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ปัญหำสัมพนัธ์ 
  

ปัญหาสัมพนัธ์เป็นเน้ือแทต่้อการศึกษาทั้งหมดถึงหมวดพระกิตติคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามเล่มแรก ค าว่า 
“synoptic” (อ่านวา่ ซินนอบติก– ผูแ้ปล) มาจากค ากรีกสองค า คือ syn (อ่านวา่ ซุน – ผูแ้ปล) และ opsesthai (อ่าน
วา่ ออบเซสไธ–ผูแ้ปล) ซ่ึงหมายถึง “เห็นดว้ยกนั”  โดยพื้นฐานแลว้ปัญหาสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัความยุง่ยากต่างๆ
ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งเร่ืองราวของหมวดพระกิตติคุณ[1] มทัธิว  มาระโก 
และลูกาไดรั้บช่ือเรียก “พระกิตติคุณสัมพนัธ์” เพราะวา่ทั้งสามเล่มน้ีน าเสนอชีวติและพนัธกิจของพระเยซูคริสต ์
อยา่งคลา้ยคลึงกนั  เน้ือหาและจุดประสงคข์องพระกิตติคุณยอห์นนั้นแตกต่างอยา่งเพียงพอท่ีจะใส่ไวใ้นประเภท
หน่ึงดว้ยตวัของพระธรรมเล่มน้ีเอง พระธรรมน้ีไม่ใช่หน่ึงในส่ิงท่ีเรียกกนัวา่พระกิตติคุณสัมพนัธ์ 
  

พระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มเป็นเร่ืองราวท่ีถูกเลือกสรรเก่ียวกบัชีวติและงานของพระเยซูคริสต ์ซ่ึง “อาชีพของพระองค์
นั้นไดถู้กก าหนดมาเพื่อจะเปล่ียนแปลงประวติัศาสตร์ของโลกอยา่งลึกซ้ึงมากกวา่ชีวิตและงานของบุคคลใดๆท่ี
เคยมีชีวติอยู”่[2] 
  

“หมวดพระกิตติคุณเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเพราะว่าทั้งหมดท่ีได้
น าหน้าหมวดพระกิตคุณไดท้  าให้เกิดหมวดพระกิตติคุณ และทั้งหมดท่ีตามหลงัก็ออกมาจาก
หมวดพระกิตติคุณ  ถา้การเปิดเผยของหมวดพระกิตติคุณจะตอ้งถูกขจดัไป พนัธสัญญาเดิมคง
จะเป็นปริศนาท่ีลึกลบั และส่วนท่ีเหลือของพนัธสัญญาใหม่คงจะไม่ไดถู้กเขียนข้ึน  สองส่วนน้ี
ของพระคมัภีร์ท่ีประกอบดว้ยหนงัสือ 62 เล่มจาก 66 เล่มก็ไดรั้บคุณค่าจากหนงัสือส่ีเล่มท่ีเรา
เรียกวา่หมวดพระกิตติคุณ”[3] 

  
ส่วนหน่ึงของปัญหาสัมพนัธ์คือการก าหนดแหล่งท่ีมาท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดน้ าให้พวกผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่ี
จะใชใ้นการผลิตพระกิตติคุณของพวกเขา  มีหลกัฐานภายใน (ภายในพระกิตติคุณแต่ละเล่มเอง) ท่ีพวกผูเ้ขียนได้
ใชแ้หล่งขอ้มูลเม่ือพวกเขาไดเ้ขียน  ตวัอยา่งท่ีชดัเจนท่ีสุดของส่ิงน้ีคือพระคมัภีร์ตอนต่างๆในพนัธสัญญาเดิมท่ี
ผูเ้ขียนแต่ละคนไดอ้า้งอิงถึงโดยตรงหรือทางออ้ม 
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เน่ืองจากมทัธิวและยอห์นเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ หลายขอ้ความของพวกเขาแสดงถึงเร่ืองราวสักขีพยาน
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน   ในท านองเดียวกนั มาระโกมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัเปโตร และลูกาเป็นเพื่อนสนิท
ของเปาโลและนกัประวติัศาสตร์ท่ีประณีต (ลก. 1:1-4) อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ขอ้มูลท่ีพวกผูเ้ขียนไดรั้บทางค าพูด 
(ธรรมเนียมการบอกเล่า)และในงานเขียน (เอกสาร) มีส่วนในส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ขียนบางทีพวกผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 
ไดรั้บการเปิดเผยท่ีพิเศษจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก่อนและหรือเม่ือพวกเขาไดเ้ขียนพระกิตติคุณของพวกเขาอีกดว้ย    
  
นกัวิชาการบางคนไดอุ้ทิศเวลาและความสนใจอย่างมากต่อการศึกษาแหล่งท่ีมาอ่ืนๆท่ีพวกผูเ้ขียนพระกิตติคุณ
อาจไดใ้ช ้พวกเขาเป็น “นกัวจิารณ์แหล่งท่ีมา” และงานของพวกเขาก็ก่อใหเ้กิด “การวจิารณ์แหล่งท่ีมา” เพราะวา่
การวิจารณ์แหล่งท่ีมาและการพฒันาของมนัส าคญัอย่างมากต่อการศึกษาหมวดพระกิตติคุณ บทน าท่ีสั้ นต่อ
หวัขอ้น้ีก็ตามมา[4] 
  
ในปี ค.ศ. 1776 และ 1779 สองบทความท่ีไดถู้กตีพิมพภ์ายหลงัผูแ้ต่งถึงแก่กรรมแลว้โดย เอ. อี. เลสซ่ิงไดเ้ป็นท่ี
รู้จกั ท่ีซ่ึงเขาไดโ้ตแ้ยง้ส าหรับแหล่งท่ีมาอนัเดียวท่ีไดถู้กเขียนข้ึนส าหรับพระกิตติคุณสัมพนัธ์  เขาไดเ้รียกแหล่ง 
ท่ีมาน้ีวา่ พระกิตติคุณแห่งชาวนาซารีน และเขาไดเ้ช่ือวา่ผูเ้ขียนไดเ้ขียนมนัข้ึนในภาษาอารเมค  ส าหรับเขาแลว้ 
แหล่งท่ีมาดั้งเดิมได้อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระกิตติคุณสัมพนัธ์ไดดี้ท่ีสุด แนวคิดน้ี
เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาดั้งเดิมหรือพระกิตติคุณแรกเร่ิมไดจ้บัจุดความสนใจของนกัวิชาการคนอ่ืนๆมากมาย  พวกเขา 
บางคนไดเ้ช่ือวา่มีแหล่งท่ีมาท่ีไดถู้กเขียนข้ึน  แต่คนอ่ืนๆไดถื้อวา่มนัเป็นแหล่งท่ีมาท่ีบอกเล่า   
  
อย่างท่ีใครคนหน่ึงอาจคาดหวงัไว ้แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งท่ีมามากกวา่สองแหล่งหรือมากกวา่นั้นไดป้รากฏต่อ
นกัวชิาการบางคนวา่เป็นทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดต่อปัญหาสัมพนัธ์ (เช่น เอช. เจ. โฮลทซ์มนัและ บี. เอช. สทรีเทอร์)  
บางคนชอบมุมมองท่ีว่ามาระโกเป็นหน่ึงในแหล่งท่ีมาดั้งเดิม เพราะว่ามากกวา่ 90 % ของขอ้มูลในมาระโก
ปรากฎในมทัธิวและหรือลูกาอีกดว้ย บางคนไดต้ั้งแหล่งท่ีมาหลกัอีกแหล่งหน่ึงคือ “Q” ซ่ึงเป็นตวัย่อของค า
เยอรมนัส าหรับค าว่าแหล่งท่ีมาคือ quelle (อ่านว่า คเวละ–ผูแ้ปล) อย่างท่ีเช่ือกนัโดยทัว่ไป มนัประกอบด้วย
ขอ้มูลในมทัธิวและลูกาท่ีไม่ไดป้รากฏในมาระโก      
  
โดยล าดบันั้น การวิจารณ์แหล่งท่ีมาไดย้อมตาม “การวิจารณ์รูปแบบ”  “นกัวิจารณ์รูปแบบ” จดจ่อท่ีขบวนการ  
ท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งผา่นส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวและท าไปยงัแหล่งท่ีมาหลกัต่างๆ  พวกเขาทึกทกัเอาวา่ขบวนการ
ของการส่งผา่นขอ้มูลน้ีไดท้  าตามรูปแบบของการส่ือสารดว้ยปากท่ีเป็นพื้นฐานในสังคมโบราณต่างๆ นกัวิจารณ์
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รูปแบบพนัธสัญญาใหม่ท่ีโดดเด่นรวมถึง เค. แอล. ชมิดท ์มาร์ติน ดิเบลิอสั และรูดอฟ บลัท์มนัน์   โดยทัว่ไป
แลว้ การส่ือสารดว้ยปากมีผลกระทบท่ีเป็นลกัษณะบางอยา่งต่อเร่ืองราวต่างๆ   มนัมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้เร่ืองเล่า
สั้ นเขา้ ท่ีจะสงวนช่ือต่างๆไว ้ท่ีจะท าให้การสอนสมดุล และท่ีจะสาธยายเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัการอศัจรรย์
ทั้งหลาย ท่ีจะระบุผลลพัธ์บางอยา่ง   
  
