อานาจของพระเยซู ที่จะปลดปล่ อยบาปซึ่ งบ่งชี้ ว่านี่ เป็ นความขัดแย้งที่ ต่อเนื่ อง ยิ่งกว่านั้นการย้ า
เตือนนี้อาจช่วยผูอ้ ่านที่จะระลึกถึงการอ้างพื้นฐานของพระเยซูถึงสิ ทธิ อานาจที่จะปลดปล่อยบาปใน
5:24”[486]
“การแสดงแบบสัมผัสของการสานึ กคุณที่มีความรักซึ่ งแสดงต่อพระเยซู โดยหญิงนี้ จากข้างถนนก็
อธิ บายอย่างดีถึงการอ้างของข้อ 35 ที่วา่ พระปั ญญาก็ได้รับการพิสูจน์วา่ ถูกต้องแล้วโดยบรรดาคน
ที่ทาตาม”[487]
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เราไม่ควรมองข้ามข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู ตอบรับคาเชิ ญไปรับประทานอาหารค่ าจากฟาริ สี
พระองค์ไ ม่ ไ ด้ตดั พวกผูน้ าทางศาสนาทั้ง หมดออกไปเพี ยงเพราะว่า พวกเขาส่ วนใหญ่
ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ปฏิบตั ิกบั ผูค้ นในฐานะเป็ นบุคคล บางทีซีโมนยังไม่ได้ต้ งั ความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับพระเยซู อย่างที่นิโคเดมัสได้ต้ งั ไว้ (ยน. 3) เรื่ องราวนี้ นาเสนอเขาว่าไม่
ต้อนรับและดูถูก แต่ไม่ใช่เป็ นปรปั กษ์หรื อเป็ นศัตรู กนั พระเยซูตอบรับคาเชิญของเขา
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ธรรมเนียมทางสังคมอนุญาตให้ผคู้ นที่ขดั สนที่จะเยี่ยมเยียนมื้ออาหารเช่นนั้นและที่จะมีส่วนใน
ของที่เหลื อบางอย่าง[488] ยิ่งกว่านั้น มันไม่ไช่ ผิดปกติสาหรับผูค้ นที่ จะมาเยี่ยมเยียนเมื่อ
รับบีกาลังเยี่ยมเยียน[489] อย่างกล้าหาญแล้วลูกาละเว้นการอธิ บายว่าทาไมหญิงนั้น “เป็ น
คนบาป” แม้ว่าบรรดานักอรรถาธิ บายชอบที่ จะเดา นักเขี ยนคนหนึ่ งเรี ยกเธอว่า “หญิ ง
โสเภณี โดยอาชี พ นางคณิ กาโดยสถานะทางสังคม”[490] บางคนได้ทึกทักเอาว่าหญิงนั้น
เป็ นมารี ยช์ าวมักดาลา แต่นี่เป็ นการเดาโดยตรง ประเด็นก็คือว่าเธอเป็ นสมาชิ กของชนชั้น
ทางสังคมที่เรี ยกว่าคนบาปผูซ้ ่ ึ งพวกฟาริ สีถือว่าปฏิ บตั ิธรรมบัญญัติอย่างหลวมเ น้ าหอม
เป็ น “ผอบน้ ามันหอม” ที่แพง บ่อยครั้งแล้วผูห้ ญิงชาวยิวประดับผอบเช่นนั้นที่แขวนจาก
เชือกรอบเคอของพวกเธอ[491]
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บางทีพระเยซู “เอนกาย” บนเก้าอี้ยาวเพื่อจะกินพร้อมกับศีรษะและแขนของพระองค์ที่อยูใ่ กล้กบั
โต๊ะ และพระบาทของพระองค์เหยียดออกไปจากมันอย่างที่เป็ นธรรมเนี ยม ณ อาหารมื้อที่
สาคัญ ของขวัญที่เสี ยสละของหญิงนั้นและน้ าตาของเธอตั้งคาถามต่างเที่ตวั บทไม่ตอบ
เธอสานึ กคุณต่อพระเยซู สาหรับการกระทาแห่ งความกรุ ณาบางอย่างที่พระองค์ได้สาแดง
แก่เธอ หรื อเธอกาลังแสวงหาการช่ วยเหลือของพระองค์? โดยการ “จูบ” (คากรี ก คาเทฟิ

เลอิ กาลไม่ ส มบู ร ณ์ ) “พระบาท” ของพระเยซู อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง หญิ ง นั้น ก็ ก าลัง แสดงถึ ง
ความรัก การนับถือและการจานนของเธอ (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 10:1) ตามปกติแล้วผูค้ น
ชโลมศีรษะของบุคคลไม่ใช่เท้า
“ตัวอย่างเช่น การปล่อยผมของเธอลงในฉากนี้ คงจะพอเกับการเปลือยช่วงบนใน
ที่สาธารณะ เธอคงได้ลูบไล้พระบาทของพระเยซู เหมือนหญิงโสเภณี หรื อทาส
สาวที่คุน้ เคยกับการจัดเตรี ยมความชอบทางเพศให้”[492]
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ซี โมนลงความเห็ นว่าพระเยซู ไม่สามารถเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะได้ เนื่ องจากว่าถ้าพระองค์เป็ น
พระองค์จะไม่อนุ ญาตให้หญิงที่บาปทาสิ่ งที่หญิงนี้ กาลังทา การสัมผัสของ “คนบาป” นา
ความเป็ นมลทินทางพิธีกรรมมา
“ดูซิพวกจิตวิญญาณที่เย่อหยิง่ และคับแคบนั้นฉลาดแค่ไหนที่จะคิดว่าคนอื่นเควร
จะหยิง่ ผยองและอวดดีเหมือนกับพวกเขาเอง”[493]
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ซี โมนไม่มีเหตุผลใดที่จะคาดหวังให้ถอ้ ยคาของพระเยซู ที่มีต่อเขานั้นที่จะมีสิ่งใดก็ตามที่จะ
เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เขาได้คิดมาตลอด เขาได้สรุ ปว่าพระเยซู ไม่สามารถบอกคนบาปจากคน
ไม่ บ าปได้ ตอนนี้ ซี โ มนคงเรี ย นรู ้ ว่ า พระเยซู รู้ อ ย่ า งแท้จ ริ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นใจของเขา
(เปรี ยบเทียบ 5:22) เขากล่าวต่อพระเยซู อย่างสุ ภาพว่าเป็ น “ท่านอาจารย์” (คากรี ก ดิดาส
คาเล ซึ่ งเป็ นความเท่าเทียมของลูกาถึง “รับบี” เปรี ยบเทียบ 9:38; 20:21, 38; 21:7; 22:11)
ซึ่ งเล็กกว่าผูเ้ ผยพระวจนะ

7:41-42

พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่จะเล่ าคาอุปมาเกี่ ยวกับ “ลู กหนี้ สองคน” แก่เจ้าบ้านของพระองค์
[494] เดนาริ อนั เป็ นค่าจ้างหนึ่ งวันสาหรับคนงานเกษตรกรรม โดยไม่คานึ งถึ งอานาจการ
ซื้ อของเงิ นที่ ถูกกล่ าวถึ ง เป็ นที่ ชัดเจนว่าชายทั้งสองเป็ นหนี้ ค่อนข้างมาก แต่หนี้ ของคน
หนึ่ ง มากกว่า หนี้ ข องอี ก คนหนึ่ งเป็ น 10 เท่ า พระเยซู นับถื อ “ความรั ก ” อย่า งที่ เป็ น
หลักฐานโดยการแสดงออกแห่งการสานึกคุณของลูกหนี้ที่บ่งบอกไว้ในคาถามของพระเยซู

7:43

คาตอบต่อคาถามของพระเยซู อาจได้ชดั เจนต่อซี โมน แม้วา่ เขาดูเหมือนได้รู้เกี่ยวกับการยกโทษ
และความรักเล็กน้อยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชัดเจนว่าเขารู ้ ว่าบางครั้งพระเยซู ใช้
คาถามเพื่อจะล่ อให้พวกนักวิจารณ์ ของพระองค์ตกหลุมพราง ดังนั้นเขาตอบด้วยความ
ลังเลใจที่กระสับกระส่ ายซึ่ งปล่อยให้มีความเป็ นไปได้ที่วา่ คาตอบอาจจะไม่ชดั เจนอย่างที่
มันดูเหมือนจะเป็ น

7:44-46

บางทีพระเยซู ทาให้ซีโมนประหลาดใจโดยการทาให้หญิ งนั้นเป็ นจุ ดจดจ่อของคาอุปมาของ
พระองค์และโดยการเปรี ยบเที ยบเธอกับซี โมน แม้กระทัง่ แย่กว่านั้น พระเยซู ทาให้เธอ
เป็ นวีรสตรี และซี โมนเป็ นวายร้ ายซึ่ งเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามของการที่ ซีโมนคิ ด หญิ งนั้นมี
ความผิ ดเกี่ ย วกับ บาปแห่ ง การกระท าแต่ ซี โมนมี ค วามผิด เกี่ ย วกับ บาปแห่ ง การละเลย
สิ่ งทั้งหมดที่ ซี โมนได้ลม้ เหลวที่จะทาเพื่อพระเยซู ก็เป็ นความเอื้อเฟื้ อโดยทัว่ ไปที่เจ้าบ้าน
หยิบยื่นแก่ แขกของพวกเขาอยู่บ่อยเ อย่างไรก็ตาม บางทีซีโมนไม่ได้กระทาอย่างไม่มี
มารยาท เขาเพี ย งแค่ ไ ม่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ก ารกระท าที่ พิ เ ศษใดเแห่ ง ความเอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ต่ อ
พระเยซู [495] “น้ ามัน” หอมที่นี่คงได้เป็ นน้ ามันมะกอกซึ่ งทั้งมีมากและไม่แพง อย่างไร
ก็ตาม หญิงนั้นได้ไปมากกว่าความเอื้อเฟื้ อและทาการเสี ยสละที่ไม่ธรรมดาสาหรับพระเยซู
เนื่องด้วยความรัก ซี โมนปรากฏในเหตุการณ์น้ ี ในฐานะ “คนบาป” ที่ใหญ่กว่าของคนบาป
สองคน
“… พระคริ สต์ทรงสังเกตการละเลยและพระองค์ชื่นชอบการอุทิศตน”[496]

7:47

ถัดไปพระเยซูทาการสรุ ปจากสิ่ งที่พระองค์เพิ่งได้กล่าวไป ความรักที่ยิ่งใหญ่ของหญิงนั้นแสดง
ให้เห็ นว่าเธอเห็ นคุ ณค่าการยกโทษที่ ยิ่งใหญ่ พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่าเธอได้รับการยก
โทษที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ นื่ องด้ว ยความรั ก ที่ ยิ่ง ใหญ่ ข องเธอ ความรั ก ของเธอเป็ นผลลัพ ธ์ ไ ม่ ใ ช่
เหตุผลของการยกโทษของเธอ[497] สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนจากคาอุปมานี้ (ข้อ 42-43) เช่นเดียวกับ
จากข้อความต่อมาของพระเยซู ที่ว่ามันเป็ นความเชื่ อของเธอไม่ใช่ ความรักของเธอที่ช่วย
เธอให้รอด (ข้อ 50) ในฐานะคติพจน์ ความเข้มข้นของความรักของบุคคลหนึ่งมีแนวโน้มที่
จะได้สัดส่ วนกับการรับรู ้ของเขาถึงความยิง่ ใหญ่แห่งการยกโทษของเขา
“เพราะว่าเขา [ซี โมน] ทาให้บาปของเขาเล็กน้อย เขาก็เลยเข้าใจผิดในความหมาย
ของการยกโทษของพระเจ้า[498]
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ตอนนี้พระเยซูยนื ยันต่อหญิงนั้นถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว นี่ เป็ นถ้อยคาแห่ งความแน่ใจ พระเยซูใช้
กริ ยาสมบูรณ์ในกรี ก (คากรี ก โซโซเกน) เราสามารถแปลมันว่า “บาปของคุณได้รับการ
อภัย แล้วและคงอยู่แบบได้รับการอภัย ” สิ่ ง นี้ เป็ นจริ ง โดยไม่ค านึ ง ถึ ง การใส่ ร้า ยป้ ายสี
ของฟาริ สี (ข้อ 39) เป็ นที่ชดั เจนว่าเธอได้รับการยกโทษของพระเจ้าในอดีตก่อนเธอเข้าไป
ในบ้านของซี โมน ตอนนี้ พระเยซู ไม่ได้ให้การยกโทษแก่เธอเป็ นครั้งแรก แต่กาลังแสดง
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพ “ที่ได้รับการยกโทษ” ของเธอ สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนเพราะว่าตลอด
เรื่ องราวนี้พระเยซูถืออย่างคงเส้นคงวาว่าหญิงนั้นเป็ นบุคคลที่ได้รับการยกโทษ

การกระทาแห่ งความรั กของหญิ งที่บาปออกมาจากความรู ้ สึกแห่ งการสานึ กคุ ณของเธอ
สาหรับการได้รับการยกโทษ ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้ยกโทษบาปของคนง่อยในคาเปอรนาอุม (5:20) แต่ในเรื่ องราวนี้ พระองค์ไม่ได้ ยกโทษ บาปต่างเของหญิ งที่ บาปอย่า ง
กระฉับกระเฉง แต่ป่าวประกาศอย่างมีสิทธิ อานาจว่าแท้จริ งแล้วบาปเหล่ านั้นได้รับการ
ยกโทษแล้วและยังคงได้รับการยกโทษ
7:49

บางคนที่ปรากฏตัวก็ทึกทักเอาอย่างผิดพลาดว่าพระเยซู กาลังยกโทษบาปของหญิงนั้น อีกครั้ง
หนึ่ งสิ่ งนี้ ก็ต้ งั คาถามเกี่ยวกับใครที่พระองค์ทรงเป็ น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 39; 5:21) พระเยซู
ไม่ได้ตอบหรื อลูกาก็ไม่ได้ตอบ บรรดาผูท้ ี่ปรากฎตัวและพวกผูฟ้ ั งอาจและสามารถทาการ
สรุ ปของพวกเขาเองซึ่งควรได้ชดั เจนและควรชัดเจน ณ ตอนนี้

7:50

พระเยซู สรุ ปเหตุการณ์น้ ี โดยการให้ถอ้ ยคาแห่ งการหนุ นใจและความชัดเจนต่อไปแก่หญิงนั้น
มันเป็ น “ความเชื่อ” ของเธอไม่ใช่ความรักของเธอที่ได้ส่งผลต่อความรอดของเธอที่ซ่ ึ งการ
ยกโทษของเธอเป็ นส่ วนหนึ่ง ดังนั้นเธอสามารถจากไป “อย่างเป็ นสุ ข” เกี่ยวกับสภาพของ
เธอแม้วา่ คนอื่นเอาจถือว่าเธอเป็ น “คนบาป” ต่อไป (เปรี ยบเทียบ 8:48; 17:19; 18:42) ที่นี่
ความรอดมีความหมายกว้างขึ้นเกี่ยวกับการช่วยให้พน้ ฝ่ ายวิญญาณ สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนเนื่ องจาก
ข้อคิดเห็ นแต่ก่อนของพระเยซู เกี่ ยวกับการยกโทษ และการขาดการอ้างอิงถึ งการช่ วยให้
พ้นทางกายภาพ (คือ การรักษา)
ในทานองเดียวกัน การกล่าวอาลาโดยทัว่ ไปของชาวยิว “ขอให้สันติสุของพระเจ้าเป็ นของ
ท่าน” (วนฉ. 18:6; 1 ซมอ. 1:17; 2 ซมอ. 15:9; 1 พกษ. 22:17; กจ. 16:36; ยก. 2:16) ทึกทัก
เอาความหมายที่กว้างขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกับความรอดฝ่ ายวิญญาณ หญิงนี้ สามารถที่จะ “ไป”
สู่ สภาพที่ถาวรของ “สันติสุข” เนื่องจาก “ความเชื่อ” ของเธอ (เปรี ยบเทียบ รม. 5:1)
“… 7:36-50 เป็ นโอกาสแรกของโอกาสที่ถูกรายงานไว้ท้ งั สาม (ดู 11:37-54; 14:1-24) ที่ซ่ ึ งพระเยซู
ถู ก เชิ ญไปทานอาหารที่ บ ้า นของฟาริ สี และแต่ ล ะโอกาสก็ เป็ นฉากที่ ค่ อนข้า งยาว การกล่ า วซ้ า
รู ปแบบฉากนี้ บ่งบอกว่านี่ เป็ นสถานการณ์ที่เป็ นคุณลักษณะระหว่างพันธกิจของพระเยซู และหนึ่ ง
ในความสนใจที่พิเศษต่อผูบ้ รรยาย แต่ละฉากของฉากเหล่านี้เป็ นโอกาสของความขัดแย้ง”[499]
“คาอุปมาเรื่ องลูกหนี้ สองคนของพระเยซู และข้อคิดเห็ นของพระองค์ต่อซี โมนและหญิงนั้นสอน
บทเรี ยนหลายบทเรี ยน (ก) ความรอดเป็ นผลลัพธ์ของการงานที่มีพระคุณของพระเจ้าที่ได้รับมา
โดยความเชื่ อ (ข) พระเจ้ายกโทษหนี้ บาปอย่างมี พระคุ ณที่ ไม่มีใครสามารถตอบแทนได้ (ค)
สันติสุขกับพระเจ้าเป็ นไปได้เนื่ องจากการยกโทษบาป (ง) ยิ่งบุคคลหนึ่ งเข้าใจการยกโทษ เขายิ่ง

จะมีความรักต่อพระคริ สต์ (จ) การรับใช้ที่ถ่อมใจมาจากหัวใจแห่ งการสานึ กคุณที่มีต่อพระคุณของ
พระเจ้า”[500]
จ. การสอนด้ วยคาอุปมาของพระเยซู 8:1-21
ส่ วนปั จจุบนั นี้ ของลูกาตามรู ปแบบพื้นฐานอย่างเดี ยวกันกับส่ วนก่อนหน้านั้น มีช่วงของการสอน (8:1-21;
เปรี ยบเทียบ 6:12-49) ที่ติดตามมาโดยการบันทึกอีกอย่างหนึ่ งของการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู (8:22-56;
เปรี ยบเทียบ บทที่ 7) การเรี ยงลาดับนี้ก็ปกติในลูกาและในมัทธิ ว
1. สหายและผู้สนับสนุนของพระเยซู 8:1-3
การบันทึกของลูกาเน้นว่าความห่ วงใยที่มีต่อมหาชนกระตุน้ ภารกิ จของพระเยซู ในอีกด้านหนึ่ ง มาระโก
นาเสนอการต่อต้านจากพวกผูน้ าทางศาสนาว่าเป็ นเหตุผลสาหรับกิจกรรมต่างเของพระองค์ มัทธิ วเน้นถึง
ความปรารถนาของพระเยซู ที่จะนาเสนอพระองค์ในฐานะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ต่อพวกยิว สิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมด
เป็ นองค์ประกอบที่นาพาพระเยซูในพันกิจของพระองค์
8:1

ข้อนี้เป็ นการสรุ ปของลูกาเกี่ยวกับการเดินทางประกาศถัดไปของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 4:43-44)
เหมือนกับข้อความสรุ ปอันแรก ข้อสรุ ปนี้ เน้นถึ งพันธกิ จของพระเยซู ที่ประกอบด้วยการ
ประกาศที่เดิ นทางไปที่ต่างเเป็ นหลักอีกด้วย ลูกาบันทึกการปรากฎตัวของสาวกสิ บสอง
คนกับพระเยซู เพื่อที่จะทาให้พวกเขามีคุณสมบัติในฐานะพยานที่เชื่ อถื อได้แห่ งการสอน
ความตายและการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ นี่ เป็ นการปรากฎครั้งแรกในลูกาเกี่ยวกับ
คาศัพท์น้ ี “สาวกสิ บสองคน”

8:2-3

การอ้างอิงของลูกาถึง “พวกผูห้ ญิง” ในส่ วนนี้ คาดหวังถึงการอ้างของท่านถึงพวกเขาในฐานะ
เป็ นพยานแห่ งการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ในภายหลัง (เปรี ยบเทียบ 23:49, 55; 24:6,
10; กจ. 1:14) นี่ เป็ นการอ้างถึ งผูห้ ญิงครั้งที่สามล่าสุ ดของลูกาผูไ้ ด้รับผลประโยชน์จาก
พันธกิจของพระเยซู ที่มีต่อพวกเธอ หลายคนจากพวกเธอได้ตอบสนองโดยการปรนนิ บตั ิ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 7:12-15, 36-50) แบบอย่างของพวกเธอจัดเตรี ยมแบบอย่างทางบวก
สาหรับผูอ้ ่านพระกิตติคุณของลูกาที่เป็ นผูห้ ญิง
“นี่คือสังคมมิชชันนารี ของผูห้ ญิง สังคมแรกสาหรับการสนับสนุ นมิชชันนารี แห่ ง
ข่าวประเสริ ฐ”[501]
“… การเดินทางไปรอบเกับอาจารย์สอนศาสนาก็ขดั แย้งอย่างรุ นแรงกับบทบาท
ตามธรรมเนี ยมของผูห้ ญิงในสังคมชาวยิว [502] อุปนิ สัยเช่ นนั้นละเลยสิ ทธิ์ ของ

สามีและความรับผิดชอบของภรรยาที่มีต่อครอบครัวของเธอ บางทีมนั คงกระตุน้
ความสงสั ย แห่ ง ความสั ม พันธ์ ท างเพศที่ ผิด ศี ล ธรรม ในค าสอนภายหลัง ของ
พระองค์ พระเยซู จะบอกพวกสาวกของพระองค์อย่า งซ้ าเว่าการทรงเรี ยกของ
พระองค์เรี ยกร้องการตัดขาดกับครอบครัว (ลก. 9:57-62; 12:51-53; 14:26; 18:2830) สองตอนสุ ดท้ายของพระคัมภีร์ตอนเหล่านี้ กล่าวถึงการละ ‘บ้าน’ และ ‘ลูก’
ซึ่ งสามารถประยุกต์ใช้กบั ไม่วา่ ชายหรื อหญิง แต่ขอ้ ความเหล่านี้ มุ่งเน้นไปที่ผชู ้ าย
เพราะว่าพูดถึงการจาก ‘ภรรยา’ แต่ไม่ใช่สามี [เชิงอรรถ 56:] อย่างไรก็ตาม 12:53
บ่งชี้ วา่ การแบ่งแยกในครอบครัวที่ก่อให้เกิ ดโดยใครคนหนึ่ งที่กลายมาเป็ นสาวก
จะเกี่ยวข้องกับผูห้ ญิงเช่นเดียวกับผูช้ าย [จบเชิงอรรถ] อย่างไรก็ดี 8:2-3 อ้างอิงถึง
พวกผูห้ ญิง ผูซ้ ่ ึ ง เป็ นที่ ชัดเจนว่า ได้ดาเนิ นย่างก้า วที่ น่า ทึ่ ง ของการจากบ้า นและ
ครอบครัวเพื่อจะที่จะแบ่งปั นในพันธกิจที่ท่องเที่ยวไปของพระเยซู การเป็ นสาวก
ของผูห้ ญิ งนั้นถู ก สร้ างขึ้ นอย่างรุ นแรงเช่ นเดี ยวกับผูช้ าย บางที แม้ก ระทัง่ อย่า ง
รุ นแรงมากกว่าเนื่ องจากว่าผูห้ ญิงแห่ งสมัยนั้นผูกพันกับครอบครั วอย่างใกล้ชิด
ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ การตัด ขาดที่ เ ฉี ย บคมกับ การคาดหวัง ทางสั ง คมและความ
รับผิดชอบตามปกติต่างเ” [503]
หลายคนได้สรุ ปว่ามารี ยช์ าวมักดาลาเคยเป็ นหญิงโสเภณี อย่างไรก็ตาม ตัวบทไม่ได้ให้
การรับรองสาหรับแนวคิดนี้ มันแค่กล่าวว่าผีเจ็ดตนได้อาศัยอยู่ในเธอ ในกรณี อื่นเของ
การถูกผีสิงในหมวดพระกิตติคุณ โดยพื้นฐานแล้วผลลัพธ์ต่างเก็เป็ นโรคทางจิตแทนที่จะ
เป็ นความประพฤติที่ผิดศีลธรรม เป็ นที่ชดั เจนว่า “มักดาลา” อ้างอิงถึ งบ้านเกิ ดของเธอ
แห่ งมักดาลา (ตามอักษรคือหอคอย) มันตั้งอยูด่ า้ นตะวันตกของทะเลกาลิ ลีซ่ ึ งอยู่ทางใต้
ของเยนเนซาเร็ ธและทางเหนื อของทิเบเรี ยส (แม้ว่าทิ เบเรี ยสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่ ยิ่งใหญ่
ที่สุดกาลิลี[504] บรรดผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณไม่เคยอ้างอิงถึ งมัน เฮโรดแอนทิพาสที่หนึ่ งได้
สร้างเมืองนี้และตั้งชื่อมันในการให้เกียรติแก่ซีซาร์ ทิเบเรี ยสซี ซาร์ [505])
“โยอันนา” ภรรยาของหัวหน้ากรมวังของเฮโรดก็ปรากฏตัว ณ การถูกตรึ งของพระเยซู และ
อุโมงค์ที่วา่ งเปล่า (23:55-56; 24:1, 10) เธอเป็ นสาวกคนแรกของพวกสาวกของพระเยซูที่
ถูกระบุวา่ เชื่อมโยงกับ ‘บ้านเรื อน’ ของเฮโรด แอนทิพาส เป็ นที่ชดั เจนว่า “คูซา” (“ผูข้ ว้าง
ที่เล็กน้อย”) เป็ นหัวหน้ากรมวังหรื อหัวหน้าคนงานซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ยศสู งบางอย่างในการ
ว่าจ้างของเฮโรด (เปรี ยบเทียบ มธ. 20:8; กท. 4:2) เขาอาจเป็ นหรื ออาจไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่
หลวงผูไ้ ด้มาหาพระเยซู ในคานาและขอร้องให้พระเยซูที่จะไปยังคาเปอรนาอุมเพื่อรักษา
บุตรชายของเขา (ยน. 4:46-53)

“มันอาจจะเป็ นว่าความรู ้ ที่พิเศษเกี่ ยวกับเฮโรดและวังของเขาที่สะท้อนในลูกามา
ทางเขา อย่างไม่สงสัยนั้นเขาและภรรยาถูกขนานนามว่าเป็ นบุคคลอันที่รู้จกั กัน
อย่างดี ในคริ สตจักรและเป็ นหลัก ฐานของสาวกคริ สเตี ยนท่ามกลางชนชั้นสู ง ”
[506]
“เป็ นสิ่ ง ที่ น่า อัศ จรรย์ที่ จะพบมารี ย ์ม กั ดาลาพร้ อมกับ อดี ตอัน มื ดและโยอันนา
ผูห้ ญิ ง แห่ ง ราชส านัก ในกลุ่ ม คนเดี ย ว มันเป็ นหนึ่ งในการบรรลุ ที่ สุ ดยอดของ
พระเยซู ที่ว่าพระองค์สามารถทาให้ผูค้ นที่ หลากหลายมากที่ สุดที่ จะดาเนิ นชี วิต
ด้วยกันโดยปราศจากการสู ญเสี ยบุคลิกภาพหรื อคุ ณสมบัติของพวกเขาเองในคน
เล็กน้อยที่สุด” [507]
“สุ สันนา” (“ต้นพลับพลึง”) ซึ่ งไม่เป็ นที่รู้จกั ต่อเราก็อาจเป็ นความสนใจที่พิเศษของผูอ้ ่าน
ดั้งเดิ ม ของลู กา การสนับ สนุ นของสาวกที่ ไม่ มีชื่ อเหล่ านี้ และคนอื่ น เ ที่ คล้ายคลึ งกัน
อธิ บายว่าพระเยซู สามารถที่ จะดาเนิ นพันธกิ จของพระองค์ทางการเงิ นต่อไปได้อย่างไร
ผูห้ ญิ งเหล่ านี้ และบางที ผูช้ ายบางคนได้จดั เตรี ยมเงิ นโดยการให้อย่างเสี ยสละเนื่ องจาก
ความรักที่มีต่อพระเยซู และสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพื่อพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 7:36-50) เป็ นที่
ชัดเจนว่ามันผิดปกติสาหรับพระเยซู ที่จะมีผตู ้ ิดตามที่เป็ นผูห้ ญิง (เปรี ยบเทียบ ยน. 4:27)
แม้วา่ สิ่ งนี้เป็ นปกติในโลกของกรี กมากกว่าในปาเลสไตน์[508]
“ลูกาจัดตั้งความคล้ายกันที่จงใจระหว่างพวกอัครทูตและพวกผูห้ ญิง (พระกิตติคุณ
ของท่านถูกแสดงให้ปรากฎชัดโดยการทาให้คล้ายคลึ งกันเช่ นนั้นของผูช้ ายและ
ผูห้ ญิงคือเศคาริ ยาห์และมารี ยใ์ นลูกา 1-2; ผูห้ ญิงแห่ งศาเรฟั ทและนาอามานใน
4:25-27; บางทีคนถูกผีสิงและแม่ยายของซี โมนใน 4:31-39; นายร้อยและหญิงม่าย
แห่ งนาอินใน 7:1-17; ชายที่มีแกะและหญิงที่ มีเหรี ยญใน 15:3-10; บางทีหญิงม่าย
ที่ได้รับการแก้ต่างและผูเ้ ก็บภาษีที่ถูกนับว่าชอบธรรมใน 18:1-14)”[509]
2. คาอุปมาเรื่องดิน 8:4-15
การบันทึกของลูกาเกี่ยวกับคาอุปมาต่างเของพระเยซู ที่ขา้ งทะเลเป็ นการบันทึกที่ส้ ันที่สุดของทั้งสามและ
การบันทึกของมัทธิ วเป็ นการบันทึกที่ยาวที่สุด ลูกาจากัดตัวท่านเองต่อการบันทึกคาอุปมาสองเรื่ องกล่าวคือ
คาอุปมาเรื่ องดินและคาอุมาเรื่ องตะเกียง ด้วยเหตุน้ นั ท่านก็ได้เน้นถึงความสาคัญของการได้ยิน การเชื่อฟั ง
และการป่ าวประกาศพระวจนะของพระเจ้า

“ไม่เหมือนมาระโก 4 และมัทธิ ว 13 ที่ ที่บททั้งหมดถูกมอบให้แก่คาสอนเกี่ ยวกับแผ่นดิ นของ
พระเจ้าผ่านทางคาอุปมา ลูกาก็จดจ่อที่หวั ข้อเดี ยวแห่ งความเชื่ อทั้งที่นี่และในพระคัมภีร์สองตอน
สั้นเที่ตามมา (8:16-21)”[510]
“ระยะปั จจุบนั แห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้าเป็ นขอบเขตของการกล่าวยอมรั บของคริ สเตียน ที่ซ่ ึ งเรา
เรี ยกว่าโลกคริ สเตียน”[511]
การให้ คาอุปมา 8:4-8 (เปรียบเทียบ มธ. 13:1-9; มก. 4:1-9)
อย่างเช่ นในพระกิตติคุณเล่มอื่นเ พระเยซู ให้คาอุปมาแรกแก่ฝูงชนและจากนั้นก็ตีความมันเพื่อพวกสาวก
ของพระองค์
8:4

ลูกาละเว้นการอ้างอิงถึง ฉากของคาสอนนี้ มันเป็ นชายฝั่ งของทะเลกาลิ ลี ตรงกันข้าม ท่าน
อ้างอิง ถึ ง “ฝูงชน” “ใหญ่” และหลากหลายที่ พ ระเยซู กล่ าวต่อ บางที ท่า นต้องการที่ จะ
พรรณนาว่าฝูงชนเป็ นรู ปแบบที่หลากหลายของดินที่พระเยซูอา้ งอิงถึงในคาอุปมานี้

8:5-8

จุดจดจ่อของคาอุ ปมานี้ ในพระกิ ตติ คุณสัมพันธ์ท้ งั หมดไม่ใช่ อยู่ที่ผหู ้ ว่าน (พระเยซู และพวก
สาวกของพระองค์) หรื อเมล็ด (พระวจนะของพระเจ้า) อย่างที่สิ่งเหล่านี้ สาคัญอย่างที่เป็ น
จุดจดจ่ออยูท่ ี่ดินที่ซ่ ึ งเมล็ดตกลงไป เป็ นที่ชดั เจนว่าในสมัยของพระเยซู การหว่านนาหน้า
การไถ่อย่างน้อยในบางสถานการณ์ [512] ดังนั้นมันไม่ใช่ผิดปกติที่ผหู ้ ว่านหว่านเมล็ดพืช
ที่ที่เขาหว่าน การปรากฏของเมล็ดหนามจะกีดกันผูห้ ว่านไว้จากการหว่านเมล็ดท่ามกลาง
เมล็ดเหล่านั้นถ้าเขารู ้ ว่าเมล็ดเหล่านั้นอยู่ที่นนั่ หิ นที่อยู่ใต้พ้ืนผิวจะกลายมาเป็ นที่เห็ นได้
เมื่อชาวนาไถเมล็ดที่อยูภ่ ายใต้
บางทีลูกาละเว้นการเก็บเกี่ยวที่เล็กกว่าและอ้างอิงถึงผลผลิตที่ใหญ่ที่สุดเพื่อจะหนุ นใจพวก
สาวกของพระเยซูดว้ ยผลลัพธ์ที่ถูกทานายไว้สูงสุ ดแห่ งการงานของพระองค์และของพวก
เขา ผลผลิ ตสิ บ เท่าก็ปกติ ในปาเลสไตน์ [513] ลู กาเท่ านั้นที่ อา้ งอิ งว่าผูค้ น “เหยียบย่า ”
เมล็ด “ภายใต้เท้า” (ข้อ 5) บางที เพื่อจะแสดงถึ งการดูถูกของผูค้ นที่ มีต่อพระวจนะของ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 10:29) การอ้างอิงที่เฉพาะของท่านถึงการขาดความชื้ น (ข้อ 6
เปรี ยบเทียบ ยรม. 17:8) อธิ บายว่าทาไมพืชเหล่านั้น “ไม่มีราก” (มธ. 13:6; มก. 4:6) การ
วิงวอนสุ ดท้ายของพระเยซูกระตุน้ การฟั งที่ระมัดระวัง

เหตุผลสาหรับการใช้ คาอุปมา 8:9-10 (เปรียบเทียบ มธ. 13:10-17; มก. 4:10-12)

ลูกาจดจ่อคาถามของพวกสาวกไปที่คาอุปมาเดียวที่ท่านบันทึกจนเดี๋ยวนี้ มัทธิ วและมาระโกบันทึกพวกเขา
ที่ถามพระเยซู วา่ ทาไมพระองค์ตรัสแก่ผคู ้ นด้วยคาอุปมาต่างเ (พหูพจน์) “ข้อความลึกลับ” เป็ นความลับที่
ไม่เป็ นที่รู้จกั มาก่อนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ดนล. 2:20-23, 28-30) พวกกรี กมีศาสนา
ลึกลับต่างเของพวกเขา ซึ่ งเป็ นความลับต่างเที่ผรู ้ ิ เริ่ มเท่านั้นรู ้ ดังนั้นผูอ้ ่านดั้งเดิมของลูกาคงไม่ได้มีความ
ยุง่ ยากในการเข้าใจความหมายของพระเยซู คาอุปมาต่างเเปิ ดเผยความจริ งบางอย่างอย่างตั้งใจแก่ทุกเคนที่
ได้ยินคาอุปมาเหล่ านั้น แต่พวกสาวกของพระเยซู เท่านั้นผูซ้ ่ ึ งมีความสนใจที่ จริ งจังในความหมายของคา
อุปมาเหล่านั้นก็สามารถเข้าใจความสาคัญที่ลึกกว่าของสิ่ งที่คาอุปมาเหล่านั้นสอนได้
หนึ่ งในหลักการของการเติบโตฝ่ ายวิญญาณก็คือว่าเมื่อบุคคลหนึ่ งศึกษาวิวรณ์ (ความจริ งตามพระคัมภีร์ )
พระเจ้า ก็ใ ห้ค วามสามารถแก่ เขาหรื อเธอที่ จะเข้าใจความจริ งมากขึ้ น อย่างไรก็ ตาม เมื่ อบุ คคลหนึ่ ง ไม่
แสวงหาที่จะเข้าใจมัน พระเจ้าก็ซ่อนความจริ งมากขึ้นจากเขาหรื อเธอ (ข้อ 18; อสย. 6:9; เปรี ยบเทียบ อพย.
8:32; 9:12; รม. 9:17-18) “เพื่อว่า” (ข้อ 10) บ่งชี้ถึงจุดประสงค์ของพระเจ้ามากกว่าผลลัพธ์ (ข้อ 10)
ความหมายของคาอุปมานี้ 8:11-15 (มธ. 13:18-23; มก. 4:13-20)
ตอนนี้พระเยซูให้ขอ้ มูลแก่พวกสาวกของพระองค์ที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจคาสอนที่ลึกกว่าของคาอุปมานี้ ได้
พระวจนะที่ถูกป่ าวประกาศของพระเจ้าในตัวมันเองนั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อการตอบสนองที่เหมือนกันแห่ ง
ความเชื่อ การตอบสนองของมนุษย์ต่อมันก็สาคัญทั้งหมด
8:11-12

ลูกาเท่านั้นเขียนว่า “เพื่อไม่ให้เขาเชื่ อและรับความรอด” การรวมอยูด่ ว้ ยนี้ สะท้อนถึงความ
สนใจที่หนักแน่ นของท่านในความรอด ลูกามองว่าภารกิ จการประกาศของพระเยซู และ
พวกสาวกของพระองค์น้ นั โดยเนื้ อแท้แล้วเป็ นการทรงเรี ยกผูค้ นสู่ ความรอด จุดประสงค์
ของซาตานเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามที่แน่ชดั กับจุดประสงค์ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 3:9)
ในพันธกิจของพระเยซู “พระวจนะของพระเจ้า ” ที่ “ช่ วย” ผูค้ น “ให้รอด” ก็เป็ นข่าวสาร
ที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นพระเจ้า-มนุ ษย์ เมื่อผูค้ นวางใจในพระองค์เช่ นนั้น พวกเขาก็ประสบ
กับความรอด

8:13-14

ในทั้งสองกรณี เหล่านี้ (“บนหิ น” และ “กลางหนาม”) ก็มีความเชื่ อที่ริเริ่ มบางอย่างในพระเยซู
และต่อมาก็มีการหันไปจากพระองค์ดว้ ยความไม่เชื่ อ จงสังเกตว่าพระเยซู ไม่ได้อา้ งอิงว่า
พวกเขาได้รับความรอดหรื อไม่ นั่นไม่ใช่ ประเด็นของพระองค์ ประเด็นที่ นี่คือพวกเขา
ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร พวกเขาบางคนอาจได้รับความรอดและคน
อื่นเอาจไม่ได้รับความรอด พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่าพวกเขาสู ญเสี ยความรอด นัน่ เป็ นไป
ไม่ได้ (เปรี ยบเทียบ รม. 8:31-39) พระองค์กล่าวว่าพระองค์หนั ไปด้วยความไม่เชื่ อ นัน่
คือ พวกเขาเชื่อ “สักระยะหนึ่ง” และจากนั้นก็หยุดเชื่อ

ในสมัยของพระเยซู ผูฟ้ ังบางคนของพระองค์เชื่ อในพระองค์ (ยน. 8:31) กระนั้นก็ยงั
ไม่ได้รับความรอด (ยน. 8:44) ในทานองเดี ยวกันในทุกวันนี้ บางคนตอบสนองต่อข่าว
ประเสริ ฐอย่างผิวเผินโดยการยอมรับมัน แต่จากนั้นก็มนั ไปจากมันด้วยความไม่เชื่ อ ใน
สมัยของพระเยซู คนอื่นเเชื่อในพระองค์ อย่ างจริ งใจ และจากนั้นก็หยุดเชื่ อ (เช่ น ยอห์น
ผูใ้ ห้บพั ติศมา) พระเยซู ใช้วลี “หลงไป” (คากรี ก สกันดาลิ ดโซมาย) เกี่ ยวกับยอห์นผูใ้ ห้
บัพติศมาในลูกา 7:23 ลูกาใช้คากรี กที่แตกต่างไปที่นี่ (8:13, อัพพิสเทมี ) แต่เพราะว่าท่าน
ชอบมันเท่านั้นไม่ใช่เพราะว่ามันมีความหมายที่แตกต่างไป[514] ทุกวันนี้ บางครั้งผูเ้ ชื่ อแท้
หยุดเชื่อเนื่องจากข้อมูลที่พวกเขาได้รับที่โน้มน้าวพวกเขาถึงความเชื่ อแต่ก่อนของพวกเขา
ว่าผิด (เช่น วัยรุ่ นที่ละทิ้งความเชื่ อของพวกเขาในวิทยาลัย เปรี ยบเทียบ 2 คร. 11:3) การ
ปฏิบตั ิของลูกาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ตอนนี้ แสดงถึงความห่ วงใยของท่านเกี่ยวกับการเลิกเชื่ อ
(คือ การหันไปจากความจริ ง) ภายใต้การข่มเหง
พวกเราที่ ได้เติบโตในประเทศ “คริ สเตียน” บางครั้งก็ลม้ เหลวที่ จะเห็ นความสาคัญของ
ข้อเท็จจริ งที่ว่าคริ สเตียนแท้ได้ปฏิ เสธความเชื่ อของพวกเขาในพระเยซู ภายใต้การข่มเหง
ที่รุนแรง (เช่น เปโตร) เราอาจมีแนวโน้มที่จะคิดว่าผูค้ นที่ทาสิ่ งนี้ ไม่เคยเป็ นผูเ้ ชื่ อแท้เลย
นัน่ อาจเป็ นจริ งในบางกรณี อย่างไรก็ตาม เราต้องจาไว้วา่ สาหรับผูพ้ ลีชีพคริ สเตียนทุกคน
ที่ เสี ยชี วิตโดยไม่ ปฏิ เสธความเชื่ อของตน ก็มีผูเ้ ชื่ อคนอื่ นเที่ หลี กหนี ค วามตายโดยการ
ปฏิเสธมัน ที่จะกล่าวว่าอุปนิสัยของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เคยเชื่ ออย่างแท้จริ ง
ก็ไร้เดียงสาและไม่เป็ นตามพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ 19:11-27; 2 ทธ. 2:12-13; 4:10ก)
ผูค้ นที่นี่ในข้อ 13 หยุดเชื่อเนื่องจากความทุก ข์ยาก แต่บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นข้อ 14 ทาอย่างนั้น
เนื่องจากความไขว้เขว (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:19-34; ลก. 11:34-36; 12:22-32; 16:13) จง
สังเกตว่าพระเยซู กล่าวว่า “ผูเ้ ชื่ อ” (ข้อ 13) เหล่านี้ ไม่ก่อให้เกิ ดผลที่ เติบโต (เปรี ยบเทียบ
ยน. 15:2) ตามความจริ งแห่ งข้อความนี้ เราต้องตรวจสอบแนวคิดที่วา่ ผูเ้ ชื่ อแท้ทุกเ คนนั้น
เกิดผล และถ้าไม่มีผล บุคคลนั้นอาจหลงหายไป “ผล” ที่นี่คือสิ่ งที่ปรากฏภายนอกที่คนอื่น
เห็น ตามปกติแล้วมันคือสิ่ งที่แสดงถึงชี วิตที่ภายในแต่ก็ไม่เสมอไป มันเป็ นไปได้สาหรับ
ไม้ผลที่จะไม่เกิดผลและยังคงเป็ นไม้ผล ไม้ผลส่ วนใหญ่ไม่เกิดผลเป็ นเวลาสองสามปี แรก
หลังจากการปลูก บางต้นก็หยุดเกิดผลหลังจากระยะเวลาหนึ่งและต้นอื่นเไม่เคยเกิดผลเลย
ในโลกของทุกวันนี้ คาพยานของคริ สเตียนมากมายคงนาพวกผูด้ ูที่จะสรุ ปว่าพวกเขาไม่ใช่
ผูเ้ ชื่ อ เพราะว่าพวกเขาไม่ก่อให้เกิ ดหลักฐานภายนอกอย่างมากถึงชี วิตของพระเจ้าภายใน
ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พระเยซู ก็ อนุ ญาตส าหรั บ ความเป็ นไปได้ข องผูเ้ ชื่ อแท้ที่ไ ม่
เกิ ดผลเติ บโตเพราะว่า พวกเขายอมให้ค วามไขว้เขวของโลกที่ จะหันเหพวกเขาไปจาก

พระวจนะของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:2) “ความกังวล” และ “ทรัพย์สมบัติ” เป็ นสอง
สิ่ งที่อยู่ ณ ตอนปลายที่ตรงกันข้ามของขอบเขตของประสบการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะขัดขวาง
การเกิ ดผล คนยากจนมีความกังวลที่คนอื่นไม่มี และคนมัง่ มีมีทรัพย์สมบัติที่คนอื่นไม่มี
อย่า งไรก็ ตาม คนส่ วนใหญ่ ป ล้ า สู ้ ก ับ การทดลองเหล่ า นี้ ลู ก าเท่ า นั้นอ้า งอิ ง ถึ ง “ความ
สนุ กสนานของชี วิตนี้ ” ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ เฉพาะสาหรับผูอ้ ่านชาวกรี กของท่านและบางที
แม้กระทัง่ สาหรับคนมากขึ้นในทุกวันนี้
8:15

ลูก าบรรยายผูเ้ ชื่ อ (“ดิ นดี ” ) นี้ ว่ามี “ใจที่ซื่ อสัตย์ (หรื อ สู ง ส่ ง) ดี งาม” ด้วยเหตุ น้ นั ก็เน้นถึ ง
คุ ณลักษณะของบุคคล ท่านรับเอาวลี กรี กโบราณที่แสดงถึงความเจาะจงของจุดประสงค์
[515] ริ ชาร์ ด เทรนช์ บรรยายบุคคลเช่นนั้นดังต่อไปนี้:
“… บุคคลหนึ่ง [เช่น นาธานาเอล; ยน. 1:47] แห่ งธรรมชาติที่เรี ยบง่าย เป็ นจริ ง
และจริ งจังที่สุด ผูไ้ ด้สัตย์ซื่อต่อความสว่างที่เขามี, ขยันในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เขารู้
ผูท้ ี่ ไม่ได้ปฏิ เสธการเตรี ยมของพระเจ้าในเขาสาหรั บการมอบของขวัญที่ดีที่สุด
ของพระองค์แก่เขาเป็ นอย่างน้อย แม้กระทัง่ ความรู ้ถึงพระบุตรของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ ง
ด้วยสิ่ งทั้งหมดนี้ รู ้วา่ เขาเองเป็ นคนบาป ก็ไม่ยนื ยันว่าเขาชอบธรรม”[516]
มัทธิ วบรรยายเขาว่าเข้าใจในความสอดคล้องกับการเน้นของท่า นที่ การเข้าใจข้อความ
ลึกลับแห่ งแผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:11, 14-15, 19, 23, 25) บุคคลประเภท
ที่ลูกาบรรยายจะติดตามพระเยซูอย่างสัตยซื่ อ และ “เกิดผลโดยความทรหดอดทน”
“การเน้นของพระเยซู ที่ นี่ไ ม่ ใ ช่ อยู่ที่ ไ ม่ ว่า บุ ค คลหนึ่ ง พากเพี ย รหรื อไม่ ม ากสั ก
เท่าไหร่ แต่อยูท่ ี่ประเภทของบุคคลที่พากเพียร”[517]

โดยสรุ ปแล้ว ข้อ 12 ดูเหมือนที่จะพิจารณาถึงคนหลงหาย ข้อ 13 และ 14 ทั้งคนหลงหายและคนที่รอด และ
ข้อ 15 คนที่รอด อย่างไรก็ตาม ในแต่ละกรณี การเน้นอยูท่ ี่การตอบสนองปั จจุบนั ของพวกเขาต่อพระวจนะ
ของพระเจ้า ว่า เป็ นความเชื่ อ หรื อ ความไม่ เ ชื่ อ ไม่ ใ ช่ ผ ลลัพ ธ์ สุ ด ท้า ยของการตอบสนองของพวกเขา
กล่าวคือ ความรอดนิรันดร์ ของพวกเขา พระเยซู เผชิ ญหน้ากับสี่ ประเภททั้งหมดของการตอบสนองระหว่าง
พันธกิจของพระองค์ และพวกสาวกสมัยใหม่ก็เช่นกัน บางคนปฏิเสธที่จะเชื่อเลย (เปรี ยบเทียบพวกฟาริ สี
ส่ วนใหญ่) คนอื่นเติดตามพระเยซู อย่างชัว่ คราว แต่เนื่ องจากการข่มเหงหรื อการรักสิ่ งอื่นเก็หยุดติดตาม
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 6:66; ลก. 18:18-30) ความรอดของคนเหล่านี้ ก็ยากที่สุดที่จะประเมิน ส่ วนคน
อื่นเก็เชื่อและติดตามอย่างสัตย์ซื่อต่อไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1-3)

3. คาอุปมาเรื่องตะเกียง 8:16-18 (เปรียบเทียบ มก. 4:21-25)
พระเยซูกล่าวต่อพวกสาวกของพระองค์ต่อไป
8:16

เป็ นที่ชดั เจนว่านี่เป็ นคากล่าวอันโปรดของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:15; มก. 4:21; ลก. 11:33)
ในแง่ของบริ บทที่นี่ “ตะเกี ยง” อ้างอิงถึ งบุ คคลที่มีความสว่างแห่ งพระวจนะของพระเจ้า
ภายในเขาหรื อเธอ บุคคลเช่นนั้นมีความรับผิดชอบที่จะให้ความสว่างส่ องสว่างแก่บรรดา
ผูท้ ี่อยูร่ อบเเขา แทนที่จะปิ ดมันไว้จากพวกเขา
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ถัดไปพระเยซู ให้ขอ้ คิดเห็ นเกี่ ยวกับคาอุปมาเรื่ องตะเกียง อธิ บายถึงความสาคัญของมัน พวก
สาวกไม่ควรทึกทักเอาว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระเจ้าได้ทาให้ความจริ งเป็ นความลับ ที่
ตอนนี้ พระเยซู กาลัง เปิ ดเผยแก่ พวกเขา ดังนั้นพระองค์ก็ ตอ้ งการให้มนั ที่ จะถู กซ่ อนไว้
ต่อไป พระองค์ตอ้ งการให้มนั ถูกป่ าวประกาศต่อสาธารณะในตอนนี้

8:18

พระเยซู สรุ ปโดยการกระตุน้ ให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะฟั งอย่างตั้งใจต่อสิ่ งที่พระองค์สอน
พวกเขา ถ้าพวกเขาเชื่อสิ่ งที่พระองค์บอกพวกเขา พระเจ้าจะให้ความจริ งมากขึ้นแก่พวกเขา
อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกเขาไม่เชื่ อ พระเจ้าจะขจัดความจริ งที่พวกเขาคิดว่าพวกเขามีน้ นั ไป
จากพวกเขาเสี ย
4. ครอบครัวแท้ ของพระเยซู 8:19-21 (เปรียบเทียบ มธ. 12:46-50; มก. 3:31-35)

เป็ นที่ชดั เจนว่าลูกาย้ายคาสอนนี้ มาที่นี่จากการโต้เถียงแต่ก่อนของพระเยซู กบั พวกเขาฟาริ สีเกี่ ยวกับสิ ทธิ
อานาจของพระองค์เพื่อที่จะจัดเตรี ยมการสรุ ปสาหรับส่ วนนี้ ของการสอน (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:22-50; มก.
3:19-35) มันดาเนินหัวข้อของความสาคัญของการเชื่อฟังที่ได้โดดเด่นในบริ บทที่มาก่อนต่อไป
พระเยซู ไม่ได้ไม่ให้เกียรติสมาชิ กครอบครัวมนุ ษย์ของพระองค์ แต่ให้เกียรติบรรดาผูท้ ี่เชื่ อฟั งพระเจ้า บาง
คนรู้ใกล้ชิดพระเจ้าเมื่อพวกเขาอ่านพระคัมภีร์ อธิ ษฐาน ฟั งดนตรี บางประเภท ไตร่ ตรองธรรมชาติ หรื อนัง่
ในพระวิ ห ารขนาดใหญ่ อย่า งไรก็ ต าม พระเยซู ส อนว่า วิ ธี ที่ จ ะเข้า ใกล้พ ระเจ้า คื อ ที่ จ ะฟั ง และเชื่ อ ฟั ง
พระวจนะของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 6:46-49; ยก. 1:22-23) การเชื่อฟังนาผูเ้ ชื่ อไปยังความสัมพันธ์ที่สนิ ทกับ
พระเยซู ค ากล่ า วนี้ คงได้ช่ ว ยผู ้อ่ า นดั้ง เดิ ม ของลู ก าเข้า ใจว่ า สายโลหิ ต ของยิ ว ไม่ ไ ด้ น าผู ้เ ชื่ อ ไปยัง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูมากกว่าสายโลหิ ตของต่างชาติ บางทีลูกาละเว้น “และน้องสาว” (ข้อ 21)
ซึ่ งมัทธิ วและมาระโกรวมไว้ก็เพื่อความสั้น การบันทึกของท่านถึงเหตุการณ์น้ ี เป็ นการบันทึกที่กระชับที่สุด
ของพระกิตติคุณสัมพันธ์

ฉ. การงานที่ยงิ่ ใหญ่ ของพระเยซู 8:22-56
ส่ วนนี้ ค่อนข้างคล้ายกันกับการบันทึ กของมาระโก ลู ก าเลื อกการอัศจรรย์ต่างเที่ แสดงถึ งฤทธิ์ เดชของ
พระเยซูเหนือผี ความเจ็บป่ วยและความตายเพื่อจะแสดงถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดที่ เป็ นพระเจ้า อีกครั้ งหนึ่ งท่านเน้นถึ งถ้อยคาที่ มีพลังของพระเยซู การอัศจรรย์เหล่ านี้ เปิ ดเผยถึ ง
ความเมตตาสงสารและความเต็มใจของพระเยซูที่จะช่วยเหลือผูค้ นที่ความต้องการอีกด้วย
1. การห้ ามพายุ 8:22-25 (เปรียบเทียบ มธ. 8:18, 23-27; มก. 4:35-41)
“ส่ วนที่ เหลื อของส่ วน 8:1-9:20 ก็มุ่ ง ไปที่ ค าถามนี้ อย่า งหนัก แน่ น : พระเยซู ทรงเป็ นใคร?
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ 8:25; 9:9, 18-20; แต่ 8:28, 37, 39, 56 อีกด้วย)”[518]
เรื่ องราวนี้ พรรณนาพระเยซู วา่ อยูใ่ นการควบคุ มเต็มที่เกี่ยวกับพระองค์เองและสภาพแวดล้อมของพระองค์
จุดสู งสุ ดของมันไม่ใช่การห้ามพายุ แต่เป็ นคาถามของพระเยซู เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระเยซู (ข้อ 25) นี่เป็ น
การอัศจรรย์แรกที่ลูกาบันทึกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคล มันแสดงให้เห็นว่าพระเยซู มีอานาจอย่างเดียวกัน
ของพระเจ้าเหนือธรรมชาติที่พระเจ้า สาแดงออกในอพยพ (อพย. 14; เปรี ยบเทียบ สดด. 89:8-9; 93:3-4;
106:8-9; 107:23-30; อสย. 51:9-10) พวกสาวกหันไปหาพระเยซู เพื่อการช่วยกู้ ณ ทะเล อย่างที่หลายคนได้
เรี ยกหาพระเจ้าเพื่อความรอดในสถานการณ์ที่คล้ายกันต่างเ
“นี่ เป็ นเรื่ องแรกของเรื่ องชุ ดการงานอันยิ่งใหญ่ท้ งั สี่ อย่าง (8:22-9:17) เรื่ องแรกและเรื่ องที่สี่ที่ได้
จดจ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คาถามเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู ในขณะที่สองเรื่ องที่อยู่ตรงกลาง
จัดเตรี ยมรู ปแบบสาหรับกิจกรรมของสาวกสิ บสองคนเช่นกัน (9:1-2)”[519]
8:22-23

เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระเยซู อา้ งอิ งถึ งการข้า มทะเลสาบแก่ พวกสาวกของพระองค์ท้ งั ก่ อนและ
หลังจากที่พระองค์เข้าไปในเรื อ (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:18; มก. 4:35) คาสั่งของพระเยซู ที่ให้
ข้า มได้จ ัด ตั้ง การรั บ รองที่ ว่ า พวกเขาจะไปถึ ง อย่ า งปลอดภัย อี ก ฟากหนึ่ งเป็ นฟาก
ตะวันออก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 26) ลูกาแนะนาข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู “บรรทมหลับ” ก่อนที่
ท่านอ้างอิงถึงพายุที่เกิดขึ้น บางทีเพื่อจะเน้นถึ งความตรงข้ามระหว่างสภาพที่สงบสุ ขของ
พระเยซู และพายุ ท่านเน้นถึ งความรุ นแรงของพายุโดยการอ้างอิงถึง “ลม” สามครั้ง (ข้อ
23, 24, 25) เช่นเดียวกับโดยการบรรยายถึงมัน

8:24-25

เวลานี้ แห่ ง การทดสอบเป็ นการท้า ทายต่ อความเชื่ อของพวกสาวกในถ้อยค าของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ ข้อ13) พวกเขาหยุดเชื่ ออย่างชัว่ คราว การกล่าวสองครั้งของพวกเขา “พระ
อาจารย์ พระอาจารย์” แสดงถึงความเร่ งด่วนของพวกเขา พระเยซู ย้ าเตือนพวกเขาถึงความ
ไม่เชื่อของพวกเขาด้วยคาถามของพระองค์ ลูกาบันทึกการว่ากล่าวที่นุ่มนวลกว่าที่มาระโก

บันทึก (มก. 4:40) บางทีเพื่อแสดงว่า “ความเชื่อ” เป็ นคุณสมบัติอนั มีพลังที่เติบโตและหด
ตัว (เปรี ยบเทียบ ข้อ 13-15) คาถามของพวกสาวกแสดงถึงการขาดการรับรู้ของพวกเขา
ถึงอัตลักษณ์แท้ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 9:20) พวกเขาได้เชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ แต่พวกเขาคิดเกี่ ยวกับพระองค์อย่างที่คนร่ วมสมัยของพวกเขาคิด ตอนนี้
พวกเขาเห็นว่าพระองค์สามารถปฏิบตั ิการงานที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถทาได้ (เปรี ยบเทียบ
สดด. 107:23-30; เปรี ยบเทียบ กจ. 27:13-14, 25, 34) พวกสาวกควรได้วางใจในถ้อยคา
ของพระเยซูและระลึกถึงสดุดี 107
“อย่างแน่ใจแล้ว ไม่มีการบรรยายใดที่จะสอดคล้องมากขึ้นกับสมมุติฐานพื้นฐานที่วา่ พระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้า – มนุษย์”[520]
บ่อยครั้ งแล้วคริ สเตี ยนได้มองว่าพายุน้ ี เป็ นรู ปแบบของพายุแห่ งชี วิตที่เราเผชิ ญที่คุกคามความเชื่ อของเรา
(เปรี ยบเทียบ ยก. 1:6)
“ประเด็นของการเชื่อมโยงไม่อยูใ่ นสถานการณ์ที่แน่นอนที่พวกสาวกเผชิ ญในเรื อ แต่ในความรู ้สึก
แห่ งการไร้ความหวังที่พวกเขามีเกี่ยวกับที่ที่พระเยซู นาพวกเขาไป เหตุการณ์ต่างเในชี วิตของเรา
บางครั้งก็ละเราไว้ให้รู้สึกว่าเสี่ ยงไม่วา่ จะเป็ นในสถานการณ์ทางการงานที่เรี ยกให้เราที่จะทาการยืน
หยัด ในความเจ็บป่ วยที่รุนแรงของบุคคลอันเป็ นที่รัก ในความหายนะที่ไม่ได้คาดหวังหรื อในความ
ล้มเหลวของความสั มพันธ์ สิ่ งใดก็ตามของสิ่ งเหล่ านี้ สามารถเป็ นพายุที่ซ่ ึ งเราสงสัยความดี ของ
พระเจ้าได้ เราอาจรู ้สึกว่าพระเจ้าได้ละเราให้ดูแลตัวเราเอง”[521]
การประสบกับการช่วยกูใ้ นสถานการณ์เช่นนั้นควรขยายความรู้สึกขอบคุณของเราต่อพระเยซู
2. การช่ วยกู้คนผีเข้ าในกาดารา 8:26-39 (เปรียบเทียบ มธ. 8:28-34; มก. 5:1-20)
ความเดือดดาลของคนผีเข้านี้ ก็แย่แม้กระทัง่ กว่าความเดือดดาลของน้ าทะเลกาลิลี (เปรี ยบเทียบ สดด. 65:7)
อานาจผีก็เด่นชัดในโลกของกรี กแห่ งผูอ้ ่านดั้งเดิมของลูกา ข้อเท็จจริ งที่วา่ เหตุการณ์ น้ ี เกิดขึ้นในเขตแดนที่
ส่ วนใหญ่เป็ นต่างชาติก็บ่งบอกว่าลูกาอาจได้เห็นการชมก่อนถึงพันธกิจของคริ สตจักรต่อพวกต่างชาติในมัน
(เปรี ยบเทียบ กจ. 26:18) ในการบันทึกของท่านถึงเหตุการณ์น้ ี ลูกาเน้นถึง: การช่วยชายคนนั้นให้รอด (ข้อ
36) ความกลัวของผูด้ ูเหตุการณ์ (ข้อ 37) และนรกขุมลึกในฐานะเป็ นจุดหมายปลายทางชัว่ คราวของพวกผี
(ข้อ 31) อย่างที่พระเยซูได้หา้ มพายุ ตอนนี้พระองค์ได้หา้ มคนที่ผที รมานนี้
8:26-29

มาระโกและลูกาเรี ยกบริ เวณนี้ ว่า “เขตแดนของเมือง เก-ราซา” แต่มทั ธิ วเรี ยกมันว่าเขตแดน
กาดารา เกอร์ กีซา (ซึ่ งอ้างอิงถึงว่าเป็ น เกอร์ ซา เคอร์ ซา และเคอร์ ซี) เป็ นหมู่บา้ นเล็กเที่อยู่
ประมาณกึ่งกลางทางชายฝั่งตะวันออกของทะเลนั้น กาดาราหนึ่ งในสิ บเมืองก็เป็ นเมืองที่

ใหญ่ ก ว่า ซึ่ ง อยู่ห่ า งไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องปลายทิ ศ ใต้ข องทะเลนั้นหกไมล์
[522] เป็ นที่ชดั เจนว่าเหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่ งใกล้กบั ทั้งสองเมืองนั้นบนชายฝั่ งทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลนั้น เมืองที่สามพร้อมกับชื่ อที่คล้ายกันคือเกเรซาบางทีเป็ น
อย่างเดี ยวกันกับยารั ช ซึ่ งอยู่ไกลออกไปทางทิ ศใต้และทิ ศ ตะวันออก [523] อย่างที่ ลูก า
บรรยายถึ งเหตุการณ์ น้ นั คนผีเข้าได้พบพระเยซู และพวกสาวกของพระองค์เมื่ อพวกเขา
มาถึงชายฝั่งนั้น เขาเป็ นหนึ่ งในคนผีเข้าสองคนแต่ลูกาและมาระโกอ้างอิงถึงหนึ่ งในพวก
เขาเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:28-34)
หมอลูกาอ้างอิงถึงอาการหลายอย่างของการผีสิงของชายคนนี้ อาการเหล่านี้ รวมถึงการไม่
นับถือความมีเกียรติ (ความเปลือยเปล่า) ส่ วนตัวของเขา การแยกตัวออกจากสังคม การถอย
กลับไปยังที่พกั พิงที่ไม่สะอาด การตระหนักถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู การควบคุมการพูด
การตะโกน และกาลังมาก (ข้อ 27, 29) ชายคนนี้ อยู่ภายใต้การควบคุ มของอานาจฝ่ าย
วิญญาณต่างเที่ต่อต้านพระเยซูและน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิง
พวกผีในชายคนนั้นยอมรับว่าพระเยซู ทรงเป็ น “พระบุตรของพระเจ้าสู งสุ ด” (เปรี ยบเทียบ
(เปรี ยบเทียบ 1:32, 35; ปฐก. 14:18-22; กดว. 24:16; อสย. 14:14; ดนล. 3:26; 4:2; กจ.
16:17) พวกมันไม่ได้นมัสการพระเยซู ในฐานะพระเจ้า แต่ได้ออ้ นวอนขอความเมตตาจาก
พระองค์ในฐานะพระผูพ้ ิพากษาของพวกเขา พวกมันต้องการที่จะหลีกหนีความทรมาน
ก่อนเวลาอันควรในนรกขุมลึก (ข้อ 31; เปรี ยบเทียบ มธ. 8:29; วว. 20:1-3, 10)
“จงสังเกตว่าการปรากฎของพระเยซู น้ นั มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งชายคนนั้น
มากกว่าความพยายามทั้งหมดของเพื่อนร่ วมชนบทของเขาอย่างมาก”[524]
8:30-31

บางทีพระเยซูถามถึง “ชื่อ” ของผีที่อยูใ่ นชายคนนั้นเพื่อผลประโยชน์ของพวกสาวกของพระองค์
“กอง” ไม่ใช่ชื่อเฉพาะแต่เป็ นการระบุถึงหน่วยทางกองทัพของโรมันที่ประกอบด้วยทหาร
ประมาณ 6,000 นาย ชื่อที่แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรี ยมคือ “กองพล” สื่ อสารว่าผีหลายพันตน
อยูใ่ นชายคนนนั้น (เปรี ยบเทียบ 8:2; มก. 5:13) “นรกขุมลึก” อ้างอิงถึงสถานที่ที่กกั ขัง
สุ ดท้ายของมารและ “พวกทูตสวรรค์” (พวกผี) ของมัน (เปรี ยบเทียบ รม.10:7; วว. 9:1-3;
11:7; 17:8; 20:1-3) พวกยิวคิดว่ามันเป็ นหลุมที่มีน้ าซึ่ งอยูล่ ึกใต้โลก (เปรี ยบเทียบ 2 ปต.
2:4; ยด. 6) พระเจ้าเท่านั้นสามารถส่ งพวกผีไปยังนรกขุมลึกได้ นี่เป็ นข้อบ่งชี้อีกอย่างหนึ่ ง
ที่วา่ พวกผีตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า พวกสาวกควรได้เรี ยนรู้จากพวกมัน

8:32-33

พระเยซู อนุ ญาตตามคาร้ องขอของพวกผีที่เกี่ ยวข้องกับการชะลอการลงโทษชัว่ คราวดังนั้นก็
แสดงถึงความเมตตาของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ส่งพวกมันไปยังสถานที่ที่มี

น้ าอีกแห่ งหนึ่ ง ไม่มีหลักฐานที่ว่าพวกผีอยู่ในน้ า ดังนั้นก็เป็ นที่ชัดเจนว่าพระเยซู ได้ฆ่า
พวกมันในแนวทางที่ เป็ นสัญลัก ษณ์ น้ ี แม้ว่าการพิพากษาสุ ดท้า ยของพวกมันยังคงเป็ น
อนาคต (วว. 20:1-3)
“การเห็นด้วยของพระเยซูต่อคาร้องขอได้ทาให้บรรดาผูอ้ ่านสมัยใหม่แห่ งตัวบทนี้
เป็ นทุ กข์ในแง่ ของชะตาของพวกสัตว์ ในมุมมอง (ของยิว) เกี่ ยวกับเรื่ องราวนี้
สุ ก รไม่ มี ค่ า ที่ จะท าให้ พ วกผี ไ ปที่ นั่น ก็ คื อ ที่ จ ะก าจัด พวกมัน ให้ พ ้น ทางอย่า ง
ปลอดภัยอย่างน้อยก็สักครู่ หนึ่ง”[525]
8:34-37

สภาพภายหลังของชายคนนั้นตรงข้ามกับสภาพตอนแรกของเขา ตอนนี้ เขานัง่ อยูใ่ กล้พระบาท
พระเยซู เหมือนสาวก “นุ่ งผ้ามีสติสัมปชัญญะ” ฤทธิ์ เดชที่ พระเยซู มีเพื่อจะกระทบการ
เปลี่ ยนแปลงเช่ นนั้นทาให้ผคู ้ นตกใจกลัว การใช้คากรี ก โซโซ่ (ข้อ 36 “หายเป็ นปกติ ”
หรื อ “หายโรค” ตามตัวอักษรคือ “รอด”) ของลูกาบ่งบอกว่าชายคนนั้นกลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อ
และสาวกของพระเยซู อย่างน่าเสี ยดายแล้ว การกลัวพระเยซูได้นาชาวเมืองนั้นที่จะปฏิเสธ
พระองค์
“ความกลัว ของพวกเขาอาจได้เ ป็ นปฏิ กิ ริ ย าแบบเชื่ อ ผิ ด เต่ อ ฤทธิ์ เดชที่ เ หนื อ
ธรรมชาติที่ได้อยูใ่ นการปฏิบตั ิการอย่างชัดแจ้ง มันอาจได้เชื่อมโยงกับการสู ญเสี ย
ทางวัต ถุ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การถู ก ท าลายของสุ ก ร ถ้า เป็ นเช่ น นั้น พวกเขาเห็ นว่า
พระเยซูเป็ นบุคคลที่รบกวนซึ่ งสนใจในการช่วยมนุ ษย์ให้รอดมากกว่าในความมัง่
คัง่ ทางวัตถุ มันสะดวกมากกว่าที่จะขอให้พระเยซูไปเสี ย”[526]
“ดังนั้นฉากนี้ก็เกิดก่อนเวลาในการคาดหวังของมันถึงทั้งอานาจของข่าวประเสริ ฐ
และการต่อต้านที่มนั จะดึงดูดในโลกต่างชาติ”[527]
“โลกขอร้องให้พระเยซูที่จะจากไป ซึ่ งปรารถนาความสะดวกส่ วนตัวของพวกเขา
ที่ถูกรบกวนโดยการปรากฎและฤทธิ์ เดชของพระเจ้ามากกว่าโดยกองพลของพวก
ผี”[528]
ดังนั้นลูกาแสดงให้พวกสาวกที่เป็ นผูอ้ ่านของท่านเห็นว่าสิ่ งนั้นเป็ นผลลัพธ์ต่างเที่พวกเขา
สามารถคาดหวังได้

8:38-39

ชายคนนั้นขอต่อพระเยซู ที่จะอนุ ญาตให้เขาที่จะติดตามพระองค์ ความปรารถนาของเขาก็เป็ นที่
ยกย่องแต่พระเยซูสั่งให้สาวกนี้ ที่จะคงอยูใ่ นที่ที่เขาอยูใ่ นฐานะพยานต่อตัวบุคคลและฤทธิ์
เดชของพระเยซู อย่างชัว่ คราวเป็ นอย่างน้อย ชายคนนั้นตอบสนองในฐานะสาวกที่เชื่ อฟั ง

และกระจายข่าวประเสริ ฐในบริ เวณของต่างชาติที่ไม่ได้รับการเข้าถึ งมาก่อน บางทีลูกา
ตั้งใจให้ผอู ้ ่านที่จะระบุสิ่งที่ “พระเยซู ” ได้ทากับสิ่ งที่ “พระเจ้า” ได้ทา (ข้อ 39) 39)—คือ
ถ้อยคาของลูกา “เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเยซู ทรงทาต่อเขา” เป็ นการกล่าวซ้ าของพระเยซู
“สิ่ งที่ พระเจ้ า ทรงทาต่อท่าน” ซึ่ งทาให้พระเยซู และพระเจ้าเป็ นหนึ่ งและอย่างเดี ยวกัน
ชายคนนั้ น เชื่ อ ฟั ง พระเยซู เ กิ น พอ ดัง นั้ น เขาเป็ นต้น แบบที่ ดี ส าหรั บ ผู ้ก ลับ ใจเชื่ อ
ชาวต่างชาติที่จะเลียนแบบ พยานควรเริ่ มต้นที่ที่เราอยู่ จากนั้นพระเจ้าจะเป็ นเหตุให้มนั ที่
จะขยายไป (เปรี ยบเทียบ กิจการของอัครทูต)
“เรื่ องราวนี้เป็ นตัวอย่างของสิ่ งที่การกลับใจเชื่อเกี่ยวข้องคือ ความรับผิดชอบที่จะประกาศ”[529]
“การคาดหวังที่ เปิ ดเผยมากขึ้ นถึ งพันธกิ จของบรรดาผูต้ ิ ดตามของพระเยซู ในกิ จการของอัครทูต
แทบไม่สามารถพบได้ ณ ระยะเริ่ มแรกนี้ในการบรรยายของลูกา”[530]
3. การรักษาผู้หญิงทีเ่ ป็ นโรคตกโลหิตและการทาให้ ลูกสาวของไยรัสเป็ นขึน้ 8:40-56
เหมื อ นกั บ ผู ้เ ขี ย นพระกิ ต ติ คุ ณ สั ม พัน ธ์ ค นอื่ น เ ลู ก าบัน ทึ ก การอัศ จรรย์ ส องอย่ า งนี้ ในล าดับ ทาง
ประวัติศาสตร์ นี่ เป็ นการอัศจรรย์แฝดเดี ยวในหมวดพระกิ ตติ คุ ณ การอัศจรรย์หนึ่ ง เกี่ ยวข้องกับ การจัด
เตรี ยมการช่วยกูจ้ ากความเจ็บป่ วยและอีกอันหนึ่ งจากความตาย แต่ท้ งั สองอย่างแสดงถึงฤทธิ์ เดชและความ
เมตตาสงสารของพระเยซู และความสาคัญของการวางความเชื่อของบุคคลหนึ่งในพระองค์ ความตึงเครี ยด
ที่ถูกสร้ างขึ้นในเรื่ องราวของไยรัสโดยการขัดจังหวะของหญิงนั้นได้ทา้ ทาย ความเชื่ อ ของไยรัสและพวก
สาวกในด้านหนึ่งและ ความเมตตาสงสาร ของพวกเขาอีกด้านหนึ่ง
ทั้งสองเหตุการณ์ น้ ี กล่าวถึง ผู้หญิง สาหรับผูซ้ ่ ึ งตัวเลข “12” นั้นสาคัญอีกด้วย ตัวเลขนี้ สาคัญในชี วิตของ
ผูห้ ญิงแต่ละคนเนื่ องด้วยเหตุผลเที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งล่าง แต่บางทีมนั ไม่มีความสาคัญทางสัญลักษณ์ ความ
เต็มใจของพระเยซูที่จะชาระผูค้ นที่ไม่สะอาดจากการแลกมาด้วยความเป็ นมลทินทางพิธีกรรมของพระองค์
เองก็เกิดขึ้นอีก (เปรี ยบเทียบ 7:11-17) สิ่ งนี้ แสดงถึงความเหนื อกว่าของพระองค์เหนื อธรรมบัญญัติของ
โมเสส การอัศจรรย์สองอย่างเหล่านี้ อย่างเช่นการอัศจรรย์สองอย่างก่อนหน้านั้นก็เปิ ดเผยถึงอัตลักษณ์ของ
พระเยซูเป็ นหลัก
การร้ องขอของไยรัส 8:40-42ก (เปรียบเทียบ มธ. 9:18-19; มก. 5:21-23)
พระเยซู ก ลับ จากด้า นทิ ศ ตะวันออกเฉี ย งใต้ของทะเลสาบไปยังด้านทิ ศตะวันตกเฉี ย งเหนื อของมันที่ ที่
เหตุการณ์น้ ี ได้เกิดขึ้น ฝูงชน “ต้อนรับ” พระเยซู เพราะว่าพระองค์กลายมาเป็ นที่นิยมในบริ เวณนั้นโดยการ
ทาการอัศจรรย์อื่นเมากมาย ตาแหน่งของไยรัสในฐานะ “นายธรรมศาลา” พิสูจน์วา่ ผูน้ าชาวยิวที่มีอิทธิ พล
บางคนได้เชื่ อในพระองค์ อย่างน่าสนใจแล้ว ชื่ อของเขาหมายถึง “พระองค์ [คือ พระเจ้า] จะตื่นตัว” เขา

อาจได้เป็ นหนึ่งใน “ผูใ้ หญ่ชาวยิว” ผูซ้ ่ ึ งก่อนหน้านั้นนายร้อยได้ส่งไปเพื่อจะขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ารักษา
ทาสของเขา (7:3)
ลู กาเท่ า นั้นเขี ย นว่า หญิ ง สาวนั้นเป็ น “ลู ก สาว คนเดี ยว” (ค ากรี ก มานอกกาเนส
เปรี ยบเทียบ ยน. 3:16) ของไยรัส รายละเอียดนี้ เพิ่มความเห็ นใจของเรื่ องราว ณ อายุ “ประมาณ 12” ปี
เด็กหญิงชาวยิวกาลังจะกลายเป็ นหญิงสาวในวัยที่แต่งงานได้[531] เป็ นที่ชดั เจนว่าเธอกาลังจะตายอย่างที่
เธอกาลังจะเริ่ มต้นดาเนิ นชี วิตในฐานะเป็ นผูใ้ หญ่ —ความหายนะต่อไป ไยรัสเชื้ อเชิ ญพระเยซู ไปที่ “บ้าน”
ของเขา
“ดังนั้นพระเยซู จะถูกพบได้ในบ้านมากกว่าในธรรมศาลามากยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นสภาพที่จะถูกกล่าวซ้ า
ในภารกิจของคริ สตจักรเริ่ มแรกตามกิจการของอัครทู”[532]
การรักษาผู้หญิงทีเ่ ป็ นโรคตกโลหิต 8:42ข-48 (เปรียบเทียบ มธ. 9:20-22; มก. 5:24-34)
8:42ข-43 ฝูงชนที่ลูกาบรรยายอย่างชัดเจนว่า “เบียดเสี ยด” พระเยซู และเกือบบดขยี้พระองค์ก็ได้สร้างฉาก
ที่ ซ่ ึ งหญิ งนั้นได้เข้าหาพระเยซู เหตุ ผ ลที่ แน่ นอนส าหรั บโลหิ ตออกที่ ต่อเนื่ อง (“โรคตก
โลหิ ต”) ก็ไม่เป็ นที่ รู้จกั และไม่ตรงประเด็น สภาพนี้ ส่งผลต่อความไม่สะดวก ความไม่
สบาย ความไม่สะอาดทางพิธีกรรมและความลาบากใจของเธอ ดังนั้นเธอเป็ นหนึ่ งในคน
“ยากจน” (ส่ วนเกินของสังคม) ผูซ้ ่ ึ งพระเยซูได้มาเพื่อจะนาข่าวดีมาให้ (เปรี ยบเทียบ 4:1819; 7:22; 8:1-2, 10)
นัก อรรถาธิ บ ายบางคนเชื่ อว่า การละเว้นของลู ก าเกี่ ย วกับ ข้อ เท็ จจริ ง ที่ ว่า เธอใช้ท รั พ ย์
ทั้งหมดของนางเป็ นค่าหมอผูไ้ ม่สามารถรักษาเธอได้น้ นั ก็เป็ นความพยายามของท่านที่จะ
ปกป้ องชื่อเสี ยงแห่งอาชีพของท่าน อย่างไรก็ตาม มันอาจได้เป็ นการละเว้นที่เรี ยบง่ายของ
รายละเอียดที่ท่านรู ้สึกว่าไม่สาคัญในแง่ของจุดประสงค์ของท่าน ประเด็นก็คือว่าหมอคน
อื่นเไม่สามารถรักษาผูห้ ญิง “เป็ นเวลา 12ปี ” ได้ แต่พระเยซูท้ งั สามารถและได้รักษาทันที!
8:44

ความเชื่ องมงายของผูห้ ญิงนี้ ได้สร้างปั ญหาสาหรับผูอ้ ่านบางคนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม พระเจ้า
ให้เกียรติแม้กระทัง่ การแสดงออกของความเชื่อที่แปลกกว่าของเธอ (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:15;
19:11-12) แม้วา่ ความรู ้ของเธอนั้นไม่สมบูรณ์แบบ เธอก็เชื่ อว่าพระเยซู สามารถรักษาเธอ
ได้ และพระเยซูให้เกียรติความเชื่อนั้น
“เธอแสวงหามัน [การรักษา] แม้วา่ ด้วยความผิดพลาดกระนั้นก็ ด้ วยความเชื่ อ
และเธอได้รับมันเพราะว่าความเชื่อนี้ เป็ นที่รู้จกั และรับรู ้โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
[533]

8:45-46

คาถามของพระเยซู ไม่ได้เปิ ดเผยถึงการขาดความรู ้ แต่เปิ ดเผยถึงความปรารถนาที่จะระบุหญิง
นั้นเพื่อว่าพระองค์สามารถเสริ มกาลังและหนุ นใจความเชื่ อของเธอได้ บางครั้งพระเยซู
เลือกที่จะรักษาผูค้ นผูไ้ ม่ได้แสดงถึงความเชื่ อในพระองค์ ที่นี่ใครคนหนึ่งที่มีความเชื่อดึง
“ฤทธิ์ เดช” ของพระองค์โดยปราศจากการเลื อกที่ มีสติ ของพระองค์เกี่ ยวกับ เธอ เป็ นที่
ชัดเจนว่าพระเจ้ารักษาผ่านทางพระเยซู โดยปราศจากการรับรู ้ ของพระเยซู พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เป็ น “ฤทธิ์ เดช” ที่ทาการ (เปรี ยบเทียบ 5:17-19; 6:19) ในทานองเดียวกัน บางครั้ง
พระเจ้านาพระพรไปยังบุคคลต่างเผ่านทาง ลูกคนอื่นๆ (ผูเ้ ชื่อ) ของพระองค์โดยปราศจาก
ผูเ้ ชื่อที่เป็ น “ท่อ” เหล่านั้นตระหนักถึงมันโดยพระวิญญาณของพระองค์
ในการกล่ า วว่า “เรารู ้ สึ กได้ว่า ฤทธิ์ ซ่ านออกจากตัวเรา” พระเยซู ก็หมายถึ งว่า ฤทธิ์ เดช
บางอย่ าง ของพระเจ้าได้ส่งผ่านจากพระองค์ไปยังอีกบุคคลหนึ่ ง ไม่ใช่ที่วา่ ดังนั้นพระองค์
ก็ประสบกับการขาดแคลนฤทธิ์ เดช ลูกาเท่านั้นระบุ “เปโตร” ว่าเป็ นโฆษกของพวกสาวก
ที่นี่บางทีก็เพื่อจะทาให้การบรรยายนั้นเป็ นรู ปธรรมและชัดแจ้งมากขึ้น
“ดังนั้นจึ งมี อยู่ตลอดไปในคริ สตจักรของพระองค์ [ของพระคริ สต์] หลายคน
‘เบียดเสี ยด’ พระคริ สต์ดว้ ยศีลและศาสนพิธีแห่ งคริ สตจักรของพระองค์ กระนั้นก็
ไม่ได้ แตะต้ อง พระองค์ เพราะว่าไม่ได้เข้าใกล้โดยความเชื่ อ ไม่ได้มองหาและ
ดังนั้นก็ไม่ได้รับชีวติ และการรักษาจากพระองค์” [534]
“มันดี สาหรับเธอ ที่จริ งมันจาเป็ นสาหรับเธอที่ว่าการรักษาของเธอเป็ นที่รู้จกั กัน
อย่างกว้างขวาง คนรู้ จกั ของเธอทุกคนต้องได้รับรู้ ถึงสถานะถาวรแห่ งความไม่
สะอาดทางพิธีกรรมของเธอ ถ้าเธอจะได้รับการกลับไปสู่ การติดต่อกันทางศาสนา
และทางสังคมตามปกติ มันก็จาเป็ นที่วา่ การรักษาของเธอกลายมาเป็ นเรื่ องราวของ
ความรู้ทางสาธารณะ ดังนั้นพระเยซู ดาเนิ นการเพื่อจะดูว่าผูค้ นรู ้ สิ่งที่ได้เกิ ดขึ้น”
[535]

8:47-48

ปฏิกิริยาที่ตกใจของผูห้ ญิงคนนี้ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเป็ นเพราะความเจ็บป่ วยของเธอและความไม่
เหมาะสมของเธอในการสมาคมกับฝูงชนในขณะที่ ไม่สะอาดทางพิธีกรรม การหมอบ
กราบของเธอที่พระบาทของพระเยซู ทาให้ระลึ กถึ งผูห้ ญิงที่บาปในบ้านซี โมนคนฟาริ สี
(7:36-50) ผูม้ ีวิญญาณแห่ งการขอบคุณ อีกเหตุผลหนึ่ งที่พระเยซู ยืนกรานในการระบุหญิง
นั้นคือที่จะรับรองถึ งการกล่าวยอมรับแห่ งความเชื่ อต่อสาธารณะชนของเธอในพระองค์
บางทีลูการวมการกล่าวยอมรับต่อสาธารณะนี้ ที่ตามหลังการช่วยกูส้ ่ วนตัวเพื่อจะจัดเตรี ยม
แบบอย่างที่ดีสาหรับผูอ้ ่านของท่านที่จะทาตาม (เปรี ยบเทียบ รม. 10:9-10) จากนั้น
พระเยซู ก็ป้ องกันการเข้า ใจผิดที่ เป็ นไปได้ว่า การรั กษาของเธออาจได้เป็ นผลลัพ ธ์ ข อง

เวทมนต์ โดยการถือว่ามันเป็ น “ความเชื่อ” ของเธอ การอวยพรของพระเยซู ผกู เรื่ องราวนี้
กับเรื่ องราวก่อนหน้านั้นที่เกี่ยวข้องกับผูห้ ญิงที่เป็ นบาปอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 7:50) โดย
การเรี ยกเธอว่า “ลูกหญิงเอ๋ ย” พระเยซู ก็รับ รองตาแหน่ งใหม่ข องเธอในครอบครั วของ
พระเจ้า
“‘จงไปเป็ นสุขเถิด’ นี่ไม่ใช่แค่ ‘จงไปด้วยพระพรเถิด’ แต่ ‘จงเข้าไปในสันติสุข
ในฐานะเป็ นองค์ประกอบที่ซ่ ึ งชีวติ ในอนาคตของท่านควรเคลื่อนที่...’” [536]
การทาให้ ลูกสาวของไยรัสเป็ นขึน้ 8:49-56 (เปรียบเทียบ มธ. 9:23-26; มก. 5:35-43)
8:49-50

ถ้อยคาแห่งการหนุนใจของพระเยซู เช่นเดียวกับการสาแดงถึงฤทธิ์ เดชเมื่อไม่นานนี้ ของพระองค์
จัดเตรี ยมไยรั สสาหรั บสิ่ งที่ ติดตามมา เขาเพิ่งได้เป็ นพยานถึ งพระเยซู ที่พิชิตความเป็ น
มลทินทางพิธีกรรมและความเจ็บป่ วย เขาต้องเชื่อว่าพระเยซู สามารถพิชิตความเป็ นมลทิน
ทางพิธีกรรมและความตายได้ ลูกาเน้นถึงความสุ ดท้ายที่น่าเศร้าของโอกาสนั้นโดยการใช้
คากริ ยากรี กสมบูรณ์ ที่แปลว่า “เธอได้ตายแล้ว” และโดยการใส่ คากริ ยานี้ ในตาแหน่ งแรก
ที่เน้นแรกในประโยคนั้น คาสั่งของผูส้ ่ งสารบ่งบอกว่าไม่มีความหวังอีกด้วย แต่ทนั ใดนั้น
พระเยซูเสริ มความแข็งแกร่ งความเชื่อของไยรัส
“ในขณะที่ความเชื่ อของหญิงนั้นต้องการการสนับสนุ นเพราะว่ามันขี้อาย ความ
เชื่อของไยรัสก็ตอ้ งการที่จะทาให้สงบ ยืนหยัดและวางใจ....
“บ่อยครั้ งเราดิ้ นรนที่ จะเข้าใจการกะเวลาของพระเจ้า ที่ จริ งความเชื่ อมากถู ก
เชื่อมโยงกับการยอมรับการกะเวลาของพระเจ้าสาหรับเหตุการณ์ต่างเ” [537]

8:51-53

ความเชื่ อของไยรัสก็เด่นชัดในการดาเนิ นไปกับพระเยซู และการยอมให้พระองค์ที่จะเข้าไปใน
บ้านของเขา บางทีพระเยซูอนุญาตเปโตร ยอห์นและยากอบเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 9:28; กจ.
1:13) ที่จะไปกับพระองค์และพ่อแม่ของเด็กหญิงนั้นเพราะว่าบางทีห้องของเด็กหญิงนั้น
เล็ก บางทีลูกาใช้ลาดับนี้ สาหรับสาวกเหล่านี้ เนื่ องจากความโดดเด่นและการเป็ นหุ ้นส่ วน
ของเปโตรและยอห์นในการเป็ นผูน้ าของคริ สตจักรเริ่ มแรก อีกเหตุผลหนึ่ งที่พระเยซู ยอม
ให้มี แค่ค นจานวนน้อยเหล่ านี้ อาจได้เป็ นการที่ จะท าให้เด็ก หญิ ง ตัวเล็กเนั้นรู ้ สึกเป็ นที่
สนใจน้อยลงเมื่อเธอ “ตื่น” [538]
อย่างสาคัญมากขึ้นนั้น คาสั่งของพระเยซู ที่จะทาให้เหตุการณ์น้ ี เป็ น ความลับ (“สั่งไม่ให้
บอกใครถึงเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นนั้น” ข้อ 56) บ่งชี้ ว่าพระองค์ไม่ตอ้ งการการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะที่จะมากับการกูช้ ี พครั้งที่สองอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ (เปรี ยบเทียบ 7:11-17) โดย

การกล่าวอย่างนุ่ มนวลว่าเด็กหญิงนั้น “นอนหลับอยู่” (คากรี ก คาธู เดอิ ) พระเยซู ก็กาลัง
บ่งบอกว่าการตายของเธอนั้นชัว่ คราวเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ ยน. 11:11; 1 ธส. 4:13-14)
พระเยซูแสดงถึงมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับความตายไม่ใช่ของมนุษย์
“ความเห็นของพระเยซูถูกมุ่งไปที่อนาคตและไม่ใช่อดีต มันเป็ นการทานายไม่ใช่
การวินิจฉัย สภาพของเธอคือนอนหลับไม่ใช่ความตายเนื่องจากสิ่ งที่พระเยซู ต้ งั ใจ
ที่จะทาเพื่อเธอ” [539]
เป็ นที่ชดั เจนว่าเด็กหญิงนั้นได้ตายไปเพราะว่าวิญญาณของเธอได้จากร่ างกายของเธอไป
(ข้อ 55) มันน่าสนใจที่วา่ ผูโ้ ศกเศร้าเหล่านี้ ผรู ้ ู ้เกี่ยวกับฤทธิ์ เดชเชิ งเผยพระวจนะและของ
ประทานแห่ งการรักษาของพระเยซู ก็ปฏิเสธที่จะอนุ ญาตความเป็ นไปได้ที่วา่ พระองค์อาจ
ถูกต้อง ท่าทีน้ ีแสดงถึงการขาดความเชื่อของพวกเขา
อย่างดั้งเดิ มนั้นการอัสจรรย์น้ ี ก็มีสาหรั บผลประโยชน์หลักของครอบครั วของไยรัสและ
พวกสาวกของพระองค์ มันเป็ นหลัก ฐานที่ หนักแน่ นถึ งความเป็ นพระเจ้า ของพระเยซู
เพราะว่าดาเนียลได้เขียนว่า พระเจ้ า จะทาให้คนตายเป็ นขึ้นในอนาคต (ดนล. 12:2) และที่นี่
พระเยซู กาลังทาให้คนตายเป็ นขึ้น พระเยซู แม้กระทัง่ บรรยายคนตายอย่างที่ดาเนี ยลได้
บรรยายว่านอนหลับอยู่ เพื่อจะช่วยให้พยานเหล่านี้ที่จะทาการเชื่อมโยง
8:54-56 พระเยซูเรี ยก “วิญญาณ” ของเด็กหญิงนั้นกลับสู่ ร่างกายของเธอ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 17:21; กจ.
9:41) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ (“ทรงจับมือของเด็ก”) เพื่อที่จะ
ช่ ว ยเหลื อเธอในการนั่ง ไม่ ใ ช่ ที่ จ ะส่ ง ผ่า นฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ไปยัง เธอ ลู ก าเขี ย นว่า
เด็กหญิ งนั้นได้ลุกขึ้ นจากเตี ย งนอนขณะที่ ตายของเธอ “ทันที ” และสามารถที่ จะกิ นได้
ข้อเท็จจริ งต่างเที่ขดั ขวางการรื้ อฟื้ นที ละน้อยหรื อแค่ฝ่ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ 4:39)
ความประหลาดใจ (คากรี ก เอ็กเซสเทซาน) ของพ่อแม่ของเธอเป็ นพยานถึ งความเป็ นจริ ง
แห่งการอัศจรรย์น้ ีอีกด้วย
“หมวดพระกิ ต ติ คุ ณบันทึ ก การเป็ นขึ้ น ทั้ง สามเช่ นนั้น แม้ว่า บางที พ ระเยซู ไ ด้
ปฏิ บตั ิการมากกว่านั้น ในแต่ละกรณี บุคคลที่ ได้เป็ นขึ้นก็ให้หลักฐานแห่ งชี วิต
บุตรชายของหญิงม่ายเริ่ มต้นที่จะพูด (ลก. 7:15) บุตรสาวของไยรัสเดิ นและกิ น
อาหาร และลาซารั สถู กปลดปล่ อยจากผ้าพันศพ (ยน. 11:44) เมื่อคนบาปที่
หลงหายถูกทาให้เป็ นขึ้นจากตาย คุณสามารถบอกมันได้โดยการพูดของเขา การ
เดินของเขา ความอยากอาหารของเขา และ ‘การเปลี่ยนเสื้ อผ้า’ ของเขา (คส. 3:112) คุณไม่สามารถซ่อนชีวติ ได้!”[540]

การอัศจรรย์สองอย่างนี้ นาส่ วนนี้ ในเรื่ องการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู ไปสู่ จุดสู งสุ ด ประเด็นที่ลูกาเน้น
ตลอดคืออัตลักษณ์ของพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งท่านนาเสนอว่าได้ใช้อภิสิทธิ์ ของความเป็ นพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด.
146:7-9)
“บทเรี ยนที่เป็ นพื้นฐานมากที่สุดในพระคัมภีร์ตอนนี้ คือการรวมกันของคุ ณลักษณะต่างเที่ผูกกับ
ความเชื่ อ ความเชื่ อควรฉวยการริ เริ่ ม ที่ จะกระท าการโดยการพึ่ ง พาพระเจ้า และกล่ า วเกี่ ย วกับ
พระองค์ กระนั้นบางครั้งมันต้องอดทน ในแง่หนึ่ งความเชื่ อเป็ นความเร็ วเต็มที่ที่ไปทางหน้า ส่ วน
อีกแง่หนึ่ งนั้นมันเป็ นการรอคอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ชี วิตของเราเรี ยกร้ องความเชื่ อที่มีชีวิตชี วาซึ่ ง
ประยุกต์ใช้กบั เรื่ องราวของชี วิต แต่มนั ก็เรี ยกร้ องการรอคอยอันอดทนที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอีกด้วย
เพราะว่าพระบิดารู ้ดีที่สุด” [541]
ช. การเตรียมสาวกสิ บสองคนของพระเยซู 9:1-50
ในส่ วนหลักสุ ดท้ายนี้ ที่บรรยายถึ งพันธกิ จของพระเยซู ในและรอบเกาลิลี (4:14-9:50) ลู กาก็เน้นถึ งการ
เตรี ยมพวกสาวกของพระองค์ของพระเยซู สาหรั บการต่อต้านที่ อยู่ขา้ งหน้าพวกเขา นี่ เป็ นจุดสู งสุ ดของ
พันธกิจของพระเยซู ในกาลิลี และเหตุการณ์เหล่านี้ จดั ตั้งสะพานไปสู่ ส่วนหลักที่เฉพาะของลูกาในเรื่ องการ
เดินทางไปยังเยรู ซาเล็มของพระเยซู (9:51-19:10)
ก่ อนหน้า นั้นลู ก าบัน ทึ ก ว่า พระเยซู ส อนและรั บ รองการสอนของพระองค์ด้วยการอัศ จรรย์ส่ วนใหญ่ ก็
ท่ามกลางและกับผูค้ นโดยทัว่ ไป พระเยซู ทาอย่างนั้นด้วยฤทธิ์ เดชและความเมตตาสงสาร ระหว่างเวลานั้น
พวกสาวกปรากฏในตัวบทในฐานะสหายของพระเยซู ตอนนี้ พระเยซู เริ่ มที่จะปรนนิ บตั ิสาวกสิ บสองคน
อย่างเจาะจงมากขึ้น จุดจดจ่อของการอบรมนี้คืออัตลักษณ์ของตัวบุคคลของพระองค์อย่างเริ่ มแรกและอย่าง
เป็ นส่ วนใหญ่ อีกสองหัวข้อครอบครองส่ วนนี้คือ การทนทุกข์ที่พระเยซู จะทนและความจาเป็ นแห่ งการทา
ตามเส้ นทางเดี ยวกันแห่ งการรับใช้ของพวกสาวกของพระองค์ที่จะส่ งผลต่อการทนทุกข์สาหรั บพวกเขา
เช่นกัน
1. ภารกิจของสาวกสิ บสองคนต่ ออิสราเอล 9:1-6 (เปรียบเทียบ มธ. 9:35-11:1; มก.
6:6b-13)
นี่เป็ น “การสอดเข้าไประหว่างสองสิ่ ง” หรื อส่ วนที่ไขว้เปลี่ ยนในการออกแบบไว้ (เปรี ยบเทียบ 8:40-56)
ตามปกติแล้วกลไกทางโครงสร้างนี้ ให้เอกภาพต่อส่ วนทั้งหมดและจดจ่อความสนใจไปที่ส่วนกลางของมัน
หนึ่ ง พระเยซู ส่งสาวกสิ บสองคนไปในภารกิจการประกาศตลอดกาลิ ลี สอง ลูกาเติมเข้าไปในระยะเวลา
แห่ งภารกิ จที่เหมาะสมของพวกเขาด้วยข้อมูลเกี่ ยวกับการที่เฮโรด แอนทิพาสและผูค้ นรับรู ้ พระเยซู สาม
ผูเ้ ขียนบันทึกการกลับของสาวกสิ บสองคนไปยังพระอาจารย์ของพวกเขา ภารกิจทั้งหมดบอกเหตุล่วงหน้า

ถึงภารกิจในภายหลังของสาวกเหล่านี้ และสาวกคนอื่นเไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่กิจการของอัครทูต
บันทึก
“อย่างที่ การปฏิ เสธในนาซาเร็ ธเป็ นประเภทของการซ้อมใหญ่สาหรั บการทนทุ ก ข์ของพระเยซู
ดังนั้นภารกิจนี้ก็เป็ นบางสิ่ งเกี่ยวกับการซ้อมใหญ่สาหรับบทบาทหลังวันเพ็นเทคอสต์ของสาวกสิ บ
สองคน”[542]
บทเรี ยนที่พระเยซู สอนเกี่ ยวกับการพึ่งพาที่พระเจ้าและการปฏิ เสธโดยมนุ ษย์ก็ประยุกต์ใช้กบั ภารกิ จของ
คริ สตจักรในยุคปั จจุบนั คาสั่งของพระเยซู ต่อมิชชันนารี ของพระองค์แทนที่จะเป็ นกิจกรรมของมิชชันนารี
ก็เป็ นหลักของส่ วนนี้ อย่างไรก็ตาม ผูอ้ ่านต้องแยกแยะหลักการพื้นฐานต่างเที่พระเยซู สอนอย่างระมัดระวัง
จากคาสัง่ ที่เจาะจงต่างเที่พระองค์หมายถึงสาหรับภารกิจที่เฉพาะนี้และไม่ใช่ภารกิจอื่น
9:1-2

ลูกาเท่านั้นบันทึกว่าพระเยซู มอบทั้ง “ฤทธิ์ เดช” (คากรี ก ดูนามิส ความสามารถ) และ “สิ ทธิ
อานาจ” (คากรี ก เอ๊ กซู ซิอา สิ ทธิ์ ที่จะใช้ ฤทธิ์ เดช) แก่สาวกสิ บสองคน นี่ เป็ นคุณสมบัติ
อย่างเดี ย วกันสองอย่างที่ ลูก าบันทึ กถึ ง ก่ อนหน้า นั้นว่าผูค้ นแห่ งนาซาเร็ ธถื อว่าเป็ นของ
พระเยซู (4:36) การบันทึกของพระกิตติคุณที่คล้ายกันก็อา้ งอิงถึงสิ ทธิ อานาจเท่านั้น ในทั้ง
พระกิ ตติ คุณของท่านและในกิ จการของอัครทูต ลู กาเน้นถึ งความใช้ได้ของการประกาศ
ข่าวประเสริ ฐด้วยหมายสาคัญและการอัศจรรย์
เนื่องจากว่า พวกครู สอนเท็จ สามารถทาการอัศจรรย์ที่มีพลังเช่นกันโดยอานาจของซาตาน
(เปรี ยบเทียบ กจ. 13:6-10; 19:13) ดังนั้นมันก็จาเป็ นที่วา่ พวกสาวกของพระเยซู รับรองการ
ประกาศของพวกเขาด้วยการอัศจรรย์ที่มีพลังอย่างที่พระเยซู ได้ทา สาวกสิ บสองคนได้รับ
สิ ทธิ อานาจ “เหนื อผีท้ งั หลาย” ไม่มีใครจากพวกมันที่พิสูจน์ว่ามีพลังเกิ นไปสาหรับพวก
เขา หน้าที่ หลักของพวกสาวกคื อที่ จะประกาศแผ่นดิ นของพระเจ้า และวิธีของพวกเขา
เกี่ยวกับการแสดงให้พวกยิวเห็นว่าพระเจ้าอยูเ่ บื้องหลังการประกาศของพวกเขาก็โดยการ
ทาการอัศจรรย์ ดังนั้นพวกเขาทาตามแบบอย่างของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 8:26-56; 9:11)
เหมือนกับพระองค์ พวกเขาจะต้องแสดงถึ งความห่ วงใยที่มีต่อจิตวิญญาณของผูค้ นแต่ต่อ
ร่ างกายของพวกเขาอีกด้วย

9:3

สาวกสิ บสองคนจะต้องวางใจพระเจ้าที่จะจัดเตรี ยมอาหาร การปกป้ องและที่พกั พิงประจาวัน
ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 8:14) พวกเขาจะต้องไม่กระทัง่ ที่จะเอา “ไม้เท้า” (คากรี ก
ฮาบดอส) ไปด้วยซึ่งถูกใช้ในการเดินทางไกลทางเท้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:10) ในอีกด้าน
หนึ่ ง มาระโกเขียนว่าพระเยซู สั่งให้สาวกสิ บสองคนเอาไม้เท้าไปด้วย (คากรี ก ฮาบดอส
มก. 6:8) ทางแก้ไขต่อความขัดแย้งที่เด่นชัดนี้อาจจะเป็ นว่า อย่ างเริ่ มแรก นั้นพระเยซู ไม่วา่

อนุญาตหรื อห้ามการเอาไม้เท้าไปด้วย และ ภายหลัง ก็ทาสิ่ งตรงกันข้าม การห้ามบ่งบอก
ถึงภารกิจแห่งช่วงเวลาที่ส้ นั และการอนุญาตบ่งบอกถึงการยินยอมสาหรับความสะดวก
ยิง่ กว่านั้นพระเยซูหา้ มการเอาย่ามไป (คากรี ก เพรา) สาหรับความจาเป็ นต่างเของพวกเขา
(คื อ ย่ามของขอทาน [543]) อาหาร เงิ นหรื อชุ ดชั้นในพิเศษ (คากรี ก ชิ ตอน) ในแง่ของ
ข้อจากัดเหล่านี้ มันดูเหมือนว่าพระเยซู คาดหวังภารกิ จสั้นเสาหรับสาวกสิ บสองคน (ข้อ
10) พวกเขาสามารถดาเนิ นชี วิตเช่นนี้ อย่างชัว่ คราวแต่ไม่ใช่อย่างถาวร ยิ่งกว่านั้น วิถีชีวิต
ที่เรี ยบง่ายของพวกเขาบ่งบอกถึงการจวนเจียนของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ที่พวกเขา
ป่ าวประกาศ พระเยซูไม่ตอ้ งการให้พวกเขาออกไปในฐานะเป็ นขอทานอย่างที่ผสู ้ นับสนุ น
ของศาสนาอื่นเประพฤติแต่ในฐานะเป็ นตัวแทนของพระองค์[544]
9:4

พวกสาวกจะต้องยอมรั บความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ที่คนอื่นเจะนาเสนอแก่พวกเขา แต่พวกเขาจะต้อง
ไม่ยา้ ยจากบ้านหนึ่ งไปยังอีกบ้านหนึ่ งโดยไม่จาเป็ น การจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ ง
บางที ก็บ่งบอกว่าพวกเขากาลังแสดงหาการต้อนรับที่ดีกว่าและสิ่ งนี้ จะดู ถูกเจ้าบ้านของ
พวกเขา ผูค้ นที่ตอ้ นรับสาวกสิ บสองคนจะเป็ นการแสดงถึงการสนับสนุ นที่มีต่อพระเยซู
เนื่องจากว่าพวกสาวกของพระองค์เป็ นตัวแทนของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3 ยน. 5-7)

9:5

ผูเ้ ดินทางชาวยิวบ่อยครั้งแล้วสะบัด “ผงคลีออก” จากเท้าของพวกเขาเมื่อพวกเขากลับจากการ
เดิ น ทางในเขตแดนของต่ า งชาติ เ พื่ อจะปฏิ เสธความไม่ ส ะอาดของคนต่ า งชาติ ใ นทาง
สัญลัก ษณ์ [545] เมื่ อสาวกสิ บสองคนท าสิ่ ง นี้ มันก็แสดงถึ ง การปฏิ เสธผูไ้ ม่เชื่ อที่ ไม่ ไ ด้
ยอมรับข่าวสารของพวกเขาและพวกเขา (เปรี ยบเทียบ กจ. 13:51; 18:6) มันกล่าวในเชิ ง
สัญลักษณ์ ว่าคนอิสราเอลที่ปฏิ เสธการประกาศของพวกสาวกก็ไม่ดีกว่าคนต่างชาติที่ไม่
เชื่ อ เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู หมายถึ งว่านี่ ไม่ใช่ แค่เครื่ องหมายของการปฏิ เสธส่ วนตัวแต่
เป็ นการปฏิเสธทัว่ เมืองเป็ นหลักอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:14-15)

9:6

ลูกาสรุ ปภารกิ จของสาวกสิ บสองคนอย่างสั้นเ “ทุกแห่ งหน” หมายถึ ง ทุกเที่ในเขตนั้นของ
กาลิลี (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:5-6) บางทีลูกาละคาไว้แบบไม่ได้นิยามเพื่อว่าผูอ้ ่านคริ สเตียน
ของท่านจะเห็นความคล้ายกันกับพระมหาบัญชา

ดังนั้นพวกสาวกของพระเยซู ทาการเดิ นทางในกาลิ ลีเป็ นคู่ (มก. 6:7) อย่างที่พระเยซูได้ทาการเดินทางใน
กาลิ ลีกบั พวกเขา พวกเขาทาการงานอย่างเดี ยวกันที่ พระองค์ได้ทาคื อ “การประกาศ” และ “การรักษา”
(เปรี ยบเทียบ กิจการของอัครทูต)

2. ข้ อสงสั ยของเฮโรดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู 9:7-9 (เปรียบเทียบ มธ. 14:1-3;
มก. 6:14-16)
ประเด็นที่สาคัญในการประกาศของพระเยซู และสาวกสิ บสองคนระหว่างพันธกิจของพวกเขาในกาลิลีคือ
อัตลักษณ์ ข องพระเยซู ลู ก าแสดงถึ งความเป็ นศูนย์กลางของประเด็ นนี้ โดยการใส่ ส่วนปั จจุ บนั นี้ ไ ว้ใ น
ศูนย์ก ลางแห่ ง การบันทึ ก ของท่า นเกี่ ยวกับ ภารกิ จของสาวกสิ บ สองคน มันเน้นถึ ง การโต้เถี ย งเกี่ ยวกับ
อัตลักษณ์ของพระเยซู เฮโรด แอนทิพาสกล่าวคาถามที่สาคัญในข้อ 9: “คนนี้ ...เป็ นใครกันแน่” ยิ่งกว่านั้น
ส่ วนนี้จดั เตรี ยมแนวทางสาหรับการกล่าวยอมรับของเปโตร (ข้อ 18-20) และคาแนะนาของพระเยซู ต่อพวก
สาวกของพระองค์ในหัวข้อนี้ที่ตามมา ยิง่ กว่านั้นมันแนะนาการพบปะของพระเยซูกบั เฮโรดที่ลูกาพัฒนาใน
ภายหลัง (13:31-32; 23:6-12)
เป็ นที่ชดั เจนว่าทุกเคนในกาลิลีกาลังกล่าวถึงพระเยซู รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสู งที่สุด อย่างไรก็ตาม
ผูค้ นก าลัง สรุ ป สิ่ ง ที่ แตกต่ างเกี่ ย วกับ อัตลัก ษณ์ ข องพระเยซู ที่ ลู ก าบันทึ ก มาระโกเขี ย นว่า เฮโรดเชื่ อว่า
พระเยซู เป็ นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาที่ได้เป็ นขึ้นจากตาย (มก. 6:16) อย่างไรก็ตาม ลูกากล่าวว่าเฮโรดสงสัยว่า
ใครที่พระเยซู อาจเป็ น (ข้อ 9) การแก้ไขอาจจะเป็ นว่าเฮโรดคิดรอบคอบก่อนและจากนั้นก็ตดั สิ นใจว่า
พระเยซู เป็ นยอห์น โดยการรวมคาถามของเฮโรดไว้ในการบรรยายของท่าน ลูกาก็บ่งชี้ วา่ คาตอบที่ผคู ้ นให้
ต่อคาถามของเฮโรดนั้นไม่เพียงพอ เฮโรดดูเหมือนไม่สามารถที่ จะทาการตัดสิ นใจได้อย่างเช่ นคนอื่ นเ
หลายคน
ลูกาเท่านั้นเขียนรวมไว้วา่ เฮโรดได้พยายามที่จะรู ้จกั พระเยซูเรื่ อยไป (ข้อ 9) อย่างที่เหตุการณ์ภายหลังต่างเ
ได้เปิ ดเผย ความอยากรู้อยากเห็นและความเป็ นปรปักษ์กระตุน้ เขาแทนที่จะเป็ นความเชื่อ
3. การเลีย้ งคน 5,000 คน 9:10-17 (เปรียบเทียบ มธ. 14:13-21; มก. 6:30-44; ยน. 6:113)
นี่เป็ นการอัศจรรย์เดียวที่ผเู้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ บนั ทึก มันสาคัญเพราะว่ามันเป็ นจุดสู งสุ ดของการอัศจรรย์
ต่างเของพระองค์ที่รับรองตัวบุคคลของพระองค์ในฐานะเป็ นพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 146:7).[546] บาง
ทีมนั เป็ นการสาแดงที่มีพลังมากที่สุดแห่งความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์
“จากการที่ ถู ก ตี ก รอบโดยความสั บ สนของเฮโรดและการยืนยันที่ ม นั่ ใจของเปโตร การบันทึ ก
เกี่ยวกับการเลี้ยงก็ถูกตั้งใจโดยลูกาที่จะทาการส่ งเสริ มที่พิเศษต่อความเข้าใจถ่องแท้ของพวกสาวก
สู่ อตั ลักษณ์ของพระเยซู” [547]
พระเยซู ทาการอัศจรรย์น้ ี เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเป็ นหลัก แม้วา่ เนื่ องจากความเมตตาสงสารที่มีต่อผูค้ น
อีกด้วย ลู กาไม่ได้บนั ทึกถึ งการตอบสนองของฝูงชนที่มีต่อมัน การบันทึกของท่านเปรี ยบเทียบความไม่

เพียงพอของพวกสาวกกับความสามารถของพระเยซู ที่จะช่ วยเหลื อฝูง ชน[548] ความเมตตาสงสารของ
พระเยซูที่มีต่อผูค้ นตรงกันข้ามกับความไม่ห่วงใยของพวกสาวกอีกด้วย
9:10

ข้อเปลี่ยนผ่านนี้แสดงถึงการสิ้ นสุ ดของภารกิจที่พิเศษของสาวกสิ บสองคน (ข้อ 1-6) ตอนนี้ ลูกา
เรี ยกพวกเขาว่า “อัครทูต” (มิชชันนารี ) อี กครั้ งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 6:13) บางที ในการ
คาดหวังถึงพันธกิ จของพวกเขาในกิจการของอัครทูตในฐานะตัวแทนที่มีสิทธิ อานาจของ
พระเยซู พวกเขารายงานต่อพระเยซู ในฐานะสิ ทธิ อานาจของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ กจ.
14:26-28)
“จะเป็ นอะไรที่วิเศษมากถ้าคริ สตจักรกลับไปสู่ วิธีแบบอัครทูตนี้ ถ้ามันจะกล่าว
ว่า: เราจะไม่เผยแพร่ การรายงานใดเถึ งสิ่ งที่เรากาลังทาอยู่ การรายงานทั้งหมด
ควรถูกมอบแด่พระเยซูและไม่ใช่แก่โลก”[549]
จากนั้นพระเยซู พาพวกเขาไปตามลาพังยังเขตของ “เบธไซดา” จูเลี ยสเพื่อการพัก (มก.
6:31) และเพื่อการแนะนาเพิ่มเติม เมืองนี้ ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ชายฝั่งทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ทะเลสาบกาลิลีคือแค่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดน
“ในฐานะเป็ นวิทยากรอันเป็ นที่ นิยม วานซ์ ฮาฟเนอร์ เคยกล่ าวว่า ‘ถ้าเราไม่แยก
ออกมาและพักผ่อน เราจะแยกจากกัน’”[550]

9:11

ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่เขียนว่าพระเยซู ตอ้ นรับฝูงชนที่มาหาพระองค์ โดยการทา
อย่างนั้น ท่านก็พรรณนาว่าพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดที่พร้ อมเสมอผูพ้ ร้อมและเต็มใจ
ที่จะช่วยบรรดาผูท้ ี่มาหาพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 13:8)

9:12-13

อย่างไม่สงสัยแล้วพระเยซู ใช้การแนะนานี้ ในฐานะเป็ นกลไกทางการสอนเพื่อจะเผชิ ญหน้า
สาวกสิ บสองคนด้วยความไม่เพียงพอของแหล่งของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะหันไปหา
พระองค์สาหรับการช่วยเหลื อ (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 4:42-44) พวกเขาได้สอบตกการ
ทดสอบนี้และคิดถึงการซื้ ออาหาร ผูค้ นที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นต้องการที่พกั สาหรับกลางคืนซึ่ ง
เป็ นรายละเอียดที่ลูกาเท่านั้นบันทึก

9:14-17

การบันทึกของลูกาที่นี่ก็ไม่แตกต่างอย่างสาคัญจากคนอื่นเ การอัศจรรย์น้ ี แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู ้
เชื่ อกลายมาเป็ นหุ ้ นส่ วนกับ พระเยซู ใ นการปฏิ บ ัติก ารภารกิ จ ของพระองค์ พระองค์ก็
สามารถทาให้พวกเขาสามารถที่จะเตรี ยมพระพรที่ใหญ่ข้ ึนเพื่อคนอื่นเได้มากกว่าที่พวก
เขาสามารถท าด้วยพวกเขาเอง และพระองค์เอาใจใส่ พวกผูร้ ั บใช้ของพระองค์อย่างดี
สาวกแต่ละคนได้รับตะกร้ าแห่ งเศษอาหาร “ที่เหลื อ” การขาดหายไปของการอ้างอิงถึ ง

การตอบสนองของฝูงชนในการบันทึ กของพระกิ ตติ คุณสั มพันธ์ จดจ่อความสนใจไปที่
ผลลัพธ์ต่างเของการอัศจรรย์น้ ี มันต้องนาอีกคาถามหนึ่งออกมา พระเยซูทรงเป็ นใคร?
“ในแนวทางที่โดดเด่น การเลี้ยงนั้นเป็ นตัวอย่างประกอบในเชิ งอุปมาของวิธีที่ซ่ ึ งบรรดาผูท้ ี่รับใช้
พระองค์จะต้องเข้าถึงความจาเป็ นของมนุ ษยชาติ หน้าที่ของพวกเขาคือที่จะมอบทุกสิ่ งที่พวกเขามี
แด่พระองค์ และจากนั้นก็เชื่อฟังพระองค์ไม่วา่ ความสุ ขมุ และปั ญญาทางโลกจะสงสัยวิธีน้ นั อย่างไร
ก็ตาม” [551]
4. การกล่าวยอมรับแห่ งความเชื่อของเปโตร 9:18-27
ลูกาเท่านั้นบันทึกการกล่าวยอมรับถึงความเชื่อของเปโตรหลังจากการเลี้ยงคน 5,000 ของพระเยซูทนั ที การ
เรี ยบเรี ยงเนื้ อหานี้ เน้นถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู เฮโรด (9:9) และคน 5,000 คน (9:101-7) สงสัยอัตลักษณ์
ของพระเยซู อย่างชัดเจนและโดยปริ ยายตามลาดับ ลักษณะสาคัญทางอัตลักษณ์ ก็โดดเด่นอย่างมากในลูกา
เพราะว่าพระเยซูเป็ นสิ่ งทั้งหมด
มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับหญิงที่ชรามากคนหนึ่งที่เคยนัง่ ในแถวหน้าของโบสถ์ของเธอ เธอเชื่ อว่านักเทศน์ทุกเคน
ควรยกย่องพระเยซู เมื่อเขาเทศนา ดังนั้นเธอจะพูดกับใครก็ตามที่กาลังเทศนาระหว่างคาเทศนาของเขา ณ
การเริ่ มต้นของเนื้ อหาของเขา เธอจะตะโกนว่า “จงทาให้พระองค์สูงขึ้น” หมายถึง “จงยกพระเยซู !” ถ้าเขา
ล้มเหลวที่จะทาอย่างนั้น เธอจะร้องออกมาอีกว่า “จงทาให้พระองค์สูงขึ้น!” ถ้านักเทศน์น้ นั ไม่ได้มีอะไร
มากที่จะกล่าวเกี่ยวกับพระเยซู เขาก็อยูใ่ นช่วงเวลาอันยาวนานและยากลาบากจากพี่สาวคนนี้ เพราะว่าเธอ
จะร้องออกมาต่อไปว่า “จงทาให้พระองค์สูงขึ้น!” นัน่ เป็ นคาแนะนาที่ดีสาหรับนักเทศน์คนใดก็ตาม เรา
ต้องทาให้แน่ใจว่าเราทาให้พระองค์เป็ นสิ่ งหลัก
“ตอนนี้ ส่วน 8:1-9:20 ไปสู่ เป้ าหมายสุ ดท้ายของมัน ในที่สุดแล้วตอนนี้ เป็ นครั้ งแรกที่ มี การ
ตอบสนองของมนุ ษย์ที่สอดคล้องกับการนาเสนอที่พระเจ้าได้ทาเกี่ ยวกับทูตของพระองค์ล่วงหน้า
ในข่าวประเสริ ฐระยะแรกเ (1:4-2:52) สิ่ งนี้ จะเป็ นเวทีที่ลูกาจะสร้างส่ วนที่เหลือของการบรรยาย
ของท่านบนมันพร้ อมกับจุดจดจ่อใหม่ของมันจากประเด็นนี้ ในเรื่ องการทนทุ กข์ที่กาลังมาถึ งใน
เยรู ซาเล็ม”[552]
การบันทึกของลูกามีสามส่ วน: คาถามของพระเยซู และคาตอบของเปโตร การทานายของพระเยซูถึงการ
ทนทุกข์ของพระองค์ และการอธิบายของพระเยซูถึงความหมายโดยนัยสาหรับพวกสาวก
คาถามของพระเยซู และคาตอบของเปโตร 9:18-20 (เปรียบเทียบ มธ. 16:13-16; มก. 8:27-29)

ลูกาละเว้นหลายเหตุการณ์ที่นี่ที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นเรวมไว้ (มธ. 14:22-16:12; มก. 6:45-8:26; ยน.
6:16-66) โดยการทาอย่างนั้น ท่านก็เชื่ อมโยงคาถามโดยเฮโรดและฝูงชนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระเยซู กบั
คาตอบของเปโตรต่อคาถามนั้น การเลือกเนื้ อหานี้ ช่วยให้ผอู ้ ่านเห็นว่าคาถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ พระ
เยซูสาคัญต่อลูกาอย่างมาก มันควรจะสาคัญต่อผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐทุกเคน
9:18-19

ข้อเท็จจริ งที่วา่ เหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นใกล้ซีซารี ยา ฟี ลิปปี (มธ. 16:13; มก. 8:27) ไม่สาคัญต่อลูกา
ท่านอาจมองมันว่าเป็ นรายละเอี ยดที่ ไขว้เขวแม้ว่าเหตุ ก ารณ์ น้ นั ปรากฎในเขตแดนของ
ต่างชาติ
อย่างไรก็ตาม ลูกาเท่านั้นอ้างอิงว่าพระเยซู “กาลังอธิ ษฐาน” ลูกาอาจได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะ
ผูกเหตุการณ์น้ ี กบั การเลี้ยงคน 5,000 คนเมื่อพระเยซู อธิ ษฐานเช่นกัน (ข้อ 16) ดังนั้นท่าน
นาเสนอการเลี้ยงและการเปิ ดเผยต่อเปโตรว่าเกิดขึ้นในการตอบต่อการอธิ ษฐาน การพึ่งพา
ที่เป็ นแบบอย่างของพระเยซู ที่พระบิดาของพระองค์เป็ นหนึ่ งในการเน้นที่เฉพาะของลูกา
(เปรี ยบเทียบ 3:21; 6:12; 11:1; และข้ออื่นเ) ท่านแสดงว่าพระเยซู อธิ ษฐานก่อนเหตุการณ์
ที่ ส าคัญ มากมายในพัน ธกิ จของพระองค์ เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระองค์ก าลัง อธิ ษ ฐานเป็ น
ส่ วนตัวแม้วา่ พวกสาวกอยูก่ บั พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 11:1)
พระเยซู จดจ่อความสนใจไปที่ประเด็นที่สาคัญแห่ งอัตลักษณ์ของพระองค์กบั คาถามของ
พระองค์ พระองค์ตอ้ งการให้พวกสาวกบอกพระองค์วา่ ใครที่ “ฝูงชน” (คากรี ก อ๊ อกลอย
ฝูง ชนที่ ไ ม่ อุทิ ศ ตน) เชื่ อ ว่า พระองค์ทรงเป็ น ท่ า นหมายถึ ง บทบาทอะไรที่ ผูค้ นเชื่ อ ว่า
พระองค์ได้บรรลุ พวกสาวกตอบสนองด้วยมุมมองต่างเที่ลูกาเปิ ดเผย (เปรี ยบเทียบ ข้อ
7-8)
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จากการกล่าวเพื่อสาวกคนอื่นเ เปโตรก็ตอบว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (“พระคริ สต์”)
ผูซ้ ่ ึง “พระเจ้า” ได้ส่งมา (สดด. 2:2; ดนล. 9:26; เปรี ยบเทียบ อสย. 9:6-7; 11:1-16) ในการ
กล่าวสิ่ งนี้ เปโตรก็ปฏิเสธความคิดเห็นที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นแค่ผเู ้ ผยพระวจนะ แม้กระทัง่
หนึ่ งในผูเ้ ผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ส่ วนหลังนี้ คือการที่ชาวมุสลิมมองพระเยซู อย่างไร
ในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม เปโตรเชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ที่ถูกสัญญาไว้ใน
พันธสัญญาเดิม
มันไม่ยากที่ จะรู ้ สิ่งที่ แนวคิ ดของเปโตรเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์เป็ นเมื่ อท่านทาการกล่ าว
ยอมรับแห่ งความเชื่ อนี้ เมื่อน้องชายของเปโตรเชื้ อเชิ ญท่านที่จะมาและดูพระเยซู ในตอน
แรก อันดรู วอ์ า้ งอิงถึงพระเยซู วา่ เป็ นพระเมสสิ ยาห์ (ยน. 1:41) อย่างไรก็ตาม คนยิวส่ วน

ใหญ่แห่ งสมัยของเปโตรเชื่ อว่าพระเมสสิ ยาห์จะเป็ นพงศ์พนั ธ์ของดาวิดผูจ้ ะโค่นล้มพวก
โรมันและสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าในโลก พวกเขาไม่ได้มองพระองค์วา่ เป็ นพระเจ้า
มัท ธิ วบันทึ ก การกล่ า วยอมรั บ เต็ม ที่ ข องเปโตรซึ่ ง รวมถึ ง “พระบุ ตรของพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยู”่ (มธ. 16:16) นี่ เป็ นข้อความที่ชดั เจนเกี่ยวกับความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู
ทาไมลูกาไม่ได้รวมวลี น้ นั ไว้ เนื่ องจากว่ามันคงได้อธิ บายถึ งสิ่ งที่เปโตรหมายถึง? บางที
ท่านไม่เห็ นว่านั่นจาเป็ น เนื่ องจากว่า ชื่ อเรี ย ก “พระคริ ส ต์” มี ความหมายเหมื อนกันกับ
พระเสสิ ย าห์ ที่ เ ป็ นพระเจ้า ท่ า มกลางพวกต่ า งชาติ ผู ้ซ่ ึ งลู ก า (และมาระโก) เขี ย นถึ ง
(เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 5:1) ดังนั้นลูกาดูเหมือนจะได้ทึกทักเอาว่าผูอ้ ่านของท่านจะเข้าใจการ
กล่ าวยอมรั บของเปโตรถึ งพระเยซู ในฐานะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ เป็ นการกล่ าวยอมรั บถึ ง
ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
คาทานายของพระเยซู ถึงการทนทุกข์ ของพระองค์ 9:21-22 (เปรียบเทียบ มธ. 16:17-23; มก. 8:30-33)
ลูกาละเว้นการทานายของพระเยซูถึงคริ สตจักร (มธ. 16:17-19) การว่ากล่าวพระเยซู ของเปโตร (มธ. 16:22;
มก. 8:32) และการว่ากล่าวเปโตรของพระเยซู (มธ. 16:23; มก. 8:33) การละเว้นเหล่านี้ ทาให้ท่านสามารถ
ที่จะจดจ่อที่ คาทานายของพระเยซู ถึงการทนทุ กข์ของพระองค์และการทรงเรี ยกของพระองค์ที่มีต่อพวก
สาวกที่จะรับกางเขนของพวกเขาและตามพระองค์ ชะตาของพระเยซูเป็ นหลักในส่ วนนี้
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู กระตุน้ ให้พวกสาวกที่จะไม่เผยแพร่ อตั ลักษณ์แท้ของพระองค์ เพราะว่าสิ่ งนี้ คงได้
ส่ งผลต่อความกดดันที่ไม่จาเป็ นจากฝูงชนชาวยิว พระองค์จะป่ าวประกาศความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ของ
พระองค์ต่อสาธารณะ ณ เวลาที่เหมาะสมกล่าวคือ ในการเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต ถัดไปพระเยซูให้การทานาย
ที่ชดั เจนแรกของพระองค์ถึงการทนทุกข์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:35; 5:35) ในแง่ของสิ่ งที่พระเยซู
จาเป็ นต้องสอนพวกสาวก พวกเขาก็จาเป็ นที่จะได้ยินว่าการปฏิเสธ ความตายและการเป็ นขึ้นจากตายรออยู่
ข้า งหน้า ส าหรั บ พระองค์ ทุ ก เครั้ งที่ พ ระเยซู บ อกพวกสาวกของพระองค์ว่า พระองค์จะสิ้ นพระชนม์
พระองค์ก็บอกพวกเขาอีกว่าพระองค์จะถูกทาให้เป็ นขึ้นอีก พระองค์เพิ่มความหวังแก่การป่ าวประกาศถึ ง
การสิ้ นของพระองค์แต่ละครั้ง กระนั้นพวกสาวกก็ลม้ เหลวอย่างต่อเนื่องที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระองค์หมายถึง
การใช้ชื่อเรี ยกพระเจ้าของพระเยซู “บุตรมนุ ษย์” (ข้อ 22) สนับสนุ นข้อเท็จจริ งที่วา่ เปโตรตระหนักถึ ง
ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู เป็ นสิ่ งเหมาะสมที่จะใช้ชื่อเรี ยกนี้ เมื่ อกล่าวถึ งการถูกปฏิ เสธของพระองค์
เนื่องจากพันธสัญญาเดิมได้ทานายถึงการปกครองที่มีสง่าราศีของบุตรมนุ ษย์ (ดนล. 7:13-14) พวกสาวกได้
เห็น พระเยซู ทาให้สองคนเป็ นขึ้นจากตายคือบุตรชายของหญิงม่ายและบุตรสาวของไยรัส ความล้มเหลว
ของพวกเขาที่จะเข้าใจว่าพระเยซู จะสิ้ นพระชนม์และเป็ นขึ้นจากตายก็ไม่ใช่ เนื่ องจากความเป็ นไปไม่ได้

แท้จริ งของมันแต่เนื่องจากความไม่น่าจะเป็ นไปได้ของมัน (จากจุดยืนของพวกเขา) เนื่ องจากว่าพระเยซู ทรง
เป็ น “บุตรมนุษย์”
ความหมายโดยนัยสาหรับพวกสาวก 9:23-27 (เปรียบเทียบ มธ. 16:24-28; มก. 8:34-9:1)
พระเยซูดาเนินการต่อไปที่จะอธิ บายถึงผลลัพธ์ต่างเสาหรับพวกสาวกผูเ้ ลือกที่จะติดตามพระองค์อย่างสัตย์
ซื่ อในแง่ของการถูกปฏิเสธของพระองค์
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“ทุกคน” ต้องเป็ นพวกสาวกเมื่อพิจารณาถึงบริ บท (ข้อ 18) “ติดตาม” พระเยซูหมายถึงการกลาย
มาเป็ นสาวกของพระองค์ การปฏิเสธตนเองเป็ นพื้นฐานมากกว่าการปฏิเสธสิ่ งต่างเ มัน
เกี่ ย วข้องกับ การละทิ้ ง ความทะเยอทะยานและความปรารถนาส่ วนตัวของบุ ค คลหนึ่ ง
เพื่ อที่ จะบรรลุ น้ า พระทัย ของพระเจ้า มันหมายถึ ง การดาเนิ นชี วิตเพื่ อเห็ นแก่ พระองค์
มากกว่ า ตัว เราเอง อาชญากรที่ ไ ปสู่ ก ารถู ก ตรึ ง ตามปกติ แ ล้ว ก็ แ บกท่ อ นไม้ (ค ากรี ก
พาทิบูลัม) แห่งกางเขนของพวกเขาเอง [553] ดังนั้นการแบก “กางเขน” ของบุคคลหนึ่งเอง
บ่งชี้ถึงการแบกการตาหนิ และภาระที่เชื่ อมโยงกับแนวทางที่เลือกแห่ งชี วิตของบุคคลหนึ่ ง
ที่จะทาสิ่ งนี้ “ทุกวัน” (คากรี ก อาราโท กาลอดี ต) หมายถึ งการทนต่อสิ่ งเหล่ านี้ ในฐานะ
สาวกของพระเยซู วนั แล้ววันเล่าซึ่ งไม่มีโอกาสได้รับการปลดปล่อยในชี วิตนี้ พระเยซู
หมายถึ ง ว่ า พวกสาวกของพระองค์ จ าต้อ งแบกภาระที่ เ ฉพาะที่ ผู ้ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นสาวกไม่
จาเป็ นต้องแบก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันคือ ผลลัพธ์ ต่างๆ ที่เชื่ อมโยงกับการเลือกที่จะติดตามพระเยซู อย่าง
สุ ดใจที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ที่ นี่ พวกสาวกของพระเยซู ต้องติ ดตามพระองค์ “ทุ ก วัน ” (ค ากรี ก
อะโคลูเธอิ โท กาลปั จจุ บ นั ) เรื่ อยไป และแบกผลลัพ ธ์ ต่างเของการเลื อกของพวกเขา
ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับการสู ญเสี ย (ข้อ 24-25) และความอับอาย (ข้อ 26) สาหรับพวกเขา
ความหมายโดยนัยก็คือว่าเราต้องทาสิ่ งนี้ ดว้ ยความเป็ นไปได้แท้จริ งของการสละชี วิตของ
เราอย่างชัดเจน (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 22:6)
“เอาล่ะ ‘ที่จะติดตามพระองค์’ ไม่ใช่แค่แนวทางของยิวเกี่ยวกับการกล่าวถึ งการ
เป็ นสาวกของอาจารย์ แต่ เ ป็ นการท้า ทายต่ อการที่ จ ะให้ ก ารมี อ ยู่ท้ งั หมดของ
บุ ค คลหนึ่ ง ถู กก าหนดโดยและเป็ นตามรู ป แบบของพระเมสสิ ย าห์ ที่ ถูก ตรึ ง อี ก
ด้วย” [554]
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ข้อเหล่านี้ขยายแนวคิดของการสู ญเสี ยและความอับอายที่บ่งบอกไว้ในตัวอย่างประกอบของการ
แบกกางเขนของบุคคลหนึ่ง (ข้อ 23) ความตรงข้ามคือแรกสุ ดการสละสิ่ งที่โลกสามารถ

จัดเตรี ยมให้เพื่อจะได้รับสิ่ งที่พระเจ้าสามารถจัดเตรี ยมให้ มันเกี่ยวข้องกับการไปโดยไม่มี
-ตอนนี้ - ด้วยความเชื่ อที่ว่าพระเจ้าจะให้รางวัลอย่างอุ ดมสมบูรณ์ ต่อการเสี ยสละใดเ ที่
สาวกทาเพื่อจะติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ นอกจากนั้น มันเกี่ยวข้องกับ การสละตนเอง
(ความทะเยอทะยาน สง่าราศี เกียรติทางโลกของบุคคลหนึ่ ง) ตอนนี้ เพื่อที่จะได้รับบางสิ่ ง
เพื่ อ ตนเอง ไม่ ว่า ตอนนี้ หรื อ ภายหลัง ความตรงข้า มที่ ส องคื อ ระหว่ า ง สง่ า ราศี (คื อ
ชื่อเสี ยงดี ) ในตอนนี้ ในสายตาของโลกกับสง่าราศีในอนาคตในสายพระเนตรของพระเจ้า
พระเยซู “ยกย่อง” สง่าราศีที่มีไว้ในอนาคตโดยการเชื่ อมโยงมันกับ “สง่าราศีของพระบิดา
และพวกทูตสวรรค์บริ สุทธิ์ ”
“มันคงไม่นานก่อนหน้านี้ ที่พวกสาวกได้มีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในการบอกคน
ทั้งชาติเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์และแผนการเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ อย่าง
ไม่สงสัยแล้วหลายคนคิ ดว่าพวกสาวกกาลังทิ้งชี วิตของพวกเขาไป พวกเขาได้
สละแหล่งแห่งรายได้ของพวกเขาและอยูใ่ นอันตราย เพราะว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับ
พระเยซู พระเยซู ท าให้พ วกสาวกของพระองค์แ น่ ใ จว่า พวกเขาก าลัง ท าสิ่ ง ที่
ถูกต้อง พวกเขาได้เลือกค่านิยมที่เหมาะสม...” [555]
“สิ่ งที่ได้รับในพระคริ สต์น้ นั มีมากกว่าทุกสิ่ งที่สูญเสี ยไปเพื่อพระคริ สต์” [556]
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ในแง่ของเหตุการณ์ที่ตามมาคือ การทรงจาแลงพระกาย “บางคน” ในข้อนี้ ดูเหมือนจะอ้างอิงถึง
สาวกบางคน กล่าวคือ เปโตร ยอห์นและยากอบ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 28) การทรงจาแลง
พระกายเป็ นการแสดงก่ อนถึ ง “แผ่นดิ นของพระเจ้า” ที่ซ่ ึ งสาวกสามคนเห็ นพระเยซู ใน
สภาพที่มีสง่าราศีที่จะเป็ นของพระองค์ในแผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:1618) การอ้างอิงของพระเยซูถึง “การพบความตาย” ที่นี่เชื่ อมโยงกับสิ่ งที่พระองค์เพิ่งได้บ่ง
บอกเกี่ยวกับพวกสาวกที่เป็ นไปว่าจะต้องตายเพื่อคาพยานของพวกเขา (ข้อ 23-25) “แต่”
ที่ เป็ นบทนาบ่ง บอกว่า สาวกหลายคนจะตายก่ อนที่ พ วกเขาได้เห็ นแผ่นดิ นของพระเจ้า
พระเยซู กาลังคาดหวังถึ งการถูกปฏิเสธของพระองค์ (ข้อ 22) และการเลื่อนไปที่ตามมา
(หรื อความล่าช้า) แห่งแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
มุมมองอื่ นเเกี่ ยวกับสิ่ งที่ พระเยซู หมายถึ งโดย “บางคน...จะ...เห็ นแผ่นดิ นของพระเจ้า
รวมถึ งหนึ่ ง การเป็ นขึ ้นจากตาย ของพระองค์ อย่า งไรก็ตาม สาวกส่ วนใหญ่ ที่ปรากฎ
ตัวบางทีได้เห็นพระเยซู หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์และเหตุการณ์ น้ นั ไม่ได้
ริ เริ่ ม แผ่นดิ นของพระเมสสิ ย าห์ ประการที่ ส อง มุ ม มองอื่ น เเชื่ อว่า พระเยซู อ้า งอิ ง ถึ ง
วันเพ็นเทคอสต์ กระนั้นสาวกส่ วนใหญ่ที่ปรากฏได้เห็ นวันเพ็นเทคอสต์และวันเพ็นเทคอสต์ไม่ ได้เริ่ ม ต้นแผ่นดิ นของพระเจ้า มุ ม มองที่ สามก็ คื อว่าพระเยซู หมายถึ ง การถูก

ทาลายของเยรู ซาเล็ม แต่เหตุการณ์น้ นั ไม่ได้ริเริ่ มแผ่นดินของพระเจ้าเช่นกัน มุมมองที่สี่ก็
คือว่าพระเยซู หมายถึ งว่าพวกสาวกจะมี ชีวิตอยู่เพื่อจะเห็ น การเริ่ มต้ น แห่ งแผ่นดิ นของ
พระเจ้า กระนั้นแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ไม่ได้เริ่ มต้นภายในช่วงเวลาของสาวกคนใดก็
ตามของสาวกเหล่านั้น
อีกมุมมอง (ที่ห้า) หนึ่ งก็คือว่า “บางคน” เป็ นผูค้ นที่ปรากฏตัวผูเ้ ชื่ อในพระเยซู และส่ วนที่
เหลือผูจ้ ะไม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้าคือผูไ้ ม่เชื่ อ ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ ก็คือว่าผูไ้ ม่เชื่ อไม่
อยูใ่ นบริ บท และแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ไม่ได้เริ่ มต้นระหว่างช่วงเวลาของสาวกคนใดก็
ตามของสาวกเหล่านั้น ผูค้ นที่ถือมุมมองเหล่านี้ จะต้องนิ ยามแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์
ใหม่เพื่อจะรวมถึงการปกครองในปั จจุบนั ของพระเจ้าเหนื อผูค้ นของพระองค์เอง มุมมอง
นี้ เกี่ ย วกับ แผ่น ดิ น ของพระเจ้า (อย่า งเช่ น ในปั จ จุ บ ัน นี้ ) แตกต่ า งจากค าพยากรณ์ ข อง
พันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับมันในฐานะเป็ นการปกครองในโลกของพระเมสสิ ยาห์
5. การทรงจาแลงพระกาย 9:28-36 (เปรียบเทียบ มธ. 17:1-8; มก. 9:2-8)
เหตุการณ์น้ ี เป็ นจุดสู งสุ ดของลักษณะสาคัญแห่ ง “อัตลักษณ์ของพระเยซู ” ในพระกิตติคุณสัมพันธ์ท้ งั หมด
พระกิตติคุณของยอห์นไม่รวมมันไว้ ที่นี่สาวกสามคนได้เห็นและได้ยินใครที่พระเยซู ทรงเป็ นอย่างแท้จริ ง
การเน้นที่เฉพาะของลูกาคือการทนทุกข์ของพระเยซู ที่ใกล้เข้ามา สิ่ งนี้ ผา่ นมาทางการบรรยายของท่านถึ ง
การสนทนาของพระเยซูกบั โมเสสและเอลียาห์ (ข้อ 30-31) และการตีความของท่านถึงสิ่ งที่เสี ยงจากสวรรค์
กล่าว (ข้อ 35) ฉากทั้งหมดทาให้ระลึกถึงการปรากฏของพระเจ้าต่อโมเสสบนภูเขาซี นาย (อพย. 24) และ
มันคาดหวังถึ งการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริ สต์ มีการเกิ ดขึ้นอีกของหัวข้อทั้งสามเกี่ ยวกับอัตลักษณ์
ของพระเยซู (ข้อ 20) การทนทุกข์ของพระองค์ (ข้อ 22) และพระสิ ริ (ข้อ 26) จากส่ วนที่มาก่อน แต่ในลาดับ
ที่กลับกัน (ข้อ 29, 30, 35) สิ่ งเหล่านี้ เป็ นประเด็นหลักที่ผอู ้ ่านควรระบุวา่ สาคัญในการบรรยายของ ลูกา
ส าหรั บ พวกสาวกวงใน การทรงจาแลงพระกายแสดงให้เห็ น ก่ อนถึ ง สภาพที่ มี ส ง่ า ราศี ใ นอนาคตของ
พระเมสสิ ยาห์ผซู้ ่ ึ งตอนนี้พวกเขาได้กล่าวยอมรับว่าเป็ นพระเจ้า
“การบรรยายเกี่ ย วกับ การทรงจาแลงพระกายยื นยัน ถึ ง ความส าคัญของการฟั ง พระเยซู ข ณะที่
พระองค์จดั ตั้งชะตาที่ ทนทุ กข์เพื่อพระองค์เองและบรรดาผูต้ ิตตามของพระองค์ แต่มนั ยืนยันถึ ง
การคาดหวังของพระองค์ถึงผลลัพธ์ที่มีสง่าราศีแห่งการเดินทางบนถนนที่ลาบากนี้อีกด้วย” [557]
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มัทธิ วและมาระโกกล่าวว่าการทรงจาแลงพระกายได้เกิดขึ้น “หลังจากหกวัน” (มธ. 17:1; มก.
9:2) แต่ลูกาเขียนว่า “ประมาณแปดวัน ” การอ้างอิ งของลู กาก็แม่นยาน้อยกว่าและอาจ
สะท้อนถึ งแนวทางแบบกรี กของการอ้างอิงถึงสัปดาห์ อีกครั้งหนึ่ ง ลูกากลับลาดับที่ปกติ

ของอัตรทู ตหลักสามคนบางที เพื่ อจะเชื่ อมโยง “เปโตร” กับ “ยอห์ น” ซึ่ งเป็ นผูน้ าของ
คริ สตจักรแบบอัครทูตในปาเลสไตน์ (เปรี ยบเทียบ 8:51)
ท่านใช้คานาหน้าเฉพาะกับ “ภูเขา” บ่งบอกถึ งภูเขาที่เจาะจง แต่ลูกาไม่ได้ระบุมนั บางที
ภูเขาแห่ งการทรงจาแลงพระกายเป็ นที่รู้จกั กันอย่างดี เมื่อท่านเขียนจนท่านไม่จาเป็ นที่จะ
ระบุมนั แต่แค่อา้ งอิงถึ งมันว่าเป็ นภูเขาที่ซ่ ึ งเหตุการณ์ น้ ี ได้เกิดขึ้น อีกแนวคิดหนึ่ งก็คือว่า
ท่านอ้างอิงถึงภูเขาในแนวทางนี้เพื่อที่จะระบุมนั ในแนวทางที่เป็ นสัญลักณ์ที่พิเศษบางอย่าง
อย่างที่คล้ายกับภูเขาซี นายหรื อภูเขามะกอกเทศ (เปรี ยบเทียบ ภูเขาโอลิมปั ส ).[558] การ
ลดความสาคัญของภูเขามีผลกระทบต่อการยกย่องพระเยซู
ในแง่ของการเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตร์ ของพระเยซู กบั พวกสาวกของพระองค์ มันดูเหมือน
ต่อข้าพเจ้าว่าภูเขานั้นบางทีเป็ นภูเขาเฮอร์ โมนซึ่ งอยู่ทางเหนื อของซี ซารี ยา ฟี ลิ ปปี ความ
เป็ นไปได้อื่นเคือ ภูเขาทาโบร์ ภูเขาอาร์ เบล และภูเขามีรอน[559] ภูเขาทาโบร์ เป็ นสถาน
ที่ต้ งั ทางธรรมเนี ยม แต่มนั ก็ไกลเกินไปจากซี ซารี ยา ฟี ลิปปี และดูเหมือนจะได้ถูกครอบงา
ณ เวลานี้[560]
อีกครั้งหนึ่ งลูกาอ้างอิงถึ งพระเยซู ที่ “อธิ ษฐาน” ความหมายโดยนัยก็คือว่าการทรงจาแลง
พระกายเป็ นคาตอบต่อการอธิ ษฐานของพระองค์ บ่อยครั้งแล้วในสมัยพันธสัญญาเดิม การ
เปิ ดเผยตามหลังการอธิ ษฐาน (เช่น ดนล. 9; และข้ออื่นเ; เปรี ยบเทียบ กจ. 22:6; 26:13)
แม้วา่ การเปิ ดเผยนี้มายังพวกสาวกไม่ใช่ยงั พระเยซู
“การทรงจาแลงพระกายไม่ได้จดั ตั้งความเป็ นพระเจ้าของพระคริ ต์ แต่ความเป็ น
มนุ ษย์ของพระคริ สต์ การทรงจาแลงพระกายเป็ นเป้ าหมายของมนุ ษยชาติ เมื่อ
คุณเห็นพระเยซูคริ สต์เจ้าทรงจาแลงพระกายบนภูเขานั้น คุณก็กาลังเห็นสิ่ งที่กาลัง
จะเกิดขึ้นในวันนั้นอย่างแท้จริ งเมื่อเราถูกเปลี่ยน คนตายจะถูกทาให้เป็ นขึ้น และ
บรรดาผูท้ ี่มีชีวติ อยูก่ ็จะถูก เปลี่ยน นัน่ คือ พวกเขาควรประสบกับการเปลี่ยนแปลง
รู ป ร่ า ง จากนั้น พวกเขาทั้ง หมดจะถู ก เปลี่ ย นและนาไปยัง พระพัก ตร์ พ ระเจ้า ”
[561]
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ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู ประสบกับการเปลี่ ยน “ในขณะที่อธิ ษฐาน” ก็บ่งบอกอีกถึงผลกระทบ
ส่ วนตัวที่ การอธิ ษฐานสามารถมี ในผูค้ นได้ มันเปลี่ ยนพวกเขาอย่างที่ แน่ นอนว่ามันได้
เปลี่ยนพระองค์ ลูกาหลีกเลี่ยงคาศัพท์ “จาแลงพระกาย” ที่มทั ธิ วและมาระโกใช้บางทีเพื่อ
จะหลีกเลี่ยงการให้แนวคิดนี้ แก่ผอู ้ ่านชาวกรี กของท่านผูค้ ุ น้ เคยกับเรื่ องราวต่างเเกี่ยวกับ
พระทั้งหลายที่ปรากฏแก่มนุ ษย์ พระเยซู ทรงเป็ นมากกว่าพระของกรี ก ตรงกันข้าม ลูกา

บรรยายถึงการเปลี่ยนในพระเยซูที่บ่งบอกถึง การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ไปสู่ สภาพที่บริ สุทธิ์
(เปรี ยบเทียบ อพย. 34:29-35; 2 คร. 3:7, 13) นิ มิตนั้นก็เกี่ยวกับผูช้ อบธรรมผูไ้ ด้มาทางการ
ทนทุกข์ (ดนล. 3:12-25; เปรี ยบเทียบ วว. 3:5).[562] เป็ นที่ชดั เจนว่าสาวกสามคนได้เห็น
พระเยซู อย่างที่พระองค์จะปรากฎในสภาพที่มีสง่าราศีของพระองค์ ณ การเสด็จมาครั้งที่
สองของพระองค์
“ในพันธสัญญาเดิมและธรรมเนียมของยิว โฉมหน้าของบุคคลหนึ่งเป็ นกระจกเงา
ของใจของบุ ค คลหนึ่ ง และการส าแดงออกถึ งความสัม พันธ์ ของบุ ค คลหนึ่ ง กับ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย. 34:29-30; 1 ซมอ. 1:9-18; สดด. 34:5-6; ดนล. 10:6;
กจ. 6:15; …) ตลอดลูกา-กิจการของอัครทูต เสื้ อผ้าเป็ นตัวแสดงถึงสถานะ เสื้ อผ้า
ที่แวววาวแสดงถึ งสง่าราศีของสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ 24:4; กจ. 1:10) ดังนั้น
ประเด็นของลูกาไม่ใช่ที่วา่ พระเยซู ประสบกับการปรับเปลี่ยนภายในของบางสิ่ งที่
นาไปสู่ การปรากฎที่ได้รับการเปลี่ ยนแปลงของพระองค์ แต่ที่ว่าชี วิตภายในของ
พระองค์ได้ถูกทาให้โปร่ งใสต่อบรรดาผูท้ ี่อยูก่ บั พระองค์” [563]
“บางคนถามคาถามที่โง่เขลาว่า ‘เราจะสวมใส่ เสื้ อผ้าในสวรรค์ใช่ไหม?’ ข้าพเจ้า
คิดว่าเราจะสวมใส่ แต่ขา้ พเจ้าไม่เชื่ อว่าเราจาเป็ นต้องมีเสื้ อผ้าเหล่านั้นเพราะว่าเรา
จะถูกสวมใส่ ดว้ ยพระสิ ริ-ความสว่างนี้ อย่างที่ได้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้สวม
ใส่ ”[564]
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การสมาคมของพระเยซู กบั “โมเสส” และ “เอลียาห์” บางทีควรได้แนะนาต่อพวกสาวกถึ งการ
ดาเนิ นต่อไปของพระเยซู เกี่ ยวกับการงานแห่ งการไถ่ ของอพยพสู่ ความสมบูรณ์ แบบยุค
สุ ดท้ายของมัน “โมเสส” เป็ นผูไ้ ถ่ด้ งั เดิมแห่ งประชากรของพระเจ้า “เอลียาห์” เป็ นผูเ้ ผย
พระวจนะผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ทานายว่าจะหันใจของผูค้ นกลับไปหาพระองค์เอง ในอนาคต
อย่างที่ท่านได้ทาในอดีต (มลค. 4:4-6; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 18:18) คนเหล่านี้ เป็ นแค่สอง
บุคคลในพระคัมภีร์ที่ได้พบกับพระเจ้าบนภูเขาซี นาย (ภูเขาโฮเรบ; อพย. 24; 1 พกษ. 19)
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ไม่มีใครสามารถพบศพของโมเสสได้ (ฉธบ. 34:5-6) และที่วา่ เอลียาห์ได้
ขึ้นไปสู่ สวรรค์ในขณะที่ยงั มีชีวิต (2 พกษ. 2:11-12, 15-18) พูดเป็ นนัยถึงการเป็ นขึ้นจาก
ตายและการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู
อย่างไรก็ตาม โมเสสและเอลียาห์ไม่ได้ประสบกับการจาแลงกายอย่างที่พระเยซูได้ประสบ
ลูกาบรรยายว่าพวกเขาเป็ น “คน” (คากรี ก อันเดรส) ข้อเท็จจริ งนี้ บ่งบอกถึงความเหนื อกว่า
ของพระเยซู ต่อ คนที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ดสองคนในประวัติ ศ าสตร์ ฝ่ ายวิญ ญาณของอิ ส ราเอล
ข้า พเจ้า ตั้ง การประเมิ นนี้ บนข้อเท็จจริ ง ที่ ว่าโมเสสสถาปนาการนมัส การพระยาเวห์ ใ น

อิสราเอลโดยการให้ธรรมบัญญัติ และเอลียาห์สงวนการนมัสการพระยาเวห์ไว้ในอิสราเอล
เมื่อชนชาติน้ นั เกือบที่จะละทิ้งสิ่ งนั้น โมเสสเป็ นผูม้ าก่อนของพระเยซูอีกด้วย และเอลียาห์
เป็ นผูม้ าก่อนของพระองค์เช่นกัน [565] แม้วา่ ในแง่หนึ่ งนั้นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเป็ นผูเ้ ผย
พระวจนะที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ท่านก็ไม่ได้มีผลกระทบถาวรต่อิสราเอลที่โมเสสและเอลียาห์ได้มี
9:31

ลูกาบรรยายโมเสสและเอลียาห์ว่าปรากฏ “ด้วยสง่าราศี” (NASB) หรื อ “ความงดงามที่มีสง่า
ราศี” (NIV) เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกท่านอาบในพระสิ ริที่สะท้อนของพระเยซู
พวกสาวกสังเกตพวกท่านพูดกับพระเยซู เกี่ ยวกับ “การจากไป” (คากรี ก เอ๊ กโซดอส) ที่
กาลังจะเกิ ดขึ้น ลูกาเท่านั้นอ้างอิงถึ งหัวข้อของการสนทนาของพวกท่าน การใช้ เอ๊ กโซ
ดอส ชี้ ไปที่ความสาคัญที่ใหญ่กว่าแห่ งการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู มันมากกว่าแค่การ
จากไปจากโลกของพระองค์ มันจะผิดจากธรรมดาอย่า งที่ ก ารจากไปของโมเสสและ
เอลี ยาห์ได้เป็ น อย่างไรก็ตาม มันจะ “บรรลุ” การไถ่อย่างที่การอพยพจากอียิปต์ได้บรรลุ
แต่ในระดับโลก[566] “การอพยพ” ของพระเยซู จะเปิ ดประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดารใหม่
สาหรั บคริ ส ตจักรที่ จะเดิ นทางข้า มอย่างที่ ก ารอพยพของโมเสสได้ท าเพื่ อคนอิ สราเอล
(เปรี ยบเทียบ กจ. 13:24)
ลูกาบันทึกอี กว่า “การอพยพ” นี้ จะเกิ ดขึ้ น “ที่เยรู ซาเล็ม” นี่ เป็ นการอ้างอิงแรกของการ
อ้างอิงมากมายของท่านถึงเมืองนั้น มันเป็ นสถานที่ที่ซ่ ึ งตอนนี้ พระเยซู เริ่ มต้นที่จะมองว่า
เป็ นเมืองแห่ งจุดหมายของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 51, 53; 13:33; 17:11; 18:31)
“บรรลุ” (NASB) เป็ น “ความสาเร็ จ” (NIV, คากรี ก เพลอรู ) ซึ่ งบ่งบอกถึงความสาเร็ จแห่ ง
จุดหมายของพระเยซูในฐานะเป็ นผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ซ่ ึงพระคัมภีร์ได้ทานายไว้
“ส่ วนใหญ่ของพระกิตติคุณของลูกาตั้งแต่ที่นี่ไปตลอดบทที่ 19 กล่าวถึงการเตรี ยม
พวกสาวกส าหรั บ พัน ธกิ จ ในแง่ ข องการจากไปของพระองค์ [ของพระเยซู ]”
[567]
“จุ ดประสงค์ของการทรงจาแลงพระกายคื อที่ จะเสริ ม ก าลัง หัวใจของพระเยซู
ขณะที่พระองค์กาลังอธิ ษฐานที่ยาวนานเกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ที่ใกล้เข้ามาของ
พระองค์และที่จะให้การเห็นแวบหนึ่ งแห่ งพระสิ ริของพระองค์สาหรับเวลาแห่ ง
ความมืดที่ใกล้เข้ามาแก่สาวกที่เลือกสรรสามคน ไม่มีใครในโลกเข้าใจหัวใจของ
พระเยซูและดังนั้นโมเสสและเอลียาห์ก็ได้มา พวกสาวกที่น่าสงสารล้มเหลวอย่าง
สิ้ นเชิงที่จะเข้าใจความสาคัญของมันทั้งหมดเลย” [568]
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ข้อมูลนี้ ก็เฉพาะต่อพระกิ ตติคุณที่สามอีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่า สาวกสามคน “ถูกพิชิตด้วยการ
นอนหลับ” ไม่ว่าได้นอนหลับมาตลอดหรื อเกื อบนอนหลับขณะที่พระเยซู กาลังอธิ ษฐาน
(ข้อ 29; เปรี ยบเทียบ 22:45) ดังนั้นพวกเขาก็ไม่พร้อมฝ่ ายวิญญาณสาหรับสิ่ งที่พวกเขาได้
ประสบ บางทีการทรงจาแลงพระกายเกิ ดขึ้ นในตอนกลางคืน [569] ตอนนั้นถ้าพระเยซู
พบว่ า มัน จ าเป็ นที่ จ ะอธิ ษ ฐาน พวกเขาควรได้ท าตามแบบอย่ า งของพระองค์ การ
ตอบสนองที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาเกิดขึ้นในข้อถัดไป เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
ความสาคัญของการอภิปรายเกี่ ยวกับการอพยพของพระเยซู อย่างไรก็ตาม นิ มิตต่อหน้า
พวกเขาได้ทาให้พวกเขาตื่น “อย่างเต็มที่”
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เปโตรดูเหมือนต้องการที่จะทาให้ประสบการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่น้ ี ยาวออกไป แต่ขอ้ แนะนาของท่านไม่
เหมาะสม โดยการนาเสนอที่จะสร้างเพิง “สามหลัง” เปโตรก็ทาให้พระเยซู อยู่ในระดับ
เดียวกันกับโมเสสและเอลี ยาห์ แม้กระทัง่ แย่กว่านั้น โดยการแนะนาถึ งการก่อสร้ างของ
พวกเขา โดยจิตใต้สานึ ก แม้ว่าอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้น บางที เปโตรกาลังส่ งเสริ มความ
ล่าช้าของการจากไปยังเยรู ซาเล็มของพระเยซู โดยธรรมชาติน้ นั ท่านถื อว่าเยรู ซาเล็มเป็ น
สถานที่ที่จะหลีกเลี่ยงซึ่งรู้ถึงความเป็ นไปได้ของอันตรายที่นนั่ เปโตรอาจได้คิดว่าแผ่นดิน
ของพระเจ้า ได้ม าถึ ง และก็ไม่ มีเหตุ ผลสาหรั บพระเยซู และพวกสาวกของพระองค์ที่จะ
ไปยังเยรู ซาเล็ม
“เพิ ง ” ที่ เ ปโตรแนะน าให้ ส ร้ า งบางที เ ป็ นประเภทเดี ย วกัน ที่ พ วกยิ ว สร้ า ง ณ เทศกาล
พลับพลาประจาปี เพื่อจะระลึกถึงการวนเวียนในถิ่นทุรกันดารและที่จะคาดหวังถึงแผ่นดิน
ของพระเมสสิ ยาห์ (ลนต. 23:42-43; นหม. 8:14-17; ศคย. 14:16-21)
“เปโตรแนะนาว่าพวกเขาสร้ างเพิงสามหลังเนื่ องจากคาพยากรณ์ ในเศคาริ ยาห์
14:16 ว่าเทศกาลพลับพลา (อยู่เพิง) จะถูกฉลองเมื่อพระคริ สต์ปกครองในโลก
เป็ นที่ชดั เจนว่าเปโตรคิดว่าด้วยการมีโมเสส เอลียาห์ สาวกสามคนและพระคริ สต์
ทั้งหมดที่ปรากฎตัวนั้น สิ่ งนี้ ตอ้ งเป็ นการเริ่ มต้นแห่ งแผ่นดินของพระเจ้าในโลก”
[570]
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อย่างไม่สงสัยแล้ว “เมฆ” เป็ น เชไคนาห์ ซึ่ งเป็ นพาหนะที่มองเห็นได้สาหรับการทรงสถิตใน
ท้องถิ่นของพระเจ้าระหว่างการวนเวียนในถิ่นทุรกันดาร (อพย. 13:21-22; 16:10; 24:16;
40:34-38) มันจะมากับการเสด็จมาของบุตรมนุ ษย์อีกด้วย (อสย. 4:5; ดนล. 7:13) การ
ปรากฎของมันเป็ นข้อบ่ ง ชี้ อี ก อย่า งหนึ่ ง ว่า การเสด็ จมาครั้ งที่ ส องถู ก กล่ า วถึ ง ค ากรี ก
เอบพิสคิแอดโซ (“บดบัง” เช่นในข้อ 34 อีกด้วย แต่แปลว่า “หุ ้มห่ อ” ใน NIV) แปลคาฮีบรู
ชาคาน ในฉบับเซปทัวจินต์ที่ซ่ ึ งคาศัพท์ “เชไคนาห์” มาจาก ดังนั้นผูอ้ ่านมีการพูดเป็ นนัย

