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ผู้เขียน 

องค์ประกอบมากมายบ่งช้ีว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีเป็นบุคคลเดียวกนัท่ีเขียนพระธรรมกิจการของอคัรทูต 
ประการแรก ชายท่ีช่ือ “เธโอฟีลสั” เป็นผูรั้บของพระธรรมทั้งสอง (ลก. 1:3; กจ. 1:1) ประการท่ีสอง         
พระธรรมกิจการของอคัรทูตอา้งอิงถึงงานแต่ก่อนโดยผูเ้ขียนคนเดียวกนั  ประการท่ีสาม พระธรรมทั้งสองมี
หัวข้อเหมือนกนัหลายหัวข้อ บางข้อหัวก็ไม่ได้รับการเน้นอย่างเดียวกันในท่ีอ่ืนใดในพนัธสัญญาใหม่ 
ประการท่ีส่ี มีความคล้ายคลึงกนัทางโครงสร้างโดยทัว่ไปและทางรูปแบบรวมถึงการใช้โครงร่างท่ีไขว้
เปล่ียนและแนวโนม้ท่ีจะจดจ่อท่ีบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจง 

ผูเ้ขียนได้รับความรู้ของท่านเก่ียวกบัชีวิตและพนัธกิจของพระเยซูจากการคน้ควา้แทนท่ีจากการสังเกต    
ของประจกัษพ์ยาน (ลก. 1:1-4) ดงันั้น ท่านไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในพวกสาวกท่ีไดเ้ดินทางกบัพระเยซู  

คริสตจกัรเร่ิมแรกระบุว่าผูเ้ขียนเป็นลูกา (บางทีย่อมาจาก “ลูกีออส” หรือ “ลูกานอส”[1]) มาร์เซียนท่ี      
นอกรีตเป็นพยานเร่ิมแรกท่ีสุดท่ีเรามีต่อการเป็นผูเ้ขียนของลูกา (ค.ศ. 135) สารบบมูราทอเรียน (ค.ศ. 180) 
อา้งอิงว่าลูกาเป็นผูเ้ขียนเช่นกนั   ส่ิงนั้นบรรยายว่าท่านเป็นแพทยท่ี์เดินทางไปกบัเปาโลในการเดินทาง   
ของท่าน (เปรียบเทียบ กจ. 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16; คส. 4:14; ฟม. 24; 2 ทธ. 4:11)  ไอเร
เนอสั (ค.ศ.  180-185) เช่ือเช่นกนัวา่ลูกาเขียนพระกิตติคุณน้ีและเรียกท่านวา่สหายท่ี “แยกกนัไม่ได”้ ของ 
เปาโล[2]       เจอโรมเขียนวา่ท่านตายไป ณ ตอนอายุ 84 ปีและไม่เคยแต่งงาน [3] ในท านองเดียวกนัต่อมา
บรรพบุรุษคริสตจกัรอา้งอิงถึงลูกาวา่เป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ี 

เป็นท่ีชดัเจนว่าลูกาเป็นคนต่างชาติ (เปรียบเทียบ คส. 4:10-14) อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการบางคนเช่ือว่า   
โคโลสี 4:11 และ 14 ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะหมายถึงวา่ลูกาเป็นคนต่างชาติ และท่ีวา่ท่านอาจไดเ้ป็นคนยิวท่ีนิยม
กรีก[4] ธรรมเนียมคริสตจกัรระบุว่าอนัทิโอกแห่งซีเรียเป็นบา้นเกิดของลูกา แต่น่ียงัไม่ได้รับการยืนยนั       
ฟีลิปปีมีการสนบัสนุนทางธรรมเนียมบางอย่างเช่นกนั[5] เจ. ซิดโลว ์แบกซ์เทอร์อา้งว่าเรารู้เก่ียวกบัลูกา 
นอ้ยกวา่ผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนใดก็ตาม[6] 
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ลกัษณะเฉพาะ  

“ในขณะท่ีการเนน้ในมทัธิวอยูท่ี่ส่ิงท่ีพระเยซู กล่าว และในมาระโกอยูท่ี่ส่ิงท่ีพระเยซู ท า ท่ีน่ีในลูกา
มนัอยูท่ี่ พระเยซูเอง”[7] 

หลกัค าสอนหลกัต่าง เเก่ียวกบัศาสนศาสตร์ระบบท่ีลูกาเน้นคือ พระเจา้ พระเยซู ความรอด (โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การไถ่) พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทูตสวรรคแ์ละส่ิงต่าง เท่ีจะเกิดข้ึน  

“ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์คนเดียวท่ีใชค้  านาม ‘ความรอด’ (โซเทริอา ส่ีคร้ัง [1:69, 71, 
77, 19:9]; โซเทริออน สองคร้ัง [2:30; 3:6]) และ ‘ผูช่้วยให้รอด’ (โซเทร์ [1:47; 2:11]), และท่านใช้
ค  ากริยา ‘ช่วยให้รอด’ (ซอดโซ) มากกวา่พระธรรมเล่มอ่ืนใดในพนัธสัญญาใหม่ (แมว้า่โดยส่วน
ใหญ่แลว้น่ีก็เน่ืองจากความยาวท่ีมากกวา่ของลูกา)”[8] 

“ในพระกิตติคุณลูกา วลี สรรเสริญพระเจ้า ปรากฏบ่อยกวา่ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของพนัธสัญญาใหม่
ท่ีรวมกนั”[9] 

มีการเนน้อยา่งมากเช่นกนัท่ีพระสิริของพระเจา้ การอธิษฐาน การอศัจรรย ์แผนการของพระเจา้ท่ีพระเยซูได้
บรรลุ อิสราเอล การเช่ือ การเป็นสาวก การยกโทษและพระวจนะของพระเจา้  ค  าอุปมาประมาณ 20 เร่ืองก็
เฉพาะต่อพระกิตติคุณน้ี  ลูกาเช่ือมโยงเหตุการณ์บางอยา่งในชีวติของพระเยซูเขา้กบัประวติัศาสตร์ทางโลก
อีกดว้ย และท่านเนน้ถึงการเดินทางสุดทา้ยของพระเยซูสู่เยรูซาเล็ม[10] 

ลูกาเนน้ถึงความห่วงใยของพระเยซูท่ีมีต่อทุกคนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อบุคคลต่าง เท่ีสังคมชาวยิวแห่งสมยั
ของพระองคดู์ถูก เช่น คนต่างชาติ คนยากจน ผูห้ญิง เด็ก เ และ “พวกคนบาป”  ท่านเขียน “พระกิตติคุณ
แห่งผูท่ี้เป็นเบ้ียล่าง”[11] พระกิตติคุณเล่มอ่ืน เไม่น าเสนอพระเยซูท่ีมีการทานอาหารเยน็กบับางคนบ่อย
เท่ากบัพระกิตติคุณน้ีน าเสนอ  ลูกาใช้ค  าศพัท์กรีก โนมิคอส ซ่ึงหมายถึง “ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั” แทนท่ี         
ค าศพัท์ฮีบรู กรัมมาเทอุส ซ่ึงหมายถึง “ธรรมมาจารย”์ ท่านเน้นถึงค าสอนเชิงปฏิบติัของพระเยซูเช่นส่ิงท่ี
พระองคส์อนเก่ียวกบัเงิน (เปรียบเทียบ บทท่ี 12 และ 16) 

“ในแง่ของโลกทศัน์ ศาสนศาสตร์และการน าเสนอเชิงปฏิบติัของหลกัการต่าง เนั้น พระกิตติคุณน้ี
ก็อธิบายวา่เราสามารถรับใชพ้ระเจา้ไดดี้ข้ึนอยา่งไร”[12] 

ลูกาใชค้  าศพัท์ทางการแพทยม์ากกวา่ท่ีเราพบในงานเขียนของฮิปโปเครตีสบิดาแห่งการแพทย ์   [13] ลูกา
แสดงความสนใจในจุดประสงค์ ความส าเร็จและการบรรลุความส าเร็จ ท่านบนัทึกความยินดีท่ีเป็นผล       
มาจากการงานท่ีช่วยให้รอดและรักษาของพระเยซู  การเน้นถึงการเรียกของพระเยซูท่ีมีต่อผูค้นจะกลาย     
มาเป็นสาวกของพระองค์   ท่านพรรณนาถึงพระเยซูว่าพึ่ งพาท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิและท่ีพระบิดาผ่าน
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ทางการอธิษฐาน  สุดทา้ย ลูกาบนัทึกหลายตวัอย่างของฤทธ์ิเดชของพระเยซู[14] ชาวมุสลิมนบัถือหมวด
พระกิตติคุณและบางทีชาวมุสลิมไดถู้กน ามาสู่ความเช่ือผ่านทางพระกิตติคุณของลูกามากกวา่พระกิตติคุณ
เล่มใด เเน่ืองจากการเนน้ต่าง เของมนั 

“พระกิตติคุณของลูกาให้ความเขา้ใจท่ีครอบคลุมมากข้ึนถึงประวติัศาสตร์ของระยะเวลานั้นแก่
ผูอ่้านมากกว่าพระกิตติคุณเล่มอ่ืน เ  ท่านน าเสนอขอ้เท็จจริงเก่ียวกับชีวิตในโลกของพระเยซู
มากกวา่มทัธิว มาระโกหรือยอห์น”[15] 

ลูกาเป็นพระธรรมท่ียาวท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่ (1,121 ขอ้), มทัธิวเป็นท่ีสอง (1,071 ขอ้), และกิจการของ
อคัรทูตเป็นท่ีสาม (1,007 ขอ้). (ยอห์นมี 879 ขอ้ และมาระโกมี 678 ขอ้)  ลูกาและกิจการของอคัรทูตเม่ือ
รวมกนัมีประมาณ 27 เปอร์เซ็นต์ของพนัธสัญญาใหม่กรีก  ยิ่งกว่านั้น ลูกาเขียนขอ้พระคมัภีร์ในพนัธ-
สัญญาใหม่มากกวา่คนอ่ืน  2,128 ขอ้ในลูกาและกิจการของอคัรทูต  เปาโลเขียนจ านวนขอ้พระคมัภีร์ท่ีมาก
เป็นอนัดบัสอง (2,032 ขอ้) จากนั้นยอห์น (1,416 ขอ้) จากนั้นมทัธิว (1,071 ขอ้) จากนั้นมาระโก (678 ขอ้)  
และสุดทา้ยบรรดาผูมี้ส่วนนอ้ยกวา่[16] 

“การน าเสนอถึงขอ้เท็จจริงต่าง เก็เต็มท่ีกวา่ในบางดา้น แต่เป็นหัวขอ้น้อยกวา่ของมทัธิวและไหล
ล่ืนกวา่ของมาระโก”[17] 

“พระกิตติคุณของนกับุญลูกาไดถู้กเรียกวา่พระธรรมท่ีน่ารักท่ีสุดในโลก....มนัคงจะไม่ผิดอยา่งมาก
ท่ีจะกล่าววา่พระกิตติคุณท่ีสามเป็นชีวติท่ีดีท่ีสุดของพระคริสตท่ี์เคยถูกเขียนข้ึน”[18] 

จุดประสงค์ต่าง ๆ 

พระกิตติคุณของลูกาเป็นหน่ึงในพระธรรมเล่มต่าง เของพระคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขียน  ลูกา
กล่าววา่ท่านเขียนเพื่อจะบอกเธโอฟีลสัเก่ียวกบัความแทจ้ริงของข่าวประเสริฐท่ีเธโอฟีลสัไดย้นิ (1:4) 

ในกิจการของอคัรทูต ลูกากล่าวว่าท่านก่อนหน้านั้นท่านไดเ้ขียนเก่ียวกบัส่ิงต่าง เท่ีพระเยซูทรงตั้งตน้ท า
และสั่งสอนก่อนการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองค ์(กจ. 1:1-2) จากนั้นท่านด าเนินการต่อไปท่ีจะบนัทึกส่ิง
ต่าง เท่ีพระเยซูท าและสั่งสอนต่อไปหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระองค์ผา่นทางพวกอคัรทูตของ
พระองคใ์นกิจการของอคัรทูต  อยา่งทึกทกัเอานั้น ลูกาเขียนทั้งพระกิตติคุณของท่านและกิจการของอคัรทูต
ดว้ยมุมมองเพื่อผูฟั้งท่ีใหญ่กวา่เธโอฟีลสั  

การเน้นท่ีเฉพาะต่าง เของพระกิตติคุณน้ีช่วยให้เราท่ีจะระบุถึงจุดประสงค์รองต่าง เ  ลูกาแสดงออกถึง
ความตอ้งการอนัแรงกลา้ท่ีจะโนม้น้าวผูอ่้านของท่านถึงความน่าเช่ือถือของขอ้เท็จจริงต่าง เท่ีท่านบนัทึก    
เพื่อว่าพวกเขาจะเช่ือในพระเยซูและกลายมาเป็นคริสเตียนเช่นเดียวกับความส าคัญของส่ิงท่ีพระเจ้า           
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ไดท้  าในพระคริสต์[19] ความสนใจเหล่าน้ีก็ชดัเจนในกิจการของอคัรทูตอีกด้วย[20] เป็นท่ีชดัเจนว่าท่าน
เขียนเพื่อจะสงวนการบนัทึกถึงเหตุการณ์ต่าง เท่ีไดเ้กิดข้ึนระหวา่งพนัธกิจในโลกของพระเยซู  แต่นกัเขียน
สมยัโบราณบางคนได้เขียนเพียงแค่ท่ีจะบรรยายพงศาวการของเหตุการณ์ต่าง เ[21] พวกเขาเขียนเพื่อจะ
โน้มน้าวผูอ่้านของพวกเขาถึงบางส่ิงและพวกเขาใช้ประวติัศาสตร์ท่ีจะท าอย่างนั้น  อย่างไรก็ตาม ความ
แม่นย  าทางประวติัศาสตร์ก็ส าคญัต่อพวกเขา [22] 

เราเช่ือวา่พระกิตติคุณของลูกาเป็นความต่อเน่ืองท่ีแม่นย  าถึงประวติัศาสตร์ตามพระคมัภีร์ท่ีพระเจา้ไดส้งวน
ไวใ้นพระคมัภีร์  พระกิตติคุณน้ีจดัตั้งการปกป้องความเช่ือส าหรับคริสต์ศาสนาท่ีคงไดเ้ป็นความสนใจท่ี
พิเศษต่อคนกรีกเน่ืองจากการเลือกของลูกาเก่ียวกบัเน้ือหา ค าศพัท์และรูปแบบ[23] การปกป้องความเช่ือ   
จะใหเ้หตุผลแก่พวกเขาส าหรับความหวงัท่ีอยูใ่นพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 ปต. 3:15) 

“เป็นท่ีชัดเจนว่าจุดประสงค์ของลูกาคือไม่ใช่ท่ีจะจดัเตรียมรากฐานทางประวติัศาสตร์ส าหรับ
ข่าวสารของคริสเตียน. … ท่านจดัล าดบั’ เหตุการณ์ต่าง เของการบรรยายของท่านเพื่อจะน า
ความส าคญัของส่ิงเหล่านั้นออกมาเพื่อจะโนม้นา้วเธโอฟีลสั  ผูไ้ม่ไดส้นใจอยา่งมากกบัประเด็นนั้น 
มนัไดเ้กิดข้ึนไหม? เช่นเดียวกบัการสืบคน้ อะไรไดเ้กิดข้ึน? และทั้งหมดนั้นมนัหมายถึงอะไร? โดย
การจดัเตรียมการบนัทึกท่ีสมบูรณ์มากข้ึนเก่ียวกบัพระเยซูในความส าคญัของพระองค ์ลูกาหวงัจะ
กระตุน้ความเช่ือท่ีปฏิบติัการ”[24] 

ผู้อ่านดั้งเดิม  

เป็นท่ีชดัเจนวา่เธโอฟีลสัเป็นบุคคลจริง[25] ช่ือของเขาเป็นภาษากรีกและหมายถึง “คนรักของพระเจา้”  ดู
เหมือนวา่ท่านเพิ่งไดเ้ป็นผูก้ลบัใจเช่ือเม่ือไม่นานน้ีสู่คริสตศาสนาจากศาสนาต่างชาติของกรีก   ดงันั้นอยา่ง
ดั้งเดิมแลว้ มนัดูเหมือนว่าลูกาเขียนเพื่อผูค้นเช่นเธโอฟีลสั  ก่อนการกลบัใจเช่ือของเขา เธโอฟีลสัอาจได้
เป็นหน่ึงในผูเ้กรงกลวัพระเจา้ชาวต่างชาติท่ีลูกาอา้งอิงถึงหลายคร้ังในกิจการของอคัรทูต    “ผูเ้กรงกลวั  
พระเจา้” คือคนต่างชาติท่ีมีการนบัถือบางอยา่งและผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัพระเจา้ของพวกยิว  
พวกเขามายงัธรรมศาลาของยิวและฟังพระคมัภีร์ของยิวท่ีถูกอ่านท่ีนั่น  การปรับตัวของลูกาเก่ียวกับ       
พระกิตติคุณของท่านเขา้กบัโลกในทางโลกและการอา้งอิงต่าง เของท่านถึงศาสนายิวก็บ่งช้ีว่าท่านเขียน
พระกิตติคุณของท่านดว้ยการท่ีมีผูค้นเหล่าน้ีในความคิด      

“ส่ิงมากมายเก่ียวกบัลูกา-กิจการของอคัรทูตจะเขา้กบัผูอ่้านท่ีเหมือนโครนิเลอสัอยา่งดี”[26] 

การใช้ของท่านเก่ียวกับฉบบัเซปทวัจินท์และความสนใจของท่านในผูเ้กรงกลัวพระเจ้าบ่งช้ีส่ิงน้ีด้วย           
ผูเ้กรงกลวัพระเจา้ได้หันจากพหุเทวนิยมของกรีกไปสู่เอกเทวนิยมของยิว  แต่หลายคนจากพวกเขาก็ไม่
คุน้เคยกบัภูมิศาสตร์และวฒันธรรมของปาเลสไตน์  ลูกาอธิบายเร่ืองราวเหล่าน้ีส าหรับผูอ่้านของท่านเม่ือ
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จ าเป็น   ผูเ้กรงกลวัพระเจา้เป็นคนต่างชาติผูซ่ึ้งเปาโลพบว่าเป็นดินท่ีรับเอามากท่ีสุดส าหรับเมล็ดแห่งข่าว
ประเสริฐ    ลูกาเองอาจไดเ้ป็นหน่ึงในกลุ่มน้ี แมว้า่ไม่มีหนทางท่ีจะพิสูจน์หรือหกัลา้งความเป็นไปไดน้ั้น 

“[ลูกา] เขียนเพื่อจะท าให้คริสเตียนแห่งสมยัของท่านแน่ใจว่าความเช่ือของพวกเขาในพระเยซู 
ไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นเป้าหมายแทจ้ริงท่ีซ่ึงการรับมือสมยัโบราณของพระเจา้กบัอิสราเอลนั้น
ไดผ้ลกัดนัไปสู่”[27] 

ณ ศตวรรษแรก คนกรีกชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไดห้ยุดเช่ือในเทพเจา้และเทพีทั้งหลายแห่งเทวต านานของ
พวกเขาและไดล้ะทิ้งชะตานิยม   หลายคนจากพวกเขาไดติ้ดตามศาสนา “ลึกลบั” ทางตะวนัออกต่าง เท่ี
แข่งขนักบัคริสต์ศาสนาส าหรับความจงรักภกัดีของพวกเขา  ความเช่ือทั้งสองน าเสนอพระผูช่้วยให้รอด    
แต่พระผูช่้วยให้รอดของคริสต์ศาสนาเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจ้าท่ีได้เป็นข้ึนจากตายและเป็นส่วนตวั ส่วน            
พระผูช่้วยให้รอดของศาสนาลึกลบัต่าง เนั้นไม่เป็นส่วนตวัและเป็นอุดมคติ  เป็นท่ีชดัเจนวา่ลูกาเขียนเพื่อ
จะโน้มน้าวคนเหล่าน้ีท่ีจะเช่ือในพระเยซูและให้พื้นฐานทางข้อเท็จจริงท่ีหนักแน่นแก่พวกเขาส าหรับ   
ความเช่ือของพวกเขา  

“ท่ีท่านเขียนส าหรับชุมชนคริสตจกัรในเมืองในโลกของกรีกก็แน่นอนพอสมควร”[28] 

ลกัษณะทางวรรณกรรม  

บรรดาผูเ้ช่ียวชาญในรูปแบบทางวรรณกรรมกรีกยอมรับรูปแบบและโครงสร้างของลูกาว่ายอดเยี่ยม    
[29] ไม่มีใครรู้เบ้ืองหลงัทางการศึกษาของลูกา แต่อย่างชัดเจนแลว้ท่านมีการฝึกฝนในการประพนัธ์ของ 
กรีกเช่นเดียวกบัการแพทยแ์ละความสามารถส าหรับการเขียน   ลูกาใชห้ลายค าท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณ   คน
อ่ืน เไม่ไดใ้ช้และหลายค าของค าเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงเบ้ืองหลงัทางวรรณกรรมท่ีกวา้งขวาง  ท่านใช้
ค  าศพัท์ทางการแพทยแ์ละทางศาสนศาสตร์ท่ีเฉพาะอีกดว้ย  การใช้ของลูกาเก่ียวกบัค าแสลงฮีบรูแสดงให้
เห็นวา่ท่านรู้พนัธสัญญาเดิมแบบฮีบรูเช่นกนั    อย่างไรก็ตาม การช่ืนชอบของท่านท่ีมีต่อฉบบัเซปทวัจินต์
บ่งช้ีว่ามนัเป็นฉบบัท่ีผูอ่้าน (ทั้ งหลาย) ของท่านใช้มากท่ีสุด  บางทีลูกาเป็นคนต่างชาติท่ีมีการเปิดเผย    
อย่างมากต่อค าแสลงฮีบรูจากเปาโลและยิวคนอ่ืน เ  ท่านเป็นผูเ้ขียนท่ีมีทกัษะพอท่ีจะใช้ โครงร่างท่ีไขว้
เปล่ียน เป็นเคร่ืองมือทางโครงสร้างหลกั[30] “โครงร่างท่ีไขวเ้ปล่ียน” เป็นเคร่ืองมือทางวรรณกรรมท่ีถูกใช้
โดยทั้งพวกยิวและพวกกรีกท่ีให้เอกภาพต่อการประพนัธ์หรือส่วนหน่ึงของตวับท  กิจการของอคัรทูตก็      
มีส่ิงเหล่านั้นเช่นกนั      

ลูกากล่าวซ ้ า เร่ืองราวท่ีคล้ายกันด้วยความหลากหลาย อีกดว้ย (เปรียบเทียบ 1:80; 2:40; 2:52)  เคร่ืองมือทาง
วรรณกรรมน้ีช่วยการเรียนรู้ในขณะท่ีให้ความเขา้ใจถ่องแทใ้หม่เพิ่มเติม  ยิ่งกวา่นั้นท่านมีแนวโนม้ท่ีจะใช้
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ค าศัพท์ท่ีเฉพาะ อยูบ่่อย เในพระคมัภีร์ตอนหน่ึงหรือหลายตอนและจากนั้นแทบจะหรือไม่ใชห้ลงัจากนั้น  
ส่ิงน้ีท าใหค้  าศพัทน์ั้นโดดเด่นและเรียกความสนใจสู่มนัท่ีท่ีมนัปรากฎ[31] 

ลูการะบุประเภทของงานของท่านว่าเป็นการบรรยาย (“เร่ืองราว” ท่ีเป็นล าดบั; 1:1) มนัเป็นการบรรยาย   
ทางประวติัศาสตร์ในแง่ท่ีวา่มนัเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่าง เท่ีไดเ้กิดข้ึนในอดีตเขา้กบัรูปแบบของเร่ืองราว[32] 

วนัเวลา 

ในเชิงปฏิบติัแลว้ นกัวชิาการทั้งหมดเช่ือวา่ลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่านก่อนท่านเขียนกิจการของอคัรทูต       
นกัวิชาการแนวอนุรักษห์ลายคนถือวา่ท่านเขียนกิจการของอคัรทูตระหว่างการถูกจ าคุกท่ีโรมคร้ังแรกของ
เปาโล ระหวา่งท่ีซ่ึงเส้นเวลาของพระธรรมน้ีส้ินสุดลง (ค.ศ. 60-62) หรือไม่นานหลงัจากนั้น  ลูกาเดินทาง
ไปกบัเปาโลระหวา่งพนัธกิจการประกาศอยา่งมากของอคัรทูตนั้น  บางคร้ังลูกาก็ไม่ไดอ้ยูก่บัเปาโล แต่ท่าน
ไดรั้บใช้ในฐานะเป็นตวัแทนของเปาโลในคริสตจกัรแห่งใดแห่งหน่ึงของคริสตจกัรทั้งหลายท่ีเปาโลได้
ก่อตั้งรวมถึงคริสตจกัรในฟีลิปปี    เป็นท่ีชัดเจนว่าเปาโลเป็นแหล่งหลกัของลูกาเก่ียวกับขอ้มูลส าหรับ    
พระกิตติคุณของท่านและกิจการของอคัรทูต อยา่งท่ีเปโตรเป็นแหล่งหลกัของมาระโกส าหรับพระกิตติคุณ 
ท่ีสอง    

ลูกาอาจไดเ้ขียนพระกิตติคุณของท่านระหว่างการถูกจ าคุกคร้ังแรกของเปาโลในโรมพร้อมกบักิจการของ
อคัรทูต  อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนเป็นไปไดม้ากข้ึนในแง่ของวิธีท่ีลูกาแนะน าพระธรรมสองเล่มเหล่าน้ีวา่
ท่านเขียนพระกิตติคุณน้ีเวลาใดเวลาหน่ึงก่อนกิจการของอคัรทูต  ลูกามีเวลามากท่ีสุดท่ีจะเขียนพระกิตติคุณ
น้ีระหวา่งการถูกจ าคุกท่ีซีซารียาของเปาโล (ค.ศ. 57-59, เปรียบเทียบ กจ. 24:1—26:32) ส าหรับขา้พเจา้และ
นกัเขียนคนอ่ืน เบางคน น่ีดูเหมือนจะเป็นวนัเวลาท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดของการเขียน[33] 

โครงร่าง 

I.       บทน า 1:1-4 
II.      การบงัเกิดและวยัเด็กของพระเยซู   1:5-2:52 

ก.      การป่าวประกาศถึงการก าเนิดของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 1:5-25 

1.      บทน าเก่ียวกบับิดามารดาของยอห์น  1:5-7 
2.      การป่าวประกาศของทูตสวรรคต่์อเศคาริยาห์ 1:8-23 
3.      การตั้งครรภข์องเอลีซาเบธ็ 1:24-25 

ข.      การป่าวประกาศถึงการบงัเกิดของพระเยซู 1:26-56 
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1.      บทน าเก่ียวกบัมารียแ์ละโยเซฟ  1:26-27 
2.      การป่าวประกาศของทูตสวรรคต่์อมารีย ์ 1:28-38 
3.      การเยีย่มเยยีนเอลีซาเบ็ธของมารีย ์ 1:39-56 

ค.      การก าเนิดและชีวติตอนตน้ของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา  1:57-80 

1.     การตั้งช่ือของยอห์น  1:57-66 
2.      เพลงแห่งการสรรเสริญของเศคาริยาห์  1:67-79 
3.      การเตรียมตวัของยอห์น  1:80 

ง.      การบงัเกิดและชีวติตอนตน้ของพระเยซู  บทท่ี 2  

1.      ฉากแห่งการบงัเกิดของพระเยซู  2:1-7 
2.      การป่าวประกาศต่อพวกคนเล้ียงแกะ  2:8-20 
3.      การเขา้สุหนตัของพระเยซู  2:21 
4.      การถวายพระกุมารเยซูในพระวหิาร  2:22-38 
5.      การพฒันาของพระเยซูในนาซาเร็ธ  2:39-40 
6.      การเยีย่มพระวหิารในฐานะเด็กชายของพระเยซู  2:41-50 
7.      การเติบโตท่ีต่อเน่ืองของพระเยซู  2:51-52 

III.      การเตรียมตวัส าหรับพนัธกิจของพระเยซู  3:1-4:13 

ก.      พนัธกิจของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา  3:1-20 

1.      การเร่ิมตน้ของพนัธกิจของยอห์น  3:1-6 
2.      การประกาศของยอห์น  3:7-18 
3.      การส้ินสุดของพนัธกิจของยอห์น  3:19-20 

ข.      การรับบพัติศมาของพระเยซู  3:21-22 
ค.      ล าดบัพงศข์องพระเยซู  3:23-38 
ง.      การทดลองของพระเยซู  4:1-13 

IV.     พนัธกิจของพระเยซูในและรอบ เกาลิลี  4:14-9:50 

ก.      พนัธกิจการสอนของพระเยซูและการตอบสนองต่อมนั  4:14-5:11 

1.      บทน าสู่พนัธกิจในกาลิลีของพระเยซู  4:14-15 



2.      การสอนของพระเยซูในนาซาเร็ธ  4:16-30 
3.      พนัธกิจของพระเยซูในและรอบ เคาเปอรนาอุม  4:31-44 
4.      การทรงเรียกของเปโตร ยากอบและยอห์น  5:1-11 

ข.      การเร่ิมตน้ของความขดัแยง้กบัพวกฟาริสี  5:12-6:11 

1.      การรักษาคนยวิท่ีเป็นโรคเร้ือนของพระเยซู  5:12-16 
2.      สิทธิอ านาจของพระเยซูท่ีจะยกโทษบาป  5:17-26 
3.      ท่าทีของพระเยซูต่อคนบาป  5:27-32 
4.      ท่าทีของพระเยซูต่อการอดอาหาร  5:33-39 
5.      สิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือวนัสะบาโต  6:1-5 
6.      ท่าทีของพระเยซูต่อวนัสะบาโต  6:6-11 

ค.      การสอนพวกสาวกของพระองคข์องพระเยซู  6:12-49 

1.      การเลือกสาวก 12 คน  6:12-16 
2.      การรวมตวัของประชาชน  6:17-19 
3.      ค าเทศนาบนภูเขา  6:20-49 

ง.      ความเมตตาสงสารของพระเยซูท่ีมีต่อประชาชน  บทท่ี 7 

1.      การรักษาทาสของนายร้อย  7:1-10 
2.      การเป็นข้ึนของบุตรชายของหญิงม่าย  7:11-17 
3.      ความสับสนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู  7:18-35 
4.      การชโลมโดยหญิงท่ีบาป  7:36-50 

จ.    การสอนดว้ยค าอุปมาของพระเยซู   8:1-21 

1.      สหายและผูส้นบัสนุนของพระเยซู  8:1-3 
2.      ค าอุปมาเร่ืองดิน  8:4-15 
3.      ค าอุปมาเร่ืองตะเกียง  8:16-18 
4.      ครอบครัวแทข้องพระเยซู  8:19-21 

ฉ.    การงานท่ียิง่ใหญ่ของพระเยซู  8:22-56 

1.      การหา้มพาย ุ 8:22-25 



2.      การช่วยกูค้นผเีขา้ในกาดารา  8:26-39 
3.      การรักษาผูห้ญิงท่ีเป็นโรคตกโลหิตและการท าใหลู้กสาวของไยรัสเป็นข้ึน  8:40-56 

ช.      การเตรียมสาวกสิบสองคนของพระเยซู  9:1-50 

1.      ภารกิจของสาวกสิบสองคนต่ออิสราเอล  9:1-6 
2.      ขอ้สงสัยของเฮโรดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู  9:7-9 
3.      การเล้ียงคน 5,000 คน  9:10-17 
4.      การกล่าวยอมรับแห่งความเช่ือของเปโตร  9:18-27 
5.      การทรงจ าแลงพระกาย  9:28-36 
6.      การขบัผอีอกจากเด็กชายท่ีเป็นลมบา้หมู  9:37-43ก 
7.      การป่าวประกาศของพระเยซูถึงการทรยศของพระองค ์ 9:43ข-45 
8.      ความหยิง่ของพวกสาวก  9:46-50 

V.      พนัธกิจของพระเยซูบนเส้นทางสู่เยรูซาเล็ม  9:51-19:27 

ก.      ความรับผดิชอบและรางวลัต่าง เของพวกสาวก  9:51-10:24 

1.      ความส าคญัของความอดกลั้น  9:51-56 
2.      ความส าคญัของการปฏิเสธตนเอง  9:57-62 
3.      ความส าคญัของการมีส่วนร่วม  10:1-16 
4.      ความยนิดีของการมีส่วนร่วม  10:17-20 
5.      ความยนิดีของความเขา้ใจ  10:21-24 

ข.      ความสัมพนัธ์ต่าง เของพวกสาวก  10:25-11:13 

1.      ความสัมพนัธ์ของพวกสาวกต่อเพื่อนบา้นของพวกเขา  10:25-37 
2.      ความสัมพนัธ์ของพวกสาวกต่อพระเยซู  10:38-42 
3.      ความสัมพนัธ์ของพวกสาวกต่อพระเจา้พระบิดา  11:1-13 

ค.      ผลลพัธ์ต่าง เของการต่อตา้นอนัเป็นท่ีนิยม  11:14-54 

1.      ความขดัแยง้เก่ียวกบัเบเอลเซบูล  11:14-26 
2.      ความส าคญัของการถือรักษาพระวจนะของพระเจา้  11:27-28 
3.      หมายส าคญัของโยนาห์  11:29-32 
4.      ความส าคญัของการตอบสนองต่อความสวา่ง  11:33-36 



5.      จุดสูงสุดแห่งการต่อตา้นของฟาริสี  11:37-54 

ง.      ค าสั่งสอนพวกสาวกเม่ือพิจารณาถึงการถูกปฏิเสธของพระเยซู  12:1-13:17 

1.      ความส าคญัของการกล่าวยอมรับท่ีไร้ความกลวั  12:1-12 
2.      ความส าคญัของมุมมองนิรันดร์  12:13-21 
3.      การจดัเตรียมของพระเจา้ส าหรับพวกสาวก  12:22-34 
4.      การมาของบุตรมนุษย ์ 12:35-48 
5.      ความทุกขย์ากท่ีก าลงัมา  12:49-59 
6.      การเรียกสู่การกลบัใจใหม่  13:1-9 
7.      หมายส าคญัเก่ียวกบัความสามารถของพระเยซูท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง    
         13:10-17 

จ.      ค าสั่งสอนเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้  13:18-14:35 

1.      ค าอุปมาเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้  13:18-21 
2.      ทางเขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้  13:22-30 
3.      การเล่ือนแผน่ดินของพระเจา้ออกไปของพระเยซู  13:31-35 
4.      ผูมี้ส่วนร่วมในแผน่ดินของพระเจา้  14:1-24 
5.      ราคาของการเป็นสาวก  14:25-35 

ฉ.       ท่าทีของพระเจา้ต่อคนบาป  บทท่ี 15 

1.      ฉากส าหรับการสอนของพระเยซู  15:1-2 
2.      ค าอุปมาเร่ืองแกะหาย  15:3-7 
3.      ค าอุปมาเร่ืองเงินเหรียญหาย  15:8-10 
4.      ค าอุปมาเร่ืองบุตรหายไป  15:11-32 

ช.      ค าเตือนของพระเยซูเก่ียวกบัความร ่ ารวย  บทท่ี 16 

1.      การเป็นสาวกในฐานะการอารักขา  16:1-13 
2.      ค าวา่กล่าวของพระเยซูต่อพวกฟาริสีส าหรับความโลภของพวกเขา  16:14-31 

ซ.      ค าเตือนของพระเยซูเก่ียวกบัการกระท าและท่าทีของพวกสาวก 17:1-19 

1.      การป้องกนับาปและการฟ้ืนฟูคนบาป  17:1-4 



2.      ท่าทีของพวกสาวกต่อหนา้ท่ีของพวกเขา 17:5-10 
3.      ความส าคญัของการส านึกคุณ  17:11-19 

ฌ.       ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ 17:20-18:8 

1.      บทเรียนอนัสั้นส าหรับพวกฟาริสี  17:20-21 
2.      การอธิบายท่ียาวส าหรับพวกสาวก  17:22-37 
3.      ค าอุปมาเร่ืองหญิงม่ายท่ียนืหยดั  18:1-8 

ญ.       ผูรั้บความรอด  18:9-19:27 

1.      ค าอุปมาเร่ืองฟาริสีและคนเก็บภาษี 18:9-14 
2.      ตวัอยา่งประกอบเก่ียวกบัความถ่อมใจ  18:15-17 
3.      อุปสรรคของความมัง่คัง่  18:18-30 
4.      การป่าวประกาศถึงการทนทุกขข์องพระเยซูและการขาดการรับรู้ของพวกสาวก   
         18:31-34 
5.      การรักษาคนตาบอดใกลเ้มืองเยรีโค  18:35-43 
6.      การตอบสนองท่ีดีเลิศของศกัเคียสต่อพระเยซู  19:1-10 
7.      ค าอุปมาเร่ืองเงินมินา  19:11-27 

VI.     พนัธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม  19:28-21:38 

ก.      การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต  19:28-40 
ข.      การเร่ิมตน้ของพนัธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม  19:41-48 

1.      ความเศร้าโศกของพระเยซูเหนือกรุงเยรูซาเล็ม  19:41-44 
2.      การช าระพระวิหารของพระเยซู  19:45-46 
3.      สาระส าคญัของการสอนของพระเยซูในพระวหิาร  19:47-48 

ค.      การสอนของพระเยซูในพระวหิาร  20:1-21:4 

1.      ความขดัแยง้เก่ียวกบัสิทธิอ านาจ  20:1-8 
2.      ค าอุปมาเร่ืองคนเช่าสวนท่ีชัว่ร้าย  20:9-19 
3.      ค าถามเก่ียวกบัการส่งส่วยใหก้บัซีซาร์  20:20-26 
4.      ปัญหาเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตาย  20:27-40 
5.      ค าถามของพระเยซูเก่ียวกบับุตรของดาวิด  20:41-44 



6.      การประณามพวกธรรมาจารยข์องพระเยซู  20:45-47 
7.      การชมเชยหญิงม่ายของพระเยซู  21:1-4 

ง.      ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการถูกท าลายของพระวหิาร  21:5-36 

1.      ฉากและค าเตือนเก่ียวกบัการถูกน าไปผดิเ  21:5-9 
2.      ความจ าเป็นส าหรับความอุตสาหะท่ีสัตยซ่ื์อ  21:10-19 
3.      การพิพากษาท่ีมาเหนือกรุงเยรูซาเล็ม  21:20-24 
4.      การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของบุตรมนุษย ์ 21:25-28 
5.      ความแน่นอนของเหตุการณ์เหล่าน้ี  21:29-33 
6.      การเตือนสติตอนทา้ยถึงการเฝ้าระวงั  21:34-36 

จ.      สรุปของพนัธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม  21:37-38 

VII.     การทนทุกข ์การเป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู  บทท่ี 22-24 

ก.      การวางแผนท่ีจะจบักุมพระเยซู  22:1-6 

1.      ความตอ้งการของพวกผูน้ า  22:1-2 
2.      ขอ้เสนอของยดูาส  22:3-6 

ข.      การเตรียมส าหรับปัสกา  22:7-13 
ค.      เหตุการณ์ต่าง เในห้องชั้นบน  22:14-38 

1.      อาหารปัสกา  22:14-18 
2.      การตั้งพิธีมหาสนิทขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  22:19-20 
3.      การป่าวประกาศของพระเยซูถึงการทรยศพระองค ์ 22:21-23 
4.      ค าสอนเก่ียวกบัการรับใชข้องพวกสาวก  22:24-30 
5.      การป่าวประกาศของพระเยซูถึงการปฏิเสธของเปโตร  22:31-34 
6.      การต่อตา้นท่ีจะมาถึง  22:35-38 

ง.      การจบักุมพระเยซู  22:39-53 

1.      การเตรียมของพระเยซูในสวนเกทเสมนี  22:39-46 
2.      การทรยศของยดูาส  22:47-53 

จ.      การไต่สวนพระเยซู  22:54-23:25 



1.      การปฏิเสธพระเยซูของเปโตร  22:54-62 
2.      การเยาะเยย้ของพวกทหาร  22:63-65 
3.      การไต่สวนพระเยซูต่อหนา้สภาแซนเฮดริน 22:66-71 
4.      การปรากฏคร้ังแรกของพระเยซูต่อหนา้ปีลาต  23:1-7 
5.      การปรากฏของพระเยซูต่อหนา้เฮโรด  23:8-12 
6.      การปรากฏคร้ังท่ีสองของพระเยซูต่อหนา้ปีลาต 23:13-25 

ฉ.       การตรึงพระเยซู  23:26-49 

1.      เหตุการณ์ต่าง เบนเส้นทางสู่โกละโกธา  23:26-32 
2.      การส้ินพระชนมข์องพระเยซู  23:33-49 

ช.      การฝังพระศพของพระเยซู  23:50-56 
ซ.      การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู  24:1-12 
ฌ.      การปรากฏหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู  24:13-49 

1.      การปรากฏต่อพวกสาวกท่ีเดินทางไปยงัหมู่บา้นเอมมาอูส  24:13-35 
2.      การปรากฏต่อพวกสาวกในกรุงเยรูซาเล็ม  24:36-49 

ญ.       การเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู  24:50-53 

ข่าวสาร 

พระกิตติคุณแรกน าเสนอพระเยซูในฐานะกษตัริย ์ พระกิตติคุณท่ีสองน าเสนอพระองค์ในฐานะผูรั้บใช ้ 
พระกิตติคุณท่ีสามน าเสนอพระองค์ในฐานะมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบ  มทัธิวเขียนถึงพวกยิวเก่ียวกบักษตัริย์
ของพวกเขา  มาระโกเขียนถึงพวกโรมนัเก่ียวกบัผูรั้บใช้  ลูกาเขียนถึงพวกกรีกเก่ียวกบัมนุษยท่ี์ดีเลิศ  ช่ือ
เรียก “เมสสิยาห์” ก็เหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับพระเยซูในมทัธิว  ช่ือเรียก “ผูรั้บใชท่ี้ทนทุกข์” ก็เหมาะสม
มากท่ีสุดในมาระโก “บุตรมนุษย”์ เป็นช่ือเรียกท่ีเป็นคุณลกัษณะมากท่ีสุดของการน าเสนอพระเยซูของลูกา   
จี. แคมป์แบล มอร์แกนเช่ือว่ามทัธิวน าเสนอพระเยซูในฐานะกษตัริย ์มาระโกน าเสนอพระองค์ในฐานะ
ปุโรหิตและลูกาน าเสนอพระองคใ์นฐานะผูเ้ผยพระวจนะ [34] 

ลูกาเน้นถึงงานท่ีช่วยให้รอดของพระเยซูในพระกิตติคุณของท่าน  ท่านน าเสนอพระเยซูในฐานะเป็น       
พระผูช่้วยให้รอดของมนุษยชาติ  ท่านป่าวประกาศถึงงานของพระเยซูแห่งการจดัเตรียมความรอดเพื่อ
มนุษยชาติอีกด้วย  แรกสุดจงสังเกต พระผูช่้วยให้รอดท่ีลูกาน าเสนอและจากนั้นความรอดท่ีพระผูช่้วย      
ใหร้อดไดเ้สด็จมาเพื่อจะจดัเตรียมให ้

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn34


ลูกาน าเสนอพระเยซูในฐานะเป็นพระผูช่้วยให้รอดในความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างสามอย่าง ท่านน าเสนอ
พระองคใ์นฐานะเป็นบุตรหวัปีของเช้ือชาติใหม่  ประการท่ีสอง ท่านน าเสนอพระองคใ์นฐานะเป็นพี่ชายใน
ครอบครัวใหม่  ประการท่ีสาม ท่านน าเสนอพระองคใ์นฐานะเป็นพระผูไ้ถ่ของมนุษยชาติท่ีหลงหาย    

ก่อนอ่ืนเราจะพิจารณาแนวคิดรวบยอดของลูกาเก่ียวกบัพระเยซูในฐานะเป็นบุตรหัวปีของเช้ือชาติใหม่  
ล าดบัพงศ์ของลูกา (3:23-38) เปิดเผยถึงการท่ีผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านท่ีจะนบัถือพระเยซูอย่างไร  มทัธิว
สืบเสาะเช้ือสายของพระเยซูยอ้นกลบัไปยงัดาวิดและอบัราฮมัในล าดบัพงศ์ของท่านเพื่อจะแสดงถึงสิทธ์ิ
ของพระองคท่ี์จะปกครองในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล  ลูกาสืบเสาะวงศต์ระกูลยอ้นกลบัไปยงั
อาดมั  ท่านท าส่ิงน้ีเพื่อจะแสดงถึงความเป็นมนุษยแ์ทข้องพระเยซู      

อยา่งไรก็ตาม ลูกากลบัไปแมก้ระทัง่ไกลกวา่นั้นไปยงัพระเจา้  ส่ิงน้ีบ่งช้ีวา่พระเยซูไม่ใช่แค่มนุษยอี์กผูห้น่ึง    
ท่ีสืบเช้ือสายมาจากอาดมั อยา่งท่ีอคัรทูตเปาโลเรียกพระองค์นั้น พระองค์ทรงเป็น “อาดมัสุดทา้ย” (1 คร. 
15:45)  อาดมัแรกท่ีพระเจา้ไดต้ั้งไวใ้นโลกน้ีไดล้ม้เหลวและท าใหเ้ช้ือชาติของเขาถล าเขา้ไปสู่บาปและความ
ตาย   อาดมัสุดทา้ยท่ีพระเจา้ไดต้ั้งไวใ้นโลกไม่ไดล้ม้เหลว แต่ไดช่้วยเช้ือชาติของพระองคใ์ห้รอดจากบาป
และน าชีวติใหม่มายงัพวกเขา มนุษยค์นแรกเร่ิมตน้พนัธสัญญาเดิม แต่ท่ีจะใชช่ื้อเรียกอีกอยา่งตามเปาโลนั้น 
“มนุษยค์นท่ีสอง” (1 คร. 15:47) เร่ิมตน้พนัธสัญญาใหม่  อยา่งท่ีอาดมัไดน้ าเช้ือชาติเดียว ดงันั้นพระเยซูก็น า
เช้ือชาติใหม่  “อาดมั” ทั้งสองเป็นมนุษยจ์ริง  ดงันั้น ชายทั้งสอง น า เช้ือชาติจริงของมนุษยชาติ  ลูกาถือว่า
พระเยซูประสบความส าเร็จส่วนอาดมัลม้เหลว และไดไ้ถ่โทษการละเมิดของอาดมั   

ส าหรับพระเยซูท่ีจะขจดัผลลพัธ์ต่าง เของการลม้ลงของอาดมั พระองค์จ  าตอ้งมาเป็นมากกว่ามนุษยท่ี์ดี  
พระองค์จ  าตอ้งมาเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบ มนุษย์ท่ีไร้บาป  ดังนั้นลูกาเน้นถึงการไร้บาปของพระเยซู  
แรกเร่ิมแลว้ท่านท าส่ิงน้ีในการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัการบงัเกิดของพระเยซู  ลูกาเนน้ถึงการตั้งครรภโ์ดย
หญิงพรหมจารียข์องพระเยซู พระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่ใช่มนุษยบ์าปเป็นบิดาของพระเยซู  พระเจา้ถือวา่ผูช้าย
มีความรับผิดชอบในครอบครัวมนุษย ์ บรรดาสามีมีความรับผิดชอบต่อบรรดาภรรยาของพวกเขา (อฟ.     
5:23-24) บรรดาพ่อมีความรับผิดชอบต่อลูกเของพวกเขา (อฟ. 6:4) พระเจา้ให้อาดมัไม่ใช่เอวารับผิดชอบ
ต่อพงศพ์นัธ์ุของเขา (ปฐก. 3:17-19) 

มนุษย์เป็นคนบาปเน่ืองด้วยสามเหตุผลท่ีแยกกนั  ประการท่ีหน่ึง เราเป็นคนบาปเพราะเรากระท าบาป  
ประการท่ีสอง แมว้า่เราไม่เคยท าบาปสักอยา่งเดียว เรายงัคงเป็นคนบาปเพราะวา่เรารับธรรมชาติมนุษยบ์าป
เป็นมรดก เป็นท่ีชดัเจนว่าธรรมชาติน้ีมาทางบรรพบุรุษของเรา (ความเช่ือถือท่ีว่าจิตวิญญาณสืบทอดจาก
บิดามารดาพร้อมกบัร่างกาย; เปรียบเทียบ ฮบ. 7:9-10)  ประการท่ีสาม เราเป็นคนบาปเพราะวา่พระเจา้ไดใ้ส่
ความผิดแห่งบาปของอาดมัเขา้ไปในเราเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าของเช้ือชาติและเราเป็นพงศ์พนัธ์ุของเขา  
ในฐานะเป็นตวัอยา่งประกอบของอิทธิพลสามอยา่งน้ี จงพิจารณาเด็ก  เขาเป็นส่ิงท่ีเขาเป็นเน่ืองดว้ยเหตุผล



สามประการคือ การกระท าส่วนตวัของเขา พ่อแม่ของเขาและการเป็นพลเมืองของเขา (ประเทศท่ีเขาได ้  
เกิดมา) ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดท าใหเ้ขาเป็นส่ิงท่ีเขาเป็น ไม่ใช่แค่การกระท าของเขา   

พระเยซูไม่ใช่คนบาป  พระองคไ์ม่ไดท้  าบาปใด เ  ประการท่ีสอง  พระองคไ์ม่ไดสื้บทอดธรรมชาติบาปจาก
บิดาท่ีเป็นมนุษยข์องพระองค์เพราะว่าพระเจา้ทรงเป็นพระบิดาแทข้องพระองค์  ประการท่ีสาม  พระเจา้
ไม่ไดใ้ส่บาปของอาดมัเขา้ไปในพระเยซูเพราะวา่พระเยซูทรงเป็นพงศพ์นัธ์ุโดยตรงของพระเจา้และดงันั้นก็
เป็นหัวหน้าของเช้ือชาติใหม่  พระเจ้าให้ชีวิตแก่อาดัมแรกโดยการระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปใน
ร่างกายท่ีพระองค์ได้สร้าง  ในท านองเดียวกัน พระเจ้าให้ชีวิตแก่อาดัมท่ีสองโดยการใส่ชีวิตแบบ              
พระเจา้ของพระองคเ์ขา้ไปในร่างกายท่ีพระองคไ์ดส้ร้างนัน่คือร่างกายของมารีย ์  

หลกัค าสอนเก่ียวกบัการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารีส าคญัอย่างยิ่งเพราะว่ามนัจดัตั้งการไร้บาปของมนุษย ์  
ในสองหรือสามทางโดยวิธีท่ีผูค้นกลายมาเป็นคนบาปคือ ธรรมชาติบาปท่ีสืบทอดมาและการใส่บาปของ
อาดมัเขา้ไป  ถา้หญิงพรหมจารีไม่ไดต้ั้งครรภพ์ระเยซู จากนั้นพระองคก์็เป็นคนบาป  ถา้พระเยซูเป็นคนบาป 
จากนั้นพระองคก์็ไม่สามารถเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคนบาปได ้    

วิธีหน่ึงท่ีคนเราจะกลายเป็นคนบาปก็โดยการท าบาป  ลูกาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่ได้ท  าบาปในการ
บนัทึกของท่านเก่ียวกบัการถูกทดลองของพระเยซู  4:1-13) 

ในถ่ินทุรกันดาร ซาตานท าให้พระเยซูอยู่ภายใต้การทดลองท่ีหนักหน่วงท่ีสุดต่าง เท่ีมนุษย์เผชิญ       
ซาตานมุ่งการทดลองสามอยา่งของพระเยซูไปท่ีสามดา้นของบุคลิกภาพของมนุษยท่ี์จดัตั้งความเต็มท่ีของ
การมีอยู่ของมนุษย ์ สามด้านเหล่าน้ีคือการท า (ตณัหาของเน้ือหนัง) การมี (ตณัหาของตา) และการเป็น 
(ความหยิง่ของชีวติ) สามดา้นเหล่าน้ีเป็นสามดา้นท่ีซ่ึงซาตานไดโ้จมตีเอวา (เปรียบเทียบ ปฐก. 3:1-7) 

มนุษยค์นแรกได้ลม้เหลวในสวน สภาพแวดล้อมท่ีดีท่ีน าไปสู่การต่อตา้นการทดลอง มนุษยค์นท่ีสองได้
พิชิตการทดลองในถ่ินทุรกนัดาร สภาพแวดลอ้มท่ีแย่ท่ีน าไปสู่การยอมต่อการทดลอง แทนท่ีจะแสดงให้
เห็นทุกหนแห่งในชีวติของพระเยซูท่ีวา่พระองคไ์ม่ไดท้  าบาป ลูกาก็แสดงให้เห็นวา่ในการทดลองท่ีสุดยอด
แห่งชีวติของพระองคน์ั้นพระเยซูไม่ไดท้  าบาป  อยา่งไรก็ตาม ท่านด าเนินการต่อไปท่ีจะบนัทึกความขดัแยง้
ของพระเยซูกับซาตาน พวกปีศาจและบาปตลอดชีวิตของพระองค์  การบนัทึกของลูกาเก่ียวกับการ
เผชิญหนา้เหล่าน้ีแสดงถึงการไร้บาปของพระเยซูอีกดว้ย      

ณ การจ าแลงพระกาย  (9:28-36) พระเจา้ป่าวประกาศวา่พระบุตรของพระองคเ์ป็นท่ียอมรับต่อพระองค ์ น่ี
หมายถึงวา่พระองคท์รงไร้บาป   

ประการท่ีสอง ลูกาไม่เพียงแต่น าเสนอพระเยซูในฐานะเป็นหวัหนา้ของเช้ือชาติใหม่เท่านั้น แต่ท่านน าเสนอ
พระเยซูในฐานะพี่ชายในครอบครัวใหม่อีกดว้ย  เน่ืองจากวา่พระเยซูเป็นหวัหนา้ของเช้ือชาติใหม่ เราอาจคิด



วา่ลูกาคงไดน้ าเสนอพระเยซูในฐานะบิดา  พระเยซูเป็นผูแ้รกและดงันั้นก็เป็นแหล่งของทุกส่ิงท่ีติดตามมา
ในเช้ือชาติท่ีพระองคจ์ดัตั้ง อยา่งไรก็ตาม  ลูกาเนน้ถึงความเหมือนของพระเยซูกบับรรดาผูท่ี้อยูใ่นเช้ือชาติ
ใหม่ พระองค์เป็นเหมือนพี่ชายต่อเราผูมี้ชีวิตใหม่ทางพระองค์  น่ีไม่ใช่ท่ีจะปฏิเสธความเป็นพระเจา้ของ
พระองค ์  ในแง่หน่ึง พระองคท์รงแตกต่างจากเราอยา่งส้ินเชิง เน่ืองจากวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้  อยา่งไร
ก็ตาม ลูกาเนน้ถึงแง่ท่ีซ่ึงพระองคท์รงเป็นเหมือนเรา นัน่คือความเป็นมนุษยข์องพระองค ์ พระองคท์รงเป็น
หน่ึงในเรา  —เป็นมนุษยเ์ตม็ท่ี   

ลูกาน าเสนอพระเยซูในฐานะเป็นมนุษยท์่ามกลางมนุษย ์ จากผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งหมดนั้นท่านก็ตอ้งการ
ให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะช่ืนชมขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นบุคคลจริง มีขอ้บ่งช้ีเล็ก  เมากมายของส่ิงน้ี
ตลอดพระกิตติคุณน้ีท่ีขา้พเจา้ไดพ้ยายามท่ีจะช้ีให้เห็นในการอธิบายท่ีติดตามมา  ลูกาท าส่ิงน้ีเพราะเป็นท่ี
ชดัเจนวา่ท่านเขียนถึงพวกกรีก  พวกกรีกมีเบ้ืองหลงัในพหุเทวนิยมและเทวต านาน  เน่ืองจากเบ้ืองหลงัทาง
วฒันธรรม พวกเขามีแนวโนม้ท่ีจะคิดเก่ียวกบัพระต่าง เในฐานะเป็นผูว้เิศษ  พระเหล่าน้ีไม่ใช่บุคคลจริง แต่
พวกเขามีคุณลกัษณะของผูค้นท่ีขยบัขยายไปสู่สัดส่วนท่ีเหนือมนุษย ์ความผิดและทั้งหมด  ลูกาตอ้งการให้
ผูอ่้านของท่านท่ีจะตระหนักว่าพระเยซูไม่ใช่พระประเภทนั้น  พระองค์ทรงเป็นมนุษยอ์ย่างเต็มท่ี แต่
พระองค์ทรงไร้บาปอีกด้วย  พระองค์มีอ านาจท่ีเหนือมนุษย ์แต่พระองค์ไม่ใช่เป็นประเภทของผูว้ิเศษท่ี  
พวกกรีกนึกถึง              

พระเยซูทรงเป็น เพ่ือนมนุษย์ ถึงแมว้่าไร้บาป  น่ีก็ยากอย่างมากส าหรับเราท่ีจะจินตนาการ  ดงันั้นลูกาใส่
ขอ้มูลในพระกิตติคุณของท่านท่ีช่วยให้เราเขา้ใจพระเยซูตั้งแต่การป่าวประกาศถึงการบงัเกิดของพระองค์
จนถึงการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองค ์ ตวัอยา่งเช่น  ลูกาเนน้วา่พระเยซูอธิษฐานมากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติ
คุณคนอ่ืน เเน้น  ในฐานะเป็นมนุษย ์พระเยซูก็พึ่งพาและดึงก าลงัของพระองคจ์ากพระบิดา  เราตอ้งไม่ไว
เกินไปท่ีจะถือว่าอ านาจท่ีเหนือกว่าของพระองค์นั้นก็เน่ืองจากพระองคท์รงเป็นพระเจา้  พระองค์ไดส้ละ
การใชข้องอ านาจเหล่าน้ีในการบงัเกิดเป็นมนุษย ์และตามปกติแลว้ก็ปฏิบติัการในฐานะเป็นมนุษยท่ี์ไดรั้บ
ฤทธ์ิเดชโดยพระวิญญาณ  ลูกาช่วยเราท่ีจะช่ืนชมส่ิงน้ีเก่ียวกับพระเยซู  ท่านเน้นถึงการท่ีพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิท าให้พระเยซูทรงสามารถ  ลูกาผูเ้ดียวบนัทึกวา่ “พระกุมารนั้นก็เจริญวยัแข็งแรงข้ึน เต็มเป่ียมดว้ย
สติปัญญา และพระคุณของพระเจา้อยู่กบัท่าน” (2:40) และ “พระเยซูเจริญข้ึนในดา้นสติปัญญาและดา้น
ร่างกาย เป็นท่ีชอบต่อพระพกัตร์พระเจา้และต่อหนา้คนทั้งหลายดว้ย” (2:52) 

ประการท่ีสาม ลูกาน าเสนอในฐานะเป็นผูไ้ถ่ของมนุษยชาติท่ีหลงหาย  เช่นเดียวกบัหวัหนา้ของเช้ือชาติใหม่ 
พี่ใหญ่ของผูเ้ช่ือ  เน่ืองจากวา่ท่านเขียนถึงพวกรีก ลูกาก็ไม่ไดร้ะบุขอ้พาดพิงมากมายถึงพนัธสัญญาเดิมหรือ
ถึงชีวิตและประวติัศาสตร์ของยิว  ขอ้พาดพิงเหล่าน้ีอยู่ในตวับท แต่ลูกาไม่ไดดึ้งดูดความสนใจไปยงัส่ิง
เหล่านั้น  หน่ึงในแนวคิดรวบยอดท่ีโดดเด่นในชีวิตของอิสราเอลท่ีลูกาไม่ไดร้ะบุเช่นนั้นแต่ครอบง าการ



พรรณนาของท่านถึงพระเยซูคือผูไ้ถ่ท่ีเป็นญาติ  การน าเสนอพระเยซูของท่านก็เขา้กบัภาพลกัษณ์ของผูไ้ถ่  
ท่ีเป็นญาติชาวยวิอยา่งโดดเด่น        

ผูไ้ถ่ท่ีเป็นญาติจ าตอ้งเป็นญาติท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดกบับุคคลท่ีเขาไถ่  ลูกาน าเสนอพระเยซูวา่มีคุณสมบติัในฐานะ
เป็นผูไ้ถ่ของเราในแง่น้ี  พระองค์ทรงเป็นมนุษยอ์ย่างท่ีเราเป็น  ดงันั้นพระองค์สามารถจดัเตรียมการไถ่   
เพื่อนอ้ง เท่ีขดัสนของพระองคไ์ด ้     

ยิ่งกว่านั้นผูไ้ถ่ท่ีเป็นญาติจ าตอ้งยอมรับความรับผิดชอบส่วนตวัส าหรับบรรดาผูท่ี้เขาตั้งใจท่ีจะช่วยกูจ้าก
ทรัพยสิ์นท่ีเดือดร้อน ลูกาน าเสนอพระเยซูวา่รับเอาความรับผิดชอบส่วนตวัส าหรับคนบาปท่ีหลงหาย ท่าน
บนัทึกพระเยซูท่ีกล่าวว่าพระองค์ จ าต้อง ไปยงักางเขน พระองค์ถือวา่ความรอดของมนุษยชาติเป็นบางส่ิง  
ท่ีพระองค์จ  าเป็นตอ้งบรรลุเพราะว่าพระองค์ไดท้  าการอุทิศตนส่วนตวัเพื่อจะท าอย่างนั้น การอุทิศตนนั้น  
ไดเ้ร่ิมตน้ในสวรรคก่์อนการบงัเกิดเป็นมนุษย ์แต่ด าเนินต่อไปในโลกตลอดชีวติของพระเยซู           

ผูไ้ถ่ท่ีเป็นญาติจ าตอ้งพิชิตบรรดาผูท่ี้ต่อตา้นพี่นอ้งของเขา  ลูกาน าเสนอพระเยซูวา่มีความขดัแยง้กบัซาตาน
และพวกสมุนของมนั  ตวัอย่างเช่น ท่านแสดงถึงพระองค์ท่ีวิงวอนขอการช่วยเหลือของพระบิดาส าหรับ     
พี่น้องท่ีถูกทดลองของพระองค์คือเปโตร พระเยซูมีชยัชนะเหนือศตัรูท่ีใหญ่ของมนุษยชาติเพื่อพี่น้องของ
พระองค ์      

ผูไ้ถ่ท่ีเป็นญาติจ าตอ้งสร้างโอกาสส าหรับการไถ่ของพี่น้องของเขา  ลูกาน าเสนอพระเยซูว่าท าส่ิงน้ี  การ
น าเสนอท่ีเด่นชดัของลูกาถึงเยรูซาเล็มในฐานะเป็นเมืองจุดหมายของพระเยซูก็ส่งเสริมต่อหวัขอ้น้ี  พระเยซู
รุดหน้าไปยงัเยรูซาเล็มและกางเขนอย่างจงใจ เพราะว่าพระองค์สร้างโอกาสส าหรับการไถ่ของมนุษยชาติ 
(อย่างคล้ายกนั ลูกาน าเสนออคัรทูตเปาโลท่ีรุดหน้าไปยงักรุงโรมซ่ึงเป็นเมืองแห่งจุดหมายของท่านใน     
พระธรรมกิจการของอคัรทูต)    

ผูไ้ถ่ท่ีเป็นญาติไดป้ฏิเสธสิทธ์ิและสิทธิพิเศษส่วนตวัของเขาเพื่อจะจดัเตรียมการไถ่ส าหรับพี่น้องของเขา      
ลูกาน าเสนอพระเยซูวา่ท าส่ิงน้ีอีกดว้ย พระเยซูเป็นแบบของส่ิงน้ีอยา่งหนกัแน่นเพื่อพวกสาวกของพระองค ์
เราก็เห็นในพระกิตติคุณน้ี  ยิ่งกว่านั้นพระองค์สอนความส าคญัของพวกสาวกท่ีท าส่ิงน้ีเพื่อว่าเราสามารถ  
น าความรอดไปยงัพี่ชายนอ้งชายของเรา (และพี่สาวนอ้งสาว) ได ้

หวัขอ้หลกัเหล่าน้ีก็หนกัแน่นอยา่งมากในพระกิตติคุณของลูกา  พระองค์ทรงเป็นหัวหนา้ของเช้ือชาติผูค้น 
ใหม่อยา่งส้ินเชิงคือผูท่ี้ไดรั้บการไถ่  พระองคเ์ป็นพี่ใหญ่ท่ีจดัเตรียมแบบอยา่งส าหรับนอ้ง เของพระองค์จะ
ท าตามซ่ึงรวมถึงการพึ่งพาพระบิดาและการพึ่งพาพระวิญญาณ  พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยให้รอด  ผูไ้ด้
เสด็จมาเพื่อจะ “แสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นใหร้อด” (19:10) 



เราไดส้ังเกตวา่ลูกาน าเสนอพระเยซูในฐานะเป็นพระผูช่้วยใหร้อดอยา่งไร  ตอนน้ีขอใหเ้ราหนัไปสู่ส่ิงท่ีท่าน
เปิดเผยเก่ียวกบัความรอด  ขา้พเจา้เช่ือว่าขอ้ไขในพระกิตติคุณน้ีคือ 19:10: “บุตรมนุษยม์าเพื่อจะแสวงหา
และช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นให้รอด”   เราไดพ้ิจารณาถึง “บุตรมนุษย”์ ตอนน้ีขอให้เราพิจารณาถึง “แสวงหา
และช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นให้รอด”  ขา้พเจา้จะกล่าววา่ขอ้ไขในมทัธิวคือ  27:37: “คนน้ีคือเยซู กษตัริยข์อง
ชนชาติยิว” และขอ้ไขในมาระโกคือ 10:45: “เพราะวา่บุตรมนุษยไ์ม่ไดม้าเพื่อรับการปรนนิบติั แต่มาเพื่อ  
จะปรนนิบติัคนอ่ืน และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจ านวนมาก” ขา้พเจา้จะกล่าวว่าขอ้ไขในยอห์นคือ 
20:31: “แต่การท่ีบนัทึกเหตุการณ์เหล่าน้ีไว ้ก็เพื่อพวกท่านจะไดเ้ช่ือวา่พระเยซูเป็นพระคริสตพ์ระบุตรของ
พระเจา้ และเม่ือมีความเช่ือแลว้ท่านก็จะมีชีวติโดยพระนามของพระองค”์  

ลูกาเปิดเผยวา่บุตรมนุษยไ์ดไ้ถ่มนุษยชาติ  พระกิตติคุณน้ีเป็นการบนัทึกถึงการงานแห่งการไถ่ของพระเจา้
ผ่านทางพระเยซูคริสต์  งานของพระเยซูท่ีบนกางเขนเป็นจุดสูงสุดของพระกิตติคุณน้ี อย่างท่ีมนัเป็น
จุดสูงสุดของพระกิตติคุณทั้งหมดและประวติัศาสตร์เอง พระเยซูไดบ้งัเกิดมาเพื่อจะตาย  โดยการตายของ
พระองค์นั้น พระเยซูไดซ้ื้อเสรีภาพของมนุษยชาติจากบาปดว้ยชีวิตของพระองค์เอง  พระเยซูไดจ้ดัตั้งพิธี
มหาสนิทเพื่อว่าพวกสาวกของพระองค์จะเก็บความทรงจ าแห่งความส าคญัของการตายของพระองคไ์วต่้อ
หนา้พวกเขาอยา่งสดใหม่อยูเ่สมอ  ภารกิจของคริสเตียนคือท่ีจะบอกโลกเก่ียวกบัการไถ่น้ี  (24:46-47) 

ผ่านทางการไถ่นั้น พระเจา้ท าให้บรรดาผูท่ี้ตายในบาปนั้นมีชีวิตใหม่  น่ีเป็นขั้นท่ีสองในแผนการของ      
พระเจา้แห่งการแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นให้รอด หลงัจากการจดัเตรียมการไถ่ให้  ผูเ้ช่ือรับชีวิต
ใหม่เม่ือพวกเขาเช่ือในพระเยซู  การเขา้ใจส่ิงท่ีชีวิตใหม่น้ีเก่ียวขอ้ง การเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตเม่ือพิจารณา
ถึงความเป็นจริงของมนัและการช่ืนชมศกัยภาพท่ียิ่งใหญ่ของมนั คือทุกส่ิงท่ีลูกาเนน้ในพระกิตติคุณน้ี พวก
สาวกของพระเยซูไดป้ล ้ าสู้กบัการเรียนรู้ส่ิงน้ีเช่นเดียวกบัคริสเตียนทุกคน ลูกาบนัทึกค าสอนมากมายของ
พระเยซูท่ีเป็นประโยชน์ในการเขา้ใจและช่ืนชมการมีชีวติใหม่     

ผ่านทางการมีชีวิตใหม่นั้ น พระเจ้าก็น าผูเ้ช่ือไปสู่ ความสัมพันธ์กับพระองค์เอง   น่ีเป็นขั้นท่ีสามใน
กระบวนการความรอดท่ียิ่งใหญ่น้ี  ลูกาช่วยผูอ่้านให้เขา้ใจความแตกต่างระหว่าง “การวางใจส าหรับความ
รอด” และ “การท างานเพื่อรางวลั”  ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเยซูในฐานะเป็นผูติ้ดตามของพระองคคื์อ
อะไร?  สิทธิพิเศษและความรับผิดชอบต่าง เของเราคืออะไร? การอธิษฐานเขา้ไปในความสัมพนัธ์ของเรา
อย่างไร?  ลูกามีส่ิงท่ีจะกล่าวต่อพวกสาวกเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเรากบัพระบิดาและพระบุตรมากกว่า
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืน เ     

จากนั้น ผา่นทาง ความสัมพันธ์กับพระองค์เอง พระเจา้ก็ตระเตรียมผูเ้ช่ือส าหรับชีวิตหลงัจากความตายใน
ฐานะเป็นสมาชิกของเช้ือชาติใหม่  ลูกาบนัทึกส่ิงมากมายท่ีเป็นการช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่ส าหรับเราใน
ฐานะเป็นผูอ่้านในหัวขอ้น้ีเช่นกนั  ระยะถดัไปแห่งชีวิตของเรากบัพระเจา้จะเป็นเหมือนอะไร?  เราควร



ตระเตรียมเพื่อมนัอยา่งไร?  อนาคตขา้งหนา้คืออะไร?  ลูกาสอนเราถึงส่ิงท่ีหมายถึงท่ีจะเป็นสมาชิกแห่งเช้ือ
ชาติของมนุษยชาติใหม่ท่ีไดรั้บการไถ่            

นอกเหนือจากค าสอนหลกัของพระกิตติคุณน้ี ขอให้ขา้พเจา้ช้ีถึงส่ิงท่ีขา้พเจา้เช่ือวา่เป็นเหตุผลส าหรับความ
ดึงดูดใจตลอดไปของมนั  มีสองอยา่งคือ บุคลิกภาพของพระเยซูและการน าเสนอถึงการเป็นสาวก     

บุคลิกภาพของพระเยซูอย่างท่ีลูกาน าเสนอพระองค์ในพระกิตติคุณน้ีก็ดึงดูดใจอย่างมาก  สามส่ิงท าให้
พระองคเ์ป็นเช่นนั้น 

ประการแรก เรารู้สึกวา่เราสามารถเขา้ส่วนกบัพระเยซูแห่งพระกิตติคุณของลูกาได ้บางทีน่ีเป็นเพราะวา่ลูกา
น าเสนอพระองคใ์นฐานะมนุษยจ์ริง    มนัอาจยากกวา่ท่ีจะเขา้ส่วนกบักษตัริยห์รือกบัผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขเ์พื่อ
จะไม่กล่าวส่ิงใดเก่ียวกบัพระเจา้ นัน่คือ การเนน้ของยอห์น  แมว้า่พระองคท์รงสมบูรณ์แบบ พระองคก์็เป็น
ใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งเรารู้สึกถึงการเป็นญาติทางธรรมชาติได้ เพราะว่าเราแบ่งกันความเป็นมนุษย์ด้วยกัน       
พระเยซูเผชิญส่ิงท่ีเราเผชิญ กระนั้นพระองคก์็เป็นท่ีโปรดปรานต่อพระเจา้ น่ีเป็นการหนุนใจอยา่งมาก   

ประการท่ีสอง พระเยซูแห่งพระกิตติคุณของลูกานั้นดึงดูดใจเพราะวา่พระองคแ์ตกต่างจากเรา  แมว้า่เราจะ
เป็นประเภทเดียวกนัก็ตาม พระองคก์็ถือเป็นเสน่ห์ส าหรับเราเพราะวา่พระองคเ์ป็นตวัตนของมนุษยชาติใน
อุดมคติ  พระองค์เป็นทุกส่ิงท่ีพระเจ้าตั้ งใจให้มนุษย์เป็น  มันต่ืนเต้นท่ีจะมองใครคนหน่ึงอย่างนั้ น 
เน่ืองจากวา่เราทุกคนเส่ือมจากส่ิงท่ีเราควรเป็นอยา่งมาก     

ประการท่ีสาม พระเยซูน้ีน่าดึงดูดใจเพราะว่าพระองค์ทรงเมตตาสงสาร  หน่ึงในลักษณะพิเศษของ         
พระกิตติคุณของลูกาคือการอา้งอิงมากมายท่ีมนัมีซ่ึงแสดงถึงความห่วงใยของพระเยซูท่ีมีต่อคนขดัสน  ซ่ึง
รวมถึงผูห้ญิง คนยากจน คนเจ็บป่วยและคนนอกสังคม   เราอ่านเก่ียวกบัคนท่ีถูกขบัไล่ทางสังคมแห่งสมยั
ของพระเยซูท่ีแห่กนัไปหาพระองคแ์ละรู้สึกเหมือนอยูบ่า้นต่อพระพกัตร์พระองค ์  เราเห็นพระองคต์อ้นรับ
เด็ก เและเรารู้สึกถูกดึงดูดไปยงัพระองค ์ เราเห็นความเมตตาสงสารของพระเยซูในมทัธิวและในมาระโก 
แต่ ลูกาเนน้ถึงความเมตตาสงสารของพระเยซูมากกวา่สองคนนั้น  

อีกเหตุผลหน่ึงส าหรับความดึงดูดใจของพระธรรมน้ีคือการเสนอถึงการเป็นสาวกของมนั  มนัมีการพูด
ตรงไปตรงมามากท่ีสุดบางอย่างและการเรียกร้องท่ีท้าทายมากท่ีสุดส าหรับผูติ้ดตามของพระเยซูท่ี         
พนัธสัญญาใหม่ถือ เราอ่านเก่ียวกบัพระเยซูท่ีบอกเราว่านอกจากเราชงัสมาชิกครอบครัวของเรา เราก็ไม่
สามารถเป็นสาวกของพระองคไ์ด ้ (14:26)  พระองคส์อนวา่เราจะตอ้งปฏิเสธตวัเราเอง (14:27) เราจะตอ้ง
สละส่ิงสารพดัท่ีเรามี  (14:33) อยา่งน่าสนใจแลว้ เง่ือนไขสามประการเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัสามส่ิงท่ีขา้พเจา้
อา้งอิงไปก่อนหนา้นั้นท่ีลูกาช้ีใหเ้ห็นเก่ียวกบัพระเยซู พระองคไ์ม่ไดเ้รียกให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะท า
ส่ิงใดก็ตามท่ีพระองคไ์ม่ไดท้  า  ขอใหข้า้พเจา้อธิบายเพิ่มเติม    



พระเยซูเรียกให้คริสเตียนท่ีจะมองการเช่ือมโยงของเรากบัเช้ือชาติเก่าของเราอยา่งแตกต่าง เพราะวา่เราได้
กลายมาเป็นสมาชิกของเช้ือชาติใหม่  พระเยซูสอนว่าความสัมพนัธ์ฝ่ายวิญญาณของเราก็ใกล้ชิดกว่า
ความสัมพนัธ์ทางกายภาพของเราอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นเราควรปล่อยให้ความสัมพนัธ์เก่าเหล่าน้ีไปเสียถา้ส่ิง
เหล่านั้นเขา้ไปยุง่กบัการมีส่วนร่วมของเราในการทรงเรียกแห่งเช้ือชาติใหม่ของเรา  แน่นอนวา่เราไม่ควรตดั
ความสัมพนัธ์กบัผูไ้ม่เช่ือเหมือนพระเยซู  แต่เราควรตั้งความจงรักภกัดีของเราไวท่ี้พระเยซูและพี่นอ้งฝ่าย
วญิญาณของเราก่อนความผกูพนัของเรากบัพี่นอ้งท่ีไม่เช่ือของเรา        

พระเยซูเรียกให้เราท่ีจะรับเอาความรับผิดชอบเดียวกนัท่ีพระองค์รับเอาเน่ืองจากว่าตอนน้ีเราเป็นพี่น้อง  
พระองค์ปฏิเสธตนเองและแบกกางเขนของพระองค์เพื่อเรา  ตอนน้ีเราเป็นพี่น้อง ดงันั้นเราตอ้งท าอย่าง
เดียวกนัเพื่อพระองค ์ พี่นอ้งเสียสละเพื่อซ่ึงกนัและกนั     

พระเยซูเรียกให้เราท่ีจะสละทุก เส่ิงเพื่อพระองค์อีกดว้ย  จากการท่ีไดรั้บผลประโยชน์ต่าง เของการไถ่
เน่ืองจากการงานของพระผูไ้ถ่ท่ีเป็นญาติของเราผูไ้ดจ่้ายราคามากเพื่อเรา เราตอ้งจ่ายราคามากเช่นกนั  ราคา
ท่ีพระองคเ์รียกใหเ้ราท่ีจะจ่ายไม่ใช่เพื่อจะไดม้าซ่ึงการไถ่  พระองคไ์ดใ้ห้ส่ิงนั้นแก่เราในฐานะเป็นของขวญั  
มนัก็เพื่อแสดงออกถึงการส านึกคุณของเราต่อพระองค์ส าหรับพระคุณของพระองค ์และท่ีจะท าให้ภารกิจ  
ท่ีพระองคไ์ดม้อบใหเ้ราท่ีจะบรรลุนั้นรุดหนา้ไป  พระองคมี์ภารกิจจากพระเจา้และพระองคไ์ดส้ละทุก เส่ิง
เพื่อจะบรรลุมนั  เรามีภารกิจจากพระเจา้เช่นกนั และเราตอ้งสละทุก เส่ิงเพื่อจะบรรลุมนั     

ประการสุดทา้ย พระกิตติคุณน้ีมีการประยกุตใ์ชส้องอยา่ง คือ ต่อคริสตจกัรและต่อโลก  

ต่อคริสตจกัรนั้น ลูกากล่าววา่ “จงเป็นพยาน!” “พวกท่านเองก็เป็นพยานถึงส่ิงเหล่าน้ี” (24:48)  เราจะตอ้ง
เป็นอยา่งนั้นเม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ท่ีตอนน้ีเราช่ืนชมกบับุตรมนุษย ์ เราควรเป็นพยานเน่ืองดว้ยสาม
เหตุผลคือ เราไดป้ระสบกบัการไถ่ เราช่ืนชมการสามคัคีธรรมของพระองค์และเรามีอนาคตในฐานะเป็น
สมาชิกของเช้ือชาติใหม่  ยิ่งกว่านั้น เราจะตอ้งเป็นพยานของพระองค์เม่ือพิจารณาถึงสภาพท่ีหลงหายของ
มนุษยชาติ  พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นให้รอด  การสามคัคีธรรมของเรา
กบัพระเยซูเรียกร้องการมีส่วนร่วมในภารกิจของพระองค์ท่ีจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นให้รอด  
เราสามารถท าส่ิงน้ีไดเ้น่ืองดว้ยเหตุผลสามประการคือ พระองคไ์ดเ้ปล่ียนแปลงชีวิตของเรา พระองคจ์ะเปิด
ตาของผูค้นด้วยพระวจนะของพระองค์และพระองค์ได้ท าให้เราสามารถด้วยพระวิญญาณของพระองค ์
(เปรียบเทียบ บทท่ี 24) 

ต่อโลกนั้น ลูกากล่าวว่า “คุณหลงหาย แต่บุตรมนุษยไ์ดเ้สด็จมาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้น
ใหร้อด”  พระผูไ้ถ่ไดเ้สด็จมาแลว้  พี่ใหญ่ก็พร้อม  ชีวติใหม่ก็เป็นไปได ้จงดูชาย คนนั้น!  พระองคเ์ขา้ใจคุณ 
กระนั้นพระองคก์็แตกต่างจากคุณ และพระองคจ์ะตอ้นรับคุณ[35] 
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การอธิบาย 

I.      บทน า  1:1-4 

ลูกาแนะน าพระกิตติคุณของท่านในรูปแบบทางวรรณกรรมดั้งเดิม   

“มนัเป็นธรรมเนียมท่ามกลางนกัประวติัศาสตร์กรีกและเฮเลนนิสติกรวมถึงโจเซฟัสนกัเขียนชาวยิว
ในศตวรรษแรกท่ีจะอธิบายและให้เหตุผลงานของพวกเขาในค าน า  วตัถุประสงคข์องพวกเขาคือ    
ท่ีจะท าใหผู้อ่้านแน่ใจถึงความสามารถ การคน้ควา้ท่ีละเอียดและความน่าเช่ือถือของพวกเขา” [36] 

บทน าของลูกาแตกต่างกบัล าดบัพงศข์องมทัธิว ขอ้ความช่ือเรียกของมาระโกและอารัมภบทของยอห์น  มนั
คงไดเ้ป็นส่ิงท่ีชาวกรีกท่ีมีวฒันธรรมคงได้คาดหวงัท่ีจะพบ ณ ตอนเร่ิมตน้ของงานทางประวติัศาสตร์ท่ีมี
ช่ือเสียง  มนัทั้งหมดอยูใ่นประโยคเดียวในภาษากรีก    

1:1             ค ากรีกค าแรก เอพิเดเพอร์ (ตามตวัอกัษรคือ เพราะว่า) ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่ 
แมว้า่นกัเขียนชาวกรีกหลกัคนอ่ืน เเช่น ทิวซิดิดีส ฟิโล โจเซฟัสใชม้นั [37] ลูกาบอกเราวา่
เม่ือท่านเขียนพระกิตติคุณของท่าน ก็มีเร่ืองราวท่ีไดเ้ขียนข้ึนมากมายเก่ียวกบัพนัธกิจของ
พระเยซูแลว้บางทีรวมถึงพระกิตติคุณของมทัธิว (ค.ศ. 40-70) และมาระโก (ค.ศ. 63-70)  
ขา้พเจา้คิดว่ามนัเป็นไปไดม้ากท่ีสุดว่ามทัธิวเขียนในช่วงปลาย ค.ศ. 40 มาระโกในช่วง
ปลาย ค.ศ. 60 และลูกาในช่วงปลาย ค.ศ. 50  

บางทีมีการบันทึกบางอย่างท่ีไม่ได้รับการดลใจเช่นกันเก่ียวกับชีวิตและพนัธกิจของ     
พระเยซูท่ีหมุนเวียนไปเม่ือลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่าน  ข้อความของลูกาท่ีน่ีไม่ได ้    
บ่งบอกวา่การบนัทึกท่ีมีอยูท่ ั้งหลายก็บกพร่องอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  ท่านเพียงแค่ตอ้งการ
จะเขียนการบนัทึกท่ีเป็นตามล าดบัและข้ึนอยูก่บัการคน้ควา้ท่ีเช่ือถือได ้(ขอ้ 3) “เร่ืองราว
ต่าง เ ซ่ึงส าเร็จแลว้” หรือบรรลุแลว้อา้งอิงถึงจุดประสงคต่์าง เของพระเจา้ส าหรับชีวิต
และพนัธกิจของพระเยซู    

1:2             ผูเ้ขียนตอ้งการท่ีจะท าใหเ้ธโอฟีลสัแน่ใจ (ขอ้ 3) วา่ขอ้มูลท่ีท่านและผูเ้ขียนคนอ่ืน เไดร้วมไวใ้น
การบนัทึกของพวกเขาก็ใชก้ารได ้ มนัมาจากค าพยานของประจกัษพ์ยานของผูค้นท่ีไดไ้ป
กบัพระเยซูตั้งแต่การเร่ิมตน้ของพนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค์และผูท่ี้เป็น “ผูรั้บใช้
แห่งพระวจนะ” นัน่คือ แห่งข่าวสารข่าวประเสริฐ  คนเหล่าน้ีเป็นอคัรทูตและ “ประจกัษ์
พยาน” คนอ่ืน เ เช่น มารดาของพระเยซู   (เปรียบเทียบ กจ. 10:39-42) ค ากรีก เอาทอบ
เทส (“ประจกัษพ์ยาน”) ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่ฉบบักรีก   
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“มนัเป็นศพัทท์างการแพทยซ่ึ์งหมายถึงท่ีจะท าการตรวจสอบอยา่งละเอียด  ท่ีจริง
ส่ิงท่ีหมอลูกาพยายามท่ีจะกล่าวคือ ‘เราเป็นประจกัษพ์ยานผูไ้ดท้  าการตรวจสอบ
อยา่งละเอียดและขา้พเจา้เขียนส่ิงน้ีถึงคุณเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราไดพ้บ’”[38] 

“… ปกติแลว้เราเช่ือมโยงค าวา่ ‘ประจกัษพ์ยาน’ กบับุคคลท่ีไดส้ังเกตเหตุการณ์
อย่างเป็นส่วนตวั แต่น่ีก็ไม่ไดเ้ป็นกรณีอยู่เสมอไปในสมยัโบราณ  . … ตรงกนั
ขา้มนักประวติัศาสตร์ได้ตรวจสอบ สถานท่ีตั้ง ท่ีสัมพนัธ์กนัเก่ียวกบัเหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์ทั้ งหลายซ่ึงได้รับประสบการณ์มือแรกเก่ียวกับเหตุการณ์
เหล่านั้น     

“‘ประจกัษพ์ยาน’ และ ‘ผูรั้บใชแ้ห่งพระวจนะ’ เป็นการอธิบายท่ีคลา้ยกนัถึงกลุ่ม
เดียวกนัของผูค้น”[39] 

วิลเล่ียม อาร์นด์ให้เหตุผลว่าแหล่งของลูกาไม่ได้รวมถึงพระกิตติคุณของมัทธิวและ     
มาระโก    [40] อยา่งไรก็ตาม ไม่มีใครรู้อยา่งแน่นอนวา่แหล่งไหนท่ีลูกาใช ้ลูกาใชค้  ากรีก 
โลกอส “พระวจนะ” บ่อย เในพระกิตติคุณของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนต่าง เท่ี
เฉพาะต่อมนั[41] เปาโลเช่นกนัไดอ้า้งท่ีจะส่ือสารส่ิงท่ีคนอ่ืน เ ได ้“มอบ” แก่ท่านอย่าง
สัตยซ่ื์อ  (1 คร. 11:23; 15:3).[42] ขอ้น้ีอา้งถึงการคน้ควา้ท่ีระมดัระวงัซ่ึงใช้แหล่งท่ี
น่าเช่ือถือของขอ้มูล   

1:3             จนเด๋ียวน้ีลูกาบรรยายงานของบรรดาผูเ้ขียนก่อนหน้านั้น  ตอนน้ีท่านอา้งอิงถึงพระกิตติคุณ  
ของท่านเอง  ท่านเช่นกนัไดท้  าการคน้ควา้ท่ีระมดัระวงัและด าเนินการท่ีจะเขียนเร่ืองราว
ตามล าดับ  อย่างส าคญัแล้ว ลูกาไม่ได้บรรยายถึงตวัท่านเองว่าเป็นประจักษ์พยานถึง    
พนัธกิจของพระเยซู แต่ในฐานะเป็นผูค้น้ควา้ของมนั น่ีเป็นพระกิตติคุณสัมพนัธ์ เล่มเดียว
ท่ีซ่ึงผูเ้ขียนกล่าวดว้ยบุคคลแรก[43] 

“ในล าดบัท่ีติดต่อกนั” (NASB, ค ากรีก คาเธกเซส “อยา่งเป็นล าดบั” NIV) ก็ไม่ไดจ้  าเป็นท่ี
จะบ่งบอกถึงล าดบัตามล าดบัเวลา   บางทีมนัหมายถึงว่าลูกาเขียนตามแผนการท่ีพระเจา้  
น าท่านท่ีจะรับเอา[44] ดูเหมือนว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งหมดได้ไปจากการเรียบเรียง
ตามล าดบัเวลาอยา่งเขม้งวดของเหตุการณ์ต่าง เบางโอกาสเพื่อจุดประสงคท์างหวัขอ้     

น่ีเป็นหน่ึงในหลกัฐานท่ีชัดเจนท่ีสุดในพระคมัภีร์ท่ีว่าพระเจ้าไม่ได้สั่งการถ้อยค าแห่ง  
พระคมัภีร์แก่ผูเ้ขียนผูซ่ึ้งไดค้ดัลอกส่ิงเหล่านั้นลงไป  มุมมองนั้นเป็นทฤษฎีสั่งการแห่งการ
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ดลใจ พระองค์ไดท้  าส่ิงน้ีในพระคมัภีร์บางตอน  (เช่น อพย. 20:1-17; และขอ้อ่ืน เ) แต่
ไม่ใช่ส่วนใหญ่ 

ช่ือของเธโอฟีลสัหมายถึง “คนรักของพระเจา้” ขอ้เท็จจริงน้ีได้น าไปสู่การเดาบางอย่าง
เก่ียวกบัไม่ว่า “เธโอฟีลสั” เป็นส่ิงแทนอย่างแทจ้ริงส าหรับช่ือจริงของผูรั้บของลูกาหรือ 
ไม่ หรือบางทีลูกาเขียนอยา่งโดยทัว่ไปถึงคนรักทั้งหมดของพระเจา้ การใช ้“ท่ีเคารพยิ่ง” 
(ค ากรีก กราดิสเต) บ่งบอกว่าเธโอฟีลัสเป็นบุคคลจริงแห่งความโดดเด่นบางอย่าง  
(เปรียบเทียบ กจ. 23:26; 24:3; 26:25)  ในท่ีอ่ืนนั้นลูกาสงวนการใชช่ื้อเรียกน้ีไวส้ าหรับ
เจา้หน้าท่ีโรมนัในงานเขียนของท่าน (กจ. 24:3; 26:25) นักตีความส่วนใหญ่เช่ือว่า              
เธโอฟีลสัเป็นบุคคลจริงผูไ้ม่เป็นท่ีรู้จกัแก่เรา ช่ือของเธโอฟีลสัก็ธรรมดาในโลกของกรีก  
เขาอาจไดเ้ป็นผูอุ้ปถมัภห์รือผูจ้ดัพิมพข์องลูกา[45] 

ฟลาวิอุส โจเซฟัสผูเ้ขียนในศตวรรษแรกอีกคนหน่ึงแนะน า สมัยโบราณของพวกยิว ของ
เขา (ค.ศ. 93) และ ต่อต้านเอเพียน ของเขา (ค.ศ. 100) อยา่งคลา้ยคลึงกนัดว้ยขอ้ความท่ี
คลา้ยคลึงเก่ียวกบัจุดประสงค์ท่ีกล่าวต่อ “เอปาโฟรดิทสั” คนหน่ึงผูซ่ึ้งเขาบรรยายว่าเป็น 
“คนรักของการเรียนรู้ทุกประเภท”[46] 

1:4             ลูกาไม่ไดก้ล่าวต่อเธโอฟีลสัในแนวทางท่ีช่วยให้เรารู้วา่เขาเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซูหรือไม่เม่ือลูกา
เขียนถอ้ยค าเหล่าน้ี  เขาไดรั้บขอ้มูลบางอยา่งเก่ียวกบัคริสตศ์าสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
รายงานเก่ียวกบัถอ้ยค าและการงานของพระเยซูคริสต ์เราก็ไม่รู้อีกดว้ยว่าเธโอฟีลสัอยูใ่น
อนัตรายของการละทิ้งความเช่ือหรือไม่ หรือเขาเพียงแค่ต้องการรากฐานท่ีหนักแน่น
ส าหรับความเช่ือท่ียงัไม่เจริญหรือไม่ บทน าของลูกาสัญญาถึงรากฐานท่ีเป็นขอ้เท็จจริง  
[47] 

นกัวชิาการจ านวนนอ้ยเช่ือวา่เธโอฟีลสัเป็นกษตัริยอ์ากริปปาท่ี 2 (กจ. 26).[48] 

ความเช่ือของคริสเตียนไม่เรียกร้องการเช่ือส่ิงต่าง เท่ีตรงขา้มกบัขอ้เท็จจริง แต่การเช่ือส่ิงต่าง เท่ีเป็นจริง  
ลูกาเขียนบทน าของท่านเพื่อจะท าให้ผูอ่้านของท่านแน่ใจว่ามีพื้นฐานทางขอ้เท็จจริงส าหรับความเช่ือของ
พวกเขา  ธรรมเนียมเก่ียวกบัพระกิตติคุณนั้นไดน่้าเช่ือถือและน่าเช่ือถือ ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียว
ท่ีกล่าวถึงจุดประสงคข์องท่าน ณ ตอนเร่ิมตน้ของพระธรรมของท่าน  (เปรียบเทียบ ยน. 20:31) 

“การท าให้แน่ใจใหม่ เป็นแรงจูงใจหลกัส าหรับพระกิตติคุณเล่มน้ี”[49] 

II.     การบังเกดิและวยัเด็กของพระเยซู  1:5-2:52 
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ตามประวติัศาสตร์แลว้ ลูกาเร่ิมตน้พระกิตติคุณของท่านก่อนพระกิตติคุณสัมพนัธ์เล่มใดเ  มทัธิวเร่ิมตน้
ดว้ยการบงัเกิดของพระเยซูและมาระโกเร่ิมตน้ดว้ยการเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจต่อสาธารณะของพระเยซู  แต่ลูกา
เร่ิมตน้ดว้ยการท านายถึงการบงัเกิดของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาและจากนั้นก็พระเยซู      

ส่วนน้ีมีเน้ือหาท่ีเฉพาะในลูกา[50] ขอ้ความท่ีถูกกล่าวซ ้ าปรากฏในลูกา 2:39 และมทัธิว 2:23 เท่านั้น  
ลกัษณะเฉพาอ่ืน เคือแนวทางท่ีลูกาสลับความสนใจของผูอ่้านระหว่างยอห์นและพระเยซู และ
ความยินดีท่ีหลายบุคคลแสดงออก (1:46-55, 68-79; 2:14, 29-32).[51] ส่วนน้ีของการบรรยายของ  
ลูกามีเร่ืองราวท่ีสานเข้าด้วยกันสามเร่ืองแห่งพระสัญญาท่ีน าไปสู่ความส าเร็จท่ีน าไปสู่การ
สรรเสริญ:[52] 

ตัวบุคคล พระสัญญา หลกัฐานของความส าเร็จ การตอบสนอง 

เศคาริยาห์  ภรรยาของเขาจะให้
ก าเนิดบุตรชาย 

ยอห์นเกิดมา เพลงของ             
เศคาริยาห์ 

มารีย ์ เธอจะตั้งครรภลู์กชาย ยอห์นท่ียงัไม่เกิดมา เป็นพยานถึง               
พระเยซูท่ียงัไม่บงัเกิดมา และ                         
เอลีซาเบธอวยพรมารีย ์

เพลงของมารีย ์ 

สิเมโอน เขาจะเห็น           พระ
เมสสิยาห์  

เขาเห็นพระเยซู เพลงของ             
สิเมโอน 

  
ส่วนน้ีมีรูปแบบภาษาฮีบรูอยา่งไดก้ าหนดไวท่ี้เขา้กบัการเช่ือมโยงท่ีมีกบัพนัธสัญญาเดิม  มทัธิวใชรู้ปแบบ
แห่งความส าเร็จเพื่อจะแสดงให้เห็นวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีไดท้รงสัญญาไว ้แต่ลูกานั้นไม่ค่อย
ตรง  ท่านแสดงใหเ้ห็นวา่การท านายต่าง เของพนัธสัญญาเดิมอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์เหล่าน้ีโดยการบรรยาย
ถึงการท านายเหล่านั้นในรูปแบบและค าศพัทข์องพนัธสัญญาเดิม   

“ลูกาถือบทเร่ิมตน้ทั้งหลายของท่านราวมกับว่าบทเหล่านั้นเป็นความต่อเน่ืองของเร่ืองราวท่ีมี
รากเหงา้ในพนัธสัญญาท่ีท ากบัอบัราฮมั”[53] 

ท่านท าให้เยรูซาเล็มและพระวิหารเด่นชดัอีกดว้ยซ่ึงจดัเตรียมการเช่ือมโยงเพิ่มเติมกบัพนัธสัญญาเดิม  การ
อา้งอิงต่าง เถึงพระวหิารจดัตั้ง การผนวก  (คือ วงเล็บ) รอบส่วนน้ีของตวับท (1:5-23 and 2:41-51) 

การสลบัระหวา่งยอห์นและพระเยซูเปรียบเทียบและช้ีความแตกต่างของทั้งสอง (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 1-
3).[54] ลูกาน าเสนอทั้งสองในฐานะผูเ้ผยพระวจนะในแม่พิมพพ์นัธสัญญาเดิม แต่พระเยซูเหนือกว่ายอห์น 
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อยา่งไม่จ  ากดั  จงสังเกตการใชเ้ก่ียวกบัช่ือเรียก “ผูสู้งสุด”  (1:32, 35, 76).[55] ประการท่ีหน่ึง ลูกาบนัทึกการ
ป่าวประกาศถึงการก าเนิดของยอห์นและจากนั้นการบงัเกิดของพระเยซู  (1:5-38) น่ีเป็นส่วนแห่งการ
เปรียบเทียบเป็นหลกั  จากนั้นท่านบอกถึงเอลีซาเบธท่ีอวยพรมารียแ์ละมารียอ์วยพรพระเจา้ ซ่ึงเป็นส่วนแห่ง
การเปรียบเทียบท่ีเด่น  (1:39-56) สุดทา้ย เรามีการก าเนิดของยอห์นและพระเยซู ซ่ึงเป็นส่วนของทั้งการ
เปรียบเทียบและความตรงขา้ม (1:57-2:52) 

ลูกาบนัทึกการปรากฏของพวกทูตสวรรคใ์นส่วนน้ี  เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านท าอยา่งนั้นเพื่อจะเสริมประเด็นท่ีวา่
พระเยซูทรงเป็นการจดัเตรียมของพระเจา้ส าหรับความจ าเป็นของมนุษยชาติ  พวกทูตสวรรค์เช่ือมช่องวา่ง
ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์และท่ีน่ีพวกเขายนิดีในการจดัเตรียมของพระเจา้เก่ียวกบัพระผูช่้วยให้รอดส าหรับ
มนุษยชาติ  การอา้งอิงบ่อย เถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีรับรองและให้อ านาจพนัธกิจของพระเยซูก็เพิ่มการ
เนน้น้ี  (1:15, 35, 41, 67, 80; 2:25-27) 

หัวข้อของความยินดีก็ปรากฎอย่างชัดแจ้งในเพลงและถ้อยค าแห่งการสรรเสริญและการขอบพระคุณ 
เช่นเดียวกับอย่างชัดแจ้งในอารมณ์ของส่วนทั้ งหมด  กระนั้นก็มีค  าเตือนถึงความเจ็บปวดท่ีก าลังมา
เช่นเดียวกบัการช่วยกู ้ (2:35) จงสังเกตความคลา้ยกนัของโครงสร้างท่ีส่งเสริมการเปรียบเทียบของยอห์น
และพระเยซู    

 ยอห์น  พระเยซู 

บทน าเก่ียวกบับิดามารดา   1:5-7 1:26-27 

การป่าวประกาศโดยทูตสวรรค์ 1:8-23 1:28-38 

 การใหห้มายส าคญั   1:18-20  1:34-38 

การตอบสนองของมารดา  1:24-25 1:39-56 

 การตั้งครรภข์องผูห้ญิงท่ีไม่มีลูก  1:24  1:42 

การก าเนิด 1:57-58 2:1-20 

การเขา้สุหนตัและการตั้งช่ือ  1:59-66 2:21-24 

การตอบสนองเชิงการเผยพระวจนะ  1:67-79 2:25-39 

การเติบโตของเด็ก  1:80 2:40-52 
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ส่วนแรกของส่วนน้ี (1:5-56) กล่าวถึงพระสัญญาในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือของการเกิดและเร่ืองราววยัเด็ก
เก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ (1:57-2:52) 

ก.     การป่าวประกาศถึงการก าเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา  1:5-25 

การป่าวประกาศทั้งหมดถึงการก าเนิดของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาก็เฉพาะต่อพระกิตติคุณของลูกา  มีการเนน้ท่ี
หนกัแน่นในส่วนน้ีในขอ้เท็จจริงท่ีวา่พวกทูตสวรรคไ์ดเ้ยี่ยมเยียนบิดามารดาของยอห์นและป่าวประกาศถึง
การก าเนินของยอห์น  น่ีคงไดท้  าใหผู้อ่้านชาวกรีกประทบัใจดว้ยคุณลกัษณะท่ีเหนือธรรมชาติของยอห์นใน
ฐานะเป็นผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเยซู  (เปรียบเทียบ เมอคิวร่ีและซุส ณ เมืองลิสตราในกิจการของอคัรทูต 
14)  การป่าวประกาศโดยทูตสวรรค์ท าให้ผูอ่้านสมยัใหม่ประทบัใจดว้ยการแทรกแซงของพระเจา้ในชีวิต
ของผูค้นในทางพระเจา้สองคนเหล่าน้ี และเป็นเหตุให้เราท่ีจะคาดหวงับางส่ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีมาจากการก าเนิดท่ี
เหนือธรรมชาติน้ี   มีความคล้ายกันท่ีน่าจับใจต่าง เถึงเร่ืองราวน้ีในพนัธสัญญาเดิม เศคาริยาห์และ               
เอลีซาเบธก็คล้ายกบัอบัราฮมัและซาราห์ กบัยาโคบและราเชล กบัเอลคานาห์และฮนันาห์  และกบับิดา
มารดาของแซมสัน  ในแต่ละกรณี ก็มีการป่าวประกาศของพระเจา้ถึงการก าเนิดของเด็กท่ีไม่ธรรมดา   

1.     บทน าเกีย่วกบับิดามารดาของยอห์น  1:5-7 

1:5             เฮโรดมหาราชได้ปกครองเหนือยูเดียซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีใหญ่ของโรมซ่ึงรวมถึงทั้งหมดของ
อิสราเอลตั้งแต่ปี 37 กคศ. ถึง 4 กคศ.  [56] บางคร้ังลูกาใช ้“ยเูดีย” เพื่อจะอา้งอิงถึงแผน่ดิน
ของพวกยวิ (เปรียบเทียบ 23:5) 

“ตั้งแต่ขอ้เปิด มนัก็ชดัเจนวา่ลูกาเป็นห่วงเก่ียวกบั ความสมดุลของอ านาจ” [57] 

ลูกาช้ีให้เห็นว่าบิดามารดาทั้งสองของยอห์นมีมรดกตกทอดทางปุโรหิต  พวกปุโรหิตใน
อิสราเอลมีสิทธิพิเศษท่ียิ่งใหญ่เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมกบัพระเจา้ผ่านทางการ
นมสัการและการปรนนิบติัของพวกเขาในสถานนมสัการ ช่ือของเศคาริยาห์หมายถึง   
“พระยาเวห์ทรงระลึกถึง” และก็ส าคญัท่ีน่ีเพราะว่าการก าเนิดของยอห์นผูซ่ึ้งช่ือของท่าน
หมายถึง “พระยาเวห์ทรง [หรือได]้ มีพระคุณ” เป็นความส าเร็จแห่งค าเผยพระวจนะท่ีว่า
พระเจา้จะส่งผูล่้วงหนา้มาก่อนก่อนพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล (มลค. 4:5-6) แหล่งท่ีมา
ทางประวติัของค าเก่ียวกบัช่ือของเอลีซาเบธก็ไม่ชดัเจน แต่บางทีมนัหมายถึง “พนัธสัญญา
ของพระเจา้”[58] ดงันั้นช่ือท่ีรวมกนัของคู่สมรสน้ีเนน้ถึงขอ้เท็จท่ีวา่ “พระยาเวห์ทรงระลึก
ถึงพนัธสัญญาของพระองค์”  ตามปกติแล้วยอห์นคงได้เป็นปุโรหิตและปรนนิบัติใน     
พระวหิารอยา่งท่ีบิดาของท่านท า     
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ดาวิดได้แบ่งพวกปุโรหิตออกเป็น 24 หน่วยและได้ตั้งผูน้  าของครอบครัวปุโรหิตหน่ึง
ครอบครัวใหเ้ป็นหวัหนา้ของแต่ละกลุ่ม   (1 พศด. 24:10; 2 พศด. 8:14) 

“แทจ้ริงแลว้ส่ีหน่วยเท่านั้นท่ีไดก้ลบัมาจากการเป็นเชลย (อสร. 2:36-39)  แต่ส่ี
หน่วยนั้นไดถู้กแบ่งยอ่ยเพื่อจะจดัตั้งส่ียบิส่ีหน่วยอีกคร้ังหน่ึงดว้ยช่ือเก่า”[59] 

“อาบียาห์เป็นผูน้ าของหน่วยท่ีซ่ึงเศคาริยาห์อยู่ในนั้น (1 พศด. 24:10) การเป็นเชลยได้
ยบัย ั้งหน่วยเหล่าน้ีแต่พวกผูน้ าของอิสราเอลไดจ้ดัตั้งหน่วยเหล่านั้นอีกอย่างดีท่ีสุดท่ีพวก
เขาสามารถท าไดห้ลงัจากการฟ้ืนฟู  ในสมยัของเศคาริยาห์แต่ละหน่วยปรนนิบติัเป็นเวลา
หน่ึงสัปดาห์ปีละสองคร้ังรวมถึงระหวา่งเทศกาลหลกัต่าง เ (เปรียบเทียบ 1 พศด. 23:6; 
28:13).[60] เยรีมิอสัประมาณจ านวนของปุโรหิตในปาเลสไตน์ว่ามีราว เ8,000 คน
[61]   โจเซฟัสใหจ้  านวนท่ีใกลก้บั 20,000 คน[62] 

“ในวนัสะบาโตต่าง เ ทั้ง ‘ชุด’ [หน่วย]  ก็ปฏิบติัหน้าท่ี ในวนัเทศกาลต่าง เ 
ปุโรหิตคนใดอาจมาและร่วมในการปรนนิบติัของสถานนมสัการ และ ณ เทศกาล
อยูเ่พิงนั้น ทั้งยีสิ่บส่ีชุดก็ถูกผกูมดัท่ีจะปรากฏตวัและปฏิบติัหนา้ท่ี”[63] 

1:6             ขอ้น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่สภาพท่ีไม่มีลูกของเอลีซาเบธไม่ใช่ผลลพัธ์ของบาปของเธอ  ในพนัธสัญญา
เดิม ตามปกติแลว้พระเจา้อวยพรคนในทางพระเจา้ดว้ยลูก (เปรียบเทียบ ปฐก. 1:28; สดด. 
127; 128) เธอและสามีของเธอก็ถูกตอ้งกบัพระเจา้และติดตามพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อ   “ไม่
มีท่ีติ” (ค ากรีก อามเมมตอส) หมายถึงวา่พวกเขาจดัการกบับาปในชีวิตของพวกเขาอยา่ง
รวดเร็วและอยา่งท่ีพระเจา้เรียกร้องไม่ใช่วา่พวกเขาปราศจากบาป (เปรียบเทียบ ฟป. 2:15; 
3:6; 1 ธส. 3:13; ฮบ. 8:7) ค ากรีกน้ีเป็นความเท่าเทียมของค าฮีบรู ทาม ท่ีบรรยายถึงโนอาห์ 
(ปฐก. 6:9) และโยบ (โยบ 1:8) โดยพื้นฐานแลว้ความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยแ์ละ
พวกฟาริสีก็ผิวเผินและหน้าซ่ือใจคด แต่เศคาริยาห์และเอลีซาเบธอยู่ในทางพระเจา้อย่าง
แทจ้ริง 

“บางคร้ังเราถูกกีดกนัจากบางส่ิงเพราะว่าพระเจา้มีส่ิงท่ีดีกว่าต่าง เรอคอยเราใน
อนาคต เม่ือเรารอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งอดทน บ่อยคร้ังแลว้พระองคก์็ให้เรา
เรามากกวา่ท่ีเราคิดวา่จะเป็นไปได ้ เศคาริยาห์และเอลีซาเบธตอ้งการลูก ส่ิงท่ีพวก
เขาไดรั้บคือผูเ้ผยพระวจนะ”[64] 

1:7             สภาพของเอลีซาเบธก็เหมือนกบัสภาพของซาราห์ (ปฐก. 17:16-17; เปรียบเทียบ ปฐก. 16:4, 11; 
29:32; 30:1, 23; 1 ซมอ. 1:5-11; 2:5-8) สภาพท่ีไม่มีลูกของเธอท าให้เธออดสู (เปรียบเทียบ 
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ขอ้ 25) และอายุท่ีมากของเธอขจดัความหวงัแห่งการมีลูกไปจากเธอเสีย  เม่ือใดก็ตามท่ี
พนัธสัญญาเดิมกล่าววา่ผูห้ญิงไม่มีลูก ก็มีการบนัทึกอีกวา่พระเจา้ให้ลูกหน่ึงคนแก่เธอใน
ภายหลงั[65] ดงันั้นขอ้ความน้ีเตรียมผูอ่้านส าหรับการอศัจรรย ์  

พวกปุโรหิตไม่ถูกตดัสิทธ์ิในการปรนนิบติัในพระวิหารโดยอายุแต่โดยทุพพลภาพเท่านั้น 
[66] 

2.     การป่าวประกาศของทูตสวรรค์ต่อเศคาริยาห์  1:8-23 

“แทจ้ริงแลว้มนัดูเหมือนเหมาะสมท่ีสุดวา่เร่ืองราวเก่ียวกบัข่าวประเสริฐควรไดท้  าการเร่ิมตน้ของ
มนัภายในสถานนมสัการและ ณ เวลาของการถวายบูชา”[67] 

จงสังเกตโครงสร้างท่ีไขวเ้ปล่ียนของส่วนน้ีซ่ึงเนน้ถึงข่าวดี: 

ก       การปรนนิบติั สถานนมสัการ และผูค้น  (ขอ้ 8-10) 

ข       การปรากฏของกาเบรียลและการตอบสนองของเศคาริยาห์ (ขอ้ 11-12) 

ค       การป่าวประกาศถึงข่าวดี  (ขอ้ 13-17; เปรียบเทียบ  ขอ้ 19) 

ข'      การคดัคา้นของเศคาริยาห์และการตอบสนองของกาเบรียล (ขอ้ 18-20) 

ก'      ผูค้น สถานนมสัการและการปรนนิบติั  (ขอ้ 21-23)[68] 

1:8-9          เศคาริยาห์ปรนนิบติัพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อโดยการปรนบติัหน้าท่ีบางอยา่งในพระวิหารในฐานะ
เป็นสมาชิกของหน่วยปุโรหิตของเขา  ตามโจเฟซัสนั้น มีส่ีชุด (หน่วย) ของพวกปุโรหิต
และแต่ละหน่วยมีปุโรหิตมากกว่า 5,000 คน [69] เป็นท่ีชัดเจนว่าชุดเหล่าน้ีได้ถูกแบ่ง
ออกเป็น 24 ส่วนท่ีเล็กลง แต่ละส่วนจะปรนนิบติัในพระวิหารแบบหมุนเวียนระหวา่งสอง
สัปดาห์ท่ีแยกกนัในแต่ละปี[70] เม่ือส่วนหน่ึงท าหน้าท่ี สมาชิกทั้งหมดท่ีรับผิดชอบก็จะ
ปรากฏในพระวหิาร [71] มีปุโรหิตมากมายจนท่ีวา่สิทธิพิเศษท่ียิ่งใหญ่ของการถวายเคร่ือง
หอมบนแท่นเคร่ืองหอมทองค าในพระวิหารเป็นสิทธิของปุโรหิตหน่ึงคนแค่คร้ังเดียวใน
ตลอดชีวติของเขา[72] 

มนัเป็นสิทธิพิเศษอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะยืนต่อหน้าแท่นเคร่ืองหอมในวิสุทธิสถาน เพราะว่าน่ีก็
ใกลก้บัอภิสุทธิสถานอย่างท่ีผูท่ี้ไม่ใช่มหาปุโรหิตคนใด เสามารถยืนอยู่ได ้พวกปุโรหิต
ตดัสินใจวา่ใครจะถวายเคร่ืองหอม ณ การถวายบูชาประจ าวนัในตอนเชา้และตอนเยน็โดย
การจบัฉลาก  อย่างไม่สงสัยแล้ว การเลือกของเศคาริยาห์เป็นจุดสูงในชีวิตของเขาและ
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เกียรติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งอาชีพปุโรหิตของเขา[73] เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเจา้ไดจ้ดัการการเลือก
ของเขาอยา่งจดัเตรียม (เปรียบเทียบ อสธ. 3:7; สภษ. 16:33) 

“…ในพระวหิารของเฮโรดก็ไม่มีทั้ง เชคินนาห์ หรือหีบทั้งหมดก็วา่งเปล่า …”[74] 

1:10           คน (ค ากรีก ลาออส เป็นค าท่ีส าคญัในพระกิตติคุณน้ี) ในทางพระเจา้หลายคนรวมตวักนัใน   
ลานพระวหิารส าหรับการถวายบูชาประจ าวนัน้ีอยา่งท่ีเป็นธรรมเนียม   ลาออส ปรากฏ 36 
คร้ังในลูกา แต่แค่ 14 คร้ังในมทัธิวและสองคร้ังในมาระโก  ลูกาใช้ค  าน้ีเป็นค าพอ้ง
ความหมายเสมือนจริงส าหรับ ออคลอส “ฝงูชน” หรือ “มหาชน” บางทีน่ีเป็น “การถวาย
เคร่ืองหอม” ในตอนเยน็  (บ่าย 3 เปรียบเทียบ ดนล. 9:21; กจ. 3:1) ขอ้น้ีเนน้ถึงความระทึก
ใจและเตรียมผูอ่้านส าหรับขอ้ 21-22 เคร่ืองหอมเป็นสัญลกัษณ์ของค าอธิษฐานท่ีข้ึนไปของ
ประชากรของพระเจา้ท่ีข้ึนไปเหมือนกล่ินหอมยงัพระองค ์(เปรียบเทียบ สดด. 141:2; วว. 
5:8; 8:3-4) ลูกาเน้นถึงการอธิษฐานมากกว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืน เ และน่ีคือการ
อา้งอิงแรกของท่านถึงการอธิษฐาน [75] 

“ท่ีน่ี เหมือนท่ีอ่ืนในลูกา-กิจการของอคัรทูต การอธิษฐานเป็นการอารัมภบทสู่   
การเปิดเผยของพระเจา้ การไดย้ิน พระเจา้ตรัสและกระท า (เปรียบเทียบ 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] 

1:11-12      น่ีเป็นการอา้งอิงแรกของลูกาถึง “ทูตสวรรค”์ ท่ีปรากฏ  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ท่าน “ท าให้เป็นจริงเป็น
จงั” ขา้งแท่นขณะท่ีเศคาริยาห์ปฏิบติัหนา้ท่ีของเขาแห่งการถวายเคร่ืองหอมท่ีบนแท่นและ
ท าให้ตนเองหมอบราบในการอธิษฐาน[77] เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเจา้ท าการริเร่ิม ณ เวลาท่ี
พระองคเ์ลือกท่ีจะเปิดเผยส่ิงท่ีพระองคก์ าลงัจะท า  น่ีเป็นทูตสวรรค ์จาก องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
แทนท่ีจะเป็น “ทูตสวรรค ์ของ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (เปรียบเทียบ ขอ้ 19) ดา้น “ขวา” ของ
แท่นอาจบ่งช้ีถึงด้านของความชอบและเกียรติ ซ่ึงบ่งบอกว่าทูตสวรรค์น าข่าวดีมา  การ
ปรากฎของทูตสวรรค์บ่งช้ีถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัในพนัธสัญญาเดิมอยู่เสมอ (เปรียบเทียบ 
ปฐก. 16:10-11; วนฉ. 13:3-21) ตราบเท่าท่ีพระคมัภีร์บนัทึก น่ีเป็นคร้ังเดียวท่ีทูตสวรรค์
ปรากฎในพระวหิาร   

การตอบสนองของเศคาริยาห์เป็นการตอบสนองของความตกใจ เพราะว่าอย่างน่าจะ
เป็นไปได้นั้ นเขาได้พบบุคคลท่ีเหนือธรรมชาติหน้าต่อหน้าเป็นคร้ังแรก น่ีเป็นการ
ตอบสนองพื้นฐานของผูค้นในสถานการณ์ต่าง เเช่นนั้น  (เปรียบเทียบ ขอ้ 29; 5:8-10; 
และขอ้อ่ืน เ) 
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1:13           ทูตสวรรค์ปรากฏเพื่อจะป่าวประกาศค าตอบของพระเจ้าต่อค าอธิษฐานของเศคาริยาห์    
(เปรียบเทียบ วนฉ. 13:3-5)  เขาบอกให้เศคาริยาห์ท่ีจะไม่กลวั ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีค่อนขา้ง
ธรรมดาในพระกิตติคุณของลูกา (เปรียบเทียบ ขอ้ 30; 2:10; 5:10; 8:50; 12:7, 32) ค า
อธิษฐานของเศคาริยาห์อาจได้เป็น “การอ้อนวอน” (ค ากรีก เดสิส) ขอ “บุตรชาย” ซ่ึง
ปุโรหิตน้ีและภรรยาท่ีเป็นหมนัของเขาอาจไดน้ าเสนอหลายคร้ังในปีก่อนเ  อยา่งไรก็ตาม 
บางทีมนัเป็นการออ้นวอนท่ีเศคาริยาห์เพิ่งได้น าเสนอขณะท่ีเขาถวายเคร่ืองหอม อย่าง
น่าจะเป็นไปไดน้ั้นขณะท่ีเขาอธิษฐานเพื่อความรอดของอิสราเอล  (เปรียบเทียบ ดนล. 
9:20) ไม่ว่ากรณีใด การจดัเตรียมของพระเจา้เก่ียวกับบุตรชาย ยอห์น เป็นค าตอบ          
พระเจา้ตั้งช่ือ “ยอห์น” (เยโฮฆานนั หรือ โยฆานนั) ซ่ึงบ่งบอกถึงสิทธิอ านาจสิทธ์ิขาดของ
พระองค ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 31) ช่ือของยอห์นหมายถึง “พระยาเวห์ทรง [หรือไดมี้] พระคุณ” 

“ช่ือท่ีไดรั้บจากสวรรคก์็มีความส าคญัทางแหล่งก าเนิดค าอยูเ่สมอ” [78] 

1:14-15      “ความยนิดี” จะแทนท่ีความกลวัในใจของเศคาริยาห์และกระจายไปยงัภรรยาของเขาและจากนั้น
ไปยงัอิสราเอล  การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ท่ีถูกท านายไว้ของอิสราเอลจะเป็น
เหตุการณ์ท่ีน่ายินดีตามพนัธสัญญาเดิม  หัวขอ้ของความยินดีก็โดดเด่นในพระกิตติคุณ
ของลูกา 

สาเหตุของความยินดีจะเป็นความยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณของยอห์น (“เป็นใหญ่เฉพาะ       
พระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็น”) ทูตสวรรคอ์งค์เดียวกนัป่าวประกาศเช่นกนัวา่พระเยซูจะเป็น 
“ใหญ่”—โดยปราศจากคุณสมบติั (ขอ้ 32) ดงันั้นก็มีการเช่ือมโยงระหว่างบทบาทของ
ยอห์นและพระเยซู  วลี “เฉพาะพระพกัตร์” องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้บ่งบอกถึงการเลือกและการ
รับรองของพระเจ้า   มันแปลค ากรีก เอนโนบปิออน ซ่ึงลูกาเท่านั้ นท่ามกลางผูเ้ขียน         
พระกิตติคุณสัมพนัธ์ใช ้ มนัปรากฏ 35 คร้ังในลูกาและกิจการของอคัรทูต [79] ยอห์นใชค้  า
น้ีคร้ังเดียวในยอห์น 20:30 

“การเติมเต็ม [ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ] เป็นค าศพัทโ์ดยทัว่ไปของลูกาส าหรับ
การทรงสถิตและการท าใหส้ามารถ”[80] 

ความตรงขา้มของ “ควบคุมโดยการด่ืมเหล้า” และ “ควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
ปรากฎท่ีอ่ืน เในพระคมัภีร์ (อฟ. 5:18) มนัยากถา้ไม่ใช่เป็นไปไม่ไดท่ี้จะก าหนดวา่ยอห์น
เป็นคนนาศีร์หรือไม่ (กดว. 6:1-12) หรือแค่อุทิศตนแด่พระเจา้  พวกปุโรหิตจะตอ้งยบัย ั้ง
จากเหลา้องุ่นก่อนการปรนนิบติัในสถานนมสัการ (ลนต. 10:1-4, 9-11) ไม่มีขอ้บ่งช้ีอ่ืน เ
ท่ีวา่ยอห์นเป็นคนนาศีร์แมว้า่ท่านอาจไดเ้ป็น [81] วิถีชีวิตแบบสันโดษของท่านก็คลา้ยกบั
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วถีิชีวติแบบสันโดษของพวกผูเ้ผยพระวจนะหลายคนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเอลียาห์ (ขอ้ 17; 2 
พกษ. 1:8; มธ. 3:4) 

“ความยิ่งใหญ่ของยอห์นไม่ถูกพบในการเลือกแห่งวิถีชีวิตของท่านแต่ใน
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ในการเขา้ใจการทรงเรียกของท่าน ท่านติดตามมนัอยา่งเต็มท่ีและ
ด าเนินการน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ   รูปแบบของยอห์นจะแตกต่างจาก
รูปแบบของพระเยซู  พระเจา้ไม่ท าให้ทุกคนท่ีจะรับใชใ้นแนวทางเดียวกนั  ความ
หลากหลายนั้นยอมให้มีรูปแบบท่ีแตกต่างแห่งพนัธกิจท่ีจะกระทบประเภทท่ี
แตกต่างของผูค้น”[82] 

อิทธิพลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในชีวติของท่านก็ไม่ธรรมดาส าหรับใครคนหน่ึงท่ีด าเนิน
ชีวติในสมยัพนัธสัญญาเดิม ตามปกติแลว้ เวลาพระวญิญาณบริสุทธ์ิให้อ านาจแก่ผูค้นอยา่ง
เลือกสรรและอย่างชั่วคราว  ลูกามีความสนใจท่ีพิเศษในพนัธกิจท่ีท าให้สามารถของ     
พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีปรากฎบ่อย เในงานเขียนของท่าน  (เปรียบเทียบ ขอ้ 35, 41, 67; 
2:25-27; 3:16, 22; 4:1, 14, 18; 10:21; 11:13; 12:10, 12; และหลายคร้ังในกิจการของ    
อคัรทูต) 

1:16-17      ยอห์นจะ “หนัใจ” ของคนอิสราเอลมากมาย “กลบัไปยงัพระเจา้” อยา่งท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะได้
ท าในสมยัพนัธสัญญาเดิม  ไม่มีใครในพวกเขาประสบความส าเร็จมากกวา่หรือส าคญักวา่ 
“เอลียาห์”  ท่านไดน้ าผูค้นกลบัไปยงัพระยาเวห์หลงัจากท่ีอาหับและเยเซเบลไดผ้ลกัการ
เลิกเช่ือของอิสราเอลไปไกลกวา่ท่ีมนัเคยเป็นโดยการจดัตั้งการนมสัการพระบาอลัในฐานะ
เป็นศาสนาทางการของอิสราเอล  ยอห์นจะมี “จิตวิญญาณและฤทธ์ิเดช” อย่างเดียวกนัท่ี   
เอลียาห์ไดมี้   ยิ่งกว่านั้น ยอห์นจะเป็นผูม้าก่อนท่ีถูกท านายไวข้องพระเมสสิยาห์ (มลค. 
4:5-6; เปรียบเทียบ มลค. 3:1)  ภายหลงัพระเยซูอธิบายวา่ยอห์นบรรลุค าพยากรณ์เก่ียวกบั 
ผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเมสสิยาห์ (มลค. 3:1) ท่านคงไดบ้รรลุค าพยากรณ์เก่ียวกบัการ
กลบัมาของเอลียาห์ถา้พวกยวิไดย้อมรับพระเยซู (มลค. 4:5-6; มธ. 11:10, 14) 

“… ตามขอ้สังเกตต่าง เของคนยิว ท่าน [เอลียาห์] จะตอ้งปรากฏ อย่างเป็น
ส่วนตัวและไม่ใช่แค่ ‘ในจิตวญิญาณและฤทธ์ิเดช’”[83] 

ค าศพัท์ “หันกลบั” (ค ากรีก เอพพิสเทรโฟ) กลายมาเป็นค าศพัท์ส าหรับการกลบัใจเช่ือ
ของคริสเตียน (เปรียบเทียบ กจ. 9:35; 2 คร. 3:16; 1 ธส. 1:9; 1 ปต. 2:25) โดยเน้ือแทแ้ลว้
มนัหมายถึงการหนักลบัจากรูปเคารพไปยงัพระเจา้แท ้ การท าให้ผูค้นหนัไปยงัพระเจา้เป็น
ความรับผดิชอบของปุโรหิตแททุ้ก เคน (มลค. 2:6) ขอ้อา้งอิงของมาลาคีบางทีหมายถึงวา่
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เม่ือการฟ้ืนฟูมา นัน่ก็จะมีการคืนดีและความรัก ของมนุษย์ แทนท่ีจะเป็นความบาดหมาง
และการเห็นแก่ตัว [84] ผูค้นจะช าระความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของพวกเขาในการ
ตระเตรียมเพื่อการปรากฎของพระเมสสิยาห์   

ลูกากล่าวถึง “ผูค้น” (ค ากรีก ลาออส) บ่อย เ ท่ีพระเจา้ไดเ้ตรียมเพื่อพระองคเ์อง” “ผูค้นท่ี
ถูกเตรียมเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เหล่าน้ีรวมถึงผูฟั้งชาวยิว แต่ก็รวมถึงบรรดาผูท่ี้ก่อนหนา้
นั้นไม่ใช่ “ผูค้น” อีกดว้ย (1 ปต. 2:10) กล่าวคือ พวกต่างชาติ  พวกเขาเป็นผูเ้ลือกสรรผูท่ี้จะ
ประกอบเป็นคริสตจกัร  ดว้ยค าศพัท์น้ี (ผูค้นท่ีถูกเตรียมเพื่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้) ลูกาก็ย  ้า
เตือนผูอ่้านชาวกรีกดั้ งเดิมของท่านอย่างต่อเน่ืองว่าแผนการของพระเจ้ารวมถึงพวก
ต่างชาติ ผูต้อบสนองต่อข่าวประเสริฐเช่นเดียวกบัพวกยวิ 

1:18-20      เม่ืออบัราฮมัไดรั้บการป่าวประกาศของทูตสวรรคว์่าพระเจา้จะให้แผน่ดินแห่งพระสัญญาแก่
ท่าน ท่านก็เรียกร้องหมายส าคญัท่ียืนยนัเช่นกนั (ปฐก. 15:8) ซ่ึงพระเจา้ได้จดัเตรียม  
อยา่งไรก็ตาม เศคาริยาห์ควรไดเ้ช่ือการป่าวประกาศของทูตสวรรคแ์ละให้การขอบพระคุณ
พระเจา้ส าหรับมนัอยา่งท่ีอบัราฮมัไดท้  าในภายหลงั (ปฐก. 17:17-18) และอยา่งท่ีมาโนอาห์
และภรรยาของเขาไดท้  า (วนฉ. 13:2-21) ตรงกนัขา้มเขาขอการรับรองบางอย่างเก่ียวกบั
พระสัญญานั้นบางทีเป็นหมายส าคญั (เปรียบเทียบ 11:29) 

จริงทีเดียวทูตสวรรคใ์ห้ “หมายส าคญั” แก่เศคาริยาห์แต่มนัก่อให้เกิดความไม่สะดวกและ
ความล าบากใจแก่เศคาริยาห์เป็นเวลาเกา้เดือน (เปรียบเทียบ ขอ้ 34, 45) บางทีการร้องขอ
หมายส าคัญของเศคาริยาห์ได้รับการว่ากล่าวและการร้องขอของอับราฮัมไม่ได้รับ 
เพราะว่าเศคาริยาห์มีความไดเ้ปรียบเก่ียวกบัการบนัทึกของพนัธสัญญาเดิมส่วนอบัราฮมั
ไม่ไดมี้  ทูตสวรรคช่์วยเศคาริยาห์ให้เขา้ใจความรุนแรงของความผิดพลาดของเขาโดยการ
อธิบายถึงใครท่ีเขาเป็น (“กาเบรียลซ่ึงยนือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระเจา้”)   

“… ในธรรมเนียมนั้นกาเบรียลถูกถือวา่ดอ้ยกวา่มีคาเอล แมว้า่ทั้งสองไดเ้ช่ือมโยง
กบัอิสราเอล กาเบรียลถูกน าเสนอว่าเป็นผูรั้บใช้แห่งความยุติธรรมเป็นหลกัและ  
มีคาเอลแห่งความเมตตา ในขณะท่ีประการท่ีสามกาเบรียลสมควรท่ีจะยืนอยู่
ดา้นซ้ายและไม่ใช่   (อยา่งเช่นในการบรรยายเก่ียวกบัข่าวประเสริฐ) ดา้นขวา ซ่ึง
เป็นดา้นของบลัลงักแ์ห่งพระสิริ”[85] 

“กาเบรียล” (ตามตวัอกัษร “คนของพระเจา้” หรือ “ผูย้ิ่งใหญ่ของพระเจา้”) ไดป้รากฎแก่
ดาเนียลสองคร้ังเพื่อจะให้ขอ้มูลและความเขา้ใจแก่ท่าน (ดนล. 8:16; 9:21) เขาไดท้  าอยา่ง
เดียวกนัส าหรับเศคาริยาห์ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 67-79) กาเบรียลอาจรุนแรงต่อเศคาริยาห์
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มากกว่าท่ีเป็น แต่เขาไม่เป็นอย่างนั้น บางทีเพราะว่าเศคาริยาห์เช่ือเป็นส่วนใหญ่ และแค่
ตอ้งการการยืนยนั (เปรียบเทียบ วนฉ. 6:36-40; 13:2-21) เขาไม่ไดข้อหมายส าคญัเพื่อ     
จะช่วยใหเ้ขาเช่ือ   

หมายส าคญัท่ีพระเจา้ให้ความเป็นใบข้องเศคาริยาห์ท าหนา้ท่ีท่ีจะเพิ่มความประหลาดใจ 
ถึงส่ิงท่ีพระเจา้จะเปิดเผยและท่ีจะซ่อนการเปิดเผยของกาเบรียลไวจ้ากผูค้นจนกระทัง่เวลา
ท่ีเหมาะสม    

“ในลูกา จากการริเร่ิมของพระองค์เองนั้น พระเจ้าก็อาจให้หมายส าคญั (1:36; 
2:12), แต่การร้องขอหมายส าคญัก็ถูกตีความในเชิงลบอยา่งต่อเน่ือง (11:16, 29-
30; 23:8)”[86] 

1:21-22      “ความล่าชา้ในพระวหิาร” ของเศคาริยาห์ และจากนั้นการไร้ความสามารถของเขาท่ีจะพูด ไดท้  า
ให้บรรดาผูน้มสัการประทบัใจวา่บางส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติไดป้รากฏ (เปรียบเทียบ ดนล. 
10:15-17) ตามปกติแล้ว เขาคงไดป่้าวประกาศพระพรแบบอาโรนเหนือพวกเขา (กดว. 
6:24-26).[87] ผูค้นทึกทกัเอาอยา่งไม่ถูกตอ้ง “วา่เขาไดเ้ห็นนิมิต”  เศคาริยาห์ไม่สามารถท่ี
จะส่ือสารแก่พวกเขาถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง ลูกาบนัทึกการตอบสนองของพวกเขา
เพื่อจะท าใหผู้อ่้านของท่านประทบัใจดว้ยความส าคญัของเหตุการณ์น้ี    

1:23           เศคาริยาห์และเอลีซาเบธอาศยัอยู่ในเมืองในชนบทของยูดาห์ท่ีท่ีบางทีเศคาริยาห์ประกอบอีก
อาชีพหน่ึงเม่ือไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งในหนา้ท่ี “เก่ียวกบัปุโรหิต” (ขอ้ 39) 

3.     การตั้งครรภ์ของเอลซีาเบ็ธ  1:24-25 

การป่าวประกาศของทูตสวรรคถึ์งการก าเนิดของยอห์นเกิดข้ึนก่อนเอลีซาเบธตั้งครรภเ์ขา (เปรียบเทียบ มธ. 
1:18-25) น่ีเป็นหลกัฐานต่อไปถึงการท่ีเขาเป็นการจดัเตรียมท่ีพิเศษจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  การบงัคบัตนเอง
ของเอลีซาเบธ คือระยะหา้เดือนของ “การแยกตวั” อาจไดเ้ป็นการท่ีจะปกป้องการมาถึงของลูกของเธอและ
สุขภาพของเธอเองในฐานะเป็นผูห้ญิงท่ีชรา   เอลีซาเบธยอมรับพระคุณของพระเจา้อย่างส านึกคุณในการ
ขจดั “ความอดสู” แห่งสภาพท่ีไม่มีลูกของเธอไปเสีย (เปรียบเทียบ ปฐก. 21:6; 30:23; 1 ซมอ. 1:19-20; 2:1-
10; สดด. 113:9) 

“… เศคาริยาห์และเอลีซาเบธแสดงใหเ้ห็นถึงสองประเภทท่ีแตกต่างของคนท่ีชอบธรรม  เศคาริยาห์
ตั้งความสงสัยเก่ียวกบัข่าวสารของทูตสวรรคเ์พราะวา่พ่อแม่ในอนาคตตอนน้ีก็ไกลพน้วยัท่ีมีบุตร
ไดต้ามปกติ (ขอ้ 18)  บางคร้ังแมก้ระทัง่คนท่ีดีก็มีความสงสัยเก่ียวกบัพระสัญญาของพระเจา้. … 
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“เอลีซาเบธพรรณนาถึงธรรมิกชนท่ีชอบธรรมผูน้ าภาระของเธอไปยงัพระเจา้และยินดีเม่ือภาระนั้น
ถูกยกไปเสีย”[88] 

“แทบจะไม่เป็นคร้ังสุดทา้ยในลูกา-กิจการของอคัรทูต  ผูห้ญิงถูกยกให้เป็นผูรั้บความโปรดปราน
ของพระเจา้และในฐานะเป็นตน้แบบของความสัตยซ่ื์อต่อจุดประสงคข์องพระองค”์[89] 

ข.     การป่าวประกาศถึงการบังเกดิของพระเยซู  1:26-56 

ส่วนน้ีคลา้ยกบัส่วนท่ีมาก่อนทนัที (ขอ้ 5-25)  รูปแบบของสองส่วนน้ีก็คลา้ยกนัจนลูกาไดเ้รียบเรียงส่วน
เหล่าน้ีเพื่อจะน ามาซ่ึงความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งสองส่วน  กาเบรียลป่าวประกาศถึงการบงัเกิดของพระเยซู
อยา่งท่ีเขาไดป่้าวประกาศถึงการก าเนิดของยอห์น  อีกคร้ังหน่ึง ขอ้เท็จจริงของการป่าวประกาศถึงการเกิดท่ี
ริเร่ิมโดยพระเจา้แสดงถึงความส าคญัท่ีพิเศษของบุคคลท่ีจะเกิดมา    ในส่วนท่ีมาก่อนนั้น บิดาเป็นบุคคล
หลกั แต่ในส่วนน้ีมารดาเป็นบุคคลหลกั 

“ลูกาน าเสนอศาสนศาสตร์ของการบงัเกิดเป็นมนุษยใ์นแนวทางท่ีบริสุทธ์ิและสอดคล้องกนักบั
ประวติัศาสตร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิของพนัธสัญญาเดิมท่ีการเปรียบเทียบใด เกบัเทวต านานของต่างชาติ [ท่ี
ผูอ่้านดั้งเดิมไดท้  าข้ึน] ดูเหมือนไม่สอดคลอ้งกนัอยา่งส้ินเชิง แทนท่ีของการรวมกนัในทางกามของ
พระต่างชาติกบัผูห้ญิงท่ีใหก้ าเนิดลูกคร่ึงพระเจา้บางประเภท ลูกาก็กล่าวถึงการปกฝ่ายวิญญาณโดย
พระเจา้เองท่ีจะใหก้ าเนิด ‘องคบ์ริสุทธ์ิ’ ภายในมารีย”์ [90] 

“ช่ือต่าง เแห่งการหม่ินประมาทท่ีถูกมอบให้โดยต าแหน่งสันตะปาปาต่อมารียก์็ไม่มีเงาหน่ึงของ
รากฐานในพระคมัภีร์ แต่ช่ือทั้งหมดนั้นถูกพบไดใ้นการนบัถือรูปเคารพของบาบิโลน”[91] 

ลูกาอาจได้รับขอ้มูลท่ีละเอียดบางอย่างในส่วนน้ีจากมารียโ์ดยตรง  ในส่วนน้ี ลูกาเน้นถึงการเป็นบุตร     
พระเจา้ของพระเยซู   (ขอ้ 32, 35) และบทบาทพระเมสสิยาห์ของพระองค์ในฐานะผูป้กครองเหนือ
อาณาจกัรของพระเจา้ในโลก (ขอ้ 32-33)  ท่านเนน้ถึงพระเจา้ในฐานะ “ผูสู้งสุด” (ขอ้ 32, 35; เปรียบเทียบ 
ขอ้ 76) ฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (ขอ้ 35) และพระคุณของพระเจา้อีกดว้ย (ขอ้ 29-30, 34-35, 38) 

1.     บทน าเกีย่วกบัมารีย์และโยเซฟ  1:26-27 

การอา้งอิงถึงเวลาและ “ทูตสวรรค์” (กาเบรียล) องค์เดียวกนัเช่ือมโยงเหตุการณ์น้ีกบัส่ิงท่ีมาก่อนโดยตรง 
(ขอ้ 24) “เดือนท่ีหก” อา้งอิงถึงเดือนท่ีหกของการตั้งครรภข์องเอลีซาเบธ  ลูกาน าเสนอพระเจา้ท่ีด าเนินการ
กระท าโดยตรงไม่ใช่ท่ีน่ีเท่านั้นแต่ตลอดพระกิตติคุณและกิจการของอคัรทูตของท่านอีกดว้ย ท่านอาจได้
เรียก “นาซาเร็ธ” วา่ “เมือง” (ค ากรีก โพลิส) อยา่งกรุณาเพื่อจะใหส้ถานะแก่มนัในสายตาของผูอ่้านของท่าน 
ภาษากรีกไม่มีค  าส าหรับ “เมือง” และทางเลือกคงจะตอ้งเรียกมนัว่า “หมู่บา้น” มนัคงไม่เป็นท่ีรู้จกักนัต่อ
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เกือบทุก เคนท่ีอยูน่อกปาเลสไตน์  ดงันั้นลูกาบรรยายว่ามนัอยู่ “ในกาลิลี” [92] ตอนน้ีกาเบรียลเยี่ยมเยียน
เมืองเล็ก เในกาลิลีในพรมแดนทางเหนือของเศบูลุนซ่ึงตรงขา้มกบัเมืองใหญ่แห่งเยรูซาเล็มในยเูดียท่ีท่ีเขา
ได้พบเศคาริยาห์  [93] เน่ืองจากอิทธิพลของต่างชาติ  คนยิวในกาลิลีก็ไม่เขม้งวดในการถือรักษาธรรม
บญัญติัและธรรมเนียมแบบฟาริสีของพวกเขาเท่ากบัพี่นอ้งทางใตข้องพวกเขา[94] 

“ในขณะท่ีเร่ืองราวของท่ีมาของยอห์นเร่ิมตน้ในพระวิหารและเคล่ือนออกไป  เร่ืองราวของท่ีมา
ของพระเยซูก็เร่ิมตน้ในกาลิลีและเคล่ือนไปสู่จุดสูงสุดในพระวหิาร”[95] 

“มารีย”์ ท่ีสาวก็ตรงขา้มกบัเศคาริยาห์และเอลีซาเบธท่ีชราอีกดว้ย  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ช่ือของเธอซ่ึงเป็นความ
เท่าเทียมกนัของมิเรียมในพนัธสัญญาเดิมหมายถึง “ผูถู้กยกย่อง” [96] ค ากรีก พารเธนอส (“พรหมจารี”) 
อา้งอิงถึงหญิงสาวท่ียงัไม่แต่งงานและบ่งบอกถึงสภาพพรหมจารี[97] อย่างชัดเจนแล้วท่ีน่ีมนัหมายถึง
พรหมจารี (เปรียบเทียบ ขอ้ 34).[98] บ่อยคร้ังแลว้การหมั้นเกิดข้ึนไม่นานหลงัจากวยัหนุ่มสาว[99] ดงันั้น 
มารียอ์าจไดเ้ป็นวยัรุ่น ณ เวลาน้ีแมก้ระทัง่อายนุอ้ยแค่ 12 ปี [100] 

“ท่ีว่าการบงัเกิดของผูช่้วยกู้ท่ียิ่งใหญ่จะตอ้งเป็นการอศัจรรยก์็เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวางอนั
ยาวนานก่อนยุคของคริสเตียน  เป็นเวลาหลายศตวรรษ บางคนกล่าวว่าเป็นเวลาหลายพนัปีก่อน
เหตุการณ์นั้น พวกนกับวชของพุทธมีธรรมเนียมท่ีว่า หญิงพรหมจารี จะให้ก าเนิดลูกท่ีจะอวยพร
โลก . … ช่ือเรียกท่ีสูงสุดต่าง เไดถู้กมอบแก่เธออย่างสอดคลอ้ง  เธอไดถู้กเรียกว่า ‘ราชินีแห่ง
สวรรค’์ (ยรม. 44:17, 18, 19, 25) ในอียิปต์เธอไดถู้กขนานนามวา่ อาเธอร์ นัน่คือ ‘ท่ีอาศยัของ   
พระเจา้’ เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่ ‘ความเต็มท่ีของพระภาคของพระเจา้’ ทั้งหมดก็อยูใ่น … ในกรีก 
เธอมีช่ือเฮสทิอาและท่ามกลางคนโรมนัคือเวสทาซ่ึงเป็นแค่การดดัแปลงของช่ือเดียวกนั …”[101] 

“ในธรรมเนียมยิว ตามปกติแล้วหญิงสาวท่ีได้หมั้นตอนอายุสิบสามปีและเพื่อจุดประสงค์ทาง
กฎหมายไม่ใช่เก่ียวกับบ้านก็ถูกถือว่าได้แต่งงานจากจุดนั้นเป็นต้นไป  ประมาณหน่ึงปีต่อมา     
หญิงสาวนั้นจะถูกน าไปยงับา้นของเจา้บ่าวเพื่อชีวติท่ีแต่งงานตามปกติจะเร่ิมตน้ข้ึน”[102] 

ระหว่างการหมั้น ผู ้ชายและผู ้หญิงก็ถูกถือว่าเป็นสามีและภรรยา แม้ว่าพวกเขาอยู่แยกกันและไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางเพศ[103] ถา้ภรรยาไดถู้กพิสูจน์วา่ไม่สัตยซ่ื์อต่อสามีของเธอระหวา่งระยะเวลาน้ี เธออาจ
ถูกเอาหินขวางได ้(ฉธบ. 23:24-25) การหยา่ร้างหรือความตายยุติการหมั้น และจากนั้นเวลานั้นเป็นตน้ไป
สังคมก็ถือวา่พวกเขาเป็นพอ่ม่ายหรือหญิงม่าย 

ลูการะบุ “โยเซฟ” ว่าเป็นเช้ือวงศ์ “ของดาวิด”  เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านถือว่าพระเยซูเป็นทายาทท่ีถูกตอ้งต่อ
บลัลงักข์องดาวิด เน่ืองจากโยเซฟเป็นบิดาหรือผูป้กครองตามกฎหมายของพระเยซู  (เปรียบเทียบ 3:23) ใน
สังคมของคนฮีบรู มนัก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะเป็นเช้ือวงศ์ทางสายโลหิตเพื่อจะครอบครองสิทธิพิเศษทางมรดก   
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ของครอบครัว (ปฐก. 15:3; 17:12-13; เปรียบเทียบ ปฐก. 48:5; อพย. 2:10; 1 พกษ. 11:20; อสธ. 2:7) 
เน่ืองจากวา่โยเซฟเป็นผูป้กครองทางกฎหมายของพระเยซู ดว้ยเหตุนั้นพระเยซูก็มีคุณสมบติัท่ีจะรับมรดก
ในฐานะเป็นบุตรตามกฎหมายของโยเซฟ  ขอ้เทจ็จริงน้ีมีการอา้งอิงท่ีส าคญัต่อพระสัญญาในขอ้ 32ข    

2.     การป่าวประกาศของทูตสวรรค์ต่อมารีย์  1:28-38 

1:28           ขอ้เท็จจริงท่ีวา่กาเบรียลทกัทายมารียอ์ยา่งท่ีเขาทกัทายและไม่ไดท้กัทายเศคาริยาห์ในแนวทาง
เดียวกันแสดงถึงจุดท่ีได้รับความโปรดปรานของมารีย์  การทกัทายของกาเบรียลเป็น  
ธรรมเนียมคือ “ร้องทกัทาย!” หรือ “ทกัทาย!” (ค ากรีก ไคเร) มารียไ์ดรั้บความโปรดปราน 
(ค ากรีก เคไคริโทเมเน) อยา่งสูงส่งเพราะวา่พระเจา้เลือกท่ีจะให้ พระคุณท่ีพิเศษ (ค  ากรีก 
คาริส) แก่เธอ (เปรียบเทียบ อฟ. 1:6 การปรากฏอีกท่ีหน่ึงเท่านั้นของพนัธสัญญาใหม่แห่ง 
เคไคริโทเมเน) เธอจะเป็นมารดาของพระเมสสิยาห์ซ่ึงเป็นเกียรติท่ีมารดาคนยิวส่วนใหญ่
อธิษฐานวา่จะเป็นของเธอ  พระเจา้ท าส่ิงน้ีโดยปราศจากคุณความดีท่ีพิเศษใด เของเธอเอง 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 47) นกัอรรถาธิบายของโรมนัคาทอลิกคดัคา้นประเด็นน้ี แต่นกัวิชาการท่ี
สามารถปฏิเสธขอ้โตแ้ยง้ของพวกเขา[104] การทรงสถิตขององค์พระผูเ้ป็นเจา้กบัมารีย์
รับรองถึงการช่วยเหลือของพระองคใ์นงานมอบหมายท่ีจะตอ้งบรรลุ  (เปรียบเทียบ วนฉ. 
6:12; นรธ. 2:14-16) 

1:29-30      การปรากฏท่ีไม่ไดค้าดหวงัของทูตสวรรคใ์นสถานนมสัการของพระวิหารไดท้  าให้เศคาริยาห์
ตกใจ (ขอ้ 12) แต่มนัเป็นการทกัทายท่ีไม่ปกติของเขาท่ีท าใหม้ารียว์า้วุน่และงงงวย    บางที
เขาปรากฏท่ีประตูของเธอและเธอเขา้ใจผิดเขาว่าเป็นผูเ้ยี่ยมเยียนธรรมดา กาเบรียลระงบั
ความกลัวท่ีเขาได้ก่อให้เกิดด้วยการป่าวประกาศถึงการอวยพรท่ีพิเศษของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 13) โดยการท าให้มารียแ์น่ใจว่าพระเจา้เป็นสุข (โปรดปราน) กบัเธอ 
(เปรียบเทียบ ปฐก. 6:8; 1 ยน. 4:17-18) กาเบรียลมาเพื่อจะป่าวประกาศพระพรไม่ใช่การ
ลงโทษ    

“ท่ีน่ีมนัจ าเป็นท่ีจะระลึกถึงความประทบัใจโดยทัว่ไปของเราเก่ียวกบัรับบีนิยม 
คือ แนวคิดรวบยอดของมนัเก่ียวกบัพระเจา้และเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีดีและสุดทา้ย
ท่ีสุดของทุกส่ิงอยา่งท่ีถูกจดจ่อในการศึกษาท่ีไดเ้รียนรู้ ถูกติดตามในสถานศึกษา
ต่าง เ      และจากนั้นท่ีจะคิดเก่ียวกบัการดูถูกท่ีไม่ลดนอ้ยลงท่ีซ่ึงพวกเขาตอ้งการ
ท่ีจะกล่าวถึงกาลิลีและเก่ียวกบัชาวกาลิลี ผูซ่ึ้ง พาทอยส์ [ภาษาถ่ิน] ของพวกเขา
นั้นเป็นความผิด เก่ียวกบัความชิงชงัอยา่งท่ีสุดท่ีซ่ึงพวกเขาถือต่อคนชนบทท่ีไม่รู้
หนงัสือในการท่ีจะตระหนกัวา่ครัวเรือนเช่นครัวเรือนของโยเซฟและมารียจ์ะถูก
ถือโดยพวกผูน้ าของอิสราเอลอยา่งไร”[105] 
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1:31           ถ้อยค าเหล่าน้ีคงได้มาในฐานะเป็นข่าวดีต่อมารีย์อย่างแท้จริง  เธอจะไม่เพียงแต่ “คลอด
บุตรชาย” แต่อยา่งชดัเจนแลว้บุตรชายของเธอจะเป็นใครคนหน่ึงท่ีพิเศษ เน่ืองจากการป่าว
ประกาศของทูตสวรรคเ์ก่ียวกบัการบงัเกิดของพระองค ์ เด็กคนอ่ืน เอีกห้าคนเท่านั้นไดถู้ก
ตั้ งช่ือก่อนการเกิดของพวกเขาในสมัยพันธสัญญาเดิมคือ อิสอัค อิชมาเอล โมเสส            
ซาโลมอนและโยสิยาห์  ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาเป็นคนท่ีหก (ขอ้ 13) ถอ้ยค าท่ีกาเบรียลใช้ก็
คลา้ยกนัอย่างมากกบัการใช้ถ้อยค าของอิสยาห์ 7:14 ในฉบบัเซปทวัจินต์ (เปรียบเทียบ 
ปฐก. 16:11-12) “พระเยซู” เป็นช่ือโดยทัว่ไป [106] ท่ีมาจาก “โยชูวา” (ตามตวัอกัษรคือ 
“พระยาเวห์ทรงช่วยให้รอด” หรือ “พระยาเวห์ทรงเป็นความรอด” เปรียบเทียบ มธ. 1:21) 
เหมือนกบัยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา พระเจา้ใช้สิทธิพิเศษสิทธ์ิขาดของพระองคโ์ดยการตั้งช่ือ
เยซู  ทั้งสองช่ือก็ส าคญัในแง่ของประวติัศาสตร์ความรอด   

1:32-33      เหมือนกบัยอห์น พระเยซูจะ “เป็นใหญ่” (ขอ้ 15)  ยิ่งกวา่นั้น พระองคจ์ะเป็น “พระบุตรของ  
พระเจ้า”  ขอ้ความท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความเป็นพระเจา้ของพระองค ์(สดด. 2:7-9; 89:26-29; 
เปรียบเทียบ ขอ้ 35) “ผูสู้งสุด” เป็นการระบุโดยทัว่ไปถึงพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม   
(ฮบ. เอล เอลยน ปฐก. 14:18; และขอ้อ่ืน เ) มนัขยายไปสู่พนัธสัญญาใหม่ (ขอ้ 35, 76; 
6:35; 8:28; กจ.7:48; 16:17; ฮบ. 7:1-3) คนกรีกใชช่ื้อเรียก “ผูสู้งสุด” เพื่อจะบรรยายถึง 
พระต่าง เของพวกเขาเช่นกนั[107] 

“ในความคิดของคนฮีบรู บุตรชายเป็น ‘ส าเนา’ ของบิดาของเขา และวลี ‘บุตรชาย
ของ’ บ่อยคร้ังแลว้ถูกใช้เพื่อจะอา้งอิงถึงใครคนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัต่าง เ ‘ของ
บิดา’ ของเขา    (เช่น การแปลภาษาฮีบรู ‘บุตรชายแห่งความชัว่ร้าย’ ในสดุดี 89:22 
[AV] หมายถึง บุคคลท่ีชัว่ร้าย)”[108] 

พระเยซูจะเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีถูกคาดหวงัไวย้าวนานอีกด้วย เน่ืองจากว่าพระเจ้าจะ 
“ประทานบลัลงักข์องดาวดิบรรพบุรุษของท่านใหแ้ก่ท่าน” (2 ซมอ. 7:12-14; สดด. 89:3-4, 
28-29) การเป็นพระบุตรของพระเจา้ท าให้พระองค์มีคุณสมบติัส าหรับบทบาทการเป็น 
พระเมสสิยาห์ของพระองค์  การปกครองแบบพระเมสสิยาห์ของพระบุตรจะด าเนินไป
ตลอดเป็นนิตยห์ลงัจากมนัไดเ้ร่ิมข้ึน  (อสย. 9:7; ดนล. 7:14; มีคา. 4:7; และขอ้อ่ืน เ).[109] 

“ทุกวนัน้ีพระเยซูประทบับนบลัลงัก์ในสวรรค ์(กจ. 2:29-36) แต่ไม่ใช่บนบลัลงัก์
ของดาวิด”[110] 

1:34           ไม่เหมือนกบัเศคาริยาห์ มารียไ์ม่ไดข้อหมายส าคญั ท่ีว่า ส่ิงท่ีทูตสวรรคไ์ดท้  านายไวจ้ะเกิดข้ึน  
แนวคิดท่ีวา่พระเมสสิยาห์จะปรากฏในไม่ชา้ก็ไม่ไดท้  าให้เธอประหลาดใจเช่นกนั  ตรงกนั
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ขา้ม  เธอถามวา่มนัจะเกิดข้ึน อย่างไร   น่ีไม่ใช่การแสดงออกถึงความเช่ือท่ีอ่อนแอแต่ถึง
ความสับสน  ดงันั้นกาเบรียลไม่ไดว้า่กล่าวเธออยา่งท่ีเขาไดว้า่กล่าวเศคาริยาห์  เธอยงัไม่ได้
แต่งงานและเป็นหญิงพรหมจารี เธอไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูช้ายคนใด เ   
[111] เป็นท่ีชดัเจนวา่ มารียทึ์กทกัเอาวา่กาเบรียลหมายถึงว่าเธอจะตั้งครรภก่์อนท่ีเธอและ
โยเซฟท าให้การสมรสของพวกเขาสมบูรณ์[112] การใชถ้อ้ยค าสุภาพแห่ง “การรู้จกั” ใคร
คนหน่ึงทางเพศมาจากพนัธสัญญาเดิม  (ปฐก. 4:1; 19:8; และขอ้อ่ืน เ) 

1:35           กาเบรียลอธิบายวา่ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” จะเป็นตวัแทนท่ีท าใหส้ามารถของพระเจา้ผูจ้ะท าให้
การบงัเกิดท่ีเหนือธรรมชาติของพระเยซูเป็นไปได ้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 41, 67, 80; 2:25-27) 
พระองคจ์ะ “ปก” มารียด์ว้ยการทรงสถิตส่วนตวัของพระองค ์ (เปรียบเทียบ อพย. 40:38) 
นอกจากส่ิงน้ีกาเบรียลก็ไม่ไดเ้จาะจง 

“การแสดงเป็นค าพูดท่ีละเอียดอ่อนน้ีกั้นขวางแนวคิดท่ีหยาบคายของ ‘การผสม
พนัธ์ุ’ ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิกบัมารีย”์[113] 

อย่างคล้ายกนั พระเจ้าอยู่บนพลบัพลาในถ่ินทุรกันดารซ่ึงเติมเต็มมนัด้วยการทรงสถิต   
ของพระองค์  (อพย. 40:35; เปรียบเทียบ สดด. 91:4) มนัน่าสนใจท่ีวา่ค ากรีกเดียวกนั 
เอบพิสคีแอสโซ่ ท่ีแปลว่า “ปก” ท่ีน่ีปรากฎในการบันทึกทั้งสามเก่ียวกับการจ าแลง      
พระกายท่ีท่ีเมฆปกคลุมบรรดาผูท่ี้อยูท่ี่นัน่  (มธ. 17:5; มก. 9:7; ลก. 9:34) จากนั้นเสียง
ออกมาจากสวรรค์ซ่ึงระบุถึงพระบุตรของพระเจ้า แต่ท่ีน่ีทูตสวรรค์ระบุพระองค์เป็น
เช่นนั้น    พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะให้ก าเนิดบุตร (“ลูก”) ท่ี “บริสุทธ์ิ” ผา่นทางมารีย ์ ความ
เป็น      พระเจ้าและการมีอยู่ก่อนของ “พระบุตรของพระเจ้า” เรียกร้องการปฏิสนธิท่ี
อัศจรรย์  การบังเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระองค์ส่งผลต่อการท่ีพระองค์รับเอา
ธรรมชาติแบบมนุษยโ์ดยปราศจากการสละธรรมชาติแบบพระเจา้ของพระองค ์   

1:36-37      แมว้่ามารียไ์ม่ได้ร้องขอหมายส าคญั พระเจา้ก็ให้หมายส าคญัแก่เธอหน่ึงอย่างกล่าวคือการ
ตั้งครรภข์องเอลีซาเบธ  ความสัมพนัธ์แทจ้ริงระหวา่งมารียแ์ละเอลีซาเบธก็ไม่เป็นท่ีรู้จกัแต่
เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเธอรู้วา่พวกเธอเป็นญาติ  

กาเบรียลท าให้มารีย์แน่ใจอีกเช่นกันด้วยหน่ึงในขอ้ความท่ีใหญ่ท่ีสุดเก่ียวกับฤทธ์ิเดช   
ของพระเจา้ท่ีพระเจา้บนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์  (ขอ้ 37) อยา่งไม่สงสัยแลว้ ขอ้น้ีปลอบโยน
มารีย์ในเดือนต่อ เมาอย่างท่ีมันได้ปลอบโยนผูเ้ ช่ือนับไม่ถ้วนท่ีเผชิญกับพนัธกิจท่ี    
ยุง่ยากตั้งแต่นั้นมา  พระเจา้สามารถท า “ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได”้ (เปรียบเทียบ ยรม.   32:17, 27) 
กาเบรียลพาดพิงถึงถอ้ยค าของทูตสวรรคท่ี์มีต่อซาราห์เม่ือเขาป่าวประกาศวา่เธอจะคลอด
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บุตรชายทั้ง เท่ีมีอุปสรรคท่ีเป็นไปไม่ไดต่้าง เอย่างชดัเจน (เปรียบเทียบ ปฐก. 18:14) 
ยิ่งกวา่นั้น ขอ้ 37 ควรหนุนใจผูอ่้านของเร่ืองราวน้ี ผูส้งสัยความเป็นไปไดข้องการบงัเกิด
จากหญิงพรหมจารีท่ีจะเช่ือวา่พระเจา้สามารถท าแมก้ระทัง่ส่ิงน้ีได ้  

“ส่ิงใด เท่ีพระเจา้ตั้งใจท่ีจะท าพระองค์ก็สามารถบรรลุไดเ้พราะว่าไม่มีส่ิงใดท่ี
เป็นไปไม่ได้ส าหรับพระเจ้า แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์จะท าทุก เส่ิงท่ี       
ผูเ้ช่ือตอ้งการใหพ้ระองคท์  าเพราะวา่บางส่ิงไม่ถูกรวมไวใ้นแผนการของพระองค”์   
[114] 

“ไม่มี ถ้อยค า ของพระเจา้ท่ีตอ้ง เหลือเช่ือ ต่อเรา ตราบเท่าท่ีไม่มี งาน ของพระเจา้
ท่ี เป็นไปไม่ได้ต่อพระองค์” [115] 

1:38           มารียต์อบสนองต่อน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งยอมจ านนยอยา่งท่ีฮนันาห์ไดต้อบสนอง  (1 ซมอ. 
1:11 ท่ีท่ีค  ากรีกเดียวกนั ดูเล “คนรับใช”้ หรือ “ทาสสาว” ปรากฏในฉบบัเซปทวัจินต)์ 

“มารียไ์ดเ้รียนรู้ท่ีจะลืมค าอธิษฐานท่ีธรรมดามากท่ีสุดของโลก  ‘ขอให้น ้ าพระทยั
ของพระองค์ถูก เปล่ียนแปลง’ และท่ีจะอธิษฐานค าอธิษฐานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ
โลก ‘ขอใหน้ ้าพระทยัของพระองค ์ส าเร็จ’” [116] 

แมว้า่การป่าวประกาศของกาเบรียลเป็นข่าวดี มนัก็เป็นข่าวร้ายอีกดว้ย  มารียจ์ะให้ก าเนิด
พระเมสสิยาห์ แต่การตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานของเธอจะน าการเขา้ใจผิดและความอบัอาย    
ท่ีสมควรไดรั้บมายงัเธอตลอดชีวิตของเธอ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 22:23-24) ดงันั้นท่าที        
ท่ีถ่อมใจของเธอไดรั้บการยกยอ่งโดยเฉพาะ  (เปรียบเทียบ ปฐก. 21:1, 7, 12; 30:34) อยา่ง
น่าเสียใจ เธอไม่ไดค้งมนัไวอ้ยูเ่สมอ (เปรียบเทียบ  ยน. 2:3-5) ในส่ิงน้ีเธอก็เป็นแค่มนุษย ์ 

“มีการอศัจรรยส์ามอยา่งเก่ียวกบัการก าเนิด [ตามมาร์ติน ลูเธอร์] ท่ีวา่พระเจา้ได้
กลายมาเป็นมนุษย ์ท่ีว่าหญิงพรหมจารียต์ั้งครรภ์และท่ีวา่มารียไ์ดเ้ช่ือ  และการ
อศัจรรยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของการอศัจรรยเ์หล่าน้ีคือการอศัจรรยสุ์ดทา้ย”[117] 

“พระคมัภีร์ตอนน้ีแนะน าบทเรียนท่ีส าคญัอีกส่ีบทเรียนคือ (1) ความแน่นอนท่ีวา่พระเจา้จะปฏิบติั
ตามพระสัญญาของพระองคเ์น่ืองจากวา่ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระองค ์(2) ตวัอยา่งของ
มารียใ์นฐานะผูห้น่ึงท่ีถูกเลือกเพื่อจะรับใช้พระเจา้ ซ่ึงเป็นตวัอย่างท่ีขยายไปแมก้ระทัง่ไกลกว่า
ความเตม็ใจท่ีจะถูกใชเ้พื่อจะวางใจพระเจา้ท่ีจะพาเราไปไกลกวา่ความจ ากดัของเรา (3) ความส าคญั
ของการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระผูช่้วยให้รอดของเรา และ (4) ความส าคญัของความสัตย์
ซ่ือทางเพศตลอดชีวติของเรา”[118] 
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3.     การเยีย่มเยยีนเอลซีาเบ็ธของมารีย์  1:39-56   

ส่วนน้ีน าเร่ืองราวท่ีคลา้ยกนัของการก าเนิดของยอห์นและการบงัเกิดของพระเยซูมาดว้ยกนั  บุตรชายสอง
คนมีอตัลกัษณ์และความยิ่งใหญ่ส่วนตวัของพวกเขาเองแต่พระเยซูทรงเหนือกว่า  ยอห์นเร่ิมพนัธกิจของ
ท่านแห่งการยกยอ่งพระเยซูในครรภม์ารดาของท่าน  การปฏิสนธิของพระเยซูเกิดข้ึนระหวา่งขอ้ 38 และ 39  

1:39-40      เป็นท่ีชัดเจนว่ามารียจ์ากนาซาเร็ธไปไม่นานหลงัจากการป่าวประกาศของกาเบรียลต่อเธอ      
การเดินทางลงใตข้องเธอไปท่ีบา้นของเอลีซาเบธท่ีใดท่ีหน่ึงใน “ชนบท...ของยดูาห์” บางที
ครอบคลุมระยะทาง 50 ถึง 70 ไมลแ์ละใชเ้วลาสามหรือส่ีวนั    

1:41-42      อย่างนอ้ยแลว้ตอนนั้นเอลีซาเบธตั้งครรภ์ไดห้กเดือน (ขอ้ 36)  เธอถือขอ้เท็จจริงท่ีวา่ยอห์น 
“ด้ิน” ในครรภข์องเธอเป็นขอ้บ่งช้ีถึง “ความยินดี” ของเขาท่ีมารียผ์ูจ้ะให้ก าเนิดพระเมสสิ-
ยาห์ไดม้าเยี่ยม (ขอ้ 44)  “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” เสด็จมาเหนือเอลีซาเบธอีกดว้ยจากนั้นก็
กระตุ้นให้เธอท่ีจะทกัทายมารีย์ในฐานะเป็นมารดาของพระเมสสิยาห์ เป็นท่ีชัดเจนว่า   
พระวิญญาณให้ความเขา้ใจโดยสัญชาติญาณหรือการเปิดเผยถึงบทบาทของมารีย ์ เธอ  
ป่าวประกาศการอวยพรของเธออย่างเสียงดังในการสรรเสริญท่ียินดีต่อพระเจ้าและ
เน่ืองจากการกระตุน้ของพระวิญญาณ “ได้รับพร” หมายถึงได้รับสิทธิพิเศษโดยเฉพาะ
เน่ืองจากความโปรดปรานของพระเจา้ เป็นท่ีชดัเจนวา่เอลีซาเบธหมายถึงวา่มารียเ์ป็น ผู้ ท่ี
ได้รับพรมากท่ีสุด “ในบรรดาสตรี”  มารียเ์ป็นผูท่ี้ไดรั้บพรมากท่ีสุดเพราะวา่ บุตรชายของ
เธอ จะเป็นผูท่ี้ไดรั้บพรมากท่ีสุดท่ามกลางทุกคน  “ผลแห่งครรภ”์ เป็นการเปรียบเทียบเก่า
ส าหรับเด็ก (เปรียบเทียบ ปฐก. 30:2; ฉธบ. 28:4) 

1:43           โดย “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เอลีซาเบธหมายถึงพระเยซูไม่ใช่พระภาคทั้งหมดของพระเจา้  ดงันั้น
พระคมัภีร์ไม่เคยถือว่าช่ือเรียก “มารดาของพระเจา้” เป็นของมารีย ์ เธอเป็นมารดาของ   
พระเยซูผูเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเอลีซาเบธเน่ืองจากวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้  

ลูกาใชช่ื้อเรียก “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”  95 คร้ังจากการปรากฏ 166 คร้ังของมนัในพระกิตติ-
คุณสัมพนัธ์ [119] 

“การใช ้คูริออส ในการบรรยายเพื่อจะอา้งอิงถึงพระเยซูก็พิเศษเก่ียวกบัลูกา”[120] 

ช่ือเรียกน้ีมีสองความหมาย  มนัเป็นค าท่ีฉบบัเซปทวัจินต์ใช้เพื่อจะแปลค าฮีบรู “ยาเวห์” 
และบรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ใชม้นัในท านองเดียวกนั ดงัท่ีเป็นเช่นนั้น มนับ่งบอกถึง
ความเป็นพระเจ้า   มนัยงัหมายถึง “เจ้านาย” ในแง่ของบุคคลท่ีเหนือกว่าโดยเฉพาะ     
อยา่งยิ่งพระเมสสิยาห์   การใชน้ี้ไม่จ  าเป็นท่ีจะบ่งบอกวา่บุคคลท่ีใชม้นัเช่ือวา่พระเยซูทรง
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เป็น  พระเจ้า    เป็นท่ีชัดเจนว่าเอลีซาเบธหมายถึงว่าอย่างน้อยแล้วพระเยซูทรงเป็น       
พระเมสสิยาห์  อย่างชัดเจนแล้ว ลูกาใช้ค  าศพัท์ “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” อยู่บ่อยเเพราะว่า
ส าหรับผูอ่้านชาวกรีก “พระคริสต์” หรือ “พระเมสสิยาห์” มีความหมายน้อย ชาวต่างชาติ
อา้งอิงถึงซีซาร์วา่เป็น “พระเป็นเจา้” ซีซาร์ ซ่ึงหมายถึงวา่เขาเป็นองคอ์ธิปไตยของพวกเขา  
“องค์พระผูเ้ป็นเจ้า” มีความหมายโดยนัยอย่างเดียวกันส าหรับผูผ้่านดั้ งเดิมของลูกา       
พระเยซูทรงเป็นองคอ์ธิปไตยส าหรับคริสเตียน   

เอลีซาเบธถือว่าเธอเองไม่คู่ควรท่ีมารดาของพระเมสสิยาห์ควรมาเยี่ยมเธอ   (2 ซมอ. 
24:21; เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 6:2-11)  ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไม่เขา้ใจว่าพระเยซูทรงเป็น    
พระเมสสิยาห์จนกระทัง่การรับบพัติศมาของพระเยซู (ยน. 1:32-33)  เธอไม่ไดท้  าส่ิงใดท่ี
จะสมควรไดรั้บเกียรติน้ี  ถอ้ยค าท่ีไดรั้บการดลใจของเธอสะทอ้นถึงความเหนือกว่าของ
บุตรของมารียเ์หนือบุตรชายของเธอเอง   

1:44-45      เอลีซาเบธเช่ือมโยงส่ิงท่ีลูกาไดบ้อกผูอ่้านเก่ียวกบัยอห์นท่ีด้ินในครรภ์ของเธอกบัมารีย ์(ขอ้) 
จากนั้นเธอป่าวประกาศสภาพท่ีได้รับสิทธิพิเศษของมารีย์  มนัไม่ใช่แค่ท่ีว่าเธอจะให้
ก าเนิดพระเมสสิยาห์ แต่ท่ีวา่เธอ “เช่ือ” วา่เธอจะใหก้ าเนิดพระองคเ์ม่ือพระเจา้ป่าวประกาศ
ส่ิงนั้นแก่เธอผา่นทางกาเบรียล (เปรียบเทียบ กจ. 27:25) 

โครงสร้างของขอ้ 41-45 จดจ่อความสนใจไปท่ีขอ้เท็จจริงท่ีว่ามารียจ์ะเป็นมารดาของ   
พระเมสสิยาห์ 

ก       การด้ินของยอห์นในครรภข์องเอลีซาเบธ  ขอ้ 41 

ข       การอวยพรมารียข์องเอลีซาเบธ  ขอ้ 42 

ค       การยอมรับของเอลีซาเบธท่ีวา่บุตรของมารียเ์ป็นพระเมสสิยาห์ ขอ้ 43 

ก'      การด้ินของยอห์นในครรภข์องเอลีซาเบธ  ขอ้ 44 

ข'      การอวยพรมารียข์องเอลีซาเบธ  ขอ้ 45   

1:46-47      การตอบของมารียต่์อเอลีซาเบธเป็นค าพูดท่ีไดรั้บการดลใจเช่นกนั  “เพลงของมารีย”์ มีความ
คลา้ยคลึงกนัท่ีหนกัแน่นกบัค าอธิษฐานแห่งการขอบพระคุณของฮนันาห์ใน   1 ซามูเอล 
2:1-10  อยา่งไรก็ตาม มนัพาดพิงถึงขอ้พระคมัภีร์ตอนอ่ืนเของพนัธสัญญาเดิมอยา่งนอ้ย 
12 ตอน [121] ความคุน้เคยของมารียก์บัพนัธสัญญาเดิมแสดงถึงความรักของเธอท่ีมีต่อ
พระเจา้และพระวจนะของพระองค์  ลกัษณะท่ีจบัใจของบทกวีน้ีคือขอ้เท็จจริงท่ีว่ามารีย ์
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ถือวา่พระเจา้ลม้ลา้งอ านาจท่ีจดัตั้งข้ึน  (ขอ้ 52) น่ีคงไดเ้ป็นความสนใจท่ีพิเศษต่อผูอ่้าน
ดั้งเดิมของลูกา  เธอถือวา่ตวัเธอเองมีบทบาทท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์ของความรอด (ขอ้ 
48) 

ตามโครงสร้างนั้น เพลงน้ีแบ่งออกเป็นส่ีบาทคือ ขอ้ 46-48, 49-50, 51-53, และ 54-55       
มารียไ์ม่จ  าเป็นว่าแต่งเพลงน้ีข้ึนทนัทีทนัใด  เธอเป็นบุคคลท่ีไตร่ตรอง (2:51) ผูอ้าจไดใ้ห้
ความคิดแก่มนัอยา่งมากก่อนท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิท าให้เธอสามารถท่ีจะแบ่งปันมนักบั 
เอลีซาเบธ  นกัศึกษาบางคนแห่งพระคมัภีร์ตอนน้ีไดส้รุปวา่ลูกาแต่งมนัอยา่งแทจ้ริง แต่ส่ิง
น้ีไม่น่าเป็นไปไดเ้น่ืองจากวา่ท่านใหช่ื้อเสียงแก่มารียส์ าหรับมนั (ขอ้ 46) 

ในบาทแรก (ขอ้ 46-48) มารียส์รรเสริญพระเจา้ส าหรับส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อเธอ 

ขอ้ 46 และ 47 เป็นความคู่ขนานแบบคลา้ยกนัท่ีซ่ึงบรรทดัท่ีสองกล่าวซ ้ าแนวคิดของ
บรรทดัแรก  ค าว่า “แมกนิฟิแคท” มาจากค าแรกในการแปลภาษาละตินของเพลงน้ีท่ีใน
ภาษาองักฤษคือ “ยกยอ่ง” หรือ “ให้เกียรติ” มารียจ์ดจ่อท่ี “พระเจา้” ผูซ่ึ้งเธอได ้“ยินดี” ใน
เพราะวา่พระองคไ์ดช่้วยเธอให้รอด (ฮบก. 3:18; เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 2:1; สดด. 35:9) วลี 
“พระเจา้พระผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้” เป็นความเท่าเทียมของ “พระเจา้แห่งความรอดของ
ขา้พเจา้” (ฉธบ. 32:15; สดด. 24:5; 25:5; 95:1; มีคา. 7:7; ฮบก. 3:18) 

“จงสังเกตว่าในการเร่ิมต้นนั้ น เพลงของมารีย์โดยการสรรเสริญ ‘พระเจ้า           
พระผูช่้วยให้รอดของขา้พเจา้’ มารียก์็ตอบหลักความเช่ือของโรมนัคาทอลิก
เก่ียวกบัการปฏิสนธิท่ีบริสุทธ์ิซ่ึงถือว่าตั้ งแต่เวลาแห่งการปฏิสนธิของเธอนั้น     
มารียก์็ถูก ‘กนัไวจ้ากรอยเป้ือนของบาปดั้งเดิม’ โดยพระคุณของพระเจา้  พวกคน
บาปเท่านั้นท่ีตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด” [122] 

ในฐานะเป็นผูเ้ช่ือแห่งพนัธสัญญาเดิม ความหวงัของมารียเ์ก่ียวกบัความรอดอยูใ่นพระเจา้
และพระสัญญาต่างเของพระองค์  ความหวงัของเธอไม่ไดอ้ยู่ในความสามารถของเธอ  
เองท่ีจะท าใหต้วัเธอเองเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้    

1:48           บางทีมารียอ์า้งอิงถึงต าแหน่งทางสังคมและส่วนตวัท่ีต ่าตอ้ยโดย “ฐานะอนัต ่าตอ้ย” ของเธอ  เธอ
เป็นแค่เจา้สาวท่ีอายุน้อยของช่างไมท่ี้ต ่าตอ้ยในหมู่บา้นเล็กเ อีกคร้ังหน่ึงเธออา้งอิงถึงตวั
เธอเองในฐานะเป็นทาสขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ขอ้ 38)  “คนทุกยุค” ของผูค้นจะถือวา่เธอ
เป็นท่ีโปรดปรานโดยพระเจา้โดยเฉพาะ   เพราะว่าพระองค์ได้เลือกเธอท่ีจะให้ก าเนิด   
พระบุตรของพระองค ์ ขอ้น้ีให้เหตุผลต่างเท่ีมารียย์กยอ่งและยินดีในพระเจา้ (ขอ้ 46-47) 
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ดว้ยมารียน์ั้น พระเจา้ก็ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะยกชูคนต ่าตอ้ย (เปรียบเทียบ ปฐก. 30:13; 1 ซมอ. 
1:11) การยกชูน้ีจะพบการแสดงออกเตม็ท่ีในการปกครองแบบพระเมสสิยาห์ของพระเยซู  

1:49           บาทท่ีสอง (ขอ้ 49-50) ยกยอ่งพระเจา้ส าหรับฤทธ์ิเดช ความบริสุทธ์ิ และพระเมตตาของพระองค ์ 
น่ีคือเหตุผลมากข้ึนท่ีชนรุ่นในอนาคตจะเรียกมารียว์า่ผาสุก  “ผูท้รงฤทธานุภาพ” ทรง “ท า
การใหญ่เพื่อ” เธอ  (เปรียบเทียบ สดด. 24:8; ศฟย. 3:17) ยิ่งกว่านั้น “พระนามของ
พระองค”์ (คือ ตวับุคคลของพระองค)์ นั้น “บริสุทธ์ิ”  พระเจา้ทรงบริสุทธ์ิหรือแตกต่างจาก
มนุษยใ์นแง่ท่ีว่าพระองคท์รงอยูสู่งเหนือคนอ่ืนเทั้งหมดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสมบูรณ์
แบบทางศีลธรรมและจริยธรรมของพระองค ์(เปรียบเทียบ สดด. 99:3; 103:1; 111:9; อสย. 
57:15) 

1:50           “พระเมตตา” (ค ากรีก เอลเลออส) ของพระเจา้สร้างสมดุลระหว่างอ านาจและความบริสุทธ์ิ    
ของพระองค์  (สดด. 103:17; เปรียบเทียบ มธ. 23:23)  ค ากรีก เอลเลออส ท่ีแปลค าฮีบรู    
เฮเสด ซ่ึงหมายถึง “ความรักท่ีจงรักภกัดี” ในฉบบัเซปทวัจินต์  พระเมตตาของพระองค์
อา้งอิงถึงความเมตตาสงสารของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือบรรดาผูท่ี้พระองค์เขา้
ไปสู่ความสัมพนัธ์ทางพนัธสัญญากบัพวกเขา บรรดาผูท่ี้ “เกรงกลัว” พระเจ้าก็นับถือ    
และวางใจพระองค ์    

1:51-53      บาทท่ีสาม (ขอ้ 51-53) ไตร่ตรองถึงฤทธ์ิเดชของพระเจา้ในการพลิกกลบัสภาพทางสังคม
บางอยา่ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่น่ีคือความโปรดปรานของพระองคท่ี์มีต่ออิสราเอล  พระเจา้
รับมือกบัมารียอ์ยา่งท่ีพระองครั์บมือกบัประชากรของพระองค ์ (สดด. 89:13; 118:16)    
พระเจา้เปิดเผยสภาพของพวกเขาทางการเมือง (ขอ้ 52) และทางสังคม (ขอ้ 53)  การปรากฎ
ของพระเยซูและการปกครองแบบพระเมสสิยาห์จะด าเนินการงานของพระเจา้เหล่าน้ีต่อไป
ในระดบัจกัรวาล   

“ลูกาเขียนในหวัขอ้ของทรัพยส์มบติัมากกวา่ผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนใดก็ตาม”
[123] 

“ในโลกสมยัโบราณ มนัเป็นท่ียอมรับท่ีวา่คนมัง่มีจะไดรั้บการเอาใจใส่อยา่งดี  คน
ยากจนตอ้งคาดหวงัท่ีจะหิวโหย  แต่มารียร้์องถึงพระเจา้ผูซ่ึ้งไม่ถูกผกูมดัโดยส่ิงท่ี
มนุษยท์  า  พระองคพ์ลิกท่าทีของมนุษยแ์ละระเบียบของสังคม” [124] 

1:54-55      บาทสุดท้าย (ข้อ 54-55) ระลึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าท่ีมีต่ออิสราเอลและต่อมารีย ์
(เปรียบเทียบ อสย. 41:8-9; 42:1; 44:21) พระองค์ทรงสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาแบบ         
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พนัธสัญญาต่างเของพระองค์กบัประชากรของพระองค์อย่างคงเส้นคงวา  ซ่ึงท าให้การ
พิพากษานอ้ยลงดว้ยพระเมตตา (เปรียบเทียบ มีคา. 7:20) ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ให้
ความหวงัส าหรับอนาคต 

“หน่ึงในหน้าท่ีอนัส าคญัของเพลงของมารีย์คือท่ีจะเตรียมการอธิบายลักษณะ 
ริเร่ิมถึงพระเจา้ผูซ่ึ้งพระประสงคข์องพระองคน์ั้นปรับแต่งเร่ืองราวท่ีตามมา”[125] 

1:56           ขอ้น้ีด าเนินเร่ืองราวท่ีถูกขดัจงัหวะในขอ้ท่ี 46 ต่อไป มารียค์งอยูก่บัเอลีซาเบธในช่วงเวลาของ
การตั้งครรภ์ของเอลีซาเบธ  จากนั้นเธอ “กลบัไปยงับา้นของเธอ” ไม่ใช่บา้นของโยเซฟ  
พวกเขายงัไม่ไดแ้ต่งงานอยา่งท่ีเราถือวา่เป็นคู่แต่งงานท่ีอยูด่ว้ยกนั    

ค.     การก าเนิดและชีวติตอนต้นของยอห์นผู้ให้บัพติศมา  1:57-80   

อยา่งเช่นในส่วนแรกของส่วนหลกัน้ีของพระกิตติคุณน้ี (1:5-56) ลูกาก็เรียบเรียงเน้ือหาของท่านในส่วนน้ี
เพื่อจะเปรียบเทียบและช้ีถึงความแตกต่างระหวา่งยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาและพระเยซู (1:57-2:52) ในส่วนนั้น 
ก็มีการท านายแต่ในส่วนน้ีก็มีความส าเร็จ  การเนน้ของลูกาในการบนัทึกของท่านถึงการก าเนิดของยอห์น
คือการตั้งช่ือของเขาและการท านายของบิดาของเขาเก่ียวกบัพนัธกิจในอนาคตของเขา   

1.     การตั้งช่ือของยอห์น  1:57-66   

1:57-58      ลูกาผ่านการก าเนิดของยอห์นไปอยา่งรวดเร็ว (เปรียบเทียบ ปฐก. 25:24) มนัเป็นเหตุให้เกิด
ความยินดีอย่างยิ่งส าหรับบิดามารดาของเขาและส าหรับทุกคนท่ีรู้จกัพวกเขา  เพื่อนบา้น
และญาติเของเอลีซาเบธแบ่งปันในความยินดีเก่ียวกบัการก าเนิดของยอห์นอย่างท่ีพวก
เล้ียงแกะท าในภายหลงัเม่ือพวกเขาป่าวประกาศถึงการบงัเกิดของพระเยซู    

1:59-61      ในฐานะเป็นคนอิสราเอลท่ีอยูใ่นทางพระเจา้ เศคาริยาห์และเอลีซาเบธก็ระมดัระวงัท่ีจะให้ยอห์น
เขา้สุหนตัหลงัจากการก าเนิดของเขาแปดวนั (ปฐก. 17:9-14; เปรียบเทียบ ลก. 2:21) ตาม
ตามปกติแล้วหัวหน้าครอบครัวปฏิบติัการน้ี[126] ทั้งบิดาและมารดาท าตามค าสั่งของ  
กาเบรียลอยา่งสัตยซ่ื์อและตั้งช่ือบุตรชายของพวกเขาอยา่งท่ีพระเจา้บญัชาโดยไม่ค  านึงถึง
การต่อตา้นจากเพื่อนเท่ีมีเจตนาดีท่ีเขา้ร่วมโอกาสท่ีส าคญัน้ี (เปรียบเทียบ นรธ. 4:17) ตาม 
ฮาวเวิร์ด มาร์แชล ตามปกติแลว้คนยิวตั้งช่ือลูกเของพวกเขา ณ ตอนเกิด แต่คนกรีกตั้งช่ือ
ในสองสามวนัต่อมา[127] แต่ตามซามูเอล แอนดรูวส์ ตามธรรมเนียมแลว้คนยิวตั้งช่ือลูกเ
ของพวกเขาเม่ือพวกเขาเข้าสุหนัต[128] เฮนร่ีย์ อลัฟอร์ดเขียนว่าธรรมเนียมน้ีติดตาม
แบบอยา่งของอบัราฮมัและซาราห์ผูซ่ึ้งช่ือของพวกเขานั้นพระเจา้ไดเ้ปล่ียนให้เม่ือพระองค์
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จดัตั้งการเขา้สุหนตั (ปฐก. 17:5, 15).[129] ไม่วา่ในกรณีใด เศคาริยาห์และเอลีซาเบธตั้งช่ือ
ยอห์น ณ การเขา้สุหนตัของเขา 

“ช่ือท่ีอยู่นอกขอบเขตของการคาดหวงัทั้งหมดเท่านั้นสามารถปฏิบติักับความ    
ไม่ต่อเน่ืองท่ีเด็ดเด่ียวอย่างยุติธรรมในเร่ืองราวของมนุษยท่ี์แสดงโดยการมาของ
ยอห์น” [130] 

1:62-63      เป็นท่ีชดัเจนวา่เศคาริยาห์ไม่สามารถไดย้ินหรือพูดได ้ พวกเยี่ยมเยียนจ าตอ้งส่ือสารกบัเขาดว้ย
ภาษาสัญลักษณ์  ค ากรีกท่ีถูกใช้เพื่อจะบรรยายถึงสภาพของเขาคือ โคฟอส  สามารถ
หมายถึงหูหนวกเช่นเดียวกบัเป็นใบ ้ (เปรียบเทียบ 7:22)  เศคาริยาห์ยุติขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบั
ช่ือบุตรชายของเขาอยา่งมีสิทธิอ านาจโดยการเขียนบน “กระดานชนวน”: “ยอห์นเป็นช่ือ
ของเขา”  พระเจา้ไดต้ั้งช่ือยอห์นก่อนการปฏิสนธิของเขา  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเพื่อนบา้น
แสดงออกถึงความประหลาดใจเพราะวา่ไม่มีสมาชิกคนอ่ืนใดในครอบครัวมีช่ือนั้น  

“หน่ึงในบทเรียนหลักก็คือว่าแม้กระทัง่เพื่อนบ้านทั้งหมดของเขาไม่เข้าใจว่า
ท าไมเศคาริยาห์ไม่ท าส่ิงต่างเในแนวทางท่ีพวกเขาไดท้  ามาตลอด เขาก็จะด าเนิน
ไปในท่ีท่ีพระเจา้บอกใหเ้ขาด าเนิน....   

“… เรานิยามชีวิตว่าอย่างไร?  มนัอยูใ่นอ านาจและความสามารถท่ีจะ ‘ควบคุม’ 
หรือมนัอยูใ่นการติดตามผูท่ี้ควบคุม?”[131] 

1:64-66      พระเจา้ให้รางวลัแก่การเช่ือฟังของเศคาริยาห์โดยการขจดัการไร้ความสามารถชัว่คราวของเขา
ไปเสีย  บรรดาถอ้ยค าแรกของเขาอยูใ่น “การสรรเสริญพระเจา้” (เปรียบเทียบ    กจ. 2:4, 
11) 

“หลกัฐานแรกของความเป็นใบข้องเขาก็คือวา่ปากของเขาปฏิเสธท่ีจะพูดการอวย
พรแก่ผูค้น และหลกัฐานแรกของอ านาจท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืนก็คือวา่เขากล่าวถึงการ
อวยพรของพระเจา้ในการโพล่งออกมาท่ีปลาบปล้ืมแห่งการสรรเสริญและการ
ขอบพระคุณ” [132] 

ลูกาเนน้ถึงผลกระทบท่ีแพร่หลายซ่ึงเหตุการณ์น้ีมีในทั้งบริเวณนั้น  ทุกเคนสรุปวา่ยอห์น
จะเป็นเด็กท่ีไม่ธรรมดาเพราะวา่ “พระหตัถ์” ของพระเจา้อยู ่“กบัเขา”  มนัเป็นจุดประสงค์
ของลูกาอีกด้วยในการเน้นถึงการตั้งช่ือยอห์นเพื่อจะน าการตอบสนองอย่างเดียวกนัใน
ผูอ่้านของท่านออกมา  เม่ือยอห์นเร่ิมตน้พนัธกิจต่อสาธารณะของเขา ก็ตอ้งได้มีพวกยิว
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บางคนท่ียอมต่อการใหบ้พัติศมาของเขาเพราะวา่พวกเขาสังเกตวา่พระหตัถ์ของพระเจา้อยู่
เหนือเขาตั้งแต่เหตุการณ์น้ีเป็นตน้ไป (เปรียบเทียบ 2:19, 51) 

2.     เพลงแห่งการสรรเสริญของเศคาริยาห์  1:67-79   

น่ีเป็นเพลงหลกัท่ีสองแห่งการสรรเสริญในลูกาคือ “เบนนาดิกตสั”  ช่ือเรียกน้ีมาจากค าแรกในฉบบัละติน  
ท่ีแปลว่า “เป็นสุข”  (ค ากรีก ยูลอเกทอส)  ส่วนแรกของเพลงน้ีสรรเสริญพระเจา้ส าหรับการช่วยกูข้อง        
พระเมสสิยาห์ (ขอ้ 68-75) และส่วนท่ีสองยินดีในบทบาทท่ีส าคญัของยอห์นในการช่วยกูน้ี้และมีพยากรณ์ 
(ขอ้ 76-79) โครงร่างท่ีไขวเ้ปล่ียนของเพลงน้ีเนน้ถึงค า “พนัธสัญญา” และ “ค าปฏิญาณ” (ขอ้ 72-73) ความ
สัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีมีต่อพนัธสัญญาของพระองค์เป็นหัวขอ้หลกัในเบนนาดิกตสั  มีการพาดพิงหรือการ
อา้งอิงของพนัธสัญญาเดิม 16 คร้ังในเพลงน้ี [133] รูปแบบและเน้ือหาของมนัก็คลา้ยกบัแมกนิฟิแคทของ  
มารีย ์ 

“ในขณะท่ีถอ้ยค าของทูตสวรรคก์าเบรียล (ขอ้ 15-17) ไดถื้อวา่บทบาทเก่ียวกบัยุคสุดทา้ยเบ้ืองตน้
ในฐานะเป็นผูจ้ดัเตรียมนั้นเป็นของยอห์นและแมกนิฟิแคท (ขอ้ 46-55) ไดร้้องถึงการเสด็จมาของ
พระเยซูในฐานะเป็นความส าเร็จแห่งความหวงัเก่ียวกบัยุคสุดทา้ยทั้งหมด มนัก็ถูกละไวก้บัเบนนา-
ดิกตสัท่ีจะกล่าวถึงทั้งสองดว้ยกนัและท่ีจะจดัตั้งธรรมชาติของความเป็นหุน้ส่วนของพวกเขาในการ
น าความรอดมา”[134] 

1:67           ตอนน้ี “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” “เติมเต็ม” (คือ ควบคุม) “เศคาริยาห์” อยา่งท่ีพระองคไ์ดเ้ติมเต็ม 
เอลีซาเบธ (ขอ้ 41) และยอห์น (ขอ้ 15) พระองคท์  าให้ปุโรหิตน้ีท่ีจะพยากรณ์  เศคาริยาห์
ด าเนินการต่อไปท่ีจะเปล่งสดุดีแห่งการสรรเสริญท่ีซ่ึงเขาให้การอธิบายของพระเจา้ถึง
ความส าคญัของเหตุการณ์ต่างเท่ีได้เร่ิมตน้ท่ีจะเกิดข้ึนในความส าเร็จของค าพยากรณ์   
ของพนัธสัญญาเดิม     

“จงสังเกตวา่ความสงสัยแต่ก่อนของเศคาริยาห์และการตีสอนของเขาผา่นทางการ
สูญเสียการพูดก็ไม่ไดห้มายถึงการส้ินสุดแห่งพนัธกิจฝ่ายวิญญาณของเขา  ดงันั้น
ทุกวนัน้ีเม่ือผูเ้ช่ือยอมจ านนต่อการตีสอนของพระเจา้ เขาก็ด าเนินในการรับใชข้อง
พระคริสตต่์อไป”[135] 

ความลม้เหลวของเศคาริยาห์ค่อนขา้งเล็กนอ้ย ดงันั้นการตีสอนใหญ่ก็ไม่จ  าเป็น 

1:68           ก่อนหนา้นั้นมารียย์ินดีวา่เธอเป็นสุข (ขอ้ 48)  ตอนน้ีเศคาริยาห์ “อวยพร” พระยาเวห์ “พระ-
เจา้ของอิสราเอล”  เม่ือพระเจา้เป็นบุคคลท่ีได้รับพร (ค ากรีก ยูลอเกทอส) ค  าน้ีก็มี
ความหมายโดยแทจ้ริงแห่ง “สรรเสริญ”  แรกสุดเศคาริยาห์สรรเสริญพระเจา้ส าหรับการ
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เยีย่มเยยีนอิสราเอลประชากรของพระองค ์(ปฐก. 21:1; อพย. 4:31; ศคย. 10:3; เปรียบเทียบ 
กจ. 15:14) เม่ือไม่นานมาน้ีพระองค์ได้ท  าส่ิงน้ีโดยการส่งผูล่้วงหน้ามาก่อนของ            
พระเมสสิยาห์มา  ประการท่ีสอง เศคาริยาห์สรรเสริญพระเจา้ส าหรับการไถ่ประชากรของ
พระองค์  การส าแดงทางประวติัศาสตร์อนัยิ่งใหญ่ของส่ิงน้ีก็เป็นการอพยพ แต่ตอนน้ี  
พระเจ้าก าลังเคล่ือนอีกคร้ังหน่ึงเพื่อจะจัดเตรียม “การไถ่” สูงสุด ระดับประเทศและ
ส่วนตวัผา่นทางพระเมสสิยาห์ 

1:69-70      เศคาริยาห์พาดพิงถึงพระสัญญาของพระเจา้ท่ีจะก่อใหเ้กิด “เขา (สัญลกัษณ์แห่งก าลงั) แห่งความ
รอด” จากเช้ือวงศข์องดาวิด (คือ พระผูช่้วยใหร้อดท่ีทรงฤทธ์ิ สดด.  132:17; เปรียบเทียบ 
สดด. 18:2) เขาไม่ไดก้ล่าวถึงยอห์นแต่กล่าวถึงพระเยซู  เศคาริยาห์รู้เก่ียวกบัการบงัเกิดท่ี
จะมาถึงของพระเยซูเน่ืองจากการเยีย่มเยยีนสามเดือนของมารีย ์ (ขอ้ 56) ผูเ้ผยพระวจนะ
อ่ืนเท่ีน่ี “ผูเ้ผยพระวจนะบริสุทธ์ิตั้งแต่โบราณ” คือคนเหล่านั้นทั้งหมดท่ีกล่าวถึง พระ-
เมสสิยาห์ท่ีเสด็จมา   

1:71-73      เศคาริยาห์พาดพิงถึงความส าเร็จแห่ง “ความรอด” “พระเมตตา” และ “พนัธสัญญา” ความรอด
ของพระเมสสิยาห์จะเป็นทั้งทางการเมืองและฝ่ายวิญญาณ (เปรียบเทียบ สดด. 106:10) 
พระเจา้จะมีพระเมตตาต่อบรรพบุรุษโดยการท าให้พระสัญญาต่างเท่ีมีต่อพวกเขานั้น
ส าเร็จ (เปรียบเทียบ มลค. 4:6) “ค าปฏิญาณ” ท่ีพระเจา้ปฏิญาณต่ออบัราฮมัอา้งอิงถึงปฐม
กาล 22:16-18 มนัรวมถึงพระสัญญาต่างเแห่งชยัชนะเหนือพวกศตัรูและพระพรทัว่โลก 
(เปรียบเทียบ ปฐก. 26:3; สดด. 106:45) ค าว่า “พนัธสัญญา” และ “ค าปฏิญาณ” ก็เป็น
ศูนยก์ลางในโครงร่างท่ีไขวเ้ปล่ียนอยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้นั้น  จงสังเกตการกล่าวซ ้ า
ของค าไขหรือวลีอ่ืนเในโครงร่างท่ีไขวเ้ปล่ียนในขอ้รอบเ  ค าเหล่าน้ีคือ “มา” หรือ “เยี่ยม
เยีย่น” “ประชากรของพระองค”์ “ความรอด” “มือของพวกศตัรูของเรา” และ “บรรพบุรุษ” 

1:74-75      การช่วยกูข้องพระเจา้ผา่นทางพระเมสสิยาห์ก็ไม่ไดห้มายถึงวา่อิสราเอลจะน่ิงเฉยแต่ปฏิบติัการ
ถึงแมว้่าในอีกรูปแบบหน่ึงของการปรนนิบติัพระองค์   ในเชิงลบนั้นพวกเขาสามารถท า
อยา่งนั้นได ้“โดยปราศจากความกลวั” ต่อการข่มเหงของศตัรู และใน “ความบริสุทธ์ิ” ต่อ
พระเจา้และ “ความชอบธรรม” ต่อมนุษยใ์นเชิงบวก เป็นนิตย ์

1:76-77      ขอ้เหล่าน้ีจดจ่อท่ียอห์นและพนัธกิจของท่าน  การบรรยายน้ีเก่ียวกบัยอห์นเช่ือมโยงท่านกบั      
เอลียาห์อยา่งชดัเจน (เปรียบเทียบ อสย. 40:3; มลค. 3:1; 4:5) แมว้า่ลูกาละเวน้การสนทนา
เก่ียวกบัเอลียาห์ท่ีไดต้ามหลงัการจ าแลงพระกาย (เปรียบเทียบ มธ. 17:10-13; มก. 9:11-13) 
อย่างไม่สงสัยแลว้ ท่านก็ตระหนกัถึงบทบาทของยอห์นในฐานะเป็นความส าเร็จแห่งค า
พยากรณ์เก่ียวกบัเอลียาห์[136] มนัยากท่ีจะกล่าววา่เศคาริยาห์ใช ้“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีน่ี
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ในแง่ของ พระเมสสิยาห์ หรือในแง่ของ พระเจ้า เช่นกนัหรือไม่ แต่บางทีเขาหมายถึง   
พระเมสสิยาห์   

“… แมว้า่ ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ ในแง่เกินธรรมดาปรากฏในพระกิตติคุณน้ีในฐานะ
ช่ือเรียกส าหรับพระเยซู ดงันั้นมนัก็ปรากฎแค่ในถ้อยค าของผูบ้รรยายผูใ้ห้การ
ประเมินของท่านเองถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซูและเปิดเผยสถานะของท่านเองใน
ฐานะเป็นผูเ้ช่ือ (ดู  7:19; 10:1, 39, 41; 11:39; 12:42; 17:5, 6; 19:8ก; 22:61; 
24:3”[137] 

ยอห์นจะ “เตรียม” มรรคา (ทาง) ส าหรับองค์พระผู ้เ ป็นเจ้าโดยการให้ “ความรู้ 
(ประสบการณ์) ถึงความรอด” แก่ “ประชากรของพระองค”์ (เปรียบเทียบ 3:3; กจ. 4:10-12; 
5:31-32; 13:38) 

“เราอาจไดค้าดหวงัว่าเพลงของเศคาริยาห์จะเป็นทุกส่ิงเก่ียวกบัเด็กชายตวัเล็กเ
ของเขา  เขาท าให้เราประหลาดใจโดยการเร่ิมตน้ดว้ยพระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งพระเจา้
ก าลงัจะส่งมา  แต่เขาก็พึงพอใจเก่ียวกบัยอห์นอย่างมากและในส่วนน้ีของเพลง
ของเขาเขาก็พยากรณ์ถึงอนาคตของเด็กนั้น” [138] 

1:78-79      ความเมตตาสงสาร (“พระทยัเมตตา” ขอ้ 78) ท่ีมีความรักของพระเจา้ไดก้ระตุน้ให้พระองค ์“ท่ี
จะให้ความรอด” (ขอ้  77)  การอา้งอิงถึง “พระทยัเมตตา” ของพระเจา้ปรากฏในตรงกลาง
ของส่วนน้ีของเพลงของเศคาริยาห์ (ขอ้ 76-79) ซ่ึงเนน้ถึงส่ิงท่ีเคล่ือนพระเจา้ให้จดัเตรียม
ความรอด[139] ค ากรีก อันเนทโทเล ท่ีแปลว่า “เยี่ยมเยียน” (NASB) และ “มา” (NIV) 
สามารถบรรยายถึงการข้ึนของบริวารสวรรคห์รือการงอกของพืชท่ีมีหน่อ “รุ่งอรุณ” (ขอ้ 
78   AV) หมายถึง “ดวงอาทิตยข้ึ์น” บางทีน่ีเป็นการอา้งอิงสองอย่างถึงค าพยากรณ์ถึง   
พระเมสสิยาห์เก่ียวกบัดาวดวงหน่ึงท่ีออกมาจากยาโคบ  (กดว. 24:17) และหน่อท่ีงอกมา
จากเจสซี (อสย. 11:1-2).[140] ขอ้ 79 ด าเนินการพาดพิงส่วนแรกต่อไป (เปรียบเทียบ อสย. 
9:1-2; 59:9) 

“ภายในพระกิตติคุณท่ีสาม ‘สันติสุข’ เป็นค าท่ีใชแ้ทนค าวา่ ‘ความรอด’…”[141] 

“เร่ืองราวน้ีถูกปรับแต่งเพื่อจะดึงดูดความเห็นอกเห็นใจของเราต่อบรรดาชายหญิงท่ีอุทิศตนผูไ้ด ้ 
รอคอยความส าเร็จของความหวงัของอิสราเอลเป็นเวลายาวนานและผูซ่ึ้งตอนน้ีได้รับการบอก 
กล่าววา่เวลาแห่งความส าเร็จไดม้าถึงแลว้”[142] 

3.     การเตรียมตัวของยอห์น  1:80   
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ขอ้คิดเห็นของลูกาเก่ียวกบัการพฒันาส่วนตวัของยอห์นแสดงถึงความสนใจของท่านในชีวิตของมนุษยซ่ึ์ง
แสดงลกัษณะของพระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ 2:40, 52) “จิตวิญญาณ” ของยอห์นท่ีน่ีโดยทัว่ไปแล้ว
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและบุคลิกภาพของเขา   (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 2:21) 

มีการคาดคะเนท่ีน่าพิจารณาเก่ียวกบัไม่ว่ายอห์นได้กลายมาเป็นสมาชิกของชุมชนเอสซีนอนัสันโดษ ณ    
คุมรานหรือไม่เพราะว่า “เขาอาศยัอยู่ในถ่ินทุรกนัดาร”[143] ไม่มีวิธีท่ีจะพิสูจน์หรือหักล้างทฤษฎีน้ีใน
ปัจจุบันน้ี  องค์ประกอบต่างเในความชอบของมันคือการคาดหวังเก่ียวกับยุคสุดท้ายโดยทั่วไป               
ขององค์ประกอบเหล่านั้น การใช้อิสยาห์   40:3 และการใช้การช าระทางพิธีกรรม ตรงขา้มกบัมนัก็คือ     
การเช่ือมโยงของยอห์นกบัพระวิหารท่ีเยรูซาเล็มผ่านทางบิดาของเขาซ่ึงพวกเอสซีนปฏิเสธ  [144] บางที
ยอห์นไม่ใช่คนเอสซีนแต่เป็นแค่ผูเ้ผยพระวจนะท่ีไดไ้ปยงัถ่ินทุรกนัดารเพื่อท่ีจะส่ือสารกบัพระเจา้เพื่อว่า 
เขาสามารถเป็นอิสระจากความไขวเ้ขวของชีวติตามปกติได[้145] 

“ถา้ในเมืองใดเมืองหน่ึงของยเูดียบุคคลหน่ึงไดพ้บการปรากฎตวัท่ีแปลกของชายคนหน่ึงท่ีสวมใส่
เส้ือผา้สีขาวทั้งชุดผูซ่ึ้งรองเทา้แตะและเส้ือผา้ของเขาแสดงถึงเคร่ืองหมายของอายุ  เพราะว่า         
ส่ิงเหล่านั้นจะไม่ถูกเก็บไปจนกวา่มนัค่อนขา้งช ารุด แต่เป็นผูท่ี้สะอาดอยา่งถ่ีถว้น ชายคนน้ีก็เป็น
คนเอสซีน”[146] 

ณ จุดน้ี ยอห์นหลีกทางแก่พระเยซูในตวับท   

ง.     การบังเกดิและชีวติตอนต้นของพระเยซู  บทที ่2   

ลูกาท าตามรูปแบบเดียวกนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างเกบัการบงัเกิดและชีวติตอนตน้ของพระเยซูอยา่งท่ีท่านได้
ท ากบัส่ิงเหล่านั้นของยอห์น   จุดประสงค์ของท่านคือท่ีจะเปรียบเทียบและช้ีความแตกต่างบุคคลท่ีส าคญั
สองบุคคลเหล่าน้ี  ทั้งหมดของบทท่ี 2 เป็นเน้ือหาเฉพาะท่ีปรากฏในพระกิตติคุณลูกาเท่านั้น   

1.     ฉากแห่งการบังเกดิของพระเยซู  2:1-7   

ในการบรรยายถึงการก าเนิดของยอห์น ลูกาก็เน้นถึงการตั้งช่ือของเขา แต่ในการบนัทึกของท่านเก่ียวกบั  
การบงัเกิดของพระเยซู ท่านจดจ่อท่ีฉากของมนั   

การบนัทึกสั้ นเของลูกาเก่ียวกบัการบงัเกิดของพระเยซูเน้นถึงสามส่ิง  ท่านบรรยายถึงสถานการณ์ทาง
การเมืองเพื่อจะอธิบายว่าท าไมพระเยซูได้บงัเกิดในเบธเลเฮม  ส่ิงน้ีตั้งการบงัเกิดของพระเยซูให้อยู่ใน 
บริบทของประวติัศาสตร์โลกและคาดหวงัถึงความส าคญัท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลของพระองค์  ประการท่ีสอง   
ลูกาเช่ือมโยงเบธเลเฮมกบัดาวิดเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีคุณสมบติัในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์  
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สุดทา้ย ท่านน าเสนอการเร่ิมตน้ท่ีถ่อมใจของพระเยซู และดงันั้นก็แนะน าหัวขอ้ต่างเของการเขา้ส่วนของ
พระเยซูกบัคนจนและการถูกปฏิเสธของพระองค ์   

ลูกาเปรียบเทียบการก าเนิดของยอห์นและการบงัเกิดของพระเยซูอยา่งท่ีท่านไดเ้ปรียบเทียบการป่าวประกาศ
ของการก าเนิดของทั้งสอง และท่านเน้นถึงความเหนือกว่าของพระเยซูอีกคร้ัง  เศคาริยาห์ป่าวประกาศ    
การก าเนิดของยอห์น แต่พวกทูตสวรรคป่์าวประกาศการบงัเกิดของพระเยซู     

2:1-3          “คราวนั้น” อา้งอิงถึงเวลาของการก าเนิดของยอห์น (1:57-79) ออกัสตสัเป็นซีซาร์ตั้งแต่            
44 กคศ.ถึง ค.ศ. 14[147] ช่ืออ่ืนของเขาคือ กาอิอุส อ็อกตาวิอุสและเขาถูกเรียกในสมยั
โบราณ ว่า “ผูช่้วยให้รอดของพระเจ้าผู ้ได้น าสันติสุขมายงัโลก”[148] ลูกาน าเสนอ       
พระผูช่้วยใหร้อดท่ีเหนือกวา่ 

จุดประสงค์ของ “การจดทะเบียนส ามะโนครัว” ของโรมก็เพื่อจะจดัเตรียมขอ้มูลทางสถิติ
เพื่อวา่รัฐบาลสามารถจดัเก็บภาษีได[้149]  “ทัว่ทั้งแผน่ดินโลก”  (NASB) หมายถึงตลอด 
“โลกโรมนัทั้งหมด” (NIV) หรือจกัรวรรดิ  น่ีอาจไดเ้ป็นการจดทะเบียนส ามะโนครัวคร้ัง
แรกท่ีจดัท าข้ึนของระบบทางจงัหวดัของโรม แมว้่ามนัไม่ใช่การจดทะเบียนส ามะโนครัว
คร้ังแรกท่ีพวกโรมนัไดท้  าข้ึนภายในจกัรวรรดิ  [150] อีกทางเลือกหน่ึง ไดมี้การอา้งวา่ 

“ไม่มีการจดทะเบียนส ามะโนครัวเดียวใดท่ีรวบรวมโลกโรมนัทั้งหมด แต่การ   
จดทะเบียนส ามะโนครัวท่ีเฉพาะแต่ละอย่างก็เป็นการแสดงออกของนโนบายท่ี  
คงเส้นคงวาของจกัรพรรดิส าหรับโลกแห่งจกัรวรรดิของเขา” [151] 

“คีรินิอสั” ท าหนา้ท่ีเป็นเจา้เมืองของจงัหวดัของโรมแห่งซีเรียสองคร้ัง   (3-2 ก.ค.ศ. และ 
ค.ศ.  6-7).[152] อยา่งไรก็ตาม เฮโรดมหาราชยงัคงปฏิบติัการเม่ือออกสัตสัออกฎีกาของเขา 
(มธ. 2) และเฮโรดไดต้ายไปในปี 4 ก.ค.ศ. [153] ความไม่สอดคลอ้งกนัน้ีไดก่้อให้เกิด
ความสงสัยต่อความน่าเช่ือถือของลูกาในฐานะนักประวติัศาสตร์ [154] มีหลกัฐานท่ีว่า
ออกัสตัสออกประเภทฎีกาท่ีลูกาบรรยายไว้ใน ค .ศ. 6  (เปรียบเทียบ  กจ. 
5:37).[155] อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัน้ีไม่มีหลกัฐานท่ีวา่ท่านไดท้  าอยา่งนั้นก่อนหนา้นั้น 

ทางแกไ้ขหน่ึงต่อปัญหาน้ีก็คือวา่ฎีกานั้นไดอ้อกไปในปี 3 หรือ 2 ก.ค.ศ. แต่เราไม่มีการ
บันทึกอ่ืนเก่ียวกับมัน[156] น่ีแก้ไขปัญหาของการจดทะเบียนส ามะโนครัวท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการเป็นเจา้เมืองของคีรินิอสั แต่มนัไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเฮโรดท่ียงัมีชีวิตอยู่
ในตอนนั้น  ความเป็นไปไดอี้กอย่างหน่ึงก็คือว่าค าวา่ “คร้ังแรก” (ขอ้ 2 ค ากรีก โพรเท) 
หมายถึง “ก่อน” หรือ “แต่ก่อน”  ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ ยน. 15:18).[157] ความหมายของลูกา
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ในตอนนั้นคงจะเป็นวา่การจดทะเบียนส ามะโนครัวท่ีไดน้ ามารียแ์ละโยเซฟไปยงัเบธเลเฮม
เป็นการจดทะเบียนส ามะโนครัวท่ีออกสัตสัไดท้  าก่อนการจดทะเบียนส ามะโนครัวท่ีเขาท า
เม่ือคีรินิอสัเป็นเจา้เมืองซีเรีย   (ในปี ค.ศ. 6).[158] น่ีดูเหมือนจะเป็นการแกไ้ขท่ีดีท่ีสุด  
หลกัฐานทั้งหมดช้ีไปยงัการบงัเกิดของพระเยซูในปลาย 5 ก.ค.ศ. หรือ ตอนตน้ 4 ก.ค.ศ.
[159] 

ตามธรรมเนียมแล้วผู ้คนกลับไปยงับ้านเกิดของพวกเขาเพื่อจะลงทะเบียนส าหรับ          
การจดทะเบียนส ามะโนครัวเหล่าน้ี [160] เบธเลเฮมคือท่ีท่ีการจดทะเบียนทางครอบครัว
ของโยเซฟและมารียไ์ดถู้กเก็บไว ้ [161] 

โดยการอา้งถึง “ฎีกา” ของซีซาร์ ลูกาก็ช่วยผูอ่้านของท่านเห็นวา่ฎีกาของมนุษยแ์มว้า่มี
อ านาจก็ตกอยูภ่ายใตฎี้กาของพระเจา้ซ่ึงสั่งการการบงัเกิดของพระเยซู (1:37) 

2:4-5          มนัอาจดูเหมือนผดิปกติท่ีโยเซฟพามารียไ์ปกบัเขายงับา้นของบรรพบุรุษในเบธเลเฮม ซ่ึงอยูห่่าง
จากนาซาเร็ธประมาณ 85 ไมล์เน่ืองจากวา่เธอตั้งครรภ ์เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกโรมนัเรียกร้อง
ให้ผูใ้หญ่ทุกเคนท่ีจะท าการประเมินท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัทรัพยส์มบติัของเขา [162] ใน
ซีเรียซ่ึงรวมถึงปาเลสไตน์ ภาษีรายตวั (รายหัว) ได้ถูกเก็บจากผูห้ญิงเช่นเดียวกบัผูช้าย  
[163] บางทีโยเซฟท าส่ิงน้ีเพื่อจะเอาการนินทาตามทอ้งถ่ินไปจากมารียแ์ละความตึงเครียด
ทางอารมณ์ในนาซาเร็ธอีกด้วย  [164] นอกจากนั้น บางทีคู่หมั้นน้ีรู้ว่าพระเมสสิยาห์จะ
บงัเกิดในเบธเฮเลม (มีคา. 5:2) 

นักเขียนคนหน่ึงช้ีแนะว่าโยเซฟและมารียอ์าศยัอยู่ด้วยกันในฐานะเป็นสามีและภรรยา
แมว้า่พวกเขาไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ทางเพศก่อนการบงัเกิดของพระเยซู (เปรียบเทียบ 1:25) 
เขาเช่ือว่ามนัไม่น่าเป็นไปไดท่ี้วา่มารียค์งไดเ้ดินทางไปกบัโยเซฟอยา่งท่ีเธอไดไ้ปถา้พวก
เขาไดห้มั้นกนัเท่านั้น [165] อยา่งไรก็ตาม พวกเขาอาจไดเ้ดินทางดว้ยกนัโดยปราศจากการ
อาศยัอยูด่ว้ยกนัก่อนหนา้นั้น  เน่ืองจากวา่วฒันธรรมของพวกเขาถือวา่คู่บ่าวสาวท่ีไดห้มั้น
กนัไวน้ั้นแต่งงานโดยแทจ้ริง   

ผูอ่้านส่วนใหญ่ทึกทกัเอาว่าคู่หมั้นนั้นได้ไปถึงเบธเลเฮมก่อนการบงัเกิดของพระเยซู  
อย่างไรก็ตาม ตวับทก็ไม่ได้เรียกร้องหรือขดัขวางการอ่านน้ี  พวกเขาอาจได้ไปท่ีนั่น       
สักระยะหน่ึงก่อนมารียค์ลอดบุตร     

2:6-7          “บุตรชายหวัปี” บ่งช้ีวา่มารียมี์ลูกคนอ่ืนเ (เปรียบเทียบ มธ. 1:25; 13:55; มก. 3:31-35) ตามปกติ
แลว้ พวกมารดา “เอาผา้ออ้มพนั” ลูกท่ีเกิดใหม่ของพวกเธอดว้ยผา้กวา้งเเพื่อจะท าให้พวก
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เขาอบอุ่นและรักษาแขง้ของพวกเขาใหต้รง (เปรียบเทียบ 23:53; อสค. 16:4).[166] ทุกวนัน้ี 
บรรดาผูท่ี้ช่วยเหลือพวกมารดา ณ ตอนเกิดก็ท าการพนัผา้ออ้มของลูกท่ีเกิดใหม่ แต่ท่ีน่ี    
มารียท์  ามนัดว้ยตวัเธอเอง ซ่ึงบางทีบ่งบอกว่าไม่มีใครท่ีนัน่ท่ีจะช่วยเหลือเธอ  [167] ตาม
ธรรมเนียมแล้ว คริสเตียนไดเ้ช่ือว่า “รางหญา้”  หรือรางใส่อาหารสัตวท่ี์ซ่ึงมารีย ์“วาง” 
ทารกพระเยซูไวน้ั้นอยูใ่นถ ้า [168] อยา่งไรก็ตาม บา้นส่วนใหญ่ในอิสราเอลมีสองส่วนคือ
ส่วนหน่ึงส าหรับครอบครัวและอีกส่วนหน่ึงส าหรับสัตวใ์นครัวเรือน   มนัเป็นไปไดท่ี้ว่า
อีกส่วนหน่ึงน้ีเป็นสถานท่ีของรางหญา้ [169] “โรงแรม” (ค ากรีก คาตาลูมา) อาจไดเ้ป็น
ห้องรับแขกในบา้น  (เปรียบเทียบ 22:11-12) หรือสถานท่ีใดเของท่ีพกั  ค  ากรีกน้ีมีระดบั 
ท่ีกวา้งของความหมายกว่า พันดาไฆออน ซ่ึงอ้างอิงอย่างเจาะจงถึงโรงแรมส าหรับ            
ผูเ้ดินทาง  (เปรียบเทียบ 10:34) 

“ตอนนั้นมารียแ์ละโยเซฟคงไดเ้ป็นแขกของครอบครัวหรือเพื่อนเ แต่บา้นของ
พวกเขาคงแออดัจนทารกนั้นไดถู้กวางไวใ้นรางใส่อาหารสัตว”์[170] 

นักอรรถาธิบายคนหน่ึงเขียนว่าบ่อยคร้ังแล้ว คาตาลามา  เป็นแค่คอกท่ีมีผนังท่ี ซ่ึง            
นักเดินทางสามารถน าฝูงสัตวข์องพวกเขาเข้าไปส าหรับการพกัในกลางคืนและน ้ าแต่      
ไม่มีอาหาร [171] เจ้าของโรงแรมท่ีเรียกกันได้กลายมาเป็นบุคคลเลวร้ายในเร่ืองราว   
คริสตมาส แต่ลูกาไม่ไดน้ าเสนอเขาอยา่งนั้น  ความตรงขา้มของผูเ้ขียนคือระหวา่งสถานท่ี
เกิดของกษตัริยท่ี์ “บุตรชายของดาวิด” สมควรไดรั้บและสถานท่ีเกิดอนัต ่าตอ้ยท่ีพระองค์
ไดรั้บ         การกนัของพระองคไ์ปจากสังคมมนุษยค์าดหวงัถึงการปฏิเสธท่ีจะพระองคจ์ะ
ประสบต่อไปตลอดพนัธกิจของพระองค ์  

“ไม่มีท่ีวา่งส าหรับพระเจา้ และเก่ียวกบัพระเจา้ในโลกน้ี” [172] 

เราอาจไม่รู้วนัท่ีแน่นอนของการบงัเกิดของพระเยซูจนกวา่เราไปยงัสวรรค ์ อยา่งไรก็ตาม 
วนัหน่ึงในปลายธนัวาคมหรือตอนตน้เของมกราคมก็ไม่น่าเป็นไปได ้  

“… มนัไม่ใช่ ธรรมเนียมส าหรับผูเ้ล้ียงแกะแห่งยเูดียท่ีจะเฝ้าฝงูสัตวข์องพวกเขา
ในกลางทุ่ง ช้ากว่า ประมาณปลายเดือนตุลาคม ดงันั้นมนัอยูใ่นระดบัสุดทา้ยท่ี
เหลือเช่ือท่ีว่าการบงัเกิดของพระคริสต์คงไดเ้กิดข้ึน ณ ตอนปลายของธันวาคม”  
[173] 
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วนัตามธรรมเนียมแห่ง 25 ธนัวาคมก็ยอ้นกลบัไปไกลอยา่งนอ้ยในสมยัฮิปโปลิทสั (ค.ศ. 
165-235).[174] บางทีพระเยซูไดบ้งัเกิดในฤดูใบไมร่้วงแห่ง 5-4 ก.ค.ศ.[175] นกัวิชาการ
บางคนตั้งเวลาแห่งการบงัเกิดของพระเยซูไวท่ี้ 5 เมษายน [176] 

“… วนัแห่งเทศกาลฉลอง [แห่งพระวิหารโดยยดูาส แมคคาเบียสใน 164 ก.ค.ศ.]
วนัท่ี 25 ของเดือนคิสเลฟ ดูเหมือนไดรั้บเอามาโดยคริสตจกัรสมยัโบราณวา่เป็น
การบงัเกิดขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าท่ีได้รับพรของเรา คริสตมาส การมอบถวาย   
พระวหิารแทจ้ริงซ่ึงก็คือพระกายของพระเยซู (ยน. 2:19)”[177] 

เป็นท่ีชัดเจนว่าสถานท่ีเกิดของพระเยซูอยู่ใกล้อย่างมากกับสถานท่ีตั้ งของคริสตจกัร
ปัจจุบนัแห่งการประสูติ   

“คริสตจกัรท่ีตอนน้ีตั้งอยู่เหนือถ ้ าของการประสูติได้ถูกสร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิ  
จสัติเนียนเหนือสถานท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีถูกสร้างข้ึนโดยจกัรพรรดินีเฮเลนาใน     
ปี ค.ศ. 330”[178] 

2.     การป่าวประกาศต่อพวกคนเลีย้งแกะ  2:8-20   

มีความส าคญัทางศาสนศาสตร์อนัยิง่ใหญ่ในพระคมัภีร์ตอนท่ีคุน้เคยน้ี  มนัมาทางถอ้ยค าของพวกทูตสวรรค์
เป็นหลกัและในการแสดงสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน    

“ใน 2:8-14 เรามีฉากการป่าวประกาศท่ีสามซ่ึงท าตามรูปแบบเดียวกนัอยา่งเช่นสองฉากก่อนหนา้
นั้นคือ การปรากฏของทูตสวรรค ์การตอบสนองแห่งความกลวั ค าสั่งท่ีจะไม่กลวั การป่าวประกาศ
ถึงการเกิดท่ีน าความยนิดีมา อยา่งไรก็ตาม ในกรณีน้ีการป่าวประกาศไม่ใช่มีแก่บิดามารดาของเด็ก
ท่ีจะเกิดมาเพราะวา่การเกิดน้ีไม่ใช่แค่เร่ืองราวของครอบครัว ท่ีจริงทูตสวรรคเ์นน้วา่เขาน าข่าวสาร
แห่ง ‘ความยนิดีอยา่งยิง่มาถึงคนทั้งหลาย’ มา (2:10)”[179] 

2:8             “พวกคนเล้ียงแกะ” ไดถู้กดูถูกทางสังคมในสมยัของพระเยซู  งานของพวกเขาท าให้พวกเขาไม่
สะอาดทางพิธีกรรมและพวกเขามีช่ือเสียงส าหรับการไม่น่าไวว้างใจ [180] ดงันั้นพระเจา้
ส่งข่าวประเสริฐไปยงัคนต ่าตอ้ยก่อน  ลูกามีความสนใจท่ีพิเศษในองค์ประกอบท่ีต ่ากว่า
ของสังคม  แน่นอนวา่ดาวิดเคยเป็นคนเล้ียงแกะ แต่พระเจา้ไดย้กเขาให้เป็นผูป้กครองของ
ประชากรของพระองค ์   (2 ซมอ. 7:8) โดยทัว่ไปแลว้อาชีพของพระเยซูจะท าตามรูปแบบ
บรรพบุรุษของพระองค ์ ตลอดพนัธสัญญาเดิมพระเจา้ไดใ้ชพ้วกคนเล้ียงแกะในฐานะเป็น
สัญลกัษณ์ของบรรดาผูท่ี้เอาใจใส่ประชากรของพระองค ์(สดด. 23:1; อสย. 40:11; ยรม. 
23:1-4; และขอ้อ่ืนเ) ดงันั้น คนเล้ียงแกะเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของทุกคนแห่งท่ีมาและ
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ช่ือเสียงท่ีต ่าตอ้ยผูรั้บข่าวประเสริฐของพระเจา้โดยพระคุณและป่าวประกาศมนัแก่คนอ่ืนเ
อยา่งยนิดี 

แนวคิดท่ีวา่พวกคนเล้ียงแกะ เหล่านี ้ไดเ้ล้ียงแกะท่ีผูค้นจะถวายในฐานะเคร่ืองบูชาปัสกา
ในอีกไม่ก่ีเดือนก็เป็นไปไดแ้ต่ยืนยนัไม่ได ้[181] พวกเขาคงไดอ้ยู ่“กลางทุ่ง” กบัแกะของ
พวกเขา ณ “ตอนกลางคืน” ถา้อากาศในฤดูหนาวนั้นค่อนขา้งอบอุ่นอย่างท่ีมนัเป็นอย่าง
ชดัเจน อยา่งไรก็ตาม มีหลกัฐานในมิชนาห์ท่ีวา่แกะท่ีถูกเล้ียงท่ีนัน่ไดถู้กก าหนดไวส้ าหรับ
การถวายบูชาท่ีพระวหิาร[182] 

2:9             “ทูตสวรรค”์ องคห์น่ึงไดป้รากฏแก่พวกคนเล้ียงแกะก่อน “อยา่งทนัทีทนัใด”  ลูกาไม่ไดร้ะบุช่ือ
ของเขาโดยช่ือบางทีเพื่อจะจดจ่อท่ีข่าวสารของเขา ต่อมาทูตสวรรค์อ่ืน เ อีกมากมาย
ร่วมกบัเขา (ขอ้ 13) การปรากฎทนัทีทนัใดของทูตสวรรคน์ั้นรวมถึงการส าแดงท่ีมาดว้ย
แห่งพระสิริของพระเจา้ไดท้  าใหพ้วกคนเล้ียงแกะตกใจกลวั (เปรียบเทียบ 1:12; 9:34; อสค. 
1; กจ. 12:7) 

2:10-11      ทูตสวรรคน์ั้นไดท้  าใหพ้วกคนเล้ียงแกะท่ีตกใจกลวันั้นแน่ใจ (เปรียบเทียบ 1:13, 30)  การปรากฎ
ของเขาส่งสัญญาณถึงโอกาสส าหรับการยนิดีไม่ใช่การกลวั 

ค าศพัท์ส าคญัท่ีเป็นลักษณะของพระกิตติคุณของลูกาปรากฏในการป่าวประกาศของ      
ทูตสวรรคซ่ึ์งบ่งบอกถึงความส าคญัของมนั  ค  าเหล่าน้ีรวมถึง:  “น าข่าวดีมา” (ค ากรีก ยูอัง
เกลิโซมาย) “ความยนิดี” (ค ากรีก คารา) “คนทั้งหลาย” (ค ากรีก ลาออส) “วนัน้ี” (ค ากรีก เซ
เมรอน) “พระผูช่้วยให้รอด” (ค ากรีก โซเทอร์) “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (ค ากรีก คูริออส) และ 
“พระสิริ” (ค ากรีก ดอคซ่า) ดงันั้นการป่าวประกาศของทูตสวรรค์น้ีเป็นแหล่งก าเนิด
ส าหรับแนวคิดท่ีส าคญัเท่ีลูกาสืบเสาะตลอดส่วนท่ีเหลือของพระธรรมน้ี  เวลาไดม้าถึง
ส าหรับความส าเร็จเก่ียวกับการเสด็จมาท่ีถูกพยากรณ์ไวข้องพระเมสสิยาห์ การป่าว
ประกาศดว้ยถ้อยค าอย่างคล้ายกนัถึงซีซาร์ ออกสัตสัท่ีนกัโบราณคดีไดค้น้พบก็แสดงว่า
ค าศพัท์เช่นนั้นไม่ใช่ไม่ธรรมดา  [183] อย่างไรก็ตาม ในกรณีของพระเยซู มนัเป็นสาเหตุ
ส าหรับความยนิดีแท ้

วลีท่ีไม่ธรรมดา “พระคริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจา้” ซ่ึงไม่ปรากฏท่ีอ่ืนใดในพนัธสัญญาใหม่
บางทีหมายถึง “พระเมสสิยาห์พระเจ้า” “พระผู ้ช่วยให้รอด” ปรากฎท่ีน่ีเท่านั้ นใน         
พระกิตติคุณของลูกาในการอา้งอิงถึงพระเยซู   
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2:12           “หมายส าคญั” ท่ีวา่พระเมสสิยาห์พระเจา้ไดเ้สด็จมาเพื่อจะช่วยผูค้นให้รอดอย่างแทจ้ริงจะเป็น 
“พระกุมาร” ท่ีพวกคนเล้ียงแกะจะพบนั้น “พนัผา้ออ้มนอนอยูใ่นรางหญา้”  น่ีเป็นสถานท่ี
ท่ีผดิปกติส าหรับทารก คนใดกต็าม ท่ีจะนอนอยู ่แต่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระเมสสิยาห์ท่ีเป็น
พระเจา้!  ในกรณีน้ี หมายส าคญัไม่ใช่การส าแดงท่ีไม่ธรรมดาของอ านาจของพระเจา้อยา่ง
ท่ีเป็นกรณีกบัความเป็นใบข้องเศคาริยาห์และการปฏิสนธิของเอลีซาเบธ แต่เป็นการยืนยนั
ถึงความจริงแห่งข่าวสารของทูตสวรรค[์184] ค าศพัท ์“ผา้ออ้ม” (AV) แปลค ากรีก สปาร์กา
โน ซ่ึงหมายถึง “พนั” หรือ “ห่อ”  พวกยิวพนัคนตายของพวกเขาดว้ยผา้อยา่งท่ีพวกเขาพนั
ทารกของพวกเขา  ดงันั้นการเกิดเป็นการย  ้าเตือนถึงความตายท่ีจะติดตามมา  ในวนัหน่ึง
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้   

2:13           หลายคร้ังด้วยกนัท่ีพระเจา้รอคอยเป็นเวลายาวนานท่ีจะกระท า แต่จากนั้นก็กระท า “อย่าง
ทนัทีทนัใด” อยา่งเช่นท่ีน่ี  (เปรียบเทียบ มก. 13:36; กจ. 2:2; 9:3; 1 ธส. 5:3) การปรากฎ
ทนัดีทนัใดของทูตสวรรค์องค์อ่ืนเแสดงถึงการกระท าทนัทีทนัใดของพระเจ้าในการ
จดัเตรียมพระผูช่้วยให้รอด  ค าศพัท์ “ชาวสวรรค์” มาจากพนัธสัญญาเดิมและท่ีน่ีอา้งอิง  
ถึงหมู่ (คณะประสานเสียง) ของทูตสวรรค ์ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 22:19; 2 พศด. 33:3, 5; 
สดด. 148:2; ยรม. 8:2; 19:13; ศฟย. 1:5)  อย่างเหน็บแนมแลว้ กองทัพ น้ีของพวก          
ทูตสวรรคป่์าวประกาศ “สันติสุข” 

“… เม่ือเด็กเกิดมา พวกนักดนตรีทอ้งถ่ินแสดงความยินดีท่ีบา้นเพื่อจะทกัทาย    
เขาดว้ยดนตรีท่ีเรียบง่าย” [185] 

2:14           แต่ก่อนนั้นมีเพียงคร้ังเดียวท่ีมนุษยไ์ดย้ินการสรรเสริญของทูตสวรรค์ (อสย. 6:3) ตอนน้ีการ
สรรเสริญของทูตสวรรคอ์ธิบายถึงผลประโยชน์ต่างเของการบงัเกิดของพระเยซู  ก่อนอ่ืน
ทูตสวรรค์เหล่าน้ีกล่าวบรรยายว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจา้” ในท่ีสวรรค์ท่ีท่ีพระองค์ทรง
ประทบั  พระเจา้ไดส้ าแดงพระสิริของพระองคโ์ดยการส่งพระบุตรของพระองคม์า ดงันั้น
มนัเหมาะสมท่ีจะกล่าวบรรยายวา่พระสิริหรือการสรรเสริญจงมีแด่พระเจา้  ผลกระทบแห่ง
การเสด็จมาของพระเยซูเหนือมนุษยชาติคือ “สันติสุข”  แนวคิดรวบยอดตามพระคมัภีร์
เก่ียวกบัสันติสุขท่ีมีรากเหงา้ในค าฮีบรู ชาโลม ก็รวมถึงผลรวมทั้งหมดของพระพรของ 
พระเจา้ไม่ใช่แค่การส้ินสุดของการเป็นปฏิปักษ ์    

ฉบบัแปลคิงเจมส์ “ความปรารถนาดีท่ีมีต่อมนุษย”์ ไม่ใช่การแปลท่ีดีและมนัก าลงัน าอยา่ง
ผดิเ  ผูอ่้านอาจอนุมานวา่พระเจา้จะมีพระคุณต่อผูค้นท่ีแสดงความปรารถนาดีต่อคนอ่ืนเ
ซ่ึงจะบ่งช้ีวา่ความดีงามของมนุษยเ์ป็นพื้นฐานของความโปรดปรานของพระเจา้  ฉบบัแปล 
NIV “สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษยท์ั้งหลายท่ีพระองคโ์ปรดปรานนั้น” ก็ดีกวา่  บรรดาผูท่ี้
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พระเจา้ให้ความโปรดปรานของพระองคก์็เป็นบรรดาผูท่ี้ประสบกบัสันติสุขของพระองค์
[186] 

“ไม่มีสันติสุขส าหรับโลก ยกเวน้ท่ามกลางมนุษยผ์ูซ่ึ้งพระเจา้ทรงโปรดปราน”    
[187] 

2:15-16      พวกทูตสวรรคไ์ด ้“ไปยงัสวรรค์” ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องพวกเขาและท่ีอยู่ของพระเจา้  พวกเขาไม่ได้
หายตัวไปอย่างทันทีทันใด  ลูกาแสดงถึงความสนใจในความสัมพันธ์เชิงระยะใน         
พระกิตติคุณของท่าน (เปรียบเทียบ 24:51) และใน กิจการของอคัรทูต (เปรียบเทียบ กจ. 
1:11) ในอีกดา้นหน่ึง พวกคนเล้ียงแกะรีบไปยงั “เบธเลเฮม” (เปรียบเทียบ 1:39) ส่ิงน้ีไดถู้ก
เรียกว่า “ความเร่งรีบในคริสตมาสแรก” มาตลอด พวกเขาได้ตระหนักว่าข่าวสารของ    
พวกทูตสวรรค์มาจากองค์พระผูเ้ป็นเจ้า  จงเปรียบเทียบท่าทีของพวกผูน้ าทางศาสนา         
ผู ้ซ่ึงคิดว่าพวกเขาได้ยินเก่ียวกับการบังเกิดของพระเมสสิยาห์ในเบธเลเฮมก็ไม่ได้
ตรวจสอบส่ิงน้ี (มธ. 2:5) ลูกาไม่ไดท้  าลายความรู้สึกต่ืนเตน้และการกระท าอนัรวดเร็วใน
การบรรยายโดยการบรรยายว่าพวกคนเล้ียงแกะระบุท่ีตั้งของรางหญา้อย่างไร  ในการ
บนัทึกของลูกาก็ไม่มีการอา้งอิงถึงดวงดาวท่ีปรากฎแก่พวกนกัปราชญ ์  

“เป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีสุดวา่พวกคนเล้ียงแกะเหล่าน้ีดูแลฝงูแกะท่ีซ่ึงการถวายบูชา
ท่ีพระวหิารไดถู้กเลือกมา  มนัเป็นความคิดท่ีน่ารักท่ีวา่พวกคนเล้ียงแกะท่ีดูแลแกะ
ของพระวิหารก็เป็นผูแ้รกท่ีจะเห็นพระเมษโปดกของพระเจา้ผูท้รงรับบาปของ
โลกไป”[188] 

2:17-18      หลงัจากพวกคนเล้ียงแกะได้เห็นพระเยซู พวกเขาก็กระจายถ้อยค าในฐานะผูป้ระกาศ (คือ 
ผูร้ายงานข่าวดี) ผูป้ระกาศแรกในลูกา-กิจการของอคัรทูต  การตอบสนองของบรรดาผูท่ี้ 
ไดย้นิประจกัษพ์ยานของพวกเขาคือความประหลาดใจ (ค ากรีก เอทเธาเมซาน) ไม่ใช่ความ
ไม่เช่ือหรือความเช่ือ  บางทีพวกเขาคิดว่า: ขา้พเจา้แปลกใจว่าพระเมสสิยาห์ได้มาถึง    
อย่างแทจ้ริงหรือไม่  หัวข้อของความประหลาดใจก็ด าเนินไปตลอดพระกิตติคุณน้ี 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 33, 47; 4:22; 8:25; 9:43; 11:14, 38; 20:26; 24:12, 41) 

2:19-20      ในความตรงกนัขา้มกบัการป่าวประกาศต่อสาธารณะของพวกคนเล้ียงแกะ มารียก์็ตรึกตรอง     
ท่ีความส าคญัของเหตุการณ์เหล่าน้ี  (เปรียบเทียบ ขอ้ 19, 51; ปฐก. 37:11) พวกคนเล้ียง
แกะกลบัไปหาฝงูแกะของพวกเขาและ “ถวายพระเกียรติ” พระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 13-14; 
10:17) ลูกาเน้นถึง “การสรรเสริญพระเจา้” ในฐานะเป็นการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อ   
การงานท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 5:25-26; 7:16; 13:13; 17:15; 18:43; 23:47) 
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3.     การเข้าสุหนัตของพระเยซู  2:21  

การบนัทึกเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีอยา่งท่ีมนัคลา้ยกบัการบนัทึกเก่ียวกบัการเขา้สุหนตัและการตั้งช่ือของยอห์น 
(1:59-66) ก็แสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้ส่วนของพระเยซูกบัยอห์นโดยเฉพาะและกบัมนุษยชาติโดยทัว่ไป 

“… เน่ืองจากวา่ ‘ผูท่ี้เขา้สุหนตัก็เป็น ลูกหนีท่ี้จะประพฤติตามธรรมบัญญัติท้ังส้ิน’ (กท. 5:3) ดงันั้น
พระเยซูก็แบกรับตราประทบัแห่งพนัธะแบบสมคัรใจท่ีจะประพฤติตามธรรมบญัญติัทั้งส้ินใน   
เน้ือหนงัของพระองค ์โดยพระองคเ์ท่านั้นท่ีเป็นไปไดใ้นเน้ือหนงัตั้งแต่การลม้ลงในบาป”[189] 

ช่ือของพระเยซูก็ส าคญัอย่างมากซ่ึงหมายถึง “พระยาเวห์ทรงเป็นความรอด [หรือพระยาเวห์ทรงช่วยให้
รอด]” พระเจา้ก าหนดมนัก่อนการปฏิสนธิของพระองค์อย่างท่ีพระองค์ไดท้  าเพื่อยอห์น แต่ในวนัน้ีบิดา
มารดาของพระเยซูให้ช่ือของพระองค์แก่พระเยซูอย่างเป็นทางการ ค าพยากรณ์ต่างเเก่ียวกบัอนาคตของ
ยอห์นตามหลงัการเขา้สุหนตัของเขาทนัที แต่ค าพยากรณ์เหล่านั้นปรากฎภายหลงัส าหรับพระเยซูกล่าวคือ 
ณ การถวายพระองคใ์นพระวหิาร (ขอ้ 22-24) 

4.     การถวายพระกุมารเยซูในพระวหิาร  2:22-38 

การเนน้ในส่วนน้ีคือการท านายของสิเมโอนถึงพนัธกิจของพระเยซู (เปรียบเทียบ 1:67-79)  เขาช้ีถึงขอบเขต
สากลของความรอดท่ีพระเยซูจะน ามาและการปฏิเสธท่ีพระองคจ์ะประสบ   

2:22-24      ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส ผูห้ญิงไม่สะอาดทางพิธีกรรมเม่ือเธอคลอดลูก (ลนต. 12:2) 

“ในการนมสัการของพนัธสัญญาเดิมท่ีท่ีทุกเส่ิงเป็น สัญลักษณ์ นัน่คือ ท่ีท่ีความ
เป็นจริงฝ่ายวิญญาณต่างเถูกถ่ายทอดผ่านทางหมายส าคญัภายนอก ความเป็น
มลทินทางกายภาพทุกเอยา่งจะช้ีไปถึงและน าพามนัไปอยา่งท่ีมนัเป็นนัน่คือส่ิงท่ี
เป็นคู่กนัทางฝ่ายวิญญาณ  แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน่ีเป็นกรณีกบัการอา้งอิงถึงการ
เกิดและความตายท่ีเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดอยา่งมากกบับาปและความตายคร้ังท่ีสอง 
กบัการไถ่และการบงัเกิดคร้ังท่ีสอง  ดงันั้นทุกส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัท่ีมาของชีวิตและ
ความตายก็บ่งบอกถึงความเป็นมลทินและเรียกร้องการท าให้บริสุทธ์ิของเลว ี
[เปรียบเทียบ กดว. 19]”[190] 