 พวกนักวิจารณ์ไดรั้บเอาบรรทดัฐานอ่ืนๆ   จากปรัชญาทางโลกเพื่อจะประเมินความแม่นย  าของ
ขอ้ความต่างๆในหมวดพระกิตติคุณอีกดว้ย ตวัอย่างเช่น พวกเขาถือว่าส่ิงท่ีไม่เหมือนกนัต่อส่ิงท่ีคนยิวใน
ปาเลสไตน์หรือ คริส-เตียน แรกเร่ิมอาจไดก้ล่าวว่าแตกต่างต่อพระเยซูเท่านั้น  เม่ือไดรั้บมุมมองเก่ียวกบัการ   
ดลใจของพวกนกัวิจารณ์มนัก็ง่ายท่ีจะเห็นวา่ พวกเขาส่วนใหญ่ไดส้รุปวา่หมวดพระกิตติคุณในรูปแบบปัจจุบนั
นั้นไม่ไดแ้สดงถึงส่ิงท่ี พระเยซูไดก้ล่าวและท าอยา่งแม่นย  าเพียงไร อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการเชิงอนุรักษนิ์ยม
บางคนไดใ้ชว้ิธีทางวรรณกรรมอย่างเดียวกนัแต่ถือมุมมองท่ีสูงกวา่เก่ียวกบัพระกิตติคุณ ตวัอย่างเช่น วินเซ่นท ์
เทเลอร์ ผูไ้ดเ้ขียน พระกิตติคุณตามนักบุญมาระโก     
  คล่ืนถดัไปของความคิดเห็นท่ีวิจารณ์คือ “การวิจารณ์การรวบรวม” ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะส่งอิทธิพลต่อโลก 
คริสเตียนหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดไ้ม่นาน ผูร้วบรวมเป็นบรรณาธิการ กุนเธอร์ บอร์นคมัม์ นกัวิชาการ
ชาวเยอรมนัได้เร่ิมตน้ “ส านัก” น้ีด้วยบทความในปี ค.ศ.1948 ซ่ึงปรากฏในภาษาองักฤษในปี ค.ศ. 
1963[5] โดยทัว่ไปแลว้ ผูว้ิจารณ์การรวบรวมยอมรับค าสอนของการวิจารณ์แหล่งท่ีมาและรูปแบบ  อย่างไร      
ก็ตาม พวกเขาเช่ืออีกวา่พวกผูเ้ขียนพระกิตติคุณไดเ้ปล่ียนธรรมเนียมต่างๆท่ีพวกเขาไดรั้บเพื่อท่ีจะสร้างการเนน้
ทางศาสนศาสตร์ของพวกเขาเอง  พวกเขาเห็นวา่พวกผูเ้ขียนไม่ใช่แค่ผูร้วบรวมของธรรมเนียมปากเปล่าต่างๆ
ของคริสตจกัร แต่เป็นนกัศาสนศาสตร์ผูไ้ดด้ดัแปลงขอ้มูลเพื่อจุดประสงคต่์างๆของพวกเขาเอง    พวกเขาเห็นวา่
หมวดพระกิตติคุณในปัจจุบนัประกอบดว้ยทั้งขอ้มูลทางธรรมและท่ีไดถู้กแกไ้ข   
  มีลักษณะท่ีดีและลักษณะท่ีแย่ต่อมุมมองน้ี   ในเชิงบวกนั้น มนัตระหนักถึงจุดประสงค์ท่ีแตกต่าง
ส าหรับการเขียนของผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละคน   ในเชิงลบนั้น มนัอนุญาตการตีความพระกิตติคุณท่ีอนุญาต
ความผดิทางประวติัศาสตร์และแมก้ระทัง่การบิดเบือนท่ีจงใจ  พวกนกัวิชาการแบบการรวบรวมไดเ้ป็นแนวเสรี
นิยมมากหรือนอ้ยซ่ึงข้ึนอยูก่บัมุมมองของพวกเขาท่ีมีต่อพระคมัภีร์โดยทัว่ไป   อย่างเป็นพิเศษแลว้ นกัวิจารณ์
การรวบรวมแสดงถึงความสนใจในชุมชนคริสเตียนเร่ิมแรก ซ่ึงหมวดพระกิตติคุณไดม้าจากและความเช่ือถือ
ของชุมชนนั้นมากกว่าสนใจในบริบททางประวติัศาสตร์ของพระเยซู  การตีความของพวกเขาเก่ียวกบัชุมชน 
คริสเตียนเร่ิมแรกก็ผนัแปรอยา่งมาก อยา่งท่ีใครคนหน่ึงอาจคาดหวงัไว ้ เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี  แนวโนม้ในความเป็น
นกัวิชาการทางการวิจารณ์ได้เป็นแบบอนุรักษ์นิยม เพื่อท่ีจะตระหนกัถึงขอ้มูลพระกิตติคุณมากกว่าอย่างท่ีมี
พื้นฐานทางประวติัศาสตร์   
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 ความรู้บางอย่างเก่ียวกับประวติัศาสตร์ของการวิจารณ์พระกิตติคุณก็มีประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจริงจงัผูซ่ึ้ง
ตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตวับท   ค  าถามต่างๆเก่ียวกบัเบ้ืองหลงัทางประวติัศาสตร์ท่ีพวกผูเ้ขียนพระกิตติคุณไดเ้ขียน 
จุดประสงคต่์างๆส่วนตวัของพวกเขา และส่ิงท่ีพวกเขาไดบ้นัทึกหรือส่ิงท่ีพวกเขาไดอ้อกความคิดเห็นทั้งหมด
นั้นก็กระทบต่อการตีความ   ดงันั้น ในแง่ใดแง่หน่ึงนกัอรรถาธิบายแบบอนุรักษ์นิยมสามารถไดรั้บประโยชน์
จากการศึกษาของพวกนกัวชิาการผูซ่ึ้งสนใจในค าถามต่างๆเหล่าน้ีเป็นหลกั[6] 
  

นกัวิจารณ์ส่วนใหญ่ได้สรุปว่าแหล่งท่ีมาเดียวท่ีพวกผูเ้ขียนได้ใช้ก็มาจากหน่ึงหรือมากกว่าของพระกิตติคุณ    
เล่มอ่ืนๆ   ปัจจุบนัน้ี นักวิจารณ์แหล่งท่ีมาเช่ือว่ามัทธิวและลูกาได้ดึงข้อมูลจากพระกิตติคุณของมาระโก   
โดยทัว่ไปแลว้ เร่ืองราวต่างๆของมาระโกก็ยาวกวา่เร่ืองราวเหล่านั้นของมทัธิวและลูกาซ่ึงบ่งบอกวา่มทัธิวและ  
ลูกาไดย้อ่  มาระโก  ส าหรับพวกเขาแลว้ มนัดูเหมือนเป็นไปไดม้ากกวา่ท่ีวา่พวกเขายอ่เขา แทนท่ีเขาไดส้าธยาย
พวกเขา  อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลกัฐานโดยตรงท่ีว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนหน่ึงไดใ้ช้ผูเ้ขียนพระกิตติคุณอีกคน
หน่ึงเป็นแหล่งท่ีมา  เน่ืองจากไม่ว่าพวกเขาเป็นสาวกของพระคริสต์โดยส่วนตวั หรือไดอ้ยู่ในความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัสักขีพยานถึงกิจกรรมต่างๆของพระองค์ พวกเขาอาจไม่จ  าเป็นท่ีจะปรึกษาหนงัสือพระกิตติคุณท่ีมา
ก่อน    
  
นกัวิจารณ์ส่วนใหญ่เช่ืออีกว่าขอ้มูลพิเศษในพระกิตติคุณแต่ละเล่มก็กลบัไปยงั Q  ในขั้นตน้ ส่ิงน้ีดูเหมือนจะ
เป็นเอกสารท่ีไดถู้กท าข้ึนลอยๆ  อยา่งไรก็ตาม ปาปิอสั  บรรพบุรุษคริสตจกัร (ค.ศ. 80-155) อาจไดอ้า้งอิงถึงการ
มีอยู่ของแหล่งท่ีมานั้น  ยูเซบิอสั นักประวติัศาสตร์คริสตจกัรในศตวรรษท่ีส่ีได้เขียนว่าปาปิอสัได้เขียนว่า 
“มทัธิวไดเ้ขียน โลกิอา  [ค ากล่าว? พระกิตติคุณ?] ใน ฮีเบรดิ [ฮีบรู? อารเมค?] ดิอาเลคโท [ภาษาถ่ิน? ภาษา? 
รูปแบบ?]”[7] น่ีเป็นขอ้ความท่ีส าคญัเน่ืองจากเหตุผลหลายประการ แต่ท่ีน่ีจงจดจ าว่า ปาปิอสัได้อา้งอิงถึง        
โลกิอา ของมทัธิว  น่ีอาจเป็นการอา้งอิงถึงพระกิตติคุณของมทัธิว แต่นกัวิจารณ์แหล่งท่ีมาหลายคนเช่ือวา่มนั
อา้งอิงถึงเอกสารดั้งเดิมท่ีไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่ีมาส าหรับพระกิตติคุณของเราหน่ึงเล่มหรือมากกว่า  พวกเขา
ส่วนใหญ่ไม่เช่ือว่ามทัธิวไดเ้ขียน Q  พวกเขาเห็นการสนบัสนุนในขอ้ความของปาปิอสัส าหรับแนวคิดท่ีว่า
เอกสารดั้งเดิมเช่น โลกิอา ของมทัธิว เป็นท่ีใช้ไดใ้นฐานะแหล่งท่ีมา และพวกเขาสรุปว่า Q เป็นแหล่งท่ีมาท่ี
ส าคญัท่ีสุด      
  
ลกัษณะหลกัอีกอย่างหน่ึงของปัญหาสัมพนัธ์คือล าดบัท่ีพระกิตติคุณเล่มต่างๆปรากฏในฐานะเป็นผลผลิตท่ี
ส าเร็จแลว้  ประเด็นน้ีมีการเช่ือมโยงท่ีชดัเจนกบัค าถามเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาต่างๆท่ีพวกผูเ้ขียนพระกิตติคุณอาจได้
ใช ้     
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จนกวา่หลงัจากการปฏิรูปทางศาสนา คริสเตียนเกือบทั้งหมดไดเ้ช่ือวา่มทัธิวไดเ้ขียนพระกิตติคุณของท่านก่อนท่ี
มาระโกและลูกาไดเ้ขียนพระกิตติคุณของพวกท่าน พวกเขาไดถื้อล าดบัของมทัธิว  ส่วนใหญ่แลว้พวกเขาไดถื้อ
อยา่งน้ีเพราะวา่บรรพบุรุษคริสตจกัรบางคนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัล าดบัแรกของมทัธิว (เช่น ไอเรเนอสั 
ยูเซบิอัสและเจอโรม)[8] จากการศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างพระกิตติคุณสัมพันธ์            
นกัวิจารณ์แหล่งท่ีมาบางคนไดส้รุปอีกว่ามทัธิวและลูกาไดป้รากฎข้ึนก่อนมาระโก  พวกเขาถือว่ามาระโกเป็น
การยอ่ของพระกิตติคุณอีกสองเล่ม   ผูน้  าบางคนของกลุ่มเคล่ือนไหวน้ีคือ เจ. เอ. อีชอร์น  เจ. จี. เฮอร์เดอร์ และ 
เจ. เจ. กรีสบคั   ส านึกทูบินเกน ในเยอรมนัก็มีอิทธิพลอยา่งมากอีกดว้ย   
  
อยา่งไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของนกัวิจารณ์แหล่งท่ีมาในทุกวนัน้ีเช่นเดียวกบับรรดานกัวิชาการแบบอีแวนเจลลิคอล 
หลายคนเช่ือว่า มาระโกเป็นพระกิตติคุณเล่มแรกและมทัธิวและลูกาไดเ้ขียนในภายหลงั  อยา่งท่ีไดอ้ธิบายไป 
พวกเขาถือมุมมองน้ีเพราะว่าพวกเขาเช่ือวา่มนัเป็นไปไดม้ากกว่าท่ีวา่มทัธิวและลูกาไดดึ้งและขยายขอ้มูลของ
มาระโกแทนท่ีมาระโกไดย้อ่มทัธิวและลูกา   อยา่งไรก็ตาม จ านวนของนกัวิชาการท่ีถือล าดบัแรกของมทัธิวนั้น
ก็ก าลงัเพิ่มข้ึน[9] 
  