ว่า พระเจ้า ก าลัง เข้า มาใกล้คื อ เมฆที่ สว่า ง (ค ากรี ก โฟทิ เน) และการบดบัง (ค ากรี ก
เอบพิสคิแอดโซ) ของมัน เป็ นที่ชดั เจนว่าเมฆนั้นปกคลุมพระเยซู โมเสสและเอลียาห์ และ
พวกสาวกก็กลัวอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ มธ. 17:5-7)
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พระเจ้าตรัสจากฟ้ าสวรรค์ที่ระบุพระเยซู ว่าเป็ น “พระบุตร” ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:22)
เป็ นครั้งที่สอง ก่อนหน้านั้น พระเจ้าได้ระบุพระเยซู ต่อ พระเยซู ว่าเป็ นพระบุตร “อันเป็ น
ที่รัก” ของพระองค์ ครั้งนี้ พระองค์ระบุพระองค์ต่อ พวกสาวก ในฐานะเป็ นพระบุตร “ที่
เลือกสรร” ของพระองค์ ถ้อยคาแห่งการรับรองที่เป็ นทางการของพระเจ้าที่นี่แสดงให้เห็น
ว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุ ตรที่ เชื่ อฟั ง ของพระเจ้า และที่ ว่าพระองค์มี สิ ทธิ อานาจของ
พระเจ้ า ดัง นั้นพวกสาวกจะต้องฟั ง สิ่ งที่ พระเยซู ก าลังบอกพวกเขาเกี่ ยวกับ ชะตาของ
พระองค์และของพวกเขา ถ้อยคาต่างเทาให้ระลึกถึงสดุดี 2:7 อิสยาห์ 42:1 และเฉลยธรรม
บัญญัติ 18:15 ดังนั้นการแก้ต่างของพระเจ้านี้ ระบุพระเยซู ว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
ผูร้ ับใช้ที่เลือกสรรของพระเจ้าและผูเ้ ผยพระวจนะในยุคสุ ดท้าย
“ความปรารถนาทางวัฒนธรรมของเราที่จะรวบรวมหอเกี ยรติยศทางศาสนาจาก
ธรรมเนี ยมทางศาสนามากมายเท่าที่จะเป็ นไปได้ ทั้งหมดนั้นก็ในการให้เกี ยรติ
แก่การอุทิศตนของเราต่อความอดกลั้นทางศาสนา แต่พระเยซู ไม่ได้ขอเพิงที่อยู่
ข้างเพิงอื่นเ” [571]
นักศึ กษาหลายคนแห่ งข้อนี้ ได้เห็ นการเตื อนของพระเจ้า ต่อการมาก่ อนของปั ญญาของ
มนุษย์เหนือการเปิ ดเผยของพระเจ้าในมัน
“เสี ยงจากฟ้ าสวรรค์ที่ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าทาให้ระลึก
ถึงฉากของพระเยซูที่อธิ ษฐานหลังจากการรับบัพติศมาของพระองค์ใน 3:22 ใน
ฉากนั้นพระเยซู กาลังเตรี ยมสาหรับพันธกิจของพระองค์ ในฉากการทรงจาแลง
พระกายพระองค์กาลังเตรี ยมสาหรับวิกฤตในเยรู ซาเล็ม ที่จะเตรี ยมพระองค์น้ นั
พระเยซู ก็ได้รับประสบการณ์ ที่เป็ นการคาดหวังถึ งเป้ าหมายแห่ งชี วิตและความ
ตายของพระองค์ ซึ่ ง เป็ นสง่ า ราศี ใ นสวรรค์ที่ พ ระองค์จะเข้า ไปเมื่ อได้รับ การ
ยกย่องไปสู่ เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า (ดู ลก. 24:26; กจ. 7:55-56)”[572]
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ฉากนี้จบลงด้วยพระเยซู “ตามลาพัง”ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางแห่งความสนใจของพวกสาวก พวกสาวก
ไม่ได้บอก “ใคร” ถึงสิ่ งที่ “พวกเขาได้เห็น” เพราะว่าพระเยซูบอกให้พวกเขาที่จะปิ ดเรื่ องนี้
เงียบ (มธ. 17:9; มก. 9:9) ลูกาแค่บนั ทึกข้อเท็จจริ งและละเว้นการอภิปรายเกี่ยวกับเอลียาห์
ที่ติดตามมา (มธ. 17:10-13; มก. 9:10-13) ดังนั้นก็เป็ นการเน้นถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู

การเน้นหลักในการบันทึกของลูกาเกี่ ยวกับการทรงจาแลงพระกายก็คือว่าพระบุตรที่มีสง่าราศีของพระเจ้า
ต้องทนทุกข์
6. การขับผีออกจากเด็กชายทีเ่ ป็ นลมบ้ าหมู 9:37-43ก (เปรียบเทียบ มธ. 17:14-20; มก.
9:14-29)
ผลกระทบของการละเว้นของลูกาเกี่ ยวกับการสนทนาที่ พระเยซู มีกบั พวกสาวกเกี่ ยวกับเอลี ยาห์ ก็ชดั เจน
การรั กษานี้ (โดยการขับผี) ปรากฏในฐานะเป็ นการงานของ “พระบุตรของพระเจ้า” ผูซ้ ่ ึ งการทรงจาแลง
พระกายได้นาเสนอ
“เป็ นพระเยซู ผไู ้ ด้ทรงจาแลงพระกายผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ ปรากฏเพื่อจะช่วยเหลือผูค้ น ณ เชิ งเขา สิ่ งที่พวก
สาวกไม่สามารถทาได้ พระองค์ก็สามารถทาได้ พระองค์ปรากฏเหมือนผูเ้ ยี่ยมเยียนจากอีกโลก
หนึ่งผูซ้ ่ ึ งอดทนกับความไม่เชื่อของมนุษย์”[573]
ยิ่งกว่านั้นลูกาละเว้นคาสอนของพระเยซู ในเรื่ องความสาคัญของความเชื่ อที่พระองค์ให้แก่พวกสาวกของ
พระองค์ ณ ตอนปลายของเรื่ องราวนี้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 17:19-20; มก. 9:28-29) การเน้นทั้งหมดของลูกา
อยูท่ ี่สิทธิ อานาจของพระเยซู นี่เป็ นหนึ่งของเหตุการณ์ท้ งั สี่ ที่แสดงตามลาดับถึง การขาดความเชื่ อของพวก
สาวก ความเชื่องช้าที่จะเรี ยนรู ้ ความหยิง่ และความไม่อดทน
9:37

ลู กาเป็ นผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณคนเดี ยวที่ อา้ งอิ งว่าการลงมานั้นเกิ ดขึ้ นหลังจากการทรงจาแลง
พระกาย การบันทึกนี้มีผลกระทบของการเปรี ยบเทียบการสาแดงออกที่มีสง่าราศีบนภูเขา
กับโลกโลกียแ์ ห่งบาปและความไม่เชื่อข้างล่าง นักอรรถาธิ บายบางคนคิดว่าข้อคิดเห็นของ
ลูกาบ่งบอกว่าการทรงจาแลงพระกายเกิดขึ้นในตอนกลางคืน แต่นนั่ เป็ นการคาดคะเนที่ไม่
จาเป็ น

9:38-40

ลูกาไม่ได้อา้ งอิ งถึ งสภาพของเด็กชายนั้นในฐานะเป็ น “โรคลมบ้าหมู” อย่างที่มทั ธิ วอ้างอิ ง
(มธ. 17:15) บางทีท่านต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่ามันเป็ นผลมาจาก
อิทธิ พลของผี (ข้อ 42) ผีก่อให้เกิดอาการของโรคลมบ้าหมูในเด็กชายนี้ แม้วา่ ไม่ใช่ทุกเ
กรณี ของโรคลมบ้าหมูน้ นั เป็ นผลลัพธ์ของการทาให้ลาบากของผี อย่างน่ าเสี ยดาย ตลอด
ประวัติศาสตร์ บางคนได้เทียบเท่าโรคลมบ้าหมู่กบั การถูกผีสิงเนื่องจากอาการที่คล้ายกัน
นายแพทย์ลูกาบรรยายถึ งอาการของเด็กชายนี้ อย่างเต็มที่มากกว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคน
อื่นเ และท่านเท่านั้นอ้างอิงว่าเด็กชายนั้นเป็ นลูกชาย “คนเดียว” (คากรี ก มะนอกกะเนส
เปรี ยบเทียบ 8:42; ยน. 3:16) ของบิดาของเขา (ข้อ 38) ความล้มเหลวของพวกสาวก (ข้อ
40 เปรี ยบเทียบกับ ความล้มเหลวของเกหะซี ใน 2 พกษ. 4:31) จัดตั้งเวทีสาหรับการสาแดง

ออกที่ยิ่งใหญ่แห่ งฤทธิ์ เดชและสิ ทธิ อานาจที่เฉพาะของพระเยซู (ข้อ 42) ในกรณี น้ ี พวก
เขาก็ไม่ดีไปกว่าพวกแพทย์ผไู ้ ด้ลม้ เหลวที่ช่วยเหลือผูห้ ญิงที่เป็ นโรคตกโลหิต (8:43).[574]
9:41-42

ข้อความของพระเยซู ต่อบิดานั้นและฝูงชน (ข้อ 41) ทาให้ระลึกถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 32:20 ที่ที่
พระเจ้า ว่า กล่ า วคนอิ ส ราเอลที่ ไ ม่ เชื่ อ ในถิ่ น ทุ ร กันดาร พระเยซู ด าเนิ นการต่ อไปที่ จ ะ
แสดงออกถึงความผิดหวังกับการขาดความเชื่ อของคนเหล่านี้ โดยการละเว้นการสนทนา
ต่ อไประหว่า งพระเยซู แ ละพระบิ ดาที่ ซ่ ึ งพระเยซู เน้นถึ ง ความส าคัญของความเชื่ อใน
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ มก. 9:21-24) ลูกาก็จดจ่อความสนใจไปที่ฤทธิ์ เดชของพระเยซู
ยิ่ง กว่า นั้นลู ก าเน้นถึ ง ความเมตตาสงสารของพระเยซู โดยการบันทึ ก ว่า พระองค์ “ส่ ง ”
เด็กชายนั้น “คืนให้บิดาของเขา” (ข้อ 42, เปรี ยบเทียบ 7:15)

9:43ก

โดยสรุ ป ลูกาจดจ่อความสนใจไปที่การตอบสนองของฝูงชน การอัศจรรย์ของพระเยซูทาให้
ผูค้ น “ประหลาดใจ” (คากรี ก เอ็กเซเพลซั นโท เปรี ยบเทียบ 4:32) ผูต้ ระหนักมันว่าเป็ นการ
สาแดงถึงฤทธิ์ เดชที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 5:25; 7:16, 18; กจ. 2:11; 19:17; 2
ปต. 1:16)

หมายสาคัญนี้ควรได้โน้มน้าวฝูงชนว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า
7. การป่ าวประกาศของพระเยซู ถึงการทรยศของพระองค์ 9:43ข-45 (เปรียบเทียบ มธ.
17:22-23; มก. 9:30-32)
การบรรยายของลู ก ารวมเหตุ ก ารณ์ น้ ี ก ับ เหตุ ก ารณ์ ที่ ม าก่ อนในทางหัวข้อ อย่า งไรก็ ตาม พระกิ ตติ คุ ณ
สัมพันธ์เล่ มอื่นเบ่งชี้ ว่าการสนทนานี้ เกิ ดขึ้ นในภายหลัง (มธ. 17:22; มก. 9:31) การสร้างของลูกามี
ผลกระทบของการเปรี ยบเทียบ ความประหลาดใจ ของผูค้ นกับ การปฏิ เสธ ของพวกเขาที่ส่งผลต่อการทน
ทุกข์และการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู ลูกาเน้นถึงความสาเร็ จแห่ งจุดประสงค์ของพระเจ้าในการทนทุกข์
ของพระเยซูอีกด้วย
“ลูกาจัดตั้งความแตกต่างที่คมชัดระหว่างผูข้ บั ผีที่มีอานาจทั้งสิ้ นของฉากก่อนหน้านี้ และบุตรมนุ ษย์
ผูซ้ ่ ึ งในไม่ช้าจะพบว่าพระองค์เองนั้นตกอยู่ภายใต้ความตั้งใจที่ไม่เป็ นมิตรของมนุ ษย์ ความตรง
ข้ามนั้นเหมือนกันอย่างมากกับสิ่ งที่เราได้เห็ นระหว่างพระคริ สต์ที่มีสง่ าราศี แห่ งการทรงจาแลง
พระกายและผูห้ นึ่ ง ที่ตอ้ งเป็ นที่ได้ยินเมื่อพระองค์กล่าวถึ งการไปสู่ การทนทุกข์และความตายและ
เมื่อพระองค์นิยามเส้นทางของการเป็ นสาวกที่นาไปสู่ อย่างเดียวกัน คนแห่ งจุดหมายไปยังจุดหมาย
ของพระองค์ในแนวทางที่ทา้ ทายความเข้าใจของมนุษย์ ที่นี่พระเยซูเน้นถึงความสาคัญของเส้นทาง

นี้ แห่ งจุดหมายและแสวงหาที่จะทาให้พวกสาวกของพระองค์ยอมรับคาสอนของพระองค์อย่างไม่
ไร้ประโยชน์”[575]
9:43ข-44 การตอบสนองของฝูงชนต่อการขับผีของพระเยซู (ข้อ 43ก) เป็ นแบบฉบับของการตอบสนอง
ของฝูงชนทั้งหลายเมื่อพระองค์ดาเนิ นการที่จะปรนนิ บตั ิต่อไป (ข้อ 43ข) ในบริ บทของ
การรับรองอันเป็ นที่นิยมนี้ พระเยซู ก็เปิ ดเผยแก่พวกสาวกของพระองค์อีกครั้งว่ามันจะไม่
ดาเนิ นต่อไป พระเยซู เริ่ มการป่ าวประกาศของพระองค์ดว้ ยการเรี ยกร้องความสนใจที่เน้น
ถึงความไม่เข้าใจของพวกเขาอย่างจับใจมากขึ้น การป่ าวประกาศนี้ มีขอ้ มูลใหม่เกี่ ยวกับ
การทนทุกข์ของพระองค์กล่าวคือว่าใครคนหนึ่ ง มนุ ษย์แต่สุดท้ายแล้วพระเจ้า จะมอบ
พระเยซู แก่พวกศัตรู ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 4:25; 8:31-32) การใช้ชื่อเรี ยกของ
พระเยซูเกี่ยวกับ “บุตรมนุษย์” (ข้อ 44) ทาให้ความน่ากลัวของโอกาสเช่นนั้นรุ นแรงขึ้น
9:45

อย่างไรก็ตาม การประกาศนี้ ไม่สมเหตุ สมผลสาหรั บพวกสาวก บางทีนี่เป็ นเพราะมุมมอง
อันเป็ นที่นิยมเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ที่ยงั คงมีอิทธิ พลต่อพวกเขา ซึ่ งเป็ นคาพยากรณ์ ที่มี
สง่ าราศี ต่างเเกี่ ยวกับบุตรมนุ ษย์ในพันธสัญญาเดิ มและความเป็ นที่นิยมอันยิ่งใหญ่ของ
พระเยซู “พวกสาวกไม่เข้าใจ” เพราะการคิดตามธรรมเนียมพวกเขา “ปิ ดซ่ อน” การเข้าใจ
นี้ไว้ “จากพวกเขา” (เปรี ยบเทียบ 18:34; 24:16; มก. 9:32) นัน่ คือ พวกเขาเข้าใจถ้อยคาแต่
ไม่สามารถเข้าใจว่าสิ่ งนี้ จะเกิ ดขึ้นอย่างไร บางส่ วนแล้วก็เนื่ องจากความเชื่ อที่ จากัดของ
พวกเขา พวกเขาระลึ ก ถึ ง ถ้อยค าของพระเยซู แต่ พ วกเขาเข้า ใจการท านายนั้นเท่ า นั้น
หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู บางที “พวกเขากลัวที่จะขอ” พระเยซูที่จะอธิ บาย
สิ่ ง ที่ พ ระองค์ก ล่ า ว เพราะว่า พวกเขากลัวที่ จ ะได้ยิ น สิ่ ง ที่ พ วกเขาสงสั ย ว่า พระเยซู จ ะ
สิ้ นพระชนม์ในไม่ชา้ อย่างแท้จริ ง
“นัก ตี ค วามบางคนเข้า ใจข้อความนี้ ‘มันถู ก ซ่ อนไว้จากพวกเขา เพื่ อเขาจะไม่
เข้าใจ’ ว่าเป็ นข้อบ่งชี้ ว่าพระเจ้ากันพวกสาวกไว้จากการเข้าใจ [576] ในขณะที่
การวางหลักเกณฑ์เชิงรับอาจบ่งบอกถึ งการมีความเกี่ยวข้องของพระเจ้า ข้าพเจ้า
จะเตือนต่อการทึกทักเอาที่วา่ การต่อต้านของมนุ ษย์ไม่ใช่องค์ประกอบที่สาคัญ ณ
จุดนี้ ในการบันทึก ถ้าจุดประสงค์ของพระเจ้านั้นเกี่ยวข้อง มันก็เป็ นจุดประสงค์
ที่ทาการในและผ่านทางการต่อต้านของมนุ ษย์ที่ซ่ ึ งมนุ ษย์ยงั คงมีความรับผิดชอบ”
[577]

ดังนั้นมี “ความลับเกี่ ยวกับการทนทุกข์” เช่ นเดี ยวกับ “ความลับเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ” ในพันธกิ จของ
พระเยซู [578] “ความลับเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์” ก็คือข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ น
พระเจ้า ซึ่ งพระองค์เปิ ดเผยตามลาดับเท่านั้นก่อนการเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต พระองค์ยบั ยั้งข้อมูลนี้ ไว้เพื่อจะ

ป้ องกันการยอมรั บที่ผิวเผินและยังไม่โตเต็มที่เกี่ ยวกับพระองค์เองโดยฝูงชน “ความลับเกี่ ยวกับการทน
ทุกข์” เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระเยซู ที่พระเจ้าเปิ ดเผยแก่พวกสาวกอย่างตามลาดับเท่านั้นก่อน
การเป็ นขึ้นจากตาย
8. ความหยิง่ ของพวกสาวก 9:46-50
ในความตรงข้ามกับท่าทีที่ถ่อมใจของพระเยซู ที่แสดงออกมาในความเต็มใจของพระองค์ที่จะจานนต่อการ
ทรยศและความตายในน้ าพระทัยของพระเจ้า พวกสาวกก็แสดงถึงความหยิง่ พวกเขามีแนวคิดของพวกเขา
เองเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าที่กาลังมา และพวกเขาต้องการที่จะทาให้อนาคตของพวกเขาเองมัน่ คงในมัน
วิญญาณนี้ แห่ งการแสวงหาตนเองก็ชดั เจนอีกด้วยหลังจากพระเยซู ทาการเปิ ดเผยแรกของพระองค์ถึงการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ (มก. 8:32-33) เอาล่ะพวกสาวกแสดงถึงความปรารถนาที่หยิ่ง แรกสุ ดสาหรับ
ตาแหน่งและจากนั้นสาหรับชื่ อเสี ยงในแผ่นดินของพระเจ้า ท่าทีที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาเป็ นคาแนะนา
สาหรับสาวกคริ สเตียนทุกคน
“พวกสาวกที่ถูกทาให้มึนเมาด้วยการคาดหวังถึงสง่าราศีที่จะเป็ นของพวกเขาผ่านทางการเชื่ อมโยง
ของพวกเขากับพระคริ สต์แห่ งสง่าราศีก็พร้ อมเล็กน้อยที่จะพบสง่าราศีในการรับใช้ของคนถ่อมใจ
อย่างที่พวกเขาเคยเป็ นเพื่อจะเห็นประเด็นในการกล่าวของพระเยซู ถึงการถูกทรยศของบุตรมนุ ษย์”
[579]
การยกย่องตนเอง 9:46-48 (เปรียบเทียบ มธ. 18:1-5; มก. 9:33-37)
อีกครั้งหนึ่ งลู กาละเว้นรายละเอี ยดทางประวัติศาสตร์ หลายอย่างและด้วยเหตุน้ นั ก็จดจ่อความสนใจของ
ผูอ้ ่ า นไปยังประเด็ นที่ ส าคัญต่ า งเและความตรงข้า มกับส่ วนที่ ม าก่ อน เนื่ องจากว่า พวกสาวกไม่ เข้าใจ
บทบาทของพระเยซู ในฐานะเป็ นผูร้ ั บใช้ที่ทนทุ กข์ พวกเขาก็ไม่สามารถเห็ นความหมายโดยนัยของมัน
สาหรับพวกเขาในฐานะเป็ นสาวกของพระองค์
9:46

สาวกสิ บสองคนกาลังคิดเกี่ยวกับยศในแผ่นดินของพระเจ้า พวกเขาสงสัยว่าคนไหนจากพวกเขา
จะมีตาแหน่งที่สูงที่สุดและเกียรติยศมากที่สุด
“ความทะเยอทะยานสาหรับเกี ยรติและการต่อสู ้สาหรับความเหนื อกว่าและการมี
ลาดับเหนือกว่าเป็ นบาปที่โจมตีพวกสาวกของพระเยซูของเราอย่างง่ายที่สุด”[580]

9:47-48 พระเยซูใช้เด็กเล็กเในโอกาสที่แตกต่างกันในฐานะเป็ นตัวอย่างที่เป็ นอุทาหรณ์ เมื่อพระองค์ใช้
เด็กเพื่อจะสอนว่าไม่มีการกระทาแห่ งความกรุ ณาใดสาหรับหนึ่ งในพวกสาวกที่ทนทุกข์
ของพระองค์ผซู ้ ่ ึ งเด็กเป็ นตัวแทนจะผ่านไปโดยปราศจากรางวัลของพระเจ้า (มธ. 10:40-

42) ในโอกาสปั จจุบนั นี้ พระเยซู ก็ใช้ “เด็ก” เพื่อจะอธิ บายถึงบทเรี ยนสองบทเรี ยน โดย
ให้เด็กยืน บางที เป็ นเด็กที่พระองค์เพิ่งได้ฟ้ื นฟูสุขภาพ ข้างพระองค์ พระเยซู ก็ให้เกี ยรติ
แก่เด็กนั้น มาระโกเขียนว่าพระเยซู อุม้ เด็กนั้นไว้ (มก. 9:36) เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู
ทาสองสิ่ ง
บทเรี ย นแรกที่ พ ระเยซู ใ ช้เด็ ก นี้ ที่ จะอธิ บ ายก็ คื อว่า พวกสาวกของพระองค์ค วรถ่ อมใจ
อย่างเช่นเด็กเล็กเ (มธ. 18:4, 6) ลูกาไม่ได้อา้ งอิงถึงบทเรี ยนนั้น บทเรี ยนที่สองก็คือว่า
การรั บใช้ที่ยอมรั บได้เกี่ ยวข้องกับการเอาใจใส่ ผูค้ นแม้กระทัง่ ผูค้ นที่ ไม่สาคัญอย่างเช่ น
เด็กเ (มธ. 18:5; มก. 9:37) นัน่ คือบทเรี ยนที่ลูการวมไว้ในการบันทึกของท่านเกี่ยวกับคา
สอนนี้ (ข้อ 48) มันสะท้อนถึ งความสนใจของท่านในผูค้ นที่ถูกละเลย เด็กเป็ นบุคคลที่
ส าคัญน้อยที่ สุ ดในวัฒ นธรรมยิวและกรี ก -โรมัน [581] ผูห้ ญิ ง หรื อ หนึ่ ง ในคนรั บ ใช้ก็
รับมือกับเด็กเ[582]
“‘ที่จะต้อนรับ’ ผูค้ นคือที่จะหยิบยื่นเกี ยรติแห่ งความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่พวกเขา ที่
จะถื อว่าพวกเขาเป็ นแขก (เปรี ยบเทียบ 7:44-46) แต่บุคคลหนึ่ งจะต้อนรับคนที่
เท่าเทียมทางสังคมหรื อคนที่เกียรติของเขาอยูเ่ หนื อบุคคลนั้นเท่านั้น เด็กเผูซ้ ่ ึ งที่
แห่ ง ที่ อาศัย ทางสั ง คมของพวกเขาถู ก กาหนด ณ ด้า นล่ า งของบันไดแห่ งความ
นับถืออาจถูกเรี ยกที่จะปฏิบตั ิการกระทาแห่งความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ (เช่น การล้างเท้า
ของแขก) แต่ ตามปกติ แล้วพวกเขาเองจะไม่ เป็ นผูร้ ั บแห่ ง อุ ป นิ สั ย ที่ มี เกี ย รติ
ดังนั้นพระเยซู พลิกพีระมิดทางสังคมซึ่ งกาหนดข้อตกลงที่นาพวกสาวกที่จะตรึ ก
ตรองเกี่ ยวกับความยิ่งใหญ่เที ยบเคียงและอย่างแท้จริ งแล้วที่ได้นาพวกสาวกไป
จากการเข้าใจที่เหมาะสมใดเเกี่ยวกับสถานะของพระเยซู” [583]
พระเยซูหมายถึงว่าแทนที่จะแสวงหาสถานะเพื่อพวกเขาเอง พวกสาวกของพระองค์ควรให้
ความสนใจของพวกเขาไปยังความจาเป็ นของผูค้ นผูไ้ ม่มีสถานะ ผูค้ นเช่นเด็กเ สาวกที่
ปรนนิ บตั ิบุคคลที่ไม่มีสถานะราวกับว่าเขาหรื อเธอกาลังปรนนิ บตั ิพระเยซู แท้จริ งแล้วก็
ปรนนิ บ ตั ิ พ ระเยซู และพระเจ้า พระบิ ดา หลัก การที่ นี่ก็ คื อ ว่า ใครที่ เต็มใจที่ จ ะเสี ย สละ
ความก้า วหน้ า ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ที่ จ ะรั บ ใช้ ผู ้ค นที่ ไ ม่ ส าคัญ อย่ า งที่ โ ลกประเมิ น ผู ้ค นก็
“ยิ่งใหญ่” อย่างแท้จริ งในการประเมิ นของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 25:35-40; มก.
9:41).[584]

การกันคนอื่นๆออกไป 9:49-50 (เปรียบเทียบ มก. 9:38-40)
พวกสาวกต้องระมัดระวังเกี่ ยวกับท่าทีของพวกเขาต่อผูเ้ ชื่ อที่อยู่นอกแวดวงการสามัคคีธรรมของพวกเขา
เช่ นเดี ยวกับท่าทีของพวกเขาต่อบรรดาผูท้ ี่อยู่ในแวดวงนั้น อย่างเช่ นในกรณี ก่อนหน้าทั้งหลายนั้น การ
บันทึกของลูกาเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ีละเว้นรายละเอียดเพื่อจะตัดผ่านไปยังหัวใจของเรื่ องราว
เหตุการณ์น้ ี เปิ ดโปงท่าทีแห่ งการชิ งดีท่ามกลางสาวกสิ บสองคนที่เกิดขึ้นกับสาวกคนอื่นเของพระเยซู นี่
ไม่ใช่ ปัญหาของความเชื่ อดั้งเดิ ม คนขับผีน้ นั เชื่ อในพระเยซู ตรงกันข้ามมันเป็ นปั ญหาของการสามัคคี
ธรรมหรื อการสมาคม เขาไม่ใช่หนึ่งในสาวกสิ บสองคน เขาดูเหมือนจะได้อยูร่ อบนอกบรรดาผูต้ ิดตามของ
พระเยซู สาวกสิ บสองคนต้องการที่จะกันเขาออกไป แต่พระเยซูตอ้ งการที่จะรวมเขาไว้ พวกสาวกได้จดั ตั้ง
ขอบเขตบนพื้นฐานของความคิดเห็ นเกี่ ยวกับธรรมเนี ยมแห่ งเกี ยรติ ที่ได้รับรู ้ [585] คาตอบของพระเยซู
เป็ นสุ ภาษิต พระองค์ได้กล่าวความจริ งกลับกันก่อนหน้านั้น (มธ. 12:30) พวกสาวกควรถื อว่าผูค้ นที่ไม่
ต่อต้านพวกเขาเป็ นหุ น้ ส่ วนแทนที่จะเป็ นศัตรู
เหตุ การณ์ น้ ี สรุ ปส่ วนนี้ ของพระกิ ตติ คุณของลู กาที่ บนั ทึ กพันธกิ จของพระเยซู ในและรอบเกาลิ ลี (4:149:50) การเน้นหลักของมันได้เป็ นอัตลักษณ์ของพระเยซู
V. พันธกิจของพระเยซู บนเส้ นทางสู่ เยรู ซาเล็ม 9:51-19:27
ส่ วนที่ ใหญ่น้ ี ของพระธรรมลู กาไม่ มี สิ่ง ที่ ค ล้า ยกันในพระกิ ตติ คุณเล่ ม อื่ นเ แต่ เนื้ อหาบางอย่า งในมันก็
ปรากฎในส่ วนอื่นเของหมวดพระกิตติคุณ (เปรี ยบเทียบ มธ. 19-20; มก. 10)
“ในความตรงข้า มกับ สองบทเท่ านั้นในมัท ธิ วและบทเดี ยวในมาระโก มัน [การบันทึ ก เกี่ ยวกับ
พันธกิ จของพระเยซู บนเส้นทางสู่ เยรู ซาเล็ม] ขยายไปไม่น้อยกว่า สิ บ บทในลูกา โดยเหตุ น้ นั ก็
จัดตั้งส่ วนที่ยาวที่สุดของเรื่ องราว (9:51-19:44)”[586]
ในฐานะเป็ นอาจารย์ที่ดี พระเยซู ก็กล่าวซ้ าบางบทเรี ยนของพระองค์ในโอกาสที่แตกต่างกัน ส่ วนใหญ่แล้ว
ส่ วนนี้ มีค าแนะนาที่ พระเยซู ให้แก่ พ วกสาวกของพระองค์พร้ อมกับ การอ้างอิ งสั้ นเถึ งการเคลื่ อนที่ ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ลู ก าไม่ ไ ด้เน้น ถึ ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ภู มิ ป ระเทศในส่ วนนี้ ยกเว้นข้อมู ล เหล่ า นั้นที่ เ กี่ ย วข้องกับ
เยรู ซาเล็ม [587] เราได้สังเกตแล้วว่าลูกามีความสนใจในบทเรี ยนมากกว่าในรายละเอียดของภูมิศาสตร์ และ
ลาดับเหตุการณ์
การอ้างอิงทางโครงร่ างเกี่ ยวกับการเคลื่ อนที่ของพระเยซู แสดงให้เห็น ถึ งการเปลี่ ยนแปลงโดยทัว่ ไปจาก
แคว้นกาลิลีไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม (เช่น 9:52; 10:38; 13:22, 32-33; 17:11; 18:31, 35; 19:1, 28-29) อย่างไรก็
ตาม การเดินทางของพระองค์ไม่ใช่ ทางตรง (เปรี ยบเทียบ 10:38; 17:11) พระเยซู เยี่ยมเยียนเยรู ซาเล็ม

มากกว่าหนึ่ งครั้ง แต่ส่วนนี้ บนั ทึกพระเยซู ที่ละกาลิ ลีและไปถึ งเยรู ซาเล็มเป็ นครั้งสุ ดท้ายก่อนการทนทุกข์
ของพระองค์ ลูกานาเสนอสิ่ งที่เป็ นการเดิ นทางสามครั้งสู่ เยรู ซาเล็มอย่างแท้จริ งในฐานะเป็ นการเดิ นทาง
ครั้งเดียว [588] ยอห์นบอกเรามากขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางสามครั้งเหล่านั้น
พันธกิ จของพระเยซู ระหว่างการเดินทางนี้ ไม่ใช่ แค่แตกต่างเนื่ องจากที่ที่มนั เกิ ดขึ้น มันรับเอาคุณลักษณะ
ใหม่เ พันธกิจของพระองค์ต่อพวกสาวกดูเหมือนจะได้ครอบงาความสนใจหลักของพระองค์ แม้วา่ ลูกา
บรรยายสิ่ งนี้ น้อยกว่ามาระโก เราได้สังเกตถึ งการเน้นที่หนักแน่ นที่อตั ลักษณ์ (ศาสนศาสตร์ พระคริ สต์)
ของพระเยซู ในบทก่อนเนั้น ตอนนี้ ภาระกิ จของพวกสาวกกลายมาเป็ นหัวข้อที่เด่น มีถอ้ ยคามากมายแห่ ง
คาเตือนต่อคนร่ ารวยและคนที่พึงพอใจเช่นเกี่ยวกับต่อพวกฟาริ สีในส่ วนนี้ นักศึกษาหลายคนแห่ งลูกาและ
กิจการของอัครทูตได้สังเกตการเน้นโดยทัว่ ไปที่การเดินทางซึ่ งแสดงถึงลักษณะของพระธรรมทั้งสองเล่ม
และได้ช้ ี ถึงการเปรี ยบเที ยบที่ สาคัญบางอย่าง สาหรับพระเยซู แล้ว เยรู ซาเล็มเป็ นจุดหมายที่ซ่ ึ งพระองค์
บากบัน่ ไป อย่างที่โรมเป็ นสาหรับเปาโล
โครงร่ างทางวรรณกรรมของส่ วนนี้ เป็ นส่ วนไขว้ (ความขนานที่กลับกัน) ส่ วนกรอบทั้งสองกล่าวถึ งการ
ปฏิเสธ (9:51-56 และ 19:41-44) ส่ วนที่เป็ นศูนย์กลาง จุดจดจ่อที่ที่การเน้นอยูก่ ็เป็ นการเติบโตของแผ่นดิน
ของพระเจ้าที่ จะรวมทั้งพวกต่างชาติเช่ นเดี ยวกับพวกยิว (13:18-21) และการพิพากษาเหนืออิสราเอลที่
กาลังมาเนื่องจากการปฏิเสธของพวกยิวต่อพระเยซู (13:22-35).[589]
ลูกาให้คาอุปมา 37 เรื่ องของพระเยซู แก่เรา (เปรี ยบเทียบ มัทธิ ว 34 เรื่ อง; มาระโก 12 เรื่ อง; และยอห์นไม่มี
สักเรื่ อง).[590] มีคาอุปมา 23 เรื่ องใน 9:51-19:27 นี่ ก็มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของคาอุปมาทั้งหมดในพระกิตติคุณ
ของลูกา พระเยซู ให้ส่วนใหญ่ของคาอุปมาต่างเในส่ วนนี้ แก่พวกสาวกของพระองค์ แต่คนที่ไม่ใช่ สาวก
คนอื่นเที่ติดตามพระองค์ไปยังเยรู ซาเล็มเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในประเภทที่หลากหลายจากพระองค์ก็
ปรากฎตัวเช่ นกัน นัน่ คือเหตุที่พระองค์ใช้คาอุปมาเพื่อจะสอนพวกสาวกของพระองค์เพื่อจะเปิ ดเผยและ
ปิ ดซ่อนความจริ ง [591]
คาอุปมาต่ างๆ ในลูกา 9:51-19:27
ชาวสะมาเรี ยใจดี

10:30-37

เพื่อนที่ไม่ละอายใจ

11:5-8

บ้านของคนที่มีกาลัง

11:21-22 (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:29; มก. 3:27)

เศรษฐีโง่

12:16-21

บ่าวที่สัตย์ซื่อ

12:36-38

บ่าวสองคน

12:42-48 (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:45-51)

ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล

13:6-9

เมล็ดมัสตาร์ด

13:18-19 (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:31-32; มก. 4:30-32)

เชื้อขนมที่ถูกซ่อนไว้ในแป้ ง

13:20-21 (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:33)

ที่นงั่ ณ งานเลี้ยงสมรส

14:7-11

งานเลี้ยงใหญ่

14:15-24

คนสร้างตึก

14:28-30

กษัตริ ยท์ ี่ไปทาสงคราม

14:31-33

แกะหาย

15:4-7 (เปรี ยบเทียบ มธ. 18:12-14)

เหรี ยญหาย

15:8-10

บุตรหาย

15:11-32

ผูจ้ ดั การที่หลักแหลม

16:1-9

เศรษฐีกบั ลาซารัส

16:19-31

บ่าวที่ไม่สมควร

17:7-10

คนหนึ่งถูกรับไปและคนหนึ่งถูกละไว้ 17:34-35 (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:40-42)
หญิงม่ายที่พากเพียร

18:1-8

ฟาริ สีและคนเก็บภาษี

18:9-14

เงินมินา

19:11-27

ก. ความรับผิดชอบและรางวัลต่ าง ๆของพวกสาวก 9:51-10:24
ส่ วนนี้ ของส่ วนใหม่ดาเนิ นการที่จะจดจ่อความสนใจไปที่พวกสาวกของพระเยซู ต่อไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 150) ปั ญหาเกี่ยวกับท่าทีของพวกเขาต่อคนอื่นก็ดาเนิ นต่อไปเช่นกัน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 46-50) มีคาแนะนา
เพิ่มเติมในเรื่ องราคาของการเป็ นสาวกอีกด้วย (ข้อ 57-62; เปรี ยบเทียบ 6:20-49) หัวใจของส่ วนนี้ ของ
พระกิตติคุณนี้คือการเตรี ยมพวกสาวกของพระเยซู สาหรับภารกิจที่สองของพวกเขา ความตรงข้ามระหว่าง
พวกสาวกและคนที่ไม่ใช่สาวกก็ชดั เจนมากขึ้น และหน้าที่และสิ ทธิ พิเศษของการเป็ นสาวกก็ปรากฎออกมา
อย่างชัดเจนมากขึ้น
ในขณะที่ ผู ้เ ขี ย นพระกิ ต ติ คุ ณ ใช้ค าศัพ ท์ “สาวก” (ตามตัว อัก ษรคื อ ผู้เ รี ย นรู้ ) เพื่ อ จะอธิ บ ายถึ ง ความ
หลากหลายที่กว้างของผูค้ นที่แสวงหาที่จะเรี ยนรู ้จากพระเยซู ผูเ้ ชื่ อและผูไ้ ม่เชื่ อเช่นกัน เมื่อพระเยซูเคลื่อน
ไปยังกางเขน การอบรมการเป็ นสาวกของพระองค์ก็จดจ่อที่พวกสาวกที่เชื่อของพระองค์อย่างเพิ่มขึ้น
1. ความสาคัญของความอดกลั้น 9:51-56
ข้อแรก (9:51) จัดตั้งระเบียบวาระสาหรับทั้งหมดที่ติดตามมาจนกระทัง่ การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิตของพระเยซู
ตอนนี้มนั เป็ นเวลาสาหรับพระเยซูที่จะเริ่ มต้นเคลื่อนไปยังเยรู ซาเล็มและกางเขน เมื่อพระองค์ทาเช่นนั้น ทัน
ในนั้นพระองค์ก็เผชิ ญกับการต่อต้าน (เปรี ยบเทียบ กจ. 20:3; 21:4, 11-14) แต่พระองค์ยอมรับมันและ
ปฏิ เสธที่ จะแก้แค้นพวกผูต้ ่ อต้า นของพระองค์ ท่ าที ข องพระเยซู ที่ นี่ท าให้ระลึ ก ถึ ง การตอบสนองของ
พระองค์ต่อการต่อต้านที่ พระองค์ได้เผชิ ญในนาซาเร็ ธ ณ การเริ่ มต้นแห่ งพันธกิ จในกาลิ ลีของพระองค์
(4:16-30) และมันแสดงล่วงหน้าถึงท่าทีของพระองค์ในการทนทุกข์ของพระองค์ มันตรงกันข้ามกับท่าที
ของพวกสาวกต่อคนอื่นเอีกด้วย และจัดเตรี ยมตัวอย่างทางบวกสาหรับสาวกที่เป็ นผูอ้ ่านที่บางครั้งเผชิ ญกับ
ปฏิปักษ์ที่คล้ายกับชาวสะมาเรี ย
“ปณิ ธานของพระเยซู ถูกทาให้ชัดเจนมากขึ้ นในส่ วนนี้ และมี การคาดการณ์ ไว้ถึงชะตาที่ รอคอย
พระองค์ในเยรู ซาเล็ม แต่ถึงวิญญาณที่ซ่ ึ งพระองค์จะรับในการปฏิเสธสุ ดท้ายนั้นอีกด้วย” [592]
มัน ยากที่ จ ะท าให้ เ หตุ ก ารณ์ น้ ี เข้า กับ บริ บ ทของลู ก าตามล าดับ วัน เวลา บางที ผูเ้ ขี ย นของเราไม่ ไ ด้ท า
ตามลาดับ ที่ เคร่ งครั ดของเหตุ การณ์ ต่างเที่ นี่ แต่ไ ด้สอดเหตุ การณ์ น้ ี ไว้ที่ที่ท่านสอดเพื่อจุ ดประสงค์ทาง
หัวข้อ
9:51

เวลาได้มาสาหรับพระเยซู ที่จะเริ่ มต้นการเคลื่อนที่ไปยังเยรู ซาเล็มสาหรับการเยี่ยมเยียนสุ ดท้าย
ของพระองค์ก่อนกางเขน (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 31:21; ยรม. 21:10; 44:12) ลูกามองข้ามการ
ทนทุกข์ของพระองค์ที่นนั่ ไปยังการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ ในพระกิตติคุณนี้ ลูกา
นาเสนอพันธกิ จของพระเยซู ก่อนการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ และในกิ จการของ

อัครทูต ท่านก็รายงานสิ่ งที่พระเยซู ได้ทาหลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ผ่านทาง
พวกสาวกของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:2) โดยการจดจ่อที่การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ลูกา
ก็ย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านถึ งผลลัพธ์ที่มีสง่าราศีของการทนทุกข์และพันธกิ จที่ต่อเนื่ องของ
พวกสาวกของพระเยซู ความเด็ ดเดี่ ย วของพระเยซู ท้ งั เที่ มี ก ารทนทุ ก ข์ที่ อยู่ข ้า งหน้า
พระองค์ให้ตวั อย่างทางบวกแก่ผอู ้ ่านอีกด้วย
9:52

“ผูส้ ่ งข่าว” ที่ “พระเยซู ส่ง” ล่วงหน้าไปก่อนก็เพื่อที่จะจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกกลางคืน
สาหรับพระเยซู และส่ วนที่ เหลื อของพวกสาวกของพระองค์ พวกเขาไม่ใช่ อยู่ในภารกิ จ
การประกาศ “ผูส้ ่ งข่าว” เหล่านี้จะต้องเตรี ยมผูค้ นสาหรับการมาถึงของพระเยซู ซ่ ึ งเคยเป็ น
ภารกิ จของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาแต่ก่อน (7:24, 27) ตามปกติแล้ว ผูเ้ ดินทางชาวยิวบน
เส้ น ทางของพวกเขาจากกาลิ ลี ไ ปยัง เยรู ซ าเล็ ม ได้ผ่า นทางสะมาเรี ย [593] พวกเขาเป็ น
ผูเ้ ยี่ย มเยี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การต้อ นรั บ การเดิ น ทางโดยตรงจากกาลิ ลี ไ ปยัง เยรู ซ าเล็ม คง
ได้ใช้เวลาสักสามวัน
พวกยิวถือว่าพวกสะมาเรี ยเป็ นผูล้ ะทิ้งความเชื่ อและครึ่ งต่างชาติต้ งั แต่การถูกเนรเทศ พวก
สะมาเรี ยสื บเชื้ อสายจากคนอิสราเอลที่ยากจนที่คงอยูใ่ นแผ่นดินเมื่อพวกอัสซี เรี ยได้จบั กุม
อาณาจักรเหนือของอิสราเอลในปี กคศ. 722 พวกยิวเชื่อว่าพวกสะมาเรี ยเป็ นผูส้ ื บเชื้ อสาย
ของคนอิสราเอลที่ได้แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ ยิวซึ่ งบรรดากษัตริ ยช์ าวอัสซี เรี ยนาเข้าไปใน
แผ่นดิ น(2 พกษ. 17:6, 24-26) อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจได้เป็ นผูส้ ื บเชื้ อสายโลหิ ตที่
บริ สุ ทธิ์ ของคนอิ สราเอลที่ คงอยู่ในแผ่นดิ น [594] ในที่ สุดแล้วพวกสะมาเรี ย ได้ปฏิ เสธ
พระคัม ภี ร์ ข องชาวยิ ว ยกเว้น เบญจบรรณ คนสองกลุ่ ม ยัง คงป็ นศัต รู ก ัน ในสมัย ของ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ ยน. 4:9).[595]

9:53-54

ชาวสะมาเรี ยผูซ้ ่ ึ งผูส้ ่ งสารติดต่อก็ปฏิเสธที่จะยอมรับพระเยซู และบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์
เพราะว่า พวกเขาอยู่บ นเส้ นทางของพวกเขาสู่ “เยรู ซ าเล็ ม” เพื่ อจะนมัส การที่ นั่น ชาว
สะมาเรี ยปฏิเสธเยรู ซาเล็มในฐานะเป็ นสถานที่ต้ งั ของการนมัสการ (เปรี ยบเทียบ ยน. 4:20)
เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูเพราะว่าพระองค์อา้ งถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์
แต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นคนยิว
“ชาวสะมาเรี ยไม่ได้ต่อต้านผูค้ นที่เดินทางไปทางเหนื อจากเยรู ซาเล็ม แต่ไม่ชอบที่
จะเห็นพวกเขาเดินทางไปทางใต้ไปยังเมืองนั้น...” [596]
โดยทัว่ ไปแล้วท่าทีของ “ยากอบและยอห์น” นั้นไม่เป็ นมิตร พวกเขาอาจคิดว่าพระเยซู จะ
ตอบสนองต่อชาวสะมาเรี ยอย่างที่ เอลี ยาห์ได้มีต่อผูต้ ่อต้านของท่าน (2 พกษ. 1:9-12)

คาถามของพวกเขาบ่งบอกว่าพวกสาวกของพระเยซู เห็ นความคล้ายกันที่ชดั เจนระหว่าง
พันธกิจของพระเยซู และพันธกิจของเอลียาห์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19) อย่างไรก็ตาม พวกเขา
เต็มใจที่ จะเล่นบทบาทของเอลี ยาห์โดยการเรี ยกการพิพากษาลงมา พวกเขาไม่ได้ขอให้
พระเยซูที่จะทาอย่างนั้น
“อีกครั้งหนึ่ งช่างน่าตกใจที่จะคิดถึงจอห์นคนเดียวกันนี้ ที่ปีหรื อสองปี หลังจากวัน
แห่ งคาแนะนาที่ โหดร้ ายนี้ ก็ลงไปจากเยรู ซาเล็มและประกาศข่าวประเสริ ฐของ
พระเยซู ผไู้ ด้ถูกตรึ งใน ‘หลายหมู่บา้ นของชาวสะมาเรี ย’ [กจ. 8:25] บางทีใน
หมู่บา้ นนี้ที่ท่านปรารถนาที่จะเห็นว่าถูกทาลาย!”[597]
มันดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้ที่ว่าพระเยซู ให้ชื่อเล่นของพวกเขา โบอาเนอเย “ลูกฟ้ าร้อง”
แก่ยากอบและยอห์น เนื่ องจากเหตุการณ์น้ ี (มก. 3:17) ชื่ อเล่นของสาวกคนอื่นเทั้งหมด
นั้นเป็ นเชิงบวกแทนที่จะเสื่ อมเสี ย และบางทีชื่อเล่นนี้ก็เป็ นเช่นนั้น
9:55-56

พระเยซูไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่าทีของยากอบและยอห์น และพระองค์ “ว่ากล่าวพวกเขา” (คา
กรี ก เอบพีทิเมเซ่ น เปรี ยบเทียบ 4:35, 41; 8:24) ภารกิจของพระเยซู ยงั ไม่ได้เรี ยกร้องให้
พระองค์ที่จะนาการพิพากษามา ดังนั้นกลุ่มนั้นเดินทางไปยัง “หมู่บา้ น” สะมาเรี ย “อีก
แห่งหนึ่ง” ที่ที่พวกเขาพบที่พกั

ประเด็นของเรื่ องนี้ คือความอดกลั้นของพระเยซู แห่ งการปฏิ เสธโดยปราศจากการแก้แค้น (เปรี ยบเทียบ
6:36) ท่าทีของพระองค์ตรงกันข้ามกับท่าทีของพวกสาวกซึ่ งไม่ได้ออกมาจากความเดือดดาลที่ชอบธรรม
เพราะว่าชาวสะมาเรี ยได้ปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์ แต่ออกมาจากอคติแห่งเชื้อชาติ
2. ความสาคัญของการปฏิเสธตนเอง 9:57-62 (เปรียบเทียบ มธ. 8:19-22)
ลูกาหันจากการนาเสนอผูค้ นที่ปฏิเสธพระเยซู ไปยังการนาเสนอที่ซ่ ึ งสามบุคคลต้องการที่จะมาเป็ นสาวก
ของพระองค์ พวกเขาแต่ละคนประเมิ นระดับของการอุ ทิศตนที่ พระเยซู เรี ยกร้ องนั้นต่ าไป ถ้อยคาของ
พระเยซู อธิ บายถึงราคาของการเป็ นสาวก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 23-26) จงสังเกตการปรากฏซ้ าของคาไข
“ติดตาม” ในข้อ 57, 59, และ 61 เป็ นที่ชดั เจนว่าสองเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นระหว่างพันธกิจของพระเยซู ใน
กาลิลี (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:18) และบางทีเหตุการณ์ที่สามก็เช่นกัน บางทีลูการวมกลุ่มเหตุการณ์เหล่านั้นไว้
ที่นี่เพราะว่าเหตุการณ์ เหล่านั้นทั้งหมดกล่าวถึ งประเด็นเดี ยวกันที่ลูกาพัฒนาในบริ บทนี้ กล่าวคือ การเป็ น
สาวก
9:57-58 มัทธิ วเขียนว่าชายคนนั้นเป็ นธรรมาจารย์ (มธ. 8:19) แต่ลูกาทาให้การอ้างอิงเป็ นทัว่ ไป บางทีเพื่อ
ว่าผูอ้ ่านทุกเคนสามารถเข้าส่ วนกับชายคนนั้นได้ ชายคนนั้นยืนยันถึงความเต็มใจที่จะ

ติดตามพระเยซู ไปที่ ใดก็ตามในฐานะเป็ นสาวกที่ ใกล้ชิดของพระองค์ พระเยซู ไม่ได้ว่า
กล่าวเขาแต่อธิ บายแก่เขาถึงสิ่ งที่จะเกี่ยวข้อง เพื่อว่าเขาสามารถคิดราคาอย่างฉลาดได้ เขา
จะต้องเต็มใจที่ จะยอมรั บการไร้ ที่อยู่อาศัย ความไม่สะดวกทางกายภาพ การขาดแคลน
อื่นเและการปฏิ เสธ พวกสาวกของพระเยซู ได้ประสบกับสิ่ งเหล่านี้ ในการเดินทางตลอด
สะมาเรี ย (ข้อ 51-56) โดยการใช้ชื่อเรี ยก “บุตรมนุษย์” พระเยซู ก็เน้นถึ งการเหน็บแนม
เกี่ ยวกับการทนทุกข์ของพระองค์ ถ้าบุตรมนุ ษย์ประสบกับสิ่ งเหล่านี้ สาวกของพระองค์
จะประสบมากเพียงใด
9:59-60

ชายคนแรกมาหาพระเยซู ขอร้องการอนุ ญาตที่จะติดตามพระองค์ ชายคนที่สองได้รับคาสั่งจาก
พระเยซู ที่จะติดตามพระองค์ ในถ้อยคาเดียวกันอย่างแท้จริ งที่พระเยซู ใช้เพื่อจะเรี ยกสาวก
สิ บสองคน (เช่น 5:27)
“การพูดที่จะ ‘ติดตาม’ อาจารย์ในสมัยนั้นจะถูกเข้าใจอย่างเป็ นสากลว่าเป็ นการ
บ่งบอกถึงการเป็ นสาวก” [598]
การบันทึกของมัทธิ วบอกว่าเขาเข้าหาพระเยซู แต่เป็ นที่ชดั เจนว่าหลังจากที่พระเยซู เรี ยก
เขา บิดาของชายคนนั้นตายแล้วใช่ไหม หรื อเขากาลังอยูใ่ นอันตรายของการตาย? ตัวบทก็
ไม่ชดั เจนและคาตอบต่อคาถามนี้ก็ไม่จาเป็ น เป็ นที่ชดั เจนว่าชายคนนั้นต้องการให้พระเยซู
ที่จะรับรองการเชื่อฟังที่เลื่อนไปของเขาไม่วา่ ในกรณี ใด บางทีบิดาของชายคนนั้นยังมีชีวิต
อยู่ เนื่องจากว่าตามปกติแล้วในอิสราเอลนั้นผูค้ นถูกฝังในวันที่เขาตาย [599]
“แต่ ถ้อ ยค ามี ค วามเร่ ง ด่ วนที่ ใ หญ่ ข้ ึ นถ้า บิ ดานั้นตายไป พวกยิวถื อ ว่า การฝั ง ที่
เหมาะสมนั้นสาคัญที่ สุด หน้าที่ ของการฝั งมาก่ อนการศึ กษาธรรมบัญญัติ การ
ปรนนิ บตั ิที่พระวิหาร การฆ่าเครื่ องบูชาสาหรับปั สกา การถือรักษาการเข้าสุ หนัต
และการอ่านเมกิลลาห์ (Megillah 3b)”[600]
เอลี ยาห์อนุ ญาตให้เอลีชาที่จะกลับไปยังบ้านของเขาเพื่อจะกล่าวอาลาต่อบิดามารดาของ
เขา (1 พกษ. 19:19-21) โดยการที่ไม่อนุ ญาตให้ชายคนนี้ ที่จะให้เกียรติแก่บิดาของเขาใน
แนวทางตามธรรมเนี ย มนั้ น บางที พ ระเยซู ก็ เ น้ น ถึ ง ภารกิ จ ที่ ส าคัญ กว่ า ซึ่ งพระองค์
ดาเนิ นการเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ภารกิ จของเอลี ช า พระเจ้า ไม่ อนุ ญาตให้เอเสเคี ย ลที่ จ ะ
โศกเศร้าต่อการตายของภรรยาของท่าน (อสค. 24:15-24)
“คนตาย” ผูซ้ ่ ึ งพระเยซูกล่าวว่าควร “ฝังคนตาย” บางทีเป็ น คนตายฝ่ ายวิญญาณ ผูไ้ ม่เชื่อใน
พระเยซู

“ประเพณี งานศพของชาวยิวร่ วมสมัยทาให้อ่านได้อีกแบบหนึ่ ง การฝังศพขั้นต้น
(ที่ ซ่ ึ ง ศพถู ก วางไว้ใ นอุ โมงค์ที่ ประทับตราไว้) ที่ ตามมาด้ว ยการฝั งศพรอง (ที่
ตามมาในระยะสิ บสองเดือนของการเน่าเปื่ อย กระดูกก็ถูกรวบรวมและถูกฝังใหม่
ในที่เก็บกระดู กหรื อ ‘กล่ องกระดูก’)ได้รับการยืนยันอย่างดี ด้วยสิ บสองเดือนที่
เพิ่มเติมระหว่างการเตรี ยมการฝังและการฝังใหม่สาหรับความสาเร็ จแห่ งการงาน
ของการโศกเศร้า ตามการรับรู ้น้ ี การกล่าวในเชิ งสุ ภาษิตของพระเยซู จะอ้างอิงถึ ง
คนตายทางกายภาพในสองเหตุการณ์ : ‘ขอให้บรรดาผูท้ ี่ตายแล้วในอุโมงค์ของ
ครอบครั วฝั งคนตายของพวกเขาเองใหม่’ ไม่ว่าในกรณี ใด การไม่นับถื อของ
พระเยซูสาหรับการปฏิบตั ิที่น่าเคารพซึ่ งมีรากในธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิม
ก็ถูกทาให้เท่าเทียมเท่านั้นโดยสิ ทธิ อานาจที่พระองค์แสดงออกโดยการยืนยันถึ ง
ลาดับความสาคัญของการอ้างถึงการเป็ นสาวกในแผ่นดินของพระเจ้า”[601]
ภารกิจของผูเ้ ชื่ อสาคัญกว่าการปฏิ บตั ิพนั ธะทางครอบครัวตามธรรมเนี ยมทั้งหลาย เมื่อสิ่ ง
เหล่ า นี้ ขัดแย้ง กับ ความรั บ ผิด ชอบต่ า งเของการเป็ นสาวก มันยากที่ จะจิ นตนาการว่า
พระเยซู ส ามารถจัด ตั้ง ความส าคัญ ของการมี ส่ วนร่ ว มทันที แ ละสุ ดใจในแผนการของ
พระเจ้าอย่างมีพลังมากขึ้นอย่างไร
9:61-62

ลูกาเท่านั้นบันทึกการสนทนาที่สามนี้ มันดูเหมือนลดความสาคัญอย่างกะทันหันในตอนแรก
แต่ไม่ใช่เพราะว่าชายคนนั้นไม่ได้ขอพระเยซู ถึงการยินยอมที่นอ้ ยกว่าคนที่มาก่อนของเขา
(ข้อ 59-60) “การลา” จะใช้เวลาสองสามนาทีเท่านั้นในขณะที่การฝังบิดาจะใช้เวลาที่ไม่
ตายตัว บางทีเขาคิ ดว่าถ้าเอลี ยาห์อนุ ญาตให้เอลี ชาที่จะกล่าวอาลาต่อบิดามารดาของเขา
ก่อนที่ เขาติ ดตามเอลี ยาห์ แน่ นอนว่าพระเยซู จะอนุ ญาตให้เขาที่ จะทาอย่างเดี ยวกัน (1
พกษ. 19:19-21) กระนั้นแม้กระทัง่ การยินยอมนี้ ก็ไม่ใช่การยินยอมที่พระเยซู จะอนุ ญาต
ภารกิ จของพระเยซู ก็สาคัญกว่าภารกิ จของเอลี ยาห์ อีกครั้งหนึ่ งคาตอบของพระเยซู เป็ น
สุ ภาษิต (เปรี ยบเทียบ ข้อ 50)
การเป็ นสาวก เกี่ยวข้องกับงานหนักและการเสี ยสละเหมือนกับการไถ ชาวนาที่ไม่จดจ่อที่
การไถของเขาก็ไม่ใช่ชาวนาที่เหมาะสม ในทานองเดียวกัน สาวกที่อนุ ญาตให้ชีวิตที่จะทา
ให้เขาไขว้เขวจากหน้าที่ต่างเของเขาในฐานะสาวกก็ไม่เหมาะสม “สาหรับแผ่นดิ นของ
พระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:13; ฮบ. 6:7; 12:1-2) สาวกของพระเยซูตอ้ งติดตามพระองค์
อย่างสัตย์ซื่อ อย่างเด็ดเดี่ยวต่อไป

“คากล่าวที่ยาก” เหล่านี้ อธิ บายถึงข้อเรี ยกร้องต่างเของการเป็ นสาวก บรรดาผูต้ ิดตามของพระเยซู ตอ้ งเต็ม
ใจที่จะแบ่งปั นการไร้ ที่อยู่อาศัยของพระองค์ ที่ จะตั้งการมี ส่วนร่ วมในแผนการของพระเจ้าเหนื อการอ้าง

ต่างเที่ครอบครัวและหน้าที่เรี ยกร้ อง และที่จะพากเพียรในการทรงเรี ยกของพวกเขา บางทีลูกาบันทึกการ
ตอบสนองต่างเของสามคนเหล่ า นี้ เพื่อว่าผูอ้ ่านจะเห็ นตัวเขาเองหรื อเธอเองในเรื่ องนี้ และตระหนักถึ ง
ความสาคัญของการทาการตอบสนองที่เหมาะสมอย่างเป็ นส่ วนตัว
3. ความสาคัญของการมีส่วนร่ วม 10:1-16
หัวข้อการอบรมการเป็ นสาวกดาเนิ นต่อไปในส่ วนนี้ ของข้อต่างเ สาวก 70 คนที่ พระเยซู ส่งออกไปก็
ตรงข้ามกับชายสามคนที่ลูกาเพิง่ เสร็ จสิ้ นการนาเสนอไป (9:57-62) นี่ เป็ นภารกิจที่สองที่ซ่ ึ งพระเยซู ส่งกลุ่ม
ของพวกสาวกของพระองค์ไป ภารกิจแรกเป็ นภารกิจของสาวกสิ บสองคน (9:1-6, 10) ลูกาเท่านั้นอ้างอิงถึง
มัน แม้ว่ามีความคล้ายกันต่างเกับเนื้ อหาของพระกิตติคุณเล่มอื่นเ (เปรี ยบเทียบ มธ. 9:37-38; 10:7-16;
11:21-23) มันไม่ประหลาดใจที่จะพบเหตุการณ์น้ ี ในพระกิตติคุณนี้ ลูกามีความสนใจในการแสดงถึงการ
พัฒนาของภารกิจของพระเจ้าจากการเริ่ มต้นเล็กเในพระธรรมลูกา ท่านนาเสนอมันว่าเติบโตไปสู่ กิจการทัว่
โลกในกิ จการของอัครทูต อีกครั้งหนึ่ งการเน้นของท่านคือคาแนะนาที่พระเยซู ให้แก่สาวกเหล่านี้ ในการ
เตรี ยมเพื่อพันธกิจของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 9:1-6)
10:1

“ภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้น” แสดงถึงความคืบหน้าตามลาดับเวลาแบบพื้นฐานของลูกา แต่ท่าน
เบี่ยงเบนจากมันอยู่บ่อยเ อย่างที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นเทา การใช้ “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” ของลูกาที่นี่เน้นถึงสิ ทธิ อานาจของพระองค์ ซึ่ งเป็ นการเน้นที่สาคัญในส่ วนที่กล่าวถึง
คาแนะนาของพระเยซูต่อบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์
จานวนของผูส้ ่ งข่าวเป็ นปั ญหา ทั้ง 70 (NASB, AV, RSV) และ 72 (NIV, NEB, JB) มีการ
สนับสนุนทางตัวบทที่ดี ตามปกติแล้วบรรดาผูอ้ รรถาธิ บายชอบอันหนึ่งหรื ออีกอันหนึ่งที่
ขึ้นอยูก่ บั เหตุผลที่พวกเขาเชื่ อว่าพระเยซู เลือก “70” หรื อ “72” เนื่ องจากว่าหลักฐานทางตัว
บทก็เท่าเทียมกัน บรรดาผูท้ ี่ชอบ 70 ตามปกติแล้วทาอย่างนั้นเพราะพวกเขาเชื่ อว่าพระเยซู
ทาตามสิ่ งที่มีมาก่อนของพันธสัญญาเดิ ม มีพงศ์พนั ธ์ 70 คนของยาโคบผูไ้ ด้ไปยังอียิปต์
พร้อมกับท่าน (อพย. 1:1-5) มีผใู้ หญ่ 70 คนอีกด้วยในอิสราเอล (อพย. 24:1; กดว. 11:1617, 24-25) และในสภาแซนเฮดริ น และผูค้ นในสมัยของพระเยซู ถือว่าโลกมี 70 ประเทศ
(ปฐก. 10).[602]
นัก วิช าการบางคนเชื่ อ ว่า หนึ่ ง หรื อมากกว่า นั้น ขององค์ป ระกอบเหล่ า นี้ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พระเยซู คนอื่นเที่ช อบ 72 คิ ดว่าตารางของบรรดาประชาชาติในฉบับเซปทัวจิ นต์ของ
ปฐมกาล 10 ที่ลงรายชื่ อ72 ชนชาติส่งอิทธิ พลต่อพระเยซู [603] อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า
ผูแ้ ปล 72 คนของฉบับเซปทัวจินต์ส่งอิทธิ พลต่อพระองค์ [604] บอคเขียนว่ามีหลักฐาน
ทางตัวบทที่ “ดี กว่าเล็กน้อย” สาหรับ 72 [605] ข้าพเจ้าชอบ 70 เป็ นหลักเพราะข้าพเจ้า

คิคว่า มันเป็ นไปได้ที่วา่ พระเยซู กาลังคาดการณ์ไว้ถึงภารกิ จต่อทั้งโลกที่นี่ อย่างไรก็ตาม
ปั ญหานี้ไม่มีการอ้างอิงที่สาคัญถึงความหมายของส่ วนที่เหลือของเรื่ องนี้
ขอบเขตของภารกิจนี้ กว้างกว่าภารกิจของสาวกสิ บสองคน สาวกเจ็ดสิ บคนจะต้องไปยัง
เมืองทั้งหมดที่พระเยซู วางแผนจะไปเยี่ยม เป็ นที่ ชดั เจนว่าไม่ใช่ แค่เมืองของยิวแต่เมือง
เหล่านั้นในบริ เวณของสะมาเรี ยและต่างชาติแห่ งปาเลสไตน์อีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่าสาวก
เหล่านี้จะต้องทาสิ่ งที่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้ทาผ่านทางพยานทางถ้อยคาของท่านกล่าวคือ
การเตรี ยมผูค้ นสาหรับการเสด็จมาและการประกาศของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ 7:27)
งานของพวกเขาไม่ใช่แค่ที่จะจัดการที่พกั สาหรับพระเยซูอย่างที่ได้เป็ นงานของผูส้ ่ งข่าวใน
ส่ วนที่มาก่อน (เปรี ยบเทียบ 9:52) การส่ งผูส้ ่ งข่าวออกไปเป็ นคู่เเป็ นการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
(เปรี ยบเทียบ 7:18-19; มก. 6:7; กจ. 13:2; 15:27, 39-40; 17:14; 19:22) มันทาให้แน่ใจถึง
ความเป็ นเพื่อน การปกป้ องและพยานทั้งสองที่พวกยิวเรี ยกร้อง (ฉธบ. 17:6; 19:15).[606]
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คาแนะนาแรกของพระเยซู ต่อสาวกเจ็ดสิ บคนก็คือว่าพวกเขาจะ “อธิ ษฐาน” (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.
2:1-8)
พระเยซู ใ ห้ค าแนะนาเดี ย วกันแก่ พ วกสาวกของพระองค์ใ นอี ก โอกาสหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ มธ. 9:37-38) ภาพ “การเก็บเกี่ ยว” เป็ นเรื่ องปกติในพระคัมภีร์และมัน
พรรณนาถึงพระเจ้าที่รวบรวมผูเ้ ลือกสรรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:37-43; และ
ข้ออื่นเ) ในบริ บทนี้ มันอ้างอิงถึงการรวบรวมผูเ้ ชื่ อในพระเยซู จากผูไ้ ม่เชื่ อจานวนมาก
ผูซ้ ่ ึงสาวกเจ็ดสิ บคนจะไปหา
เมื่ อพระองค์กล่ าวว่าการเก็บ เกี่ ยวนั้นมี “มาก” พระเยซู หมายถึ งว่ามี งานมากที่ จะทาใน
การน าข่ า วประเสริ ฐ แห่ ง แผ่นดิ น ของพระเจ้า ไปยัง ทุ ก เคน ผูส้ ่ ง สารที่ เป็ นสาวกของ
พระองค์น้ นั มี “น้อย” ในสัดส่ วนต่องานใหญ่ ดังนั้นพวกสาวกจะต้องอธิ ษฐาน (“อ้อน
วอน”) ขอให้พระเจ้าที่จะ “ส่ ง” ผูส้ ่ งข่าวที่มีคุณสมบัติทุกเคนไปยัง “ทุ่งนา” และที่วา่ ไม่มี
ใครจะล้มเหลวที่จะเข้าร่ วมในภารกิ จนี้ ดังนั้นข้อนี้ แสดงถึ งความปรารถนาของพระเยซู
ที่มีต่อคนงานมากขึ้นและต่อการมีส่วนร่ วมเต็มที่โดยคนงานทั้งหลายที่พร้อม
“นี่อาจดูเหมือนแปลกต่อคุณ แต่ขา้ พเจ้าไม่ถือว่ามันเป็ นธุ รกิจของข้าพเจ้าที่จะเก็บ
เกี่ ย ว ธุ ร กิ จ ของข้า พเจ้า คื อ การหว่า น ถ้า คุ ณ เคยเป็ นชาวนา คุ ณก็ รู้ว่า มี ค วาม
แตกต่างมากระหว่างการหว่านเมล็ดและการเก็บเกี่ ยวกับพืชผลหลังจากเมล็ดได้
เติบโต ใครคนหนึ่ งโต้แย้งว่า ‘แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากล่ าวว่าข้าวที่ ตอ้ งเกี่ ยวนั้น
มีมาก แต่คนงานยังน้อยอยู่’ เราต้องระลึกถึงที่ ที่พระเยซู อยู่เมื่อพระองค์กล่าว
ข้อความนั้น พระองค์ทรงอยู่อีกด้านหนึ่ งของกางเขน ณ เวลานั้นและยุคก็มาสู่
การสิ้ นสุ ด ณ ตอนสิ้ นสุ ดของทุกเยุคก็มีการพิพากษา การพิพากษาที่ทาให้ยุค

สิ้ นสุ ดคือการเก็บเกี่ยว และยุคเองก็มีเพื่อสาหรับการหว่านเมล็ด ข้าพเจ้าเชื่ อว่าเรา
ก าลัง หว่ า นเมล็ ด ในทุ ก วัน นี้ และ ณ ตอนสิ้ น สุ ด ของยุ ค ก็ จ ะมี ก ารเก็ บ เกี่ ย ว
[เปรี ยบเทียบ มธ. 13:30]”[607]
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ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมก็ดาเนิ นต่อไปในคาสั่งที่สาคัญต่อสาวกเจ็ดสิ บคนที่จะ “ไป” (คา
กรี ก ฮุ บพาเกเท เปรี ยบเทียบ มธ. 28:19) ภาพ “แกะ” (ลูกแกะ) ที่อยูท่ ่ามกลางฝูงหมาป่ า”
เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นภาพอันโปรดสาหรับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:16) มันพรรณนา
ถึงตาแหน่งที่พ่ ึงพาและเปราะบางของพวกสาวกของพระองค์ท่ามกลางปฏิปักษ์ที่ไม่เป็ น
มิตร ดังนั้นพวกเขาจะต้องวางใจในและอธิ ษฐานต่อพระเจ้าขณะที่พวกเขารับใช้ พระเยซู
“ส่ ง” พวกเขา “ออกไป” (คากรี ก อะพอสเทลโล) ในฐานะเป็ น อัครทูต ในแง่ทวั่ ไปของคา
นั้นคือ มิชชันนารี พระเยซูกาลังกล่าวในฐานะเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงแกะของพระองค์
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ภารกิ จของสาวกเจ็ดสิ บคนค่อนข้างสั้น ดังนั้นพวกเขาจะต้องเดิ นทางอย่างง่าย เ (เปรี ยบเทียบ
9:3; มก. 6:8) ความหมายโดยนัยของการที่พวกเขาไม่ถือย่ามก็คือว่าพวกเขาควรพึ่งพา
ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่และของขวัญของผูเ้ ชื่ อที่ จะค้ าจุ นพวกเขา แต่ที่สาคัญที่ สุดคือพึ่งพา
พระเจ้า ในแง่ของการเป็ นปฏิปักษ์ของโลก (ข้อ 3) พวกสาวกอาจได้คาดหวังให้พระเยซูที่
จะเตรี ย มพวกเขาที่ จะเพี ยงพอด้วยตนเอง แต่ พระองค์ท าสิ่ งที่ ตรงกันข้า ม ตรงกันข้า ม
พระองค์แนะนาพวกเขาที่จะเลียนแบบการพึ่งพาที่เปราะบางของพระองค์เองที่พระบิดา
ในวัฒนธรรมตะวันออกใกล้โบราณ บ่อยครั้งแล้วผูค้ นให้การต้อนรับที่ยาวนานมากที่ผูก
พวกเขาไว้เป็ นเวลาหลายวันในบางครั้ง (เปรี ยบเทียบ ผนฉ. 19:4-9; 2 พกษ. 4:29) พระเยซู
ไม่ได้หมายถึ งว่าพวกสาวกของพระองค์ไม่ควรไม่เป็ นมิตรหรื อไม่เข้าสังคม แต่ที่วา่ พวก
เขาไม่ควรอนุญาตให้การต้อนรับเหล่านี้ ที่จะหันเหพวกเขาไปจากภารกิจของพวกเขา พวก
เขาจะต้องติดตามงานของพวกเขาและไม่เสี ยเวลาของพวกเขาไปกับเรื่ องที่นอ้ ยกว่า
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สาวกเจ็ดสิ บคนจะต้องป่ าวประกาศการอวยพร (พระพรทางคาพูด; ถ้อยคาที่ดีของความโปรด
ปรานของพระเจ้าอย่างที่มาจากพระเจ้า) เหนื อครัวเรื อนใดเที่นาเสนอความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
แก่ พวกเขา “สันติสุข” (คาฮีบรู ชาโลม) เป็ นการอวยพรตามปกติของยิวที่ปรารถนาให้
ความเต็มที่ของพระพรของพระยาเวห์อยูเ่ หนื อผูร้ ับ (เปรี ยบเทียบ ยน. 14:27) คนหนึ่งอาจ
เกือบถือว่ามันเป็ นนามนัยสาหรับ “ความรอด” (เปรี ยบเทียบ 1:79; 2:14, 29; 7:50; 8:48;
19:38, 42; 24:36).[608]
เมื่อพวกสาวกรับใช้ มันก็จะชัดเจนว่าเจ้าของบ้านเชื่ อในข่าวสารของพวกเขาอย่างแท้จริ ง
หรื อไม่ ถ้าเขากลับกลายเป็ นคนแห่ งสันติสุข (เปรี ยบเทียบ 5:34; 16:8; 20:34, 36; กจ.

4:36) กล่าวคือคนที่แสดงให้ปรากฏชัดโดยความเต็มที่แห่ งพระพรของพระเจ้าในชี วิตของ
เขา การอวยพรของพวกสาวกจะส่ งผลต่อพระพรมากขึ้นของพระเจ้า ถ้าเจ้าของบ้านพิสูจน์
ว่าไม่เชื่อ พระเจ้าจะไม่นาความเต็มที่แห่ งพระพรของพระองค์ไปยังเขา แต่เจ้าของบ้านนั้น
จะสู ญเสี ยมัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:11-13; มก. 6:10-11) อัลฟอร์ ดอธิ บาย “คนแห่ งสันติ
สุ ข” ว่าเป็ นใครคนหนึ่งที่รับข่าวสารแห่งสันติสุของพวกสาวก [609]
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เหมือนกับสาวกสิ บสองคน (เปรี ยบเทียบ 9:4) สาวกเจ็ดสิ บคนตามปกติ แล้วจะต้องคงอยู่กบั
เจ้าของบ้านของพวกเขาและไม่ยา้ ยไปมาในละแวกเพื่อนบ้านแห่ งหนึ่ งซึ่ งพยายามที่จะ
ปรับปรุ งสถานการณ์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:11; มก. 6:10) นี่ จะส่ งผลต่อการ
สู ญเสี ยเวลาของพวกเขาและบางทีเป็ นการดูถูกเจ้าของบ้านของพวกเขา การย้าย “จากบ้าน
นี้ ไปบ้านโน้น” บ่งบอกถึ งการเกี่ ยวข้องในรอบสังคมของกิ จกรรม และการได้รับความ
บันเทิงยาวนานหลังจากที่พวกเขาได้ทางานของพวกเขาอีกด้วย [610]
“เหตุผลก็ชดั เจนอย่างมากับบุคคลหนึ่งที่คุน้ เคยกับธรรมเนี ยมทางตะวันออก เมื่อ
คนแปลกหน้ามาถึงในหมู่บา้ นหรื อที่พกั พวกเพื่อนบ้านทีละคนนั้นต้องเชิ ญเขาที่
จะกิ นกับพวกเขา มีมารยาทที่เข้มงวดเกี่ ยวกับมันซึ่ งเกี่ยวข้องกับการโอ้อวดและ
ความหน้าซื่ อใจคดอย่างมาก และความล้ม เหลวในการปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขของ
ระบบการต้อนรั บ นี้ ก็ไ ด้รับ การต่อต้านอย่างรุ นแรง และบ่อยครั้ ง นาไปสู่ ความ
ห่ างเหิ นและความบาดหมางท่ามกลางพวกเพื่อนบ้าน มันผลาญเวลามากอีกด้วย
ก่อให้เกิ ดความไขว้เขวที่ผิดปกติ ของจิ ตใจ นาไปสู่ ความไม่สารวม และต่อต้าน
ความสาเร็ จแห่ งภารกิ จฝ่ ายวิญญาณในทุกเทาง ในเรื่ องราวเหล่านี้ นักประกาศ
ข่าวประเสริ ฐจะต้องหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงเหล่านี้...” [611]
ในฐานะผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พวกเขาจะต้องกินและดื่มสิ่ งที่เจ้าของบ้านเตรี ยมให้
พวกเขาสามารถคาดหวังถึ ง การบารุ งเลี้ ยงและต้องพึง พอใจด้วยสิ่ งที่ พ วกเขาได้รับการ
เสนอให้ แม้ว่ามันอาจไม่เป็ นสิ่ งที่พวกเขาชอบ หลักการของคนงานที่ “สมควรจะได้รับ
ค่าจ้างของตน” ก็ยอ้ นกลับไปยังการทรงสร้าง (ปฐก. 1:28-30) พระเยซูและพวกอัครทูต
รับรองมันอีกสาหรับยุคระหว่างการเสด็จมาในปั จจุบนั (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:10; 1 คร. 9:318; 1 ทธ. 5:18; 3 ยน. 5-8)

10:8

เมื่อถื ออย่างกว้างเนั้น อาหารที่ต้ งั ไว้ต่อหน้าพวกสาวกในเมืองอะไรก็ตามที่พวกเขาอาจเยี่ยม
เยียนบางทีสามารถรวมถึงอาหารที่ไม่สะอาดทางพิธีกรรม พระเยซู ทาโดยปราศจากความ
แตกต่างที่สะอาดและไม่สะอาดในอาหารแล้ว (เปรี ยบเทียบ 11:41; มก. 7:19; รม. 10:4)
การถื อรั ก ษาถี่ ถ้วนของเปโตรเกี่ ย วกับ กฎหมายการบริ โภคอาหารของชาวยิว อาจไม่ไ ด้

แสดงถึงพวกสาวกทั้งหมด (เปรี ยบเทียบ กจ. 10:14) การปฏิบตั ิของการกินอาหารที่ “ไม่
สะอาด” ก็รบกวนคริ สตจักรเริ่ มแรกต่อไป (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 8) อย่างไม่สงสัยแล้ว ลูกา
รวมการอ้างอิงนี้ไว้พร้อมกับมีผอู ้ ่านดั้งเดิมของท่านในความคิด
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สาวกเจ็ดสิ บคนจะต้องดาเนิ นพันธกิจของพระเยซู (7:21-22; 9:11; มธ. 4:17; มก. 1:14-15; 6:12)
และสาวกสิ บสองคนต่อไป (9:1-2) ข้อนี้ ให้เนื้ อหาเชิ งบวกเกี่ยวกับพันธกิจของผูส้ ่ งข่าว
เหล่ า นี้ การรั ก ษาคนป่ วยในที่ นี่ เ ที ย บเท่ า กับ การฟื้ นฟู ใ ครก็ ต ามที่ ต้อ งการการฟื้ นฟู
[612] ลาดับของการรักษา ก่ อน การประกาศบ่งบอกว่าการอัศจรรย์เตรี ยมโอกาสสาหรับ
การประกาศเช่ นเดี ย วกับ การรั บ รองมัน ข่า วสารของพวกเขาก็ คื อว่า พระเมสสิ ยาห์ ไ ด้
ปรากฎตัว และดัง นั้น “แผ่ น ดิ น ” ของพระเมสสิ ย าห์ ก็ ใ กล้จ ะเกิ ด ขึ้ น (“ใกล้เ ข้า มา”
เปรี ยบเทียบ มธ. 3:2) ถ้าผูค้ นได้เชื่ อในพระเยซู แผ่นดินของพระเจ้าคงได้เริ่ มต้นในไม่ชา้
ณ ตอนนั้นแผ่นดินของพระเจ้าก็ใกล้โดยตาแหน่งและอย่างชัว่ คราว มันยังไม่ได้เริ่ มต้น
“ในความจริ ง คาพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิมถึงอาณาจักรที่รอคอยมานานได้มา
ใกล้ผคู ้ นแห่ งชนรุ่ นนั้นจนพวกเขาได้เห็ นใบหน้าของกษัตริ ยอ์ ย่างแท้จริ งและได้
เป็ นพยานถึ งการงานที่เหนื อธรรมชาติ ซ่ ึ งเป็ นเหตุกาณ์ ต่างเที่ถูกทานายไว้แห่ ง
แผ่นดินของพระองค์” [613]

10:10-11 สาวกเจ็ดสิ บคนจะต้องประกาศสองสิ่ งต่อเมืองต่างเ (คือชาวเมือง) ในที่สาธารณะที่ปฏิเสธพวก
เขาและข่าวสารของพวกเขา พวกเขาจะต้องป่ าวประกาศการปฏิเสธเชิงสัญลักษณ์สาหรับ
ความไม่เชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 9:5; มธ. 10:14; มก. 6:11) และพวกเขาจะต้องย้ าเตือนบรรดา
ผูป้ ฏิเสธถึงความเป็ นจริ งแห่งการนาเสนอของแผ่นดินของพระเจ้าที่พวกเขาได้ปฏิเสธ การ
กระทาที่สองนี้เป็ นการประกาศที่แท้จริ งถึงการพิพากษา
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ลักษณะโดยทัว่ ไปของ “เมืองโสโดม” และเมืองในปาเลสไตน์เหล่านี้ คือความล้มเหลวที่จะกลับ
ใจเมื่อได้รับการเตือนโดยพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 19:24-29; มธ. 10:15; 11:20-24; รม.
9:29; 2 ปต. 2:6; ยด. 7) ชะตาของผูค้ นแห่ งเมื องโสโดมได้กลายมาเป็ นสุ ภาษิต
(เปรี ยบเทียบ อสย. 1:9-10) ชาวเมืองโสโดมมีพยานของโลท แต่เมืองเหล่านี้ มีพยานของ
ผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิ ยาห์ ชาวเมืองโสโดมอาจได้รักษาเมืองของพวกเขาไว้โดย
การกลับใจ แต่เมืองเหล่านี้ อาจได้เข้าไปสู่ แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ ดังนั้นความผิดของ
พวกเขาก็ใหญ่กว่าความผิดของผูค้ นแห่งเมืองโสโดม
“ความสัมพันธ์ของชาวเมืองโสโดมกับการไร้ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ถูกกล่าวถึ งใน
ตัวบทร่ วมปั จจุบนั อีกด้วย [คือ “สายแห่ งข้อมูลทางภาษาภายในที่ซ่ ึ งตัวบทถูกตั้ง

ไว้”]: พวกเขาเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองใดก็ตามที่ปฏิเสธที่จะต้อนรับตัวแทนของ
พระเยซู และดังนั้นก็มีความผิดเกี่ ยวกับการปฏิ เสธความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อผูแ้ ทน
ของพระเจ้า”[614]
10:13-14 สถานที่ต้ งั ตามธรรมเนี ยมของ “โคราซิ น” (ชื่อของปลา [615]) อยูป่ ลายทิศเหนื อของทะเลกาลิลี
[616] “เบธไซดา” (“เมืองปลา”) จูเลียสเป็ นเพื่อนบ้านของมัน (เปรี ยบเทียบ 9:10) ดังนั้น
ความตรงข้ามที่ พระเยซู นาเสนอก็ระหว่างหมู่บา้ นสองแห่ ง ณ ปลายทิ ศเหนื อของทะเล
กาลิลีและเมืองสองแห่ ง ณ ปลายทิศใต้ของทะเลตายคือ โสโดมและโกโมราห์ สิ่ งนี้ จดั ตั้ง
บางสิ่ งเกี่ ยวกับ การผนวก ส าหรับอิสราเอลเช่ นเดี ย วกับวาทศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทั้ง
โคราซิ นและเบธไซดาที่ ถูกใช้เป็ นตัวแทนสาหรั บ เมื องอื่ นเที่ คล้ายกันมากมายก็ได้รับ
พันธกิจของพระเยซูอย่างมาก
“ไทระและไซดอน” ซึ่ งเป็ นเมืองฟี นิ เซี ยสองเมืองบนชายฝั่ งเมดิ เตอเรเนี ยนได้ประสบกับ
การพิพากษาที่รุนแรงเนื่ องจากการปฏิเสธพระเจ้าและประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
อสย. 23:1-18; ยรม. 25:22; 47:4; อสค. 26:1—28:23; ยอล. 3:4-8; อมส. 1:9-10) การ
ตอบสนองของเมื อ งต่ า งชาติ ที่ ก บฏเหล่ า นี้ ในการเปรี ย บเที ย บกับ เมื อ งชาวยิ ว ที่ ไ ม่
ตอบสนองคงได้หนุ นใจผูอ้ ่ า นของพระกิ ตติ คุ ณของลู ก าผูท้ ี่ เป็ นพยานต่ อพวกต่ า งชาติ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นของพระเยซู ก็คือชะตาที่เลวร้ายจะมายังผูค้ นที่ปฏิ เสธการนาเสนอ
ความรอดของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 11:21-22) “การนัง่ บนขี้เถ้า” ในขณะที่สวมผ้า
กระสอบที่ ทาจากขนแพะหรื อ การนั่ง บน “ผ้ากระสอบ” แสดงถึ งความโศกเศร้ ามากที่
เชื่ อมโยงกับบาปในตะวันออกใกล้โบราณ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 21:27; โยบ 2:8; 42:6;
อสธ. 4:2-3; อสย. 58:5; ยนา. 3:6-8)
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“คาเปอรานาอุม” เป็ นศูนย์กลางของพันธกิ จของพระเยซู ในกาลิ ลี ในขณะที่ มนั ตอบสนอง
มากกว่านาซาเร็ ธ (4:23) มันก็ยงั คงตอบสนองน้อยกว่าที่มนั ควรได้ตอบสนองเมื่อพิจารณา
ถึงพยานที่มนั ได้รับ อย่างไม่สงสัยแล้วถ้อยคาของพระเยซู แห่ งการพิพากษามาจากการ
กล่าวโทษของพระเจ้าต่อความหยิง่ ของกษัตริ ยแ์ ห่งบาบิโลน (อสย. 14:13-15; เปรี ยบเทียบ
มธ. 11:23) เป็ นที่ชดั เจนว่าผูค้ นแห่ งคาเปอรนาอุมคาดหวังให้พระเจ้าที่จะปฏิบตั ิต่อพวก
เขาด้ ว ยความโปรดปรานที่ พิ เ ศษเพราะว่ า พระเยซู ไ ด้ ท าการอัศ จรรย์ม ากมายที่ นั่ น
(เปรี ยบเทียบ 13:26) พระเยซูกาลังพรรณนาถึง “เฮเดส” (คือ “ชีโอล” สถานที่แห่ งวิญญาณ
ที่จากไป) ในฐานะเป็ นสิ่ งตรงข้ามกับสวรรค์โดยตาแหน่ง เฮเดสเป็ นสถานที่ที่เชื่ อมโยงกับ
ความอับอายและการลงโทษ ส่ วนสวรรค์เป็ นสถานที่แห่ งความยินดีและพระพร พระเยซู
กาลังเปรี ยบเทียบความสู งของพระสิ ริกบั ความลึกของการเสื่ อม

ข้อ 13-15 จัดตั้งการกล่าวโทษของการปฏิ เสธพันธกิ จของสาวกสิ บเจ็ดคน ข้อความที่
รุ นแรงเหล่านี้ ช่วยให้พวกสาวกชื่ นชอบความสาคัญของภารกิจของพวกเขาขณะที่พวกเขา
ออกไป
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พระเยซู เพิ่มความสาคัญมากขึ้นแก่ภารกิ จของพวกเขาโดยการอธิ บายว่าการยอมรั บหรื อการ
ปฏิ เสธสาวกเจ็ดสิ บคนเทียบเท่ากับการยอมรั บหรื อการปฏิ เสธพระองค์เองและพระเจ้า
พระบิดา—“ผูห้ นึ่ง” ที่ทรง “ใช้” พระเยซูมา (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:40; มก. 9:37) พระเยซู
ให้สิทธิ อานาจแก่สาวกเหล่านี้ที่จะกระทาเพื่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 20:21)

การเดินอธิ ษฐานได้กลายมาเป็ นที่นิยมในบางส่ วนของคริ สต์ศาสนาเมื่อไม่นานมานี้ นี่ เป็ นการปฏิ บตั ิของ
การอธิ ษฐานขณะที่บุคคลหนึ่ งเดิ นรอบเเมืองซึ่ งตามปกติแล้วก็ขอให้พระเจ้าที่จะนาความรอดมายังผูค้ น
ของเมืองนั้น อย่างไม่สงสัยแล้ว สาวกเจ็ดสิ บคนอธิ ษฐานขณะที่พวกเขาปฏิ บตั ิการเดิ นทางทาภารกิ จของ
พวกเขา แต่พวกเขาก็ประกาศอีกด้วย พระองค์ไม่เพียงแต่บอกให้พวกเขาที่จะอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าที่จะทา
ให้ผูค้ นตอบสนอง แต่ที่จะประกาศข่า วประเสริ ฐแก่ พวกเขาอี กด้วย พระองค์ก็ไม่ไ ด้บอกให้พวกเขาที่
แค่จะออกไปและทาการดี เช่ นกัน การอธิ ษฐานเพื่อคนหลงหายและการประกาศแก่ คนหลงหายควรไป
ด้วยกันเมื่อใดก็ตามที่เป็ นไปได้
นี่ เป็ นการสิ้ นสุ ดการบรรยายสรุ ปของพระเยซู เกี่ ยวกับสาวกเจ็ดสิ บคนสาหรับภารกิ จที่พิเศษของพวกเขา
ลูกาไม่ได้บนั ทึกสิ่ งใดเกี่ ยวกับภารกิ จเอง ความเป็ นห่ วงของท่านคือคาแนะนาต่างเของพระเยซู และการ
ประยุกต์ใช้ได้ของสิ่ งเหล่านั้นกับผูอ้ ่านของท่านในแง่ของภารกิจของพวกเขา (กจ. 1:8)
4. ความยินดีของการมีส่วนร่ วม 10:17-20
ลูกาเน้นถึงความยินดีที่สาวกเจ็ดสบคนประสบจากการมีส่วนร่ วมในแผนการของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฟป.
1:3-5) อย่างที่เราได้สังเกตมาก่อน บ่อยครั้งแล้วลูกาอ้างอิงถึงความยินดีที่พระเยซูนามายังผูค้ น (เปรี ยบเทียบ
1:14, 46; 24:52; และข้ออื่นเ) ในแง่ของคาแนะนาที่เป็ นการเตรี ยมของพระเยซู (ข้อ 1-16) เราอาจได้
คาดหวัง ให้ส าวกเจ็ดสิ บ คนที่ จะรู้ สึ ก เป็ นทุ ก ข์และยินดี ที่ ป ระสบการณ์ น้ ันได้สิ้ นสุ ดลง อย่า งไรก็ ตาม
ตามปกติแล้วนัน่ ไม่ใช่ผลลัพธ์ของการรับใช้พระเยซู โดยไม่คานึ งถึ งความลาบากที่เกี่ ยวข้อง อย่างเช่ นใน
ส่ วนที่มาก่อนนั้น ลูกาก็จดจ่อที่ถอ้ ยคาของพระเยซูต่อผูส้ ่ งข่าวทั้งหลาย
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อย่างไม่สงสัยแล้ว สาวกเหล่านี้ ประสบกับการต่อต้านและการปฏิ เสธอย่างเดี ยวกันที่พระเยซู
ประสบ แต่อารมณ์ ที่ท่วมท้นของพวกเขาคือ “ความยินดี” (คากรี ก คาราส) พวกเขาได้
ประสบกับการช่ วยเหลื อและอานาจที่เหนื อธรรมชาติเพราะว่าพวกเขาวางใจและเชื่ อฟั ง
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (เปรี ยบเทียบ 9:1; มธ. 10:8) พวกเขายินดีอย่างเป็ นธรรมชาติโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการสาแดงออกที่น่าตื่นเต้นถึ งฤทธิ์ เดชของพระเจ้าที่ปรากฎชัดในการควบคุ ม
“พวกผี” ของพวกเขา พระเยซู ขบั ผีดว้ ยคาสั่ง แต่พวกสาวกของพระองค์จะต้องสั่งพวกผี
ในนามของพระเยซู กล่าวคือ บนพื้นฐานแห่งสิ ทธิ อานาจของพระองค์
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พระเยซู บรรยายถึงความอับอายของพวกผีของซาตานราวกับว่ามันเป็ นการกล่าวซ้ าถึง “การล้ม
ลงจากสวรรค์” อันแท้จริ งของซาตานที่ได้เกิดขึ้นก่อนการทรงสร้าง คาอธิ บายของอิสยาห์
ถึงการล้มลงของกษัตริ ยแ์ ห่ งบาบิโลนก็คล้ายกัน (อสย. 14:12) นักศึกษาพระคัมภีร์หลาย
คนเชื่ อว่าอิ สยาห์ อธิ บายถึ งการล้ม ลงของซาตาน แต่บริ บทโต้แย้งสาหรั บกษัตริ ยท์ ี่ เป็ น
มนุ ษย์ พระเยซู อาจได้พาดพิงถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ [617] อย่างไรก็ตาม พระองค์ดูเหมือน
จะได้อธิ บายถึง “การตก” หรื อความอับอายในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลจากการจานนของพวกผี
ต่อสิ ทธิ อานาจของพระองค์ นี่ก็เป็ นไปได้มากกว่าที่วา่ พระองค์อธิ บายถึงนิ มิตที่พระองค์มี
ซาตานจะประสบความอับอายที่คล้ายกันในอนาคตระหว่างความลาบากใหญ่ (วว. 12:710, 13) ณ ตอนปลายของความลาบากใหญ่ (วว. 20:2) และ ณ ตอนปลายของยุคพันปี (วว.
20:10) ชัยชนะของพระเยซู เหนื อซาตานให้เหตุผลแก่พระองค์เช่นเดียวกับพวกสาวกของ
พระองค์สาหรับการยินดี
“สาหรั บผูส้ ังเกตโดยทัว่ ไป ทุ กสิ่ งที่ ได้เกิ ดขึ้ นก็คือว่านักเทศน์ที่ขอทานจานวน
น้อยได้กล่ าวในเมื องเล็กเไม่กี่เมื องและได้รักษาคนไม่กี่คน แต่ในชัยชนะของ
ข่าวประเสริ ฐ ซาตานได้ประสบความพ่ายแพ้ที่น่าสังเกต” [618]
“ต่อขอบเขตที่ว่าแผ่นดิ นของพระคริ สต์ถูกสร้ างขึ้น ซาตานพร้ อมกับอานาจของ
มันก็ลม้ ลง...” [619]
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ฤทธิ์ เดชที่พระเยซู ได้มอบแก่สาวกเจ็ดสิ บคนที่จะหลี กพ้นการบาดเจ็บทางกายภาพก็คล้ายกับ
ความสามารถของพวกเขาที่ จ ะพิ ชิ ต ซาตานและพวกผี ข องมั น ในฝ่ ายวิ ญ ญาณ
(เปรี ยบเทียบ วว. 12:13-17) ดังนั้นการเชื่ อมโยงกับข้อก่อนหน้านั้นก็ชดั เจน บางที
พระเยซู อา้ งอิงถึง “งู” (“งูใหญ่”) และ “แมงป่ อง” ที่นี่เพราะว่าสองสิ่ งนี้ แสดงถึงศัตรู ฝ่าย
วิญญาณเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 3:15) ในอีกแง่หนึ่ ง ทุกวันนี้ บางที เรา ต้องถือถ้อยคา
ของพระองค์ในเชิ งเปรี ยบเที ยบแทนที่จะเป็ นตามตัวอักษร อย่างชัดเจนแล้ว นี่ เป็ นการ
ปกป้ องที่พิเศษซึ่ งพระเยซู ให้แก่พวกสาวกของพระองค์ระหว่างภารกิจนี้ พระเยซูอาจให้
มัน แก่ พ วกสาวกของพระองค์ อี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากการเป็ นขึ้ น จากตายของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ มก. 16:18) ข้อนี้ อยูใ่ น “การจบอันยาว” ที่ถูกโต้แย้งเกี่ ยวกับพระกิ ตติคุณ
ของมาระโก (16:9-20)

การปกป้ องพิเศษที่อธิ บายไว้ที่นี่เป็ นที่ชดั เจนว่าอยูแ่ ค่ช่วงเวลาสั้นเเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ
กจ. 28:1-6) พวกสาวกของพระเยซู ตั้งแต่ระยะเวลานั้นได้สิ้นสุ ด ได้ประสบกับการ
บาดเจ็บ ดังนั้นก็ เป็ นที่ ชัดเจนว่า มันเป็ นการจัดเตรี ย มที่ จากัดในแง่ ข องพันธกิ จที่ พิ เศษ
ของพวกสาวกและอัครทูตดั้งเดิมของพระเยซู แม้กระทัง่ ระหว่างยุคอัครทูต สาวกหลายคน
ไม่ได้หลีกหนีการบาดเจ็บหรื อความตาย (กจ. 7:60; 12:2; 2 ทธ. 4:20)
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ยิ่งใหญ่พอ เ กับชัยชนะเหนื อการบาดเจ็บและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนื อพวกผีเป็ นนั้น สาเหตุ
ใหญ่กว่าสาหรั บการยินดี คือความแน่ ใจของสาวกเจ็ดสิ บคนที่ ว่าพระเจ้าจะให้รางวัลแก่
พวกเขา ด้วยสวรรค์เองรวมถึ งรางวัลในสวรรค์ที่เพิ่มเติ มเข้ามา ในอี กนัยหนึ่ ง สาเหตุ ที่
ใหญ่กว่าของการยินดี ของพวกสาวกจะต้องไม่ ใช่ เป็ นฤทธิ์ เดชที่ สาแดงออกโดยการใช้
นามของพระเยซู ของพวกเขา แต่เป็ นการปรากฏของชื่ อ ของพวกเขา ในหนังสื อแห่ งชี วิต
ของพระเจ้า พระเจ้า ท าการบันทึ ก บรรดาผูท้ ี่ อุทิ ศตนต่ อ การมี ส่ ว นร่ วมในภารกิ จของ
พระองค์ การเปรี ยบเทียบของพระเยซูช่วยให้พวกสาวกถือรักษาพระพรของพระองค์ไว้ใน
มุมมองที่เหมาะสมของพวกเขา
ดู เ หมื อนจะมี ก ารบัน ทึ ก หลายอย่า งที่ พ ระเจ้า เก็ บ ไว้ใ นสวรรค์ มี หนัง สื อแห่ ง ผูม้ ี ชี วิ ต
กล่าวคือ บรรดาผูท้ ี่มีชีวติ อยูใ่ นโลกในปั จจุบนั (อพย. 32:32-33; ฉธบ. 29:20; สดด. 69:28;
อสย. 4:3) มีหนังสื อที่มีชื่อของผูห้ ลงหายและการกระทาของพวกเขาอีกด้วย (วว. 20:12)
มีหนังสื อที่มี “ชื่อ” ของผูเ้ ลือกสรร (“หนังสื อแห่ งชี วิต”) ในมัน (ดนล. 12:1; วว. 13:8;
17:8; 20:15; 21:27) เป็ นที่ชดั เจนว่าหนังสื อเล่มที่สี่มี “ชื่อ” ของบรรดาผูต้ ิดตามที่สัตย์ซื่อ
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (มลค. 3:16; ฟป. 4:3; ฮบ. 12:23; วว. 3:5) ในแง่ของบริ บท เป็ นที่
ชัดเจนว่าเป็ นบันทึกสุ ดท้ายนี้ที่พระเยซูอา้ งถึงที่นี่ อย่างชัดเจนแล้ว พระเจ้าไม่ตอ้ งการแผ่น
หิ นตามตัวอักษรที่จะเขียนบันทึกต่างเไว้ในเนื่ องจากว่าพระองค์ทรงรู ้ทุกเสิ่ ง “บันทึกไว้
ในหนังสื อ” เป็ นแนวทางในเชิงเปรี ยบเทียบถึงการกล่าวว่าพระองค์ทรงจดจา

ส่ วนทั้ง หมดนี้ ก ล่ าวถึ งความยินดี ที่ พวกสาวกผูม้ ี ส่วนร่ วมในภารกิ จของพระเจ้าที่ มี สาหรั บ พวกเขานั้น
ประสบ เหตุ ผลที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดและพื้นฐานมากที่ สุดสาหรั บการยินดี สาหรั บสาวกคนใดเคื อ ความรอด
ส่ วนตัว ของเขาหรื อของเธอ กระนั้นก็มีความยินดีเพิ่มเติมสาหรับพวกสาวกผูม้ ีส่วนร่ วมในแผนการของ
พระเจ้าและทาให้น้ า พระทัยของพระองค์ในโลกก้าวหน้าไป มันเกี่ ย วข้องกับ การเห็ นการชมก่ อนของ
ชัยชนะสุ ดท้ายเหนืออานาจต่างเของความชัว่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:18) ความยินดีน้ ี เป็ นมากกว่าการชดเชย
การลิ ดรอนและการปฏิ เสธที่ ก ารเป็ นสาวกทาให้พวั พัน พวกสาวกที่ ไม่ มีส่ วนร่ วมก็ไ ม่รู้สิ่งใดเกี่ ย วกับ
ความยินดีน้ ี

5. ความยินดีของความเข้ าใจ 10:21-24
เหตุการณ์ น้ ี ตามหลังเหตุการณ์ที่มาก่อนทันที (ข้อ 21) หัวข้อความยินดีก็ดาเนิ นต่อไป และส่ วนเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่างเและรางวัลต่างเของการเป็ นสาวกก็ไปถึงจุดสู งสุ ดของมันที่นี่ พระเยซู แสดงออกถึ ง
ความยินดีของพระองค์ต่อ “พระบิดา” ด้วยการอธิ ษฐานเพื่อการเปิ ดเผยแก่พวกสาวก (“พวกทารก”) ถึงสิ่ งที่
พวกเขาได้เรี ยนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชัยชนะของพระเยซู เหนื อซาตาน การเข้าใจนี้ จดั ตั้งสิ ทธิ พิเศษที่พระเยซู
ชี้แก่พวกเขา
สองส่ วนของส่ วนนี้ปรากฏในที่อื่นเในพันธกิจของพระเยซู (ข้อ 21-22 ใน มธ. 11:25-27, และข้อ 23-24 ใน
มธ. 13:16-17) สิ่ งนี้บ่งบอกว่าพระเยซูกล่าวสิ่ งนี้มากกว่าหนึ่งโอกาส
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บทบาทของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในพันธกิ จของพระเยซู เป็ นความสนใจที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ ง
ของลูกา การบันทึกเกี่ยวกับการอธิ ษฐานที่คล้ายกันใน มัทธิ ว 11:25-26 ขาดการอ้างอิงถึง
ความยินดี และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ วลี “เปรมปรี ด์ ิ ...ในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (NASB)
บางที ห มายถึ ง ว่ า พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ เป็ นแหล่ ง แห่ ง ความเปรมปรี ดิ์ ของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ กจ. 13:52) พระองค์ มอบมันแก่พระเยซู ข้อความนี้เสริ มกาลังพลังของสิ่ งที่
พระเยซู ดาเนิ นการที่จะกล่าว สมาชิ กทั้งสามของตรี เอกภาพปรากฏในข้อนี้ พระบุตรที่
ได้รับ ฤทธิ์ เดชโดยพระวิ ญญาณก็ ก ล่ า วต่ อ พระบิ ดาของพระองค์ สิ่ ง นี้ เช่ นกันชี้ ไปยัง
ข้อความที่สาคัญอย่างมากที่จะติดตาม
พระเยซู สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับบางสิ่ งที่พระบิดาได้ทา พระองค์กล่าวต่อพระเจ้าอย่าง
สนิทสนมในฐานะ “พระบิดาของข้าพระองค์” (คากรี ก พาเทอร์ ซึ่ งเป็ นความเท่ากันของ
อับบา ของอารเมค เปรี ยบเทียบ 11:2) ชื่อเรี ยก “ผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งฟ้ าสวรรค์และโลก” เป็ นชื่อ
เรี ยกโดยทัว่ ไปสาหรับพวกยิวที่จะใช้ มันมาจาก ปฐมกาล 14:19 และ 22 และมันดึงความ
สนใจไปยัง อธิ ป ไตยของพระเจ้า การพาดพิ ง นี้ เหมาะสมเมื่ อพิ จารณาถึ ง สิ่ งที่ พ ระเยซู
ขอบพระคุ ณพระเจ้า เพื่ อ บางที พ ระเยซู หมายถึ ง ว่า พระองค์ส รรเสริ ญพระเจ้า ที่ แม้ว่า
พระองค์ได้ “ซ่ อน” ข่าวประเสริ ฐแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้าจากคน “ฉลาด” อย่างไรก็ตาม
พระองค์ได้ “เปิ ดเผย” มัน “แก่พวกทารก” คือ คนยากจน คนไร้ การศึกษาและคนถ่อมใจ
(เปรี ยบเทียบ 1:48-55; 8:10; 1 คร. 1:18-31)
ประโยคสุ ดท้ายของข้อ 21 เป็ นที่ชดั เจนว่าหมายถึง: “ถูกแล้ว ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์
สรรเสริ ญพระองค์เพราะว่านี่เป็ นน้ าพระทัยของพระองค์ (และข้าพระองค์เห็นด้วยกับมัน)”
คนฉลาดและคนมีปัญญาที่พระเยซูมีในความคิดบางทีเป็ นพวกผูน้ าทางศาสนาชาวยิวและ
พวกทารกเป็ นพวกสาวกของพระองค์ พระเยซูเปรมปรี ด์ ิในสิ ทธิ พิเศษที่สาวกเหล่านี้ ได้รับ

เกี่ ย วกับ การเข้า ใจแนวทางต่ า งเของพระเจ้า ขณะที่ พ วกเขามี ส่ วนร่ วมในภารกิ จ ของ
พระองค์
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ในเบื้องต้นข้อนี้ ดูเหมือนที่จะเป็ นข้อความต่อพวกสาวก แทนที่จะเป็ นการดาเนิ นต่อไปแห่ งการ
อธิ ษฐานของพระเยซู แต่ขอ้ 23 ระบุอย่างเจาะจงถึ งการเริ่ มต้นแห่ งถ้อยคาของพระองค์
“ต่อพวกสาวก” ดังนั้นบางทีเราควรเข้าใจข้อ 22 ในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการอธิ ษฐาน
ของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู กล่าวคาเหล่านี้ เพื่อผลประโยชน์ของพวกสาวกมาก
เท่ากับเพื่อผลประโยชน์ของพระบิดาของพระองค์
“สิ่ งสารพัด” ที่นี่บางทีรวมถึงการเปิ ดเผยของพระเจ้าและอานาจของพระเจ้าเมื่อพิจารณาถึง
บริ บท อนุประโยคที่สองและที่สามบ่งชี้วา่ “พระบิดา” และ “พระบุตร” รู ้จกั ซึ่ งกันและกัน
อย่ างสมบูรณ์ ดังนั้น “พระบุตร” เท่านั้นสามารถ “เปิ ดเผย” พระบิดาได้ มีสองเหตุการณ์
เท่านั้นที่ ผเู ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณสัมพันธ์ บนั ทึ กไว้ที่ซ่ ึ งพระเยซู อา้ งอิ งถึ งพระองค์เองว่าเป็ น
“พระบุตร” (มธ. 11:27 ซึ่ งเป็ นตอนที่เหมือนกันกับตอนนี้ และ มก. 13:32) แต่ยอห์นบันทึก
เหตุการณ์หลายอย่างเช่นนั้น พระเยซู สรุ ปโดยการกล่าวว่าพระบุตรให้ความรู ้ถึงพระบิดา
ตามน้ าพระทัยของพระบุตร โดยการกล่าวสิ่ งเหล่านี้ พระเยซูก็อา้ งถึงการมีความสัมพันธ์ที่
เฉพาะกั บ พระบิ ด าและที่ จ ะเป็ นผู ้ก ลางเดี ย วแห่ ง ความรู ้ ถึ ง พระเจ้ า แก่ ม นุ ษ ยชาติ
(เปรี ยบเทียบ 4:32; 1 ทธ. 2:5)
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ตอนนี้ พ ระเยซู กล่ า วต่อสาวกเจ็ดสิ บคนโดยตรง และแสดงความยินดี ต่อพวกเขาในการมี
ส่ วนร่ วมในการเปิ ดเผยนี้ พระพรที่พวกสาวกที่ถ่อมใจประสบก็ตรงข้ามกับการพิพากษา
ที่คนหยิ่งผูไ้ ม่นบั ถือความรู ้และฤทธิ์ เดชที่พระเยซู เปิ ดเผยจะประสบ (เปรี ยบเทียบ 13-15;
1:52-55; 6:20-26; 1 คร. 2:9-10) บรรดาผูท้ ี่เห็นสิ่ งต่างเที่สาวกเหล่านี้ เห็นก็ “เป็ นสุ ข”
หรื อรุ่ งเรื อง สิ่ งที่พวกเขาเห็นคือหมายสาคัญต่างเที่วา่ พระเมสสิ ยาห์ได้มาถึงและแผ่นดิน
ของพระองค์มาใกล้แล้ว (ข้อ 17)
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โดยพื้นฐานแล้ว “พวกผูเ้ ผยพระวจนะ” มองไปข้างหน้ายังความสาเร็ จของสิ่ งต่างเที่พวกเขาได้
พยากรณ์ไว้ (1 ปต. 1:10-12) “กษัตริ ยห์ ลายองค์” บางทีแสดงถึงคนที่สาคัญที่สุดแห่ งสมัย
ของพวกเขา แม้กระทัง่ พวกเขา พร้อมกับความได้เปรี ยบทั้งหมดของพวกเขาก็ไม่สามารถ
“เห็น” และ “ได้ยนิ ” สิ่ งที่พวกสาวกที่ถ่อมใจของพระเยซูสามารถเห็นและได้ยิน สิ่ งที่พวก
เขาเห็นคือหมายสาคัญต่างเแห่ งการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์ และสิ่ งที่พวกเขาได้ยินคือ
ข่าวดีที่วา่ แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว

คาสอนของพระเยซู ในส่ วนนี้ ยกย่องสิ ทธิ พิเศษของการเป็ นสาวกของพระองค์ บ่อยครั้ งอย่างมากที่ความ
รับผิดชอบต่างเของการเป็ นสาวกทาให้การติดตามพระเยซู ดูเหมือนคุ กคามและไม่ดึงดูดใจอย่างมาก แต่
รางวัลต่างเของการเป็ นสาวกก็มีค่าเกินกว่าราคาต่างเของมันอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ รม. 8:18) ในแง่ของ
การเปิ ดเผยนี้ พวกสาวกของพระเยซู ควรรู ้สึกได้รับการหนุ นใจที่จะมีส่วนร่ วมอย่างสุ ดใจและอย่างเต็มที่ใน
ภารกิจของพระเจ้าที่มีสาหรับพวกเขา สาหรับเราแล้วนัน่ หมายถึงการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการพระมหาบัญชา (24:44-49)
ข. ความสั มพันธ์ ต่าง ๆของพวกสาวก 10:25-11:13
เหตุการณ์ ท้ งั สามที่ประกอบเป็ นส่ วนนี้ ท้ งั หมดก็เกี่ยวข้องกับลักษณะที่หลากหลายของชี วิตของพวกสาวก
ลูกาดาเนินการที่จะจดจ่อที่คาสอนของพระเยซูในเรื่ องการเป็ นสาวกต่อไปโดยการเลือกเนื้ อหาของพระองค์
เหตุการณ์ท้ งั สามก็เฉพาะต่อพระกิตติคุณของลูกา แม้วา่ อีกครั้งหนึ่ งก็มีหลักฐานที่วา่ พระเยซู สอนบทเรี ยนที่
คล้ายเกันและทาการกล่าวข้อความที่คล้ายเกัน ณ เวลาอื่นเที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นเบันทึกในบริ บท
อื่นเ
1. ความสั มพันธ์ ของพวกสาวกต่ อเพือ่ นบ้ านของพวกเขา 10:25-37
คาถามที่ผเู้ ชี่ ยวชาญบัญญัติถามพระเยซู ได้จดั เตรี ยมโอกาสสาหรับบทเรี ยนนี้ พระเยซู ได้ตอบ แต่จากนั้นก็
ติดตามผลคาตอบของพระองค์ดว้ ยคาอุปมาที่เป็ นจุดสู งสุ ดของคาสอนของพระองค์ในหัวข้อนี้ คาอุปมานั้น
ขยายพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่อนั ดับสอง (ข้อ 27) แต่มนั ไม่พอแค่ที่จะ รู้ สิ่ งที่ถูกต้องที่จะทา บุคคลหนึ่ งต้อง
ทามัน คาสอนที่ตามหลังคาอุปมานี้ (10:38-11:13) ในขณะที่ไม่ถูกกล่าวต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติน้ นั ก็อธิ บาย
ถึงพระบัญญัติที่ยงิ่ ใหญ่อนั แรก (ข้อ 27) ส่ วนปั จจุบนั นี้ ย้ าเตือนผูอ้ ่านถึงความจงรักภักดีของพระเยซู ที่มีต่อ
พระคัมภี ร์ภาคพันธสัญญาเดิ มอีกด้วยซึ่ งพระองค์ถือว่ามีสิทธิ อานาจ ดังนั้นมันทาให้ถ้อยคาแต่ก่อนของ
พระเยซูเกี่ยวกับพระองค์ที่เปิ ดเผยพระบิดา (ข้อ 22) สมดุลกับความสาคัญของพระคัมภีร์ในกระบวนการนั้น
คาถามของผู้เชี่ ยวชาญบัญญัติและคาตอบของพระเยซู 10:25-29
เหตุการณ์ที่มาระโกบันทึกใน มาระโก 12:28-34 ก็ค่อนข้างคล้ายกับเหตุการณ์น้ ี แต่ความแตกต่างทั้งหลาย
ในการบันทึกนั้นก็ช้ ี ไปยังสองเหตุการณ์ที่แยกกัน ในแง่ของคาถามนี้ มันก็ง่ายที่จะเห็นว่าผูค้ นอาจได้ถาม
มันจากพระเยซูในเวลาที่แตกต่างกันมากมายอย่างไร ยิ่งกว่านั้น คาถามที่เฉพาะนี้ เป็ นความห่ วงใยที่ยิ่งใหญ่
ของพวกธรรมาจารย์ผไู ้ ด้ศึกษาธรรมบัญญัติโดยอาชี พ ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ บันทึกบทเรี ยน
เดี ย วกัน สองครั้ ง ในพระคัม ภี ร์ ก็ เ ป็ นพยานต่ อ ความยิ่ ง ใหญ่ ข องพระองค์ ใ นฐานะเป็ นพระอาจารย์
เนื่องจากว่าบรรดาอาจารย์ที่ยงิ่ ใหญ่กล่าวซ้ าพวกเขาเองอย่างจงใจ

“… ในศตวรรษแรกของคริ สตศักราช ในปาเลสไตน์น้ นั วิธีเดียวของการประกาศความคิดต่างเที่
ยิง่ ใหญ่คือที่จะกล่าวซ้ าความคิดเหล่านั้นด้วยคาพูดหรื อคาเทศนา”[620]
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติ (พวกธรรมาจารย์) เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในธรรมบัญญัติของโมเสส คากรี กที่
แปลว่า “ทดสอบ” (เอคไพราดซอน) ไม่ จ าเป็ นที่ จ ะบ่ ง บอกถึ ง ความเป็ นปรปั ก ษ์
(เปรี ยบเทียบ 4:12) ชายคนนั้นอาจได้ตอ้ งการความคิดเห็ นของพระเยซู เขากล่าวต่อ
พระเยซูในฐานะเป็ นอาจารย์หรื อรับบี ชื่อเรี ยกนี้ไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับแรงจูงใจของเขา แค่
ที่วา่ เขามองพระเยซูวา่ น้อยกว่าผูเ้ ผยพระวจนะ พระเมสสิ ยาห์หรื อพระเจ้า เขาทึกทักเอาว่า
ผูค้ นจาต้องทาบางสิ่ งเพื่อจะได้รับชี วิตนิ รันดร์ (เปรี ยบเทียบ 18:18) คาว่า “รับมรดก” มี
ความสาคัญที่ เฉพาะสาหรับผูอ้ ่านชาวยิวที่ แยกแยะวิธีที่พิเศษของการได้รับชี วิตนิ รันดร์
(เปรี ยบเทียบ มธ. 5:5; 19:29; 25:34) อย่างไรก็ตาม ผูอ้ ่านชาวต่างชาติผซู้ ่ ึ งลูกาเขียนถึงคง
ได้ถือมันว่าเหมือนกับ การได้ รับ ชีวิตนิรันดร์ (เปรี ยบเทียบ มก. 10:17) “ชีวิตนิรันดร์ ”
เป็ นความเท่ า กั น ของความรอดฝ่ ายวิ ญ ญาณและรวมถึ ง ทางเข้ า ไปสู่ แ ผ่ น ดิ น ของ
พระเมสสิ ยาห์
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แทนที่จะตอบคาถามของผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติท ันที พระเยซู ก็นาเขาไปสู่ สิทธิ อานาจที่ท้ งั สอง
ยอมรั บ คื อ พันธสั ญญาเดิ ม ยิ่ง กว่า นั้น โดยการถามคาถามตอบโต้น้ ี พระเยซู ก็ท าให้
พระองค์เองอยู่ใ นตาแหน่ งของการประเมิ นค าตอบของผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติแทนที่ จะให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติประเมินคาตอบของพระองค์
“หลายคนถามค าถามที่ ดี ต่า งเพร้ อมกับ การออกแบบที่ จะ แก้ ตั ว พวกเขาเอง
แทนที่จะ บอก พวกเขาเอง ที่จะแสดงถึ งสิ่ งที่ดีในพวกเขาอย่างเย่อหยิ่งแทนที่จะ
เห็นสิ่ งที่แย่ในพวกเขาอย่างถ่อมใจ”[621]

10:27-28

ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติน้ ี ให้คาตอบเดี ยวกันอย่างแท้จริ งที่พระเยซู เองให้แก่ คาถามเดี ยวกันในอี ก
โอกาสหนึ่ง (มธ.. 22:37-40; มก. 12:29-31)
“ที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่ได้หมายถึ งที่จะรักคนอื่นมากเท่ากับที่คุณ
รักตนเองแต่หมายถึงที่จะรักเพื่อนบ้าน ในแนวทางที่คุณจะ รักตัวคุณเอง การเรี ยก
คื อ ที่ จ ะประพฤติ ต่ อ คนอื่ น ด้ว ยการพิ จ ารณาและความห่ ว งใยอย่า งเดี ย วกัน ที่
ตามปกติแล้ว (และอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ส่วนใหญ่) บุคคลหนึ่งแสดง
เกี่ยวกับสวัสดิภาพของเขาเอง (เช่น อฟ. 5:29)”[622]

พระเยซูยนื ยันว่าผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติน้ นั ได้ตอบอย่างถูกต้อง (คากรี ก ออร์ ธอส ที่ซ่ ึ งเราได้รับ
คาว่า “ออร์ โธดอค” มาจาก) อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม พระองค์ดาเนิ นการที่จะเตือน
ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติต่อไปว่าเขาจาเป็ นต้องมีการยินยอมที่เต็มใจกับธรรมบัญญัติเพื่อจะได้รับ
ชีวิตนิ รันดร์ —ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้ พระเยซู อา้ งธรรมบัญญัติเพื่อที่จะทาให้ประเด็นนี้ ชดั เจน
(ลนต. 18:5)
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติตระหนักว่าวิธีเดียวที่เขาอาจบรรลุขอ้ เรี ยกร้องของธรรมบัญญัติคือที่จะจากัด
ข้อเรี ยกร้ องของมัน เขาควรได้ย อมรั บ การไร้ ค วามสามารถของเขาที่ จะถื อรั ก ษาค าสั่ ง
เหล่ านี้ และถามพระเยซู ถึงสิ่ งที่เขาควรทา ตรงกันข้าม เขาพยายามที่จะ “แก้ตวั ” เขาเอง
(คือ ที่จะป่ าวประกาศว่าตัวเขาเองชอบธรรม) โดยการจากัด (นิ ยามใหม่) ข้อเรี ยกร้องของ
ธรรมบัญญัติ และจากนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาได้บรรลุขอ้ เรี ยกร้องที่จากัดไว้
ค าถามของเขาจัดตั้ง ความแตกต่ า งระหว่า งเพื่ อนบ้า นและคนที่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อนบ้า น ค าว่า
“เพื่อนบ้าน” (คากรี ก เพลซิ ออน) หมายถึ งบุคคลหนึ่ งที่อยู่ใกล้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 7:27)
คาฮีบรู ที่แปลว่า รี อา หมายถึงบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ ึ งใครคนหนึ่งมีบางสิ่ งที่ทาด้วย พวกยิวแปลคา
นั้นในแง่จากัดเพื่อจะหมายถึงเพื่อนชาวยิวหรื อใครคนหนึ่งอยูใ่ นชุ มชนทางศาสนาเดียวกัน
อย่างเจาะจงแล้วพวกเขากันชาวสะมาเรี ยและชาวต่างชาติไปจากประเภทนี้[623]
“ถ้ามีเพื่อนบ้านที่ขา้ พเจ้าต้องรัก นอกจากนี้ ยงั มีคนที่ไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ขา้ พเจ้าไม่
จาเป็ นต้องรัก ไหม? ข้าพเจ้าจะต้องรักทุกเคนไหม? ข้าพเจ้าจะขีดเส้นที่ไหน?
… ค าถามเหล่ า นี้ แทบจะไม่ เกี่ ย วข้องกันเลยในโลกที่ที่ ‘ความเหนื่ อยล้าทาง
ความเมตตา’ ไปถึงสัดส่ วนที่ระบาด”[624]

คาอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี 10:30-37
พระเยซู เล่าคาอุปมานี้ เพื่อจะแก้ไขการเข้าใจผิดของผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติเกี่ยวกับใครที่เป็ นเพื่อนบ้านของเขา
และเพื่อจะอธิ บายถึ งหน้าที่ของเขาต่อเพื่อนบ้านของเขา[625] นอกจากนั้น พระเยซู ตอ้ งการให้ผเู้ ชี่ ยวชาญ
บัญญัติน้ ีที่จะเห็นว่าเขารู ้สึกบกพร่ องมากแค่ไหนเกี่ยวกับการถือรักษาธรรมบัญญัติ เพื่อว่าเขาจะตระหนักถึง
ความจาเป็ นของเขาที่มีต่อความชอบธรรมที่ได้รับมา
“ฉากคาอุปมานี้ ให้ความสนใจกับเพื่อนบ้านครึ่ งหนึ่ งของคาสั่งที่จะรักพระเจ้าและเพื่อนบ้านของ
ข้อ 25-28 ข้อ 38-42 จะให้ความสนใจพระเจ้าครึ่ งหนึ่งของคาสัง่ นั้นอย่างทางอ้อมมากขึ้น”[626]
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“ชาย” คนหนึ่งที่นี่อาจเป็ นบุคคลจริ งและเหตุการณ์ที่พระเยซู อ ธิ บายคงได้เกิ ดขึ้นอย่างแท้จริ ง
กระนั้นข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซูเล่าเรื่ องนี้อย่างที่พระองค์เล่าซึ่ งคล้ายกับคาอุปมาเรื่ องอื่นเก็

ได้นานัก ศึ กษาส่ วนใหญ่ ของพระคัมภี ร์ตอนนี้ ที่ จะสรุ ป ว่าพระองค์ประดิ ษฐ์ม นั ขึ้ นเพื่ อ
จะสอนบทเรี ยน
พระเยซู ละเชื้ อชาติและอาชี พของชายคนนั้นไว้โดยไม่ระบุรายละเอี ยด แม้ว่าผูฟ้ ั งของ
พระองค์คงได้ทึกทักเอาว่าเขาเป็ นคนยิว ถนนทะเลทรายที่ยาว 17 ไมล์ที่ลงมาประมาณ
3,000 ฟุต “จากเยรู ซาเล็มไปยังเยรี โค” ก็ไม่ปลอดภัย คดเคี้ยวและเป็ นสถานที่ที่ไปบ่อย
อันชื่นชอบของพวกโจร [627] เสื้ อผ้าเป็ นของใช้ที่มีค่าในสังคมของพระเยซูและข้อเท็จจริ ง
นี้ บ างที ก็ อธิ บ ายว่า ท าไมโจรได้ยึด เสื้ อ ผ้า ของชายคนนั้นไป บางที ช ายคนนั้นต่ อ ต้า น
ผูโ้ จมตี ของเขาซึ่ ง คงได้เป็ นการตอบสนองโดยทัว่ ไปและประสบกับการทุ บตี ที่ ใกล้ถึ ง
แก่ชีวติ
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พระเยซูอธิ บายว่า “บังเอิญ” มี “ปุโรหิต” ที่ทาการเดินทางซึ่ งนาเขาไปสู่ การติดต่อกับเหยื่อผูโ้ ชค
ร้ายนั้น ข้อเท็จจริ งนี้ ไม่ได้แก้ตวั ถึงความล้มเหลวของปุโรหิ ตที่จะแสดงถึงความรัก แต่มนั
อาจบ่งบอกว่าจากมุมมองของปุโรหิ ตนั้นการค้นพบของเขาเป็ นการบังเอิญ พระเยซู เพียง
แค่บรรยายถึงการกระทาที่ไม่มีความรักของปุโรหิ ต (“ก็เดินเลยไปเสี ยอีกฟากหนึ่ ง”) โดย
ปราศจากการทาให้เรื่ องราวซับซ้อนด้วยแรงจูงใจของเขา เนื่ องด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ
เหตุ ผลก็ไ ม่ส าคัญ ปุ โรหิ ตนั้นก็ล้มเหลวที่ จะกระทาด้วยความรั ก แม้ว่า ความมีมารยาท
โดยทัว่ ไปเรี ยกร้องให้เขาหยุดและให้การช่วยเหลื อ อย่างไรก็ตาม จากทุกคนนั้น ปุโรหิ ต
ควรได้สาแดงความเมตตาสงสาร เขาปรนนิ บตั ิใน “อาชี พการช่ วยเหลื อ” และเขามีการ
เกี่ยวข้องบ่อยเกับพระคัมภีร์และข้อเรี ยกร้องต่างเของพระคัมภีร์ ยิ่งกว่านั้น เมื่อไม่นานนี้
ปุ โ รหิ ต นี้ คงได้ อ ยู่ ใ นเยรู ซ าเล็ ม ซึ่ งเป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางของการนมัส การและอิ ท ธิ พ ล
ฝ่ ายวิญญาณ
“ตามธรรมเนี ยมยิว ครึ่ งหนึ่ งของแต่ละ 24 “กลุ่ม” ที่ซ่ ึ งพวกปุโรหิ ตถูกแบ่งไปสู่
นั้นก็เป็ นผูอ้ าศัยที่ถาวรในเยรู ซาเล็ม ส่ วนที่เหลื อก็กระจัดกระจายไปทัว่ แผ่นดิ น
มีการเพิ่มเติ มว่าประมาณครึ่ งหนึ่ งของอันหลังได้ต้ งั รกรากในเยรี โคและมี นิสัย
ของการให้ก ารสนับ สนุ นที่ จาเป็ นแก่ พี่น้องของพวกเขาในขณะที่ ท าหน้าที่ ใ น
เยรู ซาเล็ม”[628]
“เยรี โคซึ่ งเป็ นเมื องที่ ส องของยูเดี ยก็เป็ นเมื องแห่ ง ปุ โรหิ ตและเลวีและพวกเขา
หลายพันคนอาศัยอยูท่ ี่นนั่ ”[629]
เนื่ องจากว่า “ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติ” บ่อยครั้งแล้วเป็ น “ปุโรหิ ต” ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติน้ ี อาจได้
เห็นตัวเขาเองในตัวละครนี้ในคาอุปมาของพระเยซู [630]
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“คนเลวี” ท าซ้ า การกระท าของปุ โรหิ ต นั้น เขาเป็ นบุ คคลที่ เป็ นไปได้น้อยที่ จะเสนอการ
ช่วยเหลือเนื่ องจากหน้าที่ของเขาซึ่ งทึกทักเอาว่าเขาได้บรรลุมนั แล้วนั้นก็เกี่ยวข้องกับการ
ช่ วยเหลื อพวกปุ โรหิ ตในเรื่ องราวทางโลกที่ เกี่ ย วข้องในการนมัส การ โดยการละเว้น
แรงจูงใจของเขา อี กครั้ งหนึ่ งพระเยซู ก็จดจ่อความสนใจไปที่ การกระทาที่ ไม่มีความรั ก
ของชายคนนั้น
“… พวกเลวี … ไม่มีเสื้ อผ้านักบวชเลย [เมื่อพวกเขาช่วยเหลือพวกปุโรหิ ตในการ
ปรนนิบตั ิในพระวิหาร] แต่สวมใส่ ผา้ ลินินสี ขาวเท่านั้น (2 พศด. 5:12) …”[631]
“การเกี่ยวข้องกับ ‘บุคคลที่มีปัญหา’ บ่อยครั้งทาให้เราพัวพันในสถานการณ์ต่างเ
ที่น่าอับอาย ยุง่ ยากและแม้กระทัง่ อันตราย....
“มันเป็ นความกลัวสาหรับความปลอดภัยของเขาเอง (พวกโจรอาจยังอยูใ่ นบริ เวร
ใกล้เคียง) ความกลัวเกี่ยวกับความเป็ นมลทิน ความกลัวแห่ งการพัวพันหรื อเปล่า?
ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลอะไรก็ตาม เขาก็ ‘เดินเลยไปเสี ยอีกฟากหนึ่ง’ เช่นกัน” [632]

10:33-35 “ชาวสะมาเรี ย” เป็ นผูท้ ี่เป็ นไปได้นอ้ ยที่สุดของผูเ้ ดินทางสามคนที่จะเสนอการช่วยเหลือ กระนั้น
เขาก็ได้ทา (เปรี ยบเทียบ 9:52) โดยการวาง “ชาวสะมาเรี ย” ไว้ในตาแหน่งที่เน้นแรกใน
ประโยคกรี ก พระเยซูก็เน้นถึงความตรงข้ามระหว่างเขาและคนเดินทางอีกสองคน “ความ
เมตตาสงสาร” ที่เขารู้สึกได้พิชิตอคติทางเชื้ อชาติใดเที่เขาอาจได้รู้สึกต่อพวกยิว พระเยซู
อธิ บายถึ งท่าทีของเขา แต่ไม่ใช่ แรงจูงใจอื่ นเของเขาว่าไม่เกี่ ยวข้องอี กครั้ งหนึ่ ง ความ
เมตตาสงสารของชาวสะมาเรี ยตรงข้ามกับความอามหิ ตของปุโรหิ ตและคนเลวีต่อหนึ่ งใน
“เพื่อนบ้าน” ของพวกเขาเอง ความเมตตาสงสารของเขานาชาวสะมาเรี ยที่จะทาการเพื่อ
จะช่ วยเหลื อคนที่ ทุกข์ยาก “น้ ามัน” บรรเทาความเจ็บปวดของบาดแผลของเหยื่อ และ
“เหล้าองุ่น” ทาให้บาดแผลไม่ติดเชื้ อ [633] สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการรักษาของครัวเรื อนสาหรับ
บาดแผล[634] แม้วา่ สิ่ งเหล่านั้นไม่ถูก [635]
ความรั ก ของของชาวสะมาเรี ยก็ ชั ด เจนในความเต็ ม ใจของเขาที่ จ ะท าให้ เ ขาเอง
ไม่สะดวกสบาย และในการทาการเสี ยสละที่ใจกว้างและมีราคาสาหรับผลประโยชน์ของ
อีกคนหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 2 พศด. 28:8-15) ความจริ งใจแห่ งความรักของเขาก็ชดั เจน
จากการจัดเตรี ยมการดูแลเพิ่มเติมของเขาใน “วันถัดไป” (ข้อ 35) มันใช้หนึ่งในสิ บสอง
ของเดนาริ อ ัน ที่ จ ะด าเนิ นชี วิ ตในวัน หนึ่ ง ดัง นั้นของขวัญ ของชาวสะมาเรี ย ก็ ม ากกว่า
ความจาเป็ นของชายคนนั้นหลายเท่า [636]
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จากนั้นพระเยซูประยุกต์ใช้คาสอนของคาอุปมานี้กบั ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติน้ นั โดยการถามเขาว่า ใน
สามคนที่เดิ นทางไปมานั้น “คนไหน” ประพฤติดงั เช่ นเพื่อนบ้าน พระองค์กลับคาถาม
ดั้งเดิมของผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติน้ นั (ข้อ 29) และจดจ่อความสนใจที่ที่มนั ควรเป็ นไปที่บุคคล
ที่แสดงถึ งความรักแทนที่จะเป็ นบุคคลที่รับมัน ปุโรหิ ตและคนเลวีได้หลี กเลี่ ยงการ
ปนเปื้ อนและความไม่สะอาดทางพิธีกรรม ในขณะที่ ชาวสะมาเรี ยได้สัมผัสมัน กระนั้น
ชาวยิวสองคนไม่ได้แสดงถึงความเมตตาสงสาร ส่ วนเพื่อนบ้านแท้ได้แสดงถึง
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คาตอบต่อคาถามของพระเยซู ก็เรี ยบง่ายและชัดเจน ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติน้ นั ดูเหมือนจะได้เข้าใจ
ประเด็นของคาอุปมานั้น เพราะว่าเขาไม่ได้บรรยาย “เพื่อนบ้าน” แท้วา่ เป็ น “ชาวสะมาเรี ย”
แต่เป็ น “คนนั้นแหละที่แสดงความเมตตา” ในอีกด้านหนึ่ ง เขาอาจได้หลีกเลี่ยงการใช้คา
ว่า “ชาวสะมาเรี ย ” เนื่ องจากความรังเกี ยจ การแสดงความเมตตาเป็ นประเด็นหลักไม่ใช่
สัญชาติของเพื่อนบ้าน การพิจารณาทางเชื้อชาติและศาสนาไม่เกี่ยวข้อง
พระเยซูจบการเผชิ ญหน้าโดยการสั่งให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติน้ นั ที่จะเริ่ มต้นทาตามแบบอย่าง
ของชาวสะมาเรี ย นี่ คื อ สิ่ ง ที่ เ ขาจ าเป็ นต้อ งท าถ้า เขาต้อ งการที่ จะ ได้ รับ ชี วิตนิ รั น ดร์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 25) ถ้าเขาปฏิบตั ิต่อทุกเคนผูซ้ ่ ึ งเขามีการกระทาใดเด้วยนั้นด้วยความ
เมตตาสงสารและความเมตตา เขาจะรักเพื่อนบ้านของเขาในแง่ที่พระเจ้าบัญชา (ข้อ 27;
ลนต. 19:18) ดังนั้นพระเยซู แสดงให้เห็นว่าการทดสอบแท้ของความรักคือการกระทา
ไม่ใช่แค่การกล่าวยอมรับ (เปรี ยบเทียบ ยก. 2:15-16; 1 ยน. 3:17-18) พระองค์เผชิญหน้า
กับผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติน้ นั ด้วยพันธะที่เป็ นไปไม่ได้ของมนุ ษย์ อย่างหวังไว้แล้ว ในที่สุด
แล้ว ชายคนนั้นตระหนักอย่างนั้น และหันไปหาพระเยซู สาหรับการรักษาหน้าของเขา (ข้อ
29)

เป็ นที่ ชัดเจนว่า ค าอุ ป มานี้ ส อนว่า ผูค้ นควรช่ วยเหลื อคนอื่ นเที่ มี ค วามจาเป็ นเมื่ อพวกเขาเผชิ ญหน้า กับ
พวกเขา แม้วา่ พวกเขาอาจไม่มีสิ่งใดก็ตามที่เหมือนกันแต่มีความเป็ นมนุ ษย์ของพวกเขา มันเป็ นการโต้เถียง
(ข้อโต้แย้ง) ที่ มีพลังต่ออคติและสาหรับความเมตตาสงสาร พระเยซู เองเป็ นแบบอย่างที่ ยิ่งใหญ่ของท่าที
และการกระทาต่างเที่พระองค์สนับสนุ นในคาอุปมานี้ ความเหมือนกันระหว่างพระเยซู และชาวสะมาเรี ย
ก็จบั ใจ [637] อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนชัดเจนว่าพระเยซู ไม่ได้ให้คาอุปมานี้ เพื่อจะดึ งความสนใจไปที่
พระองค์เอง แต่เพื่อจะสอนพวกสาวกของพระองค์และผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติถึงสิ่ งที่หมายถึ งที่จะ “รักเพื่อน
บ้านเหมือนรักตนเอง”
“ความรักไม่ใช่ ความรู ้ สึกทางอารมณ์ ตรงกันข้ามมันเป็ นการกระทาที่เสี ยสละ มันหมายถึ งการ
รบกวนตารางเวลาของข้าพเจ้า การใช้จ่ายเงินของข้าพเจ้า การเสี่ ยงชื่ อเสี ยงของข้าพเจ้า การทาลาย

ทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าแม้กระทัง่ เพื่อคนแปลกหน้า เพื่อว่าข้าพเจ้าสามารถทาสิ่ งที่ดีที่สุดเพื่อเขา
ได้” [638]
เมื่อเข้าใจอย่างเหมาะสมแล้ว พวกสาวกก็เรี ยนรู ้ อีกว่าข้อเรี ยกร้ องของพระเจ้านั้นเป็ นไปไม่ได้ที่จะรักษา
อย่างสมบูรณ์ แบบ ดังนั้นบุคคลหนึ่ งต้องทิ้งตัวเขาเองลงบนความเมตตาของพระเจ้าถ้าเขาหวังว่าจะได้รับ
ชีวติ นิรันดร์
“คาอุ ปมานี้ บ่ งบอกไม่ใ ช่ แค่ก ารขยายของแนวคิ ดต่ างเของยิว แต่เป็ นการเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด
เหล่านั้นอีกด้วย แท้จริ งแล้วมันเป็ นคาอุปมาของข่าวประเสริ ฐเพราะว่าความสัมพันธ์เก่าทั้งหมด
แห่ งหน้าที่เท่านั้นถูกเปลี่ยนไปเป็ นความสัมพันธ์แห่ งความรัก ดังนั้น เรื่ องราวต่างเก็ถูกตั้งไว้บน
พื้นฐานที่แตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งจากพื้นฐานของลัทธิ ยิว คาถามตอนนี้ ไม่ใช่ ‘ใครเป็ นเพื่อนบ้านของ
ข้าพเจ้า?’ แต่เป็ น ‘ข้าพเจ้าเป็ นเพื่อนบ้านของใคร?’” [639]
“คาอุปมาเรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดีน้ ี ได้สร้างโรงพยาบาลต่างเของโลก และถ้าเป็ นที่เข้าใจและได้รับ
การปฏิบตั ิก็จะขจัดอคติทางเชื้อชาติ ความเกลียดชังทางชนชาติและสงคราม ความริ ษยาทางชนชั้น”
[640]
“ด้วยชาวสะมาเรี ยนั้น เราก็ได้รับต้นแบบของอุปนิ สัยที่เมตตาสงสารที่จะเลี ยนแบบ ด้วยปุโรหิ ต
และคนเลวี เราก็ได้รับการเตือนต่อการยอมให้หน้าที่ทางศาสนาที่จะทาให้เราไม่มีความรัก จากชาย
ที่ถูกทิง้ ไว้ เราก็เรี ยนรู ้บทเรี ยนของความจาเป็ นของเราที่จะเต็มใจที่จะรับเอาการช่วยเหลือ”[641]
คานิ ยามอันเป็ นที่ นิยมของคาอุ ปมาคื อ “เรื่ องราวทางโลกที่ มีค วามหมายแห่ งสวรรค์” นี่ เป็ นค านิ ย ามที่
บรรยายที่ดี แต่คากรี ก พาราโบเล่ ที่แปลว่า “คาอุปมา” หมายถึง บางสิ่ งที่ถูกวางไว้ขา้ งเสิ่ งอื่นเพื่อประโยชน์
ของการเปรี ย บเที ย บ ดัง นั้น ค าว่า “ค าอุ ปมา” มี ท้ งั ความหมายโดยทัว่ ไปและความหมายทางวิช าการ
โดยทัว่ ไปแล้ว มันหมายถึ งการเปรี ยบเทียบใดเซึ่ งรวมถึ งตัวอย่างประกอบ ความเหมือน ความคล้าย และ
เรื่ องเปรี ยบเทียบ ในทางวิชาการ “คาอุปมา” ตามปกติแล้วอ้างอิงถึง เรื่ องราว ที่ทาการเปรี ยบเทียบ การใช้
ทั้ง สองของค านี้ อธิ บ ายข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า นัก ศึ ก ษาบางคนแห่ ง หมวดพระกิ ต ติ คุณมองว่า การเปรี ย บเที ย บ
บางอย่างของพระเยซู เป็ นคาอุปมา ในขณะที่คนอื่นเไม่ได้มองอย่างนั้น บางคนนิ ยามคาอุปมาแตกต่างจาก
คนอื่นเ และดังนั้นก็มีรายการที่แตกต่าง ตามปกติแล้ว ความแตกต่างเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับความยาวของการ
เปรี ยบเทียบ
2. ความสั มพันธ์ ของพวกสาวกต่ อพระเยซู 10:38-42
นี่ เป็ นอีกเหตุการณ์หนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับผูห้ ญิงที่กลายมาเป็ นสาวกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 8:1-3; และข้อ
อื่นเ) เหมือนกับคาอุปมาเรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดี มันแสดงถึงพระเยซู ที่พิชิตอคติ ขณะที่คาอุปมาก่อนหน้านี้

อธิบายถึงความหมายของพระบัญญัติที่สอง คาอุปมานี้ขยายความพระบัญญัติแรก พระเยซูได้อา้ งถึงการเป็ น
ผูเ้ ปิ ดเผยของพระเจ้าต่อมนุ ษยชาติ (ข้อ 22) ตอนนี้ พวกสาวกเรี ยนรู ้อีกครั้งหนึ่ งถึงความสาคัญของการฟั ง
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 8:1-21; และข้ออื่นเ)
“ท่าน [ลูกา] อาจได้ใส่ มนั ไว้ทนั ทีหลังจากคาอุปมาก่อนหน้านี้ ในฐานะเป็ นสิ่ งป้ องกันต่อผูอ้ ่าน
คนใดเของท่านที่มาอยูภ่ ายใต้ความเข้าใจผิดที่วา่ ความรอดนั้นก็โดยการประพฤติ ท่านตั้งประเด็น
ที่วา่ การรอคอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเงียบเก็สาคัญกว่าความยุง่ ที่อึกทึกครึ กโครม” [642]
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การอ้างอิงของลูกาถึงการเดิ นทางรักษาหัวข้อการเดิ นทางไว้ เรายังคงเห็ นพระเยซู เคลื่อนที่
ไปยังเยรู ซ าเล็ม และความส าเร็ จของภารกิ จของพระองค์ มันอธิ บ ายถึ งเหตุ ผ ลสาหรั บ
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ของมารธาและมารี ยอ์ ี กด้วย ลู กาไม่ได้อา้ งอิงว่าเหตุ การณ์ น้ ี เกิ ดขึ้ น
ในเบธานี (เปรี ยบเทียบ ยน. 11:1; 12:1) บางทีท่านละเว้นรายละเอียดนี้ เพื่อจะกันผูอ้ ่าน
ของท่านไว้จากการถู กครอบงาด้วยการเคลื่ อนที่ แท้จริ งของพระเยซู มากเกิ นไป ซึ่ งลู กา
ถือว่าไม่ค่อยสาคัญสักเท่าไหร่
ลูกานาเสนอ “มารธา” ในฐานะเป็ นเจ้าบ้านหลัก ชื่ อของเธอมาจากค าอารเมค มาร ซึ่ ง
หมายถึง “นายผูห้ ญิง” ซึ่ งเหมาะสมเนื่ องจากว่าเธอเป็ นนายผูห้ ญิงของบ้านของเธอ ความ
กระตือรื อร้นของเธอที่จะต้อนรับพระเยซู ก็ตรงกันข้ามกับชาวสะมาเรี ยผูไ้ ม่ได้ “ต้อนรับ”
พระองค์” (9:53)
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“มารี ย”์ (หรื อมิเรี ยม เปรี ยบเทียบ 1:27; และข้ออื่นเ) รับเอาสถานที่ตามธรรมเนียมของสาวก
ที่ทาให้เธอเองนั่งแทบ “พระบาท” ของพระเยซู เพื่อจะฟั งและเรี ยนรู้ (เปรี ยบเทียบ กจ.
22:3) ตามปกติแล้ว พวกรับบี ไม่ได้อนุ ญาตให้ผูห้ ญิงที่จะทาสิ่ งนี้ ในสมัยของพระเยซู
[643] ชื่อเรี ยก “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เน้นต่อไปถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ที่ซ่ ึ งมารี ยจ์ านน
ในเชิงสัญลักษณ์โดยการนัง่ แทบพระบาทของพระองค์
จงสังเกตว่าลูกาบรรยายมารี ยว์ า่ อย่างไร: “ยิ่งกว่ านั้น [หรื ออีกด้วย] เธอกาลังฟั งถ้อยคาของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นัง่ แทบพระบาทของพระองค์” มารี ยป์ รนนิ บตั ิเช่ นเดี ยวกับมารธา แต่
เธอนัง่ แทบพระบาทของพระเยซู เพื่อจะฟั งพระองค์ อี กด้ วย เธอ รวมการปรนนิ บตั ิกบั การ
นมัสการ [644] สิ่ งนี้ ดูเหมื อนจะเป็ นการตี ความที่ ดีกว่าที่ ว่ามารธานั่งแทบพระบาทของ
พระเยซูและมารี ยก์ ็นงั่ แทบพระบาทของพระองค์ อีกด้ วย เมื่อพิจารณาถึงบริ บท
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หน้าที่ของมารธาในฐานะเป็ นนายผูห้ ญิงดึงความสนใจของเธอไปจากพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่ชดั เจน
ว่าเธอต้องการที่จะนัง่ ใกล้และฟั งอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:35).[645] เธอแสดงออกถึง

ความกังวลที่วา่ พระเยซูไม่ได้กีดกันเธอจากการนัง่ แทบพระบาทของพระองค์ เธอต้องการ
ให้พระองค์ที่จะ “บอก” มารี ย ์ “ที่จะช่วยเหลือ” เธอด้วยหน้าที่นายผูห้ ญิงของเธอ มารธาว่า
กล่ า วพระเยซู ส าหรั บ การผูก ขาดมารี ย ์ไ ว้ก ับ ความเจ็ บ ปวดของเธอ (ของมารธา) เอง
[646] แม้วา่ เธอกล่าวต่อพระเยซูในฐานะเป็ น “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” มารธาก็ตอ้ งการพระองค์
ที่จะช่วยเหลื อเธอในแผนการต่างเของเธอแทนที่จะเรี ยนรู ้จากพระองค์อย่างที่มารี ยก์ าลัง
ทาอยู่
10:41-42 พระเยซู แสดงถึงความห่ วงใยสาหรับความกังวลของมารธา (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:32-35) แต่
พระองค์ไม่ได้ทาสิ่ งที่เธอขอ “หลายอย่าง” ที่ “รบกวน” มารธาคือ “การเตรี ยม” สาหรับ
อาหารที่เกินไป (เปรี ยบเทียบ 12:29) เธอได้ยอมให้หน้าที่ของเธอในฐานะเป็ นนายผู้หญิง
ที่จะเป็ นภาระเกินไป (เปรี ยบเทียบ 8:14; 12:22, 26) เป็ นที่ชดั เจนว่าเธอปรารถนาที่จะให้
เกียรติพระเยซูดว้ ยอาหารที่พิถีพิถนั แต่อาหารที่เรี ยบง่ายกว่าที่อาจได้ยอมให้เธอที่จะมีเวลา
ที่จะฟั งแขกของเธอบ้างคงจะดี กว่า บางสิ่ งที่ นี่คือสิ่ งต่างเที่ เกี่ ยวข้องในความบันเทิงที่
เรี ยบง่าย สิ่ งที่ขาดไม่ได้สิ่งเดียวคือการฟั งคาสอนของพระเยซู ซ่ ึ งสะท้อนถึงท่าทีแห่ งการ
พึ่งพา
“สาหรับพระกิตติคุณที่สาม ที่จะฟั งพระวจนะคือที่จะได้ร่วมในถนนของการเป็ น
สาวก (เช่น 6:47; 8:11, 21; 11:28) …”[647]
พระเยซู กาลังบอกมารธาว่า “สิ่ ง เดี ยว” ที่มารี ยไ์ ด้ “เลื อก” ก็สาคัญกว่า “หลายอย่าง” ที่
มารธาได้เลือกที่จะทา ความหมายโดยนัยก็คือว่ามารธาควรฟั งพระเยซู มากขึ้นและทางาน
น้อยลง “ส่ วนที่ดี” ที่มารี ยจ์ ะไม่สูญเสี ยคือพระพรที่มายังบรรดาผูท้ ี่ใส่ ใจต่อคาสอนของ
พระเยซูดว้ ยท่าทีแห่งการพึ่งพาพระองค์ (คือพวกสาวก)
“บางสิ่ งก็เป็ นความเสี ยหายต่อชี วิตคริ สเตียนอย่างเช่นการพยายามที่จะทางานเพื่อ
พระคริ สต์โดยปราศจากการใช้เวลาที่จะพูดอย่างสนิทสนมกับพระคริ สต์....
“ดัง นั้น บ่ อ ยครั้ งแล้ว เราต้อ งการที่ จ ะใจดี ต่ อ ผูค้ น แต่ เ ราต้อ งการที่ จ ะใจดี ต่ อ
พวกเขาในวิธีของเรา เมื่อมันดูเหมือนว่าวิธีของเราไม่ใช่ วิธีที่จาเป็ น บางครั้งเรา
ก็มีความขุ่นเคืองและคิดว่าเราไม่ได้รับการขอบคุณ ถ้าเรากาลังพยายามที่จะใจดี
ความจาเป็ นแรกคือที่จะพยายามที่จะมองไปยังหัวใจของบุคคลที่เราต้องการที่จะ
ช่ วยเหลื อ และจากนั้นก็ลืมแผนการต่างเของเราเองและคิ ดถึ งสิ่ งที่ เขาหรื อเธอ
จาเป็ นเท่านั้น” [648]

“ถ้า การปรนนิ บ ัติ พ ระคริ ส ต์ท าให้ เ รายากที่ จ ะอยู่ด้ว ย จากนั้น บางสิ่ ง ก็ ผิ ด กับ
การบริ การของเราอย่างเลวร้าย!”[649]
“ส่ ว นนี้ สนใจที่ จ ะแสดงให้เ ห็ น ว่า แม้ก ระทั่ง การบริ ก ารในบ้านได้ถู ก ควบคุ ม
ต่อจุดประสงค์ต่างเของแผ่นดินของพระเจ้า อันตรายก็คงอยูท่ ี่วา่ ความห่ วงใยของ
มันจะทาการครอบครองเรา” [650]
ดังนั้นนี่ เป็ นบทเรี ยนในเรื่ องลาดับความสาคัญสาหรับมารธาและสาวกของพระเยซู ทุกคน ประเด็นของ
พระเยซู ไ ม่ ใ ช่ ที่ ว่า ชี วิต ที่ ตรึ ก ตรองดี ก ว่า ชี วิ ตที่ ก ระฉับ กระเฉง หรื อที่ ว่า ความเป็ นผูค้ งแก่ เรี ย นก็ ดี ก ว่า
ความเป็ นอยู่ภายในบ้าน การให้ความสนใจที่ถ่อมใจต่อถ้อยคาของพระเยซู เป็ นความสาคัญหลัก นี่ เป็ น
วิ ธี ที่ ดี ก ว่ า เพื่ อ จะรั บ ใช้ พ ระองค์ พระคัม ภี ร์ ต อนนี้ ควรเป็ นค าเตื อ นต่ อ พวกสาวกผู้มี แ นวโน้ม ที่ จ ะ
กระฉับกระเฉงเกิ นไปในการบริ การของคริ สเตียนและละเลยพระวจนะของพระเจ้า มันควรย้ าเตื อนเรา
อี ก ว่า ความยุ่ ง แม้ก ระทั่ง ด้ว ยการติ ด ตามที่ ถู ก ต้อ งสมควรก็ ส ามารถขัด ขวางความสั ม พัน ธ์ ข องเรากับ
พระคริ สต์ได้ พวกสาวกต้องตั้งเวลาที่จะฟังและเรี ยนรู ้จากพระเยซู ทุกเสิ่ งที่พระองค์ตรัสนั้นสาคัญ
“พระคัมภีร์ตอนนี้ เป็ นตัวบทหลักเกี่ยวกับการเป็ นสาวกอีกด้วย ไม่ใช่ ในการเปรี ยบเทียบระหว่าง
งานของมารธาและของมารี ย ์ แต่ในการที่มารธาได้ตดั สิ นการไม่ทาอะไรของมารี ยอ์ ย่างผิดเและ
กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่ งที่คนอื่นกาลังทา [เปรี ยบเทียบ ยน. 21:21] ตัวบทมีการเน้นที่แตกต่าง
สองอย่าง: ความสิ้ นเปลื องของมารธาเกี่ ยวกับการประเมินคนอื่นเขณะที่เธอปฏิ บตั ิการสิ่ งที่เธอ
ถูกเรี ยกให้ทา และปั ญญาของมารี ยใ์ นการแสวงหาเวลาบ้าง ณ พระบาทของพระเยซู คุณสมบัติ
ทั้งสอง ซึ่ งหนึ่งอย่างนั้นเป็ นลบและอีกอย่างหนึ่งเป็ นบวกก็อยู่ ณ หัวใจของการเป็ นสาวก” [651]
“คริ สตจักรที่เต็มไปด้วยคนแบบมารี ยค์ งจะเป็ นความชั่วที่ ยิ่งใหญ่เท่ากับคริ สตจักรที่ เต็มไปด้วย
คนแบบมารธา ทั้งสองก็จาเป็ น แต่ละฝ่ ายจะต้องเป็ นการเติมเต็มของอีกฝ่ ายหนึ่ง”[652]
ช่วงระยะเวลาหนึ่ งที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากอดี ตนักศึกษาคนหนึ่ งผูเ้ ขียนสิ่ งดังต่อไปนี้ : “แม้วา่
ข้าพเจ้าเคยอยูต่ ่างประเทศมาก่อนตอนที่อยูใ่ นกองทัพบก ประจาการอยูท่ ี่เกาหลี เป็ นเวลาสองปี ความรู้สึก
สับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุน้ เคยที่นี่ [ในอินเดีย] ก็ยิ่งใหญ่ ก่อนอื่นข้าพเจ้าพบว่าตนเองท้อใจและพ่ายแพ้
อย่างมาก และใช้เวลาเกื อบสองเดือนอย่างตกต่ าในฝ่ ายวิญญาณอย่างมาก ข้าพเจ้าแม้กระทัง่ ได้สงสัยการ
นาพาของพระเจ้าในชี วิตของข้าพเจ้าอย่างแท้จริ ง ข้าพเจ้ารู ้สึกไร้ประโยชน์ที่นี่ ไม่รู้จกั ภาษาและแค่ติดตาม
คนงานคริ สเตียนคนอื่น เ ข้าพเจ้าเริ่ มต้นที่จะเทียบเท่าความสุ ขกับชี วิตที่ สะดวกในอเมริ กา และข้าพเจ้า
รู ้ สึ กฝั นกลางวันเกี่ ย วกับ การกลับ มาที่ นั่นในเดื อนมิ ถุ นายนนี้ อย่า งไรก็ตาม บุ ค คลหนึ่ ง จาเป็ นต้องพบ
ความยิน ดี ไม่ว่า สถานการณ์ เป็ นอย่างไรก็ตามที่ ที่พระเจ้ามี เขา ข้าพเจ้าระลึ กถึ ง การที่ ใ นชั้นเรี ยนหมวด
พระกิ ต ติ คุ ณ นั้น อาจารย์บ อกเราว่า ใจของเราจะต้อ งถู ก ตั้ง ไว้ไ ม่ ใ ช่ อ ยู่ ที่ ก ารท างานของพระเจ้า หรื อ

การแบ่งปั นพระวจนะของพระเจ้าแต่อยู่ที่การรั กพระเจ้า หาไม่แล้ว มันคงจะง่ายที่ จะละสภาพแวดล้อม
ที่รุนแรงทางกายภาพและฝ่ ายวิญญาณนี้ ไปอย่างรวดเร็ ว สาหรับข้าพเจ้าแล้ว การรักพระเจ้าอย่างลึ กซึ้ ง
ก็ยากที่นี่ แต่มนั คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้ามุ่งเป้ าที่จะทา ข้าพเจ้าต้องรักพระเจ้ามากกว่าชี วิตแบบอเมริ กาที่ง่าย นัน่ เป็ น
ประเด็ น ที่ ดี ที่ อ าจารย์ ต้ ัง และข้า พเจ้า แค่ คิ ด ว่ า อาจารย์ค งชอบที่ จ ะได้ ยิ น การตอบสนองบางอย่ า ง
เกี่ยวกับมัน” ข้าพเจ้าชอบจริ งเ
3. ความสั มพันธ์ ของพวกสาวกต่ อพระเจ้ าพระบิดา 11:1-13
พระเยซู ด าเนิ น การที่ จ ะชี้ ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ที่ เ หมาะสมของพวกสาวกต่ อ ไป จากการที่ ไ ด้อ ธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อเพื่อนบ้านของพวกเขา (10:25-37) และต่อพระองค์เอง (10:38-42) ตอนนี้
พระองค์สั่งสอนพวกเขาถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อพระบิดาในสวรรค์ของพวกเขา อย่างเช่นส่ วนก่อน
หน้านี้ ส่ วนนี้อธิ บายถึงความหมายของพระบัญญัติแรก (10:27)
ส่ วนทั้งหมดนี้มีคาสอนในเรื่ องการอธิ ษฐาน ลูกานาเสนอการอธิ ษฐานในฐานะเป็ นหัวข้อหลักที่ซ่ ึ งพระเยซู
สั่งสอนพวกสาวกของพระองค์ ส่ วนในมัทธิ วนั้น การสั่งสอนเกี่ ยวกับการอธิ ษฐานก็มกั เกิ ดขึ้นกับหัวข้อ
อื่นเ คาสอนนี้ ในส่ วนปั จจุบนั ของพระกิตติคุณนี้ ให้การช่วยเหลือแก่พวกสาวกผูจ้ าเป็ นต้องเรี ยนรู ้วิธีที่จะ
อธิ ษฐานและการหนุ นใจที่ ว่าพระเจ้าจะฟั งและตอบคาอธิ ษฐานของพวกเขา การร้ องขอของพวกสาวก
สาหรับการแนะนาวิธีที่จะอธิ ษฐาน (ข้อ 1) ส่ งผลต่อพระเยซู ที่ให้การอธิ ษฐานที่เป็ นต้นแบบแก่พวกเขา
(ข้อ 2-4) จากนั้นพระองค์ให้คาอุปมาแก่พวกเขาที่อธิ บายถึงความเต็มใจของพระเจ้าที่จะตอบ (ข้อ 5-8)
พระสัญญาที่วา่ พระเจ้าจะตอบ (ข้อ 9) และความแน่ใจที่มากขึ้นซึ่ งแสดงถึงความพร้อมของพระเจ้าที่จะตอบ
คาอธิ ษฐานของพวกเขา (ข้อ 10-13) การอธิ ษฐานเป็ นวินยั ของการพึ่งพาพระเจ้าและอย่างที่เป็ นเช่นนั้นก็
เป็ นลมหายใจชีวติ ของสาวกทุกเคนของพระเยซู
การสอนเกี่ยวกับการอธิษฐานขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า 11:1-4 (เปรียบเทียบ มธ. 6:9-13)
การบันทึกลูกาถึงคาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับการอธิ ษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็แตกต่าง
จากการบันทึกของมัทธิ วอย่างสาคัญพอซึ่ งเราสามารถสรุ ปได้อย่างปลอดภัยว่าพระเยซู ให้คาสอนที่คล้ายกัน
ในโอกาสที่แยกกัน การกล่าวซ้ านี้อธิ บายถึงความสาคัญที่วา่ พระเยซูแนบไว้กบั หัวข้อการอธิ ษฐาน
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ข้อนี้ ให้บริ บทสาหรั บคาสอนที่ตามมา นี่ เป็ นครั้ งที่ ห้าที่ลูกาอ้างอิ งถึ งพระเยซู ที่ “อธิ ษฐาน”
(3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28; เปรี ยบเทียบ 22:32, 40-44; 23:46) เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นการ
อธิ ษฐานบ่อยเของพระเยซู ทาให้พวกสาวกของพระองค์ตื่นตัวต่อความสาคัญของมันและ
ทาให้พ วกเขารู ้ สึ กถึ งความจาเป็ นของพวกเขาที่ มี ต่อการช่ วยเหลื อของพระองค์ในการ
อธิ ษฐานของพวกเขา นี่ เป็ นครั้ ง เดี ยวที่ ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณบันทึ กว่า ใครคนหนึ่ ง ขอให้