บิดามารดาของเด็กผูช้ายจะต้องให้เขาเข้าสุหนัตในวนัท่ีแปดหลังจากการเกิดของเขา   
(ลนต. 12:3; เปรียบเทียบ ปฐก. 17:12) มารดาของบุตรชายก็ไม่สะอาดเป็นเวลา 33 วนั
ตามหลงัการเขา้สุหนตัของบุตรชายของเธอ  (ลนต. 12:4; เปรียบเทียบ ลนต. 12:5) ในวนัท่ี
ส่ีสิบหลงัจากการเกิดของบุตรชายของเธอ มารดานั้นก็จะถวายเคร่ืองบูชาลบลา้งบาปต่อ
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ปุโรหิต ณ สถานนมสัการเพื่อจะชดใช้ความไม่สะอาดของเธอ (ลนต. 12:6-7) ตามปกติ
แลว้เคร่ืองบูชาน้ีจะเป็นลูกแกะแต่ถา้หญิงนั้นยากจนเธอก็สามารถน านกพิราบสองตวัหรือ
นกเขาสองตวัมาได ้(ลนต.  12:8) ในกรณีของบุตรหัวปี บิดามารดาจะตอ้งถวายเขาแด่   
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (อพย. 13:2, 12; กดว. 18:16; เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 1:24-28) ตามปกติแลว้
บิดามารดาจะ “ไถ่” บุตรชาย ซ้ือเขากลบัโดยการจ่ายเงินหา้เชเขลส าหรับเขา (กดว. 18:16) 

“มนัสามารถถูกจ่ายแก่ปุโหริตในท่ีไหนก็ได ้(อพย. 13:2 (2ข)  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ฉาก
ของเหตุการณ์ในปัจจุบนัคือพระวิหาร ไม่มีการเอ่ยถึงราคาไถ่และเด็กถูกถวายก็
แสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูไม่ไดอ้ยูท่ี่น่ีเพื่อจะถูกไถ่แต่ถูกถวายแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
[191] 

“ในลานของผูห้ญิงก็มีหีบรูปแตรสิบหกอนัส าหรับการบริจาคเงินท่ีเรียกวา่ ‘แตร
ทั้งหลาย’  พวกเขาท่ีน าของถวายของคนจนมาเช่นมารียห์ญิงพรหมจารีก็จะหยอ่น
ราคาของเคร่ืองบูชาท่ีจ  าเป็นส าหรับการช าระให้บริสุทธ์ิของพวกเขาไปยงัหน่ึงใน
สามของแตรเหล่าน้ี” [192] 

มารียแ์ละโยเซฟยอมท าตามกฎเกณฑ์เหล่าน้ีในฐานะคนอิสราเอลท่ีถือรักษา  เป็นท่ีชดัเจน
วา่มารียถ์วายนกสองตวัซ่ึงบ่งบอกวา่มารียแ์ละโยเซฟไม่สามารถซ้ือลูกแกะบูชาท่ีแพงกวา่
ได[้193] ลูกาอาจไดเ้อ่ยถึงส่ิงน้ีเพื่อจะช่วยผูอ่้านของท่านเขา้ใจกฎเกณฑ์ต่างเของชาวยิว 
ท่านไม่ไดเ้นน้ถึงสภาพทางเศรษฐกิจของมารียแ์ละโยเซฟ    

ความไม่สะอาดทางพิธีกรรมไม่ใช่อย่างเดียวกนักบัความเป็นบาป  บาปทั้งหมดส่งผลต่อ
ความไม่สะอาดในอิสราเอล แต่ความไม่สะอาดไม่ใช่เป็นผลลพัธ์ของบาปอยู่เสมอไป 
ความไม่สะอาดของมารียไ์ม่ใช่เน่ืองจากบาป แต่เน่ืองจากการคลอดลูก ขอ้เท็จจริงท่ีวา่เธอ
ไม่สะอาดเม่ือเธอคลอดกุมารเยซูก็เป็นพยานถึงความเป็นจริงของการบงัเกิดเป็นมนุษย ์  
[194] พระเยซูทรงเป็นมนุษยแ์ท ้  

“เทศกาลฉลองต่างเไม่ใช่แค่โอกาสต่างเท่ีน าบรรดาผูน้มสัการไปยงัเยรูซาเล็ม  
การละเมิดและบาปทุกเอยา่ง การปฏิญาณและการถวายพิเศษทุกเอยา่งและความ
เป็นมลทินทุกอยา่งไดเ้รียกพวกเขาไปยงัพระวหิาร”[195] 

2:25-26      “สิเมโอน” เป็นบุคคลในทางพระเจา้ผูเ้ป็นพยานถึงความส าคญัของพระเยซูภายใตก้ารดลใจของ
พระเจา้  น่ีเป็นส่วนหน่ึงของจุดประสงคข์องลูกาเก่ียวกบัการท าให้ผูอ่้านของท่านแน่ใจวา่
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้จริงเ  ท่านใชค้  าพยานของผูค้นท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อท าส่ิงน้ี  
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สิเมโอนมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัสามอย่างของความเล่ือมใสศรัทธาของพนัธสัญญาเดิมคือ 
หน่ึง เขา “ชอบบธรรมและมีใจศรัทธา” ประการท่ีสอง เขาเป็นหน่ึงในผูเ้หลืออยูท่ี่ศรัทธา
ในอิสราเอลผูก้  าลังมองหาการปรากฎของพระเมสสิยาห์[196] ประการท่ีสาม “พระ
วิญญาณ” ผูซ่ึ้งเป็นผูป้ลอบโยนก็ “อยูเ่หนือ” บุคคลน้ีท่ีก าลงัรอคอยการปลอบโยนใจของ
อิสราเอล  (คือ พระเมสสิยาห์).[197] ผูอ่้านหลายคนทึกทกัเอาวา่สิเมโอนเป็นคนแก่ แต่ตวั
บทไม่กล่าวอยา่งนั้นแมว้า่เขาอาจเป็นคนแก่ 

“ฮิลเลลเป็นบิดาของสิเมโอนและสิเมโอนเป็นบิดาของกาลาลิเอล  มีการได้
จินตนาการโดยบางคนว่าสิเมโอนเป็นชายแก่คนเดียวกนัท่ีอุม้พระผูช่้วยให้รอด   
ท่ีเป็นทารกไวใ้นออ้มแขนของเขาและป่าวประกาศ นูน ดิมิททิส” [198] 

2:27-28      พระวิญญาณบริสุทธ์ิน าสิเมโอนท่ีจะปรากฏตวัในลานพระวิหารเม่ือมารียแ์ละโยเซฟไปถึงเพื่อ
จะถวายพระเยซูแด่พระเจา้ (เปรียบเทียบ 4:1) อีกคร้ังหน่ึงการปรากฏของพระเยซูก็กลายมา
เป็นโอกาสส าหรับความยินดีและการสรรเสริญพระเจา้ (1:46-55; 2:14, 20) อย่าง
สอดคลอ้งแลว้ น่ีเป็นการตอบสนองของบุคคลในทางพระเจา้ต่อพระเยซูในพระกิตติคุณ
ของลูกา 

2:29-32      เช่นเดียวกับแมกนิฟิแคทและเบนนาดิตสั เพลงสรรเสริ ญน้ีก็มีช่ือละตินคือ นูน ดิมิททิส               
สิเมโอนยอมรับวา่พระเมสสิยาห์ไดเ้สด็จมา  เขารู้สึกวา่พร้อมท่ีจะตายเน่ืองจากวา่พระเจา้
ไดบ้รรลุพระสัญญาของพระองคท่ี์มีต่อสิเมโอน (ขอ้ 26)  ขอ้ความน้ีอาจบ่งช้ีวา่เขาเป็นคน
แก่แต่มันอาจเป็นแค่แนวทางของการกล่าวว่าสิเมโอนรู้สึกว่าน่ีเป็นประสบการณ์ท่ี   
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของเขา  บางทีสิเมโอนถือว่าพระเจา้ทรงเป็นผูมี้อธิปไตยของเขาและ
ตวัเขาเองเป็น “ทาส – (สมคัร)” (ค ากรีก ดูลอส) ของพระเจา้ เขาเทียบเท่าพระเมสสิยาห์ 
กบั “ความรอด” ของพระเจา้   เขาเห็นอีกว่าความรอดท่ีพระเยซูจะจดัเตรียมนั้นก็เพื่อทัว่
โลกไม่ใช่แค่อิสราเอล (เปรียบเทียบ สดด. 98:3; อสย. 52:10) 

ลูกาอา้งอิงขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูจะจดัเตรียมความรอดเพื่อ “พวกต่างชาติ” เช่นเดียวกบั
พวกยวิหลายคร้ัง  ค  าวา่ “ต่างชาติ” มาจากค าละติน เจนส์ ซ่ึงหมายถึง “เผา่” หรือ “ชนชาติ” 
ส าหรับอิสราเอลนั้น การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์น ามาซ่ึง “พระสิริ” (อสย. 45:25; 
46:13) 

“ถอ้ยค าของสิเมโอนสะทอ้นถึงความเป็นสากลของอิสยาห์  (ดูโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
อสย. 42:6; 49:6; 52:10; 60:1-2) และบทบาทของผูรั้บใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน
ความรอดสากลน้ี[199] 
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ถา้เรามีแค่พระกิตติคุณของมทัธิวและของมาระโก เราอาจแปลกใจวา่มีคนยิวคนใดก็ตาม
นอกเหนือจากพระเยซูผูเ้ขา้ใจพนัธสัญญาเดิมอยา่งถูกตอ้งหรือไม่  จนเด๋ียวน้ีลูกาน าเสนอ
สองคนท่ีเขา้ใจกล่าวคือ เศคาริยาห์และสิเมโอน     

2:33           มารียแ์ละโยเซฟเขา้ใจวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์  อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขา
ไม่ไดเ้ช่ือมโยงการเปิดเผยบางอย่างของพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ีสิเมโอน
อา้งอิงถึงกบัพนัธกิจของพระเยซู  บางทีพวกเขาเขา้ใจว่าพระเมสสิยาห์จะเป็นผูน้ าทาง
การเมืองเป็นหลกัอย่างท่ีเป็นมุมมองของคนร่วมสมยัของพวกเขาส่วนใหญ่  พระเจา้ใช ้ 
คนแปลกหน้าเพื่อจะแจ้งพวกเขาถึงความส าคญัของบุตรชายของพวกเขาส าหรับพวก
ต่างชาติ       

“ถ้าบุคคลหน่ึงแปลกใจว่าท าไมพวกเขาประหลาดใจต่อถ้อยค าของสิเมโอน
หลงัจากส่ิงท่ีพวกเขาไดย้ินจากกาเบรียล เอลีซาเบธและพวกคนเล้ียงแกะ เขาควร
พิจารณาว่าบิดามารดาทุกเคนก็ประหลาดใจและพึงพอใจต่อส่ิงท่ีดีต่างเท่ี        
คนอ่ืนเเห็นในลูก” [200] 

“… ในบางแง่นั้น … เราสามารถเข้าใจว่าท าไมความล ้ าลึกของความเป็น            
พระเจา้ของพระองคจ์  าตอ้งถูกเก็บไวใ้นขณะท่ีพระองคท์รงอยูใ่นโลก ถา้ไม่เป็น
เช่นนั้น ความคิดเก่ียวกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์คงได้พิสูจน์ว่าดูดซับ
ทั้งหมดเก่ียวกับการท่ีจะท าให้ความคิดเก่ียวกับความเป็นมนุษย์ของพระองค ์ 
พร้อมกบับทเรียนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได”้ [201] 

2:34-35      ตอนน้ีสิเมโอนอธิษฐานขอให้พระพรของพระเจา้มายงัมารียแ์ละโยเซฟหรือบางทีป่าวประกาศ
วา่พวกเขา “ไดรั้บพระพร” โดยพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 28)    โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมารีย ์    
ผูจ้ะทนทุกขม์ากกวา่โยเซฟ (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 2:20-21) เขาเปิดเผยแก่มารียว์า่พระเยซู
จะรับผิดชอบส าหรับการน าหลายคนในอิสราเอลไปสู่จุดของการท าการตดัสินใจทาง
ศีลธรรมท่ีส าคญั  บางคนจะปฏิเสธพระองค์และก็ “ล้มลง” ในฝ่ายวิญญาณ ในขณะท่ี     
คนอ่ืนเจะยอมรับพระองคแ์ละดงันั้นก็ “ลุกข้ึน” ในฝ่ายวิญญาณ   พระองคจ์ะเป็น “หมาย
ส าคญั” ในแง่ท่ีวา่พระองคจ์ะเป็นการส าแดงออกท่ีวา่พระเจา้ทรงท าการอยู ่ 

“ดงันั้นในพระองค์ พระเยซูก็เป็นบุคคลท่ีพระเจา้ช้ีไปยงัความรอดของพระองค์
และน าเสนอหลกัฐานของความเป็นจริงของมนั”[202] 
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ในฐานะเป็นศิลาท่ีถูกท านายไว ้พระเยซูจะเป็นแหล่งของการสะดุดต่อบางคน แต่เป็นวิธี
แห่งการไปถึงสวรรคส์ าหรับคนอ่ืนเ   (เปรียบเทียบ อสย. 8:14-15; 28:16) พระองคจ์ะเป็น
เคร่ืองมือแห่งความรอดส าหรับบางคนแต่เป็นการกล่าวโทษส าหรับคนอ่ืนเ  อยา่งไรก็ตาม 
พระองค์จะจ่ายราคากล่าวคือ การประสบกบัความเป็นปฏิปักษ์ของบรรดาผูท่ี้จะปฏิเสธ
พระองค์  การปฏิเสธน้ีจะท าให้มารียเ์จ็บปวด  ค าว่า “ดาบ” ท่ีจะแทงจิตใจของมารียคื์อ    
ฮรอมไฟยา  ซ่ึงบรรยายถึงหอกยาว (เปรียบเทียบ สดด.  22:20) 

“พระเยซูทรงเป็นแม่เหล็กแห่งยุคต่างเ  พระองค์ดึงดูดบางคน พระองค์ผลกัคน
อ่ืนเออก   น่ีเป็นจริงเก่ียวกบัทุกคนท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในระดบัหน่ึง”[203] 

2:36-38      “อนันา” ผูซ่ึ้งช่ือของเธอเทียบเท่ากบัค าฮีบรูฮนันาห์เป็น “ผูเ้ผยพระวจนะหญิง”  (เปรียบเทียบ 
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) 
การอา้งอิงของเธอท าให้ความสนใจของลูกาในการฟ้ืนฟูเก่ียวกบัค าพยากรณ์ ณ เวลาน้ี
ด าเนินต่อไป (เปรียบเทียบ 1:67; 2:34-35) บางทีลูกาอา้งอิงถึงบรรพบุรุษของอนันาเพื่อจะ
รับรองถึงความเป็นยวิของเธอ 

“อย่างอยากรู้อยากเห็นท่ีพอนั้น เผ่าอาเชอร์เท่านั้นถูกเฉลิมฉลองในธรรมเนียม
ส าหรับความสวยงามของพวกผูห้ญิงของเผา่และความเหมาะสมของพวกเธอท่ีจะ
แต่งงานกบัมหาปุโรหิตหรือกษตัริย”์[204] 

“ข้าพเจ้าไม่สามารถยบัย ั้งจากการกล่าวว่ามีบรรดาผูท่ี้กล่าวว่ามีเผ่าท่ีสูญหาย      
สิบเผ่าของอิสราเอล (นั่นคือ สิบเผ่าท่ีไปเป็นเชลยท่ีอสัซีเรียในศตวรรษท่ีแปด   
ก่อนคริสตศกัราชนั้นไดอ้พยพไปทางเหนือแทนท่ีจะกลบัไปยงัแผน่ดินอิสราเอล) 
ถ้าคุณคน้หาตลอดพระคมัภีร์ตั้ งแต่เวลาท่ีอิสราเอลกลับไปยงัแผ่นดินหลังจาก  
การเป็นเชลย ในเชิงปฏิบติัแลว้คุณสามารถหยิบยกเผ่าทั้งหมดได้ ท่ีน่ีอนันาถูก
อา้งอิงวา่เป็นสมาชิกของเผา่อาเชอร์  เป็นท่ีชดัเจนวา่อนันาไม่ไดสู้ญหาย!”[205] 

“สามี” ของอนันาได้ตายไป “เจ็ดปีหลงัจาก” “การแต่งงาน” ของพวกเขา และนางก็เป็น 
“หญิงม่าย” ตั้งแต่จุดนั้นจนถึง “อายุ 84 ปี” ในปัจจุบนัของเธอ  ลูกามีการอา้งอิง 43 คร้ังถึง
พวกผูห้ญิงซ่ึงส่ีคนจากพวกเธอเป็นหญิงม่าย (ขอ้ 36-40; 7:11-15; 18:1-8; 21:1-4) อนันา
เป็นหญิงม่ายผูไ้ด้อุทิศตวัเธอเองต่อการนมสัการและการปรนนิบติัพระเจา้ในพระวิหาร  
(เปรียบเทียบ 1 ทธ. 5:5) อีกคร้ังหน่ึงลูกาบนัทึกช่วงเวลาแห่งการจดัเตรียมของพระเจา้ใน
การน าผูห้ญิงในทางพระเจา้น้ีไปยงัพระเยซูในตอนนั้น (เปรียบเทียบ  ขอ้ 27) 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn203
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn204
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn205


เหมือนสิเมโอน อนันาก าลงัคาดหวงัการช่วยกูอิ้สราเอลของพระเจา้ผา่นทางพระเมสสิยาห์ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 25) การอา้งอิงถึงสิเมโอนท่ี “คอยเวลาท่ีพวกอิสราเอลจะไดรั้บการ
ปลอบโยนใจ” ในขอ้ 25 และอนันาท่ี “คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็ม” ในขอ้ 38 ท าหนา้ท่ี
เป็นคู่ของท่ีตั้งหนงัสือ (การผนวก) ท่ีถือฉากของสิเมโอนและฉากอนันาดว้ยกนั ลูกาใช ้
“เยรูซาเล็ม” ในเชิงเปรียบเทียบ (นัน่คือ นามนยั) ส าหรับอิสราเอล (เปรียบเทียบ อสย. 
52:9) พระเจา้ให้ความเขา้ใจถ่องแทแ้ก่อนันาถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู  อยา่งไม่สงสัยแลว้
คนในทางพระเจา้ในเยรูซาเล็มเรียนรู้เก่ียวกบัการบงัเกิดของพระเมสสิยาห์จากสิเมโอน
และอนันา  (เปรียบเทียบ 1:68) พยานอีกสองคน (เปรียบเทียบ ขอ้ 17): ผูช้ายและผูห้ญิง 

“พวกเขาเป็นตวัแทนของประวติัศาสตร์ท่ียาวนานของผูค้นท่ีคาดหวงัซ่ึงถูกบ ารุง
เล้ียงโดยพระสัญญาของพระเจ้า   เศคาริยาห์และเอลีซาเบธเข้ากับรูปแบบ
คุณลักษณะน้ีอีกด้วย  พวกเขาเป็นผู ้ถือรักษาธรรมบัญญัติท่ีชอบธรรมและ
ระมดัระวงั  (1:6) ชรา (1:7) และเต็มไปดว้ยวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะเม่ือ
พวกเขาตระหนกัถึงความส าเร็จแห่งพระสัญญาของพระเจา้อีกดว้ย (1:41, 67) คน
เหล่าน้ีแสดงถึงความเช่ือของพวกเขา ณ จุดท่ีดีท่ีสุดของมนัตามค่านิยมต่างเของ
ผูเ้ขียนท่ีไดบ้่งบอกไว ้แมว้่าเศคาริยาห์มีความสงสัยชัว่คราว ส าหรับพวกเขานั้น 
การมาของความรอดท่ีไดร้อคอยมายาวนานก็ถูกเปิดเผย”[206] 

5.     การพฒันาของพระเยซูในนาซาเร็ธ  2:39-40   

2:39           อีกคร้ังหน่ึงลูกาบนัทึกการเช่ือฟังท่ีระมดัระวงัของมารียแ์ละโยเซฟต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้
อย่างท่ีถูกเปิดเผยไวใ้นธรรมบัญญัติของโมเสส  ท่านละเวน้การหนีไปยงัอียิปต์ของ      
พวกเขาท่ีมทัธิวบนัทึก  มนัอธิบายถึงความส าเร็จอีกอย่างหน่ึงของค าพยากรณ์เก่ียวกับ  
พระเมสสิยาห์  อย่างไรก็ตาม  ความส าเร็จของค าพยากรณ์ไม่ส าคญัต่อลูกาอย่างท่ีมนั
ส าคญัต่อมทัธิว         

“มีการดูถูกโดยทัว่ไปในแวดวงรับบีส าหรับทุกคนท่ีเป็นชาวกาลิลี”[207] 

“จากการท าการยินยอมทุกเอยา่งส าหรับการกล่าวเกินจริง เราก็ไม่สามารถละเลย
อย่างส้ินเชิงถึงการบนัทึกของโจเซฟัสเก่ียวกบัเมืองและหมู่บา้น 240 แห่งของ      
กาลิลีซ่ึงแต่ละแห่งก็มีคนอาศยัไม่นอ้ยกวา่ 15,000 คน”[208] 

2:40           ลูกาบนัทึกการพฒันาตามปกติของพระเยซูในฐานะมนุษยอี์กดว้ย   (ขอ้ 40; เปรียบเทียบ 1:80; 
2:52) พระองค์เป็นเป้าหมายแห่งพระคุณ (การช่วยเหลือ) ของพระเจ้า  ลูกาอา้งอิงถึง 
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“ปัญญา” ของพระเยซูบางทีในการคาดหวงัถึงส่วนท่ีตามมา  ขอ้ 40 บรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
กบัพระเยซูระหวา่งการถวายของพระองคใ์นพระวิหารและการกลบัไปท่ีนัน่ของพระองค์
เม่ือพระองคอ์ายไุด ้12 ปี (ขอ้ 41-51) 

6.     การเยีย่มพระวหิารในฐานะเด็กชายของพระเยซู  2:41-50  

น่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการดลใจเดียวท่ีพระเจา้ให้แก่เราเก่ียวกบัประสบการณ์ของพระเยซูระหว่างวยัเด็ก
ของพระองค์   ลูกาเน้นถึงปัญญาในวยัเด็กของพระเยซูท่ีน่ี และการตระหนักท่ีมีสติของพระองค์ท่ีว่า
พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ดงันั้นผูอ่้านของท่านคงมีความมัน่ใจในความเป็นพระเจา้ของพระเยซู  
มีความแตกต่างท่ีหนักแน่นระหว่างบิดามารดาในโลกของพระเยซูและพระบิดาในสวรรค์ของพระองค ์ 
เร่ืองราวต่างเของสภาพท่ีแก่เกินวยัของบุคคลท่ียิ่งใหญ่ในวยัรุ่นของเขาหรือของเธอไดเ้ป็นและเป็นเร่ือง
ปกติ  พวกเขาแสดงถึงความพิเศษแห่งความเป็นบุคคลและความเหนือกว่าของเขาหรือของเธอเหนือ         
คนอ่ืนเ  กระนั้นพระเยซูก็เป็นมากกวา่แก่เกินวยัอยา่งมาก        

“ฉากตั้งแต่ปีท่ีอยู่ระหว่างทั้งหลายแห่งชีวิตของพระเยซูเป็นการเปล่ียนผ่านท่ีเหมาะสมสู่เร่ืองราว
ของพระกิตติคุณหลกัซ่ึงจะเร่ิมตน้ในบทท่ี   3  ท่ีน่ีพระเยซูในฐานะเด็กก่อนวยัรุ่นก็ด าเนินการ  
ส่วนรุกเป็นคร้ังแรก  และท่ีน่ีความเก่ียวข้องท่ีพิเศษกบัพระเจา้นั้นท่ีแสดงถึงชีวิตวยัผูใ้หญ่ของ
พระองคก์็มาสู่จุดจดจ่อท่ีชดัเจน”[209] 

2:41-42      อีกคร้ังหน่ึงลูกาช้ีถึงคุณลกัษณะในทางพระเจา้ของมารียแ์ละโยเซฟ  ผูช้ายชาวยิวจะตอ้งไปยงั
เยรูซาเล็มสามปีต่อคร้ัง ณ เทศกาลปัสกา เทศกาลเพน็เทคอสตแ์ละเทศกาลอยูเ่พิง   ในสมยั
ของพระเยซู ตามปกติแล้วพวกผู ้หญิงเข้า ร่วมกับพวกสามีหรือบิดาของพวกเธอ  
(เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 1:7).[210] บรรดาผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ร่วมสามเทศกาลทั้งหมดก็
พยายามท่ีจะเขา้ร่วมเทศกาลปัสกาเป็นอย่างน้อย  ตามธรรมเนียมแลว้ บิดามารดาชาวยิว  
พาบุตรชายเยาวว์ยัของพวกเขาไปกบัพวกเขาเป็นเวลาหน่ึงหรือสองปี ก่อนท่ีเด็กชายนั้น
กลายมาเป็น “บุตรชายแห่งพนัธสัญญา” ณ อายุ 13 ปีโดยปกติ  [211] ลูกาเรียกพระเยซูว่า 
“เด็กชาย” (ค ากรีก ไพส์ ซ่ึงถูกใช้เก่ียวกบัคนใช้อีกดว้ย) ท่ีน่ีแทนท่ีจะเป็น “เด็ก” (ค ากรีก 
ไพดีออน) ซ่ึงเป็นค าศพัทท่ี์ท่านใชเ้ก่ียวกบัพระเยซูในขอ้  40 

“เด็กชายชาวยิวมีความรับผิดชอบส าหรับการกระท าของพวกเขา ณ ตอนอายุสิบ
สามปี (มิชนาห์   นิดดาห์5.6 มิชนาห์ เมกิลลาห์4.6)  ณ ตอนอายุสิบสองปี 
ค าแนะน าเก่ียวกบัเด็กชายก็เขม้ขน้มากข้ึนในการตระเตรียมการรับรู้ถึงวยัผูใ้หญ่   
(มิชนาห์ อะบอท 5.21)  อยา่งไรก็ตาม บาร์ มิทซ์วาห์แห่งสมยัใหม่ลงวนัท่ีชา้กวา่
วนัจริงแห่งเวลาของพระเยซู ณ หา้ร้อยปี...”[212] 
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“สมมุติวา่องคพ์ระผูเ้ป็นจา้ไดบ้งัเกิดในปี 749 [5 ก.ค.ศ. ปีของโรม] ปีท่ีพระองค์
ไดไ้ปกบับิดามารดาของพระองคย์งัปัสกาคือปี 761 [ค.ศ. 8] และเทศกาลเร่ิมตน้ 
ในวนัท่ี 8 ของเดือนเมษายน”[213] 

2:43-45      ลูกาบนัทึกว่ามารียแ์ละโยเซฟอยู่ในช่วงเทศกาลแปดวนั ซ่ึงเป็นค าสรรเสริญอีกอย่างหน่ึงต่อ
ความศรัทธาในศาสนาของพวกเขา 

“น่ีไม่ใช่เป็นหน้าท่ีอย่างส้ินเชิง บางคนกลับบ้านหลังจากสองวนัแรก แต่ผูค้น  
เช่นโยเซฟและมารียจ์ะท าหนา้ท่ีของพวกเขาอยา่งถ่ีถว้น”[214] 

บางทีมารียแ์ละโยเซฟไม่ได้ไม่เห็นพระเยซูเป็นเวลาทั้งวนั แต่แต่ละคนได้ทึกทกัเอาว่า
พระองคท์รงอยูก่บัอีกคนหน่ึงเน่ืองจากว่าผูช้ายเดินทางไปกบัผูช้ายและผูห้ญิงเดินทางไป
กบัผูห้ญิง[215] บางทีพวกเขาทึกทกัเอาวา่พระองค์ทรงอยูเ่ด็กคนอ่ืนเหรือผูใ้หญ่คนอ่ืนเ
ใน “กลุ่ม” ของนกัเดินทางของพวกเขา  หน่ึงในเพื่อนร่วมงานของขา้พเจา้คร้ังหน่ึงไดล้ะ
ลูกเของเขาไวท่ี้โบสถ์ท่ีท่ีเขาเป็นนักเทศน์รับเชิญ และตระหนักถึงการขาดหายไปของ
พวกเขาก็ต่อเม่ือเขากลบัถึงบา้น  อย่างไรก็ตาม มนัดูเหมือนเป็นไปไม่ไดท่ี้ว่ามารียแ์ละ      
โยเซฟคงจะหมกมุ่นอยูก่บัเร่ืองน้ี      

2:46-47      ในวนัท่ีสอง มารียแ์ละโยเซฟ “กลบัไปยงัเยรูซาเล็ม” (ขอ้ 45) ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ใชเ้วลาทั้งวนั 
จากนั้นในวนัท่ีสาม พวกเขาเร่ิมตน้เสาะหาพระเยซูและ “พบพระองคใ์นพระวิหาร”  “นัง่” 
ท่ามกลางพวกรับบี “ฟัง” ค าสอนของพวกเขา และ “ไต่ถามพวกเขา” น่ีไม่ใช่ท่ีท่ีเด็กชาย
ส่วนใหญ่ในวยัของพระองค์จะไป  ขา้พเจ้าสงสัยว่าตอนแรกมารียแ์ละโยเซฟได้คน้หา
พระองค์ในโรงภาพยนตร์ โรงละครสัตว ์สวนสาธารณะ ศูนยกี์ฬา ร้านคา้และถนนของ
เยรูซาเล็มหรือไม่[216] 

พวกยิวกระตุน้ลูกเของพวกเขาท่ีจะไต่ถามพวกรับบี[217] การอา้งอิงของลูกาถึงพระองค์ 
ท่ีอยูใ่น “ท่ามกลาง” พวกเขาบ่งบอกถึงความเป็นศูนยก์ลางของพระเยซูในกลุ่มท่ีน่าช่ืนชม
น้ีแมว้า่ตอนนั้นพระองคเ์ป็นผูเ้รียนรู้และไม่ใช่อาจารย ์ (เปรียบเทียบ สดด. 119:99-100) 

“ในช่วงตน้ชีวิตพระเยซูก็เห็นคุณค่าของการแสวงหาการเขา้ใจพระเจา้ ขณะท่ี
พระองค์เจริญข้ึน ‘ในดา้นสติปัญญาและด้านร่างกาย’ (2:52) การเขา้หาของ
พระองค์สู่การรู้จักพระเจ้าและการแสวงหาการเข้าใจก็พรรณนาถึงการท่ีเรา     
ควรจะติดตามอยา่งเดียวกนัแมก้ระทัง่ ณ วยัเยาว”์[218] 
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“มนัเป็นไปได้ท่ีกามาลิเอลอาจได้เป็นหน่ึงในดุษฎีบณัฑิตเหล่านั้นผูซ่ึ้งพระเยซู  
ไดถู้กพบวา่สนทนากบัพวกเขาในพระวหิาร”[219] 

“ความเข้าใจ” ของพระเยซูและ “ค าตอบ” ของพระองค์...ท าให้พวกเขา “ทุกคน” นั้น 
“ประหลาดใจ” (ค ากรีก เอกซิสทานโต) (เปรียบเทียบ 4:32; 9:43) บุคคลหน่ึงคาดวา่รับบี
เหล่าน้ีบางคนจดจ าเหตุการณ์น้ีในภายหลงัเม่ือพระเยซูเองกลายมาเป็นอาจารยอ์นัเป็น       
ท่ีนิยม  เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูมีสติปัญญาและความเข้าใจถ่องแท้ท่ีไม่ธรรมดาสู่          
พระคมัภีร์ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของการอภิปรายเหล่าน้ี[220] 

“… ไม่ว่าพระเยซูไดไ้ปเรียนท่ี [ธรรมศาลา] โรงเรียนหรือไม่  ความคิดของ
พระองค์ก็เต็มไปด้วยพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ พระองค์คุ ้นเคยกบัขอ้พระคมัภีร์
เหล่านั้นในรายละเอียดทุกเ อย่างของขอ้พระคมัภีร์เหล่านั้นจนเราไม่สามารถ
ลม้เหลวท่ีจะอนุมานว่าบา้นนาซาเร็ธมีฉบบัคดัลอกท่ีมีค่าแห่งหนังสือศกัด์ิสิทธ์ิ 
ทั้ งเล่มของมันเองซ่ึงตั้ งแต่วยัเด็กอย่างเร่ิมแรกท่ีสุดนั้ นได้จัดตั้ งอาหารและ
เคร่ืองด่ืมของพระเจา้-มนุษยจ์ะพูดเช่นนั้นก็ได ้ยิ่งกวา่นั้น มีหลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีวา่
พระองค์คุน้เคยกบัศิลปะของการเขียนซ่ึงไม่มีทางท่ีจะเป็นธรรมดาอย่างมากใน
สมยันั้นอยา่งเช่นการอ่าน”[221] 

2:48           อยา่งเขา้ใจไดน้ั้นมารียแ์ละโยเซฟก็กงัวล (ค ากรีก เอดูโนเมนอย) เก่ียวกบัความปลอดภยัของ
บุตรชายของพวกเขา  (เปรียบเทียบ ขอ้ 35; 16:24-25; กจ. 20:38; รม. 9:2) เม่ือพวกเขาพบ
พระเยซู การมีส่วนร่วมของพระองคใ์นการสนทนากบัพวกรับบีไดท้  าใหพ้วกเขาประหลาด
ใจ (ค ากรีก เอกเซพเลเกซาน) 

“มนัเป็นหน่ึงในลักษณะของลูกาท่ีจะสังเกตการตอบสนองท่ีหลากหลายของ 
ความกลวัเกรง ณ ถ้อยค าและการกระท าของพระเยซู ซ่ึงสอดคล้องกบัเร่ืองราว
สมยัโบราณอีกดว้ยท่ีแตะตอ้งการสังเกตถึงความประหลาดใจ”[222] 

ค าถามของมารียมี์พลงัของการวา่กล่าว การเปิดเผยถึงท่าทีท่ีไม่ไดรั้บการรับรองแต่เป็นท่ี
เขา้ใจได[้223] 

2:49-50      ความกงัวลของมารียแ์ละโยเซฟตรงกนัขา้มกบัความสงบของพระเยซู  การอา้งอิงของมารียถึ์ง
บิดาในโลกของพระเยซูตรงกนัขา้มกบัการอา้งอิงของพระเยซูถึงพระบิดาในสวรรค์ของ
พระองค์อีกด้วย  ค  าถามแรกของพระเยซูตระเตรียมบิดามารดาของพระองค์ส าหรับ
ขอ้ความท่ีส าคญัของพระองค์ท่ีตามหลงัค าถามท่ีสองของพระองค์  การตอบสนองของ 
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พระเยซูต่อมารียแ์ละโยเซฟแสดงให้เห็นว่าพระองค์ถือว่าหน้าท่ีของพระองค์ต่อ “พระ
บิดา” ในสวรรค์ ของพระองคแ์ละ “นิเวศ” (พระวหิาร) ของ พระองค์ นั้นมีส าคญัเหนือกวา่
หนา้ท่ีของพระองคต่์อบิดา ในโลก ของพระองคแ์ละ บ้านของท่าน      

“ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่อาชีพของพระองคต์อ้งเก่ียวขอ้งกบัค าสั่งสอนในทาง
ของพระเจา้เพราะว่าพระวิหารไม่ใช่แค่สถานท่ีแห่งการนมสัการ แต่เป็นสถานท่ี
แห่งการสอนอีกดว้ย พระเยซูมีการทรงเรียกท่ีจะสั่งสอนประเทศชาติ  แมว้า่ตอนน้ี
พระองค์อายุสิบสองปี วนัหน่ึงก าลังมาเม่ือส่ิงน้ีจะเป็นล าดับความส าคญัของ
พระองค”์[224] 

“ดงันั้นค าถามของพระเยซูควรมองวา่เป็นการสะทอ้นถึงความประหลาดใจแทจ้ริง
และไม่ใช่การวา่กล่าว”[225] 

แมก้ระทัง่ในฐานะเด็กชาย พระเยซูก็ตั้งความส าคญัอนัยิ่งใหญ่ไวท่ี้การนมสัการพระเจา้
และการเรียนรู้จากและเก่ียวกบัพระเจา้ อย่างไรก็ตาม การเช่ือฟังของพระเยซูต่อพระเจา้
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการไม่เช่ือฟังต่อโยเซฟ  พระเยซูบ่งบอกวา่บิดามารดาของพระองคค์วร
ไดเ้ขา้ใจล าดบัความส าคญัของพระองค์ แต่พวกไม่เขา้ใจความส าคญัแทจ้ริงแห่งถอ้ยค า
ของพระองค ์        

พระเยซูไม่ไดเ้ป็นหน้ีมนัต่อบิดามารดาของพระองคท่ี์จะบอกพวกเขาล่วงหนา้วา่พระองค์
ได้วางแผนท่ีจะอ้อยอ่ิงในพระวิหารเพื่อว่าพวกเขาจะไม่กังวลเก่ียวกับพระองค์หรือ?  
พระองค์อาจได้ท าอย่างนั้นและพวกเขาอาจได้ลืมไป แต่น่ีไม่ใช่บางส่ิงท่ีลูกาเลือกท่ีจะ
อธิบาย  จุดประสงคข์องลูกาคือท่ีจะบนัทึกการตอบสนองของพระเยซูต่อมารียแ์ละโยเซฟ     
ซ่ึงแสดงออกถึงการรับรู้ของพระองคถึ์งความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษของพระองคก์บัพระเจา้และ
หนา้ท่ีของพระองคต่์อพระเจา้[226] 

“การตอบของพระเยซูแมว้า่สุภาพในท่าทางก็บ่งบอกถึงการจดัตั้งการแยกระหวา่ง
พระองค์เองและบิดามารดาของพระองค์ แมว้่าส่ิงน้ีจะถูกเปล่ียนแปลงในขอ้ 51   
ดังนั้ นมีความตึงเครียดระหว่างความจ าเป็นท่ีรู้สึกโดยพระเยซูท่ีจะเข้าไปสู่
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดข้ึนกบัพระบิดาของพระองค์และการเช่ือฟังท่ีซ่ึงพระองค์
จะใหแ้ก่บิดามารดาของพระองคต่์อไป”[227] 

ผูเ้ช่ือวยัหนุ่มท่ีอุทิศตนทั้งหมดผูอ้าศยัอยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจของบิดามารดาของพวกเขาได้
ปล ้าสู้กบัความตึงเครียดน้ี    
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น่ีเป็นบรรดาถอ้ยค าแรกเท่ีลูกาบนัทึกวา่พระเยซูกล่าวในพระกิตติคุณของท่านและถอ้ยค า
เหล่านั้นจดัตั้งน ้ าเสียงส าหรับส่ิงท่ีตามมา  ถ้อยค าและการงานทั้งหมดของพระเยซูเป็น
พยานถึงล าดบัความส าคญัท่ีพระองคใ์ห้ต่อน ้ าพระทยัของพระบิดาในสวรรคข์องพระองค ์ 
“ตอ้ง” (ค ากรีก เดอิ) สะทอ้นถึงหวัขอ้หลกัในพระกิตติคุณของลูกาท่ีเนน้ถึงการออกแบบ
ของพระเจา้  ค  ากรีกน้ีปรากฏ 99 คร้ังในพนัธสัญญาใหม่และ 40 คร้ังในลูกา-กิจการของ
อคัรทูต[228] 

7.    การเติบโตทีต่่อเน่ืองของพระเยซู  2:51-52   

การเช่ือฟังของพระเยซูต่อพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์รวมถึงการเช่ือฟังต่อบิดามารดาในโลกของ
พระองค ์(อพย. 20:12; เปรียบเทียบ คส. 3:20) ลูกาท าให้การเปิดเผยแต่ก่อนเก่ียวกบัความเป็นพระเจา้ของ
พระเยซูสมดุลกบัขอ้บ่งช้ีน้ีถึงความเป็นมนุษยข์องพระองค์  การอา้งอิงท่ีสองของท่านถึงมารียท่ี์ตรึกตรอง 
“ส่ิงเหล่าน้ี”  ก็ด าเนินความหมายโดยนยัต่อไปท่ีว่าการบนัทึกของท่านถึงเหตุการณ์เหล่าน้ีมาจากเธอหรือ
ใครคนหน่ึงท่ีใกลชิ้ดกบัเธอ  (เปรียบเทียบ ปฐก. 37:11) 

ตามปกติแล้วคนหนุ่มท่ีให้ท่ีท่ีเหมาะสมของพระเจ้าแก่พระองค์ในชีวิตของพวกเขาก็พฒันาไปสู่ผูใ้หญ่
ตามปกติผูซ่ึ้งพระเจ้าและคนอ่ืนรับรอง (เปรียบเทียบ สภษ . 3:1-12) น่ีก็เป็นจริงเก่ียวกับพระเยซู 
(เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 2:26) อ านาจทางความคิด สังคมและฝ่ายวิญญาณของพระเยซูพฒันาเคียงขา้งไปกบั
อ านาจทางร่างกายของพระองค์ พระองคท์รงเป็นมนุษยเ์ต็มท่ีเช่นเดียวกบัเป็นพระเจา้เต็มท่ี ผูส้มคัรใจท่ีจะ
สละสิทธิพิเศษแบบพระเจา้บางอยา่งของพระองคไ์วอ้ยา่งชัว่คราวในการบงัเกิดเป็นมนุษย ์(ฟป. 2:7) ค ากรีก
ท่ีแปลว่า “เจริญข้ึน” หรือ “เติบโต” (ขอ้ 52 โพรคอบโต) ตามตวัอกัษรหมายถึงท่ีจะท าให้ทางของบุคคล
หน่ึงก้าวหน้าไปโดยการตัดอุปสรรคซ่ึงเป็นค าอธิบายท่ีชัดแจ้งถึงกระบวนการการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
(เปรียบเทียบ ขอ้  40) 

ผูอ่้านชาวกรีกดั้งเดิมของลูกาคุน้เคยกบัแนวคิดรวบยอดเก่ียวกบัพวกพระท่ีเยี่ยมเยียนมนุษย ์น่ีก็ปกติใน      
เทวต านานของพวกเขา  อย่างไรก็ตาม พระเหล่านั้นไม่ได้กลายมาเป็นมนุษย ์พวกเขายงัคงแตกต่างจาก
มนุษยท่ี์ตอ้งตาย  บางทีลูกาบนัทึกขอ้มูลอย่างมากเก่ียวกบัการบงัเกิดและชีวิตตอนตน้ของพระเยซูเพื่อจะ
ช่วยใหผู้อ่้านของท่านเช่ือวา่พระเยซูไดก้ลายมาเป็นมนุษยแ์ท ้ณ การบงัเกิดเป็นมนุษย ์   

“ธรรมเนียมเก่ียวกบัชีวประวติั [ของกรีก-โรมนั] ใชก้ารรวมกนัของการเกิด ครอบครัวและเร่ืองราว
ในวยัเด็กเพื่อจะใหก้ารคาดหวงัเก่ียวกบัชีวติในอนาคตของวรีบุรุษ....องคป์ระกอบเหล่าน้ีทั้งหมดท า
หนา้ท่ีเป็นค าพยากรณ์เก่ียวกบัคุณลกัษณะของอาชีพทางสาธารณะของตวัหลกัของชีวประวติั ถา้น่ี
เป็นจุดประสงค์ของพวกเขาในชีวประวติัของกรีก-โรมนั จากนั้นส่วนใหญ่แลว้น่ีเป็นวิธีท่ีผูอ่้าน/
ผูฟั้งของลูกาคงไดรั้บเอาเน้ือหาของธรรมชาติอยา่งเดียวกนัในลูกา  1:5-4:15 
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“อย่างแทจ้ริงแล้ว ยอดรวมของเน้ือหาเก่ียวกบัพระเยซูในลูกา 1:5-4:15 คงไดถู้กถือว่าเป็นการ
คาดหวงัถึงความยิ่งใหญ่ต่อสาธารณะชนในภายหลงัของพระองค์.… [เน้ือหาน้ี] จะรวมเพื่อจะ
ท านาย/บอกล่วงหนา้ถึงประเภทของบุคคลท่ีพระเยซูจะเป็นในพนัธกิจต่อสาธารณะของพระองคซ่ึ์ง
เร่ิมตน้ท่ีลูกา 4:16-30”[229] 

ประเด็นของทุกเส่ิงในบทท่ี 2 คือท่ีจะน าเสนอพระเยซูในฐานะพระเจา้-มนุษยท่ี์พิเศษ 

“ระดบัต่างเของความเขา้ใจถ่องแทท่ี้บรรลุโดยผูมี้ส่วนร่วมในเหตุการณ์ในวยัทารกจะไม่เกิดข้ึน
จนกว่าหลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย เม่ือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัไมก้างเขนท าให้แนวความคิดเหล่าน้ี      
ท่ีจะรับเอาความหมายค่อนขา้งใหม่  เร่ืองราวในวยัทารกได้สร้างสถานะของคนวงในท่ีมีสิทธิ  
พิเศษส าหรับผูอ่้าน แต่ตอนน้ีการบรรยายแทจ้ริงของลูกาเร่ิมตน้”[230] 

III.     การเตรียมตัวส าหรับพันธกจิของพระเยซู  3:1-4:13   

ถดัไปลูกาบรรยายถึงเหตุการณ์ต่างเท่ีปูทางส าหรับพนัธกิจต่อสาธารณะของพระเยซูในกาลิลีและยเูดีย 

“… ในขณะท่ี 1:5-2:52 จดัตั้ง ความเป็นไปได้ ของภารกิจของพระเยซูในฐานะเป็นพระบุตรของ
พระเจา้ 3:1-4:13 ก็จดัตั้ง ความน่าจะเป็นไปได้ ของมนัก่อนท่ีพนัธกิจนั้นเร่ิมตน้ดว้ยลูกา 4:14   
อยา่งแทจ้ริง”[231] 

ก.     พนัธกจิของยอห์นผู้ให้บัพติศมา  3:1-20  

พนัธกิจของยอห์นอย่างเช่นพนัธกิจของพระเยซูไม่ไดเ้ร่ิมตน้จนกระทัง่ท่านเป็นผูช้ายท่ีเป็นผูใ้หญ่ ส่วนน้ี
ของพระกิตติคุณแสดงถึงบทบาทอนัส าคญัท่ียอห์นท าหนา้ท่ีในฐานะผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเมสสิยาห์    

1.     การเร่ิมต้นของพนัธกจิของยอห์น  3:1-6 (เปรียบเทียบ มธ. 3:1-6; มก. 1:1-6) 

3:1-2          ลูกาท าการอ้างอิงท่ีมีรายละเอียดถึงเวลาท่ียอห์นเร่ิมต้นพนัธกิจของเขาเพื่อท่ีจะบันทึก         
ความน่าเช่ือถือของพระกิตติคุณของท่าน  [232] การอา้งอิงถึง “ทิเบริอสั” (“ปีท่ีสิบห้า” 
แห่ง “รัชกาล” ของเขา) เท่านั้นท่ีจ  าเป็นท่ีจะระบุวนัเวลาการเร่ิมตน้ของพนัธกิจของยอห์น  
ซ่ึงต่อมาไม่นานได้น าหน้าการเร่ิมตน้ของพนัธกิจของพระเยซู  การอ้างอิงอ่ืนเตั้ง
เหตุการณ์เหล่าน้ีไวใ้นบริบททางประวติัศาสตร์ท่ีกวา้งข้ึน  

“ปอนทิอสั ปีลาต” เป็น “เจา้เมือง (เจา้หนา้ท่ี) แห่งยเูดีย” ตั้งแต่ ค.ศ. 26 ถึงปลาย 36 หรือ
ตอนตน้ 37   เขาไดถู้กสั่งให้ไปยงัโรมเพื่อจะตอบการกล่าวหาบางอยา่งท่ีมีต่อเขาแต่ก่อน  
ท่ีเขาได้ไปถึงทิเบริอสัก็ได้ตายไปและไม่นานหลงัจากนั้นปีลาตได้ฆ่าตวัตาย  [233]        
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“เฮโรด” แอนทิพาสไดส้ิ้นสุดรัชกาลของเขาในฐานะ “เททรากช์” [ผูป้กครองแห่งส่วนท่ีส่ี] 
ของกาลิลี” ท่ีเร่ิมตน้ใน 4 ก.ค.ศ. โดยการปลดออกจากต าแหน่งใน ค.ศ. 39  เฮโรด “ฟีลิป” 
“นอ้งชายของเขา” ผูป้กครองอาณาเขตต่างเจนถึงทางตะวนัออกเฉียงเหนือของปาเลสไตน์
ตั้งแต่ 4 ก.ค.ศ. และไดต้ายไปใน ค.ศ. 34  [234] “ตราโคนิติส” เป็นบริเวณท่ีอยูท่างใตข้อง
ดามสักสั  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในปัจจุบนัไม่ช่วยให้บรรดานักวิชาการท่ีจะระบุ   
วนัเวลาของ “ลีซาเนียส” “ผูป้กครองแห่งอาบีเลน” ซ่ึงเป็นบริเวรท่ีอยูท่างใตข้องดามสักสั    

“อนันาส” เป็น “มหาปุโรหิต” ของอิสราเอลตั้งแต่ ค.ศ. 6 ถึง 15 จนกระทัง่เจา้หนา้ท่ีโรมนั
ไดป้ลดเขาออกจากต าแหน่ง  อยา่งไรก็ตาม พวกยิวบางคนถือวา่เขาเป็นมหาปุโรหิตต่อไป
และเขาก็รักษาช่ือเรียกน้ีไว ้   [235] “คายาฟาส” ลูกเขยของเขาท าหน้าท่ีเป็นมหาปุโรหิต 
เป็นทางการตั้งแต่ ค.ศ. 18 ถึงฤดูใบไมผ้ลิของ 37.[236] ดงันั้นกรอบเวลาโดยทัว่ไปเม่ือ
ยอห์นเร่ิมตน้พนัธกิจของท่านก็อยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 26 และ 37  วนัเวลาท่ีเจาะจง “ปีท่ีสิบห้า
แห่งรัชกาลของทิเบริอสั ซีซาร์” ก็ยากข้ึนท่ีจะระบุ แต่บางทีมนัเป็นปี ค.ศ. 29.[237] ดงันั้น 
“พระวจนะของพระเจา้มาถึงยอห์น … ในถ่ินทุรกนัดาร” ท่ีท่ีท่านอาศยัอยู่ (เปรียบเทียบ 
1:80) และท่านเร่ิมตน้พนัธกิจของท่านในฐานะเป็นผูเ้ผยพระวจนะ (เปรียบเทียบ อสย. 1:1; 
ยรม. 1:1-3; และขอ้อ่ืนเ) ข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจง (ค ากรีก เรมา) มายงั (ค ากรีก เอพิ) ยอห์น
จากพระเจา้ท่ีท่านจะตอ้งน าส่ง    

“คนสมยัโบราณไม่มีระบบสมยัใหม่ของล าดบัเหตุการณ์ ซ่ึงเป็นช่ือต่างเของพวก
ผูป้กครองอยา่งเช่นท่ีน่ีท่ีเป็นแนวทางโดยทัว่ไป” [238] 

“ประโยคในฐานะท่ีเป็นทั้งหมดก็เตือนให้นึกถึงตวับทเก่ียวกบัการเผยพระวจนะ
หลายตวับท   ซ่ึงรวมถึงตวับทเหล่านั้นท่ีท าให้ผูเ้ผยพระวจนะตั้งอยู่ในบริบท   
ทางประวติัศาสตร์พร้อมกับการอ้างอิงถึงบรรดาผูน้ าระดับชาติ คือบรรดาผูท่ี้   
ป่าวประกาศถึงการมาของพระวจนะของพระเจา้ถึงผูส่้งสารและอย่างเช่นในลูกา   
3:1-2 คือตวับทเหล่านั้นท่ีรวมทั้งองคป์ระกอบเหล่าน้ี”[239] 

3:3             ลูกาอา้งอิงถึงพนัธกิจท่ีเดินทางไปตามท่ีต่างเของยอห์นในบริเวณ “ทัว่ลุ่มแม่น ้ าจอร์แดน”  
ส่วนมทัธิวบรรยายวา่มนัอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารแห่งยูเดีย  (มธ. 3:1) ส่ิงท่ีแสดงลกัษณะของ
พนัธกิจของยอห์นในความคิดของคนร่วมสมยัของท่านคือ “บพัติศมา” (การให้บพัติศมา) 
ของท่าน  ส่ิงท่ีท าใหก้ารใหบ้พัติศมาของท่านปรากฏชดัอยา่งเด่นชดัก็คือมนัแสดงถึง “การ
กลบัใจใหม่” ท่ีส่งผลต่อ “การยกโทษบาป” ของพระเจา้  เม่ือผูค้นมารับบพัติศมาจากยอห์น 
พวกเขาก็ก าลงักล่าวโดยการมาวา่พวกเขาไดก้ลบัใจจากบาปของพวกเขาแลว้ บพัติศมาของ
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ยอห์นบอกเหตุล่วงหนา้ถึงประเภทท่ีแตกต่างของบพัติศมาของพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้    
16) ลูกากล่าวเล็กนอ้ยเก่ียวกบัการใหบ้พัติศมาของยอห์นแต่เนน้ถึงการประกาศของท่าน 

“งานของ ‘การป่าวประกาศ … การกลบัใจใหม่เพื่อการปลดปล่อยจากบาป’ (3:3) 
ยงัคงเป็นศูนยก์ลางตลอดลูกา-กิจการของอคัรทูต [เปรียบเทียบ 4:18; 5:17-32; 
24:47]”[240] 

3:4-6          ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งสามอา้งอิสยาห์ 40:3 วา่เป็นค าพยากรณ์ท่ียอห์นท าให้ส าเร็จและ
ยอห์นผู ้ประกาศข่าวประเสริฐบันทึกว่ายอห์นผู ้ให้บัพติศมาอ้างมันถึงตัวท่านเอง 
(เปรียบเทียบ ยน. 1:23) อย่างไรก็ตาม ลูกาเท่านั้นอา้งอิสยาห์ 40:4-5 ขอ้เหล่าน้ีมีการ
ตระเตรียมท่ีถูกท าไวส้ าหรับผูเ้ยี่ยมเยียนท่ีเป็นกษตัริยซ่ึ์งเป็นเร่ืองปกติในโลกกรีก -โรมนั  
[241] พวกเขารวมขอ้เท็จจริงอีกด้วยท่ีว่า “ทุก” คนจะประสบกบั “ความรอด” ท่ีพระเจา้  
จะจัดเตรียม   หน่ึงในหัวข้อหลักของลูกาคือขอบเขตทั่วจักรวาลของความรอด 
(เปรียบเทียบ 2:30; กจ. 28:28; และขอ้อ่ืนเ).[242] โดยพื้นฐานแลว้ ลูกาอา้งจากฉบบั
เซปทวัจินต์  พนัธกิจของยอห์นประกอบด้วยการเตรียมพวกยิวโดยการท าให้พวกเขา
ถูกตอ้งกบัพระเจา้ เพื่อวา่เม่ือพระเมสสิยาห์ปรากฎ พวกเขาจะเช่ือในพระองค ์ 

“ขอ้อ้างอิงน้ีจากอิสยาห์ไม่เพียงแต่ตีความภารกิจท่ีพิเศษของยอห์นเท่านั้นแต่
เปิดเผยจุดประสงค์ของพระเจา้ท่ีรองรับการบนัทึกทั้งหมดของลูกา-กิจการของ
อคัรทูตอีกดว้ย”[243] 

ในลูกา ยอห์นเป็นตน้แบบของผูป้ระกาศข่าวประเสริฐท่ีเป็นคริสเตียน” [244] 

“ส่วนเก่ียวกับพนัธกิจของยอห์นเร่ิมตน้ด้วยข้ออ้างอิงตามพระคมัภีร์อย่างยาว  
และจบลงดว้ยการจบักุมท่ีน าไปสู่ความตาย  พนัธกิจของพระเยซูจะเร่ิมตน้และจบ
ลงในแนวทางเดียวกนั”[245] 

2.     การประกาศของยอห์น  3:7-18  (เปรียบเทยีบ มธ. 3:7-12; มก. 1:7-8) 

โดยเน้ือแทแ้ลว้ ยอห์นเรียกใหผู้ฟั้งของท่านท่ีจะเปล่ียนความคิดของพวกเขาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของพวก
เขากบัพระเจา้ และท่ีจะแสดงถึงความแทจ้ริงแห่งการกลบัใจใหม่ของพวกเขาดว้ยความประพฤติท่ีชอบ
ธรรม   (ขอ้ 7-14) ท่านสนบัสนุนพระเยซูอีกดว้ย (ขอ้ 15-17) ลูกาเท่านั้นรวมการระบุของยอห์นถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเจาะจงท่ีผูค้นจ าเป็นตอ้งท าเพื่อจะแสดงถึงการกลบัใจใหม่แท ้(ขอ้ 10-14) 
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3:7-9          บทน าของลูกาถึงข่าวสารของยอห์นก็เป็นทัว่ไปมากกวา่ของมทัธิว แต่การสรุปของท่านถึงการ
ประกาศของยอห์นก็เกือบเหมือนกบัของมทัธิว  อยา่งไรก็ตาม ลูกาไม่เคยรายงานวา่ยอห์น 
กล่าววา่ “จงกลบัใจใหม่ เพราะวา่แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้”  (มธ. 3:2) ลูการอคอยท่ีจะ
แนะน าหวัขอ้แผน่ดินสวรรคจ์นกวา่พระเยซูเร่ิมตน้พนัธกิจของพระองค ์(4:43) 

อยา่งท่ีอสรพิษ (งูทะเลทรายท่ีมีพิษ) พยายามท่ีจะหลีกหนีต่อหนา้ไฟป่าละเมาะท่ีใกลเ้ขา้มา 
ดงันั้นพวกยวิแห่งสมยัของยอห์นก็พยายามท่ีจะหลีกหนีการพิพากษาท่ีก าลงัมาของพระเจา้
โดยการหนีไปหายอห์นเพื่อการรับบพัติศมา[246] อย่างไรก็ตาม ยอห์นรู้สึกวา่เหตุผลของ
พวกเขาส าหรับการมาหาท่านเป็นแค่ความปลอดภยัของพวกเขาไม่ใช่การกลบัใจใหม่แท ้ 
อุปนิสัยท่ีชอบธรรมจะพิสูจน์ถึงการกลบัใจแท ้ 

“ยอห์นสงสัยเก่ียวกับความพร้อมของพวกเขาส าหรับการกลับใจใหม่อย่างท่ี     
เยเรมียไ์ดส้งสัยก่อนท่าน (ยรม. 13:23)”[247] 

“ขา้พเจา้ไม่แนะน าการใชค้  าน าท่ีไม่ปกติส าหรับค าเทศนา [“พวกชาติงูร้าย”]   แต่
ขา้พเจา้คิดวา่มนัจะเหมาะสมในหลายคริสตจกัร”[248] 

พวกยิวหลายคนเช่ือว่าความชอบธรรมของอับราฮัมมีส่วนช่วยลูกหลานของเขา     
[249] อย่างท่ีพระเจา้ไดต้ดัอิสราเอลออกจากอบัราฮมัผูซ่ึ้งเป็นศิลาในฝ่ายวิญญาณ ดงันั้น
พระองคจ์ะก่อให้เกิด “ลูกเ” เพื่อพระองค์เอง จาก “ศิลา” ในถ่ินทุรกนัดาร  (เปรียบเทียบ 
19:40).[250] มีการเล่นค าท่ีน่ีในภาษาอารเมคท่ีเก่ียวกบั “ศิลา” คือ อับนายยา และ “ลูกเ” 
คือ เบนายยา  ตามปกติแลว้ ผูค้น “ตดั” “และเผา “ตน้ไม”้ ให้ผลท่ีไม่ก่อให้เกิด “ผลดี”  ใน
ท านองเดียวกนั พระเจา้จะพิพากษาอิสราเอลในฐานะเป็นตน้ไมท่ี้ไร้ผล นอกจากวา่พวกยิว 
กลบัใจใหม่และเร่ิมตน้ออก “ผลแห่งการกลบัใจใหม่” (เปรียบเทียบ 6:43-45; 13:6-9; อสย. 
5:1-7; 10:33-34; 66:24; มลค. 4:1) 

“ค ากริยากรีก [เมทาโนอีโอ ท่ีแปลว่า “กลบัใจใหม่” ] หมายถึง ‘ท่ีจะเปล่ียน
ความคิดของบุคคลหน่ึง’ แต่ในการใช้ของลูกาของค าน้ีมนัก็มาใกลอ้ยา่งมากกบั
ค ากริยาฮีบรูส าหรับค าวา่กลบัใจซ่ึงหมายถึงตามตวัอกัษรวา่ ‘ท่ีจะหนัหรือหันไป
รอบเ’  . … การเปล่ียนมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมุมมองทั้งหมดของบุคคลหน่ึงก็ถูก
เรียกโดยค าศพัท์น้ี  ท่ีจริง ยอห์นเรียกให้คนอิสราเอลท่ีจะเกิดผลท่ีควรค่าแก่การ
กลบัใจใหม่ (3:8) พระคมัภีร์ตอนน้ีส าคญัเพราะวา่มนัแยกการกลบัใจใหม่จากส่ิงท่ี
มนัก่อใหเ้กิดและแสดงถึงการเช่ือมโยงระหวา่งการกลบัใจใหม่และผลอีกดว้ย  ส่ิง
หน่ึงน าไปสู่อีกส่ิงหน่ึง    

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn246
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn247
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn248
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn249
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn250


“สรุปแล้ว ลูกาเห็นว่าการกลับใจใหม่เป็นการเปล่ียนแปลงมุมมองท่ีเปล่ียน
ความคิดและการเขา้หาชีวติของบุคคลหน่ึง”[251] 

3:10-11      การผนวกท่ีพิเศษของลูกาเก่ียวกบัผลของการกลบัใจใหม่ (ขอ้ 10-14) แสดงถึงความเป็นห่วง 
ของท่านท่ีมีต่อความยติุธรรมทางสังคม  ต่อฝงูชนท่ีจริงใจ ยอห์นก็แนะน าใหแ้บ่งปันทรัพย์
สมบติัของพวกเขากบัคนขดัสนอย่างใจกวา้ง (เปรียบเทียบ กท. 5:22-23) เส้ือ (ค ากรีก        
ชิตอน) เป็นชุดชั้นในสั้ นท่ีสวมใส่ภายใตเ้ส้ือคลุม  บ่อยคร้ังแล้วพวกยิวสวมสองตวัใน
คราวเดียวถ้าพวกเขามีสองตวั  ชุดชั้นในเหล่านั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็นกางเกงใน  ส่ิง
เหล่านั้นเป็นชั้นใตข้องเส้ือผา้  ค  าถามท่ีส าคญั: “เราจะตอ้งท าอยา่งไร?” (ขอ้ 10)  ถูกกล่าว
ซ ้ าในภายหลงัโดยหลายคนในลูกา-กิจการของอคัรทูต (3:12, 14; 10:25; 18:18; กจ. 2:37; 
16:30; 22:10) 

3:12-13      ยอห์นแนะน า “พวกคนเก็บภาษี” ท่ีจริงใจ ท่ีจะยบัย ั้งจากการรีดไถเงินมากกวา่ท่ีพวกเขามีสิทธ์ิ  
ท่ีจะรับ (เปรียบเทียบ 5:27-32) การอา้งอิงทุกเคร้ังถึง “พวกคนเก็บภาษี” ในลูกาก็เป็นทาง
ลบ เปรียบเทียบ 5:30; 7:34; 15:1; 18:13.) ยอห์นสนบัสนุนความจริงใจและเสรีภาพจาก
ความโลภ  ท่านไม่ไดแ้นะน าการโค่นลม้ระบบท่ีอนุญาตส าหรับการล่วงละเมิด แต่ก าหนด
ศีลธรรมส่วนตวัท่ีจะขจดัการล่วงละเมิด   

“… มนัคือช่ือเสียงของพวกเขาส าหรับการเก่ียวขอ้งในประเภทของแผนการทาง
ระบบเก่ียวกบักรรโชกหรือการปลน้ท่ีถูกกล่าวถึงในบริบทน้ี”[252] 

3:14           เน่ืองจากต าแหน่งของพวกเขานั้น พวกทหารก็มีความสามารถแห่งการขู่เข็ญผูค้นดว้ยการโตต้อบ
ดว้ยก าลงัทางทหารเพื่อท่ีจะกรรโชกเงิน “จากพวกเขา” ใครท่ีทหารเหล่าน้ีเป็นก็ไม่ชดัเจน
อย่างแน่นอน แต่มนัก็ไม่ส าคญัอีกด้วย  ความโลภดูเหมือนว่าไดเ้ป็นการทดลองท่ีพิเศษ
ส าหรับพวกเขาเน่ืองจากวา่ “ค่าจา้ง” ของพวกทหารนั้นต ่า    ดงันั้นยอห์นเรียกร้องให้พวก
เขาท่ีจะแสดงถึงความพึงพอใจ  

ขอ้ 12-14 ช่วยใหเ้ราเห็นวา่การทดลองบางอยา่งก็โดดเด่นในอาชีพบางอยา่งกวา่อาชีพอ่ืนเ  
อยา่งไรก็ตาม การครอบครองทางวตัถุก็เป็นแหล่งของการทดลองต่อคนเหล่าน้ีทุกคนอยา่ง
ท่ีมนัยงัคงเป็นในทุกวนัน้ี    

3:15-17      การบนัทึกของลูกาถึงการเทศนาของยอห์นเก่ียวกับพระเยซูเป็นการบนัทึกท่ียาวท่ีสุดใน        
พระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งสาม (เปรียบเทียบ ยน. 1:19-25) ยอห์นแยกแยะระหว่าง             
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การบพัติศมาของท่านและการบพัติศมาของพระเมสสิยาห์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าท่าน  
ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ 

การบนัทึกของมทัธิวถึงค าเหล่าน้ีเนน้ถึงความส าคญัของผูฟั้งชาวยิวของพระเยซูท่ีกลบัใจ
ใหม่ทางส่วนตวัและระดบัประเทศ  ลูกาปรับการบนัทึกของท่านเขา้กบัคนต่างชาติและเนน้
ถึงการพิพากษาท่ีพระเยซูจะน ามา (เปรียบเทียบ อสย. 4:4) การปรากฏของค าน าหนา้นาม
ค าเดียวก่อน “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” และ “ไฟ” ในตัวบทกรีกบ่งช้ีว่ายอห์นอ้างอิงถึง      
บพัติศมาเดียว  บางทีน่ีเป็นบพัติศมาท่ีพระเยซูจะริเร่ิมเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมายงัโลกใน
ฐานะกษตัริยท่ี์เป็นพระเมสสิยาห์แต่ท่ีซ่ึงพระองค์ไดแ้สดงก่อนจากสวรรค์ ในฐานะเป็น
การมองล่วงหนา้ของเหตุการณ์นั้น ในวนัเพน็เทคอสต ์(กจ. 1:5; 2:3-4; เปรียบเทียบ อสย. 
44:3; ยอล. 2:28-32) 

อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่น่ีเป็นบพัติศมาสองอยา่งท่ีแยกกนัท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการเสด็จมาคร้ัง
แรกและคร้ังท่ีสองของพระองค์[253] บพัติศมาด้วยน ้าของยอห์นบอกเหตุล่วงหน้าถึง    
บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเยซู  การอา้งอิงของยอห์นถึง “ไฟท่ีไม่มีวนัดบั” 
บ่งบอกถึงการพิพากษานิรันดร์   พระเยซูจะเป็นผูท่ี้แข็งแรงกวา่ (“ยิ่งใหญ่กวา่” ยอห์น)   ผู ้
พิพากษาไม่ใช่แค่พระเจา้ (เปรียบเทียบ ยน. 5:22) 

3:18           การประกาศของยอห์นเป็นเชิงบวกอีกดว้ย  ท่าน “ประกาศ” ข่าวดี (ข่าวประเสริฐ) แก่ผูค้น (ค า
กรีก ลาออส คือ กลุ่มท่ีตอบสนองอย่างมีศักยภาพ) เช่นเดียวกับเตือนพวกเขาถึงการ
พิพากษาท่ีก าลงัมา    

“ยอห์นอธิบายถึงการท่ีผูป่้าวประกาศพระวจนะควรปฏิบติังานของเขาอยา่งไร  นกัประกาศตอ้งน า
ข่าวดีเช่นเดียวกับข่าวท่ีเปิดโปงบาป  นักประกาศบางคนในอดีตได้มีแนวโน้มท่ีจะเน้นบาป      
อย่างมากจนบุคคลหน่ึงสงสัยว่าท่ีไหนท่ีพระคุณสามารถถูกพบได้  ทุกวนัน้ีปัญหาของเราก็เป็น   
ส่ิงตรงกันข้ามคือการสามารถท่ีจะเผชิญหน้าผูค้นด้วยการให้การและความผิดของพวกเขาต่อ         
พระพกัตร์พระเจา้”[254] 

3.     การส้ินสุดของพนัธกจิของยอห์น  3:19-20   

ลูกาสรุปการบนัทึกของท่านเก่ียวกับพนัธกิจของยอห์นก่อนท่ีท่านเร่ิมต้นท่ีจะบรรยายถึงพนัธกิจของ      
พระเยซู  การจัดเรียงเน้ือหาน้ีอนุญาตให้ลูกาท่ีจะด าเนินการการเปรียบเทียบและการช้ีความแตกต่าง       
พนัธกิจของชายสองคนต่อไป [255] นักเขียนคนหน่ึงอภิปรายว่าลูกาน ายอห์นออกไปจากฉากก่อนการ

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn253
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn254
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn255


แนะน าถึงพระเยซูเพื่อท่ีจะลดความส าคญัของยอห์นเพื่อนิกายแบบติสท์แห่งสมยัของลูกา   (เปรียบเทียบ 
กจ. 19:1-7).[256] 

“การทรงเรียกแบบการเผยพระวจนะของยอห์น พนัธกิจของท่านในความส าเร็จแห่งพระคมัภีร์ การ
ประกาศของท่านต่อทุกชนชั้นในสังคม การมีปัญหาของท่านกบัเฮโรดและชะตาสุดทา้ยของท่าน
ทั้งหมดนั้นก็มีส่ิงท่ีคลา้ยกนัของส่ิงเหล่านั้นในอาชีพของพระเยซู”[257] 

ถอ้ยค าท่ีรุนแรงของยอห์นเก่ียวกบับาปน าไปสู่การถูกจบักุมของท่านและการถูกจ าคุกโดยเฮโรด แอนทิพาส   
มทัธิวและลูกาบนัทึกเร่ืองราวท่ียาวข้ึนของส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน (มธ. 14:4-12; มก. 6:17-29) ลูกาบนัทึกการอา้งอิง
ถึงการตายของยอห์นในภายหลงั (9:7-9, 19-20)  ท่ีน่ีท่านเนน้ถึงความกลา้หาญของยอห์นและความเจ็บป่วย
ของสังคมท่ีท่านเผชิญหน้า [258] บางทียอห์นเร่ิมพนัธกิจของท่านในปี ค.ศ. 29 และเป็นอิสระเป็นเวลา  
หน่ึงปี  สองปีถดัไปท่านอยูใ่นคุกและท่านไดต้ายไปในปี ค.ศ. 32  [259] 

ข.     การรับบัพติศมาของพระเยซู  3:21-22  (เปรียบเทียบ มธ. 3:13-17; มก. 1:9-11; ยน. 1:29-34) 

การบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีส าคญัน้ีก็สั้นกวา่เน้ือหาท่ีคลา้ยกนั  ณ การรับบพัติศมาของพระองค ์
พระเยซูก็ไดรั้บการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิส าหรับพนัธกิจของพระองค ์ ยิ่งกวา่นั้นมนัเป็นโอกาส
ส าหรับพระบิดาท่ีจะรับรองพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระองค์  ลูกาเน้นถึงลกัษณะสองอย่างน้ีและ
ไม่ไดบ้รรยายถึงการรับบพัติศมาท่ีแทจ้ริงของพระเยซูอยา่งเต็มท่ี แมว้่าท่านบนัทึกขอ้มูลบางอยา่งท่ีผูเ้ขียน
พระกิตติคุณคนอ่ืนเละเวน้   

“ส าหรับลูกาแลว้ การมีส่วนร่วมของพระเยซูในการรับบพัติศมาเป็นการมีส่วนร่วมของพระองค ์ 
ในระยะของการเตรียมตวัท่ีริเร่ิมโดยยอห์นและการเขา้ส่วนของพระองค์กบัความจ าเป็นและการ
คาดหวงัของพนัธกิจของยอห์น”[260] 

3:21           เป็นท่ีชดัเจนว่ายอห์นให้บพัติศมาแก่พระเยซู “หลงัจาก” ท่านไดใ้ห้บพัติศมาแก่หลาย (“ทุก”) 
“คน”  ลูกาอาจไดต้อ้งการท่ีจะบ่งช้ีโดยส่ิงน้ีว่าการรับบพัติศมาของพระเยซูเป็นจุดสูงสุด
ของพนัธกิจของยอห์น  [261] ตามลูกานั้น น่ีเป็นหน่ึงในเหตุการณ์ท่ีส าคญัหลายเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึน “ในขณะท่ี” พระเยซู “ก าลงัอธิษฐาน”  (เปรียบเทียบ 5:16; 6:12; 9:18, 28-29; 
11:1; 22:32, 40-44; 23:46) ลูกาเท่านั้นบนัทึกวา่ทอ้งฟ้าแหวกออกในขณะท่ีพระเยซูก าลงั
อธิษฐานนัน่คือการเปิดเผยจากพระเจา้ท่ีตามมาเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการอธิษฐาน
ของพระเยซู    

“การอธิษฐานเป็นพิธีทางศาสนาท่ีแหวกท้องฟ้า: จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน”
[262] 
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ลูกามีความสนใจท่ีพิเศษในชีวิตการอธิษฐานของพระเยซู มนัแสดงถึงการพึ่งพาท่ีมีสติ  
ของพระองคท่ี์พระบิดาของพระองคใ์นฐานะเป็นมนุษย ์   

“การรับบพัติศมาของพระเยซูเหมือนกบัของผูค้นก็เป็นเหตุการณ์เดียวทนัที แต่
การอธิษฐานของพระองคด์ าเนินไปตลอดชีวติของพระองค”์[263] 

บางทีการอธิบายน้ีอธิบายถึงกาลท่ีแตกต่างของค ากริยาและรูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ing 
หรือ ed ในขอ้น้ี  ยิง่กวา่นั้นลูกาอาจไดอ้า้งอิงถึงการอธิษฐานของพระเยซูเพื่อจะหนุนใจให้
ผูอ่้านของท่านท่ีจะท าส่ิงเดียวกนั  การแหวกออกของทอ้งฟ้าบ่งช้ีถึงการแทรกแซงของ 
พระเจ้าในประวติัศาสตร์ของมนุษย์ด้วยการเปิดเผย  พระเจ้าเองไม่ได้แทรกแซงใน
แนวทางน้ีเป็นเวลาหลายศตวรรษ  ผูอ่้านดั้งเดิมของลูกาพร้อมกบัเบ้ืองหลงัในเทวต านาน 
กรีกของพวกเขาคงได้มีความสนใจท่ีพิเศษในการแทรกแซงน้ี  อย่างทึกทักเอานั้ น         
พระทั้งหลายของกรีกแทรกแซงเร่ืองราวของมนุษยเ์ป็นบางโอกาส  ยิ่งกวา่นั้น การอา้งอิง
บ่อยเของลูกาถึงพระเยซูท่ีอธิษฐานคงได้ช่วยผูอ่้านดั้งเดิมของท่านตระหนกัว่าพระเยซู
ทรงเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริงและไม่ใช่แค่ “พระ” ผูไ้ดเ้ยีย่มเยยีนมนุษย ์              

“ในลูกา-กิจการของอคัรทูตช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานและการนมสัการบ่อยคร้ัง
แลว้เป็นโอกาสส าหรับการเปิดเผยของพระเจา้ต่อบุคคลต่างเในเร่ืองราว   น่ีเป็น
จริงเก่ียวกบัเศคาริยาห์ (ลก. 1:9-11), อนันา (2:37-38), โครเนลิอสั (กจ. 10:2-6),  
เปโตร (10:9-16), เปาโล (9:11-12; 22:17-21), และพวกผูเ้ผยพระวจนะและ
อาจารยข์องคริสตจกัรในเมืองอนัทิโอก (13:2) น่ีเป็นจริงเก่ียวกบัพระเยซูเช่นกนั  
การเลือกสาวกสิบสองคนของพระเยซูก็ถูกน าโดยการอธิษฐานท่ีจริงเป็นการ
อธิษฐานตลอดทั้งคืน (แตกต่างจาก มทัธิว มาระโก) ท่ีซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซู
ก าลงัแสวงหาการน าพาของพระเจา้ส าหรับการเลือก 6:12) การจ าแลงพระกาย
เกิดข้ึนในขณะท่ีพระเยซูก าลงัอธิษฐานอีกดว้ย (แตกต่างจาก มทัธิว มาระโก). … 
ใน 22:40-46 อีกดว้ย ถา้ขอ้ 43-44 เป็นส่วนดั้งเดิมของตวับท พระเยซูอธิษฐาน
เก่ียวกบัภารกิจของพระองคแ์ละรับเอาการตอบสนองผา่นทางนิมิตของทูตสวรรค์
ท่ีเสริมก าลงั”[264] 

3:22           น่ีเป็น การปรากฏของพระเจ้า คือ พระเจ้าท่ีปรากฏในรูปร่างท่ีมีตัวตน (“ทางร่างกาย”) 
“นกพิราบ” เป็นสัญลกัษณ์ตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัสันติสุขและผูป้ระกาศหรือผูน้ าข่าวดี 
(ปฐก. 8:8-12; เปรียบเทียบ ปฐก. 1:2) โดยพื้นฐานแล้ว มนัแสดงถึงการมาของ                 
“พระวิญญาณ” แห่งสันติสุขของพระเจา้เพื่อจะให้ฤทธ์ิเดชแก่พระเยซูส าหรับพนัธกิจของ
พระองค ์ (อสย. 42:1; เปรียบเทียบ อสย. 64:1) ประการท่ีสอง มนัแสดงถึง สันติสุขท่ี       
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พระเยซูจะมอบแก่บรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองค์[265] ลูกาเท่านั้นเขียนว่าพระวิญญาณเสด็จ  
ลงมา “ในรูปแบบทางกายภาพ”  ด้วยเหตุนั้นก็ให้การปรากฏของพระเจ้าท่ีเป็นสสาร     
มากข้ึน “เสียงจาก (มาจาก) ฟ้าสวรรค์ระบุพระเยซูว่าเป็น “พระบุตรท่ีรัก” ของพระเจา้  
(เปรียบเทียบ 1:32; อพย. 20:1; สดด. 2:7; อสย. 42:1) พระเจา้ป่าวประกาศวา่ ความโปรด
ปราน ของพระองค์ อยู่  เหนือพระเยซูไม่ใช่ท่ีว่าพระองค์ในฐานะเป็นพระบิดา รู้สึกยินดี  
ในพระบุตรของพระองค์[266] ดว้ยการรับรองน้ีถึงการท าให้สามารถของพระเจา้ พระเยซู 
ก็พร้อมท่ีจะเร่ิมตน้พนัธกิจของพระองค ์  

“พระคริสต์ท่ีเป็นข้ึนเช่ือมโยงการเร่ิมต้นของภารกิจของพวกอคัรทูตด้วยการ 
เสด็จมาของพระวิญญาณเหนือพวกเขา (ลก. 24:46-49; กจ. 1:8) ฉากวนัเพน็เท-
คอสต์แสดงให้เห็นว่าการเสด็จมาของพระวิญญาณน าไปสู่การประกาศคร้ังแรก
และการขยายของชุมชนทนัที ดงันั้นในทั้งลูกาและกิจการของอคัรทูตการเสด็จ  
ลงมาของพระวิญญาณริเร่ิมล าดบัศูนยก์ลางของเหตุการณ์ต่างเท่ีครอบคลุมงาน
เขียนเหล่าน้ี”[267] 

“การประยุกต์ใช้พื้นฐานของตวับทมาในศาสนศาสตร์พระคริสต์ของมนั  หลายคนในวฒันธรรม
ของเรานบัถือพระเยซูซ่ึงถือว่าพระองค์ทรงเป็นอาจารยท์างศาสนาแห่งความส าคญัท่ียิ่งใหญ่และ
แมก้ระทัง่ตั้งพระองค์ไวท้่ามกลางอาจารยท์างศาสนาระดับสูงแห่งทุกสมยั  คนอ่ืนเแมก้ระทัง่
ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นผูเ้ผยพระวจนะซ่ึงให้ท่ีนั่งแก่พระองค์ในสโมสรท่ีจ ากัดแห่งบรรดา       
ผูเ้ปิดเผยของพระเจา้  แต่สูงอย่างท่ีขอ้ความเหล่าน้ีแห่งการนบัถือเป็น ขอ้ความเหล่านั้นก็จางใน 
การเปรียบเทียบกบัภาพตามพระคมัภีร์  ลูกาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่เหมือนใครก็ตามท่ีมาก่อน
พระองคห์รือใครก็ตามตั้งแต่เวลานั้น   หอเกียรติยศทางศาสนาท่ีซ่ึงพระองคถู์กใส่ไวก้็มีภาพเดียว
ในมนั—ภาพของพระองค์  มีอาจารย ์ผูเ้ผยพระวจนะและกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่มาตลอด แต่มีผูเ้ดียว
เท่านั้นท่ีไดร้วมบทบาททั้งหมดนั้นในฐานพระบุตรของพระเจา้”[268] 

ค.     ล าดับพงศ์ของพระเยซู  3:23-38 (เปรียบเทยีบ มธ. 1:1-17) 

ท าไมลูกาใส่ล าดบัพงศ์ของพระเยซูของท่านไว ้ณ จุดน้ีในพระกิตติคุณของท่าน?  บางทีท่านท าอย่างนั้น
เพราะว่าน่ีเป็นการเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจต่อสาธารณะของพระเยซู  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มนัเป็นจุดท่ีบทบาท 
ของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ท่ีไดรั้บอ านาจโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเร่ิมตน้[269] มทัธิวบนัทึก
ล าดบัพงศ์ของพระเยซูเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งสมควรโดยก าเนิดท่ีจะครอบครอง
บลัลงัก์ของดาวิด  ดงันั้นท่านใส่ล าดบัพงศ์ของพระองค์ไว ้ณ การเร่ิมตน้ของพระกิตติคุณของท่าน  ลูกา
ตอ้งการท่ีจะแสดงถึงบรรพบุรุษของพระเยซู ผูซ่ึ้งตอนน้ีเร่ิมตน้พนัธกิจของพระองค์ในฐานะพระบุตร        
ท่ีไดรั้บการรับรองของพระเจา้    
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“ล าดบัพงศท์  าหนา้ท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงสถานะ (ท่ีไดรั้บเป็นมรดก)...” [270] 

มีความแตกต่างท่ีโดดเด่นอ่ืนเอีกมากมายระหว่างล าดับพงศ์ทั้ งสองในมัทธิวและลูกา ความแตกต่าง
เหล่านั้นด าเนินไปในทิศทางท่ีแตกต่าง ของมทัธิวเร่ิมตน้ด้วยอบัราฮมัและจบในพระเยซู และของลูกา
เร่ิมตน้ดว้ยพระเยซูและด าเนินการกลบัไปยงัอาดมัและพระเจา้  รายช่ือของมทัธิวเนน้ถึงท่ีของพระเยซูใน 
ชนชาติยวิโดยการบนัทึกบรรพบุรุษของพระเยซูกลบัไปยงัอบัราฮมัซ่ึงเป็นบิดาของพวกยิว มุมมองของลูกา
ก็กวา้งกว่าซ่ึงสืบเสาะพระเยซูตลอดทางกลับไปยงัอาดัมและแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นสมาชิก      
ของเผา่พนัธ์ุมนุษย ์    

มทัธิวแบ่งกลุ่มช่ือต่างเของท่านไปสู่สามกลุ่มเละ 14 ช่ือ ส่วนลูกาแค่ลงรายช่ือบรรพบุรุษจ านวน 78 คน 
มนัเป็นไปไดท่ี้จะแบ่งรายช่ือของลูกาไปสู่ 11 กลุ่มเละ 7 ช่ือรวมช่ือพระนามของพระเจา้[271] แต่ลูกาไม่ได้
ดึงดูดความสนใจไปท่ีการแบ่งของท่านอย่างท่ีมทัธิวท า  มทัธิวบนัทึกการสืบเช้ือสายของพระเยซูตั้งแต่      
โยเซฟถึงซาโลมอน แต่ลูกาสืบเสาะบรรพบุรุษคนอ่ืนเตั้งแต่โยเซฟจนถึงนาธันบุตรอีกคนหน่ึงของดาวิด 
เป็นท่ีชดัเจนวา่มทัธิวให้เช้ือสายตามกฎหมายของพระเยซูแห่งการสืบเช้ือสายของดาวิดท่ีเอ่ยถึงผูรั้บมรดก
ทั้งหลายต่อบลัลงักข์องเขา แต่ลูกาใหอี้กก่ิงกา้นหน่ึงของตน้ตระกูลของดาวิดท่ีบางคนรู้สึกวา่เป็นสายโลหิต
ของโยเซฟ [272] ความเป็นไปไดท่ี้คลา้ยกนัก็ตามมา: 

“การกลมกลืนท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดก็ตั้งอยู่บนธรรมเนียมยิวในกรณีของการแต่งงานของทายาท
หญิง มนัอาจจะเป็นวา่มารียไ์ม่มีพี่ชายนอ้งชายและดงันั้นในการแต่งงานของเธอกบัโยเซฟ สามีของ
เธอก็ถูกรับเอามาเป็นลูกโดยบิดาของมารียผ์ูซ่ึ้งล าดบัพงศข์องเขานั้นถูกสะทอ้นในตวับทของลูกา   
(เปรียบเทียบ อสร. 2:61; กดว. 32:41 เปรียบเทียบ 1 พศด. 2:21-22, และขอ้อ่ืนเ)”[273] 

มทัธิวอา้งอิงถึงผูห้ญิงหลายคนในล าดบัพงศข์องท่าน แต่ลูกาไม่ไดอ้า้งอิงเลย  สุดทา้ยแลว้ รายช่ือของลูกา   
ก็ยาวกวา่รายช่ือของมทัธิวอยา่งมาก[274] 

“ท่ีล  าดบัพงศถู์กบนัทึกไวก้็แสดงให้เห็นวา่พระองคท์รงเป็นมนุษยแ์ทจ้ริง ไม่ใช่ก่ึงพระเจา้เหมือน
คนเหล่านั้นในเทวต านานของกรีกและโรมนั  ท่ีมนักลบัไปยงัดาวิดก็ช้ีถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัใน
คุณสมบติัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระองค ์  ท่ีมนักลบัไปยงัอาดมัก็น ามาซ่ึงตระกูลของพระองค์
ไม่ใช่กบัอิสราเอลเท่านั้นแต่กบัเผา่พนัธ์ุมนุษยท์ั้งหมดอีกดว้ย  ท่ีมนักลบัไปยงัพระเจา้ก็เช่ือมโยง
พระองคก์บัพระผูส้ร้างของทุกส่ิง  พระองคท์รงเป็นพระบุตรพระเจา้”[275] 

“โดยการขยายล าดบัพงศใ์นแนวทางน้ี ลูกาก็ตั้งประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของท่านในส่วนน้ี  อาดมัใน
ฐานะบุตรของพระเจา้มาหลงัจากการกล่าว ณ การรับบพัติศมาถึงพระเยซูในฐานะพระบุตรของ 
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พระเจา้ (ลก. 3:22) และก่อนขอ้แนะน าท่ีล่อลวงของผูท้ดลองต่อพระเยซูในฐานะพระบุตรของ   
พระเจา้  (4:1-13, และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้ 3, 9)”[276] 

“การต่อกนัหรือห่วงโซ่ของสาเหตุซ่ึงถูกแสดงโดยการกล่าวซ ้ าของ ‘บุตรของ’ ก็หายากในล าดบั
พงศต์ามพระคมัภีร์ (แมเ้ปรียบเทียบ 1 พศด. 3:10-24; 6:16-30) แต่ท าหนา้ท่ีเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญั  มนั
ไม่เพียงแต่เช่ือมโยงสมาชิกเหล่าน้ีของสายตระกูลของพระเยซูด้วยกันเท่านั้ น แต่โดยเฉพาะ      
อยา่งยิ่งจดัเตรียมส าหรับประเภทของการค่อยเเพิ่มข้ึนท่ีส่งผลให้เกิดในความรู้ถึงพระเจา้ในฐานะ
เป็นผูริ้เร่ิมของสายบรรพบุรุษของพระเยซูอีกดว้ย”[277] 

3:23           บางทีลูกาอา้งอิงถึงจ านวนกลม “ประมาณ 30” เพื่อจะอธิบายถึงอายุของพระเยซูเม่ือพระองค์
เร่ิมตน้พนัธกิจของพระองค์ เพราะว่าบุคคลในพระคมัภีร์เดิมท่ีส าคญัหลายคนไดเ้ร่ิมตน้
งานรับใชพ้ระเจา้ของพวกเขาเม่ือพวกเขาอายุได ้30 ปี  (เปรียบเทียบ ปฐก. 41:46; กดว. 
4:3, 23; 2 ซมอ. 5:4; อสค. 1:1) น่ีรวมถึงพวกปุโรหิตของอิสราเอล (กดว. 4) บางคนถือวา่ 
30 เป็นอายท่ีุซ่ึงบุคคลหน่ึงเขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ่[278] เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูอายุได ้32 ปี
เม่ือพระองค์เร่ิมตน้พนัธกิจของพระองค์ [279] ลูกาอธิบายอีกว่าพระเยซูไม่ใช่ “บุตรชาย
ทางกายภาพของโยเซฟ” ผูค้นแค่ทึกทกัเอาวา่พระองคเ์ป็น 

3:24-38      มทัธิวสืบเสาะเช้ือสายของโยเซฟกลบัไปยงัดาวิดผา่นทางยาโคบบิดาของโยเซฟและซาโลมอน
บุตรชายของดาวิด ลูกาสืบเสาะเช้ือสายของโยเซฟกลบัไปยงัดาวิดผ่านทางเอลีบิดาของ   
โยเซฟ (หรือเฮลี, NIV) และนาธนับุตรชายของดาวิด  มีความผิดพลาดในตวับทไหม หน่ึง
ในล าดบัพงศเ์หล่าน้ีเป็นล าดบัพงศข์องมารียแ์ทนท่ีจะเป็นของโยเซฟอยา่งแทจ้ริงไหม หรือ
โยเซฟมีบิดาสองคน? 

เช้ือสายทั้งสองของโซเซฟด าเนินการกลับผ่านทางชุดของช่ือท่ีแตกต่างทั้งส้ินสองชุด 
ดงันั้น ก็ไม่ดูเหมือนท่ีจะเป็นความผิดพลาดในตวับทเก่ียวกบัช่ือของบิดาของโยเซฟ ลูกา
ไม่แมก้ระทัง่อา้งอิงถึงมารียใ์นล าดบัพงศข์องท่านและอยา่งชดัเจนแลว้มทัธิวดูเหมือนวา่ได้
อธิบายถึงบรรพบุรุษของโยเซฟ (มธ. 1:16) ดงันั้นมนัดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดว้า่หน่ึงใน
ล าดบัพงศน์ั้นเป็นของมารีย ์ อาจดูเหมือนแปลก โยเซฟดูเหมือนจะมีบิดาสองคน  

การแก้ไขหน่ึงต่อปัญหาน้ีก็คือว่าธรรมเนียมของการแต่งงานกบัหญิงม่ายของพี่ชายใน
ตะวนัออกใกลโ้บราณอนุญาตใหห้ญิงม่ายของชายท่ีไร้บุตรท่ีจะแต่งงานกบันอ้งของเขา (ท่ี
ยงัไม่ไดแ้ต่งงาน)  มนัเป็นเร่ืองปกติท่ีจะถือว่าลูกของการแต่งงานคร้ังท่ีสองเป็นลูกตาม
กฎหมายของชายท่ีไดต้ายไป เพื่อท าให้ช่ือของชายนั้นถาวร  ในล าดบัพงศ์ทั้งหลาย 
บางคร้ังคนสมยัโบราณลงรายช่ือลูกเช่นนั้นในฐานะเป็นลูกของบิดาแทจ้ริงของเขา แต่
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บางคร้ังก็ในฐานะลูกของบิดาตามกฎหมายของเขา น่ีอาจเป็นการแกไ้ขต่อปัญหาของพวก
บิดาของโยเซฟ  มนัเป็นการอธิบายท่ีเก่าแก่อย่างมากท่ีบรรพบุรุษคริสตจกัรอฟัริกนัใน
ศตวรรษท่ีสามสนบัสนุน[280] 

เป็นท่ีชดัเจนว่า ไม่ว่ายาโคบหรือเอลี (เฮลี) เป็นบิดาแทจ้ริงของโยเซฟและชายอีกคนหน่ึง
เป็นบิดาทางกฎหมายของเขา  น่ีอาจเป็นการแก้ไขต่อปัญหาของบิดาสองคนของ       
เชอลัทิเอลอีกดว้ย (มธ. 1:12; ลก. 3:27) อยา่งไรก็ตาม น่ีแค่เป็นการอธิบายท่ีเพียงพอถา้
ยาโคบและ เอลีเป็นพี่น้องร่วมมารดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของมารดาคนเดียวกันแต่   
ไม่ใช่บิดาคนเดียวกนั  บิดาของยาโคบคือ “มทัธัต” และปู่ ของเขาคือ “เอเลอาซาร์” ส่วน
บิดาของเอลีคือ มทัธตั” และปู่ ของเขาคือ “เลว”ี      

การแกไ้ขอีกอยา่งหน่ึงก็คือว่ามทัธิวจดัเตรียมรายช่ือของบรรดาผูด้  ารงต าแหน่ง (ตามจริง
หรือท่ีสามารถเป็นได้) ต่อบลัลังก์ของดาวิดและลูกาลงรายช่ือบิดาและบรรพบุรุษทาง
กายภาพของโยเซฟ [281] ข้าพเจ้าชอบมุมมองน้ี  ตามมุมมองน้ี มทัธิวแสดงให้เห็นว่า     
พระเยซูมีสิทธ์ิท่ีถูกต้องสมควรท่ีจะปกครองในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ เน่ืองจากว่า
พระองค์อยู่ในเช้ือสายกษตัริยผ์่านทางโยเซฟผูป้กครองทางกฎหมายของพระองค์  ลูกา
แสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูเป็นพงศพ์นัธ์ทางสายโลหิตแทข้องดาวดิ  กระนั้นลูกาแสดงให้เห็น
แลว้ในบทท่ี 1 และ 2 วา่พระเยซู ไม่ใช่ บุตรชายทางชีววทิยาของโยเซฟ   

บรรดาผูส้นบัสนุนมุมมองน้ีช้ีวา่ลูการะมดัระวงัท่ีจะกล่าววา่พระเยซูเป็นแค่ “ถูกเขา้ใจวา่” 
เป็น “บุตรของโยเซฟ” (ขอ้  23) อย่างไรก็ตาม ถ้าพระองค์ไม่ใช่บุตรทางกายภาพของ       
โยเซฟ  ประเด็นของการสืบเสาะบรรพบุรุษของโยเซฟเพื่อจะพิสูจน์ถึงความเป็นมนุษย์
ของพระเยซูคืออะไร? การวิจารณ์น้ีประยุกตใ์ชก้บัมุมมองแต่ก่อนอีกดว้ย บางทีในสายตา
ของพวกกรีก การเช่ือมโยงของพระเยซูกับอาดัมผ่านทางโยเซฟคงโน้มน้าวใจอย่าง
เพียงพอ   

อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่าล าดบัพงศ์เป็นของโยเซฟ แต่ลูกาไม่ไดห้มายถึงว่าโยเซฟเป็นบิดา
ทางกายภาพของพระเยซู     

“ในสายตาของกฎหมาย พระเยซูทรงเป็นทายาทของโยเซฟ และดังนั้นก็เป็น
สายเลือดของโยเซฟซ่ึงมีความส าคญั”[282] 

กระนั้นจุดประสงค์ของล าดบัพงศ์ดูเหมือนท่ีจะสืบเสาะพระเยซูกลบัไปยงัมนุษยค์นแรก
เพื่อจะพิสูจน์วา่พระองคท์รงเป็นบุตรแทจ้ริงของอาดมั    

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn280
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn281
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn282


ปัญหาท่ีชดัเจนท่ีมีกบัมุมมองท่ีวา่ลูกาบนัทึกล าดบัพงศข์องมารียซ่ึ์งเป็นมุมมองท่ีส่ีก็คือวา่
ท่านไม่ไดอ้า้งอิงถึงมารียแ์ต่เขียนวา่ล าดบัพงศข์องท่านเป็นของโยเซฟ  บรรดาผูส้นบัสนุน
ของมุมมองน้ีอธิบายถึงการอา้งอิงถึงมารียใ์นแนวทางน้ี: มนัไม่ใช่ธรรมเนียมท่ามกลาง
พวกโรมนัหรือพวกยิวท่ีจะรวมช่ือของผูห้ญิงไวใ้นรายช่ือเช่นนั้น [283] อย่างไรก็ตาม 
มทัธิวลงรายช่ือผูห้ญิงส่ีคนในล าดับพงศ์ของท่านและลูกาแสดงถึงความในใจในพวก
ผูห้ญิงมากกว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเ[284] มนัดูเหมือนเป็นไปไม่ไดท่ี้ว่าท่านคงได้
ยบัย ั้งจากการใชช่ื้อของมารียถ์า้ท่านหมายถึงวา่ล าดบัพงศน้ี์เป็นของเธอ    

“… ในขณะท่ีคริสตจกัรเร่ิมแรกโดยทัว่ไปแล้วถือว่าทั้งสองรายการ  ตั้งแต่การ
ปฏิรูปทางศาสนานั้นหลายคนได้ถือรักษาอย่างแข็งขนัว่าลูกาให้ล าดบัพงศ์ของ    
มารีย ์ และมุมมองน้ีมีความชอบของมนัไม่นอ้ย”[285] 

นกัวชิาการส่วนใหญ่ก็ไม่หวัร้ันเก่ียวกบัการแกไ้ขต่อปัญหาน้ี     

“ดงันั้นมนัถูกตอ้งเท่านั้นท่ีจะยอมรับว่าปัญหาท่ีก่อให้เกิดโดยการมีอยูข่องล าดบั
พงศส์องอยา่งก็แกไ้ขไม่ไดด้ว้ยหลกัฐาน ณ การจดัการของเราในปัจจุบนั”[286] 

ตั้งแต่ดาวดิถึงอบัราฮมั (ขอ้ 32-34) รายช่ือของลูกาก็คลา้ยกบัของมทัธิวค่อนขา้งใกลเ้คียง 
(มธ. 1:2-6) รายช่ือตั้งแต่อบัราฮมัถึงอาดมั (ขอ้ 34-38) ก็คลา้ยกนัอยา่งมากกบัรายช่ือใน
ปฐมกาล 11:10-26 (เปรียบเทียบ ปฐก. 5:1-32; 1 พศด. 1:1-26).[287] 

การปรากฏของ “เชอลัทิเอล” และ “เศรุบบาเบล’ ในรายช่ือของทั้งพงศพ์นัธ์ของซาโลมอน
และพงศพ์นัธ์ของนาธนัก็เป็นอีกปัญหาหน่ึง (มธ. 1:12; ลูกา 3:27) เยโคนิยาห์ลูกหลานของ
ซาโลมอนอาจไดรั้บเอาเชอลัทิเอลซ่ึงเป็นลูกหลานของนาธนัและบิดาของเศรุบบาเบลเขา้
ไปในเช้ือสายของเขา (เปรียบเทียบ 1 พศด. 3:17; ยรม. 22:30) จากนั้นลูกหลานของ            
เศรุบบาเบลด าเนินการเช้ือสายทั้งสองของซาโลมอนและนาธนัต่อไป ซ่ึงก่ิงกา้นหน่ึงของ
ตระกูลน้ีท าให้เช้ือสายทางกฎหมายของซาโลมอนนั้นถาวรและอีกก่ิงก้านหน่ึงท าให้
สายโลหิตของนาธนัถาวร[288] ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่มีสองชุดของบิดาและ
บุตรชายท่ีช่ือ “เชอลัทิเอลและเศรุบบาเบล” คือชุดหน่ึงอยู่ในเช้ือสายทางกฎหมายของ      
โยเซฟและอีกเช้ือสายหน่ึงอยูใ่นสายโลหิตของเขา   

“พระเยซูเป็นเพียงบุตรชายท่ีชดัเจนของโยเซฟ ท่ีจริงอตัลกัษณ์ของพระองคใ์นฐานะพระบุตรของ
พระเจา้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งถูกสืบเสาะผา่นทางโยเซฟไปถึงอาดมัเลย แต่ข้ึนอยูก่บัการปฏิสนธิท่ีอศัจรรย์
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ของพระองค ์ ดงันั้นล าดบัพงศเ์ตรียมความถูกตอ้งสมควรท่ีจ าเป็นในโลกแก่พระเยซูท่ีซ่ึงพระองค์
จะด าเนินการภารกิจของพระองค”์[289] 

ง.     การทดลองของพระเยซู  4:1-13  (เปรียบเทยีบ  มธ. 4:1-11; มก. 1:12-13) 

ลูกาเนน้ถึงการท่ีพระวญิญาณผูไ้ดเ้สด็จมาเหนือพระเยซู ณ การรับบพัติศมาของพระองคน์ าพาและให้อ านาจ
พระองคใ์นการทดลองของพระองค ์และการท่ีพระเยซูซ่ึงเป็นพระบุตรท่ีไดรั้บการรับรองของพระเจา้ท าให้
พระบิดาของพระองค์โปรดปรานโดยการเช่ือฟังของพระองค์ พระเยซูได้พิชิตมารผูต่้อตา้นแผนการของ 
พระเจา้  เร่ืองราวน้ีเสริมสร้างอีกดว้ยเพราะว่ามนัช่วยผูเ้ช่ือเขา้ใจวิธีท่ีจะตระหนกัและพิชิตการโจมตีของ
ซาตาน      เราท าอย่างนั้นอย่างท่ีพระเยซูไดท้  า  โดยการเช่ือฟังน ้ าพระทยัของพระเจา้อย่างท่ีเปิดเผยไวใ้น
พระคัมภีร์  พระเยซูดึงการตอบสนองต่างเของพระองค์ต่อซาตานจากพระคัมภีร์ตอนต่างเของ             
พนัธสัญญาเดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดาร (ฉธบ. 8:3; 6:13, 16).[290] พระเยซูประสบ
ความส าเร็จในถ่ินทุรกนัดารไม่นอ้ยในขณะท่ีอิสราเอลไดล้ม้เหลว [291] 

“ในการวเิคราะห์สุดทา้ย พระเยซูถูกทดลองไม่ใช่ในฐานะอาดมัท่ีสองหรืออิสราเอลแทแ้ต่ในฐานะ
พระบุตร มีการแตะตอ้งถึงแบบลกัษณ์ของอาดมัและแบบลกัษณ์ของอพยพท่ีน่าพิจารณา แต่นัน่เป็น
เพราะประสบการณ์ของอาดัมและอิสราเอลเป็นกรณีแบบอย่างแห่งการทดสอบพระบุตรของ      
พระเจา้”[292] 

โดยทัว่ไปแลว้มีการทึกทกัเอาวา่พระเยซูอยูต่ามล าพงัระหวา่ง 40 วนัของพระองคใ์นถ่ินทุรกนัดาร โดยหลกั
แลว้เพราะวา่ไม่มีการอา้งอิงถึงคนอ่ืนท่ีอยูก่บัพระองค ์ มาร์ติน ลูเธอร์เขียนดงัต่อไปน้ี:    

“เอวาเขา้ไปสู่ปัญหาเม่ือเธอเดินในสวนตามล าพงั ขา้พเจา้มีการทดลองท่ีแยท่ี่สุดเม่ือขา้พเจา้อยูต่าม
ล าพงั’”[293] 

ลูกาบนัทึกการทดลองสามอย่างท่ีมทัธิวบนัทึก  แต่ท่านกลบัล าดบัของเหตุการณ์ท่ีสองและท่ีสาม  เป็นท่ี
ชัดเจนว่าลูกาเรียงล าดับใหม่เพื่อจะเน้นถึงชัยชนะของพระเยซูในเยรูซาเล็ม  ลูกามองว่าเยรูซาเล็มเป็น
ศูนยก์ลางท่ีพระเยซูเคล่ือนไปสู่ในพระกิตติคุณน้ี และศูนยก์ลางจากท่ีซ่ึงข่าวประเสริฐกระจายไปยงัท่ีสุด
ปลายของแผน่ดินโลกในกิจการของอคัรทูต (กจ. 1:8) ในอีกดา้นหน่ึง มทัธิวสรุปการบนัทึกของท่านถึงการ
ทดลองดว้ยการอา้งอิงถึงราชอาณาจกัรซ่ึงเป็นความสนใจท่ีเฉพาะของท่าน   การเรียบเรียงเน้ือหาใหม่น้ี
อธิบายถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่บางคร้ังผูเ้ขียนพระกิตติคุณเปล่ียนล าดบัของเหตุการณ์ในการบนัทึกของพวกเขา
เพื่อจะเนน้ถึงประเด็นท่ีเจาะจงในความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละข่าวสารของพวกเขา   
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อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่เน่ืองจากวา่ลูกาเนน้ถึงความเป็นมนุษยข์องพระเยซู ท่านก็น าเสนอการทดลองต่างเ
เพื่อว่าส่ิงเหล่านั้นสอดคล้องกบัธรรมชาติของมนุษย์คือร่างกาย จิตใจและวิญญาณ    [294] การทดลอง
เหล่าน้ีกระทบพระเยซูอยา่งเป็นส่วนตวั ทางสังคมและฝ่ายวญิญาณ [295] 

“การทดลองต่างเท่ีมนุษยจ์  าตอ้งเผชิญในชีวิตก็เป็นท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนท่ีน่ี  ในวยัหนุ่มมนัคือ
ตณัหาของเน้ือหนงั ในวยัผูใ้หญ่มนัคือตณัหาของตาเพื่อจะครอบครองและช่ืนชม ในวยัชรามนัคือ
ความหยิง่ของชีวติ” [296] 

ผูอ่้านชาวกรีกมีความสนใจในแนวคิดของพระบุตรของพระเจา้ท่ีปรากฏอย่างชัดแจง้ในการทดลองสอง
อยา่ง  พวกเขามีความสนใจในการอศัจรรยอี์กดว้ยซ่ึงปรากฏในหน่ึงหรือไม่ก็สองจากทั้งหมด และซาตาน   
ผูป้รากฎในการทดลองทั้งสาม     

4:1-2          การอา้งอิงถึงพระเยซูท่ี “เต็มเป่ียมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” เช่ือมโยงเหตุการณ์น้ีกบัการรับ  
บพัติศมาของพระเยซู (3:22) ดูเหมือนจะเป็นการเปรียบเทียบท่ีจงใจระหวา่งอิสราเอลใน
ฐานะบุตรของพระเจา้ (อพย.  4:22-23; ฮชย. 11:1) และพระเยซูในฐานะพระบุตรของ  
พระเจา้ ในเร่ืองราวน้ี บุตรทั้งสองประสบกบัการทดลองในถ่ินทุรกนัดารเป็นระยะเวลา
ของ 40 คืออิสราเอลเป็นเวลา 40 ปีและพระเยซูเป็นเวลา 40 วนั (เปรียบเทียบ ปฐก. 7:4; 
อพย. 24:18; 1 พกษ. 19:8; ยนา. 3:4; มก. 1:13) บางทีพระเจา้ถือระยะของ “วนั” วา่เป็นของ
คู่กนัท่ีเหมาะสมส าหรับคนหน่ึงท่ีเปรียบเทียบกบั “ปี” ส าหรับชนชาติ[297] โมเสสอยู่ใน
ถ่ินทุรกนัดารเป็นเวลา 40 วนัโดยปราศจากอาหารอีกด้วย   (ฉธบ. 9:9) อิสราเอลได้
ลม้เหลวแต่พระเยซูประสบความส าเร็จ  พระวิญญาณของพระเจา้ “ได้น า” บุตรทั้งสอง 
“เขา้...ไปในถ่ินทุรกนัดาร” (เปรียบเทียบ ฉธบ. 8:2) พระเจา้ไดท้ดสอบอิสราเอลท่ีนัน่และ
พระเจา้ไดอ้นุญาตให้มารท่ีจะทดสอบพระเยซูท่ีนัน่ จงสังเกตวา่การทดลองอยูถึ่ง 40 วนั
ไม่ใช่แค่วนัเดียว ณ ตอนปลายของ 40 วนั 

ซาตานทดลองใหผู้ค้นท่ีจะหนัไปจากน ้าพระทยัของพระเจา้ แต่พระเจา้ไม่เคยท าส่ิงน้ี (ยก. 
1:13) ผูค้นทดลองพระเจา้โดยการท าการเรียกร้องท่ีไม่มีเหตุผลต่อพระองค ์ (กดว. 14:22; 
ฉธบ. 6:16; สดด. 106:14) พระเจา้ทดสอบแต่ไม่ทดลองผูค้น (อพย. 16:4; 20:20; ฉธบ. 8:2; 
13:1-3; วนฉ. 2:22; 3:4; 2 พศด. 32:31) สามประเภททั้งหมดของการทดสอบเกิดข้ึนในการ
ทดลองของอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารและในการทดลองของพระเยซูท่ีน่ี [298] 

พระเยซูพิสูจน์ว่าเป็นท่ีพอพระทยัแด่พระเจา้อย่างเต็มท่ีในการทดลองของพระองค์ แต่
ซาตานไม่เป็นท่ีพอใจแด่พระองค์  พระเยซูท่ีเต็มเป่ียมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เขา้ขา้ง
พระเจา้ในขณะท่ีซาตานท่ีไม่เต็มเป่ียมดว้ยพระวิญญาณก็ต่อตา้นพระองค์[299] พระเยซู
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ทรงหิวทางกายภาพแต่พระองค์ทรงเต็มเป่ียมดว้ยพระวิญญาณ  ดงันั้นความส าคญัของ  
การควบคุมของพระวิญญาณก็ชัดเจนในพระคัมภีร์ตอนน้ีอย่างเช่นความส าคัญของ
ความคุ้นเคยกับและความจงรักภักดีต่อพระคัมภีร์  พระเยซูได้อดอาหาร (มธ.  4:2; 
เปรียบเทียบ อพย. 34:28; ฉธบ. 9:9) เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูประสบกบัการทดลองตลอด 
40 วันแต่สามเหตุการณ์ท่ีลูกาบันทึกได้เกิดข้ึน ณ ตอนปลายของระยะเวลานั้ น 
(เปรียบเทียบ มก. 1:13) 

4:3-4          การทดสอบทั้งสามท่ีถูกบนัทึกไวก้็ล่อลวงให้พระเยซูท่ีจะละทิ้งการพึ่ งพาท่ีพระเจ้าของ  
พระองค ์การทดสอบแรกเป็นการทดลองท่ีจะ ท าให้ ตนเอง พ่ึงพอใจ แต่ไม่ใช่โดยการท า
บางส่ิงท่ีชัว่ร้าย เน่ืองจากวา่การกินนั้นจ าเป็น  มารโจมตีพระเยซูท่ี (และเม่ือ) พระองคถู์ก
ท าลายไดง่้ายเน่ืองจากวา่ตอนนั้น (หลงัจาก 40 วนั) พระองค์ทรง “หิว”  ท่ีจะมีชีวิตอยูใ่น
ถ่ินทุรกนัดารต่อไปนั้นพระเยซูและคนอิสราเอลท่ีมาก่อนพระองคจ์  าตอ้งเช่ือวา่พระวจนะ
ของพระเจา้นั้นเช่ือถือได ้(ฉธบ.8:3) พระเจา้ไดเ้ปิดเผยแผนการส าหรับทั้งสองท่ีท าให้พวก
เขาแน่ใจวา่พวกเขาจะไม่ตายในถ่ินทุรกนัดาร  ซาตานทึกทกัเอาวา่พระเยซูทรงเป็น “พระ
บุตรของพระเจา้” อยา่งท่ีชดัเจนอยา่งเง่ือนไขชั้นแรกในตวับทกรีก  (ขอ้ 3; เปรียบเทียบ 
3:22) ช่ือเรียกน้ีโดยปราศจากค าน าหน้านามเฉพาะท่ีน าหน้าอย่างเช่นท่ีน่ีก็เน้นถึง
ความสัมพนัธ์ของพระเยซูกบัพระเจา้ไม่ใช่ต าแหน่งแห่งพระเมสสิยาห์ของพระองค[์300] 

“มารแนะน าว่าความเป็นบุตรคือสิทธิพิเศษท่ีจะถูกใช้ประโยชน์  พระเยซูถูก
ทดลองท่ีจะจดัการเร่ืองราวของพระองค์เองและจดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นของ
พระองคเ์องแทนท่ีจะไดรั้บการบ ารุงเล้ียงในการพึ่งพาแบบบุตรท่ีพระเจา้” [301] 

สวสัดิภาพของมนุษยไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอาหารหรือแมก้ระทัง่การจดัเตรียมทางกายภาพเป็น
หลกั  มนัข้ึนอยู่กบัการเช่ือฟังน ้ าพระทยัของพระเจา้เป็นหลกัแมว้่านัน่อาจหมายถึงภาวะ
ขาดทางกายภาพ  โดยการประยุกต์ใช้พระคมัภีร์ตอนน้ีกบัพระองค์เอง พระเยซูก็ท  าให้
พระองคอ์ยูใ่นประเภทของ “มนุษย”์ (ค ากรีก อันโธรพอส) แทจ้ริง  ลูกามีความสนใจท่ี
พิเศษในการทดสอบความเป็นมนุษย์ของพระเยซูและท่านน าเสนอพระเยซูในฐานะ
แบบอยา่งส าหรับคริสเตียนท่ีจะท าตาม   

“น่ีเป็นค าแรกท่ีถูกบนัทึกไวอ้ย่างท่ีถูกกล่าวโดยพระคริสต์หลงัจากการสถาปนา
ของพระองค์ในต าแหน่งแห่งการเผยพระวจนะของพระองค์ และมนัเป็นการ
อา้งอิงท่ีมาจากพนัธสัญญาเดิม  พระวจนะของพระเจา้เป็น ดาบ ของเราและความ
เช่ือในพระวจนะนั้นเป็น โล่ ของเรา ดงันั้นเราควร มีอานุภาพในพระคัมภีร์” [302] 
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4:5-8          มารน าพระเยซูข้ึนไปท่ีภูเขาอีกดว้ย (มธ. 4:8; เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:49; 34:1-3) เป็นท่ีชดัเจนวา่
มนัแสดง “ราชอาณาจกัรต่างเ” แก่พระเยซูในนิมิตเน่ืองจากว่าพระองค์เห็นส่ิงเหล่านั้น 
ทั้งหมด “ภายในพริบตาเดียว (ทนัที)”  น่ีเป็นการทดลองท่ีจะ ยกย่อง ตนเอง โดยเน้ือแท้
แลว้ ซาตานขอใหพ้ระเยซูท่ีจะปฏิเสธอตัลกัษณ์ของพระองคใ์นฐานะพระบุตรของพระเจา้
และท่ีจะกลายมาเป็น “บุตรซาตาน” [303] ตามน ้ าพระทยัของพระเจ้านั้น พระเยซูไม่
สามารถเข้าไปสู่พระสิริของพระองค์โดยปราศจากการทนทุกข์ก่อนได้ (24:26) การ
ตอบสนองของพระเยซูเป็นการตอบสนองของมนุษยท่ี์สมบูรณ์  อาดัมคนสุดทา้ย (รม. 
5:19) พระองคน์มสัการและปรนนิบติัพระเจา้เท่านั้น (ฉธบ. 6:13) 

“มนัเป็นไปได้… ว่าการนมสัการซาตานท่ีซ่ึงพระเยซูถูกล่อลวงสู่นั้นเป็นการ
ทดลองท่ีจะติดตามงานของพระองคใ์นแนวทางของโลก … ท่ีจะรับเอาพระสิริ
เพื่อพระองค์เองในโลกโดยการประนีประนอมกบัอ านาจต่างเท่ีควบคุมมนั… 
และท่ีจะเป็นหน้ีซาตานในท่าทางท่ีคนท่ีประสบความส าเร็จทุกคนของโลกเป็น” 
[304] 

4:9-12        ถดัไปซาตานทดลองพระเยซูท่ีจะ ถวายเกียรติ พระองคเ์อง  พระเยซูปฏิเสธท่ีจะท าซ ้ าบาปของ
อิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารแห่งการทดสอบพระเจา้โดยการบงัคบัพระหัตถ์ของพระองค ์   
ชาวอิสราเอลเคยสงสัยว่าพระเจา้ยงัอยู่กบัพวกเขาหรือไม่ (อพย. 17:7) ในอีกดา้นหน่ึง   
พระเยซูอุทิศพระองคเ์องต่อการท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ในเวลาของพระเจา้ ซาตาน
อา้งสดุดี 91:11-12 และพระเยซูตอบสนองดว้ยเฉลยธรรมบญัญติั 6:16 ขอ้พระคมัภีร์จาก
เฉลยธรรมบญัญติัประยกุตใ์ชก้บัซาตานเช่นเดียวกบัพระเยซู  

“… คนท่ีสัตยซ่ื์อไม่ไดแ้สวงหาท่ีจะสั่งการพระเจา้ถึงการท่ีพระองค์ตอ้งแสดง 
ออกถึงความจงรักภกัดีแห่งพนัธสัญญาของพระองค์และบรรลุพระสัญญาต่างเ
ของพระองค ์ นัน่จะเป็นการทดสอบพระเจา้และความลม้เหลวท่ีจะเช่ือวา่พระเจา้
จะประสบความส าเร็จโดยพระบุตรของพระองค”์[305] 

“… มนัไม่เคยถูกต้องท่ีจะท าส่ิงใดก็ตามในการท่ีจะเห็นว่าพระเจ้าจะรักษา        
พระวจนะของพระองคห์รือไม่”[306] 

“ใจความส าคญัหลกัของการทดลองน้ีคือการเผชิญหนา้กบัความตายในเยรูซาเล็ม    
การทดลองน้ีครอบครองต าแหน่งท่ีสามอนัเป็นจุดสุดยอดเพราะวา่การเผชิญหน้า
กบัความตายในเยรูซาเล็มแสดงถึงจุดสูงสุดของพนัธกิจของพระเยซู (ลก. 9:51; 
13:32-33)”[307] 
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“ซาตานสงสัยความรักของพระบิดาเม่ือมนัทดลองพระเยซูท่ีจะเปล่ียนก้อนหิน
เป็นขนมปัง  มนัสงสัยความหวงัของพระองคเ์ม่ือมนัน าเสนอราชอาณาจกัรต่างเ
ในดา้นน้ีของกางเขนแก่พระเยซู (ดู ฮบ. 12:1-3) ซาตานสงสัยความสัตยซ่ื์อของ
พระบิดาเม่ือมนัขอให้พระเยซูท่ีจะกระโดดจากพระวิหารและพิสูจน์ว่าพระบิดา 
จะรักษาพระสัญญาของพระองค์  (สดด. 91:11-12) ดงันั้นศตัรูโจมตีคุณความดี
พื้นฐานทั้งสามอยา่งของชีวติคริสเตียน ความเช่ือ ความหวงัและความรัก”[308] 

จงสังเกตอีกด้วยถึงความเหมือนกันระหว่างการทดลองอาดัมคนแรกของซาตานและ     
การทดลองอาดมัคนท่ีสอง (พระคริสต)์ ของมนั  อาดมัคนแรกไดล้ม้เหลวในสวนและน า
บาปและความตายมายงัมนุษย ์ อาดมัคนท่ีสองประสบความส าเร็จในถ่ินทุรกนัดารและน า
การยกโทษและชีวติมายงัมนุษยชาติ    

  
อาดัมคนแรก 

  
อาดัมคนทีส่อง 

  
ความเย้ายวน 

“ตน้ไมน้ั้นดีน่ากิน” (ปฐก. 3:6) “จงสั่งกอ้นหินน้ีใหก้ลายเป็น
ขนมปัง” (ลก. 4:3) 

“ตณัหาของเน้ือ
หนงั” (1 ยน. 2:16) 

“น่าดู” (ปฐก. 3:6) “มนั (ซาตาน)... ส าแดง
ราชอาณาจกัรต่างเ ทัว่พิภพให้
พระองค ์(พระเยซู) เห็น”    
(ลก. 4:5) 

“ตณัหาของตา”    
(1 ยน.2:16) 

“เป็นตน้ไมน่้าปรารถนาท่ีท าใหเ้กิดปัญญา”  (ปฐก. 
3:6) 

“จงกระโจนลงไปจากท่ีน่ี” 
(ลก. 4:9) 

“ความทะนงในลาภ
ยศ” (1 ยน. 2:6) 

  

4:13           มาร “ละ” พระเยซูไปอย่างชั่วคราวเท่านั้น มนัด าเนินการท่ีจะทดลองพระองค์ในภายหลัง  
อยา่งไรก็ตาม ลูกาถือวา่ชยัชนะของพระเยซูท่ีน่ีนั้นส าคญั  การขาดการอา้งอิงของท่านถึง
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ตอนนั้นพวกทูตสวรรคไ์ดป้รนนิบติัพระเยซู (มธ. 4:11; มก. 1:13) ก็เสริม 
ชยัชนะส่วนตวัของพระเยซูเหนือซาตาน 

“โมเสสได้อดอาหารในช่วงกลาง เอลียาห์ ณ ตอนปลาย พระเยซู ณ การเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจของ
พระองค์  โมเสสได้อดอาหารต่อพระพกัตร์พระเจา้ เอลียาห์ตามล าพงั พระเยซูถูกโจมตีโดยมาร  
โมเสสได้ถูกเรียกให้ข้ึนไปโดยพระเจ้า เอลียาห์ได้ออกไปด้วยความขมข่ืนแห่งวิญญาณของ       
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ท่านเอง พระเยซูไดถู้กผลกัดนัโดยพระวิญญาณ  โมเสสไดล้ม้เหลวหลงัจากการอดอาหารส่ีสิบวนั
เม่ือท่านไดทิ้้งแผน่จารึกแห่งธรรมบญัญติัไปจากท่านดว้ยความเดือดดาล เอลียาห์ไดล้ม้เหลวก่อน
การอดอาหารส่ีสิบวนัของท่าน  พระเยซูไดถู้กโจมตีเป็นเวลาส่ีสิบวนัและทนต่อการทดลอง  โมเสส
ไดโ้กรธต่ออิสราเอล เอลียาห์ไดส้ิ้นหวงักบัอิสราเอล พระเยซูไดพ้ิชิตเพื่ออิสราเอล”[309] 

IV.    พนัธกจิของพระเยซูในและรอบ ๆกาลลิ ี 4:14-9:50   

ลูกาเร่ิมตน้การบนัทึกของท่านถึงพนัธกิจต่อสาธารณะของพระเยซูดว้ยการกลบัไปยงักาลิลีของพระองค์
หลงัจากการทดลองของพระองค์  ส่วนน้ีของพระกิตติคุณของท่านจบลงด้วยการตดัสินใจของพระเยซู        
ท่ีจะละกาลิลีไปเพื่อเยรูซาเล็มและกางเขน  (9:51)  ลูกาไม่ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธกิจในกาลิลีของ         
พระเยซูมากเท่ากบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์คนอ่ืนเ (เปรียบเทียบ มธ. 4:12-16:12; มก. 1:14-8:26) 
ตรงกนัข้ามท่านเลือกท่ีจะเน้นถึงพนัธกิจของพระเยซูขณะท่ีพระองค์เดินทางจากกาลิลีไปยงัเยรูซาเล็ม  
(9:51-19:27) ซ่ึงผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์คนอ่ืนเไม่ไดเ้นน้อยา่งมาก   

ช่ือ “กาลิลี” มาจากค าฮีบรู กาลิล ซ่ึงหมายถึง “วงกลม”  เป็นท่ีชดัเจนวา่มนัถูกเรียกอยา่งนั้นเพราะวา่ดั้งเดิม
แลว้นั้นชนชาติท่ีไม่ใช่ชนชาติยวิไดล้อ้มรอบบริเวณนั้น [310] 

ก.     พนัธกจิการสอนของพระเยซู  4:14-5:11  

ส่วนน้ีของพระกิตติคุณท่ีสามบันทึกการเทศนาเร่ิมแรกบางอย่างของพระเยซูและการตอบสนองท่ี
หลากหลายต่อมัน  เน้ือหาส่วนมากปรากฏในลูกาเท่านั้น เหตุการณ์ต่างเของพระเยซูท่ีกระท าการท่ี   
ยิ่งใหญ่ต่างเก็ถูกท าให้กระจายไป อย่างเช่นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเ ลูกาก็เน้นถึงข่าวสารท่ีส าคญั         
ท่ีพระเยซูป่าวประกาศ  กรีนเห็น  4:14-15 และ 4:42:44 วา่เป็นการจดัตั้ง การผนวก รอบเ 4:16-41.[311] 

1.     บทน าสู่พนัธกจิในกาลลิีของพระเยซู  4:14-15  (เปรียบเทยีบ มธ. 4:17; มก. 1:14-15) 

อีกคร้ังหน่ึงลูกาดึงความสนใจของผูอ่้านของท่านไปท่ีขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ   
พระวญิญาณบริสุทธ์ิขณะท่ีพระองคเ์ร่ิมตน้พนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:35; 3:22; 4:1) 
“พระวิญญาณ” ให้อ านาจและท าให้พระเยซูสามารถในถอ้ยค าและการกระท าของพระองค ์ ลูกาจะเน้นถึง
พนัธกิจการสอนของพระองค์  ลูกาให้เหตุผลว่าความส าเร็จของพระเยซูเป็นของการปรับตวัของพระองค ์
เขา้กบัพระวิญญาณไม่ใช่ความเป็นพระเจา้ท่ีเป็นเน้ือแทข้องพระองค์  ดงันั้น พระเยซูเป็นตน้แบบท่ีผูเ้ช่ือ  
ทุกคนสามารถและควรเอาอยา่ง  ลูกาด าเนินการท่ีจะเนน้ถึงพนัธกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในกิจการของ
อคัรทูตต่อไป    
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ทุกคนท่ีมีการติดต่อกบัพระเยซูก็ “สรรเสริญ” พระองคไ์ม่ใช่แค่พวกยิว  น่ีเป็นการตอบสนองอนัเป็นท่ีนิยม
เร่ิมแรกต่อพระองค ์และมนัเป็นการตอบสนองเร่ิมแรกตามปกติท่ีผูเ้ช่ืออนัมีพระวญิญาณน าพาประสบ   

“แรกสุดข่าวลือ [ค ากรีก เฟเม] เก่ียวกบัพระองคเ์ร่ิมตน้ท่ีจะกระจายไปทุกเท่ี ในเวลาเล็กนอ้ยนั้น
ข่าวลือก็กลายมาเป็นเสียงครึกโครม [ค ากรีก เอคคอส] ชนบททั้งหมดถูกกระตุน้ และสุดทา้ยส่ิงนั้น
ก็เฉลียวฉลาด มนักลายมาเป็นโลกอส คือถอ้ยค า ซ่ึงเป็นข่าวสารท่ีโดดเด่น”[312] 

2.     การสอนของพระเยซูในนาซาเร็ธ  4:16-30   

ในความตรงกนัขา้มกบัคนส่วนใหญ่ พลเมืองของบา้นเกิดของพระเยซูไม่ไดส้รรเสริญพระองค ์เม่ือพระเยซู
เร่ิมตน้ท่ีจะกล่าวถึงพระเจา้ท่ีหยิบยื่นความรอดแก่พวกต่างชาติซ่ึงเป็นความสนใจท่ีพิเศษของลูกา พวกยิวท่ี
นัน่ก็ต่อตา้นพระองค์อย่างรุนแรง  บางทีลูกาหมายถึงให้เหตุการณ์น้ีท่ีจะเป็นตวัแทนของกรณีดั้งเดิมของ 
การปฏิเสธท่ีซ่ึงนาซาเร็ธเป็นสัญลกัษณ์ของอิสราเอลทั้งหมด [313] ถา้เป็นเช่นนั้น น่ีเป็นอีกเหตุการณ์หน่ึง
ของนามนยั  ท่านอาจตั้งใจอีกวา่มนักลายมาเป็นแบบฉบบัส าหรับพนัธกิจของคริสตจกัรเช่นเดียวกบัส าหรับ
พนัธกิจของพระเยซู[314] 

นกัศึกษาหลายคนแห่งพระกิตติคุณสัมพนัธ์ถือว่าส่วนน้ีเป็นส่ิงท่ีคลา้ยกนักบัมทัธิว 13:53-58 และ 6:1-6 
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างการบนัทึกของลูกาและการบนัทึกในมทัธิวและมาระโกดูเหมือน         
ท่ีจะบ่งช้ีถึงเหตุการณ์ท่ีแยกกนัสองเหตุการณ์  บางทีเหตุการณ์ของลูกาเกิดข้ึนเร่ิมแรกในพนัธกิจในกาลิลี
ของพระเยซู  ส่วนเหตุการณ์ท่ีมทัธิวและมาระโกบนัทึกเกิดข้ึนในภายหลงั 

4:16-17      ลูกาย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านวา่พระเยซู “ไดเ้ติบโตข้ึน” ใน “เมืองนาซาเร็ธ” ท่ีท่ีเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน 

“มันค่อนข้างผิดท่ีจะคิดเก่ียวกับพระเยซูว่าได้ถูกเล้ียงดูมาในสถานท่ีซึมเซา  
พระองค์ไดถู้กเล้ียงดูมาในสายตาของประวติัศาสตร์และดว้ยการจราจรของโลก  
ท่ีเกือบอยูท่ี่ประตูของมนั”[315] 

ลูกาดึงความสนใจไปยงัความศรัทธาในศาสนาของพระเยซูอีกดว้ยโดยการบนัทึกนิสัย
ตามปกติของพระองค์แห่งการเขา้ร่วมการประชุมท่ีธรรมศาลาท่ีท่ีเป็นไปได้ว่าพระองค ์  
ทั้งนมสัการ และสอน บางทีพระเยซูเขา้ร่วมธรรมศาลาท่ีนายร้อยชาวโรมนัผูซ่ึ้งคนใชอ้นั
เป็นท่ีรักของเขาท่ีพระเยซูไดรั้กษาในภายหลงันั้นไดส้ร้างเพื่อพวกยิวแห่งคาเปอรนาอุม 
(เปรียบเทียบ 7:2-10) 

“มนัเป็นธรรมเนียมขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราท่ีจะเขา้ร่วมการนมสัการในท่ี
สาธารณะซ่ึงเป็นธรรมเนียมท่ีบรรดาผูติ้ดตามของพระองค์ควรเลียนแบบในทุก
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วนัน้ี (ฮบ. 10:24-25) พระองคอ์าจใหเ้หตุผลวา่ ‘ระบบศาสนา’ นั้นเส่ือมทรามหรือ
ท่ีว่าพระองค์ไม่ตอ้งการค าสั่งแต่ตรงกนัขา้มพระองคท์รงเดินทางในวนัสะบาโต
ไปยงัสถานท่ีอธิษฐาน”[316] 

“ตั้งแต่การเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สร้าง
นิสัยแห่งการเข้าร่วมการนมสัการในธรรมศาลา (ลก. 4:16) และพระองค์
ด าเนินการปฏิบติันั้นจนถึงบั้นปลายแห่งชีวิตในโลกของพระองค ์แบบอย่างของ
พระองค์กล่าวต่อบุคคลต่างเท่ีแก้ตวัพวกเขาเองจากการเข้าร่วมการนมสัการ
ร่วมกนัเพราะวา่พวกเขา ‘ไม่ไดรั้บส่ิงใดจากการประชุม’   ผูป้กป้องการนมสัการ
ในท่ีสาธารณะคนใดก็ตามไม่ควรพยายามท่ีสร้างกรณีของเขาบนพื้นฐานของ
ความสามารถของนกัเทศน์  เรานมสัการเพื่อจะพบปะกบัพระเจา้” [317] 

หน่ึงในนายธรรมศาลา (ไยรัสใช่ไหม? เปรียบเทียบ  มก. 5:22; ลก. 8:41) อาจไดข้อให้  
พระเยซูท่ีจะอ่านพระคมัภีร์เน่ืองจากวา่พระเยซูเป็นอาจารยอ์นัเป็นท่ีนิยม  ตามธรรมเนียม
แล้ว อาจารยช์าวยิว “ยืนข้ึนเพื่อจะอ่าน” พระคมัภีร์ด้วยการนับถือท่ีมีต่อพระคมัภีร์และ
จากนั้น “นัง่ลง” เพื่อจะอธิบายพระคมัภีร์ [318] ไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนว่าใครคนหน่ึงได้
ขอให้พระองค์ท่ีจะอ่านตอนท่ีเฉพาะน้ีหรือพระองค์เลือกท่ีจะอ่านหรือไม่  แต่บริบท      
ช่ืนชอบทางเลือกท่ีสองโดยการเนน้ถึงการริเร่ิมของพระเยซู   

4:18-19      ตอนท่ีพระเยซูอ่านคืออิสยาห์ 61:1-2ก (เปรียบเทียบ อสย. 58:6) ตอนน้ีพยากรณ์ถึงภารกิจของ
พระเมสสิยาห์  มนัเหมาะสมท่ีพระเยซูควรได้อ่านมนั ณ การเร่ิมต้นแห่งพนัธกิจของ
พระองค์และท่ีว่าลูกาควรได้บนัทึกมนัไวท่ี้น่ี  ในฐานะผูรั้บใช้ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึง
บริบทของตอนพระคมัภีร์จากอิสยาห์สนับสนุนนั้น พระเมสิสยาห์จะมี “พระวิญญาณ” 
พระองคจ์ะเป็นผูน้ าข่าวดีอีกดว้ย (1:19; เปรียบเทียบ ฉธบ. 18:18; อสย. 40:9; 41:27; 52:7) 
ลูกาเนน้ถึงพนัธกิจการเผยพระวจนะแห่งการป่าวประกาศของพระเยซู  (ขอ้ 24; 7:16, 39; 
9:8, 19; 13:33; 24:19) ยิ่งกวา่นั้น พระเมสสิยาห์จะน า “การปลดปล่อย” ไปยงัผูถู้กกดข่ี 
(เปรียบเทียบ 7:22) 

คน “ยากจน” ผูซ่ึ้งพระองค์ได้ถูกส่งไปหาก็ไม่ใช่ยากจนทางเศรษฐกิจหรือยากจนฝ่าย
วิญญาณเท่านั้น แต่เป็นผูค้นแห่งสถานะท่ีต ่าตอ้ยในสังคมอีกด้วย “ส าหรับบรรดาผูถู้ก   
กนัออกไปตามมาตรฐานตามปกติแห่งเกียรติสถานะในโลกเมดิเตอร์เรเนียน” [319] ใน
ท านองเดียวกนั คน “ตาบอด” อา้งอิงถึงบรรดาผูท่ี้จ  าเป็นท่ีจะไดรั้บความรอดและประสบ
กบัความรอด 
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การอา้งอิงถึง “ปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผูเ้ป็นเจา้” เป็นการพาดพิงถึง ปีแห่ง
อิสรภาพ เม่ือคนท่ีเป็นทาสทั้งหมดในอิสราเอลไดรั้บเสรีภาพของพวกเขา (ลนต. 25) มนัช้ี
ไปยงัอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ แต่โดยทัว่ไปมากกว่า และรวมถึงความโปรดปราน  
ของพระเจา้เหนือคนต่างชาติเช่นเดียวกบัเหนืออิสราเอลในระดบัชาติ   

พระเยซูหยุดอ่านก่อนพระองค์อ่านถอ้ยค า “วนัแห่งการแกแ้คน้ของพระเจา้” ในอิสยาห์  
61:2ข  น่ีเป็นการอา้งอิงถึงความล าบากใหญ่ท่ามกลางการพิพากษาอ่ืนเ  การละเวน้นั้น
เน้นถึงธรรมชาติ ท่ีมีพระคุณ แห่งพนัธกิจของพระเมสสิยาห์ในตอนนั้นเม่ือเปรียบเทียบ 
กบัคุณลักษณะท่ีเป็น การพิพากษา ของมนัในอนาคต[320] นักเขียนคนหน่ึงลงรายช่ือ         
พระคมัภีร์หลายตอนนอกเหนือไปจาก 61:1-2 วา่มีค าพยากรณ์ต่างเพร้อมกบัความส าเร็จ 
ท่ีใกลข้ึ้นของบางขอ้ความและความส าเร็จท่ีไกลของขอ้ความอ่ืนเ[321] 

4:20           บางทีลูกาบรรยายเหตุการณ์เหล่าน้ีทีละขั้นเพราะวา่ผูอ่้านชาวต่างชาติของท่านคงไม่คุน้เคยกบั
การนมสัการในธรรมศาลา  การอธิบายของท่านเน้นถึงความรู้สึกของการคาดหวงัใน
เร่ืองราวนั้นอีกดว้ย ผูค้นท่ีอยู่ท่ีนั่นก็ต่ืนตวัและคาดหวงัซ่ึงรอคอยท่ีจะฟังขอ้คิดเห็นของ
พระเยซูเก่ียวกบัพระคมัภีร์ตอนนั้น  

4:21           เม่ือพระองคป์ระกาศความส าเร็จของพระคมัภีร์ตอนน้ี พระเยซูก็เปิดเผยวา่ พระองค์เอง ทรงเป็น
พระเมสสิยาห์ท่ีถูกท านายไวแ้ละท่ีว่าเวลาแห่งการช่วยกูท่ี้มีพระคุณของพระเจา้ไดม้าถึง
แล้ว[322] น่ีเป็นหน่ึงในสองเหตุการณ์ท่ีซ่ึงลูกาบันทึกความส าเร็จของพระคมัภีร์โดย    
พระเมสสิยาห์อีกเหตุการณ์หน่ึงอยู่ใน 24:44 เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึน ณ ตอนเร่ิมตน้และ  
ณ ตอนปลายแห่งพนัธกิจของพระเยซู  เหตุการณ์เหล่านั้นจดัตั้ง ภาคผนวก ท่ีบ่งบอกว่า
พนัธกิจทั้ งหมดของพระเยซูเป็นความส าเร็จแห่งค าพยากรณ์เก่ียวกับพระเมสสิยาห์       
พระเยซูเร่ิมต้นประกาศข่าวประเสริฐท่ีท าให้คนยากจน (คนท่ีเป็นส่วนเกิน) มั่งมี 
ปลดปล่อยคนท่ีถูกผูกมดั ให้ความกระจ่างแก่คนตาบอดฝ่ายวิญญาณและให้เสรีภาพ       
แก่คนท่ีถูกกดข่ี พระองค์ประกาศวา่แผน่ดินของพระเจา้มาใกลแ้ลว้อีกดว้ย  (เปรียบเทียบ 
มธ. 4:17; มก. 1:15) 

4:22           “ถอ้ยค า” เหล่าน้ีเก่ียวกบัพระคุณของพระเจา้ (เปรียบเทียบ กจ. 14:3; 20:24) กระตุน้การ
ตอบสนองเชิงบวกจากผูฟั้งของพระเยซูและท าให้พวกเขาประหลาดใจ (ค ากรีก เอทเธา
มาดซอน) พวกเขายินดีท่ีจะไดฟั้งส่ิงเหล่านี ้อยา่งไรก็ตาม พวกเขาคดัคา้นต่อการอา้งของ
พระเยซูถึงการเป็นพระเมสสิยาห์  พวกเขาไม่เขา้ใจวา่ พระองค์ สามารถเป็นพระเมสสิยาห์
ได้อย่างไรเน่ืองจากว่าพระองค์ได้เติบโตข้ึนพร้อมกับพวกเขาและดูเหมือนคล้ายกับ     
พวกเขามาก     
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4:23           เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไดรั้บใชใ้นคาเปอรนาอุมก่อนเหตุการณ์น้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 14-15) การ
บนัทึกเก่ียวกบัพระเยซูในเมืองนาซาเร็ธในมทัธิว 13:53-58 และมาระโก 6:1-6 ตามหลงั
เหตุการณ์ต่างเของการท าอศัจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ในเมืองคาเปอรนาอุมอีกด้วย  
(มธ. 4:13; มก. 1:21-28).[323] ส่ิงน้ีไดโ้นม้นา้วนกัตีความบางคนท่ีจะถือวา่ตอนน้ีในลูกา
เหมือนกบัตอนอ่ืนเในมทัธิวและมาระโก แต่บางทีน่ีไม่ถูกตอ้ง การตดัสินใจของพระเยซู
ท่ีจะยบัย ั้งจากการท าการอศัจรรย์ต่างเในนาซาเร็ธเป็นท่ีชัดเจนว่าได้น าชาวนาซาเร็ธ    
บางคนท่ีจะสงสัยความสามารถของพระองค์ท่ีจะท าส่ิงเหล่านั้นทั้งหมด    ส่ิงน้ีก่อให้เกิด
ความสงสัยต่อไปในความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองคใ์นความคิดของพวกเขา  พวกเขา
คิดว่าถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ จากนั้นพระองค์ควรน าพระพรไปยงันาซาเร็ธ  
และท าหมายส าคญัต่างเท่ีนัน่เช่นกนั   

ทั้ง ณ การเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจของพระเยซูและ ณ ตอนปลายนั้น ผูค้นเยาะเยย้พระเยซูโดย
การเรียกร้องให้พระองค์ท่ีจะช่วยกู้  (“รักษา” “ช่วยให้รอด”) พระองค์เอง (เปรียบเทียบ
23:35; มธ. 27:40; มก. 15:30). 

4:24           ลูกาบนัทึกพระเยซูท่ีกล่าววา่ “เราบอกความจริงแก่พวกท่านวา่” หรือ “เราบอกความจริงกบัท่าน
วา่” หกคร้ัง    (4:24; 12:37; 18:17, 29; 21:32; 23:43).[324] วลีน้ีแนะน าขอ้คิดเห็นท่ีส าคญั
และมีสิทธิอ านาจอยู่เสมออย่างเช่นในพระกิตติคุณเล่มอ่ืนเ  ค ากรีก เดคทอส ท่ีแปลว่า 
“ตอ้นรับ” หรือ “ยอมรับ” เป็นค าเดียวกนัท่ีปรากฏในขอ้ 19  บางทีพระเยซูใชค้  าน้ีในขอ้ 24 
เพื่อจะบ่งช้ีวา่แมว้า่พระเจา้ตอ้งการท่ีจะยอมรับผูค้น พวกเขาก็จะไม่ยอมรับผูเ้ผยพระวจนะ
ผู้ซ่ึงพระองค์ได้ส่งไปเพื่อจะบอกพวกเขาถึงพระคุณของพระองค์ [325] พวกผู้เผย        
พระวจนะไม่ไดรั้บ “การตอ้นรับ” ใน “บา้นเกิด” ของพวกเขา  เพราะว่าผูค้นในบา้นเกิด
แทบจะไม่วางใจในหน่ีงในพวกเขาเองอย่างแทจ้ริงผูล้ะเมืองไป มีช่ือเสียงและจากนั้นก็
กลับบ้าน  ในการกล่าวส่ิงท่ีพระองค์ท า อีกคร้ังหน่ึงพระองค์ก็อ้างอิงถึงการเป็นผูเ้ผย    
พระวจนะ   

“ผูค้นพร้อมอยูเ่สมอท่ีจะเห็นความยิ่งใหญ่ในคนแปลกหนา้มากกว่าในบรรดาผูท่ี้
พวกเขารู้จกัอยา่งดี”[326] 

4:25-27      พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่เอลียาห์และเอลีชาไดไ้ปยงัพวกต่างชาติเพราะวา่พวกยิวปฏิเสธพวกท่าน 
แต่เพราะวา่พระเจา้ “ส่งพวกท่าน” ไปหา “พวกเขา” ท่ีนัน่  พระเจา้ส่งพวกท่านไปยงัเขต
แดนของคนต่างชาติท่ีนัน่แมว้่ามีคนท่ีขดัสนหลายคนในอิสราเอล  น่ีไดเ้กิดข้ึนเพราะว่า
อิสราเอล ณ เวลานั้นอยูใ่นสภาพท่ีเลิกเช่ือ  สามปีคร่ึงเป็นระยะเวลาแห่งการพิพากษาของ
พระเจา้เหนืออิสราเอล (เปรียบเทียบ ดนล. 7:25; 12:7; วว. 11:2-3; 12:6, 14; 13:5) 
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“ระยะเวลาของสามปีคร่ึงคือ 42 เดือนหรือ 1,260 วนัมีเสียงท่ีท่ีเป็นลางร้ายในหู
ของคนอิสราเอลซ่ึงเป็นเวลาของการกันดารอาหารและของช่วงเวลาแห่งการ     
ทิ้งร้างพระวหิารภายใตแ้อนทิโอคสั”[327] 

เหตุผลส าหรับตัวอย่างประกอบสองตัวอย่างก็คือว่าพระเจ้าได้ส่งพระเยซูไปยงัพวก
ต่างชาติเช่นเดียวกบัพวกยิว  ดงันั้นชาวนาซาเร็ธไม่ควรคาดหวงัการปฏิบติัต่อท่ีไดรั้บสิทธิ
พิเศษ  พระเยซูรับใช้พวกยิวก่อนแต่พระองค์ก็รับใช้พวกต่างชาติอีกดว้ย ตวัอย่างเหล่าน้ี  
คงไดห้นุนใจผูอ่้านชาวต่างชาติดั้งเดิมของลูกาเน่ืองจากพวกเขามีภารกิจคลา้ยกนั     

“หมายเหตุน้ี   [เก่ียวกบัพระเยซู] ก็หนกัแน่นเน่ืองดว้ยเหตุผลสองประการ (ก) มนั
เปรียบเทียบยุคปัจจุบนักบัหน่ึงในระยะฝ่ายวิญญาณน้อยท่ีสุดในประวติัศาสตร์
ของอิสราเอล และ (ข) มนับ่งบอกว่าพวกต่างชาติผูไ้ม่ได้เป็นท่ีชอบท่ามกลาง
พวกยวิอยา่งรุนแรงก็ควรค่าแก่พนัธกิจมากกวา่พวกเขา”[328] 

เคนเน็ธ ยาเทสช้ีวา่ลูกาอา้งอิงถึงคนในกองทพัสองคนคือ ณ การเร่ิมตน้และ ณ ตอนปลาย
แห่งพนัธกิจในโลกของพระเยซู  ส่ิงน้ีก็อยูใ่นความสอดคลอ้งกบัความสนใจของลูกาในคน
ในกองทพัและพวกต่างชาติ การอา้งอิงสองอย่างน้ี การอ้างอิงท่ีสองถึงนายร้อยจูเลียส 
(23:47) จดัตั้ง ภาคผนวก รอบเพนัธกิจของพระเยซู  การอา้งอิงเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่า
พระเจา้เขา้ถึงพวกต่างชาติภายในเบ้ืองหลงัทางศาสนาของพวกเขา และการอา้งอิงเหล่านั้น
บ่งบอกวา่ผูอ่้านของลูกาควรท าอยา่งเดียวกนั [329] 

“ท่ีอ่ืนเในพระกิตติคุณท่ีสาม พระเยซูปฏิบติัพนัธกิจของพระองค์ในธรรมศาลา   
…แต่ไม่มีท่ีอ่ืนใดท่ีลูการวมการรายงานเก่ียวกบัเน้ือหาแห่งการสอนของพระองค ์  
ดงันั้นท่ีน่ีเราก็มีตวัอย่างของข่าวสารท่ีพระเยซูป่าวประกาศในธรรมศาลาตลอด
พนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค”์[330] 

4:28-30      พระเยซูยอมให้ฝงูชนขบัไล่พระองคใ์ห้ออกไปจากเมือง และ “ไปยงัหนา้ผาของเนินเขา” (หนา้
ผา) ใกลท่ี้ท่ีนาซาเร็ธตั้งอยู ่ ภายหลงัพระองคย์อมให้ฝงูชนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีจะขบัไล่พระองค์
ให้ออกไปจากเยรูซาเล็มและตรึงพระองคก์บักางเขน  อยา่งไรก็ตาม  น่ีไม่ใช่เวลาส าหรับ
พระองค์ท่ีจะตายและนาซาเร็ธก็ไม่ใช่สถานท่ีนั้น  ลูกาไม่ไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีท่ี
พระองค์หลีกหนีความโกรธของเพื่อนบา้นของพระองค์     เราไม่จ  าเป็นตอ้งทึกทกัเอาว่า
การช่วยกู้ของพระองค์มาทางการกระท าหรือการแทรกแซงท่ีเหนือธรรมชาติบางอย่าง  
อยา่งไรก็ตาม การอธิบายเก่ียวกบัการหลีกหนีของพระองคก์็พรรณนาวา่พระเยซูอยูใ่นการ
ควบคุมสิทธ์ิขาดแห่งสถานการณ์นั้น[331] 
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มีสองรูปแบบของการลงโทษส าหรับความผิดทางศาสนาท่ีปกติในลทัธิยิวแห่งสมยัของ
พระเยซูนอกเหนือไปจากการลงโทษท่ีมาจากพระเจา้โดยตรง  ผูค้นอาจถูกเฆ่ียนดว้ย 39 
คร้ัง (เปรียบเทียบ 2 คร. 11:24) หรือพวกเขาอาจประสบกบัส่ิงท่ีพวกรับบีอา้งอิงถึงวา่เป็น 
“การเฆ่ียนของกบฏ”  มนัเป็นอนัหลงัของสองส่ิงท่ีพระเยซูเกือบประสบท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 
ยน. 8:59; 10:31; กจ. 7:58; 21:31) หากใครก็ตามท่ีถูกจบัไดใ้นการต่อตา้นอยา่งเปิดเผยต่อ
ค าสั่งสอนในเชิงบวกบางอย่างไม่ว่าของธรรมบญัญติัของโมเสสหรือธรรมเนียมของ 
บรรพบุรุษ ผูถื้อรักษาสามารถลงโทษเขาหรือเธอ ณ ท่ีนั่นโดยปราศจากการไต่สวนได ้
[332] 

รูปแบบน้ีของการปฏิเสธท่ีรุนแรงของชาวยิวด าเนินต่อไปและเพิ่มข้ึนตลอดพันธกิจของพระเยซู       
นักเขียนคนหน่ึงอ้างอิงถึงการถูกปฏิเสธของพระเยซู ณ นาซาเร็ธว่าเป็น “การซ้อมใหญ่” ส าหรับการ        
ทนทุกข์ของพระองค์[333] มันส าคัญท่ีว่าการปฏิเสธเร่ิมต้น ณ การเร่ิมต้นแห่งพันธกิจของพระเยซู  
เน่ืองจากการเปิดเผยเก่ียวกบัความปรารถนาของพระเจา้ท่ีจะอวยพรประชากรของพระองค ์ อยา่งเหน็บแนม
แลว้ เม่ือ  พระเยซูประกาศการมาถึงของ “ปี” แห่งความโปรดปรานของพระเจา้ (ขอ้ 19) พระองคไ์ม่ไดรั้บ 
“ความโปรดปราน” จากชาวเมืองของพระองค[์334] 

“ดงันั้นในฉากแรกในเร่ืองราวของภารกิจของพระเยซู พระเยซูประกาศ ‘ถอ้ยค าแห่งพระคุณ’ แต่
เผชิญหนา้กบัการปฏิเสธท่ีรุนแรงซ่ึงพวกผูเ้ผยพระวจนะสามารถคาดหวงัไดใ้นบา้นเกิดของพวกเขา   
ข่าวดีท่ีพระเยซูประกาศก็ถูกบอกเป็นนยัแลว้โดยความขดัแยง้ท่ีจะยืนกรานไปจนถึงตอนปลายของ
กิจการของอคัรทูต”[335] 

“ในหลายเเร่ืองแลว้ การเยี่ยมนาซาเร็ธนั้นเด็ดเด่ียว  โดยการคาดหวงันั้น มนัน าเสนอภาพยอ่ของ
ประวติัศาสตร์ของพระคริสต ์ พระเยซูเสด็จมายงับา้นเมืองของพระองค์ แต่ชาวบา้นชาวเมืองของ
พระองค์ไม่ตอ้นรับพระองค์  คร้ังแรกท่ีพระองค์สอนในธรรมศาลา อย่างเช่นคร้ังแรกท่ีพระองค์
สอนในพระวิหาร พวกเขาก็ขับไล่พระองค์ออกไป  ในโอกาสหน่ึงและอ่ืน เ พวกเขาสงสัย       
สิทธิอ านาจของพระองค ์และพวกเขาขอ “หมายส าคญั”  ในทั้งสองกรณี      อ านาจท่ีซ่ึงพวกเขาได้
ทา้ทายก็ถูกอา้งอยา่งแทจ้ริงโดยพระคริสตแ์ต่การแสดงออกของมนัในท่าทางท่ีพวกเขาคาดหวงัก็
ถูกปฏิเสธ  ความคล้ายคลึงกนัดูเหมือนจะขยายไปไกลกว่า และถา้การแสดงผิดถึงส่ิงท่ีพระเยซู     
ไดก้ล่าวเม่ือช าระพระวิหารจดัตั้งพื้นฐานของการกล่าวหาเท็จสุดทา้ยต่อพระองค ์  (มธ. 26:60-61) 
ซ่ึงเป็นการเหน็บแนมของชาวนาซาเร็ธ: ‘หมอจงรักษาตวัเองเถิด’ ก็พบการสะทอ้นในการร้อง            
ท่ีเยาะเยย้ขณะท่ีพระองคแ์ขวนบนกางเขน: ‘เขาช่วยคนอ่ืนให้รอดได ้แต่ช่วยตวัเองไม่ได’้  (มธ. 
27:40-42)”[336] 
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“ในทั้งหมดน้ีเรามีการอธิบายเก่ียวกบัการทดลองท่ีสาม ผูค้นพยายามท่ีจะวางพระเยซูไวใ้นต าแหน่ง
ท่ีซาตานแนะน าไว ้ แต่พระองคไ์ม่ปล่อยใหพ้วกเขาท าอยา่งนั้น”[337] 

“มนัส าคญัท่ีจะตระหนักว่าค าสอนท่ีดีเป็นศูนย์กลางต่อพนัธกิจอย่างไร ในยุคท่ีความรู้สึกและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลนั้นสูงในเจตนา มนัฉลาดท่ีจะไตร่ตรองวา่ท าไมพระเยซูใช้เวลาอยา่ง
มากในการสั่งสอนผูค้น”[338] 

เคนเน็ธ ฮานนาช้ีว่าส่วนท่ีตามมาต่างเของการบนัทึกก็เปล่ียนแปลงระหว่างเหตุการณ์ท่ีอศัจรรยแ์ละการ
เตรียมสาวก [339] อยา่งไรก็ตาม การอศัจรรยท์ั้งหมดของพระเยซูอยูใ่นแง่ของการเตรียมสาวก  
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3.     พนัธกจิของพระเยซูในและรอบ ๆคาเปอรนาอุม  4:31-44   

“อย่างท่ีเร่ืองราวท่ีนาซาเร็ธเป็นเหตุการณ์แบบแผนการแห่งกิจกรรมของพระเยซูในกาลิลี ดงันั้น
การบรรยายถึงพนัธกิจในคาเปอรนาอุมของพระองค์ก็อธิบายและพฒันาธรรมชาติของพนัธกิจ   
ของพระองค”์[340] 

ผูค้นแห่งนาซาเร็ธปฏิเสธพระเยซูเพราะวา่พวกเขาไม่เช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์หรือพระบุตรของ
พระเจา้  ถดัไปลูกาใหห้ลกัฐานหลายอยา่งเก่ียวกบัความเป็นพระเมสสิยาห์และความเป็นพระเจา้ของพระเยซู      
ท่านเลือกเหตุการณ์ต่างเจากพนัธกิจของพระเยซูในและรอบเกาลิลีท่ีจะแสดงถึงส่ิงน้ี 

พระเยซูท าตามรูปแบบของการรับใช้ในคาเปอรนาอุม จากนั้นเดินทางไปจากคาเปอรนาอุมเพื่อพนัธกิจ 
กลบัไปยงัคาเปอรนาอุมเพื่อพนัธกิจเป็นตน้[341] ส่ีเหตุการณ์แรกเกิดข้ึนในคาเปอรานาอุมและบริเวณรอบเ
ของมนั  แมว้า่เหตุการณ์เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการอศัจรรย ์ เหตุการณ์เหล่านั้นก็เกิดข้ึนในบริบทท่ีกวา้งข้ึนของ
การสอน   

การขับผอีอกจากคนผสิีงในธรรมศาลาในคาเปอรนาอุม  4:31-37 (เปรียบเทยีบ มก. 1:21-28) 
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4:31-32      พระเยซูจ าตอ้ง “ลง” (ทางภูมิประเทศ) ไปจากนาซาเร็ธท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,200 
ฟุต “ไปถึงคาเปอรนาอุม” ท่ีอยู่ต  ่ากว่าระดบัน ้ าทะเลเกือบ 700 ฟุต  หมายเหตุน้ีและการ
อา้งอิงท่ีว่าคาเปอรนาอุมเป็น “เมืองของกาลิลี” อย่างไม่สงสัยแล้วก็มีเพื่อผลประโยชน์  
ของผูอ่้านดั้ งเดิมของลูกา ซ่ึงพวกเขาหลายคนไม่คุ ้นเคยกับภูมิศาสตร์ของปาเลสไตน์      
อีกคร้ังหน่ึง ลูกาบนัทึกว่าพระเยซู “ก าลงัสอน … ในธรรมศาลา” (เปรียบเทียบ ข้อ 
16).[342] ท่ีนัน่พระองค์แสดงถึงการงานท่ีปลดปล่อยซ่ึงอิสยาห์ไดเ้ขียนว่าพระเมสสิยาห์
จะท า (ขอ้ 18) 

“การสอน [ค ากรีก ดิดดัคเค] ในลูกา-กิจการของอคัรทูตถูกมองว่าเป็นค าศพัท์ท่ี
กวา้งท่ีตีวงมากกว่าการเสนอข่าวประเสริฐ ส่วนการประกาศ [เครุกม่า] ในลูกา-
กิจการของอคัรทูต [ในลูกา 11:32] มีแนวโน้มท่ีจะจ ากัดต่อข่าวสารเก่ียวกับ   
ความรอด” [343] 

“สิทธิอ านาจ” ท่ีไม่ธรรมดาของพระเยซูท าให้บรรดาผูท่ี้อยูท่ี่นัน่ประหลาดใจ (ค ากรีก เอค
เซบเพลสซอนโท)  (เปรียบเทียบ ฉธบ. 18:18) ภายหลังการงานของพระเยซูน าการ
ตอบสนองอยา่งเดียวกนัออกมา (9:43) โดยเฉพาะถอ้ยค าหรือ “ข่าวสาร” (ค ากรีก โลกอส 
เปรียบเทียบ 1:1-4) ของพระเยซูท่ีท าให้พวกเขาประทบัใจท่ีน่ี  ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ 
พระเยซูกล่าวจากพระเจา้โดยตรงและเพื่อพระเจา้  ผูค้นแห่งคาเปอรนาอุมตระหนักถึง  
สิทธิอ านาจของพระเยซู แต่ชาวนาซาเร็ธไม่ไดต้ระหนกั    

“… ส่ิงท่ีมารสัญญาท่ีจะให้พระเยซูคือ ‘สิทธิอ านาจ’ ก็มายงัพระเยซูในฐานะ
ผลลพัธ์ของการต่อตา้นมารของพระองค ์…”[344] 

4:33           การปรากฏตวัของพระเมสสิยาห์ท าหน้าท่ีแจง้เตือนโลกปีศาจว่าพระองค์ทรงประสงค์ท่ีจะ
ท าลายงานของพวกมนั  ดงันั้นพวกปีศาจเร่ิมตน้ท่ีจะต่อตา้นพระเยซูทนัที  พระเยซูด าเนิน
สงครามบริสุทธ์ิน้ีตลอดพนัธกิจของพระองค ์และพวกสาวกของพระองคข์ยายมนัออกไป
หลงัจากการจากไปของพระองค์ (9:1-2; 10:9-10, 17) ผูเ้ขียนพระกิตติคุณใชค้  าคุณศพัท ์
“ชัว่” และ “โสโครก” อย่างสลบักนัไดซ่ึ้งรวมกบั “วิญญาณ” เพื่อจะอธิบายถึงพวกปีศาจ
เหล่าน้ี  พวกมันชั่วในความตั้ งใจของพวกมันและพวกเขาก่อให้เกิดความโสโครก           
ในความตรงกันข้ามกับความดีและความบริสุทธ์ิท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิก่อให้เกิดใน 
บรรดาผูท่ี้พระองค์สถิตอยู่ [345] อย่างเป็นไปได้แล้ว ลูการะบุว่าน่ีเป็น “ผีโสโครก” 
เพราะวา่    คนกรีกคิดวา่มีปีศาจท่ีดีและชัว่[346] 
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4:34-35      “ฮ่า!” แปลการแสดงออกของ “ความประหลาดใจท่ีเดือดดาล”[347] “เราจะท าอย่างไรกับ
พระองค์?” หมายถึงบางส่ิงเช่น: “ท าไมจึงมีการรบกวนน้ี?” [348] พวกผีเป็นพยานถึง
คุณลกัษณะท่ีเป็นพระเมสสิยาห์และพระเจา้ของพระเยซู   พระองคท์รงเป็น “องคบ์ริสุทธ์ิ
ของพระเจ้า” ซ่ึงอยู่ในความตรงกนัข้ามกบัผีโสโครก  บางทีผีนั้นกล่าวเพื่ออ านาจของ
ความชัว่ เม่ือมนักล่าวว่า: “เรา จะท าอยา่งไรกบัพระองค?์”  พระเยซูอาจไดท้  าให้ผีนั้น  
เงียบเพื่อจะป้องกันการเคล่ือนไหวก่อนเวลาอนัควรท่ีจะตระหนักว่าพระองค์เป็นแค่     
พระเมสสิยาห์ทางการเมือง  อีกเหตุผลหน่ึงก็ตามมา  

“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราปฏิเสธค าพยานจากพวกผี ส าหรับเหตุผลท่ีว่าท าไมพวก
มนัร้อนรนท่ีจะให้ เพราะวา่พระองคแ์ละพวกมนัดูเหมือนจะเป็นความสนใจเดียว
อยา่งท่ีพวกศตัรูของพระองคจ์ะยนืยนัอยา่งแทจ้ริง” [349] 

อีกคร้ังหน่ึงสิทธิอ านาจของพระเยซูก็ชดัเจนในการสั่งให้ “(จง) เงียบ!” ท่ีน่ี  พระเยซูขบัไล่
ผนีั้นดว้ยสิทธิอ านาจของพระองคเ์องอีกดว้ยไม่ใช่โดยการอา้งช่ือของอ านาจอ่ืนบางอ านาจ  
ลูกาผูแ้สดงถึงความสนใจในสภาพทางร่างกายของผูค้นก็บนัทึกวา่แมว้า่ผีนั้นออกไปอยา่ง
รุนแรง แต่มนัก็ไม่ไดท้  าร้ายชายนั้น  พระเยซูท าให้เกิดการปลดปล่อยของผูห้น่ึงท่ีซาตาน
ไดจ้บัเป็นเชลยและพระองคท์  ามนัอยา่งสมบูรณ์แบบ (ขอ้ 18) 

4:36-37      อีกคร้ังหน่ึงลูกาบนัทึก “ความประหลาดใจ” ของผูส้ังเกต (ค ากรีก ธัมบอส  ความประหลาดใจ
ผสมผสานกบัความกลวั)  เน่ืองดว้ยความอยากรู้อยากเห็นและความประหลาดใจ ผูค้นก็
สงสัยถอ้ยค าท่ีมีอ านาจ (ค ากรีก โลกอส ขอ้ 32) ของพระเยซูท่ีแสดงให้ปรากฏชดัอยา่งท่ี
มนัเป็นโดย “สิทธิอ านาจ” (ค ากรีก เอค็ซูซิอา) และ “อ านาจ” (ค ากรีก ดูนาเมอิ) เหนือเหล่า
วิญญาณโสโครก (นัน่คือพวกผี)  บางทีลูกาเน้นถึง “ถอ้ยค า” ของพระเยซู เพราะว่าพวก
กรีกใส่จ านวนท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างมากในอ านาจของถ้อยค าของบุคคลท่ียิ่งใหญ่
ตวัอย่างเช่นของผูค้นเช่นนักพูดชาวกรีกผูย้ิ่งใหญ่  การรายงานเก่ียวกับการอศัจรรย์น้ี
กระจายช่ือของพระเยซูไปทัว่บริเวณโดยรอบ   

เหตุการณ์น้ีสถาปนาสิทธิอ านาจท่ีพระเยซูไดอ้า้งในนาซาเร็ธ  ค  าพยานถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค ์
จากโลกวิญญาณควรได้โน้มน้าวผูฟั้งหลายคนของพระเยซู  บางทีลูกาบนัทึกเหตุการณ์น้ีเพื่อจะเสริม     
ก าลงัความยิง่ใหญ่ของพระเยซูในความคิดของผูอ่้านของท่าน          

การรักษาแม่ยายของเปโตร  4:38-39 (เปรียบเทยีบ มธ. 8:14-15; มก. 1:29-31) 
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การบนัทึกของลูกาไม่รวมถึงรายละเอียดบางอย่างท่ีมทัธิวและมาระโกบนัทึก แต่มนัเน้นถึงความเร่งด่วน
ของการรักษาของพระเยซู  ลูกาไม่ไดแ้นะน าเปโตรต่อผูอ่้านของท่าน บางทีเพราะวา่พวกเขารู้เก่ียวกบัท่าน
ก่อนอ่านพระกิตติคุณน้ี      

“อย่างไม่สงสัยแล้ว สาวกหลักในงานเขียนของลูกาคือเปโตร  ท่านเป็นตัวแทนของสาวก
เช่นเดียวกบัอคัรทูตท่ีเป็นผูน้ า[350] 

นายแพทยลู์กา (คส. 4:14) เท่านั้นบนัทึกวา่น่ีเป็น “ไขสู้ง”  ท่านบรรยายวา่พระเยซู “ยืนเหนือ” แม่ยายของ  
เปโตรอยา่งท่ีแพทยจ์ะยืนบางทีก็บ่งบอกถึงบทบาทของพระเยซูในฐานะเป็นแพทยท่ี์ยิ่งใหญ่  ท่านเขียนอีก
วา่พระเยซู “ตรัสสั่งไข”้  เราไม่จ  าเป็นตอ้งอนุมานว่าผีไดก่้อให้เกิดมนัและท่ีวา่พระเยซูก าลงัสั่งผีนั้น   ลูกา
อาจไดท้  าใหไ้ขเ้ป็นตวับุคคลเพื่อจะแสดงถึงอ านาจแห่งถอ้ยค าของพระเยซู  ความสามารถของแม่ยายเปโตร    
ท่ีจะรับใชค้นอ่ืนเเป็นพยานถึงการฟ้ืนตวัอยา่งสมบูรณ์ท่ีพระเยซูก่อใหเ้กิด (เปรียบเทียบ   ขอ้ 35) ลูกาแสดง
ถึงความสนใจท่ีพิเศษในพวกผูห้ญิงในพระกิตติคุณของท่าน และน่ีเป็นข้อบ่งช้ีอีกข้อหน่ึงของส่ิงนั้น 
(เปรียบเทียบเอลีซาเบธ มารีย ์อนันา)  เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านตอ้งการให้ผูอ่้านชาวกรีกของท่านผูมี้ความนบัถือ
พวกผูห้ญิงอยา่งยิง่ยวดท่ีจะตระหนกัวา่พระองคใ์หเ้กียรติพวกเธออีกดว้ย   

การเน้นของลูกาในการรักษาน้ีคือองค์ประกอบท่ีอศัจรรยใ์นอ านาจและสิทธิอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซู
เหนือความเจบ็ป่วย   

การรักษาชาวกาลิลีหลายคนของพระเยซูหลังจากตะวันตกดิน  4:40-41 (เปรียบเทียบ มธ. 8:16-17; มก. 
1:32-34) 

จากการท่ีไดบ้นัทึกการรักษาสองบุคคล ตอนน้ีลูกาอา้งอิงถึงกลุ่มของผูค้นท่ีพระเยซูไดรั้กษา อีกคร้ังหน่ึง      
ลูกาละเวน้รายละเอียดบางอยา่งท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์คนอ่ืนเรวมไวแ้ต่เพิ่มรายละเอียดอ่ืนเเพื่อจะ
เนน้ถึงประเด็นอ่ืนเส าหรับผูอ่้านท่ีเฉพาะของท่าน    

4:40           ฝงูชนชาวยวิรอคอยท่ีจะมาหาพระเยซูจนกระทัง่วนัสะบาโตส้ินสุดลง ณ ตะวนัตกดิน  ลูกาไม่ได้
ดึงความสนใจไปท่ีวนัสะบาโตแต่บนัทึกวา่ “ตะวนัยอแสง” ในฐานะเป็นเบ้ืองหลงัส าหรับ
ส่ิงท่ีติดตามมา  ลูกาแยกแยะระหว่างคนเจ็บป่วยและคนถูกผีสิง  ท่านไม่ไดคิ้ดวา่พวกผีมี
ความรับผิดชอบส าหรับโรคทั้งหมดอย่างท่ีคนกรีกบางคนคิด  อย่างไรก็ตาม ท่านคงได้
ยอมรับวา่ในท่ีสุดบาปก็มีความรับผดิชอบส าหรับความเจ็บป่วยทั้งหมด  ลูกาเท่านั้นอา้งอิง
อีกวา่พระเยซู “วางพระหตัถ์ของพระองค์บน” บรรดาผูท่ี้มาหาพระองค์ส าหรับการรักษา      
ส่ิงน้ีแสดงถึงความเมตตาสงสารของพระเยซูท่ีมีต่อคนเจ็บป่วยและขอ้เท็จจริงท่ีว่าการ
รักษามาจากพระองค ์ มนัปกติในการบนัทึกของชาวกรีกท่ีเป็นต่างชาติเก่ียวกบัการรักษาท่ี
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อัศจรรย์อย่างทึกทักเอาส าหรับผู ้รักษาท่ีจะวางมือของพวกเขาเหนือคนเจ็บป่วย     
[351] “พระหตัถ์ของพระเจา้” เป็นการเปรียบเทียบของพนัธสัญญาเดิมส าหรับ อ านาจของ
พระเจ้า อีกดว้ย 

“พระเยซูไม่ไดรั้กษา ฝงูชน แต่ทีละคน ซ่ึงความเห็นอกเห็นใจท่ีอ่อนโยนออกจาก
พระองคใ์นแต่ละกรณี”[352] 

4:41           ลูกาเท่านั้นบนัทึกว่าพวกผีเรียกพระเยซูว่า “พระบุตรของพระเจา้” น่ีเป็นอีกค าพยานหน่ึงต่อ    
อตัลกัษณ์แทข้องพระองค ์ อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูบอกให้พวกมนัท่ีจะเงียบ (เปรียบเทียบ ขอ้    
35) พระองค์ตอ้งการผูค้นไม่ใช่พวกผีท่ีจะเช่ือว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้  
กระนั้นค าพยานของพวกผีก็อาจดูเหมือนว่าเป็นท่ีสงสัยต่อผูค้นท่ีอยู่ท่ีนั่น เน่ืองจากว่า  
เหล่าวิญญาณชั่วเป็นท่ีรู้จกักนัว่าจะรับใช้ “พ่อของการมุสา”  จงสังเกตว่าลูกาเทียบเท่า 
“พระบุตรของพระเจา้” กบั “พระคริสต ์(พระเมสสิยาห์) ซ่ึงผูติ้ดตามหลายคนของพระเยซู         
มีความยุง่ยากในการเขา้ใจและการยอมรับ   

พยานของพวกผต่ีออตัลกัษณ์ของพระเยซูดูเหมือนจะเป็นประเด็นของเร่ืองราวน้ี 

การเดินทางประกาศคร้ังแรกในกาลลิขีองพระเยซู  4:42-44 (เปรียบเทยีบ มก. 1:35-39) 

อีกคร้ังหน่ึงลูกเน้นถึงพนัธกิจอนักวา้งท่ีพระเยซูตั้งใจท่ีจะด าเนินการ  ส่วนน้ีบนัทึกส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในตอน
เชา้หลงัจากเหตุการณ์ก่อนหนา้นั้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 40) ผูค้นแห่งนาซาเร็ธตอ้งการให้พระเยซูท่ีจะจากไป 
แต่จากนั้นผูค้นแห่งคาเปอรนาอุมออ้นวอนให้พระองค์ท่ีจะอยู่  พระเยซูตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงผูค้นมากเท่าท่ี   
จะเป็นไปไดด้ว้ยข่าวสารของพระองค ์“ยเูดีย” (ขอ้ 44) เป็นท่ีชดัเจนวา่อา้งอิงถึงจงัหวดัของโรมนัทั้งหมดท่ี
รวมถึงกาลิลีไม่ใช่แค่ปาเลสไตน์ทางใต ้ ค  าว่า “ตอ้ง” “แผ่นดินของพระเจา้” และ “ใช้มา” ทั้งหมดก็พิเศษ  
ต่อการบรรยายของลูกาท่ีน่ี  แนวคิดของลูกาเก่ียวกบั “แผน่ดินของพระเจา้” ก็เป็นอยา่งเดียวกนักบัแนวคิด
ของผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเนั่นคือ การปกครองของพระเจ้าในโลกผ่านทางพงศ์พนัธ์ของดาวิด         
พระเมสสิยาห์  

“พร้อมกบั ‘ประกาศ’ ถอ้ยค าเหล่าน้ีก็จดัตั้งขอ้ความท่ีเป็นแบบแผนของภารกิจของพระเยซูและ
เก่ียวกบัความเขา้ใจของลูกาเก่ียวกบัมนั”[353] 

“พระคริสตเ์ป็นอคัรทูตท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย”์[354] 

ส่วนน้ี (4:31-44) มีเหตุการณ์ท่ีเป็นตวัอย่างจากพนัธกิจในกาลิลีของพระเยซูท่ีอธิบายถึงส่ิงท่ีพระองค์ท า 
และการตอบสนองของผูค้นท่ีมีต่อพระองค์  (เปรียบเทียบ กจ. 10:38) จงสังเกตว่าพนัธกิจการสอนของ   
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พระเยซูเป็นหลกัและการรักษาของพระองคเ์ป็นรอง  การอศัจรรยข์องพระองคท์  าหนา้ท่ีจะรับรองข่าวสาร
ของพระองค ์ น่ีก็เป็นจริงเก่ียวกบัการประกาศและการอศัจรรยข์องพวกอคัรทูตในกิจการของอคัรทูตอีกดว้ย    

4.     การทรงเรียกของเปโตร ยากอบและยอห์น  5:1-11  (เปรียบเทียบ มธ. 4:18-22; มก. 
1:16-20) 

“จุดจดจ่อเก่ียวกบัศาสนศาสตร์พระคริสตท่ี์ชดัเจนของ 4:14-44 ตอนน้ีก็กวา้งออก  ในส่วนน้ี [5:1-
6:16] ผูค้นแต่ละคนท่ีตอบสนองต่อพระเยซูเป็นส่วนตวัก็ส าคญั  พวกคนบาปพบชีวิตใหม่ พวก 
อคัรทูตเขา้ร่วมกบัพระเยซูในงานของพระองค์  พวกฟาริสีชอบท่ีจะอยู่กบัความชอบธรรมเก่าแต่
เทียมเทจ็ของพวกเขา”[355] 

ยอห์น โนแลนด์บนัทึกเอกภาพทางโครงสร้างต่อ 5:1-6:16 และข้าพเจ้าได้ตั้ งช่ือเรียกส่วนทั้งเจ็ดของ         
เขาใหม่ดงัต่อไปน้ี แมว้า่ขา้พเจา้ไดรั้บเอาประเภทต่างเของเขาในขอ้ความท่ีอยูข่า้งล่าง 

 การทรงเรียกของเปโตร ยากอบและยอห์น  5:1-11   
 การทรงรักษาคนโรคเร้ือน 5:12-16 
 การทรงรักษาคนง่อย  5:17-26 
 การทรงเรียกเลวแีละงานเล้ียงของเขา  5:27-32 
 การโตเ้ถียงในวนัสะบาโตเก่ียวกบัการกิน   6:1-5 
 การโตเ้ถียงในวนัสะบาโตเก่ียวกบัการรักษา  6:6-11 
 การทรงเรียกสาวกสิบสองคน  6:12-16 

การบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีเป็นการบนัทึกท่ียาวท่ีสุดของทั้งสาม  นกัวิชาการบางคนเช่ือวา่น่ีเป็น
การทรงเรียกก่อนการทรงเรียกท่ีถูกบนัทึกไวใ้นมทัธิวและมาระโก [356] ลูกาเนน้ถึงเปโตรและละเวน้การ
อา้งอิงใดเถึงอนัดรูวน์อ้งชายของท่าน (มธ. 4:18; มก. 1:16) (ในพระกิตติคุณของลูกา พวกสาวกมีบทบาท
นอ้ยท่ีจะปฏิบติั[357]) อยา่งเป็นคุณลกัษณะแลว้ ท่านจดจ่อท่ีแต่ละบุคคลท่ีพระเยซูแตะตอ้งในท่ีใดก็ตาม    
ท่ีเป็นไปได้เพื่อจะดึงความสนใจไปท่ีพระเยซู  ท่านยงัเน้นถึงอธิปไตยและความบริสุทธ์ิของพระเยซู
เช่นเดียวกบัการละทิ้งทรัพยส์มบติัอย่างส้ินเชิงของพวกสาวกเพื่อจะติดตามพระเยซู  พระเยซูกล่าวซ ้ า
บทเรียนเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์(ยน. 21:1-14) 

ลูกาใส่การบันทึกน้ีไว้ในพระกิตติคุณของท่านหลังจากเหตุการณ์ต่างเในคาเปอรนาอุมแทนท่ีก่อน
เหตุการณ์เหล่านั้นอยา่งท่ีมาระโกใส่ (มก. 1:14-28) บางทีท่านเรียบเรียงเน้ือหาของท่านในแนวทางน้ีเพื่อจะ
เน้นถึงอธิปไตยของพระเยซูเหนือผูค้นหลงัจากท่ีได้จดัตั้ งแผนการโดยทัว่ไปของพนัธกิจของพระเยซู 
[358] การเนน้ท่ีอธิปไตยของพระเยซูก็ด าเนินไปตลอดบทท่ี 5 น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีพระเยซูไดก้ล่าวกบัเปโตร
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และสาวกคนอ่ืนเท่ีถูกอ้างอิงถึง  อันดรูว์บอกเปโตรพี่ชายของเขาว่าเขาได้พบพระเมสสิยาห์แล้ว 
(เปรียบเทียบ ยน. 1:41) อยา่งไรก็ตาม สาวกเหล่าน้ีคิดเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพวกเขาอยา่งท่ีคนร่วมสมยั
ของพวกเขาคิด  พวกเขาคาดหวงัผูช่้วยกูท้างการเมืองท่ีเล็กนอ้ยกวา่พระเจา้  พระเยซูจ าตอ้งสอนพวกเขาวา่
พระองค์ทรงเป็นพระเจา้เช่นเดียวกบัพระเมสสิยาห์  บทเรียนน้ีและความหมายโดยนยัของมนัใช้พนัธกิจ
ทั้งหมดของพระเยซูท่ีจะส่ือสาร   

5:1-3          ขอ้เหล่าน้ีให้บริบทส าหรับเหตุการณ์น้ี  อีกคร้ังหน่ึงลูกาช้ีว่าฝูงชน “ก าลงัฟังพระวจนะของ   
พระเจา้” (ขอ้ 1; เปรียบเทียบ 4:32, 36) ผูค้นสนใจจนพวกเขาเบียดเสียดพระเยซู  พระเยซู
ตั้งระยะห่างระหวา่งพวกเขากบัพระองคเ์องโดยการสอนจากเรือท่ีไม่ไกลจากชายฝ่ัง 

ลูกาบรรยายถึงทะเลกาลิลีว่าเป็น “ทะเลสาบ” อย่างท่ีผูอ่้านส่วนใหญ่ของท่านคงได้คิด
เก่ียวกบัมนั  “เยนเนซาเรท” เป็นเมืองและท่ีราบบนชายฝ่ังทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบนั้นท่ีซ่ึงมนัไดรั้บอีกช่ือหน่ึงของมนัจาก 

ความสนใจท่ีเป็นคุณลักษณะของลูกาต่อรายละเอียดก็ชัดเจนในแง่ท่ีว่าท่านอ้างอิงถึง    
“เรือสองล า” ซ่ึงจดัตั้งเวทีส าหรับขอ้ 7  เป็นท่ีชดัเจนวา่ชาวประมงใชอ้วนส าหรับลากขนาด
ใหญ่ (ค ากรีก ดิคเทา) เม่ือพวกเขาหาปลาตลอดคืนซ่ึงตอนน้ีเศเบดี ยากอบและยอห์นก าลงั
ซกัลา้งและชุน (มธ. 4:21; มก. 1:19; ลก. 5:2) อวนเหล่าน้ีท ามาจากผา้ลินินและดงันั้นก็เป็น
เห็นไดต่้อปลาระหวา่งกลางวนั ดงันั้นพวกมนัถูกใช ้ณ ตอนกลางคืนเท่านั้น และพวกมนัก็
ตอ้งการการซกัลา้งในแต่ละเชา้  [359] เปโตรและอนัดรูวใ์ชอ้วนทอดกลมขนาดเล็ก (ค า
กรีก อัมฟิเบลสทอน) ซ่ึงหยอ่นมนัลงไปในน ้าจากใกลฝ่ั้ง  (มธ. 4:18; มก. 1:16) 

“มนัเป็นฉากท่ียุ่งเพราะว่าท่ามอุตสาหกรรมหลายแห่งท่ีอยู่ใกล้ทะเลกาลิลีนั้น 
อุตสาหกรรมประมงไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีถูกติดตามโดยทัว่ไปเท่านั้น แต่บางทีเป็นส่ิงท่ี
มีก าไรงามอีกดว้ย”[360] 

“… พระเยซูก าลงัหาปลาจากเรือเพื่อจะจบัคน …”[361] 

5:4-5          ลูกาเท่านั้นระบุว่าซีโมนและสหายของท่านเป็น “ชาวประมง” (ค ากรีก ฮาลียุส ขอ้ 2) ดงันั้น
ค าสั่งของพระเยซูท่ีจะถอยออกไปท่ี “น ้าลึก” เพื่อการลองหาปลาอีกคร้ังหน่ึงก็เปรียบเทียบ
ให้เห็นความแตกต่างของสิทธิอ านาจของพระเยซูกบัความสามารถโดยธรรมชาติของชาย
เหล่าน้ี    

“ความส าเร็จไม่น่าเป็นไปไดถึ้งสองเท่า มนัเป็นกลางวนัและในล ้าลึก ปลาถูกจบั
ไดใ้นตอนกลางคืนและใกลฝ่ั้ง ค าสั่งท่ีตรงกนัขา้มกบัความเป็นไปไดก้็ชกัจูงไปยงั
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การตีความเชิงสัญลกัษณ์ ทะเลลึกคือโลกต่างชาติ การคดัคา้นทางออ้มของเปโตร 
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความลงัเลใจของท่านท่ีจะเขา้ไปสู่ภารกิจต่อคนต่างชาติก็ได้
ถูกพิชิตโดยการเปิดเผยท่ีพิเศษ  (กจ. 10)”[362] 

การยอมท าตามของเปโตรแสดงถึงการนบัถืออนัยิ่งใหญ่ของท่านท่ีมีต่อพระเยซู ท่ีน าไปสู่
การเช่ือฟังของท่าน และสุดทา้ยไปสู่การจบัปลาไดจ้  านวนมาก “อาจารย”์ (ค ากรีก เอพิสทา
ทา) เป็นความเท่าเทียมของลูกาส าหรับ “ครู” หรือ “รับบี”  ลูกาไม่เคยใชค้  าศพัท ์“รับบี” 
บางทีเพราะวา่มนัคงไดมี้ความส าคญัเล็กนอ้ยส าหรับผูอ่้านชาวกรีกส่วนใหญ่   “อาจารย”์ 
เป็นค าศพัทท่ี์พวกสาวกหรือพวกสาวกใกลชิ้ดใช้เก่ียวกบัพระเยซู  (8:24, 45; 9:33, 49; 
17:13) และมนับ่งช้ีถึงการจ านนต่อสิทธิอ านาจ   ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีใช้
ค  าศพัทน้ี์และท่ีใดก็ตามท่ีมนัปรากฎมนัก็อา้งอิงถึงพระเยซู   

5:6-7          แรกสุดลูกาเนน้ถึงการรวบรวมปลาจ านวนมากมาย (เปรียบเทียบ สดด. 8:6, 8; ยน. 21:6) 
รายละเอียดให้ความจริงแก่เร่ืองราวนั้น  “หุ้นส่วน” (ค ากรีก เมโทคอยส์) บางทีอา้งอิงถึง
หุ้นส่วนในธุรกิจ  (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:9; 3:1, 14; 6:4; 12:8) ค าท่ีคลา้ยกนั (ค ากรีก คอยโน
นอส ขอ้ 10ข) หมายถึงหุน้ส่วนอีกดว้ย   

“ท่ีน่ีศพัทท์ั้งสองถูกใชเ้ก่ียวกบัพี่นอ้งสองคู่  [เปโตรและอนัดรูว ์และยากอบและ
ยอห์น] ผูมี้บริษทัธุรกิจภายใตก้ารน าของซีโมน” [363] 

5:8-10ก      การเนน้อีกอยา่งหน่ึงของลูกาคือการตอบสนองของเปโตรต่อการอศัจรรยน้ี์  การจบัปลานั้นท า
ให้เปโตรประหลาดใจ (ค ากรีก ธัมบอส) จนท่านหมอบราบต่อหน้าพระเยซูในเรืออย่าง
ชัดเจน  ตอนน้ีเปโตรกล่าวต่อพระเยซูในฐานะ “เจ้านาย” (ค ากรีก คูริออส) แทนท่ี 
“อาจารย”์  “เจา้นาย” แสดงถึงการนับถือมากกว่า “อาจารย”์ เม่ือพิจารณาถึงการพฒันา
ต่อมาในชีวิตของเปโตร มนัก็ยากท่ีจะกล่าวว่าเปโตรเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจา้เม่ือ
ท่านเรียกพระองค์ว่า “เจ้านาย” ท่ีน่ี  ท่านอาจได้ท าเช่นนั้นและจากนั้นก็ถอยกลบัไปสู่    
การคิดเก่ียวกบัพระองคว์า่เป็นแค่มนุษยใ์นภายหลงั   

ไม่วา่ในกรณีใด เปโตรแสดงถึงการส านึกต่อบาปต่อพระพกัตร์พระเยซู ซ่ึงบ่งบอกวา่ท่าน
ตระหนกัวา่พระเยซูเป็นคนบริสุทธ์ิซ่ึงแตกต่างจากตวัท่านเองอยา่งมาก (เปรียบเทียบ อสย. 
6:5) การกล่าวยอมรับของเปโตรถึงความผิดบาปของท่านก็จ  าเป็น ไม่ใช่เพื่อความรอดของ
ท่านเท่านั้ น แต่เพื่อการท่ีท่านกลายมาเป็นสาวกและผู ้รับใช้ของพระเยซูอีกด้วย 
(เปรียบเทียบ 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)  “ขอไปใหห่้างจากขา้พเจา้เถิด” หรือ “จงออกไปจากขา้พเจา้” แสดงถึง
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ความรู้สึกแห่งความไม่บริสุทธ์ิของเปโตรต่อหนา้พระเยซู  ความสามารถท่ีเหนือกวา่ของ
พระเยซูเป็นเหตุใหเ้ปโตรท่ีจะรู้สึกวา่ท่านเป็นคนบาปคือคนท่ีรู้สึกบกพร่อง  “คนบาป” (ค า
กรีก ฮามาร์โทลอส) เป็นหน่ึงในถอ้ยค าท่ีเป็นคุณลกัษณะของลูกา จากการปรากฏ 22  คร้ัง
ของค าน้ีในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ 15 คร้ังก็อยูใ่นลูกา     

“ลูกาไม่ใช้ค  าศพัท์น้ีอย่างเหยียดหยามแต่อย่างเมตตาสงสารอย่างท่ีเป็นค าศพัท์
โดยทัว่ไปท่ีถูกประยุกต์ใช้กับบรรดาผูท่ี้ถูกแยกจากแวดวงทางศาสนาของยิว
เน่ืองจากบาปท่ีเปิดเผยของพวกเขา อาชีพหรือวถีิชีวิตอนัไม่เป็นท่ียอมรับของพวก
เขาหรือลทัธิต่างชาติของพวกเขา   ลูกาแสดงให้เห็นว่าคนบาปเหล่าน้ีเป็นเป้า  
แห่งพระคุณของพระเจา้ผา่นทางพนัธกิจของพระเยซู”[364] 

“เราสังเกตในเปโตร ณ เวลาน้ีว่าการผสมผสานของความดีและความชั่วของ
พระคุณและธรรมชาตินั้นปรากฎบ่อยเในคุณลกัษณะของท่านในประวติัศาสตร์ 
ท่ีตามมา”[365] 

“ส่ิงท่ีเปโตรไม่ตระหนักก็คือว่าการยอมรับการไร้ความสามารถและบาปของ
บุคคลหน่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนท่ีดีท่ีสุดส าหรับการรับใช้เพราะว่าตอนนั้นบุคคล
นั้นสามารถพึ่งพาพระเจา้ได ้  การกล่าวยอมรับของเปโตรกลายมาเป็นประวติัย่อ
ส าหรับการรับใชข้องท่าน  ความถ่อมใจเป็นเคร่ืองยกสู่ความยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณ”
[366] 

บางคนไดรู้้สึกวา่การกล่าวยอมรับของเปโตรท่ีน่ีเป็นผลลพัธ์ของการท่ีท่านกลบัไปหาปลา
หลงัจากท่ีพระเยซูไดเ้รียกใหท้่านมาเป็นสาวกของพระองคอ์ยา่งท่ีบนัทึกไวใ้นมทัธิว 4:18-
20 และมาระโก 1:16-18.[367] อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนเป็นไปไดม้ากกวา่วา่เหตุการณ์น้ี
เป็นการบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัการทรงเรียกเดียวกนัท่ีมทัธิวและมาระโกบนัทึก  

5:10b-11    พระเยซูไม่ไดจ้ากไปหรือปฏิเสธคนบาปผูรู้้สึกส านึกเน่ืองจากบาปของพวกเขา  พระองคดึ์งดูด
พวกเขาไปยงัพระองคแ์ละส่งพวกเขาออกไปเพื่อจะรับใชพ้ระองค ์ พระเยซูใชป้ลาเพื่อจะ
แสดงถึงผูค้นท่ีเปโตรจะดึงเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้และก่อนหนา้นั้นคือสู่คริสตจกัร   
(เปรียบเทียบ กจ. 2; 10:9-48) น่ีดูเหมือนจะเป็นการอา้งอิงถึง “การจบั” ในแง่ของการช่วย
ใหร้อดแทนท่ีจะเป็นการพิพากษาหรือการท าลาย 

“ชาวประมงจบัปลาเป็นเพื่อจะฆ่าพวกมนั แต่พวกสาวกจะจบัผูค้นท่ีได้ตายไป 
เพื่อจะใหชี้วติแก่พวกเขา”[368] 
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“มนัไม่ใช่ไม่เพื่ออะไรท่ีพระสัญญาท่ีน่ีจะปกคลุมดว้ยภาษาท่ีดึงมาจากอาชีพของ
ชาวประมง ยกตวัอย่างเช่น แทนท่ีจะเป็นการยืมจากการแสวงหาท่ีรวมกนัเกือบ
ทั้งหมดของนกัล่า  บ่อยคร้ังแลว้ท่ีชาวประมงจบัเหยือ่ของเขาทั้งเป็น เขาดึงมนั ไป
ยงั เขา ไม่ไดผ้ลกัดนัมนั ไปจาก เขา และไม่ใช่เพียงมายงัเขาเองแต่ดึงทั้งหมดท่ีเขา
จบัไปยงัซ่ึงกนัและกนั อย่างท่ีคริสตจกัรน าหัวใจท่ีแบ่งแยกมาดว้ยกนั พวกบิดา
มายงัลูกเ รวบรวมเผ่าต่างเของมนุษยท่ี์กระจดักระจายไปสู่การสามคัคีธรรม 
เดียวอีกคร้ังหน่ึง งานของชาวประมงเป็นงานแห่งศิลปะและทกัษะไม่ใช่แห่งการ
บงัคบัและความรุนแรง...”[369] 

เปโตรและเพื่อนทั้งสามของท่านละทิ้งชีวิตของพวกเขาในฐานะเป็นชาวประมงทนัทีเพื่อ
จะกลายมาเป็นสาวกเตม็เวลาของพระเยซู (เปรียบเทียบ 14:33; 18:22) ลูกาเท่านั้นบนัทึกวา่
พระเยซูไดติ้ดต่อเปโตรก่อนท่ีพระองค์เรียกให้เปโตรท่ีจะติดตามพระองค์ (เปรียบเทียบ 
4:38) อยา่งไม่สงสัยแลว้ชาวประมงเหล่าน้ีละการจบัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งอาชีพของพวกเขา
ไปเน่ืองจากส่ิงท่ีมนัแสดงแก่พวกเขาเห็นเก่ียวกบัพระเยซู[370] 

“แต่ ณ เวลาแห่งการทรงเรียกของพวกเขานั้น พวกเขาก็ไม่รู้อย่างยิ่ง ใจแคบ เช่ือ
ผดิเ เตม็ไปดว้ยอคติของยวิ ความเขา้ใจผดิและความเป็นปรปักษ”์[371] 

มนัไม่น่าเป็นไปไดท่ี้พวกเขาสามารถจดัหาเงินทุนให้ชีวิตของพวกเขาในฐานะพวกสาวก
ของพระเยซูดว้ยการจบัปลาคร้ังเดียวน้ีอยา่งท่ีนกัอรรถาธิบายคนหน่ึงบ่งบอกไว[้372] 

“ลูกาไม่ได้วางการเน้นท่ีเจาะจงไวท่ี้ความคิดแห่งการสละทุกส่ิงเพื่อจะติดตาม 
พระเยซู  (มก. 1:18, 20): การเนน้อยูท่ี่ขอ้ 10 ดว้ยการเรียกของมนัสู่ภารกิจ”[373] 

“ความเป็นไปไดก้็คือวา่สาวกท่ีแต่งงานแลว้เช่นทหารท่ีแต่งงานแลว้ก็พาภรรยาไป
กบัพวกเขาหรือละพวกเขาไวท่ี้บา้นตามท่ีสถานการณ์อาจเรียกร้องหรือยอมรับ    
พวกผูห้ญิงแม้กระทัง่พวกผูห้ญิงท่ีแต่งงานแล้วบางคร้ังก็ติดตามพระเยซู และ
ภรรยาของซีโมนหรือของสาวกท่ีแต่งงานแลว้คนใดก็ตามอาจไดอ้ยูท่่ามกลางพวก
สาวกเป็นบางโอกาส  ณ ระยะเวลาท่ีคืบหน้าไปในประวติัศาสตร์ เราพบ  มารดา
ของยากอบและยอห์นในกลุ่มคนของพระเยซูท่ีอยู่ไกลจากบ้าน และท่ีท่ีพวก
มารดาอยูภ่รรยาอาจอยูด่ว้ยถา้พวกนางปรารถนา”[374] 

การเน้นโดยทัว่ไปในเหตุการณ์น้ีอยู่ท่ีสิทธิอ านาจของพระเยซู  ถอ้ยค าต่างเของพระองค์มีผลกระทบท่ีมี
พลงั  การตอบสนองท่ีเหมาะสมเดียวต่อถอ้ยค าเหล่านั้นคือการจ านน พระพรจะติดตามมาในรูปแบบของ
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การมีส่วนร่วมในภารกิจของพระเยซู  มีความเหมือนกันระหว่างส่วนน้ีและส่วนของการรับบญัชาของ      
อิสยาห์   (อสย. 6:1-10): ทั้งสองมีการส าแดง การตอบสนอง การท าใหแ้น่ใจและการบญัชา[375] 

“การประยกุตใ์ชห้ลกัในการอศัจรรยข์องการจบัปลามีศูนยก์ลางอยูร่อบเค าสั่งของพระเยซูและการ
ตอบสนองของเปโตร  ในท่ามกลางการสอนหลายคน พระเยซูเรียกคนเล็กนอ้ยสู่การรับใชท่ี้จดจ่อ
มากข้ึน เปโตรเป็นตวัอย่างของการทรงเรียกเช่นนั้น  ทุกเคนมีพนัธกิจและทุกคนก็เท่าเทียมต่อ 
พระพกัตร์พระเจ้า แต่บางคนถูกเรียกให้รับใช้พระองค์โดยตรง เปโตรมีคุณสมบัติท่ีจ  าเป็น         
สามอย่างท่ีพระเยซูก าลังมองหา  ท่านเต็มใจท่ีจะไปท่ีท่ีพระเยซูน าไป ท่านถ่อมใจและท่าน       
อุทิศตนอยา่งเตม็ท่ี”[376] 

ส่วนแรกทั้งหมดน้ีท่ีอธิบายถึงภารกิจการสอนของพระเยซู (4:14-5:11) จดจ่อท่ีสิทธิอ านาจของพระเยซู  
และการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อมนั 

ข.     การเร่ิมต้นของความขัดแย้งกบัพวกฟาริสี  5:12—6:11 

หน่ึงในจุดประสงคข์องลูกาในพระกิตติคุณของท่านและในกิจการของอคัรทูตดูเหมือนจะไดเ้ป็นท่ีจะแสดง
ให้เห็นว่าท าไมพระเจา้หยุดท างานโดยเฉพาะอย่างย่ิง กบัอิสราเอล และเร่ิมตน้ท างานกับพวกยิวและ       
พวกต่างชาติ อย่างเท่าเทียม ในคริสตจกัร [377] การปฏิเสธของพวกผูน้ าชาวยิวต่อพระเยซูเป็นเหตุผลหลกั
ส าหรับการเปล่ียนแปลงน้ี  ความขดัแยง้ระหวา่งพวกเขาเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของพระกิตติคุณน้ี 

ส่วนน้ีของพระกิตติคุณรวมหกเหตุการณ์ไว ้ ในเหตุการณ์แรก พระเยซูท าหน้าท่ีประกาศต่อพวกผูน้ า      
ทางศาสนาในกรุงเยรูซาเล็มวา่พระเมสสิยาห์ไดเ้สด็จมาแลว้  ในอีกห้าส่วนท่ีเหลือ พวกฟาริสีพบความผิด
กบัพระเยซูหรือกบัพวกสาวกของพระองค์ มาระโกเน้นถึงความขดัแยง้ท่ีเพิ่มข้ึน แต่ลูกาเน้นถึงดา้นบวก
ต่างเของพนัธกิจของพระเยซูท่ีน าไปสู่การต่อตา้นนั้น[378] 

1.     การรักษาคนยิวที่เป็นโรคเร้ือนของพระเยซู  5:12-16 (เปรียบเทียบ  มธ. 8:1-4; มก. 
1:40-45) 

การอศัจรรยน้ี์จะตอ้งเป็น “พยาน” ต่อคนอ่ืนเเก่ียวกบัตวับุคคลของพระเยซู (ขอ้ 14) มนัรับรองตวับุคคล
ของพระองคแ์ละการสอนของพระองค ์ มนัแสดงถึงพระพรท่ีพระเยซูน ามายงัผูค้นอีกดว้ยโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการช าระฝ่ายวิญญาณของบรรดาผูท่ี้บาปไดท้  าให้เปรอะเป้ือน (เปรียบเทียบ  4:18) มนัเตือนพวกผูน้ า    
ทางศาสนาถึงการปรากฎตวัของพระเมสสิยาห์ในกาลิลี   

“เหมือนกบับาป โรคเร้ือน  [“โรคผิวหนงัท่ีท าให้เป็นมลทิน” TNIV] ก็ลึกกวา่ผิวหนงั (ลนต. 13:3) 
และไม่สามารถไดรั้บการช่วยเหลือโดยมาตรการแค่ “ผิวหนา้” (ดู ยรม. 6:14) เหมือนกบับาป โรค
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เร้ือนกระจาย (ลนต. 13:7-8); และเม่ือมนักระจายมนัก็ท าให้เป็นมลทิน (ลนต. 13:44-45) เน่ืองจาก
การเป็นมลทินของเขา บุคคลท่ีเป็นโรคเร้ือนจ าตอ้งแยกตวัไปอยู่นอกค่าย (ลนต. 13:46) และคน
บาปท่ีหลงหายนั้นวนัหน่ึงจะถูกแยกตวัไปอยู่ในนรก  ผูค้นท่ีมีโรคเร้ือนถูกมองว่าเป็น ‘คนตาย’   
(กดว. 12:12) และเส้ือผา้ท่ีติดเช้ือโรคเร้ือนก็เหมาะส าหรับไฟเท่านั้น (ลนต. 13:52)”[379] 

5:12           “เมืองแห่งหน่ึง” ของกาลิลี คือส่ิงท่ีลูกาหมายถึงเม่ือพิจารณาถึงบริบท  ท่านเปิดเผยความสนใจ 
ท่ีพิเศษของท่านในเร่ืองราวทางการแพทยอี์กคร้ังโดยการบนัทึกว่าโรคเร้ือน “ปกคลุม” 
ชายคนน้ี อย่างเตม็ท่ี  ไม่สามารถมีความสงสัยใดเท่ีวา่เขาเป็นคนโรคเร้ือน  อยา่งท่ีเปโตร
ไดท้  าไป ชายคนน้ี “ซบหนา้ลงถึงดิน” ต่อหนา้พระเยซู  (เปรียบเทียบ ขอ้ 8) เหมือนกบั    
เปโตร เขาวิงวอนต่อพระเยซูในฐานะ “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” อีกด้วย (ขอ้ 8) ค ากล่าวน้ี        
น่านับถือและเหมาะสมส าหรับการกล่าวต่อใครคนหน่ึงท่ีมีอ านาจพิเศษจากพระเจ้า
[380] คนโรคเร้ือนกล้าอย่างมากในการมาหาพระเยซู เน่ืองจากว่าโรคเร้ือนของเขาแยก   
เขาออกจากการติดต่อทางสังคมท่ีปกติ  การร้องขอท่ีมีเง่ือนไขของเขาก่อให้เกิดความสงสัย
ในความเต็มใจของพระเยซูท่ีจะรักษาเขาไม่ใช่ความสามารถของพระองค์ท่ีจะท าอยา่งนั้น  
มนัอาจแสดงถึงความรู้สึกแห่งความไม่คู่ควรของเขาท่ีจะรับเอาพระพรเช่นนั้น    

5:13           โดยการยื่นพระหัตถ์ของพระองค์และการแตกตอ้งคนโรคเร้ือน พระเยซูก็ท  าส่ิงท่ีคิดไม่ถึง  
(ลนต. 13) บางทีพระองคท์  าอยา่งน้ีเพื่อแสดงออกถึงความเมตตาสงสารของพระองคท่ี์มีต่อ
ชายคนนั้นเช่นเดียวกบัเพื่อจะระบุพระองคเ์องท่ีไม่มีขอ้สงสัยใดเในฐานะเป็นแหล่งแห่ง
การรักษาของเขา (เปรียบเทียบ อพย. 4:4; 6:6; 14:16; 15:12; ยรม. 17:5; กจ. 4:30) ถอ้ยค า
ของพระเยซูน าเสนอความแน่ใจใหม่แก่เขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 10) สิทธิอ านาจของพระเยซู
ขยายไปสู่อ านาจเหนือโรคและความไม่สะอาดทางพิธีกรรม  อีกคร้ังหน่ึงนายแพทยลู์กา
บนัทึกการรักษาทนัที (เปรียบเทียบ  4:35, 39) 

“เน่ืองจากความไม่สะอาดของโรคเร้ือนสามารถติดต่อได ้มนัก็ส าคญัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่ีว่าพระเยซูตอบสนองโดยการแตะต้องชายคนนั้น ไม่ใช่ท่ีว่าพระเยซู
ละเมิดกฎของความสะอาดของลทัธิ ตรงกนัขา้มความไม่สะอาดล่าถอยก่อนการ
แตะตอ้งและค าสั่งของพระเยซู (เปรียบเทียบ 4:40, 41) การแตะตอ้งของพระเยซู
แสดงถึง ‘การตอ้นรับกลบั’ แก่คนโรคเร้ือนท่ีถูกแยกออกไป” [381] 

“บทเรียนท่ีส าคญัท่ีสุดจากเร่ืองราวการรักษาคนโรคเร้ือนก็คือว่าแมก้ระทัง่คน
นอกสามารถประสบกบัพระคุณแห่งการรักษาของพระเจา้ได”้ [382] 
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5:14           การรักษาคนโรคเร้ือนเป็นการกระท าของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 7:22) ดงันั้น “พยาน” ของ
ชายคนน้ีต่อการรักษาของเขาเพิ่มการป่าวประกาศถึงการมาถึงของพระเมสสิยาห์ พระเยซู
ไม่ตอ้งการให้ชายคนน้ีท่ีจะลม้เหลวท่ีจะไปยงัเยรูซาเล็มและถวายของถวายท่ีถูกเรียกร้อง
ส าหรับการรักษาโรคเร้ือน  (ลนต. 14:1-32) ถา้ชายคนนั้นไดเ้ผยแพร่การรักษาของเขา เขา
อาจไม่ไดไ้ปถึงพวกปุโรหิตท่ีนัน่และฝูงชนอาจได ้“รุมลอ้ม” พระเยซูแมก้ระทัง่แย่กว่าท่ี
พวกเขาก าลงัท าอยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้น มนัไม่เหมาะสมส าหรับชายคนนั้นท่ีจะประกาศการ
รักษาของเขาก่อนท่ีปุโรหิตตรวจสอบเขาและท าการประกาศท่ีเป็นทางการว่าเขาสะอาด
แลว้  (ลนต. 14:57) พระเยซูระมดัระวงัท่ีจะไม่ยื้อแยง่สิทธิอ านาจของปุโรหิตน้ี  

5:15-16      ลูกาละเวน้ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ชายคนนั้นไม่เช่ือฟังพระเยซู  (เปรียบเทียบ มก. 1:45) บางทีเพราะวา่น่ี
คงได้ท าลายการเน้นของท่านท่ีสิทธิอ านาจของพระเยซู  ตรงกันข้ามท่านเน้นถึงการ
กระจายของเร่ืองราวนั้น (ตามตวัอกัษรคือ “ถอ้ยค า” ค ากรีก โลกอส) เก่ียวกบัพระเยซู  การ
กระจายข่าวประเสริฐเก่ียวกบัพระเยซูเป็นหวัขอ้หลกัของทั้งพระกิตติคุณน้ีและพระธรรม
กิจการของอคัรทูต  การรักษาน้ีเพิ่มความเป็นท่ีนิยมของพระเยซู  อย่างไรก็ตาม การ
ตอบสนองของพระองค์ไม่ใช่ท่ีจะข้ึนอยู่กบัการรับรองอนัเป็นท่ีนิยมแต่ท่ีจะร้ือฟ้ืนการ
พึ่งพาของพระองคท่ี์พระบิดาของพระองคโ์ดยการอธิษฐานในท่ีเปล่ียว      

“… ส่วนส าคญัท่ีสุดแห่งชีวิตของพระองคคื์อการเขา้ร่วมของพระองคก์บัพระเจา้
และในการเขา้ร่วมเช่นนั้นพระองคก์็พบทั้งก าลงัและการน าพาท่ีจะหลีกเล่ียงการ
จ านนต่อการทดลอง”[383] 

“… เกียรติเป็นเหมือนเงาซ่ึงหนีจากบรรดาผูท่ี้ติดตามมนั แต่ติดตามบรรดาผูท่ี้ 
บอกปัดมนั” [384] 

ลูกาไม่ได้อ้างอิงข้อเท็จจริงท่ีว่าความเป็นท่ีนิยมท่ีเพิ่มข้ึนได้หยุดย ั้งกิจกรรมต่างเของ   
พระเยซู  (เปรียบเทียบ มก. 1:45) ยิ่งกว่านั้นท่านเขียนเก่ียวกบัประชาชนท่ีฟังพระเยซู
ก่อนท่ีพวกเขาประสบกบัการรักษาในขอ้ 15 ซ่ึงสะทอ้นถึงล าดบัความส าคญัของการ
ประกาศของพระเยซูเหนือการอศัจรรยข์องพระองค ์   

2.  สิทธิอ านาจของพระเยซูทีจ่ะยกโทษบาป 5:17-26 (เปรียบเทยีบ มธ. 9:1-8; มก. 2:1-12) 

ลูกาบนัทึกข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซูในอีกด้านหน่ึงของชีวิตโดยการแสดงถึงอ านาจของ
พระองคท่ี์จะยกโทษบาป  ในเหตุการณ์น้ีการอศัจรรยเ์ป็นรองและประเด็นของสิทธิอ านาจของพระเยซูเป็น
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หลกั  พระเยซูอา้งถึงการเป็นพระเจา้โดยการยกโทษบาปของชายคนนั้น การยกโทษบาปเป็นสิทธิพิเศษ  
ของพระเจา้      

5:17           อีกคร้ังหน่ึงลูกาเนน้ถึงล าดบัความส าคญัของพนัธกิจการสอนของพระเยซู  “พวกฟาริสีและพวก
อาจารยส์อนธรรมบญัญติั (ธรรมาจารย)์” ไดม้าเพื่อจะฟังส่ิงท่ีพระองค์สอน  คนเหล่าน้ีท่ี
ปรากฎคร้ังแรกในลูกาในบทน้ีก็เป็นผูป้กป้องความเช่ือดั้งเดิมของอิสราเอล  พวกฟาริสี
เป็นพรรคการเมืองในอิสราเอล ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัส าหรับการถือรักษาธรรมบญัญติัของ
โมเสสท่ีเคร่งครัดของพวกเขาอย่างท่ีถูกตีความตามธรรมเนียมโดยพวกรับบี  คนเหล่าน้ี
บางคน “หมอ (อาจารยส์อน) ธรรมบญัญติั” (นัน่คือ ธรรมาจารย ์ ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั) บาง
ทีเป็นพวกฟาริสีแต่บางทีไม่ใช่พวกเขาทั้งหมดท่ีเป็น   

ลกัษณะทางวรรณกรรมน้ีเป็น การใช้สองค านามท่ีเช่ือมต่อกัน ซ่ึงบ่งบอกว่าพวกเขาเป็น
ยามรักษา (ตวัแทน) ทางศาสนา และไม่ไดห้มายถึงวา่ผูน้ าทางศาสนาคนอ่ืนเขาดหายไป  
(“การใชส้องค านามท่ีเช่ือมต่อกนั” เป็นภาษาภาพท่ีซ่ึงใครคนหน่ึงแสดงออกถึงแนวคิดท่ี
ซับซ้อนโดยการกล่าวถึงส่ิงมีตัวตนทั้ งสองและการเช่ือมส่ิงเหล่านั้นเข้าด้วยกันด้วย
ค าเช่ือม) ดงันั้น “พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี” หรือ “พวกฟาริสีและอาจารยส์อนธรรม
บญัญติั” หมายถึงผูน้ าทางศาสนาแต่ไม่ไดบ้่งบอกวา่ผูน้ าทางศาสนาคนอ่ืนเเช่นพวกสะดูสี
นั้นขาดหายไป [385] 

“ในอดีตภาพทางลบอย่างเกินควรของพวกฟาริสีแห่งระยะเวลาของพนัธสัญญา
ใหม่ได้ถูกก่อให้เกิดโดยการจดจ่อท่ีเกือบเฉพาะท่ีการวิจารณ์ซ่ึงพบได้ในการ
บนัทึกท่ีสัมพนัธ์  อย่างดีท่ีสุดแลว้ส่ิงน้ีก่อให้เกิดภาพลอ้เลียน อย่างแย่ท่ีสุดแล้ว 
มนัก่อใหเ้กิดลทัธิต่อตา้นยิวและการเขา้ใจผิดท่ีรุนแรงถึงการวิจารณ์ต่างเเก่ียวกบั
พนัธสัญญาใหม่เอง ซ่ึงในหลายกรณีนั้นก็ไดรั้บพลงัท่ีเหมาะสมของส่ิงเหล่านั้น
เท่านั้นเม่ือมนัถูกตระหนักว่าส่ิงเหล่านั้นถูกมุ่งไปท่ีส่ิงท่ีบางทีเป็นกลุ่มท่ีได้รับ 
การนบัถืออยา่งสูงท่ีสุดในสังคมชาวยวิ”[386] 

“พร้อมกบัพวกรับบีนั้น บุคคลท่ีคุน้เคยอย่างใกลชิ้ดกบัสถานะของเร่ือง ณ เวลา
นั้นคงได้แยะแยะเยรูซาเล็มว่าเป็นต าบลท่ีแยกจากส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของยูเดีย
อยา่งท่ีลูกาท าอยา่งชดัเจนในหลายโอกาส  (ลก.  5:17; กจ. 1:8; 10:39)”[387] 

ลูกามองว่าอ านาจของพระเจา้มาจากภายนอกของพระเยซู  (เปรียบเทียบ ยน. 5:1-19)     
พระเยซูไม่ได้ท  าการอัศจรรย์ด้วยธรรมชาติแบบพระเจ้าของพระองค์  พระองค์สละ  
อ านาจเหล่านั้นไว ้ณ การบงัเกิดเป็นมนุษย ์ ตรงกนัขา้มพระองค์ท าการอศัจรรยต่์างเดว้ย
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อ านาจของพระวิญญาณของพระเจ้า  ผู ้อยู่เหนือพระองค์และในพระองค์ ในฐานะ               
ผูเ้ผยพระวจนะ  

“ท าไมลูกจะกล่าวว่า ‘ฤทธ์ิเดชขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าก็อยู่กบัพระองค์เพื่อท่ีจะ
รักษาโรคได’้ ถา้พระเยซูสามารถรักษา ณ เวลาใดก็ตาม ภายใตเ้ง่ือนไขใดก็ตาม
และ ณ การใช้ดุลยพินิจของพระองค์เองเพียงล าพงั? ขอ้ความน้ีเป็นท่ีเขา้ใจไดถ้า้
เรามองว่าการรักษาเป็นสิทธิพิเศษสิทธ์ิขาดของพระเจา้พระบิดาผูซ่ึ้งบางคร้ังให้
อ านาจของพระองคท่ี์จะรักษาและ ณ เวลาอ่ืนก็ยบัย ั้งมนัไว”้[388] 

ในกิจการของอคัรทูต ลูกาจะเน้นว่าพระวิญญาณองค์เดียวกนัอยู่บนและในผูเ้ช่ือทุกเคน
ในทุกวนัน้ี และพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งอ านาจของเราอย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นแหล่ง
แห่งอ านาจของพระเยซู   

5:18-19      เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนในคาเปอรนาอุม (มก. 2:1) แมว้า่ขอ้เท็จจริงนั้นไม่ตรงประเด็นส าหรับลูกา  
อีกคร้ังหน่ึงรายละเอียดอ่ืนเในการบนัทึกของท่านเพิ่มการแตะตอ้งแห่งความเป็นจริงต่อ
มนั    

“หลงัคาก็สูงไม่ก่ีฟุตและโดยคอ้มตวัลงและการยึดมุมต่างเของท่ีนอน แค่ผา้นวม
บุหนาอย่างท่ีมีในปัจจุบนัในภูมิภาคน้ี พวกเขาก็สามารถหย่อนคนป่วยลงไปโดย
ปราศจากอุปกรณ์ของเชือกหรือสายใด เเพื่อจะช่วยเหลือพวกเขา  . … 

“พวกเขาจ าตอ้งแค่ขดูดินจากส่วนของหลงัคาเหนือ ลูวัน [ระเบียง]   หยิบหนาม
และก่ิงไมส้ั้ นเและหย่อนท่ีนอนลงไประหว่างท่อนไม ้ณ พระบาทของพระเยซู 
เป้าหมายได้บรรลุ พวกเขาก็สามารถซ่อมหลังคาให้เป็นเหมือนแต่ก่อนอย่าง
รวดเร็วได ้ อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้มีความประทบัใจท่ีวา่ส่ิงท่ีปกคลุมอยา่งนอ้ยของ
ระเบียง ก็ไม่ไดท้  ามาจากดินแต่จากวสัดุท่ีสามารถหยบิไดง่้ายเ   มนัอาจไดเ้ป็นแค่
เคร่ืองปูลาดหยาบเช่นผนงัและหลงัคาของกระท่อมของชาวตุรกีหรือมนัอาจไดท้  า
มาจากกระดานหรือแมก้ระทัง่แผ่นหิน (และเช่นนั้นข้าพเจ้าได้เห็นมาแล้ว) ท่ี
สามารถถูกยา้ยอยา่งรวดเร็วได”้[389] 

5:20           ความกระตือรือร้นท่ีเพื่อนส่ีคนของคนง่อยแสวงหาท่ีจะน าเขาไปต่อพระพกัตร์พระเยซูแสดงถึง
ความเช่ือของพวกเขา กล่าวคือ ความเช่ือถือของพวกเขาท่ีวา่พระเยซู สามารถ รักษาเขาได ้    
อย่างไรก็ตาม คนป่วยก็ดูเหมือนจะมีความเช่ือในพระเยซูเช่นกัน หาไม่แล้วเขาคงไม่
อนุญาตใหเ้พื่อนเของเขาท่ีจะท าอยา่งท่ีพวกเขาท า  บางทีลูกาไม่ไดอ้า้งอิงถึงความเช่ือของ
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คนง่อยอย่างชดัแจง้ เพราะว่าท่ีจะท าอย่างนั้นอาจได้ท าให้การเน้นของท่านท่ีอ านาจของ
พระเยซูลดลง  พระเจา้ตอบสนองต่อความเช่ือของคนอ่ืนเ เม่ือพวกเขาน าเพื่อนท่ีมีความ
จ าเป็นของพวกเขาไปยงัพระองคด์ว้ยการอธิษฐานเช่นเดียวกบัดว้ยตวับุคคล     

“… มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะคิดว่าบาปของชายคนนั้นไดรั้บการยกโทษ ถา้เขาไม่มี
ความเช่ือของเขาเอง”[390] 

เราไม่ควรถือว่าการรักษาทางกายภาพและการยกโทษฝ่ายวิญญาณเป็นขอ้เสนอ “อย่างใด
อย่างหน่ึง”  ตรงกันข้าม การยกโทษแท้รวมถึงการฟ้ืนฟูทั้ งหมดในทุกเด้านของชีวิต     
พระเยซูท า “ทั้งและ” ส าหรับชายคนน้ีอยา่งมีพระคุณแมว้า่บ่อยคร้ังแลว้พระเจา้ไม่ไดฟ้ื้นฟู
ผูค้นไปสู่สุขภาพท่ีดีทางกายภาพ บางคนก็ไม่รับจนกระทัง่หลงัจากความตาย     

“ในสังคมท่ีมีธรรมเนียมแบบไม่ใช่ตะวนัตกทั้งหลายนั้น อาณาเขตของยาชีวภาพ 
ก็ไม่ไดถู้กท าให้แตกต่างจากอาณาเขตของศาสนา การเมืองและชีวิตทางสังคมท่ี
กวา้งข้ึนพร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีการรักษาอาจรวมหรือเรียกร้องการแกปั้ญหาของการ
ไร้ระเบียบฝ่ายวิญญาณและทางสังคม  ดงันั้นเราไม่ควรประหลาดใจท่ีวา่พระเยซู
อ้างอิงถึงสภาพจิตสังคมใหม่และสถานะฝ่ายวิญญาณของชายคนน้ีแทนท่ีจะ
อา้งอิงถึงการน าเสนอทางกายภาพของเขา หรือเราไม่ควรจินตนาการวา่ในบางแง่
นั้นการยกโทษเป็นการเตรียม (เท่านั้น) สู่การรักษาท่ีจะมา”[391] 

“การอศัจรรยก์ลายมาเป็นการเปรียบเทียบส าหรับความรอด  การอศัจรรยท์ั้งหมด
ของพระเยซูควรถูกมองในแง่น้ี”[392] 

5:21           พวกผูน้ าทางศาสนานั้นถูกตอ้ง  พระเจ้าเท่านั้น “สามารถยกโทษบาปได้” อยา่งไรก็ตาม พวกเขา
ไม่เตม็ใจท่ีจะท าการสรุปท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้  

“เม่ือใดก็ตามท่ีลูการายงานส่ิงท่ีใครคนหน่ึงก าลงัคิด ตามปกติแลว้ค าแนะน าจาก
พระเยซูก็ติดตามมา”[393] 

“อน่ึงลูกาค่อนขา้งชอบค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย 'ใคร? และอา้งอิงถึงพระเยซู (7:49; 
8:25; 9:9, 18, 20; 19:3)”[394] 

“การหม่ินประมาทต่ออีกคนหน่ึงหมายถึงท่ีจะกล่าวชัว่ร้ายเก่ียวกบัเขา   (ดู 1 คร. 
4:13; ทต. 3:2; 2 ปต. 2:2; ยด. 8) แต่การหม่ินประมาทต่อพระเจา้ไม่ใช่แค่การ
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สาปแช่งพระนามของพระองค์เท่านั้น แต่เป็นความพยายามท่ีแย่งชิงสิทธ์ิท่ีเป็น
ของพระผูส้ร้างเท่านั้น”[395] 

“ส่ิงท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีคือการคดัคา้นในแง่ท่ีรุนแรงท่ีสุดต่อการกระท าของพระเยซู
แห่งการท าการป่าวประกาศถึงการยกโทษของพระเจา้ท่ีซ่ึงในการเขา้ใจของพวก
เขานั้นพระเจ้าได้สงวนไวใ้นฐานะเป็นสิทธิพิเศษของพระองค์เองส าหรับวนั
สุดทา้ย”[396] 

5:22-23      ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ พระเยซูอาจไดมี้ความเขา้ใจถ่องแทท่ี้พิเศษสู่ส่ิงท่ีพวกผูว้ิจารณ์ของพวก
เขาก าลงัคิด  (เปรียบเทียบ มธ. 9:3; มก. 2:6) มนัง่ายกวา่ท่ีจะกล่าววา่ “บาปต่างเ ของท่าน
ไดรั้บการยกโทษแลว้” เพราะวา่ไม่มีใครสามารถหกัลา้งการอา้งนั้นได ้ แน่นอนวา่ในอีกแง่
หน่ึง การอา้งทั้งสองก็ยากอยา่งเท่าเทียมกนัเพราะวา่การรักษาและการยกโทษ ท้ังสอง ก็
เรียกร้องอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติ    

5:24           พระเยซูท าส่ิงท่ีดูเหมือนยากกวา่เพื่อจะพิสูจน์วา่พระองคส์ามารถท าส่ิงท่ีดูเหมือนง่ายกวา่ไดอี้ก
ดว้ย  น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีลูกาบนัทึกวา่พระเยซูเรียกพระองค์เองวา่ “บุตรมนุษย”์   ลูกาใช้ช่ือ
เรียกน้ี 26 คร้ังและในทุกเกรณีพระเยซูใช้มนัเพื่อจะบรรยายถึงพระองค์เอง  (ยกเวน้ใน 
กจ. 7:56 ท่ีท่ีสเทเฟนใชม้นัเก่ียวกบัพระองค)์  น่ีเป็นช่ือเรียกของพระเมสสิยาห์พร้อมกบั
ความหมายโดยนยัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความเป็นพระเจา้ (ดนล. 7:13-14) เน่ืองจากว่าบุตร
มนุษยเ์ป็นผูพ้ิพากษาและผูป้กครองท่ีเป็นพระเจา้ มนัก็ปกติท่ีวา่พระองคจ์ะมีอ านาจท่ีจะยก
โทษ  มนัสอดคล้องเท่านั้ นส าหรับพระเยซูท่ีจะอ้างถึงความเป็นพระเจ้า เน่ืองจากว่า
พระองคเ์พิ่งไดแ้สดงถึงความเป็นพระเจา้ของพระองคโ์ดยการยกโทษบาปของชายคนนั้น  
พระองคจ์ะพิสูจน์มนัโดยการรักษาเขา       

5:25-26      คนง่อยตอบสนองดว้ยความเช่ือ “ทนัที” (ค ากรีก พาราเฆรมา) ต่อค าสั่งของพระเยซู เปลหามได้
หามชายคนนั้นและตอนน้ีชายคนนั้นหามเปลหาม        

“ความสามารถของคนง่อยท่ีจะเร่ิมตน้การด าเนินแห่งชีวิตของเขาใหม่เป็นภาพ
ของส่ิงท่ีพระเยซูท าเม่ือพระองค์ช่วยให้รอด  ข่าวสารของพระองค์เป็นข่าวสารท่ี
ปลดปล่อย”[397] 

ทุกเคนท่ีอยูท่ี่นัน่ถวายพระเกียรติแด่พระเจา้เน่ืองจากส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  า  หน่ึงในเป้าหมาย
ของลูกาคือท่ีจะถวายพระเกียรติแด่พระเจา้และท่ีจะหนุนใจให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะท าอยา่ง
เดียวกนัในพระกิตติคุณน้ีและในกิจการของอคัรทูต   (เปรียบเทียบ 2:20) การตอบสนองท่ี
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ประหลาดใจของฝูงชนท าให้ระลึกถึงการตอบสนองอย่าง เ ดียวกันของผู ้คนใน          
วนัเพน็เทคอสต ์  (กจ. 2:11-12; เปรียบเทียบ ลก. 7:16; 13:17; 18:43; กจ. 3:9; 8:8) บางที  
ลูกาหมายถึงท่ีจะดึงความสนใจของผูอ่้านไปยงั “วนัน้ี” ซ่ึงเป็นถ้อยค าสุดทา้ยและเป็น
ถอ้ยค าแรกท่ี  พระเยซูกล่าวเม่ือพระองค์ป่าวประกาศความส าเร็จของอิสยาห์  61:1-2ก 
(4:21) “วนั” ของการปรากฎตวัของพระเมสสิยาห์ไดม้าถึงแล้วและพยานต่างเต่อการ
อศัจรรยน้ี์ก็เป็นพยานต่อมนัแมว้า่อยา่งไม่รู้ตวั 

การเนน้ของลูกาในการบนัทึกของท่านถึงเหตุการณ์น้ีอยูท่ี่สิทธิอ านาจของพระเยซูและการยอมรับของผูค้น
ถึงมนั  พวกเขากล่าววา่ “วนัน้ีเราไดเ้ห็นส่ิงท่ีเหลือเช่ือ (ค ากรีก พาราดอคซิอา – เหมือนขดักนั )” พวกเขา
หมายถึงวา่นัน่ไดเ้ป็นพยานถึงเหตุการณ์ต่างเท่ีน าพวกเขาไปสู่การสรุปท่ีไม่มีเหตุผลอยา่งชดัเจนวา่พระเยซู
ทรงแตกต่างจากมนุษยธ์รรมดา  ลูกเน้นถึงภารกิจท่ีต่อเน่ืองของพระเยซูอีกดว้ย (เปรียบเทียบ กิจการของ
อคัรทูต)          

“เร่ืองราวแห่งการคน้หาทั้งสามปรากฏแต่เน่ินเในการบนัทึกเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเยซูในลูกา 5 
และ 7   เร่ืองราวทั้งสามปรากฏอีก ณ ตอนปลายของการเดินทางไปยงัเยรูซาเล็มของพระเยซูในลูกา 
17 18 และ 19  ดงันั้นเร่ืองราวเหล่านั้นปรากฎแต่เน่ินเและทา้ยเในการบนัทึกเก่ียวกบัพนัธกิจของ
พระเยซูก่อนการไปถึงเยรูซาเล็มของพระองค์  แนวโน้มท่ีจะใส่วงเล็บพนัธกิจของพระเยซูด้วย
เร่ืองราวประเภทน้ีก็บ่งบอกถึงความส าคญัของการเผชิญหน้าเหล่าน้ีในกิจกรรมรวมของพระเยซู   
[398] 

“เร่ืองราวการคน้หา” เป็นเร่ืองราวท่ีซ่ึงใครคนหน่ึงเขา้หาพระเยซูในการคน้หาถึงบางส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากต่อ
สวสัดิภาพของมนุษย ์ จากเร่ืองราวการคน้หาทั้งเกา้ในหมวดพระกิตติคุณสัมพนัธ์ เจ็ดเร่ืองก็อยูใ่นลูกาและส่ี
ในเจด็น้ีก็เฉพาะต่อลูกา     

3.     ท่าทขีองพระเยซูต่อคนบาป  5:27-32  (เปรียบเทยีบ มธ. 9:9-13; มก. 2:13-17) 

ลูกาวาดภาพพระเยซูท่ีใหพ้ระคุณของพระเมสสิยาห์เหนือผูค้นท่ีหลากหลายคือคนถูกผีสิง คนโรคเร้ือน คน
ง่อยและตอนน้ีคนเก็บภาษี  พระองค์ไดป้ลดปล่อยเชลยเหล่าน้ีจากวิญญาณท่ีมุ่งร้าย ความไม่สะอาดตลอด
ชีวิต  ความพิการทางร่างกาย  และตอนน้ีการเนรเทศทางสังคมและวตัถุนิยม  อีกคร้ังหน่ึงพวกฟาริสีก็
ปรากฎตวั ในกรณีของเลวี พระเยซูไม่ได้จดัเตรียมการยกโทษเท่านั้นแต่จดัเตรียมการสามคัคีธรรมกับ
พระองค์เองอีกดว้ย  เหตุการณ์น้ีแสดงถึงประเภทของผูค้นท่ีพระเยซูเรียกมายงัพระองค์และอธิบายถึงการ
ทรงเรียกพวกเขาของพระองค ์ ท่าทีของพระเยซูต่อคนบาปเป็นเชิงบวกและตรงกนัขา้มกบัท่าทีทางลบของ
พวกผูน้ าทางศาสนาท่ีมีต่อพวกเขา           
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5:27-28      “เลว”ี (มทัธิว) เป็น “คนเก็บภาษี” (“เจา้ของร้านเหลา้” AV)  อยา่งไรก็ตาม เขาไม่ใช่ หัวหน้า คน
เก็บภาษีอยา่งท่ีศกัเคียสเป็น (19:2) หรือตวับทก็ไม่ไดก้ล่าววา่เขาร ่ ารวยแมว้า่เขาดูเหมือน
จะร ่ ารวย  อย่างไรก็ตาม พวกฟาริสีและพวกยิวธรรมดาส่วนใหญ่ดูถูกเขาเน่ืองจากอาชีพ
ของเขา  เขาเก็บภาษีจากพวกยิวเพื่อรัฐบาลโรมนัอนัไม่เป็นท่ีนิยมและเพื่อนคนเก็บภาษี
หลายคนของเขาก็ทุจริต  คนเก็บภาษีเป็นความเทียบเท่าทางสังคมกบั “แมงดาและผูใ้ห้
ขอ้มูล”[399] 

“ภาษีท่ีจัดเก็บโดยเลวีอาจได้อยู่ท่ีการจราจรบนทางหลวงหรือการจราจรข้าม
ทะเลสาบ”[400] 

“เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสังเกตว่าฉบบัทลัมุดแยกแยะสองประเภทของ ‘คนเก็บภาษี’ 
คือ   คนเก็บภาษีโดยทัว่ไป (กับบาย) และ มอคเฮส หรือ มอคซา ผูเ้ป็น ดูอานิเออร์ 
หรือเจา้หนา้ท่ีศุลกากร  แมว้า่ทั้งสองประเภทตกอยูภ่ายใตก้ารหา้มของรับบี  ดูอานิ
เออร์  อยา่งเช่นมทัธิวเป็น เป็นเป้าของการต่อวา่หลกั”[401] 

สิทธิอ านาจของพระเยซูปรากฎชัดในการละทิ้งทนัทีและไม่มีเง่ือนไขของเลวีเก่ียวกับ
อาชีพของเขาเพื่อจะติดตามพระเยซู  เลวเีช่ือฟังพระเยซูอยา่งท่ีเขาควรไดเ้ช่ือฟังและในการ
ท าอย่างนั้นก็ให้แบบอย่างทางบวกแก่ผูอ่้านของลูกาท่ีจะท าตาม (เปรียบเทียบ  5:11) 
ค าศพัทข์องลูกาเนน้ถึงการแตกหกัท่ีเด็ดเด่ียวของเลวกีบัอาชีพแต่ก่อนของเขา (“สละทิ้งทุก
ส่ิง”) และชีวิตใหม่ของเขาแห่งการเป็นสาวกท่ีต่อเน่ือง  อยา่งไม่สงสัยแลว้ การตดัสินใจน้ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าการเสียสละทางการเงินและอาชีพ     

“เขาไดเ้หน็ดเหน่ือยกบัการเก็บภาษีจากประชากรท่ีลงัเลใจและยินดีท่ีจะติดตาม   
ผูห้น่ึงท่ีไดม้าเพื่อจะเอาภาระออกไปแทนท่ีจะวางภาะลงไป ท่ีจะยกหน้ีแทนท่ีจะ
บีบบงัคบัดว้ยก าลงั”[402] 

5:29-30      ความยินดีของเลวีและแขกท่ีสังคมไม่ยอมรับของเขาตรงกนัขา้มกบั “การบ่น” ของพวกฟาริสี
และพวกธรรมาจารย ์  อาหารร่วมกนัในโลกแถบเมดิเตอร์เรเนียนเป็นสัญลกัษณ์ของชีวิต
ร่วมกนั[403] พวกผูน้ าทางศาสนาคดัคา้นการกินและการด่ืมของพระเยซูและพวกสาวก
ของพระองค์กบั “พวกคนเก็บภาษีและคนบาป” เหล่าน้ี เน่ืองจากความเส่ียงท่ีเป็นไปได้
เก่ียวกบัความเป็นมลทินทางพิธีกรรมท่ีพวกเขาประสบโดยการท าอยา่งนั้น [404] พวกเขา
จดจ่อการวิจารณ์ของพวกเขาไปท่ี “พวกสาวก” ของพระเยซูแทนท่ีท่ีพระเยซู บางที
เพราะว่าพระเยซูเป็นท่ีนิยมอย่างมาก  “คนบาป” ต่อพวกฟาริสีนั้นเป็นบรรดาผูท่ี้ด าเนิน
ชีวตินอกความสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ ในกรณีน้ี ทีมของพระเยซู ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกคนเก็บภาษี   
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“ท่ีจริงพระเยซูก าลงัถูกกล่าวอา้งส าหรับการฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบติั ในเม่ือมนัคือ
พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยผ์ูซ่ึ้งอุปนิสัยของพวกเขาท่ียกประเด็นการสนทนา
ท่ีไม่เหมาะสมนั้นเกินขอบเขต”[405] 

5:31-32      พระเยซูใชสุ้ภาษิตท่ีจะสรุปภารกิจของพระองค ์ (เปรียบเทียบ บทท่ี 15) พระองคใ์ชค้  าวา่ “ชอบ
ธรรม” ในแง่เทียบเคียงและบางทีอยา่งถากถางเล็กนอ้ยเน่ืองจากวา่ไม่มีใครชอบธรรมอยา่ง
แทจ้ริง แมว้่าพวกเขาฟาริสีถือว่าพวกเขานั้นชอบธรรม เป็นพิเศษ บุคคลหน่ึงตอ้งยอมรับ
ความจ าเป็นของเขาหรือเธอท่ีมีต่อพระเยซูและความชอบธรรมของพระองค ์ก่อนท่ีบุคคล
นั้นจะไดรั้บผลประโยชน์จากอ านาจของแพทยท่ี์ยิ่งใหญ่  การยอมรับถึงความจ าเป็นน้ีคือ
ส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงโดย “การกลับใจใหม่”  การกลับใจใหม่น าไปสู่ความยินดี
เช่นเดียวกบัชีวิตในลูกา (เปรียบเทียบ 15:7, 10, 22-27, 32) ลูกาเนน้ถึง “ทรงการเรียก” 
ทางบวกของ “คนบาปสู่การกลบัใจใหม่” ทั้งในพระกิติตคุณน้ีและในกิจการของอคัรทูต   
ลูกาอา้งอิงถึงการกลบัใจใหม่มากกว่ามทัธิวหรือมาระโก (เปรียบเทียบ 3:3, 8; 10:13; 
11:32; 13:3, 5; 15:7, 10; 16:30; 17:3-4; 24:47) 

“การเช่ือมโยงระหวา่ง   5:32 และ 19:10 บ่งบอกวา่ทั้งสองน้ีจดัตั้งการผนวก  นัน่
คือเรามีขอ้ความโดยทัว่ไปท่ีคลา้ยกนัเก่ียวกบัภารกิจของพระเยซูในตอนตน้และ
ตอนทา้ยในพนัธกิจของพระองค ์ ขอ้ความท่ีท าหนา้ท่ีท่ีจะตีความพนัธกิจทั้งหมด
ท่ีอยูร่ะหวา่งทั้งสองนั้น”[406] 

4.    ท่าทขีองพระเยซูต่อการอดอาหาร  5:33-39  (เปรียบเทยีบ  มธ. 9:14-17; มก. 2:18-22) 

บริบทของการโตเ้ถียงน้ีก็เป็นอย่างเดียวกนักบับริบทก่อนหนา้น้ีคืองานเล้ียงของเลวี  ท่าทีของพระเยซูต่อ  
การอดอาหารเนน้วา่การปรากฎตวัของพระองคค์าดหวงัถึงวนัแห่งการยนิดีในแผน่ดินของพระเจา้   

5:33           พวกผูน้ าทางศาสนา (ขอ้ 30; มก. 2:18) และพวกสาวกของพระเยซู  (มธ. 9:14; มก. 2:18) ตั้ง
ค  าถามเก่ียวกบัการอดอาหาร   พวกเขาท าอยา่งนั้นเพราะวา่มนัเป็นการปฏิบติัอีกอยา่งหน่ึง
นอกเหนือจากการกินกบัคนบาปท่ีแสดงให้เห็นวา่พระเยซูและพวกสาวกของพระองคน์ั้น
ผิดปกติ  (เปรียบเทียบ 7:34) เน่ืองจากวา่พระเยซูประกาศการกลบัใจใหม่ (ขอ้ 32) ท าไม
พระองค์ไม่ได้คาดหวงัให้พวกผูติ้ดตามของพระองค์ท่ีจะแสดงออกถึงเคร่ืองหมายท่ี
ยอมรับได้ท่ีบ่งบอกถึงมัน?  ค  าถามเหล่าน้ีท าให้พระเยซูและพวกสาวกของพระองค ์         
ดูเหมือนแตกต่างโดยการเปรียบเทียบในเชิงลบถึงอุปนิสัยของพวกเขากบัอุปนิสัยของพวก
สาวกของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาและพวกสาวกของพวกฟาริสี    คนเหล่านั้นทั้งหมดดูเหมือน
จะเห็นอกเห็นใจพระเยซูและก็ชอบธรรม   
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พนัธสัญญาเดิมเรียกร้องวนัเดียวเท่านั้นของการอดอาหารกล่าวคือวนัลบมลทิน (ลนต. 
16:29) แต่หลายเปีผา่นไปการอดอาหารเพิ่มเติมไดก้ลายมาเป็นธรรมเนียม  เป็นท่ีชดัเจน
วา่ยอห์นและพวกสาวกของท่านอดอาหารเป็นบางคร้ังบางคราว  พวกฟาริสีอดอาหารทุกเ
วนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี  (เปรียบเทียบ 18:12) เช่นเดียวกบัอีกส่ีวนัในการระลึกถึงการ
ถูกท าลายของเยรูซาเล็ม (ศคย. 7:3, 5; 8:19).[407] พระเยซูไม่ไดต่้อตา้นการอดอาหารแต่
พระองคว์จิารณ์การละเมิดของมนั (4:2; 22:16, 18; มธ. 6:16-18) 

ลูกาเท่านั้นกล่าวถึงการอา้งอิงถึงพวกผูถ้ามของพระเยซูต่อการอธิษฐาน  บางทีท่านท าส่ิงน้ี
เพื่อจะอธิบายถึงสถานการณ์ต่างเท่ีซ่ึงการอดอาหารเกิดข้ึนส าหรับผูอ่้านของท่าน  พวกผู ้
ถามบ่งช้ีวา่พวกสาวกของพระเยซูละเลยการอธิษฐานเช่นเดียวกบัการอดอาหาร    

5:34-35      พระเยซูเปรียบเทียบสถานการณ์น้ีกบัการแต่งงานซ่ึงเรียกหาความยินดี  พระองค์หมายถึงว่า
พระองค์ ทรงเป็น “เจา้บ่าว” ผูไ้ดม้าเพื่อจะเรียกร้องเอาเจา้สาวของพระองค์คืออิสราเอล  
(เปรียบเทียบ อสย. 54:5-8; 62:5; ยรม. 2:2; ฮชย. 2:19-20, 23; อสค. 16) พวกสาวกของ
พระองคเ์ป็นสหาย (“ผูเ้ขา้ร่วม”) ของพระองคผ์ูย้ินดีต่อโอกาสน้ีกบัพระองค ์ เพราะฉะนั้น
ท่ีจะบงัคบัให้พวกเขาท่ีจะ “อดอาหาร” ก็ไม่เหมาะสม  ดงันั้นพระเยซูว่ากล่าวพวกผูถ้าม
ของพระองค ์ อยา่งไรก็ตาม พระเยซูบ่งบอกวา่เจา้บ่าวจะตาย (“ถูกน าไปจากพวกเขา”)  น่ี
เป็นหน่ึงในการพดูเป็นนยัแต่เน่ินเของพระเยซูเก่ียวกบัการตายของพระองค ์ จากนั้นพวก
สาวกของพระองค์จะอดอาหาร  บางทีพวกเขาไดท้  าส่ิงน้ีหลงัจากการถูกตรึงของพระองค์
แต่ก่อนการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์  พวกเขาท ามนัหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์อง
พระองคแ์ละก่อนการเสด็จกลบัมายงัโลกของพระองคอี์กดว้ย (เปรียบเทียบ ยน. 16:16-24) 

5:36           ถดัไปพระเยซูอธิบายถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าการเสด็จมาของพระองค์ริเร่ิมการแตกหักท่ีรุนแรงกบั
ธรรมเนียมทางศาสนาแต่ก่อนด้วยค าอุปมา  พระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะปะลทัธิยิวแต่ท่ีจะ
เร่ิมตน้ระบบใหม่ ถ้าอิสราเอลได้ยอมรับพระเยซู ระบบใหม่น้ีคงได้เป็นอาณาจกัรของ  
พระเมสสิยาห์ แต่เน่ืองจากพวกยิวปฏิเสธพระองค์ มนัไดก้ลายมาเป็นคริสตจกัร ในท่ีสุด
แลว้ มนัจะกลายมาเป็นอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์  การเพิ่มระบบใหม่ของพระองคเ์ขา้
กบัลทัธิยิวคงมีผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายสองอยา่ง  มนัคงไดท้  าลายระบบ “ใหม่” และมนั
จะไม่สงวนระบบ “เก่า” ไว ้ มนัจะดูเหมือนไม่เขา้กนัอีกดว้ย  การบนัทึกของลูกาเท่านั้น
รวมผลกระทบอนัแรกท่ีว่ามนัจะท าลายระบบใหม่  เป็นท่ีชดัเจนว่าลูการวมส่ิงน้ีไวเ้พื่อ   
จะช่วยผูอ่้านท่ีเป็นคริสเตียนของท่านเห็นวา่อิสราเอลและคริสตจกัรนั้นแตกต่าง         

“ประเด็นแทจ้ริงคือความเขา้กนัไม่ไดข้องผา้สองช้ินและความแตกต่างของใหม่
และเก่าก็ชัดแจง้. … ในขณะท่ีในมาระโก ขอ้บกพร่องต่างเของลทัธิยิวไม่
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สามารถถูกซ่อมโดย ‘แผน่ปะ’ ของคริสเตียนได ้ในลูกา การเนน้อยูท่ี่ความเป็นไป
ไม่ไดข้องการพยายามท่ีจะปลูกถ่ายบางส่ิงท่ีเป็นคริสเตียนเขา้กบัลทัธิยวิ”[408] 

การตีความอนัเป็นท่ีนิยมนอ้ยกวา่อีกอยา่งหน่ึงเขา้ใจวา่ “เก่า” แสดงถึงความประพฤติของ
พระเยซูในฐานะเป็นความส าเร็จแห่งความปรารนาของพระเจา้ และ “ใหม่” เป็นต าแหน่งท่ี
ผดิปกติของพวกฟาริสี   

“ท่ีจริงในตอนนั้นพระเยซูตีความอุปนิสัยของพระองค์ซ่ึงน่าสงสัยและเป็น
นวตักรรมใหม่ต่อผูดู้บางคนว่าเป็นการแสดงออกถึงจุดประสงค์โบราณของ    
พระเจา้ท่ีมาสู่การเกิดผล ในขณะท่ีความเป็นห่วงของพวกฟาริสีถูกปฏิเสธไม่ใช่แค่
วา่เป็นนวตักรรมใหม่แต่ไม่สอดคลอ้งทีเดียวกบัแผนการของพระเจา้อีกดว้ย”[409] 

5:37-38      ตวัอย่างประกอบท่ีสองเพิ่มข้อเท็จจริงท่ีว่าระบบใหม่ท่ีพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อจะน ามาก็มี
คุณสมบติัท่ีขยายตวัโดยธรรมชาติและระเบิดออกอย่างมีศักยภาพ  ข่าวประเสริฐและ
คริสตศาสนาจะขยายไปทั้งโลก  ลทัธิยิวไม่สามารถรองรับส่ิงท่ีพระเยซูน ามาได ้เพราะว่า
ลทัธิยิวแข็งเกินไปเน่ืองจากหลายศตวรรษแห่งธรรมเนียมท่ีได้สะสมมา  ท่ีน่ีการบนัทึก
ของลูกาก็ใกลเ้คียงกบัของมาระโกอยา่งมาก       

5:39           ลูกาเท่านั้นรวมขอ้ความน้ีไว ้  ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่คนส่วนใหญ่ท่ีไดคุ้น้เคยกบัระบบเก่า
ก็พึงพอใจกบัมนั และไม่ชอบระบบใหม่   พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะทึกทกัเอาว่าระบบเก่า
ดีกว่า เพราะวา่มนัเก่า  น่ีก็เป็นจริงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัพวกผูน้ าทางศาสนาชาวยิวผูถื้อวา่
ค าสอนของพระเยซูนั้น “ใหม่” และดอ้ยกวา่ส่ิงท่ีเก่า       

“มีประเภทของความหลงใหลในส่ิงเก่าในผูค้นท่ีเคร่งศาสนา   ไม่มีอะไรเคล่ือนไหวช้าไปกว่า
คริสตจกัร . … 

“เราไม่ควรกลวัวิธีใหม่เ  ส่ิงท่ีท ามา ตลอด อาจเป็นเหตุผลท่ีดีท่ีสุดในการหยุดท า ส่ิงท่ี ไม่เคย ท า
มาก่อนอาจเป็นเหตุผลท่ีดีท่ีสุดในการลองท า. … ในฐานะเป็นคริสเตียนขอให้เรามีความระมดัระวงั
ท่ีวา่ในความคิดและในการกระท านั้นเราไม่ใช่พวกฝ่ายขวาท่ีหวัโบราณในเม่ือเราควรท่ีจะเป็นพวก
นกัผจญภยัท่ีกลา้หาญ”[410] 

พระเยซูเปรียบเทียบส่ิงต่างเส่ีคู่ท่ีไม่เขา้กนัในส่วนน้ี  ส่ิงเหล่านั้นคือ การกินและการอดอาหาร ผา้ใหม่และ
เส้ือเก่า  เหลา้องุ่นใหม่และถุงหนงัเก่า และเหลา้องุ่นใหม่และเหลา้องุ่นเก่า   ประเด็นของพระองคก์็คือว่า 
แนวทาง ใหม่ ของพระองค์ และแนวทาง เก่า ท่ีพวกผูน้ ายิวท าตามและสนบัสนุนก็เขา้กนัไม่ได ้ พวกผูน้ า
ทางศาสนาปฏิเสธท่ีจะแมก้ระทัง่ ลอง แนวทางใหม่ของพระเยซูซ่ึงเช่ือวา่แนวทางเก่าของพวกเขาดีกวา่   
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5. สิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือวนัสะบาโต 6:1-5 (เปรียบเทยีบ มธ. 12:1-8; มก. 2:23-28) 

สองเหตุการณ์สุดทา้ยของการเผชิญหนา้กบัพวกฟาริสีท่ีลูกาบนัทึกเก่ียวกบัขอ้งการถือรักษาวนัสะบาโต  วนั
สะบาโตเป็นหน่ึงในธรรมเนียมหลกัของลทัธิยิว และการละเมิดของพระเยซูเก่ียวกบัมุมมองทางธรรมเนียม
ในเร่ืองการถือรักษาวนัสะบาโตน าความเป็นปรปักษ์ของพวกผูน้ าทางศาสนาท่ีมีต่อพระองค์นั้นไปถึง
จุดสูงสุด  น่ีคือกรณีในประเด็นท่ีวา่แนวทางใหม่ของพระเยซูไม่สามารถอยูก่บัแนวทางเก่าของอิสราเอลได ้        
การถือรักษาวนัสะบาโตมีรากเหงา้ของมนัไม่ใช่ในธรรมบญัญติัของโมเสเท่านั้นแต่ในการทรงสร้างอีกดว้ย    
ยิ่งกว่านั้นการเกิดข้ึนอีกของมนัทุกเวนัท่ีเจ็ดท าให้มนัเป็นหัวขอ้ของความสนใจท่ีต่อเน่ือง  สิทธิอาจของ
พระเยซูเหนือวนัสะบาโตแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงเป็น “เจา้เป็นนายเหนือวนัสะบาโต” และดงันั้นก็เป็น
พระเจา้     

“ส่ิงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการเขา้หาของพระเยซูก็คือว่าพระองค์ไม่ไดโ้ตเ้ถียงว่ากฎเกณฑ์ท่ีอดกลั้น
ควรถูกท าให้ผ่อนคลายและท่าทีท่ีเป็นอิสระมากข้ึนควรถูกรับเอา  พระองค์ก าลงักล่าวว่าพวกผู ้
ต่อตา้นของพระองคไ์ดพ้ลาดประเด็นทั้งหมดของวนัท่ีบริสุทธ์ิน้ี  ถา้พวกเขาเขา้ใจวนัสะบาโต พวก
เขาคงไดเ้ห็นว่าการกระท าแห่งความเมตตาอย่างเช่นการกระท าต่างเของพระองค์ไม่ใช่แค่ไดรั้บ
อนุญาตเท่านั้น—ส่ิงเหล่านั้นเป็นพนัธะอีกดว้ย (เปรียบเทียบ  ยน. 7:23-24)”[411] 

6:1-2          มาระโกบนัทึกวา่พวกฟาริสีส่งเสียงถามพระเยซู แต่ลูกาบนัทึกว่าพวกเขาถามพวกสาวกของ 
พระเยซู บางทีพวกเขาท าทั้งสอง  ลูกาเลือกท่ีจะเช่ือมค าถามของพวกเขากบัพวกสาวก เป็น
ท่ีชดัเจนว่าตอนนั้นพระเยซูกา้วเขา้มาและตอบเพื่อพวกเขา (ขอ้ 3)  ดงันั้นลูกาแสดงแก่
ผูอ่้านของท่านถึงต าแหน่งของพระเยซูในฐานะเป็นเจา้เป็นนายผูม้าเพื่อจะปกป้องพวก
สาวกของพระองค์  ลูกาเท่านั้นอา้งอิงถึงพวกสาวกท่ี “ขยี้” รวงขา้ว “ในมือของพวกเขา”  
บางทีเพื่อจะใหภ้าพท่ีชดัแจง้มากข้ึนแก่ผูอ่้านของท่านถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง            

ธรรมบญัญติัอนุญาตใหป้ระชาชนท่ีจะเด็ดรวงขา้วจากทุ่งนาขณะท่ีพวกเขาเดินผา่น (ฉธบ. 
23:25)  อยา่งไรก็ตาม พวกฟาริสีเลือกท่ีจะถือวา่การเด็ดรวงขา้วของพวกสาวกเป็นการเก็บ
เก่ียวและการขยี้รวงขา้วในมือของพวกเขาเป็นการนวดและการฝัดร่อนเช่นเดียวกบัการ
เตรียมอาหาร พวกฟาริสีถือวา่การปฏิบติัเหล่าน้ีทั้งหมดไม่เหมาะสมส าหรับวนัสะบาโต       

6:3-4          พระเยซูดึงการเปรียบเทียบจากพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 21:1-9) อยา่งชดัเจนแลว้พวก   
ฟาริสีไดอ่้านเร่ืองราวของดาวดิ แต่พวกเขาไม่ไดเ้ห็นส่ิงท่ีมนัหมายถึง  

“มนัเป็นไปได้ท่ีจะอ่านพระคมัภีร์อย่างพิถีพิถัน ท่ีจะรู้พระคมัภีร์จากภายในสู่
ภายนอกตั้งแต่ปกหนา้ถึงปกหลงั ท่ีสามารถท่ีจะอา้งค าต่อค าและท่ีจะผา่นการสอบ
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ใดเเก่ียวกบัมนั และกระนั้นก็พลาดความหมายแทจ้ริงของมนัอยา่งส้ินเชิง  ท าไม
พวกฟาริสีพลาดความหมายไป และท าไมเราพลาดมนัอยูบ่่อยเ?    