เน่ืองจากวา่การวจิารณ์แหล่งท่ีมาเป็นการคาดเดาอยา่งมาก นกัอรรถาธิบายเชิงอนุรักษนิ์ยมบางคนก็ด าเนินการท่ี
จะพึ่งพาล าดบัแรกของมทัธิวต่อไป   เราท าอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีหลกัฐานท่ีหนกัแน่นท่ีจะขดัแยง้กบัมุมมอง
ตามธรรมเนียมน้ี ซ่ึงบรรดาคริสเตียนไดถื้อมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 17 ศตวรรษแรกของคริสตจกัร    
  
ในขณะท่ีกลวิธีของการพิจารณาเหตุผลว่าพระกิตติคุณเล่มไหนมาก่อน และใครได้ดึงขอ้มูลมาจากใครนั้นก็
ดึงดูดต่อนกัศึกษาหลายคน โดยเน้ือแทแ้ลว้ ประเด็นเหล่าน้ีเป็นประเด็นทางวิชาการ  ประเด็นเหล่านั้นมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความหมายของตวับทนอ้ย   ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่วางแผนท่ีจะอภิปรายประเด็นเหล่านั้นอีกต่อไป แต่จะ 
อา้งอิงถึงวรรณกรรมจ านวนมากท่ีมีใชแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีความสนใจ  อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้จะกล่าวถึงปัญหาต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกลมเกลียวของเร่ืองราวของหมวดพระกิตติคุณ ณ ท่ีท่ีเหมาะสมในการอรรถาธิบายท่ีตามมา  
ความห่วงใยพื้นฐานของนกัอรรถาธิบายพระคมัภีร์ไม่ใช่ธรรมชาติและประวติัศาสตร์ของเร่ืองราวต่างๆในตวั
บท แต่เป็นความส าคญัหลกัของเร่ืองราวเหล่านั้นในบริบทของส่ิงเหล่านั้น   นกัวิชาการเชิงอนุรักษนิ์ยมคนหน่ึง
ไดก้ล่าวเพื่อคนอ่ืนๆหลายคนเม่ือเขาไดเ้ขียนส่ิงต่อไปน้ี   
 

“มนัคือความคิดเห็นของนักเขียนน้ีท่ีว่ามนัไม่มีหลักฐานท่ีจะยืนยนัถึงธรรมเนียมของการ 
พึ่งพาทางวรรณกรรมท่ามกลางหมวดพระกิตติคุณ ตรงกนัขา้ม การพึ่งพานั้นคือการพึ่งพา 
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 อนัคลา้ยกนัท่ีเหตุการณ์จริงต่างๆท่ีไดเ้กิดข้ึน”[10] 
  
การเขา้หาเชิงวจิารณ์ท่ีมีประโยชน์มากกวา่อยา่งมากต่อการศึกษาพระคมัภีร์คือ “การวิจารณ์เชิงวรรณกรรม” ซ่ึง
เป็นคล่ืนปัจจุบนัของความสนใจ   การเขา้หาน้ีวิเคราะห์ตวับทในแง่ของโครงสร้างทางวรรณกรรม  การเน้น 
และลกัษณะท่ีพิเศษของมนั   มนัแสวงหาท่ีจะเขา้ใจตวับทท่ีเป็นบรรทดัฐานวา่เป็นช้ินส่วนของวรรณกรรมโดย
การตรวจสอบว่าผูเ้ขียนได้เขียนมนัข้ึนอย่างไร   ท่ีเก่ียวข้องกบัการเขา้หาน้ีคือ “การวิจารณ์เชิงโวหาร” ซ่ึง
วิเคราะห์ตวับทว่าเป็นช้ินส่วนของโวหาร   การเข้าหาน้ีมีประโยชน์เพราะว่ามีการพูดอย่างมากในหมวด       
พระกิตติคุณ       
  
ประเภท 
  
ประเภทอ้างอิงถึงชนิดของวรรณกรรมท่ีเอกสารอนัเจาะจงเหมาะสมภายใน ชนิดบางอย่างของวรรณกรรม        
มีลกัษณะท่ีกระทบต่อการตีความของชนิดเหล่านั้น  ตวัอย่างเช่น เราตีความจดหมายอย่างแตกต่างจากบทกว ี  
ดงันั้นมนัส าคญัท่ีจะระบุประเภทหรือประเภทต่างๆของหนงัสือของพระคมัภีร์       
  
บางทีหมวดพระกิตติคุณเหมือนชีวิตประวติัแบบกรีกและโรมนัมากกวา่ชนิดอ่ืนๆของวรรณกรรม[11] ประเภท
น้ีก็ค่อนขา้งกวา้งและครอบคลุมงานต่างๆของความหลากหลาย ท่ีส าคญัรวมถึงหมวดพระกิตติคุณ  แมก้ระทัง่    
ลูกาพร้อมกับการเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์นิพนธ์ท่ีมีลักษณะพิเศษของมนัก็มีคุณสมบติัเป็นชีวประวติั       
สมยัโบราณ  อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกบัประเภทน้ี หมวดพระกิตติคุณ “รวมค าสอนและการกระท าในงานท่ี
เนน้การเทศนาก็แยกจากส่ิงอ่ืนใดในโลกสมยัโบราณ”[12] หมวดพระกิตติคุณไม่ระบุช่ืออีกดว้ย ในแง่ท่ีวา่พวก
ผูเ้ขียนไม่ไดร้ะบุพวกเขาเองว่าเป็นผูเ้ขียน ตวัอย่างเช่นอย่างท่ีเปาโลไดท้  าในจดหมายฝากต่างๆของท่าน และ
หมวด  พระกิตติคุณไม่ไดอ้วดอา้งอยา่งท่ีชีวประวติัสมยัโบราณต่างๆส่วนใหญ่อวดอา้ง 
  
ผู้เขียน  
หลกัฐานภายนอกสนบัสนุนการเป็นผูเ้ขียนของมทัธิวเก่ียวกบัพระกิตติคุณเล่มแรกอยา่งหนกัแน่น   ฉบบัคดัลอก
ท่ีเก่าแก่ของพระกิตติคุณน้ีท่ีเรามีเร่ิมตน้ว่า “คาทามัทธายโอน” (“ตามมทัธิว”) บรรพบุรุษคริสตจกัรเร่ิมแรก
หลายคนได้อ้างอิงว่ามัทธิว (ตามตวัอกัษรคือ “ของขวญัของพระเจ้า” หรือ “สัตย์ซ่ือ) เป็นผูเ้ขียนรวมถึง          
คเลเมนทแ์ห่งโรม  โปลีคาร์บ  จดัติน มาเธอร์  คเลเมนทแ์ห่งอเล็กซานเดรีย เทอร์ทูเล่ียน และโอริเจน[13] การใช้
ของปาปิอสัถึงค าวา่ โลกิอา เพื่อท่ีจะอธิบายถึงงานของมทัธิวอยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก็ไม่ใช่เคร่ืองพิสูจน์ท่ีชดัเจนถึง
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การเป็นผูเ้ขียนของมทัธิวแห่งพระกิตติคุณเล่มแรก   เน่ืองจากวา่มทัธิวเป็นสาวกของพระเยซูและหน่ึงในอคัรทูต 
12 คน  งานของท่านก็มีอิทธิพลท่ียิ่งใหญ่และช่ืนชมช่ือเสียงอยา่งมากจากการปรากฏคร้ังแรกของมนั  เราอาจ
คาดหวงัวา่สาวกท่ีโดดเด่นกวา่เช่นเปโตรหรือยากอบคงจะไดเ้ขียนมนัข้ึน  ความเป็นจริงท่ีวา่คริสตจกัรเร่ิมแรก
ไดย้อมรับมนัวา่มาจากมทัธิวก็สนบัสนุนความเป็นไปไดต่้อไปท่ีวา่ท่านไดเ้ขียนมนัข้ึนจริงๆ   
  
หลกัฐานภายในเก่ียวกบัการเป็นผูเ้ขียนของมทัธิวก็หนกัแน่นเช่นกนั  ในฐานะผูเ้ก็บภาษีเพื่อโรม มทัธิวคงได้
สามารถท่ีจะเขียนอย่างมีความสามารถได้   อาชีพของท่านบงัคบัให้ท่านท่ีจะรักษาการบนัทึกท่ีแม่นย  าและ
ละเอียด ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีท่านใชใ้นการดีในการเขียนพระกิตติคุณของท่าน  มีการอา้งอิงถึงเงินและถึงประเภทท่ี
แตกต่างของเงินในพระกิตติคุณน้ีมากกว่าในพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ[14] มีการไดป้ระมาณว่าประมาณหน่ึงใน   
ห้าของค าสอนของพระเยซูเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเงิน[15] มนัธิวอา้งอิงถึงตวัท่านเองอยา่งถ่อมใจวา่เป็นคนเก็บภาษี 
ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีมีการแสดงถึงความหมายโดยนยัท่ีน่ารังเกียจในวฒันธรรมของท่าน ในขณะท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณ
เล่มอ่ืนๆเพียงแค่เรียกท่านวา่มทัธิว (หรือเลว)ี  มทัธิวเรียกงานเล้ียงของท่านส าหรับพระเยซูวา่ “อาหารเยน็” (มธ. 
9:9-10) แต่ลูกาอา้งอิงถึงมนัวา่เป็น “งานเล้ียงใหญ่” (ลก. 5:29) รายละเอียดเหล่าน้ีทั้งหมดยืนยนัถึงค าพยานของ
บรรพบุรุษคริสตจกัรเร่ิมแรก   
  
ตามธรรมเนียมแลว้ มทัธิวไดรั้บใชใ้นปาเลสไตน์เป็นเวลาหลายปีหลงัจากการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซู  ท่าน
ไดเ้ดินทางประกาศแก่คนยิวผูไ้ดอ้าศยัอยูท่่ามกลางคนต่างชาตินอกปาเลสไตน์อีกดว้ย ซ่ึงเป็นคนยิวท่ีกระจดั
กระจายไป  มีหลกัฐานท่ีวา่ท่านไดเ้ยีย่มเยยีนเปอร์เซีย เอธิโอเปีย ซีเรียและกรีซ[16] 
  