พระเยซู ที่ จะสอนพวกเขาถึ งบางสิ่ ง ซึ่ งเป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งถึ ง ความสาคัญของการ
สั่งสอนนี้
พวกสาวกดูเหมือนว่าได้รู้สึกถึงความจาเป็ นที่ใหญ่กว่าสาหรับการช่วยเหลือในการเรี ยนรู ้
วิธี ที่ จ ะอธิ ษ ฐานกว่า ที่ จะเทศนา แต่ พ วกสาวกไม่ ไ ด้ข อการสั่ ง สอนในหัว ข้อของการ
อธิ ษฐานใน ทางทฤษฎี พวกเขาต้องการการช่วยเหลือในการอธิ ษฐานที่แท้จริ งของพวก
เขา เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกเขาต้องการพระเยซู ที่ จ ะให้ ค าอธิ ษ ฐานแก่ พ วกเขาที่ พ วกเขา
สามารถใช้ได้ ซึ่ งจะเหมาะสมในแง่ของความสัมพันธ์ที่แตกต่างของพวกเขาต่อพระเจ้าใน
ฐานะผูเ้ ชื่อในพระเยซู กลุ่มยิวกลุ่มอื่นเเช่นพวกสาวกของยอห์นก็มีคาอธิ ษฐานที่แตกต่าง
ของพวกเขาเอง [653] บางที การอยู่ในบริ เวณของพันธกิ จก่ อนหน้านั้นของยอห์ นนาเขา
ไปสู่ ความคิดของพวกสาวก
“การอธิ ษ ฐานเป็ นความจาเป็ นของชี วิตฝ่ ายวิญญาณ และทุ ก คนผูร้ ้ อนรนที่ จ ะ
พยายามอธิ ษฐานในไม่ชา้ ก็รู้สึกถึงความจาเป็ นของการสอนวิธีที่จะทามัน” [654]
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บทนาของพระเยซู สู่ก ารอธิ ษฐานนี้ บ่ง บอกว่าพระองค์ต้ งั ใจให้พ วกสาวกที่ จะกล่ า วซ้ ามัน
คาต่อคา บทนาของพระองค์ต่อคาสอนที่ มทั ธิ วรายงานก็บ่งบอกว่าพระองค์ให้ตน้ แบบ
หรื อตัวอย่างคาอธิ ษฐานแก่พวกเขา (มธ. 6:9) “เมื่อ” (คากรี ก โฮเทน) บ่งชี้ วา่ พวกเขาจะ
อธิษฐานคาอธิษฐานนี้อยูบ่ ่อยเ
ก่อนอื่นพระเยซู จดจ่อความสนใจไปที่ตวั บุคคลของพระเจ้า คาศัพท์ “พระบิดา” (คากรี ก
พาเทอร์ คาอารเมค อับบา) เป็ นชื่อเรี ยกทั้งสนิ มสนมและน่านับ โดยการใช้มนั พวกสาวก
ก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่พวกเขาชื่ นชมกับพระเจ้าเนื่ องจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ ยน. 20:17; รม. 8:14-17; กท. 4:6) ความใกล้ชิดของความสัมพันธ์
ของพวกเขากับพระเยซู ก็ชดั เจนในแง่ที่วา่ ตอนนี้ พวกเขาสามารถกล่าวต่อพระเจ้าในฐานะ
เป็ นพระบิดาของพวกเขาอย่างที่พระเยซูกล่าวต่อพระเจ้าในฐานะเป็ นพระบิดาของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 10:21) แน่ นอนว่า นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าพวกสาวกชื่ นชมความสัมพันธ์
อย่างเดียวกันทีเดียวที่พระบุตรของพระเจ้าชื่นชมกับพระบิดา
“การใช้รูปแบบที่ ส นิ ทสนมเป็ นสิ่ งใหม่ที่น่าอัศ จรรย์ซ่ ึ ง พระเยซู ปรารถนาที่จะ
สอนพวกสาวกของพระองค์ ซึ่ งริ เริ่ มพวกเขาไปสู่ ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด
อย่างเดียวกันกับพระบิดาที่พระองค์ได้ชื่นชม...” [655]

แนวคิดของพระเจ้าในฐานะเป็ นพระบิดาของผูเ้ ชื่ อปรากฏในพันธสัญญาเดิม (เช่ น สดด.
68:5; 89:26; 103:13)
สองชุดของการอ้อนวอนก็ตามมา การอ้อนวอนสองอย่างเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์เกี่ยวกับ
โลกของพระเจ้า และการอ้อนวอนที่สามเกี่ยวข้องกับความจาเป็ นส่ วนตัวของพวกสาวก
อนุประโยค “ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นที่เคารพสักการะ” หมายถึง “ขอให้ทุกเคน
ถือว่าพระนามของพระองค์น้ นั บริ สุทธิ์ ” (เปรี ยบเทียบ ลนต. 22:32; สดด. 79:9; 111:9;
อสย. 29:23) โดยเนื้ อแท้แล้วพระนามของพระเจ้าเป็ นการรวบยอดของพระลักษณะของ
พระองค์ และอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นมันเป็ นชื่ อเสี ยงของพระองค์ท่ามกลางผูค้ น การ
อ้อนวอนนี้ เป็ นการแสดงออกถึ งการนมัสการมากเท่ากับมันเป็ นการอ้อนวอน มันขอให้
พระเจ้าที่จะกระทาเพื่อว่าผูค้ นจะถื อว่าพระองค์บริ สุทธิ์ ที่จะก่อให้เกิ ดสถานการณ์ ต่างเ
ที่ซ่ ึ งพวกเขาจะนับถือและเชื่อฟังพระองค์แทนที่จะหมิ่นประมาทและทาบาปต่อพระองค์
“กาลอดี ตที่นี่บ่งบอกว่าเวลาที่เจาะจงแห่ งความสาเร็ จก็อยู่ในความคิ ด สิ่ งนี้ อาจ
เป็ นการมาของแผ่นดินของพระเจ้า”[656]
มุ ม มองนี้ พ บการสนับ สนุ น ในการปรากฎซ้ า ของกาลอดี ต และการอ้า งอิ ง ที่ เจาะจงถึ ง
“แผ่นดิ น ” ของพระเจ้า ในการอ้อ นวอนที่ ส อง อย่า งไรก็ ต าม การอ้อ นวอนแรกก็ เพื่ อ
พระเกียรติของพระนามของพระเจ้าโดยทัว่ ไปอีกด้วย การมาของแผ่นดินของพระเจ้าเป็ น
สภาพที่ น่าปรารถนา เพราะว่ามันจะส่ งผลต่อการอวยพรทัว่ โลกเช่ นเดี ยวกับพระเกี ยรติ
ที่ยิ่งใหญ่สาหรับพระเจ้า ถ้าแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ได้เริ่ มต้นแล้ว อย่างที่นกั วิชาการ
บางคนยืนยัน การอธิ ษ ฐานนี้ ก็ ย ากที่ จะจาเป็ น การอ้อนวอนที่ ส องนี้ ก ล่ า วถึ ง แผนการ
ของพระเจ้า
“ดังนั้นในความสอดคล้องกับคาพยากรณ์ ของพันธสัญญาเดิ ม การอธิ ษฐานที่ถูก
สอนโดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ บ่ ง บอกไม่ ใ ช่ แค่ ที่ว่า แผ่นดิ นของพระองค์
จะต้องได้รับการอธิ ษฐานเผื่อ แต่ที่ว่าการมาของมันยัง ‘โลก’ จะเป็ นวิกฤตที่
เฉพาะในประวัติ ศ าสตร์ ไ ม่ ใ ช่ ก ระบวนการที่ ย าวและเป็ นตามล าดั บ ของ
วิวฒั นาการ นี่ เป็ นความตรงข้ามที่ชดั เจนกับแผ่นดินของพระเจ้าทัว่ โลกที่ปรากฎ
ในโลกมาตลอดในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์”[657]

จนเดี๋ ยวนี้ โดยพื้นฐานแล้วนี่ เป็ นการอธิ ษฐานแบบยิวยกเว้นการเพิ่มเติ มของ “พระบิดา”
การอ้อนวอนทั้งสองเป็ นความห่ วงใยของพวกยิวขณะที่ พวกเขาคาดหวังการมาถึ งของ
แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
11:3

การอ้อนวอนที่ สาม ซึ่ งเป็ นการอ้อนวอนแรกในกลุ่ มที่ สองของการอ้อนวอนก็กล่ าวถึ งการ
จัดเตรี ย มของพวกสาวก การอ้อนวอนที่ ค ล้า ยกันในมัทธิ วมี ก าลอดี ตที่ บ่ ง บอกถึ ง การ
กระทาที่เรี ยบง่ายของการให้ (มธ. 6:11) แต่การอ้อนวอนนี้ มีการปั จจุบนั ที่บ่งบอกถึงการ
จัดเตรี ยมประจาวันที่ต่อเนื่ อง แนวคิดต่างเก็เป็ นการส่ งเสริ มแทนที่จะเป็ นความตรงกัน
ข้าม
การอธิษฐานของมัทธิ วมี “วันนี้ ” เช่นกัน ซึ่ งเน้นถึงความจาเป็ นปั จจุบนั ส่ วนการอธิ ษฐาน
ของลูกามี “ทุกเวัน” ซึ่ ง ชี้ ถึงความจาเป็ นที่ ต่อเนื่ องของพวกสาวกที่ มีต่อการจัดหาของ
พระเจ้า “ทุ ก วัน ” (ค ากรี ก เอบพี อู ส ซิ อ อน) ไม่ ไ ด้ห มายถึ ง แค่ ว นั ต่ อ วัน แต่ แ สดงถึ ง
ความหมายโดยนัยของเพียงพอหรื อจาเป็ น [658] แนวคิ ดนี้ อาจเป็ นหลักใน เอบพี อูส ซิ
ออน ที่นี่ เนื่องจากว่า “แต่ละวัน” ได้แสดงถึงแนวคิดของพระเจ้าที่จดั เตรี ยมวันต่อวัน
“ขนมปั ง” (คากรี ก อาร์ ทอส) บ่อยครั้งแล้วแสดงถึงอาหารโดยทัว่ ไปและบางทีที่นี่เช่นกัน
(เปรี ยบเทียบ 7:33; ยน. 13:18; 2 ธส. 3:8) ดังนั้นมันจึงไม่น่าเป็ นไปได้ที่พระเยซูหมายถึง
ว่าพวกสาวกควรร้องขอเฉพาะสิ่ งที่จาเป็ นที่สุดของชีวติ เท่านั้น พวกยิวในถิ่นทุรกันดารได้
เรี ยนรู ้ที่จะวางใจพระเจ้าสาหรับอาหารวันต่อวันของพวกเขา (อพย. 16:4; ฉธบ. 8:6-10)
ตามปกติ แ ล้ว ผูค้ นสมัย ในของพระเยซู ไ ด้รั บ ค่ า จ้า งทุ ก วัน ดัง นั้น พวกเขาจึ ง เข้า ใจถึ ง
ความจาเป็ นนี้ เช่ นกัน มันอาจยากขึ้ นส าหรั บ เราที่ จะระลึ ก ว่า เราพึ่ ง พาพระเจ้า ส าหรั บ
การค้ า จุ น ประจ าวัน เนื่ องจากว่า เราส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ด าเนิ นชี วิ ต แบบหาเช้า กิ น ค่ า ตาม
ตัว อัก ษร อย่ า งไรก็ ต าม เรามี ชี วิ ต อยู่ ใ นสภาพของการพึ่ ง พาอัน ต่ อ เนื่ อ งที่ พ ระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ยน. 15:5) การอ้อนวอนนี้ควรย้าเตือนเราถึงสิ่ งนั้น
“การอธิ ษฐานที่ พระเยซู ส อนพวกผูต้ ิ ดตามของพระองค์ รวบรวมความเร่ ง ด่ วน
ของการให้โดยปราศจากการคาดหวังถึงการคืน นัน่ คือเกี่ ยวกับทาลายโครงสร้าง
ของระบบอุ ป ถั ม ภ์ โ ดยปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู ้ อื่ น ในฐานะเป็ น (เรื่ องสร้ า งขึ้ น [คื อ
จินตนาการ]) เครื อญาติมากกว่าที่จะใหญ่กว่าหรื อน้อยกว่าตนเอง (เปรี ยบเทียบ
6:27-38)”[659]

11:4

การอ้อนวอนที่สี่ร้องขอการยกโทษของพระเจ้า ลูกาใช้คาที่เรี ย บง่าย “บาปผิด” (คากรี ก ฮามาทิ
อา) แทนที่จะเป็ นค าแสลงของยิว “หนี้ ” (คากรี ก ออพฟิ เลมาทา) ที่มทั ธิ วใช้ ผูเ้ ชื่ อใน

พระเยซู ได้รับการยกโทษนิ รันดร์ สาหรับความผิดทางกฎหมายของบาปผิดของเขาหรื อ
ของเธอแล้ว (เปรี ยบเทียบ 5:20; 7:47; รม. 5:1; 8:1; อฟ. 1:7) ดังนั้นการยกโทษที่พระเยซู
กล่ าวถึ งที่นี่คือการยกโทษที่ จาเป็ นสาหรั บการรักษาไว้ซ่ ึ งการสามัคคี ธรรมกับพระบิ ดา
(เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:5-10) ความไม่เต็มใจของบุคคลหนึ่ งที่จะยกโทษคนอื่นเที่ได้ทาผิด
ต่ อเขาหรื อเธออาจบ่ ง ชี้ ว่า เขาหรื อเธอไม่ รู้ สิ่ ง ใดก็ ตามเกี่ ย วกับ การยกโทษของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ 7:47) อย่างตรงกันข้ามแล้ว ความเต็มใจของบุคคลหนึ่ งที่จะยกโทษคนอื่นก็
แสดงให้เห็ นว่าบุ คคลนั้นตระหนักถึ งความจาเป็ นของเขาหรื อของเธอที่มีต่อการยกโทษ
(เปรี ยบเทียบ อฟ. 4:32)
การอ้อนวอนที่ ห้าร้ องขอการปกป้ องของพระเจ้า การร้ องขอนี้ ไม่ได้บ่งบอกว่าพระเจ้า
อาจชักจูงเราไปสู่ บาป (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:1-15) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าอนุญาตให้ผคู้ น
ที่จะเผชิ ญกับการทดลอง (คากรี ก พี ราสมอส) ในแง่ ของการทดสอบความสัตย์ซื่อของ
พวกเขา (4:1-12; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 6-8; โยบ) การอ้อนวอนนี้ แสดงออกถึงการรับรู ้
ของพวกสาวกถึ ง ความจาเป็ นของเขาหรื อของเธอที่ มี ต่อการช่ วยเหลื อของพระเจ้า ใน
การหลีกเลี่ยงการทดลองที่มากเกินไปและการทนต่อการทดลองทั้งหมด โดยเนื้ อแท้แล้ว
มันเป็ นการร้องขอการช่วยเหลือในการยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 22:40)
“นั่น คื อ การตระหนัก ถึ ง ความอ่ อนแอของเรา เราอธิ ษ ฐานที่ จ ะไม่ ถู ก เปิ ดเผย
ต่อการทดสอบที่ใหญ่เกินไปสาหรับเรา” [660]
รู ป แบบที่ ก ลับ กัน ที่ ไ ม่ ป กติ ข องการอ้อ นวอนนี้ ก็ เ นื่ อ งจากการเป็ นภาพพจน์ ข องมัน
(คือ ลิ โทเทส) ที่ ซ่ ึ ง ผูเ้ ขี ย นแสดงถึ ง แนวคิ ดเชิ งบวกโดยการกล่ าวถึ งสิ่ งตรงข้ามทางลบ
ของมัน ลู ก าท าการใช้ที่บ่ อยเถึ ง ลิ โทเทส ในส่ วนของการบรรยายของกิ จการของ
อัครทูต (เปรี ยบเทียบ กจ. 12:18; 15:2; 17:4, 12; 19:24; 27:20) โครงสร้ างนี้ เน้นถึ ง
ความตรงข้ามกับการอ้อนวอนที่สี่ก่อนหน้านี้ [661]
จงสังเกตว่าการอ้อนวอนเหล่านี้ ครอบคลุมชี วิตทางโลกทั้งหมดของเรา: ปั จจุบนั (ความ
จาเป็ นสาหรับอาหารประจาวัน ) อดีต (การยกโทษสาหรับบาปผิดแต่ก่อน) และอนาคต
(การปกป้ องจากการทดลองที่กาลังมาทั้งหลาย)
คาอุปาเรื่องเพือ่ นทีไ่ ม่ อบั อาย 11:5-8
จากการที่ ได้ช่วยให้พวกสาวกอธิ ษฐาน ตอนนี้ พระเยซู ใ ห้สิ่ง ดลใจแก่ พวกเขาที่ จะอธิ ษฐาน พระองค์
เปรี ย บเที ย บคุ ณลัก ษณะของพระเจ้า และคุ ณลัก ษณะของเพื่ อ นบ้า นที่ ล ัง เลใจในเรื่ อ งราวของพระองค์

(เปรี ย บเทีย บ ข้อ 13; 18:1-8) คาอุ ป มานี้ มี การเปิ ดเผยที่ มี ประโยชน์และหนุ นใจอย่า งมากเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 10:22) การเข้าใจคุณลักษณะของพระเจ้าขจัดปั ญหามากมายที่เรามี
กับ การอธิ ษ ฐาน [662] ค าอุ ป มานี้ หนุ นใจพวกสาวกที่ จะอธิ ษ ฐานโดยไม่ค านึ ง ถึ ง การไม่ มี ค าตอบทันที
อี ก ด้วย มันกล่ า วถึ ง ความรู ้ สึ ก ธรรมดาที่ ว่าการอธิ ษฐานอาจไร้ ป ระโยชน์ เนื่ องจากว่าพระเจ้าไม่ ไ ด้ใ ห้
คาตอบอย่างที่บุคคลหนึ่งคาดหวังให้พระองค์ที่จะให้
“อย่า งชัด เจนแล้ว ประเด็ น ของค าอุ ป มานี้ ไม่ ใ ช่ จงอธิ ษ ฐานพราะว่า พระเจ้า จะตอบสนองต่ อ
การรบเร้ า ตรงกันข้า ม มันคื อจงอธิ ษฐานเพราะว่า พระเจ้า ตอบสนองต่อความจาเป็ นต่ างเของ
บรรดาบุตรของพระองค์อย่างมีพระคุณ” [663]
11:5-6

ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เป็ นหน้าที่อนั ศักดิ์ สิ ทธิ์ ในตะวันออกใกล้โบราณ เมื่ อผูเ้ ยี่ยมเยียนมาถึ ง
ตามปกติแล้วเจ้าบ้านจะจัดเตรี ยมที่พกั ภายใต้ชายคาของเขาและอาหารที่จะกิน เจ้าบ้าน
ในค าอุ ป มานี้ ไ ม่ มี ข นมปั ง พอส าหรั บ แขกของเขา ดัง นั้นเขาก็ อ้อนวอนขอขนมปั ง จาก
เพื่อนบ้านของเขาอย่างไม่อบั อาย ข้อเท็จจริ งที่ ว่าเขามาเคาะประตูของเพื่อนของเขา ณ
“เที่ยงคืน” ที่ดึกเช่นนั้นก็บ่งบอกถึงขนาดของความอับไม่อายของเขา
“ในสภาพอากาศที่ร้อน การเดิ นทางส่ วนใหญ่ก็ดาเนิ นไปในระหว่างกลางคืน...”
[664]
“ในตะวันออก ไม่ มี ใครสามารถเคาะที่ ป ระตู ปิดนอกจากความจาเป็ นนั้นเลี่ ย ง
ไม่ ไ ด้ ในตอนเช้า ประตู ก็ เ ปิ ดและเปิ ดไว้ต ลอดทั้ง วัน เพราะว่า ก็ มี ค วามเป็ น
ส่ วนตัว เล็ ก น้อ ย แต่ ถ้า ประตู ปิ ด นั่น เป็ นเครื่ องหมายที่ แ น่ นอนว่า เจ้า ของบ้า น
จะต้องไม่ถูกรบกวน” [665]
เจ้าบ้านเต็มใจที่ จะยอมรั บว่าเขาต้องการการช่ วยเหลื อของเพื่อนบ้านของเขา แม้ว่าสิ่ งนี้
ก่อให้เกิดความอับอายบางอย่างแก่เขา พระเยซูไม่ได้อธิ บายว่าทาไมชายคนนั้นมาสายมาก
และเหตุผลก็ไม่สาคัญ
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ในบ้านของชาวปาเลสไตน์หนึ่งห้องตามแบบฉบับ ครอบครัวทั้งหมดและบ่อยครั้งแม้กระทัง่
สัตว์เลี้ยงต่างก็นอนใกล้ซ่ ึ งกันและกัน ในคาอุปมานี้ ชายคนที่มาเคาะก็เต็มใจที่จะประสบ
กับความอับอายในสายตาของเพื่อนบ้านของเขา และบางทีในสายตาของเพื่อนบ้านทั้งหมด
ของเขา เมื่ อ อุ ป นิ สั ย ที่ ไ ม่ อารี อย่า งเป็ นไปได้ข องเขาเป็ นที่ ท ราบกัน ข้อ เท็จ จริ ง ที่ ว่า
ชายคนนั้นเต็มใจที่จะถ่อมตัวลงและขอการช่วยเหลื อก็กระตุน้ เพื่อนบ้านให้ลุกขึ้นและให้
ขนมปั งแก่เพื่อนของเขา

มิตรภาพ ตามลาพังก็ไม่พอ มันคือข้อเท็จจริ งที่วา่ ชายคนนั้นเต็มใจที่ จะยอมรั บถึ งความ
จาเป็ นของเขาอย่างไม่อบั อายและขอการช่ วยเหลื อ ณ เวลาที่ ไม่สะดวกเช่ นนั้นที่ กระตุ น้
เพื่อนบ้านที่ จะให้สิ่งที่ เขาจาเป็ น คากรี ก อะนัยไดอา หมายถึ ง ไร้ความอับอาย หรื อการ
หลีกเลี่ยงความอับอาย ไม่ใช่ “การคะยั้นคะยอ” (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 18:13-33; มธ. 15:2228).[666] กรี น ตี ค วามวลี “เนื่ อ งจากการคะยั้น คะยอของเขา” “เพื่ อ ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการ
ไร้เกียรติ” [667]
“การคะยั้นคะยอ ที่ นี่อ้างอิ งถึ ง ความกล้าหาญที่ ไ ม่อบั อายมากกว่า ความดื้ อดึ ง ”
[668]
พระเยซู ช้ ี ถึงความตรงข้าม ไม่ใช่ เปรี ยบเทียบ ท่าทีของพระเจ้ากับท่าทีของเพื่อนของเขา
(ข้อ 9-13).[669] ท่าทีของพระเจ้าต่อบรรดาบุตรของพระองค์เป็ นสิ่ งตรงข้ามของท่าทีของ
เพื่อนคนนั้นต่อเพื่อนบ้านที่กาลังเคาะของเขา พระเจ้าจะให้คาตอบต่อการอธิ ษฐานถ้าเรา
จะขอการช่วยเหลือจากพระองค์ แต่เราจะต้องถ่อมตัวลงและขอการช่วยเหลือจากพระองค์
บ่อยครั้งเราคิดว่าเราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เฉพาะด้วยตัวเราเองและดังนั้นก็ไม่ได้
อธิ ษ ฐานขอการช่ ว ยเหลื อจากพระเจ้า ในกรณี เหล่ า นี้ เราจะไม่ ไ ด้รับ การช่ วยเหลื อ ที่
พิเศษจากพระบิดาของเรา แต่ถา้ เราถ่อมตัวลงและขอการช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์
จะช่วยเรา
ช่ วงเวลาหนึ่ งที่ ผ่านมา ข้าพเจ้าได้สังเกตว่าประตูบนตูก้ บั ข้าวในครั วของเราเริ่ มห่ างออก
จากกรอบ เพราะข้าพเจ้าติดชั้นไว้ดา้ นในที่เราใช้เก็บขวดโหลและกระป๋ องหนักเ ประตู
ไม่ได้ล็อคอย่างถูกต้องและข้าพเจ้าเห็ นว่าอีกไม่นานเราจะไม่สามารถปิ ดได้ ในฐานะที่
เป็ นคนทาด้วยตัวเอง ข้า พเจ้า ก็วางแผนที่ จะแก้ไ ขมัน ส าหรั บข้าพเจ้า แล้วดู เหมื อนว่า
ข้าพเจ้าจะต้องเอาประตูออกจากบานพับและทาให้มนั เรี ยบ ข้าพเจ้า อาจต้องถอดกรอบ
ออก ซ่อมมัน ติดตั้งมันใหม่ และฉาบมันใหม่และทาสี รอบเมันใหม่
จากนั้นข้าพเจ้าระลึ กถึ งเมอร์ ตนั เพื่อนของข้าพเจ้า ผูไ้ ด้สร้ างและซ่ อมแซมบ้านทั้งหลาย
เกื อบตลอดชี วิตอันยาวนานของเขา ข้าพเจ้าถ่ อมตัวลงและโทรศัพท์หาเขาเพื่อขอความ
ช่ ว ยเหลื อ เขาแก้ ไ ขปั ญ หานั้ นด้ ว ยตะปู ค วงตัว หนึ่ งในเวลาห้ า นาที นั่ น คื อ สิ่ งที่
การอธิ ษฐานอย่างไม่อบั อายดูเหมือน มันเป็ นการยอมรับว่าเราต้องการการช่ วยเหลือจาก
พระเจ้าและขอการช่ วยเหลื อนั้น ทางเลื อกก็คือการพยายามที่ จะทาให้บางสิ่ งเสร็ จด้วย
ตัวของเราเอง

การหนุนใจทีจ่ ะอธิษฐาน 11:9-13
พระเยซู ดาเนิ นการสั่ งสอนของพระองค์ต่อไปโดยการจัดเตรี ย มการหนุ นใจเพิ่มเติ มที่ จะขอจากพระเจ้า
ด้วยการอธิษฐาน
พระสั ญญาจากพระเยซู 11:9-10
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พระเยซู แนะนาพระสัญญานี้ ดว้ ยวลีที่เน้นถึงความน่ าเชื่ อถื อของมันและให้การรับรองส่ วนตัว
ของพระองค์ ทุ ก เคนที่ ข อจากพระเจ้า จะได้รั บ จากพระองค์ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ผู้ที่ พ ากเพี ย ร
(เปรี ยบเทียบ มธ. 7:7-8) ในบริ บทนี้ “ทุกคน” คือทุกเคนของ บรรดาบุตร ของพระองค์
(ข้อ 10, 13) พระเจ้าทรงเป็ นมากกว่าเพื่อนของพวกสาวกที่เชื่ อ พระองค์ทรงเป็ นพระบิดา
ของพวกเขา พระเยซู ก ระตุ ้นให้พ วกสาวกของพระองค์ที่ จะอธิ ษ ฐาน บางที พระองค์
หมายถึงว่าเราต้อง “ขอ” เพื่อจะได้รับ (เปรี ยบเทียบ ยก. 4:2) บรรดาผูท้ ี่ “หา” ความสนใจ
ของพระเจ้าและตอบสนองด้วยการอธิ ษฐานจะพบมัน (เปรี ยบเทียบ ยรม. 29:12-13)
บรรดาผูท้ ี่ “เคาะ” ที่ ประตูที่ปิดของบ้านในสวรรค์ของพระเจ้าจะพบว่าพระองค์จะเปิ ด
ประตูแก่พวกเขาและให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7)
“ในอี กนัยหนึ่ ง อย่า มาหาพระเจ้า ในความเร่ ง ด่ วนตอนเที่ ยงคื นเท่า นั้น แต่ ให้มี
การเข้าร่ วมที่ต่อเนื่องกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณ” [670]
กาลของคากริ ยาสามคา “ขอ” “หา” และ “เคาะ” ในคากรี กเป็ นกาลปั จจุบนั ซึ่ งบ่งบอกถึ ง
การกระทาที่ ต่อเนื่ อง นักตีความบางคนได้เข้าใจสิ่ งนี้ ที่จะหมายถึ งว่าพระเยซู กาลังสอน
พวกสาวกของพระองค์ที่จะพากเพียรคือ “ขอต่อไป หาต่อไปและเคาะต่อไป” ข้าพเจ้ามี
แนวโน้ม ที่ จะคิ ดว่าพระองค์หมายถึ ง “อย่า ยอมแพ้ใ นการขอ การหาและการเคาะ เมื่ อ
คาตอบต่อการอธิ ษฐานของคุณนั้นไม่ได้มาถึง” แทนที่กาลปั จจุบนั จะเป็ นเงื่อนไขสาหรับ
การอธิ ษ ฐานที่ ไ ด้รั บ ค าตอบ บางที ม ัน ถู ก ตั้ง ใจที่ จะเป็ นการหนุ น ใจที่ จะไม่ ล้ม เลิ ก ใน
การอธิษฐาน “อย่าท้อถอย แต่จงอธิ ษฐานต่อไป”
“จงขอสิ่ ง ที่ คุณไม่ค รอบครอง จงหาสิ่ งที่ ไม่ป รากฏ จงเคาะที่ อุปสรรคต่างเจะ
ถูกขจัด”[671]
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ข้อ 10 ให้การให้เหตุผลสาหรับพระสัญญาในข้อ 9 มันจัดตั้งความแน่นอนเต็มที่เกี่ยวกับสิ่ งที่
พระเยซู เพิ่งกล่าวไป พระเจ้าจะตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานของบรรดาบุตรของพระองค์
อย่างแน่นอน พระสัญญาที่หนักแน่นกว่าก็ยากที่จะจินตนาการ (เปรี ยบเทียบ อสย. 65:24)

“การใช้ภาษาจากชีวิตทุกเวัน พระองค์ [พระเยซู ] สอนว่า เพราะว่าพระเจ้าจะลุก
ขึ้นและกระทาเพื่อเห็ นแก่บรรดาผูท้ ี่มีความจาเป็ น พวกเขาควรจะนาการร้ องขอ
ต่างเของพวกเขาไปยังพระองค์” [672]
การตอบสนองของคริ สเตี ยนหลายคนต่อพระสัญญานี้ คือ ข้าพเจ้าขอแต่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับ
ข้าพเจ้าหาพระเจ้าแต่ไม่ได้รู้สึกว่าข้าพเจ้าเข้าถึงพระองค์ ข้าพเจ้าเคาะที่ประตูของพระองค์
แต่ พ ระองค์ไ ม่ ย อมรั บ ข้า พเจ้า อย่า งไรก็ ตาม ก าลัง ที่ ไ ม่ ธ รรมดาที่ ซ่ ึ ง พระองค์ใ ห้ก ับ
พระสัญญานี้ ควรหนุ นใจเราที่จะเชื่ อพระองค์โดยไม่คานึ งถึงลักษณะ เราอาจยังไม่ได้รับ
เราอาจไม่รู้สึกว่าเราเข้าถึ งพระเจ้า แต่พระเยซู กล่าวว่าเราได้แล้ว เราอาจรู ้ สึกว่าเรากาลัง
เคาะสวรรค์แห่งทองเหลือง แต่พระเยซูสัญญาว่าพระเจ้าต้อนรับคาอธิ ษฐานของเรา
ข้ อโต้ แย้ งจากตรรกะ 11:11-13
11:11-12 สองตัวอย่างเหล่านี้ บงั คับใช้ประเด็นที่วา่ พระเจ้าจะตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานของเราต่อไป และ
ตัวอย่างเหล่านั้นเน้นว่าพระองค์จะทาอย่างกรุ ณา (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:9-10) เนื่ องจากว่า
พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาในสวรรค์ของเรา แน่ นอนว่าพระองค์จะทาไม่น้อยกว่าบิดาทาง
โลกจะทา แม้กระทัง่ บิ ดาทางโลกที่ดีจะไม่ให้ “งู ” หรื อ “แมงป่ อง” แก่ บุตรชายของเขา
ผูข้ อ “ปลา” หรื อ “ไข่” งูสามารถดูเหมือนปลาและบางครั้งแมงป่ องออกไข่ [673] แมง
ป่ องเป็ นที่รู้จกั กันว่าจะเจาะไข่ กินสิ่ งที่อยูภ่ ายในและจากนั้นใช้เปลือก เป็ นบ้านของพวก
มัน แมงป่ องขาวตัวเล็กพร้อมกับหางที่พบั ของมันก็จะดูเหมือนไข่ ใบเล็กเ [674] การ
ตอบสนองเช่นนั้นจะโหดร้าย แทนที่จะเป็ นความรัก เนื่ องจากว่าสิ่ งแทนจะไม่เกี่ยวข้องกับ
การให้แท้จริ ง แต่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและแม้กระทัง่ อันตราย
ข้อเหล่านี้ช่วยเราที่จะเห็นว่าเมื่อพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่เราขอในการอธิ ษฐาน มันก็เป็ นเพราะว่า
มันดีกว่าสาหรับเราที่จะไม่ได้มนั ในตอนนั้นหรื อตลอดไป
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พระเยซูทาการสรุ ปที่เป็ นจุดสุ ดยอดของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:11) เนื่ องจากว่าพระเจ้า
ทรงสมบูรณ์แบบ พระองค์จะทามากกว่าบิดาทางโลกที่บาปจะทา เมื่อพระเยซู ให้คาสอนนี้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยังไม่ได้สถิตในผูเ้ ชื่อทุกเคน (กจ. 2:33; เปรี ยบเทียบ ลก. 24:49; กจ.
1:4) พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่ งพระเจ้าสามารถให้แก่ผเู ้ ชื่ อในตอนนั้นคือการมีพระวิญญาณ
ของพระองค์ ดัง นั้น ของประทานพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ เป็ นของประทานที่ เ ป็ นไปได้
อย่างยิง่ ใหญ่ที่สุดของพระเจ้าสาหรับพวกสาวกที่ได้ยนิ คาสอนนี้เป็ นครั้งแรก แท้ที่จริ งแล้ว
พระเยซู กาลังกล่ าวว่าพระบิดาในสวรรค์จะให้ของประทานที่ดีที่สุดอย่างมากแก่ บรรดา
ผูท้ ี่ขอพระองค์ ในพระคัมภีร์ตอนที่คล้ายกันในมัทธิ ว 7:11 พระเยซูกล่าวว่า “… ยิง่ กว่านั้น

สักเท่าใด พระบิดาของท่านผูส้ ถิ ตในสวรรค์จะประทาน สิ่ งดี แก่พวกที่ขอต่อพระองค์!”
ผูเ้ ชื่ อ ในทุ ก วัน นี้ ไม่ ต้อ งขอพระเจ้า ที่ จ ะให้ พ ระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ แก่ พ วกเขา เพราะว่ า
พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้เมื่อพวกเขาวางใจในพระบุตรของพระองค์ (รม. 8:9)
ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าให้ของประทานที่ดีเท่านั้นแก่บรรดาบุตรของพระองค์ก็อธิ บายว่า
ทาไมพระองค์ไม่ได้ให้ทุกสิ่ งที่เราขอแก่เรา แม้กระทัง่ สิ่ งที่ดูเหมือนดีต่อเรา ดังนั้นเราต้อง
เข้าใจพระสัญญาของพระเยซูวา่ พระเจ้าจะให้สิ่งที่เราขอแก่เรา (ข้อ 9-10) เป็ นการอ้างอิงถึง
สิ่ งต่ างๆที่ ดีสาหรั บเรา เท่านั้น โดยปราศจากความล้มเหลวนั้น พระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุด
เท่านั้นแก่บรรดาบุตรของพระองค์ผขู ้ อจากพระองค์ดว้ ยการอธิ ษฐาน
“ไม่มีสิ่งที่เรี ยกว่าคาอธิ ษฐานที่ไม่ได้รับคาตอบ คาตอบที่ให้มาอาจไม่เป็ นคาตอบ
ที่ เราต้องการหรื อคาดหวังไว้ แม้กระทัง่ มันเป็ นการปฏิ เสธต่อความปรารถนา
ของเรา มันก็เป็ นคาตอบแห่งความรักและปัญญาของพระเจ้า”[675]
ในคาสอนที่สาคัญนี้ ในเรื่ องการอธิ ษฐาน พระเยซู ให้คาอธิ ษฐานที่แตกต่างแก่พวกสาวกของพระองค์ที่จะ
อธิ ษฐาน ซึ่ งแสดงถึงความห่ วงใยที่เหมาะสมสาหรับพวกเขาที่ต้ งั อยูบ่ นความสัมพันธ์ที่เฉพาะของพวกเขา
กับ พระเจ้า จากนั้นพระองค์แสดงถึ ง การที่ พ ระเจ้า ร้ อนรนและพร้ อมเพี ยงไรที่ จะตอบค าอธิ ษฐานของ
พวกเขา สุ ดท้าย พระองค์สัญญาว่าพระเจ้าจะตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานของพวกเขาอย่างแน่นอน แต่ให้ของ
ประทานที่ดีอย่างแท้จริ งเท่านั้นแก่พวกเขา ตลอดทั้งหมดนั้นพระองค์เน้นถึ งคุณลักษณะของพระเจ้าและ
ความสัมพันธ์อนั เป็ นสิ ทธิ พิเศษของพวกสาวกกับพระองค์ [676]
ค. ผลลัพธ์ ต่าง ๆของการต่ อต้ านอันเป็ นทีน่ ิยม 11:14-54
ลูกาบันทึกจุดสู งสุ ดของการปฏิเสธพระเยซู และข่าวสารของพระองค์ และจากนั้นบรรยายถึงคาสั่งสอนของ
พระเยซูต่อพวกสาวกเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาควรดาเนินชีวติ ในแง่ของการปฏิเสธนั้น
1. ความขัดแย้ งเกี่ยวกับเบเอลเซบูล 11:14-26 (เปรียบเทียบ มธ. 12:22-37; มก. 3:19-30)
อี กครั้ งหนึ่ งการวางข้อเหล่ านี้ ไว้ในพระกิ ตติ คุณของลู กาตั้งคาถามเกี่ ยวกับว่า ลู กาบันทึ กเหตุ การณ์ อย่า ง
เดียวกันที่มทั ธิ วและมาระโกหรื อไม่ หรื อนี่ เป็ นเหตุการณ์ที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันหรื อเปล่า ข้าพเจ้าพร้อม
กับ นัก ศึ ก ษาหลายคนแห่ ง พระคัม ภี ร์ ตอนเหล่ า นี้ เชื่ อว่า บางที ม นั เป็ นโอกาสที่ แตกต่ า งในแง่ ข องความ
แตกต่างทั้งหลายในการบันทึกเหล่านั้น

แนวคิดที่เชื่อมโยงกับสิ่ งที่มาก่อนคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ข้อ 13) ลูกาได้เน้นถึงอิทธิ พลของพระวิญญาณ
บริ สุ ท ธิ์ ในชี วิตและพันธกิ จของพระเยซู แต่พ วกผูน้ าทางศาสนาปฏิ เสธความเป็ นไปได้น้ ัน ซึ่ งสรุ ป ว่า
ซาตานควบคุมพระเยซู
“ที่จะเข้าใจความสาคัญของการงานที่อศั จรรย์ของพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขับผีของพระองค์
นั้นบุคคลหนึ่งต้องเข้าใจ 11:14-23”[677]
11:14-16 อีกครั้งหนึ่งแรกสุ ดลูกานาเสนอฉากสาหรับการเผชิญหน้าที่ติดตามมา พระเยซู ขบั “ผี” ออกจาก
ชายคนหนึ่ ง ผูซ้ ่ ึ ง มันท าให้เป็ น “ใบ้” เครื่ องหมายนี้ แห่ ง ความเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข อง
พระองค์ทาให้ฝงู ชนที่สังเกตมันนั้นประหลาดใจ (เปรี ยบเทียบ 4:36; 9:42-43; และข้ออื่น)
บางคนถือว่าอานาจของพระเยซู เป็ นของหัวหน้าผีกล่าวคือ ซาตาน (ข้อ 18) การสะกดว่า
“เบเอลเซบูล” (NASB) เป็ นธรรมดามากที่สุดในตัวบทกรี ก “เบเอลเซบับ” (NIV) ได้มายัง
เราจากธรรมเนี ยมฉบับของละติน บางที “เบเอลเซบูล” มาจากคาฮีบรู บาอัล เซบูล ซึ่ ง
หมายถึง “เจ้าบาอัล” บาอัลเป็ นพระใหญ่ของคานาอันและพวกยิวถื อว่ามันเป็ นการเทียบ
ให้เป็ นบุ ค คลของทุ ก สิ่ ง ที่ ชั่ว ร้ า ยและเป็ นแบบซาตาน (เปรี ย บเที ย บ มธ. 10:25)
ความหมายที่เป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือ “เจ้าแห่งที่อาศัย” (เปรี ยบเทียบ มก. 3:22)
คนอื่นเเรี ยกร้อง “หมายสาคัญ” ที่มีพลังแม้กระทัง่ กว่าการขับผีจากพระเยซูเพื่อจะรับรอง
ถึงการอ้างเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ การร้องขอที่ไม่ได้รับการรับรองนี้จดั ตั้ง
การทดสอบหรื อการปลุกปั่ นพระเยซู
“ก่อนหน้านั้นผูบ้ รรยายแยกแยะระหว่างท่าทีของพวกธรรมาจารย์/พวกฟาริ สีและ
ฝูงชนหรื อประชาชน (7:29-30) ตอนนี้ การต่อต้านพระเยซู ซ่ ึ งเป็ นคุณลักษณะของ
ส่ วนก่อนหน้านั้นก็กาลังปรากฎในส่ วนหลังนี้” [678]
11:17-20 อย่างน้อยที่สุดแล้วพระเยซู “รู้” “ความคิด” ของพวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์โดยการร้องขอหมาย
สาคัญที่ใหญ่กว่าของพวกเขา (ข้อ 16) ถ้าไม่ใช่โดยความเข้าใจถ่องแท้เชิงการเผยพระวจนะ
“ลูกาแสดงถึงความสนใจที่เจาะจงในการรับรู ้ที่แปลกของพระเยซู ถึงสิ่ งที่เกิ ดขึ้น
ในความคิดของผูค้ น...” [679]
ก่อนอื่นพระเยซู โต้แย้งว่าหัวหน้าของกองทัพแทบจะทาการไม่ได้กบั ศัตรู ของเขาในการ
ต่อต้านกองทัพของเขาเอง ประการที่สอง ถ้าซาตานอยูเ่ บื้องหลังการขับผีของพระเยซู มันก็
เป็ นตรรกะที่ จะทึ กทักเอาว่ามันก็อยู่เบื้ องหลังการขับผีที่ผูข้ บั ผีชาวยิวอันเป็ นที่ประจักษ์
บางคนได้ก ระทา ผูข้ บั ผีชาวยิวปฏิ บตั ิ เวทมนตร์ คาถาต่อต้านพวกผีอย่างประสิ ทธิ ภาพ

(เปรี ยบเทียบ กจ. 19:13-14) พวกปรปั กษ์ของพระเยซูคงไม่ได้เต็มใจที่จะยอมรับว่าซาตาน
อยูเ่ บื้องหลังการขับผีของชาวยิว พวกเขาต้องการที่จะคงไว้ซ่ ึ งสองมาตรฐานที่เชื่ อว่า ผูข้ บั
ผีที่ได้รับการรับรองของพวกเขาปฏิบตั ิการด้วยฤทธิ์ เดชของพระเจ้า แต่พระเยซู ใช้ฤทธิ์ เดช
ของซาตาน พระเจ้าให้ฤทธิ์ เดชแก่ผูข้ บั ผีชาวยิวอี กด้วย พระเยซู เชื่ อในมารแท้จริ งผูน้ า
อาณาจักรที่แข็งแรงและเป็ นหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ อฟ. 2:1-3; 6:10-18)
การพาดพิงของพระเยซูถึง “นิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า” (ข้อ 20) ย้อนกลับไปยังการอัศจรรย์
ต่างเของโมเสสในราชสานักของฟาโรห์ (อพย. 8:19) ที่นนั่ พวกอียิปต์กล่าวยอมรับว่า
“นิ้ วพระหัตถ์ (คื อ ฤทธิ์ เดชที่ทาการ) ของพระเจ้า” ทาการอยู่เมื่ อพวกเขาไม่สามารถทา
การอัศจรรย์ต่างเของโมเสสขึ้ นใหม่ได้อีกต่อไป พระเยซู อา้ งถึ งแหล่งแห่ งอานาจของ
พระเจ้า อย่า งเดี ย วกัน ส าหรั บ การอัศ จรรย์ต่ า งเของพระองค์ การอัศ จรรย์ต่ า งเของ
พระองค์บ่งชี้ถึงการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์ และการใกล้เข้ามาทุกทีแห่ ง “แผ่นดิน” ของ
พระองค์ นี่เป็ นข้อโต้แย้งที่สามของพระเยซู
“‘แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้ว’ หมายถึงว่า มันอยูท่ ่ามกลางพวกเขาใน
การปรากฎของตัวบุคคลของพระเยซูผมู้ ีหลักฐานอ้างอิงถึงกษัตริ ย”์ [680]
11:21-22

11:23

“คนที่ มีกาลัง” ในคาอุ ปมานี้ คือซาตาน และคนที่ มี “กาลังมากกว่า ” คือพระเยซู ซาตานได้
รวบรวมของที่ยึดได้อย่างมากในแง่ของเชลยมนุ ษย์และได้จาจองคนเหล่านี้ ไว้ พระเยซู
ได้ม า ได้ “โจมตี ” ซาตานในกรณี ต่า งเของการขับ ผี ข องพระองค์และได้ “พิ ชิ ต ” มัน
พระองค์ได้ขจัดการป้ องกันของซาตานกล่าวคือพวกผีของมันและได้ทาให้บรรดาผูท้ ี่มนั ได้
จับเป็ นเชลยนั้นเป็ นอิสระ
เมื่อกล่าวถึงภาพของการต่อสู ้ต่อไป พระเยซู ก็ย้ าเตือนผูฟ้ ั งของพระองค์วา่ ใครก็ตามที่ไม่อยูฝ่ ่ าย
พระเยซู ก็อยูฝ่ ่ ายของศัตรู ของพระองค์ จากการเปลี่ยนภาพไปสู่ การเก็บเกี่ยวและการต้อน
พระองค์ก็ต้ งั ประเด็นอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่ ง คนงานในทุ่งนาของพระเจ้าและท่ามกลาง
ฝูงสัตว์ของพระเจ้าผูไ้ ม่ “รวบรวม” ผูค้ นในฐานะเป็ นฟ่ อนข้าวหรื อแกะไปสู่ ยุง้ ฉางและ
คอกแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้าพร้ อมกับพระเยซู ก็ “กระจาย” พวกเขาไปเสี ย ไม่มีที่กลาง
ผูค้ นไม่วา่ สนับสนุนพระเยซูหรื อต่อต้านพระองค์

11:24-26 บางทีขอ้ เหล่านี้ เป็ นถ้อยคาแห่ งการเตือนต่อพวกผูว้ ิจารณ์ของพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งกาลังกระจัดกระจาย
ไปโดยปราศจากพระองค์ แทนที่จะรวบรวมกับพระองค์ (ข้อ 23).[681] ถ้าเป็ นเช่นนั้น ข้อ
เหล่านี้ ก็ทาให้ขอ้ โต้แย้งของพระองค์ไปถึ งจุดสุ ดยอด ข้อเหล่านั้นเตือนการขับพวกผีซ่ ึ ง
พวกผูว้ ิจารณ์เหล่านี้ กาลังทาอยูโ่ ดยปราศจากการแทนที่พวกมันด้วยบางสิ่ งที่แข็งแรงกว่า

กล่าวคื อชี วิตของพระเจ้าที่เข้าไปในบรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ยน. 3:16)
บุ คคลที่ ถูกผีสิงแต่ ก่อนผูไ้ ม่ได้เชื่ อในพระเยซู ก็อยู่ในอันตรายหลังจากการขับผีของเขา
มากกว่าก่อน ผีที่ถูกขับออกสามารถกลับมาอยูใ่ นวิญญาณที่วา่ งเปล่าในฝ่ ายวิญญาณพร้อม
กับพวกผีที่เพิม่ เข้ามา
ดังนั้นบรรดาถ้อยคาสุ ดท้ายเหล่านี้ แสดงถึ งคาเตือนของพระเยซู ต่อไป ไม่เพียงแต่มนั แย่
ที่จะต่อต้านพระเยซู และถื อว่าการงานของพระองค์เป็ นของซาตานเท่านั้น แต่มนั แย่กว่า
ที่จะใช้ฤทธิ์ เดชที่ขบั ไล่ของพระเจ้าโดยปราศจากการประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ผคู ้ นอีกด้วย
“เพื่อนเอ๋ ย การปฏิ รูป ไม่ ดี ถ้าทุ กเคนในโลกจะหยุดท าบาปตอนนี้ มันก็ ไม่ มี
คริ สเตียนมากขึ้น ที่จะหยุดทาบาปก็ไม่ได้ทาให้เป็ นคริ สเตียน การปฏิ รูปไม่ใช่
สิ่ งที่จาเป็ น การมีชีวติ ใหม่คือสิ่ งที่จาเป็ น” [682]
2. ความสาคัญของการถือรักษาพระวจนะของพระเจ้ า 11:27-28
แทนที่จะโจมตีการงานของพระเยซู พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์ควรได้ยอมรับและเชื่อฟังถ้อยคาของพระองค์
ข้อ คิ ด เห็ นของผูห้ ญิ ง คนหนึ่ ง ที่ ตะโกนออกมาจากฝูง ชน ได้ก ระตุ ้น การตอบสนองนี้ จากพระเยซู ก็ จ ัด
เตรี ยมการสรุ ปที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น
หญิงนั้นแสดงออกถึ งการที่มนั ต้องยอดเยี่ยมเพียงไรสาหรับมารี ยท์ ี่จะได้ให้กาเนิ ดบุตรชายเช่นพระเยซู นี่
เป็ นทางอ้อมของการชมเชยพระเยซู การตอบสนองของพระองค์ไม่ได้สะท้อนถึงมารี ยอ์ ย่างไม่เป็ นที่โปรด
ปราน หรื อไม่ได้ให้สถานะที่ พิเศษแก่ เธอ สิ ทธิ พิเศษของเธอในฐานะเป็ นมารดาของพระเมสสิ ยาห์ น้ นั
ยิ่งใหญ่จริ งเ (เปรี ยบเทียบ 1:45) อย่างไรก็ตาม บรรดาผูท้ ี่ได้ยินพระวจนะแห่ งความรอดของพระเจ้าผ่าน
ทางพระเยซู และพวกสาวกของพระองค์ได้เชื่ อและกระทาตามก็มีตาแหน่งที่ใหญ่กว่า ความหมายโดยนัยที่
พวกผูฟ้ ั งของพระองค์ควรทาก็ชดั เจนอย่างมาก ในบริ บททันทีน้ นั “พระวจนะของพระเจ้า” เป็ นคาสอนที่
พระเยซูได้ให้ ถ้อยคาของพระเยซูที่นี่ควรเตือนเราถึงการนับถือมารี ยอ์ ย่างสู งเกินไป
“การสรรเสริ ญเช่ นนั้นต้องไม่พึงปรารถนาต่อพระคริ สต์อย่างแปลกประหลาด ในฐานะเป็ นการ
ยกย่องแค่ความยอดเยี่ยมส่ วนตัวแบบมนุ ษย์ของพระองค์ซ่ ึ งฉลาดหรื อมีศีลธรรม มันค่อนข้างเมิน
จากสิ่ งที่ พระองค์จะนาเสนอคื อ การงานและภารกิ จของพระองค์ในฐานะเป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอด
ดังนั้นแม้วา่ จากเส้นทางที่ตรงกันข้ามมันก็เป็ นความเข้าใจผิดที่ใหญ่พอเกับการลดค่าส่ วนตัวของ
พวกฟาริ สี” [683]
“บางสิ่ งที่น่าประทับใจอย่างมากก็ปรากฏในพระเยซู แต่ที่จะได้รับความประทับใจก็ไม่พอ สิ่ งที่
สาคัญคือการตอบสนองที่อุทิศตนต่อข่าวสารที่พระเยซูนามา” [684]

3. หมายสาคัญของโยนาห์ 11:29-32 (เปรียบเทียบ มธ. 12:38-42; มก. 8:11-12)
คาสอนนี้ ตอบสนองต่อคาร้องขอของนักวิจารณ์ของพระเยซู สาหรับหมายสาคัญ (ข้อ 16; เปรี ยบเทียบ มธ.
16:1-4) มันเป็ นส่ วนใหญ่ที่สองแห่งคาตอบของพระองค์ต่อผูต้ ่อต้านเหล่านี้
11:29-30 การอ้างอิงของลูกาถึง “ฝูงชนมาชุ มนุ มกันมากขึ้น” ผูกข้อนี้ กบั เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจารณ์ถึงการอัศจรรย์ต่างเของพระองค์ (ข้อ 14-26) “โยนาห์” เองเป็ นหมายสาคัญ
ของ “การพิพากษาที่ใกล้เข้ามา” “ต่อชาวนี นะเวห์” การปรากฏตัวที่เหนื อธรรมชาติและ
การประกาศของเขากระตุน้ การกลับใจใหม่ที่แพร่ หลาย ในทานองเดี ยวกันการปรากฏตัว
ที่เหนื อธรรมชาติและการประกาศของพระเยซู และการกลับใจใหม่ที่มากับมันก็แสดงถึ ง
การพิพ ากษาที่ ใกล้เข้า มา ความแตกต่า งก็คื อว่าการตอบสนองเชิ งบวกต่ อพันธกิ จของ
โยนาห์โดยคนต่างชาติไม่นอ้ ยได้เลื่อนการพิพากษาของพระเจ้าไป
การตอบสนองเชิ งลบต่อพันธกิ จของพระเยซู ไม่ได้ทาสิ่ งใดเพื่อจะเลื่ อนการพิพากษาของ
พระเจ้าเหนืออิสราเอลไป การพิพากษาประกอบด้วยการเลื่อน (การล่าช้า) ของทั้งแผ่นดิน
ของพระเจ้าและการถูกทาลายของเยรู ซาเล็ม การปฏิเสธการประกาศของพระเยซู ก็รุนแรง
กว่าเนื่องจากการอัศจรรย์ต่างเที่มากับมัน ชื่อเรี ยก “บุตรมนุษย์” นาเสนอพระเยซูในฐานะ
ที่เหนือกว่าโยนาห์
ลูกาไม่ได้อา้ งอิงถึงการอ้างอิงของพระเยซู ถึงสามวันและสามคืนของโยนาห์ในปลาใหญ่
แม้วา่ นัน่ จะเป็ นหมายสาคัญที่วา่ พระเยซูได้เสด็จมาจากพระเจ้าหลังจากการเป็ นขึ้นจากตาย
(เปรี ยบเทียบ มธ. 12:40)
“หมายสาคัญของโยนาห์ ที่นี่อา้ งอิงถึงการเรี ยกเชิ งการเผยพระวจนะของเขาสู่ การ
กลับ ใจแทนที่ จะเป็ นสู่ ก ารเป็ นขั้นจากตายที่ บ อกล่ วงหน้าโดยการกลับ มาของ
โยนาห์จากท้องของปลาใหญ่” [685]
11:31-32

“ราชิ นีแห่ งทิ ศใต้” (คือ ราชิ นีแห่ งเชบา) ได้เดิ นทางในระยะไกลเพื่อจะฟั ง สติปัญญาของ
ซาโลมอน (1 พกษ. 10:1-13) กระนั้นผูค้ นแห่ งปาเลสไตน์ (“คนยุคนี้ ”) ไม่ได้ใส่ ใจต่อ
สติปัญญาของพระเยซู นี่ ก็เป็ นจริ งแม้ว่าบุ ตรมนุ ษย์ “ใหญ่กว่าซาโลมอน” ดังนั้น “การ
พิพากษา” ของพวกเขาก็แน่นอน เช่นเดียวกัน ผูค้ น (“คน”) แห่ งนี นะเวห์ … ได้กลับใจ
ใหม่เพราะการประกาศของโยนาห์ ” กระนั้นผูฟ้ ั งของพระเยซู ไม่ ได้กลับใจใหม่ เพราะ
การประกาศของพระองค์โดยไม่คานึงถึงความเหนือกว่าของพระองค์ต่อโยนาห์ ยิ่งกว่านั้น
ราชินีและชาวนีนะเวห์ได้ตอบสนองต่อข่าวสารโดยปราศจากหมายสาคัญที่รองรับใดเ

สิ่ งเป็ นกลาง “บางสิ่ ง” โดยทัว่ ไปแล้วอาจอ้างอิงถึงสิ ทธิ อานาจของบุตรมนุ ษย์ แต่มนั อาจ
อ้างอิงอย่างเจาะจงถึง: ปั ญญาที่เหนื อกว่าของพระองค์ในการเปรี ยบเทียบอันแรกและถึ ง
การประกาศของพระองค์ในการเปรี ยบเทียบอันที่สอง อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า “บางสิ่ ง”
อ้างอิงถึงการกระทาของพระเจ้าในพระคริ สต์ [686] อย่างสาคัญแล้ว สาหรับผูอ้ ่านดั้งเดิ ม
ของลูกา ผูค้ นที่ได้ตอบสนองต่อสองบุคคลในพันธสัญญาเดิ มที่ พระเยซู อา้ งอิงถึ งคื อคน
ต่างชาติ โดยการเปรี ยบเทียบพระองค์เองกับกษัตริ ยท์ ี่ฉลาดและมีสง่าราศีมากที่สุดของ
อิสราเอลและผูเ้ ผยพระวจนะชาวยิวที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (ในแง่ของการตอบสนอง
ของผูฟ้ ัง) พระเยซูก็สอนถึงความเหนือกว่าของพระองค์ในสองบทบาท
4. ความสาคัญของการตอบสนองต่ อความสว่าง 11:33-36
การกระตุน้ นี้ สรุ ปการโต้เถียงเกี่ยวกับหมายสาคัญ (ข้อ 16, 29-33) ขณะที่คาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับ
ความสาคัญของการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 27-28) สรุ ปการโต้เถียงเกี่ยวกับการขับผี (ข้อ 14-26)
การสรุ ป ทั้ง สองเรี ย กร้ องให้ผูฟ้ ั ง ของพระเยซู ที่ จ ะตอบสนองต่ อค าสอนของพระองค์แทนที่ จ ะดาเนิ น
ในความมืดแห่งความไม่รู้ต่อไป
คาอุปมาเรื่องตะเกียงทีซ่ ่ อนไว้ 11:33 (เปรียบเทียบ มธ. 5:15)
นี่เป็ นคาอุปมาอีกเรื่ องหนึ่ง ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ใช้อย่างซ้ าเระหว่างพันธกิจการสอนที่เดินทางไปใน
ที่ ต่า งเของพระองค์ ในการบัน ทึ ก ของมัท ธิ ว พระองค์ใ ช้ม นั เพื่ อ จะหนุ นใจพวกสาวกที่ จะเป็ นพยาน
ต่อสาธารณะ (เปรี ยบเทียบ ลก. 8:16) ที่นี่ พระองค์ใช้มนั เพื่อจะอธิ บายถึงบทบาทของพระองค์เองในฐานะ
ใครคนหนึ่งที่ขบั ไล่ความมืด
“… พันธกิจของพระเยซู ไม่ใช่สิ่งที่ซ่อนเร้นและคลุมเครื อ มันส่ องแสงออกมาอย่างสดใสสาหรับ
ทุกคนที่จะค้นพบหนทางของพวกเขาโดยอาศัยความสว่างของมัน” [687]
คาอุปมาเรื่องตาทีไ่ ม่ ดี 11:34-36 (เปรียบเทียบ มธ. 6:22-23)
11:34

พระเยซู ใช้คาอุปมานี้ เช่ นกันอย่างน้อยก็ในส่ วนทางลบของมันในคาเทศนาบนภูเขา พระเยซู
เปรี ยบเทียบตาของมนุ ษย์กบั ตะเกียงในสถานการณ์ ท้ งั สองไม่ใช่ ในแง่ของการเป็ นแหล่ง
แห่ ง ความสว่ า งแต่ เ ป็ นพาหนะที่ ซ่ ึ งการท าให้ ก ระจ่ า งผ่ า นมาได้ ในพระกิ ต ติ คุ ณ
ของมัทธิ ว พระองค์สอนว่าท่าทีของบุคคลหนึ่ งสามารถกระทบความสามารถของเขาที่จะ
“เห็น” ได้ (คือเข้าใจความจริ งฝ่ ายวิญญาณ) พร้ อมกับการเน้นที่ ตาเอง ที่ นี่ การเน้นอยู่ที่
“ความสว่า ง” และประเด็ นก็ คื อ ความส าคัญ ของการยอมรั บ ความสว่า งในกรณี น้ ี ก็ คื อ
ข่าวสารของข่าวประเสริ ฐโดยการยอมรับคาสอนของพระเยซู การล้มเหลวที่จะรับคาสอน

ของพระเยซู ส่ ง ผลต่ อ ความมื ด บอดฝ่ ายวิ ญ ญาณ ตาที่ ชัด เจนและสุ ข ภาพดี แ สดงถึ ง
ความสามารถที่จะเข้าใจความจริ งอย่างที่ มนั เป็ น ที่จะ “เห็น” อย่างชัดเจน ส่ วนตาที่ไม่ดี
แสดงถึงการไร้ความสามารถที่จะทาอย่างนั้น
การตีความอีกอย่างหนึ่งแม้วา่ จะได้รับความนิ ยมน้อยกว่าก็เข้าใจว่าตาที่ยอมให้ความสว่าง
ออกจากร่ างกายแทนที่จะยอมให้มนั เข้าไปข้างใน
“ตามสรี รวิทยาที่แพร่ หลายในสมัยโบราณของกรี ก-โรมัน ตาไม่ทาหน้าที่โดยการ
ยอมให้ ค วามสว่า งที่ จ ะเข้า ไปแต่ โ ดยการยอมให้ ค วามสว่า งของร่ า งกายที่ จ ะ
ออกไป ตาเป็ นท่อหรื อแหล่งของความสว่างที่ทาให้การมองเป็ นไปได้”[688]
11:35

ถ้าบุคคลหนึ่ งปฏิเสธความสว่าง (ความจริ ง) ของพระเยซู เพื่อความสว่างอีกอย่างหนึ่ ง เขาหรื อ
เธอจะค้นพบว่าความสว่างอี กอย่างหนึ่ งนั้นไม่ได้นาการทาให้กระจ่างแท้เข้ามา แต่เป็ น
“ความมืด” ตามปกติ แล้วตาของผูค้ นตอบสนงอต่อความสว่างโดยการยอมรั บมัน และ
ผลลัพ ธ์ คื อ การท าให้ ก ระจ่ า งของพวกเขา นั่น คื อ การที่ พ ระเยซู ต้อ งการให้ ผูฟ้ ั ง ของ
พระองค์ที่จะตอบสนองต่อคาสอนของพระองค์ เพราะว่าผลลัพธ์จะเป็ นการทาให้กระจ่าง
ฝ่ ายวิญญาณ

11:36

ข้อนี้ แสดงถึ งทางเลือกต่อสถานการณ์ที่ถูกบรรยายไว้ในข้อที่มาก่อน มันสรุ ปการกระตุน้ ของ
พระเยซูในข้อความเชิงบวก แน่นอนว่าพระเยซูใช้ “ร่ างกาย” เพื่อจะแสดงถึง บุคคลภายใน
“ทั้ง หมด” นั่น คื อ บุ ค ลิ ก ภาพในค าอุ ป มานี้ บุ ค คลที่ เ ชื่ อ ค าสอนทั้ง หมดของพระเยซู
จะประสบกับการทาให้กระจ่าง “เต็มที่”
5. จุดสู งสุ ดแห่ งการต่ อต้ านของฟาริสี 11:37-54 (เปรียบเทียบ มธ. 23:1-36; มก. 12:3840)

หัวข้อของการต่ อต้านพระเยซู ก็ ดาเนิ นไปในส่ วนนี้ แต่ แหล่ งของการต่ อต้านเปลี่ ยนจากผูค้ นโดยทัว่ ไป
ไปสู่ พ วกฟาริ สี และแม้ก ระทัง่ อย่า งเฉพาะมากขึ้ นสู่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญบัญญัติ (พวกธรรมาจารย์) ของพวกเขา
การตอบสนองของพระเยซู เปลี่ยนจากการเตือนและการกระตุน้ ไปสู่ การประณามอีกด้วย พระเยซูประณาม
คาสอนของพวกฟาริ สีคือความสว่างที่เป็ นความมืด (ข้อ 35) แทนที่จะเป็ นพวกฟาริ สีและพวกผูเ้ ชี่ยวชาญ
บัญญัติเอง
ความแตกต่างทั้งหลายในการบันทึกของมัทธิ วเกี่ยวกับการประณามพวกฟาริ สีของพระเยซู (มธ. 23:1-36)
ตั้งคาถามต่างเเกี่ ยวกับสิ่ งที่ พระเยซู กล่าวอย่างแท้จริ งและการที่ผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณบันทึกสิ่ งที่ พระองค์
ได้กล่าว

“เรารู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ ข องท่ า นในที่ อื่ นว่า มัท ธิ ว รวมเนื้ อหาจากหลายแหล่ ง และเรี ย งล าดับ ใหม่
ในขณะที่ในทั้งหมดนั้นลูกาไม่ได้รวมแหล่ งต่างเของท่านหรื อเรี ยงเนื้ อหาของท่านใหม่ ดังนั้น
มันไม่น่าเป็ นไปได้ที่วา่ มัทธิ วได้สงวนลาดับดั้งเดิมไว้ที่นี่...”[689]
บางที เรากาลังรั บมื อกับโอกาสการสอนที่ แตกต่างกันสองโอกาสอี กครั้ งหนึ่ ง นี่ เป็ นการพูดสุ ดท้ายของ
พระเยซูต่อพวกฟาริ สีที่ถูกบันทึกไว้ในลูกา
คาถามเกีย่ วกับความสะอาดแท้ 11:37-41
“ความเป็ นศัตรู ของพรรคฟาริ สีต่อพระเยซู ก็ขมขื่น มันยังไม่แพร่ กระจายไปไกลหรื อไม่ได้รับการ
ยอมรับอย่างมาก อย่างเช่นในทุกเที่เพื่อที่จะแทนที่กฎธรรมดาของมารยาท” [690]
11:37-38 โอกาสการสอนมากมายของพระเยซู เกิดขึ้นระหว่างมื้ออาหาร (เปรี ยบเทียบ 14:1-24; มธ. 15:120; 23:1-36; มก. 7:1-22) นี่เป็ นโอกาสเช่นนั้น พระเยซูทาให้เจ้าบ้านของพระองค์ข่นุ เคือง
โดยการไม่ได้ล้างมื อตามพิธีก รรมก่ อนการกิ น ลู กาละเว้นการอธิ บายถึ งธรรมเนี ยมยิว
(เปรี ยบเทียบ มธ. 15:1-9; มก. 7:1-4) และบันทึกแค่เหตุผลสาหรับการคัดค้านของฟาริ สี
ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้เรี ยกร้องการล้างนี้ (คากรี ก บัพติสโซ่ ) แต่มนั ได้กลายมาเป็ น
ประเพณี และพวกฟาริ สีถือว่ามันเป็ นสิ่ งป้ องกันต่อความเป็ นมลทิน
11:39-40 พระเยซู ไม่ได้วิจารณ์ ฟาริ สีคนนี้ และพี่น้องทางศาสนาของเขาสาหรับการล้างมือของพวกเขา
ก่ อ นการกิ น หรื อส าหรั บ การถื อ รั ก ษาการช าระให้บ ริ สุ ท ธิ์ ทางพิ ธี ก รรมเกิ นกว่า สิ่ ง ที่
ธรรมบัญญัติเรี ยกร้อง พระองค์ใช้การคัดค้านของเจ้าบ้านของพระองค์ในฐานะเป็ นโอกาส
เพื่อจะชี้ ถึงความหน้าซื่ อใจคดที่เกี่ ยวข้องในคาสอนและการปฏิ บตั ิของฟาริ สี บรรดาผูท้ ี่
ปรากฎตัวคงได้เข้าใจการกระทาของพระเยซู ว่าเป็ นการฝ่ าฝื นมารยาท [691] เป็ นที่ชดั เจน
ว่าพระเยซูเต็มใจที่จะใช้การกระทานี้เพราะว่ามันสาคัญต่อพระองค์ที่จะออกคาเตือนเหล่านี้
แก่พวกเขาฟาริ สี
โดยพื้นฐานแล้วพวกฟาริ สีละเลยสิ่ งที่สาคัญกว่าต่างเ ในขณะเดียวกันก็เน้นถึงความจาเป็ น
ของสิ่ งที่ สาคัญน้อยกว่าต่างเ (เปรี ยบเทียบ 6:27-36; 10:25-37) โดยการล้างมือตาม
พิธีกรรม พวกเขาก็แค่ทาครึ่ งหนึ่ งของสิ่ งที่พระเจ้าคาดหวังจากพวกเขา พวกเขาควรชาระ
พวกเขาเองทางภายในเช่นเดียวกับทางภายนอก ที่จะล้างภายนอกของบุคคลหนึ่ งและไม่
ล้างภายในก็โง่เขลาเท่ากับการแค่ลา้ งภายนอกของชามโดยปราศจากการล้างภายใน
“ผู้ (ช่างปั้ นหรื อพระเจ้า) ที่ได้สร้างภายนอกก็สร้างภายใน (และดังนั้นคุณต้องล้าง
ทั้งสอง)ใช่หรื อไม่?” [692]

“วิธี ที่ จะท าความสะอาดค าศัพ ท์ส กปรกไม่ ใ ช่ ก ารแปรงฟั น ของคุ ณแต่ คื อ การ
ชาระหัวใจของคุณ” [693]
11:41

ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าการให้แก่ คนยากจนจะแสดงถึ งว่าบุ คคลนั้นได้ชาระเขาเองทาง
ภายในและอย่างเพียงพอ พระองค์อาจได้ดาเนิ นการเปรี ยบเทียบนี้ ต่อไปและการกล่าวถึ ง
จานหรื อภาชนะซึ่งฉบับแปล NIV ได้จดั เตรี ยมแต่พระองค์กาลังคิดถึงบุคคล พระองค์อาจ
ได้หมายถึ งว่าพวกฟาริ สีควร “ให้” อาหารในฐานะเป็ นการกระทาแห่ ง “การกุศล” แต่การ
ให้จากสิ่ งที่เป็ นของพวกเขาเป็ นสิ่ งที่สาคัญ

วิบัติสามอย่างต่ อพวกฟาริสี 11:42-44
ตอนนี้ พระเยซู ระบุสองตัวอย่างของภาวะสายตาสั้นฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา (ข้อ 42-43) และจากนั้น
พระองค์เปรี ยบเทียบสิ่ งเหล่านั้นกับบางสิ่ งที่คล้ายกันที่ทาให้เป็ นมลทิน (ข้อ 44) การเน้นที่สิ่งภายนอก
นาไปสู่ ค วามผิ ด พลาด เมื่ อ ผูค้ น “จดจ่ อ ที่ สิ่ ง เล็ ก น้อ ย พวกเขาก็ มี แ นวโน้ม ที่ จ ะมองข้า มสิ่ ง ที่ ส าคัญ ”
[694] พระเยซูป่าวประกาศการประณามของพระองค์ดว้ ยการใช้ “วิบตั ิ”
11:42-43 ธรรมดาแล้วพวกฟาริ สีถวายทศางค์อย่างละเอียดลออ แม้กระทัง่ “สมุนไพรในสวน” ของพวก
เขาซึ่ งพระเยซู ระบุถึงสองอย่าง (เปรี ยบเทียบ ลนต. 27:30-33; ฉธบ. 14:22-29; 26:12-15)
นี่ เป็ นที่ยอมรับได้ต่อพระเยซู แต่พวกเขาละเลยการให้สิ่งที่สาคัญกว่าต่างเแด่พระเจ้าซึ่ ง
รวมถึง “ความยุติธรรม” และ “ความรัก” ตามปกติแล้วพวกผูน้ าของธรรมศาลาครอบครอง
“ที่ นั่ง ” ด้า นหน้า (“ใหญ่ ” ) ดัง นั้นพระเยซู ก าลัง วิจารณ์ ก ารรั ก ตาแหน่ ง และเกี ย รติ ข อง
พวกฟาริ สี “การทัก ทายที่ น่า นับ ถื อ” ในที่ ส าธารณะชัก นาไปสู่ ค วามหยิ่ง ของพวกเขา
อีกด้วย
11:44

พวกฟาริ สีหลีกเลี่ยงการแตะต้องอุโมงค์ฝังศพอย่างละเอียดลออเพื่อจะหลีกเลี่ยงความเป็ นมลทิน
ทางพิธีกรรม อย่างไรก็ตาม พวกเขาเองทาให้คนอื่นที่แตะต้องพวกเขาเป็ นมลทิน อย่างที่
อุโมงค์ฝังศพที่ไม่ปรากฏให้เห็ นทาให้บรรดาผูท้ ี่ เดิ นเหยียบอยู่บนนั้นเป็ นมลทินโดยไม่รู้
เรื่ อง (เปรี ยบเทียบ กดว. 19:16) ในขณะที่พวกเขาเองพยายามที่จะคงอยู่ อย่ างบริ สุทธิ์ ตาม
พิธีกรรม พวกเขากาลังทาให้คนอื่นหลายคนที่ไม่ตระหนักถึงอิทธิ พลชัว่ ร้ายของพวกฟาริ สี
ที่มีต่อพวกเขานั้นเป็ น มลทิ นฝ่ ายวิญญาณ บาปของพวกเขาเจือปนทั้งชาติ ตามปกติแล้ว
พวกยิวโบกปูนขาวอุโมงค์ฝังศพเหล่านี้ เพื่อจะเตือนผูค้ นที่จะอยู่ห่างจากอุโมงค์เหล่านั้น
[695]

วิบัติสามอย่ างต่ อผู้เชี่ ยวชาญบัญญัติ 11:45-52
11:45-46

“ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติ ” (หรื อธรรมาจารย์) เป็ นกลุ่มที่แตกต่างแม้ว่าพวกเขาส่ วนใหญ่เป็ นพวก
ฟาริ สี พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีกระทาการด้วยกันอยูบ่ ่อยเ “ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติ” ที่
กล่าวขึ้นมาก็ตอ้ งการที่จะแยกแยะกลุ่มของเขาในฐานะมีความผิดน้อยกว่าพวกฟาริ สี แต่
พระเยซู ปฏิ เสธที่จะทาอย่างนั้น เพราะว่าพวกธรรมาจารย์ก็น่าซื่ อใจคดเท่ากับพวกฟาริ สี
พวกผูเ้ ชี่ ย วชาญบัญญัติท าให้พ วกเขาเองเกี่ ย วข้องในการตี ค วามธรรมบัญญัติม ากกว่า
ส่ วนพวกฟาริ สีโดยทัว่ ไปแล้วก็ สนับ สนุ นและบัง คับใช้การตี ค วามเหล่ า นั้น กลุ่ มแรก
เป็ นชนชั้นทางอาชีพและกลุ่มหลังเป็ นกลุ่มทางศาสนา
โดยการตีความธรรมเนี ยมยิวต่างเอย่างเข้มงวด พวกธรรมาจารย์ก็วางภาระทางศีลธรรม
อันหนักอึ้งไว้บนพวกยิว อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้คน้ พบวิธีหลีกหนี ความรับผิดชอบของ
พวกเขาเองที่ จ ะรั ก ษาธรรมบั ญ ญั ติ อ ย่ า งฉลาด ในขณะที่ ณ เวลาเดี ย วกั น ก็ ใ ห้
ความประทับ ใจที่ ว่าพวกเขาเชื่ อฟั ง นี่ ส ะท้อนถึ งการขาดความรั ก ส าหรั บ ส่ วนที่ เหลื อ
ของพวกยิวผูจ้ าต้องทาการภายใต้ขอ้ เรี ยกร้องของพวกเขา พวกฟาริ สีดูเหมือนจะได้เสนอ
การช่ วยเหลื อเล็ กน้อยหรื อการไม่ มีการช่ วยเหลื อหรื อความเมตตาสงสารสาหรั บเพื่อน
ชาวยิวของพวกเขาผูไ้ ด้พยายามที่จะทาตามกฎเกณฑ์ต่างเของพวกเขา
“มิชนาห์กล่าวไว้วา่ การถือรักษาการตีความแบบธรรมาจารย์มีความสาคัญมากกว่า
ธรรมบัญญัติ เอง (Sanhedrin 11:3) การให้เหตุ ผลก็คือว่าถ้ามันเป็ นเรื่ องราวที่
รุ นแรงที่จะทาผิดต่อธรรมบัญญัติซ่ ึ งบางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจ มันก็เป็ นเรื่ องราวที่
รุ นแรงมากกว่า มากที่ จะทาผิดต่ อการตี ความซึ่ ง พวกธรรมาจารย์คิดว่า ได้ทาให้
ทุกสิ่ งชัดเจน”[696]

11:47-48 มันไม่ผดิ ทางศีลธรรมสาหรับพวกผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติที่จะทาการนาในการก่ออุโมงค์ใหม่เพื่อจะ
แทนที่ อุโมงค์เก่ าของพวกผูเ้ ผยพระวจนะของอิ สราเอล อย่างไรก็ตาม ในการปฏิ บตั ิ น้ ี
พระเยซู ก็ เ ห็ น ค าพยานแบบเหน็ บ แนมต่ อ การต่ อ ต้า นของพวกเขาที่ มี ต่ อ พวกผู ้เ ผยพระวจนะเมื่อไม่นานนี้ของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระองค์เอง
โดยการก่ อ “อุ โมงค์” เหล่ านี้ พวกผูเ้ ชี่ ย วชาญบัญญัติดูเหมื อนจะให้เกี ยรติ “พวกผูเ้ ผยพระวจนะ” แต่พวกเขาได้ยงั ปิ ดล้อมพวกท่านไว้และปิ ดกั้นพวกท่านจากผูค้ น พวกเขาทา
สิ่ งนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ผลเมื่อพวกเขาหันผูค้ นไปจากพวกผูเ้ ผยพระวจนะผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้
ส่ งไปหาอิสราเอลเมื่อไม่นานนี้ ในสิ่ งนี้ พวกเขากาลังดาเนินรอยตามบรรพบุรุษของพวก
เขาผูไ้ ด้ “ฆ่า” พวกผูเ้ ผยพระวจนะ

“ท่าทีของพวกธรรมาจารย์ต่อพวกผูเ้ ผยพระวจนะนั้นเหมือนขัดกัน พวกเขากล่าว
ยอมรับการปรนนิ บตั ิ ทางริ มฝี ปากและการชื่ นชมอันลึ กซึ้ งที่มีสาหรับพวกผูเ้ ผยพระวจนะ แต่พวกผูเ้ ผยพระจนะที่พวกเขายกย่องเท่านั้นเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ตาย
แล้ว เมื่อพวกเขาพบผูเ้ ผยพระวจนะที่มีชีวิตอยู่ พวกเขาก็พยายามที่จะฆ่าท่านเสี ย”
[697]
“ผูส้ ละชี วิตเพื่อความเชื่ อของชนรุ่ นหนึ่ งก็กลายมาเป็ นวีรบุรุษของชนรุ่ นถัดไป”
[698]
พวกญาติ ข องคนร้ า ยที่ ก ระท าผิด บางครั้ งได้ใ ห้เงิ น แก่ ส มาชิ ก ครอบครั ว ของเหยื่อแห่ ง
อาชญากรรมของคนร้ าย ซึ่ งเป็ นเงิ นโลหิ ตเพื่อจะไถ่โทษความผิดร่ วมของพวกเขา บางที
พวกผูเ้ ชี่ ย วชาญบัญ ญัติก่ ออุ โ มงค์ข องพวกผูเ้ ผยพระวจนะด้วยแรงจู ง ใจอย่า งเดี ย วกัน
[699]
11:49-51

พวกผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติ อา้ งว่ามี สติปัญญาที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิ สราเอลโดยการประกาศว่าการ
ตีความพระคัมภีร์ของพวกเขาเป็ นการตีความที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม พระเยซู อา้ งอิงแหล่ง
ที่ใหญ่กว่าแห่ง “ปัญญา” คือ พระเจ้า
“พระปั ญญาของพระเจ้า” อาจเป็ นชื่อเรี ยกสาหรับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:24, 30;
คส. 2:3).[700] อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนผิดปกติสาหรับพระเยซูที่จะอ้างอิงถึงพระองค์
เองในแนวทางนี้ นอกจากนั้น สิ่ งที่ ตามมาคือการเปิ ดเผยต่างเของพันธสัญญาเดิ ม มัน
สามารถหมายถึง “พระเจ้าในปั ญญาของพระองค์” ซึ่ งทาให้พระเจ้าเป็ นแหล่งแห่ งถ้อยคา
ที่ตามมา (NIV).[701] อย่างแน่นอนแล้วพระเจ้าทรงเป็ นแหล่งสู งสุ ดของปั ญญาและปั ญญา
ที่ตามมาในบริ บทนั้น แต่นี่เป็ นการตีความของตัวบทแทนที่จะเป็ นการแปลของมัน ความ
เป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่ามันหมายถึง “ปั ญญาของพระเจ้า” และอ้างอิงถึ งพระปั ญญา
ที่ถูกทาให้เป็ นบุคคล (เปรี ยบเทียบ สภษ. 1:20-33; 8).[702] อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ตามมา
ไม่ใ ช่ การเปิ ดเผยของวรรณกรรมทางปั ญญาของพันธสั ญญาเดิ ม ที่ การทาให้เป็ นบุ คคล
เช่นนั้นจะบ่งชี้ไว้
ถ้อยคาที่ตามมา (ข้อ 49-51) ไม่ใช่ การอ้างอิงจากพันธสัญญาเดิ ม ตรงกันข้าม ข้อความ
เหล่านั้นรวบรวมแก่นสารของการเปิ ดเผยของพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับชะตาของพวกผูเ้ ผยพระวจนะและบรรดาผูท้ ี่ต่อต้านพวกท่าน บางทีขอ้ ความเหล่านั้นพาดพิงถึง 2 พงศาวดาร
24:18-22.[703] ดังนั้นข้าพเจ้า มี แนวโน้ม ที่ จะคิ ดว่า “พระปั ญญาของพระเจ้า ” อ้างอิงถึ ง
พันธสัญญาเดิมที่พระเยซูสรุ ปและเพิ่มเติม (คือบรรลุ สถาปนาไว้) ที่นี่

เนื้ อหาของการเปิ ดเผยนี้ ก็คือว่าตามปกติ แล้วประชากรของพระเจ้าจะปฏิ เสธพวกผูเ้ ผยพระวจนะและพวกผูส้ ่ งสาร (เปรี ยบเทียบ 9:1-6; 10:1-16) ที่พระองค์ส่งไปยังพวกเขา
ผลลัพธ์ ก็จะเป็ นว่าพระเจ้าจะทาให้ “ชนรุ่ น” ปั จจุบนั ของผูป้ ฏิ เสธต้องรับผิดชอบ การ
ปฏิ เสธสุ ดท้ายนี้ จะเป็ น “ฟางเส้นที่ทาให้หลังอูฐหัก ” มันเป็ นการปฏิ เสธ พระบุตร ของ
พระเจ้าเองไม่ใช่แค่บรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 20:9-19) นัน่ จะพิสูจน์ถึง
การปฏิ เสธที่ จะเพิ่ม ขนาดสุ ดท้ ายของความผิด ที่ จะส่ งผลต่อพระเจ้าที่เทพระพิโรธของ
พระองค์มา (การถูก ทาลายของเยรู ซ าเล็ม ค.ศ. 70; การกระจัดกระจายของอิ สราเอล
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว) สาหรั บการฆาตกรรมที่ ปราศจากเหตุผลเหล่ านั้นทั้งหมดตลอด
ประวัติศาสตร์
“อาเบล” เป็ นผูต้ ายเพื่อความเชื่ อที่ชอบธรรมคนแรก (ปฐก. 4:8) และผูเ้ ผยพระวจนะ
“เศคาริ ยาห์” เป็ นคนสุ ดท้าย (เปรี ยบเทียบ มธ. 23:35; 2 พศด. 24:21-22) บางทีคงได้มี
เหยื่อ คนอื่ น เตั้ง แต่ เศคาริ ย าห์ แ ต่ ก ารฆาตกรรมของท่ า นเป็ นการฆาตกรรมสุ ดท้า ยใน
ประวัติศาสตร์ของพันธสัญญาเดิม
11:52

วิบตั ิที่สามของพระเยซู ต่อพวกผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติประณามพวกเขาสาหรับการเอา “ลูกกุญแจ”
ของ “ความรู้” ฝ่ ายวิญญาณไปจากผูค้ น บางที “ลูกกุญแจ” นี้ เป็ นการอ้างอิงถึงคาสอนของ
พระเยซู พระเยซู เรี ยกสิ่ งนี้ ว่า “ลู กกุญแจแห่ งความรู ้ ” ไม่ใช่ “ลูกกุญแจแห่ งแผ่นดิ นของ
พระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:19) พวกธรรมาจารย์กล่าวยอมรับที่จะมีลูกกุญแจสู่ การ
เข้าใจพันธสัญ ญาเดิ ม ผูค้ นถื อว่าพวกเขาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในมัน อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ปฏิเสธคาสอนของพระเยซู และดังนั้น “ไม่ได้เข้าไป” สู่ ความรู ้ที่วา่ การยอมรับคาสอนของ
พระองค์คงได้เปิ ดสู่ พวกเขา นอกจากนั้น พวกเขาต่อต้านพระเยซู และด้วยเหตุ น้ นั ก็ได้
ขัดขวางผูค้ น “ที่เข้าไป” สู่ ความรู ้น้ นั วิบตั ิสุดท้ายนี้ เป็ นจุดสู งสุ ดของวิบตั ิท้ งั หก (ข้อ 4252) และเปิ ดเผยถึงความผิดที่รุนแรงที่สุดของพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล
นักตี ความบางคนมองว่าข้อนี้ เป็ นข้อความที่ ชัดเจนที่ ว่า แผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ เป็ น
ความเป็ นจริ ง ในปั จจุ บ นั เมื่ อพระเยซู ก ล่ า วถ้อยค าเหล่ า นี้ [704] อย่า งไรก็ ตาม ข้า พเจ้า
เชื่ อว่าการสรุ ปนี้ ไม่เหมาะสมเนื่ องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ แรกสุ ด “ความรู้” เป็ นหัวข้อที่
ถู ก กล่ า วไว้ข องข้อนี้ ไ ม่ ใ ช่ แผ่นดิ นของพระเจ้า ประการที่ สอง หัวข้อของแผ่นดิ นของ
พระเจ้าไม่อยูใ่ นบริ บทแต่หวั ข้อของการเข้าใจฝ่ ายวิญญาณอยู่ (ข้อ 33-51) ประการที่สาม
ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณไม่ได้นาเสนอพระเยซู ที่เริ่ มต้นแผ่นดิ นของพระองค์ ณ การเสด็จมา
ครั้ งแรกของพระองค์ แต่ที่จะนาเสนอมันและจากนั้นก็เลื่ อนมันไปเนื่ องจากการปฏิ เสธ
ของพวกยิวที่มีต่อพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 12)

ความเป็ นปรปักษ์ ของพวกฟาริสีและพวกผู้เชี่ ยวชาญบัญญัติ 11:53-54
ถ้อยคาที่ ยวั่ โทสะเหล่านี้ แห่ งการวิจารณ์ และการประณามกระพือถ่านที่ยงั ไม่มอดแห่ งความเป็ นปรปั กษ์
ของฟาริ สีไปสู่ ไฟนรกแห่ งความเกลียดชังและความเป็ นปรปั กษ์ ลูกาเขียนว่าพวกผูน้ าศาสนาเหล่านี้ ตอนนี้
“จู่โจมพระองค์ดว้ ยคาถามต่างเ” พระองค์ได้ทา้ ทายความชานาญของพวกเขา ตอนนี้ พวกเขาแสวงหาการ
ปกป้ องพวกเขาเองโดยการทาให้พระองค์เสี ยชื่ อเสี ยง พวกเขา “วางแผนต่อต้านพระองค์” ซึ่ งแสวงหา
การจับ ผิดพระองค์และดัก จับ พระองค์ พวกเขาพยายามที่ จะท าให้พระองค์ก ล่ าวบางสิ่ ง ที่ ผิด ไม่ ฉลาด
หรื อไม่เหมาะสมอีกด้วย ความเป็ นปรปั กษ์น้ ี เพิ่มขึ้นไม่นานหลังจากการเผชิ ญหน้าที่ลูกาเพิ่งได้อธิ บายไป
(ข้อ 37-52)
ข้อเหล่ า นี้ บ นั ทึ ก การปฏิ เ สธพระเยซู ที่ เป็ นทางการของพวกผูน้ าทางศาสนาของยิว
(เปรี ยบเทียบ มธ. 12; มก. 12)
ผูอ้ ่ า นดั้ง เดิ ม ของลู ก าคงได้เรี ยนรู ้ ความสาคัญของการยอมรั บและการเชื่ อค าสอนของพระเยซู ใ นฐานะ
ผลลัพ ธ์ ของการเลื อกเนื้ อหาของลู กาในส่ วนนี้ (11:14-54) ที่ จะล้มเหลวที่ จะทาอย่างนั้นก็ส่ง ผลต่ อ
ผลลัพธ์ ที่เลวร้ายมากต่างเ การฟั งพระวจนะของพระเจ้าดาเนิ นการที่จะเป็ นการเน้นหลักในส่ วนนี้ ต่อไป
ยิ่งกว่านั้น ความน่ าซื่ อใจคดที่แสดงถึ งคุ ณลักษณะของพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์สามารถมีอิทธิ พล
ต่อพวกสาวกของพระเยซู อีกด้วยถ้าพวกเขายกการถื อรักษาทางพิธีกรรมเหนื อการนมัสการแท้ พระเยซู
พัฒนาแนวคิดนี้ในส่ วนถัดไป (12:1-12)
“ประเด็นต่างเที่พระเยซู ต้ งั ที่นี่ [ข้อ 37-54] คืออันตรายต่างเที่บรรดาผูค้ นแห่ งการโน้มเอียงทาง
ศาสนศาสตร์ เชิ งอนุ รักษ์เผชิ ญอยู่เสมอ ในการติ ดตามความจริ งและแนวทางของพระเจ้า ไกล
เกิ นไปนั้นหลายคนปฏิ บตั ิความร้ อนรนของพวกเขาที่มีต่อความชอบธรรมโดยการทาให้แน่ ใจว่า
ทุกเ “ไอ” นั้นถูกใส่ จุดและทุกเ “ที” นั้นถูกขีดฆ่า และโดยการดูแลคนอื่นเเพื่อจะทาให้แน่ใจว่า
พวกเขากาลังกระทาอย่างเหมาะสม ในอีกด้านหนึ่ ง ผูค้ นอย่างเดี ยวกันเหล่านี้ บ่อยครั้งได้สูญเสี ย
ความไวต่ อการทรงเรี ยกของพระเจ้าที่มี ต่อความยุติธ รรม พระเจ้าต้องการให้เราที่จะสนใจใน
บรรดาผูท้ ี่สภาพของพวกเขานั้นเคราะห์ดีนอ้ ยกว่าสภาพของเราเอง (รม. 12:16)”[705]
ง. คาสั่ งสอนพวกสาวกเมื่อพิจารณาถึงการถูกปฏิเสธของพระเยซู 12:1-13:17
การสอนพวกสาวกดาเนิ นต่อไปเป็ นหลักในส่ วนนี้ ของพระกิ ตติคุณที่ สาม (9:51-19:10) ถ้อยคาของ
พระเยซู ต่อพวกเขา ณ การเริ่ มต้นของส่ วนปั จจุ บนั นี้ (12:1-13:17) ขยายออกเพื่อจะรวมถึ งฝูงชนจนถึ ง
บั้นปลาย โดยเนื้ อแท้แล้วข้อ 12:1-13:9 เป็ นการอภิปรายที่ต่อเนื่ องเดียวพร้ อมกับการเน้นที่การเฝ้ าระวัง
เมื่อเผชิญกับวิกฤต[706]

“การพิ พ ากษาที่ ก าลัง มาถึ ง และความจาเป็ นส าหรั บ การเตรี ย มที่ เ หมาะสมก็ เ ป็ นเส้ น ด้า ยที่ ผูก
บทที่ 12 ด้วยกันทั้งหมด” [707]
1. ความสาคัญของการกล่ าวยอมรับทีไ่ ร้ ความกลัว 12:1-12 (เปรียบเทียบ มธ. 10:1920, 26-33)
พระเยซู ใช้การประณามของพระองค์ต่อความหน้าซื่ อใจคดของพวกฟาริ สีเป็ นโอกาสที่จะเตือนพวกสาวก
ของพระองค์ถึงการหน้าซื่ อใจคด บริ บทของคาสอนนี้ ในพระกิตติคุณของมัทธิ วคือคาสั่งสอนของพระเยซู
ที่มีต่อสาวกสิ บสองคนก่อนที่พระองค์ส่งพวกเขาไปทาภารกิจของพวกเขา ลูกาบันทึกว่าพระองค์สอนพวก
สาวกของพระองค์อีกด้วยถึ งความสาคัญของพยานที่ไร้ความกลัวภายใต้การข่มเหงขณะที่พวกเขาเคลื่อนที่
ไปยังเยรู ซาเล็ม
เชื้อของพวกฟาริสี 12:1-3
12:1

ลูกาตั้งฉากสาหรับคาสอนที่ตามมาโดยการอธิ บายว่ามันเกิดขึ้นเมื่อความเป็ นปรปั กษ์ของฟาริ สี
ได้เข้มข้น (11:53-54) สิ่ งที่พระเยซู ดาเนิ นการที่จะบอกพวกสาวกของพระองค์ต่อไปก็มี
การต่อต้านและการข่มเหงอยูด่ ว้ ย ทั้งเที่มีความเป็ นปรปั กษ์น้ ี พระเยซู ก็มีผตู ้ ิดตามจานวน
มาก (คากรี ก มูริอาดอน ตามตัวอักษรคือ หนึ่ งหมื่น แต่ถูกใช้ที่นี่ในฐานะเป็ นระดับสู งสุ ด
อย่างเกินจริ ง เปรี ยบเทียบ กจ. 19:19; 21:20) ตาม เอ. บี. บรู๊ ซ นี่ เป็ นฝูงชนขนาดใหญ่ที่สุด
ที่ถูกอ้างอิงในที่อื่นเในหมวดพระกิตติคุณแม้วา่ เกินจริ ง [708] เป็ นที่ชดั เจนว่าขนาดของ
ฝูงชนนั้นเพิ่มขึ้นเรื่ อยเ (เปรี ยบเทียบ 11:29) อย่างไรก็ตาม บทเรี ยนที่ตามมาก็มีสาหรับ
พวกสาวกของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 20:45)
“เชื้ อ” หรื อเชื้ อฟู (คากรี ก ซู เมส) มีผลกระทบที่แผ่ซ่านและดังนั้นก็เป็ นตัวอย่างประกอบ
ที่ดีของอิทธิพลของ “ความน่าซื่ อใจคด” ในที่อื่นเนั้น พระเยซู เตือนพวกสาวกถึง คาสอน
ของพวกฟาริ สีที่พระองค์เปรี ยบได้กบั เชื้ อ (มธ. 16:6, 12; มก. 8:15) ที่นี่พระองค์ใช้เชื้ อ
เป็ นตัวอย่างของความน่าซื่ อใจคดของพวกเขา เชื้ อในฐานะเป็ นความหน้าซื่ อใจคดเริ่ มต้น
เล็กน้อยแต่ขยายและกระทบทุกเสิ่ งที่มนั แตะต้อง
“เชื้ อนี้ คืออะไร? พระเยซู ระบุว่ามันเป็ น ‘ความน่าซื่ อใจคด’ ซึ่ งเป็ นการถอดถ่าย
ตัวอักษรที่ไม่ค่อยดีของหน่ วยขนาดเล็กของภาษากรี ก [คือหน่ วยเกี่ ยวกับคาศัพท์
ของภาษา] ที่ซ่ ึ งความหมายในลูกานั้นถูกจัดเรี ยงอย่างใกล้ชิดกับการใช้ในฉบับ
LXX; ที่นนั่ มันอธิ บายถึง ‘บุคคลหนึ่งผูซ้ ่ ึ งการประพฤติของเขาไม่ได้ถูกกาหนด
โดยพระเจ้าและดังนั้นก็ “ไม่อยู่ในทางพระเจ้า’”… ดังนั้นประเด็นของพระเยซู

ไม่ใช่ที่วา่ พวกเขากาลังเล่นการแสดง แต่ที่วา่ พระเยซู ถือว่าพวกเขาถูกชักนาผิดใน
การเข้ า ใจพื้ น ฐานของพวกเขาถึ ง จุ ด ประสงค์ ข องพระเจ้ า และดั ง นั้ นก็ ไ ร้
ความสามารถแห่งการหยัง่ รู ้ความหมายแท้จริ งของพระคัมภีร์ และโดยเหตุน้ นั ก็ไม่
สามารถที่จะนาเสนอสิ่ งใดนอกจากความประทับใจแห่งความเคร่ งศาสนา” [709]
12:2-3

อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ตอนนี้ ไม่เป็ นที่รู้จกั เนื่ องจากความหน้าซื่ อใจคดวันหนึ่ งจะมาเป็ นที่รู้จกั นี่
เป็ นหลักการโดยทัว่ ไป ในระดับของมนุ ษย์ก็มีขอ้ ยกเว้นต่อหลักการนี้ แต่อย่างไม่สงสัย
แล้วพระเยซู มีพระเจ้าผูร้ ู ้ความลับทั้งหมดในความคิด บางทีขอ้ 3 เป็ นการหนุนใจเชิงบวก
แทนที่จะเป็ นการคุกคามที่เป็ นลางร้าย พระเยซู ใช้มนั ในแนวทางนั้นในบริ บทอื่นเที่ซ่ ึ ง
พระองค์กล่าวข้อความนี้ (เปรี ยบเทียบ 8:17; มธ. 10:26-27; มก. 4:22) ถ้าเป็ นเช่นนั้น
พระองค์ก็หมายถึ งพยานข่าวดี ที่พวกสาวกอาจพยายามที่ จะซ่ อนไว้เนื่ องจากการคุกคาม
ของการข่มเหงจะออกมาสู่ การเปิ ดเผยในที่สุด

การเตรียมสาหรับการพิพากษา 12:4-12
“คาสอนเกี่ยวกับพวกฟาริ สีและการพิพากษาตามปกติแล้วก็นาไปสู่ ส่วนโดยทัว่ ไปมากขึ้นในเรื่ อง
การพิพากษาและความสาคัญของการเตรี ยมสาหรับมัน”[710]
12:4

พระเยซู ระบุสิ่งที่ติดตามมาว่าสาคัญโดยเฉพาะ (เปรี ยบเทียบ 6:27; 11:9; 12:5, 8) การพูดที่ไม่
ธรรมดา “มิตรสหายของเรา” (คากรี ก ฟิ ลอยส์ ) เพิ่มการหนุ นใจมากขึ้นเพื่อจะเป็ นตัวแทน
ของพระเยซู อย่า งกล้า หาญทั้ง เที่ มี ก ารต่ อ ต้า น แม้ว่า มัน อาจส่ ง ผลต่ อความตาย ค านี้
แสดงออกถึ งความมัน่ ใจในพวกสาวกและการรั บรองพวกเขาในฐานะบรรดาผูท้ ี่ ได้รับ
มอบหมายด้วยความลับต่างเของพระองค์และผูท้ ี่จะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ มัน
ตรงกันข้ามกับการปฏิ เสธที่ พวกเขาเผชิ ญในโลก นี่ เป็ นที่ เดี ยวในพระกิ ตติ คุณสัมพันธ์
ที่ที่พระเยซูเรี ยกพวกสาวกของพระองค์วา่ มิตรสหายของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:4850; ยน. 15:13-15) เพื่อนเไม่ใช่แค่ผคู ้ นที่เราแบ่งปั นชี วิตร่ วมด้วย แต่เป็ นบรรดาผูท้ ี่เรา
แบ่งปั นการอุ ทิศตนและเป้ าหมายร่ วมอี กด้วย ผูเ้ ขียนฮีบรู สร้ างความแตกต่างที่คล้ายกัน
เมื่อท่านเขียนเกี่ยวกับหุ น้ ส่ วนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (คากรี ก เมโทชอย ฮบ. 1:9)

12:5

แทนที่จะกลัวบรรดาผูข้ ่มเหงของพวกเขา พวกสาวกควร “กลัว” พระเจ้ามากขึ้น
“… เมื่อครอมแวลได้ถูกถามถึงพื้นฐานสาหรับความกล้าหาญและการปราศจาก
ความกลัว เขาก็ตอบว่าเขาได้เรี ยนรู ้วา่ ถ้าเขากลัวพระเจ้า เขาก็จะไม่กลัวมนุ ษย์ นัน่
คือสิ่ งที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากาลังกล่าวในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างแท้จริ ง”[711]

พระเจ้ามีอานาจที่จะกระทบจุดหมายนิรันดร์ ไม่ใช่แค่ชวั่ คราว ที่นี่พระเยซู ไม่ได้บ่งบอกว่า
พวกสาวกจะจบลงใน “นรก” นิ รันดร์ ถ้าพวกเขาพิสูจน์ว่าไม่สัตย์ซื่อ (เปรี ยบเทียบ ยน.
10:27-28; 2 ทธ. 2:11-13) พระองค์เตือนพวกเขาเกี่ ยวกับการสู ญเสี ยรางวัลนิ รันดร์
พระองค์อา้ งถึ งอานาจเกี่ยวกับการลงโทษของพระเจ้าเพื่อจะขจัดความน่าซื่ อใจคด นี่ เป็ น
การอ้างอิงเดียวของลูกาถึงนรก (คากรี ก เกเอนนา) แต่ในที่อื่นนั้นมันเป็ นที่แห่ งการทรมาน
นิรันดร์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:22; 18:8-9; มก. 9:43-48; ยก. 4:12; 1 อน. 27:2)
“พระเยซูสอนถึงความเป็ นจริ งของนรกอย่างเปิ ดเผย”[712]
“ดังนั้นข้อนี้กาจัดความเชื่อปรัมปราอันเป็ นที่นิยมที่วา่ มารควบคุมนรกอยู”่ [713]
12:6-7

ประเด็นของตัวอย่างประกอบสองอย่างเหล่านี้ ก็คือว่าพระเจ้ารับรู ้ถึงสิ่ งที่ไม่สาคัญต่างเมากกว่า
พวกสาวก กระนั้นพระองค์ก็มีความห่วงใยต่อสิ่ งเหล่านี้ มันเป็ นข้อโต้แย้งจากสิ่ งที่เล็กกว่า
ไปสู่ สิ่งที่ใหญ่กว่า (เปรี ยบเทียบ 11:13) เนื่ องจากว่าพระเจ้ารู ้เกี่ยวกับและมีความห่ วงใย
ต่อสิ่ งที่สาคัญน้อยเหล่านี้ แน่นอนว่าพระองค์จะห่วงใยพวกสาวกผูม้ ี “คุณค่ามากกว่า” นก
กระจาบเป็ นแหล่งอาหารราคาถูกสาหรับคนยากจนและ “เหรี ยญ” (คากรี ก อาส์ ซาริ ออน)
เป็ นเหรี ยญโรมันที่ มีค่าประมาณหนึ่ งในสิ บหกของเดนาริ อนั ซึ่ งเป็ นค่าจ้างของหนึ่ งวัน
(เปรี ยบเทียบ มธ. 10:29).[714] ตัวอย่างประกอบเหล่านี้ ทาให้คาเตือนเดี่ ยวของพระเยซู
ที่ จะกลัวพระเจ้า สมดุ ล กับ ความแน่ ใ จสองเท่ า ถึ ง ความห่ วงใยแบบบิ ดาของพระองค์ที่
มีต่อพวกสาวก อย่างไรก็ตาม ความคุ น้ เคยที่สนิ ทสนมของพระบิดากับชี วิตของพวกเขา
จัดตั้งคาเตือนต่อความหน้าซื่ อใจคดอีกด้วย
ในมัทธิ ว 10:29 พระเยซู กล่าวว่า “นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาส์ซาริ อนั ไม่ใช่หรื อ?”
ที่นี่ลูกาบันทึกว่าพระเยซู กล่าวว่า “นกกระจาบห้าตัวเขาขายสองอาส์ ซาริ อนั ไม่ใช่หรื อ?”
บางที พ ระเยซู ใ ช้ตวั อย่า งประกอบนี้ ใ นหลายโอกาสที่ แตกต่ า งกัน บางครั้ งก็ อ้า งอิ ง ถึ ง
ราคาของนกกระจาบสองตัวและครั้งอื่นเก็อา้ งอิงถึงราคาของนกกระจาบห้าตัว
“พวกมัน [นกระจาบ] ถูกขายในตลาดไม่วา่ โดยคู่หรื อห้าตัว คู่น้ นั เป็ นจานวนที่เล็ก
ที่สุด และห้าตัวเป็ นจานวนที่เล็กที่สุดถัดไปที่ถูกขาย... ราคาในตลาดในสมัยของ
พระเยซู คือ ‘เหรี ยญเงิ นตราของอังกฤษสมัยก่อน’ (ประมาณครึ่ งเพนนี ของเงิ น
[อังกฤษ] ของเรา) คู่หรื อ ‘เหรี ยญเงินตราสองเหรี ยญ’ (ประมาณหนึ่ งเพนนี ของ
เงินของเรา) สาหรับห้าตัว”[715]
“บางคนได้กล่าวว่าพระเจ้าไปยังงานศพของนกกระจาบทุกเตัว!”[716]

12:8-9

บทน าที่ พิ เ ศษอี ก อย่ า งหนึ่ งบ่ ง ชี้ ถึ ง ความแน่ น อนและความส าคัญ ของสิ่ ง ที่ ติ ด ตามมา
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 4-5) การกล่าวยอมรับ “บุตรมนุษย์” (คือ พระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์
ที่เป็ นพระเจ้า) ต่อสาธารณะ (เปรี ยบเทียบ กจ. 7:55-56) หรื อปฏิเสธพระองค์ต่อสาธารณะ
ก็เป็ นข้อเลือกของพวกสาวก (เปรี ยบเทียบ 9:26) การกล่าวยอมรับ (คากรี ก โฮโมลเกซิ )
และการปฏิเสธ (คากรี ก อาร์ เนเซทาย) เป็ นการแสดงออกที่ตรงกันข้าม การแยกออกเป็ น
สองขั้ว คาที่สุดขีดเน้นถึงทางเลือกต่างเ พวกสาวกจาต้องทาการเลือก การเลือกของพวก
เขาจะกาหนดการยอมรับของพระเจ้าหรื อการขาดการยอมรับพวกเขา “ต่อหน้าเหล่ าทูต
สวรรค์” และพระบิดา (เปรี ยบเทียบ 7:28; มธ. 10:32-33; 11:11)
เป็ นที่ชดั เจนว่าเวลาแห่งการกระทาการพิพากษาของพระเจ้าจะมาเมื่อพระองค์ประเมินชีวิต
ของผูค้ นขณะที่พวกเขายืนต่อพระพักตร์ พระองค์ สาหรับคริ สเตียนแล้ว นี่ จะอยูท่ ี่ “หน้า
บัลลังก์ของพระคริ สต์” (1 คร. 3:10-15) รางวัลมากกว่าหรื อน้อยกว่าถูกกล่าวถึง เป็ นที่
ชัดเจนว่าพระเยซู ได้มองความเต็มที่ ของพยานของสาวกไม่ใช่ ทุกเสถานการณ์ ของมัน
เนื่องจากว่าพระองค์กล่าวถึงการประเมินในสวรรค์สุดท้าย
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การวิจารณ์ พระเยซู ก็ยกโทษให้ได้แต่การปฏิ เสธพยานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ว่าพระเยซู
ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์น้ นั ยกโทษให้ไม่ได้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:31-32; มก. 3:28-29)
คาเตือนนี้ ดาเนิ นการเตือนถึ งการปฏิ เสธพระเยซู ต่อไป พระเยซู บ่งบอกว่าพวกสาวกของ
พระองค์อาจเผชิญการทดลองที่จะปฏิเสธความเชื่อในพระองค์ ที่จะปฏิ เสธพระองค์ต่อ
สาธารณะนั้นแย่ แต่การปฏิเสธความเชื่อของบุคคลหนึ่งในพระองค์ก็แย่กว่า พระเยซู ไม่ได้
หมายถึ ง ว่า พระเจ้า จะยับ ยั้ง การยกโทษไว้จ ากสาวกผูท้ าสิ่ ง นี้ หรื อ ที่ ว่า เขาจะสู ญ เสี ย
ความรอดของเขา อย่ า งจ าเป็ นแล้ว พระองค์ น าเสนอทางเลื อ กไม่ ใ ช่ ใ นฐานะเป็ น
ความเป็ นไปได้สาหรับพวกสาวก แต่ในฐานะเป็ นคาเตือนที่แสดงถึงความรุ นแรงของการ
ปฏิเสธแบบนั้น ที่จะกีดกันการเลิกเชื่อ ที่จะ “กล่าวหมิ่นประมาท” ต่อใครคนหนึ่งหมายถึง
ที่ จะ พูดจาไม่ ดีหรื อเหยีย ดหยามเขาหรื อเธอ[717] พวกศัต รู ข องพระเยซู พูดจาไม่ ดีต่ อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยการถื อว่าการงานของพระเยซู เป็ นของซาตานแทนที่จะเป็ นของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์
“ที่ จะกล่ าวหมิ่ นประมาทต่ อพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์ ในยุค นั้นคื อที่ จะปฏิ เสธที่ จะ
ยอมรับพยานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ต่อตัวบุคคลและการงานของพระเยซู คริ สต์
เจ้า มันก็เป็ นอย่างเดียวกันในทุกวันนี้ บาปหนึ่ งที่ไม่สามารถได้รับการยกโทษได้
คือการปฏิเสธสุ ดท้ายต่อพยานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถึงพระเยซู”[718]

12:11-12 สาวกบางคนอาจคาดหวังถึงการที่จะต้องกล่าวยอมรับความเชื่ อของพวกเขาในพระเยซู ต่อหน้า
กลุ่มคนทางศาสนาและทางการเมืองที่เป็ นปรปั กษ์ท้ งั ยิวต่างชาติ พวกเขาไม่ควรกังวล
เกี่ ยวกับการใช้คาเกี่ ยวกับพยานของพวกเขาในโอกาสเหล่านั้น สถานการณ์ ท้ งั หลายเอง
นั้นจะจัดเตรี ยมการคุ กคามที่เพียงพอ พระเยซู สัญญาถึ งการช่ วยเหลื อของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการกาหนดการป้ องกันที่ เหมาะสมในตอนนั้น “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” องค์
เดียวกันผูซ้ ่ ึ งพวกเขาอาจรู ้สึกกดดันที่จะ “กล่าวหมิ่นประมาทต่อ” (ข้อ 10) จะช่วยพวกเขา
ถ้าพวกเขายังคงสัตย์ซื่อต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 21:14-15; มธ. 10:19-20).
พระเยซู ไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์การประกาศแบบธรรมดา แต่เกี่ยวกับการให้การแก้ต่าง
ทางถ้อยค าภายใต้ก ารข่ มเหง [719] ลู กาบันทึ กหลายเหตุ ก ารณ์ ของสิ่ ง นี้ ใ นกิ จการของ
อัครทูต (เช่น กจ. 4:8; 6:10; 7:55; และข้ออื่นเ) พวกสาวกสมัยใหม่ที่ถูกข่มเหงได้เป็ น
พยานอีกด้วยถึ งการช่ วยเหลื อที่เหนื อธรรมชาติของพระวิญญาณต่อพวกเขาที่พระเยซู ได้
สัญญาที่นี่
ผลกระทบรวมของคาสอนนี้ คือที่จะหนุ นใจพวกสาวกที่จะเป็ นพยานถึ งความเชื่ อของพวกเขาในพระเยซู
อย่างกล้าหาญ เมื่อถูกเผชิญหน้าด้วยการทดลองที่จะเงียบหรื อปฏิเสธความเชื่อของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม.
10:9-10) สาวกทั้งหมดต้องการการหนุนใจนี้อยูบ่ ่อยเ
“ลูกา 12:4-34 ถู กผูกด้วยกันโดยการเชื่ อมโยงทางถ้อยค าที่ เน้นถึ ง หัวข้อหลัก ในการกล่ า วต่ อ
พวกสาวก พระเยซู ก็กาลังพยายามที่จะเผชิ ญหน้ากับความกลัวสองประเภท (จงสังเกต โฟบีโอมาย
ใน 12:4, 5, 7, 32) หรื อความกังวล (เมอริ มนาโอ ใน 12:11, 22, 25, 26) การต่อต้านที่คุกคามอาจ
ก่อให้เกิดความกลัว (12:4, 7) และความกังวล (12:11) การขาดการจัดเตรี ยมสาหรับอาหารและ
เสื้ อผ้าอาจก่อให้เกิดความกังวล (12:22, 25, 25) และความกลัว (12:32)”[720]
2. ความสาคัญของมุมมองนิรันดร์ 12:13-21
พระเยซู ดาเนิ นการที่ จะสอนพวกสาวกของพระองค์ถึงความสาคัญของการติ ดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ
ต่อไป จากการตอบสนองต่อคาร้องขอจากใครคนหนึ่ งในฝูงชนอย่างทึกทักเอาแล้วไม่ใช่สาวกนั้น พระเยซู
ก็เตือนถึ งความโลภ ความโลภเป็ นหนึ่ งในการทดลองที่ใหญ่ที่สุดซึ่ งพวกสาวกเช่ นเดียวกับคนอื่นเเผชิ ญ
มันได้ล่อใจสาวกมากมายจากเส้นทางแห่งความสัตย์ซื่อ
“ถ้าส่ วนก่อนหน้านั้นความน่าซื่ อใจคดของพวกฟาริ สีแนะนาคาสอนสาหรับพวกสาวกในเรื่ องการ
หลีกเลี่ยงความหน้าซื่ อใจคดและการไม่กลัวในการกล่าวยอมรับ ตอนนี้ พระเยซู ก็ใช้ความโลภของ

ฝูงชนที่จะแนะนาคาสอนสาหรับพวกสาวกในเรื่ องการวางใจในพระเจ้าและเสรี ภาพจากความโลภ
ที่มีต่อทรัพย์สมบัติ (12:22-34)”[721]
การทดลองของความโลภ 12:13-15
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เป็ นที่ ชัดเจนว่า บุ ค คลที่ ท าการร้ องขอนี้ ม องว่า พระเยซู เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ อานาจทางจริ ย ธรรม
(“อาจารย์” คากรี ก ดิดดาสคาเล่ เปรี ยบเทียบ 7:40) ที่พี่ชายของเขาจะนับถือ คาร้องขอของ
เขาดูเหมือนจะเป็ นวัตถุ อย่างแท้จริ งพร้ อมกับการไม่มีความหมายเสริ มฝ่ ายวิญญาณ ชาย
คนนั้นแสดงความกังวลที่ถูกต้อง การร้องขอจัดเตรี ยมฉากสาหรับคาสอนที่ตามมา
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“พ่อหนุ่ม” เป็ นการกล่าวต่อที่มีพลัง แต่มนั ไม่ใช่การดูถูก (เปรี ยบเทียบ 5:20; 22:58, 60) โดย
การถามคาถามของพระองค์ พระเยซู ก็บงั คับให้ชายคนนั้นที่จะพิจารณาถึ งใครที่พระเยซู
ทรงเป็ น นี่ เป็ นประเด็นโดยพื้นฐานสาหรับชายคนนี้ เขาวิงวอนต่อพระเยซู ในฐานะ “ผู้
พิ พ ากษา” อย่า งที่ บ่ อยครั้ งแล้วพวกยิววิงวอนต่ อ พวกรั บ บี ที่ จ ะยุติ ก ารโต้เถี ย งเช่ นนั้น
[722] สรุ ปแล้วพระเยซู กาลังถามชายคนนั้นว่าเขาตระหนักถึ งสิ่ งที่เขากาลังทาอยู่หรื อไม่
นัน่ คือ ใครที่ พระเยซู ทรงเป็ นอย่างที่ พิสูจน์โดยการงานแบบพระเมสสิ ยาห์ ของพระองค์
อย่างเหน็ บแนมแล้ว พระเจ้าได้แต่งตั้งพระเยซู ในฐานะเป็ นพระผูพ้ ิพากษาของชายคนนี้
เช่ นเดี ยวกับพระผูพ้ ิพากษาของคนอื่ นเ อย่างคาดหวังแล้ว ชายคนนั้นเผชิ ญกับคาถาม
เกี่ ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เหนื อเขาและกลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อ แต่นี่ไม่ใช่ ความเป็ นห่ วง
ของลูกาในการบันทึกเหตุการณ์น้ ี
โดยการตอบอย่ า งที่ พ ระองค์ ไ ด้ ต อบ พระเยซู ก็ ก าลัง ปฏิ เ สธที่ จ ะท าการตัด สิ น ใน
สถานการณ์ ที่ชายคนนั้นได้นาเสนอต่อพระองค์ พระองค์ทรงสามารถที่จะรั บมือกับมัน
แต่พระองค์ปฏิ เสธที่จะทาอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์ตอ้ งการที่จะรับมือกับอีกปั ญหาหนึ่ ง
กล่าวคือวัตถุ นิยมของชายคนนั้น พระเยซู ปฏิ เสธที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ ยวกับเรื่ องราวของชี วิต
ทางพลเรื อนอยู่เสมอ แต่ตรงกันข้ามได้รับมื อกับปั ญหาฝ่ ายวิญญาณและทางศี ลธรรมที่
ปรับแต่งชีวติ ทางพลเรื อนในที่สุด [723] ผูร้ ับใช้มากขึ้นของพระองค์จะปฏิบตั ิตามตัวอย่าง
นี้หรื อไม่
“พระองค์ [พระเยซู ] ได้เสด็จมาเพื่อจะนาคนไปยังพระเจ้าไม่ใช่ ที่จะนาทรั พย์
สมบัติไปยังคน” [724]
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พระเยซูเตือนชายคนนั้นและฝูงชนซึ่ งรวมถึงพวกสาวกของพระองค์ต่อ “ความโลภทุกรู ปแบบ”

“ความโลภเป็ นความปรารถนาที่จะมีมากขึ้น ที่จะรับเอาอะไรก็ตามที่บุคคลหนึ่ ง
สามารถรับเอาได้ ที่จะรับเอาโดยปราศจากการอ้างอิงถึงความจาเป็ นที่เจาะจงของ
บุคคลหนึ่ งเองหรื อสถานการณ์ ของคนอื่ นเ บุ คคลที่ โลภก็สับสนเกี่ ยวกับชี วิต
เนื่องจากว่าชีวติ ที่มีความหมายและพึงพอใจมีความเกี่ยวข้องเล็กน้อยอย่างมากกับ
การที่ทรัพย์สมบัติของบุคคลหนึ่งนั้นกว้างขวางแค่ไหน”[725]
ความโลภนั้นผิดเพราะว่ามันยกย่อง “ทรัพย์สมบัติ” ไปสู่ ที่แห่ งความสาคัญที่ใหญ่กว่าที่ที่
พวกมันครอบครองในชี วิต คุณภาพของ “ชี วิต” ไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั ทรั พย์สมบัติของบุคคล
หนึ่ ง มันมี อะไรมากขึ้ นต่อชี วิตมากกว่าสิ่ งนั้น แม้กระทัง่ “ความบริ บูรณ์ ” ของทรัพย์
สมบัติก็ไม่ได้นาความเต็มที่แห่ งชี วิตมา ชายคนนั้นได้บ่งบอกโดยการร้ องขอของเขาว่า
ชี วิตของเขาจะดี กว่าถ้าเขามีทรั พย์สมบัติมากขึ้ น พระเยซู กล่ าวว่านัน่ ไม่จาเป็ นต้องเป็ น
อย่างนั้นเลย ผูค้ นควรแสวงหาพระเจ้าแทนที่ ความมัง่ คัง่ เพราะว่าพระเจ้า ทรง นา
ความสาเร็ จไปยังชีวติ (เปรี ยบเทียบ คส. 3:1-4)
“กฎแห่ งชี วิตของจอห์น เวสลียค์ ือที่จะ เก็บ ทุกอย่างที่เขาสามารถเก็บได้และ ให้
ทั้งหมดที่เขาสามารถให้ได้ เมื่อเขาอยูท่ ี่อ๊อกฟอร์ ดเขามีรายได้ 30 ปอนด์ต่อปี เขา
ใช้ 28 ปอนด์และให้ 2 ปอนด์ เมื่อรายได้ของเขาเพิ่มสู่ 60, 90 และ 120 ปอนด์ต่อ
ปี เขาก็ยงั คงใช้ 28 ปอนด์และให้ส่วนที่เหลือนั้นออกไป”[726]
คาอุปมาเรื่องเศรษฐี โง่ 12:16-21
12:16-18 พระเยซู เล่าคาอุปมาเรื่ องเศรษฐีโง่เพื่อจะอธิ บายถึงประเด็นของพระองค์ (ข้อ 15) พระองค์
นาเสนอ “เศรษฐี ” นั้นในฐานะชาวสวนที่ ฉ ลาด ชาวสวนนั้นท าสิ่ ง ที่ มี เ หตุ ผ ลเท่ า นั้น
พระเยซู ไม่ได้ตาหนิ เขาสาหรับแผนการของเขา ในทานองเดียวกันความเป็ นห่ วงของชาย
คนนั้นเกี่ยวกับมรดกของเขาก็เป็ นความเป็ นห่วงที่ถูกต้องสมควร (ข้อ 13)
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ความโง่เขลาของชายคนนั้นอยูใ่ นสิ่ งที่เขาล้มเหลวที่จะพิจารณาถึง ไม่ใช่อยูใ่ นแผนการที่เขาได้
วางแผน ถ้อยคาของเขาต่อเขาเองบ่งชี้ วา่ เขาคิดว่าชีวิตของเขาประกอบด้วยความบริ บูรณ์
แห่งทรัพย์สมบัติของเขาเท่านั้น ชีวิตมีอะไรมากกว่าที่เขาตระหนักกล่าวคือชี วิตที่ไกลพ้น
ความตาย ชายคนนั้นใช้รูปแบบธรรมดาของคาพูดในการพูดต่อเขาเอง (เปรี ยบเทีย บ
สดด. 41:6, 12; 42:5) “จิตใจ” หรื อ “ตนเอง” แปลคากรี ก ซู เค่ ที่บ่อยครั้งแล้วเป็ นตัวแทน
ของทั้งบุคคลอย่างที่มนั เป็ นที่นี่ (เช่น ยก. 1:21; 5:20)
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พระเจ้าตรัสบางสิ่ งที่แตกต่างต่อชายคนนั้นมากกว่าที่เขากล่าวกับตัวเขาเอง ความตรงข้ามนี้
แสดงถึ ง ความผิ ดพลาดของการคิ ดของเศรษฐี น้ ัน ในพันธสั ญญาเดิ ม โดยเนื้ อแท้แล้ว
“คนโง่” คือใครคนหนึ่ งที่ไม่เชื่ อหรื อไม่นบั ถือพระเจ้า (เช่น สดด. 14:1; เปรี ยบเทียบ ลก.
11:40) นัน่ คือสิ่ งที่ชายคนนี้ ได้ทาเกี่ ยวกับความหมายของชี วิตอย่างแท้จริ ง เขาได้คิดว่า
เขาจะสะดวกสบายเป็ นเวลาหลายปี ที่จะมาถึง (ข้อ 19) แต่พระเจ้าเรี ยกร้ องชี วิตของเขา
ใน “คืน” นั้น (เปรี ยบเทียบ ยก. 4:13-16) การสู ญเสี ยชีวิตนี้ ตรงกันข้ามกับการสะสมทรัพย์
สมบัติข องเขา ตอนนี้ เขาไม่มี สิ่งใดเหลื อเลย และทรั พ ย์ส มบัติของเขาจะส่ งผ่า นไปยัง
ทายาทของเขา (เปรี ยบเทียบ ปญจ. 2:18-19) ข้อเท็จจริ งนี้ ไม่สามารถหลีกหนี การสังเกต
เกี่ยวกับชายคนที่ต้ งั คาถามเกี่ยวกับมรดกของเขา (ข้อ 13) แม้กระทัง่ เขาได้รับส่ วนหนึ่ ง
ของมรดกของพี่ชายของเขา เขาก็ไม่อาจรักษามันไว้นานได้
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พระเยซู ทาการประยุกต์ใช้ บุคคลที่ทาให้ “ตนเอง” มัง่ มี เท่านั้นและไม่สะสมทรั พย์สมบัติ
ไว้ในสวรรค์ (“ต่อพระเจ้า” ) เป็ นคนโง่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:19; 1 ทธ. 6:6-10; ยก. 1:10)
“สาหรับตัว” ตรงกันข้ามกับ “ต่อพระเจ้า” การแปลนี้ สงวนรู ปแบบของความตรงกันข้าม
ในตัว บทกรี ก ไว้ ประเด็ น ของความตรงกัน ข้า มคื อ ความแตกต่ า งระหว่า งความมัง่ มี
ในโลกและความมัง่ มีในสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:19-21)
“ชายคนที่อยูใ่ นเรื่ องราวนี้ ถูกเรี ยกว่าคนโง่สาหรับการสับสนเวลาด้วยนิ รันดร์ กาล
ร่ า งกายของเขาสาหรั บจิ ตใจของเขาและสิ่ งที่ เป็ นของเขาสาหรั บสิ่ งที่ เป็ นของ
พระเจ้า”[727]
“… ดังเช่นสุ ภาษิตสเปนที่น่ากลัวกล่าวไว้ “ไม่มีกระเป๋ าในผ้าห่อศพ’”[728]

ในคาสอนนี้พร้อมกับคาอุปมาที่เป็ นตัวอย่างประกอบของมัน พระเยซู ก็ได้สอนพวกสาวกของพระองค์และ
ฝูงชนที่จะระวังท่าทีที่โง่เขลาต่อทรัพย์สมบัติทางวัตถุ ท่าทีที่ผิดก็คือว่าความมัง่ คัง่ ของชี วิตขึ้นอยูก่ บั ความ
มัง่ คัง่ ของทรัพย์สมบัติทางโลก พวกสาวกจาเป็ นต้องระวังมุมมองนี้ เพราะว่าความปรารถนาที่จะเพิ่มพูน
ทรัพย์สมบัติสามารถดึงพวกเขาไปจากการติดตามพระเยซู อย่างสัตย์ซื่อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่ เป็ นจริ ง
เนื่ องจากพระเยซู สัญญาการต่อต้านและการข่มเหงแก่พวกเขา แทนที่จะเป็ นความมัง่ คัง่ และความสะดวก
ทรั พ ย์ส มบัติทางวัตถุ ไ ม่สามารถจัดเตรี ย มคุ ณภาพของชี วิตที่ ค วามสนิ ทสนมกับพระเจ้าสามารถเตรี ย ม
ให้ได้ พวกสาวกควรดาเนิ นชี วิตด้วยสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยเกี่ ยวกับชี วิตที่ ไกลพ้นความตาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับรางวัลหรื อการสู ญเสี ยรางวัลที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจน แทนที่จะดาเนินชีวติ เพื่อปัจจุบนั

มีรายงานว่าออกัสติ นกล่าว: พระเจ้าไม่ตอ้ งการให้คุณที่จะสู ญเสี ยความมัง่ คัง่ ของคุ ณแต่จะเปลี่ยนที่ของ
พวกมัน[729] ในอีกนัยหนึ่ง แทนที่จะสะสมมากขึ้นและมากขึ้น (ในบัญชีสะสมทรัพย์ การลงทุน เป็ นต้น )
คริ สเตียนควรแจกจ่ายมากขึ้นและมากขึ้น (แก่ผขู ้ ดั สนฝ่ ายวิญญาณและทางกายภาพ)
“การทดสอบหัวใจของเราคือวิธีที่เราให้ เราเป็ นคนใจกว้างหรื อเราเป็ นผูส้ ะสม? นี่คือการทดสอบ
ที่เราต้องเข้าร่ วมเป็ นการส่ วนตัวต่อพระพักตร์ พระเจ้า ไม่มีใครสามารถบอกคนอื่น อย่างแท้จริ ง
ถึงวิธีที่จะตอบคาถามต่างเเช่นนั้น เพราะว่าไม่มีอตั ราส่ วนอันวิเศษที่จะถูกไปถึง” [730]
3. การจัดเตรียมของพระเจ้ าสาหรับพวกสาวก 12:22-34 (เปรียบเทียบ มธ. 6:25-34)
ส่ วนนี้ ดาเนิ นหัวข้อชี วิตและทรัพย์สมบัติต่อไป (เปรี ยบเทียบ “ทรัพย์สมบัติ” ในข้อ 21, 34) สิ่ งที่พระเยซู
บ่งบอกไว้ในคาอุปมาเรื่ องเศรษฐี โง่น้ นั พระองค์ก็สอนในข้อเหล่านี้ อย่างชัดแจ้ง พวกสาวกของพระองค์
ไม่ควรคิดหรื อกระทาอย่างเช่นโลกต่างชาติ (ข้อ 30) ซึ่ งถูกทาให้เป็ นตัวอย่างโดยเศรษฐีโง่ จากการเน้นที่
ความโลภและการเห็นแก่ตวั นั้น พระเยซูก็เคลื่อนไปสู่ ความกังวลซึ่ งเกี่ยวข้อง
“อีกด้านหนึ่ งของการไม่สะสมทรัพย์สมบัติและการดูแลตัวเองเพียงอย่างเดี ยวเกี่ ยวข้องกับการที่
คนเ หนึ่งจะระวังสิ่ งจาเป็ นในชีวติ ดังนั้นหน่วยนี้จึงตอบคาถามนั้น”[731]
12:22-23 พระเยซู กล่าวถ้อยคาดังต่อไปนี้ ต่อพวกสาวกโดยเฉพาะมากขึ้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1, 13) เป็ น
เรื่ องโง่เขลาที่จะสะสมทรัพย์สมบัติโดยไม่คานึ งถึงพระเจ้า ดังนั้นพระเยซู กระตุน้ ให้พวก
สาวกของพระองค์ผไู้ ด้คานึ งถึงพระเจ้าที่จะยับยั้งจากความเป็ นห่ วงที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สมบัติ “ชีวิต” (คากรี ก ซู เค่ ) ที่ถูกกล่าวถึงเป็ นชี วิตทางกายภาพ (หน้าที่ทางร่ างกาย)
ที่ตอ้ งการเชื้ อเพลิ ง “ร่ างกาย” เป็ นเปลือกภายนอกที่ต้องการการปกคลุม “อาหาร” และ
“เสื้ อ ผ้า ” เป็ นความจ าเป็ นต่ า งเของชี วิ ต ในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้น พวกสาวกควรปฏิ บ ัติ ต่ อ
ความจาเป็ นเหล่ า นี้ ใ นฐานะเป็ นสิ่ ง รองและไม่ ก ัง วลเกี่ ย วกับ พวกมัน มี อะไรต่ อชี วิต
มากกว่าสิ่ งเหล่ านี้ ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้เตือนต่อความโลภเมื่ อบุคคลหนึ่ งไม่มีทรัพย์
สมบัติต่างเ (ข้อ 15) ตอนนี้ พระองค์เตือนต่อความกังวลเหนื อสิ่ งเหล่านั้นเช่นกัน ความ
กระวนกระวาย (“ความกังวล”) นั้นโง่ เขลาเพราะว่าชี วิตประกอบด้วย “มากกว่า” สิ่ ง ที่
บุคคลหนึ่งกินและสวมใส่ (เปรี ยบเทียบ 4:4)
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ตัวอย่างประกอบเกี่ ยวกับ “อีกา” แสดงให้เห็ นว่าพระเจ้าจัดเตรี ยมสาหรับสิ่ งทรงสร้ างของ
พระองค์ ความหมายโดยนัยก็คือว่าพระเจ้าจะจัดเตรี ยมสาหรับผูค้ น และแม้กระทัง่ มากขึ้น
สาหรับพวกสาวกของพระองค์ เนื่ องจากว่าพวกเขาสาคัญต่อพระองค์ “มากกว่านก” การ
เลื อกอี กาของพระเยซู สาหรั บ ตัวอย่างประกอบของพระองค์ก็โดดเด่ น เนื่ องจากว่าอี ก า

เป็ นนกล่าเหยื่อที่ตะกละและไม่สะอาด (ลนต. 11:15) และน่าอับอายสาหรับการไม่เลี้ยงดู
ลูกอ่อนของพวกมันเอง กระนั้นพระเจ้าก็ทาให้แน่ใจว่าอีกาลูกอ่อนนั้นกิน พวกนกไม่และ
ไม่สามารถจัดเตรี ยมเพื่อพวกมันเองได้อย่างที่มนุ ษย์จดั เตรี ยมหรื อสามารถจัดเตรี ยมได้ แต่
พระเจ้ายังคงจัดเตรี ยมเพื่อ (“เลี้ยงดู”) พวกมัน อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู โต้แย้งจากสิ่ งที่เล็กกว่า
ไปสู่ สิ่งที่ใหญ่กว่า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6-7)
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พระเยซู มีอายุหรื อขนาดในความคิดเมื่อพระองค์ทาการเปรี ยบเทียบนี้ ไหม? บรรดาผูแ้ ปลฉบับ
NASB ได้แปลคากรี ก เพชุ ส ว่าเป็ น “ศอก” และ เฮลิ คิอา ว่าเป็ น “ช่ วงของชี วิต” ที่แปล
ข้อความของพระเยซู ว่าเป็ นการเปรี ยบเที ยบที่ อธิ บายถึ งอายุ บรรดาผูแ้ ปลฉบับ NIV
แปล เพชุส ว่าเป็ น “ชัว่ โมง” และ เฮลิคิอา ว่าเป็ น “ชีวิต” การแปลทั้งสองนาเสนอพระเยซู
ที่กล่ าวถึ งการทาให้ชีวิตยืนยาวไม่ใช่ ขนาด นี่ ก็เป็ นที่ เข้าใจได้เมื่ อพิจารณาถึ งข้อ 19-20
เศรษฐี โง่ไม่สามารถขยายชี วิตของเขาได้ อย่างไรก็ตาม เพชุ ส หมายถึง “ศอก” มันเป็ น
ตัววัดของระยะทางแทนที่จะเป็ นเวลา บางทีพระเยซู ใช้มนั ในเชิ งเปรี ยบเทียบเพื่อจะ
อ้างอิงถึงความยาวที่เป็ นไปได้นอ้ ยที่สุดของการเพิ่มขึ้น (เปรี ยบเทียบ สดด. 39:5) แนวคิด
ของการต้องการที่จะเพิ่มความสู งของบุคคลหนึ่ งประมาณ 18 นิ้ วก็น่าหัวเราะถ้าถื อตาม
ตัวอักษร ใครก็ตามไม่ค่อยจะต้องการที่จะทาอย่างนั้น แม้วา่ คนส่ วนใหญ่อยากที่จะทาให้
ชีวติ ของพวกเขายาวเล็กน้อย
ประเด็ นของพระเยซู ก็ คื อว่า ความกัง วลไม่ ส ามารถท าให้ชี วิตยาวพอเกับ ไม่ ส ามารถ
จัดเตรี ยมเพื่อชีวิตได้ (ข้อ 24) ความกังวลสามารถลดช่วงชี วิตของบุคคลหนึ่ งได้อย่าง
แท้จริ ง
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พระเยซู ทาการสรุ ปโดยการโต้แย้งจากสิ่ งที่ เล็กกว่าไปสู่ สิ่งที่ใหญ่กว่าอีกครั้ งหนึ่ ง ถ้ามันไร้
ประโยชน์ที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่ องเล็ก เที่อยูน่ อกการควบคุมของเรา มันก็โง่เขลามากขึ้นที่
จะกัง วลเกี่ ยวกับสิ่ ง ที่ ใ หญ่ก ว่า ที่ อยู่นอกการควบคุ มของเราอย่า งมาก [732] เรื่ องเล็ก เ
รวมถึงการดาเนินชีวติ ที่ยาวนานกว่าและเรื่ องที่ใหญ่กว่าต่าง เรวมถึงทั้งหมดของชี วิตและ
ความจาเป็ นต่าง เของมัน
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พระเยซู หันจากสัตววิทยาไปสู่ พฤกษศาสตร์ เพื่อจะอธิ บายต่อไปถึ งการไร้ ประโยชน์ของการ
กังวลเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติทางวัตถุ ดอกไม้ (คากรี ก ครี นอน) ไม่สามารถทาสิ่ งใดก็ตามที่
จะจัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นของพวกมันเองได้ พวกมันจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง
กระนั้นพระองค์ก็จดั เตรี ยมเพื่อพวกมันและทาอย่างเลอเลิศมาก พระองค์ให้เครื่ องแต่งกาย
ที่มีสง่าราศีแก่ดอกไม้โดยทัว่ ไปทุก เดอกมากกว่าที่ “ซาโลมอน” กษัตริ ยท์ ี่มีสง่าราศีมาก
ที่สุดสามารถจัดเตรี ยมเพื่อเขาเองได้ การทางานและการปั่ นด้ายเพื่อจะจัดเตรี ยมเครื่ องแต่ง

กายดูเหมือนจะถูกกล่าวถึง นี่ เป็ นงานของผูห้ ญิงในสมัยของพระเยซู ในความตรงกันข้าม
กับการจัดเตรี ยมเพื่อคนหนุ่ ม (ข้อ 24) ซึ่ งเป็ นงานของผูช้ าย ดังนั้นพระเยซู บ่งบอกว่า
คาสอนของพระองค์สามารถประยุกต์ใช้กบั ทั้งสาวกชายและสาวกหญิง
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“หญ้า” เป็ นคาศัพท์โดยทัว่ ไปสาหรับชีวติ พืชทุกประเภท ผูค้ นเผาพืชพันธุ์ทวั่ ไปเพื่อความอบอุ่น
กระนั้นพระเจ้าได้ทาให้มนั สวยงาม พระเจ้าจะจัดเตรี ยมเพื่อผูค้ นที่มีชีวิตยืนยาวและรับใช้
จุดประสงค์ที่สูงกว่าหญ้ามากเพียงใด
พวกสาวกเป็ น “คนแห่ งความเชื่ อน้อย” เพราะว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับความจาเป็ นต่าง เ
ของชีวติ มากกว่าที่จะวางใจพระเจ้าที่จะจัดเตรี ยมเพื่อพวกเขา
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เป็ นที่ ชัดเจนว่าผูค้ นมี ความรั บผิดชอบที่ จะจัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นต่างเ ของพวกเขาเอง
(ปฐก. 1:29-30; 2 ธส. 3:10) พระเยซู ห้ามการกังวลเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ พระองค์ใช้การพูด
เกิ นจริ ง (คือ การกล่าวเกิ นจริ งเพื่อเห็ นแก่ ผลกระทบ) เพื่อจะสร้างประเด็นของพระองค์
คากรี ก ที่ แปลว่า “กัง วล” ที่ นี่คื อ เมเทโอริ ดเซสเธ ซึ่ งหมายถึ ง “ยกขึ้ น ” หรื อ “แขวน”
แนวคิดก็เกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในการแขวนหรื อ “ขึ้นไปในอากาศ” ด้วยความกังวลเกี่ ยวกับ
ความจาเป็ นต่าง เของเขาหรื อของเธอ
“การตรึ กตรองเล็กน้อยช่ วยเราที่ จะตระหนักว่าความกังวลมากที่ สุดเกี่ ยวกับสิ่ ง
ต่างเ ก็ไม่สามารถถูกเปลี่ ยนแปลงได้ (อดีต) สิ่ งต่าง เที่ไม่สามารถูกควบคุ มได้
(ปัจจุบนั ) หรื อสิ่ งต่าง เที่ไม่อาจเกิดขึ้น (อนาคต)” [733]
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เหตุผลที่การกังวลเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ น้ นั ผิดก็คือว่ามันเป็ นการปฏิบตั ิของต่างชาติ พระบิดาใน
สวรรค์ที่มีพระคุณ “รู้ ” ว่าบรรดาบุตรของพระองค์ “ต้องการสิ่ งเหล่านี้ ” ดังนั้นผูเ้ ชื่ อควร
พึ่งพาพระองค์ที่จะจัดเตรี ยมสิ่ งที่จาเป็ นให้
“โลกแห่งวัตถุนิยมเป็ นเหมือนกลุ่มผูโ้ ดยสารที่กาลังลนลานเพื่อให้ได้เก้าอี้ผา้ ใบ
ที่ดีที่สุดบนเรื อที่กาลังจะจม”[734]

12:31

แทนที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติทางวัตถุ พวกสาวกของพระเยซู ควรแสวงหา “แผ่นดิ น” ของ
พระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า และสิ่ งที่ถาวรต่าง เที่เชื่ อมโยงกับมัน นี่ หมายถึ งการเตรี ยม
ตนเองเพื่ อมัน และกลายมาเป็ นผูม้ ี ส่ วนร่ ว มที่ ก ระฉับ กระเฉงในแผนการของพระเจ้า
ที่นาไปสู่ มนั พระเยซู สัญญาว่าพระเจ้าจะจัดเตรี ยมการจัดเตรี ยมทางวัตถุเพื่อบรรดาผูท้ ี่
ท าเช่ นนั้น รู ป แบบของประโยคกรี ก และบริ บ ทบ่ ง บอกว่า การจัดเตรี ย มของพระเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั การแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ของพวกสาวก

นี่เป็ นพระสัญญาที่มีเงื่อนไข (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:33) โครงสร้าง การใช้ ประโยคร่ วมกัน
ที่ มีความสั มพันธ์ เล็กน้ อยหรื อไม่ มี เลย บ่งบอกถึ งเงื่อนไข “พาราแทกซิ ส” ตามตัวอักษร
คือการวางข้างต่อข้างซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อทางวรรณกรรมของการตั้งอนุ ประโยคข้างต่อข้าง
โดยปราศจากการบ่งชี้ ดว้ ยคาที่เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ที่ประสานกันหรื อเป็ นส่ วนขยาย
ระหว่างคาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นที่นี่อย่างเช่นใน 10:28ข อนุประโยคแรกมีเงื่อนไขสาหรับ
การตระหนักถึงสิ่ งที่อนุประโยคที่สองมี
อย่างไรก็ตาม เราต้องเข้าใจพระสัญญานี้ ในบริ บทที่ใหญ่ข้ ึนของชี วิตในโลกที่ลม้ ลง เรา
ต้องตระหนักว่าบางครั้งพวกสาวกจมอยูก่ บั ผลของบาปและการทนทุกข์อย่างที่พวกที่ไม่
เป็ นสาวกจมอยู่อย่างนั้น แม้ว่าพระเจ้ารู ้ จกั นกกระจาบทุก เตัวที่ตกลงถึ งดิ น พระองค์ก็
อนุ ญาตให้บางตัวที่จะตก (มธ. 10:29-31) ในทานองเดี ยวกัน พระองค์อนุ ญาตให้สาวก
บางคนของพระองค์ที่จะประสบกับการขาดแคลนและที่จะตายก่อนเวลาอันควร
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คาสั่งของพระเยซู ที่จะหันความสนใจจากการได้มาของการจัดเตรี ยมทางวัตถุ สู่การแสวงหา
ความห่ ว งใยของแผ่น ดิ น ของพระเจ้า อย่า งไม่ ส งสั ย แล้วก็ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส บายใจ
บางอย่างในพวกสาวกของพระองค์ ในทานองเดี ยวกัน ความเป็ นปรปั กษ์ของพวกฟาริ สี
และศัตรู อื่น เอย่างไม่สงสัยแล้วก็รบกวนพวกเขา ดังนั้นพระเยซู ที่กล่าวในฐานะพระผู้
เลี้ ยงของ “ฝูงเล็ก เ” ที่ซ่ ึ งพระองค์จะจัดเตรี ยมให้ก็กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะไม่กลัว พวก
เขาสามารถปลดปล่ อยการยึดมัน่ ของพวกเขาในสิ่ ง ที่ เป็ นวัตถุ ได้ด้วยความแน่ ใ จเต็ม ที่
ที่ว่าพระพรของแผ่นดิ นของพระเจ้า และแม้กระทัง่ รางวัล จะเป็ นของพวกเขาในวันหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:27) การอธิ บายถึงพระเจ้าในฐานะ “พระบิดา” ที่ให้บางสิ่ งแก่พวก
เขาก็ผกู กับความคิดก่อนหน้านั้นถึงการได้รับมรดก (ข้อ. 13; เปรี ยบเทียบ 11:13) พวก
สาวกที่สัตย์ซื่อจะได้รับมรดกในที่สุด[735]
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ในแง่ของความหวังนี้ พวกสาวกของพระเยซู ตอ้ งประหยัดเงิ นและดาเนิ นชี วิตอย่างเรี ยบง่าย
เพื่ อว่า พวกเขาสามารถแสวงหาแผ่น ดิ น ของพระเจ้า (“ทรั พ ย์ส มบัติ ใ นสวรรค์ ” ) โดย
ปราศจากความไขว้เขวทางวัตถุ นิยมที่ไม่จาเป็ นต่าง เ โดยการขจัด (“การขาย”) “ทรัพย์
สมบัติ” ของพวกเขา ที่แท้พวกเขากาลังเตรี ยมตัวที่จะได้รับรางวัลของพวกเขา พระเยซู
พรรณนาสิ่ งนี้ ในฐานะการสร้ าง “กระเป๋ าเงินที่เอาไว้คาดเอว” ในการคาดหวังถึงการรับ
บางสิ่ งเพื่อจะใส่ ไว้ในมัน กล่าวคือ รางวัลนิ รันดร์ “กระเป๋ าเงิ นที่เอาไว้คาดเอว” เช่นนั้นจะ
ไม่ชารุ ดในความตรงกันข้ามกับ “กระเป๋ าเงินที่เอาไว้คาดเอว” ที่ถือทรัพย์สมบัติทางวัตถุ
ไว้ยงิ่ กว่านั้น “ทรัพย์สมบัติ” ในสวรรค์ของพวกเขาจะปลอดภัยแทนที่จะเปราะบางต่อการ
ขโมยและการถูกทาลาย (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 1:3-4)

“ความมีใจกว้างที่ตวั บทนี้ เรี ยกร้ องบ่อยครั้งแล้วก็เป็ นที่กงั ขา เราถูกเรี ยกให้ขาย
ทรั พย์สมบัติท้ งั หมดของเราอย่างแท้จริ งไหม? ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าเรา
ต้องสละการถื อสิ่ งที่เราเรี ยกว่าเป็ นของเราราวกับว่ามันเป็ นทรัพย์สมบัติส่วนตัว
ที่จะถูกกักตุนไว้”[736]
“คาสั่งให้ ‘ขาย’ และ ‘ให้’ (หรื อ ‘แจกจ่าย’) ก็ไม่ลา้ สมัยหลังจากการเสด็จขึ้นสู่
สวรรค์ ข องพระเยซู เพราะว่ า ผู ้บ รรยายพรรณนาถึ ง ชี วิ ต ของคริ สตจัก รที่
กรุ งเยรู ซาเล็มในแนวทางที่ จะบ่งบอกถึ งประเภทที่เจาะจงของความสาเร็ จแห่ ง
คาสั่งของพระเยซู . … การอธิ บายของการเรี ยบเรี ยงนี้ แสดงถึงถ้อยคา ‘ขาย’ และ
‘แจกจ่าย’ (ซึ่ งใช้ พิบราสโก และ ดิ อาเมอริ ดโซ่ ในกิจการ 2:45 โพลี โอ และ ดิ
อาดิโดมิ ใน4:34-35) ซึ่ งสอดคล้องกับคาสั่งของพระเยซู ในลูกา 12:33 (โพอลีโอ
และ ดิโดมิ) และ 18:22 (โพลีโอ และ ดิอาดิโดมิ )”[737]
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ในฐานะหลักการ ผูค้ นก็คิดถึงและโหยหา “ที่” ที่ “ทรัพย์สมบัติ” ของพวกเขาอยูค่ ือไม่วา่ ในโลก
หรื อในสวรรค์ การลงทุนในสวรรค์ดึงความรักใคร่ (“ใจ”) ของบุคคลหนึ่ งในเส้นทางนั้น
แต่ถา้ ความร่ ารวยอยูใ่ นโลก เขาหรื อเธอจะคิดเกี่ยวกับสิ่ งชัว่ คราวมากขึ้น

พระเยซู ต้อ งการให้ พ วกสาวกของพระองค์ ที่ จ ะเป็ นอิ ส ระจากความกัง วลที่ ไ ม่ จ าเป็ นขณะที่ พ วกเขา
เผชิ ญหน้ากับการต่อต้านและการข่มเหงสาหรับความเชื่ อของพวกเขา ที่จะขจัดมันจากพวกเขา พระองค์ก็
ย้าเตือนพวกเขาก่อนว่าชีวติ ประกอบด้วยสิ่ งที่เป็ นมากกว่าทรัพย์สมบัติทางวัตถุ (ข้อ 22-24) ประการที่สอง
พระองค์บอกพวกเขาว่าความกังวลนั้นโง่ เขลาเพราะว่ามันไม่สามารถกระทบการเปลี่ ยนแปลงทางวัตถุ
(ข้อ 25-28) ประการที่สาม พระองค์สังเกตว่าความกังวลแสดงถึงลักษณะของต่างชาติ (ข้อ 29-31) จากนั้น
พระองค์หนุนใจของพวกเขาด้วยคาสั่งที่จะไม่กลัวกล่าวคือ พระเจ้าจะให้แผ่นดินของพระเจ้าแก่พวกเขา (ข้อ
32) สุ ดท้าย พระองค์กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะย้ายทรัพย์สมบัติของพวกเขาจากโลกไปยังสวรรค์ สิ่ งนี้ จะให้
สันติสุขทันทีแก่พวกเขาเช่นเดียวกับรางวัลในที่สุด (ข้อ 33-34)
4. การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ 12:35-48
การสอนสาวกของพระเยซู ดาเนิ นไปโดยปราศจากการหยุดพัก อย่างไรก็ตาม หัวข้อเปลี่ยนจากการหยุด
ที่จะกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติทางวัตถุสู่การพร้อมสาหรับการเสด็จมาของบุตรมนุ ษย์ ความเป็ นอิสระจาก
ความกังวลสามารถนาไปสู่ ความเกียจคร้านได้ พระเยซูไม่ตอ้ งการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะเกียจคร้าน
แต่ที่จะเตรี ยมพวกเขาเองเพื่อการกลับมาของพระองค์ พระองค์สอนสิ่ งนี้ ดว้ ยคาอุปมาสองเรื่ อง คาสอนนี้
เป็ นตัวบ่งชี้ แรกในลู กาที่ว่าพระเยซู จะละพวกสาวกของพระองค์ไปและจากนั้นจะเสด็จมายังพวกเขาใน
ภายหลัง

ความสาคัญของความพร้ อม 12:35-40
พระเยซู พรรณนาถึ งพวกสาวกของพระองค์ในฐานะคนใช้ที่รอคอยการกลับมาของนายของพวกเขาอย่าง
คาดหวัง (เปรี ยบเทียบ มก. 13:33-37) พระองค์สัญญาให้รางวัลแก่พวกเขาที่ไกลโพ้นการจินตนาการ
สาหรับความสัตย์ซื่อของพวกเขา คาอุปมาเรื่ องหญิงพรหมจารี 10 คนก็คล้ายกับคาอุปมานี้ ในคาสอนของ
มัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 25:1-13)
การหนุนใจของพระเยซู 12:35
คาว่า “ทรัพย์สมบัติ” ปรากฏ ณ การเริ่ มต้นและตอนปลายของคาสอนก่อนหน้านี้ และบ่งบอกถึ งหัวข้อของ
มัน (ข้อ 21, 34) ในทานองเดียวกัน คาว่า “พร้อม” ทาหน้าที่อย่างเดียวกันในส่ วนนี้ (ข้อ 35, 40) พวกสาวก
จะต้องพร้อมสาหรับการรับใช้และพร้อมที่จะขับไล่ความมืดทั้งในอนาคตและในปั จจุบนั
คาอุปมาเรื่องบรรดาบ่ าวทีส่ ั ตย์ซื่อ 12:36-38
12:36

ในคาอุ ปมานี้ นายกลับมา จาก งานสมรส บางที พระเยซู ได้มีงานเลี้ ยงสมรสในสวรรค์ของ
พระเยซูกบั เจ้าสาวของพระองค์ซ่ ึ งก็คือคริ สตจักรที่ถูกกล่าวถึง (เปรี ยบเทียบ วว. 4-5) งาน
เลี้ ย งสมรสในสวรรค์จะนาหน้าการเสด็ จมายัง โลกครั้ งที่ ส องของพระองค์ (วว. 19)
พระเยซู ไม่ได้อา้ งอิงถึงงานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์ในข้อ 36 เพราะว่านัน่ จะ ตามหลัง การ
เสด็จมาครั้งที่สอง พวกสาวกที่ถูกกล่าวถึ งที่นี่ก็อยู่ในโลกและพระเยซู กาลังเสด็จมาจาก
สวรรค์ ดังนั้นคาอุปมานี้ เป็ นการประยุกต์ใช้โดยตรงมากที่สุดกับพวกสาวกที่มีชีวิตอยู่
ในโลกระหว่างความลาบากใหญ่ มันสอนอีกว่าพวกสาวกที่เป็ นคริ สเตียนจะต้องพร้ อม
สาหรับการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ณ การรับขึ้นไป พระองค์อาจได้เสด็จกลับมา
ทันทีที่เจ็ดปี หลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ ดังนั้นพวกสาวกที่ได้ยินพระองค์
กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ในครั้งแรกก็ตอ้ งพร้อมเช่นกัน
“ความตื่นตัวประเภทที่พระเยซู แนะนาก็ไม่ใช่เป็ นที่เข้าใจอย่างดีที่สุดในฐานะชุ ด
ของกิ จกรรมต่างเ แต่เป็ นสภาพของความคิ ดและจิ ตใจ พวกสาวกจะต้องเป็ น
ผูค้ นประเภทที่ตื่นตัวอยูเ่ สมอ”[738]

12:37-38 พระพรที่พระเยซู สัญญาก็คือว่า “นาย” ผูน้ ้ นั จะ “คาดเอวไว้” (รับใช้) พวกบ่าวของเขา “และ
ปรนนิบตั ิพวกเขา” นี่คิดไม่ถึงในโลกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ยน. 13:3-8) อย่างไรก็ตาม
พระเยซู บงั คับใช้ความแน่ นอนของมันด้วยการยืนยันที่หนักแน่ นซึ่ งลู กาไม่ได้บนั ทึ กว่า
พระองค์ใช้ต้ งั แต่ 4:24 งานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์ ในโลก ณ การเริ่ มต้นของยุคพันปี ก็
ถูกกล่าวถึงที่นี่อย่างชัดเจน (ข้อ 37-38)

“ความสาเร็ จในยุคสุ ดท้ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปั นในการปกครองของ
พระเจ้า ถู กพรรณนาอย่า งซ้ า เในแง่ ของมื้ ออาหารการเลี้ ยงฉลองในลู ก า การ
เชื่ อมโยงนี้ ตอ้ งถูกพิจารณาเมื่อตีความฉากมื้ออาหารและการอ้างอิ งต่าง เถึ งมื้ อ
อาหารในอนาคตในพระกิ ตติคุณซึ่ งมีที่อนั โดดเด่นอย่างพิเศษในการบันทึกของ
ลูกาเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซู” [739]
พระเมสสิ ยาห์จะปรนนิบตั ิประชากรของพระองค์ต่อไประหว่างแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
แต่พระองค์จะให้เกียรติผสู ้ ัตย์ซื่อ (“บ่าวเหล่านั้น. . . ที่ตื่นตัว”) โดยเฉพาะ เวลา “สองยาม”
ก็ต้ งั แต่ 21 นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนและ “สามยาม” ก็ต้ งั แต่เที่ยงคืนจนถึงตี 3 โดยการคานวณ
ของชาวยิว ระยะเหล่านี้ เป็ นตัวแทนของโลกในปั จจุบนั ในฐานะเป็ นที่ (และเวลา) แห่ ง
ความมืดที่ซ่ ึงสาวกมีแนวโน้มที่จะหลับแทนที่จะเป็ นพยาน [740]
ความสาคัญของการเฝ้ าระวัง 12:39-40
12:39

พระเยซู เลือกตัวอย่างประกอบอีกตัวอย่างหนึ่ งของความสาคัญของการเตรี ยมพร้อม พระองค์
เปรี ยบเทียบการเสด็จกลับมาของพระองค์กบั การมาของ “ขโมย” ในตัวอย่างประกอบนี้
ประเด็นก็คือว่าบรรดาผูท้ ี่พระองค์จะเยี่ยมนั้นจะไม่ “คาดหวัง” ถึงการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ (ข้อ 40) ตัวอย่างประกอบนี้ ให้คาเตือนในขณะที่ตวั อย่างประกอบก่อนหน้านี้
จัดเตรี ยมการหนุนใจ ตัวอย่างประกอบก่อนหน้านั้นนาเสนอความเป็ นไปได้ของการล่าช้า
ในขณะที่ตวั อย่างประกอบนี้แสดงถึงการมาถึงทันทีและไม่ได้คาดหวังไว้ [741]

12:40

พระเยซู สรุ ปโดยการประยุกต์ใช้ตวั อย่างประกอบต่าง เ โดยการใช้ชื่อเรี ยก “บุตรมนุ ษย์”
พระองค์อาจได้บ่งบอกว่าการเสด็จมาของบุตรมนุ ษย์ที่ดาเนี ยลได้ทานายไว้ก็ถูกกล่าวถึ ง
(ดนล. 7:13-14) คาพยากรณ์ น้ นั กล่าวถึ งการเสด็จมาด้วยพระสิ ริของพระองค์เพื่อจะ
ปกครอง ในที่อื่นนั้นพระเยซู กล่าวว่าพระองค์ไม่รู้เวลาแห่ งการเสด็จกลับมาของพระองค์
(มธ. 24:36) อย่างไรก็ตาม มันจะไม่ได้ถูกคาดหวังไว้เพราะว่าวันและเวลาที่แน่นอนก็ไม่
เป็ นที่รู้จกั และการเสด็จกลับมาของพระองค์จะทาให้หลายคนประหลาดใจ (เปรี ยบเทียบ
มธ. 24:36, 42, 44; 25:13; มก. 13:32-33, 35)

ความสาคัญของความสั ตย์ซื่อ 12:41-48
ความสั ต ย์ซื่ อ เช่ น กั น ก็ ส าคัญ ส าหรั บ พวกสาวกในแง่ ข องการเสด็ จ กลั บ มาขององค์ พ ระผู ้เ ป็ นเจ้ า
นอกเหนือจากความพร้อม

คาถามของเปโตร 12:41
เปโตรถามคาถามที่ชดั เจน ท่านต้องการที่จะรู ้วา่ พระเยซูกาลังมุ่งเป้ าการเตือนของพระองค์ที่จะ “พร้อม” ไป
ยังพวกสาวกเท่านั้นหรื อไม่ หรื อยังพวกสาวกรวมกับฝูงชนที่ปรากฏตัวและฟัง (ข้อ 1)
คาอุปมาเรื่องบ่ าวสองคน 12:42-48 (เปรียบเทียบ มธ. 24:45-51)
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พระเยซู ตอบคาถามของเปโตรด้วยหนึ่ งในคาถามของพระองค์ คาตอบต่อคาถามของพระเยซู
จะให้ค าตอบแก่ เปโตรต่ อค าถามของท่ า นเอง เป็ นที่ ชัดเจนว่า “พ่อบ้านที่ สั ตย์ซื่ อและ
ฉลาด” พรรณนาถึ งสาวก ค าถามของพระเยซู สอนอี ก ว่าพระองค์จะให้สิทธิ อานาจแก่
พ่อบ้านที่สัตย์ซื่อเหนื อบ่าวคนอื่น เของพระองค์ในอนาคต (คือ แผ่นดิ นสวรรค์) เป็ นที่
ชัดเจนว่า คาว่า “ให้การปั นส่ วนของพวกเขาแก่พวกเขา ณ เวลาที่เหมาะสม” หมายถึ งว่า
พวกสาวกที่สัตย์ซื่อหรื อพวกพ่อบ้านที่จงรักภักดี จะได้รับตาแหน่ งแห่ งสิ ทธิ อานาจเหนื อ
พวกบ่าวด้วยกันโดยพระคริ สต์ในแผ่นดินยุคพันปี (เปรี ยบเทียบ 22:30; มธ. 19:28) มัน
ปกติในสมัยของพระเยซู สาหรับบ่าวบางคนที่จะมีสิทธิ อานาจเหนื อบ่าวคนอื่น เภายใน
ครัวเรื อน (เปรี ยบเทียบ มธ. 18:21-35) พระเยซู กล่าวถึ ง พวกผู้นา ของพวกบ่าวของ
พระองค์