“เม่ือเราอ่านหนังสือของพระเจา้ เราตอ้งน าไปสู่จิตใจท่ีเปิดออกและใจท่ีจ าเป็น
และจากนั้นมนัจะเป็นหนงัสือท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลกต่อเราอีกดว้ย”[412] 

ประเด็นของพระเยซูมีสองอยา่ง หน่ึง ธรรมเนียมตามพิธีกรรมเป็นรองต่อการปรนนิบติั
พระเจา้  ส่ิงท่ีดาวิดท าก็ตรงขา้มกบัการเขา้ใจของพวกฟาริสีเก่ียวกบัส่ิงท่ีธรรมบญัญติัของ
โมเสสเรียกร้อง  (ลนต. 24:9) กระนั้นพระคมัภีร์ไม่ไดป้ระณามเขาส าหรับส่ิงท่ีเขาท า 
(เปรียบเทียบ  2 พศด. 30:18-20) ส่ิงท่ีพวกสาวกของพระเยซูท าก็ไม่ใช่ตรงกนัขา้มกบัความ
ตั้งใจของพระเจา้ในธรรมบญัญติัของโมเสส ดงันั้นพวกฟาริสีไม่ควรประณามพวกเขา
ส าหรับส่ิงท่ีพวกเขาท า     

ท าไมขอ้พระคมัภีร์ต่างเไม่ไดป้ระณามดาวิดส าหรับส่ิงท่ีเขาท า?  ขอ้พระคมัภีร์เหล่านั้น
ไม่ไดป้ระณามเพราะวา่ดาวดิตอบสนองต่อความจ าเป็นของมนุษย ์ พระเจา้อนุญาตให้เขาท่ี
จะละเมิดส่ิงท่ีส าหรับพวกฟาริสีนั้นดูเหมือนเป็นตวัอกัษรของธรรมบญัญติั แต่ไม่ใช่ความ
ตั้งใจแทจ้ริงของธรรมบญัญติัโดยปราศจากการประณาม  ดงันั้นบุตรมนุษย ์(ขอ้ 5) ผู้
เหนือกวา่ดาวดิมีสิทธ์ิท่ีจะเพิกเฉยธรรมเนียมของฟาริสีท่ีไม่ใช่ธรรมบญัญติัของพระเจา้ใน
การปรนนิบติัพระเจา้         

“อยา่งท่ีดาวิดกระท าในแนวทางน้ี มนัจะตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจวา่เขาตีความหมายความ
ตั้งใจแทจ้ริงของน ้าพระทยัท่ีเขียนไวข้องพระเจา้  และมนัควรจะเป็นท่ีเขา้ใจอีกวา่
เม่ือบุตรมนุษย์ท าการจดัเตรียมส าหรับพวกสาวกของพระองค์ในวนัสะบาโต 
พระองคก์็ไม่ไดล้ะเมิดวนัสะบาโต แต่ในฐานะเป็นเจา้เป็นนายเหนือวนัสะบาโตก็
เปิดเผยความส าคญัท่ีแทจ้ริงของมนั”[413] 

สมมุติวา่คุณก าลงันัง่อยูใ่นยานพาหนะของคุณ ณ ไฟสัญญาณจราจรรอคอยมนัท่ีจะเปล่ียน
จากแดงไปสู่เขียว  ขณะท่ีคุณมองกระจกมองหลงัของคุณ คุณสังเกตเห็นรถบรรทุกขนาด
ใหญ่เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลวัจากข้างหลัง  มนัดูเหมือนหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีว่า
คนขบัไม่สามารถหยุดทนัเวลาเพื่อจะหลีกเล่ียงการไถไปยงัคุณและผลกัคุณสู่ส่ีแยกท่ีว่าง
เปล่า  คุณจะตอ้งท าการตดัสินใจ คุณจะนัง่ท่ีนัน่และรอคอยการชนกนัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
หรือคุณจะขบัไปขา้งหนา้ฝ่าไฟแดงและท าการเล้ียวซ้ายเพื่อหลีกเล่ียงอุบติัเหตุ  พวกฟาริสี
จะกล่าวว่าคุณควรอยู่ท่ี ท่ีคุณอยู่ เพราะว่าคุณต้องไม่ขับฝ่าไฟแดง มันเป็นกฎหมาย        
พระเยซูจะกล่าวคุณควรขบัฝ่าไฟแดงและออกจากทางของรถบรรทุกท่ีก าลงัมา เพราะว่า
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สวสัดิภาพของมนุษยส์ าคญักว่าการเช่ือฟังสัญญาณไฟจราจร ถา้คุณจะตอ้งเลือกอย่างใด
อยา่งหน่ึง 

“ประเด็นท่ีองคพ์ระเยซูก าลงัเนน้ก็คือวา่มนุษยส์ าคญัในสายพระเนตรของพระเจา้
มากกวา่การถือรักษาทางพิธีกรรมใดเ”[414] 

6:5             ประเด็นท่ีสองก็คือว่า “บุตรมนุษย”์ (เปรียบเทียบ 5:24) เน่ืองจากใครท่ีพระองค์ทรงเป็น 
(“เจา้นายเหนือวนัสะบาโต”) มีสิทธ์ิท่ีจะละเมิดวนัสะบาโต พระเยซูไม่ไดล้ะเมิดวนัสะบา-
โต โดยการท าส่ิงท่ีพระองค์ท าแต่พระองค์มีสิทธ์ิท่ีจะท าอย่างนั้น น่ีเป็นการอา้งอีกอย่าง
หน่ึงถึงสิทธิอ านาจของพระเจา้ ซ่ึงเป็นการเน้นท่ีเราได้เห็นด าเนินไปตลอดส่วนน้ีของ  
พระกิตติคุณของลูกา  พระเจา้ทรงใหญ่กว่าธรรมบญัญติัต่างเท่ีพระองค์ได้ตั้งข้ึน และ
จากนั้นพระองคส์ามารถเปล่ียนส่ิงเหล่านั้นไดเ้ม่ือพระองคเ์ลือกท่ีจะท าอยา่งนั้น    

“ดาวิดไม่ยอมให้กฎเกณฑ์ทางลทัธิท่ีจะขวางทางของการบรรลุการทรงเรียกของ
พระเจ้าของเขาแห่งการกลายมาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล  พระเยซูมีภารกิจ          
ท่ีคล้ายกนัซ่ึงท าให้พระองค์เป็น ‘เจา้นายเหนือวนัสะบาโต’ คือผูห้น่ึงท่ีได้รับ  
สิทธิอ านาจท่ีจะตดัสินใจเม่ือกฎเกณฑข์องวนัสะบาโตตอ้งถูกเพิกเฉยเพื่อจะบรรลุ
จุดประสงคท่ี์ยิง่ใหญ่กวา่ของพระเจา้”[415] 

เหตุการณ์น้ียกการตระหนกัของผูอ่้านถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูไปสู่ความสูงใหม่ในลูกา     

น่ีเป็นหน่ึงในเจ็ดเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณบนัทึกว่าพระเยซูได้มาสู่ความขดัแยง้กบัพวกผูน้ าทาง
ศาสนาชาวยิวเก่ียวกบัการถือรักษาวนัสะบาโต  แผนภูมิขา้งล่างลงรายการเหล่านั้นในล าดบัตามวนัเวลาท่ี
เป็นไปได ้

 

  
การโต้เถียงเกีย่วกบัวันสะบาโต 

เหตุการณ์ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น 

สาวกเด็ดรวงขา้วในวนัสะบาโตในกาลิลี  12:1-8 2:23-28 6:1-5   

พระเยซูรักษาคนง่อย ณ สระเบธซาธาในเยรูซาเล็ม        5:1-18 
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พระเยซูรักษาชายท่ีมือขา้งหน่ึงลีบในคาเปอรนาอุม   12:9-14 3:1-6 6:6-11   

พระเยซูอา้งอิงถึงพวกยวิท่ีเขา้สุหนตัในวนัสะบาโต       7:22-23 

พระเยซูรักษาคนตาบอดแต่ก าเนิดในเยรูซาเล็ม        9:1-34 

พระเยซูรักษาหญิงหลงัโกงในยเูดีย     13:10-17   

พระเยซูรักษาชายท่ีเป็นโรคบวมน ้าในเพอเรีย       14:1-6   

  

6.     ท่าทขีองพระเยซูต่อวนัสะบาโต  6:6-11  (เปรียบเทยีบ มธ. 12: 9-14; มก. 3:1-6) 

เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในวนัสะบาโตท่ีแตกต่างออกไปจากวนัสะบาโตในส่วนท่ีมาก่อน (ขอ้ 6) จงสังเกต
ค าศพัทท่ี์คลา้ยกนัท่ีลูกาใชเ้พื่อจะแนะน าทั้งสองเหตุการณ์  เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านใส่มนัไวท่ี้น่ีในการบนัทึก
ของท่าน เพราะว่ามนัสร้างแนวคิดของสิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือวนัสะบาโต และแมก้ระทัง่ท าให้มนั
คืบหนา้ไปกวา่ส่วนท่ีมาก่อนท า  ในฐานะบุตรมนุษยท่ี์มีสิทธิอ านาจ พระเยซูป่าวประกาศวา่มนัถูกตอ้งท่ีจะ
ท าดีในวนัสะบาโต  ทั้ งสองเหตุการณ์เก่ียวข้องกับการโต้เถียงเก่ียวกับค าถามน้ี: อะไรส าคัญกว่า            
ธรรมบญัญติัตามพิธีกรรมหรือความจ าเป็นของมนุษย?์        

พวกฟาริสีเช่ือวา่มนัไม่ถูกตอ้งท่ีจะท าส่ิงใดเอยา่งแทจ้ริงในวนัสะบาโต   แมว้า่พวกเขาท าดีเพื่อพวกเขาเอง
แต่ไม่ใช่เพื่อคนอ่ืนเ   อยา่งไรก็ตาม พวกเขาอนุญาตมาตรการการช่วยชีวิต การผดุงครรภ์และการเขา้สุหนตั
ในวนัสะบาโต [416] ท่าทีของพระเยซูต่อวนัสะบาโตแสดงให้เห็นว่าท่าทีของพวกผูน้ าทางศาสนานั้นผิด 
พวกเขามีความเมตตาสงสารเล็กนอ้ยอยา่งแทจ้ริงส าหรับคนท่ีขดัสน  พวกเขาไม่รักเพื่อนบา้นของพวกเขา
เหมือนตนเอง    

6:6-8          อีกคร้ังหน่ึงลูกาบนัทึกความเป็นอนัดบัหน่ึงแห่ง “การสอน” ของพระเยซูเหนือการท าการ
อศัจรรยข์องพระองค ์ (เปรียบเทียบ 4:15-16, 31-33) ยิ่งกวา่นั้นท่านอา้งอิงวา่มนัเป็น “มือ
ขวา” ของชายคนนั้นท่ีไร้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นรายละเอียดของความสนใจท่ีเฉพาะของแพทย ์ 
รายละเอียดน้ีแสดงถึงความรุนแรงของกรณีของชายคนนั้น คนส่วนใหญ่ถนดัขวา  ณ เวลา
น้ีพวกผูน้ าทางศาสนา (เปรียบเทียบ ขอ้  7) ก าลงัมองหาโอกาสท่ีจะวิจารณ์พระเยซูต่อ
สาธารณะ ซ่ึงเช่ือวา่พวกเขามีกรณีท่ีจะต่อตา้นพระองค ์ บางทีพระเยซู “รู้ความคิดของพวก
เขา” (HCSB) อยา่งนอ้ยก็เพราะวา่ความตั้งใจของพวกเขานั้นชดัเจนในตอนน้ี (เปรียบเทียบ 
5:22)  พระองคอ์าจไดรู้้ถึงความคิดของพวกเขาเพราะวา่พระองคท์รงเป็นผูเ้ผยพระวจนะ  
มอร์ริสเช่ือวา่ลูกาเนน้ถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซู [417] พระเยซูกระตุน้ความขดัแยง้
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อย่างมีสติโดยการเรียกชายคนนั้นให้ออกมา “ขา้งหน้า” ส าหรับการรักษา  การริเร่ิมของ
พระองคแ์สดงถึงสิทธิอ านาจของพระองคแ์ละอ านาจสิทธ์ิขาดของพระองค ์    

6:9             ค าถามของพระเยซูมีสองส่วน  ก่อนอ่ืนพระองคถ์ามวา่การท าความดีในวนัสะบาโตถูกตอ้งหรือ
การท าความชัว่นั้นถูกตอ้ง  ค  าตอบชดัเจนก็คือวา่การท าความดีนั้นถูกตอ้งแต่การท าความ
ชัว่นั้นไม่ถูกตอ้ง พระเจา้ไดส้ถาปนาวนัสะบาโตเพื่อสวสัดิภาพของมนุษย ์ ท่าทีแห่งความ
รักของพระองคค์วรไดแ้สดงลกัษณะของคนอิสราเอลเม่ือพวกเขาถือรักษาวนันั้น  พวกเขา
เช่นกนัควรไดท้  าให้มนัเป็นวนัพิเศษส าหรับการอวยพรผูค้น  ส่วนท่ีสองของค าถามของ
พระเยซูท าใหม้นัเป็นลกัษณะเฉพาะและช้ีไปยงัผลลพัธ์สุดทา้ยต่างเของมนั  เป็นท่ีชดัเจน
วา่พระเยซูกล่าวถึงการช่วยชีวติ (ค ากรีก ซูเค)       ให้รอดจากการท าลายทางกายภาพไม่ใช่
ช่วยจิตวญิญาณจากการลงโทษนิรันดร์    

“การเขา้หาของพระเยซูถึงการถือรักษาวนัสะบาโตถูกควบคุมโดยความเช่ือมัน่
ท่ีว่าความรักของพระเจ้าเช่ือมโยงกบัความรักของเพื่อนบ้านอย่างแยกไม่ออก  
(ลก. 10:25-37) ดงันั้น ส่ิงท่ีไม่ให้เกียรติแก่เพื่อนบา้นของขา้พเจา้ก็ไม่สามารถให้
เกียรติแด่พระเจา้ได ้และส่ิงท่ีละเพื่อนบา้นของขา้พเจา้ไวใ้นการทนทุกขข์องเขาก็
สามารถเป็นความชัว่ไดเ้ท่านั้น”[418] 

6:10           มีค  าตอบเดียวเท่านั้นท่ีพวกผูน้ าทางศาสนาสามารถให้ได ้ มนัถูกตอ้งท่ีจะท าความดีและไม่
ถูกตอ้งท่ีจะท าความชัว่ในวนัสะบาโต  อย่างไรก็ตาม พวกเขาปฏิเสธท่ีจะตอบเพราะว่า
ค าตอบของพวกเขาคงไดใ้ห้การรับรองของพวกเขาแก่พระเยซูท่ีจะรักษาชายคนนั้นอย่าง
แทจ้ริง พวกเขาไม่ตอ้งการท่ีจะท าอยา่งนั้นเพราะว่าพวกเขาตอ้งการท่ีจะสงวนการละเวน้
ทางธรรมเนียมของพวกเขาไวจ้ากกิจกรรมต่างเในวนัสะบาโต  พระเยซูด าเนินการท่ีจะท า
ความดีและรักษามือของชายคนนั้น  แต่พระองค์ท าอย่างนั้นโดยปราศจากการปฏิบติัการ
งานทางกายภาพใดเ  ในฐานะเป็นการกระท าท่ีพระเยซูปฏิบติัการ ไม่มีส่ิงไหนท่ีพวก       
ผูว้ิจารณ์สามารถช้ีถึงเพื่อวา่พวกเขาสามารถประณามพระองคไ์ด ้ วิธีแห่งการรักษาน้ีช้ีไป
ยงัพระเยซูท่ีเป็นผูเ้ผยพระวจนะซ่ึงถูกส่งมาจากพระเจ้าเป็นอย่างน้อยและไปยงัการท่ี
พระองคท์รงเป็นพระเจา้เป็นอยา่งมาก      

6:11           อยา่งท่ีสามารถเป็นท่ีเขา้ใจได ้การตอบสนองของพวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูนั้นรุนแรง  “เดือด
ดาล” หรือ “โกรธจัด” แปลค ากรีก อะนอยอา  ซ่ึงอ้างอิงถึงความโกรธท่ีไม่มีสติ 
(เปรียบเทียบ  2 ทธ. 3:9) 
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“พระองค์ท าให้พวกผูน้ าทางศาสนาอบัอายและรักษาชายคนนั้นทั้งหมด ณ เวลา
เดียวกนัโดยปราศจากแมก้ระทัง่ละเมิดธรรมบญัญติัของพวกฟาริสี  จึงไม่แปลกใจ
ท่ีวา่สถาบนัทางศาสนาเดือดดาลและแสวงหาวธีิท่ีจะขจดัพระองค”์[419] 

ขอ้ 11 เป็นจุดสูงสุดของส่วนน้ีของลูกาท่ีอธิบายถึงการเร่ิมตน้ของการโตเ้ถียงของพระเยซูกบัพวกผูน้ าทาง
ศาสนา (5:12-6:11)  เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเกือบสองปีก่อนการถูกตรึงของพระเยซู [420] ลูกาไม่ไดก้ล่าวว่า
เหตุการณ์น้ีไดน้ าพวกเขาท่ีจะวางแผนการตายของพระเยซูอยา่งท่ีมทัธิวและมาระโกกล่าว  ความเขม้ขน้ของ
ความขดัแยง้ไม่ไดท้  าใหลู้กาสนใจมากเท่ากบัสิทธิอ านาจสิทธ์ิขขาดองพระเยซูเหนือพวกศตัรูของพระองค ์

ค.     การสอนพวกสาวกของพระองค์ของพระเยซู  6:12-49  

ลูกาให้ภาพรวมแห่งพนัธกิจของพระเยซูแก่ผูอ่้านของท่าน (4:14-5:11) และจากนั้นน าเสนอความสัมพนัธ์
ของพระเยซูกบัพวกผูต่้อตา้นของพระองค ์(5:12-6:11) ถดัไปลูกาบรรยายถึงความสัมพนัธ์ของพระเยซูกบั
พวกสาวกของพระองค์ (6:12-49) ท่านเรียบเรียงเน้ือหาของท่านเพื่อจะระบุถึงพวกสาวกก่อนและจากนั้น
ท่านสรุปส่ิงท่ีพระเยซูสอนพวกเขา   

มีความคลา้ยกนับา้งระหวา่งการบนัทึกของลูกาและการบนัทึกเก่ียวกบัโมเสสท่ีข้ึนไปบนภูเขาซีนายเม่ือท่าน
ไดรั้บธรรมบญัญติัจากพระเจา้และจากนั้นลงมาและสอนมนัแก่ประชาชน  (อพย. 19; 32; 34).[421] บางที   
ลูกาตั้งใจใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะตระหนกัถึงความส าเร็จของเฉลยธรรมบญัญติั 18:18 ในความคลา้ยกนัน้ี 

1.     การเลอืกสาวก 12 คน  6:12-16 (เปรียบเทยีบ มก. 3:13-19) 

ลูกาแนะน าพระเยซูท่ีสอนพวกผูติ้ดตามของพระองคด์ว้ยบทน าถึงพวกสาวกท่ีส าคญัท่ีสุดของพระองค ์ 

“ส าหรับลูกาแลว้มนัส าคญัท่ีวา่ระยะท่ีส าคญัในการก่อตั้งคริสตจกัรจะตอ้งเป็นท่ีเห็นไดท่ี้น่ี คือการ
เลือกบรรดาผูท่ี้อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนของพวกสหายของพระเยซูตั้งแต่การเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจของ
พระองคผ์ูซ่ึ้งในแง่ท่ีพิเศษนั้นจะตอ้งเป็นพยานถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองคแ์ละเป็นผูส่้งสาร
แห่งข่าวประเสริฐ”[422] 

6:12           การเลือกสาวกสิบสองคนของพระเยซูตามหลงัความขดัแยง้ของพระองค์กบัพวกผูน้ าชาวยิว        
ลูกาบ่งช้ีว่าความเป็นปรปักษ์มีส่วนในการตดัสินใจของพระเยซูท่ีจะใช ้“ตลอดทั้งคืนใน
การอธิษฐาน” ก่อนการเลือกพวกอคัรทูต  เน่ืองจากความเป็นปรปักษท่ี์เพิ่มข้ึน มนัก็จ  าเป็น
ท่ีว่าพระองครั์บค าแนะน าจากพระบิดาของพระองคใ์นการเลือกน้ี  “ภูเขา” (หรือเนินเขา) 
เป็นสถานท่ีตามธรรมเนียมท่ีจะอธิษฐานเน่ืองจากวา่มนัจดัเตรียมการแยกตวัให้ และความ
สูงของมนัใหค้วามรู้สึกท่ีพิเศษถึงความใกลชิ้ดต่อพระเจา้แก่บุคคลท่ีอธิษฐาน  ลูกาเท่านั้น
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อ้างอิงถึงการเฝ้าอธิษฐานตลอดทั้งคืนของพระเยซู  มนัแสดงถึงการพึ่ งพาท่ีมีสติของ     
พระเยซูท่ีพระเจา้ซ่ึงเป็นการเน้นท่ีพิเศษในพระกิตติคุณท่ีสาม  คริสตจกัรเร่ิมแรกท าตาม
แบบอยา่งของพระเยซู   (กจ. 13:2; 14:23; เปรียบเทียบ  กจ. 1:2, 24-26; 6:6) 

“ไม่มีท่ีอ่ืนใดท่ีช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานท่ีถูกค ้ าจุนไวเ้ช่นนั้นถือว่าเป็นของ    
พระเยซู  กิจการของอคัรทูต 1:2 จดัตั้งความเท่าเทียมกนัระหวา่งการอธิษฐานท่ีน่ี
และการน าพาของพระวญิญาณ”[423] 

6:13-16      พระเยซูเลือกสาวกสิบสองคนจากกลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนของบรรดาผูเ้รียนรู้ท่ีไดติ้ดตามพระองค์ไป
รอบเ  (เปรียบเทียบ มธ. 10:2-4; กจ. 1:13) 

“มนัเป็นไปไดท่ี้วา่การเลือกจ านวนท่ีจ ากดัท่ีจะมาเป็นสหายท่ีใกลชิ้ดและต่อเน่ือง
ของพระองค์ไดก้ลายมาเป็นความจ าเป็นต่อพระคริสต์ สืบเน่ืองจากความส าเร็จ
อยา่งมากของพระองคใ์นการดึงดูดพวกสาวก”[424] 

ลูกาเท่านั้นอา้งอิงวา่พระเยซูทรงเรียก “อคัรทูต” (ตามตวัอกัษรคือ ผูท่ี้ถูกส่งไป นัน่คือ ตวั
แทนท่ีไดรั้บสิทธิอ านาจ) สิบสองคน  ลูกาใช้ค  าศพัท์น้ีหกคร้ังในพระกิตติคุณน้ี (6:13; 
9:10; 11:49; 17:5; 22:14; 24:10) และ 28 คร้ังในกิจการของอคัรทูต  ผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 
คนอ่ืนเแต่ละคนใชม้นัแค่คร้ังเดียว  ขอ้เท็จจริงน้ีสะทอ้นถึงความสนใจท่ีต่อเน่ืองของท่าน
ในภารกิจท่ีพระเยซูได้เร่ิมต้น และด าเนินต่อไปผ่านทางอคัรทูตเหล่าน้ีและคริสตจกัร
ทั้งหมด (กจ. 1:1-2) ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูเลือก “อคัรทูต 12 คน”  ณ เวลาน้ีบางทีแนะน า
ถึงความต่อเน่ืองในแผนการแห่งความรอดของพระเจา้ เพราะว่าในแง่หน่ึงนั้นอคัรทูต 12 
คนไดแ้ทนท่ีบุตรชาย 12 คนของอิสราเอล (ยาโคบ)   อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้วา่หลายจุดของ
ความไม่ต่อเน่ืองกับอิสราเอลนั้นส าคญัพอ เ กัน  และท าให้การท าให้เท่าเทียมของ
อิสราเอลและคริสตจกัรเป็นไปไม่ได ้(เปรียบเทียบ อฟ. 2) 

รายช่ือของลูกามีบุคคลเดียวกนัเหล่านั้นอยา่งท่ีมทัธิวและมาระโกให้แก่เราพร้อมกบัความ
หลากหลายของล าดบั ยิง่กวา่นั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่บางคนมีสองช่ือ (ซีโมน/เปโตร  ธดัเดอสั/ 
ยดูาส บุตรหรือนอ้งของยากอบ และซีโมนชาวคานาอนั/ซีโมนพรรคชาตินิยม) ลูกาเท่านั้น
บนัทึกวา่ยดูาสอิสคาริโอทกลายมาเป็นผูท้รยศ   
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มธ. 10:2-4 

  
มก. 3:16-19 

  
ลก. 6:14-16 

  
กจ. 1:13 

1. ซีโมนเปโตร ซีโมนเปโตร ซีโมนเปโตร เปโตร 

2. อนัดรูว ์ ยากอบ อนัดรูว ์ ยอห์น 

3. ยากอบ ยอห์น ยากอบ ยากอบ 

4. ยอห์น อนัดรูว ์ ยอห์น อนัดรูว ์

5. ฟีลิป ฟีลิป ฟีลิป ฟีลิป 

6. บารโธโลมิว บารโธโลมิว บารโธโลมิว โธมสั  

7. โธมสั มทัธิว มทัธิว บารโธโลมิว 

8. มทัธิว โธมสั โธมสั มทัธิว 

9. ยากอบบุตรอลัเฟอสั ยากอบบุตรอลัเฟอสั ยากอบบุตรอลัเฟอสั ยากอบบุตร     
อลัเฟอสั 

10. ธดัเดอสั ธดัเดอสั  ยดูาสบุตรหรือ
นอ้งชายของยากอบ 

ยดูาสบุตรหรือ
นอ้งชายของยากอบ 

11. ซีโมนชาวคานาอนั ซีโมนชาวคานาอนั ซีโมนพรรคชาตินิยม ซีโมนพรรค
ชาตินิยม  

12. ยดูาสอิสคาริโอท  ยดูาสอิสคาริโอท  ยดูาสอิสคาริโอท    

  
“มนัไม่ไดใ้ชค้นท่ียิง่ใหญ่ท่ีจะสร้างพยานท่ีดี และท่ีจะเป็นพยานถึงขอ้เท็จจริงของ
คริสตจกัรก็เป็นธุรกิจหลกัของพวกอคัรทูต. … 

“ไกลจากการเสียดายท่ีวา่ทุกคนไม่ใช่เปโตรและยอห์น ตรงกนัขา้มมนัเร่ืองราวท่ี
จะขอบพระคุณเพราะวา่มีความหลากหลายของของประทานท่ามกลางนกัประกาศ
แรกเของข่าวประเสริฐ  ในฐานะกฎโดยทัว่ไป มนัไม่ดีเม่ือทุกคนเป็นผูน้ า  คน



เล็กนอ้ยก็เป็นท่ีตอ้งการเช่นเดียวกบัคนท่ียิ่งใหญ่  ส าหรับธรรมชาติของมนุษยน์ั้น
มีด้านเดียว และคนเล็กน้อยมีคุณความดีและของประทานท่ีพิเศษต่างเ และ
สามารถท าบางส่ิงดีกวา่พี่นอ้งท่ีถูกเฉลิมฉลองมากกวา่ของพวกเขา”[425]  

2.     การรวมตัวของประชาชน  6:17-19  (เปรียบเทียบ มธ. 5:1-2) 

ความคลา้ยกนัต่างเระหวา่งค าเทศนาบนภูเขาในมทัธิว 5-7  และส่ิงท่ีลูกาบนัทึกใน 6:20-49 ดูเหมือนท่ีจะ
บ่งบอกวา่ลูกายอ่ค าเทศนานั้น  อยา่งไรก็ตาม บทน าสู่สองส่วนน้ีไดน้ านกัศึกษาหลายคนแห่งพระคมัภีร์ตอน
เหล่าน้ีท่ีจะสรุปว่าพระเยซูให้ค  ากล่าวท่ีแตกต่างกนัสองอย่างในโอกาสท่ีแตกต่างกนั  ความกลมกลืนของ 
บทน าก็เป็นไปได้และน่ีจะช้ีไปยงัค าเทศนาเดียวท่ีลูกาแก้ไขอย่างเอาจริงเอาจงัมากกว่าท่ีมทัธิวไดแ้ก้ไข  
[426] มทัธิวเขียนวา่พระเยซูอยูบ่นเชิงเขาเม่ือพระองคน์ าเสนอค าปราศรัย  (มธ. 5:1) แต่ลูกากล่าววา่พระองค์
อยู ่“บนท่ีราบแห่งหน่ึง” (ขอ้ 17)  “ยเูดีย” ท่ีน่ีอา้งอิงถึงทั้งหมดของปาเลสไตน์ (เปรียบเทียบ 3:1; 4:44) 
สถานท่ีท่ีพระเยซูใหค้  าเทศนาน้ีเป็นปัญหาหลกัในการท าใหก้ารบนัทึกทั้งสองกลมกลืนกนั [427] 

เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไดข้ึ้นไปบนภูเขาใกลก้บัคาเปอรนาอุมเพื่อจะอธิษฐานตลอดคืน (ขอ้ 12) ในตอนเชา้
นั้นพระองคไ์ดเ้ลือกสาวกสิบสองคน (ขอ้ 13; เปรียบเทียบ มก. 3:13-14) จากนั้นพระองคไ์ดล้งไปยงั “ท่ีราบ
แห่งหน่ึง” ท่ีท่ีพระองคพ์บ “มหาชน” ท่ีมา “เพื่อจะฟังพระองค”์ และรับการรักษา (ขอ้ 17-19) ลูกาบอกเราวา่ 
พวกเขามาไกลจาก “ยเูดียและเยรูซาเล็ม” ไปยงัทางใตแ้ละ “เมืองไทระและเมืองไซดอนซ่ึงเป็นเมืองชายฝ่ัง
ทะเล” ไปยงัทิศเหนือ(ขอ้ 17) สถานท่ีตั้งนั้นตามท่ีลูกาบรรยายก็อยูใ่กลค้าเปอรนาอุม[428] เป็นท่ีชดัเจนวา่
ถดัไปนั้นพระเยซูไดก้ลบัข้ึนไปบนเชิงเขาเพื่อจะไปจากมหาชน (มธ. 5:1ก) ท่ีน่ีพวกสาวกของพระองคม์าหา
พระองคแ์ละพระองคส์อนพวกเขา (มธ. 5:1ข-2) 

เม่ือค าเทศนาคืบหนา้ไป ผูค้นมากข้ึนไดท้  าการเดินทางข้ึนไปบนเชิงเขาและเร่ิมตน้ท่ีจะฟังส่ิงท่ีพระเยซูก าลงั
สอน  (มธ. 7:28; ลก. 7:1; เปรียบเทียบ มธ. 7:24; ลก. 6:46-47).[429] ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่
สถานท่ีท่ีพระเยซูประกาศอาจไดเ้ป็นท่ีราบในเขตภูเขา (เปรียบเทียบ อสย. 13:2; ยรม. 21:13).[430] ขา้พเจา้
เช่ือวา่ค าเทศนาสองกณัฑเ์ป็นกณัฑเ์ดียวอยา่งแทจ้ริง  

“ฤทธ์ิเดชซ่านออกจากพระองค์” (ขอ้ 19) อา้งอิงถึงฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีถูกส าแดงออกใน
พนัธกิจของพระเยซู   

การเนน้ของลูกาในส่วนน้ีอยูท่ี่ค  าวิงวอนท่ีกวา้งขวางของพระเยซูพร้อมกบัความเต็มใจของพระองคท่ี์จะให้
พระองคเ์องอยา่งอิสระเพื่อจะช่วยเหลือบรรดาผูท่ี้มาหาพระองคเ์น่ืองดว้ยความจ าเป็น   

3.     ค าเทศนาบนภูเขา  6:20-49 
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ฉบบัของลูกาเก่ียวกบัค าปราศรัยท่ีส าคญัน้ีท่ีมุ่งไปท่ีพวกสาวกของพระเยซูเป็นหลกัก็สั้นกวา่ของมทัธิวอยา่ง
มาก (มธ. 5:3-7:29) ลูกาน าเสนอค าสั่งสอนของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองค์ (6:20-49) ว่า  
ตามหลงัการเลือกสาวกสิบสองคนของพระองคท์นัที (6:12-16) ขอ้ 17 ถึง 19 เป็นการเปล่ียนผา่น  การ
บนัทึกของมทัธิวมี 137 ขอ้ในขณะท่ีลูกามีแค่ 30 ขอ้  การบนัทึกทั้งสองเร่ิมตน้ดว้ยสุขคติ มีเน้ือหาโดยทัว่ไป
อย่างเดียวกนั และจบลงด้วยค าอุปมาเดียวกันต่างเ  อย่างไรก็ตาม ลูกาแก้ไขค าสอนท่ีมีการวิงวอนต่อ       
คน     ยิวอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของพระเยซูเก่ียวกบัธรรมบญัญติัของโมเสสซ่ึงเป็น 
“เร่ืองราวตามกฎหมาย”  ส่วนเหล่าน้ีมีความส าคญันอ้ยกวา่ส าหรับผูฟั้งแห่งคริสเตียนชาวต่างชาติเป็นหลกั      

“การรวมค าเทศนาของลูกาในรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกต่างชาติแสดงให้เห็นว่าข่าวสารนั้นไร้
กาลเวลา”[431] 

นกัอรรถาธิบายบางคนอา้งอิงถึงส่วนน้ีพระกิตติคุณของลูกาว่าเป็น “ค าเทศนาบนท่ีราบ”  พวกเขาบางคน
เช่ือว่ามนัเป็นค าเทศนาท่ีแตกต่างจากค าเทศนาบนภูเขาซ่ึงได้ให้มาในโอกาสท่ีแตกต่างและในสถานท่ีท่ี
แตกต่างดงักล่าวขา้งตน้  คนอ่ืนเเช่ือวา่มีค าเทศนาเดียวเท่านั้น แต่พวกเขาใชช่ื้อน้ีเพื่อจะแยกแยะฉบบัน้ีของ
ค าเทศนาจากฉบบัของมทัธิวท่ีพวกเขาเรียกวา่ “ค าเทศนาบนภูเขา”  ขา้พเจา้เช่ือวา่มนัเป็นค าเทศนาเดียวกนั
และชอบท่ีจะเรียกมนัว่าค าเทศนาบนภูเขาเพื่อจะหลีกเล่ียงความหมายโดยนัยของค าเทศนาสองกัณฑ ์  
เน่ืองจากภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ค าเทศนาบน “ภูเขา” สามารถถูกเรียกว่าค าเทศนาบน “ท่ี
ราบ” ไดอ้ยา่งไร? บางทีสถานท่ีคือท่ีราบ (ท่ีราบสูง) บนภูเขา (เนินเขา)[432] 

“ค าเทศนาบนภูเขาจดัตั้งหลกัการต่างเท่ีควรควบคุมพวกสาวกระหวา่งเวลาแห่งการขาดหายไปของ
พระองคใ์นขณะท่ียงัคงถูกปฏิเสธโดยโลก  มนัคงจะโง่เขลาท่ีจะกล่าววา่มนัประยุกตใ์ชก้บัยุคพนัปี
เท่านั้น เพราะวา่มนัท านายถึงสภาพต่างเท่ีจะไม่มีอยูท่ ัว่ไปในตอนนั้น”[433] 

การเลอืกต่างๆของพวกสาวก 6:20-26 

มทัธิวบนัทึกสุขคติเกา้อย่าง แต่ลูการวมไวส่ี้อย่างเท่านั้น  มทัธิวไม่ไดใ้ห้วิบติัต่างเ แต่ลูกาบนัทึกส่ีอย่าง   
สุขคติส่ีอยา่งน าหนา้วิบติัส่ีอยา่ง และสุขคติต่างเคลา้ยกนักบัวิบติัต่างเในความคิด  สุขคติเป็นเชิงบวกและ
วบิติัต่างเเป็นเชิงลบอยา่งสอดคลอ้ง (เปรียบเทียบ สดด. 1; อสย. 5:8-23) 

สาวกสองประเภทถูกกล่าวถึงตลอดส่วนน้ีของค าเทศนาคือ “คนยากจนและคนถูกกดข่ี” และ “คนร ่ ารวย
และคนอนัเป็นท่ีนิยม”  ประเภทแรกสามารถคาดหวงัให้พระเจา้ท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นต่างเของ
พวกเขาได ้แต่ประเภทท่ีสองควรคาดหวงัการพิพากษาของพระเจา้  การเปรียบเทียบเรียกร้องให้พวกสาวกท่ี
จะพิจารณาว่ากลุ่มไหนท่ีพวกเขาต้องการท่ีจะอยู่ใน  สุขคติต่างเของมทัธิวเป็นจริยธรรมมากกว่าใน
หลกัการ และบรรยายส่ิงท่ีสาวกของพระเยซูควรจะเป็น  สุขคติของลูกาบรรยายถึงสภาพท่ีเป็นจริงของสาวก
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สองประเภทและผลลัพธ์ต่างเของสภาพเหล่านั้น  สุขคติเป็นการยอมรับถึงสภาพท่ีดีของการเป็นอยู ่ 
(เปรียบเทียบ สดด. 1:1; สภษ. 14:21; 16:20; 29:18) สุขคติเหล่านั้นไม่เห็นคุณค่าของค่านิยมของโลกโดย
การยกยอ่งส่ิงท่ีโลกดูถูกและปฏิเสธส่ิงท่ีโลกยกยอ่ง [434] 

สุขคติต่างๆ 6:20-23 (เปรียบเทยีบ มธ. 5:3-10) 

6:20           เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวกของพระเยซูเป็นเป้าหลกัของการสั่งสอนของพระองค์ในค าเทศนาน้ี  
(เปรียบเทียบ ขอ้ 13-19) 

“เป็นสุข” (ค ากรีก มาคาริออส) ในบริบทน้ีบรรยายถึงสภาพท่ีเป็นสุข (หรือพึงพอใจ) ของ
ใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งพระเจ้าได้ประทานความโปรดปรานท่ีพิเศษแก่เขา [435] ผูอ่้านดั้งเดิม  
ชาวกรีกของลูกาคงไดคุ้น้เคยกบัค าน้ี   

“อยา่งดั้งเดิมนั้น ในการใชข้องค ากรีก ค าน้ีบรรยายถึงสภาพท่ีเป็นสุขของพวกพระ
เหนือการทนทุกขแ์ละการตรากตร าต่างเของโลก”[436] 

พวกสาวกท่ี “ยากจน” คือบรรดาผูท่ี้สละส่ิงท่ีโลกน าเสนอให้เพื่อท่ีจะติดตามพระเยซูอยา่ง
สัตยซ่ื์อ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 33:29; สดด. 2:12; 32:1-2; 34:8; 40:4; 84:12; 112:1) พวก
สาวกบางคนของพระเยซูไดท้  าส่ิงน้ีแลว้ (เปรียบเทียบ 5:11, 28) พวกสาวกเช่นนั้นพึ่งพา
พระเจา้ส าหรับความจ าเป็นต่างเของพวกเขาอยา่งเป็นคุณลกัษณะแทนท่ีจะพึ่งพาพวกเขา
เองหรือโลก ตอนพระคมัภีร์ท่ีคลา้ยกนัในมทัธิวอธิบายถึง ความยากจนฝ่ายวิญญาณ นั้น
กล่าวคือ การตระหนกัถึงความจ าเป็นฝ่ายวิญญาณของบุคคลหน่ึงอยู่ท่ีรากของการคิดของ
สาวกท่ียากจนทางกายภาพน้ี  (“ยากจนดา้นจิตวญิญาณ” มธ. 5:3) 

“พวกเขาพึ่งพาพระเจา้และพวกเขาตอ้งพึ่งพาพระองค์เพราะวา่พวกเขาไม่มีอะไร
ของพวกเขาเองท่ีจะพึ่งพาได ้ … คนร ่ ารวยของโลกน้ีบ่อยคร้ังก็พึ่ งพาตนเอง” 
[437] 

ส่วนท่ีสองของสุขคติแต่ละอยา่งอธิบายวา่ท าไมบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงไดรั้บพรหรือเป็นสุข  
พวกสาวกท่ีละทิ้งทรัพยส์มบติัของระบบโลกในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะติดตามพระเยซูอยา่งสัตย์
ซ่ือก็มีพระสัญญาของพระเยซูท่ีวา่พวกเขาช่ืนชมผลประโยชน์ต่างเของระบบโลกท่ีก าลงั
จะมากล่าวคือ อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์  พวกสาวกของพระเยซูควรจะยากจนในตอนน้ี 
กระนั้นก็มีส่วนในอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ท่ีก าลงัมามากกวา่ร ่ ารวยในตอนน้ีและไม่มี
ส่วนในอาณาจกัรในอนาคตนั้น          
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“สังคมมนุษยท์  าใหโ้ครงสร้างของความอยุติธรรมและการกนัออกไปนั้นถาวร แต่
พระเจา้แทรกแซงในดา้นของคนท่ีถูกกดข่ี  ผลกระทบท่ีแตกหกัของการแทรกแซง
น้ีถูกน าเสนออยูบ่่อยคร้ังในลูกาในฐานะเป็นการกลบัดา้นของโครงสร้างต่างเของ
สังคมคือบรรดาผูท่ี้มีอ านาจ สถานะและความร ่ ารวยก็ถูกท าให้ตกต ่าและบรรดา   
ผูท่ี้ปราศจากส่ิงเหล่านั้นก็ถูกยกข้ึน การกลบัดา้นน้ีถูกป่าวประกาศไวใ้นแมกนิฟิ-
แคท (1:51-53) การลม้คว  ่าท่ีคลา้ยกนัของระบบท่ีถูกสถาปนาไวไ้ดถู้กคาดหวงัไว้
ในค าพยากรณ์ของสิเมโอนว่าพระเยซู ‘เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอล     
ลม้ลงหรือลุกข้ึน’  (2:34)”[438] 

“ณ คุณค่าตามท่ีอา้งนั้น มนัดูเหมือนวา่พระเยซูท าพระสัญญาครอบคลุมแห่งความ
รอดและพระพรแก่ใครก็ตามและทุกเคนท่ีอยูใ่ตเ้ส้นความยากจน (6:20) บางคน
ไดรั้บเอาการตีความเช่นนั้นและไดรู้้สึกถึงการทรงเรียกพิเศษท่ีจะมุ่งเป้าพนัธกิจ
ของพวกเขาไปยงัคนท่ีถูกกดข่ี  ในมุมมองน้ี คนยากถูกมองว่าเป็นประชากรท่ี
เลือกสรรของพระเจา้  แมว้า่พวกเขาทนทุกขใ์นโลกน้ี และบางทีเพราะวา่พวกเขา
ทนทุกขใ์นตอนน้ี พวกเขาก็สามารถคาดหวงัพระพรท่ีมีสง่าราศีในโลกท่ีจะมาถึง
ได ้ และผูส้นบัสนุนมุมมองน้ีเช่ือวา่ในโลกน้ีประชากรของพระเจา้ควรท าทุกเส่ิง
ท่ีเป็นไปได้ท่ีจะท าให้การทนทุกข์ของคนยากจนบรรเทาลง  ในแนวทางน้ี 
อาณาจกัรของพระเจา้ก็ถูกขยายออก”[439] 

6:21           การติดตามพระเยซูในฐานะพวกสาวกของพระองค์เก่ียวขอ้งกบัการรู้สึกหิวบางโอกาสอีกดว้ย  
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูสัญญาถึงความพึงพอใจสูงสุดแก่บรรดาผูท่ี้เลือกการเป็นสาวก  ต่อ
บรรดาผูท่ี้ขดัสน การเป็นสาวกในตอนนั้นและตอนน้ีบางคร้ังไดเ้ก่ียวขอ้งและเก่ียวขอ้งใน
การให้เงินเพื่อว่าบุคคลหน่ึงจะใช้เพื่ออาหารได้  บางคร้ังพวกนักศึกษาท่ีเตรียมตวัเพื่อ  
พนัธกิจจะต้องด าเนินชีวิตด้วยการแบ่งสรรเพียงเล็กน้อยเพื่อจะจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืน เท่ี
เช่ือมโยงกบัการอุทิศตนของพวกเขาต่อการศึกษาพระวจนะของพระเจา้และรับใชพ้ระองค ์   

ในท านองเดียวกนั การเป็นสาวกเก่ียวขอ้งกบัการร้องไห้และการโศกเศร้า แต่การหัวเราะ
จะมาในท่ีสุด  อีกคร้ังหน่ึงสภาพของแผ่นดินของพระเจา้ก็ถูกกล่าวถึง  ในแง่หน่ึง สาวก
จะตอ้งยนิดีอยูเ่สมอ (1 ธส. 5:16) อยา่งไรก็ตาม ในอีกแง่หน่ึง บาปท่ีลอ้มรอบเราและความ
แข็งกระดา้งของใจของผูค้นท่ีเราแบ่งปันข่าวประเสริฐดว้ยนั้นก็เป็นแหล่งท่ีต่อเน่ืองของ
ความโศกเศร้า  ความหิวและการร้องไหบ้่อยคร้ังก็มากบัความยากจน  (ขอ้ 20) 

6:22-23      รูปแบบท่ีหลากหลายของการห่มเหงจะหลีกทางแก่ “รางวลั” สุดทา้ยและ “ความยินดี” ท่ีเป็น
ผลลพัธ์ จงสังเกตถึงความคืบหนา้ทางตรรกะในขอ้ 22 คือ จากความเกลียดชงัสู่การขบัไล่ 
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(นัน่คือ การคว  ่าบาตรและการกนัออกไปทางสังคม [440]) สู่การดูถูกและสุดทา้ยสู่การลอบ
สังหารตวับุคคล ลูกาบนัทีกไวใ้นกิจการของอคัรทูตวา่รูปแบบเหล่าน้ีทั้งหมดของการข่ม
เหงไดโ้จมตีคริสเตียนเร่ิมแรก  จดหมายฝากของพนัธสัญญาใหม่เตือนคริสเตียนเก่ียวกบั
ส่ิงเหล่านั้นอีกดว้ย (เช่น  1 ยน. 3:13; 1 ปต. 4:14; ยก. 2:7) ไม่เพียงแต่พวกผูเ้ผยพระวจนะ
สมยัโบราณเท่านั้นแต่พระเยซูเองดว้ยไดป้ระสบกบัการข่มเหงเหล่าน้ี  พวกสาวกสามารถ
คาดหวงัถึงอยา่งเดียวกนัได ้ ในท่ีสุดพระเจา้จะแกต่้างพวกเขาและใหร้างวลัพวกเขาส าหรับ
ความสัตยซ่ื์อของพวกเขา   (เปรียบเทียบ 12:37, 42-44; 18:1-8) 

การใช้ “บุตรมนุษย”์ ท่ีน่ีก็ส าคญัเน่ืองจากว่ามนัรวมแนวคิดของพระเยซูในฐานะพระเจา้
และมนุษย ์ การเป็นสาวกเก่ียวขอ้งกบัการอุทิศตนต่อพระเยซูในฐานะพระเจา้-มนุษย ์ พวก
สาวกผูไ้ด้ยินสุขคติน้ีเป็นคร้ังแรกก็ยงัไม่ได้ประสบกบัการข่มเหงอย่างมากเพื่อเห็นแก่  
พระเยซู แต่พวกเขาจะประสบในไม่ช้า  “ในสวรรค์” จดจ่อท่ีจุดหมายสูงสุดของสาวก 
“สวรรค”์ เป็นการกล่าวทางเลือกส าหรับ “พระเจา้” ท่ีลูกาและพระเยซูใชอ้ยูบ่่อยเ      

วบิัติต่างๆ  6:24-26 

6:24           วิบัติต่างเตรงข้ามกับสุขคติต่างเทั้ งในเน้ือหาและในโครงสร้างของตอนพระคัมภีร์ 
(เปรียบเทียบ 1:53)  ส่ิงเหล่านั้นกล่าวต่อสาวกเหล่านั้นผูป้ฏิเสธท่ีจะสละทุกส่ิงเพื่อจะ
ติดตามพระเยซูหรือผูเ้ผชิญหนา้กบัการทดลองท่ีจะถอยกลบัจากการติดตามพระองคอ์ยา่ง
สัตยซ่ื์อ (เปรียบเทียบ ขอ้ 46-49) ส่วนน้ีของค าเทศนาเร่ิมตน้ดว้ยถอ้ยค าแห่งความตรงกนั
ขา้มท่ีหนกัแน่นคือ แต่ (ค ากรีก เพลน) “วิบติั” หมายถึง “อนิจจา” (NEB) หรือ “น่ากลวัแค่
ไหน” (TEV) และมนัแนะน าถึงการแสดงออกถึงความสงสารท่ีมีต่อบรรดาผูท่ี้อยูภ่ายใต้
การพิพากษาของพระเจา้[441] 

พวกสาวกผูเ้ลือกความร ่ ารวยในปัจจุบันเหนือการเข้าส่วนกับบุตรมนุษย์ก็น่าสงสาร 
เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถคาดหวงัความร ่ ารวยมากข้ึนจากพระหัตถ์ของพระองค์ใน
อนาคต  บริบทอธิบายว่าพระเยซูไม่ไดป้ระณามคนร ่ ารวยส าหรับการท่ีร ่ ารวย  พระองค์
เตือนบรรดาผู ้ท่ีเลือกความร ่ ารวยในปัจจุบันด้วยการสูญเสียการอุทิศตนท่ีส้ินเชิงต่อ
พระองค์ในฐานะพวกสาวกของพระองค์  ความมัง่คัง่ทดลองผูค้นให้คิดว่าพวกเขาไม่
ตอ้งการส่ิงใดนอกเหนือจากเงิน (เปรียบเทียบ 12:19) 

“ความร ่ ารวยเกือบจบักุมบรรดาผูท่ี้ครอบครองมนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(18:25) ใน
ชุดท่ีเทียมเทจ็ของค่านิยมและความจงรักภกัดีท่ีเก่ียวขอ้งมุมมองท่ีสั้นลงท่ีซ่ึงความ
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รักท่ีมีส าหรับส่ิงต่างเของโลกพิสูจน์ว่ายิ่งใหญ่กว่าความปรารถนาท่ีมีส าหรับ
อาณาจกัรของพระเจา้  (18:23)”[442] 

6:25           อยา่งคลา้ยกนันั้น การกินอยา่งดีและการหวัเราะก็ไม่ผิดในพวกมนัเอง อยา่งไรก็ตาม ถา้บุคคล
หน่ึงตดัสินใจท่ีจะไม่ติดตามพระเยซูเพราะวา่เขาชอบทอ้งท่ีอ่ิมกวา่และความสุขท่ีใหญ่กวา่
ท่ีเขาเช่ือวา่เขาคงไดมี้ถา้เขาติดตามพระเยซู เขาก็ท าการเลือกท่ีแย ่   เขาเป็นคนโง่เน่ืองจาก
สละส่ิงท่ีเขาไม่สามารถสูญเสียได้เพื่อจะได้รับส่ิงท่ีเขาไม่ได้สามารถรักษาไว้ได ้
(เปรียบเทียบ อสย. 65:13-14; ยก. 4:9) 

6:26           ความตรงกนัขา้มของการประสบกบัการข่มเหง (ขอ้ 22-23) คือการใหทุ้กเคน “กล่าวถึงคุณอยา่ง
ดี”  พวกสาวกท่ีคน้พบวา่ทุกเคนคิดวา่ทุกส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัท านั้นไม่มีปัญหาก็จ  าเป็นท่ีจะ
ตรวจสอบการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเยซูคริสต ์ โดยธรรมชาติแลว้ในระดบัหน่ึงนั้นผู ้
ไม่เช่ือไม่เห็นด้วยและต่อต้านบรรดาผู ้ท่ีท  าตามน ้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างสัตย์ซ่ือ 
เพราะวา่พวกเขาถือค่านิยมท่ีแตกต่าง  ประสบการณ์ของพระเยซู (การปฏิเสธ การต่อตา้น 
การข่มเหง การถอดถอน) คือส่ิงท่ีพวกสาวกทั้งหมดของพระองคส์ามารถคาดหวงัท่ีจะถอด
แบบในระดับหน่ึง  พวกผูเ้ผยพระวจนะเท็จมกัได้รับเสียงช่ืนชมอย่างกวา้งขวาง 
(เปรียบเทียบ ยรม. 5:31) 

ความประพฤติของพวกสาวก  6:27-38 (เปรียบเทยีบ มธ. 5:43-48; 7:1-2) 

การอธิบายของพระเยซู ถึงความส าคัญของความชอบธรรมแท้เป็นหัวใจของค าเทศนาบนภู เขา                 
อย่างท่ีมทัธิวบรรยายมนั (มธ. 5:17-7:12) ตามลูกานั้น ความจ าเป็นของความรักคือหัวใจของค าเทศนาน้ี  
มทัธิวรายงานวา่พระเยซูกล่าวถึงความชอบธรรมแทใ้นความสัมพนัธ์กบัสามส่ิงคือ พระคมัภีร์ (มธ. 5:17-48) 
พระบิดา (มธ. 6:1-18) และโลก (มธ. 6:19-7:12) ลูกาละเวน้ค าสอนของพระเยซูในเร่ืองความสัมพนัธ์ของ
ความชอบธรรมแทต่้อพระบิดาซ่ึงรวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบั การเอาหนา้ (มธ. 6:1) การให้ทาน (มธ. 6:2-4) 
การอธิษฐาน (มธ. 6:5-15) และการอดอาหาร (6:16-18) ส่วนแรกของส่วนเหล่าน้ีวางหลกัการพื้นฐาน และ
สามส่วนสุดทา้ยกล่าวถึงส่ิงท่ีเรียกว่า “เสาหลกัทั้งสามแห่งความศรัทธาของชาวยิว” ลูกาบนัทึกค าสอน
บางอยา่งของพระเยซูในหวัขอ้เหล่าน้ีในท่ีอ่ืนเในพระกิตติคุณของท่าน 

ในส่วนท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของความชอบธรรมแทต่้อพระคมัภีร์ ลูกาบนัทึกหน่ึงในการเปิดเผยของ 
พระเยซูเท่านั้น ท่านรวมค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ในเร่ืองความรัก (มธ. 5:43-47) 
และความส าคญัของการรักพี่น้อง (มธ. 7:1-5) ณ จุดน้ีลูกาขา้มการอธิบายของพระเยซูถึงมุมมองของ
พระองค์เก่ียวกบัพนัธสัญญาเดิม และการเปิดเผยของพระองค์เก่ียวกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ในเร่ืองการ
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ฆาตกรรม การล่วงประเวณี การหยา่ร้าง ค าสาบาน การแกแ้คน้ และการสรุปของพระองคเ์ก่ียวกบัหนา้ท่ีของ
สาวก 

อย่างท่ีเราไดส้ังเกตก่อนหน้านั้น หน่ึงในความห่วงใยหลกัของลูกาอย่างท่ีชดัเจนจากการเลือกเน้ือหาของ
ท่านก็คือความห่วงใยของท่านท่ีมีต่อประชาชน  ท่านไม่ไดเ้สนอค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัความรักท่ี
ตรงกนัขา้มกบัการบิดเบือนพนัธสัญญาเดิมของรับบีอยา่งท่ีมทัธิวน าเสนอ (มธ. 5:43-44) ตรงกนัขา้มท่าน
เนน้ถึงค าสั่งเชิงบวกของพระเยซู กฎทองซ่ึงมทัธิวรวมไวใ้นภายหลงัในฉบบัค าเทศนาของท่าน (มธ. 7:12)  
ลูกาบนัทึกพระเยซูท่ีระบุการกระท าทั้งเจ็ดท่ีเปิดเผยถึงความรักแทใ้นสาวก  การกระท าเหล่าน้ีทั้งหมดก็
เป็นไปไม่ได้ท่ีจะก่อให้เกิดโดยธรรมชาติ ส่ิงเหล่านั้นเรียกร้องการท าให้สามารถท่ีเหนือธรรมชาติ  การ
แสดงออกถึงประเภทของความรักน้ีเปิดเผยถึงความชอบธรรมแทใ้นสาวก นัน่คือความชอบธรรมท่ีมอบให้
โดยพระเจา้และท าใหมี้ชีวติชีวาโดยพระวญิญาณของพระองค ์

“ขอ้ 27-31 ระบุถึงอุปนิสัยต่างเท่ีกลายเป็นของผูไ้ดรั้บเอาข่าวสารของพระเยซูอยา่งเตม็ท่ี ในขณะท่ี
ขอ้ 31-38 สรุปอุปนิสัยเหล่านั้นและพฒันาพื้นฐานท่ีเป็นแรงจูงใจต่างเของส่ิงเหล่านั้น” [443] 

6:27-28      “ความรัก” (ค ากรีก อากาเป้) เก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกถึงความเป็นห่วงแทส้ าหรับสวสัดิภาพ
ของอีกบุคคลหน่ึง โดยไม่ค  านึงถึงความดึงดูดใจหรือความสามารถของบุคคลนั้นท่ีจะตอบ
แทนความรัก  (เปรียบเทียบ รม. 12:14-21) “ศตัรู” ท่ีน่ีคงเป็นผูค้นท่ีต่อตา้นพวกสาวก
เน่ืองจากการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเยซู  ท่ีจะ “อวยพร” (ค ากรีก ยูลอกเกเต) ท่ีน่ี
หมายถึงท่ีจะขอให้ใครคนหน่ึงโชคดีซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการสาปแช่งหรือการขอให้ใครคน
หน่ึงโชคไม่ดี   “อธิษฐาน” (ค ากรีก พรอสซูเฆสเธ ซ่ึงเป็นค าโดยทั่วไปส าหรับการ
อธิษฐาน) ในบริบทน้ีหมายถึงการขอให้พระเจ้าท่ีจะท าดีแก่พวกเขาเม่ือพวกเขาท าชั่ว     
แก่คุณ   

“การเรียกให้มีความรักต่อศัตรูในตัวของมันเองนั้ นไม่ใช่เป็นแบบคริสเตียน
โดยเฉพาะอยา่งท่ีบางคร้ังถูกยดึมัน่ไว”้[444] 

นอลแลนดแ์ละบาร์คเล่ยอ์า้งตวัอยา่งมากมายของการเรียกน้ีท่ีให้รักศตัรูของบุคคลหน่ึงใน
พนัธสัญญาเดิมและในแหล่งทางโลกก่อนสมยัของพระเยซู [445] 

6:29-30      พวกสาวกไม่ควรต่อตา้นการโจมตีท่ีรุนแรงของผูต่้อตา้นของพวกเขา  การโจมตีอาจเป็นการดูถูก 
(เปรียบเทียบ มธ. 5:39) หรือการชกอนัรุนแรงท่ีกราม (ค ากรีก ซิอากอน).[446] ไม่วา่ใน
กรณีใด น่ีเป็นการโจมตีท่ีตวับุคคลของสาวก  การโจมตีต่อสมาชิกครอบครัวของเขาอาจ
เรียกร้องการปกป้องของพวกเขาแมว้่าไม่ใช่ดว้ยการกระท าท่ีเป็นมากกวา่การป้องกนัท่ีมี
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ต่อผูโ้จมตี  พวกสาวกจ าเป็นตอ้งป้องกนัพวกเขาเองต่อความหยิง่ท่ีบางคร้ังปลอมเป็นความ
กลา้หาญในขณะเดียวกนัก็ปกป้องบรรดาผูท่ี้อยูใ่นการดูแลของพวกเขาและพยายามท่ีจะไม่
ตอบโตผู้โ้จมตีมากเกินไป    

การเอาเส้ือคลุมไป (ค ากรีก ฮิมาทิออน) บ่งบอกว่าบริบทคือการปล้นท่ีถนน  ในการ
โตเ้ถียงทางกฎหมาย ชุดชั้นใน (ค ากรีก คิทอน เปรียบเทียบ มธ. 5:40) บ่อยคร้ังแลว้ก็ไปยงั
ผูช้นะ  ลูกาวาดภาพผูป้ลน้ท่ีเอาเส้ือคลุมไป  บุคคลท่ีถูกโจมตีควรน าเสนอชุดชั้นใน (เส้ือ
ชั้นใน) ของเขาแก่ผูป้ลน้นั้นอีกดว้ย  โดยกลบักนั มทัธิววาดภาพคดีในศาลท่ีซ่ึงศตัรูฟ้อง
สาวกส าหรับชุดชั้นในของเขาและสาวกน าเสนอเส้ือคลุมของเขา  ในส่วนน้ีทั้งหมด ลูกา
บรรยายส่ิงท่ีเป็นแบบฉบบัมากกวา่ในโลกของต่างชาติและมทัธิวบรรยายส่ิงท่ีเป็นธรรมดา
มากกวา่ท่ามกลางพวกยวิ     

“คริสเตียนไม่ควรยบัย ั้งจากการใหท้รัพยส์มบติัของเขาออกไปดว้ยความรัก” [447] 

“ค าสอนของพระคมัภีร์ตอนน้ีโดยรวมไม่เก่ียวขอ้งกบัความเฉยเมยเม่ือเผชิญกบั
ความชัว่ร้ายมากเท่ากบัการห่วงใยท่ีมีต่ออีกบุคคลหน่ึง”[448]  

ในการยบัย ั้งจากการท าชัว่ สาวกอาจประสบกบัความชัว่  น่ีคือแนวทางท่ีพระเยซูประพฤติ
และส่ิงท่ีพระองคป์ระสบ (23:34; เปรียบเทียบ 1 ปต. 2:20-24) มนัคือส่ิงท่ีพระองคส์อน
พวกสาวกของพระองคท่ี์จะท าและท่ีจะคาดหวงัอีกดว้ย   

6:31           ค าสั่งท่ีเกินจริงน้ีสรุปหนา้ท่ีของสาวกเก่ียวกบัการรักศตัรูและทุกคนส าหรับเร่ืองนั้น  เราควรเต็ม
ใจและพร้อมท่ีจะเสียสละตวัเราเองและส่ิงท่ีเรามีเพื่อสวสัดิภาพของคนอ่ืนเ  “กฎทอง” น้ี
ไม่ไดเ้ป็นของพระเยซูแมว้า่พระองคท์  าใหม้นัเป็นเชิงบวกและเสริมก าลงัมนั  (เปรียบเทียบ 
โทบิต 4:15; ลนต. 19:18).[449] 

“ในการอภิปรายของกรีกเก่ียวกบัจริยธรรม โดยปกติแลว้มนั [กฎทอง] ไดถู้กท า
ให้เป็นบริบทภายในจริยธรรมแห่งความคงเส้นคงวาและการพึ่งพาอาศยักนัคือ 
กระท าเช่นนั้นเช่นน้ีเพื่อท่ีคุณจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเหมือนกนั” [450] 

6:32-34      ถดัไปพระเยซูเปรียบเทียบความมีมารยาทต่างเท่ีผูท่ี้ไม่ใช่สาวกหยิบยื่นให้แก่คนอ่ืนเกบัความมี
มารยาทเหล่านั้นท่ีพวกสาวกของพระองคค์วรจะหยิบยื่น  พระองคด์ าเนินการจากแนวคิด
โดยทัว่ไปเก่ียวกบัความรัก (ขอ้ 32) ไปสู่การแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนของมนัเช่น
การท าดี   (ขอ้ 33) ไปสู่ตวัอยา่งท่ีเจาะจงของการให้ยืม (ขอ้ 34) ประเด็นของพระองคก์็คือ
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วา่พวกสาวกไม่ควรรักศตัรูของพวกเขาเท่านั้น แต่รักและแสดงออกถึงความรักของพวกเขา
ต่อเพื่อนเของพวกเขาอีกดว้ย มากกวา่คนอ่ืนท า 

การกระท าทั้งเจ็ดท่ีพระเยซูสั่งในขอ้ 27-31 ก็เป็นดงัต่อไปน้ี (1) จงรักศตัรูของท่าน (2) จง
ท าดีกบัคนท่ีเกลียดชงัท่าน (3) จงอวยพรแก่คนท่ีแช่งด่าท่าน และ (4) จงอธิษฐานเผื่อคนท่ี
ท าร้ายท่าน  ยิ่งกวา่นั้น (5) อยา่แกแ้คน้เม่ือคนอ่ืนเโจมตีท่าน (6) จงให้แก่ทุกคนท่ีขอจาก
ท่าน และ (7) จงปฏิบติัต่อคนอ่ืนเหมือนอย่างท่ีพวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบติัต่อท่าน  
ความรักประเภทน้ีท าใหส้าวกโดดเด่นในฐานะท่ีแตกต่าง (ขอ้ 32-34) และเป็นประเภทของ
ความรักท่ีพระเจา้ส าแดงและช่วยใหพ้วกสาวกท่ีจะส าแดง (ขอ้ 35) 

6:35-36      “แต่” (ค ากรีก เพลน) แนะน าความตรงกนัขา้มท่ีหนกัแน่นอีกอยา่งหน่ึง (เปรียบเทียบ ขอ้ 23)  
แทนท่ีจะรัก ท าดีและใหย้มือยา่งท่ีคนอ่ืนท าดว้ยความตอ้งการท่ีจะไดรั้บกลบัคืน สาวกควร
ท าส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ดว้ยความคิดแห่งการรับกลบัคืน  นัน่คือแนวทางท่ีพระเจา้ให้และดงันั้น
มนัเป็นแนวทางท่ีลูกเของพระองคค์วรให้  พระเยซูสัญญาถึง “รางวลัใหญ่” ส าหรับพวก
สาวกท่ีท าส่ิงน้ี   

“ภายในโลกของลูกานั้น ค าถามเก่ียวกบัการท าการต่อรองกบัพระเจา้คงแทบจะ
ไม่ไดอ้ยูใ่นส่วนหนา้ในการอภิปรายเก่ียวกบัจริยธรรมท่ีถูกกล่าวท่ีน่ี     ส่ิงท่ีส าคญั
กว่านั้นคงเป็นวิธีท่ีพระเยซูไดล้ม้ลา้งกุญแจท่ีจดัการองค์ประกอบของอาณาจกัร
โรมนั กล่าวคือ จริยธรรมแบบอุปถมัภ์ จกัรพรรดิเป็นใยแห่งพนัธะท่ีล่วงล ้ าและ
ยบัย ั้งพร้อมกบัแหล่งต่างเท่ีถูกวางให้เหมาะสมเพื่อจะรักษาไวซ่ึ้งดุลยภาพทาง
สังคม พร้อมกับอภิชนในทุกเหมู่บ้าน เมือง นคร และเขตและของจกัรวรรดิ
โดยรวมท่ีไดใ้หก้ารนบัถือท่ีควรแก่พวกเขาในแง่ของบทบาทของพวกเขาในฐานะ
เป็นผูอุ้ปถมัภ ์ ถา้พระเจา้และไม่ใช่จกัรพรรดิถูกระบุวา่เป็นผูมี้พระคุณ ผูอุ้ปถมัภ ์
ท่ียิ่งใหญ่และถา้ประชาชนจะตอ้งกระท าโดยปราศจากการค านึงถึงวงเวียนของ
พนัธะ จากนั้นการเมือง (การท าให้ชอบด้วยกฎหมาย การแจกจ่ายและการใช้
อ านาจ) ของจกัรวรรดิก็ถูกบ่อนท าลาย”[451] 

บุตรของพระเจ้าสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ของพวกเขากับ “ผูสู้งสุด” โดยการ
ประพฤติอยา่งท่ีพระองคป์ระพฤติ  การใชช่ื้อน้ีส าหรับพระเจา้ก็เนน้ถึงต าแหน่งท่ีถูกยกข้ึน
ของสาวก  ความเมตตาต่อทุกคนควรเป็นแบบฉบบัของท่าทีและการกระท าของพวกสาวก 
โดยไม่ค  านึงถึงการไม่ส านึกคุณ ความชั่วร้ายและความเป็นศตัรูของผูรั้บ อย่างท่ีมนัเป็น
แบบฉบบัของท่าทีและกระท าของพระเจา้ผูใ้ห้ฝนอย่างต่อเน่ืองแก่คนอธรรมไม่ใช่แก่คน
ชอบธรรมเท่านั้น  การเน้นน้ีสอดคล้องกบัความเป็นห่วงลูกาท่ีมีต่อผูค้นท่ีมีความจ าเป็น 
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(เปรียบเทียบ 10:25-37) ในอีกดา้นหน่ึง ความสนใจของมทัธิวอยู่ในความชอบธรรมท่ี
สมบูรณ์แบบของพระเจา้ (เปรียบเทียบ มธ. 5:48; 19:21) 

6:37-38      ขอ้เหล่าน้ีอธิบายถึงส่ิงท่ีมนัหมายถึง “จงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระเจา้มีพระทยัเมตตา
กรุณา”  สองตวัอย่างแรกเป็นเชิงลบและสองตวัอย่างท่ีสองเป็นเชิงบวก  ท่าทีแห่งการ
พิพากษาไม่ใช่เมตตากรุณา  อย่างไรก็ตาม การพิพากษาบางอย่างก็จ  าเป็น ดงันั้นพระเยซู
อธิบายวา่พระองคห์มายถึงโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “การกล่าวโทษคนอ่ืน”  โดยเน้ือแทแ้ลว้การ
พิพากษาและการกล่าวโทษเป็นหนา้ท่ีของพระเจา้ไม่ใช่ของมนุษย ์ตรงกนัขา้ม บุคคลท่ีมี
เมตตากรุณายกโทษแก่คนอ่ืนเ  ตลอดค าเทศนาบนภูเขา พระเยซูกล่าวถึงอุปนิสัยระหวา่ง
บุคคลไม่ใช่ระบบตุลาการ  การให้แก่คนอ่ืนเเป็นอุปนิสัยท่ีเมตตากรุณาอีกด้วย  ส่ิงท่ี
บุคคลหน่ึงหวา่น ตามปกติแลว้เขาหรือเธอจะเก็บเก่ียวไม่วา่จะเพื่อความชัว่หรือเพื่อความดี 
(เปรียบเทียบ กท. 6:7) พวกสาวกจะคน้พบวา่พวกเขาจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเดียวกนัท่ี
พวกเขาไดใ้หอ้ยา่งอุดมสมบูรณ์กลบัคืนจากพระเจา้ถา้ไม่ใช่จากมนุษย ์

“ค ากล่าวท่ีน่ีอาจดูเหมือนท่ีจะกล่าวในแง่ของการตอบแทนท่ีเขม้งวด แต่ความคิด
ก็คือว่าความใจกวา้งของมนุษยก์็ไดรั้บรางวลัโดยความใจกวา้งของพระเจา้ไม่ใช่
ดว้ยของขวญัท่ีเท่าเทียมพอดีจากพระเจา้”[452] 

“พวกผูติ้ดตามของพระเยซูให้อย่างไม่คิดมูลค่าโดยการปราศจากการดึงคนอ่ืนเ
และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบรรดาผูท่ี้ความจ าเป็นไปสู่บึงแห่งวงเวียนท่ีไม่เคยส้ินสุด
ของการช าระคืนและหน้ีสิน”[453] 

คุณลกัษณะของพวกสาวก  6:39-49 

ในส่วนท่ีมาก่อนต่างเของค าเทศนาน้ี พระเยซูกล่าวถึงการเลือกต่างเท่ีพวกสาวกท าและความประพฤติของ
พวกเขา  พระองค์กล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีพลุ่งออกมาจากอีกด้วย  พระองค์ใช้ค  าอุปมา (การ
เปรียบเทียบ) หา้เร่ืองเพื่อจะสอนบทเรียนเหล่าน้ี      

ค าอุปมาเร่ืองคนน าทางตาบอด  6:39-42 (เปรียบเทยีบ มธ. 7:3-5) 

6:39           ในค าอุปมาน้ี เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูน้ าแสดงถึงสาวกและบุคคลท่ีถูกน าคือใครคนหน่ึงท่ีสาวกก าลงั
แสวงหาท่ีจะน าไปสู่แนวทางแห่งชีวติ  ถา้สาวก “ตาบอด” เขาจะไม่สามารถช่วยคนท่ีไม่ใช่
สาวกท่ี “ตาบอด” พบทางของพวกเขาได ้ ทั้งสาวกและคนท่ีไม่ใช่สาวกจะสะดุดอยา่งโศก
สลด ในอีกโอกาสหน่ึง พระเยซูเรียกพวกฟาริสีวา่ผูน้ าท่ีตาบอด (มธ. 15:14) อยา่งไรก็ตาม 
ท่ีน่ีพระองค์เปรียบเทียบพวกสาวกของพระองคก์บัคนน าทางตาบอด  พวกสาวกสามารถ
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กลายมาเป็นคนน าทางตาบอดไดถ้า้พวกเขาไม่ท าตามค าสั่งของพระเยซูเก่ียวกบัการรัก (ขอ้ 
27-38) 

“น่ีเป็นการใช้คร้ังเดียวเก่ียวกับค าศพัท์ค  าอุปมาเก่ียวกับการเปรียบเทียบในค า
เทศนาบนภูเขา  แต่ในทั้งการรายงานของมทัธิวและของลูกาเก่ียวกบัการอภิปราย
นั้นก็มีการประยกุตใ์ชท่ี้เป็นไปไดสิ้บหกอยา่งเก่ียวกบัค านั้น”[454] 

6:40           จากการเปล่ียนภาพชัว่ขณะ พระเยซูก็เปรียบเทียบสาวกของพระองคก์บัครู  มนัเป็นสุภาษิตท่ีวา่
ศิษยไ์ม่สามารถอยู่เหนือครูของเขาในความรู้ได ้ ขอ้เท็จริงท่ีวา่ศิษยบ์างคนเหนือกว่าพวก
ครูของพวกเขาก็เป็นขอ้ยกเวน้ต่อกฎนั้น  ประชาชนผูซ่ึ้งพวกสาวกจะแนะน าในความจริงท่ี
พระเยซูไดส้อนพวกเขาตามปกติแลว้จะไม่กา้วหนา้ไปกวา่พวกสาวก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งน่ี
ก็เป็นจริงก่อนการแพร่หลายของการหาไดง่้ายของหนงัสือ  [455] ดงันั้นมนัจ าเป็นท่ีวา่พวก
สาวกให้ความสนใจท่ีเอาใจใส่ต่อค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัความรักและประยุกตใ์ชค้  า
สอนเหล่านั้น  ความคืบหนา้ของผูเ้รียนรู้ของพวกสาวกข้ึนอยูก่บัมนั     

6:41-42      พระเยซูกลบัไปสู่ภาพของการรับรู้ท่ีจ  ากดั (ขอ้ 39) มนัจะง่ายส าหรับสาวกท่ีจะวิจารณ์บรรดาผูท่ี้
เขาก าลงัสอนและลม้เหลวท่ีจะตระหนักถึงความผิดของตวัเขาเอง เน่ืองจากว่าเขาอยู่ใน
ต าแหน่งของครู (ขอ้ 40) มนัจะไม่อนัตรายเท่านั้น แต่จะน่าซ่ือใจคดอีกดว้ยท่ีจะพยายาม
ช่วยผูเ้รียนรู้พิชิตขอ้บกพร่องต่างเของเขาโดยปราศจากการจดัการกบัความลม้เหลวต่างเ
ของบุคคลนั้นเองเสียก่อน  ถ้าสาวกพยายามท่ีจะสอนผูเ้รียนรู้ของเขาถึงความส าคญัของ
การรักอยา่งท่ีพระเยซูไดส้อน แต่ไม่ไดป้ฏิบติัความรักประเภทนั้นดว้ยตวัของเขาเอง เขาก็
ไม่สามารถขจดัความบกพร่องทางความรู้ของผูเ้รียนรู้ของเขาได ้บาปของเขาจะใหญ่กว่า
ความไม่รู้ของผูเ้รียนรู้ของเขา        

“นัน่หมายถึงวา่เราไม่มีสิทธ์ิท่ีจะวจิารณ์เลย เพราะวา่ ‘มีส่ิงท่ีแยอ่ยา่งมากในคนท่ีดี
ท่ีสุดของเราและส่ิงท่ีดีอย่างมากในคนท่ีแย่ท่ีสุดของเราจนมนัเลวส าหรับใครก็
ตามในเราท่ีจะคน้หาความผดิกบัส่วนท่ีเหลือของเรา’” [456] 

ดงันั้นพระเยซูเนน้ถึงความส าคญัของพวกสาวกของพระองคท่ี์ประยุกตใ์ชค้วามจริงต่างเท่ีพระองคไ์ดส้อน
พวกเขา ก่อน ท่ีพวกเขาพยายามท่ีจะสอนส่ิงเหล่านั้นแก่คนอ่ืน  ความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะท าอยา่งนั้น
จะท าให้พวกเขาเป็นความเท่าเทียมฝ่ายวิญญาณของศลัยแพทยต์าท่ีตาบอด  พวกเขาจะตดัสินคนอ่ืนเแต่
ไม่ใช่พวกเขาเอง  (ขอ้ 37; เปรียบเทียบ รม. 2:1-3) 

ค าอุปมาเร่ืองต้นไม้สองต้น  6:43-44 (เปรียบเทยีบ มธ. 7:15-20) 
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ประเด็นของพระเยซูในค าอุปมาน้ีก็คือวา่ตามปกติแลว้บุคคลแห่งคุณลกัษณะท่ีแยไ่ม่สามารถก่อให้เกิดความ
ประพฤติท่ีดีได ้ (เปรียบเทียบ มธ. 12:33-35) ดงันั้นพวกสาวกของพระองคจ์  าเป็นตอ้งช าระชีวิตของพวกเขา
ก่อนท่ีพวกเขาสามารถรับใชเ้พื่อพระองค์อยา่งมีประสิทธิภาพได ้ อยา่งท่ีศิษยท์  าตามแบบอยา่งของครูของ
เขา (ขอ้ 40) ดงันั้น “ผล” จากตน้ไมก้็ท  าตามธรรมชาติของตน้ไมน้ั้น  ในความเหมือนกนัของมทัธิวนั้น   
พระเยซูประยกุตใ์ชค้  าอุปมานั้นกบัพวกครูสอนเทจ็ แต่ท่ีน่ีมนัอยูโ่ดยตวัมนัเองและประยุกตใ์ชก้บัพวกสาวก
ของพระองคใ์นบริบทน้ี  ความประพฤติตามคุณลกัษณะอย่างท่ีแน่นอนว่าผลตามรากเพื่อ “ส่ิงดี” และเพื่อ 
“ส่ิงเลว” (เปรียบเทียบ ยก. 3:12) บางคร้ังความประพฤติของคริสเตียนนั้น “แย่” มากกว่า “ดี” เพราะว่า
คุณลกัษณะของพวกเขานั้นยงับาปอยู ่ พวกสาวกไม่ไดดี้อยา่งส้ินเชิงหรือแยอ่ยา่งส้ินเชิง   

“ตวับทบ่งช้ีวา่แมว้า่ผลอาจไม่ไดเ้ป็นตวับ่งช้ีท่ีแน่นอน มนัก็สามารถเป็นตวับ่งช้ีท่ีแนะน าได”้[457] 

“ในโลกของลูกา (ก่อนฟรอยด์) ‘ภายใน’ ของบุคคลหน่ึงก็สามารถเขา้ถึงไดไ้ม่ใช่โดยทางจิตวิทยา
ของเขาหรือของเธอแต่ผา่นทางปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของเขาหรือของเธอ”[458] 

ค าอุปมาเร่ืองคนสองคน  6:45 (เปรียบเทียบ มธ. 12:35) 

ค าอุปมาอนัสั้นน้ีท าให้ประเด็นเดียวกนัเก่ียวกบัความประพฤติของมนุษยท่ี์พระเยซูเพิ่มท ากบัตน้ไมน้ั้น
ชดัเจนมากข้ึน (เปรียบเทียบ มธ. 12:35) ความประพฤติของผูค้นตามคุณลกัษณะของพวกเขาเพื่อ “ส่ิงดี” 
หรือ “ส่ิงเลว” (เปรียบเทียบ 3:7-9) คลงัของมนุษยคื์อใจของเขา  ส่ิงท่ีท าใหใ้จดีคือการปรับตวัท่ีเหมาะสมต่อ
พระเยซูในฐานะเป็นสาวก  “คนดี” ไดเ้ลือกท่ีจะติดตามพระเยซูอยา่งสัตยซ่ื์อในฐานะสาวกของพระองค ์แต่ 
“คนชั่ว” ได้ตดัสินใจท่ีจะติดตามความมัง่คัง่และความสุขของโลก  ตามปกติแล้วถ้อยค าของบุคคลหน่ึง
แสดงออกถึงส่ิงท่ี “เติมเตม็ใจของเขา”  

ค าอุปมาเร่ืองการกล่าวอ้างสองอย่าง  6:46 (เปรียบเทยีบ มธ. 7:21-23) 

น่ีเป็นการท าใหส้ั้นลงอยา่งมากของค าอุปมาท่ีมทัธิวบนัทึกไวค้รบถว้นมากข้ึน  ความสนใจของมทัธิวในมนั
เช่ือมโยงกบัการอา้งอิงถึงพวกครูสอนเท็จท่ีปรากฏในบริบทของการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัค าเทศนานั้น       
ลูกายกประเด็นหลกัของค าสอนนั้นออกมาและใส่มนัไวใ้นการบนัทึกของท่าน  โดยพื้นฐานแลว้ความสนใจ
ของท่านคือค าเตือนของพระเยซูต่อพวกสาวกท่ีจะประยุกต์ใช้ค  าสอนของพระองค์กบัชีวิตของพวกเขา  
อาชีพของการเป็นสาวกเป็นส่ิงหน่ึงแต่ส่ิงท่ีระบุสาวกแทข้องพระเยซูคือการท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้
อยา่งแทจ้ริง (เปรียบเทียบ  ยก. 1:22-25) 

สาวกไม่สามารถอา้งอิงถึงพระเยซูในฐานะ “องคพ์ระเป็นเจา้” ของเขาหรือของเธออยา่งถูกตอ้งสมควรได ้
และละเลยส่ิงท่ีพระองคส์อน  ช่ือเรียกสองคร้ัง (“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”) ก็ปกติในลทัธิยิวเพื่อ
จะเสริมก าลงัรูปแบบของค ากล่าว  (เปรียบเทียบ ปฐก. 22:11; 46:2; อพย. 3:4; 1 ซมอ. 3:10) ท่ีน่ีมนับ่งบอก
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ถึงเกียรติท่ียิ่งใหญ่  “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” เป็นค ากล่าวต่อท่ีน่านบัถืออย่างท่ีเราไดบ้นัทึก แต่ในแง่ของใครท่ี
พระเยซูทรงเป็นมนัก็มาสู่การบ่งบอกถึงการนบัถือท่ีสูงท่ีสุด  เม่ือถูกใชอ้ยา่งฉลาดนั้น มนับ่งบอกถึงความ
เป็นพระเจา้ พระเมสสิยาห์และอ านาจสิทธ์ิขาด  อย่างไรก็ตาม ทุกเคนท่ีใชช่ื้อเรียกน้ีแมก้ระทัง่พวกสาวก
ของพระเยซูก็ไม่ไดบ้่งบอกถึง ส่ิงนีท้ั้งหมด เม่ือพวกเขาใช้มนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งก่อนการเป็นข้ึนจากตาย
และการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู 

ค าอุปมาเร่ืองคนสร้างสองคน 6:47-49 (เปรียบเทียบ มธ. 7:24-27) 

ค าอุปมาเร่ืองสุดทา้ยน้ีเป็นการวิงวอนต่อผูฟั้งโดยพื้นฐานแลว้คือพวกสาวกของพระเยซู  (ขอ้ 20) ท่ีจะเช่ือ
ฟังค าสอนท่ีพวกเขาไดย้ิน (เปรียบเทียบ ยก. 1:21-25; อสค. 13:10-16) เช่นนั้น มนัเป็นการสรุปต่อค าเทศนา
ทั้งหมด  ลูกาละเวน้การตอบสนองของผูค้นซ่ึงมทัธิวอา้งอิงถึง     

พระเยซูเปรียบเทียบสาวกท่ีไดย้ินค าสอนต่างเของพระองคแ์ละน าส่ิงเหล่านั้นไปสู่การปฏิบติักบั “บา้น” ท่ี
ถูกสร้างบน “รากฐาน”  (“ศิลา”) ท่ีแขง็แรง  ลูกาเนน้ถึงการขดุรากฐานท่ีเหมาะสม  บางทีท่านมีบา้นของชาว
กรีกท่ีมีรากฐานในความคิด[459] น ้ าท่วมแสดงถึงอ านาจของศตัรูและการทดลองต่างเท่ีคุกคามท่ีจะเคล่ือน
สาวกไปจากรากฐานเหล่าน้ีบางทีแมก้ระทัง่การทดสอบของพระเจา้  สาวกผูท้ ั้งไม่ไดย้ินและประยุกตใ์ชค้  า
สอนของพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีพระองค์เพิ่งได้สอนเก่ียวกับการอุทิศตน การเลือกและความ
ประพฤติท่ีมีความรักก็สามารถคาดหวงัถึงความหายนะได ้ มนัโง่เขลาท่ีจะไดย้ินค าสอนของพระเยซูโดย
ปราศจากการเช่ือฟังพระองคอ์ยา่งท่ีมนัโง่เขลาท่ีจะสร้างบา้นโดยปราศจากการวางรากฐานท่ีแขง็แรงก่อน     

“… ในมทัธิวความแตกต่างระหวา่งชายสองคนก็คือวา่พวกเขาเลือกสถานท่ีท่ีแตกต่างท่ีจะสร้าง ท่ีน่ี
พวกเขาแตกต่างในส่ิงท่ีพวกเขาท าในสถานท่ีนั้น”[460] 

“ในการตดัสินใจทุกเอย่างในชีวิตก็มีมุมมองสั้ นและมุมมองยาว  บุคคลท่ีไม่แลกเปล่ียนส่ิงดีใน
อนาคตกบัความเพลิดเพลินในปัจจุบนัก็เป็นสุข  บุคคลท่ีเห็นส่ิงต่างเไม่ใช่ในแง่ของชัว่ขณะแต่ใน
แง่ของนิรันดร์กาลก็เป็นสุข” [461] 

ตลอดค าเทศนาน้ี พระเยซูไม่ไดเ้ปรียบเทียบผูเ้ช่ือกบัผูไ้ม่เช่ือ แต่พวกสาวกผูติ้ดตามพระองคก์บับรรดาผูท่ี้
ไม่ไดติ้ดตาม  บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่ไดเ้ป็นห่วงมากเกินไปเก่ียวกบัการระบุถึงชัว่ขณะท่ีบุคคลหน่ึง
ตั้งความเช่ือท่ีช่วยให้รอดไวใ้นพระเยซูและผา่นจากความตายไปสู่ชีวิต  น่ีกลายมาเป็นความเป็นห่วงท่ีใหญ่
ข้ึนต่อบรรดาผูเ้ขียนจดหมายฝากของพนัธสัญญาใหม่  อยา่งไรก็ตาม แมก้ระทัง่พวกเขาไม่ไดส้นใจในการ
ก าหนดชั่วขณะแห่งการบังเกิดใหม่อย่างชัดเจนอย่างท่ีเราบางคนสนใจ พระเยซูและบรรดาผู ้เขียน           
พระกิตติคุณตั้งการเนน้มากข้ึนท่ีความส าคญัของผูค้นท่ีท าการตดัสินใจท่ีจะติดตามพระเยซู ท่ีจะเรียนรู้จาก
พระองคแ์ละท่ีจะกลายมาเป็นผูมี้ส่วนร่วมดว้ยสุดใจกบัพระองค์ในภารกิจของพระองค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
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นัน่เป็นความสนใจของลูกาในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีพระเยซูสอนพวกสาวกของพระองคใ์นค าเทศนาบนภูเขา  
ขา้พเจา้ไม่ได้ลดค่าความส าคญัท่ีจ  าเป็นของการวางใจในพระเยซูในชั่วขณะของความเช่ือท่ีช่วยให้รอด  
ตามปกติแลว้การเรียนรู้จากพระเยซูน าหนา้ชัว่ขณะนั้น     

ง.     ความเมตตาสงสารของพระเยซูทีม่ีต่อประชาชน  บทที ่7  

ส่วนน้ีของพระกิตติคุณของลูกาบนัทึกพระเยซูท่ีเปิดเผยพระองคแ์ก่ประชาชนมากข้ึน  ลูกาน าเสนอพระองค์
ในฐานะความส าเร็จของค าพยากรณ์ต่างเเก่ียวกบัการแทรกแซงท่ีมีพระคุณของพระเจา้เขา้ไปในชีวิตใน
โลก   (เช่น อสย. 61:1-2ก; เปรียบเทียบ ลก. 4:18) พระเยซูตอบสนองต่อความจ าเป็นมากมายของประชาชน
ทั้งทางกายภาพและฝ่ายวญิญาณ  ลูกาพรรณานาถึงพระเยซูท่ีแสดงถึงความเมตตาสงสารต่อคนต่างชาติ หญิง
ม่ายและหญิงท่ีมีบาป  โดยทัว่ไปแลว้ฝูงชนถือว่าการกระท าท่ีมีพระคุณเหล่าน้ีเป็นหลกัฐานของการเยี่ยม
เยยีนของพระเจา้  อยา่งไรก็ตาม พวกฟาริสีมองส่ิงเหล่านั้นดว้ยความสงสัย  หวัขอ้รวมกนัของบทน้ีคือความ
เมตตาสงสารของพระเยซูท่ีมีต่อประชาชน     

“ในพนัธกิจของพระองค ์พระเยซูก็แทรกแซงในฝ่ายของคนท่ีถูกกดข่ีและคนท่ีถูกกนัออกไป ท าให้
พวกเขาแน่ใจวา่พวกเขาแบ่งปันในความรอดของพระเจา้และปกป้องพวกเขาต่อคนอ่ืนเผูต้อ้งการท่ี
จะรักษาความเหนือกว่าของพวกเขาเองไวด้้วยการท าลายผูค้นเช่นนั้น  กลุ่มต่างเผูซ่ึ้งพระเยซู
แทรกแซงเพื่อนั้นก็ไม่ไดถู้กนิยามและถูกจ ากดัวงอย่างเด็ดขาด   กลุ่มเหล่านั้นรวมถึงสมาชิกของ
กลุ่มท่ีคาบเก่ียวบางส่วน  ในพนัธกิจของพระองค์นั้น พระเยซูก็ช่วยเหลือคนยากจน คนบาป คน
เก็บภาษี ผูห้ญิง คนสะมาเรีย และคนต่างชาติ  แต่ละกลุ่มของกลุ่มเหล่าน้ีไดถู้กกนัออกไปหรือถูกท า
ใหต้ ่ากวา่ในสังคมท่ีซ่ึงพระเยซูกล่าวถึง และผูบ้รรยายพระธรรมลูกาดูเหมือนท่ีจะสนใจโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในพนัธิจของพระเยซูต่อคนเหล่าน้ี”[462] 

1.     การรักษาทาสของนายร้อย  7:1-10  (เปรียบเทียบ  มธ. 8:5-13) 

เหตุการณ์น้ีแสดงถึงพระเยซูท่ีหยิบยื่นพระคุณแก่คนต่างชาติผ่านทางคนกลางท่ีเป็นชาวยิว  มนัคงไดช่้วย
ผูอ่้านชาวต่างชาติดั้งเดิมของลูกาเล็งเห็นว่าภารกิจของพระเยซูรวมทั้งพวกเขาเช่นเดียวกบัพวกยิว  มนัเป็น
อีกกรณีหน่ึงท่ีพระเยซูชมเชยความเช่ือของใครคนหน่ึง (เปรียบเทียบ 1:45; 5:20) ลูกาด าเนินการท่ีจะเนน้ถึง
สิทธิอ านาจของพระเยซูและอ านาจแห่งพระวจนะของพระองคต่์อไป (เปรียบเทียบ 4:32, 36) ความคลา้ยกนั
ต่างเระหวา่งเหตุการณ์น้ีและการกลบัใจเช่ือของโครเนลิอสัก็จบัใจ (เปรียบเทียบ กจ. 10) 

“ดงันั้นเร่ืองราวของพระองค์เป็นตวัอย่างของขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเจา้เต็มพระทยัท่ีจะยอมรับทุกคน
เหมือนกันและท่ีว่าทุกเคนท่ีย  าเกรงพระองค์และปฏิบติัความชอบธรรมก็เป็นท่ียอมรับได้ต่อ
พระองค ์(กจ.  10:34f.)”[463] 
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ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพวกยิวและคนต่างชาติน้ีแสดงถึงความเขา้กันได้ของพวกเขาอีกด้วย ซ่ึงเป็น
บทเรียนท่ีส าคญัส าหรับคริสเตียนเร่ิมแรก เน่ืองจากว่ามีความตึงเครียดของคนยิวและคนต่างชาติภายใน
คริสตจกัรเร่ิมแรก  พระเยซูบ่งช้ีถึงความไม่เช่ือท่ีแสดงคุณลกัษณะของพวกยิวโดยทัว่ไปอีกด้วย ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบอนัส าคญัท่ีคริสตจกัรเร่ิมแรกจะตอ้งรับมือดว้ย ในการการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัการรักษาน้ี 
มทัธิวท่ีเขียนถึงพวกยิวก็เน้นถึงการรวมพวกต่างชาติเขา้ไวใ้นแผนการของพระเจา้ แต่ลูกาท่ีเขียนถึงพวก
ต่างชาติก็เนน้ถึงความส าคญัของพวกต่างชาติท่ีรักพวกยวิ[464] 

7:1             ขอ้น้ีเป็นการเปล่ียนผา่น  มนัช่วยเราเล็งเห็นขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ “ผูค้น” (ค ากรีก ลาออส)โดยทัว่ไปได้
ฟังค าเทศนาบนภูเขาอยา่งนอ้ยก็ส่วนสุดทา้ยของมนั (เปรียบเทียบ  มธ. 7:28) ค ากรีกท่ีลูกา
ใช้เพื่อจะอธิบายถึงความส าเร็จของการสอนของพระเยซูในโอกาสนั้นคือ เอพพเลโรเซน 
ซ่ึงหมายถึง “ส าเร็จ”  ดงันั้นพระองคบ์่งบอกวา่การสอนน้ีเป็นความส าเร็จของค าพยากรณ์
เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์บางทีท่ีวา่พระองคจ์ะประกาศข่าวดีแก่คนยากจน  (4:18; 6:20; อสย. 
61:1)  นายร้อยอธิบายถึงท่าทีท่ีเหมาะสมต่อพระวจนะท่ีมีสิทธิอ านาจของพระเยซู  

7:2-3          ขอ้เหล่าน้ีก็เฉพาะต่อการบนัทึกของลูกา  ขอ้เหล่านั้นให้รายละเอียดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของนาย
ร้อยผูค้งไดส้ั่งทหารตั้งแต่ 50 ถึง 100 นาย[465] เขามีความเป็นห่วงส่วนตวัส าหรับทาสของ
เขาผูซ่ึ้งเขาให้เกียรติและนบัถือ (ค ากรีก เอนทิมอส) ซ่ึงไม่ธรรมดาและน่ายกยอ่ง  การนบั
ถือท่ีมีความรักน้ีก็ชดัเจนอีกดว้ยในการใชค้  ากรีกของท่าน ไพส์ เพื่อจะอธิบายถึงทาส (ขอ้ 
7)   ค  าน้ีในท่ีอ่ืนบางคร้ังก็อธิบายถึงบุตร (ยน. 4:51) ยิ่งกวา่นั้นนายร้อยน้ีช่ืนชมการนบัถือ
ของพวกยวิในคาเปอรนาอุมอยา่งมากจนเขารู้สึกเป็นอิสระท่ีจะขอ “ผูใ้หญ่ชาวยิว” ทอ้งถ่ิน
ท่ีจะเขา้หาพระเยซูเพื่อเขา  (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:7) 

“น่ีเป็นธรรมเนียมท่ีโบราณและธรรมดาอย่างมาก  ทุกเส่ิงถูกท าโดยการเป็น
ส่ือกลาง [เปรียบเทียบ กดว.  22:15-16]”[466] 

ตามปกติแล้วพวกยิวไม่ชอบพวกทหารโรมันผู ้ครอบครองเมืองต่างเของพวกเขา 
.[467] เป็นท่ีชดัเจนวา่ทาสนั้นป่วยเกินไปท่ีน ามาหาพระเยซู  ลูกาบรรยายเขาวา่ก าลงัจะตาย 
มทัธิวบรรยายเขาวา่เป็นง่อยและอยูใ่นความเจบ็ปวดมาก (มธ. 8:6) 

“น่าเป็นไปได้ว่านายร้อยนั้นเป็นผูเ้ปล่ียนศาสนาแห่งประตูซ่ึงหมายถึงว่าเขายงั
ไม่ไดรั้บบพัติศมาและเขา้สุหนตัหรือเขาไม่สามารถถวายเคร่ืองบูชาได ้ ถา้เขาได้
เป็นผูเ้ปล่ียนศาสนาเต็มท่ีสู่ลทัธิยิว เขาคงไม่ไดส่้งผูใ้หญ่ชาวยิวไปเพื่อจะขอร้อง
กรณีของเขา” [468] 
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7:4-5          พวกผูน้ าหมู่บา้นอธิบายต่อพระเยซูวา่ท าไมพวกเขาวิงวอนเพื่อนายร้อย  ความรักใคร่ของพวก
เขาท่ีมีต่อเขานั้นก็ชดัเจนและค่อนขา้งไม่ธรรมดาเหมือนความรักใคร่ของทหารโรมนัท่ีมี
ต่อพวกยิว  ใครก็ตามในต าแหน่งของนายร้อยคงได้เสริมสร้างตนเองอย่างซ่ือสัตย์ได ้
[469] ดงันั้นขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เขาใจกวา้งอยา่งมากกบัชาวเมืองท่ีเป็นชาวยิวของคาเปอรนาอุม
แสดงถึงความห่วงใยท่ีไม่เห็นแก่ตวัของเขาท่ีมีส าหรับสวสัดิภาพของพวกเขา   แน่นอนวา่ 
โดยการสร้างธรรมศาลา นายร้อยไดท้  าใหช้าวเมืองท่ีเป็นชาวยิวนั้นเป็นหน้ีเขา ซ่ึงในสังคม
นั้นก็ถูกคาดหวงัท่ีจะเรียกร้องการช าระคืนในบางรูปแบบ [470] อย่างเร่ิมแรกแลว้ ผูอ่้าน
ชาวยิวท่ีเป็นคริสเตียนควรไดส้รุปวา่เน่ืองจากวา่พวกยิวคิดว่าคนต่างชาติน้ีสมควรต่อการ
ช่วยเหลือของพระเยซู พวกเขาก็ไม่ควรเห็นปัญหาท่ีมีกบัการยอมรับผูค้นท่ีคลา้ยกนัเขา้ไป
ในคริสตจกัร   

บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่อา้งอิงถึงนายร้อยเกา้คนดว้ยกนัทั้งหมดและพวกเขาทั้งหมด
ก็ปรากฏในแนวทางอนัเป็นท่ีโปรดปราน  พวกเขาคือ (1) คนน้ี (2) นายร้อย ณ การถูกตรึง
ของพระเยซู (มธ. 27:54), (3) โครเนลิอสั (กจ. 10), (4) นายร้อยผูซ่ึ้งเปาโลเปิดเผยถึงการ
เป็นพลเมืองโรมนัแก่เขา  (กจ. 22:25-26), (5) นายร้อยผูซ่ึ้งเปาโลกล่าวเก่ียวกบัหลานชาย
ของเขาต่อเขา  (กจ. 23:17-18), (6 และ 7) นายร้อยสองคนผูเ้ตรียมการยา้ยของเปาโลจาก
เยรูซาเล็มไปยงัซีซารียา (กจ. 23:23-24), (8) นายร้อยผูซ่ึ้งเฟลิกส์สั่งใหดู้แลเปาโลในการคุม
ขงัในซีซารียา  (กจ. 24:23), และ (9) ยเูลียสผูป้ฏิบติัต่อเปาโลอยา่งกรุณาในการเดินทางของ
ท่านสู่โรม (กจ. 27:1, 3, 43) 

7:6-8          มนัดูเหมือนผิดปกติท่ีนายร้อยจะเรียกหาพระเยซู และจากนั้นก็บอกพระองคท่ี์จะไม่มา  เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ ความถ่อมใจของเขาเคล่ือนเขาท่ีจะท าอยา่งนั้น (เปรียบเทียบ 3:16)  เขารู้สึกวา่ไม่
สมควรท่ีพระเยซูควรเข้าไปในบ้านของเขา  เขาเข้าใจว่าตามธรรมเนียมแล้วพวกยิว
หลีกเล่ียงการเขา้ไปในบา้นของพวกต่างชาติเพราะพวกเขาถือว่าพวกเขาไม่สะอาดทาง
พิธีกรรม  เขาอาจไดป้รารถนาท่ีจะสงวนพระเยซูไวจ้ากความอบัอายของการเขา้ไปในบา้น
ของคนต่างชาติ เน่ืองจากว่าคนยิวมากมายคงได้วิจารณ์พระเยซูส าหรับการท าอย่างนั้น   
[471] เขาแมก้ระทัง่รู้สึกไม่เหมาะสม (ฝ่ายวิญญาณ ทางศีลธรรม ทางศาสนา) ท่ีจะพบ   
พระเยซูนอกบา้นของเขา   

อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลกัของถ้อยค าของนายร้อยคือการรับรู้ของเขาถึง “สิทธิอ านาจ” 
ของพระเยซู เขามองความสัมพนัธ์ของพระเยซูกบัความเจ็บป่วยวา่คลา้ยกบัความสัมพนัธ์
ของเขาเองกบัผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  เขาเห็นชายทั้งสองท่ีปฏิบติัการในโซ่แห่งค าสั่งคือ 
“ภายใต้” สิทธิอ านาจของคนอ่ืนเ แต่ใน “สิทธิอ านาจ” เหนือ คนอ่ืนเอีกด้วย  ดงันั้น    
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พระเยซูสามารถสั่งให้ “มา” ให้ “ไป” และให้ประพฤติ (“จงท าส่ิงน้ี”) อย่างท่ีทหารน้ีสั่ง
ทาสของเขา  ดงันั้นพระเยซูแค่จ  าเป็นท่ีจะออกค าสั่งท่ีมีสิทธิอ านาจอยา่งท่ีนายร้อยให้ค  าสั่ง
และความเจ็บป่วยจะจากไป  ทั้งหมดท่ี พวกเขา จ าตอ้งท าคือกล่าวถอ้ยค า และส่ิงต่างเก็
เกิดข้ึน  ชายคนน้ีไม่เพียงแต่มองวา่พระเยซูมีสิทธิอ านาจเหนือความเจ็บป่วยเท่านั้น แต่เขา
แมก้ระทัง่เช่ือวา่ถอ้ยค าของพระเยซูนั้นเพียงพอท่ีจะรักษาอีกดว้ย    

7:9-10        ขอ้คิดเห็นของพระเยซูไม่ไดใ้หร้้ายความเช่ือของพวกยวิ  บุคคลหน่ึงจะคาดหวงัให้ พวกเขา ท่ีจะ
มีความเช่ือ เน่ืองจากวา่พวกเขามีค าพยากรณ์ต่างเเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ในพระคมัภีร์ แต่
พวกต่างชาติ ไม่ไดมี้ความสวา่งนั้น  นายร้อยเช่ือวา่พระเยซู สามารถ รักษาทาสของเขาได้
ไม่ใช่ท่ีว่าพระองค์ จะ รักษาเขา  สองเหตุการณ์เท่านั้นของพระเยซูท่ี “ประหลาดใจ” ต่อ
ผูค้นคือท่ีน่ีในเร่ืองราวของความเช่ือ และ ณ นาซาเร็ธเน่ืองจากความไม่เช่ือ (มก. 6:6)  
ความเช่ือของนายร้อยในสิทธิอ านาจของพระเยซูนั้นไม่ธรรมดาเพราะวา่มนัข้ึนอยูก่บัการ
รายงานและบางทีการสังเกตส่วนตวัเก่ียวกบัพนัธกิจแต่ก่อนของพระเยซู  พระเยซูให้
รางวลัแก่ความเช่ือของเขาโดยการรักษาทาสของเขา 

“น่ีคือบุคคลหน่ึงผูอ้ยู่ในสภาพท่ีถูกบรรยายไวใ้นอนุประโยคแรกของ ‘สุขคติ’ 
และผูซ่ึ้งพระสัญญาแห่งอนุประโยคท่ีสองมายงัเขา เพราะวา่พระคริสตเ์ป็นขอ้ต่อ
ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งสองคนและเพราะวา่พระองคเ์ป็นเช่นนั้นต่อนายร้อยอยา่งมีสติ
และขอ้ต่อท่ีเช่ือมโยงท่ีเป็นไปไดเ้ท่านั้นระหวา่งพวกเขาอยา่งแทจ้ริง”[472] 

พระเยซูไม่ไดจ้  ากดัพนัธกิจการรักษาต่อผูค้นท่ีเช่ือวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้  เป็นท่ีชดัเจนวา่  
พระองครั์กษาบางคนท่ีไม่ไดแ้สดงถึงความเขา้ใจถึงอตัลกัษณ์แทข้องพระองค ์เพราะวา่พระองครู้์สึกมีความ
เมตตาสงสารต่อพวกเขาและเลือกท่ีจะอวยพรพวกเขา (เปรียบเทียบ ยน. 9:11; กจ. 10:38)  แมก้ระทัง่สาวก
สิบสองคนไม่เขา้ใจวา่พระเยซูทรงเป็นทั้งพระเจา้และมนุษยจ์นกระทัง่พระเจา้ไดเ้ปิดเผยต่อเปโตร ณ ซีซารี
ยาฟีลิปปี (มธ. 16:16)  ดงันั้นมนัอาจไม่ถูกตอ้งท่ีจะสรุปวา่นายร้อยคนน้ีไดก้ลายมาเป็นผูเ้ช่ือในความเป็น
พระเจา้ของพระเยซูท่ีน่ีแมว้า่เขาอาจไดก้ลายมาเป็น  เขาเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้
เป็นอย่างน้อยและบางทีเขาเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ชาวยิว  (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 5:1-14)     
พระเยซูให้รางวลัแก่ความเช่ือของเขาเพราะว่าเขาตอบสนอง—อย่างท่ีเขาควรได้ตอบสนอง—ต่อขอ้มูล
เก่ียวกับพระเยซูท่ีเขามี  โดยเน้ือแทแ้ล้ว นั่นคือส่ิงท่ีพระเยซูได้สอนพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะท าใน        
ค  าเทศนาบนภูเขา  นัน่คือส่ิงท่ีลูกาตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะท าเช่นกนั[473] 

“ความเช่ือถูกปลูกฝังอยู่เสมอโดยการมองดูท่ีเป้าของมนั ความเช่ือถูกท าให้อ่อนแอโดยการมองดู   
ท่ีตวัมนัเอง  เม่ือเรามาหาพระคริสต์เพื่อความรอด เราก็ไดรั้บการบอกกล่าวท่ีจะเช่ือพระองค์  เรา
ไดรั้บการกระตุน้ท่ีจะด าเนินชีวิตคริสเตียนโดยการด าเนินโดยความเช่ือในพระองค์ ถา้เรามองดูท่ี
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ความเช่ือของเรา เราจะทอ้ใจ ถ้าเรามองดูท่ีพระองค์ ความเช่ือของเราจะได้รับการเสริมก าลงั”   
[474] 

2.     การเป็นขึน้ของบุตรชายของหญงิม่าย  7:11-17   

การอศัจรรยน้ี์ยกการช่ืนชอบอนัเป็นท่ีนิยมเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซูไปสู่ความสูงใหม่เ ลูกาเนน้ถึง
ความเมตตาสงสารของพระเยซูท่ีมีต่อผูค้นต่อไป ในกรณีน้ีหญิงม่ายผูซ่ึ้งบุตรชายของนางไดต้ายไปโดยการ
รวมเหตุการณ์น้ีไวใ้นพระกิตติคุณของท่าน นางเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนของคน “ยากจน” ผูซ่ึ้งพระเยซูไดม้า
เพื่อน าข่าวดีมาสู่  (เปรียบเทียบ 4:18)  ความส าคญัของความเช่ือในพระเยซูไม่หนกัแน่นในส่วนน้ี  อยา่งไรก็
ตาม ลกัษณะเด่นของความยินดีท่ีพระเยซูน ามาก็เกิดข้ึนอีก  ยิ่งกว่านั้นเหตุการณ์น้ีจดัตั้งเวลาส าหรับการ
สัมภาษณ์ของพระเยซูโดยพวกสาวกของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาท่ีติดตามมา (ขอ้ 18-23) 

7:11           พระเยซูอาจไดไ้ปยงันาอิน (“คนท่ีน่ายินดี”) จากคาเปอรนาอุมโดยตรง (7:1-11)  นาอินอยูท่าง
ทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองนั้นประมาณ 20 ไมล์เท่านั้น  มนัตั้งอยูบ่นพื้นท่ีลาดเอียงทาง
ทิศเหนือของเนินเขาโมเรห์ท่ีอยูป่ลายทิศตะวนัออกของหุบเขายิสเรเอล  มนัอยู่ทางใตห้ก
ไมล์และทางตะวนัออกเล็กน้อยของนาซาเร็ธและมองเห็นได้ง่ายตรงข้ามหุบเขาจาก        
นาซาเร็ธ เนินเขาโมเรห์เป็นสถานท่ีตั้งท่ีส าคญัเพราะว่าในด้านใตข้องมนันั้นเมืองชูเนม
ตั้งอยูท่ี่ท่ีเอลีชาไดชุ้บชีวิตของบุตรชายของหญิงชาวชูเนม  (2 พกษ. 4:18-37) ลูกาแยกแยะ
สองกลุ่มของผูค้นท่ีติดตามพระเยซูกล่าวคือ พวกสาวกของพระองคแ์ละมหาชนแห่งพวกท่ี
ไม่ใช่สาวกอยา่งน่าจะเป็นไปได ้   

“ใกล้กับประตูทางทิศตะวนัออกของนาอินตามถนนไปยงัคาเปอรนาอุมก็คือ
อุโมงคศิ์ลา พระเยซูท่ีเขา้มาจากคาเปอรนาอุมอาจไดพ้บขบวนแห่ศพท่ีออกมาจาก
เมืองนั้นบนทางไปสู่อุโมงคเ์หล่าน้ี” [475] 

7:12           เพื่อนเก าลงัหามศพออกจาก “ประต”ู เมืองเพื่อจะฝังขา้งนอกเมืองอยา่งท่ีเป็นธรรมเนียม    

“เม่ือขบวนแห่ศพผา่นไป ทุกเคนไดถู้กคาดหวงัท่ีจะร่วมขบวนนั้นถา้เป็นไปได้”
[476] 

“การเผาศพถูกปฏิเสธในฐานะเป็นการปฏิบติัของต่างชาติอย่างส้ินเชิงท่ีตรงกนั
ขา้มกบัวญิญาณทั้งหมดของค าสอนของพนัธสัญญาเดิม”[477] 

ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ “หญิงม่าย” นั้นตอนน้ีไม่มีสามีหรือบุตรชายท่ีอยูร่อดก็หมายถึงวา่เธออยูใ่น
สถานการณ์ท่ีส้ินหวงัทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัทางอารมณ์ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 17:10) 
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บางทีนางจะขดัสนโดยปราศจากใครคนหน่ึงท่ีจะจดัเตรียมความจ าเป็นต่างเให้เธอ กลุ่ม
ผูติ้ดตามขนาดใหญ่ของผูไ้วทุ้กขก์็ปกติแมว้า่มนับ่งบอกวา่เธอมีเพื่อนเ[478] 

7:13           น่ีเป็นการใชก้ารบรรยายคร้ังแรกของลูกาเก่ียวกบัค าศพัท ์“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ส าหรับพระเยซู 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 19; 10:1, 39, 41; 11:39; 12:42; 13:15; 17:5, 6; 18:6; 19:8; 22:61; 24:3, 
34) มนัคาดหวงัถึงช่ือเรียกท่ีคริสตจกัรเร่ิมแรกให้แด่พระองค์ (เช่น กจ. 2:36) และใน
เร่ืองราวน้ีมนัคาดหวงัถึงการส าแดงท่ีโดดเด่นของอ านาจสิทธ์ิขาดของพระองคท่ี์ตามมา 

ลูกาบนัทึก “ความเมตตาสงสาร” ของพระเยซูท่ีมีต่อหญิงน้ีซ่ึงเป็นหน่ึงในการเน้นท่ีเป็น
คุณลักษณะของท่าน  ถ้อยค าขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าแสดงถึงความเมตตาสงสารของ
พระองคแ์ต่ถอ้ยค าเหล่านั้นพิสูจน์วา่จะอยูห่่างไกลจากแค่ถอ้ยค าท่ีวา่งเปล่าแห่งการหนุนใจ    
ในไม่ชา้พระองคจ์ะใหเ้หตุผลแก่นางท่ีจะไม่ “ร้องไห”้ แต่ท่ีจะยนิดี 

7:14           “โลงศพ” (ค ากรีก โซโรอู) เป็นเปลหามท่ีหามศพซ่ึงคลุมดว้ยผา้ห่อศพ โดยการแตะตอ้งมนั   
พระเยซูก็แสดงถึงความเมตตาสงสารของพระองค์แต่การกระท าของพระองค์ท าให้
พระองคไ์ม่สะอาดทางพิธีกรรมอีกดว้ย  (กดว. 19:11, 16) บางทีการกระท าของพระองค์ได้
บอกผูห้ามว่าพระองค์ต้องการท่ีจะท าบางส่ิง  ดงันั้นพวกเขาก็หยุด  อย่างไม่สงสัยแล้ว 
ชาวเมืองนาอินรู้จกัพระเยซูและบางทีช่ือเสียงของพระองค์เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีพวกเขา
หยดุ  ตามการบนัทึกของหมวดพระกิตติคุณ น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระเยซูทรงคืนชีวิตให้กบัคน
ท่ีเสียชีวิต  อีกคร้ังหน่ึงถอ้ยค าท่ีเรียบง่ายแต่มีฤทธ์ิเดชของ “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” พิสูจน์ว่า
เพียงพอท่ีจะก่อใหเ้กิดการอศัจรรย ์     

พยานต่อขอ้เท็จจริงท่ีว่าผูค้นมีชีวิตต่อไปอยา่งท่ีพวกเขาเป็นหลงัจากความตายก็คือว่า ใน
แต่ละโอกาสของสามโอกาสน้ีท่ีซ่ึงพระเยซูไดชุ้บชีวิตคนตาย (ท่ีน่ี ลูกสาวของไยรัสและ
ลาซารัส) พระเยซูก็กล่าวต่อคนตายราวกบัว่าพวกเขาสามารถได้ยินพระองค์  พระองค์
ไม่ได้สร้างพวกเขาใหม่แต่เรียกพวกเขากลบัจากท่ีพวกเขาได้อยู่มาสู่ชีวิตในโลกอย่างท่ี
พวกเขาไดรู้้จกัมนัมาก่อน  

7:15           บางทีลูกาเขียนวา่ชายหนุ่ม (“ท่ีตาย”) นั้นลุกข้ึนและพูดเพื่อท่ีจะรับรองการคืนชีพ  ลูกาดึงความ
สนใจเพิ่มเติมไปท่ีเหตุการณ์ท่ีคล้ายกนัของเอลียาห์ท่ีชุบชีวิตบุตรชายของหญิงม่ายโดย 
การบนัทึกวา่พระเยซู “มอบ” ชายหนุ่มให ้“แก่มารดาของเขา” (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 17:23) 
พระองค์มอบเขาแก่นางคร้ังหน่ึงตอนการเกิดโดยทางออ้ม แต่ตอนน้ีพระองคม์อบเขาแก่
นางอีก  การกระท าน้ีอธิบายต่อไปถึงความเมตตาสงสารของพระเยซูท่ีมีต่อหญิงม่ายและ
พระคุณของพระองค ์    
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7:16           อีกคร้ังหน่ึงลูกาบนัทึกว่าผลลพัธ์ของพนัธกิจของพระเยซูก็คือว่า ผูค้นก็ “เกิดความเกรงกลวั” 
(ค ากรีก ฟาบอส) (เปรียบเทียบ 1:12; 5:26) น่ีเป็นการตอบสนองตามธรรมดาของมนุษยต่์อ
การส าแดงถึงฤทธ์ิเดชท่ีเหนือธรรมชาติ  ยิ่งกวา่นั้นพวกเขาสรรเสริญพระเจา้วา่การกระท า
แห่งฤทธ์ิเดชน้ีมีผลกระทบท่ีมีประโยชน์เช่นนั้น (เปรียบเทียบ 2:20; 5:25-26; 18:43; 
23:47) 

ผูค้นระลึกถึงการอศัจรรยท่ี์ฟ้ืนฟูชีวิตของเอลียาห์และเอลีชาในบริเวณใกลเ้คียงน้ีในหลาย
ศตวรรษก่อนหนา้นั้น  พวกเขาสรุปอยา่งรวดเร็ววา่พระเจา้ไดส่้งผูเ้ผยพระวจนะอีกคนหน่ึง
ท่ีคลา้ยกบัสองคนนั้นมายงัพวกเขา  (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 17:17-24; 2 พกษ. 4:18-37) 
อย่างไรก็ตาม การเรียกพระเยซูว่า “ผูเ้ผยพระวจนะยิ่งใหญ่” ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกนักบัการ
ยอมรับพระองคใ์นฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ซ่ึงนอ้ยกวา่พระเจา้อยา่งมาก  การร้องอุทานท่ี
สองของพวกเขาไม่จ  าเป็นท่ีจะหมายถึงวา่พวกเขายอมรับพระเยซูในฐานะเป็นพระเจา้  มนั
เป็นส านวนของพนัธสัญญาเดิมท่ีหมายถึงว่าพระเจา้ไดส่้งการช่วยเหลือมายงัประชากร 
ของพระองค ์(นรธ. 1:6; เปรียบเทียบ ลก. 1:68) บางคนอาจไดส้รุปว่าพระเยซูทรงเป็น          
อิมมานูเอล “พระเจา้สถิตกบัเรา” (อสย. 7:14) แต่ถอ้ยค าของพวกเขายอมให้มีความหมายท่ี
กวา้งข้ึน   

7:17           ลูกาสรุปส่วนน้ีดว้ยขอ้สังเกตท่ีวา่ข่าว (ค ากรีก โลกอส ถอ้ยค า) เก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีกระจายไป
ทัว่ทั้งแควน้นั้น (เปรียบเทียบ 4:14, 37) “บริเวณโดยรอบ” บางทีอา้งอิงถึงบริเวณท่ีไกล
โพน้ “ยเูดีย” ท่ีรวมถึงเพอเรียท่ีท่ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดย้ินเก่ียวกบัการงานท่ียิ่งใหญ่ของ
พระเยซู (ขอ้ 18)    

“การรักษาท่ีอศัจรรยแ์ละการขบัผีของพระเยซูส่งเสริมต่อการกระจายท่ีเร็วอย่าง
มากของช่ือเสียงของพระองค ์ การเปรียบเทียบถึงขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถึงการ
ท่ีผูบ้รรยายแสดงถึงความประทบัใจของช่ือเสียงท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว:  หลงัจาก
การขบัผใีนธรรมศาลาของคาเปอรนาอุม ‘กิตติศพัทข์องพระองคจึ์งเล่ืองลือไปทุก
ต าบลท่ีอยูร่อบนั้น’ (4:37) หลงัจากการรักษาคนโรคเร้ือน ‘กิตติศพัทข์องพระองค์
ยิ่งเล่ืองลือไป’ (5:15) ในฉากถดัไป พวกฟาริสีและพวกอาจารยส์อนธรรมบญัญติั
ก็ปรากฎตวั ‘จากทัว่ทุกหมู่บ้านในแควน้กาลิลี แควน้ยูเดีย และกรุงเยรูซาเล็ม’  
(5:17) น่ีก็เกินเลยใน  6:17-18 ท่ีท่ีเราไดย้ินเก่ียวกบั ‘มหาชนท่ีมาจากทัว่แควน้       
ยูเดีย กรุงเยรูซาเล็ม รวมทั้งเมืองไทระและเมืองไซดอนซ่ึงเป็นเมืองชายฝ่ังทะเล 
เพื่อจะฟังพระองคแ์ละให้พระองคท์รงรักษาโรคของเขา’  เราไปถึงจุดสูงสุดของ



การพฒันาน้ีใน  7:17: ‘แลว้กิตติศพัท์ของพระองค์ก็เล่ืองลือไปตลอดทัว่ยูเดีย   
และทัว่แวน่แควน้โดยรอบ’”[479] 

ในกิจการของอคัรทูต การกระจายข่าวเก่ียวกบัพระเยซูจะไปจากเยรูซาเล็มจนถึงท่ีสุดปลาย
แผน่ดินโลก (กจ. 1:8) 

จุดประสงค์บางอย่างของลูกาในการรวมถึงการชุบชีวิตบุตรชายของหญิงม่ายชาวนาอินคืออะไรบ้าง? 
จุดประสงค์เหล่านั้นดูเหมือนจะรวมถึงฤทธ์ิเดชแห่งถอ้ยค าของพระเยซู (อยา่งเช่นในส่วนท่ีมาก่อน) ชีวิต
และความยินดีท่ีพระเยซูจดัเตรียม และความสามารถของพระเยซูท่ีจะท าส่ิงท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดและพระเจา้เท่านั้นสามารถท าได ้

อย่างไม่สงสัยแล้วเหตุการณ์น้ีกลายมาเป็นพื้นฐานส าหรับหลายคนท่ีสรุปว่าพระเยซูทรงเป็นคือ ไม่ว่า
ความส าเร็จของค าพยากรณ์เก่ียวกบัการกลบัมาของเอลียาห์ (มลค. 4:5-6) หรือเอลียาห์เอง (9:8) อย่างมี
ความหวงัแลว้มนัน าคนอ่ืนเไปสู่ความเช่ือท่ีช่วยใหร้อดในพระองค ์  

พระเยซูชุบชีวิตคนตายอีกสองคนกลบัสู่ชีวิตคือลูกสาวของไยรัส (8:54) และลาซารัส (ยน. 11:43) พระเจา้
พระบิดาถูกกล่าววา่ไดชุ้บพระเยซูใหเ้ป็นข้ึนจากตาย  (กจ. 4:10; 13:37) 

3.     ความสับสนเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู  7:18-35  

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนเหล่าน้ีมีค าถามวา่พระเยซูทรงเป็นใครอยา่งแทจ้ริง  พระองคท์รงเป็นผูเ้ผยพระวจนะ
ใช่ไหม?  พระองคท์รงเป็นเอลียาห์ใช่ไหม? พระองคท์รงเป็นผูเ้ผยพระวจนะสมยัก่อนอีกคนหน่ึงใช่ไหม? 
พระองคท์รงเป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ” ท่ีโมเสสไดท้  านายถึงใช่ไหม? (ฉธบ. 18:18)? พระองคท์รงเป็นพระเมส-
สิยาห์ใช่ไหม?  พระองคท์รงเป็นอิมมานูเอล “พระเจา้สถิตกบัเรา” (อสย. 7:14)ใช่ไหม? แมก้ระทัง่ยอห์น
ผูใ้ห้บพัติศมาไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะมีค าถามต่างเ  ในดา้นหน่ึง พระเยซูก าลงับรรลุค าพยากรณ์ท่ีบ่งช้ีว่าพระองค์
ทรงเป็นพระเมสสิยาห์  พระองค์ก าลังประกาศความชอบธรรม การรักษาคนเจ็บป่วย การขับผีออก
แมก้ระทัง่การชุบคนตายให้เป็นข้ึน  อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ไม่ไดก้  าลงับรรลุค าพยากรณ์อ่ืนเ เก่ียวกบั  
พระเมสสิยาห์ เช่น การท าให้เชลยเป็นอิสระ (ยอห์นเป็นบุคคลหน่ึง) การพิพากษาพวกศตัรูของอิสราเอล 
และการร้ือฟ้ืนราชวงคข์องดาวดิไปสู่อ านาจ    

ลูการวมการโตเ้ถียงเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซูไวอ้ยา่งมาก เพราะวา่มนัรับรองถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู
และเสริมก าลงัความมัน่ใจของพวกสาวกในพระผูช่้วยใหร้อดของพวกเขา  ในฐานะพยานของพระเยซูคริสต ์
ผูอ่้านของลูกาก็เผชิญกบัผูท้า้ทายท่ีเป็นปรปักษม์ากมายแห่งอตัลกัษณ์ของพระเยซู  ส่วนน้ีช่วยให้พวกสาวก
ท่ีจะเผชิญการทา้ทายเหล่าน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn479


การตอบสนองของพระเยซูต่อการสอบถามของยอห์นผู้ให้บัพติศมา  7:18-23 (เปรียบเทยีบ มธ. 11:2-6) 

7:18-20      “ส่ิงเหล่าน้ี” บางทีหมายถึงกิจกรรมต่างเของพระเยซูท่ีลูกาบนัทึกซ่ึงรวมถึงการรักษาทาสของ
นายร้อยและการชุบชีวติของบุตรชายของหญิงม่าย  เป็นท่ีชดัเจนวา่ยอห์นคิดดูอีกทีเก่ียวกบั
พระเยซู เพราะวา่พระเมสสิยาห์สมควรท่ีจะปลดปล่อยผูท่ี้ถูกจ าจอง   (อสย. 61:1) และ 
พระเยซูอา้งท่ีจะบรรลุค าพยากรณ์นั้น อยา่งไรก็ตาม พระองคย์งัไม่ไดป้ลดปล่อยยอห์นผูอ้ยู่
ในคุก (มธ. 11:2; เปรียบเทียบ ลก. 3:20) ยิ่งกวา่นั้น ขอ้เท็จจริงท่ีวา่อยา่งชดัเจนนั้นพระเยซู
ก าลงับรรลุค าพยากรณ์ต่างเเก่ียวกบัการมาของเอลียาห์อาจได้ท าให้ยอห์นแปลกใจว่า  
พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์หรือเอลียาห์หรือไม่   เป็นท่ีชดัเจนวา่ลูการายงานถึงค าถาม
ของยอห์นสองคร้ังในขอ้เหล่าน้ีเพื่อท่ีจะเนน้วา่น่ีเป็นประเด็น   

“บ่อยคร้ังแล้วความผิดหวงัเรียกเราสู่การด าเนินกบัพระเจา้ท่ีลึกกว่าและจดจ่อท่ี
ตนเองนอ้ยกวา่”[480] 

7:21-23      ลูกาบนัทึกและพระเยซูลงรายการการงานของพระเมสสิยาห์หลายอยา่งท่ีพระองคเ์พิ่งไดท้  าเสร็จ 
(เปรียบเทียบ อสย.  29:18-19; 35:5-6; 42:7; 61:1) อิสยาห์ไม่ไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์  
จะท าให้คนโรคเร้ือนหายสะอาด  บางทีพระเยซูอ้างอิงอย่างนั้นเพราะว่าพนัธกิจของ
พระองคบ์รรลุพนัธกิจของเอลีชาและพระองค์ไดท้  าให้โรคเร้ือนหายสะอาด (เปรียบเทียบ  
2 พกษ. 5) 

อยา่งชดัเจนแลว้กิจการต่างเของการพิพากษาขาดหายไปจากรายการน้ี เพราะวา่นัน่ไม่ใช่
เวลาส าหรับการพิพากษา  เป็นท่ีชดัเจนวา่ในสมยัของพระเยซู พวกยิวเช่ือวา่พระเมสสิยาห์
จะไม่อ้างถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ ก่อนท่ี พระองค์ปฏิบัติการการงานมากมายของ       
พระเมสสิยาห์[481] พระเยซูป่าวประกาศวา่บรรดาผูท่ี้ยอมรับหลกัฐานท่ีพระองคน์ าเสนอ
ก็ “เป็นสุข” และสรุปวา่พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์แทนท่ีจะสะดุดต่อมนั  ยอห์น     
อยูใ่นอนัตรายของการสะดุดกล่าวคือ การท าการสรุปท่ีผิดและโดยเหตุนั้นก็ตกไปสู่กบัดกั 
(ค ากรีก สกันดัลลิสเธ เปรียบเทียบ อสย. 8:13-14) การสะดุด (“ขุ่นเคือง”) เป็นส่ิงตรงกนั
ขา้มของการเช่ือท่ีน่ี    

“มีความแตกต่างระหว่างความสงสัยและความไม่เช่ือ  ความสงสัยเป็นเร่ืองราว
ของจิตใจคือเราไม่สามารถเข้าใจส่ิงท่ีก าลังท าหรือท าไมพระองค์ก าลังท ามนั 
ความไม่เช่ือเป็นเร่ืองราวของความตั้งใจคือ เราปฏิเสธท่ีจะเช่ือพระวจนะของ   
พระเจา้และเช่ือฟังส่ิงท่ีพระองคบ์อกใหเ้ราท า”[482] 
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บางทีลูกาตั้งค  าถามมากมายเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู ซ่ึงค าถามของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดต้ั้งข้ึนเพื่อ
จะเนน้ถึงความรุนแรงของการปฏิเสธพระเยซู   

พยานของพระเยซูต่ออตัลกัษณ์ของยอห์น  7:24-28 (เปรียบเทยีบ มธ. 11:7-11) 

เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูกล่าวถ้อยค าเหล่าน้ี การยกย่องยอห์น เพราะว่าค าถามของยอห์นเก่ียวกับ                
อตัลกัษณ์ของพระเยซูท าใหย้อห์นดูเหมือนคนท่ีลงัเลซ่ึงเป็นไมอ้อ้ไหวเม่ือถูกลมพดั  พระเยซูท าใหพ้วกผูฟั้ง
ของพระองค์แน่ใจว่านัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ียอห์นเป็น  พยานของยอห์นต่อความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูก็
เช่ือถือได ้   

7:24-26      ยอห์นไม่ใช่เหมือน “ตน้ออ้” หรือ ท่านไม่ได ้“อ่อนนุ่ม” หรืออ่อนแอ  ยอห์นไม่ไดรั้บใชก้ษตัริย์
ในโลกแต่กษัตริย์ในสวรรค์ และเส้ือผ้าของท่านระบุท่านว่าเป็น “ผู ้เผยพระวจนะ”        
ของพระเจ้า  พระเยซูกล่าวว่ายอห์นไม่ใช่แค่ “ผูเ้ผยพระวจนะ” แต่แมก้ระทัง่ “มากกว่า      
ผูเ้ผยพระวจนะ” อีกดว้ย    

7:27-28      ขอ้เหล่าน้ีเกือบเหมือนกบัมทัธิว 11:10-11 พระเยซูระบุยอห์นว่าเป็นผูล่้วงหน้ามาก่อนของ     
พระเมสสิยาห์ตามท่ีไดท้  านายไวใ้นมาลาคี 3:1 

“คุณ [AV; “คุณ”, NASB, NIV, และฉบบัอ่ืนเ] ในความดั้งเดิมของตวับทท่ีอา้งอิง
อ่านวา่ ‘เรา’ และอา้งอิงถึงพระเจา้ผูก้ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ีซ่ึงเพิ่ม ‘และองคเ์จา้นาย   
ผูซ่ึ้งเจา้แสวงหานั้นจะเสด็จมายงัพระวิหารของพระองค์อย่างกะทนัหัน ทูตแห่ง
พนัธสัญญาผูซ่ึ้งเจา้พอใจนั้น’ ดงันั้นโดยความหมายโดยนยันั้น พระเยซูถูกระบุกบั
องค์เจ้านายของมาลาคีและความเป็นพระเจา้ของพระองคก์็ถูกรับรอง”[483] 

ในฐานะเป็นผูล่้วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิยาห์ ยอห์นก็ช่ืนชมบทบาทท่ีใหญ่กว่าผูเ้ผย
พระวจนะคนอ่ืนใดแมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้ให้ค  าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  อย่างไรก็
ตาม แมก้ระทัง่ผูมี้ส่วนร่วมท่ีไม่ส าคญัมากท่ีสุด (“เล็กน้อยท่ีสุด”) ใน “อาณาจกัร” ของ 
พระเมสสิยาห์ก็เหนือ (“ใหญ่”) กวา่ยอห์นเพราะวา่ยอห์นคาดหวงัมนัเท่านั้น     

“การเป็นคนเล็กนอ้ยท่ีสุดในอาณาจกัรของพระเจา้ก็ดีกวา่การเป็นคนท่ีดีท่ีสุดในท่ี
อ่ืน”[484] 

การประณามของพระเยซูต่อชนรุ่นทีไ่ม่เช่ือของพระองค์  7:29-35 (เปรียบเทยีบ  มธ. 11:16-19) 

ยอห์นสงสัยอตัลกัษณ์ของพระเยซู และพระเยซูปกป้องอตัลกัษณ์ของยอห์น  ตอนน้ีพระเยซูเตือนพวกผูฟั้ง
ของพระองคผ์ูป้ฏิเสธอตัลกัษณ์ของยอห์นและอตัลกัษณ์ของพระเยซู   
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7:29           ขอ้ 29 และ 30 ไม่ปรากฏในการเปรียบเทียบของมทัธิว  ขอ้เหล่าน้ีเปิดเผยถึงการแตกแยกท่ีลึก
ท่ามกลางผูค้นและขอ้เหล่านั้นจดัตั้งฉากส าหรับขอ้คิดเห็นของพระเยซูท่ีติดตามมา    (ขอ้ 
31-35) 

“ผูค้นทัว่ไป” หลายคนแมก้ระทัง่คนเก็บภาษีไดต้อบสนองต่อข่าวสารของยอห์นและรับ
บพัติศมาจากท่าน (3:12, 21) เม่ือพวกเขาได้ยินการประกาศของพระเยซู คนเหล่าน้ีก็
ตอบสนองในทางบวก  พวกเขา “ยอมรับถึงความยุติธรรมของพระเจ้า” (พระเจ้าทรง
ยุติธรรม) เม่ือพวกเขาได้ยินพระเยซูกล่าวถึงยอห์นอย่างสูงส่ง  นั่นคือ พวกเขายอมรับ
แนวทางต่างเของพระเจา้อย่างท่ีเป็นและไม่ไดพ้ยายามท่ีจะบงัคบัให้พระองค์ประพฤติ
อย่างท่ีพวกเขาอาจไดช่ื้นชอบ ถ้อยค าของพระเยซูเก่ียวกบัยอห์นแก้ต่างการตดัสินใจแต่
ก่อนของพวกเขาท่ีจะจ านวนต่อบพัติศมาของยอห์น       

7:30           อยา่งไรก็ตาม “พวกฟาริสีและพวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั (ธรรมาจารย)์ ไม่ไดจ้  านวนต่อ “บพัติศมา” 
ของยอห์นซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ปฏิเสธ “พระประสงค์ของพระเจ้า” กล่าวคือ 
แผนการแห่งความรอดของพระองคท่ี์มีต่อพวกเขา        

7:31-32      กลุ่มท่ีสองน้ีซ่ึงเป็น “ชนรุ่น” ปัจจุบนัของผูไ้ม่เช่ือก็คล้ายกบัอิสราเอลท่ีไร้ความเช่ือในอดีต 
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:5, 20; วนฉ. 2:10; สดด. 78:8; 95:10; ยรม. 2:31; 7:29) พวกเขา
จะตอ้งอยู่ภายใตพ้ระพิโรธของพระเจา้เช่นกนั  พวกเขาก็ไม่ไดป้ระพฤติดีกวา่ “เด็กเ” ท่ี
แปรปรวนผูผ้ดิหวงัเม่ือเพื่อนเของพวกเขาปฏิเสธท่ีจะร่วมมือกบัพวกเขา  พระเยซูวาดภาพ
พวกผูน้ าทางศาสนาวา่เป็นเด็กเท่ีนัง่ลง “ในตลาด” และเรียกให้คนอ่ืนเท่ีจะ เดินไปตาม
น า้เสียงของพวกเขา  อย่างไรก็ตาม เพื่อนเของพวกเขาจะไม่ร่วมมือ ดงันั้นพวกผูน้ าทาง
ศาสนาก็วจิารณ์พวกเขา      

7:33-34      พวกผูน้ าทางศาสนาท่ีไม่เช่ือเหล่าน้ีไม่ชอบยอห์นเพราะว่าท่านเป็นคนสันโดษเกินไป  ท่านจะ
ไม่ “เตน้ร า” เพื่อพวกเขา  อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ชอบพระเยซูเช่นกนั  พวกเขาเช่ือว่า
พระองคเ์ป็น คนปล่อยตัว เกินไปอย่างท่ีพวกเขานิยามค าศพัทน์ั้นคือยินดีเกินไป  พระเยซู
จะไม่ “ร้องไห”้ เพื่อพวกเขา  เพราะวา่ยอห์นกินตัก๊แตนและน ้าผึ้งป่าแทนท่ี “ขนมปัง” และ 
“เหล้าองุ่น” พวกฟาริสีและพวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัท่ีไม่เช่ือกล่าวหาท่านถึงการมี “ผี”      
พฤติกรรมท่ีคลัง่ไคลข้องท่านยงับ่งบอกส่ิงน้ีใหก้บัพวกเขา 

ในอีกดา้นหน่ึง พระเยซูมีส่วนในงานเล้ียงซ่ึง “กินและด่ืม” อยา่งอิสระ  ดงันั้นพวกหนา้ซ่ือ
ใจคดกล่าวหาพระองค์ถึงความตะกละและความข้ีเมาอย่างแน่นอน  พนัธสัญญาเดิม
บรรยายถึงคนอิสราเอลผู ้เป็น “คนตะกละและข้ีเมา” ว่าสมควรต่อการเอาหินขว้าง 



(เปรียบเทียบ ฉธบ.. 21:20) ยิง่กวา่นั้น พระเยซูคบหากบัผูค้นผูซ่ึ้งพวกผูน้ าชาวยิวถือวา่เป็น
ผูเ้ลิกเช่ือ  

“ผูค้นท่ีตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงความจริงเก่ียวกบัพวกเขาเองก็สามารถคน้หาบางส่ิง
อยูเ่สมอในนกัเทศน์เพื่อจะวจิารณ์” [485] 

ยอห์นและพระเยซูทั้งสองเป็นค าอุปมาท่ีมีชีวิต  ยอห์นสอนความส าคญัของการกลบัใจ
ใหม่และพระเยซูน าเสนอความยนิดีและพระพร  อยา่งไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนาชาวยิว
พลาดประเด็นของข่าวสารของพวกท่านทั้งสอง เพราะวา่ยอห์นและพระเยซูไม่ได ้“เตน้ร า
ตามน ้ าเสียงของพวกเขา”  บางทีพระเยซูอา้งอิงถึงพระองค์เองในฐานะ “บุตรมนุษย”์ ท่ีน่ี
เพราะวา่ช่ือเรียกน้ีเนน้ถึงความเป็นพระเจา้ของพระองคเ์สมอ (ดนล. 7:13-14) ส่ิงน้ีจะเพิ่ม
ความรุนแรงของการปฏิเสธของพวกผูน้ าทางศาสนา  

7:35           ทั้งเท่ีมีการปฏิเสธของพวกผูน้ าชาวยิว บรรดาผูท่ี้ยอมรับแผนการของพระเจา้ (ขอ้ 30) อยา่งท่ี
ยอห์นและพระเยซูป่าวประกาศมนัก็แสดงถึงความถูกตอ้งของมนั  ชีวิตของพวกเขาเป็น
พยานถึงความสัตยจ์ริงของส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือซ่ึงยอห์นและพระเยซูป่าวประกาศ  พระเยซู
เนน้ถึงความจริงน้ีในฐานะเป็นหลกัการ  อุปนิสัยของ “ลูกเ” (คือ พวกสาวก) ท่ีดีตามปกติ
แลว้ช้ีถึงการท่ีพวกเขามีบิดามารดาท่ีฉลาด (คือยอห์นและพระเยซู)  ยอห์นและพระเยซู
ประพฤติในฐานะเป็น “ลูกเ” ท่ีดีของพระเจ้า และ “แกต่้าง” “ปัญญา” ของพระองค์โดย
อุปนิสัยของพวกเขา   

การบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัถ้อยค าท่ีกล่าวโทษเหล่าน้ีก็เต็มท่ีกว่าการบนัทึกของมทัธิว  ลูกาจดจ่อท่ีการ
ปฏิเสธของพวกผูน้ าทางศาสนาส่วนมทัธิวประยุกต์ใช้ถ้อยค าของพระเยซูกับคนอิสราเอลท่ีไม่เช่ือซ่ึง
พระองคเ์ผชิญหนา้โดยทัว่ไปมากกวา่ 

4.     การชโลมโดยหญงิทีบ่าป  7:36-50   

เหตุการณ์น้ีท่ีปรากฏในพระกิตติคุณลูกาเท่านั้นก็อธิบายถึงความจริงท่ีเพิ่งไดก้ล่าวไปในขอ้ 35  มนัอาจได้
เกิดข้ึนในนาอิน (เปรียบเทียบ ขอ้ 11, 37) น่ีคือกรณีในประเด็นของส่ิงท่ีพระเยซูเพิ่งไดอ้ธิบายไปวา่เกิดข้ึน 
(ขอ้ 34) พระเยซูเขา้ถึงหญิงท่ีบาปเพียงแค่จะไดรั้บการวิจารณ์จากฟาริสีท่ีจูจ้ี้  ความรักท่ีหญิงนั้นแสดงต่อ
พระเยซูอยา่งมากก็ตรงกนัขา้มกบัการขาดความรักของฟาริสีท่ีมีต่อพระองค ์ช่างน่าขนัและขดัแยง้เพียงใดท่ี
คนบาปแสดงความรักต่อพระเยซูอย่างมาก แต่ผูน้ าทางศาสนาไม่ไดป้ฏิบติัต่อพระองค์ดว้ยความนบัถือท่ี
พิเศษ!  ลกัษณะของอตัลกัษณ์ของพระเยซูก็ส าคญัในเร่ืองราวน้ีอีกดว้ย เน่ืองจากพระองคไ์ดย้กโทษบาป
ของหญิงนั้นและส่ิงน้ีตั้งค  าถามเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระองค ์ อีกคร้ังหน่ึงลูกาท าให้ผูห้ญิงโดดเด่นใน
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การบรรยายของท่านท่ีแสดงถึงความห่วงใยของพระเยซูท่ีมีต่อผูห้ญิงนั้น  มีความคลา้ยกนับางอยา่งระหวา่ง
เร่ืองน้ีและเร่ืองเก่ียวกับมารีย์ท่ีชโลมพระบาทของพระเยซูในบ้านของซีโมนคนโรคเร้ือน แต่นั่นเป็น
เหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนั  (เปรียบเทียบ มธ. 26:6-13; มก. 14:3-9; ยน. 12:1-8) 

“… เร่ืองราวของหญิงท่ีบาปในบา้นของฟาริสีย  ้าเตือนเราถึงความขดัแยง้แต่ก่อนเก่ียวกบัสิทธิ
อ านาจของพระเยซูท่ีจะปลดปล่อยบาปซ่ึงบ่งช้ีว่าน่ีเป็นความขดัแยง้ท่ีต่อเน่ือง  ยิ่งกว่านั้นการย  ้า
เตือนน้ีอาจช่วยผูอ่้านท่ีจะระลึกถึงการอา้งพื้นฐานของพระเยซูถึงสิทธิอ านาจท่ีจะปลดปล่อยบาปใน  
5:24”[486] 

“การแสดงแบบสัมผสัของการส านึกคุณท่ีมีความรักซ่ึงแสดงต่อพระเยซูโดยหญิงน้ีจากขา้งถนนก็
อธิบายอยา่งดีถึงการอา้งของขอ้  35 ท่ีวา่พระปัญญาก็ไดรั้บการพิสูจน์วา่ถูกตอ้งแลว้โดยบรรดาคน
ท่ีท าตาม”[487] 

7:36           เราไม่ควรมองขา้มขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูตอบรับค าเชิญไปรับประทานอาหารค ่าจากฟาริสี  
พระองค์ไม่ได้ตดัพวกผูน้ าทางศาสนาทั้งหมดออกไปเพียงเพราะว่าพวกเขาส่วนใหญ่
ปฏิเสธพระองค ์ พระองคป์ฏิบติักบัผูค้นในฐานะเป็นบุคคล  บางทีซีโมนยงัไม่ไดต้ั้งความ
คิดเห็นเก่ียวกบัพระเยซูอย่างท่ีนิโคเดมสัไดต้ั้งไว ้ (ยน. 3) เร่ืองราวน้ีน าเสนอเขาว่าไม่
ตอ้นรับและดูถูก แต่ไม่ใช่เป็นปรปักษห์รือเป็นศตัรูกนั  พระเยซูตอบรับค าเชิญของเขา   

7:37           ธรรมเนียมทางสังคมอนุญาตให้ผูค้นท่ีขดัสนท่ีจะเยี่ยมเยียนม้ืออาหารเช่นนั้นและท่ีจะมีส่วนใน
ของท่ีเหลือบางอย่าง[488] ยิ่งกว่านั้น มนัไม่ไช่ผิดปกติส าหรับผูค้นท่ีจะมาเยี่ยมเยียนเม่ือ 
รับบีก าลงัเยี่ยมเยียน[489] อยา่งกลา้หาญแลว้ลูกาละเวน้การอธิบายว่าท าไมหญิงนั้น “เป็น
คนบาป” แมว้่าบรรดานักอรรถาธิบายชอบท่ีจะเดา  นักเขียนคนหน่ึงเรียกเธอว่า “หญิง
โสเภณีโดยอาชีพ นางคณิกาโดยสถานะทางสังคม”[490] บางคนไดทึ้กทกัเอาว่าหญิงนั้น
เป็นมารียช์าวมกัดาลา แต่น่ีเป็นการเดาโดยตรง  ประเด็นก็คือวา่เธอเป็นสมาชิกของชนชั้น
ทางสังคมท่ีเรียกวา่คนบาปผูซ่ึ้งพวกฟาริสีถือวา่ปฏิบติัธรรมบญัญติัอยา่งหลวมเ  น ้ าหอม
เป็น “ผอบน ้ ามนัหอม” ท่ีแพง  บ่อยคร้ังแลว้ผูห้ญิงชาวยิวประดบัผอบเช่นนั้นท่ีแขวนจาก
เชือกรอบเคอของพวกเธอ[491] 

7:38           บางทีพระเยซู “เอนกาย” บนเกา้อ้ียาวเพื่อจะกินพร้อมกบัศีรษะและแขนของพระองคท่ี์อยูใ่กลก้บั
โตะ๊ และพระบาทของพระองคเ์หยียดออกไปจากมนัอยา่งท่ีเป็นธรรมเนียม ณ อาหารม้ือท่ี
ส าคญั  ของขวญัท่ีเสียสละของหญิงนั้นและน ้ าตาของเธอตั้งค  าถามต่างเท่ีตวับทไม่ตอบ  
เธอส านึกคุณต่อพระเยซูส าหรับการกระท าแห่งความกรุณาบางอยา่งท่ีพระองค์ไดส้ าแดง
แก่เธอ หรือเธอก าลงัแสวงหาการช่วยเหลือของพระองค?์  โดยการ “จูบ” (ค ากรีก คาเทฟิ

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn486
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn487
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn488
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn489
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn490
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn491


เลอิ กาลไม่สมบูรณ์) “พระบาท” ของพระเยซูอย่างต่อเน่ือง หญิงนั้นก็ก าลังแสดงถึง   
ความรัก การนบัถือและการจ านนของเธอ  (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 10:1) ตามปกติแลว้ผูค้น
ชโลมศีรษะของบุคคลไม่ใช่เทา้   

“ตวัอยา่งเช่น การปล่อยผมของเธอลงในฉากน้ีคงจะพอเกบัการเปลือยช่วงบนใน
ท่ีสาธารณะ  เธอคงได้ลูบไล้พระบาทของพระเยซูเหมือนหญิงโสเภณีหรือทาส
สาวท่ีคุน้เคยกบัการจดัเตรียมความชอบทางเพศให”้[492] 

7:39           ซีโมนลงความเห็นว่าพระเยซูไม่สามารถเป็นผูเ้ผยพระวจนะได้ เน่ืองจากว่าถา้พระองค์เป็น 
พระองคจ์ะไม่อนุญาตให้หญิงท่ีบาปท าส่ิงท่ีหญิงน้ีก าลงัท า  การสัมผสัของ “คนบาป” น า
ความเป็นมลทินทางพิธีกรรมมา     

“ดูซิพวกจิตวญิญาณท่ีเยอ่หยิง่และคบัแคบนั้นฉลาดแค่ไหนท่ีจะคิดวา่คนอ่ืนเควร
จะหยิง่ผยองและอวดดีเหมือนกบัพวกเขาเอง”[493] 

7:40           ซีโมนไม่มีเหตุผลใดท่ีจะคาดหวงัให้ถอ้ยค าของพระเยซูท่ีมีต่อเขานั้นท่ีจะมีส่ิงใดก็ตามท่ีจะ
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเขาไดคิ้ดมาตลอด  เขาไดส้รุปว่าพระเยซูไม่สามารถบอกคนบาปจากคน
ไม่บาปได้  ตอนน้ีซีโมนคงเรียนรู้ว่าพระเยซูรู้อย่างแท้จริงถึงส่ิงท่ีอยู่ในใจของเขา 
(เปรียบเทียบ 5:22) เขากล่าวต่อพระเยซูอย่างสุภาพวา่เป็น “ท่านอาจารย”์ (ค ากรีก ดิดาส
คาเล ซ่ึงเป็นความเท่าเทียมของลูกาถึง “รับบี” เปรียบเทียบ 9:38; 20:21, 38; 21:7; 22:11) 
ซ่ึงเล็กกวา่ผูเ้ผยพระวจนะ 

7:41-42      พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะเล่าค าอุปมาเก่ียวกบั “ลูกหน้ีสองคน” แก่เจา้บา้นของพระองค์
[494] เดนาริอนัเป็นค่าจา้งหน่ึงวนัส าหรับคนงานเกษตรกรรม  โดยไม่ค  านึงถึงอ านาจการ
ซ้ือของเงินท่ีถูกกล่าวถึง เป็นท่ีชัดเจนว่าชายทั้งสองเป็นหน้ีค่อนขา้งมาก แต่หน้ีของคน
หน่ึงมากกว่าหน้ีของอีกคนหน่ึงเป็น 10 เท่า  พระเยซูนับถือ “ความรัก” อย่างท่ีเป็น
หลกัฐานโดยการแสดงออกแห่งการส านึกคุณของลูกหน้ีท่ีบ่งบอกไวใ้นค าถามของพระเยซู  

7:43           ค าตอบต่อค าถามของพระเยซูอาจไดช้ดัเจนต่อซีโมน แมว้า่เขาดูเหมือนไดรู้้เก่ียวกบัการยกโทษ
และความรักเล็กน้อยอย่างมาก  อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีชัดเจนว่าเขารู้ว่าบางคร้ังพระเยซูใช้
ค  าถามเพื่อจะล่อให้พวกนักวิจารณ์ของพระองค์ตกหลุมพราง  ดงันั้นเขาตอบด้วยความ
ลงัเลใจท่ีกระสับกระส่ายซ่ึงปล่อยให้มีความเป็นไปไดท่ี้วา่ค าตอบอาจจะไม่ชดัเจนอยา่งท่ี
มนัดูเหมือนจะเป็น   
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7:44-46      บางทีพระเยซูท าให้ซีโมนประหลาดใจโดยการท าให้หญิงนั้นเป็นจุดจดจ่อของค าอุปมาของ
พระองค์และโดยการเปรียบเทียบเธอกบัซีโมน แมก้ระทัง่แย่กว่านั้น พระเยซูท าให้เธอ  
เป็นวีรสตรีและซีโมนเป็นวายร้ายซ่ึงเป็นส่ิงตรงกนัขา้มของการท่ีซีโมนคิด  หญิงนั้นมี
ความผิดเก่ียวกับบาปแห่งการกระท าแต่ซีโมนมีความผิดเก่ียวกับบาปแห่งการละเลย       
ส่ิงทั้งหมดท่ี ซีโมนไดล้ม้เหลวท่ีจะท าเพื่อพระเยซูก็เป็นความเอ้ือเฟ้ือโดยทัว่ไปท่ีเจา้บา้น
หยิบยื่นแก่แขกของพวกเขาอยู่บ่อยเ  อย่างไรก็ตาม บางทีซีโมนไม่ไดก้ระท าอย่างไม่มี
มารยาท เขาเพียงแค่ไม่ได้ปฏิบัติการกระท าท่ีพิเศษใดเแห่งความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ       
พระเยซู    [495] “น ้ามนั” หอมท่ีน่ีคงไดเ้ป็นน ้ามนัมะกอกซ่ึงทั้งมีมากและไม่แพง   อยา่งไร
ก็ตาม หญิงนั้นไดไ้ปมากกวา่ความเอ้ือเฟ้ือและท าการเสียสละท่ีไม่ธรรมดาส าหรับพระเยซู
เน่ืองดว้ยความรัก  ซีโมนปรากฏในเหตุการณ์น้ีในฐานะ “คนบาป” ท่ีใหญ่กวา่ของคนบาป
สองคน    

“… พระคริสตท์รงสังเกตการละเลยและพระองคช่ื์นชอบการอุทิศตน”[496] 

7:47           ถดัไปพระเยซูท าการสรุปจากส่ิงท่ีพระองคเ์พิ่งไดก้ล่าวไป  ความรักท่ียิ่งใหญ่ของหญิงนั้นแสดง
ให้เห็นว่าเธอเห็นคุณค่าการยกโทษท่ียิ่งใหญ่  พระเยซูไม่ไดห้มายถึงว่าเธอไดรั้บการยก
โทษท่ียิ่งใหญ่เน่ืองด้วยความรักท่ียิ่งใหญ่ของเธอ  ความรักของเธอเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่
เหตุผลของการยกโทษของเธอ[497] ส่ิงน้ีก็ชดัเจนจากค าอุปมาน้ี (ขอ้ 42-43) เช่นเดียวกบั
จากขอ้ความต่อมาของพระเยซูท่ีว่ามนัเป็นความเช่ือของเธอไม่ใช่ความรักของเธอท่ีช่วย
เธอใหร้อด (ขอ้ 50) ในฐานะคติพจน์ ความเขม้ขน้ของความรักของบุคคลหน่ึงมีแนวโนม้ท่ี
จะไดส้ัดส่วนกบัการรับรู้ของเขาถึงความยิง่ใหญ่แห่งการยกโทษของเขา   

“เพราะวา่เขา [ซีโมน] ท าให้บาปของเขาเล็กนอ้ย เขาก็เลยเขา้ใจผิดในความหมาย
ของการยกโทษของพระเจา้[498] 

7:48           ตอนน้ีพระเยซูยนืยนัต่อหญิงนั้นถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้  น่ีเป็นถอ้ยค าแห่งความแน่ใจ  พระเยซูใช้
กริยาสมบูรณ์ในกรีก (ค ากรีก โซโซเกน)  เราสามารถแปลมนัว่า “บาปของคุณไดรั้บการ
อภยัแล้วและคงอยู่แบบได้รับการอภยั”  ส่ิงน้ีเป็นจริงโดยไม่ค  านึงถึงการใส่ร้ายป้ายสี
ของฟาริสี (ขอ้ 39)  เป็นท่ีชดัเจนวา่เธอไดรั้บการยกโทษของพระเจา้ในอดีตก่อนเธอเขา้ไป
ในบา้นของซีโมน  ตอนน้ีพระเยซูไม่ไดใ้ห้การยกโทษแก่เธอเป็นคร้ังแรก แต่ก าลงัแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ “ท่ีไดรั้บการยกโทษ” ของเธอ  ส่ิงน้ีก็ชดัเจนเพราะว่าตลอด
เร่ืองราวน้ีพระเยซูถืออยา่งคงเส้นคงวาวา่หญิงนั้นเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยกโทษ      
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การกระท าแห่งความรักของหญิงท่ีบาปออกมาจากความรู้สึกแห่งการส านึกคุณของเธอ
ส าหรับการไดรั้บการยกโทษ  ก่อนหนา้นั้นพระเยซูไดย้กโทษบาปของคนง่อยในคาเปอร-
นาอุม (5:20) แต่ในเร่ืองราวน้ี พระองค์ไม่ได้ ยกโทษ บาปต่างเของหญิงท่ีบาปอย่าง
กระฉับกระเฉง แต่ป่าวประกาศอย่างมีสิทธิอ านาจว่าแทจ้ริงแล้วบาปเหล่านั้นได้รับการ  
ยกโทษแลว้และยงัคงไดรั้บการยกโทษ   

7:49           บางคนท่ีปรากฏตวัก็ทึกทกัเอาอยา่งผิดพลาดว่าพระเยซูก าลงัยกโทษบาปของหญิงนั้น  อีกคร้ัง
หน่ึงส่ิงน้ีก็ตั้งค  าถามเก่ียวกบัใครท่ีพระองคท์รงเป็น  (เปรียบเทียบ ขอ้ 39; 5:21) พระเยซู
ไม่ไดต้อบหรือลูกาก็ไม่ไดต้อบ  บรรดาผูท่ี้ปรากฎตวัและพวกผูฟั้งอาจและสามารถท าการ
สรุปของพวกเขาเองซ่ึงควรไดช้ดัเจนและควรชดัเจน ณ ตอนน้ี   

7:50           พระเยซูสรุปเหตุการณ์น้ีโดยการให้ถอ้ยค าแห่งการหนุนใจและความชดัเจนต่อไปแก่หญิงนั้น  
มนัเป็น “ความเช่ือ” ของเธอไม่ใช่ความรักของเธอท่ีไดส่้งผลต่อความรอดของเธอท่ีซ่ึงการ
ยกโทษของเธอเป็นส่วนหน่ึง  ดงันั้นเธอสามารถจากไป “อยา่งเป็นสุข” เก่ียวกบัสภาพของ
เธอแมว้า่คนอ่ืนเอาจถือวา่เธอเป็น “คนบาป” ต่อไป  (เปรียบเทียบ 8:48; 17:19; 18:42) ท่ีน่ี
ความรอดมีความหมายกวา้งข้ึนเก่ียวกบัการช่วยให้พน้ฝ่ายวิญญาณ  ส่ิงน้ีก็ชดัเจนเน่ืองจาก
ขอ้คิดเห็นแต่ก่อนของพระเยซูเก่ียวกบัการยกโทษ และการขาดการอา้งอิงถึงการช่วยให้
พน้ทางกายภาพ (คือ การรักษา) 

ในท านองเดียวกนั การกล่าวอ าลาโดยทัว่ไปของชาวยิว “ขอให้สันติสุของพระเจา้เป็นของ
ท่าน” (วนฉ. 18:6; 1 ซมอ. 1:17; 2 ซมอ. 15:9; 1 พกษ. 22:17; กจ. 16:36; ยก. 2:16) ทึกทกั
เอาความหมายท่ีกวา้งข้ึนเม่ือเช่ือมโยงกบัความรอดฝ่ายวิญญาณ  หญิงน้ีสามารถท่ีจะ “ไป” 
สู่สภาพท่ีถาวรของ “สันติสุข” เน่ืองจาก “ความเช่ือ” ของเธอ (เปรียบเทียบ รม. 5:1) 

“… 7:36-50 เป็นโอกาสแรกของโอกาสท่ีถูกรายงานไวท้ั้งสาม (ดู 11:37-54; 14:1-24) ท่ีซ่ึงพระเยซู
ถูกเชิญไปทานอาหารท่ีบ้านของฟาริสีและแต่ละโอกาสก็เป็นฉากท่ีค่อนข้างยาว การกล่าวซ ้ า
รูปแบบฉากน้ีบ่งบอกวา่น่ีเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นคุณลกัษณะระหว่างพนัธกิจของพระเยซูและหน่ึง
ในความสนใจท่ีพิเศษต่อผูบ้รรยาย  แต่ละฉากของฉากเหล่าน้ีเป็นโอกาสของความขดัแยง้”[499] 

“ค าอุปมาเร่ืองลูกหน้ีสองคนของพระเยซูและขอ้คิดเห็นของพระองค์ต่อซีโมนและหญิงนั้นสอน
บทเรียนหลายบทเรียน (ก)  ความรอดเป็นผลลพัธ์ของการงานท่ีมีพระคุณของพระเจา้ท่ีไดรั้บมา
โดยความเช่ือ (ข) พระเจา้ยกโทษหน้ีบาปอย่างมีพระคุณท่ีไม่มีใครสามารถตอบแทนได้ (ค)      
สันติสุขกบัพระเจา้เป็นไปไดเ้น่ืองจากการยกโทษบาป  (ง) ยิ่งบุคคลหน่ึงเขา้ใจการยกโทษ เขายิ่ง 
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จะมีความรักต่อพระคริสต ์(จ) การรับใชท่ี้ถ่อมใจมาจากหวัใจแห่งการส านึกคุณท่ีมีต่อพระคุณของ
พระเจา้”[500] 

จ.     การสอนด้วยค าอุปมาของพระเยซู   8:1-21   

ส่วนปัจจุบนัน้ีของลูกาตามรูปแบบพื้นฐานอยา่งเดียวกนักบัส่วนก่อนหน้านั้น มีช่วงของการสอน (8:1-21; 
เปรียบเทียบ 6:12-49) ท่ีติดตามมาโดยการบนัทึกอีกอยา่งหน่ึงของการงานท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซู (8:22-56; 
เปรียบเทียบ บทท่ี 7) การเรียงล าดบัน้ีก็ปกติในลูกาและในมทัธิว   

1.     สหายและผู้สนับสนุนของพระเยซู  8:1-3   

การบนัทึกของลูกาเน้นว่าความห่วงใยท่ีมีต่อมหาชนกระตุน้ภารกิจของพระเยซู  ในอีกดา้นหน่ึง มาระโก
น าเสนอการต่อตา้นจากพวกผูน้ าทางศาสนาวา่เป็นเหตุผลส าหรับกิจกรรมต่างเของพระองค ์ มทัธิวเนน้ถึง
ความปรารถนาของพระเยซูท่ีจะน าเสนอพระองคใ์นฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ต่อพวกยิว  ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด
เป็นองคป์ระกอบท่ีน าพาพระเยซูในพนักิจของพระองค ์    

8:1             ขอ้น้ีเป็นการสรุปของลูกาเก่ียวกบัการเดินทางประกาศถดัไปของพระเยซู  (เปรียบเทียบ 4:43-44)  
เหมือนกบัขอ้ความสรุปอนัแรก ขอ้สรุปน้ีเนน้ถึงพนัธกิจของพระเยซูท่ีประกอบดว้ยการ
ประกาศท่ีเดินทางไปท่ีต่างเเป็นหลกัอีกดว้ย  ลูกาบนัทึกการปรากฎตวัของสาวกสิบสอง
คนกบัพระเยซูเพื่อท่ีจะท าให้พวกเขามีคุณสมบติัในฐานะพยานท่ีเช่ือถือไดแ้ห่งการสอน 
ความตายและการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์  น่ีเป็นการปรากฎคร้ังแรกในลูกาเก่ียวกบั
ค าศพัทน้ี์ “สาวกสิบสองคน”    

8:2-3          การอา้งอิงของลูกาถึง “พวกผูห้ญิง” ในส่วนน้ีคาดหวงัถึงการอา้งของท่านถึงพวกเขาในฐานะ
เป็นพยานแห่งการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูในภายหลงั  (เปรียบเทียบ 23:49, 55; 24:6, 
10; กจ. 1:14) น่ีเป็นการอา้งถึงผูห้ญิงคร้ังท่ีสามล่าสุดของลูกาผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จาก
พนัธกิจของพระเยซูท่ีมีต่อพวกเธอ หลายคนจากพวกเธอไดต้อบสนองโดยการปรนนิบติั
พระองค ์(เปรียบเทียบ 7:12-15, 36-50) แบบอยา่งของพวกเธอจดัเตรียมแบบอยา่งทางบวก
ส าหรับผูอ่้านพระกิตติคุณของลูกาท่ีเป็นผูห้ญิง  

“น่ีคือสังคมมิชชนันารีของผูห้ญิงสังคมแรกส าหรับการสนบัสนุนมิชชนันารีแห่ง
ข่าวประเสริฐ”[501] 

“… การเดินทางไปรอบเกบัอาจารยส์อนศาสนาก็ขดัแยง้อยา่งรุนแรงกบับทบาท
ตามธรรมเนียมของผูห้ญิงในสังคมชาวยิว [502] อุปนิสัยเช่นนั้นละเลยสิทธ์ิของ
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สามีและความรับผดิชอบของภรรยาท่ีมีต่อครอบครัวของเธอ  บางทีมนัคงกระตุน้
ความสงสัยแห่งความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีผิดศีลธรรม  ในค าสอนภายหลังของ
พระองค์ พระเยซูจะบอกพวกสาวกของพระองค์อย่างซ ้ าเว่าการทรงเรียกของ
พระองคเ์รียกร้องการตดัขาดกบัครอบครัว  (ลก. 9:57-62; 12:51-53; 14:26; 18:28-
30) สองตอนสุดทา้ยของพระคมัภีร์ตอนเหล่าน้ีกล่าวถึงการละ ‘บา้น’ และ ‘ลูก’ 
ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชก้บัไม่วา่ชายหรือหญิง  แต่ขอ้ความเหล่าน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีผูช้าย
เพราะวา่พดูถึงการจาก ‘ภรรยา’ แต่ไม่ใช่สามี  [เชิงอรรถ 56:] อยา่งไรก็ตาม 12:53 
บ่งช้ีวา่การแบ่งแยกในครอบครัวท่ีก่อให้เกิดโดยใครคนหน่ึงท่ีกลายมาเป็นสาวก
จะเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงเช่นเดียวกบัผูช้าย   [จบเชิงอรรถ] อยา่งไรก็ดี 8:2-3 อา้งอิงถึง
พวกผูห้ญิงผูซ่ึ้งเป็นท่ีชัดเจนว่าได้ด าเนินย่างก้าวท่ีน่าท่ึงของการจากบ้านและ
ครอบครัวเพื่อจะท่ีจะแบ่งปันในพนัธกิจท่ีท่องเท่ียวไปของพระเยซู  การเป็นสาวก
ของผูห้ญิงนั้นถูกสร้างข้ึนอย่างรุนแรงเช่นเดียวกบัผูช้าย บางทีแมก้ระทัง่อย่าง
รุนแรงมากกว่าเน่ืองจากว่าผูห้ญิงแห่งสมยันั้นผูกพนักบัครอบครัวอย่างใกล้ชิด  
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการตัดขาดท่ีเฉียบคมกับการคาดหวังทางสังคมและความ
รับผดิชอบตามปกติต่างเ” [503]  

หลายคนไดส้รุปว่ามารียช์าวมกัดาลาเคยเป็นหญิงโสเภณี  อย่างไรก็ตาม ตวับทไม่ไดใ้ห้
การรับรองส าหรับแนวคิดน้ี   มนัแค่กล่าววา่ผีเจ็ดตนไดอ้าศยัอยู่ในเธอ  ในกรณีอ่ืนเของ
การถูกผสิีงในหมวดพระกิตติคุณ โดยพื้นฐานแลว้ผลลพัธ์ต่างเก็เป็นโรคทางจิตแทนท่ีจะ
เป็นความประพฤติท่ีผิดศีลธรรม   เป็นท่ีชดัเจนว่า “มกัดาลา” อา้งอิงถึงบา้นเกิดของเธอ
แห่งมกัดาลา (ตามอกัษรคือหอคอย)   มนัตั้งอยูด่า้นตะวนัตกของทะเลกาลิลีซ่ึงอยู่ทางใต้
ของเยนเนซาเร็ธและทางเหนือของทิเบเรียส  (แมว้่าทิเบเรียสเป็นหน่ึงในเมืองท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดกาลิลี[504] บรรดผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่เคยอา้งอิงถึงมนั  เฮโรดแอนทิพาสท่ีหน่ึงได้
สร้างเมืองน้ีและตั้งช่ือมนัในการใหเ้กียรติแก่ซีซาร์ทิเบเรียสซีซาร์ [505]) 

“โยอนันา” ภรรยาของหวัหนา้กรมวงัของเฮโรดก็ปรากฏตวั ณ การถูกตรึงของพระเยซูและ
อุโมงคท่ี์วา่งเปล่า (23:55-56; 24:1, 10) เธอเป็นสาวกคนแรกของพวกสาวกของพระเยซูท่ี
ถูกระบุวา่เช่ือมโยงกบั ‘บา้นเรือน’ ของเฮโรด แอนทิพาส  เป็นท่ีชดัเจนวา่ “คูซา” (“ผูข้วา้ง
ท่ีเล็กนอ้ย”) เป็นหวัหนา้กรมวงัหรือหวัหนา้คนงานซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ียศสูงบางอยา่งในการ
วา่จา้งของเฮโรด (เปรียบเทียบ   มธ. 20:8; กท. 4:2) เขาอาจเป็นหรืออาจไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ี
หลวงผูไ้ดม้าหาพระเยซูในคานาและขอร้องให้พระเยซูท่ีจะไปยงัคาเปอรนาอุมเพื่อรักษา
บุตรชายของเขา (ยน. 4:46-53) 
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“มนัอาจจะเป็นวา่ความรู้ท่ีพิเศษเก่ียวกบัเฮโรดและวงัของเขาท่ีสะทอ้นในลูกามา
ทางเขา อย่างไม่สงสัยนั้นเขาและภรรยาถูกขนานนามว่าเป็นบุคคลอนัท่ีรู้จกักนั
อย่างดีในคริสตจกัรและเป็นหลกัฐานของสาวกคริสเตียนท่ามกลางชนชั้นสูง”   
[506] 

“เป็นส่ิงท่ีน่าอศัจรรย์ท่ีจะพบมารีย์มกัดาลาพร้อมกับอดีตอนัมืดและโยอนันา
ผูห้ญิงแห่งราชส านักในกลุ่มคนเดียว  มนัเป็นหน่ึงในการบรรลุท่ีสุดยอดของ   
พระเยซูท่ีว่าพระองค์สามารถท าให้ผูค้นท่ีหลากหลายมากท่ีสุดท่ีจะด าเนินชีวิต
ดว้ยกนัโดยปราศจากการสูญเสียบุคลิกภาพหรือคุณสมบติัของพวกเขาเองในคน
เล็กนอ้ยท่ีสุด” [507] 

“สุสันนา” (“ตน้พลบัพลึง”) ซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้จกัต่อเราก็อาจเป็นความสนใจท่ีพิเศษของผูอ่้าน
ดั้งเดิมของลูกา  การสนับสนุนของสาวกท่ีไม่มีช่ือเหล่าน้ีและคนอ่ืน เ ท่ีคล้ายคลึงกัน
อธิบายว่าพระเยซูสามารถท่ีจะด าเนินพนัธกิจของพระองค์ทางการเงินต่อไปไดอ้ย่างไร 
ผูห้ญิงเหล่าน้ีและบางทีผูช้ายบางคนได้จดัเตรียมเงินโดยการให้อย่างเสียสละเน่ืองจาก
ความรักท่ีมีต่อพระเยซูและส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อพวกเขา (เปรียบเทียบ 7:36-50)  เป็นท่ี
ชดัเจนวา่มนัผิดปกติส าหรับพระเยซูท่ีจะมีผูติ้ดตามท่ีเป็นผูห้ญิง (เปรียบเทียบ ยน. 4:27) 
แมว้า่ส่ิงน้ีเป็นปกติในโลกของกรีกมากกวา่ในปาเลสไตน์[508] 

“ลูกาจดัตั้งความคลา้ยกนัท่ีจงใจระหวา่งพวกอคัรทูตและพวกผูห้ญิง (พระกิตติคุณ
ของท่านถูกแสดงให้ปรากฎชดัโดยการท าให้คลา้ยคลึงกนัเช่นนั้นของผูช้ายและ
ผูห้ญิงคือเศคาริยาห์และมารียใ์นลูกา 1-2; ผูห้ญิงแห่งศาเรฟัทและนาอามานใน   
4:25-27; บางทีคนถูกผสิีงและแม่ยายของซีโมนใน 4:31-39; นายร้อยและหญิงม่าย
แห่งนาอินใน 7:1-17; ชายท่ีมีแกะและหญิงท่ีมีเหรียญใน 15:3-10; บางทีหญิงม่าย
ท่ีไดรั้บการแกต่้างและผูเ้ก็บภาษีท่ีถูกนบัวา่ชอบธรรมใน 18:1-14)”[509] 

2.     ค าอุปมาเร่ืองดิน  8:4-15   

การบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัค าอุปมาต่างเของพระเยซูท่ีขา้งทะเลเป็นการบนัทึกท่ีสั้ นท่ีสุดของทั้งสามและ
การบนัทึกของมทัธิวเป็นการบนัทึกท่ียาวท่ีสุด ลูกาจ ากดัตวัท่านเองต่อการบนัทึกค าอุปมาสองเร่ืองกล่าวคือ
ค าอุปมาเร่ืองดินและค าอุมาเร่ืองตะเกียง  ดว้ยเหตุนั้นท่านก็ไดเ้นน้ถึงความส าคญัของการไดย้ิน การเช่ือฟัง
และการป่าวประกาศพระวจนะของพระเจา้      
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“ไม่เหมือนมาระโก 4 และมทัธิว 13 ท่ีท่ีบททั้งหมดถูกมอบให้แก่ค าสอนเก่ียวกบัแผ่นดินของ    
พระเจา้ผา่นทางค าอุปมา ลูกาก็จดจ่อท่ีหวัขอ้เดียวแห่งความเช่ือทั้งท่ีน่ีและในพระคมัภีร์สองตอน
สั้นเท่ีตามมา  (8:16-21)”[510] 

“ระยะปัจจุบนัแห่งแผ่นดินของพระเจา้เป็นขอบเขตของการกล่าวยอมรับของคริสเตียน  ท่ีซ่ึงเรา
เรียกวา่โลกคริสเตียน”[511] 

การให้ค าอุปมา  8:4-8 (เปรียบเทยีบ  มธ. 13:1-9; มก. 4:1-9) 

อย่างเช่นในพระกิตติคุณเล่มอ่ืนเ พระเยซูให้ค  าอุปมาแรกแก่ฝูงชนและจากนั้นก็ตีความมนัเพื่อพวกสาวก
ของพระองค ์  

8:4             ลูกาละเวน้การอา้งอิงถึงฉากของค าสอนน้ี  มนัเป็นชายฝ่ังของทะเลกาลิลี  ตรงกนัขา้ม ท่าน
อา้งอิงถึง “ฝูงชน” “ใหญ่” และหลากหลายท่ีพระเยซูกล่าวต่อ  บางทีท่านตอ้งการท่ีจะ
พรรณนาวา่ฝงูชนเป็นรูปแบบท่ีหลากหลายของดินท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงในค าอุปมาน้ี          

8:5-8          จุดจดจ่อของค าอุปมาน้ีในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งหมดไม่ใช่อยู่ท่ีผูห้ว่าน (พระเยซูและพวก
สาวกของพระองค์) หรือเมล็ด (พระวจนะของพระเจา้) อย่างท่ีส่ิงเหล่าน้ีส าคญัอยา่งท่ีเป็น  
จุดจดจ่ออยูท่ี่ดินท่ีซ่ึงเมล็ดตกลงไป  เป็นท่ีชดัเจนวา่ในสมยัของพระเยซู การหวา่นน าหนา้
การไถ่อยา่งนอ้ยในบางสถานการณ์  [512] ดงันั้นมนัไม่ใช่ผิดปกติท่ีผูห้วา่นหวา่นเมล็ดพืช
ท่ีท่ีเขาหวา่น  การปรากฏของเมล็ดหนามจะกีดกนัผูห้วา่นไวจ้ากการหวา่นเมล็ดท่ามกลาง
เมล็ดเหล่านั้นถา้เขารู้ว่าเมล็ดเหล่านั้นอยู่ท่ีนัน่  หินท่ีอยู่ใตพ้ื้นผิวจะกลายมาเป็นท่ีเห็นได้
เม่ือชาวนาไถเมล็ดท่ีอยูภ่ายใต ้    

บางทีลูกาละเวน้การเก็บเก่ียวท่ีเล็กกวา่และอา้งอิงถึงผลผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดเพื่อจะหนุนใจพวก
สาวกของพระเยซูดว้ยผลลพัธ์ท่ีถูกท านายไวสู้งสุดแห่งการงานของพระองคแ์ละของพวก
เขา  ผลผลิตสิบเท่าก็ปกติในปาเลสไตน์  [513] ลูกาเท่านั้นท่ีอา้งอิงว่าผูค้น “เหยียบย  ่า” 
เมล็ด “ภายใตเ้ทา้” (ขอ้ 5) บางทีเพื่อจะแสดงถึงการดูถูกของผูค้นท่ีมีต่อพระวจนะของ  
พระเจา้ (เปรียบเทียบ  ฮบ. 10:29) การอา้งอิงท่ีเฉพาะของท่านถึงการขาดความช้ืน (ขอ้ 6 
เปรียบเทียบ ยรม. 17:8) อธิบายวา่ท าไมพืชเหล่านั้น “ไม่มีราก” (มธ. 13:6; มก. 4:6) การ
วงิวอนสุดทา้ยของพระเยซูกระตุน้การฟังท่ีระมดัระวงั  

เหตุผลส าหรับการใช้ค าอุปมา  8:9-10 (เปรียบเทยีบ มธ. 13:10-17; มก. 4:10-12) 
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ลูกาจดจ่อค าถามของพวกสาวกไปท่ีค าอุปมาเดียวท่ีท่านบนัทึกจนเด๋ียวน้ี  มทัธิวและมาระโกบนัทึกพวกเขา
ท่ีถามพระเยซูวา่ท าไมพระองคต์รัสแก่ผูค้นดว้ยค าอุปมาต่างเ (พหูพจน์) “ขอ้ความลึกลบั” เป็นความลบัท่ี
ไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก่อนเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้   (เปรียบเทียบ ดนล. 2:20-23, 28-30) พวกกรีกมีศาสนา
ลึกลบัต่างเของพวกเขา ซ่ึงเป็นความลบัต่างเท่ีผูริ้เร่ิมเท่านั้นรู้  ดงันั้นผูอ่้านดั้งเดิมของลูกาคงไม่ไดมี้ความ
ยุง่ยากในการเขา้ใจความหมายของพระเยซู  ค  าอุปมาต่างเเปิดเผยความจริงบางอยา่งอยา่งตั้งใจแก่ทุกเคนท่ี
ไดย้ินค าอุปมาเหล่านั้น แต่พวกสาวกของพระเยซูเท่านั้นผูซ่ึ้งมีความสนใจท่ีจริงจงัในความหมายของค า
อุปมาเหล่านั้นก็สามารถเขา้ใจความส าคญัท่ีลึกกวา่ของส่ิงท่ีค าอุปมาเหล่านั้นสอนได ้  

หน่ึงในหลกัการของการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คือว่าเม่ือบุคคลหน่ึงศึกษาวิวรณ์ (ความจริงตามพระคมัภีร์) 
พระเจา้ก็ให้ความสามารถแก่เขาหรือเธอท่ีจะเข้าใจความจริงมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม เม่ือบุคคลหน่ึงไม่
แสวงหาท่ีจะเขา้ใจมนั พระเจา้ก็ซ่อนความจริงมากข้ึนจากเขาหรือเธอ (ขอ้ 18; อสย. 6:9; เปรียบเทียบ อพย. 
8:32; 9:12; รม. 9:17-18)  “เพื่อวา่” (ขอ้ 10) บ่งช้ีถึงจุดประสงคข์องพระเจา้มากกวา่ผลลพัธ์ (ขอ้ 10) 

ความหมายของค าอุปมานี ้8:11-15 (มธ. 13:18-23; มก. 4:13-20) 

ตอนน้ีพระเยซูให้ขอ้มูลแก่พวกสาวกของพระองคท่ี์ช่วยให้พวกเขาเขา้ใจค าสอนท่ีลึกกวา่ของค าอุปมาน้ีได ้ 
พระวจนะท่ีถูกป่าวประกาศของพระเจา้ในตวัมนัเองนั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อการตอบสนองท่ีเหมือนกนัแห่ง
ความเช่ือ การตอบสนองของมนุษยต่์อมนัก็ส าคญัทั้งหมด   

8:11-12      ลูกาเท่านั้นเขียนว่า “เพื่อไม่ให้เขาเช่ือและรับความรอด”  การรวมอยูด่ว้ยน้ีสะทอ้นถึงความ
สนใจท่ีหนกัแน่นของท่านในความรอด  ลูกามองว่าภารกิจการประกาศของพระเยซูและ
พวกสาวกของพระองคน์ั้นโดยเน้ือแทแ้ลว้เป็นการทรงเรียกผูค้นสู่ความรอด  จุดประสงค์
ของซาตานเป็นส่ิงตรงกนัขา้มท่ีแน่ชดักบัจุดประสงคข์องพระเจา้  (เปรียบเทียบ 2 ปต. 3:9) 
ในพนัธกิจของพระเยซู “พระวจนะของพระเจา้” ท่ี “ช่วย” ผูค้น “ให้รอด” ก็เป็นข่าวสาร
ท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้-มนุษย ์ เม่ือผูค้นวางใจในพระองค์เช่นนั้น พวกเขาก็ประสบ
กบัความรอด    

8:13-14      ในทั้งสองกรณีเหล่าน้ี (“บนหิน” และ “กลางหนาม”) ก็มีความเช่ือท่ีริเร่ิมบางอยา่งในพระเยซู 
และต่อมาก็มีการหนัไปจากพระองคด์ว้ยความไม่เช่ือ  จงสังเกตวา่พระเยซูไม่ไดอ้า้งอิงว่า
พวกเขาไดรั้บความรอดหรือไม่  นั่นไม่ใช่ประเด็นของพระองค์  ประเด็นท่ีน่ีคือพวกเขา
ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจา้อย่างไร พวกเขาบางคนอาจไดรั้บความรอดและคน
อ่ืนเอาจไม่ไดรั้บความรอด  พระเยซูไม่ไดก้ล่าวว่าพวกเขาสูญเสียความรอด  นัน่เป็นไป
ไม่ได ้   (เปรียบเทียบ รม. 8:31-39) พระองคก์ล่าววา่พระองคห์นัไปดว้ยความไม่เช่ือ นัน่
คือ พวกเขาเช่ือ “สักระยะหน่ึง” และจากนั้นก็หยดุเช่ือ 



ในสมยัของพระเยซู ผูฟั้งบางคนของพระองค์เช่ือในพระองค ์    (ยน. 8:31) กระนั้นก็ยงั
ไม่ไดรั้บความรอด (ยน. 8:44) ในท านองเดียวกนัในทุกวนัน้ี บางคนตอบสนองต่อข่าว
ประเสริฐอย่างผิวเผินโดยการยอมรับมนั แต่จากนั้นก็มนัไปจากมนัดว้ยความไม่เช่ือ  ใน
สมยัของพระเยซู คนอ่ืนเเช่ือในพระองค์ อย่างจริงใจ และจากนั้นก็หยุดเช่ือ (เช่น ยอห์น
ผูใ้ห้บพัติศมา) พระเยซูใช้วลี “หลงไป” (ค ากรีก  สกันดาลิดโซมาย) เก่ียวกบัยอห์นผูใ้ห ้
บพัติศมาในลูกา 7:23 ลูกาใชค้  ากรีกท่ีแตกต่างไปท่ีน่ี (8:13, อัพพิสเทมี) แต่เพราะวา่ท่าน
ชอบมนัเท่านั้นไม่ใช่เพราะวา่มนัมีความหมายท่ีแตกต่างไป[514] ทุกวนัน้ี บางคร้ังผูเ้ช่ือแท้
หยดุเช่ือเน่ืองจากขอ้มูลท่ีพวกเขาไดรั้บท่ีโนม้นา้วพวกเขาถึงความเช่ือแต่ก่อนของพวกเขา
วา่ผิด (เช่น วยัรุ่นท่ีละทิ้งความเช่ือของพวกเขาในวิทยาลยั เปรียบเทียบ 2 คร. 11:3) การ
ปฏิบติัของลูกาเก่ียวกบัพระคมัภีร์ตอนน้ีแสดงถึงความห่วงใยของท่านเก่ียวกบัการเลิกเช่ือ 
(คือ การหนัไปจากความจริง) ภายใตก้ารข่มเหง  

พวกเราท่ีไดเ้ติบโตในประเทศ “คริสเตียน” บางคร้ังก็ลม้เหลวท่ีจะเห็นความส าคญัของ
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าคริสเตียนแทไ้ดป้ฏิเสธความเช่ือของพวกเขาในพระเยซูภายใตก้ารข่มเหง   
ท่ีรุนแรง   (เช่น เปโตร) เราอาจมีแนวโนม้ท่ีจะคิดวา่ผูค้นท่ีท าส่ิงน้ีไม่เคยเป็นผูเ้ช่ือแทเ้ลย 
นัน่อาจเป็นจริงในบางกรณี  อยา่งไรก็ตาม เราตอ้งจ าไวว้า่ส าหรับผูพ้ลีชีพคริสเตียนทุกคน
ท่ีเสียชีวิตโดยไม่ปฏิเสธความเช่ือของตน ก็มีผูเ้ช่ือคนอ่ืนเท่ีหลีกหนีความตายโดยการ
ปฏิเสธมนั  ท่ีจะกล่าววา่อุปนิสัยของพวกเขาแสดงให้เห็นวา่พวกเขาไม่เคยเช่ืออยา่งแทจ้ริง
ก็ไร้เดียงสาและไม่เป็นตามพระคมัภีร์  (เปรียบเทียบ 19:11-27; 2 ทธ. 2:12-13; 4:10ก) 

ผูค้นท่ีน่ีในขอ้ 13 หยุดเช่ือเน่ืองจากความทุกขย์าก แต่บรรดาผูท่ี้อยูใ่นขอ้ 14 ท าอยา่งนั้น
เน่ืองจากความไขวเ้ขว  (เปรียบเทียบ มธ. 6:19-34; ลก. 11:34-36; 12:22-32; 16:13) จง
สังเกตว่าพระเยซูกล่าวว่า “ผูเ้ช่ือ” (ขอ้ 13) เหล่าน้ีไม่ก่อให้เกิดผลท่ีเติบโต (เปรียบเทียบ 
ยน. 15:2) ตามความจริงแห่งขอ้ความน้ี เราตอ้งตรวจสอบแนวคิดท่ีวา่ผูเ้ช่ือแททุ้กเ คนนั้น
เกิดผล และถา้ไม่มีผล บุคคลนั้นอาจหลงหายไป  “ผล” ท่ีน่ีคือส่ิงท่ีปรากฏภายนอกท่ีคนอ่ืน
เห็น  ตามปกติแลว้มนัคือส่ิงท่ีแสดงถึงชีวิตท่ีภายในแต่ก็ไม่เสมอไป  มนัเป็นไปไดส้ าหรับ
ไมผ้ลท่ีจะไม่เกิดผลและยงัคงเป็นไมผ้ล  ไมผ้ลส่วนใหญ่ไม่เกิดผลเป็นเวลาสองสามปีแรก
หลงัจากการปลูก บางตน้ก็หยดุเกิดผลหลงัจากระยะเวลาหน่ึงและตน้อ่ืนเไม่เคยเกิดผลเลย         

ในโลกของทุกวนัน้ี  ค  าพยานของคริสเตียนมากมายคงน าพวกผูดู้ท่ีจะสรุปวา่พวกเขาไม่ใช่
ผูเ้ช่ือ เพราะวา่พวกเขาไม่ก่อให้เกิดหลกัฐานภายนอกอย่างมากถึงชีวิตของพระเจา้ภายใน
ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พระเยซูก็อนุญาตส าหรับความเป็นไปได้ของผูเ้ช่ือแท้ท่ีไม่
เกิดผลเติบโตเพราะว่าพวกเขายอมให้ความไขวเ้ขวของโลกท่ีจะหันเหพวกเขาไปจาก   
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พระวจนะของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ยน. 15:2) “ความกงัวล” และ “ทรัพยส์มบติั” เป็นสอง
ส่ิงท่ีอยู ่ณ ตอนปลายท่ีตรงกนัขา้มของขอบเขตของประสบการณ์ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะขดัขวาง
การเกิดผล  คนยากจนมีความกงัวลท่ีคนอ่ืนไม่มี และคนมัง่มีมีทรัพยส์มบติัท่ีคนอ่ืนไม่มี  
อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ปล ้ าสู้กับการทดลองเหล่าน้ี  ลูกาเท่านั้ นอ้างอิงถึง “ความ
สนุกสนานของชีวิตน้ี” ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเฉพาะส าหรับผูอ่้านชาวกรีกของท่านและบางที
แมก้ระทัง่ส าหรับคนมากข้ึนในทุกวนัน้ี          

8:15           ลูกาบรรยายผูเ้ช่ือ (“ดินดี”) น้ีว่ามี “ใจท่ีซ่ือสัตย์ (หรือ สูงส่ง) ดีงาม” ด้วยเหตุนั้นก็เน้นถึง
คุณลกัษณะของบุคคล ท่านรับเอาวลีกรีกโบราณท่ีแสดงถึงความเจาะจงของจุดประสงค ์   
[515] ริชาร์ด เทรนช์ บรรยายบุคคลเช่นนั้นดงัต่อไปน้ี: 

“… บุคคลหน่ึง [เช่น นาธานาเอล; ยน. 1:47]  แห่งธรรมชาติท่ีเรียบง่าย เป็นจริง
และจริงจงัท่ีสุด ผูไ้ดส้ัตยซ่ื์อต่อความสวา่งท่ีเขามี, ขยนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเขารู้ 
ผูท่ี้ไม่ได้ปฏิเสธการเตรียมของพระเจา้ในเขาส าหรับการมอบของขวญัท่ีดีท่ีสุด
ของพระองคแ์ก่เขาเป็นอยา่งนอ้ย แมก้ระทัง่ความรู้ถึงพระบุตรของพระองค ์ผูซ่ึ้ง
ดว้ยส่ิงทั้งหมดน้ี รู้วา่เขาเองเป็นคนบาป ก็ไม่ยนืยนัวา่เขาชอบธรรม”[516] 

มทัธิวบรรยายเขาว่าเขา้ใจในความสอดคล้องกับการเน้นของท่านท่ีการเขา้ใจข้อความ
ลึกลบัแห่งแผน่ดินของพระเจา้ (เปรียบเทียบ มธ. 13:11, 14-15, 19, 23, 25) บุคคลประเภท
ท่ีลูกาบรรยายจะติดตามพระเยซูอยา่งสัตยซ่ือ และ “เกิดผลโดยความทรหดอดทน” 

“การเน้นของพระเยซูท่ีน่ีไม่ใช่อยู่ท่ีไม่ว่าบุคคลหน่ึงพากเพียรหรือไม่มากสัก
เท่าไหร่แต่อยูท่ี่ประเภทของบุคคลท่ีพากเพียร”[517] 

โดยสรุปแลว้ ขอ้ 12 ดูเหมือนท่ีจะพิจารณาถึงคนหลงหาย ขอ้ 13 และ 14 ทั้งคนหลงหายและคนท่ีรอด และ
ขอ้ 15 คนท่ีรอด  อยา่งไรก็ตาม ในแต่ละกรณี การเนน้อยูท่ี่การตอบสนองปัจจุบนัของพวกเขาต่อพระวจนะ
ของพระเจ้าว่าเป็นความเช่ือหรือความไม่เช่ือ ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายของการตอบสนองของพวกเขา    
กล่าวคือ ความรอดนิรันดร์ของพวกเขา  พระเยซูเผชิญหนา้กบัส่ีประเภททั้งหมดของการตอบสนองระหวา่ง
พนัธกิจของพระองค์ และพวกสาวกสมยัใหม่ก็เช่นกนั  บางคนปฏิเสธท่ีจะเช่ือเลย (เปรียบเทียบพวกฟาริสี
ส่วนใหญ่)  คนอ่ืนเติดตามพระเยซูอยา่งชัว่คราว แต่เน่ืองจากการข่มเหงหรือการรักส่ิงอ่ืนเก็หยุดติดตาม
พระองค ์ (เปรียบเทียบ ยน. 6:66; ลก. 18:18-30) ความรอดของคนเหล่าน้ีก็ยากท่ีสุดท่ีจะประเมิน  ส่วนคน
อ่ืนเก็เช่ือและติดตามอยา่งสัตยซ่ื์อต่อไป (เปรียบเทียบ ขอ้ 1-3) 
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3.     ค าอุปมาเร่ืองตะเกยีง  8:16-18 (เปรียบเทยีบ มก. 4:21-25) 

พระเยซูกล่าวต่อพวกสาวกของพระองคต่์อไป 

8:16           เป็นท่ีชดัเจนวา่น่ีเป็นค ากล่าวอนัโปรดของพระเยซู (เปรียบเทียบ มธ. 5:15; มก. 4:21; ลก. 11:33) 
ในแง่ของบริบทท่ีน่ี “ตะเกียง” อา้งอิงถึงบุคคลท่ีมีความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจา้
ภายในเขาหรือเธอ  บุคคลเช่นนั้นมีความรับผิดชอบท่ีจะให้ความสวา่งส่องสวา่งแก่บรรดา
ผูท่ี้อยูร่อบเเขา แทนท่ีจะปิดมนัไวจ้ากพวกเขา 

8:17           ถดัไปพระเยซูให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัค าอุปมาเร่ืองตะเกียง อธิบายถึงความส าคญัของมนั  พวก
สาวกไม่ควรทึกทกัเอาว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระเจา้ไดท้  าให้ความจริงเป็นความลบั ท่ี
ตอนน้ีพระเยซูก าลงัเปิดเผยแก่พวกเขา ดังนั้นพระองค์ก็ตอ้งการให้มนัท่ีจะถูกซ่อนไว้
ต่อไป พระองคต์อ้งการใหม้นัถูกป่าวประกาศต่อสาธารณะในตอนน้ี     

8:18           พระเยซูสรุปโดยการกระตุน้ให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะฟังอยา่งตั้งใจต่อส่ิงท่ีพระองคส์อน
พวกเขา ถา้พวกเขาเช่ือส่ิงท่ีพระองคบ์อกพวกเขา พระเจา้จะใหค้วามจริงมากข้ึนแก่พวกเขา 
อย่างไรก็ตาม ถา้พวกเขาไม่เช่ือ พระเจา้จะขจดัความจริงท่ีพวกเขาคิดว่าพวกเขามีนั้นไป
จากพวกเขาเสีย    

4.     ครอบครัวแท้ของพระเยซู  8:19-21  (เปรียบเทยีบ  มธ. 12:46-50; มก. 3:31-35) 

เป็นท่ีชดัเจนว่าลูกายา้ยค าสอนน้ีมาท่ีน่ีจากการโตเ้ถียงแต่ก่อนของพระเยซูกบัพวกเขาฟาริสีเก่ียวกบัสิทธิ
อ านาจของพระองคเ์พื่อท่ีจะจดัเตรียมการสรุปส าหรับส่วนน้ีของการสอน (เปรียบเทียบ มธ. 12:22-50; มก. 
3:19-35)  มนัด าเนินหวัขอ้ของความส าคญัของการเช่ือฟังท่ีไดโ้ดดเด่นในบริบทท่ีมาก่อนต่อไป   

พระเยซูไม่ไดไ้ม่ให้เกียรติสมาชิกครอบครัวมนุษยข์องพระองค ์แต่ให้เกียรติบรรดาผูท่ี้เช่ือฟังพระเจา้  บาง
คนรู้ใกลชิ้ดพระเจา้เม่ือพวกเขาอ่านพระคมัภีร์ อธิษฐาน ฟังดนตรีบางประเภท ไตร่ตรองธรรมชาติ หรือนัง่
ในพระวิหารขนาดใหญ่  อย่างไรก็ตาม พระเยซูสอนว่าวิธีท่ีจะเข้าใกล้พระเจ้าคือท่ีจะฟังและเช่ือฟัง          
พระวจนะของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 6:46-49; ยก. 1:22-23) การเช่ือฟังน าผูเ้ช่ือไปยงัความสัมพนัธ์ท่ีสนิทกบั
พระเยซู  ค  ากล่าวน้ีคงได้ช่วยผู ้อ่านดั้ งเดิมของลูกาเข้าใจว่าสายโลหิตของยิวไม่ได้น าผู ้เ ช่ือไปย ัง
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระเยซูมากกวา่สายโลหิตของต่างชาติ  บางทีลูกาละเวน้ “และนอ้งสาว” (ขอ้ 21) 
ซ่ึงมทัธิวและมาระโกรวมไวก้็เพื่อความสั้น  การบนัทึกของท่านถึงเหตุการณ์น้ีเป็นการบนัทึกท่ีกระชบัท่ีสุด
ของพระกิตติคุณสัมพนัธ์       

 



ฉ.     การงานที่ยิง่ใหญ่ของพระเยซู  8:22-56   

ส่วนน้ีค่อนข้างคล้ายกันกบัการบนัทึกของมาระโก  ลูกาเลือกการอศัจรรยต่์างเท่ีแสดงถึงฤทธ์ิเดชของ    
พระเยซูเหนือผี ความเจ็บป่วยและความตายเพื่อจะแสดงถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูในฐานะเป็นพระผูช่้วย
ให้รอดท่ีเป็นพระเจา้  อีกคร้ังหน่ึงท่านเน้นถึงถอ้ยค าท่ีมีพลงัของพระเยซู  การอศัจรรยเ์หล่าน้ีเปิดเผยถึง
ความเมตตาสงสารและความเตม็ใจของพระเยซูท่ีจะช่วยเหลือผูค้นท่ีความตอ้งการอีกดว้ย    

1.     การห้ามพายุ  8:22-25  (เปรียบเทยีบ มธ. 8:18, 23-27; มก. 4:35-41) 

“ส่วนท่ีเหลือของส่วน 8:1-9:20 ก็มุ่งไปท่ีค าถามน้ีอย่างหนักแน่น  : พระเยซูทรงเป็นใคร? 
(โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 8:25; 9:9, 18-20; แต่ 8:28, 37, 39, 56 อีกดว้ย)”[518] 

เร่ืองราวน้ีพรรณนาพระเยซูวา่อยูใ่นการควบคุมเต็มท่ีเก่ียวกบัพระองคเ์องและสภาพแวดลอ้มของพระองค ์ 
จุดสูงสุดของมนัไม่ใช่การหา้มพาย ุแต่เป็นค าถามของพระเยซูเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู (ขอ้ 25) น่ีเป็น
การอศัจรรยแ์รกท่ีลูกาบนัทึกท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคล  มนัแสดงให้เห็นวา่พระเยซูมีอ านาจอยา่งเดียวกนั
ของพระเจา้เหนือธรรมชาติท่ีพระเจา้ส าแดงออกในอพยพ  (อพย. 14; เปรียบเทียบ สดด. 89:8-9; 93:3-4; 
106:8-9; 107:23-30; อสย. 51:9-10) พวกสาวกหนัไปหาพระเยซูเพื่อการช่วยกู ้ณ ทะเล อยา่งท่ีหลายคนได้
เรียกหาพระเจา้เพื่อความรอดในสถานการณ์ท่ีคลา้ยกนัต่างเ   

“น่ีเป็นเร่ืองแรกของเร่ืองชุดการงานอนัยิ่งใหญ่ทั้งส่ีอย่าง (8:22-9:17) เร่ืองแรกและเร่ืองท่ีส่ีท่ีได ้  
จดจ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีค  าถามเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู ในขณะท่ีสองเร่ืองท่ีอยู่ตรงกลาง
จดัเตรียมรูปแบบส าหรับกิจกรรมของสาวกสิบสองคนเช่นกนั (9:1-2)”[519] 

8:22-23      เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูอา้งอิงถึงการขา้มทะเลสาบแก่พวกสาวกของพระองค์ทั้งก่อนและ
หลงัจากท่ีพระองคเ์ขา้ไปในเรือ  (เปรียบเทียบ มธ. 8:18; มก. 4:35) ค าสั่งของพระเยซูท่ีให้
ข้ามได้จัดตั้ งการรับรองท่ีว่าพวกเขาจะไปถึงอย่างปลอดภัย  อีกฟากหน่ึงเป็นฟาก
ตะวนัออก (เปรียบเทียบ ขอ้ 26) ลูกาแนะน าขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซู “บรรทมหลบั” ก่อนท่ี
ท่านอา้งอิงถึงพายุท่ีเกิดข้ึน บางทีเพื่อจะเนน้ถึงความตรงขา้มระหวา่งสภาพท่ีสงบสุขของ
พระเยซูและพายุ  ท่านเน้นถึงความรุนแรงของพายุโดยการอา้งอิงถึง “ลม” สามคร้ัง (ขอ้    
23, 24, 25) เช่นเดียวกบัโดยการบรรยายถึงมนั  

8:24-25      เวลาน้ีแห่งการทดสอบเป็นการท้าทายต่อความเช่ือของพวกสาวกในถ้อยค าของพระเยซู 
(เปรียบเทียบ ขอ้13)  พวกเขาหยุดเช่ืออยา่งชัว่คราว  การกล่าวสองคร้ังของพวกเขา “พระ
อาจารย ์พระอาจารย”์ แสดงถึงความเร่งด่วนของพวกเขา  พระเยซูย  ้าเตือนพวกเขาถึงความ
ไม่เช่ือของพวกเขาดว้ยค าถามของพระองค ์ ลูกาบนัทึกการวา่กล่าวท่ีนุ่มนวลกวา่ท่ีมาระโก
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บนัทึก (มก. 4:40) บางทีเพื่อแสดงวา่ “ความเช่ือ” เป็นคุณสมบติัอนัมีพลงัท่ีเติบโตและหด
ตวั  (เปรียบเทียบ ขอ้ 13-15) ค าถามของพวกสาวกแสดงถึงการขาดการรับรู้ของพวกเขา
ถึงอตัลกัษณ์แทข้องพระเยซู (เปรียบเทียบ 9:20)  พวกเขาได้เช่ือว่าพระองค์ทรงเป็น       
พระเมสสิยาห์ แต่พวกเขาคิดเก่ียวกบัพระองค์อย่างท่ีคนร่วมสมยัของพวกเขาคิด  ตอนน้ี
พวกเขาเห็นวา่พระองคส์ามารถปฏิบติัการงานท่ีพระเจา้เท่านั้นสามารถท าได ้(เปรียบเทียบ  
สดด. 107:23-30; เปรียบเทียบ กจ. 27:13-14, 25, 34)  พวกสาวกควรไดว้างใจในถอ้ยค า
ของพระเยซูและระลึกถึงสดุดี 107 

“อยา่งแน่ใจแลว้ ไม่มีการบรรยายใดท่ีจะสอดคลอ้งมากข้ึนกบัสมมุติฐานพื้นฐานท่ีวา่พระองคท์รง
เป็นพระเจา้ – มนุษย”์[520] 

บ่อยคร้ังแลว้คริสเตียนไดม้องว่าพายุน้ีเป็นรูปแบบของพายุแห่งชีวิตท่ีเราเผชิญท่ีคุกคามความเช่ือของเรา  
(เปรียบเทียบ ยก. 1:6) 

“ประเด็นของการเช่ือมโยงไม่อยูใ่นสถานการณ์ท่ีแน่นอนท่ีพวกสาวกเผชิญในเรือ แต่ในความรู้สึก
แห่งการไร้ความหวงัท่ีพวกเขามีเก่ียวกบัท่ีท่ีพระเยซูน าพวกเขาไป  เหตุการณ์ต่างเในชีวิตของเรา
บางคร้ังก็ละเราไวใ้หรู้้สึกวา่เส่ียงไม่วา่จะเป็นในสถานการณ์ทางการงานท่ีเรียกให้เราท่ีจะท าการยืน
หยดั ในความเจบ็ป่วยท่ีรุนแรงของบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ในความหายนะท่ีไม่ไดค้าดหวงัหรือในความ
ลม้เหลวของความสัมพนัธ์  ส่ิงใดก็ตามของส่ิงเหล่าน้ีสามารถเป็นพายุท่ีซ่ึงเราสงสัยความดีของ 
พระเจา้ได ้ เราอาจรู้สึกวา่พระเจา้ไดล้ะเราใหดู้แลตวัเราเอง”[521] 

การประสบกบัการช่วยกูใ้นสถานการณ์เช่นนั้นควรขยายความรู้สึกขอบคุณของเราต่อพระเยซู  

2.     การช่วยกู้คนผเีข้าในกาดารา  8:26-39  (เปรียบเทยีบ  มธ. 8:28-34; มก. 5:1-20) 

ความเดือดดาลของคนผีเขา้น้ีก็แยแ่มก้ระทัง่กวา่ความเดือดดาลของน ้ าทะเลกาลิลี (เปรียบเทียบ สดด. 65:7) 
อ านาจผีก็เด่นชดัในโลกของกรีกแห่งผูอ่้านดั้งเดิมของลูกา  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในเขตแดนท่ี
ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติก็บ่งบอกวา่ลูกาอาจไดเ้ห็นการชมก่อนถึงพนัธกิจของคริสตจกัรต่อพวกต่างชาติในมนั   
(เปรียบเทียบ กจ. 26:18)  ในการบนัทึกของท่านถึงเหตุการณ์น้ี ลูกาเนน้ถึง: การช่วยชายคนนั้นให้รอด (ขอ้ 
36) ความกลวัของผูดู้เหตุการณ์ (ขอ้ 37) และนรกขุมลึกในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางชัว่คราวของพวกผ ี
(ขอ้ 31)  อยา่งท่ีพระเยซูไดห้า้มพาย ุตอนน้ีพระองคไ์ดห้า้มคนท่ีผทีรมานน้ี   

8:26-29      มาระโกและลูกาเรียกบริเวณน้ีว่า “เขตแดนของเมือง เก-ราซา” แต่มทัธิวเรียกมนัว่าเขตแดน     
กาดารา เกอร์กีซา (ซ่ึงอา้งอิงถึงวา่เป็น เกอร์ซา เคอร์ซา และเคอร์ซี) เป็นหมู่บา้นเล็กเท่ีอยู่
ประมาณก่ึงกลางทางชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลนั้น  กาดาราหน่ึงในสิบเมืองก็เป็นเมืองท่ี
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ใหญ่กว่าซ่ึงอยู่ห่างไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของปลายทิศใต้ของทะเลนั้นหกไมล ์  
[522] เป็นท่ีชดัเจนว่าเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนท่ีใดท่ีหน่ึงใกลก้บัทั้งสองเมืองนั้นบนชายฝ่ังทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลนั้น  เมืองท่ีสามพร้อมกบัช่ือท่ีคลา้ยกนัคือเกเรซาบางทีเป็น
อย่างเดียวกนักบัยารัชซ่ึงอยู่ไกลออกไปทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก  [523] อย่างท่ีลูกา
บรรยายถึงเหตุการณ์นั้น คนผีเขา้ไดพ้บพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์เม่ือพวกเขา
มาถึงชายฝ่ังนั้น  เขาเป็นหน่ึงในคนผีเขา้สองคนแต่ลูกาและมาระโกอา้งอิงถึงหน่ึงในพวก
เขาเท่านั้น (เปรียบเทียบ มธ. 8:28-34) 

หมอลูกาอา้งอิงถึงอาการหลายอยา่งของการผีสิงของชายคนน้ี  อาการเหล่าน้ีรวมถึงการไม่
นบัถือความมีเกียรติ (ความเปลือยเปล่า) ส่วนตวัของเขา การแยกตวัออกจากสังคม การถอย
กลบัไปยงัท่ีพกัพิงท่ีไม่สะอาด  การตระหนกัถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู การควบคุมการพูด 
การตะโกน และก าลงัมาก (ขอ้ 27, 29)  ชายคนน้ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของอ านาจฝ่าย
วญิญาณต่างเท่ีต่อตา้นพระเยซูและน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งส้ินเชิง 

พวกผใีนชายคนนั้นยอมรับวา่พระเยซูทรงเป็น “พระบุตรของพระเจา้สูงสุด” (เปรียบเทียบ   
(เปรียบเทียบ 1:32, 35; ปฐก. 14:18-22; กดว. 24:16; อสย. 14:14; ดนล. 3:26; 4:2; กจ. 
16:17)  พวกมนัไม่ไดน้มสัการพระเยซูในฐานะพระเจา้ แต่ไดอ้อ้นวอนขอความเมตตาจาก
พระองคใ์นฐานะพระผูพ้ิพากษาของพวกเขา  พวกมนัตอ้งการท่ีจะหลีกหนีความทรมาน
ก่อนเวลาอนัควรในนรกขมุลึก  (ขอ้ 31; เปรียบเทียบ  มธ. 8:29; วว. 20:1-3, 10) 

“จงสังเกตว่าการปรากฎของพระเยซูนั้นมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งชายคนนั้น
มากกวา่ความพยายามทั้งหมดของเพื่อนร่วมชนบทของเขาอยา่งมาก”[524] 

8:30-31      บางทีพระเยซูถามถึง “ช่ือ” ของผท่ีีอยูใ่นชายคนนั้นเพื่อผลประโยชน์ของพวกสาวกของพระองค ์
“กอง” ไม่ใช่ช่ือเฉพาะแต่เป็นการระบุถึงหน่วยทางกองทพัของโรมนัท่ีประกอบดว้ยทหาร
ประมาณ 6,000 นาย  ช่ือท่ีแต่งทนัทีโดยไม่ไดเ้ตรียมคือ “กองพล” ส่ือสารวา่ผีหลายพนัตน
อยูใ่นชายคนนนั้น  (เปรียบเทียบ 8:2; มก. 5:13) “นรกขุมลึก” อา้งอิงถึงสถานท่ีท่ีกกัขงั
สุดทา้ยของมารและ “พวกทูตสวรรค”์ (พวกผี) ของมนั (เปรียบเทียบ รม.10:7; วว. 9:1-3; 
11:7; 17:8; 20:1-3)  พวกยิวคิดวา่มนัเป็นหลุมท่ีมีน ้ าซ่ึงอยูลึ่กใตโ้ลก (เปรียบเทียบ 2 ปต. 
2:4; ยด. 6)  พระเจา้เท่านั้นสามารถส่งพวกผไีปยงันรกขมุลึกได ้ น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึง
ท่ีวา่พวกผตีระหนกัวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้  พวกสาวกควรไดเ้รียนรู้จากพวกมนั     

8:32-33      พระเยซูอนุญาตตามค าร้องขอของพวกผีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชะลอการลงโทษชัว่คราวดงันั้นก็
แสดงถึงความเมตตาของพระองค์  แต่อย่างไรก็ตาม พระองคส่์งพวกมนัไปยงัสถานท่ีท่ีมี
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น ้ าอีกแห่งหน่ึง  ไม่มีหลกัฐานท่ีว่าพวกผีอยู่ในน ้ า ดงันั้นก็เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูได้ฆ่า
พวกมนัในแนวทางท่ีเป็นสัญลกัษณ์น้ี แมว้่าการพิพากษาสุดทา้ยของพวกมนัยงัคงเป็น
อนาคต  (วว. 20:1-3) 

“การเห็นดว้ยของพระเยซูต่อค าร้องขอไดท้  าให้บรรดาผูอ่้านสมยัใหม่แห่งตวับทน้ี
เป็นทุกข์ในแง่ของชะตาของพวกสัตว ์ ในมุมมอง (ของยิว) เก่ียวกบัเร่ืองราวน้ี 
สุกรไม่มีค่า ท่ีจะท าให้พวกผีไปท่ีนั่นก็คือท่ีจะก าจัดพวกมันให้พ้นทางอย่าง
ปลอดภยัอยา่งนอ้ยก็สักครู่หน่ึง”[525] 

8:34-37      สภาพภายหลงัของชายคนนั้นตรงขา้มกบัสภาพตอนแรกของเขา  ตอนน้ีเขานัง่อยูใ่กลพ้ระบาท
พระเยซูเหมือนสาวก “นุ่งผา้มีสติสัมปชัญญะ”   ฤทธ์ิเดชท่ีพระเยซูมีเพื่อจะกระทบการ
เปล่ียนแปลงเช่นนั้นท าให้ผูค้นตกใจกลวั  การใช้ค  ากรีก โซโซ่ (ขอ้ 36 “หายเป็นปกติ” 
หรือ “หายโรค” ตามตวัอกัษรคือ “รอด”) ของลูกาบ่งบอกวา่ชายคนนั้นกลายมาเป็นผูเ้ช่ือ
และสาวกของพระเยซู  อยา่งน่าเสียดายแลว้ การกลวัพระเยซูไดน้ าชาวเมืองนั้นท่ีจะปฏิเสธ
พระองค ์   

“ความกลัวของพวกเขาอาจได้เป็นปฏิกิริยาแบบเช่ือผิดเต่อฤทธ์ิเดชท่ีเหนือ
ธรรมชาติท่ีไดอ้ยูใ่นการปฏิบติัการอยา่งชดัแจง้  มนัอาจไดเ้ช่ือมโยงกบัการสูญเสีย
ทางวตัถุท่ีเก่ียวข้องกับการถูกท าลายของสุกร  ถ้าเป็นเช่นนั้น พวกเขาเห็นว่า    
พระเยซูเป็นบุคคลท่ีรบกวนซ่ึงสนใจในการช่วยมนุษยใ์ห้รอดมากกวา่ในความมัง่
คัง่ทางวตัถุ  มนัสะดวกมากกวา่ท่ีจะขอใหพ้ระเยซูไปเสีย”[526] 

“ดงันั้นฉากน้ีก็เกิดก่อนเวลาในการคาดหวงัของมนัถึงทั้งอ านาจของข่าวประเสริฐ
และการต่อตา้นท่ีมนัจะดึงดูดในโลกต่างชาติ”[527] 

“โลกขอร้องใหพ้ระเยซูท่ีจะจากไป ซ่ึงปรารถนาความสะดวกส่วนตวัของพวกเขา
ท่ีถูกรบกวนโดยการปรากฎและฤทธ์ิเดชของพระเจา้มากกวา่โดยกองพลของพวก
ผ”ี[528] 

ดงันั้นลูกาแสดงใหพ้วกสาวกท่ีเป็นผูอ่้านของท่านเห็นวา่ส่ิงนั้นเป็นผลลพัธ์ต่างเท่ีพวกเขา
สามารถคาดหวงัได ้  

8:38-39      ชายคนนั้นขอต่อพระเยซูท่ีจะอนุญาตให้เขาท่ีจะติดตามพระองค ์ความปรารถนาของเขาก็เป็นท่ี
ยกยอ่งแต่พระเยซูสั่งให้สาวกน้ีท่ีจะคงอยูใ่นท่ีท่ีเขาอยูใ่นฐานะพยานต่อตวับุคคลและฤทธ์ิ
เดชของพระเยซูอยา่งชัว่คราวเป็นอยา่งนอ้ย  ชายคนนั้นตอบสนองในฐานะสาวกท่ีเช่ือฟัง
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และกระจายข่าวประเสริฐในบริเวณของต่างชาติท่ีไม่ไดรั้บการเขา้ถึงมาก่อน  บางทีลูกา
ตั้งใจใหผู้อ่้านท่ีจะระบุส่ิงท่ี “พระเยซู” ไดท้  ากบัส่ิงท่ี “พระเจา้” ไดท้  า (ขอ้ 39)    39)—คือ 
ถอ้ยค าของลูกา “เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ท่ีพระเยซูทรงท าต่อเขา”  เป็นการกล่าวซ ้ าของพระเยซู 
“ส่ิงท่ี พระเจ้า ทรงท าต่อท่าน”  ซ่ึงท าให้พระเยซูและพระเจา้เป็นหน่ึงและอย่างเดียวกนั   
ชายคนนั้ นเช่ือฟังพระเยซู เกินพอ  ดังนั้ น เขาเป็นต้นแบบท่ีดีส าหรับผู ้กลับใจเช่ือ
ชาวต่างชาติท่ีจะเลียนแบบ  พยานควรเร่ิมตน้ท่ีท่ีเราอยู ่จากนั้นพระเจา้จะเป็นเหตุให้มนัท่ี
จะขยายไป  (เปรียบเทียบ กิจการของอคัรทูต) 

“เร่ืองราวน้ีเป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ีการกลบัใจเช่ือเก่ียวขอ้งคือ ความรับผดิชอบท่ีจะประกาศ”[529] 

“การคาดหวงัท่ีเปิดเผยมากข้ึนถึงพนัธกิจของบรรดาผูติ้ดตามของพระเยซูในกิจการของอคัรทูต
แทบไม่สามารถพบได ้ณ ระยะเร่ิมแรกน้ีในการบรรยายของลูกา”[530] 

3.     การรักษาผู้หญิงทีเ่ป็นโรคตกโลหิตและการท าให้ลูกสาวของไยรัสเป็นขึน้  8:40-56   

เหมือนกับผู ้เ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์คนอ่ืนเ ลูกาบันทึกการอัศจรรย์สองอย่างน้ีในล าดับทาง
ประวติัศาสตร์  น่ีเป็นการอศัจรรยแ์ฝดเดียวในหมวดพระกิตติคุณ การอศัจรรยห์น่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดั
เตรียมการช่วยกูจ้ากความเจ็บป่วยและอีกอนัหน่ึงจากความตาย  แต่ทั้งสองอยา่งแสดงถึงฤทธ์ิเดชและความ
เมตตาสงสารของพระเยซู และความส าคญัของการวางความเช่ือของบุคคลหน่ึงในพระองค ์ ความตึงเครียด
ท่ีถูกสร้างข้ึนในเร่ืองราวของไยรัสโดยการขดัจงัหวะของหญิงนั้นไดท้า้ทาย ความเช่ือ ของไยรัสและพวก
สาวกในดา้นหน่ึงและ ความเมตตาสงสาร ของพวกเขาอีกดา้นหน่ึง     

ทั้งสองเหตุการณ์น้ีกล่าวถึง ผู้หญิง ส าหรับผูซ่ึ้งตวัเลข “12” นั้นส าคญัอีกดว้ย  ตวัเลขน้ีส าคญัในชีวิตของ
ผูห้ญิงแต่ละคนเน่ืองดว้ยเหตุผลเท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งล่าง แต่บางทีมนัไม่มีความส าคญัทางสัญลกัษณ์  ความ
เตม็ใจของพระเยซูท่ีจะช าระผูค้นท่ีไม่สะอาดจากการแลกมาดว้ยความเป็นมลทินทางพิธีกรรมของพระองค์
เองก็เกิดข้ึนอีก  (เปรียบเทียบ 7:11-17) ส่ิงน้ีแสดงถึงความเหนือกวา่ของพระองคเ์หนือธรรมบญัญติัของ
โมเสส  การอศัจรรยส์องอยา่งเหล่าน้ีอยา่งเช่นการอศัจรรยส์องอยา่งก่อนหนา้นั้นก็เปิดเผยถึงอตัลกัษณ์ของ
พระเยซูเป็นหลกั 

การร้องขอของไยรัส  8:40-42ก (เปรียบเทียบ  มธ. 9:18-19; มก. 5:21-23) 

พระเยซูกลับจากด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของทะเลสาบไปยงัด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมนัท่ีท่ี
เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึน  ฝงูชน “ตอ้นรับ” พระเยซูเพราะวา่พระองคก์ลายมาเป็นท่ีนิยมในบริเวณนั้นโดยการ
ท าการอศัจรรยอ่ื์นเมากมาย  ต าแหน่งของไยรัสในฐานะ “นายธรรมศาลา” พิสูจน์วา่ผูน้ าชาวยิวท่ีมีอิทธิพล
บางคนไดเ้ช่ือในพระองค์ อยา่งน่าสนใจแลว้ ช่ือของเขาหมายถึง   “พระองค ์[คือ พระเจา้] จะต่ืนตวั”  เขา
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อาจไดเ้ป็นหน่ึงใน “ผูใ้หญ่ชาวยิว” ผูซ่ึ้งก่อนหนา้นั้นนายร้อยไดส่้งไปเพื่อจะขอให้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้รักษา
ทาสของเขา (7:3)  ลูกาเท่านั้นเขียนว่าหญิงสาวนั้นเป็น “ลูกสาว คนเดียว” (ค ากรีก มานอกกาเนส 
เปรียบเทียบ ยน. 3:16) ของไยรัส  รายละเอียดน้ีเพิ่มความเห็นใจของเร่ืองราว ณ อายุ “ประมาณ 12” ปี 
เด็กหญิงชาวยิวก าลงัจะกลายเป็นหญิงสาวในวยัท่ีแต่งงานได[้531] เป็นท่ีชดัเจนวา่เธอก าลงัจะตายอย่างท่ี 
เธอก าลงัจะเร่ิมตน้ด าเนินชีวิตในฐานะเป็นผูใ้หญ่ —ความหายนะต่อไป  ไยรัสเช้ือเชิญพระเยซูไปท่ี “บา้น” 
ของเขา   

“ดงันั้นพระเยซูจะถูกพบไดใ้นบา้นมากกวา่ในธรรมศาลามากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นสภาพท่ีจะถูกกล่าวซ ้ า
ในภารกิจของคริสตจกัรเร่ิมแรกตามกิจการของอคัรทู”[532] 

การรักษาผู้หญิงทีเ่ป็นโรคตกโลหิต  8:42ข-48 (เปรียบเทียบ มธ. 9:20-22; มก. 5:24-34) 

8:42ข-43    ฝงูชนท่ีลูกาบรรยายอยา่งชดัเจนวา่ “เบียดเสียด” พระเยซูและเกือบบดขยี้พระองคก์็ไดส้ร้างฉาก
ท่ีซ่ึงหญิงนั้นได้เขา้หาพระเยซู เหตุผลท่ีแน่นอนส าหรับโลหิตออกท่ีต่อเน่ือง (“โรคตก
โลหิต”) ก็ไม่เป็นท่ีรู้จกัและไม่ตรงประเด็น  สภาพน้ีส่งผลต่อความไม่สะดวก ความไม่
สบาย ความไม่สะอาดทางพิธีกรรมและความล าบากใจของเธอ  ดงันั้นเธอเป็นหน่ึงในคน 
“ยากจน” (ส่วนเกินของสังคม) ผูซ่ึ้งพระเยซูไดม้าเพื่อจะน าข่าวดีมาให้  (เปรียบเทียบ 4:18-
19; 7:22; 8:1-2, 10) 

นักอรรถาธิบายบางคนเช่ือว่าการละเวน้ของลูกาเก่ียวกับข้อเท็จจริงท่ีว่าเธอใช้ทรัพย์
ทั้งหมดของนางเป็นค่าหมอผูไ้ม่สามารถรักษาเธอไดน้ั้นก็เป็นความพยายามของท่านท่ีจะ
ปกป้องช่ือเสียงแห่งอาชีพของท่าน  อยา่งไรก็ตาม มนัอาจไดเ้ป็นการละเวน้ท่ีเรียบง่ายของ
รายละเอียดท่ีท่านรู้สึกวา่ไม่ส าคญัในแง่ของจุดประสงคข์องท่าน  ประเด็นก็คือวา่หมอคน
อ่ืนเไม่สามารถรักษาผูห้ญิง “เป็นเวลา 12ปี” ได ้แต่พระเยซูทั้งสามารถและไดรั้กษาทนัที! 

8:44           ความเช่ืองมงายของผูห้ญิงน้ีไดส้ร้างปัญหาส าหรับผูอ่้านบางคนอีกดว้ย  อยา่งไรก็ตาม พระเจา้
ใหเ้กียรติแมก้ระทัง่การแสดงออกของความเช่ือท่ีแปลกกวา่ของเธอ (เปรียบเทียบ กจ. 5:15; 
19:11-12)  แมว้า่ความรู้ของเธอนั้นไม่สมบูรณ์แบบ เธอก็เช่ือวา่พระเยซูสามารถรักษาเธอ
ได ้และพระเยซูใหเ้กียรติความเช่ือนั้น   

“เธอแสวงหามนั [การรักษา] แมว้า่ดว้ยความผดิพลาดกระนั้นก็ ด้วยความเช่ือ   
และเธอไดรั้บมนัเพราะวา่ความเช่ือน้ีเป็นท่ีรู้จกัและรับรู้โดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
[533] 
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8:45-46      ค าถามของพระเยซูไม่ไดเ้ปิดเผยถึงการขาดความรู้ แต่เปิดเผยถึงความปรารถนาท่ีจะระบุหญิง
นั้นเพื่อว่าพระองค์สามารถเสริมก าลงัและหนุนใจความเช่ือของเธอได ้ บางคร้ังพระเยซู
เลือกท่ีจะรักษาผูค้นผูไ้ม่ไดแ้สดงถึงความเช่ือในพระองค ์ ท่ีน่ีใครคนหน่ึงท่ีมีความเช่ือดึง 
“ฤทธ์ิเดช” ของพระองค์โดยปราศจากการเลือกท่ีมีสติของพระองค์เก่ียวกบัเธอ  เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พระเจา้รักษาผ่านทางพระเยซูโดยปราศจากการรับรู้ของพระเยซู  พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเป็น “ฤทธ์ิเดช” ท่ีท าการ  (เปรียบเทียบ 5:17-19; 6:19)  ในท านองเดียวกนั บางคร้ัง
พระเจา้น าพระพรไปยงับุคคลต่างเผา่นทาง ลูกคนอ่ืนๆ (ผูเ้ช่ือ) ของพระองคโ์ดยปราศจาก
ผูเ้ช่ือท่ีเป็น “ท่อ” เหล่านั้นตระหนกัถึงมนัโดยพระวญิญาณของพระองค ์  

ในการกล่าวว่า “เรารู้สึกได้ว่าฤทธ์ิซ่านออกจากตวัเรา” พระเยซูก็หมายถึงว่า ฤทธ์ิเดช
บางอย่าง ของพระเจา้ไดส่้งผา่นจากพระองคไ์ปยงัอีกบุคคลหน่ึง ไม่ใช่ท่ีวา่ดงันั้นพระองค์
ก็ประสบกบัการขาดแคลนฤทธ์ิเดช  ลูกาเท่านั้นระบุ “เปโตร” วา่เป็นโฆษกของพวกสาวก
ท่ีน่ีบางทีก็เพื่อจะท าใหก้ารบรรยายนั้นเป็นรูปธรรมและชดัแจง้มากข้ึน   

“ดงันั้นจึงมีอยู่ตลอดไปในคริสตจกัรของพระองค์ [ของพระคริสต์] หลายคน 
‘เบียดเสียด’ พระคริสตด์ว้ยศีลและศาสนพิธีแห่งคริสตจกัรของพระองค ์กระนั้นก็
ไม่ได ้แตะต้อง พระองค์ เพราะว่าไม่ไดเ้ขา้ใกลโ้ดยความเช่ือ ไม่ได้มองหาและ
ดงันั้นก็ไม่ไดรั้บชีวติและการรักษาจากพระองค”์ [534] 

“มนัดีส าหรับเธอ ท่ีจริงมนัจ าเป็นส าหรับเธอท่ีว่าการรักษาของเธอเป็นท่ีรู้จกักนั
อย่างกวา้งขวาง คนรู้จกัของเธอทุกคนตอ้งได้รับรู้ถึงสถานะถาวรแห่งความไม่
สะอาดทางพิธีกรรมของเธอ  ถา้เธอจะไดรั้บการกลบัไปสู่การติดต่อกนัทางศาสนา
และทางสังคมตามปกติ มนัก็จ  าเป็นท่ีวา่การรักษาของเธอกลายมาเป็นเร่ืองราวของ
ความรู้ทางสาธารณะ  ดงันั้นพระเยซูด าเนินการเพื่อจะดูว่าผูค้นรู้ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน”   
[535] 

8:47-48      ปฏิกิริยาท่ีตกใจของผูห้ญิงคนน้ีไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เป็นเพราะความเจ็บป่วยของเธอและความไม่
เหมาะสมของเธอในการสมาคมกบัฝูงชนในขณะท่ีไม่สะอาดทางพิธีกรรม  การหมอบ
กราบของเธอท่ีพระบาทของพระเยซูท าให้ระลึกถึงผูห้ญิงท่ีบาปในบา้นซีโมนคนฟาริสี     
(7:36-50) ผูมี้วิญญาณแห่งการขอบคุณ  อีกเหตุผลหน่ึงท่ีพระเยซูยืนกรานในการระบุหญิง
นั้นคือท่ีจะรับรองถึงการกล่าวยอมรับแห่งความเช่ือต่อสาธารณะชนของเธอในพระองค ์ 
บางทีลูการวมการกล่าวยอมรับต่อสาธารณะน้ีท่ีตามหลงัการช่วยกูส่้วนตวัเพื่อจะจดัเตรียม
แบบอย่างท่ีดีส าหรับผูอ่้านของท่านท่ีจะท าตาม   (เปรียบเทียบ รม. 10:9-10) จากนั้น      
พระเยซูก็ป้องกันการเข้าใจผิดท่ีเป็นไปได้ว่าการรักษาของเธออาจได้เป็นผลลัพธ์ของ    
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เวทมนต์ โดยการถือวา่มนัเป็น “ความเช่ือ” ของเธอ  การอวยพรของพระเยซูผกูเร่ืองราวน้ี
กบัเร่ืองราวก่อนหนา้นั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงท่ีเป็นบาปอีกดว้ย  (เปรียบเทียบ 7:50) โดย
การเรียกเธอว่า “ลูกหญิงเอ๋ย” พระเยซูก็รับรองต าแหน่งใหม่ของเธอในครอบครัวของ    
พระเจา้   

“‘จงไปเป็นสุขเถิด’  น่ีไม่ใช่แค่ ‘จงไปดว้ยพระพรเถิด’ แต่ ‘จงเขา้ไปในสันติสุข
ในฐานะเป็นองคป์ระกอบท่ีซ่ึงชีวติในอนาคตของท่านควรเคล่ือนท่ี...’” [536] 

การท าให้ลูกสาวของไยรัสเป็นขึน้  8:49-56 (เปรียบเทยีบ  มธ. 9:23-26; มก. 5:35-43) 

8:49-50      ถอ้ยค าแห่งการหนุนใจของพระเยซู เช่นเดียวกบัการส าแดงถึงฤทธ์ิเดชเม่ือไม่นานน้ีของพระองค์
จดัเตรียมไยรัสส าหรับส่ิงท่ีติดตามมา  เขาเพิ่งได้เป็นพยานถึงพระเยซูท่ีพิชิตความเป็น
มลทินทางพิธีกรรมและความเจบ็ป่วย  เขาตอ้งเช่ือวา่พระเยซูสามารถพิชิตความเป็นมลทิน
ทางพิธีกรรมและความตายได ้ ลูกาเนน้ถึงความสุดทา้ยท่ีน่าเศร้าของโอกาสนั้นโดยการใช้
ค  ากริยากรีกสมบูรณ์ท่ีแปลวา่ “เธอไดต้ายแลว้” และโดยการใส่ค ากริยาน้ีในต าแหน่งแรก 
ท่ีเนน้แรกในประโยคนั้น  ค  าสั่งของผูส่้งสารบ่งบอกวา่ไม่มีความหวงัอีกดว้ย แต่ทนัใดนั้น
พระเยซูเสริมความแขง็แกร่งความเช่ือของไยรัส            

“ในขณะท่ีความเช่ือของหญิงนั้นตอ้งการการสนบัสนุนเพราะว่ามนัข้ีอาย ความ
เช่ือของไยรัสก็ตอ้งการท่ีจะท าใหส้งบ ยนืหยดัและวางใจ....   