ภำษำ 
  
ขอ้ความของปาปิอสัท่ีได้อา้งไปนั้นก็อา้งอิงถึงการเขียนโดยมทัธิวใน เฮเบรดิ ดิอาเลคโท (ภาษาหรือภาษา
ทอ้งถ่ินฮีบรูหรืออารเมค ค ากรีกค าเดียวกนัก็อา้งอิงถึงทั้งสองภาษาท่ีมาจากรากเดียวกนั)  ส่ิงน้ีอาจไม่ใช่การ
อา้งอิงถึงพระกิตติคุณของมทัธิว   บรรพบุรุษคริสตจกัรคนอ่ืนๆส่ีคนไดอ้า้งอิงวา่มทัธิวไดเ้ขียนในภาษาอารเมค
และการแปลก็ตามมาในภาษากรีกคือ ไอเรเนอสั(ค.ศ. 130-202) ออริเจน (ค.ศ. 185-254) ยเูซบิอสั (ศตวรรษท่ี 4) 
และเจอโรม (ศตวรรษท่ี 6)[17] อยา่งไรก็ตาม พวกเขาอาจไดอ้า้งอิงถึงบางส่ิงยกเวน้พระกิตติคุณเล่มแรกของเรา  
การอา้งอิงเหล่าน้ีไดน้ าให้นกัวิชาการหลายคนท่ีจะสรุปวา่มทัธิวไดเ้ขียนพระกิตติคุณของท่านในภาษาอารเมค
และคนอ่ืนหรือตวัท่านเองไดแ้ปลมนัไปสู่ภาษากรีกในภายหลงั  น่ีเป็นความหมายตามปกติของขอ้ความของ
บรรพบุรุษ      
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แต่ถา้มทัธิวไดเ้ขียนพระกิตติคุณของท่านในภาษาอารเมคในตอนแรก มนัก็ยากท่ีจะอธิบายวา่ท าไมบางคร้ัง      
แต่ไม่ใช่ทุกคร้ังท่ีท่านไดอ้า้งอิงจากการแปลภาษากรีกของพนัธสัญญาเดิม คือ ฉบบัเซปทวัจินท ์ พนัธสัญญาเดิม
ท่ีเป็นภาษาฮีบรูคงจะไดเ้ป็นตวับทตามปกติส าหรับผูเ้ขียนภาษาฮีบรูหรืออารเมคท่ีจะใช ้ ผูแ้ปลภาษากรีกอาจได้
ใชฉ้บบัเซปทวัจินท ์(ตวัยอ่ LXX) เพื่อท่ีจะประหยดังานบางอยา่งเพื่อตวัเขาเอง แต่ถา้เขาไดท้  าเช่นนั้น ท าไมเขา
ไม่ไดใ้ชม้นัอยา่งต่อเน่ือง?   พระกิตติคุณมทัธิวท่ีเป็นภาษากรีกมีค าอารเมคหลายค า  ทางแกไ้ขน้ีก็ตั้งบางค าถาม
ข้ึนเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือและการไร้ความผดิพลาดของพระกิตติคุณท่ีเป็นภาษากรีกซ่ึงไดม้าถึงเรา     
  
มีทางแก้ไขหลายทางต่อปัญหาของภาษาของพระกิตติคุณของมทัธิว[18] ทางแก้ไขท่ีดีท่ีสุดดูเหมือนจะเป็น
วา่มทัธิวไดเ้ขียนเอกสารภาษาฮีบรูท่ีพระเจา้ไดไ้ม่ไดด้ลใจ ท่ีไม่มีอยูอี่กแลว้  ท่านไดเ้ขียนพระกิตติคุณภาษากรีก
ท่ีได้รับการดลใจอีกด้วยซ่ึงได้มาถึงเราในพนัธสัญญาใหม่  นักวิชาการท่ีเก่งหลายคนเช่ือว่ามทัธิวได้เขียน     
พระกิตติคุณของท่านในภาษากรีกในตอนแรก  พวกเขาเช่ืออยา่งนั้นส่วนใหญ่ก็เน่ืองความคล่องแคล่วของท่าน
กบัภาษากรีก[19] นกัวิชาการสมยัใหม่ส่วนใหญ่ไม่เช่ือวา่พระกิตติคุณของมทัธิวเป็นการแปลของเอกสารภาษา
อารเมค[20] 
  

“หลกัฐานทางโบราณคดีอยา่งท่ีเราเห็นนั้นก็ไม่ไดส้นบัสนุนมุมมองท่ีวา่หมวดพระกิตติคุณได้
ถูกเขียนข้ึนในภาษาอารเมค”[21] 

  

วนัเวลำและสถำนทีข่องกำรเขียน  
  
การระบุวนัเวลาของพระกิตติคุณมทัธิวก็ยากเน่ืองด้วยเหตุผลหลายประการ แมก้ระทัง่ว่าใครคนหน่ึงเช่ือใน
ล าดบัแรกของมทัธิว   การอา้งอิงนอกพระคมัภีร์อนัแรกต่อการระบุวนัเวลาก็ปรากฏในงานเขียนของอิกนาทิอสั 
(ค.ศ. 110-115)[22] อยา่งไรก็ตาม การอา้งอิงของมทัธิวถึงกรุงเยรูซาเล็มและพวกสะดูสีก็ช้ีไปยงัวนัเวลาของการ
เขียน (ส าหรับทั้งพระกิตติคุณภาษาฮีบรูและภาษากรีก) ก่อน ค.ศ. 70 เม่ือพวกโรมนัไดท้  าลายกรุงเยรูซาเล็ม  การ
อา้งอิงของท่านถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ทึกทกัเอาการมีอยูข่องมนั (เช่น 4:5; 27:53) มทัธิวบนัทึกค าเตือนต่างๆเก่ียวกบั
พวกสะดูสีมากกวา่ผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนอ่ืนๆทั้งหมดเม่ือรวมกนั แต่หลงัจาก ค.ศ. 70 ค าเตือนเหล่านั้นก็ไม่
ปรากฎในฐานะเป็นสิทธิอ านาจท่ีส าคญัในอิสราเอลอีกต่อไป[23] ดงันั้น บางทีมทัธิวได้เขียนข้ึนก่อน ค.ศ. 
70[24] 
  
การอา้งอิงต่างๆในตวับทถึงธรรมเนียมต่างๆของคนยวิท่ีด าเนิน “มาจนถึงทุกวนัน้ี” (27:8; 28:15) บ่งบอกวา่เวลา 
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บางอย่างไดผ้่านพน้ไประหว่างการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์และการเขียนพระกิตติคุณน้ี   เน่ืองจากว่าบางที 
พระเยซูได้ส้ินพระชนม์ใน ค.ศ. 33 มทัธิวอาจได้เขียนพระกิตติคุณของท่านบางทีสิบปีหรือมากกว่านั้นใน
ภายหลงั  วนัเวลาระหว่าง ค.ศ. 40 และ 70 เป็นไปไดอ้ย่างมาก  วนัเวลาอ่ืนๆท่ีไดถู้กน าเสนอโดยบรรดา          
นกัวิชการท่ีเช่ือถือไดร้วมถึงระหวา่ง ค.ศ. 50 และ 60[25] หรือในทศวรรษท่ี 60[26] แมว้า่นกัวิชาการส่วนใหญ่
ชอบวนัเวลาหลงัจาก ค.ศ. 70[27] 
  
มนัธิวปรากฎก่อนในท่ามกลางพระกิตติคุณทั้งส่ีในบรรทดัฐานของเรา เพราะวา่เม่ือคริสตจกัรไดจ้ดัตั้งบรรทดั
ฐาน มทัธิวไดถู้กเช่ือว่าไดเ้ป็นเล่มแรกท่ีได้ถูกเขียนข้ึน และเป็นเล่มท่ีมีการเช่ือมโยงแบบพฒันามากท่ีสุดกบั
พนัธสัญญาเดิม[28] 
  
เน่ืองจากวา่มทัธิวไดอ้าศยัอยูแ่ละท างานในปาเลสไตน์ เราจะทึกทกัเอาวา่ท่านไดเ้ขียนข้ึนในขณะท่ีอาศยัอยูท่ี่นัน่   
ไม่มีหลกัฐานท่ีกนัความเป็นไปไดน้ี้ออกไป  อย่างไรก็ตาม บรรดานกัวิชาการชอบท่ีจะคาดเดา สถานท่ีอ่ืนๆ      
ท่ีพวกเขาไดบ้่งบอกไวร้วมถึงอนัทิโอกแห่งซีเรีย (อิกนาทิอสัเป็นบาทหลวงแห่งอนัทิโอก) อเล็กซานเดรีย อีเดส
ซ่า ซีเรีย ไทระ และซีซารียา มาราทิมา  สถานท่ีเหล่าน้ีเป็นการเดาทั้งหมด      
  
ลกัษณะทีแ่ตกต่ำง  
  

“ถา้ผูอ่้านพระคมัภีร์จะตอ้งขา้มจากมาลาคีไปยงัมาระโก หรือกิจการ หรือโรม เขาคงจะงุนงง
อย่างท่ีสุด  พระกิตติคุณของมัทธิวเป็นสะพานท่ีน าเราออกจากพันธสัญญาเดิมไปย ัง           
พนัธสัญญาใหม่”[29] 

  
เม่ือได้เปรียบเทียบกบัพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ พระกิตติคุณของมทัธิวก็เป็นแบบยิวอย่างแตกต่าง   ท่านใช้ส่ิง
เปรียบเทียบต่างๆ อยา่งท่ีผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมไดใ้ช ้และรูปแบบความคิดของท่านและรูปแบบโดยทัว่ไปก็เป็น
แบบฮีบรูโดยทัว่ไป[30] ค าศพัทธ์ของมทัธิว (เช่น แผ่นดินสวรรค์ นครบริสุทธ์ิ ความชอบธรรม และอ่ืนๆ)    
และหัวขอ้เร่ือง (เช่น ธรรมบญัญติั ความมลทิน วนัสะบาโต พระเมสสิยาห์ และอ่ืนๆ) ก็เป็นแบบยิวอย่าง
แตกต่าง  
มทัธิวอา้งอิงถึงพนัธสัญญาเดิมมากวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆ[31] พนัธสัญญาใหม่ภาษากรีกของสหสมาคม
ลงรายช่ือการอา้งอิงโดยตรง 54 คร้ังจากพนัธสัญญาเดิมในมทัธิว รวมถึงการพาดพิงและการเปรียบเทียบทาง
ค าพูดอนัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางถึง 262 คร้ัง  ตามปกติมทัธิวอา้งอิงถึงพนัธสัญญาเดิม หรืออา้งอิงถึงใครคน
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หน่ึงท่ีท าอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะยืนยนัประเด็นต่อผูอ่้านของท่าน   ล าดบัพงศใ์นบทท่ีหน่ึงสืบบรรพบุรุษของพระเยซู
กลบัไปยงัอบัราฮมั ซ่ึงเป็นบิดาของชนชาติยวิ  มทัธิวใหค้วามสนใจท่ีโดดเด่นต่อเปโตร  ซ่ึงเป็นอคัรทูตต่อคนยิว  
[32] ยิง่กวา่นั้น  ผูเ้ขียนน้ีอา้งอิงถึงธรรมเนียมยวิหลายอยา่งโดยปราศจากการอธิบายถึงส่ิงเหล่านั้น  เป็นท่ีชดัเจน
วา่เน่ืองจากท่านเช่ือวา่ผูอ่้านดั้งเดิมส่วนใหญ่ของท่านจะไม่ตอ้งการการอธิบาย    
  