12:43-44

พวกสาวกที่ นาผูซ้ ่ ึ ง ปรนนิ บ ตั ิ พวกบ่ า วด้วยกันขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ของพวกเขาระหว่า ง
การขาดหายไปของพระองค์ก็ ส ามารถเชื่ อ ใจในการรั บ ความรั บ ผิด ชอบที่ ใ หญ่ ข้ ึ น ได้
(“ดูแลทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของท่าน”) หลังจาก “การเสด็จกลับมาของพระองค์” สาวก
ที่สัตย์ซื่อเหล่านี้ จะกลายมาเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการใหญ่แผ่นดิ นสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ ดนล.
7:27) สิ ทธิ อานาจในแผ่นดินสวรรค์ก็ถูกกล่าวถึง

12:45-46

อย่า งไรก็ ตาม สาวกเที ย มเท็จผูไ้ ม่ นับ ถื อคาเตื อนของพระเยซู ที่ จะพร้ อมสาหรับการเสด็จ
กลับมาของพระองค์และผูไ้ ม่สัตย์ซื่อ ทาการละเมิด เอาตนเองเป็ นศูนย์กลางและหมกมุ่น
ในตนเองจะจบลง “กับบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ”[742]
“หนึ่ ง ในวันที่ อ ันตรายที่ สุ ด ในชี วิตของมนุ ษ ย์คื อเมื่ อ เขาค้นพบค าว่า “พรุ่ ง นี้ ”
[743]
การพิพากษา ณ การเริ่ มต้นแห่ งแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ ที่ตามหลังการเสด็จมาครั้ งที่
สองทันทีก็ถูกกล่าวถึ ง (มธ. 25:31-46) เนื่ องจากว่า “พวกสาวก” เหล่านี้ พินาศอย่างเป็ น
นิ ตย์ พวกเขาต้อ งสั ม พันธ์ ก ับ พวกผูน้ าทางศาสนาแห่ ง สมัย ของพวกเขาผูเ้ ป็ นผูไ้ ม่ เชื่ อ
จุ ดจบที่ น่า กลัวของพวกเขานั้นเหมาะสมเนื่ องจากว่า พวกเขาได้มีสิ ท ธิ พิ เศษและความ

รับผิดชอบ ที่ยิ่งใหญ่แต่ได้ลม้ เหลวในหน้าที่ของพวกเขา (ได้เป็ นผูแ้ สร้งทาและผูไ้ ม่เชื่ อ
ตั้งแต่เริ่ มต้นมาตลอด)
12:47-48 พระเยซู อธิ บายถึงมาตรฐานที่ซ่ ึ งพระองค์จะใช้พิพากษาบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ
มธ. 10:15; 11:22, 24; รม. 1:20-2:16; ฮบ. 10:28-29) ขอบเขตแห่ งความรู ้ของพวกเขาถึง
ความประสงค์ของนายของพวกเขาจะกระทบการลงโทษของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ กดว.
15:30; ฉธบ. 17:12; สดด. 19:13)
“ภาษาชี้แนะถึงระดับของการลงโทษ” [744]
สิ ทธิ พิเศษเพิ่มความรับผิดชอบ (เปรี ยบเทียบ 11:29-32; รม. 2:12-13; ยก. 3:1) ข้อเท็จจริ ง
นี้ ไม่ควรกีดกันพวกสาวกจากการค้นพบน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่ควรกระตุน้ ให้พวกเขา
ที่จะรั กษาไว้ซ่ ึ งความสัตย์ซื่อของพวกเขาขณะที่พวกเขาเพิ่มพูนในความรู ้ บ่าวทั้งหมด
ของพระเจ้า มี ค วามรั บ ผิดชอบที่ จะรู้ จกั “พระทัย ” ของเจ้า นายของพวกเขาอย่า งเต็ม ที่
อย่างที่พวกเขาสามารถรู ้ได้ เนื่องจากว่าพวกเขาเป็ นบ่าวของพระองค์ และที่จะ ทามัน
“ความห่ วงใยในการตักเตื อนพวกผูน้ าของคริ สตจักรก็ปรากฏในการอภิ ปรายอาลาของพระเยซู
อีกด้วยในคืนก่อนการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ (22:24-38) และในการกล่าวอาลาของเปาโลแก่
พวกผูป้ กครองชาวเอเฟซัส (กจ. 20:18-35) พระคัมภีร์ตอนเหล่านี้อา้ งอิงถึงการละเมิดที่หลากหลาย
เกี่ยวกับตาแหน่งโดยพวกผูน้ าของคริ สตจักร” [745]
5. ความทุกข์ ยากทีก่ าลังมา 12:49-59
คาสอนของพระเยซู ในโอกาสเดียวกันก็ดาเนิ นต่อไป ถัดไปพระองค์อธิ บายว่าพวกสาวกของพระองค์อาจ
คาดหวังถึงระหว่างเวลาแห่งการข่มเหงที่รุนแรง นี่คือแหตุผลที่พระองค์กาชับพวกเขาที่จะสัตย์ซื่อ (ข้อ 4148)
“ในลูกา 12:49-14:24 พระเยซูกาลังเรี ยกร้องให้ผฟู ้ ังของพระองค์ที่จะสังเกตถึงธรรมชาติของเวลานี้
เวลาเมื่อพระเจ้ากาลังสร้ างความแตกแยกท่ามกลางผูค้ น เวลาเมื่อผูค้ นควรสามารถที่จะเห็ นสิ่ งที่
พระเจ้ากาลังทาผ่านทางพระเยซู และเวลาเมื่ออิสราเอลควรที่จะตอบสนองก่อนที่จะมีความสามารถ
ระดับชาติสาหรับการปฏิเสธผูส้ ่ งสารของพระเจ้า”[746]
การแตกแยกเกีย่ วกับพระเยซู 12:49-53 (เปรียบเทียบ มธ. 10:34-36)
พระเยซูกล่าวถ้อยคาเหล่านี้แก่พวกสาวกของพระองค์เป็ นหลัก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 41-42)

12:49-50 ในแง่ของบริ บทนั้น การอ้างอิงของพระเยซู ถึง “ไฟ” ต้องเป็ นสัญลักษณ์ของ การพิพากษา เป็ น
หลักแทนที่จะเป็ นการชาระให้บริ สุทธิ์ ซึ่ งเป็ นความหมายโดยทัว่ ไปอีกอย่างหนึ่ งของมัน
ในพระคัม ภี ร์ อี ก มุ ม มองหนึ่ งก็ คื อ ว่า ไฟเป็ นของประทานของพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์
[747] พระเยซูเพิง่ ได้กล่าวถึงการพิพากษาพวกสาวกที่ไม่สัตยซื่ อ (คือ เสแสร้ง ไม่เชื่ อ) (ข้อ
45-48) ตอนนี้ พระองค์อธิ บายว่าหนึ่ งในจุดประสงค์ของการเสด็จมาเป็ นมนุ ษย์ของ
พระองค์คือที่จะนาการพิพากษามายังโลก (เปรี ยบเทียบ 3:16) บางทีพระเยซู ปรารถนาว่า
ด้านนี้ แห่ งพันธกิ จของพระองค์ได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะว่ามันจะส่ งผลต่อการชาระประชากร
ของพระองค์ให้บริ สุทธิ์ และนาเข้ามาในแผ่นดินสวรรค์
อย่างไรก็ตาม ก่อนพันธกิจการพิพากษาของพระเยซู สามารถเริ่ มต้นได้ พระเยซู เองจะต้อง
ได้รับการพิพากษาซึ่ งพระองค์พรรณนาว่าเป็ น “บัพติศมา” มันคงได้ท่วมท้นพระองค์แต่
อย่างชัว่ คราวเท่านั้น พระองค์จะขึ้นมาจากมันในฐานะเป็ นบุคคลที่ประสบกับบัพติศมา
ในน้ าขึ้นจากน้ า การคาดการณ์ ถึงบัพติศมาของพระองค์ (คือ กางเขน) ได้ทาให้พระองค์
เป็ นทุกข์ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการแบกรับพระพิโรธของพระเจ้าที่มีสาหรับมนุษยชาติ
“สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ค าดการณ์ ไ ว้ที่ นี่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ช ะตาหรื ออุ บ ตั ิ เหตุ แต่ เ ป็ นจุ ด หมายที่
พระเจ้าได้กาหนดให้พระองค์ที่จะบรรลุ”[748]
ยอห์นเขียนว่าพระเจ้าได้ส่งพระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่ เพื่อจะพิพากษาโลก (ยน. 3:17)
พระองค์หมายถึงการเสด็จครั้งแรกของพระองค์ เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา ณ การเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์ ตอนนั้นพระองค์จะดาเนินการการพิพากษา
12:51-53 เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู หมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้ เพียงแค่ เสด็จมาเพื่อจะนา (“ให้”) “สันติสุข
มายังโลก” แต่ “การแตกแยก” อีกด้วย พันธกิ จในโลกของพระเยซู เริ่ มต้นการแตกแยก
นี้ ต้ งั แต่เวลาที่ พระเยซู ปรากฎตัวที่ จะเทศนาต่อสาธารณะ แม้กระทัง่ ครั วเรื อนทั้ง หลาย
ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยทางสั ง คมที่ แ น่ น แฟ้ นที่ สุ ด ก็ เ ริ่ ม ต้นที่ จ ะประสบกับ การแตกแยก ความ
แตกต่ า งมากมายเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ที่ ท าให้ ผูค้ นแตกแยกก็ ถู ก ก่ อ ให้ เ กิ ด โดยความ
เชื่ อถื อส่ วนตัวของพวกเขาเกี่ ยวกับตัวบุคคลและการงานของพระเยซู สถานการณ์ น้ ี จะ
ดาเนิ นต่อไป ไม่มีความสั มพันธ์ ในครอบครั วใดที่ จะหลี กหนี ความเป็ นไปได้ของการ
แตกแยก นี้ (มีคา. 7:6) สถานการณ์น้ ี ก่อให้เกิดวิกฤตสาหรับอนาคต อย่างตามลาดับ
เวลานั้น การแตกแยกในความลาบากใหญ่จะนาหน้าสันติสุขในยุคพันปี
“เนื่ อ งจากว่า การแยกออกจากครอบครั ว เป็ นหัว ข้อ ที่ ถู ก กล่ า วซ้ า อี ก หัว ข้อ หนึ่ ง ในค าสอนของ
พระเยซู เกี่ยวกับการเป็ นสาวก (ดู 9:57-62; 11:27-28; 14:26; 18:28-30) การผนวกของ 12:51-53

ช่ วยทาให้ลูกา 12 เป็ นการอภิปรายที่ ครอบคลุ มในหัวข้อหลักต่าง เของคาสอนของพระเยซู ต่อ
พวกสาวกของพระองค์”[749]
การแยกแยกเพือ่ พระเยซู 12:54-59
อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู จดจ่อคาสอนของพระองค์ไปที่ฝูงชน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 13) พระองค์กระตุน้ ให้ผคู้ น
ที่จะหยัง่ รู ้ความสาคัญของเวลาในปั จจุบนั สิ่ งนี้สาคัญเมื่อพิจารณาถึงการพิพากษาที่กาลังมาและการแยกแยะ
ในปั จจุบนั ของความคิดเห็นเกี่ยวกับพระองค์เอง ลูกาไม่ได้บ่งชี้ ถึงการเชื่ อมโยงตามลาดับเวลาระหว่างส่ วน
นี้ และส่ วนก่ อนหน้า นี้ แม้ว่านั่นอาจมี ก ารเชื่ อมโยงหนึ่ ง ท่ า นอาจได้ส อดใส่ ค าสอนนี้ ที่ นี่เนื่ องจากการ
เชื่ อมโยงทางเหตุ ผลของมันกับสิ่ งที่ มาก่ อน ที่ จริ ง พระเยซู เรี ยกร้ องให้ผูค้ นที่ จะเข้าร่ วมในกลุ่ มสาวกที่
สัตย์ซื่อของพระองค์ก่อนที่จะสายเกินไป
12:54-55 เมฆฝนเคลื่อนตัวเข้ามาจากทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนไปทางทิศตะวันตกและโดยปกติจะบ่งบอกถึง
ฝนตกปรอย เ ลมใต้มกั พัดพาอากาศร้ อนกว่าปกติ จากทะเลทรายไปทางทิศตะวันออก
เฉี ยงใต้ คู่มืออธิ บายเล่มหนึ่ งอธิ บายลมนี้ ไว้วา่ : “เตาหลอมของอากาศในทะเลทราย (ซึ่ ง
ปกติในปลายฤดูใบไม้ผลิ) ที่สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ถึงสามสิ บองศาในหนึ่งชัว่ โมง”[750]
12:56

ผูค้ นสามารถทานายสภาพอากาศในอนาคตได้จากเครื่ องหมายต่างเในปั จจุบนั แต่พวกเขาไม่
สามารถเห็ นว่าเหตุ การณ์ ต่าง เที่ เชื่ อมโยงกับพันธกิ จของพระเยซู บ่งชี้ ถึงการมาถึ งของ
พระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:2-3) เวลาในปั จจุบนั เป็ นเวลาแห่ งการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤต โดยการเรี ยกพวกผูฟ้ ั งของพระองค์วา่ “คนหน้าซื่ อใจคด” พระเยซู ก็กาลังกล่าว
ว่า การไร้ ค วามสามารถที่ ก ล่ า วยอมรั บ ของพวกเขาที่ จ ะตระหนัก ถึ ง การปรากฎของ
พระเมสสิ ย าห์ ก็ ไ ม่ จ ริ ง ใจ มัน ไม่ ใ ช่ ที่ ว่า พวกเขาไม่ ส ามารถเห็ น ว่า พระองค์ท รงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ แต่ที่วา่ พวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะเห็นมันทั้ง เที่มีหลักฐาน
“พวกเขาเข้าใจลมของโลก แต่ไม่ได้เข้าใจลมของพระเจ้า พวกเขาสามารถหยัง่ รู ้
ท้องฟ้ าได้ แต่ไม่สามารถหยัง่ รู ้สวรรค์ได้”[751]

12:57-59

พระเยซู ก ระตุ ้น ให้ พ วกผู ้ฟั ง ของพระองค์ ที่ จ ะมาสู่ ก ารตัด สิ น ใจก่ อ นที่ จ ะสายเกิ น ไป
(เปรี ยบเทียบ มธ. 5:25-26) พวกเขาต้อง “ตัดสิ นสิ่ ง” ที่ “ถูกต้อง” และเชื่ อในพระเยซู
ก่ อนที่ พ ระเจ้า พิ พ ากษาพวกเขาและประณามพวกเขาส าหรั บ ความไม่ เชื่ อของพวกเขา
พระเยซู ย้ าเตือนพวกเขาถึงปั ญญาของการยุติการโต้เถี ยงกับซึ่ งกันและกัน ก่ อนที่ พวกเขา
ไปยังศาล และผูพ้ ิพากษาทาการตัดสิ นใจเพื่อพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 6:1-11) ผลลัพธ์
ของการไม่ยุติเนื่ องจากศาลอาจเป็ นการลงโทษและการคุ มขังในคุ กของลูกหนี้ ชาวโรมัน

ที่ซ่ ึ งพวกเขาไม่สามารถหลี กหนี ไปจากอย่างง่ายดาย ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าพวกผู ้
ไม่เชื่อในฝูงชนต้องทาให้สิ่งต่าง เถูกต้องกับปฏิปักษ์หรื อ “ผูต้ ่อต้าน” (พระเยซู ) ของพวก
เขา ก่ อนที่ “ผูพ้ ิพากษา” (พระเจ้า) ส่ งพวกเขาไปยัง “คุก” (นรก)!
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซูนาเสนอบุคคลในตัวอย่างประกอบว่าหลีกหนี จากคุกโดยการใช้หนี้
ของเขานั้นก็ไม่ได้หมายถึ งว่าผูค้ นสามารถหลี กหนี จากนรกได้โดยการจ่ายสาหรับทุกสิ่ ง
ด้วยพวกเขาเอง การตี ความเท็จนี้ อาจนาบุคคลหนึ่ งที่จะจ่ายเงิ นแก่ คริ สตจักรเพื่อทาให้
เพื่อนของเขาหรื อของเธอและหรื อญาติเออกจากนรก (สถานที่วิญญาณรับโทษทัณฑ์ก่อน
ขึ้นสวรรค์) ในที่อื่น เนั้นพระเยซู สอนว่านรกเป็ นสถานที่แห่ งการทรมานนิ รันดร์ ที่ซ่ ึ ง
บุคคลหนึ่ งไม่สามารถหลีกหนี ไปได้ (ดนล. 12:2; มธ. 25:46; ยน. 5:29; กจ. 24:15) บางที
ชายที่ ถูกจาคุ กในตัวอย่างประกอบของพระเยซู ไม่ได้รับการลงโทษนิ รันดร์ เพราะว่ามัน
เป็ นคุ กในโลกที่ที่บุคคลหนึ่ งสามารถจ่ายหนี้ ของเขาเพื่อจะถู กปล่อยได้ ความคล้ายกัน
ต่า ง เระหว่า งการพิ พากษาของพระเจ้าและการพิ พากษาของมนุ ษย์ที่ พระเยซู บรรยาย
ไว้ในตัวอย่างประกอบของพระองค์ก็ไม่ถูกต้องแม่นยา
6. การเรี ยกสู่ การกลับใจใหม่ 13:1-9
ข้อคิดเห็นอีกประการหนึ่ งโดยบางคนในฝูงชนได้นาพระเยซู ที่จะให้คาสอนเพิ่มเติมที่พระองค์อธิ บายด้วย
คาอุปมาอีกเรื่ องหนึ่ง แนวคิดที่เชื่อมโยงกับสิ่ งที่มาก่อนคือการพิพากษา
ความจาเป็ นสาหรับการกลับใจใหม่ 13:1-5
13:1

ลู กาเชื่ อมโยงเหตุ การณ์ น้ ี อย่างตามลาดับเวลากับเหตุการณ์ ก่อนหน้านี้ เป็ นที่ ชดั เจนว่าพวก
ผูส้ ่ งสารจากเยรู ซาเล็มเพิ่งได้มาถึงพร้ อมกับข่าวเกี่ ยวกับการกระทาของปี ลาต นี่ เป็ นพลัง
ที่ไม่ปกติของคากริ ยากรี ก อะพังเกลโล่ ที่แปลว่า “รายงาน” หรื อ “บอกกล่าว” “ชาวกาลิลี” บางคนได้อยู่ในเยรู ซาเล็มก็ถวาย “เครื่ องบูชา” ที่พระวิหาร นี่ คงได้เกิ ดขึ้น ณ เทศกาล
ปั สกาเนื่ องจากว่า ณ เวลานั้นของปี เท่านั้นที่ ผไู ้ ม่ใช่ ปุโรหิ ตถวายเครื่ องบูชา [752] ปี ลาต
ผูป้ กครองชาวโรมันแห่ งแคว้นยูเดี ยอาจได้ฆ่าพวกเขาข้างแท่นบูชาในบริ เวณพระวิหาร
อย่ า งไรก็ ต าม ภาพพจน์ ที่ ลู ก าใช้ เ พื่ อ จะบรรยายถึ ง การกระท าของปี ลาตก็ อ นุ ญ าต
การตี ค วามที่ ค่ อ นข้า งหละหลวมกว่ า ไม่ มี ก ารอ้า งอิ ง ตามพระคัม ภี ร์ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ น้ ี
ที่มีอยูอ่ ย่างปั จจุบนั [753]

13:2-3

พวกยิวหลายคนในสมัยของพระเยซู เชื่ อว่าหายนะหรื ออุบตั ิเหตุน้ นั เป็ นผลลัพธ์โดยตรงจากบาป
ส่ วนตัวบางอย่าง (เปรี ยบเทียบ ยน. 9:1-3) ดังนั้นพวกเขาสรุ ปว่าชาวกาลิลีที่ได้พินาศไป

ต้องได้เป็ น “คนบาป” หนา (หรื อใหญ่ กว่ า) พวกเขาตั้งมุมมองนี้ บนทฤษฎีที่ผิดของการ
แก้แค้นของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ โยบ 4:7; 8:20; 22:4-5) พระเยซู ปฏิเสธทฤษฎีน้ ี และ
มองว่าการตายของชาวกาลิ ลีน้ นั เป็ นผลลัพธ์ ของบาปโดยทัว่ ไป พระเยซู เน้นถึงความ
ผิดพลาดของมุมมองของพวกเขาโดยการใส่ คาว่า “ไม่” (คากรี ก อูคฮี ) ไว้ก่อนในประโยค
เพื่อการเน้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 4) จากนั้นพระองค์ทาการสรุ ป ทุก ๆคน จาเป็ นต้อง “กลับ
ใจใหม่” เพราะว่าทุก เคนเป็ นคนบาป บาปทั้งหมดนามาซึ่ งการพิพากษา และ “ทุกคน” ที่
ไม่กลับใจใหม่ “จะพินาศ”
13:4-5

พระเยซู สนับสนุ นประเด็นของพระองค์โดยการอ้างความหายนะเมื่ อไม่ นานนี้ ที่ชัดเจนอี ก
อย่างหนึ่ งและการปฏิเสธมุมมองโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการพิพากษาอีกครั้งหนึ่ ง สระสิ โลอัม
ตั้ง อยู่ ใ นเขตทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องเยรู ซ าเล็ ม (เปรี ย บเที ย บ ยน. 9:7,
11).[754] ค ากรี ก ออฟฟี เลทาย (“ผูก้ ระท าผิด ” หรื อ “ผิด มากขึ้ น ”) หมายถึ ง ลู ก หนี้
พวกยิวใช้คานี้เป็ นคาพ้องสาหรับคนบาป (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:12; 18:24) พระเยซู ยืนยันว่า
ผูค้ นที่ประสบกับความหายนะก็ไม่ จาเป็ น ที่จะเป็ นคนบาป (“ผูก้ ระทาผิด”) ที่ แย่ กว่ า ผูค้ น
ที่ไม่ได้ทา สาคัญกว่านั้นคือ “ทุก” คน “จะ” เผชิ ญกับการพิพากษาของพระเจ้า “นอกจาก”
ว่าพวกเขา “กลับใจใหม่”

คาอุปมาเรื่องต้ นมะเดื่อทีไ่ ร้ ผล 13:6-9
คาอุปมานี้ อธิ บายถึ งความจาเป็ นสาหรับการกลับใจใหม่ แต่มนั ดึ งความสนใจไปที่พระคุ ณของพระเจ้าใน
การอนุ ญ าตเวลาส าหรั บ การกลับ ใจใหม่ อี ก ด้วย ค าอุ ป มานี้ ไ ม่ ค วรถู ก ท าให้ สั บ สนกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ ซ่ ึ ง
พระเยซูสาปต้นมะเดื่อ (มธ. 21:19; มก. 11:13-14) หรื อคาอุปมาที่ส้ ันกว่าที่พระองค์เล่าเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ
(มธ. 24:32)
13:6-7

คาอุปมานี้ โดยรวมก็คล้ายกับอิสยาห์ 5:1-7 อย่างมาก แม้วา่ ที่นนั่ ต้นไม้ที่ถูกกล่าวถึงคือต้นองุ่น
ต้นมะเดื่อเป็ นสัญลักษณ์อนั เป็ นที่นิยมอีกอย่างหนึ่ งถึงอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ ฮชย. 9:10;
ยรม. 8:13; 24:1-8; มีคา. 7:1) โดยการอ้างอิงถึง “ต้นมะเดื่อ” และ “สวนองุ่น” ด้วยกันนั้น
พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ล ะความสงสั ย ไว้เลยว่า พระองค์ก าลัง กล่ า วถึ ง อิ ส ราเอล อย่า งไรก็ ตาม
นักตีความบางคนเชื่ อว่าพระองค์กาลังกล่าวถึงบุคคลต่าง เ [755] พระเจ้าคาดหวังที่จะพบ
ผลของการกลับใจใหม่ ในอิสราเอล แต่ไม่พบเลยอย่างแท้จริ ง พระองค์ไม่ได้พบผลในมัน
เป็ นเวลานาน ดังนั้นพระองค์วางแผนที่จะพิพากษามันเพราะว่ามันไม่ได้บรรลุจุดประสงค์
ของมัน

“ต้นมะเดื่ อมัก ได้รับเวลาที่จะออกผลดี เนื่ องจากโครงสร้ างรากของมันซับซ้อน
และต้องใช้เวลาในการพัฒนา สามปี คงพอสาหรับต้นไม้น้ นั ที่ จะออกผลบ้าง”
[756]
13:8-9

พระเจ้าทรงมีพระคุณต่ออิสราเอลและให้เวลามากขึ้นแก่พวกเขาที่จะออกผล ความหมายโดยนัย
ดูเหมือนจะเป็ นว่าอิสราเอลอยูใ่ นระยะพระคุณนี้ ระหว่างพันธกิจของพระเยซู พันธกิจของ
พระองค์ได้กระตุน้ ชนชาติน้ นั และใส่ องค์ประกอบต่าง เเข้าไปที่ควรได้ส่งผลต่อผล การ
ตอบสนองของอิ สราเอลต่อพระองค์จะกาหนดชะตาระดับประเทศของพวกเขา ดังนั้น
การกลับใจใหม่น้ นั สาคัญอย่างทันที เนื่องจากว่าระยะพระคุณค่อนข้างสั้น พระเจ้ากาลังให้
โอกาสสุ ดท้ายแก่อิสราเอลที่จะบรรลุจุดประสงค์ของพวกเขาโดยการยอมรับพระเมสสิ ยาห์
ในฐานะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา
“คาถามที่คน้ หามากที่สุดซึ่ งเราสามารถถูกถามได้คือ ‘คุณถูกใช้เป็ นอะไรในโลก
นี้?’”[757]

บางทีเปาโลมีคาอุปมานี้ ในความคิดเมื่อท่านเปรี ยบเทียบอิสราเอลกับต้นมะกอกเทศและเปิ ดเผยชะตาของ
อิสราเอลต่อไป (รม. 11:17-24)
7. หมายสาคัญเกีย่ วกับความสามารถของพระเยซู ทจี่ ะก่ อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
13:10-17
มีการเชื่อมโยงทางหัวข้อมากมายที่ผกู ส่ วนนี้กบั สิ่ งที่เพิ่งมาก่อน และที่แสดงถึงบทบาทของมันในการพัฒนา
ของข้อโต้แย้งของลูกา พระเยซู เพิ่งได้เรี ยกให้ชนชาติน้ ี สู่การกลับใจใหม่ (ข้อ 3, 5) ตอนนี้ พระองค์แสดง
ให้เห็ นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปได้ดว้ ยอานาจของพระองค์ พระองค์ได้พรรณนาถึงอิสราเอลที่ตอ้ งมีผล
(ข้อ 6-8) ตอนนี้พระองค์อธิ บายถึงอานาจที่ฟ้ื นฟูของพระองค์ พระองค์ได้เรี ยกให้ผคู ้ นที่จะเชื่ อในพระองค์
(12:54-59) ตอนนี้ พระองค์ให้หมายสาคัญแก่พวกเขาว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระองค์ได้เรี ยก
ฝูง ชนว่า “พวกหน้า ซื่ อ ใจคด” เพราะว่ า พวกเขาปฏิ เ สธที่ จ ะตอบสนองต่ อ หลัก ฐานที่ ชัด เจนที่ อ ยู่ต่ อ
หน้าพวกเขา (12:56) ตอนนี้ พระองค์เรี ยกพวกเขาว่า “พวกหน้าซื่ อใจคด” อี กเพราะว่าพวกเขาปฏิ เสธ
ที่จะกระทาเพื่อบรรเทาการทนทุกข์ในวันสะบาโต (ข้อ 15)
“ในขณะที่ ใ น 4:31-8:40 ดู เหมื อนจะมี ความแตกต่ างที่ ชัดเจนระหว่างฝูง ชนซึ่ ง เป็ นที่ ชื่นชอบ
ต่อพระเยซู และพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี ผูซ้ ่ ึ ง ไม่เป็ นที่ ชื่ นชอบ พระเยซู ก็ เริ่ ม ต้นที่ จะให้
คาเตื อนที่ รุนแรงต่อฝูง ชนในลู กา 11-13 และขณะที่พระเยซู เข้าใกล้เ ยรู ซาเล็ม ท่าที ข องฝูงชน
ก็ แ ทบไม่ แ ตกต่ า งจากท่ า ที ข องพวกธรรมาจารย์แ ละพวกฟาริ สี ผูป้ ฏิ เ สธค าสอนของพระเยซู

ในเรื่ องความร่ ารวย (16:14) คิดว่าการป่ าวประกาศว่าพระเยซู เป็ นกษัตริ ยก์ ็สมควรต่อการว่ากล่าว
และการบ่น เมื่อพระเยซูสัมพันธ์กบั พวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป”[758]
“ในสองชุ ดของหน่วยที่ถูกจัดไว้ในสิ่ งเปรี ยบที่ติดต่อกัน (13:10-35; 14:1-35) ลูกาก็สารวจเรื่ องชุ ด
ของการพลิ ก กลับ และการกลับ กัน ที่ เ หมื อ นขัด กัน ซึ่ งเชื่ อ มโยงกับ การส าแดงถึ ง แผ่น ดิ น ของ
พระเจ้า...”[759]
13:10-11 วลีกรี ก คาย อิ ดู (“และดูเถิด” ในฉบับแปล NASB และไม่ได้แปลในฉบับแปล NIV) บ่งบอกว่า
พระเยซูอาจได้ตระหนักทันทีถึงผูห้ ญิงขณะที่พระองค์กล่าว[760] อย่างเช่นเคย ลูกาบันทึก
ขอบเขตและช่ วงเวลาของความทุ ก ข์เพื่ อจะที่ จะท าให้ค วามยิ่ง ใหญ่ ข องการรั ก ษาของ
พระองค์น้ นั เด่นชัด เป็ นที่ชดั เจนว่าผีมีส่วนในการทนทุกข์ของผูห้ ญิงคนนั้น นี่ หมายถึงว่า
การรักษาของพระเยซูเกี่ยวข้องกับการพิชิตอานาจที่เหนือธรรมชาติเช่นเดียวกับธรรมชาติ
“มี ข ้อผิดพลาดสองข้อที่ เท่ า กันและตรงกันข้า มที่ ม นุ ษ ยชาติ ข องเราอดหัวเราะ
ไม่ได้เกี่ ยวกับพวกผี ข้อที่ หนึ่ งคื อที่ จะไม่เชื่ อในความมี อยู่ของพวกมัน อี กข้อ
หนึ่งคือที่จะเชื่อและที่จะรู ้สึกถึงความสนใจที่มากเกินไปและล่อแหลมในพวกมัน
พวกมันเองก็พึงพอใจอย่างเท่าเทียมโดยข้อผิดพลาดทั้งสองข้อและโห่ ร้องอวยชัย
นักวัตถุนิยมหรื อนักวิทยาคมด้วยความยินดีอย่างเดียวกัน” [761]
สภาพทางกายภาพของหญิงนั้นก็คล้ายกับสภาพฝ่ ายวิญญาณของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ
4:18-19) เธออาจได้มี สพอนดูลิทิส แอนคูโลพอยเอทิ คา คือ การหลอมรวมของกระดูก
กระดูกสันหลัง (กระดูกสันหลัง) หรื อ สโคลิ โอซิ ส ฮู สเทอริ คา คือ อัมพาตที่เกิ ดจากโรค
ประสาท หรื อสภาพอื่น เบางอย่าง [762]
13:12-13

บางทีพระเยซู “เรี ยก” ผูห้ ญิ งนั้น “มา” ยังพระองค์เอง แทนที่จะไปหาเธอ เพื่อว่าทุ ก เคนที่
ปรากฎตัวจะเห็ นสิ่ งที่ พระองค์จะทา อี กครั้ งหนึ่ งพระเยซู รักษาผูห้ ญิ งด้วยถ้อยคา การ
สัมผัสของพระองค์สื่อสารถึ งความเมตตาสงสารและเชื่ อมโยงสาเหตุกบั ผลลัพธ์โดยการ
เห็น การหายโรคของเธอก็ทนั ทีและเธอเริ่ มต้น “ยกย่องพระเจ้า” ซึ่ งเป็ นแหล่งแห่ งพระพร
ของเธอ (เปรี ยบเทียบ 2:20; 5:25-26; 7:16; 17:15; 18:43; 23:47; กจ. 3:8-9) ดังนั้นเธอ
ตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็ นเครื่ องมือแห่งพระพร ของพระเจ้ า

13:14

อย่างเช่ นก่อนหน้านั้น การงานของพระเยซู พิสูจน์ถึงอีกโอกาสหนึ่ งที่แย้งกันและถูกเตรี ยมไว้
สาหรับพระองค์ที่จะสอน นายธรรมศาลาแสดงถึงความสนใจต่อการถือรักษาวันสะบาโต
มากกว่าการทนทุกข์ของมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ ความขัดแย้งเกี่ยวกับวันสะบาโตก่อนหน้า

นั้นในกาลิลี [มธ. 12:9-13] และในเยรู ซาเล็ม [ยน. 5:16]) แทนที่จะสรรเสริ ญพระเจ้ากับ
หญิงนั้น เขาก็วิจารณ์เธอและพระเยซู โดยทางอ้อม บางทีเขารู ้สึกปลอดภัยในการกล่าวต่อ
ผูค้ นมากกว่าต่อพระเยซู คาแนะนาของเขาที่มีต่อฝูงชนที่มาชุมนุมเท่ากับการป้ องกันไม่ให้
พวกเขาเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า (11:52).[763]
13:15-16 พระเยซู เรี ยกพวกยิวที่ไม่เชื่ อว่า “พวกหน้าซื่ อใจคด” คนหน้าซื่ อใจคดคือใครคนหนึ่ งที่ไม่ว่า
แสร้ ง ที่ จ ะเป็ นสิ่ ง ที่ เ ขาไม่ ไ ด้เ ป็ น (อย่า งเช่ น ที่ นี่ ) หรื อ ปิ ดบัง สิ่ ง ที่ เ ขาเป็ นอย่า งแท้จ ริ ง
(เปรี ยบเทียบ 12:1-2) ผูไ้ ม่เชื่ อเหล่านี้ เป็ นพวกหน้าซื่ อใจคดเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจ
จุ ดประสงค์ข องพระเจ้าหรื อความหมายของพระคัมภี ร์ แม้ว่า พวกเขากล่ า วยอมรั บและ
ดังนั้นความเลื่ อมใสของพวกเขาก็เป็ นการแสร้ ง[764] ดังนั้นพระเยซู โต้แย้งจากสิ่ งที่ เล็ก
กว่าไปสู่ สิ่งที่ใหญ่กว่าอี กครั้ งหนึ่ ง บุ คคลหนึ่ งก็สาคัญกว่าสัตว์อย่างมาก (เปรี ยบเทียบ
14:5)
พวกยิวถือว่าผูห้ ญิงสาคัญน้อยกว่าผูช้ าย พระเยซูถือว่าเธอเป็ น “บุตรสาวของอับราฮัม” ซึ่ ง
เป็ นชื่ อเรี ยกที่ได้รับการยกย่องอย่างมากซึ่ งบรรยายถึ งพงศ์พนั ธ์ที่เป็ นหญิงของบรรพบุรุษ
ที่ได้รับการนับถือ บางทีพวกยิวได้ปฏิเสธหญิงนั้นเกี่ ยวกับชื่ อเรี ยกนี้ ซ่ ึ งสรุ ปว่าความทุกข์
ของเธอก็เนื่ องจากบาปที่เธอได้ทา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2-5) เป็ นไปได้วา่ “บุตรสาวของ
อับราฮัม” หมายถึ งว่าเธอเป็ นบุ ตรสาวฝ่ ายวิญญาณของอับราฮัม ว่าเธอมีความเชื่ อที่ ช่วย
ให้รอดอย่างที่อบั ราฮัมมี [765] พระเยซู ทาให้หญิงนั้นเป็ นไทจากนาย (“ซาตาน”) ที่แปลก
ของเธอผูไ้ ด้ “ผูกมัด” เธอ “ไว้ถึง 18 ปี ” ความเมตตาสงสารของพระเยซู ปฏิ เสธที่จะ
อนุ ญาตให้เธอที่จะทนทุกข์อีกหนึ่ งวัน เนื่ องจากว่าวันสะบาโตเป็ นวันแห่ งการนมัสการ
และการยินดี มันก็เหมาะสมที่วา่ พระเยซูรักษาเธอในวันนั้น
“ถ้าพระเยซูได้เลื่อนการรักษาหญิงคนนี้ ไปจนกระทัง่ วันรุ่ งขึ้น ก็ไม่มีใครอาจได้
วิจ ารณ์ พ ระองค์ไ ด้ แต่ พ ระเยซู ยื นกรานว่า การทนทุ ก ข์ต้องไม่ ถู ก อนุ ญ าตให้
ดาเนิ นต่อไปจนกระทัง่ วันรุ่ งขึ้ นถ้ามันสามารถได้รับ การช่ วยเหลื อในวันนี้ ได้”
[766]
“ในฐานะเป็ นผลลัพธ์แห่ งคาสั่งของพระเยซู ไข้น้ นั ‘ปลดปล่อยเธอ’ ในขณะที่
คากริ ยา แอพฟี เอเคน (‘ปลดปล่อย’) ถูกแบ่งปั นกับการบันทึกที่คล้ายกัน ในลูกา
นั้นมันก็ถูกใส่ ไว้ในบริ บทที่ที่มนั มีพลังเต็มที่ของการปลดปล่อยจากการคุมขังที่
กดขี่และบรรยายถึ ง ‘การปลดปล่ อย’ (แอพฟี ซิ น) สาหรับเชลย’ ซึ่ งพระเยซู
กล่าวถึงใน 4:18”[767]

13:17

การกระทาของพระเยซูก่อให้เกิดการกระทาสองอย่าง พวกผูต้ ่อต้านของพระองค์รู้สึก “อับอาย”
เพราะว่าอย่างชัดเจนแล้วพระเยซู มีอานาจและความเมตตาสงสารของพระเจ้า แต่พวกเขา
ได้วิจารณ์พระองค์มาตลอด (เปรี ยบเทียบ อสย. 45:16) “ฝูงชนทั้งหมดชื่ นชมยินดี ”
เพราะว่าพวกเขาชื่ นชมพระเยซู ที่ใช้อานาจของพระองค์สาหรั บสวัสดิ ภาพของผูค้ นโดย
ไม่คานึงถึงการต่อต้านของพวกผูน้ าที่หน้าซื่อใจคดของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ อพย. 34:10)

การอัศจรรย์น้ ี เป็ นตัวอย่างที่ ชัดแจ้ง ถึ ง สิ ท ธิ อานาจของพระเยซู และความสัตย์จริ ง แห่ ง การประเมิ นของ
พระองค์ถึงสภาพฝ่ ายวิญญาณของอิสราเอลและพวกผูน้ าของพวกเขา
สิ่ งนี้ สรุ ปส่ วนของลูกาเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่ บนั ทึกคาสั่งสอนของพระเยซู ที่มีต่อพวกสาวกของพระองค์ในแง่
ของการถู กปฏิ เสธของพระองค์ (12:1-13:17) การเคลื่ อนที่ โดยทัว่ ไปของค าสอนของพระเยซู มาจาก
บทเรี ยนต่างเ เกี่ยวกับการเป็ นสาวกส่ วนตัว และความรับผิดชอบของพวกสาวกไปสู่ บทเรี ยนต่างเ เกี่ยวกับ
แผ่นดินสวรรค์ที่กาลังมา
จ. คาสั่ งสอนเกีย่ วกับแผ่ นดินของพระเจ้ า 13:18-14:35
ส่ วนที่ ใหญ่กว่าของพระกิ ตติ คุณนี้ ที่บนั ทึ กพันธกิ จของพระเยซู บนเส้ นทางไปยังเยรู ซาเล็ม และกางเขน
ก็ ดาเนิ นต่ อไปกับ ค าสอนมากขึ้ น เกี่ ย วกับ แผ่น ดิ น ของพระเจ้า ค าอุ ป มาทั้ง หลายเกี่ ย วกับ แผ่น ดิ น ของ
พระเจ้าที่เริ่ มต้นส่ วนนี้ (ข้อ 18-21) ก็แนะนาส่ วนนี้ ความแตกต่างในคาสอนของพระเยซู ในส่ วนปั จจุบนั นี้
เป็ นเรื่ องราวของการเน้นแทนที่จะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ชดั เจน ความละเอียดอ่อนของความแตกต่างนี้ ก็
เป็ นที่ สัง เกตได้จนนักอรรถาธิ บายแตกต่ างเกี่ ย วกับ จุ ดที่ พ วกเขาเชื่ อว่า ส่ วนต่ า ง เแบ่ ง ออก การอบรม
การเป็ นสาวกของพระเยซูก็ดาเนินต่อไปในส่ วนนี้อีกด้วย
1. คาอุปมาเรื่องแผ่ นดินของพระเจ้ า 13:18-21
การเชื่ อมโยงกับสิ่ งที่มาก่อน ที่คาว่า “ดังนั้น” ของลูกาบ่งบอกบางทีเป็ นการตอบสนองของฝูงชน (ข้อ 17)
เนื่ อ งจากว่ า ฝู ง ชนได้ต อบสนองต่ อ พระเยซู ใ นเชิ ง บวก พระองค์ ก็ ส อนพวกเขาเกี่ ย วกับ แผ่ น ดิ น ของ
พระเมสสิ ยาห์ที่กาลังมา ข้อคิดเห็ นก่อนหน้าของพระองค์เกี่ ยวกับการพิพากษาที่กาลังมาทาให้คาสอนนี้
เหมาะสม
คาอุ ป มาเหล่ า นี้ ปรากฏในมัท ธิ วและมาระโกในบริ บทที่ แตกต่ า งกัน ดังนั้นลู ก าอาจได้รายงานค าสอน
อย่างเดียวกันของพระเยซู ที่ต้ งั อยูบ่ นโอกาสที่แตกต่างกันหรื อท่านอาจได้ยา้ ยคาสอนของพระเยซู ในโอกาส
ที่มทั ธิ วและมาระโกรายงานไปยังที่นี่ในพระกิตติคุณของท่าน ทางเลือกแต่ก่อนดูเหมือนเหมาะสมกว่า
คาอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ ด 13:18-19 (เปรียบเทียบ มธ. 13:31-32; มก. 4:30-32)

“แผ่นดินของพระเจ้า” มักเป็ นแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ที่พนั ธสัญญาเดิมได้ทานายไว้ มันจะเป็ นแผ่นดิ น
ในโลกที่ซ่ ึ งพระเมสสิ ยาห์จะปกครองเหนือเป็ นเวลา 1,000 ปี (วว. 20:4-6) มันคล้ายกับ “เมล็ดมัสตาร์ ด”
ในแง่ที่ว่ามันมีการเริ่ มต้นเล็กน้อยระหว่างการประกาศของพระเยซู แต่มนั จะเติบโตไปเป็ นสิ่ งที่ใหญ่อย่าง
มาก ในที่สุดมันจะล้อมรอบทั้งโลกและมนุษยชาติท้ งั หมดไว้ (สดด 2; ดนล. 2:44; และข้ออื่น เ) ลูกาไม่ได้
อ้างอิงถึงการเริ่ มต้นเล็กน้อยของมัน แค่รูปแบบสุ ดท้ายที่ใหญ่ของมันเท่านั้น
“พวกยิวมีสุภาษิตว่า ‘เล็กเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด’”[768]
การอ้างอิงถึง “นก” ที่ทารัง “อาศัยอยูต่ ามกิ่ งก้านของต้นนั้น” อาจเป็ นแค่รายละเอียดที่ไม่สาคัญ อย่างไรก็
ตาม บางที ม นั เป็ นการพาดพิ ง ถึ ง “ต้นไม้” ในความฝั นของเนบู ค ดั เนสซาร์ ที่ ซ่ ึ ง เป็ นที่ ชัดเจนว่า นกเป็ น
ตัวแทนของประเทศที่ เป็ นต่างชาติ ท้ งั หลายที่ ได้รับประโยชน์จากต้นไม้น้ นั (อาณาจัก ร ดนล. 4:7-23)
พระคัมภีร์เดิมหลายตอนใช้ตน้ ไม้ที่มีนกที่ รวมกลุ่มกันยังกิ่งก้านของมันเพื่อจะอธิ บายถึ งอาณาจักรที่ผคู ้ น
รับรู ้วา่ ยิง่ ใหญ่ (วนฉ. 9:15; สดด. 104:12-13; อสค. 17:22-24; 31:3-14)
ประเด็นของคาอุปมานี้คือรู ปแบบที่ใหญ่สุดท้ายของแผ่นดินของพระเจ้า ในบริ บทนี้ บางทีลูกาต้องการให้
ผูอ้ ่านของท่านที่จะเชื่ อมโยงอานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู ซึ่ งสาแดงออกในการรักษาหญิงนั้น (ข้อ 10-17)
กับอานาจที่ส่งผลต่อการเติ บโตที่ไม่ธรรมดาของต้นไม้น้ นั ไปสู่ แผ่นดิ นของพระเจ้าทัว่ โลก แผ่นดิ นของ
พระเจ้าจะมาด้วยการกระทาที่ ดูเหมื อนไม่สาคัญเช่ นการรั กษาผูห้ ญิ งที่ เจ็บป่ วยผูด้ าเนิ นชี วิตในส่ วนเกิ น
ของสังคม [769]
คาอุปมาเรื่องเชื้อขนมทีถ่ ูกซ่ อนไว้ ในอาหาร 13:20-21 (เปรียบเทียบ มธ. 13:33)
บทนาที่ คล้ายกันของคาอุ ปมานี้ ของพระเยซู (เปรี ยบเทีย บ ข้อ 18) บ่ง บอกถึ งประเด็ นที่ คล้ายกัน แต่
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระองค์ให้คาอุปมาที่แตกต่างกันก็บ่งชี้ถึงการเน้นที่แตกต่างเล็กน้อย เป็ นที่ชดั เจนว่าแนวคิด
การเติบโตแบบแทรกซึ มก็ปรากฎในคาอุปมาทั้งสองเรื่ อง แต่คาอุปมาเรื่ องที่สองเน้นถึงธรรมชาติที่ซ่อนไว้
ของอานาจ (ศักยภาพ) ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าคาอุปมาแรกเน้น แนวคิดของการเติบโตที่ลึกลับก็ยกยอดไป
อีกด้วย แผ่นดินของพระเจ้าจะกระจายทัว่ มนุษยชาติที่มองไม่เห็นแต่มีพลัง
“บางทีมนั มีคุณค่าในการสังเกตอีกด้วยว่าเชื้อขนมทาการจากภายใน มันไม่สามารถเปลี่ยนแป้ งผสม
ได้ขณะที่มนั อยู่ขา้ งนอก แต่มนั สาคัญอีกด้วยที่วา่ พลังที่จะเปลี่ยนมาจากภายนอก คือแป้ งผสมไม่
เปลี่ยนตัวมันเอง”[770]
“เป็ นงานของคริ สต์ศาสนาที่จะสร้างคนใหม่ไม่ใช่สิ่งใหม่ และเมื่อคนใหม่ถูกสร้าง แน่นอนว่าโลก
ใหม่ จ ะติ ด ตาม นี่ คื อเหตุ น้ ี คริ ส ตจัก รเป็ นสถาบันที่ ส าคัญที่ สุ ดในโลกเพราะว่า คริ ส ตจัก รเป็ น
โรงงานที่ที่ มนุษย์ ถูกผลิต”[771]

นักตีความบางคนเชื่ อว่า “รู ปแบบลึกลับของแผ่นดินของพระเจ้า” (คือ โลกคริ สต์ศาสนา ตามตัวอักษรคือ
แผ่นดิ นของพระคริ ต์) ถู ก กล่ าวถึ งในค าอุ ปมาเหล่ า นี้ ไม่ใ ช่ แผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ ที่จะมาถึ ง สิ่ งนี้ ดู
เหมื อนถูกต้องเหมาะสมเนื่ องจากว่าคาอุ ปมาสองเรื่ องปรากฏในฐานะส่ วนหนึ่ งของคาสอนของพระเยซู
เกี่ยวกับ “ความลึกลับ” แห่ งแผ่นดินของพระเจ้าในมัทธิ ว 13 อีกด้วย นักตีความเหล่านี้ เห็นการเติบโตของ
แผ่นดินของพระเจ้าในการพัฒนาของคริ สตจักรที่ กล่ าวยอมรั บ ตลอดประวัติศาสตร์ ก่อนการเสด็จมาครั้งที่
สอง และเชื้อขนมเป็ น ความชั่วร้ าย กระจายอย่างเพิ่มพูนตลอดประวัติศาสตร์ ระหว่างเวลานั้น (เปรี ยบเทียบ
1 ทธ. 4; 2 ทธ. 4).[772] ข้าพเจ้าชอบการตีความนี้
2. ทางเข้ าสู่ แผ่ นดินของพระเจ้ า 13:22-30
อีก คาถามหนึ่ ง นาไปสู่ ค าสอนนี้ การเชื่ อมโยงทางหัวข้อกับถ้อยค าของพระเยซู ที่ บ่ง บอกถึ ง การเริ่ ม ต้น
เล็กน้อยของแผ่นดินของพระเจ้า (ข้อ 19, 21) ควรชัดเจน อย่างเช่นในที่อื่น เ ลูกาบันทึกพระเยซู ที่สอน
บทเรี ยนต่าง เและใช้ตวั อย่างประกอบและการแสดงออกซึ่ งผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่น เบันทึกพระองค์ที่
ใช้ในบริ บทอื่น เ การกล่าวซ้ าของพระเยซู ก็เป็ นที่เข้าใจได้เมื่อพิจารณาถึงพันธกิจที่เดินทางไปในที่ต่าง เ
ของพระองค์และทักษะที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ในฐานะอาจารย์
13:22

ลูกาใช้ขอ้ ความสรุ ปทางภูมิศาสตร์ ที่คล้ายกันในกิ จการของอัครทูตเช่ นกันเพื่อจะบ่งชี้ ถึงการ
แบ่งแยกต่าง เในการบันทึกของท่าน (เช่น 12:25; 14:27-28; 16:4; และข้ออื่น เ) การ
แบ่งแยกเหล่านั้นให้ความรู ้สึกถึ งการเคลื่ อนที่และความคืบหน้าในเนื้ อหาที่เป็ นการสอน
โดยเนื้ อแท้ การเคลื่ อนที่ โดยทัว่ ไปของพระเยซู ก็ไปยัง “เยรู ซาเล็ม ” และกางเขนแม้ว่า
พระองค์ดูเหมือนจะได้ดาเนิ นการต่อไปโดยปราศจากการเร่ งรี บและพร้อมกับการหยุดพัก
มากมายสาหรั บการสอน เป้ าหมายคื อลัก ษณะที่ สาคัญไม่ ใช่ วิธี ที่พ ระเยซู จะไปถึ ง มัน
พระองค์ให้คาสอนดังต่อไปนี้บนเส้นทาง

13:23

ลูกาไม่ได้ระบุถึงผูถ้ ามผูอ้ าจได้เป็ นสาวกหรื อสมาชิ กของฝูงชนที่พบทัว่ ไป เป็ นที่ชัดเจนว่า
ผูถ้ ามนั้นต้องการที่ จะรู ้ ว่าเขาหรื อเธอถูกต้องในการสรุ ปหรื อไม่จากคาสอนแต่ก่อนของ
พระเยซู (เช่น มก. 10:23-26) ว่าผูค้ น “เล็กน้อย” เท่านั้นจะประสบกับความรอด สาหรับ
พวกยิวและบางที สาหรับผูถ้ ามนั้น ความรอดหมายถึ งการเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้า
เช่นเดียวกับการเข้าไปในสวรรค์ อัตลักษณ์ของผูค้ นผูซ้ ่ ึ งพระเยซูตอบสนองต่อก็ไม่เจาะจง
และไม่สาคัญ
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พระเยซูไม่ได้ตอบคาถามนั้นโดยตรง แทนที่จะให้คาตอบที่ไม่เป็ นส่ วนตัว พระองค์ก็อธิ บายถึง
วิธีที่บุคคลหนึ่ งสามารถเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้ “ประตูที่คบั แคบ” พรรณนาถึง
ทางเข้าอันไม่เป็ นที่นิยมและลาบาก (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:13) พระเยซู หมายถึงประตูวา่ เป็ น

ทาง ที่พระองค์สอน ในความตรงข้ามกับทางอันเป็ นที่นิยมมากกว่าซึ่ งพวกผูน้ าทางศาสนา
สอน การเพียรพยายาม อ้างอิงถึงการเชื่ อพระเยซูโดยไม่คานึ งถึงความลาบากภายในของ
การเชื่ อและการต่อต้านของคนอื่น เ (เปรี ยบเทียบ ยน. 10:9) คน “จานวนมาก” จะ
“แสวงหาที่จะเข้าไปใน” แผ่นดิ นของพระเจ้าผ่านทางอื่น เที่ไม่ใช่ประตูคบั แคบแต่จะไม่
สามารถเข้าไปได้ นักเขียนคนหนึ่ งโต้แย้งว่าการเพียรพยายามที่ถูกกล่าวถึ งเกี่ ยวข้องกับ
การจานนต่อความเป็ นเจ้านายของพระคริ สต์ [773] แต่การจานนต่อความเป็ นเจ้านายของ
พระคริ สต์ก็ไม่ใช่ เงื่ อนไขสาหรับการเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้า ความเชื่ อในพระเยซู
เท่านั้นเป็ น
13:25

การเปิ ดเผยที่ว่าในไม่ช้าพระเจ้าจะปิ ดประตูที่คบั แคบแห่ งโอกาสที่ จะเข้าไปในสวรรค์และ
แผ่นดินของพระเจ้าควรได้กระตุน้ ให้ผฟู ้ ั งของพระเยซู ที่จะไม่ล่าช้าในการเชื่ อในพระองค์
ในแง่ หนึ่ ง ใครก็ตามสามารถเชื่ อได้ตราบเท่าที่ เขาหรื อเธอมี ชีวิตอยู่ ในอี ก แง่ หนึ่ ง มัน
ยุง่ ยากมากขึ้นที่จะเชื่ อเมื่อบุคคลหนึ่ งผัดวันประกันพรุ่ งและเมื่อบุคคลหนึ่ ง แก่ตวั ขึ้น
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อพิ จารณาถึ งตัวอย่างประกอบของพระเยซู เกี่ ย วกับ งานเลี้ ย งที่ ตามมา
มันเป็ นไปได้ม ากขึ้ นที่ ว่าพระองค์ก าลัง คิ ดถึ งการเริ่ ม ต้นของแผ่นดิ นของพระเจ้า เมื่ อ
แผ่นดิ นของพระเจ้าเริ่ มต้น มันจะเป็ นไปไม่ได้สาหรับผูไ้ ม่เชื่ อที่จะเปลี่ ยนใจและได้รับ
ความรอด ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการจวนเจียนของแผ่นดิ นของพระเจ้า เมื่อพระเยซู กล่าว
คาเตือนนี้ ผูฟ้ ังของพระองค์จาเป็ นต้องเชื่อโดยปราศจากการล่าช้า

13:26-27 เมื่อแผ่นดินของพระเจ้าเริ่ มต้น ไม่มีคาอุทธรณ์ ใด เ โดยอาศัยเพียงมิตรภาพหรื อความคุน้ เคย
กับพระเยซู เท่านั้นที่จะเป็ นประโยชน์ พระเยซู ได้หยิบยื่นมิตรภาพแก่ผฟู ้ ั งของพระองค์
และได้สอนพวกเขาถึงทางแห่ งความรอด แต่พวกเขาได้ปฏิ เสธการนาเสนอของพระองค์
ในมัทธิ ว พระเยซู ระบุอย่างชัดเจนถึงบุคคลที่จะปิ ดประตูวา่ เป็ นพระองค์เอง (เปรี ยบเทียบ
มธ. 7:22-23) ยิ่งกว่านั้นพระองค์จะเป็ นบุคคลที่จะละทิ้งและป่ าวประกาศการปฏิ เสธ
ในทางศาลแก่ผไู ้ ม่เชื่ อสาหรับการขาดความชอบธรรมของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ สดด.
6:8)
13:28-29 วลี “การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟั น” ในที่อื่น เอธิ บายถึงการลงโทษนิ รันดร์ ในนรก (มธ. 8:12;
13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30).[774] ไม่มีเหตุผลที่จะสรุ ปว่ามันหมายถึงสิ่ งอื่นที่นี่ “การ
ร้องไห้” แสดงถึงความเสี ยใจ (เปรี ยบเทียบ 6:25; กจ. 20:37; ยก. 4:9; 5:1) และ “การขบ
เขี้ยว” หรื อ การเคี้ยว “ฟั น” พรรณนาถึงความโกรธและความเกลี ยด (เปรี ยบเทียบ โยบ
16:10; สดด. 35:16; 37:12; 112:10; พคค. 2:16; มธ. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30;

กจ. 7:54).[775] ความรู ้ สึกเหล่ า นี้ จะเกิ ดขึ้ นในผูค้ นที่ อยู่นอกแผ่นดิ นของพระเจ้าขณะ
ที่พวกเขามองคนอื่น เที่อยูภ่ ายในมัน
การพิพากษา ณ การเริ่ มต้นของแผ่นดิ นของพระเจ้าถู กกล่ าวถึ ง เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระเจ้า
จะทาให้ธรรมิกชนในพระคัมภีร์เดิมที่ตายไปนั้นเป็ นขึ้นสู่ ชีวิตในตอนนั้นเพื่อจะเข้าไปใน
แผ่นดินของพระเจ้า (อสย. 26:19; ดนล. 12:2)
พระคัม ภี ร์เดิ ม เปิ ดเผยว่า พวกต่ า งชาติ จะเข้า ร่ วมในงานเลี้ ย งของพระเมสสิ ยาห์ อีก ด้วย
ซี่ งจะเริ่ มต้นการปกครองในโลกของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 25:6-7; 60; 62:2-9;
65:13-14; อสค. 34:12-14; 39:17-20) ผูค้ นที่มาจากสี่ ทิศจะเป็ นพวกต่างชาติมากกว่า
พวกยิวผูอ้ าศัยอยูใ่ นปาเลสไตน์เป็ นหลัก พระเยซู กล่าวว่าคนยิวมากมายจะไม่เข้าไปใน
แผ่นดิ นของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:10-12) อย่างไม่สงสัยแล้วผูฟ้ ั งหลายคนของ
พระเยซู ได้เชื่ อในสายเลื อดยิวและมรดกของพวกเขาที่จะทาให้พวกเขาเข้าไปในแผ่นดิ น
ของพระเจ้า ดังนั้นถ้อยคาของพระเยซูคงได้ทาให้พวกเขาตกใจ
13:30

ผูค้ นที่เป็ นคน “สุ ดท้าย” ในบริ บทนี้ บางทีอา้ งอิ งถึ งพวกต่างชาติผูซ้ ่ ึ งพวกยิวถื อว่าเป็ นไปได้
น้อยที่สุดที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 19:30; 20:16; มก. 10:31)
ผูท้ ี่เป็ น “คนแรก” เป็ นพวกยิว พวกเขาถื อว่าพวกเขาเองเหนื อกว่าพวกต่างชาติในหลาย
ทาง ยิง่ กว่านั้นพวกเขาเป็ นเป้ าหมายแรกและสาคัญที่สุดของพันธกิจของพระเยซู
3. การเลือ่ นแผ่ นดินของพระเจ้ าออกไปของพระเยซู 13:31-35

ข้อคิ ดเห็ นอี ก อย่า งหนึ่ ง กระตุ ้นค าสอนแห่ ง ธรรมชาติ ที่ ค ล้า ยกัน หัวข้อที่ ดาเนิ นต่ อ ไปคื อแผ่นดิ นของ
พระเมสสิ ยาห์
13:31

เหตุการณ์น้ ี ตามหลังเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นตามลาดับเวลา ดังนั้นมันเป็ นไปได้ที่วา่ ถ้อยคาของ
พระเยซู เกี่ยวกับพวกยิวที่ไม่เข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้าและพวกต่างชาติที่เข้าไปนั้นได้
เป็ นเหตุให้พวกฟาริ สีที่จะเคี้ยวฟั นของพวกเขาด้วยความโกรธต่อพระองค์ การนาเสนอ
ของลูกาถึงพวกฟาริ สีก็เป็ นปรปั กษ์มาตลอดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมันมีเหตุผลที่จะทึกทักเอา
ว่าคาแนะนาของพวกเขามีแรงจูงใจที่ซ่อนเร้ น พวกเขาอาจได้ตอ้ งการที่จะทาให้พระเยซู
ตกใจกลัวไปสู่ การล่ าถอยแทนที่ จะดาเนิ นต่อไปยังเยรู ซาเล็มที่ ที่เฮโรดรอคอยพระองค์
หรื อบางทีเฮโรดกาลังใช้พวกฟาริ สีที่จะส่ งต่อการคุกคามเกี่ยวกับความตายไปยังพระเยซู
“เฮโรด” แอนทิพาสต้องการที่ “จะฆ่า” พระเยซู อย่างแท้จริ งไหม? เขาพยายามที่จะพบ
พระเยซูเรื่ อยไป (9:9) และสุ ดท้ายแล้วเมื่อเขาได้พบ เขาก็ดีใจอย่างมากสาหรับโอกาสนั้น

ซึ่ งหวังว่าพระเยซู จะทาการอัศจรรย์ (23:8) อย่างไรก็ตาม เขาดาเนิ นการที่จะเยาะเย้ย
พระเยซูต่อไปและที่จะปฏิบตั ิต่อพระองค์ดว้ ยการดูถูก (23:11) ดูเหมือนว่าพวกฟาริ สีกล่าว
ความเป็ นศัตรู ของเฮโรดเกินไป ณ ตอนนี้ เฮโรดปกครองเพอเรี ยที่ที่พระเยซู อยู่ และเฮโรด
ได้ฆ่ายอห์ นผูใ้ ห้บพั ติศมาในเพอเรี ย พวกฟาริ สีกาลังบ่งบอกว่าพระเยซู อาจประสบกับ
ชะตาอย่างเดี ยวกันที่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาประสบถ้าพระองค์ยงั คงอยู่ในเพอเรี ย คาเตือน
ของพวกเขาตั้งการทดลองสาหรับพระเยซู ที่จะไปจากน้ าพระทัยของพระบิดาของพระองค์
ที่มีต่อพระองค์ แต่พระองค์ไม่ยอมต่อมัน
13:32-33 การตอบของพระเยซูต่อพวกฟาริ สีแสดงให้เห็นว่าพระองค์ถือว่าพวกเขาเป็ นผูส้ ่ งสารของเฮโรด
พวกเขาเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระองค์อย่างที่พวกเขาอ้างว่าเฮโรดเป็ น แน่นอนว่า “หมาจิ้งจอก”
เป็ นสัตว์ที่อนั ตรายเชิ งสุ ภาษิตที่ทาลายและค้นหาของจากกองขยะ (เปรี ยบเทียบ พซม.
2:15; พคค. 5:17-18; อสค. 13:4; 1 เอโนค 89:10, 42-49, 55) พระเยซู ดาเนิ นในความสว่าง
แต่หมาจิ้งจอกออกล่าในความมืด ในสมัยของพระเยซู หมาจิ้งจอกเป็ นสัตว์ที่ไม่สาคัญอีก
ด้วย (เปรี ยบเทียบ นหม. 4:3; พซม. 2:15) พระเยซู มองเฮโรดอย่างคล้ายเกัน แม้วา่ หมา
จิง้ จอกเจ้าเล่ห์อีกด้วย (หลอกลวง หลบเลี่ยง) ก็ไม่มีหลักฐานในลูกาที่วา่ เฮโรดได้กระทาใน
แนวทางนี้ ดังนั้นบางทีนี่ไม่ใช่คุณลักษณะที่พระเยซูกล่าวหาเขา
พระเยซู อธิ บายว่าพระองค์จะไม่ หนี ไปจาก “เยรู ซาเล็ม ” แต่จะเคลื่ อนที่ ไปยัง มันต่อไป
และทาการรับใช้อย่างเช่ นปกติขณะที่พระองค์ดาเนิ นไป พระองค์จะไปถึ งเยรู ซาเล็มใน
สามวัน นี่คงได้เป็ นการอ้างอิงถึงสามวันตามตัวอักษรในกรณี ที่มนั ปรากฎว่าอ้างอิงถึงการ
เยี่ ย มเยี ย นเยรู ซ าเล็ ม ครั้ งที่ ส องของพระองค์แ ทนที่ จ ะเป็ นการเยี่ ย มเยี ย นครั้ งสุ ด ท้า ย
และครั้งที่สามของพระองค์ [776] นี่ ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้เมื่อพิจารณาถึงข้อความของ
พระเยซู เกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนเยรู ซาเล็มในข้อ 35 บางทีนี่เป็ นการแสดงออกทางสานวน
ที่บ่งชี้ ถึงระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นและจากัด (เปรี ยบเทียบ ฮชย. 6:2).[777] ในกรณี น้ ี สาม
วันจะอ้างอิงถึ งเวลาแห่ งโอกาสในปั จจุบนั ซึ่ งไปสู่ จุดสู งสุ ดในตอนปลายของโอกาสนั้น
[778]
พระเยซู กล่าวถึ งเมืองนั้นที่เป็ น “เป้ าหมาย” ของพระองค์ เพราะว่ามันจะอยู่ในเยรู ซาเล็ม
นั้น ที่ พ ระองค์จ ะไปถึ ง เป้ าหมายแห่ ง พัน ธกิ จ ของพระองค์ก ล่ า วคื อ การทนทุ ก ข์ข อง
พระองค์ พระองค์ยอมรับว่าพระองค์จะสิ้ นพระชนม์ที่นนั่ พระองค์ถือว่าการสิ้ นพระชนม์
“นอก” เยรู ซาเล็ ม นั้ นไม่ ส อคคล้ อ งกั น และไม่ เ ข้ า กั น กั บ ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ พวก
ผูเ้ ผยพระวจนะที่ได้ตายไปภายในเมืองนั้น ณ เงื้ อมมือของพวกยิว (1 พกษ. 18:4, 13;
19:10; ยรม. 26:20-23; นหม. 9:26; เปรี ยบเทียบ กจ. 7:52) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ไม่ได้

หมายถึงว่าผูเ้ ผยพระวจนะ “ทั้งหมด” ได้ตายไปในเยรู ซาเล็ม พระองค์หมายถึงว่าเนื่ องจาก
เยรู ซาเล็มได้ฆ่าผูเ้ ผยพระวจนะมากมาย มันก็เหมาะสมสาหรับพระองค์ที่จะสิ้ นพระชนม์
ที่นนั่ เช่นกัน
13:34-35 การอ้างอิงสองครั้งถึงเมืองนี้ “เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็ม” ที่ตามมาอย่างที่มนั ทากับชื่ อของเมืองนั้น ณ
ตอนปลายของข้อ 33 ก็ดึงดู ดความสนใจไปยังมัน มันเป็ นเมื องแห่ งจุ ดหมายและเป้ า
ที่น่าเวทนาและไม่ตอบสนองต่อความรักของพระองค์ การคร่ าครวญของพระเยซูในการ
พูดกับตัวเองนั้นก็ทาให้ระลึกการคร่ าครวญของเยเรมียถ์ ึงการถูกทาลายของเยรู ซาเล็มโดย
พวกบาบิโลน (เปรี ยบเทียบ ยรม. 12:7; 22:5; พคค.) เมืองนี้ กาลังมุ่งหน้าไปสู่ ชะตาที่
คล้ายกันภายใต้พวกโรมันสาหรับการปฏิเสธพระเยซู “นิเวศ” ถูกละไว้ให้ ว่ างเปล่ า บางที
เป็ นพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 9:7-8) แม้ว่าสิ่ งนี้ อาจเป็ นการอ้างอิงถึงประเทศ
โดยรวม เมืองหรื อราชวงศ์ของดาวิด (เปรี ยบเทียบ ยรม. 22:1-8)
“การคาดหวังที่ ยิ่ง ใหญ่ ในเรื่ องราวการบังเกิ ดสาหรั บการไถ่ ข องอิ ส ราเอลและ
เยรู ซาเล็มไม่ได้รับการตระหนักในแนวทางที่ ถูกคาดหวังไว้และด้วยความเต็มที่
ที่ ค าดหวัง ไว้ เพราะว่ า เยรู ซ าเล็ ม ก าลัง ล้ ม เหลวที่ จ ะตระหนั ก ถึ ง เวลาแห่ ง
การเยี่ยมเยียนของมัน การคาดหวังอันยิ่งใหญ่ต่างเที่ เกิ ดขึ้นในตอนแรกมี ส่วน
ท าให้ เ กิ ด ผลที่ น่ า สลดใจของการพลิ ก ผัน นี้ เพราะว่ า เรารู ้ สึ ก ถึ ง การสู ญ เสี ย
อย่างชัดเจนมากขึ้นในความตรงกันข้ามกับความหวังอันยิง่ ใหญ่เหล่านี้”[779]
เมืองนี้จะ “ไม่เห็น” พระเยซู จนกระทัง่ การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต (สดด. 118:26; มธ. 21:1-9;
ลก. 19:28-38) อย่างไรก็ตาม ความสาเร็ จสุ ดท้ายและแท้จริ งของคาพยากรณ์ถึงผูค้ นของ
เยรู ซาเล็มที่ โห่ ร้องอวยชัยแก่ การมาถึ งของพระเมสสิ ยาห์ ของพวกเขายังคงเป็ นอนาคต
(มธ. 23:39) พระเยซู ให้คาทานายสองประการเกี่ ยวกับความสาเร็ จของสดุ ดี 118:26
ประการแรกที่นี่ได้สาเร็ จ ณ การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต ประการที่สองที่พระองค์ให้หลังจาก
การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต (มธ. 23:39) จะถูกทาให้สาเร็ จ ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง
การคร่ าครวญของพระเยซู จดั ตั้งการปฏิ เสธที่เป็ นทางการของอิสราเอลสาหรั บการปฏิ เสธพระเมสสิ ยาห์
ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 23:37-39) พระเยซูใช้เยรู ซาเล็มอย่างเป็ นการเปรี ยบเทียบ (คือ การใช้คาแทน
คาอื่น) สาหรับทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม พระเยซู ปฏิ เสธพวกเขาด้วยใจที่แตกสลาย พระองค์ดาเนิ นการ
ต่อไปที่จะนาเสนอพระองค์เองต่อประเทศ แต่ตอนนี้ชะตาของประเทศก็ เปลี่ยนแปลงไม่ได้

4. ผู้มีส่วนร่ วมในแผ่ นดินของพระเจ้ า 14:1-24
ส่ วนนี้ มีการบันทึกเกี่ ยวกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซู เป็ นแขกอาหารเย็นของฟาริ สีที่เป็ นผูน้ าคน
หนึ่ ง มันบันทึก “เรื่ องราวที่ คุยกันเวลารั บประทานอาหาร” ของพระเยซู พระเยซู เพิ่งได้ป่าวประกาศว่า
พระองค์จะละให้เยรู ซาเล็มนั้นว่างเปล่า (13:35) ส่ วนปั จจุบนั นี้ ให้เหตุผลถึงการประณามของพระเยซูโดย
การแสดงให้เห็นว่ารากเหง้าของปั ญหาต่างเของอิสราเอลก็อยู่กบั พวกผูน้ าของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พวกฟาริ สี ยิ่งกว่านั้นมันให้เหตุผลสาหรั บพระเยซู ที่กนั พวกยิวหลายคนไว้จากแผ่นดิ นของพระเจ้าและ
การยอมรับพวกต่างชาติ (13:28-30)
การรักษาชายที่เป็ นโรคบวมนา้ 14:1-6
นอลแลนด์สังเกตว่าเหตุการณ์ที่คล้ายกันใน 13:10-17 แสดงให้เห็นถึงผูห้ ญิง และเหตุการณ์น้ ี แสดงให้เห็น
ถึงผูช้ ายซึ่ งอธิ บายถึงความห่วงใยของลูกาที่จะทาให้ผชู ้ ายและผูห้ ญิงนั้นสมดุล [780]
14:1

ฉากมื้ออาหารก็ดาเนิ นต่อไปจนถึ งข้อ 24 และฉากวันสะบาโตสรุ ปสิ่ งที่ได้มาก่อน (13:10-23)
อย่า งไรก็ ตาม ฉากมื้ ออาหารก็ เป็ นรองต่ อท่า ที ข องพวกฟาริ สี ที่ ป รากฏตัว พวกเขาได้
ตัดสิ นใจแล้วที่ จะกาจัดพระเยซู (11:53-54) ตอนนี้ “พวกฟาริ สี ” และ “ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
บัญญัติ” กาลัง “คอยดูพระองค์” ดังเช่ นพวกนกแร้งรอคอยที่จะฉวยเหยื่อของพวกมัน ณ
โอกาสแรก (ข้อ 1, 3)
มุมมองเกี่ยวกับวันสะบาโตเป็ นแหล่งหลักของความขัดแย้งกันระหว่างพระเยซู และพวก
ฟาริ สี (เปรี ยบเทียบ 6:1-5, 11; 13:10-17) อย่างค่อยข้างไปเป็ นไปที่วา่ ฟาริ สีคนนี้ บางที
เป็ นสมาชิ ก ของสภาแซนเฮดริ นได้วางกับ ดัก สาหรั บ พระเยซู โดยการเชื้ อเชิ ญพระองค์
ที่ จะมายัง บ้า นของเขาส าหรั บ มื้ ออาหารในวันสะบาโต พระเยซู ไ ด้ล ะเมิ ดธรรมเนี ย ม
เกี่ยวกับวัน สะบาโตในโอกาสที่แตกต่างกันอย่างน้อยเจ็ดครั้ง (4:31-37, 38-39; 6:1-5;
ยน. 5:1-9; ลก. 6:6-10; 13:10-17; ยน. 9) การสามัคคีธรรมที่โต๊ะบ่งบอกถึงมิตรภาพ แต่
อย่างชัดเจนแล้วความหน้าซื่อใจคดก็เกิดในโอกาสนี้

14:2

ตัวบทไม่ได้กล่าวว่าเจ้าบ้านได้วางแผนให้ชายที่เจ็บป่ วยอยู่ท่ามกลางพวกแขกของเขาเพื่อจะ
ทดสอบพระเยซู แต่นนั่ ดูเหมือนเป็ นไปได้ การบรรยายของลูกาถึงการปรากฏของชายคน
นั้นก็บ่งบอกอย่างนั้น ลูกาเขียนว่า: เขาอยู่ “ต่อพระพักตร์ ของ” พระเยซู “ที่นนั่ ” ชื่อของ
โรคของชายคนนั้นก็นาไปแบบผิดเ “โรคบวมน้ า” (คากรี ก ฮู โดรพิคอส คือ อาการบวม
น้ า) เป็ นสภาพที่ ทาให้ร่างกายบวมขึ้ นเนื่ องจากการสะสมของของเหลวในเนื้ อเยื่อของ
ร่ างกายหรื อโพรงร่ างกาย มันมักเป็ นผลมาจากหัวใจผิดปกติหรื อไตที่เป็ นโรค [781] ทุก

วันนี้เราอาจกล่าวว่าชายคนนี้มี “ปั ญหาการกักเก็บของเหลวที่ร้ายแรง”[782] พวกรับบีถือว่า
สภาพนี้เป็ นผลลัพธ์ของการผิดศีลธรรม[783]
14:3-4

พระเยซูทาการริ เริ่ มและถามพวกฟาริ สีและผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติถึงความคิดเห็นของพวกเขา ดังนั้น
ก็เปลี่ยนภาระของหลักฐานไปยังพวกเขา พระองค์ขอให้พวกเขาตีความสิ่ งที่ธรรมบัญญัติ
ของโมเสสอนุ ญาต (เปรี ยบเทียบ 6:9) เมื่อพวกเขาไม่คดั ค้านพระองค์ก็ดาเนิ นการ
“รักษา” ชายคนนั้น (เปรี ยบเทียบ 6:10) พระเยซู อาจรอได้วนั หนึ่ ง แต่พระองค์ทาการ
อัศจรรย์ “ในวันสะบาโต” เพื่อจะเริ่ มคาสอนที่ ติดตามมา บางที พระองค์ให้ชายคนนั้น
ออกไปเพื่อย้ายเขาออกจากเวที แห่ งการโต้เถี ยงและเพื่อจะเน้นการอภิปรายในประเด็น
มากกว่าที่ตวั บุคคล

14:5-6

พระเยซูดาเนิ นการที่จะแสดงตรรกะของการกระทาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:11)
พันธสัญญาเดิ มและธรรมเนี ยมของรับบีอนุ ญาตการช่ วย “บุตร” หรื อ แม้กระทัง่ สัตว์ใน
สถานการณ์เช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ อพย. 23:4-5).[784] พระเยซู บ่งบอกว่าชายเจ็บป่ วยนั้น
เป็ นของพระองค์ นี่เป็ นกรณี เนื่ องจากว่าพระเยซู เป็ นผูค้ รอบครองสวรรค์และแผ่นดินโลก
พวกผูว้ ิจารณ์ของพระองค์ “ไม่มีการตอบ” เนื่ องจากตรรกะของพระเยซู น้ นั หักล้างไม่ได้
นอกจากนั้น พวกเขารู ้แล้วถึ งสิ่ งที่พระองค์เชื่ อเกี่ยวกับความสาคัญที่เกี่ยวข้องกันของการ
ช่วยเหลือผูค้ นและการถือรักษาวันสะบาโต (6:1-11; 13:10-17)

เหตุการณ์น้ ี จดั ตั้งเวทีสาหรับการอภิปรายที่ติดตามมา นัน่ ดูเหมือนจะเป็ นจุดประสงค์หลักในการบรรยาย
ของลู ก า ข้อเท็จจริ ง นี้ อธิ บ ายถึ ง การขาดการพัฒนาที่ ลู ก าให้เ หตุ ก ารณ์ น้ ี เหนื อสิ่ ง อื่ น ใด มัน สถาปนา
สิ ทธิอานาจของพระเยซูที่จะสอนบทเรี ยนต่างเที่ติดตามมาทันที
คาอุปมาเรื่องทีน่ ั่ง ณ การเลีย้ งสมรส 14:7-11
ถัดไปพระเยซู ให้บทเรี ยนแก่ พวกแขกที่ รวมตัวกันในเรื่ องความสาคัญของความถ่ อมใจ โดยการระบุ ว่า
คาสอนนี้ เป็ น “คาอุปมา” (ข้อ 7) ลูกาก็แจ้งผูอ้ ่านของท่านว่าบทเรี ยนนี้ มีความสาคัญในความสัมพันธ์ของ
ผูค้ นกับพระเจ้าไม่ใช่ แค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างดั้งเดิ มนั้นพระเยซู ให้คาอุปมานี้ เพื่อจะแก้ไข
ความหยิง่ ของพวกฟาริ สี
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ตามธรรมเนียมแล้วผูค้ นเอนกายบนเก้าอี้นอนตัวเตี้ยสาหรับมื้ออาหารมื้อสาคัญอย่างเช่นมื้อนี้
ซึ่ งพักบนสี ขา้ งด้านซ้ายของพวกเขา ที่ที่บุคคลหนึ่ งอยูร่ อบเโต๊ะก็บ่งบอกถึงสถานะของ
เขา ตามแบบฉบับการจัดวางรู ปตัวยู ยิง่ บุคคลหนึ่ งอยูใ่ กล้เจ้าบ้านที่เอนกาย ณ ศูนย์กลาง
หรื อตอนท้ายของตัวยู สถานะของเขาก็ยิ่งสู ง (“ที่อนั มีเกียรติ”) เพื่อนแขกของพระเยซูได้

พยายามที่จะไปสู่ “ที่ อนั มี เกี ยรติ ” ที่ ใกล้ชิดที่ สุดต่อเจ้าบ้านของพวกเขาเพื่อจะแสดงถึ ง
ความสาคัญของพวกเขาเอง
14:8-10 คาสอนของพระเยซูจากที่นี่ในส่ วนนี้จดจ่อที่แนวคิดของการถูกรับเชิญ (เรี ยก คากรี ก คาเลโอ ข้อ
8 [สองครั้ง], 9, 10 [สองครั้ง], 12 [สองครั้ง], 13, 16, 17, 24)
มื้ออาหารในบ้านของฟาริ สีน้ นั ไม่ใช่ การเลี้ ยงสมรส พระเยซู ใช้งานเลี้ ยงประเภทนั้นใน
คาอุปมาของพระองค์เพราะว่าพระองค์กาลังกล่ าวถึ งงานเลี้ ยงของพระเมสสิ ยาห์ ณ การ
เริ่ มต้นแห่งแผ่นดินของพระเจ้า จากนั้นอิสราเอลจะรวมกับพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา เป็ น
ที่ชดั เจนว่าประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าพวกยิวที่ปรากฎตัวควรเรี ยนรู ้บทเรี ยนฝ่ ายวิญญาณ
เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าจากสถานการณ์ทางสังคมที่เรี ยบง่ายซึ่ งพระองค์บรรยาย ทุกเ
คนตระหนักว่าการแสวงหาที่ที่โดดเด่นเพื่อตนเอง ณ งานเลี้ยงสามารถนาไปสู่ ความอับอาย
ส่ วนตัวได้
พวกผูฟ้ ั งของพระเยซู จะต้องเรี ยนรู ้ จากเรื่ องราวนี้ ไม่ใช่ เพื่อจะแสวงหาความโดดเด่นเพื่อ
พวกเขาเองแต่ ที่ จ ะถ่ อ มใจลง ในความสั ม พัน ธ์ ก ับ แผ่ น ดิ น ของพระเจ้า นี่ ห มายถึ ง
การเต็มใจที่ จะละทิ้ง ความโดดเด่ นในปั จจุ บ นั ซึ่ งพวกฟาริ สี ตอ้ งการอย่างมากและที่ จะ
ถ่อมใจลงโดยการสัมพันธ์กบั พระเยซูในฐานะเป็ นสาวก ความหมายโดยนัยก็คือว่าบรรดา
ผูท้ ี่ถ่อมใจลงใน ตอนนี ้ กับพระเยซู ก็จะประสบกับการยกย่องโดยพระเจ้าในแผ่นดิ นของ
พระเจ้าเมื่อมันเริ่ มต้น (ข้อ 11)
เหตุผลที่บุคคลหนึ่งควรถ่อมใจลงก็คือว่าใครคนหนึ่ งได้เชิ ญเขา เขาเป็ นแขกไม่ใช่เจ้าบ้าน
พระเยซู เ น้น ความสั ม พัน ธ์ ที่ พ่ ึ ง พานี้ ต่ อ ไปโดยการใช้ค ากริ ย าเชิ ง รั บ นี่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงการอ้างอิงโดยตรงถึงพระเจ้า ด้วยความนับถื อแต่ที่จะนาเสนอพระเจ้าในฐานะ
เจ้า บ้า นที่ ไ ด้รั บ การยกย่ อ งอี ก ด้ว ย ต าแหน่ ง ของบุ ค คลหนึ่ งในแผ่ น ดิ น ของพระเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั พระเจ้าไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั การแสวงหาตนเองของเขาเอง
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ข้อนี้ แสดงถึงหลักการที่เกี่ยวข้อง (เปรี ยบเทียบ 13:30; 18:14; มธ. 23:12) การยกย่องตนเอง
นาไปสู่ ความอับอายส่ วนความถ่อมใจส่ งผลต่อการยกย่อง (เปรี ยบเทียบ สภษ. 25:6-7)
หลักการนี้ ปฏิ บตั ิ การในปั จจุบนั และในอนาคต มันปฏิ บตั ิ การในสถานการณ์ ทางสังคม
และในสถานการณ์ของแผ่นดินของพระเจ้า

ดังนั้นคาอุปมานี้ เป็ นบทเรี ยนสาหรับพวกฟาริ สีโดยเฉพาะแต่ก็สาหรับพวกสาวกของพระเยซู และคนอื่นเ
ที่ปรากฎตัวอีกด้วยในเรื่ องความสาคัญของความถ่ อมใจ บรรดาผูม้ ี ส่วนร่ วมในแผ่นดิ นของพระเจ้าและ
บรรดาแขกที่ได้รับเกียรติในแผ่นดินของพระเจ้าจะเป็ นบรรดาผูท้ ี่ถ่อมใจลงโดยการติดตามพระเยซู
บทเรียนเกี่ยวกับการเชื้อเชิ ญแขก 14:12-14
พระเยซู กล่ าวคาอุ ปมาก่ อนหน้า นี้ แก่ เพื่ อนแขกของพระองค์ แต่ พระองค์มุ่ งคาสอนนี้ ไปยังเจ้าบ้านของ
พระองค์โดยเฉพาะ เหมื อนกับคาอุปมาก่ อนหน้านี้ บทเรี ยนนี้ คงได้แค่ประยุกต์ใช้กบั ความสัมพันธ์ทาง
สังคม อย่างไรก็ตาม คาสอนของพระเยซู ไม่ใช่เกี่ยวกับจริ ยธรรมอย่างเดี ยว มันมีมิติฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ
(เปรี ยบเทียบ 6:32-36) พระเยซู สอนในทั้งสองระดับ ถ้าพวกฟาริ สีไม่ได้รับรู ้หรื อปฏิเสธบทเรี ยนเกี่ยวกับ
พันธกิจของพระเยซู อย่างน้อยแล้วพวกเขาก็ได้รับประโยชน์จากคาสั่งสอนทางจริ ยธรรม ในคาสอนอย่าง
มากของพระเยซู ทางเลื อกต่างเไม่ใช่ “อย่าทาสิ่ งนี้ แต่ทาสิ่ งนั้น” อย่างแท้จริ งมากเท่ากับ “อย่าทามากถึ ง
ขนาดนี้” นี่เป็ นสานวนของฮีบรู และมันให้เหตุผลสาหรับข้อความที่หนักแน่นของพระเยซู
หลัก การที่ พ ระเยซู แนะน าแก่ เ จ้า บ้า นของพระองค์ส าหรั บ การเลื อกแขกก็ คื อ หลัก การที่ พ ระเจ้า ใช้ใ น
การเชื้อเชิญผูค้ นสู่ งานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์ การเชื้ อเชิ ญบรรดาผูท้ ี่ไม่สามารถตอบแทนความโปรดปราน
ได้ส่งผลต่อสง่าราศีที่ใหญ่ข้ ึนของเจ้าบ้านในโลกเช่ นเดี ยวกับสาหรับเจ้าบ้านที่เป็ นพระเจ้า ถ้าเจ้าบ้านใน
โลกประพฤติอย่างเจ้าบ้านในสวรรค์ อุปนิ สัยนั้นจะแสดงถึ งความชอบธรรมแท้ และพระเจ้าจะให้รางวัล
มิฉะนั้นพวกเขาจะได้รับแค่รางวัลที่ ชวั่ คราวจากแขกของพวกเขา บทเรี ยนนี้ แก้ต่างพันธกิ จของพระเยซู
ต่อ “ผูท้ ี่ไม่มี” และอธิ บายว่าทาไมพระเยซู ไม่ได้จดั หาให้แก่ “ผูท้ ี่มี” (เปรี ยบเทียบ 4:18; 6:20-21) มันถูก
วิงวอนแก่พวกฟาริ สีโดยทางอ้อมอีกด้วยที่จะรับเอาการเชื้ อเชิ ญของพระเยซู ที่จะเชื่ อในพระองค์สาหรับการ
อวยพร
“เราไม่สามารถแน่ ใจว่าผูป้ กครองของลูกา 14 เป็ นผูเ้ ชื่ อที่เงี ยบดังเช่นผูท้ ี่ถูกอ้างอิงถึงในยอห์น 12
บางที เขาไม่ได้เงี ยบ เพราะว่าเขาได้เชิ ญพระเยซู ไปยังอาหารเย็นในการเสี่ ยงต่อการวิจารณ์ จาก
เพื่อนฟาริ สีของเขา แต่สิ่งหนึ่ งเรา รู้ ก็คือว่าเขา เป็ น ผูเ้ ชื่ อ เพราะว่าถ้าเขา ไม่ ได้ เป็ น จากการนั้น
การรั บรอง ถึงรางวัลก็ไม่สามารถถูกมอบแก่เขาได้
“ชายคนนี้ ช่างเป็ นเจ้าบ้านที่โชคดี เหลื อเกิ น! ในการตอบแทนสาหรับอาหารเย็นนี้ เขาก็ได้รับ
บทเรี ยนที่ล้ าค่าในเรื่ องมารยาทของคริ สเตียนจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ถ้าผูเ้ ชื่อใช้ความใจกว้าง
ของเขาที่จะต้อนรั บผูค้ นที่ ไม่มีทางที่ จะตอบแทนเขา พระเจ้าเองก็กลายมาเป็ นพนักงานจ่ายเงิ น
และการเป็ นขึ้นจากตายของผูช้ อบธรรมซึ่ งแน่นอนว่ารวมถึงบัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ก็กลาย
มาเป็ น วันจ่ าย!

“ครั้งสุ ดท้ายที่คุณหรื อข้าพเจ้าให้การต้อนรับในแนวทางที่มนั จะได้รับการตอบแทนแก่เราใน วัน
จ่ า ยแห่ ง การเป็ นขึ ้นจากตาย ในอนาคตเท่า นั้นคื อเมื่อใด? บางที เราควรคิ ดเกี่ ย วกับ รายชื่ อแขก
ของเราใหม่!”[785]
คาอุปมาเรื่องงานเลีย้ งใหญ่ 14:15-24
พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่จะใช้ม้ืออาหารในบ้านฟาริ สีน้ นั ที่ จะสอนเกี่ ยวกับงานเลี้ ยงของพระเมสสิ ยาห์
และแผ่นดินของพระเจ้าที่จะมาถึง พระองค์ได้สอนถึงความสาคัญของการถ่อมใจลงเพื่อจะเข้าร่ วม (ข้อ 711) และได้พิสูจน์ให้เห็ นถึงข้อเรี ยกร้ องนั้น (ข้อ 12-14) ตอนนี้ พระองค์เชื้ อเชิ ญผูฟ้ ั งของพระองค์ที่จะ
ถ่อมใจลงเพื่อว่าพวกเขาสามารถเข้าร่ วมได้ และพระองค์เตือนบรรดาผูท้ ี่ปฏิ เสธการเชื้ อเชิ ญของพระองค์
ถึงชะตาของพวกเขา
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เพื่อนแขกที่แสดงความคิดเห็ นนี้ ดูเหมือนจะได้เข้าใจว่าพระเยซู กล่าวถึงแผ่นดิ นของพระเจ้ามา
ตลอดและไม่ใช่แค่ความเหมาะสมทางสังคม อีกทางเลือกหนึ่ง ข้อคิดเห็นของเขาหรื อของ
เธออาจได้เป็ นแค่การอ้างอิ งถึ งแผ่นดิ นของพระเจ้าแต่นี่ดูเหมื อนไม่น่าเป็ นไปได้ ผูพ้ ูด
ดูเหมือนอาจได้ทึกทักเอาว่าเขาหรื อเธอจะเป็ นหนึ่ งใน “ผูเ้ ป็ นสุ ข” ที่ถูกอ้างอิงถึง ผูพ้ ูด
อาจได้ต้ งั ใจที่จะแก้ไขความหมายโดยนัยของพระเยซู ที่วา่ บรรดาผูท้ ี่ปรากฎตัวบางคนอาจ
ไม่มีส่วนร่ วม (ข้อ 13-14; เปรี ยบเทียบ 13:28-29) หรื อข้อคิดเห็นของเขาอาจได้เป็ นอุบาย
ที่ ดึง ความสนใจไปจากค าสอนขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ในเรื่ อ งรางวัล [786] พระเยซู ใ ช้
ข้อคิดเห็นเป็ นโอกาสที่จะอธิบายถึงผูท้ ี่จะมีส่วนร่ วม คาอุปมาที่คล้ายกันแม้วา่ แตกต่างกัน
อย่างชัดเจนก็ปรากฏในมัทธิ ว 22:1-14

14:16-17 ในคาอุปมานี้ เจ้าบ้านเหมือนกับพระเจ้าและบ่าว (คากรี ก ดูลอส) แสดงถึงพระเยซู ผูค้ นที่ได้
รับเชิญก็เป็ นพวกยิวเป็ นหลัก ในสมัยของพระเยซู งานเลี้ยงใช้เวลายาวนานที่จะจัดเตรี ยม
[787] อย่างคล้ายกัน พระเจ้าได้เตรี ยมงานเลี้ ยงของพระเมสสิ ยาห์ ของพระองค์เป็ นเวลา
หลายศตวรรษ
14:18-20 บรรดาผูท้ ี่ได้รับเชิ ญปฏิ เสธที่จะมีส่วนร่ วม พวกเขาพยายามที่จะแก้ตวั พวกเขาเองโดยการให้
เหตุผลที่ยอมรับได้สาหรับการไม่เข้าร่ วมงานเลี้ยง “ข้อแก้ตวั ” ทั้งสามที่พระเยซู อา้ งก็เป็ น
แค่ตวั แทนของข้อแก้ตวั อื่นเมากมายที่แขกที่ได้รับเชิญคนอื่นเให้อย่างไม่สงสัย
“… ในข้อแก้ตวั ตามมาแต่ละอย่างนั้น เรากาลังกล่าวถึงการถูกครอบงาส่ วนตัว
แทนที่จะเป็ นลาดับความสาคัญที่มีเหตุผล สุ ดท้ายแล้วลาดับความสาคัญต่างเ เป็ น
สิ่ งเหล่านั้นที่ถูกเตือนถึงใน 17:31”[788]

ชายคนหนึ่ งขอร้ อ งออกไปบนพื้ น ฐานที่ ว่า เขาเพิ่ ง กลายเป็ นเจ้า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
บางอย่างและจาเป็ นต้องไปดู เป็ นที่ ชดั เจนว่าเขาภูมิใจในตาแหน่ งของเขาในฐานะเป็ น
เจ้าของที่ดินในชุมชนของเขา อีกบุคคลหนึ่งที่มีทรัพย์สมบัติใหม่ (“วัวห้าคู่”) แสดงออกถึง
ความสนใจในสิ่ งเหล่านั้นมากกว่าในการเชิ ญ ข้อเท็จจริ งที่วา่ ชายทั้งสองคนนี้ ตรวจสอบ
การซื้ อของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้ซ้ื อสิ่ งเหล่านั้นก็แสดงถึ งความรักของพวกเขาที่มี
ต่อสิ่ งเหล่ านั้น เนื่ องจากว่า อย่า งไม่ สงสั ยแล้วพวกเขาคงได้ตรวจสอบสิ่ ง เหล่ านั้นก่ อน
ที่จะซื้ อ ชายคนที่สามอ้างการแต่งงานเมื่อไม่นานนี้ ของเขาในฐานะเป็ นข้อแก้ตวั ของเขา
ซึ่ งบ่งบอกว่าความเพลิดเพลินสาคัญต่อเขามากกว่า (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 24:5) บุคคล
เหล่ านี้ แสดงถึ งหลายคนที่ ได้ปฏิ เสธที่ จะยอมรั บการเชิ ญแบบข่าวประเสริ ฐของพระเยซู
เนื่องด้วยเหตุผลที่คล้ายกัน ที่นี่เหตุผลดูเหมือนจะได้เป็ นทรัพย์สมบัติ การพานิ ชย์ (ธุ รกิจ)
และความรักใคร่ ตามธรรมชาติ[789]
14:21-22 เจ้าบ้าน “ก็โกรธ” อย่างถูกต้องสมควรเมื่อพิจารณาถึงการเชิ ญที่กรุ ณาและการเตรี ยมที่เสี ยสละ
ของเขา การปฏิเสธก่อให้เกิดการดูถูกส่ วนตัว เขาตัดสิ นใจที่จะเปิ ดงานเลี้ยงแก่ใครก็ตาม
ที่จะมา ไม่ใช่ แค่ผคู ้ นที่ ถือว่าพวกเขาเองเป็ นคนจานวนน้อยที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษผูเ้ ป็ นการ
เลือกที่ชดั เจนที่สุด (เปรี ยบเทียบ รม. 9:4-5) ผูป้ ฏิเสธเหล่านี้เหมือนกับพวกผูน้ าทางศาสนา
แห่งสมัยของพระเยซู คนอื่นที่เจ้าบ้านได้เชิญก็เหมือนกับบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นสมัยของพระเยซู
ผูซ้ ่ ึ งพวกยิวที่ชอบธรรมด้วยตนเองถื อว่าบกพร่ องซึ่ งรวมถึ งพวกคนเก็บภาษี พวกคนบาป
และพวกต่างชาติ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2-4, 13) แม้กระทัง่ คนที่ขดั สนมากมายได้ตอบสนอง ก็
ยังมีที่วา่ งมากมาย ณ โต๊ะงานเลี้ยง
“ถนน” (คากรี ก พลาเทอา) บรรจุท่าทางทั้งหมดของผูค้ นและ “ซอย” หรื อตรอก (คากรี ก รู
เม) เป็ นที่ ที่องค์ประกอบที่ ต่ ากว่าของสังคมรู ้ สึกสะดวกสบาย [790] การมอบหมายของ
บ่าวนั้นก็เร่ งด่วน (“บังคับพวกเขา”) เพราะว่างานเลี้ยงรอคอยพวกแขก [791] จงสังเกตว่า
ตอนนี้ พระเยซู บรรยายว่าเจ้าบ้านเป็ น “นาย” หรื อ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” (คากรี ก คูรี) ซึ่ ง
บ่งชี้วา่ พระเจ้ า ถูกกล่าวถึง
14:23-24 ดังนั้นเจ้าบ้านส่ งบ่าวของเขาไกลออกไปยังชนบทเพื่อจะหาพวกแขกที่ใดก็ตามที่เขาสามารถ
หาได้
“มารยาทของชาวตะวัน ออกเรี ย กร้ อ งว่า งานเลี้ ยงไม่ ค วรเริ่ ม ต้น จนกระทั่ง ที่
ทั้งหมดนั้นเต็ม”[792]

บรรดาผูท้ ี่ ห ลบภัย จาก “พุ่ ม ไม้” รั้ ว และก าแพง (ค ากรี ก พราคมอส) คงได้เ ป็ นผูค้ น
ที่ยากจนและขัดสนโดยเฉพาะ ตามปกติ แล้วพวกยิวไม่ได้ใส่ พุ่มไม้ไว้รอบเ ทุ่งนาของ
พวกเขา ดังนั้นภาพก็เกี่ ยวกับบ่าวที่ออกไปยังโลกต่างชาติ [793] การบังคับ (คากรี ก
อะนักคาโซ่ ) ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับการบังคับพวกเขาต่อความตั้งใจของพวกเขาแต่เป็ นการ
กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะมา มันแสดงออกถึง “ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ที่ยนื กราน” [794]
ผู้ถูกเชิ ญ เหล่านี้ อย่างไม่สงสัยแล้วเป็ นตัวแทนของส่ วนที่เหลื อของมนุ ษยชาติที่อาศัยอยู่
ไกลจากสถานที่แห่ งงานเลี้ ยง (คือเยรู ซาเล็ม) พวกเขาขัดสนในฝ่ ายวิญญาณคือพวกยิว
และพวกต่างชาติเช่ นกันทั้งในสมัยของพระเยซู และในยุคทั้งหลายที่ตามมา ก่อนงานเลี้ยง
เริ่ มต้น ณ การเริ่ มต้นของยุคพันปี (เปรี ยบเทียบ 13:28-30) ไม่มีใครจากบรรดาผูท้ ี่รับการ
เชิ ญเริ่ มแรกและปฏิ เสธการนาเสนอที่กรุ ณาของเจ้าบ้านจะชื่ นชมงานเลี้ ยง (เปรี ยบเทียบ
13:34-35)
ดังนั้นการแก้ไขของพระเยซู เกี่ยวกับข้อคิดเห็นดั้งเดิม (ข้อ 15) ยืนยันว่าบรรดาผูท้ ี่จะกินขนมปั งในแผ่นดิน
ของพระเจ้าจะเป็ นเป้ าแห่ งความโปรดปรานที่พิเศษของพระเจ้าและดังนั้นก็มีความสุ ข (เป็ นสุ ข) อย่างไรก็
ตาม พวกเขาจะเป็ นบรรดาผูท้ ี่ ตอบสนองต่อการเชิ ญที่ มีพ ระคุ ณของพระเจ้า ที่ พระองค์หยิบยื่นผ่านทาง
พระเยซูผรู ้ ับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่บรรดาผูท้ ี่คาดหวังงานเลี้ยงแต่ปฏิเสธการเชิ ญ คาอุปมานี้ คงได้ช่วยพวก
สาวกดั้งเดิมของพระเยซูชื่นชอบสิ ทธิ พิเศษของพวกเขาและความเร่ งด่วนแห่ งภารกิจของพวกเขา ในทานอง
เดียวกัน ผูอ้ ่านดั้งเดิมของลูกาและสาวกที่ตามมาทั้งหมดควรเรี ยนรู ้ บทเรี ยนอย่างเดียวกัน คาอุปมานี้ มีการ
เปิ ดเผยถึงแผนการของพระเจ้าผ่านทางคริ สตจักรที่การปฏิ เสธของอิสราเอลถึงพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา
และการเลื่อนไป (ความล่าช้า) ที่ตามมาของพระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าทาให้จาเป็ น (เปรี ยบเทียบ
รม. 11)
5. ราคาของการเป็ นสาวก 14:25-35
ลู ก าเพิ่ งได้บ นั ทึ ก ค าสอนของพระเยซู เกี่ ย วกับ การเชิ ญที่ มี พระคุ ณของพระเจ้า ที่ จะชื่ นชมงานเลี้ ย งของ
พระเมสสิ ยาห์ในแผ่นดินของพระเจ้า มันไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายสาหรับทุกคนที่จะตอบสนอง พระเยซู สอน
ในที่อื่นเว่าการตอบสนองหมายถึ งการเชื่ อในพระองค์ ตอนนี้ ลูกาบันทึ กคาสอนของพระเยซู ที่ว่าแม้ว่า
ความรอดนั้นให้เปล่า การเป็ นสาวกก็มีราคา นี่เป็ นการเปิ ดเผยที่สมดุลอันสาคัญ ความรอดรับรองถึงสวรรค์
แต่มนั ก็เรี ยกร้ องการอุ ทิศตนเต็มที่ ต่อพระเยซู อีกด้วย ไม่ใช่ ที่จะทาให้สวรรค์มนั่ คงแต่ที่จะแสดงออกถึ ง
ความกตัญญูที่มีต่อสวรรค์
“หัวข้อของราคาของการไปกับพระเยซู ก็ดาเนิ นไปเหมือนสิ่ งที่กล่าวถึ งซ้ าเตลอดลูกา (9:57-62;
18:24-30)”[795]

ฉากของคาอุปมาเหล่ านี้ 14:25-27
14:25

ลูกาบรรยายถึ งฉากที่แตกต่างจากมื้ออาหารที่มาก่อน พระเยซู อยูบ่ นถนนอีกครั้งหนึ่ งซึ่ งกาลัง
มุ่งไปยังเยรู ซาเล็ม เป็ นที่ชดั เจนว่ามันเป็ นขนาดที่ใหญ่ของฝูงชน (“ฝูงชนใหญ่”) ที่ไปกับ
พระองค์ซ่ ึ งนาพระองค์ที่จะกล่าวสิ่ งที่พระองค์ได้กล่าว

14:26-27 ความอยากรู ้อย่างเห็นเป็ นสิ่ งหนึ่ง แต่การเป็ นสาวกเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ ง มีคนมากมายผูไ้ ปกับพระเยซู
ที่ ไม่ได้ติดตามพระองค์อย่างแท้จริ งในแง่ ของการเรี ยนรู ้ จากพระองค์ พวกเขาเพียงแค่
ต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากพันธกิจของพระองค์
“ครั้งหนึ่ งใครคนหนึ่ งกาลังพูดกับนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ งเกี่ ยวกับชายหนุ่ ม
กว่าคนหนึ่ง เขากล่าวว่า ‘คนนั้นคนนี้ บอกผมว่าเขาเป็ นหนึ่ งในนักศึกษาของคุณ’
อาจารย์คนนั้นตอบอย่างเสี ยหายหนักว่า ‘เขาอาจได้อาจเข้าร่ วมการบรรยายของผม
แต่เขาไม่ใช่หนึ่งในนักศึกษาของผม’ มีโลกของความแตกต่างระหว่างการเข้าร่ วม
การบรรยายและการเป็ นนักศึกษา มันเป็ นหนึ่งในความพิการที่สุดของคริ สตจักร
ที่วา่ ในคริ สตจักรนั้นมีผตู ้ ิดตามที่ห่างไกลมากมายของพระเยซูและมีสาวกแท้เพียง
เล็กน้อย”[796]
พระเยซู อา้ งอิงถึงคุณสมบัติสองประการสาหรับการเป็ นสาวกของพระองค์ หนึ่ ง บุคคล
หนึ่ งต้องเต็ม ใจที่จะสละความจงรักภักดี หลักของเขาหรื อของเธอที่ มีต่อครอบครั วและ
ตนเอง พระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค์ที่จะรักศัตรู ของพวกเขาแทนที่จะชังพวกเขา
(6:27-38) พระองค์ไม่ได้ต่อต้านคาสอนเกี่ยวกับพระบัญญัติประการที่ห้าเช่นกัน (18:20)
พระองค์กล่าวในเชิ งบวกเกี่ ยวกับการรักตนเองอีกด้วย (10:27) พระองค์หมายถึง “ความ
เกลี ยดชัง” อย่างชัดเจนในแง่เทียบเคี ยงแทนที่จะเป็ นอย่างสิ้ นเชิ งที่นี่ จงเปรี ยบเทียบ
ปฐมกาล 29:31 ที่ “ไม่รัก” เป็ น “ชัง” ตามตัวอักษรในตัว
“ภาษาเกี่ ยวกับ ความเกลี ยดชังเป็ นการพูดเกิ นจริ งแบบฮี บรู โดยพื้นฐาน (สภษ.
13:24 2 ซมอ. 19:6 เปรี ยบเทียบ ปฐก. 29:30-33 … มลค. 1:2-3 ฉธบ. 21:15-17)
…”[797]
“… ในบริ บทนี้ ‘ความเกลียดชัง’ ไม่ได้เป็ นคุ ณภาพทางอารมณ์เป็ นหลัก แต่เป็ น
การปฏิเสธความจงรักภักดีหลักต่อเครื อญาติของตน. … อีกครั้งหนึ่ งดังนั้น ‘การ
ชัง’ ตนเองไม่ควรถือว่าเป็ นการอ้างอิงถึงความเกลียดชังตนเองทางอารมณ์ แต่เป็ น

การเรี ยกที่จะสละความสัมพันธ์ต่างเซึ่ งก็คือครอบครัวขยายแห่ งที่ มาและวงใน
ของเพื่อนเที่ซ่ ึ งบุคคลหนึ่งได้ทาให้เป็ นอัตลักษณ์ของตนมาก่อน”[798]
ประการที่สอง สาวกต้องแบกภาระของการเข้าส่ วนในที่สาธารณะกับพระเยซู แม้กระทัง่
จนถึงความตายถ้าจาเป็ น (9:23; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 13:4; 1 พกษ. 14:8; 18:21; 2 พกษ.
23:3)
“กางเขนของสาวกก็คือความอับอายโดยเฉพาะหรื อความลาบากที่เขาจะประสบ
โดยการกลายมาเป็ นผูต้ ิดตามของพระเยซู ”[799]
ลูกาบันทึ กคาสั่งนี้ ในรายละเอี ยดมากกว่ามัทธิ วบางที เนื่ องจากความจาเป็ นมากขึ้ นของ
ผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่านสาหรับการท้าทายและการหนุ นใจเมื่อพิจารณาถึ งการข่มเหง
(เปรี ยบเทียบ มธ. 10:37-38)
“ความรอดก็เปิ ดออกต่อทุกคนที่จะมาโดยความเชื่ อ ในขณะที่การเป็ นสาวกก็มีไว้
สาหรับผูเ้ ชื่ อที่เต็มใจที่จะจ่ายราคา ความรอดหมายถึ งการมายังกางเขนและการ
วางใจพระเยซู คริ สต์ ในขณะที่การเป็ นสาวกหมายถึ งการแบกกางเขนและการ
ติดตามพระเยซู” [800]
“การตรึ งกางเขนก็ ธ รรมดาพอในปาเลสไตน์ ต้ ั ง แต่ ส มัย ของแอนทิ โ อคัส
เอพพิฟาเนสและอเล็กซานเดอร์ แจนแเนอัส” [801]
“การเป็ นสาวกหมายถึงการให้ความจงรักภักดีของบุคคลหนึ่ง”[802]
คาอุปมาเรื่องผู้สร้ างตึก 14:28-30
จากนั้นพระเยซู เล่ า คาอุ ป มาอี ก เรื่ องหนึ่ ง ประเด็นของพระองค์ก็คื อว่า บรรดาผูท้ ี่ อยู่ในฝูง ชนผูซ้ ่ ึ งก าลัง
พิจารณาถึงการกลายมาเป็ นสาวกของพระองค์ควร “คานวณ (คิด พิจารณา) ราคา” ก่อนที่พวกเขาเริ่ มต้นชี วิต
ของการเป็ นสาวก
“ความจริ งที่เรี ยบง่ายก็คือว่าพระคัมภีร์ใหม่ไม่เคยทึกทักเอาว่าผูเ้ ชื่อจะเห็นการเป็ นสาวกจนถึงที่สุด
และมันไม่เคยทาให้ความพากเพียรประเภทนี้ ไม่วา่ เป็ นเงื่อนไขหรื อหลักฐานของความรอดสุ ดท้าย
จากนรก

“มัน … เป็ นแค่ความเข้าใจผิดทางศาสนศาสตร์ เพื่อจะรักษาไว้ที่วา่ คริ สเตียนที่ได้เริ่ มต้นเส้นทาง
ของการเป็ นสาวกไม่สามารถละทิ้งมันได้ ในย่านฝ่ ายวิญญาณ ความคิดนี้ ก็ไร้ เดี ยงสาอย่างที่บิดา
ฝ่ ายโลกผูป้ ่ าวประกาศว่า ‘ลูกชายของ ข้ าพเจ้ า จะไม่ออกจากการเรี ยนเลย’”[803]
บุคคลที่เริ่ มต้นติดตามพระเยซู และจากนั้นหยุดติดตามพระองค์ก็หลอกตัวเขาเองเท่านั้น คากรี ก เพอกอส
หมายถึงไม่วา่ ตึกหรื ออาคารฟาร์ ม บางทีผฟู ้ ังหลายคนของพระเยซูเป็ นชาวสวน
คาอุปมาเรื่องกษัตริ ย์ทไี่ ปทาสงคราม 14:31-33
14:31-32 โดยเนื้อแท้แล้วคาอุปมาที่สองนี้สร้างประเด็นอย่างเดียวกันกับคาอุปมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม
ราคาของความล้มเหลวในคาอุปมานี้ ไม่ใช่ แค่ความอับอายแต่เป็ นการถูกทาลายส่ วนตัว
อี ก ด้ว ย มัน ส าคัญ อย่า งมากที่ จ ะประเมิ น ก าลัง ของศัต รู ข องบุ ค คลหนึ่ งอย่ า งถู ก ต้อ ง
พระเยซู ไม่ได้หนุ นใจให้ผูค้ นที่ จะหยุดติ ดตามพระองค์เพราะว่าพวกเขากลัวว่าพวกเขา
ไม่สามารถต่อต้า นการทดลองได้ พระองค์ต้องการให้พ วกเขาที่ จะติ ดตามพระองค์แต่
อย่างฉลาดไม่ใช่ อย่างไร้ เดี ยงสา บางทีไม่มีกษัตริ ยใ์ นผูฟ้ ั งของพระเยซู แต่ผคู ้ นสามารถ
ใส่ พวกเขาเองในที่ของ “กษัตริ ย”์ ได้
“การเป็ นสาวกต่ อ พระเยซู ค ริ ส ต์ไ ม่ ใ ช่ ก ารเชิ ญสู่ ก ารไปเที่ ย วนอกบ้า นและน า
อาหารไปรั บ ประทานของโรงเรี ย นวันอาทิ ตย์ มันเป็ นการเชิ ญสู่ ส งครามฝ่ าย
วิญญาณ”[804]
14:33

ตอนนี้พระเยซูประยุกต์ใช้คาอุปมาต่างเ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 26-27) เป็ นที่ชดั เจนว่าสาวกสิ บสอง
คนไม่ ไ ด้ส ละทุ ก สิ่ ง ที่ พ วกเขาเป็ นเจ้า ของตามตัวอัก ษร แต่ พ วกเขาได้รับ เอาวิถี ชี วิต ที่
นาไปสู่ การบรรลุภารกิจของพวกเขาซึ่ งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติค่อนข้างเล็กน้อย ดังนั้น
เราควรเข้าใจคาสั่งของพระเยซู ในฐานะเป็ นการเรี ยกร้อง ความเต็มใจ ที่จะแยกกับ “ทรัพย์
สมบัติ” อย่างจาเป็ นเพื่อจะติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อ (เปรี ยบเทียบ 12:33) ในที่อื่นเนั้น
พระเยซู ส อนพวกสาวกของพระองค์ที่ จะจัดการทรั พ ย์ส มบัติ ที่ พ วกเขา มี อย่า งฉลาด
(16:1-12) บุ คคลหนึ่ งไม่ควรเริ่ มต้นการผจญภัยโดยปราศจากความแน่ ใจถึ งแหล่ งที่
เพียงพอเพื่อจะทาให้มนั สาเร็ จ อย่างคล้ายกันนั้น บุคคลหนึ่ งไม่ควรเริ่ มต้นติดตามพระเยซู
โดยปราศจากการเต็มใจที่จะเสี ยสละสิ่ งใดก็ตาม บางทีทุกเสิ่ ง เพื่อจะทาให้โครงการนั้น
บรรลุอย่างสาเร็ จ
“บุคคลหนึ่ งสามารถได้รับความรอดโดยการยอมรับพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แต่บุคคล
หนึ่งจะไม่เคยติดตามและรับใช้พระองค์จนกว่าเขาเต็มใจที่จะทาการเสี ยสละ นัน่ คือสิ่ งที่พระคัมภีร์

ตอนนี้ กาลังสอน มีความแตกต่างระหว่างการเป็ นผูเ้ ชื่ อและการเป็ นสาวก อย่างน่ าเสี ยดายแล้ว
ไม่ใช่ผเู ้ ชื่อทุกคนเป็ นสาวก” [805]
ความสาคัญของการติดตามพระเยซู อย่ างสั ตย์ ซื่อ 14:34-35
สรุ ปแล้วพระเยซู เปรี ยบเทียบสาวกกับ “เกลือ” เกลือนั้นสาคัญในตะวันออกโบราณเพราะว่ามันให้รสชาติ
แก่ อาหาร มันหน่ วงความเน่ าเปื่ อย และให้ปุ๋ยแก่ ดินในจานวนที่ เล็กน้อย [806] ยิ่งกว่านั้นมันถู กใช้เป็ น
ตัว เร่ ง ส าหรั บ การเผาเชื้ อ เพลิ ง เช่ น มู ล ของปศุ สั ต ว์ [807] บางอย่า งของการใช้เ หล่ า นี้ ก็ ถู ก กล่ า วถึ ง ใน
พระคัมภี ร์ตอนนี้ แต่การใช้ของมันในฐานะตัวให้รสชาติ ดูเป็ นจะเป็ นหลัก [808] เกลื อส่ วนใหญ่ในโลก
โบราณมาจากบึ ง เกลื อหรื อสิ่ งที่ ค ล้ายกัน แทนที่ จะมาจากการระเหยของน้ า เกลื อ ดัง นั้นมันมี สิ่ งเจื อปน
มากมาย โซเดียมละลายได้มากกว่าสิ่ งเจือปนมากมาย มันสามารถกรองออกได้ซ่ ึ งละสสารให้เจือจางจน
มันมีค่าน้อย[809]
อย่างที่สาวกสามารถหยุดที่จะติดตามพระเยซู ได้ ดังนั้นเกลือก็สามารถหยุดที่จะสู ญเสี ยความเค็มของมันได้
ในกรณี น้ นั ทั้งสองอย่างก็ไร้ ประโยชน์ สิ่ งที่แยกแยะสาวกของพระเยซู จากผูไ้ ม่เป็ นสาวก สิ่ งที่ทาให้เขา
หรื อเธอ “เค็ม” คือความจงรักภักดี ของเขาหรื อของเธอที่มีต่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:13; มก. 9:50)
ชาวสวนเพิ่มเกลื อเข้ากับมูลสัตว์เพื่อจะทาให้กระบวนการของการหมักช้าลง เพื่อว่าพวกเขาสามารถรักษา
มันไว้เป็ นปุ๋ ยจนกว่าพวกเขาจาเป็ นที่จะใช้มนั [810] สาวกที่ไม่ติดตามพระเยซู อย่างสัตย์ซื่อต่อไปก็ตกอยู่
ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้า ไม่ใช่ที่ว่าเขาจะสู ญเสี ยความรอดของเขา แต่ส่วนหนึ่ งแห่ งรางวัลของเขา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โอกาสสาหรับ การรั บใช้ ที่สาคัญมากขึ้น
พระเยซูกระตุน้ ให้ผฟู ้ ังของพระองค์ที่จะฟังสิ่ งที่พระองค์กล่าวอย่างระมัดระวัง (เปรี ยบเทียบ 8:8) พวกสาวก
ในอนาคตต้องตระหนักถึงความหมายโดยนัยของการติดตามพระเยซู และ จากนั้นเท่ านั้น ก็เลือกที่จะติดตาม
พระองค์ อย่างสัตย์ซื่อ
“ประเด็นหลักของท่าน [ของลูกา] ก็คือว่าการเป็ นสาวกที่ประสบความสาเร็ จเรี ยกร้ องให้พระเยซู
ที่จะมาเป็ นลาดับความสาคัญในชีวติ ”[811]
ฉ. ท่าทีของพระเจ้ าต่ อคนบาป บทที่ 15
ส่ วนปั จจุบนั นี้ เป็ นการพัฒนาหัวข้อของพระเยซู ที่เรี ยกร้ องคนยากจนและคนขัดสนสู่ ความรอด ลักษณะ
สาคัญนี้ ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในพระกิตติคุณของลูกา (เปรี ยบเทียบ 14:2-5, 13-24; และข้ออื่นเ) ลูกามี
ความสนใจที่พิเศษในกลุ่มนี้บางทีเพราะว่าท่านเขียนพระกิตติคุณของท่านเพื่อคนต่างชาติและพวกเขาหลาย
คนตกอยูใ่ นประเภทนี้ กลุ่มนี้จดั ตั้งเป้ าที่ใหญ่ที่สุดของภารกิจของคริ สเตียน

“ส่ วน 15:1-32 ปกป้ องและยกย่องการถูกครอบงาด้วยผูห้ ลงหายและความยินดีที่ไหลล้นต่อการ
ฟื้ นฟูของพวกเขา เราทุกคนตอบสนองในแนวนี้ ดว้ ยสิ่ งที่เป็ นของเราเองและท่าทีน้ ี สอดคล้องกับ
ความห่ วงใยของใจของพระบิดาที่มีสาหรับลูกเของพระองค์เอง ซึ่ งแต่ละคนก็มีคุณค่าที่พิเศษใน
สายพระเนตรของพระองค์” [812]
“หัวข้อของคาอุปมานี้คืออะไร? พระคุณของพระเจ้า”[813]
1. ฉากสาหรับการสอนของพระเยซู 15:1-2
ลูกาเพิ่งได้บนั ทึกว่าพระเยซูเรี ยกผูท้ ี่จะเป็ นสาวกที่จะใส่ ใจต่อสิ่ งที่พระองค์กล่าว (14:35) ตอนนี้ ท่านบันทึก
ว่า “คนเก็บภาษี” และ “คนบาป” มากมายกาลังทาสิ่ งนั้นอยู่ ดังนั้นท่านนาเสนอกลุ่มเหล่านี้ แห่ งคนที่สังคม
ไม่ยอมรับฝ่ ายวิญญาณที่ขดั สนว่าตอบสนองต่อพันธกิ จของพระเยซู อย่างไรก็ตาม ยิ่งกว่านั้นในความตรง
ข้ามแล้ว ลูกาบันทึกว่า “พวกฟาริ สี” และ “พวกธรรมาจารย์” วิจารณ์พระเยซู (เปรี ยบเทียบ 5:29-30) พวก
เขาไม่ได้ฟังพระองค์อย่างแท้จริ ง บางทีท่านทาให้กลุ่มเชิงบวกสองกลุ่ม (พวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป)
สมดุ ลกับ กลุ่ ม เชิ ง ลบสองกลุ่ ม (พวกฟาริ สีและพวกผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติ ) เพื่ อจะเน้นความตรงข้ามต่ อไป
“ทั้งหมด” บางทีเป็ นการพูดเกินจริ งสาหรับ “มากมายอย่างมาก” หรื อมันอาจอ้างอิงถึงพวกคนเก็บภาษีและ
พวกคนบาปในสถานที่ที่พระองค์อยู่ ณ เวลานี้ [814] การต้อนรับและการกิ นกับพวกคนบาปแสดงถึ งการ
เปิ ดต่อพวกเขาและการสามัคคีธรรมกับพวก
“พวกคนบาป เป็ นผูผ้ ิดศีลธรรมหรื อบรรดาผูท้ ี่ติดตามอาชี พต่างเที่คนเคร่ งศาสนาถือว่าเข้าไม่ได้
กับธรรมบัญญัติ” [815]
คาอุปมาที่ตามมาสอนพวกผูน้ าทางศาสนาว่าการกลับไปยังพระเจ้าของคนบาปควรเป็ นสาเหตุสาหรับการ
ชื่ นชมยินดี แทนที่การบ่น (เปรี ยบเทียบ 19:7) นักเขี ยนคนหนึ่ งตั้งชื่ ออุ ปมาเหล่ านี้ ว่า “ผูเ้ ลี้ ยงแกะที่
แสวงหา” “ผูห้ ญิงที่แสวงหา” และ “พระบิดาที่แสวงหา” [816] พวกคนเลี้ ยงแกะ หญิงสาวที่ ยงั ไม่ได้
แต่ ง งานและพวกบุ ตรชายที่ ก บฎทั้ง หมดนั้นเป็ นตัวอย่า งของผูค้ นที่ ถู ก ลิ ดรอนสิ ท ธิ์ ซึ่ ง ปกติ แล้วถู ก กัน
ออกไปโดยสถาบันทางศาสนาแห่ งสมัยของพระเยซู [817] คาอุปมาแรกเน้นถึงสภาพที่หลงหาย คาอุปมาที่
สองการแสวงหาและคาอุปมาที่สามการฟื้ นฟู [818] ผูเ้ ลี้ยงแกะทนทุกข์ ผูห้ ญิงแสวงหา และบิดาร้องเพลง
[819]
2. คาอุปมาเรื่องแกะหาย 15:3-7 (เปรียบเทียบ มธ. 18:12-14)
มัทธิ วบันทึ กคาอุ ปมานี้ เช่ นกันในฐานะส่ วนหนึ่ งของการอบรมการเป็ นสาวกของพระเยซู ประเด็นของ
พระเยซู ก็คือว่าพระเจ้าไม่ตอ้ งการให้ “แกะ” ตัวใดก็ตามของพระองค์ที่จะหลงทางไปจากพระผูเ้ ลี้ ยงของ
พวกเขา พระองค์แสวงหาพวกเขาและนาพวกเขากลับบ้าน มันเป็ นการเรี ยกต่อพวกสาวกที่จะใช้ความเป็ น

ผูน้ าในการอภิบาลที่รับผิดชอบ ลู กาแสดงให้เห็ นว่าพระเยซู ใช้คาอุ ปมานี้ ที่จะเน้นถึ ง “ความยินดี ” ของ
พระเจ้าเมื่อหนึ่งใน “แกะ” ที่หลงหายของพระองค์ได้รับความรอด มันสอนพวกฟาริ สีและพวกผูเ้ ชี่ยวชาญ
บัญญัติว่าความรอดของ “คนบาป” หนึ่ งคนสาคัญต่อพระเจ้าเพียงไร เป็ นที่ ชดั เจนว่าพระเยซู ใช้คาอุปมา
อย่างเดียวกันนี้ในโอกาสที่แตกต่างกันสองโอกาสเพื่อจะสอนบทเรี ยนที่แตกต่าง
15:3-4

บางทีผฟู ้ ังหลายคนของพระเยซูเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะ เนื่ องจากว่านี่ เป็ นหนึ่ งในอาชี พธรรมดามากที่สุด
ในปาเลสไตน์ ฝูงของ “แกะ 100 ตัว” ก็ธรรมดาอย่างพอควรสาหรับเจ้าของฟาร์ มเล็ก เ
[820] ตามปกติแล้วฝูงสัตว์ก็มีจานวนระหว่าง 20 และ 200 ตัว[821] มันก็ธรรมดาอีกด้วย
สาหรับผูเ้ ลี้ ยงแกะที่จะนับแกะของเขาทุก เคืน [822] คากรี ก เอเรมอส สามารถหมายถึ ง
“ถิ่ นทุรกันดาร” (AV) แต่บางทีมนั หมายถึ ง “ทุ่งหญ้าเปิ ด” (NASB) หรื อ “ชนบทเปิ ด”
(NIV) ที่นี่ แกะหลงหายเนื่องจากความโง่เขลา (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 2:25) จงสังเกตว่าแกะ
ทั้ง หมดเป็ นของผูเ้ ลี้ ย งแกะ อย่า งไรก็ ตาม เนื่ องจากว่า พวกมันอยู่ใ น “ถิ่ นทุ รกันดาร”
นักตีความบางคนได้สรุ ปว่าพวกมันเป็ นตัวแทนของผูท้ ี่ยงั ไม่รอด[823]

15:5-6

ความตรงข้ามระหว่างสภาพที่ “หลงหาย” และ “ถูกพบ” ของแกะหนึ่งตัวคือสาเหตุสาหรับการ
ชื่ นชมยินดีที่ยงิ่ ใหญ่ของผูเ้ ลี้ ยงแกะ ความยินดี ของเขาต่อสภาพที่มนั่ คงปลอดภัยของแกะ
ตัวนั้นคือประเด็นของคาอุปมานี้ ยิ่งกว่านั้นคาอุปมานี้ พรรณนาถึงผูเ้ ลี้ยงแกะ (พระเยซู ) ที่
ทาการริ่ เริ่ มในการแสวงหาผูห้ ลงหายซึ่ งเป็ นหัวข้อหลักในลูกา (เปรี ยบเทียบ 19:10 และ
ข้ออื่นเ) โดยการพรรณนาถึ งผูเ้ ลี้ ยงแกะที่แบกแกะกลับบ้าน “บนบ่าของเขา” พระเยซู ก็
กาลังสื่ อสารถึงการเอาใจใส่ ที่มีความรักของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผูท้ ี่พระองค์ช่วยให้รอด
(เปรี ยบเทียบ รม. 5:6) การกระทาของเขาพรรณนาถึงการปฏิบตั ิในชนบทโดยทัว่ ไป

15:7

“คนชอบธรรม 99 คน” เป็ นตัวแทนของพวกฟาริ สีและผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติที่ชอบธรรมด้วยตนเอง
(ข้อ 2) พระเยซู กาลังใช้คาศัพท์ “ชอบธรรม” ในเชิ งเหน็บแนม พวกเขาไม่ได้ชอบธรรม
อย่างแท้จริ ง แต่พวกเขาถื อว่าพวกเขาเองนั้นชอบธรรม ดังนั้นความตรงข้ามก็คือระหว่าง
“ความยินดี ” ของพระเจ้าต่อความรอดของคนบาป “คนหนึ่ ง” ซึ่ งเปรี ยบเที ยบกับความ
เสี ยใจของพระองค์ต่อการขาดความรอดของผูค้ นที่ชอบธรรมด้วยตนเอง 99 คน “ใน
สวรรค์” หมายถึงต่อพระพักตร์ พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10)

พระเยซู เปิ ดเผยว่าแม้วา่ พวกคนบาปที่มาหาพระเยซู ได้ทาให้พวกฟาริ สีบ่น สิ่ งนี้ ทาให้พระทัยของพระเจ้า
ยินดี คาอุ ปมานี้ แสดงให้เห็ นว่าพวกเขาไม่มีความกลมกลื นกับพระเจ้าอย่างไร ยิ่งกว่านั้นมันแก้ต่างการ
ติดต่อของพระเยซูกบั พวกคนบาป

3. คาอุปมาเรื่องเงินเหรียญหาย 15:8-10
การกล่าวซ้ าของพระเยซู ถึงประเด็นเดียวกันในคาอุปมาอีกเรื่ องหนึ่ งที่คล้ายกันแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
ของบทเรี ยนที่พระองค์ตอ้ งการให้ผฟู้ ังของพระองค์ที่จะเรี ยนรู้
อีกครั้งหนึ่ง ความห่วงใยของพระเยซู ที่มีต่อพวกผูห้ ญิงก็ออกมาในตัวอย่างประกอบนี้ ที่ซ่ ึ งผูฟ้ ั งที่เป็ นผูห้ ญิง
ของพระองค์สามารถเข้าส่ วนได้ ในคาอุปมาก่อนหน้านั้น ชายที่ค่อนข้างร่ ารวยคนหนึ่ งได้สูญเสี ยหนึ่ งใน
แกะของเขา ส่ วนในคาอุ ปมานี้ หญิงที่ ค่อนข้างยากจนคนหนึ่ งได้สูญเสี ยหนึ่ งในเงินเหรี ยญของเธอ “เงิ น
เหรี ยญ” ที่ถูกกล่าวถึงคงได้เป็ นเงินเหรี ยญของกรี กซึ่ งเป็ นความเท่าเทียมของเหรี ยญเดนาริ อนั ของโรมันซึ่ ง
แต่ละอย่างมีค่าประมาณค่าจ้างของวันหนึ่ ง เงิ นเหรี ยญเหล่านั้นอาจได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นสมรสหรื อเงิน
เก็บที่ผหู ้ ญิงในปาเลสไตน์บางคนได้ใส่ บนสร้อยรอบเศรี ษะของพวกเธอ[824]
ในกรณี ใดก็ตาม “เหรี ยญ” ที่เธอ “สู ญเสี ย” ไปก็มีค่าต่อเธอ แม้วา่ มันไม่ได้แสดงถึงความมัง่ คัง่ มากมายก็ตาม
ค่าของมันก็ชดั เจนจากความยุง่ ยากที่เธอได้ไปเพื่อจะหามัน แกะหลงหายเนื่องจากความโง่เขลาของมัน (ข้อ
4) แต่ เ หรี ย ญหายเนื่ อ งจากความไม่ ระมัดระวัง ของหญิ ง นั้น ไม่ ใ ช่ ผ่า นทางความผิ ดของมันเองแต่ โดย
สถานการณ์ ร อบด้า น บ้า นของชาวชนบทในปาเลสไตน์ ต ามปกติ แล้ว ไม่ มี ห น้า ต่ า ง ดัง นั้น เธอต้อ งมี
“ตะเกียง” เพื่อจะช่วยเธอมองเห็น[825]
ในทานองเดียวกัน พระเยซู ตอ้ งจ่ายราคาอย่างมากเพื่อจะแสวงหาและช่ วยผูท้ ี่หลงหายให้รอด แท้จริ งแล้ว
พระเจ้าแสวงหาคนบาปที่หลงหาย (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 3:8-9)! การกูค้ ืนของผูห้ ญิงเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้ “หาย”
ไปก็นาไปสู่ “ความยินดี” และ “การชื่นชมยินดี” อย่างยิง่ [826]
คาอุปมานี้กล่าวซ้ าประเด็นของคาอุปมาก่อนหน้านั้นกล่าวคือมีการชื่นชมยินดีในสวรรค์เมื่อคนบาปคนหนึ่ ง
กลับใจใหม่ อย่างไรก็ตาม มันเน้นถึงข้อเท็จจริ งอีกว่าพระเจ้าเต็มใจที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสวงหาและ
ค้นหาผูห้ ลงหาย ท่าทีน้ ี ตรงกันข้ามกับท่าทีของพวกฟาริ สีและผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติ (ข้อ 2) ตามคากล่าวของ
มอร์ ริส ไม่มีความเท่าเทียมของรับบีต่อพระเจ้าในการแสวงหาคนบาป[827]
คาอุปมาที่เกือบจะเหมือนกันกับคาอุปมานี้ เป็ นเรื่ องปกติในท่ามกลางพวกยิวในสมัยพระเยซู [828] อย่างไร
ก็ตาม ในคาอุปมาของชาวยิว ศีลธรรมก็คือว่าบุคคลหนึ่ งควรแสวงหาโทราห์อย่างขยันมากกว่าหญิงคนนี้
แสวงหาเงินเหรี ยญหายของเธอ เนื่องจากว่าการศึกษาโทราห์จะให้รางวัลนิรันดร์ ไม่ใช่แค่ความยินดีชวั่ คราว
มันสอนคุ ณความดี ของงาน ส่ วนคาอุปมาของพระเยซู สอนความเมตตาสงสารของพระผูช้ ่ วยให้รอดและ
ความยินดีในสวรรค์ต่อความรอดของผูห้ ลงหาย
บางทีพระเยซู ต้ งั ใจที่จะจดจ่อที่พวกยิวในคาอุปมาแรก เนื่ องจากว่าพระองค์เปรี ยบเทียบผูห้ ลงหายกับแกะ
จากคอกของนาย (อิสราเอล) คาอุปมาที่สองอาจเปรี ยบเทียบเงินเหรี ยญหายกับคนต่างชาติ เนื่ องจากว่าเงิ น

เหรี ยญของกรี กได้หายไป นี่เป็ นการอ้างอิงเดียวถึงเหรี ยญนี้ในพันธสัญญาใหม่ ถ้าเป็ นเช่นนั้น จานวนก็อาจ
สาคัญ จานวนเล็กน้อยเท่านั้นของพวกยิวจะประสบกับความรอดเมื่อเปรี ยบเทียบกับสัดส่ วนที่ใหญ่ข้ ึนของ
พวกคนต่างชาติผจู ้ ะเชื่อข่าวประเสริ ฐ พระธรรมกิจการของอัครทูตเปิ ดเผยถึงการไม่ตอบสนองที่พอสมควร
ของพวกยิวและการรับเอาของพวกต่างชาติ
4. คาอุปมาเรื่องบุตรหายไป 15:11-32
อีกครั้งหนึ่งคาอุปมาที่สามนี้ในเรื่ องชุดนี้กล่าวซ้ าประเด็นของคาอุปมาแต่ก่อนทั้งสองเรื่ องว่าพระเจ้าต้อนรับ
พวกคนบาปที่กลับใจใหม่อย่างยินดี แต่มนั เน้นถึงข้อมูลอื่นอีก ความยินดีของบิดาในส่ วนแรกของคาอุปมา
นี้ ตรงกันข้ามกับการบ่นของพี่ชายคนโตในส่ วนที่สอง ความรักของบิดาก็เท่าเทียมสาหรับบุตรทั้งสองคน
ของเขา ดัง นั้นค าอุ ป มานี้ ส อนว่าพระเจ้า ต้องการทุ กคนที่ จะประสบกับ ความรอดและเพื่ อจะเข้าไปใน
แผ่นดินของพระเจ้า
“ค าอุ ป มานี้ ม ัก ถู ก เรี ย กว่า ‘บุ ต รที่ ส รุ่ ย สร่ า ย’ แต่ แ ท้จริ ง แล้ว มันเป็ นเรื่ อ งของการตอบสนองที่
แตกต่างต่อผูท้ ี่สรุ่ ยสุ หร่ าย การตอบสนองหลักก็คือการตอบสนองของบิดาผูต้ ื่นเต้นที่จะต้อนรับ
บุตรชายของเขากลับมา ดังนั้นชื่ อที่ดีกว่าสาหรับคาอุปมานี้ คือ ‘บิดาที่ยกโทษ’ หัวข้อรองคือการ
ตอบสนองของพี่ชายคนโต ดังนั้นใครคนหนึ่ งสามารถตั้งชื่ อรองของคาอุปมานี้ ดว้ ยบทเสริ ม ‘และ
พี่ชายที่บ่นว่า’” [829]
บุตรคนเล็ก 15:11-24
15:11-12 ชายที่อยูใ่ นเรื่ องนี้ “มีบุตรสองคน” คือ บุตร “คนเล็ก” และ บุตร “คนโต” (ข้อ 25) เอาล่ะ มรดก
ของบุ ตร “คนเล็ก ” ตามปกติ แล้วคงได้เป็ นหนึ่ งในสามของทรั พ ย์สิ นของบิ ดาของเขา
เนื่องจากว่าบุตรคนโตคงได้รับสองเท่า (ฉธบ. 21:17) อย่างไรก็ตาม การมอบทรัพย์สินของ
บิ ดาก่ อนการตายของเขาบางที ค งได้ใ ห้ส องในเก้า ของทั้ง หมดแก่ บุตรนี้ [830] พระเยซู
ไม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ ง ค าศัพ ท์ ที่ แ น่ น อนของการจัด การเนื่ อ งจากว่ า ค าศัพ ท์ เ หล่ า นั้ น เป็ น
รายละเอียดที่ไม่สาคัญ อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชดั เจนว่าการร้ องขอของบุตรคนเล็กขัดขวาง
การเรี ยกร้องทรัพย์สินในอนาคตใดเของบิดาของเขา (ข้อ 19)
ตามปกติแล้วมรดกไม่ได้ผ่านไปยังทายาทจนกระทัง่ การตายของบิดา ที่ จะเรี ยกร้ องมัน
ก่อนเวลาอันควรก็เท่ากับการแสดงออกถึงความปรารถนาให้บิดาที่จะตายไป
.… ต่อความรู ้ ของข้าพเจ้านั้น ในทั้งหมดของวรรณกรรมทางตะวันออกกลาง
(นอกเหนือจากคาอุปมานี้) ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปั จจุบนั ก็ไม่มีกรณี ของบุตรคนใด

ก็ตามไม่ว่าคนโตหรื อคนเล็กที่ร้องขอมรดกของเขาจากบิดาที่ยงั คงอยู่ในสุ ขภาพ
ที่ดี” [831]
ความเต็มใจของบิดานี้ที่จะปรับตัวเข้ากับการร้องขอของบุตรคนเล็กของเขาแสดงให้เห็นว่า
เขากรุ ณาและใจกว้าง และมันอธิ บายถึงความเต็มใจของพระเจ้าที่จะอนุญาตให้แต่ละบุคคล
ที่จะไปตามทางของเขาหรื อของเธอเอง อย่างเป็ นไปได้น้ นั บุตรคนโตได้รับมรดกของเขา
ณ เวลาเดียวกันอีกด้วย (ข้อ 31) แม้วา่ สิ่ งนี้ ไม่แน่นอน ความหมายโดยนัยก็คือว่าบุตรคน
เล็กเป็ นวัยรุ่ นที่แก่กว่า เนื่องจากว่าตามปกติแล้วผูช้ ายแต่งงานประมาณตอนนั้น และเป็ นที่
ชัดเจนว่าชายหนุ่มนี้ยงั ไม่ได้แต่งงาน[832]
“บุตรคนโตไม่ได้รับเอาทรัพย์สมบัติท้ งั หมดแห่ งส่ วนแบ่งแห่ งทรัพย์สมบัติของ
เขาเมื่อการแบ่งได้ถูกทาขึ้น ตรงกันข้าม ในความสอดคล้องกับธรรมเนี ยมยิวที่มี
ที่จะมีผลเมื่อเขาเสี ยชีวติ นั้น บิดาก็โอนความเป็ นเจ้าของซึ่ งสงวนการใช้ตลอดชี วิต
แห่ ง ผลผลิ ต แห่ ง ทรั พ ย์สิ น ของเขาไว้ก ับ เขาเอง ดัง นั้น บุ ต รคนโตแม้จ ะถื อ
กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินก็ตอ้ งทางานในทรัพย์สินต่อไปภายใต้สิทธิ อานาจแห่ งบิดา
ของเขา”[833]
15:13-16 เป็ นที่ชดั เจนว่าบุตรคนเล็กเปลี่ยนทรัพย์สมบัติที่เป็ นมรดกของเขาไปเป็ นเงิ นสดและจากนั้นก็
จากไปเพื่อจะ “ใช้มนั ” จงสังเกตว่าเงินที่เขามีในกระเป๋ าของเขาอยูท่ ี่นนั่ เพราะว่าเขามีบิดา
ที่ ใจกว้างไม่ใ ช่ เพราะเขาท าเพื่อได้ม นั มา[834] เด็ กหนุ่ มนั้นคงได้ตอ้ งการที่ จะ “ค้นพบ
ตนเอง” แต่เขาจบลงด้วยการสู ญเสี ยตนเอง
“เขาควรค้นพบ … ว่าเสรี ภาพแท้จริ งเท่านั้นคือเสรี ภาพในพระเจ้า ว่าที่จะไปจาก
พระองค์ไ ม่ ใ ช่ ที่ จ ะโยนแอกทิ้ ง ไป แต่ ที่ จ ะแลกแอกที่ เบากับ แอกที่ ห นัก และ
เจ้านายที่มีเมตตาคุณคนหนึ่งกับทรราชย์และเจ้านายที่เผด็จการเป็ นพันคน”[835]
ในคาอุปแรก แกะหลงหายไปเนื่ องจากธรรมชาติของมันที่จะเตร็ ดเตร่ ไป ในคาอุปมาที่
สอง เหรี ยญหายไปเนื่องจากสถานการณ์ที่เกินการควบคุมของมัน ในคาอุปมาที่สามนี้ บุตร
หายไปในฐานะเป็ นผลลัพธ์ของการเลือกของเขาเอง
แน่ นอนว่าการเลี้ ยงหมูเป็ นงานที่ไม่สะอาดสาหรับคนยิว และงานที่คนยิวที่นบั ถื อตนเอง
คนใดก็ตามจะทาเท่านั้นเนื่ องจากความสิ้ นหวังอย่างสิ้ นเชิ ง (ลนต. 11:7) อย่างไรก็ตาม
บุตรคนเล็กเต็มใจที่จะทาสิ่ งนี้เพราะว่าความจาเป็ นของเขานั้นมีมากนัก เป็ นที่ชดั เจนว่าหมู
และชายหนุ่ ม นั้น กิ น เมล็ ด (“ฝั ก ”) ของถั่ว [836] นี่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหารที่ บ ารุ ง เลี้ ยงหรื อน่ า

รับประทานอย่างมาก มีคากล่าวของยิวที่วา่ “เมื่ออิสราเอลถูกลดไปสู่ ถวั่ พวกเขาก็กลับใจ
ใหม่”[837] บุตรนี้ได้จมลงไปต่าจนไม่มีใครแสดงความเมตตาสงสารใดเต่อเขา
“… ความรู ้สึกหรื อเหตุผลไม่มีอยูใ่ นบาปแต่ตรงกันข้าม”[838]
พวกฟาริ สีคงได้ตระหนักว่าชายหนุ่มนี้เป็ นตัวแทนของพวกคนบาปที่พวกเขาดูถูก
15:17-19 “เขาสานึกตัว” เป็ นสานวนที่บ่งชี้ ถึงการกลับใจใหม่ [839] เขาเปลี่ยนความคิดและท่าทีของเขา
และตัดสิ นใจที่จะทาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขา
“… ความชะล่าใจนาไปสู่ ความทุกข์ยากและความทุกข์ยากกระตุน้ การใคร่ ครวญ”
[840]
ชายหนุ่มนั้นใช้ “สวรรค์” เป็ นการใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพสาหรับพระเจ้า (ข้อ 18, 21) พวกยิวทา
สิ่ งนี้อยูบ่ ่อยเ เพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้พระนามของพระเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ และมีตวั อย่าง
มากมายของสิ่ งนี้ ในลูกา ชายหนุ่มนั้นหมายถึงว่าเขาถื อว่าการกระทาของเขาเป็ นบาปต่อ
บิดาของเขาและต่ อพระเจ้ า (เปรี ยบเทียบ สดด. 51:4)
ข้อเสนอของบุตรชายต่อบิดาของเขาเช่นเดียวกับคาพูดที่วางแผนไว้ของเขาแสดงให้เห็นถึง
ความแท้จริ งแห่งความถ่อมใจและการกลับใจใหม่ของเขา
“ในถ้อยคาของออกัสติน ‘เขาแสดงให้เห็ นว่าตนเองมีคุณค่า ในแง่ที่ว่าเขากล่าว
ยอมรับว่าเขาไม่มีคุณค่า’…”[841]
เขาเต็ ม ใจที่ จ ะรั บ ใช้ บิ ด าของเขาในฐานะผู ้ใ ช้ แ รงงานในแต่ ล ะวัน (“คนรั บ จ้า ง”)
เนื่ องจากว่าบิดาของเขามีชื่อเสี ยงสาหรับการจ่ายแก่พวกคนใช้ของเขาอย่างใจกว้าง (ข้อ
17) ในแง่หนึ่งทาสธรรมดาเป็ นสมาชิกของครอบครัว แต่ผใู ้ ช้แรงงานในแต่ละวันสามารถ
ถูกเลิกจ้างได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งวัน[842]
“… ข้อเสนอของเด็กหนุ่มบ่งบอกว่าในขณะที่เขาปรารถนาบ้านบิดาของเขา เขาก็
ไม่เข้าใจหัวใจของบิดาของเขา”[843]
15:20

เนื่องจากว่าบิดา “เห็น” บุตรของเขาในขณะที่เขายังอยูใ่ นระยะที่ไกลมากจากบ้านของเขา ก็เป็ นที่
ชัดเจนว่าเขาได้มองถนนที่ไกลในแต่ละวันซึ่ งหวังว่าจะพบเขา “ความเมตตาสงสาร” ของ
บิดาสะท้อนถึ งความรู ้ บางอย่างเกี่ ยวกับสภาพเลวร้ ายของบุตรของเขา บางทีเขาได้อาจ

คอยติดตามเขาตั้งแต่เขาออกจากบ้าน บิดาเร่ งระบายความรู้สึก ของเขาด้วยการวิ่งออกไป
พบบุตรของเขา แม้วา่ มันเสี ยเกียรติสาหรับคนแก่ที่จะวิง่ ในวัฒนธรรมของพระเยซู
การกอด และ การจู บ บุตรของเขา อย่ างต่ อเนื่ องแสดงถึ งการยอมรั บที่ ย กโทษและที่ มี
ความรักของบิดาอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 45:14-15; 33:4; 2 ซมอ. 14:33; กจ. 20:37)
ท่าที น้ ี ตรงกันข้ามกับท่าที ของบุ ตรคนโตและท่าที ของพวกฟาริ สีเช่ นกัน บิ ดาริ เริ่ มการ
ฟื้ นฟูแห่ งการสามัคคี ธรรมก่อนที่ บุตรสามารถจบการสารภาพของเขาได้ สิ่ งนี้ แสดงถึ ง
ความกระตือรื อร้นของบิดาที่จะยกโทษ คาที่แปลว่า “จูบ” (คากรี ก คัทเทบฟิ เลเซน) อาจ
หมายถึงไม่วา่ “จูบหลายครั้ง” หรื อ “จูบอย่างนุ่มนวล”[844]
“ขอให้ เ ราสั ง เกตเช่ น กัน ว่า มัน มาก่ อ น และไม่ ใ ช่ มาที ห ลั ง การจู บ แห่ ง การ
กลับคื นดี ที่ การสารภาพนี้ ถูกท าขึ้ น เพราะว่ายิ่งคนบาปรู ้ และลิ้ ม รสถึ งความรั ก
ของพระเจ้า เขาก็ยงิ่ เสี ยใจที่จะได้ทาลายความรักนั้น”[845]
15:21-24

เป็ นที่ ชัดเจนว่าบิ ดาตัดการสารภาพของบุ ตรของเขาให้ส้ ัน เพราะเขารู ้ สิ่งที่อยู่ในใจของเขา
(เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 4:18) ตรงกันข้ามแทนที่จะแค่ยอมรับบุตรของเขากลับมา นับประสา
อะไรกับ ท าให้เขาเป็ นคนใช้ บิ ดานั้นก็ ใ ห้สัญลัก ษณ์ แห่ ง เกี ย รติ (“เสื้ อที่ ดีที่ สุ ด”) สิ ทธิ
อานาจ (“แหวน”) และเสรี ภาพ (“รองเท้า”) บนเขา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 41:42; อสธ. 3:10;
8:8).[846] รองเท้า และแหวนเป็ นเครื่ อ งหมายของคนที่ เ ป็ นไท แต่ ท าสเดิ น เท้า เปล่ า
[847] จากนั้นเขาเตรี ยมงานเลี้ ยงสาหรับเขา ซึ่ งในเรื่ องราวของพระเยซู น้ นั บางทีแสดงถึ ง
งานเลี้ ยงของพระเมสสิ ยาห์ (13:29; 14:15-24) ผูค้ นในสมัยของพระเยซู กินเนื้ อน้อยกว่า
คนตะวันตกสมัยใหม่อย่างมาก ดังนั้นการกินเนื้อบ่งบอกถึงโอกาสที่สาคัญอย่างมาก
“ทุกเสิ่ งที่บุตรคนเล็กได้หวังที่จะพบในเมืองไกล เขาก็ได้คน้ พบที่บา้ นคือ เสื้ อผ้า
เพชรพลอย เพื่ อนเ การฉลองที่ ยิน ดี ความรั ก และความแน่ ใ จส าหรั บ อนาคต
อะไรได้สร้างความแตกต่าง? แทนที่จะกล่าวว่า ‘พ่อ จง ให้ แก่ลูก!’ เขาก็กล่าวว่า
‘พ่อ ขอ สร้ าง ลูก!’ เขาเต็มใจที่จะเป็ นคนใช้!” [848]
บุตรนั้นได้ตดั สิ นใจที่จะละบิดาอย่างถาวรและดังนั้นก็ “ตาย” และ “หลงหาย” ต่อบิดาของ
เขา ตอนนี้ เขามี “ชีวิต” ใหม่และถูก “พบ” (เปรี ยบเทียบ อฟ. 2:1-5) ถ้าแกะหลงหายผ่าน
ทางความโง่ เขลา และเหรี ย ญผ่านทางความไม่ ระมัดระวัง บุ ตรชายก็หลงหายผ่า นทาง
ความตั้ง ใจ[849] การกลับมาของบุ ตรนั้นเป็ นแค่ ก ารเริ่ ม ต้นของความยินดี ความหมาย
โดยนัยก็คือว่ามันจะดาเนินต่อไปตลอดแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ (คือ ยุคพันปี ) ผูฟ้ ังของ

พระเยซู คงได้เข้าใจพระองค์ว่าพระองค์สอนว่าคนบาปจะเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้า
เพราะว่าพวกเขามาหาพระเจ้าโดยการเชื่อในพระเยซู
“มีเรื่ องราวทางศาสนาพุทธที่จดั เตรี ยมความตรงข้ามที่น่าหลงใหลต่อเรื่ องราวของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ยิง่ กว่านั้นมันบอกเราวถึงบุตรคนหนึ่ งที่ละบ้านไปและกลับไป
ในหลายปี ต่อมาด้วยผ้าขี้ริ้วและความทุกข์ยาก ความเสื่ อมโทรมของเขาลึกซึ้ งมาก
จนเขาจาบิดาของตัวเองไม่ได้ แต่บิดาของเขาจาเขาได้และบอกให้พวกคนใช้ที่จะ
พาเขาเข้า ไปในคฤหาสน์และชาระเขา บิ ดาซึ่ ง อัตลัก ษณ์ ข องเขานั้นไม่ ไ ด้ถู ก
เปิ ดเผยก็ เ ฝ้ าดู ก ารตอบสนองของบุ ตรของเขา เวลาค่ อยเเปลี่ ย นไปบุ ต รนั้น
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เอาใจใส่ และมีศีลธรรม เมื่อพอใจแล้วในที่สุดพ่อก็เปิ ดเผย
อัตลักษณ์และยอมรับบุตรของเขาในฐานะทายาทของเขาอย่างเป็ นทางการ
“พวกฟาริ สีคงได้เข้าใจและรับรองเรื่ องเช่ นนั้น มันมีเหตุผลที่จะรอคอยสาหรั บ
บุตรที่จะบรรลุความมีค่า มันมีเหตุผลที่จะปฏิบตั ิต่อบุคคลที่กลับใจใหม่ตามระยะ
ของการสานึ กบาปที่ ได้บรรลุ แต่นนั่ ไม่ใช่ พระบิ ดาที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
บรรยาย มันไม่ใช่คาอุปมาเรื่ องคุณความดี นี่คือภาพของพระคุณ”[850]
“ที่ นี่มนั สมควรต่อการสังเกตที่ พิเศษ อย่างที่ การแสดงให้เห็ นถึ งความแตกต่า ง
อย่างสิ้ นเชิงระหว่างคาสอนของพระคริ สต์และรับบีนิยมที่เรามีคาอุปมาหนึ่ งที่เป็ น
ความตรงกันข้ามของคาอุ ปมานี้ ในหนึ่ งในงานเขียนของรั บบี ที่เก่ าแก่ที่สุด เมื่ อ
บุตรของเพื่อนถูกไถ่จากการเป็ นทาส ไม่ใช่ ในฐานะบุตร แต่ที่จะเป็ นทาสเพื่อว่า
การเชื่อฟังจะถูกเรี ยกร้องจากเขา”[851]
“ต่ อ ระดับ ที่ ตื่ น ตัว นั้น มัน [คริ ส ตจัก รแบบอี แ วลเจลลิ ค อลของทุ ก วัน นี้ ) ได้
สู ญเสี ยการสัมผัสกับความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า”[852]
“บทเรี ยนแรกก็คือว่าการกลับใจใหม่เป็ นไปได้เสมอสาหรั บบรรดาผูท้ ี่ ตอ้ งการ
ที่จะกลับไปหาพระเจ้า”[853]
บุตรคนโต 15:25-32
15:25-27 พระเยซูพรรณนาถึงบุตรคนโตซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ ว่าทางาน
หนัก เพื่ อ บิ ดา ชายคนนี้ เ ป็ นบุ ตรที่ สุ รุ่ ย สุ ร่า ยอี ก คนหนึ่ ง แต่ จากประเภทที่ แ ตกต่ า งกัน
พวกยิวเช่ นเดี ยวกับพวกผูน้ าทางศาสนาของยิวยินดี อย่างเท่าเทียมถึ งสถานะที่ได้รับสิ ทธิ
พิเศษของบุตรคนโตในครอบครัวของมนุ ษย์ เพราะว่าพระเจ้าได้เลือกพวกเขาสาหรับการ

อวยพรที่พิเศษ (อพย. 19:5-6) บุตรคนโตอยูน่ อกงานเลี้ยงอย่างชัดเจนแล้วก็ได้พลาดมัน
เนื่ องจากการถูกครอบงาของเขาด้วยงานและความสัมพันธ์ที่ห่างของเขากับบิดาของเขา
สาหรับเขาและสาหรับพวกฟาริ สี ทุกอย่างก็ข้ ึนอยูก่ บั คุณความดีและรางวัล เขามองตนเอง
ในฐานะคนใช้ของบิดามากกว่าบุตรของเขา
15:28

ความโกรธของบุตรคนโต ณ การยกโทษของบิดาและการยอมรับน้องชายของเขาก็ตรงข้ามกับ
ความเมตตาที่มีความรักของบิดาที่แสดงออกโดยการออกมาของเขาและการอ้อนวอนเขา
ในทานองเดียวกัน พวกฟาริ สีบ่นเพราะว่าพระเจ้ายอมรับคนบาปและต้อนรับพวกเขาเข้า
ไปในแผ่นดินของพระองค์ (ข้อ 2) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเข้าถึงพวกเขาผ่านทางพระเยซู
อย่างที่ บิดานั้นเข้าถึ งบุ ตรคนโตของพวกเขา ความนุ่ มนวลอย่างเดี ยวกันบ่งบอกถึ งการ
ปฏิบตั ิของพ่อกับบุตรคนโตอย่างที่บ่งบอกถึงการปฏิบตั ิของเขากับบุตรคนเล็ก

15:29-30 หลังจากการกล่าวที่ไม่มีการนับถือ (“ดูซิ!”) บุตรคนโตก็อวดถึงสิ่ งที่เขาได้ทาเพื่อบิดาของเขา
และจากนั้น ต าหนิ เ ขาส าหรั บ การไม่ ใ ห้ เ ขามากขึ้ น อย่ า งชัด เจนแล้ ว เขารู ้ สึ ก ว่ า การ
ตอบสนองของบิ ดาควรได้ส ะท้อนถึ ง ความยุติธ รรมมากกว่า พระคุ ณ เขาพึ่ งพารางวัล
ที่เป็ นสัดส่ วนกันกับงานของเขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 20:12) สิ่ งนี้ แทบจะไม่สะท้อนถึ ง
ความสัมพันธ์ที่มีความรัก
“เขาอยูบ่ า้ นไม่ใช่ เพราะว่าเขารักบิดาของเขา แต่เพราะว่าการทางานในทุ่งนาเป็ น
วิธีที่จะได้รับสิ่ งที่เขาต้องการ”[854]
วาร์ เรน เวียสบี ช้ ี ถึงความคล้ายกันระหว่างการมาของบุตรที่สุรุ่ยสุ ร่ายยังบ้านของบิดาของ
เขาและคนบาปที่มาหาพระเจ้าผ่านทางพระคริ สต์ บุตรที่สุรุ่ยสุ ร่ายได้หลงหาย (ข้อ 24);
พระเยซู กล่าวว่า “เราเป็ นทางนั้น” บุตรสุ รุ่ยสุ ร่ายไม่รู้ (ข้อ 17); พระเยซู กล่าวว่า “เราเป็ น
ความจริ ง ” บุ ต รที่ สุ รุ่ย สุ ร่า ยนั้นตาย (ข้อ 24); พระเยซู ก ล่ า วว่า “เราเป็ นชี วิต ” (ยน.
14:6).[855]
บุตรคนโตปฏิเสธที่จะยอมรับน้องชายของเขา ในฐานะน้ องชายของเขา เนื่ องจากเขาไม่ให้
เกี ยรติบิดาของเขาอย่างมาก โดยการเรี ยกเขาบุตรของบิดาของเขา (“ลูกคนนี้ ของท่าน”)
เขาก็กาลังบ่งบอกว่าบิดาได้แบ่งปั นความผิดของน้องชายของเขา ทุกเคนในบทนี้ ประสบ
กับความยินดียกเว้นบุตรคนโตนี้

“เขาอุทิศตนต่อกฎเกณฑ์ของบิดาของเขาและเขาอุทิศตนต่อการรับใช้ของบิดาของ
เขา แต่เขาไม่มีความเห็ นอกเห็ นใจกับใจของบิดาของเขาอย่างสิ้ นเชิ ง และดังนั้น
ก็ไม่สามารถที่จะตั้งคุณค่าแท้บนน้องชายของเขาได้”[856]
“คนหยิง่ และคนที่ชอบธรรมด้วยตนเองรู ้สึกอยูเ่ สมอว่าพวกเขาไม่ได้ถูกปฏิบตั ิต่อ
อย่างดีเท่าที่พวกเขาสมควรได้รับ”[857]
โดยเนื้ อแท้แล้ว สิ่ งที่บุตรคนโตต้องการคือการนับถือ (เปรี ยบเทียบ 17:7-10; มธ. 20:11)
เขารู ้สึกว่าบิดาของเขาได้ทาให้นอ้ งชายของเขาเหนือกว่าเขา [858]
“บทเรี ยนที่สองก็คือว่าประชากรของพระเจ้าไม่ควรที่จะบ่นว่าความใจกว้างของ
พระองค์ที่มีต่อแม้กระทัง่ คนที่เถลไถลที่สุดของพวกคนบาป”[859]
15:31-32

บิ ดาตอบสนองต่ อความเป็ นปรปั ก ษ์ข องบุ ตรคนโตด้วยความนุ่ ม นวลและเหตุ ผล ค ากรี ก
เทคนอน ที่แปลว่า “เด็ก” หรื อ “บุตร” เป็ นคาศัพท์แห่ งความรั กใคร่ ที่นุ่มนวล บิ ดาชี้ ถึง
ตาแหน่ งที่ ได้รับสิ ทธิ พิเศษของบุตรคนโตของเขาอย่างที่ได้รับประโยชน์จากบริ ษทั ของ
บิดาของเขา นี่ เป็ นสิ ทธิ พิเศษของยิวโดยเพาะที่พวกผูน้ าทางศาสนาของประเทศชื่ นชม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ (เปรี ยบเทียบ รม. 3:1-2; 9:4) “ทุกสิ่ ง” ที่พระเจ้า “มี” เป็ นของอิสราเอล
ในแง่ที่วา่ พวกเขามีทางเข้าไปสู่ มนั อยูเ่ สมอ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษ ซึ่ ง
พระองค์ได้สถาปนากับชนชาติน้ นั
บุตรคนโตอาจได้ฉลองด้วยลูกวัวที่อว้ นพีเมื่ อใดก็ตามที่ เขาต้องการ มันจาเป็ น (ถูกต้อง
ไม่ใช่แค่ดี “เราต้อง”) ที่จะ “ฉลอง” การกลับมาของคนบาป ซึ่ งบ่งบอกว่าบุตรคนโตควรได้
ร่ วมในการยินดี เหตุผลสาหรับการยินดี ก็คือความรอดของผูห้ ลงหาย (“เพราะน้องคนนี้
ของลูกตายไปแล้ว” และตอนนี้ มีชีวิตอยู)่ คาอุปมานี้ ปิดด้วยการเชิ ญที่บ่งบอกไว้ของบิดา
ต่อบุ ตรคนโตที่ จะเข้า ไปสู่ ง านเลี้ ยง การเชิ ญนี้ ย งั คงเปิ ดต่ อพวกฟาริ สี เมื่ อพระองค์เล่ า
คาอุปมานี้
“… บทเรี ยนที่สามที่คาอุปมานี้ สอนก็คือว่าในความรักมากมายของพระองค์น้ นั
พระเจ้าก็ยกโทษให้บุตรทั้งสองและต้องการให้เราที่จะทาอย่างเดียวกัน”[860]
“ผูเ้ คร่ งครัดในกฎไม่สามารถเข้าใจพระคุ ณของพระเจ้าได้ มันแปลกต่อเขาอย่าง
สิ้ นเชิง”[861]