“บ่อยคร้ังเราด้ินรนท่ีจะเข้าใจการกะเวลาของพระเจา้  ท่ีจริงความเช่ือมากถูก
เช่ือมโยงกบัการยอมรับการกะเวลาของพระเจา้ส าหรับเหตุการณ์ต่างเ” [537] 

8:51-53      ความเช่ือของไยรัสก็เด่นชดัในการด าเนินไปกบัพระเยซูและการยอมให้พระองคท่ี์จะเขา้ไปใน
บา้นของเขา  บางทีพระเยซูอนุญาตเปโตร ยอห์นและยากอบเท่านั้น (เปรียบเทียบ 9:28; กจ. 
1:13) ท่ีจะไปกบัพระองค์และพ่อแม่ของเด็กหญิงนั้นเพราะวา่บางทีห้องของเด็กหญิงนั้น
เล็ก  บางทีลูกาใชล้ าดบัน้ีส าหรับสาวกเหล่าน้ีเน่ืองจากความโดดเด่นและการเป็นหุ้นส่วน
ของเปโตรและยอห์นในการเป็นผูน้ าของคริสตจกัรเร่ิมแรก  อีกเหตุผลหน่ึงท่ีพระเยซูยอม
ให้มีแค่คนจ านวนน้อยเหล่าน้ีอาจได้เป็นการท่ีจะท าให้เด็กหญิงตวัเล็กเนั้นรู้สึกเป็นท่ี
สนใจนอ้ยลงเม่ือเธอ “ต่ืน” [538] 

อย่างส าคญัมากข้ึนนั้น ค าสั่งของพระเยซูท่ีจะท าให้เหตุการณ์น้ีเป็น ความลับ (“สั่งไม่ให้
บอกใครถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น” ขอ้ 56) บ่งช้ีว่าพระองค์ไม่ตอ้งการการเปิดเผยต่อ
สาธารณะท่ีจะมากบัการกูชี้พคร้ังท่ีสองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(เปรียบเทียบ 7:11-17) โดย
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การกล่าวอย่างนุ่มนวลว่าเด็กหญิงนั้น “นอนหลบัอยู”่ (ค ากรีก คาธูเดอิ) พระเยซูก็ก าลงั   
บ่งบอกวา่การตายของเธอนั้นชัว่คราวเท่านั้น  (เปรียบเทียบ ยน. 11:11; 1 ธส. 4:13-14)        
พระเยซูแสดงถึงมุมมองของพระเจา้เก่ียวกบัความตายไม่ใช่ของมนุษย ์  

“ความเห็นของพระเยซูถูกมุ่งไปท่ีอนาคตและไม่ใช่อดีต  มนัเป็นการท านายไม่ใช่  
การวนิิจฉยั  สภาพของเธอคือนอนหลบัไม่ใช่ความตายเน่ืองจากส่ิงท่ีพระเยซูตั้งใจ
ท่ีจะท าเพื่อเธอ” [539] 

เป็นท่ีชดัเจนว่าเด็กหญิงนั้นไดต้ายไปเพราะว่าวิญญาณของเธอไดจ้ากร่างกายของเธอไป 
(ขอ้ 55)  มนัน่าสนใจท่ีวา่ผูโ้ศกเศร้าเหล่าน้ีผูรู้้เก่ียวกบัฤทธ์ิเดชเชิงเผยพระวจนะและของ
ประทานแห่งการรักษาของพระเยซูก็ปฏิเสธท่ีจะอนุญาตความเป็นไปไดท่ี้วา่พระองคอ์าจ
ถูกตอ้ง  ท่าทีน้ีแสดงถึงการขาดความเช่ือของพวกเขา   

อย่างดั้งเดิมนั้นการอสัจรรยน้ี์ก็มีส าหรับผลประโยชน์หลกัของครอบครัวของไยรัสและ
พวกสาวกของพระองค์  มนัเป็นหลกัฐานท่ีหนักแน่นถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซู 
เพราะวา่ดาเนียลไดเ้ขียนวา่ พระเจ้า จะท าใหค้นตายเป็นข้ึนในอนาคต (ดนล. 12:2) และท่ีน่ี
พระเยซู ก าลงัท าให้คนตายเป็นข้ึน  พระเยซูแมก้ระทัง่บรรยายคนตายอย่างท่ีดาเนียลได้
บรรยายวา่นอนหลบัอยู ่เพื่อจะช่วยใหพ้ยานเหล่าน้ีท่ีจะท าการเช่ือมโยง 

8:54-56      พระเยซูเรียก “วญิญาณ” ของเด็กหญิงนั้นกลบัสู่ร่างกายของเธอ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 17:21; กจ. 
9:41)  เป็นท่ีชดัเจนวา่พระองคย์ื่นพระหตัถ์ของพระองค ์(“ทรงจบัมือของเด็ก”) เพื่อท่ีจะ
ช่วยเหลือเธอในการนั่งไม่ใช่ท่ีจะส่งผ่านฤทธ์ิเดชของพระเจ้าไปยงัเธอ  ลูกาเขียนว่า
เด็กหญิงนั้นได้ลุกข้ึนจากเตียงนอนขณะท่ีตายของเธอ “ทนัที” และสามารถท่ีจะกินได ้
ขอ้เท็จจริงต่างเท่ีขดัขวางการร้ือฟ้ืนทีละน้อยหรือแค่ฝ่ายวิญญาณ  (เปรียบเทียบ 4:39)  
ความประหลาดใจ (ค ากรีก เอ็กเซสเทซาน) ของพ่อแม่ของเธอเป็นพยานถึงความเป็นจริง
แห่งการอศัจรรยน้ี์อีกดว้ย  

“หมวดพระกิตติคุณบันทึกการเป็นข้ึนทั้ งสามเช่นนั้น แม้ว่าบางทีพระเยซูได้
ปฏิบติัการมากกว่านั้น  ในแต่ละกรณี บุคคลท่ีได้เป็นข้ึนก็ให้หลกัฐานแห่งชีวิต  
บุตรชายของหญิงม่ายเร่ิมตน้ท่ีจะพูด (ลก. 7:15) บุตรสาวของไยรัสเดินและกิน
อาหาร และลาซารัสถูกปลดปล่อยจากผา้พนัศพ (ยน. 11:44)  เม่ือคนบาปท่ี      
หลงหายถูกท าให้เป็นข้ึนจากตาย คุณสามารถบอกมนัไดโ้ดยการพูดของเขา การ
เดินของเขา  ความอยากอาหารของเขา และ ‘การเปล่ียนเส้ือผา้’ ของเขา (คส. 3:1-
12) คุณไม่สามารถซ่อนชีวติได!้”[540] 
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การอศัจรรยส์องอย่างน้ีน าส่วนน้ีในเร่ืองการงานท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูไปสู่จุดสูงสุด  ประเด็นท่ีลูกาเน้น
ตลอดคืออตัลกัษณ์ของพระเยซู ผูซ่ึ้งท่านน าเสนอวา่ไดใ้ชอ้ภิสิทธ์ิของความเป็นพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 
146:7-9) 

“บทเรียนท่ีเป็นพื้นฐานมากท่ีสุดในพระคมัภีร์ตอนน้ีคือการรวมกนัของคุณลกัษณะต่างเท่ีผูกกบั
ความเช่ือ  ความเช่ือควรฉวยการริเร่ิมท่ีจะกระท าการโดยการพึ่ งพาพระเจา้และกล่าวเก่ียวกับ
พระองค ์กระนั้นบางคร้ังมนัตอ้งอดทน  ในแง่หน่ึงความเช่ือเป็นความเร็วเต็มท่ีท่ีไปทางหนา้ ส่วน
อีกแง่หน่ึงนั้นมนัเป็นการรอคอยองค์พระผูเ้ป็นเจา้  ชีวิตของเราเรียกร้องความเช่ือท่ีมีชีวิตชีวาซ่ึง
ประยุกต์ใช้กบัเร่ืองราวของชีวิต แต่มนัก็เรียกร้องการรอคอยอนัอดทนท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้อีกดว้ย
เพราะวา่พระบิดารู้ดีท่ีสุด” [541] 

ช.     การเตรียมสาวกสิบสองคนของพระเยซู  9:1-50   

ในส่วนหลกัสุดทา้ยน้ีท่ีบรรยายถึงพนัธกิจของพระเยซูในและรอบเกาลิลี (4:14-9:50) ลูกาก็เน้นถึงการ
เตรียมพวกสาวกของพระองค์ของพระเยซูส าหรับการต่อตา้นท่ีอยู่ขา้งหน้าพวกเขา  น่ีเป็นจุดสูงสุดของ  
พนัธกิจของพระเยซูในกาลิลี และเหตุการณ์เหล่าน้ีจดัตั้งสะพานไปสู่ส่วนหลกัท่ีเฉพาะของลูกาในเร่ืองการ
เดินทางไปยงัเยรูซาเล็มของพระเยซู (9:51-19:10) 

ก่อนหน้านั้ นลูกาบนัทึกว่าพระเยซูสอนและรับรองการสอนของพระองค์ด้วยการอศัจรรย์ส่วนใหญ่ก็
ท่ามกลางและกบัผูค้นโดยทัว่ไป  พระเยซูท าอยา่งนั้นดว้ยฤทธ์ิเดชและความเมตตาสงสาร ระหวา่งเวลานั้น 
พวกสาวกปรากฏในตวับทในฐานะสหายของพระเยซู  ตอนน้ีพระเยซูเร่ิมท่ีจะปรนนิบติัสาวกสิบสองคน
อยา่งเจาะจงมากข้ึน  จุดจดจ่อของการอบรมน้ีคืออตัลกัษณ์ของตวับุคคลของพระองคอ์ยา่งเร่ิมแรกและอยา่ง
เป็นส่วนใหญ่   อีกสองหวัขอ้ครอบครองส่วนน้ีคือ การทนทุกขท่ี์พระเยซูจะทนและความจ าเป็นแห่งการท า
ตามเส้นทางเดียวกนัแห่งการรับใช้ของพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะส่งผลต่อการทนทุกข์ส าหรับพวกเขา
เช่นกนั  

1.     ภารกจิของสาวกสิบสองคนต่ออสิราเอล  9:1-6  (เปรียบเทยีบ มธ. 9:35-11:1; มก. 
6:6b-13) 

น่ีเป็น “การสอดเขา้ไประหวา่งสองส่ิง” หรือส่วนท่ีไขวเ้ปล่ียนในการออกแบบไว ้(เปรียบเทียบ 8:40-56)  
ตามปกติแลว้กลไกทางโครงสร้างน้ีให้เอกภาพต่อส่วนทั้งหมดและจดจ่อความสนใจไปท่ีส่วนกลางของมนั  
หน่ึง  พระเยซูส่งสาวกสิบสองคนไปในภารกิจการประกาศตลอดกาลิลี  สอง ลูกาเติมเขา้ไปในระยะเวลา
แห่งภารกิจท่ีเหมาะสมของพวกเขาดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัการท่ีเฮโรด แอนทิพาสและผูค้นรับรู้พระเยซู  สาม 
ผูเ้ขียนบนัทึกการกลบัของสาวกสิบสองคนไปยงัพระอาจารยข์องพวกเขา  ภารกิจทั้งหมดบอกเหตุล่วงหนา้
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ถึงภารกิจในภายหลงัของสาวกเหล่าน้ีและสาวกคนอ่ืนเไปยงัท่ีสุดปลายแผ่นดินโลกท่ีกิจการของอคัรทูต
บนัทึก       

“อย่างท่ีการปฏิเสธในนาซาเร็ธเป็นประเภทของการซ้อมใหญ่ส าหรับการทนทุกข์ของพระเยซู 
ดงันั้นภารกิจน้ีก็เป็นบางส่ิงเก่ียวกบัการซอ้มใหญ่ส าหรับบทบาทหลงัวนัเพน็เทคอสตข์องสาวกสิบ
สองคน”[542] 

บทเรียนท่ีพระเยซูสอนเก่ียวกบัการพึ่งพาท่ีพระเจา้และการปฏิเสธโดยมนุษยก์็ประยุกต์ใช้กบัภารกิจของ
คริสตจกัรในยคุปัจจุบนั  ค  าสั่งของพระเยซูต่อมิชชนันารีของพระองคแ์ทนท่ีจะเป็นกิจกรรมของมิชชนันารี
ก็เป็นหลกัของส่วนน้ี อยา่งไรก็ตาม ผูอ่้านตอ้งแยกแยะหลกัการพื้นฐานต่างเท่ีพระเยซูสอนอยา่งระมดัระวงั
จากค าสั่งท่ีเจาะจงต่างเท่ีพระองคห์มายถึงส าหรับภารกิจท่ีเฉพาะน้ีและไม่ใช่ภารกิจอ่ืน      

9:1-2          ลูกาเท่านั้นบนัทึกว่าพระเยซูมอบทั้ง “ฤทธ์ิเดช” (ค ากรีก ดูนามิส ความสามารถ) และ “สิทธิ
อ านาจ” (ค ากรีก เอ๊กซูซิอา สิทธ์ิท่ีจะใช้ฤทธ์ิเดช) แก่สาวกสิบสองคน  น่ีเป็นคุณสมบติั
อย่างเดียวกนัสองอย่างท่ีลูกาบนัทึกถึงก่อนหน้านั้นว่าผูค้นแห่งนาซาเร็ธถือว่าเป็นของ  
พระเยซู  (4:36)  การบนัทึกของพระกิตติคุณท่ีคลา้ยกนัก็อา้งอิงถึงสิทธิอ านาจเท่านั้น ในทั้ง
พระกิตติคุณของท่านและในกิจการของอคัรทูต ลูกาเน้นถึงความใช้ไดข้องการประกาศ
ข่าวประเสริฐดว้ยหมายส าคญัและการอศัจรรย ์  

เน่ืองจากวา่ พวกครูสอนเทจ็ สามารถท าการอศัจรรยท่ี์มีพลงัเช่นกนัโดยอ านาจของซาตาน 
(เปรียบเทียบ กจ. 13:6-10; 19:13) ดงันั้นมนัก็จ  าเป็นท่ีวา่พวกสาวกของพระเยซูรับรองการ
ประกาศของพวกเขาดว้ยการอศัจรรยท่ี์มีพลงัอยา่งท่ีพระเยซูไดท้  า  สาวกสิบสองคนไดรั้บ
สิทธิอ านาจ “เหนือผีทั้งหลาย”  ไม่มีใครจากพวกมนัท่ีพิสูจน์ว่ามีพลงัเกินไปส าหรับพวก
เขา  หน้าท่ีหลกัของพวกสาวกคือท่ีจะประกาศแผ่นดินของพระเจา้และวิธีของพวกเขา
เก่ียวกบัการแสดงให้พวกยิวเห็นวา่พระเจา้อยูเ่บ้ืองหลงัการประกาศของพวกเขาก็โดยการ
ท าการอศัจรรย ์ ดงันั้นพวกเขาท าตามแบบอยา่งของพระเยซู  (เปรียบเทียบ 8:26-56; 9:11)  
เหมือนกบัพระองค์ พวกเขาจะตอ้งแสดงถึงความห่วงใยท่ีมีต่อจิตวิญญาณของผูค้นแต่ต่อ
ร่างกายของพวกเขาอีกดว้ย  

9:3             สาวกสิบสองคนจะตอ้งวางใจพระเจา้ท่ีจะจดัเตรียมอาหาร การปกป้องและท่ีพกัพิงประจ าวนั
ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 8:14)  พวกเขาจะตอ้งไม่กระทัง่ท่ีจะเอา “ไมเ้ทา้” (ค ากรีก        
ฮาบดอส) ไปดว้ยซ่ึงถูกใชใ้นการเดินทางไกลทางเทา้  (เปรียบเทียบ มธ. 10:10) ในอีกดา้น
หน่ึง มาระโกเขียนว่าพระเยซูสั่งให้สาวกสิบสองคนเอาไมเ้ทา้ไปด้วย (ค ากรีก ฮาบดอส 
มก. 6:8)  ทางแกไ้ขต่อความขดัแยง้ท่ีเด่นชดัน้ีอาจจะเป็นวา่ อย่างเร่ิมแรก นั้นพระเยซูไม่วา่
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อนุญาตหรือห้ามการเอาไมเ้ทา้ไปดว้ย และ ภายหลัง ก็ท าส่ิงตรงกนัขา้ม  การห้ามบ่งบอก
ถึงภารกิจแห่งช่วงเวลาท่ีสั้นและการอนุญาตบ่งบอกถึงการยนิยอมส าหรับความสะดวก 

ยิง่กวา่นั้นพระเยซูหา้มการเอายา่มไป (ค ากรีก เพรา) ส าหรับความจ าเป็นต่างเของพวกเขา 
(คือ ย่ามของขอทาน [543]) อาหาร เงินหรือชุดชั้นในพิเศษ (ค ากรีก ชิตอน) ในแง่ของ
ขอ้จ ากดัเหล่าน้ี มนัดูเหมือนว่าพระเยซูคาดหวงัภารกิจสั้นเส าหรับสาวกสิบสองคน  (ขอ้ 
10)  พวกเขาสามารถด าเนินชีวิตเช่นน้ีอยา่งชัว่คราวแต่ไม่ใช่อยา่งถาวร  ยิ่งกวา่นั้น วิถีชีวิต
ท่ีเรียบง่ายของพวกเขาบ่งบอกถึงการจวนเจียนของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ท่ีพวกเขา
ป่าวประกาศ  พระเยซูไม่ตอ้งการใหพ้วกเขาออกไปในฐานะเป็นขอทานอยา่งท่ีผูส้นบัสนุน
ของศาสนาอ่ืนเประพฤติแต่ในฐานะเป็นตวัแทนของพระองค[์544] 

9:4             พวกสาวกจะตอ้งยอมรับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผท่ี่คนอ่ืนเจะน าเสนอแก่พวกเขา แต่พวกเขาจะตอ้ง
ไม่ยา้ยจากบา้นหน่ึงไปยงัอีกบา้นหน่ึงโดยไม่จ  าเป็น  การจากบา้นหน่ึงไปยงัอีกบา้นหน่ึง
บางทีก็บ่งบอกว่าพวกเขาก าลงัแสดงหาการตอ้นรับท่ีดีกว่าและส่ิงน้ีจะดูถูกเจา้บา้นของ
พวกเขา  ผูค้นท่ีตอ้นรับสาวกสิบสองคนจะเป็นการแสดงถึงการสนบัสนุนท่ีมีต่อพระเยซู 
เน่ืองจากวา่พวกสาวกของพระองคเ์ป็นตวัแทนของพระองค ์ (เปรียบเทียบ 3 ยน. 5-7) 

9:5             ผูเ้ดินทางชาวยิวบ่อยคร้ังแลว้สะบดั “ผงคลีออก” จากเทา้ของพวกเขาเม่ือพวกเขากลบัจากการ
เดินทางในเขตแดนของต่างชาติเพื่อจะปฏิเสธความไม่สะอาดของคนต่างชาติในทาง
สัญลกัษณ์[545] เม่ือสาวกสิบสองคนท าส่ิงน้ี มนัก็แสดงถึงการปฏิเสธผูไ้ม่เช่ือท่ีไม่ได้
ยอมรับข่าวสารของพวกเขาและพวกเขา (เปรียบเทียบ กจ. 13:51; 18:6)  มนักล่าวในเชิง
สัญลกัษณ์ว่าคนอิสราเอลท่ีปฏิเสธการประกาศของพวกสาวกก็ไม่ดีกว่าคนต่างชาติท่ีไม่
เช่ือ  เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูหมายถึงว่าน่ีไม่ใช่แค่เคร่ืองหมายของการปฏิเสธส่วนตวัแต่
เป็นการปฏิเสธทัว่เมืองเป็นหลกัอีกดว้ย (เปรียบเทียบ  มธ. 10:14-15) 

9:6             ลูกาสรุปภารกิจของสาวกสิบสองคนอยา่งสั้นเ  “ทุกแห่งหน” หมายถึง ทุกเท่ีในเขตนั้นของ   
กาลิลี (เปรียบเทียบ มธ. 10:5-6)  บางทีลูกาละค าไวแ้บบไม่ไดนิ้ยามเพื่อวา่ผูอ่้านคริสเตียน
ของท่านจะเห็นความคลา้ยกนักบัพระมหาบญัชา   

ดงันั้นพวกสาวกของพระเยซูท าการเดินทางในกาลิลีเป็นคู่ (มก. 6:7) อย่างท่ีพระเยซูไดท้  าการเดินทางใน   
กาลิลีกบัพวกเขา  พวกเขาท าการงานอย่างเดียวกนัท่ีพระองค์ได้ท  าคือ “การประกาศ” และ “การรักษา” 
(เปรียบเทียบ กิจการของอคัรทูต) 
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2.     ข้อสงสัยของเฮโรดเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู  9:7-9  (เปรียบเทยีบ มธ. 14:1-3; 
มก. 6:14-16) 

ประเด็นท่ีส าคญัในการประกาศของพระเยซูและสาวกสิบสองคนระหวา่งพนัธกิจของพวกเขาในกาลิลีคือ 
อตัลักษณ์ของพระเยซู  ลูกาแสดงถึงความเป็นศูนยก์ลางของประเด็นน้ีโดยการใส่ส่วนปัจจุบนัน้ีไวใ้น
ศูนยก์ลางแห่งการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัภารกิจของสาวกสิบสองคน  มนัเน้นถึงการโต้เถียงเก่ียวกับ        
อตัลกัษณ์ของพระเยซู  เฮโรด แอนทิพาสกล่าวค าถามท่ีส าคญัในขอ้ 9: “คนน้ี...เป็นใครกนัแน่”  ยิ่งกวา่นั้น
ส่วนน้ีจดัเตรียมแนวทางส าหรับการกล่าวยอมรับของเปโตร (ขอ้ 18-20) และค าแนะน าของพระเยซูต่อพวก
สาวกของพระองคใ์นหวัขอ้น้ีท่ีตามมา  ยิง่กวา่นั้นมนัแนะน าการพบปะของพระเยซูกบัเฮโรดท่ีลูกาพฒันาใน
ภายหลงั (13:31-32; 23:6-12) 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ทุกเคนในกาลิลีก าลงักล่าวถึงพระเยซูรวมถึงเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลระดบัสูงท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม 
ผูค้นก าลังสรุปส่ิงท่ีแตกต่างเก่ียวกับอตัลักษณ์ของพระเยซูท่ีลูกาบนัทึก  มาระโกเขียนว่าเฮโรดเช่ือว่า       
พระเยซูเป็นยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตาย (มก. 6:16)  อยา่งไรก็ตาม ลูกากล่าววา่เฮโรดสงสัยวา่
ใครท่ีพระเยซูอาจเป็น (ขอ้ 9)  การแกไ้ขอาจจะเป็นว่าเฮโรดคิดรอบคอบก่อนและจากนั้นก็ตดัสินใจว่า    
พระเยซูเป็นยอห์น  โดยการรวมค าถามของเฮโรดไวใ้นการบรรยายของท่าน ลูกาก็บ่งช้ีวา่ค  าตอบท่ีผูค้นให้
ต่อค าถามของเฮโรดนั้นไม่เพียงพอ  เฮโรดดูเหมือนไม่สามารถท่ีจะท าการตดัสินใจไดอ้ย่างเช่นคนอ่ืนเ
หลายคน      

ลูกาเท่านั้นเขียนรวมไวว้า่เฮโรดไดพ้ยายามท่ีจะรู้จกัพระเยซูเร่ือยไป (ขอ้ 9)  อยา่งท่ีเหตุการณ์ภายหลงัต่างเ
ไดเ้ปิดเผย ความอยากรู้อยากเห็นและความเป็นปรปักษก์ระตุน้เขาแทนท่ีจะเป็นความเช่ือ   

3.     การเลีย้งคน 5,000 คน  9:10-17  (เปรียบเทยีบ  มธ. 14:13-21; มก. 6:30-44; ยน. 6:1-
13) 

น่ีเป็นการอศัจรรยเ์ดียวท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีบนัทึก  มนัส าคญัเพราะวา่มนัเป็นจุดสูงสุดของการอศัจรรย์
ต่างเของพระองคท่ี์รับรองตวับุคคลของพระองคใ์นฐานะเป็นพระเจา้  (เปรียบเทียบ สดด. 146:7).[546] บาง
ทีมนัเป็นการส าแดงท่ีมีพลงัมากท่ีสุดแห่งความเป็นพระเจา้ของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค ์  

“จากการท่ีถูกตีกรอบโดยความสับสนของเฮโรดและการยืนยนัท่ีมัน่ใจของเปโตร การบนัทึก
เก่ียวกบัการเล้ียงก็ถูกตั้งใจโดยลูกาท่ีจะท าการส่งเสริมท่ีพิเศษต่อความเขา้ใจถ่องแทข้องพวกสาวก
สู่อตัลกัษณ์ของพระเยซู” [547] 

พระเยซูท าการอศัจรรยน้ี์เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเป็นหลกั แมว้า่เน่ืองจากความเมตตาสงสารท่ีมีต่อผูค้น
อีกดว้ย  ลูกาไม่ไดบ้นัทึกถึงการตอบสนองของฝูงชนท่ีมีต่อมนั  การบนัทึกของท่านเปรียบเทียบความไม่
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เพียงพอของพวกสาวกกบัความสามารถของพระเยซูท่ีจะช่วยเหลือฝูงชน[548] ความเมตตาสงสารของ    
พระเยซูท่ีมีต่อผูค้นตรงกนัขา้มกบัความไม่ห่วงใยของพวกสาวกอีกดว้ย 

9:10           ขอ้เปล่ียนผา่นน้ีแสดงถึงการส้ินสุดของภารกิจท่ีพิเศษของสาวกสิบสองคน (ขอ้ 1-6)  ตอนน้ีลูกา
เรียกพวกเขาว่า “อคัรทูต” (มิชชันนารี) อีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 6:13) บางทีในการ
คาดหวงัถึงพนัธกิจของพวกเขาในกิจการของอคัรทูตในฐานะตวัแทนท่ีมีสิทธิอ านาจของ
พระเยซู  พวกเขารายงานต่อพระเยซูในฐานะสิทธิอ านาจของพวกเขา  (เปรียบเทียบ  กจ. 
14:26-28) 

“จะเป็นอะไรท่ีวิเศษมากถา้คริสตจกัรกลบัไปสู่วิธีแบบอคัรทูตน้ี  ถา้มนัจะกล่าว
วา่: เราจะไม่เผยแพร่การรายงานใดเถึงส่ิงท่ีเราก าลงัท าอยู ่การรายงานทั้งหมด
ควรถูกมอบแด่พระเยซูและไม่ใช่แก่โลก”[549] 

จากนั้นพระเยซูพาพวกเขาไปตามล าพงัยงัเขตของ “เบธไซดา” จูเลียสเพื่อการพกั (มก.   
6:31) และเพื่อการแนะน าเพิ่มเติม  เมืองน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัชายฝ่ังทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบกาลิลีคือแค่ทางทิศตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดน   

“ในฐานะเป็นวิทยากรอนัเป็นท่ีนิยม วานซ์ ฮาฟเนอร์เคยกล่าวว่า ‘ถา้เราไม่แยก
ออกมาและพกัผอ่น เราจะแยกจากกนั’”[550] 

9:11           ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีเขียนวา่พระเยซูตอ้นรับฝงูชนท่ีมาหาพระองค ์ โดยการท า
อยา่งนั้น ท่านก็พรรณนาวา่พระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดท่ีพร้อมเสมอผูพ้ร้อมและเต็มใจ 
ท่ีจะช่วยบรรดาผูท่ี้มาหาพระองค ์(เปรียบเทียบ  ฮบ. 13:8) 

9:12-13      อย่างไม่สงสัยแลว้พระเยซูใช้การแนะน าน้ีในฐานะเป็นกลไกทางการสอนเพื่อจะเผชิญหน้า
สาวกสิบสองคนดว้ยความไม่เพียงพอของแหล่งของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะหันไปหา
พระองค์ส าหรับการช่วยเหลือ  (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 4:42-44) พวกเขาไดส้อบตกการ
ทดสอบน้ีและคิดถึงการซ้ืออาหาร  ผูค้นท่ีไม่ใช่คนทอ้งถ่ินตอ้งการท่ีพกัส าหรับกลางคืนซ่ึง
เป็นรายละเอียดท่ีลูกาเท่านั้นบนัทึก     

9:14-17      การบนัทึกของลูกาท่ีน่ีก็ไม่แตกต่างอยา่งส าคญัจากคนอ่ืนเ  การอศัจรรยน้ี์แสดงให้เห็นวา่เม่ือผู ้
เช่ือกลายมาเป็นหุ้นส่วนกับพระเยซูในการปฏิบัติการภารกิจของพระองค์ พระองค์ก็
สามารถท าให้พวกเขาสามารถท่ีจะเตรียมพระพรท่ีใหญ่ข้ึนเพื่อคนอ่ืนเไดม้ากกวา่ท่ีพวก
เขาสามารถท าด้วยพวกเขาเอง   และพระองค์เอาใจใส่พวกผูรั้บใช้ของพระองค์อย่างดี 
สาวกแต่ละคนไดรั้บตะกร้าแห่งเศษอาหาร “ท่ีเหลือ”  การขาดหายไปของการอา้งอิงถึง 
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การตอบสนองของฝูงชนในการบนัทึกของพระกิตติคุณสัมพนัธ์จดจ่อความสนใจไปท่ี
ผลลพัธ์ต่างเของการอศัจรรยน้ี์  มนัตอ้งน าอีกค าถามหน่ึงออกมา พระเยซูทรงเป็นใคร?      

“ในแนวทางท่ีโดดเด่น การเล้ียงนั้นเป็นตวัอย่างประกอบในเชิงอุปมาของวิธีท่ีซ่ึงบรรดาผูท่ี้รับใช้
พระองคจ์ะตอ้งเขา้ถึงความจ าเป็นของมนุษยชาติ  หนา้ท่ีของพวกเขาคือท่ีจะมอบทุกส่ิงท่ีพวกเขามี
แด่พระองค ์และจากนั้นก็เช่ือฟังพระองคไ์ม่วา่ความสุขมุและปัญญาทางโลกจะสงสัยวิธีนั้นอยา่งไร
ก็ตาม” [551] 

4.     การกล่าวยอมรับแห่งความเช่ือของเปโตร  9:18-27   

ลูกาเท่านั้นบนัทึกการกล่าวยอมรับถึงความเช่ือของเปโตรหลงัจากการเล้ียงคน 5,000 ของพระเยซูทนัที  การ
เรียบเรียงเน้ือหาน้ีเนน้ถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู  เฮโรด (9:9) และคน 5,000 คน (9:101-7) สงสัยอตัลกัษณ์
ของพระเยซูอยา่งชดัเจนและโดยปริยายตามล าดบั  ลกัษณะส าคญัทางอตัลกัษณ์ก็โดดเด่นอยา่งมากในลูกา
เพราะวา่พระเยซูเป็นส่ิงทั้งหมด         

มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัหญิงท่ีชรามากคนหน่ึงท่ีเคยนัง่ในแถวหนา้ของโบสถ์ของเธอ  เธอเช่ือวา่นกัเทศน์ทุกเคน
ควรยกย่องพระเยซูเม่ือเขาเทศนา  ดงันั้นเธอจะพูดกบัใครก็ตามท่ีก าลงัเทศนาระหวา่งค าเทศนาของเขา  ณ 
การเร่ิมตน้ของเน้ือหาของเขา เธอจะตะโกนวา่ “จงท าให้พระองค์สูงข้ึน” หมายถึง “จงยกพระเยซู!”  ถา้เขา
ลม้เหลวท่ีจะท าอยา่งนั้น เธอจะร้องออกมาอีกวา่ “จงท าให้พระองค์สูงข้ึน!”  ถา้นกัเทศน์นั้นไม่ไดมี้อะไร
มากท่ีจะกล่าวเก่ียวกบัพระเยซู   เขาก็อยูใ่นช่วงเวลาอนัยาวนานและยากล าบากจากพี่สาวคนน้ี  เพราะวา่เธอ
จะร้องออกมาต่อไปวา่ “จงท าให้พระองค์สูงข้ึน!”  นัน่เป็นค าแนะน าท่ีดีส าหรับนกัเทศน์คนใดก็ตาม  เรา
ตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่เราท าใหพ้ระองคเ์ป็นส่ิงหลกั       

“ตอนน้ีส่วน 8:1-9:20 ไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยของมนั ในท่ีสุดแล้วตอนน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีมี  การ
ตอบสนองของมนุษยท่ี์สอดคลอ้งกบัการน าเสนอท่ีพระเจา้ไดท้  าเก่ียวกบัทูตของพระองค์ล่วงหน้า
ในข่าวประเสริฐระยะแรกเ  (1:4-2:52)  ส่ิงน้ีจะเป็นเวทีท่ีลูกาจะสร้างส่วนท่ีเหลือของการบรรยาย
ของท่านบนมนัพร้อมกบัจุดจดจ่อใหม่ของมนัจากประเด็นน้ีในเร่ืองการทนทุกข์ท่ีก าลงัมาถึงใน
เยรูซาเล็ม”[552] 

การบนัทึกของลูกามีสามส่วน: ค าถามของพระเยซูและค าตอบของเปโตร  การท านายของพระเยซูถึงการ 
ทนทุกขข์องพระองค ์และการอธิบายของพระเยซูถึงความหมายโดยนยัส าหรับพวกสาวก   

ค าถามของพระเยซูและค าตอบของเปโตร  9:18-20 (เปรียบเทยีบ  มธ. 16:13-16; มก. 8:27-29) 
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ลูกาละเวน้หลายเหตุการณ์ท่ีน่ีท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเรวมไว ้(มธ. 14:22-16:12; มก. 6:45-8:26; ยน. 
6:16-66)  โดยการท าอยา่งนั้น ท่านก็เช่ือมโยงค าถามโดยเฮโรดและฝงูชนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซูกบั
ค าตอบของเปโตรต่อค าถามนั้น  การเลือกเน้ือหาน้ีช่วยให้ผูอ่้านเห็นวา่ค าถามเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของ   พระ
เยซูส าคญัต่อลูกาอยา่งมาก  มนัควรจะส าคญัต่อผูป้ระกาศข่าวประเสริฐทุกเคน   

9:18-19      ขอ้เท็จจริงท่ีวา่เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนใกลซี้ซารียา ฟีลิปปี (มธ. 16:13; มก. 8:27) ไม่ส าคญัต่อลูกา  
ท่านอาจมองมนัว่าเป็นรายละเอียดท่ีไขวเ้ขวแมว้่าเหตุการณ์นั้นปรากฎในเขตแดนของ
ต่างชาติ   

อยา่งไรก็ตาม ลูกาเท่านั้นอา้งอิงวา่พระเยซู “ก าลงัอธิษฐาน”  ลูกาอาจไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อจะ
ผกูเหตุการณ์น้ีกบัการเล้ียงคน 5,000 คนเม่ือพระเยซูอธิษฐานเช่นกนั (ขอ้ 16)  ดงันั้นท่าน
น าเสนอการเล้ียงและการเปิดเผยต่อเปโตรวา่เกิดข้ึนในการตอบต่อการอธิษฐาน  การพึ่งพา
ท่ีเป็นแบบอย่างของพระเยซูท่ีพระบิดาของพระองค์เป็นหน่ึงในการเน้นท่ีเฉพาะของลูกา  
(เปรียบเทียบ 3:21; 6:12; 11:1; และขอ้อ่ืนเ)  ท่านแสดงวา่พระเยซูอธิษฐานก่อนเหตุการณ์
ท่ีส าคญัมากมายในพนัธกิจของพระองค์  เป็นท่ีชัดเจนว่าพระองค์ก าลังอธิษฐานเป็น
ส่วนตวัแมว้า่พวกสาวกอยูก่บัพระองค ์(เปรียบเทียบ 11:1) 

พระเยซูจดจ่อความสนใจไปท่ีประเด็นท่ีส าคญัแห่งอตัลกัษณ์ของพระองคก์บัค าถามของ
พระองค ์ พระองคต์อ้งการให้พวกสาวกบอกพระองคว์า่ใครท่ี “ฝูงชน” (ค ากรีก อ๊อกลอย
ฝูงชนท่ีไม่อุทิศตน) เช่ือว่าพระองค์ทรงเป็น ท่านหมายถึงบทบาทอะไรท่ีผูค้นเช่ือว่า
พระองคไ์ดบ้รรลุ  พวกสาวกตอบสนองดว้ยมุมมองต่างเท่ีลูกาเปิดเผย  (เปรียบเทียบ  ขอ้ 
7-8) 

9:20           จากการกล่าวเพื่อสาวกคนอ่ืนเ เปโตรก็ตอบว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ (“พระคริสต์”)    
ผูซ่ึ้ง “พระเจา้” ไดส่้งมา (สดด. 2:2; ดนล. 9:26; เปรียบเทียบ อสย. 9:6-7; 11:1-16)  ในการ
กล่าวส่ิงน้ี เปโตรก็ปฏิเสธความคิดเห็นท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นแค่ผูเ้ผยพระวจนะ แมก้ระทัง่
หน่ึงในผูเ้ผยพระวจนะท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด  ส่วนหลงัน้ีคือการท่ีชาวมุสลิมมองพระเยซูอยา่งไร
ในทุกวนัน้ี  อย่างไรก็ตาม เปโตรเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีถูกสัญญาไวใ้น
พนัธสัญญาเดิม     

มนัไม่ยากท่ีจะรู้ส่ิงท่ีแนวคิดของเปโตรเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์เป็นเม่ือท่านท าการกล่าว
ยอมรับแห่งความเช่ือน้ี  เม่ือนอ้งชายของเปโตรเช้ือเชิญท่านท่ีจะมาและดูพระเยซูในตอน
แรก อนัดรูวอ์า้งอิงถึงพระเยซูวา่เป็นพระเมสสิยาห์  (ยน. 1:41)  อยา่งไรก็ตาม คนยิวส่วน



ใหญ่แห่งสมยัของเปโตรเช่ือว่าพระเมสสิยาห์จะเป็นพงศ์พนัธ์ของดาวิดผูจ้ะโค่นลม้พวก
โรมนัและสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ในโลก  พวกเขาไม่ไดม้องพระองคว์า่เป็นพระเจา้     

มทัธิวบนัทึกการกล่าวยอมรับเต็มท่ีของเปโตรซ่ึงรวมถึง “พระบุตรของพระเจ้าผูท้รง    
พระชนมอ์ยู”่ (มธ. 16:16)  น่ีเป็นขอ้ความท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความเป็นพระเจา้ของพระเยซู  
ท าไมลูกาไม่ไดร้วมวลีนั้นไว ้เน่ืองจากว่ามนัคงไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีเปโตรหมายถึง?  บางที
ท่านไม่เห็นว่านั่นจ าเป็น เน่ืองจากว่าช่ือเรียก “พระคริสต์” มีความหมายเหมือนกันกับ   
พระเสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจ้าท่ามกลางพวกต่างชาติผู ้ซ่ึงลูกา (และมาระโก) เขียนถึง 
(เปรียบเทียบ 1 ยน. 5:1)   ดงันั้นลูกาดูเหมือนจะไดทึ้กทกัเอาวา่ผูอ่้านของท่านจะเขา้ใจการ
กล่าวยอมรับของเปโตรถึงพระเยซูในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ เป็นการกล่าวยอมรับถึง
ความเป็นพระเจา้ของพระองค ์  

ค าท านายของพระเยซูถึงการทนทุกข์ของพระองค์  9:21-22 (เปรียบเทียบ มธ. 16:17-23; มก. 8:30-33) 

ลูกาละเวน้การท านายของพระเยซูถึงคริสตจกัร (มธ. 16:17-19) การวา่กล่าวพระเยซูของเปโตร (มธ. 16:22; 
มก. 8:32) และการวา่กล่าวเปโตรของพระเยซู (มธ. 16:23; มก. 8:33)  การละเวน้เหล่าน้ีท าให้ท่านสามารถ  
ท่ีจะจดจ่อท่ีค าท านายของพระเยซูถึงการทนทุกข์ของพระองค์และการทรงเรียกของพระองค์ท่ีมีต่อพวก
สาวกท่ีจะรับกางเขนของพวกเขาและตามพระองค ์ ชะตาของพระเยซูเป็นหลกัในส่วนน้ี   

เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูกระตุน้ให้พวกสาวกท่ีจะไม่เผยแพร่อตัลกัษณ์แทข้องพระองค ์ เพราะวา่ส่ิงน้ีคงได้
ส่งผลต่อความกดดนัท่ีไม่จ  าเป็นจากฝูงชนชาวยิว  พระองค์จะป่าวประกาศความเป็นพระเมสสิยาห์ของ
พระองคต่์อสาธารณะ ณ เวลาท่ีเหมาะสมกล่าวคือ ในการเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต  ถดัไปพระเยซูให้การท านาย
ท่ีชดัเจนแรกของพระองคถึ์งการทนทุกข์ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 2:35; 5:35)  ในแง่ของส่ิงท่ีพระเยซู
จ าเป็นตอ้งสอนพวกสาวก พวกเขาก็จ  าเป็นท่ีจะไดย้ินวา่การปฏิเสธ ความตายและการเป็นข้ึนจากตายรออยู่
ขา้งหน้าส าหรับพระองค์  ทุกเคร้ังท่ีพระเยซูบอกพวกสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะส้ินพระชนม ์
พระองค์ก็บอกพวกเขาอีกวา่พระองคจ์ะถูกท าให้เป็นข้ึนอีก  พระองคเ์พิ่มความหวงัแก่การป่าวประกาศถึง
การส้ินของพระองคแ์ต่ละคร้ัง  กระนั้นพวกสาวกก็ลม้เหลวอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระองคห์มายถึง     

การใช้ช่ือเรียกพระเจา้ของพระเยซู “บุตรมนุษย”์ (ขอ้ 22) สนบัสนุนขอ้เท็จจริงท่ีว่าเปโตรตระหนกัถึง   
ความเป็นพระเจา้ของพระเยซู  เป็นส่ิงเหมาะสมท่ีจะใช้ช่ือเรียกน้ีเม่ือกล่าวถึงการถูกปฏิเสธของพระองค ์
เน่ืองจากพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายถึงการปกครองท่ีมีสง่าราศีของบุตรมนุษย ์ (ดนล. 7:13-14)  พวกสาวกได้
เห็น  พระเยซูท าให้สองคนเป็นข้ึนจากตายคือบุตรชายของหญิงม่ายและบุตรสาวของไยรัส   ความลม้เหลว
ของพวกเขาท่ีจะเขา้ใจว่าพระเยซูจะส้ินพระชนม์และเป็นข้ึนจากตายก็ไม่ใช่เน่ืองจากความเป็นไปไม่ได้



แทจ้ริงของมนัแต่เน่ืองจากความไม่น่าจะเป็นไปไดข้องมนั (จากจุดยืนของพวกเขา) เน่ืองจากวา่พระเยซูทรง
เป็น “บุตรมนุษย”์  

ความหมายโดยนัยส าหรับพวกสาวก  9:23-27 (เปรียบเทียบ  มธ. 16:24-28; มก. 8:34-9:1) 

พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงผลลพัธ์ต่างเส าหรับพวกสาวกผูเ้ลือกท่ีจะติดตามพระองคอ์ยา่งสัตย์
ซ่ือในแง่ของการถูกปฏิเสธของพระองค ์  

9:23           “ทุกคน” ตอ้งเป็นพวกสาวกเม่ือพิจารณาถึงบริบท (ขอ้ 18)  “ติดตาม” พระเยซูหมายถึงการกลาย
มาเป็นสาวกของพระองค ์ การปฏิเสธตนเองเป็นพื้นฐานมากกวา่การปฏิเสธส่ิงต่างเ    มนั
เก่ียวข้องกับการละทิ้งความทะเยอทะยานและความปรารถนาส่วนตวัของบุคคลหน่ึง
เพื่อท่ีจะบรรลุน ้ าพระทยัของพระเจ้า  มนัหมายถึงการด าเนินชีวิตเพื่อเห็นแก่พระองค์
มากกว่าตัวเราเอง อาชญากรท่ีไปสู่การถูกตรึงตามปกติแล้วก็แบกท่อนไม้ (ค  ากรีก 
พาทิบูลัม) แห่งกางเขนของพวกเขาเอง [553] ดงันั้นการแบก “กางเขน” ของบุคคลหน่ึงเอง
บ่งช้ีถึงการแบกการต าหนิและภาระท่ีเช่ือมโยงกบัแนวทางท่ีเลือกแห่งชีวิตของบุคคลหน่ึง    
ท่ีจะท าส่ิงน้ี “ทุกวนั” (ค ากรีก อาราโท  กาลอดีต) หมายถึงการทนต่อส่ิงเหล่าน้ีในฐานะ
สาวกของพระเยซูวนัแล้ววนัเล่าซ่ึงไม่มีโอกาสไดรั้บการปลดปล่อยในชีวิตน้ี    พระเยซู
หมายถึงว่าพวกสาวกของพระองค์จ  าต้องแบกภาระท่ีเฉพาะท่ีผู ้ไม่ได้เป็นสาวกไม่
จ  าเป็นตอ้งแบก   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มนัคือ ผลลัพธ์ต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการเลือกท่ีจะติดตามพระเยซูอย่าง
สุดใจท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี  พวกสาวกของพระเยซูต้องติดตามพระองค์ “ทุกวนั” (ค ากรีก       
อะโคลูเธอิโท กาลปัจจุบนั) เร่ือยไป และแบกผลลัพธ์ต่างเของการเลือกของพวกเขา      
ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการสูญเสีย (ขอ้ 24-25) และความอบัอาย (ขอ้ 26) ส าหรับพวกเขา  
ความหมายโดยนยัก็คือวา่เราตอ้งท าส่ิงน้ีดว้ยความเป็นไปไดแ้ทจ้ริงของการสละชีวิตของ
เราอยา่งชดัเจน (เปรียบเทียบ ปฐก. 22:6) 

“เอาล่ะ ‘ท่ีจะติดตามพระองค์’ ไม่ใช่แค่แนวทางของยิวเก่ียวกบัการกล่าวถึงการ
เป็นสาวกของอาจารย์ แต่เป็นการท้าทายต่อการท่ีจะให้การมีอยู่ทั้ งหมดของ  
บุคคลหน่ึงถูกก าหนดโดยและเป็นตามรูปแบบของพระเมสสิยาห์ท่ีถูกตรึงอีก
ดว้ย”  [554] 

9:24-26      ขอ้เหล่าน้ีขยายแนวคิดของการสูญเสียและความอบัอายท่ีบ่งบอกไวใ้นตวัอยา่งประกอบของการ
แบกกางเขนของบุคคลหน่ึง (ขอ้ 23)  ความตรงขา้มคือแรกสุดการสละส่ิงท่ีโลกสามารถ

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn553
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn554


จดัเตรียมใหเ้พื่อจะไดรั้บส่ิงท่ีพระเจา้สามารถจดัเตรียมให้  มนัเก่ียวขอ้งกบัการไปโดยไม่มี 
-ตอนน้ี- ดว้ยความเช่ือท่ีว่าพระเจา้จะให้รางวลัอย่างอุดมสมบูรณ์ต่อการเสียสละใดเ  ท่ี
สาวกท าเพื่อจะติดตามพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อ  นอกจากนั้น มนัเก่ียวขอ้งกบั การสละตนเอง 
(ความทะเยอทะยาน สง่าราศี  เกียรติทางโลกของบุคคลหน่ึง) ตอนน้ีเพื่อท่ีจะไดรั้บบางส่ิง
เพื่อตนเอง ไม่ว่าตอนน้ีหรือภายหลัง  ความตรงข้ามท่ีสองคือระหว่าง สง่าราศี (คือ  
ช่ือเสียงดี) ในตอนน้ีในสายตาของโลกกบัสง่าราศีในอนาคตในสายพระเนตรของพระเจา้  
พระเยซู “ยกยอ่ง” สง่าราศีท่ีมีไวใ้นอนาคตโดยการเช่ือมโยงมนักบั “สง่าราศีของพระบิดา
และพวกทูตสวรรคบ์ริสุทธ์ิ” 

“มนัคงไม่นานก่อนหน้าน้ีท่ีพวกสาวกได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการบอกคน 
ทั้งชาติเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์และแผนการเก่ียวกบัอาณาจกัรของพระองค์  อย่าง
ไม่สงสัยแล้วหลายคนคิดว่าพวกสาวกก าลงัทิ้งชีวิตของพวกเขาไป  พวกเขาได้
สละแหล่งแห่งรายไดข้องพวกเขาและอยูใ่นอนัตราย เพราะวา่พวกเขาเก่ียวขอ้งกบั 
พระเยซู พระเยซูท าให้พวกสาวกของพระองค์แน่ใจว่าพวกเขาก าลังท าส่ิงท่ี 
ถูกตอ้ง  พวกเขาไดเ้ลือกค่านิยมท่ีเหมาะสม...” [555] 

“ส่ิงท่ีไดรั้บในพระคริสตน์ั้นมีมากกวา่ทุกส่ิงท่ีสูญเสียไปเพื่อพระคริสต”์ [556] 

9:27           ในแง่ของเหตุการณ์ท่ีตามมาคือ การทรงจ าแลงพระกาย “บางคน” ในขอ้น้ีดูเหมือนจะอา้งอิงถึง
สาวกบางคน กล่าวคือ เปโตร ยอห์นและยากอบ (เปรียบเทียบ ขอ้  28)  การทรงจ าแลง 
พระกายเป็นการแสดงก่อนถึง “แผ่นดินของพระเจา้” ท่ีซ่ึงสาวกสามคนเห็นพระเยซูใน
สภาพท่ีมีสง่าราศีท่ีจะเป็นของพระองคใ์นแผน่ดินของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:16-
18)  การอา้งอิงของพระเยซูถึง “การพบความตาย” ท่ีน่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีพระองคเ์พิ่งไดบ้่ง
บอกเก่ียวกบัพวกสาวกท่ีเป็นไปวา่จะตอ้งตายเพื่อค าพยานของพวกเขา (ขอ้ 23-25)  “แต่” 
ท่ีเป็นบทน าบ่งบอกว่าสาวกหลายคนจะตายก่อนท่ีพวกเขาได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า   
พระเยซูก าลงัคาดหวงัถึงการถูกปฏิเสธของพระองค ์(ขอ้ 22) และการเล่ือนไปท่ีตามมา 
(หรือความล่าชา้) แห่งแผน่ดินของพระเมสสิยาห์    

มุมมองอ่ืนเเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงโดย “บางคน...จะ...เห็นแผ่นดินของพระเจา้
รวมถึงหน่ึง การเป็นขึ้นจากตาย ของพระองค์  อย่างไรก็ตาม สาวกส่วนใหญ่ท่ีปรากฎ
ตวับางทีไดเ้ห็นพระเยซูหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองคแ์ละเหตุการณ์นั้นไม่ได้
ริเร่ิมแผ่นดินของพระเมสสิยาห์  ประการท่ีสอง มุมมองอ่ืนเเช่ือว่าพระเยซูอ้างอิงถึง 
วันเพ็นเทคอสต์   กระนั้นสาวกส่วนใหญ่ท่ีปรากฏไดเ้ห็นวนัเพ็นเทคอสต์และวนัเพ็นเท-
คอสต์ไม่ได้เร่ิมตน้แผ่นดินของพระเจ้า  มุมมองท่ีสามก็คือว่าพระเยซูหมายถึง การถูก
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ท าลายของเยรูซาเลม็ แต่เหตุการณ์นั้นไม่ไดริ้เร่ิมแผน่ดินของพระเจา้เช่นกนั  มุมมองท่ีส่ีก็
คือว่าพระเยซูหมายถึงว่าพวกสาวกจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะเห็น การเร่ิมต้น แห่งแผ่นดินของ 
พระเจา้  กระนั้นแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ไม่ไดเ้ร่ิมตน้ภายในช่วงเวลาของสาวกคนใดก็
ตามของสาวกเหล่านั้น      

อีกมุมมอง (ท่ีห้า) หน่ึงก็คือวา่ “บางคน” เป็นผูค้นท่ีปรากฏตวัผูเ้ช่ือในพระเยซู และส่วนท่ี
เหลือผูจ้ะไม่เห็นแผน่ดินของพระเจา้คือผูไ้ม่เช่ือ  ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือวา่ผูไ้ม่เช่ือไม่
อยูใ่นบริบท และแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ไม่ไดเ้ร่ิมตน้ระหวา่งช่วงเวลาของสาวกคนใดก็
ตามของสาวกเหล่านั้น  ผูค้นท่ีถือมุมมองเหล่าน้ีจะตอ้งนิยามแผ่นดินของพระเมสสิยาห์
ใหม่เพื่อจะรวมถึงการปกครองในปัจจุบนัของพระเจา้เหนือผูค้นของพระองคเ์อง  มุมมอง
น้ีเก่ียวกับแผ่นดินของพระเจ้า (อย่างเช่นในปัจจุบันน้ี) แตกต่างจากค าพยากรณ์ของ      
พนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัมนัในฐานะเป็นการปกครองในโลกของพระเมสสิยาห์     

5.     การทรงจ าแลงพระกาย  9:28-36  (เปรียบเทยีบ  มธ. 17:1-8; มก. 9:2-8) 

เหตุการณ์น้ีเป็นจุดสูงสุดของลกัษณะส าคญัแห่ง “อตัลกัษณ์ของพระเยซู” ในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งหมด   
พระกิตติคุณของยอห์นไม่รวมมนัไว ้ ท่ีน่ีสาวกสามคนไดเ้ห็นและไดย้ินใครท่ีพระเยซูทรงเป็นอยา่งแทจ้ริง  
การเน้นท่ีเฉพาะของลูกาคือการทนทุกข์ของพระเยซูท่ีใกลเ้ขา้มา  ส่ิงน้ีผา่นมาทางการบรรยายของท่านถึง
การสนทนาของพระเยซูกบัโมเสสและเอลียาห์ (ขอ้ 30-31) และการตีความของท่านถึงส่ิงท่ีเสียงจากสวรรค์
กล่าว (ขอ้ 35)  ฉากทั้งหมดท าให้ระลึกถึงการปรากฏของพระเจา้ต่อโมเสสบนภูเขาซีนาย  (อพย. 24) และ
มนัคาดหวงัถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสต์  มีการเกิดข้ึนอีกของหัวขอ้ทั้งสามเก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ของพระเยซู  (ขอ้ 20) การทนทุกขข์องพระองค ์(ขอ้ 22) และพระสิริ (ขอ้ 26) จากส่วนท่ีมาก่อน แต่ในล าดบั
ท่ีกลบักนั (ขอ้ 29, 30, 35)  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประเด็นหลกัท่ีผูอ่้านควรระบุวา่ส าคญัในการบรรยายของ    ลูกา  
ส าหรับพวกสาวกวงใน การทรงจ าแลงพระกายแสดงให้เห็นก่อนถึงสภาพท่ีมีสง่าราศีในอนาคตของ       
พระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งตอนน้ีพวกเขาไดก้ล่าวยอมรับวา่เป็นพระเจา้   

“การบรรยายเก่ียวกับการทรงจ าแลงพระกายยืนยนัถึงความส าคัญของการฟังพระเยซูขณะท่ี
พระองค์จดัตั้งชะตาท่ีทนทุกข์เพื่อพระองค์เองและบรรดาผูติ้ตตามของพระองค์ แต่มนัยืนยนัถึง  
การคาดหวงัของพระองคถึ์งผลลพัธ์ท่ีมีสง่าราศีแห่งการเดินทางบนถนนท่ีล าบากน้ีอีกดว้ย” [557] 

9:28           มทัธิวและมาระโกกล่าววา่การทรงจ าแลงพระกายไดเ้กิดข้ึน “หลงัจากหกวนั” (มธ.  17:1; มก. 
9:2) แต่ลูกาเขียนว่า “ประมาณแปดวนั”  การอา้งอิงของลูกาก็แม่นย  าน้อยกว่าและอาจ
สะทอ้นถึงแนวทางแบบกรีกของการอา้งอิงถึงสัปดาห์  อีกคร้ังหน่ึง ลูกากลบัล าดบัท่ีปกติ
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ของอตัรทูตหลักสามคนบางทีเพื่อจะเช่ือมโยง “เปโตร” กับ “ยอห์น” ซ่ึงเป็นผูน้ าของ
คริสตจกัรแบบอคัรทูตในปาเลสไตน์ (เปรียบเทียบ 8:51) 

ท่านใช้ค  าน าหน้าเฉพาะกบั “ภูเขา” บ่งบอกถึงภูเขาท่ีเจาะจง แต่ลูกาไม่ไดร้ะบุมนั บางที
ภูเขาแห่งการทรงจ าแลงพระกายเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดีเม่ือท่านเขียนจนท่านไม่จ  าเป็นท่ีจะ
ระบุมนั แต่แค่อา้งอิงถึงมนัวา่เป็นภูเขาท่ีซ่ึงเหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึน  อีกแนวคิดหน่ึงก็คือว่า
ท่านอา้งอิงถึงภูเขาในแนวทางน้ีเพื่อท่ีจะระบุมนัในแนวทางท่ีเป็นสัญลกัณ์ท่ีพิเศษบางอยา่ง
อย่างท่ีคลา้ยกบัภูเขาซีนายหรือภูเขามะกอกเทศ   (เปรียบเทียบ ภูเขาโอลิมปัส).[558] การ
ลดความส าคญัของภูเขามีผลกระทบต่อการยกยอ่งพระเยซู   

ในแง่ของการเคล่ือนท่ีทางภูมิศาสตร์ของพระเยซูกบัพวกสาวกของพระองค ์มนัดูเหมือน
ต่อขา้พเจา้ว่าภูเขานั้นบางทีเป็นภูเขาเฮอร์โมนซ่ึงอยู่ทางเหนือของซีซารียา ฟีลิปปี ความ
เป็นไปไดอ่ื้นเคือ ภูเขาทาโบร์ ภูเขาอาร์เบล และภูเขามีรอน[559] ภูเขาทาโบร์เป็นสถาน
ท่ีตั้งทางธรรมเนียม แต่มนัก็ไกลเกินไปจากซีซารียา ฟีลิปปีและดูเหมือนจะไดถู้กครอบง า 
ณ เวลาน้ี[560] 

อีกคร้ังหน่ึงลูกาอา้งอิงถึงพระเยซูท่ี “อธิษฐาน”  ความหมายโดยนยัก็คือวา่การทรงจ าแลง
พระกายเป็นค าตอบต่อการอธิษฐานของพระองค ์ บ่อยคร้ังแลว้ในสมยัพนัธสัญญาเดิม การ
เปิดเผยตามหลงัการอธิษฐาน  (เช่น ดนล. 9; และขอ้อ่ืนเ; เปรียบเทียบ กจ. 22:6; 26:13) 
แมว้า่การเปิดเผยน้ีมายงัพวกสาวกไม่ใช่ยงัพระเยซู   

“การทรงจ าแลงพระกายไม่ไดจ้ดัตั้งความเป็นพระเจา้ของพระคริต์ แต่ความเป็น
มนุษยข์องพระคริสต์  การทรงจ าแลงพระกายเป็นเป้าหมายของมนุษยชาติ  เม่ือ
คุณเห็นพระเยซูคริสตเ์จา้ทรงจ าแลงพระกายบนภูเขานั้น คุณก็ก าลงัเห็นส่ิงท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึนในวนันั้นอยา่งแทจ้ริงเม่ือเราถูกเปล่ียน  คนตายจะถูกท าให้เป็นข้ึน และ
บรรดาผูท่ี้มีชีวติอยูก่็จะถูก เปล่ียน นัน่คือ พวกเขาควรประสบกบัการเปล่ียนแปลง
รูปร่าง จากนั้นพวกเขาทั้ งหมดจะถูกเปล่ียนและน าไปยงัพระพกัตร์พระเจ้า”      
[561] 

9:29           ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูประสบกบัการเปล่ียน “ในขณะท่ีอธิษฐาน” ก็บ่งบอกอีกถึงผลกระทบ
ส่วนตวัท่ีการอธิษฐานสามารถมีในผูค้นได้  มนัเปล่ียนพวกเขาอย่างท่ีแน่นอนว่ามนัได้
เปล่ียนพระองค ์ ลูกาหลีกเล่ียงค าศพัท ์“จ าแลงพระกาย” ท่ีมทัธิวและมาระโกใชบ้างทีเพื่อ
จะหลีกเล่ียงการให้แนวคิดน้ีแก่ผูอ่้านชาวกรีกของท่านผูคุ้น้เคยกบัเร่ืองราวต่างเเก่ียวกบั
พระทั้งหลายท่ีปรากฏแก่มนุษย ์ พระเยซูทรงเป็นมากกวา่พระของกรีก  ตรงกนัขา้ม ลูกา
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บรรยายถึงการเปล่ียนในพระเยซูท่ีบ่งบอกถึง การเปล่ียนแปลงรูปร่าง  ไปสู่สภาพท่ีบริสุทธ์ิ       
(เปรียบเทียบ  อพย. 34:29-35; 2 คร. 3:7, 13) นิมิตนั้นก็เก่ียวกบัผูช้อบธรรมผูไ้ดม้าทางการ
ทนทุกข ์(ดนล. 3:12-25; เปรียบเทียบ วว. 3:5).[562] เป็นท่ีชดัเจนวา่สาวกสามคนไดเ้ห็น
พระเยซูอยา่งท่ีพระองค์จะปรากฎในสภาพท่ีมีสง่าราศีของพระองค ์ณ การเสด็จมาคร้ังท่ี
สองของพระองค ์  

“ในพนัธสัญญาเดิมและธรรมเนียมของยิว โฉมหนา้ของบุคคลหน่ึงเป็นกระจกเงา
ของใจของบุคคลหน่ึงและการส าแดงออกถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลหน่ึงกับ  
พระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 34:29-30; 1 ซมอ. 1:9-18; สดด. 34:5-6; ดนล. 10:6; 
กจ. 6:15; …)  ตลอดลูกา-กิจการของอคัรทูต เส้ือผา้เป็นตวัแสดงถึงสถานะ เส้ือผา้
ท่ีแวววาวแสดงถึงสง่าราศีของสวรรค ์ (เปรียบเทียบ 24:4; กจ. 1:10)  ดงันั้น
ประเด็นของลูกาไม่ใช่ท่ีวา่พระเยซูประสบกบัการปรับเปล่ียนภายในของบางส่ิงท่ี
น าไปสู่การปรากฎท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงของพระองค์ แต่ท่ีว่าชีวิตภายในของ
พระองคไ์ดถู้กท าใหโ้ปร่งใสต่อบรรดาผูท่ี้อยูก่บัพระองค”์ [563] 

“บางคนถามค าถามท่ีโง่เขลาวา่ ‘เราจะสวมใส่เส้ือผา้ในสวรรคใ์ช่ไหม?’ ขา้พเจา้
คิดวา่เราจะสวมใส่ แต่ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่เราจ าเป็นตอ้งมีเส้ือผา้เหล่านั้นเพราะวา่เรา
จะถูกสวมใส่ดว้ยพระสิริ-ความสว่างน้ีอย่างท่ีไดอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดส้วม
ใส่”[564] 

9:30           การสมาคมของพระเยซูกบั “โมเสส” และ “เอลียาห์” บางทีควรไดแ้นะน าต่อพวกสาวกถึงการ
ด าเนินต่อไปของพระเยซูเก่ียวกบัการงานแห่งการไถ่ของอพยพสู่ความสมบูรณ์แบบยุค
สุดทา้ยของมนั   “โมเสส” เป็นผูไ้ถ่ดั้งเดิมแห่งประชากรของพระเจา้ “เอลียาห์” เป็นผูเ้ผย
พระวจนะผูซ่ึ้งพระเจา้ได้ท านายว่าจะหันใจของผูค้นกลบัไปหาพระองค์เอง ในอนาคต
อยา่งท่ีท่านไดท้  าในอดีต (มลค. 4:4-6; เปรียบเทียบ ฉธบ. 18:18)  คนเหล่าน้ีเป็นแค่สอง
บุคคลในพระคมัภีร์ท่ีไดพ้บกบัพระเจา้บนภูเขาซีนาย (ภูเขาโฮเรบ; อพย. 24; 1 พกษ. 19)  
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ไม่มีใครสามารถพบศพของโมเสสได ้(ฉธบ. 34:5-6) และท่ีวา่   เอลียาห์ได้
ข้ึนไปสู่สวรรคใ์นขณะท่ียงัมีชีวิต (2 พกษ. 2:11-12, 15-18) พูดเป็นนยัถึงการเป็นข้ึนจาก
ตายและการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู 

อยา่งไรก็ตาม โมเสสและเอลียาห์ไม่ไดป้ระสบกบัการจ าแลงกายอยา่งท่ีพระเยซูไดป้ระสบ  
ลูกาบรรยายวา่พวกเขาเป็น “คน” (ค ากรีก อันเดรส) ขอ้เท็จจริงน้ีบ่งบอกถึงความเหนือกวา่
ของพระเยซูต่อคนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดสองคนในประวติัศาสตร์ฝ่ายวิญญาณของอิสราเอล  
ขา้พเจา้ตั้งการประเมินน้ีบนขอ้เท็จจริงท่ีว่าโมเสสสถาปนาการนมสัการพระยาเวห์ใน
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อิสราเอลโดยการใหธ้รรมบญัญติั และเอลียาห์สงวนการนมสัการพระยาเวห์ไวใ้นอิสราเอล
เม่ือชนชาตินั้นเกือบท่ีจะละทิ้งส่ิงนั้น  โมเสสเป็นผูม้าก่อนของพระเยซูอีกดว้ย และเอลียาห์
เป็นผูม้าก่อนของพระองคเ์ช่นกนั  [565] แมว้า่ในแง่หน่ึงนั้นยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาเป็นผูเ้ผย
พระวจนะท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด ท่านก็ไม่ไดมี้ผลกระทบถาวรต่อิสราเอลท่ีโมเสสและเอลียาห์ไดมี้   

9:31           ลูกาบรรยายโมเสสและเอลียาห์ว่าปรากฏ “ดว้ยสง่าราศี” (NASB) หรือ “ความงดงามท่ีมีสง่า
ราศี” (NIV)  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกท่านอาบในพระสิริท่ีสะทอ้นของพระเยซู   

พวกสาวกสังเกตพวกท่านพูดกบัพระเยซูเก่ียวกบั “การจากไป” (ค ากรีก เอ๊กโซดอส) ท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึน  ลูกาเท่านั้นอา้งอิงถึงหวัขอ้ของการสนทนาของพวกท่าน  การใช้ เอ๊กโซ
ดอส ช้ีไปท่ีความส าคญัท่ีใหญ่กว่าแห่งการส้ินพระชนม์ของพระเยซู  มนัมากกว่าแค่การ
จากไปจากโลกของพระองค์  มนัจะผิดจากธรรมดาอย่างท่ีการจากไปของโมเสสและ        
เอลียาห์ไดเ้ป็น  อยา่งไรก็ตาม มนัจะ “บรรลุ” การไถ่อยา่งท่ีการอพยพจากอียิปต์ไดบ้รรลุ
แต่ในระดบัโลก[566]  “การอพยพ” ของพระเยซูจะเปิดประสบการณ์ในถ่ินทุรกนัดารใหม่
ส าหรับคริสตจกัรท่ีจะเดินทางขา้มอย่างท่ีการอพยพของโมเสสได้ท าเพื่อคนอิสราเอล 
(เปรียบเทียบ  กจ. 13:24) 

ลูกาบนัทึกอีกว่า “การอพยพ” น้ีจะเกิดข้ึน “ท่ีเยรูซาเล็ม”  น่ีเป็นการอา้งอิงแรกของการ
อา้งอิงมากมายของท่านถึงเมืองนั้น  มนัเป็นสถานท่ีท่ีซ่ึงตอนน้ีพระเยซูเร่ิมตน้ท่ีจะมองว่า
เป็นเมืองแห่งจุดหมายของพระองค์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 51, 53; 13:33; 17:11; 18:31)  
“บรรลุ” (NASB) เป็น “ความส าเร็จ” (NIV, ค ากรีก เพลอรู) ซ่ึงบ่งบอกถึงความส าเร็จแห่ง
จุดหมายของพระเยซูในฐานะเป็นผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขซ่ึ์งพระคมัภีร์ไดท้  านายไว ้    

“ส่วนใหญ่ของพระกิตติคุณของลูกาตั้งแต่ท่ีน่ีไปตลอดบทท่ี 19 กล่าวถึงการเตรียม
พวกสาวกส าหรับพนัธกิจในแง่ของการจากไปของพระองค์ [ของพระเยซู]”    
[567] 

“จุดประสงค์ของการทรงจ าแลงพระกายคือท่ีจะเสริมก าลังหัวใจของพระเยซู
ขณะท่ีพระองคก์ าลงัอธิษฐานท่ียาวนานเก่ียวกบัการส้ินพระชนมท่ี์ใกลเ้ขา้มาของ
พระองค์และท่ีจะให้การเห็นแวบหน่ึงแห่งพระสิริของพระองค์ส าหรับเวลาแห่ง
ความมืดท่ีใกลเ้ขา้มาแก่สาวกท่ีเลือกสรรสามคน  ไม่มีใครในโลกเขา้ใจหวัใจของ
พระเยซูและดงันั้นโมเสสและเอลียาห์ก็ไดม้า  พวกสาวกท่ีน่าสงสารลม้เหลวอยา่ง
ส้ินเชิงท่ีจะเขา้ใจความส าคญัของมนัทั้งหมดเลย” [568] 
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9:32           ขอ้มูลน้ีก็เฉพาะต่อพระกิตติคุณท่ีสามอีกดว้ย  เป็นท่ีชดัเจนวา่ สาวกสามคน “ถูกพิชิตดว้ยการ
นอนหลบั” ไม่ว่าไดน้อนหลบัมาตลอดหรือเกือบนอนหลบัขณะท่ีพระเยซูก าลงัอธิษฐาน   
(ขอ้ 29; เปรียบเทียบ 22:45)  ดงันั้นพวกเขาก็ไม่พร้อมฝ่ายวิญญาณส าหรับส่ิงท่ีพวกเขาได้
ประสบ  บางทีการทรงจ าแลงพระกายเกิดข้ึนในตอนกลางคืน [569] ตอนนั้นถ้าพระเยซู
พบว่ามันจ าเป็นท่ีจะอธิษฐาน พวกเขาควรได้ท าตามแบบอย่างของพระองค์  การ
ตอบสนองท่ีไม่เหมาะสมของพวกเขาเกิดข้ึนในขอ้ถดัไป  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาไม่เขา้ใจ
ความส าคญัของการอภิปรายเก่ียวกบัการอพยพของพระเยซู  อย่างไรก็ตาม นิมิตต่อหน้า
พวกเขาไดท้  าใหพ้วกเขาต่ืน “อยา่งเตม็ท่ี”     

9:33           เปโตรดูเหมือนตอ้งการท่ีจะท าใหป้ระสบการณ์ท่ียิ่งใหญ่น้ียาวออกไป แต่ขอ้แนะน าของท่านไม่
เหมาะสม  โดยการน าเสนอท่ีจะสร้างเพิง “สามหลงั” เปโตรก็ท าให้พระเยซูอยู่ในระดบั
เดียวกนักบัโมเสสและเอลียาห์  แมก้ระทัง่แยก่วา่นั้น  โดยการแนะน าถึงการก่อสร้างของ
พวกเขา โดยจิตใตส้ านึก แมว้่าอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บางทีเปโตรก าลงัส่งเสริมความ
ล่าชา้ของการจากไปยงัเยรูซาเล็มของพระเยซู  โดยธรรมชาตินั้นท่านถือว่าเยรูซาเล็มเป็น
สถานท่ีท่ีจะหลีกเล่ียงซ่ึงรู้ถึงความเป็นไปไดข้องอนัตรายท่ีนัน่  เปโตรอาจไดคิ้ดวา่แผน่ดิน
ของพระเจ้าได้มาถึงและก็ไม่มีเหตุผลส าหรับพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะ     
ไปยงัเยรูซาเล็ม       

“เพิง” ท่ีเปโตรแนะน าให้สร้างบางทีเป็นประเภทเดียวกันท่ีพวกยิวสร้าง ณ เทศกาล
พลบัพลาประจ าปีเพื่อจะระลึกถึงการวนเวียนในถ่ินทุรกนัดารและท่ีจะคาดหวงัถึงแผน่ดิน
ของพระเมสสิยาห์  (ลนต. 23:42-43; นหม. 8:14-17; ศคย. 14:16-21) 

“เปโตรแนะน าว่าพวกเขาสร้างเพิงสามหลงัเน่ืองจากค าพยากรณ์ในเศคาริยาห์   
14:16 ว่าเทศกาลพลบัพลา (อยู่เพิง) จะถูกฉลองเม่ือพระคริสต์ปกครองในโลก  
เป็นท่ีชดัเจนวา่เปโตรคิดวา่ดว้ยการมีโมเสส เอลียาห์ สาวกสามคนและพระคริสต์
ทั้งหมดท่ีปรากฎตวันั้น ส่ิงน้ีตอ้งเป็นการเร่ิมตน้แห่งแผน่ดินของพระเจา้ในโลก” 
[570] 

9:34           อย่างไม่สงสัยแลว้ “เมฆ” เป็น เชไคนาห์ ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีมองเห็นไดส้ าหรับการทรงสถิตใน
ทอ้งถ่ินของพระเจา้ระหวา่งการวนเวียนในถ่ินทุรกนัดาร (อพย. 13:21-22; 16:10; 24:16; 
40:34-38)  มนัจะมากบัการเสด็จมาของบุตรมนุษยอี์กดว้ย  (อสย. 4:5; ดนล. 7:13) การ
ปรากฎของมันเป็นข้อบ่งช้ีอีกอย่างหน่ึงว่าการเสด็จมาคร้ังท่ีสองถูกกล่าวถึง  ค  ากรีก 
เอบพิสคิแอดโซ (“บดบงั” เช่นในขอ้ 34 อีกดว้ย แต่แปลวา่ “หุ้มห่อ” ใน NIV) แปลค าฮีบรู 
ชาคาน ในฉบบัเซปทวัจินตท่ี์ซ่ึงค าศพัท ์“เชไคนาห์” มาจาก  ดงันั้นผูอ่้านมีการพูดเป็นนยั
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ว่าพระเจ้าก าลังเข้ามาใกล้คือ เมฆท่ี สว่าง (ค ากรีก โฟทิเน)   และการบดบงั (ค ากรีก 
เอบพิสคิแอดโซ) ของมนั  เป็นท่ีชดัเจนวา่เมฆนั้นปกคลุมพระเยซู โมเสสและเอลียาห์ และ
พวกสาวกก็กลวัอยา่งมาก (เปรียบเทียบ  มธ. 17:5-7) 

9:35           พระเจา้ตรัสจากฟ้าสวรรค์ท่ีระบุพระเยซูว่าเป็น “พระบุตร” ของพระองค์ (เปรียบเทียบ 3:22) 
เป็นคร้ังท่ีสอง  ก่อนหนา้นั้น พระเจา้ไดร้ะบุพระเยซูต่อ พระเยซู วา่เป็นพระบุตร “อนัเป็น
ท่ีรัก” ของพระองค์  คร้ังน้ีพระองคร์ะบุพระองคต่์อ พวกสาวก ในฐานะเป็นพระบุตร “ท่ี
เลือกสรร” ของพระองค ์ ถอ้ยค าแห่งการรับรองท่ีเป็นทางการของพระเจา้ท่ีน่ีแสดงให้เห็น
ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรท่ี เช่ือฟัง ของพระเจา้ และท่ีว่าพระองค์มี สิทธิอ านาจของ   
พระเจ้า   ดงันั้นพวกสาวกจะต้องฟังส่ิงท่ีพระเยซูก าลังบอกพวกเขาเก่ียวกบัชะตาของ
พระองคแ์ละของพวกเขา  ถอ้ยค าต่างเท าใหร้ะลึกถึงสดุดี 2:7 อิสยาห์ 42:1 และเฉลยธรรม
บญัญติั 18:15  ดงันั้นการแกต่้างของพระเจา้น้ีระบุพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจา้  
ผูรั้บใชท่ี้เลือกสรรของพระเจา้และผูเ้ผยพระวจนะในยคุสุดทา้ย     

“ความปรารถนาทางวฒันธรรมของเราท่ีจะรวบรวมหอเกียรติยศทางศาสนาจาก
ธรรมเนียมทางศาสนามากมายเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ทั้งหมดนั้นก็ในการให้เกียรติ  
แก่การอุทิศตนของเราต่อความอดกลั้นทางศาสนา  แต่พระเยซูไม่ไดข้อเพิงท่ีอยู่
ขา้งเพิงอ่ืนเ” [571] 

นักศึกษาหลายคนแห่งข้อน้ีได้เห็นการเตือนของพระเจา้ต่อการมาก่อนของปัญญาของ
มนุษยเ์หนือการเปิดเผยของพระเจา้ในมนั   

“เสียงจากฟ้าสวรรคท่ี์ประกาศวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ท าให้ระลึก
ถึงฉากของพระเยซูท่ีอธิษฐานหลงัจากการรับบพัติศมาของพระองคใ์น  3:22  ใน
ฉากนั้นพระเยซูก าลงัเตรียมส าหรับพนัธกิจของพระองค์  ในฉากการทรงจ าแลง
พระกายพระองค์ก าลงัเตรียมส าหรับวิกฤตในเยรูซาเล็ม  ท่ีจะเตรียมพระองค์นั้น 
พระเยซูก็ไดรั้บประสบการณ์ท่ีเป็นการคาดหวงัถึงเป้าหมายแห่งชีวิตและความ
ตายของพระองค์ ซ่ึงเป็นสง่าราศีในสวรรค์ท่ีพระองค์จะเข้าไปเม่ือได้รับการ      
ยกยอ่งไปสู่เบ้ืองพระหตัถข์วาของพระเจา้  (ดู ลก. 24:26; กจ. 7:55-56)”[572] 

9:36           ฉากน้ีจบลงดว้ยพระเยซู “ตามล าพงั”ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งความสนใจของพวกสาวก  พวกสาวก
ไม่ไดบ้อก “ใคร” ถึงส่ิงท่ี “พวกเขาไดเ้ห็น” เพราะวา่พระเยซูบอกให้พวกเขาท่ีจะปิดเร่ืองน้ี
เงียบ (มธ. 17:9; มก. 9:9) ลูกาแค่บนัทึกขอ้เท็จจริงและละเวน้การอภิปรายเก่ียวกบัเอลียาห์
ท่ีติดตามมา (มธ. 17:10-13; มก. 9:10-13) ดงันั้นก็เป็นการเนน้ถึงสิทธิอ านาจของพระเยซู   
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การเน้นหลกัในการบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัการทรงจ าแลงพระกายก็คือว่าพระบุตรท่ีมีสง่าราศีของพระเจา้
ตอ้งทนทุกข ์

6.     การขับผอีอกจากเด็กชายทีเ่ป็นลมบ้าหมู  9:37-43ก (เปรียบเทียบ มธ. 17:14-20; มก. 
9:14-29) 

ผลกระทบของการละเวน้ของลูกาเก่ียวกบัการสนทนาท่ีพระเยซูมีกบัพวกสาวกเก่ียวกบัเอลียาห์ก็ชดัเจน  
การรักษาน้ี (โดยการขบัผี) ปรากฏในฐานะเป็นการงานของ “พระบุตรของพระเจา้” ผูซ่ึ้งการทรงจ าแลง  
พระกายไดน้ าเสนอ       

“เป็นพระเยซูผูไ้ดท้รงจ าแลงพระกายผูซ่ึ้งตอนน้ีปรากฏเพื่อจะช่วยเหลือผูค้น ณ เชิงเขา  ส่ิงท่ีพวก
สาวกไม่สามารถท าได้ พระองค์ก็สามารถท าได ้ พระองค์ปรากฏเหมือนผูเ้ยี่ยมเยียนจากอีกโลก
หน่ึงผูซ่ึ้งอดทนกบัความไม่เช่ือของมนุษย”์[573] 

ยิ่งกวา่นั้นลูกาละเวน้ค าสอนของพระเยซูในเร่ืองความส าคญัของความเช่ือท่ีพระองคใ์ห้แก่พวกสาวกของ
พระองค ์ณ ตอนปลายของเร่ืองราวน้ี  (เปรียบเทียบ มธ. 17:19-20; มก. 9:28-29) การเนน้ทั้งหมดของลูกา 
อยูท่ี่สิทธิอ านาจของพระเยซู  น่ีเป็นหน่ึงของเหตุการณ์ทั้งส่ีท่ีแสดงตามล าดบัถึง  การขาดความเช่ือของพวก
สาวก ความเช่ืองชา้ท่ีจะเรียนรู้ ความหยิง่และความไม่อดทน   

9:37           ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีอา้งอิงว่าการลงมานั้นเกิดข้ึนหลงัจากการทรงจ าแลง     
พระกาย  การบนัทึกน้ีมีผลกระทบของการเปรียบเทียบการส าแดงออกท่ีมีสง่าราศีบนภูเขา
กบัโลกโลกียแ์ห่งบาปและความไม่เช่ือขา้งล่าง  นกัอรรถาธิบายบางคนคิดวา่ขอ้คิดเห็นของ    
ลูกาบ่งบอกวา่การทรงจ าแลงพระกายเกิดข้ึนในตอนกลางคืน แต่นัน่เป็นการคาดคะเนท่ีไม่
จ  าเป็น           

9:38-40      ลูกาไม่ไดอ้า้งอิงถึงสภาพของเด็กชายนั้นในฐานะเป็น “โรคลมบา้หมู” อย่างท่ีมทัธิวอา้งอิง    
(มธ. 17:15)  บางทีท่านตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่มนัเป็นผลมาจาก
อิทธิพลของผี  (ขอ้ 42)  ผีก่อให้เกิดอาการของโรคลมบา้หมูในเด็กชายน้ี แมว้า่ไม่ใช่ทุกเ
กรณีของโรคลมบา้หมูนั้นเป็นผลลพัธ์ของการท าให้ล าบากของผี  อยา่งน่าเสียดาย ตลอด
ประวติัศาสตร์บางคนไดเ้ทียบเท่าโรคลมบา้หมู่กบัการถูกผสิีงเน่ืองจากอาการท่ีคลา้ยกนั    

นายแพทยลู์กาบรรยายถึงอาการของเด็กชายน้ีอย่างเต็มท่ีมากกว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคน
อ่ืนเ และท่านเท่านั้นอา้งอิงว่าเด็กชายนั้นเป็นลูกชาย “คนเดียว” (ค ากรีก มะนอกกะเนส 
เปรียบเทียบ 8:42; ยน. 3:16) ของบิดาของเขา (ขอ้ 38)  ความลม้เหลวของพวกสาวก (ขอ้ 
40 เปรียบเทียบกบั ความลม้เหลวของเกหะซีใน 2 พกษ. 4:31)  จดัตั้งเวทีส าหรับการส าแดง
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ออกท่ียิ่งใหญ่แห่งฤทธ์ิเดชและสิทธิอ านาจท่ีเฉพาะของพระเยซู  (ขอ้ 42)  ในกรณีน้ี พวก
เขาก็ไม่ดีไปกวา่พวกแพทยผ์ูไ้ดล้ม้เหลวท่ีช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีเป็นโรคตกโลหิต (8:43).[574] 

9:41-42      ขอ้ความของพระเยซูต่อบิดานั้นและฝงูชน (ขอ้ 41) ท าให้ระลึกถึงเฉลยธรรมบญัญติั 32:20 ท่ีท่ี
พระเจ้าว่ากล่าวคนอิสราเอลท่ีไม่เช่ือในถ่ินทุรกันดาร พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะ
แสดงออกถึงความผิดหวงักบัการขาดความเช่ือของคนเหล่าน้ี  โดยการละเวน้การสนทนา
ต่อไประหว่างพระเยซูและพระบิดาท่ีซ่ึงพระเยซูเน้นถึงความส าคัญของความเช่ือใน
พระองค์ (เปรียบเทียบ มก. 9:21-24) ลูกาก็จดจ่อความสนใจไปท่ีฤทธ์ิเดชของพระเยซู  
ยิ่งกว่านั้นลูกาเน้นถึงความเมตตาสงสารของพระเยซูโดยการบนัทึกว่าพระองค์ “ส่ง” 
เด็กชายนั้น “คืนใหบิ้ดาของเขา” (ขอ้ 42, เปรียบเทียบ 7:15) 

9:43ก          โดยสรุป ลูกาจดจ่อความสนใจไปท่ีการตอบสนองของฝงูชน  การอศัจรรยข์องพระเยซูท าให้
ผูค้น “ประหลาดใจ” (ค ากรีก เอก็เซเพลซันโท เปรียบเทียบ 4:32) ผูต้ระหนกัมนัวา่เป็นการ
ส าแดงถึงฤทธ์ิเดชท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้  (เปรียบเทียบ 5:25; 7:16, 18; กจ. 2:11; 19:17; 2 
ปต. 1:16) 

หมายส าคญัน้ีควรไดโ้นม้นา้วฝงูชนวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้   

7.     การป่าวประกาศของพระเยซูถึงการทรยศของพระองค์  9:43ข-45 (เปรียบเทยีบ มธ. 
17:22-23; มก. 9:30-32) 

การบรรยายของลูการวมเหตุการณ์น้ีกับเหตุการณ์ท่ีมาก่อนในทางหัวข้อ  อย่างไรก็ตาม พระกิตติคุณ
สัมพนัธ์เล่มอ่ืนเบ่งช้ีว่าการสนทนาน้ีเกิดข้ึนในภายหลงั (มธ. 17:22; มก. 9:31) การสร้างของลูกามี
ผลกระทบของการเปรียบเทียบ ความประหลาดใจ ของผูค้นกบั การปฏิเสธ ของพวกเขาท่ีส่งผลต่อการทน
ทุกขแ์ละการส้ินพระชนมข์องพระเยซู  ลูกาเนน้ถึงความส าเร็จแห่งจุดประสงคข์องพระเจา้ในการทนทุกข์
ของพระเยซูอีกดว้ย      

“ลูกาจดัตั้งความแตกต่างท่ีคมชดัระหวา่งผูข้บัผท่ีีมีอ านาจทั้งส้ินของฉากก่อนหนา้น้ีและบุตรมนุษย์
ผูซ่ึ้งในไม่ช้าจะพบว่าพระองค์เองนั้นตกอยู่ภายใตค้วามตั้งใจท่ีไม่เป็นมิตรของมนุษย ์ ความตรง
ขา้มนั้นเหมือนกนัอย่างมากกบัส่ิงท่ีเราไดเ้ห็นระหว่างพระคริสต์ท่ีมีสง่าราศีแห่งการทรงจ าแลง 
พระกายและผูห้น่ึงท่ีตอ้งเป็นท่ีไดย้ินเม่ือพระองค์กล่าวถึงการไปสู่การทนทุกข์และความตายและ
เม่ือพระองคนิ์ยามเส้นทางของการเป็นสาวกท่ีน าไปสู่อยา่งเดียวกนั  คนแห่งจุดหมายไปยงัจุดหมาย
ของพระองคใ์นแนวทางท่ีทา้ทายความเขา้ใจของมนุษย ์ ท่ีน่ีพระเยซูเนน้ถึงความส าคญัของเส้นทาง
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น้ีแห่งจุดหมายและแสวงหาท่ีจะท าให้พวกสาวกของพระองค์ยอมรับค าสอนของพระองคอ์ยา่งไม่
ไร้ประโยชน์”[575] 

9:43ข-44    การตอบสนองของฝงูชนต่อการขบัผีของพระเยซู (ขอ้ 43ก) เป็นแบบฉบบัของการตอบสนอง
ของฝูงชนทั้งหลายเม่ือพระองค์ด าเนินการท่ีจะปรนนิบติัต่อไป (ขอ้ 43ข)  ในบริบทของ
การรับรองอนัเป็นท่ีนิยมน้ี พระเยซูก็เปิดเผยแก่พวกสาวกของพระองคอี์กคร้ังว่ามนัจะไม่
ด าเนินต่อไป พระเยซูเร่ิมการป่าวประกาศของพระองคด์ว้ยการเรียกร้องความสนใจท่ีเน้น
ถึงความไม่เขา้ใจของพวกเขาอยา่งจบัใจมากข้ึน  การป่าวประกาศน้ีมีขอ้มูลใหม่เก่ียวกบั
การทนทุกข์ของพระองค์กล่าวคือว่าใครคนหน่ึง มนุษยแ์ต่สุดทา้ยแลว้พระเจา้ จะมอบ  
พระเยซูแก่พวกศตัรูของพระองค ์ (เปรียบเทียบ รม. 4:25; 8:31-32)  การใชช่ื้อเรียกของ
พระเยซูเก่ียวกบั “บุตรมนุษย”์ (ขอ้ 44) ท าใหค้วามน่ากลวัของโอกาสเช่นนั้นรุนแรงข้ึน 

9:45           อย่างไรก็ตาม การประกาศน้ีไม่สมเหตุสมผลส าหรับพวกสาวก  บางทีน่ีเป็นเพราะมุมมอง       
อนัเป็นท่ีนิยมเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ียงัคงมีอิทธิพลต่อพวกเขา ซ่ึงเป็นค าพยากรณ์ท่ีมี 
สง่าราศีต่างเเก่ียวกบับุตรมนุษยใ์นพนัธสัญญาเดิมและความเป็นท่ีนิยมอนัยิ่งใหญ่ของ
พระเยซู    “พวกสาวกไม่เขา้ใจ” เพราะการคิดตามธรรมเนียมพวกเขา “ปิดซ่อน” การเขา้ใจ
น้ีไว ้“จากพวกเขา”  (เปรียบเทียบ 18:34; 24:16; มก. 9:32)  นัน่คือ พวกเขาเขา้ใจถอ้ยค าแต่
ไม่สามารถเขา้ใจว่าส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนอย่างไร บางส่วนแลว้ก็เน่ืองจากความเช่ือท่ีจ  ากดัของ
พวกเขา  พวกเขาระลึกถึงถ้อยค าของพระเยซู แต่พวกเขาเข้าใจการท านายนั้นเท่านั้ น
หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู  บางที “พวกเขากลวัท่ีจะขอ” พระเยซูท่ีจะอธิบาย
ส่ิงท่ีพระองค์กล่าว เพราะว่าพวกเขากลัวท่ีจะได้ยินส่ิงท่ีพวกเขาสงสัยว่าพระเยซูจะ
ส้ินพระชนมใ์นไม่ชา้อยา่งแทจ้ริง      

“นักตีความบางคนเข้าใจข้อความน้ี ‘มนัถูกซ่อนไวจ้ากพวกเขา เพื่อเขาจะไม่
เขา้ใจ’ ว่าเป็นขอ้บ่งช้ีว่าพระเจา้กนัพวกสาวกไวจ้ากการเขา้ใจ [576]  ในขณะท่ี
การวางหลกัเกณฑ์เชิงรับอาจบ่งบอกถึงการมีความเก่ียวขอ้งของพระเจา้ ขา้พเจา้
จะเตือนต่อการทึกทกัเอาท่ีวา่การต่อตา้นของมนุษยไ์ม่ใช่องคป์ระกอบท่ีส าคญั ณ 
จุดน้ีในการบนัทึก  ถา้จุดประสงคข์องพระเจา้นั้นเก่ียวขอ้ง มนัก็เป็นจุดประสงค ์ 
ท่ีท  าการในและผา่นทางการต่อตา้นของมนุษยท่ี์ซ่ึงมนุษยย์งัคงมีความรับผิดชอบ”     
[577] 

ดงันั้นมี “ความลบัเก่ียวกบัการทนทุกข์” เช่นเดียวกบั “ความลบัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์” ในพนัธกิจของ   
พระเยซู  [578] “ความลบัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์” ก็คือขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีเป็น
พระเจา้ ซ่ึงพระองคเ์ปิดเผยตามล าดบัเท่านั้นก่อนการเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต  พระองคย์บัย ั้งขอ้มูลน้ีไวเ้พื่อจะ
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ป้องกนัการยอมรับท่ีผิวเผินและยงัไม่โตเต็มท่ีเก่ียวกบัพระองค์เองโดยฝูงชน  “ความลบัเก่ียวกบัการทน
ทุกข”์ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระเยซูท่ีพระเจา้เปิดเผยแก่พวกสาวกอยา่งตามล าดบัเท่านั้นก่อน
การเป็นข้ึนจากตาย     

8.     ความหยิง่ของพวกสาวก  9:46-50 

ในความตรงขา้มกบัท่าทีท่ีถ่อมใจของพระเยซูท่ีแสดงออกมาในความเต็มใจของพระองคท่ี์จะจ านนต่อการ
ทรยศและความตายในน ้ าพระทยัของพระเจา้ พวกสาวกก็แสดงถึงความหยิ่ง  พวกเขามีแนวคิดของพวกเขา
เองเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้ท่ีก าลงัมา และพวกเขาตอ้งการท่ีจะท าใหอ้นาคตของพวกเขาเองมัน่คงในมนั  
วิญญาณน้ีแห่งการแสวงหาตนเองก็ชดัเจนอีกดว้ยหลงัจากพระเยซูท าการเปิดเผยแรกของพระองค์ถึงการ
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์  (มก. 8:32-33)  เอาล่ะพวกสาวกแสดงถึงความปรารถนาท่ีหยิ่ง แรกสุดส าหรับ
ต าแหน่งและจากนั้นส าหรับช่ือเสียงในแผ่นดินของพระเจา้  ท่าทีท่ีไม่เหมาะสมของพวกเขาเป็นค าแนะน า
ส าหรับสาวกคริสเตียนทุกคน   

“พวกสาวกท่ีถูกท าใหมึ้นเมาดว้ยการคาดหวงัถึงสง่าราศีท่ีจะเป็นของพวกเขาผา่นทางการเช่ือมโยง
ของพวกเขากบัพระคริสตแ์ห่งสง่าราศีก็พร้อมเล็กนอ้ยท่ีจะพบสง่าราศีในการรับใชข้องคนถ่อมใจ
อยา่งท่ีพวกเขาเคยเป็นเพื่อจะเห็นประเด็นในการกล่าวของพระเยซูถึงการถูกทรยศของบุตรมนุษย”์   
[579] 

การยกย่องตนเอง  9:46-48 (เปรียบเทยีบ  มธ. 18:1-5; มก. 9:33-37) 

อีกคร้ังหน่ึงลูกาละเวน้รายละเอียดทางประวติัศาสตร์หลายอย่างและด้วยเหตุนั้นก็จดจ่อความสนใจของ
ผูอ่้านไปยงัประเด็นท่ีส าคญัต่างเและความตรงขา้มกับส่วนท่ีมาก่อน  เน่ืองจากว่าพวกสาวกไม่เขา้ใจ
บทบาทของพระเยซูในฐานะเป็นผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ พวกเขาก็ไม่สามารถเห็นความหมายโดยนัยของมนั
ส าหรับพวกเขาในฐานะเป็นสาวกของพระองค ์  

9:46           สาวกสิบสองคนก าลงัคิดเก่ียวกบัยศในแผน่ดินของพระเจา้  พวกเขาสงสัยวา่คนไหนจากพวกเขา 
จะมีต าแหน่งท่ีสูงท่ีสุดและเกียรติยศมากท่ีสุด    

“ความทะเยอทะยานส าหรับเกียรติและการต่อสู้ส าหรับความเหนือกวา่และการมี
ล าดบัเหนือกวา่เป็นบาปท่ีโจมตีพวกสาวกของพระเยซูของเราอยา่งง่ายท่ีสุด”[580] 

9:47-48      พระเยซูใชเ้ด็กเล็กเในโอกาสท่ีแตกต่างกนัในฐานะเป็นตวัอยา่งท่ีเป็นอุทาหรณ์  เม่ือพระองคใ์ช้
เด็กเพื่อจะสอนว่าไม่มีการกระท าแห่งความกรุณาใดส าหรับหน่ึงในพวกสาวกท่ีทนทุกข์
ของพระองค์ผูซ่ึ้งเด็กเป็นตวัแทนจะผา่นไปโดยปราศจากรางวลัของพระเจา้  (มธ. 10:40-
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42) ในโอกาสปัจจุบนัน้ี พระเยซูก็ใช ้“เด็ก” เพื่อจะอธิบายถึงบทเรียนสองบทเรียน   โดย
ให้เด็กยืน บางทีเป็นเด็กท่ีพระองค์เพิ่งไดฟ้ื้นฟูสุขภาพ ขา้งพระองค์ พระเยซูก็ให้เกียรติ   
แก่เด็กนั้น  มาระโกเขียนวา่พระเยซูอุม้เด็กนั้นไว ้  (มก. 9:36) เป็นท่ีชดัเจนวา่      พระเยซู
ท าสองส่ิง   

บทเรียนแรกท่ีพระเยซูใช้เด็กน้ีท่ีจะอธิบายก็คือว่าพวกสาวกของพระองค์ควรถ่อมใจ
อยา่งเช่นเด็กเล็กเ  (มธ. 18:4, 6)  ลูกาไม่ไดอ้า้งอิงถึงบทเรียนนั้น  บทเรียนท่ีสองก็คือวา่
การรับใช้ท่ียอมรับได้เก่ียวขอ้งกบัการเอาใจใส่ผูค้นแมก้ระทัง่ผูค้นท่ีไม่ส าคญัอย่างเช่น
เด็กเ  (มธ. 18:5; มก. 9:37)  นัน่คือบทเรียนท่ีลูการวมไวใ้นการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัค า
สอนน้ี (ขอ้ 48)  มนัสะทอ้นถึงความสนใจของท่านในผูค้นท่ีถูกละเลย  เด็กเป็นบุคคลท่ี
ส าคัญน้อยท่ีสุดในวฒันธรรมยิวและกรีก -โรมนั  [581] ผูห้ญิงหรือหน่ึงในคนรับใช้ก็ 
รับมือกบัเด็กเ[582] 

“‘ท่ีจะตอ้นรับ’ ผูค้นคือท่ีจะหยิบยื่นเกียรติแห่งความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่พวกเขา ท่ี
จะถือว่าพวกเขาเป็นแขก (เปรียบเทียบ 7:44-46) แต่บุคคลหน่ึงจะตอ้นรับคนท่ี  
เท่าเทียมทางสังคมหรือคนท่ีเกียรติของเขาอยูเ่หนือบุคคลนั้นเท่านั้น  เด็กเผูซ่ึ้งท่ี
แห่งท่ีอาศยัทางสังคมของพวกเขาถูกก าหนด ณ ด้านล่างของบนัไดแห่งความ    
นบัถืออาจถูกเรียกท่ีจะปฏิบติัการกระท าแห่งความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่(เช่น การลา้งเทา้
ของแขก) แต่ตามปกติแล้วพวกเขาเองจะไม่เป็นผูรั้บแห่งอุปนิสัยท่ีมีเกียรติ   
ดงันั้นพระเยซูพลิกพีระมิดทางสังคมซ่ึงก าหนดขอ้ตกลงท่ีน าพวกสาวกท่ีจะตรึก
ตรองเก่ียวกบัความยิ่งใหญ่เทียบเคียงและอย่างแทจ้ริงแลว้ท่ีไดน้ าพวกสาวกไป
จากการเขา้ใจท่ีเหมาะสมใดเเก่ียวกบัสถานะของพระเยซู” [583] 

พระเยซูหมายถึงวา่แทนท่ีจะแสวงหาสถานะเพื่อพวกเขาเอง พวกสาวกของพระองคค์วรให้
ความสนใจของพวกเขาไปยงัความจ าเป็นของผูค้นผูไ้ม่มีสถานะ ผูค้นเช่นเด็กเ  สาวกท่ี
ปรนนิบติับุคคลท่ีไม่มีสถานะราวกบัว่าเขาหรือเธอก าลงัปรนนิบติัพระเยซู แทจ้ริงแลว้ก็
ปรนนิบติัพระเยซูและพระเจ้าพระบิดา  หลักการท่ีน่ีก็คือว่าใครท่ีเต็มใจท่ีจะเสียสละ
ความก้าวหน้าส่วนบุคคลเพื่อท่ีจะรับใช้ผู ้คนท่ีไม่ส าคัญอย่างท่ีโลกประเมินผู ้คนก็ 
“ยิ่งใหญ่” อย่างแทจ้ริงในการประเมินของพระเจา้  (เปรียบเทียบ มธ. 25:35-40; มก. 
9:41).[584] 
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การกนัคนอื่นๆออกไป  9:49-50 (เปรียบเทียบ มก. 9:38-40) 

พวกสาวกตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัท่าทีของพวกเขาต่อผูเ้ช่ือท่ีอยู่นอกแวดวงการสามคัคีธรรมของพวกเขา
เช่นเดียวกบัท่าทีของพวกเขาต่อบรรดาผูท่ี้อยู่ในแวดวงนั้น    อย่างเช่นในกรณีก่อนหน้าทั้งหลายนั้น การ
บนัทึกของลูกาเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีละเวน้รายละเอียดเพื่อจะตดัผา่นไปยงัหวัใจของเร่ืองราว    

เหตุการณ์น้ีเปิดโปงท่าทีแห่งการชิงดีท่ามกลางสาวกสิบสองคนท่ีเกิดข้ึนกบัสาวกคนอ่ืนเของพระเยซู  น่ี
ไม่ใช่ปัญหาของความเช่ือดั้งเดิม  คนขบัผีนั้นเช่ือในพระเยซู  ตรงกนัขา้มมนัเป็นปัญหาของการสามคัคี
ธรรมหรือการสมาคม เขาไม่ใช่หน่ึงในสาวกสิบสองคน  เขาดูเหมือนจะไดอ้ยูร่อบนอกบรรดาผูติ้ดตามของ     
พระเยซู  สาวกสิบสองคนตอ้งการท่ีจะกนัเขาออกไป แต่พระเยซูตอ้งการท่ีจะรวมเขาไว ้ พวกสาวกไดจ้ดัตั้ง
ขอบเขตบนพื้นฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัธรรมเนียมแห่งเกียรติท่ีได้รับรู้  [585] ค าตอบของพระเยซู  
เป็นสุภาษิต  พระองคไ์ดก้ล่าวความจริงกลบักนัก่อนหนา้นั้น (มธ. 12:30)  พวกสาวกควรถือวา่ผูค้นท่ีไม่
ต่อตา้นพวกเขาเป็นหุน้ส่วนแทนท่ีจะเป็นศตัรู 

เหตุการณ์น้ีสรุปส่วนน้ีของพระกิตติคุณของลูกาท่ีบนัทึกพนัธกิจของพระเยซูในและรอบเกาลิลี (4:14-
9:50)  การเนน้หลกัของมนัไดเ้ป็นอตัลกัษณ์ของพระเยซู     

V.     พนัธกจิของพระเยซูบนเส้นทางสู่เยรูซาเลม็  9:51-19:27   

ส่วนท่ีใหญ่น้ีของพระธรรมลูกาไม่มีส่ิงท่ีคล้ายกันในพระกิตติคุณเล่มอ่ืนเ แต่เน้ือหาบางอย่างในมนัก็
ปรากฎในส่วนอ่ืนเของหมวดพระกิตติคุณ   (เปรียบเทียบ มธ. 19-20; มก. 10) 

“ในความตรงขา้มกับสองบทเท่านั้นในมทัธิวและบทเดียวในมาระโก มนั [การบนัทึกเก่ียวกับ   
พนัธกิจของพระเยซูบนเส้นทางสู่เยรูซาเล็ม] ขยายไปไม่น้อยกว่า สิบ บทในลูกา โดยเหตุนั้นก็ 
จดัตั้งส่วนท่ียาวท่ีสุดของเร่ืองราว    (9:51-19:44)”[586] 

ในฐานะเป็นอาจารยท่ี์ดี พระเยซูก็กล่าวซ ้ าบางบทเรียนของพระองคใ์นโอกาสท่ีแตกต่างกนั  ส่วนใหญ่แลว้
ส่วนน้ีมีค าแนะน าท่ีพระเยซูให้แก่พวกสาวกของพระองค์พร้อมกบัการอา้งอิงสั้ นเถึงการเคล่ือนท่ีทาง
ภูมิศาสตร์  ลูกาไม่ได้เน้นถึงข้อมูลเก่ียวกับภูมิประเทศในส่วนน้ี ยกเวน้ข้อมูลเหล่านั้นท่ีเก่ียวข้องกับ
เยรูซาเล็ม [587] เราไดส้ังเกตแลว้วา่ลูกามีความสนใจในบทเรียนมากกวา่ในรายละเอียดของภูมิศาสตร์และ
ล าดบัเหตุการณ์   

การอา้งอิงทางโครงร่างเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของพระเยซูแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไปจาก
แควน้กาลิลีไปยงักรุงเยรูซาเล็ม (เช่น 9:52; 10:38; 13:22, 32-33; 17:11; 18:31, 35; 19:1, 28-29) อยา่งไรก็
ตาม การเดินทางของพระองคไ์ม่ใช่ทางตรง  (เปรียบเทียบ 10:38; 17:11)  พระเยซูเยี่ยมเยียนเยรูซาเล็ม
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มากกว่าหน่ึงคร้ัง แต่ส่วนน้ีบนัทึกพระเยซูท่ีละกาลิลีและไปถึงเยรูซาเล็มเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนการทนทุกข์
ของพระองค ์ ลูกาน าเสนอส่ิงท่ีเป็นการเดินทางสามคร้ังสู่เยรูซาเล็มอย่างแทจ้ริงในฐานะเป็นการเดินทาง
คร้ังเดียว [588] ยอห์นบอกเรามากข้ึนเก่ียวกบัการเดินทางสามคร้ังเหล่านั้น   

พนัธกิจของพระเยซูระหว่างการเดินทางน้ีไม่ใช่แค่แตกต่างเน่ืองจากท่ีท่ีมนัเกิดข้ึน  มนัรับเอาคุณลกัษณะ
ใหม่เ  พนัธกิจของพระองคต่์อพวกสาวกดูเหมือนจะไดค้รอบง าความสนใจหลกัของพระองค์  แมว้า่ลูกา
บรรยายส่ิงน้ีน้อยกว่ามาระโก  เราไดส้ังเกตถึงการเน้นท่ีหนักแน่นท่ีอตัลกัษณ์ (ศาสนศาสตร์พระคริสต์) 
ของพระเยซูในบทก่อนเนั้น  ตอนน้ีภาระกิจของพวกสาวกกลายมาเป็นหวัขอ้ท่ีเด่น  มีถอ้ยค ามากมายแห่ง
ค าเตือนต่อคนร ่ ารวยและคนท่ีพึงพอใจเช่นเก่ียวกบัต่อพวกฟาริสีในส่วนน้ี  นกัศึกษาหลายคนแห่งลูกาและ
กิจการของอคัรทูตไดส้ังเกตการเน้นโดยทัว่ไปท่ีการเดินทางซ่ึงแสดงถึงลกัษณะของพระธรรมทั้งสองเล่ม 
และได้ช้ีถึงการเปรียบเทียบท่ีส าคญับางอย่าง  ส าหรับพระเยซูแล้ว เยรูซาเล็มเป็นจุดหมายท่ีซ่ึงพระองค ์ 
บากบัน่ไป อยา่งท่ีโรมเป็นส าหรับเปาโล        

โครงร่างทางวรรณกรรมของส่วนน้ีเป็นส่วนไขว ้(ความขนานท่ีกลบักนั)  ส่วนกรอบทั้งสองกล่าวถึงการ
ปฏิเสธ  (9:51-56 และ 19:41-44)  ส่วนท่ีเป็นศูนยก์ลาง จุดจดจ่อท่ีท่ีการเนน้อยูก่็เป็นการเติบโตของแผน่ดิน
ของพระเจา้ท่ีจะรวมทั้งพวกต่างชาติเช่นเดียวกบัพวกยิว   (13:18-21) และการพิพากษาเหนืออิสราเอลท่ี
ก าลงัมาเน่ืองจากการปฏิเสธของพวกยวิต่อพระเยซู  (13:22-35).[589] 

ลูกาให้ค  าอุปมา 37 เร่ืองของพระเยซูแก่เรา (เปรียบเทียบ มทัธิว 34 เร่ือง; มาระโก 12 เร่ือง; และยอห์นไม่มี
สักเร่ือง).[590] มีค าอุปมา 23 เร่ืองใน 9:51-19:27  น่ีก็มากกวา่คร่ึงหน่ึงของค าอุปมาทั้งหมดในพระกิตติคุณ
ของลูกา  พระเยซูให้ส่วนใหญ่ของค าอุปมาต่างเในส่วนน้ีแก่พวกสาวกของพระองค์ แต่คนท่ีไม่ใช่สาวก 
คนอ่ืนเท่ีติดตามพระองคไ์ปยงัเยรูซาเล็มเพื่อจะไดรั้บการช่วยเหลือในประเภทท่ีหลากหลายจากพระองคก์็
ปรากฎตวัเช่นกนั  นัน่คือเหตุท่ีพระองค์ใช้ค  าอุปมาเพื่อจะสอนพวกสาวกของพระองค์เพื่อจะเปิดเผยและ  
ปิดซ่อนความจริง [591] 

  
ค าอุปมาต่างๆ ในลูกา 9:51-19:27 

ชาวสะมาเรียใจดี 10:30-37 

เพื่อนท่ีไม่ละอายใจ 11:5-8 

บา้นของคนท่ีมีก าลงั  11:21-22 (เปรียบเทียบ มธ. 12:29; มก. 3:27) 
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เศรษฐีโง่ 12:16-21 

บ่าวท่ีสัตยซ่ื์อ 12:36-38 

บ่าวสองคน 12:42-48 (เปรียบเทียบ มธ. 24:45-51) 

ตน้มะเด่ือท่ีไม่มีผล 13:6-9 

เมล็ดมสัตาร์ด 13:18-19 (เปรียบเทียบ มธ. 13:31-32; มก. 4:30-32) 

เช้ือขนมท่ีถูกซ่อนไวใ้นแป้ง 13:20-21 (เปรียบเทียบ มธ. 13:33) 

ท่ีนัง่ ณ งานเล้ียงสมรส 14:7-11 

งานเล้ียงใหญ่ 14:15-24 

คนสร้างตึก 14:28-30 

กษตัริยท่ี์ไปท าสงคราม 14:31-33 

แกะหาย 15:4-7 (เปรียบเทียบ มธ. 18:12-14) 

เหรียญหาย 15:8-10 

บุตรหาย  15:11-32 

ผูจ้ดัการท่ีหลกัแหลม 16:1-9 

เศรษฐีกบัลาซารัส   16:19-31 

บ่าวท่ีไม่สมควร  17:7-10 

คนหน่ึงถูกรับไปและคนหน่ึงถูกละไว ้ 17:34-35 (เปรียบเทียบ มธ. 24:40-42) 

หญิงม่ายท่ีพากเพียร  18:1-8 

ฟาริสีและคนเก็บภาษี 18:9-14 

เงินมินา 19:11-27 



  ก.     ความรับผดิชอบและรางวลัต่าง ๆของพวกสาวก  9:51-10:24   
ส่วนน้ีของส่วนใหม่ด าเนินการท่ีจะจดจ่อความสนใจไปท่ีพวกสาวกของพระเยซูต่อไป (เปรียบเทียบ ขอ้ 1-
50) ปัญหาเก่ียวกบัท่าทีของพวกเขาต่อคนอ่ืนก็ด าเนินต่อไปเช่นกนั  (เปรียบเทียบ ขอ้ 46-50)  มีค าแนะน า
เพิ่มเติมในเร่ืองราคาของการเป็นสาวกอีกดว้ย (ขอ้ 57-62; เปรียบเทียบ 6:20-49)  หวัใจของส่วนน้ีของ     
พระกิตติคุณน้ีคือการเตรียมพวกสาวกของพระเยซูส าหรับภารกิจท่ีสองของพวกเขา   ความตรงขา้มระหวา่ง
พวกสาวกและคนท่ีไม่ใช่สาวกก็ชดัเจนมากข้ึน และหนา้ท่ีและสิทธิพิเศษของการเป็นสาวกก็ปรากฎออกมา
อยา่งชดัเจนมากข้ึน    

ในขณะท่ีผู ้เขียนพระกิตติคุณใช้ค  าศัพท์ “สาวก” (ตามตัวอักษรคือ ผู ้เรียนรู้) เพื่อจะอธิบายถึงความ
หลากหลายท่ีกวา้งของผูค้นท่ีแสวงหาท่ีจะเรียนรู้จากพระเยซู ผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือเช่นกนั เม่ือพระเยซูเคล่ือน
ไปยงักางเขน การอบรมการเป็นสาวกของพระองคก์็จดจ่อท่ีพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองคอ์ยา่งเพิ่มข้ึน  

1.     ความส าคัญของความอดกลั้น  9:51-56   

ขอ้แรก (9:51) จดัตั้งระเบียบวาระส าหรับทั้งหมดท่ีติดตามมาจนกระทัง่การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิตของพระเยซู    
ตอนน้ีมนัเป็นเวลาส าหรับพระเยซูท่ีจะเร่ิมตน้เคล่ือนไปยงัเยรูซาเล็มและกางเขน เม่ือพระองคท์  าเช่นนั้น ทนั
ในนั้นพระองค์ก็เผชิญกบัการต่อตา้น (เปรียบเทียบ กจ. 20:3; 21:4, 11-14) แต่พระองค์ยอมรับมนัและ
ปฏิเสธท่ีจะแก้แคน้พวกผูต่้อตา้นของพระองค์  ท่าทีของพระเยซูท่ีน่ีท าให้ระลึกถึงการตอบสนองของ
พระองค์ต่อการต่อตา้นท่ีพระองค์ได้เผชิญในนาซาเร็ธ ณ การเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจในกาลิลีของพระองค ์   
(4:16-30) และมนัแสดงล่วงหนา้ถึงท่าทีของพระองคใ์นการทนทุกขข์องพระองค ์ มนัตรงกนัขา้มกบัท่าที
ของพวกสาวกต่อคนอ่ืนเอีกดว้ย และจดัเตรียมตวัอยา่งทางบวกส าหรับสาวกท่ีเป็นผูอ่้านท่ีบางคร้ังเผชิญกบั
ปฏิปักษท่ี์คลา้ยกบัชาวสะมาเรีย     

“ปณิธานของพระเยซูถูกท าให้ชัดเจนมากข้ึนในส่วนน้ี และมีการคาดการณ์ไวถึ้งชะตาท่ีรอคอย
พระองคใ์นเยรูซาเล็ม แต่ถึงวญิญาณท่ีซ่ึงพระองคจ์ะรับในการปฏิเสธสุดทา้ยนั้นอีกดว้ย” [592] 

มันยากท่ีจะท าให้เหตุการณ์น้ีเข้ากับบริบทของลูกาตามล าดับวนัเวลา  บางทีผูเ้ขียนของเราไม่ได้ท  า
ตามล าดบัท่ีเคร่งครัดของเหตุการณ์ต่างเท่ีน่ี แต่ได้สอดเหตุการณ์น้ีไวท่ี้ท่ีท่านสอดเพื่อจุดประสงค์ทาง
หวัขอ้    

9:51           เวลาไดม้าส าหรับพระเยซูท่ีจะเร่ิมตน้การเคล่ือนท่ีไปยงัเยรูซาเล็มส าหรับการเยี่ยมเยียนสุดทา้ย
ของพระองคก่์อนกางเขน (เปรียบเทียบ ปฐก. 31:21; ยรม. 21:10; 44:12)  ลูกามองขา้มการ
ทนทุกขข์องพระองคท่ี์นัน่ไปยงัการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองค ์ ในพระกิตติคุณน้ี ลูกา
น าเสนอพนัธกิจของพระเยซูก่อนการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระองค์ และในกิจการของ
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อคัรทูต ท่านก็รายงานส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  าหลงัจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองคผ์่านทาง
พวกสาวกของพระองค ์  (เปรียบเทียบ กจ. 1:2)  โดยการจดจ่อท่ีการเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ลูกา
ก็ย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงผลลพัธ์ท่ีมีสง่าราศีของการทนทุกข์และพนัธกิจท่ีต่อเน่ืองของ
พวกสาวกของพระเยซู  ความเด็ดเด่ียวของพระเยซูทั้งเท่ีมีการทนทุกข์ท่ีอยู่ข้างหน้า
พระองคใ์หต้วัอยา่งทางบวกแก่ผูอ่้านอีกดว้ย     

9:52           “ผูส่้งข่าว” ท่ี “พระเยซูส่ง” ล่วงหนา้ไปก่อนก็เพื่อท่ีจะจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกกลางคืน
ส าหรับพระเยซูและส่วนท่ีเหลือของพวกสาวกของพระองค์  พวกเขาไม่ใช่อยู่ในภารกิจ
การประกาศ  “ผูส่้งข่าว” เหล่าน้ีจะตอ้งเตรียมผูค้นส าหรับการมาถึงของพระเยซูซ่ึงเคยเป็น
ภารกิจของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาแต่ก่อน (7:24, 27)  ตามปกติแลว้ ผูเ้ดินทางชาวยิวบน
เส้นทางของพวกเขาจากกาลิลีไปยงัเยรูซาเล็มได้ผ่านทางสะมาเรีย[593] พวกเขาเป็น         
ผูเ้ยี่ยมเยียนท่ีไม่ได้รับการต้อนรับ  การเดินทางโดยตรงจากกาลิลีไปยงัเยรูซาเล็มคง         
ไดใ้ชเ้วลาสักสามวนั   

พวกยวิถือวา่พวกสะมาเรียเป็นผูล้ะทิ้งความเช่ือและคร่ึงต่างชาติตั้งแต่การถูกเนรเทศ  พวก
สะมาเรียสืบเช้ือสายจากคนอิสราเอลท่ียากจนท่ีคงอยูใ่นแผน่ดินเม่ือพวกอสัซีเรียไดจ้บักุม
อาณาจกัรเหนือของอิสราเอลในปี กคศ.  722   พวกยวิเช่ือวา่พวกสะมาเรียเป็นผูสื้บเช้ือสาย
ของคนอิสราเอลท่ีไดแ้ต่งงานกบัคนท่ีไม่ใช่ยิวซ่ึงบรรดากษตัริยช์าวอสัซีเรียน าเขา้ไปใน
แผ่นดิน(2 พกษ. 17:6, 24-26) อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจไดเ้ป็นผูสื้บเช้ือสายโลหิตท่ี
บริสุทธ์ิของคนอิสราเอลท่ีคงอยู่ในแผ่นดิน [594] ในท่ีสุดแล้วพวกสะมาเรียได้ปฏิเสธ  
พระคัมภีร์ของชาวยิว ยกเวน้เบญจบรรณ  คนสองกลุ่มยงัคงป็นศัตรูกันในสมัยของ       
พระเยซู  (เปรียบเทียบ ยน. 4:9).[595] 

9:53-54      ชาวสะมาเรียผูซ่ึ้งผูส่้งสารติดต่อก็ปฏิเสธท่ีจะยอมรับพระเยซูและบรรดาผูติ้ดตามของพระองค ์
เพราะว่าพวกเขาอยู่บนเส้นทางของพวกเขาสู่ “เยรูซาเล็ม” เพื่อจะนมสัการท่ีนั่น  ชาว
สะมาเรียปฏิเสธเยรูซาเล็มในฐานะเป็นสถานท่ีตั้งของการนมสัการ (เปรียบเทียบ ยน. 4:20) 
เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาไม่ไดป้ฏิเสธพระเยซูเพราะวา่พระองคอ์า้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ 
แต่เพราะวา่พระองคท์รงเป็นคนยวิ    

“ชาวสะมาเรียไม่ไดต่้อตา้นผูค้นท่ีเดินทางไปทางเหนือจากเยรูซาเล็ม แต่ไม่ชอบท่ี
จะเห็นพวกเขาเดินทางไปทางใตไ้ปยงัเมืองนั้น...” [596] 

โดยทัว่ไปแลว้ท่าทีของ “ยากอบและยอห์น” นั้นไม่เป็นมิตร  พวกเขาอาจคิดวา่พระเยซูจะ
ตอบสนองต่อชาวสะมาเรียอย่างท่ีเอลียาห์ไดมี้ต่อผูต่้อตา้นของท่าน (2 พกษ. 1:9-12) 
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ค าถามของพวกเขาบ่งบอกว่าพวกสาวกของพระเยซูเห็นความคลา้ยกนัท่ีชดัเจนระหว่าง
พนัธกิจของพระเยซูและพนัธกิจของเอลียาห์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 19)  อยา่งไรก็ตาม พวกเขา
เต็มใจท่ีจะเล่นบทบาทของเอลียาห์โดยการเรียกการพิพากษาลงมา พวกเขาไม่ได้ขอให ้
พระเยซูท่ีจะท าอยา่งนั้น   

“อีกคร้ังหน่ึงช่างน่าตกใจท่ีจะคิดถึงจอห์นคนเดียวกนัน้ีท่ีปีหรือสองปีหลงัจากวนั
แห่งค าแนะน าท่ีโหดร้ายน้ีก็ลงไปจากเยรูซาเล็มและประกาศข่าวประเสริฐของ
พระเยซูผูไ้ดถู้กตรึงใน ‘หลายหมู่บา้นของชาวสะมาเรีย’ [กจ. 8:25] บางทีใน
หมู่บา้นน้ีท่ีท่านปรารถนาท่ีจะเห็นวา่ถูกท าลาย!”[597] 

มนัดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดท่ี้ว่าพระเยซูให้ช่ือเล่นของพวกเขา โบอาเนอเย “ลูกฟ้าร้อง” 
แก่ยากอบและยอห์น เน่ืองจากเหตุการณ์น้ี (มก. 3:17)  ช่ือเล่นของสาวกคนอ่ืนเทั้งหมด
นั้นเป็นเชิงบวกแทนท่ีจะเส่ือมเสีย และบางทีช่ือเล่นน้ีก็เป็นเช่นนั้น   

9:55-56      พระเยซูไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัท่าทีของยากอบและยอห์น และพระองค ์“วา่กล่าวพวกเขา”   (ค  า
กรีก เอบพีทิเมเซ่น เปรียบเทียบ 4:35, 41; 8:24)  ภารกิจของพระเยซูยงัไม่ไดเ้รียกร้องให้
พระองคท่ี์จะน าการพิพากษามา   ดงันั้นกลุ่มนั้นเดินทางไปยงั “หมู่บา้น” สะมาเรีย “อีก
แห่งหน่ึง” ท่ีท่ีพวกเขาพบท่ีพกั     

ประเด็นของเร่ืองน้ีคือความอดกลั้นของพระเยซูแห่งการปฏิเสธโดยปราศจากการแก้แคน้ (เปรียบเทียบ 
6:36)  ท่าทีของพระองคต์รงกนัขา้มกบัท่าทีของพวกสาวกซ่ึงไม่ไดอ้อกมาจากความเดือดดาลท่ีชอบธรรม
เพราะวา่ชาวสะมาเรียไดป้ฏิเสธพระเมสสิยาห์ แต่ออกมาจากอคติแห่งเช้ือชาติ   

2.     ความส าคัญของการปฏิเสธตนเอง  9:57-62  (เปรียบเทยีบ มธ. 8:19-22) 

ลูกาหันจากการน าเสนอผูค้นท่ีปฏิเสธพระเยซูไปยงัการน าเสนอท่ีซ่ึงสามบุคคลตอ้งการท่ีจะมาเป็นสาวก
ของพระองค์  พวกเขาแต่ละคนประเมินระดบัของการอุทิศตนท่ีพระเยซูเรียกร้องนั้นต ่าไป  ถ้อยค าของ   
พระเยซูอธิบายถึงราคาของการเป็นสาวก  (เปรียบเทียบ ขอ้ 23-26)  จงสังเกตการปรากฏซ ้ าของค าไข 
“ติดตาม” ในขอ้ 57, 59, และ 61  เป็นท่ีชดัเจนวา่สองเหตุการณ์แรกเกิดข้ึนระหวา่งพนัธกิจของพระเยซูใน 
กาลิลี  (เปรียบเทียบ มธ. 8:18) และบางทีเหตุการณ์ท่ีสามก็เช่นกนั  บางทีลูการวมกลุ่มเหตุการณ์เหล่านั้นไว้
ท่ีน่ีเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดกล่าวถึงประเด็นเดียวกนัท่ีลูกาพฒันาในบริบทน้ีกล่าวคือ การเป็น
สาวก    

9:57-58      มทัธิวเขียนวา่ชายคนนั้นเป็นธรรมาจารย ์(มธ. 8:19) แต่ลูกาท าใหก้ารอา้งอิงเป็นทัว่ไป บางทีเพื่อ
ว่าผูอ่้านทุกเคนสามารถเขา้ส่วนกบัชายคนนั้นได้  ชายคนนั้นยืนยนัถึงความเต็มใจท่ีจะ
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ติดตามพระเยซูไปท่ีใดก็ตามในฐานะเป็นสาวกท่ีใกล้ชิดของพระองค์  พระเยซูไม่ไดว้่า
กล่าวเขาแต่อธิบายแก่เขาถึงส่ิงท่ีจะเก่ียวขอ้ง เพื่อวา่เขาสามารถคิดราคาอยา่งฉลาดได ้ เขา
จะตอ้งเต็มใจท่ีจะยอมรับการไร้ท่ีอยู่อาศยั ความไม่สะดวกทางกายภาพ การขาดแคลน 
อ่ืนเและการปฏิเสธ  พวกสาวกของพระเยซูไดป้ระสบกบัส่ิงเหล่าน้ีในการเดินทางตลอด   
สะมาเรีย (ขอ้ 51-56)  โดยการใช้ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ พระเยซูก็เนน้ถึงการเหน็บแนม
เก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระองค ์ ถา้บุตรมนุษยป์ระสบกบัส่ิงเหล่าน้ี สาวกของพระองค ์
จะประสบมากเพียงใด   

9:59-60      ชายคนแรกมาหาพระเยซูขอร้องการอนุญาตท่ีจะติดตามพระองค ์ ชายคนท่ีสองไดรั้บค าสั่งจาก
พระเยซูท่ีจะติดตามพระองค ์ในถอ้ยค าเดียวกนัอยา่งแทจ้ริงท่ีพระเยซูใชเ้พื่อจะเรียกสาวก
สิบสองคน (เช่น 5:27) 

“การพูดท่ีจะ ‘ติดตาม’ อาจารยใ์นสมยันั้นจะถูกเขา้ใจอย่างเป็นสากลวา่เป็นการ 
บ่งบอกถึงการเป็นสาวก” [598] 

การบนัทึกของมทัธิวบอกว่าเขาเขา้หาพระเยซู แต่เป็นท่ีชดัเจนว่าหลงัจากท่ีพระเยซูเรียก
เขา  บิดาของชายคนนั้นตายแลว้ใช่ไหม หรือเขาก าลงัอยูใ่นอนัตรายของการตาย? ตวับทก็
ไม่ชดัเจนและค าตอบต่อค าถามน้ีก็ไม่จ  าเป็น  เป็นท่ีชดัเจนวา่ชายคนนั้นตอ้งการให้พระเยซู
ท่ีจะรับรองการเช่ือฟังท่ีเล่ือนไปของเขาไม่วา่ในกรณีใด  บางทีบิดาของชายคนนั้นยงัมีชีวิต
อยู ่เน่ืองจากวา่ตามปกติแลว้ในอิสราเอลนั้นผูค้นถูกฝังในวนัท่ีเขาตาย [599] 

“แต่ถ้อยค ามีความเร่งด่วนท่ีใหญ่ข้ึนถ้าบิดานั้นตายไป  พวกยิวถือว่าการฝังท่ี
เหมาะสมนั้นส าคญัท่ีสุด  หน้าท่ีของการฝังมาก่อนการศึกษาธรรมบญัญติั การ
ปรนนิบติัท่ีพระวิหาร การฆ่าเคร่ืองบูชาส าหรับปัสกา การถือรักษาการเขา้สุหนตั
และการอ่านเมกิลลาห์ (Megillah 3b)”[600] 

เอลียาห์อนุญาตให้เอลีชาท่ีจะกลบัไปยงับา้นของเขาเพื่อจะกล่าวอ าลาต่อบิดามารดาของ
เขา (1 พกษ. 19:19-21)  โดยการท่ีไม่อนุญาตให้ชายคนน้ีท่ีจะให้เกียรติแก่บิดาของเขาใน
แนวทางตามธรรมเนียมนั้ น บางทีพระเยซูก็เน้นถึงภารกิจท่ีส าคัญกว่าซ่ึงพระองค์
ด าเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจของเอลีชา  พระเจ้าไม่อนุญาตให้เอเสเคียลท่ีจะ
โศกเศร้าต่อการตายของภรรยาของท่าน (อสค. 24:15-24) 

“คนตาย” ผูซ่ึ้งพระเยซูกล่าววา่ควร “ฝังคนตาย” บางทีเป็น คนตายฝ่ายวิญญาณ ผูไ้ม่เช่ือใน
พระเยซู   
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“ประเพณีงานศพของชาวยวิร่วมสมยัท าใหอ่้านไดอี้กแบบหน่ึง    การฝังศพขั้นตน้
(ท่ีซ่ึงศพถูกวางไวใ้นอุโมงค์ท่ีประทบัตราไว้) ท่ีตามมาด้วยการฝังศพรอง (ท่ี
ตามมาในระยะสิบสองเดือนของการเน่าเป่ือย กระดูกก็ถูกรวบรวมและถูกฝังใหม่
ในท่ีเก็บกระดูกหรือ ‘กล่องกระดูก’)ได้รับการยืนยนัอย่างดีด้วยสิบสองเดือนท่ี
เพิ่มเติมระหว่างการเตรียมการฝังและการฝังใหม่ส าหรับความส าเร็จแห่งการงาน
ของการโศกเศร้า ตามการรับรู้น้ี การกล่าวในเชิงสุภาษิตของพระเยซูจะอา้งอิงถึง
คนตายทางกายภาพในสองเหตุการณ์: ‘ขอให้บรรดาผูท่ี้ตายแลว้ในอุโมงค์ของ
ครอบครัวฝังคนตายของพวกเขาเองใหม่’ ไม่ว่าในกรณีใด การไม่นับถือของ    
พระเยซูส าหรับการปฏิบติัท่ีน่าเคารพซ่ึงมีรากในธรรมบญัญติัของพนัธสัญญาเดิม
ก็ถูกท าให้เท่าเทียมเท่านั้นโดยสิทธิอ านาจท่ีพระองค์แสดงออกโดยการยืนยนัถึง
ล าดบัความส าคญัของการอา้งถึงการเป็นสาวกในแผน่ดินของพระเจา้”[601] 

ภารกิจของผูเ้ช่ือส าคญักวา่การปฏิบติัพนัธะทางครอบครัวตามธรรมเนียมทั้งหลาย เม่ือส่ิง
เหล่าน้ีขดัแยง้กับความรับผิดชอบต่างเของการเป็นสาวก  มนัยากท่ีจะจินตนาการว่า     
พระเยซูสามารถจดัตั้ งความส าคญัของการมีส่วนร่วมทนัทีและสุดใจในแผนการของ     
พระเจา้อยา่งมีพลงัมากข้ึนอยา่งไร    

9:61-62      ลูกาเท่านั้นบนัทึกการสนทนาท่ีสามน้ี  มนัดูเหมือนลดความส าคญัอยา่งกะทนัหนัในตอนแรก 
แต่ไม่ใช่เพราะวา่ชายคนนั้นไม่ไดข้อพระเยซูถึงการยินยอมท่ีนอ้ยกวา่คนท่ีมาก่อนของเขา     
(ขอ้ 59-60)  “การลา” จะใชเ้วลาสองสามนาทีเท่านั้นในขณะท่ีการฝังบิดาจะใชเ้วลาท่ีไม่
ตายตวั  บางทีเขาคิดว่าถา้เอลียาห์อนุญาตให้เอลีชาท่ีจะกล่าวอ าลาต่อบิดามารดาของเขา
ก่อนท่ีเขาติดตามเอลียาห์ แน่นอนว่าพระเยซูจะอนุญาตให้เขาท่ีจะท าอย่างเดียวกนั   (1 
พกษ. 19:19-21)  กระนั้นแมก้ระทัง่การยินยอมน้ีก็ไม่ใช่การยินยอมท่ีพระเยซูจะอนุญาต 
ภารกิจของพระเยซูก็ส าคญักว่าภารกิจของเอลียาห์  อีกคร้ังหน่ึงค าตอบของพระเยซูเป็น
สุภาษิต (เปรียบเทียบ ขอ้ 50) 

การเป็นสาวก เก่ียวขอ้งกบังานหนกัและการเสียสละเหมือนกบัการไถ ชาวนาท่ีไม่จดจ่อท่ี
การไถของเขาก็ไม่ใช่ชาวนาท่ีเหมาะสม ในท านองเดียวกนั สาวกท่ีอนุญาตให้ชีวิตท่ีจะท า
ให้เขาไขวเ้ขวจากหน้าท่ีต่างเของเขาในฐานะสาวกก็ไม่เหมาะสม “ส าหรับแผ่นดินของ
พระเจา้” (เปรียบเทียบ ฟป. 3:13; ฮบ. 6:7; 12:1-2)  สาวกของพระเยซูตอ้งติดตามพระองค์
อยา่งสัตยซ่ื์อ อยา่งเด็ดเด่ียวต่อไป   

“ค ากล่าวท่ียาก” เหล่าน้ีอธิบายถึงขอ้เรียกร้องต่างเของการเป็นสาวก  บรรดาผูติ้ดตามของพระเยซูตอ้งเต็ม
ใจท่ีจะแบ่งปันการไร้ท่ีอยู่อาศยัของพระองค์ ท่ีจะตั้งการมีส่วนร่วมในแผนการของพระเจา้เหนือการอา้ง
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ต่างเท่ีครอบครัวและหนา้ท่ีเรียกร้อง และท่ีจะพากเพียรในการทรงเรียกของพวกเขา  บางทีลูกาบนัทึกการ
ตอบสนองต่างเของสามคนเหล่าน้ี เพื่อว่าผูอ่้านจะเห็นตวัเขาเองหรือเธอเองในเร่ืองน้ีและตระหนักถึง
ความส าคญัของการท าการตอบสนองท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นส่วนตวั      

3.     ความส าคัญของการมีส่วนร่วม  10:1-16   

หัวขอ้การอบรมการเป็นสาวกด าเนินต่อไปในส่วนน้ีของขอ้ต่างเ  สาวก 70 คนท่ีพระเยซูส่งออกไปก็     
ตรงขา้มกบัชายสามคนท่ีลูกาเพิ่งเสร็จส้ินการน าเสนอไป (9:57-62)  น่ีเป็นภารกิจท่ีสองท่ีซ่ึงพระเยซูส่งกลุ่ม
ของพวกสาวกของพระองคไ์ป ภารกิจแรกเป็นภารกิจของสาวกสิบสองคน (9:1-6, 10)  ลูกาเท่านั้นอา้งอิงถึง
มนั แมว้่ามีความคลา้ยกนัต่างเกบัเน้ือหาของพระกิตติคุณเล่มอ่ืนเ (เปรียบเทียบ มธ. 9:37-38; 10:7-16; 
11:21-23) มนัไม่ประหลาดใจท่ีจะพบเหตุการณ์น้ีในพระกิตติคุณน้ี  ลูกามีความสนใจในการแสดงถึงการ
พฒันาของภารกิจของพระเจา้จากการเร่ิมตน้เล็กเในพระธรรมลูกา ท่านน าเสนอมนัวา่เติบโตไปสู่กิจการทัว่
โลกในกิจการของอคัรทูต  อีกคร้ังหน่ึงการเน้นของท่านคือค าแนะน าท่ีพระเยซูให้แก่สาวกเหล่าน้ีในการ
เตรียมเพื่อพนัธกิจของพวกเขา  (เปรียบเทียบ 9:1-6) 

10:1           “ภายหลงัเหตุการณ์เหล่านั้น” แสดงถึงความคืบหนา้ตามล าดบัเวลาแบบพื้นฐานของลูกา แต่ท่าน
เบ่ียงเบนจากมนัอยู่บ่อยเ อย่างท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเท า   การใช ้“องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้” ของลูกาท่ีน่ีเนน้ถึงสิทธิอ านาจของพระองค ์ซ่ึงเป็นการเนน้ท่ีส าคญัในส่วนท่ีกล่าวถึง
ค าแนะน าของพระเยซูต่อบรรดาผูติ้ดตามของพระองค ์  

จ านวนของผูส่้งข่าวเป็นปัญหา  ทั้ง 70 (NASB, AV, RSV) และ 72 (NIV, NEB, JB) มีการ
สนบัสนุนทางตวับทท่ีดี  ตามปกติแลว้บรรดาผูอ้รรถาธิบายชอบอนัหน่ึงหรืออีกอนัหน่ึงท่ี
ข้ึนอยูก่บัเหตุผลท่ีพวกเขาเช่ือวา่พระเยซูเลือก “70” หรือ “72” เน่ืองจากวา่หลกัฐานทางตวั
บทก็เท่าเทียมกนั บรรดาผูท่ี้ชอบ 70 ตามปกติแลว้ท าอยา่งนั้นเพราะพวกเขาเช่ือวา่พระเยซู 
ท าตามส่ิงท่ีมีมาก่อนของพนัธสัญญาเดิม  มีพงศ์พนัธ์ 70 คนของยาโคบผูไ้ดไ้ปยงัอียิปต์
พร้อมกบัท่าน (อพย. 1:1-5) มีผูใ้หญ่ 70 คนอีกดว้ยในอิสราเอล (อพย. 24:1; กดว. 11:16-
17, 24-25) และในสภาแซนเฮดริน และผูค้นในสมยัของพระเยซูถือวา่โลกมี 70 ประเทศ 
(ปฐก. 10).[602] 

นักวิชาการบางคนเช่ือว่าหน่ึงหรือมากกว่านั้นขององค์ประกอบเหล่าน้ีส่งอิทธิพลต่อ    
พระเยซู คนอ่ืนเท่ีชอบ 72 คิดว่าตารางของบรรดาประชาชาติในฉบบัเซปทวัจินต์ของ 
ปฐมกาล 10 ท่ีลงรายช่ือ72 ชนชาติส่งอิทธิพลต่อพระเยซู [603] อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า      
ผูแ้ปล 72 คนของฉบบัเซปทวัจินต์ส่งอิทธิพลต่อพระองค์  [604] บอคเขียนว่ามีหลกัฐาน
ทางตวับทท่ี “ดีกว่าเล็กน้อย” ส าหรับ 72 [605] ขา้พเจา้ชอบ 70 เป็นหลกัเพราะขา้พเจา้
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คิควา่ มนัเป็นไปไดท่ี้วา่พระเยซูก าลงัคาดการณ์ไวถึ้งภารกิจต่อทั้งโลกท่ีน่ี  อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาน้ีไม่มีการอา้งอิงท่ีส าคญัถึงความหมายของส่วนท่ีเหลือของเร่ืองน้ี     

ขอบเขตของภารกิจน้ีกวา้งกวา่ภารกิจของสาวกสิบสองคน   สาวกเจ็ดสิบคนจะตอ้งไปยงั
เมืองทั้งหมดท่ีพระเยซูวางแผนจะไปเยี่ยม  เป็นท่ีชดัเจนว่าไม่ใช่แค่เมืองของยิวแต่เมือง
เหล่านั้นในบริเวณของสะมาเรียและต่างชาติแห่งปาเลสไตน์อีกดว้ย  เป็นท่ีชดัเจนวา่สาวก
เหล่าน้ีจะตอ้งท าส่ิงท่ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดท้  าผา่นทางพยานทางถอ้ยค าของท่านกล่าวคือ 
การเตรียมผูค้นส าหรับการเสด็จมาและการประกาศของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 7:27)  
งานของพวกเขาไม่ใช่แค่ท่ีจะจดัการท่ีพกัส าหรับพระเยซูอยา่งท่ีไดเ้ป็นงานของผูส่้งข่าวใน
ส่วนท่ีมาก่อน (เปรียบเทียบ 9:52)  การส่งผูส่้งข่าวออกไปเป็นคู่เเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป    
(เปรียบเทียบ 7:18-19; มก. 6:7; กจ. 13:2; 15:27, 39-40; 17:14; 19:22) มนัท าให้แน่ใจถึง
ความเป็นเพื่อน การปกป้องและพยานทั้งสองท่ีพวกยวิเรียกร้อง (ฉธบ. 17:6; 19:15).[606] 

10:2           ค าแนะน าแรกของพระเยซูต่อสาวกเจ็ดสิบคนก็คือวา่พวกเขาจะ “อธิษฐาน” (เปรียบเทียบ 1 ทธ.  
2:1-8)  พระเยซูให้ค  าแนะน าเดียวกันแก่พวกสาวกของพระองค์ในอีกโอกาสหน่ึง 
(เปรียบเทียบ มธ. 9:37-38)  ภาพ “การเก็บเก่ียว” เป็นเร่ืองปกติในพระคมัภีร์และมนั
พรรณนาถึงพระเจา้ท่ีรวบรวมผูเ้ลือกสรรของพระองค ์  (เปรียบเทียบ มธ. 13:37-43; และ
ขอ้อ่ืนเ)  ในบริบทน้ี มนัอา้งอิงถึงการรวบรวมผูเ้ช่ือในพระเยซูจากผูไ้ม่เช่ือจ านวนมาก    
ผูซ่ึ้งสาวกเจด็สิบคนจะไปหา    

เม่ือพระองค์กล่าวว่าการเก็บเก่ียวนั้นมี “มาก” พระเยซูหมายถึงว่ามีงานมากท่ีจะท าใน   
การน าข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าไปยงัทุกเคน  ผูส่้งสารท่ีเป็นสาวกของ
พระองค์นั้นมี “น้อย” ในสัดส่วนต่องานใหญ่  ดงันั้นพวกสาวกจะตอ้งอธิษฐาน (“ออ้น
วอน”) ขอใหพ้ระเจา้ท่ีจะ “ส่ง”  ผูส่้งข่าวท่ีมีคุณสมบติัทุกเคนไปยงั “ทุ่งนา” และท่ีวา่ไม่มี
ใครจะลม้เหลวท่ีจะเขา้ร่วมในภารกิจน้ี  ดงันั้นขอ้น้ีแสดงถึงความปรารถนาของพระเยซู   
ท่ีมีต่อคนงานมากข้ึนและต่อการมีส่วนร่วมเตม็ท่ีโดยคนงานทั้งหลายท่ีพร้อม      

“น่ีอาจดูเหมือนแปลกต่อคุณ แต่ขา้พเจา้ไม่ถือวา่มนัเป็นธุรกิจของขา้พเจา้ท่ีจะเก็บ
เก่ียว  ธุรกิจของข้าพเจ้าคือการหว่าน  ถ้าคุณเคยเป็นชาวนา คุณก็รู้ว่ามีความ
แตกต่างมากระหว่างการหว่านเมล็ดและการเก็บเก่ียวกบัพืชผลหลงัจากเมล็ดได้
เติบโต  ใครคนหน่ึงโต้แยง้ว่า ‘แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้กล่าวว่าข้าวท่ีตอ้งเก่ียวนั้น     
มีมาก แต่คนงานยงัน้อยอยู่’ เราตอ้งระลึกถึงท่ี ท่ีพระเยซูอยู่เม่ือพระองค์กล่าว
ขอ้ความนั้น   พระองค์ทรงอยู่อีกดา้นหน่ึงของกางเขน ณ เวลานั้นและยุคก็มาสู่
การส้ินสุด ณ ตอนส้ินสุดของทุกเยุคก็มีการพิพากษา   การพิพากษาท่ีท าให้ยุค
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ส้ินสุดคือการเก็บเก่ียว และยคุเองก็มีเพื่อส าหรับการหวา่นเมล็ด  ขา้พเจา้เช่ือวา่เรา
ก าลังหว่านเมล็ดในทุกวันน้ี และ ณ ตอนส้ินสุดของยุคก็จะมีการเก็บเก่ียว 
[เปรียบเทียบ  มธ. 13:30]”[607] 

10:3           ความส าคญัของการมีส่วนร่วมก็ด าเนินต่อไปในค าสั่งท่ีส าคญัต่อสาวกเจ็ดสิบคนท่ีจะ “ไป” (ค า
กรีก ฮุบพาเกเท เปรียบเทียบ   มธ. 28:19)  ภาพ “แกะ” (ลูกแกะ) ท่ีอยูท่่ามกลางฝงูหมาป่า”  
เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นภาพอนัโปรดส าหรับพระเยซู  (เปรียบเทียบ  มธ. 10:16) มนัพรรณนา
ถึงต าแหน่งท่ีพึ่งพาและเปราะบางของพวกสาวกของพระองคท์่ามกลางปฏิปักษท่ี์ไม่เป็น
มิตร  ดงันั้นพวกเขาจะตอ้งวางใจในและอธิษฐานต่อพระเจา้ขณะท่ีพวกเขารับใช ้ พระเยซู 
“ส่ง” พวกเขา “ออกไป” (ค ากรีก อะพอสเทลโล) ในฐานะเป็น อัครทูต ในแง่ทัว่ไปของค า
นั้นคือ มิชชนันารี   พระเยซูก าลงักล่าวในฐานะเป็นพระผูเ้ล้ียงแกะของพระองค ์  

10:4           ภารกิจของสาวกเจ็ดสิบคนค่อนขา้งสั้ น ดงันั้นพวกเขาจะตอ้งเดินทางอยา่งง่าย เ (เปรียบเทียบ 
9:3; มก. 6:8)  ความหมายโดยนยัของการท่ีพวกเขาไม่ถือยา่มก็คือว่าพวกเขาควรพึ่งพา
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และของขวญัของผูเ้ช่ือท่ีจะค ้าจุนพวกเขา แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดคือพึ่งพา 
พระเจา้  ในแง่ของการเป็นปฏิปักษข์องโลก (ขอ้ 3) พวกสาวกอาจไดค้าดหวงัให้พระเยซูท่ี
จะเตรียมพวกเขาท่ีจะเพียงพอด้วยตนเอง แต่พระองค์ท าส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม  ตรงกันข้าม 
พระองคแ์นะน าพวกเขาท่ีจะเลียนแบบการพึ่งพาท่ีเปราะบางของพระองคเ์องท่ีพระบิดา     

ในวฒันธรรมตะวนัออกใกลโ้บราณ บ่อยคร้ังแลว้ผูค้นให้การตอ้นรับท่ียาวนานมากท่ีผูก
พวกเขาไวเ้ป็นเวลาหลายวนัในบางคร้ัง (เปรียบเทียบ ผนฉ. 19:4-9; 2 พกษ. 4:29) พระเยซู
ไม่ไดห้มายถึงวา่พวกสาวกของพระองค์ไม่ควรไม่เป็นมิตรหรือไม่เขา้สังคม แต่ท่ีวา่พวก
เขาไม่ควรอนุญาตให้การตอ้นรับเหล่าน้ีท่ีจะหนัเหพวกเขาไปจากภารกิจของพวกเขา พวก
เขาจะตอ้งติดตามงานของพวกเขาและไม่เสียเวลาของพวกเขาไปกบัเร่ืองท่ีนอ้ยกวา่   

10:5-6        สาวกเจ็ดสิบคนจะตอ้งป่าวประกาศการอวยพร (พระพรทางค าพูด; ถอ้ยค าท่ีดีของความโปรด
ปรานของพระเจา้อยา่งท่ีมาจากพระเจา้) เหนือครัวเรือนใดเท่ีน าเสนอความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
แก่พวกเขา  “สันติสุข” (ค าฮีบรู ชาโลม) เป็นการอวยพรตามปกติของยิวท่ีปรารถนาให้
ความเต็มท่ีของพระพรของพระยาเวห์อยูเ่หนือผูรั้บ (เปรียบเทียบ ยน. 14:27) คนหน่ึงอาจ
เกือบถือวา่มนัเป็นนามนยัส าหรับ “ความรอด” (เปรียบเทียบ 1:79; 2:14, 29; 7:50; 8:48; 
19:38, 42; 24:36).[608] 

เม่ือพวกสาวกรับใช้ มนัก็จะชดัเจนวา่เจา้ของบา้นเช่ือในข่าวสารของพวกเขาอย่างแทจ้ริง
หรือไม่  ถา้เขากลบักลายเป็นคนแห่งสันติสุข  (เปรียบเทียบ 5:34; 16:8; 20:34, 36; กจ. 
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4:36) กล่าวคือคนท่ีแสดงให้ปรากฏชดัโดยความเต็มท่ีแห่งพระพรของพระเจา้ในชีวิตของ
เขา การอวยพรของพวกสาวกจะส่งผลต่อพระพรมากข้ึนของพระเจา้  ถา้เจา้ของบา้นพิสูจน์
วา่ไม่เช่ือ พระเจา้จะไม่น าความเต็มท่ีแห่งพระพรของพระองคไ์ปยงัเขา แต่เจา้ของบา้นนั้น
จะสูญเสียมนั  (เปรียบเทียบ มธ. 10:11-13; มก. 6:10-11)  อลัฟอร์ดอธิบาย “คนแห่งสันติ
สุข” วา่เป็นใครคนหน่ึงท่ีรับข่าวสารแห่งสันติสุของพวกสาวก [609] 

10:7           เหมือนกบัสาวกสิบสองคน (เปรียบเทียบ 9:4) สาวกเจ็ดสิบคนตามปกติแลว้จะตอ้งคงอยู่กบั
เจา้ของบา้นของพวกเขาและไม่ยา้ยไปมาในละแวกเพื่อนบา้นแห่งหน่ึงซ่ึงพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงสถานการณ์ของพวกเขา (เปรียบเทียบ มธ. 10:11; มก. 6:10)  น่ีจะส่งผลต่อการ
สูญเสียเวลาของพวกเขาและบางทีเป็นการดูถูกเจา้ของบา้นของพวกเขา   การยา้ย “จากบา้น
น้ีไปบา้นโน้น” บ่งบอกถึงการเก่ียวขอ้งในรอบสังคมของกิจกรรม และการไดรั้บความ
บนัเทิงยาวนานหลงัจากท่ีพวกเขาไดท้  างานของพวกเขาอีกดว้ย [610] 

“เหตุผลก็ชดัเจนอยา่งมากบับุคคลหน่ึงท่ีคุน้เคยกบัธรรมเนียมทางตะวนัออก   เม่ือ
คนแปลกหนา้มาถึงในหมู่บา้นหรือท่ีพกั พวกเพื่อนบา้นทีละคนนั้นตอ้งเชิญเขาท่ี
จะกินกบัพวกเขา  มีมารยาทท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัมนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการโออ้วดและ
ความหน้าซ่ือใจคดอย่างมาก และความล้มเหลวในการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
ระบบการตอ้นรับน้ีก็ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรง และบ่อยคร้ังน าไปสู่ความ  
ห่างเหินและความบาดหมางท่ามกลางพวกเพื่อนบา้น  มนัผลาญเวลามากอีกดว้ย 
ก่อให้เกิดความไขวเ้ขวท่ีผิดปกติของจิตใจ น าไปสู่ความไม่ส ารวม และต่อตา้น
ความส าเร็จแห่งภารกิจฝ่ายวิญญาณในทุกเทาง  ในเร่ืองราวเหล่าน้ี นกัประกาศ
ข่าวประเสริฐจะตอ้งหลีกเล่ียงงานเล้ียงเหล่าน้ี...” [611] 

ในฐานะผูรั้บใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาจะตอ้งกินและด่ืมส่ิงท่ีเจา้ของบา้นเตรียมให ้ 
พวกเขาสามารถคาดหวงัถึงการบ ารุงเล้ียงและตอ้งพึงพอใจด้วยส่ิงท่ีพวกเขาได้รับการ
เสนอให้ แมว้่ามนัอาจไม่เป็นส่ิงท่ีพวกเขาชอบ  หลกัการของคนงานท่ี “สมควรจะไดรั้บ
ค่าจา้งของตน” ก็ยอ้นกลบัไปยงัการทรงสร้าง (ปฐก. 1:28-30)  พระเยซูและพวกอคัรทูต
รับรองมนัอีกส าหรับยคุระหวา่งการเสด็จมาในปัจจุบนั (เปรียบเทียบ มธ. 10:10; 1 คร. 9:3-
18; 1 ทธ. 5:18; 3 ยน. 5-8) 

10:8           เม่ือถืออยา่งกวา้งเนั้น อาหารท่ีตั้งไวต่้อหนา้พวกสาวกในเมืองอะไรก็ตามท่ีพวกเขาอาจเยี่ยม
เยียนบางทีสามารถรวมถึงอาหารท่ีไม่สะอาดทางพิธีกรรม พระเยซูท าโดยปราศจากความ
แตกต่างท่ีสะอาดและไม่สะอาดในอาหารแลว้  (เปรียบเทียบ 11:41; มก. 7:19; รม. 10:4)  
การถือรักษาถ่ีถ้วนของเปโตรเก่ียวกบักฎหมายการบริโภคอาหารของชาวยิวอาจไม่ได้
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แสดงถึงพวกสาวกทั้งหมด (เปรียบเทียบ กจ. 10:14)  การปฏิบติัของการกินอาหารท่ี “ไม่
สะอาด” ก็รบกวนคริสตจกัรเร่ิมแรกต่อไป  (เปรียบเทียบ 1 คร. 8) อยา่งไม่สงสัยแลว้ ลูกา
รวมการอา้งอิงน้ีไวพ้ร้อมกบัมีผูอ่้านดั้งเดิมของท่านในความคิด    

10:9           สาวกเจด็สิบคนจะตอ้งด าเนินพนัธกิจของพระเยซู  (7:21-22; 9:11; มธ. 4:17; มก. 1:14-15; 6:12) 
และสาวกสิบสองคนต่อไป (9:1-2)  ขอ้น้ีให้เน้ือหาเชิงบวกเก่ียวกบัพนัธกิจของผูส่้งข่าว
เหล่าน้ีการรักษาคนป่วยในท่ีน่ีเทียบเท่ากับการฟ้ืนฟูใครก็ตามท่ีต้องการการฟ้ืนฟู   
[612] ล าดบัของการรักษา ก่อน การประกาศบ่งบอกว่าการอศัจรรยเ์ตรียมโอกาสส าหรับ
การประกาศเช่นเดียวกบัการรับรองมนั  ข่าวสารของพวกเขาก็คือว่าพระเมสสิยาห์ได้
ปรากฎตัวและดังนั้ น “แผ่นดิน” ของพระเมสสิยาห์ก็ใกล้จะเกิดข้ึน  (“ใกล้เข้ามา” 
เปรียบเทียบ มธ. 3:2)  ถา้ผูค้นไดเ้ช่ือในพระเยซู แผน่ดินของพระเจา้คงไดเ้ร่ิมตน้ในไม่ชา้    
ณ ตอนนั้นแผน่ดินของพระเจา้ก็ใกลโ้ดยต าแหน่งและอยา่งชัว่คราว  มนัยงัไม่ไดเ้ร่ิมตน้    

“ในความจริง ค าพยากรณ์ของพนัธสัญญาเดิมถึงอาณาจกัรท่ีรอคอยมานานไดม้า
ใกลผู้ค้นแห่งชนรุ่นนั้นจนพวกเขาไดเ้ห็นใบหนา้ของกษตัริยอ์ยา่งแทจ้ริงและได้
เป็นพยานถึงการงานท่ีเหนือธรรมชาติซ่ึงเป็นเหตุกาณ์ต่างเท่ีถูกท านายไวแ้ห่ง
แผน่ดินของพระองค”์  [613] 

10:10-11    สาวกเจด็สิบคนจะตอ้งประกาศสองส่ิงต่อเมืองต่างเ (คือชาวเมือง) ในท่ีสาธารณะท่ีปฏิเสธพวก
เขาและข่าวสารของพวกเขา  พวกเขาจะตอ้งป่าวประกาศการปฏิเสธเชิงสัญลกัษณ์ส าหรับ
ความไม่เช่ือ (เปรียบเทียบ 9:5; มธ. 10:14; มก. 6:11) และพวกเขาจะตอ้งย  ้าเตือนบรรดา    
ผูป้ฏิเสธถึงความเป็นจริงแห่งการน าเสนอของแผน่ดินของพระเจา้ท่ีพวกเขาไดป้ฏิเสธ  การ
กระท าท่ีสองน้ีเป็นการประกาศท่ีแทจ้ริงถึงการพิพากษา   

10:12         ลกัษณะโดยทัว่ไปของ “เมืองโสโดม” และเมืองในปาเลสไตน์เหล่าน้ีคือความลม้เหลวท่ีจะกลบั
ใจเม่ือไดรั้บการเตือนโดยพระเจา้  (เปรียบเทียบ ปฐก. 19:24-29; มธ. 10:15; 11:20-24; รม. 
9:29; 2 ปต. 2:6; ยด. 7)  ชะตาของผูค้นแห่งเมืองโสโดมได้กลายมาเป็นสุภาษิต 
(เปรียบเทียบ อสย. 1:9-10)  ชาวเมืองโสโดมมีพยานของโลท แต่เมืองเหล่าน้ีมีพยานของ  
ผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเมสสิยาห์  ชาวเมืองโสโดมอาจไดรั้กษาเมืองของพวกเขาไวโ้ดย
การกลบัใจ แต่เมืองเหล่าน้ีอาจไดเ้ขา้ไปสู่แผน่ดินของพระเมสสิยาห์  ดงันั้นความผิดของ
พวกเขาก็ใหญ่กวา่ความผดิของผูค้นแห่งเมืองโสโดม 

“ความสัมพนัธ์ของชาวเมืองโสโดมกบัการไร้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ถูกกล่าวถึงใน
ตวับทร่วมปัจจุบนัอีกดว้ย  [คือ “สายแห่งขอ้มูลทางภาษาภายในท่ีซ่ึงตวับทถูกตั้ง
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ไว”้]: พวกเขาเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองใดก็ตามท่ีปฏิเสธท่ีจะตอ้นรับตวัแทนของ
พระเยซูและดงันั้นก็มีความผิดเก่ียวกบัการปฏิเสธความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูแ้ทน
ของพระเจา้”[614] 

10:13-14    สถานท่ีตั้งตามธรรมเนียมของ “โคราซิน” (ช่ือของปลา [615]) อยูป่ลายทิศเหนือของทะเลกาลิลี 
[616] “เบธไซดา” (“เมืองปลา”) จูเลียสเป็นเพื่อนบา้นของมนั (เปรียบเทียบ 9:10)  ดงันั้น
ความตรงขา้มท่ีพระเยซูน าเสนอก็ระหว่างหมู่บา้นสองแห่ง ณ ปลายทิศเหนือของทะเล    
กาลิลีและเมืองสองแห่ง ณ ปลายทิศใตข้องทะเลตายคือ โสโดมและโกโมราห์  ส่ิงน้ีจดัตั้ง
บางส่ิงเก่ียวกบั การผนวก ส าหรับอิสราเอลเช่นเดียวกบัวาทศาสตร์ทางภูมิศาสตร์  ทั้ ง     
โคราซินและเบธไซดาท่ีถูกใช้เป็นตวัแทนส าหรับเมืองอ่ืนเท่ีคล้ายกนัมากมายก็ได้รับ 
พนัธกิจของพระเยซูอยา่งมาก     

“ไทระและไซดอน” ซ่ึงเป็นเมืองฟีนิเซียสองเมืองบนชายฝ่ังเมดิเตอเรเนียนไดป้ระสบกบั
การพิพากษาท่ีรุนแรงเน่ืองจากการปฏิเสธพระเจา้และประชากรของพระองค ์(เปรียบเทียบ 
อสย. 23:1-18; ยรม. 25:22; 47:4; อสค. 26:1—28:23; ยอล. 3:4-8; อมส. 1:9-10)  การ
ตอบสนองของเมืองต่างชาติท่ีกบฏเหล่าน้ีในการเปรียบเทียบกับเมืองชาวยิวท่ีไม่
ตอบสนองคงได้หนุนใจผูอ่้านของพระกิตติคุณของลูกาผูท่ี้เป็นพยานต่อพวกต่างชาติ  
อย่างไรก็ตาม ประเด็นของพระเยซูก็คือชะตาท่ีเลวร้ายจะมายงัผูค้นท่ีปฏิเสธการน าเสนอ
ความรอดของพระองค ์ (เปรียบเทียบ  มธ. 11:21-22)  “การนัง่บนข้ีเถา้” ในขณะท่ีสวมผา้
กระสอบท่ีท าจากขนแพะหรือ การนั่งบน “ผา้กระสอบ” แสดงถึงความโศกเศร้ามากท่ี
เช่ือมโยงกบับาปในตะวนัออกใกลโ้บราณ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 21:27; โยบ 2:8; 42:6; 
อสธ. 4:2-3; อสย. 58:5; ยนา. 3:6-8) 

10:15         “คาเปอรานาอุม” เป็นศูนยก์ลางของพนัธกิจของพระเยซูในกาลิลี  ในขณะท่ีมนัตอบสนอง
มากกวา่นาซาเร็ธ  (4:23) มนัก็ยงัคงตอบสนองนอ้ยกวา่ท่ีมนัควรไดต้อบสนองเม่ือพิจารณา
ถึงพยานท่ีมนัไดรั้บ  อย่างไม่สงสัยแล้วถ้อยค าของพระเยซูแห่งการพิพากษามาจากการ
กล่าวโทษของพระเจา้ต่อความหยิง่ของกษตัริยแ์ห่งบาบิโลน  (อสย. 14:13-15; เปรียบเทียบ 
มธ. 11:23)  เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูค้นแห่งคาเปอรนาอุมคาดหวงัให้พระเจา้ท่ีจะปฏิบติัต่อพวก
เขาด้วยความโปรดปรานท่ีพิเศษเพราะว่าพระเยซูได้ท าการอัศจรรย์มากมายท่ีนั่น 
(เปรียบเทียบ 13:26)  พระเยซูก าลงัพรรณนาถึง “เฮเดส” (คือ “ชีโอล” สถานท่ีแห่งวิญญาณ
ท่ีจากไป) ในฐานะเป็นส่ิงตรงขา้มกบัสวรรคโ์ดยต าแหน่ง  เฮเดสเป็นสถานท่ีท่ีเช่ือมโยงกบั
ความอบัอายและการลงโทษ ส่วนสวรรคเ์ป็นสถานท่ีแห่งความยินดีและพระพร  พระเยซู
ก าลงัเปรียบเทียบความสูงของพระสิริกบัความลึกของการเส่ือม      
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ขอ้ 13-15 จดัตั้งการกล่าวโทษของการปฏิเสธพนัธกิจของสาวกสิบเจ็ดคน  ขอ้ความท่ี
รุนแรงเหล่าน้ีช่วยให้พวกสาวกช่ืนชอบความส าคญัของภารกิจของพวกเขาขณะท่ีพวกเขา
ออกไป    

10:16         พระเยซูเพิ่มความส าคญัมากข้ึนแก่ภารกิจของพวกเขาโดยการอธิบายว่าการยอมรับหรือการ
ปฏิเสธสาวกเจ็ดสิบคนเทียบเท่ากบัการยอมรับหรือการปฏิเสธพระองค์เองและพระเจา้ 
พระบิดา—“ผูห้น่ึง” ท่ีทรง “ใช”้ พระเยซูมา (เปรียบเทียบ  มธ. 10:40; มก. 9:37)  พระเยซู
ใหสิ้ทธิอ านาจแก่สาวกเหล่าน้ีท่ีจะกระท าเพื่อพระองค ์(เปรียบเทียบ ยน. 20:21) 

การเดินอธิษฐานไดก้ลายมาเป็นท่ีนิยมในบางส่วนของคริสต์ศาสนาเม่ือไม่นานมาน้ี น่ีเป็นการปฏิบติัของ
การอธิษฐานขณะท่ีบุคคลหน่ึงเดินรอบเเมืองซ่ึงตามปกติแลว้ก็ขอให้พระเจา้ท่ีจะน าความรอดมายงัผูค้น
ของเมืองนั้น อย่างไม่สงสัยแลว้ สาวกเจ็ดสิบคนอธิษฐานขณะท่ีพวกเขาปฏิบติัการเดินทางท าภารกิจของ
พวกเขา แต่พวกเขาก็ประกาศอีกดว้ย  พระองคไ์ม่เพียงแต่บอกใหพ้วกเขาท่ีจะอธิษฐานขอให้พระเจา้ท่ีจะท า
ให้ผูค้นตอบสนอง แต่ท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขาอีกด้วย  พระองค์ก็ไม่ได้บอกให้พวกเขาท่ี      
แค่จะออกไปและท าการดีเช่นกนั  การอธิษฐานเพื่อคนหลงหายและการประกาศแก่คนหลงหายควรไป
ดว้ยกนัเม่ือใดก็ตามท่ีเป็นไปได ้        

น่ีเป็นการส้ินสุดการบรรยายสรุปของพระเยซูเก่ียวกบัสาวกเจ็ดสิบคนส าหรับภารกิจท่ีพิเศษของพวกเขา        
ลูกาไม่ไดบ้นัทึกส่ิงใดเก่ียวกบัภารกิจเอง  ความเป็นห่วงของท่านคือค าแนะน าต่างเของพระเยซูและการ
ประยกุตใ์ชไ้ดข้องส่ิงเหล่านั้นกบัผูอ่้านของท่านในแง่ของภารกิจของพวกเขา (กจ. 1:8) 

4.     ความยนิดีของการมีส่วนร่วม  10:17-20   

ลูกาเนน้ถึงความยนิดีท่ีสาวกเจด็สบคนประสบจากการมีส่วนร่วมในแผนการของพระเจา้  (เปรียบเทียบ ฟป. 
1:3-5) อยา่งท่ีเราไดส้ังเกตมาก่อน บ่อยคร้ังแลว้ลูกาอา้งอิงถึงความยนิดีท่ีพระเยซูน ามายงัผูค้น  (เปรียบเทียบ 
1:14, 46; 24:52; และขอ้อ่ืนเ)  ในแง่ของค าแนะน าท่ีเป็นการเตรียมของพระเยซู (ขอ้ 1-16) เราอาจได้
คาดหวงัให้สาวกเจ็ดสิบคนท่ีจะรู้สึกเป็นทุกข์และยินดีท่ีประสบการณ์นั้นได้ส้ินสุดลง  อย่างไรก็ตาม 
ตามปกติแลว้นัน่ไม่ใช่ผลลพัธ์ของการรับใชพ้ระเยซูโดยไม่ค  านึงถึงความล าบากท่ีเก่ียวขอ้ง  อย่างเช่นใน
ส่วนท่ีมาก่อนนั้น ลูกาก็จดจ่อท่ีถอ้ยค าของพระเยซูต่อผูส่้งข่าวทั้งหลาย      

10:17         อย่างไม่สงสัยแลว้ สาวกเหล่าน้ีประสบกบัการต่อตา้นและการปฏิเสธอย่างเดียวกนัท่ีพระเยซู
ประสบ แต่อารมณ์ท่ีท่วมทน้ของพวกเขาคือ “ความยินดี” (ค ากรีก คาราส)  พวกเขาได้
ประสบกบัการช่วยเหลือและอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติเพราะว่าพวกเขาวางใจและเช่ือฟัง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (เปรียบเทียบ 9:1; มธ. 10:8)  พวกเขายินดีอยา่งเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะ



อย่างยิ่งในการส าแดงออกท่ีน่าต่ืนเตน้ถึงฤทธ์ิเดชของพระเจา้ท่ีปรากฎชดัในการควบคุม 
“พวกผี” ของพวกเขา  พระเยซูขบัผีดว้ยค าสั่ง แต่พวกสาวกของพระองคจ์ะตอ้งสั่งพวกผี
ในนามของพระเยซู กล่าวคือ บนพื้นฐานแห่งสิทธิอ านาจของพระองค ์   

10:18         พระเยซูบรรยายถึงความอบัอายของพวกผีของซาตานราวกบัวา่มนัเป็นการกล่าวซ ้ าถึง “การลม้
ลงจากสวรรค”์ อนัแทจ้ริงของซาตานท่ีไดเ้กิดข้ึนก่อนการทรงสร้าง  ค  าอธิบายของอิสยาห์
ถึงการลม้ลงของกษตัริยแ์ห่งบาบิโลนก็คลา้ยกนั (อสย. 14:12)  นกัศึกษาพระคมัภีร์หลาย
คนเช่ือว่าอิสยาห์อธิบายถึงการล้มลงของซาตาน แต่บริบทโตแ้ยง้ส าหรับกษตัริยท่ี์เป็น
มนุษย ์ พระเยซูอาจไดพ้าดพิงถึงพระคมัภีร์ตอนน้ี [617] อย่างไรก็ตาม พระองค์ดูเหมือน
จะไดอ้ธิบายถึง “การตก” หรือความอบัอายในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลจากการจ านนของพวกผี
ต่อสิทธิอ านาจของพระองค ์ น่ีก็เป็นไปไดม้ากกวา่ท่ีวา่พระองคอ์ธิบายถึงนิมิตท่ีพระองคมี์  
ซาตานจะประสบความอบัอายท่ีคล้ายกนัในอนาคตระหวา่งความล าบากใหญ่  (วว. 12:7-
10, 13) ณ ตอนปลายของความล าบากใหญ่ (วว. 20:2) และ ณ ตอนปลายของยุคพนัปี (วว. 
20:10)  ชยัชนะของพระเยซูเหนือซาตานให้เหตุผลแก่พระองคเ์ช่นเดียวกบัพวกสาวกของ
พระองคส์ าหรับการยนิดี    

“ส าหรับผูส้ังเกตโดยทัว่ไป ทุกส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนก็คือว่านักเทศน์ท่ีขอทานจ านวน
น้อยได้กล่าวในเมืองเล็กเไม่ก่ีเมืองและไดรั้กษาคนไม่ก่ีคน  แต่ในชัยชนะของ
ข่าวประเสริฐ ซาตานไดป้ระสบความพา่ยแพท่ี้น่าสังเกต” [618] 

“ต่อขอบเขตท่ีว่าแผ่นดินของพระคริสต์ถูกสร้างข้ึน ซาตานพร้อมกบัอ านาจของ
มนัก็ลม้ลง...” [619] 

10:19         ฤทธ์ิเดชท่ีพระเยซูไดม้อบแก่สาวกเจ็ดสิบคนท่ีจะหลีกพน้การบาดเจ็บทางกายภาพก็คลา้ยกบั
ความสามารถของพวกเขา ท่ีจะพิ ชิตซาตานและพวกผีของมันในฝ่ายวิญญาณ   
(เปรียบเทียบ  วว. 12:13-17)  ดงันั้นการเช่ือมโยงกบัขอ้ก่อนหน้านั้นก็ชดัเจน  บางที     
พระเยซูอา้งอิงถึง “งู” (“งูใหญ่”) และ “แมงป่อง” ท่ีน่ีเพราะว่าสองส่ิงน้ีแสดงถึงศตัรูฝ่าย
วิญญาณเหล่าน้ี  (เปรียบเทียบ ปฐก. 3:15)  ในอีกแง่หน่ึง ทุกวนัน้ีบางที เรา ตอ้งถือถอ้ยค า
ของพระองค์ในเชิงเปรียบเทียบแทนท่ีจะเป็นตามตวัอกัษร  อย่างชัดเจนแลว้ น่ีเป็นการ
ปกป้องท่ีพิเศษซ่ึงพระเยซูให้แก่พวกสาวกของพระองค์ระหวา่งภารกิจน้ี   พระเยซูอาจให้
มันแก่พวกสาวกของพระองค์อีกคร้ังหน่ึงหลังจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์ 
(เปรียบเทียบ มก. 16:18)  ขอ้น้ีอยูใ่น “การจบอนัยาว” ท่ีถูกโตแ้ยง้เก่ียวกบัพระกิตติคุณ 
ของมาระโก (16:9-20) 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn617
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn618
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn619


การปกป้องพิเศษท่ีอธิบายไวท่ี้น่ีเป็นท่ีชดัเจนว่าอยูแ่ค่ช่วงเวลาสั้นเเท่านั้น   (เปรียบเทียบ 
กจ. 28:1-6)  พวกสาวกของพระเยซู ตั้งแต่ระยะเวลานั้นไดส้ิ้นสุด ได้ประสบกบัการ
บาดเจ็บ ดังนั้นก็เป็นท่ีชัดเจนว่ามนัเป็นการจดัเตรียมท่ีจ ากัดในแง่ของพนัธกิจท่ีพิเศษ   
ของพวกสาวกและอคัรทูตดั้งเดิมของพระเยซู  แมก้ระทัง่ระหวา่งยคุอคัรทูต สาวกหลายคน
ไม่ไดห้ลีกหนีการบาดเจบ็หรือความตาย  (กจ. 7:60; 12:2; 2 ทธ. 4:20) 

10:20         ยิ่งใหญ่พอ เ กบัชยัชนะเหนือการบาดเจ็บและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือพวกผีเป็นนั้น สาเหตุ
ใหญ่กว่าส าหรับการยินดีคือความแน่ใจของสาวกเจ็ดสิบคนท่ีว่าพระเจา้จะให้รางวลัแก่
พวกเขา ด้วยสวรรค์เองรวมถึงรางวลัในสวรรค์ท่ีเพิ่มเติมเขา้มา ในอีกนัยหน่ึง สาเหตุท่ี
ใหญ่กว่าของการยินดีของพวกสาวกจะต้องไม่ใช่เป็นฤทธ์ิเดชท่ีส าแดงออกโดยการใช ้ 
นามของพระเยซู  ของพวกเขา แต่เป็นการปรากฏของช่ือ ของพวกเขา ในหนงัสือแห่งชีวิต
ของพระเจ้า  พระเจ้าท าการบนัทึกบรรดาผูท่ี้อุทิศตนต่อการมีส่วนร่วมในภารกิจของ
พระองค ์ การเปรียบเทียบของพระเยซูช่วยใหพ้วกสาวกถือรักษาพระพรของพระองคไ์วใ้น
มุมมองท่ีเหมาะสมของพวกเขา  

ดูเหมือนจะมีการบนัทึกหลายอย่างท่ีพระเจ้าเก็บไวใ้นสวรรค์  มีหนังสือแห่งผูมี้ชีวิต
กล่าวคือ บรรดาผูท่ี้มีชีวติอยูใ่นโลกในปัจจุบนั  (อพย. 32:32-33; ฉธบ. 29:20; สดด. 69:28; 
อสย. 4:3)  มีหนงัสือท่ีมีช่ือของผูห้ลงหายและการกระท าของพวกเขาอีกดว้ย (วว. 20:12)  
มีหนงัสือท่ีมี “ช่ือ” ของผูเ้ลือกสรร (“หนงัสือแห่งชีวิต”) ในมนั (ดนล. 12:1; วว. 13:8; 
17:8; 20:15; 21:27)  เป็นท่ีชดัเจนวา่หนงัสือเล่มท่ีส่ีมี “ช่ือ” ของบรรดาผูติ้ดตามท่ีสัตยซ่ื์อ
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มลค. 3:16; ฟป. 4:3; ฮบ. 12:23; วว. 3:5)  ในแง่ของบริบท เป็นท่ี
ชดัเจนวา่เป็นบนัทึกสุดทา้ยน้ีท่ีพระเยซูอา้งถึงท่ีน่ี  อยา่งชดัเจนแลว้ พระเจา้ไม่ตอ้งการแผน่
หินตามตวัอกัษรท่ีจะเขียนบนัทึกต่างเไวใ้นเน่ืองจากวา่พระองคท์รงรู้ทุกเส่ิง “บนัทึกไว้
ในหนงัสือ” เป็นแนวทางในเชิงเปรียบเทียบถึงการกล่าววา่พระองคท์รงจดจ า        

ส่วนทั้งหมดน้ีกล่าวถึงความยินดีท่ีพวกสาวกผูมี้ส่วนร่วมในภารกิจของพระเจ้าท่ีมีส าหรับพวกเขานั้น
ประสบ  เหตุผลท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดและพื้นฐานมากท่ีสุดส าหรับการยินดีส าหรับสาวกคนใดเคือ ความรอด
ส่วนตัว ของเขาหรือของเธอ  กระนั้นก็มีความยินดีเพิ่มเติมส าหรับพวกสาวกผูมี้ส่วนร่วมในแผนการของ
พระเจ้าและท าให้น ้ าพระทยัของพระองค์ในโลกก้าวหน้าไป  มนัเก่ียวข้องกบัการเห็นการชมก่อนของ       
ชยัชนะสุดทา้ยเหนืออ านาจต่างเของความชัว่  (เปรียบเทียบ มธ. 16:18)  ความยินดีน้ีเป็นมากกวา่การชดเชย
การลิดรอนและการปฏิเสธท่ีการเป็นสาวกท าให้พวัพนั  พวกสาวกท่ีไม่มีส่วนร่วมก็ไม่รู้ส่ิงใดเก่ียวกับ   
ความยนิดีน้ี   

 



5.     ความยนิดีของความเข้าใจ  10:21-24   

เหตุการณ์น้ีตามหลงัเหตุการณ์ท่ีมาก่อนทนัที  (ขอ้ 21)  หวัขอ้ความยินดีก็ด าเนินต่อไป และส่วนเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบต่างเและรางวลัต่างเของการเป็นสาวกก็ไปถึงจุดสูงสุดของมนัท่ีน่ี  พระเยซูแสดงออกถึง
ความยนิดีของพระองคต่์อ “พระบิดา” ดว้ยการอธิษฐานเพื่อการเปิดเผยแก่พวกสาวก (“พวกทารก”) ถึงส่ิงท่ี
พวกเขาไดเ้รียนรู้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชยัชนะของพระเยซูเหนือซาตาน  การเขา้ใจน้ีจดัตั้งสิทธิพิเศษท่ีพระเยซู
ช้ีแก่พวกเขา     

สองส่วนของส่วนน้ีปรากฏในท่ีอ่ืนเในพนัธกิจของพระเยซู (ขอ้ 21-22 ใน มธ. 11:25-27, และขอ้ 23-24 ใน 
มธ. 13:16-17)  ส่ิงน้ีบ่งบอกวา่พระเยซูกล่าวส่ิงน้ีมากกวา่หน่ึงโอกาส   

10:21         บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในพนัธกิจของพระเยซูเป็นความสนใจท่ีพิเศษอีกอย่างหน่ึง
ของลูกา  การบนัทึกเก่ียวกบัการอธิษฐานท่ีคลา้ยกนัใน มทัธิว 11:25-26 ขาดการอา้งอิงถึง
ความยินดีและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  วลี “เปรมปรีด์ิ...ในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”  (NASB) 
บางทีหมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นแหล่งแห่งความเปรมปรีด์ิของพระเยซู  
(เปรียบเทียบ  กจ. 13:52)  พระองค์ มอบมนัแก่พระเยซู  ขอ้ความน้ีเสริมก าลงัพลงัของส่ิงท่ี
พระเยซูด าเนินการท่ีจะกล่าว  สมาชิกทั้งสามของตรีเอกภาพปรากฏในขอ้น้ี  พระบุตรท่ี
ได้รับฤทธ์ิเดชโดยพระวิญญาณก็กล่าวต่อพระบิดาของพระองค์  ส่ิงน้ีเช่นกันช้ีไปยงั
ขอ้ความท่ีส าคญัอยา่งมากท่ีจะติดตาม       

พระเยซูสรรเสริญพระเจา้ส าหรับบางส่ิงท่ีพระบิดาไดท้  า  พระองค์กล่าวต่อพระเจา้อย่าง
สนิทสนมในฐานะ “พระบิดาของขา้พระองค์” (ค ากรีก พาเทอร์   ซ่ึงเป็นความเท่ากนัของ 
อับบา ของอารเมค เปรียบเทียบ 11:2)  ช่ือเรียก “ผูเ้ป็นเจา้แห่งฟ้าสวรรคแ์ละโลก”  เป็นช่ือ
เรียกโดยทัว่ไปส าหรับพวกยวิท่ีจะใช ้ มนัมาจาก ปฐมกาล  14:19 และ 22 และมนัดึงความ
สนใจไปยงัอธิปไตยของพระเจ้า  การพาดพิงน้ีเหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีพระเยซู
ขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อ  บางทีพระเยซูหมายถึงว่าพระองค์สรรเสริญพระเจ้าท่ีแม้ว่า
พระองค์ได ้“ซ่อน” ข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจา้จากคน “ฉลาด” อยา่งไรก็ตาม
พระองค์ได ้“เปิดเผย” มนั “แก่พวกทารก” คือ คนยากจน คนไร้การศึกษาและคนถ่อมใจ   
(เปรียบเทียบ 1:48-55; 8:10; 1 คร. 1:18-31) 

ประโยคสุดทา้ยของขอ้ 21 เป็นท่ีชดัเจนว่าหมายถึง: “ถูกแลว้ ขา้แต่พระบิดา ขา้พระองค์
สรรเสริญพระองคเ์พราะวา่น่ีเป็นน ้าพระทยัของพระองค ์(และขา้พระองคเ์ห็นดว้ยกบัมนั)”  
คนฉลาดและคนมีปัญญาท่ีพระเยซูมีในความคิดบางทีเป็นพวกผูน้ าทางศาสนาชาวยิวและ
พวกทารกเป็นพวกสาวกของพระองค ์ พระเยซูเปรมปรีด์ิในสิทธิพิเศษท่ีสาวกเหล่าน้ีไดรั้บ



เก่ียวกับการเข้าใจแนวทางต่างเของพระเจ้าขณะท่ีพวกเขามีส่วนร่วมในภารกิจของ
พระองค ์     

10:22         ในเบ้ืองตน้ขอ้น้ีดูเหมือนท่ีจะเป็นขอ้ความต่อพวกสาวก แทนท่ีจะเป็นการด าเนินต่อไปแห่งการ
อธิษฐานของพระเยซู แต่ขอ้ 23 ระบุอย่างเจาะจงถึงการเร่ิมตน้แห่งถอ้ยค าของพระองค ์
“ต่อพวกสาวก”  ดงันั้นบางทีเราควรเขา้ใจขอ้ 22 ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการอธิษฐาน
ของพระองค ์ เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูกล่าวค าเหล่าน้ีเพื่อผลประโยชน์ของพวกสาวกมาก
เท่ากบัเพื่อผลประโยชน์ของพระบิดาของพระองค ์

“ส่ิงสารพดั” ท่ีน่ีบางทีรวมถึงการเปิดเผยของพระเจา้และอ านาจของพระเจา้เม่ือพิจารณาถึง
บริบท  อนุประโยคท่ีสองและท่ีสามบ่งช้ีวา่ “พระบิดา” และ “พระบุตร” รู้จกัซ่ึงกนัและกนั
อย่างสมบูรณ์  ดงันั้น “พระบุตร” เท่านั้นสามารถ “เปิดเผย” พระบิดาได ้ มีสองเหตุการณ์
เท่านั้นท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์บนัทึกไวท่ี้ซ่ึงพระเยซูอา้งอิงถึงพระองค์เองว่าเป็น 
“พระบุตร” (มธ. 11:27 ซ่ึงเป็นตอนท่ีเหมือนกนักบัตอนน้ี และ มก. 13:32) แต่ยอห์นบนัทึก
เหตุการณ์หลายอยา่งเช่นนั้น  พระเยซูสรุปโดยการกล่าววา่พระบุตรให้ความรู้ถึงพระบิดา
ตามน ้าพระทยัของพระบุตร  โดยการกล่าวส่ิงเหล่าน้ี พระเยซูก็อา้งถึงการมีความสัมพนัธ์ท่ี
เฉพาะกับพระบิดาและท่ีจะเป็นผู ้กลางเดียวแห่งความรู้ถึงพระเจ้าแก่มนุษยชาติ  
(เปรียบเทียบ 4:32; 1 ทธ. 2:5) 

10:23         ตอนน้ีพระเยซูกล่าวต่อสาวกเจ็ดสิบคนโดยตรง และแสดงความยินดีต่อพวกเขาในการมี       
ส่วนร่วมในการเปิดเผยน้ี  พระพรท่ีพวกสาวกท่ีถ่อมใจประสบก็ตรงขา้มกบัการพิพากษา 
ท่ีคนหยิ่งผูไ้ม่นบัถือความรู้และฤทธ์ิเดชท่ีพระเยซูเปิดเผยจะประสบ  (เปรียบเทียบ 13-15; 
1:52-55; 6:20-26; 1 คร. 2:9-10)  บรรดาผูท่ี้เห็นส่ิงต่างเท่ีสาวกเหล่าน้ีเห็นก็ “เป็นสุข” 
หรือรุ่งเรือง  ส่ิงท่ีพวกเขาเห็นคือหมายส าคญัต่างเท่ีวา่พระเมสสิยาห์ไดม้าถึงและแผน่ดิน
ของพระองคม์าใกลแ้ลว้ (ขอ้ 17)    

10:24         โดยพื้นฐานแลว้ “พวกผูเ้ผยพระวจนะ” มองไปขา้งหนา้ยงัความส าเร็จของส่ิงต่างเท่ีพวกเขาได้
พยากรณ์ไว ้(1 ปต. 1:10-12) “กษตัริยห์ลายองค์” บางทีแสดงถึงคนท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งสมยั
ของพวกเขา  แมก้ระทัง่พวกเขา พร้อมกบัความไดเ้ปรียบทั้งหมดของพวกเขาก็ไม่สามารถ 
“เห็น” และ “ไดย้นิ” ส่ิงท่ีพวกสาวกท่ีถ่อมใจของพระเยซูสามารถเห็นและไดย้ิน  ส่ิงท่ีพวก
เขาเห็นคือหมายส าคญัต่างเแห่งการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และส่ิงท่ีพวกเขาไดย้ินคือ
ข่าวดีท่ีวา่แผน่ดินของพระเจา้มาใกลแ้ลว้       



ค าสอนของพระเยซูในส่วนน้ียกย่องสิทธิพิเศษของการเป็นสาวกของพระองค์ บ่อยคร้ังอย่างมากท่ีความ
รับผิดชอบต่างเของการเป็นสาวกท าให้การติดตามพระเยซูดูเหมือนคุกคามและไม่ดึงดูดใจอย่างมาก แต่
รางวลัต่างเของการเป็นสาวกก็มีค่าเกินกวา่ราคาต่างเของมนัอยา่งมาก (เปรียบเทียบ รม. 8:18) ในแง่ของ
การเปิดเผยน้ี พวกสาวกของพระเยซูควรรู้สึกไดรั้บการหนุนใจท่ีจะมีส่วนร่วมอยา่งสุดใจและอยา่งเต็มท่ีใน
ภารกิจของพระเจา้ท่ีมีส าหรับพวกเขา  ส าหรับเราแลว้นัน่หมายถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินการพระมหา-
บญัชา (24:44-49) 

ข.     ความสัมพนัธ์ต่าง ๆของพวกสาวก  10:25-11:13   

เหตุการณ์ทั้งสามท่ีประกอบเป็นส่วนน้ีทั้งหมดก็เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะท่ีหลากหลายของชีวิตของพวกสาวก    
ลูกาด าเนินการท่ีจะจดจ่อท่ีค าสอนของพระเยซูในเร่ืองการเป็นสาวกต่อไปโดยการเลือกเน้ือหาของพระองค ์
เหตุการณ์ทั้งสามก็เฉพาะต่อพระกิตติคุณของลูกา แมว้า่อีกคร้ังหน่ึงก็มีหลกัฐานท่ีวา่พระเยซูสอนบทเรียนท่ี
คลา้ยเกนัและท าการกล่าวขอ้ความท่ีคลา้ยเกนั ณ เวลาอ่ืนเท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเบนัทึกในบริบท
อ่ืนเ    

1.     ความสัมพนัธ์ของพวกสาวกต่อเพือ่นบ้านของพวกเขา  10:25-37   

ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัถามพระเยซูไดจ้ดัเตรียมโอกาสส าหรับบทเรียนน้ี  พระเยซูไดต้อบ แต่จากนั้นก็
ติดตามผลค าตอบของพระองคด์ว้ยค าอุปมาท่ีเป็นจุดสูงสุดของค าสอนของพระองคใ์นหวัขอ้น้ี ค  าอุปมานั้น
ขยายพระบญัญติัท่ียิ่งใหญ่อนัดบัสอง (ขอ้ 27)  แต่มนัไม่พอแค่ท่ีจะ รู้ ส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีจะท า บุคคลหน่ึงตอ้ง  
ท ามนั  ค  าสอนท่ีตามหลงัค าอุปมาน้ี  (10:38-11:13) ในขณะท่ีไม่ถูกกล่าวต่อผูเ้ช่ียวชาญบญัญติันั้นก็อธิบาย
ถึงพระบญัญติัท่ียิ่งใหญ่อนัแรก (ขอ้ 27) ส่วนปัจจุบนัน้ีย  ้าเตือนผูอ่้านถึงความจงรักภกัดีของพระเยซูท่ีมีต่อ 
พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมอีกด้วยซ่ึงพระองค์ถือว่ามีสิทธิอ านาจ ดงันั้นมนัท าให้ถ้อยค าแต่ก่อนของ  
พระเยซูเก่ียวกบัพระองคท่ี์เปิดเผยพระบิดา (ขอ้ 22) สมดุลกบัความส าคญัของพระคมัภีร์ในกระบวนการนั้น    

ค าถามของผู้เช่ียวชาญบัญญัติและค าตอบของพระเยซู  10:25-29 

เหตุการณ์ท่ีมาระโกบนัทึกใน มาระโก 12:28-34 ก็ค่อนขา้งคลา้ยกบัเหตุการณ์น้ี แต่ความแตกต่างทั้งหลาย
ในการบนัทึกนั้นก็ช้ีไปยงัสองเหตุการณ์ท่ีแยกกนั   ในแง่ของค าถามน้ี มนัก็ง่ายท่ีจะเห็นวา่ผูค้นอาจไดถ้าม
มนัจากพระเยซูในเวลาท่ีแตกต่างกนัมากมายอยา่งไร  ยิ่งกวา่นั้น ค าถามท่ีเฉพาะน้ีเป็นความห่วงใยท่ียิ่งใหญ่
ของพวกธรรมาจารยผ์ูไ้ดศึ้กษาธรรมบญัญติัโดยอาชีพ  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิบนัทึกบทเรียน
เดียวกัน สองคร้ัง  ในพระคัมภีร์ก็เป็นพยานต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในฐานะเป็นพระอาจารย ์
เน่ืองจากวา่บรรดาอาจารยท่ี์ยิง่ใหญ่กล่าวซ ้ าพวกเขาเองอยา่งจงใจ    



“… ในศตวรรษแรกของคริสตศกัราช ในปาเลสไตน์นั้นวิธีเดียวของการประกาศความคิดต่างเท่ี
ยิง่ใหญ่คือท่ีจะกล่าวซ ้ าความคิดเหล่านั้นดว้ยค าพดูหรือค าเทศนา”[620] 

10:25         ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั (พวกธรรมาจารย)์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญในธรรมบญัญติัของโมเสส   ค ากรีกท่ี
แปลว่า “ทดสอบ” (เอคไพราดซอน) ไม่จ  าเป็นท่ีจะบ่งบอกถึงความเป็นปรปักษ ์
(เปรียบเทียบ 4:12)  ชายคนนั้นอาจไดต้อ้งการความคิดเห็นของพระเยซู  เขากล่าวต่อ     
พระเยซูในฐานะเป็นอาจารยห์รือรับบี  ช่ือเรียกน้ีไม่ไดบ้อกเราเก่ียวกบัแรงจูงใจของเขา แค่
ท่ีวา่เขามองพระเยซูวา่นอ้ยกวา่ผูเ้ผยพระวจนะ พระเมสสิยาห์หรือพระเจา้  เขาทึกทกัเอาวา่
ผูค้นจ าตอ้งท าบางส่ิงเพื่อจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์  (เปรียบเทียบ 18:18)  ค าวา่ “รับมรดก” มี
ความส าคญัท่ีเฉพาะส าหรับผูอ่้านชาวยิวท่ีแยกแยะวิธีท่ีพิเศษของการไดรั้บชีวิตนิรันดร์  
(เปรียบเทียบ มธ. 5:5; 19:29; 25:34) อยา่งไรก็ตาม ผูอ่้านชาวต่างชาติผูซ่ึ้งลูกาเขียนถึงคง
ไดถื้อมนัวา่เหมือนกบั การได้รับ ชีวิตนิรันดร์ (เปรียบเทียบ มก. 10:17)  “ชีวิตนิรันดร์” 
เป็นความเท่ากันของความรอดฝ่ายวิญญาณและรวมถึงทางเข้าไปสู่แผ่นดินของ             
พระเมสสิยาห์   

10:26         แทนท่ีจะตอบค าถามของผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัทันที พระเยซูก็น าเขาไปสู่สิทธิอ านาจท่ีทั้งสอง
ยอมรับคือ พนัธสัญญาเดิม    ยิ่งกว่านั้น โดยการถามค าถามตอบโต้น้ี พระเยซูก็ท  าให้
พระองค์เองอยู่ในต าแหน่งของการประเมินค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัแทนท่ีจะให้
ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัประเมินค าตอบของพระองค ์  

“หลายคนถามค าถามท่ีดีต่างเพร้อมกับการออกแบบท่ีจะ แก้ตัว พวกเขาเอง
แทนท่ีจะ บอก พวกเขาเอง ท่ีจะแสดงถึงส่ิงท่ีดีในพวกเขาอย่างเยอ่หยิ่งแทนท่ีจะ
เห็นส่ิงท่ีแยใ่นพวกเขาอยา่งถ่อมใจ”[621] 

10:27-28    ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัน้ีให้ค  าตอบเดียวกนัอย่างแทจ้ริงท่ีพระเยซูเองให้แก่ค าถามเดียวกนัในอีก
โอกาสหน่ึง   (มธ.. 22:37-40; มก. 12:29-31) 

“ท่ีจะรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเองไม่ไดห้มายถึงท่ีจะรักคนอ่ืนมากเท่ากบัท่ีคุณ
รักตนเองแต่หมายถึงท่ีจะรักเพื่อนบา้น ในแนวทางท่ีคุณจะ รักตวัคุณเอง  การเรียก
คือท่ีจะประพฤติต่อคนอ่ืนด้วยการพิจารณาและความห่วงใยอย่างเดียวกันท่ี
ตามปกติแลว้ (และอยา่งเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์ส่วนใหญ่) บุคคลหน่ึงแสดง
เก่ียวกบัสวสัดิภาพของเขาเอง  (เช่น อฟ. 5:29)”[622] 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn620
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn621
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn622


พระเยซูยนืยนัวา่ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติันั้นไดต้อบอยา่งถูกตอ้ง (ค ากรีก ออร์ธอส ท่ีซ่ึงเราไดรั้บ
ค าว่า “ออร์โธดอค” มาจาก) อย่างไรก็ตาม  อย่างไรก็ตาม พระองค์ด าเนินการท่ีจะเตือน
ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัต่อไปวา่เขาจ าเป็นตอ้งมีการยนิยอมท่ีเตม็ใจกบัธรรมบญัญติัเพื่อจะไดรั้บ
ชีวิตนิรันดร์—ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ พระเยซูอา้งธรรมบญัญติัเพื่อท่ีจะท าให้ประเด็นน้ีชดัเจน  
(ลนต. 18:5) 

10:29         ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัตระหนกัวา่วิธีเดียวท่ีเขาอาจบรรลุขอ้เรียกร้องของธรรมบญัญติัคือท่ีจะจ ากดั
ขอ้เรียกร้องของมนั เขาควรได้ยอมรับการไร้ความสามารถของเขาท่ีจะถือรักษาค าสั่ง
เหล่าน้ีและถามพระเยซูถึงส่ิงท่ีเขาควรท า  ตรงกนัขา้ม เขาพยายามท่ีจะ “แกต้วั” เขาเอง     
(คือ ท่ีจะป่าวประกาศวา่ตวัเขาเองชอบธรรม) โดยการจ ากดั (นิยามใหม่) ขอ้เรียกร้องของ
ธรรมบญัญติั และจากนั้นก็แสดงใหเ้ห็นวา่เขาไดบ้รรลุขอ้เรียกร้องท่ีจ ากดัไว ้  

ค าถามของเขาจดัตั้ งความแตกต่างระหว่างเพื่อนบ้านและคนท่ีไม่ใช่เพื่อนบ้าน  ค าว่า 
“เพื่อนบา้น” (ค ากรีก เพลซิออน) หมายถึงบุคคลหน่ึงท่ีอยู่ใกล ้(เปรียบเทียบ กจ. 7:27)  
ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ รีอา หมายถึงบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งใครคนหน่ึงมีบางส่ิงท่ีท าดว้ย  พวกยิวแปลค า
นั้นในแง่จ ากดัเพื่อจะหมายถึงเพื่อนชาวยวิหรือใครคนหน่ึงอยูใ่นชุมชนทางศาสนาเดียวกนั 
อยา่งเจาะจงแลว้พวกเขากนัชาวสะมาเรียและชาวต่างชาติไปจากประเภทน้ี[623] 

“ถา้มีเพื่อนบา้นท่ีขา้พเจา้ตอ้งรัก นอกจากน้ียงัมีคนท่ีไม่ใช่เพื่อนบา้นท่ีขา้พเจา้ไม่
จ  าเป็นตอ้งรักไหม?  ขา้พเจา้จะตอ้งรักทุกเคนไหม? ขา้พเจา้จะขีดเส้นท่ีไหน?     
… ค าถามเหล่าน้ีแทบจะไม่เก่ียวขอ้งกนัเลยในโลกท่ีท่ี ‘ความเหน่ือยล้าทาง    
ความเมตตา’ ไปถึงสัดส่วนท่ีระบาด”[624] 

ค าอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี  10:30-37 

พระเยซูเล่าค าอุปมาน้ีเพื่อจะแกไ้ขการเขา้ใจผิดของผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัเก่ียวกบัใครท่ีเป็นเพื่อนบา้นของเขา 
และเพื่อจะอธิบายถึงหน้าท่ีของเขาต่อเพื่อนบา้นของเขา[625] นอกจากนั้น พระเยซูตอ้งการให้ผูเ้ช่ียวชาญ
บญัญติัน้ีท่ีจะเห็นวา่เขารู้สึกบกพร่องมากแค่ไหนเก่ียวกบัการถือรักษาธรรมบญัญติั เพื่อวา่เขาจะตระหนกัถึง
ความจ าเป็นของเขาท่ีมีต่อความชอบธรรมท่ีไดรั้บมา    

“ฉากค าอุปมาน้ีให้ความสนใจกบัเพื่อนบา้นคร่ึงหน่ึงของค าสั่งท่ีจะรักพระเจา้และเพื่อนบา้นของ 
ขอ้  25-28  ขอ้ 38-42 จะใหค้วามสนใจพระเจา้คร่ึงหน่ึงของค าสั่งนั้นอยา่งทางออ้มมากข้ึน”[626] 

10:30         “ชาย” คนหน่ึงท่ีน่ีอาจเป็นบุคคลจริงและเหตุการณ์ท่ีพระเยซูอธิบายคงไดเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง  
กระนั้นขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเยซูเล่าเร่ืองน้ีอยา่งท่ีพระองคเ์ล่าซ่ึงคลา้ยกบัค าอุปมาเร่ืองอ่ืนเก็
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ได้น านักศึกษาส่วนใหญ่ของพระคมัภีร์ตอนน้ีท่ีจะสรุปว่าพระองค์ประดิษฐ์มนัข้ึนเพื่อ    
จะสอนบทเรียน   

พระเยซูละเช้ือชาติและอาชีพของชายคนนั้นไวโ้ดยไม่ระบุรายละเอียด แมว้่าผูฟั้งของ
พระองค์คงไดทึ้กทกัเอาวา่เขาเป็นคนยิว  ถนนทะเลทรายท่ียาว 17 ไมล์ท่ีลงมาประมาณ 
3,000 ฟุต “จากเยรูซาเล็มไปยงัเยรีโค” ก็ไม่ปลอดภยั คดเค้ียวและเป็นสถานท่ีท่ีไปบ่อย  
อนัช่ืนชอบของพวกโจร [627] เส้ือผา้เป็นของใชท่ี้มีค่าในสังคมของพระเยซูและขอ้เท็จจริง
น้ีบางทีก็อธิบายว่าท าไมโจรได้ยึดเส้ือผา้ของชายคนนั้นไป  บางทีชายคนนั้นต่อต้าน         
ผูโ้จมตีของเขาซ่ึงคงได้เป็นการตอบสนองโดยทัว่ไปและประสบกับการทุบตีท่ีใกล้ถึง    
แก่ชีวติ 

10:31         พระเยซูอธิบายวา่ “บงัเอิญ” มี “ปุโรหิต” ท่ีท าการเดินทางซ่ึงน าเขาไปสู่การติดต่อกบัเหยื่อผูโ้ชค
ร้ายนั้น  ขอ้เทจ็จริงน้ีไม่ไดแ้กต้วัถึงความลม้เหลวของปุโรหิตท่ีจะแสดงถึงความรัก แต่มนั
อาจบ่งบอกวา่จากมุมมองของปุโรหิตนั้นการคน้พบของเขาเป็นการบงัเอิญ  พระเยซูเพียง
แค่บรรยายถึงการกระท าท่ีไม่มีความรักของปุโรหิต (“ก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหน่ึง”)  โดย
ปราศจากการท าให้เร่ืองราวซับซ้อนดว้ยแรงจูงใจของเขา เน่ืองด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ
เหตุผลก็ไม่ส าคญั ปุโรหิตนั้นก็ล้มเหลวท่ีจะกระท าด้วยความรัก แมว้่าความมีมารยาท
โดยทัว่ไปเรียกร้องให้เขาหยุดและให้การช่วยเหลือ  อยา่งไรก็ตาม จากทุกคนนั้น ปุโรหิต
ควรได้ส าแดงความเมตตาสงสาร  เขาปรนนิบติัใน “อาชีพการช่วยเหลือ” และเขามีการ
เก่ียวขอ้งบ่อยเกบัพระคมัภีร์และขอ้เรียกร้องต่างเของพระคมัภีร์  ยิ่งกวา่นั้น เม่ือไม่นานน้ี
ปุโรหิตน้ีคงได้อยู่ในเยรูซาเล็มซ่ึงเป็นจุดศูนย์กลางของการนมัสการและอิทธิพล            
ฝ่ายวญิญาณ   

“ตามธรรมเนียมยิว คร่ึงหน่ึงของแต่ละ 24 “กลุ่ม” ท่ีซ่ึงพวกปุโรหิตถูกแบ่งไปสู่
นั้นก็เป็นผูอ้าศยัท่ีถาวรในเยรูซาเล็ม ส่วนท่ีเหลือก็กระจดักระจายไปทัว่แผ่นดิน   
มีการเพิ่มเติมว่าประมาณคร่ึงหน่ึงของอนัหลงัได้ตั้งรกรากในเยรีโคและมีนิสัย 
ของการให้การสนับสนุนท่ีจ าเป็นแก่พี่น้องของพวกเขาในขณะท่ีท าหน้าท่ีใน
เยรูซาเล็ม”[628] 

“เยรีโคซ่ึงเป็นเมืองท่ีสองของยูเดียก็เป็นเมืองแห่งปุโรหิตและเลวีและพวกเขา
หลายพนัคนอาศยัอยูท่ี่นัน่”[629] 

เน่ืองจากว่า “ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั” บ่อยคร้ังแลว้เป็น “ปุโรหิต” ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัน้ีอาจได้
เห็นตวัเขาเองในตวัละครน้ีในค าอุปมาของพระเยซู [630] 
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10:32         “คนเลวี” ท าซ ้ าการกระท าของปุโรหิตนั้น  เขาเป็นบุคคลท่ีเป็นไปได้น้อยท่ีจะเสนอการ
ช่วยเหลือเน่ืองจากหนา้ท่ีของเขาซ่ึงทึกทกัเอาวา่เขาไดบ้รรลุมนัแลว้นั้นก็เก่ียวขอ้งกบัการ
ช่วยเหลือพวกปุโรหิตในเร่ืองราวทางโลกท่ีเก่ียวข้องในการนมสัการ  โดยการละเวน้
แรงจูงใจของเขา อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูก็จดจ่อความสนใจไปท่ีการกระท าท่ีไม่มีความรัก 
ของชายคนนั้น     

“… พวกเลวี … ไม่มีเส้ือผา้นกับวชเลย [เม่ือพวกเขาช่วยเหลือพวกปุโรหิตในการ
ปรนนิบติัในพระวหิาร] แต่สวมใส่ผา้ลินินสีขาวเท่านั้น (2 พศด. 5:12) …”[631] 

“การเก่ียวขอ้งกบั ‘บุคคลท่ีมีปัญหา’ บ่อยคร้ังท าให้เราพวัพนัในสถานการณ์ต่างเ
ท่ีน่าอบัอาย ยุง่ยากและแมก้ระทัง่อนัตราย....   

“มนัเป็นความกลวัส าหรับความปลอดภยัของเขาเอง (พวกโจรอาจยงัอยูใ่นบริเวร
ใกลเ้คียง) ความกลวัเก่ียวกบัความเป็นมลทิน ความกลวัแห่งการพวัพนัหรือเปล่า? 
ไม่วา่จะเป็นเหตุผลอะไรก็ตาม เขาก็ ‘เดินเลยไปเสียอีกฟากหน่ึง’ เช่นกนั” [632] 

10:33-35    “ชาวสะมาเรีย” เป็นผูท่ี้เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุดของผูเ้ดินทางสามคนท่ีจะเสนอการช่วยเหลือ กระนั้น
เขาก็ไดท้  า (เปรียบเทียบ 9:52)  โดยการวาง “ชาวสะมาเรีย” ไวใ้นต าแหน่งท่ีเนน้แรกใน
ประโยคกรีก พระเยซูก็เนน้ถึงความตรงขา้มระหวา่งเขาและคนเดินทางอีกสองคน  “ความ
เมตตาสงสาร” ท่ีเขารู้สึกไดพ้ิชิตอคติทางเช้ือชาติใดเท่ีเขาอาจไดรู้้สึกต่อพวกยิว  พระเยซู
อธิบายถึงท่าทีของเขา แต่ไม่ใช่แรงจูงใจอ่ืนเของเขาว่าไม่เก่ียวขอ้งอีกคร้ังหน่ึง  ความ
เมตตาสงสารของชาวสะมาเรียตรงขา้มกบัความอ ามหิตของปุโรหิตและคนเลวีต่อหน่ึงใน 
“เพื่อนบา้น” ของพวกเขาเอง  ความเมตตาสงสารของเขาน าชาวสะมาเรียท่ีจะท าการเพื่อ 
จะช่วยเหลือคนท่ีทุกข์ยาก  “น ้ ามนั” บรรเทาความเจ็บปวดของบาดแผลของเหยื่อ และ 
“เหลา้องุ่น” ท าให้บาดแผลไม่ติดเช้ือ [633] ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการรักษาของครัวเรือนส าหรับ
บาดแผล[634] แมว้า่ส่ิงเหล่านั้นไม่ถูก [635] 

ความรักของของชาวสะมาเรียก็ชัดเจนในความเต็มใจของเขาท่ีจะท าให้เขาเอง                 
ไม่สะดวกสบาย และในการท าการเสียสละท่ีใจกวา้งและมีราคาส าหรับผลประโยชน์ของ
อีกคนหน่ึง    (เปรียบเทียบ 2 พศด. 28:8-15)  ความจริงใจแห่งความรักของเขาก็ชดัเจน  
จากการจดัเตรียมการดูแลเพิ่มเติมของเขาใน “วนัถดัไป” (ขอ้  35)  มนัใชห้น่ึงในสิบสอง
ของเดนาริอันท่ีจะด าเนินชีวิตในวนัหน่ึง ดังนั้ นของขวญัของชาวสะมาเรียก็มากกว่า          
ความจ าเป็นของชายคนนั้นหลายเท่า [636] 
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10:36         จากนั้นพระเยซูประยกุตใ์ชค้  าสอนของค าอุปมาน้ีกบัผูเ้ช่ียวชาญบญัญติันั้นโดยการถามเขาวา่ ใน
สามคนท่ีเดินทางไปมานั้น “คนไหน” ประพฤติดงัเช่นเพื่อนบา้น  พระองค์กลบัค าถาม
ดั้งเดิมของผูเ้ช่ียวชาญบญัญติันั้น (ขอ้ 29) และจดจ่อความสนใจท่ีท่ีมนัควรเป็นไปท่ีบุคคล
ท่ีแสดงถึงความรักแทนท่ีจะเป็นบุคคลท่ีรับมนั   ปุโรหิตและคนเลวีได้หลีกเล่ียงการ
ปนเป้ือนและความไม่สะอาดทางพิธีกรรม ในขณะท่ีชาวสะมาเรียได้สัมผสัมนั  กระนั้น
ชาวยวิสองคนไม่ไดแ้สดงถึงความเมตตาสงสาร ส่วนเพื่อนบา้นแทไ้ดแ้สดงถึง 

10:37         ค าตอบต่อค าถามของพระเยซูก็เรียบง่ายและชดัเจน  ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติันั้นดูเหมือนจะไดเ้ขา้ใจ
ประเด็นของค าอุปมานั้น เพราะวา่เขาไม่ไดบ้รรยาย “เพื่อนบา้น” แทว้า่เป็น “ชาวสะมาเรีย” 
แต่เป็น “คนนั้นแหละท่ีแสดงความเมตตา”  ในอีกดา้นหน่ึง เขาอาจไดห้ลีกเล่ียงการใชค้  า
ว่า “ชาวสะมาเรีย” เน่ืองจากความรังเกียจ  การแสดงความเมตตาเป็นประเด็นหลกัไม่ใช่
สัญชาติของเพื่อนบา้น  การพิจารณาทางเช้ือชาติและศาสนาไม่เก่ียวขอ้ง      

พระเยซูจบการเผชิญหนา้โดยการสั่งให้ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติันั้นท่ีจะเร่ิมตน้ท าตามแบบอยา่ง
ของชาวสะมาเรีย  น่ีคือส่ิงท่ีเขาจ าเป็นต้องท าถ้าเขาต้องการท่ีจะ ได้รับ ชีวิตนิรันดร์ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 25)  ถา้เขาปฏิบติัต่อทุกเคนผูซ่ึ้งเขามีการกระท าใดเดว้ยนั้นดว้ยความ
เมตตาสงสารและความเมตตา เขาจะรักเพื่อนบา้นของเขาในแง่ท่ีพระเจา้บญัชา  (ขอ้ 27; 
ลนต. 19:18)  ดงันั้นพระเยซูแสดงให้เห็นวา่การทดสอบแทข้องความรักคือการกระท า 
ไม่ใช่แค่การกล่าวยอมรับ (เปรียบเทียบ ยก. 2:15-16; 1 ยน. 3:17-18)  พระองคเ์ผชิญหนา้
กบัผูเ้ช่ียวชาญบญัญติันั้นดว้ยพนัธะท่ีเป็นไปไม่ไดข้องมนุษย ์  อยา่งหวงัไวแ้ลว้ ในท่ีสุด
แลว้ ชายคนนั้นตระหนกัอยา่งนั้น และหนัไปหาพระเยซูส าหรับการรักษาหนา้ของเขา (ขอ้ 
29) 

เป็นท่ีชัดเจนว่าค าอุปมาน้ีสอนว่าผูค้นควรช่วยเหลือคนอ่ืนเท่ีมีความจ าเป็นเม่ือพวกเขาเผชิญหน้ากับ     
พวกเขา แมว้า่พวกเขาอาจไม่มีส่ิงใดก็ตามท่ีเหมือนกนัแต่มีความเป็นมนุษยข์องพวกเขา  มนัเป็นการโตเ้ถียง 
(ขอ้โตแ้ยง้) ท่ีมีพลงัต่ออคติและส าหรับความเมตตาสงสาร  พระเยซูเองเป็นแบบอย่างท่ียิ่งใหญ่ของท่าที 
และการกระท าต่างเท่ีพระองค์สนบัสนุนในค าอุปมาน้ี  ความเหมือนกนัระหวา่งพระเยซูและชาวสะมาเรีย  
ก็จบัใจ      [637] อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนชดัเจนวา่พระเยซูไม่ไดใ้ห้ค  าอุปมาน้ีเพื่อจะดึงความสนใจไปท่ี
พระองค์เอง แต่เพื่อจะสอนพวกสาวกของพระองค์และผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัถึงส่ิงท่ีหมายถึงท่ีจะ “รักเพื่อน
บา้นเหมือนรักตนเอง” 

“ความรักไม่ใช่ความรู้สึกทางอารมณ์  ตรงกนัขา้มมนัเป็นการกระท าท่ีเสียสละ  มนัหมายถึงการ
รบกวนตารางเวลาของขา้พเจา้ การใช้จ่ายเงินของขา้พเจา้ การเส่ียงช่ือเสียงของขา้พเจา้ การท าลาย
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ทรัพยส์มบติัของขา้พเจา้แมก้ระทัง่เพื่อคนแปลกหนา้ เพื่อวา่ขา้พเจา้สามารถท าส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อเขา
ได”้ [638] 

เม่ือเขา้ใจอย่างเหมาะสมแลว้ พวกสาวกก็เรียนรู้อีกว่าขอ้เรียกร้องของพระเจา้นั้นเป็นไปไม่ได้ท่ีจะรักษา
อย่างสมบูรณ์แบบ ดงันั้นบุคคลหน่ึงตอ้งทิ้งตวัเขาเองลงบนความเมตตาของพระเจา้ถา้เขาหวงัว่าจะไดรั้บ
ชีวตินิรันดร์   

“ค าอุปมาน้ีบ่งบอกไม่ใช่แค่การขยายของแนวคิดต่างเของยิว แต่เป็นการเปล่ียนแปลงแนวคิด
เหล่านั้นอีกดว้ย  แทจ้ริงแลว้มนัเป็นค าอุปมาของข่าวประเสริฐเพราะว่าความสัมพนัธ์เก่าทั้งหมด
แห่งหน้าท่ีเท่านั้นถูกเปล่ียนไปเป็นความสัมพนัธ์แห่งความรัก  ดงันั้น เร่ืองราวต่างเก็ถูกตั้งไวบ้น
พื้นฐานท่ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงจากพื้นฐานของลทัธิยิว  ค  าถามตอนน้ีไม่ใช่ ‘ใครเป็นเพื่อนบา้นของ
ขา้พเจา้?’ แต่เป็น ‘ขา้พเจา้เป็นเพื่อนบา้นของใคร?’” [639] 

“ค าอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดีน้ีไดส้ร้างโรงพยาบาลต่างเของโลก และถา้เป็นท่ีเขา้ใจและไดรั้บ
การปฏิบติัก็จะขจดัอคติทางเช้ือชาติ ความเกลียดชงัทางชนชาติและสงคราม ความริษยาทางชนชั้น”  
[640] 

“ดว้ยชาวสะมาเรียนั้น เราก็ไดรั้บตน้แบบของอุปนิสัยท่ีเมตตาสงสารท่ีจะเลียนแบบ  ดว้ยปุโรหิต
และคนเลว ีเราก็ไดรั้บการเตือนต่อการยอมใหห้นา้ท่ีทางศาสนาท่ีจะท าให้เราไม่มีความรัก  จากชาย
ท่ีถูกทิ้งไว ้เราก็เรียนรู้บทเรียนของความจ าเป็นของเราท่ีจะเตม็ใจท่ีจะรับเอาการช่วยเหลือ”[641] 

ค านิยามอนัเป็นท่ีนิยมของค าอุปมาคือ “เร่ืองราวทางโลกท่ีมีความหมายแห่งสวรรค์”  น่ีเป็นค านิยามท่ี
บรรยายท่ีดี แต่ค ากรีก พาราโบเล่ ท่ีแปลวา่ “ค าอุปมา” หมายถึง บางส่ิงท่ีถูกวางไวข้า้งเส่ิงอ่ืนเพื่อประโยชน์
ของการเปรียบเทียบ  ดังนั้ น ค าว่า “ค าอุปมา” มีทั้ งความหมายโดยทัว่ไปและความหมายทางวิชาการ  
โดยทัว่ไปแลว้ มนัหมายถึงการเปรียบเทียบใดเซ่ึงรวมถึงตวัอย่างประกอบ ความเหมือน ความคลา้ย และ
เร่ืองเปรียบเทียบ  ในทางวิชาการ “ค าอุปมา” ตามปกติแลว้อา้งอิงถึง เร่ืองราว ท่ีท าการเปรียบเทียบ  การใช้
ทั้งสองของค าน้ีอธิบายข้อเท็จจริงท่ีว่านักศึกษาบางคนแห่งหมวดพระกิตติคุณมองว่าการเปรียบเทียบ
บางอยา่งของพระเยซูเป็นค าอุปมา ในขณะท่ีคนอ่ืนเไม่ไดม้องอยา่งนั้น บางคนนิยามค าอุปมาแตกต่างจาก
คนอ่ืนเ และดงันั้นก็มีรายการท่ีแตกต่าง ตามปกติแลว้ ความแตกต่างเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัความยาวของการ
เปรียบเทียบ     

2.     ความสัมพนัธ์ของพวกสาวกต่อพระเยซู  10:38-42  

น่ีเป็นอีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงท่ีกลายมาเป็นสาวกของพระเยซู (เปรียบเทียบ 8:1-3; และขอ้
อ่ืนเ)  เหมือนกบัค าอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี มนัแสดงถึงพระเยซูท่ีพิชิตอคติ ขณะท่ีค าอุปมาก่อนหนา้น้ี
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อธิบายถึงความหมายของพระบญัญติัท่ีสอง ค าอุปมาน้ีขยายความพระบญัญติัแรก  พระเยซูไดอ้า้งถึงการเป็น
ผูเ้ปิดเผยของพระเจา้ต่อมนุษยชาติ (ขอ้ 22)  ตอนน้ีพวกสาวกเรียนรู้อีกคร้ังหน่ึงถึงความส าคญัของการฟัง
พระองค ์ (เปรียบเทียบ 8:1-21; และขอ้อ่ืนเ) 

“ท่าน [ลูกา] อาจไดใ้ส่มนัไวท้นัทีหลงัจากค าอุปมาก่อนหน้าน้ีในฐานะเป็นส่ิงป้องกนัต่อผูอ่้าน    
คนใดเของท่านท่ีมาอยูภ่ายใตค้วามเขา้ใจผิดท่ีวา่ความรอดนั้นก็โดยการประพฤติ  ท่านตั้งประเด็น
ท่ีวา่การรอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งเงียบเก็ส าคญักวา่ความยุง่ท่ีอึกทึกครึกโครม” [642] 

10:38         การอา้งอิงของลูกาถึงการเดินทางรักษาหัวขอ้การเดินทางไว ้ เรายงัคงเห็นพระเยซูเคล่ือนท่ี      
ไปยงัเยรูซาเล็มและความส าเร็จของภารกิจของพระองค์  มนัอธิบายถึงเหตุผลส าหรับ  
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของมารธาและมารียอี์กด้วย  ลูกาไม่ได้อา้งอิงว่าเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน
ในเบธานี (เปรียบเทียบ ยน.  11:1; 12:1)  บางทีท่านละเวน้รายละเอียดน้ีเพื่อจะกนัผูอ่้าน
ของท่านไวจ้ากการถูกครอบง าด้วยการเคล่ือนท่ีแทจ้ริงของพระเยซูมากเกินไป ซ่ึงลูกา    
ถือวา่ไม่ค่อยส าคญัสักเท่าไหร่  

ลูกาน าเสนอ “มารธา” ในฐานะเป็นเจา้บา้นหลกั  ช่ือของเธอมาจากค าอารเมค มาร ซ่ึง
หมายถึง “นายผูห้ญิง” ซ่ึงเหมาะสมเน่ืองจากวา่เธอเป็นนายผูห้ญิงของบา้นของเธอ  ความ
กระตือรือร้นของเธอท่ีจะตอ้นรับพระเยซูก็ตรงกนัขา้มกบัชาวสะมาเรียผูไ้ม่ได ้“ตอ้นรับ” 
พระองค”์ (9:53)   

10:39         “มารีย”์ (หรือมิเรียม เปรียบเทียบ 1:27; และขอ้อ่ืนเ) รับเอาสถานท่ีตามธรรมเนียมของสาวก    
ท่ีท  าให้เธอเองนั่งแทบ “พระบาท” ของพระเยซูเพื่อจะฟังและเรียนรู้ (เปรียบเทียบ กจ. 
22:3)  ตามปกติแลว้ พวกรับบีไม่ไดอ้นุญาตให้ผูห้ญิงท่ีจะท าส่ิงน้ีในสมยัของพระเยซู 
[643] ช่ือเรียก “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” เนน้ต่อไปถึงสิทธิอ านาจของพระเยซู ท่ีซ่ึงมารียจ์  านน
ในเชิงสัญลกัษณ์โดยการนัง่แทบพระบาทของพระองค ์   

จงสังเกตวา่ลูกาบรรยายมารียว์า่อยา่งไร: “ย่ิงกว่านั้น [หรืออีกดว้ย] เธอก าลงัฟังถอ้ยค าของ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ นัง่แทบพระบาทของพระองค์”  มารียป์รนนิบติัเช่นเดียวกบัมารธา แต่
เธอนัง่แทบพระบาทของพระเยซูเพื่อจะฟังพระองค ์อีกด้วย เธอ รวมการปรนนิบติักบัการ
นมสัการ [644] ส่ิงน้ีดูเหมือนจะเป็นการตีความท่ีดีกว่าท่ีว่ามารธานั่งแทบพระบาทของ 
พระเยซูและมารียก์็นัง่แทบพระบาทของพระองค ์อีกด้วย เม่ือพิจารณาถึงบริบท    

10:40         หนา้ท่ีของมารธาในฐานะเป็นนายผูห้ญิงดึงความสนใจของเธอไปจากพระเยซู ผูซ่ึ้งเป็นท่ีชดัเจน
วา่เธอตอ้งการท่ีจะนัง่ใกลแ้ละฟังอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:35).[645] เธอแสดงออกถึง
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ความกงัวลท่ีวา่พระเยซูไม่ไดกี้ดกนัเธอจากการนัง่แทบพระบาทของพระองค ์  เธอตอ้งการ
ใหพ้ระองคท่ี์จะ “บอก” มารีย ์“ท่ีจะช่วยเหลือ” เธอดว้ยหนา้ท่ีนายผูห้ญิงของเธอ  มารธาวา่
กล่าวพระเยซูส าหรับการผูกขาดมารีย์ไวก้ับความเจ็บปวดของเธอ (ของมารธา) เอง 
[646] แมว้า่เธอกล่าวต่อพระเยซูในฐานะเป็น “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” มารธาก็ตอ้งการพระองค์
ท่ีจะช่วยเหลือเธอในแผนการต่างเของเธอแทนท่ีจะเรียนรู้จากพระองคอ์ยา่งท่ีมารียก์  าลงั
ท าอยู ่  

10:41-42   พระเยซูแสดงถึงความห่วงใยส าหรับความกงัวลของมารธา (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:32-35) แต่
พระองคไ์ม่ไดท้  าส่ิงท่ีเธอขอ  “หลายอย่าง” ท่ี “รบกวน” มารธาคือ “การเตรียม” ส าหรับ
อาหารท่ีเกินไป (เปรียบเทียบ 12:29)  เธอไดย้อมให้หนา้ท่ีของเธอในฐานะเป็นนายผู ้หญิง
ท่ีจะเป็นภาระเกินไป (เปรียบเทียบ 8:14; 12:22, 26) เป็นท่ีชดัเจนวา่เธอปรารถนาท่ีจะให้
เกียรติพระเยซูดว้ยอาหารท่ีพิถีพิถนั แต่อาหารท่ีเรียบง่ายกวา่ท่ีอาจไดย้อมให้เธอท่ีจะมีเวลา
ท่ีจะฟังแขกของเธอบา้งคงจะดีกว่า  บางส่ิงท่ีน่ีคือส่ิงต่างเท่ีเก่ียวขอ้งในความบนัเทิงท่ี
เรียบง่าย  ส่ิงท่ีขาดไม่ไดส่ิ้งเดียวคือการฟังค าสอนของพระเยซูซ่ึงสะทอ้นถึงท่าทีแห่งการ
พึ่งพา       

“ส าหรับพระกิตติคุณท่ีสาม ท่ีจะฟังพระวจนะคือท่ีจะไดร่้วมในถนนของการเป็น
สาวก  (เช่น 6:47; 8:11, 21; 11:28) …”[647] 

พระเยซูก าลงับอกมารธาว่า “ส่ิงเดียว” ท่ีมารียไ์ด้ “เลือก” ก็ส าคญักว่า “หลายอย่าง” ท่ี
มารธาไดเ้ลือกท่ีจะท า  ความหมายโดยนยัก็คือวา่มารธาควรฟังพระเยซูมากข้ึนและท างาน
นอ้ยลง  “ส่วนท่ีดี” ท่ีมารียจ์ะไม่สูญเสียคือพระพรท่ีมายงับรรดาผูท่ี้ใส่ใจต่อค าสอนของ
พระเยซูดว้ยท่าทีแห่งการพึ่งพาพระองค ์(คือพวกสาวก)        

“บางส่ิงก็เป็นความเสียหายต่อชีวิตคริสเตียนอยา่งเช่นการพยายามท่ีจะท างานเพื่อ
พระคริสตโ์ดยปราศจากการใชเ้วลาท่ีจะพดูอยา่งสนิทสนมกบัพระคริสต.์...  