การเน้นท่ีแตกต่างอีกอย่างหน่ึงในมทัธิวคือพนัธกิจการสอนของพระเยซู  ไม่มีพระกิตติคุณเล่มอ่ืนใดท่ีมีการ
อภิปรายและการสั่งสอนของพระเยซูอยา่งมาก  ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงค าเทศนาบนภูเขา (บทท่ี  5—7) ค าก าชบัต่อ
พวกอคัรทูต (บทท่ี 10) ค าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค ์ (บทท่ี 13)  บทเรียนในเร่ืองการยกโทษ  (บทท่ี 18)       
การกล่าวหาพวกผูน้ าของอิสราเอล (บทท่ี 23) และการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ (บทท่ี 24—25)[33] ประมาณ 
60 เปอร์เซนตข์องพระธรรมน้ีจดจ่อท่ีการสอนของพระเยซู  อยา่งไรก็ตาม มทัธิวน าเสนอพระเยซูในฐานะเป็น
ผูก้ระท าเช่นเดียวกบัอาจารย ์ ท่านอา้งอิงถึงการอศัจรรยม์ากกวา่ 20 อยา่งท่ีพระเยซูไดก้ระท า[34]  ไรร่ีนบัการ
อศัจรรย ์35 อยา่งท่ีแยกกนัของพระคริสตท่ี์ไดถู้กบนัทึกไวใ้นหมวดพระกิตติคุณคือ 20 อยา่งในมทัธิว 18 อยา่ง
ในมาระโก 20 อยา่งในลูกา และ 7 อยา่งในยอห์น[35] ขา้พเจา้ไดล้งรายช่ือการอา้งอิง 39 อย่างถึงการอศัจรรย์
ของพระองคใ์นภาคผนวกท่ี 6 ณ ตอนจบของบทอธิบายเหล่าน้ี   
  
ธรรมชาติท่ีเปล่ียนผ่านของพระกิตติคุณน้ีก็ชัดเจนอีกด้วยในแง่ท่ีว่ามทัธิวเท่านั้นในท่ามกลางพวกผูเ้ขียน      
พระกิตติคุณไดอ้า้งอิงถึงคริสตจกัร (16:18; 18:17) ท่านบนัทึกการท านายของพระเยซูถึงคริสตจกัรเช่นเดียวกบั
ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกสาวกของพระองค์ควรประพฤติตนในคริสตจกัร  องค์พระผูเ้ป็นเจา้ได้สร้าง
คริสตจกัรเม่ือพิจารณาถึงการปฏิเสธของอิสราเอลต่อพระเมสสิยาห์ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 16:13-18; รม. 11) 
แมว้า่มนัอยูใ่นแผนการนิรันดร์ของพระเจา้อยูเ่สมอ   
  
ผู้รับและจุดประสงค์  
  
บรรพบุรุษคริสตจกัรหลายคน (เช่น ไอเรเนอสั ออริเจน และยเูซบิอสั) ไดก้ล่าวส่ิงท่ีเราอาจทึกทกัเอาจากการเนน้
แบบยวิอยา่งแตกต่างของพระธรรมน้ี นัน่คือ มทัธิวเขียนพระกิตติคุณของท่านส าหรับคนยิวดว้ยกนัของท่านเป็น
หลกั[36]  
 
ภายใตก้ารดลใจของพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น ท่านไดเ้ขียนเพื่อจุดประสงคท่ี์เจาะจง หรือถา้แม่นย  ามากข้ึนคือเพื่อ
จุดประสงคท่ี์เจาะจงต่างๆ   ท่านไม่ไดร้ะบุถึงจุดประสงคเ์หล่าน้ีอยา่งกระชบัอยา่งท่ียอห์นไดท้  าในพระกิตติคุณ 
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ของท่าน (ยน. 20:30-31) อยา่งไรก็ตาม ส่ิงเหล่านั้นก็ชดัเจนจากเน้ือหาและการเนน้ต่างๆของท่าน 
  

 “โดยพื้นฐานแล้ว บางทีผู ้เ ขียนได้เ ขียนข้ึนเพื่อจะโน้มน้าวคนยิวว่าพระเยซูเป็นความส าเ ร็จ                
 แห่งความหวงัต่างๆเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพวกเขาท่ีไดถู้กพรรณาไวใ้นพนัธสัญญาเดิม”[37] 
  
 “มทัธิวมีจุดประสงคส์องอยา่งในการเขียนพระกิตติคุณของท่าน แรกเร่ิม ท่านไดเ้ขียนพระกิตติคุณของ
 ท่านเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ แต่ท่านไดเ้ขียนเพื่อจะอธิบายถึงแผนงานแผน่ดิน
 ของพระเจา้แก่ผูอ่้านของท่านอีกดว้ย   เป้าหมายหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัอีกเป้าหมายหน่ึง   อยา่งไร   
 ก็ตามทั้งสองอยา่งก็แตกต่าง”[38] 
  
 “เป็นท่ีชดัเจนวา่จุดประสงคข์องมทัธิวคือเพื่อจะแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็น    พระเมสสิยาห์
 ท่ีไดถู้กสัญญาไวข้องพนัธสัญญาเดิม วา่พระองคไ์ดบ้รรลุขอ้เรียกร้องต่างๆของการเป็นกษตัริยท่ี์ไดถู้ก
 สัญญาไว ้ ผูซ่ึ้งจะเป็นพงศพ์นัธ์ของดาวดิ และชีวติและพนัธกิจของพระองคส์นบัสนุนขอ้สรุปอยา่งเต็ม
 ท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีไดถู้กท านายไวข้องอิสราเอล . . . . 
  
 “โดยรวมแลว้ พระกิตติคุณน้ีไม่ไดถู้กก าหนดอย่างเหมาะสมให้เป็นแค่การป้องกนัความเช่ือส าหรับ
 ความเช่ือแบบคริสเตียน   ตรงกนัขา้มมนัไดถู้กออกแบบมาเพื่อจะอธิบายแก่คนยิว ผูซ่ึ้งไดค้าดหวงัว่า
 เม่ือพระเมสสิยาห์เสด็จมานั้น พระองค์จะเป็นกษัตริย์ท่ีพิชิต ว่าท าไมพระคริสต์ได้ทนทุกข์และ
 ส้ินพระชนม ์และท าไมจึงมีการเล่ือนไปท่ีเป็นผลลพัธ์แห่งชยัชนะของพระองคไ์ปยงัการเสด็จมาคร้ังท่ี
 สองของพระองค”์[39] 
  
มทัธิวน าเสนอลกัษณะสามอยา่งต่อแผนงานแผน่ดินของพระเจา้  หน่ึง พระเยซูน าเสนอพระองคเ์องต่อคนยิวใน
ฐานะกษตัรยท่ี์พระเจา้ไดส้ัญญาไวใ้นพนัธสัญญาเดิม  สอง พวกผูน้ าของอิสราเอลไดป้ฏิเสธพระเยซูในฐานะ
กษตัริยข์องพวกเขา  ส่ิงน้ีไดส่้งผลต่อการเล่ือนไป ไม่ใช่การยกเลิกของแผน่ดินแบบพระเมสสิยาห์ท่ีพระเจา้ได้
สัญญาแก่อิสราเอล  สาม เน่ืองจากการปฏิเสธของอิสราเอล ตอนน้ีพระเยซูก าลงัสร้างคริสตจกัรของพระองคใ์น
การคาดหวงัถึงการเสด็จกลบัมาเพื่อจะสถาปนาแผน่ดินแบบพระเมสสิยาห์ท่ีไดส้ัญญาไวบ้นแผน่ดินโลก   
  
มีจุดประสงค์แบบกวา้งๆอย่างน้อยสามอย่างท่ีอย่างไม่สงสัยเลยว่ามทัธิวหวงัท่ีจะบรรลุดว้ยพระกิตติคุณของ  
ท่าน  หน่ึง ท่านตอ้งการท่ีจะแนะน าคริสเตียนและคนท่ีไม่เป็นคริสเตียนเก่ียวกบัตวับุคคลและงานของพระเยซู
[40] สอง ท่านตอ้งการท่ีจะจดัเตรียมการป้องกนัความเช่ือเพื่อช่วยเหลือพี่นอ้งชาวยิวของท่านในการเป็นพยาน
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แก่ชาวยวิคนอ่ืนๆเก่ียวกบัพระคริสต ์ สาม ท่านตอ้งการท่ีจะหนุนใจคริสเตียนทุกคนให้เป็นพยานเพื่อพระคริสต์
อยา่งกลา้หาญและสัตยซ่ื์อ   น่าสนใจท่ีวา่มทัธิวเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีใชค้  ากริยากรีก มาเธทูโอ ซ่ึง
หมายถึง “ท่ีจะสร้างสาวก” (13:52; 27:57; 28:19; เปรียบเทียบ กจ. 14:21 ส าหรับการปรากฏอีกท่ีหน่ึงเท่านั้นใน
พนัธสัญญาใหม)่ ความเป็นจริงน้ีแสดงถึงความเป็นห่วงของท่านส าหรับการสร้างสาวกของพระคริสต[์41] 
  
คาร์สันระบุถึงหัวขอ้หลกัเก้าอย่างในมทัธิว  ส่ิงเหล่านั้นคือ ศาสนศาสตร์พระคริสต์ การเผยพระวจนะและ
ความส าเร็จ ธรรมบญัญติั คริสตจกัร ศาสนศาสตร์ส่ิงสุดทา้ย พวกผูน้ าชาวยิว ภารกิจ การอศัจรรย ์และความ
เขา้ใจและความเช่ือของสาวก[42] 
  

แผนกำรและโครงสร้ำง 
  
บ่อยคร้ังมทัธิวรวมกลุ่มขอ้มูลของท่านให้เป็นส่วนต่างๆ ดงันั้น เหตุการณ์ การอศัจรรย ์ค ากล่าวหรือค าอุปมา
สาม หา้ หก หรือเจด็อยา่งก็ปรากฏดว้ยกนั[43] โดยพื้นฐานแลว้ พวกผูเ้ขียนชาวยวิไดท้  าส่ิงน้ีเพื่อจะช่วยให้ผูอ่้าน
ของพวกเขาจดจ าส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ขียนข้ึน การมีอยูข่องวิธีการน้ีเปิดเผยถึงความตั้งใจแบบ ดิดากติก (ค  าสั่งสอน) 
ของมทัธิว  ยิ่งกวา่นั้น มนับ่งช้ีวา่การเรียบเรียงขอ้มูลของท่านดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงนั้นก็เป็นแบบหวัขอ้แทนท่ีจะ
เป็นแบบตามล าดบัอยา่งเคร่งครัด  โดยทัว่ไปแลว้ บทท่ี 1-4 อยูใ่นล าดบัแบบตามล าดบั บทท่ี 5-13 เป็นหวัขอ้ 
และอีกคร้ังหน่ึงบทท่ี 14-28 เป็นแบบตามล าดบั[44] มทัธิวเป็นแบบตามล าดบันอ้ยท่ีสุดของหมวดพระกิตติคุณ 
  