“ดังนั้นคาอุปมานี้ สอนว่าพระเจ้ารักคนบาป ว่าพระเจ้าแสวงหาคนบาป ว่าพระเจ้ารื้ อฟื้ นคนบาป
และว่าพระเจ้ามอบสิ ทธิพิเศษและพระพรของการเป็ นบุตรแก่บรรดาผูก้ ลับมาหาพระองค์”[862]
“แกะหลงหายไปผ่านทางความโง่เขลาเต็มที่ . … เหรี ยญไม่ได้หายไปเลย มันหายไป ไม่ ใช่ ผ่านทาง
ความผิดของมันเอง.… บุตร หลงหายไปอย่ างตั้งใจ ซึ่ งหันหลังให้แก่บิดาของเขาอย่างแข็งกระด้าง”
[863]
มีการตีความสองอย่างของคาอุปมาเหล่านี้ ที่เป็ นเรื่ องปกติท่ามกลางผูเ้ ชื่ อแบบอีแวลเจลลิ คอล บางคนเห็น
คาอุ ปมาเหล่ า นั้นว่าเป็ นการสอนการฟื้ นฟูสู่การสามัค คี ธรรมของผูเ้ ชื่ อ พวกเขาอ้างข้อเท็จจริ งที่ ว่าชาย
คนนั้นเป็ นเจ้าของแกะที่เขาสู ญเสี ยไป หญิงนั้นเป็ นเจ้าของเหรี ยญนั้น และบุตรหลงหายเป็ นบุตรของบิดา
ของเขา พวกเขามองความสัมพันธ์ เหล่านี้ ว่าเป็ นการบ่งชี้ ถึงสภาพที่ ได้รับความรอดของสิ่ งที่ หายไปใน
คาอุปมาเหล่านี้
นักตีความคนอื่นเมองว่าสิ่ งที่หายไปเป็ นการแสดงถึ งผูไ้ ม่เชื่ อ นี่ ดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่า เนื่ องจากว่า
พระเยซูกาลังกล่าวต่อพวกเขาฟาริ สีและผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติที่ปฏิเสธความรอดของพระเจ้าที่พระองค์หยิบยื่น
ให้ผา่ นทางพระเยซู พวกเขาบ่นว่าพระเยซูเพราะว่าพระองค์ยอมรับคนบาปที่เชื่ อในพระองค์ ยิ่งไม่คาดคิด
บุตรคนเล็กได้รับตาแหน่งใหม่ซ่ ึ งเขาไม่ได้ชื่นชมมาก่อนหลังจากที่เขากลับมา (ข้อ 22) พวกยิวเป็ นบุตรของ
พระเจ้าเท่านั้นในแง่ที่วา่ พระเจ้าได้รับพวกเขาไปสู่ ความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระองค์เอง (อพย. 19:5-6) พวก
เขายังคงต้องเชื่อในพระเยซูเพื่อจะได้รับชีวติ นิรันดร์ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 15:6).[864]
ในระดับ หนึ่ ง ค าอุ ป มาเหล่ า นี้ ก ล่ า วถึ ง พวกผูน้ าทางศาสนาของอิ สราเอล แต่ ในอี กระดับหนึ่ ง คาอุ ป มา
เหล่ า นั้น กล่ า วถึ ง พวกยิ วและพวกต่ า งชาติ ทุ ก คน ความไม่ เ ชื่ อที่ แสดงคุ ณลัก ษณะของพวกฟาริ สี และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติก็แสดงถึ งชนชาติอิสราเอลโดยรวมอีกด้วย ดังนั้นมันดูเหมือนว่าคาอุปมาเหล่านี้ สอนว่า
พระเจ้า เข้า ถึ ง พวกต่ า งชาติ เมื่ อพิ จารณาถึ ง ความไม่ เชื่ อของอิ ส ราเอลเช่ นเดี ย วกับ หยิบ ยื่นความรอดแก่
คนบาปที่เป็ นยิวในสมัยของพระเยซู อย่างที่ พระกิ ตติ คุณของลู กาเปิ ดเผยตั้งแต่การเลื่ อนไปของแผ่นดิ น
ของพระเจ้าของพระเยซูต่อไป (13:34-35) ภารกิจของพระเยซูต่อพวกยิวเป็ นหลักก็ลดลง และภารกิจทัว่ โลก
ของพระองค์ต่อพวกต่างชาติก็กลายมาเป็ นการเน้นที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยเ
นักตีความบางคนได้เชื่อว่าคาอุปมาสามเรื่ องเหล่านี้ เปิ ดเผยถึงตรี เอกภาพอีกด้วยคือ พระบุตรเป็ นที่ประจักษ์
ในผูเ้ ลี้ยง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในเงินเหรี ยญหาย และพระบิดาในบิดาของบุตรที่สุรุ่ยสุ ร่าย[865]
ช. คาเตือนของพระเยซู เกี่ยวกับความร่ารวย บทที่ 16
ส่ วนนี้ และบรรดาส่ วนที่มาก่อนและตามหลังมันทันทีมีคาสอนแบบอุ ปมาและคาแนะนาอื่นเที่เรี ยกร้อง
การตัดสิ นใจที่จะเชื่อในพระเยซู

“… บทที่ 15 เน้นถึ งการริ เริ่ มของพระเจ้าและความยินดี ในสวรรค์พร้ อมกับการกลับใจใหม่ใน
เบื้องหลัง ตอนนี้ ความรับผิดชอบของมนุ ษย์ถูกเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่ อมโยงกับท่าทีและ
การใช้ความร่ ารวยและการริ เริ่ มของพระเจ้าถูกพาดพิงถึงอย่างสั้นเเท่านั้น”[866]
คาสอนทั้งหมดในบทนี้ กล่าวถึงทรัพย์สมบัติทางวัตถุ
จากนั้นเคลื่อนไปสู่ บทเรี ยนสาหรับพวกฟาริ สี

ส่ วนนี้ เริ่ มต้นด้วยคาสั่งสอนที่มีต่อพวกสาวกและ

1. การเป็ นสาวกในฐานะการอารักขา 16:1-13
พระเยซูสั่งสอนพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สมบัติทางวัตถุ พระองค์สอนพวกเขาที่จะสุ ขุม
ในการใช้ความร่ ารวยและที่จะตระหนักถึงอันตรายของการรักมัน (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 6:10)
คาอุปมาเรื่องพ่อบ้ านทีม่ ีไหวพริบ 16:1-9
“บางทีลูกา 16:1-8 มีคาอุปมาที่ยากที่สุดในลูกา”[867]
16:1

การเชื่ อมโยงทางภาษาที่ ผูกคาอุ ปมานี้ กบั บริ บทที่ มาก่ อนของมันคือคาว่า “ผลาญ” (คากรี ก
ดิแอสคอร์ พิดโซ่ เปรี ยบเทียบ 15:13) นี่ เป็ นการชี้ ทางสู่ การเชื่ อมโยงทางหัวข้อกล่าวคือ
การใช้เงิ นอย่างสุ ขุม บุตรคนเล็กในคาอุปมาของบุตรหายไปผูท้ ี่เป็ นตัวแทนของพวกคน
บาปที่พระเยซู ได้ตอ้ นรั บก็ไม่ได้จดั การมรดกของเขาอย่างดี เขาผลาญ ทาให้มนั สู ญเสี ย
และใช้มนั อย่างฟุ่ มเฟื อย เรื่ องราวที่ ตามมาให้ตวั อย่างของการใช้เงิ นจานวนหนึ่ งอย่า ง
ฉลาดที่นายมอบแก่คนใช้ที่สุรุ่ยสุ ร่ายของเขา
เมื่ อเรื่ องราวเปิ ดพ่อบ้าน (“ผูจ้ ดั การ”) หรื อตัวแทน (ค ากรี ก ออยโคโนมอส) ก็มี ปัญหา
เนื่ องจากการใช้เงิ นของเจ้านายของเขาอย่า งไม่ฉลาด เขาประพฤติเหมื อนบุตรคนเล็ก
ในคาอุปมาก่อนหน้านี้ ในสมัยของพระเยซู เจ้าของที่ดินที่ ร่ ารวยมักมอบการจัดการเงิ น
บางอย่างของพวกเขาแก่ผจู ้ ดั การผูซ้ ่ ึ งความรับผิดชอบของเขานั้นคือที่จะลงทุนมันเพื่อจะ
หาเงินมากขึ้นเพื่อเจ้านาย ทุกวันนี้ นายหน้าซื้ อขายหุ น้ นายธนาคารหรื อผูใ้ ห้คาปรึ กษาการ
ลงทุ นรั บ ใช้ลู ก ค้าของเขาหรื อของเธอในแนวทางที่ ค ล้า ยกัน ผูจ้ ดั การเช่ นนั้นก็ชื่ นชม
สถานะอันเป็ นที่ตอ้ งการในโลกของพระเยซู อย่างมากจนผูค้ นเป็ นที่รู้จกั กันว่าได้ขายพวก
เขาเองเพื่อจะได้รับตาแหน่งที่ได้รับประโยชน์เช่นนั้น[868]
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ไม่มีขอ้ บ่งชี้ในคาอุปมานี้ไม่วา่ ผูจ้ ดั การทาให้เจ้านายของเขาผิดหวังอย่างไม่รู้หรื ออย่างตั้งใจ นัน่
ไม่สาคัญ เนื่ องด้วยเหตุผลใดก็ตาม เจ้านายของเขาไล่เขาออกและขอให้เขาที่จะส่ งมอบ

สมุดบัญชี ของเขาที่จะแสดงให้เห็ นถึ งสิ่ งที่เขาได้ทาไป (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:36; กจ.
19:40; ฮบ. 13:17; 1 ปต. 4:5)
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ก่อนทาเช่นนั้น ผูจ้ ดั การนั้นได้ตดั สิ นใจที่จะทาบางสิ่ งซึ่ งจะช่วยให้เขาได้รับงานอีกงานหนึ่ งกับ
หนึ่ งในผูค้ นที่ เป็ นหนี้ เงิ นของเจ้า นายของเขา เขาตระหนักว่า เขาต้องใช้ปั ญญาของเขา
เนื่ องจากว่าเขาไม่แข็งแรงพอสาหรับกรรมกร และเขาหยิ่งเกินไปที่จะหันไปสู่ การขอทาน
เพื่อหาเลี้ ยงชี พ เป็ นที่ ชัดเจนว่าเขาไม่ได้พิจารณาถึ งการได้รับงานอี กงานหนึ่ งในฐานะ
ผูจ้ ัด การเพราะว่ า เขาได้ถู ก ท าให้ อ ับ อายและเขารู ้ ว่ า เจ้า นายคนอื่ น เจะไม่ ว างใจเขา
[869] เขารู ้สึกหยิง่ เกินไปที่จะขอทานแต่ไม่หยิง่ เกินไปที่จะขโมย! แผนการแห่งการกระทา
ของเขาจะรับรองงานและความรับผิดชอบแก่เขาแต่การกระทาเฉพาะหน้าก็จาเป็ น
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แผนการของผูจ้ ดั การนั้นเกี่ยวข้องกับการลดหนี้ ของผูค้ นที่เป็ นหนี้ เงินของเจ้านายของเขาบางที
โดยการยกเลิกดอกเบี้ยที่พวกเขาเป็ นหนี้ ข้อเท็จจริ งที่วา่ เขาจัดการด้วยสิ นค้าแทนที่เงินสด
ก็ไม่สาคัญ เนื่องจากว่าผูค้ า้ หลายคนจัดการในแง่เหล่านี้ ในสมัยของพระเยซู อย่างที่พวกเขา
ทาในสมัยของเรา
“หนี้ เหล่ า นี้ เป็ นหนี้ ท างธุ รกิ จที่ ใ หญ่ ไ ม่ ว่า สั ญญาเช่ า ที่ ดินหรื อการกู้ยืม เพื่อการ
พาณิ ชย์โดยชนชั้นพ่อค้าต่างเ พ่อบ้านมีสิทธิ อานาจที่จะเขียนและแม้กระทัง่ เขียน
สัญญาใหม่ในนามของเจ้านายของเขา” [870]
หนึ่ ง “ถัง ” (“บาธ”) เท่า กับ ประมาณเก้าแกลอนของของเหลวและหนึ่ ง “ถัง ” (“คอร์ ” )
เท่ากับประมาณ 10 ถึง 12 บุชเชล[871] ดังนั้นการลดที่แต่ละคนได้รับแสดงถึงจานวนเงินที่
สาคัญและดึ งความปรารถนาดี ของลู กหนี้ ไปยังผูจ้ ดั การนั้น พวกลูกหนี้ บางที เป็ นผูค้ นที่
ได้รับสิ นค้าจากทรัพย์สินของเจ้านายและได้ให้ตวั๋ สัญญาใช้เงินแก่ตวั แทนแทนที่เงินสด นี่
ได้เป็ นและเป็ นแนวทางอันเป็ นที่ ยอมรับแบบมาตรฐานของการทาธุ รกิ จ ในวัฒนธรรม
ของพระเยซู ความโปรดปรานหนึ่ ง ได้ถู ก คาดหวัง ที่ จะก่ อให้เกิ ดความโปรดปรานอี ก
อันหนึ่งเป็ นการตอบแทน[872]
ผูจ้ ดั การนั้นได้โกงเจ้านายของเขาอย่างไม่ซื่อสัตย์จากสิ่ งที่คนอื่นเเป็ นหนี้ เขา หรื อเขาได้
หักดอกเบี้ยที่จะได้มายังเขาในฐานะตัวแทนสาหรับการทาธุ รกรรมแต่ละครั้ง? ทางเลือก
แรกเป็ นความเป็ นไปได้แท้จริ ง [873] อย่างไรก็ตาม มันดู เหมือนเป็ นไปไม่ได้ว่าพระเยซู
คงได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะชมเชยผูจ้ ดั การนั้นและยกชูเขาแก่พวกสาวกในฐานะตัวอย่างที่
จะทาตามถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์เช่ นนั้น (ข้อ 9) ยิ่งกว่านั้น ถ้าผูจ้ ดั การนั้นได้เลื อกที่ จะโกง

นายจ้างของเขาต่อไป บางทีเขาคงได้จบลงในคุ กแทนที่ในความกรุ ณาที่ดีของพวกลูกหนี้
ของเจ้านายของเขา
ทางเลื อกที่สองเป็ นไปได้และค่อนข้างแน่ [874] ผูจ้ ดั การนั้นคงได้รับค่านายหน้าสาหรับ
การทาธุ รกรรมแต่ละครั้งที่เขาได้เจรจาสาหรับนายจ้างของเขาและหักค่านายหน้าเหล่านี้
จากค่าใช้จ่ายของพวกลูกหนี้ แม้กระทัง่ ค่านายหน้า 100 % (ข้อ 6) ก็ไม่เป็ นที่รู้จกั ใน
วัฒ นธรรมของพระเยซู [875] บางที ค่ า นายหน้ า เป็ นส่ ว นหนึ่ งของใบแจ้ง หนี้ ดั้ง เดิ ม
[876] ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คื อว่าพ่อบ้า นนั้นลบค่า ธรรมเนี ย มรวมกับดอกเบี้ ย
ที่ผิดกฎหมายซึ่ งได้ถูกเรี ยกเก็บ [877] หรื อพ่อบ้านนั้นอาจได้ทาให้ราคาต่ าลงด้วยสิ ทธิ
อานาจของเขาเอง [878] มันดูเหมื อนว่าพ่อบ้านนั้น ยกเลิ กดอกเบี้ยที่ควรได้มายังเขาใน
ฐานะค่า นายหน้า ไม่ ว่า คนรั บใช้จะได้ล ดราคาเท่า ไรมันก็ ตอ้ งออกมาจากกระเป๋ าของ
ตัวเองมากกว่าของนายจ้างของเขา
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เจ้านายนั้นชมเชยความเฉลียวฉลาดหรื อความสุ ขุม (คากรี ก โฟรนิมอส คือ ปั ญญาทางปฏิบตั ิ )
ของพ่อบ้าน/ผูจ้ ดั การในการใช้ความร่ ารวย (ค่านายหน้าของเขา) ของเขาเอง (ของพ่อบ้าน)
เพื่อรักษาอนาคตของเขา (เปรี ยบเทียบ 12:42; มธ. 10:16) เขาชมเชยเขาสาหรับการใช้
โอกาสอย่างฉลาดของเขา
“เขาไม่ ไ ด้ช มเชยเขาเพราะว่า เขาได้ท ากับ เจ้า นายของเขา อย่ างไม่ ซื่ อตรง แต่
เพราะว่าเขาได้ทาเพื่อตัวเขาเอง อย่ างฉลาด”[879]
“ในความสอดคล้องกับข้อเรี ยกร้ องต่างเของจริ ยธรรมการตอบแทนของกรี ก โรมัน พวกเขา [พวกลูกหนี้ ] จะรู ้สึกผูกพันอันเป็ นเกียรติที่จะตอบแทนการตอบ
แทนที่ดีดว้ ยความใจกว้างแห่งระดับสู งอีกด้วย” [880]
บางทีเศรษฐีน้ นั ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้จ่ายเงินของเขาอย่างสุ รุ่ยสุ ร่ายโดยผูจ้ ดั การของเขา
ก่อนหน้านั้นผ่านทางการไร้ความสามารถหรื อความไม่ซื่อสัตย์ (ข้อ 1) ลักษณะใดก็ตามที่
อาจได้แสดงคุณลักษณะของเขา นัน่ แสดงให้เห็นว่าเขาเป็ นคนที่ไม่ชอบธรรม (“พ่อบ้าน
ที่ไม่ซื่อสัตย์”) ข้อเท็จจริ งที่วา่ เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดในตอนแรกก็เน้นถึงความเฉลียวฉลาด
ในภายหลังของเขาว่าแม้กระทัง่ น่าชมเชยมากขึ้น
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าเจ้านายนั้นก็เสื่ อมทรามเท่ากับผูจ้ ดั การของเขาและดังนั้นก็ชมเชย
เขาสาหรับปัญญาและการจัดการแบบทางโลกของเขา[881]

“ลูกของยุคนี้ ” เป็ นผูไ้ ม่เชื่ อที่ไม่ชอบธรรมผูด้ าเนิ นชี วิตโดยหลักการต่างเที่ปกครองผูค้ น
ส่ วนใหญ่ในยุคปั จจุบนั “ลูกของความสว่าง” เป็ นผูค้ นที่ดาเนิ นชี วิตในความสว่างแห่ งการ
เปิ ดเผยของพระเจ้าและดังนั้นก็เป็ นผูเ้ ชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 11:33-36; อฟ. 5:8) ความหมาย
โดยนัยก็คือว่าพวกเขาเป็ นผูเ้ ชื่ อที่อยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ยน.
1:7) ประเด็ น ของพระเยซู ก็ คื อ ว่า การจัด การที่ สุ ขุ ม แสดงถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของผูไ้ ม่ เ ชื่ อ
มากกว่าผูเ้ ชื่อ พวกสาวกสามารถทาได้อย่างดีโดยการเรี ยนรู ้จากพวกเขาในแนวทางที่พวก
เขาคาดหวัง ถึ ง อนาคต ผูค้ น “แห่ ง ความสว่า ง” ควรจะเฉลี ย วฉลาดในการลงทุ นแห่ ง
แผ่นดิ นของพระเจ้าของพวกเขาเพื่อพระเจ้าอย่างที่ผูค้ น “แห่ งความมืด” เฉลียวฉลาดใน
การลงทุนทางธุ รกิจของพวกเขาเพื่อพวกเขาเอง
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ถัดไปพระเยซู อธิ บายถึงการประยุกต์ใช้ของคาอุปมานี้ สาหรับพวกสาวกของพระองค์ พวกเขา
ควรใช้เงินของพวกเขาอย่างมีจุดประสงค์ เพื่อจะสร้างมิตรสหายผูจ้ ะต้อนรับพวกเขาเข้าไป
ในแผ่นดิ นของพระเจ้าและสวรรค์ (“ที่อาศัยตลอดไป”) ในภายหลังเมื่อพวกสาวกตายไป
บางคนเชื่ อว่า “พวกเขา” (“เราจะต้อนรับท่าน”) อ้างอิงถึงพวกทูตสวรรค์ผจู้ ะต้อนรับพวก
สาวกเข้าไปในสวรรค์[882] ในอีกนัยหนึ่ง พวกสาวกควรเสี ยสละเงินของพวกเขาเพื่อจะนา
คนอื่นเไปสู่ ความเชื่อในพระเยซู และดังนั้นก็รักษาการต้อนรับที่อบอุ่นเข้าไปในสวรรค์ไว้
“คุณได้ยนิ เกี่ยวกับคนงานของไออาร์ เอสคนหนึ่งที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าว่าเขาได้
ถูกเลิ กจ้างงานและผูไ้ ด้ส่งเช็คคืนภาษีที่ไม่สมควรได้รับจานวนมากแก่มิตรสหาย
ที่ดียี่สิบคนไหม? หรื อคุ ณได้ยินเกี่ ยวกับผูบ้ ริ หารจัดการโรงพยาบาลที่ เกื อบจะ
สู ญเสี ยงานของเขาผูไ้ ด้ลดใบแจ้งหนี้ ของคนไข้ที่มีชื่อเสี ยงหลายคนด้วยเงินหลาย
พันดอลลาร์ ไหม? หรื อเกี่ ยวกับผูร้ ับเหมาป้ องกันที่เพิ่งถูกไล่ออกซึ่ งเปลี่ยนคาสั่ง
ซื้ อสกรู ห้า ร้ อยดอลลาร์ เป็ นห้าดอลลาร์ ไหม? แต่ ละคนได้สร้ างมิ ตรสหายใหม่
มากมายในฐานะผลลัพ ธ์ แ ละด้ว ยเหตุ น้ ัน ก็ ไ ด้รั บ ข้อ เสนองานใหม่ ม ากมาย”
[883]
พระเยซูพรรณนาถึงผูก้ ลับใจเชื่ อว่ากาลังตายต่อหน้าพวกสาวกและการต้อนรับพวกเขาเข้า
ไปในสวรรค์เมื่อพวกเขาสาวกได้ไปถึง พวกสาวกควรใช้เงินของพวกเขาเพื่อจะนาผูค้ นไป
ยังพระเยซูคริ สต์ พวกเขาไม่ควรผลาญมันทั้งหมดที่พวกเขาเอง ส่ งมันทั้งหมดไปยังทายาท
ของพวกเขาหรื อกักตุนมันไว้ แต่ลงทุนมันใน “การงานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
คาว่า “เงิ นทอง” บางทีเป็ นการถอดถ่ายตัวอักษรของคาฮีบรู แมมมอน ที่หมายถึง “สิ่ งที่
บุค คลหนึ่ งวางใจ” และดังนั้นก็ เป็ น “ความร่ ารวย” อี ก มุ ม มองหนึ่ ง ก็คื อว่ามันถอดถ่ า ย
ตัวอักษรคาอารเมค แมมโมนา ที่หมายถึง “ความร่ ารวย” “เงิน” หรื อ “ทรัพย์สมบัติ” “เงิน

ทองของความไม่ ช อบธรรม” หมายถึ ง ความมั่ง คั่ง ทางวัต ถุ ฝ่ ายโลกหรื อ ความมั่ง คั่ง
ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การด าเนิ นชี วิต ที่ ไ ม่ ช อบธรรมที่ ตรงกันข้า มกับ ทรั พ ย์ส มบัติใ นสวรรค์
(เปรี ยบเทียบ 12:21) วลี น้ ี ไม่ได้หมายถึงความมัง่ คัง่ ที่ได้มาโดยวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ “เมื่อเงิน
ล้มเหลว” เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งของการกล่าวว่า “เมื่อคุณตายไป” เงินไม่สนับสนุ นบุคคล
หนึ่ ง อี ก ต่ อไปหลัง จากเขาหรื อเธอตายไป แม้ว่า เงิ นจะท าให้เราผิดหวัง เมื่ อเราตายไป
บรรดาผูท้ ี่ เราได้นามาสู่ ความรอดจะไม่ ตายไป พวกเขาจะต้อนรั บเราเข้าไปในที่ อาศัย
นิ รันดร์ ในความตรงกันข้ามกับที่อาศัยชัว่ คราว ดังนั้นพระเยซู เปรี ยบเทียบความตรงข้าม
ของธรรมชาติที่ชวั่ คราวของเงินกับคุณค่านิรันดร์ ของชีวติ ที่ได้รับความรอด
“บุ ค คลที่ โง่ เขลาดาเนิ นชี วิตเพื่ อปั จจุ บ นั เท่ า นั้นและใช้ค วามมัง่ คัง่ ส่ วนตัวเพื่ อ
ปั จจุบนั เท่านั้น บุคคลที่ฉลาดพิจารณาถึงอนาคตและใช้ความมัง่ คัง่ ส่ วนตัวเพื่อจะ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างเในอนาคต...”[884]
เหตุผลที่พระเยซูสอนบทเรี ยนนี้ดูเหมือนจะได้เป็ นชื่ อเสี ยงที่เห็นแก่เงินของพวกฟาริ สี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14;
20:47) การปฏิบตั ิน้ ีไม่ควรแสดงถึงคุณลักษณะของพวกสาวกของพระองค์
ความหมายโดยนัยของการเป็ นผู้รักขาในสวรรค์ 16:10-13
พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่ จะดึ งอี กสองบทเรี ยนจากค าอุ ปมาที่ พระองค์เพิ่งได้เล่ าไป บทเรี ย นหนึ่ งคื อ
ความส าคัญของความสัต ย์ซื่ อ ส าหรั บ ตัวแทนของพระเยซู อี ก บทเรี ย นหนึ่ งคื อ ความส าคัญ ของความ
จงรักภักดีที่ไม่แบ่งแยกต่อพระเยซู
16:10-12 ความน่าเชื่อถือไม่ข้ ึนอยูก่ บั จานวนที่ซ่ ึ งบุคคลหนึ่ งมีความรับผิดชอบต่อแต่ข้ ึนอยูก่ บั คุณลักษณะ
(เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:5) ความสัตย์ซื่อในการใช้เงินตอนนี้ แสดงถึงคุณลักษณะที่เชื่ อถือได้
ซึ่ งพระเจ้าจะให้รางวัลพร้ อมกับความรั บผิดชอบสาหรับความร่ ารวยมากขึ้ นในแผ่นดิ น
ของพระเจ้าในภายหลัง อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้กล่าวว่า “คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
มักจะ สัตย์ซื่อในของมากด้วย” แต่ “คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยมาก ก็ ซื่อสัตย์ในของมาก
ด้วย” บุคคลแห่งคุณลักษณะจะสัตย์ซื่อในทั้งสิ่ งเล็กน้อยและสิ่ งที่ใหญ่
ความไม่สัตย์ซื่อไม่ได้แค่แสดงถึ งความไม่น่าเชื่ อถื อแต่ความไม่ชอบธรรมอีกด้วย โดย
การใช้คาว่า “เงินทอง” บางทีพระเยซู ต้ งั ใจให้พวกสาวกที่จะรวมสิ่ งทางโลกทั้งหมดที่ซ่ ึ ง
ผูค้ นวางใจไม่ ใ ช่ แ ค่ เ งิ น สิ่ ง เหล่ า นี้ จะรวมถึ ง เวลาและความสามารถของบุ ค คลหนึ่ ง
นอกเหนือจากทรัพย์สมบัติของเขาหรื อของเธอ ถ้าพวกสาวกใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบไว้ในการ
ดูแลของพวกเขาในโลกอย่างสุ รุ่ยสุ ร่าย “ใครจะ” ให้ (“มอบแด่”) สิ่ งของของพวกเขาเอง

ที่ จ ะจัด การในสวรรค์แ ก่ พ วกเขา อย่า งเช่ น สิ ท ธิ อ านาจเหนื อ คนอื่ น เในแผ่น ดิ น ของ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:17)? คาถามเชิงโวหารตอบมันเอง พระเจ้าจะไม่ให้
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แม้ว่าบุคคลหนึ่ งอาจมีท้ งั พระเจ้าและเงิ นทอง กล่าวคือ ผูเ้ ชื่ อและแหล่งในโลกทั้งหลาย มันก็
เป็ นไปไม่ได้ที่จะ “รับใช้” ทั้งสอง ทั้งสองเรี ยกร้องความจงรักภักดีเต็มที่ (เปรี ยบเทียบ มธ.
6:24) ความรักที่มีต่อ “พระเจ้า” จะส่ งผลต่อเงินทองที่รับเอาที่สองในชี วิต อย่างกลับกัน
ถ้าบุคคลหนึ่งเอาเงินทองมาก่อน พระเจ้าสามารถมีที่สองเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 6:10)
ข้อเท็จจริ งนี้ ควรทาหน้าที่เป็ นคาเตือนต่อความไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและในฐานะคาเตือน
ต่อการเป็ นทาสโดยเงินทอง พระเยซู ทาให้เงินทองเป็ นบุคคลเพื่อจะพรรณนามันในฐานะ
คู่แข่งของพระเจ้า เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกสามารถรับใช้พระเจ้าและเงินทองได้ แต่พวก
เขาไม่สามารถเป็ น บ่ าว ในแง่ที่แท้จริ งที่สุดของคานั้นของ ทั้ง พระเจ้าและเงินทอง พวก
เขาสามารถเป็ นบ่าวของบุคคลหนึ่งได้เท่านั้น[885]
2. คาว่ ากล่ าวของพระเยซู ต่อพวกฟาริสีสาหรับความโลภของพวกเขา 16:14-31

พวกฟาริ สีผกู ้ าลังฟั งคาสั่งสอนของพระเยซู ต่อพวกสาวกของพระองค์ก็หวั เราะเยาะพระองค์ เพราะว่าพวก
เขาพยายามที่จะรับใช้ท้ งั พระเจ้าและเงินทอง (ข้อ 13) พวกเขาพยายามที่จะปรากฎตัวว่าเคร่ งศาสนาและ ณ
เวลาเดียวกันก็สะสมความมัง่ คัง่ ทั้งหมดที่พวกเขาสามารถสะสมได้ (เปรี ยบเทียบ 20:47) ดังนั้นพระเยซู
กล่าวถึงความโลภของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:2)
ความสาคัญของการจานนต่ อพระวจนะของพระเจ้ า 16:14-18
พระเยซูเริ่ มต้นการตอบสนองของพระองค์ต่อการปฏิเสธของพวกฟาริ สีถึงคาสอนของพระองค์โดยการชี้ ถึง
ความสาคัญของการจานนต่อพระวจนะของพระเจ้า
16:14-15

พระเยซู ว่ากล่ าวพวกผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์สาหรับความหน้าซื่ อใจคดของพวกเขา พวกเขา
สามารถที่จะอธิ บายการปฏิ บตั ิ ที่โลภของพวกเขาต่อพวกเขายิวจนถึ งความพึงพอใจของ
พวกเขาเองได้ บางทีพวกเขาให้เหตุผลว่าความมัง่ คัง่ ใดเที่พวกเขาสามารถสะสมได้ก็เป็ น
เครื่ องหมายแห่ ง พระพรของพระเจ้าเหนื อพวกเขา นี่ เป็ นการตี ความผิดโดยทัว่ ไปของ
ธรรมบัญญัติในสมัยของพระเยซูอย่างที่มนั เป็ นในสมัยของเรา การแสดงโอ้อวดของพวก
เขาเมื่อให้ทานอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของความหน้าซื่ อใจคดนี้ เช่นกัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:2-4)
แต่ พ ระเจ้า เป็ นพระผูพ้ ิ พ ากษาแท้ข องพวกเขา และพระองค์รู้ “ใจ” ที่ โลภของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 16:7; 1 พศด. 28:9; Ps. 7:10)

สิ่ ง ที่ หลายคนให้ก ารนับ ถื ออย่า งสู ง ส่ ง คื อการติ ดตามเงิ น นั่นเป็ นที่ รัง เกี ย จต่ อพระเจ้า
เพราะว่ามันเป็ นการนับถือรู ปเคารพ มันปล้นอนาคตของผูค้ นและมันดูถูกพระเจ้า ผูเ้ ดียว
ที่ควรค่าแก่การอุทิศตนสู งสุ ดของเรา พระเยซู อธิ บายประเด็นนี้ ดว้ ยคาอุปมาเรื่ องเศรษฐี
กับลาซารัสที่ตามมา (ข้อ 19-31) ค่านิยมของพวกฟาริ สีน้ นั ผิด สิ่ งที่สาคัญอย่างแท้จริ งและ
สิ่ งที่พวกเขาควรได้จดจ่อคือแผ่นดิ นของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้า แทนที่จะใช้
เงินเพื่อจะ “สร้างมิตรสหาย” (ข้อ 9) พวกฟาริ สี “เป็ นผูร้ ักเงิน”
16:16

ข้อพระคัมภีร์ฮีบรู ควรได้เป็ นความสาคัญหลักต่อพวกฟาริ สี ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นชี้ ถึงการเสด็จ
มาของพระเมสสิ ยาห์ ตั้งแต่ “ยอห์น” ผูใ้ ห้บพั ติศมาได้มาถึง ข่าวสารที่ท่านและพระเยซู
“ประกาศ” ก็คือว่าพระเมสสิ ยาห์ทรงปรากฎและ “แผ่นดินของพระเจ้า” ก็มาใกล้แล้ว ยุค
ใหม่ได้เริ่ มต้นด้วยการประกาศของยอห์นถึ งแม้ว่าไม่ใช่ แผ่นดิ นของพระเจ้า พวกฟาริ สี
ไม่นับถื อการประกาศนั้นและในการทาอย่างนั้นก็ได้ปฏิ เสธคาสอนของพันธสัญญาเดิ ม
แม้วา่ เพื่อนชาวยิวของพวกเขากาลังพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าไป (“แย่งชิ งกันเข้าไป”) “ใน”
แผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 13:24; 14:15; มก. 7:8-9)
ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู กล่าวบางสิ่ งที่คล้ายกันเกี่ ยวกับแผ่นดิ นของพระเจ้าในอี กโอกาส
หนึ่ งที่ ม ั ท ธิ ว บั น ทึ ก ก็ ไ ด้ ต้ ั ง ค าถามเกี่ ย วกั บ ความหมายของพระเยซู ที่ นี่ แ ละที่ นั่ น
(เปรี ยบเทียบ มธ. 11:12-13) ในมัทธิ ว ประเด็นของพระเยซู คือสิ่ งนี้ : พวกผูน้ าทางศาสนา
ชาวยิวกาลังพยายามที่จะนามาซึ่ งในแผ่นดิ นของพระเจ้าด้วยแนวทางแบบเนื้ อหนังของ
พวกเขาเอง ในขณะที่ปฏิ เสธที่จะยอมรับแนวทางของพระเจ้าที่ยอห์นและพระเยซู ป่าว
ประกาศ ในสถานการณ์ ก ารสอนอัน แตกต่ า งที่ ลู ก าบัน ทึ ก พระเยซู ก็ ก ล่ า วบางสิ่ ง ที่
คล้า ยกัน แต่ แ ตกต่ า งเล็ ก น้ อ ย ประเด็ น ของพระองค์ ใ นที่ นี่ ก็ คื อ ว่ า พวกยิ ว หลายคน
กระตือรื อร้นที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า แต่พวกผูน้ าทางศาสนากาลังกีดขวางพวก
เขาโดยการปฏิเสธยอห์นและพันธกิจของพระเยซู
“… บรรดาผูท้ ี่ บ ากบัน่ เข้า ไปในแผ่น ดิ น ของพระเจ้า นั้นอย่า งน้อ ยแล้วต้อ ง
กระตื อรื อร้ นมากเท่ า กับ ผูค้ นที่ รุน แรงแห่ ง ปาเลสไตน์ ผูพ้ ยายามที่ จะนามาซึ่ ง
แผ่นดิ นของพระเจ้าด้วยอาวุธ ในบริ บทนั้นเราอาจคิ ดถึ งผูค้ นเช่ นผูอ้ ารั ก ขาที่
ฉลาด”[886]

16:17

โดยไม่คานึ งถึ งมุมมองของพวกฟาริ สี พันธสัญญาเดิ มจะยืนหยัดในฐานะสิ ทธิ อานาจสุ ดท้าย
ข้อ 17 เป็ นการรั บ รองที่ ห นัก แน่ น อย่า งมากถึ ง การสงวนพระคัม ภี ร์ข องพระเจ้า ไว้
(เปรี ยบเทียบ มธ. 5:18) ความหมายโดยนัยก็คือว่าคาสอนของพระเยซูจะคงอยูเ่ ช่นเดียวกัน

16:18

ถัดไปพระเยซู อา้ งตัวอย่างของความใช้ได้ที่ต่อเนื่ องของพันธสัญญาเดิ มและการไม่นบั ถื อมัน
ของพวกฟาริ สี พระเจ้ายังคงได้คาดหวังและคาดหวังการจานนต่อพระวจนะของพระองค์
พวกฟาริ สีไม่ได้ยอมการล่ วงประเวณี แม้ว่าพวกเขาอนุ ญาตการหย่าร้ าง (ฉธบ. 24:1-4)
ฟาริ สีบางคนอนุ ญาตให้ผชู ้ ายที่จะหย่าภรรยาของเขาและจากนั้นก็แต่งงานใหม่กบั ผูห้ ญิง
อี ก คนหนึ่ งได้ แม้ว่ า พวกเขาส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ พิ เ ศษอย่ า งเดี ย วกัน แก่ ผู ้ห ญิ ง
[887] พระเยซู ประณามการประพฤติ เช่ นนั้นว่าเป็ นการละเมิ ดพระบัญญัติที่เจ็ด นี่ เป็ น
ตัวอย่างของพวกฟาริ สีที่แก้ตวั พวกเขาเองต่อหน้ามนุ ษย์แต่ไม่ถูกต้องต่อพระพักตร์ พระเจ้า
(ข้อ 15) พระเยซู ท้ งั ยืนยันและอธิ บายการเปิ ดเผยของพันธสัญญาเดิ ม ดังนั้นสาหรั บ
พวกฟาริ สีที่จะไม่นบั ถื อคาสอนของพระองค์เกี่ ยวกับเงิ นก็เท่ากับการปฏิ เสธการเปิ ดเผย
อีกอย่างหนึ่งของพระเจ้า
คาสอนนี้ในเรื่ อง “การหย่าร้าง” ส่ งเสริ มข้อความอื่นเที่พระเยซู กล่าวในหัวข้อเดียวกันใน
โอกาสอื่นเ (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:32; 19:9; มก. 10:11) เป็ นที่ชดั เจนว่า มัทธิ ว 19:9 และ
มาระโก 10:11 บันทึกเหตุการณ์การสอนเดียว มัทธิ ว 5:32 ปรากฎในบริ บทของคาเทศนา
บนภูเขา การอ้างอิงของลูกาสะท้อนถึงบริ บทที่สาม อย่างเช่นใน มาระโก 10:11 พระเยซู
ละเว้นอนุประโยคยกเว้นที่นี่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:32; 19:9) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์ไม่
ต้องการที่จะดึงความสนใจไปที่กรณี ยกเว้น เพราะว่าที่จะทาอย่างนั้นจะทาให้ประเด็นหลัก
ของพระองค์อ่อนแอกล่าวคือ ที่ ผคู ้ นไม่ควรหย่าร้ าง มัทธิ วรวมการอนุ ญาตของพระเยซู
ที่จะให้หย่าร้างเนื่ องจากการผิดประเวณี เพราะว่าหัวข้อของวิธีที่จะรับมือกับกรณี หย่าร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สัตย์ซื่อทางชีวติ สมรสเป็ นความสนใจที่เฉพาะต่อพวกยิว
“การประยุ ก ต์ใ ช้พ้ื นฐานต่ อ หน่ วยเล็ ก นี้ คื อที่ จะตอบสนองด้ว ยการเชื่ อฟั ง ต่ อ ข้อ เรี ย กร้ อ งของ
แผ่นดินของพระเจ้าสาหรับความสัตย์สุจริ ตทางจริ ยธรรม ไม่วา่ มันจะอยูใ่ นวิธีที่เรารับมือกับแหล่ง
ต่างเของเราหรื อวิธีที่เราเข้าหาชีวติ สมรสของเรา”[888]

คาอุปมาเรื่องเศรษฐี กบั ลาซารัส 16:19-31
ในคาอุ ปมานี้ เศรษฐี และพวกพี่น้องของเขาผูไ้ ม่ได้ฟังโมเสสและพวกผูเ้ ผยพระวจนะ (ข้อ 29-31) เป็ น
ตัวแทนของพวกฟาริ สี (ข้อ 16-17) พวกฟาริ สีเชื่อในชีวติ ในอนาคตและการพิพากษาที่กาลังมา แต่อย่างเช่น
เศรษฐี น้ นั พวกเขาไม่ได้อนุ ญาตให้ความเชื่ อถื อเหล่านั้นที่จะขัดขวางพวกเขาไว้จากการติดตามความมัง่ คัง่
ในปัจจุบนั (ข้อ 14) พระเยซูป่าวประกาศว่าแม้กระทัง่ การเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์จะไม่เปลี่ยนพวกเขา
. (ข้อ 31) คาอุปมานี้ยนื ยันคาสอนของพระเยซูในเรื่ องการพลิกกลับของชะตาในอนาคตอีกด้วย (1:53; 6:2026; 12:16-21; 13:30; 14:11) และข้อเท็จจริ งที่ว่าการตัดสิ นใจในปั จจุบนั กระทบต่อจุดหมายในอนาคต
สาหรับผูท้ ี่รอดและผูท้ ี่ไม่รอด

เรื่ องราวของรั บบี เกี่ ยวกับการที่ อบั ราฮัมส่ งเอลี เอเซอร์ (“พระเจ้าทรงเป็ นการช่ วยเหลื อของข้าพเจ้า ”) ผู้
อารั ก ขาของเขาซึ่ ง ลาซารั ส เป็ นรู ป แบบกรี ก ของชื่ อนั้นไปยัง เมื องโสโดมเพื่ อจะทดสอบความเอื้ อเฟื้ อ
เผือ่ แผ่ของพลเมืองอาจเป็ นที่มาของคาอุปมานี้ [889] พระเยซู อาจได้สร้างคาอุปมาของพระองค์บนเรื่ องนั้น
ซึ่ งอยูน่ อกเหนือพระคัมภีร์แต่บางทีเป็ นข้อเท็จจริ งหรื อแค่เรื่ องที่แต่งขึ้น
16:19-21 พระเยซู เริ่ มต้นคาอุปมานี้ โดยการแนะนาตัวละครหลักสองคน พระองค์นาเสนอ “เศรษฐี” ว่า
ดาเนิ นชี วิตอย่างเห็นแก่ตวั ใน “ความยอดเยี่ยม” แห่ งความหรู หราและการยินดีในความมัง่
คัง่ ทางโลกในปั จจุบนั ของเขา (เปรี ยบเทียบ 16:1, 13) คนมัง่ คัง่ อย่างมากเท่านั้นแห่ งสมัย
ของพระเยซู สามารถจัดหาการแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้า “สี ม่วง” ราคาแพงที่พวกกษัตริ ยส์ วมใส่
เศรษฐีน้ นั มีชุดชั้นในที่ดีที่สุดที่ทาจาก “ผ้าป่ านเนื้อดี” อีกด้วย
“เสื้ อผ้าสี ขาวภายใต้เสื้ อคลุมสี ม่วง นี่เป็ นเครื่ องหมายของความมัง่ คัง่ ที่สุด” [890]
“สถานที่ บ างแห่ ง ในเมื อ งใหญ่ มี ชี วิ ต ชี ว าและกระโดดโลดเต้น จริ ง เในเวลา
กลางคืน หากคุ ณต้องการเห็ นซอมบี้ และคนตายจานวนมากให้มองหาหนึ่ งใน
ไนท์คลับเหล่ านี้ นัน่ คือที่ ที่คุณจะพบพวกเขา พวกเขากาลังตี กลอง เล่นดนตรี
เสี ยงดัง ทาจังหวะ ดื่มทุกอย่างที่พวกเขาสามารถดื่มได้ และเสพยาสุ ดขีดเพราะว่า
พวกเขาตายแล้วและต้องการที่จะมีชีวติ อยู”่ [891]
ในอี ก ด้า นหนึ่ ง “ลาซารั ส ” นั้นยากจน ไร้ ค วามสามารถ ขอทาน เป็ นโรค หิ ว โหย ไม่
สะอาดและเป็ นที่ ดูถูก การบรรยายเหล่ า นี้ จดั ตั้งเวที สาหรั บการพลิ กกลับที่ น่าทึ่ งใจใน
สภาพของชายสองคนนี้ ที่ตามมา (ข้อ 22-24) เป็ นที่ชดั เจนว่าเศรษฐี ไม่ได้นบั ถื อคาสอน
ของพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ที่ ว่ า คนอิ ส ราเอลควรเอาใจใส่ ค นยากจนท่ า มกลางพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ สภษ. 14:21; 19:17; 21:13; 28:27)
ข้อเท็จจริ ง ที่ ว่าพระเยซู ต้ งั ชื่ อคนขอทานและไม่ใ ช่ เศรษฐี พูดเป็ นนัย เรื่ องความส าคัญที่
ใหญ่กว่าของลาซารัส เขาไม่ใช่นอ้ งชายของมารี ยแ์ ละมารธา (ยน. 11) นี่เป็ นคาอุปมาเดียว
ที่พระเยซู สอนที่ซ่ ึ งพระองค์ต้ งั ชื่ อหนึ่ งในตัวละคร ข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระเยซู อา้ งอิ งถึ งชื่ อ
ของเขาก็ไม่จาเป็ นต้องหมายถึงว่าเขาเป็ นบุคคลจริ ง อย่างไรก็ตาม เขาอาจได้เป็ น [892] สิ่ ง
อื่นเเกี่ยวกับเรื่ องราวนี้บ่งบอกว่านี่เป็ นคาอุปมาที่ได้แต่งขึ้นเป็ นแบบฉบับ
“การตั้งชื่ อคนยากจนว่าเป็ นลาซารั สและความล้มเหลวที่จะตั้งชื่ อเศรษฐี ทาให้
ระดับของความห่วงใยที่มีต่อคนยากจนนั้นเป็ นส่ วนตัว ในขณะที่ก็ทาให้ชดั เจนว่า
เศรษฐี เป็ นบุ ค คลที่ เป็ นตัวแทน พระเจ้าเอาใจใส่ บุค คลที่ ยากจนแต่ ละคนและ

ตระหนักถึ งสภาพเลวร้ายของพวกเขาอย่างเต็มที่ เศรษฐีสามารถเป็ นคนมัง่ มีคน
ใดก็ได้”[893]
ลาซารั ส เป็ นชื่ อโดยทัว่ ไปซึ่ ง เป็ นความเท่ าเที ย มของค าฮี บรู เอลี เอเซอร์ ที่หมายถึ ง “ผูท้ ี่
พระเจ้าได้ช่วยเหลื อ” อับราฮัมที่ถูกอ้างอิงถึ งในคาอุปมานี้ ก็มีคนใช้ที่ชื่อเอลีเอเซอร์ ผซู้ ่ ึ ง
เป็ นคนต่างชาติอย่างชัดเจน (ปฐก. 15:2) ข้อเท็จจริ งนี้ ได้นานักศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ บาง
คนที่ จะแสวงหาการตีค วามที่ มาจากประสบการณ์ ของอับราฮัม [894] นัก เขี ย นเช่ นนั้น
คนหนึ่ งสรุ ปว่าพระเยซู กาลังสอนว่าการพิพากษาที่รุนแรงจะมาเหนื อพวกยิวถ้าพวกเขา
ล้มเหลวที่ จะกลับใจใหม่[895] อย่า งไรก็ตาม การเชื่ อมโยงต่ างเกับ ประวัติศาสตร์ ของ
อับ ราฮัม ดู เ หมื อ นคลุ ม เครื อ จนผูฟ้ ั ง ของพระเยซู คงได้พ ลาดการเชื่ อมโยงเหล่ า นั้น ไป
ธรรมเนี ยมได้ให้ชื่อดิ เวสที่เป็ นคาละตินสาหรับ “ร่ ารวย” กับเศรษฐี น้ นั แต่ไม่มีพ้ืนฐาน
สาหรับสิ่ งนี้ในตัวบท[896]
“การให้ ชื่ อแก่ ล าซารั ส ช่ วยท าให้ เ ขาเป็ นส่ ว นตัว และการบรรยายถึ ง สภาพที่
น่ า สงสารของเขากระตุ ้น ผูอ้ ่ า นที่ จะเห็ นอกเห็ นใจเขาและที่ จะประณามความ
แข็ ง กระด้า งของเศรษฐี มัน ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารมัง่ คัง่ แต่ ค วามแข็ ง กระด้า งนี้ ต่ อ คน
ยากจนที่ทนทุกข์ซ่ ึ งถูกประณามในคาอุปมานี้”[897]
ที่ลาซารัสนอนท่ามกลาง “สุ นขั ” ที่ไม่สะอาดเน้นถึ งสภาพที่น่าสังเวชของเขา สุ นขั ที่มา
และเลียแผลของเขาคงได้ทาให้แย่ลงไม่ใช่ทาให้บรรเทา[898]
16:22-24 ข้อเหล่านี้บรรยายถึงจุดหมายทั้งสองของพวกเขาซึ่ งแตกต่างอย่างที่ชีวิตของพวกเขาในโลกที่ได้
เป็ นมา “พวกทูตสวรรค์” ช่วยเหลือพระเจ้าด้วยการเอาใจใส่ มนุ ษย์ (ฮบ. 1:14) พวกเขาคุม้
กัน วิ ญ ญาณของลาซารั ส “ไปยัง อกของอับ ราฮัม ” ส่ ว นเศรษฐี ป ระสบกับ การฝั ง โดย
ปราศจากเกียรติจากสวรรค์ ประเด็นก็คือการเอาใจใส่ ที่พระเจ้าทุ่มเทแก่ลาซารัส ข้าพเจ้า
คิ ดว่ามันปลอดภัยที่ จะทึ กทักเอาว่าพวกทูตสวรรค์คุม้ กันผูเ้ ชื่ อเข้าไปในสวรรค์เมื่ อใดก็
ตามที่พวกเขาตายไป อย่างที่พวกเขาทาที่นี่สาหรับลาซารัส พระเยซูพรรณนาถึงลาซัสใน
อกของอับ ราฮัม ที่ ชื่ น ชมงานเลี้ ยงของพระเมสสิ ย าห์ ใ นอนาคตในแผ่ น ดิ น ยุ ค พัน ปี
(เปรี ยบเทียบ 13:28-29) ก่อนหน้านั้นเศรษฐีได้ชื่นชมงานเลี้ยง ใขณะที่ลาซารัสได้ขอทาน
เศษอาหารจากโต๊ะของเขา (ข้อ 21) แต่ตอนนี้โต๊ะได้เปลี่ยนไปแล้ว
ภาพของอกของอับราฮัมแสดงถึ งที่แห่ งความมัน่ คง การสามัคคีธรรมในทางพระเจ้ากับ
ผูเ้ ชื่ อของพันธสัญญาเดิ ม และเกี ยรติ “เฮเดส” เป็ นชื่ อโดยทัว่ ไปส าหรั บ ที่ แห่ ง วิญญาณ
ที่จากไป (เปรี ยบเทียบ 10:15) และมันเป็ นความเท่าเทียมของคาฮีบรู ชี โอล อย่างไรก็ตาม

ในพันธสัญญาใหม่ เฮเดสอ้างอิงถึงที่อยู่ของคนตายที่ไม่ได้รับความรอด ก่ อน การเป็ นขึ้น
จากตายและการถูกประณามของพวกเขา ณ พระที่นงั่ ใหญ่สีขาว (วว. 20:11-15)
“เกเฮนน่ า ” เป็ นที่ ที่ แ ตกต่ า งและบางครั้ งอ้า งอิ ง ถึ ง บึ ง ไฟ ซึ่ งเป็ นจุ ด หมายสุ ดท้า ยของ
ผู ้ไ ม่ เ ชื่ อ ทุ ก คนหลัง จากพระที่ นั่ ง ใหญ่ สี ข าว (12:5) ณ การเริ่ มต้น ของแผ่ น ดิ น ของ
พระเมสสิ ย าห์ ผูไ้ ม่ เ ชื่ อ เท่ า นั้น จะอยู่ใ นเฮเดส เนื่ องจากว่า พระเจ้า จะท าให้ธ รรมิ ก ชน
ทุก คนของพันธสั ญญาเดิ ม รวมถึ ง ลาซารั ส นั้นเป็ นขึ้ น (อสย. 26:19; ดนล. 12:2)
“เมืองบรมสุ ขเกษม” (23:43; 2 คร. 12:4) เป็ นการใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพสาหรับการทรงสถิตของ
พระเจ้า ซึ่ งเป็ นที่ที่วิญญาณของผูเ้ ชื่ อทุกคนจะไปโดยไม่คานึ งถึงว่าเมื่อใดที่พวกเขาตาย
ไปจนกระทัง่ การเป็ นขึ้ นจากตายของร่ างกายของพวกเขา [899] มันเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่
แห่งวิญญาณที่จากไป
“มันจะช่ วยเราเข้าใจคาอุปมานี้ ถา้ เราตระหนักว่าชี โอลหรื อเฮเดส (ที่แปลว่านรก
ในพันธสัญญาใหม่) ถู กแบ่ง ออกเป็ นสองส่ วนคื อ เมืองบรมสุ ขเกษม (ซึ่ งถู ก
เรี ยกว่าอกของอับราฮัมในคาอุปมานี้ ) และที่แห่ งการทรมาน เมืองบรมสุ ขเกษม
ว่างเปล่าเมื่อพระคริ สต์ได้พาผูเ้ ชื่ อของพันธสัญญาเดิมไปกับพระองค์ ณ การเสด็จ
สู่ สวรรค์ของพระองค์ (ดู อฟ. 4:8-10) ที่แห่ งการทรมานจะส่ งมอบผูห้ ลงหาย
สาหรับการพิพากษา ณ พระที่นงั่ ใหญ่สีขาว (ดู วว. 20:11-15) ทุกคนที่ยืนอยู่ ณ
การพิ พ ากษานี้ ก็ ห ลงหาย และพวกเขาจะถู ก ทิ้ ง ไปยัง บึ ง ไฟซึ่ งเป็ นความตาย
ครั้งที่สอง”[900]
สาหรับเศรษฐี เฮเดสเป็ นที่แห่ ง “การทรมาน” เขาสามารถเห็นคนชอบธรรม “แต่ไกล” แต่
ไม่สามารถละเฮเดสไปเพื่อจะร่ วมกับพวกเขาได้ การเปิ ดเผยนี้ โดยพระเยซู คริ สต์ปฏิ เสธ
หลัก ค าสอนของ “การนอนหลับของวิญญาณ” คื อทฤษฎี ที่ ว่า เมื่ อผูค้ นตายไป พวกเขา
ก็ไร้สติ
“ถ้าเมื่อส่ วนต่างเของร่ างกายถูกเคลื่อนย้าย [ถูกตัดออก] เรายังคงเชื่ อว่าเรามีแขน
และขาเหล่านั้นและรู ้ สึกเจ็บปวดในพวกมัน เหตุ ใดวิญญาณที่ถูกปลดออกจึงไม่
สามารถด ารงอยู่ ไ ด้ และรู้ สึ กความรู้ สึ กสั ม ผัส ถึ ง ระบบเกี่ ย วกั บ ร่ างกาย
ซึ่งมันถูกแยกออกอย่างชัว่ คราว?[901]
เศรษฐี ได้ออ้ นวอนต่ออับราฮัมที่จะ “ส่ งลาซารัส” มาหยิบยื่น “ความเมตตา” บางอย่างแก่
เขา การกล่ าวของเขา “อับราฮัมบิดาเจ้าข้า ” โดยทัว่ ไปแล้วเป็ นที่นับถื อสาหรั บคนยิว

(เปรี ยบเทียบ 3:8; ยน. 8:39) อย่างไรก็ตาม การอ้อนวอนของเศรษฐี ต่อการเชื่ อมโยงทาง
เชื้อชาติของเขากับบิดาของพวกยิวก็ไร้ประสิ ทธิ ภาพ
ข้อเท็จจริ งนี้ ควรได้เตื อนพวกฟาริ สีที่ฟังอยู่ที่จะไม่พ่ ึงพามรดกแบบชาวยิวของพวกเขา
เพื่อจะรับพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า[902] เศรษฐียงั คงมองลาซารัสในฐานะ บ่ าว
ผูส้ ามารถ ช่ วยเขา ได้ แทนที่จะเป็ นในฐานะคนที่เท่าเทียมกัน การพิพากษาของเขาไม่ได้
นาเขาที่จะกลับใจจากความเห็นแก่ตวั ของเขา แม้กระทัง่ ในความตาย! เป็ นที่ ชัดเจนว่า
แนวคิดสมัยใหม่มากมายเกี่ยวกับนรกสื บย้อนกลับไปสู่ คาอุปมานี้ได้[903]
“จงสังเกตสองสิ่ งที่นี่: ผูห้ ลงหายไปยังที่แห่ งการทรมานที่มีสติ ยิ่งกว่านั้น ผูค้ น
รู ้จกั ซึ่ งกันและกันหลังจากความตาย เราไม่สูญเสี ยอัตลักษณ์ของเรา”[904]
16:25-26 ชื่อเรี ยก “ลูกเอ๋ ย” หรื อ “บุตรชายเอ๋ ย” (คากรี ก เทคนอน) เป็ นชื่ อเรี ยกที่นุ่มนวลที่แสดงออกถึ ง
ความเมตตาสงสารสาหรับเศรษฐีในความทุกข์ยากของเขา (เปรี ยบเทียบ 15:31) การย้ า
เตื อนของอับราฮัมถึ งความสะดวกสบายแต่ก่อนของเศรษฐี ไม่ใ ช่ ความพยายามที่ จะให้
เหตุผลถึ ง “การทรมาน” ในปั จจุบนั ของเขา พระเจ้าไม่ได้พิพากษาเขาไปสู่ การทรมาน
เพราะว่าเขาได้สะดวกสบายมาก่อนเพียงแค่จะทาให้สิ่งต่างเสมดุล มันย้ าเตือนเศรษฐีน้ นั
ถึงเหตุผลที่เขาอยูใ่ นการทรมานในตอนนี้ เขาได้เลือกชี วิตแห่ งความสะดวกสบายส่ วนตัว
มากกว่าชีวติ แห่งความจงรักภักดีต่อพระวจนะของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 12:21)
“การเปรี ยบเทียบให้เหตุผลที่จะทึกทักเอาว่าในสภาพที่ถูกปลดออกชี วิตทั้งหมด
ในโลกจะอยู่ต่อหน้าวิญญาณในความคิด ถ้อยคาและการกระทาทั้งหมดของมัน
เหมือนกับแผนที่ของการเดินทางในอดีตที่อยูต่ ่อหน้าคนเดินทาง”[905]
บาป ของเขาไม่ใช่ที่วา่ เขาได้ทาบางสิ่ งที่แย่ แต่ที่วา่ เขาไม่ได้ทาสิ่ งใดเมื่อเขาควรได้ทาบาง
สิ่ งที่ดี ยิง่ กว่านั้น มันก็สายเกินไปสาหรับการกลับใจใหม่ จงสังเกตว่าไม่มีขอ้ เสนอแนะถึง
พื้นที่ ตรงกลางระหว่างเฮเดสและอกของอับราฮัม ไม่มีส ถานล้างบาปผูต้ าย[906] ที่จริ ง
พระเยซูสอนว่า “เหวใหญ่” “ตั้งขวางอยู”่ ระหว่างสองที่ซ่ ึ งไม่สามารถข้ามไปได้
“การข้า มจากบริ เ วณหนึ่ ง ไปยัง อี ก บริ เ วณหนึ่ ง ก็ เ ป็ นไปไม่ ไ ด้ ในอี ก นัย หนึ่ ง
เศรษฐีน้ นั ได้ประสบกับการพิพากษาถาวร”[907]
ลาซารั ส เป็ นหนึ่ ง ในบรรดาคนที่ ย ากจนและเป็ นง่ อ ยผูไ้ ด้ต อบสนองต่ อ การเชิ ญ ของ
พระเยซู และได้มาเป็ นผูเ้ ชื่อ (เปรี ยบเทียบ 4:18; 14:13, 21) เฮเดสไม่ใช่ แค่เป็ นจริ งและ
น่ากลัวเท่านั้นแต่มนั สุ ดท้ายอีกด้วย[908]

“… เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ลงไปยังเฮเดสหลังจากการถูกตรึ งที่กางเขน
ของพระองค์ พระองค์ได้เข้าไปในส่ วนของเมืองบรมสุ ขเกษม ทาให้มนั ว่างเปล่า
และพาทุกเคน [ที่นนั่ ] ไปยังพระพักตร์ ของพระเจ้า ไม่มีใครครอบครองส่ วนของ
เมื อ งบรมสุ ขเกษมของเฮเดสในทุ ก วัน นี้ ส่ ว นเดี ย วของเฮเดสที่ ย ัง คงถู ก
ครอบครองคือที่แห่งการทรมานที่ที่ผไู ้ ม่เชื่อจะไปเมื่อพวกเขาตายไป”[909]
16:27-31 เศรษฐีห่วงใยพี่นอ้ งของเขาอย่างจริ งใจไหม หรื อเขากาลังบ่งบอกอย่างอ้อมค้อมว่าเขาไม่ได้รับ
การเตือนที่เพียงพอถึ งการพิพากษาที่กาลังมาไหม? ข้าพเจ้ามีแนวโน้มที่จะชอบแรงจูงใจ
อันแรก
“เพื่อนเอ๋ ย ถ้าผูห้ ลงหายสามารถกลับมาได้ พวกเขาคงจะประกาศข่าวประเสริ ฐแก่
เรา”[910]
เป็ นที่ชดั เจนว่าคาพยานของพันธสัญญาเดิม (ข้อ 16) ก็โน้มน้าวกว่าคาพยานใดเจากบุคคล
ที่อาจกลับมาหาผูท้ ี่มีชีวิตด้วยข่าวสารจากเฮเดส ข้อความนี้ ประณามพวกฟาริ สีที่กาลังฟั ง
พระเยซู แต่ได้ลดความสาคัญของการเปิ ดเผยของพันธสัญญาเดิ มเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์
และได้ขอหมายสาคัญมากขึ้นจากพระเยซู (11:16) ยิง่ กว่านั้นมันบ่งบอกอย่างหนักแน่นว่า
พวกเขาจะไม่เชื่ อในพระเยซู แม้กระทัง่ พระองค์ จะ เป็ นขึ้นจากตาย (เปรี ยบเทียบ 9:22;
11:29-30; 13:32)
“การใช้หลักของการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ไม่ใช่ ที่จะ โน้ มน้ าว ผูค้ นถึงความจริ ง
โดยการแทนที่พระคัมภีร์ แต่ที่จะ ยืนยัน ความจริ งของพระคัมภีร์”[911]
คาพยานของพระคัมภีร์น้ นั มีพลังเพราะว่านัน่ คือสิ่ งที่พระเจ้าได้เลือกที่จะใช้เพื่อจะนามาซึ่ ง
การโน้มน้าวถึ งความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 4:12) พวกทูตสวรรค์ได้
ปรากฎต่ อผูค้ นในสมัย ของพันธสั ญญาเดิ ม แต่ ผูค้ นที่ ใ จแข็ง กระด้า งไม่ ไ ด้เชื่ อพวกเขา
เช่นกัน (ปฐก. 19:14) เป็ นที่ชดั เจนว่าผูค้ นในเฮเดสมีความห่วงใยสาหรับผูห้ ลงหายในโลก
แต่พวกเขาไม่สามารถทาอะไรเกี่ยวกับมันได้
“มีความหมายโดยนัยที่วา่ สถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจของเศรษฐีน้ นั ไม่ใช่เนื่ องจาก
ความร่ ารวยของเขา (แท้จ ริ ง แล้ ว อับ ราฮัม ก็ ร่ ารวย) แต่ เ นื่ อ งจากการละเลย
พระคัมภีร์และคาสอนของพระคัมภีร์ของเขา แต่เศรษฐีน้ นั ไม่เห็นด้วย เขารู ้วา่ เขา
ได้ตอบสนองต่อการมีพระคัมภีร์อย่างไร”[912]

ไม่นานหลังจากคาสอนนี้ พระเยซู ก็ ได้ ทา ให้ใครคนหนึ่ งเป็ นขึ้นจากตายผูเ้ ป็ นพยานถึ ง
อัตลักษณ์ ของพระองค์คือ ลาซารัสอีกคนหนึ่ ง การตอบสนองของพวกฟาริ สีคืออะไร?
พวกเขาไม่ได้เชื่ อในพระเยซู แต่พยายามที่จะฆ่าทั้งพระเยซู และลาซารัส (ยน. 11:45-53;
12:10-11) บางทีนี่คือกุญแจสู่ เหตุผลที่พระเยซูให้ชื่อ “ลาซารัส” แก่คนยากจนในคาอุปมานี้
บางทีพระองค์ตอ้ งการให้พวกฟาริ สีที่จะระลึกถึงบทเรี ยนเกี่ยวกับ “ลาซารัส” ในคาอุปมานี้
เมื่อเวลาต่อมาพระองค์ได้ทาให้ ลาซารั ส อีกคนหนึ่งได้เป็ นขึ้นจากตาย!
ข้อเหล่านี้ ควรเตือนเราถึ งการตั้งความหวังอย่างมากไว้ที่หมายสาคัญและการอัศจรรย์เพื่อ
จะชักชวนผูค้ นให้เชื่อในพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ยน. 10:41-42) พระวจนะของพระเจ้าเป็ น
พยานที่โน้มน้าวถึ งพระองค์มากกว่าการอัศจรรย์ใดเ นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าการอัศจรรย์น้ นั
ไร้คุณค่า พระเจ้าใช้การอัศจรรย์เพื่อจะยืนยันพยานของพระคัมภีร์ในอดีตและพระองค์อาจ
ทาเป็ นบางโอกาสในทุ กวันนี้ แต่พระคัมภี ร์เป็ นเครื่ องมือหลักของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในการนาผูค้ นไปสู่ การกลับใจใหม่ (เปรี ยบเทียบ ยน. 16:7-15)
คาสอนนี้เกี่ยวกับ ความโลภ เตือนทั้งพวกสาวกและพวกฟาริ สี ทั้งสองกลุ่มควรที่จะรับใช้พระเจ้าในฐานะ
ผูร้ ับใช้ที่ สัตย์ซื่อแทนที่จะรับใช้เงิ นทอง[913] เราควรระวัง ถึ งความเป็ นไปได้ของการไม่เชื่ อพระคัมภี ร์
และลดความสาคัญของมัน ถ้าเราทาให้เงินทองเป็ นพระของเราอย่างที่พวกฟาริ สีทา
“อะไรคือประเด็นของเรื่ องเล่านี้ ในการประยุกต์ใช้ของมันต่อชายที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากาลัง
กล่าวต่อ? หนึ่ ง พระองค์กาลังแสดงให้เห็ นถึ งความสาคัญของการใช้ที่ถูกต้องของสิ ทธิ พิเศษใน
ชีวติ นี้ ที่คือชายที่ไม่ได้สร้างมิตรสหายโดยวิธีของเงินทองของความไม่ชอบธรรม”[914]
“สองหัวข้อก็ครอบคลุ ม: แนวคิดเกี่ ยวกับการประเมินของพระเจ้าในชี วิตหลังจากความตายและ
ความแข็งกระด้างของใจที่ไม่สามารถถูกพิชิตได้โดยแม้กระทัง่ การเป็ นขึ้นจากตาย”[915]
“การสนทนาจากชีวติ หลังจากความตายในพระคัมภีร์ตอนนี้เปิ ดเผยถึงเรื่ องชุ ดของความจริ งที่สาคัญ
ที่ทาหน้าที่เป็ นการแก้ไขต่อหลักคาสอนสมัยใหม่ที่ผิดเ (1) มีความมีสติทนั ทีหลังจากความตาย
ดังนั้นการนอนหลับของวิญญาณไม่ได้ถูกสอนในพระคัมภีร์ (2) จุดหมายหลังจากความตายนั้น
เปลี่ ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้นไม่มีสถานล้างบาปผูต้ ายหรื อโอกาสที่สองแห่ งความรอดหลังจากความ
ตาย (3) ไม่มีใครสามารถสู ญเสี ยหรื อได้รับความรอดหลังจากความตาย การตัดสิ นใจของชี วิตนี้ ก็
สุ ดท้ายและเป็ นการชี้ ขาด (4) การพิพากษาที่กาหนดจุดหมายนิ รันดร์ ของไม่ว่าการทรมานหรื อ
พระพรก็ยุติธ รรม (5) หมายสาคัญไม่ ควรถู กแสวงหาในฐานะสิ่ งแทนพระวจนะของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นพื้นฐานที่เพียงพอเดียวสาหรับความเชื่อ (16:29; ดู รม. 10:17)”[916]

ซ. คาเตือนของพระเยซู เกี่ยวกับการกระทาและท่ าทีของพวกสาวก 17:1-19
พระเยซูได้สอนพวกสาวกมาตลอดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่ งที่มนุษย์ยกย่องอย่างสู งส่ งแต่ที่ซ่ ึ งพระเจ้ามองว่า
น่ารังเกียจกล่าวคือ การติดตามเงิน (16:15) โดยการติดตามเงินอย่างหน้าซื่ อใจคดนั้น พวกฟาริ สีได้ทาให้
เพื่อนชาวยิวหลายคนของพวกเขาหันไปจากพระเยซู (11:52) ตอนนี้ พระเยซู เตือนพวกสาวกเกี่ยวกับความ
เป็ นไปได้ของการกระทาและท่าทีที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาเอง
1. การป้องกันบาปและการฟื้ นฟูคนบาป 17:1-4
17:1-2

การเกริ่ นนา “และ” (เด ในตัวบทกรี กซึ่ งไม่ได้แปลในฉบับ NIV) บ่งชี้ ถึงการเชื่ อมโยงทาง
ตรรกะกับสิ่ งที่มาก่อน “มันหลีกเลี่ยงไม่ได้” ว่าพวกสาวกหน่ วงเหนี่ ยวความคืบหน้าฝ่ าย
วิญญาณของคนอื่นเบางโอกาสเพราะว่าไม่มีใครในท่ามกลางเราที่สมบูรณ์แบบ อย่างไร
ก็ตาม นัน่ ไม่ได้แก้ตวั ถึงความรับผิดชอบส่ วนตัวเมื่อใครคนหนึ่ งเป็ นเหตุให้อีกคนหนึ่ งที่
จะสะดุ ดไปสู่ บาปหรื อการเลิ กเชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 11:52) มันเป็ นความผิดที่รุนแรงที่จะ
ขัดขวางความคืบหน้าของผูเ้ ชื่ อที่ไม่เติบโตฝ่ ายวิญญาณผูซ้ ่ ึ งพระเยซู กล่าวถึงที่นี่วา่ เป็ นเด็ก
(เปรี ยบเทียบ มธ. 18:6) “วิบตั ิ” ทาให้ระลึกถึงการประณามของพระเยซู ที่มีต่อพวกฟาริ สี
ใน 6:24-26 มันบ่งบอกถึงความรุ นแรงของความผิดนี้

17:3-4

พระเยซู ดาเนิ นการจากการเตือนถึ ง การนาผูค้ นไปสู่ บาป สู่ หัวข้อของการช่ วยเหลื อบรรดา
ผูท้ ี่ลม้ ลง ความรับผิดชอบของสาวกในกรณี เช่ นนั้นมีสองอย่างคื อ การเตือนสติคนบาป
และการยกโทษที่ใจกว้างของผูท้ ี่สานึกผิด (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:12; 18:15, 21-22)
“คากล่าวนี้ ห้ามอย่างเป็ นนัยถึงการพยาบาลความไม่พอใจและการวิจารณ์ผทู ้ าผิด
ข้างหลังหลังของเขา”[917]
2. ท่าทีของพวกสาวกต่ อหน้ าทีข่ องพวกเขา 17:5-10

อีกครั้งหนึ่งพระเยซูติดตามคาสั่งสอนด้วยตัวอย่างประกอบ
ความสาคัญของการวางใจพระเจ้ า 17:5-6
17:5

ลูกาอ้างอิงถึงสาวกสิ บสองคนในฐานะ “พวกอัครทูต” ที่นี่บางทีเพื่อจะเน้นถึงความสาคัญของ
คาสอนนี้ สาหรับผูน้ าที่เป็ นสาวก เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกอัครทูตสรุ ปว่าการเข้าหาที่ใจกว้าง
สู่ การยกโทษจะเรี ยกร้อง “ความเชื่อ” ในพระเจ้ามากกว่าที่พวกเขามี พวกเขาจะต้องเชื่ อว่า
พระเจ้าสามารถเปลี่ยนใจของบุ คคลแม้ว่าเขาไม่ได้ให้หลักฐานของการสานึ กผิดแท้โดย

การทาบาปอย่างซ้ าเและจากนั้นก็ทาการกล่าวสารภาพการกลับใจใหม่อย่างซ้ าเ พวกเขา
จะต้องมีความมัน่ ใจในพระเจ้าที่จะดาเนินชีวติ ในแนวทางนี้มากกว่าที่พวกเขาได้มี
“นี่เป็ นเหตุการณ์เดียวที่ซ่ ึ ง การปฏิ บัติการฝ่ ายวิญญาณเหนือวิญญาณของพวกเขา
ได้ถูกเรี ยกร้องจากพระคริ สต์โดยสาวกสิ บสองคน การอธิ ษฐานที่เกี่ยวข้องกันและ
สู งกว่าได้ถูกนาเสนอมาก่อนโดยบุคคลหนึ่งพร้อมกับโอกาสที่เล็กกว่ามาก (ดู มก.
9:24.)”[918]
17:6

พระเยซู หนุ นใจพวกสาวกโดยการย้ าเตือนพวกเขาว่าการวางใจเล็กน้อยในความสามารถของ
พระเจ้าเท่านั้นสามารถส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่าเชื่ อได้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 17:20;
21:21; มก. 11:23) “เมล็ดมัสตาร์ ด” เป็ นที่เลื่องลือว่ามีขนาดเล็ก (เปรี ยบเทียบ 7:13) ต้น
หม่อนโตที่จะสู งเท่ากับ 35 ฟุตและยากที่จะถอนราก[919]
“ณ เวลาปั จจุบนั ต้นหม่อนดา (ซิ คามีน [คากรี ก สุ คคามินอย ที่นี่) และต้นหม่อน
ขาว (ต้นมะเดื่อ [คากรี ก สุ คโคโมรี อัน 19:4]) มีในปาเลศไตน์. … ต้นไม้ท้ งั สอง
แตกต่างจากต้นมะเดื่อของอังกฤษ”[920]
“ภาพของต้นซิ คามิ นที่ หยัง่ รากอย่า งครอบคลุ มที่ ดูเหมื อนถู ก ทอดสมอไว้อย่า ง
แข็งแกร่ งในดิน ต้นหม่อนสี ดานี้ ได้รับการหล่อเลี้ ยงอย่างดีจนมันสามารถมีชีวิต
อยูไ่ ด้จนถึงหกร้อยปี ” [921]
การตอบสนองนี้ โดยพระเยซู เที ยบเท่ากับการบอกพวกสาวกว่าพวกเขาไม่จาเป็ นต้องมี
ความเชื่อที่มากขึ้น พวกเขาจาเป็ นต้องใช้ความเชื่อที่พวกเขามี
“ค านี้ ของพระเยซู ไ ม่ ไ ด้เ ชิ ญ ให้ ค ริ ส เตี ย นที่ จ ะกลายมาเป็ นผู ้ที่ ร่ า ยมนต์ แ ละ
นักวิทยาคม แต่เป็ นวีรบุ รุษเหมื อนบรรดาคนเหล่ านี้ ผูซ้ ่ ึ ง การกระทาที่ก ล้าหาญ
ของพวกเขาถูกเฉลิมฉลองในบทที่สิบเอ็ดของพระธรรมฮีบรู ”[922]
“มันไม่ใช่ ความเชื่ อที่ ยิ่งใหญ่ใ นพระเจ้า มากสักเท่ าไหร่ ที่ถูก เรี ย กร้ องอย่า งเช่ น
ความเชื่อในพระเจ้าที่ยงิ่ ใหญ่”[923]

คาอุปมาเรื่องบ่ าวทีไ่ ม่ ค่ ูควร 17:7-10
17:7-9

พระเยซู เล่าคาอุปมานี้ เพื่อจะสอนพวกสาวกของพระองค์ว่าการเตือนสาวกที่ ทาบาปและการ
ยกโทษบรรดาผูไ้ ด้ทาบาปและกลับใจใหม่เป็ นแค่ หน้ าที่ ของพวกเขา มันไม่ใช่ บางสิ่ ง
ซึ่ งพวกเขาควรคาดหวังรางวัลจากพระเจ้า บางทีพระองค์ทาอย่างนั้นเพื่อจะเตือนพวกเขา

ถึ ง ความหยิ่ง อี ก ด้วย—ความหยิ่ง ที่ ส ามารถมาได้เมื่ อภู เขาถู ก เคลื่ อนโดยความเชื่ อของ
บุคคลหนึ่ง[924]
พวกฟาริ สีเชื่ อว่าการกระทาที่ชอบธรรมของพวกเขาทาให้พระเจ้าเป็ นหนี้ พวกเขาอย่างที่
พวกยิวหลายคนเชื่อ แน่นอนว่าพระเจ้าจะให้รางวัลการรับใช้ที่สัตย์ซื่อ (12:35-37, 42-48)
อย่างไรก็ตาม นัน่ ไม่ใช่เพราะว่าผูร้ ับใช้ของพระองค์ได้ทาให้พระองค์เป็ นหนี้ แต่เพราะว่า
พระองค์ให้แก่พวกเขามากกว่าสิ่ งที่เที่ยงธรรมอย่างมีพระคุณ คาสอนในบทที่ 12 (ข้อ 3537, 42-48) กล่าวถึงพระคุณของเจ้านายส่ วนคาสอนที่น้ ี ในบทที่ 17 (ข้อ 7-10) เน้นถึงท่าที
ของบ่าว
บางทีพระเยซู เลือกตัวอย่างของบ่าวที่ทางานในทุ่งนาหรื อเลี้ยงแกะเพราะว่านี่ เป็ นประเภท
ของการรับใช้ที่พวกสาวกของพระองค์กระทา ในสถานการณ์ที่พระเยซู พรรณนา บ่าวแต่
ละคนมีความรับผิดชอบที่แตกต่างมากมายต่อเจ้านายของเขา พระเยซู ไม่ได้พรรณนาถึง
ทรั พ ย์สิ น จ านวนมากที่ ซ่ ึ งบ่ า วแต่ ล ะคนมี ง านที่ เ ฉพาะอัน เดี ย วเท่ า นั้น อี ก ครั้ งหนึ่ ง ที่
ความคล้ายกันกับหน้าที่ต่างเของพวกสาวกก็เป็ นจริ ง ประเด็นไม่ใช่ ท่าทีของเจ้านายใน
การล้มเหลวที่จะแสดงออกถึ งการขอบคุ ณสาหรับการบริ การที่ได้กระทาไป แต่เป็ นท่าที
ของบ่าวในการทาหน้าที่ของเขาโดยปราศจากการตั้งเจ้านายของเขาไว้ภายใต้พนั ธะต่อเขา
17:10

พระเยซู ดึงการประยุกต์ใช้ออกมา พวกสาวกของพระองค์ควรมีท่าทีอย่างเดี ยวกันกับบ่าวที่ ดี
โดยการอ้างถึง “การไม่คู่ควร” พวกเขาก็ไม่ได้กล่าวว่าพวกเขาเป็ นผูค้ นที่ไร้ค่าอย่างสิ้ นเชิ ง
พวกเขาหมายถึงว่าพวกเขาไม่คู่ควรต่อรางวัลใดเ เพราะว่าการบริ การทั้งหมดที่พวกเขาได้
กระทาไปเป็ นแค่หน้าที่ของพวกเขาต่อเจ้านายของพวกเขา ในบริ บทนี้ หน้าที่ที่เฉพาะซึ่ ง
ถูกกล่าวถึ งคือการยกโทษอย่างใจกว้าง (ข้อ 3-4) แต่คาสอนประยุกต์ใช้โดยทัว่ ไปกับ
หน้าที่ท้ งั หมดที่พวกสาวกเป็ นหนี้พระเจ้า
พระเยซู และพวกอัครทูตได้ส อนในที่ อื่นเว่าการคาดหวังถึ งรางวัลควรจูงใจพวกสาวก
ที่จะรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (มธ. 6:19-21; 1 คร. 3:10-15; 9:24-27; 2 คร. 5:9-10; 1 ยน.
2:28; 1 ปต. 4:13; 5:1-4) พระเยซูไม่ได้ขดั แย้งสิ่ งนั้นที่นี่ ที่นี่ประเด็นของพระองค์ ก็คือว่า
พระเจ้าไม่อยู่ภายใต้พนั ธะที่ จะให้รางวัลแก่ เรา พระองค์จะให้รางวัลเพราะว่าพระองค์
เลื อกที่ จะให้ไ ม่ ใ ช่ เพราะว่า พระองค์จาเป็ นต้องให้ ท่ า ที ข องเราควรเป็ นว่า พระเจ้า ไม่
ต้องการให้เรารั บใช้พระองค์และที่ ว่า การรั บใช้พ ระองค์เป็ นหน้าที่ ของเราเท่านั้น ที่ซ่ ึ ง
พระองค์ไม่อยูใ่ ต้พนั ธะที่จะให้รางวัลแก่เรา
3. ความสาคัญของการสานึกคุณ 17:11-19

การบรรยายของลูกาเกี่ยวกับการอัศจรรย์น้ ี จดจ่อที่การตอบสนองของชาวสะมาเรี ยผูท้ ี่พระเยซู ได้รักษา มัน
ไม่ใช่ เรื่ องราวนี้ สักเท่าไหร่ ที่ท่านตั้งใจที่จะแสดงถึ งอัตลักษณ์ แบบพระเจ้าของพระเยซู แม้ว่าเรื่ องราวเป็ น
อย่า งนั้น ตรงกัน ข้า ม มันเป็ นอี ก บทเรี ย นหนึ่ ง ส าหรั บ พวกสาวกในเรื่ อ งท่ า ที ที่ ส าคัญซึ่ งควรแสดงถึ ง
คุณลักษณะของพวกเขา มันทาให้คาสอนก่อนหน้านั้นของพระเยซู ในเรื่ องการเรี ยกร้ องที่เข้มงวดของการ
เป็ นสาวกสมดุลกับการแสดงออกถึงความเมตตาที่รักษาของพระองค์และท่าทีที่เหมาะสมแห่ งการสานึ กคุณ
สาหรับความเมตตานั้นที่ควรแสดงคุณลักษณะของพวกสาวกของพระองค์
“ไม่เพียงแต่การบรรยายนี้ พิเศษต่อลูกา แต่มนั เน้นถึงหัวข้อที่เป็ นลักษณะของลูกามากมายอีกด้วย
เยรู ซาเล็มเป็ นเป้ าหมายของการเดินทางของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 9:51; 13:33) พระเยซูมีความ
เมตตาต่อผูถ้ ูกทอดทิ้งทางสังคม พระองค์ทาตามมาตรฐานของชาวยิวโดยการเรี ยกร้องให้คนโรค
เรื้ อนที่จะออกไปเพื่อการป่ าวประกาศถึงสุ ขภาพที่ถูกเรี ยกร้องไว้โดยปุโรหิ ต (เปรี ยบเทียบ ลนต.
14) ความเชื่ อและการรักษาควรนาการสรเสริ ญไปยังพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 18:43; กจ. 3:8-9) และ
พระคุ ณ ของพระเจ้า ขยายไกลพ้น ลัท ธิ ยิ ว พร้ อ มกับ ชาวสะมาเรี ย ที่ ไ ด้รั บ ความสนใจที่ พิ เ ศษ
(เปรี ยบเทียบ 10:25-37)”[925]
17:11-13 ข้อ 11 เป็ นการรายงานความคืบหน้าทางภูมิศาสตร์ อีกครั้งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 9:51; 13:22)
ตามปกติ แล้วการบันทึ ก เหล่ า นี้ บ่ ง ชี้ ถึ ง การเริ่ มต้นของส่ วนใหม่ ในลู กาและกิ จการของ
อัครทูต แต่ก็มีความต่อเนื่ องหัวข้อของคาสอนของพระเยซู จากสิ่ งที่ มาก่ อน หัวข้อใหม่
เริ่ มต้น ณ ตอนจบของส่ วนนี้
เป็ นเรื่ องปกติสาหรับพวกยิวที่กาลิ ลีที่จะเดิ นทางผ่านสะมาเรี ยบนเส้นทางของพวกเขาสู่
ยูเดี ย และเยรู ซ าเล็ม [926] เหตุ ก ารณ์ เกิ ดขึ้ นที่ ใ ดที่ หนึ่ ง ใกล้ก ับ พรมแดนระหว่างกาลิ ลี
ตอนใต้และสะมาเรี ยตอนเหนื อ นี่ ให้เหตุ ผลสาหรับการรวมคนโรคเรื้ อนชาวยิวและชาว
สะมาเรี ยไว้ในกลุ่มเดี ยว ความทุกข์เหมือนกันของพวกเขาได้นาพวกเขามาด้วยกัน พวก
คนโรคเรื้ อนยืนอยู่ ณ ระยะทางไกลจากคนอื่ นเเพราะว่าพวกเขาไม่สะอาด และบางที
เพราะว่าโรคของพวกเขาติดต่อได้ การเป็ นโรคเรื้ อนในพระคัมภีร์ก็ติดต่อในบางระยะแต่
ไม่ใช่ ในโรคอื่นเ (เปรี ยบเทียบ ลนต. 13-14) คากล่าวของพวกเขาต่อพระเยซู ในฐานะ
“นาย” (คากรี ก เอพพิสทาทา ซึ่ งเป็ นคาที่พบได้เท่านั้นในลูกาในพันธสัญญาใหม่) บ่งชี้ ถึง
ขนาดของความเชื่อในพระองค์
“เมื่อถู กใช้ในที่อื่นเในพระกิ ตติคุณที่สาม ‘นาย’ แสดงถึ งบุคคลหนึ่ งที่มีสิทธิ
อานาจที่สอดคล้องกับอานาจที่อศั จรรย์”[927]

พวกคนโรคเรื้ อนตระหนัก ว่า ความหวัง เดี ย วของพวกเขาส าหรั บ การรั ก ษาคื อ “ความ
เมตตา” ของพระเยซู ไม่ใช่ ความคู่ควรของพวกเขา สภาพของพวกเขาได้ทาให้สิ่งที่พวก
เขาต้องการให้พระเยซูทาเพื่อพวกเขานั้นชัดเจนกล่าวคือ ขจัดโรคเรื้ อนของพวกเขา
17:14

บางทีพวกคนโรคเรื้ อนไม่ได้คาดหวังให้พระเยซู ที่จะตอบสนองอย่างที่พระองค์ได้ตอบสนอง
แทนที่จะสัมผัสพวกเขาหรื อป่ าวประกาศว่าพวกเขาสะอาด พระองค์ก็ให้คาสั่งแก่พวกเขา
คาสั่งนั้นบ่งชี้วา่ เวลาที่พวกเขาไปถึงปุโรหิ ต พวกเขาคงได้ประสบกับการรักษาที่ตอ้ งมีก่อน
สาหรับการนาเสนอ ตามปกติ แล้วคาสั่งที่ จะแสดงตนเองต่อปุ โรหิ ตตามหลังการรั กษา
(5:14; เปรี ยบเทียบ ลนต. 13:49; 14:2-3) การตรวจสอบโดยปุโรหิ ตจะส่ งผลต่อพวกคน
โรคเรื้ อนที่เริ่ มต้นชีวติ ปกติใหม่
แน่นอนว่าพวกปุโรหิ ตไม่ใช่ผรู ้ ักษาหรื อผูบ้ าบัด แต่เป็ น “ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลสุ ขภาพ”
ผูเ้ ป็ น “ผูต้ รวจสอบความสะอาด”[928] อย่างไรก็ตาม คนโรคเรื้ อนเหล่านี้ คงได้ปฏิเสธที่จะ
ไปและหรื อพวกเขาอาจได้กล่าวซ้ าคาร้องขอของพวกเขาต่อพระเยซู
พระเยซู กาลังทดสอบความเชื่ อและการเชื่ อฟั งของพวกเขา ถ้าพวกเขานับถือพระองค์ใน
ฐานะนายของพวกเขาอย่างแท้จริ ง พวกเขาควรเชื่ อฟั งพระองค์ พวกเขาตัดสิ นใจที่จะเชื่ อ
ฟั งและประสบกับการรั กษาทันที (เปรี ยบเทียบ 5:12-16) พระเยซู ได้รักษาพวกเขาจาก
ระยะทางไกล (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 5:10-14)
การตอบสนองของพวกคนโรคเรื้ อนคงได้ส อนพวกสาวกและคนอื่ นเที่ ป รากฎตัวถึ ง
ความสาคัญของการวางใจและเชื่อฟังถ้อยคาของพระเยซู นี่เป็ นบทเรี ยนที่พระเยซูได้สอน
ทั้ง พวกฟาริ สี แ ละพวกสาวกมาตลอด (16:15-31) การอัศ จรรย์ น้ ี แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ผลประโยชน์ ข องการเชื่ อ ฟั ง ถ้ อ ยค าของพระเยซู เนื่ อ งจากความเชื่ อ ในพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 6:10; มธ. 12:13; มก. 3:5) อย่างไรก็ตาม บทเรี ยนนี้ ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ลูกา
บันทึกเหตุการณ์น้ ี

17:15-16

“คนโรคเรื้ อน” หนึ่ งคนที่กลับมาก็ให้เกี ยรติแด่พระเจ้าสาหรับการรักษาของเขาอย่างเสี ยงดัง
ด้วยวิธีน้ นั เขาก็ยอมรับว่าพระเยซู ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้า ท่าทางที่หมอบราบของเขา
และการขอบพระคุ ณของเขาแสดงออกถึ ง การส านึ ก คุ ณอันยิ่ง ใหญ่ ข องเขาต่ อพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 5:12; 8:41; 18:11; 22:17, 19; สดด. 103:2; กจ. 5:10; 28:15) ข้อเท็จจริ งที่วา่
“เขาเป็ นชาวสะมาเรี ย” แทนที่จะเป็ นยิวก็เป็ นประเด็นหลักในเหตุการณ์น้ ี การอ้างอิงของ
ลูกาถึงข้อเท็จจริ งนี้จดั ตั้งเวทีสาหรับคาสอนของพระเยซูที่ตามมา

“ที่นี่ศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ของลูกาไปถึงความสู งที่ประทับใจและที่ท่านนาเสนอ
พระเยซู ในบทบาทของพระวิหาร ในฐานะผูห้ นึ่งผูซ้ ่ ึ งการทรงสถิตที่มีพลังและมี
เมตตาของพระเจ้าถูกประจักษ์และต่อหน้าบุคคลที่พระเจ้าแห่งพระวิหาร (ไม่วา่ ใน
เยรู ซาเล็มหรื อภูเขาเกริ ซิม!) สามารถได้รับการนมัสการได้”[929]
17:17-19 คาถามต่างเของพระเยซู เน้นถึงการไม่สานึ กคุณของคนโรคเรื้ อนอีก “เก้าคน” ผูเ้ ป็ นคนยิว (ข้อ
18) คาถามเหล่านั้นสร้างประเด็นที่ลูกาต้องการที่จะเน้นโดยการบันทึกเหตุการณ์น้ ี อีกด้วย
พวกยิวมีความรู ้เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์และการเสด็จมาของพระองค์มากกว่าพวกต่างชาติ
พวกเขาควรได้ตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็ นใครและแสดงออกถึงการสานึ กคุณของพวกเขา
อีกด้วย การขาดการตอบสนองของพวกเขาเป็ นเรื่ องปกติของพวกยิวในสมัยของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 15:3-10) สรุ ปแล้ว พระเยซู อธิ บายว่ามันคือ “ความเชื่อ” ของชายคนนั้นใน
พระองค์ที่นาไปสู่ การเชื่ อฟั งของเขาและรับผิดชอบสาหรับการฟื้ นฟูของเขาไม่ใช่แค่การ
เชื่ อฟั งของเขา พระเยซู ไม่ได้บ่งบอกว่าคนโรคเรื้ อนอีกเก้าคนขาดความเชื่ อ พวกเขาเชื่ อ
ในพระองค์เช่นกัน (ข้อ 13)
เหตุการณ์ น้ ี สอนว่าผูค้ นที่ พระเยซู ช่วยกูแ้ ละผูเ้ ชื่ อในพระองค์มีพนั ธะทางศี ลธรรมที่ จะแสดงออกถึ งการ
สานึกคุณของพวกเขาต่อพระองค์สาหรับสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพื่อพวกเขา ยิ่งกว่านั้นมันอธิ บายถึงข้อเท็จจริ ง
ที่ ว่าพวกยิวเป็ นสุ ข ที่ จะรั บเอาผลประโยชน์จากพันธกิ จของพระเยซู โดยการปราศจากการขอบพระคุ ณ
พระองค์หรื อการเชื่ อมโยงความดี ของพระองค์กบั พระเจ้า โครงสร้ างที่ไขว้เปลี่ ยนเกี่ ยวกับคาถามทั้งสาม
ของพระเยซู (ข้อ 17-18) เป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งที่วา่ จุดจดจ่อของความสนใจอยูท่ ี่การไม่สานึ กคุณของคน
โรคเรื้ อนเก้าคนที่ได้รับการรักษา
ฌ. คาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ 17:20-18:8
อีกครั้งหนึ่ งการกระทาโดยพวกฟาริ สีนาไปสู่ คาตอบที่ส้ ันจากพระเยซู ที่ติดตามมาโดยการอธิ บายที่ยาวขึ้น
สาหรับพวกสาวก (เปรี ยบเทียบ 15:1-16:13; 16:14-17:19) การสรุ ปของลูกาเกี่ ยวกับคาสอนของพระเยซู
ในโอกาสนี้รวมถึงคาอุปมา (18:1-8)
1. บทเรียนอันสั้ นสาหรับพวกฟาริสี 17:20-21
คาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับการมาถึ งของแผ่นดิ นของพระเจ้าเกิ ดขึ้ นจากคาถามจากพวกฟาริ สี มันเป็ น
คาถามที่ มีเหตุ ผลเนื่ องจากว่าทั้งยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศมาและพระเยซู ได้ประกาศมาสั กระยะหนึ่ งว่าแผ่นดิ น
ของพระเจ้ามาใกล้แล้ว บางทีพวกเขาถามมันเพื่อจะทาให้พระเยซู เสี ยชื่ อเสี ยง ผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ กล่าวถึงแผ่นดิ น
สวรรค์ว่าเลื่ อนออกไป (ล่าช้า; เปรี ยบเทียบ 11:53-54; 13:34-35) ตามแนวคิ ดเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์

ของพวกเขานั้น พวกยิวส่ วนใหญ่ได้คาดหวังพระเมสสิ ยาห์ที่จะปรากฎในไม่ชา้ และทาให้พวกเขาเป็ นอิสระ
จากแอกของโรมของพวกเขา
“รู ปแบบของคาถามของพวกฟาริ สีแสดงให้เห็ นว่าพวกเขากาลังคิดถึ งแผ่นดิ นของพระเจ้าว่าเป็ น
บางสิ่ งที่ยงั อยูใ่ นอนาคต พวกเขาเชื่อว่ามันจะมาและพวกเขาถามว่า ‘เมื่อไหร่ ?’”[930]
บางทีพระเยซู หมายถึงว่าหมายสาคัญที่เฉพาะซึ่ งพวกฟาริ สีขอให้พระเยซู ที่จะทาจะไม่นาหน้าแผ่นดิ นของ
พระเมสสิ ยาห์(11:29) อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าพระเยซู หมายถึง ไม่มีหมายสาคัญที่ สั งเกตได้ ใดเจะนาหน้า
แผ่นดิ นของพระเจ้า [931] อย่างไรก็ตาม พระองค์บอกพวกสาวกว่า “หมายสาคัญของการเสด็จมาของบุตร
มนุ ษย์” จะนาหน้ามันซึ่ งจะป่ าวประกาศการเสด็จกลับมาเหมือน “ฟ้ าแลบ” ที่ ส่องกระจายไปทัว่ ท้องฟ้ า
(มธ. 24:3, 27).
มุมมองที่สามก็คือว่าพระเยซู หมายถึ งว่าการมาของแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่เป็ นกระบวนการที่สังเกตได้
[932] กระนั้น อย่างที่พนั ธสัญญาเดิมได้ทานายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์ที่จะปกครอง แน่นอนว่ามัน
จะเป็ นที่สังเกตได้
มุมมองที่สี่ก็คือว่าพระเยซู หมายถึ งว่าแผ่นดิ นของพระเจ้าจะไม่มาเนื่ องด้วยพวกยิวถื อรั กษาพิธีกรรมบาง
อย่างเช่ นปั สกา[933] พวกเขาไม่สามารถทาให้มนั เริ่ มต้นขึ้นได้ เป็ นที่ ชัดเจนว่าพวกยิวหลายคนในสมัย
ของพระเยซู เชื่ อว่าพระเมสสิ ยาห์จะมา ณ การเฉลิงฉลองปั สกา[934] คากรี ก พาราเทเรซิ ส ที่แปลว่า “หมาย
สาคัญที่จะถูก สังเกต” (NASB) หรื อ “การสังเกตที่ระมัดระวัง ” (NIV) ตามตัวอักษรหมายถึง “การเฝ้ าดู ”
“การสอดแนม” หรื อ “การสังเกต” อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดในบริ บทนี้ ที่เชื่ อมโยงกับแนวคิดของการถื อ
รักษาพิธีกรรมของชาวยิว
มุมมองที่ห้าก็คือว่าพระเยซู หมายถึ งว่าแผ่นดิ นของพระเจ้า ณ ปั จจุบนั นี้ ได้ถูกสาแดงออกด้วยการปรากฎ
ของพระองค์[935] ในอีกนัยหนึ่ ง แผ่นดิ นของพระเจ้าได้มาถึ งแล้ว อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้
สอนพวกสาวกของพระองค์ที่จะอธิ ษฐานขอให้แผ่นดิ นของพระเจ้า “มาตั้งอยู่” (ลก. 11:2) ซึ่ งชี้ ไปยังเวลา
ในอนาคตที่จะมา ยิง่ กว่านั้น คาสอนที่ตามมา (ข้อ 22-37) กล่าวถึงการมาในอนาคตของแผ่นดินของพระเจ้า
นี่เป็ นมุมมองของ “ผูเ้ ชื่อตามยุคแบบตามลาดับ ” ผูเ้ ชื่ อว่าแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์เป็ นทั้งปั จจุบนั ในสมัย
ของพระเยซู และยังคงเป็ นอนาคต ลักษณะที่ เป็ นอนาคตของมันจะเริ่ มต้นกับการเสด็จมาครั้ งที่ สองของ
พระเยซู สาหรับข้าพเจ้า ข้อเท็จจริ งที่ว่าไม่ว่าพระเยซู หรื อผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ใหม่คนใดก็ตามไม่แยกแยะ
ลัก ษณะที่ เป็ นปั จ จุ บ นั ออกจากลัก ษณะที่ เป็ นอนาคตของแผ่นดิ นของพระเมสสิ ย าห์ ก็ โต้แย้ง มุ ม มองนี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าคาสอนของพระองค์เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ามีเหตุผลมากที่สุดเมื่อแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ถูกเข้าใจว่าอยูใ่ นอนาคต[936]

มุมมองที่หกก็คือว่าพระเยซูหมายถึงว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ “ภายในท่าน”
“สิ่ ง นี้ ท าให้ ค วามหมายเย้า ยวนใจ (อัน เป็ นที่ นิ ย มในศตวรรษที่ สิ บ เก้า ) ที่ ไ ม่ ข้ ึ น กับ พระเยซู
ก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่พระเยซูไม่ได้รับรอง”[937]
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งใจในสมัยของพระเยซู ที่จะป่ าวประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว
เช่ นกัน แผ่นดิ นของพระเจ้าได้อยู่ท่ามกลางผูฟ้ ั งของพระเยซู ในตัวบุ คคลของกษัตริ ยแ์ ล้ว (11:20) แต่
เพราะว่าชนชาติน้ นั ได้ปฏิเสธพระเยซู ผูฟ้ ังของพระองค์ก็จะไม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้า พระเจ้าได้เลื่อน (ทา
ให้ล่าช้า) มันไป (13:34-35)
“… แผ่นดินของพระเจ้าแทบจะไม่สามารถเป็ น ‘ที่นี่’ หรื อ ‘ที่นนั่ ’ ได้และดังนั้นการอ้างอิงต้องมี
แก่ผปู ้ กครองเอง”[938]
ฉบับแปล NIV “ภายในท่าน” (คากรี ก เอนทอส ฮู มอน) ก็น่าเสี ยดายเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการปกครองฝ่ าย
วิญญาณภายในผูค้ น ค าสอนของพันธสั ญญาเดิ ม เกี่ ย วกับ แผ่นดิ นของพระเมสสิ ย าห์ อย่า งเท่า เที ย มกัน
คือการปกครองที่รวมถึงการจานนในจักรวาลต่อสิ ทธิ อานาจของพระเจ้า ไม่มีที่ใดในพันธสัญญาเดิมหรื อ
พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงแผ่นดิ นของพระเจ้าว่าเป็ นบางสิ่ งที่อยูภ่ ายใน[939] นอกจากนั้น แม้วา่ แผ่นดินของ
พระเจ้าอยูภ่ ายใน มันคงแทบไม่อยู่ “ภายใน” พวกฟาริ สีที่ไม่เชื่อผูซ้ ่ ึ งพระเยซูกล่าวต่อ
“แผ่นดินของพระเจ้าไม่อยูภ่ ายในพวกเขา แผ่นดินของพระเจ้าอยูท่ ่ามกลางพวกเขาเพราะว่ากษัตริ ย ์
อยูท่ ี่นนั่ ”[940]
มันอยู่ “ในท่ามกลางพวกท่าน [ของพวก] (NASB) หรื อ “ท่ามกลาง” (NRSV) พวกเขา เพราะว่าพระเมสสิ ยาห์กาลังยืนอยูต่ ่อหน้าพวกเขาที่นนั่ [941] ถ้ า พวกเขาได้เชื่ อในพระองค์ แผ่นดินของพระเจ้าคงได้เริ่ มต้น
ในไม่ช้า ทันที หลังจากการสิ้ นพระชนม์ การฝั ง การคื นพระชนม์ การเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู ยุคเข็ญ
(เปรี ยบเทียบ ดนล. 9:24-27) และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ มันอยูภ่ ายในการเข้าถึงของพวกเขา
[942]
ใครคนหนึ่งอาจถามว่า “ถ้าพวกเขายิว ได้ เชื่อในพระเยซู พระองค์คงได้ถูกตรึ งอย่างไร?” แน่นอนว่า การถูก
ตรึ งของพระเยซูได้ถูกทานายไว้ในพันธสัญญาเดิม (สดด. 22:16; อสย. 53:5) เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกโรมัน
ยังคงได้ตรึ งพระองค์ พวกยิวไม่มีสิทธิ อานาจที่จะตรึ งผูค้ น คากล่าวหาที่มีต่อพระเยซู ต่อการการถูกไต่สวน
ของพระองค์ต่อหน้าปี ลาตก็คือว่าพระองค์ได้ทาให้พระองค์เองที่จะเป็ นกษัตริ ย ์ (มก. 15:2) บางทีปีลาตคง
ได้ทาให้พระเยซู ถูกตรึ งแม้วา่ พวกยิวเชื่ อในพระองค์ อย่างไรก็ตาม นี่ เป็ นความเป็ นไปได้ที่ เป็ นสมมุติฐาน
เนื่องจากว่าพันธสัญญาเดิมได้ทานายว่าพวกยิวจะ ไม่ เชื่อในพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา (อสย. 53:3-5, 7-9)

2. การอธิบายที่ยาวสาหรับพวกสาวก 17:22-37
คาสอนนี้ค่อนข้างคล้ายกับส่ วนต่างเของการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:23-28, 37-39)
แม้ว่าความแตกต่างทั้งหลายบ่งบอกถึงสถานการณ์ การสอนที่แยกกัน มันเป็ นหนึ่ งในคาสอนที่ลูกาบันทึก
ซึ่ งกล่าวถึงอนาคต (เปรี ยบเทียบ 12:35-48; 14:7-24; 21:5-33) คาสอนนี้เน้นถึงอนาคตอันไกลและการเสด็จ
มาครั้งที่สอง คาสอนในบทที่ 21 กล่ าวถึ งอนาคตอันใกล้เป็ นหลัก จากมุมมองของพระเยซู และการถูก
ทาลายของพระเยซู
ลักษณะต่ างๆของยุคสุ ดท้ าย 17:22-33
17:22-23

ถัดไปพระเยซู ให้คาสั่ง สอนมากขึ้ นแก่ พ วกสาวกของพระองค์เกี่ ยวกับ การมาของแผ่นดิ น
ของพระเจ้า “วัน ของบุ ต รมนุ ษ ย์” อ้า งอิ ง ถึ ง หนึ่ งในวัน ในอนาคตเมื่ อ บุ ต รมนุ ษ ย์จ ะ
ปกครองในโลก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 24-25, 30) บางทีเป็ นวันแรก [943] การใช้ “บุตรมนุษย์”
ทาให้ระลึกถึงดาเนียล 7:13-14 ซึ่ งทานายถึงการปกครองในโลกของพระเมสสิ ยาห์ พวก
สาวกจะต้องการ (“ปรารถนา”) “ที่จะเห็น” แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ เพราะว่าพวกเขา
จะประสบกับ การข่ ม เหงที่ รุ น แรงก่ อ นการเสด็ จ กลับ มาของพระเยซู จะมี สั ญ ญาณ
เทียมเท็จมากมายเกี่ ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ แต่พวกสาวกไม่ควรยอมให้คน
อื่นเที่จะนาพวกเขาไปแบบผิดเ (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:23; มก. 13:21)

17:24-25

การเสด็จกลับมาของพระเยซู จะไม่ผิดพลาด (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:27, 30) แผ่นดินของ
พระเมสสิ ยาห์จะไม่คืบคลานมาเหนื อผูค้ น ผูค้ นที่มีชีวิตอยูใ่ นตอนนั้นจะไม่คน้ พบว่ามัน
ได้เริ่ มต้นขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งมาแล้วและที่วา่ พวกเขาตระหนักโดยทันทีวา่ อยูใ่ นมัน มันจะ
ไม่เกิ ดขึ้ นในสถานที่ ที่ไกลและอยู่นอกเส้ นทางบางที่ ที่คนจานวนน้อยเท่านั้นจะสังเกต
ทุ ก เคนจะรู ้ เ มื่ อ มัน เริ่ มต้น ขึ้ น มัน จะไม่ ผิ ด พลาดอย่ า งที่ แ สงฟ้ าแลบที่ ฉ ายแสงทั้ง
แผ่นดิ นโลและท้อ งฟ้ า
อย่า งไรก็ ต าม ก่ อ นที่ บุ ตรมนุ ษ ย์เ ริ่ ม ต้น การปกครองของ
พระองค์ ก่อนอื่นพระองค์จาต้อง “ทนทุกข์” และประสบกับการถูกปฏิ เสธโดยพวกยิวที่
ไม่เชื่อแห่งสมัยของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 9:22, 41; 11:29, 31-32, 50-51; 24:26, 46; มธ.
16:21; กจ. 17:3)

17:26

เมื่อพระเยซู กล่าวว่า “วันของบุตรมนุ ษย์” จะคล้ายกับ “สมัยของโนอาห์ ” พระองค์ก็หมายถึ ง
“สมัย” ก่ อนการปกครองของบุ ตรมนุ ษย์ นี่ ก็ชัดเจนจากการเปรี ยบเที ยบกับการเริ่ มต้น
ของน้ า ท่ วมโลก ทั้ง ในสมัย ของโนอาห์ และไปถึ ง ตอนปลายของยุค เข็ญก่ อนพระเยซู
เสด็ จกลับ มา ผูค้ นไม่ ไ ด้ตอบสนองและจะไม่ ตอบสนองต่ อค าเตื อนที่ ถู ก ป่ าวประกาศ
ออกไปเกี่ยวกับการพิพากษาที่กาลังมา (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:37-39; 2 ปต. 2:5) ในสมัย

ของโนอาห์ “ความชัว่ ร้ ายของมนุ ษย์มีมากบนแผ่นดิ น และทรงเห็ นว่าเค้าความคิดในใจ
ทั้งหมดของเขาล้วนเป็ นเรื่ องชัว่ ร้ ายตลอดเวลา” (ปฐก. 6:5) “คนทั้งโลกเสื่ อมทรามไป
เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้าย” (ปฐก. 6:11)
17:27

“กิ นและดื่ ม” และ “สมรสกันและยกให้เป็ นสามีภรรยากัน” เป็ นวลีที่อธิ บายถึงผูค้ นที่ดาเนิ น
ชี วิตตามปกติ การเสด็จกลับมาของพระเยซู ทนั ใดนั้นจะทาให้ชีวิตของพวกเขาหยุดชะงัก
และเรี ยกพวกเขาสู่ การพิพากษา ผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นสมัยของโนอาห์ไม่ได้เตรี ยมตัวสาหรับ
น้ าท่วมโลก ในทานองเดี ยวกัน คนส่ วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ก่อนการเสด็จกลับมาครั้ งที่ สอง
จะไม่เตรี ยมตัวสาหรับการพิพากษาที่จะตามหลังการเสด็จกลับมาของพระเยซู และพวกเขา
จะพินาศในมัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 25:31-46)

17:28-29 ตัวอย่างที่สองนี้ เกี่ยวกับการพิพากษาที่ไม่ได้คาดหวังไว้ (“สมัยของโลท”) ส่ งเสริ มตัวอย่างแรก
ยิ่งกว่านั้นมันกล่าวซ้ าความหวังที่ว่าบางคนจะหลีกหนี การกล่าวโทษของพระเจ้าเมื่อบุตร
มนุ ษ ย์เ สด็ จ กลับ มากล่ า วคื อ คนชอบธรรม ที่ มี ชี วิ ต อยู่ ใ นโลกในตอนนั้ น โดยการ
เปรี ยบเทียบสภาพทางศีลธรรมในโลก ณ การเสด็จมาครั้งที่สองกับ “โสโดม” พระเยซู ก็
กาลังพรรณนาถึงความชัว่ ร้ายประเภทที่เลวร้ายที่สุดซึ่ งมีไปทัว่ การถูกทาลายที่ไม่ได้ถูก
คาดหวังไว้โดยคนส่ วนใหญ่ก็เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ วและอย่างทันที ทนั ใดและรบกวนการ
ดาเนินชีวติ ตามปกติในแต่ละวัน (“ทาลายพวกเขาทั้งหมด”)
17:30-31 คาว่า “อะพอคคาลิปส์” มาจากคากรี ก อะพอคคาลุปโต ซึ่ งหมายถึง “ปรากฎ” ที่ปรากฎที่นี่ การ
ปรากฎทันทีของพระเยซู ณ การเสด็จมาครั้ งที่สองจะจัดตั้งการเปิ ดเผยที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ เมื่อมันเริ่ มต้น ทุกเคนต้องหนี เพื่อปกปิ ด (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:17-18; มก.
13:15-16; ลก. 21:21)
17:32-33

“ภรรยาของโลท” เป็ นตัว อย่า งที่ สั่ ง สอนเกี่ ย วกับ บางคนที่ ป ระเมิ น อ านาจที่ ท าลายแห่ ง
การพิพากษาของพระเจ้าต่าไป และพินาศเพราะว่าเธอช้าที่จะแสวงหาที่ล้ ีภยั เธอแสวงหา
ที่จะสงวนแนวทางเก่าก่อนแห่ งชี วิตของเธอไว้และในการทาอย่างนั้นเธอก็พินาศ (ปฐก.
19:26; เปรี ยบเทียบ มธ. 10:39) ในทานองเดียวกัน ผูค้ นที่มีชีวติ อยูเ่ มื่อพระเยซู เสด็จกลับมา
จาเป็ นที่ จะต้องแสวงหาที่ ล้ ี ภยั ทางกายภาพแทนที่ จะยึดติ ดกับทรั พย์สมบัติใ นทางโลก
(เปรี ยบเทียบ บทที่ 12) ความรอดของภรรยาโลทก็เป็ นที่ถกเถียง ดังนั้นบางทีเราควรนา
ตัวอย่างของเธอมาเป็ นคาเตือนต่อทุกคนรวมทั้งผูเ้ ชื่ อ มุมมองนี้ พบการสนับสนุ นใน “ใคร
ก็ตาม” ในข้อ 33 การถูกทาลายทางกายภาพถูกกล่าวถึง (ข้อ 31)

คาอุปมาเรื่องคนหนึ่งทีถ่ ูกรับไปและคนหนึ่งทีถ่ ูกละไว้ 17:34-36

ประเด็นของตัวอย่างเหล่ านี้ ก็คือว่าเมื่ อพระเยซู เสด็จกลับมา พระองค์จะแยกผูค้ น แม้กระทัง่ บรรดาคนที่
เป็ นเพื่อนสนิ ท เหตุผลที่ไม่ถูกกล่าวไว้ก็ชดั แจ้งกล่าวคือ ที่จะพิพากษาบางคนและไม่ใช่ คนอื่นเ บางคน
จะพร้ อมสาหรั บการเสด็จกลับมาของพระองค์และคนอื่ นเจะไม่พร้ อม แนวคิดของการถูกทาลายทันที
ที่ส่งผลต่อการพิพากษาก็ดาเนินไปตลอดพระคัมภีร์ตอนนี้ท้ งั หมด
การปรากฎของ “สอง” คน “บนเตียงเดียว” อาจเป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งของสภาพทางศีลธรรมของเวลานั้น
อย่างไรก็ตาม เพศชายของคากรี กอาจบรรยายถึงผูช้ ายและภรรยาของเขา แต่แนวคิดหลักคือความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดของพวกเขา มันเป็ นปกติสาหรับมารดาและลูกสาวหรื อ เพื่อน (“ผูห้ ญิง”) เพศหญิง “สอง” คน
ที่จะโม่แป้ งด้วยกันในสมัยของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:41) บางทีพระเยซู ต้ งั ใจให้ขอ้ เท็จจริ งที่ว่า
การแยกอันหนึ่ งเกิ ดขึ้ นในตอนกลางคื นและการแยกอี ก อันหนึ่ งเกิ ดขึ้ นระหว่า งกลางวันเพื่ อจะส่ งเสริ ม
ข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระองค์สามารถเสด็จกลับมา ณ เวลาใดก็ไ ด้ (กลางวันหรื อกลางคืน ) ไม่ว่าในกรณี ใ ด
เมื่อใดก็ตาม ที่พระองค์เสด็จกลับมา บางคนในโลกจะนอนหลับและคนอื่นเจะตื่นอยู่
“ผูช้ ายนอนบนเตียงในตอนกลางคืน ผูห้ ญิงโม่ขา้ วโพดตอนเช้าตรู่ ก่อนรุ่ งสาง และคนงานอยู่ใน
ทุ่งนาระหว่างกลางวัน การกระทาทันทีถูกบ่งบอกไว้ สาหรับการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ณ
ครู่ หนึ่งจะปรากฎ ณ เวลาที่แตกต่างกันของวัน ณ จุดที่แตกต่างกันในโลก” [944]
บรรดาผูท้ ี่ “ถูกรับไป” จะประสบกับการลงโทษและตายไป ในขณะที่บรรดาผูท้ ี่ “ถูกละไว้” จะเข้าไปใน
แผ่นดินของพระเจ้า เนื่ องจากว่าพวกเขาจะเป็ นผูเ้ ชื่ อ นี่ จะเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้น ณ การรับ
ขึ้นไป (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 4:13-17) ณ เหตุการณ์น้ นั พระเยซู จะรับผูช้ อบธรรมเข้าไปในสวรรค์และจะละ
ผูไ้ ม่เชื่อไว้ในโลกเพื่อจะเข้าสู่ ยคุ เข็ญ[945]
บางทีอาลักษณ์สอดใส่ ขอ้ 36 เข้ามา (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:40) มันขาดหายไปในต้นฉบับภาษากรี กโบราณ
ที่ดีที่สุดบางฉบับ
สิ่ งทีจ่ ะมองหา 17:37
เป็ นที่ ชดั เจนว่าพวกสาวก (ข้อ 22) ต้องการที่จะรู ้ ที่ที่การพิพากษานี้ จะปรากฎ แทนที่จะให้สถานที่ตาม
ภูมิศาสตร์ พระเยซู ก็บอกให้พวกเขาถึ งสิ่ ง ที่ จะมองหา การปรากฏของความเสื่ อมทรามจะส่ งสั ญญาณ
ถึงการเสด็จมาของผูห้ นึ่งที่จะชาระมัน ในทานองเดียวกัน การปรากฏตัวของ “ศพ” ที่อยูก่ ลางแจ้งแสดงให้
เห็ นว่า “ฝูงนกแร้ง” จะมากิ นซากศพในไม่ช้า พระเยซู อาจได้ใช้การกล่าวเชิ งสุ ภาษิต บางที “ฝูงนกแร้ง”
ที่นี่เป็ นตัวแทนของศัตรู ที่เป็ นปฏิปักษ์ของอิสราเอลและ “ศพ” คืออิสราเอล ณ ตอนปลายของระยะเวลายุค
เข็ญ (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:28; วว. 19:21) การตีความอันเป็ นที่ชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็ตามมา

“ฝูกนกแร้งที่บินร่ อนเหนื อศพทางภูมิศาสตร์ พรรณนาถึงความตายและการพิพากษาที่จะมากับการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูในฐานะบุตรมนุษย์ที่พิพากษา” (17:37)”[946]
คาสอนโดยทัว่ ไปของคาอุ ปมานี้ ก็คือว่าการปรากฏของพระเยซู และการเริ่ มต้นของแผ่นดิ นของพระเจ้า
จะเป็ นทันที และไม่ได้ถูก คาดหวังไว้โดยคนส่ วนใหญ่ ที่มี ชีวิตอยู่ในตอนนั้น มันจะเป็ นเหตุ การณ์ ที่ไ ม่
ผิดพลาดในประวัติศาสตร์ และจะเกี่ ยวข้องกับอันตรายทางกายภาพสาหรับผูท้ ี่ อาศัยอยู่ในโลก เพราะว่า
การพิพากษาของพระเจ้าจะตามมาทันที ไม่มีใครสามารถที่ จะพลาดมันได้เมื่อมันปรากฎ[947] พระเยซู
ไม่ได้กล่าวอย่างแน่นอนว่าเมื่อไหร่ มนั จะปรากฎ แต่อย่างชัดเจนแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นทันที เวลาระหว่างคง
จะได้ผา่ นพ้นไป
3. คาอุปมาเรื่องหญิงม่ ายที่ยนื หยัด 18:1-8
พระเยซูดาเนินการสั่งสอนของพระองค์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์แก่พวกสาวกต่อไป พระองค์
เล่าคาอุปมาแก่พวกเขาซึ่ งได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะกระตุน้ ให้พวกเขาที่จะอธิ ษฐานต่อไปในขณะที่พวกเขา
ดาเนิ นชี วิตในเวลาระหว่างก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ ลูกาอ้างอิงถึงหญิงม่ายมากกว่าผูเ้ ขียน
พระกิตติคุณคนอื่นเทั้งหมดรวมกัน (2:37-38; 4:25-26; 7:11-17; 18:1-8; 20:45-47; 21:1-4; เปรี ยบเทียบ
อพย. 22:22-24; ฉธบ. 14:28-29; 16:9-15; สดด. 146:9; อสย. 1:17, 23; ยรม. 7:6; กจ. 6:1; 1 ทธ. 5:3-10; ยก.
1:27)
18:1

ผูฟ้ ังสาหรับคาอุปมานี้คือพวกสาวก (17:22) ลูการะบุเหตุผลของพระเยซู สาหรับการให้มนั อย่าง
ชัดเจน พระองค์ตอ้ งการที่จะกระตุน้ ให้พวกเขาที่จะ “อธิ ษฐาน” ต่อไป และ “ไม่อ่อนระอา
ใจ” (ท้อ ใจ) การอ้า งอิ ง ถึ ง “ตลอดเวลา” หรื อ “เสมอ” (ไม่ ใ ช่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ใ น
สถานการณ์ท้ งั หมด) บ่งบอกว่าเวลาระหว่างพันธกิจในปั จจุบนั ของพระเยซู และการเสด็จ
กลับมาในอนาคตของพระองค์ก็ถูกกล่าวถึ ง (17:22-37; เปรี ยบเทียบ 18:8) ดังนั้นนี่ เป็ น
คาสั่งสอนเกี่ยวกับสิ่ งที่พวกสาวกควรทาในระยะเวลาระหว่างการเสด็จมาเมื่อพิจารณาถึ ง
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระเยซู จะทาให้ตาชัง่ แห่ ง
ความยุติธรรมสมดุ ล ในระหว่างเวลานี้ พวกสาวกต้องแสดงออกถึงความเชื่ อของพวกเขา
ในพระเจ้าต่อไปโดยการร้องขอพระคุณของพระองค์
“คาสอนของพระเยซูไปไกลกว่าคาสอนของพวกยิวผูซ้ ่ ึ งมีแนวโน้มที่จะจากัดเวลา
แห่ งการอธิ ษฐานด้วยเกรงว่าพวกเขาจะทาให้พระเจ้าเหน็ ดเหนื่ อย สามครั้งต่อ
หนึ่งวัน (ในต้นแบบของดาเนียล 6:10) ถูกยอมรับว่าเป็ นจานวนมากที่สุด”[948]

“ยาแก้ต่อความหมดหวังไม่ใช่ ความมุ่งมัน่ แต่เป็ นการพึ่งพา ไม่ใช่ การคิ ดในเชิ ง
บวกแต่เป็ นการอธิ ษฐาน” [949]
18:2-3

พระเยซูพรรณนาว่าผูพ้ ิพากษานี้ลม้ เหลวที่จะทาสิ่ งที่ธรรมบัญญัติของโมเสสเรี ยกร้องจากบรรดา
ผูต้ ดั สิ นของอิสราเอล ในพันธสัญญาเดิม “ยาเกรงพระเจ้า” โดยหลักแล้วเป็ นการยาเกรง
พระองค์ในฐานะพระผูพ้ ิพากษา ผูพ้ ิพากษานี้ เป็ นคนของโลก (เปรี ยบเทียบ 16:8) อย่าง
ไม่ ส งสั ย แล้ว ผูอ้ ่ า นชาวต่ า งชาติ ข องลู ก ารู ้ เกี่ ย วกับ บรรดาผูพ้ ิ พ ากษาที่ ค ล้า ยกัน กับ เขา
[950] ไม่วา่ ผูพ้ ิพากษานี้เป็ นผูพ้ ิพากษาชาวยิวหรื อชาวโรมันก็ไม่ชดั เจนและไม่ตรงประเด็น
เมื่อพิจารณาถึงทางเข้าที่หญิงม่ายชื่นชมในการเข้าไปอยูต่ ่อหน้าเขา เขาก็ดูเหมือนจะได้เป็ น
เจ้าหน้าที่ที่ต่ากว่าแทนที่จะเป็ นผูพ้ ิพากษาในศาลสู งสุ ดของอิสราเอล [951] ในปาเลสไตน์
ในศตวรรษแรก ผูพ้ ิพากษาเดี่ยวมักรับมือกับกรณี เกี่ยวกับเงินทองที่หญิงม่ายนี้ นาเสนอแก่
ผูพ้ ิพากษานี้ [952] พระเยซู แสดงความแตกต่างของพระเจ้ากับเขา แทนที่จะเปรี ยบเทียบ
พระเจ้ากับเขา (เปรี ยบเทียบ 11:5-8)
พวกหญิ ง ม่ายเป็ นการทาให้เป็ นบุ คคลแห่ ง การพึ่งพา การไร้ ค วามช่ วยเหลื อ และความ
อ่อนแอในอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ อพย. 22:22-24; สดด. 68:5; พคค. 1:1; ยก. 1:27) “หญิง
ม่าย” นี้ ได้ขอ “ผูพ้ ิพากษา” เรื่ อยไป กล่าวอย่างซ้ า สาหรับ “การปกป้ อง” จากบรรดาผูท้ ี่
ต่อต้านเธอไม่ใช่ สาหรับการลงโทษพวกเขา[953] ในคาอุปมานี้ เธอเป็ นตัวแทนของพวก
สาวกผูพ้ ่ งึ พาพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันสาหรับการปกป้ องจากผูไ้ ม่ใช่สาวกที่ต่อต้านพวกเขา
สาหรับความจงรักภักดีของพวกเขาที่มีต่อพระเยซู

18:4-5

ผูพ้ ิพากษาอนุญาตตามคาร้องของหญิงม่ายเนื่องจากความพากเพียรของเธอ พระเยซู ไม่ได้สอน
ว่าพระเจ้าถือท่าทีอย่างเดียวกันต่อพวกสาวกอย่างที่ผพู ้ ิพากษานี้ ถือต่อหญิงม่ายนี้ อีกครั้ง
หนึ่ ง ผูพ้ ิ พ ากษามี ค วามตรงข้า มกับ พระเจ้า ประเด็ นของพระองค์ก็ คื อว่า เนื่ องจากว่า
ความพากเพียรมีประสิ ทธิ ภาพกับผูพ้ ิพากษาอธรรม มันจะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพียงไร
กับ พระผูพ้ ิพากษาที่ชอบธรรม
วลี “ทาให้ขา้ ลาบาก” แปลสานวนที่ สามารถถู กแปลตามตัวอักษรมากขึ้ นว่า “ตบหน้า”
หรื อ “กระทบตา” (คากรี ก ฮุ บโพพิ แอดเซ่ เม เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:27) เราสามารถแปล
สานวนนี้วา่ “หาไม่แล้วเธอจะให้จุดด่างพร้อยแก่ขา้ พเจ้า” กล่าวในเชิ งเปรี ยบเทียบนั้น ตา
ดาแสดงถึงชื่อเสี ยงที่เสี ยหายนัน่ คือความอับอาย ดังนั้นเป็ นที่ชดั เจนว่าผูพ้ ิพากษาลกลัวว่า
โดยการปฏิ เ สธที่ จะตอบสนองต่ อ หญิ ง ม่ า ย ชื่ อ เสี ย งของเขาจะเสี ย หาย (เปรี ย บเที ย บ
11:8) ไม่ ใ ช่ ที่ ว่า เธอจะโจมตี เ ขาทางกายภาพ [954] เขาอนุ ญ าตตามค าร้ อ งขอของเธอ
สาหรับเหตุผลที่เห็นแก่ตวั

“นักอรรถาธิ บายเกื อบทุ กคนป่ าวประกาศว่าคาอุ ปมานี้ สอนเราว่าเราต้องรบเร้ า
ในการอธิ ษฐาน ในทางตรงกันข้าม ข้าพเจ้าถื อว่ามันสอนว่าเมื่ อเรากาลังรั บมื อ
กั บ พระเจ้ า นั่ น ก็ ไ ม่ มี ค วามจ าเป็ นของการรบเร้ า มั น เป็ นค าอุ ป มาแห่ ง
ความตรงกันข้ามตลอดทั้งหมด”[955]
18:6-8

พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่ จะประยุก ต์ใช้คาอุ ปมานี้ สาหรั บ พวกสาวก การฟั งถ้อยค าของ
ผูพ้ ิพากษาอย่างระมัดระวังก็สาคัญ เพราะว่าเมื่อนั้นเท่านั้นที่พวกสาวกสามารถเห็ นได้ว่า
พระเยซู ก าลัง สอนโดยการความตรงกันข้า ม พระเจ้า จะไม่ ตอบสนองต่ อ การร้ อ งขอ
ความช่ วยเหลื ออย่า งที่ ผูพ้ ิ พากษานี้ ตอบสนองอย่างช้า และอย่า งบ่ นว่า เมื่ อพิจารณาถึ ง
คุณลักษณะของพระองค์ พวกสาวกก็สามารถพึ่งพาพระองค์ที่จะให้การปกป้ องแก่พวกเขา
ที่พวกเขาต้องการ “อย่างรวดเร็ ว” คาว่า “คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้” เป็ นการย้ าเตือนว่า
พระองค์ได้เลือกบรรดาผูท้ ี่ร้องทูลต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 22:14; มก. 13:20, 22,
27) นี่ เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่พระองค์จะตอบสนองต่อการเรี ยกของพวกเขา หญิงม่ายได้รับ
การช่วยเหลือแม้กระทัง่ ในฐานะคนแปลกหน้าต่อผูพ้ ิพากษาอธรรม คาอุปมานี้ บ่งบอกว่า
พระบิดาจะไม่ “ล่าช้า” ที่จะให้การปกป้ องที่พวกสาวกของพระองค์ตอ้ งการ
แม้ว่า พระเจ้า ได้อนุ ญ าตให้ ส าวกบางคนที่ ร้ อ งขอการช่ วยเหลื อ จากพระองค์ร ะหว่า ง
การข่ ม เหงที่ จ ะตายไป อย่ า งไรก็ ต าม พระองค์ ก็ ใ ห้ พ ระคุ ณ ที่ เ พิ่ ม เติ ม แก่ พ วกเขา
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 12:9) “ความยุติธรรม” ที่พระองค์จะจัดเตรี ยม อย่ างรวดเร็ ว คือการ
ปกป้ องจากการโจมตีของพวกผูต้ ่อต้านฝ่ ายวิญญาณ (ข้อ 3) มันเป็ นความยุติธรรมเพราะว่า
พวกสาวกกาลังทนทุ กข์อย่างอยุติธรรมเมื่ อเขาหรื อเธอยืนหยัดเพื่อพระเยซู และดังนั้นก็
ประสบกับการข่มเหง
“พระเจ้าปรารถนาที่จะแก้แค้นแทนธรรมิ กชนและพระองค์จะทาอย่างนั้น เมื่ อ
พระองค์ทา ความยุติธรรมของพระองค์จะรวดเร็ วและแน่ นอน และการทนทุกข์
ของเราจะดูเหมือนไม่ยืนนานเมื่อเปรี ยบเทียบกับสง่าราศีที่จะตามมา ในช่ วงนั้น
พระองค์ก็ปกป้ องเรา”[956]
คาถามสุ ดท้า ยของพระเยซู บ่ ง ชี้ ว่า จะมี เพี ย งไม่ กี่คนในโลกนี้ ผูจ้ ะได้ย งั คงสัตย์ซื่อและ
ผูย้ งั คงเชื่ อว่าพระองค์จะเสด็ จกลับมา (17:22-18:1).[957] คนจานวนน้อยจะยืนหยัดใน
ความเชื่ อของพวกเขาเหมื อนหญิ งม่ ายนี้ [958] การเสด็จมาครั้ งที่ สองถู กกล่ าวถึ งไม่ใ ช่
การรับขึ้นไป วลี “บุตรมนุษย์” เชื่อมคาถามนี้ กบั คาสอนก่อนหน้านั้นของพระเยซู เกี่ยวกับ
การเสด็จกลับมาของพระองค์ (17:22, 24, 26, 30) นี่ คือเหตุผลมากขึ้นทั้งหมดที่พวกสาวก

จาเป็ นที่ จะอธิ ษ ฐานต่ อไป การอธิ ษ ฐานไม่ เพี ย งแต่ รับ รองการช่ วยเหลื อของพระเจ้า
ระหว่างการข่มเหง แต่มนั แสดงออกถึงความเชื่อในพระเจ้าอีกด้วย
“เพราะว่าเรามีพระเจ้าที่รวดเร็ วและพร้ อมที่จะตอบการร้ องขอทุกเอย่างของผูท้ ี่
ถูกข่มเหงในแนวทางที่ ถูกต้อง การอธิ ษฐานก็สามารถถูกรักษาไว้อย่างต่อเนื่ อง
ได้”[959]
ดังนั้นคาอุ ปมานี้ เป็ นการหนุ นใจสาหรับพวกสาวกผูป้ ระสบกับการต่อต้านสาหรับความเชื่ อของพวกเขา
ระหว่างยุคการเสด็จมา เราควรขอการปกป้ องจากพระเจ้าเรื่ อยไปจากบรรดาผูท้ ี่ต่อต้านเราสาหรับการอุทิศ
ตนของเราที่ มีต่อพระเยซู คริ สต์ พระเจ้าจะตอบสนองอย่า งรวดเร็ วโดยการให้การช่ วยเหลื อแก่ เราที่ เรา
ต้องการ นี่จะส่ งผลต่อการแสดงออกที่ต่อเนื่ องถึงความเชื่ อในพระเจ้าเมื่อพระองค์ขาดหายไปจากโลกอย่าง
ชัดแจ้งระหว่างระยะเวลานี้ คาอุปมานี้ เป็ นการกระตุน้ ให้พากเพียรในความเชื่ อแทนที่จะเลิกเชื่ อ (คือหันไป
จากมัน) พระเจ้าจะแก้แค้นแทนผูเ้ ลื อกสรรของพระองค์ ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง (เปรี ยบเทียบ สดด.
125:2-3; วว. 6:9-11) นั่นจะเป็ นค าตอบสู ง สุ ดต่อค าอธิ ษฐานเหล่ า นี้ ข องประชากรของพระองค์ แต่
การช่วยเหลือทันทีก่อนการเสด็จมานั้นก็ถูกกล่าวถึงอย่างเป็ นหลักในคาอุปมานี้
“ดังนั้นอย่างน้อยสามบทเรี ยนก็ปรากฎในพระคัมภี ร์ตอนนี้ หนึ่ ง จงอธิ ษฐานอย่างพากเพียร จง
ทางานอย่างพากเพียรด้วยการมองในแง่ดีที่มนั่ ใจว่าพระเจ้าดี ใจมากกว่าผูพ้ ิพากษาในพระคัมภี ร์
ตอนนี้ มกั ต้องการในชี วิตที่ จะให้คาตอบแก่การร้ องของเรา ประการที่สอง จงพิจารณาถึงคนไร้
การช่วยเหลือ และความอยุติธรรมของโลกนี้ที่พวกเขาประสบในฐานะหัวข้อที่ใหญ่ข้ ึนสาหรับชี วิต
การอธิ ษฐานของคุณและสาหรับการกระทาของคุณซึ่ งมักให้เท้าแก่คาอธิ ษฐานเหล่านั้น สุ ดท้าย จง
ตระหนักว่าแม้กระทัง่ ในด้านเหล่ านั้นที่ พระเจ้าไม่ได้ตอบการร้ องขอของเราในยุคนี้ พระองค์ก็
ยังคงกระตือรื อร้นที่จะให้ความยุติธรรมแต่มีเหตุผลที่ดีต่างเสาหรับการล่าช้าของพระองค์”[960]
ญ. ผู้รับความรอด 18:9-19:27
ถัดไปลูกาพัฒนาแนวคิดของ “ความเชื่ อในโลก” ที่พระเยซูแนะนาในข้อ 8 ส่ วนทั้งหมดนี้ อธิ บายว่าผูค้ น
กลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ ออย่างไร หัวข้อนี้ เป็ นการสรุ ปที่ เหมาะสมต่อส่ วนของพระกิ ตติ คุณของลู กาที่ กล่ าวถึ ง
พัน ธกิ จ ของพระเยซู บ นเส้ น ทางสู่ เ ยรู ซ าเล็ ม (9:51-19:27) โดยเนื้ อ แท้แ ล้ว ส่ ว นนี้ บ ัน ทึ ก ค าสอนของ
พระเยซู ว่า ความรอดและการเข้า ไปสุ ด ท้า ยสู่ แ ผ่น ดิ นของพระเจ้า มาโดยพระคุ ณ ของพระเจ้า ผ่า นทาง
ความเชื่ อแทนที่จะเป็ นการอ้างต่อความชอบธรรมตามกฎเกณฑ์ อัครทูตเปาโลเขียนเกี่ ยวกับกระบวนการ
ของการนับว่าชอบธรรม (เช่น รม. 3:21-5:21) แต่ความเป็ นห่ วงของลูกาคือผูร้ ับของมัน [961] ใน 18:9-30
ลูกาอธิ บายการเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าจากจุดของความไม่เพียงพอ[962]

1. คาอุปมาเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษี 18:9-14
การเชื่อมโยงผิวเผินระหว่างส่ วนนี้และส่ วนที่มาก่อนก็คือว่าทั้งสองมีคาอุปมาต่างเเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน
“คาอุปมานี้ตามมาในฐานะการให้วญ
ิ ญาณที่ซ่ ึ งมนุษย์ควรอธิ ษฐาน”[963]
อย่างไรก็ตาม การเชื่ อมโยงที่สาคัญมากขึ้นคือผูค้ นแห่ งความเชื่ อ (ข้อ 8) คาอุปมานี้ ช้ ี ให้เห็นความตรงข้าม
ทางภาพของบรรดาผูท้ ี่ ปฏิ เสธพระกิ ตติ คุณของพระเยซู กบั บรรดาผูท้ ี่รับเอา พระเยซู วาดภาพทางคาพูด
เพื่อจะระบุ ถึ งลักษณะต่า งเของสองกลุ่ มที่ เป็ นตัวแทนของพวกยิว คาอุ ป มาทั้ง สองเรื่ องกล่ าวถึ งความ
ชอบธรรมคือ ผูพ้ ิพากษาที่ไม่ชอบธรรมในคาอุปมาแรก และฟาริ สีที่ชอบธรรมด้วยตนเองในคาอุปมาที่สอง
18:9

ข้อนี้ จดั ตั้งเวทีสาหรับคาอุปมาที่ตามมา (เปรี ยบเทียบ 18:1; 19:11) “และ” ส่ งสัญญาณถึ ง
ความต่อเนื่ องบทเรี ยนที่มาก่อนทันทีและหัวข้อต่างเสาหรับผูอ้ ่าน เป็ นที่ชดั เจนว่า พวก
ฟาริ สีเป็ นผูค้ นที่พระเยซู กาลังวิจารณ์ ในคาอุปมานี้ (ข้อ 10) แต่ลูกาแนะนาคาสอนของ
พระเยซู โดยการเน้นถึงลักษณะเกี่ ยวกับพวกฟาริ สีที่พระเยซู กล่าวถึ งคือ ความชอบธรรม
ด้วยตนเอง นี่เป็ นลักษณะที่ผคู้ นมากมายมากกว่าพวกฟาริ สีมีที่รวมถึงผูอ้ ่านหลายคนของ
ลูกา ทางเลือกอื่นสู่ การเชื่ อในพระเยซู คือการวางใจในความชอบธรรมของตนเองสาหรับ
การเป็ นที่ยอมรับกับพระเจ้า นี่ ส่งผลต่อการยกตนเองขึ้นด้วยการทาลายบางคนและการดู
ถูกคนอื่นอยูเ่ สมอ
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โดยทัว่ ไปแล้วพวกฟาริ สีปฏิ เสธพระเยซู และข่าวประเสริ ฐของพระองค์ ส่ วนพวกคนเก็บภาษี
ตอบสนองในเชิงบวก (เปรี ยบเทียบ 5:12, 27; 7:34, 37; 15:1-2; 16:20) พวกเขาอยู่ ณ ตอน
ปลายที่ตรงกันข้ามของระดับทางสังคมและฝ่ ายวิญญาณในลัทธิ ยิว พวกแรกเป็ นการสรุ ป
ของความชอบธรรมและพวกหลังของความไม่ชอบธรรม “พระวิหาร” เป็ นสถานที่ตาม
ธรรมเนียมของการอธิ ษฐาน เนื่ องจากว่ามันตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาในเยรู ซาเล็ม ผูค้ นก็ “ขึ้นไป”
ยังพระวิหารตามตัวอักษร “เพื่ออธิษฐาน”

18:11-12 การยืนเป็ นท่าทางปกติสาหรับการอธิ ษฐานท่ามกลางพวกยิวแห่ งสมัยของพระเยซู ในตัวของ
มันเองนั้นก็ไม่ได้สะท้อนถึ งความหยิ่งของพวกฟาริ สี (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:5) แม้ว่า
“พวกฟาริ สี ” กล่ า วต่ อ “พระเจ้า ” ด้ วยการอธิ ษ ฐาน พระเยซู สั ง เกตว่า เขาก าลัง พู ดกับ
“ตนเอง” อย่างแท้จริ งและกาลังทบทวนถึงความชอบธรรมด้วยตนเองของเขาเอง เขาบอก
พระเจ้า ว่า เขาเป็ นบุ ค คลที่ เ หนื อ กว่า อย่า งไรซึ่ งใช้อุ ป นิ สั ย ของคนอื่ น เเป็ นมาตรฐาน
ของเขา เขามีความหยิง่ ในสถานะที่เหนือกว่าซึ่ งทึกทักเอาของเขา และการงานที่เขากระทา
ที่แยกเขาจากคนอื่นเ

พวกฟาริ สีที่เคร่ งศาสนามากที่สุดอดอาหาร “สองครั้งต่อสัปดาห์” (เปรี ยบเทียบ 5:33) ใน
วันพฤหัสบดีและวันจันทร์ ระหว่างสัปดาห์ระหว่างปั สกาและเพ็นเทคอสต์ และระหว่าง
เทศกาลอยู่เพิงและเทศกาลมอบถวาย พวกเขาเชื่ อว่าในวันพฤหัสบดี โมเสสได้ข้ ึนไปยัง
ภู เ ขาซี น ายและในวัน จัน ทร์ เ ขาได้ล งมาหลัง จากได้รั บ ธรรมบัญ ญัติ เ ป็ นครั้ งที่ ส อง
[964] ฟาริ สีน้ ีเคร่ งครัดเกี่ยวกับสิ บลดอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 11:42)
“บางทีไม่มีถอ้ ยคาแห่ งการขอบพระคุ ณที่ถูกกล่ าวไปในความกตัญญูที่น้อยกว่า
ถ้อยคาเหล่านี้ เพราะว่าความกตัญญูบ่งบอกถึงการยอมรับถึงของขวัญ ดังนั้นก็เป็ น
ความรู ้สึกแห่งการไม่มีตวั เราเองในสิ่ งที่เราได้รับ ในอีกนัยหนึ่ ง มันเป็ นความรู ้สึก
แห่งความจาเป็ นส่ วนตัวของเราหรื อความถ่อมใจ”[965]
“‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุ ณพระองค์ที่ขา้ พระองค์ไม่เหมือนคนอื่น’
(ลก. 18:2) ดูเหมือนเหมือนกับลมหายใจปกติของรับบีนิยมในวงสมาคมของผูไ้ ร้
การศึกษาและทุกคนที่ ถูกมองว่าเป็ นผูด้ อ้ ยปั ญญาหรื อศาสนา และประวัติศาสตร์
เชิ งอุ ปมาของฟาริ สีและคนเก็บภาษี ในพระกิ ตติ คุณไม่ถูกบอกเล่ าเนื่ องจากการ
ประณามที่พิเศษของการอธิ ษฐานเดียวนั้น แต่ในฐานะคุ ณลักษณะของวิญญาณ
ทั้งหมดของฟาริ สีนิยมแม้กระทัง่ ในการเข้าของมันถึงพระเจ้า” [966]
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“แต่” แนะนาถึ งความตรงข้ามที่จบั ใจระหว่างสองคน “ระยะห่ าง” ทางภูมิศาสตร์ ของคนเก็บ
ภาษีจากฟาริ สีเป็ นสัญลักษณ์ของความแตกต่าง ความไม่เต็มใจของเขาที่จะแม้กระทัง่ “เงย
หน้าของเขา” นับประสาอะไรกับมือของเขา “ยังสวรรค์” ด้วยการอธิ ษฐานก็พรรณนาถึ ง
ความรู ้สึกแห่ งความไม่สมควรของเขา (เปรี ยบเทียบ สดด. 123:1; มก. 6:41; 7:34; ยน.
11:41; 17:1) “ตีอก (หน้าอก) ของเขา” แสดงออกถึงความสานึ กผิดที่เขาสื่ อสารในการ
อธิ ษฐานของเขา เขาไม่ได้อวดถึงความชอบธรรมของเขาเอง แต่ขอความเมตตาจากพระเจ้า
ซึ่ งยอมรับถึงบาปของเขา (เปรี ยบเทียบ สดด. 51) เขาใช้ “พระเจ้า” เป็ นมาตรฐานของ
ความชอบธรรมและสารภาพว่าเขาไม่ดีพอ เขารู ้ ว่าความหวังเดี ยวของเขาคือความเมตตา
ของพระเจ้า ฟาริ สี ไ ม่รู้สึก ถึ งความจาเป็ นและไม่ ทู ลอ้อนวอนส่ วนคนเก็บ ภาษี รู้สึก ถึ ง
ความจาเป็ นและทูลอ้อนวอน[967]
“แท้จริ งแล้วคาอุปมานี้เป็ นคาอุปมาเกี่ยวกับการอธิ ษฐานสองอย่าง ในคาอธิ ษฐาน
เหล่านั้นก็ปรากฎใจสองประเภทซึ่ งความตรงกันข้ามนั้นไม่ได้แค่ถูกประจักษ์ใน
แนวทางที่ พ วกเขาท าการร้ อ งขอของพวกเขา แต่ ใ นแนวทางที่ พ วกเขาเข้า หา
พระเจ้าอีกด้วย” [968]

ตามตัวอักษรแล้ว คนเก็บภาษีขอให้พระเจ้าที่จะ “เอื้ออานวย” (คากรี ก ฮิ ลาสโคมาย) หรื อ
“พึ ง พอใจ” เนื่ องจากพระเยซู ไ ด้ท าเครื่ อ งบูชาลบบาป (การท าให้พึ งพอใจ) เพื่ อบาป
ทั้งหลายของมนุษยชาติบนกางเขน ก็ไม่มีใครจาเป็ นที่จะอธิ ษฐานคาอธิ ษฐานนี้ ในทุกวันนี้
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อคนเก็ บ ภาษี อธิ ษ ฐานมัน เครื่ องบู ช าลบบาปผ่า นทางพระโลหิ ตของ
พระเยซู คริ สต์ยงั ไม่ได้มีให้ใช้ แน่ นอนว่ามันก็อนุ ญาตให้ในทุ กวันนี้ ที่จะขอให้พระเจ้า
ที่จะเมตตาต่อเราในฐานะคนบาป แต่เราต้องระลึ กว่าพระองค์ได้ทาสิ่ งนั้นเรี ยบร้ อยแล้ว
ผ่า นทางพระเยซู ค ริ ส ต์ ข่ า วดี ข องพระกิ ต ติ คุ ณ ก็ คื อพระเจ้า ท าการลบลาป (พึ งพอใจ
เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:2)
“เมตตา” เป็ นการแปลของ “...คากรี ก ฮิ ลาสโคมาย ที่ถูกใช้ในฉบับเซฟทัวจินต์
และพันธสัญญาใหม่ในการเชื่ อมโยงกับพระที่นงั่ กรุ ณา (อพย. 25:17, 18, 21; ฮบ.
9:5) ในฐานะคนยิวที่ ได้รับการสั่งสอน คนเก็บภาษีก็กาลังคิ ดเกี่ ยวกับไม่ใช่ แค่
ความเมตตาเท่ า นั้น แต่ เ กี่ ย วกับ พระที่ นั่ง กรุ ณาที่ มี ก ารประพรมโลหิ ตอี ก ด้ว ย
(ลนต. 16:5 …) การอธิ ษฐานของเขาอาจถูกถอดความว่า ‘จงเข้าหาข้าพระองค์
อย่างที่ พ ระองค์เป็ นเมื่ อพระองค์มองดูโลหิ ตที่ ไถ่ บาป’ พระคัมภี ร์ไ ม่รู้สิ่ง ใด
เกี่ยวกับการยกโทษของพระเจ้าถ้าปราศจากการถวายบูชา...”[969]
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พระเยซู ป่าวประกาศว่าคนเก็บภาษีน้ นั “ถูกต้อง” (คือป่ าวประกาศว่ า ชอบธรรม ซึ่ งเป็ นการ
กระทาทางศาลไม่ใช่การ ทาให้ ชอบธรรม เปรี ยบเทียบ รม. 3:24-25) พระเจ้าป่ าวประกาศ
ว่าเขาชอบธรรมเพราะว่าหวังพึ่งพระเจ้าสาหรับของประทานแห่ งความชอบธรรมแทนที่จะ
อ้างถึงการที่จะชอบธรรมด้วยคุณความดีของเขาเองอย่างที่ฟาริ สีได้ทา[970]
“… หลังจากได้รับการอภัยบาปแล้ว คนบาปก็ถูกนับว่าเป็ นคนชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจ้า”[971]
พระเยซู กล่าวซ้ าหลักการที่ว่าพระเจ้าทาให้บรรดาผูท้ ี่ยกย่องตนเองนั้นต่ าลง แต่พระองค์
ยกย่องบรรดาผูท้ ี่ถ่อมตัวลง (เปรี ยบเทียบ 13:30; 14:11) ในบริ บทนี้ พระเยซู หมายถึงว่า
ที่จะชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า บุคคลหนึ่ งต้องยอมรับการขาดความชอบ
ธรรมส่ วนตัวของเขา แทนที่จะแสร้งที่จะมีความชอบธรรมที่เขาไม่มี การนับว่าชอบธรรม
ขึ้นอยูก่ บั พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่งานหรื อคุณความดีของมนุษย์

คริ สเตี ยนสมัยใหม่ได้ยินคาอุ ปมานี้ บ่อยมากจนทันใดนั้นพวกเขาก็เชื่ อมโยงพวกฟาริ สีกบั ความหน้าซื่ อ
ใจคดที่ ชอบธรรมด้วยตนเองและพวกคนเก็บภาษี กบั ความศรัทธาที่ถ่อมใจ ในสมัยของพระเยซู พวกยิว
มองพวกเขาแตกต่างออกไป เป็ นพวกฟาริ สีผเู ้ ป็ นต้นแบบของอุปนิ สัยที่ ชอบธรรม และพวกคนเก็บภาษี

เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของความผิดบาป ดังนั้นอย่างไม่สงสัยแล้วคาอุปมานี้ ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อพวก
สาวก[972]
2. ตัวอย่างประกอบเกีย่ วกับความถ่ อมใจ 18:15-17 (เปรียบเทียบ มธ. 10:13-16; มก.
19:13-15)
ลูการวมเหตุการณ์ น้ ี เกี่ ยวกับพระเยซู ที่ตอ้ นรับเด็กเไว้เพื่อจะอธิ บายถึ งประเภทของความถ่อมใจที่จาเป็ น
สาหรับใครคนหนึ่งที่จะรับเอาความรอด แนวคิดของความถ่อมใจเป็ นการเชื่ อมโยงกับสิ่ งที่มาก่อน ความ
ถ่อมใจนั้นจาเป็ นเพื่อจะรับเอาพระคุณของพระเจ้า
ตั้งแต่ 9:50 ลู ก าก็ไ ปจากการบรรยายโดยทัว่ ไปที่ ม ทั ธิ วและมาระโกบันทึ ก และรวมเนื้ อหามากขึ้ นที่ ไ ม่
ปรากฎในพระกิ ตติคุณเหล่านั้น ที่นี่ ณ 18:15 ท่านก็มาร่ วมเค้าของเรื่ องของผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติคุณสัมพันธ์
คนอื่นเใหม่ มีการทาซ้ าของเหตุการณ์ต่างเในบททั้งหลายที่ตามมามากกว่าที่เราได้เห็นเมื่อไม่นานนี้
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สิ่ งที่มาก่อน “พวกเขา” (NASB) คือ “ผูค้ น” โดยทัว่ ไป (NIV) ผูค้ นนาทารกของพวกเขา (คากรี ก
เบรเฟ่ ) ไปหาพระเยซู เพื่อว่าพระองค์จะอธิ ษฐานให้พระเจ้าอวยพรพวกเขา (เปรี ยบเทียบ
มธ. 19:13) ลูกาเท่านั้นใช้ เบรเฟ่ บางทีเพื่อจะเน้นถึ งสภาพที่พ่ ึงพาของทารกเหล่านี้ มัน
เป็ นธรรมเนี ย มส าหรั บ พวกยิวที่ จะพาลู ก เล็ก เของพวกเขาไปหารั บบี เ พื่ อการอวยพร
[973] บางทีพวกเขากีดกันพวกพ่อแม่จากการทาสิ่ งนี้ เพราะว่าพวกเขาคิดว่าพระเยซู มีสิ่งที่
สาคัญกว่าที่จะทา

18:16-17 อย่างไรก็ตาม พระเยซูแก้ไขพวกสาวก “ว่ากล่าวพวกเขา” และหนุนใจให้พวกพ่อแม่ที่จะพาลูกเ
ของพวกเขามาหาพระองค์ต่อไป พระเยซู มีความสนใจในเด็กเเพราะว่าพวกเขาอธิ บายถึง
ความถ่อมใจที่จาเป็ นที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า เป็ นที่ชดั เจนว่าทารกไม่ได้ถ่อมใจ
ในแง่อย่างเดียวกันที่พวกผูใ้ หญ่แสดงถึงความถ่อมใจ แต่ทารกถ่อมใจในแง่ของการพึ่งพา
อย่างเต็มที่และไม่สามารถจัดเตรี ยมเพื่อพวกเขาเองได้ พวกเขารับเอาแทนที่จะจัดเตรี ยม
และในคุ ณสมบัติเหล่ า นั้นพวกเขาก็เป็ นแบบอย่า งที่ ดีข องความถ่ อมใจ โดยปราศจาก
ความรู ้ สึกนี้ แห่ งการไม่สามารถจัดเตรี ยมเพื่อตนเอง และความเต็มใจที่จะรับเอาจากอีก
บุคคลหนึ่ง ก็ไม่มีผใู ้ หญ่คนไหนสามารถ “เข้าไปใน” แผ่นดินของพระเจ้าได้
พระเยซู มี ความสนใจในเด็ก เหล่ านี้ เพื่อเห็ นแก่ พ วกเขาเอง อย่า งที่ เราได้เห็ นไป หนึ่ ง ในการเน้นที่ เป็ น
คุณลักษณะของลูกาในพระกิตติคุณของท่านคือความสนใจของพระเยซู ในคนขัดสน คนที่สังคมไม่ยอมรับ
และประเภทอื่นเของผูค้ นที่พ่ ึงพา (4:18; และข้ออื่นเ)

3. อุปสรรคของความมั่งคั่ง 18:18-30
นี่เป็ นอีกบทเรี ยนหนึ่งในเรื่ องความร่ ารวยที่ลูกาบันทึก (เปรี ยบเทียบ 6:24; 8:14; 11:41; 12:13-34; 16) แต่
บริ บทที่นี่คือคาสั่งสอนในเรื่ องความมัง่ คัง่ ในฐานะที่มนั เป็ นของการเข้าไปในความรอดและแผ่นดิ นของ
พระเจ้า ใครคนหนึ่ งอาจสรุ ปจากเหตุการณ์ ก่อนหน้านั้นว่าความรอดขึ้นอยู่กบั ท่าทีของมนุ ษย์ที่เหมาะสม
เท่านั้น คาสอนนี้ อธิ บายว่าในขณะที่ท่าทีที่ถูกต้องนั้นจาเป็ น ความรอดก็เป็ นงานของพระเจ้าสาหรับมนุ ษย์
ไม่ใช่งานของมนุ ษย์เพื่อตนเอง นี่ เป็ นการเปิ ดเผยที่สาคัญสาหรับผูไ้ ม่เชื่ อ แต่ก็เพื่อพวกสาวกที่ถูกกล่าวหา
ด้วยการนาข่าวสารของข่าวประเสริ ฐไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลก
“พวกผูน้ าทางศาสนาได้ถูกนาเสนออย่างซ้ าเว่าเป็ นผูค้ นที่ ยกย่องพวกเขาเอง (11:43; 14:7-11;
16:15; 18:9-14) และในฐานะผูค้ นร่ ารวยที่โลภผูล้ ะเลยคนยากจน (11:39-41: 14:12-14; 16:14, 1931) อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้ละทิ้งความหวังทั้งหมดที่วา่ คนเหล่านี้บางคนจะเปลี่ยนแปลง สิ่ งนี้
ก็ชดั เจนในฉากใน 18:18-27”[974]
การเผชิ ญหน้ าของพระเยซู กับขุนนางหนุ่มทีร่ ่ารวย 18:18-23 (เปรียบเทียบ มธ. 19:16-22; มก. 10:17-22)
ขุนนางหนุ่ มที่ ร่ ารวยพร้ อมกับความหยิ่งของเขานั้นก็ตรงกันข้ามอย่างน่ าทึ่งใจกับทารกที่ถ่อมใจในส่ วน
ล่าสุ ด
18:18

ขุนนางหนุ่มเชื่อว่าเขาสามารถ “ทา” บางสิ่ งเพื่อจะได้มาซึ่ ง “ชีวิตนิรันดร์ ” ได้ และเขาต้องการที่
จะทาให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้มองข้ามมันไป (เปรี ยบเทียบ 10:25) ยอห์น 3:3-15 แสดงให้เห็น
ว่าชี วิตนิ รันดร์ รวมถึงชี วิตในแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ ที่จะได้รับชี วิตนิ รันดร์ หมายถึงที่
จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า (ยน. 3:3-5) ลูกาและมาระโกทั้งสองก็ใช้คาว่า “สื บทอด”
(คากรี ก คเลอโรโนเมโซ) ส่ วนมัทธิ วเขียน “รับเอา” (คากรี ก สโค) บางทีความแตกต่างนี้
สะท้อนถึงการใช้ของมัทธิ วเกี่ยวกับถ้อยคาดั้งเดิมของคนหนุ่มนั้น บางทีมาระโกและลูกา
ใช้ค าว่า “สื บ ทอด” ส าหรั บผูอ้ ่ า นชาวต่ า งชาติ ข องพวกเขาเพื่ อจะอธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ อยู่ใ น
ความคิ ดของขุนนางหนุ่ มที่ ร่ ารวยนั้น เขากาลัง กล่ าวถึ งการได้รับบางสิ่ งที่ เขาในฐานะ
คนยิวคิ ดว่า เขามี โอกาสดี ที่ จะได้รั บ ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ก ับ ความสั ม พันธ์ ท างเชื้ อชาติ ข องเขากับ
อับราฮัม

18:19

คาถามของพระเยซู บรรลุ สองสิ่ ง มันตั้งมาตรฐานสาหรั บความดี กล่ าวคื อ “พระเจ้าเท่านั้น”
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 11) มันเผชิ ญหน้าชายคนนั้นด้วยความหมายโดยนัยทางตรรกะเกี่ยวกับ
คาถามของเขา (ข้อ 18) กล่าวคือ ว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า ที่ชายคนนั้นไม่เชื่ อว่าพระเยซู
ทรงเป็ นพระเจ้าก็ดูเหมือนชัดเจนจากการตอบสนองของเขาต่อพระองค์ (ข้อ 23)

18:20-21 พระเยซูกลับไปสู่ คาถามของชายหนุ่มนั้น (ข้อ 18) ถ้าเขาต้องการที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ โดยการ
ทาบางสิ่ ง เขาคงจะต้องถื อรั กษาธรรมบัญญัติของพระเจ้า พวกรับบี สอนว่าผูค้ นควรถื อ
รักษาธรรมบัญญัติในความครบถ้วนบริ บูรณ์ ของมัน [975] พระเยซู อา้ งพระบัญญัติที่ห้า
ผ่านทางพระบัญญัติที่เก้าจากพระบัญญัติสิบประการที่กล่าวถึงความรับผิดชอบของบุคคล
หนึ่ งกับเพื่อนมนุษย์ของเขาหรื อของเธอ (อพย. 20:12-16) โดยการทาอย่างนั้น พระองค์
ก็ยืนยันถึ งสิ ทธิ อานาจของพันธสัญญาเดิ ม พระองค์ก็มีพระคุ ณกับมนุ ษย์อีกด้วยโดยการ
ไม่ อ้า งอิ ง ถึ ง พระบัญ ญัติ ต่ า งเเกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ค นที่ มี ต่ อ พระเจ้า หรื อ
พระบัญญัติเกี่ยวกับการโลภ การตอบสนองของชายคนนั้นบ่งชี้ วา่ เขาได้ถือรักษาตัวอักษร
ของธรรมบัญญัติ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:6)
“มนุ ษย์คิดว่าพวกเขาเองนั้น ไร้ เดียงสา เพราะว่าพวกเขา ไม่ ร้ ู ขุนนางนี้ ก็คิดอย่าง
นั้น”[976]
18:22