“ดังนั้ นบ่อยคร้ังแล้วเราต้องการท่ีจะใจดีต่อผูค้น แต่เราต้องการท่ีจะใจดีต่อ      
พวกเขาในวิธีของเรา เม่ือมนัดูเหมือนวา่วิธีของเราไม่ใช่วิธีท่ีจ  าเป็น บางคร้ังเรา    
ก็มีความขุ่นเคืองและคิดวา่เราไม่ไดรั้บการขอบคุณ  ถา้เราก าลงัพยายามท่ีจะใจดี 
ความจ าเป็นแรกคือท่ีจะพยายามท่ีจะมองไปยงัหวัใจของบุคคลท่ีเราตอ้งการท่ีจะ
ช่วยเหลือ และจากนั้นก็ลืมแผนการต่างเของเราเองและคิดถึงส่ิงท่ีเขาหรือเธอ
จ าเป็นเท่านั้น” [648] 
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“ถ้าการปรนนิบัติพระคริสต์ท าให้เรายากท่ีจะอยู่ด้วย จากนั้นบางส่ิงก็ผิดกับ      
การบริการของเราอยา่งเลวร้าย!”[649] 

“ส่วนน้ีสนใจท่ีจะแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งการบริการในบ้านได้ถูกควบคุม      
ต่อจุดประสงคต่์างเของแผน่ดินของพระเจา้ อนัตรายก็คงอยูท่ี่วา่ความห่วงใยของ
มนัจะท าการครอบครองเรา” [650] 

ดงันั้นน่ีเป็นบทเรียนในเร่ืองล าดบัความส าคญัส าหรับมารธาและสาวกของพระเยซูทุกคน  ประเด็นของ  
พระเยซูไม่ใช่ท่ีว่าชีวิตท่ีตรึกตรองดีกว่าชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง หรือท่ีว่าความเป็นผูค้งแก่เรียนก็ดีกว่า     
ความเป็นอยู่ภายในบา้น  การให้ความสนใจท่ีถ่อมใจต่อถอ้ยค าของพระเยซูเป็นความส าคญัหลกั  น่ีเป็น    
วิธี ท่ี ดีกว่าเพื่อจะรับใช้พระองค์  พระคัมภีร์ตอนน้ีควรเป็นค าเตือนต่อพวกสาวกผู ้มีแนวโน้มท่ีจะ
กระฉับกระเฉงเกินไปในการบริการของคริสเตียนและละเลยพระวจนะของพระเจา้  มนัควรย  ้าเตือนเรา    
อีกว่าความยุ่งแม้กระทั่งด้วยการติดตามท่ีถูกต้องสมควรก็สามารถขัดขวางความสัมพนัธ์ของเรากับ         
พระคริสตไ์ด ้ พวกสาวกตอ้งตั้งเวลาท่ีจะฟังและเรียนรู้จากพระเยซู  ทุกเส่ิงท่ีพระองคต์รัสนั้นส าคญั     

“พระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นตวับทหลกัเก่ียวกบัการเป็นสาวกอีกดว้ย ไม่ใช่ในการเปรียบเทียบระหว่าง
งานของมารธาและของมารีย ์แต่ในการท่ีมารธาไดต้ดัสินการไม่ท าอะไรของมารียอ์ย่างผิดเและ
กงัวลมากเกินไปเก่ียวกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนก าลงัท า [เปรียบเทียบ ยน. 21:21]  ตวับทมีการเนน้ท่ีแตกต่าง
สองอย่าง: ความส้ินเปลืองของมารธาเก่ียวกบัการประเมินคนอ่ืนเขณะท่ีเธอปฏิบติัการส่ิงท่ีเธอ   
ถูกเรียกให้ท า และปัญญาของมารียใ์นการแสวงหาเวลาบา้ง ณ พระบาทของพระเยซู  คุณสมบติั   
ทั้งสอง ซ่ึงหน่ึงอยา่งนั้นเป็นลบและอีกอยา่งหน่ึงเป็นบวกก็อยู ่ณ หวัใจของการเป็นสาวก” [651] 

“คริสตจกัรท่ีเต็มไปดว้ยคนแบบมารียค์งจะเป็นความชั่วท่ียิ่งใหญ่เท่ากบัคริสตจกัรท่ีเต็มไปด้วย   
คนแบบมารธา  ทั้งสองก็จ  าเป็น แต่ละฝ่ายจะตอ้งเป็นการเติมเตม็ของอีกฝ่ายหน่ึง”[652] 

ช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีผ่านมาขา้พเจา้ไดรั้บจดหมายจากอดีตนกัศึกษาคนหน่ึงผูเ้ขียนส่ิงดงัต่อไปน้ี: “แมว้่า
ขา้พเจา้เคยอยูต่่างประเทศมาก่อนตอนท่ีอยูใ่นกองทพับก ประจ าการอยูท่ี่เกาหลีเป็นเวลาสองปี ความรู้สึก
สับสนต่อวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคยท่ีน่ี [ในอินเดีย] ก็ยิ่งใหญ่  ก่อนอ่ืนขา้พเจา้พบวา่ตนเองทอ้ใจและพ่ายแพ้
อย่างมาก และใชเ้วลาเกือบสองเดือนอย่างตกต ่าในฝ่ายวิญญาณอย่างมาก  ขา้พเจา้แมก้ระทัง่ไดส้งสัยการ
น าพาของพระเจา้ในชีวิตของขา้พเจา้อยา่งแทจ้ริง  ขา้พเจา้รู้สึกไร้ประโยชน์ท่ีน่ี ไม่รู้จกัภาษาและแค่ติดตาม
คนงานคริสเตียนคนอ่ืน เ  ขา้พเจา้เร่ิมตน้ท่ีจะเทียบเท่าความสุขกบัชีวิตท่ีสะดวกในอเมริกา และขา้พเจา้
รู้สึกฝันกลางวนัเก่ียวกบัการกลับมาท่ีนั่นในเดือนมิถุนายนน้ี  อย่างไรก็ตาม บุคคลหน่ึงจ าเป็นต้องพบ   
ความยินดีไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ตามท่ีท่ีพระเจา้มีเขา  ข้าพเจา้ระลึกถึงการท่ีในชั้นเรียนหมวด    
พระกิตติคุณนั้น อาจารย์บอกเราว่าใจของเราจะต้องถูกตั้ งไวไ้ม่ใช่อยู่ท่ีการท างานของพระเจ้าหรือ           
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การแบ่งปันพระวจนะของพระเจา้แต่อยู่ท่ีการรักพระเจา้  หาไม่แลว้ มนัคงจะง่ายท่ีจะละสภาพแวดล้อม      
ท่ีรุนแรงทางกายภาพและฝ่ายวิญญาณน้ีไปอย่างรวดเร็ว  ส าหรับขา้พเจา้แล้ว การรักพระเจา้อย่างลึกซ้ึง        
ก็ยากท่ีน่ี แต่มนัคือส่ิงท่ีขา้พเจา้มุ่งเป้าท่ีจะท า  ขา้พเจา้ตอ้งรักพระเจา้มากกวา่ชีวิตแบบอเมริกาท่ีง่าย  นัน่เป็น
ประเด็นท่ีดี ท่ีอาจารย์ตั้ ง และข้าพเจ้าแค่คิดว่าอาจารย์คงชอบท่ีจะได้ยินการตอบสนองบางอย่าง         
เก่ียวกบัมนั” ขา้พเจา้ชอบจริงเ      

3.     ความสัมพนัธ์ของพวกสาวกต่อพระเจ้าพระบิดา  11:1-13  

พระเยซูด าเนินการท่ีจะช้ีถึงความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมของพวกสาวกต่อไป  จากการท่ีได้อธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของพวกเขาต่อเพื่อนบา้นของพวกเขา (10:25-37) และต่อพระองค์เอง (10:38-42) ตอนน้ี
พระองคส์ั่งสอนพวกเขาถึงความสัมพนัธ์ของพวกเขาต่อพระบิดาในสวรรคข์องพวกเขา  อยา่งเช่นส่วนก่อน
หนา้น้ี ส่วนน้ีอธิบายถึงความหมายของพระบญัญติัแรก (10:27) 

ส่วนทั้งหมดน้ีมีค าสอนในเร่ืองการอธิษฐาน  ลูกาน าเสนอการอธิษฐานในฐานะเป็นหวัขอ้หลกัท่ีซ่ึงพระเยซู
สั่งสอนพวกสาวกของพระองค์  ส่วนในมทัธิวนั้น การสั่งสอนเก่ียวกบัการอธิษฐานก็มกัเกิดข้ึนกบัหัวขอ้
อ่ืนเ  ค าสอนน้ีในส่วนปัจจุบนัของพระกิตติคุณน้ีให้การช่วยเหลือแก่พวกสาวกผูจ้  าเป็นตอ้งเรียนรู้วิธีท่ีจะ
อธิษฐานและการหนุนใจท่ีว่าพระเจา้จะฟังและตอบค าอธิษฐานของพวกเขา  การร้องขอของพวกสาวก
ส าหรับการแนะน าวิธีท่ีจะอธิษฐาน (ขอ้ 1) ส่งผลต่อพระเยซูท่ีให้การอธิษฐานท่ีเป็นตน้แบบแก่พวกเขา       
(ขอ้ 2-4)  จากนั้นพระองค์ให้ค  าอุปมาแก่พวกเขาท่ีอธิบายถึงความเต็มใจของพระเจา้ท่ีจะตอบ (ขอ้ 5-8)   
พระสัญญาท่ีวา่พระเจา้จะตอบ (ขอ้ 9) และความแน่ใจท่ีมากข้ึนซ่ึงแสดงถึงความพร้อมของพระเจา้ท่ีจะตอบ
ค าอธิษฐานของพวกเขา (ขอ้ 10-13)  การอธิษฐานเป็นวินยัของการพึ่งพาพระเจา้และอยา่งท่ีเป็นเช่นนั้นก็
เป็นลมหายใจชีวติของสาวกทุกเคนของพระเยซู   

การสอนเกี่ยวกบัการอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า  11:1-4 (เปรียบเทยีบ มธ. 6:9-13) 

การบนัทึกลูกาถึงค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการสอนเก่ียวกบัการอธิษฐานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็แตกต่าง
จากการบนัทึกของมทัธิวอยา่งส าคญัพอซ่ึงเราสามารถสรุปไดอ้ยา่งปลอดภยัวา่พระเยซูให้ค  าสอนท่ีคลา้ยกนั
ในโอกาสท่ีแยกกนั  การกล่าวซ ้ าน้ีอธิบายถึงความส าคญัท่ีวา่พระเยซูแนบไวก้บัหวัขอ้การอธิษฐาน       

11:1           ขอ้น้ีให้บริบทส าหรับค าสอนท่ีตามมา  น่ีเป็นคร้ังท่ีห้าท่ีลูกาอา้งอิงถึงพระเยซูท่ี “อธิษฐาน”  
(3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28; เปรียบเทียบ 22:32, 40-44; 23:46)  เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นการ
อธิษฐานบ่อยเของพระเยซูท าให้พวกสาวกของพระองคต่ื์นตวัต่อความส าคญัของมนัและ
ท าให้พวกเขารู้สึกถึงความจ าเป็นของพวกเขาท่ีมีต่อการช่วยเหลือของพระองค์ในการ
อธิษฐานของพวกเขา  น่ีเป็นคร้ังเดียวท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณบนัทึกว่าใครคนหน่ึงขอให ้ 



พระเยซูท่ีจะสอนพวกเขาถึงบางส่ิงซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอย่างหน่ึงถึงความส าคญัของการ     
สั่งสอนน้ี      

พวกสาวกดูเหมือนวา่ไดรู้้สึกถึงความจ าเป็นท่ีใหญ่กวา่ส าหรับการช่วยเหลือในการเรียนรู้
วิธีท่ีจะอธิษฐานกว่าท่ีจะเทศนา  แต่พวกสาวกไม่ได้ขอการสั่งสอนในหัวข้อของการ
อธิษฐานใน ทางทฤษฎี   พวกเขาตอ้งการการช่วยเหลือในการอธิษฐานท่ีแทจ้ริงของพวก
เขา  เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกเขาต้องการพระเยซูท่ีจะให้ค  าอธิษฐานแก่พวกเขาท่ีพวกเขา
สามารถใชไ้ด ้ซ่ึงจะเหมาะสมในแง่ของความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างของพวกเขาต่อพระเจา้ใน
ฐานะผูเ้ช่ือในพระเยซู  กลุ่มยิวกลุ่มอ่ืนเเช่นพวกสาวกของยอห์นก็มีค  าอธิษฐานท่ีแตกต่าง
ของพวกเขาเอง [653] บางทีการอยู่ในบริเวณของพนัธกิจก่อนหน้านั้นของยอห์นน าเขา
ไปสู่ความคิดของพวกสาวก   

“การอธิษฐานเป็นความจ าเป็นของชีวิตฝ่ายวิญญาณ และทุกคนผูร้้อนรนท่ีจะ
พยายามอธิษฐานในไม่ชา้ก็รู้สึกถึงความจ าเป็นของการสอนวธีิท่ีจะท ามนั” [654] 

11:2           บทน าของพระเยซูสู่การอธิษฐานน้ีบ่งบอกว่าพระองค์ตั้ งใจให้พวกสาวกท่ีจะกล่าวซ ้ ามนั         
ค  าต่อค า บทน าของพระองค์ต่อค าสอนท่ีมทัธิวรายงานก็บ่งบอกว่าพระองค์ให้ตน้แบบ 
หรือตวัอยา่งค าอธิษฐานแก่พวกเขา   (มธ. 6:9) “เม่ือ” (ค ากรีก โฮเทน) บ่งช้ีวา่พวกเขาจะ
อธิษฐานค าอธิษฐานน้ีอยูบ่่อยเ  

ก่อนอ่ืนพระเยซูจดจ่อความสนใจไปท่ีตวับุคคลของพระเจา้  ค  าศพัท ์“พระบิดา” (ค ากรีก 
พาเทอร์ ค  าอารเมค อับบา)  เป็นช่ือเรียกทั้งสนิมสนมและน่านบั  โดยการใชม้นั พวกสาวก
ก็แสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีพวกเขาช่ืนชมกบัพระเจา้เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของพวกเขากบั
พระเยซู  (เปรียบเทียบ ยน. 20:17; รม. 8:14-17; กท. 4:6)  ความใกลชิ้ดของความสัมพนัธ์
ของพวกเขากบัพระเยซูก็ชดัเจนในแง่ท่ีวา่ตอนน้ีพวกเขาสามารถกล่าวต่อพระเจา้ในฐานะ
เป็นพระบิดาของพวกเขาอยา่งท่ีพระเยซูกล่าวต่อพระเจา้ในฐานะเป็นพระบิดาของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 10:21)  แน่นอนว่า น่ีไม่ได้หมายถึงว่าพวกสาวกช่ืนชมความสัมพนัธ์      
อยา่งเดียวกนัทีเดียวท่ีพระบุตรของพระเจา้ช่ืนชมกบัพระบิดา  

“การใช้รูปแบบท่ีสนิทสนมเป็นส่ิงใหม่ท่ีน่าอศัจรรยซ่ึ์งพระเยซูปรารถนาท่ีจะ
สอนพวกสาวกของพระองค์ ซ่ึงริเ ร่ิมพวกเขาไปสู่ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด        
อยา่งเดียวกนักบัพระบิดาท่ีพระองคไ์ดช่ื้นชม...” [655] 
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แนวคิดของพระเจา้ในฐานะเป็นพระบิดาของผูเ้ช่ือปรากฏในพนัธสัญญาเดิม (เช่น สดด.    
68:5; 89:26; 103:13) 

สองชุดของการออ้นวอนก็ตามมา  การออ้นวอนสองอยา่งเก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคเ์ก่ียวกบั
โลกของพระเจา้ และการออ้นวอนท่ีสามเก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นส่วนตวัของพวกสาวก   

อนุประโยค “ขอให้พระนามของพระองค์เป็นท่ีเคารพสักการะ” หมายถึง “ขอให้ทุกเคน
ถือวา่พระนามของพระองค์นั้นบริสุทธ์ิ” (เปรียบเทียบ ลนต. 22:32; สดด. 79:9; 111:9; 
อสย. 29:23)  โดยเน้ือแทแ้ลว้พระนามของพระเจา้เป็นการรวบยอดของพระลกัษณะของ
พระองค์ และอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมนัเป็นช่ือเสียงของพระองค์ท่ามกลางผูค้น   การ
ออ้นวอนน้ีเป็นการแสดงออกถึงการนมสัการมากเท่ากบัมนัเป็นการออ้นวอน  มนัขอให้
พระเจา้ท่ีจะกระท าเพื่อว่าผูค้นจะถือว่าพระองค์บริสุทธ์ิ ท่ีจะก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างเ   
ท่ีซ่ึงพวกเขาจะนบัถือและเช่ือฟังพระองคแ์ทนท่ีจะหม่ินประมาทและท าบาปต่อพระองค ์    

“กาลอดีตท่ีน่ีบ่งบอกว่าเวลาท่ีเจาะจงแห่งความส าเร็จก็อยู่ในความคิด  ส่ิงน้ีอาจ
เป็นการมาของแผน่ดินของพระเจา้”[656] 

มุมมองน้ีพบการสนับสนุนในการปรากฎซ ้ าของกาลอดีต และการอ้างอิงท่ีเจาะจงถึง 
“แผ่นดิน” ของพระเจ้าในการอ้อนวอนท่ีสอง  อย่างไรก็ตาม การอ้อนวอนแรกก็เพื่อ      
พระเกียรติของพระนามของพระเจา้โดยทัว่ไปอีกดว้ย  การมาของแผน่ดินของพระเจา้เป็น
สภาพท่ีน่าปรารถนา เพราะว่ามนัจะส่งผลต่อการอวยพรทัว่โลกเช่นเดียวกบัพระเกียรติ     
ท่ียิ่งใหญ่ส าหรับพระเจา้  ถา้แผ่นดินของพระเมสสิยาห์ไดเ้ร่ิมตน้แลว้ อย่างท่ีนกัวิชาการ
บางคนยืนยนั การอธิษฐานน้ีก็ยากท่ีจะจ าเป็น  การอ้อนวอนท่ีสองน้ีกล่าวถึงแผนการ    
ของพระเจา้          

“ดงันั้นในความสอดคลอ้งกบัค าพยากรณ์ของพนัธสัญญาเดิม การอธิษฐานท่ีถูก
สอนโดยองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเราก็บ่งบอกไม่ใช่แค่ท่ีว่าแผ่นดินของพระองค์
จะตอ้งได้รับการอธิษฐานเผื่อ แต่ท่ีว่าการมาของมนัยงั ‘โลก’ จะเป็นวิกฤตท่ี
เฉพาะในประวัติศาสตร์ไม่ใช่กระบวนการท่ียาวและเป็นตามล าดับของ
วิวฒันาการ  น่ีเป็นความตรงขา้มท่ีชดัเจนกบัแผน่ดินของพระเจา้ทัว่โลกท่ีปรากฎ
ในโลกมาตลอดในโลกเช่นเดียวกบัในสวรรค”์[657] 
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จนเด๋ียวน้ีโดยพื้นฐานแล้วน่ีเป็นการอธิษฐานแบบยิวยกเวน้การเพิ่มเติมของ “พระบิดา” 
การออ้นวอนทั้งสองเป็นความห่วงใยของพวกยิวขณะท่ีพวกเขาคาดหวงัการมาถึงของ
แผน่ดินของพระเมสสิยาห์   

11:3           การออ้นวอนท่ีสาม ซ่ึงเป็นการออ้นวอนแรกในกลุ่มท่ีสองของการออ้นวอนก็กล่าวถึงการ
จดัเตรียมของพวกสาวก  การอ้อนวอนท่ีคล้ายกันในมทัธิวมีกาลอดีตท่ีบ่งบอกถึงการ
กระท าท่ีเรียบง่ายของการให้  (มธ. 6:11) แต่การออ้นวอนน้ีมีการปัจจุบนัท่ีบ่งบอกถึงการ
จดัเตรียมประจ าวนัท่ีต่อเน่ือง  แนวคิดต่างเก็เป็นการส่งเสริมแทนท่ีจะเป็นความตรงกนั
ขา้ม   

การอธิษฐานของมทัธิวมี “วนัน้ี” เช่นกนั ซ่ึงเนน้ถึงความจ าเป็นปัจจุบนั ส่วนการอธิษฐาน
ของลูกามี “ทุกเวนั” ซ่ึงช้ีถึงความจ าเป็นท่ีต่อเน่ืองของพวกสาวกท่ีมีต่อการจดัหาของ  
พระเจ้า  “ทุกวนั” (ค ากรีก เอบพีอูสซิออน)  ไม่ได้หมายถึงแค่วนัต่อวนัแต่แสดงถึง
ความหมายโดยนัยของเพียงพอหรือจ าเป็น  [658] แนวคิดน้ีอาจเป็นหลกัใน เอบพีอูสซิ
ออน ท่ีน่ี เน่ืองจากวา่ “แต่ละวนั” ไดแ้สดงถึงแนวคิดของพระเจา้ท่ีจดัเตรียมวนัต่อวนั      

“ขนมปัง” (ค ากรีก อาร์ทอส) บ่อยคร้ังแลว้แสดงถึงอาหารโดยทัว่ไปและบางทีท่ีน่ีเช่นกนั   
(เปรียบเทียบ 7:33; ยน. 13:18; 2 ธส. 3:8)  ดงันั้นมนัจึงไม่น่าเป็นไปไดท่ี้พระเยซูหมายถึง
วา่พวกสาวกควรร้องขอเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดของชีวติเท่านั้น  พวกยิวในถ่ินทุรกนัดารได้
เรียนรู้ท่ีจะวางใจพระเจา้ส าหรับอาหารวนัต่อวนัของพวกเขา  (อพย. 16:4; ฉธบ. 8:6-10) 
ตามปกติแล้วผูค้นสมัยในของพระเยซูได้รับค่าจ้างทุกวนัดังนั้ นพวกเขาจึงเข้าใจถึง      
ความจ าเป็นน้ีเช่นกัน  มนัอาจยากข้ึนส าหรับเราท่ีจะระลึกว่าเราพึ่ งพาพระเจา้ส าหรับ     
การค ้ าจุนประจ าวนั เน่ืองจากว่าเราส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินชีวิตแบบหาเช้ากินค ่าตาม
ตัวอักษร  อย่างไรก็ตาม เรามีชีวิตอยู่ในสภาพของการพึ่ งพาอันต่อเน่ืองท่ีพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ ยน. 15:5)  การออ้นวอนน้ีควรย  ้าเตือนเราถึงส่ิงนั้น   

“การอธิษฐานท่ีพระเยซูสอนพวกผูติ้ดตามของพระองค์รวบรวมความเร่งด่วน  
ของการให้โดยปราศจากการคาดหวงัถึงการคืน นัน่คือเก่ียวกบัท าลายโครงสร้าง
ของระบบอุปถัมภ์โดยปฏิบัติ ต่อผู ้อ่ืนในฐานะเป็น ( เ ร่ืองสร้าง ข้ึน [คือ 
จินตนาการ]) เครือญาติมากกว่าท่ีจะใหญ่กว่าหรือน้อยกว่าตนเอง (เปรียบเทียบ 
6:27-38)”[659] 

11:4           การออ้นวอนท่ีส่ีร้องขอการยกโทษของพระเจา้  ลูกาใชค้  าท่ีเรียบง่าย “บาปผิด” (ค ากรีก ฮามาทิ
อา) แทนท่ีจะเป็นค าแสลงของยิว “หน้ี” (ค ากรีก ออพฟิเลมาทา) ท่ีมทัธิวใช้  ผูเ้ช่ือใน     

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn658
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn659


พระเยซูได้รับการยกโทษนิรันดร์ส าหรับความผิดทางกฎหมายของบาปผิดของเขาหรือ 
ของเธอแลว้    (เปรียบเทียบ 5:20; 7:47; รม. 5:1; 8:1; อฟ. 1:7) ดงันั้นการยกโทษท่ีพระเยซู
กล่าวถึงท่ีน่ีคือการยกโทษท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาไวซ่ึ้งการสามคัคีธรรมกบัพระบิดา 
(เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:5-10)  ความไม่เต็มใจของบุคคลหน่ึงท่ีจะยกโทษคนอ่ืนเท่ีไดท้  าผิด
ต่อเขาหรือเธออาจบ่งช้ีว่าเขาหรือเธอไม่รู้ส่ิงใดก็ตามเก่ียวกับการยกโทษของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ 7:47)  อยา่งตรงกนัขา้มแลว้ ความเต็มใจของบุคคลหน่ึงท่ีจะยกโทษคนอ่ืนก็
แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นตระหนกัถึงความจ าเป็นของเขาหรือของเธอท่ีมีต่อการยกโทษ  
(เปรียบเทียบ อฟ. 4:32) 

การออ้นวอนท่ีห้าร้องขอการปกป้องของพระเจา้  การร้องขอน้ีไม่ได้บ่งบอกว่าพระเจา้  
อาจชกัจูงเราไปสู่บาป  (เปรียบเทียบ ยก. 1:1-15)  อยา่งไรก็ตาม พระเจา้อนุญาตให้ผูค้น    
ท่ีจะเผชิญกบัการทดลอง  (ค ากรีก พีราสมอส) ในแง่ของการทดสอบความสัตยซ่ื์อของ
พวกเขา  (4:1-12; เปรียบเทียบ ฉธบ. 6-8; โยบ)  การออ้นวอนน้ีแสดงออกถึงการรับรู้    
ของพวกสาวกถึงความจ าเป็นของเขาหรือของเธอท่ีมีต่อการช่วยเหลือของพระเจ้าใน     
การหลีกเล่ียงการทดลองท่ีมากเกินไปและการทนต่อการทดลองทั้งหมด   โดยเน้ือแทแ้ลว้
มนัเป็นการร้องขอการช่วยเหลือในการยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ (เปรียบเทียบ 22:40) 

“นั่นคือ การตระหนักถึงความอ่อนแอของเรา เราอธิษฐานท่ีจะไม่ถูกเปิดเผย       
ต่อการทดสอบท่ีใหญ่เกินไปส าหรับเรา” [660] 

รูปแบบท่ีกลับกันท่ีไม่ปกติของการอ้อนวอนน้ีก็เน่ืองจากการเป็นภาพพจน์ของมัน        
(คือ ลิโทเทส) ท่ีซ่ึงผูเ้ขียนแสดงถึงแนวคิดเชิงบวกโดยการกล่าวถึงส่ิงตรงขา้มทางลบ   
ของมนั     ลูกาท าการใช้ท่ีบ่อยเถึง ลิโทเทส ในส่วนของการบรรยายของกิจการของ    
อคัรทูต  (เปรียบเทียบ กจ. 12:18; 15:2; 17:4, 12; 19:24; 27:20) โครงสร้างน้ีเน้นถึง    
ความตรงขา้มกบัการออ้นวอนท่ีส่ีก่อนหนา้น้ี [661] 

จงสังเกตวา่การออ้นวอนเหล่าน้ีครอบคลุมชีวิตทางโลกทั้งหมดของเรา: ปัจจุบนั (ความ
จ าเป็นส าหรับอาหารประจ าวนั)  อดีต (การยกโทษส าหรับบาปผิดแต่ก่อน) และอนาคต 
(การปกป้องจากการทดลองท่ีก าลงัมาทั้งหลาย) 

ค าอุปาเร่ืองเพือ่นทีไ่ม่อบัอาย  11:5-8 

จากการท่ีได้ช่วยให้พวกสาวกอธิษฐาน ตอนน้ีพระเยซูให้ส่ิงดลใจแก่พวกเขาท่ีจะอธิษฐาน    พระองค์
เปรียบเทียบคุณลักษณะของพระเจ้าและคุณลักษณะของเพื่ อนบ้านท่ีลังเลใจในเร่ืองราวของพระองค ์
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(เปรียบเทียบ ขอ้ 13; 18:1-8) ค  าอุปมาน้ีมีการเปิดเผยท่ีมีประโยชน์และหนุนใจอย่างมากเก่ียวกับ 
คุณลกัษณะของพระเจา้  (เปรียบเทียบ 10:22)  การเขา้ใจคุณลกัษณะของพระเจา้ขจดัปัญหามากมายท่ีเรามี
กบัการอธิษฐาน [662] ค าอุปมาน้ีหนุนใจพวกสาวกท่ีจะอธิษฐานโดยไม่ค  านึงถึงการไม่มีค  าตอบทนัที       
อีกด้วย  มนักล่าวถึงความรู้สึกธรรมดาท่ีว่าการอธิษฐานอาจไร้ประโยชน์เน่ืองจากว่าพระเจ้าไม่ได้ให ้
ค าตอบอยา่งท่ีบุคคลหน่ึงคาดหวงัใหพ้ระองคท่ี์จะให ้    

“อย่างชัดเจนแล้วประเด็นของค าอุปมาน้ีไม่ใช่ จงอธิษฐานพราะว่าพระเจ้าจะตอบสนองต่อ         
การรบเร้า ตรงกันขา้ม มนัคือจงอธิษฐานเพราะว่าพระเจ้าตอบสนองต่อความจ าเป็นต่างเของ
บรรดาบุตรของพระองคอ์ยา่งมีพระคุณ” [663] 

11:5-6        ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นหน้าท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในตะวนัออกใกล้โบราณ  เม่ือผูเ้ยี่ยมเยียนมาถึง 
ตามปกติแลว้เจา้บา้นจะจดัเตรียมท่ีพกัภายใตช้ายคาของเขาและอาหารท่ีจะกิน    เจา้บา้น
ในค าอุปมาน้ีไม่มีขนมปังพอส าหรับแขกของเขา ดังนั้นเขาก็อ้อนวอนขอขนมปังจาก  
เพื่อนบา้นของเขาอย่างไม่อบัอาย  ขอ้เท็จจริงท่ีว่าเขามาเคาะประตูของเพื่อนของเขา ณ 
“เท่ียงคืน” ท่ีดึกเช่นนั้นก็บ่งบอกถึงขนาดของความอบัไม่อายของเขา   

“ในสภาพอากาศท่ีร้อน การเดินทางส่วนใหญ่ก็ด าเนินไปในระหว่างกลางคืน...”  
[664] 

“ในตะวนัออก ไม่มีใครสามารถเคาะท่ีประตูปิดนอกจากความจ าเป็นนั้นเล่ียง
ไม่ได้  ในตอนเช้าประตูก็เปิดและเปิดไวต้ลอดทั้ งวนั เพราะว่าก็มีความเป็น
ส่วนตวัเล็กน้อย แต่ถ้าประตูปิด นั่นเป็นเคร่ืองหมายท่ีแน่นอนว่าเจ้าของบ้าน
จะตอ้งไม่ถูกรบกวน” [665] 

เจา้บา้นเต็มใจท่ีจะยอมรับว่าเขาตอ้งการการช่วยเหลือของเพื่อนบา้นของเขา แมว้่าส่ิงน้ี
ก่อใหเ้กิดความอบัอายบางอยา่งแก่เขา  พระเยซูไม่ไดอ้ธิบายวา่ท าไมชายคนนั้นมาสายมาก
และเหตุผลก็ไม่ส าคญั     

11:7-8        ในบา้นของชาวปาเลสไตน์หน่ึงห้องตามแบบฉบบั ครอบครัวทั้งหมดและบ่อยคร้ังแมก้ระทัง่
สัตวเ์ล้ียงต่างก็นอนใกลซ่ึ้งกนัและกนั  ในค าอุปมาน้ี  ชายคนท่ีมาเคาะก็เต็มใจท่ีจะประสบ
กบัความอบัอายในสายตาของเพื่อนบา้นของเขา และบางทีในสายตาของเพื่อนบา้นทั้งหมด
ของเขา  เม่ืออุปนิสัยท่ีไม่อารีอย่างเป็นไปได้ของเขาเป็นท่ีทราบกัน  ข้อเท็จจริงท่ีว่า       
ชายคนนั้นเต็มใจท่ีจะถ่อมตวัลงและขอการช่วยเหลือก็กระตุน้เพื่อนบา้นให้ลุกข้ึนและให้
ขนมปังแก่เพื่อนของเขา    
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มิตรภาพ ตามล าพงัก็ไม่พอ  มนัคือขอ้เท็จจริงท่ีว่าชายคนนั้นเต็มใจท่ีจะยอมรับถึงความ
จ าเป็นของเขาอย่างไม่อบัอายและขอการช่วยเหลือ ณ เวลาท่ีไม่สะดวกเช่นนั้นท่ีกระตุน้
เพื่อนบา้นท่ีจะให้ส่ิงท่ีเขาจ าเป็น ค ากรีก อะนัยไดอา หมายถึง ไร้ความอบัอาย หรือการ
หลีกเล่ียงความอบัอาย ไม่ใช่ “การคะย ั้นคะยอ” (เปรียบเทียบ ปฐก. 18:13-33; มธ. 15:22-
28).[666] กรีนตีความวลี “เน่ืองจากการคะย ั้นคะยอของเขา” “เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการ        
ไร้เกียรติ” [667] 

“การคะยั้นคะยอ ท่ีน่ีอ้างอิงถึงความกล้าหาญท่ีไม่อบัอายมากกว่าความด้ือดึง”
[668] 

พระเยซูช้ีถึงความตรงขา้ม ไม่ใช่เปรียบเทียบ ท่าทีของพระเจา้กบัท่าทีของเพื่อนของเขา 
(ขอ้ 9-13).[669] ท่าทีของพระเจา้ต่อบรรดาบุตรของพระองคเ์ป็นส่ิงตรงขา้มของท่าทีของ
เพื่อนคนนั้นต่อเพื่อนบา้นท่ีก าลงัเคาะของเขา  พระเจา้จะให้ค  าตอบต่อการอธิษฐานถา้เรา
จะขอการช่วยเหลือจากพระองค ์ แต่เราจะตอ้งถ่อมตวัลงและขอการช่วยเหลือจากพระองค ์
บ่อยคร้ังเราคิดวา่เราสามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเฉพาะดว้ยตวัเราเองและดงันั้นก็ไม่ได้
อธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า  ในกรณีเหล่าน้ี เราจะไม่ได้รับการช่วยเหลือท่ี   
พิเศษจากพระบิดาของเรา  แต่ถา้เราถ่อมตวัลงและขอการช่วยเหลือจากพระองค ์พระองค์
จะช่วยเรา   

ช่วงเวลาหน่ึงท่ีผ่านมา ขา้พเจา้ไดส้ังเกตว่าประตูบนตูก้บัขา้วในครัวของเราเร่ิมห่างออก
จากกรอบ เพราะขา้พเจา้ติดชั้นไวด้า้นในท่ีเราใชเ้ก็บขวดโหลและกระป๋องหนกัเ  ประตู
ไม่ไดล้็อคอย่างถูกตอ้งและขา้พเจา้เห็นว่าอีกไม่นานเราจะไม่สามารถปิดได ้  ในฐานะท่ี
เป็นคนท าด้วยตวัเอง ขา้พเจ้าก็วางแผนท่ีจะแก้ไขมนั  ส าหรับข้าพเจา้แล้วดูเหมือนว่า
ขา้พเจา้จะตอ้งเอาประตูออกจากบานพบัและท าให้มนัเรียบ  ขา้พเจา้อาจตอ้งถอดกรอบ
ออก  ซ่อมมนั ติดตั้งมนัใหม่ และฉาบมนัใหม่และทาสีรอบเมนัใหม่    

จากนั้นขา้พเจา้ระลึกถึงเมอร์ตนัเพื่อนของขา้พเจา้ ผูไ้ด้สร้างและซ่อมแซมบา้นทั้งหลาย 
เกือบตลอดชีวิตอนัยาวนานของเขา  ขา้พเจา้ถ่อมตวัลงและโทรศพัท์หาเขาเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ  เขาแก้ไขปัญหานั้ นด้วยตะปูควงตัวหน่ึงในเวลาห้านาที  นั่นคือส่ิง ท่ี              
การอธิษฐานอย่างไม่อบัอายดูเหมือน  มนัเป็นการยอมรับว่าเราตอ้งการการช่วยเหลือจาก
พระเจา้และขอการช่วยเหลือนั้น  ทางเลือกก็คือการพยายามท่ีจะท าให้บางส่ิงเสร็จด้วย    
ตวัของเราเอง   

 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn666
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn667
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn668
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn669


การหนุนใจทีจ่ะอธิษฐาน  11:9-13 

พระเยซูด าเนินการสั่งสอนของพระองค์ต่อไปโดยการจดัเตรียมการหนุนใจเพิ่มเติมท่ีจะขอจากพระเจ้า    
ดว้ยการอธิษฐาน   

พระสัญญาจากพระเยซู  11:9-10 

11:9           พระเยซูแนะน าพระสัญญาน้ีดว้ยวลีท่ีเนน้ถึงความน่าเช่ือถือของมนัและให้การรับรองส่วนตวั
ของพระองค์  ทุกเคนท่ีขอจากพระเจ้าจะได้รับจากพระองค์ไม่ใช่แค่ผู ้ท่ีพากเพียร 
(เปรียบเทียบ มธ. 7:7-8)  ในบริบทน้ี “ทุกคน” คือทุกเคนของ บรรดาบุตร ของพระองค ์
(ขอ้ 10, 13)  พระเจา้ทรงเป็นมากกวา่เพื่อนของพวกสาวกท่ีเช่ือ พระองคท์รงเป็นพระบิดา
ของพวกเขา  พระเยซูกระตุ้นให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะอธิษฐาน  บางทีพระองค์
หมายถึงวา่เราตอ้ง “ขอ” เพื่อจะไดรั้บ   (เปรียบเทียบ ยก. 4:2)  บรรดาผูท่ี้ “หา” ความสนใจ
ของพระเจา้และตอบสนองด้วยการอธิษฐานจะพบมนั (เปรียบเทียบ ยรม. 29:12-13)  
บรรดาผูท่ี้ “เคาะ” ท่ีประตูท่ีปิดของบา้นในสวรรค์ของพระเจา้จะพบว่าพระองค์จะเปิด
ประตูแก่พวกเขาและใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดแก่พวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 7) 

“ในอีกนัยหน่ึง อย่ามาหาพระเจา้ในความเร่งด่วนตอนเท่ียงคืนเท่านั้น แต่ให้มี  
การเขา้ร่วมท่ีต่อเน่ืองกบัพระบิดาในสวรรคข์องคุณ” [670] 

กาลของค ากริยาสามค า “ขอ” “หา” และ “เคาะ” ในค ากรีกเป็นกาลปัจจุบนัซ่ึงบ่งบอกถึง 
การกระท าท่ีต่อเน่ือง  นักตีความบางคนได้เขา้ใจส่ิงน้ีท่ีจะหมายถึงว่าพระเยซูก าลงัสอน
พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะพากเพียรคือ “ขอต่อไป หาต่อไปและเคาะต่อไป”    ขา้พเจา้มี
แนวโน้มท่ีจะคิดว่าพระองค์หมายถึง “อย่ายอมแพใ้นการขอ การหาและการเคาะ เม่ือ
ค าตอบต่อการอธิษฐานของคุณนั้นไม่ไดม้าถึง”  แทนท่ีกาลปัจจุบนัจะเป็นเง่ือนไขส าหรับ
การอธิษฐานท่ีได้รับค าตอบ บางทีมันถูกตั้งใจท่ีจะเป็นการหนุนใจท่ีจะไม่ล้มเลิกใน      
การอธิษฐาน  “อยา่ทอ้ถอย แต่จงอธิษฐานต่อไป”      

“จงขอส่ิงท่ีคุณไม่ครอบครอง จงหาส่ิงท่ีไม่ปรากฏ จงเคาะท่ีอุปสรรคต่างเจะ    
ถูกขจดั”[671] 

11:10         ขอ้ 10 ให้การให้เหตุผลส าหรับพระสัญญาในขอ้  9 มนัจดัตั้งความแน่นอนเต็มท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ี
พระเยซูเพิ่งกล่าวไป  พระเจา้จะตอบสนองต่อค าอธิษฐานของบรรดาบุตรของพระองค์
อยา่งแน่นอน  พระสัญญาท่ีหนกัแน่นกวา่ก็ยากท่ีจะจินตนาการ  (เปรียบเทียบ อสย. 65:24) 
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“การใชภ้าษาจากชีวิตทุกเวนั พระองค ์[พระเยซู] สอนวา่ เพราะวา่พระเจา้จะลุก
ข้ึนและกระท าเพื่อเห็นแก่บรรดาผูท่ี้มีความจ าเป็น พวกเขาควรจะน าการร้องขอ
ต่างเของพวกเขาไปยงัพระองค”์ [672] 

การตอบสนองของคริสเตียนหลายคนต่อพระสัญญาน้ีคือ ขา้พเจา้ขอแต่ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บ  
ขา้พเจา้หาพระเจา้แต่ไม่ไดรู้้สึกวา่ขา้พเจา้เขา้ถึงพระองค ์ขา้พเจา้เคาะท่ีประตูของพระองค ์
แต่พระองค์ไม่ยอมรับข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม  ก าลังท่ีไม่ธรรมดาท่ีซ่ึงพระองค์ให้กับ      
พระสัญญาน้ีควรหนุนใจเราท่ีจะเช่ือพระองคโ์ดยไม่ค  านึงถึงลกัษณะ  เราอาจยงัไม่ไดรั้บ  
เราอาจไม่รู้สึกว่าเราเขา้ถึงพระเจา้ แต่พระเยซูกล่าวว่าเราไดแ้ลว้  เราอาจรู้สึกว่าเราก าลงั
เคาะสวรรคแ์ห่งทองเหลือง แต่พระเยซูสัญญาวา่พระเจา้ตอ้นรับค าอธิษฐานของเรา    

ข้อโต้แย้งจากตรรกะ  11:11-13 

11:11-12    สองตวัอยา่งเหล่าน้ีบงัคบัใชป้ระเด็นท่ีวา่พระเจา้จะตอบสนองต่อค าอธิษฐานของเราต่อไป และ
ตวัอยา่งเหล่านั้นเนน้วา่พระองคจ์ะท าอยา่งกรุณา (เปรียบเทียบ มธ. 7:9-10)  เน่ืองจากวา่
พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรา แน่นอนว่าพระองค์จะท าไม่น้อยกว่าบิดาทาง
โลกจะท า  แมก้ระทัง่บิดาทางโลกท่ีดีจะไม่ให้ “งู” หรือ “แมงป่อง” แก่บุตรชายของเขา     
ผูข้อ “ปลา” หรือ “ไข่” งูสามารถดูเหมือนปลาและบางคร้ังแมงป่องออกไข่  [673]        แมง
ป่องเป็นท่ีรู้จกักนัวา่จะเจาะไข่ กินส่ิงท่ีอยูภ่ายในและจากนั้นใชเ้ปลือก   เป็นบา้นของพวก
มนั  แมงป่องขาวตวัเล็กพร้อมกบัหางท่ีพบัของมนัก็จะดูเหมือนไข่       ใบเล็กเ [674] การ
ตอบสนองเช่นนั้นจะโหดร้าย แทนท่ีจะเป็นความรัก เน่ืองจากวา่ส่ิงแทนจะไม่เก่ียวขอ้งกบั
การใหแ้ทจ้ริง แต่เก่ียวขอ้งกบัการหลอกลวงและแมก้ระทัง่อนัตราย   

ขอ้เหล่าน้ีช่วยเราท่ีจะเห็นวา่เม่ือพระเจา้ไม่ใหส่ิ้งท่ีเราขอในการอธิษฐาน มนัก็เป็นเพราะวา่
มนัดีกวา่ส าหรับเราท่ีจะไม่ไดม้นั ในตอนนั้นหรือตลอดไป 

11:13         พระเยซูท าการสรุปท่ีเป็นจุดสุดยอดของพระองค ์(เปรียบเทียบ มธ. 7:11)  เน่ืองจากวา่พระเจา้
ทรงสมบูรณ์แบบ พระองคจ์ะท ามากกวา่บิดาทางโลกท่ีบาปจะท า เม่ือพระเยซูให้ค  าสอนน้ี 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัไม่ไดส้ถิตในผูเ้ช่ือทุกเคน (กจ. 2:33; เปรียบเทียบ ลก. 24:49; กจ. 
1:4) พระพรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดซ่ึงพระเจา้สามารถให้แก่ผูเ้ช่ือในตอนนั้นคือการมีพระวิญญาณ
ของพระองค์  ดังนั้นของประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นของประทานท่ีเป็นไปได ้   
อยา่งยิง่ใหญ่ท่ีสุดของพระเจา้ส าหรับพวกสาวกท่ีไดย้นิค าสอนน้ีเป็นคร้ังแรก แทท่ี้จริงแลว้  
พระเยซูก าลงักล่าวว่าพระบิดาในสวรรค์จะให้ของประทานท่ีดีท่ีสุดอย่างมากแก่บรรดา     
ผูท่ี้ขอพระองค ์ ในพระคมัภีร์ตอนท่ีคลา้ยกนัในมทัธิว 7:11 พระเยซูกล่าววา่ “… ยิง่กวา่นั้น
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สักเท่าใด พระบิดาของท่านผูส้ถิตในสวรรค์จะประทาน ส่ิงดี แก่พวกท่ีขอต่อพระองค์!”   
ผูเ้ช่ือในทุกวนัน้ีไม่ต้องขอพระเจ้าท่ีจะให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่พวกเขา เพราะว่า
พระองคไ์ดท้  าส่ิงน้ีเม่ือพวกเขาวางใจในพระบุตรของพระองค ์(รม. 8:9) 

ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเจา้ให้ของประทานท่ีดีเท่านั้นแก่บรรดาบุตรของพระองค์ก็อธิบายว่า
ท าไมพระองคไ์ม่ไดใ้หทุ้กส่ิงท่ีเราขอแก่เรา  แมก้ระทัง่ส่ิงท่ีดูเหมือนดีต่อเรา  ดงันั้นเราตอ้ง
เขา้ใจพระสัญญาของพระเยซูวา่พระเจา้จะใหส่ิ้งท่ีเราขอแก่เรา (ขอ้ 9-10) เป็นการอา้งอิงถึง 
ส่ิงต่างๆท่ีดีส าหรับเรา เท่านั้น  โดยปราศจากความลม้เหลวนั้น พระเจา้จะให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุด
เท่านั้นแก่บรรดาบุตรของพระองคผ์ูข้อจากพระองคด์ว้ยการอธิษฐาน   

“ไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ค าอธิษฐานท่ีไม่ไดรั้บค าตอบ  ค าตอบท่ีให้มาอาจไม่เป็นค าตอบ
ท่ีเราตอ้งการหรือคาดหวงัไว ้ แม้กระทัง่มนัเป็นการปฏิเสธต่อความปรารถนา  
ของเรา มนัก็เป็นค าตอบแห่งความรักและปัญญาของพระเจา้”[675] 

ในค าสอนท่ีส าคญัน้ีในเร่ืองการอธิษฐาน พระเยซูให้ค  าอธิษฐานท่ีแตกต่างแก่พวกสาวกของพระองคท่ี์จะ
อธิษฐาน ซ่ึงแสดงถึงความห่วงใยท่ีเหมาะสมส าหรับพวกเขาท่ีตั้งอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีเฉพาะของพวกเขา
กบัพระเจ้า  จากนั้นพระองค์แสดงถึงการท่ีพระเจา้ร้อนรนและพร้อมเพียงไรท่ีจะตอบค าอธิษฐานของ    
พวกเขา  สุดทา้ย พระองคส์ัญญาวา่พระเจา้จะตอบสนองต่อค าอธิษฐานของพวกเขาอยา่งแน่นอน แต่ให้ของ
ประทานท่ีดีอย่างแทจ้ริงเท่านั้นแก่พวกเขา  ตลอดทั้งหมดนั้นพระองคเ์น้นถึงคุณลกัษณะของพระเจา้และ
ความสัมพนัธ์อนัเป็นสิทธิพิเศษของพวกสาวกกบัพระองค ์[676] 

ค.   ผลลพัธ์ต่าง ๆของการต่อต้านอนัเป็นทีนิ่ยม  11:14-54   

ลูกาบนัทึกจุดสูงสุดของการปฏิเสธพระเยซูและข่าวสารของพระองค ์และจากนั้นบรรยายถึงค าสั่งสอนของ
พระเยซูต่อพวกสาวกเก่ียวกบัวธีิท่ีพวกเขาควรด าเนินชีวติในแง่ของการปฏิเสธนั้น      

1.   ความขัดแย้งเกี่ยวกบัเบเอลเซบูล  11:14-26  (เปรียบเทียบ มธ. 12:22-37; มก. 3:19-30) 

อีกคร้ังหน่ึงการวางขอ้เหล่าน้ีไวใ้นพระกิตติคุณของลูกาตั้งค  าถามเก่ียวกบัว่าลูกาบนัทึกเหตุการณ์อย่าง
เดียวกนัท่ีมทัธิวและมาระโกหรือไม่ หรือน่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนัแต่แตกต่างกนัหรือเปล่า  ขา้พเจา้พร้อม
กับนักศึกษาหลายคนแห่งพระคัมภีร์ตอนเหล่าน้ีเช่ือว่าบางทีมนัเป็นโอกาสท่ีแตกต่างในแง่ของความ
แตกต่างทั้งหลายในการบนัทึกเหล่านั้น      
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แนวคิดท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมาก่อนคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ขอ้ 13)  ลูกาไดเ้นน้ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิในชีวิตและพนัธกิจของพระเยซู แต่พวกผูน้ าทางศาสนาปฏิเสธความเป็นไปได้นั้น ซ่ึงสรุปว่า 
ซาตานควบคุมพระเยซู   

“ท่ีจะเขา้ใจความส าคญัของการงานท่ีอศัจรรยข์องพระเยซูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการขบัผีของพระองค์
นั้นบุคคลหน่ึงตอ้งเขา้ใจ  11:14-23”[677] 

11:14-16    อีกคร้ังหน่ึงแรกสุดลูกาน าเสนอฉากส าหรับการเผชิญหนา้ท่ีติดตามมา  พระเยซูขบั “ผ”ี ออกจาก
ชายคนหน่ึงผูซ่ึ้งมนัท าให้เป็น “ใบ้”   เคร่ืองหมายน้ีแห่งความเป็นพระเมสสิยาห์ของ
พระองคท์  าใหฝ้งูชนท่ีสังเกตมนันั้นประหลาดใจ  (เปรียบเทียบ 4:36; 9:42-43; และขอ้อ่ืน)  
บางคนถือวา่อ านาจของพระเยซูเป็นของหวัหนา้ผีกล่าวคือ ซาตาน (ขอ้ 18)  การสะกดวา่ 
“เบเอลเซบูล”  (NASB) เป็นธรรมดามากท่ีสุดในตวับทกรีก  “เบเอลเซบบั” (NIV) ไดม้ายงั
เราจากธรรมเนียมฉบบัของละติน  บางที “เบเอลเซบูล” มาจากค าฮีบรู บาอัล เซบูล ซ่ึง
หมายถึง “เจา้บาอลั”   บาอลัเป็นพระใหญ่ของคานาอนัและพวกยิวถือวา่มนัเป็นการเทียบ
ให้เป็นบุคคลของทุกส่ิงท่ีชั่วร้ายและเป็นแบบซาตาน  (เปรียบเทียบ มธ. 10:25)  
ความหมายท่ีเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงคือ “เจา้แห่งท่ีอาศยั” (เปรียบเทียบ มก. 3:22) 

คนอ่ืนเเรียกร้อง “หมายส าคญั” ท่ีมีพลงัแมก้ระทัง่กวา่การขบัผจีากพระเยซูเพื่อจะรับรอง
ถึงการอา้งเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระองค ์  การร้องขอท่ีไม่ไดรั้บการรับรองน้ีจดัตั้ง
การทดสอบหรือการปลุกป่ันพระเยซู     

“ก่อนหนา้นั้นผูบ้รรยายแยกแยะระหวา่งท่าทีของพวกธรรมาจารย/์พวกฟาริสีและ
ฝงูชนหรือประชาชน (7:29-30)  ตอนน้ีการต่อตา้นพระเยซูซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของ
ส่วนก่อนหนา้นั้นก็ก าลงัปรากฎในส่วนหลงัน้ี” [678] 

11:17-20    อยา่งนอ้ยท่ีสุดแลว้พระเยซู “รู้” “ความคิด” ของพวกผูว้จิารณ์ของพระองคโ์ดยการร้องขอหมาย 
ส าคญัท่ีใหญ่กวา่ของพวกเขา (ขอ้ 16) ถา้ไม่ใช่โดยความเขา้ใจถ่องแทเ้ชิงการเผยพระวจนะ   

“ลูกาแสดงถึงความสนใจท่ีเจาะจงในการรับรู้ท่ีแปลกของพระเยซูถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในความคิดของผูค้น...” [679] 

ก่อนอ่ืนพระเยซูโตแ้ยง้ว่าหัวหน้าของกองทพัแทบจะท าการไม่ไดก้บัศตัรูของเขาในการ
ต่อตา้นกองทพัของเขาเอง ประการท่ีสอง ถา้ซาตานอยูเ่บ้ืองหลงัการขบัผีของพระเยซู มนัก็
เป็นตรรกะท่ีจะทึกทกัเอาว่ามนัก็อยู่เบ้ืองหลงัการขบัผีท่ีผูข้บัผีชาวยิวอนัเป็นท่ีประจกัษ ์
บางคนได้กระท า  ผูข้บัผีชาวยิวปฏิบติัเวทมนตร์คาถาต่อตา้นพวกผีอย่างประสิทธิภาพ    
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(เปรียบเทียบ กจ. 19:13-14)  พวกปรปักษข์องพระเยซูคงไม่ไดเ้ต็มใจท่ีจะยอมรับวา่ซาตาน
อยูเ่บ้ืองหลงัการขบัผขีองชาวยิว  พวกเขาตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งสองมาตรฐานท่ีเช่ือวา่ ผูข้บั
ผท่ีีไดรั้บการรับรองของพวกเขาปฏิบติัการดว้ยฤทธ์ิเดชของพระเจา้ แต่พระเยซูใชฤ้ทธ์ิเดช
ของซาตาน  พระเจา้ให้ฤทธ์ิเดชแก่ผูข้บัผีชาวยิวอีกดว้ย  พระเยซูเช่ือในมารแทจ้ริงผูน้ า
อาณาจกัรท่ีแขง็แรงและเป็นหน่ึง (เปรียบเทียบ อฟ. 2:1-3; 6:10-18) 

การพาดพิงของพระเยซูถึง “น้ิวพระหตัถ์ของพระเจา้” (ขอ้ 20) ยอ้นกลบัไปยงัการอศัจรรย์
ต่างเของโมเสสในราชส านกัของฟาโรห์ (อพย. 8:19)  ท่ีนัน่พวกอียิปตก์ล่าวยอมรับว่า 
“น้ิวพระหัตถ์ (คือ ฤทธ์ิเดชท่ีท าการ) ของพระเจา้” ท าการอยู่เม่ือพวกเขาไม่สามารถท า  
การอศัจรรยต่์างเของโมเสสข้ึนใหม่ไดอี้กต่อไป  พระเยซูอา้งถึงแหล่งแห่งอ านาจของ 
พระเจ้าอย่างเดียวกันส าหรับการอัศจรรย์ต่างเของพระองค์  การอัศจรรย์ต่างเของ
พระองคบ์่งช้ีถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และการใกลเ้ขา้มาทุกทีแห่ง “แผน่ดิน” ของ
พระองค ์ น่ีเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีสามของพระเยซู       

“‘แผน่ดินของพระเจา้ก็มาถึงพวกท่านแลว้’ หมายถึงวา่ มนัอยูท่่ามกลางพวกเขาใน
การปรากฎของตวับุคคลของพระเยซูผูมี้หลกัฐานอา้งอิงถึงกษตัริย”์[680] 

11:21-22    “คนท่ีมีก าลัง” ในค าอุปมาน้ีคือซาตาน และคนท่ีมี “ก าลงัมากกว่า” คือพระเยซู ซาตานได้
รวบรวมของท่ียึดได้อย่างมากในแง่ของเชลยมนุษยแ์ละไดจ้  าจองคนเหล่าน้ีไว ้  พระเยซู
ได้มา ได้ “โจมตี” ซาตานในกรณีต่างเของการขบัผีของพระองค์และได้ “พิชิต” มัน  
พระองคไ์ดข้จดัการป้องกนัของซาตานกล่าวคือพวกผขีองมนัและไดท้  าใหบ้รรดาผูท่ี้มนัได้
จบัเป็นเชลยนั้นเป็นอิสระ   

11:23         เม่ือกล่าวถึงภาพของการต่อสู้ต่อไป พระเยซูก็ย  ้าเตือนผูฟั้งของพระองคว์า่ใครก็ตามท่ีไม่อยูฝ่่าย
พระเยซูก็อยูฝ่่ายของศตัรูของพระองค ์ จากการเปล่ียนภาพไปสู่การเก็บเก่ียวและการตอ้น 
พระองคก์็ตั้งประเด็นอยา่งเดียวกนัอีกคร้ังหน่ึง  คนงานในทุ่งนาของพระเจา้และท่ามกลาง
ฝูงสัตวข์องพระเจา้ผูไ้ม่ “รวบรวม” ผูค้นในฐานะเป็นฟ่อนขา้วหรือแกะไปสู่ยุง้ฉางและ
คอกแห่งแผ่นดินของพระเจา้พร้อมกบัพระเยซู ก็ “กระจาย” พวกเขาไปเสีย  ไม่มีท่ีกลาง 
ผูค้นไม่วา่สนบัสนุนพระเยซูหรือต่อตา้นพระองค ์   

11:24-26    บางทีขอ้เหล่าน้ีเป็นถอ้ยค าแห่งการเตือนต่อพวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซู ผูซ่ึ้งก าลงักระจดักระจาย
ไปโดยปราศจากพระองค ์แทนท่ีจะรวบรวมกบัพระองค ์ (ขอ้ 23).[681] ถา้เป็นเช่นนั้น ขอ้
เหล่าน้ีก็ท  าให้ขอ้โตแ้ยง้ของพระองค์ไปถึงจุดสุดยอด ขอ้เหล่านั้นเตือนการขบัพวกผีซ่ึง
พวกผูว้ิจารณ์เหล่าน้ีก าลงัท าอยูโ่ดยปราศจากการแทนท่ีพวกมนัดว้ยบางส่ิงท่ีแข็งแรงกว่า
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กล่าวคือชีวิตของพระเจา้ท่ีเขา้ไปในบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระเยซู (เปรียบเทียบ ยน. 3:16)  
บุคคลท่ีถูกผีสิงแต่ก่อนผูไ้ม่ได้เช่ือในพระเยซูก็อยู่ในอนัตรายหลงัจากการขบัผีของเขา
มากกวา่ก่อน  ผท่ีีถูกขบัออกสามารถกลบัมาอยูใ่นวญิญาณท่ีวา่งเปล่าในฝ่ายวิญญาณพร้อม
กบัพวกผท่ีีเพิ่มเขา้มา    

ดงันั้นบรรดาถอ้ยค าสุดทา้ยเหล่าน้ีแสดงถึงค าเตือนของพระเยซูต่อไป  ไม่เพียงแต่มนัแย ่  
ท่ีจะต่อตา้นพระเยซูและถือว่าการงานของพระองค์เป็นของซาตานเท่านั้น แต่มนัแย่กว่า    
ท่ีจะใชฤ้ทธ์ิเดชท่ีขบัไล่ของพระเจา้โดยปราศจากการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผูค้นอีกดว้ย     

“เพื่อนเอ๋ย การปฏิรูปไม่ดี   ถ้าทุกเคนในโลกจะหยุดท าบาปตอนน้ี มนัก็ไม่มี  
คริสเตียนมากข้ึน  ท่ีจะหยุดท าบาปก็ไม่ไดท้  าให้เป็นคริสเตียน  การปฏิรูปไม่ใช่ 
ส่ิงท่ีจ  าเป็น การมีชีวติใหม่คือส่ิงท่ีจ  าเป็น” [682] 

2.     ความส าคัญของการถือรักษาพระวจนะของพระเจ้า  11:27-28  

แทนท่ีจะโจมตีการงานของพระเยซู พวกผูว้จิารณ์ของพระองคค์วรไดย้อมรับและเช่ือฟังถอ้ยค าของพระองค ์ 
ข้อคิดเห็นของผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีตะโกนออกมาจากฝูงชน ได้กระตุ้นการตอบสนองน้ีจากพระเยซูก็จัด
เตรียมการสรุปท่ีเหมาะสมต่อเหตุการณ์ก่อนหนา้นั้น   

หญิงนั้นแสดงออกถึงการท่ีมนัตอ้งยอดเยี่ยมเพียงไรส าหรับมารียท่ี์จะไดใ้ห้ก าเนิดบุตรชายเช่นพระเยซู  น่ี
เป็นทางออ้มของการชมเชยพระเยซู  การตอบสนองของพระองคไ์ม่ไดส้ะทอ้นถึงมารียอ์ยา่งไม่เป็นท่ีโปรด
ปราน หรือไม่ได้ให้สถานะท่ีพิเศษแก่เธอ  สิทธิพิเศษของเธอในฐานะเป็นมารดาของพระเมสสิยาห์นั้น
ยิ่งใหญ่จริงเ (เปรียบเทียบ 1:45)  อยา่งไรก็ตาม บรรดาผูท่ี้ไดย้ินพระวจนะแห่งความรอดของพระเจา้ผา่น
ทางพระเยซูและพวกสาวกของพระองคไ์ดเ้ช่ือและกระท าตามก็มีต าแหน่งท่ีใหญ่กวา่  ความหมายโดยนยัท่ี
พวกผูฟั้งของพระองค์ควรท าก็ชดัเจนอย่างมาก  ในบริบททนัทีนั้น “พระวจนะของพระเจา้” เป็นค าสอนท่ี
พระเยซูไดใ้ห ้ ถอ้ยค าของพระเยซูท่ีน่ีควรเตือนเราถึงการนบัถือมารียอ์ยา่งสูงเกินไป 

“การสรรเสริญเช่นนั้นตอ้งไม่พึงปรารถนาต่อพระคริสต์อย่างแปลกประหลาด ในฐานะเป็นการ   
ยกยอ่งแค่ความยอดเยี่ยมส่วนตวัแบบมนุษยข์องพระองคซ่ึ์งฉลาดหรือมีศีลธรรม  มนัค่อนขา้งเมิน
จากส่ิงท่ีพระองค์จะน าเสนอคือ การงานและภารกิจของพระองค์ในฐานะเป็นพระผูช่้วยให้รอด  
ดงันั้นแมว้า่จากเส้นทางท่ีตรงกนัขา้มมนัก็เป็นความเขา้ใจผิดท่ีใหญ่พอเกบัการลดค่าส่วนตวัของ
พวกฟาริสี” [683] 

“บางส่ิงท่ีน่าประทบัใจอย่างมากก็ปรากฏในพระเยซู แต่ท่ีจะไดรั้บความประทบัใจก็ไม่พอ  ส่ิงท่ี
ส าคญัคือการตอบสนองท่ีอุทิศตนต่อข่าวสารท่ีพระเยซูน ามา” [684] 
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3.     หมายส าคัญของโยนาห์  11:29-32  (เปรียบเทยีบ  มธ. 12:38-42; มก. 8:11-12) 

ค าสอนน้ีตอบสนองต่อค าร้องขอของนกัวิจารณ์ของพระเยซูส าหรับหมายส าคญั (ขอ้ 16; เปรียบเทียบ มธ. 
16:1-4)  มนัเป็นส่วนใหญ่ท่ีสองแห่งค าตอบของพระองคต่์อผูต่้อตา้นเหล่าน้ี   

11:29-30    การอา้งอิงของลูกาถึง “ฝงูชนมาชุมนุมกนัมากข้ึน” ผกูขอ้น้ีกบัเหตุการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวจิารณ์ถึงการอศัจรรยต่์างเของพระองค ์(ขอ้ 14-26)  “โยนาห์” เองเป็นหมายส าคญั
ของ “การพิพากษาท่ีใกลเ้ขา้มา” “ต่อชาวนีนะเวห์” การปรากฏตวัท่ีเหนือธรรมชาติและ 
การประกาศของเขากระตุน้การกลบัใจใหม่ท่ีแพร่หลาย  ในท านองเดียวกนัการปรากฏตวั 
ท่ีเหนือธรรมชาติและการประกาศของพระเยซูและการกลบัใจใหม่ท่ีมากบัมนัก็แสดงถึง
การพิพากษาท่ีใกล้เขา้มา  ความแตกต่างก็คือว่าการตอบสนองเชิงบวกต่อพนัธกิจของ      
โยนาห์โดยคนต่างชาติไม่นอ้ยไดเ้ล่ือนการพิพากษาของพระเจา้ไป   

การตอบสนองเชิงลบต่อพนัธกิจของพระเยซูไม่ไดท้  าส่ิงใดเพื่อจะเล่ือนการพิพากษาของ
พระเจา้เหนืออิสราเอลไป  การพิพากษาประกอบดว้ยการเล่ือน (การล่าชา้) ของทั้งแผน่ดิน
ของพระเจา้และการถูกท าลายของเยรูซาเล็ม  การปฏิเสธการประกาศของพระเยซูก็รุนแรง
กวา่เน่ืองจากการอศัจรรยต่์างเท่ีมากบัมนั  ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ น าเสนอพระเยซูในฐานะ
ท่ีเหนือกวา่โยนาห์         

ลูกาไม่ไดอ้า้งอิงถึงการอา้งอิงของพระเยซูถึงสามวนัและสามคืนของโยนาห์ในปลาใหญ่ 
แมว้า่นัน่จะเป็นหมายส าคญัท่ีวา่พระเยซูไดเ้สด็จมาจากพระเจา้หลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย 
(เปรียบเทียบ มธ. 12:40) 

“หมายส าคัญของโยนาห์ ท่ีน่ีอา้งอิงถึงการเรียกเชิงการเผยพระวจนะของเขาสู่การ
กลับใจแทนท่ีจะเป็นสู่การเป็นขั้นจากตายท่ีบอกล่วงหน้าโดยการกลับมาของ      
โยนาห์จากทอ้งของปลาใหญ่” [685] 

11:31-32    “ราชินีแห่งทิศใต”้ (คือ ราชินีแห่งเชบา) ไดเ้ดินทางในระยะไกลเพื่อจะฟังสติปัญญาของ            
ซาโลมอน (1 พกษ. 10:1-13) กระนั้นผูค้นแห่งปาเลสไตน์ (“คนยุคน้ี”) ไม่ไดใ้ส่ใจต่อ
สติปัญญาของพระเยซู  น่ีก็เป็นจริงแมว้่าบุตรมนุษย ์“ใหญ่กว่าซาโลมอน”  ดงันั้น “การ
พิพากษา” ของพวกเขาก็แน่นอน เช่นเดียวกนั ผูค้น (“คน”) แห่งนีนะเวห์    … ไดก้ลบัใจ 
ใหม่เพราะการประกาศของโยนาห์” กระนั้นผูฟั้งของพระเยซูไม่ได้กลับใจใหม่เพราะ    
การประกาศของพระองคโ์ดยไม่ค  านึงถึงความเหนือกวา่ของพระองคต่์อโยนาห์  ยิ่งกวา่นั้น 
ราชินีและชาวนีนะเวห์ไดต้อบสนองต่อข่าวสารโดยปราศจากหมายส าคญัท่ีรองรับใดเ     
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ส่ิงเป็นกลาง “บางส่ิง” โดยทัว่ไปแลว้อาจอา้งอิงถึงสิทธิอ านาจของบุตรมนุษย ์แต่มนัอาจ
อา้งอิงอย่างเจาะจงถึง: ปัญญาท่ีเหนือกว่าของพระองคใ์นการเปรียบเทียบอนัแรกและถึง
การประกาศของพระองค์ในการเปรียบเทียบอนัท่ีสอง  อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า “บางส่ิง” 
อา้งอิงถึงการกระท าของพระเจา้ในพระคริสต์ [686] อยา่งส าคญัแลว้ ส าหรับผูอ่้านดั้งเดิม
ของลูกา ผูค้นท่ีได้ตอบสนองต่อสองบุคคลในพนัธสัญญาเดิมท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงคือคน
ต่างชาติ  โดยการเปรียบเทียบพระองค์เองกบักษตัริยท่ี์ฉลาดและมีสง่าราศีมากท่ีสุดของ
อิสราเอลและผูเ้ผยพระวจนะชาวยิวท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (ในแง่ของการตอบสนอง
ของผูฟั้ง) พระเยซูก็สอนถึงความเหนือกวา่ของพระองคใ์นสองบทบาท     

4. ความส าคัญของการตอบสนองต่อความสว่าง  11:33-36  

การกระตุน้น้ีสรุปการโตเ้ถียงเก่ียวกบัหมายส าคญั   (ขอ้ 16, 29-33) ขณะท่ีค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบั
ความส าคญัของการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ (ขอ้ 27-28) สรุปการโตเ้ถียงเก่ียวกบัการขบัผี (ขอ้ 14-26)  
การสรุปทั้งสองเรียกร้องให้ผูฟั้งของพระเยซูท่ีจะตอบสนองต่อค าสอนของพระองค์แทนท่ีจะด าเนิน         
ในความมืดแห่งความไม่รู้ต่อไป   

ค าอุปมาเร่ืองตะเกยีงทีซ่่อนไว้  11:33 (เปรียบเทยีบ มธ. 5:15) 

น่ีเป็นค าอุปมาอีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูใชอ้ย่างซ ้ าเระหวา่งพนัธกิจการสอนท่ีเดินทางไปใน 
ท่ีต่างเของพระองค์  ในการบนัทึกของมทัธิว พระองค์ใช้มนัเพื่อจะหนุนใจพวกสาวกท่ีจะเป็นพยาน        
ต่อสาธารณะ (เปรียบเทียบ ลก. 8:16)  ท่ีน่ี พระองคใ์ชม้นัเพื่อจะอธิบายถึงบทบาทของพระองคเ์องในฐานะ
ใครคนหน่ึงท่ีขบัไล่ความมืด   

“… พนัธกิจของพระเยซูไม่ใช่ส่ิงท่ีซ่อนเร้นและคลุมเครือ  มนัส่องแสงออกมาอยา่งสดใสส าหรับ
ทุกคนท่ีจะคน้พบหนทางของพวกเขาโดยอาศยัความสวา่งของมนั” [687] 

ค าอุปมาเร่ืองตาทีไ่ม่ดี  11:34-36 (เปรียบเทยีบ มธ. 6:22-23) 

11:34         พระเยซูใช้ค  าอุปมาน้ีเช่นกนัอย่างนอ้ยก็ในส่วนทางลบของมนัในค าเทศนาบนภูเขา  พระเยซู
เปรียบเทียบตาของมนุษยก์บัตะเกียงในสถานการณ์ทั้งสองไม่ใช่ในแง่ของการเป็นแหล่ง
แห่งความสว่างแต่เป็นพาหนะท่ีซ่ึงการท าให้กระจ่างผ่านมาได้    ในพระกิตติคุณ
ของมทัธิว พระองคส์อนวา่ท่าทีของบุคคลหน่ึงสามารถกระทบความสามารถของเขาท่ีจะ 
“เห็น” ได้ (คือเขา้ใจความจริงฝ่ายวิญญาณ) พร้อมกบัการเน้นท่ีตาเอง  ท่ีน่ี การเน้นอยู่ท่ี 
“ความสว่าง” และประเด็นก็คือความส าคญัของการยอมรับความสว่างในกรณีน้ีก็คือ
ข่าวสารของข่าวประเสริฐโดยการยอมรับค าสอนของพระเยซู  การลม้เหลวท่ีจะรับค าสอน

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn686
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn687


ของพระเยซูส่งผลต่อความมืดบอดฝ่ายวิญญาณ  ตาท่ีชัดเจนและสุขภาพดีแสดงถึง
ความสามารถท่ีจะเขา้ใจความจริงอย่างท่ีมนัเป็น ท่ีจะ “เห็น” อย่างชดัเจน ส่วนตาท่ีไม่ดี
แสดงถึงการไร้ความสามารถท่ีจะท าอยา่งนั้น       

 การตีความอีกอยา่งหน่ึงแมว้า่จะไดรั้บความนิยมนอ้ยกวา่ก็เขา้ใจวา่ตาท่ียอมให้ความสวา่ง
ออกจากร่างกายแทนท่ีจะยอมใหม้นัเขา้ไปขา้งใน     

“ตามสรีรวทิยาท่ีแพร่หลายในสมยัโบราณของกรีก-โรมนั ตาไม่ท าหนา้ท่ีโดยการ
ยอมให้ความสว่างท่ีจะเข้าไปแต่โดยการยอมให้ความสว่างของร่างกายท่ีจะ
ออกไป  ตาเป็นท่อหรือแหล่งของความสวา่งท่ีท าใหก้ารมองเป็นไปได”้[688] 

11:35         ถา้บุคคลหน่ึงปฏิเสธความสวา่ง (ความจริง) ของพระเยซูเพื่อความสวา่งอีกอย่างหน่ึง เขาหรือ 
เธอจะคน้พบว่าความสว่างอีกอย่างหน่ึงนั้นไม่ไดน้ าการท าให้กระจ่างแทเ้ขา้มา แต่เป็น 
“ความมืด”  ตามปกติแลว้ตาของผูค้นตอบสนงอต่อความสว่างโดยการยอมรับมนั และ
ผลลัพธ์คือการท าให้กระจ่างของพวกเขา  นั่นคือการท่ีพระเยซูต้องการให้ผูฟั้งของ 
พระองคท่ี์จะตอบสนองต่อค าสอนของพระองค ์เพราะวา่ผลลพัธ์จะเป็นการท าให้กระจ่าง
ฝ่ายวญิญาณ     

11:36         ขอ้น้ีแสดงถึงทางเลือกต่อสถานการณ์ท่ีถูกบรรยายไวใ้นขอ้ท่ีมาก่อน  มนัสรุปการกระตุน้ของ
พระเยซูในขอ้ความเชิงบวก  แน่นอนวา่พระเยซูใช ้“ร่างกาย” เพื่อจะแสดงถึง บุคคลภายใน 
“ทั้ งหมด” นั่นคือบุคลิกภาพในค าอุปมาน้ี  บุคคลท่ีเช่ือค าสอนทั้ งหมดของพระเยซู          
จะประสบกบัการท าใหก้ระจ่าง “เตม็ท่ี”     

5.     จุดสูงสุดแห่งการต่อต้านของฟาริสี  11:37-54  (เปรียบเทยีบ มธ. 23:1-36; มก. 12:38-
40) 

หัวขอ้ของการต่อตา้นพระเยซูก็ด าเนินไปในส่วนน้ี แต่แหล่งของการต่อตา้นเปล่ียนจากผูค้นโดยทัว่ไป   
ไปสู่พวกฟาริสีและแม้กระทัง่อย่างเฉพาะมากข้ึนสู่ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั (พวกธรรมาจารย์) ของพวกเขา      
การตอบสนองของพระเยซูเปล่ียนจากการเตือนและการกระตุน้ไปสู่การประณามอีกดว้ย พระเยซูประณาม     
ค  าสอนของพวกฟาริสีคือความสว่างท่ีเป็นความมืด (ขอ้ 35) แทนท่ีจะเป็นพวกฟาริสีและพวกผูเ้ช่ียวชาญ
บญัญติัเอง      

ความแตกต่างทั้งหลายในการบนัทึกของมทัธิวเก่ียวกบัการประณามพวกฟาริสีของพระเยซู (มธ. 23:1-36) 
ตั้งค  าถามต่างเเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวอย่างแทจ้ริงและการท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณบนัทึกส่ิงท่ีพระองค ์   
ไดก้ล่าว    
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“เรารู้จากการปฏิบติัของท่านในท่ีอ่ืนว่ามัทธิวรวมเน้ือหาจากหลายแหล่งและเรียงล าดับใหม่ 
ในขณะท่ีในทั้งหมดนั้นลูกาไม่ไดร้วมแหล่งต่างเของท่านหรือเรียงเน้ือหาของท่านใหม่  ดงันั้น  
มนัไม่น่าเป็นไปไดท่ี้วา่มทัธิวไดส้งวนล าดบัดั้งเดิมไวท่ี้น่ี...”[689] 

บางทีเราก าลงัรับมือกบัโอกาสการสอนท่ีแตกต่างกนัสองโอกาสอีกคร้ังหน่ึง  น่ีเป็นการพูดสุดทา้ยของ   
พระเยซูต่อพวกฟาริสีท่ีถูกบนัทึกไวใ้นลูกา     

ค าถามเกีย่วกบัความสะอาดแท้  11:37-41 

“ความเป็นศตัรูของพรรคฟาริสีต่อพระเยซูก็ขมข่ืน มนัยงัไม่แพร่กระจายไปไกลหรือไม่ไดรั้บการ
ยอมรับอยา่งมาก อยา่งเช่นในทุกเท่ีเพื่อท่ีจะแทนท่ีกฎธรรมดาของมารยาท”  [690] 

11:37-38    โอกาสการสอนมากมายของพระเยซูเกิดข้ึนระหวา่งม้ืออาหาร (เปรียบเทียบ 14:1-24; มธ. 15:1-
20; 23:1-36; มก. 7:1-22)  น่ีเป็นโอกาสเช่นนั้น  พระเยซูท าใหเ้จา้บา้นของพระองคข์ุ่นเคือง
โดยการไม่ได้ล้างมือตามพิธีกรรมก่อนการกิน  ลูกาละเวน้การอธิบายถึงธรรมเนียมยิว   
(เปรียบเทียบ มธ. 15:1-9; มก. 7:1-4) และบนัทึกแค่เหตุผลส าหรับการคดัคา้นของฟาริสี  
ธรรมบญัญติัของโมเสสไม่ไดเ้รียกร้องการลา้งน้ี (ค ากรีก บัพติสโซ่) แต่มนัไดก้ลายมาเป็น
ประเพณี และพวกฟาริสีถือวา่มนัเป็นส่ิงป้องกนัต่อความเป็นมลทิน   

11:39-40    พระเยซูไม่ไดว้ิจารณ์ฟาริสีคนน้ีและพี่น้องทางศาสนาของเขาส าหรับการลา้งมือของพวกเขา
ก่อนการกิน หรือส าหรับการถือรักษาการช าระให้บริสุทธ์ิทางพิธีกรรมเกินกว่าส่ิงท่ี    
ธรรมบญัญติัเรียกร้อง  พระองคใ์ชก้ารคดัคา้นของเจา้บา้นของพระองคใ์นฐานะเป็นโอกาส
เพื่อจะช้ีถึงความหนา้ซ่ือใจคดท่ีเก่ียวขอ้งในค าสอนและการปฏิบติัของฟาริสี  บรรดาผูท่ี้
ปรากฎตวัคงไดเ้ขา้ใจการกระท าของพระเยซูว่าเป็นการฝ่าฝืนมารยาท [691] เป็นท่ีชดัเจน
วา่พระเยซูเตม็ใจท่ีจะใชก้ารกระท าน้ีเพราะวา่มนัส าคญัต่อพระองคท่ี์จะออกค าเตือนเหล่าน้ี
แก่พวกเขาฟาริสี     

โดยพื้นฐานแลว้พวกฟาริสีละเลยส่ิงท่ีส าคญักวา่ต่างเ ในขณะเดียวกนัก็เนน้ถึงความจ าเป็น
ของส่ิงท่ีส าคญัน้อยกว่าต่างเ (เปรียบเทียบ 6:27-36; 10:25-37) โดยการลา้งมือตาม
พิธีกรรม พวกเขาก็แค่ท าคร่ึงหน่ึงของส่ิงท่ีพระเจา้คาดหวงัจากพวกเขา พวกเขาควรช าระ
พวกเขาเองทางภายในเช่นเดียวกบัทางภายนอก  ท่ีจะลา้งภายนอกของบุคคลหน่ึงและไม่
ลา้งภายในก็โง่เขลาเท่ากบัการแค่ลา้งภายนอกของชามโดยปราศจากการลา้งภายใน   

“ผู ้(ช่างป้ันหรือพระเจา้) ท่ีไดส้ร้างภายนอกก็สร้างภายใน (และดงันั้นคุณตอ้งลา้ง
ทั้งสอง)ใช่หรือไม่?” [692] 
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“วิธีท่ีจะท าความสะอาดค าศพัท์สกปรกไม่ใช่การแปรงฟันของคุณแต่คือการ  
ช าระหวัใจของคุณ” [693] 

11:41         ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าการให้แก่คนยากจนจะแสดงถึงว่าบุคคลนั้นได้ช าระเขาเองทาง
ภายในและอยา่งเพียงพอ  พระองคอ์าจไดด้ าเนินการเปรียบเทียบน้ีต่อไปและการกล่าวถึง
จานหรือภาชนะซ่ึงฉบบัแปล NIV ไดจ้ดัเตรียมแต่พระองคก์ าลงัคิดถึงบุคคล  พระองคอ์าจ
ไดห้มายถึงวา่พวกฟาริสีควร “ให้” อาหารในฐานะเป็นการกระท าแห่ง “การกุศล” แต่การ
ใหจ้ากส่ิงท่ีเป็นของพวกเขาเป็นส่ิงท่ีส าคญั     

วบิัติสามอย่างต่อพวกฟาริสี  11:42-44 

ตอนน้ีพระเยซูระบุสองตวัอย่างของภาวะสายตาสั้ นฝ่ายวิญญาณของพวกเขา  (ขอ้ 42-43) และจากนั้น
พระองคเ์ปรียบเทียบส่ิงเหล่านั้นกบับางส่ิงท่ีคลา้ยกนัท่ีท าให้เป็นมลทิน  (ขอ้ 44)  การเนน้ท่ีส่ิงภายนอก
น าไปสู่ความผิดพลาด  เม่ือผูค้น “จดจ่อท่ีส่ิงเล็กน้อย พวกเขาก็มีแนวโน้มท่ีจะมองข้ามส่ิงท่ีส าคัญ” 
[694] พระเยซูป่าวประกาศการประณามของพระองคด์ว้ยการใช ้“วบิติั”    

11:42-43    ธรรมดาแลว้พวกฟาริสีถวายทศางคอ์ย่างละเอียดลออ แมก้ระทัง่ “สมุนไพรในสวน” ของพวก
เขาซ่ึงพระเยซูระบุถึงสองอยา่ง  (เปรียบเทียบ ลนต. 27:30-33; ฉธบ. 14:22-29; 26:12-15)  
น่ีเป็นท่ียอมรับไดต่้อพระเยซู แต่พวกเขาละเลยการให้ส่ิงท่ีส าคญักว่าต่างเแด่พระเจา้ซ่ึง
รวมถึง “ความยติุธรรม” และ “ความรัก” ตามปกติแลว้พวกผูน้ าของธรรมศาลาครอบครอง 
“ท่ีนั่ง” ด้านหน้า (“ใหญ่”) ดังนั้นพระเยซูก าลังวิจารณ์การรักต าแหน่งและเกียรติของ
พวกฟาริสี  “การทกัทายท่ีน่านับถือ” ในท่ีสาธารณะชักน าไปสู่ความหยิ่งของพวกเขา      
อีกดว้ย      

11:44         พวกฟาริสีหลีกเล่ียงการแตะตอ้งอุโมงคฝั์งศพอยา่งละเอียดลออเพื่อจะหลีกเล่ียงความเป็นมลทิน
ทางพิธีกรรม อย่างไรก็ตาม พวกเขาเองท าให้คนอ่ืนท่ีแตะตอ้งพวกเขาเป็นมลทิน อย่างท่ี
อุโมงค์ฝังศพท่ีไม่ปรากฏให้เห็นท าให้บรรดาผูท่ี้เดินเหยียบอยู่บนนั้นเป็นมลทินโดยไม่รู้
เร่ือง (เปรียบเทียบ กดว. 19:16)  ในขณะท่ีพวกเขาเองพยายามท่ีจะคงอยู ่อย่างบริสุทธ์ิตาม
พิธีกรรม พวกเขาก าลงัท าใหค้นอ่ืนหลายคนท่ีไม่ตระหนกัถึงอิทธิพลชัว่ร้ายของพวกฟาริสี
ท่ีมีต่อพวกเขานั้นเป็น มลทินฝ่ายวิญญาณ  บาปของพวกเขาเจือปนทั้งชาติ    ตามปกติแลว้
พวกยิวโบกปูนขาวอุโมงค์ฝังศพเหล่าน้ีเพื่อจะเตือนผูค้นท่ีจะอยู่ห่างจากอุโมงค์เหล่านั้น  
[695] 
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วบิัติสามอย่างต่อผู้เช่ียวชาญบัญญตัิ  11:45-52 

11:45-46    “ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั” (หรือธรรมาจารย)์ เป็นกลุ่มท่ีแตกต่างแมว้่าพวกเขาส่วนใหญ่เป็นพวก     
ฟาริสี พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีกระท าการดว้ยกนัอยูบ่่อยเ  “ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั” ท่ี
กล่าวข้ึนมาก็ตอ้งการท่ีจะแยกแยะกลุ่มของเขาในฐานะมีความผิดน้อยกว่าพวกฟาริสี แต่
พระเยซูปฏิเสธท่ีจะท าอย่างนั้น เพราะว่าพวกธรรมาจารยก์็น่าซ่ือใจคดเท่ากบัพวกฟาริสี  
พวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัท าให้พวกเขาเองเก่ียวข้องในการตีความธรรมบญัญติัมากกว่า   
ส่วนพวกฟาริสีโดยทัว่ไปแล้วก็สนับสนุนและบงัคบัใช้การตีความเหล่านั้น  กลุ่มแรก   
เป็นชนชั้นทางอาชีพและกลุ่มหลงัเป็นกลุ่มทางศาสนา  

โดยการตีความธรรมเนียมยิวต่างเอย่างเขม้งวด พวกธรรมาจารยก์็วางภาระทางศีลธรรม
อนัหนกัอ้ึงไวบ้นพวกยิว  อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไดค้น้พบวิธีหลีกหนีความรับผิดชอบของ
พวกเขาเองท่ีจะรักษาธรรมบัญญัติอย่างฉลาด  ในขณะท่ี  ณ เวลาเดียวกันก็ให ้             
ความประทบัใจท่ีว่าพวกเขาเช่ือฟัง  น่ีสะท้อนถึงการขาดความรักส าหรับส่วนท่ีเหลือ    
ของพวกยิวผูจ้  าตอ้งท าการภายใตข้อ้เรียกร้องของพวกเขา  พวกฟาริสีดูเหมือนจะไดเ้สนอ
การช่วยเหลือเล็กน้อยหรือการไม่มีการช่วยเหลือหรือความเมตตาสงสารส าหรับเพื่อน
ชาวยวิของพวกเขาผูไ้ดพ้ยายามท่ีจะท าตามกฎเกณฑต่์างเของพวกเขา      

“มิชนาห์กล่าวไวว้า่การถือรักษาการตีความแบบธรรมาจารยมี์ความส าคญัมากกวา่
ธรรมบญัญติัเอง (Sanhedrin 11:3)  การให้เหตุผลก็คือว่าถา้มนัเป็นเร่ืองราวท่ี
รุนแรงท่ีจะท าผิดต่อธรรมบญัญติัซ่ึงบางคร้ังก็ยากท่ีจะเขา้ใจ มนัก็เป็นเร่ืองราวท่ี
รุนแรงมากกว่ามากท่ีจะท าผิดต่อการตีความซ่ึงพวกธรรมาจารยคิ์ดว่าได้ท าให ้  
ทุกส่ิงชดัเจน”[696]  

11:47-48    มนัไม่ผดิทางศีลธรรมส าหรับพวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัท่ีจะท าการน าในการก่ออุโมงคใ์หม่เพื่อจะ
แทนท่ีอุโมงค์เก่าของพวกผูเ้ผยพระวจนะของอิสราเอล  อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบติัน้ี  
พระเยซูก็เห็นค าพยานแบบเหน็บแนมต่อการต่อต้านของพวกเขาท่ีมีต่อพวกผู ้เผย-        
พระวจนะเม่ือไม่นานน้ีของพระเจา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาและพระองคเ์อง 
โดยการก่อ “อุโมงค์” เหล่าน้ี พวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัดูเหมือนจะให้เกียรติ “พวกผูเ้ผย-  
พระวจนะ”  แต่พวกเขาไดย้งัปิดลอ้มพวกท่านไวแ้ละปิดกั้นพวกท่านจากผูค้น   พวกเขาท า
ส่ิงน้ีอย่างมีประสิทธิผลเม่ือพวกเขาหันผูค้นไปจากพวกผูเ้ผยพระวจนะผูซ่ึ้งพระเจา้ได้
ส่งไปหาอิสราเอลเม่ือไม่นานน้ี  ในส่ิงน้ีพวกเขาก าลงัด าเนินรอยตามบรรพบุรุษของพวก
เขาผูไ้ด ้“ฆ่า” พวกผูเ้ผยพระวจนะ     
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“ท่าทีของพวกธรรมาจารยต่์อพวกผูเ้ผยพระวจนะนั้นเหมือนขดักนั พวกเขากล่าว
ยอมรับการปรนนิบติัทางริมฝีปากและการช่ืนชมอนัลึกซ้ึงท่ีมีส าหรับพวกผูเ้ผย-
พระวจนะ  แต่พวกผูเ้ผยพระจนะท่ีพวกเขายกยอ่งเท่านั้นเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีตาย
แลว้ เม่ือพวกเขาพบผูเ้ผยพระวจนะท่ีมีชีวิตอยู ่พวกเขาก็พยายามท่ีจะฆ่าท่านเสีย”  
[697] 

“ผูส้ละชีวิตเพื่อความเช่ือของชนรุ่นหน่ึงก็กลายมาเป็นวีรบุรุษของชนรุ่นถดัไป”   
[698] 

พวกญาติของคนร้ายท่ีกระท าผิดบางคร้ังได้ให้เงินแก่สมาชิกครอบครัวของเหยื่อแห่ง
อาชญากรรมของคนร้าย ซ่ึงเป็นเงินโลหิตเพื่อจะไถ่โทษความผิดร่วมของพวกเขา  บางที
พวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัก่ออุโมงค์ของพวกผูเ้ผยพระวจนะด้วยแรงจูงใจอย่างเดียวกัน    
[699]  

11:49-51    พวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัอา้งว่ามีสติปัญญาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในอิสราเอลโดยการประกาศว่าการ
ตีความพระคมัภีร์ของพวกเขาเป็นการตีความท่ีถูกตอ้ง  อยา่งไรก็ตาม พระเยซูอา้งอิงแหล่ง
ท่ีใหญ่กวา่แห่ง “ปัญญา” คือ พระเจา้      

“พระปัญญาของพระเจา้” อาจเป็นช่ือเรียกส าหรับพระเยซู (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:24, 30; 
คส. 2:3).[700] อยา่งไรก็ตาม  มนัดูเหมือนผิดปกติส าหรับพระเยซูท่ีจะอา้งอิงถึงพระองค์
เองในแนวทางน้ี  นอกจากนั้น ส่ิงท่ีตามมาคือการเปิดเผยต่างเของพนัธสัญญาเดิม  มนั
สามารถหมายถึง “พระเจา้ในปัญญาของพระองค์” ซ่ึงท าให้พระเจา้เป็นแหล่งแห่งถอ้ยค า  
ท่ีตามมา (NIV).[701] อยา่งแน่นอนแลว้พระเจา้ทรงเป็นแหล่งสูงสุดของปัญญาและปัญญา
ท่ีตามมาในบริบทนั้น แต่น่ีเป็นการตีความของตวับทแทนท่ีจะเป็นการแปลของมนั  ความ
เป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือว่ามนัหมายถึง “ปัญญาของพระเจา้” และอา้งอิงถึงพระปัญญา 
ท่ีถูกท าให้เป็นบุคคล (เปรียบเทียบ สภษ. 1:20-33; 8).[702] อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีตามมา
ไม่ใช่การเปิดเผยของวรรณกรรมทางปัญญาของพนัธสัญญาเดิมท่ีการท าให้เป็นบุคคล
เช่นนั้นจะบ่งช้ีไว ้  

ถอ้ยค าท่ีตามมา (ขอ้ 49-51) ไม่ใช่การอา้งอิงจากพนัธสัญญาเดิม  ตรงกนัขา้ม ขอ้ความ
เหล่านั้นรวบรวมแก่นสารของการเปิดเผยของพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัชะตาของพวกผูเ้ผย-
พระวจนะและบรรดาผูท่ี้ต่อตา้นพวกท่าน  บางทีขอ้ความเหล่านั้นพาดพิงถึง  2 พงศาวดาร 
24:18-22.[703] ดงันั้นขา้พเจา้มีแนวโน้มท่ีจะคิดว่า “พระปัญญาของพระเจา้” อา้งอิงถึง
พนัธสัญญาเดิมท่ีพระเยซูสรุปและเพิ่มเติม (คือบรรลุ สถาปนาไว)้ ท่ีน่ี 
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เน้ือหาของการเปิดเผยน้ีก็คือว่าตามปกติแล้วประชากรของพระเจา้จะปฏิเสธพวกผูเ้ผย-
พระวจนะและพวกผูส่้งสาร  (เปรียบเทียบ 9:1-6; 10:1-16) ท่ีพระองคส่์งไปยงัพวกเขา  
ผลลพัธ์ก็จะเป็นว่าพระเจา้จะท าให้ “ชนรุ่น” ปัจจุบนัของผูป้ฏิเสธตอ้งรับผิดชอบ  การ
ปฏิเสธสุดทา้ยน้ีจะเป็น “ฟางเส้นท่ีท าให้หลงัอูฐหัก”  มนัเป็นการปฏิเสธ พระบุตร ของ
พระเจา้เองไม่ใช่แค่บรรดาผูรั้บใชข้องพระองค ์  (เปรียบเทียบ 20:9-19)  นัน่จะพิสูจน์ถึง
การปฏิเสธท่ีจะเพิ่ม ขนาดสุดท้ายของความผิด ท่ีจะส่งผลต่อพระเจา้ท่ีเทพระพิโรธของ
พระองค์มา (การถูกท าลายของเยรูซาเล็ม ค.ศ. 70; การกระจดักระจายของอิสราเอล       
การฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุยิว) ส าหรับการฆาตกรรมท่ีปราศจากเหตุผลเหล่านั้นทั้งหมดตลอด
ประวติัศาสตร์   

“อาเบล” เป็นผูต้ายเพื่อความเช่ือท่ีชอบธรรมคนแรก (ปฐก. 4:8) และผูเ้ผยพระวจนะ       
“เศคาริยาห์” เป็นคนสุดทา้ย  (เปรียบเทียบ มธ. 23:35; 2 พศด. 24:21-22)  บางทีคงไดมี้
เหยื่อคนอ่ืนเตั้งแต่เศคาริยาห์แต่การฆาตกรรมของท่านเป็นการฆาตกรรมสุดท้ายใน
ประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญาเดิม   

11:52         วิบติัท่ีสามของพระเยซูต่อพวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัประณามพวกเขาส าหรับการเอา “ลูกกุญแจ” 
ของ “ความรู้” ฝ่ายวญิญาณไปจากผูค้น  บางที “ลูกกุญแจ” น้ีเป็นการอา้งอิงถึงค าสอนของ
พระเยซู  พระเยซูเรียกส่ิงน้ีว่า “ลูกกุญแจแห่งความรู้” ไม่ใช่ “ลูกกุญแจแห่งแผ่นดินของ
พระเจา้” (เปรียบเทียบ  มธ. 16:19)  พวกธรรมาจารยก์ล่าวยอมรับท่ีจะมีลูกกุญแจสู่การ
เขา้ใจพนัธสัญญาเดิม  ผูค้นถือว่าพวกเขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในมนั  อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ปฏิเสธค าสอนของพระเยซูและดงันั้น “ไม่ไดเ้ขา้ไป” สู่ความรู้ท่ีวา่การยอมรับค าสอนของ
พระองค์คงได้เปิดสู่พวกเขา  นอกจากนั้น พวกเขาต่อตา้นพระเยซูและด้วยเหตุนั้นก็ได้
ขดัขวางผูค้น “ท่ีเขา้ไป” สู่ความรู้นั้น  วิบติัสุดทา้ยน้ีเป็นจุดสูงสุดของวิบติัทั้งหก (ขอ้ 42-
52) และเปิดเผยถึงความผดิท่ีรุนแรงท่ีสุดของพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล  

นักตีความบางคนมองว่าข้อน้ีเป็นข้อความท่ีชัดเจนท่ีว่าแผ่นดินของพระเมสสิยาห์เป็น
ความเป็นจริงในปัจจุบนัเม่ือพระเยซูกล่าวถ้อยค าเหล่าน้ี  [704] อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้า    
เช่ือวา่การสรุปน้ีไม่เหมาะสมเน่ืองดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี  แรกสุด “ความรู้”  เป็นหวัขอ้ท่ี
ถูกกล่าวไวข้องข้อน้ีไม่ใช่แผ่นดินของพระเจ้า  ประการท่ีสอง หัวข้อของแผ่นดินของ   
พระเจา้ไม่อยูใ่นบริบทแต่หวัขอ้ของการเขา้ใจฝ่ายวิญญาณอยู ่(ขอ้ 33-51)  ประการท่ีสาม 
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่ได้น าเสนอพระเยซูท่ีเร่ิมตน้แผ่นดินของพระองค์ ณ การเสด็จมา 
คร้ังแรกของพระองค์ แต่ท่ีจะน าเสนอมนัและจากนั้นก็เล่ือนมนัไปเน่ืองจากการปฏิเสธ 
ของพวกยวิท่ีมีต่อพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  (เปรียบเทียบ มธ. 12) 
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ความเป็นปรปักษ์ของพวกฟาริสีและพวกผู้เช่ียวชาญบัญญตัิ  11:53-54 

ถอ้ยค าท่ีย ัว่โทสะเหล่าน้ีแห่งการวิจารณ์และการประณามกระพือถ่านท่ียงัไม่มอดแห่งความเป็นปรปักษ์
ของฟาริสีไปสู่ไฟนรกแห่งความเกลียดชงัและความเป็นปรปักษ ์ ลูกาเขียนวา่พวกผูน้ าศาสนาเหล่าน้ีตอนน้ี 
“จู่โจมพระองคด์ว้ยค าถามต่างเ”  พระองคไ์ดท้า้ทายความช านาญของพวกเขา  ตอนน้ีพวกเขาแสวงหาการ
ปกป้องพวกเขาเองโดยการท าให้พระองค์เสียช่ือเสียง  พวกเขา “วางแผนต่อตา้นพระองค์”  ซ่ึงแสวงหา   
การจบัผิดพระองค์และดักจบัพระองค์  พวกเขาพยายามท่ีจะท าให้พระองค์กล่าวบางส่ิงท่ีผิด ไม่ฉลาด
หรือไม่เหมาะสมอีกดว้ย  ความเป็นปรปักษ์น้ีเพิ่มข้ึนไม่นานหลงัจากการเผชิญหน้าท่ีลูกาเพิ่งไดอ้ธิบายไป           
(ข้อ 37-52)  ข้อเหล่าน้ีบนัทึกการปฏิเสธพระเยซูท่ีเป็นทางการของพวกผูน้ าทางศาสนาของยิว   
(เปรียบเทียบ มธ. 12; มก. 12) 

ผูอ่้านดั้ งเดิมของลูกาคงได้เรียนรู้ความส าคญัของการยอมรับและการเช่ือค าสอนของพระเยซูในฐานะ
ผลลพัธ์ของการเลือกเน้ือหาของลูกาในส่วนน้ี  (11:14-54)  ท่ีจะล้มเหลวท่ีจะท าอย่างนั้นก็ส่งผลต่อ   
ผลลพัธ์ ท่ีเลวร้ายมากต่างเ  การฟังพระวจนะของพระเจา้ด าเนินการท่ีจะเป็นการเน้นหลกัในส่วนน้ีต่อไป  
ยิ่งกว่านั้น ความน่าซ่ือใจคดท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะของพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยส์ามารถมีอิทธิพล   
ต่อพวกสาวกของพระเยซูอีกดว้ยถ้าพวกเขายกการถือรักษาทางพิธีกรรมเหนือการนมสัการแท ้ พระเยซู
พฒันาแนวคิดน้ีในส่วนถดัไป  (12:1-12) 

“ประเด็นต่างเท่ีพระเยซูตั้งท่ีน่ี   [ขอ้ 37-54] คืออนัตรายต่างเท่ีบรรดาผูค้นแห่งการโนม้เอียงทาง 
ศาสนศาสตร์เชิงอนุรักษ์เผชิญอยู่เสมอ  ในการติดตามความจริงและแนวทางของพระเจา้ ไกล
เกินไปนั้นหลายคนปฏิบติัความร้อนรนของพวกเขาท่ีมีต่อความชอบธรรมโดยการท าให้แน่ใจว่า
ทุกเ “ไอ” นั้นถูกใส่จุดและทุกเ “ที” นั้นถูกขีดฆ่า และโดยการดูแลคนอ่ืนเเพื่อจะท าให้แน่ใจว่า
พวกเขาก าลงักระท าอย่างเหมาะสม  ในอีกดา้นหน่ึง ผูค้นอยา่งเดียวกนัเหล่าน้ีบ่อยคร้ังไดสู้ญเสีย
ความไวต่อการทรงเรียกของพระเจา้ท่ีมีต่อความยุติธรรม  พระเจา้ตอ้งการให้เราท่ีจะสนใจใน
บรรดาผูท่ี้สภาพของพวกเขานั้นเคราะห์ดีนอ้ยกวา่สภาพของเราเอง  (รม. 12:16)”[705] 

ง.     ค าส่ังสอนพวกสาวกเมื่อพจิารณาถึงการถูกปฏิเสธของพระเยซู  12:1-13:17 

การสอนพวกสาวกด าเนินต่อไปเป็นหลกัในส่วนน้ีของพระกิตติคุณท่ีสาม (9:51-19:10)  ถอ้ยค าของ       
พระเยซูต่อพวกเขา ณ การเร่ิมตน้ของส่วนปัจจุบนัน้ี (12:1-13:17) ขยายออกเพื่อจะรวมถึงฝูงชนจนถึง      
บั้นปลาย  โดยเน้ือแทแ้ลว้ขอ้  12:1-13:9 เป็นการอภิปรายท่ีต่อเน่ืองเดียวพร้อมกบัการเน้นท่ีการเฝ้าระวงั 
เม่ือเผชิญกบัวกิฤต[706] 
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“การพิพากษาท่ีก าลังมาถึงและความจ าเป็นส าหรับการเตรียมท่ีเหมาะสมก็เป็นเส้นด้ายท่ีผูก         
บทท่ี 12 ดว้ยกนัทั้งหมด” [707] 

1.     ความส าคัญของการกล่าวยอมรับทีไ่ร้ความกลวั  12:1-12  (เปรียบเทยีบ มธ. 10:19-
20, 26-33) 

พระเยซูใช้การประณามของพระองค์ต่อความหน้าซ่ือใจคดของพวกฟาริสีเป็นโอกาสท่ีจะเตือนพวกสาวก
ของพระองคถึ์งการหนา้ซ่ือใจคด  บริบทของค าสอนน้ีในพระกิตติคุณของมทัธิวคือค าสั่งสอนของพระเยซู 
ท่ีมีต่อสาวกสิบสองคนก่อนท่ีพระองคส่์งพวกเขาไปท าภารกิจของพวกเขา  ลูกาบนัทึกวา่พระองคส์อนพวก
สาวกของพระองคอี์กดว้ยถึงความส าคญัของพยานท่ีไร้ความกลวัภายใตก้ารข่มเหงขณะท่ีพวกเขาเคล่ือนท่ี
ไปยงัเยรูซาเล็ม         

เช้ือของพวกฟาริสี  12:1-3 

12:1           ลูกาตั้งฉากส าหรับค าสอนท่ีตามมาโดยการอธิบายวา่มนัเกิดข้ึนเม่ือความเป็นปรปักษข์องฟาริสี
ไดเ้ขม้ขน้  (11:53-54)  ส่ิงท่ีพระเยซูด าเนินการท่ีจะบอกพวกสาวกของพระองคต่์อไปก็มี
การต่อตา้นและการข่มเหงอยูด่ว้ย ทั้งเท่ีมีความเป็นปรปักษน้ี์ พระเยซูก็มีผูติ้ดตามจ านวน
มาก (ค ากรีก มูริอาดอน ตามตวัอกัษรคือ หน่ึงหม่ืน แต่ถูกใชท่ี้น่ีในฐานะเป็นระดบัสูงสุด
อยา่งเกินจริง เปรียบเทียบ  กจ. 19:19; 21:20)  ตาม เอ. บี. บรู๊ซ น่ีเป็นฝงูชนขนาดใหญ่ท่ีสุด
ท่ีถูกอา้งอิงในท่ีอ่ืนเในหมวดพระกิตติคุณแมว้า่เกินจริง  [708] เป็นท่ีชดัเจนวา่ขนาดของ
ฝงูชนนั้นเพิ่มข้ึนเร่ือยเ (เปรียบเทียบ 11:29) อยา่งไรก็ตาม บทเรียนท่ีตามมาก็มีส าหรับ
พวกสาวกของพระองค ์ (เปรียบเทียบ 20:45) 

“เช้ือ” หรือเช้ือฟู (ค  ากรีก ซูเมส) มีผลกระทบท่ีแผซ่่านและดงันั้นก็เป็นตวัอย่างประกอบ   
ท่ีดีของอิทธิพลของ “ความน่าซ่ือใจคด”  ในท่ีอ่ืนเนั้น พระเยซูเตือนพวกสาวกถึง ค าสอน
ของพวกฟาริสีท่ีพระองคเ์ปรียบไดก้บัเช้ือ  (มธ. 16:6, 12; มก. 8:15)  ท่ีน่ีพระองคใ์ชเ้ช้ือ
เป็นตวัอยา่งของความน่าซ่ือใจคดของพวกเขา  เช้ือในฐานะเป็นความหนา้ซ่ือใจคดเร่ิมตน้
เล็กนอ้ยแต่ขยายและกระทบทุกเส่ิงท่ีมนัแตะตอ้ง  

“เช้ือน้ีคืออะไร? พระเยซูระบุว่ามนัเป็น ‘ความน่าซ่ือใจคด’ ซ่ึงเป็นการถอดถ่าย
ตวัอกัษรท่ีไม่ค่อยดีของหน่วยขนาดเล็กของภาษากรีก [คือหน่วยเก่ียวกบัค าศพัท์
ของภาษา]  ท่ีซ่ึงความหมายในลูกานั้นถูกจดัเรียงอยา่งใกลชิ้ดกบัการใชใ้นฉบบั  
LXX; ท่ีนัน่มนัอธิบายถึง ‘บุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งการประพฤติของเขาไม่ไดถู้กก าหนด
โดยพระเจา้และดงันั้นก็ “ไม่อยู่ในทางพระเจา้’”…  ดงันั้นประเด็นของพระเยซู
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ไม่ใช่ท่ีวา่พวกเขาก าลงัเล่นการแสดง แต่ท่ีวา่พระเยซูถือวา่พวกเขาถูกชกัน าผิดใน
การเข้าใจพื้นฐานของพวกเขาถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าและดังนั้ นก็ไ ร้
ความสามารถแห่งการหยัง่รู้ความหมายแทจ้ริงของพระคมัภีร์ และโดยเหตุนั้นก็ไม่
สามารถท่ีจะน าเสนอส่ิงใดนอกจากความประทบัใจแห่งความเคร่งศาสนา” [709] 

12:2-3        อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีตอนน้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัเน่ืองจากความหน้าซ่ือใจคดวนัหน่ึงจะมาเป็นท่ีรู้จกั  น่ี
เป็นหลกัการโดยทัว่ไป  ในระดบัของมนุษยก์็มีขอ้ยกเวน้ต่อหลกัการน้ี แต่อย่างไม่สงสัย
แลว้พระเยซูมีพระเจา้ผูรู้้ความลบัทั้งหมดในความคิด  บางทีขอ้ 3 เป็นการหนุนใจเชิงบวก
แทนท่ีจะเป็นการคุกคามท่ีเป็นลางร้าย  พระเยซูใช้มนัในแนวทางนั้นในบริบทอ่ืนเท่ีซ่ึง
พระองคก์ล่าวขอ้ความน้ี  (เปรียบเทียบ 8:17; มธ. 10:26-27; มก. 4:22)  ถา้เป็นเช่นนั้น 
พระองค์ก็หมายถึงพยานข่าวดีท่ีพวกสาวกอาจพยายามท่ีจะซ่อนไวเ้น่ืองจากการคุกคาม
ของการข่มเหงจะออกมาสู่การเปิดเผยในท่ีสุด 

การเตรียมส าหรับการพพิากษา  12:4-12 

“ค าสอนเก่ียวกบัพวกฟาริสีและการพิพากษาตามปกติแลว้ก็น าไปสู่ส่วนโดยทัว่ไปมากข้ึนในเร่ือง
การพิพากษาและความส าคญัของการเตรียมส าหรับมนั”[710] 

12:4           พระเยซูระบุส่ิงท่ีติดตามมาวา่ส าคญัโดยเฉพาะ (เปรียบเทียบ 6:27; 11:9; 12:5, 8) การพูดท่ีไม่
ธรรมดา “มิตรสหายของเรา” (ค ากรีก ฟิลอยส์)  เพิ่มการหนุนใจมากข้ึนเพื่อจะเป็นตวัแทน
ของพระเยซูอย่างกล้าหาญทั้งเท่ีมีการต่อต้าน แม้ว่ามนัอาจส่งผลต่อความตาย  ค  าน้ี
แสดงออกถึงความมัน่ใจในพวกสาวกและการรับรองพวกเขาในฐานะบรรดาผูท่ี้ได้รับ
มอบหมายดว้ยความลบัต่างเของพระองค์และผูท่ี้จะท าตามน ้ าพระทยัของพระองค์  มนั
ตรงกนัขา้มกบัการปฏิเสธท่ีพวกเขาเผชิญในโลก  น่ีเป็นท่ีเดียวในพระกิตติคุณสัมพนัธ์     
ท่ีท่ีพระเยซูเรียกพวกสาวกของพระองคว์า่มิตรสหายของพระองค ์(เปรียบเทียบ มธ. 12:48-
50; ยน. 15:13-15)  เพื่อนเไม่ใช่แค่ผูค้นท่ีเราแบ่งปันชีวิตร่วมดว้ย แต่เป็นบรรดาผูท่ี้เรา
แบ่งปันการอุทิศตนและเป้าหมายร่วมอีกดว้ย  ผูเ้ขียนฮีบรูสร้างความแตกต่างท่ีคลา้ยกนั
เม่ือท่านเขียนเก่ียวกบัหุน้ส่วนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ค ากรีก เมโทชอย ฮบ. 1:9) 

12:5           แทนท่ีจะกลวับรรดาผูข้่มเหงของพวกเขา พวกสาวกควร “กลวั” พระเจา้มากข้ึน   

“… เม่ือครอมแวลไดถู้กถามถึงพื้นฐานส าหรับความกลา้หาญและการปราศจาก
ความกลวั เขาก็ตอบวา่เขาไดเ้รียนรู้วา่ถา้เขากลวัพระเจา้ เขาก็จะไม่กลวัมนุษย ์ นัน่
คือส่ิงท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราก าลงักล่าวในพระคมัภีร์ตอนน้ีอยา่งแทจ้ริง”[711] 
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พระเจา้มีอ านาจท่ีจะกระทบจุดหมายนิรันดร์ไม่ใช่แค่ชัว่คราว  ท่ีน่ีพระเยซูไม่ไดบ้่งบอกวา่
พวกสาวกจะจบลงใน “นรก” นิรันดร์ถ้าพวกเขาพิสูจน์ว่าไม่สัตยซ่ื์อ (เปรียบเทียบ ยน. 
10:27-28; 2 ทธ. 2:11-13)  พระองค์เตือนพวกเขาเก่ียวกบัการสูญเสียรางวลันิรันดร์  
พระองคอ์า้งถึงอ านาจเก่ียวกบัการลงโทษของพระเจา้เพื่อจะขจดัความน่าซ่ือใจคด  น่ีเป็น
การอา้งอิงเดียวของลูกาถึงนรก (ค ากรีก เกเอนนา) แต่ในท่ีอ่ืนนั้นมนัเป็นท่ีแห่งการทรมาน
นิรันดร์ (เปรียบเทียบ  มธ. 5:22; 18:8-9; มก. 9:43-48; ยก. 4:12; 1 อน. 27:2) 

“พระเยซูสอนถึงความเป็นจริงของนรกอยา่งเปิดเผย”[712] 

“ดงันั้นขอ้น้ีก าจดัความเช่ือปรัมปราอนัเป็นท่ีนิยมท่ีวา่มารควบคุมนรกอยู”่[713] 

12:6-7        ประเด็นของตวัอยา่งประกอบสองอยา่งเหล่าน้ีก็คือวา่พระเจา้รับรู้ถึงส่ิงท่ีไม่ส าคญัต่างเมากกวา่
พวกสาวก กระนั้นพระองคก์็มีความห่วงใยต่อส่ิงเหล่าน้ี  มนัเป็นขอ้โตแ้ยง้จากส่ิงท่ีเล็กกวา่
ไปสู่ส่ิงท่ีใหญ่กวา่ (เปรียบเทียบ 11:13)  เน่ืองจากวา่พระเจา้รู้เก่ียวกบัและมีความห่วงใย 
ต่อส่ิงท่ีส าคญันอ้ยเหล่าน้ี แน่นอนวา่พระองคจ์ะห่วงใยพวกสาวกผูมี้ “คุณค่ามากกวา่”  นก
กระจาบเป็นแหล่งอาหารราคาถูกส าหรับคนยากจนและ “เหรียญ” (ค ากรีก  อาส์ซาริออน)  
เป็นเหรียญโรมนัท่ีมีค่าประมาณหน่ึงในสิบหกของเดนาริอนัซ่ึงเป็นค่าจา้งของหน่ึงวนั 
(เปรียบเทียบ  มธ. 10:29).[714] ตวัอยา่งประกอบเหล่าน้ีท าให้ค  าเตือนเด่ียวของพระเยซู    
ท่ีจะกลัวพระเจ้าสมดุลกับความแน่ใจสองเท่าถึงความห่วงใยแบบบิดาของพระองค์ท่ี        
มีต่อพวกสาวก  อย่างไรก็ตาม ความคุน้เคยท่ีสนิทสนมของพระบิดากบัชีวิตของพวกเขา
จดัตั้งค  าเตือนต่อความหนา้ซ่ือใจคดอีกดว้ย       

ในมทัธิว 10:29 พระเยซูกล่าววา่ “นกกระจาบสองตวัเขาขายหน่ึงอาส์ซาริอนัไม่ใช่หรือ?”  
ท่ีน่ีลูกาบนัทึกว่าพระเยซูกล่าวว่า “นกกระจาบห้าตวัเขาขายสองอาส์ซาริอนัไม่ใช่หรือ?” 
บางทีพระเยซูใช้ตวัอย่างประกอบน้ีในหลายโอกาสท่ีแตกต่างกัน บางคร้ังก็อ้างอิงถึง   
ราคาของนกกระจาบสองตวัและคร้ังอ่ืนเก็อา้งอิงถึงราคาของนกกระจาบหา้ตวั    

“พวกมนั [นกระจาบ] ถูกขายในตลาดไม่วา่โดยคู่หรือหา้ตวั คู่นั้นเป็นจ านวนท่ีเล็ก
ท่ีสุด และหา้ตวัเป็นจ านวนท่ีเล็กท่ีสุดถดัไปท่ีถูกขาย...   ราคาในตลาดในสมยัของ
พระเยซูคือ ‘เหรียญเงินตราขององักฤษสมยัก่อน’ (ประมาณคร่ึงเพนนีของเงิน
[องักฤษ] ของเรา) คู่หรือ ‘เหรียญเงินตราสองเหรียญ’ (ประมาณหน่ึงเพนนีของ
เงินของเรา) ส าหรับหา้ตวั”[715] 

“บางคนไดก้ล่าววา่พระเจา้ไปยงังานศพของนกกระจาบทุกเตวั!”[716] 
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12:8-9        บทน าท่ีพิเศษอีกอย่างหน่ึงบ่งช้ีถึงความแน่นอนและความส าคัญของส่ิงท่ีติดตามมา  
(เปรียบเทียบ ขอ้ 4-5)  การกล่าวยอมรับ “บุตรมนุษย”์ (คือ พระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์
ท่ีเป็นพระเจา้) ต่อสาธารณะ (เปรียบเทียบ กจ. 7:55-56) หรือปฏิเสธพระองคต่์อสาธารณะ 
ก็เป็นขอ้เลือกของพวกสาวก (เปรียบเทียบ 9:26)  การกล่าวยอมรับ (ค ากรีก โฮโมลเกซิ) 
และการปฏิเสธ (ค ากรีก อาร์เนเซทาย) เป็นการแสดงออกท่ีตรงกนัขา้ม   การแยกออกเป็น
สองขั้ว ค  าท่ีสุดขีดเนน้ถึงทางเลือกต่างเ  พวกสาวกจ าตอ้งท าการเลือก  การเลือกของพวก
เขาจะก าหนดการยอมรับของพระเจา้หรือการขาดการยอมรับพวกเขา “ต่อหน้าเหล่าทูต
สวรรค”์ และพระบิดา  (เปรียบเทียบ 7:28; มธ. 10:32-33; 11:11) 

เป็นท่ีชดัเจนวา่เวลาแห่งการกระท าการพิพากษาของพระเจา้จะมาเม่ือพระองคป์ระเมินชีวิต
ของผูค้นขณะท่ีพวกเขายืนต่อพระพกัตร์พระองค์  ส าหรับคริสเตียนแลว้ น่ีจะอยูท่ี่ “หน้า
บลัลงัก์ของพระคริสต”์  (1 คร. 3:10-15)  รางวลัมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ถูกกล่าวถึง  เป็นท่ี
ชดัเจนว่าพระเยซูไดม้องความเต็มท่ีของพยานของสาวกไม่ใช่ทุกเสถานการณ์ของมนั
เน่ืองจากวา่พระองคก์ล่าวถึงการประเมินในสวรรคสุ์ดทา้ย   

12:10         การวิจารณ์พระเยซูก็ยกโทษให้ไดแ้ต่การปฏิเสธพยานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีว่าพระเยซู  
ทรงเป็นพระเมสสิยาห์นั้นยกโทษให้ไม่ได ้  (เปรียบเทียบ มธ. 12:31-32; มก. 3:28-29)    
ค  าเตือนน้ีด าเนินการเตือนถึงการปฏิเสธพระเยซูต่อไป  พระเยซูบ่งบอกวา่พวกสาวกของ
พระองค์อาจเผชิญการทดลองท่ีจะปฏิเสธความเช่ือในพระองค์  ท่ีจะปฏิเสธพระองคต่์อ
สาธารณะนั้นแย ่แต่การปฏิเสธความเช่ือของบุคคลหน่ึงในพระองคก์็แยก่วา่  พระเยซูไม่ได้
หมายถึงว่าพระเจ้าจะยบัย ั้งการยกโทษไว้จากสาวกผูท้  าส่ิงน้ี หรือท่ีว่าเขาจะสูญเสีย     
ความรอดของเขา   อย่างจ าเป็นแล้วพระองค์น าเสนอทางเลือกไม่ใช่ในฐานะเป็น         
ความเป็นไปไดส้ าหรับพวกสาวก แต่ในฐานะเป็นค าเตือนท่ีแสดงถึงความรุนแรงของการ
ปฏิเสธแบบนั้น ท่ีจะกีดกนัการเลิกเช่ือ  ท่ีจะ “กล่าวหม่ินประมาท” ต่อใครคนหน่ึงหมายถึง
ท่ีจะ พูดจาไม่ดีหรือเหยียดหยามเขาหรือเธอ[717] พวกศตัรูของพระเยซูพูดจาไม่ดีต่อ   
พระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยการถือวา่การงานของพระเยซูเป็นของซาตานแทนท่ีจะเป็นของ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ     

“ท่ีจะกล่าวหม่ินประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิในยุคนั้นคือท่ีจะปฏิเสธท่ีจะ
ยอมรับพยานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิต่อตวับุคคลและการงานของพระเยซูคริสต์
เจา้  มนัก็เป็นอยา่งเดียวกนัในทุกวนัน้ี  บาปหน่ึงท่ีไม่สามารถไดรั้บการยกโทษได้
คือการปฏิเสธสุดทา้ยต่อพยานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิถึงพระเยซู”[718] 
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12:11-12    สาวกบางคนอาจคาดหวงัถึงการท่ีจะตอ้งกล่าวยอมรับความเช่ือของพวกเขาในพระเยซูต่อหน้า
กลุ่มคนทางศาสนาและทางการเมืองท่ีเป็นปรปักษ์ทั้งยิวต่างชาติ    พวกเขาไม่ควรกงัวล
เก่ียวกบัการใชค้  าเก่ียวกบัพยานของพวกเขาในโอกาสเหล่านั้น  สถานการณ์ทั้งหลายเอง
นั้นจะจดัเตรียมการคุกคามท่ีเพียงพอ  พระเยซูสัญญาถึงการช่วยเหลือของพระวิญญาณ-
บริสุทธ์ิในการก าหนดการป้องกนัท่ีเหมาะสมในตอนนั้น  “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” องค์
เดียวกนัผูซ่ึ้งพวกเขาอาจรู้สึกกดดนัท่ีจะ “กล่าวหม่ินประมาทต่อ” (ขอ้ 10) จะช่วยพวกเขา
ถา้พวกเขายงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระองค ์ (เปรียบเทียบ 21:14-15; มธ. 10:19-20). 

พระเยซูไม่ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์การประกาศแบบธรรมดา แต่เก่ียวกบัการให้การแกต่้าง
ทางถ้อยค าภายใตก้ารข่มเหง  [719] ลูกาบนัทึกหลายเหตุการณ์ของส่ิงน้ีในกิจการของ   
อคัรทูต  (เช่น กจ. 4:8; 6:10; 7:55; และขอ้อ่ืนเ)  พวกสาวกสมยัใหม่ท่ีถูกข่มเหงไดเ้ป็น
พยานอีกดว้ยถึงการช่วยเหลือท่ีเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณต่อพวกเขาท่ีพระเยซูได้
สัญญาท่ีน่ี   

ผลกระทบรวมของค าสอนน้ีคือท่ีจะหนุนใจพวกสาวกท่ีจะเป็นพยานถึงความเช่ือของพวกเขาในพระเยซู
อยา่งกลา้หาญ เม่ือถูกเผชิญหนา้ดว้ยการทดลองท่ีจะเงียบหรือปฏิเสธความเช่ือของพวกเขา (เปรียบเทียบ รม. 
10:9-10)  สาวกทั้งหมดตอ้งการการหนุนใจน้ีอยูบ่่อยเ   

“ลูกา 12:4-34 ถูกผูกด้วยกันโดยการเช่ือมโยงทางถ้อยค าท่ีเน้นถึงหัวข้อหลัก ในการกล่าวต่อ     
พวกสาวก พระเยซูก็ก าลงัพยายามท่ีจะเผชิญหนา้กบัความกลวัสองประเภท (จงสังเกต โฟบีโอมาย 
ใน 12:4, 5, 7, 32) หรือความกงัวล (เมอริมนาโอ ใน 12:11, 22, 25, 26)  การต่อตา้นท่ีคุกคามอาจ
ก่อให้เกิดความกลวั  (12:4, 7) และความกงัวล  (12:11)  การขาดการจดัเตรียมส าหรับอาหารและ
เส้ือผา้อาจก่อใหเ้กิดความกงัวล  (12:22, 25, 25) และความกลวั (12:32)”[720] 

2.     ความส าคัญของมุมมองนิรันดร์  12:13-21  

พระเยซูด าเนินการท่ีจะสอนพวกสาวกของพระองค์ถึงความส าคญัของการติดตามพระองค์อย่างสัตยซ่ื์อ
ต่อไป จากการตอบสนองต่อค าร้องขอจากใครคนหน่ึงในฝงูชนอยา่งทึกทกัเอาแลว้ไม่ใช่สาวกนั้น พระเยซู 
ก็เตือนถึงความโลภ  ความโลภเป็นหน่ึงในการทดลองท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงพวกสาวกเช่นเดียวกบัคนอ่ืนเเผชิญ  
มนัไดล่้อใจสาวกมากมายจากเส้นทางแห่งความสัตยซ่ื์อ      

“ถา้ส่วนก่อนหนา้นั้นความน่าซ่ือใจคดของพวกฟาริสีแนะน าค าสอนส าหรับพวกสาวกในเร่ืองการ
หลีกเล่ียงความหนา้ซ่ือใจคดและการไม่กลวัในการกล่าวยอมรับ ตอนน้ีพระเยซูก็ใชค้วามโลภของ
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ฝงูชนท่ีจะแนะน าค าสอนส าหรับพวกสาวกในเร่ืองการวางใจในพระเจา้และเสรีภาพจากความโลภ
ท่ีมีต่อทรัพยส์มบติั  (12:22-34)”[721] 

การทดลองของความโลภ  12:13-15 

12:13         เป็นท่ีชัดเจนว่าบุคคลท่ีท าการร้องขอน้ีมองว่าพระเยซูเป็นผูมี้สิทธิอ านาจทางจริยธรรม   
(“อาจารย”์ ค ากรีก ดิดดาสคาเล่ เปรียบเทียบ 7:40) ท่ีพี่ชายของเขาจะนบัถือ  ค าร้องขอของ
เขาดูเหมือนจะเป็นวตัถุอยา่งแทจ้ริงพร้อมกบัการไม่มีความหมายเสริมฝ่ายวิญญาณ  ชาย
คนนั้นแสดงความกงัวลท่ีถูกตอ้ง  การร้องขอจดัเตรียมฉากส าหรับค าสอนท่ีตามมา    

12:14         “พ่อหนุ่ม” เป็นการกล่าวต่อท่ีมีพลงั แต่มนัไม่ใช่การดูถูก (เปรียบเทียบ 5:20; 22:58, 60)  โดย
การถามค าถามของพระองค์ พระเยซูก็บงัคบัให้ชายคนนั้นท่ีจะพิจารณาถึงใครท่ีพระเยซู
ทรงเป็น   น่ีเป็นประเด็นโดยพื้นฐานส าหรับชายคนน้ี  เขาวิงวอนต่อพระเยซูในฐานะ “ผู ้
พิพากษา” อย่างท่ีบ่อยคร้ังแล้วพวกยิววิงวอนต่อพวกรับบีท่ีจะยุติการโต้เถียงเช่นนั้น     
[722] สรุปแลว้พระเยซูก าลงัถามชายคนนั้นว่าเขาตระหนกัถึงส่ิงท่ีเขาก าลงัท าอยู่หรือไม่  
นัน่คือ ใครท่ีพระเยซูทรงเป็นอย่างท่ีพิสูจน์โดยการงานแบบพระเมสสิยาห์ของพระองค ์ 
อย่างเหน็บแนมแล้ว พระเจา้ไดแ้ต่งตั้งพระเยซูในฐานะเป็นพระผูพ้ิพากษาของชายคนน้ี
เช่นเดียวกบัพระผูพ้ิพากษาของคนอ่ืนเ  อย่างคาดหวงัแล้ว ชายคนนั้นเผชิญกบัค าถาม
เก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือเขาและกลายมาเป็นผูเ้ช่ือ แต่น่ีไม่ใช่ความเป็นห่วง
ของลูกาในการบนัทึกเหตุการณ์น้ี   

โดยการตอบอย่างท่ีพระองค์ได้ตอบ พระเยซูก็ก าลังปฏิเสธท่ีจะท าการตัดสินใน
สถานการณ์ท่ีชายคนนั้นไดน้ าเสนอต่อพระองค์  พระองค์ทรงสามารถท่ีจะรับมือกบัมนั 
แต่พระองคป์ฏิเสธท่ีจะท าอยา่งนั้นเพราะว่าพระองค์ตอ้งการท่ีจะรับมือกบัอีกปัญหาหน่ึง
กล่าวคือวตัถุนิยมของชายคนนั้น  พระเยซูปฏิเสธท่ีจะเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัเร่ืองราวของชีวิต
ทางพลเรือนอยู่เสมอ แต่ตรงกนัขา้มได้รับมือกบัปัญหาฝ่ายวิญญาณและทางศีลธรรมท่ี
ปรับแต่งชีวติทางพลเรือนในท่ีสุด  [723] ผูรั้บใชม้ากข้ึนของพระองคจ์ะปฏิบติัตามตวัอยา่ง
น้ีหรือไม ่

“พระองค์ [พระเยซู] ได้เสด็จมาเพื่อจะน าคนไปยงัพระเจา้ไม่ใช่ท่ีจะน าทรัพย์
สมบติัไปยงัคน” [724] 

12:15         พระเยซูเตือนชายคนนั้นและฝงูชนซ่ึงรวมถึงพวกสาวกของพระองคต่์อ “ความโลภทุกรูปแบบ”    
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“ความโลภเป็นความปรารถนาท่ีจะมีมากข้ึน ท่ีจะรับเอาอะไรก็ตามท่ีบุคคลหน่ึง
สามารถรับเอาได ้ท่ีจะรับเอาโดยปราศจากการอา้งอิงถึงความจ าเป็นท่ีเจาะจงของ
บุคคลหน่ึงเองหรือสถานการณ์ของคนอ่ืนเ  บุคคลท่ีโลภก็สับสนเก่ียวกบัชีวิต 
เน่ืองจากวา่ชีวติท่ีมีความหมายและพึงพอใจมีความเก่ียวขอ้งเล็กนอ้ยอยา่งมากกบั
การท่ีทรัพยส์มบติัของบุคคลหน่ึงนั้นกวา้งขวางแค่ไหน”[725] 

ความโลภนั้นผิดเพราะวา่มนัยกยอ่ง “ทรัพยส์มบติั” ไปสู่ท่ีแห่งความส าคญัท่ีใหญ่กว่าท่ีท่ี
พวกมนัครอบครองในชีวิต  คุณภาพของ “ชีวิต” ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัทรัพยส์มบติัของบุคคล
หน่ึง   มนัมีอะไรมากข้ึนต่อชีวิตมากกว่าส่ิงนั้น  แมก้ระทัง่ “ความบริบูรณ์” ของทรัพย์
สมบติัก็ไม่ได้น าความเต็มท่ีแห่งชีวิตมา  ชายคนนั้นไดบ้่งบอกโดยการร้องขอของเขาว่า
ชีวิตของเขาจะดีกว่าถ้าเขามีทรัพยส์มบติัมากข้ึน พระเยซูกล่าวว่านัน่ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
อย่างนั้นเลย  ผูค้นควรแสวงหาพระเจา้แทนท่ีความมัง่คัง่ เพราะว่าพระเจ้า ทรง น า
ความส าเร็จไปยงัชีวติ  (เปรียบเทียบ คส. 3:1-4) 

“กฎแห่งชีวิตของจอห์น เวสลียคื์อท่ีจะ เกบ็ ทุกอยา่งท่ีเขาสามารถเก็บไดแ้ละ ให้
ทั้งหมดท่ีเขาสามารถใหไ้ด ้ เม่ือเขาอยูท่ี่อ๊อกฟอร์ดเขามีรายได ้30 ปอนด์ต่อปี  เขา
ใช ้28 ปอนด์และให้ 2 ปอนด์  เม่ือรายไดข้องเขาเพิ่มสู่ 60, 90 และ 120 ปอนด์ต่อ
ปี เขาก็ยงัคงใช ้28 ปอนดแ์ละใหส่้วนท่ีเหลือนั้นออกไป”[726] 

ค าอุปมาเร่ืองเศรษฐีโง่   12:16-21 

12:16-18    พระเยซูเล่าค าอุปมาเร่ืองเศรษฐีโง่เพื่อจะอธิบายถึงประเด็นของพระองค ์ (ขอ้ 15)  พระองค์
น าเสนอ “เศรษฐี” นั้นในฐานะชาวสวนท่ีฉลาด  ชาวสวนนั้นท าส่ิงท่ีมีเหตุผลเท่านั้ น      
พระเยซูไม่ไดต้  าหนิเขาส าหรับแผนการของเขา  ในท านองเดียวกนัความเป็นห่วงของชาย
คนนั้นเก่ียวกบัมรดกของเขาก็เป็นความเป็นห่วงท่ีถูกตอ้งสมควร (ขอ้ 13)  

12:19         ความโง่เขลาของชายคนนั้นอยูใ่นส่ิงท่ีเขาลม้เหลวท่ีจะพิจารณาถึง ไม่ใช่อยูใ่นแผนการท่ีเขาได้
วางแผน  ถอ้ยค าของเขาต่อเขาเองบ่งช้ีวา่เขาคิดวา่ชีวิตของเขาประกอบดว้ยความบริบูรณ์
แห่งทรัพยส์มบติัของเขาเท่านั้น  ชีวิตมีอะไรมากกวา่ท่ีเขาตระหนกักล่าวคือชีวิตท่ีไกลพน้
ความตาย  ชายคนนั้นใช้รูปแบบธรรมดาของค าพูดในการพูดต่อเขาเอง   (เปรียบเทียบ 
สดด. 41:6, 12; 42:5)  “จิตใจ” หรือ “ตนเอง” แปลค ากรีก ซูเค่ ท่ีบ่อยคร้ังแลว้เป็นตวัแทน
ของทั้งบุคคลอยา่งท่ีมนัเป็นท่ีน่ี (เช่น ยก.  1:21; 5:20) 
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12:20         พระเจา้ตรัสบางส่ิงท่ีแตกต่างต่อชายคนนั้นมากกว่าท่ีเขากล่าวกบัตวัเขาเอง  ความตรงขา้มน้ี
แสดงถึงความผิดพลาดของการคิดของเศรษฐีนั้น ในพนัธสัญญาเดิม โดยเน้ือแท้แล้ว    
“คนโง่” คือใครคนหน่ึงท่ีไม่เช่ือหรือไม่นบัถือพระเจา้ (เช่น สดด. 14:1; เปรียบเทียบ ลก. 
11:40) นัน่คือส่ิงท่ีชายคนน้ีไดท้  าเก่ียวกบัความหมายของชีวิตอย่างแทจ้ริง  เขาไดคิ้ดว่า  
เขาจะสะดวกสบายเป็นเวลาหลายปีท่ีจะมาถึง (ขอ้ 19) แต่พระเจา้เรียกร้องชีวิตของเขา    
ใน “คืน” นั้น (เปรียบเทียบ ยก. 4:13-16)  การสูญเสียชีวิตน้ีตรงกนัขา้มกบัการสะสมทรัพย์
สมบติัของเขา  ตอนน้ีเขาไม่มีส่ิงใดเหลือเลย และทรัพยส์มบติัของเขาจะส่งผ่านไปยงั
ทายาทของเขา (เปรียบเทียบ ปญจ. 2:18-19)  ขอ้เท็จจริงน้ีไม่สามารถหลีกหนีการสังเกต
เก่ียวกบัชายคนท่ีตั้งค  าถามเก่ียวกบัมรดกของเขา (ขอ้ 13)  แมก้ระทัง่เขาไดรั้บส่วนหน่ึง
ของมรดกของพี่ชายของเขา เขาก็ไม่อาจรักษามนัไวน้านได ้  

12:21         พระเยซูท าการประยุกต์ใช้  บุคคลท่ีท าให้ “ตนเอง” มัง่มีเท่านั้นและไม่สะสมทรัพยส์มบติั        
ไวใ้นสวรรค ์(“ต่อพระเจา้” ) เป็นคนโง่  (เปรียบเทียบ มธ. 6:19; 1 ทธ. 6:6-10; ยก. 1:10)  
“ส าหรับตวั” ตรงกนัขา้มกบั “ต่อพระเจา้”  การแปลน้ีสงวนรูปแบบของความตรงกนัขา้ม
ในตัวบทกรีกไว ้ ประเด็นของความตรงกันข้ามคือความแตกต่างระหว่างความมั่งมี         
ในโลกและความมัง่มีในสวรรค ์(เปรียบเทียบ มธ. 6:19-21) 

“ชายคนท่ีอยูใ่นเร่ืองราวน้ีถูกเรียกวา่คนโง่ส าหรับการสับสนเวลาดว้ยนิรันดร์กาล 
ร่างกายของเขาส าหรับจิตใจของเขาและส่ิงท่ีเป็นของเขาส าหรับส่ิงท่ีเป็นของ  
พระเจา้”[727] 

“… ดงัเช่นสุภาษิตสเปนท่ีน่ากลวักล่าวไว ้“ไม่มีกระเป๋าในผา้ห่อศพ’”[728] 

ในค าสอนน้ีพร้อมกบัค าอุปมาท่ีเป็นตวัอยา่งประกอบของมนั พระเยซูก็ไดส้อนพวกสาวกของพระองคแ์ละ
ฝงูชนท่ีจะระวงัท่าทีท่ีโง่เขลาต่อทรัพยส์มบติัทางวตัถุ  ท่าทีท่ีผิดก็คือว่าความมัง่คัง่ของชีวิตข้ึนอยูก่บัความ
มัง่คัง่ของทรัพยส์มบติัทางโลก  พวกสาวกจ าเป็นตอ้งระวงัมุมมองน้ี เพราะวา่ความปรารถนาท่ีจะเพิ่มพูน
ทรัพยส์มบติัสามารถดึงพวกเขาไปจากการติดตามพระเยซูอยา่งสัตยซ่ื์อได ้   โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง น่ีเป็นจริง
เน่ืองจากพระเยซูสัญญาการต่อตา้นและการข่มเหงแก่พวกเขา แทนท่ีจะเป็นความมัง่คัง่และความสะดวก  
ทรัพยส์มบติัทางวตัถุไม่สามารถจดัเตรียมคุณภาพของชีวิตท่ีความสนิทสนมกับพระเจา้สามารถเตรียม      
ให้ได ้ พวกสาวกควรด าเนินชีวิตด้วยส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัชีวิตท่ีไกลพน้ความตาย โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่กบัรางวลัหรือการสูญเสียรางวลัท่ีถูกกล่าวถึงอยา่งชดัเจน แทนท่ีจะด าเนินชีวติเพื่อปัจจุบนั 
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มีรายงานว่าออกสัตินกล่าว: พระเจา้ไม่ตอ้งการให้คุณท่ีจะสูญเสียความมัง่คัง่ของคุณแต่จะเปล่ียนท่ีของ  
พวกมนั[729] ในอีกนยัหน่ึง แทนท่ีจะสะสมมากข้ึนและมากข้ึน (ในบญัชีสะสมทรัพย ์การลงทุน เป็นตน้)  
คริสเตียนควรแจกจ่ายมากข้ึนและมากข้ึน (แก่ผูข้ดัสนฝ่ายวญิญาณและทางกายภาพ)  

“การทดสอบหวัใจของเราคือวธีิท่ีเราให้   เราเป็นคนใจกวา้งหรือเราเป็นผูส้ะสม?  น่ีคือการทดสอบ
ท่ีเราตอ้งเขา้ร่วมเป็นการส่วนตวัต่อพระพกัตร์พระเจา้  ไม่มีใครสามารถบอกคนอ่ืนอย่างแทจ้ริง   
ถึงวธีิท่ีจะตอบค าถามต่างเเช่นนั้น เพราะวา่ไม่มีอตัราส่วนอนัวเิศษท่ีจะถูกไปถึง” [730] 

3.     การจัดเตรียมของพระเจ้าส าหรับพวกสาวก  12:22-34 (เปรียบเทียบ มธ. 6:25-34) 

ส่วนน้ีด าเนินหวัขอ้ชีวิตและทรัพยส์มบติัต่อไป (เปรียบเทียบ “ทรัพยส์มบติั” ในขอ้ 21, 34)  ส่ิงท่ีพระเยซู 
บ่งบอกไวใ้นค าอุปมาเร่ืองเศรษฐีโง่นั้นพระองค์ก็สอนในขอ้เหล่าน้ีอย่างชดัแจง้  พวกสาวกของพระองค ์ 
ไม่ควรคิดหรือกระท าอยา่งเช่นโลกต่างชาติ (ขอ้ 30) ซ่ึงถูกท าให้เป็นตวัอย่างโดยเศรษฐีโง่  จากการเนน้ท่ี
ความโลภและการเห็นแก่ตวันั้น พระเยซูก็เคล่ือนไปสู่ความกงัวลซ่ึงเก่ียวขอ้ง   

“อีกดา้นหน่ึงของการไม่สะสมทรัพยส์มบติัและการดูแลตวัเองเพียงอย่างเดียวเก่ียวขอ้งกบัการท่ี  
คนเ หน่ึงจะระวงัส่ิงจ าเป็นในชีวติ ดงันั้นหน่วยน้ีจึงตอบค าถามนั้น”[731] 

12:22-23    พระเยซูกล่าวถอ้ยค าดงัต่อไปน้ีต่อพวกสาวกโดยเฉพาะมากข้ึน (เปรียบเทียบ   ขอ้ 1, 13)  เป็น
เร่ืองโง่เขลาท่ีจะสะสมทรัพยส์มบติัโดยไม่ค  านึงถึงพระเจา้  ดงันั้นพระเยซูกระตุน้ให้พวก
สาวกของพระองคผ์ูไ้ดค้  านึงถึงพระเจา้ท่ีจะยบัย ั้งจากความเป็นห่วงท่ีไม่เหมาะสมเก่ียวกบั
ทรัพยส์มบติั  “ชีวิต” (ค ากรีก ซูเค่) ท่ีถูกกล่าวถึงเป็นชีวิตทางกายภาพ (หนา้ท่ีทางร่างกาย) 
ท่ีตอ้งการเช้ือเพลิง  “ร่างกาย” เป็นเปลือกภายนอกท่ีต้องการการปกคลุม  “อาหาร” และ 
“เส้ือผ้า” เป็นความจ าเป็นต่างเของชีวิตในปัจจุบัน  ดังนั้ นพวกสาวกควรปฏิบัติต่อ     
ความจ าเป็นเหล่าน้ีในฐานะเป็นส่ิงรองและไม่กังวลเก่ียวกับพวกมนั   มีอะไรต่อชีวิต
มากกว่าส่ิงเหล่าน้ี  ก่อนหน้านั้นพระเยซูไดเ้ตือนต่อความโลภเม่ือบุคคลหน่ึงไม่มีทรัพย์
สมบติัต่างเ (ขอ้ 15)  ตอนน้ีพระองคเ์ตือนต่อความกงัวลเหนือส่ิงเหล่านั้นเช่นกนั  ความ
กระวนกระวาย (“ความกงัวล”) นั้นโง่เขลาเพราะว่าชีวิตประกอบด้วย “มากกว่า” ส่ิงท่ี
บุคคลหน่ึงกินและสวมใส่ (เปรียบเทียบ  4:4) 

12:24         ตวัอย่างประกอบเก่ียวกบั “อีกา” แสดงให้เห็นว่าพระเจา้จดัเตรียมส าหรับส่ิงทรงสร้างของ
พระองค ์ ความหมายโดยนยัก็คือวา่พระเจา้จะจดัเตรียมส าหรับผูค้น และแมก้ระทัง่มากข้ึน
ส าหรับพวกสาวกของพระองค์ เน่ืองจากว่าพวกเขาส าคญัต่อพระองค์ “มากกว่านก” การ
เลือกอีกาของพระเยซูส าหรับตวัอย่างประกอบของพระองค์ก็โดดเด่น เน่ืองจากว่าอีกา  
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เป็นนกล่าเหยื่อท่ีตะกละและไม่สะอาด  (ลนต. 11:15) และน่าอบัอายส าหรับการไม่เล้ียงดู
ลูกอ่อนของพวกมนัเอง กระนั้นพระเจา้ก็ท  าให้แน่ใจวา่อีกาลูกอ่อนนั้นกิน  พวกนกไม่และ
ไม่สามารถจดัเตรียมเพื่อพวกมนัเองไดอ้ยา่งท่ีมนุษยจ์ดัเตรียมหรือสามารถจดัเตรียมได ้แต่
พระเจา้ยงัคงจดัเตรียมเพื่อ (“เล้ียงดู”) พวกมนั  อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูโตแ้ยง้จากส่ิงท่ีเล็กกวา่
ไปสู่ส่ิงท่ีใหญ่กวา่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 6-7) 

12:25         พระเยซูมีอายุหรือขนาดในความคิดเม่ือพระองคท์  าการเปรียบเทียบน้ีไหม?   บรรดาผูแ้ปลฉบบั 
NASB ได้แปลค ากรีก เพชุส ว่าเป็น “ศอก” และ เฮลิคิอา ว่าเป็น “ช่วงของชีวิต” ท่ีแปล
ขอ้ความของพระเยซูว่าเป็นการเปรียบเทียบท่ีอธิบายถึงอายุ   บรรดาผูแ้ปลฉบบั   NIV 
แปล เพชุส วา่เป็น “ชัว่โมง” และ เฮลิคิอา วา่เป็น “ชีวิต”  การแปลทั้งสองน าเสนอพระเยซู
ท่ีกล่าวถึงการท าให้ชีวิตยืนยาวไม่ใช่ขนาด  น่ีก็เป็นท่ีเขา้ใจได้เม่ือพิจารณาถึงขอ้ 19-20       
เศรษฐีโง่ไม่สามารถขยายชีวิตของเขาได ้ อย่างไรก็ตาม เพชุส หมายถึง “ศอก”  มนัเป็น  
ตวัวดัของระยะทางแทนท่ีจะเป็นเวลา   บางทีพระเยซูใช้มนัในเชิงเปรียบเทียบเพื่อจะ
อา้งอิงถึงความยาวท่ีเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุดของการเพิ่มข้ึน  (เปรียบเทียบ สดด. 39:5)  แนวคิด
ของการตอ้งการท่ีจะเพิ่มความสูงของบุคคลหน่ึงประมาณ 18 น้ิวก็น่าหัวเราะถา้ถือตาม
ตวัอกัษร  ใครก็ตามไม่ค่อยจะตอ้งการท่ีจะท าอย่างนั้น แมว้า่คนส่วนใหญ่อยากท่ีจะท าให้
ชีวติของพวกเขายาวเล็กนอ้ย 

 ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าความกังวลไม่สามารถท าให้ชีวิตยาวพอเกับไม่สามารถ
จดัเตรียมเพื่อชีวิตได ้ (ขอ้ 24)  ความกงัวลสามารถลดช่วงชีวิตของบุคคลหน่ึงไดอ้ย่าง
แทจ้ริง    

12:26         พระเยซูท าการสรุปโดยการโตแ้ยง้จากส่ิงท่ีเล็กกว่าไปสู่ส่ิงท่ีใหญ่กว่าอีกคร้ังหน่ึง  ถ้ามนัไร้
ประโยชน์ท่ีจะกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองเล็ก เท่ีอยูน่อกการควบคุมของเรา มนัก็โง่เขลามากข้ึนท่ี
จะกงัวลเก่ียวกับส่ิงท่ีใหญ่กว่าท่ีอยู่นอกการควบคุมของเราอย่างมาก [732] เร่ืองเล็ก เ
รวมถึงการด าเนินชีวติท่ียาวนานกวา่และเร่ืองท่ีใหญ่กวา่ต่าง เรวมถึงทั้งหมดของชีวิตและ
ความจ าเป็นต่าง เของมนั  

12:27         พระเยซูหันจากสัตววิทยาไปสู่พฤกษศาสตร์เพื่อจะอธิบายต่อไปถึงการไร้ประโยชน์ของการ
กงัวลเก่ียวกบัทรัพยส์มบติัทางวตัถุ  ดอกไม ้(ค ากรีก ครีนอน) ไม่สามารถท าส่ิงใดก็ตามท่ี
จะจดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นของพวกมนัเองได ้ พวกมนัจะตอ้งพึ่งพาพระเจา้อย่างส้ินเชิง  
กระนั้นพระองคก์็จดัเตรียมเพื่อพวกมนัและท าอยา่งเลอเลิศมาก  พระองคใ์ห้เคร่ืองแต่งกาย
ท่ีมีสง่าราศีแก่ดอกไมโ้ดยทัว่ไปทุก เดอกมากกวา่ท่ี “ซาโลมอน” กษตัริยท่ี์มีสง่าราศีมาก
ท่ีสุดสามารถจดัเตรียมเพื่อเขาเองได ้  การท างานและการป่ันดา้ยเพื่อจะจดัเตรียมเคร่ืองแต่ง
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กายดูเหมือนจะถูกกล่าวถึง  น่ีเป็นงานของผูห้ญิงในสมยัของพระเยซู ในความตรงกนัขา้ม
กบัการจดัเตรียมเพื่อคนหนุ่ม (ขอ้ 24) ซ่ึงเป็นงานของผูช้าย  ดงันั้นพระเยซูบ่งบอกว่า      
ค  าสอนของพระองคส์ามารถประยกุตใ์ชก้บัทั้งสาวกชายและสาวกหญิง             

12:28         “หญา้” เป็นค าศพัทโ์ดยทัว่ไปส าหรับชีวติพืชทุกประเภท  ผูค้นเผาพืชพนัธ์ุทัว่ไปเพื่อความอบอุ่น 
กระนั้นพระเจา้ไดท้  าใหม้นัสวยงาม  พระเจา้จะจดัเตรียมเพื่อผูค้นท่ีมีชีวิตยืนยาวและรับใช้
จุดประสงคท่ี์สูงกวา่หญา้มากเพียงใด  

พวกสาวกเป็น “คนแห่งความเช่ือน้อย” เพราะวา่พวกเขากงัวลเก่ียวกบัความจ าเป็นต่าง เ
ของชีวติมากกวา่ท่ีจะวางใจพระเจา้ท่ีจะจดัเตรียมเพื่อพวกเขา   

12:29         เป็นท่ีชัดเจนว่าผูค้นมีความรับผิดชอบท่ีจะจดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นต่างเ ของพวกเขาเอง   
(ปฐก. 1:29-30; 2 ธส. 3:10)  พระเยซูห้ามการกงัวลเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ี  พระองคใ์ชก้ารพูด
เกินจริง (คือ การกล่าวเกินจริงเพื่อเห็นแก่ผลกระทบ) เพื่อจะสร้างประเด็นของพระองค ์  
ค  ากรีกท่ีแปลว่า “กังวล” ท่ีน่ีคือ เมเทโอริดเซสเธ ซ่ึงหมายถึง “ยกข้ึน” หรือ “แขวน” 
แนวคิดก็เก่ียวกบับุคคลท่ีอยู่ในการแขวนหรือ “ข้ึนไปในอากาศ” ดว้ยความกงัวลเก่ียวกบั
ความจ าเป็นต่าง เของเขาหรือของเธอ      

“การตรึกตรองเล็กน้อยช่วยเราท่ีจะตระหนกัว่าความกงัวลมากท่ีสุดเก่ียวกบัส่ิง 
ต่างเ ก็ไม่สามารถถูกเปล่ียนแปลงได ้(อดีต) ส่ิงต่าง เท่ีไม่สามารถูกควบคุมได ้
(ปัจจุบนั) หรือส่ิงต่าง เท่ีไม่อาจเกิดข้ึน (อนาคต)” [733] 

12:30         เหตุผลท่ีการกงัวลเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีนั้นผิดก็คือว่ามนัเป็นการปฏิบติัของต่างชาติ  พระบิดาใน
สวรรค์ท่ีมีพระคุณ “รู้” ว่าบรรดาบุตรของพระองค ์“ตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี”  ดงันั้นผูเ้ช่ือควร
พึ่งพาพระองคท่ี์จะจดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นให ้   

“โลกแห่งวตัถุนิยมเป็นเหมือนกลุ่มผูโ้ดยสารท่ีก าลงัลนลานเพื่อใหไ้ดเ้กา้อ้ีผา้ใบ  
ท่ีดีท่ีสุดบนเรือท่ีก าลงัจะจม”[734] 

12:31         แทนท่ีจะแสวงหาทรัพยส์มบติัทางวตัถุ พวกสาวกของพระเยซูควรแสวงหา “แผ่นดิน” ของ   
พระเมสสิยาห์ของพระเจา้  และส่ิงท่ีถาวรต่าง เท่ีเช่ือมโยงกบัมนั  น่ีหมายถึงการเตรียม
ตนเองเพื่อมันและกลายมาเป็นผูมี้ส่วนร่วมท่ีกระฉับกระเฉงในแผนการของพระเจ้า          
ท่ีน าไปสู่มนั    พระเยซูสัญญาวา่พระเจา้จะจดัเตรียมการจดัเตรียมทางวตัถุเพื่อบรรดาผูท่ี้ 
ท  าเช่นนั้น    รูปแบบของประโยคกรีกและบริบทบ่งบอกว่าการจดัเตรียมของพระเจ้า  
ข้ึนอยูก่บัการแสวงหาแผน่ดินของพระองคข์องพวกสาวก    
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น่ีเป็นพระสัญญาท่ีมีเง่ือนไข (เปรียบเทียบ มธ. 6:33) โครงสร้าง การใช้ประโยคร่วมกัน    
ท่ีมีความสัมพันธ์เล็กน้อยหรือไม่มีเลย บ่งบอกถึงเง่ือนไข  “พาราแทกซิส” ตามตวัอกัษร 
คือการวางขา้งต่อขา้งซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางวรรณกรรมของการตั้งอนุประโยคขา้งต่อขา้ง
โดยปราศจากการบ่งช้ีดว้ยค าท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ท่ีประสานกนัหรือเป็นส่วนขยาย
ระหวา่งค าเหล่านั้น  ตวัอยา่งเช่นท่ีน่ีอยา่งเช่นใน 10:28ข อนุประโยคแรกมีเง่ือนไขส าหรับ
การตระหนกัถึงส่ิงท่ีอนุประโยคท่ีสองมี      

อย่างไรก็ตาม เราตอ้งเขา้ใจพระสัญญาน้ีในบริบทท่ีใหญ่ข้ึนของชีวิตในโลกท่ีลม้ลง  เรา
ตอ้งตระหนกัวา่บางคร้ังพวกสาวกจมอยูก่บัผลของบาปและการทนทุกข์อย่างท่ีพวกท่ีไม่
เป็นสาวกจมอยู่อย่างนั้น  แมว้่าพระเจา้รู้จกันกกระจาบทุก เตวัท่ีตกลงถึงดิน พระองค์ก็
อนุญาตให้บางตวัท่ีจะตก (มธ. 10:29-31) ในท านองเดียวกนั พระองค์อนุญาตให้สาวก  
บางคนของพระองคท่ี์จะประสบกบัการขาดแคลนและท่ีจะตายก่อนเวลาอนัควร   

12:32         ค าสั่งของพระเยซูท่ีจะหันความสนใจจากการไดม้าของการจดัเตรียมทางวตัถุสู่การแสวงหา 
ความห่วงใยของแผ่นดินของพระเจ้าอย่างไม่สงสัยแล้วก็ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ
บางอย่างในพวกสาวกของพระองค์  ในท านองเดียวกนั ความเป็นปรปักษ์ของพวกฟาริสี
และศตัรูอ่ืน เอย่างไม่สงสัยแลว้ก็รบกวนพวกเขา  ดงันั้นพระเยซูท่ีกล่าวในฐานะพระผู ้
เล้ียงของ “ฝูงเล็ก เ” ท่ีซ่ึงพระองคจ์ะจดัเตรียมให้ก็กระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะไม่กลวั   พวก
เขาสามารถปลดปล่อยการยึดมัน่ของพวกเขาในส่ิงท่ีเป็นวตัถุได้ด้วยความแน่ใจเต็มท่ี    
ท่ีว่าพระพรของแผน่ดินของพระเจา้ และแมก้ระทัง่รางวลั จะเป็นของพวกเขาในวนัหน่ึง 
(เปรียบเทียบ ดนล. 7:27)  การอธิบายถึงพระเจา้ในฐานะ “พระบิดา” ท่ีให้บางส่ิงแก่พวก
เขาก็ผกูกบัความคิดก่อนหนา้นั้นถึงการไดรั้บมรดก (ขอ้. 13; เปรียบเทียบ 11:13)  พวก
สาวกท่ีสัตยซ่ื์อจะไดรั้บมรดกในท่ีสุด[735] 

12:33         ในแง่ของความหวงัน้ี พวกสาวกของพระเยซูตอ้งประหยดัเงินและด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย   
เพื่อว่าพวกเขาสามารถแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า (“ทรัพย์สมบติัในสวรรค์”) โดย
ปราศจากความไขวเ้ขวทางวตัถุนิยมท่ีไม่จ  าเป็นต่าง เ โดยการขจดั (“การขาย”) “ทรัพย์
สมบติั” ของพวกเขา  ท่ีแทพ้วกเขาก าลงัเตรียมตวัท่ีจะไดรั้บรางวลัของพวกเขา    พระเยซู
พรรณนาส่ิงน้ีในฐานะการสร้าง “กระเป๋าเงินท่ีเอาไวค้าดเอว” ในการคาดหวงัถึงการรับ
บางส่ิงเพื่อจะใส่ไวใ้นมนั กล่าวคือ รางวลันิรันดร์ “กระเป๋าเงินท่ีเอาไวค้าดเอว” เช่นนั้นจะ
ไม่ช ารุดในความตรงกนัขา้มกบั “กระเป๋าเงินท่ีเอาไวค้าดเอว” ท่ีถือทรัพยส์มบติัทางวตัถุ 
ไวย้ิง่กวา่นั้น “ทรัพยส์มบติั” ในสวรรคข์องพวกเขาจะปลอดภยัแทนท่ีจะเปราะบางต่อการ
ขโมยและการถูกท าลาย (เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:3-4) 
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“ความมีใจกวา้งท่ีตวับทน้ีเรียกร้องบ่อยคร้ังแลว้ก็เป็นท่ีกงัขา  เราถูกเรียกให้ขาย
ทรัพยส์มบติัทั้งหมดของเราอย่างแทจ้ริงไหม?  ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าเรา 
ตอ้งสละการถือส่ิงท่ีเราเรียกว่าเป็นของเราราวกบัว่ามนัเป็นทรัพยส์มบติัส่วนตวั  
ท่ีจะถูกกกัตุนไว”้[736] 

“ค าสั่งให้ ‘ขาย’ และ ‘ให้’ (หรือ ‘แจกจ่าย’) ก็ไม่ลา้สมยัหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่
สวรรค์ของพระเยซู เพราะว่าผู ้บรรยายพรรณนาถึงชีวิตของคริสตจักรท่ี            
กรุงเยรูซาเล็มในแนวทางท่ีจะบ่งบอกถึงประเภทท่ีเจาะจงของความส าเร็จแห่ง
ค าสั่งของพระเยซู . … การอธิบายของการเรียบเรียงน้ีแสดงถึงถอ้ยค า ‘ขาย’ และ 
‘แจกจ่าย’ (ซ่ึงใช้ พิบราสโก และ ดิอาเมอริดโซ่ ในกิจการ 2:45  โพลีโอ และ ดิ
อาดิโดมิ ใน4:34-35) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสั่งของพระเยซูในลูกา 12:33 (โพอลีโอ 
และ ดิโดมิ) และ 18:22 (โพลีโอ และ ดิอาดิโดมิ )”[737] 

12:34         ในฐานะหลกัการ ผูค้นก็คิดถึงและโหยหา “ท่ี” ท่ี “ทรัพยส์มบติั” ของพวกเขาอยูคื่อไม่วา่ในโลก
หรือในสวรรค ์ การลงทุนในสวรรคดึ์งความรักใคร่ (“ใจ”) ของบุคคลหน่ึงในเส้นทางนั้น 
แต่ถา้ความร ่ ารวยอยูใ่นโลก เขาหรือเธอจะคิดเก่ียวกบัส่ิงชัว่คราวมากข้ึน       

พระเยซูต้องการให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะเป็นอิสระจากความกังวลท่ีไม่จ  าเป็นขณะท่ีพวกเขา
เผชิญหนา้กบัการต่อตา้นและการข่มเหงส าหรับความเช่ือของพวกเขา  ท่ีจะขจดัมนัจากพวกเขา พระองค์ก็ 
ย  ้าเตือนพวกเขาก่อนวา่ชีวติประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นมากกวา่ทรัพยส์มบติัทางวตัถุ  (ขอ้  22-24)  ประการท่ีสอง 
พระองค์บอกพวกเขาว่าความกงัวลนั้นโง่เขลาเพราะว่ามนัไม่สามารถกระทบการเปล่ียนแปลงทางวตัถุ    
(ขอ้ 25-28)  ประการท่ีสาม พระองคส์ังเกตวา่ความกงัวลแสดงถึงลกัษณะของต่างชาติ (ขอ้ 29-31)  จากนั้น
พระองคห์นุนใจของพวกเขาดว้ยค าสั่งท่ีจะไม่กลวักล่าวคือ พระเจา้จะใหแ้ผน่ดินของพระเจา้แก่พวกเขา (ขอ้ 
32)  สุดทา้ย พระองคก์ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะยา้ยทรัพยส์มบติัของพวกเขาจากโลกไปยงัสวรรค ์ ส่ิงน้ีจะให้
สันติสุขทนัทีแก่พวกเขาเช่นเดียวกบัรางวลัในท่ีสุด (ขอ้ 33-34) 

4.     การเสด็จมาของบุตรมนุษย์   12:35-48 

การสอนสาวกของพระเยซูด าเนินไปโดยปราศจากการหยุดพกั  อยา่งไรก็ตาม หัวขอ้เปล่ียนจากการหยุด     
ท่ีจะกงัวลเก่ียวกบัทรัพยส์มบติัทางวตัถุสู่การพร้อมส าหรับการเสด็จมาของบุตรมนุษย ์ ความเป็นอิสระจาก
ความกงัวลสามารถน าไปสู่ความเกียจคร้านได ้ พระเยซูไม่ตอ้งการใหพ้วกสาวกของพระองคท่ี์จะเกียจคร้าน
แต่ท่ีจะเตรียมพวกเขาเองเพื่อการกลบัมาของพระองค ์ พระองคส์อนส่ิงน้ีดว้ยค าอุปมาสองเร่ือง  ค  าสอนน้ี
เป็นตวับ่งช้ีแรกในลูกาท่ีว่าพระเยซูจะละพวกสาวกของพระองค์ไปและจากนั้นจะเสด็จมายงัพวกเขาใน
ภายหลงั          
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ความส าคัญของความพร้อม  12:35-40 

พระเยซูพรรณนาถึงพวกสาวกของพระองค์ในฐานะคนใช้ท่ีรอคอยการกลบัมาของนายของพวกเขาอย่าง
คาดหวงั  (เปรียบเทียบ มก. 13:33-37)  พระองค์สัญญาให้รางวลัแก่พวกเขาท่ีไกลโพน้การจินตนาการ
ส าหรับความสัตยซ่ื์อของพวกเขา  ค  าอุปมาเร่ืองหญิงพรหมจารี 10 คนก็คลา้ยกบัค าอุปมาน้ีในค าสอนของ
มนั  (เปรียบเทียบ มธ. 25:1-13) 

การหนุนใจของพระเยซู  12:35 

ค าวา่ “ทรัพยส์มบติั” ปรากฏ ณ การเร่ิมตน้และตอนปลายของค าสอนก่อนหนา้น้ีและบ่งบอกถึงหวัขอ้ของ
มนั   (ขอ้ 21, 34)  ในท านองเดียวกนั ค าวา่ “พร้อม” ท าหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนัในส่วนน้ี (ขอ้ 35, 40)  พวกสาวก
จะตอ้งพร้อมส าหรับการรับใชแ้ละพร้อมท่ีจะขบัไล่ความมืดทั้งในอนาคตและในปัจจุบนั  

ค าอุปมาเร่ืองบรรดาบ่าวทีสั่ตย์ซ่ือ  12:36-38 

12:36         ในค าอุปมาน้ี นายกลบัมา จาก งานสมรส บางทีพระเยซูได้มีงานเล้ียงสมรสในสวรรค์ของ      
พระเยซูกบัเจา้สาวของพระองคซ่ึ์งก็คือคริสตจกัรท่ีถูกกล่าวถึง (เปรียบเทียบ วว. 4-5)  งาน
เล้ียงสมรสในสวรรค์จะน าหน้าการเสด็จมายงัโลกคร้ังท่ีสองของพระองค์  (วว. 19)      
พระเยซูไม่ไดอ้า้งอิงถึงงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ในขอ้ 36 เพราะวา่นัน่จะ ตามหลงั การ
เสด็จมาคร้ังท่ีสอง  พวกสาวกท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีก็อยู่ในโลกและพระเยซูก าลงัเสด็จมาจาก
สวรรค์    ดงันั้นค าอุปมาน้ีเป็นการประยุกต์ใช้โดยตรงมากท่ีสุดกบัพวกสาวกท่ีมีชีวิตอยู ่
ในโลกระหว่างความล าบากใหญ่  มนัสอนอีกว่าพวกสาวกท่ีเป็นคริสเตียนจะตอ้งพร้อม
ส าหรับการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ณ การรับข้ึนไป  พระองค์อาจไดเ้สด็จกลบัมา
ทนัทีท่ีเจ็ดปีหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองค ์ดงันั้นพวกสาวกท่ีไดย้ินพระองค์
กล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ีในคร้ังแรกก็ตอ้งพร้อมเช่นกนั    

“ความต่ืนตวัประเภทท่ีพระเยซูแนะน าก็ไม่ใช่เป็นท่ีเขา้ใจอยา่งดีท่ีสุดในฐานะชุด
ของกิจกรรมต่างเ แต่เป็นสภาพของความคิดและจิตใจ  พวกสาวกจะตอ้งเป็น
ผูค้นประเภทท่ีต่ืนตวัอยูเ่สมอ”[738] 

12:37-38    พระพรท่ีพระเยซูสัญญาก็คือว่า “นาย”  ผูน้ั้นจะ “คาดเอวไว”้ (รับใช้) พวกบ่าวของเขา “และ
ปรนนิบติัพวกเขา”  น่ีคิดไม่ถึงในโลกของพระเยซู (เปรียบเทียบ ยน. 13:3-8) อยา่งไรก็ตาม 
พระเยซูบงัคบัใช้ความแน่นอนของมนัดว้ยการยืนยนัท่ีหนักแน่นซ่ึงลูกาไม่ได้บนัทึกว่า
พระองคใ์ชต้ั้งแต่ 4:24  งานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ ในโลก ณ การเร่ิมตน้ของยุคพนัปีก็  
ถูกกล่าวถึงท่ีน่ีอยา่งชดัเจน (ขอ้ 37-38) 
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“ความส าเร็จในยุคสุดทา้ยและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแบ่งปันในการปกครองของ
พระเจา้ถูกพรรณนาอย่างซ ้ า เในแง่ของม้ืออาหารการเล้ียงฉลองในลูกา  การ
เช่ือมโยงน้ีตอ้งถูกพิจารณาเม่ือตีความฉากม้ืออาหารและการอา้งอิงต่าง เถึงม้ือ
อาหารในอนาคตในพระกิตติคุณซ่ึงมีท่ีอนัโดดเด่นอย่างพิเศษในการบนัทึกของ   
ลูกาเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเยซู” [739] 

พระเมสสิยาห์จะปรนนิบติัประชากรของพระองคต่์อไประหวา่งแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  
แต่พระองคจ์ะใหเ้กียรติผูส้ัตยซ่ื์อ (“บ่าวเหล่านั้น. . . ท่ีต่ืนตวั”) โดยเฉพาะ เวลา “สองยาม” 
ก็ตั้งแต่ 21 นาฬิกาจนถึงเท่ียงคืนและ “สามยาม” ก็ตั้งแต่เท่ียงคืนจนถึงตี 3  โดยการค านวณ
ของชาวยิว    ระยะเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของโลกในปัจจุบนัในฐานะเป็นท่ี (และเวลา) แห่ง
ความมืดท่ีซ่ึงสาวกมีแนวโนม้ท่ีจะหลบัแทนท่ีจะเป็นพยาน [740] 

ความส าคัญของการเฝ้าระวงั  12:39-40 

12:39         พระเยซูเลือกตวัอย่างประกอบอีกตวัอยา่งหน่ึงของความส าคญัของการเตรียมพร้อม  พระองค์
เปรียบเทียบการเสด็จกลบัมาของพระองค์กบัการมาของ “ขโมย” ในตวัอย่างประกอบน้ี  
ประเด็นก็คือว่าบรรดาผูท่ี้พระองค์จะเยี่ยมนั้นจะไม่ “คาดหวงั” ถึงการเสด็จกลบัมาของ
พระองค ์(ขอ้ 40)  ตวัอย่างประกอบน้ีให้ค  าเตือนในขณะท่ีตวัอยา่งประกอบก่อนหน้าน้ี   
จดัเตรียมการหนุนใจ  ตวัอยา่งประกอบก่อนหนา้นั้นน าเสนอความเป็นไปไดข้องการล่าชา้
ในขณะท่ีตวัอยา่งประกอบน้ีแสดงถึงการมาถึงทนัทีและไม่ไดค้าดหวงัไว ้[741] 

12:40         พระเยซูสรุปโดยการประยุกต์ใช้ตวัอย่างประกอบต่าง เ  โดยการใช้ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์  
พระองค์อาจไดบ้่งบอกว่าการเสด็จมาของบุตรมนุษยท่ี์ดาเนียลไดท้  านายไวก้็ถูกกล่าวถึง    
(ดนล. 7:13-14)  ค าพยากรณ์นั้นกล่าวถึงการเสด็จมาดว้ยพระสิริของพระองค์เพื่อจะ
ปกครอง  ในท่ีอ่ืนนั้นพระเยซูกล่าววา่พระองคไ์ม่รู้เวลาแห่งการเสด็จกลบัมาของพระองค ์
(มธ. 24:36)  อยา่งไรก็ตาม มนัจะไม่ไดถู้กคาดหวงัไวเ้พราะวา่วนัและเวลาท่ีแน่นอนก็ไม่
เป็นท่ีรู้จกัและการเสด็จกลบัมาของพระองคจ์ะท าให้หลายคนประหลาดใจ   (เปรียบเทียบ 
มธ. 24:36, 42, 44; 25:13; มก. 13:32-33, 35) 

ความส าคัญของความสัตย์ซ่ือ   12:41-48 

ความสัตย์ซ่ือเช่นกันก็ส าคัญส าหรับพวกสาวกในแง่ของการเสด็จกลับมาขององค์พระผู ้เป็นเจ้า
นอกเหนือจากความพร้อม   
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ค าถามของเปโตร  12:41 

เปโตรถามค าถามท่ีชดัเจน  ท่านตอ้งการท่ีจะรู้วา่พระเยซูก าลงัมุ่งเป้าการเตือนของพระองคท่ี์จะ “พร้อม” ไป
ยงัพวกสาวกเท่านั้นหรือไม่  หรือยงัพวกสาวกรวมกบัฝงูชนท่ีปรากฏตวัและฟัง (ขอ้ 1) 

ค าอุปมาเร่ืองบ่าวสองคน   12:42-48 (เปรียบเทยีบ  มธ. 24:45-51) 

12:42         พระเยซูตอบค าถามของเปโตรดว้ยหน่ึงในค าถามของพระองค์  ค  าตอบต่อค าถามของพระเยซู  
จะให้ค  าตอบแก่เปโตรต่อค าถามของท่านเอง  เป็นท่ีชัดเจนว่า “พ่อบ้านท่ีสัตยซ่ื์อและ
ฉลาด” พรรณนาถึงสาวก  ค าถามของพระเยซูสอนอีกว่าพระองค์จะให้สิทธิอ านาจแก่
พ่อบา้นท่ีสัตยซ่ื์อเหนือบ่าวคนอ่ืน เของพระองคใ์นอนาคต (คือ แผน่ดินสวรรค์)  เป็นท่ี
ชดัเจนว่า ค  าว่า “ให้การปันส่วนของพวกเขาแก่พวกเขา ณ เวลาท่ีเหมาะสม” หมายถึงว่า
พวกสาวกท่ีสัตยซ่ื์อหรือพวกพ่อบา้นท่ีจงรักภกัดีจะไดรั้บต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจเหนือ
พวกบ่าวดว้ยกนัโดยพระคริสตใ์นแผน่ดินยุคพนัปี (เปรียบเทียบ  22:30; มธ. 19:28)  มนั
ปกติในสมยัของพระเยซูส าหรับบ่าวบางคนท่ีจะมีสิทธิอ านาจเหนือบ่าวคนอ่ืน เภายใน
ครัวเรือน (เปรียบเทียบ มธ. 18:21-35)  พระเยซูกล่าวถึง พวกผู้น า ของพวกบ่าวของ
พระองค ์ 

12:43-44    พวกสาวกท่ีน าผูซ่ึ้งปรนนิบติัพวกบ่าวด้วยกันขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าของพวกเขาระหว่าง         
การขาดหายไปของพระองค์ก็สามารถเช่ือใจในการรับความรับผิดชอบท่ีใหญ่ข้ึนได ้ 
(“ดูแลทรัพยส่ิ์งของทั้งหมดของท่าน”) หลงัจาก “การเสด็จกลบัมาของพระองค์”  สาวก    
ท่ีสัตยซ่ื์อเหล่าน้ีจะกลายมาเป็นผูบ้ริหารจดัการใหญ่แผ่นดินสวรรค์ (เปรียบเทียบ ดนล. 
7:27)  สิทธิอ านาจในแผน่ดินสวรรคก์็ถูกกล่าวถึง   

12:45-46    อย่างไรก็ตาม สาวกเทียมเท็จผูไ้ม่นับถือค าเตือนของพระเยซูท่ีจะพร้อมส าหรับการเสด็จ   
กลบัมาของพระองคแ์ละผูไ้ม่สัตยซ่ื์อ ท าการละเมิด เอาตนเองเป็นศูนยก์ลางและหมกมุ่น
ในตนเองจะจบลง “กบับรรดาผูไ้ม่เช่ือ”[742] 

“หน่ึงในวนัท่ีอันตรายท่ีสุดในชีวิตของมนุษย์คือเม่ือเขาค้นพบค าว่า “พรุ่งน้ี”  
[743] 

การพิพากษา ณ การเร่ิมตน้แห่งแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ท่ีตามหลงัการเสด็จมาคร้ังท่ี 
สองทนัทีก็ถูกกล่าวถึง (มธ. 25:31-46)  เน่ืองจากวา่ “พวกสาวก” เหล่าน้ีพินาศอยา่งเป็น
นิตย์ พวกเขาต้องสัมพนัธ์กับพวกผูน้ าทางศาสนาแห่งสมยัของพวกเขาผูเ้ป็นผูไ้ม่เช่ือ       
จุดจบท่ีน่ากลวัของพวกเขานั้นเหมาะสมเน่ืองจากว่าพวกเขาได้มีสิทธิพิเศษและความ
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รับผิดชอบ  ท่ียิ่งใหญ่แต่ไดล้ม้เหลวในหนา้ท่ีของพวกเขา   (ไดเ้ป็นผูแ้สร้งท าและผูไ้ม่เช่ือ
ตั้งแต่เร่ิมตน้มาตลอด) 

12:47-48    พระเยซูอธิบายถึงมาตรฐานท่ีซ่ึงพระองค์จะใชพ้ิพากษาบ่าวท่ีไม่สัตยซ่ื์อเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ 
มธ. 10:15; 11:22, 24; รม. 1:20-2:16; ฮบ. 10:28-29)  ขอบเขตแห่งความรู้ของพวกเขาถึง
ความประสงคข์องนายของพวกเขาจะกระทบการลงโทษของพวกเขา (เปรียบเทียบ กดว. 
15:30; ฉธบ. 17:12; สดด. 19:13) 

“ภาษาช้ีแนะถึงระดบัของการลงโทษ” [744] 

สิทธิพิเศษเพิ่มความรับผิดชอบ  (เปรียบเทียบ 11:29-32; รม. 2:12-13; ยก. 3:1) ขอ้เท็จจริง
น้ีไม่ควรกีดกนัพวกสาวกจากการคน้พบน ้ าพระทยัของพระเจา้ แต่ควรกระตุน้ให้พวกเขา 
ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความสัตยซ่ื์อของพวกเขาขณะท่ีพวกเขาเพิ่มพูนในความรู้  บ่าวทั้งหมด 
ของพระเจ้ามีความรับผิดชอบท่ีจะรู้จกั “พระทยั” ของเจ้านายของพวกเขาอย่างเต็มท่ี   
อยา่งท่ีพวกเขาสามารถรู้ได ้เน่ืองจากวา่พวกเขาเป็นบ่าวของพระองค ์และท่ีจะ ท ามนั  

“ความห่วงใยในการตกัเตือนพวกผูน้ าของคริสตจกัรก็ปรากฏในการอภิปรายอ าลาของพระเยซู    
อีกดว้ยในคืนก่อนการส้ินพระชนมข์องพระองค ์  (22:24-38) และในการกล่าวอ าลาของเปาโลแก่
พวกผูป้กครองชาวเอเฟซสั (กจ. 20:18-35)  พระคมัภีร์ตอนเหล่าน้ีอา้งอิงถึงการละเมิดท่ีหลากหลาย
เก่ียวกบัต าแหน่งโดยพวกผูน้ าของคริสตจกัร” [745] 

5.     ความทุกข์ยากทีก่ าลงัมา  12:49-59  

ค าสอนของพระเยซูในโอกาสเดียวกนัก็ด าเนินต่อไป  ถดัไปพระองคอ์ธิบายว่าพวกสาวกของพระองค์อาจ
คาดหวงัถึงระหวา่งเวลาแห่งการข่มเหงท่ีรุนแรง  น่ีคือแหตุผลท่ีพระองคก์ าชบัพวกเขาท่ีจะสัตยซ่ื์อ  (ขอ้ 41-
48) 

“ในลูกา 12:49-14:24  พระเยซูก าลงัเรียกร้องใหผู้ฟั้งของพระองคท่ี์จะสังเกตถึงธรรมชาติของเวลาน้ี 
เวลาเม่ือพระเจา้ก าลงัสร้างความแตกแยกท่ามกลางผูค้น เวลาเม่ือผูค้นควรสามารถท่ีจะเห็นส่ิงท่ี
พระเจา้ก าลงัท าผา่นทางพระเยซู และเวลาเม่ืออิสราเอลควรท่ีจะตอบสนองก่อนท่ีจะมีความสามารถ
ระดบัชาติส าหรับการปฏิเสธผูส่้งสารของพระเจา้”[746] 

การแตกแยกเกีย่วกบัพระเยซู   12:49-53 (เปรียบเทยีบ มธ. 10:34-36) 

พระเยซูกล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ีแก่พวกสาวกของพระองคเ์ป็นหลกั  (เปรียบเทียบ ขอ้ 41-42) 
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12:49-50    ในแง่ของบริบทนั้น การอา้งอิงของพระเยซูถึง “ไฟ” ตอ้งเป็นสัญลกัษณ์ของ การพิพากษา เป็น
หลกัแทนท่ีจะเป็นการช าระให้บริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นความหมายโดยทัว่ไปอีกอย่างหน่ึงของมนั
ในพระคัมภีร์  อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่าไฟเป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
[747] พระเยซูเพิ่งไดก้ล่าวถึงการพิพากษาพวกสาวกท่ีไม่สัตยซ่ือ (คือ เสแสร้ง ไม่เช่ือ) (ขอ้  
45-48)  ตอนน้ีพระองค์อธิบายว่าหน่ึงในจุดประสงค์ของการเสด็จมาเป็นมนุษยข์อง
พระองคคื์อท่ีจะน าการพิพากษามายงัโลก (เปรียบเทียบ 3:16)  บางทีพระเยซูปรารถนาวา่
ดา้นน้ีแห่งพนัธกิจของพระองค์ไดเ้กิดข้ึนแลว้ เพราะวา่มนัจะส่งผลต่อการช าระประชากร
ของพระองคใ์หบ้ริสุทธ์ิและน าเขา้มาในแผน่ดินสวรรค ์  

อยา่งไรก็ตาม ก่อนพนัธกิจการพิพากษาของพระเยซูสามารถเร่ิมตน้ได ้พระเยซูเองจะตอ้ง
ไดรั้บการพิพากษาซ่ึงพระองค์พรรณนาว่าเป็น “บพัติศมา”  มนัคงไดท้่วมทน้พระองคแ์ต่
อย่างชัว่คราวเท่านั้น  พระองค์จะข้ึนมาจากมนัในฐานะเป็นบุคคลท่ีประสบกบับพัติศมา 
ในน ้ าข้ึนจากน ้ า  การคาดการณ์ถึงบพัติศมาของพระองค ์(คือ กางเขน) ไดท้  าให้พระองค์
เป็นทุกข ์เพราะวา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการแบกรับพระพิโรธของพระเจา้ท่ีมีส าหรับมนุษยชาติ       

“ส่ิงท่ีพระเยซูคาดการณ์ไวท่ี้น่ีไม่ใช่แค่ชะตาหรืออุบติัเหตุ แต่เป็นจุดหมายท่ี    
พระเจา้ไดก้ าหนดใหพ้ระองคท่ี์จะบรรลุ”[748] 

ยอห์นเขียนว่าพระเจา้ได้ส่งพระบุตรเขา้มาในโลกไม่ใช่เพื่อจะพิพากษาโลก (ยน. 3:17)   
พระองคห์มายถึงการเสด็จคร้ังแรกของพระองค ์ เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา ณ การเสด็จมา
คร้ังท่ีสองของพระองค ์ตอนนั้นพระองคจ์ะด าเนินการการพิพากษา   

12:51-53    เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูหมายถึงวา่พระองคไ์ม่ได ้เพียงแค่ เสด็จมาเพื่อจะน า (“ให้”) “สันติสุข
มายงัโลก” แต่ “การแตกแยก” อีกดว้ย    พนัธกิจในโลกของพระเยซูเร่ิมตน้การแตกแยก   
น้ีตั้งแต่เวลาท่ีพระเยซูปรากฎตวัท่ีจะเทศนาต่อสาธารณะ แมก้ระทัง่ครัวเรือนทั้งหลาย       
ซ่ึงเป็นหน่วยทางสังคมท่ีแน่นแฟ้นท่ีสุดก็เร่ิมต้นท่ีจะประสบกับการแตกแยก  ความ
แตกต่างมากมายเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีท าให้ผูค้นแตกแยกก็ถูกก่อให้เกิดโดยความ   
เช่ือถือส่วนตวัของพวกเขาเก่ียวกบัตวับุคคลและการงานของพระเยซู  สถานการณ์น้ีจะ
ด าเนินต่อไป   ไม่มีความสัมพนัธ์ในครอบครัวใดท่ีจะหลีกหนีความเป็นไปได้ของการ
แตกแยก   น้ี   (มีคา.  7:6) สถานการณ์น้ีก่อให้เกิดวิกฤตส าหรับอนาคต  อย่างตามล าดบั
เวลานั้น การแตกแยกในความล าบากใหญ่จะน าหนา้สันติสุขในยคุพนัปี     

“เน่ืองจากว่าการแยกออกจากครอบครัวเป็นหัวข้อท่ีถูกกล่าวซ ้ าอีกหัวข้อหน่ึงในค าสอนของ      
พระเยซูเก่ียวกบัการเป็นสาวก (ดู 9:57-62; 11:27-28; 14:26; 18:28-30) การผนวกของ 12:51-53 
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ช่วยท าให้ลูกา 12 เป็นการอภิปรายท่ีครอบคลุมในหัวขอ้หลกัต่าง เของค าสอนของพระเยซูต่อ 
พวกสาวกของพระองค”์[749] 

การแยกแยกเพือ่พระเยซู   12:54-59 

อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูจดจ่อค าสอนของพระองคไ์ปท่ีฝูงชน (เปรียบเทียบ ขอ้ 13)  พระองคก์ระตุน้ให้ผูค้น     
ท่ีจะหย ัง่รู้ความส าคญัของเวลาในปัจจุบนั ส่ิงน้ีส าคญัเม่ือพิจารณาถึงการพิพากษาท่ีก าลงัมาและการแยกแยะ
ในปัจจุบนัของความคิดเห็นเก่ียวกบัพระองคเ์อง  ลูกาไม่ไดบ้่งช้ีถึงการเช่ือมโยงตามล าดบัเวลาระหวา่งส่วน
น้ีและส่วนก่อนหน้าน้ีแม้ว่านั่นอาจมีการเช่ือมโยงหน่ึง  ท่านอาจได้สอดใส่ค าสอนน้ีท่ีน่ีเน่ืองจากการ
เช่ือมโยงทางเหตุผลของมนักบัส่ิงท่ีมาก่อน  ท่ีจริง พระเยซูเรียกร้องให้ผูค้นท่ีจะเขา้ร่วมในกลุ่มสาวกท่ี  
สัตยซ่ื์อของพระองคก่์อนท่ีจะสายเกินไป     

12:54-55    เมฆฝนเคล่ือนตวัเขา้มาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปทางทิศตะวนัตกและโดยปกติจะบ่งบอกถึง
ฝนตกปรอย เ  ลมใตม้กัพดัพาอากาศร้อนกว่าปกติจากทะเลทรายไปทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้ คู่มืออธิบายเล่มหน่ึงอธิบายลมน้ีไวว้า่: “เตาหลอมของอากาศในทะเลทราย (ซ่ึง
ปกติในปลายฤดูใบไมผ้ลิ) ท่ีสามารถเพิ่มอุณหภูมิไดถึ้งสามสิบองศาในหน่ึงชัว่โมง”[750] 

12:56         ผูค้นสามารถท านายสภาพอากาศในอนาคตไดจ้ากเคร่ืองหมายต่างเในปัจจุบนั แต่พวกเขาไม่
สามารถเห็นว่าเหตุการณ์ต่าง เท่ีเช่ือมโยงกบัพนัธกิจของพระเยซูบ่งช้ีถึงการมาถึงของ 
พระเมสสิยาห์  (เปรียบเทียบ มธ. 16:2-3)  เวลาในปัจจุบนัเป็นเวลาแห่งการเปล่ียนแปลง
และวกิฤต  โดยการเรียกพวกผูฟั้งของพระองคว์า่ “คนหนา้ซ่ือใจคด” พระเยซูก็ก าลงักล่าว
ว่าการไร้ความสามารถท่ีกล่าวยอมรับของพวกเขาท่ีจะตระหนักถึงการปรากฎของ        
พระเมสสิยาห์ก็ไม่จริงใจ  มันไม่ใช่ท่ีว่าพวกเขาไม่สามารถเห็นว่าพระองค์ทรงเป็น       
พระเมสสิยาห์ แต่ท่ีวา่พวกเขาไม่ตอ้งการท่ีจะเห็นมนัทั้ง เท่ีมีหลกัฐาน          

“พวกเขาเขา้ใจลมของโลก แต่ไม่ไดเ้ขา้ใจลมของพระเจา้ พวกเขาสามารถหยัง่รู้
ทอ้งฟ้าได ้แต่ไม่สามารถหยัง่รู้สวรรคไ์ด”้[751] 

12:57-59    พระเยซูกระตุ้นให้พวกผู ้ฟังของพระองค์ท่ีจะมาสู่การตัดสินใจก่อนท่ีจะสายเกินไป 
(เปรียบเทียบ มธ. 5:25-26)  พวกเขาตอ้ง “ตดัสินส่ิง” ท่ี “ถูกตอ้ง” และเช่ือในพระเยซู 
ก่อนท่ีพระเจา้พิพากษาพวกเขาและประณามพวกเขาส าหรับความไม่เช่ือของพวกเขา    
พระเยซูย  ้าเตือนพวกเขาถึงปัญญาของการยุติการโตเ้ถียงกบัซ่ึงกนัและกนั ก่อนท่ี พวกเขา
ไปยงัศาล และผูพ้ิพากษาท าการตดัสินใจเพื่อพวกเขา   (เปรียบเทียบ 1 คร. 6:1-11) ผลลพัธ์
ของการไม่ยุติเน่ืองจากศาลอาจเป็นการลงโทษและการคุมขงัในคุกของลูกหน้ีชาวโรมนั   
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ท่ีซ่ึงพวกเขาไม่สามารถหลีกหนีไปจากอย่างง่ายดาย  ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าพวกผู ้ 
ไม่เช่ือในฝงูชนตอ้งท าใหส่ิ้งต่าง เถูกตอ้งกบัปฏิปักษห์รือ “ผูต่้อตา้น” (พระเยซู) ของพวก
เขา  ก่อนท่ี “ผูพ้ิพากษา” (พระเจา้) ส่งพวกเขาไปยงั “คุก” (นรก)!    

ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเยซูน าเสนอบุคคลในตวัอยา่งประกอบวา่หลีกหนีจากคุกโดยการใชห้น้ี
ของเขานั้นก็ไม่ไดห้มายถึงว่าผูค้นสามารถหลีกหนีจากนรกไดโ้ดยการจ่ายส าหรับทุกส่ิง
ดว้ยพวกเขาเอง  การตีความเท็จน้ีอาจน าบุคคลหน่ึงท่ีจะจ่ายเงินแก่คริสตจกัรเพื่อท าให้
เพื่อนของเขาหรือของเธอและหรือญาติเออกจากนรก (สถานท่ีวิญญาณรับโทษทณัฑ์ก่อน
ข้ึนสวรรค์)  ในท่ีอ่ืน เนั้นพระเยซูสอนว่านรกเป็นสถานท่ีแห่งการทรมานนิรันดร์ท่ีซ่ึง
บุคคลหน่ึงไม่สามารถหลีกหนีไปได ้(ดนล. 12:2; มธ. 25:46; ยน. 5:29; กจ. 24:15)  บางที
ชายท่ีถูกจ าคุกในตวัอย่างประกอบของพระเยซูไม่ได้รับการลงโทษนิรันดร์เพราะว่ามนั 
เป็นคุกในโลกท่ีท่ีบุคคลหน่ึงสามารถจ่ายหน้ีของเขาเพื่อจะถูกปล่อยได ้  ความคล้ายกนั 
ต่าง เระหว่างการพิพากษาของพระเจ้าและการพิพากษาของมนุษย์ท่ีพระเยซูบรรยาย      
ไวใ้นตวัอยา่งประกอบของพระองคก์็ไม่ถูกตอ้งแม่นย  า    

6.     การเรียกสู่การกลบัใจใหม่  13:1-9 

ขอ้คิดเห็นอีกประการหน่ึงโดยบางคนในฝูงชนไดน้ าพระเยซูท่ีจะให้ค  าสอนเพิ่มเติมท่ีพระองคอ์ธิบายดว้ย 
ค าอุปมาอีกเร่ืองหน่ึง  แนวคิดท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมาก่อนคือการพิพากษา      

ความจ าเป็นส าหรับการกลบัใจใหม่  13:1-5 

13:1           ลูกาเช่ือมโยงเหตุการณ์น้ีอย่างตามล าดบัเวลากบัเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ี  เป็นท่ีชดัเจนว่าพวก        
ผูส่้งสารจากเยรูซาเล็มเพิ่งไดม้าถึงพร้อมกบัข่าวเก่ียวกบัการกระท าของปีลาต  น่ีเป็นพลงั  
ท่ีไม่ปกติของค ากริยากรีก อะพังเกลโล่  ท่ีแปลวา่ “รายงาน” หรือ “บอกกล่าว”  “ชาวกาลิ-
ลี” บางคนไดอ้ยู่ในเยรูซาเล็มก็ถวาย “เคร่ืองบูชา” ท่ีพระวิหาร  น่ีคงไดเ้กิดข้ึน ณ เทศกาล     
ปัสกาเน่ืองจากว่า ณ เวลานั้นของปีเท่านั้นท่ีผูไ้ม่ใช่ปุโรหิตถวายเคร่ืองบูชา [752] ปีลาต
ผูป้กครองชาวโรมนัแห่งแควน้ยูเดียอาจได้ฆ่าพวกเขาขา้งแท่นบูชาในบริเวณพระวิหาร  
อย่างไรก็ตาม ภาพพจน์ท่ีลูกาใช้เพื่อจะบรรยายถึงการกระท าของปีลาตก็อนุญาต           
การตีความท่ีค่อนข้างหละหลวมกว่า  ไม่มีการอ้างอิงตามพระคัมภีร์ถึงเหตุการณ์น้ี            
ท่ีมีอยูอ่ยา่งปัจจุบนั[753] 

13:2-3        พวกยวิหลายคนในสมยัของพระเยซูเช่ือวา่หายนะหรืออุบติัเหตุนั้นเป็นผลลพัธ์โดยตรงจากบาป
ส่วนตวับางอยา่ง (เปรียบเทียบ ยน. 9:1-3)  ดงันั้นพวกเขาสรุปวา่ชาวกาลิลีท่ีไดพ้ินาศไป
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ตอ้งไดเ้ป็น “คนบาป” หนา (หรือใหญ่กว่า)  พวกเขาตั้งมุมมองน้ีบนทฤษฎีท่ีผิดของการ 
แกแ้คน้ของพระเจา้  (เปรียบเทียบ โยบ 4:7; 8:20; 22:4-5) พระเยซูปฏิเสธทฤษฎีน้ีและ  
มองว่าการตายของชาวกาลิลีนั้นเป็นผลลพัธ์ของบาปโดยทัว่ไป   พระเยซูเน้นถึงความ
ผิดพลาดของมุมมองของพวกเขาโดยการใส่ค าวา่ “ไม่” (ค ากรีก อูคฮี) ไวก่้อนในประโยค
เพื่อการเนน้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 4)  จากนั้นพระองคท์  าการสรุป  ทุก ๆคน จ  าเป็นตอ้ง “กลบั
ใจใหม่” เพราะวา่ทุก เคนเป็นคนบาป บาปทั้งหมดน ามาซ่ึงการพิพากษา และ “ทุกคน” ท่ี
ไม่กลบัใจใหม่ “จะพินาศ” 

13:4-5        พระเยซูสนับสนุนประเด็นของพระองค์โดยการอา้งความหายนะเม่ือไม่นานน้ีท่ีชัดเจนอีก    
อยา่งหน่ึงและการปฏิเสธมุมมองโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการพิพากษาอีกคร้ังหน่ึง  สระสิโลอมั
ตั้ งอยู่ในเขตทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเยรูซาเล็ม   (เปรียบเทียบ ยน. 9:7, 
11).[754]     ค  ากรีก ออฟฟีเลทาย  (“ผูก้ระท าผิด” หรือ “ผิดมากข้ึน”) หมายถึง ลูกหน้ี  
พวกยวิใชค้  าน้ีเป็นค าพอ้งส าหรับคนบาป (เปรียบเทียบ  มธ. 6:12; 18:24) พระเยซูยืนยนัวา่
ผูค้นท่ีประสบกบัความหายนะก็ไม่จ าเป็น ท่ีจะเป็นคนบาป (“ผูก้ระท าผิด”) ท่ี แย่กว่า  ผูค้น
ท่ีไม่ไดท้  า  ส าคญักวา่นั้นคือ “ทุก” คน “จะ” เผชิญกบัการพิพากษาของพระเจา้ “นอกจาก” 
วา่พวกเขา “กลบัใจใหม่” 

ค าอุปมาเร่ืองต้นมะเดื่อทีไ่ร้ผล  13:6-9 

ค าอุปมาน้ีอธิบายถึงความจ าเป็นส าหรับการกลบัใจใหม่ แต่มนัดึงความสนใจไปท่ีพระคุณของพระเจา้ใน
การอนุญาตเวลาส าหรับการกลับใจใหม่อีกด้วย  ค  าอุปมาน้ีไม่ควรถูกท าให้สับสนกับเหตุการณ์ท่ีซ่ึง       
พระเยซูสาปตน้มะเด่ือ  (มธ.  21:19; มก. 11:13-14) หรือค าอุปมาท่ีสั้นกวา่ท่ีพระองคเ์ล่าเก่ียวกบัตน้มะเด่ือ 
(มธ. 24:32) 

13:6-7        ค าอุปมาน้ีโดยรวมก็คลา้ยกบัอิสยาห์ 5:1-7 อยา่งมาก แมว้า่ท่ีนัน่ตน้ไมท่ี้ถูกกล่าวถึงคือตน้องุ่น    
ตน้มะเด่ือเป็นสัญลกัษณ์อนัเป็นท่ีนิยมอีกอยา่งหน่ึงถึงอิสราเอล  (เปรียบเทียบ ฮชย. 9:10; 
ยรม. 8:13; 24:1-8; มีคา. 7:1)  โดยการอา้งอิงถึง “ตน้มะเด่ือ” และ “สวนองุ่น” ดว้ยกนันั้น 
พระเยซูไม่ได้ละความสงสัยไวเ้ลยว่าพระองค์ก าลังกล่าวถึงอิสราเอล  อย่างไรก็ตาม       
นกัตีความบางคนเช่ือวา่พระองคก์ าลงักล่าวถึงบุคคลต่าง เ [755] พระเจา้คาดหวงัท่ีจะพบ 
ผลของการกลับใจใหม่ ในอิสราเอล แต่ไม่พบเลยอยา่งแทจ้ริง  พระองคไ์ม่ไดพ้บผลในมนั
เป็นเวลานาน ดงันั้นพระองคว์างแผนท่ีจะพิพากษามนัเพราะวา่มนัไม่ไดบ้รรลุจุดประสงค์
ของมนั     
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“ตน้มะเด่ือมกัได้รับเวลาท่ีจะออกผลดีเน่ืองจากโครงสร้างรากของมนัซับซ้อน
และตอ้งใช้เวลาในการพฒันา สามปีคงพอส าหรับตน้ไมน้ั้นท่ีจะออกผลบา้ง”   
[756] 

13:8-9        พระเจา้ทรงมีพระคุณต่ออิสราเอลและให้เวลามากข้ึนแก่พวกเขาท่ีจะออกผล ความหมายโดยนยั
ดูเหมือนจะเป็นวา่อิสราเอลอยูใ่นระยะพระคุณน้ีระหวา่งพนัธกิจของพระเยซู  พนัธกิจของ
พระองคไ์ดก้ระตุน้ชนชาตินั้นและใส่องคป์ระกอบต่าง เเขา้ไปท่ีควรไดส่้งผลต่อผล  การ
ตอบสนองของอิสราเอลต่อพระองค์จะก าหนดชะตาระดบัประเทศของพวกเขา  ดงันั้น  
การกลบัใจใหม่นั้นส าคญัอยา่งทนัที เน่ืองจากวา่ระยะพระคุณค่อนขา้งสั้น  พระเจา้ก าลงัให้
โอกาสสุดทา้ยแก่อิสราเอลท่ีจะบรรลุจุดประสงคข์องพวกเขาโดยการยอมรับพระเมสสิยาห์
ในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา        

“ค าถามท่ีคน้หามากท่ีสุดซ่ึงเราสามารถถูกถามไดคื้อ ‘คุณถูกใชเ้ป็นอะไรในโลก
น้ี?’”[757] 

บางทีเปาโลมีค าอุปมาน้ีในความคิดเม่ือท่านเปรียบเทียบอิสราเอลกบัตน้มะกอกเทศและเปิดเผยชะตาของ
อิสราเอลต่อไป (รม. 11:17-24) 

7.     หมายส าคัญเกีย่วกบัความสามารถของพระเยซูทีจ่ะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง    

     13:10-17  

มีการเช่ือมโยงทางหวัขอ้มากมายท่ีผกูส่วนน้ีกบัส่ิงท่ีเพิ่งมาก่อน และท่ีแสดงถึงบทบาทของมนัในการพฒันา
ของขอ้โตแ้ยง้ของลูกา  พระเยซูเพิ่งไดเ้รียกให้ชนชาติน้ีสู่การกลบัใจใหม่  (ขอ้ 3, 5)  ตอนน้ีพระองคแ์สดง
ให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงเป็นไปไดด้ว้ยอ านาจของพระองค์  พระองค์ไดพ้รรณนาถึงอิสราเอลท่ีตอ้งมีผล 
(ขอ้ 6-8)  ตอนน้ีพระองคอ์ธิบายถึงอ านาจท่ีฟ้ืนฟูของพระองค ์ พระองคไ์ดเ้รียกให้ผูค้นท่ีจะเช่ือในพระองค ์
(12:54-59) ตอนน้ีพระองค์ให้หมายส าคญัแก่พวกเขาว่าพระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์  พระองคไ์ดเ้รียก  
ฝูงชนว่า “พวกหน้าซ่ือใจคด” เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธท่ีจะตอบสนองต่อหลักฐานท่ีชัดเจนท่ีอยู่ต่อ          
หน้าพวกเขา   (12:56) ตอนน้ีพระองค์เรียกพวกเขาว่า “พวกหน้าซ่ือใจคด” อีกเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธ        
ท่ีจะกระท าเพื่อบรรเทาการทนทุกขใ์นวนัสะบาโต  (ขอ้ 15) 

“ในขณะท่ีใน 4:31-8:40 ดูเหมือนจะมีความแตกต่างท่ีชัดเจนระหว่างฝูงชนซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบ        
ต่อพระเยซูและพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีผูซ่ึ้งไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ พระเยซูก็เร่ิมต้นท่ีจะให ้      
ค  าเตือนท่ีรุนแรงต่อฝูงชนในลูกา 11-13 และขณะท่ีพระเยซูเขา้ใกล้เยรูซาเล็ม ท่าทีของฝูงชน          
ก็แทบไม่แตกต่างจากท่าทีของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีผูป้ฏิเสธค าสอนของพระเยซู          
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ในเร่ืองความร ่ ารวย (16:14) คิดวา่การป่าวประกาศวา่พระเยซูเป็นกษตัริยก์็สมควรต่อการวา่กล่าว
และการบ่น  เม่ือพระเยซูสัมพนัธ์กบัพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป”[758] 

“ในสองชุดของหน่วยท่ีถูกจดัไวใ้นส่ิงเปรียบท่ีติดต่อกนั (13:10-35; 14:1-35) ลูกาก็ส ารวจเร่ืองชุด
ของการพลิกกลับและการกลับกันท่ีเหมือนขัดกันซ่ึงเช่ือมโยงกับการส าแดงถึงแผ่นดินของ       
พระเจา้...”[759] 

13:10-11    วลีกรีก คาย อิดู (“และดูเถิด” ในฉบบัแปล NASB และไม่ไดแ้ปลในฉบบัแปล NIV) บ่งบอกวา่
พระเยซูอาจไดต้ระหนกัทนัทีถึงผูห้ญิงขณะท่ีพระองคก์ล่าว[760] อยา่งเช่นเคย ลูกาบนัทึก
ขอบเขตและช่วงเวลาของความทุกข์เพื่อจะท่ีจะท าให้ความยิ่งใหญ่ของการรักษาของ
พระองคน์ั้นเด่นชดั  เป็นท่ีชดัเจนวา่ผมีีส่วนในการทนทุกขข์องผูห้ญิงคนนั้น  น่ีหมายถึงวา่
การรักษาของพระเยซูเก่ียวขอ้งกบัการพิชิตอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติเช่นเดียวกบัธรรมชาติ    

“มีข้อผิดพลาดสองข้อท่ีเท่ากนัและตรงกันขา้มท่ีมนุษยชาติของเราอดหัวเราะ
ไม่ได้เก่ียวกับพวกผี  ขอ้ท่ีหน่ึงคือท่ีจะไม่เช่ือในความมีอยู่ของพวกมนั  อีกข้อ
หน่ึงคือท่ีจะเช่ือและท่ีจะรู้สึกถึงความสนใจท่ีมากเกินไปและล่อแหลมในพวกมนั        
พวกมนัเองก็พึงพอใจอยา่งเท่าเทียมโดยขอ้ผิดพลาดทั้งสองขอ้และโห่ร้องอวยชยั
นกัวตัถุนิยมหรือนกัวทิยาคมดว้ยความยนิดีอยา่งเดียวกนั” [761] 

สภาพทางกายภาพของหญิงนั้นก็คลา้ยกบัสภาพฝ่ายวิญญาณของอิสราเอล (เปรียบเทียบ  
4:18-19)  เธออาจไดมี้ สพอนดูลิทิส แอนคูโลพอยเอทิคา คือ การหลอมรวมของกระดูก
กระดูกสันหลงั (กระดูกสันหลงั) หรือ สโคลิโอซิส ฮูสเทอริคา คือ อมัพาตท่ีเกิดจากโรค
ประสาท หรือสภาพอ่ืน เบางอยา่ง [762] 

13:12-13    บางทีพระเยซู “เรียก” ผูห้ญิงนั้น “มา” ยงัพระองค์เอง แทนท่ีจะไปหาเธอ เพื่อว่าทุก เคนท่ี
ปรากฎตวัจะเห็นส่ิงท่ีพระองค์จะท า  อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูรักษาผูห้ญิงด้วยถ้อยค า  การ
สัมผสัของพระองค์ส่ือสารถึงความเมตตาสงสารและเช่ือมโยงสาเหตุกบัผลลพัธ์โดยการ
เห็น  การหายโรคของเธอก็ทนัทีและเธอเร่ิมตน้ “ยกยอ่งพระเจา้” ซ่ึงเป็นแหล่งแห่งพระพร
ของเธอ (เปรียบเทียบ 2:20; 5:25-26; 7:16; 17:15; 18:43; 23:47; กจ. 3:8-9)  ดงันั้นเธอ
ตระหนกัวา่พระเยซูทรงเป็นเคร่ืองมือแห่งพระพร ของพระเจ้า   

13:14         อยา่งเช่นก่อนหน้านั้น การงานของพระเยซูพิสูจน์ถึงอีกโอกาสหน่ึงท่ีแยง้กนัและถูกเตรียมไว้
ส าหรับพระองคท่ี์จะสอน  นายธรรมศาลาแสดงถึงความสนใจต่อการถือรักษาวนัสะบาโต
มากกวา่การทนทุกขข์องมนุษย ์ (เปรียบเทียบ ความขดัแยง้เก่ียวกบัวนัสะบาโตก่อนหน้า
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นั้นในกาลิลี [มธ. 12:9-13] และในเยรูซาเล็ม [ยน. 5:16])  แทนท่ีจะสรรเสริญพระเจา้กบั
หญิงนั้น เขาก็วิจารณ์เธอและพระเยซูโดยทางออ้ม  บางทีเขารู้สึกปลอดภยัในการกล่าวต่อ
ผูค้นมากกวา่ต่อพระเยซู  ค  าแนะน าของเขาท่ีมีต่อฝงูชนท่ีมาชุมนุมเท่ากบัการป้องกนัไม่ให้
พวกเขาเขา้มาในแผน่ดินของพระเจา้ (11:52).[763] 

13:15-16    พระเยซูเรียกพวกยิวท่ีไม่เช่ือว่า “พวกหน้าซ่ือใจคด” คนหน้าซ่ือใจคดคือใครคนหน่ึงท่ีไม่ว่า
แสร้งท่ีจะเป็นส่ิงท่ีเขาไม่ได้เป็น (อย่างเช่นท่ีน่ี) หรือปิดบังส่ิงท่ีเขาเป็นอย่างแท้จริง 
(เปรียบเทียบ 12:1-2)  ผูไ้ม่เช่ือเหล่าน้ีเป็นพวกหนา้ซ่ือใจคดเพราะวา่พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจ
จุดประสงค์ของพระเจา้หรือความหมายของพระคมัภีร์ แมว้่าพวกเขากล่าวยอมรับและ
ดงันั้นความเล่ือมใสของพวกเขาก็เป็นการแสร้ง[764] ดงันั้นพระเยซูโตแ้ยง้จากส่ิงท่ีเล็ก
กว่าไปสู่ส่ิงท่ีใหญ่กว่าอีกคร้ังหน่ึง  บุคคลหน่ึงก็ส าคญักว่าสัตวอ์ย่างมาก  (เปรียบเทียบ 
14:5) 

พวกยวิถือวา่ผูห้ญิงส าคญันอ้ยกวา่ผูช้าย  พระเยซูถือวา่เธอเป็น “บุตรสาวของอบัราฮมั” ซ่ึง
เป็นช่ือเรียกท่ีไดรั้บการยกยอ่งอย่างมากซ่ึงบรรยายถึงพงศพ์นัธ์ท่ีเป็นหญิงของบรรพบุรุษ 
ท่ีไดรั้บการนบัถือ  บางทีพวกยิวไดป้ฏิเสธหญิงนั้นเก่ียวกบัช่ือเรียกน้ีซ่ึงสรุปวา่ความทุกข์
ของเธอก็เน่ืองจากบาปท่ีเธอไดท้  า (เปรียบเทียบ ขอ้ 2-5)  เป็นไปไดว้า่ “บุตรสาวของ     
อบัราฮมั” หมายถึงว่าเธอเป็นบุตรสาวฝ่ายวิญญาณของอบัราฮมั ว่าเธอมีความเช่ือท่ีช่วย  
ใหร้อดอยา่งท่ีอบัราฮมัมี  [765] พระเยซูท าให้หญิงนั้นเป็นไทจากนาย (“ซาตาน”) ท่ีแปลก
ของเธอผูไ้ด้ “ผูกมดั” เธอ “ไวถึ้ง 18 ปี”  ความเมตตาสงสารของพระเยซูปฏิเสธท่ีจะ
อนุญาตให้เธอท่ีจะทนทุกข์อีกหน่ึงวนั  เน่ืองจากว่าวนัสะบาโตเป็นวนัแห่งการนมสัการ
และการยนิดี มนัก็เหมาะสมท่ีวา่พระเยซูรักษาเธอในวนันั้น         

“ถา้พระเยซูไดเ้ล่ือนการรักษาหญิงคนน้ีไปจนกระทัง่วนัรุ่งข้ึน ก็ไม่มีใครอาจได้
วิจารณ์พระองค์ได้  แต่พระเยซูยืนกรานว่าการทนทุกข์ต้องไม่ถูกอนุญาตให้
ด าเนินต่อไปจนกระทัง่วนัรุ่งข้ึนถ้ามนัสามารถได้รับการช่วยเหลือในวนัน้ีได้”   
[766] 

“ในฐานะเป็นผลลพัธ์แห่งค าสั่งของพระเยซู ไขน้ั้น ‘ปลดปล่อยเธอ’ ในขณะท่ี
ค ากริยา แอพฟีเอเคน   (‘ปลดปล่อย’) ถูกแบ่งปันกบัการบนัทึกท่ีคลา้ยกนั ในลูกา
นั้นมนัก็ถูกใส่ไวใ้นบริบทท่ีท่ีมนัมีพลงัเต็มท่ีของการปลดปล่อยจากการคุมขงัท่ี
กดข่ีและบรรยายถึง ‘การปลดปล่อย’ (แอพฟีซิน) ส าหรับเชลย’ ซ่ึงพระเยซู
กล่าวถึงใน 4:18”[767] 
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13:17         การกระท าของพระเยซูก่อใหเ้กิดการกระท าสองอยา่ง  พวกผูต่้อตา้นของพระองครู้์สึก “อบัอาย”   
เพราะว่าอยา่งชดัเจนแลว้พระเยซูมีอ านาจและความเมตตาสงสารของพระเจา้ แต่พวกเขา
ไดว้ิจารณ์พระองค์มาตลอด (เปรียบเทียบ อสย. 45:16)  “ฝูงชนทั้งหมดช่ืนชมยินดี” 
เพราะว่าพวกเขาช่ืนชมพระเยซูท่ีใช้อ  านาจของพระองค์ส าหรับสวสัดิภาพของผูค้นโดย  
ไม่ค  านึงถึงการต่อตา้นของพวกผูน้ าท่ีหนา้ซ่ือใจคดของพวกเขา  (เปรียบเทียบ อพย. 34:10) 

การอศัจรรยน้ี์เป็นตวัอย่างท่ีชัดแจง้ถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูและความสัตยจ์ริงแห่งการประเมินของ
พระองคถึ์งสภาพฝ่ายวญิญาณของอิสราเอลและพวกผูน้ าของพวกเขา    

ส่ิงน้ีสรุปส่วนของลูกาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีบนัทึกค าสั่งสอนของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองค์ในแง่
ของการถูกปฏิเสธของพระองค์  (12:1-13:17) การเคล่ือนท่ีโดยทัว่ไปของค าสอนของพระเยซูมาจาก
บทเรียนต่างเ เก่ียวกบัการเป็นสาวกส่วนตวั และความรับผดิชอบของพวกสาวกไปสู่บทเรียนต่างเ  เก่ียวกบั
แผน่ดินสวรรคท่ี์ก าลงัมา   

จ.     ค าส่ังสอนเกีย่วกบัแผ่นดินของพระเจ้า  13:18-14:35   

ส่วนท่ีใหญ่กว่าของพระกิตติคุณน้ีท่ีบนัทึกพนัธกิจของพระเยซูบนเส้นทางไปยงัเยรูซาเล็ม และกางเขน       
ก็ด าเนินต่อไปกับค าสอนมากข้ึนเก่ียวกับแผ่นดินของพระเจ้า  ค  าอุปมาทั้งหลายเก่ียวกับแผ่นดินของ       
พระเจา้ท่ีเร่ิมตน้ส่วนน้ี (ขอ้ 18-21) ก็แนะน าส่วนน้ี  ความแตกต่างในค าสอนของพระเยซูในส่วนปัจจุบนัน้ี
เป็นเร่ืองราวของการเน้นแทนท่ีจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน ความละเอียดอ่อนของความแตกต่างน้ีก็
เป็นท่ีสังเกตได้จนนักอรรถาธิบายแตกต่างเก่ียวกับจุดท่ีพวกเขาเช่ือว่าส่วนต่าง เแบ่งออก  การอบรม       
การเป็นสาวกของพระเยซูก็ด าเนินต่อไปในส่วนน้ีอีกดว้ย         

1.     ค าอุปมาเร่ืองแผ่นดินของพระเจ้า  13:18-21   

การเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมาก่อน ท่ีค าวา่ “ดงันั้น” ของลูกาบ่งบอกบางทีเป็นการตอบสนองของฝูงชน (ขอ้ 17)  
เน่ืองจากว่าฝูงชนได้ตอบสนองต่อพระเยซูในเชิงบวก พระองค์ก็สอนพวกเขาเก่ียวกับแผ่นดินของ          
พระเมสสิยาห์ท่ีก าลงัมา  ขอ้คิดเห็นก่อนหน้าของพระองค์เก่ียวกบัการพิพากษาท่ีก าลงัมาท าให้ค  าสอนน้ี
เหมาะสม   

ค าอุปมาเหล่าน้ีปรากฏในมทัธิวและมาระโกในบริบทท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นลูกาอาจได้รายงานค าสอน    
อยา่งเดียวกนัของพระเยซูท่ีตั้งอยูบ่นโอกาสท่ีแตกต่างกนัหรือท่านอาจไดย้า้ยค าสอนของพระเยซูในโอกาส
ท่ีมทัธิวและมาระโกรายงานไปยงัท่ีน่ีในพระกิตติคุณของท่าน  ทางเลือกแต่ก่อนดูเหมือนเหมาะสมกวา่      

ค าอุปมาเร่ืองเมลด็มัสตาร์ด  13:18-19 (เปรียบเทยีบ มธ. 13:31-32; มก. 4:30-32) 



“แผน่ดินของพระเจา้” มกัเป็นแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ท่ีพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายไว ้ มนัจะเป็นแผน่ดิน
ในโลกท่ีซ่ึงพระเมสสิยาห์จะปกครองเหนือเป็นเวลา 1,000 ปี   (วว. 20:4-6)  มนัคลา้ยกบั “เมล็ดมสัตาร์ด” 
ในแง่ท่ีว่ามนัมีการเร่ิมตน้เล็กนอ้ยระหวา่งการประกาศของพระเยซู แต่มนัจะเติบโตไปเป็นส่ิงท่ีใหญ่อย่าง
มาก  ในท่ีสุดมนัจะลอ้มรอบทั้งโลกและมนุษยชาติทั้งหมดไว ้ (สดด 2; ดนล. 2:44; และขอ้อ่ืน เ) ลูกาไม่ได้
อา้งอิงถึงการเร่ิมตน้เล็กนอ้ยของมนั แค่รูปแบบสุดทา้ยท่ีใหญ่ของมนัเท่านั้น    

“พวกยวิมีสุภาษิตวา่  ‘เล็กเหมือนเมล็ดมสัตาร์ด’”[768] 

การอา้งอิงถึง “นก” ท่ีท ารัง “อาศยัอยูต่ามก่ิงกา้นของตน้นั้น” อาจเป็นแค่รายละเอียดท่ีไม่ส าคญั อย่างไรก็
ตาม บางทีมนัเป็นการพาดพิงถึง “ต้นไม้” ในความฝันของเนบูคดัเนสซาร์ท่ีซ่ึงเป็นท่ีชัดเจนว่านกเป็น
ตวัแทนของประเทศท่ีเป็นต่างชาติทั้งหลายท่ีได้รับประโยชน์จากตน้ไมน้ั้น (อาณาจกัร  ดนล. 4:7-23)      
พระคมัภีร์เดิมหลายตอนใช้ตน้ไมท่ี้มีนกท่ีรวมกลุ่มกนัยงัก่ิงกา้นของมนัเพื่อจะอธิบายถึงอาณาจกัรท่ีผูค้น
รับรู้วา่ยิง่ใหญ่  (วนฉ. 9:15; สดด. 104:12-13; อสค. 17:22-24; 31:3-14) 

ประเด็นของค าอุปมาน้ีคือรูปแบบท่ีใหญ่สุดทา้ยของแผน่ดินของพระเจา้   ในบริบทน้ี บางทีลูกาตอ้งการให้
ผูอ่้านของท่านท่ีจะเช่ือมโยงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซู ซ่ึงส าแดงออกในการรักษาหญิงนั้น (ขอ้ 10-17) 
กบัอ านาจท่ีส่งผลต่อการเติบโตท่ีไม่ธรรมดาของตน้ไมน้ั้นไปสู่แผ่นดินของพระเจา้ทัว่โลก  แผ่นดินของ
พระเจา้จะมาด้วยการกระท าท่ีดูเหมือนไม่ส าคญัเช่นการรักษาผูห้ญิงท่ีเจ็บป่วยผูด้  าเนินชีวิตในส่วนเกิน   
ของสังคม [769] 

ค าอุปมาเร่ืองเช้ือขนมทีถู่กซ่อนไว้ในอาหาร   13:20-21 (เปรียบเทยีบ มธ. 13:33) 

บทน าท่ีคล้ายกันของค าอุปมาน้ีของพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 18) บ่งบอกถึงประเด็นท่ีคล้ายกนั แต่
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระองคใ์หค้  าอุปมาท่ีแตกต่างกนัก็บ่งช้ีถึงการเนน้ท่ีแตกต่างเล็กนอ้ย  เป็นท่ีชดัเจนวา่แนวคิด
การเติบโตแบบแทรกซึมก็ปรากฎในค าอุปมาทั้งสองเร่ือง แต่ค าอุปมาเร่ืองท่ีสองเนน้ถึงธรรมชาติท่ีซ่อนไว้
ของอ านาจ (ศกัยภาพ) ท่ีเปล่ียนแปลงมากกวา่ค าอุปมาแรกเนน้  แนวคิดของการเติบโตท่ีลึกลบัก็ยกยอดไป
อีกดว้ย แผน่ดินของพระเจา้จะกระจายทัว่มนุษยชาติท่ีมองไม่เห็นแต่มีพลงั   

“บางทีมนัมีคุณค่าในการสังเกตอีกดว้ยวา่เช้ือขนมท าการจากภายใน  มนัไม่สามารถเปล่ียนแป้งผสม
ไดข้ณะท่ีมนัอยู่ขา้งนอก  แต่มนัส าคญัอีกดว้ยท่ีวา่พลงัท่ีจะเปล่ียนมาจากภายนอก คือแป้งผสมไม่
เปล่ียนตวัมนัเอง”[770] 

“เป็นงานของคริสตศ์าสนาท่ีจะสร้างคนใหม่ไม่ใช่ส่ิงใหม่  และเม่ือคนใหม่ถูกสร้าง แน่นอนวา่โลก
ใหม่จะติดตาม  น่ีคือเหตุน้ีคริสตจกัรเป็นสถาบนัท่ีส าคัญท่ีสุดในโลกเพราะว่าคริสตจกัรเป็น
โรงงานท่ีท่ี มนุษย์ ถูกผลิต”[771] 
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นกัตีความบางคนเช่ือว่า “รูปแบบลึกลบัของแผ่นดินของพระเจา้” (คือ โลกคริสต์ศาสนา ตามตวัอกัษรคือ
แผ่นดินของพระคริต์) ถูกกล่าวถึงในค าอุปมาเหล่าน้ีไม่ใช่แผ่นดินของพระเมสสิยาห์ท่ีจะมาถึง  ส่ิงน้ีดู
เหมือนถูกตอ้งเหมาะสมเน่ืองจากว่าค าอุปมาสองเร่ืองปรากฏในฐานะส่วนหน่ึงของค าสอนของพระเยซู
เก่ียวกบั “ความลึกลบั” แห่งแผน่ดินของพระเจา้ในมทัธิว 13 อีกดว้ย  นกัตีความเหล่าน้ีเห็นการเติบโตของ
แผน่ดินของพระเจา้ในการพฒันาของคริสตจกัรท่ี กล่าวยอมรับ ตลอดประวติัศาสตร์ ก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ี
สอง และเช้ือขนมเป็น ความช่ัวร้าย กระจายอยา่งเพิ่มพนูตลอดประวติัศาสตร์ระหวา่งเวลานั้น  (เปรียบเทียบ 
1 ทธ. 4; 2 ทธ. 4).[772] ขา้พเจา้ชอบการตีความน้ี   

2.     ทางเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า  13:22-30   

อีกค าถามหน่ึงน าไปสู่ค าสอนน้ี การเช่ือมโยงทางหัวขอ้กับถ้อยค าของพระเยซูท่ีบ่งบอกถึงการเร่ิมต้น
เล็กนอ้ยของแผน่ดินของพระเจา้  (ขอ้ 19, 21) ควรชดัเจน  อยา่งเช่นในท่ีอ่ืน เ ลูกาบนัทึกพระเยซูท่ีสอน
บทเรียนต่าง เและใชต้วัอย่างประกอบและการแสดงออกซ่ึงผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืน เบนัทึกพระองค์ท่ี
ใชใ้นบริบทอ่ืน เ  การกล่าวซ ้ าของพระเยซูก็เป็นท่ีเขา้ใจไดเ้ม่ือพิจารณาถึงพนัธกิจท่ีเดินทางไปในท่ีต่าง เ
ของพระองคแ์ละทกัษะท่ียิง่ใหญ่ของพระองคใ์นฐานะอาจารย ์  

13:22         ลูกาใช้ขอ้ความสรุปทางภูมิศาสตร์ท่ีคลา้ยกนัในกิจการของอคัรทูตเช่นกนัเพื่อจะบ่งช้ีถึงการ
แบ่งแยกต่าง เในการบนัทึกของท่าน   (เช่น 12:25; 14:27-28; 16:4; และขอ้อ่ืน เ) การ
แบ่งแยกเหล่านั้นให้ความรู้สึกถึงการเคล่ือนท่ีและความคืบหน้าในเน้ือหาท่ีเป็นการสอน
โดยเน้ือแท ้ การเคล่ือนท่ีโดยทัว่ไปของพระเยซูก็ไปยงั “เยรูซาเล็ม” และกางเขนแมว้่า
พระองคดู์เหมือนจะไดด้ าเนินการต่อไปโดยปราศจากการเร่งรีบและพร้อมกบัการหยุดพกั
มากมายส าหรับการสอน  เป้าหมายคือลักษณะท่ีส าคญัไม่ใช่วิธีท่ีพระเยซูจะไปถึงมนั  
พระองคใ์หค้  าสอนดงัต่อไปน้ีบนเส้นทาง       

13:23         ลูกาไม่ไดร้ะบุถึงผูถ้ามผูอ้าจได้เป็นสาวกหรือสมาชิกของฝูงชนท่ีพบทัว่ไป  เป็นท่ีชัดเจนว่า       
ผูถ้ามนั้นตอ้งการท่ีจะรู้ว่าเขาหรือเธอถูกตอ้งในการสรุปหรือไม่จากค าสอนแต่ก่อนของ
พระเยซู  (เช่น มก. 10:23-26) วา่ผูค้น “เล็กนอ้ย” เท่านั้นจะประสบกบัความรอด  ส าหรับ
พวกยิวและบางทีส าหรับผูถ้ามนั้น ความรอดหมายถึงการเขา้ไปในแผ่นดินของพระเจา้
เช่นเดียวกบัการเขา้ไปในสวรรค ์ อตัลกัษณ์ของผูค้นผูซ่ึ้งพระเยซูตอบสนองต่อก็ไม่เจาะจง
และไม่ส าคญั     

13:24         พระเยซูไม่ไดต้อบค าถามนั้นโดยตรง  แทนท่ีจะให้ค  าตอบท่ีไม่เป็นส่วนตวั พระองคก์็อธิบายถึง
วิธีท่ีบุคคลหน่ึงสามารถเขา้ไปในแผ่นดินของพระเจา้ได ้ “ประตูท่ีคบัแคบ” พรรณนาถึง   
ทางเขา้อนัไม่เป็นท่ีนิยมและล าบาก (เปรียบเทียบ มธ. 7:13)  พระเยซูหมายถึงประตูวา่เป็น 
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ทาง ท่ีพระองคส์อน ในความตรงขา้มกบัทางอนัเป็นท่ีนิยมมากกวา่ซ่ึงพวกผูน้ าทางศาสนา
สอน  การเพียรพยายาม อา้งอิงถึงการเช่ือพระเยซูโดยไม่ค  านึงถึงความล าบากภายในของ
การเช่ือและการต่อตา้นของคนอ่ืน เ (เปรียบเทียบ ยน. 10:9)  คน “จ านวนมาก” จะ 
“แสวงหาท่ีจะเขา้ไปใน” แผน่ดินของพระเจา้ผา่นทางอ่ืน เท่ีไม่ใช่ประตูคบัแคบแต่จะไม่
สามารถเขา้ไปได ้ นักเขียนคนหน่ึงโตแ้ยง้ว่าการเพียรพยายามท่ีถูกกล่าวถึงเก่ียวขอ้งกบั
การจ านนต่อความเป็นเจา้นายของพระคริสต ์ [773] แต่การจ านนต่อความเป็นเจา้นายของ
พระคริสต์ก็ไม่ใช่เง่ือนไขส าหรับการเขา้ไปในแผ่นดินของพระเจา้ ความเช่ือในพระเยซู
เท่านั้นเป็น     

13:25         การเปิดเผยท่ีว่าในไม่ช้าพระเจา้จะปิดประตูท่ีคบัแคบแห่งโอกาสท่ีจะเขา้ไปในสวรรค์และ
แผน่ดินของพระเจา้ควรไดก้ระตุน้ให้ผูฟั้งของพระเยซูท่ีจะไม่ล่าชา้ในการเช่ือในพระองค ์ 
ในแง่หน่ึง ใครก็ตามสามารถเช่ือได้ตราบเท่าท่ีเขาหรือเธอมีชีวิตอยู่  ในอีกแง่หน่ึง มนั
ยุง่ยากมากข้ึนท่ีจะเช่ือเม่ือบุคคลหน่ึงผดัวนัประกนัพรุ่งและเม่ือบุคคลหน่ึง        แก่ตวัข้ึน  
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงตวัอย่างประกอบของพระเยซูเก่ียวกบังานเล้ียงท่ีตามมา      
มนัเป็นไปได้มากข้ึนท่ีว่าพระองค์ก าลังคิดถึงการเร่ิมต้นของแผ่นดินของพระเจา้  เม่ือ
แผ่นดินของพระเจา้เร่ิมตน้ มนัจะเป็นไปไม่ไดส้ าหรับผูไ้ม่เช่ือท่ีจะเปล่ียนใจและได้รับ
ความรอด  ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงการจวนเจียนของแผ่นดินของพระเจา้ เม่ือพระเยซูกล่าว 
ค าเตือนน้ี ผูฟั้งของพระองคจ์  าเป็นตอ้งเช่ือโดยปราศจากการล่าชา้   

13:26-27    เม่ือแผ่นดินของพระเจา้เร่ิมตน้ ไม่มีค  าอุทธรณ์ใด เ โดยอาศยัเพียงมิตรภาพหรือความคุน้เคย  
กบัพระเยซูเท่านั้นท่ีจะเป็นประโยชน์  พระเยซูไดห้ยิบยื่นมิตรภาพแก่ผูฟั้งของพระองค ์
และไดส้อนพวกเขาถึงทางแห่งความรอด แต่พวกเขาไดป้ฏิเสธการน าเสนอของพระองค ์   
ในมทัธิว พระเยซูระบุอยา่งชดัเจนถึงบุคคลท่ีจะปิดประตูวา่เป็นพระองคเ์อง (เปรียบเทียบ 
มธ. 7:22-23)  ยิ่งกวา่นั้นพระองคจ์ะเป็นบุคคลท่ีจะละทิ้งและป่าวประกาศการปฏิเสธ
ในทางศาลแก่ผูไ้ม่เช่ือส าหรับการขาดความชอบธรรมของพวกเขา  (เปรียบเทียบ สดด. 
6:8) 

13:28-29    วลี “การร้องไห้ขบเข้ียวเค้ียวฟัน”  ในท่ีอ่ืน เอธิบายถึงการลงโทษนิรันดร์ในนรก (มธ. 8:12; 
13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30).[774] ไม่มีเหตุผลท่ีจะสรุปวา่มนัหมายถึงส่ิงอ่ืนท่ีน่ี  “การ
ร้องไห้” แสดงถึงความเสียใจ   (เปรียบเทียบ 6:25; กจ. 20:37; ยก. 4:9; 5:1) และ “การขบ
เข้ียว” หรือ การเค้ียว “ฟัน” พรรณนาถึงความโกรธและความเกลียด (เปรียบเทียบ 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; 
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กจ. 7:54).[775] ความรู้สึกเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนในผูค้นท่ีอยู่นอกแผ่นดินของพระเจา้ขณะ       
ท่ีพวกเขามองคนอ่ืน เท่ีอยูภ่ายในมนั  

การพิพากษา ณ การเร่ิมตน้ของแผ่นดินของพระเจา้ถูกกล่าวถึง  เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเจา้   
จะท าให้ธรรมิกชนในพระคมัภีร์เดิมท่ีตายไปนั้นเป็นข้ึนสู่ชีวิตในตอนนั้นเพื่อจะเขา้ไปใน
แผน่ดินของพระเจา้  (อสย. 26:19; ดนล. 12:2) 

พระคมัภีร์เดิมเปิดเผยว่าพวกต่างชาติจะเขา้ร่วมในงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์อีกด้วย      
ซ่ีงจะเร่ิมตน้การปกครองในโลกของพระเมสสิยาห์  (เปรียบเทียบ อสย. 25:6-7; 60; 62:2-9; 
65:13-14; อสค. 34:12-14; 39:17-20)  ผูค้นท่ีมาจากส่ีทิศจะเป็นพวกต่างชาติมากกว่า
พวกยิวผูอ้าศยัอยูใ่นปาเลสไตน์เป็นหลกั   พระเยซูกล่าวว่าคนยิวมากมายจะไม่เขา้ไปใน
แผ่นดินของพระเจา้ (เปรียบเทียบ มธ. 8:10-12)  อย่างไม่สงสัยแลว้ผูฟั้งหลายคนของ    
พระเยซูไดเ้ช่ือในสายเลือดยิวและมรดกของพวกเขาท่ีจะท าให้พวกเขาเขา้ไปในแผ่นดิน
ของพระเจา้ ดงันั้นถอ้ยค าของพระเยซูคงไดท้  าใหพ้วกเขาตกใจ   

13:30         ผูค้นท่ีเป็นคน “สุดทา้ย” ในบริบทน้ีบางทีอา้งอิงถึงพวกต่างชาติผูซ่ึ้งพวกยิวถือว่าเป็นไปได ้ 
นอ้ยท่ีสุดท่ีจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้  (เปรียบเทียบ มธ. 19:30; 20:16; มก. 10:31)   
ผูท่ี้เป็น “คนแรก” เป็นพวกยิว  พวกเขาถือว่าพวกเขาเองเหนือกว่าพวกต่างชาติในหลาย
ทาง  ยิง่กวา่นั้นพวกเขาเป็นเป้าหมายแรกและส าคญัท่ีสุดของพนัธกิจของพระเยซู   

3.     การเลือ่นแผ่นดินของพระเจ้าออกไปของพระเยซู  13:31-35   

ข้อคิดเห็นอีกอย่างหน่ึงกระตุ้นค าสอนแห่งธรรมชาติท่ีคล้ายกัน  หัวข้อท่ีด าเนินต่อไปคือแผ่นดินของ      
พระเมสสิยาห์       

13:31         เหตุการณ์น้ีตามหลงัเหตุการณ์ก่อนหนา้นั้นตามล าดบัเวลา  ดงันั้นมนัเป็นไปไดท่ี้วา่ถอ้ยค าของ
พระเยซูเก่ียวกบัพวกยิวท่ีไม่เขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้และพวกต่างชาติท่ีเขา้ไปนั้นได้
เป็นเหตุให้พวกฟาริสีท่ีจะเค้ียวฟันของพวกเขาดว้ยความโกรธต่อพระองค์  การน าเสนอ
ของลูกาถึงพวกฟาริสีก็เป็นปรปักษม์าตลอดอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นมนัมีเหตุผลท่ีจะทึกทกัเอา
วา่ค าแนะน าของพวกเขามีแรงจูงใจท่ีซ่อนเร้น  พวกเขาอาจไดต้อ้งการท่ีจะท าให้พระเยซู
ตกใจกลวัไปสู่การล่าถอยแทนท่ีจะด าเนินต่อไปยงัเยรูซาเล็มท่ีท่ีเฮโรดรอคอยพระองค ์        
หรือบางทีเฮโรดก าลงัใชพ้วกฟาริสีท่ีจะส่งต่อการคุกคามเก่ียวกบัความตายไปยงัพระเยซู 

“เฮโรด” แอนทิพาสตอ้งการท่ี “จะฆ่า” พระเยซูอย่างแทจ้ริงไหม? เขาพยายามท่ีจะพบ  
พระเยซูเร่ือยไป (9:9) และสุดทา้ยแลว้เม่ือเขาไดพ้บ เขาก็ดีใจอยา่งมากส าหรับโอกาสนั้น
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ซ่ึงหวงัว่าพระเยซูจะท าการอศัจรรย ์(23:8)  อย่างไรก็ตาม เขาด าเนินการท่ีจะเยาะเยย้     
พระเยซูต่อไปและท่ีจะปฏิบติัต่อพระองคด์ว้ยการดูถูก (23:11) ดูเหมือนวา่พวกฟาริสีกล่าว
ความเป็นศตัรูของเฮโรดเกินไป ณ ตอนน้ี  เฮโรดปกครองเพอเรียท่ีท่ีพระเยซูอยู ่และเฮโรด
ได้ฆ่ายอห์นผูใ้ห้บพัติศมาในเพอเรีย  พวกฟาริสีก าลงับ่งบอกว่าพระเยซูอาจประสบกบั
ชะตาอย่างเดียวกนัท่ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมาประสบถา้พระองค์ยงัคงอยู่ในเพอเรีย  ค  าเตือน
ของพวกเขาตั้งการทดลองส าหรับพระเยซูท่ีจะไปจากน ้ าพระทยัของพระบิดาของพระองค์
ท่ีมีต่อพระองค ์ แต่พระองคไ์ม่ยอมต่อมนั   

13:32-33    การตอบของพระเยซูต่อพวกฟาริสีแสดงให้เห็นวา่พระองคถื์อวา่พวกเขาเป็นผูส่้งสารของเฮโรด  
พวกเขาเป็นปฏิปักษต่์อพระองคอ์ยา่งท่ีพวกเขาอา้งวา่เฮโรดเป็น แน่นอนวา่ “หมาจ้ิงจอก” 
เป็นสัตวท่ี์อนัตรายเชิงสุภาษิตท่ีท าลายและคน้หาของจากกองขยะ   (เปรียบเทียบ พซม.  
2:15; พคค. 5:17-18; อสค. 13:4; 1 เอโนค 89:10, 42-49, 55)  พระเยซูด าเนินในความสวา่ง
แต่หมาจ้ิงจอกออกล่าในความมืด  ในสมยัของพระเยซู หมาจ้ิงจอกเป็นสัตวท่ี์ไม่ส าคญัอีก
ดว้ย (เปรียบเทียบ นหม. 4:3; พซม. 2:15)  พระเยซูมองเฮโรดอยา่งคลา้ยเกนั แมว้า่หมา
จ้ิงจอกเจา้เล่ห์อีกดว้ย (หลอกลวง หลบเล่ียง) ก็ไม่มีหลกัฐานในลูกาท่ีวา่เฮโรดไดก้ระท าใน
แนวทางน้ี ดงันั้นบางทีน่ีไม่ใช่คุณลกัษณะท่ีพระเยซูกล่าวหาเขา   

พระเยซูอธิบายว่าพระองค์จะไม่หนีไปจาก “เยรูซาเล็ม” แต่จะเคล่ือนท่ีไปยงัมนัต่อไป   
และท าการรับใช้อย่างเช่นปกติขณะท่ีพระองค์ด าเนินไป  พระองค์จะไปถึงเยรูซาเล็มใน
สามวนั  น่ีคงไดเ้ป็นการอา้งอิงถึงสามวนัตามตวัอกัษรในกรณีท่ีมนัปรากฎวา่อา้งอิงถึงการ
เยี่ยมเยียนเยรูซาเล็มคร้ังท่ีสองของพระองค์แทนท่ีจะเป็นการเยี่ยมเยียนคร้ังสุดท้าย        
และคร้ังท่ีสามของพระองค ์[776] น่ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดเ้ม่ือพิจารณาถึงขอ้ความของ
พระเยซูเก่ียวกบัการเยี่ยมเยียนเยรูซาเล็มในขอ้ 35  บางทีน่ีเป็นการแสดงออกทางส านวน  
ท่ีบ่งช้ีถึงระยะเวลาท่ีค่อนขา้งสั้ นและจ ากดั (เปรียบเทียบ ฮชย. 6:2).[777] ในกรณีน้ี สาม
วนัจะอา้งอิงถึงเวลาแห่งโอกาสในปัจจุบนั ซ่ึงไปสู่จุดสูงสุดในตอนปลายของโอกาสนั้น 
[778] 

พระเยซูกล่าวถึงเมืองนั้นท่ีเป็น “เป้าหมาย” ของพระองค์ เพราะว่ามนัจะอยู่ในเยรูซาเล็ม
นั้นท่ีพระองค์จะไปถึงเป้าหมายแห่งพันธกิจของพระองค์กล่าวคือ การทนทุกข์ของ
พระองค ์พระองคย์อมรับวา่พระองคจ์ะส้ินพระชนมท่ี์นัน่  พระองคถื์อวา่การส้ินพระชนม ์
“นอก” เยรูซาเล็มนั้ นไม่สอคคล้องกันและไม่ เข้ากันกับธรรมเนียมเก่ียวกับพวก                  
ผูเ้ผยพระวจนะท่ีไดต้ายไปภายในเมืองนั้น ณ เง้ือมมือของพวกยิว  (1 พกษ. 18:4, 13; 
19:10; ยรม. 26:20-23; นหม. 9:26; เปรียบเทียบ กจ. 7:52)  เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไม่ได้
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หมายถึงวา่ผูเ้ผยพระวจนะ “ทั้งหมด” ไดต้ายไปในเยรูซาเล็ม  พระองคห์มายถึงวา่เน่ืองจาก
เยรูซาเล็มไดฆ่้าผูเ้ผยพระวจนะมากมาย มนัก็เหมาะสมส าหรับพระองคท่ี์จะส้ินพระชนม ์ 
ท่ีนัน่เช่นกนั   

13:34-35    การอา้งอิงสองคร้ังถึงเมืองน้ี  “เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม” ท่ีตามมาอยา่งท่ีมนัท ากบัช่ือของเมืองนั้น ณ 
ตอนปลายของขอ้ 33 ก็ดึงดูดความสนใจไปยงัมนั  มนัเป็นเมืองแห่งจุดหมายและเป้า        
ท่ีน่าเวทนาและไม่ตอบสนองต่อความรักของพระองค์  การคร ่ าครวญของพระเยซูในการ
พูดกบัตวัเองนั้นก็ท าให้ระลึกการคร ่ าครวญของเยเรมียถึ์งการถูกท าลายของเยรูซาเล็มโดย
พวกบาบิโลน (เปรียบเทียบ ยรม. 12:7; 22:5; พคค.)  เมืองน้ีก าลงัมุ่งหนา้ไปสู่ชะตาท่ี
คลา้ยกนัภายใตพ้วกโรมนัส าหรับการปฏิเสธพระเยซู  “นิเวศ” ถูกละไวใ้ห้ ว่างเปล่า บางที
เป็นพระวิหาร (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 9:7-8) แมว้่าส่ิงน้ีอาจเป็นการอา้งอิงถึงประเทศ
โดยรวม เมืองหรือราชวงศข์องดาวดิ (เปรียบเทียบ ยรม. 22:1-8) 

“การคาดหวงัท่ียิ่งใหญ่ในเร่ืองราวการบงัเกิดส าหรับการไถ่ของอิสราเอลและ
เยรูซาเล็มไม่ไดรั้บการตระหนกัในแนวทางท่ีถูกคาดหวงัไวแ้ละดว้ยความเต็มท่ี   
ท่ีคาดหวังไว้ เพราะว่าเยรูซาเล็มก าลังล้มเหลวท่ีจะตระหนักถึงเวลาแห่ง             
การเยี่ยมเยียนของมนั  การคาดหวงัอนัยิ่งใหญ่ต่างเท่ีเกิดข้ึนในตอนแรกมีส่วน  
ท าให้เกิดผลท่ีน่าสลดใจของการพลิกผนัน้ี เพราะว่าเรารู้สึกถึงการสูญเสีย       
อยา่งชดัเจนมากข้ึนในความตรงกนัขา้มกบัความหวงัอนัยิง่ใหญ่เหล่าน้ี”[779] 

เมืองน้ีจะ “ไม่เห็น” พระเยซูจนกระทัง่การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต (สดด. 118:26; มธ. 21:1-9; 
ลก. 19:28-38)  อยา่งไรก็ตาม ความส าเร็จสุดทา้ยและแทจ้ริงของค าพยากรณ์ถึงผูค้นของ
เยรูซาเล็มท่ีโห่ร้องอวยชัยแก่การมาถึงของพระเมสสิยาห์ของพวกเขายงัคงเป็นอนาคต    
(มธ. 23:39)  พระเยซูให้ค  าท านายสองประการเก่ียวกบัความส าเร็จของสดุดี  118:26  
ประการแรกท่ีน่ีไดส้ าเร็จ ณ การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต  ประการท่ีสองท่ีพระองคใ์ห้หลงัจาก
การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต (มธ. 23:39) จะถูกท าใหส้ าเร็จ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง   

การคร ่ าครวญของพระเยซูจดัตั้งการปฏิเสธท่ีเป็นทางการของอิสราเอลส าหรับการปฏิเสธพระเมสสิยาห์ 
ของพวกเขา  (เปรียบเทียบ มธ. 23:37-39)  พระเยซูใชเ้ยรูซาเล็มอยา่งเป็นการเปรียบเทียบ (คือ การใชค้  าแทน
ค าอ่ืน) ส าหรับทั้งประเทศ  อย่างไรก็ตาม พระเยซูปฏิเสธพวกเขาดว้ยใจท่ีแตกสลาย  พระองค์ด าเนินการ
ต่อไปท่ีจะน าเสนอพระองคเ์องต่อประเทศ แต่ตอนน้ีชะตาของประเทศก็ เปล่ียนแปลงไม่ได ้   
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4.     ผู้มีส่วนร่วมในแผ่นดินของพระเจ้า  14:1-24   

ส่วนน้ีมีการบนัทึกเก่ียวกบัหลายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือพระเยซูเป็นแขกอาหารเยน็ของฟาริสีท่ีเป็นผูน้ าคน
หน่ึง มนับนัทึก “เร่ืองราวท่ีคุยกนัเวลารับประทานอาหาร” ของพระเยซู  พระเยซูเพิ่งได้ป่าวประกาศว่า
พระองคจ์ะละให้เยรูซาเล็มนั้นวา่งเปล่า  (13:35)  ส่วนปัจจุบนัน้ีให้เหตุผลถึงการประณามของพระเยซูโดย
การแสดงให้เห็นวา่รากเหงา้ของปัญหาต่างเของอิสราเอลก็อยู่กบัพวกผูน้ าของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พวกฟาริสี  ยิ่งกว่านั้นมนัให้เหตุผลส าหรับพระเยซูท่ีกนัพวกยิวหลายคนไวจ้ากแผ่นดินของพระเจา้และ  
การยอมรับพวกต่างชาติ   (13:28-30) 

การรักษาชายที่เป็นโรคบวมน า้ 14:1-6 

นอลแลนด์สังเกตวา่เหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนัใน 13:10-17 แสดงให้เห็นถึงผูห้ญิง และเหตุการณ์น้ีแสดงให้เห็น
ถึงผูช้ายซ่ึงอธิบายถึงความห่วงใยของลูกาท่ีจะท าใหผู้ช้ายและผูห้ญิงนั้นสมดุล [780] 

14:1           ฉากม้ืออาหารก็ด าเนินต่อไปจนถึงขอ้ 24 และฉากวนัสะบาโตสรุปส่ิงท่ีไดม้าก่อน (13:10-23)  
อย่างไรก็ตาม ฉากม้ืออาหารก็เป็นรองต่อท่าทีของพวกฟาริสีท่ีปรากฏตวั  พวกเขาได้
ตดัสินใจแล้วท่ีจะก าจดัพระเยซู  (11:53-54)  ตอนน้ี “พวกฟาริสี” และ “ผูเ้ช่ียวชาญ
บญัญติั” ก าลงั “คอยดูพระองค์” ดงัเช่นพวกนกแร้งรอคอยท่ีจะฉวยเหยื่อของพวกมนั ณ 
โอกาสแรก (ขอ้ 1, 3) 

มุมมองเก่ียวกบัวนัสะบาโตเป็นแหล่งหลกัของความขดัแยง้กนัระหว่างพระเยซูและพวก 
ฟาริสี  (เปรียบเทียบ 6:1-5, 11; 13:10-17)  อยา่งค่อยขา้งไปเป็นไปท่ีวา่ฟาริสีคนน้ีบางที
เป็นสมาชิกของสภาแซนเฮดรินได้วางกบัดกัส าหรับพระเยซูโดยการเช้ือเชิญพระองค ์      
ท่ีจะมายงับ้านของเขาส าหรับม้ืออาหารในวนัสะบาโต  พระเยซูได้ละเมิดธรรมเนียม
เก่ียวกบัวนั    สะบาโตในโอกาสท่ีแตกต่างกนัอยา่งน้อยเจ็ดคร้ัง  (4:31-37, 38-39; 6:1-5; 
ยน. 5:1-9; ลก. 6:6-10; 13:10-17; ยน. 9) การสามคัคีธรรมท่ีโต๊ะบ่งบอกถึงมิตรภาพ แต่
อยา่งชดัเจนแลว้ความหนา้ซ่ือใจคดก็เกิดในโอกาสน้ี    

14:2           ตวับทไม่ไดก้ล่าวว่าเจา้บา้นได้วางแผนให้ชายท่ีเจ็บป่วยอยู่ท่ามกลางพวกแขกของเขาเพื่อจะ
ทดสอบพระเยซู แต่นัน่ดูเหมือนเป็นไปได ้ การบรรยายของลูกาถึงการปรากฏของชายคน
นั้นก็บ่งบอกอยา่งนั้น  ลูกาเขียนวา่: เขาอยู่ “ต่อพระพกัตร์ของ” พระเยซู “ท่ีนัน่”  ช่ือของ
โรคของชายคนนั้นก็น าไปแบบผิดเ  “โรคบวมน ้ า” (ค ากรีก ฮูโดรพิคอส  คือ อาการบวม
น ้ า) เป็นสภาพท่ีท าให้ร่างกายบวมข้ึนเน่ืองจากการสะสมของของเหลวในเน้ือเยื่อของ
ร่างกายหรือโพรงร่างกาย มนัมกัเป็นผลมาจากหัวใจผิดปกติหรือไตท่ีเป็นโรค [781] ทุก
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วนัน้ีเราอาจกล่าววา่ชายคนน้ีมี “ปัญหาการกกัเก็บของเหลวท่ีร้ายแรง”[782] พวกรับบีถือวา่
สภาพน้ีเป็นผลลพัธ์ของการผดิศีลธรรม[783] 

14:3-4        พระเยซูท าการริเร่ิมและถามพวกฟาริสีและผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัถึงความคิดเห็นของพวกเขา ดงันั้น
ก็เปล่ียนภาระของหลกัฐานไปยงัพวกเขา  พระองคข์อให้พวกเขาตีความส่ิงท่ีธรรมบญัญติั
ของโมเสสอนุญาต   (เปรียบเทียบ 6:9)  เม่ือพวกเขาไม่คดัคา้นพระองค์ก็ด าเนินการ 
“รักษา” ชายคนนั้น (เปรียบเทียบ 6:10)  พระเยซูอาจรอไดว้นัหน่ึง แต่พระองคท์  าการ
อศัจรรย ์“ในวนัสะบาโต” เพื่อจะเร่ิมค าสอนท่ีติดตามมา  บางทีพระองค์ให้ชายคนนั้น
ออกไปเพื่อยา้ยเขาออกจากเวทีแห่งการโต้เถียงและเพื่อจะเน้นการอภิปรายในประเด็น
มากกวา่ท่ีตวับุคคล 

14:5-6        พระเยซูด าเนินการท่ีจะแสดงตรรกะของการกระท าของพระองค์  (เปรียบเทียบ มธ. 12:11)  
พนัธสัญญาเดิมและธรรมเนียมของรับบีอนุญาตการช่วย “บุตร” หรือ แมก้ระทัง่สัตวใ์น
สถานการณ์เช่นนั้น (เปรียบเทียบ อพย. 23:4-5).[784] พระเยซูบ่งบอกวา่ชายเจ็บป่วยนั้น
เป็นของพระองค ์ น่ีเป็นกรณีเน่ืองจากวา่พระเยซูเป็นผูค้รอบครองสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก  
พวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์ “ไม่มีการตอบ” เน่ืองจากตรรกะของพระเยซูนั้นหกัลา้งไม่ได ้   
นอกจากนั้น พวกเขารู้แลว้ถึงส่ิงท่ีพระองคเ์ช่ือเก่ียวกบัความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของการ
ช่วยเหลือผูค้นและการถือรักษาวนัสะบาโต (6:1-11; 13:10-17) 

เหตุการณ์น้ีจดัตั้งเวทีส าหรับการอภิปรายท่ีติดตามมา  นัน่ดูเหมือนจะเป็นจุดประสงค์หลกัในการบรรยาย
ของลูกา  ข้อเท็จจริงน้ีอธิบายถึงการขาดการพฒันาท่ีลูกาให้เหตุการณ์น้ี  เหนือส่ิงอ่ืนใด มนัสถาปนา      
สิทธิอ านาจของพระเยซูท่ีจะสอนบทเรียนต่างเท่ีติดตามมาทนัที      

ค าอุปมาเร่ืองทีน่ั่ง ณ การเลีย้งสมรส  14:7-11 

ถดัไปพระเยซูให้บทเรียนแก่พวกแขกท่ีรวมตวักนัในเร่ืองความส าคญัของความถ่อมใจ  โดยการระบุว่า     
ค  าสอนน้ีเป็น “ค าอุปมา” (ขอ้ 7) ลูกาก็แจง้ผูอ่้านของท่านวา่บทเรียนน้ีมีความส าคญัในความสัมพนัธ์ของ
ผูค้นกบัพระเจา้ไม่ใช่แค่ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล   อย่างดั้งเดิมนั้นพระเยซูให้ค  าอุปมาน้ีเพื่อจะแกไ้ข
ความหยิง่ของพวกฟาริสี   

14:7           ตามธรรมเนียมแลว้ผูค้นเอนกายบนเกา้อ้ีนอนตวัเต้ียส าหรับม้ืออาหารม้ือส าคญัอย่างเช่นม้ือน้ี  
ซ่ึงพกับนสีขา้งดา้นซ้ายของพวกเขา  ท่ีท่ีบุคคลหน่ึงอยูร่อบเโต๊ะก็บ่งบอกถึงสถานะของ
เขา    ตามแบบฉบบัการจดัวางรูปตวัย ู ยิง่บุคคลหน่ึงอยูใ่กลเ้จา้บา้นท่ีเอนกาย ณ ศูนยก์ลาง
หรือตอนทา้ยของตวัย ูสถานะของเขาก็ยิ่งสูง (“ท่ีอนัมีเกียรติ”)  เพื่อนแขกของพระเยซูได้
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พยายามท่ีจะไปสู่ “ท่ีอนัมีเกียรติ” ท่ีใกล้ชิดท่ีสุดต่อเจา้บา้นของพวกเขาเพื่อจะแสดงถึง
ความส าคญัของพวกเขาเอง    

14:8-10      ค าสอนของพระเยซูจากท่ีน่ีในส่วนน้ีจดจ่อท่ีแนวคิดของการถูกรับเชิญ (เรียก ค ากรีก คาเลโอ ขอ้ 
8 [สองคร้ัง], 9, 10 [สองคร้ัง], 12 [สองคร้ัง], 13, 16, 17, 24) 

ม้ืออาหารในบา้นของฟาริสีนั้นไม่ใช่การเล้ียงสมรส  พระเยซูใช้งานเล้ียงประเภทนั้นใน  
ค าอุปมาของพระองค์เพราะว่าพระองค์ก าลงักล่าวถึงงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ ณ การ
เร่ิมตน้แห่งแผน่ดินของพระเจา้ จากนั้นอิสราเอลจะรวมกบัพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  เป็น
ท่ีชดัเจนวา่ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่พวกยิวท่ีปรากฎตวัควรเรียนรู้บทเรียนฝ่ายวิญญาณ
เก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้จากสถานการณ์ทางสังคมท่ีเรียบง่ายซ่ึงพระองคบ์รรยาย  ทุกเ
คนตระหนกัวา่การแสวงหาท่ีท่ีโดดเด่นเพื่อตนเอง ณ งานเล้ียงสามารถน าไปสู่ความอบัอาย
ส่วนตวัได ้    

พวกผูฟั้งของพระเยซูจะตอ้งเรียนรู้จากเร่ืองราวน้ีไม่ใช่เพื่อจะแสวงหาความโดดเด่นเพื่อ
พวกเขาเองแต่ท่ีจะถ่อมใจลง  ในความสัมพันธ์กับแผ่นดินของพระเจ้า น่ีหมายถึง          
การเต็มใจท่ีจะละทิ้งความโดดเด่นในปัจจุบนัซ่ึงพวกฟาริสีตอ้งการอย่างมากและท่ีจะ  
ถ่อมใจลงโดยการสัมพนัธ์กบัพระเยซูในฐานะเป็นสาวก  ความหมายโดยนยัก็คือวา่บรรดา
ผูท่ี้ถ่อมใจลงใน ตอนนี ้กบัพระเยซูก็จะประสบกบัการยกย่องโดยพระเจา้ในแผ่นดินของ
พระเจา้เม่ือมนัเร่ิมตน้ (ขอ้ 11) 

เหตุผลท่ีบุคคลหน่ึงควรถ่อมใจลงก็คือวา่ใครคนหน่ึงไดเ้ชิญเขา  เขาเป็นแขกไม่ใช่เจา้บา้น  
พระเยซูเน้นความสัมพนัธ์ท่ีพึ่ งพาน้ีต่อไปโดยการใช้ค  ากริยาเชิงรับ  น่ีไม่ใช่แค่ท่ีจะ
หลีกเล่ียงการอา้งอิงโดยตรงถึงพระเจา้ดว้ยความนับถือแต่ท่ีจะน าเสนอพระเจา้ในฐานะ  
เจ้าบ้านท่ีได้รับการยกย่องอีกด้วย  ต าแหน่งของบุคคลหน่ึงในแผ่นดินของพระเจ้า      
ข้ึนอยูก่บัพระเจา้ไม่ใช่ข้ึนอยูก่บัการแสวงหาตนเองของเขาเอง     

14:11         ขอ้น้ีแสดงถึงหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง (เปรียบเทียบ 13:30; 18:14; มธ. 23:12) การยกยอ่งตนเอง
น าไปสู่ความอบัอายส่วนความถ่อมใจส่งผลต่อการยกย่อง (เปรียบเทียบ  สภษ. 25:6-7)  
หลกัการน้ีปฏิบติัการในปัจจุบนัและในอนาคต  มนัปฏิบติัการในสถานการณ์ทางสังคม
และในสถานการณ์ของแผน่ดินของพระเจา้   



ดงันั้นค าอุปมาน้ีเป็นบทเรียนส าหรับพวกฟาริสีโดยเฉพาะแต่ก็ส าหรับพวกสาวกของพระเยซูและคนอ่ืนเ  
ท่ีปรากฎตวัอีกดว้ยในเร่ืองความส าคญัของความถ่อมใจ  บรรดาผูมี้ส่วนร่วมในแผ่นดินของพระเจา้และ
บรรดาแขกท่ีไดรั้บเกียรติในแผน่ดินของพระเจา้จะเป็นบรรดาผูท่ี้ถ่อมใจลงโดยการติดตามพระเยซู       

บทเรียนเกี่ยวกบัการเช้ือเชิญแขก  14:12-14 

พระเยซูกล่าวค าอุปมาก่อนหน้าน้ีแก่เพื่อนแขกของพระองค์ แต่พระองค์มุ่งค  าสอนน้ีไปยงัเจา้บ้านของ
พระองค์โดยเฉพาะ  เหมือนกบัค าอุปมาก่อนหน้าน้ี บทเรียนน้ีคงไดแ้ค่ประยุกต์ใช้กบัความสัมพนัธ์ทาง
สังคม  อย่างไรก็ตาม ค าสอนของพระเยซูไม่ใช่เก่ียวกบัจริยธรรมอย่างเดียว  มนัมีมิติฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ    
(เปรียบเทียบ 6:32-36)  พระเยซูสอนในทั้งสองระดบั  ถา้พวกฟาริสีไม่ไดรั้บรู้หรือปฏิเสธบทเรียนเก่ียวกบั
พนัธกิจของพระเยซู อยา่งนอ้ยแลว้พวกเขาก็ไดรั้บประโยชน์จากค าสั่งสอนทางจริยธรรม  ในค าสอนอยา่ง
มากของพระเยซู ทางเลือกต่างเไม่ใช่ “อย่าท าส่ิงน้ีแต่ท าส่ิงนั้น” อย่างแทจ้ริงมากเท่ากบั “อย่าท ามากถึง
ขนาดน้ี”  น่ีเป็นส านวนของฮีบรูและมนัใหเ้หตุผลส าหรับขอ้ความท่ีหนกัแน่นของพระเยซู     

หลักการท่ีพระเยซูแนะน าแก่เจ้าบ้านของพระองค์ส าหรับการเลือกแขกก็คือหลักการท่ีพระเจ้าใช้ใน         
การเช้ือเชิญผูค้นสู่งานเล้ียงของพระเมสสิยาห์  การเช้ือเชิญบรรดาผูท่ี้ไม่สามารถตอบแทนความโปรดปราน
ไดส่้งผลต่อสง่าราศีท่ีใหญ่ข้ึนของเจา้บา้นในโลกเช่นเดียวกบัส าหรับเจา้บา้นท่ีเป็นพระเจา้  ถา้เจา้บา้นใน
โลกประพฤติอย่างเจา้บา้นในสวรรค์ อุปนิสัยนั้นจะแสดงถึงความชอบธรรมแท ้และพระเจา้จะให้รางวลั  
มิฉะนั้นพวกเขาจะได้รับแค่รางวลัท่ีชั่วคราวจากแขกของพวกเขา บทเรียนน้ีแก้ต่างพนัธกิจของพระเยซู    
ต่อ  “ผูท่ี้ไม่มี” และอธิบายวา่ท าไมพระเยซูไม่ไดจ้ดัหาให้แก่ “ผูท่ี้มี” (เปรียบเทียบ 4:18; 6:20-21)  มนัถูก
วงิวอนแก่พวกฟาริสีโดยทางออ้มอีกดว้ยท่ีจะรับเอาการเช้ือเชิญของพระเยซูท่ีจะเช่ือในพระองคส์ าหรับการ
อวยพร   

“เราไม่สามารถแน่ใจวา่ผูป้กครองของลูกา 14 เป็นผูเ้ช่ือท่ีเงียบดงัเช่นผูท่ี้ถูกอา้งอิงถึงในยอห์น 12    
บางทีเขาไม่ได้เงียบ เพราะว่าเขาได้เชิญพระเยซูไปยงัอาหารเย็นในการเส่ียงต่อการวิจารณ์จาก
เพื่อนฟาริสีของเขา  แต่ส่ิงหน่ึงเรา รู้ ก็คือว่าเขา เป็น ผูเ้ช่ือ เพราะว่าถา้เขา ไม่ได้ เป็น จากการนั้น
การรับรอง ถึงรางวลัก็ไม่สามารถถูกมอบแก่เขาได ้  

“ชายคนน้ีช่างเป็นเจา้บา้นท่ีโชคดีเหลือเกิน!  ในการตอบแทนส าหรับอาหารเย็นน้ี เขาก็ไดรั้บ
บทเรียนท่ีล ้าค่าในเร่ืองมารยาทของคริสเตียนจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา  ถา้ผูเ้ช่ือใชค้วามใจกวา้ง
ของเขาท่ีจะตอ้นรับผูค้นท่ีไม่มีทางท่ีจะตอบแทนเขา พระเจา้เองก็กลายมาเป็นพนักงานจ่ายเงิน        
และการเป็นข้ึนจากตายของผูช้อบธรรมซ่ึงแน่นอนวา่รวมถึงบลัลงัก์พิพากษาของพระคริสตก์็กลาย
มาเป็น วนัจ่าย! 