ไม่เพียงแต่มทัธิว แต่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆเช่นกนัน าเสนอชีวติของพระคริสตใ์นสามฉากหลกั  ฉากเหล่าน้ี
คือ การน าเสนอของพระองค์ต่อผูค้น  การพิจารณาของพวกเขาถึงการอา้งของพระองค์ และการปฏิเสธและ
ผลลพัธ์ต่างๆของการปฏิเสธของพวกเขา 
  
วลีหลกัในพระกิตติคุณของมทัธิวช่วยให้เราท่ีจะสังเกตถึงการเคล่ือนไหวหลกัต่างๆในความคิดของผูเ้ขียน      
มนัคือวลีน้ี “เม่ือพระเยซูตรัสค าเหล่าน้ีเสร็จแลว้” (7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1) วลีน้ีปรากฏ ณ ตอนปลายของ
หน่ึงในแถลงความหลกัของพระเยซูอยู่เสมอ  ดงันั้น แถลงความท่ีแตกต่างกนัก็สรุปส่วนหลกัแต่ละส่วนของ
พระกิตติคุณน้ี และแถลงความเหล่านั้นก็เก่ียวขอ้งกบัช่วงส าคญัสุดยอด เป็นท่ีชดัเจนวา่ มทัธิวใชส่้วนเร่ืองเล่าท่ี
จะแนะน าถึงการอภิปรายต่างๆของพระเยซู ซ่ึงท่านถือวา่ส าคญัในพระธรรมน้ีของท่านโดยเฉพาะ  ในอีกดา้น
หน่ึง มาระโกให้ขอ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึนเก่ียวกบัขอ้มูลเร่ืองเล่าในพระกิตติคุณของท่าน   นอกเหนือจากส่วน
หลกัแต่ละส่วนนั้น ก็มีบทน าและบทส่งทา้ยต่อพระกิตติคุณของมทัธิว   
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เร่ืองเล่ำ ค ำสอน กำรเปลีย่นผ่ำน 

1-4 5:1-7:27 7:28-29 

8:1-9:34 9:35-10:42 11:1ก 

11:1ข-12:50 13:1-52 13:53ก 

13:53ข-17:27 18 19:1ก 

19:1ข-23:39 24-25 26:1ก 

26:1ข-28:20   

  

นกัอธรรถาธิบายบางคนรวมบทท่ี 23 กบับทท่ี 24 และ 25 เพราะวา่บทท่ี 23 เป็นการอภิปรายเช่นเดียวกบับทท่ี 
24 และ 25 [45] อยา่งไรก็ตาม บทท่ี 23 เป็นการอภิปรายท่ีมุ่งไปท่ีพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี ส่วนบทท่ี 24 
และ 25 และหน่วยค าสอนอ่ืนๆท่ีถูกระบุไวใ้นตารางขา้งบนก็เป็นการอภิปรายท่ีกล่าวถึงพวกอคัรทูตเป็นหลกั
นกัเขียนคนหน่ึงเช่ือวา่มทัธิวตั้งพระกิตติคุณของท่านให้เป็นส่วนไขวสิ้บเอ็ดส่วน พร้อมกบัส่วนท่ีอยูต่รงกลาง
ซ่ึงปรากฎในบทท่ี 13  เขาใหเ้หตุผลวา่โครงสร้างน้ีเนน้ถึงการเล่ือนไปของแผน่ดิน 

“A. การแสดงถึงคุณสมบติัต่างๆของพระเยซูในฐานะกษตัริย ์ (บทท่ี 1-4) 
B. ค าเทศนาบนภูเขา: ใครสามารถเขา้ไปในแผน่ดินของพระองคไ์ด ้(บทท่ี 5-7) 

C. การอศัจรรยแ์ละค าแนะน า (บทท่ี 8-9) 
D. ค าแนะน าต่อสาวกสิบสองคน: สิทธิอ านาจและข่าวสารส าหรับอิสราเอล (บทท่ี 10) 

E. การต่อตา้น: การปฏิเสธของชนชาติต่อกษตัริย ์(บทท่ี 11-12) 
F. ค าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดิน: แผน่ดินถูกเล่ือนไป (บทท่ี 13) 

E.' การต่อตา้น: การปฏิเสธของชนชาติต่อกษตัริย ์(บทท่ี 14-17) 
D.' ค าแนะน าต่อสาวกสิบสองคน: สิทธิอ านาจและข่าวสารส าหรับคริสตจกัร (บทท่ี 18) 

C.' การอศัจรรยแ์ละค าแนะน า (บทท่ี 19-23) 
B.' การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ: เม่ือแผน่ดินจะมา (บทท่ี 24—25) 

A.' การแสดงถึงคุณสมบติัต่างๆของพระเยซูในฐานะกษตัริย ์(บทท่ี 26—28)”[46] 
บรรทดัฐำน 
 

  “การจดัตั้งบรรทดัฐานพระกิตติคุณทั้งส่ีบางทีไดเ้กิดข้ึนราวๆช่วงกลางของศตวรรษท่ีสอง ณ เวลา  
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 ประมาณเดียวกนั จสัทิน มาเธอร์นกัปกป้องความเช่ือไดอ้า้งอิงถึงพระคมัภีร์เหล่าน้ีของคริสตจกัรวา่เป็น 
 ‘บนัทึกต่างๆของพวกอคัรทูต’  เขาบอกเราวา่บนัทึกเหล่านั้นไดถู้กอ่านเป็นพระคมัภีร์ในการนมสัการ
 ของคริสตจกัร”[47] 
  
โครงร่ำง  
I.          บทน าเก่ียวกบักษตัริย ์ 1:1-4:11 

ก.        ล าดบัพงศข์องกษตัรย ์ 1:1-17 

ข.        การบงัเกิดของกษตัริย ์ 1:18-25 

ค.        วยัเด็กของกษตัริย ์  2 
1.         ค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัเบธเลเฮม  2:1-12 
2.         ค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัอียปิต ์ 2:13-18 
3.         ค าเผยพระวจนะเก่ียวกบันาซาเร็ธ  2:19-23 

ง.        การตระเตรียมของกษตัริย ์ 3:1-4:11 
1.         ผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเยซู  3:1-12 
2.         การรับบพัติศมาของพระเยซู  3:13-17 
3.         การถูกทดลองของพระเยซู  4:1-11  

II.         สิทธิอ านาจของกษตัริย ์ 4:12-7:29 
ก.        การเร่ิมตน้ของพนัธกิจของพระเยซู  4:12-25 

1.         บริบทของพนัธกิจของพระเยซู  4:12-16 
2.         ข่าวสารท่ีส าคญัของพระเยซู  4:17 
3.         การทรงเรียกของสาวกส่ีคน  4:18-22 
4.         การสรุปของพนัธกิจของพระเยซู  4:23-25 

ข.        การเปิดเผยของพระเยซูเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในแผน่ดินของพระองค ์ บทท่ี 5-7 
1.         บริบทของค าเทศนาบนภูเขา  5:1-2 
2.         พลเมืองของแผน่ดินของพระเยซู  5:3-16 
3.         ความส าคญัของความชอบธรรมแท ้ 5:17—7:12 
4.         ทางเลือกเทจ็ต่างๆ  7:13-27 
5.         การตอบสนองของผูฟั้ง  7:28-29 

III.       การส าแดงของกษตัริย ์ 8:1-11:1 
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ก.        การส าแดงของอ านาจของกษตัริย ์ 8:1-9:34 
1.         ความสามารถของพระเยซูท่ีจะรักษา  8:1-17 
2.         สิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือพวกสาวกของพระองค ์ 8:18-22 
3.         อ านาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระเยซู  8:23-9:8 
4.         สิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือผูว้จิารณ์ของพระองค ์ 9:9-17 
5.         ความสามารถของพระเยซูท่ีจะฟ้ืนฟู  9:18-34 

ข.        การป่าวประกาศถึงการปรากฏของกษตัริย ์ 9:35-11:1 
1.         ความเมตตาสงสารของพระเยซู  9:35-38 
2.         การบญัชาของพระเยซูต่อสาวก 12 คน 10:1-4 
3.         ค าก าชบัของพระเยซูเก่ียวกบัภารกิจของพวกอคัรทูตของพระองค ์ 10:5-42 
4.         พระเยซูทรงด าเนินงานของพระองคต่์อไป  11:1 

IV.       การต่อตา้นกษตัริย ์ 11:2-13:53 
ก.        หลกัฐานแห่งการต่อตา้นพระเยซูของอิสราเอล  11:2-30 

1.         ค าถามจากผูล่้วงหนา้มาก่อนของกษตัริย ์ 11:2-19 
2.         ความไม่สนใจต่อข่าวสารของกษตัริย ์ 11:20-24 
3.         การเช้ือเชิญของกษตัริยต่์อผูท่ี้กลบัใจ  11:25-30 

ข.        ตวัอยา่งท่ีเจาะจงของการปฏิเสธพระเยซูของอิสราเอล  บทท่ี 12 
1.         ความขดัแยง้เก่ียวกบัการถือรักษาวนัสะบาโต  12:1-21 
2.         ความขดัแยง้เก่ียวกบัอ านาจของพระเยซู  12:22-37 
3.         ความขดัแยง้เก่ียวกบัหมายส าคญัของพระเยซู  12:38-45 
4.         ความขดัแยง้เก่ียวกบัพี่นอ้งของพระเยซู  12:46-50 

ค.        การปรับเปล่ียนเน่ืองจากการปฏิเสธพระเยซูของอิสราเอล  13:1-53 
1.         บริบท  13:1-3ก 
2.         ค าอุปมาต่างๆท่ีถูกกล่าวต่อฝงูชน  13:3ข-33 
3.         หนา้ท่ีของค าอุปมาเหล่าน้ี  13:34-43 
4.         ค าอุปมาต่างๆท่ีถูกกล่าวต่อพวกสาวก  13:44-52 
5.         การจากไป  13:53 

V.        ปฏิกิริยาของกษตัริย ์ 13:54—19:2 
ก.        การต่อตา้น  ค าแนะน า และการรักษา  13:54-16:12 



1.         การต่อตา้นของชาวนาซาเร็ธและชาวโรมนั  13:54-14:12 
2.         การถอนตวัไปยงัเบธไซดา  14:13-33 
3.         พนัธกิจต่อสาธารณะชน ณ เยนเนซาเรท  14:34-36 
4.         การต่อตา้นของพวกฟาริสีและธรรมาจารย ์ 15:1-20 
5.         การถอนตวัไปยงัไทระและไซดอน  15:21-28 
6.         พนัธกิจต่อสาธารณะชนต่อคนต่างชาติ   15:29-39 
7.         การต่อตา้นของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี  16:1-12 