จากการได้ผา่ นการทดสอบแรกต่อความพึงพอใจของพระองค์ ตอนนี้ พระเยซู นาเสนอต่อเขาด้วย
อุปสรรคที่สูงขึ้นของการไม่โลภ ซึ่ งเป็ นพระบัญญัติที่สิบ (เปรี ยบเทียบ รม. 7:7-8) คาสั่ง
ของพระเยซูเปิ ดโปงความโลภของชายคนนั้นซึ่ งก็คือการนับถือรู ปเคารพ (คส. 3:5) ดังนั้น
ชายคนนี้ ได้ ล ะเมิ ด พระบัญ ญัติ ที่ ห นึ่ งและที่ สิ บ แล้ ว แม้ว่ า เขาคิ ด ว่ า เขาได้ ถื อ รั ก ษา
พระบัญญัติเหล่านั้น ถ้าเขาได้เต็มใจที่จะให้ทรัพย์สมบัติของเขาไป เขาคงได้แสดงให้เห็น
ว่าเขากาลังละทิ้งความโลภของเขา โดยการติดตามพระเยซู เขาคงได้แสดงให้เห็ นว่าเขา
กาลังละทิ้งความชอบธรรมด้วยตนเองของเขาเอง สิ่ งเหล่านี้ คงได้เป็ นผลที่เหมาะสมของ
การกลับใจใหม่ของเขา “ทรัพย์สมบัติในสวรรค์” บ่งบอกถึงรางวัลนิ รันดร์ (เปรี ยบเทียบ
12:33-34) รับบีนิยมห้ามการให้ทรัพย์สมบัติท้ งั หมดของบุคคลหนึ่งไป [977]

18:23

ความโศกเศร้ าของชายคนนั้นในการได้ยินคาสั่งของพระเยซู ก็สมส่ วนต่อความมัง่ คัง่ มากมาย
ของเขา ความไม่เต็มใจของเขาที่จะแยกกับความร่ ารวยของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาให้คุณค่า
สิ่ งเหล่านั้นมากกว่าทรั พย์สมบัติในสวรรค์ แท้จริ งแล้วเขาต้องการความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ
มากกว่าชีวติ นิรันดร์ (ข้อ 18)

ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์คนอื่นเบันทึกว่า ณ จุดนี้ ชายหนุ่มนั้น ออกไป (มธ. 19:22; มก. 10:22) เขาเป็ น
บุคคลเดียวในหมวดพระกิตติคุณผูม้ าหาพระเยซูและออกไปในสภาพที่แย่กว่าเมื่อเขามา
ตรรกะของพระเยซู ก็ค่อนข้างชัดเจนในการสนทนานี้ พระองค์ให้เหตุผลว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ สมบูรณ์ แบบ
(ข้อ 19) ยิ่งกว่านั้น มาตรฐานของพระเจ้าสาหรับการได้รับชี วิตนิ รันดร์ โดยงานที่ดีก็คือ ความสมบูรณ์ แบบ
(ข้อ 20-21) ดังนั้นไม่มีใครสามารถได้รับชีวติ นิรันดร์ โดยงานที่ดีได้

คาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับความร่ารวย 18:24-30 (เปรียบเทียบ มธ. 19:23-30; มก. 10:23-31)
พระเยซู ดาเนิ นการพูดกับพวกสาวกของพระองค์ต่อไปเกี่ ยวกับการสนทนาที่ มาก่อน อย่างไรก็ตาม ลู กา
ไม่ได้ระบุพวกสาวกว่าเป็ นบรรดาผูท้ ี่พระเยซูกล่าวถึง สิ่ งนี้ ให้ความประทับใจที่วา่ สิ่ งที่พระเยซู กล่าวมีการ
เข้าประเด็นกับ ทุกคน รวมถึงผูอ้ ่านอย่างที่มนั เป็ น
18:24-25 ลูกาเท่านั้นอ้างอิงว่าพระเยซู “มองที่” ชายหนุ่มนั้นและจากนั้นก็พูด บางทีท่านทาอย่างนี้ เพื่อจะ
ท าให้ก ารเชื่ อมโยงระหว่า งข้อคิ ดเห็ นของพระเยซู ที่ ตามมาและท่ า ที ข องชายหนุ่ ม นั้น
ชัดเจนต่อผูอ้ ่านของท่าน พระเยซู กล่าวว่าความมัง่ คัง่ ทาให้มนั ยากแต่ไม่ใช่ เป็ นไปไม่ได้
(เปรี ย บเที ย บ 19:1-10) สาหรั บ คนมัง่ มี ที่ จะได้รับ ความรอด ความร่ า รวยเป็ นอุ ป สรรค
เพราะว่ามันนาเสนอการทดลองสองอย่างต่อคนมัง่ คัง่ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 6:9-10)
ประการแรก คนร่ า รวยบางครั้ งก็ ส รุ ป อย่า งผิ ด เว่า เพราะว่า พวกเขาร่ า รวย พวกเขาก็
เหนื อกว่าคนยากจน หรื อบางทีได้รับพระพรมากขึ้นโดยพระเจ้า และดังนั้นก็ไม่ตอ้ งการ
พระคุณของพระเจ้า ประการที่สอง พวกเขาอาจสรุ ปว่าเพราะว่าพวกเขาร่ ารวย พวกเขาก็
มัน่ คงปลอดภัย และดังนั้นพวกเขาก็ลม้ เหลวที่จะวางแผนสาหรับอนาคตที่ไกลพ้นความ
ตาย
“จอห์น ดี. ร็ อกกี้ เฟลเลอร์ ... เคยกล่าวไว้วา่ ความร่ ารวยเป็ น ‘ของขวัญจากสวรรค์
ที่บ่งชี้วา่ ‘ท่านผูน้ ้ ีเป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก’”[978]
อูฐที่รอดรู เข็มเย็บผ้า (คากรี ก เบโลเนส) เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นคากล่าวเชิ งสุ ภาษิตที่บรรยาย
ถึงสิ่ งที่ยากอย่างมาก
18:26-27

พวกยิวถื อว่าความมัง่ คัง่ เป็ นเครื่ องหมายแห่ งการอวยพรของพระเจ้า เนื่ องจากว่าพระเจ้าได้
อวยพรคนที่อยู่ในทางพระเจ้ามากที่สุดหลายคนในอดี ตด้วยความร่ ารวย (เช่ น อับราฮัม
โยบ โยเซฟ ดาวิด และคนอื่นเ) แนวคิ ดที่ว่าแท้จริ งแล้วความร่ ารวยสามารถกี ดขวาง
บุคคลที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้ แทนที่จะปูทางเพื่อการยอมรับของเขานั้นได้ทา
ให้พวกเขาตกใจ เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู หมายถึ ง ไม่ มีใคร แม้กระทัง่ คนร่ ารวยสามารถ
“เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า” ได้ การเข้านั้นก็ “เป็ นไปไม่ได้” จากมุมมองของมนุ ษย์ แต่
“พระเจ้า ” สามารถ ก่ อให้เกิ ดการกลับ ใจใหม่ และความเชื่ อในหัวใจของใครก็ ตามได้
แม้กระทัง่ คนร่ ารวย (เปรี ยบเทียบ 1:37; ปฐก. 18:14) การได้รับ “ความรอด” (ข้อ 26) ใน
บริ บทนี้หมายถึงการถูกช่วยให้พน้ ไปสู่ แผ่นดินยุคพันปี

18:28

เปโตรย้ า เตื อนพระเยซู ว่า สาวกสิ บ สองคนได้ท าสิ่ ง ที่ ขุนนางหนุ่ ม ร่ า รวยไม่ เต็ม ใจที่ จะท า
(เปรี ยบเทียบ 14:26-27) ข้อคิ ดเห็ นของท่านอย่างที่ลูกาและมาระโกบันทึกมันก็คือการ
ร้ อ งขอที่ ชั ด แจ้ ง ส าหรั บ ความแน่ ใ จที่ ว่ า พวกเขาจะเข้ า ไปในแผ่ น ดิ น ของพระเจ้ า
(เปรี ยบเทียบ มก. 10:28)
“มันน่ าประหลาดใจว่า แม้วา่ โดยทัว่ ไปแล้วพระเยซู ไม่คิดในแง่ของการแสวงหา
รางวัล ที่ นี่พระองค์ก็เตรี ยมพร้ อมที่ จะตอบสนองต่อการกล่าวของเปโตร สิ่ งนี้
บ่งบอกว่าคาถามของเปโตรไม่ได้ถูกถื อโดยผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณว่าเป็ นการอ้างที่
ชัด แจ้ง เพื่ อ รางวัล ที่ เ ห็ น แก่ ต ัว ตรงกัน ข้า มมัน ถู ก มองว่ า เป็ นโอกาสที่ จ ะให้
คาสัญญาว่าการปฏิ เสธตนเองเพื่อเห็ นแก่ แผ่นดิ นของพระเจ้าจะได้รับการตอบ
แทน”[979]

18:29-30 เพื่อการเน้นนั้น พระเยซูก็แนะนาคาตอบของพระองค์ดว้ ยคานาที่ยืนยันถึงความแท้จริ งของสิ่ งที่
ตามมา ทุกเคนที่ปฏิเสธเขาเองหรื อ เธอเองถึ งความสะดวกตามปกติและการติดต่อต่างเ
ของชี วิตเพื่อจะทาให้ภารกิ จของพระเจ้าคืบหน้าไป จะได้รับรางวัลที่ใหญ่ข้ ึนจากพระเจ้า
ส าหรั บ การท าอย่ า งนั้น ลู ก าใช้ว ลี “เพราะเห็ น แก่ แ ผ่น ดิ น ของพระเจ้า ” (ข้อ 29;
เปรี ยบเทียบ ข้อ 25) ส่ วนมัทธิ วใช้ “เพราะเห็นแก่นามของเรา” (มธ. 19:29) และมาระโก
เขียนว่า “เพราะเห็ นแก่ เราและข่าวประเสริ ฐของเรา” (มก. 10:29) สิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมดเป็ น
แนวคิดรวบยอดที่เหมือนกัน
ประการที่หนึ่ง ว่าบุคคลหนึ่ งจะได้รับความสะดวกฝ่ ายวิญญาณที่ลึกมากขึ้นและการติดต่อ
ของมนุ ษย์ที่ทาให้พึงพอใจมากขึ้นในชี วิตปั จจุบนั (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:44-47; 4:32-37)
ประการที่ สอง เขาหรื อเธอจะได้รับชี วิตที่ ดีกว่าและทนทานกว่าในแผ่นดิ นของพระเจ้า
ที่กาลังมา พระเยซู และพวกอัครทูตกล่าวถึ งการได้รับ “ชีวิตนิ รันดร์ ” เป็ นมรดกในฐานะ
รางวัลสาหรับการเสี ยสละตนเอง (มธ. 19:29; มก. 10:30; ยน. 12:25-26; รม. 2:7; 6:22; กท.
6:8) และในฐานะของขวัญ จากพระเจ้า ที่ ม ายัง ทุ ก เคนที่ วางใจในพระเยซู ค ริ ส ต์ (รม.
6:23).[980] พระเยซู รวมชี วิตนิ รันดร์ ที่นี่พร้ อมกับรางวัล เพราะว่าชี วิตนิ รันดร์ จดั เตรี ยม
ความตรงกันข้ามสู งสุ ดกับสิ่ งที่พวกสาวกสละในตอนนี้ นี่ ไม่ใช่คาสอนที่วา่ การเสี ยสละ
(การงาน) ตนเองส่ ง เสริ มต่ อความรอด “ชี วิตนิ รันดร์ ” ถูกแยกแยะที่นี่จาก “ความรอด
นิ รันดร์ ” การสละ “ภรรยา” อาจอ้างอิ งถึ งการผ่านพ้นชี วิตสมรสด้วยกัน แทนที่จะเป็ น
การละภรรยาหรื อระยะเวลาแห่ งการเสี ยสละของการแยกกันเพื่อจะเข้าร่ วมในธุ รกิ จของ
แผ่นดินของพระเจ้าอาจถูกกล่าวถึง

4. การป่ าวประกาศถึงการทนทุกข์ ของพระเยซู และการขาดการรับรู้ ของพวกสาวก
18:31-34 (เปรียบเทียบ มธ. 20:17-19; มก. 10:32-34)
การป่ าวประกาศถึ งการทนทุกข์ของพระเยซู ต่อพวกสาวกของพระองค์จดั ตั้งเครื่ องหมายทางโครงสร้ างที่
สาคัญในพระกิ ตติคุณของมาระโก ลูกาและมัทธิ วไม่ใช้การป่ าวประกาศในแนวทางนี้ เหตุการณ์ที่อยู่ต่อ
หน้าเราเป็ นการป่ าวประกาศถึ งการทนทุกข์ครั้งที่สามที่พระเยซู ให้ นอกเหนื อจากการพาดพิงอื่นเถึงการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ที่พระองค์ทาการพาดพิง (เปรี ยบเทียบ 5:35; 12:50; 13:32-33; 17:25)
มัทธิว

มาระโก

ลูกา

การป่ าวประกาศถึงการทนทุกข์ครั้งที่หนึ่ง

16:21-23

8:31-33

9:22

การป่ าวประกาศถึงการทนทุกข์ครั้งที่สอง

17:22-23

9:30-32

9:43-45

การป่ าวประกาศถึงการทนทุกข์ครั้งที่สาม

20:17-19

10:32-34

18:31-34

ลูกานาเสนอการป่ าวประกาศนี้ ในฐานะส่ วนหนึ่ งของสารคดีท่องเที่ยวของท่านที่บนั ทึกพระเยซู ที่เคลื่อนที่
จากกาลิลีไปยังเยรู ซาเล็ม (9:51-19:27) ท่านลดความสาคัญของความประหลาดใจและความกลัวของพวก
สาวกที่มาระโกเน้นที่นี่ ตรงกันข้ามท่านจดจ่อความสนใจของผูอ้ ่านไปที่ความล้มเหลวของพวกสาวกที่จะ
เข้าใจสิ่ งที่กาลังจะเกิดขึ้นในเยรู ซาเล็ม มีความต่อเนื่ องของหัวข้อของการตอบสนองต่อถ้อยคาของพระเยซู
ที่มาก่อน ขุนนางหนุ่มที่ร่ ารวยล้มเหลวที่จะตอบสนองต่อข่าวดีที่พระเยซู ป่าวประกาศ ในทานองเดียวกัน
พวกสาวกแม้ว่าเชื่ อข่าวประเสริ ฐก็ล้มเหลวที่ จะตอบสนองต่อข่าวไม่ดีที่พระองค์บอกพวกเขา มีความ
ต่อเนื่องของหัวข้อของการเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าอีกด้วย พวกสาวกจะเข้าไปเพราะว่าพวกเขาเชื่ อใน
พระเยซู แต่พวกเขาจะต้องเผชิ ญกับการทดลองใจและความยากลาบากอย่างที่พระเยซู จะเผชิ ญก่อนที่พวก
เขาได้เผชิ ญ การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู จดั เตรี ยมพื้นฐานสาหรั บการรับมื อที่มีพระคุ ณของพระเจ้ากับ
ผูเ้ ชื่อทางพระบุตรของพระองค์ (ข้อ 26-27)
ผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นวัฒนธรรมทางตะวันออกโดยปกติแล้วตั้งความสาคัญไว้ที่เหตุการณ์มากกว่าเวลา บางที
พวกสาวกกาลังคาดหวังถึงเหตุการณ์ของการสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้า และบทบาทของพวกเขาในมัน
อย่างมากจนพวกเขาล้มเหลวที่จะชื่นชมสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้าพระเยซู เนื่องจากว่ามันอยูใ่ นอนาคต
18:31

ลูกาเท่านั้นบันทึกว่าสิ่ งต่างเจะเกิ ดขึ้นกับพระเยซู ใน “เยรู ซาเล็ม” จะเป็ นความสาเร็ จแห่ งคา
พยากรณ์ต่างเของพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ 12:50; 22:37; กจ. 13:29) เป็ นที่ชดั เจน

ว่าลู กาเน้นถึ งข้อเท็จจริ งที่ ว่าพันธกิ จของพระเยซู บรรลุ คาพยากรณ์ เพื่อจะเพิ่มพูนความ
มัน่ ใจของผูอ้ ่านของท่านในพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:25-38; 22:37)
ความคิดของกรี กต่อต้านแนวคิดที่วา่ พระเจ้า-มนุ ษย์สามารถเป็ นมนุษย์แท้จริ งได้ แนวคิด
รวบยอดของกรี กโบราณเกี่ยวกับพระต่างเที่เยี่ยมเยียนมนุ ษย์ก็อยู่เบื้องหลังความยุง่ ยากนี้
ดังนั้น ลู กานาเสนอหลักฐานมากสาหรั บผูอ้ ่านชาวกรี กของท่านตลอดพระกิ ตติ คุณของ
ท่านว่า พระเยซู ทรงเป็ นมนุ ษย์แท้ ในอี กด้านหนึ่ ง พวกยิวมี ความยุ่งยากในการยอมรั บ
ข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระเยซู ท รงเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง สิ่ งนี้ อธิ บายถึ งการเน้นของมัทธิ ว
ที่ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู ตลอดประวัติศาสตร์ คริ สตจักรก็ได้มีบรรดาผูท้ ี่เหมือน
คนกรี ก ซึ่ ง มี ปั ญ หาในการยอมรั บ ความเป็ นมนุ ษ ย์เ ต็ม ที่ ข องพระเยซู แ ละคนอื่ น เเช่ น
พวกยิวที่ได้ปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าเต็มที่ของพระองค์
18:32-33 นี่เป็ นการอ้างอิงแรกของพระเยซูถึงบทบาทของพวกต่างชาติในการไต่สวนและการสิ้ นพระชนม์
ของพระองค์ การผนวกของลูกาเกี่ ยวกับรายละเอียดนี้ บ่งบอกว่าท่านไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ่าน
ชาวต่างชาติของท่านที่จะพลาดความผิดของ “พวกต่างชาติ” สาหรับการสิ้ นพระชนม์ของ
พระเยซู โครงสร้างเชิงรับพรรณนาถึงพระเยซูในฐานะเหยือ่ ของความโกรธของต่างชาติ
“ไม่ มี ผูเ้ ผยพระวจนะคนเดี ย วที่ เคยกล่ า วสิ่ ง ทั้ง หมดนี้ แต่ พ วกผูเ้ ผยพระวจนะ
ด้วยกันกล่าวสิ่ งทั้งหมดนี้ ดังนั้น นี่เป็ นการสรุ ปความ”[981]
18:34

ลูกาเท่านั้นกล่าวซ้ า สาม ครั้ งที่พวกสาวกล้มเหลวที่จะ “เข้าใจ” ถ้อยคาของพระเยซู มันดู
เหมือนแปลกว่า พระเจ้ า คงได้ต้ งั ใจซ่ อนความหมายของถ้อยคาของพระเยซู ไว้จากพวก
สาวก เพราะว่าพระเยซูเพิ่งได้บอกพวกเขาอย่างชัดเจนถึงสิ่ งที่พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขารู ้
ว่าพระองค์จะสิ้ นพระชนม์ บางทีแนวคิดของพวกสาวกเอง (ความคิดที่มีอยูก่ ่อนของพวก
เขาเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ข ้า งหน้ า ) ป้ องกัน พวกเขาไว้จ ากการเข้า ใจถ้ อ ยค าของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 9:45; 24:16, 25-26) การทาให้กระจ่างของผูเ้ ชื่ อเป็ นงานที่จาเป็ นของ
พระวิญญาณของพระเจ้านี่ เหนื อธรรมชาติ บางทีสาวกสิ บสองคนไม่เชื่ อว่าชะตาเช่ นนั้น
สามารถเกิ ดขึ้ นกับพระเยซู ได้ เพราะว่าพวกเขาเข้าใจภารกิ จเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ของ
พระองค์ผดิ ไป
“ความล้มเหลวของพวกสาวกที่จะเข้าใจความจาเป็ นของการทนทุกข์และการถูกปฏิเสธของพระเยซู
เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่ องที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ (1) ความล้มเหลวที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้า
อย่า งที่ ถู กป่ าวประกาศไว้ใ นพระคัมภี ร์ซ่ ึ งรวมถึ งวิธีแห่ งการท างานของพระเจ้า โดยการใช้การ
ต่อต้านของมนุ ษย์ที่จะบรรลุจุดประสงค์ของพระเจ้า (2) ความล้มเหลวที่จะยอมรับการถูกปฏิเสธ

และการทนทุกข์ในฐานะส่ วนที่จาเป็ นของการเป็ นสาวก (3) ความล้มเหลวที่จะเผชิญหน้ากับการถูก
ปฏิ เสธของพระเยซู ที่ส่งผลต่อการคาดหวังก่อนเวลาอันควรที่มองโลกในแง่ดีมากเกิ นไปสาหรับ
การชื่นชมทันทีของความรอดของพระเมสสิ ยาห์ (4) การแข่งขันกันเกี่ยวกับอันดับเนื่องจากความ
ล้มเหลวที่จะตระหนักว่าบรรดาผูท้ ี่อุทิศชี วิตของพวกเขาเท่านั้นในฐานะสาวกสามารถยิง่ ใหญ่อย่าง
ที่พระเยซูทรงยิง่ ใหญ่ได้”[982]
5. การรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค 18:35-43 (เปรียบเทียบ มธ. 20:29-34; มก.
10:46-52)
จุดประสงค์หลักของลูกาสาหรับการรวมเหตุการณ์ น้ ี ไว้ในการบรรยายของท่านดูเหมือนจะได้เป็ นการที่จะ
แสดงให้เห็ นว่าผ่านทางพระเยซู น้ นั พระเจ้าสามารถให้ความเข้าใจถ่องแท้แก่บรรดาผูท้ ี่ทูลขอความเมตตา
จากพระองค์อย่า งถ่ อมใจได้ นี่ เป็ นคนที่ สั ง คมไม่ย อมรั บ ซึ่ งถ่ อมใจอี กบุ ค คลหนึ่ งคล้ายกับ คนเก็บ ภาษี
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 13) ผูป้ ระสบกับความรอดเนื่ องจากความเชื่ อของเขา (ข้อ 42) พระเยซู ไม่เพียงแค่ช่วยเขา
ให้รอดเท่านั้นแต่เบิกตาของเขาอีกด้วยทางกายภาพและทางฝ่ ายวิญญาณ!
18:35

ลูกาเขียนว่าพระเยซูพบปะชายตาบอดนี้ขณะที่พระองค์ “กาลังเข้าใกล้เมืองเยรี โค” แต่มทั ธิ วและ
มาระโกกล่าวว่าเหตุการณ์ น้ ี ปรากฎขณะที่พระเยซู กาลังจากเมืองนั้น (มธ. 20:29; มก.
10:46) มีการอธิ บายมากมายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ชดั เจนนี้ การสรุ ปของการอธิ บายที่เป็ น
ที่นิยมมากที่สุดที่สะท้อนถึงมุมมองสู งส่ งของตัวบทตามพระคัมภีร์ก็เป็ นดังต่อไปนี้
มุมมองหนึ่งก็คือว่ามีสามเหตุการณ์ที่แยกกัน มัทธิ วบันทึกชายตาบอดสองคนและมาระโก
กล่าวว่ามีคนตาบอดหนึ่ งคนและชื่ อของเขาคื อบารทิเมอัส อย่างไรก็ตาม ความคล้ายกัน
ต่างเระหว่างเรื่ องราวก็ให้เหตุผลสาหรับเหตุการณ์เดียวพร้อมกับมาระโกและลูกาที่เน้นที่
คนที่โดดเด่นกว่าของขอทานตาบอดสองคน อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าพระเยซู ทาการรักษา
สองครั้ งที่ แยกกัน ครั้ งหนึ่ งขณะที่ พระองค์เข้าไปในเมื องเยรี โคและอี กครั้ งหนึ่ งขณะที่
พระองค์จ ากไป อี ก ครั้ งหนึ่ ง ความคล้า ยกันต่ า งเของการบรรยายก็ ใ ห้เหตุ ผ ลส าหรั บ
เหตุการณ์เดียว[983]
มุมมองที่ สามก็คือว่ามี แค่เหตุ การณ์ เดี ยวแต่มนั เกิ ดขึ้ นในสองระยะ พระเยซู พบปะชาย
เหล่านั้นขณะที่พระองค์เข้าไปในเมืองเยรี โคแต่รักษาพวกเขาเมื่อพระองค์จากไป นี่เป็ นไป
ได้แต่มนั ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้เมื่อพิจารณาถึงการบันทึกของบรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ี

การอธิ บายที่สี่และเป็ นที่ชื่นชอบก็คือว่ามีเหตุการณ์ เดียวที่เกิดขึ้นขณะที่พระเยซู กาลังละ
เมืองเยรี โคเก่าและเข้าไปในเมืองเยรี โคใหม่[984] ปั ญหาต่างเที่มีกบั มุมมองนี้ มีสองอย่าง
ไม่มีหลักฐานที่ว่าผูค้ นยังคงอาศัยอยู่ในเมื องเก่ า และมันไม่แน่ นอนที่ว่าชื่ อของเมืองเก่ า
ยังคงเป็ นเยรี โค
18:36-37 ลูกาเท่านั้นอ้างอิงว่ามันเป็ นเสี ยงของฝูงชนที่ผา่ นเขาไปที่นาชายตาบอดนั้นที่จะถามถึงสิ่ งที่กาลัง
เกิดขึ้น ผูเ้ ขียนอาจได้รวมรายละเอียดนี้เพื่อจะนาเสนอฉากที่มีพลังมากขึ้นหรื อการผนวกนี้
อาจสะท้อนถึงความสนใจที่เป็ นลักษณะของท่านในฝูงชนหรื อทั้งสอง
18:38-39 “บุตรดาวิด” เป็ นชื่ อเรี ยกแบบพระเมสสิ ยาห์ที่แสดงออกถึงความเชื่ อของชายคนนั้นในพระเยซู
ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ 1:27, 32; 2 ซมอ. 7:8-16; อสย. 11:1,
10; ยรม. 23:5-6; อสค. 34:23-24) เหมือนกับคนเก็บภาษี (ข้อ 13) เขาร้องขอ “ความ
เมตตา” โดยปราศจากการอ้างถึงคุณความดีใดเ การยืนกรานของเขาสะท้อนถึงความเชื่ อ
ของเขาที่วา่ พระเยซู สามารถ ช่วยเขาได้ และความหวังของเขาก็คือว่าพระเยซู จะ ช่วยเขา
การต่อต้านทาให้เขาแน่วแน่มากขึ้นเท่านั้นในความปรารถนาของเขา
18:40-43 เป็ นที่ชดั เจนว่าถามคาถามของพระองค์เพื่อจะล้วงเอาความเชื่ อของชายตาบอดนั้น พระองค์รู้
อย่างแน่ นอนถึ งสิ่ งที่ชายคนนั้นต้องการ ชื่ อเรี ยก “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ที่ เป็ นที่ชัดเจนว่า
สะท้อนถึ งมากกว่าแค่การนับถื อที่ เรี ยบง่ าย มันแสดงออกถึ งความเชื่ อของชายคนนั้น
ถ้อยค าของพระเยซู จะไม่ ล ะความสงสั ย ไว้ที่ ว่าพระองค์มี ค วามรั บผิดชอบสาหรั บการ
อัศ จรรย์ พระองค์รีบ เร่ ง ที่ จะอธิ บ ายว่า “ความเชื่ อ ” ของชายคนนั้นเป็ นสาเหตุ ที่ เป็ น
เครื่ องมือของการรักษา ลูกาเน้นสิ่ งนี้ อีกครั้งหนึ่ งสาหรับผลประโยชน์ของผูอ้ ่านของท่าน
(เปรี ยบเทียบ 7:50; 8:48; 17:19) อานาจของพระเจ้าเป็ นสาเหตุที่ได้ผลของการรักษา
การตอบสนองต่างเต่อการรักษาทันที (1:64; และข้ออื่นเ) ก็คือสิ่ งที่พวกเขาควรได้ทา
ชายคนนั้น “เริ่ มต้นที่จะติดตาม” พระเยซู และ “ถวายเกี ยรติแด่พระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ ข้อ
23) ในท านองเดี ย วกันการตอบสนองของบรรดาผูส้ ัง เกตคื อที่ จะให้ “การสรรเสริ ญแด่
พระเจ้า” ลู กาเท่านั้นบันทึ กการถวายเกี ยรติ และการยกย่องพระเจ้าที่ เกิ ดขึ้ นในตอนนั้น
(เปรี ยบเทียบ 2:20; 5:25; และข้ออื่นเ) สิ่ งนี้ สะท้อนถึงความสนใจของท่านในผลลัพธ์ที่
น่ายินดีของความรอด (เปรี ยบเทียบ 5:26; 17:18; กจ. 2:47; 3:9)
โดยส่ วนหนึ่ งแล้วบางทีลูการวมเหตุการณ์น้ ี ไว้เพื่อจะเปรี ยบเทียบความเชื่ อของชายตาบอดกับความไม่เชื่ อ
ของพวกผูน้ าทางศาสนา อีกครั้งหนึ่ ง คนถ่อมใจได้รับความรอด ส่ วนคนอื่นเผูล้ ม้ เหลวที่จะตระหนักถึ ง

ความจาเป็ นของพวกเขาที่มีต่อพระคุณของพระเยซู ก็ไม่ได้รับ เหตุการณ์ น้ ี เป็ นบทเรี ยนสาหรับพวกสาวก
เช่นเดียวกับสาหรับฝูงชน
6. การตอบสนองทีด่ ีเลิศของศักเคียสต่ อพระเยซู 19:1-10
ส่ วนนี้ ในการบรรยายที่ ยาวของลู กาเกี่ ยวกับพันธกิ จของพระเยซู ขณะที่พระองค์เดิ นทางไปยังเยรู ซาเล็ม
(9:51-19:27) ก็เป็ นจุดสู งสุ ด มันเป็ นแบบอย่างแห่ งการเลือกของพระเยซู ที่นาเสนอความรอดแก่บุคคลที่
ต้องการ ศักเคียสยอมรับการนาเสนอของพระเยซู และตอบสนองอย่างเหมาะสมด้วยความยินดีและผลของ
การกลับใจใหม่ ยิง่ กว่านั้นเขาให้แบบอย่างที่ยอดเยีย่ มเกี่ยวกับการที่พวกสาวกควรใช้ทรัพย์สมบัติที่พวกเขา
มีอย่างไร ส่ วนนี้จบด้วยการสรุ ปเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูที่ทาหน้าที่เป็ นข้อหลักในพระกิตคุณนี้อีกด้วย
ศักเคี ยสแสดงถึ งลัก ษณะของคนเก็ บภาษี ในคาอุ ปมาเรื่ องคนฟาริ สีและคนเก็ บภาษี (18:9-14) พวกเขา
แบ่งปั นถึงอาชีพที่ถูกดูถูกอย่างเดียวกัน ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกอย่างเดียวกันถึงความจาเป็ นส่ วนตัวและความถ่อม
ใจเหมือนเด็กอย่างเดียวกันและการต้อนรับสู่ พระเจ้า เขาคล้ายคลึงกับขุนนางหนุ่มที่ร่ ารวยอีกด้วย (18:1823) เขาเองก็ มี ท รั พ ย์ส มบัติ แ ต่ ก ารตอบสนองของเขาต่ อ พระเยซู ก็ เ ป็ นสิ่ ง ตรงกัน ข้า มที เ ดี ย วกับ การ
ตอบสนองของคนร่ ารวยอีกคนหนึ่ง ความรอดของเขาเป็ นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ของความจริ งที่วา่ โดยพระเจ้า
ทุกสิ่ งก็เป็ นไปได้ (18:25-27) ยิง่ กว่านั้น ศักเคียสแสดงออกถึงความเชื่ ออย่างเดียวกันในพระเยซู และความ
เข้าใจถ่องแท้ที่ตามมาสู่ ความรับผิดชอบของเขาที่จะติดตามพระเยซู และถวายเกี ยรติแด่พระเจ้าอย่างที่ชาย
ตาบอดได้ทา (18:35-43) เรื่ องราวของเขานาหัวข้อมากมายมาด้วยกันที่ลูกาผสมผสานกันในส่ วนนี้ ที่ซ่ ึ งท่าน
แสดงถึงผูร้ ับของความรอด (18:9-19:27)
“เหตุการณ์น้ ีมีลกั ษณะแบบลูกาเป็ นหลักหลายอย่างคือ การวิงวอนทัว่ โลกของข่าวประเสริ ฐ (ข้อ 24); ปั ญหาทางจริ ยธรรมเกี่ ยวกับทรัพย์สมบัติ (ข้อ 2); การเรี ยกของ ‘คนบาป’ ผูอ้ ยู่ในความไม่
โปรดปรานทางสังคม (ข้อ 7); ความรู้สึกถึงการงานในปั จจุบนั ของพระเจ้า (ข้อ 5, 9); ความรู้สึก
แห่ งความเร่ งด่วน (‘อย่างทันที’ สะพิวซาส ข้อ 5), แห่ งความจาเป็ น (‘ต้อง’ ข้อ 5), และแห่ งความ
ยินดี (ข้อ 6); การชดใช้ดว้ ยสิ่ งของที่แจกจ่ายแก่คนยากจน (ข้อ 8); และเหนื อสิ่ งอื่นใดคือ ความรอด
(ข้อ 9-10)”[985]
19:1

บางทีเมือง “เยรี โค” ใหม่ ที่เฮโรดได้สร้างก็ถูกกล่าวถึง (เปรี ยบเทียบ 18:35) มันตั้งอยูท่ างทิศใต้
ของเมืองเยรี โคเก่า พระเยซู กาลังผ่านเมืองเยรี โคบนเส้นทางของพระองค์ไปยังเยรู ซาเล็ม
และกางเขน

19:2

ลูกาเน้นถึ งอาชี พและทรัพย์สมบัติของศักเคียสซึ่ งเป็ นสองสิ่ งที่พระเยซู ได้สอนพวกสาวกของ
พระองค์ก่อนหน้านั้น พวกคนเก็บภาษีเป็ นตัวแทนของคนที่สังคมไม่ยอมรับทางสังคม แต่

โดยทัว่ ไปแล้วพวกเขาตอบสนองต่อพันธกิจของพระเยซูในทางบวก “ศักเคียส” (“คนชอบ
ธรรม” หรื อ “บริ สุทธิ์ ”) เป็ น “หัวหน้าคนเก็บภาษี” (คากรี ก อาร์ คิ เทโลเนส) ซึ่ งบางทีได้ทา
ให้เขาเป็ นเป้ าของความเกลียดชังที่พิเศษในเมืองเยรี โค ทรัพย์สมบัติที่เขาได้สะสมตลอด
อาชี พ ของเขาบางที ไ ด้ท าให้บรรดาเพื่อนบ้า นของเขาเกลี ย ดเขามากขึ้ น บางที พ วกเขา
เยาะเย้ยเขาสาหรับชื่ ออีกด้วย มันเป็ นรู ปแบบที่ย่อของเศคาริ ยาห์และหมายถึ ง “คนชอบ
ธรรม”
ตามปกติแล้วคนเก็บภาษีมงั่ คัง่ โดยการกรรโชกภาษีมากขึ้นจากเพื่อนชาวยิวของพวกเขา
มากกว่าจานวนที่พวกเขาเป็ นหนี้ โรม เมืองเยรี โคคงได้เป็ นสถานที่ต้ งั ที่รวบรวมภาษีหลัก
เนื่ องจากว่าหลายคนผูเ้ ข้าใกล้เยรู ซาเล็มและยูเดียจากตะวันออกได้ผ่านมัน โดยปกติแล้ว
คน “ร่ ารวย” ไม่ได้ตอบสนองต่อพันธกิจของพระเยซู ในทางบวก ศักเคียสจะตอบสนอง
อย่างไร ในฐานะคนเก็บภาษีโดยพื้นฐานหรื อในฐานะคนร่ ารวยโดยพื้นฐาน?
19:3-4

ความอยากรู ้อยากเห็นของศักเคียสเกี่ยวกับพระเยซูก็เป็ นที่เข้าใจได้ เนื่องจากว่าหนึ่งในสาวกของ
พระเยซู ก็ เ คยเป็ นคนเก็ บ ภาษี (5:27-30) นอกจากนั้น พระเยซู มี ชื่ อ เสี ย งส าหรั บ การ
สัมพันธ์กบั ผูค้ นในอาชี พของเขา (5:29-30; 7:29, 34; 15:1) การอ้างอิงของลูกาถึง “ความ
สู ง” ของศักเคียสเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรับการปี นต้นไม้ของเขาเพื่อจะมองดูพระเยซู (ข้อ 4)
นักตีความบางคนเชื่ อว่า “เล็กในขนาด” (คากรี ก อี ลิกซิ อา) อ้างอิงถึงอายุหนุ่มของศักเคียส
แทนที่จะเป็ นความสู งของเขา บางคนเชื่ ออีกว่าศักเคียสจาต้องปี นต้นไม้เพราะว่าผูค้ นไม่
ยอมให้เขาที่จะมองดูพระเยซู เนื่ องจากความเกลี ยดของพวกเขาที่ มีต่อเขา แทนที่ จะเป็ น
เพราะว่าเขาตัวเตี้ย [986] บาร์ คเล่ยใ์ ช้การจินตนาการของเขาในการบรรยายถึงภาวะลาบาก
ของศักเคียส:
“สาหรับศักเคียส ที่จะสมาคมกับฝูงชนก็เป็ นสิ่ งที่กล้าหาญที่จะทา เพราะหลายคน
จะใช้โอกาสที่จะถองด้วยข้อศอก หรื อเตะหรื อผลักคนเก็บภาษีที่ตวั เล็กนี้ มันเป็ น
โอกาสที่ จะไม่พลาด ศักเคี ยสจะฟกช้ าดาเขี ยวในวันนั้น เขาไม่สามารถเห็ นได้
จนฝูงชนมีความยินดีที่แย่ในการทาให้แน่ใจว่าเขาไม่สามารถเห็นได้”[987]
ค ากรี ก ที่ ต้ งั ชื่ อต้นไม้น้ ี ว่า “มะเดื่ อ ” ก็ อ้า งอิ ง ถึ ง ชนิ ดของมะเดื่ อที่ เขี ย วชอุ่ ม อยู่เสมอซึ่ ง
บอบบางมากที่ถูกทาลายอย่างง่ายดายโดยความเย็น (เปรี ยบเทียบ สดด. 78:47).[988] มัน
น่าสนใจที่ว่าศักเคียสทาสิ่ งที่เหมือนเด็กบางอย่างกล่าวคือการวิ่งไปเพื่อจะมองดูพระเยซู
และการปี นต้นไม้ซ่ ึ ง เป็ นกิ จรรมที่ ผิดปกติ สาหรั บ เจ้า หน้า รั ฐบาลผูใ้ หญ่ ก่ อนหน้า นั้น
พระเยซู ชมเชยคนเก็บภามีในคาอุปมาของพระองค์สาหรับความเชื่ อที่เหมือนเด็ก (18:13)
พระองค์สอนความสาคัญของความเชื่อที่เหมือนเด็กอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 18:16-17)

“ฝูง ชนในฐานะสิ่ ง กี ดขวางทางกายภาพและตาแหน่ ง ที่ แปลกของศัก เคี ย สบน
ต้นไม้สามารถทาหน้าที่เป็ นสัญลักษณ์ เกี่ยวกับระยะของการแยกออกของเขาจาก
ชุมชนของเขาได้”[989]
19:5-6

พระเยซู ริเริ่ มความสัมพันธ์กบั ศักเคียส เนื่ องจากพระองค์เรี ยกชื่ อเขา เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์รู้
เกี่ยวกับเขา แม้วา่ อย่างชัดเจนแล้วศักเคียสยังไม่ได้เห็นพระเยซู มาก่อน พระเยซู ไม่เพียงแต่
ต้องการที่จะพูดกับเขาเท่านั้นแต่ที่จะ “พัก” ใน “บ้าน” ของเขาอีกด้วย พระเยซู ตรัสราวกับ
พระองค์รู้สึกถูกผลักดันที่จะทาสิ่ งนี้อย่างที่ชดั เจนจากการปรากฎซ้ าของหนึ่ งในคาชื่ นชอบ
ของลูกาคือ “ต้อง” (คากรี ก เดอิ เปรี ยบเทียบ 4:43; และข้ออื่นเ) “วันนี้ ” และ “จงรี บ”
เน้นต่อไปถึงความเร่ งด่วนสาหรับความสาเร็ จแห่ งแผนการของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 2:11;
4:21; 19:9).[990] ท่าทีน้ ี เป็ นพื้นฐานเกี่ ยวกับพระเยซู ผแู ้ สวงหาผูห้ ลงหาย ศักเคียสตอบ
สนองอย่าง “ยินดี” และอย่างเชื่อฟังต่อการนาเสนอของพระเยซู
“… การมาของพระเยซู ที่จะแบ่งปั นบ้านของเขาเป็ นเครื่ องหมายของการสามัคคี
ธรรมและการยกโทษในที่สุด”[991]
ข้อ 5 บันทึกเหตุการณ์ของอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าและข้อ 6 ความรับผิดชอบของ
มนุษย์[992]

19:7

“พวกเขา” (NASB) เป็ นผูค้ นในฝูงชน (ข้อ 3) มันเป็ นราวกับว่าพระเยซู ได้กลายมาเป็ นแขกของ
เจ้าพ่อมาเฟี ย (เปรี ยบเทียบ 5:29-30; 15:1-2) อย่างไรก็ตาม สามัคคีธรรมที่โต๊ะบ่งบอก
ถึงแม้กระทัง่ ความเป็ นเพื่อนในตอนนั้นมากกว่าการกินในบ้านของใครคนหนึ่ งในทุกวันนี้
การพักในบ้านของบุคคลหนึ่งก็เทียบเท่ากับการแบ่งปั นในบาปของเขา[993]

19:8

ศักเคียสยืนนิ่ง (“หยุด”) เพื่อจะให้คาสัญญาต่างเของเขา ดังนั้นก็เป็ นสัญลักษณ์ของความจริ งจัง
ของคาสัญญาเหล่านั้น เขากล่าวต่อพระเยซูในฐานะ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ซึ่ งบ่งบอกถึงการ
นับถือและความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9) ข้อความของเขาเป็ นการ
ตอบสนองต่อการริ เริ่ มที่พระคุ ณของพระเยซู และการตอบสนองที่ไม่เห็ นด้วยของฝูงชน
แผนการของเขาที่จะ “ให้ครึ่ งหนึ่ ง” ของทรัพย์สมบัติของเขาแก่ “คนยากจน” และที่จะ
ชดใช้อย่างใจกว้าง (“สี่ เท่า”) แก่ใครก็ตามที่เขาได้โกงก็เป็ นพยานถึงความแท้จริ งแห่ งความ
เชื่อของเขาในพระเยซู (ข้อ 9)
ธรรมบัญญัติของโมเสสเรี ยกร้ องการเพิ่ม 20 % เข้ากับจานวนที่ถูกต้องเมื่อการชดใช้น้ นั
จาเป็ น (เปรี ยบเทียบ ลนต. 5:16; กดว. 5:7) เมื่อคนยิวขโมยสัตว์ที่เขาไม่สามารถรื้ อฟื้ นได้

เขาจาต้องจ่ายคืนสี่ เท่า แต่ถา้ เขาถูกจับพร้อมกับทรัพย์สินที่ขโมยไป เขาจาต้องจ่ายคืนสอง
เท่า (อพย. 22:1, 4) ถ้อยคาศักเคียสเป็ นเครื่ องหมายของการกลับใจใหม่แท้ (เปรี ยบเทียบ
3:8; 14:33; 18:22)
“ศักเคี ยสเป็ นตัวอย่างของการกลับใจใหม่ที่สุดขี ด ไม่ใช่ ของปั ญญาทางปฏิ บตั ิ
และมันทึกทักเอาว่าการตอบสนองของเขาจะละเขาไว้เกื อบจะอยู่ในสภาพทาง
การเงินอย่างเดียวกันที่ถูกเรี ยกร้องจากขุนนางที่ร่ ารวยนั้น”[994]
มันเป็ นไปได้ที่จะตีความคากริ ยาของศักเคียสในฐานะความคืบหน้าในปั จจุบนั แทนที่จะ
เป็ นคาสัญญา: “ธรรมเนี ยมทางปฏิบตั ิของข้าพเจ้าคือที่จะให้ ครึ่ งหนึ่ งของสิ่ งที่ขา้ พเจ้ามี
แก่คนยากจน...” ในกรณี น้ ี ศักเคียสกาลังแก้ต่างตัวเขาเองและไม่มีความจาเป็ นในเรื่ อง
การกลับ ใจใหม่เพราะว่าเขากาลังประพฤติ ใ นฐานะบุ ตรแท้ข องอับ ราฮัมควรประพฤติ
[995] ข้าพเจ้ามี แนวโน้มที่ จะไม่ชอบการตี ความนี้ เนื่ องจากถ้อยคาของพระเยซู ที่ตามมา
“วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว…” ซึ่ งบ่งบอกว่า “ความรอด” ยังไม่ได้มาที่นนั่ ก่อนหน้านี้
“ไม่เหมือนกับขุนนางที่ร่ ารวยนั้น ศักเคียสไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติของเขาที่จะนามา
ซึ่ งเกี ยรติ และเพื่ อนเ ตรงกันข้ามเขาเป็ นคนที่ สังคมไม่ ยอมรั บทางสั งคมผูว้ าง
ทรัพย์สมบัติของเขาไว้ในการรับใช้คนขัดสนและความยุติธรรม”[996]
นักอรรถาธิ บายบางคนเชื่ อว่าอนุ ประโยคที่มีเงื่อนไข “ถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมา”
ควรอ่านว่า “จากใครก็ตามที่ขา้ พระองค์ได้บีบบังคับสิ่ งใดก็ตามแบบผิดเ” การแปลนี้ จะ
บ่งชี้ วา่ ศักเคียสได้โกงผูค้ น[997] อย่างไรก็ตาม บรรดาผูแ้ ปลฉบับ NASB และ NIV ไม่
จาเป็ นต้องคิ ดว่า เขาได้โกง ไม่ ว่า อันไหนก็ ตามที่ เป็ นการแปลที่ ถู ก ต้อง มันก็ ดูเหมื อน
ชัดเจนว่าประเด็นหลักไม่ใช่ขอบเขตของความผิดของศักเคียสแต่เป็ นท่าทีของเขาที่มีต่อมัน
19:9

พระเยซู ประเมินคาสัญญาต่างเของศักเคียสว่าเป็ นหลักฐานของความเชื่ อที่ช่วยให้รอด “ความ
รอด” ได้ “มาถึง” “บ้าน” ของเขาแล้ว เพราะว่าศักเคียสได้ใช้ความเชื่ อที่ช่วยให้รอดและ
ด้วยเหตุน้ นั ก็ได้พิสูจน์ที่จะเป็ นลู กหลานแท้ “ของอับราฮัม ” บิดาฝ่ ายวิญญาณของผูเ้ ชื่ อ
ทุก คน[998] ความเชื่ อและการงานของเขาได้พิสู จน์ ว่าเขาเป็ นบุ ตรฝ่ ายวิญญาณแท้ข อง
อับราฮัมและไม่ใช่แค่หนึ่ งในลูกหลานทางกายภาพของเขา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 15:6; 22:119) ตอนนี้ เขาสามารถเข้า ไปแผ่นดิ นของพระเจ้า ได้ ไม่ ใ ช่ เพราะว่า เขาเป็ นคนยิวทาง
กายภาพแต่เพราะว่าเขาเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซู

“สิ่ งนี้ [“เขาเป็ นลูกของอับราฮัมด้วย”] จะดู เหมือนที่จะเป็ นหมายเหตุที่ไม่ตรง
ประเด็นนอกจากว่าเราตระหนักว่าความตึงเครี ยดหลักในเรื่ องราวนี้ ถูกก่อให้เกิ ด
โดยการปฏิเสธศักเคียสโดยชุมชนชาวยิว”[999]
19:10

พระเยซู สรุ ปจุดประสงค์ในปั จจุบนั ของพันธกิ จของบุตรมนุ ษย์ที่พบความสาเร็ จในความรอด
ของศักเคียส (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:15) พระเยซู ได้แสวงหาแกะมากมายท่ามกลางแกะ
หลงหายของอิสราเอล พระองค์ได้ช่วยบรรดาผูท้ ี่จะรั บเอาการนาเสนอที่ มีพระคุ ณแห่ ง
ความรอดของพระองค์ ข้อนี้เป็ นข้อหลักในพระกิตติคุณที่สาม เพราะว่ามันแสดงออกอย่าง
รวบรัดถึ งพันธกิจของพระเยซู อย่างที่ลูกานาเสนอมัน (เปรี ยบเทียบ 4:18-19; 15:5, 9,
24).[1000]
“เหตุการณ์ท้ งั หมดนี้เป็ นการสรุ ปของภารกิจของพระเมสสิ ยาห์ที่ถูกบรรบายไว้ในลูกา 4”[1001]

ตลอดพระกิตติคุณนี้ ลูกานาเสนอพระเยซูวา่ วิงวอนโดยหลัก แน่นอนว่าแม้วา่ ไม่ใช่อย่างเฉพาะต่อคนยากจน
คนง่อย คนถูกผีสิง คนตาบอด เป็ นต้น คือ คนที่เป็ นส่ วนเกินในสังคมนั้น คนเหล่านั้นเป็ นผูค้ นที่กาลังมอง
หาการช่ วยกู้ การเน้นนี้ ไม่ได้กล่ าวบางสิ่ งต่อคริ สเตี ยนในทุ กวันนี้ เกี่ ยวกับ ผู้ใด ที่เราควรแสวงหาหรื อ ?
ประเภทที่โชคไม่ดีอย่างเดียวกันเหล่านี้ ของผูค้ นยังคงเป็ นคนที่พร้ อมที่สุดที่จะรับเอาความรอดที่ พระเยซู
ได้นามาไหม?
7. คาอุปมาเรื่องเงินมินา 19:11-27
คาอุ ปมานี้ ทาหน้าที่เป็ นการสรุ ปต่อส่ วนในเรื่ องผูร้ ับของความรอดในการบรรยายของลู กา (18:9-19:27)
มันจัดเตรี ยมบางสิ่ งเกี่ ยวกับ ผลสุ ดท้ าย (คือ การเปิ ดเผยขั้นสุ ดท้ายของเค้าโครงเรื่ อง) ที่ ตามแบบอย่างที่
ยอดเยี่ยมของความเชื่ อของศักเคียสและข้อความสรุ ปที่อธิ บายถึงพันธกิจของพระเยซู ในคาสอนนี้ ต่อผูค้ น
ผูก้ าลังสังเกตการรับประทานของพระองค์กบั คนเก็บภาษี พระเยซู ก็สอนบทเรี ยนที่สาคัญหลายบทเรี ยน
พระองค์กล่าวซ้ าการถูกปฏิเสธที่กาลังมาและการเสด็จกลับมาในอนาคตของพระองค์ และพระองค์ช้ ี แจงถึง
เวลาเมื่ อแผ่นดิ นของพระเจ้า จะปรากฎ ยิ่งกว่านั้นพระองค์อธิ บายถึ งหน้าที่ ของพวกสาวกของพระองค์
ระหว่างการขาดหายไปของพระองค์จากแผ่นดิ นโลก ทั้งชนชาติอิสราเอลและพวกสาวกมีหน้าที่ต่างเต่อ
พระเยซู คาอุปมานี้สรุ ปคาสอนของพระเยซูในเรื่ องหัวข้อนี้
คาอุปมานี้จดั เตรี ยมผูค้ นสาหรับการเลื่อนไป (การล่าช้า) ของแผ่นดินของพระเจ้าอีกด้วย คนส่ วนใหญ่ที่เชื่ อ
ในพระองค์ก็คาดหวังให้มนั ที่จะมาถึงเมื่อพระเยซูไปถึงเยรู ซาเล็ม คาสอนนี้ควรได้ขจัดความหวังเหล่านั้น

คาอุปมานี้คล้ายกับคาอุปมาเรื่ องตะลันต์ที่พระเยซู ให้ในภายหลังในการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ.
25:14-30) อย่างไรก็ตาม คาอุปมานั้นขาดการเน้นที่การถูกปฎิ เสธของพระเยซู ซึ่ งเหมาะสมสาหรับผูฟ้ ั งที่
ผสมผสานที่พระเยซูกล่าวถึงในบ้านของศักเคียส (ข้อ 27)
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การเชื่อมโยงระหว่างพระเยซูที่อยู่ “ใกล้เยรู ซาเล็ม” และ “แผ่นดินของพระเจ้า” ที่ปรากฎ “ทันที”
บ่งชี้วา่ ผูเ้ ชื่อในฝูงชนคาดหวังให้พระเยซูที่จะเริ่ มต้นแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์ไปถึง
ที่ นั่น พวกเขาไม่ ได้เชื่ อว่า แผ่นดิ นของพระเจ้าได้มาแล้วกับ พันธกิ จของพระเยซู ใ นแง่
ฝ่ ายวิญญาณบางแง่
“พวกเขาตี ค วามแผ่นดิ น ของพระเจ้า ในฐานะการจัด ตั้ง บัล ลัง ก์ ข องดาวิด ตาม
ตัวอักษรและทางวัตถุในเยรู ซาเล็ม...”[1002]
พระเยซูเพิ่งได้บอกศักเคียสว่าความรอดได้มาถึงบ้านของเขาในวันนั้นแล้ว (ข้อ 9) แต่ความ
รอดจะไม่มาถึงอิสราเอลเป็ นระยะเวลาหนึ่ง แม้วา่ บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วย
ผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด (ข้อ 10) การช่วยกูร้ ะดับประเทศของอิสรเอลจะต้องรอคอย สิ่ ง
ที่ตามมาคื ออี ก ตอนหนึ่ ง ของพระคัมภีร์หลายตอนในลูก าที่บนั ทึ กค าสอนของพระเยซู
เกี่ยวกับอนาคต
“ใน 19:11 พวกสาวกถูกพรรณนาว่ากาลังคาดหวังบางสิ่ งที่ควรได้เป็ นและอาจได้
เป็ นนอกเหนื อ จากการถู ก ปฏิ เ สธของพระเยซู แต่ เ นื่ อ งจากการถู ก ปฏิ เ สธนี้
แผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ เพื่ออิ สราเอลก็ไม่มาทันที อย่างที่ พวกสาวกคาดหวัง
อย่างผิดเ เราเห็นว่าในลูกา-กิ จการของอัครทูตนั้นปั ญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของ
ยุ ค สุ ดท้ า ยถู ก สานเข้ า ด้ ว ยกั น กั บ ปั ญหาเกี่ ย วกั บ การปฏิ เ สธของชาวยิ ว
[เปรี ยบเทียบ กจ. 1:6]”[1003]
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“เจ้านายองค์หนึ่ง ” แสดงถึงพระเยซู “เมืองไกล” ที่เขาไปแสดงถึงสวรรค์ และสถานที่ที่เขาจะ
“กลับมา” คือแผ่นดินโลก พระเยซู ได้เสด็จไปยังสวรรค์เพื่อจะรับเอาแผ่นดินจากพระบิดา
ของพระองค์ ความถูกต้องของการระบุเหล่านี้ชดั เจนมากขึ้นเมื่อคาอุปมาเปิ ดเผย
สถานการณ์ ที่คล้ายกับสถานการณ์ ที่พระเยซู บรรยายได้เกิ ดขึ้นไม่นานก่อนที่พระเยซู ให้
คาอุ ปมานี้ และพระองค์อาจมี มนั ในความคิด [1004] เฮโรด อาร์ เคลอสหนึ่ งในบุตรของ
เฮโรดมหาราชได้เยีย่ มเยียนโรมหลังจากการตายของบิดาของเขาในปี 4 กคศ. เพื่อจะรับการ
ยืนยันของซี ซาร์ ที่จะปกครองเหนื อส่ วนหนึ่ งของปาเลสไตน์ที่มอบแด่เขาตามพินยั กรรม
ของบิดาของเขา[1005] เฮโรดคนอื่นเ เฮโรดมหาราช แอนทิพาส ฟี ลิป และอากริ ปปาที่ 1

จาต้องเผชิ ญกับกระบวนการนี้ เช่นกัน แต่ในกรณี ของอาร์ เคลอสก็คล้ายกับคาอุปมานี้ มาก
ที่สุด[1006]
พระเยซูกาลังป่ าวประกาศการเลื่อนไป (ความล่าช้า) ของแผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ
กจ. 1:6-7) ระยะเวลาหนึ่งจะผ่านพ้นไประหว่างการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์และการ
เสด็จกลับมาของพระองค์ แผนการนี้ บ่งบอกว่าแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ จะไม่เริ่ มต้น
จนกระทัง่ พระเยซูเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกเพื่อจะปกครอง นักตีความแบบไม่มียุคพันปี
บางคนถือการอ้างอิงนี้ถึงแผ่นดินของพระเจ้าในเชิงเปรี ยบเทียบ[1007]
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ก่อนจากไป เจ้านายองค์น้ นั ได้มอบความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกันแก่ทาส (คากรี ก ดูลอส) “สิ บ
คน” ของเขาเพื่อทาให้ดอกเบี้ยของเขาเพิ่มพูนในขณะที่เขาขาดหายไป “มินา” เป็ นเหรี ยญ
ของกรี กที่มีค่า 100 แดรชมาสหรื อมากกว่าค่าจ้างสามเดื อนเล็กน้อย[1008] ในคาอุปมานี้
บางทีมนั แสดงถึงศักยภาพชีวติ ที่ผรู ้ ับใช้แต่ละคนของพระเยซู จะต้องลงทุนเพื่อพระสิ ริของ
พระองค์ “สิ บ” อย่างชัดเจนแล้วเป็ นตัวเลขกลมที่แสดงถึ ง ผูร้ ับใช้ ทั้งหมด ของพระองค์
พระองค์ไม่ได้หมายถึงแค่สิบสองคน พระองค์พรรณนาถึงบรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ใน
บทบาทของผูล้ งทุนสมัยใหม่ผมู ้ ีความรับผิดชอบที่จะเพิ่มพูนเงิ นที่พระองค์มอบให้แต่ละ
คนระหว่างการขาดหายไปของพระองค์
“ใครคนหนึ่ งได้กล่าวว่า ‘สิ่ งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้าก็คือว่าพระองค์วางใจให้เรา
ทาอย่างมากด้วยตัวของเราเอง’”[1009]
ในคาอุปมาเรื่ องเงิ นตะลันต์ บ่าวแต่ละคนได้รับจานวนเงิ นที่ แตกต่างกัน ซึ่ งแสดงถึ งชุ ด
เฉพาะของประทานและตะลันต์ที่แต่ละคนมีเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับคนอื่ นเ ในคาอุ ปมานี้
บ่าวแต่ละคนได้รับจานวนเงินอย่างเดียวกัน (“หนึ่งมินา”) ซึ่ งแสดงถึงชี วิตหนึ่ งที่แต่ละคน
จะต้องลงทุนเพื่อเจ้านาย
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พลเมืองของเขตแดนของเฮโรด อาร์ เคลอสได้ต่อต้านการปกครองของเขา แม้วา่ สาสน์ตราตั้ง
ของเขาไม่มีขอ้ บกพร่ อง พวกเขาชักชวนซี ซาร์ ออกัสตัสที่จะให้แค่ครึ่ งหนึ่ งของอาณาจักร
ของบิดาเขาแก่เขา และที่จะให้รางวัลแก่เขาด้วยชื่ อเรี ยก “เจ้าเมือง” แทนที่จะเป็ นกษัตริ ย ์
[1010] ในทานองเดียวกันพวกยิวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผูน้ าของพวกเขาต่อต้านการ
อ้างที่ถูกต้องของพระเยซูที่จะเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา หนึ่ งในบ่าวที่พวกเขาปฏิ เสธและ
ฆ่าคือสเทเฟนซึ่ งเป็ นคริ สเตียนคนแรกที่ตายเพื่อความเชื่อ (กจ. 7)
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พระเยซูกาลังกล่าวถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ที่นี่ พระองค์จะเสด็จกลับมาโดยได้รับ
สิ ทธิ อานาจให้ปกครองแผ่นดินโลกจากพระบิดาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:13-14)
หลังจากการเสด็จกลับมาของพระองค์ และก่อนที่พระองค์เริ่ มต้นที่จะปกครอง พระองค์จะ
เรี ยกบรรดาบ่าวของพระองค์ที่จะให้การรายงานเกี่ ยวกับการเป็ นผูอ้ ารั กขาของพวกเขา
ภายหลังการเปิ ดเผยของพันธสัญญาใหม่บ่งชี้ ว่าคริ สเตียนคื อผูเ้ ชื่ อที่ ได้มีชีวิตอยู่ระหว่าง
เพ็นเทคอสต์และการรับขึ้นไปจะต้องให้การรายงานของพวกเขา ณ บัลลังก์ของพระคริ สต์
ที่ตามหลังการรับขึ้นไป (1 คร. 3:10-15; 2 คร. 5:1-10) ผูเ้ ชื่อคนอื่นเโดยหลักแล้วคือ
บรรดาผูท้ ี่ได้มีชีวิตอยู่ในสมัยพันธสัญญาเดิมและยุคเข็ญจะให้การรายงานของพวกเขา ณ
การพิพากษาก็ถูกกล่ าวถึ งที่ นี่ที่นาหน้ายุคพันปี พื้นฐานของการพิพากษาสองอย่างของ
ผูเ้ ชื่ อเหล่านี้ ไม่ใช่สภาพที่ได้รับความรอดหรื อสู ญเสี ยความรอด แต่เป็ นความมีประโยชน์
ของชีวติ ของพวกเขาสาหรับผลประโยชน์ของเจ้านาย

19:16-17 บ่าวคนแรกรายงานถึงได้กาไร 1,000 เปอร์ เซ็นต์ในการลงทุนของเจ้านาย การรายงานนี้ ทาให้
ได้รับการยกย่องและรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากเจ้านาย บ่าวคนนี้ ได้บรรลุความรับผิดชอบของ
เขาอย่างสัตย์ซื่อ เจ้านายถื อว่าสิ่ งที่ บ่าวได้รับในการวางใจนั้นเป็ น “สิ่ งที่ เล็กน้อยมาก”
รางวัลของเขาประกอบด้วย “สิ ทธิ อานาจเหนื อสิ บเมื อง” ในอนาคต และก็มากมายเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ สิ่ ง ที่ บ่ า วคนนี้ ได้รั บ เพื่ อ จะลงทุ น ในแง่ ข องล าดับเหตุ ก ารณ์ ของการ
พิพากษานี้ รางวัลจะประยุกต์ใช้กบั แผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ที่จะตามมาและบางทีเป็ น
นิรันดร์ กาลหลังจากนั้น
“สิ ท ธิ อานาจ” ที่จะปกครอง (รับใช้) กลุ่ มของผูค้ นอื่นเภายใต้สิทธิ อานาจของกษัตริ ย ์
ระหว่างยุคพันปี และตลอดนิรันดร์ กาลคือรางวัล ตลอดประวัติศาสตร์ บรรดากษัตริ ยไ์ ด้ให้
รางวัลบรรดาบ่าวที่สัตย์ซื่อโดยการให้ตาแหน่งแห่ งความรับผิดชอบที่สาคัญเหนื อคนอื่นเ
ในแผ่นดินของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ดนล. 6:3) โดยทัว่ ไปแล้วผูน้ ารัฐบาลสมัยใหม่ทา
อย่างเดียวกัน การตัดสิ นใจของเจ้านายสะท้อนถึงหลักการที่วา่ ผูท้ ี่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
จะสัตย์ซื่อในของมาก (16:10-12)
19:18-19 บ่าวคนที่สองได้สัตย์ซื่อเช่ นกัน แต่ได้กาไรแค่ 500 เปอร์ เซ็ นต์ของการลงทุนของเจ้านาย เขา
ไม่ได้รับคาชมเชยมากเท่ากับบ่าวคนแรก แต่รางวัลของเขาก็ได้สัดส่ วนกับการบริ การของ
เขา สิ่ งนี้แสดงให้เห็นว่ารางวัลจะหลากหลายซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของบ่าว
“รางวัลไม่ใช่การพัก แต่โอกาสสาหรับการบริ การที่กว้างขึ้น”[1011]

19:20-21 บ่าวอีกคนหนึ่ งได้รายงานว่าเขาไม่ได้กาไรกับการฝากของเจ้านาย การเก็บเงินไว้ในผ้าพันคอ
(คากรี ก ซู ดาริ ออน) เป็ นการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในสมัยของพระเยซู แต่มนั ไม่ปลอดภัยและ
ไม่เกิดผล[1012] บุคคลนี้แสดงถึงใครคนหนึ่งที่ไม่ได้ทาอะไรกับคุณค่านิ รันดร์ กบั ชี วิตของ
เขา บ่าวคนนี้อธิ บายว่าความกลัวของเขาต่อเจ้านายนั้นก็รับผิดชอบสาหรับการขาดผลของ
เขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 25:25) มันเหมาะสมสาหรับเขาที่จะกลัวเจ้านาย เนื่ องจากว่าสุ ดท้าย
แล้วเจ้านายจะนาพวกบ่าวของเขามาสู่ การรายงาน แต่การกระทาของบ่าวคนนี้ ในแง่ของ
ความกลัวของเขาต่อเจ้านายก็ไม่เหมาะสม เขาควรได้ยุ่งและรับใช้เจ้านายเนื่ องจากว่าเขา
กลัวเขา การประเมินของเขาเกี่ยวกับเจ้านายนั้นถูกต้อง แต่มนั ไม่มีผลกระทบที่เหมาะสม
ต่อเขา
พระเจ้าแสวงหากาไรสู งอย่างไม่ได้สัดส่ วนต่อการลงทุนของพระองค์ ดังนั้นการสงวนไว้
ของบ่าวคนนี้ก็เป็ นบาป เขาดูเหมือนจะได้รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้รับรางวัลสาหรับงานของเขา
ที่มีต่อเจ้านายถ้าเขาได้กาไร เขาควรทาการเสี่ ยงบางอย่าง การเป็ นผูอ้ ารั กขาที่ สัตย์ซื่อ
เกี่ยวข้องกับการทาการเสี่ ยงที่คิดคานวณ [1013] “การเก็บผลที่ตนไม่ได้ลงแรง” และ “การ
เกี่ยวสิ่ งที่ตนไม่ได้หว่าน” (ข้อ 21) เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นคากล่าวเชิ งสุ ภาษิตที่คล้ายกับ “เอา
เลือดออกจากหิน” [1014] คากล่าวเหล่านั้นบรรยายถึงบุคคลที่เข้มงวดและเรี ยกร้อง
19:22-23 เจ้านายนั้นบอกว่าเขาจะพิพากษาบ่าวคนนั้นบนพื้นฐานแห่ งถ้อยคาของเขาเองกล่าวคือว่าเจ้านาย
ของเขาเป็ นคนเข้มงวดที่เรี ยกร้องอย่างมากจากพวกบ่าวของเขา (ข้อ 21) แทนที่จะชมเชย
เขา เจ้านายนั้นได้ประณามบ่าวคนนี้ เรี ยกเขาว่า “ไร้ค่า” นัน่ คือ ไม่เกิดผล (เปรี ยบเทียบ 1
คร. 9:27; ยก. 2:14, 16, 20, 26) เขาไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่ งที่มีคุณค่าเพื่อเจ้านาย คุณลักษณะ
ของเจ้านายควรได้กระตุน้ ให้บ่าวนั้นสู่ การบริ การที่เกิ ดผลแทนที่จะเป็ นความขี้เกียจเฉยเ
แม้กระทัง่ โดยการฝากการลงทุนของเขาไว้ในธนาคาร บ่าวคนนั้นอาจได้กาไรบ้างสาหรับ
เจ้านายของเขาพร้ อมกับความเสี่ ยงเล็กน้อย บางทีธนาคารในคาอุปมาแสดงถึงการลงทุน
ที่ปลอดภัยพร้อมกับความเสี่ ยงที่ค่อนข้างเล็กน้อย
19:24

“คนที่ยืนอยู”่ ในคาอุปมานี้ แสดงถึงบรรดาผูท้ ี่ช่วยเหลือพระเยซู ในการดาเนิ นการพระประสงค์
ของพระองค์ บางที เป็ นเหล่ า ทูตสวรรค์หรื อบ่ าวที่ เป็ นมนุ ษ ย์ บ่า วที่ ไม่ สัตย์ซื่อสู ญเสี ย
แม้กระทัง่ สิ่ งที่เจ้านายได้มอบแก่เขา ถ้ามินาที่บ่าวแต่ละคนแสดงถึงศักยภาพชี วิตของเขา
บ่าวคนนี้จะสู ญเสี ยสิ่ งนั้น เจ้านายให้มนั แก่บ่าวที่สัตย์ซื่อมากที่สุดแทน นี่ ดูเหมือนว่าบ่าว
ที่ สัตย์ซื่อของเขาจะได้รับโอกาสเพิ่มเติ มเพื่อจะยกย่องพระองค์ในระยะถัดไปแห่ งการ
บริ การของพวกเขาเช่นเดียวกับสิ ทธิ อานาจเหนื อคนอื่นเ ระยะถัดไปแห่ งการบริ การของ

บ่ า วเหล่ า นี้ จะเป็ นการบริ ก ารในยุ ค พัน ปี ในแผ่น ดิ น ของพระเจ้า มัน จะเป็ นอย่า งนั้น
สาหรับคริ สเตียนเช่นกัน
“ในชี วิต คริ ส เตี ย นเราไม่ ยื นนิ่ ง เราใช้ข องประทานต่ า งเของเราและท าความ
คืบหน้าหรื อไม่เราก็สูญเสี ยสิ่ งที่เรามี”[1015]
19:25-26 การจัดการนี้ดูเหมือนไม่ยตุ ิธรรมต่อคนที่ยนื อยู่ บางทีพวกเขาคิดว่าเงินมินาของบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อ
ควรได้ไปยังบ่าวที่มีรางวัลน้อยกว่า พวกเขามองดูที่สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับพวกบ่าว อย่างไรก็
ตาม เจ้านายปฏิบตั ิการบนหลักการของความสัตย์ซื่อกับของเล็กน้อยบ่งชี้ ถึงความสัตย์ซื่อ
ในของมาก ดังนั้น มันก็เพื่อผลประโยชน์ของเขาที่จะให้เงินมินาของบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อแก่
บ่าวที่สัตย์ซื่อมากที่สุด เพราะว่าเขาจะใช้มนั อย่างดีที่สุด เจ้านายแสดงออกถึ งความจริ งนี้
ในเชิงสุ ภาษิต (ข้อ 26; 13:12) เขามองดูสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขาเอง เป็ นที่ชดั เจนว่าสิ่ งที่ดีที่สุด
เพื่ อ พระเจ้า ก็ ส าคัญกว่า สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ดเพื่ อพวกบ่ า วของพระองค์ กระนั้น การกระท าของ
เจ้านายก็ยุติธรรมต่อพวกบ่าวของเขา เนื่ องจากว่าบ่าวที่ได้ยกย่องเจ้านายมากที่สุดก็ได้รับ
รางวัลที่ใหญ่ที่สุด
“การชมเชยที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดเราสามารถให้แก่บุคคลหนึ่ งได้คือที่ จะให้งานที่ใหญ่
กว่าและยากกว่าแก่เขาที่จะทา”[1016]
ศักเคียสผูไ้ ด้ฟังคาอุปมานี้ ก็เพิ่งได้สัญญาที่จะให้ครึ่ งหนึ่ งของทรัพย์สมบัติของเขาแก่คน
ยากจนและที่จะคืนเงินแก่ใครก็ตามที่เขาได้โกงมาสี่ เท่า” (ข้อ 8) คาสอนของพระเยซูที่นี่
คงได้หนุนใจเขาที่จะทาตามการอุทิศตนของเขา เขาคงได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ ทรัพย์สมบัติ
มากในสวรรค์ถา้ เขาได้รับใช้เจ้านายของเขาอย่างสัตย์ซื่อ
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ตอนนี้ เจ้านายรั บมื อกับกลุ่มที่ แตกต่างของผูค้ น คนเหล่านี้ เป็ น “พวกศัตรู ” ที่ต่อต้านการ
ปกครองของเขาเหนือพวกเขา (ข้อ 14) ไม่ใช่พวกบ่าวของเขา พวกเขาประสบกับชะตาที่
เป็ นแบบฉบับสาหรับพวกกบฎเช่ นนั้นในโลกสมัยโบราณ พวกเขาเข้ากันได้กบั ผูไ้ ม่เชื่ อ
ในพระเยซู พวกเขาจะไม่เพียงแต่สูญเสี ยรางวัล แต่สูญเสี ยชี วิตของพวกเขาอีกด้วย ความ
ตายทางกายภาพในคาอุปมานี้ แสดงถึงความตายฝ่ ายวิญญาณในความเป็ นจริ ง [1017] การ
พิพากษานี้ จะมาหลังจากพระเยซู เสด็จกลับมาและให้รางวัลแก่ผเู ้ ชื่ อ ณ การเสด็จมาครั้งที่
สอง ตอนนั้นพระองค์จะ “ฆ่า” พวกศัตรู ของพระองค์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ยน. 5:22; กจ.
17:31)

“ใน กิจการของอัครทูต 3:13-15 ผูค้ นแห่ งเยรู ซาเล็มถูกกล่าวหาถึงไม่ใช่แค่การฆ่า
พระเยซู แต่ถึงการปฏิ เสธพระองค์อีกด้วย การปฏิ เสธนี้ ถูกเน้นในเรื่ องราวของ
ผูเ้ รี ยกร้ องบัลลังก์ [ข้อ 14, 27] ซึ่ งเป็ นการเพิ่มเติมแก่คาอุปมาเรื่ องเงิ นสิ บมินา
ที่พบได้ในลูกาเท่านั้น”[1018]
ค าสอนของค าอุ ป มานี้ ค่ อ นข้ า งชั ด เจน พระเยซู จ ะไม่ เ ริ่ มต้ น การปกครองของพระองค์ ใ นฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ทนั ที พระองค์จะจากไปและจะกลับมาภายหลังเพื่อจะปกครอง ระหว่างการขาดหายไปของ
พระองค์ พวกบ่าวของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นสาวกที่เชื่ อต้องลงทุนสิ่ งที่พระเจ้าได้มอบแก่พวกเขาเพื่อพระสิ ริของ
พระองค์ พระองค์จะให้รางวัลแก่พวกเขาในสัดส่ วนกับสิ่ งที่พวกเขาได้ผลิตเพื่อพระองค์ คาอุปมานี้ สอน
ว่าทุกเคนต้องเสนอรายงานต่อพระเจ้า และทุกเคนจะได้รับสิ่ งที่เขาหรื อเธอสมควรได้รับจากกษัตริ ย ์ มัน
จัดเตรี ยมคาเตื อนสาหรั บผูไ้ ม่เชื่ อในผูฟ้ ั งของพระเยซู เช่ นเดี ยวกับผูเ้ ชื่ อเมื่ อพิ จารณาถึ งการเลื่ อนไปของ
แผ่นดินของพระเจ้า
คาอุปมานี้ อธิ บายว่าในขณะที่ความรอดและการเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้ามาโดยความเชื่ อในพระเยซู
รางวัลสาหรับการบริ การขึ้ นอยู่กบั การงานของผูเ้ ชื่ อ ทั้งความรอดและรางวัลมาในฐานะผลลัพธ์ของ
พระคุณของพระเจ้า คริ สเตียนได้สับสนอย่างต่อเนื่ องในการสอนเกี่ ยวกับความรอดและรางวัล ความรอด
ไม่ข้ ึนอยูก่ บั การทางานเพื่อพระเจ้า แต่ข้ ึนอยู่กบั สิ่ งที่พระเยซู คริ สต์ได้ทา รางวัลไม่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่พระเยซู
คริ สต์ได้ทา แต่ข้ ึนอยูก่ บั การทางานเพื่อพระเจ้า มันเป็ นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยทางพระคัมภีร์ที่
จะสรุ ปว่า เพราะว่าพระเจ้าได้ช่วยเราให้รอดโดยพระคุณ เราไม่จาเป็ นต้องทาอะไรเลยแต่ที่จะนอนลงและรอ
คอยสวรรค์ อุปนิ สัยเช่ นนั้นจัดตั้งการเป็ นผูอ้ ารักขาที่ไม่มีความรับผิดชอบที่พระเยซู คริ สต์จะลงโทษโดย
การยับยั้งรางวัลไว้ เมื่อพิจารณาถึ งสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้าสาหรับเรา เราจาเป็ นต้อง “มัน่ คงอยู่ อย่าหวัน่ ไหว จง
ทางานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริ บูรณ์ ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู ้ ว่า ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การตรากตรา
[งาน] ของท่าน [ของเรา] จะไม่ไร้ประโยชน์” (1 คร. 15:58)
“เราทุกคนจะต้องเสนอรายงานต่อพระเจ้าสาหรับการที่เราปฏิบตั ิการเดินทางของเราตลอดโลกของ
พระองค์อย่างไร วันหนึ่ ง พระองค์จะท าการพิ พ ากษา แนวคิ ดรวบยอดนี้ ไม่ เป็ นที่ นิย มในบาง
แวดวงในทุกวันนี้ แต่มนั เป็ นแนวคิดรวบยอดตามพระคัมภีร์”[1019]
คาอุปมาเรื่ อง เงินตะลันต์ (มธ. 25:14-30) สอนเราว่าพระเจ้าให้ จานวนเงินที่ แตกต่ างกัน แก่แต่ละคนเพื่อจะ
ลงทุนสาหรับพระสิ ริของพระองค์ บางคนมีความฉลาด หรื อความสามารถหรื อเงิ นมากกว่าคนอื่นเ คา
อุปมาเรื่ อง เงินมินา สอนว่าพระเจ้าให้ โอกาสอย่ างเดียวกัน แก่บ่าวทั้งหมดของพระองค์เพื่อจะลงทุนสาหรับ
พระสิ ริของพระองค์ ทุกเคนมีชีวิตเดี ยวเท่านั้น ทั้งผูเ้ ชื่ อและผูไ้ ม่เชื่ อมีส่วนในทั้งสองคาอุปมา ทั้งสอง
คาอุ ปมาสนับสนุ นความเชื่ อในพระเยซู ความสัตย์ซื่อและการเตรี ยมพร้ อม และทั้งสองแสดงให้เห็ นว่า
พระเจ้าจะรับมือกับทุกคนอย่างยุติธรรม อย่างมีพระคุณและอย่างใจกว้าง

นักตีความแบบเชื่ อว่าไม่มียุคพันปี และเชื่ อยุคหลังพันปี มองคาอุ ปมานี้ ว่าเป็ นการคาดถึ งการล่มสลายของ
เยรู ซาเล็มและการสังหารหมู่ที่มาพร้อมกับมัน[1020] ตามปกติแล้วผูถ้ ือยุคหลังยุคเข็ญมองมันอย่างคล้ายกัน
กับผูถ้ ือยุคก่อนยุคเข็ญ
คาอุปมานี้ ทาให้ส่วนที่ยาวของพระกิ ตติคุณของลูกาที่กล่าวถึ งพันธกิจของพระเยซู ขณะที่พระองค์เดินทาง
ไปยังเยรู ซาเล็มจากกาลิ ลีน้ นั จบลง (9:51-19:27) การบรรยายของลู กาเน้นถึ งบทเรี ยนต่างเของพระเยซู
ต่อฝูงชนและพวกสาวกเมื่อพิจารณาถึงการทนทุกข์ที่ใกล้เข้ามาของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นคาอุปมานี้ สรุ ปส่ วน
ที่กล่าวถึงผูร้ ับความรอดซึ่ งเน้นถึงความรับผิดชอบของพวกเขา (18:9-19:27)
VI. พันธกิจของพระเยซู ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 19:28-21:38
การบันทึ กของลู กาเกี่ ยวกับการทนทุกข์ของพระเยซู เน้นถึ งการเสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซู
และคาสอนของพระองค์ที่นนั่ ก่อนการถูกจับกุมของพระองค์
“การเสด็จเข้าครั้งแรกในฐานะกษัตริ ย;์ ในวันที่สองพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในฐานะปุโรหิ ต และใน
วันที่สามในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ”[1021]
ก. การเสด็จเข้ าอย่ างผู้พชิ ิ ติ 19:28-40 (เปรียบเทียบ มธ. 21:1-9; มก. 11:1-10; ยน. 12:12-19)
ลูกาไม่ได้บนั ทึกการเข้าไปตามความเป็ นจริ งยังกรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซู ท่านจดจ่อที่การเข้าหาเยรู ซาเล็ม
ของพระเยซูและการคร่ าครวญเหนือมันของพระองค์ (ข้อ 41-44) การนาเสนอนี้ มีผลกระทบของการขจัด
วิญญาณแห่ งชัยชนะของการเสด็จมาของพระเยซู และการแทนที่มนั ด้วยความโศกเศร้าเหนื อการถูกปฏิเสธ
ของพระเยซู
จนถึ ง ตอนนี้ อย่า งเป็ นแบบฉบับ แล้ว พระเยซู ข ัด ขวางผู ้ค นจากการป่ าวประกาศว่ า พระองค์ท รงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ ตอนนี้ พระองค์ไม่เพียงแต่ยอมให้ผคู ้ นที่จะระบุพระองค์เช่นนั้นแต่หนุ นใจพวกเขาที่จะทา
อย่างนั้น เวลาแห่ งการนาเสนอที่เป็ นทางการของพระองค์ต่ออิสราเอลในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา
ได้มาถึงแล้ว
“ทุกเสิ่ งที่พระองค์ได้ทาตลอดวันทั้งหลายเหล่านี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะเรี ยกความสนใจไปยัง
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์”[1022]
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นี่ เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ อีกอันหนึ่ งของลูกาที่แสดงถึ งความคืบหน้าของพระเยซู ไปยัง
เป้ าหมายของพระองค์: “เยรู ซาเล็ม” พระองค์เดินทางไปทางตะวันตกจากเมืองเยรี โค “ขึ้น

ไป” ยังถิ่นทุรกันดารยูเดีย และไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้ยงั เบธานี พระองค์เดินอยูห่ น้าพวก
ผูต้ ิดตามของพระองค์นาพวกเขาไปยังกางเขน
19:29-30 ลูกากาหนดที่ต้ งั ของสิ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของผูอ้ ่านของท่าน บางทีมาระโกและลูกา
อ้างอิงถึง “เบธานี ” เพราะว่ามันเป็ นเมืองอันเป็ นที่รู้จกั กันดีกว่า “เบธฟายี” แม้วา่ เบธานี อยู่
ห่ างออกไปทางตะวันออกเล็กน้อย[1023] เบธฟายีเป็ น “หมู่บา้ นที่ อยู่ตรงกันข้าม” หรื อ
“ข้างหน้า ” (มธ. 21:1) การอ้างอิงถึ งภูเขา “มะกอกเทศ” (ตามตัวอักษรหมายถึ งสวน
มะกอกเทศ) ท าให้ร ะลึ ก ถึ ง ค าพยากรณ์ เ กี่ ย วกับ การเสด็ จ มาของพระเมสสิ ย าห์ ที่ น้ ัน
(ศคย. 14:4) การเตรี ยมตัวที่จะเข้าไปยังเยรู ซาเล็มที่ขี่บน “ลูกลา” ลูกของลาจะต้องบรรลุ
เศคาริ ยาห์ 9:9-10
พวกสาวกจะต้องยืมหรื อเช่ าสัตว์น้ ี เพื่อพระเยซู จะขี่ เป็ นที่ชดั เจนว่าสัตว์เช่นนั้นก็มีให้ใช้
เพื่ อช่ วยเหลื อผูเ้ ดิ นทาง [1024] อย่า งไรก็ ตาม ลู ก ลานี้ “ถู ก ผูก ” ไว้ (เปรี ย บเที ยบ ปฐก.
49:11) และไม่มีใครได้ขี่มนั มาก่อน หรื อแม้กระทัง่ “นัง่ บน” มัน (เปรี ยบเทียบ กดว. 19:2;
ฉธบ. 21:3; 1 ซมอ. 6:7; 2 ซมอ. 6:3) เมื่อบุคคลที่เป็ นกษัตริ ยห์ รื อศักดิ์ สิทธิ์ ได้ขี่สัตว์
เช่ น นั้น ตามปกติ แ ล้ว เจ้า ของมัน ก็ ไ ม่ ต้ งั มัน ไว้เ พื่ อการใช้ส าหรั บ ลู ก ค้า ตั้ง แต่ เ วลานั้น
เป็ นต้นไป [1025]
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คาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” บางทีอา้ งอิ งอย่างง่ายเถึ งพระเยซู ในฐานะบุ คคลผูซ้ ่ ึ งเจ้าของรู ้ ว่า
ต้องการลู กลา แต่ ณ เวลาเดี ยวกันพระเยซู ก็ทรงเป็ นเจ้าของแท้จริ งของมัน เนื่ องจากว่า
พระองค์ทรงเป็ นเจ้าของทุกเสิ่ ง ดังนั้นถ้อยคาของลูกาเช่นเดียวกับถ้อยคาของมัทธิ วและ
ถ้ อ ยค าของมาระโกแสดงถึ ง สิ ทธิ อ านาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเยซู ต่ อ ผู ้อ่ า นของท่ า น
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต้องพระประสงค์จะใช้มนั ” ดูเหมือนจะได้เป็ นรหัสผ่าน[1026]

19:32-34 การบันทึกนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่ งต่างเกลับกลายเป็ น “อย่างที่” พระเยซู ได้นาพวกสาวกที่จะเชื่ อว่า
สิ่ งเหล่านั้นจะเป็ น สิ่ งนี้ คงได้เสริ มกาลังความมัน่ ใจของพวกสาวกในพระเยซู ขณะที่พวก
เขาเข้าไปในเยรู ซาเล็ม และมันช่ วยผูอ้ ่านชื่ นชมความน่ าเชื่ อถื อของทุ กสิ่ ง ที่ พระเยซู ไ ด้
ทานายไว้ บางทีก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้จดั การสาหรับการใช้ลูกลานั้น อีกทางเลือกหนึ่ ง
พระองค์อาจได้กล่าวในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ[1027] พวกผูเ้ ขียนพระกิตติคุณบอกเรื่ องราว
เพื่อจะเน้นย้าถึงความรู ้ของพระเยซูเกี่ยวกับสิ่ งต่างเที่จะมา
19:35-36 สาวกคนอื่นเ “ตั้ง” พระเยซูไว้บนลูกลาและแม่ของมันก็ไปกับมันอีกด้วย (มธ. 21:7) พวกสาวก
ให้ เ กี ย รติ พ ระเยซู โ ดยการใช้ เ สื้ อผ้า ส่ ว นนอกของพวกเขาที่ จ ะท าอานเพื่ อ พระองค์
(เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 1:33) ผูค้ นที่วางเสื้ อผ้าของพวกเขาลงเพื่อลูกลาจะเดินบนนั้นก็เป็ น

หลายคนที่ไปกับพระเยซู (มธ. 21:8: มก. 11:7) อย่างไรก็ตาม ลูกาเน้นถึงส่ วนของพวก
สาวกในการกระทาแห่ งการแสดงความเคารพนี้ (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 9:13) ลูกาทาให้
ฉากเรี ยบง่ายโดยการละเว้นการอ้างอิงถึ ง “กิ่ งไม้” ที่คนอื่นเวางไว้บนถนนต่อหน้าลูกลา
(มธ. 21:38; มก. 11:8)
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ลูกาเท่านั้นระบุวา่ พระเยซู ได้ลงมาจาก “ภูเขามะกอกเทศ” ไปยังเยรู ซาเล็ม ท่านอาจได้ทาอย่าง
นั้นเพื่อจะเชื่ อมโยงพระเยซู กบั คาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ที่ยืนอยูบ่ นภูเขา (ศคย.
14:4) อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ความสาเร็ จของคาพยากรณ์น้ นั ความสาเร็ จจะมา ณ การเสด็จ
มาครั้งที่สอง พระเยซูได้ทานายถึงการเข้าไปในเยรู ซาเล็มของพระองค์ (13:35) บางทีลูกา
พรรณนาพระเยซูที่ลงมายังเยรู ซาเล็มเพื่อจะจัดตั้งเวทีสาหรับการร้องไห้เหนื อเมืองนั้นของ
พระองค์ (ข้อ 42-44)
ลูกาดาเนิ นการต่อไปที่ จะจดจ่อความสนใจของผูอ้ ่านไปยังบทบาทของพวกสาวก ส่ วน
ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนอื่นเรวมฝูงชนทั้งหมด เป็ นที่ชดั เจนว่าลูกาต้องการให้เราที่จะชื่ น
ชมส่ วนที่พวกสาวกทาหน้าที่ในการได้รับเกียรติของพระเยซู ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ 2:13, 20;
19:37; กจ. 2:47; 3:8-9) บางทีท่านมองมันว่าเป็ นการชมก่อนถึงการมีส่วนของเราในการ
เสด็ จมาครั้ งที่ สองของพระองค์ ท่ านเท่า นั้นบันทึ กการอ้างอิ งของพวกสาวกถึ งการได้
สังเกต “การอัศจรรย์ต่างเ” ของพระเยซู (คากรี ก ดูนามีอน คือหลักฐานต่างเของอานาจ
ฝ่ ายวิญญาณ)
“ในฉากที่คล้ายคลึงกันต่างเ บุคคลที่เข้าไปในเมืองก็ไม่ได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะอ้าง
เอาความเป็ นกษัตริ ย ์ ตรงกัน ข้า ม การเข้าไปแสดงถึ ง ชัย ชนะที่ ไ ด้บ รรลุ แ ล้ว ”
[1028]
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ลูกาละเว้น “โฮซันนา” จากการสรรเสริ ญของพวกสาวก บางทีผอู ้ ่านชาวกรี กของท่านคงจะ
ไม่ได้เข้าใจมัน การกล่าวซ้ าของสดุดี 118:26 จาก13:35 ชี้ ไปยังความสาเร็ จหนึ่ งอย่างของ
คาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์น้ นั ที่นี่ จะมีความสาเร็ จอีกหนึ่งอย่าง ณ การเสด็จมาครั้ง
ที่สอง ลูกาบันทึกว่า “กษัตริ ย”์ แทนที่จะเป็ น แผ่ นดิน (มก. 11:10) นั้นเป็ นจุดจดจ่อของ
การสรรเสริ ญของพวกสาวก แผ่นดินยังไม่ปรากฎ (ข้อ 11) แต่กษัตริ ยม์ าใกล้แล้ว
“ข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยว่าวิธีของพระองค์แห่ งการเข้าไปในระดับของมนุ ษย์ได้
เร่ งให้เกิดการกระทาของพวกเขา [ของพวกผูป้ กครองชาวยิว] ซึ่ งเป็ นการกระทาที่
สิ้ นสุ ดจากความเห็นของพวกเขาในการฆาตกรรมของพระองค์”[1029]

คาว่า “ขอให้มีสันติในสวรรค์และพระเกียรติในที่สูงสุ ด” ทาให้ระลึกถึง 2:14 ที่ที่พวกทูต
สวรรค์แ สดงออกถ้อยค าที่ ค ล้า ยกันในการสรรเสริ ญ แด่ พ ระเจ้า ส าหรั บ การจัด เตรี ย ม
พระผูช้ ่วยให้รอดให้ อย่างไรก็ตาม ณ เหตุการณ์น้ นั พวกเขาขอบพระคุณพระองค์สาหรับ
สันติสุข “ในโลก” ไม่ใช่ สันติสุข “ในสวรรค์” บางทีพวกสาวกกาลังให้เกี ยรติแด่พระเจ้า
ในฐานะ ผู้เบิกทาง “สันติสุข” มากเท่ากับที่พระองค์ทรงเป็ น แหล่ ง แห่ ง “พระเกียรติในที่
สู งสุ ด” (นัน่ คือ ในสวรรค์)
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“ฟาริ สีบางคน” ไม่ชอบพวกสาวกที่ใช้คาศัพท์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์สาหรับพระเยซู โดยเหตุน้ นั
ก็บ่งชี้ วา่ พระองค์ได้บรรลุคาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 21:14-16)
พวกเขาขอให้พระเยซู ที่จะทาให้ (“ว่ากล่าว”) พวกเขาเงียบ เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาคิดว่า
พระองค์จะเห็ นด้วยว่าพวกสาวกนั้นไปไกลเกินไป ข้อนี้ ปรากฎในพระกิ ตติคุณนี้ เท่านั้น
มันจัดเตรี ยมเบื้องหลังสาหรับข้อความที่หนักแน่นของพระเยซูในข้อถัดไป
“เรื่ อ งราวนี้ เน้ น อย่ า งหนั ก แน่ น ถึ ง ความตึ ง เครี ยดระหว่ า งพวกธรรมาจารย์
พวกฟาริ สีและพระเยซู การศึกษาเกี่ยวกับการอ้างอิงต่างเถึงพวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริ สีในลูกาตลอดจนถึ ง 19:39-40 (ที่ที่พวกฟาริ สีปรากฎครั้ งสุ ดท้ายใน
พระกิตติคุณนี้ แม้วา่ พวกธรรมาจารย์ดาเนิ นการที่จะเล่นบทบาทต่อไป) แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มเหล่านี้ ถูกอ้างอิงถึงเกือบทั้งหมดในเรื่ องราวการป่ าวประกาศหรื อฉาก
ที่คล้ายกันที่ซ่ ึ งพวกเขาปฏิสัมพันธ์กบั พระเยซูโดยการต่อต้าน การตั้งการเรี ยกร้อง
ที่ทดสอบหรื อการถื อจุ ดยืนที่ พระเยซู แก้ไข ข้อยกเว้นต่างเเท่านั้นคื อข้อความ
เกี่ยวกับพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ใน 7:30, 9:22, และ 12:1”[1030]
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อย่างไรก็ตาม พระเยซู ปฏิ เสธที่จะทาให้พวกสาวกเงี ยบ พวกเขากล่าวความจริ ง คาเปรี ยบเชิ ง
สุ ภาษิตถึงศิลาที่ “ส่ งเสี ยงร้อง” พรรณนาถึงการเกิดขึ้นที่เป็ นไปไม่ได้ คาเปรี ยบนี้ (การทา
ให้เป็ นบุคคล) เน้นถึ งความเหมาะสมของพวกสาวกที่ส่งเสี ยงร้ อง ถ้าพวกสาวก “เงียบ”
“ศิลา” ก็จะถูกบังคับให้ป่าวประกาศว่าพระเยซูทรงเป็ นใครแทนที่พวกเขา การอ้างเกี่ยวกับ
พระเมสสิ ยาห์ที่ชดั เจนนี้ ก็พิเศษต่อลูกา มันแสดงถึงการปฏิเสธที่ชดั เจนของพวกผูน้ าของ
อิสราเอลต่อหน้าหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
“ประวัติ ศ าสตร์ ท้ งั หมดได้ช้ ี ไปยัง เหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า ประทับ ใจเดี ย วนี้ เมื่ อพระเมสสิ ย าห์ นาเสนอ
พระองค์เ องต่ อ ชนชาติ ใ นที่ ส าธารณะและพระเจ้า ปรารถนาให้ ข ้อ เท็ จ จริ ง นี้ ที่ จ ะถู ก ยอมรั บ ”
[1031]

“มันเป็ นสิ่ งที่น่าทึ่งที่จะนึ กถึ งผูช้ ายที่มีราคาอยู่บนหัวของเขาซึ่ งเป็ นคนนอกกฎหมายที่จงใจขี่เข้า
เมืองในแบบที่ทุกสายตาจับจ้องมาที่เขา มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะพูดเกินจริ งถึงความกล้าหาญที่แท้จริ ง
ของพระเยซู”[1032]
การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิตเป็ นเหตุการณ์ที่สองเท่านั้นในพันธกิจของพระเยซู ที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ บนั ทึก
เหตุการณ์ แรกคื อการเลี้ ยงคนมากกว่า 5,000 คน สิ่ งนี้ บ่งชี้ ถึงความสาคัญที่ ยิ่งใหญ่ของมันในแผนการ
เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า
ข. การเริ่มต้ นของพันธกิจของพระเยซู ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 19:41-48
นี่ เป็ นส่ วนที่เปลี่ ยนผ่านซึ่ งเชื่ อมโยงการเข้าไปในเมื องของพระเยซู และการสอนของพระองค์ในเมืองนั้น
แรกสุ ดลู ก าบันทึ ก พระเยซู ที่ ท รงกันแสงเหนื อเมื องจากนอกก าแพงของมันเพราะว่า พระองค์รู้สิ่ ง ที่ อ ยู่
ข้างหน้าประชากรของมัน จากนั้นผูเ้ ขียนเขียนเกี่ยวกับพระเยซูที่ชาระพระวิหารและสอนที่นนั่
1. ความเศร้ าโศกของพระเยซู เหนือกรุ งเยรู ซาเล็ม 19:41-44
เนื้ อหานี้ ไม่ ป รากฎในพระกิ ตติ คุ ณเล่ ม อื่ นเ การถู ก ท าลายของเยรู ซาเล็ม ที่ พ ระเยซู ท านายไว้ที่ นี่ก็ เป็ น
เหตุ ก ารที่ ส าคัญส าหรั บ ลู ก า มันแสดงถึ งการพิ พ ากษาของพระเจ้าเหนื ออิ ส ราเอลส าหรั บการปฏิ เสธ
พระบุตรของพระองค์และจัดเตรี ยมหลักฐานที่ว่าพระเจ้าได้หันไปจากการทางานกับพวกยิวเป็ นหลักและ
ตอนนี้กาลังทางานกับพวกต่างชาติอย่างเท่าเทียม มันจัดตั้งข้อโต้แย้งสาหรับการจัดการใหม่อย่างชัดเจนซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการที่ชาวยิวปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา ยิ่งกว่านั้นมันให้เหตุผลสาหรั บภารกิ จของ
คริ สเตียนที่ซ่ ึงพระเยซูได้ส่งพวกสาวกไปสู่ ในภายหลัง ในฐานะทั้งพระเจ้าและมนุ ษย์ พระเยซู ทรงกันแสง
เหนื อการพิพากษาที่กาลังมาเหนื อประชาชนแห่ งเยรู ซาเล็มซึ่ งสะท้อนถึ งความโศกเศร้ าของพระเจ้าเหนื อ
การปฏิเสธของพวกเขาถึงการจัดเตรี ยมแห่งความรอดของพระองค์
19:41

ลูกาดาเนิ นการต่อไปที่จะบรรยายถึงพระเยซู ที่เข้าใกล้เยรู ซาเล็มซึ่ งเป็ นเมือ งแห่ งจุดหมายของ
พระองค์ พระเยซู “ทอดพระเนตรเห็ นกรุ ง ” ในแง่ ของการปฏิ เสธของกรุ งนั้นถึ งการ
นาเสนอที่มีพระคุณเกี่ยวกับความรอดของพระองค์ พระองค์เห็นล่วงหน้าถึงการพิพากษา
ภายหลังของมันที่ถูกเทออกสาหรับการที่ พวกเขาได้ปฏิเสธการเยี่ยมเยียนที่มีสันติสุขของ
พระองค์ นี่ เป็ นที่เดียวในหมวดพระกิตติคุณนอกเหนื อจากยอห์น 11:35 ที่ที่เราอ่านพบว่า
พระเยซู “ทรงกันแสง” (คร่ าครวญ) ความเมตตาสงสารของพระองค์เป็ นบางสิ่ งที่ลูกาชี้ ถึง
อยู่บ่อยเ ชะตาของพวกคนบาปที่ปฏิ เสธพระคุ ณของพระเจ้าทาให้พระทัยของพระเยซู
แตกสลาย เยเรมียร์ ้องไห้เหนื อชะตาของเยรู ซาเล็มเช่ นกัน (ยรม. 8:18-22; 15:5; พคค.;
เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 8:11-12)

19:42

พระเยซู หมายถึ ง ว่า ถ้า ประชาชนแห่ ง เยรู ซ าเล็ ม เพี ย งแค่ ไ ด้ “รู้ ” ในตอนนั้น คื อ “วัน ” นั้น
(เปรี ยบเทียบ 4:21; 19:5, 9) ว่า “สิ่ งต่างเ” อะไรบ้างจะส่ งผลต่อ “สันติสุข” เพื่อพวกเขา
พวกเขาก็สามารถประสบสันติสุขได้ การยอมรั บพระองค์ เท่ านั้น และการเริ่ มต้นแห่ ง
แผ่นดิ นของพระเจ้าสามารถนาสันติ สุข (คือ ความรอด) มายัง “เมื องแห่ งสันติ สุข ” คื อ
เยรู ซาเล็มได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึ งผลลัพธ์ ต่างเของการตัดสิ นใจ
ต่ อ ต้า นพระองค์ข องพวกเขา พระเจ้า ได้ย บั ยั้ง ความเข้า ใจถ่ อ งแท้น้ ัน ไว้จ ากพวกเขา
เพราะว่าพวกเขามีแนวโน้มต่อการปฏิเสธพระเยซู (11:49-51; 13:34)

19:43-44

“พวกศัตรู ” ที่ ถูกกล่ าวถึ งได้พิสูจน์ว่าเป็ นพวกทหารโรมันภายใต้ทิตสั ผูล้ ้อมรอบเยรู ซาเล็ม
อย่างที่ พระเยซู ได้บรรยาย ทาลายก าแพงของมันและสุ ดท้ายได้ทาให้ราบในปี ค.ศ. 70
(เปรี ยบเทียบ 21:20-24) เหตุผลสาหรับการถูกทาลายของมันคือความล้มเหลวของมันที่จะ
ตระหนัก ถึ ง การเยี่ย มเยีย นของพระเมสสิ ย าห์ แ ละยอมรั บ การนาเสนอความรอดของ
พระองค์ ดังนั้นการเยีย่ มเยียนของพระองค์จะส่ งผลต่อการพิพากษา
“ตลอดลูกา-กิจการของอัครทูต เหนื อสิ่ งอื่นใดนั้น ‘เยรู ซาเล็ม’ ทาหน้าที่ในฐานะ
ศูนย์สาหรับบทบาทของมันในฐานะศูนย์ทางวัฒนธรรม... ดังนั้นการอ้างอิงถึ ง
เมื องเชื่ อมโยงกับ ระบบพระวิหารเป็ นหลัก และการเป็ นผูน้ าที่ ดึง ความถู ก ต้อง
สมควรของมันจากพระวิหาร”[1033]
2. การชาระพระวิหารของพระเยซู 19:45-46 (เปรียบเทียบ มธ.21:12-13; มก. 11:15-17)

การพิพากษาเริ่ มต้นเมื่อพระเยซู ขบั ไล่พวกคนขายให้ออกไปจากบริ เวณพระวิหาร พระเยซู ทาสิ่ งนี้ สองครั้ง
ครั้ งแรก ณ การเริ่ ม ต้นแห่ งพันธกิ จของพระองค์ (ยน. 2:13-22) และครั้ ง ที่ ส องที่ นี่ ณ ตอนปลาย ลู ก า
บรรยาย “พระวิหาร” ว่าเป็ นที่ (“นิ เวศ” ) “แห่ ง การอธิ ษ ฐาน” พระเยซู ชาระมันโดยการกระท าเหล่ า นี้
ที่อา้ งอิงจาก อิสยาห์ 56:7 และ เยเรมีย ์ 7:11 ความสนใจของลูกาในเหตุการณ์น้ ี ที่ท่านเชื่ อมโยงอย่างสั้นเ
โดยพื้นฐานแล้วก็เป็ นบทนาสู่ การสอนของพระเยซู ที่ตามมา ยิ่งกว่านั้นมันอธิ บายถึงความเป็ นปรปั กษ์ของ
พวกผูน้ าทางศาสนาที่มีต่อพระเยซู (ข้อ 47)
“บางครั้งคริ สเตียนควรยืนขึ้นและกล่าวว่า ‘นัน่ พอแล้ว! นัน่ ผิด! นี่ คือข้อพระคัมภีร์ต่างเที่จะพิสูจน์
มัน ข้าพเจ้าจะไม่นงั่ เฉยเและปล่อยให้มนั ดาเนินต่อไป’”[1034]
บางทีลูกาละเว้นพระเยซูที่เรี ยกพระวิหารว่า “นิเวศอธิษฐาน สาหรั บพวกต่ างชาติ” เพราะท่านคิดว่าสิ่ งนี้ อาจ
ทาให้ผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่านสับสน พระวิหารไม่ได้กลายมาเป็ นนิ เวศอธิ ษฐานสาหรั บพวกต่างชาติ

ดังนั้นพระเยซูผดิ ใช่ไหม? การอธิ บายที่ลูกาไม่ตอ้ งการที่จะเบี่ยงเบนเพื่อจะอธิ บายก็คือว่ามันจะเป็ นเช่นนั้น
ในแผ่นดินยุคพันปี การอธิ บายอีกอย่างหนึ่งก็ตามมา:
“ในฉบับของลูกา พวกต่างชาติจะไม่มายังพระวิหารเพื่อจะพบพระยาเวห์ ตรงกันข้าม องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าออกไปผ่านทางพวกพยานของพระองค์ยงั พวกต่างชาติ (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:8)”[1035]
นักตีความบางคนได้ระบุเหตุการณ์น้ ี วา่ เป็ นความสาเร็ จของ มาลาคี 3:1 แต่ไม่มีผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนไหน
เชื่ อมโยงเหตุ การณ์ น้ นั กับคาพยากรณ์ น้ นั มาลาคี 3:1 เป็ นการทานายถึ งการเสด็จมาของพระเยซู ยงั
พระวิหารยุคเข็ญ ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ศคย. 14:21)
3. สาระสาคัญของการสอนของพระเยซู ในพระวิหาร 19:47-48(เปรียบเทียบ มก. 11:18)
ลูกาเน้นถึงการปฏิเสธและความเป็ นปรปั กษ์ของพวกผูน้ าชาวยิวต่อพระเยซู ขณะที่พระองค์สอน “ในบริ เวณ
พระวิหารทุกวัน” อย่างไรก็ตาม คนทัว่ ไปก็ยอมรับอย่างมากต่อการสั่งสอนของพระองค์ ความตรงข้ามนี้
ระหว่างการยอมรับอันเป็ นที่นิยมและการต่อต้านที่เป็ นทางการได้แสดงถึงคุณลักษณะของการบรรยายของ
ลูกา เป็ นที่ชดั เจนว่าผูเ้ ขียนรวมมันไว้เพื่อจะแสดงให้ผอู ้ ่านเห็ นว่าผูค้ นโดยเฉลี่ยที่ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นเดิ ม
พันได้เปิ ดใจต่อข่าวประเสริ ฐอยูเ่ สมอ (เปรี ยบเทียบ 1:68, 77; 2:10, 31-32)
ย่อหน้า นี้ เป็ นบทนาสู่ สิ่ ง ที่ ตามมาอี ก ด้วย มันแนะนาพันธกิ จการสอนของพระเยซู ต่อพวกสาสวกของ
พระองค์ในเยรู ซาเล็ม อย่างที่ 4:14-15 แนะนาพันธกิจของพระองค์ในกาลิลี
“ลูกาจัดการการบันทึกของท่านเกี่ยวกับการสอนประจาวันของพระเยซู ในพระวิหารออกเป็ นสอง
ส่ วนย่อย: คือ 19:47-21:4 ซึ่ งเน้นถึงความขัดแย้งและความเป็ นปรปั กษ์ระหว่างพระเยซู และกลุ่ม
ต่างเของผูน้ าชาวยิวในเยรู ซาเล็ม; และ 21:5-38 ซึ่ งนาเสนอนิ มิตของพระเยซู เกี่ ยวกับอนาคต
ที่เปิ ดเผยเกี่ ยวกับความโกลาหล การข่มเหง และการกระทาแห่ งการพิพากษาที่มีจุดสู งสุ ดในการ
เสด็จมาของบุตรมนุษย์และการสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้า”[1036]
ค. การสอนของพระเยซู ในพระวิหาร 20:1-21:4
ลูกานาเสนอการสอนของพระเยซู ในพระวิหารอย่างที่เริ่ มต้นด้วยการต่อต้านจากพวกผูน้ าทางศาสนาและ
การนาไปสู่ การประณามพวกเขาของพระเยซู เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านต้องการที่จะเน้นถึงเหตุผลต่างเสาหรับ
การที่พระเจ้าผ่านอิสราเอลไปเพื่อจะรับมือกับพวกต่างชาติอย่างเท่าเทียมในยุคปั จจุบนั ทั้งหมดของสิ่ งที่
ตามมาในส่ วนนี้เกิดขึ้นในวันพุธของ “สัปดาห์การทนทุกข์”

1. ความขัดแย้งเกี่ยวกับสิ ทธิอานาจ 20:1-8 (เปรียบเทียบ มธ. 21:23-27; มก. 11:27-33)
สิ ทธิ อานาจของพระเยซู สาคัญไม่ใช่ แค่สาหรับพวกผูน้ าชาวยิวผูต้ ่อต้านพระองค์แต่สาหรับผูอ้ ่านของลูกา
อีกด้วย พระคัมภีร์ตอนนี้สถาปนาสิ ทธิ อานาจของพระเยซูไกลพ้นความสงสัยที่มีเหตุผล
“ลู ก าปรารถนาให้ผูอ้ ่ า นของท่ า นที่ จะเข้า ใจว่า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้เข้า ร่ วมในความขัดแย้ง ที่ เผ็ดร้ อน
ตลอดเวลา ว่าอาชี พหลักของพระองค์ระหว่างวันสุ ดท้ายเหล่านี้ คือการประกาศข่าวดี การกล่าวถึ ง
‘ถ้อยคาแห่งพระคุณ’ ที่นนั่ อย่างเช่นในกาลิลีและในสะมาเรี ย [เปรี ยบเทียบ 21:37-38]”[1037]
20:1-2

การอ้างอิงของลูกาถึง “การประกาศข่าวประเสริ ฐ” ของพระเยซู เช่ นเดี ยวกับคาถามเกี่ ยวกับ
“สิ ทธิ อานาจ” ของพระองค์ที่จะทาอย่างนั้นก็แสดงก่อนถึ งประสบการณ์ ของเปโตรและ
เปาโล (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:7) บุคคลที่เป็ นตัวแทนจาก “พวกหัวหน้าปุโรหิ ต” “พวก
ธรรมาจารย์” หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติและ “พวกผูใ้ หญ่” ก่อให้เกิดสภาแซนเฮดริ น ดังนั้น
คาถามของพวกเขาจัดตั้งการไต่สวนที่เป็ นทางการ คาถามแรกของพวกผูว้ ิจารณ์ กล่าวถึ ง
ผูท้ ี่ พ ระเยซู อ้า งว่า จะเป็ น และค าถามที่ ส องกล่ า วถึ ง พระองค์เ ป็ นตัวแทนของใคร คื อ
พระองค์เองหรื อบางกลุ่ม
“พระเยซูได้ทาให้บรรยากาศทาง ‘ศาสนา’ ตามปกติของพระวิหารเสี ยไปซึ่ งนาให้
พวกผูน้ าทางศาสนาที่จะสงสัยสิ ทธิอานาจของพระองค์”[1038]

20:3-6

คาตอบของพระเยซูพร้อมกับคาถามที่เผชิ ญหน้าก็ปกติในการอภิปรายของรับบี [1039] พระองค์
ใช้ “สวรรค์” เป็ นคาพ้องสาหรับ “พระเจ้า” ลูกาบันทึกหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
นี้ พวกผูน้ าทางศาสนาได้ต่อต้อนยอห์ นผูใ้ ห้บ พั ติ ศ มาแม้ว่า ผูค้ นได้ติดตามท่ า น ลู ก า
เท่านั้นอ้างอิงถึงความกลัวของผูน้ าเกี่ ยวกับการเอาหิ นขว้างโดย “ประชาชน” การเอาหิ น
ขว้างเป็ นการลงโทษสาหรับการเผยพระวจนอย่างผิดเ (ฉธบ. 13:1-11) ที่นี่พวกผูน้ ากลัว
ว่าพวกเขาอาจประสบกับชะตาอย่างเดียวกันกับพวกผูเ้ ผยพระวจนะเท็จสาหรับการปฏิเสธ
ความถูกต้องสมควรของผูเ้ ผยพระวจะ (พระเยซู ) แท้ ดังนั้นลูกาพูดเป็ นนัยว่าประชาชนที่
ฟั ง พระเยซู เป็ นคนอิ สราเอลที่ สัตย์ซื่อและที่ว่าพวกผูน้ าของพวกเขาที่ปฏิ เสธพระองค์ก็
สมควรแก่การเอาหิ นขว้าง

20:7-8

ลูกาบันทึกการกล่าวยอมรับของพวกผูน้ า “ว่าพวกเขาไม่รู้” ว่ายอห์นได้รับสิ ทธิ อานาจของท่าน
จากที่ไหน แน่นอนว่านี่เป็ นการหลีกเลี่ยงที่จงใจเกี่ยวกับคาถามของพระเยซู อย่างไรก็ตาม
คาตอบของพวกเขาประณามพวกเขาเพราะว่าในฐานะผูน้ าของอิสราเอลนั้นพวกเขาก็มี
ความรับผิดชอบที่จะประเมินการอ้างของพวกผูเ้ ผยพระวจนะที่กล่าวยอมรับ พระเยซู ใช้

การปฏิ เสธของพวกเขาที่จะตอบคาถามของพระเองค์เป็ นเหตุผลที่จะไม่ตอบคาถามของ
พวกเขา แต่ความหมายโดยนัยก็ชดั เจนต่อทุกเคน พระองค์อา้ งสิ ทธิ อานาจอย่างเดียวกัน
กับยอห์นกล่าวคือพระเจ้า มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าในพันธกิจ
ของพระเยซูแม้วา่ พวกผูว้ จิ ารณ์ปฏิเสธที่จะยอมรับมัน
2. คาอุปมาเรื่องคนเช่ าสวนทีช่ ั่ วร้ าย 20:9-19 (เปรียบเทียบ มธ. 21:33-46; มก. 12:1-12)
คาอุปมานี้สอนว่าพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลผูม้ ีสิทธิ อานาจกาลังจัดการสิ ทธิ อานาจของพวกเขาอย่าง
ผิดเ ยิง่ กว่านั้นมันยืนยันสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ไม่ใช่แค่ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะแต่ในฐานะพระบุตรของ
พระเจ้าอีกด้วย พวกผูน้ าได้แสดงออกถึ งความกลัวตาย (ข้อ 6) ตอนนี้ พระเยซู เปิ ดเผยว่าพระองค์จะ
สิ้ นพระชนม์แต่จะประสบกับการแก้แค้นแทนของพระเจ้า คาอุปมานี้ มีคาสอนเพิ่มเติมในหัวหัวเรื่ องการ
อารักขาที่เหมาะสมอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 19:11-27)
20:9-12

พระเยซู มุ่งการสอนของพระองค์ไปยังผูค้ นที่ ตามปกติแล้วได้ตอบสนองต่อคาสั่งสอนของ
พระองค์ในเชิงบวก การตอบสนองเชิงบวกต่อการเปิ ดเผยส่ งผลต่อความเข้าใจถ่องแท้มาก
ขึ้น บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นฝูงชนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคงได้พบว่าคาสอนนี้มีการทาให้กระจ่างน้อย
เจ้าของสวนองุ่นในคาอุปมาแสดงถึงพระเจ้า “สวนองุ่น” คืออิสราเอล (เปรี ยบเทียบ สดด.
80:8-16; อสย. 5:1-7) และคนเช่าสวน (“ผูป้ ลูกองุ่น”) คือพวกผูน้ าทางศาสนาของอิ สราเอล
“การเก็บเกี่ ยว” แสดงถึ งการเริ่ มต้นของแผ่นดิ นของพระเจ้า และพวกบ่าว (“พวกทาส”)
แสดงถึ ง พวกผู้เ ผยพระวจนะ “ผลผลิ ต ของสวนองุ่ น ” เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องผลของ
ความชอบธรรมที่พระเจ้าได้คาดหวังที่จะพบในประชากรของพระองค์ ลูกาทาให้เรื่ องราว
นี้ เ รี ย บง่ า ยเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ฉบับ ของมัท ธิ ว และของมาระโก บางที ก็ เพื่ อจะเน้น ถึ ง
ประเด็นหลักต่างเและเพื่อจะหลีกเลี่ยงความไขว้เขวจากรายละเอียดมากเกินไป

20:13-14

ลู ก าจัด การความคิ ด ของเจ้า ของในรู ป แบบของการพู ด กับ ตัว เองซึ่ งท่ า นชอบที่ จ ะท า
(เปรี ยบเทียบ 16:3-4; 18:4-5) กลไกทางวรรณกรรมนี้ เพิ่มภาวะเวทนาเข้ากับเรื่ องราว
คาว่าลูก “รัก” (คากรี ก อาเกเพโทน) ระบุลูกของเจ้าของสวนว่าพิเศษจากมุมมองของเขาแต่
มัน ระบุ เ ขาในฐานะพระบุ ต รของพระเจ้า ต่ อ ผูฟ้ ั ง ที่ รั บ รู ้ และต่ อ ผูอ้ ่ า นของลู ก าอี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ 3:22) เป็ นที่ชดั เจนว่าผูเ้ ช่ าเชื่ อว่าพวกเขาสามารถปกปิ ดการฆาตกรรมได้
และที่วา่ เจ้าของจะมอบสวนองุ่นแก่พวกเขาซึ่ งเขาเองไม่มีทายาทคนอื่น นี่คงได้เป็ นการ
อารักขาที่แย่มากเกี่ยวกับสิ่ งที่เป็ นของเจ้าของ

“คนเช่าเป็ นที่รู้จกั กันว่าจะอ้างเอาการครอบครองที่ดินที่พวกเขาได้ทาการสาหรับ
เจ้าของที่ดินที่ไม่อยู่ (ทัลมุด, Baba Bathra 35b, 40b) ในสมัยที่กรรมสิ ทธิ์ บางครั้ง
ไม่แน่ นอนนั้นใครก็ตามที่มีใช้การใช้ที่ดินนั้นเป็ นเวลาสามปี ก็ถูกทึกทักเอาที่จะ
เป็ นเจ้าของมันในการขาดหายไปของการเรี ย กร้ องทางเลื อก (มิชนาห์ , Baba
Bathra 3:1)”[1040]
20:15

มัทธิ วและลูกามีคนเช่าที่ขบั ไล่บุตรนั้นออกไปจากสวนองุ่น และจากนั้นก็ฆ่าเขา ส่ วนมาระโกมี
พวกเขาที่ทาสิ่ งเหล่านี้ ในลาดับที่กลับกัน บางทีพวกเขานาเขาออกไปจากสวนองุ่น ฆ่าเขา
และจากนั้นเหวี่ยงศพของเขาไปไกลจากสวนองุ่นนั้น ลาดับของมัทธิ วและลูกาทาให้การ
ฆ่าเป็ นจุดสู งสุ ด และประเด็นของมาระโกดูเหมือนจะเป็ นว่าบุตรนั้นได้ทนทุกข์

20:16

ลูกาเท่านั้นบันทึกการตอบสนองทางคาพูดของผูค้ นต่อการกระทาของเจ้าของสวนองุ่น: “อย่าให้
เป็ นอย่างนั้นเลย” (คากรี ก เม เกโนยโท เปรี ยบเทียบ รม. 3:4, 6, 31, และข้ออื่นเ) นี่เป็ น
ข้อความที่หนักแน่นที่แสดงออกถึงการปฏิเสธที่หนักแน่น พวกเขาเข้าใจว่าพระเยซู กาลัง
ทานายว่าพระเจ้าจะประณามพวกผูน้ าของอิสราเอลและมอบประเทศแก่คนอื่นเบางทีเป็ น
พวกต่างชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโรมัน พวกเขาเห็ นล่ วงหน้าถึ งการสิ้ นสุ ดของ
ลัทธิ ยวิ อย่างที่พวกเขารู ้มนั และการคาดการณ์น้ ีทาให้พวกเขาว้าวุน่

20:17

โดยการมองไปที่ผฟู ้ ังของพระองค์ พระเยซูก็จบั กุมความสนใจของพวกเขาเนื่องด้วยถ้อยแถลงที่
สาคัญมาก การตอบสนองของพระเยซู แก้ไขการต่อต้านของฝูงชนต่อแนวคิดที่วา่ พระเจ้า
จะพิพากษาพวกผูน้ าในปั จจุบนั ของอิสราเอลและจะอนุญาตให้อิสราเอลที่จะล้มลงภายใต้
การเป็ นผูน้ าของคนต่างชาติอย่างน่ าเป็ นไปได้ ตอนนี้ พระองค์เปลี่ ยนภาพจากสวนองุ่ น
ไปสู่ อาคาร ลูกาบันทึกพระองค์ที่อา้ งแค่สดุดี 118:22 ไม่ใช่ขอ้ 23 ซึ่ งผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
คนอื่นเรวมไว้ (เปรี ยบเทียบ 19:38; กจ. 4:11; 1 ปต. 2:7) สิ่ งนี้ มีผลกระทบของการเน้นถึง
ศิลา กล่าวคือ พระเยซูโดยปราศจากการอ้างอิงถึงพระเจ้า
ศิลาที่ ไม่สาคัญอย่างชัดเจนที่ ช่างก่ อทิ้งเสี ยว่าไม่เหมาะสมก็จะกลายมาเป็ นศิ ลาที่ สาคัญ
ที่สุดของศิลาทั้งหมด พระเยซูจะกลายมาเป็ นลักษณะเฉพาะที่สาคัญที่สุดในสิ่ งที่พระเจ้า
กาลังสร้าง ผูอ้ ่านดั้งเดิมของลูกาคงได้เข้าใจสิ่ งนี้ ว่าเป็ นการอ้างอิงถึงพระเยซู ที่เป็ นศรี ษะ
ของคริ สตจักร ถ้อยแถลงเป็ นข้อกล่าวหาเพิ่มเติ มต่อช่ างก่อในปั จจุ บนั คื อ พวกผูน้ าของ
อิสราเอล

20:18

ถัดไปพระเยซูอา้ งอิงถึงพระคัมภีร์ตอนอื่นเของพันธสัญญาเดิมที่อา้ งอิงถึงศิลาอีกด้วย (ดนล.
2:34, 44-45; เปรี ยบเทียบ อสย. 8:14-15) ตอนเหล่านั้นสอนว่าศิลามุมเอกจะเป็ นตัวแทน

แห่ งการพิพากษาของพระเจ้า บรรดาผูท้ ี่ต่อต้านศิลามุมเอกจะทาลายพวกเขาเองเท่านั้น
และมันจะบดขยี้บรรดาผูท้ ี่มนั ล้มทับ ศิลาในดาเนี ยล 2 แสดงถึงแผ่นดินของพระเจ้า ใน
แนวทางอย่างเดี ยวกันทีเดี ยว พระเยซู ในฐานะ กษัตริ ย์ ของแผ่นดิ นของพระเจ้าจะรับทา
หน้าที่ เป็ นตัวแทนแห่ งการพิพากษาของพระเจ้าในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้กระทัง่ ณ
เวลานั้น พระเยซูเป็ นศิลาที่จะนาการพิพากษามาเหนือพวกศัตรู ของพระเจ้า
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พวกผูน้ าทางศาสนา “เข้าใจ” ความหมายของพระเยซูและต้องการที่จะทาให้พระองค์หยุดนิ่ ง แต่
ได้ตดั สิ นใจที่จะไม่ทาสิ่ งใดต่อสาธารณะในตอนนั้น เนื่ องจาก “ประชาชน” (“ผูซ้ ่ ึ งพวกเขา
กลัว”) จานวนมากสนับสนุนพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 19:47-48; 22:2)
“ท่ า ที ข องพวกผูน้ าต่ อ พระเยซู ถู ก เปิ ดโปงในฐานะความไม่ เ ต็ ม ใจที่ จ ะเสนอ
รายงานต่อพระเจ้า”[1041]
3. คาถามเกีย่ วกับการส่ งส่ วยให้ กบั ซีซาร์ 20:20-26 (เปรียบเทียบ22:15-22;มก.12:13-17)

ลูกาแสดงให้เห็นว่าความเป็ นปรปั กษ์ของพวกผูน้ าทางศาสนานั้นเข้มข้นต่อพระเยซู อย่างไร นี่ เป็ นความ
พยายามอีกครั้งหนึ่ งที่จะทาให้พระองค์เสี ยชื่ อเสี ยง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1-8) ลูกาอาจได้รวมมันไว้อีกด้วย
เพราะว่ามันแสดงให้เห็ นว่าพระเยซู ไม่ได้สอนความเป็ นปรปั กษ์ต่อรัฐ คริ สเตียนเริ่ มแรกเช่ นพระเยซู ได้
ทนทุกข์เนื่องจากการกล่าวหาเท็จที่วา่ พวกเขาต่อต้านรัฐบาลของพวกเขา แต่โดยทัว่ แล้วนี่ไม่เป็ นจริ ง
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ลูกาเปิ ดเผยแรงจูงใจของพวกผูน้ าของอิสราเอลในโอกาสนี้ อย่างชัดเจนมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติ
คุณคนอื่นเ พวกเขาเฝ้ าดูและสร้ างโอกาสที่จะทาให้พระเยซู ติดกับดัก คากรี ก เอคกาเธ
ทอส ที่แปลว่า “ผูส้ อดแนม” หมายถึงบุคคลหนึ่ งที่ถูกจ้างเพื่อจะซุ่ มรอ นักสื บเอกชนหรื อ
ตัวแทนลับอาจจะใกล้เคียงกับความเท่าเทียมสมัยโบราณมากกว่าสายลับทางทหาร “ผูส้ อด
แนม” เหล่านี้ แสร้งทาอุปนิ สัยที่ “ชอบธรรม” แม้วา่ จุดประสงค์แท้ของพวกเขาคือที่จะทา
ให้พระเยซูที่จะกล่าวบางสิ่ งที่ซ่ ึ งพวกเขาอาจกล่าวหาพระองค์ต่อหน้าปี ลาตซึ่ งเป็ นเจ้าเมือง
คนโรมัน ภายหลังพวกเขาใช้มาตรการการบอกปี ลาตว่าพระเยซู ได้สอนให้ประชาชนที่จะ
ไม่จ่ายภาษีของพวกเขา (23:2) แต่นนั่ เป็ นการโกหก

20:21-22 อารัมภบทของพวกสอดแนมนั้นทั้งประจบสอพลอและหลอกลวง (เปรี ยบเทียบ กจ. 24:2-3)
พวกเขาอ้างที่จะยอมรับคาสอนของพระเยซู และที่จะปรารถนาการทาให้ชดั เจนเกี่ ยวกับ
ประเด็นของธรรมบัญญัติ บางทีพวกเขาหวังว่าอารัมภบทของพวกเขาจะให้ความรู้ สึก
แห่งความมัน่ ใจในตนเองแก่พระเยซูที่จะนาไปสู่ คาตอบที่โง่เขลา พวกเขาต้องการที่จะรู ้วา่
พระเยซูเชื่อว่าธรรมบัญญัติของโมเสสเรี ยกร้องให้พวกยิวที่จะ “จ่ายภาษี” (คากรี ก โฟรอส

เป็ นคาโดยทัว่ ไปสาหรับส่ วย) ต่อพวกโรมันที่ครอบครองหรื อไม่ พวกเขาคิดว่าถ้าพระเยซู
จะกล่ าวว่า “ใช่ ” พระองค์จะทาให้ผคู ้ นธรรมดาบาดหมางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพรรค
ชาตินิยมผูต้ ่อต้านอย่างหนักแน่นต่อการจ่าย ถ้าพระเยซู กล่าวว่า “ไม่” พระองค์จะกระตุน้
ความโกรธของโรมและสภาแซนเฮดริ นจะบอกปี ลาตว่าพระองค์สอนให้ประชาชนที่จะไม่
จ่ายภาษีของพวกเขา
20:23-25 พระเยซูรับรู ้ถึงความตั้งใจที่มุ่งร้ายของพวกผูส้ อบถามของพระองค์แทนที่จะตกไปสู่ การประจบ
สอพลอของพวกเขา พระองค์ดาเนิ น การที่ จะนาพวกเขาไปสู่ ก ับ ดัก ของพระองค์เอง
พระองค์ใ ช้บ ทเรี ยนอันมี ตวั อย่า งประจักษ์แก่ ตาที่จะสนับสนุ น และอธิ บายค าตอบของ
พระองค์ แทนที่จะหลีกเลี่ยงคาถามเชิงโต้แย้ง พระองค์ตอบโดยการวิงวอนต่อหลักการ
“เดนาริ อนั ” ของโรมันมีภาพของ “ซี ซาร์ ” บางทีภาพของทิเบเรี ยส (ค.ศ. 14-37) ณ เวลานี้
[1042] ภาพบ่งบอกว่าเงินนั้นสุ ดท้ายแล้วก็เป็ นของเขาและรัฐบาลที่เขานาและเป็ นตัวแทน
แน่ นอนเขาได้ออกมันแม้ว่าในอี กแง่หนึ่ งมันเป็ นของคนที่ ครอบครองมันอยู่ในปั จจุบนั
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พวกยิวใช้เงินของโรมันบรรยายว่าโรมปกครองเหนื อพวกเขา การปกครอง
นี้ เกี่ ยวข้องกับการจัดเตรี ยมการบริ การต่างเไว้ เพื่ อ พวกเขา เช่ นเดี ยวกับการดึ งการจ่าย
สาหรั บ การบริ ก ารเหล่ า นั้น จาก พวกเขา ดัง นั้นข้อเรี ยกร้ องส าหรั บภาษี ก็ ถู กต้องตาม
กฎหมาย
พระเยซู เพิ่มเติ มว่าพวกผูส้ อบถามพระองค์และทุ กคนที่ มีภาพของ “พระเจ้า” ในทานอง
เดี ยวกันควรให้สิ่งที่เหมาะสมต่อพระองค์กล่าวคือ การนมัสการและการบริ การของพวก
เขา (เปรี ยบเทียบ รม. 13:1-7; 1 ปต. 2:13-17) ยิ่งกว่านั้นเหรี ยญของโรมันมีการจารึ กที่อา้ ง
ว่าจักรพรรดิ์เป็ นพระเจ้า[1043] พระเยซู ปฏิเสธแนวคิดนั้นโดยการอ้างอิงถึง “พระเจ้า” ใน
ฐานะบุคคลผูซ้ ่ ึ งประชาชนเป็ นหนี้ความจงรักภักดีหลักของพวกเขาต่อ
พระเยซู ไม่ได้จดั ตั้งอาณาจักรที่ขนานกันและแยกกันสองอาณาจักรที่ซ่ ึ งพระองค์ตอ้ งการ
ให้ผคู ้ นที่จะอาศัยอยู่กล่าวคืออาณาจักรทางการเมืองและอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ ตรงกัน
ข้าม พระองค์กาลังแสดงให้เห็นว่าการจ่ายสิ่ งที่เหมาะสมแก่ผปู ้ กครองทางโลกเป็ นแค่การ
ขยายทางตรรกะของการจ่ า ยสิ่ งที่ เหมาะสมแก่ พ ระผูป้ กครองในสวรรค์ ขอบเขตทาง
การเมืองทางโลกอยูภ่ ายในขอบเขตฝ่ ายวิญญาณที่ใหญ่กว่า เมื่อความรับผิดชอบทางการ
เมืองและฝ่ ายวิญญาณขัดแย้งกัน เราต้องให้การมีลาดับเหนื อกว่าต่อความรับผิดชอบฝ่ าย
วิญญาณที่ใหญ่กว่าของเรา (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:29)

“พระเยซู ไ ม่ ใ ช่ ผูป้ ฏิ วตั ิ ทางการเมื องผูต้ ่อว่าโรม หรื อพระองค์ไ ม่ ใ ช่ ผูร้ ั กชาติ ที่
รุ นแรง....
“ตัวบทนี้ เป็ นตัวบทที่ใกล้ที่สุดต่อถ้อยแถลงทางการเมืองที่พระเยซู สร้าง.... ใน
ความเป็ นจริ ง การรับมือของพระเยซู กบั คาถามนี้ แสดงให้เห็ นว่าพระองค์ไม่ได้
สนใจในระเบียบวาระทางการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงโรม พระองค์ไม่ใช่พรรค
ชาตินิยม พระองค์สนใจที่วา่ อิสราเอลเป็ นประชากรที่ให้เกียรติแด่พระเจ้าที่พวก
เขาอ้างว่ารู ้ จกั มากกว่าการเป็ นห่ วงเกี่ ย วกับ ความสัม พันธ์ ของพวกเขากับโรม”
[1044]
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คาตอบของพระเยซู ในข้อ 25 กลายเป็ นเรื่ องธรรมดาสาหรับเราจนเราล้มเหลวที่จะชื่ นชม
ผลกระทบของมันที่ตอ้ งได้มีต่อบรรดาผูท้ ี่ได้ยนิ มันเป็ นครั้งแรก พวกผูว้ ิจารณ์ของพระเยซู
ไม่สามารถวิจารณ์ ไม่วา่ ตรรกะของพระองค์หรื อถ้อยแถลงของพระองค์ได้ พวกเขาเงียบ
อย่างฉลาด (เปรี ยบเทียบ 14:6; 20:40) ซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ งที่ลูกาเท่านั้นบันทึก ยิ่งกว่านั้น
ลูกาดึงความสนใจไปยังความล้มเหลวของพวกเขาที่จะ “จับ” (NIV “ทาให้ติดกับ” คากรี ก
เอพิ แลมบาโนมาย) พระเยซู ซ่ ึ งก่อนหน้านั้นท่านระบุว่าเป็ นจุดประสงค์ของพวกเขา (ข้อ
20)

คาสอนนี้ คงได้มี ประโยชน์ต่อผูอ้ ่านดั้งเดิ ม ของลู ก าผูเ้ หมื อนคริ สเตี ยนทั้ง หมดนั้นมี ความรั บผิดชอบต่ อ
เจ้าหน้าที่ทางการเมืองที่เป็ นคนต่างชาติเช่นเดียวกับต่อพระเจ้า
4. ปัญหาเกีย่ วกับการเป็ นขึน้ จากตาย 20:27-40(เปรียบเทียบ มธ.22:23-33;มก.12:18-27)
เหตุ การณ์ น้ ี เข้าประเด็นกับผูอ้ ่านดั้งเดิ มชาวกรี กของลู กาอี กด้วย คาถามเกี่ ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายของ
ร่ างกายนั้นสาคัญในปรัชญากรี ก (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15) ลูกาใช้เหตุการณ์น้ ี ในการบรรยายของท่านเพื่อจะ
นาการเผชิญหน้าของพระเยซูกบั พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์ในบริ เวณพระวิหารไปสู่ จุดสู งสุ ด
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ลูกาไม่ได้ระบุถึงการเข้าร่ วมของพรรคต่างเของพวกผูว้ ิจารณ์แต่ก่อนของพระเยซู อย่างที่มทั ธิ ว
และมาระโกระบุ พรรคชาวยิวเหล่านี้ คงไม่ได้เป็ นที่สนใจอย่างมากต่อผูอ้ ่านดั้งเดิ มของ
ท่าน อย่างไรก็ตาม ที่นี่ท่านระบุ “พวกสะดูสี” โดยชื่ อ ท่านจาเป็ นต้องทาสิ่ งนี้ เนื่ องจาก
การปฏิเสธถึง “การเป็ นขึ้นจากตาย” ของพวกเขา ปั ญหาหลักที่พวกเขาได้นามายังพระเยซู
คนกรี กส่ วนใหญ่ปฏิ เสธการเป็ นขึ้นมาจากตายของร่ างกายอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 1 คร.
15:12) จิตวิทยากรี กส่ วนมากถือว่าร่ างกายเป็ นคุกชัว่ คราวของวิญญาณที่เป็ นอมตะ

พระเยซู ได้สอนอย่างมากเกี่ยวกับอนาคต และได้บ่งชี้ วา่ พระองค์เชื่ อในการเป็ นขึ้นมาจาก
ตายของร่ างกาย (เช่ น 19:11-28) พวกสะดู สีต่อต้านพวกฟาริ สีในหลายประเด็น เพราะ
พวกเขาเชื่ อว่าพวกฟาริ สีได้ไปไกลจากคาสอนของพันธสัญญาเดิมมากเกินไป ในแง่หนึ่ ง
พวกสะดูสีน้ นั เสรี นิยมในศาสนศาสตร์ ของพวกเขา เนื่ องจากว่าพวกเขาปฏิเสธหลายสิ่ งที่
เหนือธรรมชาติ (เช่ น การเป็ นขึ้นจากตาย พวกทูตสวรรค์และวิญญาณทั้งหลาย กจ. 23:8)
ในอีกด้านหนึ่ ง พวกเขาค่อนข้างอนุ รักษ์นิยมในแง่ที่วา่ พวกเขาตั้งมุมมองของพวกเขาไว้ที่
การตีความที่เข้มงวดเกี่ยวกับคาสอนของพันธสัญญาเดิม และปฏิเสธธรรมเนียมทางคาบอก
เล่า หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู พวกสะดูสีต่อต้านพวกอัครทูต เพราะว่าพวก
อัครทูตเทศนาว่าพระเยซู ได้เป็ นขึ้นจากตาย (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:1-2) ไม่มีการบันทึกใน
พระคัมภีร์ที่วา่ สะดูสีคนหนึ่งกลายมาเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซูแม้วา่ บางคนอาจได้กลายมาเป็ น
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การอุทิศตนของพวกสะดูสีต่อพันธสัญญาเดิมก็ชดั เจนในการเข้าหาพระเยซูของพวกเขา พวกเขา
เริ่ มต้นโดยการอ้างเฉลยธรรมบัญญัติ 25:5 (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 38:8) การปฏิบตั ิในคาถาม
คือการแต่งงานกับหญิงม่ายของผูต้ ายที่เป็ นพี่นอ้ ง[1045]

20:29-33 พวกผูว้ ิจารณ์ ของพระเยซู ต้ งั กรณี ที่เป็ นไปได้แต่ไม่น่าเป็ นไปได้ของการแต่งงานกับหญิงม่าย
ของผูต้ ายที่ เป็ นพี่ น้อง จุ ดประสงค์ที่ ชัดเจนของพวกเขาคื อที่ จะแสดงให้เห็ นว่า ความ
เชื่ อถื อในการเป็ นขึ้ นจากตายของร่ างกายนั้นน่ า หัวเราะและที่ ว่าพระเยซู ผิดพลาดที่ จะ
สนับสนุ นมัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ทาการทึกทักเอาที่ไม่ได้รับการรับรองว่าชี วิตใน
ร่ างกายที่เป็ นขึ้นจากตายจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเพศอย่างที่เรารู ้ในตอนนี้ ปั ญหา
ที่มีกบั คาถามที่เป็ นสมมุติฐานก็คือว่าไม่มีใครจากสามีท้ งั “เจ็ด” ของผูห้ ญิงนั้นได้เลี้ยงดูลูก
โดยเธอ ดังนั้นไม่มีใครจากพวกเขาได้มีการอ้างพิเศษใดเเกี่ยวกับเธอในฐานะภรรยาของ
เขา
20:34-36 พระเยซูเปรี ยบเทียบยุคปั จจุบนั กับยุคแผ่นดินของพระเจ้า ผูค้ นที่ได้เป็ นขึ้นจากตายเพื่อจะมีชีวิต
อยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้าซึ่ งก็คือ “พวกบุตร” (หรื อผลผลิต) “ของการเป็ นขึ้นจากตาย” (ข้อ
36) จะไม่ “แต่งงาน” (อย่างที่ผชู ้ ายแต่ง) หรื อ “ยกให้แต่งงาน” (อย่างที่ผหู ้ ญิงถูกยก) พวก
เขาจะเป็ นอมตะอย่างเช่น “พวกทูตสวรรค์”
เหมือนกับพวกทูตสวรรค์ พวกเขาจะเป็ น “บุตรของพระเจ้า” อีกด้วยซึ่ งเป็ นการระบุปกติ
สาหรับพวกทูตสวรรค์ในพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ โยบ 1:6; 2:1; และข้ออื่นเ) ชื่อ
เรี ยกนี้เน้นถึงลักษณะที่เป็ นเหมือนพระเจ้าของพวกทูตสวรรค์และธรรมิกชนที่เป็ นขึ้นจาก
ตายที่ถูกกล่าวถึ งนัน่ คือ ความเป็ นอมตะของพวกเขา แม้ว่าผูเ้ ชื่ อเป็ น “บุตรของพระเจ้า”
แล้ว พวกเขาจะกลายมาเป็ น บุตรของพระเจ้า ในแง่เต็มที่มากขึ้นผ่านทางการเป็ นขึ้นจาก

ตาย อย่างคล้ายกัน พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าอยูเ่ สมอในโครงสร้างการบริ หารของ
ตรี เอกภาพ แต่พระองค์ได้กลายมาเป็ นพระบุตรของพระเจ้าในแง่เต็มที่มากขึ้นโดยการเป็ น
ขึ้นจากตาย (สดด. 2:7; กจ. 13:33).
พระเจ้าทรงถื อว่าคนเหล่ านี้ “สมควรที่จะได้รับ ” การเป็ นขึ้นจากตายของผูเ้ ชื่ อเนื่ องจาก
ความเชื่ อของพวกเขาไม่ใช่เนื่ องจากคุณความดี ส่วนตัวใดเของพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ
กจ. 5:41)
จะมีผคู ้ นที่มีชีวติ อยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้าผูย้ งั ไม่ได้ตายไปและประสบกับการเป็ นขึ้นจาก
ตาย พระเยซู ไม่ได้กล่าวถึ งพวกเขา แค่เกี่ ยวกับ “บุตรของการเป็ นขึ้นจากตาย” กล่าวคื อ
บรรดาผูท้ ี่ได้ตายไปและประสบกับการเป็ นขึ้นจากตาย (เปรี ยบเทียบ อสย. 26:19; ดนล.
12:2; 1 คร. 15:50-57; 1 ธส. 4:13-17)
การอธิ บ ายนี้ ส าคัญส าหรั บ ผูอ้ ่ า นชาวกรี ก พวกกรี ก เชื่ อโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ว่า มนุ ษ ย์ที่
สมควรนั้นกลายมาเป็ นพระได้ แต่นี่ไม่ใช่ สิ่งที่พระเยซู สอน ตรงกันข้าม พระองค์กาลัง
กล่ า วว่ า มนุ ษ ย์ ที่ ส มควรนั้ นผู ้เ ป็ นบุ ต รของพระเจ้ า แล้ ว จะ เป็ นอมตะ และไร้
ความสามารถที่จะให้กาเนิดลูกหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพวกเขา
20:37-38 ยิง่ กว่านั้นพระเยซูแก้ไขพวกสะดูสีโดยการยืนยันว่า “คนตายถูกทาให้เป็ นขึ้น” (เป็ นขึ้นจากตาย)
มันไม่ใช่มีแค่การมีอยูท่ ี่มีสติที่ต่อเนื่ องหลังจากความตายอย่างที่คนกรี กหลายคนเชื่ อ ที่จะ
พิสูจน์ประเด็นของพระองค์ พระเยซู ก็อา้ งข้อหนึ่ งจากหมวดเบญจบรรณซึ่ งพวกผูว้ ิจารณ์
ของพระองค์นบั ถืออย่างยิ่ง (อพย. 3:6; เปรี ยบเทียบ กจ. 7:32) อย่างไรก็ตาม พวกสะดูสี
ได้ตีความสิ่ งที่โมเสสเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับพวกบรรพบุรุษผิดไป
ประเด็นของพระองค์ก็คือว่า “โมเสส” กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะเป็ น “พระเจ้าของอับราฮัม
… อิสอัค … และยาโคบ” ในปั จจุบัน ซึ่ งทุกคนได้ตายไป พระองค์อนุ มานจากสิ่ งนี้ ว่า
พระเจ้าสามารถเป็ นพระเจ้าของพวกเขาได้เท่านั้น ในตอนนั้น ถ้าพวกเขาจะเป็ นขึ้นจากตาย
ในที่สุด พระเจ้าจะทาให้ทุกคนเป็ นขึ้นจากตายในที่สุด “ทุกคนมีชีวิตต่อพระองค์” ในแง่
นั้น ดังนั้น “สาหรับพระองค์ทุกคนยังเป็ นอยู่” (NIV) อับราฮัม อิสอัคและยาโคบผูซ้ ่ ึ ง
วิญญาณของพวกเขานั้นมีชีวิตอยูใ่ นปั จจุบนั จะประสบกับการเป็ นขึ้นจากตายของร่ างกาย
ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง และจะมีชีวิตอยู่ในแผ่นดิ นของพระเจ้าในฐานะ “บุตรของการ
เป็ นขึ้นจากตาย” (ข้อ 36)

20:39

ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่บนั ทึกการตอบสนองทางถ้อยคาของ “พวกธรรมาจารย์”
บางคนบางทีเป็ นพวกฟาริ สี พวกเขาเห็นด้วยกับพระเยซู เกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายและ
ไม่เห็ นด้วยกับพวกสะดู สี ข้อคิ ดเห็ นของพวกเขายืนยันความสั ตย์จริ งของคาสอนของ
พระเยซูเกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายและยืนยันพระองค์วา่ เป็ นที่เชื่อถือได้
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ลูกาละเว้นการอภิปรายเกี่ยวกับพระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดซึ่ งตามมา (มธ. 22:34-40; มก. 12:28-34)
ท่านบันทึกการสนทนาที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ ในพระกิตติคุณของท่าน (10:25-28) และอาจ
ได้ตอ้ งการที่จะหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ า ท่านข้ามไปข้างหน้ายังตอนปลายของการสอนของ
พระเยซูในพระวิหารในวันนั้น และเขียนว่าคาตอบของพระเยซู ทาให้ความพยายามที่จะทา
ให้พระองค์ติดกับด้วยถ้อยคาของพระองค์น้ นั สิ้ นสุ ดลง (“พวกเขาไม่กล้าทูลถามพระองค์
ต่อไปอีก”)
5. คาถามของพระเยซู เกี่ยวกับบุตรของดาวิด 20:41-44 (เปรียบเทียบ มธ. 22:41-46; มก.
12:35-37)

จากการที่บรรดาผูส้ อบถามของพระเยซู ได้เงียบไป ตอนนี้ พระองค์ทาการเชิ งรุ กและถามพวกเขาด้วยคาถาม
หนึ่ง จุดประสงค์ของมันคือที่จะอธิบายอัตลักษณ์ของพระเมสสิ ยาห์
20:41

พระเยซู กล่ าวต่อพวกผูน้ าทางศาสนาผูไ้ ด้สอบถามพระองค์มาตลอด มัทธิ วมี พระเยซู ที่มุ่ง
คาถามไปยังพวกฟาริ สี (มธ. 22:41) มาระโกมี พระองค์ที่ถามพวกผูน้ าโดยทัว่ ไปว่า
พวกธรรมาจารย์สามารถกล่ าวว่าพระเมสสิ ยาห์ ทรงเป็ นบุ ตรของดาวิดได้อย่างไร (มก.
12:35) ลู ก ามี พ ระเยซู ที่ พ าดพิ ง แม้ ก ระทั่ง โดยทั่ว ไปมากขึ้ นถึ ง บรรดาผู ้ที่ ส อนว่ า
พระเมสสิ ยาห์ทรงเป็ น “บุตรของดาวิด” การใช้ถ้อยคาของลู กาจดจ่อที่ คาถามนั้นอย่าง
โดยตรงมากขึ้นโดยการลดความสาคัญของอัตลักษณ์ของบรรดาอาจารย์ “ผูค้ น” ที่ฟังการ
อภิ ปรายนั้นเป็ นฝูงชน (“คนทั้งหมด”) ผูซ้ ่ ึ งพระเยซู กล่ าวต่อไม่ใช่ แค่พวกผูว้ ิจารณ์ ของ
พระองค์ (ข้อ 45) คาถามเองคือ “ในแง่ไหนที่บรรดาอาจารย์ของอิสราเอลสามารถกล่าวว่า
พระเมสสิ ยาห์จะเป็ นบุตรของ ดาวิด?”
“ผูค้ นที่ใช้ชื่อเรี ยก ‘บุตรของดาวิด’ (18:38, 39; มธ. 21:9) คาดการณ์อย่างชัดเจนว่า
พระเมสสิ ยาห์เป็ นใครคนหนึ่ งผูจ้ ะพิชิ ตศัตรู ท้ งั หมดของอิสราเอลและนามาซึ่ ง
อาณาจักรของดาวิด พวกเขาคิ ดถึ งบุ ตรของดาวิดอย่างที่ ค ล้า ยกับ ดาวิดในการ
เป็ นอยู่ ทัศนะคติ และการบรรลุ ความสาเร็ จ ไม่มีการต้องการงานเขี ยนของยิว
เกี่ ย วกับ ระยะเวลาที่ ก ล่ า วถึ ง บุ ต รของดาวิ ด ในแง่ ข องชาติ นิ ย มแคบที่ ม องหา
ชัยชนะของอิสราเอลเหนื อศัตรู ท้ งั หมดของพวกเขา (เช่ น สดุดีของซาโลมอน)

พระเยซู ห มายถึ ง ให้ เ ราที่ จ ะเห็ น ว่ า พระเมสสิ ย าห์ ไ ม่ ใ ช่ บุ ต รของดาวิ ด ในแง่
เล็กน้อยนั้น พระองค์ทรงเป็ น องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งใจและ
ชีวติ ของมนุษย์ อย่างมีความหมายนั้น ที่จะเรี ยกพระองค์วา่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า คือ
ที่จะเห็นพระองค์วา่ ยิง่ ใหญ่กว่าแค่ดาวิดอีกคนหนึ่งอย่างมาก”[1046]
20:42-43 ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าพระเมสสิ ยาห์จาต้องเป็ น พระเจ้ า เช่นเดียวกับพงศ์พนั ธุ์ของดาวิด
พระองค์อา้ งสดุดี 110:1 เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์น้ ี นาเสนอดาวิด
ว่ากล่ าวต่อพระเมสสิ ยาห์ที่ประทับที่ “พระหัตถ์ขวา” ของพระยาเวห์ ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งที่
พระเจ้าเท่านั้นสามารถครอบครองได้
การใช้ของคริ สตจักรเริ่ มแรกเกี่ยวกับสดุ ดี 110 แสดงให้เห็นว่าพวกยิวถือว่ามันเกี่ ยวข้อง
กับพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:34; 7:56; รม. 8:34; 1 คร. 15:25; อฟ. 1:20; คส. 3:1;
ฮบ. 1:3, 13; 5:6; 7:17, 21; 8:1; 10:12-13; 1 ปต. 3:22; วว. 3:21) มันเป็ นสดุดีที่ถูกอ้างอิง
มากที่สุดในพันธสัญญาใหม่ ยิ่งกว่านั้น ชื่ อเรี ยก “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” อย่างที่ดาวิดใช้มนั
ในครั้ งที่ ส อง (ค าฮี บ รู อะโดนาย) เป็ นชื่ อเรี ย กของพระเจ้า ในพันธสั ญญาเดิ ม สดุ ดี น้ ี
กล่าวถึงพระเมสสิ ยาห์ที่มาจากสวรรค์เพื่อจะปกครองในโลกซึ่ งเป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ ง
ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์อีกด้วย ในกิจการ 2:34-35 เปโตรอธิ บายว่าข้อนี้ สอนถึง
การถูกยกย่องของพระเยซูหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์
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พระเยซู ช้ ี แนะถึงการสรุ ปที่มีเหตุผลโดยการกาหนดมันในฐานะคาถาม พระเมสสิ ยาห์ตอ้ งเป็ น
ทั้งพระเจ้าและพงศ์พนั ธุ์ ของดาวิด (เปรี ยบเทียบ รม. 1:3-4) ไม่มีผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณ
สัมพันธ์ที่บนั ทึกคาตอบ เป็ นที่ชดั เจนว่าไม่มีใครที่จะเสนอคาตอบ การสรุ ปก็ชดั เจนแต่ไม่
เป็ นที่ยอมรับต่อพวกผูน้ าทางศาสนา พวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะยอมรับว่าพระเมสสิ ยาห์ทรง
เป็ นพระเจ้า ถ้าพวกเขายอมรั บ สิ่ งนี้ พวกเขา (การเป็ นผูน้ าที่ ควบคุ ม ) จะถูก บังคับให้
พิสูจน์ว่าพระเยซู ไม่ใช่พระเจ้าเนื่ องจากว่าพระองค์อา้ งถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พวกเขา
ไม่ ต้อ งการที่ จ ะท าอย่า งนั้น เนื่ อ งจากการสนับ สนุ น อัน เป็ นที่ นิ ย มส าหรั บ ความเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ของพระเยซูและเพราะว่าพวกเขาคงได้จานนต่อพระองค์
“ชื่อเรี ยกนี้ ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ เป็ นชื่อเรี ยกที่สาคัญกว่าพระเมสสิ ยาห์ เพราะว่ามัน
พรรณนาถึ ง สิ ท ธิ อ านาจทั้ง สิ้ น ของพระเยซู แ ละความสามารถและสิ ท ธิ์ ของ
พระองค์ที่จะทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดา”[1047]

6. การประณามพวกธรรมาจารย์ ของพระเยซู 20:45-47 (เปรียบเทียบ มธ. 23:1-39; มก.
12:38-40)
ลูกาและมาระโกทั้งคู่บนั ทึกแค่สาระสาคัญของคาเตือนของพระเยซู ที่มีต่อฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์
ที่มทั ธิ วบรรยายไว้ในรายละเอียด บางทีลูกาทาอย่างนั้นเพราะว่าท่านได้รวมการวิจารณ์อนั ยาวของพระเยซู
เกี่ ยวกับพวกธรรมาจารย์ไว้ใน 11:37-54 แล้ว ส่ วนข้อที่ มาก่ อนทั้งหลายวิจารณ์ หลักคาสอนของบรรดา
อาจารย์ (ข้อ 41-44) ข้อเหล่านี้ ประณามการปฏิ บตั ิ ของพวกเขา การผิดศี ลธรรมมักมากับความนอกรี ต
พระเยซู โจมตีท่าทีของพวกเขาโดยเฉพาะ ถ้อยคาเหล่านี้ จดั ตั้งการแตกหักสุ ดท้ายของพระเยซู กบั พวกผูน้ า
ทางของอิสราเอล
พระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองค์เป็ นหลักและฝูงชน (คากรี ก ลาออส) ที่ฟังนั้นเป็ นรอง ซึ่ งตรงข้ามกับ
พวกผูน้ าทางศาสนา ที่จะหลีกเลี่ยงลักษณะทั้งสามของผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติคือ ความหยิ่ง ความโลภและความ
น่าซื่ อใจคดของพวกเขา การกระทาโดยทัว่ ไปสี่ อย่างของพวกเขาบ่งชี้ ถึงความหยิ่งของพวกเขา (ข้อ 46)
พวกเขาปรารถนาการยกย่อง การนับ ถื อ ความโดดเด่ นและเกี ย รติ ส่วนตัว บรรดาอาจารย์ที่ คงแก่ เรี ย น
ทั้งหลายสวม “เสื้ อคลุมยาว” (คากรี ก สโทเล) ในอิสราเอล[1048]
“วลีท้ งั สี่ ที่ถูกใช้ใน 20:46 เพื่อจะแสดงคุณลักษณะอาจารย์สอนธรรมบัญญัติท้ งั หมดก็เป็ นวิธีต่างเ
ของการบ่งชี้ ถึงการอ้างต่างเสู่ ตาแหน่ งที่กา้ วหน้าทางสังคมผ่านทางอุปนิ สัยที่ไม่ใช่คาพูด แต่ละ
อย่างก็ช้ ี แจงถึ งความพยายามของอาจารย์สอนธรรมบัญญัติที่จะอ้างเอาสถานะที่ได้รับการยกย่อง
ทางสังคม”[1049]
พวกเขาเอาเงินจากพวกหญิงม่ายอย่างโลภ (“ยึดบ้านของหญิงม่าย”) ผูซ้ ่ ึ งต้องการมันมากกว่าพวกเขา ซึ่ งเป็ น
ที่ ชัดเจนว่า ได้ล ะเมิ ดความวางใจของผูห้ ญิ ง ที่ ต้องพึ่ ง พาเหล่ า นี้ [1050] นี่ คงได้รวมถึ งการละเมิ ดความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ของพวกหญิ งม่ายผูม้ ีเงิ นน้อย[1051] “การอธิ ษฐานที่ยาว” ของพวกเขานาเสนอภาพลักษณ์
ของการเคร่ งศาสนาที่ยิ่งใหญ่ แต่พวกเขากาลังนาเสนอการอธิ ษฐานเหล่านั้นเพื่อจะให้ความประทับใจนั้น
แก่ผคู ้ นเท่านั้น
“การประณาม” ที่พวกเขาจะได้รับ ณ พระที่นงั่ ใหญ่สีขาวจะ “ใหญ่กว่า” สิ่ งที่ผไู ้ ม่เชื่ อคนอื่นเจะได้รับ คือผู ้
ที่ยงั ไม่ผิดเกี่ยวกับบาปเหล่านั้น สิ ทธิ พิเศษที่ใหญ่ข้ ึนหมายถึงความรับผิดชอบที่ใหญ่ข้ ึน (เปรี ยบเทียบ ยก.
3:1)
วันนี้ ของการสอนในพระวิหารได้เริ่ มต้นด้วยพวกผูน้ าทางศาสนาที่สงสัยสิ ทธิ อานาจของพระเยซู (ข้อ 1-2)
ตอนนี้พระเยซูสรุ ปการสอนต่อสาธารณะในบริ เวณพระวิหารด้วยการประเมินที่มีสิทธิ อานาจเกี่ยวกับบรรดา
ผูแ้ สวงหาที่จะประเมินพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นพระผูพ้ ิพากษาของพวกเขาไม่ใช่ทางกลับกัน

7. การชมเชยหญิงม่ ายของพระเยซู 21:1-4 (เปรียบเทียบ มก. 12:41-44)
การเชื่ อมต่อในการบรรยายของลูกาคือการกล่าวถึ งหญิงม่าย (เปรี ยบเทียบ 20:47) ความตรงข้ามระหว่าง
ความเคร่ งศาสนาเทียมเท็จของผูเ้ ชี่ ยวชาญบัญญัติที่ร่ ารวยและความเคร่ งศาสนาแท้จริ งของผูห้ ญิงยากจน
คนหนึ่ ง นี่ เป็ นอีกบทเรี ยนหนึ่ งสาหรับผูอ้ ่านของลูกาในเรื่ องการที่ความเชื่ อของบุคคลหนึ่ งควรมีอิทธิ พล
ต่อท่าทีของเขาหรื อของเธอที่ มีต่อเงิ นอย่างไร พระเยซู นาเสนอประเด็นแท้จริ งอย่างที่ เป็ นว่าบุ คคลหนึ่ ง
เก็บไว้เพื่อเขาเองหรื อเธอเองมากแค่ไหนแทนที่จะเป็ นบุคคลหนึ่งควรให้ออกไปมากแค่ไหน
“เรามี แนวโน้มที่จะชื่ นชมจานวนของของขวัญไม่จาเป็ นต้องเป็ นการเสี ยสละที่ ไปสู่ การให้น้ นั ”
[1052]
พระเยซูสังเกตคน “มัง่ มี” ที่ใส่ “เงินของพวกเขา” ในตูเ้ ก็บเงินถวายของพระวิหาร
“ที่ จะร่ ารวยในสังคมสมัยโบราณได้ทาให้บุคคลหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของชนชั้นผูน้ าโดยอัตโนมัติ
และดังนั้นในส่ วนสุ ดท้ายของชุ ดปั จจุบนั ของการพัวพันเชิ งวิจารณ์ กบั ส่ วนต่างเของชนชั้นผูน้ า
ทั้งหลาย (ตั้งแต่ 19:47) ตอนนี้พระเยซูก็หนั การจ้องของพระองค์ไปยังคนมัง่ มี”[1053]
“ตูเ้ ก็บเงิ น” เป็ นส่ วนหนึ่ งของลานของผูห้ ญิงในบริ เวณพระวิหาร ลานของผูห้ ญิ งได้ชื่อของมันเพราะว่า
ผูห้ ญิงไม่ได้รับอนุญาตที่จะไปไกลกว่านั้น ไม่ใช่เพราะว่าผูห้ ญิงเท่านั้นใช้มนั ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิงใช้มนั
“ลานนี้ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนบน 200 ตารางฟุต รอบ เ มีเสาระเบียงใหญ่ที่เรี ยบง่ายและภายในนั้น
หีบหรื อ ‘ทรัมเป็ ต’ สิ บสามอันสาหรับการบริ จาคเพื่อการกุศลถูกตั้งไว้ติดกับกาแพง หี บสิ บสามอัน
นี้แคบที่ปากและกว้างที่ส่วนท้ายรู ปร่ างเหมือนทรัมเป็ ตดังนั้นก็เป็ นชื่ อของพวกมัน วัตถุประสงค์ที่
เจาะจงของพวกมันก็ถูกทาเครื่ องหมายไว้อย่างระมัดระวัง เก้าอันก็มีเพื่อการรับสิ่ งที่เหมาะสมทาง
กฎหมายโดยพวกผูน้ านมัสการ อีกสี่ อนั ก็เพื่อของขวัญที่สมัครใจอย่างเคร่ งครัด . … ยิ่งกว่านั้นเรา
สามารถเข้าใจจากจุดหมายปลายทางที่แปลกและเป็ นที่รู้จกั ของ ‘ทรัมเป็ ต’ สิ บสามอันเหล่านี้ น้ นั ว่า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสามารถแยกแยะการบริ จาคของคนมัง่ มีผใู ้ ส่ ไป ‘จากเงินเหลือของพวกเขา’ จาก
การบริ จาคของหญิงม่ายยากจนผูไ้ ด้ให้ ‘เงินที่มีอยูส่ าหรับเลี้ยงชี วิต’ ที่เธอมีจาก ‘ความยากจน’ ของ
เธออย่างไร”[1054]
“ทรัมเป็ ต” แต่ละอันมีเครื่ องหมายที่ระบุการถวายเงิ นที่เฉพาะเจาะจงซึ่ งคนอิสราเอลควรใส่ ไว้ในมัน เมื่อ
พระเยซู เล็งเป้ าที่ “หญิงม่ายที่ยากจน” ที่ทาการบริ จาค พระองค์ก็ดึงความสนใจของพวกสาวกของพระองค์
ไปยังเธอ (เปรี ยบเทียบ 20:45; มก. 12:43) พระเยซู เริ่ มข้อคิดเห็นของพระองค์ดว้ ยสิ่ งที่ดึงดูดการสังเกตอัน
เป็ นมาตรฐานของพระองค์ อย่างชัดเจนแล้วมันก็ชดั เจนต่อทุกเคนว่าผูห้ ญิงนั้นขัดสน ของขวัญที่เสี ยสละ
ของเธอแสดงถึ งความลึ กซึ้ งแห่ งความรักของเธอที่มีสาหรับพระเจ้าและการวางใจของเธอที่ว่าพระเจ้าจะ

จัดเตรี ยมเพื่อเธอ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 17:8-16) “เหรี ยญทองแดงขนาดเล็กสองอัน” (คากรี ก เลบทา ตาม
ตัวอักษรคือ “สิ่ งที่บาง”) ที่เธอบริ จาคนั้นมีค่ารวมกันก็แค่ประมาณหนึ่ งในหกสิ บสี่ ของเดนาริ อนั ซึ่ งเป็ น
ค่าจ้างหนึ่งวันของคนทางานในปาเลสไตน์
“จานวนเงินที่เธอให้จะไม่ซ้ื อหนึ่งส่ วนสี่ ของชัว่ โมงของเวลาของคนทางานในหนึ่งวัน”[1055]
เลบทา เป็ นแค่เหรี ยญของยิวที่ถูกอ้างอิงในพันธสัญญาใหม่ นักวิชาการบางคนเชื่ อว่ามีหลักฐานที่วา่ พวก
ปุโรหิ ตป่ าวประกาศจานวนเงิ นของของขวัญของแต่ละบุคคลต่อสาธารณะขณะที่เขาหรื อเธอให้มนั แต่น้ ี ก็
เป็ นที่ถกเถียงกัน[1056]
“ถ้าพวกผูน้ าของศาสนายิวปฏิบตั ิต่อผูค้ นที่เคร่ งศาสนาเช่นนั้นในแนวทางที่ถูกวิจารณ์โดยพระเยซู
ใน 20:47 มันก็ติดตามมาว่าระบบนั้นถึ งเวลาสาหรับการพิพากษา มันไม่บงั เอิญที่ว่าคาพยากรณ์
เกี่ยวกับการถูกทาลายของพระวิหารก็ตามมา พวกปุโรหิ ตก็ไม่ดีไปกว่าพวกธรรมาจารย์ในท่าทีของ
พวกเขาต่อความมัง่ คัง่ (20:45-47)”[1057]
การอธิ บายอีกอย่างหนึ่งของเหตุผลสาหรับการใช้ของลูกาเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ี ก็เป็ นดังนี้ คือ ประเด็นไม่ใช่ที่
จะเปรี ยบเทียบความมัง่ คัง่ ของพวกผูน้ าทางศาสนากับความยากจนของหญิงม่าย และท่าทีของพวกผูน้ ากับ
ท่าทีของหญิงม่าย แต่ที่จะคร่ าครวญถึง “การล้อเลียนของระบบทางศาสนาที่มีการยึดชี วิตความเป็ นอยูข่ อง
หญิ ง ม่ า ยนี้ อย่า งที่ เป็ นผลกระทบของมัน ”[1058] มุ ม มองนี้ ไม่ ไ ด้พ บการยอมรั บ อัน เป็ นที่ นิ ย มเหมื อ น
มุมมองที่มาก่อน
ง. คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับการถูกทาลายของพระวิหาร 21:5-36
การเน้นในฉบับของลูกาเกี่ ยวกับการอภิ ปรายที่ สาคัญนี้ ถึงอนาคตซึ่ งก็คือการอภิ ปรายที่ภูเขามะกอกเทศ
เป็ นคาเตือนและการหนุ นใจที่จะ อุตสาหะ พระเยซู ให้คาสอนนี้ เพื่อว่าพวกสาวกของพระองค์จะพร้ อม
สาหรับการมาของแผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 34-36) ลูกาได้รายงานการสอนอย่างมากเกี่ยวกับ
อนาคตแล้ว (12:35-48; 17:20-37) อย่างไรก็ตาม บางบทเรี ยนมีการกล่ าวซ้ า อย่างเช่ นสถานที่ของหมาย
สาคัญต่างเที่ ส่งสัญญาณถึ ง การสิ้ นยุค และความสาคัญของความอุ ตสาหะที่ สัตย์ซื่อ มี การเปิ ดเผยใหม่
เช่ นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ตามลาดับเวลาระหว่างการทาลายพระวิหาร/เยรู ซาเล็มและการ
เสด็จกลับมาของพระเยซู ก็ไม่ชดั เจนมาก่อน ตอนนี้ พระเยซู อธิ บายว่าเหตุการณ์ เหล่านี้ จะไม่ปรากฎพร้อม
กัน แต่บางเวลาจะผ่านพ้นไประหว่างเหตุการณ์เหล่านั้น
“พึงจดจาไว้ว่านี่ เป็ นข่าวสารที่ให้แก่พวกยิวโดยคนยิวเกี่ ยวกับอนาคตของชนชาติยิว แม้วา่ มีการ
ประยุกต์ใ ช้ที่เจาะจงกับประชากรของพระเจ้าในทุ ก วันนี้ การเน้นก็อยู่ที่เยรู ซ าเล็ม พวกยิวและ
พระวิหาร องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ได้อภิปรายถึงการเสด็จมาเพื่อคริ สตจักรของพระองค์ เพราะ

สิ่ งนั้นสามารถเกิ ดขึ้น ณ เวลาใดก็ได้และไม่จาเป็ นต้องมีหมายสาคัญต่างเที่จะนาหน้ามัน (1 คร.
15:51-58; 1 ธส. 4:13-18) “พวกยิวขอหมายสาคัญ” (1 คร. 1:22); คริ สตจักรมองหาพระผูช้ ่วยให้
รอด (ฟป. 3:20-21)”[1059]
“ลู กาให้การบันทึ กเกี่ ยวกับสถานการณ์ ต่างเที่ควรเกิ ดขึ้ นก่ อนและนาไปสู่ การทาลายเยรู ซาเล็ม
มัทธิ วกล่ าวถึ งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้ นหลังจากนั้นที่ นาไปสู่ การเสด็จมาครั้งที่ สองของ
พระคริ สต์ ลูกาบอกเราบางสิ่ งเกี่ยวกับสิ่ งนั้น แต่ไม่ได้ให้การรายงานเกือบครบถ้วนและสมบูรณ์
แก่เราอย่างที่มทั ธิ วให้ การบันทึกของมาระโกก็คล้ายกับของมัทธิ วอย่างมาก แม้วา่ จะไม่ครบถ้วน
มากนัก” [1060]
1. ฉากและคาเตือนเกีย่ วกับการถูกนาไปผิดๆ 21:5-9(เปรียบเทียบ มธ. 24:1-6; มก. 13:1-6)
21:5

ลูกาไม่ได้อา้ งอิงว่าพระเยซูให้คาสอนนี้บนภูเขามะกอกเทศแก่พวกสาวกของพระองค์โดยเฉพาะ
(มธ. 24:1-4; มก. 13:1-5) การละเว้นข้อเท็จจริ งเหล่านี้ ของท่านสร้างความต่อเนื่ องในการ
บรรยายของท่ า นและเชื่ อ มโยงการอภิ ป รายนี้ กับ ค าสอนก่ อ นหน้ า นี้ ของพระเยซู ใ น
พระวิหารที่พระองค์ให้ในวันเดี ยวกัน ยิ่งกว่านั้นมันมีผลกระทบเกี่ ยวกับการทาให้การ
อภิปรายนี้เป็ นจุดสู งสุ ดของคาสอนนั้นและบ่งบอกว่ามันมีคุณค่าสาหรับทุกคน
“[อย่างชัดเจนแล้ว] ผูฟ้ ังสองฝ่ ายนี้ ก็เหมาะสมกับการอภิปรายเกี่ยวกับยุคสุ ดท้าย
เพราะว่าในขณะที่ส่วนใหญ่ของมันเข้ากับสาวกโดยตรง อีกครั้งหนึ่ งมันก็กล่าวถึง
ชะตาของเยรู ซาเล็มซึ่ งเป็ นหัวข้อของความสาคัญที่พิเศษสาหรั บผูค้ นที่กาลังฟั ง
อยู”่ [1061]
ลูกาแทนที่คาอธิ บายเกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่างเของคนอื่นเอย่างที่มทั ธิ วทาสาหรับการอ้างอิง
โดยตรงจากข้อคิ ด เห็ นเหล่ า นั้นซึ่ งมาระโกบรรยาย ท่ า นอ้า งอิ ง อี ก ว่า การตกแต่ ง ของ
พระวิหาร (เกี่ยวกับ “ศิลางามและของถวายต่างเ”) ทาให้ผดู้ ูเหตุการณ์ประทับใจ มัทธิ ว
และมาระโกเขียนว่าหิ นของพระวิหารและอาคารต่างเทาให้พวกเขาประทับใจ

21:6

การบันทึกเกี่ยวกับการตอบของพระเยซู เกือบเหมือนกับสิ่ งที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นเบันทึก
พระเยซู ทานายถึงการทาลายพระวิหารอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ 19:44; มก. 14:58; ยน.
2:19; กจ. 6:14) การอธิ บายตามมาแสดงให้เห็ นว่าพระองค์กาลังกล่าวในตอนอื่นเของ
พระกิตติคุณเล่มอื่นเถึงการทาลายในยุคเข็ญเป็ นหลัก

21:7

ผูฟ้ ั งของพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปโตร ยากอบ ยอห์น และอันดรู ว์ (มก. 13:3) จากนั้นถาม
พระองค์ว่า “เมื่อไหร่ ” การทาลายจะเกิดขึ้นและ “หมายสาคัญอะไร” จะนาหน้ามัน พวก

เขาไม่ ไ ด้ข อหมายส าคัญเพราะว่า พวกเขาไม่ เชื่ อพระเยซู แต่ เพราะว่า พวกเขาต้องการ
ค าเตื อ นถึ ง ความหายนะ “หมายส าคัญ ” ที่ นี่ มี ค วามรู้ สึ ก ที่ เ ล็ ก น้ อ ยถึ ง “หลัก ฐาน”
(เปรี ยบเทียบ 1:18; 11:29) กว่าของ “ลาง” หรื อแม้กระทัง่ “ลางสังหรณ์”[1062]
การมาของการทาลายพระวิหารจะจัดตั้งการสิ้ นสุ ดของลัทธิ ยิวอย่างที่ พวกเขารู ้ มนั เมื่ อ
พวกบาบิโลนทาลายพระวิหารแรกในปี 586 กคศ. ผลลัพธ์คือการกระจัดกระจายและ
ความหายนะสาหรั บพวกยิว ตอนนี้ พ ระเยซู ป่าวประกาศว่าความหายนะที่ คล้ายกันอี ก
อย่างหนึ่ งกาลังมา พวกเขาเชื่ อมโยงสิ่ งนี้ กบั การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
การสิ้ นสุ ดของยุคปั จจุบนั ยุคปั จจุบนั เป็ นยุคก่อนแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ
มธ. 24:2-3)
อย่างสาคัญแล้ว ลูกาไม่ได้บนั ทึกคาถามอื่นเที่พวกเขาถามพระองค์คือเกี่ยวกับหมายสาคัญ
เกี่ ยวกับการเสด็จมาของพระองค์และหลายสาคัญเกี่ ยวกับการสิ้ นสุ ดของยุค (มธ. 24:3)
มัท ธิ วและมาระโกจดจ่ อที่ ค าตอบของพระเยซู ต่อค าถามเกี่ ยวกับการเสด็จกลับ มาของ
พระเยซู แต่ลูกากล่าวถึ งคาตอบของพระองค์ต่อคาถามเกี่ ยวกับการทาลายพระวิหารเป็ น
หลัก การทาลายพระวิหารและการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะไม่ตรงตามลาดับเวลา
คาถามต่ างๆของพวกสาวก

คาตอบของ
พระเยซู

“เหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ” (มธ. 24:3; มก. 13:4;
ลก. 21:7)

นี่เป็ นคาถามเกี่ยวกับเวลาของ ลก. 21:8การทาลายพระวิหาร
28

“อะไรเป็ นหมายสาคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะ
สิ้ นสุ ดลง?” (มธ. 24:3) “อะไรคือหมายสาคัญที่จะแสดงว่า
เหตุการณ์ท้ งั หมดนี้ใกล้จะสาเร็ จ?” (มก. 13:4) “อะไรเป็ น
หมายสาคัญว่าใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว?” (ลก. 21:7)

นี่เป็ นคาถามเกี่ยวกับหมาย
มธ. 24:4สาคัญที่จะส่ งสัญญาณถึงการ 31; มก.
เสด็จมาของพระเยซูและการ 13:5-27
สิ้ นสุ ดของยุค

21:8-9

พระเยซูดาเนินการต่อไปทันทีที่จะเตือนผูฟ้ ังของพระองค์เกี่ยวกับการถูกนา “ผิดเ” เกี่ยวกับเวลา
ของการทาลายพระวิหาร จะมีพระเมสสิ ยาห์เทียมเท็จผูจ้ ะปรากฎและทานายถึงการทาลาย
ที่ใกล้เข้ามาของพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:36; 21:38) พวกเขาไม่ควรทึกทักเอาว่า

“สงครามและการจลาจล” เป็ นหมายสาคัญของการทาลายที่กาลังมาเช่นกัน สิ่ งเหล่านั้นจะ
เกิดขึ้น แต่การปรากฎของพวกมันจะไม่ส่งสัญญาณถึงการทาลายทันทีของพระวิหาร
2. ความจาเป็ นสาหรับความอุตสาหะทีส่ ั ตย์ ซื่อ 21:10-19 9 (เปรียบเทียบ มธ. 24:7-10;
มก. 13:8-13)
21:10-11 การขัดจังหวะของลูกาเกี่ยวกับการสอนของพระเยซูบ่งบอกถึงการหยุดบางอย่างในความคิดของ
พระองค์ มันดูเหมือนชัดเจนจากสิ่ งที่ตามมาในข้อ 11 โดยเฉพาะว่าตอนนี้ พระเยซู ทาให้
มุ ม มองของพระองค์ก ว้า ง จากสงครามที่ จะน าหน้า การท าลายเยรู ซ าเล็ม ที่ จะรวมถึ ง
สงครามในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์อา้ งอิงถึ งสงครามที่จะนาหน้าการเสด็จ
กลับมายังโลกของพระองค์ พวกสาวกอาจไม่ได้เข้าใจความแตกต่างนี้ เมื่อพระเยซู กล่าว
ถ้อยคาเหล่านี้ แต่ ณ เวลาที่ลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่าน ความแตกต่างก็ชดั เจนมากขึ้น
การเปิ ดเผยภายหลังให้ขอ้ มูลมากขึ้นอย่างมากแก่เราเกี่ยวกับสงคราม แผ่นดินไหว ภัยพิบตั ิ
การกันดารอาหาร ความหวาดกลัว และหมายสาคัญต่างเในท้องฟ้ าที่จะนาหน้าการเสด็จ
มาครั้งที่สอง (วว. 6-18) พวกผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิมได้ทานายถึงเวลานี้ แห่ ง
ความโกลาหลในโลกกล่าวคือ ยุคเข็ญ (เปรี ยบเทียบ อสย. 13:10, 13; 34:4; ยรม. 30:4-7;
อสค. 14:21; 32:7-8; ดนล. 9:26-27; อมส. 8:9; ฮกก. 2:6; และข้ออื่นเ) อย่างไรก็ตาม ผูฟ้ ั ง
ของพระเยซูไม่รู้เมื่อไหร่ มนั จะมา
21:12-15

ก่ อนความหายนะต่างเของยุคเข็ญ พวกสาวกของพระเยซู จะประสบกับการข่มเหงจากพวก
ศัตรู ข องพวกเขาซึ่ ง ถู กอ้างอิ งโดยทัว่ ไปในที่ นี่ว่า “พวกเขา” พระเยซู ดาเนิ นการต่อไป
ที่จะอธิ บายถึ งสิ่ งที่พวกสาวกของพระองค์สามารถคาดหวังได้ ตั้งแต่เวลาที่พระองค์ตรัส
จนกระทัง่ การเสด็จกลับมาของพระองค์ พระองค์เตือนพวกเขาเกี่ ยวกับสิ่ งที่จะคาดหวัง
เพื่อว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อการข่มเหง
พวกเขาจะได้รับการตรวจสอบจากพวกยิวที่เป็ นปฎิปักษ์ในธรรมศาลา (เปรี ยบเทียบ มธ.
10:17; มก. 13:9) และพวกเขาจะประสบกับการคุมขังในเรื อนจา พวกต่างชาติจะจับกุม
พวกเขาอีกด้วยและนาพวกเขาไป “ต่อหน้ากษัตริ ยแ์ ละเจ้าเมือง” เนื่องจากความภักดีของ
พวกเขาที่มีต่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:18; มก. 13:9) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
เหล่านี้จะจัดเตรี ยมโอกาสสาหรับพยาน
พวกสาวกไม่ ควรกลัวเกี่ ย วกับการแก้ต่างทางคาพูดล่ วงหน้าของพวกเขา แต่ค วรพึ่ งพา
พระสัญญาของพระเยซู ที่จะจัดเตรี ยม “การพูด” (ตามตัวอักษรคือ ปาก) หรื อ ถ้อยคา แก่

พวกเขา (เปรี ยบเทียบ อพย. 4:11, 15; อสค. 29:21) และ “ปั ญญา” ที่พวกเขาต้องการ ณ
เวลาที่ถูกต้อง (เปรี ยบเทียบ 12:11-12; มธ. 10:19-20; มก. 13:11) สิ่ งนี้ จะมายังพวกเขาผ่าน
ทางพันธกิจของพระเยซู (ข้อ 15) และพันธกิจของพระวิญญาณที่มีต่อพวกเขา (มก. 13:11)
พวกเขาจะค้นพบว่าพยานของพวกเขาจะมี พลังอย่างมาก (ที่ ตา้ นทานไม่ได้และปฏิ เสธ
ไม่ได้) เรามีตวั อย่างของสิ่ งนี้ ที่เกิ ดขึ้นในคริ สตจักรเริ่ มแรก (เช่น กจ. 4:14; 6:10; 8:3;
12:4; 21:11; 22:4; 27:1; 28:17) และตลอดประวัติศาสตร์ คริ สตจักร มันจะดาเนินไปตลอด
ยุคเข็ญ
“มันเป็ นการเตรี ยมสาหรับการพูดแก่ตา้ ง (การพูดปกป้ อง) ที่พระเยซู ห้ามที่นี่ไม่ใช่
การเตรี ยมคาเทศนา”[1063]
21:16-17 พวกเขาจะประสบกับการทรยศโดย “ญาติ” และ “เพื่อน” สนิทอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ มก. 13:12)
“บางคน” จากพวกเขาจะตายเนื่ องด้วยพยานของพวกเขา ความเกลียดชังจะแพร่ กระจาย
ต่อสาวกอีกมากมายมากกว่าที่จะมีคนตายมากแค่ไหน (เปรี ยบเทียบ มก. 13:13)
21:18

พระเยซู สัญญาว่าพระองค์จะทาให้พวกเขาปลอดภัย บางทีนี่หมายถึงว่าการอันตรายจะไม่เกิ ด
ขึ้ นกับ พวกเขาโดยปราศจากการอนุ ญาตของพระบิ ดา (ข้อ 16; เปรี ย บเทีย บ กจ.
27:34).[1064] นักตีความบางคนเชื่อว่ามันอ้างอิงถึงความปลอดภัยฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา
[1065] อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยทางกายภาพดูเหมือนจะถูกกล่าวถึงตลอดพระคัมภีร์
ตอนนี้

21:19

โดยการอุตสาหะอย่างสัตย์ซื่อเมื่อถูกห่มเหง พวกเขาจะสงวน “ชีวิต” (คากรี ก กะเทสเซสเธ ทาส
ซู ค าส ฮู มอน) ของพวกเขาไว้ นั่นคื อ พวกเขาจะไม่ ตายก่ อนที่ มนั เป็ นน้ า พระทัย ของ
พระเจ้าสาหรับพวกเขาที่จะตาย (ข้อ 18) นักตีความบางคนเชื่ อว่าข้อนี้ เพียงแค่กล่าวซ้ าใน
คาศัพท์ที่แตกต่างถึ งหลักการที่ ว่าบรรดาผูท้ ี่ ทนจนถึ งที่สุดจะประสบกับความรอด (มธ.
24:13; มก. 13:13).[1066] มัทธิ วและมาระโกบันทึกหลักการสาหรับพวกสาวกที่มีชีวิตอยู่
ก่อนการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ยงั คงสัตย์ซื่อจนถึงตอนปลายของยุคเข็ญจะเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้าโดย
ปราศจากการตาย (“แต่ใครสู ้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอด”; มธ. 24:13; มก. 13:13)
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทั้งหลายในคาศัพท์ในลูกาก็ให้เหตุ ผลสาหรับความหมายที่
แตกต่างที่นี่ ข้อนี้ ดูเหมือนจะเป็ นพระสัญญาที่เพิ่มเข้ามา มันไม่สามารถหมายถึงว่าผูต้ าย
เพื่อความเชื่ อสามารถได้รับการนับว่าชอบธรรมโดยการยังคงสั ตย์ซื่อแทนที่ จะเลิ กเชื่ อ
เนื่ องจากว่าการนับว่าชอบธรรมเกิดขึ้นโดยความเชื่ อไม่ใช่ การกระทา (เปรี ยบเทียบ รม.