“คร้ังสุดทา้ยท่ีคุณหรือขา้พเจา้ให้การตอ้นรับในแนวทางท่ีมนัจะไดรั้บการตอบแทนแก่เราใน วัน
จ่ายแห่งการเป็นขึ้นจากตาย  ในอนาคตเท่านั้นคือเม่ือใด?  บางทีเราควรคิดเก่ียวกับรายช่ือแขก    
ของเราใหม่!”[785] 

ค าอุปมาเร่ืองงานเลีย้งใหญ่   14:15-24 

พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะใช้ม้ืออาหารในบา้นฟาริสีนั้นท่ีจะสอนเก่ียวกบังานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ 
และแผน่ดินของพระเจา้ท่ีจะมาถึง  พระองคไ์ดส้อนถึงความส าคญัของการถ่อมใจลงเพื่อจะเขา้ร่วม (ขอ้ 7-
11) และไดพ้ิสูจน์ให้เห็นถึงขอ้เรียกร้องนั้น (ขอ้ 12-14)  ตอนน้ีพระองค์เช้ือเชิญผูฟั้งของพระองค์ท่ีจะ    
ถ่อมใจลงเพื่อว่าพวกเขาสามารถเขา้ร่วมได ้และพระองค์เตือนบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธการเช้ือเชิญของพระองค ์ 
ถึงชะตาของพวกเขา   

14:15         เพื่อนแขกท่ีแสดงความคิดเห็นน้ีดูเหมือนจะไดเ้ขา้ใจวา่พระเยซูกล่าวถึงแผน่ดินของพระเจา้มา
ตลอดและไม่ใช่แค่ความเหมาะสมทางสังคม   อีกทางเลือกหน่ึง ขอ้คิดเห็นของเขาหรือของ
เธออาจได้เป็นแค่การอา้งอิงถึงแผ่นดินของพระเจา้แต่น่ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้  ผูพู้ด      
ดูเหมือนอาจไดทึ้กทกัเอาว่าเขาหรือเธอจะเป็นหน่ึงใน “ผูเ้ป็นสุข” ท่ีถูกอา้งอิงถึง   ผูพู้ด
อาจไดต้ั้งใจท่ีจะแกไ้ขความหมายโดยนยัของพระเยซูท่ีวา่บรรดาผูท่ี้ปรากฎตวับางคนอาจ
ไม่มีส่วนร่วม (ขอ้ 13-14; เปรียบเทียบ 13:28-29) หรือขอ้คิดเห็นของเขาอาจไดเ้ป็นอุบาย  
ท่ีดึงความสนใจไปจากค าสอนขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าในเร่ืองรางวลั [786] พระเยซูใช้
ขอ้คิดเห็นเป็นโอกาสท่ีจะอธิบายถึงผูท่ี้จะมีส่วนร่วม  ค าอุปมาท่ีคลา้ยกนัแมว้า่แตกต่างกนั
อยา่งชดัเจนก็ปรากฏในมทัธิว 22:1-14     

14:16-17    ในค าอุปมาน้ี เจา้บา้นเหมือนกบัพระเจา้และบ่าว (ค ากรีก ดูลอส) แสดงถึงพระเยซู  ผูค้นท่ีได ้ 
รับเชิญก็เป็นพวกยิวเป็นหลกั  ในสมยัของพระเยซู งานเล้ียงใชเ้วลายาวนานท่ีจะจดัเตรียม   
[787] อย่างคล้ายกนั พระเจา้ได้เตรียมงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ของพระองค์เป็นเวลา
หลายศตวรรษ   

14:18-20    บรรดาผูท่ี้ไดรั้บเชิญปฏิเสธท่ีจะมีส่วนร่วม พวกเขาพยายามท่ีจะแกต้วัพวกเขาเองโดยการให้
เหตุผลท่ียอมรับไดส้ าหรับการไม่เขา้ร่วมงานเล้ียง  “ขอ้แกต้วั” ทั้งสามท่ีพระเยซูอา้งก็เป็น
แค่ตวัแทนของขอ้แกต้วัอ่ืนเมากมายท่ีแขกท่ีไดรั้บเชิญคนอ่ืนเใหอ้ยา่งไม่สงสัย    

“… ในขอ้แกต้วัตามมาแต่ละอยา่งนั้น เราก าลงักล่าวถึงการถูกครอบง าส่วนตวั
แทนท่ีจะเป็นล าดบัความส าคญัท่ีมีเหตุผล สุดทา้ยแลว้ล าดบัความส าคญัต่างเ เป็น
ส่ิงเหล่านั้นท่ีถูกเตือนถึงใน 17:31”[788] 
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ชายคนหน่ึงขอร้องออกไปบนพื้นฐานท่ีว่าเขาเพิ่งกลายเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
บางอย่างและจ าเป็นตอ้งไปดู  เป็นท่ีชดัเจนว่าเขาภูมิใจในต าแหน่งของเขาในฐานะเป็น
เจา้ของท่ีดินในชุมชนของเขา  อีกบุคคลหน่ึงท่ีมีทรัพยส์มบติัใหม่ (“ววัหา้คู่”) แสดงออกถึง
ความสนใจในส่ิงเหล่านั้นมากกวา่ในการเชิญ   ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ชายทั้งสองคนน้ีตรวจสอบ
การซ้ือของพวกเขาหลงัจากท่ีพวกเขาไดซ้ื้อส่ิงเหล่านั้นก็แสดงถึงความรักของพวกเขาท่ีมี
ต่อส่ิงเหล่านั้น เน่ืองจากว่าอย่างไม่สงสัยแล้วพวกเขาคงได้ตรวจสอบส่ิงเหล่านั้นก่อน       
ท่ีจะซ้ือ  ชายคนท่ีสามอา้งการแต่งงานเม่ือไม่นานน้ีของเขาในฐานะเป็นขอ้แกต้วัของเขา
ซ่ึงบ่งบอกวา่ความเพลิดเพลินส าคญัต่อเขามากกว่า   (เปรียบเทียบ ฉธบ. 24:5)  บุคคล
เหล่าน้ีแสดงถึงหลายคนท่ีได้ปฏิเสธท่ีจะยอมรับการเชิญแบบข่าวประเสริฐของพระเยซู
เน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีคลา้ยกนั  ท่ีน่ีเหตุผลดูเหมือนจะไดเ้ป็นทรัพยส์มบติั การพานิชย ์(ธุรกิจ) 
และความรักใคร่ตามธรรมชาติ[789] 

14:21-22    เจา้บา้น “ก็โกรธ” อย่างถูกตอ้งสมควรเม่ือพิจารณาถึงการเชิญท่ีกรุณาและการเตรียมท่ีเสียสละ
ของเขา  การปฏิเสธก่อให้เกิดการดูถูกส่วนตวั  เขาตดัสินใจท่ีจะเปิดงานเล้ียงแก่ใครก็ตาม 
ท่ีจะมา ไม่ใช่แค่ผูค้นท่ีถือว่าพวกเขาเองเป็นคนจ านวนน้อยท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษผูเ้ป็นการ
เลือกท่ีชดัเจนท่ีสุด (เปรียบเทียบ รม. 9:4-5)  ผูป้ฏิเสธเหล่าน้ีเหมือนกบัพวกผูน้ าทางศาสนา
แห่งสมยัของพระเยซู  คนอ่ืนท่ีเจา้บา้นไดเ้ชิญก็เหมือนกบับรรดาผูท่ี้อยูใ่นสมยัของพระเยซู
ผูซ่ึ้งพวกยิวท่ีชอบธรรมดว้ยตนเองถือวา่บกพร่องซ่ึงรวมถึงพวกคนเก็บภาษี พวกคนบาป
และพวกต่างชาติ (เปรียบเทียบ ขอ้ 2-4, 13)  แมก้ระทัง่คนท่ีขดัสนมากมายไดต้อบสนอง ก็
ยงัมีท่ีวา่งมากมาย ณ โตะ๊งานเล้ียง   

“ถนน” (ค ากรีก พลาเทอา) บรรจุท่าทางทั้งหมดของผูค้นและ “ซอย” หรือตรอก (ค ากรีก รู
เม) เป็นท่ีท่ีองค์ประกอบท่ีต ่ากว่าของสังคมรู้สึกสะดวกสบาย [790] การมอบหมายของ
บ่าวนั้นก็เร่งด่วน (“บงัคบัพวกเขา”) เพราะวา่งานเล้ียงรอคอยพวกแขก  [791] จงสังเกตว่า
ตอนน้ีพระเยซูบรรยายว่าเจา้บา้นเป็น “นาย” หรือ “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” (ค ากรีก คูรี) ซ่ึง 
บ่งช้ีวา่ พระเจ้า ถูกกล่าวถึง   

14:23-24    ดงันั้นเจา้บา้นส่งบ่าวของเขาไกลออกไปยงัชนบทเพื่อจะหาพวกแขกท่ีใดก็ตามท่ีเขาสามารถ   
หาได ้    

“มารยาทของชาวตะวนัออกเรียกร้องว่างานเล้ียงไม่ควรเร่ิมต้นจนกระทั่งท่ี 
ทั้งหมดนั้นเตม็”[792] 
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บรรดาผูท่ี้หลบภัยจาก “พุ่มไม้” ร้ัว และก าแพง (ค ากรีก พราคมอส) คงได้เป็นผูค้น           
ท่ียากจนและขดัสนโดยเฉพาะ  ตามปกติแลว้พวกยิวไม่ได้ใส่พุ่มไมไ้วร้อบเ ทุ่งนาของ
พวกเขา ดงันั้นภาพก็เก่ียวกบับ่าวท่ีออกไปยงัโลกต่างชาติ      [793] การบงัคบั (ค ากรีก    
อะนักคาโซ่) ไม่ได้เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัพวกเขาต่อความตั้งใจของพวกเขาแต่เป็นการ
กระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะมา   มนัแสดงออกถึง “ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผท่ี่ยนืกราน” [794] 

ผู้ถูกเชิญ เหล่าน้ีอย่างไม่สงสัยแล้วเป็นตวัแทนของส่วนท่ีเหลือของมนุษยชาติท่ีอาศยัอยู่
ไกลจากสถานท่ีแห่งงานเล้ียง  (คือเยรูซาเล็ม)  พวกเขาขดัสนในฝ่ายวิญญาณคือพวกยิว
และพวกต่างชาติเช่นกนัทั้งในสมยัของพระเยซูและในยุคทั้งหลายท่ีตามมา ก่อนงานเล้ียง
เร่ิมตน้ ณ การเร่ิมตน้ของยุคพนัปี  (เปรียบเทียบ 13:28-30)  ไม่มีใครจากบรรดาผูท่ี้รับการ
เชิญเร่ิมแรกและปฏิเสธการน าเสนอท่ีกรุณาของเจา้บา้นจะช่ืนชมงานเล้ียง (เปรียบเทียบ 
13:34-35) 

ดงันั้นการแกไ้ขของพระเยซูเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นดั้งเดิม (ขอ้ 15) ยืนยนัวา่บรรดาผูท่ี้จะกินขนมปังในแผน่ดิน
ของพระเจา้จะเป็นเป้าแห่งความโปรดปรานท่ีพิเศษของพระเจา้และดงันั้นก็มีความสุข (เป็นสุข) อย่างไรก็
ตาม พวกเขาจะเป็นบรรดาผูท่ี้ตอบสนองต่อการเชิญท่ีมีพระคุณของพระเจา้ท่ีพระองค์หยิบยื่นผ่านทาง    
พระเยซูผูรั้บใชข้องพระองค ์ไม่ใช่บรรดาผูท่ี้คาดหวงังานเล้ียงแต่ปฏิเสธการเชิญ  ค าอุปมาน้ีคงไดช่้วยพวก
สาวกดั้งเดิมของพระเยซูช่ืนชอบสิทธิพิเศษของพวกเขาและความเร่งด่วนแห่งภารกิจของพวกเขา ในท านอง
เดียวกนั ผูอ่้านดั้งเดิมของลูกาและสาวกท่ีตามมาทั้งหมดควรเรียนรู้บทเรียนอยา่งเดียวกนั  ค  าอุปมาน้ีมีการ
เปิดเผยถึงแผนการของพระเจา้ผ่านทางคริสตจกัรท่ีการปฏิเสธของอิสราเอลถึงพระเมสสิยาห์ของพวกเขา
และการเล่ือนไป (ความล่าชา้) ท่ีตามมาของพระเจา้เก่ียวกบัแผ่นดินของพระเจา้ท าให้จ  าเป็น  (เปรียบเทียบ 
รม. 11) 

5.     ราคาของการเป็นสาวก  14:25-35 

ลูกาเพิ่งได้บนัทึกค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการเชิญท่ีมีพระคุณของพระเจ้าท่ีจะช่ืนชมงานเล้ียงของ       
พระเมสสิยาห์ในแผ่นดินของพระเจา้  มนัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส าหรับทุกคนท่ีจะตอบสนอง  พระเยซูสอน
ในท่ีอ่ืนเว่าการตอบสนองหมายถึงการเช่ือในพระองค์  ตอนน้ีลูกาบนัทึกค าสอนของพระเยซูท่ีว่าแมว้่า
ความรอดนั้นใหเ้ปล่า การเป็นสาวกก็มีราคา  น่ีเป็นการเปิดเผยท่ีสมดุลอนัส าคญั ความรอดรับรองถึงสวรรค ์
แต่มนัก็เรียกร้องการอุทิศตนเต็มท่ีต่อพระเยซูอีกด้วย ไม่ใช่ท่ีจะท าให้สวรรค์มัน่คงแต่ท่ีจะแสดงออกถึง
ความกตญัญูท่ีมีต่อสวรรค ์          

“หวัขอ้ของราคาของการไปกบัพระเยซูก็ด าเนินไปเหมือนส่ิงท่ีกล่าวถึงซ ้ าเตลอดลูกา   (9:57-62; 
18:24-30)”[795] 
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ฉากของค าอุปมาเหล่านี ้ 14:25-27 

14:25         ลูกาบรรยายถึงฉากท่ีแตกต่างจากม้ืออาหารท่ีมาก่อน  พระเยซูอยูบ่นถนนอีกคร้ังหน่ึงซ่ึงก าลงั  
มุ่งไปยงัเยรูซาเล็ม  เป็นท่ีชดัเจนวา่มนัเป็นขนาดท่ีใหญ่ของฝงูชน (“ฝงูชนใหญ่”) ท่ีไปกบั
พระองคซ่ึ์งน าพระองคท่ี์จะกล่าวส่ิงท่ีพระองคไ์ดก้ล่าว  

14:26-27    ความอยากรู้อยา่งเห็นเป็นส่ิงหน่ึง แต่การเป็นสาวกเป็นอีกส่ิงหน่ึง  มีคนมากมายผูไ้ปกบัพระเยซู
ท่ีไม่ได้ติดตามพระองค์อย่างแทจ้ริงในแง่ของการเรียนรู้จากพระองค์  พวกเขาเพียงแค่
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากพนัธกิจของพระองค ์   

“คร้ังหน่ึงใครคนหน่ึงก าลงัพูดกบันกัวิชาการท่ียิ่งใหญ่คนหน่ึงเก่ียวกบัชายหนุ่ม
กวา่คนหน่ึง  เขากล่าววา่ ‘คนนั้นคนน้ีบอกผมวา่เขาเป็นหน่ึงในนกัศึกษาของคุณ’  
อาจารยค์นนั้นตอบอยา่งเสียหายหนกัวา่ ‘เขาอาจไดอ้าจเขา้ร่วมการบรรยายของผม 
แต่เขาไม่ใช่หน่ึงในนกัศึกษาของผม’  มีโลกของความแตกต่างระหวา่งการเขา้ร่วม
การบรรยายและการเป็นนกัศึกษา  มนัเป็นหน่ึงในความพิการท่ีสุดของคริสตจกัร
ท่ีวา่ในคริสตจกัรนั้นมีผูติ้ดตามท่ีห่างไกลมากมายของพระเยซูและมีสาวกแทเ้พียง
เล็กนอ้ย”[796] 

พระเยซูอา้งอิงถึงคุณสมบติัสองประการส าหรับการเป็นสาวกของพระองค์  หน่ึง บุคคล
หน่ึงตอ้งเต็มใจท่ีจะสละความจงรักภกัดีหลกัของเขาหรือของเธอท่ีมีต่อครอบครัวและ
ตนเอง  พระเยซูสอนพวกสาวกของพระองคท่ี์จะรักศตัรูของพวกเขาแทนท่ีจะชงัพวกเขา 
(6:27-38) พระองคไ์ม่ไดต่้อตา้นค าสอนเก่ียวกบัพระบญัญติัประการท่ีห้าเช่นกนั    (18:20)  
พระองค์กล่าวในเชิงบวกเก่ียวกบัการรักตนเองอีกดว้ย (10:27) พระองค์หมายถึง “ความ
เกลียดชงั” อย่างชัดเจนในแง่เทียบเคียงแทนท่ีจะเป็นอย่างส้ินเชิงท่ีน่ี  จงเปรียบเทียบ    
ปฐมกาล 29:31 ท่ี “ไม่รัก” เป็น “ชงั” ตามตวัอกัษรในตวั 

“ภาษาเก่ียวกบัความเกลียดชังเป็นการพูดเกินจริงแบบฮีบรูโดยพื้นฐาน (สภษ. 
13:24  2 ซมอ. 19:6  เปรียบเทียบ ปฐก. 29:30-33 … มลค. 1:2-3  ฉธบ. 21:15-17) 
…”[797] 

“… ในบริบทน้ี ‘ความเกลียดชงั’ ไม่ไดเ้ป็นคุณภาพทางอารมณ์เป็นหลกั แต่เป็น
การปฏิเสธความจงรักภกัดีหลกัต่อเครือญาติของตน. … อีกคร้ังหน่ึงดงันั้น ‘การ
ชงั’ ตนเองไม่ควรถือวา่เป็นการอา้งอิงถึงความเกลียดชงัตนเองทางอารมณ์ แต่เป็น
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การเรียกท่ีจะสละความสัมพนัธ์ต่างเซ่ึงก็คือครอบครัวขยายแห่งท่ีมาและวงใน
ของเพื่อนเท่ีซ่ึงบุคคลหน่ึงไดท้  าใหเ้ป็นอตัลกัษณ์ของตนมาก่อน”[798] 

ประการท่ีสอง สาวกตอ้งแบกภาระของการเขา้ส่วนในท่ีสาธารณะกบัพระเยซูแมก้ระทัง่
จนถึงความตายถา้จ าเป็น (9:23; เปรียบเทียบ ฉธบ. 13:4; 1 พกษ. 14:8; 18:21; 2 พกษ. 
23:3) 

“กางเขนของสาวกก็คือความอบัอายโดยเฉพาะหรือความล าบากท่ีเขาจะประสบ
โดยการกลายมาเป็นผูติ้ดตามของพระเยซู”[799] 

ลูกาบนัทึกค าสั่งน้ีในรายละเอียดมากกว่ามทัธิวบางทีเน่ืองจากความจ าเป็นมากข้ึนของ
ผูอ่้านชาวต่างชาติของท่านส าหรับการทา้ทายและการหนุนใจเม่ือพิจารณาถึงการข่มเหง 
(เปรียบเทียบ มธ. 10:37-38) 

“ความรอดก็เปิดออกต่อทุกคนท่ีจะมาโดยความเช่ือ ในขณะท่ีการเป็นสาวกก็มีไว้
ส าหรับผูเ้ช่ือท่ีเต็มใจท่ีจะจ่ายราคา  ความรอดหมายถึงการมายงักางเขนและการ
วางใจพระเยซูคริสต์ ในขณะท่ีการเป็นสาวกหมายถึงการแบกกางเขนและการ
ติดตามพระเยซู” [800] 

“การตรึงกางเขนก็ธรรมดาพอในปาเลสไตน์ตั้ งแต่สมัยของแอนทิโอคัส          
เอพพิฟาเนสและอเล็กซานเดอร์ แจนแเนอสั” [801] 

“การเป็นสาวกหมายถึงการใหค้วามจงรักภกัดีของบุคคลหน่ึง”[802] 

ค าอุปมาเร่ืองผู้สร้างตึก   14:28-30 

จากนั้นพระเยซูเล่าค าอุปมาอีกเร่ืองหน่ึง  ประเด็นของพระองค์ก็คือว่าบรรดาผูท่ี้อยู่ในฝูงชนผูซ่ึ้งก าลัง
พิจารณาถึงการกลายมาเป็นสาวกของพระองคค์วร “ค านวณ (คิด พิจารณา) ราคา” ก่อนท่ีพวกเขาเร่ิมตน้ชีวิต
ของการเป็นสาวก    

“ความจริงท่ีเรียบง่ายก็คือวา่พระคมัภีร์ใหม่ไม่เคยทึกทกัเอาวา่ผูเ้ช่ือจะเห็นการเป็นสาวกจนถึงท่ีสุด  
และมนัไม่เคยท าให้ความพากเพียรประเภทน้ีไม่วา่เป็นเง่ือนไขหรือหลกัฐานของความรอดสุดทา้ย
จากนรก     
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“มนั … เป็นแค่ความเขา้ใจผิดทางศาสนศาสตร์เพื่อจะรักษาไวท่ี้วา่คริสเตียนท่ีไดเ้ร่ิมตน้เส้นทาง
ของการเป็นสาวกไม่สามารถละทิ้งมนัได ้ ในย่านฝ่ายวิญญาณ ความคิดน้ีก็ไร้เดียงสาอย่างท่ีบิดา
ฝ่ายโลกผูป่้าวประกาศวา่ ‘ลูกชายของ ข้าพเจ้า จะไม่ออกจากการเรียนเลย’”[803] 

บุคคลท่ีเร่ิมตน้ติดตามพระเยซูและจากนั้นหยุดติดตามพระองค์ก็หลอกตวัเขาเองเท่านั้น  ค  ากรีก เพอกอส 
หมายถึงไม่วา่ตึกหรืออาคารฟาร์ม  บางทีผูฟั้งหลายคนของพระเยซูเป็นชาวสวน   

ค าอุปมาเร่ืองกษัตริย์ทีไ่ปท าสงคราม   14:31-33 

14:31-32    โดยเน้ือแทแ้ลว้ค าอุปมาท่ีสองน้ีสร้างประเด็นอยา่งเดียวกนักบัค าอุปมาก่อนหนา้น้ี อยา่งไรก็ตาม 
ราคาของความล้มเหลวในค าอุปมาน้ีไม่ใช่แค่ความอบัอายแต่เป็นการถูกท าลายส่วนตวั   
อีกด้วย  มันส าคัญอย่างมากท่ีจะประเมินก าลังของศัตรูของบุคคลหน่ึงอย่างถูกต้อง       
พระเยซูไม่ได้หนุนใจให้ผูค้นท่ีจะหยุดติดตามพระองค์เพราะว่าพวกเขากลวัว่าพวกเขา    
ไม่สามารถต่อตา้นการทดลองได้  พระองค์ต้องการให้พวกเขาท่ีจะติดตามพระองค์แต่ 
อย่างฉลาดไม่ใช่อย่างไร้เดียงสา  บางทีไม่มีกษตัริยใ์นผูฟั้งของพระเยซู แต่ผูค้นสามารถ  
ใส่พวกเขาเองในท่ีของ “กษตัริย”์ ได ้      

“การเป็นสาวกต่อพระเยซูคริสต์ไม่ใช่การเชิญสู่การไปเท่ียวนอกบ้านและน า
อาหารไปรับประทานของโรงเรียนวนัอาทิตย์  มนัเป็นการเชิญสู่สงครามฝ่าย
วญิญาณ”[804] 

14:33         ตอนน้ีพระเยซูประยุกตใ์ชค้  าอุปมาต่างเ  (เปรียบเทียบ ขอ้ 26-27)  เป็นท่ีชดัเจนวา่สาวกสิบสอง
คนไม่ได้สละทุกส่ิงท่ีพวกเขาเป็นเจ้าของตามตวัอกัษร แต่พวกเขาได้รับเอาวิถีชีวิตท่ี
น าไปสู่การบรรลุภารกิจของพวกเขาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทรัพยส์มบติัค่อนขา้งเล็กนอ้ย  ดงันั้น
เราควรเขา้ใจค าสั่งของพระเยซูในฐานะเป็นการเรียกร้อง ความเตม็ใจ ท่ีจะแยกกบั “ทรัพย์
สมบติั” อยา่งจ าเป็นเพื่อจะติดตามพระเยซูอยา่งสัตยซ่ื์อ  (เปรียบเทียบ 12:33)  ในท่ีอ่ืนเนั้น
พระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะจดัการทรัพยส์มบติั  ท่ีพวกเขา มี อย่างฉลาด  
(16:1-12)  บุคคลหน่ึงไม่ควรเร่ิมตน้การผจญภยัโดยปราศจากความแน่ใจถึงแหล่งท่ี
เพียงพอเพื่อจะท าใหม้นัส าเร็จ  อยา่งคลา้ยกนันั้น บุคคลหน่ึงไม่ควรเร่ิมตน้ติดตามพระเยซู
โดยปราศจากการเต็มใจท่ีจะเสียสละส่ิงใดก็ตาม บางทีทุกเส่ิง เพื่อจะท าให้โครงการนั้น
บรรลุอยา่งส าเร็จ   

“บุคคลหน่ึงสามารถไดรั้บความรอดโดยการยอมรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด แต่บุคคล
หน่ึงจะไม่เคยติดตามและรับใชพ้ระองคจ์นกวา่เขาเตม็ใจท่ีจะท าการเสียสละ  นัน่คือส่ิงท่ีพระคมัภีร์
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ตอนน้ีก าลงัสอน  มีความแตกต่างระหว่างการเป็นผูเ้ช่ือและการเป็นสาวก  อย่างน่าเสียดายแล้ว 
ไม่ใช่ผูเ้ช่ือทุกคนเป็นสาวก” [805] 

ความส าคัญของการติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซ่ือ  14:34-35 

สรุปแลว้พระเยซูเปรียบเทียบสาวกกบั “เกลือ”  เกลือนั้นส าคญัในตะวนัออกโบราณเพราะวา่มนัให้รสชาติ
แก่อาหาร มนัหน่วงความเน่าเป่ือย และให้ปุ๋ยแก่ดินในจ านวนท่ีเล็กน้อย  [806] ยิ่งกว่านั้นมนัถูกใช้เป็น
ตวัเร่งส าหรับการเผาเช้ือเพลิงเช่นมูลของปศุสัตว์  [807] บางอย่างของการใช้เหล่าน้ีก็ถูกกล่าวถึงใน         
พระคมัภีร์ตอนน้ี แต่การใช้ของมนัในฐานะตวัให้รสชาติดูเป็นจะเป็นหลกั [808] เกลือส่วนใหญ่ในโลก
โบราณมาจากบึงเกลือหรือส่ิงท่ีคล้ายกันแทนท่ีจะมาจากการระเหยของน ้ าเกลือ ดงันั้นมนัมีส่ิงเจือปน
มากมาย  โซเดียมละลายไดม้ากกวา่ส่ิงเจือปนมากมาย   มนัสามารถกรองออกไดซ่ึ้งละสสารให้เจือจางจน
มนัมีค่านอ้ย[809] 

อยา่งท่ีสาวกสามารถหยุดท่ีจะติดตามพระเยซูได ้ดงันั้นเกลือก็สามารถหยุดท่ีจะสูญเสียความเค็มของมนัได ้ 
ในกรณีนั้นทั้งสองอย่างก็ไร้ประโยชน์  ส่ิงท่ีแยกแยะสาวกของพระเยซูจากผูไ้ม่เป็นสาวก ส่ิงท่ีท าให้เขา 
หรือเธอ “เค็ม” คือความจงรักภกัดีของเขาหรือของเธอท่ีมีต่อพระเยซู  (เปรียบเทียบ มธ. 5:13; มก. 9:50)  
ชาวสวนเพิ่มเกลือเขา้กบัมูลสัตวเ์พื่อจะท าให้กระบวนการของการหมกัชา้ลง เพื่อวา่พวกเขาสามารถรักษา
มนัไวเ้ป็นปุ๋ยจนกว่าพวกเขาจ าเป็นท่ีจะใช้มนั[810] สาวกท่ีไม่ติดตามพระเยซูอย่างสัตยซ่ื์อต่อไปก็ตกอยู่
ภายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้ ไม่ใช่ท่ีว่าเขาจะสูญเสียความรอดของเขา แต่ส่วนหน่ึงแห่งรางวลัของเขา
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โอกาสส าหรับ การรับใช้ ท่ีส าคญัมากข้ึน  

พระเยซูกระตุน้ใหผู้ฟั้งของพระองคท่ี์จะฟังส่ิงท่ีพระองคก์ล่าวอยา่งระมดัระวงั (เปรียบเทียบ 8:8) พวกสาวก
ในอนาคตตอ้งตระหนกัถึงความหมายโดยนยัของการติดตามพระเยซู และ จากนั้นเท่านั้น ก็เลือกท่ีจะติดตาม
พระองค ์อยา่งสัตยซ่ื์อ 

“ประเด็นหลกัของท่าน [ของลูกา] ก็คือวา่การเป็นสาวกท่ีประสบความส าเร็จเรียกร้องให้พระเยซู   
ท่ีจะมาเป็นล าดบัความส าคญัในชีวติ”[811] 

ฉ.     ท่าทขีองพระเจ้าต่อคนบาป  บทที ่15  

ส่วนปัจจุบนัน้ีเป็นการพฒันาหัวขอ้ของพระเยซูท่ีเรียกร้องคนยากจนและคนขดัสนสู่ความรอด  ลกัษณะ
ส าคญัน้ีไดเ้กิดข้ึนก่อนหนา้นั้นในพระกิตติคุณของลูกา (เปรียบเทียบ 14:2-5, 13-24; และขอ้อ่ืนเ)  ลูกามี
ความสนใจท่ีพิเศษในกลุ่มน้ีบางทีเพราะวา่ท่านเขียนพระกิตติคุณของท่านเพื่อคนต่างชาติและพวกเขาหลาย
คนตกอยูใ่นประเภทน้ี  กลุ่มน้ีจดัตั้งเป้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของภารกิจของคริสเตียน   
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“ส่วน 15:1-32 ปกป้องและยกย่องการถูกครอบง าดว้ยผูห้ลงหายและความยินดีท่ีไหลลน้ต่อการ
ฟ้ืนฟูของพวกเขา  เราทุกคนตอบสนองในแนวน้ีดว้ยส่ิงท่ีเป็นของเราเองและท่าทีน้ีสอดคลอ้งกบั
ความห่วงใยของใจของพระบิดาท่ีมีส าหรับลูกเของพระองคเ์อง ซ่ึงแต่ละคนก็มีคุณค่าท่ีพิเศษใน
สายพระเนตรของพระองค”์ [812] 

“หวัขอ้ของค าอุปมาน้ีคืออะไร? พระคุณของพระเจา้”[813] 

1.     ฉากส าหรับการสอนของพระเยซู  15:1-2   

ลูกาเพิ่งไดบ้นัทึกวา่พระเยซูเรียกผูท่ี้จะเป็นสาวกท่ีจะใส่ใจต่อส่ิงท่ีพระองคก์ล่าว (14:35)  ตอนน้ีท่านบนัทึก
วา่ “คนเก็บภาษี” และ “คนบาป” มากมายก าลงัท าส่ิงนั้นอยู ่ ดงันั้นท่านน าเสนอกลุ่มเหล่าน้ีแห่งคนท่ีสังคม
ไม่ยอมรับฝ่ายวิญญาณท่ีขดัสนวา่ตอบสนองต่อพนัธกิจของพระเยซู อยา่งไรก็ตาม ยิ่งกวา่นั้นในความตรง
ขา้มแลว้ ลูกาบนัทึกวา่ “พวกฟาริสี” และ “พวกธรรมาจารย”์ วิจารณ์พระเยซู  (เปรียบเทียบ 5:29-30)  พวก
เขาไม่ไดฟั้งพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง  บางทีท่านท าใหก้ลุ่มเชิงบวกสองกลุ่ม (พวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป) 
สมดุลกบักลุ่มเชิงลบสองกลุ่ม (พวกฟาริสีและพวกผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั) เพื่อจะเน้นความตรงข้ามต่อไป 
“ทั้งหมด” บางทีเป็นการพูดเกินจริงส าหรับ “มากมายอยา่งมาก” หรือมนัอาจอา้งอิงถึงพวกคนเก็บภาษีและ
พวกคนบาปในสถานท่ีท่ีพระองค์อยู่ ณ เวลาน้ี  [814] การตอ้นรับและการกินกบัพวกคนบาปแสดงถึงการ
เปิดต่อพวกเขาและการสามคัคีธรรมกบัพวก 

“พวกคนบาป เป็นผูผ้ิดศีลธรรมหรือบรรดาผูท่ี้ติดตามอาชีพต่างเท่ีคนเคร่งศาสนาถือว่าเขา้ไม่ได้
กบัธรรมบญัญติั” [815] 

ค าอุปมาท่ีตามมาสอนพวกผูน้ าทางศาสนาว่าการกลบัไปยงัพระเจา้ของคนบาปควรเป็นสาเหตุส าหรับการ
ช่ืนชมยินดีแทนท่ีการบ่น    (เปรียบเทียบ 19:7)  นักเขียนคนหน่ึงตั้งช่ืออุปมาเหล่าน้ีว่า “ผูเ้ล้ียงแกะท่ี
แสวงหา” “ผูห้ญิงท่ีแสวงหา” และ “พระบิดาท่ีแสวงหา”  [816]  พวกคนเล้ียงแกะ หญิงสาวท่ียงัไม่ได้
แต่งงานและพวกบุตรชายท่ีกบฎทั้งหมดนั้นเป็นตัวอย่างของผูค้นท่ีถูกลิดรอนสิทธ์ิซ่ึงปกติแล้วถูกกัน
ออกไปโดยสถาบนัทางศาสนาแห่งสมยัของพระเยซู  [817] ค าอุปมาแรกเนน้ถึงสภาพท่ีหลงหาย ค าอุปมาท่ี
สองการแสวงหาและค าอุปมาท่ีสามการฟ้ืนฟู  [818] ผูเ้ล้ียงแกะทนทุกข์ ผูห้ญิงแสวงหา และบิดาร้องเพลง
[819] 

2.     ค าอุปมาเร่ืองแกะหาย  15:3-7 (เปรียบเทยีบ มธ. 18:12-14) 

มทัธิวบนัทึกค าอุปมาน้ีเช่นกนัในฐานะส่วนหน่ึงของการอบรมการเป็นสาวกของพระเยซู  ประเด็นของ  
พระเยซูก็คือว่าพระเจา้ไม่ตอ้งการให้ “แกะ” ตวัใดก็ตามของพระองค์ท่ีจะหลงทางไปจากพระผูเ้ล้ียงของ
พวกเขา  พระองคแ์สวงหาพวกเขาและน าพวกเขากลบับา้น  มนัเป็นการเรียกต่อพวกสาวกท่ีจะใชค้วามเป็น
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ผูน้ าในการอภิบาลท่ีรับผิดชอบ  ลูกาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูใช้ค  าอุปมาน้ีท่ีจะเน้นถึง “ความยินดี” ของ   
พระเจา้เม่ือหน่ึงใน “แกะ” ท่ีหลงหายของพระองคไ์ดรั้บความรอด  มนัสอนพวกฟาริสีและพวกผูเ้ช่ียวชาญ
บญัญติัว่าความรอดของ “คนบาป” หน่ึงคนส าคญัต่อพระเจา้เพียงไร  เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูใช้ค  าอุปมา
อยา่งเดียวกนัน้ีในโอกาสท่ีแตกต่างกนัสองโอกาสเพื่อจะสอนบทเรียนท่ีแตกต่าง 

15:3-4        บางทีผูฟั้งหลายคนของพระเยซูเป็นผูเ้ล้ียงแกะ เน่ืองจากวา่น่ีเป็นหน่ึงในอาชีพธรรมดามากท่ีสุด
ในปาเลสไตน์ ฝูงของ “แกะ 100 ตวั” ก็ธรรมดาอย่างพอควรส าหรับเจา้ของฟาร์มเล็ก เ    
[820] ตามปกติแลว้ฝงูสัตวก์็มีจ  านวนระหวา่ง 20 และ 200 ตวั[821] มนัก็ธรรมดาอีกดว้ย
ส าหรับผูเ้ล้ียงแกะท่ีจะนบัแกะของเขาทุก เคืน [822] ค ากรีก เอเรมอส สามารถหมายถึง 
“ถ่ินทุรกนัดาร” (AV) แต่บางทีมนัหมายถึง “ทุ่งหญา้เปิด” (NASB) หรือ “ชนบทเปิด” 
(NIV) ท่ีน่ี  แกะหลงหายเน่ืองจากความโง่เขลา  (เปรียบเทียบ 1 ปต. 2:25)  จงสังเกตวา่แกะ
ทั้งหมดเป็นของผูเ้ล้ียงแกะ  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากว่าพวกมนัอยู่ใน “ถ่ินทุรกันดาร”      
นกัตีความบางคนไดส้รุปวา่พวกมนัเป็นตวัแทนของผูท่ี้ยงัไม่รอด[823] 

15:5-6        ความตรงขา้มระหวา่งสภาพท่ี “หลงหาย” และ “ถูกพบ” ของแกะหน่ึงตวัคือสาเหตุส าหรับการ
ช่ืนชมยินดีท่ียิ่งใหญ่ของผูเ้ล้ียงแกะ  ความยินดีของเขาต่อสภาพท่ีมัน่คงปลอดภยัของแกะ
ตวันั้นคือประเด็นของค าอุปมาน้ี  ยิ่งกวา่นั้นค าอุปมาน้ีพรรณนาถึงผูเ้ล้ียงแกะ (พระเยซู) ท่ี
ท าการร่ิเร่ิมในการแสวงหาผูห้ลงหายซ่ึงเป็นหวัขอ้หลกัในลูกา (เปรียบเทียบ 19:10  และ
ขอ้อ่ืนเ)  โดยการพรรณนาถึงผูเ้ล้ียงแกะท่ีแบกแกะกลบับา้น “บนบ่าของเขา” พระเยซูก็
ก าลงัส่ือสารถึงการเอาใจใส่ท่ีมีความรักของพระองคท่ี์มีต่อบรรดาผูท่ี้พระองคช่์วยให้รอด   
(เปรียบเทียบ รม. 5:6)  การกระท าของเขาพรรณนาถึงการปฏิบติัในชนบทโดยทัว่ไป  

15:7           “คนชอบธรรม 99 คน” เป็นตวัแทนของพวกฟาริสีและผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัท่ีชอบธรรมดว้ยตนเอง 
(ขอ้ 2)  พระเยซูก าลงัใช้ค  าศพัท ์“ชอบธรรม” ในเชิงเหน็บแนม  พวกเขาไม่ไดช้อบธรรม
อยา่งแทจ้ริง แต่พวกเขาถือวา่พวกเขาเองนั้นชอบธรรม  ดงันั้นความตรงขา้มก็คือระหวา่ง 
“ความยินดี” ของพระเจ้าต่อความรอดของคนบาป “คนหน่ึง” ซ่ึงเปรียบเทียบกับความ
เสียใจของพระองค์ต่อการขาดความรอดของผูค้นท่ีชอบธรรมด้วยตนเอง 99 คน  “ใน
สวรรค”์ หมายถึงต่อพระพกัตร์พระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 10) 

พระเยซูเปิดเผยว่าแมว้า่พวกคนบาปท่ีมาหาพระเยซูไดท้  าให้พวกฟาริสีบ่น ส่ิงน้ีท าให้พระทยัของพระเจา้
ยินดี  ค  าอุปมาน้ีแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีความกลมกลืนกบัพระเจา้อย่างไร  ยิ่งกว่านั้นมนัแกต่้างการ
ติดต่อของพระเยซูกบัพวกคนบาป     
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3.     ค าอุปมาเร่ืองเงินเหรียญหาย  15:8-10 

การกล่าวซ ้ าของพระเยซูถึงประเด็นเดียวกนัในค าอุปมาอีกเร่ืองหน่ึงท่ีคลา้ยกนัแสดงให้เห็นถึงความส าคญั
ของบทเรียนท่ีพระองคต์อ้งการใหผู้ฟั้งของพระองคท่ี์จะเรียนรู้   

อีกคร้ังหน่ึง ความห่วงใยของพระเยซูท่ีมีต่อพวกผูห้ญิงก็ออกมาในตวัอยา่งประกอบน้ีท่ีซ่ึงผูฟั้งท่ีเป็นผูห้ญิง
ของพระองค์สามารถเขา้ส่วนได ้ ในค าอุปมาก่อนหนา้นั้น ชายท่ีค่อนขา้งร ่ ารวยคนหน่ึงไดสู้ญเสียหน่ึงใน
แกะของเขา ส่วนในค าอุปมาน้ีหญิงท่ีค่อนขา้งยากจนคนหน่ึงได้สูญเสียหน่ึงในเงินเหรียญของเธอ “เงิน
เหรียญ” ท่ีถูกกล่าวถึงคงไดเ้ป็นเงินเหรียญของกรีกซ่ึงเป็นความเท่าเทียมของเหรียญเดนาริอนัของโรมนัซ่ึง
แต่ละอยา่งมีค่าประมาณค่าจา้งของวนัหน่ึง เงินเหรียญเหล่านั้นอาจไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสินสมรสหรือเงิน
เก็บท่ีผูห้ญิงในปาเลสไตน์บางคนไดใ้ส่บนสร้อยรอบเศรีษะของพวกเธอ[824] 

ในกรณีใดก็ตาม “เหรียญ” ท่ีเธอ “สูญเสีย” ไปก็มีค่าต่อเธอ แมว้า่มนัไม่ไดแ้สดงถึงความมัง่คัง่มากมายก็ตาม  
ค่าของมนัก็ชดัเจนจากความยุง่ยากท่ีเธอไดไ้ปเพื่อจะหามนั แกะหลงหายเน่ืองจากความโง่เขลาของมนั   (ขอ้ 
4) แต่เหรียญหายเน่ืองจากความไม่ระมัดระวงัของหญิงนั้น ไม่ใช่ผ่านทางความผิดของมนัเองแต่โดย
สถานการณ์รอบด้าน  บ้านของชาวชนบทในปาเลสไตน์ตามปกติแล้วไม่มีหน้าต่าง ดังนั้นเธอต้องมี 
“ตะเกียง” เพื่อจะช่วยเธอมองเห็น[825] 

ในท านองเดียวกนั พระเยซูตอ้งจ่ายราคาอย่างมากเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายให้รอด  แทจ้ริงแลว้
พระเจา้แสวงหาคนบาปท่ีหลงหาย  (เปรียบเทียบ ปฐก. 3:8-9)! การกูคื้นของผูห้ญิงเก่ียวกบัส่ิงท่ีได ้“หาย” 
ไปก็น าไปสู่ “ความยนิดี” และ “การช่ืนชมยนิดี” อยา่งยิง่[826] 

ค าอุปมาน้ีกล่าวซ ้ าประเด็นของค าอุปมาก่อนหนา้นั้นกล่าวคือมีการช่ืนชมยินดีในสวรรคเ์ม่ือคนบาปคนหน่ึง
กลบัใจใหม่  อยา่งไรก็ตาม มนัเนน้ถึงขอ้เทจ็จริงอีกวา่พระเจา้เตม็ใจท่ีจะพยายามอยา่งเต็มท่ีเพื่อแสวงหาและ
คน้หาผูห้ลงหาย  ท่าทีน้ีตรงกนัขา้มกบัท่าทีของพวกฟาริสีและผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั  (ขอ้ 2)  ตามค ากล่าวของ
มอร์ริส ไม่มีความเท่าเทียมของรับบีต่อพระเจา้ในการแสวงหาคนบาป[827] 

ค าอุปมาท่ีเกือบจะเหมือนกนักบัค าอุปมาน้ีเป็นเร่ืองปกติในท่ามกลางพวกยิวในสมยัพระเยซู  [828] อยา่งไร
ก็ตาม ในค าอุปมาของชาวยิว  ศีลธรรมก็คือวา่บุคคลหน่ึงควรแสวงหาโทราห์อย่างขยนัมากกว่าหญิงคนน้ี
แสวงหาเงินเหรียญหายของเธอ เน่ืองจากวา่การศึกษาโทราห์จะใหร้างวลันิรันดร์ ไม่ใช่แค่ความยินดีชัว่คราว    
มนัสอนคุณความดีของงาน ส่วนค าอุปมาของพระเยซูสอนความเมตตาสงสารของพระผูช่้วยให้รอดและ
ความยนิดีในสวรรคต่์อความรอดของผูห้ลงหาย   

บางทีพระเยซูตั้งใจท่ีจะจดจ่อท่ีพวกยิวในค าอุปมาแรก เน่ืองจากวา่พระองค์เปรียบเทียบผูห้ลงหายกบัแกะ
จากคอกของนาย (อิสราเอล) ค าอุปมาท่ีสองอาจเปรียบเทียบเงินเหรียญหายกบัคนต่างชาติ เน่ืองจากวา่เงิน
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เหรียญของกรีกไดห้ายไป  น่ีเป็นการอา้งอิงเดียวถึงเหรียญน้ีในพนัธสัญญาใหม่  ถา้เป็นเช่นนั้น จ  านวนก็อาจ
ส าคญั  จ  านวนเล็กนอ้ยเท่านั้นของพวกยิวจะประสบกบัความรอดเม่ือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนท่ีใหญ่ข้ึนของ
พวกคนต่างชาติผูจ้ะเช่ือข่าวประเสริฐ  พระธรรมกิจการของอคัรทูตเปิดเผยถึงการไม่ตอบสนองท่ีพอสมควร
ของพวกยวิและการรับเอาของพวกต่างชาติ         

4.     ค าอุปมาเร่ืองบุตรหายไป  15:11-32 

อีกคร้ังหน่ึงค าอุปมาท่ีสามน้ีในเร่ืองชุดน้ีกล่าวซ ้ าประเด็นของค าอุปมาแต่ก่อนทั้งสองเร่ืองวา่พระเจา้ตอ้นรับ
พวกคนบาปท่ีกลบัใจใหม่อยา่งยนิดี แต่มนัเนน้ถึงขอ้มูลอ่ืนอีก  ความยินดีของบิดาในส่วนแรกของค าอุปมา
น้ีตรงกนัขา้มกบัการบ่นของพี่ชายคนโตในส่วนท่ีสอง  ความรักของบิดาก็เท่าเทียมส าหรับบุตรทั้งสองคน
ของเขา  ดังนั้นค าอุปมาน้ีสอนว่าพระเจ้าตอ้งการทุกคนท่ีจะประสบกับความรอดและเพื่อจะเข้าไปใน
แผน่ดินของพระเจา้       

“ค าอุปมาน้ีมักถูกเรียกว่า ‘บุตรท่ีสรุ่ยสร่าย’ แต่แท้จริงแล้วมันเป็นเร่ืองของการตอบสนองท่ี
แตกต่างต่อผูท่ี้สรุ่ยสุหร่าย  การตอบสนองหลกัก็คือการตอบสนองของบิดาผูต่ื้นเตน้ท่ีจะตอ้นรับ
บุตรชายของเขากลบัมา  ดงันั้นช่ือท่ีดีกวา่ส าหรับค าอุปมาน้ีคือ ‘บิดาท่ียกโทษ’  หวัขอ้รองคือการ
ตอบสนองของพี่ชายคนโต ดงันั้นใครคนหน่ึงสามารถตั้งช่ือรองของค าอุปมาน้ีดว้ยบทเสริม ‘และ
พี่ชายท่ีบ่นวา่’” [829] 

บุตรคนเลก็  15:11-24 

15:11-12    ชายท่ีอยูใ่นเร่ืองน้ี “มีบุตรสองคน” คือ บุตร “คนเล็ก” และ บุตร “คนโต” (ขอ้ 25)  เอาล่ะ มรดก
ของบุตร “คนเล็ก” ตามปกติแล้วคงได้เป็นหน่ึงในสามของทรัพย์สินของบิดาของเขา 
เน่ืองจากวา่บุตรคนโตคงไดรั้บสองเท่า (ฉธบ. 21:17) อยา่งไรก็ตาม การมอบทรัพยสิ์นของ
บิดาก่อนการตายของเขาบางทีคงได้ให้สองในเก้าของทั้งหมดแก่บุตรน้ี[830] พระเยซู
ไม่ได้อธิบายถึงค าศัพท์ท่ีแน่นอนของการจัดการเน่ืองจากว่าค าศัพท์เหล่านั้ นเป็น
รายละเอียดท่ีไม่ส าคญั  อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีชดัเจนว่าการร้องขอของบุตรคนเล็กขดัขวาง
การเรียกร้องทรัพยสิ์นในอนาคตใดเของบิดาของเขา  (ขอ้ 19) 

ตามปกติแลว้มรดกไม่ได้ผ่านไปยงัทายาทจนกระทัง่การตายของบิดา  ท่ีจะเรียกร้องมนั
ก่อนเวลาอนัควรก็เท่ากบัการแสดงออกถึงความปรารถนาใหบิ้ดาท่ีจะตายไป     

.… ต่อความรู้ของขา้พเจา้นั้น ในทั้งหมดของวรรณกรรมทางตะวนัออกกลาง 
(นอกเหนือจากค าอุปมาน้ี) ตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนั ก็ไม่มีกรณีของบุตรคนใด
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ก็ตามไม่ว่าคนโตหรือคนเล็กท่ีร้องขอมรดกของเขาจากบิดาท่ียงัคงอยู่ในสุขภาพ 
ท่ีดี” [831] 

ความเตม็ใจของบิดาน้ีท่ีจะปรับตวัเขา้กบัการร้องขอของบุตรคนเล็กของเขาแสดงให้เห็นวา่     
เขากรุณาและใจกวา้ง และมนัอธิบายถึงความเตม็ใจของพระเจา้ท่ีจะอนุญาตให้แต่ละบุคคล
ท่ีจะไปตามทางของเขาหรือของเธอเอง  อยา่งเป็นไปไดน้ั้น บุตรคนโตไดรั้บมรดกของเขา 
ณ เวลาเดียวกนัอีกดว้ย (ขอ้ 31) แมว้า่ส่ิงน้ีไม่แน่นอน  ความหมายโดยนยัก็คือว่าบุตรคน
เล็กเป็นวยัรุ่นท่ีแก่กวา่ เน่ืองจากวา่ตามปกติแลว้ผูช้ายแต่งงานประมาณตอนนั้น และเป็นท่ี
ชดัเจนวา่ชายหนุ่มน้ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน[832] 

“บุตรคนโตไม่ไดรั้บเอาทรัพยส์มบติัทั้งหมดแห่งส่วนแบ่งแห่งทรัพยส์มบติัของ
เขาเม่ือการแบ่งไดถู้กท าข้ึน  ตรงกนัขา้ม ในความสอดคลอ้งกบัธรรมเนียมยิวท่ีมี 
ท่ีจะมีผลเม่ือเขาเสียชีวตินั้น บิดาก็โอนความเป็นเจา้ของซ่ึงสงวนการใชต้ลอดชีวิต
แห่งผลผลิตแห่งทรัพย์สินของเขาไว้กับเขาเอง   ดังนั้ นบุตรคนโตแม้จะถือ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นก็ตอ้งท างานในทรัพยสิ์นต่อไปภายใตสิ้ทธิอ านาจแห่งบิดา
ของเขา”[833] 

15:13-16    เป็นท่ีชดัเจนวา่บุตรคนเล็กเปล่ียนทรัพยส์มบติัท่ีเป็นมรดกของเขาไปเป็นเงินสดและจากนั้นก็
จากไปเพื่อจะ “ใชม้นั”  จงสังเกตวา่เงินท่ีเขามีในกระเป๋าของเขาอยูท่ี่นัน่เพราะวา่เขามีบิดา
ท่ีใจกวา้งไม่ใช่เพราะเขาท าเพื่อได้มนัมา[834] เด็กหนุ่มนั้นคงได้ตอ้งการท่ีจะ “ค้นพบ
ตนเอง” แต่เขาจบลงดว้ยการสูญเสียตนเอง  

“เขาควรคน้พบ … วา่เสรีภาพแทจ้ริงเท่านั้นคือเสรีภาพในพระเจา้ วา่ท่ีจะไปจาก
พระองค์ไม่ใช่ท่ีจะโยนแอกทิ้งไป แต่ท่ีจะแลกแอกท่ีเบากับแอกท่ีหนัก และ
เจา้นายท่ีมีเมตตาคุณคนหน่ึงกบัทรราชยแ์ละเจา้นายท่ีเผด็จการเป็นพนัคน”[835] 

ในค าอุปแรก แกะหลงหายไปเน่ืองจากธรรมชาติของมนัท่ีจะเตร็ดเตร่ไป  ในค าอุปมาท่ี
สอง เหรียญหายไปเน่ืองจากสถานการณ์ท่ีเกินการควบคุมของมนั ในค าอุปมาท่ีสามน้ี บุตร
หายไปในฐานะเป็นผลลพัธ์ของการเลือกของเขาเอง    

แน่นอนว่าการเล้ียงหมูเป็นงานท่ีไม่สะอาดส าหรับคนยิว และงานท่ีคนยิวท่ีนบัถือตนเอง
คนใดก็ตามจะท าเท่านั้นเน่ืองจากความส้ินหวงัอย่างส้ินเชิง (ลนต. 11:7)  อย่างไรก็ตาม 
บุตรคนเล็กเตม็ใจท่ีจะท าส่ิงน้ีเพราะวา่ความจ าเป็นของเขานั้นมีมากนกั  เป็นท่ีชดัเจนวา่หมู
และชายหนุ่มนั้ นกินเมล็ด (“ฝัก”) ของถั่ว [836] น่ีไม่ใช่อาหารท่ีบ ารุงเล้ียงหรือน่า

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn831
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn832
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn833
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn834
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn835
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn836


รับประทานอยา่งมาก  มีค ากล่าวของยวิท่ีวา่  “เม่ืออิสราเอลถูกลดไปสู่ถัว่ พวกเขาก็กลบัใจ
ใหม่”[837] บุตรน้ีไดจ้มลงไปต ่าจนไม่มีใครแสดงความเมตตาสงสารใดเต่อเขา   

“… ความรู้สึกหรือเหตุผลไม่มีอยูใ่นบาปแต่ตรงกนัขา้ม”[838] 

พวกฟาริสีคงไดต้ระหนกัวา่ชายหนุ่มน้ีเป็นตวัแทนของพวกคนบาปท่ีพวกเขาดูถูก     

15:17-19    “เขาส านึกตวั” เป็นส านวนท่ีบ่งช้ีถึงการกลบัใจใหม่ [839] เขาเปล่ียนความคิดและท่าทีของเขา
และตดัสินใจท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงในอุปนิสัยของเขา   

“… ความชะล่าใจน าไปสู่ความทุกขย์ากและความทุกขย์ากกระตุน้การใคร่ครวญ”  
[840] 

ชายหนุ่มนั้นใช ้“สวรรค”์ เป็นการใชถ้อ้ยค าสุภาพส าหรับพระเจา้  (ขอ้ 18, 21)  พวกยิวท า
ส่ิงน้ีอยูบ่่อยเ เพื่อจะหลีกเล่ียงการใชพ้ระนามของพระเจา้อยา่งไร้ประโยชน์ และมีตวัอยา่ง
มากมายของส่ิงน้ีในลูกา  ชายหนุ่มนั้นหมายถึงว่าเขาถือว่าการกระท าของเขาเป็นบาปต่อ
บิดาของเขาและต่อพระเจ้า (เปรียบเทียบ สดด. 51:4) 

ขอ้เสนอของบุตรชายต่อบิดาของเขาเช่นเดียวกบัค าพดูท่ีวางแผนไวข้องเขาแสดงให้เห็นถึง 
ความแทจ้ริงแห่งความถ่อมใจและการกลบัใจใหม่ของเขา   

“ในถอ้ยค าของออกสัติน ‘เขาแสดงให้เห็นว่าตนเองมีคุณค่า ในแง่ท่ีว่าเขากล่าว
ยอมรับวา่เขาไม่มีคุณค่า’…”[841] 

เขาเต็มใจท่ีจะรับใช้บิดาของเขาในฐานะผู ้ใช้แรงงานในแต่ละวัน (“คนรับจ้าง”) 
เน่ืองจากวา่บิดาของเขามีช่ือเสียงส าหรับการจ่ายแก่พวกคนใชข้องเขาอยา่งใจกวา้ง   (ขอ้ 
17)  ในแง่หน่ึงทาสธรรมดาเป็นสมาชิกของครอบครัว แต่ผูใ้ชแ้รงงานในแต่ละวนัสามารถ
ถูกเลิกจา้งไดโ้ดยแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หน่ึงวนั[842] 

“… ขอ้เสนอของเด็กหนุ่มบ่งบอกวา่ในขณะท่ีเขาปรารถนาบา้นบิดาของเขา เขาก็
ไม่เขา้ใจหวัใจของบิดาของเขา”[843] 

15:20         เน่ืองจากวา่บิดา “เห็น” บุตรของเขาในขณะท่ีเขายงัอยูใ่นระยะท่ีไกลมากจากบา้นของเขา ก็เป็นท่ี
ชดัเจนวา่เขาไดม้องถนนท่ีไกลในแต่ละวนัซ่ึงหวงัวา่จะพบเขา  “ความเมตตาสงสาร” ของ
บิดาสะทอ้นถึงความรู้บางอย่างเก่ียวกบัสภาพเลวร้ายของบุตรของเขา   บางทีเขาไดอ้าจ
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คอยติดตามเขาตั้งแต่เขาออกจากบา้น  บิดาเร่งระบายความรู้สึกของเขาดว้ยการวิ่งออกไป
พบบุตรของเขา แมว้า่มนัเสียเกียรติส าหรับคนแก่ท่ีจะวิง่ในวฒันธรรมของพระเยซู      

การกอด และ การจูบ บุตรของเขา อย่างต่อเน่ืองแสดงถึงการยอมรับท่ียกโทษและท่ีมี 
ความรักของบิดาอีกดว้ย  (เปรียบเทียบ ปฐก. 45:14-15; 33:4; 2 ซมอ. 14:33; กจ. 20:37)  
ท่าทีน้ีตรงกนัขา้มกบัท่าทีของบุตรคนโตและท่าทีของพวกฟาริสีเช่นกนั  บิดาริเร่ิมการ
ฟ้ืนฟูแห่งการสามคัคีธรรมก่อนท่ีบุตรสามารถจบการสารภาพของเขาได้  ส่ิงน้ีแสดงถึง
ความกระตือรือร้นของบิดาท่ีจะยกโทษ  ค าท่ีแปลวา่ “จูบ” (ค ากรีก คัทเทบฟิเลเซน)   อาจ
หมายถึงไม่วา่ “จูบหลายคร้ัง” หรือ “จูบอยา่งนุ่มนวล”[844] 

“ขอให้เราสังเกตเช่นกันว่ามัน มาก่อน และไม่ใช่ มาทีหลัง  การจูบแห่งการ
กลบัคืนดีท่ีการสารภาพน้ีถูกท าข้ึน เพราะว่ายิ่งคนบาปรู้และล้ิมรสถึงความรัก  
ของพระเจา้ เขาก็ยิง่เสียใจท่ีจะไดท้  าลายความรักนั้น”[845] 

15:21-24    เป็นท่ีชัดเจนว่าบิดาตดัการสารภาพของบุตรของเขาให้สั้ น เพราะเขารู้ส่ิงท่ีอยู่ในใจของเขา 
(เปรียบเทียบ 1 ยน. 4:18)  ตรงกนัขา้มแทนท่ีจะแค่ยอมรับบุตรของเขากลบัมา นบัประสา
อะไรกับท าให้เขาเป็นคนใช้ บิดานั้นก็ให้สัญลักษณ์แห่งเกียรติ (“เส้ือท่ีดีท่ีสุด”) สิทธิ
อ านาจ (“แหวน”) และเสรีภาพ (“รองเทา้”) บนเขา (เปรียบเทียบ  ปฐก. 41:42; อสธ. 3:10; 
8:8).[846] รองเท้าและแหวนเป็นเคร่ืองหมายของคนท่ีเป็นไท แต่ทาสเดินเท้าเปล่า
[847] จากนั้นเขาเตรียมงานเล้ียงส าหรับเขา ซ่ึงในเร่ืองราวของพระเยซูนั้นบางทีแสดงถึง
งานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ (13:29; 14:15-24)  ผูค้นในสมยัของพระเยซูกินเน้ือน้อยกว่า
คนตะวนัตกสมยัใหม่อยา่งมาก ดงันั้นการกินเน้ือบ่งบอกถึงโอกาสท่ีส าคญัอยา่งมาก   

“ทุกเส่ิงท่ีบุตรคนเล็กไดห้วงัท่ีจะพบในเมืองไกล เขาก็ไดค้น้พบท่ีบา้นคือ เส้ือผา้ 
เพชรพลอย เพื่อนเ การฉลองท่ียินดี ความรักและความแน่ใจส าหรับอนาคต  
อะไรไดส้ร้างความแตกต่าง? แทนท่ีจะกล่าววา่ ‘พ่อ จง ให้ แก่ลูก!’ เขาก็กล่าวว่า 
‘พอ่ ขอ สร้าง ลูก!’ เขาเตม็ใจท่ีจะเป็นคนใช!้” [848] 

บุตรนั้นไดต้ดัสินใจท่ีจะละบิดาอยา่งถาวรและดงันั้นก็ “ตาย” และ “หลงหาย” ต่อบิดาของ
เขา  ตอนน้ีเขามี “ชีวิต” ใหม่และถูก “พบ” (เปรียบเทียบ อฟ. 2:1-5)  ถา้แกะหลงหายผา่น
ทางความโง่เขลา และเหรียญผ่านทางความไม่ระมดัระวงั บุตรชายก็หลงหายผ่านทาง 
ความตั้งใจ[849] การกลับมาของบุตรนั้นเป็นแค่การเร่ิมต้นของความยินดี ความหมาย
โดยนยัก็คือวา่มนัจะด าเนินต่อไปตลอดแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  (คือ ยุคพนัปี)  ผูฟั้งของ
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พระเยซูคงได้เขา้ใจพระองค์ว่าพระองค์สอนว่าคนบาปจะเขา้ไปในแผ่นดินของพระเจา้
เพราะวา่พวกเขามาหาพระเจา้โดยการเช่ือในพระเยซู   

“มีเร่ืองราวทางศาสนาพุทธท่ีจดัเตรียมความตรงขา้มท่ีน่าหลงใหลต่อเร่ืองราวของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  ยิ่งกวา่นั้นมนับอกเราวถึงบุตรคนหน่ึงท่ีละบา้นไปและกลบัไป
ในหลายปีต่อมาดว้ยผา้ข้ีร้ิวและความทุกขย์าก ความเส่ือมโทรมของเขาลึกซ้ึงมาก
จนเขาจ าบิดาของตวัเองไม่ได ้  แต่บิดาของเขาจ าเขาไดแ้ละบอกให้พวกคนใชท่ี้จะ
พาเขาเข้าไปในคฤหาสน์และช าระเขา  บิดาซ่ึงอตัลักษณ์ของเขานั้นไม่ได้ถูก
เปิดเผยก็เฝ้าดูการตอบสนองของบุตรของเขา   เวลาค่อยเเปล่ียนไปบุตรนั้น
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เอาใจใส่และมีศีลธรรม เม่ือพอใจแล้วในท่ีสุดพ่อก็เปิดเผย 
อตัลกัษณ์และยอมรับบุตรของเขาในฐานะทายาทของเขาอยา่งเป็นทางการ  

“พวกฟาริสีคงไดเ้ขา้ใจและรับรองเร่ืองเช่นนั้น  มนัมีเหตุผลท่ีจะรอคอยส าหรับ
บุตรท่ีจะบรรลุความมีค่า  มนัมีเหตุผลท่ีจะปฏิบติัต่อบุคคลท่ีกลบัใจใหม่ตามระยะ
ของการส านึกบาปท่ีได้บรรลุ  แต่นัน่ไม่ใช่พระบิดาท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา
บรรยาย  มนัไม่ใช่ค าอุปมาเร่ืองคุณความดี  น่ีคือภาพของพระคุณ”[850] 

“ท่ีน่ีมนัสมควรต่อการสังเกตท่ีพิเศษ อย่างท่ีการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
อยา่งส้ินเชิงระหวา่งค าสอนของพระคริสตแ์ละรับบีนิยมท่ีเรามีค าอุปมาหน่ึงท่ีเป็น
ความตรงกนัขา้มของค าอุปมาน้ีในหน่ึงในงานเขียนของรับบีท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เม่ือ
บุตรของเพื่อนถูกไถ่จากการเป็นทาส ไม่ใช่ในฐานะบุตร แต่ท่ีจะเป็นทาสเพื่อว่า
การเช่ือฟังจะถูกเรียกร้องจากเขา”[851] 

“ต่อระดับท่ีต่ืนตัวนั้ น มัน  [คริสตจักรแบบอีแวลเจลลิคอลของทุกวนัน้ี) ได้
สูญเสียการสัมผสักบัความรักอนัไม่มีเง่ือนไขของพระเจา้”[852] 

“บทเรียนแรกก็คือว่าการกลบัใจใหม่เป็นไปได้เสมอส าหรับบรรดาผูท่ี้ตอ้งการ    
ท่ีจะกลบัไปหาพระเจา้”[853] 

บุตรคนโต  15:25-32 

15:25-27    พระเยซูพรรณนาถึงบุตรคนโตซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย ์วา่ท างาน
หนักเพื่อบิดา  ชายคนน้ีเป็นบุตรท่ีสุรุ่ยสุร่ายอีกคนหน่ึงแต่จากประเภทท่ีแตกต่างกัน  
พวกยิวเช่นเดียวกบัพวกผูน้ าทางศาสนาของยิวยินดีอย่างเท่าเทียมถึงสถานะท่ีไดรั้บสิทธิ
พิเศษของบุตรคนโตในครอบครัวของมนุษย ์เพราะว่าพระเจา้ไดเ้ลือกพวกเขาส าหรับการ
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อวยพรท่ีพิเศษ   (อพย. 19:5-6)  บุตรคนโตอยูน่อกงานเล้ียงอยา่งชดัเจนแลว้ก็ไดพ้ลาดมนั
เน่ืองจากการถูกครอบง าของเขาด้วยงานและความสัมพนัธ์ท่ีห่างของเขากบับิดาของเขา     
ส าหรับเขาและส าหรับพวกฟาริสี ทุกอยา่งก็ข้ึนอยูก่บัคุณความดีและรางวลั  เขามองตนเอง
ในฐานะคนใชข้องบิดามากกวา่บุตรของเขา   

15:28         ความโกรธของบุตรคนโต ณ การยกโทษของบิดาและการยอมรับนอ้งชายของเขาก็ตรงขา้มกบั
ความเมตตาท่ีมีความรักของบิดาท่ีแสดงออกโดยการออกมาของเขาและการออ้นวอนเขา  
ในท านองเดียวกนั พวกฟาริสีบ่นเพราะวา่พระเจา้ยอมรับคนบาปและตอ้นรับพวกเขาเขา้
ไปในแผน่ดินของพระองค ์ (ขอ้ 2)  อยา่งไรก็ตาม พระเจา้เขา้ถึงพวกเขาผา่นทางพระเยซู 
อย่างท่ีบิดานั้นเขา้ถึงบุตรคนโตของพวกเขา  ความนุ่มนวลอย่างเดียวกนับ่งบอกถึงการ
ปฏิบติัของพอ่กบับุตรคนโตอยา่งท่ีบ่งบอกถึงการปฏิบติัของเขากบับุตรคนเล็ก 

15:29-30    หลงัจากการกล่าวท่ีไม่มีการนบัถือ (“ดูซิ!”) บุตรคนโตก็อวดถึงส่ิงท่ีเขาไดท้  าเพื่อบิดาของเขา 
และจากนั้ นต าหนิเขาส าหรับการไม่ให้เขามากข้ึน อย่างชัดเจนแล้วเขารู้สึกว่าการ
ตอบสนองของบิดาควรได้สะท้อนถึงความยุติธรรมมากกว่าพระคุณ  เขาพึ่ งพารางวลั        
ท่ีเป็นสัดส่วนกนักบังานของเขา    (เปรียบเทียบ มธ. 20:12)  ส่ิงน้ีแทบจะไม่สะทอ้นถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีมีความรัก   

“เขาอยูบ่า้นไม่ใช่เพราะวา่เขารักบิดาของเขา แต่เพราะว่าการท างานในทุ่งนาเป็น
วธีิท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีเขาตอ้งการ”[854] 

วาร์เรน เวียสบีช้ีถึงความคลา้ยกนัระหวา่งการมาของบุตรท่ีสุรุ่ยสุร่ายยงับา้นของบิดาของ
เขาและคนบาปท่ีมาหาพระเจา้ผ่านทางพระคริสต์  บุตรท่ีสุรุ่ยสุร่ายไดห้ลงหาย (ขอ้ 24); 
พระเยซูกล่าววา่ “เราเป็นทางนั้น”  บุตรสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้ (ขอ้ 17); พระเยซูกล่าววา่ “เราเป็น
ความจริง”  บุตรท่ีสุรุ่ยสุร่ายนั้นตาย (ข้อ 24); พระเยซูกล่าวว่า “เราเป็นชีวิต” (ยน. 
14:6).[855] 

บุตรคนโตปฏิเสธท่ีจะยอมรับนอ้งชายของเขา ในฐานะน้องชายของเขา เน่ืองจากเขาไม่ให้
เกียรติบิดาของเขาอย่างมาก  โดยการเรียกเขาบุตรของบิดาของเขา (“ลูกคนน้ีของท่าน”) 
เขาก็ก าลงับ่งบอกวา่บิดาไดแ้บ่งปันความผิดของนอ้งชายของเขา ทุกเคนในบทน้ีประสบ
กบัความยนิดียกเวน้บุตรคนโตน้ี    
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“เขาอุทิศตนต่อกฎเกณฑข์องบิดาของเขาและเขาอุทิศตนต่อการรับใชข้องบิดาของ
เขา แต่เขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจกบัใจของบิดาของเขาอย่างส้ินเชิง และดงันั้น   
ก็ไม่สามารถท่ีจะตั้งคุณค่าแทบ้นนอ้งชายของเขาได”้[856] 

“คนหยิง่และคนท่ีชอบธรรมดว้ยตนเองรู้สึกอยูเ่สมอวา่พวกเขาไม่ไดถู้กปฏิบติัต่อ
อยา่งดีเท่าท่ีพวกเขาสมควรไดรั้บ”[857] 

โดยเน้ือแทแ้ลว้ ส่ิงท่ีบุตรคนโตตอ้งการคือการนบัถือ (เปรียบเทียบ  17:7-10; มธ. 20:11) 
เขารู้สึกวา่บิดาของเขาไดท้  าใหน้อ้งชายของเขาเหนือกวา่เขา [858] 

“บทเรียนท่ีสองก็คือวา่ประชากรของพระเจา้ไม่ควรท่ีจะบ่นวา่ความใจกวา้งของ
พระองคท่ี์มีต่อแมก้ระทัง่คนท่ีเถลไถลท่ีสุดของพวกคนบาป”[859] 

15:31-32    บิดาตอบสนองต่อความเป็นปรปักษ์ของบุตรคนโตด้วยความนุ่มนวลและเหตุผล ค ากรีก            
เทคนอน ท่ีแปลว่า “เด็ก” หรือ “บุตร” เป็นค าศพัท์แห่งความรักใคร่ท่ีนุ่มนวล  บิดาช้ีถึง
ต าแหน่งท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษของบุตรคนโตของเขาอย่างท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริษทัของ
บิดาของเขา  น่ีเป็นสิทธิพิเศษของยิวโดยเพาะท่ีพวกผูน้ าทางศาสนาของประเทศช่ืนชม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่  (เปรียบเทียบ รม. 3:1-2; 9:4)  “ทุกส่ิง” ท่ีพระเจา้ “มี” เป็นของอิสราเอล
ในแง่ท่ีวา่พวกเขามีทางเขา้ไปสู่มนัอยูเ่สมอ เน่ืองจากความสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษ   ซ่ึง
พระองคไ์ดส้ถาปนากบัชนชาตินั้น 

บุตรคนโตอาจไดฉ้ลองด้วยลูกววัท่ีอว้นพีเม่ือใดก็ตามท่ีเขาตอ้งการ  มนัจ าเป็น (ถูกตอ้ง
ไม่ใช่แค่ดี “เราตอ้ง”) ท่ีจะ “ฉลอง” การกลับมาของคนบาป ซ่ึงบ่งบอกวา่บุตรคนโตควรได้
ร่วมในการยินดี  เหตุผลส าหรับการยินดีก็คือความรอดของผูห้ลงหาย (“เพราะน้องคนน้ี
ของลูกตายไปแลว้” และตอนน้ีมีชีวิตอยู)่  ค  าอุปมาน้ีปิดดว้ยการเชิญท่ีบ่งบอกไวข้องบิดา
ต่อบุตรคนโตท่ีจะเขา้ไปสู่งานเล้ียง  การเชิญน้ียงัคงเปิดต่อพวกฟาริสีเม่ือพระองค์เล่า      
ค  าอุปมาน้ี       

“… บทเรียนท่ีสามท่ีค าอุปมาน้ีสอนก็คือวา่ในความรักมากมายของพระองค์นั้น
พระเจา้ก็ยกโทษใหบุ้ตรทั้งสองและตอ้งการใหเ้ราท่ีจะท าอยา่งเดียวกนั”[860] 

“ผูเ้คร่งครัดในกฎไม่สามารถเขา้ใจพระคุณของพระเจา้ได ้ มนัแปลกต่อเขาอย่าง
ส้ินเชิง”[861] 
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“ดงันั้นค าอุปมาน้ีสอนว่าพระเจา้รักคนบาป ว่าพระเจา้แสวงหาคนบาป ว่าพระเจา้ร้ือฟ้ืนคนบาป 
และวา่พระเจา้มอบสิทธิพิเศษและพระพรของการเป็นบุตรแก่บรรดาผูก้ลบัมาหาพระองค”์[862] 

“แกะหลงหายไปผา่นทางความโง่เขลาเตม็ท่ี . … เหรียญไม่ไดห้ายไปเลย มนัหายไป ไม่ใช่ผ่านทาง
ความผิดของมนัเอง.… บุตร หลงหายไปอย่างตั้งใจ ซ่ึงหนัหลงัให้แก่บิดาของเขาอยา่งแข็งกระดา้ง”
[863] 

มีการตีความสองอยา่งของค าอุปมาเหล่าน้ีท่ีเป็นเร่ืองปกติท่ามกลางผูเ้ช่ือแบบอีแวลเจลลิคอล  บางคนเห็น 
ค าอุปมาเหล่านั้นว่าเป็นการสอนการฟ้ืนฟูสู่การสามคัคีธรรมของผูเ้ช่ือ  พวกเขาอา้งขอ้เท็จจริงท่ีว่าชาย     
คนนั้นเป็นเจา้ของแกะท่ีเขาสูญเสียไป หญิงนั้นเป็นเจา้ของเหรียญนั้น และบุตรหลงหายเป็นบุตรของบิดา
ของเขา  พวกเขามองความสัมพนัธ์เหล่าน้ีว่าเป็นการบ่งช้ีถึงสภาพท่ีได้รับความรอดของส่ิงท่ีหายไปใน      
ค  าอุปมาเหล่าน้ี     

นกัตีความคนอ่ืนเมองวา่ส่ิงท่ีหายไปเป็นการแสดงถึงผูไ้ม่เช่ือ   น่ีดูเหมือนเป็นไปไดม้ากกว่า เน่ืองจากว่า
พระเยซูก าลงักล่าวต่อพวกเขาฟาริสีและผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัท่ีปฏิเสธความรอดของพระเจา้ท่ีพระองคห์ยิบยื่น
ใหผ้า่นทางพระเยซู  พวกเขาบ่นวา่พระเยซูเพราะวา่พระองคย์อมรับคนบาปท่ีเช่ือในพระองค ์  ยิ่งไม่คาดคิด
บุตรคนเล็กไดรั้บต าแหน่งใหม่ซ่ึงเขาไม่ไดช่ื้นชมมาก่อนหลงัจากท่ีเขากลบัมา (ขอ้ 22)  พวกยิวเป็นบุตรของ
พระเจา้เท่านั้นในแง่ท่ีวา่พระเจา้ไดรั้บพวกเขาไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษกบัพระองคเ์อง (อพย. 19:5-6) พวก
เขายงัคงตอ้งเช่ือในพระเยซูเพื่อจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ (เปรียบเทียบ ปฐก. 15:6).[864] 

ในระดบัหน่ึง ค าอุปมาเหล่าน้ีกล่าวถึงพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล แต่ในอีกระดับหน่ึง ค าอุปมา
เหล่านั้นกล่าวถึงพวกยิวและพวกต่างชาติทุกคน  ความไม่เช่ือท่ีแสดงคุณลักษณะของพวกฟาริสีและ
ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัก็แสดงถึงชนชาติอิสราเอลโดยรวมอีกดว้ย  ดงันั้นมนัดูเหมือนวา่ค าอุปมาเหล่าน้ีสอนว่า 
พระเจ้าเข้าถึงพวกต่างชาติเม่ือพิจารณาถึงความไม่เช่ือของอิสราเอลเช่นเดียวกับหยิบยื่นความรอดแก่        
คนบาปท่ีเป็นยิวในสมยัของพระเยซู  อย่างท่ีพระกิตติคุณของลูกาเปิดเผยตั้งแต่การเล่ือนไปของแผ่นดิน  
ของพระเจา้ของพระเยซูต่อไป (13:34-35) ภารกิจของพระเยซูต่อพวกยิวเป็นหลกัก็ลดลง และภารกิจทัว่โลก
ของพระองคต่์อพวกต่างชาติก็กลายมาเป็นการเนน้ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยเ   

นกัตีความบางคนไดเ้ช่ือวา่ค าอุปมาสามเร่ืองเหล่าน้ีเปิดเผยถึงตรีเอกภาพอีกดว้ยคือ พระบุตรเป็นท่ีประจกัษ์
ในผูเ้ล้ียง พระวญิญาณบริสุทธ์ิในเงินเหรียญหาย และพระบิดาในบิดาของบุตรท่ีสุรุ่ยสุร่าย[865] 

ช.     ค าเตือนของพระเยซูเกี่ยวกบัความร ่ารวย  บทที ่16   

ส่วนน้ีและบรรดาส่วนท่ีมาก่อนและตามหลงัมนัทนัทีมีค าสอนแบบอุปมาและค าแนะน าอ่ืนเท่ีเรียกร้อง  
การตดัสินใจท่ีจะเช่ือในพระเยซู   
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“… บทท่ี 15 เน้นถึงการริเร่ิมของพระเจา้และความยินดีในสวรรค์พร้อมกบัการกลบัใจใหม่ใน
เบ้ืองหลงั ตอนน้ีความรับผิดชอบของมนุษยถู์กเนน้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการเช่ือมโยงกบัท่าทีและ
การใชค้วามร ่ ารวยและการริเร่ิมของพระเจา้ถูกพาดพิงถึงอยา่งสั้นเเท่านั้น”[866] 

ค าสอนทั้งหมดในบทน้ีกล่าวถึงทรัพยส์มบติัทางวตัถุ      ส่วนน้ีเร่ิมตน้ดว้ยค าสั่งสอนท่ีมีต่อพวกสาวกและ
จากนั้นเคล่ือนไปสู่บทเรียนส าหรับพวกฟาริสี     

1.     การเป็นสาวกในฐานะการอารักขา  16:1-13   

พระเยซูสั่งสอนพวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัการใชท้รัพยส์มบติัทางวตัถุ  พระองคส์อนพวกเขาท่ีจะสุขุม
ในการใชค้วามร ่ ารวยและท่ีจะตระหนกัถึงอนัตรายของการรักมนั  (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 6:10) 

ค าอุปมาเร่ืองพ่อบ้านทีม่ีไหวพริบ  16:1-9 

“บางทีลูกา 16:1-8 มีค าอุปมาท่ียากท่ีสุดในลูกา”[867] 

16:1           การเช่ือมโยงทางภาษาท่ีผูกค าอุปมาน้ีกบับริบทท่ีมาก่อนของมนัคือค าว่า “ผลาญ” (ค ากรีก         
ดิแอสคอร์พิดโซ่  เปรียบเทียบ 15:13)  น่ีเป็นการช้ีทางสู่การเช่ือมโยงทางหัวขอ้กล่าวคือ 
การใชเ้งินอย่างสุขุม  บุตรคนเล็กในค าอุปมาของบุตรหายไปผูท่ี้เป็นตวัแทนของพวกคน
บาปท่ีพระเยซูไดต้อ้นรับก็ไม่ไดจ้ดัการมรดกของเขาอย่างดี  เขาผลาญ ท าให้มนัสูญเสีย
และใช้มนัอย่างฟุ่มเฟือย  เร่ืองราวท่ีตามมาให้ตวัอย่างของการใช้เงินจ านวนหน่ึงอย่าง
ฉลาดท่ีนายมอบแก่คนใชท่ี้สุรุ่ยสุร่ายของเขา     

เม่ือเร่ืองราวเปิดพ่อบา้น (“ผูจ้ดัการ”) หรือตวัแทน (ค ากรีก ออยโคโนมอส) ก็มีปัญหา
เน่ืองจากการใช้เงินของเจา้นายของเขาอย่างไม่ฉลาด  เขาประพฤติเหมือนบุตรคนเล็ก     
ในค าอุปมาก่อนหน้าน้ี  ในสมยัของพระเยซู เจา้ของท่ีดินท่ีร ่ ารวยมกัมอบการจดัการเงิน
บางอย่างของพวกเขาแก่ผูจ้ดัการผูซ่ึ้งความรับผิดชอบของเขานั้นคือท่ีจะลงทุนมนัเพื่อจะ
หาเงินมากข้ึนเพื่อเจา้นาย  ทุกวนัน้ี นายหนา้ซ้ือขายหุน้ นายธนาคารหรือผูใ้หค้  าปรึกษาการ
ลงทุนรับใช้ลูกค้าของเขาหรือของเธอในแนวทางท่ีคล้ายกัน  ผูจ้ดัการเช่นนั้นก็ช่ืนชม
สถานะอนัเป็นท่ีตอ้งการในโลกของพระเยซูอย่างมากจนผูค้นเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ไดข้ายพวก
เขาเองเพื่อจะไดรั้บต าแหน่งท่ีไดรั้บประโยชน์เช่นนั้น[868] 

16:2           ไม่มีขอ้บ่งช้ีในค าอุปมาน้ีไม่วา่ผูจ้ดัการท าใหเ้จา้นายของเขาผดิหวงัอยา่งไม่รู้หรืออยา่งตั้งใจ  นัน่
ไม่ส าคญั  เน่ืองดว้ยเหตุผลใดก็ตาม เจา้นายของเขาไล่เขาออกและขอให้เขาท่ีจะส่งมอบ
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สมุดบญัชีของเขาท่ีจะแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีเขาไดท้  าไป  (เปรียบเทียบ มธ. 12:36; กจ. 
19:40; ฮบ. 13:17; 1 ปต. 4:5) 

16:3-4        ก่อนท าเช่นนั้น ผูจ้ดัการนั้นไดต้ดัสินใจท่ีจะท าบางส่ิงซ่ึงจะช่วยให้เขาไดรั้บงานอีกงานหน่ึงกบั
หน่ึงในผูค้นท่ีเป็นหน้ีเงินของเจา้นายของเขา  เขาตระหนักว่าเขาต้องใช้ปัญญาของเขา 
เน่ืองจากวา่เขาไม่แข็งแรงพอส าหรับกรรมกร และเขาหยิ่งเกินไปท่ีจะหนัไปสู่การขอทาน
เพื่อหาเล้ียงชีพ  เป็นท่ีชัดเจนว่าเขาไม่ได้พิจารณาถึงการได้รับงานอีกงานหน่ึงในฐานะ
ผูจ้ ัดการเพราะว่าเขาได้ถูกท าให้อับอายและเขารู้ว่าเจ้านายคนอ่ืนเจะไม่วางใจเขา          
[869] เขารู้สึกหยิง่เกินไปท่ีจะขอทานแต่ไม่หยิง่เกินไปท่ีจะขโมย!  แผนการแห่งการกระท า
ของเขาจะรับรองงานและความรับผดิชอบแก่เขาแต่การกระท าเฉพาะหนา้ก็จ  าเป็น 

16:5-7        แผนการของผูจ้ดัการนั้นเก่ียวขอ้งกบัการลดหน้ีของผูค้นท่ีเป็นหน้ีเงินของเจา้นายของเขาบางที
โดยการยกเลิกดอกเบ้ียท่ีพวกเขาเป็นหน้ี  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่เขาจดัการดว้ยสินคา้แทนท่ีเงินสด
ก็ไม่ส าคญั เน่ืองจากวา่ผูค้า้หลายคนจดัการในแง่เหล่าน้ีในสมยัของพระเยซูอยา่งท่ีพวกเขา
ท าในสมยัของเรา     

“หน้ีเหล่าน้ีเป็นหน้ีทางธุรกิจท่ีใหญ่ไม่ว่าสัญญาเช่าท่ีดินหรือการกู้ยืมเพื่อการ
พาณิชยโ์ดยชนชั้นพอ่คา้ต่างเ  พอ่บา้นมีสิทธิอ านาจท่ีจะเขียนและแมก้ระทัง่เขียน
สัญญาใหม่ในนามของเจา้นายของเขา” [870] 

หน่ึง “ถัง” (“บาธ”) เท่ากับประมาณเก้าแกลอนของของเหลวและหน่ึง “ถัง” (“คอร์”) 
เท่ากบัประมาณ 10 ถึง 12 บุชเชล[871] ดงันั้นการลดท่ีแต่ละคนไดรั้บแสดงถึงจ านวนเงินท่ี
ส าคญัและดึงความปรารถนาดีของลูกหน้ีไปยงัผูจ้ดัการนั้น พวกลูกหน้ีบางทีเป็นผูค้นท่ี
ไดรั้บสินคา้จากทรัพยสิ์นของเจา้นายและไดใ้ห้ตัว๋สัญญาใชเ้งินแก่ตวัแทนแทนท่ีเงินสด  น่ี
ไดเ้ป็นและเป็นแนวทางอนัเป็นท่ียอมรับแบบมาตรฐานของการท าธุรกิจ  ในวฒันธรรม
ของพระเยซู ความโปรดปรานหน่ึงได้ถูกคาดหวงัท่ีจะก่อให้เกิดความโปรดปรานอีก
อนัหน่ึงเป็นการตอบแทน[872] 

ผูจ้ดัการนั้นไดโ้กงเจา้นายของเขาอยา่งไม่ซ่ือสัตยจ์ากส่ิงท่ีคนอ่ืนเเป็นหน้ีเขา หรือเขาได้
หกัดอกเบ้ียท่ีจะไดม้ายงัเขาในฐานะตวัแทนส าหรับการท าธุรกรรมแต่ละคร้ัง?  ทางเลือก
แรกเป็นความเป็นไปได้แทจ้ริง[873] อย่างไรก็ตาม มนัดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ว่าพระเยซู  
คงไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะชมเชยผูจ้ดัการนั้นและยกชูเขาแก่พวกสาวกในฐานะตวัอยา่งท่ี
จะท าตามถ้าเขาไม่ซ่ือสัตยเ์ช่นนั้น (ขอ้ 9)  ยิ่งกว่านั้น ถ้าผูจ้ดัการนั้นได้เลือกท่ีจะโกง
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นายจา้งของเขาต่อไป บางทีเขาคงไดจ้บลงในคุกแทนท่ีในความกรุณาท่ีดีของพวกลูกหน้ี
ของเจา้นายของเขา    

ทางเลือกท่ีสองเป็นไปไดแ้ละค่อนขา้งแน่ [874] ผูจ้ดัการนั้นคงไดรั้บค่านายหน้าส าหรับ
การท าธุรกรรมแต่ละคร้ังท่ีเขาไดเ้จรจาส าหรับนายจา้งของเขาและหักค่านายหน้าเหล่าน้ี
จากค่าใช้จ่ายของพวกลูกหน้ี  แมก้ระทัง่ค่านายหน้า 100 % (ขอ้ 6) ก็ไม่เป็นท่ีรู้จกัใน
วฒันธรรมของพระเยซู [875] บางทีค่านายหน้าเป็นส่วนหน่ึงของใบแจ้งหน้ีดั้ งเดิม  
[876] ความเป็นไปได้อีกอย่างหน่ึงก็คือว่าพ่อบา้นนั้นลบค่าธรรมเนียมรวมกบัดอกเบ้ีย      
ท่ีผิดกฎหมายซ่ึงได้ถูกเรียกเก็บ  [877] หรือพ่อบา้นนั้นอาจไดท้  าให้ราคาต ่าลงด้วยสิทธิ
อ านาจของเขาเอง  [878] มนัดูเหมือนว่าพ่อบา้นนั้น ยกเลิกดอกเบ้ียท่ีควรได้มายงัเขาใน
ฐานะค่านายหน้า  ไม่ว่าคนรับใช้จะได้ลดราคาเท่าไรมนัก็ตอ้งออกมาจากกระเป๋าของ
ตวัเองมากกวา่ของนายจา้งของเขา     

16:8           เจา้นายนั้นชมเชยความเฉลียวฉลาดหรือความสุขุม (ค ากรีก โฟรนิมอส คือ ปัญญาทางปฏิบติั) 
ของพอ่บา้น/ผูจ้ดัการในการใชค้วามร ่ ารวย (ค่านายหนา้ของเขา) ของเขาเอง (ของพ่อบา้น) 
เพื่อรักษาอนาคตของเขา  (เปรียบเทียบ 12:42; มธ. 10:16)  เขาชมเชยเขาส าหรับการใช้
โอกาสอยา่งฉลาดของเขา   

“เขาไม่ได้ชมเชยเขาเพราะว่าเขาได้ท ากับเจ้านายของเขา อย่างไม่ซ่ือตรง แต่
เพราะวา่เขาไดท้  าเพื่อตวัเขาเอง อย่างฉลาด”[879] 

“ในความสอดคล้องกบัขอ้เรียกร้องต่างเของจริยธรรมการตอบแทนของกรีก-
โรมนั พวกเขา [พวกลูกหน้ี] จะรู้สึกผูกพนัอนัเป็นเกียรติท่ีจะตอบแทนการตอบ
แทนท่ีดีดว้ยความใจกวา้งแห่งระดบัสูงอีกดว้ย” [880] 

บางทีเศรษฐีนั้นไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัการใชจ่้ายเงินของเขาอยา่งสุรุ่ยสุร่ายโดยผูจ้ดัการของเขา
ก่อนหนา้นั้นผา่นทางการไร้ความสามารถหรือความไม่ซ่ือสัตย ์(ขอ้ 1) ลกัษณะใดก็ตามท่ี
อาจไดแ้สดงคุณลกัษณะของเขา  นัน่แสดงให้เห็นวา่เขาเป็นคนท่ีไม่ชอบธรรม  (“พ่อบา้น
ท่ีไม่ซ่ือสัตย”์)  ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เขาไม่ไดเ้ฉลียวฉลาดในตอนแรกก็เนน้ถึงความเฉลียวฉลาด
ในภายหลงัของเขาวา่แมก้ระทัง่น่าชมเชยมากข้ึน 

อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่าเจา้นายนั้นก็เส่ือมทรามเท่ากบัผูจ้ดัการของเขาและดงันั้นก็ชมเชย 
เขาส าหรับปัญญาและการจดัการแบบทางโลกของเขา[881] 
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“ลูกของยุคน้ี” เป็นผูไ้ม่เช่ือท่ีไม่ชอบธรรมผูด้  าเนินชีวิตโดยหลกัการต่างเท่ีปกครองผูค้น
ส่วนใหญ่ในยคุปัจจุบนั  “ลูกของความสวา่ง” เป็นผูค้นท่ีด าเนินชีวิตในความสวา่งแห่งการ
เปิดเผยของพระเจา้และดงันั้นก็เป็นผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ 11:33-36; อฟ. 5:8)  ความหมาย
โดยนยัก็คือวา่พวกเขาเป็นผูเ้ช่ือท่ีอยู่ในการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ  1 ยน. 
1:7)  ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าการจัดการท่ีสุขุมแสดงถึงคุณลักษณะของผูไ้ม่เช่ือ
มากกวา่ผูเ้ช่ือ  พวกสาวกสามารถท าไดอ้ยา่งดีโดยการเรียนรู้จากพวกเขาในแนวทางท่ีพวก
เขาคาดหวงัถึงอนาคต  ผูค้น “แห่งความสว่าง” ควรจะเฉลียวฉลาดในการลงทุนแห่ง
แผ่นดินของพระเจา้ของพวกเขาเพื่อพระเจา้อย่างท่ีผูค้น “แห่งความมืด” เฉลียวฉลาดใน
การลงทุนทางธุรกิจของพวกเขาเพื่อพวกเขาเอง   

16:9           ถดัไปพระเยซูอธิบายถึงการประยุกตใ์ชข้องค าอุปมาน้ีส าหรับพวกสาวกของพระองค ์ พวกเขา
ควรใชเ้งินของพวกเขาอยา่งมีจุดประสงค ์เพื่อจะสร้างมิตรสหายผูจ้ะตอ้นรับพวกเขาเขา้ไป
ในแผ่นดินของพระเจา้และสวรรค์ (“ท่ีอาศยัตลอดไป”) ในภายหลงัเม่ือพวกสาวกตายไป   
บางคนเช่ือว่า “พวกเขา” (“เราจะตอ้นรับท่าน”) อา้งอิงถึงพวกทูตสวรรคผ์ูจ้ะตอ้นรับพวก
สาวกเขา้ไปในสวรรค[์882] ในอีกนยัหน่ึง พวกสาวกควรเสียสละเงินของพวกเขาเพื่อจะน า
คนอ่ืนเไปสู่ความเช่ือในพระเยซู และดงันั้นก็รักษาการตอ้นรับท่ีอบอุ่นเขา้ไปในสวรรคไ์ว ้

“คุณไดย้นิเก่ียวกบัคนงานของไออาร์เอสคนหน่ึงท่ีไดรั้บการแจง้ล่วงหนา้วา่เขาได้
ถูกเลิกจา้งงานและผูไ้ดส่้งเช็คคืนภาษีท่ีไม่สมควรไดรั้บจ านวนมากแก่มิตรสหาย 
ท่ีดียี่สิบคนไหม? หรือคุณได้ยินเก่ียวกบัผูบ้ริหารจดัการโรงพยาบาลท่ีเกือบจะ
สูญเสียงานของเขาผูไ้ดล้ดใบแจง้หน้ีของคนไขท่ี้มีช่ือเสียงหลายคนดว้ยเงินหลาย
พนัดอลลาร์ไหม? หรือเก่ียวกบัผูรั้บเหมาป้องกนัท่ีเพิ่งถูกไล่ออกซ่ึงเปล่ียนค าสั่ง
ซ้ือสกรูห้าร้อยดอลลาร์เป็นห้าดอลลาร์ไหม? แต่ละคนได้สร้างมิตรสหายใหม่
มากมายในฐานะผลลัพธ์และด้วยเหตุนั้นก็ได้รับข้อเสนองานใหม่มากมาย”    
[883] 

พระเยซูพรรณนาถึงผูก้ลบัใจเช่ือวา่ก าลงัตายต่อหนา้พวกสาวกและการตอ้นรับพวกเขาเขา้
ไปในสวรรคเ์ม่ือพวกเขาสาวกไดไ้ปถึง  พวกสาวกควรใชเ้งินของพวกเขาเพื่อจะน าผูค้นไป
ยงัพระเยซูคริสต ์ พวกเขาไม่ควรผลาญมนัทั้งหมดท่ีพวกเขาเอง ส่งมนัทั้งหมดไปยงัทายาท
ของพวกเขาหรือกกัตุนมนัไว ้แต่ลงทุนมนัใน “การงานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

ค าว่า “เงินทอง” บางทีเป็นการถอดถ่ายตวัอกัษรของค าฮีบรู แมมมอน ท่ีหมายถึง “ส่ิงท่ี
บุคคลหน่ึงวางใจ” และดังนั้นก็เป็น “ความร ่ ารวย” อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่ามนัถอดถ่าย
ตวัอกัษรค าอารเมค แมมโมนา ท่ีหมายถึง “ความร ่ ารวย” “เงิน” หรือ “ทรัพยส์มบติั”  “เงิน
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ทองของความไม่ชอบธรรม” หมายถึง ความมั่งคั่งทางวตัถุฝ่ายโลกหรือความมั่งคั่ง           
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตท่ีไม่ชอบธรรมท่ีตรงกันข้ามกับทรัพย์สมบัติในสวรรค ์
(เปรียบเทียบ 12:21)  วลีน้ีไม่ไดห้มายถึงความมัง่คัง่ท่ีไดม้าโดยวิธีท่ีไม่ซ่ือสัตย ์ “เม่ือเงิน
ลม้เหลว” เป็นอีกแนวทางหน่ึงของการกล่าวว่า “เม่ือคุณตายไป”  เงินไม่สนบัสนุนบุคคล
หน่ึงอีกต่อไปหลังจากเขาหรือเธอตายไป  แม้ว่าเงินจะท าให้เราผิดหวงัเม่ือเราตายไป 
บรรดาผูท่ี้เราได้น ามาสู่ความรอดจะไม่ตายไป  พวกเขาจะต้อนรับเราเข้าไปในท่ีอาศยั       
นิรันดร์ในความตรงกนัขา้มกบัท่ีอาศยัชัว่คราว  ดงันั้นพระเยซูเปรียบเทียบความตรงขา้ม
ของธรรมชาติท่ีชัว่คราวของเงินกบัคุณค่านิรันดร์ของชีวติท่ีไดรั้บความรอด    

“บุคคลท่ีโง่เขลาด าเนินชีวิตเพื่อปัจจุบนัเท่านั้นและใช้ความมัง่คัง่ส่วนตวัเพื่อ
ปัจจุบนัเท่านั้น  บุคคลท่ีฉลาดพิจารณาถึงอนาคตและใชค้วามมัง่คัง่ส่วนตวัเพื่อจะ
เก็บเก่ียวผลประโยชน์ต่างเในอนาคต...”[884] 

เหตุผลท่ีพระเยซูสอนบทเรียนน้ีดูเหมือนจะไดเ้ป็นช่ือเสียงท่ีเห็นแก่เงินของพวกฟาริสี (เปรียบเทียบ ขอ้ 14; 
20:47)  การปฏิบติัน้ีไม่ควรแสดงถึงคุณลกัษณะของพวกสาวกของพระองค ์  

ความหมายโดยนัยของการเป็นผู้รักขาในสวรรค์  16:10-13 

พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะดึงอีกสองบทเรียนจากค าอุปมาท่ีพระองค์เพิ่งได้เล่าไป  บทเรียนหน่ึงคือ
ความส าคัญของความสัตย์ซ่ือส าหรับตัวแทนของพระเยซู  อีกบทเรียนหน่ึงคือความส าคญัของความ
จงรักภกัดีท่ีไม่แบ่งแยกต่อพระเยซู    

16:10-12    ความน่าเช่ือถือไม่ข้ึนอยูก่บัจ  านวนท่ีซ่ึงบุคคลหน่ึงมีความรับผิดชอบต่อแต่ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ  
(เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:5)  ความสัตยซ่ื์อในการใชเ้งินตอนน้ีแสดงถึงคุณลกัษณะท่ีเช่ือถือได้
ซ่ึงพระเจา้จะให้รางวลัพร้อมกบัความรับผิดชอบส าหรับความร ่ ารวยมากข้ึนในแผ่นดิน 
ของพระเจา้ในภายหลงั  อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่ “คนท่ีสัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ย
มกัจะ สัตยซ่ื์อในของมากดว้ย” แต่ “คนท่ีสัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ยมาก ก ็ซ่ือสัตยใ์นของมาก
ดว้ย”   บุคคลแห่งคุณลกัษณะจะสัตยซ่ื์อในทั้งส่ิงเล็กนอ้ยและส่ิงท่ีใหญ่  

ความไม่สัตยซ่ื์อไม่ไดแ้ค่แสดงถึงความไม่น่าเช่ือถือแต่ความไม่ชอบธรรมอีกดว้ย    โดย
การใช้ค  าวา่ “เงินทอง” บางทีพระเยซูตั้งใจให้พวกสาวกท่ีจะรวมส่ิงทางโลกทั้งหมดท่ีซ่ึง
ผูค้นวางใจไม่ใช่แค่เงิน  ส่ิงเหล่าน้ีจะรวมถึงเวลาและความสามารถของบุคคลหน่ึง
นอกเหนือจากทรัพยส์มบติัของเขาหรือของเธอ  ถา้พวกสาวกใชส่ิ้งท่ีพระเจา้มอบไวใ้นการ
ดูแลของพวกเขาในโลกอย่างสุรุ่ยสุร่าย “ใครจะ” ให้ (“มอบแด่”) ส่ิงของของพวกเขาเอง   
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ท่ีจะจัดการในสวรรค์แก่พวกเขา อย่างเช่นสิทธิอ านาจเหนือคนอ่ืนเในแผ่นดินของ      
พระเจา้    (เปรียบเทียบ 1 คร. 9:17)? ค าถามเชิงโวหารตอบมนัเอง  พระเจา้จะไม่ให ้  

16:13         แมว้่าบุคคลหน่ึงอาจมีทั้งพระเจา้และเงินทอง กล่าวคือ ผูเ้ช่ือและแหล่งในโลกทั้งหลาย  มนัก็
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะ “รับใช”้ ทั้งสอง  ทั้งสองเรียกร้องความจงรักภกัดีเตม็ท่ี (เปรียบเทียบ มธ.  
6:24)  ความรักท่ีมีต่อ “พระเจา้” จะส่งผลต่อเงินทองท่ีรับเอาท่ีสองในชีวิต  อย่างกลบักนั 
ถา้บุคคลหน่ึงเอาเงินทองมาก่อน พระเจา้สามารถมีท่ีสองเท่านั้น (เปรียบเทียบ  1 ทธ. 6:10)  
ขอ้เท็จจริงน้ีควรท าหนา้ท่ีเป็นค าเตือนต่อความไม่สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้และในฐานะค าเตือน
ต่อการเป็นทาสโดยเงินทอง  พระเยซูท าให้เงินทองเป็นบุคคลเพื่อจะพรรณนามนัในฐานะ
คู่แข่งของพระเจา้  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวกสามารถรับใชพ้ระเจา้และเงินทองได ้แต่พวก
เขาไม่สามารถเป็น บ่าว ในแง่ท่ีแทจ้ริงท่ีสุดของค านั้นของ ท้ัง พระเจา้และเงินทอง  พวก
เขาสามารถเป็นบ่าวของบุคคลหน่ึงไดเ้ท่านั้น[885] 

2.     ค าว่ากล่าวของพระเยซูต่อพวกฟาริสีส าหรับความโลภของพวกเขา  16:14-31   

พวกฟาริสีผูก้  าลงัฟังค าสั่งสอนของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองคก์็หวัเราะเยาะพระองค์ เพราะวา่พวก
เขาพยายามท่ีจะรับใชท้ั้งพระเจา้และเงินทอง (ขอ้ 13)  พวกเขาพยายามท่ีจะปรากฎตวัวา่เคร่งศาสนาและ ณ 
เวลาเดียวกนัก็สะสมความมัง่คัง่ทั้งหมดท่ีพวกเขาสามารถสะสมได ้ (เปรียบเทียบ 20:47)  ดงันั้นพระเยซู
กล่าวถึงความโลภของพวกเขา (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:2) 

ความส าคัญของการจ านนต่อพระวจนะของพระเจ้า  16:14-18 

พระเยซูเร่ิมตน้การตอบสนองของพระองคต่์อการปฏิเสธของพวกฟาริสีถึงค าสอนของพระองคโ์ดยการช้ีถึง
ความส าคญัของการจ านนต่อพระวจนะของพระเจา้     

16:14-15    พระเยซูว่ากล่าวพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์ส าหรับความหน้าซ่ือใจคดของพวกเขา  พวกเขา
สามารถท่ีจะอธิบายการปฏิบติัท่ีโลภของพวกเขาต่อพวกเขายิวจนถึงความพึงพอใจของ
พวกเขาเองได ้ บางทีพวกเขาใหเ้หตุผลวา่ความมัง่คัง่ใดเท่ีพวกเขาสามารถสะสมไดก้็เป็น
เคร่ืองหมายแห่งพระพรของพระเจ้าเหนือพวกเขา  น่ีเป็นการตีความผิดโดยทัว่ไปของ
ธรรมบญัญติัในสมยัของพระเยซูอยา่งท่ีมนัเป็นในสมยัของเรา    การแสดงโออ้วดของพวก
เขาเม่ือให้ทานอาจเป็นส่วนหน่ึงของความหนา้ซ่ือใจคดน้ีเช่นกนั (เปรียบเทียบ มธ. 6:2-4) 
แต่พระเจา้เป็นพระผูพ้ิพากษาแท้ของพวกเขา และพระองค์รู้ “ใจ” ท่ีโลภของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 16:7; 1 พศด. 28:9; Ps. 7:10) 
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ส่ิงท่ีหลายคนให้การนับถืออย่างสูงส่งคือการติดตามเงิน  นั่นเป็นท่ีรังเกียจต่อพระเจ้า
เพราะว่ามนัเป็นการนบัถือรูปเคารพ  มนัปลน้อนาคตของผูค้นและมนัดูถูกพระเจา้ ผูเ้ดียว 
ท่ีควรค่าแก่การอุทิศตนสูงสุดของเรา  พระเยซูอธิบายประเด็นน้ีดว้ยค าอุปมาเร่ืองเศรษฐี 
กบัลาซารัสท่ีตามมา (ขอ้ 19-31)  ค่านิยมของพวกฟาริสีนั้นผดิ  ส่ิงท่ีส าคญัอยา่งแทจ้ริงและ
ส่ิงท่ีพวกเขาควรไดจ้ดจ่อคือแผ่นดินของพระเจา้และพระวจนะของพระเจา้ แทนท่ีจะใช้
เงินเพื่อจะ “สร้างมิตรสหาย” (ขอ้ 9) พวกฟาริสี “เป็นผูรั้กเงิน” 

16:16         ขอ้พระคมัภีร์ฮีบรูควรไดเ้ป็นความส าคญัหลกัต่อพวกฟาริสี  ขอ้พระคมัภีร์เหล่านั้นช้ีถึงการเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห์  ตั้งแต่ “ยอห์น” ผูใ้ห้บพัติศมาไดม้าถึง ข่าวสารท่ีท่านและพระเยซู 
“ประกาศ” ก็คือวา่พระเมสสิยาห์ทรงปรากฎและ “แผน่ดินของพระเจา้” ก็มาใกลแ้ลว้  ยุค
ใหม่ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการประกาศของยอห์นถึงแมว้่าไม่ใช่แผ่นดินของพระเจา้  พวกฟาริสี  
ไม่นับถือการประกาศนั้นและในการท าอย่างนั้นก็ไดป้ฏิเสธค าสอนของพนัธสัญญาเดิม
แมว้า่เพื่อนชาวยิวของพวกเขาก าลงัพยายามอย่างยิ่งท่ีจะเขา้ไป (“แยง่ชิงกนัเขา้ไป”) “ใน” 
แผน่ดินของพระเจา้  (เปรียบเทียบ 13:24; 14:15; มก. 7:8-9) 

ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูกล่าวบางส่ิงท่ีคลา้ยกนัเก่ียวกบัแผ่นดินของพระเจา้ในอีกโอกาส
หน่ึง ท่ีมัทธิวบันทึกก็ได้ตั้ งค  าถามเก่ียวกับความหมายของพระเยซู ท่ี น่ีและท่ีนั่น 
(เปรียบเทียบ มธ. 11:12-13)  ในมทัธิว ประเด็นของพระเยซูคือส่ิงน้ี: พวกผูน้ าทางศาสนา
ชาวยิวก าลงัพยายามท่ีจะน ามาซ่ึงในแผ่นดินของพระเจา้ดว้ยแนวทางแบบเน้ือหนังของ
พวกเขาเอง ในขณะท่ีปฏิเสธท่ีจะยอมรับแนวทางของพระเจา้ท่ียอห์นและพระเยซูป่าว
ประกาศ  ในสถานการณ์การสอนอันแตกต่างท่ีลูกาบันทึก พระเยซูก็กล่าวบางส่ิงท่ี
คล้ายกันแต่แตกต่างเล็กน้อย  ประเด็นของพระองค์ในท่ีน่ีก็ คือว่าพวกยิวหลายคน
กระตือรือร้นท่ีจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ แต่พวกผูน้ าทางศาสนาก าลงักีดขวางพวก
เขาโดยการปฏิเสธยอห์นและพนัธกิจของพระเยซู       

“… บรรดาผูท่ี้บากบัน่เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้านั้ นอย่างน้อยแล้วต้อง
กระตือรือร้นมากเท่ากับผูค้นท่ีรุนแรงแห่งปาเลสไตน์ผูพ้ยายามท่ีจะน ามาซ่ึง
แผ่นดินของพระเจ้าด้วยอาวุธ  ในบริบทนั้นเราอาจคิดถึงผูค้นเช่นผูอ้ารักขาท่ี
ฉลาด”[886] 

16:17         โดยไม่ค  านึงถึงมุมมองของพวกฟาริสี  พนัธสัญญาเดิมจะยืนหยดัในฐานะสิทธิอ านาจสุดทา้ย   
ข้อ 17 เป็นการรับรองท่ีหนักแน่นอย่างมากถึงการสงวนพระคัมภีร์ของพระเจ้าไว ้
(เปรียบเทียบ มธ. 5:18)  ความหมายโดยนยัก็คือวา่ค าสอนของพระเยซูจะคงอยูเ่ช่นเดียวกนั 
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16:18         ถดัไปพระเยซูอา้งตวัอย่างของความใช้ไดท่ี้ต่อเน่ืองของพนัธสัญญาเดิมและการไม่นบัถือมนั 
ของพวกฟาริสี  พระเจา้ยงัคงไดค้าดหวงัและคาดหวงัการจ านนต่อพระวจนะของพระองค ์ 
พวกฟาริสีไม่ไดย้อมการล่วงประเวณีแมว้่าพวกเขาอนุญาตการหย่าร้าง (ฉธบ. 24:1-4)      
ฟาริสีบางคนอนุญาตให้ผูช้ายท่ีจะหย่าภรรยาของเขาและจากนั้นก็แต่งงานใหม่กบัผูห้ญิง
อีกคนหน่ึงได้ แม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้สิทธิพิ เศษอย่างเดียวกันแก่ผู ้หญิง 
[887]  พระเยซูประณามการประพฤติเช่นนั้นว่าเป็นการละเมิดพระบญัญติัท่ีเจ็ด  น่ีเป็น
ตวัอยา่งของพวกฟาริสีท่ีแกต้วัพวกเขาเองต่อหนา้มนุษยแ์ต่ไม่ถูกตอ้งต่อพระพกัตร์พระเจา้ 
(ขอ้ 15)   พระเยซูทั้งยืนยนัและอธิบายการเปิดเผยของพนัธสัญญาเดิม  ดงันั้นส าหรับ
พวกฟาริสีท่ีจะไม่นบัถือค าสอนของพระองค์เก่ียวกบัเงินก็เท่ากบัการปฏิเสธการเปิดเผย 
อีกอยา่งหน่ึงของพระเจา้   

ค าสอนน้ีในเร่ือง “การหยา่ร้าง” ส่งเสริมขอ้ความอ่ืนเท่ีพระเยซูกล่าวในหวัขอ้เดียวกนัใน
โอกาสอ่ืนเ (เปรียบเทียบ มธ. 5:32; 19:9; มก. 10:11)  เป็นท่ีชดัเจนวา่ มทัธิว 19:9 และ
มาระโก 10:11 บนัทึกเหตุการณ์การสอนเดียว  มทัธิว 5:32 ปรากฎในบริบทของค าเทศนา
บนภูเขา  การอา้งอิงของลูกาสะทอ้นถึงบริบทท่ีสาม  อยา่งเช่นใน มาระโก 10:11 พระเยซู
ละเวน้อนุประโยคยกเวน้ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ มธ. 5:32; 19:9)  เป็นท่ีชดัเจนว่าพระองคไ์ม่
ตอ้งการท่ีจะดึงความสนใจไปท่ีกรณียกเวน้ เพราะวา่ท่ีจะท าอยา่งนั้นจะท าให้ประเด็นหลกั
ของพระองค์อ่อนแอกล่าวคือ ท่ีผูค้นไม่ควรหย่าร้าง  มทัธิวรวมการอนุญาตของพระเยซู    
ท่ีจะใหห้ยา่ร้างเน่ืองจากการผิดประเวณี  เพราะวา่หวัขอ้ของวิธีท่ีจะรับมือกบักรณีหยา่ร้าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่สัตยซ่ื์อทางชีวติสมรสเป็นความสนใจท่ีเฉพาะต่อพวกยวิ    

“การประยุกต์ใช้พื้นฐานต่อหน่วยเล็กน้ีคือท่ีจะตอบสนองด้วยการเช่ือฟังต่อข้อเรียกร้องของ
แผน่ดินของพระเจา้ส าหรับความสัตยสุ์จริตทางจริยธรรม ไม่วา่มนัจะอยูใ่นวิธีท่ีเรารับมือกบัแหล่ง
ต่างเของเราหรือวธีิท่ีเราเขา้หาชีวติสมรสของเรา”[888] 

ค าอุปมาเร่ืองเศรษฐีกบัลาซารัส  16:19-31 

ในค าอุปมาน้ีเศรษฐีและพวกพี่น้องของเขาผูไ้ม่ได้ฟังโมเสสและพวกผูเ้ผยพระวจนะ  (ขอ้ 29-31) เป็น
ตวัแทนของพวกฟาริสี (ขอ้ 16-17)  พวกฟาริสีเช่ือในชีวติในอนาคตและการพิพากษาท่ีก าลงัมา แต่อยา่งเช่น
เศรษฐีนั้นพวกเขาไม่ไดอ้นุญาตให้ความเช่ือถือเหล่านั้นท่ีจะขดัขวางพวกเขาไวจ้ากการติดตามความมัง่คัง่
ในปัจจุบนั  (ขอ้ 14)  พระเยซูป่าวประกาศวา่แมก้ระทัง่การเป็นข้ึนจากตายของพระองคจ์ะไม่เปล่ียนพวกเขา 
. (ขอ้ 31)  ค  าอุปมาน้ียนืยนัค าสอนของพระเยซูในเร่ืองการพลิกกลบัของชะตาในอนาคตอีกดว้ย (1:53; 6:20-
26; 12:16-21; 13:30; 14:11) และขอ้เท็จจริงท่ีว่าการตดัสินใจในปัจจุบนักระทบต่อจุดหมายในอนาคต
ส าหรับผูท่ี้รอดและผูท่ี้ไม่รอด   
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เร่ืองราวของรับบีเก่ียวกบัการท่ีอบัราฮมัส่งเอลีเอเซอร์ (“พระเจา้ทรงเป็นการช่วยเหลือของขา้พเจา้”) ผู ้
อารักขาของเขาซ่ึงลาซารัสเป็นรูปแบบกรีกของช่ือนั้นไปยงัเมืองโสโดมเพื่อจะทดสอบความเอ้ือเฟ้ือ       
เผือ่แผข่องพลเมืองอาจเป็นท่ีมาของค าอุปมาน้ี  [889] พระเยซูอาจไดส้ร้างค าอุปมาของพระองคบ์นเร่ืองนั้น
ซ่ึงอยูน่อกเหนือพระคมัภีร์แต่บางทีเป็นขอ้เทจ็จริงหรือแค่เร่ืองท่ีแต่งข้ึน   

16:19-21    พระเยซูเร่ิมตน้ค าอุปมาน้ีโดยการแนะน าตวัละครหลกัสองคน  พระองคน์ าเสนอ “เศรษฐี” ว่า
ด าเนินชีวิตอยา่งเห็นแก่ตวัใน “ความยอดเยี่ยม” แห่งความหรูหราและการยินดีในความมัง่
คัง่ทางโลกในปัจจุบนัของเขา (เปรียบเทียบ 16:1, 13)  คนมัง่คัง่อยา่งมากเท่านั้นแห่งสมยั
ของพระเยซูสามารถจดัหาการแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้ “สีม่วง” ราคาแพงท่ีพวกกษตัริยส์วมใส่  
เศรษฐีนั้นมีชุดชั้นในท่ีดีท่ีสุดท่ีท าจาก “ผา้ป่านเน้ือดี” อีกดว้ย    

“เส้ือผา้สีขาวภายใตเ้ส้ือคลุมสีม่วง น่ีเป็นเคร่ืองหมายของความมัง่คัง่ท่ีสุด” [890] 

“สถานท่ีบางแห่งในเมืองใหญ่มีชีวิตชีวาและกระโดดโลดเต้นจริงเในเวลา
กลางคืน  หากคุณตอ้งการเห็นซอมบ้ีและคนตายจ านวนมากให้มองหาหน่ึงใน
ไนท์คลบัเหล่าน้ี นัน่คือท่ีท่ีคุณจะพบพวกเขา  พวกเขาก าลงัตีกลอง เล่นดนตรี 
เสียงดงั ท าจงัหวะ ด่ืมทุกอยา่งท่ีพวกเขาสามารถด่ืมได ้และเสพยาสุดขีดเพราะวา่
พวกเขาตายแลว้และตอ้งการท่ีจะมีชีวติอยู”่[891] 

ในอีกด้านหน่ึง “ลาซารัส” นั้นยากจน ไร้ความสามารถ ขอทาน เป็นโรค หิวโหย ไม่
สะอาดและเป็นท่ีดูถูก  การบรรยายเหล่าน้ีจดัตั้งเวทีส าหรับการพลิกกลบัท่ีน่าท่ึงใจใน
สภาพของชายสองคนน้ีท่ีตามมา (ขอ้ 22-24)  เป็นท่ีชดัเจนว่าเศรษฐีไม่ไดน้บัถือค าสอน
ของพันธสัญญาเดิมท่ีว่าคนอิสราเอลควรเอาใจใส่คนยากจนท่ามกลางพวกเขา 
(เปรียบเทียบ สภษ. 14:21; 19:17; 21:13; 28:27) 

ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูตั้งช่ือคนขอทานและไม่ใช่เศรษฐีพูดเป็นนัยเร่ืองความส าคญัท่ี  
ใหญ่กวา่ของลาซารัส  เขาไม่ใช่นอ้งชายของมารียแ์ละมารธา (ยน. 11)  น่ีเป็นค าอุปมาเดียว
ท่ีพระเยซูสอนท่ีซ่ึงพระองค์ตั้งช่ือหน่ึงในตวัละคร  ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูอา้งอิงถึงช่ือ
ของเขาก็ไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึงวา่เขาเป็นบุคคลจริง  อยา่งไรก็ตาม เขาอาจไดเ้ป็น [892] ส่ิง
อ่ืนเเก่ียวกบัเร่ืองราวน้ีบ่งบอกวา่น่ีเป็นค าอุปมาท่ีไดแ้ต่งข้ึนเป็นแบบฉบบั 

“การตั้งช่ือคนยากจนว่าเป็นลาซารัสและความล้มเหลวท่ีจะตั้งช่ือเศรษฐี ท าให้
ระดบัของความห่วงใยท่ีมีต่อคนยากจนนั้นเป็นส่วนตวั ในขณะท่ีก็ท าให้ชดัเจนวา่
เศรษฐีเป็นบุคคลท่ีเป็นตวัแทน  พระเจ้าเอาใจใส่บุคคลท่ียากจนแต่ละคนและ
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ตระหนกัถึงสภาพเลวร้ายของพวกเขาอย่างเต็มท่ี  เศรษฐีสามารถเป็นคนมัง่มีคน
ใดก็ได”้[893] 

ลาซารัสเป็นช่ือโดยทัว่ไปซ่ึงเป็นความเท่าเทียมของค าฮีบรูเอลีเอเซอร์ท่ีหมายถึง “ผูท่ี้   
พระเจา้ไดช่้วยเหลือ”  อบัราฮมัท่ีถูกอา้งอิงถึงในค าอุปมาน้ีก็มีคนใช้ท่ีช่ือเอลีเอเซอร์ผูซ่ึ้ง
เป็นคนต่างชาติอยา่งชดัเจน (ปฐก. 15:2) ขอ้เท็จจริงน้ีไดน้ านกัศึกษาพระคมัภีร์ตอนน้ีบาง
คนท่ีจะแสวงหาการตีความท่ีมาจากประสบการณ์ของอบัราฮมั [894] นักเขียนเช่นนั้น    
คนหน่ึงสรุปว่าพระเยซูก าลงัสอนว่าการพิพากษาท่ีรุนแรงจะมาเหนือพวกยิวถ้าพวกเขา
ล้มเหลวท่ีจะกลบัใจใหม่[895] อย่างไรก็ตาม การเช่ือมโยงต่างเกบัประวติัศาสตร์ของ    
อบัราฮัมดูเหมือนคลุมเครือจนผูฟั้งของพระเยซูคงได้พลาดการเช่ือมโยงเหล่านั้นไป   
ธรรมเนียมได้ให้ช่ือดิเวสท่ีเป็นค าละตินส าหรับ “ร ่ ารวย” กบัเศรษฐีนั้นแต่ไม่มีพื้นฐาน
ส าหรับส่ิงน้ีในตวับท[896] 

“การให้ช่ือแก่ลาซารัสช่วยท าให้เขาเป็นส่วนตัว และการบรรยายถึงสภาพท่ี       
น่าสงสารของเขากระตุ้นผูอ่้านท่ีจะเห็นอกเห็นใจเขาและท่ีจะประณามความ    
แข็งกระด้างของเศรษฐี  มันไม่ใช่แค่การมั่งคั่งแต่ความแข็งกระด้างน้ีต่อคน 
ยากจนท่ีทนทุกขซ่ึ์งถูกประณามในค าอุปมาน้ี”[897] 

ท่ีลาซารัสนอนท่ามกลาง “สุนขั” ท่ีไม่สะอาดเน้นถึงสภาพท่ีน่าสังเวชของเขา  สุนขัท่ีมา
และเลียแผลของเขาคงไดท้  าใหแ้ยล่งไม่ใช่ท าใหบ้รรเทา[898] 

16:22-24    ขอ้เหล่าน้ีบรรยายถึงจุดหมายทั้งสองของพวกเขาซ่ึงแตกต่างอยา่งท่ีชีวิตของพวกเขาในโลกท่ีได้
เป็นมา  “พวกทูตสวรรค”์ ช่วยเหลือพระเจา้ดว้ยการเอาใจใส่มนุษย ์(ฮบ. 1:14)  พวกเขาคุม้
กันวิญญาณของลาซารัส “ไปยงัอกของอับราฮัม” ส่วนเศรษฐีประสบกับการฝังโดย
ปราศจากเกียรติจากสวรรค ์ ประเด็นก็คือการเอาใจใส่ท่ีพระเจา้ทุ่มเทแก่ลาซารัส  ขา้พเจา้
คิดว่ามนัปลอดภยัท่ีจะทึกทกัเอาว่าพวกทูตสวรรค์คุม้กนัผูเ้ช่ือเขา้ไปในสวรรค์เม่ือใดก็
ตามท่ีพวกเขาตายไป อยา่งท่ีพวกเขาท าท่ีน่ีส าหรับลาซารัส   พระเยซูพรรณนาถึงลาซสัใน
อกของอับราฮัมท่ี ช่ืนชมงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ในอนาคตในแผ่นดินยุคพันปี 
(เปรียบเทียบ 13:28-29)  ก่อนหนา้นั้นเศรษฐีไดช่ื้นชมงานเล้ียง ใขณะท่ีลาซารัสไดข้อทาน
เศษอาหารจากโตะ๊ของเขา (ขอ้ 21) แต่ตอนน้ีโตะ๊ไดเ้ปล่ียนไปแลว้ 

ภาพของอกของอบัราฮมัแสดงถึงท่ีแห่งความมัน่คง การสามคัคีธรรมในทางพระเจา้กบั     
ผูเ้ช่ือของพนัธสัญญาเดิม และเกียรติ “เฮเดส” เป็นช่ือโดยทัว่ไปส าหรับท่ีแห่งวิญญาณ      
ท่ีจากไป (เปรียบเทียบ 10:15) และมนัเป็นความเท่าเทียมของค าฮีบรู ชีโอล อยา่งไรก็ตาม 
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ในพนัธสัญญาใหม่ เฮเดสอา้งอิงถึงท่ีอยู่ของคนตายท่ีไม่ไดรั้บความรอด ก่อน การเป็นข้ึน
จากตายและการถูกประณามของพวกเขา ณ พระท่ีนัง่ใหญ่สีขาว (วว. 20:11-15) 

“เกเฮนน่า” เป็นท่ีท่ีแตกต่างและบางคร้ังอ้างอิงถึงบึงไฟ ซ่ึงเป็นจุดหมายสุดท้ายของ          
ผู ้ไม่ เช่ือทุกคนหลังจากพระท่ีนั่งใหญ่สีขาว (12:5)  ณ การเร่ิมต้นของแผ่นดินของ                
พระเมสสิยาห์ ผูไ้ม่เช่ือเท่านั้นจะอยู่ในเฮเดส เน่ืองจากว่าพระเจ้าจะท าให้ธรรมิกชน       
ทุกคนของพนัธสัญญาเดิมรวมถึงลาซารัสนั้นเป็นข้ึน  (อสย. 26:19; ดนล. 12:2)         
“เมืองบรมสุขเกษม” (23:43; 2 คร. 12:4) เป็นการใชถ้อ้ยค าสุภาพส าหรับการทรงสถิตของ
พระเจา้   ซ่ึงเป็นท่ีท่ีวิญญาณของผูเ้ช่ือทุกคนจะไปโดยไม่ค  านึงถึงวา่เม่ือใดท่ีพวกเขาตาย
ไปจนกระทัง่การเป็นข้ึนจากตายของร่างกายของพวกเขา [899] มนัเป็นส่วนหน่ึงของท่ี 
แห่งวญิญาณท่ีจากไป 

“มนัจะช่วยเราเขา้ใจค าอุปมาน้ีถา้เราตระหนกัว่าชีโอลหรือเฮเดส (ท่ีแปลว่านรก
ในพนัธสัญญาใหม่) ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ เมืองบรมสุขเกษม (ซ่ึงถูก
เรียกว่าอกของอบัราฮมัในค าอุปมาน้ี) และท่ีแห่งการทรมาน  เมืองบรมสุขเกษม
วา่งเปล่าเม่ือพระคริสตไ์ดพ้าผูเ้ช่ือของพนัธสัญญาเดิมไปกบัพระองค ์ณ การเสด็จ
สู่สวรรคข์องพระองค์  (ดู อฟ. 4:8-10)  ท่ีแห่งการทรมานจะส่งมอบผูห้ลงหาย
ส าหรับการพิพากษา ณ พระท่ีนัง่ใหญ่สีขาว (ดู วว. 20:11-15)  ทุกคนท่ียืนอยู่ ณ 
การพิพากษาน้ีก็หลงหาย และพวกเขาจะถูกทิ้งไปยงับึงไฟซ่ึงเป็นความตาย      
คร้ังท่ีสอง”[900] 

ส าหรับเศรษฐี เฮเดสเป็นท่ีแห่ง “การทรมาน” เขาสามารถเห็นคนชอบธรรม “แต่ไกล” แต่
ไม่สามารถละเฮเดสไปเพื่อจะร่วมกบัพวกเขาได ้ การเปิดเผยน้ีโดยพระเยซูคริสต์ปฏิเสธ
หลักค าสอนของ “การนอนหลบัของวิญญาณ” คือทฤษฎีท่ีว่าเม่ือผูค้นตายไป พวกเขา        
ก็ไร้สติ    

“ถา้เม่ือส่วนต่างเของร่างกายถูกเคล่ือนยา้ย [ถูกตดัออก] เรายงัคงเช่ือวา่เรามีแขน
และขาเหล่านั้นและรู้สึกเจ็บปวดในพวกมนั เหตุใดวิญญาณท่ีถูกปลดออกจึงไม่
สามารถด ารงอยู่ได้ และ รู้สึกความรู้สึกสัมผัสถึงระบบ เ ก่ียวกับร่างกาย                
ซ่ึงมนัถูกแยกออกอยา่งชัว่คราว?[901] 

เศรษฐีไดอ้อ้นวอนต่ออบัราฮมัท่ีจะ “ส่งลาซารัส” มาหยิบยื่น “ความเมตตา” บางอย่างแก่
เขา  การกล่าวของเขา “อบัราฮมับิดาเจา้ขา้” โดยทัว่ไปแล้วเป็นท่ีนับถือส าหรับคนยิว 
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(เปรียบเทียบ 3:8; ยน. 8:39)  อยา่งไรก็ตาม การออ้นวอนของเศรษฐีต่อการเช่ือมโยงทาง
เช้ือชาติของเขากบับิดาของพวกยวิก็ไร้ประสิทธิภาพ   

ขอ้เท็จจริงน้ีควรได้เตือนพวกฟาริสีท่ีฟังอยู่ท่ีจะไม่พึ่ งพามรดกแบบชาวยิวของพวกเขา  
เพื่อจะรับพวกเขาเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้[902] เศรษฐียงัคงมองลาซารัสในฐานะ บ่าว 
ผูส้ามารถ ช่วยเขา ได ้แทนท่ีจะเป็นในฐานะคนท่ีเท่าเทียมกนั  การพิพากษาของเขาไม่ได้
น าเขาท่ีจะกลบัใจจากความเห็นแก่ตวัของเขา แมก้ระทัง่ในความตาย! เป็นท่ีชัดเจนว่า
แนวคิดสมยัใหม่มากมายเก่ียวกบันรกสืบยอ้นกลบัไปสู่ค าอุปมาน้ีได[้903] 

“จงสังเกตสองส่ิงท่ีน่ี: ผูห้ลงหายไปยงัท่ีแห่งการทรมานท่ีมีสติ  ยิ่งกว่านั้น ผูค้น
รู้จกัซ่ึงกนัและกนัหลงัจากความตาย เราไม่สูญเสียอตัลกัษณ์ของเรา”[904] 

16:25-26    ช่ือเรียก “ลูกเอ๋ย” หรือ “บุตรชายเอ๋ย” (ค ากรีก เทคนอน) เป็นช่ือเรียกท่ีนุ่มนวลท่ีแสดงออกถึง
ความเมตตาสงสารส าหรับเศรษฐีในความทุกข์ยากของเขา (เปรียบเทียบ 15:31)  การย  ้า
เตือนของอบัราฮมัถึงความสะดวกสบายแต่ก่อนของเศรษฐีไม่ใช่ความพยายามท่ีจะให้
เหตุผลถึง “การทรมาน” ในปัจจุบนัของเขา  พระเจา้ไม่ไดพ้ิพากษาเขาไปสู่การทรมาน
เพราะวา่เขาไดส้ะดวกสบายมาก่อนเพียงแค่จะท าให้ส่ิงต่างเสมดุล   มนัย  ้าเตือนเศรษฐีนั้น
ถึงเหตุผลท่ีเขาอยูใ่นการทรมานในตอนน้ี  เขาไดเ้ลือกชีวิตแห่งความสะดวกสบายส่วนตวั
มากกวา่ชีวติแห่งความจงรักภกัดีต่อพระวจนะของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 12:21) 

“การเปรียบเทียบให้เหตุผลท่ีจะทึกทกัเอาว่าในสภาพท่ีถูกปลดออกชีวิตทั้งหมด 
ในโลกจะอยู่ต่อหน้าวิญญาณในความคิด ถอ้ยค าและการกระท าทั้งหมดของมนั
เหมือนกบัแผนท่ีของการเดินทางในอดีตท่ีอยูต่่อหนา้คนเดินทาง”[905] 

บาป ของเขาไม่ใช่ท่ีวา่เขาไดท้  าบางส่ิงท่ีแย ่แต่ท่ีวา่เขาไม่ไดท้  าส่ิงใดเม่ือเขาควรไดท้  าบาง
ส่ิงท่ีดี  ยิง่กวา่นั้น มนัก็สายเกินไปส าหรับการกลบัใจใหม่  จงสังเกตวา่ไม่มีขอ้เสนอแนะถึง
พื้นท่ีตรงกลางระหว่างเฮเดสและอกของอบัราฮมั ไม่มีสถานล้างบาปผูต้าย[906] ท่ีจริง 
พระเยซูสอนวา่ “เหวใหญ่” “ตั้งขวางอยู”่ ระหวา่งสองท่ีซ่ึงไม่สามารถขา้มไปได ้  

“การข้ามจากบริเวณหน่ึงไปยงัอีกบริเวณหน่ึงก็เป็นไปไม่ได้  ในอีกนัยหน่ึง 
เศรษฐีนั้นไดป้ระสบกบัการพิพากษาถาวร”[907] 

ลาซารัสเป็นหน่ึงในบรรดาคนท่ียากจนและเป็นง่อยผูไ้ด้ตอบสนองต่อการเชิญของ       
พระเยซู และไดม้าเป็นผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ 4:18; 14:13, 21)  เฮเดสไม่ใช่แค่เป็นจริงและ   
น่ากลวัเท่านั้นแต่มนัสุดทา้ยอีกดว้ย[908] 
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“… เม่ือองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดล้งไปยงัเฮเดสหลงัจากการถูกตรึงท่ีกางเขน
ของพระองค์ พระองคไ์ดเ้ขา้ไปในส่วนของเมืองบรมสุขเกษม ท าให้มนัวา่งเปล่า
และพาทุกเคน [ท่ีนัน่] ไปยงัพระพกัตร์ของพระเจา้  ไม่มีใครครอบครองส่วนของ
เมืองบรมสุขเกษมของเฮเดสในทุกวันน้ี  ส่วนเดียวของเฮเดสท่ีย ังคงถูก
ครอบครองคือท่ีแห่งการทรมานท่ีท่ีผูไ้ม่เช่ือจะไปเม่ือพวกเขาตายไป”[909] 

16:27-31    เศรษฐีห่วงใยพี่นอ้งของเขาอยา่งจริงใจไหม หรือเขาก าลงับ่งบอกอยา่งออ้มคอ้มวา่เขาไม่ไดรั้บ
การเตือนท่ีเพียงพอถึงการพิพากษาท่ีก าลงัมาไหม? ขา้พเจา้มีแนวโน้มท่ีจะชอบแรงจูงใจ
อนัแรก   

“เพื่อนเอ๋ย ถา้ผูห้ลงหายสามารถกลบัมาได ้พวกเขาคงจะประกาศข่าวประเสริฐแก่
เรา”[910] 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ค าพยานของพนัธสัญญาเดิม (ขอ้ 16) ก็โนม้นา้วกวา่ค าพยานใดเจากบุคคล
ท่ีอาจกลบัมาหาผูท่ี้มีชีวิตดว้ยข่าวสารจากเฮเดส ขอ้ความน้ีประณามพวกฟาริสีท่ีก าลงัฟัง
พระเยซู แต่ไดล้ดความส าคญัของการเปิดเผยของพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์
และไดข้อหมายส าคญัมากข้ึนจากพระเยซู (11:16)  ยิ่งกวา่นั้นมนับ่งบอกอยา่งหนกัแน่นวา่
พวกเขาจะไม่เช่ือในพระเยซูแมก้ระทัง่พระองค์ จะ เป็นข้ึนจากตาย (เปรียบเทียบ 9:22; 
11:29-30; 13:32) 

“การใชห้ลกัของการอศัจรรยใ์นพระคมัภีร์ไม่ใช่ท่ีจะ โน้มน้าว ผูค้นถึงความจริง
โดยการแทนท่ีพระคมัภีร์ แต่ท่ีจะ ยืนยนั ความจริงของพระคมัภีร์”[911] 

ค าพยานของพระคมัภีร์นั้นมีพลงัเพราะวา่นัน่คือส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะใชเ้พื่อจะน ามาซ่ึง
การโน้มน้าวถึงความจ าเป็นฝ่ายวิญญาณ  (เปรียบเทียบ ฮบ. 4:12)  พวกทูตสวรรค์ได้
ปรากฎต่อผูค้นในสมยัของพนัธสัญญาเดิม แต่ผูค้นท่ีใจแข็งกระด้างไม่ได้เช่ือพวกเขา
เช่นกนั (ปฐก. 19:14)  เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูค้นในเฮเดสมีความห่วงใยส าหรับผูห้ลงหายในโลก
แต่พวกเขาไม่สามารถท าอะไรเก่ียวกบัมนัได ้   

“มีความหมายโดยนยัท่ีวา่สถานการณ์ท่ีไม่พึงพอใจของเศรษฐีนั้นไม่ใช่เน่ืองจาก
ความร ่ ารวยของเขา (แท้จริงแล้วอับราฮัมก็ร ่ ารวย) แต่เน่ืองจากการละเลย          
พระคมัภีร์และค าสอนของพระคมัภีร์ของเขา  แต่เศรษฐีนั้นไม่เห็นดว้ย  เขารู้วา่เขา
ไดต้อบสนองต่อการมีพระคมัภีร์อยา่งไร”[912] 
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ไม่นานหลงัจากค าสอนน้ี พระเยซูก็ ได้ท า ให้ใครคนหน่ึงเป็นข้ึนจากตายผูเ้ป็นพยานถึง 
อตัลกัษณ์ของพระองค์คือ ลาซารัสอีกคนหน่ึง  การตอบสนองของพวกฟาริสีคืออะไร?  
พวกเขาไม่ไดเ้ช่ือในพระเยซูแต่พยายามท่ีจะฆ่าทั้งพระเยซูและลาซารัส  (ยน. 11:45-53; 
12:10-11) บางทีน่ีคือกุญแจสู่เหตุผลท่ีพระเยซูใหช่ื้อ “ลาซารัส” แก่คนยากจนในค าอุปมาน้ี  
บางทีพระองคต์อ้งการใหพ้วกฟาริสีท่ีจะระลึกถึงบทเรียนเก่ียวกบั “ลาซารัส” ในค าอุปมาน้ี 
เม่ือเวลาต่อมาพระองคไ์ดท้  าให ้ลาซารัส อีกคนหน่ึงไดเ้ป็นข้ึนจากตาย! 

ขอ้เหล่าน้ีควรเตือนเราถึงการตั้งความหวงัอยา่งมากไวท่ี้หมายส าคญัและการอศัจรรยเ์พื่อ
จะชกัชวนผูค้นให้เช่ือในพระเยซู (เปรียบเทียบ ยน. 10:41-42)  พระวจนะของพระเจา้เป็น
พยานท่ีโนม้นา้วถึงพระองคม์ากกว่าการอศัจรรยใ์ดเ  น่ีไม่ไดห้มายถึงว่าการอศัจรรยน์ั้น
ไร้คุณค่า  พระเจา้ใชก้ารอศัจรรยเ์พื่อจะยนืยนัพยานของพระคมัภีร์ในอดีตและพระองคอ์าจ
ท าเป็นบางโอกาสในทุกวนัน้ี แต่พระคมัภีร์เป็นเคร่ืองมือหลกัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
ในการน าผูค้นไปสู่การกลบัใจใหม่ (เปรียบเทียบ ยน. 16:7-15) 

ค าสอนน้ีเก่ียวกบั ความโลภ เตือนทั้งพวกสาวกและพวกฟาริสี   ทั้งสองกลุ่มควรท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ในฐานะ
ผูรั้บใช้ท่ีสัตยซ่ื์อแทนท่ีจะรับใช้เงินทอง[913] เราควรระวงัถึงความเป็นไปได้ของการไม่เช่ือพระคมัภีร์   
และลดความส าคญัของมนั ถา้เราท าใหเ้งินทองเป็นพระของเราอยา่งท่ีพวกฟาริสีท า 

“อะไรคือประเด็นของเร่ืองเล่าน้ีในการประยุกตใ์ชข้องมนัต่อชายท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราก าลงั
กล่าวต่อ? หน่ึง พระองค์ก าลงัแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการใช้ท่ีถูกตอ้งของสิทธิพิเศษใน 
ชีวติน้ี  ท่ีคือชายท่ีไม่ไดส้ร้างมิตรสหายโดยวธีิของเงินทองของความไม่ชอบธรรม”[914] 

“สองหัวขอ้ก็ครอบคลุม: แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินของพระเจา้ในชีวิตหลงัจากความตายและ
ความแขง็กระดา้งของใจท่ีไม่สามารถถูกพิชิตไดโ้ดยแมก้ระทัง่การเป็นข้ึนจากตาย”[915] 

“การสนทนาจากชีวติหลงัจากความตายในพระคมัภีร์ตอนน้ีเปิดเผยถึงเร่ืองชุดของความจริงท่ีส าคญั
ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นการแกไ้ขต่อหลกัค าสอนสมยัใหม่ท่ีผิดเ (1) มีความมีสติทนัทีหลงัจากความตาย 
ดงันั้นการนอนหลบัของวิญญาณไม่ไดถู้กสอนในพระคมัภีร์ (2)  จุดหมายหลงัจากความตายนั้น
เปล่ียนแปลงไม่ได ้ดงันั้นไม่มีสถานลา้งบาปผูต้ายหรือโอกาสท่ีสองแห่งความรอดหลงัจากความ
ตาย (3) ไม่มีใครสามารถสูญเสียหรือไดรั้บความรอดหลงัจากความตาย  การตดัสินใจของชีวิตน้ีก็
สุดทา้ยและเป็นการช้ีขาด (4) การพิพากษาท่ีก าหนดจุดหมายนิรันดร์ของไม่ว่าการทรมานหรือ   
พระพรก็ยุติธรรม  (5) หมายส าคญัไม่ควรถูกแสวงหาในฐานะส่ิงแทนพระวจนะของพระเจ้า       
พระวจนะของพระเจา้เป็นพื้นฐานท่ีเพียงพอเดียวส าหรับความเช่ือ  (16:29; ดู รม. 10:17)”[916] 
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ซ.     ค าเตือนของพระเยซูเกี่ยวกบัการกระท าและท่าทขีองพวกสาวก 17:1-19  

พระเยซูไดส้อนพวกสาวกมาตลอดเก่ียวกบัการหลีกเล่ียงส่ิงท่ีมนุษยย์กยอ่งอยา่งสูงส่งแต่ท่ีซ่ึงพระเจา้มองวา่
น่ารังเกียจกล่าวคือ การติดตามเงิน (16:15)  โดยการติดตามเงินอยา่งหนา้ซ่ือใจคดนั้น พวกฟาริสีไดท้  าให้
เพื่อนชาวยิวหลายคนของพวกเขาหนัไปจากพระเยซู  (11:52)  ตอนน้ีพระเยซูเตือนพวกสาวกเก่ียวกบัความ
เป็นไปไดข้องการกระท าและท่าทีท่ีไม่เหมาะสมของพวกเขาเอง   

1.     การป้องกนับาปและการฟ้ืนฟูคนบาป  17:1-4   

17:1-2        การเกร่ินน า “และ” (เด ในตวับทกรีกซ่ึงไม่ได้แปลในฉบบั NIV) บ่งช้ีถึงการเช่ือมโยงทาง
ตรรกะกบัส่ิงท่ีมาก่อน  “มนัหลีกเล่ียงไม่ได”้ วา่พวกสาวกหน่วงเหน่ียวความคืบหนา้ฝ่าย
วญิญาณของคนอ่ืนเบางโอกาสเพราะวา่ไม่มีใครในท่ามกลางเราท่ีสมบูรณ์แบบ   อยา่งไร
ก็ตาม นัน่ไม่ไดแ้กต้วัถึงความรับผิดชอบส่วนตวัเม่ือใครคนหน่ึงเป็นเหตุให้อีกคนหน่ึงท่ี
จะสะดุดไปสู่บาปหรือการเลิกเช่ือ (เปรียบเทียบ 11:52)  มนัเป็นความผิดท่ีรุนแรงท่ีจะ
ขดัขวางความคืบหนา้ของผูเ้ช่ือท่ีไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณผูซ่ึ้งพระเยซูกล่าวถึงท่ีน่ีวา่เป็นเด็ก 
(เปรียบเทียบ มธ. 18:6)  “วิบติั” ท าให้ระลึกถึงการประณามของพระเยซูท่ีมีต่อพวกฟาริสี
ใน 6:24-26  มนับ่งบอกถึงความรุนแรงของความผดิน้ี   

17:3-4        พระเยซูด าเนินการจากการเตือนถึงการน าผูค้นไปสู่บาป สู่หัวข้อของการช่วยเหลือบรรดา          
ผูท่ี้ลม้ลง  ความรับผิดชอบของสาวกในกรณีเช่นนั้นมีสองอย่างคือ การเตือนสติคนบาป
และการยกโทษท่ีใจกวา้งของผูท่ี้ส านึกผดิ (เปรียบเทียบ มธ. 6:12; 18:15, 21-22) 

“ค ากล่าวน้ีห้ามอยา่งเป็นนยัถึงการพยาบาลความไม่พอใจและการวิจารณ์ผูท้  าผิด
ขา้งหลงัหลงัของเขา”[917] 

2.     ท่าทขีองพวกสาวกต่อหน้าทีข่องพวกเขา 17:5-10  

อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูติดตามค าสั่งสอนดว้ยตวัอยา่งประกอบ     

ความส าคัญของการวางใจพระเจ้า  17:5-6 

17:5           ลูกาอา้งอิงถึงสาวกสิบสองคนในฐานะ “พวกอคัรทูต” ท่ีน่ีบางทีเพื่อจะเนน้ถึงความส าคญัของ 
ค าสอนน้ีส าหรับผูน้ าท่ีเป็นสาวก  เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกอคัรทูตสรุปว่าการเขา้หาท่ีใจกวา้ง  
สู่การยกโทษจะเรียกร้อง “ความเช่ือ” ในพระเจา้มากกวา่ท่ีพวกเขามี  พวกเขาจะตอ้งเช่ือวา่
พระเจา้สามารถเปล่ียนใจของบุคคลแมว้่าเขาไม่ไดใ้ห้หลกัฐานของการส านึกผิดแทโ้ดย
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การท าบาปอยา่งซ ้ าเและจากนั้นก็ท าการกล่าวสารภาพการกลบัใจใหม่อยา่งซ ้ าเ  พวกเขา
จะตอ้งมีความมัน่ใจในพระเจา้ท่ีจะด าเนินชีวติในแนวทางน้ีมากกวา่ท่ีพวกเขาไดมี้      

“น่ีเป็นเหตุการณ์เดียวท่ีซ่ึง การปฏิบัติการฝ่ายวิญญาณเหนือวิญญาณของพวกเขา   
ไดถู้กเรียกร้องจากพระคริสตโ์ดยสาวกสิบสองคน การอธิษฐานท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
สูงกวา่ไดถู้กน าเสนอมาก่อนโดยบุคคลหน่ึงพร้อมกบัโอกาสท่ีเล็กกวา่มาก (ดู มก.    
9:24.)”[918] 

17:6           พระเยซูหนุนใจพวกสาวกโดยการย  ้าเตือนพวกเขาว่าการวางใจเล็กน้อยในความสามารถของ 
พระเจา้เท่านั้นสามารถส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีไม่น่าเช่ือได ้ (เปรียบเทียบ มธ. 17:20; 
21:21; มก. 11:23)  “เมล็ดมสัตาร์ด” เป็นท่ีเล่ืองลือวา่มีขนาดเล็ก  (เปรียบเทียบ 7:13)  ตน้
หม่อนโตท่ีจะสูงเท่ากบั 35 ฟุตและยากท่ีจะถอนราก[919] 

“ณ เวลาปัจจุบนัตน้หม่อนด า (ซิคามีน [ค ากรีก สุคคามินอย ท่ีน่ี)    และตน้หม่อน
ขาว (ตน้มะเด่ือ [ค ากรีก สุคโคโมรีอัน 19:4]) มีในปาเลศไตน์. … ตน้ไมท้ั้งสอง
แตกต่างจากตน้มะเด่ือขององักฤษ”[920] 

“ภาพของตน้ซิคามินท่ีหย ัง่รากอย่างครอบคลุมท่ีดูเหมือนถูกทอดสมอไวอ้ย่าง
แข็งแกร่งในดิน  ตน้หม่อนสีด าน้ีไดรั้บการหล่อเล้ียงอย่างดีจนมนัสามารถมีชีวิต
อยูไ่ดจ้นถึงหกร้อยปี” [921] 

การตอบสนองน้ีโดยพระเยซูเทียบเท่ากบัการบอกพวกสาวกว่าพวกเขาไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ความเช่ือท่ีมากข้ึน  พวกเขาจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ือท่ีพวกเขามี    

“ค าน้ีของพระเยซูไม่ได้เชิญให้คริสเตียนท่ีจะกลายมาเป็นผู ้ท่ี ร่ายมนต์และ         
นักวิทยาคม แต่เป็นวีรบุรุษเหมือนบรรดาคนเหล่าน้ีผูซ่ึ้งการกระท าท่ีกล้าหาญ 
ของพวกเขาถูกเฉลิมฉลองในบทท่ีสิบเอด็ของพระธรรมฮีบรู”[922] 

“มนัไม่ใช่ความเช่ือท่ียิ่งใหญ่ในพระเจา้มากสักเท่าไหร่ท่ีถูกเรียกร้องอย่างเช่น
ความเช่ือในพระเจา้ท่ียิง่ใหญ่”[923] 

ค าอุปมาเร่ืองบ่าวทีไ่ม่คู่ควร  17:7-10 

17:7-9        พระเยซูเล่าค าอุปมาน้ีเพื่อจะสอนพวกสาวกของพระองค์ว่าการเตือนสาวกท่ีท าบาปและการ    
ยกโทษบรรดาผูไ้ด้ท  าบาปและกลบัใจใหม่เป็นแค่ หน้าท่ี ของพวกเขา  มนัไม่ใช่บางส่ิง   
ซ่ึงพวกเขาควรคาดหวงัรางวลัจากพระเจา้   บางทีพระองคท์  าอยา่งนั้นเพื่อจะเตือนพวกเขา
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ถึงความหยิ่งอีกด้วย—ความหยิ่งท่ีสามารถมาได้เม่ือภูเขาถูกเคล่ือนโดยความเช่ือของ 
บุคคลหน่ึง[924] 

พวกฟาริสีเช่ือวา่การกระท าท่ีชอบธรรมของพวกเขาท าให้พระเจา้เป็นหน้ีพวกเขาอย่างท่ี
พวกยวิหลายคนเช่ือ  แน่นอนวา่พระเจา้จะให้รางวลัการรับใชท่ี้สัตยซ่ื์อ  (12:35-37, 42-48)  
อยา่งไรก็ตาม นัน่ไม่ใช่เพราะวา่ผูรั้บใชข้องพระองคไ์ดท้  าให้พระองคเ์ป็นหน้ี แต่เพราะวา่
พระองคใ์หแ้ก่พวกเขามากกวา่ส่ิงท่ีเท่ียงธรรมอยา่งมีพระคุณ  ค าสอนในบทท่ี   12 (ขอ้ 35-
37, 42-48) กล่าวถึงพระคุณของเจา้นายส่วนค าสอนท่ีน้ีในบทท่ี  17 (ขอ้ 7-10) เนน้ถึงท่าที
ของบ่าว   

บางทีพระเยซูเลือกตวัอยา่งของบ่าวท่ีท างานในทุ่งนาหรือเล้ียงแกะเพราะวา่น่ีเป็นประเภท
ของการรับใชท่ี้พวกสาวกของพระองคก์ระท า  ในสถานการณ์ท่ีพระเยซูพรรณนา บ่าวแต่
ละคนมีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างมากมายต่อเจา้นายของเขา  พระเยซูไม่ไดพ้รรณนาถึง
ทรัพย์สินจ านวนมากท่ีซ่ึงบ่าวแต่ละคนมีงานท่ีเฉพาะอันเดียวเท่านั้ น  อีกคร้ังหน่ึงท่ี    
ความคลา้ยกนักบัหน้าท่ีต่างเของพวกสาวกก็เป็นจริง  ประเด็นไม่ใช่ท่าทีของเจา้นายใน
การลม้เหลวท่ีจะแสดงออกถึงการขอบคุณส าหรับการบริการท่ีไดก้ระท าไป แต่เป็นท่าที
ของบ่าวในการท าหนา้ท่ีของเขาโดยปราศจากการตั้งเจา้นายของเขาไวภ้ายใตพ้นัธะต่อเขา          

17:10         พระเยซูดึงการประยุกต์ใช้ออกมา พวกสาวกของพระองค์ควรมีท่าทีอย่างเดียวกนักบับ่าวท่ีดี    
โดยการอา้งถึง “การไม่คู่ควร” พวกเขาก็ไม่ไดก้ล่าววา่พวกเขาเป็นผูค้นท่ีไร้ค่าอยา่งส้ินเชิง  
พวกเขาหมายถึงวา่พวกเขาไม่คู่ควรต่อรางวลัใดเ เพราะวา่การบริการทั้งหมดท่ีพวกเขาได้
กระท าไปเป็นแค่หน้าท่ีของพวกเขาต่อเจา้นายของพวกเขา  ในบริบทน้ี หน้าท่ีท่ีเฉพาะซ่ึง
ถูกกล่าวถึงคือการยกโทษอย่างใจกวา้ง   (ขอ้ 3-4) แต่ค าสอนประยุกต์ใช้โดยทัว่ไปกบั
หนา้ท่ีทั้งหมดท่ีพวกสาวกเป็นหน้ีพระเจา้   

พระเยซูและพวกอคัรทูตได้สอนในท่ีอ่ืนเว่าการคาดหวงัถึงรางวลัควรจูงใจพวกสาวก      
ท่ีจะรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   (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)  พระเยซูไม่ไดข้ดัแยง้ส่ิงนั้นท่ีน่ี  ท่ีน่ีประเด็นของพระองค ์ ก็คือวา่  
พระเจา้ไม่อยู่ภายใตพ้นัธะท่ีจะให้รางวลัแก่เรา  พระองค์จะให้รางวลัเพราะว่าพระองค ์
เลือกท่ีจะให้ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์จ  าเป็นต้องให้  ท่าทีของเราควรเป็นว่าพระเจ้าไม่
ตอ้งการให้เรารับใช้พระองค์และท่ีว่าการรับใช้พระองค์เป็นหน้าท่ีของเราเท่านั้น ท่ีซ่ึง
พระองคไ์ม่อยูใ่ตพ้นัธะท่ีจะใหร้างวลัแก่เรา  

3.     ความส าคัญของการส านึกคุณ  17:11-19  
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การบรรยายของลูกาเก่ียวกบัการอศัจรรยน้ี์จดจ่อท่ีการตอบสนองของชาวสะมาเรียผูท่ี้พระเยซูไดรั้กษา มนั
ไม่ใช่เร่ืองราวน้ีสักเท่าไหร่ท่ีท่านตั้งใจท่ีจะแสดงถึงอตัลกัษณ์แบบพระเจา้ของพระเยซู แมว้่าเร่ืองราวเป็น
อย่างนั้น ตรงกันข้าม มันเป็นอีกบทเรียนหน่ึงส าหรับพวกสาวกในเร่ืองท่าทีท่ีส าคัญซ่ึงควรแสดงถึง
คุณลกัษณะของพวกเขา  มนัท าให้ค  าสอนก่อนหน้านั้นของพระเยซูในเร่ืองการเรียกร้องท่ีเขม้งวดของการ
เป็นสาวกสมดุลกบัการแสดงออกถึงความเมตตาท่ีรักษาของพระองคแ์ละท่าทีท่ีเหมาะสมแห่งการส านึกคุณ
ส าหรับความเมตตานั้นท่ีควรแสดงคุณลกัษณะของพวกสาวกของพระองค ์         

“ไม่เพียงแต่การบรรยายน้ีพิเศษต่อลูกา แต่มนัเน้นถึงหัวขอ้ท่ีเป็นลกัษณะของลูกามากมายอีกดว้ย    
เยรูซาเล็มเป็นเป้าหมายของการเดินทางของพระเยซู  (เปรียบเทียบ 9:51; 13:33) พระเยซูมีความ
เมตตาต่อผูถู้กทอดทิ้งทางสังคม  พระองคท์  าตามมาตรฐานของชาวยิวโดยการเรียกร้องให้คนโรค
เร้ือนท่ีจะออกไปเพื่อการป่าวประกาศถึงสุขภาพท่ีถูกเรียกร้องไวโ้ดยปุโรหิต (เปรียบเทียบ ลนต. 
14) ความเช่ือและการรักษาควรน าการสรเสริญไปยงัพระเจา้ (เปรียบเทียบ 18:43; กจ. 3:8-9) และ
พระคุณของพระเจ้าขยายไกลพ้นลัทธิยิวพร้อมกับชาวสะมาเรียท่ีได้รับความสนใจท่ีพิเศษ 
(เปรียบเทียบ 10:25-37)”[925] 

17:11-13    ขอ้ 11 เป็นการรายงานความคืบหนา้ทางภูมิศาสตร์อีกคร้ังหน่ึง   (เปรียบเทียบ 9:51; 13:22) 
ตามปกติแล้วการบนัทึกเหล่าน้ีบ่งช้ีถึงการเร่ิมต้นของส่วนใหม่ในลูกาและกิจการของ   
อคัรทูต แต่ก็มีความต่อเน่ืองหัวขอ้ของค าสอนของพระเยซูจากส่ิงท่ีมาก่อน  หัวขอ้ใหม่
เร่ิมตน้ ณ ตอนจบของส่วนน้ี    

เป็นเร่ืองปกติส าหรับพวกยิวท่ีกาลิลีท่ีจะเดินทางผ่านสะมาเรียบนเส้นทางของพวกเขาสู่
ยูเดียและเยรูซาเล็ม  [926] เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีใดท่ีหน่ึงใกล้กับพรมแดนระหว่างกาลิลี  
ตอนใตแ้ละสะมาเรียตอนเหนือ น่ีให้เหตุผลส าหรับการรวมคนโรคเร้ือนชาวยิวและชาว
สะมาเรียไวใ้นกลุ่มเดียว  ความทุกข์เหมือนกนัของพวกเขาไดน้ าพวกเขามาดว้ยกนั  พวก
คนโรคเร้ือนยืนอยู่ ณ ระยะทางไกลจากคนอ่ืนเเพราะว่าพวกเขาไม่สะอาด และบางที
เพราะว่าโรคของพวกเขาติดต่อได ้ การเป็นโรคเร้ือนในพระคมัภีร์ก็ติดต่อในบางระยะแต่
ไม่ใช่ในโรคอ่ืนเ  (เปรียบเทียบ ลนต. 13-14)  ค  ากล่าวของพวกเขาต่อพระเยซูในฐานะ 
“นาย” (ค ากรีก เอพพิสทาทา ซ่ึงเป็นค าท่ีพบไดเ้ท่านั้นในลูกาในพนัธสัญญาใหม่)  บ่งช้ีถึง
ขนาดของความเช่ือในพระองค ์  

“เม่ือถูกใช้ในท่ีอ่ืนเในพระกิตติคุณท่ีสาม ‘นาย’ แสดงถึงบุคคลหน่ึงท่ีมีสิทธิ
อ านาจท่ีสอดคลอ้งกบัอ านาจท่ีอศัจรรย”์[927] 
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พวกคนโรคเร้ือนตระหนักว่าความหวงัเดียวของพวกเขาส าหรับการรักษาคือ “ความ
เมตตา” ของพระเยซู ไม่ใช่ความคู่ควรของพวกเขา  สภาพของพวกเขาไดท้  าให้ส่ิงท่ีพวก
เขาตอ้งการใหพ้ระเยซูท าเพื่อพวกเขานั้นชดัเจนกล่าวคือ ขจดัโรคเร้ือนของพวกเขา    

17:14         บางทีพวกคนโรคเร้ือนไม่ไดค้าดหวงัให้พระเยซูท่ีจะตอบสนองอย่างท่ีพระองคไ์ดต้อบสนอง  
แทนท่ีจะสัมผสัพวกเขาหรือป่าวประกาศวา่พวกเขาสะอาด พระองคก์็ให้ค  าสั่งแก่พวกเขา    
ค  าสั่งนั้นบ่งช้ีวา่เวลาท่ีพวกเขาไปถึงปุโรหิต พวกเขาคงไดป้ระสบกบัการรักษาท่ีตอ้งมีก่อน
ส าหรับการน าเสนอ  ตามปกติแล้วค าสั่งท่ีจะแสดงตนเองต่อปุโรหิตตามหลงัการรักษา   
(5:14; เปรียบเทียบ ลนต. 13:49; 14:2-3)  การตรวจสอบโดยปุโรหิตจะส่งผลต่อพวกคน
โรคเร้ือนท่ีเร่ิมตน้ชีวติปกติใหม่   

แน่นอนวา่พวกปุโรหิตไม่ใช่ผูรั้กษาหรือผูบ้  าบดั แต่เป็น “ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพ” 
ผูเ้ป็น “ผูต้รวจสอบความสะอาด”[928] อยา่งไรก็ตาม คนโรคเร้ือนเหล่าน้ีคงไดป้ฏิเสธท่ีจะ
ไปและหรือพวกเขาอาจไดก้ล่าวซ ้ าค  าร้องขอของพวกเขาต่อพระเยซู     

พระเยซูก าลงัทดสอบความเช่ือและการเช่ือฟังของพวกเขา  ถา้พวกเขานบัถือพระองค์ใน
ฐานะนายของพวกเขาอย่างแทจ้ริง พวกเขาควรเช่ือฟังพระองค ์ พวกเขาตดัสินใจท่ีจะเช่ือ
ฟังและประสบกบัการรักษาทนัที (เปรียบเทียบ 5:12-16)  พระเยซูได้รักษาพวกเขาจาก
ระยะทางไกล (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 5:10-14) 

การตอบสนองของพวกคนโรคเร้ือนคงได้สอนพวกสาวกและคนอ่ืนเท่ีปรากฎตวัถึง
ความส าคญัของการวางใจและเช่ือฟังถอ้ยค าของพระเยซู  น่ีเป็นบทเรียนท่ีพระเยซูไดส้อน
ทั้ งพวกฟาริสีและพวกสาวกมาตลอด  (16:15-31)  การอัศจรรย์น้ีแสดงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ของการเช่ือฟังถ้อยค าของพระเยซู เ น่ืองจากความเช่ือในพระองค ์ 
(เปรียบเทียบ 6:10; มธ. 12:13; มก. 3:5)  อยา่งไรก็ตาม บทเรียนน้ีไม่ใช่เหตุผลหลกัท่ีลูกา
บนัทึกเหตุการณ์น้ี   

17:15-16    “คนโรคเร้ือน” หน่ึงคนท่ีกลบัมาก็ให้เกียรติแด่พระเจา้ส าหรับการรักษาของเขาอย่างเสียงดงั  
ดว้ยวิธีนั้นเขาก็ยอมรับวา่พระเยซูทรงเป็นตวัแทนของพระเจา้ ท่าทางท่ีหมอบราบของเขา
และการขอบพระคุณของเขาแสดงออกถึงการส านึกคุณอนัยิ่งใหญ่ของเขาต่อพระเยซู    
(เปรียบเทียบ 5:12; 8:41; 18:11; 22:17, 19; สดด. 103:2; กจ. 5:10; 28:15) ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ 
“เขาเป็นชาวสะมาเรีย” แทนท่ีจะเป็นยิวก็เป็นประเด็นหลกัในเหตุการณ์น้ี  การอา้งอิงของ 
ลูกาถึงขอ้เทจ็จริงน้ีจดัตั้งเวทีส าหรับค าสอนของพระเยซูท่ีตามมา      
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“ท่ีน่ีศาสนศาสตร์พระคริสตข์องลูกาไปถึงความสูงท่ีประทบัใจและท่ีท่านน าเสนอ
พระเยซูในบทบาทของพระวิหาร ในฐานะผูห้น่ึงผูซ่ึ้งการทรงสถิตท่ีมีพลงัและมี
เมตตาของพระเจา้ถูกประจกัษแ์ละต่อหนา้บุคคลท่ีพระเจา้แห่งพระวหิาร (ไม่วา่ใน
เยรูซาเล็มหรือภูเขาเกริซิม!) สามารถไดรั้บการนมสัการได”้[929] 

17:17-19    ค าถามต่างเของพระเยซูเนน้ถึงการไม่ส านึกคุณของคนโรคเร้ือนอีก “เกา้คน” ผูเ้ป็นคนยิว  (ขอ้ 
18)  ค  าถามเหล่านั้นสร้างประเด็นท่ีลูกาตอ้งการท่ีจะเนน้โดยการบนัทึกเหตุการณ์น้ีอีกดว้ย  
พวกยิวมีความรู้เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์และการเสด็จมาของพระองคม์ากกว่าพวกต่างชาติ  
พวกเขาควรไดต้ระหนกัวา่พระเยซูทรงเป็นใครและแสดงออกถึงการส านึกคุณของพวกเขา
อีกดว้ย  การขาดการตอบสนองของพวกเขาเป็นเร่ืองปกติของพวกยิวในสมยัของพระเยซู      
(เปรียบเทียบ 15:3-10) สรุปแลว้ พระเยซูอธิบายว่ามนัคือ “ความเช่ือ” ของชายคนนั้นใน
พระองค์ท่ีน าไปสู่การเช่ือฟังของเขาและรับผิดชอบส าหรับการฟ้ืนฟูของเขาไม่ใช่แค่การ
เช่ือฟังของเขา  พระเยซูไม่ไดบ้่งบอกว่าคนโรคเร้ือนอีกเกา้คนขาดความเช่ือ  พวกเขาเช่ือ
ในพระองคเ์ช่นกนั (ขอ้ 13) 

เหตุการณ์น้ีสอนว่าผูค้นท่ีพระเยซูช่วยกูแ้ละผูเ้ช่ือในพระองค์มีพนัธะทางศีลธรรมท่ีจะแสดงออกถึงการ
ส านึกคุณของพวกเขาต่อพระองคส์ าหรับส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อพวกเขา  ยิ่งกวา่นั้นมนัอธิบายถึงขอ้เท็จจริง
ท่ีว่าพวกยิวเป็นสุขท่ีจะรับเอาผลประโยชน์จากพนัธกิจของพระเยซูโดยการปราศจากการขอบพระคุณ
พระองค์หรือการเช่ือมโยงความดีของพระองค์กบัพระเจา้  โครงสร้างท่ีไขวเ้ปล่ียนเก่ียวกบัค าถามทั้งสาม
ของพระเยซู (ขอ้ 17-18) เป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึงท่ีวา่จุดจดจ่อของความสนใจอยูท่ี่การไม่ส านึกคุณของคน
โรคเร้ือนเกา้คนท่ีไดรั้บการรักษา   

ฌ.      ค าสอนของพระเยซูเกี่ยวกบัการเสด็จกลบัมาของพระองค์  17:20-18:8  

อีกคร้ังหน่ึงการกระท าโดยพวกฟาริสีน าไปสู่ค าตอบท่ีสั้ นจากพระเยซูท่ีติดตามมาโดยการอธิบายท่ียาวข้ึน
ส าหรับพวกสาวก (เปรียบเทียบ 15:1-16:13; 16:14-17:19)  การสรุปของลูกาเก่ียวกบัค าสอนของพระเยซู  
ในโอกาสน้ีรวมถึงค าอุปมา  (18:1-8) 

1.     บทเรียนอนัส้ันส าหรับพวกฟาริสี  17:20-21  

ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการมาถึงของแผ่นดินของพระเจา้เกิดข้ึนจากค าถามจากพวกฟาริสี  มนัเป็น
ค าถามท่ีมีเหตุผลเน่ืองจากว่าทั้งยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาและพระเยซูได้ประกาศมาสักระยะหน่ึงว่าแผ่นดิน   
ของพระเจา้มาใกลแ้ลว้  บางทีพวกเขาถามมนัเพื่อจะท าให้พระเยซูเสียช่ือเสียง ผูซ่ึ้งตอนน้ีกล่าวถึงแผน่ดิน
สวรรค์ว่าเล่ือนออกไป (ล่าช้า; เปรียบเทียบ 11:53-54; 13:34-35)  ตามแนวคิดเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์       
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ของพวกเขานั้น พวกยวิส่วนใหญ่ไดค้าดหวงัพระเมสสิยาห์ท่ีจะปรากฎในไม่ชา้และท าให้พวกเขาเป็นอิสระ
จากแอกของโรมของพวกเขา     

“รูปแบบของค าถามของพวกฟาริสีแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก าลงัคิดถึงแผ่นดินของพระเจา้ว่าเป็น
บางส่ิงท่ียงัอยูใ่นอนาคต  พวกเขาเช่ือวา่มนัจะมาและพวกเขาถามวา่ ‘เม่ือไหร่?’”[930] 

บางทีพระเยซูหมายถึงวา่หมายส าคญัท่ีเฉพาะซ่ึงพวกฟาริสีขอให้พระเยซูท่ีจะท าจะไม่น าหนา้แผน่ดินของ
พระเมสสิยาห์(11:29)  อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่พระเยซูหมายถึง ไม่มีหมายส าคญัท่ี สังเกตได้ ใดเจะน าหนา้
แผน่ดินของพระเจา้ [931] อยา่งไรก็ตาม พระองค์บอกพวกสาวกว่า “หมายส าคญัของการเสด็จมาของบุตร
มนุษย”์ จะน าหน้ามนัซ่ึงจะป่าวประกาศการเสด็จกลบัมาเหมือน “ฟ้าแลบ” ท่ีส่องกระจายไปทัว่ทอ้งฟ้า  
(มธ. 24:3, 27). 

มุมมองท่ีสามก็คือว่าพระเยซูหมายถึงวา่การมาของแผ่นดินของพระเจา้จะไม่เป็นกระบวนการท่ีสังเกตได ้  
[932] กระนั้น อยา่งท่ีพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ท่ีจะปกครอง แน่นอนวา่มนั
จะเป็นท่ีสังเกตได ้  

มุมมองท่ีส่ีก็คือว่าพระเยซูหมายถึงว่าแผ่นดินของพระเจา้จะไม่มาเน่ืองดว้ยพวกยิวถือรักษาพิธีกรรมบาง
อย่างเช่นปัสกา[933] พวกเขาไม่สามารถท าให้มนัเร่ิมตน้ข้ึนได้  เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกยิวหลายคนในสมยั  
ของพระเยซูเช่ือวา่พระเมสสิยาห์จะมา ณ การเฉลิงฉลองปัสกา[934] ค ากรีก พาราเทเรซิส ท่ีแปลวา่ “หมาย
ส าคญัท่ีจะถูกสังเกต” (NASB) หรือ “การสังเกตท่ีระมดัระวงั” (NIV) ตามตวัอกัษรหมายถึง “การเฝ้าดู” 
“การสอดแนม” หรือ “การสังเกต”  อย่างไรก็ตาม ไม่มีส่ิงใดในบริบทน้ีท่ีเช่ือมโยงกบัแนวคิดของการถือ
รักษาพิธีกรรมของชาวยวิ    

มุมมองท่ีห้าก็คือว่าพระเยซูหมายถึงว่าแผ่นดินของพระเจา้ ณ ปัจจุบนัน้ีไดถู้กส าแดงออกดว้ยการปรากฎ
ของพระองค์[935] ในอีกนยัหน่ึง แผ่นดินของพระเจา้ไดม้าถึงแลว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นพระเยซูได้
สอนพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะอธิษฐานขอให้แผน่ดินของพระเจา้ “มาตั้งอยู่” (ลก. 11:2) ซ่ึงช้ีไปยงัเวลา 
ในอนาคตท่ีจะมา  ยิง่กวา่นั้น ค าสอนท่ีตามมา (ขอ้ 22-37) กล่าวถึงการมาในอนาคตของแผน่ดินของพระเจา้  
น่ีเป็นมุมมองของ “ผูเ้ช่ือตามยุคแบบตามล าดบั” ผูเ้ช่ือวา่แผ่นดินของพระเมสสิยาห์เป็นทั้งปัจจุบนัในสมยั
ของพระเยซูและยงัคงเป็นอนาคต ลกัษณะท่ีเป็นอนาคตของมนัจะเร่ิมตน้กบัการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ   
พระเยซู   ส าหรับขา้พเจา้ ขอ้เท็จจริงท่ีว่าไม่ว่าพระเยซูหรือผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่คนใดก็ตามไม่แยกแยะ
ลักษณะท่ีเป็นปัจจุบนัออกจากลักษณะท่ีเป็นอนาคตของแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ก็โต้แยง้มุมมองน้ี  
ขา้พเจา้เช่ือวา่ค าสอนของพระองคเ์ก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้มีเหตุผลมากท่ีสุดเม่ือแผน่ดินของพระเมสสิ-
ยาห์ถูกเขา้ใจวา่อยูใ่นอนาคต[936] 
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มุมมองท่ีหกก็คือวา่พระเยซูหมายถึงวา่แผน่ดินของพระเจา้อยู ่“ภายในท่าน”  

“ส่ิงน้ีท าให้ความหมายเยา้ยวนใจ   (อันเป็นท่ีนิยมในศตวรรษท่ีสิบเก้า) ท่ีไม่ข้ึนกับพระเยซู            
ก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีพระเยซูไม่ไดรั้บรอง”[937] 

จะไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าท่ึงใจในสมยัของพระเยซูท่ีจะป่าวประกาศวา่แผน่ดินของพระเจา้ไดม้าถึงแลว้
เช่นกนั  แผ่นดินของพระเจา้ไดอ้ยู่ท่ามกลางผูฟั้งของพระเยซูในตวับุคคลของกษตัริยแ์ล้ว     (11:20) แต่
เพราะวา่ชนชาตินั้นไดป้ฏิเสธพระเยซู ผูฟั้งของพระองคก์็จะไม่เห็นแผน่ดินของพระเจา้ พระเจา้ไดเ้ล่ือน (ท า
ใหล่้าชา้) มนัไป (13:34-35) 

“… แผน่ดินของพระเจา้แทบจะไม่สามารถเป็น ‘ท่ีน่ี’ หรือ ‘ท่ีนัน่’ ไดแ้ละดงันั้นการอา้งอิงตอ้งมี 
แก่ผูป้กครองเอง”[938] 

ฉบบัแปล NIV “ภายในท่าน” (ค ากรีก เอนทอส ฮูมอน) ก็น่าเสียดายเพราะวา่มนับ่งบอกถึงการปกครองฝ่าย
วิญญาณภายในผูค้น  ค  าสอนของพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัแผ่นดินของพระเมสสิยาห์อย่างเท่าเทียมกัน       
คือการปกครองท่ีรวมถึงการจ านนในจกัรวาลต่อสิทธิอ านาจของพระเจา้  ไม่มีท่ีใดในพนัธสัญญาเดิมหรือ
พนัธสัญญาใหม่กล่าวถึงแผน่ดินของพระเจา้วา่เป็นบางส่ิงท่ีอยูภ่ายใน[939] นอกจากนั้น แมว้า่แผน่ดินของ     
พระเจา้อยูภ่ายใน มนัคงแทบไม่อยู ่“ภายใน” พวกฟาริสีท่ีไม่เช่ือผูซ่ึ้งพระเยซูกล่าวต่อ  

“แผน่ดินของพระเจา้ไม่อยูภ่ายในพวกเขา แผน่ดินของพระเจา้อยูท่่ามกลางพวกเขาเพราะวา่กษตัริย์
อยูท่ี่นัน่”[940] 

มนัอยู ่“ในท่ามกลางพวกท่าน [ของพวก] (NASB) หรือ “ท่ามกลาง” (NRSV) พวกเขา เพราะวา่พระเมสสิ-
ยาห์ก าลงัยืนอยูต่่อหนา้พวกเขาท่ีนัน่ [941] ถ้า พวกเขาไดเ้ช่ือในพระองค ์ แผน่ดินของพระเจา้คงไดเ้ร่ิมตน้
ในไม่ช้า ทนัทีหลงัจากการส้ินพระชนม์ การฝัง การคืนพระชนม์ การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู ยุคเข็ญ 
(เปรียบเทียบ ดนล. 9:24-27) และการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์ มนัอยูภ่ายในการเขา้ถึงของพวกเขา 
[942] 

ใครคนหน่ึงอาจถามวา่ “ถา้พวกเขายวิ ได้ เช่ือในพระเยซู พระองคค์งไดถู้กตรึงอยา่งไร?” แน่นอนวา่ การถูก
ตรึงของพระเยซูไดถู้กท านายไวใ้นพนัธสัญญาเดิม (สดด. 22:16; อสย. 53:5)  เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกโรมนั
ยงัคงไดต้รึงพระองค ์ พวกยวิไม่มีสิทธิอ านาจท่ีจะตรึงผูค้น  ค  ากล่าวหาท่ีมีต่อพระเยซูต่อการการถูกไต่สวน
ของพระองคต่์อหนา้ปีลาตก็คือวา่พระองคไ์ดท้  าให้พระองคเ์องท่ีจะเป็นกษตัริย ์(มก. 15:2)  บางทีปีลาตคง
ไดท้  าให้พระเยซูถูกตรึงแมว้า่พวกยิวเช่ือในพระองค ์ อยา่งไรก็ตาม น่ีเป็นความเป็นไปไดท่ี้ เป็นสมมุติฐาน 
เน่ืองจากวา่พนัธสัญญาเดิมไดท้  านายวา่พวกยวิจะ ไม่ เช่ือในพระเมสสิยาห์ของพวกเขา (อสย. 53:3-5, 7-9) 
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2.     การอธิบายที่ยาวส าหรับพวกสาวก  17:22-37  

ค าสอนน้ีค่อนขา้งคลา้ยกบัส่วนต่างเของการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ (เปรียบเทียบ มธ. 24:23-28, 37-39) 
แมว้่าความแตกต่างทั้งหลายบ่งบอกถึงสถานการณ์การสอนท่ีแยกกนั  มนัเป็นหน่ึงในค าสอนท่ีลูกาบนัทึก
ซ่ึงกล่าวถึงอนาคต  (เปรียบเทียบ 12:35-48; 14:7-24; 21:5-33)  ค  าสอนน้ีเนน้ถึงอนาคตอนัไกลและการเสด็จ
มาคร้ังท่ีสอง  ค  าสอนในบทท่ี  21 กล่าวถึงอนาคตอนัใกลเ้ป็นหลกั จากมุมมองของพระเยซู และการถูก
ท าลายของพระเยซู   

ลกัษณะต่างๆของยุคสุดท้าย  17:22-33 

17:22-23    ถดัไปพระเยซูให้ค  าสั่งสอนมากข้ึนแก่พวกสาวกของพระองค์เก่ียวกบัการมาของแผ่นดิน       
ของพระเจ้า  “วนัของบุตรมนุษย์” อ้างอิงถึงหน่ึงในวนัในอนาคตเม่ือบุตรมนุษย์จะ
ปกครองในโลก (เปรียบเทียบ ขอ้ 24-25, 30) บางทีเป็นวนัแรก [943] การใช ้“บุตรมนุษย”์ 
ท าให้ระลึกถึงดาเนียล 7:13-14 ซ่ึงท านายถึงการปกครองในโลกของพระเมสสิยาห์  พวก
สาวกจะตอ้งการ (“ปรารถนา”) “ท่ีจะเห็น” แผน่ดินของพระเจา้มาตั้งอยู ่เพราะวา่พวกเขา
จะประสบกับการข่มเหงท่ีรุนแรงก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซู  จะมีสัญญาณ       
เทียมเท็จมากมายเก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของพระองค์ แต่พวกสาวกไม่ควรยอมให้คน
อ่ืนเท่ีจะน าพวกเขาไปแบบผดิเ  (เปรียบเทียบ มธ. 24:23; มก. 13:21) 

17:24-25    การเสด็จกลบัมาของพระเยซูจะไม่ผิดพลาด  (เปรียบเทียบ มธ. 24:27, 30)  แผ่นดินของ         
พระเมสสิยาห์จะไม่คืบคลานมาเหนือผูค้น   ผูค้นท่ีมีชีวิตอยูใ่นตอนนั้นจะไม่คน้พบวา่มนั
ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงมาแลว้และท่ีวา่พวกเขาตระหนกัโดยทนัทีวา่อยูใ่นมนั  มนัจะ
ไม่เกิดข้ึนในสถานท่ีท่ีไกลและอยู่นอกเส้นทางบางท่ีท่ีคนจ านวนน้อยเท่านั้นจะสังเกต  
ทุกเคนจะรู้เม่ือมันเร่ิมต้นข้ึน  มันจะไม่ผิดพลาดอย่างท่ีแสงฟ้าแลบท่ีฉายแสงทั้ ง
แผ่นดินโลและท้องฟ้า        อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีบุตรมนุษย์เร่ิมต้นการปกครองของ
พระองค์ ก่อนอ่ืนพระองค์จ  าตอ้ง “ทนทุกข์” และประสบกบัการถูกปฏิเสธโดยพวกยิวท่ี 
ไม่เช่ือแห่งสมยัของพระองค ์   (เปรียบเทียบ 9:22, 41; 11:29, 31-32, 50-51; 24:26, 46; มธ. 
16:21; กจ. 17:3) 

17:26         เม่ือพระเยซูกล่าวว่า “วนัของบุตรมนุษย”์ จะคลา้ยกบั “สมยัของโนอาห์” พระองค์ก็หมายถึง 
“สมยั” ก่อนการปกครองของบุตรมนุษย ์ น่ีก็ชัดเจนจากการเปรียบเทียบกบัการเร่ิมต้น  
ของน ้ าท่วมโลก  ทั้ งในสมยัของโนอาห์และไปถึงตอนปลายของยุคเข็ญก่อนพระเยซู   
เสด็จกลับมา ผูค้นไม่ได้ตอบสนองและจะไม่ตอบสนองต่อค าเตือนท่ีถูกป่าวประกาศ
ออกไปเก่ียวกบัการพิพากษาท่ีก าลงัมา (เปรียบเทียบ มธ. 24:37-39; 2 ปต. 2:5)  ในสมยั
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ของโนอาห์ “ความชัว่ร้ายของมนุษยมี์มากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเคา้ความคิดในใจ
ทั้งหมดของเขาลว้นเป็นเร่ืองชัว่ร้ายตลอดเวลา” (ปฐก. 6:5)  “คนทั้งโลกเส่ือมทรามไป
เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ และแผน่ดินก็เตม็ดว้ยความโหดร้าย” (ปฐก. 6:11) 

17:27         “กินและด่ืม” และ “สมรสกนัและยกให้เป็นสามีภรรยากนั” เป็นวลีท่ีอธิบายถึงผูค้นท่ีด าเนิน  
ชีวิตตามปกติ  การเสด็จกลบัมาของพระเยซูทนัใดนั้นจะท าให้ชีวิตของพวกเขาหยุดชะงกั
และเรียกพวกเขาสู่การพิพากษา  ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นสมยัของโนอาห์ไม่ไดเ้ตรียมตวัส าหรับ
น ้ าท่วมโลก ในท านองเดียวกนั คนส่วนใหญ่ท่ีมีชีวิตอยู่ก่อนการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง   
จะไม่เตรียมตวัส าหรับการพิพากษาท่ีจะตามหลงัการเสด็จกลบัมาของพระเยซูและพวกเขา
จะพินาศในมนั (เปรียบเทียบ มธ. 25:31-46) 

17:28-29    ตวัอยา่งท่ีสองน้ีเก่ียวกบัการพิพากษาท่ีไม่ไดค้าดหวงัไว ้(“สมยัของโลท”) ส่งเสริมตวัอยา่งแรก  
ยิ่งกวา่นั้นมนักล่าวซ ้ าความหวงัท่ีว่าบางคนจะหลีกหนีการกล่าวโทษของพระเจา้เม่ือบุตร
มนุษย์เสด็จกลับมากล่าวคือ คนชอบธรรม  ท่ีมีชีวิตอยู่ในโลกในตอนนั้ น  โดยการ
เปรียบเทียบสภาพทางศีลธรรมในโลก ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองกบั “โสโดม” พระเยซูก็
ก าลงัพรรณนาถึงความชัว่ร้ายประเภทท่ีเลวร้ายท่ีสุดซ่ึงมีไปทัว่  การถูกท าลายท่ีไม่ไดถู้ก
คาดหวงัไวโ้ดยคนส่วนใหญ่ก็เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและอย่างทนัทีทนัใดและรบกวนการ
ด าเนินชีวติตามปกติในแต่ละวนั   (“ท าลายพวกเขาทั้งหมด”) 

17:30-31    ค าวา่ “อะพอคคาลิปส์” มาจากค ากรีก อะพอคคาลุปโต ซ่ึงหมายถึง “ปรากฎ” ท่ีปรากฎท่ีน่ี   การ
ปรากฎทนัทีของพระเยซู ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองจะจดัตั้งการเปิดเผยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์  เม่ือมนัเร่ิมตน้ ทุกเคนตอ้งหนีเพื่อปกปิด (เปรียบเทียบ มธ. 24:17-18; มก. 
13:15-16; ลก. 21:21) 

17:32-33    “ภรรยาของโลท” เป็นตัวอย่างท่ีสั่งสอนเก่ียวกับบางคนท่ีประเมินอ านาจท่ีท าลายแห่ง            
การพิพากษาของพระเจา้ต ่าไป และพินาศเพราะวา่เธอชา้ท่ีจะแสวงหาท่ีล้ีภยั  เธอแสวงหา 
ท่ีจะสงวนแนวทางเก่าก่อนแห่งชีวิตของเธอไวแ้ละในการท าอย่างนั้นเธอก็พินาศ  (ปฐก. 
19:26; เปรียบเทียบ มธ. 10:39) ในท านองเดียวกนั ผูค้นท่ีมีชีวติอยูเ่ม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา
จ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาท่ีล้ีภยัทางกายภาพแทนท่ีจะยึดติดกับทรัพย์สมบติัในทางโลก  
(เปรียบเทียบ บทท่ี 12)  ความรอดของภรรยาโลทก็เป็นท่ีถกเถียง  ดงันั้นบางทีเราควรน า
ตวัอยา่งของเธอมาเป็นค าเตือนต่อทุกคนรวมทั้งผูเ้ช่ือ  มุมมองน้ีพบการสนบัสนุนใน “ใคร
ก็ตาม” ในขอ้ 33  การถูกท าลายทางกายภาพถูกกล่าวถึง (ขอ้ 31)    

ค าอุปมาเร่ืองคนหน่ึงทีถู่กรับไปและคนหน่ึงทีถู่กละไว้  17:34-36 



ประเด็นของตวัอย่างเหล่าน้ีก็คือว่าเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา พระองค์จะแยกผูค้น แมก้ระทัง่บรรดาคนท่ี  
เป็นเพื่อนสนิท  เหตุผลท่ีไม่ถูกกล่าวไวก้็ชดัแจง้กล่าวคือ ท่ีจะพิพากษาบางคนและไม่ใช่คนอ่ืนเ  บางคน  
จะพร้อมส าหรับการเสด็จกลบัมาของพระองค์และคนอ่ืนเจะไม่พร้อม  แนวคิดของการถูกท าลายทนัที      
ท่ีส่งผลต่อการพิพากษาก็ด าเนินไปตลอดพระคมัภีร์ตอนน้ีทั้งหมด       

การปรากฎของ “สอง” คน “บนเตียงเดียว” อาจเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึงของสภาพทางศีลธรรมของเวลานั้น   
อยา่งไรก็ตาม เพศชายของค ากรีกอาจบรรยายถึงผูช้ายและภรรยาของเขา  แต่แนวคิดหลกัคือความสัมพนัธ์  
ท่ีใกลชิ้ดของพวกเขา  มนัเป็นปกติส าหรับมารดาและลูกสาวหรือ เพื่อน (“ผูห้ญิง”) เพศหญิง “สอง” คน     
ท่ีจะโม่แป้งดว้ยกนัในสมยัของพระเยซู  (เปรียบเทียบ มธ. 24:41)  บางทีพระเยซูตั้งใจให้ขอ้เท็จจริงท่ีว่า  
การแยกอนัหน่ึงเกิดข้ึนในตอนกลางคืนและการแยกอีกอนัหน่ึงเกิดข้ึนระหว่างกลางวนัเพื่อจะส่งเสริม
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระองค์สามารถเสด็จกลับมา ณ เวลาใดก็ได้ (กลางวนัหรือกลางคืน)   ไม่ว่าในกรณีใด 
เม่ือใดกต็าม ท่ีพระองคเ์สด็จกลบัมา บางคนในโลกจะนอนหลบัและคนอ่ืนเจะต่ืนอยู ่  

“ผูช้ายนอนบนเตียงในตอนกลางคืน ผูห้ญิงโม่ขา้วโพดตอนเช้าตรู่ก่อนรุ่งสาง และคนงานอยู่ใน   
ทุ่งนาระหวา่งกลางวนั  การกระท าทนัทีถูกบ่งบอกไว ้ส าหรับการเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ณ 
ครู่หน่ึงจะปรากฎ ณ เวลาท่ีแตกต่างกนัของวนั ณ จุดท่ีแตกต่างกนัในโลก” [944] 

บรรดาผูท่ี้ “ถูกรับไป” จะประสบกบัการลงโทษและตายไป ในขณะท่ีบรรดาผูท่ี้ “ถูกละไว”้ จะเขา้ไปใน
แผน่ดินของพระเจา้ เน่ืองจากวา่พวกเขาจะเป็นผูเ้ช่ือ  น่ีจะเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ณ การรับ 
ข้ึนไป (เปรียบเทียบ 1 ธส. 4:13-17)  ณ เหตุการณ์นั้นพระเยซูจะรับผูช้อบธรรมเขา้ไปในสวรรคแ์ละจะละ   
ผูไ้ม่เช่ือไวใ้นโลกเพื่อจะเขา้สู่ยคุเขญ็[945] 

บางทีอาลกัษณ์สอดใส่ขอ้ 36 เขา้มา  (เปรียบเทียบ มธ. 24:40)  มนัขาดหายไปในตน้ฉบบัภาษากรีกโบราณ 
ท่ีดีท่ีสุดบางฉบบั 

ส่ิงทีจ่ะมองหา  17:37 

เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกสาวก (ขอ้ 22) ตอ้งการท่ีจะรู้ท่ีท่ีการพิพากษาน้ีจะปรากฎ  แทนท่ีจะให้สถานท่ีตาม
ภูมิศาสตร์ พระเยซูก็บอกให้พวกเขาถึงส่ิงท่ีจะมองหา  การปรากฏของความเส่ือมทรามจะส่งสัญญาณ       
ถึงการเสด็จมาของผูห้น่ึงท่ีจะช าระมนั  ในท านองเดียวกนั การปรากฏตวัของ “ศพ” ท่ีอยูก่ลางแจง้แสดงให้
เห็นว่า “ฝูงนกแร้ง” จะมากินซากศพในไม่ช้า  พระเยซูอาจไดใ้ช้การกล่าวเชิงสุภาษิต  บางที “ฝูงนกแร้ง” 
ท่ีน่ีเป็นตวัแทนของศตัรูท่ีเป็นปฏิปักษข์องอิสราเอลและ “ศพ” คืออิสราเอล ณ ตอนปลายของระยะเวลายุค
เขญ็ (เปรียบเทียบ มธ. 24:28; วว. 19:21)  การตีความอนัเป็นท่ีช่ืนชอบอีกอยา่งหน่ึงก็ตามมา    
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“ฝกูนกแร้งท่ีบินร่อนเหนือศพทางภูมิศาสตร์พรรณนาถึงความตายและการพิพากษาท่ีจะมากบัการ
เสด็จกลบัมาของพระเยซูในฐานะบุตรมนุษยท่ี์พิพากษา” (17:37)”[946] 

ค าสอนโดยทัว่ไปของค าอุปมาน้ีก็คือว่าการปรากฏของพระเยซูและการเร่ิมตน้ของแผ่นดินของพระเจ้า      
จะเป็นทนัทีและไม่ได้ถูกคาดหวงัไวโ้ดยคนส่วนใหญ่ท่ีมีชีวิตอยู่ในตอนนั้น  มนัจะเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่
ผิดพลาดในประวติัศาสตร์ และจะเก่ียวขอ้งกบัอนัตรายทางกายภาพส าหรับผูท่ี้อาศยัอยู่ในโลก เพราะว่า  
การพิพากษาของพระเจา้จะตามมาทนัที  ไม่มีใครสามารถท่ีจะพลาดมนัได้เม่ือมนัปรากฎ[947] พระเยซู
ไม่ไดก้ล่าวอยา่งแน่นอนวา่เม่ือไหร่มนัจะปรากฎ แต่อยา่งชดัเจนแลว้มนัจะไม่เกิดข้ึนทนัที  เวลาระหวา่งคง
จะไดผ้า่นพน้ไป    

3.     ค าอุปมาเร่ืองหญงิม่ายที่ยนืหยดั  18:1-8   

พระเยซูด าเนินการสั่งสอนของพระองคเ์ก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของพระองคแ์ก่พวกสาวกต่อไป  พระองค์
เล่าค าอุปมาแก่พวกเขาซ่ึงไดถู้กออกแบบมาเพื่อจะกระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะอธิษฐานต่อไปในขณะท่ีพวกเขา
ด าเนินชีวิตในเวลาระหวา่งก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์  ลูกาอา้งอิงถึงหญิงม่ายมากกว่าผูเ้ขียน
พระกิตติคุณคนอ่ืนเทั้งหมดรวมกนั (2:37-38; 4:25-26; 7:11-17; 18:1-8; 20:45-47; 21:1-4; เปรียบเทียบ 
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           ผูฟั้งส าหรับค าอุปมาน้ีคือพวกสาวก (17:22)  ลูการะบุเหตุผลของพระเยซูส าหรับการให้มนัอยา่ง
ชดัเจน พระองคต์อ้งการท่ีจะกระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะ “อธิษฐาน” ต่อไป และ “ไม่อ่อนระอา
ใจ” (ท้อใจ) การอ้างอิงถึง “ตลอดเวลา” หรือ “เสมอ” (ไม่ใช่อย่างต่อเน่ือง แต่ใน
สถานการณ์ทั้งหมด) บ่งบอกว่าเวลาระหวา่งพนัธกิจในปัจจุบนัของพระเยซูและการเสด็จ
กลบัมาในอนาคตของพระองค์ก็ถูกกล่าวถึง (17:22-37; เปรียบเทียบ 18:8)  ดงันั้นน่ีเป็น
ค าสั่งสอนเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกสาวกควรท าในระยะเวลาระหวา่งการเสด็จมาเม่ือพิจารณาถึง
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู  เม่ือพระองค์เสด็จกลบัมา พระเยซูจะท าให้ตาชัง่แห่ง
ความยุติธรรมสมดุล  ในระหว่างเวลาน้ี พวกสาวกตอ้งแสดงออกถึงความเช่ือของพวกเขา
ในพระเจา้ต่อไปโดยการร้องขอพระคุณของพระองค ์      

“ค าสอนของพระเยซูไปไกลกวา่ค าสอนของพวกยิวผูซ่ึ้งมีแนวโนม้ท่ีจะจ ากดัเวลา
แห่งการอธิษฐานดว้ยเกรงว่าพวกเขาจะท าให้พระเจา้เหน็ดเหน่ือย  สามคร้ังต่อ
หน่ึงวนั (ในตน้แบบของดาเนียล 6:10) ถูกยอมรับวา่เป็นจ านวนมากท่ีสุด”[948] 
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“ยาแกต่้อความหมดหวงัไม่ใช่ความมุ่งมัน่แต่เป็นการพึ่งพา ไม่ใช่การคิดในเชิง
บวกแต่เป็นการอธิษฐาน” [949] 

18:2-3        พระเยซูพรรณนาวา่ผูพ้ิพากษาน้ีลม้เหลวท่ีจะท าส่ิงท่ีธรรมบญัญติัของโมเสสเรียกร้องจากบรรดา
ผูต้ดัสินของอิสราเอล  ในพนัธสัญญาเดิม “ย  าเกรงพระเจา้” โดยหลกัแลว้เป็นการย  าเกรง
พระองคใ์นฐานะพระผูพ้ิพากษา  ผูพ้ิพากษาน้ีเป็นคนของโลก  (เปรียบเทียบ 16:8)  อยา่ง
ไม่สงสัยแล้วผูอ่้านชาวต่างชาติของลูการู้เก่ียวกับบรรดาผูพ้ิพากษาท่ีคล้ายกันกับเขา 
[950] ไม่วา่ผูพ้ิพากษาน้ีเป็นผูพ้ิพากษาชาวยวิหรือชาวโรมนัก็ไม่ชดัเจนและไม่ตรงประเด็น  
เม่ือพิจารณาถึงทางเขา้ท่ีหญิงม่ายช่ืนชมในการเขา้ไปอยูต่่อหนา้เขา เขาก็ดูเหมือนจะไดเ้ป็น
เจา้หนา้ท่ีท่ีต ่ากวา่แทนท่ีจะเป็นผูพ้ิพากษาในศาลสูงสุดของอิสราเอล [951] ในปาเลสไตน์
ในศตวรรษแรก ผูพ้ิพากษาเด่ียวมกัรับมือกบักรณีเก่ียวกบัเงินทองท่ีหญิงม่ายน้ีน าเสนอแก่
ผูพ้ิพากษาน้ี [952] พระเยซูแสดงความแตกต่างของพระเจา้กบัเขา แทนท่ีจะเปรียบเทียบ
พระเจา้กบัเขา (เปรียบเทียบ 11:5-8) 

พวกหญิงม่ายเป็นการท าให้เป็นบุคคลแห่งการพึ่งพา การไร้ความช่วยเหลือ และความ
อ่อนแอในอิสราเอล (เปรียบเทียบ อพย. 22:22-24; สดด. 68:5; พคค. 1:1; ยก. 1:27)  “หญิง
ม่าย” น้ีไดข้อ “ผูพ้ิพากษา” เร่ือยไป กล่าวอย่างซ ้ า ส าหรับ “การปกป้อง” จากบรรดาผูท่ี้
ต่อตา้นเธอไม่ใช่ส าหรับการลงโทษพวกเขา[953] ในค าอุปมาน้ีเธอเป็นตวัแทนของพวก
สาวกผูพ้ึ่งพาพระเจา้อยา่งเท่าเทียมกนัส าหรับการปกป้องจากผูไ้ม่ใช่สาวกท่ีต่อตา้นพวกเขา
ส าหรับความจงรักภกัดีของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซู   

18:4-5        ผูพ้ิพากษาอนุญาตตามค าร้องของหญิงม่ายเน่ืองจากความพากเพียรของเธอ  พระเยซูไม่ไดส้อน
วา่พระเจา้ถือท่าทีอย่างเดียวกนัต่อพวกสาวกอย่างท่ีผูพ้ิพากษาน้ีถือต่อหญิงม่ายน้ี  อีกคร้ัง
หน่ึง  ผูพ้ิพากษามีความตรงข้ามกับพระเจ้า  ประเด็นของพระองค์ก็คือว่าเน่ืองจากว่า   
ความพากเพียรมีประสิทธิภาพกบัผูพ้ิพากษาอธรรม มนัจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพียงไร
กบั พระผูพ้ิพากษาท่ีชอบธรรม       

วลี “ท าให้ขา้ล าบาก” แปลส านวนท่ีสามารถถูกแปลตามตวัอกัษรมากข้ึนว่า “ตบหน้า” 
หรือ “กระทบตา” (ค ากรีก ฮุบโพพิแอดเซ่ เม เปรียบเทียบ 1 คร. 9:27) เราสามารถแปล
ส านวนน้ีวา่ “หาไม่แลว้เธอจะใหจุ้ดด่างพร้อยแก่ขา้พเจา้”  กล่าวในเชิงเปรียบเทียบนั้น ตา
ด าแสดงถึงช่ือเสียงท่ีเสียหายนัน่คือความอบัอาย  ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนวา่ผูพ้ิพากษาลกลวัวา่
โดยการปฏิเสธท่ีจะตอบสนองต่อหญิงม่าย ช่ือเสียงของเขาจะเสียหาย (เปรียบเทียบ        
11:8) ไม่ใช่ท่ีว่าเธอจะโจมตีเขาทางกายภาพ [954] เขาอนุญาตตามค าร้องขอของเธอ
ส าหรับเหตุผลท่ีเห็นแก่ตวั   
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“นักอรรถาธิบายเกือบทุกคนป่าวประกาศว่าค าอุปมาน้ีสอนเราว่าเราตอ้งรบเร้า   
ในการอธิษฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขา้พเจา้ถือว่ามนัสอนว่าเม่ือเราก าลงัรับมือ   
กับพระเจ้านั่นก็ไม่ มีความจ า เ ป็นของการรบเ ร้า   มัน เ ป็นค า อุปมาแห่ง             
ความตรงกนัขา้มตลอดทั้งหมด”[955] 

18:6-8        พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะประยุกต์ใช้ค  าอุปมาน้ีส าหรับพวกสาวก  การฟังถ้อยค าของ           
ผูพ้ิพากษาอย่างระมดัระวงัก็ส าคญั เพราะว่าเม่ือนั้นเท่านั้นท่ีพวกสาวกสามารถเห็นไดว้่า 
พระเยซูก าลังสอนโดยการความตรงกันข้าม  พระเจ้าจะไม่ตอบสนองต่อการร้องขอ    
ความช่วยเหลืออย่างท่ีผูพ้ิพากษาน้ีตอบสนองอย่างช้าและอย่างบ่นว่า  เม่ือพิจารณาถึง
คุณลกัษณะของพระองค ์พวกสาวกก็สามารถพึ่งพาพระองคท่ี์จะให้การปกป้องแก่พวกเขา
ท่ีพวกเขาตอ้งการ “อยา่งรวดเร็ว”  ค  าวา่ “คนท่ีพระองคท์รงเลือกไว”้  เป็นการย  ้าเตือนว่า
พระองคไ์ดเ้ลือกบรรดาผูท่ี้ร้องทูลต่อพระองค ์ (เปรียบเทียบ มธ. 22:14; มก. 13:20, 22, 
27) น่ีเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีพระองคจ์ะตอบสนองต่อการเรียกของพวกเขา  หญิงม่ายไดรั้บ
การช่วยเหลือแมก้ระทัง่ในฐานะคนแปลกหนา้ต่อผูพ้ิพากษาอธรรม  ค าอุปมาน้ีบ่งบอกว่า
พระบิดาจะไม่ “ล่าชา้” ท่ีจะใหก้ารปกป้องท่ีพวกสาวกของพระองคต์อ้งการ    

แม้ว่าพระเจ้าได้อนุญาตให้สาวกบางคนท่ีร้องขอการช่วยเหลือจากพระองค์ระหว่าง       
การข่มเหงท่ีจะตายไป อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ให้พระคุณท่ีเพิ่มเติมแก่พวกเขา  
(เปรียบเทียบ 2 คร. 12:9)  “ความยุติธรรม” ท่ีพระองค์จะจดัเตรียม อย่างรวดเร็ว คือการ
ปกป้องจากการโจมตีของพวกผูต่้อตา้นฝ่ายวิญญาณ (ขอ้ 3) มนัเป็นความยุติธรรมเพราะวา่
พวกสาวกก าลงัทนทุกข์อย่างอยุติธรรมเม่ือเขาหรือเธอยืนหยดัเพื่อพระเยซูและดงันั้นก็
ประสบกบัการข่มเหง     

“พระเจา้ปรารถนาท่ีจะแก้แคน้แทนธรรมิกชนและพระองค์จะท าอย่างนั้น  เม่ือ
พระองค์ท า ความยุติธรรมของพระองค์จะรวดเร็วและแน่นอน และการทนทุกข์
ของเราจะดูเหมือนไม่ยืนนานเม่ือเปรียบเทียบกบัสง่าราศีท่ีจะตามมา  ในช่วงนั้น
พระองคก์็ปกป้องเรา”[956] 

ค าถามสุดท้ายของพระเยซูบ่งช้ีว่า จะมีเพียงไม่ก่ีคนในโลกน้ีผูจ้ะได้ยงัคงสัตย์ซ่ือและ        
ผูย้งัคงเช่ือว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา  (17:22-18:1).[957] คนจ านวนน้อยจะยืนหยดัใน
ความเช่ือของพวกเขาเหมือนหญิงม่ายน้ี  [958] การเสด็จมาคร้ังท่ีสองถูกกล่าวถึงไม่ใช่  
การรับข้ึนไป  วลี “บุตรมนุษย”์ เช่ือมค าถามน้ีกบัค าสอนก่อนหนา้นั้นของพระเยซูเก่ียวกบั
การเสด็จกลบัมาของพระองค ์ (17:22, 24, 26, 30)  น่ีคือเหตุผลมากข้ึนทั้งหมดท่ีพวกสาวก
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จ าเป็นท่ีจะอธิษฐานต่อไป  การอธิษฐานไม่เพียงแต่รับรองการช่วยเหลือของพระเจ้า
ระหวา่งการข่มเหง แต่มนัแสดงออกถึงความเช่ือในพระเจา้อีกดว้ย   

“เพราะว่าเรามีพระเจา้ท่ีรวดเร็วและพร้อมท่ีจะตอบการร้องขอทุกเอย่างของผูท่ี้
ถูกข่มเหงในแนวทางท่ีถูกตอ้ง การอธิษฐานก็สามารถถูกรักษาไวอ้ย่างต่อเน่ือง
ได”้[959] 

ดงันั้นค าอุปมาน้ีเป็นการหนุนใจส าหรับพวกสาวกผูป้ระสบกบัการต่อตา้นส าหรับความเช่ือของพวกเขา
ระหวา่งยุคการเสด็จมา  เราควรขอการปกป้องจากพระเจา้เร่ือยไปจากบรรดาผูท่ี้ต่อตา้นเราส าหรับการอุทิศ
ตนของเราท่ีมีต่อพระเยซูคริสต์  พระเจา้จะตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยการให้การช่วยเหลือแก่เราท่ีเรา
ตอ้งการ  น่ีจะส่งผลต่อการแสดงออกท่ีต่อเน่ืองถึงความเช่ือในพระเจา้เม่ือพระองคข์าดหายไปจากโลกอยา่ง
ชดัแจง้ระหวา่งระยะเวลาน้ี  ค  าอุปมาน้ีเป็นการกระตุน้ให้พากเพียรในความเช่ือแทนท่ีจะเลิกเช่ือ (คือหนัไป
จากมนั)  พระเจา้จะแกแ้คน้แทนผูเ้ลือกสรรของพระองค์ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง  (เปรียบเทียบ สดด. 
125:2-3; วว. 6:9-11)  นั่นจะเป็นค าตอบสูงสุดต่อค าอธิษฐานเหล่าน้ีของประชากรของพระองค์ แต่          
การช่วยเหลือทนัทีก่อนการเสด็จมานั้นก็ถูกกล่าวถึงอยา่งเป็นหลกัในค าอุปมาน้ี   

“ดงันั้นอย่างน้อยสามบทเรียนก็ปรากฎในพระคมัภีร์ตอนน้ี หน่ึง จงอธิษฐานอย่างพากเพียร จง
ท างานอย่างพากเพียรด้วยการมองในแง่ดีท่ีมัน่ใจว่าพระเจา้ดีใจมากกว่าผูพ้ิพากษาในพระคมัภีร์
ตอนน้ีมกัตอ้งการในชีวิตท่ีจะให้ค  าตอบแก่การร้องของเรา   ประการท่ีสอง จงพิจารณาถึงคนไร้ 
การช่วยเหลือ และความอยติุธรรมของโลกน้ีท่ีพวกเขาประสบในฐานะหวัขอ้ท่ีใหญ่ข้ึนส าหรับชีวิต
การอธิษฐานของคุณและส าหรับการกระท าของคุณซ่ึงมกัใหเ้ทา้แก่ค าอธิษฐานเหล่านั้น  สุดทา้ย จง
ตระหนักว่าแมก้ระทัง่ในด้านเหล่านั้นท่ีพระเจา้ไม่ไดต้อบการร้องขอของเราในยุคน้ี พระองค์ก็
ยงัคงกระตือรือร้นท่ีจะใหค้วามยติุธรรมแต่มีเหตุผลท่ีดีต่างเส าหรับการล่าชา้ของพระองค”์[960] 

ญ.     ผู้รับความรอด  18:9-19:27 

ถดัไปลูกาพฒันาแนวคิดของ “ความเช่ือในโลก” ท่ีพระเยซูแนะน าในขอ้ 8  ส่วนทั้งหมดน้ีอธิบายว่าผูค้น
กลายมาเป็นผูเ้ช่ืออย่างไร  หัวข้อน้ีเป็นการสรุปท่ีเหมาะสมต่อส่วนของพระกิตติคุณของลูกาท่ีกล่าวถึง   
พนัธกิจของพระเยซูบนเส้นทางสู่เยรูซาเล็ม  (9:51-19:27)  โดยเน้ือแท้แล้ว ส่วนน้ีบันทึกค าสอนของ      
พระเยซูว่าความรอดและการเข้าไปสุดท้ายสู่แผ่นดินของพระเจ้ามาโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทาง      
ความเช่ือแทนท่ีจะเป็นการอา้งต่อความชอบธรรมตามกฎเกณฑ์  อคัรทูตเปาโลเขียนเก่ียวกบักระบวนการ
ของการนบัวา่ชอบธรรม (เช่น รม. 3:21-5:21) แต่ความเป็นห่วงของลูกาคือผูรั้บของมนั [961] ใน 18:9-30   
ลูกาอธิบายการเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้จากจุดของความไม่เพียงพอ[962] 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn959
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn960
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn961
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn962


1.    ค าอุปมาเร่ืองฟาริสีและคนเกบ็ภาษี 18:9-14   

การเช่ือมโยงผวิเผนิระหวา่งส่วนน้ีและส่วนท่ีมาก่อนก็คือวา่ทั้งสองมีค าอุปมาต่างเเก่ียวกบัการอธิษฐาน  

“ค าอุปมาน้ีตามมาในฐานะการใหว้ญิญาณท่ีซ่ึงมนุษยค์วรอธิษฐาน”[963] 

อยา่งไรก็ตาม การเช่ือมโยงท่ีส าคญัมากข้ึนคือผูค้นแห่งความเช่ือ (ขอ้ 8)  ค  าอุปมาน้ีช้ีให้เห็นความตรงขา้ม
ทางภาพของบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธพระกิตติคุณของพระเยซูกบับรรดาผูท่ี้รับเอา  พระเยซูวาดภาพทางค าพูด   
เพื่อจะระบุถึงลกัษณะต่างเของสองกลุ่มท่ีเป็นตวัแทนของพวกยิว  ค  าอุปมาทั้งสองเร่ืองกล่าวถึงความ   
ชอบธรรมคือ ผูพ้ิพากษาท่ีไม่ชอบธรรมในค าอุปมาแรก และฟาริสีท่ีชอบธรรมดว้ยตนเองในค าอุปมาท่ีสอง      

18:9           ขอ้น้ีจดัตั้งเวทีส าหรับค าอุปมาท่ีตามมา (เปรียบเทียบ 18:1; 19:11)  “และ” ส่งสัญญาณถึง    
ความต่อเน่ืองบทเรียนท่ีมาก่อนทนัทีและหัวขอ้ต่างเส าหรับผูอ่้าน  เป็นท่ีชดัเจนว่า พวก 
ฟาริสีเป็นผูค้นท่ีพระเยซูก าลงัวิจารณ์ในค าอุปมาน้ี (ขอ้ 10) แต่ลูกาแนะน าค าสอนของ 
พระเยซูโดยการเน้นถึงลกัษณะเก่ียวกบัพวกฟาริสีท่ีพระเยซูกล่าวถึงคือ ความชอบธรรม
ดว้ยตนเอง  น่ีเป็นลกัษณะท่ีผูค้นมากมายมากกวา่พวกฟาริสีมีท่ีรวมถึงผูอ่้านหลายคนของ 
ลูกา   ทางเลือกอ่ืนสู่การเช่ือในพระเยซูคือการวางใจในความชอบธรรมของตนเองส าหรับ
การเป็นท่ียอมรับกบัพระเจา้  น่ีส่งผลต่อการยกตนเองข้ึนดว้ยการท าลายบางคนและการดู
ถูกคนอ่ืนอยูเ่สมอ    

18:10         โดยทัว่ไปแลว้พวกฟาริสีปฏิเสธพระเยซูและข่าวประเสริฐของพระองค ์ส่วนพวกคนเก็บภาษี
ตอบสนองในเชิงบวก (เปรียบเทียบ 5:12, 27; 7:34, 37; 15:1-2; 16:20)  พวกเขาอยู ่ณ ตอน
ปลายท่ีตรงกนัขา้มของระดบัทางสังคมและฝ่ายวิญญาณในลทัธิยิว  พวกแรกเป็นการสรุป
ของความชอบธรรมและพวกหลงัของความไม่ชอบธรรม  “พระวิหาร” เป็นสถานท่ีตาม
ธรรมเนียมของการอธิษฐาน  เน่ืองจากวา่มนัตั้งอยูบ่นเนินเขาในเยรูซาเล็ม ผูค้นก็ “ข้ึนไป” 
ยงัพระวหิารตามตวัอกัษร “เพื่ออธิษฐาน” 

18:11-12    การยืนเป็นท่าทางปกติส าหรับการอธิษฐานท่ามกลางพวกยิวแห่งสมยัของพระเยซู ในตวัของ 
มนัเองนั้นก็ไม่ได้สะทอ้นถึงความหยิ่งของพวกฟาริสี (เปรียบเทียบ มธ. 6:5)  แมว้่า 
“พวกฟาริสี” กล่าวต่อ “พระเจ้า” ด้วยการอธิษฐาน พระเยซูสังเกตว่าเขาก าลังพูดกับ 
“ตนเอง” อยา่งแทจ้ริงและก าลงัทบทวนถึงความชอบธรรมดว้ยตนเองของเขาเอง  เขาบอก
พระเจ้าว่าเขาเป็นบุคคลท่ีเหนือกว่าอย่างไรซ่ึงใช้อุปนิสัยของคนอ่ืนเเป็นมาตรฐาน      
ของเขา  เขามีความหยิง่ในสถานะท่ีเหนือกวา่ซ่ึงทึกทกัเอาของเขา และการงานท่ีเขากระท า
ท่ีแยกเขาจากคนอ่ืนเ     

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn963


พวกฟาริสีท่ีเคร่งศาสนามากท่ีสุดอดอาหาร “สองคร้ังต่อสัปดาห์” (เปรียบเทียบ  5:33) ใน
วนัพฤหัสบดีและวนัจนัทร์ ระหว่างสัปดาห์ระหว่างปัสกาและเพ็นเทคอสต์ และระหว่าง
เทศกาลอยู่เพิงและเทศกาลมอบถวาย  พวกเขาเช่ือว่าในวนัพฤหัสบดีโมเสสได้ข้ึนไปยงั
ภูเขาซีนายและในวันจันทร์เขาได้ลงมาหลังจากได้รับธรรมบัญญัติเป็นคร้ังท่ีสอง 
[964]   ฟาริสีน้ีเคร่งครัดเก่ียวกบัสิบลดอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 11:42) 

“บางทีไม่มีถอ้ยค าแห่งการขอบพระคุณท่ีถูกกล่าวไปในความกตญัญูท่ีน้อยกว่า
ถอ้ยค าเหล่าน้ี เพราะวา่ความกตญัญูบ่งบอกถึงการยอมรับถึงของขวญั ดงันั้นก็เป็น
ความรู้สึกแห่งการไม่มีตวัเราเองในส่ิงท่ีเราไดรั้บ ในอีกนยัหน่ึง มนัเป็นความรู้สึก
แห่งความจ าเป็นส่วนตวัของเราหรือความถ่อมใจ”[965] 

“‘ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ท่ีขา้พระองค์ไม่เหมือนคนอ่ืน’ 
(ลก. 18:2) ดูเหมือนเหมือนกบัลมหายใจปกติของรับบีนิยมในวงสมาคมของผูไ้ร้
การศึกษาและทุกคนท่ีถูกมองวา่เป็นผูด้อ้ยปัญญาหรือศาสนา และประวติัศาสตร์
เชิงอุปมาของฟาริสีและคนเก็บภาษีในพระกิตติคุณไม่ถูกบอกเล่าเน่ืองจากการ
ประณามท่ีพิเศษของการอธิษฐานเดียวนั้น แต่ในฐานะคุณลกัษณะของวิญญาณ
ทั้งหมดของฟาริสีนิยมแมก้ระทัง่ในการเขา้ของมนัถึงพระเจา้” [966] 

18:13         “แต่” แนะน าถึงความตรงขา้มท่ีจบัใจระหว่างสองคน  “ระยะห่าง” ทางภูมิศาสตร์ของคนเก็บ
ภาษีจากฟาริสีเป็นสัญลกัษณ์ของความแตกต่าง  ความไม่เต็มใจของเขาท่ีจะแมก้ระทัง่ “เงย
หน้าของเขา” นบัประสาอะไรกบัมือของเขา “ยงัสวรรค์” ดว้ยการอธิษฐานก็พรรณนาถึง
ความรู้สึกแห่งความไม่สมควรของเขา (เปรียบเทียบ สดด. 123:1; มก. 6:41; 7:34; ยน. 
11:41; 17:1)  “ตีอก (หน้าอก) ของเขา” แสดงออกถึงความส านึกผิดท่ีเขาส่ือสารในการ
อธิษฐานของเขา เขาไม่ไดอ้วดถึงความชอบธรรมของเขาเอง แต่ขอความเมตตาจากพระเจา้
ซ่ึงยอมรับถึงบาปของเขา (เปรียบเทียบ สดด. 51)  เขาใช้ “พระเจา้” เป็นมาตรฐานของ
ความชอบธรรมและสารภาพว่าเขาไม่ดีพอ เขารู้ว่าความหวงัเดียวของเขาคือความเมตตา
ของพระเจ้า  ฟาริสีไม่รู้สึกถึงความจ าเป็นและไม่ทูลอ้อนวอนส่วนคนเก็บภาษีรู้สึกถึง 
ความจ าเป็นและทูลออ้นวอน[967] 

“แทจ้ริงแลว้ค าอุปมาน้ีเป็นค าอุปมาเก่ียวกบัการอธิษฐานสองอยา่ง  ในค าอธิษฐาน
เหล่านั้นก็ปรากฎใจสองประเภทซ่ึงความตรงกนัขา้มนั้นไม่ไดแ้ค่ถูกประจกัษ์ใน
แนวทางท่ีพวกเขาท าการร้องขอของพวกเขา แต่ในแนวทางท่ีพวกเขาเข้าหา     
พระเจา้อีกดว้ย” [968] 
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ตามตวัอกัษรแลว้ คนเก็บภาษีขอให้พระเจา้ท่ีจะ “เอ้ืออ านวย” (ค ากรีก ฮิลาสโคมาย) หรือ 
“พึงพอใจ”  เน่ืองจากพระเยซูได้ท าเคร่ืองบูชาลบบาป (การท าให้พึงพอใจ) เพื่อบาป
ทั้งหลายของมนุษยชาติบนกางเขน ก็ไม่มีใครจ าเป็นท่ีจะอธิษฐานค าอธิษฐานน้ีในทุกวนัน้ี       
อย่างไรก็ตาม เม่ือคนเก็บภาษีอธิษฐานมนั เคร่ืองบูชาลบบาปผ่านทางพระโลหิตของ     
พระเยซูคริสต์ยงัไม่ไดมี้ให้ใช้  แน่นอนว่ามนัก็อนุญาตให้ในทุกวนัน้ีท่ีจะขอให้พระเจา้    
ท่ีจะเมตตาต่อเราในฐานะคนบาป แต่เราตอ้งระลึกว่าพระองค์ไดท้  าส่ิงนั้นเรียบร้อยแล้ว
ผ่านทางพระเยซูคริสต์  ข่าวดีของพระกิตติคุณก็คือพระเจ้าท าการลบลาป (พึงพอใจ 
เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:2)   

“เมตตา” เป็นการแปลของ “...ค  ากรีก ฮิลาสโคมาย ท่ีถูกใช้ในฉบบัเซฟทวัจินต์
และพนัธสัญญาใหม่ในการเช่ือมโยงกบัพระท่ีนัง่กรุณา  (อพย. 25:17, 18, 21; ฮบ. 
9:5)  ในฐานะคนยิวท่ีไดรั้บการสั่งสอน คนเก็บภาษีก็ก าลงัคิดเก่ียวกบัไม่ใช่แค่
ความเมตตาเท่านั้ น แต่เก่ียวกับพระท่ีนั่งกรุณาท่ีมีการประพรมโลหิตอีกด้วย  
(ลนต. 16:5 …)  การอธิษฐานของเขาอาจถูกถอดความวา่ ‘จงเขา้หาขา้พระองค์
อย่างท่ีพระองค์เป็นเม่ือพระองค์มองดูโลหิตท่ีไถ่บาป’ พระคมัภีร์ไม่รู้ส่ิงใด
เก่ียวกบัการยกโทษของพระเจา้ถา้ปราศจากการถวายบูชา...”[969] 

18:14         พระเยซูป่าวประกาศว่าคนเก็บภาษีนั้น “ถูกตอ้ง” (คือป่าวประกาศว่า ชอบธรรม ซ่ึงเป็นการ
กระท าทางศาลไม่ใช่การ ท าให้ชอบธรรม เปรียบเทียบ รม. 3:24-25)  พระเจา้ป่าวประกาศ
วา่เขาชอบธรรมเพราะวา่หวงัพึ่งพระเจา้ส าหรับของประทานแห่งความชอบธรรมแทนท่ีจะ
อา้งถึงการท่ีจะชอบธรรมดว้ยคุณความดีของเขาเองอยา่งท่ีฟาริสีไดท้  า[970] 

“… หลงัจากไดรั้บการอภยับาปแลว้ คนบาปก็ถูกนบัวา่เป็นคนชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจา้”[971] 

พระเยซูกล่าวซ ้ าหลกัการท่ีว่าพระเจา้ท าให้บรรดาผูท่ี้ยกย่องตนเองนั้นต ่าลง แต่พระองค ์
ยกยอ่งบรรดาผูท่ี้ถ่อมตวัลง (เปรียบเทียบ  13:30; 14:11) ในบริบทน้ี พระเยซูหมายถึงว่า   
ท่ีจะชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้ บุคคลหน่ึงต้องยอมรับการขาดความชอบ
ธรรมส่วนตวัของเขา แทนท่ีจะแสร้งท่ีจะมีความชอบธรรมท่ีเขาไม่มี  การนบัวา่ชอบธรรม
ข้ึนอยูก่บัพระคุณของพระเจา้ไม่ใช่งานหรือคุณความดีของมนุษย ์ 

คริสเตียนสมยัใหม่ได้ยินค าอุปมาน้ีบ่อยมากจนทนัใดนั้นพวกเขาก็เช่ือมโยงพวกฟาริสีกบัความหน้าซ่ือ     
ใจคดท่ีชอบธรรมดว้ยตนเองและพวกคนเก็บภาษีกบัความศรัทธาท่ีถ่อมใจ  ในสมยัของพระเยซู พวกยิว 
มองพวกเขาแตกต่างออกไป  เป็นพวกฟาริสีผูเ้ป็นตน้แบบของอุปนิสัยท่ีชอบธรรม และพวกคนเก็บภาษี 
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เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของความผิดบาป  ดงันั้นอย่างไม่สงสัยแลว้ค าอุปมาน้ีส่งผลกระทบท่ียิ่งใหญ่ต่อพวก
สาวก[972] 

2.     ตัวอย่างประกอบเกีย่วกับความถ่อมใจ  18:15-17  (เปรียบเทยีบ มธ. 10:13-16; มก. 
19:13-15) 

ลูการวมเหตุการณ์น้ีเก่ียวกบัพระเยซูท่ีตอ้นรับเด็กเไวเ้พื่อจะอธิบายถึงประเภทของความถ่อมใจท่ีจ าเป็น
ส าหรับใครคนหน่ึงท่ีจะรับเอาความรอด   แนวคิดของความถ่อมใจเป็นการเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมาก่อน  ความ
ถ่อมใจนั้นจ าเป็นเพื่อจะรับเอาพระคุณของพระเจา้       

ตั้งแต่ 9:50 ลูกาก็ไปจากการบรรยายโดยทัว่ไปท่ีมทัธิวและมาระโกบนัทึก และรวมเน้ือหามากข้ึนท่ีไม่
ปรากฎในพระกิตติคุณเหล่านั้น  ท่ีน่ี ณ 18:15 ท่านก็มาร่วมเคา้ของเร่ืองของผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์   
คนอ่ืนเใหม่  มีการท าซ ้ าของเหตุการณ์ต่างเในบททั้งหลายท่ีตามมามากกวา่ท่ีเราไดเ้ห็นเม่ือไม่นานน้ี    

18:15         ส่ิงท่ีมาก่อน “พวกเขา” (NASB) คือ “ผูค้น” โดยทัว่ไป (NIV)  ผูค้นน าทารกของพวกเขา (ค ากรีก 
เบรเฟ่) ไปหาพระเยซูเพื่อว่าพระองค์จะอธิษฐานให้พระเจา้อวยพรพวกเขา  (เปรียบเทียบ 
มธ. 19:13)  ลูกาเท่านั้นใช ้เบรเฟ่ บางทีเพื่อจะเน้นถึงสภาพท่ีพึ่งพาของทารกเหล่าน้ี  มนั
เป็นธรรมเนียมส าหรับพวกยิวท่ีจะพาลูกเล็กเของพวกเขาไปหารับบีเพื่อการอวยพร   
[973] บางทีพวกเขากีดกนัพวกพ่อแม่จากการท าส่ิงน้ี เพราะวา่พวกเขาคิดวา่พระเยซูมีส่ิงท่ี
ส าคญักวา่ท่ีจะท า     

18:16-17    อยา่งไรก็ตาม พระเยซูแกไ้ขพวกสาวก “วา่กล่าวพวกเขา” และหนุนใจให้พวกพ่อแม่ท่ีจะพาลูกเ
ของพวกเขามาหาพระองคต่์อไป  พระเยซูมีความสนใจในเด็กเเพราะวา่พวกเขาอธิบายถึง
ความถ่อมใจท่ีจ าเป็นท่ีจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้  เป็นท่ีชดัเจนวา่ทารกไม่ไดถ่้อมใจ
ในแง่อยา่งเดียวกนัท่ีพวกผูใ้หญ่แสดงถึงความถ่อมใจ แต่ทารกถ่อมใจในแง่ของการพึ่งพา
อย่างเต็มท่ีและไม่สามารถจดัเตรียมเพื่อพวกเขาเองได ้ พวกเขารับเอาแทนท่ีจะจดัเตรียม 
และในคุณสมบติัเหล่านั้นพวกเขาก็เป็นแบบอย่างท่ีดีของความถ่อมใจ  โดยปราศจาก
ความรู้สึกน้ีแห่งการไม่สามารถจดัเตรียมเพื่อตนเอง และความเต็มใจท่ีจะรับเอาจากอีก
บุคคลหน่ึง ก็ไม่มีผูใ้หญ่คนไหนสามารถ “เขา้ไปใน” แผน่ดินของพระเจา้ได ้             

พระเยซูมีความสนใจในเด็กเหล่าน้ีเพื่อเห็นแก่พวกเขาเอง  อย่างท่ีเราได้เห็นไป หน่ึงในการเน้นท่ีเป็น
คุณลกัษณะของลูกาในพระกิตติคุณของท่านคือความสนใจของพระเยซูในคนขดัสน  คนท่ีสังคมไม่ยอมรับ 
และประเภทอ่ืนเของผูค้นท่ีพึ่งพา (4:18; และขอ้อ่ืนเ) 
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3.     อุปสรรคของความมั่งคั่ง  18:18-30   

น่ีเป็นอีกบทเรียนหน่ึงในเร่ืองความร ่ ารวยท่ีลูกาบนัทึก  (เปรียบเทียบ 6:24; 8:14; 11:41; 12:13-34; 16) แต่
บริบทท่ีน่ีคือค าสั่งสอนในเร่ืองความมัง่คัง่ในฐานะท่ีมนัเป็นของการเขา้ไปในความรอดและแผ่นดินของ
พระเจา้  ใครคนหน่ึงอาจสรุปจากเหตุการณ์ก่อนหนา้นั้นว่าความรอดข้ึนอยู่กบัท่าทีของมนุษยท่ี์เหมาะสม
เท่านั้น  ค  าสอนน้ีอธิบายวา่ในขณะท่ีท่าทีท่ีถูกตอ้งนั้นจ าเป็น ความรอดก็เป็นงานของพระเจา้ส าหรับมนุษย ์
ไม่ใช่งานของมนุษยเ์พื่อตนเอง  น่ีเป็นการเปิดเผยท่ีส าคญัส าหรับผูไ้ม่เช่ือ แต่ก็เพื่อพวกสาวกท่ีถูกกล่าวหา
ดว้ยการน าข่าวสารของข่าวประเสริฐไปยงัท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก        

“พวกผูน้ าทางศาสนาไดถู้กน าเสนออย่างซ ้ าเว่าเป็นผูค้นท่ียกย่องพวกเขาเอง (11:43; 14:7-11; 
16:15; 18:9-14) และในฐานะผูค้นร ่ ารวยท่ีโลภผูล้ะเลยคนยากจน  (11:39-41: 14:12-14; 16:14, 19-
31)  อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไม่ไดล้ะทิ้งความหวงัทั้งหมดท่ีวา่คนเหล่าน้ีบางคนจะเปล่ียนแปลง  ส่ิงน้ี
ก็ชดัเจนในฉากใน 18:18-27”[974] 

การเผชิญหน้าของพระเยซูกับขุนนางหนุ่มทีร่ ่ารวย  18:18-23 (เปรียบเทยีบ  มธ. 19:16-22; มก. 10:17-22) 

ขุนนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยพร้อมกบัความหยิ่งของเขานั้นก็ตรงกนัขา้มอย่างน่าท่ึงใจกบัทารกท่ีถ่อมใจในส่วน
ล่าสุด   

18:18         ขนุนางหนุ่มเช่ือวา่เขาสามารถ “ท า” บางส่ิงเพื่อจะไดม้าซ่ึง “ชีวิตนิรันดร์” ได ้ และเขาตอ้งการท่ี
จะท าใหแ้น่ใจวา่เขาไม่ไดม้องขา้มมนัไป  (เปรียบเทียบ 10:25)  ยอห์น 3:3-15 แสดงให้เห็น
วา่ชีวิตนิรันดร์รวมถึงชีวิตในแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ ท่ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์หมายถึงท่ี
จะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ (ยน. 3:3-5)  ลูกาและมาระโกทั้งสองก็ใชค้  าวา่ “สืบทอด” 
(ค ากรีก คเลอโรโนเมโซ) ส่วนมทัธิวเขียน “รับเอา” (ค ากรีก สโค)  บางทีความแตกต่างน้ี
สะทอ้นถึงการใชข้องมทัธิวเก่ียวกบัถอ้ยค าดั้งเดิมของคนหนุ่มนั้น บางทีมาระโกและลูกา
ใช้ค  าว่า “สืบทอด” ส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติของพวกเขาเพื่อจะอธิบายถึงส่ิงท่ีอยู่ใน
ความคิดของขุนนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยนั้น  เขาก าลงักล่าวถึงการได้รับบางส่ิงท่ีเขาในฐานะ
คนยิวคิดว่าเขามีโอกาสดีท่ีจะได้รับซ่ึงข้ึนอยู่กับความสัมพนัธ์ทางเช้ือชาติของเขากับ       
อบัราฮมั          

18:19         ค าถามของพระเยซูบรรลุสองส่ิง  มนัตั้งมาตรฐานส าหรับความดีกล่าวคือ “พระเจา้เท่านั้น” 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 11)  มนัเผชิญหนา้ชายคนนั้นดว้ยความหมายโดยนยัทางตรรกะเก่ียวกบั
ค าถามของเขา (ขอ้ 18)  กล่าวคือ วา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ ท่ีชายคนนั้นไม่เช่ือวา่พระเยซู
ทรงเป็นพระเจา้ก็ดูเหมือนชดัเจนจากการตอบสนองของเขาต่อพระองค ์ (ขอ้ 23) 
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18:20-21    พระเยซูกลบัไปสู่ค าถามของชายหนุ่มนั้น (ขอ้ 18)  ถา้เขาตอ้งการท่ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์โดยการ
ท าบางส่ิง เขาคงจะตอ้งถือรักษาธรรมบญัญติัของพระเจา้  พวกรับบีสอนว่าผูค้นควรถือ
รักษาธรรมบญัญติัในความครบถ้วนบริบูรณ์ของมนั [975] พระเยซูอา้งพระบญัญติัท่ีห้า
ผา่นทางพระบญัญติัท่ีเกา้จากพระบญัญติัสิบประการท่ีกล่าวถึงความรับผิดชอบของบุคคล
หน่ึงกบัเพื่อนมนุษยข์องเขาหรือของเธอ  (อพย. 20:12-16)  โดยการท าอยา่งนั้น พระองค ์ 
ก็ยืนยนัถึงสิทธิอ านาจของพนัธสัญญาเดิม  พระองคก์็มีพระคุณกบัมนุษยอี์กดว้ยโดยการ
ไม่อ้างอิงถึงพระบัญญัติต่างเเก่ียวกับความรับผิดชอบของผู ้คนท่ีมีต่อพระเจ้าหรือ        
พระบญัญติัเก่ียวกบัการโลภ  การตอบสนองของชายคนนั้นบ่งช้ีวา่เขาไดถื้อรักษาตวัอกัษร
ของธรรมบญัญติั  (เปรียบเทียบ ฟป. 3:6) 

“มนุษยคิ์ดวา่พวกเขาเองนั้น ไร้เดียงสา เพราะวา่พวกเขา ไม่รู้ ขุนนางน้ีก็คิดอยา่ง
นั้น”[976] 

18:22         จากการไดผ้า่นการทดสอบแรกต่อความพึงพอใจของพระองค ์ตอนน้ีพระเยซูน าเสนอต่อเขาดว้ย
อุปสรรคท่ีสูงข้ึนของการไม่โลภ ซ่ึงเป็นพระบญัญติัท่ีสิบ   (เปรียบเทียบ รม. 7:7-8)  ค  าสั่ง
ของพระเยซูเปิดโปงความโลภของชายคนนั้นซ่ึงก็คือการนบัถือรูปเคารพ (คส. 3:5)  ดงันั้น
ชายคนน้ีได้ละเมิดพระบัญญัติท่ีหน่ึงและท่ีสิบแล้ว แม้ว่าเขาคิดว่าเขาได้ถือรักษา            
พระบญัญติัเหล่านั้น  ถา้เขาไดเ้ต็มใจท่ีจะให้ทรัพยส์มบติัของเขาไป เขาคงไดแ้สดงให้เห็น
วา่เขาก าลงัละทิ้งความโลภของเขา  โดยการติดตามพระเยซู เขาคงไดแ้สดงให้เห็นว่าเขา
ก าลงัละทิ้งความชอบธรรมดว้ยตนเองของเขาเอง  ส่ิงเหล่าน้ีคงไดเ้ป็นผลท่ีเหมาะสมของ
การกลบัใจใหม่ของเขา  “ทรัพยส์มบติัในสวรรค์” บ่งบอกถึงรางวลันิรันดร์ (เปรียบเทียบ  
12:33-34)  รับบีนิยมหา้มการใหท้รัพยส์มบติัทั้งหมดของบุคคลหน่ึงไป [977] 

18:23         ความโศกเศร้าของชายคนนั้นในการไดย้ินค าสั่งของพระเยซูก็สมส่วนต่อความมัง่คัง่มากมาย 
ของเขา  ความไม่เตม็ใจของเขาท่ีจะแยกกบัความร ่ ารวยของเขาแสดงให้เห็นวา่เขาให้คุณค่า
ส่ิงเหล่านั้นมากกว่าทรัพยส์มบติัในสวรรค์  แทจ้ริงแล้วเขาตอ้งการความมัง่คัง่ทางวตัถุ
มากกวา่ชีวตินิรันดร์ (ขอ้ 18) 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์คนอ่ืนเบนัทึกวา่ ณ จุดน้ีชายหนุ่มนั้น ออกไป (มธ. 19:22; มก. 10:22)  เขาเป็น
บุคคลเดียวในหมวดพระกิตติคุณผูม้าหาพระเยซูและออกไปในสภาพท่ีแยก่วา่เม่ือเขามา  

ตรรกะของพระเยซูก็ค่อนขา้งชดัเจนในการสนทนาน้ี  พระองคใ์ห้เหตุผลว่าพระเจา้เท่านั้นท่ี สมบูรณ์แบบ 
(ขอ้ 19) ยิ่งกวา่นั้น มาตรฐานของพระเจา้ส าหรับการไดรั้บชีวิตนิรันดร์โดยงานท่ีดีก็คือ ความสมบูรณ์แบบ       
(ขอ้ 20-21)  ดงันั้นไม่มีใครสามารถไดรั้บชีวตินิรันดร์โดยงานท่ีดีได ้  
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ค าสอนของพระเยซูเกี่ยวกบัความร ่ารวย  18:24-30 (เปรียบเทยีบ มธ. 19:23-30; มก. 10:23-31) 

พระเยซูด าเนินการพูดกบัพวกสาวกของพระองค์ต่อไปเก่ียวกบัการสนทนาท่ีมาก่อน อย่างไรก็ตาม ลูกา
ไม่ไดร้ะบุพวกสาวกวา่เป็นบรรดาผูท่ี้พระเยซูกล่าวถึง   ส่ิงน้ีให้ความประทบัใจท่ีวา่ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวมีการ
เขา้ประเด็นกบั ทุกคน รวมถึงผูอ่้านอยา่งท่ีมนัเป็น   

18:24-25    ลูกาเท่านั้นอา้งอิงวา่พระเยซู “มองท่ี” ชายหนุ่มนั้นและจากนั้นก็พูด  บางทีท่านท าอยา่งน้ีเพื่อจะ
ท าให้การเช่ือมโยงระหว่างข้อคิดเห็นของพระเยซูท่ีตามมาและท่าทีของชายหนุ่มนั้น
ชดัเจนต่อผูอ่้านของท่าน  พระเยซูกล่าวว่าความมัง่คัง่ท  าให้มนัยากแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได ้
(เปรียบเทียบ 19:1-10) ส าหรับคนมัง่มีท่ีจะได้รับความรอด  ความร ่ ารวยเป็นอุปสรรค
เพราะว่ามนัน าเสนอการทดลองสองอย่างต่อคนมัง่คัง่  (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 6:9-10)  
ประการแรก คนร ่ ารวยบางคร้ังก็สรุปอย่างผิดเว่าเพราะว่าพวกเขาร ่ ารวย พวกเขาก็
เหนือกว่าคนยากจน หรือบางทีไดรั้บพระพรมากข้ึนโดยพระเจา้ และดงันั้นก็ไม่ตอ้งการ
พระคุณของพระเจา้ ประการท่ีสอง  พวกเขาอาจสรุปวา่เพราะวา่พวกเขาร ่ ารวย พวกเขาก็
มัน่คงปลอดภยั และดงันั้นพวกเขาก็ลม้เหลวท่ีจะวางแผนส าหรับอนาคตท่ีไกลพน้ความ
ตาย 

“จอห์น ดี. ร็อกก้ีเฟลเลอร์... เคยกล่าวไวว้า่ความร ่ ารวยเป็น ‘ของขวญัจากสวรรค ์
ท่ีบ่งช้ีวา่ ‘ท่านผูน้ี้เป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก’”[978] 

อูฐท่ีรอดรูเข็มเยบ็ผา้ (ค ากรีก เบโลเนส) เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นค ากล่าวเชิงสุภาษิตท่ีบรรยาย
ถึงส่ิงท่ียากอยา่งมาก    

18:26-27    พวกยิวถือว่าความมัง่คัง่เป็นเคร่ืองหมายแห่งการอวยพรของพระเจา้ เน่ืองจากว่าพระเจา้ได ้   
อวยพรคนท่ีอยู่ในทางพระเจา้มากท่ีสุดหลายคนในอดีตดว้ยความร ่ ารวย (เช่น อบัราฮมั 
โยบ   โยเซฟ ดาวิด และคนอ่ืนเ)  แนวคิดท่ีว่าแทจ้ริงแลว้ความร ่ ารวยสามารถกีดขวาง
บุคคลท่ีจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ได ้แทนท่ีจะปูทางเพื่อการยอมรับของเขานั้นไดท้  า
ให้พวกเขาตกใจ   เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูหมายถึง ไม่มีใคร แมก้ระทัง่คนร ่ ารวยสามารถ 
“เขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้” ได ้ การเขา้นั้นก็ “เป็นไปไม่ได”้ จากมุมมองของมนุษย ์แต่     
“พระเจ้า” สามารถ ก่อให้เกิดการกลับใจใหม่และความเช่ือในหัวใจของใครก็ตามได้
แมก้ระทัง่คนร ่ ารวย (เปรียบเทียบ 1:37; ปฐก. 18:14)  การไดรั้บ “ความรอด” (ขอ้ 26) ใน
บริบทน้ีหมายถึงการถูกช่วยใหพ้น้ไปสู่แผน่ดินยคุพนัปี   
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18:28         เปโตรย  ้าเตือนพระเยซูว่าสาวกสิบสองคนได้ท าส่ิงท่ีขุนนางหนุ่มร ่ ารวยไม่เต็มใจท่ีจะท า 
(เปรียบเทียบ 14:26-27)  ขอ้คิดเห็นของท่านอย่างท่ีลูกาและมาระโกบนัทึกมนัก็คือการ  
ร้องขอท่ีชัดแจ้งส าหรับความแน่ใจท่ีว่าพวกเขาจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ มก. 10:28) 

“มนัน่าประหลาดใจว่า แมว้า่โดยทัว่ไปแลว้พระเยซูไม่คิดในแง่ของการแสวงหา
รางวลั ท่ีน่ีพระองค์ก็เตรียมพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อการกล่าวของเปโตร  ส่ิงน้ี  
บ่งบอกว่าค าถามของเปโตรไม่ไดถู้กถือโดยผูเ้ขียนพระกิตติคุณว่าเป็นการอา้งท่ี
ชัดแจ้งเพื่อรางวลัท่ีเห็นแก่ตัว  ตรงกันข้ามมันถูกมองว่าเป็นโอกาสท่ีจะให ้        
ค  าสัญญาว่าการปฏิเสธตนเองเพื่อเห็นแก่แผ่นดินของพระเจา้จะได้รับการตอบ
แทน”[979] 

18:29-30    เพื่อการเนน้นั้น พระเยซูก็แนะน าค าตอบของพระองคด์ว้ยค าน าท่ียืนยนัถึงความแทจ้ริงของส่ิงท่ี
ตามมา  ทุกเคนท่ีปฏิเสธเขาเองหรือเธอเองถึงความสะดวกตามปกติและการติดต่อต่างเ
ของชีวิตเพื่อจะท าให้ภารกิจของพระเจา้คืบหน้าไป จะไดรั้บรางวลัท่ีใหญ่ข้ึนจากพระเจา้
ส าหรับการท าอย่างนั้ น  ลูกาใช้วลี “เพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้า” (ข้อ 29; 
เปรียบเทียบ ขอ้ 25) ส่วนมทัธิวใช ้“เพราะเห็นแก่นามของเรา” (มธ. 19:29) และมาระโก
เขียนว่า “เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเรา” (มก. 10:29) ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดเป็น
แนวคิดรวบยอดท่ีเหมือนกนั   

ประการท่ีหน่ึง วา่บุคคลหน่ึงจะไดรั้บความสะดวกฝ่ายวิญญาณท่ีลึกมากข้ึนและการติดต่อ
ของมนุษยท่ี์ท าให้พึงพอใจมากข้ึนในชีวิตปัจจุบนั  (เปรียบเทียบ กจ. 2:44-47; 4:32-37)  
ประการท่ีสอง เขาหรือเธอจะได้รับชีวิตท่ีดีกว่าและทนทานกว่าในแผ่นดินของพระเจา้     
ท่ีก าลงัมา  พระเยซูและพวกอคัรทูตกล่าวถึงการไดรั้บ “ชีวิตนิรันดร์” เป็นมรดกในฐานะ
รางวลัส าหรับการเสียสละตนเอง (มธ. 19:29; มก. 10:30; ยน. 12:25-26; รม. 2:7; 6:22; กท. 
6:8) และในฐานะของขวญัจากพระเจ้าท่ีมายงัทุกเคนท่ีวางใจในพระเยซูคริสต์ (รม. 
6:23).[980] พระเยซูรวมชีวิตนิรันดร์ท่ีน่ีพร้อมกบัรางวลั เพราะว่าชีวิตนิรันดร์จดัเตรียม
ความตรงกนัขา้มสูงสุดกบัส่ิงท่ีพวกสาวกสละในตอนน้ี   น่ีไม่ใช่ค าสอนท่ีวา่การเสียสละ 
(การงาน) ตนเองส่งเสริมต่อความรอด  “ชีวิตนิรันดร์” ถูกแยกแยะท่ีน่ีจาก “ความรอด         
นิรันดร์”  การสละ “ภรรยา” อาจอา้งอิงถึงการผ่านพน้ชีวิตสมรสด้วยกนั แทนท่ีจะเป็น  
การละภรรยาหรือระยะเวลาแห่งการเสียสละของการแยกกนัเพื่อจะเขา้ร่วมในธุรกิจของ
แผน่ดินของพระเจา้อาจถูกกล่าวถึง    
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4.     การป่าวประกาศถึงการทนทุกข์ของพระเยซูและการขาดการรับรู้ของพวกสาวก   

         18:31-34  (เปรียบเทยีบ  มธ. 20:17-19; มก. 10:32-34) 

การป่าวประกาศถึงการทนทุกข์ของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์จดัตั้งเคร่ืองหมายทางโครงสร้างท่ี
ส าคญัในพระกิตติคุณของมาระโก  ลูกาและมทัธิวไม่ใช้การป่าวประกาศในแนวทางน้ี  เหตุการณ์ท่ีอยู่ต่อ
หน้าเราเป็นการป่าวประกาศถึงการทนทุกข์คร้ังท่ีสามท่ีพระเยซูให้ นอกเหนือจากการพาดพิงอ่ืนเถึงการ
ส้ินพระชนมข์องพระองคท่ี์พระองคท์  าการพาดพิง  (เปรียบเทียบ 5:35; 12:50; 13:32-33; 17:25) 

    
มทัธิว 

  
มาระโก 

  
ลูกา 

การป่าวประกาศถึงการทนทุกขค์ร้ังท่ีหน่ึง 16:21-23 8:31-33 9:22 

การป่าวประกาศถึงการทนทุกขค์ร้ังท่ีสอง 17:22-23 9:30-32 9:43-45 

การป่าวประกาศถึงการทนทุกขค์ร้ังท่ีสาม 20:17-19 10:32-34 18:31-34 

  
ลูกาน าเสนอการป่าวประกาศน้ีในฐานะส่วนหน่ึงของสารคดีท่องเท่ียวของท่านท่ีบนัทึกพระเยซูท่ีเคล่ือนท่ี
จากกาลิลีไปยงัเยรูซาเล็ม (9:51-19:27)   ท่านลดความส าคญัของความประหลาดใจและความกลวัของพวก
สาวกท่ีมาระโกเนน้ท่ีน่ี  ตรงกนัขา้มท่านจดจ่อความสนใจของผูอ่้านไปท่ีความลม้เหลวของพวกสาวกท่ีจะ
เขา้ใจส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในเยรูซาเล็ม  มีความต่อเน่ืองของหวัขอ้ของการตอบสนองต่อถอ้ยค าของพระเยซู
ท่ีมาก่อน  ขุนนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยลม้เหลวท่ีจะตอบสนองต่อข่าวดีท่ีพระเยซูป่าวประกาศ  ในท านองเดียวกนั 
พวกสาวกแมว้่าเช่ือข่าวประเสริฐก็ล้มเหลวท่ีจะตอบสนองต่อข่าวไม่ดีท่ีพระองค์บอกพวกเขา   มีความ
ต่อเน่ืองของหวัขอ้ของการเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้อีกดว้ย  พวกสาวกจะเขา้ไปเพราะวา่พวกเขาเช่ือใน
พระเยซู แต่พวกเขาจะตอ้งเผชิญกบัการทดลองใจและความยากล าบากอย่างท่ีพระเยซูจะเผชิญก่อนท่ีพวก
เขาได้เผชิญ การส้ินพระชนม์ของพระเยซูจดัเตรียมพื้นฐานส าหรับการรับมือท่ีมีพระคุณของพระเจา้กบั      
ผูเ้ช่ือทางพระบุตรของพระองค ์(ขอ้  26-27) 

ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นวฒันธรรมทางตะวนัออกโดยปกติแลว้ตั้งความส าคญัไวท่ี้เหตุการณ์มากกวา่เวลา   บางที
พวกสาวกก าลงัคาดหวงัถึงเหตุการณ์ของการสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ และบทบาทของพวกเขาในมนั
อยา่งมากจนพวกเขาลม้เหลวท่ีจะช่ืนชมส่ิงท่ีอยูข่า้งหนา้พระเยซู เน่ืองจากวา่มนัอยูใ่นอนาคต      

18:31         ลูกาเท่านั้นบนัทึกว่าส่ิงต่างเจะเกิดข้ึนกบัพระเยซูใน “เยรูซาเล็ม” จะเป็นความส าเร็จแห่งค า
พยากรณ์ต่างเของพนัธสัญญาเดิม   (เปรียบเทียบ 12:50; 22:37; กจ. 13:29)  เป็นท่ีชดัเจน



ว่าลูกาเน้นถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าพนัธกิจของพระเยซูบรรลุค าพยากรณ์เพื่อจะเพิ่มพูนความ
มัน่ใจของผูอ่้านของท่านในพระองค ์(เปรียบเทียบ 2:25-38; 22:37) 

ความคิดของกรีกต่อตา้นแนวคิดท่ีวา่พระเจา้-มนุษยส์ามารถเป็นมนุษยแ์ทจ้ริงได ้ แนวคิด
รวบยอดของกรีกโบราณเก่ียวกบัพระต่างเท่ีเยี่ยมเยียนมนุษยก์็อยู่เบ้ืองหลงัความยุง่ยากน้ี    
ดงันั้น ลูกาน าเสนอหลกัฐานมากส าหรับผูอ่้านชาวกรีกของท่านตลอดพระกิตติคุณของ
ท่านว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษยแ์ท ้ ในอีกด้านหน่ึง พวกยิวมีความยุ่งยากในการยอมรับ
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจา้อย่างแทจ้ริง  ส่ิงน้ีอธิบายถึงการเน้นของมทัธิว       
ท่ีความเป็นพระเจา้ของพระเยซู  ตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัรก็ได้มีบรรดาผูท่ี้เหมือน  
คนกรีกซ่ึงมีปัญหาในการยอมรับความเป็นมนุษย์เต็มท่ีของพระเยซูและคนอ่ืนเเช่น
พวกยวิท่ีไดป้ฏิเสธความเป็นพระเจา้เตม็ท่ีของพระองค ์       

18:32-33    น่ีเป็นการอา้งอิงแรกของพระเยซูถึงบทบาทของพวกต่างชาติในการไต่สวนและการส้ินพระชนม์
ของพระองค์  การผนวกของลูกาเก่ียวกบัรายละเอียดน้ีบ่งบอกวา่ท่านไม่ตอ้งการให้ผูอ่้าน
ชาวต่างชาติของท่านท่ีจะพลาดความผิดของ “พวกต่างชาติ” ส าหรับการส้ินพระชนมข์อง
พระเยซู  โครงสร้างเชิงรับพรรณนาถึงพระเยซูในฐานะเหยือ่ของความโกรธของต่างชาติ       

“ไม่มีผูเ้ผยพระวจนะคนเดียวท่ีเคยกล่าวส่ิงทั้งหมดน้ี แต่พวกผูเ้ผยพระวจนะ
ดว้ยกนักล่าวส่ิงทั้งหมดน้ี  ดงันั้น น่ีเป็นการสรุปความ”[981] 

18:34         ลูกาเท่านั้นกล่าวซ ้ า  สาม คร้ังท่ีพวกสาวกล้มเหลวท่ีจะ “เขา้ใจ” ถ้อยค าของพระเยซู   มนัดู
เหมือนแปลกว่า พระเจ้า คงไดต้ั้งใจซ่อนความหมายของถ้อยค าของพระเยซูไวจ้ากพวก
สาวก เพราะวา่พระเยซูเพิ่งไดบ้อกพวกเขาอยา่งชดัเจนถึงส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการให้พวกเขารู้    
วา่พระองคจ์ะส้ินพระชนม ์ บางทีแนวคิดของพวกสาวกเอง (ความคิดท่ีมีอยูก่่อนของพวก
เขาเก่ียวกับส่ิงท่ีอยู่ข้างหน้า) ป้องกันพวกเขาไว้จากการเข้าใจถ้อยค าของพระเยซู  
(เปรียบเทียบ 9:45; 24:16, 25-26)  การท าให้กระจ่างของผูเ้ช่ือเป็นงานท่ีจ าเป็นของ         
พระวิญญาณของพระเจา้น่ีเหนือธรรมชาติ  บางทีสาวกสิบสองคนไม่เช่ือว่าชะตาเช่นนั้น
สามารถเกิดข้ึนกบัพระเยซูได้ เพราะว่าพวกเขาเขา้ใจภารกิจเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของ
พระองคผ์ดิไป     

“ความลม้เหลวของพวกสาวกท่ีจะเขา้ใจความจ าเป็นของการทนทุกขแ์ละการถูกปฏิเสธของพระเยซู
เก่ียวขอ้งกบัขอ้บกพร่องท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (1)  ความลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจแผนการของพระเจา้
อย่างท่ีถูกป่าวประกาศไวใ้นพระคมัภีร์ซ่ึงรวมถึงวิธีแห่งการท างานของพระเจา้โดยการใช้การ
ต่อตา้นของมนุษยท่ี์จะบรรลุจุดประสงคข์องพระเจา้ (2)   ความลม้เหลวท่ีจะยอมรับการถูกปฏิเสธ
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และการทนทุกขใ์นฐานะส่วนท่ีจ าเป็นของการเป็นสาวก (3) ความลม้เหลวท่ีจะเผชิญหนา้กบัการถูก
ปฏิเสธของพระเยซูท่ีส่งผลต่อการคาดหวงัก่อนเวลาอนัควรท่ีมองโลกในแง่ดีมากเกินไปส าหรับ
การช่ืนชมทนัทีของความรอดของพระเมสสิยาห์ (4)   การแข่งขนักนัเก่ียวกบัอนัดบัเน่ืองจากความ
ลม้เหลวท่ีจะตระหนกัวา่บรรดาผูท่ี้อุทิศชีวิตของพวกเขาเท่านั้นในฐานะสาวกสามารถยิ่งใหญ่อยา่ง
ท่ีพระเยซูทรงยิง่ใหญ่ได”้[982] 

5.     การรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค  18:35-43  (เปรียบเทยีบ  มธ. 20:29-34; มก. 
10:46-52) 

จุดประสงคห์ลกัของลูกาส าหรับการรวมเหตุการณ์น้ีไวใ้นการบรรยายของท่านดูเหมือนจะไดเ้ป็นการท่ีจะ
แสดงให้เห็นว่าผ่านทางพระเยซูนั้นพระเจา้สามารถให้ความเขา้ใจถ่องแทแ้ก่บรรดาผูท่ี้ทูลขอความเมตตา
จากพระองค์อย่างถ่อมใจได้  น่ีเป็นคนท่ีสังคมไม่ยอมรับซ่ึงถ่อมใจอีกบุคคลหน่ึงคล้ายกับคนเก็บภาษี  
(เปรียบเทียบ ขอ้ 13) ผูป้ระสบกบัความรอดเน่ืองจากความเช่ือของเขา (ขอ้ 42)  พระเยซูไม่เพียงแค่ช่วยเขา
ใหร้อดเท่านั้นแต่เบิกตาของเขาอีกดว้ยทางกายภาพและทางฝ่ายวญิญาณ!  