ข.        ค าแนะน าของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองคร์อบๆกาลิลี  16:13-19:2 
1.         ค าแนะน าเก่ียวกบับุคคลของกษตัริย ์ 16:13-17 
2.         ค าแนะน าเก่ียวกบัแผนการของกษตัริย ์ 16:18-17:13 
3.         ค าแนะน าเก่ียวกบัหลกัการต่างๆของกษตัริย ์ 17:14-27 
4.         ค าแนะน าเก่ียวกบัตวัแทนส่วนตวัของกษตัริย ์ บทท่ี 18 
5.         การเปล่ียนผา่นจากกาลิลีไปยงัยเูดีย  19:1-2  

VI.       การน าเสนอและการปฏิเสธอยา่งเป็นทางการต่อกษตัริย ์ 19:3-25:46 
ก.        ค าแนะน าของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองคร์อบๆยเูดีย  19:3-20:34 

1.         ค าแนะน าเก่ียวกบัการสมรส  19:3-12 
2.         ค าแนะน าเก่ียวกบัการเป็นเหมือนเด็ก  19:13-15 
3.         ค าแนะน าเก่ียวกบัทรัพยส์มบติั  19:16-20:16 
4.         ค าแนะน าเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระเยซู  20:17-19 
5.         ค าแนะน าเก่ียวกบัการรับใช ้ 20:20-28 
6.         ตวัอยา่งประกอบของการท าใหก้ระจ่าง  20:29-34 

ข.        การน าเสนอพระองคเ์องของพระเยซูต่ออิสราเอลในฐานะกษตัริยข์องพวกเขา  21:1-17 
1.         การตระเตรียมของพระเยซูส าหรับการน าเสนอ  21:1-7 
2.         การเขา้ไปยงักรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู  21:8-11 
3.         การเขา้ไปยงัพระวหิารของพระเยซู  21:12-17 

  
ค.        การปฏิเสธกษตัริยข์องอิสราเอล  21:18-22:46 

1.         หมายส าคญัแห่งการปฏิเสธอิสราเอลของพระเยซู  21:18-22 
2.         การปฏิเสธโดยพวกหวัหนา้ปุโรหิตและพวกผูใ้หญ่  21:23-22:14 



3.         การปฏิเสธโดยพวกฟาริสีและพวกเฮโรด  22:15-22 
4.         การปฏิเสธโดยพวกสะดูสี  22:23-33 
5.         การปฏิเสธโดยพวกฟาริสี  22:34-46 

ง.        การปฏิเสธอิสราเอลของกษตัริย ์ บทท่ี 23 
1.         การตกัเตือนของพระเยซูต่อฝงูชนและพวกสาวกของพระองค ์ 23:1-12 
2.         ขอ้กล่าวหาของพระเยซูต่อพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี  23:13-36 
3.         การคร ่ าครวญของพระเยซูเหนือกรุงเยรูซาเล็ม  23:37-39 

จ.         การเปิดเผยของกษตัริยเ์ก่ียวกบัอนาคต  บทท่ี  24-25 
1.         บริบทของการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ  24:1-3 
2.         ค าเตือนของพระเยซูเก่ียวกบัการหลอกลวง  24:4-6 
3.         ค าอธิบายโดยทัว่ไปของพระเยซูเก่ียวกบัอนาคต  24:7-14 
4.         ความวบิติัยิง่ใหญ่  24:15-22 
5.         การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของกษตัริย ์ 24:23-31 
6.         ความรับผดิชอบต่างๆของพวกสาวก  24:32-25:30 
7.         การพิพากษาของกษตัริยต่์อบรรดาประชาชาติ  25:31-46  

VII.      การถูกตรึงและการเป็นข้ึนจากตายของกษตัริย ์ บทท่ี  26-28 
ก.        การถูกตรึงของกษตัริย ์ บทท่ี 26-27 

1.         การตระเตรียมส าหรับการตรึงพระเยซู  26:1-46 
2.         การจบักุมพระเยซู  26:47-56 
3.         การไต่สวนพระเยซู  26:57-27:26 
4.         การตรึงพระเยซู  27:27-56 
5.         การฝังพระเยซู  27:57-66 

ข.        การเป็นข้ึนจากตายของกษตัริย ์ บทท่ี 28 
1.         อุโมงคท่ี์วา่งเปล่า  28:1-7 
2.         การปรากฏของพระเยซูต่อพวกผูห้ญิง  28:8-10 
3.         ความพยายามท่ีจะปกปิด  28:11-15 
4.         บรรดาค าสั่งสุดทา้ยของกษตัริยต่์อพวกสาวกของพระองค ์ 28:16-20 

  



เนือ้หำ 
  
พระกิตติคุณทั้งส่ีเป็นรากฐานต่อศาสนาคริสต์เพราะว่าพระกิตติคุณเล่มเหล่านั้นบนัทึกชีวิตของพระเยซูคริสต์
และค าสอนของพระองค ์ พระกิตคุณแต่ละเล่มก็บรรลุจุดประสงคท่ี์พิเศษ  พระกิตติคุณเล่มเหล่านั้นไม่ใช่ส่ีฉบบั
ของชีวติของพระเยซู  ถา้บุคคลหน่ึงตอ้งการท่ีจะศึกษาชีวิตของพระเยซูคริสต ์วิธีท่ีดีท่ีสุดในการท าอยา่งนั้นคือ
ด้วย “ความกลมกลืนของหมวดพระกิตติคุณ” ท่ีเก่ียวพนัข้อมูลทั้ งหมดอย่างเป็นล าดับ[48] อย่างไรก็ตาม          
ถา้บุคคลหน่ึงตอ้งการท่ีจะศึกษาหน่ึงในเร่ืองราวของหมวดพระกิตติคุณเท่านั้น จากนั้นบุคคลนั้นตอ้งใส่ใจต่อ
ความเฉพาะของพระกิตติคุณนั้น  ขอ้มูลท่ีเฉพาะคือส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดร้วมไวแ้ละกนัออกไปก็เปิดเผยจุดประสงค์
ส าหรับส่ิงท่ีเขาเขียนและประเด็นต่างๆท่ีเขาตอ้งการท่ีจะเนน้  มนัเปิดเผยถึงเน้ือหาท่ีแตกต่างของผูเ้ขียนอีกดว้ย
คือ ส่ิงท่ีเขาตอ้งการท่ีจะกล่าว    
 
อีกอย่างหน่ึง เม่ืออ้างอิงถึงพระกิตติคุณทั้งส่ีหรือหน่ึงเล่มหรือมากกว่านั้น มนัก็เป็นธรรมเนียมท่ีจะท าให้
ตวัอกัษร  “G”  เป็นตวัใหญ่ คือ “Gospel”  เม่ือบุคคลหน่ึงอา้งอิงถึงเน้ือหาข่าวประเสริฐ  ซ่ึงเป็นข่าวดีหรือ      
พนัธสัญญาใหม่ทั้งหมดว่าเป็นพระกิตติคุณของคริสเตียน      นกัเขียนส่วนใหญ่ไม่ไดท้  าให้ตวัอกัษร “G”       
เป็นตวัใหญ่   
  

เน้ือหาเฉพาะของพระกิตติคุณของมทัธิวคืออะไร?  มนัแตกต่างจากพระกิตติคุณอีกสามเล่มอยา่งไร? การเนน้ท่ี
เจาะจงอะไรท่ีมทัธิวตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะไดรั้บขณะท่ีพวกเขาอ่านการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัชีวิตและ
พนัธกิจของพระเยซู?   
  
มทัธิวตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะท าส่ิงท่ียอห์นผูใ้หบ้พัติศมาและพระเยซูเรียกให้ผูค้นแห่งสมยัของพวกท่าน
ท่ีจะท านัน่คือ “จงกลบัใจเสียใหม่ เพราะวา่แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้”  น่ีเป็นข่าวสารของกษตัริยถึ์งประชากร
ของพระองค ์และข่าวสารของผูส่้งข่าวสารของกษตัริย ์ซ่ึงก็คือยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา เม่ือยอห์นเรียกให้ประชากร
ของกษตัริยท่ี์จะตระเตรียมเพื่อการเสด็จมาของพระองค ์  
  
น่ีไม่ใช่ข่าวสารสุดขา้ยของศาสนาคริสต์ แต่มนัเป็นข่าวสารท่ีมทัธิวตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเขา้ใจ  เม่ือ
ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาและพระเยซูไดอ้อกการเรียกน้ีอย่างเร่ิมแรก พวกท่านไดเ้ผชิญสถานการณ์ท่ีแตกต่างจาก
สถานการณ์ท่ีเราเผชิญในทุกวนัน้ี  พวกท่านได้เรียกให้ผูค้นแห่งสมยัของพวกท่านท่ีจะวางใจและติดตาม      
พระเยซูเพราะว่าแผ่นดินของพระเมสสิยาห์นั้นใกลเ้ขา้มาทนัทีในไม่ช้า  ถา้คนยิวไดต้อบสนองต่อพระเยซูใน  
เชิงบวก พระองคค์งไดส้ถาปนาแผน่ดินของพระองคข้ึ์นทนัที   พระองคค์งไดส้ิ้นพระชนมท่ี์กางเขน เป็นข้ึนจาก
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ตาย เสด็จสู่สวรรค ์น ามาซ่ึงกลียุค เสด็จกลบัมายงัโลกและสถาปนาแผน่ดินของพระองคข้ึ์น  ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด
เป็นหวัขอ้ของค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ในพนัธสัญญาเดิมท่ีจะตอ้งส าเร็จ    
  
แผ่นดินของพระเมสสิยาห์ก็ใกลเ้ขา้มาส าหรับเราในทุกวนัน้ีในแง่ท่ีแตกต่างออกไป  พระเยซูไดส้ิ้นพระชนม ์
เป็นข้ึนจากตาย และไดเ้สด็จสู่สวรรค์  กลียุคยงัเป็นเร่ืองในอนาคต แต่หลงัจากเจ็ดปีเหล่านั้น พระเยซูจะเสด็จ
กลบัมาและสถาปนาแผน่ดินแบบพระเมสสิยาห์ของพระองคข้ึ์นบนโลก  
  
พระบญัชาท่ีพระเยซูไดใ้หแ้ก่เราในฐานะพวกสาวกของพระองคคื์อท่ีจะตระเตรียมผูค้นเพื่อการเสด็จกลบัมาของ
กษตัริยอ์ยา่งแทจ้ริง  ท่ีจะท าส่ิงน้ี เราตอ้งออกไปทัว่โลกและน าพระกิตติคุณไปยงัทุกคน  เราตอ้งเรียกให้พวกเขา
ท่ีจะวางใจและติดตามกษตัริยใ์นฐานะพวกสาวกของพระองค ์     
  