2:7) บางที มนั ค่อนข้างหมายถึ งว่า ความอุ ตสาหะจะทาให้ได้รับรางวัลนิ รันดร์ (เปรี ย บ
เทียบ ข้อ 36; วว. 2:10)
3. การพิพากษาทีม่ าเหนือกรุ งเยรู ซาเล็ม 21:20-24
ตอนนี้พระเยซูกลับไปยังหัวข้อเกี่ยวกับเมื่อไหร่ ที่พระวิหารจะประสบกับการทาลาย (ข้อ 7) พระคัมภีร์ตอน
ที่คล้ายกันในมัทธิ วและมาระโกก็แตกต่างเพียงพอที่จะกระตุน้ ผูอ้ ่านสู่ ขอ้ เท็จจริ งที่วา่ ตอนเหล่านั้นกล่าวถึ ง
เหตุการณ์ ที่แตกต่างจากสิ่ งที่ลูกาบรรยาย (มธ. 24:15-22; มก. 13:14-20) แม้ว่านักอรรถาธิ บายบางคน
ผูเ้ ชื่อว่าลูกาพึ่งพาอย่างหนักหนาที่มาระโกสาหรับเนื้อหาของท่านก็ยอมรับความแตกต่างนี้ [1067]
21:20

เครื่ องหมายที่การทาลายเยรู ซาเล็มใกล้เข้ามาจะเป็ นการปรากฎของ “กองทัพ” ที่ลอ้ มรอบ (ข้อ 7)
สิ่ ง นี้ ได้เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ทิ ต ัส ล้อ มรอบเมื อ งนั้น ด้ว ยกองทหารและท าให้ ใ ห้ อ ยู่ภ ายใต้ก าร
ล้อมรอบที่เริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ. 68

21:21-22 “ดังนั้น” พวกยิวควรหนี ออกไปจากเมือง บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นมันควร “จากไป” บรรดาผูท้ ี่นอกมัน
ไม่ควร “เข้าไป” ในมัน (ในขณะที่มนั อยู่ภายใต้การล้อมรอบ) และบรรดาผูท้ ี่อาศัยอยู่ใน
บริ เวณรอบเ (“ยูเดีย” และ “ชนบท”) ควรเคลื่ อนที่ไปไกลจากมัน นี่ เป็ นสิ่ งตรงกันข้าม
กับสิ่ งที่ผคู ้ นจะทาตามปกติคือ พวกเขาจะหนี เข้ าไป ในเมืองเพื่อการลี้ภยั “การแก้แค้น”
ของพระเจ้าเหนือเมืองจะลงมาจากนั้นไม่นานในความสาเร็ จของคาพยากรณ์ (ดนล. 9:26)
เมืองนี้ถึงวาระ
ก่อนหน้านั้นลูกาบันทึ กคาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับการทาลายที่ จะมาเหนื อปาเลสไตน์
ก่ อนการเสด็ จกลับ มาของพระองค์ (17:22-37) มัท ธิ วและมาระโกเขี ยนว่าพระเยซู ใ ห้
คาสอนนั้นในการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศอีกด้วย (มธ. 24:15-22; มก. 13:14-20) อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่า ค าสอนนั้นคล้า ยกัน มันก็ แตกต่ างจากสิ่ ง ที่ พ ระเยซู ป่าวประกาศที่ นี่ ที่ นี่
พระองค์ทานายถึงการทาลายเยรู ซาเล็มที่ได้เกิดขึ้นใน ค.ศ. 70
“ที่จริ ง เมื่อพวกโรมันกาลังเริ่ มต้นห้อมล้อมเยรู ซาเล็ม บรรดาคริ สเตียนในท้องถิ่น
ส่ วนใหญ่ได้หนี ไปยังเปลล่าซึ่ งหนึ่ งในเมืองของแคว้นทศบุรีและตั้งอยูท่ ี่จอร์ แดน
เก่าซึ่ งอยู่ทางใต้ของกาลิ ลี (ยูเซเบี ยสกล่าวว่าพวกเขาได้ไปในการตอบสนองต่อ
‘คาพยากรณ์ ’ ที่ได้รับมาโดยการเปิ ดเผย’ ซึ่ งอาจหมายถึงถ้อยคาของพระเยซูหรื อ
คาตักเตื อนภายหลัง ของประเภทที่ คล้า ยกันจากผูเ้ ผยพระวจนะที่เป็ นคริ สเตีย น
คนหนึ่ง ดู Historia Ecclesiastica III. v. 3)”[1068]

21:23-24 “วิบตั ิ” ของหญิงที่ “ตั้งครรภ์” และมารดาที่ “ดูแลลูกอ่อน” แสดงถึงความทุกข์ยากที่ทุกคนใน
และรอบเเยรู ซาเล็มจะเผชิ ญ “พระพิโรธ” ของพระเจ้าและ “ความโกรธ” ของศัตรู ของ
อิ ส ราเอลจะมากเช่ นกัน พวกยิวบางคนจะตายในสงครามและคนอื่ นเจะมาเป็ นเชลย
และจะต้อ งจากปาเลสไตน์ ไ ป “พวกต่ า งชาติ ” จะปกครอง (“[เหยีย บย่ า ] ใต้เ ท้า ”)
“เยรู ซาเล็ม” เอง สิ่ งนี้ จะมีไปจนกระทัง่ ตอนปลายของ “เวลาของพวกต่างชาติ” นี่เป็ นวลี
ที่บรรยายถึงระยะเวลาที่พวกต่างชาติแทนที่จะเป็ นพวกยิวจะควบคุ มชะตาของเยรู ซาเล็ม
(ดนล. 2; 7)
“เวลากาหนดของคนต่า งชาติ ” เริ่ มต้นเมื่ อเนบู คดั เนสซาร์ ได้ท าลายเยรู ซาเล็มในปี 586
กคศ. และจะดาเนิ นต่อไปจนกระทัง่ พระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมา ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง
(เปรี ย บเที ย บ ดนล. 2:34-35, 45; รม. 11:25) ตลอดระยะที่ ย าวนานทั้งหมดของ
ประวัติ ศ าสตร์ น้ ี ซึ่ งรวมถึ ง ปั จ จุ บ ัน พวกคนต่ า งชาติ ไ ด้ ค วบคุ ม ชะตาของเยรู ซ าเล็ ม
[1069] การอ้างอิงของลูกาถึ ง “เวลากาหนดของคนต่างชาติ ” ก็สอดคล้องกับความสนใจ
ของท่านในพวกต่างชาติ
การล่มสลายของเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 70 ไม่ได้บรรลุคาพยากรณ์น้ ีอย่างเต็มที่ เพราะพระเยซู
กล่ า วว่า เวลาก าหนดของคนต่ า งชาติ จะสิ้ นสุ ด (21:24) พวกต่ า งชาติ ค วบคุ ม ชะตาของ
อิสราเอลต่อไปหลังจาก ค.ศ. 70 และยังคงทาในทุกวันนี้ ยิ่งกว่านั้น ปรากฏการณ์ บน
ท้องฟ้ าและการเสด็จกลับมาของพระเยซู จะต้องเกิ ดขึ้ น ณ ตอนปลาย (21:25-28) แต่สิ่ง
เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 70
อี ก ครั้ งหนึ่ ง การเปรี ย บเที ย บที่ ร ะมัดระวัง กับ พระคัม ภี ร์ต อนที่ ค ล้า ยกันในมัท ธิ ว และ
มาระโกเปิ ดเผยว่าตอนเหล่านั้นบันทึกการทานายของพระเยซู ถึงการโจมตีเหนื อเยรู ซาเล็ม
ก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ศคย. 14:1-2) ลูกาบันทึกการทานายของ
พระองค์ถึงการทาลายเยรู ซาเล็มที่ ได้เกิ ดขึ้นในปี ค.ศ. 70
ตามคากล่าวของโจเซฟั ส
พวกยิว 1,100,000 คนได้พินาศในการทาลายเยรู ซาเล็มและ 97,000 คนได้ถูกจับไปเป็ น
เชลย[1070] นี่ดูเหมือนเป็ นการกล่าวเกินจริ ง แต่จานวนต้องมากอย่างยิง่ [1071]
กิจการของอัครทูต 3:19 บันทึกการเชื้ อเชิ ญของเปโตรต่อพวกยิวที่จะกลับใจใหม่ และหัน
กลับไปสู่ ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระเจ้าพร้อมกับผลลัพธ์ที่วา่ “วาระแห่ งการฟื้ นชื่ น
จะได้มาจากพระพัก ตร์ พระเจ้า ” บางที นี่เป็ นการอ้า งอิ งถึ งการเริ่ มต้นของแผ่นดิ นของ
พระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ ศคย. 12:10-14) ถ้าชนชาติยิวโดยรวมได้เชื่อในพระเยซูใน
ตอนนั้น การทานายของพระเยซู เกี่ยวกับการทาลายเยรู ซาเล็มจะเกิดขึ้นได้อย่างไร? บางที
พวกโรมันคงได้บุกรุ กเยรู ซาเล็มเร็ วกว่าที่พวกเขาทา การรับขึ้นไปคงได้เกิดขึ้น (ยน. 14:1-

3) ยุคเข็ญเจ็ดปี คงได้ติดตามมา และพระเยซู คงได้เสด็จกลับมาเพื่อจะจัดตั้งแผ่นดิ นของ
พระองค์ ทั้ง หมดนี้ คงได้เ กิ ด ขึ้ น ภายในประมาณ 10 ปี ตั้ง แต่ เ วลาที่ เ ปโตรหยิ บ ยื่ น
การเชื้อเชิญของท่าน
4. การเสด็จมาครั้งทีส่ องของบุตรมนุษย์ 21:25-28 (เปรียบเทียบ มธ. 24:29-31; มก.
13:24-27)
ลูกาละเว้นคาเตือนของพระเยซู เกี่ยวกับพวกผูเ้ ผยพระวจนะเท็จที่มทั ธิ วและมาระโกบันทึก (มธ. 24:23-28,
มก. 13:21-23) บางทีท่านทาสิ่ งนี้เพราะว่าท่านได้รวมคาเตือนที่คล้ายเกันไว้ในการบันทึกของท่านเกี่ยวกับ
คาสอนก่ อนหน้า นั้นของพระเยซู (17:21-23; 21:8) อย่างชัดเจนแล้วอี กครั้ ง หนึ่ งตอนนี้ พ ระเยซู ก าลัง
กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างเที่จะนาหน้าการเสด็จกลับมายังโลกของพระองค์ (ข้อ 27)
“พระเยซู กาลังชี้ ไปยังหมายสาคัญต่างเที่จะนาหน้าการเสด็จมาของพระองค์และกาลังสอนบรรดา
ผูต้ ิดตามของพระองค์ที่จะไม่ทอ้ ใจ”[1072]
21:25-26

สภาพต่างเเกี่ ยวกับยุคเข็ญ ณ ตอนปลายของกาหนดเวลาของคนต่างชาติถูกกล่าวถึ งอี กครั้ ง
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 10-11; วว. 6-18) ขอบเขตของวิกฤตเหล่านี้ ก็ทวั่ โลกไม่ใช่ แค่ในยูเดี ย
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 20-21) บางทีเราควรเข้าใจ “เสี ยงกึ กก้องของทะเล” ตามตัวอักษร
เนื่องจากพระเยซูอา้ งอิงถึง “คลื่น” อีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่า ความไม่สงบใน “ท้องฟ้ า” จะ
กระทบกระแสน้ าและคลื่ นที่ก่อให้เกิ ดความไม่มนั่ คง ความหายนะทัว่ โลกจะแสดงให้
เห็ นว่าแม้กระทัง่ ความทุ กข์ที่ใหญ่กว่าจะมาสาหรั บบรรดาผูท้ ี่มีชีวิตอยู่ในโลกในยุคเข็ญ
และพวกเขาจะกลัวอย่างยิง่ จักรวาลจะดูเหมือนกาลังจะแตกสลาย

21:27

เมื่อสภาพต่างเอยู่ ณ จุดที่แย่ที่สุดของพวกมัน ผูค้ นที่มีชีวิตอยูใ่ นโลกในตอนนั้น “จะเห็นบุตร
มนุษย์เสด็จมาในเมฆด้วยฤทธานุ ภาพและพระรัศมีอนั ยิ่งใหญ่” (ดนล. 7:13; เปรี ยบเทียบ
ลก. 9:36; 2 ปต. 1:16-17) พระองค์จะเสด็จมาเพื่อจัดตั้งแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์และจะ
ปกครองในโลกเป็ นเวลา 1,000 ปี (ดนล. 7:14; วว. 20:1-6) เมฆอาจเป็ นพระสิ ริ
(เปรี ยบเทียบ กจ. 1:9-11)
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ความหายนะเหล่านี้ ควรมีผลลัพธ์ที่วา่ บรรดาผูเ้ ชื่ อที่มีชีวิตในตอนนั้นจะตระหนักว่าการเสด็จมา
ครั้งที่สองก็ “ใกล้” มาก ดังนั้น พวกเขาควรเตรี ยมตัวที่จะพบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การใกล้
เข้ามาทุกทีของ “การไถ่” ของพวกเขาอ้างอิงถึ งการใกล้เข้ามาทุกทีของระยะสุ ดท้ายแห่ ง
การไถ่ของพวกเขากล่าวคือ การเข้าสู่ ความปลอดภัยของแผ่นดินของพระเจ้าของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ สดด. 111:9; อสย. 63:4; ดนล. 4:34) เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์จะ

ย้ายบรรดาผูเ้ ชื่อจากยุคเข็ญโดยการทาให้มนั สิ้ นสุ ด ข้อนี้ มีการหนุ นใจสาหรับบรรดาผูเ้ ชื่ อ
“การผงกศีรษะขึ้น” เป็ นสัญลักษณ์ของความหวังและความยินดี (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 8:28;
โยบ 10:15; สดด. 24:7; 83:3) อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู แนะนาให้ทาสิ่ งที่ตรงข้ามกับสิ่ งที่เป็ น
ปกติ โดยปกติผคู ้ นจะนัง่ พับขาและคลุมศีรษะของพวกเขาในสถานการณ์เช่นนั้น
5. ความแน่ นอนของเหตุการณ์ เหล่ านี้ 21:29-33 (เปรียบเทียบ มธ. 24:32-35; มก.13:28-31)
พระเยซู เล่าคาอุปมาเรื่ องต้นมะเดื่ อเพื่อจะอธิ บายถึ งความแน่ นอนของสิ่ งที่พระองค์ได้ทานายไว้ จากนั้น
พระองค์ให้ความแน่ ใจอื่นเถึ งความสาเร็ จ ลูกาละเว้นถ้อยคาของพระเยซู ที่ว่าไม่มีใครรู ้ วนั หรื อเวลาเมื่ อ
พระองค์จะเสด็จกลับมา (มธ. 24:36; มก. 13:32) ท่านอาจรู ้ สึกว่านี่ จะทาให้พลังของการทานายเหล่านี้
อ่อนแอและท่านบันทึกข้อความที่คล้ายกันในภายหลัง (กจ. 1:7) ยิ่งกว่านั้น ท่านละเว้นการอ้างอิ งของ
พระเยซู ถึ ง หมายส าคัญ เกี่ ย วกับ โนอาห์ แ ละค าอุ ป มาเรื่ องที่ ค นหนึ่ ง ถู ก รั บ ไปและอี ก คนหนึ่ ง ถู ก ละไว้
ข้างหลัง (มธ. 24:37-41) ลูกาบันทึกคาสอนนี้ ก่อนหน้านั้นเมื่อพระเยซู ให้มนั ในอีกบริ บทหนึ่ ง (17:26-27,
34-35)
“พระเยซู เคลื่ อนจากการอภิ ป รายเชิ ง การเผยพระวจนะสู่ ก ารกระตุ น้ ทางอภิ บ าลเกี่ ย วกับชี วิตที่
สัตย์ซื่อเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างเที่พระองค์ได้คาดหวังไว้”[1073]
21:29-31 คาอุปมานี้ อธิ บายถึ งความจริ งที่วา่ การปรากฎของแผ่นดิ นของพระเจ้าจะตามหลังหมายสาคัญ
ต่างเที่พระเยซู เพิ่งได้ระบุไป (ข้อ 10-11, 25-26) มันจะตามหลังอย่างแน่นอนอย่างที่ “ฤดู
ร้อน” ตามหลังการผลิ ใบของ “ต้นไม้” ในฤดูใบไม้ผลิ ที่นี่พระเยซู เชื่ อมโยงการเริ่ มต้น
ของ “แผ่นดินของพระเจ้า” กับการเสด็จกลับมายังโลกของพระองค์ (ข้อ 27)
“ถ้าแผ่นดิ นของพระเจ้า ได้มาแล้ว ทาไมพระเยซู ไ ด้พ ยากรณ์ ถึ ง ยุคเข็ญ ในลู ก า
21:31 และกล่าวในการเชื่อมโยงกับชุดของเหตุการณ์ต่างเ ‘เมื่อท่านทั้งหลายเห็น
เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี้ เกิ ด ขึ้ น ก็ ใ ห้ รู้ ว่ า แผ่ น ดิ น ของพระเจ้ า ใกล้ จ ะมาถึ ง แล้ ว ’?
ความหมายโดยนัยก็ชดั เจนคือ แผ่นดิ นของพระเจ้านี้ ไม่ใช่ ใกล้จะมาถึ งในตอนนี้
มันใกล้มาถึ ง (ในแง่ ที่ว่า พระเยซู นาเสนอมันแก่ อิส ราเอลเป็ นการส่ วนตัว ) แต่
จากนั้นมันหยุดใกล้จะมาถึง [เมื่อพวกยิวได้ปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์
ของพวกเขา] ดังนั้นในยุคเข็ญในอนาคต แผ่นดินยุคพันปี ใกล้จะมาถึงอีกครั้ง”
[1074]
ลู ก าเป็ นผูบ้ ันทึ ก ผูเ้ ดี ย วถึ ง ค าสอนนี้ ที่ ร วมวลี “และต้นไม้ท้ งั หมด” “ต้น มะเดื่ อ ” เป็ น
สัญลักษณ์ของอิสราเอล ดังนั้นการผลิใบของต้นมะเดื่อเป็ นการอ้างอิงเชิงเปรี ยบเทียบถึง

การฟื้ นฟูของอิสรเอล (เปรี ยบเทียบ อสย. 27:12-13; มธ. 24:31; มก. 13:27) ในทานอง
เดี ยวกัน การผลิ ดใบของ “ต้นไม้ท้ งั หมด” อาจอ้า งอิ งถึ งการฟื้ นฟู ของชนต่ างชาติ อื่นเ
ลูกาอาจได้รวมวลี น้ ี เพื่อจะช่ วยผูอ้ ่านชาวต่างชาติ เข้าใจว่าถ้อยคาของพระเยซู สมควรต่อ
การตี ค วามตามตัว อัก ษรและเชิ ง สั ญลัก ษณ์ ที่ นี่ แมคกี ไ ด้เขี ย นว่า “เครื่ องจับเวลาของ
พระเจ้าไม่ใช่กรู เอนหรื อบูโลวา แต่เป็ นอิสราเอล”[1075]
21:32

ข้อนี้ เริ่ ม ต้นถ้อยคาสุ ดท้ายของพระเยซู เกี่ ยวกับความแน่ นอนแห่ งคาพยากรณ์ ของพระองค์
พระองค์แนะนามันด้วยความเคร่ งขรึ ม “เราบอกท่านอย่างจริ งเ” หรื อ “เราบอกความจริ ง
กับพวกท่านว่า”
มีหลายทางที่ “คนในยุคนี้ ” ได้ถูกตีความ: (1) มันอาจอ้างอิ งถึ งผูไ้ ม่เชื่ อโดยทัว่ ไปโดย
ปราศจากการอ้างอิงถึ งเวลาที่เฉพาะใดเที่ซ่ ึ งพวกเขามีชีวิตอยู่ [1076] (2) “คนในยุคนี้ ”
อาจอ้างอิ งถึ งพวกยิวที่ไม่เชื่ อผูม้ ี ชีวิตอยู่เมื่ อพระเยซู กล่าว อย่างที่มนั อ้างอิ งอย่างปกติใน
หมวดพระกิตติคุณ (เปรี ยบเทียบ 3:7; 7:31; 9:41; 11:29-32, 50-51; 17:25; มก. 11:14; กจ.
2:40) พระเยซู อาจได้หมายถึ งว่าคนในยุคนี้ จะไม่หายไปจนกระทัง่ ความสาเร็ จของทุกสิ่ ง
ที่พระองค์ได้ทานายไปนั้นได้เริ่ มต้น (3) การตีความที่ดีที่สุดก็คือว่า “คนในยุคนี้ ” อ้างอิงถึง
คนในยุคที่ถูกอ้างอิงถึงในข้อ 25 ซึ่ งในอนาคตอันไกลนั้นจะเห็นการเริ่ มต้นของการสิ้ นสุ ด
ในหมายส าคัญ เกี่ ย วกับ โลก [1077] พระเยซู ห มายถึ ง ว่า คนอิ ส ราเอล คื อ พวกยิ ว โดย
เชื้อชาติจะไม่ตายไปจนกระทัง่ สิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดได้บรรลุ
การทาลายพระวิหารเป็ นการเริ่ มต้นของความสาเร็ จของสิ่ งที่พระเยซู ได้ทานายไว้ในการ
อภิ ปรายนี้ เป็ นที่ชัดเจนว่าสิ่ งทั้งหมดที่ พระองค์ได้ทานายไว้ที่นี่ไม่ได้เกิ ดขึ้นภายในชั่ว
ชีวติ ของบรรดาผูฟ้ ังของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์ถือว่าการเริ่ มต้นของความสาเร็ จ
เป็ นการรับรองถึงความสาเร็ จที่สมบูรณ์ นี่ เป็ นมุมมองแบบฮีบรู โดยทัว่ ไป คนฮีบรู ถือว่า
ส่ วนหนึ่ งของทั้งหมดเป็ นทั้งหมด (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 26:5-10; 1 พกษ. 13:32; ยรม. 31:5;
2 ซมอ. 5:6-10; วว. 14:1; 22:1; รม. 15:19-24) ชื่ อที่นกั วิชาการบางคนได้ให้แก่มุมมองนี้
คื อ “จัก รวาลนิ ย มแบบตัว แทน” [1078] มัน ยากที่ จ ะบอกในการอภิ ป รายนี้ ว่า เมื่ อ ไหร่
พระเยซู กาลังกล่าวถึ งการทาลายเยรู ซาเล็มและเมื่ อไหร่ พระองค์กาลังกล่ าวถึ งการเสด็จ
มาครั้งที่สอง[1079]
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“ฟ้ าและดิ น” เป็ นบางส่ วนที่ บ่งบอกถึ งทั้งหมดสาหรับจักรวาล พระเยซู หมายถึ งว่าวันหนึ่ ง
จักรวาลจะสิ้ นสุ ด (เปรี ยบเทียบ วว. 21:1) แต่พระวจนะของพระองค์จะ “ไม่” (หรื อ “ไม่
เคย”) สิ้ นสุ ด (เปรี ยบเทียบ 16:17; สดด. 102:25-27; 119:160; อสย. 40:6-8; 51:6; มธ. 5:18)

นี่เป็ นวิธีที่หนักแน่นของการยืนยันถึงความแน่นอนของสิ่ งที่พระองค์เพิ่งได้ทานายไว้ มัน
บ่งบอกอีกว่าพระเยซูมีสิทธิ อานาจของพระเจ้า
6. การเตือนสติตอนท้ายถึงการเฝ้ าระวัง 21:34-36 (เปรียบเทียบ มธ. 24:42; มก. 13:33-37)
ลูกาสรุ ปการบันทึกของท่านถึ งการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศด้วยการกระตุน้ ของพระเยซู ที่จะยังคงพร้อม
สาหรับสิ่ งที่พระองค์ได้ทานายไว้ ถ้อยคาของพระเยซู คาดคะเนล่วงหน้าถึ งเวลาระหว่างก่อนการเสด็จมา
ของพระองค์ แต่พระองค์อนุ ญาตที่ว่าการเสด็จมาของพระองค์อาจปรากฎในชัว่ ชี วิตของผูฟ้ ั งของพระองค์
ไม่มีสิ่งในที่พระองค์ได้กล่าวไว้น้ นั ขัดขวางการผ่านไปของยุคพันปี ก่อนการเสด็จมาของพระองค์
21:34-35 “วันนั้น” เป็ นวันแห่ งการเสด็จกลับมาของพระองค์ ไม่ใช่การทาลายเยรู ซาเล็ม เนื่ องจากว่ามัน
จะ “มาถึง” ทุกคนที่อยูท่ วั่ พื้นแผ่นดินโลก (ข้อ 35) พระเยซูไม่ตอ้ งการให้พวกสาวกของ
พระองค์จะไม่เตรี ยมพร้อมสาหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ พระองค์ไม่ตอ้ งการให้
พวกเขาจะหมกมุ่ น อยู่ก ับ ตนเองและเห็ น แก่ ต ัว จนพวกเขาไม่ ส นใจการเสด็ จ กลับ มา
ของพระองค์ ในกรณี น้ นั มันอาจจับพวกเขา “เหมื อนกับดัก” แม้ว่าผูเ้ ชื่ อควรสามารถ
จะคาดหวังถึ งการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยหมายสาคัญที่ มาก่อนมัน (ข้อ
10-11, 25-26) พวกเขาก็อาจพัวพันอย่างมากในเรื่ องราวต่างเ (“ความกังวลต่างเ”) “ของ
ชีวติ ” จนพวกเขามองไม่เห็นมัน
21:36

“การอธิษฐาน” นา “กาลัง” ฝ่ ายวิญญาณมาเพื่อจะรักษาไว้ซ่ ึ งการตื่นตัว มันช่วยทาให้พวกสาวก
สามารถต่อต้านการทดลองที่ จะไปจากน้ าพระทัย ของพระเจ้าและดัง นั้นก็ “ยืนต่ อหน้า
บุ ต รมนุ ษ ย์” เมื่ อ พระองค์เ สด็ จ กลับ มาโดยปราศจากความอับ อาย ความอุ ต สาหะที่
สัตย์ซื่อในท่ามกลางการข่มเหงก็ถูกกล่าวถึง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19)

ผูค้ นที่ ได้ยินพระเยซู ใ ห้การกระตุ น้ นี้ เป็ นครั้ งแรกจาเป็ นต้องวางใจในพระองค์ และอุ ทิศพวกเขาเองต่ อ
การยังคงสัตย์จริ งต่อพระองค์ เนื่ องจากว่าเวลาที่ลาบากอยูข่ า้ งหน้าพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ ก็เป็ นจริ ง
เกี่ ยวกับพวกสาวกของพระเยซู ถ้ายุคเข็ญได้เริ่ มต้นหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ไม่นาน พวกเขาบางคน
ได้ก ลายมาเป็ นคริ ส เตี ย นหลัง จากการรั บ ขึ้ นไปคงได้อยู่ใ นมันและคงได้คาดหวัง การเสด็ จกลับ มาของ
พระองค์ในแค่เจ็ดปี หลังจากคริ สตจักรเริ่ มต้นในวันเพ็นเทคอสต์ ผูเ้ ชื่ ออาจได้ถูกรับขึ้นไป ณ เวลาใดก็ได้
หลังจากการรั บ ขึ้ นไป ผูค้ นที่ ไ ด้กลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อสามารถคาดหวังให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เสด็จกลับมา ณ
ตอนปลายของยุคเข็ญ และพวกเขาจาป็ นต้องเตรี ยมพร้อม
เป็ นที่ ชัด เจนว่า ผูอ้ ่ า นดั้ง เดิ ม ของลู ก ามี ชี วิ ต อยู่ห ลัง จากวัน เพ็น เทคอสต์แ ละก่ อนการท าลายเยรู ซ าเล็ ม
[1080] พวกเขาส่ วนใหญ่มีชีวิตอยูเ่ พื่อจะเป็ นพยานถึงความสาเร็ จแห่ งการทานายของพระเยซู ถึงการทาลาย

เยรู ซาเล็ม เหตุ การณ์ น้ ี ค งได้หนุ นใจพวกเขาที่ จะเชื่ อคาสอนของพระองค์เกี่ ยวกับการเสด็จกลับมาของ
พระองค์และที่จะเตรี ยมตัวสาหรับมัน พวกเขาอาจได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเวลาใดก็ได้ถา้ การรับขึ้นไปได้
ปรากฎระหว่างชัว่ ชีวติ ของพวกเขา
เมื่อประวัติศาสตร์ ได้เปิ ดเผย เราก็ได้ตระหนักว่าการเสด็จมาครั้งที่สองยังคงเป็ นอนาคต ก่อนสิ่ งนั้นเกิดขึ้น
ยุคเข็ญต้องเกิ ดขึ้นและก่อนหน้านั้นคือการรับขึ้นไป พวกอัครทูตของพันธสัญญาใหม่พูดถึงคาเตือนอย่าง
เดี ยวกันมากมายที่ กระตุ ้นการเฝ้ าระวัง เมื่ อพิ จารณาถึ ง การรั บขึ้ นไปที่ พ ระเยซู ใ ห้ใ นแง่ ของการเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์ (เช่น รม. 13:13; กท. 5:21; อฟ. 5:18; 1 ธส. 5:4-11, 17; และข้ออื่นเ) หลังจากการ
รับขึ้ นไป ผูค้ นที่ กลายมาเป็ นคริ สเตี ยนจาเป็ นต้องยังคงระมัดระวัง (“ตื่นตัว”) เพราะว่าพวกเขาจะเผชิ ญ
การข่มเหงที่เข้มข้นในยุคเข็ญ สาหรับพวกเขา การเสด็จมาครั้งที่สองจะเป็ นแค่สองสามปี ที่ห่างออกไป
ดังนั้นการกระตุ น้ ของพระเยซู ที่จะระมัดระวังก็ประยุกต์ใช้ได้กบั สาวกทุ กคนโดยไม่คานึ งถึ งเมื่ อไหร่ ที่
พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ก่อนการเสด็จมาครั้งที่ สองของพระองค์ การระมัดระวังนั้นจาเป็ นเพราะว่าการเสด็จ
กลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นใกล้เข้ามา (คือ ใกล้จะบังเกิ ดขึ้น จวนแจ) โดยไม่คานึ งถึงเมื่อไหร่ ที่เรามี
ชีวติ
ในการบันทึกทั้งหมดเกี่ ยวกับการอภิ ปรายที่ ภูเขามะกอกเทศ มันก็ชดั เจนว่าพระเยซู กาลังให้การเปิ ดเผย
มากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างเที่นาไปสู่ การเสด็จมาครั้ งที่สอง ของพระองค์ พระองค์ไม่ได้อธิ บายถึงสิ่ งที่
จะเกิดขึ้นก่อนที่การรับขึ้นไปของคริ สตจักรปรากฎ พระองค์กาลังอธิ บายถึงการเปิ ดเผยของพันธสัญญาเดิม
เกี่ยวกับอนาคตของอิสราเอล (ในดาเนี ยลและเศคาริ ยาห์ ) ไม่ใช่อนาคตของคริ สตจักร หลายคนได้ตีความ
การอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศอย่างผิดเว่ามีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการสิ้ นสุ ดของยุค คริ สตจักร อย่างแท้จริ ง
แล้วมันให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสิ้ นสุ ดของยุค ระหว่ างการเสด็จมา
คริ สตจักรไม่ถูกกล่าวถึงในการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ ผูถ้ ือการรับขึ้นไปหลังยุคเข็ญได้ทาให้คริ สเตียน
มากมายสับสน ณ จุ ดนี้ ผูถ้ ื อการรับขึ้ นไปหลังยุคเข็ญเชื่ อว่าการรับขึ้นไปและการเสด็จมาครั้ งที่สองจะ
เกิดขึ้นในเวลาเดี ยวกัน ผูถ้ ื อการรับขึ้นไปก่อนยุคเข็ญเชื่ อว่ายุคเข็ญเจ็ดปี แยกการมาสองครั้งคือ การ เสด็จ
มาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพื่ อ คริ สตจักร (การรับขึ้นไป) และการเสด็จมา พร้ อมกับ คริ สตจักร (การเสด็จ
มาครั้งที่สอง)
จ. สรุ ปของพันธกิจของพระเยซู ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 21:37-38
การสรุ ปนี้ ก็เฉพาะต่อพระกิตติคุณของลูกา ผูเ้ ขียนรวมมันไว้เพื่อจะทาให้ระยะนี้ แห่ งพันธกิ จของพระเยซู
จบอย่า งสวยงาม ระหว่างสัป ดาห์ ก ารทนทุ ก ข์ พระเยซู ใช้วนั ทั้ง หลายของพระองค์ “สั่ งสอนในบริ เวณ
พระวิหาร” บางทีวนั อังคารถึ งวันพฤหัสบดี พระองค์ตอ้ งได้นาเสนอพระองค์เองในฐานะพระเจ้า -มนุ ษย์

และเรี ยกร้องให้ผฟู้ ั งของพระองค์ที่จะเชื่ อในพระองค์ ในตอนกลางคืนพระองค์จะไปยังภูเขามะกอกเทศ
บางทีพร้ อมกับสาวกสิ บสองคนเพื่อจะอธิ ษฐานและนอนหลับ พระองค์ได้อาจได้อยู่กบั มารี ย ์ มารธาและ
ลาซารัสในบ้านเบธานี ของพวกเขาซึ่ งอยู่บน “ภูเขา” (เปรี ยบเทียบ มธ. 21:17) บางทีพระองค์นอนหลับ
นอกประตูบางทีในสวนเกทเสมนี มีฝงู ชนของผูเ้ ดินทางในเยรู ซาเล็ม ณ เวลาปั สกาและพวกเขาหลายคนได้
นอนหลับกลางแจ้ง ตามปกติแล้ว ประชากรของเยรู ซาเล็มก็มีระหว่าง 200,000 และ 250,000 คนแต่
ระหว่าง ปั สกานั้น มันขึ้นไประหว่าง 2 และ 3 ล้านคน[1081]
“... จากการคานึ งถึ ง การทะลักเข้า ที่ พิเศษนี้ พวกรั บบี กล่ าวอย่างชัดเจนว่าระหว่างเทศกาลต่างเ
ยกเว้นในคืนแรก ผูค้ นอาจตั้งค่ายนอกเยรู ซาเล็ม แต่ภายในความจากัดของการเดิ นทางในวันหนึ่ ง
ของวันสะบาโต ยิง่ กว่านั้นสิ่ งนี้ … อธิ บายถึงการที่ในโอกาสเช่นนั้น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรามัก
ออกไปยังภูเขามะกอกเทศ”[1082]
อีกครั้งหนึ่ งลู กาอ้างอิงถึ งความกระตื อรื อร้ นของ “ทุกคน” โดยทัว่ ไป (คากรี ก ลาออส) ที่จะฟั งพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 4:14-15, 22, 32, 37, 42; 5:19, 26, 29) การตอบสนองของพวกเขาตรงกันข้ามกับการ
ตอบสนองของฝูงชน (คากรี ก ออคลอย) ผูเ้ บียดเสี ยดพระองค์เพื่อจะรับบางสิ่ งจากพระองค์ และพวกผูน้ า
ของประเทศผู ้ฟั ง พระองค์ เ พื่ อ จะท าอัน ตรายต่ อ พระองค์ เ ท่ า นั้น บางที ลู ก าบัน ทึ ก การตอบสนองที่
กระตือรื อร้นของผูค้ นต่อข่าวประเสริ ฐเพื่อจะหนุนใจผูอ้ ่านของท่านในการประกาศของพวก
VII. การทนทุกข์ การเป็ นขึน้ จากตาย และการเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซู บทที่ 22-24
การให้ที่เฉพาะของลู กาถึ ง การสิ้ นพระชนม์ การฝั งและการคื นพระชนม์ข องพระเยซู มี ลกั ษณะที่ ส าคัญ
หลายอย่า ง มันมี ข ้อ คิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ การอ าลาของพระเยซู ต่อ พวกสาวก ณ อาหารมื้ อ สุ ด ท้า ยมากกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการบันทึกของพระกิ ตติคุณสัมพันธ์เล่มอื่ นเ เป็ นที่ชดั เจนว่าต้นแบบทางวรรณกรรม
ของ ลู ก าในข้อ 1-38 เป็ นการอภิ ป รายเกี่ ย วกับ การอาลา [1083] ยิ่ง กว่า นั้นมันอธิ บ ายถึ งเหตุ ก ารณ์
บางอย่ า งที่ อ ยู่ร อบเการไต่ ส วนของพระเยซู มัน จัด เตรี ย มรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การตรึ ง และ
รวมถึ งการปรากฎของพระเยซู หลังจากการเป็ นขึ้นจากตาย โดยทัว่ ไปแล้วลูกาพรรณนาพระเยซู ใน ฐานะ
คนชอบธรรมที่ทนทุกข์อย่างไม่ยุติธรรมแม้วา่ ติดตามเส้นทางที่พระบิดาของพระองค์ พวกผูเ้ ผยพระวจนะ
ของพัน ธสั ญ ญาเดิ ม และพระองค์ไ ด้ก าหนดล่ ว งหน้า และบอกล่ ว งหน้ า แม้ว่ า นี่ เ ป็ นส่ ว นที่ ส รุ ป ของ
พระกิ ตติ คุ ณ นี้ ลู ก าก็ ล ะการจบที่ ซ่ ึ ง ในภายหลัง ท่ า นจะแนบพระธรรมกิ จ การของอัค รทู ต เข้า กับ อย่า ง
ราบเรี ยบ
ก. การวางแผนทีจ่ ะจับกุมพระเยซู 22:1-6
การวางแผนที่สาคัญนี้เป็ นแกนที่ซ่ ึ งเหตุการณ์อื่นเหลายอย่างห้อมล้อมไว้

1. ความต้ องการของพวกผู้นา 22:1-2 (เปรียบเทียบ มธ. 26:1-5; มก. 14:1-2)
พวกผูน้ าของอิสราเอลได้ตดั สิ นใจที่จะขจัดพระเยซู แล้ว (“ที่ จะฆ่าพระองค์”) การปรากฏของพระองค์
ในเยรู ซาเล็มเพื่อเทศกาล “ปั สกา” ให้โอกาสแก่ พวกเขาที่ จะจับกุมของพระองค์ และที่จะทาให้พระองค์
ถูกไต่สวนต่อหน้าปี ลาตและเฮโรด แอนทิพาส ผูป้ กครองสองคนนี้ได้อยูใ่ นเยรู ซาเล็มสาหรับโอกาสนั้น
ลูกาอ้างอิงถึง “เทศกาลขนมปั งไร้ เชื้ อ” เจ็ดวันอย่างที่เป็ นที่รู้จกั กันดี เกี่ ยวกับสองเทศกาล ส่ วนมัทธิ วและ
มาระโกต่างก็แสดงให้เห็ นปั สกาในการบันทึ กของพวกท่าน ผูอ้ ่านชาวกรี กอาจได้รู้เกี่ ยวกับเทศกาลนี้
อย่างทัว่ ไปในฐานะเทศกาลขนมปั งไร้เชื้อมากกว่าปั สกา
พวกผูน้ าทางศาสนาชาวยิวท าการริ เริ่ มต่ อต้านพระเยซู แต่ คนทัว่ ไปไม่ไ ด้แบ่ง ปั นในความเป็ นปรปั ก ษ์
ของพวกเขา “พวกหัวหน้าปุโรหิ ต” เป็ นผูน้ าทางการเมืองเป็ นส่ วนใหญ่ผเู ้ ป็ นหนี้ งานของพวกเขาต่อโรม
สถานการณ์ น้ ี เรี ยกร้ องความช านาญทางบัญญัติของ “พวกธรรมาจารย์” หรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญบัญญัติอีก ด้วย
พวกผูน้ าชาวยิวไม่สามารถค้นพบวิธีที่จะจับกุมพระเยซู โดยปราศจากการก่อให้เกิ ดการจลาจล จนกระทัง่
ยูดาสได้ออกโรงพร้อมกับแผนการของเขา
2. ข้ อเสนอของยูดาส 22:3-6 (เปรียบเทียบ มธ. 26:14-16; มก. 14:10-11)
ลูกาละเว้นเรื่ องราวของการชโลมของพระเยซูในเบธานี (มธ. 26:6-13; มก. 14:3-9; ยน. 12:2-8) ท่านได้
บรรยายเหตุ ก ารณ์ ที่ ค ล้า ยกัน ที่ เกิ ด ขึ้ นในอี ก โอกาสหนึ่ ง แล้ว (7:36-50) ด้ว ยการละเว้น นี้ ลู ก ายอมให้
เรื่ องราวของการวางแผนที่จะจับกุมพระเยซูไหลอย่างราบเรี ยบมากขึ้น
22:3-4

ลูกาและยอห์นเท่านั้นอ้างอิงถึ งการที่ซาตานเข้าไปในยูดาสในตอนนี้ (เปรี ยบเทียบ ยน. 13:2)
บางทีลูกาต้องการที่จะอธิ บายว่าการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู ก็เนื่ องด้วยมากกว่าแค่การ
วางแผนของมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:3; 1 คร. 2:8) มันเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการที่
กว้างใหญ่ไพศาลที่จะทาลายพระเจ้า-มนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ 4:1-12) อย่างเหน็บแนมแล้ว
การมี ส่ ว นร่ วมของซาตานในการจับ กุ ม พระเยซู น าไปสู่ ค วามหายนะของมัน เอง
(เปรี ยบเทียบ คส. 2:15; ฮบ. 2:14) ลูกาอธิ บายถึงอัตลักษณ์ของยูดาส (“อิสคาริ โอท”) เพื่อ
ผูอ้ ่านของท่านอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 6:16) และบันทึกการติ ดต่อของยูดาสกับ “พวก
นายทหาร” รั ก ษา พระวิหารชาวยิว บางที เป็ นพวกนายทหารรั ก ษาพระวิ หารเหล่ า นี้
พร้อมกับพวกทหารโรมันที่ได้จบั กุมพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ยน. 18:3) บางทียดู าสไปหา
พวกเขาเพราะว่าดั้งเดิมแล้วเขาคาดหวังให้พระเยซูถูกจับกุมในบริ เวณพระวิหาร

22:5-6

ยูดาสหน้า ซื่ อใจคดเหมื อนพวกผูน้ าทางศาสนา เขาเองแสวงหาการหลี กเลี่ ย งการกระตุ ้น
ผูค้ น หัวข้อ “ความยินดี ” ในลูกาตอนนี้ เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง แต่เวลานี้ มนั เป็ นความตื่นเต้น
อันชัว่ ร้ายในพวกศัตรู ของพระเยซู ณ การคาดหวังถึงการล้มลงของพระองค์
ข. การเตรียมสาหรับปัสกา 22:7-13 (เปรียบเทียบ มธ. 26:17-19; มก. 14:12-16)

ลูกาบันทึกรายละเอียดของการเตรี ยมเหล่านี้ มากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์คนอื่นเ ในฉากหลังของ
แผนการที่จะจับกุมพระองค์ พระเยซู ก็ปรากฏตัวในฐานะผูท้ ี่ อยู่ในการควบคุ มและคอยกากับเหตุ การณ์
ต่างเที่นาไปสู่ กางเขนอย่างเงียบ เ (เปรี ยบเทียบ 19:29-35)
22:7

พวกยิวฆ่าลูกแกะสาหรับปั สกาของพวกเขาในวันที่สิบสี่ ของเดื อนนิ สานและกิ นมันหลังจาก
ดวงอาทิ ตย์ตกดิ น ดวงอาทิ ตย์ตกเริ่ มต้นวันที่ สิบห้า วันที่ สิบสี่ คงได้เป็ นวันพฤหัสบดี
จนกระทัง่ ดวงอาทิ ตย์ตกดิ น ข้อนี้ แสดงถึ งการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ วนั พฤหัสบดี จากวันพุธ
ซึ่ งเป็ นวันที่พระเยซูมีการโต้แย้งของพระองค์กบั พวกผูน้ าในพระวิหารและให้การอภิปราย
ที่ ภู เ ขามะกอกเทศ นี่ เ ป็ นเกณฑ์ ม าตรฐานอี ก อย่า งหนึ่ ง ของลู ก าที่ ส่ ง สั ญ ญาณถึ ง การ
เคลื่อนที่ที่ไม่ผอ่ นผันของพระเยซูไปยังกางเขน
เป็ นที่ชดั เจนว่าลูกาอ้างอิงถึงวันนี้ วา่ เป็ น “วันแห่ งขนมปั งไร้เชื้ อ” เพราะว่ามันเป็ น วันแรก
ของเทศกาลที่ รวมกันของ “ปั สกา” และ “ขนมปั ง ไร้ เชื้ อ” พวกยิวอ้างอิงถึ งระยะเวลา
ทั้งหมดในฐานะ “เทศกาลขนมปั งไร้เชื้อ” ในบางครั้ง และในฐานะ “ปัสกา” หรื อ “เทศกาล
นั้น” ในบางครั้ง (เปรี ยบเทียบ 2:42; 22:1; กจ. 12:3-4) ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ ง
ก็ คื อ ว่า นี่ เป็ นวัน ที่ ซ่ ึ ง พวกเขาขจัดเชื้ อขนมทั้ง หมดจากบ้า นของพวกเขาในตระเตรี ย ม
เพื่อปัสกา[1084]

22:8-9

22:10-12

ลูกาเท่านั้นบันทึกชื่อของพวกสาวกผูซ้ ่ ึ งพระเยซูส่งไปเพื่อ “เตรี ยม” อาหาร “ปั สกา” แน่นอนว่า
“เปโตรและยอห์น” ต่อมาได้กลายเป็ นผูร้ ับใช้หลักของพระเยซู ในฐานะผูน้ าของคริ สเตียน
ในเยรู ซาเล็ม (เปรี ยบเทียบ กจ. 3:1-2; 8:14) รายละเอียดนี้ เชื่ อมพระกิตติคุณนี้ กบั กิจการ
ของอัครทูต ลู กาแสดงถึ งการริ เริ่ มของพระเยซู เกี่ ยวกับแผนการที่ จะถื อรั กษาปั สกาอี ก
ด้วย แผนการเหล่านี้เป็ นความลับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการจับกุมก่อนเวลาอันควร
มันผิดปกติสาหรับผูช้ ายที่จะทูนหม้อน้ า[1085] ตามปกติแล้วผูห้ ญิงทางานนี้ ส่วนผูช้ ายถื อน้ า
ในถุ งหนัง [1086] นี่ ดูเหมื อนจะได้เป็ นสัญญาณที่ถูกจัด ไว้ล่วงหน้าที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แผนการของพระเยซู ที่จะหลีกเลี่ ยงการจับกุมแต่เนิ่ นเ ยูดาสคงไม่รู้ที่ที่ “ห้องชั้นบน” อยู่
เนื่ องจากว่าพระเยซู เปิ ดเผยมันแก่ เปโตรและยอห์ นเท่ านั้นอย่า งที่ ลูก าบันทึ ก ชื่ อเรี ย ก

“พระอาจารย์” (คากรี ก ดิ ดาสคาลอส) เป็ นชื่ อเรี ยกที่พ วกสาวกของพระเยซู ใ ช้เพื่อจะ
บรรยายถึงพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 6:40) เป็ นที่ชดั เจนว่าเจ้าของของห้องชั้นบนเป็ นสาวก
บางทีหอ้ งชั้นบนตั้งอยูบ่ นหลังคาราบเรี ยบของบ้านตามแบบฉบับปาเลสไตน์และทาหน้าที่
เป็ นห้องพิเศษ มันคงเข้าถึงได้โดยบันไดภายนอก อย่างน้อยแล้วเจ้าของคงได้ตกแต่งมัน
ด้วยเบาะสาหรับการพิง [1087] ตามธรรมเนี ยมแล้ว ห้องชั้นบนตั้งอยู่บนภูเขาศิโยนซึ่ งอยู่
ทางเหนือและทางตะวันออกของลาห้วยฮินนม และทางตะวันตกของเมืองของดาวิด[1088]
22:13

ข้อนี้เน้นถึงการเห็นล่วงหน้าเชิงการพยากรณ์และการควบคุมสิ ทธิ์ ขาดของพระเยซู มันจัดตั้งเวที
สาหรับสิ่ งที่ตามมาอีกด้วย
ค. เหตุการณ์ต่าง ๆในห้ องชั้นบน 22:14-38

ลูการวมข้อมูลเกี่ ยวกับสิ่ งที่ พระเยซู กล่ าวและทาในโอกาสนี้ มากกว่ามัทธิ วและมาระโก การบันทึ กของ
ยอห์นเป็ นความเต็มที่ที่สุดของทั้งหมด (ยน. 13-17)
1. อาหารปัสกา 22:14-18
ลูกาแนะนาอาหารนี้ จากนั้นบรรยายถึ งถ้อยคาแห่ งการต้อนรับของพระเยซู ต่อพวกสาวกของพระองค์และ
การดื่มจากถ้วยของพระองค์
บทนาของผู้เขียนสู่ เหตุการณ์ เหล่ านี้ 22:14 (เปรียบเทียบ มธ. 26:20; มก. 14:17)
ลู ก าดาเนิ นการต่ อไปที่ จะบ่ ง บอกถึ ง สิ ท ธิ อานาจของพระเยซู ใ นการบันทึ ก ของท่ า นเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์
ต่างเที่ขอ้ เหล่านี้ แนะนา “ชัว่ โมง” ที่ถูกกล่าวถึงคือชัว่ โมง (เวลา) ที่ซ่ ึ งพระเยซู ต้ งั ใจที่จะกิ นอาหารปั สกา
กับพวกสาวกของพระองค์ บางทีลูกาเรี ยกสาวกสิ บสองคนว่า “พวกอัครทูต” ที่นี่เนื่ องจากสิ่ งที่เกิ ดขึ้นใน
ห้องชั้นบนเป็ นรากฐานสาหรับคริ สตจักรและพวกอัครทูตเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร (อฟ. 2:20)
ถ้ อยคาแห่ งการต้ อนรับของพระเยซู 22:15-16
ข้อเหล่ า นี้ บ นั ทึ กบทนาของพระเยซู สู่ สิ่ ง ที่ ตามมาและคล้า ยกับ ถ้อยค าที่ ต้อนรั บ ของเจ้า บ้า นก่ อนที่ แขก
ของเขาเริ่ ม ต้นอาหารของพวกเขา นี่ เป็ นฉากเกี่ ย วกับ อาหารฉากที่ เ จ็ดจากเก้า ฉากที่ ลู ก าบันทึ ก ไว้ใ น
พระกิตติคุณของท่าน (เปรี ยบเทียบ 5:29-32; 7:36-50; 9:12-17; 10:38-42; 11:37-54; 14:1-24; 22:14-20;
24:28-32; 24:36-42)
22:15

ความต้องการที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู (คากรี ก เอพิธูมิอา เอเพธูเมซา ตามตัวอักษรคือ “ด้วยความ
ปรารถนาเราได้ปรารถนา”) ที่จะรับประทานอาหารนี้ กบั สาวกสิ บสองคนเนื่ องจากคาสอน

ที่พระองค์จะให้แก่พวกเขา มันเกิ ดจากข้อเท็จจริ งที่ว่านี่ จะเป็ นอาหารสามัคคีธรรมครั้ ง
สุ ดท้ายของพระองค์กบั พวกเขาอีกด้วย มันเป็ น “ปั สกา” สุ ดท้ายที่จะถูกเฉลิมฉลองภายใต้
พันธสัญญาเก่าที่ทากับโมเสสเช่นกัน
“พระเยซู เริ่ มพันธกิจของพระองค์ดว้ ยศีลระลึก มันเป็ นศีลระลึกแห่ งการแยกและ
การอุ ทิศถวายในการบัพติ ศมา พระเยซู จบพันธกิ จของพระองค์ดว้ ยศี ลระลึ กที่
สอง มันคือศีลระลึกแห่ งการรวมตัวกันและการสามัคคีธรรมในอาหารมื้อสุ ดท้าย
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” [1089]
22:16

พระเยซูป่าวประกาศว่าพระองค์จะ “ไม่รับประทานปั สกานี้ อีก” (ข้อความทางแง่ลบที่หนักแน่น
ในคากรี ก อู เม ฟาโก) จนกว่าสิ่ งที่ปัสกานั้นคาดหวังกล่าวคือการสิ้ นพระชนม์ที่เสี ยสละ
ของพระองค์ได้เกิดขึ้น (เปรี ยบเทียบ 9:31)
“เมื่ อแผ่นดิ นของพระองค์จะมาถึ ง ปั ส กาจะถู กบรรลุ เพราะว่า พระเจ้าจะได้นา
ประชากรของพระองค์เข้าไปสู่ การพักของพวกเขาอย่างปลอดภัย”[1090]
พระองค์จะรับประทานกับพวกเขา “อีก” ถัดไปใน “แผ่นดินของพระเจ้า” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ณ งานเลี้ ยงของพระเมสสิ ยาห์ ณ การเริ่ มต้นแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้า บางทีการป่ าว
ประกาศนี้ ส่งเสริ มการคาดหวังของพวกสาวกว่าแผ่นดิ นของพระเจ้าจะเริ่ มต้นในไม่ช้า
(เปรี ยบเทียบ กจ. 1:6)

การดื่มจากถ้ วย 22:17-18
มี สี่ ค รั้ งที่ บ รรดาผูม้ ี ส่ วนร่ วมในอาหารปั ส กาดื่ ม ด้วยกันซึ่ ง ถู ก อ้า งอิ ง โดยทัว่ ไปว่า เป็ น “สี่ ถ้วย” ปั ส กา
เริ่ ม ต้น ด้ว ยการอธิ ษ ฐานแห่ ง การขอบพระคุ ณ ที่ ติ ด ตามมาด้ว ยการดื่ ม ถ้ว ยแรก จากนั้น ผูเ้ ฉลิ ม ฉลอง
รับประทานสมุนไพรขมและร้ องสดุ ดี 113-114 ถัดไปพวกเขาดื่ มถ้วยที่ สองและเริ่ มต้นการรั บประทาน
ลู กแกะและขนมปั ง ไร้ เชื้ อ จากนั้นพวกเขาดื่ มถ้วยที่ สามและร้ องสดุ ดี 115-118 สุ ดท้ายพวกเขาดื่ มถ้วย
ที่ สี่ “ถ้ว ย” ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ในข้อนี้ อาจได้เป็ นถ้ว ย แรก ของถ้วยทั้ง สี่ [1091] ถ้า มันเป็ น เป็ นที่ ชัดเจนว่า
พระเยซูไม่ได้มีส่วนร่ วมในการดื่มสามถ้วยที่ตามมา (ข้อ 18)[1092]
ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณเล่มอื่นเไม่ได้อา้ งอิงถึ งถ้วยแรก ดังนั้นนี่ อาจได้เป็ นถ้วยที่ “สาม” ซึ่ งถูกเรี ยกว่า “ถ้วย
แห่ งการไถ่” มุมมองนี้ ทึกทักเอาว่าพระเยซู มีส่วนร่ วมในการดื่มถ้วย แรก และถ้วยที่ สอง ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติ
“ตั้งแต่น้ ีไป” หรื อ “อีก” (ข้อ 18) สามารถหมายถึงไม่วา่ “หลังจากถ้วยนี้ ” หรื อ “หลังจากปั สกานี้ ” ข้าพเจ้า
ชอบมุ มมองที่ ว่าพระเยซู กาลังอ้างอิ งถึ ง “ถ้วย” นี้ ไม่ใช่ ปัสกาและที่ ว่านี่ ไม่ใช่ ถ้วยที่ สาม ลูกาเรี ยบเรี ยง
ล าดับ ของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งเในห้ องชั้น บนอย่า งน่ า พิ จารณาอย่า งที่ ก ารเปรี ย บเที ย บกับ พระกิ ต ติ คุ ณ เล่ ม

อื่นเดูเหมือนจะบ่งบอกไว้ มัทธิ วและมาระโกมีพระเยซู ที่กล่าวสิ่ งที่ลูกาบันทึกในข้อเหล่านี้ หลังจากสิ่ งที่
ลูกาบันทึกในข้อ 20
พระเยซู ดาเนิ นการที่จะนาต่อไปโดยการให้การขอบพระคุณแด่พระเจ้าและจากนั้นหนุ นใจให้พวกอัครทูต
ที่ จะเข้าร่ วม การกระทาของพระองค์ก็คล้ายกับการทาขนมปั งปิ้ ง อย่างไรก็ ตาม การป่ าวประกาศของ
พระองค์ที่วา่ พระองค์จะไม่ดื่มจากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าพระองค์ได้ดื่มกับพวกแขกของพระองค์
ในแผ่นดิ นของพระเจ้า นั้นไม่ ใ ช่ ตามธรรมเนี ย ม มันสนับ สนุ นถ้อยแถลงก่ อนหน้า นั้นของพระองค์ว่า
แผ่นดิ นของ พระเจ้าจะมาถึง พระเยซู กาลังเน้นถึ งความแน่ นอนของการมาของแผ่นดินของพระเจ้า สิ่ งนี้
จ าเป็ นเนื่ อ งจากว่า การจับ กุ ม และการสิ้ น พระชนม์ที่ ใ กล้เ ข้า มาของพระองค์จ ะเป็ นเหตุ ใ ห้พ วกสาวก
จะสงสัยว่ามันจะมาหรื อไม่
2. การตั้งพิธีมหาสนิทขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า 22:19-20 (เปรียบเทียบ มธ. 26:26-29;
มก. 14:22-25; 1 คร. 11:23-26)
การบันทึกของลูกาชี้ไปยังการเชื่อมโยงของพระเยซูถึง การให้ ตนเอง ของพระองค์กบั “ขนมปั ง” และการให้
พระองค์เองของพระองค์สาหรับ “พวกสาวก” โดยเฉพาะแทนที่ “หลายคน” โดยทัว่ ไป (มธ. 26:28; มก.
14:24; เปรี ยบเทียบ ยรม. 31:31-34; 32:37-40) ตามมัทธิ วและมาระโก พระเยซู ป่าวประกาศว่าพระองค์จะ
ไม่ ดื่ม จากผลของเถาองุ่ นอี ก ต่ อไปจนกว่า พระองค์ไ ด้ดื่ม ในแผ่นดิ นของพระเจ้า หลัง จากการจัดตั้ง พิ ธี
มหาสนิท (มธ. 26:29; มก. 14:25) บางทีพระเยซูทาซ้ าการป่ าวประกาศนี้ ในตอนนั้น ถ้าเป็ นเช่นนั้น นี่ คงได้
เป็ นการอ้างอิงที่สามของพระเยซู ถึงแผ่นดิ นของพระเจ้าที่กาลังมา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16, 18) ในอีก
ด้า นหนึ่ ง บางที ลู ก าเรี ย บเรี ย งล าดับ ของเหตุ ก ารณ์ เหล่ านี้ ใ หม่ และบันทึ ก พระเยซู ที่ จดั ตั้ง พิ ธี มหาสนิ ท
หลังจากพระสัญญาของพระองค์ที่จะไม่ดื่มอีก
การบันทึกของลูกาคล้ายกับของเปาโลใน 1 โคริ นธ์ 11 มากกว่ากับของมัทธิ วหรื อของมาระโก นี่ดูเหมือนจะ
เป็ นข้อบ่งชี้ หนึ่ งที่วา่ เปาโลมีอิทธิ พลต่อลูกาขณะที่ท่านเขียนพระกิ ตติคุณของท่านเช่ นเดี ยวกับกิ จการของ
อัครทูต อีกทางเลือกหนึ่ง ลูกาอาจได้มีอิทธิ พลต่อเปาโล
พระเยซูให้องค์ประกอบที่ธรรมดาต่างเของขนมปั งไร้เชื้อและเหล้าองุ่นเจือจางด้วยความสาคัญใหม่ “ขนม
ปั ง” แสดงถึ ง “พระกาย” ของพระองค์ที่ได้มอบให้อย่างเสี ยสละเพื่อพวกสาวกของพระองค์ พวกสาวก
จะต้องรั บประทานมันอย่างที่ พระองค์รับประทานซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของการถื อเอาพระองค์ของพวกเขา
และการรวมกัน ที่ เ ป็ นผลที่ ต ามมากับ พระองค์ข องพวกเขา “ถ้ว ย” ที่ แ สดงถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ใ นมัน ก็ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของการอนุมตั ิ “พันธสัญญาใหม่” ด้วย “พระโลหิ ต” ของพระเยซู (ยรม. 31:31-34; เปรี ยบเทียบ
อพย. 24:8).[1093]

“… พระเยซู หมายถึ งว่าพันธสัญญาใหม่จะมีผลผ่านทางสิ่ งที่บรรจุอยูข่ องถ้วยบ่งบอกไว้กล่าวคือ
การสิ้ นพระชนม์อย่างเสี ยสละของพระองค์”[1094]
ส่ วนใหญ่ของพันธสัญญาใหม่เป็ นการเปิ ดเผยถึงความสาคัญของการสิ้ นพระชนม์อย่างเสี ยสละของพระเยซู
ซึ่ งพระองค์อา้ งอิงถึงอย่างโน้มน้าวจิตใจที่นี่ ลูกาเน้นว่าพระเยซูมอบพระกายของพระองค์และเทพระโลหิ ต
ของพระองค์ “สาหรับท่านทั้งหลาย” อย่างไรก็ตาม “เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเรา” กระตุน้ ให้พวกสาวกที่จะจดจ่อ
ที่ตวั บุคคลของพระเยซูคริ สต์และไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ต่างเของการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์สาหรับพวก
เขา[1095] พระเยซู บัญชา ให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะระลึ กถึ งพระองค์ นี่ ไม่ใช่ ทางเลื อกสาหรับเรา
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:24-26)
3. การป่ าวประกาศของพระเยซู ถึงการทรยศพระองค์ 22:21-23 (เปรียบเทียบ มธ. 26:2125; มก. 14:18-21; ยน. 13:21-30)
ลูกาวางการป่ าวประกาศของพระเยซูถึงการทรยศพระองค์ไว้หลังจากการจัดตั้งพิธีมหาสนิ ทส่ วนมัทธิ วและ
มาระโกวางมันไว้ก่อนเหตุการณ์น้ นั ในพระกิตติคุณของพวกท่าน ผลกระทบของการตั้งของลูกาก็คือว่าการ
ทรยศดูเหมือนเลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเสี ยสละตนเองของพระเยซู สาหรับพวกสาวก การ
เชื่อมโยงคือการอ้างอิงถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู
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พระเยซู ทาให้พวกสาวกของพระองค์ตกใจด้วยการป่ าวประกาสว่า “หนึ่ งใน” พวกเขาจะ
“ทรยศ” พระองค์ การอ้างอิงถึง “มือ” ของเขาอยูบ่ น (หรื อที่ คากรี ก เอพิ ) โต๊ะกับพระหัตถ์
ของพระองค์เน้นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพวกเขาและการเหน็บแนมของการทรยศ
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จากนั้นพระองค์ยืนยันอีกครั้งว่าพระองค์กาลัง “จะไป” (เพื่อสิ้ นพระชนม์) และด้วยเหตุน้ นั ก็
บรรลุแผนการของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:23; 10:42; 17:31; รม. 1:4) ลูกาใช้คาที่หนัก
แน่ น (ค ากรี ก โฮริ สเมมอน ซึ่ งหมายถึ ง “ตั้ง ใจ” หรื อ “บัญ ชา”) เพื่ อ จะเน้นถึ งอ านาจ
สิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าในเรื่ องราวเหล่ านี้ ชื่ อเรี ยก “บุตรมนุ ษย์” ช่ วยพวกสาวกชื่ นชมว่านี่
เป็ นส่ วนหนึ่ งของน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับพระเมสสิ ยาห์ผจู ้ ะปกครอง พระเยซู ป่าว
ประกาศว่า “วิบตั ิ” จงมีแก่ผทู ้ รยศอย่างที่พระองค์ได้ป่าวประกาศแก่พวกผูน้ าศาสนาและ
เยรู ซาเล็มสาหรับการปฏิเสธพระองค์ มีการเล่นคานี้ “มนุษย์” (คากรี ก อันโธรพอส) คนที่
แย่ที่สุดของมนุ ษย์จะทรยศคนที่ดีที่สุดของมนุ ษย์ จงสังเกตการอ้างอิงถึ งอานาจสิ ทธิ์ ขาด
ของพระเจ้าและความรับผิดชอบของมนุษย์ในข้อนี้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:23)
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ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่บนั ทึกการสนทนานี้ มันเปิ ดเผยถึงความเป็ นห่ วงของพวก
สาวกและขอบเขตแห่ งความหน้าซื่ อใจคดของยูดาส ยูดาสยังคงมีโอกาสที่จะกลับใจ แต่

เขาไม่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันน่ ารังเกี ยจสาหรั บยูดาสที่จะแบ่งปั นอาหารกับพระเยซู
ซึ่ งบ่งบอกถึงการอุทิศตนร่ วมและจากนั้นก็ทรยศพระองค์
4. คาสอนเกีย่ วกับการรับใช้ ของพวกสาวก 22:24-30
อีกครั้งหนึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าลูกาเรี ยบเรี ยงลาดับตามวันเวลาของเหตุการณ์ เหล่านี้ ในห้องชั้นบนขึ้นใหม่เพื่อ
จะสร้างบางประเด็น
ความเป็ นห่ วงของพวกสาวกทีม่ ีต่อความยิง่ ใหญ่ของพวกเขา 22:24-27
ตามหลังการป่ าวประกาศของพระเยซู ถึงการเสี ยสละตนเองของพระองค์และการป่ าวประกาศถึงการทรยศ
พระองค์ การโต้เถี ย งของพวกสาวกเกี่ ย วกับ “ใคร” ในพวกเขาเป็ นคนที่ “ยิ่ง ใหญ่ ที่สุ ด ” ก็ ดูเหมื อนไม่
เหมาะสมอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ มธ. 20:17-28; มก. 10:32-45) พระเยซู ใช้สถานการณ์ น้ ี เป็ นโอกาส
สอนพวกเขาถึงความสาคัญของความถ่อมใจอีก (เปรี ยบเทียบ 9:46-48) อีกครั้งหนึ่ งการบันทึกของลูกาถึ ง
บทเรี ยนนี้อธิ บายถึงความสาคัญที่จาเป็ นสาหรับสาวกทุกคน
22:24-25 ประเด็นของพระเยซู ก็ค่อนข้างชัดเจน พระองค์ไม่ได้วดั ความยิ่งใหญ่อย่างที่โลกวัด ในโลก
“สิ ท ธิ อานาจเหนื อ ” คนอื่ นเจัดตั้ง ความยิ่ง ใหญ่ แต่ ใ นแผ่นดิ นของพระเยซู ก ารรั บ ใช้
คนอื่นเจัดตั้ง ผูป้ กครองชาวต่างชาติมีลกั ษณะที่น่ารังเกียจอย่างน้อยสองอย่าง หนึ่ งพวก
เขา “เป็ นเจ้านายเหนือ” หรื อกดขี่คนอื่นเ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 1:24; 1 ปต. 5:3) ประการ
ที่สอง พวกเขาตั้งชื่ อเรี ยกให้กบั พวกเขาเองซึ่ งบ่งบอกถึ งความเหนื อกว่าผูอ้ ื่นของพวกเขา
อย่างเช่น “เจ้าบุญนายคุณ” (เปรี ยบเทียบ มธ. 23:7) แท้จริ งแล้ว พระเยซูเป็ นเจ้าบุญนายคุณ
แท้เพียงผูเ้ ดียว (คากรี ก ยูเออเกเท เปรี ยบเทียบ กจ. 10:38)
“การทาความดีส่วนตัวเป็ นวิธีหลักที่ซ่ ึ งคนมัง่ มีถูกทาให้ถูกต้องสมควรอย่างเช่ น
บรรดาผูท้ ี่สมควรที่สุดแห่งเจ้าหน้าที่สาธารณะและชื่อเสี ยงในชุมชน”[1096]
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ตามแบบฉบับแล้วคนหนุ่ มกว่ารับใช้คนที่แก่กว่า และผูร้ ับใช้รับใช้ผนู ้ า คนสู งอายุชื่นชมกับ
ความเคารพที่ยิ่งใหญ่ในตะวันออกใกล้โบราณ อย่างไรก็ตาม กับพวกสาวกนั้น “ทุกคน”
ต้อง “รับใช้” โดยไม่คานึ งถึงอายุหรื อความรับผิดชอบ (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:6; 1 ทธ. 5:1;
ทต. 2:6; 1 ปต. 5:5) การเลือกของลูกาเกี่ยวกับคาศัพท์ (“ใหญ่ที่สุด” “เด็ก” “เจ้านาย” และ
“ผูป้ รนนิ บตั ิ” ตามตัวอักษรคือ มัคนายก) ในส่ วนนี้ บ่งบอกว่าท่านได้มีผนู ้ าคริ สตจักรใน
ความคิดเป็ นพิเศษ[1097]
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ในตะวันออกใกล้โบราณ บุคคลที่รอ ณ อาหารเย็นมีตาแหน่ งทางสังคมที่สูงกว่าบริ กรผูร้ ับใช้
เขาหรื อเธอ บริ กรมักเป็ นทาส พระเยซู ได้ปฏิ บตั ิดงั เช่นบ่าว (คากรี ก ดิ อาโกนอน ผูห้ นึ่ ง
ที่รับ ใช้ใ นแนวทางที่ต่ า ต้อย) โดยการรั บ ใช้คนอื่ นเแม้ก ระทัง่ พวกสาวกของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ ยน. 13:12-17) พวกเขาควรทาในทานองเดี ยวกัน ถ้าการรับใช้ไม่อยู่ใต้
พระอาจารย์ของพวกเขา มันไม่ควรอยูใ่ ต้บรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ พวกเขาควรแสวงหา
โอกาสต่างเส าหรับการรับใช้แทนที่ สถานะ และพวกเขาควรเลี ยนแบบองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของพวกเขาแทนที่คนต่างชาติ

บทเรี ยนนี้ สาคัญสาหรับสาวกทุกคน ผูอ้ ่านชาวต่างชาติ ของลู กาคงได้ตอ้ งการมัน เนื่ องจากว่าพวกเขามี
ชีวติ อยูใ่ นวัฒนธรรมที่ซ่ ึ งค่านิยมแบบต่างชาติควบคุมชีวติ เราก็ตอ้ งการเช่นกัน
บทบาทในอนาคตของสาวกสิ บสองคน 22:28-30
พระเยซูทาให้ความจาเป็ นสาหรับความถ่อมใจและการรับใช้สมดุลกับพระสัญญาถึงรางวัลในอนาคต แม้วา่
สาวกสิ บสองคนถูกกล่าวถึง ความหมายโดยนัยเกี่ยวกับรางวัลเพื่อสาวกที่สัตย์ซื่อคนอื่นเก็หนักแน่น เป็ นที่
ชัดเจนว่าพระเยซูกล่าวซ้ าพระสัญญานี้ในภาษาที่แตกต่างกันจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น (มธ. 19:28)
“การสรรเสริ ญที่ใจกว้างนี้ถึงพวกสาวกสาหรับความสัตย์ซื่อของพวกเขามีผลกระทบแห่ งการทาให้
ความผิดที่ถูกอ้างอิงถึงก่อนหน้านั้นลดลง ลูกาตระหนักถึงข้อเท็จจริ งนั้น มันเป็ นอีกเหตุการณ์หนึ่ ง
เกี่ยว ‘การสงวนสาวกสิ บสองคน” ไว้ของท่าน” [1098]
22:28

พื้นฐานสาหรับรางวัลคือความสัตย์ซื่อต่อพระเยซู อย่างแท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ มธ. 19:28) นี่เป็ น
พื้นฐานสาหรั บรางวัลของผูเ้ ชื่ ออยู่เสมอ การงานเป็ นผลลัพธ์ ของความสัตย์ซื่อ ที่ นี่การ
แสดงออกของความสัตย์ซื่อคือการยืนข้างพระเยซู ใน “การไต่สวน” ในอดีตของพระองค์
(คากรี ก ไพรั สมอส นัน่ คือ อันตราย ปั ญหา เปรี ยบเทียบ กจ. 20:19) ซาตานอยู่เบื้องหลัง
ความลาบากเหล่านี้

22:29-30 “พระบิดา” ได้มอบสิ ทธิ อานาจแก่พระบุตรที่จะ ปกครอง ใน “แผ่นดิ นของพระเจ้า ในทานอง
เดี ยวกัน พระบุตรมอบสิ ทธิ อานาจแก่สาวกสิ บสองคนที่จะ ปกครองภายใต้ พระองค์ใน
แผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน. 20:21; 2 ทธ. 2:12; วว. 2:26-27; 3:21) พวกเขาจะ
ชื่ นชม “โต๊ะ” สามัคคีธรรมกับพระเยซู ในตอนนั้นเช่ นเดี ยวกับสิ ทธิ พิเศษของการมีสิทธิ
อานาจเหนือ “สิ บสองเผ่าของอิสราเอล” หลังจากนั้น (เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:9; วว. 7:1-8)
นี่เป็ นการอ้างอิงอีกอย่างหนึ่งถึงงานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ 13:28-30; 14:15;
22:16)

“โดยแนวทางที่ท่านตั้งโครงสร้างงานเขียนสองเล่มของท่านและโดยการสอดใส่
เนื้ อหาที่พิเศษต่อท่าน ลูกาก็แสดงถึงความสนใจที่ไม่ผิดพลาดในคาถามเกี่ ยวกับ
การฟื้ นฟูระดับประเทศของอิสราเอล....
“ท่าทางของลูกาเกี่ยวกับการแสดงถึงความหวังเกี่ยวกับชาตินิยมของคนยิวบ่งบอก
ว่าท่านเองเชื่อว่าจะมีการฟื้ นฟูระดับประเทศในอนาคต ถ้าลูกาเชื่อ อย่างแท้จริ งว่า
จะไม่มีการฟื้ นฟู แน่นอนว่าท่านคงได้ออกไปจากเส้นทางของท่านที่จะให้ความ
ประทับใจที่ตรงกันข้าม”[1099]
พระเยซู ก ล่ าวถึ ง สาวก “สิ บสองคน” แม้ว่า ยูดาสจะท าให้เขาเองขาดคุ ณสมบัติ นี่ เป็ น
พระคุ ณเกี่ ยวกับพระเยซู และบ่งบอกว่ายังคงมีเวลาสาหรั บยูดาสที่ จะกลับใจใหม่ เป็ นที่
ชัดเจนว่าเนื่องจากเขาไม่ได้กลับใจใหม่ มัทธี อสั จะแทนที่เขาในแผ่นดินของพระเจ้า (กจ.
1:26) มันน่ าสนใจที่ ว่าการเลื อกมัทธี อสั เกิ ดขึ้ นใน ห้ องชั้ นบน บางที เป็ นห้องเดี ยวกัน
อย่างห้องนี้ (กจ. 1:13)
เหตุการณ์ต่างเที่กาลังจะเกิดขึ้นจะทดสอบความสัตย์ซื่อของสาวกสิ บ เอ็ดคนในไม่ชา้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3134) อย่างไม่สงสัยแล้วพระสัญญานี้ หนุ นใจพวกเขาที่จะยืนเคียงข้างพระเยซู ในการไต่สวนในอนาคตของ
พระองค์แม้วา่ พวกเขาจะทาให้พระองค์ผิดหวัง หัวข้อของการทดสอบและความสัตย์ซื่อค่อนข้างโดดเด่น
ในลูกา[1100]
5. การป่ าวประกาศของพระเยซู ถึงการปฏิเสธของเปโตร 22:31-34 (เปรียบเทียบ มธ.
26:31-35; มก. 14:27-31; ยน. 13:36-38)
ลู ก าใส่ เหตุ ก ารณ์ น้ ี ไ ว้ถดั ไปบางที เนื่ องจากการเชื่ อมโยงทางตรรกะของมันกับ ข้อคิ ดเห็ นที่ ม าก่ อนของ
พระเยซู เกี่ ยวกับพวกสาวกที่ยงั สัตย์ซื่อต่อพระองค์ระหว่างการไต่สวนในอดีตของพระองค์ ความสัตย์ซื่อ
ของพวกเขาจะไม่แตกหักต่อไป อย่างไรก็ตาม ลูกาไม่ได้บนั ทึกการป่ าวประกาศของพระเยซู ที่วา่ สาวกทุก
คนจะละทิ้งพระองค์ไป (มธ. 26:31; มก. 14:27) บางทีท่านไม่ได้ทาอย่างนั้นเพราะว่ามันแสดงถึงภาพทาง
ลบเกี่ยวกับพวกสาวกโดยทัว่ ไป พวกเขาทุกคนจะพิสูจน์ว่าไม่สัตย์ซื่อแต่ชวั่ คราวเท่านั้น ลูกาต้องการจะ
หนุนใจผูอ้ ่านที่เป็ นสาวกของท่านไม่ใช่ทาให้พวกเขาท้อใจ
“เมื่อมองในองค์ประกอบดั้งเดิมต่างเของมัน (ไม่ใช่ในการพัฒนาของมัน) คุณลักษณะของเปโตร
ท่ามกลางพวกสาวกนั้นก็เป็ นเหมือนคุณลักษณะของยูดาสมากที่สุด”[1101]
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เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ต้ งั การทดสอบของเปโตรที่พระองค์รู้วา่ กาลังมาเมื่อพิจาณาถึงการจับกุม
ของพระองค์เองไว้ในฉากที่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะว่า “ซาตาน” มีความรับผิดชอบในที่สุด

[1102] พระเยซู มองสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ นกับเปโตรอย่างคล้ายกับสิ่ งที่ ได้เกิ ดขึ้ นกับโยบ (โยบ
1:6-7) “ฝัดร่ อนเหมือนฝั ดข้าวสาลี ” พรรณนาถึงความพยายามของซาตานที่จะแยกความ
สัตย์ซื่อของเปโตรต่อพระเยซูจากเขา (เปรี ยบเทียบ โยบ 1-2) คากรี กที่แปลว่า “พวกท่าน”
(ฮูมาส) อยูใ่ นรู ปพหูพจน์ซ่ ึ งบ่งชี้วา่ ซี โมนไม่ใช่เป็ นสาวกคนเดียวที่ซาตานต้องการฝัดร่ อน
บางทีพ ระเยซู ใ ช้ชื่อ “ซี โมน” ซึ่ งเป็ นชื่ อ ยิวที่ ไ ด้รับ มาของเปโตรเพราะว่า มันพรรณนา
ถึงเปโตรในสภาพตามธรรมชาติของเขา ไม่ใช่ เปโตรในฐานะ “ศิลา” บางทีท่านกล่าวซ้ า
มันใน ภาวะเวทนา (อย่างเศร้ าโศก) ที่คาดหวังถึ งผลลัพธ์ ที่น่าเศร้ าของการทดสอบของ
ซาตาน
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พระเยซู ได้ตอบโต้ซาตานแล้วโดยการอธิ ฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตร (เอกพจน์ “ท่าน” ซู ) และ
อย่างทึกทักเอาแล้วเพื่อสาวกคนอื่นเทั้งหมด (เปรี ยบเทียบ รม. 8:34; ฮบ. 7:25)
“จงสังเกตว่าพระอาจารย์ไม่ได้ขอว่าผูร้ ับใช้ของพระองค์อาจเป็ นอิสระจากปั ญหา
การประสบกับ ความยุ่ ง ยากและความล าบากเป็ นส่ ว นที่ ส าคัญ ของแนวทาง
ของคริ สเตียน”[1103]
“เราอาจสังเกตที่นี่ว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากล่าวถึ งความล้มเหลวสิ้ นเชิ งของ
แม้ กระทั่งความเชื่ อของอัครทูตอย่ างที่เป็ นไปได้ ”[1104]
พระเยซู อ ธิ บ ายถึ ง “ความเชื่ อ ” ของเปโตรว่า ก าลัง ถู ก ขยายจนถึ ง ความจ ากัด ของมัน
พระองค์มนั่ ใจว่าเปโตรจะอยูร่ อดจากการโจมตีน้ ีดว้ ยการช่วยเหลือของพระเจ้า ความมัน่ ใจ
ของพระองค์บ่งชี้ ถึงอานาจที่เหนื อกว่าของพระเยซู เหนื อซาตานในสงครามฝ่ ายวิญญาณ
เมื่อเขากลับมา (คากรี ก เอพิ สเทรโฟ) ยังพระเยซู เปโตรจาเป็ นต้องช่ วยเหลื อสาวกที่เป็ น
พี่น้องของเขา (“พี่น้อง”) ผูซ้ ่ ึ งความเชื่ อของพวกเขานั้นการทรยศ การไต่ส วน การตรึ ง
การสิ้ นพระชนม์และการฝังของพระเยซูจะท้าทาย (เปรี ยบเทียบ ยน. 21:15-17; 1 ธส. 3:2,
13; 1 ปต. 5:10; และข้ออื่นเ)
พระเยซู บ่งบอกว่าเปโตรจะหันไปจากพระองค์ อย่ างชั่ วคราว (“เมื่อท่านหันกลับแล้ว”)
เมื่อเปโตรคัดค้านต่อการทึกทักเอานี้ที่ท่านถือว่าเป็ นการดูถูก (ข้อ 33) พระเยซู ก็กล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาว่าเปโตรจะ ปฏิ เสธ พระองค์ (ข้อ 34) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู เลือก เปโตร
จากสาวกคนอื่ น เซึ่ งทุ ก คนก็ ต้อ งการการช่ ว ยเหลื อ ของพระเจ้า ในการต้า นทานการ
ทดลองเนื่ องจากบทบาทในการนาของท่าน ท่านสามารถที่จะช่ วยเหลือสาวกคนอื่นเให้
คืนสภาพ (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:15; และข้ออื่นเ)

เปโตรมีความรับผิดชอบแม้ว่าพระเยซู ได้อธิ ษฐานเพื่อท่าน การอธิ ษฐานและการกระทา
ไม่ใช่ขดั แย้งกันแต่ส่งเสริ มกัน
22:33-34 การอุทิศตนของเปโตรต่อพระเยซู ก็น่ายกย่อง ลูกาเท่านั้นบันทึกว่าเปโตรได้สัญญาว่าจะตาย
กับพระเยซู และท่านไม่ไ ด้ทาการอ้างอิ งถึ งสาวกคนอื่นเ (นี่ เป็ นครั้ งแรกที่ หนึ่ งในพวก
สาวกรั บรู ้ และยอมรั บว่าพระเยซู กาลังจะสิ้ นพระชนม์) อย่างไรก็ตาม เปโตรประเมิ น
ความสามารถของท่านเองมากเกินไปที่จะยังคงสัตย์ซื่อเมื่อถูกข่มเหง ยิ่งกว่านั้นลูกาเป็ น
ผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณคนเดี ยวที่ อา้ งอิงว่าพระเยซู บอกเปโตรว่าท่านจะปฏิ เสธว่า ท่ านรู้ จัก
พระเยซู บางทีนี่เป็ นการทดลองที่เฉพาะสาหรับเธโอฟี ลัสและผูอ้ ่านดั้งเดิ มชาวกรี กของ
ลูกา
“นี่ เป็ นที่เดี ยวในหมวดพระกิ ตติคุณที่ ที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากล่าวต่อเปโตร
โดยชื่อ เปโตร และมันโดดเด่นเมื่อปรากฎในทุกเที่ที่พระองค์เตือนท่านล่วงหน้า
ถึงการปฏิเสธที่ใกล้เข้ามาของท่านถึงพระองค์เอง”[1105]
“เหมือนหิ น” แทบจะไม่ประพฤติ ดงั หิ น การมัน่ ใจเกิ นไปของท่านควรเป็ นคาเตื อนต่อ
สาวกทุกเคน
6. การต่ อต้ านทีจ่ ะมาถึง 22:35-38
ส่ วนสุ ดท้ายนี้ ของการสนทนาของพระเยซู กบั พวกสาวกของพระองค์ในห้องชั้นบนก็พิเศษต่อลู กา มัน
ดาเนิ นหัวข้อของการปฏิ เสธพระเยซู ต่อไปที่ นาไปสู่ การสิ้ นพระชนม์ข องพระองค์ และสิ่ ง ที่ พวกสาวก
สามารถคาดหวังได้เมื่อพิจารณาถึงการปฏิเสธนั้น
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พระเยซู ย้ าเตือนพวกสาวกว่าเมื่อพระองค์ได้ “ส่ ง” พวกเขา “ออกไป” ในภาระกิ จก่อนหน้านั้น
สองครั้ ง พวกเขาก็ไม่ได้ขาดสิ่ งใดที่ พวกเขาจาเป็ น (เปรี ยบเทียบ 9:1-3; 10:1-3) เมื่อ
พิจารณาถึ ง ความล้มเหลวของเปโตรที่ พ ระเยซู เพิ่ง ได้เปิ ดเผย มันก็ดูเหมื อนว่า พระเยซู
ตั้งใจให้ค าถามนี้ ที่จะย้ าเตื อนให้พวกสาวกวางใจในพระองค์ในวิกฤตที่ กาลังมาแทนที่
ในพวกเขาเอง
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ก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่ได้เตรี ยมพวกเขาเองให้พร้อมสาหรับพันธกิจของพวกเขา แต่วางใจคน
อื่นเที่จะจัดเตรี ยมเพื่อพวกเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องไม่วางใจในคนอื่นเในตอนนี้
พวกเขาจะต้องทาให้พวกเขาเองเข้มแข็งสาหรับความขัดแย้งที่อยูข่ า้ งหน้าในไม่ชา้ กล่าวคือ
การจับกุมและการตรึ งของพระเยซู บางทีพระเยซูใช้ถุงเงิน ย่ามและดาบในเชิงเปรี ยบเทียบ
แทนที่ จ ะเป็ นตามตัว อัก ษร เพื่ อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องทรั พ ยากรส่ ว นตัว ของพวกสาวก

[1106] เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ตอ้ งการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะทาให้พวกเองพร้อม
ด้ว ยการเตรี ย มพร้ อ มส่ ว นตัว ที่ ร วมถึ ง การพึ่ ง พาพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์
สาหรั บวิกฤตที่ ก าลัง มา พระองค์ก าลัง เรี ยกให้พวกเขาที่ จะพร้ อมสาหรั บ ความลาบาก
และการเสี ยสละตนเอง[1107]
นักอรรถาธิ บายบางคนถือคาสั่งของพระเยซู ตามตัวอักษร[1108] “ถุงเงิน” และ “ย่าม” อาจ
บ่งชี้ ว่าพวกเขาควรเตรี ยมเพื่อการยังชี พของพวกเขาเองเนื่ องจากว่าไม่มีใครจะเตรี ยมให้
อย่า งไรก็ ต าม นี่ ไ ม่ ใ ช่ ก รณี ใ นสมัย เริ่ ม แรกของคริ ส ตจัก รหรื อ แม้ก ระทั่ง ระหว่า งการ
ทนทุกข์ของพระเยซู ยังคงมีผเู ้ ชื่ อคนอื่ นเที่เอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน (เช่ น กจ. 1:3, 15;
2:44-47) บางคนถือคาสัง่ ที่จะขายเสื้ อคลุมของตนไปซื้ อดาบตามนั้นตัวอักษรอีกด้วย
“ดาบถู กถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุ ปกรณ์ ที่ถูกเรี ยกร้ องส าหรับการเพียงพอด้วย
ตนเองของผูเ้ ดิ นทางคนใดก็ตามในโลกของโรม ไม่มีอะไรมากกว่าการป้ องกัน
บุคคลของคนหนึ่งถูกกล่าวถึง”[1109]
อย่างไรก็ตาม ภายหลังพระเยซู ว่ากล่าวเปโตรสาหรับการใช้ดาบที่จะป้ องกันตนเอง (มธ.
26:52) ยิง่ กว่านั้น พระเยซู ไม่เคยสอนให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะติดอาวุธพวกเขาเอง
เพื่อจะป้ องกันพวกเขาเอง นับประสาอะไรกับการใช้ความก้าวร้ าวเชิ งรุ กต่อต้านบรรดา
ผูท้ ี่อาจต่อต้านพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 6:35-36; 22:52; และข้ออื่นเ)
22:37

พระเยซู อา้ งอิงอิสยาห์ 53:12 เพื่อช่ วยพวกสาวกของพระองค์ตระหนักว่าคนอื่ นเจะหรื อได้
ถื อ ว่า พระองค์เ ป็ นอาชญากรแล้ว ดัง นั้น มัน จะยากอย่า งมากส าหรั บ พวกสาวกของ
พระองค์ พวกเขาจะเผชิญกับการต่อต้านที่เข้มข้นอย่างที่เปโตรได้ประสบในลานบ้านของ
มหาปุโรหิ ต พระเยซูไม่ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะประเมินกาลังของการต่อต้านที่พวกเขาจะ
เผชิญนั้นต่าไปเพื่อว่าพวกเขาจะพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นและไม่ใช่ที่พวกเขาเอง เพื่อจะช่วยให้
พวกเขายังคงสัตย์ซื่อได้
“ณ จุดนี้ พระคริ สต์ประยุกต์ส่วนหนึ่ งของอิสยาห์ 53 กับพระองค์เองอย่างเด่นชัด
ดังนั้นที่จะปฏิเสธว่าอิสยาห์บทที่ห้าสิ บสามทานายถึ งการทนทุกข์ของพระคริ สต์
ก็คื อที่ จะขัดแย้ง การตี ค วามของพระผูช้ ่ วยให้รอดเองเกี่ ยวกับ ค าพยากรณ์ น้ ัน ”
[1110]
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เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกได้ถือถ้อยคาของพระเยซู เกี่ยวกับการซื้ อดาบตามตัวอักษร พวกเขาได้
ผลิ ต “สอง” เล่ ม ที่ พ วกเขาได้ม าแล้ว พวกเขาเข้า ใจค าเตื อนก่ อนหน้า นั้นของพระเยซู

เกี่ ยวกับสิ่ งที่ อยู่ขา้ งหน้าพระองค์ในเยรู ซาเล็มและติ ดอาวุธพวกเขาเองจนถึ งขอบเขตนี้
เพื่อปกป้ องพระเยซู (และพวกเขาเอง) นี่ไม่ใช่ความตั้งใจของพระเยซู
บางคนตีความ “มัน (หรื อนัน่ ) ก็พอแล้ว” ว่าหมายถึงดาบสองเล่มจะเพียงพอเมื่อพิจารณา
ถึงความขัดแย้งที่กาลังมา[1111] นี่ดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูหมายถึง เนื่องจากว่าภายหลัง
พระองค์วา่ กล่าวเปโตรสาหรับการใช้แม้กระทัง่ ดาบหนึ่ งเล่มที่จะปกป้ องพระองค์ (ข้อ 4951; เปรี ยบเทียบ มธ. 26:52) ยิ่งกว่านั้น ดาบสองเล่มจะไม่พอที่จะปกป้ องพระเยซู ต่อการ
จับกุม คนอื่นเตีความพระเยซูอย่างที่หมายถึงว่าการครอบครองดาบสองเล่มก็พอที่จะระบุ
พระเยซูและพวกสาวกในฐานะอาชญากรและดังนั้นก็บรรลุอิสยาห์ 53:12.[1112]
อย่า งไรก็ ต าม มัน ไม่ ใ ช่ ก ารครอบครองดาบที่ ระบุ พ ระเยซู ใ นฐานะอาชญากร แต่ ก าร
กล่าวหาเท็จที่วา่ พระองค์ได้อา้ งถึงเป็ นกษัตริ ยน์ ้ นั ต่อต้านซี ซาร์ บางทีพระเยซู หมายถึงว่า
พระองค์ไม่ปรารถนาที่ติดตามการอภิปรายอีกต่อไป [1113] พวกสาวกเข้าใจพระองค์ผิด
ไป พวกเขาจะเรี ยนรู ้ สิ่งที่พระองค์หมายถึ งในภายหลังเท่านั้น อย่างที่ พวกเขาจะเรี ยนรู ้
ความหมายของสิ่ งอื่นมากมายที่พระองค์ได้สอนพวกเขาที่พวกเขาล้มเหลวที่จะรับรู ้ การ
แสดงออกนี้ ปรากฎอยูบ่ ่อยเในพันธสัญญาเดิ มในแง่น้ ี (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 45:28; อพย.
9:28; ฉธบ. 3:26; 1 พกษ. 19:4; 1 พศด. 21:15)
“นักเทศน์และอาจารย์ทุกเคนเข้าใจอารมณ์น้ ี ไม่ใช่อารมณ์ของความไม่อดทนแต่
เป็ นอารมณ์ของการจบหัวข้อสาหรับสิ่ งที่เป็ นปั จจุบนั ”[1114]
บางทีลูการวมส่ วนนี้ ของการสนทนาของพระเยซู กบั พวกสาวกไว้ เพราะว่ามันเป็ นคาเตือนที่เคร่ งขรึ มต่อ
สาวกทุ กคนเกี่ ยวกับความจาเป็ นของเราที่มีต่อการเตรี ยมตัวฝ่ ายวิญญาณเป็ นส่ วนตัว โดยเนื้ อแท้แล้วเรา
ทุ ก คนเผชิ ญ สิ่ ง ที่ พ วกสาวกสิ บ เอ็ ด คนเผชิ ญ เราต้อ งไม่ พ่ ึ ง พาการปกป้ องทางกายภาพในสงคราม
ฝ่ ายวิญญาณ แต่ ท าการจัด เตรี ย มที่ เป็ นไปได้โดยการติ ด อาวุ ธ ตัว เราเองด้ว ยทรั พ ยากรต่ า งเที่ พ ระเจ้า
เท่านั้นสามารถจัดเตรี ยมให้ได้ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 6:10-20) ในไม่ช้าพวกสาวกจะนอนหลับในสวน
เกทเสมนี ในเมื่อพวกเขาควรได้อธิ ษฐาน (ข้อ 40, 46) อย่างคล้ายคลึงกัน เรามักล้มเหลวที่จะขอให้พระเจ้า
ช่วยเราและพึ่งพาทรัพยากรของเราเองแทน
ง. การจับกุมพระเยซู 22:39-53
ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติคุณของลูกามีสองเหตุการณ์คือ การเตรี ยมของพระเยซู สาหรับการจับกุมและการตรึ ง
ของพระองค์ และการจับเอง หัวข้อของส่ วนนี้ท้ งั หมดคือการเตรี ยมที่เหมาะสมสาหรับการข่มเหง

1. การเตรียมของพระเยซู ในสวนเกทเสมนี 22:39-46 (เปรียบเทียบ มธ. 26:30, 36-46;
มก. 14:26, 32-42; ยน. 18:1)
ลูกาเรี ยบเรี ยงการบรรยายของท่านเพื่อว่าการอธิ ษฐานของพระเยซู ในสวนตามหลังคาแนะนาของพระองค์
ต่อพวกสาวกเกี่ ยวกับการเตรี ยมของพวกเขาสาหรั บวิกฤตที่ จะมาถึ ง ส่ วนปั จจุ บนั นี้ แสดงถึ งการเข้าหา
ที่เหมาะสมของพระองค์ถึงมัน และการเข้าหาที่ไม่เหมาะสมของพวกสาวก ส่ วนถัดไปเปิ ดเผยถึงผลลัพธ์
ต่างเของการกระทาของพวกเขา
“… การดิ้นรนของพระเยซูบนภูเขามะกอกเทศถูกนาเสนอโดยลูกาในฐานะจุดผกผันในการบรรยาย
เกี่ ยวกับ การทนทุ กข์ ที่ เป็ นจุ ดที่ ส าคัญที่ ซ่ ึ ง ความสัตย์ซื่อต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าถู ก สวมกอด
อย่างเด็ดขาดด้วยความพากเพียรของการอธิษฐาน”[1115]
22:39-40 ก่อนหน้านั้นลูกาเปิ ดเผยว่าระหว่างสัปดาห์น้ ี พระเยซู ได้ใช้เวลาหลายคืนของพระองค์บน “ภูเขา
มะกอกเทศ” (21:37) เห็นได้ชดั ว่า “ประเพณี ” นี้ ผเู ้ ขียนอ้างถึงที่นี่ ยูดาสคงได้คาดหวังให้
พระเยซู ไปที่นนั่ และพระเยซู ไม่ได้พยายามที่จะหลบหลีกยูดาส การควบคุมของพระเยซู
เหนื อจุดหมายของพระองค์เองก็เด่นชัดอีกครั้งหนึ่ งในการนาพวกสาวกของพระองค์ออก
จากเมืองไปยังภูเขานั้น ลูกาไม่ได้ระบุ “สถานที่” ที่พระเยซู อธิ ษฐานว่าเป็ น “เกทเสมนี ”
(มธ. 26:36; มก. 14:32) บางทีเพราะว่าท่านไม่ได้ตอ้ งการที่จะหันเหไปจากการกระทาใน
ส่ วนนี้
พระเยซู จดจ่อความสนใจของพวกสาวกไปที่ความจาเป็ นของพวกเขาที่มีต่อการปกป้ อง
ของพระเจ้าจาก “การทดลอง” (คากรี ก พี ราสมอน) และแนะนาให้พวกเขา “อธิ ษฐาน”
สาหรับสิ่ งนั้น (เปรี ยบเทียบ 11:4) ลูกาเท่านั้นเขียนว่าพระองค์บอกให้พวกเขาอธิ ษฐาน
เพื่ อสิ่ ง นี้ อ ย่า งเจาะจง และลู ก าเท่ า นั้นอ้า งอิ ง ว่า พระเยซู ใ ห้ ค าสั่ ง นี้ แต่ “สาวก” ทุ ก คน
ผลลัพธ์ก็คือว่าผูอ้ ่านเห็นว่าสาวกทั้งหมดจาต้องอธิ ษฐานเนื่องจากอันตรายของการล้มลง
22:41-42 ลูกานาเสนอพระเยซู ที่อธิ ษฐานอย่างที่สาวกคนใดก็ตามสามารถอธิ ษฐานได้ (เปรี ยบเทียบ รม.
11:4; 14:11; อฟ. 3:14; ฟป. 2:10) ท่าทางของพระองค์สะท้อนถึงท่าทีที่จานนของพระองค์
คือ “พระองค์คุกเข่าลง” ลูกาไม่ได้บนั ทึกว่าพระเยซู ซบพระพักตร์ ลงถึงดินระหว่างส่ วน
แห่งการเฝ้ าระวังอธิษฐานของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:39; มก. 14:35)
“พระองค์คุ ก เข่ า ลงอธิ ษ ฐาน ในกิ จ การของอัค รทู ต การคุ ก เข่ า ถู ก ระบุ ว่า เป็ น
ท่าทางการอธิ ษฐานในโอกาสต่างเเท่านั้นที่บริ บทบ่งชี้ วา่ ความเข้มข้นเฉพาะของ
การอธิษฐานที่เหมาะสม”[1116]

การอธิษฐานเองเปิ ดเผยถึงการพึ่งพาเต็มที่ที่ นา้ พระทัย ของพระบิดา พระเยซูขอการเลื่อน
“ถ้ว ย” ไป ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องการทนทุ ก ข์ข องพระองค์ที่ เ ป็ นผลเนื่ อ งมาจากการ
พิพากษาบาปของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 11:6; 75:8; อสย. 51:17; ยรม. 25:15-17; 2
คร. 5:21; 1 ปต. 2:24) พระองค์ร้องขอมันเท่านั้นถ้ามันเป็ นไปได้ นัน่ คือ พระบิดาทรง
“พอพระทัย” (คากรี ก เอ บูเล) ไม่วา่ ในกรณี ใด พระองค์จานนต่อน้ าพระทัยของพระบิดา
เหนื อทุ กสิ่ ง[1117] ตลอดพระกิ ตติคุณขอท่าน ลูกาทาการอ้างอิงบ่อยเถึ งความสาเร็ จที่ มี
สติของพระเยซูเกี่ยวกับจุดประสงค์ต่างเของพระเจ้า
การจานนแห่ งการอธิ ษฐานของพระเยซู เป็ นต้นแบบสาหรั บสาวกทุ กคน เมื่อเราไม่รู้น้ า
พระทัย ของพระเจ้า อย่า งเจาะจง เราสามารถท าการร้ องขอของเราได้ แต่ เราควรจานน
ความชอบต่างเของเราต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า ลู กาพรรณนาพระเยซู ในฐานะมนุ ษย์
แท้ไม่ใช่ผทู ้ ี่ยงิ่ ใหญ่กว่ามนุษย์
“ผลลัพ ธ์ ข องการกล่ า วนี้ ก็ คื อ ว่ า พระเยซู ที่ เ ผชิ ญ กับ การทดลองให้ ห ลี ก เลี่ ย ง
เส้นทางแห่ งการทนทุกข์ที่กาหนดโดยพระเจ้า อย่างไรก็ตามก็ยอมรับน้ าพระทัย
ของพระเจ้า โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความปรารถนาของพระองค์เองที่ จะเป็ นอย่า งอื่ น
พระองค์ ไ ม่ แ สวงหาที่ จ ะไม่ เ ชื่ อ ฟั ง น้ า พระทัย ของพระเจ้า แต่ ป รารถนาให้
น้ า พระทัย ของพระเจ้า ที่ จะแตกต่ า ง แต่ แ ม้ก ระทัง่ สิ่ ง นี้ ก็ จ ะถู ก ถื อ ว่า เป็ นการ
ทดลอง และมันถูกพิชิตโดยพระเยซู ”[1118]
22:43-44 ลูกาเท่านั้นอ้างอิง “ทูตสวรรค์” ที่เสริ มกาลังพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 9:26; 12:8-9; 15:10; 16:22;
มธ. 4:11; มก. 1:13) บางที ท่านทาสิ่ งนี้ เพื่อจะช่ วยผูอ้ ่านของท่านตระหนักถึ งกาลัง
ที่เหนือธรรมชาติที่การอธิ ษฐานนามา (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 19:5-6; ดนล. 10:17-18)
อย่า งไรก็ ต าม การปรากฎของทู ต สวรรค์ก็ ไ ม่ ไ ด้ข จัด “ความทรมาน” ที่ พ ระเยซู รู้ สึ ก
ขณะที่ พระองค์อธิ ษฐาน ความหมายโดยนัยก็คื อว่า การช่ วยเหลื อของทูตสวรรค์ท าให้
พระเยซู อธิ ษฐานอย่างเข้มข้นมากขึ้น และดังนั้นก็ต่อต้านการทดลองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้ น ความร้ อนรนของพระเยซู เช่ นท่าทางของพระองค์สะท้อนถึ งความรู ้ สึกต่างเ
ของพระองค์ ณ เวลานี้ คือความหวาดกลัวของพระองค์ ณ การคาดหวังถึงกางเขน พระเจ้า
ไม่ได้เว้นการทดลองใจต่างเให้เราเสมอไป แต่พระองค์จดั เตรี ยมกาลังเพื่อจะเผชิ ญสิ่ ง
เหล่านั้น[1119]
“การไปสู่ ก ารสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เป็ นความขัดแย้ง สุ ดท้า ยของพระองค์
กับซาตานสาหรั บมนุ ษย์และเพื่อเห็ นแก่ เขา โดยการจานนต่อมันพระองค์ก็นา

อานาจของความตายไปเสี ย พระองค์ปลดอาวุธความตายโดยการฝังด้ามของมัน
ไว้ในพระทัยของพระองค์เอง”[1120]
ในแง่ อะไรที่ “เหงื่ อ” ของพระเยซู คล้ายกับ “หยดโลหิ ต”? บางทีมนั มากมายเกิ นจนมัน
คล้า ยคลึ ง กับ โลหิ ต ที่ ไ หลจากแผล[1121] บางที มี ก ารพาดพิ ง ถึ ง การทนทุ ก ข์ น้ ี ที่ เ ป็ น
ความสาเร็ จแห่ งการพิพากษาของพระเจ้าเหนื ออาดัมเมื่อพระองค์ตรัสว่าอาดัมจะมีชีวิตอยู่
โดยเหงื่ อแห่ งหน้าผากของเขา (ปฐก. 3:19).[1122] ลูกาอาจได้สร้ างการแสดงออกเชิ ง
โวหารกล่าวคือ “น้ าตาแห่ งโลหิ ต” [1123] บางทีเหงื่อของพระเยซู น้ นั สี แดงเพราะว่าโลหิ ต
ไหลซึ มออกผ่านทางรู เล็ก เของผิวของพระองค์ [1124] บางที ลูก าทาการเชื่ อมโยงทาง
สัญลักษณ์ กบั “โลหิ ต” เพราะว่าเหงื่ อของพระเยซู เป็ นผลลัพธ์ของการทนทุกข์อย่างมาก
ของพระองค์อย่างที่โลหิ ตไหลมักเป็ นผลลัพธ์ของการทนทุกข์อย่างมาก ดังนั้นประเด็น
ก็คือว่าพระเยซู เหงื่ อออกอย่างมากและเหงื่ อของพระองค์เป็ นผลลัพข์ องการทนทุกข์ของ
พระองค์ในการคาดหวังถึงกางเขน
22:45-46 แทนที่การอธิ ษฐาน พวกสาวกก็กาลัง “หลับ” ลูกาบันทึกว่าพวกเขาหลับไป “ด้วยความทุกข์
โศกเศร้า” เป็ นที่ชดั เจนว่า “ความโศกเศร้า” (คากรี ก ลูเพ คือ ความเสี ยใจ) อย่างมากหรื อ
อย่างหนักของพวกเขา ณ การคาดหวังถึ งการสิ้ นพระชนม์ที่ใกล้เข้ามาของพระเยซู ทาให้
พวกเขาอ่อนล้า อย่า งมาก ฉบับ แปล NEB “อ่ อนล้าอย่างมากโดยความเสี ย ใจ” นั้นมี
ประโยชน์ บางที พ วกเขาหมดแรงทางอารมณ์ [1125] ความหดหู่ มั ก ส่ งผลต่ อ
ความเหน็ดเหนื่อย
คาถามของพระเยซูมีพลังแห่ ง “พวกท่านสามารถนอนหลับ ณ เวลาเช่นนี้ ได้อย่างไรกัน?”
พวกเขาต้อง “อธิ ษฐาน” เพื่อว่าพวกเขาจะไม่ “ตกอยู่ในการทดลอง” นับประสาอะไรกับ
การล้มลงต่อหน้ามัน การเตรี ยมตัวฝ่ ายวิญญาณก่อนการทดสอบก็มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
การเรี ยกหาการช่วยกูเ้ มื่อเกี่ยวข้องกับการทดลองใจนั้นอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:13;
ลก. 11:4) พระเยซู แสดงถึ งความห่ วงใยสาหรั บสวัสดิ ภาพของพวกสาวกของพระองค์
แม้ก ระทัง่ เมื่ อความจาเป็ นของพระองค์เองเป็ นสิ่ งที่ ใหญ่ ที่สุ ด ลู ก าละเว้นการเดิ นทาง
สามครั้ งที่ พระเยซู ได้ทาไปยังพวกสาวกที่ นอนหลับซึ่ งมัท ธิ วและมาระโกบันทึ ก (มธ.
26:42-45; มก. 14:39-41) ผลกระทบเป็ นการเน้นมากกว่าที่การอธิ ษฐานของพระเยซู และ
น้อยกว่าที่การล้มเหลวของพวกสาวก
2. การทรยศของยูดาส 22:47-53 (เปรียบเทียบ มธ. 26:47-56; มก. 14:43-52; ยน. 18:2-12)

22:47-48

ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณสัมพันธ์ ท้ งั หมดบันทึ กการเชื่ อมโยงที่ ใกล้ชิดระหว่างการอธิ ษฐานของ
พระเยซู และการมาถึ ง ของพวกทหาร มันส าคัญอย่า งมากที่ ว่าพระเยซู อธิ ษฐาน ยูดาส
นาหน้า ฝูง ชน (ค ากรี ก ออคลอส มวลชน) ที่ จ ับ กุ ม อย่า งที่ พ ระเยซู นาหน้า พวกสาวก
กล่าวคือในฐานะผูน้ าของพวกเขา (ข้อ 39) ลูกาเน้นถึงความหน้าซื่ อใจคดของยูดาสใน
การทรยศพระเยซู “ด้วยการจูบ ” ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายของมิตรภาพ (เปรี ยบเทียบ ปฐก.
27:26-27; 2 ซมอ. 15:5; 20:9; สภษ. 7:13; 27:6) รวมกับข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระเยซู รู้
จุดประสงค์ของ ยูดาส พวกสาวกของพวกรับบีมกั ทักทายอาจารย์ของพวกเขาด้วยการจูบ
ที่มือ [1126] ลูกาอธิ บายถึงยูดาสในฐานะ “คนที่ชื่อยูดาส” ซึ่ งเป็ นวิธีของการรักษา เขาไว้
ณ ระยะห่ า งในขณะที่ ม องดู เ ขา “บุ ต รมนุ ษ ย์” ชี้ ไ ปยัง อัตลัก ษณ์ ข องพระเยซู ใ นฐานะ
ผู้ป กครองที่ เ ป็ น พระเจ้า ผู ้ซ่ ึ งได้พ ระเจ้า ได้ส่ ง มา ล าดับ ค าในตัว บทกรี ก ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง
การเน้นคือ “การจูบ” “บุตรมนุษย์” และ “การทรยศ”

22:49-50 พวกสาวกถามพระเยซู วา่ พวกเขาควร “ปะทะด้วย” ดาบของพวกเขาหรื อไม่ (ข้อ 38) คาถาม
ของพวกเขาไม่ใช่ เป็ นการร้ องขอการอนุ ญาตมากเท่ากับการป่ าวประกาศถึ งการกระทา
ที่พวกเขาตั้งใจที่จะทาการ ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้แสดงออกถึ งการจานนของพระองค์
ต่อน้ าพระทัยของพระบิดาในการอธิ ษฐาน (ข้อ 41-44) พวกสาวกล้มเหลวที่จะอธิ ษฐาน
และกระทาเนื่ องด้วยการต่อต้านของพวกเขาต่อน้ าพระทัยของพระเยซู ที่นี่ ลูกาไม่ได้ระบุ
ว่าผูโ้ จมตี เป็ นเปโตร (ยน. 18:10) บางที เพื่อจะถื อรั กษาการเน้นที่ การกระทาของท่า น
มากกว่าอัตลักษณ์ ของท่าน อย่างน่ าสนใจแล้ว ลูการะบุ ยูดาสอย่างชัดเจน แต่ท่านไม่ได้
ระบุ เปโตร บางที สิ่ ง นี้ ขยายความรุ นแรงของบาปของยูดาสในขณะที่ ล ดความส าคัญ
ของความล้มเหลวของเปโตร หมอลูกาและยอห์นบันทึกว่ามันเป็ น “หูขา้ งขวา” ที่เปโตร
ทาให้ขาด
“การบันทึกทั้งหมดใช้รูปแบบที่เล็กของคาว่าหู ซ่ ึ งแตกต่างจากคาปกติ มันเป็ นคา
ที่ในฉบับเซปทัวจินท์ (กรี ก) ของเฉลยธรรมบัญญัติ 15:17 หมายถึง ‘ติ่งหู ’ เป็ นที่
ชัดเจนว่าเปโตรแค่ตดั หู ของมัลคัสและตัดติ่งหู และนัน่ คือสิ่ งที่พระเยซู แตะต้อง
เพื่อจะทาให้มนั กลับคืน”[1127]
“บางที เราจะต้องเข้าใจว่าทาสของมหาปุ โรหิ ตเป็ นตัวแทนส่ วนตัวของเขาและ
ดังนั้นก็เป็ นหัวหน้าของกลุ่มที่จบั กุม”[1128]
ค่อนข้างอย่างเป็ นไปได้ที่วา่ เปโตรแกว่งดาบเพื่อจะผ่าศีรษะของบ่าวนั้นและพลาดไป ดาบ
(คากรี ก มาไคยรา) นั้นเล็ก โค้งและถูกใช้โดยทัว่ ไปสาหรับการป้ องกันตัว

ในมัทธิ วและมาระโก การโจมตีของเปโตรตามหลังการจับกุมของพระเยซู แต่ในลูกามัน
นาหน้า บางทีพวกทหารจับพระเยซู จากนั้นเปโตรก็ปฏิ บตั ิการ จากนั้นพระเยซู ก็รักษาหู
ของบ่าวนั้นและจากนั้นพวกทหารพาพระเยซูไป
“เปโตรนอนหลับในเวลาที่ท่านควรอธิ ษฐาน พูดในเวลาที่ท่านควรฟั ง และโอ้อวด
ในเวลาที่ท่านควรกลัว ตอนนี้ท่านกาลังต่อสู ้ในขณะที่ท่านควรยอมจานน”[1129]
22:51

พระเยซู ว่ากล่าวมาตรการป้ องกันที่กา้ วร้าวของเปโตร นี่ น่าจะเป็ นไปได้มากกว่าความคิดที่วา่
พระองค์ตรัสกับพวกทหารและขออนุญาตเพื่อจะรักษาบ่าวนั้น [1130] การตีความที่เป็ นไป
ได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่าพระเยซู หมายถึ งว่าพวกสาวกควรปล่อยให้พวกทหารดาเนิ นการ
ของพวกเขากับพระองค์[1131] ดังนั้นพระเยซู กลับความเสี ยหายที่ได้ทาไปโดยการรักษา
บ่าวนั้น พระองค์ทาสิ่ งที่ก่อนหน้านั้นพระองค์ได้บอกให้พวกสาวกที่จะทากล่าวคือ ทาดี
ต่ อ ศัต รู ข องคุ ณ แทนที่ ท าชั่ว อี ก ครั้ งหนึ่ ง ลู ก าบัน ทึ ก ความเมตตาสงสารของพระเยซู
แม้กระทัง่ สาหรับบรรดาผูท้ ี่แสวงหาที่ จะฆ่าพระองค์! พระเยซู ไม่ได้พ่ ึงพาดาบหรื อ
พระองค์ไม่ได้ต้ งั แผ่นดิ นของพระองค์ไว้ที่การใช้อานาจทางกายภาพ ลูกาเป็ นผูบ้ รรยาย
ผูเ้ ดียวของเหตุการณ์น้ ีที่บนั ทึกว่าพระเยซูรักษาหูของมัลคัส
“ในฐานะแพทย์ การรั ก ษานี้ ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง เดี ย วในประเภทนี้ ที่ เรารู ้ เกี่ ย วกับ การ
ปฏิ บ ัติ ก ารขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ของเรา ที่ เ ป็ นการรั ก ษาที่ อ ัศ จรรย์เ ดี ย วของ
บาดแผลซึ่ งถูกสร้างความเจ็บปวดโดยความรุ นแรงภายนอกจะดึงดูดความสนใจ
ที่พิเศษของท่าน และจากนั้นมากกว่านั้น ไม่มี อะไรที่ วางใกล้ใจของท่า นหรื อ
สอดคล้องอย่า งใกล้ชิดกับจุ ดประสงค์แห่ ง ข่า วประเสริ ฐของท่ า นมากกว่าการ
พรรณนาถึ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในด้านแห่ งความสุ ภาพของพระองค์ ความเมตตา
ของพระองค์ ความกรุ ณาของพระองค์ และจากทั้งหมดนั้นก็มีการสาแดงออกที่
โดดเด่นในงานที่มีพระคุณนี้ ที่ทาขึ้นเพื่อเห็ นแก่ผหู ้ นึ่ งที่ติดอาวุธต่อต้านชี วิตของ
พระองค์”[1132]
“… การกระทาสุ ดท้ายแห่ งการผ่าตัดของพระเจ้าที่ ปฏิ บตั ิ การโดยนิ้ วพระหัตถ์
ที่ อ่อ นนุ่ ม ของพระเยซู ก็ ถู ก ท าให้ จาเป็ นโดยความร้ อนรนที่ ซุ่ ม ซ่ า มของสาวก
คนหนึ่ ง ข้าพเจ้าคิ ดว่า บางครั้ งพระองค์ได้ยุ่ง มาตลอดตั้งแต่ก ารรั กษาบาดแผล
ที่ก่อให้เกิดโดยความร้อนรนที่ซุ่มซ่ามของพวกสาวก”[1133]

22:52-53 โดยการอ้างอิงถึงบรรดาตัวแทนของกลุ่มที่หลากหลายทางศาสนา ทางกองทัพ และทางการเมือง
ที่ ไ ด้ม าเพื่ อ จะจับ กุ ม พระเยซู ลู ก าก็ เ น้น ถึ ง ความไร้ ส าระของการกระท าของพวกเขา

ที่พระเยซูระบุ คนเหล่านี้ เป็ นผูน้ าทั้งหมดของพวกยิวไม่ใช่คนอิสราเอลโดยทัว่ ไป พวก
เขาได้มาเตรี ยมตัวเพื่อการต่ อสู ้ แต่พระเยซู ทาให้พวกเขาแน่ ใจว่าพระองค์จะไม่ให้การ
ต่อสู ้ สั กอย่า งแก่ พ วกเขา ถ้าพวกเขาต้องการที่ จะจับ กุ ม พระเยซู มันคงง่ ายกว่าที่ จะท า
“ในพระวิหาร” ในเวลากลางวัน พวกเขาไม่ได้กระทาการในตอนนั้นแน่ นอนว่าเพราะ
พวกเขากลัวประชาชน (19:48; 20:19; 22:2) โดยการมาเมื่อไหร่ และอย่างที่พวกเขาได้มา
พวกเขาก็แค่ทาให้ความหน้าซื่ อใจคดแห่งการกระทาของพวกเขาชัดเจนมากขึ้น
“เวลา” ระบุถึงเวลาแห่งจุดหมายหรื อโอกาส “อานาจ” (คากรี ก เอ็กซู ซิอา “ปกครอง” NIV
เปรี ยบเทียบ 4:6; 23:7) ของความมืดคือสิ ทธิ อานาจของซาตานที่ พระเจ้าได้ให้แก่มนั
สาหรับเวลานั้น การมาหลังจากความมืดเป็ นสัญลักษณ์ ของอานาจของความมืดที่กระทา
การเบื้องหลังการกระทาของพวกเขา
“เราแต่ละคนต้องตัดสิ นใจไม่ว่าเราจะเผชิ ญชี วิตแล้ว แสร้ งทา อย่างเช่ นยูดาส หรื อ ต่ อสู้ เหมือน
เปโตร หรื อ ยอมต่ อนา้ พระทัยที่ ยอดเยี่ยมของพระเจ้ า เหมือนพระเยซู”[1134]
จ. การไต่ สวนพระเยซู 22:54-23:25
ตารางดังต่อไปนี้ ระบุถึงลักษณะต่างเ ของการไต่สวนสองครั้งของพระเยซู ที่ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณแต่ละคน
บันทึกไว้
การไต่ สวนทางศาสนาของพระเยซู
ต่อหน้าอันนาส

ยน. 18:12-14, 19-24

ต่อหน้าคายาฟาส

มธ. 26:57-68; มก. 14:53-65; ลก. 22:54, 63-65

ต่อหน้าสภาแซนเฮดริ น

มธ. 27:1; มก. 15:1; ลก. 22:66-71
การไต่ สวนทางพลเรือนของพระเยซู

ต่อหน้าปี ลาต

มธ. 27:2, 11-14; มก. 15:1-5; ลก. 23:1-5; ยน. 18:28-38

ต่อหน้าเฮโรด แอนทิพาส ลก. 23:6-12
ต่อหน้าปี ลาต

มธ. 27:15-26; มก. 15:6-15; ลก. 23:13-25; ยน. 18:39-19:16

ลูกาบันทึกเกี่ ยวกับการไต่สวนพระเยซู มากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์คนอื่นเ บางทีท่านทาอย่างนั้น
เพราะว่าท่านต้องการที่จะเน้นถึงความเป็ นมนุ ษย์และการไร้ความผิดของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 23:4, 14,
15, 22, 41, 47)
1. การปฏิเสธพระเยซู ของเปโตร 22:54-62 (เปรียบเทียบ มธ. 26:69-75; มก. 14:66-72;
ยน. 18:15-18, 25-27)
ลูกาใส่ การปฏิ เสธของเปโตรข้างหน้าการไต่สวนพระเยซู ต่อหน้าคายาปาส ส่ วนมัทธิ วและมาระโกสาน
เหตุการณ์ เหล่านี้ เข้าด้วยกัน ผลกระทบในลูกาคือที่จะจดจ่อความสนใจของผูอ้ ่านไปที่อุปนิ สัยของเปโตร
ทันทีหลังจากการที่พระเยซู ทานายถึ งการปฏิ เสธของท่าน ลูกาต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะเห็นถึงการที่
เปโตรล้มลงสู่ การทดลองเพราะว่าท่านล้มเหลวที่จะอธิ ษฐาน ลูกาเน้นถึ งความสาเร็ จแห่ งการทานายของ
พระเยซูถึงการปฏิเสธของเปโตร (ข้อ 31-34) ความห่ วงใยที่ต่อเนื่ องของพระเยซู ที่มีต่อเปโตร (ข้อ 61) และ
ความอ่อนแอของเปโตรในความตรงข้ามกับความเข้มแข็งของพระเยซู หลังจากการปฏิเสธของเปโตร ลูกา
เคลื่อนไปสู่ การไต่สวนพระเยซูและจดจ่อที่พระองค์
22:54

ข้อนี้ แนะนาการไต่สวนของพระเยซู และการปฏิ เสธของเปโตร แม้ว่าเปโตรติ ดตามพระเยซู
“ณ ระยะไกล” อย่างน้อยท่านก็ได้ติดตามพระองค์ สาวกอีกคนหนึ่ งที่ทาอย่างนั้นเท่านั้น
ก็คือยอห์นอย่างชัดเจน (ยน. 18:15-16) เป็ นที่ชดั เจนว่า “บ้าน” หรื อ วังนี้ เป็ นที่พกั อาศัย
ที่ซ่ ึ งทั้งอันนาสและคายาฟาสอยู่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:57-68; มก. 14:53-65)

22:55-57 โดยเนื้ อแท้แล้วการบันทึกของลูกาก็เป็ นอย่างเดียวกันกับของมัทธิ วและมาระโก เป็ นที่ชดั เจน
ว่า เปโตรเข้า ร่ วมวงของผูค้ นที่ นั่ง รอบเ “ไฟ” แรกสุ ดท่ า น “ปฏิ เสธ” ความคุ ้นเคยกับ
พระเยซูต่อ “สาวใช้”
“การตอบสนองของเปโตรถู กเรี ยกว่าการปฏิเสธ คาว่า ‘ปฏิเสธ’ (อาร์ นิโอมาย ข้อ
57) ถูกใช้ในพันธสัญญาใหม่ในฐานะขั้วตรงกันข้ามของคาว่า ‘สารภาพ’ (โฮโม
โลกี โอ) เราจะต้องสารภาพ (คื อ ยอมรับ ) พระคริ ส ต์แต่ป ฏิ เสธตัวเราเอง (คื อ
ปฏิเสธความสนใจส่ วนตัวของเราเพื่อเห็นแก่พระคริ สต์ เปรี ยบเทียบ ข้อคิดเห็นที่
9:23) ที่นี่เปโตรทาสิ่ งที่กลับกัน ท่านปฏิเสธพระคริ สต์เพื่อที่จะรับใช้ความสนใจ
ของท่านเอง”[1135]
22:58

การขาดหายไปของชื่ อของพระเยซู ใ นเหตุ ก ารณ์ น้ ี ท้ งั หมดนาเสนอภาพที่ ซ่ ึ งพระเยซู เป็ น
ศูนย์ก ลางของความสนใจของทุ ก เ คนอย่างมากจนไม่ มี ใครจาเป็ นที่ จะเรี ย กพระองค์
โดยชื่อ สิ่ งนี้ช่วยเราตระหนักถึงความกดดันที่เปโตรอยูภ่ ายใต้

บุคคลที่กล่าวหาเปโตรถัดไปคือสาวใช้อีกคนหนึ่ ง แม้ว่าลูกาไม่ได้ระบุเธอ (เปรี ยบเทียบ
มก. 14:69) เป็ นที่ชดั เจนว่าชายคนหนึ่ งร่ วมกับเธอในการกล่าวหาเปโตร เนื่ องจากลูกา
เขียนว่าเปโตรกล่าวต่อเขาในฐานะ “ผูช้ าย” เมื่อท่านพูดการปฏิ เสธของท่านว่า “พ่อหนุ่ ม
เอ๋ ย ข้าไม่ได้เป็ น!” มัทธิ วและมาระโกไม่ได้กล่าวว่าเปโตรตอบสนองต่อสาวใช้คนนี้
บางทีลูกาต้องการที่จะเน้นถึงความกดดันที่อยูบ่ นเปโตรจากผูว้ จิ ารณ์ชาย
22:59-60 การอ้างอิงเดียวของลูกาถึง “ชัว่ โมง” ที่ผ่านไปสะท้อนถึ งความสนใจของท่านในการผ่านไป
ของเวลา การกล่ าวหาที่ สาม การกล่ าวหานี้ ได้ถูกกล่ าวด้วยความเชื่ อมัน่ มาจาก “อีกคน
หนึ่ง” ซึ่ งเป็ นญาติของผูช้ ายที่เปโตรได้ตดั หูของเขา (ยน. 18:26) อัตลักษณ์ของเปโตรใน
ฐานะชาวกาลิ ลี ค งได้ชัดเจนจากส าเนี ย งของท่ า นและหรื อเสื้ อผ้า ของท่ า น [1136] ลู ก า
ละเว้นคาสาบานที่เปโตรเพิ่มเข้ากับการปฏิเสธนี้ (มธ. 26:74; มก. 14:71) ท่านเขียนอีกว่า
เปโตรปฏิ เสธความรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผูก้ ล่ าวหาหมายถึ ง เป็ นที่ ชัดเจนว่านอกเหนื อจากการ
ปฏิเสธว่าท่านรู ้จกั พระเยซู (มธ. 26:74; มก. 14:71) ที่จะปฏิ เสธความรู ้ท้ งั หมดเกี่ยวกับ
สิ่ งที่ชายคนนี้ กาลังกล่าวถึงก็เป็ นรู ปแบบที่หนักแน่นที่สุดของการปฏิเสธ [1137] “ทันใด
นั้นไก่ก็ขนั ” อย่างที่พระเยซูได้ทานายไว้ (ข้อ 34)
22:61-62 ลูกาไม่ได้บอกผูอ้ ่านของท่านว่าพระเยซู อยู่ใกล้เปโตรที่ใดก็ตาม บางทีพระเยซู เป็ นที่เห็นได้
ผ่านทางกระจก หรื อผูค้ ุ ม้ กันของพระองค์อาจได้นาพระองค์ผา่ นที่ที่พระองค์สามารถเห็ น
เปโตรได้ การอ้า งอิ ง เฉพาะของลู ก าถึ งการหัน และการมองของพระองค์ไ ปยังเปโตร
เพิ่ ม ผลกระทบที่ น่ า ตกใจของชั่ว ขณะนั้น ค าที่ ลู ก าใช้เ พื่ อ จะอธิ บ ายถึ ง การมองของ
พระเยซู ตามปกติ หมายถึ ง ที่ จะมองด้วยความสนใจ ความรั กหรื อความห่ วงใย (คากรี ก
เอมเบลโพ) ทันใดนั้นเปโตร “ระลึกถึง” สิ่ งที่พระเยซู ได้ทานายไว้แต่เนิ่ นเ ณ เย็นวันนั้น
(ข้อ 34) และอย่างไม่สงสัยแล้ว การกล่ าวยอมรับแห่ งความจงรั กภักดี ของท่านที่มีต่อ
พระเยซู (ข้อ 33) การตระหนักถึงความไม่สัตย์ซื่อของท่านในแง่น้ ี พร้อมกับคาสอนของ
พระเยซูในเรื่ องความสาคัญของความสัตย์ซื่อ (เปรี ยบเทียบ. 12:9) เป็ นเหตุให้เปโตรที่จะ
จากลานบ้านไปเพื่อจะร้องไห้ดว้ ยความเสี ยใจอันขมขื่น
การบันทึ กของลู กาเกี่ ยวกับความล้มเหลวที่ น่าสังเวชของสาวกที่ โดดเด่ นนี้ นามาซึ่ งความสาคัญของการ
เตรี ยมตัวฝ่ ายวิญญาณที่เพียงพอสาหรับเวลาแห่ งการทดสอบ เหมือนกับผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนอื่นเ ลูกา
รวมเหตุการณ์น้ ีไว้เนื่องจากความสาคัญที่ไร้กาลเวลาสาหรับผูต้ ิดตามทุกคนของพระเยซู

2. การเยาะเย้ ยของพวกเขาทหาร 22:63-65 (เปรียบเทียบ มธ. 26:67-68; มก. 14:65)
เป็ นที่ ชัดเจนว่าการเยาะเย้ยนี้ เกิ ดขึ้ นระหว่างการปฏิ เสธของเปโตร และ ณ ตอนสิ้ นสุ ดของการไต่ สวน
พระเยซู ต่ อ หน้ า คายาฟาส บางที ลู ก าใส่ ม ัน ไว้ที่ ใ นการบรรยายของท่ า นในฐานะการเปลี่ ย นผ่ า น
เพื่ อ จะเปรี ย บเที ย บให้เ ห็ น ความแตกต่ า งระหว่า งความพยายามของเปโตรที่ จะหลี ก เลี่ ย งการทนทุ ก ข์
กับ การทนทุ ก ข์ข องพระเยซู มันแนะนาการบันทึ ก ของลู ก าเกี่ ย วกับ การไต่ ส วนพระเยซู ลู ก าเป็ นการ
บัน ทึ ก ที่ ย าวที่ สุ ด ของการบัน ทึ ก ของพระกิ ต ติ คุ ณ สั ม พัน ธ์ ซึ่ งน าเสนอพระเยซู ใ นฐานะมนุ ษ ย์แ ท้
ที่ทนทุกข์อย่างอยุติธรรม ณ เงื้อมมือของพวกผูก้ ล่าวหาของพระองค์
พวกที่ “ควบคุมพระเยซู ” เป็ นพวกผูน้ าทางศาสนา (ข้อ 52; เปรี ยบเทียบ มธ. 26:66-67; มก. 14:64-65) ลูกา
นาเสนอพระเยซู ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ บางที ท่ านรวมเหตุ ก ารณ์ น้ ี ไ ว้เพื่ อจะแสดงให้เห็ นว่า “ความ
ล้มเหลว” (การปฏิ เสธ) ของพระเยซู ที่จะพยากรณ์ ไม่ใ ช่ เนื่ องจากการไร้ ความสามารถ แต่เนื่ องจากการ
ตัด สิ น ใจของพระองค์ที่ จ ะสละชี วิ ต ของพระองค์เ ป็ นเครื่ อ งบู ช า การยอมรั บ เชิ ง รั บ ของพระเยซู ถึ ง
การปฏิบตั ิที่หยาบคายทั้งหมดนี้แสดงถึงสิ่ งเดียวกัน[1138]
3. การไต่ สวนพระเยซู ต่อหน้ าสภาแซนเฮดริน 22:66-71(เปรียบเทียบ มธ.27:1; มก.15:1ก)
ลูกาเป็ นผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณคนเดี ยวที่ ให้การบันทึ กถึ งสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้ น ณ การประชุ มที่ เป็ นทางการนี้ ของ
สภาแซนเฮดริ น มันตามหลังการสอบสวนที่ไม่เป็ นทางการตอนดึกโดยอันนาสและคายาฟาส การประชุ มนี้
เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ อย่างมากของเช้าวันศุกร์ ที่ 3 เมษยายน ค.ศ. 33.[1139]
“โดยพื้นฐานแล้ว ประเด็นที่เสี่ ยงเป็ นประเด็นเดี ยวกันอย่างที่ ได้แผ่ซ่านการนาเสนอของการเป็ น
ผูน้ าของยิวในพระกิ ตติ คุณที่ สาม ใครตี ความน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างถู กต้อง? ใครใช้สิทธิ
อานาจของพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม? ใครจะปกครองประชากรของพระเจ้า?”[1140]
22:66

สภาแซนเฮดริ นซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในฐานะ “สภาของพวกผูอ้ าวุโส” เป็ นศาลสู งของอิสราเอล ศาลนี้
สามารถปฏิ บ ตั ิ ก รณี ต่า งเที่ เกี่ ย วข้องกับ การโทษประหารที่ อาจเกิ ดขึ้ นเท่ า นั้นระหว่า ง
ตอนกลางวัน [1141] นี่ ดูเหมื อนจะเป็ นเหตุผลส าหรั บเวลาของการประชุ ม นี้ ทาไมมัน
ไม่ได้ถูกจัดขึ้นแต่เนิ่ นเระหว่างกลางคืน เป็ นที่ชดั เจนว่าสมาชิ กสภาแซนเฮดริ นต้องการ
ที่ จ ะส่ ง พระเยซู ไ ปหาปี ลาตส าหรั บ การไต่ ส วนอย่ า งเร็ ว เท่ า ที่ พ วกเขาสามารถท าได้
“อย่างถูกกฎหมาย” ตามปกติ แล้วสภาแซนเฮดริ นพบปะในอาคารหลังหนึ่ งที่อยู่ไม่ไกล
ทางด้า นตะวันตกของก าแพงทางตะวันตกของพระวิหาร[1142] แต่ พ วกนัก โบราณคดี
ยังไม่ได้สามารถที่จะระบุที่ไหนอย่างแท้จริ งได้

“การไต่ ส วนนนี้ ละเมิ ดกฎระเบี ย บทางกฎหมายของยิว มากมายที่ ไ ด้ใ ห้มาใน
แหล่งที่มาภายหลังต่างเ คือ การพบปะในตอนเช้าของเทศกาล การพบปะที่บา้ น
ของคายาฟาส การสอบสอนจาเลยโดยปราศจากทนายฝ่ ายจาเลย และการไปสู่ การ
ตัดสิ นในวันเดียวแทนที่สองวันที่ได้ถูกเรี ยกร้องสาหรับกรณี ประหาร”[1143]
22:67-68 สภาแซนเฮดริ นถามพระเยซู วา่ พระองค์กาลังอ้างถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์หรื อไม่ (เปรี ยบเทียบ
4:3, 9)
“จากการที่ได้ให้ความขัดแย้งที่มาก่อนในการบันทึกของลูกา นัน่ ก็ไม่สามารถเป็ น
ข้อสงสัย ณ การไต่สวนนี้ ถึงการระบุ ค วามผิดหรื อการไร้ ความผิดของพระเยซู
การไต่สวนนี้เป็ นความต่อเนื่องของความพยายามของผูน้ าชาวยิวที่จะขจัดพระเยซู
คาถามคือ พวกเขาสามารถนาอะไรไปยังปี ลาตได้?”[1144]
พระเยซู ตอบว่าพวกผูก้ ล่าวหาของพระองค์จะ “ไม่เชื่ อ” พระองค์ถา้ พระองค์บอกพวกเขา
หรื อพวกเขาจะไม่ “ตอบ” พระองค์ถ้าพระองค์ถามพวกเขา พระเยซู และพวกผูน้ าทาง
ศาสนาก่อนหน้านั้นได้มาสู่ ทางตันในการอภิปรายของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 20:1-8, 26,
40) ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าการอ้างหรื อการไม่อา้ งถึ งพระเมสสิ ยาห์ จะไร้ ประเด็น
เนื่ อ งจากว่า พวกผู ้ก ล่ า วหาของพระองค์จ ะเชื่ อ สิ่ ง ที่ พ วกเขาต้อ งการที่ จ ะเชื่ อ โดยไม่
ค านึ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ก ล่ า ว ยิ่ ง กว่า นั้น พวกเขามี แ นวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งจากที่ พ ระองค์ มี
เกี่ ยวกับสิ่ งที่ พ ระเมสสิ ย าห์ จะทา แท้จริ งแล้วพวกเขากาลังกล่ าวถึ ง ประเภทที่ แตกต่า ง
สองอย่างของบุคคลเมื่อพวกเขาอภิปราย “พระเมสสิ ยาห์”
22:69-70

พระเยซู ไม่ ไ ด้อ้า งถึ ง การเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ที่ นี่ แต่ พ ระองค์อ้า งถึ ง การเป็ น “บุ ตรมนุ ษ ย์”
พระองค์พ าดพิ ง ถึ ง การอภิ ป รายที่ พ ระองค์ไ ด้มี ก ับ ผูก้ ล่ า วหาบางคนของพระองค์ใ น
วัน พุ ธ (20:41-44) จากนั้น น้อ ยกว่า สองวัน ก่ อ นนั้น พระเยซู ไ ด้ถ ามพวกเขาเกี่ ย วกับ
อัตลัก ษณ์ ของ “บุ ตรของดาวิด ” ในสดุ ดี 110:1 พระองค์แสดงจากพระคัม ภี ร์ว่า บุ ตร
ของดาวิดคื อ พระเมสสิ ย าห์ ทรงเป็ นพระเจ้า ตอนนี้ พระเยซู อา้ งอิ ง ถึ ง ข้อเดี ย วกันและ
ยืนกรานว่า “บุ ตรมนุ ษย์” จะนั่ง ที่ “พระหัตถ์ขวา” ของพระเจ้า ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นไป
นี่ เ ป็ นการอ้า งถึ ง ความสั ม พันธ์ ที่ พิ เ ศษกับ พระเจ้า ที่ จดั ตั้ง การหมิ่ น ประมาท (ส าหรั บ
คนอื่ น เ) [1145] ยิ่ ง กว่ า นั้ น มัน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า พระเมสสิ ย าห์ จ ะไม่ ป กครองทัน ที
ชื่อเรี ยก “บุตรมนุษย์” เชื่ อมพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้ากับการเสด็จมาในอนาคตยังโลก
เพื่อจะปกครอง (ดนล. 7:13-14)

พระเยซูกาลังบ่งบอกว่าพระเมสสิ ยาห์ (“บุตรมนุษย์” คือ พระองค์เอง) จะกลับไปยังสวรรค์
และจากนั้นจะกลับมาภายหลังเพื่อจะปกครองในโลก (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:33; 5:31) ต่อ
สภาแซนเฮดริ น พระองค์ดูเหมื อนจะอ้างว่า พระองค์ ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า และ
พระเยซู ยอมรั บว่า พระองค์ ได้ อ้างอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ 9:20-22) พระองค์กล่ าวว่า
“ท่านพูด” (คากรี ก ฮู ไมส์ เลเกเท) ซึ่งเป็ นสานวนสาหรับ “ใช่แล้ว”[1146]
22:71