18:35         ลูกาเขียนวา่พระเยซูพบปะชายตาบอดน้ีขณะท่ีพระองค ์“ก าลงัเขา้ใกลเ้มืองเยรีโค” แต่มทัธิวและ
มาระโกกล่าวว่าเหตุการณ์น้ีปรากฎขณะท่ีพระเยซูก าลงัจากเมืองนั้น  (มธ. 20:29; มก. 
10:46)  มีการอธิบายมากมายเก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีชดัเจนน้ี  การสรุปของการอธิบายท่ีเป็น
ท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีสะทอ้นถึงมุมมองสูงส่งของตวับทตามพระคมัภีร์ก็เป็นดงัต่อไปน้ี     

มุมมองหน่ึงก็คือวา่มีสามเหตุการณ์ท่ีแยกกนั  มทัธิวบนัทึกชายตาบอดสองคนและมาระโก
กล่าวว่ามีคนตาบอดหน่ึงคนและช่ือของเขาคือบารทิเมอสั  อย่างไรก็ตาม ความคลา้ยกนั
ต่างเระหวา่งเร่ืองราวก็ให้เหตุผลส าหรับเหตุการณ์เดียวพร้อมกบัมาระโกและลูกาท่ีเนน้ท่ี
คนท่ีโดดเด่นกว่าของขอทานตาบอดสองคน  อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่พระเยซูท าการรักษา
สองคร้ังท่ีแยกกนั คร้ังหน่ึงขณะท่ีพระองค์เขา้ไปในเมืองเยรีโคและอีกคร้ังหน่ึงขณะท่ี
พระองค์จากไป  อีกคร้ังหน่ึงความคล้ายกันต่างเของการบรรยายก็ให้เหตุผลส าหรับ
เหตุการณ์เดียว[983] 

มุมมองท่ีสามก็คือว่ามีแค่เหตุการณ์เดียวแต่มนัเกิดข้ึนในสองระยะ  พระเยซูพบปะชาย
เหล่านั้นขณะท่ีพระองคเ์ขา้ไปในเมืองเยรีโคแต่รักษาพวกเขาเม่ือพระองคจ์ากไป  น่ีเป็นไป
ไดแ้ต่มนัดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดเ้ม่ือพิจารณาถึงการบนัทึกของบรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 
เก่ียวกบัเหตุการณ์น้ี      
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การอธิบายท่ีส่ีและเป็นท่ีช่ืนชอบก็คือว่ามีเหตุการณ์เดียวท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีพระเยซูก าลงัละ
เมืองเยรีโคเก่าและเขา้ไปในเมืองเยรีโคใหม่[984] ปัญหาต่างเท่ีมีกบัมุมมองน้ีมีสองอยา่ง  
ไม่มีหลกัฐานท่ีว่าผูค้นยงัคงอาศยัอยู่ในเมืองเก่า และมนัไม่แน่นอนท่ีว่าช่ือของเมืองเก่า
ยงัคงเป็นเยรีโค   

18:36-37    ลูกาเท่านั้นอา้งอิงวา่มนัเป็นเสียงของฝงูชนท่ีผา่นเขาไปท่ีน าชายตาบอดนั้นท่ีจะถามถึงส่ิงท่ีก าลงั
เกิดข้ึน  ผูเ้ขียนอาจไดร้วมรายละเอียดน้ีเพื่อจะน าเสนอฉากท่ีมีพลงัมากข้ึนหรือการผนวกน้ี
อาจสะทอ้นถึงความสนใจท่ีเป็นลกัษณะของท่านในฝงูชนหรือทั้งสอง        

18:38-39    “บุตรดาวิด” เป็นช่ือเรียกแบบพระเมสสิยาห์ท่ีแสดงออกถึงความเช่ือของชายคนนั้นในพระเยซู
ในฐานะพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล (เปรียบเทียบ 1:27, 32; 2 ซมอ. 7:8-16; อสย. 11:1, 
10; ยรม. 23:5-6; อสค. 34:23-24)  เหมือนกบัคนเก็บภาษี (ขอ้ 13) เขาร้องขอ “ความ
เมตตา” โดยปราศจากการอา้งถึงคุณความดีใดเ  การยืนกรานของเขาสะทอ้นถึงความเช่ือ
ของเขาท่ีวา่พระเยซู สามารถ ช่วยเขาได ้และความหวงัของเขาก็คือวา่พระเยซู จะ ช่วยเขา  
การต่อตา้นท าใหเ้ขาแน่วแน่มากข้ึนเท่านั้นในความปรารถนาของเขา 

18:40-43    เป็นท่ีชดัเจนวา่ถามค าถามของพระองคเ์พื่อจะลว้งเอาความเช่ือของชายตาบอดนั้น     พระองครู้์
อย่างแน่นอนถึงส่ิงท่ีชายคนนั้นตอ้งการ ช่ือเรียก “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีเป็นท่ีชัดเจนว่า
สะทอ้นถึงมากกว่าแค่การนบัถือท่ีเรียบง่าย    มนัแสดงออกถึงความเช่ือของชายคนนั้น  
ถ้อยค าของพระเยซูจะไม่ละความสงสัยไวท่ี้ว่าพระองค์มีความรับผิดชอบส าหรับการ
อศัจรรย์   พระองค์รีบเร่งท่ีจะอธิบายว่า “ความเช่ือ” ของชายคนนั้นเป็นสาเหตุท่ีเป็น
เคร่ืองมือของการรักษา  ลูกาเน้นส่ิงน้ีอีกคร้ังหน่ึงส าหรับผลประโยชน์ของผูอ่้านของท่าน     
(เปรียบเทียบ 7:50; 8:48; 17:19)  อ านาจของพระเจา้เป็นสาเหตุท่ีไดผ้ลของการรักษา 

การตอบสนองต่างเต่อการรักษาทนัที (1:64; และขอ้อ่ืนเ) ก็คือส่ิงท่ีพวกเขาควรไดท้  า  
ชายคนนั้น “เร่ิมตน้ท่ีจะติดตาม” พระเยซูและ “ถวายเกียรติแด่พระเจา้” (เปรียบเทียบ ขอ้ 
23) ในท านองเดียวกนัการตอบสนองของบรรดาผูส้ังเกตคือท่ีจะให้ “การสรรเสริญแด่  
พระเจา้”  ลูกาเท่านั้นบนัทึกการถวายเกียรติและการยกย่องพระเจา้ท่ีเกิดข้ึนในตอนนั้น    
(เปรียบเทียบ 2:20; 5:25; และขอ้อ่ืนเ)  ส่ิงน้ีสะทอ้นถึงความสนใจของท่านในผลลพัธ์ท่ี
น่ายนิดีของความรอด (เปรียบเทียบ 5:26; 17:18; กจ. 2:47; 3:9) 

โดยส่วนหน่ึงแลว้บางทีลูการวมเหตุการณ์น้ีไวเ้พื่อจะเปรียบเทียบความเช่ือของชายตาบอดกบัความไม่เช่ือ
ของพวกผูน้ าทางศาสนา  อีกคร้ังหน่ึง คนถ่อมใจไดรั้บความรอด ส่วนคนอ่ืนเผูล้ม้เหลวท่ีจะตระหนกัถึง
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ความจ าเป็นของพวกเขาท่ีมีต่อพระคุณของพระเยซูก็ไม่ไดรั้บ  เหตุการณ์น้ีเป็นบทเรียนส าหรับพวกสาวก
เช่นเดียวกบัส าหรับฝงูชน      

6.     การตอบสนองทีด่ีเลศิของศักเคียสต่อพระเยซู  19:1-10   

ส่วนน้ีในการบรรยายท่ียาวของลูกาเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเยซูขณะท่ีพระองค์เดินทางไปยงัเยรูซาเล็ม  
(9:51-19:27) ก็เป็นจุดสูงสุด  มนัเป็นแบบอย่างแห่งการเลือกของพระเยซูท่ีน าเสนอความรอดแก่บุคคลท่ี
ตอ้งการ  ศกัเคียสยอมรับการน าเสนอของพระเยซูและตอบสนองอยา่งเหมาะสมดว้ยความยินดีและผลของ
การกลบัใจใหม่  ยิง่กวา่นั้นเขาใหแ้บบอยา่งท่ียอดเยีย่มเก่ียวกบัการท่ีพวกสาวกควรใชท้รัพยส์มบติัท่ีพวกเขา
มีอยา่งไร  ส่วนน้ีจบดว้ยการสรุปเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเยซูท่ีท าหนา้ท่ีเป็นขอ้หลกัในพระกิตคุณน้ีอีกดว้ย        

ศกัเคียสแสดงถึงลกัษณะของคนเก็บภาษีในค าอุปมาเร่ืองคนฟาริสีและคนเก็บภาษี  (18:9-14)  พวกเขา
แบ่งปันถึงอาชีพท่ีถูกดูถูกอยา่งเดียวกนั ซ่ึงเป็นความรู้สึกอยา่งเดียวกนัถึงความจ าเป็นส่วนตวัและความถ่อม
ใจเหมือนเด็กอยา่งเดียวกนัและการตอ้นรับสู่พระเจา้  เขาคลา้ยคลึงกบัขุนนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยอีกดว้ย  (18:18-
23)  เขาเองก็มีทรัพย์สมบัติแต่การตอบสนองของเขาต่อพระเยซูก็เป็นส่ิงตรงกันข้ามทีเดียวกับการ
ตอบสนองของคนร ่ ารวยอีกคนหน่ึง  ความรอดของเขาเป็นแบบอยา่งท่ียิ่งใหญ่ของความจริงท่ีวา่โดยพระเจา้
ทุกส่ิงก็เป็นไปได ้  (18:25-27)  ยิง่กวา่นั้น ศกัเคียสแสดงออกถึงความเช่ืออยา่งเดียวกนัในพระเยซูและความ
เขา้ใจถ่องแทท่ี้ตามมาสู่ความรับผิดชอบของเขาท่ีจะติดตามพระเยซูและถวายเกียรติแด่พระเจา้อยา่งท่ีชาย  
ตาบอดไดท้ า (18:35-43)  เร่ืองราวของเขาน าหวัขอ้มากมายมาดว้ยกนัท่ีลูกาผสมผสานกนัในส่วนน้ีท่ีซ่ึงท่าน
แสดงถึงผูรั้บของความรอด  (18:9-19:27) 

“เหตุการณ์น้ีมีลกัษณะแบบลูกาเป็นหลกัหลายอยา่งคือ การวงิวอนทัว่โลกของข่าวประเสริฐ  (ขอ้ 2-
4); ปัญหาทางจริยธรรมเก่ียวกบัทรัพยส์มบติั (ขอ้ 2); การเรียกของ ‘คนบาป’ ผูอ้ยู่ในความไม่  
โปรดปรานทางสังคม  (ขอ้ 7); ความรู้สึกถึงการงานในปัจจุบนัของพระเจา้ (ขอ้ 5, 9); ความรู้สึก
แห่งความเร่งด่วน (‘อยา่งทนัที’ สะพิวซาส ขอ้ 5), แห่งความจ าเป็น (‘ตอ้ง’ ขอ้ 5), และแห่งความ
ยนิดี (ขอ้ 6); การชดใชด้ว้ยส่ิงของท่ีแจกจ่ายแก่คนยากจน (ขอ้ 8); และเหนือส่ิงอ่ืนใดคือ ความรอด 
(ขอ้ 9-10)”[985] 

19:1           บางทีเมือง “เยรีโค” ใหม่ ท่ีเฮโรดไดส้ร้างก็ถูกกล่าวถึง  (เปรียบเทียบ 18:35)  มนัตั้งอยูท่างทิศใต้
ของเมืองเยรีโคเก่า  พระเยซูก าลงัผา่นเมืองเยรีโคบนเส้นทางของพระองคไ์ปยงัเยรูซาเล็ม
และกางเขน   

19:2           ลูกาเน้นถึงอาชีพและทรัพยส์มบติัของศกัเคียสซ่ึงเป็นสองส่ิงท่ีพระเยซูไดส้อนพวกสาวกของ
พระองคก่์อนหนา้นั้น  พวกคนเก็บภาษีเป็นตวัแทนของคนท่ีสังคมไม่ยอมรับทางสังคม แต่
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โดยทัว่ไปแลว้พวกเขาตอบสนองต่อพนัธกิจของพระเยซูในทางบวก  “ศกัเคียส” (“คนชอบ
ธรรม” หรือ “บริสุทธ์ิ”) เป็น “หวัหนา้คนเก็บภาษี” (ค ากรีก อาร์คิเทโลเนส) ซ่ึงบางทีไดท้  า
ให้เขาเป็นเป้าของความเกลียดชงัท่ีพิเศษในเมืองเยรีโค  ทรัพยส์มบติัท่ีเขาไดส้ะสมตลอด
อาชีพของเขาบางทีได้ท าให้บรรดาเพื่อนบ้านของเขาเกลียดเขามากข้ึน บางทีพวกเขา    
เยาะเยย้เขาส าหรับช่ืออีกดว้ย  มนัเป็นรูปแบบท่ีย่อของเศคาริยาห์และหมายถึง “คนชอบ
ธรรม”      

ตามปกติแลว้คนเก็บภาษีมัง่คัง่โดยการกรรโชกภาษีมากข้ึนจากเพื่อนชาวยิวของพวกเขา
มากกวา่จ านวนท่ีพวกเขาเป็นหน้ีโรม  เมืองเยรีโคคงไดเ้ป็นสถานท่ีตั้งท่ีรวบรวมภาษีหลกั 
เน่ืองจากว่าหลายคนผูเ้ขา้ใกลเ้ยรูซาเล็มและยเูดียจากตะวนัออกไดผ้่านมนั  โดยปกติแลว้
คน “ร ่ ารวย” ไม่ไดต้อบสนองต่อพนัธกิจของพระเยซูในทางบวก  ศกัเคียสจะตอบสนอง
อยา่งไร ในฐานะคนเก็บภาษีโดยพื้นฐานหรือในฐานะคนร ่ ารวยโดยพื้นฐาน?       

19:3-4        ความอยากรู้อยากเห็นของศกัเคียสเก่ียวกบัพระเยซูก็เป็นท่ีเขา้ใจได ้เน่ืองจากวา่หน่ึงในสาวกของ
พระเยซูก็เคยเป็นคนเก็บภาษี  (5:27-30)  นอกจากนั้น พระเยซูมีช่ือเสียงส าหรับการ
สัมพนัธ์กบัผูค้นในอาชีพของเขา (5:29-30; 7:29, 34; 15:1)  การอา้งอิงของลูกาถึง “ความ
สูง” ของศกัเคียสเตรียมผูอ่้านส าหรับการปีนตน้ไมข้องเขาเพื่อจะมองดูพระเยซู  (ขอ้ 4)  
นกัตีความบางคนเช่ือวา่ “เล็กในขนาด” (ค ากรีก อีลิกซิอา) อา้งอิงถึงอายุหนุ่มของศกัเคียส  
แทนท่ีจะเป็นความสูงของเขา  บางคนเช่ืออีกวา่ศกัเคียสจ าตอ้งปีนตน้ไมเ้พราะว่าผูค้นไม่
ยอมให้เขาท่ีจะมองดูพระเยซูเน่ืองจากความเกลียดของพวกเขาท่ีมีต่อเขา แทนท่ีจะเป็น
เพราะวา่เขาตวัเต้ีย [986] บาร์คเล่ยใ์ชก้ารจินตนาการของเขาในการบรรยายถึงภาวะล าบาก
ของศกัเคียส: 

“ส าหรับศกัเคียส ท่ีจะสมาคมกบัฝงูชนก็เป็นส่ิงท่ีกลา้หาญท่ีจะท า เพราะหลายคน
จะใชโ้อกาสท่ีจะถองดว้ยขอ้ศอก หรือเตะหรือผลกัคนเก็บภาษีท่ีตวัเล็กน้ี  มนัเป็น
โอกาสท่ีจะไม่พลาด  ศกัเคียสจะฟกช ้ าด าเขียวในวนันั้น  เขาไม่สามารถเห็นได ้   
จนฝงูชนมีความยนิดีท่ีแยใ่นการท าใหแ้น่ใจวา่เขาไม่สามารถเห็นได”้[987] 

ค ากรีกท่ีตั้ งช่ือต้นไม้น้ีว่า “มะเด่ือ” ก็อ้างอิงถึงชนิดของมะเด่ือท่ีเขียวชอุ่มอยู่เสมอซ่ึง   
บอบบางมากท่ีถูกท าลายอยา่งง่ายดายโดยความเยน็ (เปรียบเทียบ สดด. 78:47).[988] มนั
น่าสนใจท่ีว่าศกัเคียสท าส่ิงท่ีเหมือนเด็กบางอย่างกล่าวคือการวิ่งไปเพื่อจะมองดูพระเยซู
และการปีนต้นไมซ่ึ้งเป็นกิจรรมท่ีผิดปกติส าหรับเจา้หน้ารัฐบาลผูใ้หญ่  ก่อนหน้านั้น   
พระเยซูชมเชยคนเก็บภามีในค าอุปมาของพระองค์ส าหรับความเช่ือท่ีเหมือนเด็ก (18:13)  
พระองคส์อนความส าคญัของความเช่ือท่ีเหมือนเด็กอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 18:16-17) 
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“ฝูงชนในฐานะส่ิงกีดขวางทางกายภาพและต าแหน่งท่ีแปลกของศกัเคียสบน
ตน้ไมส้ามารถท าหนา้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์เก่ียวกบัระยะของการแยกออกของเขาจาก
ชุมชนของเขาได”้[989] 

19:5-6        พระเยซูริเร่ิมความสัมพนัธ์กบัศกัเคียส  เน่ืองจากพระองคเ์รียกช่ือเขา เป็นท่ีชดัเจนวา่พระองครู้์
เก่ียวกบัเขา แมว้า่อยา่งชดัเจนแลว้ศกัเคียสยงัไม่ไดเ้ห็นพระเยซูมาก่อน  พระเยซูไม่เพียงแต่
ตอ้งการท่ีจะพดูกบัเขาเท่านั้นแต่ท่ีจะ “พกั” ใน “บา้น” ของเขาอีกดว้ย  พระเยซูตรัสราวกบั
พระองครู้์สึกถูกผลกัดนัท่ีจะท าส่ิงน้ีอยา่งท่ีชดัเจนจากการปรากฎซ ้ าของหน่ึงในค าช่ืนชอบ
ของลูกาคือ “ตอ้ง” (ค ากรีก เดอิ เปรียบเทียบ  4:43; และขอ้อ่ืนเ)  “วนัน้ี” และ “จงรีบ” 
เนน้ต่อไปถึงความเร่งด่วนส าหรับความส าเร็จแห่งแผนการของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 2:11; 
4:21; 19:9).[990] ท่าทีน้ีเป็นพื้นฐานเก่ียวกบัพระเยซูผูแ้สวงหาผูห้ลงหาย  ศกัเคียสตอบ
สนองอยา่ง “ยนิดี” และอยา่งเช่ือฟังต่อการน าเสนอของพระเยซู     

“… การมาของพระเยซูท่ีจะแบ่งปันบา้นของเขาเป็นเคร่ืองหมายของการสามคัคี
ธรรมและการยกโทษในท่ีสุด”[991] 

ขอ้ 5 บนัทึกเหตุการณ์ของอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้และขอ้ 6 ความรับผิดชอบของ
มนุษย[์992] 

19:7           “พวกเขา” (NASB) เป็นผูค้นในฝงูชน (ขอ้ 3)  มนัเป็นราวกบัวา่พระเยซูไดก้ลายมาเป็นแขกของ
เจา้พ่อมาเฟีย (เปรียบเทียบ 5:29-30; 15:1-2)  อย่างไรก็ตาม สามคัคีธรรมท่ีโต๊ะบ่งบอก
ถึงแมก้ระทัง่ความเป็นเพื่อนในตอนนั้นมากกวา่การกินในบา้นของใครคนหน่ึงในทุกวนัน้ี  
การพกัในบา้นของบุคคลหน่ึงก็เทียบเท่ากบัการแบ่งปันในบาปของเขา[993] 

19:8           ศกัเคียสยนืน่ิง (“หยดุ”) เพื่อจะให้ค  าสัญญาต่างเของเขา ดงันั้นก็เป็นสัญลกัษณ์ของความจริงจงั
ของค าสัญญาเหล่านั้น  เขากล่าวต่อพระเยซูในฐานะ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ซ่ึงบ่งบอกถึงการ
นบัถือและความเป็นพระเจา้ของพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 9)  ขอ้ความของเขาเป็นการ
ตอบสนองต่อการริเร่ิมท่ีพระคุณของพระเยซูและการตอบสนองท่ีไม่เห็นดว้ยของฝูงชน  
แผนการของเขาท่ีจะ “ให้คร่ึงหน่ึง” ของทรัพยส์มบติัของเขาแก่ “คนยากจน” และท่ีจะ
ชดใชอ้ยา่งใจกวา้ง (“ส่ีเท่า”) แก่ใครก็ตามท่ีเขาไดโ้กงก็เป็นพยานถึงความแทจ้ริงแห่งความ
เช่ือของเขาในพระเยซู  (ขอ้ 9) 

ธรรมบญัญติัของโมเสสเรียกร้องการเพิ่ม 20 % เขา้กบัจ านวนท่ีถูกตอ้งเม่ือการชดใชน้ั้น
จ าเป็น  (เปรียบเทียบ ลนต. 5:16; กดว. 5:7)  เม่ือคนยิวขโมยสัตวท่ี์เขาไม่สามารถร้ือฟ้ืนได ้
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เขาจ าตอ้งจ่ายคืนส่ีเท่า แต่ถา้เขาถูกจบัพร้อมกบัทรัพยสิ์นท่ีขโมยไป เขาจ าตอ้งจ่ายคืนสอง
เท่า (อพย. 22:1, 4)  ถอ้ยค าศกัเคียสเป็นเคร่ืองหมายของการกลบัใจใหม่แท ้(เปรียบเทียบ 
3:8; 14:33; 18:22) 

“ศกัเคียสเป็นตวัอย่างของการกลบัใจใหม่ท่ีสุดขีด ไม่ใช่ของปัญญาทางปฏิบติั  
และมนัทึกทกัเอาว่าการตอบสนองของเขาจะละเขาไวเ้กือบจะอยู่ในสภาพทาง
การเงินอยา่งเดียวกนัท่ีถูกเรียกร้องจากขนุนางท่ีร ่ ารวยนั้น”[994] 

มนัเป็นไปไดท่ี้จะตีความค ากริยาของศกัเคียสในฐานะความคืบหน้าในปัจจุบนัแทนท่ีจะ
เป็นค าสัญญา:  “ธรรมเนียมทางปฏิบติัของขา้พเจา้คือท่ีจะให้คร่ึงหน่ึงของส่ิงท่ีขา้พเจา้มี 
แก่คนยากจน...”   ในกรณีน้ี ศกัเคียสก าลงัแกต่้างตวัเขาเองและไม่มีความจ าเป็นในเร่ือง
การกลบัใจใหม่เพราะว่าเขาก าลังประพฤติในฐานะบุตรแทข้องอบัราฮมัควรประพฤติ
[995] ขา้พเจา้มีแนวโน้มท่ีจะไม่ชอบการตีความน้ีเน่ืองจากถอ้ยค าของพระเยซูท่ีตามมา
“วนัน้ีความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้…” ซ่ึงบ่งบอกวา่ “ความรอด” ยงัไม่ไดม้าท่ีนัน่ก่อนหนา้น้ี   

“ไม่เหมือนกบัขนุนางท่ีร ่ ารวยนั้น ศกัเคียสไม่ไดใ้ชท้รัพยส์มบติัของเขาท่ีจะน ามา
ซ่ึงเกียรติและเพื่อนเ ตรงกนัขา้มเขาเป็นคนท่ีสังคมไม่ยอมรับทางสังคมผูว้าง
ทรัพยส์มบติัของเขาไวใ้นการรับใชค้นขดัสนและความยติุธรรม”[996] 

นกัอรรถาธิบายบางคนเช่ือวา่อนุประโยคท่ีมีเง่ือนไข “ถา้ขา้พระองคโ์กงอะไรของใครมา” 
ควรอ่านวา่ “จากใครก็ตามท่ีขา้พระองคไ์ดบี้บบงัคบัส่ิงใดก็ตามแบบผิดเ”  การแปลน้ีจะ
บ่งช้ีวา่ศกัเคียสไดโ้กงผูค้น[997] อยา่งไรก็ตาม บรรดาผูแ้ปลฉบบั NASB และ NIV ไม่
จ  าเป็นต้องคิดว่าเขาได้โกง ไม่ว่าอนัไหนก็ตามท่ีเป็นการแปลท่ีถูกต้อง มนัก็ดูเหมือน
ชดัเจนวา่ประเด็นหลกัไม่ใช่ขอบเขตของความผดิของศกัเคียสแต่เป็นท่าทีของเขาท่ีมีต่อมนั  

19:9           พระเยซูประเมินค าสัญญาต่างเของศกัเคียสวา่เป็นหลกัฐานของความเช่ือท่ีช่วยให้รอด  “ความ
รอด” ได ้“มาถึง” “บา้น” ของเขาแลว้ เพราะว่าศกัเคียสไดใ้ช้ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดและ
ดว้ยเหตุนั้นก็ได้พิสูจน์ท่ีจะเป็นลูกหลานแท ้“ของอบัราฮมั” บิดาฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือ   
ทุกคน[998] ความเช่ือและการงานของเขาได้พิสูจน์ว่าเขาเป็นบุตรฝ่ายวิญญาณแทข้อง    
อบัราฮมัและไม่ใช่แค่หน่ึงในลูกหลานทางกายภาพของเขา (เปรียบเทียบ ปฐก. 15:6; 22:1-
19)  ตอนน้ีเขาสามารถเข้าไปแผ่นดินของพระเจ้าได้ ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนยิวทาง
กายภาพแต่เพราะวา่เขาเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซู   
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“ส่ิงน้ี [“เขาเป็นลูกของอบัราฮมัด้วย”] จะดูเหมือนท่ีจะเป็นหมายเหตุท่ีไม่ตรง
ประเด็นนอกจากวา่เราตระหนกัว่าความตึงเครียดหลกัในเร่ืองราวน้ีถูกก่อให้เกิด
โดยการปฏิเสธศกัเคียสโดยชุมชนชาวยวิ”[999] 

19:10         พระเยซูสรุปจุดประสงค์ในปัจจุบนัของพนัธกิจของบุตรมนุษยท่ี์พบความส าเร็จในความรอด
ของศกัเคียส  (เปรียบเทียบ  1 ทธ. 1:15)  พระเยซูไดแ้สวงหาแกะมากมายท่ามกลางแกะ
หลงหายของอิสราเอล  พระองค์ไดช่้วยบรรดาผูท่ี้จะรับเอาการน าเสนอท่ีมีพระคุณแห่ง
ความรอดของพระองค ์ขอ้น้ีเป็นขอ้หลกัในพระกิตติคุณท่ีสาม เพราะวา่มนัแสดงออกอยา่ง
รวบรัดถึงพนัธกิจของพระเยซูอย่างท่ีลูกาน าเสนอมนั  (เปรียบเทียบ 4:18-19; 15:5, 9, 
24).[1000] 

“เหตุการณ์ทั้งหมดน้ีเป็นการสรุปของภารกิจของพระเมสสิยาห์ท่ีถูกบรรบายไวใ้นลูกา 4”[1001] 

ตลอดพระกิตติคุณน้ี ลูกาน าเสนอพระเยซูวา่วงิวอนโดยหลกั แน่นอนวา่แมว้า่ไม่ใช่อยา่งเฉพาะต่อคนยากจน 
คนง่อย คนถูกผีสิง คนตาบอด เป็นตน้ คือ คนท่ีเป็นส่วนเกินในสังคมนั้น  คนเหล่านั้นเป็นผูค้นท่ีก าลงัมอง
หาการช่วยกู้  การเน้นน้ีไม่ได้กล่าวบางส่ิงต่อคริสเตียนในทุกวนัน้ีเก่ียวกบั ผู้ใด ท่ีเราควรแสวงหาหรือ?  
ประเภทท่ีโชคไม่ดีอยา่งเดียวกนัเหล่าน้ีของผูค้นยงัคงเป็นคนท่ีพร้อมท่ีสุดท่ีจะรับเอาความรอดท่ี  พระเยซู
ไดน้ ามาไหม?   

7.     ค าอุปมาเร่ืองเงินมินา  19:11-27   

ค าอุปมาน้ีท าหน้าท่ีเป็นการสรุปต่อส่วนในเร่ืองผูรั้บของความรอดในการบรรยายของลูกา  (18:9-19:27)  
มนัจดัเตรียมบางส่ิงเก่ียวกบั ผลสุดท้าย (คือ การเปิดเผยขั้นสุดทา้ยของเคา้โครงเร่ือง) ท่ีตามแบบอย่างท่ี  
ยอดเยี่ยมของความเช่ือของศกัเคียสและขอ้ความสรุปท่ีอธิบายถึงพนัธกิจของพระเยซู  ในค าสอนน้ีต่อผูค้น 
ผูก้  าลงัสังเกตการรับประทานของพระองค์กบัคนเก็บภาษี พระเยซูก็สอนบทเรียนท่ีส าคญัหลายบทเรียน  
พระองคก์ล่าวซ ้ าการถูกปฏิเสธท่ีก าลงัมาและการเสด็จกลบัมาในอนาคตของพระองค ์ และพระองคช้ี์แจงถึง
เวลาเม่ือแผ่นดินของพระเจา้จะปรากฎ  ยิ่งกว่านั้นพระองค์อธิบายถึงหน้าท่ีของพวกสาวกของพระองค์
ระหว่างการขาดหายไปของพระองคจ์ากแผน่ดินโลก  ทั้งชนชาติอิสราเอลและพวกสาวกมีหน้าท่ีต่างเต่อ
พระเยซู  ค  าอุปมาน้ีสรุปค าสอนของพระเยซูในเร่ืองหวัขอ้น้ี           

ค าอุปมาน้ีจดัเตรียมผูค้นส าหรับการเล่ือนไป (การล่าชา้) ของแผน่ดินของพระเจา้อีกดว้ย  คนส่วนใหญ่ท่ีเช่ือ
ในพระองคก์็คาดหวงัใหม้นัท่ีจะมาถึงเม่ือพระเยซูไปถึงเยรูซาเล็ม  ค  าสอนน้ีควรไดข้จดัความหวงัเหล่านั้น         
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ค าอุปมาน้ีคลา้ยกบัค าอุปมาเร่ืองตะลนัตท่ี์พระเยซูให้ในภายหลงัในการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ       (มธ. 
25:14-30)  อย่างไรก็ตาม ค าอุปมานั้นขาดการเน้นท่ีการถูกปฎิเสธของพระเยซู ซ่ึงเหมาะสมส าหรับผูฟั้งท่ี
ผสมผสานท่ีพระเยซูกล่าวถึงในบา้นของศกัเคียส  (ขอ้ 27) 

19:11         การเช่ือมโยงระหวา่งพระเยซูท่ีอยู ่“ใกลเ้ยรูซาเล็ม” และ “แผน่ดินของพระเจา้” ท่ีปรากฎ “ทนัที” 
บ่งช้ีวา่ผูเ้ช่ือในฝงูชนคาดหวงัใหพ้ระเยซูท่ีจะเร่ิมตน้แผน่ดินของพระเจา้เม่ือพระองคไ์ปถึง
ท่ีนั่น  พวกเขาไม่ได้เช่ือว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้มาแล้วกบัพนัธกิจของพระเยซูในแง่   
ฝ่ายวญิญาณบางแง่      

“พวกเขาตีความแผ่นดินของพระเจ้าในฐานะการจดัตั้ งบัลลังก์ของดาวิดตาม
ตวัอกัษรและทางวตัถุในเยรูซาเล็ม...”[1002] 

พระเยซูเพิ่งไดบ้อกศกัเคียสวา่ความรอดไดม้าถึงบา้นของเขาในวนันั้นแลว้ (ขอ้ 9) แต่ความ
รอดจะไม่มาถึงอิสราเอลเป็นระยะเวลาหน่ึง  แมว้า่บุตรมนุษยไ์ดม้าเพื่อจะแสวงหาและช่วย
ผูท่ี้หลงหายไปนั้นให้รอด (ขอ้ 10) การช่วยกูร้ะดบัประเทศของอิสรเอลจะตอ้งรอคอย  ส่ิง
ท่ีตามมาคืออีกตอนหน่ึงของพระคมัภีร์หลายตอนในลูกาท่ีบนัทึกค าสอนของพระเยซู
เก่ียวกบัอนาคต    

“ใน 19:11 พวกสาวกถูกพรรณนาวา่ก าลงัคาดหวงับางส่ิงท่ีควรไดเ้ป็นและอาจได้
เป็นนอกเหนือจากการถูกปฏิเสธของพระเยซู  แต่เน่ืองจากการถูกปฏิเสธน้ี 
แผ่นดินของพระเมสสิยาห์เพื่ออิสราเอลก็ไม่มาทนัทีอย่างท่ีพวกสาวกคาดหวงั
อยา่งผิดเ  เราเห็นวา่ในลูกา-กิจการของอคัรทูตนั้นปัญหาเก่ียวกบัความล่าชา้ของ
ยุค สุดท้าย ถูกสานเข้าด้วยกันกับปัญหาเ ก่ียวกับการปฏิ เสธของชาวยิว  
[เปรียบเทียบ กจ. 1:6]”[1003] 

19:12         “เจา้นายองคห์น่ึง” แสดงถึงพระเยซู  “เมืองไกล” ท่ีเขาไปแสดงถึงสวรรค ์และสถานท่ีท่ีเขาจะ 
“กลบัมา” คือแผน่ดินโลก  พระเยซูไดเ้สด็จไปยงัสวรรคเ์พื่อจะรับเอาแผน่ดินจากพระบิดา
ของพระองค ์ ความถูกตอ้งของการระบุเหล่าน้ีชดัเจนมากข้ึนเม่ือค าอุปมาเปิดเผย     

สถานการณ์ท่ีคลา้ยกบัสถานการณ์ท่ีพระเยซูบรรยายไดเ้กิดข้ึนไม่นานก่อนท่ีพระเยซูให ้ 
ค  าอุปมาน้ี และพระองค์อาจมีมนัในความคิด [1004] เฮโรด อาร์เคลอสหน่ึงในบุตรของ         
เฮโรดมหาราชไดเ้ยีย่มเยยีนโรมหลงัจากการตายของบิดาของเขาในปี 4 กคศ. เพื่อจะรับการ
ยืนยนัของซีซาร์ท่ีจะปกครองเหนือส่วนหน่ึงของปาเลสไตน์ท่ีมอบแด่เขาตามพินยักรรม
ของบิดาของเขา[1005] เฮโรดคนอ่ืนเ เฮโรดมหาราช  แอนทิพาส  ฟีลิป และอากริปปาท่ี 1 
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จ าตอ้งเผชิญกบักระบวนการน้ีเช่นกนั แต่ในกรณีของอาร์เคลอสก็คลา้ยกบัค าอุปมาน้ีมาก
ท่ีสุด[1006] 

พระเยซูก าลงัป่าวประกาศการเล่ือนไป (ความล่าชา้) ของแผน่ดินของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 
กจ. 1:6-7)  ระยะเวลาหน่ึงจะผา่นพน้ไประหวา่งการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองคแ์ละการ
เสด็จกลบัมาของพระองค์  แผนการน้ีบ่งบอกว่าแผ่นดินของพระเมสสิยาห์จะไม่เร่ิมตน้
จนกระทัง่พระเยซูเสด็จกลบัมายงัแผน่ดินโลกเพื่อจะปกครอง นกัตีความแบบไม่มียุคพนัปี
บางคนถือการอา้งอิงน้ีถึงแผน่ดินของพระเจา้ในเชิงเปรียบเทียบ[1007] 

19:13         ก่อนจากไป เจา้นายองคน์ั้นไดม้อบความรับผิดชอบท่ีเท่าเทียมกนัแก่ทาส (ค ากรีก ดูลอส) “สิบ
คน” ของเขาเพื่อท าให้ดอกเบ้ียของเขาเพิ่มพูนในขณะท่ีเขาขาดหายไป “มินา” เป็นเหรียญ
ของกรีกท่ีมีค่า 100 แดรชมาสหรือมากกว่าค่าจา้งสามเดือนเล็กน้อย[1008] ในค าอุปมาน้ี 
บางทีมนัแสดงถึงศกัยภาพชีวติท่ีผูรั้บใชแ้ต่ละคนของพระเยซูจะตอ้งลงทุนเพื่อพระสิริของ
พระองค์  “สิบ” อยา่งชดัเจนแลว้เป็นตวัเลขกลมท่ีแสดงถึง ผูรั้บใช ้ท้ังหมด ของพระองค ์   
พระองคไ์ม่ไดห้มายถึงแค่สิบสองคน  พระองคพ์รรณนาถึงบรรดาผูรั้บใชข้องพระองคใ์น
บทบาทของผูล้งทุนสมยัใหม่ผูมี้ความรับผิดชอบท่ีจะเพิ่มพูนเงินท่ีพระองค์มอบให้แต่ละ
คนระหวา่งการขาดหายไปของพระองค ์  

“ใครคนหน่ึงไดก้ล่าววา่ ‘ส่ิงท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัพระเจา้ก็คือว่าพระองคว์างใจให้เรา
ท าอยา่งมากดว้ยตวัของเราเอง’”[1009] 

ในค าอุปมาเร่ืองเงินตะลนัต์ บ่าวแต่ละคนได้รับจ านวนเงินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแสดงถึงชุด
เฉพาะของประทานและตะลนัต์ท่ีแต่ละคนมีเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนเ  ในค าอุปมาน้ี 
บ่าวแต่ละคนไดรั้บจ านวนเงินอยา่งเดียวกนั (“หน่ึงมินา”)  ซ่ึงแสดงถึงชีวิตหน่ึงท่ีแต่ละคน
จะตอ้งลงทุนเพื่อเจา้นาย        

19:14         พลเมืองของเขตแดนของเฮโรด อาร์เคลอสไดต่้อตา้นการปกครองของเขา แมว้า่สาสน์ตราตั้ง
ของเขาไม่มีขอ้บกพร่อง  พวกเขาชกัชวนซีซาร์ ออกสัตสัท่ีจะให้แค่คร่ึงหน่ึงของอาณาจกัร
ของบิดาเขาแก่เขา และท่ีจะให้รางวลัแก่เขาดว้ยช่ือเรียก “เจา้เมือง” แทนท่ีจะเป็นกษตัริย ์ 
[1010] ในท านองเดียวกนัพวกยิวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผูน้ าของพวกเขาต่อตา้นการ
อา้งท่ีถูกตอ้งของพระเยซูท่ีจะเป็นกษตัริยข์องพวกเขา  หน่ึงในบ่าวท่ีพวกเขาปฏิเสธและ 
ฆ่าคือสเทเฟนซ่ึงเป็นคริสเตียนคนแรกท่ีตายเพื่อความเช่ือ (กจ. 7)    
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19:15         พระเยซูก าลงักล่าวถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองคท่ี์น่ี  พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาโดยไดรั้บ
สิทธิอ านาจใหป้กครองแผน่ดินโลกจากพระบิดาของพระองค ์(เปรียบเทียบ ดนล. 7:13-14)  
หลงัจากการเสด็จกลบัมาของพระองค ์และก่อนท่ีพระองคเ์ร่ิมตน้ท่ีจะปกครอง พระองคจ์ะ
เรียกบรรดาบ่าวของพระองค์ท่ีจะให้การรายงานเก่ียวกบัการเป็นผูอ้ารักขาของพวกเขา  
ภายหลงัการเปิดเผยของพนัธสัญญาใหม่บ่งช้ีว่าคริสเตียนคือผูเ้ช่ือท่ีไดมี้ชีวิตอยู่ระหว่าง
เพน็เทคอสตแ์ละการรับข้ึนไปจะตอ้งให้การรายงานของพวกเขา ณ บลัลงัก์ของพระคริสต์
ท่ีตามหลงัการรับข้ึนไป  (1 คร. 3:10-15; 2 คร. 5:1-10)  ผูเ้ช่ือคนอ่ืนเโดยหลกัแลว้คือ
บรรดาผูท่ี้ไดมี้ชีวิตอยู่ในสมยัพนัธสัญญาเดิมและยุคเข็ญจะให้การรายงานของพวกเขา ณ 
การพิพากษาก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ีท่ีน าหน้ายุคพนัปี  พื้นฐานของการพิพากษาสองอย่างของ     
ผูเ้ช่ือเหล่าน้ีไม่ใช่สภาพท่ีไดรั้บความรอดหรือสูญเสียความรอด แต่เป็นความมีประโยชน์
ของชีวติของพวกเขาส าหรับผลประโยชน์ของเจา้นาย     

19:16-17    บ่าวคนแรกรายงานถึงไดก้ าไร 1,000 เปอร์เซ็นตใ์นการลงทุนของเจา้นาย  การรายงานน้ีท าให้
ไดรั้บการยกย่องและรางวลัท่ียิ่งใหญ่จากเจา้นาย  บ่าวคนน้ีไดบ้รรลุความรับผิดชอบของ
เขาอย่างสัตยซ่ื์อ  เจา้นายถือว่าส่ิงท่ีบ่าวได้รับในการวางใจนั้นเป็น “ส่ิงท่ีเล็กน้อยมาก”  
รางวลัของเขาประกอบด้วย “สิทธิอ านาจเหนือสิบเมือง” ในอนาคต และก็มากมายเม่ือ
เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีบ่าวคนน้ีได้รับเพื่อจะลงทุน  ในแง่ของล าดับเหตุการณ์ของการ
พิพากษาน้ี รางวลัจะประยุกต์ใช้กบัแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ท่ีจะตามมาและบางทีเป็น   
นิรันดร์กาลหลงัจากนั้น          

“สิทธิอ านาจ” ท่ีจะปกครอง (รับใช้) กลุ่มของผูค้นอ่ืนเภายใต้สิทธิอ านาจของกษตัริย์
ระหวา่งยคุพนัปีและตลอดนิรันดร์กาลคือรางวลั  ตลอดประวติัศาสตร์ บรรดากษตัริยไ์ดใ้ห้
รางวลับรรดาบ่าวท่ีสัตยซ่ื์อโดยการให้ต าแหน่งแห่งความรับผิดชอบท่ีส าคญัเหนือคนอ่ืนเ
ในแผน่ดินของพวกเขา   (เปรียบเทียบ ดนล. 6:3)  โดยทัว่ไปแลว้ผูน้ ารัฐบาลสมยัใหม่ท า
อยา่งเดียวกนั  การตดัสินใจของเจา้นายสะทอ้นถึงหลกัการท่ีวา่ผูท่ี้สัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ย
จะสัตยซ่ื์อในของมาก (16:10-12) 

19:18-19   บ่าวคนท่ีสองไดส้ัตยซ่ื์อเช่นกนั แต่ไดก้ าไรแค่ 500 เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนของเจา้นาย  เขา
ไม่ไดรั้บค าชมเชยมากเท่ากบับ่าวคนแรก แต่รางวลัของเขาก็ไดส้ัดส่วนกบัการบริการของ
เขา  ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่รางวลัจะหลากหลายซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของบ่าว      

“รางวลัไม่ใช่การพกั แต่โอกาสส าหรับการบริการท่ีกวา้งข้ึน”[1011] 
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19:20-21    บ่าวอีกคนหน่ึงไดร้ายงานว่าเขาไม่ไดก้  าไรกบัการฝากของเจา้นาย  การเก็บเงินไวใ้นผา้พนัคอ 
(ค ากรีก ซูดาริออน) เป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไปในสมยัของพระเยซู แต่มนัไม่ปลอดภยัและ
ไม่เกิดผล[1012] บุคคลน้ีแสดงถึงใครคนหน่ึงท่ีไม่ไดท้  าอะไรกบัคุณค่านิรันดร์กบัชีวิตของ
เขา  บ่าวคนน้ีอธิบายวา่ความกลวัของเขาต่อเจา้นายนั้นก็รับผิดชอบส าหรับการขาดผลของ
เขา (เปรียบเทียบ มธ. 25:25)  มนัเหมาะสมส าหรับเขาท่ีจะกลวัเจา้นาย เน่ืองจากวา่สุดทา้ย
แลว้เจา้นายจะน าพวกบ่าวของเขามาสู่การรายงาน แต่การกระท าของบ่าวคนน้ีในแง่ของ
ความกลวัของเขาต่อเจา้นายก็ไม่เหมาะสม  เขาควรไดยุ้่งและรับใชเ้จา้นายเน่ืองจากวา่เขา
กลวัเขา  การประเมินของเขาเก่ียวกบัเจา้นายนั้นถูกตอ้ง แต่มนัไม่มีผลกระทบท่ีเหมาะสม
ต่อเขา    

พระเจา้แสวงหาก าไรสูงอยา่งไม่ไดส้ัดส่วนต่อการลงทุนของพระองค ์ดงันั้นการสงวนไว้
ของบ่าวคนน้ีก็เป็นบาป   เขาดูเหมือนจะไดรู้้สึกวา่เขาจะไม่ไดรั้บรางวลัส าหรับงานของเขา
ท่ีมีต่อเจา้นายถ้าเขาได้ก าไร  เขาควรท าการเส่ียงบางอย่าง  การเป็นผูอ้ารักขาท่ีสัตยซ่ื์อ
เก่ียวขอ้งกบัการท าการเส่ียงท่ีคิดค านวณ [1013] “การเก็บผลท่ีตนไม่ไดล้งแรง” และ “การ
เก่ียวส่ิงท่ีตนไม่ไดห้วา่น” (ขอ้ 21) เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นค ากล่าวเชิงสุภาษิตท่ีคลา้ยกบั “เอา
เลือดออกจากหิน” [1014] ค ากล่าวเหล่านั้นบรรยายถึงบุคคลท่ีเขม้งวดและเรียกร้อง    

19:22-23    เจา้นายนั้นบอกวา่เขาจะพิพากษาบ่าวคนนั้นบนพื้นฐานแห่งถอ้ยค าของเขาเองกล่าวคือวา่เจา้นาย
ของเขาเป็นคนเขม้งวดท่ีเรียกร้องอยา่งมากจากพวกบ่าวของเขา  (ขอ้ 21)  แทนท่ีจะชมเชย
เขา เจา้นายนั้นไดป้ระณามบ่าวคนน้ีเรียกเขาวา่ “ไร้ค่า” นัน่คือ ไม่เกิดผล (เปรียบเทียบ 1 
คร. 9:27; ยก. 2:14, 16, 20, 26)  เขาไม่ไดก่้อให้เกิดส่ิงท่ีมีคุณค่าเพื่อเจา้นาย  คุณลกัษณะ
ของเจา้นายควรไดก้ระตุน้ให้บ่าวนั้นสู่การบริการท่ีเกิดผลแทนท่ีจะเป็นความข้ีเกียจเฉยเ  
แมก้ระทัง่โดยการฝากการลงทุนของเขาไวใ้นธนาคาร บ่าวคนนั้นอาจไดก้ าไรบา้งส าหรับ
เจา้นายของเขาพร้อมกบัความเส่ียงเล็กน้อย  บางทีธนาคารในค าอุปมาแสดงถึงการลงทุน  
ท่ีปลอดภยัพร้อมกบัความเส่ียงท่ีค่อนขา้งเล็กนอ้ย   

19:24         “คนท่ียืนอยู”่ ในค าอุปมาน้ีแสดงถึงบรรดาผูท่ี้ช่วยเหลือพระเยซูในการด าเนินการพระประสงค์
ของพระองค์ บางทีเป็นเหล่าทูตสวรรค์หรือบ่าวท่ีเป็นมนุษย ์ บ่าวท่ีไม่สัตย์ซ่ือสูญเสีย
แมก้ระทัง่ส่ิงท่ีเจา้นายไดม้อบแก่เขา  ถา้มินาท่ีบ่าวแต่ละคนแสดงถึงศกัยภาพชีวิตของเขา 
บ่าวคนน้ีจะสูญเสียส่ิงนั้น  เจา้นายให้มนัแก่บ่าวท่ีสัตยซ่ื์อมากท่ีสุดแทน  น่ีดูเหมือนวา่บ่าว
ท่ีสัตยซ่ื์อของเขาจะได้รับโอกาสเพิ่มเติมเพื่อจะยกย่องพระองค์ในระยะถดัไปแห่งการ
บริการของพวกเขาเช่นเดียวกบัสิทธิอ านาจเหนือคนอ่ืนเ  ระยะถดัไปแห่งการบริการของ
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บ่าวเหล่าน้ีจะเป็นการบริการในยุคพนัปีในแผ่นดินของพระเจ้า  มันจะเป็นอย่างนั้ น
ส าหรับคริสเตียนเช่นกนั           

“ในชีวิตคริสเตียนเราไม่ยืนน่ิง เราใช้ของประทานต่างเของเราและท าความ
คืบหนา้หรือไม่เราก็สูญเสียส่ิงท่ีเรามี”[1015] 

19:25-26    การจดัการน้ีดูเหมือนไม่ยติุธรรมต่อคนท่ียนือยู ่ บางทีพวกเขาคิดวา่เงินมินาของบ่าวท่ีไม่สัตยซ่ื์อ
ควรไดไ้ปยงับ่าวท่ีมีรางวลันอ้ยกวา่  พวกเขามองดูท่ีส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับพวกบ่าว  อยา่งไรก็
ตาม เจา้นายปฏิบติัการบนหลกัการของความสัตยซ่ื์อกบัของเล็กนอ้ยบ่งช้ีถึงความสัตยซ่ื์อ
ในของมาก  ดงันั้น มนัก็เพื่อผลประโยชน์ของเขาท่ีจะให้เงินมินาของบ่าวท่ีไม่สัตยซ่ื์อแก่
บ่าวท่ีสัตยซ่ื์อมากท่ีสุด เพราะว่าเขาจะใช้มนัอยา่งดีท่ีสุด  เจา้นายแสดงออกถึงความจริงน้ี
ในเชิงสุภาษิต  (ขอ้ 26; 13:12)  เขามองดูส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อเขาเอง  เป็นท่ีชดัเจนวา่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด
เพื่อพระเจ้าก็ส าคัญกว่าส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อพวกบ่าวของพระองค์ กระนั้นการกระท าของ
เจา้นายก็ยุติธรรมต่อพวกบ่าวของเขา เน่ืองจากวา่บ่าวท่ีไดย้กย่องเจา้นายมากท่ีสุดก็ไดรั้บ
รางวลัท่ีใหญ่ท่ีสุด    

“การชมเชยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดเราสามารถให้แก่บุคคลหน่ึงไดคื้อท่ีจะให้งานท่ีใหญ่
กวา่และยากกวา่แก่เขาท่ีจะท า”[1016] 

ศกัเคียสผูไ้ดฟั้งค าอุปมาน้ีก็เพิ่งไดส้ัญญาท่ีจะให้คร่ึงหน่ึงของทรัพยส์มบติัของเขาแก่คน
ยากจนและท่ีจะคืนเงินแก่ใครก็ตามท่ีเขาไดโ้กงมาส่ีเท่า” (ขอ้ 8)   ค  าสอนของพระเยซูท่ีน่ี
คงไดห้นุนใจเขาท่ีจะท าตามการอุทิศตนของเขา  เขาคงไดรั้บรางวลัท่ียิ่งใหญ่ ทรัพยส์มบติั
มากในสวรรคถ์า้เขาไดรั้บใชเ้จา้นายของเขาอยา่งสัตยซ่ื์อ    

19:27         ตอนน้ีเจา้นายรับมือกบักลุ่มท่ีแตกต่างของผูค้น  คนเหล่าน้ีเป็น “พวกศตัรู” ท่ีต่อตา้นการ
ปกครองของเขาเหนือพวกเขา (ขอ้ 14)  ไม่ใช่พวกบ่าวของเขา  พวกเขาประสบกบัชะตาท่ี
เป็นแบบฉบบัส าหรับพวกกบฎเช่นนั้นในโลกสมยัโบราณ  พวกเขาเขา้กนัไดก้บัผูไ้ม่เช่ือ
ในพระเยซู  พวกเขาจะไม่เพียงแต่สูญเสียรางวลั แต่สูญเสียชีวิตของพวกเขาอีกดว้ย  ความ
ตายทางกายภาพในค าอุปมาน้ีแสดงถึงความตายฝ่ายวิญญาณในความเป็นจริง  [1017] การ
พิพากษาน้ีจะมาหลงัจากพระเยซูเสด็จกลบัมาและให้รางวลัแก่ผูเ้ช่ือ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ี
สอง  ตอนนั้นพระองคจ์ะ “ฆ่า” พวกศตัรูของพระองค์อีกดว้ย (เปรียบเทียบ ยน. 5:22; กจ. 
17:31)   
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“ใน กิจการของอคัรทูต 3:13-15 ผูค้นแห่งเยรูซาเล็มถูกกล่าวหาถึงไม่ใช่แค่การฆ่า
พระเยซูแต่ถึงการปฏิเสธพระองค์อีกด้วย  การปฏิเสธน้ีถูกเน้นในเร่ืองราวของ     
ผูเ้รียกร้องบลัลงัก์ [ขอ้ 14, 27] ซ่ึงเป็นการเพิ่มเติมแก่ค าอุปมาเร่ืองเงินสิบมินา      
ท่ีพบไดใ้นลูกาเท่านั้น”[1018] 

ค าสอนของค าอุปมาน้ีค่อนข้างชัดเจน  พระเยซูจะไม่เ ร่ิมต้นการปกครองของพระองค์ในฐานะ                
พระเมสสิยาห์ทนัที   พระองคจ์ะจากไปและจะกลบัมาภายหลงัเพื่อจะปกครอง  ระหวา่งการขาดหายไปของ
พระองค ์พวกบ่าวของพระองคซ่ึ์งเป็นสาวกท่ีเช่ือตอ้งลงทุนส่ิงท่ีพระเจา้ไดม้อบแก่พวกเขาเพื่อพระสิริของ
พระองค ์   พระองคจ์ะให้รางวลัแก่พวกเขาในสัดส่วนกบัส่ิงท่ีพวกเขาไดผ้ลิตเพื่อพระองค ์ ค  าอุปมาน้ีสอน
วา่ทุกเคนตอ้งเสนอรายงานต่อพระเจา้ และทุกเคนจะไดรั้บส่ิงท่ีเขาหรือเธอสมควรไดรั้บจากกษตัริย ์ มนั
จดัเตรียมค าเตือนส าหรับผูไ้ม่เช่ือในผูฟั้งของพระเยซูเช่นเดียวกบัผูเ้ช่ือเม่ือพิจารณาถึงการเล่ือนไปของ
แผน่ดินของพระเจา้     

ค าอุปมาน้ีอธิบายว่าในขณะท่ีความรอดและการเขา้ไปในแผ่นดินของพระเจา้มาโดยความเช่ือในพระเยซู 
รางวลัส าหรับการบริการข้ึนอยู่กบัการงานของผูเ้ช่ือ  ทั้งความรอดและรางวลัมาในฐานะผลลพัธ์ของ
พระคุณของพระเจา้  คริสเตียนไดส้ับสนอยา่งต่อเน่ืองในการสอนเก่ียวกบัความรอดและรางวลั  ความรอด
ไม่ข้ึนอยูก่บัการท างานเพื่อพระเจา้ แต่ข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ไดท้  า  รางวลัไม่ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีพระเยซู
คริสตไ์ดท้  า แต่ข้ึนอยูก่บัการท างานเพื่อพระเจา้  มนัเป็นความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการเปิดเผยทางพระคมัภีร์ท่ี
จะสรุปวา่ เพราะวา่พระเจา้ไดช่้วยเราใหร้อดโดยพระคุณ เราไม่จ  าเป็นตอ้งท าอะไรเลยแต่ท่ีจะนอนลงและรอ
คอยสวรรค์  อุปนิสัยเช่นนั้นจดัตั้งการเป็นผูอ้ารักขาท่ีไม่มีความรับผิดชอบท่ีพระเยซูคริสต์จะลงโทษโดย
การยบัย ั้งรางวลัไว ้ เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีอยูข่า้งหน้าส าหรับเรา เราจ าเป็นตอ้ง “มัน่คงอยู่ อย่าหวัน่ไหว จง
ท างานขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า ในองค์พระผูเ้ป็นเจา้ การตรากตร า 
[งาน] ของท่าน [ของเรา] จะไม่ไร้ประโยชน์” (1 คร. 15:58) 

“เราทุกคนจะตอ้งเสนอรายงานต่อพระเจา้ส าหรับการท่ีเราปฏิบติัการเดินทางของเราตลอดโลกของ
พระองค์อย่างไร  วนัหน่ึงพระองค์จะท าการพิพากษา  แนวคิดรวบยอดน้ีไม่เป็นท่ีนิยมในบาง    
แวดวงในทุกวนัน้ี แต่มนัเป็นแนวคิดรวบยอดตามพระคมัภีร์”[1019] 

ค าอุปมาเร่ือง เงินตะลันต์ (มธ. 25:14-30) สอนเราวา่พระเจา้ให้ จ านวนเงินท่ีแตกต่างกัน แก่แต่ละคนเพื่อจะ
ลงทุนส าหรับพระสิริของพระองค์  บางคนมีความฉลาด หรือความสามารถหรือเงินมากกว่าคนอ่ืนเ  ค า
อุปมาเร่ือง เงินมินา สอนวา่พระเจา้ให ้โอกาสอย่างเดียวกัน แก่บ่าวทั้งหมดของพระองคเ์พื่อจะลงทุนส าหรับ
พระสิริของพระองค์  ทุกเคนมีชีวิตเดียวเท่านั้น  ทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือมีส่วนในทั้งสองค าอุปมา  ทั้งสอง    
ค  าอุปมาสนับสนุนความเช่ือในพระเยซู ความสัตยซ่ื์อและการเตรียมพร้อม และทั้งสองแสดงให้เห็นว่า   
พระเจา้จะรับมือกบัทุกคนอยา่งยติุธรรม อยา่งมีพระคุณและอยา่งใจกวา้ง         
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นกัตีความแบบเช่ือว่าไม่มียุคพนัปีและเช่ือยุคหลงัพนัปีมองค าอุปมาน้ีว่าเป็นการคาดถึงการล่มสลายของ
เยรูซาเล็มและการสังหารหมู่ท่ีมาพร้อมกบัมนั[1020] ตามปกติแลว้ผูถื้อยุคหลงัยุคเข็ญมองมนัอยา่งคลา้ยกนั
กบัผูถื้อยคุก่อนยคุเขญ็   

ค าอุปมาน้ีท าให้ส่วนท่ียาวของพระกิตติคุณของลูกาท่ีกล่าวถึงพนัธกิจของพระเยซูขณะท่ีพระองคเ์ดินทาง
ไปยงัเยรูซาเล็มจากกาลิลีนั้นจบลง  (9:51-19:27)  การบรรยายของลูกาเน้นถึงบทเรียนต่างเของพระเยซู   
ต่อฝงูชนและพวกสาวกเม่ือพิจารณาถึงการทนทุกขท่ี์ใกลเ้ขา้มาของพระองค ์ ยิ่งกวา่นั้นค าอุปมาน้ีสรุปส่วน
ท่ีกล่าวถึงผูรั้บความรอดซ่ึงเนน้ถึงความรับผดิชอบของพวกเขา (18:9-19:27) 

VI.    พนัธกจิของพระเยซูในกรุงเยรูซาเลม็  19:28-21:38  

การบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัการทนทุกข์ของพระเยซูเน้นถึงการเสด็จเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู 
และค าสอนของพระองคท่ี์นัน่ก่อนการถูกจบักุมของพระองค ์  

“การเสด็จเขา้คร้ังแรกในฐานะกษตัริย;์ ในวนัท่ีสองพระองคไ์ดเ้สด็จเขา้ไปในฐานะปุโรหิต และใน
วนัท่ีสามในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ”[1021] 

ก.     การเสด็จเข้าอย่างผู้พชิิติ  19:28-40 (เปรียบเทียบ มธ. 21:1-9; มก. 11:1-10; ยน. 12:12-19) 

ลูกาไม่ไดบ้นัทึกการเขา้ไปตามความเป็นจริงยงักรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู  ท่านจดจ่อท่ีการเขา้หาเยรูซาเล็ม
ของพระเยซูและการคร ่ าครวญเหนือมนัของพระองค ์  (ขอ้ 41-44)  การน าเสนอน้ีมีผลกระทบของการขจดั
วิญญาณแห่งชยัชนะของการเสด็จมาของพระเยซูและการแทนท่ีมนัดว้ยความโศกเศร้าเหนือการถูกปฏิเสธ
ของพระเยซู   

จนถึงตอนน้ี อย่างเป็นแบบฉบับแล้วพระเยซูขัดขวางผู ้คนจากการป่าวประกาศว่าพระองค์ทรงเป็น          
พระเมสสิยาห์  ตอนน้ีพระองค์ไม่เพียงแต่ยอมให้ผูค้นท่ีจะระบุพระองค์เช่นนั้นแต่หนุนใจพวกเขาท่ีจะท า
อยา่งนั้น  เวลาแห่งการน าเสนอท่ีเป็นทางการของพระองค์ต่ออิสราเอลในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา
ไดม้าถึงแลว้      

“ทุกเส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  าตลอดวนัทั้งหลายเหล่าน้ีไดถู้กออกแบบมาเพื่อจะเรียกความสนใจไปยงั
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์”[1022] 

19:28         น่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อีกอนัหน่ึงของลูกาท่ีแสดงถึงความคืบหน้าของพระเยซูไปยงั
เป้าหมายของพระองค:์ “เยรูซาเล็ม”  พระองคเ์ดินทางไปทางตะวนัตกจากเมืองเยรีโค  “ข้ึน
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ไป” ยงัถ่ินทุรกนัดารยเูดีย และไปทางตะวนัตกเฉียงใตย้งัเบธานี  พระองคเ์ดินอยูห่นา้พวก
ผูติ้ดตามของพระองคน์ าพวกเขาไปยงักางเขน   

19:29-30    ลูกาก าหนดท่ีตั้งของส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของผูอ่้านของท่าน  บางทีมาระโกและลูกา
อา้งอิงถึง “เบธานี” เพราะวา่มนัเป็นเมืองอนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีกวา่ “เบธฟายี” แมว้า่เบธานีอยู่
ห่างออกไปทางตะวนัออกเล็กน้อย[1023] เบธฟายีเป็น “หมู่บา้นท่ีอยู่ตรงกนัขา้ม” หรือ 
“ขา้งหน้า” (มธ. 21:1)  การอ้างอิงถึงภูเขา “มะกอกเทศ” (ตามตวัอกัษรหมายถึงสวน
มะกอกเทศ)  ท าให้ระลึกถึงค าพยากรณ์เก่ียวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ท่ีนั้ น   
(ศคย. 14:4)  การเตรียมตวัท่ีจะเขา้ไปยงัเยรูซาเล็มท่ีข่ีบน “ลูกลา” ลูกของลาจะตอ้งบรรลุ  
เศคาริยาห์  9:9-10 

พวกสาวกจะตอ้งยืมหรือเช่าสัตวน้ี์เพื่อพระเยซูจะข่ี  เป็นท่ีชดัเจนวา่สัตวเ์ช่นนั้นก็มีให้ใช้
เพื่อช่วยเหลือผูเ้ดินทาง [1024] อย่างไรก็ตาม ลูกลาน้ี “ถูกผูก” ไว ้(เปรียบเทียบ ปฐก. 
49:11) และไม่มีใครไดข่ี้มนัมาก่อน หรือแมก้ระทัง่ “นัง่บน” มนั (เปรียบเทียบ กดว. 19:2; 
ฉธบ. 21:3; 1 ซมอ. 6:7; 2 ซมอ. 6:3)  เม่ือบุคคลท่ีเป็นกษตัริยห์รือศกัด์ิสิทธ์ิไดข่ี้สัตว์
เช่นนั้น ตามปกติแล้วเจ้าของมันก็ไม่ตั้ งมันไวเ้พื่อการใช้ส าหรับลูกค้าตั้ งแต่เวลานั้น      
เป็นตน้ไป [1025] 

19:31         ค าว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้”  บางทีอา้งอิงอย่างง่ายเถึงพระเยซูในฐานะบุคคลผูซ่ึ้งเจา้ของรู้ว่า
ตอ้งการลูกลา แต่ ณ เวลาเดียวกนัพระเยซูก็ทรงเป็นเจา้ของแทจ้ริงของมนั เน่ืองจากว่า
พระองคท์รงเป็นเจา้ของทุกเส่ิง   ดงันั้นถอ้ยค าของลูกาเช่นเดียวกบัถอ้ยค าของมทัธิวและ
ถ้อยค าของมาระโกแสดงถึงสิทธิอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเยซูต่อผู ้อ่านของท่าน           
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งพระประสงคจ์ะใชม้นั” ดูเหมือนจะไดเ้ป็นรหสัผา่น[1026] 

19:32-34    การบนัทึกน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงต่างเกลบักลายเป็น “อยา่งท่ี” พระเยซูไดน้ าพวกสาวกท่ีจะเช่ือวา่
ส่ิงเหล่านั้นจะเป็น  ส่ิงน้ีคงไดเ้สริมก าลงัความมัน่ใจของพวกสาวกในพระเยซูขณะท่ีพวก
เขาเขา้ไปในเยรูซาเล็ม และมนัช่วยผูอ่้านช่ืนชมความน่าเช่ือถือของทุกส่ิงท่ีพระเยซูได้
ท านายไว ้ บางทีก่อนหนา้นั้นพระเยซูไดจ้ดัการส าหรับการใช้ลูกลานั้น อีกทางเลือกหน่ึง 
พระองคอ์าจไดก้ล่าวในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ[1027] พวกผูเ้ขียนพระกิตติคุณบอกเร่ืองราว
เพื่อจะเนน้ย  ้าถึงความรู้ของพระเยซูเก่ียวกบัส่ิงต่างเท่ีจะมา   

19:35-36    สาวกคนอ่ืนเ “ตั้ง” พระเยซูไวบ้นลูกลาและแม่ของมนัก็ไปกบัมนัอีกดว้ย (มธ. 21:7)  พวกสาวก
ให้เกียรติพระเยซูโดยการใช้เส้ือผ้าส่วนนอกของพวกเขาท่ีจะท าอานเพื่อพระองค ์
(เปรียบเทียบ 1 พกษ. 1:33)  ผูค้นท่ีวางเส้ือผา้ของพวกเขาลงเพื่อลูกลาจะเดินบนนั้นก็เป็น
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หลายคนท่ีไปกบัพระเยซู  (มธ. 21:8: มก. 11:7)  อยา่งไรก็ตาม ลูกาเนน้ถึงส่วนของพวก
สาวกในการกระท าแห่งการแสดงความเคารพน้ี  (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 9:13)  ลูกาท าให้
ฉากเรียบง่ายโดยการละเวน้การอา้งอิงถึง “ก่ิงไม”้ ท่ีคนอ่ืนเวางไวบ้นถนนต่อหน้าลูกลา   
(มธ. 21:38; มก. 11:8) 

19:37         ลูกาเท่านั้นระบุวา่พระเยซูไดล้งมาจาก “ภูเขามะกอกเทศ”  ไปยงัเยรูซาเล็ม  ท่านอาจไดท้  าอยา่ง
นั้นเพื่อจะเช่ือมโยงพระเยซูกบัค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ียืนอยูบ่นภูเขา    (ศคย. 
14:4)  อยา่งไรก็ตาม น่ีไม่ใช่ความส าเร็จของค าพยากรณ์นั้น  ความส าเร็จจะมา ณ การเสด็จ
มาคร้ังท่ีสอง  พระเยซูไดท้  านายถึงการเขา้ไปในเยรูซาเล็มของพระองค ์ (13:35)  บางทีลูกา
พรรณนาพระเยซูท่ีลงมายงัเยรูซาเล็มเพื่อจะจดัตั้งเวทีส าหรับการร้องไห้เหนือเมืองนั้นของ
พระองค ์(ขอ้ 42-44) 

ลูกาด าเนินการต่อไปท่ีจะจดจ่อความสนใจของผูอ่้านไปยงับทบาทของพวกสาวก ส่วน
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเรวมฝูงชนทั้งหมด  เป็นท่ีชดัเจนว่าลูกาตอ้งการให้เราท่ีจะช่ืน
ชมส่วนท่ีพวกสาวกท าหนา้ท่ีในการไดรั้บเกียรติของพระเยซูท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 2:13, 20; 
19:37; กจ. 2:47; 3:8-9)  บางทีท่านมองมนัวา่เป็นการชมก่อนถึงการมีส่วนของเราในการ
เสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์  ท่านเท่านั้นบนัทึกการอ้างอิงของพวกสาวกถึงการได้
สังเกต “การอศัจรรยต่์างเ” ของพระเยซู (ค ากรีก ดูนามีอน คือหลกัฐานต่างเของอ านาจ
ฝ่ายวญิญาณ)  

“ในฉากท่ีคลา้ยคลึงกนัต่างเ บุคคลท่ีเขา้ไปในเมืองก็ไม่ไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อจะอา้ง
เอาความเป็นกษัตริย์ ตรงกันข้าม การเข้าไปแสดงถึงชัยชนะท่ีได้บรรลุแล้ว”    
[1028] 

19:38         ลูกาละเวน้ “โฮซันนา” จากการสรรเสริญของพวกสาวก  บางทีผูอ่้านชาวกรีกของท่านคงจะ
ไม่ไดเ้ขา้ใจมนั  การกล่าวซ ้ าของสดุดี  118:26 จาก13:35 ช้ีไปยงัความส าเร็จหน่ึงอยา่งของ
ค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์นั้นท่ีน่ี  จะมีความส าเร็จอีกหน่ึงอยา่ง ณ การเสด็จมาคร้ัง
ท่ีสอง  ลูกาบนัทึกว่า “กษตัริย”์ แทนท่ีจะเป็น แผ่นดิน (มก. 11:10) นั้นเป็นจุดจดจ่อของ
การสรรเสริญของพวกสาวก  แผน่ดินยงัไม่ปรากฎ (ขอ้ 11) แต่กษตัริยม์าใกลแ้ลว้       

“ขา้พเจา้ไม่มีความสงสัยวา่วิธีของพระองคแ์ห่งการเขา้ไปในระดบัของมนุษยไ์ด้
เร่งใหเ้กิดการกระท าของพวกเขา [ของพวกผูป้กครองชาวยิว] ซ่ึงเป็นการกระท าท่ี
ส้ินสุดจากความเห็นของพวกเขาในการฆาตกรรมของพระองค”์[1029] 
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ค าวา่ “ขอให้มีสันติในสวรรคแ์ละพระเกียรติในท่ีสูงสุด” ท าให้ระลึกถึง 2:14  ท่ีท่ีพวกทูต
สวรรค์แสดงออกถ้อยค าท่ีคล้ายกันในการสรรเสริญแด่พระเจ้าส าหรับการจัดเตรียม      
พระผูช่้วยใหร้อดให ้ อยา่งไรก็ตาม ณ เหตุการณ์นั้น พวกเขาขอบพระคุณพระองคส์ าหรับ
สันติสุข “ในโลก” ไม่ใช่สันติสุข “ในสวรรค์”  บางทีพวกสาวกก าลงัให้เกียรติแด่พระเจา้
ในฐานะ ผู้ เบิกทาง “สันติสุข” มากเท่ากบัท่ีพระองคท์รงเป็น แหล่ง แห่ง “พระเกียรติในท่ี
สูงสุด” (นัน่คือ ในสวรรค)์    

19:39         “ฟาริสีบางคน” ไม่ชอบพวกสาวกท่ีใชค้  าศพัทเ์ก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ส าหรับพระเยซูโดยเหตุนั้น
ก็บ่งช้ีวา่พระองคไ์ดบ้รรลุค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  (เปรียบเทียบ มธ. 21:14-16)  
พวกเขาขอให้พระเยซูท่ีจะท าให้ (“วา่กล่าว”) พวกเขาเงียบ  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาคิดว่า
พระองคจ์ะเห็นดว้ยวา่พวกสาวกนั้นไปไกลเกินไป  ขอ้น้ีปรากฎในพระกิตติคุณน้ีเท่านั้น  
มนัจดัเตรียมเบ้ืองหลงัส าหรับขอ้ความท่ีหนกัแน่นของพระเยซูในขอ้ถดัไป     

“เร่ืองราวน้ีเน้นอย่างหนักแน่นถึงความตึงเครียดระหว่างพวกธรรมาจารย ์       
พวกฟาริสีและพระเยซู  การศึกษาเก่ียวกบัการอา้งอิงต่างเถึงพวกธรรมาจารยแ์ละ
พวกฟาริสีในลูกาตลอดจนถึง 19:39-40 (ท่ีท่ีพวกฟาริสีปรากฎคร้ังสุดทา้ยใน   
พระกิตติคุณน้ี แมว้า่พวกธรรมาจารยด์ าเนินการท่ีจะเล่นบทบาทต่อไป) แสดงให้
เห็นวา่กลุ่มเหล่าน้ีถูกอา้งอิงถึงเกือบทั้งหมดในเร่ืองราวการป่าวประกาศหรือฉาก
ท่ีคลา้ยกนัท่ีซ่ึงพวกเขาปฏิสัมพนัธ์กบัพระเยซูโดยการต่อตา้น การตั้งการเรียกร้อง
ท่ีทดสอบหรือการถือจุดยืนท่ีพระเยซูแก้ไข  ขอ้ยกเวน้ต่างเเท่านั้นคือขอ้ความ
เก่ียวกบัพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยใ์น  7:30, 9:22, และ 12:1”[1030] 

19:40         อยา่งไรก็ตาม พระเยซูปฏิเสธท่ีจะท าให้พวกสาวกเงียบ  พวกเขากล่าวความจริง ค าเปรียบเชิง
สุภาษิตถึงศิลาท่ี “ส่งเสียงร้อง” พรรณนาถึงการเกิดข้ึนท่ีเป็นไปไม่ได ้ ค  าเปรียบน้ี (การท า
ให้เป็นบุคคล) เน้นถึงความเหมาะสมของพวกสาวกท่ีส่งเสียงร้อง  ถา้พวกสาวก “เงียบ” 
“ศิลา” ก็จะถูกบงัคบัใหป่้าวประกาศวา่พระเยซูทรงเป็นใครแทนท่ีพวกเขา  การอา้งเก่ียวกบั
พระเมสสิยาห์ท่ีชดัเจนน้ีก็พิเศษต่อลูกา  มนัแสดงถึงการปฏิเสธท่ีชดัเจนของพวกผูน้ าของ
อิสราเอลต่อหนา้หลกัฐานท่ีโตแ้ยง้ไม่ไดว้า่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์         

“ประวติัศาสตร์ทั้ งหมดได้ช้ีไปยงัเหตุการณ์ท่ีน่าประทบัใจเดียวน้ีเม่ือพระเมสสิยาห์น าเสนอ
พระองค์เองต่อชนชาติในท่ีสาธารณะและพระเจ้าปรารถนาให้ข้อเท็จจริงน้ีท่ีจะถูกยอมรับ”    
[1031] 
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“มนัเป็นส่ิงท่ีน่าท่ึงท่ีจะนึกถึงผูช้ายท่ีมีราคาอยู่บนหัวของเขาซ่ึงเป็นคนนอกกฎหมายท่ีจงใจข่ีเขา้
เมืองในแบบท่ีทุกสายตาจบัจอ้งมาท่ีเขา  มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะพูดเกินจริงถึงความกลา้หาญท่ีแทจ้ริง
ของพระเยซู”[1032] 

การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิตเป็นเหตุการณ์ท่ีสองเท่านั้นในพนัธกิจของพระเยซูท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีบนัทึก 
เหตุการณ์แรกคือการเล้ียงคนมากกว่า 5,000 คน  ส่ิงน้ีบ่งช้ีถึงความส าคญัท่ียิ่งใหญ่ของมนัในแผนการ
เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระเจา้         

ข.     การเร่ิมต้นของพนัธกจิของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม  19:41-48   

น่ีเป็นส่วนท่ีเปล่ียนผ่านซ่ึงเช่ือมโยงการเขา้ไปในเมืองของพระเยซูและการสอนของพระองค์ในเมืองนั้น   
แรกสุดลูกาบนัทึกพระเยซูท่ีทรงกันแสงเหนือเมืองจากนอกก าแพงของมนัเพราะว่าพระองค์รู้ส่ิงท่ีอยู่
ขา้งหนา้ประชากรของมนั  จากนั้นผูเ้ขียนเขียนเก่ียวกบัพระเยซูท่ีช าระพระวหิารและสอนท่ีนัน่      

1.     ความเศร้าโศกของพระเยซูเหนือกรุงเยรูซาเลม็  19:41-44   

เน้ือหาน้ีไม่ปรากฎในพระกิตติคุณเล่มอ่ืนเ  การถูกท าลายของเยรูซาเล็มท่ีพระเยซูท านายไวท่ี้น่ีก็เป็น
เหตุการท่ีส าคญัส าหรับลูกา   มนัแสดงถึงการพิพากษาของพระเจ้าเหนืออิสราเอลส าหรับการปฏิเสธ        
พระบุตรของพระองค์และจดัเตรียมหลกัฐานท่ีว่าพระเจา้ไดห้ันไปจากการท างานกบัพวกยิวเป็นหลกัและ
ตอนน้ีก าลงัท างานกบัพวกต่างชาติอยา่งเท่าเทียม  มนัจดัตั้งขอ้โตแ้ยง้ส าหรับการจดัการใหม่อยา่งชดัเจนซ่ึง
เป็นผลมาจากการท่ีชาวยิวปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  ยิ่งกว่านั้นมนัให้เหตุผลส าหรับภารกิจของ 
คริสเตียนท่ีซ่ึงพระเยซูไดส่้งพวกสาวกไปสู่ในภายหลงั  ในฐานะทั้งพระเจา้และมนุษย ์พระเยซูทรงกนัแสง
เหนือการพิพากษาท่ีก าลงัมาเหนือประชาชนแห่งเยรูซาเล็มซ่ึงสะทอ้นถึงความโศกเศร้าของพระเจา้เหนือ
การปฏิเสธของพวกเขาถึงการจดัเตรียมแห่งความรอดของพระองค ์       

19:41         ลูกาด าเนินการต่อไปท่ีจะบรรยายถึงพระเยซูท่ีเขา้ใกลเ้ยรูซาเล็มซ่ึงเป็นเมืองแห่งจุดหมายของ
พระองค์  พระเยซู “ทอดพระเนตรเห็นกรุง” ในแง่ของการปฏิเสธของกรุงนั้นถึงการ
น าเสนอท่ีมีพระคุณเก่ียวกบัความรอดของพระองค ์ พระองคเ์ห็นล่วงหนา้ถึงการพิพากษา
ภายหลงัของมนัท่ีถูกเทออกส าหรับการท่ีพวกเขาไดป้ฏิเสธการเยี่ยมเยียนท่ีมีสันติสุขของ
พระองค ์ น่ีเป็นท่ีเดียวในหมวดพระกิตติคุณนอกเหนือจากยอห์น 11:35 ท่ีท่ีเราอ่านพบวา่
พระเยซู “ทรงกนัแสง” (คร ่ าครวญ)  ความเมตตาสงสารของพระองคเ์ป็นบางส่ิงท่ีลูกาช้ีถึง
อยู่บ่อยเ  ชะตาของพวกคนบาปท่ีปฏิเสธพระคุณของพระเจา้ท าให้พระทยัของพระเยซู
แตกสลาย  เยเรมียร้์องไห้เหนือชะตาของเยรูซาเล็มเช่นกนั (ยรม. 8:18-22; 15:5; พคค.; 
เปรียบเทียบ 2 พกษ. 8:11-12) 
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19:42         พระเยซูหมายถึงว่าถ้าประชาชนแห่งเยรูซาเล็มเพียงแค่ได้ “รู้” ในตอนนั้น คือ “วนั” นั้น 
(เปรียบเทียบ 4:21; 19:5, 9) วา่ “ส่ิงต่างเ” อะไรบา้งจะส่งผลต่อ “สันติสุข” เพื่อพวกเขา 
พวกเขาก็สามารถประสบสันติสุขได้  การยอมรับพระองค์ เท่านั้น และการเร่ิมตน้แห่ง
แผ่นดินของพระเจ้าสามารถน าสันติสุข (คือ ความรอด) มายงั “เมืองแห่งสันติสุข” คือ
เยรูซาเล็มได ้    อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงผลลพัธ์ต่างเของการตดัสินใจ
ต่อต้านพระองค์ของพวกเขา  พระเจ้าได้ยบัย ั้งความเข้าใจถ่องแท้นั้ นไวจ้ากพวกเขา
เพราะวา่พวกเขามีแนวโนม้ต่อการปฏิเสธพระเยซู  (11:49-51; 13:34) 

19:43-44    “พวกศตัรู” ท่ีถูกกล่าวถึงได้พิสูจน์ว่าเป็นพวกทหารโรมนัภายใตทิ้ตสัผูล้้อมรอบเยรูซาเล็ม   
อย่างท่ีพระเยซูได้บรรยาย ท าลายก าแพงของมนัและสุดทา้ยได้ท าให้ราบในปี ค.ศ. 70 
(เปรียบเทียบ 21:20-24)  เหตุผลส าหรับการถูกท าลายของมนัคือความลม้เหลวของมนัท่ีจะ
ตระหนักถึงการเยี่ยมเยียนของพระเมสสิยาห์และยอมรับการน าเสนอความรอดของ
พระองค ์ดงันั้นการเยีย่มเยยีนของพระองคจ์ะส่งผลต่อการพิพากษา    

“ตลอดลูกา-กิจการของอคัรทูต เหนือส่ิงอ่ืนใดนั้น ‘เยรูซาเล็ม’ ท าหนา้ท่ีในฐานะ
ศูนยส์ าหรับบทบาทของมนัในฐานะศูนยท์างวฒันธรรม... ดงันั้นการอา้งอิงถึง
เมืองเช่ือมโยงกับระบบพระวิหารเป็นหลักและการเป็นผูน้ าท่ีดึงความถูกต้อง
สมควรของมนัจากพระวหิาร”[1033] 

2.     การช าระพระวหิารของพระเยซู 19:45-46 (เปรียบเทียบ มธ.21:12-13; มก. 11:15-17) 

การพิพากษาเร่ิมตน้เม่ือพระเยซูขบัไล่พวกคนขายให้ออกไปจากบริเวณพระวิหาร  พระเยซูท าส่ิงน้ีสองคร้ัง 
คร้ังแรก ณ การเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจของพระองค์  (ยน.  2:13-22) และคร้ังท่ีสองท่ีน่ี ณ ตอนปลาย  ลูกา
บรรยาย “พระวิหาร” ว่าเป็นท่ี (“นิเวศ” ) “แห่งการอธิษฐาน”  พระเยซูช าระมนัโดยการกระท าเหล่าน้ี          
ท่ีอา้งอิงจาก อิสยาห์  56:7 และ เยเรมีย ์7:11  ความสนใจของลูกาในเหตุการณ์น้ีท่ีท่านเช่ือมโยงอยา่งสั้นเ
โดยพื้นฐานแลว้ก็เป็นบทน าสู่การสอนของพระเยซูท่ีตามมา  ยิ่งกวา่นั้นมนัอธิบายถึงความเป็นปรปักษข์อง
พวกผูน้ าทางศาสนาท่ีมีต่อพระเยซู (ขอ้ 47) 

“บางคร้ังคริสเตียนควรยนืข้ึนและกล่าววา่ ‘นัน่พอแลว้! นัน่ผิด! น่ีคือขอ้พระคมัภีร์ต่างเท่ีจะพิสูจน์
มนั  ขา้พเจา้จะไม่นัง่เฉยเและปล่อยใหม้นัด าเนินต่อไป’”[1034] 

บางทีลูกาละเวน้พระเยซูท่ีเรียกพระวหิารวา่ “นิเวศอธิษฐาน ส าหรับพวกต่างชาติ”  เพราะท่านคิดวา่ส่ิงน้ีอาจ
ท าให้ผูอ่้านชาวต่างชาติของท่านสับสน  พระวิหารไม่ไดก้ลายมาเป็นนิเวศอธิษฐานส าหรับพวกต่างชาติ     
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ดงันั้นพระเยซูผดิใช่ไหม?  การอธิบายท่ีลูกาไม่ตอ้งการท่ีจะเบ่ียงเบนเพื่อจะอธิบายก็คือวา่มนัจะเป็นเช่นนั้น
ในแผน่ดินยคุพนัปี  การอธิบายอีกอยา่งหน่ึงก็ตามมา:   

“ในฉบบัของลูกา พวกต่างชาติจะไม่มายงัพระวิหารเพื่อจะพบพระยาเวห์ ตรงกนัขา้ม องค์พระผู ้
เป็นเจา้ออกไปผา่นทางพวกพยานของพระองคย์งัพวกต่างชาติ (เปรียบเทียบ กจ. 1:8)”[1035] 

นกัตีความบางคนไดร้ะบุเหตุการณ์น้ีวา่เป็นความส าเร็จของ มาลาคี 3:1 แต่ไม่มีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนไหน
เช่ือมโยงเหตุการณ์นั้นกบัค าพยากรณ์นั้น   มาลาคี 3:1 เป็นการท านายถึงการเสด็จมาของพระเยซูยงั          
พระวหิารยคุเขญ็ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์(เปรียบเทียบ ศคย. 14:21) 

3.     สาระส าคัญของการสอนของพระเยซูในพระวหิาร 19:47-48(เปรียบเทยีบ มก. 11:18) 

ลูกาเนน้ถึงการปฏิเสธและความเป็นปรปักษข์องพวกผูน้ าชาวยิวต่อพระเยซูขณะท่ีพระองคส์อน “ในบริเวณ
พระวิหารทุกวนั”  อยา่งไรก็ตาม คนทัว่ไปก็ยอมรับอยา่งมากต่อการสั่งสอนของพระองค ์ ความตรงขา้มน้ี
ระหวา่งการยอมรับอนัเป็นท่ีนิยมและการต่อตา้นท่ีเป็นทางการไดแ้สดงถึงคุณลกัษณะของการบรรยายของ 
ลูกา  เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูเ้ขียนรวมมนัไวเ้พื่อจะแสดงให้ผูอ่้านเห็นว่าผูค้นโดยเฉล่ียท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นเดิม
พนัไดเ้ปิดใจต่อข่าวประเสริฐอยูเ่สมอ  (เปรียบเทียบ 1:68, 77; 2:10, 31-32)  

ย่อหน้าน้ีเป็นบทน าสู่ส่ิงท่ีตามมาอีกด้วย  มนัแนะน าพนัธกิจการสอนของพระเยซูต่อพวกสาสวกของ
พระองคใ์นเยรูซาเล็ม อยา่งท่ี  4:14-15 แนะน าพนัธกิจของพระองคใ์นกาลิลี   

“ลูกาจดัการการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัการสอนประจ าวนัของพระเยซูในพระวิหารออกเป็นสอง
ส่วนยอ่ย: คือ 19:47-21:4 ซ่ึงเนน้ถึงความขดัแยง้และความเป็นปรปักษ์ระหว่างพระเยซูและกลุ่ม
ต่างเของผูน้ าชาวยิวในเยรูซาเล็ม; และ 21:5-38 ซ่ึงน าเสนอนิมิตของพระเยซูเก่ียวกบัอนาคต         
ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัความโกลาหล การข่มเหง และการกระท าแห่งการพิพากษาท่ีมีจุดสูงสุดในการ
เสด็จมาของบุตรมนุษยแ์ละการสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้”[1036] 

ค.     การสอนของพระเยซูในพระวหิาร  20:1-21:4   

ลูกาน าเสนอการสอนของพระเยซูในพระวิหารอยา่งท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการต่อตา้นจากพวกผูน้ าทางศาสนาและ
การน าไปสู่การประณามพวกเขาของพระเยซู  เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านตอ้งการท่ีจะเนน้ถึงเหตุผลต่างเส าหรับ
การท่ีพระเจา้ผ่านอิสราเอลไปเพื่อจะรับมือกบัพวกต่างชาติอย่างเท่าเทียมในยุคปัจจุบนั  ทั้งหมดของส่ิงท่ี
ตามมาในส่วนน้ีเกิดข้ึนในวนัพุธของ “สัปดาห์การทนทุกข”์   
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1.     ความขัดแย้งเกี่ยวกบัสิทธิอ านาจ  20:1-8 (เปรียบเทยีบ มธ. 21:23-27; มก. 11:27-33) 

สิทธิอ านาจของพระเยซูส าคญัไม่ใช่แค่ส าหรับพวกผูน้ าชาวยิวผูต่้อตา้นพระองค์แต่ส าหรับผูอ่้านของลูกา 
อีกดว้ย  พระคมัภีร์ตอนน้ีสถาปนาสิทธิอ านาจของพระเยซูไกลพน้ความสงสัยท่ีมีเหตุผล   

“ลูกาปรารถนาให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเข้าใจว่าพระเยซูไม่ได้เข้าร่วมในความขดัแยง้ท่ีเผ็ดร้อน
ตลอดเวลา วา่อาชีพหลกัของพระองค์ระหว่างวนัสุดทา้ยเหล่าน้ีคือการประกาศข่าวดี การกล่าวถึง 
‘ถอ้ยค าแห่งพระคุณ’ ท่ีนัน่อยา่งเช่นในกาลิลีและในสะมาเรีย [เปรียบเทียบ 21:37-38]”[1037] 

20:1-2        การอา้งอิงของลูกาถึง “การประกาศข่าวประเสริฐ” ของพระเยซูเช่นเดียวกบัค าถามเก่ียวกบั 
“สิทธิอ านาจ” ของพระองค์ท่ีจะท าอย่างนั้นก็แสดงก่อนถึงประสบการณ์ของเปโตรและ 
เปาโล (เปรียบเทียบ กจ. 4:7)  บุคคลท่ีเป็นตวัแทนจาก “พวกหัวหน้าปุโรหิต” “พวก      
ธรรมาจารย”์ หรือผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัและ “พวกผูใ้หญ่” ก่อให้เกิดสภาแซนเฮดริน  ดงันั้น
ค าถามของพวกเขาจดัตั้งการไต่สวนท่ีเป็นทางการ   ค  าถามแรกของพวกผูว้ิจารณ์กล่าวถึง 
ผูท่ี้พระเยซูอ้างว่าจะเป็น  และค าถามท่ีสองกล่าวถึงพระองค์เป็นตวัแทนของใคร คือ 
พระองคเ์องหรือบางกลุ่ม     

“พระเยซูไดท้  าใหบ้รรยากาศทาง ‘ศาสนา’ ตามปกติของพระวิหารเสียไปซ่ึงน าให้
พวกผูน้ าทางศาสนาท่ีจะสงสัยสิทธิอ านาจของพระองค์”[1038] 

20:3-6        ค าตอบของพระเยซูพร้อมกบัค าถามท่ีเผชิญหนา้ก็ปกติในการอภิปรายของรับบี [1039] พระองค์
ใช ้“สวรรค”์ เป็นค าพอ้งส าหรับ “พระเจา้”  ลูกาบนัทึกหลายเหตุการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติั
น้ี  พวกผูน้ าทางศาสนาได้ต่อต้อนยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาแมว้่าผูค้นได้ติดตามท่าน  ลูกา
เท่านั้นอา้งอิงถึงความกลวัของผูน้ าเก่ียวกบัการเอาหินขวา้งโดย “ประชาชน”  การเอาหิน
ขวา้งเป็นการลงโทษส าหรับการเผยพระวจนอยา่งผิดเ  (ฉธบ. 13:1-11)  ท่ีน่ีพวกผูน้ ากลวั
วา่พวกเขาอาจประสบกบัชะตาอยา่งเดียวกนักบัพวกผูเ้ผยพระวจนะเท็จส าหรับการปฏิเสธ
ความถูกตอ้งสมควรของผูเ้ผยพระวจะ (พระเยซู) แท ้ ดงันั้นลูกาพูดเป็นนยัวา่ประชาชนท่ี
ฟัง พระเยซูเป็นคนอิสราเอลท่ีสัตยซ่ื์อและท่ีว่าพวกผูน้ าของพวกเขาท่ีปฏิเสธพระองค์ก็
สมควรแก่การเอาหินขวา้ง     

20:7-8        ลูกาบนัทึกการกล่าวยอมรับของพวกผูน้ า “วา่พวกเขาไม่รู้” วา่ยอห์นไดรั้บสิทธิอ านาจของท่าน
จากท่ีไหน  แน่นอนวา่น่ีเป็นการหลีกเล่ียงท่ีจงใจเก่ียวกบัค าถามของพระเยซู  อยา่งไรก็ตาม 
ค าตอบของพวกเขาประณามพวกเขาเพราะว่าในฐานะผูน้ าของอิสราเอลนั้นพวกเขาก็มี
ความรับผิดชอบท่ีจะประเมินการอา้งของพวกผูเ้ผยพระวจนะท่ีกล่าวยอมรับ    พระเยซูใช้
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การปฏิเสธของพวกเขาท่ีจะตอบค าถามของพระเองค์เป็นเหตุผลท่ีจะไม่ตอบค าถามของ
พวกเขา แต่ความหมายโดยนยัก็ชดัเจนต่อทุกเคน  พระองค์อา้งสิทธิอ านาจอย่างเดียวกนั
กบัยอห์นกล่าวคือพระเจา้  มีหลกัฐานท่ีเพียงพอเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเจา้ในพนัธกิจ
ของพระเยซูแมว้า่พวกผูว้จิารณ์ปฏิเสธท่ีจะยอมรับมนั     

2.     ค าอุปมาเร่ืองคนเช่าสวนทีช่ั่วร้าย  20:9-19 (เปรียบเทยีบ มธ. 21:33-46; มก. 12:1-12) 

ค าอุปมาน้ีสอนวา่พวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลผูมี้สิทธิอ านาจก าลงัจดัการสิทธิอ านาจของพวกเขาอยา่ง
ผดิเ  ยิง่กวา่นั้นมนัยนืยนัสิทธิอ านาจของพระเยซูไม่ใช่แค่ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะแต่ในฐานะพระบุตรของ
พระเจา้อีกด้วย  พวกผูน้ าไดแ้สดงออกถึงความกลวัตาย (ขอ้ 6)  ตอนน้ีพระเยซูเปิดเผยว่าพระองค์จะ
ส้ินพระชนม์แต่จะประสบกบัการแกแ้คน้แทนของพระเจา้  ค  าอุปมาน้ีมีค าสอนเพิ่มเติมในหัวหัวเร่ืองการ
อารักขาท่ีเหมาะสมอีกดว้ย  (เปรียบเทียบ 19:11-27) 

20:9-12      พระเยซูมุ่งการสอนของพระองค์ไปยงัผูค้นท่ีตามปกติแล้วได้ตอบสนองต่อค าสั่งสอนของ
พระองคใ์นเชิงบวก  การตอบสนองเชิงบวกต่อการเปิดเผยส่งผลต่อความเขา้ใจถ่องแทม้าก
ข้ึน  บรรดาผูท่ี้อยูใ่นฝงูชนท่ีไม่เช่ือในพระเยซูคงไดพ้บวา่ค าสอนน้ีมีการท าใหก้ระจ่างนอ้ย    

เจา้ของสวนองุ่นในค าอุปมาแสดงถึงพระเจา้ “สวนองุ่น” คืออิสราเอล (เปรียบเทียบ สดด. 
80:8-16; อสย. 5:1-7) และคนเช่าสวน (“ผูป้ลูกองุ่น”) คือพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล  
“การเก็บเก่ียว” แสดงถึงการเร่ิมตน้ของแผ่นดินของพระเจา้ และพวกบ่าว (“พวกทาส”) 
แสดงถึงพวกผู ้เผยพระวจนะ   “ผลผลิตของสวนองุ่น” เป็นสัญลักษณ์ของผลของ
ความชอบธรรมท่ีพระเจา้ไดค้าดหวงัท่ีจะพบในประชากรของพระองค ์ ลูกาท าให้เร่ืองราว
น้ีเรียบง่ายเม่ือเปรียบเทียบกับฉบับของมทัธิวและของมาระโก บางทีก็เพื่อจะเน้นถึง
ประเด็นหลกัต่างเและเพื่อจะหลีกเล่ียงความไขวเ้ขวจากรายละเอียดมากเกินไป   

20:13-14    ลูกาจัดการความคิดของเจ้าของในรูปแบบของการพูดกับตัวเองซ่ึงท่านชอบท่ีจะท า   
(เปรียบเทียบ 16:3-4; 18:4-5)  กลไกทางวรรณกรรมน้ีเพิ่มภาวะเวทนาเขา้กบัเร่ืองราว      
ค  าวา่ลูก “รัก” (ค ากรีก อาเกเพโทน) ระบุลูกของเจา้ของสวนวา่พิเศษจากมุมมองของเขาแต่
มนัระบุเขาในฐานะพระบุตรของพระเจ้าต่อผูฟั้งท่ีรับรู้และต่อผูอ่้านของลูกาอีกด้วย   
(เปรียบเทียบ 3:22)  เป็นท่ีชดัเจนว่าผูเ้ช่าเช่ือว่าพวกเขาสามารถปกปิดการฆาตกรรมได ้
และท่ีวา่เจา้ของจะมอบสวนองุ่นแก่พวกเขาซ่ึงเขาเองไม่มีทายาทคนอ่ืน   น่ีคงไดเ้ป็นการ
อารักขาท่ีแยม่ากเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นของเจา้ของ       



“คนเช่าเป็นท่ีรู้จกักนัวา่จะอา้งเอาการครอบครองท่ีดินท่ีพวกเขาไดท้  าการส าหรับ
เจา้ของท่ีดินท่ีไม่อยู ่(ทลัมุด, Baba Bathra 35b, 40b)  ในสมยัท่ีกรรมสิทธ์ิบางคร้ัง
ไม่แน่นอนนั้นใครก็ตามท่ีมีใช้การใช้ท่ีดินนั้นเป็นเวลาสามปีก็ถูกทึกทกัเอาท่ีจะ
เป็นเจ้าของมนัในการขาดหายไปของการเรียกร้องทางเลือก (มิชนาห์, Baba 
Bathra 3:1)”[1040] 

20:15         มทัธิวและลูกามีคนเช่าท่ีขบัไล่บุตรนั้นออกไปจากสวนองุ่น และจากนั้นก็ฆ่าเขา ส่วนมาระโกมี
พวกเขาท่ีท าส่ิงเหล่าน้ีในล าดบัท่ีกลบักนั  บางทีพวกเขาน าเขาออกไปจากสวนองุ่น ฆ่าเขา
และจากนั้นเหวี่ยงศพของเขาไปไกลจากสวนองุ่นนั้น  ล าดบัของมทัธิวและลูกาท าให้การ
ฆ่าเป็นจุดสูงสุด และประเด็นของมาระโกดูเหมือนจะเป็นวา่บุตรนั้นไดท้นทุกข ์      

20:16         ลูกาเท่านั้นบนัทึกการตอบสนองทางค าพดูของผูค้นต่อการกระท าของเจา้ของสวนองุ่น: “อยา่ให้
เป็นอยา่งนั้นเลย” (ค ากรีก เม เกโนยโท เปรียบเทียบ รม. 3:4, 6, 31, และขอ้อ่ืนเ)  น่ีเป็น
ขอ้ความท่ีหนกัแน่นท่ีแสดงออกถึงการปฏิเสธท่ีหนกัแน่น  พวกเขาเขา้ใจวา่พระเยซูก าลงั
ท านายวา่พระเจา้จะประณามพวกผูน้ าของอิสราเอลและมอบประเทศแก่คนอ่ืนเบางทีเป็น
พวกต่างชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโรมนั  พวกเขาเห็นล่วงหน้าถึงการส้ินสุดของ
ลทัธิยวิอยา่งท่ีพวกเขารู้มนั และการคาดการณ์น้ีท าใหพ้วกเขาวา้วุน่   

20:17         โดยการมองไปท่ีผูฟั้งของพระองค ์พระเยซูก็จบักุมความสนใจของพวกเขาเน่ืองดว้ยถอ้ยแถลงท่ี
ส าคญัมาก  การตอบสนองของพระเยซูแกไ้ขการต่อตา้นของฝงูชนต่อแนวคิดท่ีวา่พระเจา้
จะพิพากษาพวกผูน้ าในปัจจุบนัของอิสราเอลและจะอนุญาตให้อิสราเอลท่ีจะลม้ลงภายใต้
การเป็นผูน้ าของคนต่างชาติอย่างน่าเป็นไปได ้ ตอนน้ีพระองค์เปล่ียนภาพจากสวนองุ่น
ไปสู่อาคาร  ลูกาบนัทึกพระองคท่ี์อา้งแค่สดุดี 118:22 ไม่ใช่ขอ้ 23 ซ่ึงผูเ้ขียนพระกิตติคุณ
คนอ่ืนเรวมไว ้(เปรียบเทียบ 19:38; กจ. 4:11; 1 ปต. 2:7)  ส่ิงน้ีมีผลกระทบของการเนน้ถึง
ศิลา กล่าวคือ พระเยซูโดยปราศจากการอา้งอิงถึงพระเจา้ 

ศิลาท่ีไม่ส าคญัอย่างชัดเจนท่ีช่างก่อทิ้งเสียว่าไม่เหมาะสมก็จะกลายมาเป็นศิลาท่ีส าคญั
ท่ีสุดของศิลาทั้งหมด  พระเยซูจะกลายมาเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัท่ีสุดในส่ิงท่ีพระเจา้
ก าลงัสร้าง  ผูอ่้านดั้งเดิมของลูกาคงไดเ้ขา้ใจส่ิงน้ีว่าเป็นการอา้งอิงถึงพระเยซูท่ีเป็นศรีษะ
ของคริสตจกัร  ถอ้ยแถลงเป็นขอ้กล่าวหาเพิ่มเติมต่อช่างก่อในปัจจุบนัคือ พวกผูน้ าของ
อิสราเอล       

20:18         ถดัไปพระเยซูอา้งอิงถึงพระคมัภีร์ตอนอ่ืนเของพนัธสัญญาเดิมท่ีอา้งอิงถึงศิลาอีกดว้ย   (ดนล. 
2:34, 44-45; เปรียบเทียบ อสย. 8:14-15)  ตอนเหล่านั้นสอนวา่ศิลามุมเอกจะเป็นตวัแทน
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แห่งการพิพากษาของพระเจา้  บรรดาผูท่ี้ต่อตา้นศิลามุมเอกจะท าลายพวกเขาเองเท่านั้น 
และมนัจะบดขยี้บรรดาผูท่ี้มนัลม้ทบั  ศิลาในดาเนียล  2 แสดงถึงแผน่ดินของพระเจา้   ใน
แนวทางอย่างเดียวกนัทีเดียว พระเยซูในฐานะ กษัตริย์ ของแผ่นดินของพระเจา้จะรับท า
หน้าท่ีเป็นตวัแทนแห่งการพิพากษาของพระเจา้ในอนาคต  อย่างไรก็ตาม แมก้ระทัง่ ณ 
เวลานั้น พระเยซูเป็นศิลาท่ีจะน าการพิพากษามาเหนือพวกศตัรูของพระเจา้   

20:19         พวกผูน้ าทางศาสนา “เขา้ใจ” ความหมายของพระเยซูและตอ้งการท่ีจะท าให้พระองคห์ยุดน่ิง แต่
ไดต้ดัสินใจท่ีจะไม่ท าส่ิงใดต่อสาธารณะในตอนนั้น เน่ืองจาก “ประชาชน” (“ผูซ่ึ้งพวกเขา
กลวั”) จ านวนมากสนบัสนุนพระเยซู (เปรียบเทียบ 19:47-48; 22:2) 

“ท่าทีของพวกผูน้ าต่อพระเยซูถูกเปิดโปงในฐานะความไม่เต็มใจท่ีจะเสนอ
รายงานต่อพระเจา้”[1041] 

3.     ค าถามเกีย่วกบัการส่งส่วยให้กบัซีซาร์ 20:20-26 (เปรียบเทยีบ22:15-22;มก.12:13-17) 

ลูกาแสดงให้เห็นว่าความเป็นปรปักษข์องพวกผูน้ าทางศาสนานั้นเขม้ขน้ต่อพระเยซูอยา่งไร    น่ีเป็นความ
พยายามอีกคร้ังหน่ึงท่ีจะท าให้พระองคเ์สียช่ือเสียง  (เปรียบเทียบ ขอ้ 1-8)  ลูกาอาจไดร้วมมนัไวอี้กดว้ย
เพราะว่ามนัแสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่ได้สอนความเป็นปรปักษ์ต่อรัฐ  คริสเตียนเร่ิมแรกเช่นพระเยซูได ้ 
ทนทุกขเ์น่ืองจากการกล่าวหาเทจ็ท่ีวา่พวกเขาต่อตา้นรัฐบาลของพวกเขา แต่โดยทัว่แลว้น่ีไม่เป็นจริง  

20:20         ลูกาเปิดเผยแรงจูงใจของพวกผูน้ าของอิสราเอลในโอกาสน้ีอยา่งชดัเจนมากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติ
คุณคนอ่ืนเ  พวกเขาเฝ้าดูและสร้างโอกาสท่ีจะท าให้พระเยซูติดกบัดกั  ค  ากรีก เอคกาเธ
ทอส ท่ีแปลวา่ “ผูส้อดแนม” หมายถึงบุคคลหน่ึงท่ีถูกจา้งเพื่อจะซุ่มรอ  นกัสืบเอกชนหรือ
ตวัแทนลบัอาจจะใกลเ้คียงกบัความเท่าเทียมสมยัโบราณมากกวา่สายลบัทางทหาร  “ผูส้อด
แนม” เหล่าน้ีแสร้งท าอุปนิสัยท่ี “ชอบธรรม” แมว้า่จุดประสงคแ์ทข้องพวกเขาคือท่ีจะท า
ใหพ้ระเยซูท่ีจะกล่าวบางส่ิงท่ีซ่ึงพวกเขาอาจกล่าวหาพระองคต่์อหนา้ปีลาตซ่ึงเป็นเจา้เมือง
คนโรมนั  ภายหลงัพวกเขาใชม้าตรการการบอกปีลาตวา่พระเยซูไดส้อนให้ประชาชนท่ีจะ
ไม่จ่ายภาษีของพวกเขา (23:2) แต่นัน่เป็นการโกหก  

20:21-22    อารัมภบทของพวกสอดแนมนั้นทั้งประจบสอพลอและหลอกลวง (เปรียบเทียบ  กจ. 24:2-3)  
พวกเขาอา้งท่ีจะยอมรับค าสอนของพระเยซูและท่ีจะปรารถนาการท าให้ชดัเจนเก่ียวกบั
ประเด็นของธรรมบญัญติั   บางทีพวกเขาหวงัว่าอารัมภบทของพวกเขาจะให้ความรู้สึก
แห่งความมัน่ใจในตนเองแก่พระเยซูท่ีจะน าไปสู่ค าตอบท่ีโง่เขลา  พวกเขาตอ้งการท่ีจะรู้วา่ 
พระเยซูเช่ือวา่ธรรมบญัญติัของโมเสสเรียกร้องให้พวกยิวท่ีจะ “จ่ายภาษี” (ค ากรีก โฟรอส 
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เป็นค าโดยทัว่ไปส าหรับส่วย) ต่อพวกโรมนัท่ีครอบครองหรือไม่  พวกเขาคิดวา่ถา้พระเยซู
จะกล่าวว่า “ใช่” พระองค์จะท าให้ผูค้นธรรมดาบาดหมางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพรรค
ชาตินิยมผูต่้อตา้นอยา่งหนกัแน่นต่อการจ่าย  ถา้พระเยซูกล่าววา่ “ไม่” พระองคจ์ะกระตุน้
ความโกรธของโรมและสภาแซนเฮดรินจะบอกปีลาตวา่พระองคส์อนให้ประชาชนท่ีจะไม่
จ่ายภาษีของพวกเขา       

20:23-25    พระเยซูรับรู้ถึงความตั้งใจท่ีมุ่งร้ายของพวกผูส้อบถามของพระองคแ์ทนท่ีจะตกไปสู่การประจบ
สอพลอของพวกเขา  พระองค์ด าเนินการท่ีจะน าพวกเขาไปสู่กับดักของพระองค์เอง  
พระองค์ใช้บทเรียนอนัมีตวัอย่างประจกัษ์แก่ตาท่ีจะสนับสนุนและอธิบายค าตอบของ
พระองค ์แทนท่ีจะหลีกเล่ียงค าถามเชิงโตแ้ยง้  พระองคต์อบโดยการวงิวอนต่อหลกัการ         

“เดนาริอนั” ของโรมนัมีภาพของ “ซีซาร์” บางทีภาพของทิเบเรียส (ค.ศ. 14-37) ณ เวลาน้ี
[1042] ภาพบ่งบอกวา่เงินนั้นสุดทา้ยแลว้ก็เป็นของเขาและรัฐบาลท่ีเขาน าและเป็นตวัแทน  
แน่นอนเขาได้ออกมนัแมว้่าในอีกแง่หน่ึงมนัเป็นของคนท่ีครอบครองมนัอยู่ในปัจจุบนั  
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พวกยวิใชเ้งินของโรมนับรรยายวา่โรมปกครองเหนือพวกเขา  การปกครอง
น้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมการบริการต่างเไว ้เพ่ือ พวกเขา เช่นเดียวกบัการดึงการจ่าย
ส าหรับการบริการเหล่านั้น จาก พวกเขา  ดังนั้นข้อเรียกร้องส าหรับภาษีก็ถูกต้องตาม
กฎหมาย   

พระเยซูเพิ่มเติมว่าพวกผูส้อบถามพระองค์และทุกคนท่ีมีภาพของ “พระเจา้” ในท านอง
เดียวกนัควรให้ส่ิงท่ีเหมาะสมต่อพระองค์กล่าวคือ การนมสัการและการบริการของพวก
เขา (เปรียบเทียบ รม. 13:1-7; 1 ปต. 2:13-17)  ยิ่งกวา่นั้นเหรียญของโรมนัมีการจารึกท่ีอา้ง
วา่จกัรพรรด์ิเป็นพระเจา้[1043] พระเยซูปฏิเสธแนวคิดนั้นโดยการอา้งอิงถึง “พระเจา้” ใน
ฐานะบุคคลผูซ่ึ้งประชาชนเป็นหน้ีความจงรักภกัดีหลกัของพวกเขาต่อ   

พระเยซูไม่ไดจ้ดัตั้งอาณาจกัรท่ีขนานกนัและแยกกนัสองอาณาจกัรท่ีซ่ึงพระองค์ตอ้งการ
ให้ผูค้นท่ีจะอาศยัอยู่กล่าวคืออาณาจกัรทางการเมืองและอาณาจกัรฝ่ายวิญญาณ  ตรงกนั
ขา้ม พระองคก์ าลงัแสดงให้เห็นวา่การจ่ายส่ิงท่ีเหมาะสมแก่ผูป้กครองทางโลกเป็นแค่การ
ขยายทางตรรกะของการจ่ายส่ิงท่ีเหมาะสมแก่พระผูป้กครองในสวรรค์  ขอบเขตทาง
การเมืองทางโลกอยูภ่ายในขอบเขตฝ่ายวิญญาณท่ีใหญ่กว่า  เม่ือความรับผิดชอบทางการ
เมืองและฝ่ายวิญญาณขดัแยง้กนั เราตอ้งให้การมีล าดบัเหนือกว่าต่อความรับผิดชอบฝ่าย
วญิญาณท่ีใหญ่กวา่ของเรา (เปรียบเทียบ  กจ. 5:29) 
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“พระเยซูไม่ใช่ผูป้ฏิวติัทางการเมืองผูต่้อว่าโรม หรือพระองค์ไม่ใช่ผูรั้กชาติท่ี
รุนแรง....    

“ตวับทน้ีเป็นตวับทท่ีใกลท่ี้สุดต่อถ้อยแถลงทางการเมืองท่ีพระเยซูสร้าง....  ใน
ความเป็นจริง การรับมือของพระเยซูกบัค าถามน้ีแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้
สนใจในระเบียบวาระทางการเมืองแห่งการเปล่ียนแปลงโรม  พระองคไ์ม่ใช่พรรค
ชาตินิยม  พระองคส์นใจท่ีวา่อิสราเอลเป็นประชากรท่ีให้เกียรติแด่พระเจา้ท่ีพวก
เขาอา้งว่ารู้จกัมากกว่าการเป็นห่วงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัโรม”   
[1044] 

20:26         ค าตอบของพระเยซูในขอ้ 25 กลายเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับเราจนเราล้มเหลวท่ีจะช่ืนชม
ผลกระทบของมนัท่ีตอ้งไดมี้ต่อบรรดาผูท่ี้ไดย้นิมนัเป็นคร้ังแรก  พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซู
ไม่สามารถวิจารณ์ไม่วา่ตรรกะของพระองค์หรือถอ้ยแถลงของพระองคไ์ด ้ พวกเขาเงียบ
อยา่งฉลาด  (เปรียบเทียบ 14:6; 20:40) ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีลูกาเท่านั้นบนัทึก  ยิ่งกวา่นั้น    
ลูกาดึงความสนใจไปยงัความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะ “จบั” (NIV “ท าให้ติดกบั” ค ากรีก 
เอพิแลมบาโนมาย) พระเยซูซ่ึงก่อนหน้านั้นท่านระบุว่าเป็นจุดประสงค์ของพวกเขา (ขอ้  
20) 

ค าสอนน้ีคงได้มีประโยชน์ต่อผูอ่้านดั้งเดิมของลูกาผูเ้หมือนคริสเตียนทั้งหมดนั้นมีความรับผิดชอบต่อ
เจา้หนา้ท่ีทางการเมืองท่ีเป็นคนต่างชาติเช่นเดียวกบัต่อพระเจา้   

4.     ปัญหาเกีย่วกบัการเป็นขึน้จากตาย 20:27-40(เปรียบเทยีบ มธ.22:23-33;มก.12:18-27) 

เหตุการณ์น้ีเขา้ประเด็นกบัผูอ่้านดั้งเดิมชาวกรีกของลูกาอีกด้วย  ค  าถามเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายของ
ร่างกายนั้นส าคญัในปรัชญากรีก  (เปรียบเทียบ 1 คร. 15)  ลูกาใชเ้หตุการณ์น้ีในการบรรยายของท่านเพื่อจะ
น าการเผชิญหนา้ของพระเยซูกบัพวกผูว้จิารณ์ของพระองคใ์นบริเวณพระวหิารไปสู่จุดสูงสุด   

20:27        ลูกาไม่ไดร้ะบุถึงการเขา้ร่วมของพรรคต่างเของพวกผูว้ิจารณ์แต่ก่อนของพระเยซูอยา่งท่ีมทัธิว
และมาระโกระบุ พรรคชาวยิวเหล่าน้ีคงไม่ได้เป็นท่ีสนใจอย่างมากต่อผูอ่้านดั้งเดิมของ
ท่าน อย่างไรก็ตาม ท่ีน่ีท่านระบุ “พวกสะดูสี” โดยช่ือ  ท่านจ าเป็นตอ้งท าส่ิงน้ีเน่ืองจาก 
การปฏิเสธถึง “การเป็นข้ึนจากตาย” ของพวกเขา ปัญหาหลกัท่ีพวกเขาไดน้ ามายงัพระเยซู  
คนกรีกส่วนใหญ่ปฏิเสธการเป็นข้ึนมาจากตายของร่างกายอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 1 คร. 
15:12)  จิตวทิยากรีกส่วนมากถือวา่ร่างกายเป็นคุกชัว่คราวของวญิญาณท่ีเป็นอมตะ   
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พระเยซูไดส้อนอยา่งมากเก่ียวกบัอนาคต และไดบ้่งช้ีวา่พระองคเ์ช่ือในการเป็นข้ึนมาจาก
ตายของร่างกาย  (เช่น 19:11-28)  พวกสะดูสีต่อตา้นพวกฟาริสีในหลายประเด็น เพราะ
พวกเขาเช่ือวา่พวกฟาริสีไดไ้ปไกลจากค าสอนของพนัธสัญญาเดิมมากเกินไป  ในแง่หน่ึง 
พวกสะดูสีนั้นเสรีนิยมในศาสนศาสตร์ของพวกเขา เน่ืองจากว่าพวกเขาปฏิเสธหลายส่ิงท่ี
เหนือธรรมชาติ (เช่น การเป็นข้ึนจากตาย พวกทูตสวรรค์และวิญญาณทั้งหลาย กจ. 23:8)  
ในอีกดา้นหน่ึง พวกเขาค่อนขา้งอนุรักษนิ์ยมในแง่ท่ีวา่พวกเขาตั้งมุมมองของพวกเขาไวท่ี้
การตีความท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัค าสอนของพนัธสัญญาเดิม และปฏิเสธธรรมเนียมทางค าบอก
เล่า  หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู พวกสะดูสีต่อตา้นพวกอคัรทูต เพราะวา่พวก
อคัรทูตเทศนาว่าพระเยซูไดเ้ป็นข้ึนจากตาย (เปรียบเทียบ กจ. 4:1-2)  ไม่มีการบนัทึกใน
พระคมัภีร์ท่ีวา่สะดูสีคนหน่ึงกลายมาเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซูแมว้า่บางคนอาจไดก้ลายมาเป็น   

20:28         การอุทิศตนของพวกสะดูสีต่อพนัธสัญญาเดิมก็ชดัเจนในการเขา้หาพระเยซูของพวกเขา  พวกเขา
เร่ิมตน้โดยการอา้งเฉลยธรรมบญัญติั   25:5 (เปรียบเทียบ ปฐก. 38:8)  การปฏิบติัในค าถาม
คือการแต่งงานกบัหญิงม่ายของผูต้ายท่ีเป็นพี่นอ้ง[1045] 

20:29-33    พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูตั้งกรณีท่ีเป็นไปไดแ้ต่ไม่น่าเป็นไปไดข้องการแต่งงานกบัหญิงม่าย
ของผูต้ายท่ีเป็นพี่น้อง  จุดประสงค์ท่ีชัดเจนของพวกเขาคือท่ีจะแสดงให้เห็นว่าความ
เช่ือถือในการเป็นข้ึนจากตายของร่างกายนั้นน่าหัวเราะและท่ีว่าพระเยซูผิดพลาดท่ีจะ
สนบัสนุนมนั  อย่างไรก็ตาม พวกเขาไดท้  าการทึกทกัเอาท่ีไม่ไดรั้บการรับรองวา่ชีวิตใน
ร่างกายท่ีเป็นข้ึนจากตายจะเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางเพศอยา่งท่ีเรารู้ในตอนน้ี   ปัญหา
ท่ีมีกบัค าถามท่ีเป็นสมมุติฐานก็คือวา่ไม่มีใครจากสามีทั้ง “เจ็ด” ของผูห้ญิงนั้นไดเ้ล้ียงดูลูก
โดยเธอ  ดงันั้นไม่มีใครจากพวกเขาไดมี้การอา้งพิเศษใดเเก่ียวกบัเธอในฐานะภรรยาของ
เขา          

20:34-36    พระเยซูเปรียบเทียบยคุปัจจุบนักบัยคุแผน่ดินของพระเจา้  ผูค้นท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตายเพื่อจะมีชีวิต
อยูใ่นแผน่ดินของพระเจา้ซ่ึงก็คือ “พวกบุตร” (หรือผลผลิต) “ของการเป็นข้ึนจากตาย” (ขอ้ 
36) จะไม่ “แต่งงาน” (อยา่งท่ีผูช้ายแต่ง) หรือ “ยกให้แต่งงาน” (อยา่งท่ีผูห้ญิงถูกยก)  พวก
เขาจะเป็นอมตะอยา่งเช่น “พวกทูตสวรรค”์     

เหมือนกบัพวกทูตสวรรค์ พวกเขาจะเป็น “บุตรของพระเจา้” อีกดว้ยซ่ึงเป็นการระบุปกติ
ส าหรับพวกทูตสวรรคใ์นพนัธสัญญาเดิม  (เปรียบเทียบ โยบ 1:6; 2:1; และขอ้อ่ืนเ)  ช่ือ
เรียกน้ีเนน้ถึงลกัษณะท่ีเป็นเหมือนพระเจา้ของพวกทูตสวรรคแ์ละธรรมิกชนท่ีเป็นข้ึนจาก
ตายท่ีถูกกล่าวถึงนัน่คือ ความเป็นอมตะของพวกเขา  แมว้่าผูเ้ช่ือเป็น “บุตรของพระเจา้” 
แลว้ พวกเขาจะกลายมาเป็น บุตรของพระเจา้ ในแง่เต็มท่ีมากข้ึนผ่านทางการเป็นข้ึนจาก
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ตาย  อยา่งคลา้ยกนั พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้อยูเ่สมอในโครงสร้างการบริหารของ
ตรีเอกภาพ  แต่พระองคไ์ดก้ลายมาเป็นพระบุตรของพระเจา้ในแง่เตม็ท่ีมากข้ึนโดยการเป็น
ข้ึนจากตาย  (สดด. 2:7; กจ. 13:33). 

พระเจา้ทรงถือว่าคนเหล่าน้ี “สมควรท่ีจะได้รับ” การเป็นข้ึนจากตายของผูเ้ช่ือเน่ืองจาก
ความเช่ือของพวกเขาไม่ใช่เน่ืองจากคุณความดีส่วนตวัใดเของพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ 
กจ. 5:41) 

จะมีผูค้นท่ีมีชีวติอยูใ่นแผน่ดินของพระเจา้ผูย้งัไม่ไดต้ายไปและประสบกบัการเป็นข้ึนจาก
ตาย  พระเยซูไม่ไดก้ล่าวถึงพวกเขา แค่เก่ียวกบั “บุตรของการเป็นข้ึนจากตาย” กล่าวคือ 
บรรดาผูท่ี้ไดต้ายไปและประสบกบัการเป็นข้ึนจากตาย   (เปรียบเทียบ อสย. 26:19; ดนล. 
12:2; 1 คร. 15:50-57; 1 ธส. 4:13-17) 

การอธิบายน้ีส าคญัส าหรับผูอ่้านชาวกรีก  พวกกรีกเช่ือโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามนุษย์ท่ี
สมควรนั้นกลายมาเป็นพระได ้แต่น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเยซูสอน  ตรงกนัขา้ม พระองค์ก าลงั
กล่าวว่า  มนุษย์  ท่ีสมควรนั้ นผู ้เ ป็นบุตรของพระเจ้า  แล้ว จะ เป็นอมตะ  และไร้
ความสามารถท่ีจะใหก้ าเนิดลูกหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพวกเขา   

20:37-38    ยิง่กวา่นั้นพระเยซูแกไ้ขพวกสะดูสีโดยการยนืยนัวา่ “คนตายถูกท าให้เป็นข้ึน” (เป็นข้ึนจากตาย)  
มนัไม่ใช่มีแค่การมีอยูท่ี่มีสติท่ีต่อเน่ืองหลงัจากความตายอยา่งท่ีคนกรีกหลายคนเช่ือ  ท่ีจะ
พิสูจน์ประเด็นของพระองค ์พระเยซูก็อา้งขอ้หน่ึงจากหมวดเบญจบรรณซ่ึงพวกผูว้ิจารณ์
ของพระองคน์บัถืออยา่งยิ่ง  (อพย. 3:6; เปรียบเทียบ กจ. 7:32)  อยา่งไรก็ตาม พวกสะดูสี
ไดตี้ความส่ิงท่ีโมเสสเขียนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของพระเจา้กบัพวกบรรพบุรุษผดิไป   

ประเด็นของพระองคก์็คือวา่ “โมเสส” กล่าวถึงพระเจา้ในฐานะเป็น “พระเจา้ของอบัราฮมั 
… อิสอคั … และยาโคบ” ในปัจจุบัน ซ่ึงทุกคนไดต้ายไป  พระองค์อนุมานจากส่ิงน้ีว่า 
พระเจา้สามารถเป็นพระเจา้ของพวกเขาไดเ้ท่านั้น ในตอนนั้น ถา้พวกเขาจะเป็นข้ึนจากตาย
ในท่ีสุด พระเจา้จะท าให้ทุกคนเป็นข้ึนจากตายในท่ีสุด  “ทุกคนมีชีวิตต่อพระองค”์ ในแง่
นั้น  ดงันั้น “ส าหรับพระองค์ทุกคนยงัเป็นอยู่”   (NIV)  อบัราฮมั อิสอคัและยาโคบผูซ่ึ้ง
วิญญาณของพวกเขานั้นมีชีวิตอยูใ่นปัจจุบนัจะประสบกบัการเป็นข้ึนจากตายของร่างกาย 
ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง และจะมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินของพระเจา้ในฐานะ “บุตรของการ
เป็นข้ึนจากตาย” (ขอ้ 36) 



20:39         ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีบนัทึกการตอบสนองทางถอ้ยค าของ “พวกธรรมาจารย”์ 
บางคนบางทีเป็นพวกฟาริสี  พวกเขาเห็นดว้ยกบัพระเยซูเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายและ
ไม่เห็นด้วยกบัพวกสะดูสี  ข้อคิดเห็นของพวกเขายืนยนัความสัตยจ์ริงของค าสอนของ  
พระเยซูเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายและยนืยนัพระองคว์า่เป็นท่ีเช่ือถือได ้    

20:40         ลูกาละเวน้การอภิปรายเก่ียวกบัพระบญัญติัท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงตามมา (มธ. 22:34-40; มก. 12:28-34)  
ท่านบนัทึกการสนทนาท่ีคลา้ยกนัก่อนหนา้น้ีในพระกิตติคุณของท่าน (10:25-28) และอาจ
ไดต้อ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงการกล่าวซ ้ า  ท่านขา้มไปขา้งหนา้ยงัตอนปลายของการสอนของ
พระเยซูในพระวหิารในวนันั้น และเขียนวา่ค าตอบของพระเยซูท าให้ความพยายามท่ีจะท า
ให้พระองค์ติดกบัดว้ยถอ้ยค าของพระองคน์ั้นส้ินสุดลง (“พวกเขาไม่กลา้ทูลถามพระองค์
ต่อไปอีก”)  

5.  ค าถามของพระเยซูเกี่ยวกับบุตรของดาวดิ  20:41-44  (เปรียบเทยีบ มธ. 22:41-46; มก. 
12:35-37) 

จากการท่ีบรรดาผูส้อบถามของพระเยซูไดเ้งียบไป ตอนน้ีพระองคท์  าการเชิงรุกและถามพวกเขาดว้ยค าถาม
หน่ึง   จุดประสงคข์องมนัคือท่ีจะอธิบายอตัลกัษณ์ของพระเมสสิยาห์      

20:41         พระเยซูกล่าวต่อพวกผูน้ าทางศาสนาผูไ้ด้สอบถามพระองค์มาตลอด  มทัธิวมีพระเยซูท่ีมุ่ง 
ค  าถามไปยงัพวกฟาริสี   (มธ. 22:41)  มาระโกมีพระองค์ท่ีถามพวกผูน้ าโดยทัว่ไปว่า    
พวกธรรมาจารยส์ามารถกล่าวว่าพระเมสสิยาห์ทรงเป็นบุตรของดาวิดได้อย่างไร (มก. 
12:35)  ลูกามีพระเยซู ท่ีพาดพิงแม้กระทั่งโดยทั่วไปมากข้ึนถึงบรรดาผู ้ท่ีสอนว่า            
พระเมสสิยาห์ทรงเป็น “บุตรของดาวิด”  การใช้ถ้อยค าของลูกาจดจ่อท่ีค าถามนั้นอย่าง
โดยตรงมากข้ึนโดยการลดความส าคญัของอตัลกัษณ์ของบรรดาอาจารย ์ “ผูค้น” ท่ีฟังการ
อภิปรายนั้นเป็นฝูงชน (“คนทั้งหมด”) ผูซ่ึ้งพระเยซูกล่าวต่อไม่ใช่แค่พวกผูว้ิจารณ์ของ
พระองค ์ (ขอ้ 45)  ค  าถามเองคือ “ในแง่ไหนท่ีบรรดาอาจารยข์องอิสราเอลสามารถกล่าววา่
พระเมสสิยาห์จะเป็นบุตรของ ดาวดิ?” 

“ผูค้นท่ีใชช่ื้อเรียก ‘บุตรของดาวดิ’ (18:38, 39; มธ. 21:9) คาดการณ์อยา่งชดัเจนวา่
พระเมสสิยาห์เป็นใครคนหน่ึงผูจ้ะพิชิตศตัรูทั้งหมดของอิสราเอลและน ามาซ่ึง
อาณาจกัรของดาวิด  พวกเขาคิดถึงบุตรของดาวิดอย่างท่ีคล้ายกบัดาวิดในการ
เป็นอยู่ ทศันะคติ และการบรรลุความส าเร็จ  ไม่มีการตอ้งการงานเขียนของยิว
เก่ียวกับระยะเวลาท่ีกล่าวถึงบุตรของดาวิดในแง่ของชาตินิยมแคบท่ีมองหา        
ชยัชนะของอิสราเอลเหนือศตัรูทั้งหมดของพวกเขา   (เช่น  สดุดีของซาโลมอน)   



พระเยซูหมายถึงให้เราท่ีจะเห็นว่าพระเมสสิยาห์ไม่ใช่บุตรของดาวิดในแง่ 
เล็กนอ้ยนั้น  พระองคท์รงเป็น องค์พระผู้ เป็นเจ้า คือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งใจและ
ชีวติของมนุษย ์ อยา่งมีความหมายนั้น ท่ีจะเรียกพระองคว์า่ องค์พระผู้ เป็นเจ้า คือ
ท่ีจะเห็นพระองคว์า่ยิง่ใหญ่กวา่แค่ดาวดิอีกคนหน่ึงอยา่งมาก”[1046] 

20:42-43    ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่พระเมสสิยาห์จ าตอ้งเป็น พระเจ้า เช่นเดียวกบัพงศ์พนัธ์ุของดาวิด   
พระองคอ์า้งสดุดี 110:1 เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่สดุดีเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์น้ีน าเสนอดาวิด
ว่ากล่าวต่อพระเมสสิยาห์ท่ีประทบัท่ี “พระหัตถ์ขวา” ของพระยาเวห์ ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ี
พระเจา้เท่านั้นสามารถครอบครองได ้  

การใช้ของคริสตจกัรเร่ิมแรกเก่ียวกบัสดุดี 110 แสดงให้เห็นวา่พวกยิวถือวา่มนัเก่ียวขอ้ง
กบัพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 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)  มนัเป็นสดุดีท่ีถูกอา้งอิง
มากท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่  ยิ่งกว่านั้น ช่ือเรียก “องค์พระผูเ้ป็นเจา้”  อย่างท่ีดาวิดใชม้นั
ในคร้ังท่ีสอง (ค าฮีบรู อะโดนาย) เป็นช่ือเรียกของพระเจ้าในพนัธสัญญาเดิม  สดุดีน้ี
กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ท่ีมาจากสวรรคเ์พื่อจะปกครองในโลกซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึง
ถึงความเป็นพระเจา้ของพระองคอี์กดว้ย  ในกิจการ 2:34-35 เปโตรอธิบายวา่ขอ้น้ีสอนถึง
การถูกยกยอ่งของพระเยซูหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์  

20:44         พระเยซูช้ีแนะถึงการสรุปท่ีมีเหตุผลโดยการก าหนดมนัในฐานะค าถาม  พระเมสสิยาห์ตอ้งเป็น
ทั้งพระเจา้และพงศ์พนัธ์ุของดาวิด  (เปรียบเทียบ รม. 1:3-4)  ไม่มีผูเ้ขียนพระกิตติคุณ
สัมพนัธ์ท่ีบนัทึกค าตอบ  เป็นท่ีชดัเจนวา่ไม่มีใครท่ีจะเสนอค าตอบ  การสรุปก็ชดัเจนแต่ไม่
เป็นท่ียอมรับต่อพวกผูน้ าทางศาสนา   พวกเขาไม่ตอ้งการท่ีจะยอมรับวา่พระเมสสิยาห์ทรง
เป็นพระเจ้า   ถ้าพวกเขายอมรับส่ิงน้ี พวกเขา (การเป็นผูน้ าท่ีควบคุม) จะถูกบงัคบัให้
พิสูจน์ว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจา้เน่ืองจากวา่พระองคอ์า้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์  พวกเขา
ไม่ต้องการท่ีจะท าอย่างนั้ น เน่ืองจากการสนับสนุนอันเป็นท่ีนิยมส าหรับความเป็น          
พระเมสสิยาห์ของพระเยซูและเพราะวา่พวกเขาคงไดจ้  านนต่อพระองค ์      

“ช่ือเรียกน้ี ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ เป็นช่ือเรียกท่ีส าคญักวา่พระเมสสิยาห์ เพราะวา่มนั
พรรณนาถึงสิทธิอ านาจทั้ งส้ินของพระเยซูและความสามารถและสิทธ์ิของ
พระองคท่ี์จะท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ท่าเทียมกบัพระเจา้พระบิดา”[1047] 

 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1046
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1047


6.     การประณามพวกธรรมาจารย์ของพระเยซู  20:45-47 (เปรียบเทยีบ มธ. 23:1-39; มก. 
12:38-40) 

ลูกาและมาระโกทั้งคู่บนัทึกแค่สาระส าคญัของค าเตือนของพระเยซูท่ีมีต่อฝงูชนและพวกสาวกของพระองค ์
ท่ีมทัธิวบรรยายไวใ้นรายละเอียด   บางทีลูกาท าอยา่งนั้นเพราะวา่ท่านไดร้วมการวิจารณ์อนัยาวของพระเยซู
เก่ียวกบัพวกธรรมาจารยไ์วใ้น 11:37-54 แล้ว  ส่วนขอ้ท่ีมาก่อนทั้งหลายวิจารณ์หลกัค าสอนของบรรดา
อาจารย ์(ขอ้ 41-44) ขอ้เหล่าน้ีประณามการปฏิบติัของพวกเขา   การผิดศีลธรรมมกัมากบัความนอกรีต   
พระเยซูโจมตีท่าทีของพวกเขาโดยเฉพาะ  ถอ้ยค าเหล่าน้ีจดัตั้งการแตกหกัสุดทา้ยของพระเยซูกบัพวกผูน้ า
ทางของอิสราเอล 

พระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองคเ์ป็นหลกัและฝูงชน (ค ากรีก ลาออส) ท่ีฟังนั้นเป็นรอง ซ่ึงตรงขา้มกบั
พวกผูน้ าทางศาสนา ท่ีจะหลีกเล่ียงลกัษณะทั้งสามของผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัคือ ความหยิ่ง ความโลภและความ
น่าซ่ือใจคดของพวกเขา  การกระท าโดยทัว่ไปส่ีอย่างของพวกเขาบ่งช้ีถึงความหยิ่งของพวกเขา (ขอ้ 46)  
พวกเขาปรารถนาการยกย่อง การนับถือ ความโดดเด่นและเกียรติส่วนตวั  บรรดาอาจารยท่ี์คงแก่เรียน
ทั้งหลายสวม “เส้ือคลุมยาว” (ค ากรีก สโทเล) ในอิสราเอล[1048] 

“วลีทั้งส่ีท่ีถูกใชใ้น 20:46 เพื่อจะแสดงคุณลกัษณะอาจารยส์อนธรรมบญัญติัทั้งหมดก็เป็นวิธีต่างเ
ของการบ่งช้ีถึงการอา้งต่างเสู่ต าแหน่งท่ีกา้วหนา้ทางสังคมผา่นทางอุปนิสัยท่ีไม่ใช่ค าพูด  แต่ละ
อย่างก็ช้ีแจงถึงความพยายามของอาจารยส์อนธรรมบญัญติัท่ีจะอา้งเอาสถานะท่ีไดรั้บการยกย่อง
ทางสังคม”[1049] 

พวกเขาเอาเงินจากพวกหญิงม่ายอยา่งโลภ (“ยดึบา้นของหญิงม่าย”) ผูซ่ึ้งตอ้งการมนัมากกวา่พวกเขา ซ่ึงเป็น
ท่ีชัดเจนว่าได้ละเมิดความวางใจของผูห้ญิงท่ีต้องพึ่ งพาเหล่าน้ี [1050] น่ีคงได้รวมถึงการละเมิดความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของพวกหญิงม่ายผูมี้เงินน้อย[1051] “การอธิษฐานท่ียาว” ของพวกเขาน าเสนอภาพลกัษณ์
ของการเคร่งศาสนาท่ียิ่งใหญ่ แต่พวกเขาก าลงัน าเสนอการอธิษฐานเหล่านั้นเพื่อจะให้ความประทบัใจนั้น
แก่ผูค้นเท่านั้น     

“การประณาม” ท่ีพวกเขาจะไดรั้บ ณ พระท่ีนัง่ใหญ่สีขาวจะ “ใหญ่กวา่” ส่ิงท่ีผูไ้ม่เช่ือคนอ่ืนเจะไดรั้บ คือผู ้
ท่ียงัไม่ผิดเก่ียวกบับาปเหล่านั้น  สิทธิพิเศษท่ีใหญ่ข้ึนหมายถึงความรับผิดชอบท่ีใหญ่ข้ึน (เปรียบเทียบ ยก. 
3:1) 

วนัน้ีของการสอนในพระวิหารไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยพวกผูน้ าทางศาสนาท่ีสงสัยสิทธิอ านาจของพระเยซู (ขอ้ 1-2)  
ตอนน้ีพระเยซูสรุปการสอนต่อสาธารณะในบริเวณพระวหิารดว้ยการประเมินท่ีมีสิทธิอ านาจเก่ียวกบับรรดา
ผูแ้สวงหาท่ีจะประเมินพระองค ์ พระองคท์รงเป็นพระผูพ้ิพากษาของพวกเขาไม่ใช่ทางกลบักนั    
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7.     การชมเชยหญงิม่ายของพระเยซู  21:1-4  (เปรียบเทียบ มก. 12:41-44) 

การเช่ือมต่อในการบรรยายของลูกาคือการกล่าวถึงหญิงม่าย (เปรียบเทียบ 20:47)  ความตรงขา้มระหว่าง
ความเคร่งศาสนาเทียมเท็จของผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัท่ีร ่ ารวยและความเคร่งศาสนาแทจ้ริงของผูห้ญิงยากจน  
คนหน่ึง  น่ีเป็นอีกบทเรียนหน่ึงส าหรับผูอ่้านของลูกาในเร่ืองการท่ีความเช่ือของบุคคลหน่ึงควรมีอิทธิพล 
ต่อท่าทีของเขาหรือของเธอท่ีมีต่อเงินอย่างไร  พระเยซูน าเสนอประเด็นแทจ้ริงอย่างท่ีเป็นว่าบุคคลหน่ึง  
เก็บไวเ้พื่อเขาเองหรือเธอเองมากแค่ไหนแทนท่ีจะเป็นบุคคลหน่ึงควรใหอ้อกไปมากแค่ไหน         

“เรามีแนวโน้มท่ีจะช่ืนชมจ านวนของของขวญัไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการเสียสละท่ีไปสู่การให้นั้น”  
[1052] 

พระเยซูสังเกตคน “มัง่มี” ท่ีใส่ “เงินของพวกเขา” ในตูเ้ก็บเงินถวายของพระวหิาร   

“ท่ีจะร ่ ารวยในสังคมสมยัโบราณได้ท าให้บุคคลหน่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชนชั้นผูน้ าโดยอตัโนมติั 
และดงันั้นในส่วนสุดทา้ยของชุดปัจจุบนัของการพวัพนัเชิงวิจารณ์กบัส่วนต่างเของชนชั้นผูน้ า
ทั้งหลาย (ตั้งแต่ 19:47) ตอนน้ีพระเยซูก็หนัการจอ้งของพระองคไ์ปยงัคนมัง่มี”[1053] 

“ตูเ้ก็บเงิน” เป็นส่วนหน่ึงของลานของผูห้ญิงในบริเวณพระวิหาร  ลานของผูห้ญิงได้ช่ือของมนัเพราะว่า
ผูห้ญิงไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีจะไปไกลกวา่นั้น ไม่ใช่เพราะวา่ผูห้ญิงเท่านั้นใชม้นั ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงใชม้นั   

“ลานน้ีครอบคลุมพื้นท่ีส่วนบน 200 ตารางฟุต  รอบ เ มีเสาระเบียงใหญ่ท่ีเรียบง่ายและภายในนั้น 
หีบหรือ ‘ทรัมเป็ต’ สิบสามอนัส าหรับการบริจาคเพื่อการกุศลถูกตั้งไวติ้ดกบัก าแพง  หีบสิบสามอนั
น้ีแคบท่ีปากและกวา้งท่ีส่วนทา้ยรูปร่างเหมือนทรัมเป็ตดงันั้นก็เป็นช่ือของพวกมนั  วตัถุประสงคท่ี์
เจาะจงของพวกมนัก็ถูกท าเคร่ืองหมายไวอ้ยา่งระมดัระวงั  เกา้อนัก็มีเพื่อการรับส่ิงท่ีเหมาะสมทาง
กฎหมายโดยพวกผูน้ านมสัการ อีกส่ีอนัก็เพื่อของขวญัท่ีสมคัรใจอยา่งเคร่งครัด . … ยิ่งกวา่นั้นเรา
สามารถเขา้ใจจากจุดหมายปลายทางท่ีแปลกและเป็นท่ีรู้จกัของ ‘ทรัมเป็ต’ สิบสามอนัเหล่าน้ีนั้น วา่
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สามารถแยกแยะการบริจาคของคนมัง่มีผูใ้ส่ไป ‘จากเงินเหลือของพวกเขา’ จาก
การบริจาคของหญิงม่ายยากจนผูไ้ดใ้ห ้‘เงินท่ีมีอยูส่ าหรับเล้ียงชีวิต’ ท่ีเธอมีจาก ‘ความยากจน’ ของ
เธออยา่งไร”[1054] 

“ทรัมเป็ต” แต่ละอนัมีเคร่ืองหมายท่ีระบุการถวายเงินท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงคนอิสราเอลควรใส่ไวใ้นมนั เม่ือ
พระเยซูเล็งเป้าท่ี “หญิงม่ายท่ียากจน” ท่ีท าการบริจาค พระองคก์็ดึงความสนใจของพวกสาวกของพระองค์
ไปยงัเธอ  (เปรียบเทียบ 20:45; มก. 12:43)  พระเยซูเร่ิมขอ้คิดเห็นของพระองคด์ว้ยส่ิงท่ีดึงดูดการสังเกตอนั
เป็นมาตรฐานของพระองค ์ อยา่งชดัเจนแลว้มนัก็ชดัเจนต่อทุกเคนวา่ผูห้ญิงนั้นขดัสน  ของขวญัท่ีเสียสละ
ของเธอแสดงถึงความลึกซ้ึงแห่งความรักของเธอท่ีมีส าหรับพระเจา้และการวางใจของเธอท่ีว่าพระเจา้จะ
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จดัเตรียมเพื่อเธอ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 17:8-16)  “เหรียญทองแดงขนาดเล็กสองอนั” (ค ากรีก เลบทา ตาม
ตวัอกัษรคือ “ส่ิงท่ีบาง”)  ท่ีเธอบริจาคนั้นมีค่ารวมกนัก็แค่ประมาณหน่ึงในหกสิบส่ีของเดนาริอนั ซ่ึงเป็น
ค่าจา้งหน่ึงวนัของคนท างานในปาเลสไตน์      

“จ านวนเงินท่ีเธอใหจ้ะไม่ซ้ือหน่ึงส่วนส่ีของชัว่โมงของเวลาของคนท างานในหน่ึงวนั”[1055] 

เลบทา  เป็นแค่เหรียญของยิวท่ีถูกอา้งอิงในพนัธสัญญาใหม่  นกัวิชาการบางคนเช่ือวา่มีหลกัฐานท่ีวา่พวก
ปุโรหิตป่าวประกาศจ านวนเงินของของขวญัของแต่ละบุคคลต่อสาธารณะขณะท่ีเขาหรือเธอให้มนั แต่น้ีก็
เป็นท่ีถกเถียงกนั[1056] 

“ถา้พวกผูน้ าของศาสนายิวปฏิบติัต่อผูค้นท่ีเคร่งศาสนาเช่นนั้นในแนวทางท่ีถูกวิจารณ์โดยพระเยซู
ใน  20:47  มนัก็ติดตามมาว่าระบบนั้นถึงเวลาส าหรับการพิพากษา  มนัไม่บงัเอิญท่ีว่าค าพยากรณ์
เก่ียวกบัการถูกท าลายของพระวหิารก็ตามมา พวกปุโรหิตก็ไม่ดีไปกวา่พวกธรรมาจารยใ์นท่าทีของ
พวกเขาต่อความมัง่คัง่  (20:45-47)”[1057] 

การอธิบายอีกอยา่งหน่ึงของเหตุผลส าหรับการใชข้องลูกาเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีก็เป็นดงัน้ีคือ ประเด็นไม่ใช่ท่ี
จะเปรียบเทียบความมัง่คัง่ของพวกผูน้ าทางศาสนากบัความยากจนของหญิงม่าย และท่าทีของพวกผูน้ ากบั
ท่าทีของหญิงม่าย แต่ท่ีจะคร ่ าครวญถึง “การลอ้เลียนของระบบทางศาสนาท่ีมีการยึดชีวิตความเป็นอยูข่อง
หญิงม่ายน้ีอย่างท่ีเป็นผลกระทบของมัน”[1058] มุมมองน้ีไม่ได้พบการยอมรับอนัเป็นท่ีนิยมเหมือน  
มุมมองท่ีมาก่อน   

ง.     ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัการถูกท าลายของพระวิหาร  21:5-36   

การเน้นในฉบบัของลูกาเก่ียวกบัการอภิปรายท่ีส าคญัน้ีถึงอนาคตซ่ึงก็คือการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ  
เป็นค าเตือนและการหนุนใจท่ีจะ อุตสาหะ  พระเยซูให้ค  าสอนน้ีเพื่อว่าพวกสาวกของพระองค์จะพร้อม
ส าหรับการมาของแผน่ดินของพระเจา้  (เปรียบเทียบ ขอ้ 34-36)  ลูกาไดร้ายงานการสอนอยา่งมากเก่ียวกบั
อนาคตแลว้ (12:35-48; 17:20-37)  อย่างไรก็ตาม บางบทเรียนมีการกล่าวซ ้ า อย่างเช่นสถานท่ีของหมาย
ส าคญัต่างเท่ีส่งสัญญาณถึงการส้ินยุค และความส าคญัของความอุตสาหะท่ีสัตยซ่ื์อ  มีการเปิดเผยใหม่
เช่นกนั  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพนัธ์ตามล าดบัเวลาระหว่างการท าลายพระวิหาร/เยรูซาเล็มและการ
เสด็จกลบัมาของพระเยซูก็ไม่ชดัเจนมาก่อน  ตอนน้ีพระเยซูอธิบายวา่เหตุการณ์เหล่าน้ีจะไม่ปรากฎพร้อม
กนั แต่บางเวลาจะผา่นพน้ไประหวา่งเหตุการณ์เหล่านั้น     

“พึงจดจ าไวว้่าน่ีเป็นข่าวสารท่ีให้แก่พวกยิวโดยคนยิวเก่ียวกบัอนาคตของชนชาติยิว  แมว้่ามีการ
ประยุกต์ใช้ท่ีเจาะจงกับประชากรของพระเจา้ในทุกวนัน้ี การเน้นก็อยู่ท่ีเยรูซาเล็ม พวกยิวและ    
พระวหิาร องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไม่ไดอ้ภิปรายถึงการเสด็จมาเพื่อคริสตจกัรของพระองค ์เพราะ
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ส่ิงนั้นสามารถเกิดข้ึน ณ เวลาใดก็ไดแ้ละไม่จ  าเป็นตอ้งมีหมายส าคญัต่างเท่ีจะน าหนา้มนั  (1 คร. 
15:51-58; 1 ธส. 4:13-18)  “พวกยิวขอหมายส าคญั” (1 คร. 1:22); คริสตจกัรมองหาพระผูช่้วยให้
รอด (ฟป. 3:20-21)”[1059] 

“ลูกาให้การบนัทึกเก่ียวกบัสถานการณ์ต่างเท่ีควรเกิดข้ึนก่อนและน าไปสู่การท าลายเยรูซาเล็ม 
มทัธิวกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากนั้นท่ีน าไปสู่การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ 
พระคริสต ์   ลูกาบอกเราบางส่ิงเก่ียวกบัส่ิงนั้น แต่ไม่ไดใ้ห้การรายงานเกือบครบถว้นและสมบูรณ์
แก่เราอยา่งท่ีมทัธิวให้  การบนัทึกของมาระโกก็คลา้ยกบัของมทัธิวอยา่งมาก แมว้า่จะไม่ครบถว้น
มากนกั” [1060] 

1. ฉากและค าเตือนเกีย่วกบัการถูกน าไปผดิๆ 21:5-9(เปรียบเทยีบ  มธ. 24:1-6; มก. 13:1-6) 

21:5           ลูกาไม่ไดอ้า้งอิงวา่พระเยซูใหค้  าสอนน้ีบนภูเขามะกอกเทศแก่พวกสาวกของพระองคโ์ดยเฉพาะ 
(มธ. 24:1-4; มก. 13:1-5)  การละเวน้ขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีของท่านสร้างความต่อเน่ืองในการ
บรรยายของท่านและเช่ือมโยงการอภิปรายน้ีกับค าสอนก่อนหน้าน้ีของพระเยซูใน         
พระวิหารท่ีพระองค์ให้ในวนัเดียวกนั  ยิ่งกว่านั้นมนัมีผลกระทบเก่ียวกบัการท าให้การ
อภิปรายน้ีเป็นจุดสูงสุดของค าสอนนั้นและบ่งบอกวา่มนัมีคุณค่าส าหรับทุกคน   

“[อยา่งชดัเจนแลว้] ผูฟั้งสองฝ่ายน้ีก็เหมาะสมกบัการอภิปรายเก่ียวกบัยุคสุดทา้ย
เพราะวา่ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของมนัเขา้กบัสาวกโดยตรง อีกคร้ังหน่ึงมนัก็กล่าวถึง
ชะตาของเยรูซาเล็มซ่ึงเป็นหัวขอ้ของความส าคญัท่ีพิเศษส าหรับผูค้นท่ีก าลงัฟัง
อยู”่[1061] 

ลูกาแทนท่ีค าอธิบายเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นต่างเของคนอ่ืนเอยา่งท่ีมทัธิวท าส าหรับการอา้งอิง
โดยตรงจากข้อคิดเห็นเหล่านั้นซ่ึงมาระโกบรรยาย  ท่านอ้างอิงอีกว่าการตกแต่งของ      
พระวิหาร (เก่ียวกบั “ศิลางามและของถวายต่างเ”) ท าให้ผูดู้เหตุการณ์ประทบัใจ   มทัธิว
และมาระโกเขียนวา่หินของพระวหิารและอาคารต่างเท าใหพ้วกเขาประทบัใจ   

21:6           การบนัทึกเก่ียวกบัการตอบของพระเยซูเกือบเหมือนกบัส่ิงท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเบนัทึก     
พระเยซูท านายถึงการท าลายพระวิหารอยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ 19:44; มก. 14:58; ยน. 
2:19; กจ. 6:14)  การอธิบายตามมาแสดงให้เห็นว่าพระองคก์ าลงักล่าวในตอนอ่ืนเของ 
พระกิตติคุณเล่มอ่ืนเถึงการท าลายในยคุเขญ็เป็นหลกั   

21:7           ผูฟั้งของพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปโตร ยากอบ ยอห์น และอนัดรูว ์ (มก. 13:3) จากนั้นถาม
พระองคว์่า “เม่ือไหร่” การท าลายจะเกิดข้ึนและ “หมายส าคญัอะไร” จะน าหนา้มนั  พวก
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เขาไม่ได้ขอหมายส าคญัเพราะว่าพวกเขาไม่เช่ือพระเยซู แต่เพราะว่าพวกเขาต้องการ       
ค  าเตือนถึงความหายนะ  “หมายส าคัญ” ท่ี น่ีมีความรู้สึกท่ีเล็กน้อยถึง “หลักฐาน”  
(เปรียบเทียบ 1:18; 11:29) กวา่ของ “ลาง” หรือแมก้ระทัง่ “ลางสังหรณ์”[1062] 

การมาของการท าลายพระวิหารจะจดัตั้งการส้ินสุดของลทัธิยิวอย่างท่ีพวกเขารู้มนั  เม่ือ
พวกบาบิโลนท าลายพระวิหารแรกในปี 586 กคศ. ผลลพัธ์คือการกระจดักระจายและ  
ความหายนะส าหรับพวกยิว  ตอนน้ีพระเยซูป่าวประกาศว่าความหายนะท่ีคล้ายกนัอีก 
อย่างหน่ึงก าลงัมา  พวกเขาเช่ือมโยงส่ิงน้ีกบัการเสด็จกลบัมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้และ 
การส้ินสุดของยุคปัจจุบนั ยุคปัจจุบนัเป็นยุคก่อนแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ  
มธ. 24:2-3) 

อยา่งส าคญัแลว้ ลูกาไม่ไดบ้นัทึกค าถามอ่ืนเท่ีพวกเขาถามพระองคคื์อเก่ียวกบัหมายส าคญั
เก่ียวกบัการเสด็จมาของพระองค์และหลายส าคญัเก่ียวกบัการส้ินสุดของยุค  (มธ. 24:3)  
มทัธิวและมาระโกจดจ่อท่ีค าตอบของพระเยซูต่อค าถามเก่ียวกับการเสด็จกลบัมาของ   
พระเยซู แต่ลูกากล่าวถึงค าตอบของพระองค์ต่อค าถามเก่ียวกบัการท าลายพระวิหารเป็น
หลกั  การท าลายพระวหิารและการเสด็จกลบัมาของพระเยซูจะไม่ตรงตามล าดบัเวลา   

  
ค าถามต่างๆของพวกสาวก 

  
ค าตอบของ
พระเยซู 

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

  

น่ีเป็นค าถามเก่ียวกบัเวลาของ
การท าลายพระวหิาร 

ลก. 21:8-
28 

“อะไรเป็นหมายส าคญัวา่พระองคจ์ะเสด็จมาและยคุเก่าจะ
ส้ินสุดลง?” (มธ. 24:3) “อะไรคือหมายส าคญัท่ีจะแสดงวา่
เหตุการณ์ทั้งหมดน้ีใกลจ้ะส าเร็จ?” (มก. 13:4) “อะไรเป็น
หมายส าคญัวา่ใกลจ้ะเกิดข้ึนแลว้?” (ลก. 21:7) 

น่ีเป็นค าถามเก่ียวกบัหมาย
ส าคญัท่ีจะส่งสัญญาณถึงการ
เสด็จมาของพระเยซูและการ
ส้ินสุดของยคุ 

มธ. 24:4-
31; มก. 
13:5-27 

  
21:8-9        พระเยซูด าเนินการต่อไปทนัทีท่ีจะเตือนผูฟั้งของพระองคเ์ก่ียวกบัการถูกน า “ผดิเ” เก่ียวกบัเวลา

ของการท าลายพระวหิาร  จะมีพระเมสสิยาห์เทียมเท็จผูจ้ะปรากฎและท านายถึงการท าลาย
ท่ีใกลเ้ขา้มาของพระวิหาร  (เปรียบเทียบ กจ. 5:36; 21:38)  พวกเขาไม่ควรทึกทกัเอาว่า 
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“สงครามและการจลาจล”  เป็นหมายส าคญัของการท าลายท่ีก าลงัมาเช่นกนั  ส่ิงเหล่านั้นจะ
เกิดข้ึน แต่การปรากฎของพวกมนัจะไม่ส่งสัญญาณถึงการท าลายทนัทีของพระวหิาร    

2.     ความจ าเป็นส าหรับความอุตสาหะทีสั่ตย์ซ่ือ  21:10-19  9 (เปรียบเทยีบ มธ. 24:7-10; 
มก. 13:8-13) 

21:10-11    การขดัจงัหวะของลูกาเก่ียวกบัการสอนของพระเยซูบ่งบอกถึงการหยุดบางอยา่งในความคิดของ
พระองค์ มนัดูเหมือนชดัเจนจากส่ิงท่ีตามมาในขอ้ 11 โดยเฉพาะวา่ตอนน้ีพระเยซูท าให้
มุมมองของพระองค์กว้าง จากสงครามท่ีจะน าหน้าการท าลายเยรูซาเล็ม ท่ีจะรวมถึง
สงครามในภายหลงั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์อา้งอิงถึงสงครามท่ีจะน าหน้าการเสด็จ
กลบัมายงัโลกของพระองค์  พวกสาวกอาจไม่ไดเ้ขา้ใจความแตกต่างน้ีเม่ือพระเยซูกล่าว
ถอ้ยค าเหล่าน้ี แต่ ณ เวลาท่ีลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่าน ความแตกต่างก็ชดัเจนมากข้ึน      

การเปิดเผยภายหลงัใหข้อ้มูลมากข้ึนอยา่งมากแก่เราเก่ียวกบัสงคราม แผน่ดินไหว ภยัพิบติั 
การกนัดารอาหาร ความหวาดกลวั และหมายส าคญัต่างเในทอ้งฟ้าท่ีจะน าหน้าการเสด็จ
มาคร้ังท่ีสอง  (วว. 6-18)  พวกผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายถึงเวลาน้ีแห่ง
ความโกลาหลในโลกกล่าวคือ ยุคเข็ญ (เปรียบเทียบ 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; และขอ้อ่ืนเ) อยา่งไรก็ตาม ผูฟั้ง
ของพระเยซูไม่รู้เม่ือไหร่มนัจะมา   

21:12-15    ก่อนความหายนะต่างเของยุคเข็ญ พวกสาวกของพระเยซูจะประสบกบัการข่มเหงจากพวก  
ศตัรูของพวกเขาซ่ึงถูกอ้างอิงโดยทัว่ไปในท่ีน่ีว่า “พวกเขา”  พระเยซูด าเนินการต่อไป       
ท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีพวกสาวกของพระองค์สามารถคาดหวงัได ้ตั้งแต่เวลาท่ีพระองค์ตรัส
จนกระทัง่การเสด็จกลบัมาของพระองค์  พระองค์เตือนพวกเขาเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะคาดหวงั
เพื่อวา่พวกเขาจะไม่ยอมแพต่้อการข่มเหง   

พวกเขาจะไดรั้บการตรวจสอบจากพวกยิวท่ีเป็นปฎิปักษใ์นธรรมศาลา  (เปรียบเทียบ มธ. 
10:17; มก. 13:9) และพวกเขาจะประสบกบัการคุมขงัในเรือนจ า  พวกต่างชาติจะจบักุม
พวกเขาอีกดว้ยและน าพวกเขาไป “ต่อหน้ากษตัริยแ์ละเจา้เมือง” เน่ืองจากความภกัดีของ
พวกเขาท่ีมีต่อพระเยซู  (เปรียบเทียบ มธ. 10:18; มก. 13:9)  อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์
เหล่าน้ีจะจดัเตรียมโอกาสส าหรับพยาน   

พวกสาวกไม่ควรกลวัเก่ียวกับการแก้ต่างทางค าพูดล่วงหน้าของพวกเขา แต่ควรพึ่ งพา   
พระสัญญาของพระเยซูท่ีจะจดัเตรียม “การพูด” (ตามตวัอกัษรคือ ปาก) หรือ ถอ้ยค า แก่



พวกเขา (เปรียบเทียบ อพย. 4:11, 15; อสค. 29:21) และ “ปัญญา” ท่ีพวกเขาตอ้งการ ณ 
เวลาท่ีถูกตอ้ง (เปรียบเทียบ 12:11-12; มธ. 10:19-20; มก. 13:11)  ส่ิงน้ีจะมายงัพวกเขาผา่น
ทางพนัธกิจของพระเยซู (ขอ้ 15) และพนัธกิจของพระวิญญาณท่ีมีต่อพวกเขา (มก. 13:11)  
พวกเขาจะคน้พบว่าพยานของพวกเขาจะมีพลงัอย่างมาก (ท่ีตา้นทานไม่ได้และปฏิเสธ
ไม่ได)้  เรามีตวัอยา่งของส่ิงน้ีท่ีเกิดข้ึนในคริสตจกัรเร่ิมแรก  (เช่น กจ. 4:14; 6:10; 8:3; 
12:4; 21:11; 22:4; 27:1; 28:17) และตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร  มนัจะด าเนินไปตลอด
ยคุเขญ็   

“มนัเป็นการเตรียมส าหรับการพดูแก่ตา้ง (การพดูปกป้อง) ท่ีพระเยซูห้ามท่ีน่ีไม่ใช่
การเตรียมค าเทศนา”[1063] 

21:16-17    พวกเขาจะประสบกบัการทรยศโดย “ญาติ” และ “เพื่อน” สนิทอีกดว้ย (เปรียบเทียบ มก. 13:12)  
“บางคน” จากพวกเขาจะตายเน่ืองดว้ยพยานของพวกเขา  ความเกลียดชงัจะแพร่กระจาย 
ต่อสาวกอีกมากมายมากกวา่ท่ีจะมีคนตายมากแค่ไหน  (เปรียบเทียบ มก. 13:13) 

21:18         พระเยซูสัญญาว่าพระองคจ์ะท าให้พวกเขาปลอดภยั  บางทีน่ีหมายถึงวา่การอนัตรายจะไม่เกิด
ข้ึนกบัพวกเขาโดยปราศจากการอนุญาตของพระบิดา  (ขอ้ 16; เปรียบเทียบ กจ. 
27:34).[1064] นกัตีความบางคนเช่ือวา่มนัอา้งอิงถึงความปลอดภยัฝ่ายวิญญาณของพวกเขา
[1065] อย่างไรก็ตาม ความปลอดภยัทางกายภาพดูเหมือนจะถูกกล่าวถึงตลอดพระคมัภีร์
ตอนน้ี   

21:19         โดยการอุตสาหะอยา่งสัตยซ่ื์อเม่ือถูกห่มเหง พวกเขาจะสงวน “ชีวิต” (ค ากรีก กะเทสเซสเธ ทาส 
ซูคาส ฮูมอน)  ของพวกเขาไว ้ นั่นคือ พวกเขาจะไม่ตายก่อนท่ีมนัเป็นน ้ าพระทยัของ    
พระเจา้ส าหรับพวกเขาท่ีจะตาย (ขอ้ 18)  นกัตีความบางคนเช่ือวา่ขอ้น้ีเพียงแค่กล่าวซ ้ าใน
ค าศพัท์ท่ีแตกต่างถึงหลกัการท่ีว่าบรรดาผูท่ี้ทนจนถึงท่ีสุดจะประสบกบัความรอด (มธ. 
24:13; มก. 13:13).[1066] มทัธิวและมาระโกบนัทึกหลกัการส าหรับพวกสาวกท่ีมีชีวิตอยู่
ก่อนการเสด็จกลบัมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้     

บรรดาผูท่ี้ยงัคงสัตยซ่ื์อจนถึงตอนปลายของยุคเข็ญจะเขา้ไปในแผ่นดินของพระเจา้โดย
ปราศจากการตาย (“แต่ใครสู้ทนถึงท่ีสุดก็จะไดรั้บการช่วยให้รอด”; มธ. 24:13; มก. 13:13)  
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทั้งหลายในค าศพัท์ในลูกาก็ให้เหตุผลส าหรับความหมายท่ี
แตกต่างท่ีน่ี  ขอ้น้ีดูเหมือนจะเป็นพระสัญญาท่ีเพิ่มเขา้มา  มนัไม่สามารถหมายถึงวา่ผูต้าย
เพื่อความเช่ือสามารถได้รับการนับว่าชอบธรรมโดยการยงัคงสัตยซ่ื์อแทนท่ีจะเลิกเช่ือ 
เน่ืองจากว่าการนบัวา่ชอบธรรมเกิดข้ึนโดยความเช่ือไม่ใช่การกระท า (เปรียบเทียบ รม. 
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2:7)  บางทีมนัค่อนข้างหมายถึงว่าความอุตสาหะจะท าให้ได้รับรางวลันิรันดร์ (เปรียบ 
เทียบ ขอ้ 36; วว. 2:10) 

3.     การพพิากษาทีม่าเหนือกรุงเยรูซาเลม็  21:20-24   

ตอนน้ีพระเยซูกลบัไปยงัหวัขอ้เก่ียวกบัเม่ือไหร่ท่ีพระวหิารจะประสบกบัการท าลาย (ขอ้ 7)  พระคมัภีร์ตอน
ท่ีคลา้ยกนัในมทัธิวและมาระโกก็แตกต่างเพียงพอท่ีจะกระตุน้ผูอ่้านสู่ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ตอนเหล่านั้นกล่าวถึง
เหตุการณ์ท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีลูกาบรรยาย  (มธ. 24:15-22; มก. 13:14-20)  แมว้่านกัอรรถาธิบายบางคน        
ผูเ้ช่ือวา่ลูกาพึ่งพาอยา่งหนกัหนาท่ีมาระโกส าหรับเน้ือหาของท่านก็ยอมรับความแตกต่างน้ี [1067] 

21:20         เคร่ืองหมายท่ีการท าลายเยรูซาเล็มใกลเ้ขา้มาจะเป็นการปรากฎของ “กองทพั” ท่ีลอ้มรอบ (ขอ้ 7)  
ส่ิงน้ีได้เกิดข้ึนเม่ือทิตัสล้อมรอบเมืองนั้นด้วยกองทหารและท าให้ให้อยู่ภายใต้การ
ลอ้มรอบท่ีเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 68    

21:21-22    “ดงันั้น” พวกยิวควรหนีออกไปจากเมือง  บรรดาผูท่ี้อยูใ่นมนัควร “จากไป” บรรดาผูท่ี้นอกมนั
ไม่ควร “เขา้ไป” ในมนั (ในขณะท่ีมนัอยู่ภายใตก้ารลอ้มรอบ) และบรรดาผูท่ี้อาศยัอยู่ใน
บริเวณรอบเ (“ยูเดีย”  และ “ชนบท”) ควรเคล่ือนท่ีไปไกลจากมนั  น่ีเป็นส่ิงตรงกนัขา้ม
กบัส่ิงท่ีผูค้นจะท าตามปกติคือ พวกเขาจะหนี เข้าไป ในเมืองเพื่อการล้ีภยั  “การแกแ้คน้” 
ของพระเจา้เหนือเมืองจะลงมาจากนั้นไม่นานในความส าเร็จของค าพยากรณ์   (ดนล. 9:26) 
เมืองน้ีถึงวาระ    

ก่อนหน้านั้นลูกาบนัทึกค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการท าลายท่ีจะมาเหนือปาเลสไตน์
ก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์  (17:22-37)  มทัธิวและมาระโกเขียนว่าพระเยซูให ้    
ค  าสอนนั้นในการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศอีกดว้ย (มธ. 24:15-22; มก. 13:14-20) อยา่งไร
ก็ตาม แมว้่าค าสอนนั้นคล้ายกนั มนัก็แตกต่างจากส่ิงท่ีพระเยซูป่าวประกาศท่ีน่ี ท่ีน่ี
พระองคท์  านายถึงการท าลายเยรูซาเล็มท่ีไดเ้กิดข้ึนใน ค.ศ. 70   

“ท่ีจริง เม่ือพวกโรมนัก าลงัเร่ิมตน้ห้อมลอ้มเยรูซาเล็ม บรรดาคริสเตียนในทอ้งถ่ิน
ส่วนใหญ่ไดห้นีไปยงัเปลล่าซ่ึงหน่ึงในเมืองของแควน้ทศบุรีและตั้งอยูท่ี่จอร์แดน
เก่าซ่ึงอยู่ทางใตข้องกาลิลี (ยูเซเบียสกล่าวว่าพวกเขาได้ไปในการตอบสนองต่อ 
‘ค าพยากรณ์’ ท่ีไดรั้บมาโดยการเปิดเผย’ ซ่ึงอาจหมายถึงถอ้ยค าของพระเยซูหรือ 
ค าตกัเตือนภายหลงัของประเภทท่ีคล้ายกนัจากผูเ้ผยพระวจนะท่ีเป็นคริสเตียน   
คนหน่ึง ดู Historia Ecclesiastica III. v. 3)”[1068] 
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21:23-24    “วิบติั” ของหญิงท่ี “ตั้งครรภ์” และมารดาท่ี “ดูแลลูกอ่อน” แสดงถึงความทุกขย์ากท่ีทุกคนใน
และรอบเเยรูซาเล็มจะเผชิญ “พระพิโรธ” ของพระเจา้และ “ความโกรธ” ของศตัรูของ
อิสราเอลจะมากเช่นกัน  พวกยิวบางคนจะตายในสงครามและคนอ่ืนเจะมาเป็นเชลย    
และจะต้องจากปาเลสไตน์ไป  “พวกต่างชาติ” จะปกครอง (“[เหยียบย  ่า] ใต้เท้า”) 
“เยรูซาเล็ม” เอง  ส่ิงน้ีจะมีไปจนกระทัง่ตอนปลายของ “เวลาของพวกต่างชาติ”  น่ีเป็นวลี 
ท่ีบรรยายถึงระยะเวลาท่ีพวกต่างชาติแทนท่ีจะเป็นพวกยิวจะควบคุมชะตาของเยรูซาเล็ม 
(ดนล. 2; 7) 

“เวลาก าหนดของคนต่างชาติ” เร่ิมตน้เม่ือเนบูคดัเนสซาร์ได้ท าลายเยรูซาเล็มในปี 586    
กคศ. และจะด าเนินต่อไปจนกระทัง่พระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมา ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 
(เปรียบเทียบ  ดนล. 2:34-35, 45; รม. 11:25)  ตลอดระยะท่ียาวนานทั้งหมดของ
ประวัติศาสตร์น้ีซ่ึงรวมถึงปัจจุบัน พวกคนต่างชาติได้ควบคุมชะตาของเยรูซาเล็ม  
[1069] การอา้งอิงของลูกาถึง “เวลาก าหนดของคนต่างชาติ” ก็สอดคล้องกบัความสนใจ
ของท่านในพวกต่างชาติ   

การล่มสลายของเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 ไม่ไดบ้รรลุค าพยากรณ์น้ีอยา่งเตม็ท่ี เพราะพระเยซู
กล่าวว่าเวลาก าหนดของคนต่างชาติจะส้ินสุด (21:24)  พวกต่างชาติควบคุมชะตาของ
อิสราเอลต่อไปหลงัจาก ค.ศ. 70 และยงัคงท าในทุกวนัน้ี  ยิ่งกว่านั้น ปรากฏการณ์บน
ทอ้งฟ้าและการเสด็จกลบัมาของพระเยซูจะตอ้งเกิดข้ึน ณ ตอนปลาย (21:25-28) แต่ส่ิง
เหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในปี ค.ศ. 70 

อีกคร้ังหน่ึง การเปรียบเทียบท่ีระมัดระวงักับพระคมัภีร์ตอนท่ีคล้ายกันในมทัธิวและ    
มาระโกเปิดเผยวา่ตอนเหล่านั้นบนัทึกการท านายของพระเยซูถึงการโจมตีเหนือเยรูซาเล็ม
ก่อนการเสด็จกลบัมาของพระองค ์(เปรียบเทียบ ศคย. 14:1-2)  ลูกาบนัทึกการท านายของ
พระองค์ถึงการท าลายเยรูซาเล็มท่ีไดเ้กิดข้ึนในปี ค.ศ. 70   ตามค ากล่าวของโจเซฟัส 
พวกยิว 1,100,000 คนไดพ้ินาศในการท าลายเยรูซาเล็มและ 97,000 คนไดถู้กจบัไปเป็น
เชลย[1070] น่ีดูเหมือนเป็นการกล่าวเกินจริง แต่จ านวนตอ้งมากอยา่งยิง่ [1071] 

กิจการของอคัรทูต 3:19 บนัทึกการเช้ือเชิญของเปโตรต่อพวกยิวท่ีจะกลบัใจใหม่ และหนั
กลบัไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัพระเจา้พร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีวา่ “วาระแห่งการฟ้ืนช่ืน
จะได้มาจากพระพกัตร์พระเจา้”  บางทีน่ีเป็นการอา้งอิงถึงการเร่ิมต้นของแผ่นดินของ   
พระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ ศคย. 12:10-14)  ถา้ชนชาติยิวโดยรวมไดเ้ช่ือในพระเยซูใน
ตอนนั้น การท านายของพระเยซูเก่ียวกบัการท าลายเยรูซาเล็มจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร?  บางที
พวกโรมนัคงไดบุ้กรุกเยรูซาเล็มเร็วกวา่ท่ีพวกเขาท า การรับข้ึนไปคงไดเ้กิดข้ึน  (ยน. 14:1-
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3) ยุคเข็ญเจ็ดปีคงไดติ้ดตามมา และพระเยซูคงได้เสด็จกลบัมาเพื่อจะจดัตั้งแผ่นดินของ
พระองค์  ทั้ งหมดน้ีคงได้เกิดข้ึนภายในประมาณ 10 ปีตั้ งแต่เวลาท่ีเปโตรหยิบยื่น           
การเช้ือเชิญของท่าน   

4.     การเสด็จมาคร้ังทีส่องของบุตรมนุษย์  21:25-28  (เปรียบเทยีบ มธ. 24:29-31; มก. 
13:24-27) 

ลูกาละเวน้ค าเตือนของพระเยซูเก่ียวกบัพวกผูเ้ผยพระวจนะเท็จท่ีมทัธิวและมาระโกบนัทึก  (มธ. 24:23-28,
มก. 13:21-23)  บางทีท่านท าส่ิงน้ีเพราะวา่ท่านไดร้วมค าเตือนท่ีคลา้ยเกนัไวใ้นการบนัทึกของท่านเก่ียวกบั
ค าสอนก่อนหน้านั้นของพระเยซู  (17:21-23; 21:8)  อย่างชัดเจนแล้วอีกคร้ังหน่ึงตอนน้ีพระเยซูก าลัง
กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างเท่ีจะน าหนา้การเสด็จกลบัมายงัโลกของพระองค ์ (ขอ้ 27) 

“พระเยซูก าลงัช้ีไปยงัหมายส าคญัต่างเท่ีจะน าหนา้การเสด็จมาของพระองคแ์ละก าลงัสอนบรรดา
ผูติ้ดตามของพระองคท่ี์จะไม่ทอ้ใจ”[1072] 

21:25-26    สภาพต่างเเก่ียวกบัยุคเข็ญ ณ ตอนปลายของก าหนดเวลาของคนต่างชาติถูกกล่าวถึงอีกคร้ัง 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 10-11; วว. 6-18)  ขอบเขตของวิกฤตเหล่าน้ีก็ทัว่โลกไม่ใช่แค่ในยเูดีย 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 20-21)  บางทีเราควรเขา้ใจ “เสียงกึกก้องของทะเล” ตามตวัอกัษร
เน่ืองจากพระเยซูอา้งอิงถึง “คล่ืน” อีกดว้ย  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ความไม่สงบใน “ทอ้งฟ้า” จะ
กระทบกระแสน ้ าและคล่ืนท่ีก่อให้เกิดความไม่มัน่คง   ความหายนะทัว่โลกจะแสดงให้
เห็นว่าแมก้ระทัง่ความทุกข์ท่ีใหญ่กว่าจะมาส าหรับบรรดาผูท่ี้มีชีวิตอยู่ในโลกในยุคเข็ญ
และพวกเขาจะกลวัอยา่งยิง่  จกัรวาลจะดูเหมือนก าลงัจะแตกสลาย   

21:27         เม่ือสภาพต่างเอยู่ ณ จุดท่ีแยท่ี่สุดของพวกมนั ผูค้นท่ีมีชีวิตอยูใ่นโลกในตอนนั้น “จะเห็นบุตร
มนุษยเ์สด็จมาในเมฆดว้ยฤทธานุภาพและพระรัศมีอนัยิ่งใหญ่”  (ดนล. 7:13; เปรียบเทียบ 
ลก. 9:36; 2 ปต. 1:16-17)  พระองคจ์ะเสด็จมาเพื่อจดัตั้งแผน่ดินของพระเมสสิยาห์และจะ
ปกครองในโลกเป็นเวลา 1,000 ปี (ดนล. 7:14; วว. 20:1-6)  เมฆอาจเป็นพระสิริ 
(เปรียบเทียบ กจ. 1:9-11) 

21:28         ความหายนะเหล่าน้ีควรมีผลลพัธ์ท่ีวา่บรรดาผูเ้ช่ือท่ีมีชีวิตในตอนนั้นจะตระหนกัวา่การเสด็จมา
คร้ังท่ีสองก็ “ใกล”้ มาก  ดงันั้น พวกเขาควรเตรียมตวัท่ีจะพบกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การใกล้
เขา้มาทุกทีของ “การไถ่” ของพวกเขาอา้งอิงถึงการใกลเ้ขา้มาทุกทีของระยะสุดทา้ยแห่ง
การไถ่ของพวกเขากล่าวคือ  การเขา้สู่ความปลอดภยัของแผน่ดินของพระเจา้ของพวกเขา  
(เปรียบเทียบ สดด. 111:9; อสย. 63:4; ดนล. 4:34)  เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา พระองคจ์ะ
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ยา้ยบรรดาผูเ้ช่ือจากยคุเขญ็โดยการท าให้มนัส้ินสุด  ขอ้น้ีมีการหนุนใจส าหรับบรรดาผูเ้ช่ือ  
“การผงกศีรษะข้ึน” เป็นสัญลกัษณ์ของความหวงัและความยินดี  (เปรียบเทียบ วนฉ. 8:28; 
โยบ 10:15; สดด. 24:7; 83:3) อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูแนะน าให้ท าส่ิงท่ีตรงขา้มกบัส่ิงท่ีเป็น
ปกติ โดยปกติผูค้นจะนัง่พบัขาและคลุมศีรษะของพวกเขาในสถานการณ์เช่นนั้น   

5. ความแน่นอนของเหตุการณ์เหล่านี ้21:29-33 (เปรียบเทยีบ มธ. 24:32-35; มก.13:28-31) 

พระเยซูเล่าค าอุปมาเร่ืองตน้มะเด่ือเพื่อจะอธิบายถึงความแน่นอนของส่ิงท่ีพระองค์ได้ท  านายไว ้ จากนั้น
พระองค์ให้ความแน่ใจอ่ืนเถึงความส าเร็จ  ลูกาละเวน้ถอ้ยค าของพระเยซูท่ีว่าไม่มีใครรู้วนัหรือเวลาเม่ือ
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา  (มธ. 24:36; มก. 13:32)  ท่านอาจรู้สึกว่าน่ีจะท าให้พลงัของการท านายเหล่าน้ี
อ่อนแอและท่านบนัทึกขอ้ความท่ีคล้ายกนัในภายหลงั (กจ. 1:7)  ยิ่งกว่านั้น ท่านละเวน้การอา้งอิงของ     
พระเยซูถึงหมายส าคญัเก่ียวกับโนอาห์และค าอุปมาเร่ืองท่ีคนหน่ึงถูกรับไปและอีกคนหน่ึงถูกละไว ้        
ขา้งหลงั (มธ. 24:37-41)  ลูกาบนัทึกค าสอนน้ีก่อนหนา้นั้นเม่ือพระเยซูให้มนัในอีกบริบทหน่ึง (17:26-27, 
34-35) 

“พระเยซูเคล่ือนจากการอภิปรายเชิงการเผยพระวจนะสู่การกระตุน้ทางอภิบาลเก่ียวกับชีวิตท่ี    
สัตยซ่ื์อเม่ือพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างเท่ีพระองคไ์ดค้าดหวงัไว”้[1073] 

21:29-31    ค าอุปมาน้ีอธิบายถึงความจริงท่ีวา่การปรากฎของแผ่นดินของพระเจา้จะตามหลงัหมายส าคญั
ต่างเท่ีพระเยซูเพิ่งไดร้ะบุไป (ขอ้ 10-11, 25-26)  มนัจะตามหลงัอยา่งแน่นอนอยา่งท่ี “ฤดู
ร้อน” ตามหลงัการผลิใบของ “ตน้ไม”้ ในฤดูใบไมผ้ลิ  ท่ีน่ีพระเยซูเช่ือมโยงการเร่ิมตน้ 
ของ “แผน่ดินของพระเจา้” กบัการเสด็จกลบัมายงัโลกของพระองค ์(ขอ้  27) 

“ถ้าแผ่นดินของพระเจ้าได้มาแล้ว ท าไมพระเยซูได้พยากรณ์ถึงยุคเข็ญในลูกา 
21:31 และกล่าวในการเช่ือมโยงกบัชุดของเหตุการณ์ต่างเ  ‘เม่ือท่านทั้งหลายเห็น
เหตุการณ์เหล่าน้ี เกิดข้ึน ก็ให้ รู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้ว’?  
ความหมายโดยนยัก็ชดัเจนคือ แผ่นดินของพระเจา้น้ีไม่ใช่ใกลจ้ะมาถึงในตอนน้ี  
มนัใกล้มาถึง (ในแง่ท่ีว่าพระเยซูน าเสนอมนัแก่อิสราเอลเป็นการส่วนตวั) แต่
จากนั้นมนัหยดุใกลจ้ะมาถึง [เม่ือพวกยวิไดป้ฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์
ของพวกเขา]  ดงันั้นในยุคเข็ญในอนาคต แผน่ดินยุคพนัปีใกลจ้ะมาถึงอีกคร้ัง”
[1074] 

ลูกาเป็นผูบ้ ันทึกผูเ้ดียวถึงค าสอนน้ีท่ีรวมวลี “และต้นไม้ทั้ งหมด”  “ต้นมะเด่ือ” เป็น
สัญลกัษณ์ของอิสราเอล  ดงันั้นการผลิใบของตน้มะเด่ือเป็นการอา้งอิงเชิงเปรียบเทียบถึง
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การฟ้ืนฟูของอิสรเอล  (เปรียบเทียบ อสย. 27:12-13; มธ. 24:31; มก. 13:27) ในท านอง
เดียวกนั การผลิดใบของ “ต้นไมท้ั้ งหมด” อาจอา้งอิงถึงการฟ้ืนฟูของชนต่างชาติอ่ืนเ        
ลูกาอาจได้รวมวลีน้ีเพื่อจะช่วยผูอ่้านชาวต่างชาติเขา้ใจว่าถ้อยค าของพระเยซูสมควรต่อ 
การตีความตามตวัอกัษรและเชิงสัญลักษณ์ท่ีน่ี  แมคกีได้เขียนว่า “เคร่ืองจบัเวลาของ     
พระเจา้ไม่ใช่กรูเอนหรือบูโลวา แต่เป็นอิสราเอล”[1075] 

21:32         ขอ้น้ีเร่ิมตน้ถ้อยค าสุดทา้ยของพระเยซูเก่ียวกบัความแน่นอนแห่งค าพยากรณ์ของพระองค ์    
พระองค์แนะน ามนัดว้ยความเคร่งขรึม “เราบอกท่านอยา่งจริงเ” หรือ “เราบอกความจริง
กบัพวกท่านวา่” 

มีหลายทางท่ี “คนในยุคน้ี” ไดถู้กตีความ: (1)  มนัอาจอา้งอิงถึงผูไ้ม่เช่ือโดยทัว่ไปโดย
ปราศจากการอา้งอิงถึงเวลาท่ีเฉพาะใดเท่ีซ่ึงพวกเขามีชีวิตอยู่  [1076] (2) “คนในยุคน้ี” 
อาจอา้งอิงถึงพวกยิวท่ีไม่เช่ือผูมี้ชีวิตอยู่เม่ือพระเยซูกล่าว อย่างท่ีมนัอา้งอิงอย่างปกติใน
หมวดพระกิตติคุณ  (เปรียบเทียบ 3:7; 7:31; 9:41; 11:29-32, 50-51; 17:25; มก. 11:14; กจ. 
2:40) พระเยซูอาจไดห้มายถึงวา่คนในยุคน้ีจะไม่หายไปจนกระทัง่ความส าเร็จของทุกส่ิง  
ท่ีพระองคไ์ดท้  านายไปนั้นไดเ้ร่ิมตน้ (3) การตีความท่ีดีท่ีสุดก็คือวา่ “คนในยุคน้ี” อา้งอิงถึง
คนในยคุท่ีถูกอา้งอิงถึงในขอ้ 25 ซ่ึงในอนาคตอนัไกลนั้นจะเห็นการเร่ิมตน้ของการส้ินสุด
ในหมายส าคัญเก่ียวกับโลก [1077] พระเยซูหมายถึงว่าคนอิสราเอล คือ พวกยิวโดย       
เช้ือชาติจะไม่ตายไปจนกระทัง่ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดไดบ้รรลุ   

การท าลายพระวิหารเป็นการเร่ิมตน้ของความส าเร็จของส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  านายไวใ้นการ
อภิปรายน้ี  เป็นท่ีชัดเจนว่าส่ิงทั้งหมดท่ีพระองค์ได้ท  านายไวท่ี้น่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนภายในชั่ว
ชีวติของบรรดาผูฟั้งของพระองค ์ เป็นท่ีชดัเจนวา่พระองคถื์อวา่การเร่ิมตน้ของความส าเร็จ
เป็นการรับรองถึงความส าเร็จท่ีสมบูรณ์  น่ีเป็นมุมมองแบบฮีบรูโดยทัว่ไป  คนฮีบรูถือว่า
ส่วนหน่ึงของทั้งหมดเป็นทั้งหมด  (เปรียบเทียบ 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)  ช่ือท่ีนกัวิชาการบางคนไดใ้ห้แก่มุมมองน้ี
คือ “จักรวาลนิยมแบบตัวแทน” [1078] มันยากท่ีจะบอกในการอภิปรายน้ีว่าเม่ือไหร่     
พระเยซูก าลงักล่าวถึงการท าลายเยรูซาเล็มและเม่ือไหร่พระองค์ก าลงักล่าวถึงการเสด็จ    
มาคร้ังท่ีสอง[1079] 

21:33         “ฟ้าและดิน” เป็นบางส่วนท่ีบ่งบอกถึงทั้งหมดส าหรับจกัรวาล  พระเยซูหมายถึงว่าวนัหน่ึง
จกัรวาลจะส้ินสุด (เปรียบเทียบ วว. 21:1) แต่พระวจนะของพระองค์จะ “ไม่” (หรือ “ไม่
เคย”) ส้ินสุด (เปรียบเทียบ 16:17; สดด. 102:25-27; 119:160; อสย. 40:6-8; 51:6; มธ. 5:18)  
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น่ีเป็นวธีิท่ีหนกัแน่นของการยืนยนัถึงความแน่นอนของส่ิงท่ีพระองคเ์พิ่งไดท้  านายไว ้ มนั
บ่งบอกอีกวา่พระเยซูมีสิทธิอ านาจของพระเจา้   

6.  การเตือนสติตอนท้ายถึงการเฝ้าระวงั 21:34-36 (เปรียบเทยีบ มธ. 24:42; มก. 13:33-37) 

ลูกาสรุปการบนัทึกของท่านถึงการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศดว้ยการกระตุน้ของพระเยซูท่ีจะยงัคงพร้อม
ส าหรับส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  านายไว ้  ถอ้ยค าของพระเยซูคาดคะเนล่วงหน้าถึงเวลาระหวา่งก่อนการเสด็จมา
ของพระองค์ แต่พระองค์อนุญาตท่ีว่าการเสด็จมาของพระองคอ์าจปรากฎในชัว่ชีวิตของผูฟั้งของพระองค ์ 
ไม่มีส่ิงในท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวไวน้ั้นขดัขวางการผา่นไปของยคุพนัปีก่อนการเสด็จมาของพระองค ์      

21:34-35    “วนันั้น” เป็นวนัแห่งการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ ไม่ใช่การท าลายเยรูซาเล็ม เน่ืองจากวา่มนั
จะ “มาถึง” ทุกคนท่ีอยูท่ ัว่พื้นแผน่ดินโลก (ขอ้ 35)   พระเยซูไม่ตอ้งการให้พวกสาวกของ
พระองค์จะไม่เตรียมพร้อมส าหรับการเสด็จกลบัมาของพระองค์  พระองคไ์ม่ตอ้งการให้
พวกเขาจะหมกมุ่นอยู่กับตนเองและเห็นแก่ตัวจนพวกเขาไม่สนใจการเสด็จกลับมา       
ของพระองค์ ในกรณีนั้น มนัอาจจบัพวกเขา “เหมือนกบัดกั”   แมว้่าผูเ้ช่ือควรสามารถ     
จะคาดหวงัถึงการเสด็จกลบัมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้โดยหมายส าคญัท่ีมาก่อนมนั  (ขอ้  
10-11, 25-26) พวกเขาก็อาจพวัพนัอยา่งมากในเร่ืองราวต่างเ (“ความกงัวลต่างเ”) “ของ
ชีวติ” จนพวกเขามองไม่เห็นมนั     

21:36         “การอธิษฐาน” น า “ก าลงั” ฝ่ายวญิญาณมาเพื่อจะรักษาไวซ่ึ้งการต่ืนตวั  มนัช่วยท าให้พวกสาวก
สามารถต่อตา้นการทดลองท่ีจะไปจากน ้ าพระทยัของพระเจา้และดงันั้นก็ “ยืนต่อหน้า  
บุตรมนุษย์” เม่ือพระองค์เสด็จกลับมาโดยปราศจากความอับอาย  ความอุตสาหะท่ี       
สัตยซ่ื์อในท่ามกลางการข่มเหงก็ถูกกล่าวถึง  (เปรียบเทียบ ขอ้ 19) 

ผูค้นท่ีได้ยินพระเยซูให้การกระตุน้น้ีเป็นคร้ังแรกจ าเป็นตอ้งวางใจในพระองค์ และอุทิศพวกเขาเองต่อ    
การยงัคงสัตยจ์ริงต่อพระองค ์เน่ืองจากว่าเวลาท่ีล าบากอยูข่า้งหน้าพวกเขา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งน่ีก็เป็นจริง
เก่ียวกบัพวกสาวกของพระเยซู  ถา้ยุคเข็ญไดเ้ร่ิมตน้หลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ไม่นาน พวกเขาบางคน  
ได้กลายมาเป็นคริสเตียนหลงัจากการรับข้ึนไปคงได้อยู่ในมนัและคงได้คาดหวงัการเสด็จกลับมาของ
พระองคใ์นแค่เจ็ดปี  หลงัจากคริสตจกัรเร่ิมตน้ในวนัเพน็เทคอสต์ ผูเ้ช่ืออาจไดถู้กรับข้ึนไป ณ เวลาใดก็ได ้ 
หลงัจากการรับข้ึนไป ผูค้นท่ีได้กลายมาเป็นผูเ้ช่ือสามารถคาดหวงัให้องค์พระผูเ้ป็นเจา้เสด็จกลบัมา ณ   
ตอนปลายของยคุเขญ็ และพวกเขาจ าป็นตอ้งเตรียมพร้อม        

เป็นท่ีชัดเจนว่าผูอ่้านดั้ งเดิมของลูกามีชีวิตอยู่หลังจากวนัเพ็นเทคอสต์และก่อนการท าลายเยรูซาเล็ม  
[1080] พวกเขาส่วนใหญ่มีชีวิตอยูเ่พื่อจะเป็นพยานถึงความส าเร็จแห่งการท านายของพระเยซูถึงการท าลาย
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เยรูซาเล็ม  เหตุการณ์น้ีคงได้หนุนใจพวกเขาท่ีจะเช่ือค าสอนของพระองค์เก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของ
พระองคแ์ละท่ีจะเตรียมตวัส าหรับมนั  พวกเขาอาจไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เวลาใดก็ไดถ้า้การรับข้ึนไปได้
ปรากฎระหวา่งชัว่ชีวติของพวกเขา     

เม่ือประวติัศาสตร์ไดเ้ปิดเผย เราก็ไดต้ระหนกัวา่การเสด็จมาคร้ังท่ีสองยงัคงเป็นอนาคต  ก่อนส่ิงนั้นเกิดข้ึน 
ยุคเข็ญตอ้งเกิดข้ึนและก่อนหน้านั้นคือการรับข้ึนไป  พวกอคัรทูตของพนัธสัญญาใหม่พูดถึงค าเตือนอย่าง
เดียวกนัมากมายท่ีกระตุ้นการเฝ้าระวงัเม่ือพิจารณาถึงการรับข้ึนไปท่ีพระเยซูให้ในแง่ของการเสด็จมา     
คร้ังท่ีสองของพระองค ์  (เช่น รม. 13:13; กท. 5:21; อฟ. 5:18; 1 ธส. 5:4-11, 17; และขอ้อ่ืนเ)  หลงัจากการ
รับข้ึนไป ผูค้นท่ีกลายมาเป็นคริสเตียนจ าเป็นตอ้งยงัคงระมดัระวงั (“ต่ืนตวั”) เพราะว่าพวกเขาจะเผชิญ    
การข่มเหงท่ีเขม้ขน้ในยคุเขญ็  ส าหรับพวกเขา การเสด็จมาคร้ังท่ีสองจะเป็นแค่สองสามปีท่ีห่างออกไป    

ดงันั้นการกระตุน้ของพระเยซูท่ีจะระมดัระวงัก็ประยุกต์ใช้ได้กบัสาวกทุกคนโดยไม่ค  านึงถึงเม่ือไหร่ท่ี  
พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์  การระมดัระวงันั้นจ าเป็นเพราะว่าการเสด็จ
กลบัมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้นั้นใกลเ้ขา้มา   (คือ ใกลจ้ะบงัเกิดข้ึน จวนแจ) โดยไม่ค  านึงถึงเม่ือไหร่ท่ีเรามี
ชีวติ 

ในการบนัทึกทั้งหมดเก่ียวกบัการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ มนัก็ชดัเจนว่าพระเยซูก าลงัให้การเปิดเผย   
มากข้ึนเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างเท่ีน าไปสู่ การเสดจ็มาคร้ังท่ีสอง ของพระองค ์  พระองคไ์ม่ไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ี
จะเกิดข้ึนก่อนท่ีการรับข้ึนไปของคริสตจกัรปรากฎ  พระองคก์ าลงัอธิบายถึงการเปิดเผยของพนัธสัญญาเดิม
เก่ียวกบัอนาคตของอิสราเอล (ในดาเนียลและเศคาริยาห์) ไม่ใช่อนาคตของคริสตจกัร  หลายคนไดตี้ความ
การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศอยา่งผิดเวา่มีการเปิดเผยเก่ียวกบัการส้ินสุดของยุค คริสตจักร  อยา่งแทจ้ริง
แลว้มนัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการส้ินสุดของยคุ ระหว่างการเสดจ็มา   

คริสตจกัรไม่ถูกกล่าวถึงในการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ ผูถื้อการรับข้ึนไปหลงัยุคเข็ญไดท้  าให้คริสเตียน
มากมายสับสน ณ จุดน้ี   ผูถื้อการรับข้ึนไปหลงัยุคเข็ญเช่ือว่าการรับข้ึนไปและการเสด็จมาคร้ังท่ีสองจะ
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั   ผูถื้อการรับข้ึนไปก่อนยุคเข็ญเช่ือว่ายุคเข็ญเจ็ดปีแยกการมาสองคร้ังคือ การ เสด็จ
มาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ เพ่ือ คริสตจกัร (การรับข้ึนไป) และการเสด็จมา พร้อมกับ คริสตจกัร (การเสด็จ   
มาคร้ังท่ีสอง)    

จ.     สรุปของพนัธกจิของพระเยซูในกรุงเยรูซาเลม็  21:37-38   

การสรุปน้ีก็เฉพาะต่อพระกิตติคุณของลูกา  ผูเ้ขียนรวมมนัไวเ้พื่อจะท าให้ระยะน้ีแห่งพนัธกิจของพระเยซู
จบอย่างสวยงาม ระหว่างสัปดาห์การทนทุกข์ พระเยซูใช้วนัทั้งหลายของพระองค์ “สั่งสอนในบริเวณ     
พระวิหาร” บางทีวนัองัคารถึงวนัพฤหัสบดี  พระองค์ตอ้งไดน้ าเสนอพระองค์เองในฐานะพระเจา้ -มนุษย์



และเรียกร้องให้ผูฟั้งของพระองค์ท่ีจะเช่ือในพระองค ์ ในตอนกลางคืนพระองค์จะไปยงัภูเขามะกอกเทศ
บางทีพร้อมกบัสาวกสิบสองคนเพื่อจะอธิษฐานและนอนหลบั  พระองค์ไดอ้าจไดอ้ยู่กบัมารีย ์มารธาและ
ลาซารัสในบา้นเบธานีของพวกเขาซ่ึงอยู่บน “ภูเขา” (เปรียบเทียบ  มธ. 21:17)  บางทีพระองค์นอนหลบั
นอกประตูบางทีในสวนเกทเสมนี  มีฝงูชนของผูเ้ดินทางในเยรูซาเล็ม ณ เวลาปัสกาและพวกเขาหลายคนได้
นอนหลบักลางแจง้  ตามปกติแลว้ ประชากรของเยรูซาเล็มก็มีระหว่าง   200,000 และ 250,000 คนแต่
ระหวา่ง   ปัสกานั้น มนัข้ึนไประหวา่ง 2 และ 3 ลา้นคน[1081] 

“... จากการค านึงถึงการทะลกัเขา้ท่ีพิเศษน้ี พวกรับบีกล่าวอย่างชัดเจนว่าระหว่างเทศกาลต่างเ
ยกเวน้ในคืนแรก ผูค้นอาจตั้งค่ายนอกเยรูซาเล็ม แต่ภายในความจ ากดัของการเดินทางในวนัหน่ึง
ของวนัสะบาโต   ยิ่งกวา่นั้นส่ิงน้ี … อธิบายถึงการท่ีในโอกาสเช่นนั้น องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรามกั
ออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ”[1082] 

อีกคร้ังหน่ึงลูกาอา้งอิงถึงความกระตือรือร้นของ “ทุกคน” โดยทัว่ไป (ค ากรีก ลาออส) ท่ีจะฟังพระองค ์
(เปรียบเทียบ 4:14-15, 22, 32, 37, 42; 5:19, 26, 29)  การตอบสนองของพวกเขาตรงกนัขา้มกบัการ
ตอบสนองของฝูงชน (ค ากรีก ออคลอย) ผูเ้บียดเสียดพระองค์เพื่อจะรับบางส่ิงจากพระองค์ และพวกผูน้ า
ของประเทศผู ้ฟังพระองค์เพื่อจะท าอันตรายต่อพระองค์เท่านั้ น  บางทีลูกาบันทึกการตอบสนองท่ี
กระตือรือร้นของผูค้นต่อข่าวประเสริฐเพื่อจะหนุนใจผูอ่้านของท่านในการประกาศของพวก 

VII.    การทนทุกข์ การเป็นขึน้จากตาย และการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซู  บทที ่22-24  

การให้ท่ีเฉพาะของลูกาถึงการส้ินพระชนม์ การฝังและการคืนพระชนม์ของพระเยซูมีลกัษณะท่ีส าคญั  
หลายอย่าง  มันมีข้อคิดเห็นเก่ียวกับการอ าลาของพระเยซูต่อพวกสาวก ณ อาหารม้ือสุดท้ายมากกว่า         
เม่ือเปรียบเทียบกบัการบนัทึกของพระกิตติคุณสัมพนัธ์เล่มอ่ืนเ  เป็นท่ีชดัเจนว่าตน้แบบทางวรรณกรรม
ของ    ลูกาในขอ้  1-38 เป็นการอภิปรายเก่ียวกบัการอ าลา  [1083] ยิ่งกว่านั้นมนัอธิบายถึงเหตุการณ์
บางอย่างท่ีอยู่รอบเการไต่สวนของพระเยซู  มันจัดเตรียมรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการตรึงและ      
รวมถึงการปรากฎของพระเยซูหลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย  โดยทัว่ไปแลว้ลูกาพรรณนาพระเยซูใน ฐานะ
คนชอบธรรมท่ีทนทุกขอ์ย่างไม่ยุติธรรมแมว้า่ติดตามเส้นทางท่ีพระบิดาของพระองค ์พวกผูเ้ผยพระวจนะ
ของพนัธสัญญาเดิมและพระองค์ได้ก าหนดล่วงหน้าและบอกล่วงหน้า  แม้ว่าน่ีเป็นส่วนท่ีสรุปของ         
พระกิตติคุณน้ี ลูกาก็ละการจบท่ีซ่ึงในภายหลังท่านจะแนบพระธรรมกิจการของอัครทูตเข้ากับอย่าง
ราบเรียบ    

ก.     การวางแผนทีจ่ะจับกุมพระเยซู  22:1-6   

การวางแผนท่ีส าคญัน้ีเป็นแกนท่ีซ่ึงเหตุการณ์อ่ืนเหลายอยา่งหอ้มลอ้มไว ้  

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1081
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1082
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1083


1.     ความต้องการของพวกผู้น า  22:1-2  (เปรียบเทียบ มธ. 26:1-5; มก. 14:1-2) 

พวกผูน้ าของอิสราเอลได้ตดัสินใจท่ีจะขจดัพระเยซูแล้ว (“ท่ีจะฆ่าพระองค์”)  การปรากฏของพระองค ์     
ในเยรูซาเล็มเพื่อเทศกาล “ปัสกา” ให้โอกาสแก่พวกเขาท่ีจะจบักุมของพระองค์ และท่ีจะท าให้พระองค ์   
ถูกไต่สวนต่อหนา้ปีลาตและเฮโรด แอนทิพาส  ผูป้กครองสองคนน้ีไดอ้ยูใ่นเยรูซาเล็มส าหรับโอกาสนั้น  

ลูกาอา้งอิงถึง “เทศกาลขนมปังไร้เช้ือ” เจ็ดวนัอย่างท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีเก่ียวกบัสองเทศกาล ส่วนมทัธิวและ
มาระโกต่างก็แสดงให้เห็นปัสกาในการบนัทึกของพวกท่าน    ผูอ่้านชาวกรีกอาจไดรู้้เก่ียวกบัเทศกาลน้ี 
อยา่งทัว่ไปในฐานะเทศกาลขนมปังไร้เช้ือมากกวา่ปัสกา   

พวกผูน้ าทางศาสนาชาวยิวท าการริเร่ิมต่อต้านพระเยซู แต่คนทัว่ไปไม่ได้แบ่งปันในความเป็นปรปักษ ์   
ของพวกเขา  “พวกหัวหน้าปุโรหิต” เป็นผูน้ าทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ผูเ้ป็นหน้ีงานของพวกเขาต่อโรม  
สถานการณ์น้ีเรียกร้องความช านาญทางบญัญติัของ “พวกธรรมาจารย์” หรือผูเ้ช่ียวชาญบญัญติัอีกด้วย    
พวกผูน้ าชาวยิวไม่สามารถคน้พบวิธีท่ีจะจบักุมพระเยซูโดยปราศจากการก่อให้เกิดการจลาจล จนกระทัง่    
ยดูาสไดอ้อกโรงพร้อมกบัแผนการของเขา   

2.     ข้อเสนอของยูดาส  22:3-6  (เปรียบเทยีบ มธ. 26:14-16; มก. 14:10-11) 

ลูกาละเวน้เร่ืองราวของการชโลมของพระเยซูในเบธานี (มธ. 26:6-13; มก. 14:3-9; ยน. 12:2-8)  ท่านได้
บรรยายเหตุการณ์ท่ีคล้ายกันท่ีเกิดข้ึนในอีกโอกาสหน่ึงแล้ว (7:36-50)  ด้วยการละเวน้น้ี ลูกายอมให ้
เร่ืองราวของการวางแผนท่ีจะจบักุมพระเยซูไหลอยา่งราบเรียบมากข้ึน   

22:3-4        ลูกาและยอห์นเท่านั้นอา้งอิงถึงการท่ีซาตานเขา้ไปในยดูาสในตอนน้ี  (เปรียบเทียบ ยน. 13:2)  
บางทีลูกาตอ้งการท่ีจะอธิบายว่าการส้ินพระชนม์ของพระเยซูก็เน่ืองดว้ยมากกว่าแค่การ
วางแผนของมนุษย ์ (เปรียบเทียบ กจ. 5:3; 1 คร. 2:8)  มนัเป็นส่วนหน่ึงของแผนการท่ี 
กวา้งใหญ่ไพศาลท่ีจะท าลายพระเจา้-มนุษย ์(เปรียบเทียบ 4:1-12) อย่างเหน็บแนมแล้ว  
การมีส่วนร่วมของซาตานในการจับกุมพระเยซูน าไปสู่ความหายนะของมันเอง  
(เปรียบเทียบ คส. 2:15; ฮบ. 2:14)  ลูกาอธิบายถึงอตัลกัษณ์ของยดูาส (“อิสคาริโอท”) เพื่อ
ผูอ่้านของท่านอีกด้วย  (เปรียบเทียบ 6:16) และบนัทึกการติดต่อของยูดาสกบั “พวก
นายทหาร” รักษา  พระวิหารชาวยิว  บางทีเป็นพวกนายทหารรักษาพระวิหารเหล่าน้ี  
พร้อมกบัพวกทหารโรมนัท่ีไดจ้บักุมพระเยซู (เปรียบเทียบ ยน. 18:3)  บางทียดูาสไปหา
พวกเขาเพราะวา่ดั้งเดิมแลว้เขาคาดหวงัใหพ้ระเยซูถูกจบักุมในบริเวณพระวหิาร    



22:5-6        ยูดาสหน้าซ่ือใจคดเหมือนพวกผูน้ าทางศาสนา  เขาเองแสวงหาการหลีกเล่ียงการกระตุ้น      
ผูค้น  หวัขอ้ “ความยินดี” ในลูกาตอนน้ีเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึง แต่เวลาน้ีมนัเป็นความต่ืนเตน้
อนัชัว่ร้ายในพวกศตัรูของพระเยซู ณ การคาดหวงัถึงการลม้ลงของพระองค ์   

ข.     การเตรียมส าหรับปัสกา  22:7-13  (เปรียบเทยีบ  มธ. 26:17-19; มก. 14:12-16) 

ลูกาบนัทึกรายละเอียดของการเตรียมเหล่าน้ีมากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์คนอ่ืนเ  ในฉากหลงัของ
แผนการท่ีจะจบักุมพระองค์ พระเยซูก็ปรากฏตวัในฐานะผูท่ี้อยู่ในการควบคุมและคอยก ากบัเหตุการณ์ 
ต่างเท่ีน าไปสู่กางเขนอยา่งเงียบ เ  (เปรียบเทียบ 19:29-35) 

22:7           พวกยิวฆ่าลูกแกะส าหรับปัสกาของพวกเขาในวนัท่ีสิบส่ีของเดือนนิสานและกินมนัหลงัจาก  
ดวงอาทิตยต์กดิน    ดวงอาทิตยต์กเร่ิมตน้วนัท่ีสิบห้า  วนัท่ีสิบส่ีคงได้เป็นวนัพฤหัสบดี
จนกระทัง่ดวงอาทิตยต์กดิน  ขอ้น้ีแสดงถึงการเปล่ียนผ่านไปสู่วนัพฤหัสบดีจากวนัพุธ    
ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระเยซูมีการโตแ้ยง้ของพระองคก์บัพวกผูน้ าในพระวิหารและให้การอภิปราย
ท่ีภูเขามะกอกเทศ  น่ีเป็นเกณฑ์มาตรฐานอีกอย่างหน่ึงของลูกาท่ีส่งสัญญาณถึงการ
เคล่ือนท่ีท่ีไม่ผอ่นผนัของพระเยซูไปยงักางเขน          

เป็นท่ีชดัเจนวา่ลูกาอา้งอิงถึงวนัน้ีวา่เป็น “วนัแห่งขนมปังไร้เช้ือ” เพราะวา่มนัเป็น วันแรก
ของเทศกาลท่ีรวมกนัของ “ปัสกา” และ “ขนมปังไร้เช้ือ”  พวกยิวอา้งอิงถึงระยะเวลา
ทั้งหมดในฐานะ “เทศกาลขนมปังไร้เช้ือ” ในบางคร้ัง และในฐานะ “ปัสกา” หรือ “เทศกาล
นั้น” ในบางคร้ัง  (เปรียบเทียบ 2:42; 22:1; กจ. 12:3-4)  ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึง         
ก็คือว่าน่ีเป็นวนัท่ีซ่ึงพวกเขาขจัดเช้ือขนมทั้งหมดจากบ้านของพวกเขาในตระเตรียม
เพื่อปัสกา[1084] 

22:8-9        ลูกาเท่านั้นบนัทึกช่ือของพวกสาวกผูซ่ึ้งพระเยซูส่งไปเพื่อ “เตรียม” อาหาร “ปัสกา”   แน่นอนวา่ 
“เปโตรและยอห์น” ต่อมาไดก้ลายเป็นผูรั้บใชห้ลกัของพระเยซูในฐานะผูน้ าของคริสเตียน
ในเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ กจ. 3:1-2; 8:14)  รายละเอียดน้ีเช่ือมพระกิตติคุณน้ีกบักิจการ
ของอคัรทูต  ลูกาแสดงถึงการริเร่ิมของพระเยซูเก่ียวกบัแผนการท่ีจะถือรักษาปัสกาอีก  
ดว้ย  แผนการเหล่าน้ีเป็นความลบัเพื่อจะหลีกเล่ียงการจบักุมก่อนเวลาอนัควร   

22:10-12    มนัผิดปกติส าหรับผูช้ายท่ีจะทูนหมอ้น ้ า[1085] ตามปกติแลว้ผูห้ญิงท างานน้ีส่วนผูช้ายถือน ้ า   
ในถุงหนัง [1086] น่ีดูเหมือนจะได้เป็นสัญญาณท่ีถูกจดัไวล่้วงหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนการของพระเยซูท่ีจะหลีกเล่ียงการจบักุมแต่เน่ินเ  ยูดาสคงไม่รู้ท่ีท่ี “ห้องชั้นบน” อยู ่
เน่ืองจากว่าพระเยซูเปิดเผยมนัแก่เปโตรและยอห์นเท่านั้นอย่างท่ีลูกาบนัทึก  ช่ือเรียก  
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“พระอาจารย์” (ค ากรีก ดิดาสคาลอส)  เป็นช่ือเรียกท่ีพวกสาวกของพระเยซูใช้เพื่อจะ
บรรยายถึงพระองค ์ (เปรียบเทียบ 6:40)  เป็นท่ีชดัเจนวา่เจา้ของของหอ้งชั้นบนเป็นสาวก   

บางทีหอ้งชั้นบนตั้งอยูบ่นหลงัคาราบเรียบของบา้นตามแบบฉบบัปาเลสไตน์และท าหนา้ท่ี
เป็นห้องพิเศษ  มนัคงเขา้ถึงไดโ้ดยบนัไดภายนอก  อย่างน้อยแลว้เจา้ของคงไดต้กแต่งมนั
ดว้ยเบาะส าหรับการพิง[1087] ตามธรรมเนียมแลว้ ห้องชั้นบนตั้งอยู่บนภูเขาศิโยนซ่ึงอยู่
ทางเหนือและทางตะวนัออกของล าหว้ยฮินนม และทางตะวนัตกของเมืองของดาวดิ[1088] 

22:13         ขอ้น้ีเนน้ถึงการเห็นล่วงหนา้เชิงการพยากรณ์และการควบคุมสิทธ์ิขาดของพระเยซู  มนัจดัตั้งเวที
ส าหรับส่ิงท่ีตามมาอีกดว้ย     

ค.     เหตุการณ์ต่าง ๆในห้องช้ันบน  22:14-38   

ลูการวมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวและท าในโอกาสน้ีมากกว่ามทัธิวและมาระโก  การบนัทึกของ
ยอห์นเป็นความเตม็ท่ีท่ีสุดของทั้งหมด  (ยน. 13-17) 

1.     อาหารปัสกา  22:14-18   

ลูกาแนะน าอาหารน้ีจากนั้นบรรยายถึงถอ้ยค าแห่งการตอ้นรับของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์และ
การด่ืมจากถว้ยของพระองค ์  

บทน าของผู้เขียนสู่เหตุการณ์เหล่านี ้ 22:14 (เปรียบเทยีบ มธ. 26:20; มก. 14:17) 

ลูกาด าเนินการต่อไปท่ีจะบ่งบอกถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูในการบนัทึกของท่านเก่ียวกับเหตุการณ์    
ต่างเท่ีขอ้เหล่าน้ีแนะน า  “ชัว่โมง” ท่ีถูกกล่าวถึงคือชัว่โมง (เวลา) ท่ีซ่ึงพระเยซูตั้งใจท่ีจะกินอาหารปัสกา 
กบัพวกสาวกของพระองค ์ บางทีลูกาเรียกสาวกสิบสองคนวา่ “พวกอคัรทูต” ท่ีน่ีเน่ืองจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งชั้นบนเป็นรากฐานส าหรับคริสตจกัรและพวกอคัรทูตเป็นผูน้ าของคริสตจกัร (อฟ.  2:20) 

ถ้อยค าแห่งการต้อนรับของพระเยซู  22:15-16 

ขอ้เหล่าน้ีบนัทึกบทน าของพระเยซูสู่ส่ิงท่ีตามมาและคล้ายกบัถ้อยค าท่ีต้อนรับของเจา้บ้านก่อนท่ีแขก     
ของเขาเร่ิมต้นอาหารของพวกเขา   น่ีเป็นฉากเก่ียวกับอาหารฉากท่ีเจ็ดจากเก้าฉากท่ีลูกาบนัทึกไวใ้น       
พระกิตติคุณของท่าน  (เปรียบเทียบ 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         ความตอ้งการท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซู (ค ากรีก เอพิธูมิอา เอเพธูเมซา ตามตวัอกัษรคือ “ดว้ยความ
ปรารถนาเราไดป้รารถนา”) ท่ีจะรับประทานอาหารน้ีกบัสาวกสิบสองคนเน่ืองจากค าสอน
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ท่ีพระองค์จะให้แก่พวกเขา  มนัเกิดจากขอ้เท็จจริงท่ีว่าน่ีจะเป็นอาหารสามคัคีธรรมคร้ัง
สุดทา้ยของพระองคก์บัพวกเขาอีกดว้ย  มนัเป็น “ปัสกา” สุดทา้ยท่ีจะถูกเฉลิมฉลองภายใต้
พนัธสัญญาเก่าท่ีท ากบัโมเสสเช่นกนั    

“พระเยซูเร่ิมพนัธกิจของพระองคด์ว้ยศีลระลึก มนัเป็นศีลระลึกแห่งการแยกและ
การอุทิศถวายในการบพัติศมา  พระเยซูจบพนัธกิจของพระองค์ดว้ยศีลระลึกท่ี
สอง มนัคือศีลระลึกแห่งการรวมตวักนัและการสามคัคีธรรมในอาหารม้ือสุดทา้ย
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” [1089] 

22:16         พระเยซูป่าวประกาศวา่พระองคจ์ะ “ไม่รับประทานปัสกาน้ีอีก” (ขอ้ความทางแง่ลบท่ีหนกัแน่น
ในค ากรีก อู เม ฟาโก) จนกวา่ส่ิงท่ีปัสกานั้นคาดหวงักล่าวคือการส้ินพระชนม์ท่ีเสียสละ
ของพระองคไ์ดเ้กิดข้ึน (เปรียบเทียบ 9:31) 

“เม่ือแผ่นดินของพระองค์จะมาถึง ปัสกาจะถูกบรรลุเพราะว่าพระเจา้จะได้น า
ประชากรของพระองคเ์ขา้ไปสู่การพกัของพวกเขาอยา่งปลอดภยั”[1090] 

พระองคจ์ะรับประทานกบัพวกเขา “อีก” ถดัไปใน “แผน่ดินของพระเจา้” โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง ณ งานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ ณ การเร่ิมตน้แห่งแผ่นดินของพระเจา้  บางทีการป่าว
ประกาศน้ีส่งเสริมการคาดหวงัของพวกสาวกว่าแผ่นดินของพระเจา้จะเร่ิมตน้ในไม่ช้า 
(เปรียบเทียบ กจ.  1:6) 

การดื่มจากถ้วย  22:17-18 

มีส่ีคร้ังท่ีบรรดาผูมี้ส่วนร่วมในอาหารปัสกาด่ืมด้วยกันซ่ึงถูกอ้างอิงโดยทัว่ไปว่าเป็น “ส่ีถ้วย”  ปัสกา  
เร่ิมต้นด้วยการอธิษฐานแห่งการขอบพระคุณท่ีติดตามมาด้วยการด่ืมถ้วยแรก  จากนั้ นผูเ้ฉลิมฉลอง
รับประทานสมุนไพรขมและร้องสดุดี 113-114  ถดัไปพวกเขาด่ืมถ้วยท่ีสองและเร่ิมตน้การรับประทาน    
ลูกแกะและขนมปังไร้เช้ือ  จากนั้นพวกเขาด่ืมถ้วยท่ีสามและร้องสดุดี 115-118  สุดท้ายพวกเขาด่ืมถ้วย       
ท่ีส่ี  “ถ้วย” ท่ีถูกกล่าวถึงในข้อน้ีอาจได้เป็นถ้วย แรก ของถ้วยทั้งส่ี [1091] ถ้ามนัเป็น เป็นท่ีชัดเจนว่า      
พระเยซูไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการด่ืมสามถว้ยท่ีตามมา (ขอ้ 18)[1092] 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มอ่ืนเไม่ไดอ้า้งอิงถึงถว้ยแรก ดงันั้นน่ีอาจไดเ้ป็นถว้ยท่ี “สาม” ซ่ึงถูกเรียกว่า “ถว้ย
แห่งการไถ่”  มุมมองน้ีทึกทกัเอาวา่พระเยซูมีส่วนร่วมในการด่ืมถว้ย แรก และถว้ยท่ี สอง ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ  
“ตั้งแต่น้ีไป” หรือ “อีก” (ขอ้ 18)  สามารถหมายถึงไม่วา่ “หลงัจากถว้ยน้ี” หรือ “หลงัจากปัสกาน้ี”  ขา้พเจา้
ชอบมุมมองท่ีว่าพระเยซูก าลงัอา้งอิงถึง “ถ้วย” น้ีไม่ใช่ปัสกาและท่ีว่าน่ีไม่ใช่ถ้วยท่ี สาม  ลูกาเรียบเรียง 
ล าดับของเหตุการณ์ต่างเในห้องชั้ นบนอย่างน่าพิจารณาอย่างท่ีการเปรียบเทียบกับพระกิตติคุณเล่ม       
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อ่ืนเดูเหมือนจะบ่งบอกไว ้ มทัธิวและมาระโกมีพระเยซูท่ีกล่าวส่ิงท่ีลูกาบนัทึกในขอ้เหล่าน้ี หลงัจากส่ิงท่ี  
ลูกาบนัทึกในขอ้ 20 

พระเยซูด าเนินการท่ีจะน าต่อไปโดยการให้การขอบพระคุณแด่พระเจา้และจากนั้นหนุนใจให้พวกอคัรทูต  
ท่ีจะเขา้ร่วม  การกระท าของพระองค์ก็คล้ายกับการท าขนมปังป้ิง  อย่างไรก็ตาม การป่าวประกาศของ
พระองคท่ี์วา่พระองคจ์ะไม่ด่ืมจากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าพระองค์ไดด่ื้มกบัพวกแขกของพระองค์
ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่ตามธรรมเนียม  มนัสนับสนุนถ้อยแถลงก่อนหน้านั้นของพระองค์ว่า
แผ่นดินของ พระเจา้จะมาถึง  พระเยซูก าลงัเน้นถึงความแน่นอนของการมาของแผน่ดินของพระเจา้  ส่ิงน้ี
จ  าเป็นเน่ืองจากว่าการจับกุมและการส้ินพระชนม์ท่ีใกล้เข้ามาของพระองค์จะเป็นเหตุให้พวกสาวก            
จะสงสัยวา่มนัจะมาหรือไม่       

2.     การตั้งพธีิมหาสนิทขององค์พระผู้เป็นเจ้า  22:19-20  (เปรียบเทยีบ มธ. 26:26-29; 
มก. 14:22-25; 1 คร. 11:23-26) 

การบนัทึกของลูกาช้ีไปยงัการเช่ือมโยงของพระเยซูถึง การให้ตนเอง ของพระองคก์บั “ขนมปัง” และการให้
พระองค์เองของพระองค์ส าหรับ “พวกสาวก” โดยเฉพาะแทนท่ี “หลายคน” โดยทัว่ไป  (มธ. 26:28; มก. 
14:24; เปรียบเทียบ ยรม. 31:31-34; 32:37-40)  ตามมทัธิวและมาระโก พระเยซูป่าวประกาศวา่พระองคจ์ะ
ไม่ด่ืมจากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าพระองค์ได้ด่ืมในแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากการจัดตั้ งพิธี      
มหาสนิท (มธ. 26:29; มก. 14:25)  บางทีพระเยซูท าซ ้ าการป่าวประกาศน้ีในตอนนั้น  ถา้เป็นเช่นนั้น น่ีคงได้
เป็นการอา้งอิงท่ีสามของพระเยซูถึงแผ่นดินของพระเจา้ท่ีก าลงัมา   (เปรียบเทียบ ขอ้ 16, 18)  ในอีก        
ด้านหน่ึง บางทีลูกาเรียบเรียงล าดับของเหตุการณ์เหล่าน้ีใหม่ และบนัทึกพระเยซูท่ีจดัตั้งพิธีมหาสนิท     
หลงัจากพระสัญญาของพระองคท่ี์จะไม่ด่ืมอีก   

การบนัทึกของลูกาคลา้ยกบัของเปาโลใน 1 โครินธ์ 11 มากกวา่กบัของมทัธิวหรือของมาระโก น่ีดูเหมือนจะ
เป็นขอ้บ่งช้ีหน่ึงท่ีวา่เปาโลมีอิทธิพลต่อลูกาขณะท่ีท่านเขียนพระกิตติคุณของท่านเช่นเดียวกบักิจการของ
อคัรทูต  อีกทางเลือกหน่ึง ลูกาอาจไดมี้อิทธิพลต่อเปาโล     

พระเยซูใหอ้งคป์ระกอบท่ีธรรมดาต่างเของขนมปังไร้เช้ือและเหลา้องุ่นเจือจางดว้ยความส าคญัใหม่  “ขนม
ปัง” แสดงถึง “พระกาย” ของพระองค์ท่ีไดม้อบให้อย่างเสียสละเพื่อพวกสาวกของพระองค์  พวกสาวก
จะตอ้งรับประทานมนัอย่างท่ีพระองค์รับประทานซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการถือเอาพระองค์ของพวกเขา  
และการรวมกันท่ีเป็นผลท่ีตามมากับพระองค์ของพวกเขา    “ถ้วย” ท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีอยู่ในมันก็เป็น  
สัญลกัษณ์ของการอนุมติั “พนัธสัญญาใหม่” ดว้ย “พระโลหิต” ของพระเยซู (ยรม. 31:31-34; เปรียบเทียบ 
อพย. 24:8).[1093] 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1093


“… พระเยซูหมายถึงวา่พนัธสัญญาใหม่จะมีผลผา่นทางส่ิงท่ีบรรจุอยูข่องถว้ยบ่งบอกไวก้ล่าวคือ
การส้ินพระชนมอ์ยา่งเสียสละของพระองค”์[1094] 

ส่วนใหญ่ของพนัธสัญญาใหม่เป็นการเปิดเผยถึงความส าคญัของการส้ินพระชนมอ์ยา่งเสียสละของพระเยซู
ซ่ึงพระองคอ์า้งอิงถึงอยา่งโนม้นา้วจิตใจท่ีน่ี  ลูกาเนน้วา่พระเยซูมอบพระกายของพระองคแ์ละเทพระโลหิต
ของพระองค ์“ส าหรับท่านทั้งหลาย” อยา่งไรก็ตาม “เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงเรา” กระตุน้ให้พวกสาวกท่ีจะจดจ่อ
ท่ีตวับุคคลของพระเยซูคริสตแ์ละไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ต่างเของการส้ินพระชนมข์องพระองคส์ าหรับพวก
เขา[1095] พระเยซู บัญชา ให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะระลึกถึงพระองค์  น่ีไม่ใช่ทางเลือกส าหรับเรา 
(เปรียบเทียบ 1 คร. 11:24-26) 

3.  การป่าวประกาศของพระเยซูถึงการทรยศพระองค์ 22:21-23  (เปรียบเทยีบ มธ. 26:21-
25; มก. 14:18-21; ยน. 13:21-30) 

ลูกาวางการป่าวประกาศของพระเยซูถึงการทรยศพระองคไ์วห้ลงัจากการจดัตั้งพิธีมหาสนิทส่วนมทัธิวและ
มาระโกวางมนัไวก่้อนเหตุการณ์นั้นในพระกิตติคุณของพวกท่าน  ผลกระทบของการตั้งของลูกาก็คือวา่การ
ทรยศดูเหมือนเลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเสียสละตนเองของพระเยซูส าหรับพวกสาวก  การ
เช่ือมโยงคือการอา้งอิงถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซู      

22:21         พระเยซูท าให้พวกสาวกของพระองค์ตกใจด้วยการป่าวประกาสว่า “หน่ึงใน” พวกเขาจะ 
“ทรยศ” พระองค ์ การอา้งอิงถึง “มือ” ของเขาอยูบ่น (หรือท่ี ค  ากรีก เอพิ) โต๊ะกบัพระหตัถ์
ของพระองคเ์นน้ถึงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดของพวกเขาและการเหน็บแนมของการทรยศ  

22:22         จากนั้นพระองค์ยืนยนัอีกคร้ังว่าพระองค์ก าลงั “จะไป” (เพื่อส้ินพระชนม์) และดว้ยเหตุนั้นก็
บรรลุแผนการของพระเจา้ (เปรียบเทียบ กจ. 2:23; 10:42; 17:31; รม. 1:4)  ลูกาใชค้  าท่ีหนกั
แน่น (ค ากรีก โฮริสเมมอน ซ่ึงหมายถึง “ตั้ งใจ” หรือ “บญัชา”) เพื่อจะเน้นถึงอ านาจ
สิทธ์ิขาดของพระเจา้ในเร่ืองราวเหล่าน้ี ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ ช่วยพวกสาวกช่ืนชมว่าน่ี
เป็นส่วนหน่ึงของน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับพระเมสสิยาห์ผูจ้ะปกครอง  พระเยซูป่าว
ประกาศวา่ “วิบติั” จงมีแก่ผูท้รยศอย่างท่ีพระองค์ไดป่้าวประกาศแก่พวกผูน้ าศาสนาและ
เยรูซาเล็มส าหรับการปฏิเสธพระองค ์ มีการเล่นค าน้ี “มนุษย”์ (ค ากรีก อันโธรพอส)  คนท่ี
แย่ท่ีสุดของมนุษยจ์ะทรยศคนท่ีดีท่ีสุดของมนุษย ์จงสังเกตการอา้งอิงถึงอ านาจสิทธ์ิขาด
ของพระเจา้และความรับผดิชอบของมนุษยใ์นขอ้น้ี  (เปรียบเทียบ กจ. 2:23) 

22:23         ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีบนัทึกการสนทนาน้ี   มนัเปิดเผยถึงความเป็นห่วงของพวก
สาวกและขอบเขตแห่งความหน้าซ่ือใจคดของยูดาส  ยดูาสยงัคงมีโอกาสท่ีจะกลบัใจ แต่
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เขาไม่ท า  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มนัน่ารังเกียจส าหรับยูดาสท่ีจะแบ่งปันอาหารกบัพระเยซู   
ซ่ึงบ่งบอกถึงการอุทิศตนร่วมและจากนั้นก็ทรยศพระองค ์    

4.     ค าสอนเกีย่วกบัการรับใช้ของพวกสาวก  22:24-30  

อีกคร้ังหน่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ลูกาเรียบเรียงล าดบัตามวนัเวลาของเหตุการณ์เหล่าน้ีในห้องชั้นบนข้ึนใหม่เพื่อ
จะสร้างบางประเด็น   

ความเป็นห่วงของพวกสาวกทีม่ีต่อความยิง่ใหญ่ของพวกเขา  22:24-27 

ตามหลงัการป่าวประกาศของพระเยซูถึงการเสียสละตนเองของพระองคแ์ละการป่าวประกาศถึงการทรยศ
พระองค์ การโต้เถียงของพวกสาวกเก่ียวกบั “ใคร” ในพวกเขาเป็นคนท่ี “ยิ่งใหญ่ท่ีสุด” ก็ดูเหมือนไม่
เหมาะสมอย่างส้ินเชิง  (เปรียบเทียบ มธ. 20:17-28; มก. 10:32-45)  พระเยซูใช้สถานการณ์น้ีเป็นโอกาส 
สอนพวกเขาถึงความส าคญัของความถ่อมใจอีก (เปรียบเทียบ 9:46-48)  อีกคร้ังหน่ึงการบนัทึกของลูกาถึง
บทเรียนน้ีอธิบายถึงความส าคญัท่ีจ  าเป็นส าหรับสาวกทุกคน 

22:24-25    ประเด็นของพระเยซูก็ค่อนขา้งชดัเจน   พระองค์ไม่ไดว้ดัความยิ่งใหญ่อย่างท่ีโลกวดั  ในโลก 
“สิทธิอ านาจเหนือ” คนอ่ืนเจดัตั้ งความยิ่งใหญ่ แต่ในแผ่นดินของพระเยซูการรับใช ้     
คนอ่ืนเจดัตั้ง  ผูป้กครองชาวต่างชาติมีลกัษณะท่ีน่ารังเกียจอยา่งนอ้ยสองอยา่ง  หน่ึงพวก
เขา “เป็นเจา้นายเหนือ” หรือกดข่ีคนอ่ืนเ  (เปรียบเทียบ 2 คร. 1:24; 1 ปต. 5:3) ประการ   
ท่ีสอง พวกเขาตั้งช่ือเรียกให้กบัพวกเขาเองซ่ึงบ่งบอกถึงความเหนือกวา่ผูอ่ื้นของพวกเขา
อยา่งเช่น “เจา้บุญนายคุณ” (เปรียบเทียบ มธ. 23:7)  แทจ้ริงแลว้ พระเยซูเป็นเจา้บุญนายคุณ
แทเ้พียงผูเ้ดียว (ค ากรีก ยเูออเกเท เปรียบเทียบ กจ. 10:38) 

“การท าความดีส่วนตวัเป็นวิธีหลกัท่ีซ่ึงคนมัง่มีถูกท าให้ถูกตอ้งสมควรอย่างเช่น
บรรดาผูท่ี้สมควรท่ีสุดแห่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณะและช่ือเสียงในชุมชน”[1096] 

22:26         ตามแบบฉบบัแลว้คนหนุ่มกว่ารับใช้คนท่ีแก่กวา่ และผูรั้บใช้รับใช้ผูน้  า   คนสูงอายุช่ืนชมกบั
ความเคารพท่ียิ่งใหญ่ในตะวนัออกใกลโ้บราณ   อยา่งไรก็ตาม กบัพวกสาวกนั้น “ทุกคน” 
ตอ้ง “รับใช”้ โดยไม่ค  านึงถึงอายุหรือความรับผิดชอบ (เปรียบเทียบ กจ. 5:6; 1 ทธ. 5:1; 
ทต. 2:6; 1 ปต. 5:5)  การเลือกของลูกาเก่ียวกบัค าศพัท ์(“ใหญ่ท่ีสุด” “เด็ก” “เจา้นาย” และ 
“ผูป้รนนิบติั” ตามตวัอกัษรคือ มคันายก) ในส่วนน้ีบ่งบอกว่าท่านไดมี้ผูน้ าคริสตจกัรใน
ความคิดเป็นพิเศษ[1097] 
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22:27         ในตะวนัออกใกลโ้บราณ บุคคลท่ีรอ ณ อาหารเยน็มีต าแหน่งทางสังคมท่ีสูงกว่าบริกรผูรั้บใช ้
เขาหรือเธอ  บริกรมกัเป็นทาส  พระเยซูไดป้ฏิบติัดงัเช่นบ่าว (ค ากรีก ดิอาโกนอน ผูห้น่ึง  
ท่ีรับใช้ในแนวทางท่ีต ่าต้อย) โดยการรับใช้คนอ่ืนเแม้กระทัง่พวกสาวกของพระองค ์ 
(เปรียบเทียบ ยน. 13:12-17)  พวกเขาควรท าในท านองเดียวกนั  ถ้าการรับใช้ไม่อยู่ใต ้   
พระอาจารยข์องพวกเขา มนัไม่ควรอยูใ่ตบ้รรดาผูรั้บใชข้องพระองค ์พวกเขาควรแสวงหา
โอกาสต่างเส าหรับการรับใช้แทนท่ีสถานะ และพวกเขาควรเลียนแบบองค์พระผูเ้ป็น
เจา้ของพวกเขาแทนท่ีคนต่างชาติ   

บทเรียนน้ีส าคญัส าหรับสาวกทุกคน  ผูอ่้านชาวต่างชาติของลูกาคงได้ตอ้งการมนั เน่ืองจากว่าพวกเขามี   
ชีวติอยูใ่นวฒันธรรมท่ีซ่ึงค่านิยมแบบต่างชาติควบคุมชีวติ เราก็ตอ้งการเช่นกนั   

บทบาทในอนาคตของสาวกสิบสองคน  22:28-30 

พระเยซูท าใหค้วามจ าเป็นส าหรับความถ่อมใจและการรับใชส้มดุลกบัพระสัญญาถึงรางวลัในอนาคต  แมว้า่
สาวกสิบสองคนถูกกล่าวถึง ความหมายโดยนยัเก่ียวกบัรางวลัเพื่อสาวกท่ีสัตยซ่ื์อคนอ่ืนเก็หนกัแน่น  เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พระเยซูกล่าวซ ้ าพระสัญญาน้ีในภาษาท่ีแตกต่างกนัจากเหตุการณ์ก่อนหนา้นั้น (มธ. 19:28) 

“การสรรเสริญท่ีใจกวา้งน้ีถึงพวกสาวกส าหรับความสัตยซ่ื์อของพวกเขามีผลกระทบแห่งการท าให้
ความผดิท่ีถูกอา้งอิงถึงก่อนหนา้นั้นลดลง  ลูกาตระหนกัถึงขอ้เทจ็จริงนั้น  มนัเป็นอีกเหตุการณ์หน่ึง
เก่ียว ‘การสงวนสาวกสิบสองคน” ไวข้องท่าน” [1098] 

22:28         พื้นฐานส าหรับรางวลัคือความสัตยซ่ื์อต่อพระเยซูอยา่งแทจ้ริง (เปรียบเทียบ มธ. 19:28)  น่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับรางวลัของผูเ้ช่ืออยู่เสมอ การงานเป็นผลลพัธ์ของความสัตยซ่ื์อ  ท่ีน่ีการ
แสดงออกของความสัตยซ่ื์อคือการยืนขา้งพระเยซูใน “การไต่สวน” ในอดีตของพระองค ์
(ค ากรีก ไพรัสมอส นัน่คือ อนัตราย ปัญหา เปรียบเทียบ กจ. 20:19)  ซาตานอยู่เบ้ืองหลงั
ความล าบากเหล่าน้ี   

22:29-30    “พระบิดา” ไดม้อบสิทธิอ านาจแก่พระบุตรท่ีจะ ปกครอง ใน “แผ่นดินของพระเจา้ ในท านอง
เดียวกนั พระบุตรมอบสิทธิอ านาจแก่สาวกสิบสองคนท่ีจะ ปกครองภายใต้ พระองค์ใน
แผน่ดินของพระเจา้  (เปรียบเทียบ ยน. 20:21; 2 ทธ. 2:12; วว. 2:26-27; 3:21)  พวกเขาจะ
ช่ืนชม “โต๊ะ” สามคัคีธรรมกบัพระเยซูในตอนนั้นเช่นเดียวกบัสิทธิพิเศษของการมีสิทธิ
อ านาจเหนือ “สิบสองเผา่ของอิสราเอล” หลงัจากนั้น  (เปรียบเทียบ ดนล. 7:9; วว. 7:1-8)  
น่ีเป็นการอา้งอิงอีกอยา่งหน่ึงถึงงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 13:28-30; 14:15; 
22:16) 
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“โดยแนวทางท่ีท่านตั้งโครงสร้างงานเขียนสองเล่มของท่านและโดยการสอดใส่
เน้ือหาท่ีพิเศษต่อท่าน ลูกาก็แสดงถึงความสนใจท่ีไม่ผิดพลาดในค าถามเก่ียวกบั
การฟ้ืนฟูระดบัประเทศของอิสราเอล....   