สภาแซนเฮดริ น ตระหนัก ถึ ง ถ้อ ยแถลงของพระเยซู ที่ จ ะเป็ นการอ้างที่ ชัด เจนถึ ง การเป็ น
พระบุตรของพระเจ้า นี่ เท่าเทียมกับการอ้างถึงการเป็ นพระเจ้า ดังนั้น ต่อพวกเขาแล้วมัน
ดูเหมือนเป็ นการหมิ่นประมาท ตอนนี้พวกเขามีเหตุผลเพียงพอที่จะเรี ยกร้องโทษประหาร
จากปี ลาต

การบันทึกของลูกายืนยันถึ งอัตลักษณ์ของพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ บุตรมนุ ษย์ และพระบุตรของ
พระเจ้า แต่แสดงถึ งพยานที่ไร้ ความกลัวของพระองค์ต่ออัตลักษณ์ ของพระองค์เองอีกด้วยโดยไม่คานึ งถึ ง
ผลลัพธ์ที่แน่ นอนบางอย่าง ดังนั้นผูเ้ ขี ยนอธิ บายว่าพระเยซู ทรงเป็ นใคร และนาเสนอการเป็ นพยานของ
พระองค์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่เป็ นปรปั กษ์ในฐานะต้นแบบสาหรับพวกสาวกที่จะทาตาม
4. การปรากฏครั้งแรกของพระเยซู ต่อหน้ าปี ลาต 23:1-7 (เปรียบเทียบ มธ. 27:2, 11-14;
มก. 15:1b-5; ยน. 18:28-38)
ตอนนี้ การไต่สวนพระเยซู ยา้ ยจากระยะของยิวไปสู่ ระยะของโรมัน[1147] มันไม่ได้ใช้เวลานานสาหรั บ
ปี ลาตที่จะระบุว่าพระเยซู ไร้ความผิดเกี่ ยวกับอาชกรรมใดเที่ควรแก่การตาย ณ เวลาเดี ยวกัน การบันทึก
ก็ยืนยันว่ามันยุ่งยากแค่ไหนสาหรับเขาที่จะตัดสิ นคนที่ไร้ ผิดนั้นผิด ตามปกติแล้วปี ลาตอาศัยอยู่ในเมือง
หลวงจังหวัดในซี ซารี ยา ณ เวลานั้นเขาอยู่ในเยรู ซาเล็มเนื่ องจากเทศกาลปั สกาซึ่ งดึ งดู ดฝูงชนใหญ่และ
ความไม่สงบที่เป็ นไปได้ไปยังเมืองนั้น
23:1-2

“ทั้งหมด” ที่ถูกกล่าวถึงคือสภาแซนเฮดริ น ลูกาเท่านั้นบันทึกการกล่าวหาที่เจาะจงของพวกเขา
ที่มีต่อพระเยซู พวกเขากล่าวหาพระองค์ถึงการนาพวกยิวให้หนั เหไปจากหน้าที่ของพวก
เขาที่มีต่อโรม (เปรี ยบเทียบ อพย. 5:4; 1 พกษ. 18:17; กจ. 13:6-8; 17:5-9) โดยไม่ตอ้ ง
สงสัยในการกล่าวหานี้ คือการกล่าวหาที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะเท็จ นี่ ไม่เป็ น
จริ ง ไม่ ใ ช่ พระเยซู ผู ้ น าประชาชนให้ ห ลงไป แต่ เ ป็ นผู ้ น าชาวยิ ว ที่ ยุ ย งผู ้ ค น
[1148] ประการที่ สอง พวกเขากล่ าวหาพระองค์ด้วยการสอนพวกยิวที่ จะไม่จ่าย “ภาษี ”
นี่ ไม่เป็ นจริ ง นี่ ไม่เป็ นจริ งเช่ นกัน (เปรี ยบเทียบ 20:25) ประการที่สาม พวกเขากล่าวหา
พระองค์ถึงการอ้างเป็ น “กษัตริ ย”์ กล่าวคือ พระเมสสิ ยาห์ของยิวหรื อ “พระคริ สต์” การ

กล่ าวหานี้ เป็ นจริ ง (เปรี ยบเทียบ 22:69-70) และมันเป็ นแค่ประเด็นที่ ซ่ ึ งปี ลาตแสดงถึ ง
ความสนใจ
23:3-4

มันดูเหมื อนแปลกที่ว่า จากการที่ได้รับรองถึ งการกล่าวยอมรับว่าพระเยซู ทรงเป็ น “กษัตริ ย ์
ของพวกยิว” ปี ลาตจะป่ าวประกาศว่าพระองค์ไร้ ความผิด การอธิ บายก็คือว่าลูกาไม่ได้
บันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างข้อ 3 และ 4 (เปรี ยบเทียบ ยน. 18:35-38) ในการ
สนทนานั้น ปี ลาตเรี ยนรู ้ว่าพระเยซู ไม่ได้อา้ งถึงการเป็ นกษัตริ ยใ์ นแง่ธรรมดา เขาสรุ ปว่า
พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ต้ งั การคุ ก คามต่ อเสถี ย รภาพทางการเมื องของผลประโยชน์ ของโรมใน
ปาเลสไตน์ ลู ก าเท่ า นั้ นบั น ทึ ก ค าตั ด สิ นอย่ า งทางการของปี ลาตที่ เ ขาได้ ใ ห้ แ ก่
สภาแซนเฮดริ น (เปรี ยบเทียบ ยน. 18:38; 19:4, 6) บางทีลูกาเลือกไม่บนั ทึกสิ่ งที่ยอห์น
บันทึ ก เพราะว่า ส าหรั บ ผูอ้ ่ า นของท่ า นนั้น การอ้างถึ งการเป็ นกษัต ริ ย ์ข องพวกยิว ก็ น่ า
หัวเราะ มันคงชัดเจนต่อพวกกรี กว่าพระเยซูไม่ได้ต้ งั การคุกคามต่อโรม
ในกิ จการของอัค รทู ตเช่ นเดี ย วกับ ในลู ก า ผูเ้ ขี ย นของเราบันทึ ก ค าตัดสิ นที่ ไ ร้ ค วามผิ ด
ของเจ้าหน้ารัฐบาลเมื่อตัดสิ นพิพากษาพวกผูน้ าของคริ สเตียน (เช่น กจ. 18:12-17; 19:3541; 25:23-27; 26:30-32) เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านต้องการที่จะทาให้ผอู ้ ่านของท่านแน่ ใจว่า
คริ สตศาสนาไม่ใช่การแสวงหาที่จะโค่นล้มจักรวรรดิ์โรมัน และนัน่ ไม่ใช่เป็ นปรปั กษ์ต่อ
เจ้าหน้าที่พลเรื อนของโรม

23:5-7

การคัดค้านที่ ต่อเนื่ องของสมาชิ ก สภาแซนเฮดริ นนาปี ลาตที่ จะส่ งพระเยซู “ไปหาเฮโรด”
สาหรั บการตรวจสอบ บางที เขาทาอย่างนี้ เพื่อจะทาให้พวกผูน้ าชาวยิวพอใจและทาให้
ตัวเขาเองพึงพอใจที่ ว่าเขาไม่ได้มองข้ามบางสิ่ งในกรณี ของพระเยซู ที่อาจคู่ควรกับการ
ลงโทษ บางทีเฮโรด แอนทิพาสมีหลักฐานเกี่ ยวกับกิจกรรมการจลาจลที่ถูกกล่าวหาของ
พระเยซูในกาลิลี เฮโรดมีความคุน้ เคยที่ยาวนานและเต็มที่กบั เรื่ องราวของชาวยิวมากกว่า
ปี ลาตมีและเขาเป็ นคนอาหรับ-ฮีบรู
เป็ นที่ ชดั เจนว่าเฮโรดอยู่ในเยรู ซาเล็มสาหรับเหตุ ผลเดี ยวกันที่ ปีลาตมี อย่างชัดเจนแล้ว
ความตั้งใจของปี ลาตไม่ใช่ที่จะส่ งพระเยซู ไปหาเฮโรดและดังนั้นก็ทาให้เขาเองผ่อนคลาย
จากความรั บผิดชอบของเขาเอง แต่เพื่อจะรักษาคาแนะนาของเฮโรดในคดี ข องพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 7, 11) อานาจศาลของเฮโรดอยู่ในกาลิ ลีและพวกผูน้ าชาวยิวอ้างว่า
พระเยซู ไ ด้ “ยุย งประชาชนให้ วุ่น วายและสั่ ง สอนไปทั่วยูเดี ย [คื อ ปาเลสไตน์ข องยิว
เปรี ยบเทียบ 4:44] ตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่”

“เฮโรดเป็ นผูว้ างแผนการที่เจ้าเล่ห์ เขาไม่โหดร้ายอย่างที่ปีลาตอาจโหดร้าย หรื อ
เห็นแก่เงินอย่างที่อนั นาสอาจเห็นแก่เงิน เขาอาจผิดปกติทางจิตใจ บิดาของเขาได้
ฆ่ามารดาของเขาและจากนั้นเรี ยกชื่ อของเธออย่างดังเทัว่ ทางเดิ นในราชวังเป็ น
หลายสัปดาห์ บรรพบุรุษของเขาได้แสดงถึงความสุ ดขีดของความทะเยอทะยาน
และความสุ ดขีดของความริ ษยาซึ่ งควบคู่ไปกับความกลัวเรื้ อรังเกี่ยวกับการข่มเหง
เฮโรดทุกคนได้เปลี่ยนความจงรักภักดีทางการเมืองอย่างที่กงั หันเปลี่ ยนทิศทาง
ไปตามสายลมที่แปรปรวน”[1149]
5. การปรากฏของพระเยซู ต่อหน้ าเฮโรด 23:8-12
ลูกาเท่านั้นบันทึกด้านนี้ ของการไต่สวนพระเยซู โดยคนโรมัน บางทีท่านทาอย่างนั้นเพราะว่าเฮโรด แอน
ทิพาสไม่พบพื้นฐานสาหรับการกล่าวโทษพระเยซู เช่ นกัน ดังนั้นลูกาอ้างพยานที่ เป็ นทางการทั้งสองถึ ง
การไร้ความผิดของพระเยซู สาหรับผลประโยชน์ของผูฟ้ ั งของท่าน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 19:15) พยานสอง
เสี ยงคงได้จดั ตั้งการแก้ต่างทางการปกป้ องที่มีพลังถึงการไร้ความผิดของพระเยซูกบั พวกกรี ก
23:8-9

ก่อนหน้านั้นลูกาได้อา้ งถึ งความสนใจของเฮโรดในการพบพระเยซู (9:9) ที่นี่ท่านอธิ บายว่า
ความสนใจของเขาในพระเยซู เป็ นแค่ในฐานะคนทาการอัศจรรย์ เขาไม่มีความสนใจใน
การพูดกับพระองค์ถึ ง เรื่ องราวฝ่ ายวิญญาณ อย่า งชัดเจนแล้ว มันเกี่ ย วกับ การอัศจรรย์
ของพระองค์น้ นั ที่เฮโรดถามพระเยซูที่นี่ เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ไม่ได้ตอบสนองเพราะว่า
เฮโรดได้ปฏิเสธ ความหมายโดยนัย ของการอัศจรรย์ของพระองค์กล่าวคือ ว่าพระเยซู มา
จากพระเจ้าพร้ อมกับข่าวสารที่มีสาหรับมนุ ษยชาติ เฮโรดได้ทาให้ความรู ้ สึกของเขาต่อ
พวกผูเ้ ผยพระวจนะนั้นชัดเจนโดยการตัดศี รษะของยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศมา พระเยซู ไม่ มี
อะไรที่จะกล่าวต่อใครคนหนึ่งอย่างเช่นคนนี้
“พระเยซู ไ ม่ ส ามารถถู ก ท าให้ ป ระทับ ใจได้ สิ่ ง ต่ า งเที่ พ ระองค์ รู้ เ กี่ ย วกับ
แอนทิพาสได้สลักพวกมันอย่างหนักแน่นไว้ในความคิดของพระองค์ กษัตริ ยน์ ้ ี
เป็ นผูส้ ังหารญาติของชาวนาซาเร็ ธคือยอห์น กษัตริ ยน์ ้ ี เป็ นคนขี้ขลาดผูไ้ ม่สามารถ
คงความจงรักภักดีต่อใครก็ตามได้ กษัตริ ยน์ ้ ี เป็ นผูล้ ่วงประเวณี ที่ได้ขโมยภรรยา
ของน้องชายของเขาเอง กษัตริ ยน์ ้ ี จะไม่ทาสิ่ งนี้ ในกรณี น้ ี ยกเว้นขอการแสดงถึ ง
อานาจ”[1150]
“เอ็คซู ซิอา [สิ ทธิ อานาจ] ของพระเยซูสาแดงออกมันเองในขอบเขตทางการเมือง
อี ก ด้วย สิ่ งนี้ ชัดเจนมากที่ สุดในลู กาซึ่ ง เป็ นพระกิ ตติ คุณเล่ มเดี ยวที่ บ นั ทึ กการ

บอกปั ด สองครั้ งของเฮโรด แอนทิ พ าสต่ อ อ านาจสิ ท ธิ์ ขาดทางการเมื อ งของ
พระเยซูในกาลิลี (ลก. 13:31-32; 23:6-12)”[1151]
“สาหรับผูอ้ ่านกรี ก-โรมัน อุปนิสัยของพระเยซูอาจได้ถูกมองว่าเป็ นการแสดงออก
ถึ งการควบคุ มตนเองที่น่ายกย่องบางที แม้กระทัง่ ความสู งส่ ง สาหรับผูอ้ ่านฉบับ
LXX ความเงี ยบของพระองค์เตือนให้นึกถึงผูร้ ับใช้ของพระยาเวห์ผซู้ ่ ึ งพระองค์
ถูกระบุวา่ เป็ น (อสย. 53:7)”[1152]
23:10-12 การกล่าวหาโดยพวกผูน้ าชาวยิว (เปรี ยบเทียบ 22:66) รวมกับการดูถูกที่เฮโรดต้องได้รู้สึก ณ
การบอกปั ดก็ส่งผลต่อการดูถูกและการเยาะเย้ยมากขึ้นสาหรับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ อสย.
53:7) การทาไม่ดีต่อนี้เปิ ดเผยถึงท่าทีแท้จริ งของเฮโรดต่อพระเยซู
เฮโรดใส่ “เสื้ อคลุม” ที่งดงาม (คากรี ก แลมพรอส เปรี ยบเทียบ กจ. 10:30; ยก. 2:2-3; วว.
15:6; 19:8) เหนื อพระเยซู ที่บ่งบอกถึงความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์ แต่เขา “ส่ งพระองค์
กลับไปหาปี ลาต” ในฐานะกษัตริ ยท์ ี่ตกเป็ นทาสของโรม นี่ อาจเป็ นหรื ออาจไม่ได้เป็ น
เสื้ อคลุมตัวเดียวกันที่พวกทหารของปี ลาตสวมให้พระเยซูหลังจากการโบยตีพระองค์ (มธ.
27:28; มก. 15:17; ยน. 19:2) บางทีมนั เป็ นการแตะต้องนี้ ที่ทาให้ปีลาตและเฮโรดรวมกัน
โดยเฉพาะ พวกเขาเป็ นอันธพาลสองคนผูซ้ ่ ึ งอย่า งน้อยแล้วสามารถเห็ นด้วยที่ จะทาให้
ผูแ้ สร้งทาขายหน้าต่อบัลลังก์ของยิว (เปรี ยบเทียบ กจ. 3:13-14; 4:25-28)
“อัยการได้สั่งการฆ่าชาวกาลิ ลี บางคนและเฮโรดในฐานะกษัตริ ยไ์ ด้โกรธเคื อง
การยื้อแย่งอานาจโดยคนโรมันและไร้ ความสามารถในเรื่ องราวนั้นยกเว้นที่ จะ
โกรธเคือง”[1153]
“ไม่มีการสื่ อสารระหว่างเขา [ปี ลาต] และเฮโรดตั้งแต่เวลาที่พวกทหารของปี ลาต
ได้ฆ่าพลเมืองของเฮโรดอย่างผิดพลาดในบริ เวณพระวิหาร”[1154]
“นี่ คือการเริ่ มต้นของการเคลื่ อนไหวทางสัมพันธภาพ! ก่อนปั ญหานี้ เกี่ ยวกับ
พระเยซูเกิดขึ้น เฮโรดและปี ลาตได้เป็ นศัตรู กนั ตอนนี้ พวกเขามาด้วยกันเพราะว่า
พวกเขาทั้งสองต่อต้านพระเยซู”[1155]
ลู ก าไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก ความคิ ด เห็ น ทางศาลใดเที่ เ ฮโรดอาจได้ส่ ง กลับ เพื่ อ ปี ลาตที่ นี่ แต่
ความหมายโดยนัยก็ชดั เจนว่าเขามองพระเยซู วา่ เป็ นคนหลอกลวงที่ไม่มีอนั ตราย ภายหลัง
ปี ลาตได้ป่าวประกาศคาตัดสิ นของเฮโรดต่อผูค้ น (ข้อ 15)

6. การปรากฏครั้งทีส่ องของพระเยซู ต่อหน้ าปี ลาต 23:13-25 (เปรียบเทียบ มธ. 27:15-26;
มก. 15:6-15; ยน. 18:39-19:16)
ความประทับใจทั้งหมดที่ลูกานาเสนอด้วยส่ วนนี้ของการบรรยายของท่านก็คือว่าการกล่าวโทษพระเยซู เป็ น
การล้อเลี ยนที่แย่มากของความยุติธรรม ปี ลาตกล่าวโทษคนที่ไร้ความผิด การตัดสิ นนี้ ดูเหมือนจะเลวร้าย
โดยเฉพาะเนื่ องจากเขาประกาศว่าคนมีความผิด (บารับบัส) ไม่มีความผิดอีกด้วย การตัดสิ นใจที่แนวแน่
ของพวกผูน้ าชาวยิวได้ชนะความตั้งใจที่อ่อนแอของเจ้าหน้าที่โรมัน
23:13-14 ปี ลาตป่ าวประกาศการตัดสิ นของเขาที่เขาได้ทาขึ้นหลังจากการได้รับความคิดเห็ นของเฮโรด
ปี ลาต “พบว่า” พระเยซู ไร้ ความผิดเกี่ ยวกับการกล่ าวหาถึ งการกบฎ เขาใช้คาศัพท์ทาง
กฎหมายที่เป็ นมาตรฐาน (เปรี ยบเทียบ กจ. 23:9; 26:31-32) อย่างไม่สงสัยแล้วเฮโรดตั้งใจ
ที่จะทาให้เรื่ องราวพักไว้ก่อน
การอ้างอิงของลูกาถึง “ประชาชน” (คากรี ก ลาออส ข้อ 13) นั้นสาคัญ ตลอดพระกิตติคุณ
ของท่าน ลูกาอ้างอิงถึ งประชาชน (ลาออส) อย่างที่แตกต่างจากฝูงชน (ออคลอส) คาแรก
อธิ บ ายถึ ง ประชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ ต่ อ ต้ า นพระเยซู อ ย่ า งที่ พ วกผู ้น าของพวกเขาต่ อ ต้ า น
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 27, 35; 24:19; กจ. 2:47) ประชาชนหลายคนจากกลุ่มนี้ เชื่ อในพระเยซู
ในอี กด้า นหนึ่ ง ฝูง ชนแสวงหาพระเยซู เพื่ อสิ่ งที่ พ วกเขาสามารถได้รับจากพระองค์ไ ด้
ในข้อเหล่านี้ ประชาชนผูเ้ ห็นอกเห็นใจหรื ออย่างน้อยเป็ นกลางต่อพระเยซู ได้ยินคาตัดสิ น
ของปี ลาตพร้อมกับสมาชิกสภาแซนเฮดริ นที่เป็ นปรปั กษ์[1156]
23:15

ปี ลาตป่ าวประกาศเช่นกันว่าการตัดสิ นของเฮโรดเห็นด้วยกับการตัดสิ นของเขาเอง เฮโรดเป็ น
ผูม้ ีสิทธิ อานาจอันเป็ นที่ประจักษ์ในเรื่ องราวของชาวยิว ผูซ้ ่ ึ งผูฟ้ ั งของปี ลาตบางทีนบั ถื อ
มากกว่าที่ พวกเขานับถื อปี ลาต เนื่ องจากว่าเฮโรดเป็ นคนอาหรั บ-ฮี บ รู ชายทั้งสองคน
เห็นด้วยว่าพระเยซู “ไม่ได้ทาผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตาย”

23:16

เป็ นที่ชดั เจนว่าปี ลาตลงโทษพระเยซู เพราะว่าพระองค์ได้ก่อปั ญหาแก่ปีลาตและในฐานะการ
ยินยอมต่อพวกผูน้ าชาวยิว สิ่ งนี้ชดั เจนในตัวบทกรี กมากกว่าในฉบับภาษาอังกฤษส่ วนมาก
ทั้งหลาย “ลงโทษ” คากรี ก (ไพดิวซาส) บางทีเป็ นรู ปแบบของคากริ ยาที่ขยายคากริ ยาหลัก
“ปล่ อยไป” (อะโพลูโซ) ลู ก านาเสนอปี ลาตว่า ต้องการที่ จะให้ก ารว่ากล่ าวเล็กน้อยแก่
พระเยซูจากนั้นก็ปล่อยพระองค์ไป
ความพึงพอใจของปี ลาตสาหรับการลงโทษที่ เบากว่าสาหรั บพระเยซู แทนที่ จะเป็ นการ
ปฏิ บตั ิต่อที่รุนแรงกว่าก็เป็ นหนึ่ งในข้อบ่งชี้ หลายอย่างในพระกิ ตติคุณของลูกาว่าผูเ้ ขียน

ต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะมองคริ สตศาสนาอย่างโปรดปราน ความปรารถนาของลูกา
เป็ นจริ ง ณ หลายที่ในกิจการของอัครทูตเช่นกัน “การเฆี่ยน” (คากรี ก ฟราเกลโลซาส มธ.
27:26; มก. 15:15) ที่พระเยซู ได้รับก่อนการตรึ งของพระองค์ก็รุนแรงกว่า “การเฆี่ยน” (คา
กรี ก ไพดิวซาส) ที่ปีลาตอ้างอิงถึงที่นี่ ปี ลาตไม่มีความตั้งใจของการตรึ งพระเยซู ณ จุดนี้
“ข้อเสนอแนะที่ ว่า พระเยซู ค วรได้รั บ การเฆี่ ย นก่ อนการถู ก ปล่ อยไปท าให้เรา
อยากรู ้ อ ยากเห็ น ถ้า พระองค์ ไ ร้ ค วามผิ ด พระองค์ ค วรได้ถู ก ปล่ อ ยไปโดย
ปราศจากความยุง่ ยากมากขึ้น แต่ในกฎหมายโรมัน การเฆี่ยนเบาเบางครั้งได้ถูก
ให้มาพร้อมกับคาเตือนที่เชื่อถือได้เพื่อว่าผูถ้ ูกกล่าวหาจะเอาใจใส่ มากขึ้นสาหรับ
อนาคต” [1157]
23:17

ต้นฉบับโบราณมากมายไม่มีขอ้ 17 บางทีผคู้ ดั ลอกที่ได้รับอิทธิ พลโดยมัทธิ ว 27:15 และหรื อ
มาระโก 15:6 ก็เพิ่มมันเข้ากับฉบับคัดลอกแรกเริ่ มทั้งหลายของพระกิตติคุณนี้
“มี ค วามคล้า ยคลึ งกันทางประวัติศ าสตร์ ต้ งั แต่ระยะเวลาที่ ต้ งั อยู่ในความโปรด
ปรานโดยทั่ว ไปของหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ข องการยกโทษของปั ส กา”
[1158]

23:18-19

ฉบับของลูกาเกี่ ยวกับการไต่สวนนี้ มีพวกผูน้ าชาวยิว และประชาชน (ข้อ 13) ปฏิ เสธสิ่ งที่
ยุติธรรมและเรี ยกร้อง “การปล่อย” ชายคนหนึ่งที่เป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับพระเยซู ปี ลาตได้
ป่ าวประกาศว่าพระเยซู ไร้ความผิดเกี่ ยวกับการกล่าวหาถึ งการนาการกบฎ แต่บารับบัสมี
ความผิดของอาชญากรรมนั้น พระเยซู ได้เดินทางไปทาการรักษาและฟื้ นฟูผคู ้ นสู่ ชีวิต แต่
บารั บ บัส ได้ฆ่ า พวกเขา การบรรยายนี้ แสดงถึ ง ความผิด ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องพวกยิ ว ในการ
เรี ยกร้องการตายของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:22-23; 8:33; 21:36) ประชาชนยอมให้
พวกผูน้ าของพวกเขาที่จะมีอิทธิพลต่อพวกเขาให้เรี ยกร้องการบิดเบือนความยุติธรรม
“พวกเขาอยากจะอยู่กบั คนบาปที่ โด่ งดังมากกว่าอยู่กบั ผูห้ นึ่ งที่ สามารถยกโทษ
บาปของพวกเขาได้”[1159]

23:20-23 ลูกาบันทึกอีกครั้ง (ข้อ 14, 16) ว่าปี ลาตต้องการที่จะ “ปล่อยพระเยซู ” แต่การร้องขอเหตุผลของ
เขานาไปสู่ การเรี ยกร้ องที่เพิ่มขึ้ นสาหรั บโทษประหารของพระเยซู เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ
มธ. 27:22; มก. 15:13) ตอนนี้พวกยิวเรี ยกร้องการตรึ งพระเยซู ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แย่ที่สุดของการ
ลงโทษทั้งหมดที่เป็ นไปได้ การร้องขอเหตุผลครั้งที่สามนาไปสู่ การเรี ยกร้องที่ดงั กว่าและ
หนักแน่นกว่าสาหรับการตรึ งพระเยซู เท่านั้น สุ ดท้าย “เสี ยงที่ดงั ” ของฝูงชน “เริ่ มต้นที่จะ

ชนะ” และปี ลาตก็ยอมต่อความบ้าคลัง่ ของพวกเขา ปี ลาตต้องการที่จะสงวนสันติภาพไว้
และ “ตาแหน่ งของเขา” ไว้ (คือ อานาจที่มอบหมายให้ และยศของเขาในรัฐบาลโรมัน )
มากกว่าเขาต้องการที่ จะส่ งเสริ มความยุติธรรม มันเป็ นความตั้งใจของประชาชนไม่ใช่
ปี ลาตที่ นาไปสู่ การตรึ งพระเยซู ณ จุดสู งสุ ดของความโกลาหลนี้ อะไรคือสิ่ งที่ ปรากฏ
ชัดเจนที่สุดในตัวบทนี้?
“การไร้ความผิดของพระเยซูไม่สามารถถูกเน้นอย่างหนักแน่นมากขึ้นได้”[1160]
“อย่างแท้จริ งแล้วมันเป็ นจริ งที่วา่ พวกยิวขู่กรรโชกปี ลาตไปสู่ การตัดสิ นประหาร
ชีวติ พระเยซู”[1161]
23:24-25 ปี ลาตยอมทาตาม “ความตั้งใจ” ของประชาชนอย่างสิ้ นเชิ ง สิ่ งนี้ อยูใ่ นความกลมกลืนเต็มที่กบั
พระประสงค์ของพระเจ้า (กจ. 2:23) แต่ลูกาไม่ได้อา้ งสิ่ งนั้นที่นี่ ที่นี่ท่านต้องการให้ผอู ้ ่าน
ของท่านที่ จะเห็ นความรั บผิดชอบของมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อการตายของพระเยซู โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความรับผิดชอบของพวกยิว
“มันไม่ใช่การกล่าวโทษแต่เป็ นการตัดสิ นประหารชีวติ ภายใต้ความกดดัน” [1162]
“บางที เราควรเพิ่ มว่าลู กาไม่ใ ช่ ต่อต้า นคนอาหรั บ-ฮี บ รู นับประสาอะไรกับ การ
จัดเตรี ยมเหตุผลสาหรับการต่อต้านคนอาหรับ-ฮีบรู ในสมัยของเราเอง ท่านกาลัง
กล่ า วถึ ง กลุ่ ม ที่ เจาะจงของประชาชนและคงเอาไว้ว่า พวกเขานามาซึ่ งการตาย
ของพระเยซู มันไม่ใช่ปีลาตหรื อพวกคนโรมันของเขาที่เรี ยกร้องการตรึ งพระเยซู
มันคือพวกหัวหน้าปุโรหิ ตชาวยิวและบรรดาผูต้ ิดตามของพวกเขา… ลูกาไม่ได้
บ่งชี้เชื้อชาติและผูอ้ ่านของท่านก็ไม่ควรเช่นกัน”[1163]
“ปี ลาตเป็ นบุคคลที่ซบั ซ้อน เขาพูดอย่างเปิ ดเผยว่าพระเยซูไร้ความผิด กระนั้นเขาก็ยอมให้พระองค์
ถูกเฆี่ ยนและได้ปรั บโทษพระองค์ถึงตาย เขาถามพระเยซู อย่างระมัดระวังและแม้กระทัง่ ตัวสั่น
ต่อคาตอบของพระองค์ แต่ความจริ งแห่ งพระวจนะไม่ได้สร้ างความแตกต่างในการตัดสิ นใจของ
เขา เขาต้องการจะเป็ นที่นิยมและไม่ใช่ ถูกต้อง เขาเป็ นห่ วงเกี่ ยวกับชื่ อเสี ยงมากกว่าคุ ณลักษณะ
ถ้าเฮโรดได้ทาให้เสี ยงของพระเจ้าเงียบไป จากนั้นปี ลาตก็ระงับเสี ยงของพระเจ้า เขามีโอกาสของ
เขาและได้สูญเสี ยมันไป”[1164]
ลูกากรุ ณาต่อปี ลาตมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนอื่ นเ ท่านเน้นถึ งการไร้ ความผิดของพระเยซู มากกว่า
ความผิดของปี ลาต บางทีท่านทาอย่างนี้ เพื่อว่าผูอ้ ่านชาวกรี กของท่านจะจดจ่อความสนใจของพวกเขาไปที่
พระเยซู มากกว่าปี ลาต ยิ่งกว่านั้น ในกิจการของอัครทูต ลูกาให้ภาพเชิ งบวกของผูป้ กครองชาวโรมันอย่าง

เป็ นจริ งเท่าที่ท่านสามารถให้ได้ เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านไม่ตอ้ งการให้งานเขียนของท่านที่จะทาให้พวกต่างชาติ
และพวกผูป้ กครองของพวกเขาบาดหมางกันโดยไม่จาเป็ น
“การบรรยายใน 23:13-25 ตั้งการเน้นที่ความรับผิดชอบของทั้งพวกผูน้ าและประชาชนสาหรับการ
ตายของพระเยซู”[1165]
ฉ. การตรึงพระเยซู 23:26-49
การบันทึกของลูกาเกี่ยวกับการตรึ งรวมถึงการพยากรณ์ถึงชะตาของเยรู ซาเล็ม (ข้อ 29-31) ซึ่งมีการเน้นมาก
ขึ้นตรงผูช้ ายที่มีประสบการณ์กบั การถูกตรึ งกับพระเยซู (ข้อ 39-43) และการรายงานน้อยลงที่ฝงู ชนเยาะเย้ย
พระเยซู มันถึงจุดสู งสุ ดด้วยคาอธิษฐานสุ ดท้ายของพระเยซูแห่งการวางใจในพระบิดาของพระองค์ (ข้อ 46)
และการตอบสนองต่างเของผูค้ นที่หลากหลายต่อการตายของพระองค์ (ข้อ 47-49)
“ในฉบับนี้ ของเรื่ องราว เราอาจเห็ นการเน้นที่ แนวทางที่ พระเยซู สิ้นพระชนม์ในฐานะผูต้ ายเพื่อ
ความเชื่อ ไร้ความผิดแห่งการกล่าวหาที่มีต่อพระองค์ การวางใจในพระเจ้าจนถึงที่สุดและการแน่ใจ
ถึงสถานที่ของพระองค์เองในเมืองบรมสุ ขเกษม ฉากทั้งหมดแก้ต่างการอ้างที่วา่ พระองค์ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า”[1166]
1. เหตุการณ์ ต่าง ๆบนเส้ นทางสู่ โกละโกธา 23:26-32
ลูกาละเว้นการอ้างอิงถึงการเยาะเย้ยและการเฆี่ยนพระเยซูของพวกทหารโรมัน (มธ. 27:27-30; มก. 15:1619) บางทีท่านต้องการที่จะเชื่ อมโยงการเรี ยกร้ องการตรึ งพระเยซู ของพวกยิวและการตรึ งเองอย่างใกล้ชิด
เท่าที่ท่านสามารถทาได้ การเรี ยบเรี ยงนี้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างเมีผลกระทบของการเน้นถึงการไร้ความผิด
ของพระเยซูและความผิดของบรรดาผูท้ ี่เรี ยกร้องการตรึ งของพระองค์
ตัวอย่างของซีโมนชาวไซรีน 23:26 (เปรียบเทียบ มธ. 27:32; มก. 15:21)
บางทีลูกาเลือกที่จะสอดใส่ เหตุการณ์ ที่ไม่สาคัญอย่างชัดเจนนี้ เพราะว่ามันจัดเตรี ยมตัวอย่างที่ดีของสาวก
ในอุดมคติ (เปรี ยบเทียบ มก. 15:21; รม. 16:13) พระเยซูได้สอนพวกสาวกของพระองค์ให้ละทิ้งทุกสิ่ ง
แบกกางเขนของพวกเขาและติดตามพระองค์ (9:23; 14:27) นั่นคือสิ่ งที่ “ซี โมน” ทาอย่างแท้จริ ง มัน
เกี่ ย วข้องกับ การสละแผนการส่ ว นตัวของเขา การสมาคมกับ พระเยซู ต่อสาธารณะในความขายหน้า
ของพระองค์และการติดตามย่างก้าวของพระองค์ในฐานะผูร้ ับใช้ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม เราแปลกใจว่า
ซี โมนอีกคนหนึ่งคือซี โมนเปโตรอยูท่ ี่ไหนผูไ้ ด้กล่าวยอมรับการอุทิศตนเช่นนั้นต่อพระเยซู?
“ไซรี น” เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดโรมันแห่ งไซเรนายกา (ลิบยา) ในอัฟราเหนื อ (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:10;
6:9) ตามปกติแล้วอาชญากรที่ถูกตัดสิ นให้ถูกตรึ งจะต้องแบกไม้ขวางขนาดใหญ่ของกางเขนของพวกเขา

เองไปยังสถานที่ของการตรึ งของพวกเขา [1167] อย่างชัดเจนแล้ว การเฆี่ยนที่รุนแรงของพระเยซู ทาให้มนั
เป็ นไปไม่ได้สาหรับพระองค์ที่จะแบกไม้ขวาง ของพระองค์ ตลอดเส้นทางสู่ สถานที่ตรึ ง
ชะตาของความผิดทีถ่ ูกทานายไว้ 23:27-31
ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนเดี ยวที่บนั ทึกเหตุการณ์น้ ี อย่างชัดเจนแล้วท่านทาอย่างนั้นเนื่ องจากชะตา
ของเยรู ซ าเล็ม เป็ นหนึ่ ง ในความสนใจที่ พิเศษของท่ าน ท่า นบันทึ กคาเตื อนมากมายที่ พ ระเยซู ไ ด้ใ ห้แก่
ประชาชนแห่ งเยรู ซาเล็ม (เปรี ยบเทียบ 11:49-51; 13:1-5, 34-35; 19:41-44; 21:20-24) ถ้าไร้ความผิด
พระเยซู ก็ ป ระสบกับ ชะตานั้นในฐานะการตรึ ง อะไรที่ พ วกยิวที่ ไ ด้ป ฏิ เ สธพระเมสสิ ย าห์ ข องพวกเขา
คาดหวัง?
23:27-28 ความสนใจของลูกาในความเป็ นห่วงของพระเยซูที่มีต่อ “ผูห้ ญิง” ก็ปรากฎอีกครั้ง พวกเธอกาลัง
เสี ย ใจต่ อ ชะตาของพระองค์ และอย่า งชัด เจนแล้ว เป็ นผูเ้ ห็ น อกเห็ น ใจแทนที่ จ ะเป็ น
ผูเ้ ยาะเย้ย (เปรี ยบเทียบ 7:32; 8:52; ศคย. 12:10-14) อย่างชัดเจนแล้ว พวกเธอเป็ นผูอ้ าศัย
ของเยรู ซ าเล็ม แทนที่ จะเป็ นผูห้ ญิ งจากกาลิ ลี ผูไ้ ด้ปรนนิ บตั ิ พ ระเยซู มาตลอด เนื่ องจาก
พระเยซู ก ล่ า วต่ อ พวกเธอว่ า “ธิ ด าทั้ง หลายแห่ ง เยรู ซ าเล็ ม เอ๋ ย ” นี่ เ ป็ นการระบุ ข อง
พันธสัญญาเดิ มส าหรั บผูอ้ าศัยแห่ งเยรู ซ าเล็ มที่ ถื อว่าพวกเขาเป็ นคนอิ ส ราเอลตามแบบ
ฉบับ (มีคา. 4:8; ศฟย. 3:14; และข้ออื่นเ) พระองค์กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะร้องไห้สงสาร
ชะตาของพวกเธอเองและชะตาของ “ลูกเ” ของพวกเธอมากกว่าชะตาของพระองค์ พวก
เธอก าลัง ร้ อ งไห้เ หนื อความอยุ ติธ รรมของการตายของชายคนหนึ่ ง แต่ พ ระองค์ก าลัง
เสี ยใจเหนือการทาลายที่กาลังมาของทั้งประเทศ
“ในหมวดพระกิ ตติ คุณ ไม่มีเหตุ การณ์ ของผูห้ ญิ งที่ เป็ นปฎิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์”
[1168]
23:29

ผูห้ ญิงชาวยิวถือว่าการเป็ นหมันเป็ นโชคไม่ดีและลูกเเป็ นพระพร (เปรี ยบเทียบ สดด. 127:3)
พระเยซู ป่าวประกาศว่าในอนาคตสิ่ งตรงกันข้ามจะเป็ นจริ ง พวกเขาจะเห็นลูกเของพวก
เขาทนทุ กข์และปรารถนาว่าพวกเขาไม่เคยเกิ ดมา บริ บทคือการอ้างอิงของพระเยซู จาก
โฮเชยา 10:8 ซึ่ งเป็ นพระคัมภีร์ตอนที่อธิ บายถึ งการนับถือรู ปเคารพของอิสราเลและการ
พิพากษาที่เป็ นผลตามมาของพระเจ้าถึ งอิ สราเอลสาหรับสิ่ งนั้น พระเยซู กาลังทานายถึ ง
การพิพากษาของพระเจ้าที่นี่
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บางทีผคู้ นจะเรี ยกหาให้ “ภูเขา” และ “เนินเขา” ที่จะ “ซ่ อน” พวกเขาไว้ (“ปกคลุมเราไว้!”) จาก
พระพิโรธของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฮชย. 10:8; วว. 6:15-16) บางทียุคเข็ญถูกกล่าวถึงใน

เนื้อหาของโฮเชยา บางทีการทาลายเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 70 เช่นเดียวกับการพิพากษาเหนือ
เยรู ซ าเล็ ม ในยุค เข็ ญถู ก กล่ า วถึ ง ที่ นี่ใ นถ้อยค าของพระเยซู การท าลายโดยพวกโรมัน
เป็ นแค่การลิ้มรสถึงการพิพากษาที่แย่กว่าที่ยงั คงเป็ นอนาคต
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เป็ นที่ชดั เจนว่านี่ เป็ นการกล่าวเชิ งสุ ภาษิตในสมัยของพระเยซู [1169] “ต้นไม้สด” แสดงถึ ง
สภาพที่ดีซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการอวยพรของพระเจ้า และต้นไม้ “แห้ง” แสดงถึ งสภาพที่แย่
ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการพิ พากษาของพระเจ้า ถ้าพระเจ้าอนุ ญาตให้พ ระเยซู ที่ ไร้ ความผิด
พินาศในช่ วงเวลาแห่ งการอวยพรของพระองค์ “อะไร” จะ “เกิ ดขึ้ น” กับเยรู ซาเล็มที่ มี
ความผิดเมื่อพระเจ้าพิพากษาพวกเขา?
“ข้อ 31 เป็ นวลี เชิ งสุ ภาษิตซึ่ งสามารถถูก ใช้ใ นการเชื่ อมโยงมากมาย ที่นี่มนั
หมายถึง ถ้าพวกเขาทาสิ่ งนี้กบั ใครคนหนึ่ งที่ไร้ความผิด สักวันหนึ่ งพวกเขาจะทา
อะไรกับบรรดาผูท้ ี่มีความผิดและผูส้ มควรต่อมัน?”[1170]
“ถ้าพวกโรมันปรับโทษผูห้ นึ่ งที่พวกเขายอมรับว่าไร้ความผิดนั้นถึ งตาย พวกเขา
จะทาอย่างไรในอนาคตกับบรรดาผูท้ ี่พวกเขาพบว่ามีความผิด?”[1171]

ถ้อยคาของพระเยซูเรี ยกร้องการกลับใจใหม่อีกครั้ง ยังคงมีเวลาสาหรับแต่ละบุคคล และประเทศ ที่จะเชื่อใน
พระองค์และหลี กหนี พระพิ โรธของพระเจ้า แต่การกี ดกั้นการกลับใจใหม่น้ นั แน่ นอนว่าการพิพากษาที่
รุ นแรงของพระเจ้าจะเกิดขึ้น เป็ นที่ชดั เจนว่าลูกาบันทึกถ้อยคาเหล่านี้ เนื่ องจากความสนใจของท่านในการ
หยิบยืน่ การเรี ยกสู่ ความรอดแก่ผอู ้ ่านของท่าน
ผู้ร้ายทีถ่ ูกตรึงกับพระเยซู 23:32
ข้อนี้จดั ตั้งสะพานการบรรยายที่เชื่อมการเดินทางของพระเยซูไปยังกางเขนกับการตรึ งของพระองค์ หนึ่งใน
หน้าที่ของมันดูเหมือนจะแนะนา “ผูร้ ้ายสองคน” ผูแ้ สดงลักษณะต่อมาในเรื่ องราว (ข้อ 33, 39-43) อย่าง
สาคัญมากขึ้ นนั้น มันเชื่ อมโยงพระเยซู กบั คนบาปที่ มีความผิด [1172] ยิ่งกว่านั้นการอ้างอิ งนี้ เพิ่มเข้ากับ
ความขายหน้า ของพระเยซู ที่ ลู ก าเน้น มี ข ้อ บ่ ง ชี้ หลายอย่า งที่ ลู ก าต้อ งการที่ จ ะชี้ ถึ ง ความขายหน้า ของ
พระเยซู ในส่ วนถัดไป ข้อสังเกตนี้ บ่งชี้ ถึงความสาเร็ จของการพยากรณ์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 22:37; อสย.
53:12).
2. การสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู 23:33-49
ส่ วนต่า งเของส่ วนนี้ ข องพระกิ ตติ คุ ณของลู ก าที่ พิเศษคื อค าอธิ ษ ฐานของพระเยซู ส าหรับพวกศัตรู ของ
พระองค์ (ข้อ 34) การสนทนากับผูร้ ้าย (ข้อ 39-43) และคาอธิ ษฐานของพระเยซู เกี่ยวกับการเสี ยสละตนเอง

ต่อพระบิดา (ข้อ 46) ดังนั้นลู กานาเสนอพระเยซู ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอดที่ยกโทษแม้กระทัง่ ในการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์
การเยาะเย้ ยการถูกตรึงของพระเยซู 23:33-38 (เปรียบเทียบ มธ. 27:33-43; มก. 15:22-32; ยน. 19:18-24)
23:33

ลูกาเท่านั้นเรี ยกสถานที่ต้ งั ของการตรึ งพระเยซู ว่า “สถานที่แห่ งหนึ่ งที่เรี ยกว่ากะโหลกศีรษะ”
(คากรี ก ครานิออน) แทนที่จะอ้างอิงชื่ออารเมคของมัน “โกละโกธา” และจากนั้นก็แปลมัน
อย่างไม่สงสัยแล้วนี่เป็ นการปรับตัวกับผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่าน อย่างชัดเจนแล้วชื่อของ
สถานที่ก็เหมาะสมกับโอกาส
“บางที ชื่ อ นี้ ถู ก น ามาจากข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่า นี่ เ ป็ นสถานที่ ที่ ผูค้ นได้ถู ก ฆ่ า ในการ
ประหารชี วิตต่ อสาธารณะแทนที่ จากลัก ษณะคล้ายกะโหลกศีรษะบนด้านข้าง
ของเนินเขาที่ซ่ ึงพระองค์ได้ถูกตรึ ง”[1173]
นอลแลนด์เชื่ อว่าตะปูตรึ งปลายแขนของพระเยซู แทนที่ มือของพระองค์[1174] ตาแหน่ ง
ตรงกลางของพระเยซู ท่ า มกลางชายที่ ถู ก ตรึ งสามคนเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องความเป็ น
ศูนย์กลางของพระองค์ในเหตุการณ์น้ นั และความใกล้ชิดของพระองค์กบั คนบาปทุกคน
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ในความตรงกันข้ามกับความเกลียดชังและการปฏิเสธที่แสดงออกในการตรึ ง (เปรี ยบเทียบ สดด.
22:6-8) พระเยซู แสดงถึ ง ความรั ก และการยกโทษส าหรั บพวกทหารที่ ไ ด้ตรึ งพระองค์
พระองค์อธิ ษฐานเพื่อพวกเขาซึ่ งตั้งการวิงวอนเพื่อความเมตตาของพระองค์ที่ความไม่รู้
ของพวกเขา แม้ว่า ณ เวลาเดี ยวกันพวกเขากาลังขโมยและพนันเพื่อเสื้ อผ้าของพระองค์
ในความสาเร็ จของการพยากรณ์ (สดด. 22:18) การผนวกของลูกาเกี่ ยวกับคาอธิ ษฐาน
ของพระเยซู เพื่อบรรดาผูป้ ระหารของพระองค์สอดคล้องกับการเน้นของท่านที่พระเยซู
ที่นาเสนอพระคุ ณและการยกโทษแก่ พวกคนบาป (เปรี ยบเทียบ 7:40-43; 19:10) ถ้า
พระเยซูได้มีบาปใดเของพระองค์เองที่จะสารภาพ นี่คงเป็ นเวลาที่จะทาอย่างนั้น พระองค์
ไม่มี ดังนั้นพระองค์อธิ ษฐานเพื่อคนอื่นเที่ เป็ นคนบาปแทน สเทเฟนทาตามแบบอย่าง
ที่ ดีข องพระเยซู ที่นี่เมื่ อภายหลังท่ านได้ตาย ณ เงื้ อมมื อของพวกผูข้ ่ม เหงของท่ าน (กจ.
7:60) ลู ก าอาจได้ต้องการให้ ผูอ้ ่ า นของท่ า นที่ จะเห็ น การกระท าของพระเยซู ใ นฐานะ
ต้นแบบที่ดีสาหรับพวกสาวก
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“ประชาชน (คากรี ก ลาออส) ชาวยิวยืนมองดูอยู่” ในความสาเร็ จแห่ งคาพยากรณ์ (สดด. 22:7)
บางทีลูกาเขียนว่า “แม้กระทัง่ พวกผูน้ าก็เยาะเย้ย” พระเยซู เนื่ องจากว่าจากผูค้ นทั้งหมด
นั้นพวกเขาควรได้เป็ นคนที่มีความเมตตาสงสารมากที่สุดต่อใครคนหนึ่ งในตาแหน่งของ

พระเยซู (เปรี ยบเทียบ สดด. 22:6-8) ตรงกันข้ามพวกเขาเยาะเย้ยการไร้ ความสามารถที่
ชัดเจนของพระองค์ พวกเขาอาจได้หมายถึง “ช่วยให้รอด” (คากรี ก เอสโซเซน) ในแง่ของ
การช่ วยให้พน้ ทางกายภาพ หรื อพวกเขาอาจได้หมายถึ งมันอย่างเหน็บแนมซึ่ งหมายถึงว่า
พระองค์ อ้ า ง ที่ จ ะช่ ว ยผูค้ นให้ ร อดในฝ่ ายวิ ญ ญาณ ความหมายทั้ง สองอาจได้อ ยู่ใ น
ความคิดของพวกเขา ชื่อเรี ยก “ผูท้ รงเลือกไว้ของพระเจ้า ” สะท้อนถึงสิ่ งที่พระเยซู อา้ งว่า
พระองค์ท รงเป็ นและสิ่ ง ที่ พ ระบิ ดาได้ย อมรั บ พระเยซู ที่ จะเป็ น ณ การจาแลงพระกาย
(9:35; เปรี ยบเทียบ อสย. 42:1; 1 ปต. 2:4)
“พระเยซู ที่ถูกตรึ งเป็ นเกณฑ์กาหนดค่าที่เปิ ดเผยถึงสิ่ งที่โลกเป็ นคือ ‘ประชาชนที่
ยืนดู’ ด้วยความไม่สนใจที่เฉื่ อยชา พวกผูป้ กครองผูต้ อ้ งการศาสนาแต่ปราศจาก
พระคริ สต์ที่ถูกตรึ งเพื่อบาปของพวกเขาก็เยาะเย้ย (มธ. 27:41); ผูร้ ้าย ‘เยาะเย้ย
พระองค์” (ข้อ 39) คือด่าว่าพระองค์; คนบาปที่มีสติอธิ ษฐาน (ข้อ 42); และคน
โลภนั่งลงต่อหน้ากางเขนและเล่ นเกมที่ เลวทรามของพวกเขา (มธ. 27:35-36)
กางเขนเป็ นการพิพากษาของโลกนี้ (ยน. 12:31)”[1175]
23:36-38 “พวกทหาร” โรมันเยาะเย้ยพระเยซูอีกด้วย การนาเสนอ “เหล้าองุ่นเปรี้ ยว” ของพวกเขาเป็ นการ
ผ่อนคลายการเยาะเย้ยสาหรับการทนทุกข์ของพระองค์ (สดด. 69:21; เปรี ยบเทียบ มธ.
27:34) ถ้าพวกเขาต้องการที่จะทาให้พระองค์ผอ่ นคลาย พวกเขาควรได้ให้บางสิ่ งที่ทาให้
สดชื่ นแทนที่ น่ารังเกี ยจ ถ้อยคาของพวกเขาแสดงออกถึ งการเยาะเย้ยที่มีต่อพระองค์อีก
ด้วยและสาหรั บชื่ อเรี ย กที่ถู ก จารึ ก ไว้ของพระองค์ที่ พ วกเขาได้ตรึ งไว้เหนื อศี รษะของ
พระองค์ตามคาสั่งของปี ลาต (ยน. 19:19-22)
บิ ช๊อบอ้างว่ากลุ่ มของผูห้ ญิ งที่ เมตตากรุ ณามักนาเหล้าองุ่ นที่ ผสมยาเล็กน้อยไปยังเหยื่อ
ของการตรึ งเพื่อลดความเจ็บปวดของพวกเขา [1176] มันอาจได้เป็ นเหล้าองุ่ นเปรี้ ยวนี้ ที่
พระเยซูปฏิเสธที่นี่
ความรอดของผู้ร้ายคนหนึ่ง 23:39-43
นี่ เป็ นอี กเหตุ การณ์ หนึ่ งที่ ลูกาเท่านั้นบันทึ ก มันสะท้อนถึ งความสนใจของท่านในผูค้ นที่ ขดั สนที่ได้รับ
ความรอดจากพระเยซู นี่ เป็ นหัวข้อที่เด่นเช่นนั้นในพระกิตติคุณของลูกาจนนักอรรถาธิ บายคนหนึ่ งสรุ ปว่า
เหตุ การณ์ น้ ี เป็ นแกนของการบรรยายของลูกาเกี่ ยวกับการตรึ ง [1177] ท่าทีของผูร้ ้ ายสองคนที่ถูกตรึ งกับ
พระเยซู เป็ นตัวแทนของท่าทีสองอย่างที่นาไปสู่ การกล่าวโทษและความรอด เหตุการณ์น้ ี เป็ นคาพยานอีก
อย่างหนึ่ งต่อการไร้ ความผิดของพระเยซู และมันนาเสนอพระองค์ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอดแม้กระทัง่
ขณะที่พระองค์กาลังสิ้ นพระชนม์
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“ผูร้ ้าย” (โจร, มธ. 27:38; มก. 15:27) คนแรกเข้าร่ วมการเยาะเย้ยของคนอื่นเที่อยูร่ อบกางเขน
โดยการบ่ ง บอกถึ ง การไร้ ค วามสามารถของพระเยซู ที่ จะ “ช่ วยพระองค์เองและเพื่ อ น
ผูท้ นทุกข์ของพระองค์ “ให้รอด” เขาถากถางเกี่ ยวกับพระเยซู อย่างขมขื่ น [1178] “การ
ละเมิด” ทางความพูดของเขาจัดตั้งการหมิ่นประมาท (คากรี ก เอบลาสเฟมิ) โดยเนื้ อแท้แล้ว
การหมิ่นประมาทเป็ นการไม่นบั ถือและการสบประมาทที่ไม่เคารพนับถือ เป็ นที่ชดั เจนว่า
ชายคนนี้ ไม่ ได้เชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ลูกาอาจได้ต้ งั ใจให้การกระทาของ
ผูร้ ้ า ยนี้ เป็ นค าเตื อ นต่ อผูอ้ ่ า นของท่ า นที่ จ ะไม่ ท าอย่า งเดี ย วกัน การปฏิ เสธที่ จ ะรั บ เอา
การอ้างของพระเยซูก็จดั ตั้งการหมิ่นประมาทพระองค์อย่างรุ นแรง
“เมื่อผูร้ ้ายสองคนได้ถูกแขวนข้างองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คนหนึ่ งก็ไม่ได้ดีไปกว่าอีกคน
หนึ่ ง....มันเป็ นพระคุ ณของพระเจ้าในกางเขนของพระคริ ส ต์เท่ านั้นที่สามารถ
เปลี่ ยนแปลงคนบาปที่ด่าว่าอย่างทันที ไปสู่ ท่าที ของความเชื่ อที่ ช่วยให้รอดและ
การกล่าวยอมรับ โจรที่กลับใจใหม่เริ่ มต้นที่จะเห็ น (1) ความยุติธรรมแห่ งการ
ลงโทษของเขาเอง (ข้อ 41); (2) คุณลักษณะที่ไร้บาปของพระคริ สต์ (ข้อ 41); (3)
ความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ (ข้อ 42); (4) พระคริ สต์ที่ทรงพระชนม์อยูไ่ กลพ้น
ความตาย (ข้อ 42); และ (5) แผ่นดินที่ไกลพ้นกางเขนพร้อมกับพระเยซู ในฐานะ
กษัตริ ยท์ ี่กาลังเสด็จมาของมัน (ข้อ 42)”[1179]

23:40-41 มัทธิ วและมาระโกเขียนว่าผูร้ ้ายทั้งสองคนได้เยาะเย้ยพระเยซู (มธ. 27:44; มก. 15:32) ลูกาจดจ่อ
ที่การกลับใจใหม่ของผูร้ ้ ายคนที่สอง ชายคนนี้ ได้ เชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสยาห์
(ข้อ 42) ดังนั้นเขาถื อว่าการประหมิ่นประมาทของคนร่ วมชาติของเขานั้นคู่ควรต่อการ
พิ พ ากษาของพระเจ้า เหนื อ การกล่ า วโทษของมนุ ษ ย์ เขายอมรั บ ความผิ ด ของเขาเอง
(เปรี ยบเทียบ 18:13-14) และไม่ได้พยายามที่จะแก้ตวั การกระทาของเขา เขาไปไกลกว่านั้น
และแม้กระทัง่ แก้ต่างการไร้ความผิดของพระเยซู
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การร้องขอของเขาให้พระเยซู “ระลึกถึง” เขาเป็ นการเรี ยกหาความรอด เขาไม่ได้อา้ งสิ่ งใดที่
ควรค่าต่อความเมตตาของพระเยซู แต่เพียงแค่ขอพระคุณโดยไม่คานึ งถึ งความผิดของเขา
การวิงวอนของเขาคาดหวังว่าพระเยซู จะมีชีวิตอยู่ (เป็ นขึ้นมาจากตายใช่ ไหม?) และที่ว่า
พระองค์จะเสด็จกลับมา ทาให้คนชอบธรรมที่ต ายไปเป็ นขึ้ นและสถาปนาแผ่นดิ นของ
พระองค์ในโลก มุมมองของชายนั้นเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ก็คือว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
ไม่ ใ ช่ แ ค่ ผูช้ ่ วยกู้ท างการเมื อ งในปั จจุ บ ัน เป็ นที่ ชัด เจนว่า ชายคนนี้ ได้ยิน ค าสอนของ
พระเยซูเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า

“… ผูร้ ้ายคนที่สองเป็ นบุคคลที่รับเอาที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิ งกับผูค้ นที่ไม่รับเอา
ที่กาลังเรี ยกร้องให้พระเยซูที่จะช่วยพระองค์เองให้รอด. …
“ผูร้ ้ ายนี้ เป็ นบุคคลสุ ดท้ายที่หันไปหาพระเยซู เพื่อการช่ วยเหลื อระหว่างพันธกิ จ
ของพระเยซู ยิ่งกว่านั้นเขาเป็ นบุ คคลหนึ่ งที่เข้าใจและยอมรับเส้นทางที่พระเยซู
ต้องดาเนิ นตามเพื่อจะบรรลุ จุดประสงค์ของพระเจ้า ผ่านทางความตายสู่ การขึ้ น
ครองบัลลังก์ ณ พระหัตถ์ขวาของพระเจ้า”[1180]
“เหมือนกับบุคคลที่ถูกทาให้ไม่มีความสาคัญคนอื่นเในพระกิตติคุณที่สาม ผูร้ ้าย
คนที่ ส องซึ่ งเป็ นคนนอกทางศาสนาและสัง คม จากนั้นก็ ใช้ค วามเข้า ใจถ่ องแท้
ที่น่าประหลาดใจสู่ สถานะและอัตลักษณ์ของพระเยซู”[1181]
“มันโดดเด่ นแค่ ไ หนในค ากล่ า วสามประการดัง ต่อไปนี้ ที่ว่า องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า
ปรากฎในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ ปุโรหิ ตและกษัตริ ย ์ ในฐานะ ผู้เผยพระวจนะ ต่อ
เหล่าบุตรี แห่งเยรู ซาเล็มในฐานะ ปุโรหิ ต ก็วิงวอนเพื่อการยกโทษในฐานะกษัตริ ย์
ได้รับการยอมรับโดยโจรที่สานึกผิดและการตอบคาอธิษฐานของเขา” [1182]
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โจรที่ สานึ กผิดได้รับจากพระเยซู มากกว่าที่ เขาได้คาดหวังไว้ อย่างที่ มนั เป็ นจริ งอยู่เสมอใน
ความรอด พระเยซู แนะนาพระสัญญาที่จริ งจังของพระองค์กบั การรับรองถึ งความใช้ได้
ของมัน โจรนี้ ไม่จาเป็ นต้องรอแผ่นดิ นของพระเจ้าเพื่อจะอยู่กบั พระเยซู เขาจะอยู่กบั
พระองค์ “ในเมื องบรมสุ ขเกษม” สถานที่ แห่ ง วิญญาณชอบธรรมที่ จากไป วันนั้นเมื่ อ
ทั้งสองได้ตายไป พวกผูเ้ ยาะเย้ยได้ทา้ ทายให้พระเยซู ที่ช่วยพวกเขาให้รอด (ข้อ 39) และ
ตอนนี้พระเยซูกาลังทาเพื่อโจรคนนี้
ตามปกติ แล้วการแปลฉบับภาษาอังกฤษทั้ง หลายมี เครื่ อ งหมายจุ ล ภาคหลัง “เราบอก
ความจริ งกับท่านว่า” อย่างไรก็ตาม นักตีความบางคนไม่ใส่ เครื่ องหมายจุ ลภาคไว้ที่นนั่
แต่หลัง “วันนี้ ” การแปลเช่นนั้นก็อนุ ญาตสาหรับความเป็ นไปได้ที่ว่าผูร้ ้ายนั้นจะไม่ไปยัง
เมืองบรมสุ ขเกษมทันทีหลังจากเขาตายไป: “เราบอกความจริ งกับท่านในวันนี้ ท่านจะอยู่
กับเราในเมื องบรมสุ ขเกษม” การแปลนี้ ดึงดู ดต่อผูส้ นับสนุ นหลักคาสอนเท็จเกี่ ยวกับที่
ที่ ค นตายไปสู่ เพื่อการล้างบาปและการนอนหลับของวิญญาณ[1183] ตัวบทกรี ก ดั้งเดิ ม
ไม่ มี เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนใดเ การแปลตามปกติ พ ร้ อมกับ เครื่ อ งจุ ล ภาคที่ ต ามหลัง
“ท่าน” นั้นถูกต้อง วลี “เราบอกความจริ งกับท่านว่า” ปรากฎมากกว่า 75 ครั้งในหมวด
พระกิ ตติ คุณ และมันถู กตามหลังด้วยถ้อยแถลงที่ สาคัญอยู่เสมอ ยิ่งกว่านั้น ตัวบทกรี ก
ใส่ ค าที่ แปลว่า “วัน นี้ ” (เซมารอน) ข้า งหน้า ในส่ ว นที่ เ หลื อของการตอบของพระเยซู

(“วันนี้ ท่า นจะอยู่ก ับเราในเมื องบรมสุ ข เกษม”) ซึ่ งการวางตาแหน่ ง บ่ง บอกถึ งการเน้น
คาว่า “วันนี้ ” พระเยซู ต้องการให้ผูร้ ้ า ยนั้นที่ จะเข้าใจว่า เมื่ อเขาตายไป เขาจะเข้าไปใน
เมืองบรมสุ ขเกษม ทันที
“เมืองบรมสุ ขเกษม” และ “อกของอับราฮัม” (16:22-26) เป็ นสถานที่เดียวกัน คาว่า “เมือง
บรมสุ ขเกษม” มายังภาษาอังกฤษจากภาษากรี กแต่ด้ งั เดิมแล้วมาจากคาเปอร์ เซี ย มันอธิ บาย
ถึ ง สวนที่ ส วยงามหรื อ อุ ท ยานที่ เบิ ก บานใจอย่า งเช่ นสวนเอเดน (ปฐก. 2:8) ในเชิ ง
สัญลักษณ์น้ นั มันเป็ นสัญลักษณ์ของความสุ ขอันล้นพ้นในอนาคต (เปรี ยบเทียบ อสย. 51:3;
วว. 2:7) โดยเนื้ อแท้แล้ว เมื องบรมสุ ขเกษมที่ รอผูเ้ ชื่ ออยู่ในอนาคตนั้น คล้ ายสวรรค์
เพราะว่าพระเจ้าทรงอยูท่ ี่นนั่ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 12:4) พระเยซูนาเสนอการสามัคคีธรรม
กับพระองค์เองในฐานะส่ วนที่ดีที่สุดของความรอดอย่างที่มนั เป็ น
“… พระเยซู กระทาในฐานะพระเมสสิ ยาห์ผมู ้ ีสิทธิ์ ของกษัตริ ยท์ ี่จะเปิ ดประตูแห่ ง
เมืองบรมสุ ขเกษมแก่บรรดาผูท้ ี่เข้าไปสู่ การสามัคคีธรรมกับพระองค์”[1184]
“เมื่อกษัตริ ยเ์ ปอร์ เซี ยต้องการที่จะให้เกี ยรติ ที่พิเศษอย่างมากแก่หนึ่ งในพลเมือง
ของเขา เขาก็ทาให้เขาเป็ นเพื่อนของสวนและเขาได้ถูกเลื อกที่จะเดิ นในสวนนั้น
กับกษัตริ ย ์ มันเป็ นมากกว่าความเป็ นอมตะที่พระเยซู สัญญาแก่ผรู ้ ้ ายที่สานึ กผิด
พระองค์สั ญญาแก่ เขาถึ ง สถานที่ ที่ ได้รับ เกี รยติ ข องเพื่ อนของสวนในลานของ
สวรรค์”[1185]
เมื่อพระเยซูทนทุกข์บนกางเขน พระองค์ก็ประสบกับการแยกจากพระบิดา ซึ่ งเป็ นการตาย
ฝ่ ายวิญญาณจากการที่ได้ตายทางกายภาพ ร่ างกายของพระองค์ได้ไปยังหลุมฝังศพสาหรับ
ส่ วนของสามวัน วิญญาณของพระองค์ได้ไปยัง “เมืองบรมสุ ขเกษม” กล่าวคือ ไปยังการ
ทรงสถิตของพระบิดา ที่ที่วิญญาณของคนตายที่ชอบธรรมอยู่จนกระทัง่ การรวมกันใหม่
ของพวกเขากับ ร่ า งกายของพวกเขา ณ การเป็ นขึ้ นจากตายของพวกเขา เมื่ อพระเยซู
เป็ นขึ้ น พระบิ ด าก็ ร วมวิ ญ ญาณของพระองค์ก ับ ร่ า งกายที่ เ ป็ นอมตะของพระองค์อี ก
ในตอนนั้น
หลักข้อเชื่ อของอัครทูตกล่ าวว่าเมื่ อพระเยซู ตายไป พระองค์ได้ยงั นรก เป็ นที่ชัดเจนว่า
แนวคิ ดนี้ เริ่ มต้นขึ้ นเพราะว่าพระเยซู กล่ าวว่าพระองค์จะใช้เวลาสามวันและสามคื นใน
ท้องแผ่นดิ นเมื่อพระองค์ตายไป (มธ. 12:40) พวกคนโบราณมอง “ชี โอล” (คาศัพท์ของ
พันธสัญญาเดิม) และ “เฮเดส” (คาศัพท์ของพันธสัญญาใหม่) ว่าอยู่ในท้องแผ่นดิ น หรื อ
อย่างน้อยอยูภ่ ายใต้ผิวของแผ่นดิน เป็ นที่ชดั เจนว่า บรรดาผูก้ าหนดของหลักข้อเชื่ อของ

อัครทูตต้องการที่จะแยกแยะจุดหมายชัว่ คราวของวิญญาณของพระเยซู (คือส่ วนที่ไม่เป็ น
วัตถุ ) ในหลุ มฝั งศพจากจุดหมายชั่วคราวของร่ างกายของพระองค์ (คือ ส่ วนที่ เป็ นวัตถุ )
ในนรก
ไม่ มี ข ้อ ความตามพระคัม ภี ร์ที่ ชัด เจนที่ ว่า วิญญาณของพระเยซู ไ ปยัง นรกหลัง จากการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ พระคัมภีร์ตอนต่างเที่บางครั้งถูกอ้างเพื่อจะสนับสนุ นมุมมอง
นี้ นอกเหนื อจากมัทธิ ว 12:40 ก็รวมถึงกิจการของอัครทูต 2:27 (เปรี ยบเทียบ สดด. 16:811); อฟ.4:7-10; และ 1 ปต. 3:18-20, แต่ขา้ พเจ้าไม่เชื่ อว่าพระคัมภีร์ตอนเหล่านั้น ก็
สนับ สนุ นมัน ในทางตรงกันข้า ม ที่ นี่ พ ระเยซู ยืนยันว่า วิญญาณของพระองค์จะไปยัง
“เมืองบรมสุ ขเกษม” (คือพระพักตร์ ของพระเจ้า) เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ (เปรี ยบเทียบ 2
คร. 12:4)
“ประเด็นก็คือว่าหลักข้อเชื่ อนั้นจัดตั้งสิ่ งที่พระคริ สต์ทนทุกข์ในสายตาของมนุ ษย์
และจากนั้นก็กล่าวอย่างเหมาะเจาะเกี่ยวกับการพิพากษาที่มองไม่เห็นและไม่เป็ น
ที่เข้าใจนั้น พระองค์เผชิญในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่ อที่เราจะรู ้วา่ ไม่เพียงแค่
ร่ างกายของพระคริ สต์ได้ถูกมอบในฐานะค่าไถ่ ของการไถ่ของเราเท่านั้น แต่ว่า
พระองค์จ่า ยราคาที่ ม ากกว่า และยอดเยี่ย มกว่า ในการทนทุ ก ข์ใ นวิญ ญาณของ
พระองค์คือการทรมานที่แย่มากของคนที่ถูกกล่าวโทษและถูกทอดทิง้ ”[1186]
จงสั ง เกตอี ก ว่า พระเยซู สั ญ ญาแก่ ผูร้ ้ า ยนั้น ว่า เขาจะไปยัง เมื อ งบรมสุ ข เกษมเนื่ อ งจาก
ความเชื่ อ ของเขาในพระเยซู นี่ เ ป็ นหนึ่ งในตัว อย่ า งที่ ชั ด เจนที่ สุ ด ในพระคัม ภี ร์
ว่า ความรอดไม่ ใ ช่ รางวัล ส าหรั บ งานที่ เป็ นคุ ณงามความดี แต่ เป็ นของขวัญจากพระเจ้า
(อฟ. 2:8-9) ผูร้ ้ายนั้นไม่จาเป็ นที่จะต้องทาสิ่ งใดก็ตามมากขึ้นเพื่อจะมีคุณสมบัติสาหรับ
สวรรค์ ที่จริ ง เขาไม่ สามารถทาอะไรได้ อีกแล้ ว ผูค้ นที่เชื่ อว่างานบางอย่างจาเป็ นสาหรับ
ความรอดนั้นตามปกติแล้วก็อธิ บายถึงเหตุการณ์น้ ี ของความรอดว่าเป็ นข้อยกเว้นต่อกฎนั้น
อย่างไรก็ตาม มันสอดคล้องกับคาสอนของพระคัมภีร์ในที่อื่นเว่าความรอดมายังบุคคล
หนึ่งในการตอบสนองต่อความเชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริ สต์เท่านั้น
“โจรคนหนึ่ งได้รับความรอด เพื่อว่าไม่มีใครจาเป็ นที่จะต้องหมดหวัง แต่แค่คน
เดียวเท่านั้นเพื่อว่าไม่มีใครที่จะทาโดยพลการ”[1187]
การเสี ยสละตนเองของพระเยซู แด่ พระเจ้ า 23:44-49 (เปรียบเทียบ มธ. 27:45-56; มก. 15:33-41; ยน.
19:28-30)

ลูการวมสามสิ่ งในใจกลางของฉากเกี่ยวกับความตายคือ ท่านให้หลักฐานสองอย่างเกี่ ยวกับความไม่โปรด
ปรานของพระเจ้าที่มีกบั ผูค้ นสาหรับการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์ ท่านบันทึกคาอธิ ษฐานของพระเยซู
เกี่ยวกับการวางใจในพระบิดา และท่านบันทึกการตอบสนองทันทีต่อการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู
23:44-45 ลูกาเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ที่ผิดปกติสองเหตุการณ์เพื่อจะแสดงถึงความไม่โปรดปรานของพระเจ้า
ที่มีกบั มนุ ษยชาติสาหรับการปฏิ เสธพระบุตรของพระองค์ [1188] ชัว่ โมงที่ “หก” และที่
“เก้า”คือเวลาเที่ ยงและบ่ายสามโมงตามลาดับ “ความมืด” ที่ทาให้ “ดวงอาทิตย์” มืดมัว
แสดงถึ ง การพิ พากษาที่ ทาให้ความสว่างที่ เป็ นประโยชน์ แห่ งโฉมหน้าของพระเจ้า นั้น
มืดมัว (เปรี ยบเทียบ อสย. 5:30; 60:2; ยอล. 2:30-31; อมส. 5:18, 20; ศฟย. 1:14-18; ลก.
22:53; กจ. 2:20; 2 ปต. 2:17; วว. 6:12-17) เป็ นที่ชดั เจนว่านี่ เป็ นปรากฎการณ์ทางท้องถิ่น
แทนที่จะเป็ นสากล มันไม่สามารถมีสุริยุปราคาได้ เนื่ องจากว่าปั สกาปรากฎ ณ ดวงจันทร์
เต็มดวง อย่างไรก็ ตาม มันมี หลักฐานบางอย่างที่ ว่าความมื ดปกคลุ มส่ วนอื่ นเของโลก
อันเป็ นที่รู้จกั ณ เวลานี้[1189]
ลูกาย้ายการทาให้ “ม่านในพระวิหาร” ขาดในการบันทึกของท่าน ส่ วนมัทธิ วและมาระโก
ใส่ ม ัน ไว้ห ลัง จากการสิ้ น พระชนม์ ข องพระเยซู ใ นฐานะผลลัพ ธ์ ข องเหตุ ก ารณ์ น้ ั น
เหตุการณ์ น้ ี เป็ นสัญลักษณ์ของการเปิ ดทางไปสู่ พระพักตร์ ของพระเจ้าที่การสิ้ นพระชนม์
ของพระเยซู ส่งผลกระทบในพระกิ ตติคุณเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ในลูกาผูอ้ ่านก็เห็ นมัน
ในฐานะเครื่ องหมายแห่ งพระพิโรธของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันดูเหมือนที่จะเป็ น
ตัวแทนของการพิพากษาของพระเจ้าเหนื อลัทธิ ยิวสาหรับการปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์ มัน
เป็ นลางบอกเหตุถึงการพิพากษาที่มาเหนือเยรู ซาเล็มที่พระเยซูได้ทานายไว้
“ลู ก าพรรณนาถึ งการขาดของม่ านในพระวิหารในฐานะสัญลักษณ์ ของการถู ก
ทาลายของโลกทางสัญลักษณ์ ที่ล้อมรอบและออกจากพระวิหารที่ ลบล้างความ
เป็ นศูนย์กลางของพระวิหารใเการเตรี ยมสาหรับภารกิ จที่เคลื่ อนที่หนี ศูนย์กลาง
แห่ งบรรดาผูต้ ิดตามของพระเยซู ไม่ใช่ ไปยัง เยรู ซาเล็ม แต่ จาก มันและ ไปยัง
‘ที่สุดปลายแผ่นดินโลก’ (กจ. 1:8)”[1190]
23:46

ถัดไปลูกาบันทึกการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู และคาอธิ ษฐานสุ ดท้ายของพระเยซู ต่อพระบิดา
ของพระองค์ก่อนหน้าสิ่ งนั้น

ถ้ อยคาของพระเยซู บนกางเขน
มัทธิว มาระ ลูกา
โก
“พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขา”

23:34

“วันนี้ท่านจะอยูก่ บั เราในเมืองบรมสุ ขเกษม”

23:43

“หญิงเอ๋ ย นี่คือบุตรของท่าน” และ “นี่คือมารดาของท่าน”
“พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทาไมพระองค์ทรง
ทอดทิ้งข้าพระองค์เสี ย?”

ยอห์ น

19:2627
27:46 15:34

“เรากระหายน้ า”

19:28

“สาเร็ จแล้ว”

19:30

“ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ใน
พระหัตถ์ของพระองค์”

27:50

23:46

ในคาอธิ ษฐานนี้ พระเยซู ถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็ นเครื่ องบูชาสาหรับบาปของโลก
พระเยซู สละชี วิตของพระองค์อย่างสมัครใจ ไม่มีใครเอามันไปจากพระองค์ (ยน. 10:1518; เปรี ยบเทียบ ยน. 15:13) ถ้อยคาของพระองค์คล้ายกับถ้อยคาเหล่านั้นที่พวกยิวหลาย
คนใช้ใ นการอธิ ษ ฐานก่ อ นที่ พ วกเขาเข้า นอนในตอนกลางคื น (เปรี ย บเที ย บ สดด.
31:5).[1191] ถ้อ ยค าเหล่ า นั้น แสดงออกถึ ง ความเชื่ อ ของพระเยซู ใ นพระเจ้า เช่ น เดี ย ว
กับการอุทิศตนของพระองค์ต่อพระองค์
“มีกี่พนั คนที่หนุ นหมอนเหนื อถ้อยคาเหล่านั้นเมื่อไปพักผ่อน! ถ้อยคาเหล่านั้น
เป็ นถ้อยคาสุ ดท้ายของโพลีคาร์ บ เบอร์ นาร์ ด [แห่ งแคลร์ โว] ฮัสส์ ลูเธอร์ และ
เมลางธัน และถ้อยคาเหล่านั้นอาจเป็ นเพลงกล่ อมที่ เหมาะสมที่สุดและนุ่ มนวล
ที่สุดต่อเรา”[1192]

พลังที่พระเยซู ร้องออกมา (“ด้วยเสี ยงดัง”) แสดงให้เห็ นถึงความเข้มแข็งทางร่ างกายของ
พระองค์แต่ที่สาคัญกว่าคือความสาคัญแห่ งการป่ าวประกาศของพระองค์ พระเยซู ควบคุม
สถานการณ์ต่างเของพระองค์จนถึงบั้นปลายแห่งชีวติ ของพระองค์อย่างสิ ทธิ์ ขาด
“พระเยซู สิ้นพระชนม์ดว้ ยการตะโกนแห่ งชัยชนะบนริ มฝี ปากของพระองค์. …
พระองค์ก ล่ าวมันเหมื อนผูพ้ ิ ชิตที่ ได้รับชัย ชนะในการสู ้ รบครั้ งสุ ดท้ายกับศัตรู
เหมือนผูห้ นึ่งที่ได้นางานที่ยงิ่ ใหญ่ไปสู่ การสรุ ปสู งสุ ดของมัน”[1193]
อย่างที่พระเจ้าหยุดพักหลังจากหกวันแห่ งการงานในการทรงสร้ าง (ปฐก. 2:1-3) ดังนั้น
พระเยซู ก็หยุดพักหลังจากหกชัว่ โมงแห่ งการงานบนกางเขนที่ซ่ ึ งพระองค์ได้ทาการทรง
สร้างใหม่ (2 คร. 5:17).[1194]
23:47-49

“นายร้ อย” ผูม้ ี ความรับผิดชอบสาหรับการดาเนิ นการตรึ งก็เพิ่มคาพยานของเขากับคนอื่ นเ
ผูต้ ระหนัก ถึ งการไร้ ความผิดของพระเยซู คาพยานของเขาจัดตั้งการสรรเสริ ญพระเจ้า
เพราะว่ า มัน สอดคล้ อ งกับ การประเมิ น ของพระเจ้า เกี่ ย วกับ พระบุ ต รของพระองค์
[1195] “การสรรเสริ ญพระเจ้า” เป็ นปฏิ กิริยาต่ออานาจและความเมตตาของพระเจ้าที่ลูกา
มักบันทึกในพระกิตติคุณนี้ (2:20; และข้ออื่นเ) ปฏิกิริยาของคนทัว่ ไป (คากรี ก ออคลอย
กลุ่ มผสมผสาน) คือที่จะตี “หน้าอก (อก) ของพวกเขา” ด้วยมือของพวกเขาในรู ปแบบ
พื้นฐานทางตะวันออกโบราณ สิ่ งนี้ เป็ นสัญลักษณ์ ของความเสี ยใจของพวกเขา ณ ความ
หายนะแห่ ง การตรึ งของพระเยซู (เปรี ยบเที ยบ 18:13) “คนรู้ จกั ” ของพระเยซู รวมทั้ง
ผูห้ ญิงหลายคนก็ยืนอยู่ “แต่ไกล” มองดู การอ้างอิงถึง “ผูห้ ญิงเหล่านี้ ” เตรี ยมบุคคลหนึ่ ง
สาหรับเหตุการณ์ต่างเดังต่อไปนี้ ความหมายโดยนัยก็คือว่าพวกเขาเช่นกันก็ประหลาดใจ
ณ ความหายนะนั้นแต่ยนื อยูห่ ่างออกไป (เปรี ยบเทียบ สดด. 38:11)
ปฏิ กิริย าเหล่ า นี้ ยืนยันว่าพระเยซู ไ ด้สิ้ นพระชนม์ในฐานะมนุ ษย์แท้ พระองค์ไ ม่ ใช่ ผูท้ ี่
ยิ่งใหญ่กว่ามนุ ษย์ที่ดูเหมือนตายไปเท่านั้น จงสังเกตอีกว่าลูกานาเสนอพยานเหล่ านี้ ใน
ลาดับที่มาก่อนจากกางเขน (ข้อ 46) ผลกระทบคือที่จะนาผูอ้ ่านถอยหลังจากจุดศูนย์กลาง
ของประวัติศาสตร์ของโลกทีละน้อย

ลูกาเน้นถึงการไร้ความผิดของพระเยซูในหลายแนวทางที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นเไม่ได้เน้น ท่านบันทึก
ว่าปี ลาตป่ าวประกาศว่าพระองค์ไร้ความผิดสี่ ครั้ง (ข้อ 4, 14, 15, 22) ยิง่ กว่านั้นท่านบันทึกคาพยานของ
เฮโรดที่มีต่อการไร้ความผิดของพระเยซู (ข้อ 15) ท่านเปรี ยบเทียบให้เห็ นความแตกต่างระหว่างการไร้
ความผิดของพระเยซู กบั ความผิดของบารับบัส (ข้อ 25) ท่านบันทึกคาพยานของโจรต่อการไร้ ความผิด
ของพระเยซู (ข้อ 41) ท่านรวมการกล่าวยอมรับของนายน้อยถึงการไร้ความผิดของพระเยซู อีกด้วย (ข้อ 47)

สุ ดท้ายท่านบันทึ กปฏิ กิริยาของฝูงชนซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าพวกเขาหลายคนเชื่ อว่าพระองค์น้ นั ไร้ ความผิด
(ข้อ 48) อย่างชัดเจนแล้วลู กาต้องการโน้มน้าวผูอ้ ่านของท่านว่าพระเยซู สิ้นพระชนม์ในฐานะมนุ ษย์ที่
“ไร้ความผิด” ไม่ใช่ในฐานะคนบาปที่มีความผิด
ช. การฝังพระศพของพระเยซู 23:50-56 (เปรียบเทียบ มธ. 27:57-66; มก. 15:42-47; ยน.19:31-42)
ส่ วนนี้ เป็ นการเปลี่ยนผ่านเป็ นหลักที่เชื่ อมเรื่ องราวของการสิ้ นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซู
มันยืนยันถึงความเป็ นจริ งแห่ งการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู อย่างไรก็ตาม ลูการวมข้อมูลเกี่ยวกับ “โยเซฟ
ชาวอาริ มาเธีย” (บางทีรามาห์ รามาธาอิม) มากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นเซึ่ งเปิ ดเผยถึงความปรารถนา
ของท่านที่จะแจ้งผูอ้ ่านของท่านว่าไม่ใช่ผนู ้ าชาวยิวทุกคนที่ต่อต้านพระเยซู
“ที่ นี่ ณ ตอนปลายแห่ งชี วิตของพระเยซู เราก็พบการระลึ กถึ งการเริ่ มต้น (บทที่ 1-2) พร้ อมกับ
ความสัตย์ซื่อของชาวยิวในการสาแดงเต็มที่”[1196]
23:50-52 ลูกานาเสนอ “โยเซฟ” ในฐานะ “สมาชิกสภา” (แซนเฮดริ น)” ผูเ้ ป็ นผูเ้ ชื่ อในพระเยซู (“ที่คอย
แผ่นดิ นของพระเจ้า”) ลู กาไม่ได้เน้นถึ งความมัง่ คัง่ ของโยเซฟ (มธ. 27:57) แต่เน้นถึ ง
ความศรัทธาของเขา (เปรี ยบเทียบ 2:25-38) นี่ เป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งว่าพระเยซู น้ นั ไร้
ความผิด แม้กระทัง่ หนึ่ งในสมาชิ กสภาแซนเฮดริ นเชื่ อในพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่าโยเซฟ
ขาดหายไปเมื่อสภาแซนเฮดริ นออกเสี ยงที่จะกล่าวโทษพระเยซู เนื่ องจากว่าการออกเสี ยง
ของพวกเขานั้นเป็ นเอกฉันท์ (22:70; มก. 14:64)
ไม่ ใ ช่ พ วกผูน้ าของอิ ส ราเอลทุ ก คนที่ ต่อต้า นพระเยซู ข้อสั ง เกตนี้ คงได้หนุ นใจผูอ้ ่ า น
ดั้งเดิ มของลูกาที่ จะมองคริ สตศาสนาอย่างโปรดปราน ยิ่งกว่านั้นมันคงได้ช่วยพวกเขา
ตระหนัก ว่า มัน เป็ นไปได้ที่ จ ะเชื่ อ ในพระเยซู แ ละกระนั้น ก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของกลุ่ ม ที่
ปฏิเสธพระองค์ การร้องขอ “พระศพ” ของพระเยซู ของโยเซฟบ่งบอกถึงความตั้งใจของ
เขาที่จะให้การฝังศพที่เหมาะสมและถวายเกียรติแด่พระเยซู[1197]
“อย่า งเช่ น ณ การบัง เกิ ดของพระองค์ และ ณ การสิ้ นพระชนม์ข องพระองค์
เช่ นกัน สิ่ งที่ดีที่สุดของความศรัทธาของชาวยิวแสดงตัวมันเองที่ไวต่อความเป็ น
ไปได้ที่วา่ ในพระเยซูน้ นั พระเจ้าทาการ”[1198]
23:53-54

การปฏิ บตั ิที่ระมัดระวังและที่ น่านับถื อของโยเซฟที่มีต่อพระศพของพระเยซู สะท้อนถึ งการ
ที่เขารู ้ สึกเกี่ ยวกับพระองค์อย่างไร (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:9) ลูกาลงวันที่การกระทา
ของเขาเมื่อบ่ายวันศุกร์ “วันจัดเตรี ยม (คากรี ก พาราสคิ วเอ)” เป็ นวันก่อน “วันสะบาโต”

ซึ่ งเริ่ มต้น ณ ดวงอาทิตย์ตกในวันศุกร์ การอธิ บายของลูกานั้นมีประโยชน์สาหรับผูอ้ ่าน
ที่ไม่ใช่ชาวยิว
23:55-56 การอ้างอิงนี้ถึง “พวกผูห้ ญิง” คาดหวังเรื่ องราวของการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู เมื่อพวกเธอ
ไปยังอุ โมงค์ในเช้าวันอาทิตย์ พวกเธอไม่ได้ไปอุโมงค์ที่ผิด ก่ อนหน้านั้นพวกเธอได้อยู่
ที่ นั่นและได้เห็ นพระศพของพระเยซู ในมัน (“ทั้งเห็ นว่า เขาวางพระศพของพระองค์ไ ว้
อย่า งไรด้วย”) พวกเธอ “จัดแจงเครื่ องหอมกับ น้ า มันหอม” สาหรั บการกลับไปเยี่ย ม
ของพวกเธอในวันอาทิตย์เพื่อจะถวายเกียรติพระเยซูมากขึ้น การอ้างอิงของลูกาถึงการผ่าน
ไปของ “วันสะบาโต” พร้ อมกับไม่มีกิจกรรมของสาวก “พวกเขาก็หยุดพักตามบัญญัติ”
ยืนยันการทานายของพระเยซู ที่ ว่าพระองค์จะอยู่ในอุโมงค์สามวัน (18:33; เปรี ยบเทียบ
24:7) ยิ่ ง กว่า นั้นมัน แสดงให้เห็ นว่า บรรดาผูต้ ิ ดตามของพระเยซู ถื อรั ก ษาวัน สะบาโต
ในฐานะคนอิสราเอลที่เชื่อฟัง (อพย. 20:10)
ซ. การเป็ นขึน้ จากตายของพระเยซู 24:1-12 (เปรียบเทียบ มธ. 28:1-8; มก. 16:1-8; ยน. 20:1-10)
การบันทึกของลูกาเกี่ยวกับเหตุการณ์ ต่างเที่ตามหลังการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู เน้นถึ งความเป็ นจริ ง
ของเหตุ ก ารณ์ น้ ัน และปฏิ กิ ริ ย าของพวกพยานที่ มี ต่ อ มัน คนเหล่ า นี้ ทั้ง หมดรู ้ สึ ก หดหู่ เ นื่ อ งจากการ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซู แต่เมื่อพวกเขาเรี ยนรู ้ ถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ พวกเขาก็ชื่นชมยินดี
และสรรเสริ ญพระเจ้า ดัง นั้นพระธรรมนี้ ส รุ ป อย่างที่ ม นั เริ่ ม ต้นคื อ ด้วยความยินดี และการชื่ นชมยินดี
เนื่องจากการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับความรอดของมนุษยชาติ (เปรี ยบเทียบ บทที่ 1-2)
“ลูก า 24 และกิ จการของอัครทู ต ซึ่ งคาบเกี่ ย วกันบางส่ วนก็ เชื่ อมการเปลี่ ย นผ่า นที่ สาคัญจาก
เรื่ องราวของพระเยซูกบั เรื่ องราวของพวกพยานของพระองค์ ความเป็ นห่วงของผูบ้ รรยายที่จะสร้าง
การเชื่ อมที่หนักแน่ นซึ่ งรวมเรื่ องราวเข้าด้วยกันแทนที่จะอนุ ญาตให้มนั ที่จะแยกเป็ นสองเรื่ องก็ถูก
แสดงให้เห็ นโดยจานวนของเนื้ อหาในบทเหล่ านี้ ซ่ ึ งไม่ว่าทบทวนสิ่ งที่ ได้เกิ ดขึ้ นแล้วหรื อแสดง
ก่อนถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้น”[1199]
24:1

วันเสาร์ เป็ นวันแห่ งการพัก แต่เมื่อวันอาทิตย์มาถึงพวกผูห้ ญิงก็กระทาการ[1200] ลูการะบุการ
มาถึ ง ที่ อุ โมงค์ข องพวกเธอตั้ง แต่ “เช้ามื ด [มาก]” เช้า ตรู่ มี ก ารแสดงความหมายเชิ ง
สัญลักษณ์ ที่ชัดเจน “วัน” นี้ จะส่ งสัญญาณถึ งการเริ่ มต้นของบางสิ่ ง ที่ ใหม่ อย่างสิ้ นเชิ ง
วันใหม่ในประวัติศาสตร์ ของมนุ ษย์ พวกเธอนา “เครื่ องหอมกับน้ ามันหอม” (23:56) ไป
เพื่อจะชโลมพระศพของพระเยซู พวกเธอเป็ นพวกแรกที่จะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจาก
ตายเนื่ อ งจากการอุ ทิ ศ ตนของพวกเธอที่ มี ต่ อ พระเยซู เ คลื่ อ นพวกเธอที่ จ ะติ ด ตามผล

สถานการณ์ ข องพระองค์ แบบอย่างของพวกเธอได้ท ้าทายบรรดาผูเ้ ชื่ อตั้งแต่ เวลานั้น
ที่จะเลียนแบบความรักของพวกเธอที่มีต่อพระผูช้ ่วยให้รอด
24:2-3

ลู กาจดจ่อที่ การขาดหายไปของ “พระศพ” ของพระเยซู มากกว่าการกลิ้ งของ “ก้อนหิ น” ที่
ประทับ ตราอุ โมงค์น้ ัน ผูเ้ ขี ย นพระกิ ตติ คุ ณ ทั้ง สี่ อ้า งอิ ง ถึ ง การกลิ้ ง ของก้อ นหิ น บางที
เนื่ อ งจากคุ ณ ค่ า ทางการปกป้ องความเชื่ อ ของมัน มัน ไม่ ใ ช่ แ ค่ วิ ญ ญาณของพระเยซู
ที่ได้จากไป แต่พระศพของพระองค์อีกด้วย ลูกาเปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
สิ่ งที่ พวกผูห้ ญิงพบคือ “ก้อนหิ นกลิ้งออกจากปากอุโมงค์” กับสิ่ งที่ พวกเธอไม่ได้พบคื อ
“พระศพ” ชื่อเรี ยก “พระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ก็ใหม่ในลูกา มันบ่งชี้ ถึงสถานะใหม่ของ
พระคริ สต์ที่เป็ นขึ้น คริ สเตียนเริ่ มแรกมักใช้ชื่อเรี ยกนี้ (กจ. 1:21; 4:33; 8:16)

24:4-5ก

ลู กาเท่านั้นอ้างอิ งว่ามี ทูตสวรรค์ “สององค์” บางทีพระเจ้าส่ งทูตสวรรค์สององค์มาเพื่อจะ
โน้มน้าวพวกผูห้ ญิงว่าพระเยซู ได้เป็ นขึ้นอย่างแท้จริ ง (ฉธบ. 17:6; 19:15; เปรี ยบเทียบ ลก.
2:25-38; 24:48; กจ. 1:8, 22; 2:32; 3:15; 5:32; และข้ออื่นเ) พวกเขาปรากฎเป็ น “มนุษย์”
แต่พวกเขาเป็ นทูตสวรรค์ (ข้อ 23; มธ. 28:5) อย่างที่อย่างไม่สงสัยแล้วเครื่ องนุ่ งห่ ม
(คากรี ก แอสทราบเทาส์ เปรี ยบเทียบ 9:29; มธ. 28:3; กจ. 1:10) ที่ “แพรวพราว” บ่งบอก
แก่ พ วกผูห้ ญิ ง เทนนี่ แปลค ากรี กนี้ “แพรวพราวเหมื อนฟ้ าแลบ” [1201] พวกผูห้ ญิ ง
ตอบสนองต่อ “ชาย” เหล่านี้วา่ เป็ นผูส้ ่ งสารของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:12, 29; 2:9; 9:34)

24:5ข-7

ถ้อยคาของพวกทูตสวรรค์เน้นถึ งข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู ทรง พระชนม์ อยู่ มันไม่เหมาะสม
ที่จะมองหาบุคคลที่ “มีชีวติ อยู”่ ในอุโมงค์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:24) จากนั้นพวกทูตสวรรค์
ป่ าวประกาศอย่างเรี ยบง่ายว่าพระเยซู ได้ “เป็ นขึ้น” จากตายแล้ว และพวกเขาย้ าเตือนพวก
ผูห้ ญิงถึ งคาพยากรณ์ ของพระเยซู ที่ว่าพระองค์จะเป็ นขึ้นหลังจากสามวัน (9:22, 43-45;
18:31-33) ลูกาได้เขียนว่าความหมายของการทานายของพระยซู น้ นั ยากเกิ นกว่าจะเข้าใจ
ได้ต่อพวกสาวกเมื่อพระองค์ได้ให้มนั (18:34; เปรี ยบเทียบ 24:16) อย่างไรก็ตาม ตอนนี้
ผูส้ ่ ง สารของพระเจ้า ท าให้ม นั ชัดเจน จงสังเกตการเกิ ดขึ้ นอี ก ของความจาเป็ นของ
พระเจ้าที่อยูเ่ บื้องหลังการสิ้ นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซู ในข้อ 7 ที่บ่งชี้
โดยคาว่า “ต้อง” (คากรี ก ดาย เปรี ยบเทียบ 2:49; 4:43; 13:33; 17:25; 19:5, 22; 22:37;
24:25-27, 44-46; กจ. 2:23-24).[1202]

24:8-9

ตอนนี้ พวกผูห้ ญิง “ระลึกถึง” การทานายที่พวกเขาได้ยินแต่ไม่ได้เข้าใจ การเป็ นขึ้นจากตายได้
เริ่ มต้นที่ จะอธิ บายหลายสิ่ งที่ พระเยซู ได้ส อนพวกสาวกของพระองค์ก่อนหน้านั้น (กจ.
11:16) จากนั้น พวกผูห้ ญิ ง “กลับ ...ไปหาสาวกสิ บ เอ็ดคน” และคนอื่ นเ ด้ว ยข่ า วของ
พวกเธอ พวกทูตสวรรค์ได้เป็ นพยานของการเป็ นขึ้นจากตายแก่ พวกผูห้ ญิ ง และตอนนี้

พวกผูห้ ญิงเป็ นพยาน (“รายงานสิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมด”) แก่ “ส่ วนที่เหลื อทั้งหมด” ของพวก
สาวก ตามลาดับแล้วพวกเขาจะเป็ นพยานของมันแก่ที่สุดปลายแผ่นดิ นโลก (กจ. 1:8)
บางทีลูกาต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะสังเกตการเริ่ มต้นของภารกิจของคริ สเตียนที่นี่
24:10-11 ตอนนี้ลูกาแนะนาอัตลักษณ์ของพยานที่เป็ นผูห้ ญิงเหล่านี้ผซู ้ ่ ึ งชื่อของพวกเธอนั้นเป็ นที่ชดั เจนว่า
ท่านได้ละเว้นก่อนหน้านั้นเพื่อจะจดจ่อความสนใจไปที่การเป็ นขึ้นจากตายเอง
พวกผู้หญิงทีเ่ ยีย่ มอุโมงค์ ในเช้ าวันอีสเตอร์
มัทธิว 28:1

มาระโก 16:1

ลูกา 24:10

มารี ยช์ าวมักดาลา มารี ยช์ าวมักดาลา

มารี ยช์ าวมักดาลา

ยอห์ น 20:1
มารี ยช์ าวมักดาลา

มารี ยอ์ ีกคนหนึ่ง มารี ยม์ ารดาของยากอบ มารี ยม์ ารดาของยากอบ
นางสะโลเม
โยอันนา และ
ผูห้ ญิงคนอื่นเ
“สะโลเม” (ไม่ได้ถูกอ้างอิ งถึ งที่นี่ในลูกา) เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นมารดาของบุ ตรของเศเบดี
(คือ ยากอบและยอห์น มธ. 27:56) น้องสาวของมารดาของพระเยซู (ยน. 19:25) “โยอันนา”
เป็ นภรรยาของคู ซาซึ่ งเป็ นหัวหน้ากรมวังของเฮโรดและเป็ นหนึ่ งในเพื่อนเดิ นทางของ
พระเยซูในกาลิลี (8:3)
ส่ วนที่เหลื อของพวกสาวก “จะไม่เชื่ อ” ว่าพระเยซู ทรงพระชนม์อยู่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12,
22-24) พวกอัค รทู ต เป็ นผูไ้ ม่ เ ชื่ อ กลุ่ ม แรกในการเป็ นขึ้ น จากตาย นี่ ก็ น่ า ประหลาดใจ
เนื่ องจากว่าพระเยซู ไ ด้ทานายถึ ง การเป็ นขึ้ นจากตายของพระองค์ และพวกเขาได้เห็ น
พระองค์ทาให้คนตายเป็ นขึ้นอย่างน้อยสามคน (เปรี ยบเทียบ 7:11-17; 8:49-56; ยน. 11:3844)! อย่างไรก็ตาม ความลังเลใจของพวกเขาที่จะเชื่ อเป็ นข้อโต้แย้งที่หนักแน่ นสาหรั บ
การเป็ นขึ้นจากตาย พวกเขารู ้วา่ พระเยซู ได้สิ้นพระชนม์และถูกวางไว้ในอุโมงค์ พวกเขา
ไม่ ไ ด้ค าดหวัง ถึ ง การเป็ นขึ้ นจากตาย ดัง นั้น พวกเขาแทบจะไม่ เ คยฝั น เกี่ ย วกับ มัน เลย

บางที ลู กาเรี ยกสาวกเหล่ านี้ ว่า “อัครทูต ” เพราะว่า นั่นคื อสิ่ งที่ พระเยซู ต้ งั ใจให้พ วกเขา
เป็ นกล่าวคือ ผูส้ ่ งสารพร้อมกับข่าวสาร อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่พร้อมที่จะไป
24:12

ต้นฉบับโบราณบางฉบับละเว้นข้อนี้ แต่หลักฐานก็ดีที่ว่ามันเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระกิ ตติ คุณ
ดั้ง เดิ ม ของลู ก า ลู ก ารายงานว่า เปโตร “วิ่ง ไปที่ อุโ มงค์” เพื่ อตรวจดู เรื่ องราวของพวก
ผูห้ ญิง ท่านไม่ได้อา้ งอิงถึงสาวกอีกคนหนึ่ งที่ไปกับเปโตร (ยน. 20:6-7) บางทีเพราะว่า
ลูกาถื อว่าเปโตรเป็ นผูน้ าของพวกสาวกในพระกิ ตติ คุณของท่าน (เปรี ยบเทียบ 5:1-11)
ท่า นเช่ นกันพบว่า มันว่า งเปล่ าจากพระศพของพระเยซู แค่แถบ “ผ้าป่ าน” ที่ ซ่ ึ งโยเซฟ
ชาวอาริ มาเธียได้พนั หุ ม้ พระศพของพระเยซูไว้ที่คงอยู่
ปฏิ กิริยาของเปโตรของการกลับ “ไปยังบ้านของท่าน” (คือสถานที่พกั ) อาจบ่งชี้ ว่าท่าน
ไม่ได้เข้าใจสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้น ถ้าท่านได้เข้าใจ บางทีท่านคงได้กลับไปหาสาวกคนอื่นเซึ่ ง
ทึกทักเอาว่าไม่ใช่ท้ งั หมดที่อยูใ่ นบ้านหลังเดียวกัน ลูกาใช้คากรี ก ธอมาซอน (“ประหลาด
ใจ” หรื อ “งงงวย”) เพื่อแสดงออกถึ งการขาดความเข้าใจของท่าน ท่านยังไม่ได้เชื่ อหรื อ
ไม่ได้ไม่เชื่อว่าพระเยซูได้เป็ นขึ้น “เปโตร” เป็ นพยานที่สองของลูกาต่อการเป็ นขึ้นจากตาย
ตามหลังพวกผูห้ ญิง
ฌ. การปรากฏหลังจากการเป็ นขึน้ จากตายของพระเยซู 24:13-49

ลูการวมการปรากฏหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายสองครั้งของพระเยซู ไว้ในพระกิตติคุณของท่านคือ ครั้งแรก
ต่อสาวกสองคนและครั้งที่ สองต่อสาวกหลายคน ในทั้งสองกรณี กุญแจสู่ การทาให้กระจ่างของพวกเขา
คือพระคัมภีร์ฮีบรู
1. การปรากฏต่ อพวกสาวกทีเ่ ดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส 24:13-35
นี่ เป็ นอี ก หนึ่ ง เรื่ องราวที่ ย อดเยี่ย มและเฉพาะของลู กา นัก ศึ ก ษาหลายคนของเรื่ องนี้ ไ ด้สั ง เกตถึ ง ความ
คล้ายคลึงกันของมันกับเรื่ องราวของการเลี้ยงคน 5,000 คน (9:10-17) การปรากฎในเยรู ซาเล็ม (ข้อ 36-49)
และขันทีชาวเอธิ โอเปี ย (กจ. 8:26-40) จุดประสงค์ของลูกาในการบันทึกเหตุการณ์ น้ ี ดูเหมือนที่จะเป็ นการ
แสดงถึ งความเป็ นจริ งของการเป็ นขึ้ นจากตายและอัตลักษณ์ ของพระคริ สต์ที่เป็ นขึ้ น ยิ่งกว่านั้นมันรวม
หัวข้อหลักหลายหัวข้อของลูกาไว้ดว้ ยกัน ในเชิ งโครงสร้ างนั้น ส่ วนนี้ เป็ นบทพร้ อมกับจุดศูนย์กลางของ
โครงร่ างที่ไขว้เปลี่ยนซึ่ งตกและเน้นที่ “พระองค์ทรงพระชนม์อยู”่ (ข้อ 23ข)[1203]
24:13-14 ลูกาบรรยายชายสองคนว่าเป็ น “สาวกสองคน” คานาหน้าดูเหมือนจะเป็ น “พวกอัครทูต” (ข้อ
10) ลูกาใช้คานี้ ในความหมายที่กว้างของมันแทนที่จะเป็ นคาพ้องสาหรับสาวกสิ บเอ็ดคน
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 33; กจ. 14:4, 14; และข้ออื่นเ) อัครทูตเหล่านี้ กาลังไปบางที่ แต่พวกเขา

ไม่มีข่าวดี วันที่ถูกกล่าวถึงคือวันอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นวันของการเป็ นขึ้นจากตาย คือ “เหตุการณ์
เกี่ยวกับอีสเตอร์ ”
ลู ก าได้น าเสนอพระเยซู ว่า มุ่ ง ไปยัง เยรู ซ าเล็ ม และกางเขนตลอดพระกิ ตติ คุ ณ ของท่ า น
ตอนนี้ ท่านบอกถึ งสาวกสองคนที่มุ่งหน้าไปจากเยรู ซาเล็มและกางเขน บางทีท่านตั้งใจ
ให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะเห็ นคนเหล่านี้ ในฐานะสาวกที่เป็ นตัวแทนที่ ออกไปจากเยรู ซาเล็ม
เพื่อจะเป็ นพยานเพื่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:8) ไม่นานหลังจากที่ลูกาบันทึกว่า
พระเยซู ตั้งพระทัยที่จะไปยังเยรู ซาเล็ม (9:51) ท่านก็เขียนว่าชายคนหนึ่ ง เข้ าหา พระองค์
เกี่ ย วกับการเป็ นสาวก (ผูไ้ ด้ออกไปและโศกเศร้ า ) ตอนนี้ เราเห็ นว่าพระเยซู “เข้าหา”
สาวกที่ถดถอยขณะที่พวกเขากาลังละเยรู ซาเล็มไปอย่างโศกเศร้ า พวกเขาจาเป็ นต้องมี
การฝึ กฝนมากขึ้นก่อนที่พวกเขาสามารถเป็ นตัวแทนของพระองค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
“เอมมาอูส” (ตามตัวอักษรคือ น้ าพุอุ่น หรื อ “น้ าอาบอุ่น” [1204]) อยู่ “ประมาณเจ็ดไมล์”
ทางตะวันตกของเยรู ซาเล็มที่มุ่งไปยังทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน [1205]
24:15-16 ลูกาพรรณนาถึงฉากเหมือนละครหรื อการแสดง คนสองคนกาลังเดินไป “อภิปราย” ถึงการ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซู และการรายงานเกี่ยวกับการคืนพระชนม์ของพระองค์ (ข้อ 10)
แต่ไม่รู้สิ่งที่จะทาเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านั้นเมื่อ “พระเยซู เอง” ร่ วมกับพวกเขา นักเขียนบางคน
มองว่า สถานการณ์ น้ ี คล้า ยกับ การปรากฎของพระเยซู ก ับ สาวกที่ ม กั ไม่ มี ก ารรั บ รู ้ ข อง
พระองค์ในยุคปั จจุบนั [1206] ความหมายโดยนัยของลู กาก็คือว่าแนวคิ ดที่ มีก่อนของคน
เหล่านี้ ที่รวมกับความมืดบอดของซาตานไม่ใช่ พระเจ้ า ก็กนั พวกเขาไว้ “จากการรับรู้ถึง
“พระเยซู (เปรี ยบเทียบ 9:45; 18:34) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ดูเหมือนคนจริ งที่พระองค์
ทรงเป็ นถึงแม้วา่ ตอนนี้เป็ นอมตะ กระนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถรับรู ้ถึงพระองค์ได้ กุญแจสู่
การรับรู้ถึงพระเยซู สาหรับใครที่พระองค์ทรงเป็ นก็จะเป็ นการทาให้กระจ่างของพระเจ้า
ผ่านทางพระคัมภีร์
24:17-18 อย่างชัดเจนแล้วคาถามของพระเยซูทาให้สาวกสองคนนั้นตกใจจนพวกเขาหยุดเดิน มันเปิ ดแผล
ในใจของพวกเขาและฟื้ นฟู ค วามโศกเศร้ า ของพวกเขา ข้อ คิ ด เห็ น ที่ ธ รรมดาเ ของ
เคลโอปั ส บอกผูอ้ ่านว่าพระเยซู เป็ นการพูดของเยรู ซาเล็ม ทุ กเคนที่ นั่นคื อผูอ้ าศัยและ
ผูเ้ ดิ นทางเช่ นกันรู ้ เกี่ ยวกับพระองค์และสิ่ งที่ ได้เกิ ดขึ้ นกับพระองค์ (เปรี ยบเทียบ กจ.
26:26) ลู ก าอาจได้อ้า งอิ ง “เคลโอปั ส ” โดยชื่ อเพราะว่า ผูอ้ ่ า นบางคนของท่ า นรู ้ จกั เขา
หรื อรู ้เกี่ยวกับเขา
ตามธรรมเนี ยมของคริ สเตียน เคลโอปั สเป็ นลุงของพระเยซูและเป็ นพี่ชายของโยเซฟและ
เขากลายมาเป็ นผูน้ าของคริ ส ตจัก รที่ เ ยรู ซ าเล็ ม [1207] เขาอาจได้เ ป็ นสามี ข อง “มารี ย ์

ซึ่ ง เป็ นภรรยาของโคลปั ส ” (การสะกดที่ ผ นั แปรของชื่ อเดี ย วกัน) ผูป้ รากฎ ณ การตรึ ง
ของพระเยซู (ยน. 19:25) อย่างไรก็ตาม นัน่ อาจได้เป็ นคนที่แตกต่างกัน มีธรรมเนี ยมใน
คริ สตจักร ไบแซนไทน์เริ่ มแรกว่าลูกาเป็ นสาวกที่ไม่ปรากฎชื่อคนที่สอง[1208]
24:19-20

พระเยซู กาลังหลอกล่อเพื่อนเดิ นทางของพระองค์ซ่ ึ งทาให้พวกเขาสื่ อสารสิ่ งที่พวกเขารู ้ และ
ที่จะเปิ ดเผยสิ่ งที่สาคัญต่อพวกเขา พวกเขามองพระเยซู ว่าเป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะที่ มีฤทธิ์
เดช” “ต่อพระพักตร์ พระเจ้าและต่อหน้าประชาชน” (คากรี ก ลาออส คือ ประชาชนที่
เปิ ดเผย เปรี ยบเทียบ กจ. 18:10)
“การอธิ บ ายลัก ษณะนี้ พร้ อ มกั บ การยื น ยัน ถึ ง การเปิ ดเผยเต็ ม ที่ ท่ า มกลาง
ผูค้ น มี ก ารสะท้อ นที่ ชัดเจนถึ ง การสรุ ป ที่ เ ป็ นบทนาของลู ก าเกี่ ย วกับ พันธกิ จ
ของพระเยซู [โดยฤทธิ์ เดชของ] พระวิญญาณ (ลก. 4, 14 เปรี ยบเทียบ กจ. 10,
38)”[1209]
“ความสาคัญของการยืนยันนี้ ถึงสาวกสองคนที่นี่ใน 24:19 ต้องไม่ถูกประเมินค่า
ต่าไปแต่อย่างใด มันสาคัญกับศาสนศาสตร์ และจุดประสงค์ของลูกา”[1210]
พวกเขากล่ าวโทษการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู ต่อผูน้ าศาสนา ซึ่ งเป็ นอีกประเด็นหนี่ งที่
ลูกาได้สร้ างมาตลอดพระกิ ตติ คุณของท่าน “พวกผูป้ กครอง” ไม่ได้ยอมรั บพระเยซู ใน
ฐานะผูเ้ ผยพระวจนะจากพระเจ้า

24:21

ในความตรงกันข้ามกับพวกผูน้ าของอิสราเอล พวกผูเ้ ดิ นทางนี้ หวังว่าพระเยซู จะพิสูจน์ถึงการ
เป็ นผูช้ ่วยกูช้ นชาติของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1:68;2:30, 38;21:28) กล่าวคือ พระเมสสิ ยาห์
ผูซ้ ่ ึ งอย่างชัดเจนแล้วพวกเขาเห็นว่าเป็ นผูป้ ลดปล่อยทางการเมือง แน่ นอนว่าพระเยซู ได้
“ไถ่ อิ ส ราเอล” โดยการสิ้ น พระชนม์บ นกางเขน แต่ พ วกเขาก าลัง กล่ า วถึ ง การช่ ว ยกู้
ทางกายภาพจากโรมและการสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้า
“… แม้ว่าพวกเขาถื อว่า พระเยซู เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ พวกเขาล้มเหลวที่จะถื อ
คาพยากรณ์ ต่างเของพระองค์เกี่ ยวกับการทนทุกข์ การสิ้ นพระชนม์และการคืน
พระชนม์ของพระองค์เองด้วยความจริ งจังที่เหมาะสม”[1211]
การอ้างอิงของพวกเขาถึง “วันที่สามแล้วตั้งแต่” การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู (“สิ่ งเหล่านี้
ได้ เ กิ ด ขึ้ น”) บ่ ง บอกว่ า พวกเขาได้ค าดหวัง บางสิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ณ เวลานั้ น
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ไม่มีสิ่งใดได้เกิดขึ้นจากมุมมองของพวกเขาก็ได้ทาให้พวกเขาผิดหวัง

บางที ส าวกเหล่ า นี้ ย งั ไม่ ไ ด้เ ป็ นผูเ้ ชื่ อ พวกเขาดู เ หมื อนไม่ ไ ด้ตระหนัก ว่า พระเยซู เป็ น
มากกว่า ผูเ้ ผยพระวจนะหรื อพระเมสสิ ย าห์ ท างการเมื อง ตรงกันข้า มเป็ นพระบุ ตรของ
พระเจ้า
“จงสังเกตว่าคากริ ยาคือ “หวัง” ไม่ใช่ “วางใจ” (เช่นในฉบับ KJV) มีความแตกต่าง
ใหญ่ ระหว่า งการวางใจพระเยซู ใ นฐานะผูช้ ่ วยกู้และพระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา
และการหวัง ว่ า พระองค์ จ ะพิ สู จ น์ ถึ ง การเป็ นผู ้ช่ ว ยกู้ แ ละพระผู ้ช่ ว ยให้ ร อด
ของเรา” [1212]
อย่า งไรก็ ตาม ความเป็ นไปได้อนั เป็ นที่ ชื่ นชอบอี ก อย่า งหนึ่ ง ก็ คื อว่า พวกเขาเป็ นผูเ้ ชื่ อ
ที่แค่ทอ้ ใจโดยการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา 7:19)
24:22-24

แม้ก ระทั่ง หลัง จากการได้ยิน ถึ ง อุ โมงค์ว่า งเปล่ า พวกเขาก็ ไ ม่ ไ ด้ตระหนัก ถึ ง สิ่ ง ใดก็ ตาม
ที่ โดดเด่ น ซึ่ ง เกิ ดขึ้ น ในวันที่ ส าม ตั้ง แต่ ก ารรายงานของ “ผูห้ ญิ งบางคน” ในกลุ่ ม พวก
สาวกของพวกเขาได้ท าให้ พ วกเขางงงวย มี ห ลัก ฐานของอุ โ มงค์ ว่ า งเปล่ า แต่ ไ ม่ มี
หลักฐานของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12) สิ่ งนี้ แสดงให้เห็นว่าการคืนพระชนม์น้ นั
สาคัญทั้งหมดในความเชื่ อของคริ สเตียน อุโมงค์วา่ งเปล่าเป็ นแค่ปริ ศนาที่แปลกซึ่ งทาให้
สาวกเหล่านี้ ทอ้ ใจ แม้กระทัง่ การได้ยินเกี่ ยวกับการเยี่ยมเยียนของทูตสวรรค์ก็ไม่ได้ยกชู
วิญญาณของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1:22) การคืนพระชนม์ของพระเยซู จะพิสูจน์ ถึงการ
เป็ นบางสิ่ งที่สาคัญมากขึ้นอย่างเหลือคณา

24:25-26

“คนโง่เขลา” ในพันธสัญญาเดิ มเป็ นบุคคลที่ไม่ยอมให้พระคัมภีร์ที่จะส่ งอิทธิ ต่อการคิดหรื อ
อุ ป นิ สั ย ของเขาหรื อของเธอ สาวกเหล่ า นี้ (“คนโง่ เขลา”) ได้ล้ม เหลวที่ จะท าอย่า งนั้น
ยิ่งกว่านั้นพวกเขา “มีใจเฉื่ อยช้าที่จะเชื่ อ” สิ่ งที่ พวกเขารู ้ (หรื อเข้าใจ) ที่ผูเ้ ผยพระวจนะ
แต่ก่อนและพระเยซูได้เปิ ดเผย พวกเขาได้มองข้ามคาพยากรณ์ต่างเเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์
ที่จะต้อง “ทนทุกข์” ตรงกันข้ามชอบจดจ่อที่คาพยากรณ์เหล่านั้นที่ได้ทานายถึงการได้รับ
สง่ า ราศี ข องพระองค์เท่ า นั้น ความผิดพลาดของพวกเขาจัดตั้ง ค าเตื อนส าหรั บสาวกที่
ตามมาทั้งหมด
พระคัมภีร์ทุกตอนนั้นมีประโยชน์ เราไม่ควรมองข้ามส่ วนใดเของมัน แต่ควรพยายามให้
ได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุ มเกี่ ยวกับคาสอนของมัน ถ้าสาวกเหล่ านี้ ได้เข้าใจและเชื่ อ
สิ่ ง ที่ พ นั ธสัญญาเดิ ม และพระเยซู ไ ด้เปิ ดเผย พวกเขาคงไม่ ได้รู้สึ กหดหู่ แต่ค งได้เต็ม ไป
ด้วยความยินดี

“ในการกล่ า วถึ ง การคื น พระชนม์ข องพระองค์ องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ ไ ด้แสดง
รอยของตะปูในพระหัตถ์ของพระองค์แก่พวกเขาเพื่อจะพิสูจน์มนั พระองค์บอก
พวกเขาถึ งพระคัมภีร์แทนที่จะบอกถึ งรอยตะปู พระองค์บอกพวกเขาว่า ‘พวก
ท่านควรได้เชื่ อสิ่ งที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวไว้น้ นั ’ เป็ นการดีที่จะสังเกตท่าที
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต่อพระคัมภีร์ สมัยที่เรามีชีวิตอยู่เป็ นสมัยของความสงสัย
มี ผูค้ นที่ กาลังกล่ าวอย่างแท้จริ ง ว่าคุ ณไม่ส ามารถฉลาดและก็เชื่ อพระคัมภี ร์ไ ด้
หลายคนกลัวว่าพวกเขาจะไม่ถูกถือว่าฉลาด ดังนั้นพวกเขาก็ไม่ออกมาแบบงุ่มง่าม
และกล่าวไม่วา่ พวกเขาเชื่ อพระคัมภีร์หรื อไม่ ข้าพเจ้าทึกทักเอาว่ามันเป็ นกับดัก
ของซาตานและแยบยลมากที่ สุ ดแห่ งสมัยของเราที่ จะลดการไร้ ค วามผิดพลาด
และความสัตย์สุจริ ตแห่ งพระวจนะของพระเจ้า พระคริ สต์กล่ า วว่า มนุ ษ ย์เป็ น
คนโง่ เ ขลา ที่ จ ะไม่ เ ชื่ อ พระองค์ ใ ห้ ก ารยอมรั บ ที่ เ ป็ นเอกฉั น ท์ แ ละเต็ ม ที่ ถึ ง
ถ้อยแถลงต่างเของพระคัมภีร์โดยปราศจากถ้า และหรื อแต่ท้ งั หลาย”[1213]
“การยอมรั บ สิ่ ง ที่ พ วกผูเ้ ผยพระวจนะกล่ า วควรได้น าพวกสาวกที่ จ ะเชื่ อ การ
รายงานของพวกผูห้ ญิง ณ อุโมงค์ บุ คคลหนึ่ งอาจเชื่ อในการเป็ นขึ้นจากตาย ณ
หลักฐานของคนอื่นเ แม้ว่านี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ายับยั้งหลักฐาน
ส่ วนตัวไว้จากบรรดาผูท้ ี่ตอ้ งการมัน”[1214]
“ความล้มเหลวของความเข้าใจถ่องแท้มาจากความล้มเหลวที่ จะรับเอาแนวทาง
ต่างเของพระเจ้า”[1215]
ลู ก าเน้นถึ ง เอกลักษณ์ ข องพระเยซู ใ นฐานะพระคริ ส ต์ที่ เป็ นขึ้ นโดยการใส่ คาที่ แปลว่า
“พระองค์” ในตาแหน่งที่เน้นในตัวบทกรี กในข้อ 24 และ 25: “พวกเขาไม่เห็ น พระองค์
(พระเยซู )” ท่านเน้นถึ งความจาเป็ น (คากรี ก ดาย) ของพระเจ้าเกี่ ยวกับการทนทุกข์ของ
พระเมสสิ ยาห์อีกครั้งหนึ่ง
“ฉากนี้ ช้ ี แนะว่ามื้ออาหารกับพระเยซู เป็ นสถานที่ ที่เหมาะสมโดยเฉพาะสาหรั บ
การเปิ ดเผยและการตระหนักถึงพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ (ที่เป็ นขึ้น) และ
การเลี้ ยงคนห้าพันคนก็ถูกเข้าใจโดยผูบ้ รรยายว่าเป็ นประสบการณ์แรกของการ
เปิ ดเผยนี้ ณ มื้ออาหาร [เปรี ยบเทียบ 9:16] ที่ส่งผลต่อการตระหนักของเปโตรถึง
พระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์”[1216]
24:27

พระเยซู ให้วิชาที่ส้ ันเฉพาะในศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ในพันธสัญญาเดิ มแก่พวกสาวกที่ได้รับ
พิเศษนี้ [1217] เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์ช้ ี ไปที่พระคัมภีร์ตอนต่างเที่กล่าวถึ งการทนทุกข์

ของพระเมสสิ ย าห์ โ ดยเฉพาะที่ “เริ่ ม ต้น ” ในธรรมบัญ ญัติ (“โมเสส”) และส่ ว นของ
“บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะทั้ง หมด” ของพระคัม ภี ร์ ฮี บ รู สิ่ ง นี้ ช่ า งได้เ ป็ นค าอธิ บายของ
พระคัมภีร์ตอนต่างเ! จึงไม่แปลกใจที่วา่ ภายหลัง “ใจของพวกเขารุ่ มร้อน” ขณะที่พระเยซู
“อธิบาย” “พระคัมภีร์” แก่พวกเขา (ข้อ 32)
“พระเยซู พบพระองค์เองในพันธสัญญาเดิ ม คือสิ่ งที่นกั วิชาการสมัยใหม่บางคน
ดูเหมือนจะไม่สามารถพบได้”[1218]
“ตัวบทไหนที่พระเยซูอธิบายสาหรับเพื่อนร่ วมเดินทางของพระองค์? เราไม่ได้รับ
การบอกกล่ า ว แต่ ค วามหมายโดยนัย ที่ ลู ก าละไว้ก ับ เราก็ คื อ ว่ า มัน ไม่ ส าคัญ
รู ปแบบที่ ถูก ทาให้เป็ นตัวอย่า งโดยโมเสสและบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะถู กท าให้
เสร็ จสมบูรณ์ ในพระเมสสิ ยาห์ที่ทนทุกข์ ในทานองเดี ยวกัน พระคัมภีร์ท้ งั หมด
ได้มีความสาเร็ จในพระเมสสิ ยาห์ผทู้ นทุกข์”[1219]
วิธีของพระเยซู ของการนาความกระจ่างฝ่ ายวิญญาณไปยังสาวกเหล่านี้ เป็ นรู ปแบบที่พวก
อัครทูตทาตามในการประกาศของพวกเขาอย่างที่ชดั เจนจากพระธรรมกิ จการของอัครทูต
มันมีจุดศูนย์กลางที่ การอธิ บายความหมาย ของสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผย วิธีน้ ี ยงั คงจาเป็ น
สาหรับการทาให้กระจ่างฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:16-17; 4:1-2)
24:28-29 พระเยซู ไม่ได้บงั คับให้สาวกเหล่านี้ ที่จะเชื่ อหรื อที่จะยอมรับพระองค์ พระองค์กระตุน้ ความ
อยากฝ่ ายวิ ญ ญาณของพวกเขาและจากนั้น ก็ ล ะการตัด สิ น ใจเหล่ า นั้น ไว้ก ับ พวกเขา
อย่า งไรก็ ตาม พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ท าการในใจของพวกเขาและพวกเขาไม่ ไ ด้
ต่ อ ต้า นการท างานของพระองค์ ดัง นั้น พวกเขาต้อ งการที่ จ ะได้ยิ น มากขึ้ น พวกเขา
“คะยั้นคะยอพระองค์” ที่ จะ “อยู่ก ับ พวกเขา” ส าหรั บการสามัคคี ธ รรมและการท าให้
กระจ่างมากขึ้น (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 18:3; 19:2) อย่างชัดเจนแล้วนี่ เป็ นมากกว่าแค่การ
นาเสนอที่มี กรุ ณาซึ่ งสะท้อนถึ งความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ทางตะวันออก โดยธรรมชาติแล้ว
พระเยซู ยอมรับการเชื้ อเชิ ญของพวกเขา พระองค์ให้มากขึ้นอยู่เสมอแก่บรรดาผูท้ ี่ยอมรับ
และเชื่อถ้อยคาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ วว. 3:20)
24:30-31 การอธิ ษฐานของพระเยซูเหนือ “ขนมปั ง” และ “การหัก” มันนั้น “เปิ ด” “ตา” ฝ่ ายวิญญาณของ
เคลโอปั ส และสหายของเขา พวกเขาไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นห้ องชั้นบนเมื่ อ พระเยซู ส ถาปนาพิ ธี
มหาสนิ ท ดังนั้นการระลึ กถึ งโอกาสนั้นไม่ใช่ สิ่งที่พิสูจน์ที่จะเร่ งปฏิ กิริยา (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 21) บางทีพวกเขาได้ปรากฎตัวเมื่อพระเยซูได้เลี้ยงคน 5,000 คน (9:10-17; เปรี ยบเทียบ
9:18-20), หรื อ 4,000 คน หรื อในบางโอกาสเมื่อพระเยซู ได้รับประทานกับผูค้ น ลูกา

บันทึกเหตุการณ์เช่นนั้นหลายเหตุการณ์ (เปรี ยบเทียบ 5:29; 7:36; 9:16; 10:38-40; 14:1, 7,
12, 15-16) บางทีพวกเขาแค่ได้ยนิ เกี่ยวกับการอัศจรรย์เหล่านั้น
“การอธิ บายถึ งอาหารที่ เอมมาอูสนั้นใกล้เคียงกับการเลี้ ยงฝูงชนมากกว่ากับพิธี
มหาสนิทในรายละเอียดบางอย่าง”[1220]
ข้อเท็จจริ ง ที่ ว่าพระเยซู กระทาราวกับเป็ นเจ้าของบ้านแสดงให้เห็ นว่าพระองค์ทรงเป็ น
บุ ค คลที่ ส าคัญที่ สุ ดที่ ป รากฎตัว ซึ่ งเป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกสาวกเหล่ า นี้ รู้สึ ก ได้แม้ก ระทัง่
ก่อนที่พวกเขาตระหนักถึ งใครที่ พระองค์ทรงเป็ น บทบาทของพระเยซู ในฐานะเจ้าของ
บ้า นอาจได้เ ป็ นองค์ป ระกอบในการตระหนัก ถึ ง พระองค์ข องพวกเขา รอยแผลใน
พระหั ต ถ์ ข องพระองค์ อ าจไม่ ไ ด้เ ป็ นองค์ ป ระกอบเนื่ อ งจากว่ า ลู ก าไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง
รอยแผลเหล่านั้น
การตระหนักถึ งพระเยซู ของพวกเขาสาหรั บใครที่ พระองค์ทรงเป็ นก็เป็ นจุ ดสู ง สุ ดของ
เรื่ องราวนี้ ตอนนี้ พ วกเขารู ้ ว่า บุ ค คลที่ พ วกเขาหวัง นั้นเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ผูไ้ ด้ท นทุ ก ข์
และจากนั้นประสบกับ การได้รับ ศักดิ์ ศรี ก็ไ ด้เป็ นขึ้ นจากตายอย่างแท้จริ ง ลู ก ากล่ าวว่า
“ตาของเขาทั้งสองก็เปิ ดออก” (กรรมวาจก เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) อย่างชัดเจนแล้วพระเจ้า
ให้ความเข้าใจแก่ พวกเขา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 3:7).[1221] พระเจ้าทรงเป็ นผูท้ ี่เปิ ดเผย
พระบุตรของพระองค์แก่ผคู ้ นโดยพระวิญญาณ ในทั้งลูกาและกิจการของอัครทูต “การ
หักขนมปัง” มีการเชื่อมโยงกับคาสั่งสอนเกี่ยวกับตัวบุคลและภารกิจของพระเยซู[1222]
หลัง จากการคื น พระชนม์ข องพระองค์ พระเยซู ส ามารถปรากฎตัว และหายไปตามใจ
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 36) นี่ เป็ นคุณสมบัติของพระกายที่คืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซู
“พระองค์ก็อนั ตรธานไปจากเขา” ณ จุดนี้ เพราะว่าสาวกเหล่านี้ ได้กลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อใน
และเป็ นพยานถึ ง การคื นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ล ะพวกเขาที่ จะดาเนิ นหน้าที่
ของพวกเขาในฐานะพยานของพระองค์ บางทีลูการวมการหายไปที่โดดเด่นของพระเยซู
ไว้อีก ด้วยนั้นเพื่ อที่ จะท าให้ผูอ้ ่ า นชาวกรี ก ของท่ า นประทับ ใจว่า พระเยซู ท รงอยู่เหนื อ
ธรรมชาติไม่ใช่แค่มนุษย์แท้
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บางที ลูกาบันทึ กการสนทนานี้ เพื่อจะเน้นถึ งอานาจที่ เหนื อธรรมชาติ และผลลัพธ์ที่โน้มน้าว
ของ “พระคัมภีร์” เหนื อผูค้ นเมื่อพระเจ้าให้อานาจแก่พระวจนะของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
รม. 10:17) สาวกทุกคนจาต้องระลึ กว่าพระคัมภี ร์คือสิ่ งที่พระเจ้าใช้เพื่อจะแก้ไขความ
ลึกลับต่างเของชีวติ จอห์น เวสเล่ยเ์ ป็ นพยานอีกด้วยว่าท่านรู ้สึกว่าหัวใจของเขา “อุ่นอย่าง
แปลกเ” ณ การสนทนาของท่านเมื่อท่านได้ยนิ พระคัมภีร์ถูกอธิ บาย

24:33-34 ความกระตือรื อร้นของเคลโอปั สและเพื่อนของเขาที่จะกลับไปบอกสาวกคนอื่นเว่าพระเยซู
ได้ปรากฎแก่พวกเขาก็ยืนยันถึ งความเป็ นจริ งแห่ งการคืนพระชนม์ของพระองค์ พวกเขา
ไม่สามารถเก็บข่าวดี ไว้กบั พวกเขาเองได้ มีคนอื่นเใน “เยรู ซาเล็ม” นัน่ ที่ไม่รู้จกั มันและ
จาเป็ นต้องได้ยินมัน เมื่อพวกเขา “กลับไป” พวกเขาก็คน้ พบว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ได้
“ปรากฎแก่ซีโมน” เปโตรเช่นกัน ไม่มีผเู ้ ขียนพันธสัญญาใหม่คนไหนอธิ บายการปรากฏ
นี้ในรายละเอียด (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:5)
ดังนั้นลู การวมพยานที่ สองต่อการคื นพระชนม์ พวกผูห้ ญิ งและเปโตรได้เป็ นพยานถึ ง
อุโมงค์วา่ งเปล่าและตอนนี้ สาวกเหล่านี้ และเปโตรเป็ นพยานถึงการคืนพระชนม์ “ซี โมน”
เป็ นชื่อยิวตามปกติของเปโตร
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จากนั้นพยานทั้งสองนี้ ดาเนิ นการที่จะบอกคนอื่นเเกี่ยวกับประสบกาณ์ของพวกเขากับพระเยซู
และใครที่พระองค์ทรงเป็ น พวกเขาทาหน้าที่เป็ นต้นแบบของสิ่ งที่สาวกของพระคริ สต์
ที่ เป็ นขึ้ นควรท า ลักษณะที่ พวกเขามารั บ รู ้ พระองค์อย่า งชัดเจนสร้ างความประทับใจ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ให้ ก ับ พวกเขา บางที เ หตุ ผ ลที่ ลู ก าอ้า งอิ ง อี ก ครั้ งว่ า สาวกสองคน
“รู้จกั ” พระเยซู “โดยการหักขนมปั ง” นั้นก็เพื่อคริ สเตียนว่าเกิ ดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่พวกเขา
ถือรักษาพิธีมหาสนิทแม้วา่ ในแง่ที่แตกต่าง
2. การปรากฏต่ อพวกสาวกในกรุ งเยรู ซาเล็ม 24:36-49

ลู ก าเรี ย บเรี ย งการบันทึ กของท่า นเกี่ ย วกับ การปรากฎหลังการคื นพระชนม์ข องพระเยซู เพื่อจะให้ความ
ประทับใจว่าผูฟ้ ั ง ที่ เพิ่ม ขึ้ นเรื่ อย เ ได้เรี ย นรู ้ เกี่ ยวกับ เหตุก ารณ์ ที่ ยิ่ง ใหญ่น้ ี แรกสุ ด ท่า นบันทึ กการป่ าว
ประกาศของมันโดยปราศจากพยาน (ข้อ 1-12) จากนั้นท่านบอกถึงพระเยซู ที่ปรากฎต่อสาวกสองคน (ข้อ
13-35) ถัดไปท่านนาเสนอพระเยซูที่ปรากฎตัวต่อหน้าสาวกสิ บเอ็ดคนที่ปราศจากโธมัส (เปรี ยบเทียบ มก.
16:14; ยน. 20:24) บางทีท่านตั้งใจให้การนาเสนอนี้ ที่จะเป็ นตัวแทนของวงล้อมของพยานที่กว้างขึ้นเรื่ อย เ
ที่พวกสาวกจะต้องให้ในโลก (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:8) การเรี ยบเรี ยงชี้ แนะสิ่ งนี้ แก่ผอู ้ ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่สามมีฉบับของลูกาเกี่ยวกับพระมหาบัญชา
อย่างชัดเจนแล้วการบันทึกของลูการวมการปรากฎหลังจากการคืนพระชนม์สองครั้งไปเป็ นการปรากฎเดียว
เป็ นที่ชดั เจนว่าผูเ้ ขียนรวมการปรากฎทั้งสองเพื่อจะให้ความต่อเนื่ องต่อคาสั่งของพระเยซู ที่มีต่อพวกสาวก
ของพระองค์ ส่ วนนี้ เป็ นพื้นฐานสาหรับการปกป้ องความเชื่ อของลูกาที่มีต่อการคืนพระชนม์ทางกายภาพ
ของพระเยซูในกิจการ 1:3-4 และพยานของเปโตรต่อโครเนลิอสั ในกิจการ 10:40-43
หลักฐานของการคืนพระชนม์ ทางกายภาพของพระเยซู 24:36-43(เปรียบเทียบ มก.16:14-18; ยน.20:19-23)

การเน้นที่นี่อยูท่ ี่ความเป็ นจริ งทางกายภาพของพระกายของพระเยซู หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
ในขณะที่ ส่วนก่อนหน้านั้นจุ ดจดจ่ออยู่ที่ธรรมชาติที่เหนื อธรรมชาติของพระองค์ เหตุการณ์ น้ ี อธิ บายว่า
ผูห้ นึ่ งที่ได้เป็ นขึ้นจากตายคือพระเยซู ชาวนาซาเร็ ธซึ่ งเป็ นมนุ ษย์แท้จริ งเ พระกิ ตติคุณนี้ เปิ ดด้วยการเน้น
สลับที่ความเป็ นมนุษย์และความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู (บทที่ 2) และในทานองเดี ยวกันมันปิ ดด้วยการ
เน้นที่สมดุลนี้
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เหตุการณ์น้ ีตามหลังเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นทันที อย่างที่พระเยซู ได้หายไปทันที (ข้อ 31) ดังนั้น
ตอนนี้ พระองค์ก็ปรากฎทันที ประตูไปสู่ ห้องนั้นก็ปิดไว้ (ยน. 20:19) ลูกายืนยันว่านัน่
เป็ นพระเยซู อย่างแท้จริ งโดยการเขียนว่า “พระองค์ เสด็จมาและทรงยืนอยูท่ ่ามกลางพวก
เขา”
การแปลบางฉบับรวมการอ่านที่เป็ นที่โต้เถี ยงนี้ “และพระองค์ตรัสกับเขาว่า สันติสุขจง
ดารงอยู่กบั ท่านทั้งหลายเถิด” (เช่น NIV) อาลักษณ์ผคู ้ ุ น้ เคยกับยอห์น 20:19 อาจได้รวม
ประโยคนี้ไว้ในฉบับคัดลอกในภายหลังของพระกิตติคุณนี้ มันมีการสนับสนุ นทางตัวบท
ที่หนักแน่นในยอห์นแต่ไม่ใช่ในลูกา

24:37-38 การปรากฎทันทีและไม่ได้คาดหวังไว้ของพระเยซู ทาให้พวกสาวก “ต่างตื่นตกใจหวาดกลัว”
(เปรี ยบเทียบ 1:12) อย่างชัดเจนแล้วพวกเขาคิดว่าพระเยซู เป็ น “ผี” (คากรี ก นิวม่ า บุคคลที่
ขาดการมี ชี วิ ต อยู่ ที่ มี ต ัว ตน) ไม่ ใ ช่ ทู ต สวรรค์เ นื่ อ งจากว่า พระองค์ดู เ หมื อ นปี ศาจ (ผี
เปรี ยบเทียบ ข้อ 39; กจ. 23:8-9) คาถามของพระเยซู บ่งบอกว่าพวกเขาควรได้ตระหนักว่า
นัน่ เป็ นพระองค์ เนื่ องจากพวกเขามีคาถามและสงสัยความเป็ นจริ งแห่ งการปรากฎของ
พระองค์ มันก็ไม่น่าเป็ นไปได้ที่วา่ พวกเขาแสดงถึงความหวังของพวกเขาที่วา่ พระองค์ทรง
พระชนม์อยู่ และบางทีพวกเขาแค่จินตนาการว่าพระองค์ได้เป็ นขึ้น
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ใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะพิสูจน์ถึงการปรากฏตัวแท้ของเขาสามารถเสนอมือและเท้าของเขา
เพื่อการตรวจสอบได้อย่างที่พระเยซูได้ทา อย่างไรก็ตาม พวกทหารโรมันได้ตอกพระหัตถ์
และพระบาทของพระเยซู ด้ว ยตะปู ดัง นั้น รอยแผลคงได้ระบุ พ ระองค์ว่า เป็ นพระเยซู
(ยน. 20:25-27) พระเยซูอา้ งว่า “เป็ นเราเอง” (คากรี ก เอโก เอมิ เอาทอส เปรี ยบเทียบ เอโก
เอมิ ซึ่ งยอห์นบันทึกพระเยซู ที่กล่าวอยูบ่ ่อยเในพระกิตติคุณของท่าน) พระองค์กระตุน้
บรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์ที่จะ “แตะต้อง” พระองค์เช่ นเดี ยวกับที่ จะมองที่ พระองค์
และที่จะทาให้ความรู ้สึกของพวกเขาพึงพอใจที่วา่ พระกายของพระองค์เป็ นจริ ง พระกาย
แบบมนุ ษย์ที่เป็ นขึ้นของพระองค์มี “เนื้ อและกระดูก” ซึ่ งผีไม่มี วลี “เนื้ อและโลหิ ต” เป็ น
สานวนที่คล้ายกันที่อธิ บายถึงร่ างกายทางกายภาพอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:50)
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บางทีขอ้ นี้ก็น่าเชื่อถือ มันมีการสนับสนุนทางตัวบทที่น่าสงสัยและคล้ายกับแต่ไม่เหมือนยอห์น
20:20 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเกับยอห์ น 20:20 และการสนับสนุ นทางตัวบทก็
ชื่ น ชอบการรวมไว้ใ นฉบับ ต่ า งเของเรา เป็ นที่ ชัด เจนว่า พระเยซู เ สนอ “พระหัต ถ์ ”
“พระบาท” ของพระองค์ แ ก่ พ วกสาวกและสี ข ้า งของพระองค์ ส าหรั บ พวกเขาที่ จ ะ
ตรวจสอบในฐานะหลักฐานมากขึ้นว่าพระกายของพระองค์น้ นั เป็ นจริ ง
ลัทธิ โดเซทิ สซึ ม เป็ นศาสนานอกรี ตในประวัติเริ่ มแรกของคริ สตจักรที่ปฏิ เสธว่าพระกาย
ของพระเยซู เป็ นแบบมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง ข้อเหล่านี้ คงได้ช่วยคริ สเตียนเริ่ มแรกที่จะโจมตี
ความผิดพลาดนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อความเหล่านี้ ไม่ใช่หลักฐานที่หนักแน่นที่สุดของความ
เป็ นมนุษย์ของพระเยซู เนื่ องจากทุกเคนเห็นด้วยว่าพระกายที่เป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู
แตกต่างจากพระกายก่อนการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ หลักฐานที่ดีกว่าประกอบด้วย
หลักฐานต่างเเกี่ ยวกับความเป็ นมนุ ษย์แท้ของพระเยซู ก่อนการคืนพระชนม์ของพระองค์
ลูกาให้หลักฐานเช่นนั้นอย่างมากมายแก่ผอู ้ ่านชาวกรี กดั้งเดิมของท่านในพระกิตติคุณนี้
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พวกสาวกไม่สามารถไม่เชื่ อได้อีกต่อไปเนื่ องจากการขาดหลักฐาน อย่างไรก็ตาม พวกเขา
“ยังคง” มีความยุ่งยากในการยอมรับ (“ไม่สามารถเชื่ อได้”) การคืนพระชนม์ของพระเยซู
เพราะว่ามันดูเหมือนดีเกินไปที่จะเป็ นจริ ง ลักษณะสาคัญเกี่ยวกับ “ความยินดี ” ของลูกา
ปรากฎที่นี่อีกครั้ง พระเยซูให้หลักฐานที่มากขึ้นแก่พวกเขาโดยการรับประทาน “ปลา” สุ ก
(“ย่าง”) ชิ้ นหนึ่ งที่มีไว้ เราไม่ควรนามาพาดพิงจากสิ่ งนี้ ว่าพระกายที่เป็ นขึ้นจากตายของ
พระองค์พ่ ึงพาอาหารทางกายภาพสาหรับการบารุ งเลี้ ยง (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 18:8; 19:3)
พระกายที่เป็ นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็ นอมตะ (1 คร. 15:35-49)
“คริ สต์ศาสนาไม่ใช่ ต้ งั อยู่บนความฝั นของความคิดที่ยงุ่ เหยิงของมนุ ษย์หรื อนิ มิต
แห่ งตาที่บกพร่ องพวกเขา แต่ต้ งั อยู่บนผูห้ นึ่ งที่ในข้อเท็จจริ งตามประวัติศาสตร์ ที่
เป็ นจริ งนั้นก็ได้เผชิ ญหน้าและต่อสู ้และพิชิตความตายและได้เป็ นขึ้นจากตายอีก”
[1223]

ลู ก าละเว้น การอ้า งอิ ง ของมาระโกถึ ง พระเยซู ที่ ต าหนิ พ วกสาวกในโอกาสนี้ ส าหรั บ ความไม่ เ ชื่ อ ของ
พวกเขา (มก. 16:14) นี่เป็ นแบบฉบับของลูกาที่ตามปกติแล้วไม่ทาให้ผอู ้ ่านที่เป็ นสาวกของท่านท้อใจด้วย
การอ้างอิงถึงพระเยซูที่วจิ ารณ์บรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์
ภารกิจของพวกสาวกของพระเยซู 24:44-49 (เปรียบเทียบ กจ. 1:3-8)

พระกิ ตติคุณทั้งหมดมีเหตุการณ์ต่างเของพระเยซู ที่ให้พระมหาบัญชาแก่พวกสาวกของพระองค์ แต่เป็ นที่
ชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้ให้มนั ครั้งเดียว ตัวบทก็แตกต่างซึ่ งชี้ แนะว่าพระองค์กล่าวซ้ าคาสั่งเหล่านี้ อย่างน้อย
ในสี่ โอกาสที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจนแล้วข้อเท็จจริ งนี้ สะท้อนถึงความสาคัญของคาสั่งนี้ คากาชับที่ลูกา
บันทึกที่นี่ และในกิจการของอัครทูต 1:8 อย่างชัดเจนแล้วเป็ นคากาชับสุ ดท้ายที่พระเยซูให้ ลาดับตามลาดับ
เวลาดูเหมือนจะได้เป็ น ยอห์น 20:21; มาระโก 16:15; มัทธิ ว 28:19-20; และลูกา 24:46-49 และกิจการของ
อัครทูต 1:8 คากาชับสุ ดท้ายนี้ปรากฎก่อนการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู
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พระเยซู ย้ าเตื อนพวกสาวกว่าก่ อนหน้านั้นพระองค์ได้สอนพวกเขาว่าพระองค์จะบรรลุ ทุกเ
สิ่ งที่ ได้ “เขี ยนเกี่ ยวกับ” พระเมสสิ ยาห์ในพันธสัญญาเดิ ม หมวดธรรมบัญญัติ หมวด
ผูเ้ ผยพระวจนะและหมวดเพลงสดุดี เป็ นการแบ่งแยกหลักของพระคัมภีร์ฮีบรู ในสมัยของ
พระเยซู ความสาเร็ จเป็ นความจาเป็ นของพระเจ้า (คากรี ก ดาย)

24:45-46 จากนั้นพระองค์ดาเนิ นการที่จะเปิ ดความเข้าใจของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 31) ที่แสดงให้
พวกเขาเห็นว่าพระองค์ได้บรรลุ พระคัมภีร์จนเดี๋ ยวนี้ อย่างไรก่อน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 27)
พระองค์อธิ บายว่าการทนทุ กข์และการคื นพระชนม์ของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งกี ดขวางทาง
จิ ต วิ ท ยาอัน ยิ่ ง ใหญ่ ต่ อ พวกยิ ว แห่ ง สมัย ของพระเยซู น้ ัน ได้ “บรรลุ ” ค าพยากรณ์ ต าม
พระคัมภีร์อย่างไร เราได้เห็ นไปแล้วว่าพวกสาวกล้มเหลวที่ จะเข้าใจสิ่ งเหล่ านี้ อย่างไร
ขณะที่ พ ระองค์ส อนพวกเขาก่ อ นการทนทุ ก ข์ ข องพระองค์ อี ก ครั้ งหนึ่ งลู ก าเน้ น ถึ ง
ความสาคัญของพระคัมภีร์ในการเข้าใจแผนการของพระเจ้า ขณะที่พระเยซู เปิ ด “พระ
คัมภีร์” พระเจ้าก็ “เปิ ด” “ความคิด” ของพวกสาวก
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ถัดไปพระเยซู ดาเนิ นการที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพันธสัญญาเดิ มได้ทานายอย่างไรว่าข่าว
ประเสริ ฐ (“การกลับใจใหม่สาหรับการยกโทษบาป”) ควรไปยังทุกเคนคือ “ทุกชนชาติ”
หรื อพวกต่างชาติซ่ ึ ง “เริ่ มต้นจากเยรู ซาเล็ม” (เช่น อสย. 2:2-3; 42:6; 49:6; 60:3; ยอล. 2:2829, 32; มีคา. 4:1-2) นี่ เป็ นคาสอนที่พวกยิวแห่ งสมัยของพระเยซู ปฏิ เสธอย่างหนักแน่ น
อีกด้วย หัวข้อของการประกาศแก่คนต่างชาติก็หนักแน่นในลูกา (ลก. 10) และมันดาเนิ น
ไปยังกิจการของอัครทูต (กจ. 10-11; 13-28)
ในทานองเดี ย วกันลู ก าแสดงลักษณะเยรู ซาเล็มในฐานะเมื องแห่ งจุ ดหมายของพระเยซู
ตลอดพระกิ ตติคุณของท่าน ตอนนี้ มนั ถูก กาหนด ให้กลายมาเป็ นจุดศูนย์กลางที่ซ่ ึ งข่าว
ประเสริ ฐจะออกไปยังทัว่ โลก ดังนั้นข้อนี้เป็ นประเภทของช่องแคบที่ซ่ ึ งการเน้นหลักต่างเ
ในลู กาบรรจบกันและที่ ซ่ ึ ง สิ่ งเหล่ า นั้นผ่านไปยังกิ จการของอัครทูต มันเป็ นถ้อยแถลง
พันธกิจของลูกาสาหรับคริ สตจักร
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การประกาศเป็ นลักษณะสาคัญหลักในพระกิ ตติคุณของลู กา และมันดาเนิ นต่อไปในกิ จการ
ของอัค รทู ต อี ก ด้ว ย เป็ นที่ ชัด เจนว่ า วลี “สิ่ ง เหล่ า นี้ ” อ้า งอิ ง ถึ ง ค าพยากรณ์ เ กี่ ย วกับ
พระเมสสิ ยาห์ ที่ พ ระเยซู ท าให้ ส าเร็ จ พวกส าวกเป็ น “พยาน” ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ งว่ า
พระเมสสิ ยาห์ได้เสด็จมาอย่างที่ได้ทานายไว้ พระคัมภีร์ทานายว่าการประกาศแก่บรรดา
ประชาชาติ ส ามารถบรรลุ ค วามส าเร็ จ ได้เ ท่ า นั้น ถ้า พวกสาวกเป็ นพยาน อี ก ครั้ งหนึ่ ง
เราเห็นการผสมผสานของอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าและความรับผิดชอบของมนุ ษย์ใน
พระบัญชาของพระเยซูที่มีต่อพวกสาวกของพระองค์
เมื่อพระเจ้าสร้ างมนุ ษย์ พระองค์ให้คาสั่งตามวัฒนธรรมแก่เขา (ปฐก. 1:28) โดยเนื้ อแท้
แล้ว นัน่ คือที่จะปกครองเหนื อแผ่นดิ นโลก มันเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของอารยธรรม
มันได้เป็ นความรั บผิดชอบของมนุ ษย์ทุ กเคนมาตลอด เมื่ อพระเยซู ได้เป็ นขึ้ นจากตาย
พระองค์ใ ห้ ค าสั่ ง อี ก ค าสั่ ง หนึ่ ง แก่ พ วกสาวกของพระองค์ โดยเนื้ อ แท้แล้ว นี่ คื อที่ จ ะ
ประกาศแก่โลก สิ่ งนี้ เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของคริ สต์ศาสนา นี่ เป็ นความรับผิดชอบ
ของคริ สเตียนทุกเคน
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จากการที่ได้อธิ บายถึ งความรั บผิดชอบของพวกสาวก ถัดไปพระเยซู ก็ป่าวประกาศถึ งสิ่ งที่
พระองค์จ ะท า “พระสั ญญาของพระบิ ด าของเรา” อ้างอิ งถึ ง พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ที่
พระเจ้าได้สัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิ มที่จะเทลงมาเหนื อประชากรของพระองค์ (อสย.
32:15; 44:3; อสค. 39:29; ยอล. 2:28-29 เปรี ยบเทียบ ยน. 14:16-17) คาพยากรณ์ของ
พันธสั ญญาเดิ ม เหล่ า นี้ เป็ นเรื่ องของการเทของพระวิญญาณในแผ่นดิ นยุค พันปี อย่า งที่
ตัว บททั้ง หลายบ่ ง ชี้ ไว้ แต่ ก ารเทที่ ค ล้า ยกัน ของพระวิ ญ ญาณองค์ เ ดี ย วกัน ได้ ม าใน
วันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 1:4-5; 2:16) บางที ม นั เป็ นพระสั ญญาเกี่ ย วกับการเทของ
พระวิญญาณที่นาพวกสาวกที่จะมองว่าเป็ นการเริ่ มต้นของแผ่นดินของพระเจ้า (กจ. 1:6)
พระเยซูแก้ไขความเข้าใจของพวกเขา (กจ. 1:7)
สุ ดท้ายแล้ว พระเยซู สั่งให้พวกสาวกที่จะคงอยู่ในเยรู ซาเล็มจนกว่าพระวิญญาณ “สวม”
พวกเขา (กจ. 1:8) นี่ เป็ นลักษณะตามปกติของการทรงสถิ ตที่ให้อานาจและฤทธิ์ เดชของ
พระวิญญาณในพันธสัญญาเดิม (เช่น กดว. 11:25, 29; ผนฉ. 3:10; 14:19; 1 ซมอ. 11:6;
และข้ออื่นเ) “ฤทธิ์ เดช” นี้ จากเบื้องบน” ปรากฎชัดตลอดพระกิ ตติคุณนี้ มาตลอด (เช่ น
1:35; และข้ออื่นเ) และมันก็ปรากฎชัดในกิจการของอัครทูตอีกด้วย
“มีเวลาที่จะรอคอยพระเจ้าและเวลาที่จะทางานเพื่อพระเจ้า”[1224]

“… ถ้อยคาของพระเยซูในลูกา 24:46-49 ไม่เพียงแต่เตรี ยมการเชื่ อมโยงไปยังส่ วนเริ่ มแรกของ
กิ จการของอัครทู ตแต่เข้ากับ ชุ ดของถ้อยแถลงที่ อธิ บ ายถึ ง ภารกิ จของบุ คคลหลักตั้งแต่ก ารสรุ ป
ของภารกิจของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเริ่ มแรกในลูกาไปถึ งการสรุ ปของภารกิ จของเปาโลในกิ จการ
ของอัครทูต”[1225]
“… ลูกาไม่เพียงแต่นาเสนอพระเยซู ในฐานะความสาเร็ จของผูร้ ับใช้ที่อิสยาห์กล่าวถึงแต่บรรยาย
ถึ ง ฉบับ ของท่ า นเกี่ ย วกับ พระบัญชาเพื่ อจะพรรณนาถึ ง พวกสาวกในฐานะบรรดาผูท้ ี่ จะรั บ เอา
ภารกิจของผูร้ ับใช้น้ นั หลังจากการจากไปของพระเยซูอีกด้วย”[1226]
ญ. การเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซู 24:50-53 (เปรียบเทียบ มก. 16:19-20; กจ. 1:9-12)
การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู ได้ถูกกล่ าวถึ งแล้วใน 9:51 ที่ นนั่ ลู กานาเสนอมันในฐานะเป้ าหมาย
สู ง สุ ด ของพัน ธกิ จ การเสด็ จ มาครั้ งแรกของพระเยซู การเสด็ จ ขึ้ น สู่ ส วรรค์ข องพระเยซู ค งได้เ กิ ด ขึ้ น
ถ้า หากว่า พวกยิ ว ได้ย อมรั บ พระองค์ใ นฐานะพระเมสสิ ย าห์ ข องพวกเขา ค าพยากรณ์ ต่ า งเเกี่ ย วกับ
การเสด็จกลับมาที่มีสง่าราศีของพระองค์ยงั แผ่นดินโลกบรรลุพนั ธสัญญาเดิม ดังนั้นเราไม่ควรมองการเสด็จ
ขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู ว่าเป็ นความคิดภายหลัง ตรงกันข้ามมันเป็ นจุดสุ ดยอดของการเสด็จมาครั้ งแรก
ของพระเยซู ลู กาเป็ นผูเ้ ขี ย นพันธสัญญาใหม่ผูเ้ ดี ยวที่ อธิ บ ายถึ งการเสด็ จขึ้ นสู่ สวรรค์ท้ งั ในลู กาและใน
กิจการของอัครทูต บางทีท่านทาอย่างนั้นเพื่อที่จะเน้นถึงความสาคัญของการเป็ นขึ้นจากตาย[1227]
“ด้วยการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์น้ นั พระกิตติคุณนี้ ก็ไปถึงจุดสู งสุ ดของมัน สิ่ งที่ได้เริ่ มต้นในพระวิหาร
ก็จบในพระวิหารพร้อมกับการสรรเสริ ญแด่พระเจ้าและตอนนี้เส้นทางของพระเยซูก็ไปถึงเป้ าหมาย
ของมัน แผนการได้ถูกสถาปนาสาหรับ เล่มที่สองของงานของลูกาที่ซ่ ึ งคริ สตจักรจะเชื่ อฟั งคาสั่ง
ของพระเยซูที่เป็ นขึ้นเพื่อจะนาข่าวประเสริ ฐไปยังทุกประชาชาติ”[1228]
“ในความคิดของลูกานั้นการเสด็จขึ้ นสู่ สวรรค์ของพระคริ สต์มีสองลักษณะคื อในพระกิ ตติ คุณนี้
มันเป็ นการจบของเรื่ องราวของพระเยซู ในกิ จการของอัครทูตมันเป็ นการเริ่ มต้นของเรื่ องราวของ
คริ สตจักร ซึ่ งจะดาเนิ นต่อไปจนกว่าพระคริ สต์เสด็จมาอีกครั้ง ดังนั้นสาหรับลูกาอย่างที่บาร์ เรทต์
กล่ า ว ‘การจบของเรื่ องราวของพระเยซู คือคริ สตจักร และเรื่ องราวของพระเยซู เป็ นการเริ่ มต้น
ของคริ สตจักร’”[1229]
24:50-51 พระเยซูดาเนิ นการที่จ ะนาพวกสาวกของพระองค์ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาต่อไป
“เบธานี” ตั้งอยูบ่ นภูเขามะกอกเทศที่อยูท่ างตะวันออกของเยรู ซาเล็ม ขณะที่พวกเขากาลัง
เดินไปยัง (คากรี ก พรอส) เบธานี พระเยซูก็หยุดและอธิ ษฐานขอให้ “พระพร” ของพระเจ้า
มาเหนื อพวกเขา การยกมือในแนวทางตามธรรมเนี ยมเป็ นสัญลัก ษณ์ ของการโยกย้าย

แบบปุโรหิ ตเกี่ยวกับพระพรจากสวรรค์ขา้ งบนไปยังผูร้ ับข้างล่าง (เปรี ยบเทียบ 1:22, 42,
64, 68; 2:28, 34) ลูกาบรรยายถึงการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู (กจ. 1:9-11) ว่าเป็ น
การจากไป ไม่ใช่ การแยกกันที่ถาวร การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู เป็ นการระลึกถึ ง
การขึ้นสู่ สวรรค์ของเอลียาห์ (2 พกษ. 2:11; เปรี ยบเทียบ กจ. 1:2, 11) ดังนั้นลูกาดึงความ
สนใจไปยังบทบาทของพระเยซู ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะเช่ นเดี ยวกับปุโรหิ ต พระองค์จะ
เสด็จกลับมาในฐานะกษัตริ ย ์ การเสด็จขึ้ นสู่ สวรรค์ของพระเยซู เกิ ดขึ้น 40 วันหลังจาก
การคืนพระชนม์ของพระองค์ (กจ. 1:3)
24:52-53 บางต้นฉบับมีพวกสาวกที่นมัสการพระเยซู การสนับสนุนทางตัวบทสาหรับกิ จกรรมที่นี่น้ นั ดี
เป็ นการอ้างอิงแรกของลูกาถึงพวกสาวกที่ “นมัสการพระเยซู ” การเป็ นขึ้นจากตายและ
คาสั่งที่ตามมาของพระเยซู ทาให้ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ปราศจากข้อสงสัยสาหรับ
พวกเขา
พวกสาวก “กลับ” จากภูเขามะกอกเทศ “ไปยังเยรู ซาเล็ม ” ด้วยความยินดี (“เต็มไปด้วย
ความยินดี ”) เพราะว่าสุ ดท้ายแล้วพกเขาได้เข้าใจและยอมรับแผนการของพระเจ้าสาหรับ
พระเมสสิ ยาห์และสาหรับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 2:10) ในไม่ชา้ เยรู ซาเล็มจะกลายมาเป็ น
สถานที่เกิดของคริ สต์ศาสนา “การสรรเสริ ญพระเจ้าที่ต่อเนื่ องของพวกเขาในพระวิหาร”
ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ข องการอธิ ษ ฐานอย่า งไม่ ส งสั ย แล้ว ก็ เ พื่ อ ข่ า วประเสริ ฐ ซึ่ ง เป็ นข่ า วดี ที่
พระเจ้ า ได้ จ ัด เตรี ยมความรอดส าหรั บ มนุ ษ ยชาติ ผ่ า นทางพระบุ ต รของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ กจ. 2:46; 3:1; 5:42) เปโตรเทศนาคาเทศนาของท่านในวันเพ็นเทคอสต์ 10
วันต่อมา (กจ. 2:1)
“การกลับมา ณ ตอนจบของลูกาสู่ อารมณ์ของการสรรเสริ ญอย่างยินดีถึงพระเจ้าที่
เติมเต็มเรื่ องราวการเกิ ดก็ทาให้เรื่ องราวของพระเยซู จบอย่างสวยงาม ยิ่งกว่านั้น
มันยืนยันว่าความยินดีที่ได้รู้สึกโดยพวกยิวที่อุทิศตนผูไ้ ด้ทกั ทายทารกพระเยซู
ได้ ถู ก แก้ ต่ า งโดยเหตุ ก ารณ์ ภ ายหลัง ทั้ง หลายที่ น าเรื่ องราวไปสู่ ก ารแก้ ไ ข
ที่ เ ป็ นสุ ข ความยิ น ดี แ ละการเสริ ญ ที่ เ ติ ม เต็ ม พวกสาวกตามหลัง การปรากฏ
และการจากไปของ พระเยซู จ ะด าเนิ น ต่ อ ไปในชี วิ ต ของคริ ส ตจัก รเริ่ ม แรก
อย่างที่กิจการของอัครทูต 2:46-47 บ่งชี้ไว้”[1230]
สาวกดั้งเดิ ม เหล่ านี้ ต้ งั แบบอย่างที่ ดีไ ว้สาหรั บเพื่ อนสาวกที่ ติดตามทั้งหมดของพวกเขา
เราเช่ นกันควรนมัส การ ยิ นดี และสรรเสริ ญพระเจ้า ขณะที่ เ รารอคอยความส าเร็ จ ของ
ทุกสิ่ งที่พระองค์ได้สัญญาไว้
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