“ท่าทางของลูกาเก่ียวกบัการแสดงถึงความหวงัเก่ียวกบัชาตินิยมของคนยิวบ่งบอก
วา่ท่านเองเช่ือวา่จะมีการฟ้ืนฟูระดบัประเทศในอนาคต  ถา้ลูกาเช่ืออยา่งแทจ้ริงวา่
จะไม่มีการฟ้ืนฟู  แน่นอนว่าท่านคงไดอ้อกไปจากเส้นทางของท่านท่ีจะให้ความ
ประทบัใจท่ีตรงกนัขา้ม”[1099] 

พระเยซูกล่าวถึงสาวก “สิบสองคน” แมว้่ายูดาสจะท าให้เขาเองขาดคุณสมบติั  น่ีเป็น
พระคุณเก่ียวกบัพระเยซูและบ่งบอกว่ายงัคงมีเวลาส าหรับยูดาสท่ีจะกลบัใจใหม่ เป็นท่ี
ชดัเจนวา่เน่ืองจากเขาไม่ไดก้ลบัใจใหม่ มทัธีอสัจะแทนท่ีเขาในแผน่ดินของพระเจา้   (กจ. 
1:26)  มนัน่าสนใจท่ีว่าการเลือกมทัธีอสัเกิดข้ึนใน ห้องช้ันบน บางที เป็นห้องเดียวกัน
อยา่งหอ้งน้ี (กจ. 1:13) 

เหตุการณ์ต่างเท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนจะทดสอบความสัตยซ่ื์อของสาวกสิบเอ็ดคนในไม่ชา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 31-
34)  อย่างไม่สงสัยแลว้พระสัญญาน้ีหนุนใจพวกเขาท่ีจะยืนเคียงขา้งพระเยซูในการไต่สวนในอนาคตของ
พระองค์แมว้า่พวกเขาจะท าให้พระองคผ์ิดหวงั  หวัขอ้ของการทดสอบและความสัตยซ่ื์อค่อนขา้งโดดเด่น
ในลูกา[1100] 

5.     การป่าวประกาศของพระเยซูถึงการปฏิเสธของเปโตร  22:31-34  (เปรียบเทยีบ  มธ. 
26:31-35; มก. 14:27-31; ยน. 13:36-38) 

ลูกาใส่เหตุการณ์น้ีไวถ้ดัไปบางทีเน่ืองจากการเช่ือมโยงทางตรรกะของมนักับขอ้คิดเห็นท่ีมาก่อนของ     
พระเยซูเก่ียวกบัพวกสาวกท่ียงัสัตยซ่ื์อต่อพระองคร์ะหวา่งการไต่สวนในอดีตของพระองค ์ ความสัตยซ่ื์อ
ของพวกเขาจะไม่แตกหกัต่อไป  อยา่งไรก็ตาม ลูกาไม่ไดบ้นัทึกการป่าวประกาศของพระเยซูท่ีวา่สาวกทุก
คนจะละทิ้งพระองคไ์ป (มธ. 26:31; มก. 14:27)  บางทีท่านไม่ไดท้  าอยา่งนั้นเพราะวา่มนัแสดงถึงภาพทาง
ลบเก่ียวกบัพวกสาวกโดยทัว่ไป  พวกเขาทุกคนจะพิสูจน์ว่าไม่สัตยซ่ื์อแต่ชัว่คราวเท่านั้น  ลูกาตอ้งการจะ
หนุนใจผูอ่้านท่ีเป็นสาวกของท่านไม่ใช่ท าใหพ้วกเขาทอ้ใจ   

“เม่ือมองในองคป์ระกอบดั้งเดิมต่างเของมนั (ไม่ใช่ในการพฒันาของมนั) คุณลกัษณะของเปโตร 
ท่ามกลางพวกสาวกนั้นก็เป็นเหมือนคุณลกัษณะของยดูาสมากท่ีสุด”[1101] 

22:31         เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูตั้งการทดสอบของเปโตรท่ีพระองครู้์วา่ก าลงัมาเม่ือพิจาณาถึงการจบักุม
ของพระองคเ์องไวใ้นฉากท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลเพราะวา่ “ซาตาน” มีความรับผิดชอบในท่ีสุด
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[1102] พระเยซูมองส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัเปโตรอย่างคล้ายกบัส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนกบัโยบ  (โยบ 
1:6-7)  “ฝัดร่อนเหมือนฝัดขา้วสาลี” พรรณนาถึงความพยายามของซาตานท่ีจะแยกความ
สัตยซ่ื์อของเปโตรต่อพระเยซูจากเขา   (เปรียบเทียบ โยบ 1-2)  ค  ากรีกท่ีแปลวา่ “พวกท่าน” 
(ฮูมาส) อยูใ่นรูปพหูพจน์ซ่ึงบ่งช้ีวา่ซีโมนไม่ใช่เป็นสาวกคนเดียวท่ีซาตานตอ้งการฝัดร่อน  
บางทีพระเยซูใช้ช่ือ “ซีโมน” ซ่ึงเป็นช่ือยิวท่ีได้รับมาของเปโตรเพราะว่ามนัพรรณนา  
ถึงเปโตรในสภาพตามธรรมชาติของเขา ไม่ใช่เปโตรในฐานะ “ศิลา”  บางทีท่านกล่าวซ ้ า
มนัใน ภาวะเวทนา (อย่างเศร้าโศก) ท่ีคาดหวงัถึงผลลพัธ์ท่ีน่าเศร้าของการทดสอบของ
ซาตาน       

22:32         พระเยซูไดต้อบโตซ้าตานแลว้โดยการอธิฐานต่อพระเจา้เพื่อเปโตร (เอกพจน์ “ท่าน” ซู)  และ
อยา่งทึกทกัเอาแลว้เพื่อสาวกคนอ่ืนเทั้งหมด (เปรียบเทียบ รม. 8:34; ฮบ. 7:25) 

“จงสังเกตวา่พระอาจารยไ์ม่ไดข้อวา่ผูรั้บใชข้องพระองคอ์าจเป็นอิสระจากปัญหา  
การประสบกับความยุ่งยากและความล าบากเป็นส่วนท่ีส าคัญของแนวทาง
ของคริสเตียน”[1103] 

“เราอาจสังเกตท่ีน่ีว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรากล่าวถึงความลม้เหลวส้ินเชิงของ
แม้กระท่ังความเช่ือของอัครทูตอย่างท่ีเป็นไปได้”[1104] 

พระเยซูอธิบายถึง “ความเช่ือ” ของเปโตรว่าก าลังถูกขยายจนถึงความจ ากัดของมัน  
พระองคม์ัน่ใจวา่เปโตรจะอยูร่อดจากการโจมตีน้ีดว้ยการช่วยเหลือของพระเจา้ ความมัน่ใจ
ของพระองค์บ่งช้ีถึงอ านาจท่ีเหนือกว่าของพระเยซูเหนือซาตานในสงครามฝ่ายวิญญาณ  
เม่ือเขากลบัมา (ค ากรีก เอพิสเทรโฟ) ยงัพระเยซู เปโตรจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือสาวกท่ีเป็น   
พี่น้องของเขา (“พี่น้อง”) ผูซ่ึ้งความเช่ือของพวกเขานั้นการทรยศ การไต่สวน การตรึง   
การส้ินพระชนมแ์ละการฝังของพระเยซูจะทา้ทาย  (เปรียบเทียบ ยน. 21:15-17; 1 ธส. 3:2, 
13; 1 ปต. 5:10; และขอ้อ่ืนเ) 

พระเยซูบ่งบอกว่าเปโตรจะหันไปจากพระองค์ อย่างช่ัวคราว (“เม่ือท่านหันกลบัแลว้”)  
เม่ือเปโตรคดัคา้นต่อการทึกทกัเอาน้ีท่ีท่านถือวา่เป็นการดูถูก (ขอ้ 33) พระเยซูก็กล่าวอยา่ง
ตรงไปตรงมาวา่เปโตรจะ ปฏิเสธ พระองค ์(ขอ้ 34)  เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูเลือก เปโตร
จากสาวกคนอ่ืนเซ่ึงทุกคนก็ต้องการการช่วยเหลือของพระเจ้าในการต้านทานการ  
ทดลองเน่ืองจากบทบาทในการน าของท่าน  ท่านสามารถท่ีจะช่วยเหลือสาวกคนอ่ืนเให้
คืนสภาพ (เปรียบเทียบ กจ. 1:15; และขอ้อ่ืนเ) 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1102
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1103
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1104


เปโตรมีความรับผิดชอบแมว้่าพระเยซูไดอ้ธิษฐานเพื่อท่าน  การอธิษฐานและการกระท า
ไม่ใช่ขดัแยง้กนัแต่ส่งเสริมกนั 

22:33-34    การอุทิศตนของเปโตรต่อพระเยซูก็น่ายกยอ่ง   ลูกาเท่านั้นบนัทึกวา่เปโตรไดส้ัญญาวา่จะตาย  
กบัพระเยซูและท่านไม่ได้ท าการอา้งอิงถึงสาวกคนอ่ืนเ (น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีหน่ึงในพวก
สาวกรับรู้และยอมรับว่าพระเยซูก าลงัจะส้ินพระชนม์)  อย่างไรก็ตาม  เปโตรประเมิน
ความสามารถของท่านเองมากเกินไปท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อเม่ือถูกข่มเหง  ยิ่งกว่านั้นลูกาเป็น
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีอา้งอิงว่าพระเยซูบอกเปโตรว่าท่านจะปฏิเสธว่า ท่านรู้จัก 
พระเยซู บางทีน่ีเป็นการทดลองท่ีเฉพาะส าหรับเธโอฟีลสัและผูอ่้านดั้งเดิมชาวกรีกของ       
ลูกา     

“น่ีเป็นท่ีเดียวในหมวดพระกิตติคุณท่ีท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรากล่าวต่อเปโตร
โดยช่ือ เปโตร และมนัโดดเด่นเม่ือปรากฎในทุกเท่ีท่ีพระองคเ์ตือนท่านล่วงหน้า
ถึงการปฏิเสธท่ีใกลเ้ขา้มาของท่านถึงพระองคเ์อง”[1105] 

“เหมือนหิน” แทบจะไม่ประพฤติดงัหิน  การมัน่ใจเกินไปของท่านควรเป็นค าเตือนต่อ
สาวกทุกเคน   

6.     การต่อต้านทีจ่ะมาถึง  22:35-38   

ส่วนสุดทา้ยน้ีของการสนทนาของพระเยซูกบัพวกสาวกของพระองค์ในห้องชั้นบนก็พิเศษต่อลูกา  มนั
ด าเนินหัวข้อของการปฏิเสธพระเยซูต่อไปท่ีน าไปสู่การส้ินพระชนม์ของพระองค์ และส่ิงท่ีพวกสาวก
สามารถคาดหวงัไดเ้ม่ือพิจารณาถึงการปฏิเสธนั้น     

22:35         พระเยซูย  ้าเตือนพวกสาวกวา่เม่ือพระองค์ได ้“ส่ง” พวกเขา “ออกไป” ในภาระกิจก่อนหนา้นั้น
สองคร้ัง พวกเขาก็ไม่ไดข้าดส่ิงใดท่ีพวกเขาจ าเป็น  (เปรียบเทียบ 9:1-3; 10:1-3)  เม่ือ
พิจารณาถึงความล้มเหลวของเปโตรท่ีพระเยซูเพิ่งได้เปิดเผย มนัก็ดูเหมือนว่าพระเยซู  
ตั้งใจให้ค  าถามน้ีท่ีจะย  ้าเตือนให้พวกสาวกวางใจในพระองค์ในวิกฤตท่ีก าลังมาแทนท่ี    
ในพวกเขาเอง   

22:36         ก่อนหนา้นั้นพวกเขาไม่ไดเ้ตรียมพวกเขาเองให้พร้อมส าหรับพนัธกิจของพวกเขา แต่วางใจคน
อ่ืนเท่ีจะจดัเตรียมเพื่อพวกเขา อยา่งไรก็ตาม พวกเขาจะตอ้งไม่วางใจในคนอ่ืนเในตอนน้ี  
พวกเขาจะตอ้งท าใหพ้วกเขาเองเขม้แขง็ส าหรับความขดัแยง้ท่ีอยูข่า้งหนา้ในไม่ชา้กล่าวคือ 
การจบักุมและการตรึงของพระเยซู  บางทีพระเยซูใชถุ้งเงิน ยา่มและดาบในเชิงเปรียบเทียบ    
แทนท่ีจะเป็นตามตัวอักษร  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของทรัพยากรส่วนตัวของพวกสาวก  
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[1106] เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูตอ้งการให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะท าให้พวกเองพร้อม
ด้วยการเตรียมพร้อมส่วนตัว ท่ีรวมถึงการพึ่ งพาพระเจ้าและพระวจนะของพระองค ์
ส าหรับวิกฤตท่ีก าลงัมา  พระองค์ก าลงัเรียกให้พวกเขาท่ีจะพร้อมส าหรับความล าบาก   
และการเสียสละตนเอง[1107] 

นกัอรรถาธิบายบางคนถือค าสั่งของพระเยซูตามตวัอกัษร[1108] “ถุงเงิน” และ “ยา่ม” อาจ
บ่งช้ีว่าพวกเขาควรเตรียมเพื่อการยงัชีพของพวกเขาเองเน่ืองจากว่าไม่มีใครจะเตรียมให ้
อย่างไรก็ตาม น่ีไม่ใช่กรณีในสมัยเร่ิมแรกของคริสตจกัรหรือแม้กระทั่งระหว่างการ       
ทนทุกข์ของพระเยซู  ยงัคงมีผูเ้ช่ือคนอ่ืนเท่ีเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั  (เช่น กจ. 1:3, 15; 
2:44-47) บางคนถือค าสั่งท่ีจะขายเส้ือคลุมของตนไปซ้ือดาบตามนั้นตวัอกัษรอีกดว้ย    

“ดาบถูกถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ท่ีถูกเรียกร้องส าหรับการเพียงพอด้วย
ตนเองของผูเ้ดินทางคนใดก็ตามในโลกของโรม  ไม่มีอะไรมากกว่าการป้องกนั
บุคคลของคนหน่ึงถูกกล่าวถึง”[1109] 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัพระเยซูว่ากล่าวเปโตรส าหรับการใช้ดาบท่ีจะป้องกนัตนเอง (มธ. 
26:52) ยิ่งกวา่นั้น พระเยซูไม่เคยสอนให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะติดอาวุธพวกเขาเอง
เพื่อจะป้องกนัพวกเขาเอง นับประสาอะไรกบัการใช้ความกา้วร้าวเชิงรุกต่อตา้นบรรดา     
ผูท่ี้อาจต่อตา้นพวกเขา (เปรียบเทียบ 6:35-36; 22:52; และขอ้อ่ืนเ) 

22:37         พระเยซูอา้งอิงอิสยาห์ 53:12 เพื่อช่วยพวกสาวกของพระองค์ตระหนกัว่าคนอ่ืนเจะหรือได ้    
ถือว่าพระองค์เป็นอาชญากรแล้ว  ดังนั้ นมันจะยากอย่างมากส าหรับพวกสาวกของ 
พระองค ์ พวกเขาจะเผชิญกบัการต่อตา้นท่ีเขม้ขน้อยา่งท่ีเปโตรไดป้ระสบในลานบา้นของ
มหาปุโรหิต  พระเยซูไม่ตอ้งการให้พวกเขาท่ีจะประเมินก าลงัของการต่อตา้นท่ีพวกเขาจะ
เผชิญนั้นต ่าไปเพื่อวา่พวกเขาจะพึ่งพาพระเจา้เท่านั้นและไม่ใช่ท่ีพวกเขาเอง เพื่อจะช่วยให้
พวกเขายงัคงสัตยซ่ื์อได ้  

“ณ จุดน้ีพระคริสตป์ระยุกตส่์วนหน่ึงของอิสยาห์ 53 กบัพระองคเ์องอยา่งเด่นชดั  
ดงันั้นท่ีจะปฏิเสธว่าอิสยาห์บทท่ีห้าสิบสามท านายถึงการทนทุกข์ของพระคริสต ์
ก็คือท่ีจะขดัแยง้การตีความของพระผูช่้วยให้รอดเองเก่ียวกับค าพยากรณ์นั้น”    
[1110] 

22:38         เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวกไดถื้อถอ้ยค าของพระเยซูเก่ียวกบัการซ้ือดาบตามตวัอกัษร พวกเขาได้
ผลิต “สอง” เล่มท่ีพวกเขาได้มาแล้ว  พวกเขาเข้าใจค าเตือนก่อนหน้านั้นของพระเยซู
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เก่ียวกบัส่ิงท่ีอยู่ขา้งหน้าพระองค์ในเยรูซาเล็มและติดอาวุธพวกเขาเองจนถึงขอบเขตน้ี  
เพื่อปกป้องพระเยซู (และพวกเขาเอง)   น่ีไม่ใช่ความตั้งใจของพระเยซู    

บางคนตีความ “มนั (หรือนัน่) ก็พอแลว้”  ว่าหมายถึงดาบสองเล่มจะเพียงพอเม่ือพิจารณา
ถึงความขดัแยง้ท่ีก าลงัมา[1111] น่ีดูเหมือนไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึง เน่ืองจากวา่ภายหลงั
พระองคว์า่กล่าวเปโตรส าหรับการใชแ้มก้ระทัง่ดาบหน่ึงเล่มท่ีจะปกป้องพระองค ์(ขอ้ 49-
51; เปรียบเทียบ มธ. 26:52)  ยิ่งกวา่นั้น ดาบสองเล่มจะไม่พอท่ีจะปกป้องพระเยซูต่อการ
จบักุม  คนอ่ืนเตีความพระเยซูอยา่งท่ีหมายถึงวา่การครอบครองดาบสองเล่มก็พอท่ีจะระบุ
พระเยซูและพวกสาวกในฐานะอาชญากรและดงันั้นก็บรรลุอิสยาห์ 53:12.[1112] 

อย่างไรก็ตาม มนัไม่ใช่การครอบครองดาบท่ีระบุพระเยซูในฐานะอาชญากร แต่การ
กล่าวหาเท็จท่ีวา่พระองคไ์ดอ้า้งถึงเป็นกษตัริยน์ั้นต่อตา้นซีซาร์  บางทีพระเยซูหมายถึงว่า
พระองค์ไม่ปรารถนาท่ีติดตามการอภิปรายอีกต่อไป [1113] พวกสาวกเขา้ใจพระองค์ผิด
ไป  พวกเขาจะเรียนรู้ส่ิงท่ีพระองค์หมายถึงในภายหลงัเท่านั้น อย่างท่ีพวกเขาจะเรียนรู้
ความหมายของส่ิงอ่ืนมากมายท่ีพระองค์ไดส้อนพวกเขาท่ีพวกเขาลม้เหลวท่ีจะรับรู้  การ
แสดงออกน้ีปรากฎอยูบ่่อยเในพนัธสัญญาเดิมในแง่น้ี  (เปรียบเทียบ ปฐก. 45:28; อพย. 
9:28; ฉธบ. 3:26; 1 พกษ. 19:4; 1 พศด. 21:15) 

“นกัเทศน์และอาจารยทุ์กเคนเขา้ใจอารมณ์น้ีไม่ใช่อารมณ์ของความไม่อดทนแต่
เป็นอารมณ์ของการจบหวัขอ้ส าหรับส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั”[1114] 

บางทีลูการวมส่วนน้ีของการสนทนาของพระเยซูกบัพวกสาวกไว ้เพราะว่ามนัเป็นค าเตือนท่ีเคร่งขรึมต่อ
สาวกทุกคนเก่ียวกบัความจ าเป็นของเราท่ีมีต่อการเตรียมตวัฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนตวั โดยเน้ือแทแ้ล้วเรา    
ทุกคนเผชิญส่ิงท่ีพวกสาวกสิบเอ็ดคนเผชิญ    เราต้องไม่พึ่ งพาการปกป้องทางกายภาพในสงคราม           
ฝ่ายวิญญาณ  แต่ท าการจดัเตรียมท่ีเป็นไปได้โดยการติดอาวุธตวัเราเองด้วยทรัพยากรต่างเท่ีพระเจ้า   
เท่านั้นสามารถจดัเตรียมให้ได้  (เปรียบเทียบ อฟ. 6:10-20)  ในไม่ช้าพวกสาวกจะนอนหลบัในสวน        
เกทเสมนีในเม่ือพวกเขาควรไดอ้ธิษฐาน  (ขอ้ 40, 46)  อยา่งคลา้ยคลึงกนั เรามกัลม้เหลวท่ีจะขอให้พระเจา้
ช่วยเราและพึ่งพาทรัพยากรของเราเองแทน   

ง.     การจับกุมพระเยซู  22:39-53   

ส่วนน้ีของพระกิตติคุณของลูกามีสองเหตุการณ์คือ การเตรียมของพระเยซูส าหรับการจบักุมและการตรึง
ของพระองค ์และการจบัเอง  หวัขอ้ของส่วนน้ีทั้งหมดคือการเตรียมท่ีเหมาะสมส าหรับการข่มเหง     
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1.     การเตรียมของพระเยซูในสวนเกทเสมนี  22:39-46  (เปรียบเทยีบ มธ. 26:30, 36-46; 
มก. 14:26, 32-42; ยน. 18:1) 

ลูกาเรียบเรียงการบรรยายของท่านเพื่อวา่การอธิษฐานของพระเยซูในสวนตามหลงัค าแนะน าของพระองค์
ต่อพวกสาวกเก่ียวกบัการเตรียมของพวกเขาส าหรับวิกฤตท่ีจะมาถึง   ส่วนปัจจุบนัน้ีแสดงถึงการเขา้หา       
ท่ีเหมาะสมของพระองคถึ์งมนั และการเขา้หาท่ีไม่เหมาะสมของพวกสาวก  ส่วนถดัไปเปิดเผยถึงผลลพัธ์
ต่างเของการกระท าของพวกเขา     

“… การด้ินรนของพระเยซูบนภูเขามะกอกเทศถูกน าเสนอโดยลูกาในฐานะจุดผกผนัในการบรรยาย
เก่ียวกบัการทนทุกข์ ท่ีเป็นจุดท่ีส าคญัท่ีซ่ึงความสัตย์ซ่ือต่อน ้ าพระทยัของพระเจ้าถูกสวมกอด  
อยา่งเด็ดขาดดว้ยความพากเพียรของการอธิษฐาน”[1115] 

22:39-40    ก่อนหนา้นั้นลูกาเปิดเผยวา่ระหวา่งสัปดาห์น้ี พระเยซูไดใ้ชเ้วลาหลายคืนของพระองคบ์น “ภูเขา
มะกอกเทศ” (21:37)  เห็นไดช้ดัวา่ “ประเพณี” น้ีผูเ้ขียนอา้งถึงท่ีน่ี  ยดูาสคงไดค้าดหวงัให้
พระเยซูไปท่ีนัน่ และพระเยซูไม่ไดพ้ยายามท่ีจะหลบหลีกยดูาส  การควบคุมของพระเยซู
เหนือจุดหมายของพระองคเ์องก็เด่นชดัอีกคร้ังหน่ึงในการน าพวกสาวกของพระองค์ออก
จากเมืองไปยงัภูเขานั้น  ลูกาไม่ไดร้ะบุ “สถานท่ี” ท่ีพระเยซูอธิษฐานว่าเป็น “เกทเสมนี” 
(มธ. 26:36; มก. 14:32) บางทีเพราะวา่ท่านไม่ไดต้อ้งการท่ีจะหนัเหไปจากการกระท าใน
ส่วนน้ี   

พระเยซูจดจ่อความสนใจของพวกสาวกไปท่ีความจ าเป็นของพวกเขาท่ีมีต่อการปกป้อง
ของพระเจา้จาก “การทดลอง” (ค ากรีก พีราสมอน)  และแนะน าให้พวกเขา “อธิษฐาน” 
ส าหรับส่ิงนั้น (เปรียบเทียบ 11:4)  ลูกาเท่านั้นเขียนว่าพระองค์บอกให้พวกเขาอธิษฐาน
เพื่อส่ิงน้ีอย่างเจาะจง และลูกาเท่านั้ นอ้างอิงว่าพระเยซูให้ค  าสั่งน้ีแต่ “สาวก” ทุกคน   
ผลลพัธ์ก็คือวา่ผูอ่้านเห็นวา่สาวกทั้งหมดจ าตอ้งอธิษฐานเน่ืองจากอนัตรายของการลม้ลง   

22:41-42    ลูกาน าเสนอพระเยซูท่ีอธิษฐานอยา่งท่ีสาวกคนใดก็ตามสามารถอธิษฐานได ้(เปรียบเทียบ รม. 
11:4; 14:11; อฟ. 3:14; ฟป. 2:10)  ท่าทางของพระองคส์ะทอ้นถึงท่าทีท่ีจ  านนของพระองค์
คือ “พระองคคุ์กเข่าลง”   ลูกาไม่ไดบ้นัทึกวา่พระเยซูซบพระพกัตร์ลงถึงดินระหวา่งส่วน
แห่งการเฝ้าระวงัอธิษฐานของพระองค ์  (เปรียบเทียบ มธ. 26:39; มก. 14:35) 

“พระองค์คุกเข่าลงอธิษฐาน ในกิจการของอคัรทูต การคุกเข่าถูกระบุว่าเป็น 
ท่าทางการอธิษฐานในโอกาสต่างเเท่านั้นท่ีบริบทบ่งช้ีวา่ความเขม้ขน้เฉพาะของ
การอธิษฐานท่ีเหมาะสม”[1116] 
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การอธิษฐานเองเปิดเผยถึงการพึ่งพาเต็มท่ีท่ี น า้พระทัย ของพระบิดา  พระเยซูขอการเล่ือน 
“ถ้วย” ไป ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของการทนทุกข์ของพระองค์ท่ี เป็นผลเน่ืองมาจากการ
พิพากษาบาปของพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 11:6; 75:8; อสย. 51:17; ยรม. 25:15-17; 2 
คร. 5:21; 1 ปต. 2:24)  พระองคร้์องขอมนัเท่านั้นถา้มนัเป็นไปได ้นัน่คือ พระบิดาทรง 
“พอพระทยั” (ค ากรีก เอ บูเล) ไม่วา่ในกรณีใด พระองคจ์  านนต่อน ้ าพระทยัของพระบิดา
เหนือทุกส่ิง[1117] ตลอดพระกิตติคุณขอท่าน ลูกาท าการอา้งอิงบ่อยเถึงความส าเร็จท่ีมี 
สติของพระเยซูเก่ียวกบัจุดประสงคต่์างเของพระเจา้   

การจ านนแห่งการอธิษฐานของพระเยซูเป็นตน้แบบส าหรับสาวกทุกคน  เม่ือเราไม่รู้น ้ า
พระทยัของพระเจ้าอย่างเจาะจง เราสามารถท าการร้องขอของเราได้ แต่เราควรจ านน
ความชอบต่างเของเราต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้  ลูกาพรรณนาพระเยซูในฐานะมนุษย ์  
แทไ้ม่ใช่ผูท่ี้ยิง่ใหญ่กวา่มนุษย ์ 

“ผลลัพธ์ของการกล่าวน้ีก็คือว่าพระเยซูท่ีเผชิญกับการทดลองให้หลีกเล่ียง 
เส้นทางแห่งการทนทุกข์ท่ีก าหนดโดยพระเจา้ อย่างไรก็ตามก็ยอมรับน ้ าพระทยั
ของพระเจ้าโดยไม่ค  านึงถึงความปรารถนาของพระองค์เองท่ีจะเป็นอย่างอ่ืน  
พระองค์ไม่แสวงหาท่ีจะไม่เ ช่ือฟังน ้ าพระทัยของพระเจ้า แต่ปรารถนาให ้          
น ้ าพระทัยของพระเจ้าท่ีจะแตกต่าง  แต่แม้กระทั่งส่ิงน้ีก็จะถูกถือว่าเป็นการ
ทดลอง และมนัถูกพิชิตโดยพระเยซู”[1118] 

22:43-44    ลูกาเท่านั้นอา้งอิง “ทูตสวรรค”์ ท่ีเสริมก าลงัพระเยซู (เปรียบเทียบ 9:26; 12:8-9; 15:10; 16:22; 
มธ. 4:11; มก. 1:13)  บางทีท่านท าส่ิงน้ีเพื่อจะช่วยผูอ่้านของท่านตระหนักถึงก าลงั            
ท่ีเหนือธรรมชาติท่ีการอธิษฐานน ามา  (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 19:5-6; ดนล. 10:17-18)  
อย่างไรก็ตาม การปรากฎของทูตสวรรค์ก็ไม่ได้ขจัด “ความทรมาน” ท่ีพระเยซูรู้สึก   
ขณะท่ีพระองค์อธิษฐาน  ความหมายโดยนัยก็คือว่าการช่วยเหลือของทูตสวรรค์ท าให ้ 
พระเยซูอธิษฐานอยา่งเขม้ขน้มากข้ึน และดงันั้นก็ต่อตา้นการทดลองอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  ความร้อนรนของพระเยซูเช่นท่าทางของพระองค์สะทอ้นถึงความรู้สึกต่างเ    
ของพระองค ์ณ เวลาน้ีคือความหวาดกลวัของพระองค ์ณ การคาดหวงัถึงกางเขน  พระเจา้
ไม่ได้เวน้การทดลองใจต่างเให้เราเสมอไป แต่พระองค์จดัเตรียมก าลงัเพื่อจะเผชิญส่ิง
เหล่านั้น[1119] 

“การไปสู่การส้ินพระชนม์ของพระองค์เป็นความขดัแยง้สุดท้ายของพระองค ์   
กบัซาตานส าหรับมนุษยแ์ละเพื่อเห็นแก่เขา  โดยการจ านนต่อมนัพระองค์ก็น า
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อ านาจของความตายไปเสีย พระองค์ปลดอาวุธความตายโดยการฝังดา้มของมนั 
ไวใ้นพระทยัของพระองคเ์อง”[1120] 

ในแง่อะไรท่ี “เหง่ือ” ของพระเยซูคลา้ยกบั “หยดโลหิต”?  บางทีมนัมากมายเกินจนมนั
คล้ายคลึงกับโลหิตท่ีไหลจากแผล[1121] บางทีมีการพาดพิงถึงการทนทุกข์น้ีท่ีเป็น
ความส าเร็จแห่งการพิพากษาของพระเจา้เหนืออาดมัเม่ือพระองคต์รัสวา่อาดมัจะมีชีวิตอยู่
โดยเหง่ือแห่งหน้าผากของเขา (ปฐก. 3:19).[1122] ลูกาอาจได้สร้างการแสดงออกเชิง
โวหารกล่าวคือ “น ้าตาแห่งโลหิต” [1123] บางทีเหง่ือของพระเยซูนั้นสีแดงเพราะวา่โลหิต
ไหลซึมออกผ่านทางรูเล็กเของผิวของพระองค์ [1124] บางทีลูกาท าการเช่ือมโยงทาง
สัญลกัษณ์กบั “โลหิต” เพราะว่าเหง่ือของพระเยซูเป็นผลลพัธ์ของการทนทุกข์อย่างมาก
ของพระองคอ์ย่างท่ีโลหิตไหลมกัเป็นผลลพัธ์ของการทนทุกข์อย่างมาก   ดงันั้นประเด็น   
ก็คือว่าพระเยซูเหง่ือออกอย่างมากและเหง่ือของพระองค์เป็นผลลพัข์องการทนทุกข์ของ
พระองคใ์นการคาดหวงัถึงกางเขน   

22:45-46    แทนท่ีการอธิษฐาน พวกสาวกก็ก าลงั “หลบั”  ลูกาบนัทึกว่าพวกเขาหลบัไป “ดว้ยความทุกข์
โศกเศร้า” เป็นท่ีชดัเจนวา่ “ความโศกเศร้า” (ค ากรีก ลูเพ คือ ความเสียใจ) อยา่งมากหรือ
อย่างหนกัของพวกเขา ณ การคาดหวงัถึงการส้ินพระชนม์ท่ีใกลเ้ขา้มาของพระเยซูท าให้
พวกเขาอ่อนล้าอย่างมาก  ฉบบัแปล NEB “อ่อนล้าอย่างมากโดยความเสียใจ” นั้นมี
ประโยชน์   บาง ทีพวก เขาหมดแรงทางอารมณ์ [1125] ความหดหู่มัก ส่ งผล ต่อ               
ความเหน็ดเหน่ือย   

ค าถามของพระเยซูมีพลงัแห่ง “พวกท่านสามารถนอนหลบั ณ เวลาเช่นน้ีไดอ้ย่างไรกนั?”  
พวกเขาตอ้ง “อธิษฐาน” เพื่อวา่พวกเขาจะไม่ “ตกอยู่ในการทดลอง” นบัประสาอะไรกบั
การลม้ลงต่อหนา้มนั  การเตรียมตวัฝ่ายวิญญาณก่อนการทดสอบก็มีประสิทธิภาพมากกวา่
การเรียกหาการช่วยกูเ้ม่ือเก่ียวขอ้งกบัการทดลองใจนั้นอยา่งมาก (เปรียบเทียบ มธ. 6:13; 
ลก. 11:4)  พระเยซูแสดงถึงความห่วงใยส าหรับสวสัดิภาพของพวกสาวกของพระองค ์ 
แมก้ระทัง่เม่ือความจ าเป็นของพระองค์เองเป็นส่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด  ลูกาละเวน้การเดินทาง   
สามคร้ังท่ีพระเยซูได้ท าไปยงัพวกสาวกท่ีนอนหลบัซ่ึงมทัธิวและมาระโกบนัทึก  (มธ. 
26:42-45; มก. 14:39-41)  ผลกระทบเป็นการเนน้มากกวา่ท่ีการอธิษฐานของพระเยซู และ
นอ้ยกวา่ท่ีการลม้เหลวของพวกสาวก    

2. การทรยศของยูดาส 22:47-53 (เปรียบเทยีบ มธ. 26:47-56; มก. 14:43-52; ยน. 18:2-12) 
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22:47-48    ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งหมดบนัทึกการเช่ือมโยงท่ีใกล้ชิดระหว่างการอธิษฐานของ     
พระเยซูและการมาถึงของพวกทหาร  มนัส าคญัอย่างมากท่ีว่าพระเยซูอธิษฐาน  ยูดาส
น าหน้าฝูงชน (ค ากรีก ออคลอส มวลชน) ท่ีจับกุม อย่างท่ีพระเยซูน าหน้าพวกสาวก
กล่าวคือในฐานะผูน้ าของพวกเขา (ขอ้ 39)  ลูกาเน้นถึงความหน้าซ่ือใจคดของยูดาสใน 
การทรยศพระเยซู “ดว้ยการจูบ” ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของมิตรภาพ  (เปรียบเทียบ ปฐก. 
27:26-27; 2 ซมอ. 15:5; 20:9; สภษ. 7:13; 27:6) รวมกบัขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูรู้
จุดประสงคข์อง ยดูาส  พวกสาวกของพวกรับบีมกัทกัทายอาจารยข์องพวกเขาดว้ยการจูบ 
ท่ีมือ [1126] ลูกาอธิบายถึงยดูาสในฐานะ “คนท่ีช่ือยูดาส” ซ่ึงเป็นวิธีของการรักษา เขาไว ้
ณ ระยะห่างในขณะท่ีมองดูเขา  “บุตรมนุษย์” ช้ีไปยงัอัตลักษณ์ของพระเยซูในฐานะ
ผู ้ปกครองท่ีเป็น   พระเจ้าผู ้ซ่ึงได้พระเจ้าได้ส่งมา ล าดับค าในตัวบทกรีกท่ีบ่งช้ีถึง           
การเนน้คือ “การจูบ” “บุตรมนุษย”์ และ “การทรยศ”    

22:49-50    พวกสาวกถามพระเยซูวา่พวกเขาควร “ปะทะดว้ย” ดาบของพวกเขาหรือไม่  (ขอ้ 38)  ค  าถาม
ของพวกเขาไม่ใช่เป็นการร้องขอการอนุญาตมากเท่ากบัการป่าวประกาศถึงการกระท า     
ท่ีพวกเขาตั้งใจท่ีจะท าการ  ก่อนหน้านั้นพระเยซูไดแ้สดงออกถึงการจ านนของพระองค ์
ต่อน ้ าพระทยัของพระบิดาในการอธิษฐาน  (ขอ้ 41-44)  พวกสาวกลม้เหลวท่ีจะอธิษฐาน 
และกระท าเน่ืองดว้ยการต่อตา้นของพวกเขาต่อน ้ าพระทยัของพระเยซูท่ีน่ี  ลูกาไม่ไดร้ะบุ
ว่าผูโ้จมตีเป็นเปโตร (ยน. 18:10) บางทีเพื่อจะถือรักษาการเน้นท่ีการกระท าของท่าน
มากกว่าอตัลกัษณ์ของท่าน อย่างน่าสนใจแล้ว ลูการะบุยูดาสอย่างชัดเจน แต่ท่านไม่ได้
ระบุเปโตร  บางทีส่ิงน้ีขยายความรุนแรงของบาปของยูดาสในขณะท่ีลดความส าคัญ     
ของความลม้เหลวของเปโตร  หมอลูกาและยอห์นบนัทึกว่ามนัเป็น “หูขา้งขวา” ท่ีเปโตร
ท าใหข้าด     

“การบนัทึกทั้งหมดใชรู้ปแบบท่ีเล็กของค าวา่หูซ่ึงแตกต่างจากค าปกติ  มนัเป็นค า
ท่ีในฉบบัเซปทวัจินท ์(กรีก) ของเฉลยธรรมบญัญติั 15:17 หมายถึง ‘ต่ิงหู’ เป็นท่ี
ชดัเจนว่าเปโตรแค่ตดัหูของมลัคสัและตดัต่ิงหู  และนัน่คือส่ิงท่ีพระเยซูแตะตอ้ง
เพื่อจะท าใหม้นักลบัคืน”[1127] 

“บางทีเราจะตอ้งเขา้ใจว่าทาสของมหาปุโรหิตเป็นตวัแทนส่วนตวัของเขาและ
ดงันั้นก็เป็นหวัหนา้ของกลุ่มท่ีจบักุม”[1128] 

ค่อนขา้งอยา่งเป็นไปไดท่ี้วา่เปโตรแกวง่ดาบเพื่อจะผา่ศีรษะของบ่าวนั้นและพลาดไป  ดาบ 
(ค ากรีก มาไคยรา) นั้นเล็ก โคง้และถูกใชโ้ดยทัว่ไปส าหรับการป้องกนัตวั     
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ในมทัธิวและมาระโก การโจมตีของเปโตรตามหลงัการจบักุมของพระเยซู แต่ในลูกามนั
น าหน้า  บางทีพวกทหารจบัพระเยซู จากนั้นเปโตรก็ปฏิบติัการ จากนั้นพระเยซูก็รักษาหู
ของบ่าวนั้นและจากนั้นพวกทหารพาพระเยซูไป   

“เปโตรนอนหลบัในเวลาท่ีท่านควรอธิษฐาน พดูในเวลาท่ีท่านควรฟัง และโออ้วด
ในเวลาท่ีท่านควรกลวั  ตอนน้ีท่านก าลงัต่อสู้ในขณะท่ีท่านควรยอมจ านน”[1129] 

22:51         พระเยซูว่ากล่าวมาตรการป้องกนัท่ีกา้วร้าวของเปโตร  น่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากกวา่ความคิดท่ีว่า
พระองคต์รัสกบัพวกทหารและขออนุญาตเพื่อจะรักษาบ่าวนั้น [1130] การตีความท่ีเป็นไป
ไดอี้กอย่างหน่ึงก็คือว่าพระเยซูหมายถึงว่าพวกสาวกควรปล่อยให้พวกทหารด าเนินการ
ของพวกเขากบัพระองค[์1131] ดงันั้นพระเยซูกลบัความเสียหายท่ีไดท้  าไปโดยการรักษา
บ่าวนั้น  พระองคท์  าส่ิงท่ีก่อนหน้านั้นพระองค์ไดบ้อกให้พวกสาวกท่ีจะท ากล่าวคือ ท าดี
ต่อศัตรูของคุณแทนท่ีท าชั่ว  อีกคร้ังหน่ึงลูกาบันทึกความเมตตาสงสารของพระเยซู
แมก้ระทัง่ส าหรับบรรดาผูท่ี้แสวงหาท่ีจะฆ่าพระองค์!  พระเยซูไม่ได้พึ่งพาดาบหรือ
พระองค์ไม่ไดต้ั้งแผ่นดินของพระองค์ไวท่ี้การใช้อ านาจทางกายภาพ  ลูกาเป็นผูบ้รรยาย   
ผูเ้ดียวของเหตุการณ์น้ีท่ีบนัทึกวา่พระเยซูรักษาหูของมลัคสั   

“ในฐานะแพทย ์การรักษาน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงเดียวในประเภทน้ีท่ีเรารู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติการขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา ท่ีเป็นการรักษาท่ีอัศจรรย์เดียวของ
บาดแผลซ่ึงถูกสร้างความเจ็บปวดโดยความรุนแรงภายนอกจะดึงดูดความสนใจ  
ท่ีพิเศษของท่าน  และจากนั้นมากกว่านั้น ไม่มีอะไรท่ีวางใกล้ใจของท่านหรือ
สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับจุดประสงค์แห่งข่าวประเสริฐของท่านมากกว่าการ
พรรณนาถึงองค์พระผูเ้ป็นเจา้ในดา้นแห่งความสุภาพของพระองค์ ความเมตตา
ของพระองค์ ความกรุณาของพระองค์ และจากทั้งหมดนั้นก็มีการส าแดงออกท่ี
โดดเด่นในงานท่ีมีพระคุณน้ีท่ีท าข้ึนเพื่อเห็นแก่ผูห้น่ึงท่ีติดอาวุธต่อตา้นชีวิตของ
พระองค”์[1132] 

“… การกระท าสุดทา้ยแห่งการผ่าตดัของพระเจา้ท่ีปฏิบติัการโดยน้ิวพระหัตถ ์     
ท่ีอ่อนนุ่มของพระเยซูก็ถูกท าให้จ  าเป็นโดยความร้อนรนท่ีซุ่มซ่ามของสาวก     
คนหน่ึง  ขา้พเจา้คิดว่าบางคร้ังพระองค์ได้ยุ่งมาตลอดตั้งแต่การรักษาบาดแผล     
ท่ีก่อใหเ้กิดโดยความร้อนรนท่ีซุ่มซ่ามของพวกสาวก”[1133] 

22:52-53    โดยการอา้งอิงถึงบรรดาตวัแทนของกลุ่มท่ีหลากหลายทางศาสนา ทางกองทพั และทางการเมือง
ท่ีได้มาเพื่อจะจับกุมพระเยซู ลูกาก็เน้นถึงความไร้สาระของการกระท าของพวกเขา           
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ท่ีพระเยซูระบุ   คนเหล่าน้ีเป็นผูน้ าทั้งหมดของพวกยิวไม่ใช่คนอิสราเอลโดยทัว่ไป   พวก
เขาได้มาเตรียมตวัเพื่อการต่อสู้ แต่พระเยซูท าให้พวกเขาแน่ใจว่าพระองค์จะไม่ให้การ 
ต่อสู้สักอย่างแก่พวกเขา  ถ้าพวกเขาต้องการท่ีจะจบักุมพระเยซู มนัคงง่ายกว่าท่ีจะท า    
“ในพระวิหาร” ในเวลากลางวนั  พวกเขาไม่ได้กระท าการในตอนนั้นแน่นอนว่าเพราะ 
พวกเขากลวัประชาชน (19:48; 20:19; 22:2)  โดยการมาเม่ือไหร่และอยา่งท่ีพวกเขาไดม้า 
พวกเขาก็แค่ท าใหค้วามหนา้ซ่ือใจคดแห่งการกระท าของพวกเขาชดัเจนมากข้ึน   

“เวลา” ระบุถึงเวลาแห่งจุดหมายหรือโอกาส  “อ านาจ” (ค ากรีก เอก็ซูซิอา “ปกครอง”  NIV 
เปรียบเทียบ 4:6; 23:7) ของความมืดคือสิทธิอ านาจของซาตานท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่มนั
ส าหรับเวลานั้น  การมาหลงัจากความมืดเป็นสัญลกัษณ์ของอ านาจของความมืดท่ีกระท า
การเบ้ืองหลงัการกระท าของพวกเขา   

“เราแต่ละคนตอ้งตดัสินใจไม่ว่าเราจะเผชิญชีวิตแลว้ แสร้งท า อย่างเช่นยูดาส หรือ ต่อสู้ เหมือน     
เปโตร หรือ ยอมต่อน า้พระทัยท่ียอดเย่ียมของพระเจ้า เหมือนพระเยซู”[1134] 

จ.     การไต่สวนพระเยซู  22:54-23:25   

ตารางดงัต่อไปน้ีระบุถึงลกัษณะต่างเ ของการไต่สวนสองคร้ังของพระเยซูท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละคน
บนัทึกไว ้

  
การไต่สวนทางศาสนาของพระเยซู   

ต่อหนา้อนันาส ยน. 18:12-14, 19-24 

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

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

การไต่สวนทางพลเรือนของพระเยซู   

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

ต่อหนา้เฮโรด แอนทิพาส ลก. 23:6-12 

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

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/luke/luke.htm#_ftn1134


ลูกาบนัทึกเก่ียวกบัการไต่สวนพระเยซูมากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์คนอ่ืนเ บางทีท่านท าอยา่งนั้น
เพราะวา่ท่านตอ้งการท่ีจะเนน้ถึงความเป็นมนุษยแ์ละการไร้ความผิดของพระเยซู   (เปรียบเทียบ 23:4, 14, 
15, 22, 41, 47) 

1.     การปฏิเสธพระเยซูของเปโตร  22:54-62 (เปรียบเทียบ มธ. 26:69-75; มก. 14:66-72; 
ยน. 18:15-18, 25-27) 

ลูกาใส่การปฏิเสธของเปโตรขา้งหน้าการไต่สวนพระเยซูต่อหน้าคายาปาส ส่วนมทัธิวและมาระโกสาน
เหตุการณ์เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั  ผลกระทบในลูกาคือท่ีจะจดจ่อความสนใจของผูอ่้านไปท่ีอุปนิสัยของเปโตร 
ทนัทีหลงัจากการท่ีพระเยซูท านายถึงการปฏิเสธของท่าน  ลูกาตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเห็นถึงการท่ี 
เปโตรลม้ลงสู่การทดลองเพราะว่าท่านลม้เหลวท่ีจะอธิษฐาน  ลูกาเน้นถึงความส าเร็จแห่งการท านายของ
พระเยซูถึงการปฏิเสธของเปโตร (ขอ้ 31-34) ความห่วงใยท่ีต่อเน่ืองของพระเยซูท่ีมีต่อเปโตร (ขอ้ 61) และ
ความอ่อนแอของเปโตรในความตรงขา้มกบัความเขม้แข็งของพระเยซู  หลงัจากการปฏิเสธของเปโตร ลูกา
เคล่ือนไปสู่การไต่สวนพระเยซูและจดจ่อท่ีพระองค ์  

22:54         ขอ้น้ีแนะน าการไต่สวนของพระเยซูและการปฏิเสธของเปโตร  แมว้่าเปโตรติดตามพระเยซู    
“ณ ระยะไกล” อยา่งนอ้ยท่านก็ไดติ้ดตามพระองค ์   สาวกอีกคนหน่ึงท่ีท าอยา่งนั้นเท่านั้น
ก็คือยอห์นอย่างชดัเจน  (ยน. 18:15-16)  เป็นท่ีชดัเจนวา่ “บา้น” หรือ วงัน้ีเป็นท่ีพกัอาศยั  
ท่ีซ่ึงทั้งอนันาสและคายาฟาสอยู ่ (เปรียบเทียบ มธ. 26:57-68; มก. 14:53-65) 

22:55-57    โดยเน้ือแทแ้ลว้การบนัทึกของลูกาก็เป็นอยา่งเดียวกนักบัของมทัธิวและมาระโก  เป็นท่ีชดัเจน
ว่าเปโตรเข้าร่วมวงของผูค้นท่ีนั่งรอบเ “ไฟ” แรกสุดท่าน “ปฏิเสธ” ความคุ้นเคยกับ     
พระเยซูต่อ “สาวใช”้     

“การตอบสนองของเปโตรถูกเรียกวา่การปฏิเสธ ค าวา่ ‘ปฏิเสธ’ (อาร์นิโอมาย ขอ้ 
57) ถูกใชใ้นพนัธสัญญาใหม่ในฐานะขั้วตรงกนัขา้มของค าวา่ ‘สารภาพ’ (โฮโม
โลกีโอ)  เราจะต้องสารภาพ (คือ ยอมรับ) พระคริสต์แต่ปฏิเสธตวัเราเอง (คือ 
ปฏิเสธความสนใจส่วนตวัของเราเพื่อเห็นแก่พระคริสต ์เปรียบเทียบ ขอ้คิดเห็นท่ี 
9:23) ท่ีน่ีเปโตรท าส่ิงท่ีกลบักนั  ท่านปฏิเสธพระคริสตเ์พื่อท่ีจะรับใชค้วามสนใจ
ของท่านเอง”[1135] 

22:58         การขาดหายไปของช่ือของพระเยซูในเหตุการณ์น้ีทั้ งหมดน าเสนอภาพท่ีซ่ึงพระเยซูเป็น
ศูนย์กลางของความสนใจของทุกเ คนอย่างมากจนไม่มีใครจ าเป็นท่ีจะเรียกพระองค ์    
โดยช่ือ  ส่ิงน้ีช่วยเราตระหนกัถึงความกดดนัท่ีเปโตรอยูภ่ายใต ้      
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บุคคลท่ีกล่าวหาเปโตรถดัไปคือสาวใชอี้กคนหน่ึง แมว้่าลูกาไม่ไดร้ะบุเธอ (เปรียบเทียบ 
มก. 14:69)  เป็นท่ีชดัเจนว่าชายคนหน่ึงร่วมกบัเธอในการกล่าวหาเปโตร เน่ืองจากลูกา
เขียนวา่เปโตรกล่าวต่อเขาในฐานะ “ผูช้าย” เม่ือท่านพูดการปฏิเสธของท่านวา่ “พ่อหนุ่ม
เอ๋ย ขา้ไม่ไดเ้ป็น!”  มทัธิวและมาระโกไม่ได้กล่าวว่าเปโตรตอบสนองต่อสาวใช้คนน้ี    
บางทีลูกาตอ้งการท่ีจะเนน้ถึงความกดดนัท่ีอยูบ่นเปโตรจากผูว้จิารณ์ชาย  

22:59-60    การอา้งอิงเดียวของลูกาถึง “ชัว่โมง” ท่ีผ่านไปสะทอ้นถึงความสนใจของท่านในการผ่านไป  
ของเวลา การกล่าวหาท่ีสาม การกล่าวหาน้ีได้ถูกกล่าวด้วยความเช่ือมัน่มาจาก “อีกคน
หน่ึง” ซ่ึงเป็นญาติของผูช้ายท่ีเปโตรไดต้ดัหูของเขา  (ยน. 18:26)  อตัลกัษณ์ของเปโตรใน
ฐานะชาวกาลิลีคงได้ชัดเจนจากส าเนียงของท่านและหรือเส้ือผา้ของท่าน [1136] ลูกา      
ละเวน้ค าสาบานท่ีเปโตรเพิ่มเขา้กบัการปฏิเสธน้ี (มธ. 26:74; มก. 14:71)  ท่านเขียนอีกวา่ 
เปโตรปฏิเสธความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูก้ล่าวหาหมายถึง เป็นท่ีชัดเจนว่านอกเหนือจากการ
ปฏิเสธวา่ท่านรู้จกัพระเยซู (มธ. 26:74; มก. 14:71)  ท่ีจะปฏิเสธความรู้ทั้งหมดเก่ียวกบั   
ส่ิงท่ีชายคนน้ีก าลงักล่าวถึงก็เป็นรูปแบบท่ีหนกัแน่นท่ีสุดของการปฏิเสธ  [1137] “ทนัใด
นั้นไก่ก็ขนั” อยา่งท่ีพระเยซูไดท้  านายไว ้(ขอ้ 34) 

22:61-62    ลูกาไม่ไดบ้อกผูอ่้านของท่านว่าพระเยซูอยู่ใกลเ้ปโตรท่ีใดก็ตาม  บางทีพระเยซูเป็นท่ีเห็นได ้
ผา่นทางกระจก หรือผูคุ้ม้กนัของพระองคอ์าจไดน้ าพระองคผ์า่นท่ีท่ีพระองคส์ามารถเห็น 
เปโตรได้  การอ้างอิงเฉพาะของลูกาถึงการหันและการมองของพระองค์ไปยงัเปโตร     
เพิ่มผลกระทบท่ีน่าตกใจของชั่วขณะนั้ น  ค  าท่ีลูกาใช้เพื่อจะอธิบายถึงการมองของ       
พระเยซูตามปกติหมายถึง ท่ีจะมองดว้ยความสนใจ ความรักหรือความห่วงใย  (ค ากรีก  
เอมเบลโพ) ทนัใดนั้นเปโตร “ระลึกถึง” ส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  านายไวแ้ต่เน่ินเ ณ เยน็วนันั้น 
(ขอ้ 34)  และอย่างไม่สงสัยแลว้ การกล่าวยอมรับแห่งความจงรักภกัดีของท่านท่ีมีต่อ   
พระเยซู (ขอ้ 33)  การตระหนกัถึงความไม่สัตยซ่ื์อของท่านในแง่น้ี พร้อมกบัค าสอนของ
พระเยซูในเร่ืองความส าคญัของความสัตยซ่ื์อ (เปรียบเทียบ. 12:9) เป็นเหตุให้เปโตรท่ีจะ
จากลานบา้นไปเพื่อจะร้องไหด้ว้ยความเสียใจอนัขมข่ืน   

การบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัความลม้เหลวท่ีน่าสังเวชของสาวกท่ีโดดเด่นน้ีน ามาซ่ึงความส าคญัของการ
เตรียมตวัฝ่ายวิญญาณท่ีเพียงพอส าหรับเวลาแห่งการทดสอบ  เหมือนกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเ ลูกา
รวมเหตุการณ์น้ีไวเ้น่ืองจากความส าคญัท่ีไร้กาลเวลาส าหรับผูติ้ดตามทุกคนของพระเยซู       
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2.     การเยาะเย้ยของพวกเขาทหาร  22:63-65 (เปรียบเทยีบ มธ. 26:67-68; มก. 14:65) 

เป็นท่ีชัดเจนว่าการเยาะเยย้น้ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิเสธของเปโตร และ ณ ตอนส้ินสุดของการไต่สวน     
พระเยซูต่อหน้าคายาฟาส  บางทีลูกาใส่มันไว้ท่ีในการบรรยายของท่านในฐานะการเปล่ียนผ่าน               
เพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างความพยายามของเปโตรท่ีจะหลีกเล่ียงการทนทุกข ์         
กบัการทนทุกข์ของพระเยซู  มนัแนะน าการบนัทึกของลูกาเก่ียวกับการไต่สวนพระเยซู  ลูกาเป็นการ  
บันทึกท่ียาวท่ีสุดของการบันทึกของพระกิตติคุณสัมพันธ์  ซ่ึงน าเสนอพระเยซูในฐานะมนุษย์แท ้                
ท่ีทนทุกขอ์ยา่งอยติุธรรม ณ เง้ือมมือของพวกผูก้ล่าวหาของพระองค ์    

พวกท่ี “ควบคุมพระเยซู” เป็นพวกผูน้ าทางศาสนา (ขอ้ 52; เปรียบเทียบ มธ. 26:66-67; มก. 14:64-65)  ลูกา
น าเสนอพระเยซูในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ  บางทีท่านรวมเหตุการณ์น้ีไวเ้พื่อจะแสดงให้เห็นว่า “ความ
ล้มเหลว” (การปฏิเสธ) ของพระเยซูท่ีจะพยากรณ์ไม่ใช่เน่ืองจากการไร้ความสามารถ แต่เน่ืองจากการ
ตัดสินใจของพระองค์ท่ีจะสละชีวิตของพระองค์เป็นเคร่ืองบูชา  การยอมรับเชิงรับของพระเยซูถึง            
การปฏิบติัท่ีหยาบคายทั้งหมดน้ีแสดงถึงส่ิงเดียวกนั[1138] 

3. การไต่สวนพระเยซูต่อหน้าสภาแซนเฮดริน 22:66-71(เปรียบเทยีบ มธ.27:1; มก.15:1ก) 

ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีให้การบนัทึกถึงส่ิงท่ีได้เกิดข้ึน ณ การประชุมท่ีเป็นทางการน้ีของ  
สภาแซนเฮดริน  มนัตามหลงัการสอบสวนท่ีไม่เป็นทางการตอนดึกโดยอนันาสและคายาฟาส  การประชุมน้ี
เกิดข้ึนตั้งแต่เชา้ตรู่อยา่งมากของเชา้วนัศุกร์ท่ี 3 เมษยายน ค.ศ. 33.[1139] 

“โดยพื้นฐานแลว้ ประเด็นท่ีเส่ียงเป็นประเด็นเดียวกนัอย่างท่ีไดแ้ผ่ซ่านการน าเสนอของการเป็น
ผูน้ าของยิวในพระกิตติคุณท่ีสาม  ใครตีความน ้ าพระทยัของพระเจา้อย่างถูกตอ้ง?  ใครใช้สิทธิ
อ านาจของพระเจา้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม?  ใครจะปกครองประชากรของพระเจา้?”[1140] 

22:66         สภาแซนเฮดรินซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะ “สภาของพวกผูอ้าวุโส” เป็นศาลสูงของอิสราเอล   ศาลน้ี
สามารถปฏิบติักรณีต่างเท่ีเก่ียวข้องกับการโทษประหารท่ีอาจเกิดข้ึนเท่านั้นระหว่าง   
ตอนกลางวนั [1141] น่ีดูเหมือนจะเป็นเหตุผลส าหรับเวลาของการประชุมน้ี ท าไมมนั
ไม่ไดถู้กจดัข้ึนแต่เน่ินเระหว่างกลางคืน  เป็นท่ีชดัเจนว่าสมาชิกสภาแซนเฮดรินตอ้งการ 
ท่ีจะส่งพระเยซูไปหาปีลาตส าหรับการไต่สวนอย่างเร็วเท่าท่ีพวกเขาสามารถท าได ้    
“อย่างถูกกฎหมาย”  ตามปกติแลว้สภาแซนเฮดรินพบปะในอาคารหลงัหน่ึงท่ีอยู่ไม่ไกล
ทางด้านตะวนัตกของก าแพงทางตะวนัตกของพระวิหาร[1142] แต่พวกนักโบราณคดี      
ยงัไม่ไดส้ามารถท่ีจะระบุท่ีไหนอยา่งแทจ้ริงได ้  
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“การไต่สวนนน้ีละเมิดกฎระเบียบทางกฎหมายของยิวมากมายท่ีได้ให้มาใน
แหล่งท่ีมาภายหลงัต่างเ คือ การพบปะในตอนเชา้ของเทศกาล  การพบปะท่ีบา้น
ของคายาฟาส การสอบสอนจ าเลยโดยปราศจากทนายฝ่ายจ าเลย  และการไปสู่การ
ตดัสินในวนัเดียวแทนท่ีสองวนัท่ีไดถู้กเรียกร้องส าหรับกรณีประหาร”[1143] 

22:67-68    สภาแซนเฮดรินถามพระเยซูวา่พระองคก์ าลงัอา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่ (เปรียบเทียบ 
4:3, 9) 

“จากการท่ีไดใ้หค้วามขดัแยง้ท่ีมาก่อนในการบนัทึกของลูกา นัน่ก็ไม่สามารถเป็น
ขอ้สงสัย ณ การไต่สวนน้ีถึงการระบุความผิดหรือการไร้ความผิดของพระเยซู  
การไต่สวนน้ีเป็นความต่อเน่ืองของความพยายามของผูน้ าชาวยิวท่ีจะขจดัพระเยซู  
ค  าถามคือ พวกเขาสามารถน าอะไรไปยงัปีลาตได?้”[1144] 

พระเยซูตอบว่าพวกผูก้ล่าวหาของพระองคจ์ะ “ไม่เช่ือ” พระองค์ถา้พระองคบ์อกพวกเขา
หรือพวกเขาจะไม่ “ตอบ” พระองค์ถ้าพระองค์ถามพวกเขา  พระเยซูและพวกผูน้ าทาง
ศาสนาก่อนหนา้นั้นไดม้าสู่ทางตนัในการอภิปรายของพวกเขา  (เปรียบเทียบ 20:1-8, 26, 
40)  ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าการอา้งหรือการไม่อา้งถึงพระเมสสิยาห์จะไร้ประเด็น 
เน่ืองจากว่าพวกผู ้กล่าวหาของพระองค์จะเช่ือส่ิงท่ีพวกเขาต้องการท่ีจะเช่ือโดยไม่  
ค  านึงถึงส่ิงท่ีพระองค์กล่าว  ยิ่งกว่านั้ น พวกเขามีแนวคิดท่ีแตกต่างจากท่ีพระองค์มี 
เก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเมสสิยาห์จะท า  แทจ้ริงแล้วพวกเขาก าลังกล่าวถึงประเภทท่ีแตกต่าง   
สองอยา่งของบุคคลเม่ือพวกเขาอภิปราย “พระเมสสิยาห์”       

22:69-70    พระเยซูไม่ได้อ้างถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีน่ี แต่พระองค์อ้างถึงการเป็น “บุตรมนุษย์”  
พระองค์พาดพิงถึงการอภิปรายท่ีพระองค์ได้มีกับผูก้ล่าวหาบางคนของพระองค์ใน         
วนัพุธ  (20:41-44)  จากนั้นน้อยกว่าสองวนัก่อนนั้น พระเยซูได้ถามพวกเขาเก่ียวกับ       
อตัลักษณ์  ของ “บุตรของดาวิด” ในสดุดี 110:1  พระองค์แสดงจากพระคมัภีร์ว่าบุตร    
ของดาวิดคือ  พระเมสสิยาห์ทรงเป็นพระเจ้า  ตอนน้ีพระเยซูอา้งอิงถึงขอ้เดียวกนัและ     
ยืนกรานว่า  “บุตรมนุษย์” จะนั่งท่ี “พระหัตถ์ขวา” ของพระเจา้ตั้งแต่วนันั้นเป็นต้นไป       
น่ีเป็นการอ้างถึงความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษกับพระเจ้าท่ีจดัตั้ งการหม่ินประมาท  (ส าหรับ       
คนอ่ืนเ ) [1145] ยิ่งกว่านั้ น มันแสดงให้เห็นว่าพระเมสสิยาห์จะไม่ปกครองทันที            
ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ เช่ือมพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้กบัการเสด็จมาในอนาคตยงัโลก
เพื่อจะปกครอง (ดนล. 7:13-14) 
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พระเยซูก าลงับ่งบอกวา่พระเมสสิยาห์ (“บุตรมนุษย”์ คือ พระองคเ์อง) จะกลบัไปยงัสวรรค์
และจากนั้นจะกลบัมาภายหลงัเพื่อจะปกครองในโลก  (เปรียบเทียบ กจ. 2:33; 5:31)   ต่อ
สภาแซนเฮดริน พระองค์ดูเหมือนจะอา้งว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และ
พระเยซูยอมรับว่าพระองค์ ได้ อา้งอย่างนั้น (เปรียบเทียบ 9:20-22)  พระองค์กล่าวว่า  
“ท่านพดู” (ค ากรีก ฮูไมส์ เลเกเท) ซ่ึงเป็นส านวนส าหรับ “ใช่แลว้”[1146] 

22:71         สภาแซนเฮดรินตระหนักถึงถ้อยแถลงของพระเยซูท่ีจะเป็นการอ้างท่ีชัดเจนถึงการเป็น          
พระบุตรของพระเจา้  น่ีเท่าเทียมกบัการอา้งถึงการเป็นพระเจา้   ดงันั้น ต่อพวกเขาแลว้มนั
ดูเหมือนเป็นการหม่ินประมาท  ตอนน้ีพวกเขามีเหตุผลเพียงพอท่ีจะเรียกร้องโทษประหาร
จากปีลาต   

การบนัทึกของลูกายืนยนัถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ บุตรมนุษย ์และพระบุตรของ  
พระเจา้ แต่แสดงถึงพยานท่ีไร้ความกลวัของพระองคต่์ออตัลกัษณ์ของพระองค์เองอีกดว้ยโดยไม่ค  านึงถึง
ผลลพัธ์ท่ีแน่นอนบางอย่าง  ดงันั้นผูเ้ขียนอธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นใคร และน าเสนอการเป็นพยานของ
พระองคต่์อหนา้เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นปรปักษใ์นฐานะตน้แบบส าหรับพวกสาวกท่ีจะท าตาม   

4.  การปรากฏคร้ังแรกของพระเยซูต่อหน้าปีลาต 23:1-7 (เปรียบเทียบ มธ. 27:2, 11-14; 
มก. 15:1b-5; ยน. 18:28-38) 

ตอนน้ีการไต่สวนพระเยซูยา้ยจากระยะของยิวไปสู่ระยะของโรมนั[1147] มนัไม่ไดใ้ช้เวลานานส าหรับ          
ปีลาตท่ีจะระบุว่าพระเยซูไร้ความผิดเก่ียวกบัอาชกรรมใดเท่ีควรแก่การตาย   ณ เวลาเดียวกนั การบนัทึก    
ก็ยืนยนัว่ามนัยุ่งยากแค่ไหนส าหรับเขาท่ีจะตดัสินคนท่ีไร้ผิดนั้นผิด  ตามปกติแลว้ปีลาตอาศยัอยู่ในเมือง
หลวงจงัหวดัในซีซารียา  ณ เวลานั้นเขาอยู่ในเยรูซาเล็มเน่ืองจากเทศกาลปัสกาซ่ึงดึงดูดฝูงชนใหญ่และ 
ความไม่สงบท่ีเป็นไปไดไ้ปยงัเมืองนั้น     

23:1-2       “ทั้งหมด” ท่ีถูกกล่าวถึงคือสภาแซนเฮดริน   ลูกาเท่านั้นบนัทึกการกล่าวหาท่ีเจาะจงของพวกเขา
ท่ีมีต่อพระเยซู  พวกเขากล่าวหาพระองคถึ์งการน าพวกยิวให้หนัเหไปจากหนา้ท่ีของพวก
เขาท่ีมีต่อโรม  (เปรียบเทียบ อพย. 5:4; 1 พกษ. 18:17; กจ. 13:6-8; 17:5-9) โดยไม่ตอ้ง
สงสัยในการกล่าวหาน้ีคือการกล่าวหาท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นผูเ้ผยพระวจนะเท็จ  น่ีไม่เป็น
จ ริ ง   ไม่ ใ ช่พระ เย ซูผู ้น าประชาชนให้หลงไป  แ ต่ เ ป็นผู ้น าช าวยิ ว ท่ี ยุ ย งผู ้คน   
[1148] ประการท่ีสอง พวกเขากล่าวหาพระองค์ด้วยการสอนพวกยิวท่ีจะไม่จ่าย “ภาษี”     
น่ีไม่เป็นจริง น่ีไม่เป็นจริงเช่นกนั (เปรียบเทียบ 20:25) ประการท่ีสาม พวกเขากล่าวหา
พระองค์ถึงการอา้งเป็น “กษตัริย”์ กล่าวคือ พระเมสสิยาห์ของยิวหรือ “พระคริสต์”  การ
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กล่าวหาน้ีเป็นจริง (เปรียบเทียบ 22:69-70) และมนัเป็นแค่ประเด็นท่ีซ่ึงปีลาตแสดงถึง
ความสนใจ   

23:3-4        มนัดูเหมือนแปลกท่ีว่า จากการท่ีไดรั้บรองถึงการกล่าวยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็น “กษตัริย ์  
ของพวกยิว” ปีลาตจะป่าวประกาศว่าพระองค์ไร้ความผิด    การอธิบายก็คือวา่ลูกาไม่ได้
บนัทึกการสนทนาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขอ้ 3 และ 4  (เปรียบเทียบ ยน. 18:35-38)  ในการ
สนทนานั้น ปีลาตเรียนรู้ว่าพระเยซูไม่ไดอ้า้งถึงการเป็นกษตัริยใ์นแง่ธรรมดา  เขาสรุปว่า
พระเยซูไม่ได้ตั้ งการคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเมืองของผลประโยชน์ของโรมใน
ปาเลสไตน์   ลูกาเท่านั้ นบันทึกค าตัดสินอย่างทางการของปีลาตท่ี เขาได้ให้แ ก่                
สภาแซนเฮดริน  (เปรียบเทียบ ยน. 18:38; 19:4, 6) บางทีลูกาเลือกไม่บนัทึกส่ิงท่ียอห์น
บนัทึกเพราะว่าส าหรับผูอ่้านของท่านนั้น การอ้างถึงการเป็นกษตัริย์ของพวกยิวก็น่า
หวัเราะ  มนัคงชดัเจนต่อพวกกรีกวา่พระเยซูไม่ไดต้ั้งการคุกคามต่อโรม    

ในกิจการของอคัรทูตเช่นเดียวกับในลูกา ผูเ้ขียนของเราบนัทึกค าตดัสินท่ีไร้ความผิด    
ของเจา้หนา้รัฐบาลเม่ือตดัสินพิพากษาพวกผูน้ าของคริสเตียน  (เช่น กจ. 18:12-17; 19:35-
41; 25:23-27; 26:30-32)  เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านตอ้งการท่ีจะท าให้ผูอ่้านของท่านแน่ใจว่า
คริสตศาสนาไม่ใช่การแสวงหาท่ีจะโค่นลม้จกัรวรรด์ิโรมนั และนัน่ไม่ใช่เป็นปรปักษต่์อ
เจา้หนา้ท่ีพลเรือนของโรม   

23:5-7        การคดัค้านท่ีต่อเน่ืองของสมาชิกสภาแซนเฮดรินน าปีลาตท่ีจะส่งพระเยซู “ไปหาเฮโรด”  
ส าหรับการตรวจสอบ  บางทีเขาท าอย่างน้ีเพื่อจะท าให้พวกผูน้ าชาวยิวพอใจและท าให้   
ตวัเขาเองพึงพอใจท่ีว่าเขาไม่ได้มองขา้มบางส่ิงในกรณีของพระเยซูท่ีอาจคู่ควรกบัการ
ลงโทษ  บางทีเฮโรด แอนทิพาสมีหลกัฐานเก่ียวกบักิจกรรมการจลาจลท่ีถูกกล่าวหาของ
พระเยซูในกาลิลี     เฮโรดมีความคุน้เคยท่ียาวนานและเตม็ท่ีกบัเร่ืองราวของชาวยวิมากกวา่
ปีลาตมีและเขาเป็นคนอาหรับ-ฮีบรู 

เป็นท่ีชดัเจนว่าเฮโรดอยู่ในเยรูซาเล็มส าหรับเหตุผลเดียวกนัท่ีปีลาตมี  อย่างชดัเจนแล้ว
ความตั้งใจของปีลาตไม่ใช่ท่ีจะส่งพระเยซูไปหาเฮโรดและดงันั้นก็ท าให้เขาเองผอ่นคลาย
จากความรับผิดชอบของเขาเอง แต่เพื่อจะรักษาค าแนะน าของเฮโรดในคดีของพระเยซู   
(เปรียบเทียบ ขอ้ 7, 11)  อ านาจศาลของเฮโรดอยู่ในกาลิลีและพวกผูน้ าชาวยิวอา้งว่า      
พระเยซูได้ “ยุยงประชาชนให้วุ่นวายและสั่งสอนไปทั่วยูเดีย [คือ ปาเลสไตน์ของยิว 
เปรียบเทียบ 4:44] ตั้งแต่กาลิลีจนถึงท่ีน่ี”    



“เฮโรดเป็นผูว้างแผนการท่ีเจา้เล่ห์  เขาไม่โหดร้ายอย่างท่ีปีลาตอาจโหดร้าย หรือ
เห็นแก่เงินอยา่งท่ีอนันาสอาจเห็นแก่เงิน  เขาอาจผดิปกติทางจิตใจ  บิดาของเขาได้
ฆ่ามารดาของเขาและจากนั้นเรียกช่ือของเธออย่างดงัเทัว่ทางเดินในราชวงัเป็น
หลายสัปดาห์  บรรพบุรุษของเขาไดแ้สดงถึงความสุดขีดของความทะเยอทะยาน
และความสุดขีดของความริษยาซ่ึงควบคู่ไปกบัความกลวัเร้ือรังเก่ียวกบัการข่มเหง  
เฮโรดทุกคนได้เปล่ียนความจงรักภกัดีทางการเมืองอย่างท่ีกงัหันเปล่ียนทิศทาง  
ไปตามสายลมท่ีแปรปรวน”[1149] 

5.     การปรากฏของพระเยซูต่อหน้าเฮโรด  23:8-12  

ลูกาเท่านั้นบนัทึกดา้นน้ีของการไต่สวนพระเยซูโดยคนโรมนั  บางทีท่านท าอยา่งนั้นเพราะว่าเฮโรด แอน
ทิพาสไม่พบพื้นฐานส าหรับการกล่าวโทษพระเยซูเช่นกนั  ดงันั้นลูกาอา้งพยานท่ีเป็นทางการทั้งสองถึง  
การไร้ความผิดของพระเยซูส าหรับผลประโยชน์ของผูฟั้งของท่าน  (เปรียบเทียบ ฉธบ. 19:15)  พยานสอง
เสียงคงไดจ้ดัตั้งการแกต่้างทางการปกป้องท่ีมีพลงัถึงการไร้ความผดิของพระเยซูกบัพวกกรีก   

23:8-9        ก่อนหน้านั้นลูกาไดอ้า้งถึงความสนใจของเฮโรดในการพบพระเยซู  (9:9)  ท่ีน่ีท่านอธิบายว่า
ความสนใจของเขาในพระเยซูเป็นแค่ในฐานะคนท าการอศัจรรย ์  เขาไม่มีความสนใจใน
การพูดกับพระองค์ถึงเร่ืองราวฝ่ายวิญญาณ  อย่างชัดเจนแล้ว มนัเก่ียวกบัการอศัจรรย ์   
ของพระองคน์ั้นท่ีเฮโรดถามพระเยซูท่ีน่ี  เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไม่ไดต้อบสนองเพราะวา่     
เฮโรดไดป้ฏิเสธ ความหมายโดยนัย ของการอศัจรรยข์องพระองค์กล่าวคือ ว่าพระเยซูมา
จากพระเจา้พร้อมกบัข่าวสารท่ีมีส าหรับมนุษยชาติ  เฮโรดไดท้  าให้ความรู้สึกของเขาต่อ
พวกผูเ้ผยพระวจนะนั้นชัดเจนโดยการตดัศีรษะของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา  พระเยซูไม่มี
อะไรท่ีจะกล่าวต่อใครคนหน่ึงอยา่งเช่นคนน้ี      

“พระเยซูไม่สามารถถูกท าให้ประทับใจได้  ส่ิงต่างเท่ีพระองค์รู้ เ ก่ียวกับ         
แอนทิพาสไดส้ลกัพวกมนัอย่างหนกัแน่นไวใ้นความคิดของพระองค์   กษตัริยน้ี์
เป็นผูส้ังหารญาติของชาวนาซาเร็ธคือยอห์น  กษตัริยน้ี์เป็นคนข้ีขลาดผูไ้ม่สามารถ
คงความจงรักภกัดีต่อใครก็ตามได ้ กษตัริยน้ี์เป็นผูล่้วงประเวณีท่ีไดข้โมยภรรยา
ของน้องชายของเขาเอง  กษตัริยน้ี์จะไม่ท าส่ิงน้ีในกรณีน้ียกเวน้ขอการแสดงถึง
อ านาจ”[1150] 

“เอ็คซูซิอา [สิทธิอ านาจ] ของพระเยซูส าแดงออกมนัเองในขอบเขตทางการเมือง
อีกด้วย  ส่ิงน้ีชัดเจนมากท่ีสุดในลูกาซ่ึงเป็นพระกิตติคุณเล่มเดียวท่ีบนัทึกการ 
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บอกปัดสองคร้ังของเฮโรด แอนทิพาสต่ออ านาจสิทธ์ิขาดทางการเมืองของ     
พระเยซูในกาลิลี  (ลก. 13:31-32; 23:6-12)”[1151] 

“ส าหรับผูอ่้านกรีก-โรมนั อุปนิสัยของพระเยซูอาจไดถู้กมองวา่เป็นการแสดงออก
ถึงการควบคุมตนเองท่ีน่ายกย่องบางทีแมก้ระทัง่ความสูงส่ง ส าหรับผูอ่้านฉบบั   
LXX ความเงียบของพระองค์เตือนให้นึกถึงผูรั้บใช้ของพระยาเวห์ผูซ่ึ้งพระองค์ 
ถูกระบุวา่เป็น (อสย. 53:7)”[1152] 

23:10-12    การกล่าวหาโดยพวกผูน้ าชาวยิว (เปรียบเทียบ 22:66) รวมกบัการดูถูกท่ีเฮโรดตอ้งไดรู้้สึก ณ 
การบอกปัดก็ส่งผลต่อการดูถูกและการเยาะเยย้มากข้ึนส าหรับพระเยซู (เปรียบเทียบ อสย. 
53:7) การท าไม่ดีต่อน้ีเปิดเผยถึงท่าทีแทจ้ริงของเฮโรดต่อพระเยซู    

เฮโรดใส่ “เส้ือคลุม” ท่ีงดงาม (ค ากรีก แลมพรอส เปรียบเทียบ กจ. 10:30; ยก. 2:2-3; วว. 
15:6; 19:8) เหนือพระเยซูท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกษตัริยข์องพระองค ์แต่เขา “ส่งพระองค์
กลบัไปหาปีลาต” ในฐานะกษตัริยท่ี์ตกเป็นทาสของโรม  น่ีอาจเป็นหรืออาจไม่ได้เป็น  
เส้ือคลุมตวัเดียวกนัท่ีพวกทหารของปีลาตสวมใหพ้ระเยซูหลงัจากการโบยตีพระองค ์ (มธ. 
27:28; มก. 15:17; ยน. 19:2)  บางทีมนัเป็นการแตะตอ้งน้ีท่ีท าให้ปีลาตและเฮโรดรวมกนั
โดยเฉพาะ พวกเขาเป็นอนัธพาลสองคนผูซ่ึ้งอย่างน้อยแล้วสามารถเห็นด้วยท่ีจะท าให ้     
ผูแ้สร้งท าขายหนา้ต่อบลัลงักข์องยวิ  (เปรียบเทียบ กจ. 3:13-14; 4:25-28) 

“อยัการได้สั่งการฆ่าชาวกาลิลีบางคนและเฮโรดในฐานะกษตัริยไ์ด้โกรธเคือง  
การยื้อแย่งอ านาจโดยคนโรมนัและไร้ความสามารถในเร่ืองราวนั้นยกเวน้ท่ีจะ
โกรธเคือง”[1153] 

“ไม่มีการส่ือสารระหวา่งเขา [ปีลาต] และเฮโรดตั้งแต่เวลาท่ีพวกทหารของปีลาต
ไดฆ่้าพลเมืองของเฮโรดอยา่งผดิพลาดในบริเวณพระวิหาร”[1154] 

“น่ีคือการเร่ิมตน้ของการเคล่ือนไหวทางสัมพนัธภาพ!  ก่อนปัญหาน้ีเก่ียวกบั   
พระเยซูเกิดข้ึน เฮโรดและปีลาตไดเ้ป็นศตัรูกนั  ตอนน้ีพวกเขามาดว้ยกนัเพราะวา่
พวกเขาทั้งสองต่อตา้นพระเยซู”[1155] 

ลูกาไม่ได้บันทึกความคิดเห็นทางศาลใดเท่ีเฮโรดอาจได้ส่งกลับเพื่อปีลาตท่ีน่ี แต่
ความหมายโดยนยัก็ชดัเจนวา่เขามองพระเยซูวา่เป็นคนหลอกลวงท่ีไม่มีอนัตราย  ภายหลงั
ปีลาตไดป่้าวประกาศค าตดัสินของเฮโรดต่อผูค้น  (ขอ้ 15) 
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6.  การปรากฏคร้ังทีส่องของพระเยซูต่อหน้าปีลาต 23:13-25 (เปรียบเทียบ มธ. 27:15-26; 
มก. 15:6-15; ยน. 18:39-19:16) 

ความประทบัใจทั้งหมดท่ีลูกาน าเสนอดว้ยส่วนน้ีของการบรรยายของท่านก็คือวา่การกล่าวโทษพระเยซูเป็น
การลอ้เลียนท่ีแย่มากของความยุติธรรม  ปีลาตกล่าวโทษคนท่ีไร้ความผิด  การตดัสินน้ีดูเหมือนจะเลวร้าย
โดยเฉพาะเน่ืองจากเขาประกาศว่าคนมีความผิด (บารับบสั) ไม่มีความผิดอีกดว้ย   การตดัสินใจท่ีแนวแน่ 
ของพวกผูน้ าชาวยวิไดช้นะความตั้งใจท่ีอ่อนแอของเจา้หนา้ท่ีโรมนั    

23:13-14    ปีลาตป่าวประกาศการตดัสินของเขาท่ีเขาไดท้  าข้ึนหลงัจากการไดรั้บความคิดเห็นของเฮโรด     
ปีลาต “พบว่า” พระเยซูไร้ความผิดเก่ียวกบัการกล่าวหาถึงการกบฎ  เขาใช้ค  าศพัท์ทาง
กฎหมายท่ีเป็นมาตรฐาน (เปรียบเทียบ  กจ. 23:9; 26:31-32)  อยา่งไม่สงสัยแลว้เฮโรดตั้งใจ
ท่ีจะท าใหเ้ร่ืองราวพกัไวก่้อน   

การอา้งอิงของลูกาถึง “ประชาชน” (ค ากรีก ลาออส ขอ้ 13) นั้นส าคญั   ตลอดพระกิตติคุณ
ของท่าน ลูกาอา้งอิงถึงประชาชน (ลาออส) อย่างท่ีแตกต่างจากฝูงชน (ออคลอส)  ค  าแรก
อธิบายถึงประชาชนท่ีไม่ได้ต่อต้านพระเยซูอย่างท่ีพวกผู ้น าของพวกเขาต่อต้าน 
(เปรียบเทียบ  ขอ้ 27, 35; 24:19; กจ. 2:47)  ประชาชนหลายคนจากกลุ่มน้ีเช่ือในพระเยซู  
ในอีกด้านหน่ึง ฝูงชนแสวงหาพระเยซูเพื่อส่ิงท่ีพวกเขาสามารถได้รับจากพระองค์ได ้     
ในขอ้เหล่าน้ี ประชาชนผูเ้ห็นอกเห็นใจหรืออยา่งนอ้ยเป็นกลางต่อพระเยซูไดย้ินค าตดัสิน
ของปีลาตพร้อมกบัสมาชิกสภาแซนเฮดรินท่ีเป็นปรปักษ[์1156] 

23:15         ปีลาตป่าวประกาศเช่นกนัวา่การตดัสินของเฮโรดเห็นดว้ยกบัการตดัสินของเขาเอง   เฮโรดเป็น  
ผูมี้สิทธิอ านาจอนัเป็นท่ีประจกัษ์ในเร่ืองราวของชาวยิว ผูซ่ึ้งผูฟั้งของปีลาตบางทีนบัถือ
มากกว่าท่ีพวกเขานับถือปีลาต  เน่ืองจากว่าเฮโรดเป็นคนอาหรับ-ฮีบรู  ชายทั้งสองคน   
เห็นดว้ยวา่พระเยซู “ไม่ไดท้  าผดิอะไรท่ีสมควรจะมีโทษถึงตาย” 

23:16         เป็นท่ีชดัเจนว่าปีลาตลงโทษพระเยซูเพราะว่าพระองคไ์ดก่้อปัญหาแก่ปีลาตและในฐานะการ
ยนิยอมต่อพวกผูน้ าชาวยวิ  ส่ิงน้ีชดัเจนในตวับทกรีกมากกวา่ในฉบบัภาษาองักฤษส่วนมาก
ทั้งหลาย  “ลงโทษ” ค ากรีก (ไพดิวซาส) บางทีเป็นรูปแบบของค ากริยาท่ีขยายค ากริยาหลกั 
“ปล่อยไป” (อะโพลูโซ)  ลูกาน าเสนอปีลาตว่าตอ้งการท่ีจะให้การว่ากล่าวเล็กน้อยแก่   
พระเยซูจากนั้นก็ปล่อยพระองคไ์ป   

ความพึงพอใจของปีลาตส าหรับการลงโทษท่ีเบากว่าส าหรับพระเยซูแทนท่ีจะเป็นการ
ปฏิบติัต่อท่ีรุนแรงกว่าก็เป็นหน่ึงในขอ้บ่งช้ีหลายอย่างในพระกิตติคุณของลูกาว่าผูเ้ขียน
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ตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะมองคริสตศาสนาอยา่งโปรดปราน  ความปรารถนาของลูกา
เป็นจริง ณ หลายท่ีในกิจการของอคัรทูตเช่นกนั  “การเฆ่ียน” (ค ากรีก  ฟราเกลโลซาส มธ.    
27:26; มก. 15:15) ท่ีพระเยซูไดรั้บก่อนการตรึงของพระองคก์็รุนแรงกวา่ “การเฆ่ียน” (ค า
กรีก ไพดิวซาส) ท่ีปีลาตอา้งอิงถึงท่ีน่ี  ปีลาตไม่มีความตั้งใจของการตรึงพระเยซู ณ จุดน้ี   

“ข้อเสนอแนะท่ีว่าพระเยซูควรได้รับการเฆ่ียนก่อนการถูกปล่อยไปท าให้เรา  
อยากรู้อยากเห็น  ถ้าพระองค์ไร้ความผิด พระองค์ควรได้ถูกปล่อยไปโดย
ปราศจากความยุง่ยากมากข้ึน  แต่ในกฎหมายโรมนั การเฆ่ียนเบาเบางคร้ังไดถู้ก
ให้มาพร้อมกบัค าเตือนท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อว่าผูถู้กกล่าวหาจะเอาใจใส่มากข้ึนส าหรับ
อนาคต” [1157] 

23:17         ตน้ฉบบัโบราณมากมายไม่มีขอ้ 17 บางทีผูค้ดัลอกท่ีไดรั้บอิทธิพลโดยมทัธิว 27:15 และหรือ
มาระโก 15:6 ก็เพิ่มมนัเขา้กบัฉบบัคดัลอกแรกเร่ิมทั้งหลายของพระกิตติคุณน้ี  

“มีความคล้ายคลึงกนัทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีตั้ งอยู่ในความโปรด
ปรานโดยทั่วไปของหลักฐานทางประวติัศาสตร์ของการยกโทษของปัสกา”     
[1158] 

23:18-19    ฉบบัของลูกาเก่ียวกบัการไต่สวนน้ีมีพวกผูน้ าชาวยิว และประชาชน (ขอ้ 13) ปฏิเสธส่ิงท่ี
ยติุธรรมและเรียกร้อง “การปล่อย” ชายคนหน่ึงท่ีเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัพระเยซู  ปีลาตได้
ป่าวประกาศว่าพระเยซูไร้ความผิดเก่ียวกบัการกล่าวหาถึงการน าการกบฎ แต่บารับบสัมี
ความผิดของอาชญากรรมนั้น  พระเยซูไดเ้ดินทางไปท าการรักษาและฟ้ืนฟูผูค้นสู่ชีวิต แต่
บารับบัสได้ฆ่าพวกเขา  การบรรยายน้ีแสดงถึงความผิดท่ียิ่งใหญ่ของพวกยิวในการ
เรียกร้องการตายของพระเยซู  (เปรียบเทียบ กจ. 2:22-23; 8:33; 21:36)  ประชาชนยอมให้
พวกผูน้ าของพวกเขาท่ีจะมีอิทธิพลต่อพวกเขาใหเ้รียกร้องการบิดเบือนความยติุธรรม   

“พวกเขาอยากจะอยู่กบัคนบาปท่ีโด่งดงัมากกว่าอยู่กบัผูห้น่ึงท่ีสามารถยกโทษ
บาปของพวกเขาได”้[1159] 

23:20-23    ลูกาบนัทึกอีกคร้ัง (ขอ้ 14, 16) วา่ปีลาตตอ้งการท่ีจะ “ปล่อยพระเยซู” แต่การร้องขอเหตุผลของ
เขาน าไปสู่การเรียกร้องท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับโทษประหารของพระเยซูเท่านั้น (เปรียบเทียบ 
มธ. 27:22; มก. 15:13)  ตอนน้ีพวกยวิเรียกร้องการตรึงพระเยซู ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแยท่ี่สุดของการ
ลงโทษทั้งหมดท่ีเป็นไปได ้ การร้องขอเหตุผลคร้ังท่ีสามน าไปสู่การเรียกร้องท่ีดงักวา่และ
หนกัแน่นกวา่ส าหรับการตรึงพระเยซูเท่านั้น  สุดทา้ย “เสียงท่ีดงั” ของฝงูชน “เร่ิมตน้ท่ีจะ
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ชนะ”  และปีลาตก็ยอมต่อความบา้คลัง่ของพวกเขา  ปีลาตตอ้งการท่ีจะสงวนสันติภาพไว ้
และ “ต าแหน่งของเขา” ไว ้(คือ อ านาจท่ีมอบหมายให้และยศของเขาในรัฐบาลโรมนั) 
มากกว่าเขาตอ้งการท่ีจะส่งเสริมความยุติธรรม  มนัเป็นความตั้งใจของประชาชนไม่ใช่     
ปีลาตท่ีน าไปสู่การตรึงพระเยซู  ณ จุดสูงสุดของความโกลาหลน้ี  อะไรคือส่ิงท่ีปรากฏ
ชดัเจนท่ีสุดในตวับทน้ี?    

“การไร้ความผดิของพระเยซูไม่สามารถถูกเนน้อยา่งหนกัแน่นมากข้ึนได”้[1160] 

“อย่างแทจ้ริงแลว้มนัเป็นจริงท่ีวา่พวกยิวขู่กรรโชกปีลาตไปสู่การตดัสินประหาร
ชีวติพระเยซู”[1161] 

23:24-25    ปีลาตยอมท าตาม “ความตั้งใจ” ของประชาชนอยา่งส้ินเชิง  ส่ิงน้ีอยูใ่นความกลมกลืนเต็มท่ีกบั
พระประสงคข์องพระเจา้  (กจ. 2:23) แต่ลูกาไม่ไดอ้า้งส่ิงนั้นท่ีน่ี  ท่ีน่ีท่านตอ้งการให้ผูอ่้าน
ของท่านท่ีจะเห็นความรับผิดชอบของมนุษยท่ี์ส่งผลต่อการตายของพระเยซูโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความรับผดิชอบของพวกยวิ    

“มนัไม่ใช่การกล่าวโทษแต่เป็นการตดัสินประหารชีวติภายใตค้วามกดดนั” [1162] 

“บางทีเราควรเพิ่มว่าลูกาไม่ใช่ต่อตา้นคนอาหรับ-ฮีบรูนับประสาอะไรกบัการ
จดัเตรียมเหตุผลส าหรับการต่อตา้นคนอาหรับ-ฮีบรูในสมยัของเราเอง  ท่านก าลงั
กล่าวถึงกลุ่มท่ีเจาะจงของประชาชนและคงเอาไวว้่าพวกเขาน ามาซ่ึงการตาย    
ของพระเยซู มนัไม่ใช่ปีลาตหรือพวกคนโรมนัของเขาท่ีเรียกร้องการตรึงพระเยซู 
มนัคือพวกหัวหน้าปุโรหิตชาวยิวและบรรดาผูติ้ดตามของพวกเขา… ลูกาไม่ได้
บ่งช้ีเช้ือชาติและผูอ่้านของท่านก็ไม่ควรเช่นกนั”[1163] 

“ปีลาตเป็นบุคคลท่ีซบัซอ้น  เขาพดูอยา่งเปิดเผยวา่พระเยซูไร้ความผิด กระนั้นเขาก็ยอมให้พระองค์
ถูกเฆ่ียนและได้ปรับโทษพระองค์ถึงตาย  เขาถามพระเยซูอย่างระมดัระวงัและแมก้ระทัง่ตวัสั่น   
ต่อค าตอบของพระองค์ แต่ความจริงแห่งพระวจนะไม่ไดส้ร้างความแตกต่างในการตดัสินใจของ
เขา  เขาตอ้งการจะเป็นท่ีนิยมและไม่ใช่ถูกตอ้ง เขาเป็นห่วงเก่ียวกบัช่ือเสียงมากกว่าคุณลกัษณะ    
ถา้เฮโรดไดท้  าให้เสียงของพระเจา้เงียบไป จากนั้นปีลาตก็ระงบัเสียงของพระเจา้  เขามีโอกาสของ
เขาและไดสู้ญเสียมนัไป”[1164] 

ลูกากรุณาต่อปีลาตมากกว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเ  ท่านเน้นถึงการไร้ความผิดของพระเยซูมากกว่า
ความผดิของปีลาต  บางทีท่านท าอยา่งน้ีเพื่อวา่ผูอ่้านชาวกรีกของท่านจะจดจ่อความสนใจของพวกเขาไปท่ี
พระเยซูมากกว่าปีลาต ยิ่งกวา่นั้น ในกิจการของอคัรทูต ลูกาให้ภาพเชิงบวกของผูป้กครองชาวโรมนัอย่าง
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เป็นจริงเท่าท่ีท่านสามารถใหไ้ด ้ เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านไม่ตอ้งการใหง้านเขียนของท่านท่ีจะท าให้พวกต่างชาติ
และพวกผูป้กครองของพวกเขาบาดหมางกนัโดยไม่จ  าเป็น      

“การบรรยายใน 23:13-25 ตั้งการเนน้ท่ีความรับผิดชอบของทั้งพวกผูน้ าและประชาชนส าหรับการ
ตายของพระเยซู”[1165] 

ฉ.     การตรึงพระเยซู  23:26-49   

การบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัการตรึงรวมถึงการพยากรณ์ถึงชะตาของเยรูซาเล็ม (ขอ้ 29-31) ซ่ึงมีการเนน้มาก
ข้ึนตรงผูช้ายท่ีมีประสบการณ์กบัการถูกตรึงกบัพระเยซู (ขอ้ 39-43) และการรายงานนอ้ยลงท่ีฝงูชนเยาะเยย้
พระเยซู  มนัถึงจุดสูงสุดดว้ยค าอธิษฐานสุดทา้ยของพระเยซูแห่งการวางใจในพระบิดาของพระองค ์(ขอ้ 46) 
และการตอบสนองต่างเของผูค้นท่ีหลากหลายต่อการตายของพระองค ์ (ขอ้ 47-49) 

“ในฉบบัน้ีของเร่ืองราว เราอาจเห็นการเน้นท่ีแนวทางท่ีพระเยซูส้ินพระชนม์ในฐานะผูต้ายเพื่อ
ความเช่ือ ไร้ความผดิแห่งการกล่าวหาท่ีมีต่อพระองค ์การวางใจในพระเจา้จนถึงท่ีสุดและการแน่ใจ
ถึงสถานท่ีของพระองคเ์องในเมืองบรมสุขเกษม  ฉากทั้งหมดแกต่้างการอา้งท่ีวา่พระองคท์รงเป็น
พระเมสสิยาห์ของพระเจา้”[1166] 

1.     เหตุการณ์ต่าง ๆบนเส้นทางสู่โกละโกธา  23:26-32   

ลูกาละเวน้การอา้งอิงถึงการเยาะเยย้และการเฆ่ียนพระเยซูของพวกทหารโรมนั (มธ. 27:27-30; มก. 15:16-
19)  บางทีท่านตอ้งการท่ีจะเช่ือมโยงการเรียกร้องการตรึงพระเยซูของพวกยิวและการตรึงเองอยา่งใกลชิ้ด
เท่าท่ีท่านสามารถท าได ้ การเรียบเรียงน้ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างเมีผลกระทบของการเนน้ถึงการไร้ความผิด
ของพระเยซูและความผดิของบรรดาผูท่ี้เรียกร้องการตรึงของพระองค ์      

ตัวอย่างของซีโมนชาวไซรีน  23:26 (เปรียบเทยีบ  มธ. 27:32; มก. 15:21) 

บางทีลูกาเลือกท่ีจะสอดใส่เหตุการณ์ท่ีไม่ส าคญัอย่างชดัเจนน้ีเพราะวา่มนัจดัเตรียมตวัอย่างท่ีดีของสาวก  
ในอุดมคติ (เปรียบเทียบ  มก. 15:21; รม. 16:13)  พระเยซูไดส้อนพวกสาวกของพระองค์ให้ละทิ้งทุกส่ิง 
แบกกางเขนของพวกเขาและติดตามพระองค์  (9:23; 14:27)  นั่นคือส่ิงท่ี “ซีโมน” ท าอย่างแทจ้ริง  มนั
เก่ียวข้องกับการสละแผนการส่วนตวัของเขา   การสมาคมกับพระเยซูต่อสาธารณะในความขายหน้า       
ของพระองคแ์ละการติดตามยา่งกา้วของพระองคใ์นฐานะผูรั้บใชข้องพระองค ์ อยา่งไรก็ตาม เราแปลกใจวา่
ซีโมนอีกคนหน่ึงคือซีโมนเปโตรอยูท่ี่ไหนผูไ้ดก้ล่าวยอมรับการอุทิศตนเช่นนั้นต่อพระเยซู?  

“ไซรีน” เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโรมนัแห่งไซเรนายกา (ลิบยา) ในอฟัราเหนือ (เปรียบเทียบ กจ. 2:10; 
6:9)  ตามปกติแลว้อาชญากรท่ีถูกตดัสินให้ถูกตรึงจะตอ้งแบกไมข้วางขนาดใหญ่ของกางเขนของพวกเขา
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เองไปยงัสถานท่ีของการตรึงของพวกเขา [1167] อยา่งชดัเจนแลว้ การเฆ่ียนท่ีรุนแรงของพระเยซูท าให้มนั
เป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระองคท่ี์จะแบกไมข้วาง ของพระองค์ ตลอดเส้นทางสู่สถานท่ีตรึง   

ชะตาของความผดิทีถู่กท านายไว้  23:27-31 

ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีบนัทึกเหตุการณ์น้ี  อย่างชดัเจนแลว้ท่านท าอย่างนั้นเน่ืองจากชะตา
ของเยรูซาเล็มเป็นหน่ึงในความสนใจท่ีพิเศษของท่าน  ท่านบนัทึกค าเตือนมากมายท่ีพระเยซูได้ให้แก่
ประชาชนแห่งเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ 11:49-51; 13:1-5, 34-35; 19:41-44; 21:20-24)  ถา้ไร้ความผิด        
พระเยซูก็ประสบกับชะตานั้นในฐานะการตรึง อะไรท่ีพวกยิวท่ีได้ปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของพวกเขา
คาดหวงั?  

23:27-28    ความสนใจของลูกาในความเป็นห่วงของพระเยซูท่ีมีต่อ “ผูห้ญิง” ก็ปรากฎอีกคร้ัง พวกเธอก าลงั
เสียใจต่อชะตาของพระองค์ และอย่างชัดเจนแล้วเป็นผูเ้ห็นอกเห็นใจแทนท่ีจะเป็น            
ผูเ้ยาะเยย้   (เปรียบเทียบ 7:32; 8:52; ศคย. 12:10-14)  อยา่งชดัเจนแลว้ พวกเธอเป็นผูอ้าศยั
ของเยรูซาเล็มแทนท่ีจะเป็นผูห้ญิงจากกาลิลีผูไ้ด้ปรนนิบติัพระเยซูมาตลอด เน่ืองจาก   
พระเยซูกล่าวต่อพวกเธอว่า “ธิดาทั้ งหลายแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย”  น่ีเป็นการระบุของ         
พนัธสัญญาเดิมส าหรับผูอ้าศยัแห่งเยรูซาเล็มท่ีถือว่าพวกเขาเป็นคนอิสราเอลตามแบบ 
ฉบบั  (มีคา. 4:8; ศฟย. 3:14; และขอ้อ่ืนเ)  พระองคก์ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะร้องไห้สงสาร
ชะตาของพวกเธอเองและชะตาของ “ลูกเ” ของพวกเธอมากกว่าชะตาของพระองค ์ พวก
เธอก าลังร้องไห้เหนือความอยุติธรรมของการตายของชายคนหน่ึง แต่พระองค์ก าลัง  
เสียใจเหนือการท าลายท่ีก าลงัมาของทั้งประเทศ    

“ในหมวดพระกิตติคุณ ไม่มีเหตุการณ์ของผูห้ญิงท่ีเป็นปฎิปักษ์ต่อพระคริสต์”   
[1168] 

23:29         ผูห้ญิงชาวยิวถือวา่การเป็นหมนัเป็นโชคไม่ดีและลูกเเป็นพระพร  (เปรียบเทียบ สดด. 127:3)  
พระเยซูป่าวประกาศวา่ในอนาคตส่ิงตรงกนัขา้มจะเป็นจริง  พวกเขาจะเห็นลูกเของพวก
เขาทนทุกข์และปรารถนาว่าพวกเขาไม่เคยเกิดมา  บริบทคือการอา้งอิงของพระเยซูจาก
โฮเชยา 10:8 ซ่ึงเป็นพระคมัภีร์ตอนท่ีอธิบายถึงการนบัถือรูปเคารพของอิสราเลและการ
พิพากษาท่ีเป็นผลตามมาของพระเจา้ถึงอิสราเอลส าหรับส่ิงนั้น  พระเยซูก าลงัท านายถึง
การพิพากษาของพระเจา้ท่ีน่ี    

23:30         บางทีผูค้นจะเรียกหาให้ “ภูเขา” และ “เนินเขา” ท่ีจะ “ซ่อน” พวกเขาไว ้(“ปกคลุมเราไว!้”) จาก
พระพิโรธของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ฮชย. 10:8; วว. 6:15-16)  บางทียุคเข็ญถูกกล่าวถึงใน
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เน้ือหาของโฮเชยา  บางทีการท าลายเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 เช่นเดียวกบัการพิพากษาเหนือ
เยรูซาเล็มในยุคเข็ญถูกกล่าวถึงท่ีน่ีในถ้อยค าของพระเยซู  การท าลายโดยพวกโรมัน      
เป็นแค่การล้ิมรสถึงการพิพากษาท่ีแยก่วา่ท่ียงัคงเป็นอนาคต   

23:31         เป็นท่ีชดัเจนว่าน่ีเป็นการกล่าวเชิงสุภาษิตในสมยัของพระเยซู  [1169]  “ตน้ไมส้ด” แสดงถึง
สภาพท่ีดีซ่ึงเป็นผลมาจากการอวยพรของพระเจา้ และตน้ไม ้“แห้ง” แสดงถึงสภาพท่ีแย ่
ซ่ึงเป็นผลมาจากการพิพากษาของพระเจ้า  ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้พระเยซูท่ีไร้ความผิด
พินาศในช่วงเวลาแห่งการอวยพรของพระองค์ “อะไร” จะ “เกิดข้ึน” กับเยรูซาเล็มท่ีมี
ความผดิเม่ือพระเจา้พิพากษาพวกเขา? 

“ขอ้ 31 เป็นวลีเชิงสุภาษิตซ่ึงสามารถถูกใช้ในการเช่ือมโยงมากมาย  ท่ีน่ีมนั
หมายถึง ถา้พวกเขาท าส่ิงน้ีกบัใครคนหน่ึงท่ีไร้ความผิด  สักวนัหน่ึงพวกเขาจะท า
อะไรกบับรรดาผูท่ี้มีความผดิและผูส้มควรต่อมนั?”[1170] 

“ถา้พวกโรมนัปรับโทษผูห้น่ึงท่ีพวกเขายอมรับวา่ไร้ความผิดนั้นถึงตาย พวกเขา
จะท าอยา่งไรในอนาคตกบับรรดาผูท่ี้พวกเขาพบวา่มีความผดิ?”[1171] 

ถอ้ยค าของพระเยซูเรียกร้องการกลบัใจใหม่อีกคร้ัง ยงัคงมีเวลาส าหรับแต่ละบุคคล และประเทศ ท่ีจะเช่ือใน
พระองค์และหลีกหนีพระพิโรธของพระเจา้ แต่การกีดกั้นการกลบัใจใหม่นั้นแน่นอนว่าการพิพากษาท่ี
รุนแรงของพระเจา้จะเกิดข้ึน  เป็นท่ีชดัเจนว่าลูกาบนัทึกถอ้ยค าเหล่าน้ีเน่ืองจากความสนใจของท่านในการ
หยบิยืน่การเรียกสู่ความรอดแก่ผูอ่้านของท่าน   

ผู้ร้ายทีถู่กตรึงกบัพระเยซู  23:32 

ขอ้น้ีจดัตั้งสะพานการบรรยายท่ีเช่ือมการเดินทางของพระเยซูไปยงักางเขนกบัการตรึงของพระองค ์ หน่ึงใน
หนา้ท่ีของมนัดูเหมือนจะแนะน า “ผูร้้ายสองคน” ผูแ้สดงลกัษณะต่อมาในเร่ืองราว  (ขอ้ 33, 39-43)  อยา่ง
ส าคญัมากข้ึนนั้น มนัเช่ือมโยงพระเยซูกบัคนบาปท่ีมีความผิด [1172] ยิ่งกว่านั้นการอา้งอิงน้ีเพิ่มเขา้กับ 
ความขายหน้าของพระเยซูท่ีลูกาเน้น มีข้อบ่งช้ีหลายอย่างท่ีลูกาต้องการท่ีจะช้ีถึงความขายหน้าของ         
พระเยซูในส่วนถดัไป   ขอ้สังเกตน้ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จของการพยากรณ์อีกดว้ย  (เปรียบเทียบ 22:37; อสย. 
53:12). 

2.  การส้ินพระชนม์ของพระเยซู  23:33-49 

ส่วนต่างเของส่วนน้ีของพระกิตติคุณของลูกาท่ีพิเศษคือค าอธิษฐานของพระเยซูส าหรับพวกศตัรูของ
พระองค ์(ขอ้ 34) การสนทนากบัผูร้้าย (ขอ้ 39-43) และค าอธิษฐานของพระเยซูเก่ียวกบัการเสียสละตนเอง
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ต่อพระบิดา (ขอ้ 46)  ดงันั้นลูกาน าเสนอพระเยซูในฐานะพระผูช่้วยให้รอดท่ียกโทษแมก้ระทัง่ในการ
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์  

การเยาะเย้ยการถูกตรึงของพระเยซู  23:33-38 (เปรียบเทยีบ มธ. 27:33-43; มก. 15:22-32; ยน. 19:18-24) 

23:33         ลูกาเท่านั้นเรียกสถานท่ีตั้งของการตรึงพระเยซูว่า “สถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีเรียกว่ากะโหลกศีรษะ”  
(ค ากรีก ครานิออน) แทนท่ีจะอา้งอิงช่ืออารเมคของมนั “โกละโกธา” และจากนั้นก็แปลมนั  
อยา่งไม่สงสัยแลว้น่ีเป็นการปรับตวักบัผูอ่้านชาวต่างชาติของท่าน  อยา่งชดัเจนแลว้ช่ือของ
สถานท่ีก็เหมาะสมกบัโอกาส   

“บางทีช่ือน้ีถูกน ามาจากข้อเท็จจริงท่ีว่าน่ีเป็นสถานท่ีท่ีผูค้นได้ถูกฆ่าในการ
ประหารชีวิตต่อสาธารณะแทนท่ีจากลกัษณะคล้ายกะโหลกศีรษะบนด้านข้าง  
ของเนินเขาท่ีซ่ึงพระองคไ์ดถู้กตรึง”[1173] 

นอลแลนด์เช่ือว่าตะปูตรึงปลายแขนของพระเยซูแทนท่ีมือของพระองค์[1174] ต าแหน่ง
ตรงกลางของพระเยซูท่ามกลางชายท่ีถูกตรึงสามคนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น 
ศูนยก์ลางของพระองคใ์นเหตุการณ์นั้นและความใกลชิ้ดของพระองคก์บัคนบาปทุกคน    

23:34         ในความตรงกนัขา้มกบัความเกลียดชงัและการปฏิเสธท่ีแสดงออกในการตรึง (เปรียบเทียบ สดด. 
22:6-8) พระเยซูแสดงถึงความรักและการยกโทษส าหรับพวกทหารท่ีได้ตรึงพระองค ์ 
พระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขาซ่ึงตั้งการวิงวอนเพื่อความเมตตาของพระองค์ท่ีความไม่รู้
ของพวกเขา แมว้่า ณ เวลาเดียวกนัพวกเขาก าลงัขโมยและพนันเพื่อเส้ือผา้ของพระองค ์  
ในความส าเร็จของการพยากรณ์ (สดด. 22:18)  การผนวกของลูกาเก่ียวกบัค าอธิษฐาน   
ของพระเยซูเพื่อบรรดาผูป้ระหารของพระองค์สอดคลอ้งกบัการเน้นของท่านท่ีพระเยซู    
ท่ีน าเสนอพระคุณและการยกโทษแก่พวกคนบาป (เปรียบเทียบ 7:40-43; 19:10)  ถ้า     
พระเยซูไดมี้บาปใดเของพระองคเ์องท่ีจะสารภาพ น่ีคงเป็นเวลาท่ีจะท าอยา่งนั้น  พระองค์
ไม่มี ดงันั้นพระองค์อธิษฐานเพื่อคนอ่ืนเท่ีเป็นคนบาปแทน   สเทเฟนท าตามแบบอย่าง    
ท่ีดีของพระเยซูท่ีน่ีเม่ือภายหลงัท่านได้ตาย ณ เง้ือมมือของพวกผูข้่มเหงของท่าน (กจ. 
7:60)  ลูกาอาจได้ต้องการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเห็นการกระท าของพระเยซูในฐานะ
ตน้แบบท่ีดีส าหรับพวกสาวก   

23:35         “ประชาชน (ค ากรีก ลาออส) ชาวยิวยืนมองดูอยู่” ในความส าเร็จแห่งค าพยากรณ์ (สดด. 22:7)  
บางทีลูกาเขียนว่า “แมก้ระทัง่พวกผูน้ าก็เยาะเยย้” พระเยซู  เน่ืองจากว่าจากผูค้นทั้งหมด 
นั้นพวกเขาควรไดเ้ป็นคนท่ีมีความเมตตาสงสารมากท่ีสุดต่อใครคนหน่ึงในต าแหน่งของ   
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พระเยซู (เปรียบเทียบ สดด. 22:6-8)  ตรงกนัขา้มพวกเขาเยาะเยย้การไร้ความสามารถท่ี
ชดัเจนของพระองค ์ พวกเขาอาจไดห้มายถึง “ช่วยให้รอด” (ค ากรีก เอสโซเซน) ในแง่ของ
การช่วยให้พน้ทางกายภาพ หรือพวกเขาอาจไดห้มายถึงมนัอยา่งเหน็บแนมซ่ึงหมายถึงว่า 
พระองค์ อ้าง ท่ีจะช่วยผูค้นให้รอดในฝ่ายวิญญาณ  ความหมายทั้ งสองอาจได้อยู่ใน
ความคิดของพวกเขา  ช่ือเรียก “ผูท้รงเลือกไวข้องพระเจา้” สะทอ้นถึงส่ิงท่ีพระเยซูอา้งว่า
พระองค์ทรงเป็นและส่ิงท่ีพระบิดาได้ยอมรับพระเยซูท่ีจะเป็น ณ การจ าแลงพระกาย      
(9:35; เปรียบเทียบ  อสย. 42:1; 1 ปต. 2:4) 

“พระเยซูท่ีถูกตรึงเป็นเกณฑ์ก าหนดค่าท่ีเปิดเผยถึงส่ิงท่ีโลกเป็นคือ ‘ประชาชนท่ี
ยืนดู’ ดว้ยความไม่สนใจท่ีเฉ่ือยชา  พวกผูป้กครองผูต้อ้งการศาสนาแต่ปราศจาก
พระคริสตท่ี์ถูกตรึงเพื่อบาปของพวกเขาก็เยาะเยย้ (มธ. 27:41); ผูร้้าย ‘เยาะเยย้
พระองค์” (ขอ้ 39) คือด่าวา่พระองค;์ คนบาปท่ีมีสติอธิษฐาน (ขอ้ 42); และคน
โลภนั่งลงต่อหน้ากางเขนและเล่นเกมท่ีเลวทรามของพวกเขา (มธ. 27:35-36)  
กางเขนเป็นการพิพากษาของโลกน้ี  (ยน. 12:31)”[1175] 

23:36-38    “พวกทหาร” โรมนัเยาะเยย้พระเยซูอีกดว้ย  การน าเสนอ “เหลา้องุ่นเปร้ียว” ของพวกเขาเป็นการ
ผอ่นคลายการเยาะเยย้ส าหรับการทนทุกขข์องพระองค ์   (สดด. 69:21; เปรียบเทียบ มธ. 
27:34) ถา้พวกเขาตอ้งการท่ีจะท าให้พระองคผ์อ่นคลาย พวกเขาควรไดใ้ห้บางส่ิงท่ีท าให้
สดช่ืนแทนท่ีน่ารังเกียจ  ถอ้ยค าของพวกเขาแสดงออกถึงการเยาะเยย้ท่ีมีต่อพระองค์อีก
ด้วยและส าหรับช่ือเรียกท่ีถูกจารึกไวข้องพระองค์ท่ีพวกเขาได้ตรึงไวเ้หนือศีรษะของ
พระองคต์ามค าสั่งของปีลาต (ยน. 19:19-22) 

บิช๊อบอา้งว่ากลุ่มของผูห้ญิงท่ีเมตตากรุณามกัน าเหล้าองุ่นท่ีผสมยาเล็กน้อยไปยงัเหยื่อ  
ของการตรึงเพื่อลดความเจ็บปวดของพวกเขา [1176] มนัอาจไดเ้ป็นเหลา้องุ่นเปร้ียวน้ีท่ี       
พระเยซูปฏิเสธท่ีน่ี   

ความรอดของผู้ร้ายคนหน่ึง  23:39-43 

น่ีเป็นอีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีลูกาเท่านั้นบนัทึก  มนัสะทอ้นถึงความสนใจของท่านในผูค้นท่ีขดัสนท่ีได้รับ
ความรอดจากพระเยซู  น่ีเป็นหวัขอ้ท่ีเด่นเช่นนั้นในพระกิตติคุณของลูกาจนนกัอรรถาธิบายคนหน่ึงสรุปวา่
เหตุการณ์น้ีเป็นแกนของการบรรยายของลูกาเก่ียวกบัการตรึง  [1177] ท่าทีของผูร้้ายสองคนท่ีถูกตรึงกบั 
พระเยซูเป็นตวัแทนของท่าทีสองอย่างท่ีน าไปสู่การกล่าวโทษและความรอด  เหตุการณ์น้ีเป็นค าพยานอีก
อย่างหน่ึงต่อการไร้ความผิดของพระเยซู และมนัน าเสนอพระองค์ในฐานะพระผูช่้วยให้รอดแมก้ระทัง่
ขณะท่ีพระองคก์ าลงัส้ินพระชนม ์      
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23:39         “ผูร้้าย” (โจร, มธ. 27:38; มก. 15:27) คนแรกเขา้ร่วมการเยาะเยย้ของคนอ่ืนเท่ีอยูร่อบกางเขน
โดยการบ่งบอกถึงการไร้ความสามารถของพระเยซูท่ีจะ “ช่วยพระองค์เองและเพื่อน         
ผูท้นทุกข์ของพระองค์ “ให้รอด”  เขาถากถางเก่ียวกบัพระเยซูอย่างขมข่ืน [1178] “การ
ละเมิด” ทางความพดูของเขาจดัตั้งการหม่ินประมาท (ค ากรีก เอบลาสเฟมิ) โดยเน้ือแทแ้ลว้
การหม่ินประมาทเป็นการไม่นบัถือและการสบประมาทท่ีไม่เคารพนบัถือ เป็นท่ีชดัเจนวา่
ชายคนน้ี ไม่ ไดเ้ช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ลูกาอาจไดต้ั้งใจให้การกระท าของ
ผูร้้ายน้ีเป็นค าเตือนต่อผูอ่้านของท่านท่ีจะไม่ท าอย่างเดียวกัน  การปฏิเสธท่ีจะรับเอา      
การอา้งของพระเยซูก็จดัตั้งการหม่ินประมาทพระองคอ์ยา่งรุนแรง    

“เม่ือผูร้้ายสองคนไดถู้กแขวนขา้งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คนหน่ึงก็ไม่ไดดี้ไปกวา่อีกคน
หน่ึง....มนัเป็นพระคุณของพระเจ้าในกางเขนของพระคริสต์เท่านั้นท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงคนบาปท่ีด่าว่าอย่างทนัทีไปสู่ท่าทีของความเช่ือท่ีช่วยให้รอดและ 
การกล่าวยอมรับ  โจรท่ีกลบัใจใหม่เร่ิมตน้ท่ีจะเห็น (1) ความยุติธรรมแห่งการ
ลงโทษของเขาเอง (ขอ้ 41); (2) คุณลกัษณะท่ีไร้บาปของพระคริสต ์(ขอ้ 41); (3) 
ความเป็นพระเจา้ของพระคริสต ์(ขอ้ 42); (4) พระคริสตท่ี์ทรงพระชนมอ์ยูไ่กลพน้
ความตาย (ขอ้ 42); และ (5) แผน่ดินท่ีไกลพน้กางเขนพร้อมกบัพระเยซูในฐานะ
กษตัริยท่ี์ก าลงัเสด็จมาของมนั (ขอ้ 42)”[1179] 

23:40-41    มทัธิวและมาระโกเขียนวา่ผูร้้ายทั้งสองคนไดเ้ยาะเยย้พระเยซู (มธ. 27:44; มก. 15:32)  ลูกาจดจ่อ
ท่ีการกลบัใจใหม่ของผูร้้ายคนท่ีสอง  ชายคนน้ี ได้ เช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสยาห์ 
(ขอ้ 42)  ดงันั้นเขาถือว่าการประหม่ินประมาทของคนร่วมชาติของเขานั้นคู่ควรต่อการ
พิพากษาของพระเจ้าเหนือการกล่าวโทษของมนุษย์  เขายอมรับความผิดของเขาเอง 
(เปรียบเทียบ 18:13-14) และไม่ไดพ้ยายามท่ีจะแกต้วัการกระท าของเขา  เขาไปไกลกวา่นั้น
และแมก้ระทัง่แกต่้างการไร้ความผดิของพระเยซู   

23:42         การร้องขอของเขาให้พระเยซู “ระลึกถึง” เขาเป็นการเรียกหาความรอด  เขาไม่ไดอ้า้งส่ิงใดท่ี 
ควรค่าต่อความเมตตาของพระเยซู แต่เพียงแค่ขอพระคุณโดยไม่ค  านึงถึงความผิดของเขา  
การวิงวอนของเขาคาดหวงัว่าพระเยซูจะมีชีวิตอยู่ (เป็นข้ึนมาจากตายใช่ไหม?) และท่ีว่า
พระองค์จะเสด็จกลบัมา ท าให้คนชอบธรรมท่ีตายไปเป็นข้ึนและสถาปนาแผ่นดินของ
พระองคใ์นโลก  มุมมองของชายนั้นเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ก็คือวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ 
ไม่ใช่แค่ผูช่้วยกู้ทางการเมืองในปัจจุบัน  เป็นท่ีชัดเจนว่าชายคนน้ีได้ยินค าสอนของ       
พระเยซูเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้   
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“… ผูร้้ายคนท่ีสองเป็นบุคคลท่ีรับเอาท่ีตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิงกบัผูค้นท่ีไม่รับเอา
ท่ีก าลงัเรียกร้องใหพ้ระเยซูท่ีจะช่วยพระองคเ์องใหร้อด. … 

“ผูร้้ายน้ีเป็นบุคคลสุดทา้ยท่ีหันไปหาพระเยซูเพื่อการช่วยเหลือระหว่างพนัธกิจ
ของพระเยซู ยิ่งกว่านั้นเขาเป็นบุคคลหน่ึงท่ีเขา้ใจและยอมรับเส้นทางท่ีพระเยซู
ตอ้งด าเนินตามเพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ของพระเจา้ ผ่านทางความตายสู่การข้ึน
ครองบลัลงัก ์ณ พระหตัถข์วาของพระเจา้”[1180] 

“เหมือนกบับุคคลท่ีถูกท าให้ไม่มีความส าคญัคนอ่ืนเในพระกิตติคุณท่ีสาม ผูร้้าย
คนท่ีสองซ่ึงเป็นคนนอกทางศาสนาและสังคม จากนั้นก็ใช้ความเขา้ใจถ่องแท ้     
ท่ีน่าประหลาดใจสู่สถานะและอตัลกัษณ์ของพระเยซู”[1181] 

“มนัโดดเด่นแค่ไหนในค ากล่าวสามประการดังต่อไปน้ีท่ีว่าองค์พระผูเ้ป็นเจ้า
ปรากฎในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ ปุโรหิตและกษตัริย ์ ในฐานะ ผู้ เผยพระวจนะ ต่อ
เหล่าบุตรีแห่งเยรูซาเล็มในฐานะ ปุโรหิต ก็วิงวอนเพื่อการยกโทษในฐานะกษัตริย์ 
ไดรั้บการยอมรับโดยโจรท่ีส านึกผดิและการตอบค าอธิษฐานของเขา”   [1182]  

23:43         โจรท่ีส านึกผิดไดรั้บจากพระเยซูมากกว่าท่ีเขาไดค้าดหวงัไว ้อย่างท่ีมนัเป็นจริงอยู่เสมอใน  
ความรอด  พระเยซูแนะน าพระสัญญาท่ีจริงจงัของพระองค์กบัการรับรองถึงความใช้ได้
ของมนั    โจรน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งรอแผ่นดินของพระเจา้เพื่อจะอยู่กบัพระเยซู  เขาจะอยู่กบั
พระองค์ “ในเมืองบรมสุขเกษม” สถานท่ีแห่งวิญญาณชอบธรรมท่ีจากไป วนันั้นเม่ือ      
ทั้งสองไดต้ายไป  พวกผูเ้ยาะเยย้ไดท้า้ทายให้พระเยซูท่ีช่วยพวกเขาให้รอด (ขอ้ 39) และ
ตอนน้ีพระเยซูก าลงัท าเพื่อโจรคนน้ี   

ตามปกติแล้วการแปลฉบับภาษาอังกฤษทั้งหลายมีเคร่ืองหมายจุลภาคหลัง “เราบอก   
ความจริงกบัท่านว่า”  อย่างไรก็ตาม นกัตีความบางคนไม่ใส่เคร่ืองหมายจุลภาคไวท่ี้นั่น  
แต่หลงั “วนัน้ี” การแปลเช่นนั้นก็อนุญาตส าหรับความเป็นไปไดท่ี้ว่าผูร้้ายนั้นจะไม่ไปยงั
เมืองบรมสุขเกษมทนัทีหลงัจากเขาตายไป: “เราบอกความจริงกบัท่านในวนัน้ี ท่านจะอยู่
กบัเราในเมืองบรมสุขเกษม”  การแปลน้ีดึงดูดต่อผูส้นับสนุนหลกัค าสอนเท็จเก่ียวกบัท่ี    
ท่ีคนตายไปสู่เพื่อการล้างบาปและการนอนหลับของวิญญาณ[1183] ตวับทกรีกดั้ งเดิม    
ไม่มีเคร่ืองหมายวรรคตอนใดเ  การแปลตามปกติพร้อมกับเคร่ืองจุลภาคท่ีตามหลัง  
“ท่าน” นั้นถูกตอ้ง  วลี “เราบอกความจริงกบัท่านว่า” ปรากฎมากกว่า 75 คร้ังในหมวด 
พระกิตติคุณ และมนัถูกตามหลงัด้วยถ้อยแถลงท่ีส าคญัอยู่เสมอ  ยิ่งกว่านั้น ตวับทกรีก    
ใส่ค าท่ีแปลว่า “วนัน้ี” (เซมารอน) ข้างหน้าในส่วนท่ีเหลือของการตอบของพระเยซู  
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(“วนัน้ีท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม”) ซ่ึงการวางต าแหน่งบ่งบอกถึงการเน้น      
ค  าว่า “วนัน้ี”  พระเยซูต้องการให้ผูร้้ายนั้นท่ีจะเข้าใจว่าเม่ือเขาตายไป เขาจะเขา้ไปใน  
เมืองบรมสุขเกษม ทันที 

“เมืองบรมสุขเกษม” และ “อกของอบัราฮมั” (16:22-26) เป็นสถานท่ีเดียวกนั  ค  าวา่ “เมือง
บรมสุขเกษม” มายงัภาษาองักฤษจากภาษากรีกแต่ดั้งเดิมแลว้มาจากค าเปอร์เซีย  มนัอธิบาย
ถึงสวนท่ีสวยงามหรืออุทยานท่ีเบิกบานใจอย่างเช่นสวนเอเดน (ปฐก. 2:8)  ในเชิง
สัญลกัษณ์นั้นมนัเป็นสัญลกัษณ์ของความสุขอนัลน้พน้ในอนาคต (เปรียบเทียบ อสย. 51:3; 
วว. 2:7)  โดยเน้ือแท้แล้ว เมืองบรมสุขเกษมท่ีรอผูเ้ช่ืออยู่ในอนาคตนั้น คล้ายสวรรค์ 
เพราะวา่พระเจา้ทรงอยูท่ี่นัน่ (เปรียบเทียบ 2 คร. 12:4)  พระเยซูน าเสนอการสามคัคีธรรม
กบัพระองคเ์องในฐานะส่วนท่ีดีท่ีสุดของความรอดอยา่งท่ีมนัเป็น   

“… พระเยซูกระท าในฐานะพระเมสสิยาห์ผูมี้สิทธ์ิของกษตัริยท่ี์จะเปิดประตูแห่ง
เมืองบรมสุขเกษมแก่บรรดาผูท่ี้เขา้ไปสู่การสามคัคีธรรมกบัพระองค”์[1184] 

“เม่ือกษตัริยเ์ปอร์เซียตอ้งการท่ีจะให้เกียรติท่ีพิเศษอย่างมากแก่หน่ึงในพลเมือง
ของเขา เขาก็ท าให้เขาเป็นเพื่อนของสวนและเขาไดถู้กเลือกท่ีจะเดินในสวนนั้น
กบักษตัริย ์ มนัเป็นมากกว่าความเป็นอมตะท่ีพระเยซูสัญญาแก่ผูร้้ายท่ีส านึกผิด  
พระองค์สัญญาแก่เขาถึงสถานท่ีท่ีได้รับเกีรยติของเพื่อนของสวนในลานของ
สวรรค”์[1185] 

เม่ือพระเยซูทนทุกขบ์นกางเขน พระองคก์็ประสบกบัการแยกจากพระบิดา ซ่ึงเป็นการตาย
ฝ่ายวญิญาณจากการท่ีไดต้ายทางกายภาพ ร่างกายของพระองคไ์ดไ้ปยงัหลุมฝังศพส าหรับ
ส่วนของสามวนั วิญญาณของพระองค์ไดไ้ปยงั “เมืองบรมสุขเกษม” กล่าวคือ ไปยงัการ
ทรงสถิตของพระบิดา ท่ีท่ีวิญญาณของคนตายท่ีชอบธรรมอยู่จนกระทัง่การรวมกนัใหม่
ของพวกเขากับร่างกายของพวกเขา ณ การเป็นข้ึนจากตายของพวกเขา  เม่ือพระเยซู      
เป็นข้ึน พระบิดาก็รวมวิญญาณของพระองค์กับร่างกายท่ีเป็นอมตะของพระองค์อีก         
ในตอนนั้น   

หลกัขอ้เช่ือของอคัรทูตกล่าวว่าเม่ือพระเยซูตายไป พระองค์ได้ยงันรก  เป็นท่ีชัดเจนว่า
แนวคิดน้ีเร่ิมตน้ข้ึนเพราะว่าพระเยซูกล่าวว่าพระองค์จะใช้เวลาสามวนัและสามคืนใน  
ทอ้งแผ่นดินเม่ือพระองค์ตายไป (มธ. 12:40)  พวกคนโบราณมอง “ชีโอล” (ค าศพัท์ของ
พนัธสัญญาเดิม) และ “เฮเดส” (ค าศพัท์ของพนัธสัญญาใหม่) ว่าอยู่ในทอ้งแผ่นดิน หรือ
อยา่งนอ้ยอยูภ่ายใตผ้ิวของแผน่ดิน  เป็นท่ีชดัเจนวา่  บรรดาผูก้  าหนดของหลกัขอ้เช่ือของ
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อคัรทูตตอ้งการท่ีจะแยกแยะจุดหมายชัว่คราวของวิญญาณของพระเยซู  (คือส่วนท่ีไม่เป็น
วตัถุ) ในหลุมฝังศพจากจุดหมายชั่วคราวของร่างกายของพระองค์ (คือ ส่วนท่ีเป็นวตัถุ)   
ในนรก  

ไม่มีข้อความตามพระคมัภีร์ท่ีชัดเจนท่ีว่าวิญญาณของพระเยซูไปยงันรกหลังจากการ
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์ พระคมัภีร์ตอนต่างเท่ีบางคร้ังถูกอา้งเพื่อจะสนบัสนุนมุมมอง
น้ีนอกเหนือจากมทัธิว 12:40 ก็รวมถึงกิจการของอคัรทูต 2:27 (เปรียบเทียบ สดด. 16:8-
11); อฟ.4:7-10; และ 1 ปต. 3:18-20, แต่ขา้พเจา้ไม่เช่ือว่าพระคมัภีร์ตอนเหล่านั้น ก ็
สนับสนุนมัน  ในทางตรงกันข้าม ท่ีน่ีพระเยซูยืนยนัว่าวิญญาณของพระองค์จะไปยงั 
“เมืองบรมสุขเกษม” (คือพระพกัตร์ของพระเจา้) เม่ือพระองคส้ิ์นพระชนม ์(เปรียบเทียบ 2 
คร. 12:4) 

“ประเด็นก็คือวา่หลกัขอ้เช่ือนั้นจดัตั้งส่ิงท่ีพระคริสตท์นทุกขใ์นสายตาของมนุษย ์
และจากนั้นก็กล่าวอยา่งเหมาะเจาะเก่ียวกบัการพิพากษาท่ีมองไม่เห็นและไม่เป็น 
ท่ีเขา้ใจนั้น พระองคเ์ผชิญในสายพระเนตรของพระเจา้เพื่อท่ีเราจะรู้วา่ไม่เพียงแค่
ร่างกายของพระคริสต์ไดถู้กมอบในฐานะค่าไถ่ของการไถ่ของเราเท่านั้น แต่ว่า
พระองค์จ่ายราคาท่ีมากกว่าและยอดเยี่ยมกว่าในการทนทุกข์ในวิญญาณของ
พระองคคื์อการทรมานท่ีแยม่ากของคนท่ีถูกกล่าวโทษและถูกทอดทิ้ง”[1186] 

จงสังเกตอีกว่าพระเยซูสัญญาแก่ผูร้้ายนั้นว่าเขาจะไปยงัเมืองบรมสุขเกษมเน่ืองจาก     
ความเช่ือของเขาในพระเยซู   น่ี เป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดในพระคัมภีร์                
ว่าความรอดไม่ใช่รางวลัส าหรับงานท่ีเป็นคุณงามความดีแต่เป็นของขวญัจากพระเจ้า   
(อฟ. 2:8-9)  ผูร้้ายนั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าส่ิงใดก็ตามมากข้ึนเพื่อจะมีคุณสมบติัส าหรับ
สวรรค ์ ท่ีจริง เขาไม่สามารถท าอะไรได้อีกแล้ว  ผูค้นท่ีเช่ือวา่งานบางอยา่งจ าเป็นส าหรับ
ความรอดนั้นตามปกติแลว้ก็อธิบายถึงเหตุการณ์น้ีของความรอดวา่เป็นขอ้ยกเวน้ต่อกฎนั้น  
อย่างไรก็ตาม มนัสอดคลอ้งกบัค าสอนของพระคมัภีร์ในท่ีอ่ืนเว่าความรอดมายงับุคคล
หน่ึงในการตอบสนองต่อความเช่ือท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น     

“โจรคนหน่ึงไดรั้บความรอด เพื่อว่าไม่มีใครจ าเป็นท่ีจะตอ้งหมดหวงั แต่แค่คน
เดียวเท่านั้นเพื่อวา่ไม่มีใครท่ีจะท าโดยพลการ”[1187] 

การเสียสละตนเองของพระเยซูแด่พระเจ้า 23:44-49 (เปรียบเทยีบ มธ. 27:45-56; มก. 15:33-41; ยน. 
19:28-30) 
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ลูการวมสามส่ิงในใจกลางของฉากเก่ียวกบัความตายคือ ท่านให้หลกัฐานสองอย่างเก่ียวกบัความไม่โปรด
ปรานของพระเจา้ท่ีมีกบัผูค้นส าหรับการปฏิเสธพระบุตรของพระองค ์ ท่านบนัทึกค าอธิษฐานของพระเยซู
เก่ียวกบัการวางใจในพระบิดา  และท่านบนัทึกการตอบสนองทนัทีต่อการส้ินพระชนมข์องพระเยซู   

23:44-45    ลูกาเรียบเรียงเหตุการณ์ท่ีผิดปกติสองเหตุการณ์เพื่อจะแสดงถึงความไม่โปรดปรานของพระเจา้
ท่ีมีกบัมนุษยชาติส าหรับการปฏิเสธพระบุตรของพระองค ์ [1188] ชัว่โมงท่ี “หก” และท่ี 
“เก้า”คือเวลาเท่ียงและบ่ายสามโมงตามล าดบั  “ความมืด” ท่ีท าให้ “ดวงอาทิตย”์ มืดมวั
แสดงถึงการพิพากษาท่ีท าให้ความสว่างท่ีเป็นประโยชน์แห่งโฉมหน้าของพระเจา้นั้น     
มืดมวั (เปรียบเทียบ 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)   เป็นท่ีชดัเจนวา่น่ีเป็นปรากฎการณ์ทางทอ้งถ่ิน
แทนท่ีจะเป็นสากล  มนัไม่สามารถมีสุริยุปราคาได ้เน่ืองจากวา่ปัสกาปรากฎ ณ ดวงจนัทร์
เต็มดวง  อย่างไรก็ตาม มนัมีหลกัฐานบางอย่างท่ีว่าความมืดปกคลุมส่วนอ่ืนเของโลก   
อนัเป็นท่ีรู้จกั ณ เวลาน้ี[1189] 

ลูกายา้ยการท าให้ “ม่านในพระวิหาร” ขาดในการบนัทึกของท่าน ส่วนมทัธิวและมาระโก
ใส่มันไว้หลังจากการส้ินพระชนม์ของพระเยซูในฐานะผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้ น  
เหตุการณ์น้ีเป็นสัญลกัษณ์ของการเปิดทางไปสู่พระพกัตร์ของพระเจา้ท่ีการส้ินพระชนม์
ของพระเยซูส่งผลกระทบในพระกิตติคุณเหล่านั้น  อย่างไรก็ตาม ในลูกาผูอ่้านก็เห็นมนั 
ในฐานะเคร่ืองหมายแห่งพระพิโรธของพระเจา้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนัดูเหมือนท่ีจะเป็น
ตวัแทนของการพิพากษาของพระเจา้เหนือลทัธิยิวส าหรับการปฏิเสธพระเมสสิยาห์  มนั
เป็นลางบอกเหตุถึงการพิพากษาท่ีมาเหนือเยรูซาเล็มท่ีพระเยซูไดท้  านายไว ้    

“ลูกาพรรณนาถึงการขาดของม่านในพระวิหารในฐานะสัญลักษณ์ของการถูก
ท าลายของโลกทางสัญลกัษณ์ท่ีล้อมรอบและออกจากพระวิหารท่ีลบล้างความ 
เป็นศูนยก์ลางของพระวิหารใเการเตรียมส าหรับภารกิจท่ีเคล่ือนท่ีหนีศูนยก์ลาง
แห่งบรรดาผูติ้ดตามของพระเยซู  ไม่ใช่ ไปยัง เยรูซาเล็ม แต่ จาก มนัและ ไปยัง 
‘ท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก’ (กจ. 1:8)”[1190] 

23:46         ถดัไปลูกาบนัทึกการส้ินพระชนมข์องพระเยซูและค าอธิษฐานสุดทา้ยของพระเยซูต่อพระบิดา
ของพระองคก่์อนหนา้ส่ิงนั้น 
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ถ้อยค าของพระเยซูบนกางเขน   

  มัทธิว มาระ
โก 

ลูกา ยอห์น 

“พระบิดาเจา้ขา้ ขอทรงยกโทษพวกเขา”      23:34   

“วนัน้ีท่านจะอยูก่บัเราในเมืองบรมสุขเกษม”      23:43   

“หญิงเอ๋ย น่ีคือบุตรของท่าน” และ “น่ีคือมารดาของท่าน”       19:26-
27 

“พระเจา้ของขา้พระองค ์พระเจา้ของขา้พระองค ์ท าไมพระองคท์รง
ทอดทิ้งขา้พระองคเ์สีย?” 

27:46 15:34     

“เรากระหายน ้า”        19:28 

“ส าเร็จแลว้”       19:30 

“ขา้แต่พระบิดา ขา้พระองคข์อฝากจิตวิญญาณของขา้พระองคไ์วใ้น   
พระหตัถข์องพระองค”์ 

27:50   23:46   

  
ในค าอธิษฐานน้ี พระเยซูถวายพระองค์เองแด่พระเจา้เป็นเคร่ืองบูชาส าหรับบาปของโลก  
พระเยซูสละชีวิตของพระองคอ์ยา่งสมคัรใจ ไม่มีใครเอามนัไปจากพระองค ์  (ยน. 10:15-
18; เปรียบเทียบ ยน. 15:13)  ถอ้ยค าของพระองคค์ลา้ยกบัถอ้ยค าเหล่านั้นท่ีพวกยิวหลาย
คนใช้ในการอธิษฐานก่อนท่ีพวกเขาเข้านอนในตอนกลางคืน (เปรียบเทียบ สดด. 
31:5).[1191] ถ้อยค าเหล่านั้ นแสดงออกถึงความเช่ือของพระเยซูในพระเจ้าเช่นเดียว        
กบัการอุทิศตนของพระองคต่์อพระองค ์  

“มีก่ีพนัคนท่ีหนุนหมอนเหนือถอ้ยค าเหล่านั้นเม่ือไปพกัผ่อน! ถอ้ยค าเหล่านั้น 
เป็นถอ้ยค าสุดทา้ยของโพลีคาร์บ เบอร์นาร์ด [แห่งแคลร์โว] ฮสัส์  ลูเธอร์ และ             
เมลางธัน  และถอ้ยค าเหล่านั้นอาจเป็นเพลงกล่อมท่ีเหมาะสมท่ีสุดและนุ่มนวล
ท่ีสุดต่อเรา”[1192] 
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พลงัท่ีพระเยซูร้องออกมา (“ดว้ยเสียงดงั”) แสดงให้เห็นถึงความเขม้แข็งทางร่างกายของ
พระองคแ์ต่ท่ีส าคญักวา่คือความส าคญัแห่งการป่าวประกาศของพระองค ์ พระเยซูควบคุม
สถานการณ์ต่างเของพระองคจ์นถึงบั้นปลายแห่งชีวติของพระองคอ์ยา่งสิทธ์ิขาด   

“พระเยซูส้ินพระชนมด์ว้ยการตะโกนแห่งชยัชนะบนริมฝีปากของพระองค์. … 
พระองค์กล่าวมนัเหมือนผูพ้ิชิตท่ีได้รับชัยชนะในการสู้รบคร้ังสุดท้ายกับศตัรู 
เหมือนผูห้น่ึงท่ีไดน้ างานท่ียิง่ใหญ่ไปสู่การสรุปสูงสุดของมนั”[1193] 

อย่างท่ีพระเจา้หยุดพกัหลงัจากหกวนัแห่งการงานในการทรงสร้าง (ปฐก. 2:1-3) ดงันั้น
พระเยซูก็หยุดพกัหลงัจากหกชัว่โมงแห่งการงานบนกางเขนท่ีซ่ึงพระองค์ไดท้  าการทรง
สร้างใหม่ (2 คร. 5:17).[1194] 

23:47-49    “นายร้อย” ผูมี้ความรับผิดชอบส าหรับการด าเนินการตรึงก็เพิ่มค าพยานของเขากบัคนอ่ืนเ        
ผูต้ระหนักถึงการไร้ความผิดของพระเยซู  ค  าพยานของเขาจดัตั้งการสรรเสริญพระเจ้า
เพราะว่ามันสอดคล้องกับการประเมินของพระเจ้าเ ก่ียวกับพระบุตรของพระองค ์
[1195] “การสรรเสริญพระเจา้” เป็นปฏิกิริยาต่ออ านาจและความเมตตาของพระเจา้ท่ีลูกา
มกับนัทึกในพระกิตติคุณน้ี (2:20; และขอ้อ่ืนเ)  ปฏิกิริยาของคนทัว่ไป (ค ากรีก ออคลอย 
กลุ่มผสมผสาน) คือท่ีจะตี “หน้าอก (อก) ของพวกเขา” ด้วยมือของพวกเขาในรูปแบบ
พื้นฐานทางตะวนัออกโบราณ  ส่ิงน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของความเสียใจของพวกเขา ณ ความ
หายนะแห่งการตรึงของพระเยซู (เปรียบเทียบ 18:13) “คนรู้จกั” ของพระเยซูรวมทั้ง  
ผูห้ญิงหลายคนก็ยืนอยู ่“แต่ไกล” มองดู  การอา้งอิงถึง “ผูห้ญิงเหล่าน้ี” เตรียมบุคคลหน่ึง
ส าหรับเหตุการณ์ต่างเดงัต่อไปน้ี  ความหมายโดยนยัก็คือวา่พวกเขาเช่นกนัก็ประหลาดใจ 
ณ ความหายนะนั้นแต่ยนือยูห่่างออกไป  (เปรียบเทียบ สดด. 38:11) 

ปฏิกิริยาเหล่าน้ียืนยนัว่าพระเยซูได้ส้ินพระชนม์ในฐานะมนุษย์แท ้ พระองค์ไม่ใช่ผูท่ี้
ยิ่งใหญ่กว่ามนุษยท่ี์ดูเหมือนตายไปเท่านั้น  จงสังเกตอีกว่าลูกาน าเสนอพยานเหล่าน้ีใน
ล าดบัท่ีมาก่อนจากกางเขน (ขอ้ 46) ผลกระทบคือท่ีจะน าผูอ่้านถอยหลงัจากจุดศูนยก์ลาง
ของประวติัศาสตร์ของโลกทีละนอ้ย    

ลูกาเนน้ถึงการไร้ความผดิของพระเยซูในหลายแนวทางท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเไม่ไดเ้นน้  ท่านบนัทึก
วา่ปีลาตป่าวประกาศวา่พระองคไ์ร้ความผิดส่ีคร้ัง  (ขอ้ 4, 14, 15, 22)  ยิ่งกวา่นั้นท่านบนัทึกค าพยานของ     
เฮโรดท่ีมีต่อการไร้ความผิดของพระเยซู  (ขอ้ 15)  ท่านเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างการไร้
ความผิดของพระเยซูกบัความผิดของบารับบสั (ขอ้ 25)  ท่านบนัทึกค าพยานของโจรต่อการไร้ความผิด   
ของพระเยซู  (ขอ้ 41)  ท่านรวมการกล่าวยอมรับของนายนอ้ยถึงการไร้ความผิดของพระเยซูอีกดว้ย (ขอ้ 47)  
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สุดทา้ยท่านบนัทึกปฏิกิริยาของฝูงชนซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพวกเขาหลายคนเช่ือว่าพระองค์นั้นไร้ความผิด   
(ขอ้ 48)  อย่างชดัเจนแลว้ลูกาตอ้งการโน้มน้าวผูอ่้านของท่านว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ในฐานะมนุษยท่ี์     
“ไร้ความผดิ” ไม่ใช่ในฐานะคนบาปท่ีมีความผดิ  

ช. การฝังพระศพของพระเยซู  23:50-56  (เปรียบเทียบ มธ. 27:57-66; มก. 15:42-47; ยน.19:31-42) 

ส่วนน้ีเป็นการเปล่ียนผ่านเป็นหลกัท่ีเช่ือมเร่ืองราวของการส้ินพระชนม์และการคืนพระชนมข์องพระเยซู  
มนัยืนยนัถึงความเป็นจริงแห่งการส้ินพระชนมข์องพระเยซู  อยา่งไรก็ตาม ลูการวมขอ้มูลเก่ียวกบั “โยเซฟ
ชาวอาริมาเธีย” (บางทีรามาห์ รามาธาอิม) มากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนเซ่ึงเปิดเผยถึงความปรารถนา
ของท่านท่ีจะแจง้ผูอ่้านของท่านวา่ไม่ใช่ผูน้ าชาวยวิทุกคนท่ีต่อตา้นพระเยซู      

“ท่ีน่ี ณ ตอนปลายแห่งชีวิตของพระเยซู เราก็พบการระลึกถึงการเร่ิมตน้ (บทท่ี 1-2) พร้อมกบั  
ความสัตยซ่ื์อของชาวยวิในการส าแดงเตม็ท่ี”[1196] 

23:50-52    ลูกาน าเสนอ “โยเซฟ” ในฐานะ “สมาชิกสภา” (แซนเฮดริน)” ผูเ้ป็นผูเ้ช่ือในพระเยซู (“ท่ีคอย
แผ่นดินของพระเจา้”)  ลูกาไม่ได้เน้นถึงความมัง่คัง่ของโยเซฟ (มธ. 27:57) แต่เน้นถึง 
ความศรัทธาของเขา (เปรียบเทียบ 2:25-38)  น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอย่างหน่ึงวา่พระเยซูนั้นไร้
ความผิด แมก้ระทัง่หน่ึงในสมาชิกสภาแซนเฮดรินเช่ือในพระองค ์ เป็นท่ีชดัเจนวา่โยเซฟ
ขาดหายไปเม่ือสภาแซนเฮดรินออกเสียงท่ีจะกล่าวโทษพระเยซูเน่ืองจากว่าการออกเสียง
ของพวกเขานั้นเป็นเอกฉนัท ์(22:70; มก. 14:64) 

ไม่ใช่พวกผูน้ าของอิสราเอลทุกคนท่ีต่อต้านพระเยซู  ข้อสังเกตน้ีคงได้หนุนใจผูอ่้าน 
ดั้งเดิมของลูกาท่ีจะมองคริสตศาสนาอย่างโปรดปราน  ยิ่งกว่านั้นมนัคงไดช่้วยพวกเขา
ตระหนักว่ามันเป็นไปได้ท่ีจะเช่ือในพระเยซูและกระนั้ นก็เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ี   
ปฏิเสธพระองค ์ การร้องขอ “พระศพ” ของพระเยซูของโยเซฟบ่งบอกถึงความตั้งใจของ
เขาท่ีจะใหก้ารฝังศพท่ีเหมาะสมและถวายเกียรติแด่พระเยซู[1197] 

“อย่างเช่น ณ การบงัเกิดของพระองค์ และ ณ การส้ินพระชนม์ของพระองค์
เช่นกนั ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของความศรัทธาของชาวยิวแสดงตวัมนัเองท่ีไวต่อความเป็น 
ไปไดท่ี้วา่ในพระเยซูนั้นพระเจา้ท าการ”[1198] 

23:53-54    การปฏิบติัท่ีระมดัระวงัและท่ีน่านับถือของโยเซฟท่ีมีต่อพระศพของพระเยซูสะทอ้นถึงการ      
ท่ีเขารู้สึกเก่ียวกบัพระองค์อย่างไร (เปรียบเทียบ อสย. 53:9)  ลูกาลงวนัท่ีการกระท า      
ของเขาเม่ือบ่ายวนัศุกร์ “วนัจดัเตรียม (ค ากรีก พาราสคิวเอ)” เป็นวนัก่อน “วนัสะบาโต” 
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ซ่ึงเร่ิมตน้ ณ ดวงอาทิตยต์กในวนัศุกร์  การอธิบายของลูกานั้นมีประโยชน์ส าหรับผูอ่้าน   
ท่ีไม่ใช่ชาวยวิ       

23:55-56    การอา้งอิงน้ีถึง “พวกผูห้ญิง” คาดหวงัเร่ืองราวของการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู  เม่ือพวกเธอ
ไปยงัอุโมงค์ในเช้าวนัอาทิตย ์พวกเธอไม่ไดไ้ปอุโมงค์ท่ีผิด  ก่อนหน้านั้นพวกเธอไดอ้ยู ่   
ท่ีนั่นและได้เห็นพระศพของพระเยซูในมนั (“ทั้งเห็นว่าเขาวางพระศพของพระองค์ไว้
อย่างไรด้วย”)  พวกเธอ “จดัแจงเคร่ืองหอมกับน ้ ามนัหอม”  ส าหรับการกลับไปเยี่ยม    
ของพวกเธอในวนัอาทิตยเ์พื่อจะถวายเกียรติพระเยซูมากข้ึน  การอา้งอิงของลูกาถึงการผา่น
ไปของ “วนัสะบาโต” พร้อมกบัไม่มีกิจกรรมของสาวก  “พวกเขาก็หยุดพกัตามบญัญติั” 
ยืนยนัการท านายของพระเยซูท่ีว่าพระองค์จะอยู่ในอุโมงค์สามวนั (18:33; เปรียบเทียบ 
24:7)  ยิ่งกว่านั้ นมนัแสดงให้เห็นว่าบรรดาผูติ้ดตามของพระเยซูถือรักษาวนัสะบาโต      
ในฐานะคนอิสราเอลท่ีเช่ือฟัง (อพย. 20:10) 

ซ.   การเป็นขึน้จากตายของพระเยซู  24:1-12  (เปรียบเทียบ  มธ. 28:1-8; มก. 16:1-8; ยน. 20:1-10) 

การบนัทึกของลูกาเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างเท่ีตามหลงัการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูเน้นถึงความเป็นจริง
ของเหตุการณ์นั้ นและปฏิกิริยาของพวกพยานท่ีมีต่อมัน  คนเหล่าน้ีทั้ งหมดรู้สึกหดหู่เน่ืองจากการ
ส้ินพระชนม์ของพระเยซูแต่เม่ือพวกเขาเรียนรู้ถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ พวกเขาก็ช่ืนชมยินดี   
และสรรเสริญพระเจ้า  ดังนั้นพระธรรมน้ีสรุปอย่างท่ีมนัเร่ิมตน้คือ ด้วยความยินดีและการช่ืนชมยินดี
เน่ืองจากการอศัจรรยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความรอดของมนุษยชาติ (เปรียบเทียบ บทท่ี 1-2) 

“ลูกา 24 และกิจการของอคัรทูต ซ่ึงคาบเก่ียวกันบางส่วนก็เช่ือมการเปล่ียนผ่านท่ีส าคญัจาก 
เร่ืองราวของพระเยซูกบัเร่ืองราวของพวกพยานของพระองค ์ ความเป็นห่วงของผูบ้รรยายท่ีจะสร้าง
การเช่ือมท่ีหนกัแน่นซ่ึงรวมเร่ืองราวเขา้ดว้ยกนัแทนท่ีจะอนุญาตให้มนัท่ีจะแยกเป็นสองเร่ืองก็ถูก
แสดงให้เห็นโดยจ านวนของเน้ือหาในบทเหล่าน้ีซ่ึงไม่ว่าทบทวนส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือแสดง 
ก่อนถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน”[1199] 

24:1           วนัเสาร์เป็นวนัแห่งการพกั แต่เม่ือวนัอาทิตยม์าถึงพวกผูห้ญิงก็กระท าการ[1200] ลูการะบุการ
มาถึงท่ีอุโมงค์ของพวกเธอตั้งแต่ “เช้ามืด [มาก]” เช้าตรู่มีการแสดงความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ท่ีชัดเจน  “วนั” น้ีจะส่งสัญญาณถึงการเร่ิมต้นของบางส่ิงท่ีใหม่อย่างส้ินเชิง    
วนัใหม่ในประวติัศาสตร์ของมนุษย ์  พวกเธอน า “เคร่ืองหอมกบัน ้ ามนัหอม” (23:56) ไป
เพื่อจะชโลมพระศพของพระเยซู  พวกเธอเป็นพวกแรกท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัการเป็นข้ึนจาก
ตายเน่ืองจากการอุทิศตนของพวกเธอท่ีมีต่อพระเยซูเคล่ือนพวกเธอท่ีจะติดตามผล
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สถานการณ์ของพระองค์  แบบอย่างของพวกเธอได้ท้าทายบรรดาผูเ้ช่ือตั้ งแต่เวลานั้น        
ท่ีจะเลียนแบบความรักของพวกเธอท่ีมีต่อพระผูช่้วยใหร้อด     

24:2-3        ลูกาจดจ่อท่ีการขาดหายไปของ “พระศพ” ของพระเยซูมากกว่าการกล้ิงของ “ก้อนหิน” ท่ี
ประทับตราอุโมงค์นั้ น  ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีอ้างอิงถึงการกล้ิงของก้อนหินบางที
เน่ืองจากคุณค่าทางการปกป้องความเช่ือของมัน  มันไม่ใช่แค่วิญญาณของพระเยซู            
ท่ีไดจ้ากไป แต่พระศพของพระองคอี์กดว้ย  ลูกาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหวา่ง
ส่ิงท่ีพวกผูห้ญิงพบคือ “ก้อนหินกล้ิงออกจากปากอุโมงค์” กบัส่ิงท่ีพวกเธอไม่ไดพ้บคือ 
“พระศพ”   ช่ือเรียก “พระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ก็ใหม่ในลูกา  มนับ่งช้ีถึงสถานะใหม่ของ
พระคริสตท่ี์เป็นข้ึน  คริสเตียนเร่ิมแรกมกัใชช่ื้อเรียกน้ี  (กจ. 1:21; 4:33; 8:16) 

24:4-5ก      ลูกาเท่านั้นอา้งอิงว่ามีทูตสวรรค์ “สององค์”  บางทีพระเจา้ส่งทูตสวรรค์สององค์มาเพื่อจะ   
โนม้นา้วพวกผูห้ญิงวา่พระเยซูไดเ้ป็นข้ึนอยา่งแทจ้ริง (ฉธบ. 17:6; 19:15; เปรียบเทียบ ลก. 
2:25-38; 24:48; กจ. 1:8, 22; 2:32; 3:15; 5:32; และขอ้อ่ืนเ)  พวกเขาปรากฎเป็น “มนุษย”์ 
แต่พวกเขาเป็นทูตสวรรค์  (ขอ้ 23; มธ. 28:5) อย่างท่ีอย่างไม่สงสัยแลว้เคร่ืองนุ่งห่ม       
(ค  ากรีก แอสทราบเทาส์ เปรียบเทียบ 9:29; มธ. 28:3; กจ. 1:10) ท่ี “แพรวพราว” บ่งบอก
แก่พวกผูห้ญิง  เทนน่ีแปลค ากรีกน้ี “แพรวพราวเหมือนฟ้าแลบ” [1201] พวกผูห้ญิง
ตอบสนองต่อ “ชาย” เหล่าน้ีวา่เป็นผูส่้งสารของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1:12, 29; 2:9; 9:34) 

24:5ข-7      ถ้อยค าของพวกทูตสวรรค์เน้นถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูทรง พระชนม์อยู่   มนัไม่เหมาะสม       
ท่ีจะมองหาบุคคลท่ี “มีชีวติอยู”่ ในอุโมงค ์(เปรียบเทียบ  กจ. 2:24)  จากนั้นพวกทูตสวรรค์
ป่าวประกาศอยา่งเรียบง่ายว่าพระเยซูได ้“เป็นข้ึน” จากตายแลว้ และพวกเขาย  ้าเตือนพวก
ผูห้ญิงถึงค าพยากรณ์ของพระเยซูท่ีว่าพระองค์จะเป็นข้ึนหลงัจากสามวนั  (9:22, 43-45; 
18:31-33)  ลูกาไดเ้ขียนว่าความหมายของการท านายของพระยซูนั้นยากเกินกว่าจะเขา้ใจ
ไดต่้อพวกสาวกเม่ือพระองคไ์ดใ้ห้มนั (18:34; เปรียบเทียบ 24:16)  อยา่งไรก็ตาม ตอนน้ี   
ผูส่้งสารของพระเจ้าท าให้มนัชัดเจน   จงสังเกตการเกิดข้ึนอีกของความจ าเป็นของ       
พระเจา้ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการส้ินพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระเยซูในขอ้ 7  ท่ีบ่งช้ี
โดยค าวา่ “ตอ้ง”    (ค ากรีก ดาย  เปรียบเทียบ 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        ตอนน้ีพวกผูห้ญิง “ระลึกถึง” การท านายท่ีพวกเขาไดย้ินแต่ไม่ไดเ้ขา้ใจ  การเป็นข้ึนจากตายได้
เร่ิมตน้ท่ีจะอธิบายหลายส่ิงท่ีพระเยซูได้สอนพวกสาวกของพระองค์ก่อนหน้านั้น (กจ.  
11:16)  จากนั้นพวกผูห้ญิง “กลับ...ไปหาสาวกสิบเอ็ดคน” และคนอ่ืนเ ด้วยข่าวของ    
พวกเธอ  พวกทูตสวรรค์ไดเ้ป็นพยานของการเป็นข้ึนจากตายแก่พวกผูห้ญิง และตอนน้ี
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พวกผูห้ญิงเป็นพยาน (“รายงานส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด”) แก่ “ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด” ของพวก
สาวก    ตามล าดบัแลว้พวกเขาจะเป็นพยานของมนัแก่ท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก  (กจ. 1:8)  
บางทีลูกาตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะสังเกตการเร่ิมตน้ของภารกิจของคริสเตียนท่ีน่ี   

24:10-11    ตอนน้ีลูกาแนะน าอตัลกัษณ์ของพยานท่ีเป็นผูห้ญิงเหล่าน้ีผูซ่ึ้งช่ือของพวกเธอนั้นเป็นท่ีชดัเจนวา่
ท่านไดล้ะเวน้ก่อนหนา้นั้นเพื่อจะจดจ่อความสนใจไปท่ีการเป็นข้ึนจากตายเอง 

  
พวกผู้หญิงทีเ่ยีย่มอุโมงค์ในเช้าวนัอสีเตอร์  

มัทธิว 28:1 มาระโก 16:1 ลูกา 24:10 ยอห์น 20:1 

มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา 

มารียอี์กคนหน่ึง มารียม์ารดาของยากอบ มารียม์ารดาของยากอบ   

  นางสะโลเม     

    โยอนันา และ   

    ผูห้ญิงคนอ่ืนเ   

  
“สะโลเม” (ไม่ไดถู้กอา้งอิงถึงท่ีน่ีในลูกา) เป็นท่ีชดัเจนว่าเป็นมารดาของบุตรของเศเบดี 
(คือ ยากอบและยอห์น มธ. 27:56) นอ้งสาวของมารดาของพระเยซู (ยน. 19:25) “โยอนันา” 
เป็นภรรยาของคูซาซ่ึงเป็นหัวหน้ากรมวงัของเฮโรดและเป็นหน่ึงในเพื่อนเดินทางของ  
พระเยซูในกาลิลี (8:3)   

ส่วนท่ีเหลือของพวกสาวก “จะไม่เช่ือ” ว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 12, 
22-24) พวกอัครทูตเป็นผูไ้ม่เช่ือกลุ่มแรกในการเป็นข้ึนจากตาย  น่ีก็น่าประหลาดใจ
เน่ืองจากว่าพระเยซูได้ท านายถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ และพวกเขาได้เห็น
พระองคท์  าใหค้นตายเป็นข้ึนอยา่งนอ้ยสามคน (เปรียบเทียบ 7:11-17; 8:49-56; ยน. 11:38-
44)! อย่างไรก็ตาม ความลงัเลใจของพวกเขาท่ีจะเช่ือเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีหนักแน่นส าหรับ  
การเป็นข้ึนจากตาย  พวกเขารู้วา่พระเยซูไดส้ิ้นพระชนมแ์ละถูกวางไวใ้นอุโมงค ์ พวกเขา
ไม่ได้คาดหวงัถึงการเป็นข้ึนจากตาย ดังนั้นพวกเขาแทบจะไม่เคยฝันเก่ียวกับมนัเลย      



บางทีลูกาเรียกสาวกเหล่าน้ีว่า “อคัรทูต” เพราะว่านั่นคือส่ิงท่ีพระเยซูตั้งใจให้พวกเขา   
เป็นกล่าวคือ ผูส่้งสารพร้อมกบัข่าวสาร  อยา่งไรก็ตาม พวกเขายงัไม่พร้อมท่ีจะไป     

24:12         ตน้ฉบบัโบราณบางฉบบัละเวน้ขอ้น้ี แต่หลกัฐานก็ดีท่ีว่ามนัเป็นส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณ
ดั้ งเดิมของลูกา  ลูการายงานว่าเปโตร “วิ่งไปท่ีอุโมงค์” เพื่อตรวจดูเร่ืองราวของพวก  
ผูห้ญิง  ท่านไม่ไดอ้า้งอิงถึงสาวกอีกคนหน่ึงท่ีไปกบัเปโตร  (ยน. 20:6-7) บางทีเพราะว่า   
ลูกาถือว่าเปโตรเป็นผูน้ าของพวกสาวกในพระกิตติคุณของท่าน (เปรียบเทียบ 5:1-11)  
ท่านเช่นกันพบว่ามนัว่างเปล่าจากพระศพของพระเยซู แค่แถบ “ผา้ป่าน” ท่ีซ่ึงโยเซฟ     
ชาวอาริมาเธียไดพ้นัหุม้พระศพของพระเยซูไวท่ี้คงอยู ่   

ปฏิกิริยาของเปโตรของการกลบั “ไปยงับา้นของท่าน” (คือสถานท่ีพกั) อาจบ่งช้ีว่าท่าน
ไม่ไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน   ถา้ท่านไดเ้ขา้ใจ บางทีท่านคงไดก้ลบัไปหาสาวกคนอ่ืนเซ่ึง
ทึกทกัเอาวา่ไม่ใช่ทั้งหมดท่ีอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนั  ลูกาใชค้  ากรีก ธอมาซอน (“ประหลาด
ใจ” หรือ “งงงวย”) เพื่อแสดงออกถึงการขาดความเขา้ใจของท่าน  ท่านยงัไม่ไดเ้ช่ือหรือ
ไม่ไดไ้ม่เช่ือวา่พระเยซูไดเ้ป็นข้ึน  “เปโตร” เป็นพยานท่ีสองของลูกาต่อการเป็นข้ึนจากตาย
ตามหลงัพวกผูห้ญิง        

ฌ.      การปรากฏหลงัจากการเป็นขึน้จากตายของพระเยซู  24:13-49   

ลูการวมการปรากฏหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายสองคร้ังของพระเยซูไวใ้นพระกิตติคุณของท่านคือ คร้ังแรก
ต่อสาวกสองคนและคร้ังท่ีสองต่อสาวกหลายคน  ในทั้งสองกรณี กุญแจสู่การท าให้กระจ่างของพวกเขา   
คือพระคมัภีร์ฮีบรู       

1.     การปรากฏต่อพวกสาวกทีเ่ดินทางไปยงัหมู่บ้านเอมมาอูส  24:13-35   

น่ีเป็นอีกหน่ึงเร่ืองราวท่ียอดเยี่ยมและเฉพาะของลูกา  นักศึกษาหลายคนของเร่ืองน้ีได้สังเกตถึงความ
คลา้ยคลึงกนัของมนักบัเร่ืองราวของการเล้ียงคน 5,000 คน (9:10-17) การปรากฎในเยรูซาเล็ม (ขอ้ 36-49) 
และขนัทีชาวเอธิโอเปีย (กจ. 8:26-40)  จุดประสงคข์องลูกาในการบนัทึกเหตุการณ์น้ีดูเหมือนท่ีจะเป็นการ
แสดงถึงความเป็นจริงของการเป็นข้ึนจากตายและอตัลกัษณ์ของพระคริสต์ท่ีเป็นข้ึน  ยิ่งกว่านั้นมนัรวม
หวัขอ้หลกัหลายหวัขอ้ของลูกาไวด้ว้ยกนั  ในเชิงโครงสร้างนั้น ส่วนน้ีเป็นบทพร้อมกบัจุดศูนยก์ลางของ
โครงร่างท่ีไขวเ้ปล่ียนซ่ึงตกและเนน้ท่ี “พระองคท์รงพระชนมอ์ยู”่ (ขอ้ 23ข)[1203] 

24:13-14    ลูกาบรรยายชายสองคนว่าเป็น “สาวกสองคน” ค าน าหนา้ดูเหมือนจะเป็น “พวกอคัรทูต” (ขอ้ 
10) ลูกาใชค้  าน้ีในความหมายท่ีกวา้งของมนัแทนท่ีจะเป็นค าพอ้งส าหรับสาวกสิบเอ็ดคน 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 33; กจ. 14:4, 14; และขอ้อ่ืนเ)  อคัรทูตเหล่าน้ีก าลงัไปบางท่ี แต่พวกเขา
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ไม่มีข่าวดี  วนัท่ีถูกกล่าวถึงคือวนัอาทิตย ์ซ่ึงเป็นวนัของการเป็นข้ึนจากตาย คือ “เหตุการณ์
เก่ียวกบัอีสเตอร์” 

ลูกาได้น าเสนอพระเยซูว่ามุ่งไปยงัเยรูซาเล็มและกางเขนตลอดพระกิตติคุณของท่าน  
ตอนน้ีท่านบอกถึงสาวกสองคนท่ีมุ่งหน้าไปจากเยรูซาเล็มและกางเขน  บางทีท่านตั้งใจ  
ให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเห็นคนเหล่าน้ีในฐานะสาวกท่ีเป็นตวัแทนท่ีออกไปจากเยรูซาเล็ม
เพื่อจะเป็นพยานเพื่อพระเยซู  (เปรียบเทียบ กจ. 1:8)  ไม่นานหลงัจากท่ีลูกาบนัทึกว่า    
พระเยซู ตั้งพระทยัท่ีจะไปยงัเยรูซาเล็ม (9:51) ท่านก็เขียนว่าชายคนหน่ึง เข้าหา พระองค์
เก่ียวกับการเป็นสาวก (ผูไ้ด้ออกไปและโศกเศร้า)   ตอนน้ีเราเห็นว่าพระเยซู “เขา้หา” 
สาวกท่ีถดถอยขณะท่ีพวกเขาก าลงัละเยรูซาเล็มไปอย่างโศกเศร้า  พวกเขาจ าเป็นตอ้งมี  
การฝึกฝนมากข้ึนก่อนท่ีพวกเขาสามารถเป็นตวัแทนของพระองค์อยา่งมีประสิทธิภาพได ้ 
“เอมมาอูส” (ตามตวัอกัษรคือ น ้ าพุอุ่น หรือ “น ้ าอาบอุ่น” [1204]) อยู ่“ประมาณเจ็ดไมล์” 
ทางตะวนัตกของเยรูซาเล็มท่ีมุ่งไปยงัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน [1205] 

24:15-16    ลูกาพรรณนาถึงฉากเหมือนละครหรือการแสดง  คนสองคนก าลงัเดินไป “อภิปราย” ถึงการ
ส้ินพระชนม์ของพระเยซูและการรายงานเก่ียวกบัการคืนพระชนมข์องพระองค ์ (ขอ้ 10) 
แต่ไม่รู้ส่ิงท่ีจะท าเก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้นเม่ือ “พระเยซูเอง” ร่วมกบัพวกเขา  นกัเขียนบางคน
มองว่าสถานการณ์น้ีคล้ายกับการปรากฎของพระเยซูกับสาวกท่ีมกัไม่มีการรับรู้ของ
พระองค์ในยุคปัจจุบนั[1206] ความหมายโดยนัยของลูกาก็คือว่าแนวคิดท่ีมีก่อนของคน
เหล่าน้ีท่ีรวมกบัความมืดบอดของซาตานไม่ใช่ พระเจ้า ก็กนัพวกเขาไว ้“จากการรับรู้ถึง 
“พระเยซู (เปรียบเทียบ 9:45; 18:34)  เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูดูเหมือนคนจริงท่ีพระองค์
ทรงเป็นถึงแมว้า่ตอนน้ีเป็นอมตะ กระนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถรับรู้ถึงพระองคไ์ด ้ กุญแจสู่
การรับรู้ถึงพระเยซูส าหรับใครท่ีพระองค์ทรงเป็นก็จะเป็นการท าให้กระจ่างของพระเจา้
ผา่นทางพระคมัภีร์     

24:17-18    อยา่งชดัเจนแลว้ค าถามของพระเยซูท าใหส้าวกสองคนนั้นตกใจจนพวกเขาหยดุเดิน  มนัเปิดแผล
ในใจของพวกเขาและฟ้ืนฟูความโศกเศร้าของพวกเขา   ข้อคิดเห็นท่ีธรรมดาเ ของ         
เคลโอปัสบอกผูอ่้านว่าพระเยซูเป็นการพูดของเยรูซาเล็ม  ทุกเคนท่ีนั่นคือผูอ้าศยัและ       
ผูเ้ดินทางเช่นกนัรู้เก่ียวกบัพระองค์และส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนกบัพระองค์ (เปรียบเทียบ  กจ. 
26:26)  ลูกาอาจได้อ้างอิง “เคลโอปัส” โดยช่ือเพราะว่าผูอ่้านบางคนของท่านรู้จกัเขา    
หรือรู้เก่ียวกบัเขา   

ตามธรรมเนียมของคริสเตียน เคลโอปัสเป็นลุงของพระเยซูและเป็นพี่ชายของโยเซฟและ
เขากลายมาเป็นผูน้ าของคริสตจกัรท่ีเยรูซาเล็ม [1207] เขาอาจได้เป็นสามีของ “มารีย ์       
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ซ่ึงเป็นภรรยาของโคลปัส” (การสะกดท่ีผนัแปรของช่ือเดียวกนั) ผูป้รากฎ ณ การตรึง   
ของพระเยซู   (ยน. 19:25)  อยา่งไรก็ตาม นัน่อาจไดเ้ป็นคนท่ีแตกต่างกนั  มีธรรมเนียมใน
คริสตจกัร ไบแซนไทน์เร่ิมแรกวา่ลูกาเป็นสาวกท่ีไม่ปรากฎช่ือคนท่ีสอง[1208] 

24:19-20    พระเยซูก าลงัหลอกล่อเพื่อนเดินทางของพระองค์ซ่ึงท าให้พวกเขาส่ือสารส่ิงท่ีพวกเขารู้และ      
ท่ีจะเปิดเผยส่ิงท่ีส าคญัต่อพวกเขา พวกเขามองพระเยซูว่าเป็น “ผูเ้ผยพระวจนะท่ีมีฤทธ์ิ
เดช” “ต่อพระพกัตร์พระเจา้และต่อหน้าประชาชน”  (ค ากรีก ลาออส   คือ ประชาชนท่ี
เปิดเผย เปรียบเทียบ กจ.  18:10) 

“การอธิบายลักษณะน้ีพร้อมกับการยืนย ันถึงการเปิดเผยเต็มท่ีท่ามกลาง           
ผูค้น มีการสะท้อนท่ีชัดเจนถึงการสรุปท่ีเป็นบทน าของลูกาเก่ียวกับพนัธกิจ    
ของพระเยซู [โดยฤทธ์ิเดชของ] พระวิญญาณ (ลก. 4, 14 เปรียบเทียบ  กจ. 10, 
38)”[1209] 

“ความส าคญัของการยนืยนัน้ีถึงสาวกสองคนท่ีน่ีใน 24:19 ตอ้งไม่ถูกประเมินค่า
ต ่าไปแต่อยา่งใด  มนัส าคญักบัศาสนศาสตร์และจุดประสงคข์องลูกา”[1210] 

พวกเขากล่าวโทษการส้ินพระชนม์ของพระเยซูต่อผูน้ าศาสนา ซ่ึงเป็นอีกประเด็นหน่ีงท่ี    
ลูกาได้สร้างมาตลอดพระกิตติคุณของท่าน  “พวกผูป้กครอง” ไม่ได้ยอมรับพระเยซูใน
ฐานะผูเ้ผยพระวจนะจากพระเจา้   

24:21         ในความตรงกนัขา้มกบัพวกผูน้ าของอิสราเอล พวกผูเ้ดินทางน้ีหวงัวา่พระเยซูจะพิสูจน์ถึงการ
เป็นผูช่้วยกูช้นชาติของพวกเขา (เปรียบเทียบ 1:68;2:30, 38;21:28) กล่าวคือ พระเมสสิยาห์ 
ผูซ่ึ้งอย่างชดัเจนแลว้พวกเขาเห็นว่าเป็นผูป้ลดปล่อยทางการเมือง แน่นอนว่าพระเยซู ได้ 
“ไถ่อิสราเอล” โดยการส้ินพระชนม์บนกางเขน แต่พวกเขาก าลังกล่าวถึงการช่วยกู ้        
ทางกายภาพจากโรมและการสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้     

“… แมว้่าพวกเขาถือว่าพระเยซูเป็นผูเ้ผยพระวจนะ พวกเขาล้มเหลวท่ีจะถือ       
ค  าพยากรณ์ต่างเของพระองค์เก่ียวกบัการทนทุกข์ การส้ินพระชนม์และการคืน    
พระชนมข์องพระองคเ์องดว้ยความจริงจงัท่ีเหมาะสม”[1211] 

การอา้งอิงของพวกเขาถึง “วนัท่ีสามแลว้ตั้งแต่” การส้ินพระชนมข์องพระเยซู (“ส่ิงเหล่าน้ี
ได้เกิดข้ึน”) บ่งบอกว่าพวกเขาได้คาดหวังบางส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะเกิดข้ึน ณ เวลานั้ น  
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ไม่มีส่ิงใดไดเ้กิดข้ึนจากมุมมองของพวกเขาก็ไดท้  าใหพ้วกเขาผดิหวงั  
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บางทีสาวกเหล่าน้ียงัไม่ได้เป็นผูเ้ช่ือ  พวกเขาดูเหมือนไม่ได้ตระหนักว่าพระเยซูเป็น
มากกว่าผูเ้ผยพระวจนะหรือพระเมสสิยาห์ทางการเมือง ตรงกนัขา้มเป็นพระบุตรของ    
พระเจา้   

“จงสังเกตวา่ค ากริยาคือ “หวงั” ไม่ใช่ “วางใจ” (เช่นในฉบบั KJV) มีความแตกต่าง
ใหญ่ระหว่างการวางใจพระเยซูในฐานะผูช่้วยกู้และพระผูช่้วยให้รอดของเรา   
และการหวังว่าพระองค์จะพิสูจน์ถึงการเป็นผู ้ช่วยกู้และพระผู ้ช่วยให้รอด        
ของเรา”  [1212] 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้อนัเป็นท่ีช่ืนชอบอีกอย่างหน่ึงก็คือว่าพวกเขาเป็นผูเ้ช่ือ        
ท่ีแค่ทอ้ใจโดยการส้ินพระชนมข์องพระเยซู  (เปรียบเทียบ ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 7:19) 

24:22-24    แม้กระทั่งหลังจากการได้ยินถึงอุโมงค์ว่างเปล่า พวกเขาก็ไม่ได้ตระหนักถึงส่ิงใดก็ตาม              
ท่ีโดดเด่นซ่ึงเกิดข้ึนในวนัท่ีสาม ตั้ งแต่การรายงานของ “ผูห้ญิงบางคน” ในกลุ่มพวก  
สาวกของพวกเขาได้ท าให้พวกเขางงงวย  มีหลักฐานของอุโมงค์ว่างเปล่า แต่ไม่มี  
หลกัฐานของพระเยซู     (เปรียบเทียบ ขอ้ 12)  ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นวา่การคืนพระชนมน์ั้น
ส าคญัทั้งหมดในความเช่ือของคริสเตียน  อุโมงคว์า่งเปล่าเป็นแค่ปริศนาท่ีแปลกซ่ึงท าให้
สาวกเหล่าน้ีทอ้ใจ  แมก้ระทัง่การไดย้ินเก่ียวกบัการเยี่ยมเยียนของทูตสวรรค์ก็ไม่ไดย้กชู
วิญญาณของพวกเขา  (เปรียบเทียบ 1:22)  การคืนพระชนม์ของพระเยซูจะพิสูจน์ถึงการ
เป็นบางส่ิงท่ีส าคญัมากข้ึนอยา่งเหลือคณา   

24:25-26    “คนโง่เขลา” ในพนัธสัญญาเดิมเป็นบุคคลท่ีไม่ยอมให้พระคมัภีร์ท่ีจะส่งอิทธิต่อการคิดหรือ
อุปนิสัยของเขาหรือของเธอ สาวกเหล่าน้ี (“คนโง่เขลา”) ได้ล้มเหลวท่ีจะท าอย่างนั้น  
ยิ่งกว่านั้นพวกเขา “มีใจเฉ่ือยช้าท่ีจะเช่ือ” ส่ิงท่ีพวกเขารู้ (หรือเขา้ใจ) ท่ีผูเ้ผยพระวจนะ    
แต่ก่อนและพระเยซูไดเ้ปิดเผย  พวกเขาไดม้องขา้มค าพยากรณ์ต่างเเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์
ท่ีจะตอ้ง “ทนทุกข์” ตรงกนัขา้มชอบจดจ่อท่ีค าพยากรณ์เหล่านั้นท่ีไดท้  านายถึงการไดรั้บ
สง่าราศีของพระองค์เท่านั้น  ความผิดพลาดของพวกเขาจดัตั้ งค  าเตือนส าหรับสาวกท่ี
ตามมาทั้งหมด       

พระคมัภีร์ทุกตอนนั้นมีประโยชน์  เราไม่ควรมองขา้มส่วนใดเของมนั แต่ควรพยายามให้
ได้รับความเขา้ใจท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัค าสอนของมนั  ถา้สาวกเหล่าน้ีได้เขา้ใจและเช่ือ    
ส่ิงท่ีพนัธสัญญาเดิมและพระเยซูได้เปิดเผย พวกเขาคงไม่ได้รู้สึกหดหู่แต่คงได้เต็มไป   
ดว้ยความยนิดี       
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“ในการกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์ องค์พระผูเ้ป็นเจ้าไม่ได้แสดง     
รอยของตะปูในพระหตัถ์ของพระองคแ์ก่พวกเขาเพื่อจะพิสูจน์มนั พระองคบ์อก
พวกเขาถึงพระคมัภีร์แทนท่ีจะบอกถึงรอยตะปู  พระองค์บอกพวกเขาว่า ‘พวก
ท่านควรไดเ้ช่ือส่ิงท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะกล่าวไวน้ั้น’ เป็นการดีท่ีจะสังเกตท่าที
ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ต่อพระคมัภีร์  สมยัท่ีเรามีชีวิตอยู่เป็นสมยัของความสงสัย   
มีผูค้นท่ีก าลังกล่าวอย่างแทจ้ริงว่าคุณไม่สามารถฉลาดและก็เช่ือพระคมัภีร์ได ้ 
หลายคนกลวัวา่พวกเขาจะไม่ถูกถือวา่ฉลาด ดงันั้นพวกเขาก็ไม่ออกมาแบบงุ่มง่าม
และกล่าวไม่วา่พวกเขาเช่ือพระคมัภีร์หรือไม่  ขา้พเจา้ทึกทกัเอาว่ามนัเป็นกบัดกั
ของซาตานและแยบยลมากท่ีสุดแห่งสมยัของเราท่ีจะลดการไร้ความผิดพลาด  
และความสัตยสุ์จริตแห่งพระวจนะของพระเจา้  พระคริสต์กล่าวว่ามนุษยเ์ป็น   
คนโง่เขลา  ท่ีจะไม่เช่ือ  พระองค์ให้การยอมรับท่ีเป็นเอกฉันท์และเต็มท่ีถึง       
ถอ้ยแถลงต่างเของพระคมัภีร์โดยปราศจากถา้ และหรือแต่ทั้งหลาย”[1213] 

“การยอมรับส่ิงท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะกล่าวควรได้น าพวกสาวกท่ีจะเช่ือการ
รายงานของพวกผูห้ญิง ณ อุโมงค์  บุคคลหน่ึงอาจเช่ือในการเป็นข้ึนจากตาย ณ 
หลกัฐานของคนอ่ืนเ แมว้่าน่ีไม่ได้หมายถึงว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้ยบัย ั้งหลกัฐาน
ส่วนตวัไวจ้ากบรรดาผูท่ี้ตอ้งการมนั”[1214] 

“ความล้มเหลวของความเขา้ใจถ่องแทม้าจากความลม้เหลวท่ีจะรับเอาแนวทาง
ต่างเของพระเจา้”[1215] 

ลูกาเน้นถึงเอกลักษณ์ของพระเยซูในฐานะพระคริสต์ท่ีเป็นข้ึนโดยการใส่ค าท่ีแปลว่า 
“พระองค์” ในต าแหน่งท่ีเน้นในตวับทกรีกในขอ้ 24 และ 25: “พวกเขาไม่เห็น พระองค์ 
(พระเยซู)”  ท่านเน้นถึงความจ าเป็น (ค ากรีก ดาย) ของพระเจา้เก่ียวกบัการทนทุกข์ของ
พระเมสสิยาห์อีกคร้ังหน่ึง      

“ฉากน้ีช้ีแนะว่าม้ืออาหารกบัพระเยซูเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะส าหรับ
การเปิดเผยและการตระหนกัถึงพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ (ท่ีเป็นข้ึน) และ
การเล้ียงคนห้าพนัคนก็ถูกเขา้ใจโดยผูบ้รรยายว่าเป็นประสบการณ์แรกของการ
เปิดเผยน้ี ณ ม้ืออาหาร   [เปรียบเทียบ 9:16] ท่ีส่งผลต่อการตระหนกัของเปโตรถึง
พระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์”[1216] 

24:27         พระเยซูให้วิชาท่ีสั้ นเฉพาะในศาสนศาสตร์พระคริสต์ในพนัธสัญญาเดิมแก่พวกสาวกท่ีไดรั้บ
พิเศษน้ี [1217] เป็นท่ีชดัเจนวา่พระองคช้ี์ไปท่ีพระคมัภีร์ตอนต่างเท่ีกล่าวถึงการทนทุกข์
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ของพระเมสสิยาห์โดยเฉพาะท่ี “เร่ิมต้น” ในธรรมบัญญัติ (“โมเสส”) และส่วนของ 
“บรรดาผูเ้ผยพระวจนะทั้ งหมด” ของพระคัมภีร์ฮีบรู  ส่ิงน้ีช่างได้เป็นค าอธิบายของ       
พระคมัภีร์ตอนต่างเ!  จึงไม่แปลกใจท่ีวา่ภายหลงั “ใจของพวกเขารุ่มร้อน” ขณะท่ีพระเยซู 
“อธิบาย” “พระคมัภีร์” แก่พวกเขา (ขอ้ 32)        

“พระเยซูพบพระองค์เองในพนัธสัญญาเดิม คือส่ิงท่ีนกัวิชาการสมยัใหม่บางคน   
ดูเหมือนจะไม่สามารถพบได”้[1218] 

“ตวับทไหนท่ีพระเยซูอธิบายส าหรับเพื่อนร่วมเดินทางของพระองค?์ เราไม่ไดรั้บ
การบอกกล่าว แต่ความหมายโดยนัยท่ีลูกาละไว้กับเราก็คือว่ามันไม่ส าคัญ    
รูปแบบท่ีถูกท าให้เป็นตวัอย่างโดยโมเสสและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะถูกท าให ้
เสร็จสมบูรณ์ในพระเมสสิยาห์ท่ีทนทุกข์  ในท านองเดียวกนั พระคมัภีร์ทั้งหมด 
ไดมี้ความส าเร็จในพระเมสสิยาห์ผูท้นทุกข”์[1219] 

วิธีของพระเยซูของการน าความกระจ่างฝ่ายวิญญาณไปยงัสาวกเหล่าน้ีเป็นรูปแบบท่ีพวก
อคัรทูตท าตามในการประกาศของพวกเขาอยา่งท่ีชดัเจนจากพระธรรมกิจการของอคัรทูต    
มนัมีจุดศูนยก์ลางท่ี การอธิบายความหมาย ของส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผย  วิธีน้ียงัคงจ าเป็น
ส าหรับการท าใหก้ระจ่างฝ่ายวญิญาณ (เปรียบเทียบ  2 ทธ. 3:16-17; 4:1-2) 

24:28-29    พระเยซูไม่ไดบ้งัคบัให้สาวกเหล่าน้ีท่ีจะเช่ือหรือท่ีจะยอมรับพระองค์  พระองค์กระตุน้ความ
อยากฝ่ายวิญญาณของพวกเขาและจากนั้ นก็ละการตัดสินใจเหล่านั้ นไว้กับพวกเขา     
อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณของพระเจ้าได้ท าการในใจของพวกเขาและพวกเขาไม่ได้
ต่อต้านการท างานของพระองค์  ดังนั้ นพวกเขาต้องการท่ีจะได้ยินมากข้ึน  พวกเขา 
“คะย ั้นคะยอพระองค์” ท่ีจะ “อยู่กับพวกเขา” ส าหรับการสามคัคีธรรมและการท าให้
กระจ่างมากข้ึน (เปรียบเทียบ ปฐก. 18:3; 19:2)  อย่างชดัเจนแลว้น่ีเป็นมากกว่าแค่การ
น าเสนอท่ีมีกรุณาซ่ึงสะทอ้นถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ทางตะวนัออก  โดยธรรมชาติแล้ว   
พระเยซูยอมรับการเช้ือเชิญของพวกเขา  พระองคใ์ห้มากข้ึนอยู่เสมอแก่บรรดาผูท่ี้ยอมรับ
และเช่ือถอ้ยค าของพระองค ์(เปรียบเทียบ วว. 3:20) 

24:30-31    การอธิษฐานของพระเยซูเหนือ “ขนมปัง” และ “การหกั” มนันั้น “เปิด” “ตา” ฝ่ายวิญญาณของ
เคลโอปัสและสหายของเขา พวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องชั้ นบนเม่ือพระเยซูสถาปนาพิธี      
มหาสนิท ดงันั้นการระลึกถึงโอกาสนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีพิสูจน์ท่ีจะเร่งปฏิกิริยา (เปรียบเทียบ   
ขอ้ 21)  บางทีพวกเขาไดป้รากฎตวัเม่ือพระเยซูไดเ้ล้ียงคน 5,000 คน (9:10-17; เปรียบเทียบ 
9:18-20), หรือ 4,000 คน หรือในบางโอกาสเม่ือพระเยซูไดรั้บประทานกบัผูค้น   ลูกา
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บนัทึกเหตุการณ์เช่นนั้นหลายเหตุการณ์ (เปรียบเทียบ 5:29; 7:36; 9:16; 10:38-40; 14:1, 7, 
12, 15-16)  บางทีพวกเขาแค่ไดย้นิเก่ียวกบัการอศัจรรยเ์หล่านั้น  

“การอธิบายถึงอาหารท่ีเอมมาอูสนั้นใกล้เคียงกบัการเล้ียงฝูงชนมากกว่ากบัพิธี
มหาสนิทในรายละเอียดบางอยา่ง”[1220] 

ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูกระท าราวกบัเป็นเจา้ของบา้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็น
บุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีปรากฎตวั ซ่ึงเป็นท่ีชัดเจนว่าพวกสาวกเหล่าน้ีรู้สึกได้แม้กระทัง่
ก่อนท่ีพวกเขาตระหนกัถึงใครท่ีพระองค์ทรงเป็น  บทบาทของพระเยซูในฐานะเจา้ของ
บ้านอาจได้เป็นองค์ประกอบในการตระหนักถึงพระองค์ของพวกเขา  รอยแผลใน        
พระหัตถ์ของพระองค์อาจไม่ได้เป็นองค์ประกอบเน่ืองจากว่าลูกาไม่ได้อ้างอิงถึง           
รอยแผลเหล่านั้น   

การตระหนักถึงพระเยซูของพวกเขาส าหรับใครท่ีพระองค์ทรงเป็นก็เป็นจุดสูงสุดของ
เร่ืองราวน้ี ตอนน้ีพวกเขารู้ว่าบุคคลท่ีพวกเขาหวงันั้นเป็นพระเมสสิยาห์ผูไ้ด้ทนทุกข ์    
และจากนั้นประสบกบัการได้รับศกัด์ิศรีก็ได้เป็นข้ึนจากตายอย่างแทจ้ริง  ลูกากล่าวว่า   
“ตาของเขาทั้งสองก็เปิดออก” (กรรมวาจก เปรียบเทียบ ขอ้ 16)  อย่างชดัเจนแลว้พระเจา้ 
ให้ความเขา้ใจแก่พวกเขา (เปรียบเทียบ ปฐก. 3:7).[1221] พระเจา้ทรงเป็นผูท่ี้เปิดเผย    
พระบุตรของพระองค์แก่ผูค้นโดยพระวิญญาณ  ในทั้งลูกาและกิจการของอคัรทูต   “การ
หกัขนมปัง” มีการเช่ือมโยงกบัค าสั่งสอนเก่ียวกบัตวับุคลและภารกิจของพระเยซู[1222] 

หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูสามารถปรากฎตวัและหายไปตามใจ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 36)  น่ีเป็นคุณสมบติัของพระกายท่ีคืนพระชนมข์องพระองค์  พระเยซู 
“พระองค์ก็อนัตรธานไปจากเขา” ณ จุดน้ี เพราะว่าสาวกเหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็นผูเ้ช่ือใน 
และเป็นพยานถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ละพวกเขาท่ีจะด าเนินหน้าท่ี     
ของพวกเขาในฐานะพยานของพระองค์  บางทีลูการวมการหายไปท่ีโดดเด่นของพระเยซู
ไวอี้กด้วยนั้นเพื่อท่ีจะท าให้ผูอ่้านชาวกรีกของท่านประทบัใจว่าพระเยซูทรงอยู่เหนือ
ธรรมชาติไม่ใช่แค่มนุษยแ์ท ้    

24:32         บางทีลูกาบนัทึกการสนทนาน้ีเพื่อจะเน้นถึงอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติและผลลพัธ์ท่ีโน้มน้าว   
ของ “พระคมัภีร์” เหนือผูค้นเม่ือพระเจา้ให้อ านาจแก่พระวจนะของพระองค ์(เปรียบเทียบ 
รม. 10:17)  สาวกทุกคนจ าตอ้งระลึกว่าพระคมัภีร์คือส่ิงท่ีพระเจา้ใช้เพื่อจะแกไ้ขความ
ลึกลบัต่างเของชีวติ  จอห์น เวสเล่ยเ์ป็นพยานอีกดว้ยวา่ท่านรู้สึกวา่หวัใจของเขา “อุ่นอยา่ง
แปลกเ” ณ การสนทนาของท่านเม่ือท่านไดย้นิพระคมัภีร์ถูกอธิบาย    
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24:33-34    ความกระตือรือร้นของเคลโอปัสและเพื่อนของเขาท่ีจะกลบัไปบอกสาวกคนอ่ืนเว่าพระเยซู   
ไดป้รากฎแก่พวกเขาก็ยืนยนัถึงความเป็นจริงแห่งการคืนพระชนมข์องพระองค ์ พวกเขา
ไม่สามารถเก็บข่าวดีไวก้บัพวกเขาเองได ้ มีคนอ่ืนเใน “เยรูซาเล็ม” นัน่ท่ีไม่รู้จกัมนัและ
จ าเป็นตอ้งได้ยินมนั  เม่ือพวกเขา “กลบัไป” พวกเขาก็คน้พบว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” ได ้
“ปรากฎแก่ซีโมน” เปโตรเช่นกนั  ไม่มีผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนไหนอธิบายการปรากฏ 
น้ีในรายละเอียด (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:5) 

ดงันั้นลูการวมพยานท่ีสองต่อการคืนพระชนม์   พวกผูห้ญิงและเปโตรได้เป็นพยานถึง
อุโมงคว์า่งเปล่าและตอนน้ีสาวกเหล่าน้ีและเปโตรเป็นพยานถึงการคืนพระชนม ์ “ซีโมน” 
เป็นช่ือยวิตามปกติของเปโตร    

24:35         จากนั้นพยานทั้งสองน้ีด าเนินการท่ีจะบอกคนอ่ืนเเก่ียวกบัประสบกาณ์ของพวกเขากบัพระเยซู
และใครท่ีพระองค์ทรงเป็น  พวกเขาท าหน้าท่ีเป็นตน้แบบของส่ิงท่ีสาวกของพระคริสต ์   
ท่ีเป็นข้ึนควรท า   ลักษณะท่ีพวกเขามารับรู้พระองค์อย่างชัดเจนสร้างความประทบัใจ       
ท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตให้กับพวกเขา  บางทีเหตุผลท่ีลูกาอ้างอิงอีกคร้ังว่าสาวกสองคน    
“รู้จกั” พระเยซู “โดยการหกัขนมปัง” นั้นก็เพื่อคริสเตียนว่าเกิดข้ึนเม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขา
ถือรักษาพิธีมหาสนิทแมว้า่ในแง่ท่ีแตกต่าง    

2.     การปรากฏต่อพวกสาวกในกรุงเยรูซาเลม็  24:36-49   

ลูกาเรียบเรียงการบนัทึกของท่านเก่ียวกับการปรากฎหลังการคืนพระชนม์ของพระเยซูเพื่อจะให้ความ
ประทบัใจว่าผูฟั้งท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย เ ได้เรียนรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่น้ี  แรกสุด ท่านบนัทึกการป่าว
ประกาศของมนัโดยปราศจากพยาน  (ขอ้ 1-12)  จากนั้นท่านบอกถึงพระเยซูท่ีปรากฎต่อสาวกสองคน (ขอ้ 
13-35)  ถดัไปท่านน าเสนอพระเยซูท่ีปรากฎตวัต่อหนา้สาวกสิบเอ็ดคนท่ีปราศจากโธมสั  (เปรียบเทียบ มก. 
16:14; ยน. 20:24) บางทีท่านตั้งใจให้การน าเสนอน้ีท่ีจะเป็นตวัแทนของวงลอ้มของพยานท่ีกวา้งข้ึนเร่ือย เ
ท่ีพวกสาวกจะตอ้งให้ในโลก (เปรียบเทียบ กจ. 1:8)  การเรียบเรียงช้ีแนะส่ิงน้ีแก่ผูอ่้านโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เน่ืองจากวา่เหตุการณ์ท่ีสามมีฉบบัของลูกาเก่ียวกบัพระมหาบญัชา   

อยา่งชดัเจนแลว้การบนัทึกของลูการวมการปรากฎหลงัจากการคืนพระชนมส์องคร้ังไปเป็นการปรากฎเดียว  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูเ้ขียนรวมการปรากฎทั้งสองเพื่อจะให้ความต่อเน่ืองต่อค าสั่งของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวก
ของพระองค์  ส่วนน้ีเป็นพื้นฐานส าหรับการปกป้องความเช่ือของลูกาท่ีมีต่อการคืนพระชนม์ทางกายภาพ
ของพระเยซูในกิจการ 1:3-4 และพยานของเปโตรต่อโครเนลิอสัในกิจการ 10:40-43      

หลกัฐานของการคืนพระชนม์ทางกายภาพของพระเยซู 24:36-43(เปรียบเทยีบ มก.16:14-18; ยน.20:19-23) 



การเน้นท่ีน่ีอยูท่ี่ความเป็นจริงทางกายภาพของพระกายของพระเยซูหลงัจากการคืนพระชนม์ของพระองค ์ 
ในขณะท่ีส่วนก่อนหน้านั้นจุดจดจ่ออยู่ท่ีธรรมชาติท่ีเหนือธรรมชาติของพระองค์  เหตุการณ์น้ีอธิบายว่า      
ผูห้น่ึงท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตายคือพระเยซูชาวนาซาเร็ธซ่ึงเป็นมนุษยแ์ทจ้ริงเ  พระกิตติคุณน้ีเปิดดว้ยการเน้น
สลบัท่ีความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นพระเจา้ของพระเยซู (บทท่ี 2) และในท านองเดียวกนัมนัปิดดว้ยการ
เนน้ท่ีสมดุลน้ี   

24:36         เหตุการณ์น้ีตามหลงัเหตุการณ์ก่อนหนา้นั้นทนัที  อยา่งท่ีพระเยซูไดห้ายไปทนัที (ขอ้ 31) ดงันั้น
ตอนน้ีพระองคก์็ปรากฎทนัที  ประตูไปสู่ห้องนั้นก็ปิดไว ้ (ยน. 20:19)  ลูกายืนยนัว่านัน่
เป็นพระเยซูอยา่งแทจ้ริงโดยการเขียนวา่  “พระองค์ เสด็จมาและทรงยืนอยูท่่ามกลางพวก
เขา” 

การแปลบางฉบบัรวมการอ่านท่ีเป็นท่ีโตเ้ถียงน้ี “และพระองค์ตรัสกบัเขาวา่ สันติสุขจง
ด ารงอยู่กบัท่านทั้งหลายเถิด” (เช่น NIV) อาลกัษณ์ผูคุ้น้เคยกบัยอห์น 20:19 อาจไดร้วม
ประโยคน้ีไวใ้นฉบบัคดัลอกในภายหลงัของพระกิตติคุณน้ี  มนัมีการสนบัสนุนทางตวับท
ท่ีหนกัแน่นในยอห์นแต่ไม่ใช่ในลูกา    

24:37-38    การปรากฎทนัทีและไม่ไดค้าดหวงัไวข้องพระเยซูท าให้พวกสาวก “ต่างต่ืนตกใจหวาดกลวั” 
(เปรียบเทียบ 1:12) อยา่งชดัเจนแลว้พวกเขาคิดวา่พระเยซูเป็น “ผ”ี (ค ากรีก นิวม่า บุคคลท่ี
ขาดการมีชีวิตอยู่ท่ีมีตัวตน)  ไม่ใช่ทูตสวรรค์เน่ืองจากว่าพระองค์ดูเหมือนปีศาจ (ผ ี
เปรียบเทียบ ขอ้ 39; กจ. 23:8-9)  ค  าถามของพระเยซูบ่งบอกวา่พวกเขาควรไดต้ระหนกัวา่
นัน่เป็นพระองค์  เน่ืองจากพวกเขามีค าถามและสงสัยความเป็นจริงแห่งการปรากฎของ
พระองค ์มนัก็ไม่น่าเป็นไปไดท่ี้วา่พวกเขาแสดงถึงความหวงัของพวกเขาท่ีวา่พระองคท์รง
พระชนมอ์ยู ่และบางทีพวกเขาแค่จินตนาการวา่พระองคไ์ดเ้ป็นข้ึน     

24:39         ใครก็ตามท่ีปรารถนาท่ีจะพิสูจน์ถึงการปรากฏตวัแทข้องเขาสามารถเสนอมือและเทา้ของเขา 
เพื่อการตรวจสอบไดอ้ยา่งท่ีพระเยซูไดท้  า  อยา่งไรก็ตาม พวกทหารโรมนัไดต้อกพระหตัถ์
และพระบาทของพระเยซูด้วยตะปู  ดังนั้ นรอยแผลคงได้ระบุพระองค์ว่าเป็นพระเยซู      
(ยน. 20:25-27)  พระเยซูอา้งวา่ “เป็นเราเอง” (ค ากรีก เอโก เอมิ เอาทอส เปรียบเทียบ เอโก 
เอมิ ซ่ึงยอห์นบนัทึกพระเยซูท่ีกล่าวอยูบ่่อยเในพระกิตติคุณของท่าน)   พระองค์กระตุน้
บรรดาผูติ้ดตามของพระองค์ท่ีจะ “แตะต้อง” พระองค์เช่นเดียวกบัท่ีจะมองท่ีพระองค ์ 
และท่ีจะท าให้ความรู้สึกของพวกเขาพึงพอใจท่ีวา่พระกายของพระองคเ์ป็นจริง  พระกาย
แบบมนุษยท่ี์เป็นข้ึนของพระองคมี์ “เน้ือและกระดูก” ซ่ึงผีไม่มี  วลี “เน้ือและโลหิต” เป็น
ส านวนท่ีคลา้ยกนัท่ีอธิบายถึงร่างกายทางกายภาพอีกดว้ย (เปรียบเทียบ  1 คร. 15:50) 



24:40         บางทีขอ้น้ีก็น่าเช่ือถือ  มนัมีการสนบัสนุนทางตวับทท่ีน่าสงสัยและคลา้ยกบัแต่ไม่เหมือนยอห์น 
20:20 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเกบัยอห์น 20:20 และการสนับสนุนทางตวับทก็       
ช่ืนชอบการรวมไวใ้นฉบับต่างเของเรา  เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูเสนอ “พระหัตถ์”     
“พระบาท” ของพระองค์แก่พวกสาวกและสีข้างของพระองค์ส าหรับพวกเขาท่ีจะ
ตรวจสอบในฐานะหลกัฐานมากข้ึนวา่พระกายของพระองคน์ั้นเป็นจริง      

ลัทธิโดเซทิสซึม เป็นศาสนานอกรีตในประวติัเร่ิมแรกของคริสตจกัรท่ีปฏิเสธว่าพระกาย
ของพระเยซูเป็นแบบมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง  ขอ้เหล่าน้ีคงไดช่้วยคริสเตียนเร่ิมแรกท่ีจะโจมตี
ความผิดพลาดน้ี  อย่างไรก็ตาม ขอ้ความเหล่าน้ีไม่ใช่หลกัฐานท่ีหนกัแน่นท่ีสุดของความ
เป็นมนุษยข์องพระเยซู เน่ืองจากทุกเคนเห็นดว้ยวา่พระกายท่ีเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู
แตกต่างจากพระกายก่อนการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์ หลกัฐานท่ีดีกวา่ประกอบดว้ย
หลกัฐานต่างเเก่ียวกบัความเป็นมนุษยแ์ทข้องพระเยซูก่อนการคืนพระชนม์ของพระองค ์     
ลูกาใหห้ลกัฐานเช่นนั้นอยา่งมากมายแก่ผูอ่้านชาวกรีกดั้งเดิมของท่านในพระกิตติคุณน้ี   

24:41-43    พวกสาวกไม่สามารถไม่เช่ือได้อีกต่อไปเน่ืองจากการขาดหลกัฐาน อย่างไรก็ตาม พวกเขา 
“ยงัคง” มีความยุ่งยากในการยอมรับ (“ไม่สามารถเช่ือได”้) การคืนพระชนมข์องพระเยซู
เพราะวา่มนัดูเหมือนดีเกินไปท่ีจะเป็นจริง   ลกัษณะส าคญัเก่ียวกบั “ความยินดี” ของลูกา
ปรากฎท่ีน่ีอีกคร้ัง  พระเยซูใหห้ลกัฐานท่ีมากข้ึนแก่พวกเขาโดยการรับประทาน “ปลา” สุก
(“ย่าง”) ช้ินหน่ึงท่ีมีไว ้ เราไม่ควรน ามาพาดพิงจากส่ิงน้ีว่าพระกายท่ีเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค์พึ่งพาอาหารทางกายภาพส าหรับการบ ารุงเล้ียง (เปรียบเทียบ ปฐก. 18:8; 19:3)  
พระกายท่ีเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูเป็นอมตะ (1 คร. 15:35-49) 

“คริสต์ศาสนาไม่ใช่ตั้งอยู่บนความฝันของความคิดท่ียุง่เหยิงของมนุษยห์รือนิมิต
แห่งตาท่ีบกพร่องพวกเขา แต่ตั้งอยู่บนผูห้น่ึงท่ีในขอ้เท็จจริงตามประวติัศาสตร์ท่ี
เป็นจริงนั้นก็ไดเ้ผชิญหนา้และต่อสู้และพิชิตความตายและไดเ้ป็นข้ึนจากตายอีก”   
[1223] 

ลูกาละเวน้การอ้างอิงของมาระโกถึงพระเยซูท่ีต าหนิพวกสาวกในโอกาสน้ีส าหรับความไม่เช่ือของ        
พวกเขา   (มก. 16:14)  น่ีเป็นแบบฉบบัของลูกาท่ีตามปกติแลว้ไม่ท าให้ผูอ่้านท่ีเป็นสาวกของท่านทอ้ใจดว้ย
การอา้งอิงถึงพระเยซูท่ีวจิารณ์บรรดาผูติ้ดตามของพระองค ์  

ภารกจิของพวกสาวกของพระเยซู  24:44-49 (เปรียบเทยีบ  กจ. 1:3-8) 
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พระกิตติคุณทั้งหมดมีเหตุการณ์ต่างเของพระเยซูท่ีให้พระมหาบญัชาแก่พวกสาวกของพระองค์ แต่เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พระองคไ์ม่ไดใ้ห้มนัคร้ังเดียว ตวับทก็แตกต่างซ่ึงช้ีแนะวา่พระองคก์ล่าวซ ้ าค  าสั่งเหล่าน้ีอยา่งนอ้ย
ในส่ีโอกาสท่ีแตกต่างกนั  อย่างชดัเจนแลว้ขอ้เท็จจริงน้ีสะทอ้นถึงความส าคญัของค าสั่งน้ี  ค  าก าชบัท่ีลูกา
บนัทึกท่ีน่ี และในกิจการของอคัรทูต 1:8 อยา่งชดัเจนแลว้เป็นค าก าชบัสุดทา้ยท่ีพระเยซูให้ ล าดบัตามล าดบั
เวลาดูเหมือนจะไดเ้ป็น ยอห์น 20:21; มาระโก 16:15; มทัธิว 28:19-20; และลูกา 24:46-49 และกิจการของ
อคัรทูต 1:8  ค  าก าชบัสุดทา้ยน้ีปรากฎก่อนการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู   

24:44         พระเยซูย  ้าเตือนพวกสาวกว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ไดส้อนพวกเขาว่าพระองค์จะบรรลุทุกเ     
ส่ิงท่ีได้ “เขียนเก่ียวกบั” พระเมสสิยาห์ในพนัธสัญญาเดิม    หมวดธรรมบญัญติั หมวด      
ผูเ้ผยพระวจนะและหมวดเพลงสดุดีเป็นการแบ่งแยกหลกัของพระคมัภีร์ฮีบรูในสมยัของ
พระเยซู  ความส าเร็จเป็นความจ าเป็นของพระเจา้  (ค ากรีก ดาย) 

24:45-46    จากนั้นพระองคด์ าเนินการท่ีจะเปิดความเขา้ใจของพวกเขา  (เปรียบเทียบ ขอ้ 31) ท่ีแสดงให้
พวกเขาเห็นว่าพระองค์ไดบ้รรลุพระคมัภีร์จนเด๋ียวน้ีอยา่งไรก่อน (เปรียบเทียบ ขอ้ 27)  
พระองค์อธิบายว่าการทนทุกข์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ซ่ึงเป็นส่ิงกีดขวางทาง
จิตวิทยาอันยิ่งใหญ่ต่อพวกยิวแห่งสมัยของพระเยซูนั้ นได้ “บรรลุ” ค าพยากรณ์ตาม       
พระคมัภีร์อย่างไร  เราได้เห็นไปแลว้ว่าพวกสาวกล้มเหลวท่ีจะเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีอย่างไร
ขณะท่ีพระองค์สอนพวกเขาก่อนการทนทุกข์ของพระองค์ อีกคร้ังหน่ึงลูกาเน้นถึง
ความส าคญัของพระคมัภีร์ในการเขา้ใจแผนการของพระเจา้  ขณะท่ีพระเยซูเปิด “พระ
คมัภีร์” พระเจา้ก็ “เปิด” “ความคิด” ของพวกสาวก       

24:47         ถดัไปพระเยซูด าเนินการท่ีจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายอยา่งไรว่าข่าว
ประเสริฐ (“การกลบัใจใหม่ส าหรับการยกโทษบาป”) ควรไปยงัทุกเคนคือ “ทุกชนชาติ” 
หรือพวกต่างชาติซ่ึง “เร่ิมตน้จากเยรูซาเล็ม” (เช่น อสย. 2:2-3; 42:6; 49:6; 60:3; ยอล. 2:28-
29, 32; มีคา. 4:1-2)  น่ีเป็นค าสอนท่ีพวกยิวแห่งสมยัของพระเยซูปฏิเสธอยา่งหนกัแน่น  
อีกดว้ย  หวัขอ้ของการประกาศแก่คนต่างชาติก็หนกัแน่นในลูกา (ลก. 10) และมนัด าเนิน
ไปยงักิจการของอคัรทูต (กจ. 10-11; 13-28) 

ในท านองเดียวกนัลูกาแสดงลกัษณะเยรูซาเล็มในฐานะเมืองแห่งจุดหมายของพระเยซู
ตลอดพระกิตติคุณของท่าน  ตอนน้ีมนัถูก ก าหนด ให้กลายมาเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีซ่ึงข่าว
ประเสริฐจะออกไปยงัทัว่โลก ดงันั้นขอ้น้ีเป็นประเภทของช่องแคบท่ีซ่ึงการเนน้หลกัต่างเ
ในลูกาบรรจบกนัและท่ีซ่ึงส่ิงเหล่านั้นผ่านไปยงักิจการของอคัรทูต  มนัเป็นถ้อยแถลง 
พนัธกิจของลูกาส าหรับคริสตจกัร    



24:48         การประกาศเป็นลกัษณะส าคญัหลกัในพระกิตติคุณของลูกา และมนัด าเนินต่อไปในกิจการ   
ของอัครทูตอีกด้วย  เป็นท่ีชัดเจนว่า วลี “ส่ิงเหล่าน้ี” อ้างอิงถึงค าพยากรณ์เก่ียวกับ         
พระเมสสิยาห์ ท่ีพระเยซูท าให้ส า เ ร็จ  พวกส าวกเป็น “พยาน” ต่อข้อเท็จจริงว่า               
พระเมสสิยาห์ไดเ้สด็จมาอย่างท่ีไดท้  านายไว ้ พระคมัภีร์ท านายว่าการประกาศแก่บรรดา 
ประชาชาติสามารถบรรลุความส าเร็จได้เท่านั้ นถ้าพวกสาวกเป็นพยาน  อีกคร้ังหน่ึง        
เราเห็นการผสมผสานของอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้และความรับผิดชอบของมนุษยใ์น
พระบญัชาของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองค ์          

เม่ือพระเจา้สร้างมนุษย ์พระองค์ให้ค  าสั่งตามวฒันธรรมแก่เขา (ปฐก. 1:28)  โดยเน้ือแท้
แลว้ นัน่คือท่ีจะปกครองเหนือแผน่ดินโลก  มนัเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ของอารยธรรม 
มนัได้เป็นความรับผิดชอบของมนุษยทุ์กเคนมาตลอด  เม่ือพระเยซูได้เป็นข้ึนจากตาย 
พระองค์ให้ค  าสั่งอีกค าสั่งหน่ึงแก่พวกสาวกของพระองค์  โดยเน้ือแท้แล้ว น่ีคือท่ีจะ
ประกาศแก่โลก  ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ของคริสตศ์าสนา  น่ีเป็นความรับผิดชอบ
ของคริสเตียนทุกเคน   

24:49         จากการท่ีได้อธิบายถึงความรับผิดชอบของพวกสาวก ถดัไปพระเยซูก็ป่าวประกาศถึงส่ิงท่ี
พระองค์จะท า  “พระสัญญาของพระบิดาของเรา” อ้างอิงถึง พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่ี      
พระเจา้ได้สัญญาไวใ้นพนัธสัญญาเดิมท่ีจะเทลงมาเหนือประชากรของพระองค์ (อสย. 
32:15; 44:3; อสค. 39:29; ยอล. 2:28-29 เปรียบเทียบ ยน. 14:16-17)  ค  าพยากรณ์ของ   
พนัธสัญญาเดิมเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของการเทของพระวิญญาณในแผ่นดินยุคพนัปีอย่างท่ี     
ตัวบททั้ งหลายบ่งช้ีไว้ แต่การเทท่ีคล้ายกันของพระวิญญาณองค์เดียวกันได้มาใน     
วนัเพ็นเทคอสต์  (กจ. 1:4-5; 2:16)  บางทีมนัเป็นพระสัญญาเก่ียวกับการเทของ             
พระวิญญาณท่ีน าพวกสาวกท่ีจะมองว่าเป็นการเร่ิมตน้ของแผน่ดินของพระเจา้ (กจ. 1:6)  
พระเยซูแกไ้ขความเขา้ใจของพวกเขา (กจ. 1:7) 

สุดทา้ยแลว้ พระเยซูสั่งให้พวกสาวกท่ีจะคงอยู่ในเยรูซาเล็มจนกว่าพระวิญญาณ “สวม” 
พวกเขา (กจ. 1:8)  น่ีเป็นลกัษณะตามปกติของการทรงสถิตท่ีให้อ านาจและฤทธ์ิเดชของ
พระวิญญาณในพนัธสัญญาเดิม (เช่น กดว. 11:25, 29; ผนฉ. 3:10; 14:19; 1 ซมอ. 11:6; 
และขอ้อ่ืนเ)  “ฤทธ์ิเดช” น้ีจากเบ้ืองบน” ปรากฎชดัตลอดพระกิตติคุณน้ีมาตลอด  (เช่น  
1:35; และขอ้อ่ืนเ) และมนัก็ปรากฎชดัในกิจการของอคัรทูตอีกดว้ย  

“มีเวลาท่ีจะรอคอยพระเจา้และเวลาท่ีจะท างานเพื่อพระเจา้”[1224] 
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“… ถอ้ยค าของพระเยซูในลูกา 24:46-49 ไม่เพียงแต่เตรียมการเช่ือมโยงไปยงัส่วนเร่ิมแรกของ
กิจการของอคัรทูตแต่เขา้กบัชุดของถ้อยแถลงท่ีอธิบายถึงภารกิจของบุคคลหลกัตั้งแต่การสรุป   
ของภารกิจของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาเร่ิมแรกในลูกาไปถึงการสรุปของภารกิจของเปาโลในกิจการ
ของอคัรทูต”[1225] 

“… ลูกาไม่เพียงแต่น าเสนอพระเยซูในฐานะความส าเร็จของผูรั้บใช้ท่ีอิสยาห์กล่าวถึงแต่บรรยาย  
ถึงฉบบัของท่านเก่ียวกับพระบญัชาเพื่อจะพรรณนาถึงพวกสาวกในฐานะบรรดาผูท่ี้จะรับเอา 
ภารกิจของผูรั้บใชน้ั้นหลงัจากการจากไปของพระเยซูอีกดว้ย”[1226] 

ญ.     การเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซู  24:50-53  (เปรียบเทยีบ  มก. 16:19-20; กจ. 1:9-12) 

การเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยซูได้ถูกกล่าวถึงแลว้ใน 9:51  ท่ีนัน่ลูกาน าเสนอมนัในฐานะเป้าหมาย   
สูงสุดของพนัธกิจการเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซู  การเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยซูคงได้เกิดข้ึน            
ถ้าหากว่าพวกยิวได้ยอมรับพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  ค  าพยากรณ์ต่างเเก่ียวกับ           
การเสด็จกลบัมาท่ีมีสง่าราศีของพระองคย์งัแผน่ดินโลกบรรลุพนัธสัญญาเดิม ดงันั้นเราไม่ควรมองการเสด็จ
ข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยซูว่าเป็นความคิดภายหลงั  ตรงกนัขา้มมนัเป็นจุดสุดยอดของการเสด็จมาคร้ังแรก 
ของพระเยซู  ลูกาเป็นผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ผูเ้ดียวท่ีอธิบายถึงการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ทั้ งในลูกาและใน
กิจการของอคัรทูต  บางทีท่านท าอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะเนน้ถึงความส าคญัของการเป็นข้ึนจากตาย[1227] 

“ดว้ยการเสด็จข้ึนสู่สวรรคน์ั้นพระกิตติคุณน้ีก็ไปถึงจุดสูงสุดของมนั  ส่ิงท่ีไดเ้ร่ิมตน้ในพระวิหาร  
ก็จบในพระวหิารพร้อมกบัการสรรเสริญแด่พระเจา้และตอนน้ีเส้นทางของพระเยซูก็ไปถึงเป้าหมาย
ของมนั  แผนการไดถู้กสถาปนาส าหรับเล่มท่ีสองของงานของลูกาท่ีซ่ึงคริสตจกัรจะเช่ือฟังค าสั่ง
ของพระเยซูท่ีเป็นข้ึนเพื่อจะน าข่าวประเสริฐไปยงัทุกประชาชาติ”[1228] 

“ในความคิดของลูกานั้นการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระคริสต์มีสองลกัษณะคือในพระกิตติคุณน้ี  
มนัเป็นการจบของเร่ืองราวของพระเยซู ในกิจการของอคัรทูตมนัเป็นการเร่ิมตน้ของเร่ืองราวของ
คริสตจกัร ซ่ึงจะด าเนินต่อไปจนกวา่พระคริสตเ์สด็จมาอีกคร้ัง ดงันั้นส าหรับลูกาอยา่งท่ีบาร์เรทต ์
กล่าว ‘การจบของเร่ืองราวของพระเยซูคือคริสตจกัร และเร่ืองราวของพระเยซูเป็นการเร่ิมต้น    
ของคริสตจกัร’”[1229] 

24:50-51    พระเยซูด าเนินการท่ีจะน าพวกสาวกของพระองค์ในฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาต่อไป  
“เบธานี” ตั้งอยูบ่นภูเขามะกอกเทศท่ีอยูท่างตะวนัออกของเยรูซาเล็ม  ขณะท่ีพวกเขาก าลงั
เดินไปยงั (ค ากรีก พรอส) เบธานี  พระเยซูก็หยดุและอธิษฐานขอให ้“พระพร” ของพระเจา้
มาเหนือพวกเขา  การยกมือในแนวทางตามธรรมเนียมเป็นสัญลกัษณ์ของการโยกยา้ย  
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แบบปุโรหิตเก่ียวกบัพระพรจากสวรรค์ขา้งบนไปยงัผูรั้บขา้งล่าง (เปรียบเทียบ 1:22, 42, 
64, 68; 2:28, 34)  ลูกาบรรยายถึงการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู (กจ. 1:9-11) วา่เป็น 
การจากไป ไม่ใช่การแยกกนัท่ีถาวร  การเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยซูเป็นการระลึกถึง
การข้ึนสู่สวรรคข์องเอลียาห์ (2 พกษ. 2:11; เปรียบเทียบ กจ. 1:2, 11)  ดงันั้นลูกาดึงความ
สนใจไปยงับทบาทของพระเยซูในฐานะผูเ้ผยพระวจนะเช่นเดียวกบัปุโรหิต  พระองค์จะ
เสด็จกลบัมาในฐานะกษตัริย ์ การเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยซูเกิดข้ึน 40 วนัหลงัจาก  
การคืนพระชนมข์องพระองค ์ (กจ. 1:3) 

24:52-53    บางตน้ฉบบัมีพวกสาวกท่ีนมสัการพระเยซู  การสนบัสนุนทางตวับทส าหรับกิจกรรมท่ีน่ีนั้นดี  
เป็นการอา้งอิงแรกของลูกาถึงพวกสาวกท่ี “นมสัการพระเยซู”  การเป็นข้ึนจากตายและ
ค าสั่งท่ีตามมาของพระเยซูท าให้ความเป็นพระเจา้ของพระองคป์ราศจากขอ้สงสัยส าหรับ
พวกเขา      

พวกสาวก “กลบั” จากภูเขามะกอกเทศ “ไปยงัเยรูซาเล็ม” ด้วยความยินดี (“เต็มไปด้วย
ความยินดี”) เพราะว่าสุดทา้ยแลว้พกเขาไดเ้ขา้ใจและยอมรับแผนการของพระเจา้ส าหรับ
พระเมสสิยาห์และส าหรับพวกเขา (เปรียบเทียบ 2:10)  ในไม่ชา้เยรูซาเล็มจะกลายมาเป็น
สถานท่ีเกิดของคริสต์ศาสนา  “การสรรเสริญพระเจา้ท่ีต่อเน่ืองของพวกเขาในพระวิหาร” 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีของการอธิษฐานอย่างไม่สงสัยแล้วก็เพื่อข่าวประเสริฐซ่ึงเป็นข่าวดีท่ี      
พระเจ้าได้จัดเตรียมความรอดส าหรับมนุษยชาติผ่านทางพระบุตรของพระองค ์ 
(เปรียบเทียบ กจ. 2:46; 3:1; 5:42)  เปโตรเทศนาค าเทศนาของท่านในวนัเพน็เทคอสต ์10 
วนัต่อมา  (กจ. 2:1) 

“การกลบัมา ณ ตอนจบของลูกาสู่อารมณ์ของการสรรเสริญอยา่งยินดีถึงพระเจา้ท่ี
เติมเต็มเร่ืองราวการเกิดก็ท าให้เร่ืองราวของพระเยซูจบอย่างสวยงาม ยิ่งกว่านั้น
มนัยืนยนัว่าความยินดีท่ีได้รู้สึกโดยพวกยิวท่ีอุทิศตนผูไ้ดท้กัทายทารกพระเยซู   
ได้ถูกแก้ต่างโดยเหตุการณ์ภายหลังทั้ งหลายท่ีน าเ ร่ืองราวไปสู่การแก้ไข               
ท่ีเป็นสุข ความยินดีและการเสริญท่ีเติมเต็มพวกสาวกตามหลังการปรากฏ        
และการจากไปของ  พระเยซูจะด าเนินต่อไปในชีวิตของคริสตจักรเร่ิมแรก     
อยา่งท่ีกิจการของอคัรทูต 2:46-47 บ่งช้ีไว”้[1230]  

สาวกดั้งเดิมเหล่าน้ีตั้งแบบอย่างท่ีดีไวส้ าหรับเพื่อนสาวกท่ีติดตามทั้งหมดของพวกเขา    
เราเช่นกันควรนมัสการ ยินดีและสรรเสริญพระเจ้าขณะท่ีเรารอคอยความส าเร็จของ       
ทุกส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไว ้  
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