โดยเน้ือแท้แล้ว เน้ือหาของมัทธิวคือ “แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” การตอบสนองต่อเน้ือหาน้ีคือ                    
“จงกลบัใจใหม่”  เราจะพิจารณาเน้ือหาแรกและจากนั้นการตอบสนองท่ีเหมาะสม  จงสังเกตสามส่ิงเก่ียวกบั
เน้ือหาน้ี 
  
หน่ึง “แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้” เป็นถอ้ยแถลงแห่งความเป็นจริง  “มาใกลแ้ลว้” หมายถึงวา่มนัก าลงัมาในไม่
ชา้  หัวขอ้ของถอ้ยแถลงน้ีคือแผ่นดิน  แผน่ดินเป็นหัวขอ้ของพระกิตติคุณของมทัธิว  ค  าว่า “แผน่ดิน” ปรากฏ
ประมาณ 50 คร้ังในมทัธิว  เน่ืองจากวา่ “แผน่ดิน” เป็นหวัขอ้ท่ีโดดเด่นเช่นนั้น นัน่ก็ไม่แปลกใจท่ีจะคน้พบว่า
พระกิตติคุณน้ีน าเสนอพระเยซูในฐานะกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่   
  
มทัธิวน าเสนอความเป็นกษตัริยข์องพระเยซู  ความเป็นกษตัริยเ์ก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงท่ีวา่พระเยซูทรงเป็น
กษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายไวว้า่จะเสด็จมาและปกครองเหนือทั้งโลกใน
ยคุทองของอิสราเอล  มนัช้ีไปยงัอ านาจอธิปไตยทัว่จกัรวาลของพระบุตรของพระเจา้ ผูซ่ึ้งจะปกครองเหนือผูค้น
ทั้งหมดบนแผน่ดินโลก  พระองคจ์ะตอ้งเป็น “บุตรของดาวดิ” ผูซ่ึ้งจะปกครองเหนืออิสราเอลอีกดว้ย   
  

ค าว่า “แผ่นดิน” อ้างอิงถึงขอบเขตท่ีกษตัริย์ปกครอง  ตามปกติแล้วนั่นคือส่ิงท่ีเราคิดถึงเม่ือเราคิดเก่ียวกับ
แผน่ดินแบบพระเมสสิยาห์ของพระเยซู คือขอบเขตท่ีพระองคจ์ะปกครองเหนือ  อยา่งไรก็ตาม มนัส าคญัท่ีวา่เรา
ไม่เนน้ขอบเขตต่อความเสียหายของอ านาจอธิปไตยท่ีซ่ึงพระองคจ์ะปกครอง  แนวคิดทั้งสองก็ส าคญัต่อแผน่ดิน
ท่ีมทัธิวน าเสนอ คือ ขอบเขตและอ านาจอธิปไตย   
  



วลีเล็กๆท่ีถูกใช้ในพระกิตติคุณของมทัธิว “แผ่นดินของพระเจ้า”  เน้นถึงความเป็นจริงท่ีว่าเป็นพระเจ้าท่ี
ปกครอง  กษตัริยคื์อพระเจา้และพระองคจ์ะปกครองเหนือสรรพส่ิงทั้งหมดของพระองคใ์นท่ีสุด  แผ่นดินเป็น
ของพระเจา้และมนัจะขยายเหนือทุกส่ิงท่ีพระเจา้ควบคุมอยา่งสิทธ์ิขาด   
  
จากผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งหมด มทัธิวเป็นผูเ้ดียวท่ีจะใชว้ลี “แผน่ดินสวรรค”์  ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาและพระเยซู
ไม่เคยอธิบายวลีน้ี แต่ผูฟั้งของพวกท่านรู้ส่ิงท่ีพวกท่านหมายถึงโดยส่ิงนั้น  ตั้งแต่ท่ีพระเจา้ไดใ้ห้พระสัญญาท่ี
ยิ่งใหญ่ต่างๆแก่อบัราฮมั คนยิวก็รู้ส่ิงท่ีแผ่นดินสวรรค์หมายถึง  มนัหมายถึงการปกครองของพระเจา้เหนือ
ประชากรของพระองค์ผูซ่ึ้งด าเนินชีวิตบนแผ่นดินโลก เม่ือเวลาได้ผ่านไป พระเจ้าได้ให้ข้อมูลมากข้ึนแก่
อิสราเอลเก่ียวกับการปกครองเหนือพวกเขาของพระองค์ พระองค์ได้บอกพวกเขาว่าพระองค์จะจดัเตรียม
พงศพ์นัธ์ุของดาวดิผูซ่ึ้งจะเป็นกษตัริยข์องพวกเขา  กษตัริยอ์งคน้ี์จะปกครองเหนือคนอิสราเอล ผูซ่ึ้งจะอาศยัอยู่
ในแผน่ดินแห่งพระสัญญา  อยา่งไรก็ตาม การปกครองของพระองคจ์ะรวมถึงแผน่ดินโลกทั้งส้ินและคนต่างชาติ
เช่นกนัจะด าเนินชีวติภายใตสิ้ทธิอ านาจของพระองค ์  
  
“แผน่ดินสวรรค”์ ท่ีพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายไวเ้ป็น แผ่นดินโลก ท่ีพระเจา้จะปกครองเหนือผา่นทางพระบุตร
ของพระองค ์ มนัจะไม่เป็นแค่การปกครองของพระเจา้เหนือประชากรของพระองค์จากสวรรค์  เม่ือคนยิวใน
สมยัของพระเยซูได้ยินยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาและพระเยซูเรียกให้พวกเขาท่ีจะ “กลบัใจใหม่เพราะว่าแผ่นดิน
สวรรคม์าใกลแ้ลว้” พวกเขาไดคิ้ดอะไร?  พวกเขาไดเ้ขา้ใจวา่แผน่ดินของพระเมสสิยาห์บนโลกท่ีไดถู้กท านาย
ไวใ้นพนัธสัญญาเดิมก าลังมาใกล้อย่างมาก  พวกเขาต้องพร้อมส าหรับส่ิงนั้นโดยการท าการเปล่ียนแปลง
บางอยา่ง  
  

ดงันั้นความหมายท่ีเรียบง่ายของ “แผน่ดินสวรรค”์ คือ การสถาปนาแห่งระบบสวรรคข์องพระเจา้เหนือแผน่ดิน
โลกทั้งส้ิน  ส่ิงมีชีวิตท่ีถูกสร้างข้ึนและทุกสิทธิอ านาจของมนุษยจ์ะอยูภ่ายใตพ้ระเจา้  พระเจา้จะท าลายลา้งทุก
คนและทุกส่ิงท่ีไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิอ านาจของพระองค์  มนัเป็นการสถาปนาแห่งระบบของพระเจ้าบน
แผ่นดินโลกซ่ึงถูกบริหารจดัการโดยกษตัริยจ์ากเช้ือสายของดาวิด  มนัเป็นความสูงสุดแห่งน ้ าพระทยัของ     
พระเจา้เหนือเร่ืองราวต่างๆของมนุษย ์ จากนั้นการสถาปนาแห่งแผ่นดินสวรรค์บนโลกก็เป็นความหวงัของ
มนุษยชาติ  มนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับผูค้นท่ีจะน าแผน่ดินน้ีมา  พระเจา้เท่านั้นสามารถน ามนัมาได ้ ผูค้นเพียงแค่
ตอ้งพร้อมเพราะวา่มนัก าลงัมา   
  
สอง พระกิตติคุณของมทัธิวตีความหมายแผน่ดินน้ี  มนัไม่ไดแ้ค่ยืนยนัถึงการมาของแผ่นดินนั้น แต่มนัอธิบาย
ระบบของแผน่ดินนั้นอีกดว้ย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มนัเปิดเผยถึงหลกัการของแผน่ดินนั้น การปฏิบติัของแผน่ดิน 



นั้นและจุดประสงคข์องแผน่ดินนั้น 
  
หลกัการของแผน่ดินนั้นคือ ความชอบธรรม  ความชอบธรรมเป็นหน่ึงในหวัขอ้หลกัในมทัธิว  ความชอบธรรม
ในมทัธิวอา้งอิงถึงการปฏิบติัท่ีชอบธรรม คือความชอบธรรมในทางปฏิบติั แทนท่ีจะเป็นความชอบธรรมโดย
ต าแหน่งท่ีซ่ึงอคัรทูตเปาโลไดเ้ขียนถึงอยา่งมาก  ความชอบธรรมก็จ  าเป็นส าหรับการท่ีจะเขา้ไปในแผ่นดินนั้น
และการท่ีจะรับใชใ้นแผน่ดินนั้นภายใตก้ษตัริย ์ ถอ้ยค าต่างๆของกษตัริยใ์นมทัธิวจดัตั้งกฎหมายของแผน่ดินนั้น  
ถอ้ยค าเหล่านั้นป่าวประกาศหลกัการของความชอบธรรม (เปรียบเทียบ 5:20) 
  
การปฏิบติัของแผน่ดินนั้นคือ สันติสุข  สันติสุขเป็นอีกหวัขอ้หลกัหน่ึงในมทัธิว  เม่ือเราคิดถึงค าเทศนาบนภูเขา 
เราควรคิดเก่ียวกบัสองหัวขอ้หลกั คือ ความชอบธรรมและสันติสุข  แผน่ดินนั้นจะมาไม่ใช่โดยการท าสงคราม
กบัโรมและพิชิตมนั  มนัจะมาโดยการยอมจ านนท่ีมีสันติต่อกษตัริย ์คือ พระเยซู  การเขา้หาทั้งสองอย่างน้ีต่อ
การสถาปนาแผน่ดินนั้นก็ตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิง  เม่ือเราคิดถึงพระเยซูท่ีแขวนอยูบ่นกางเขนระหวา่งผูร้้ายสอง
คน  พวกเขาไดพ้ยายามท่ีจะสถาปนาแผ่นดินนั้นในแนวทางท่ีคนส่วนใหญ่ในอิสราเอลคิดวา่มนัจะมา คือโดย
ความรุนแรง  ในอีกดา้นหน่ึง พระเยซูได้จ  านนต่อน ้ าพระทยัของพระบิดาและแมว้่าพระองค์ได้ส้ินพระชนม ์
พระองคก์็ไดเ้ป็นข้ึนอีกคร้ังและจะสถาปนาแผน่ดินนั้นในวนัหน่ึง  พระองคไ์ดรั้บรองถึงการสถาปนาในอนาคต
ของแผน่ดินนั้น   
  
แบบอยา่งของพระเยซูเก่ียวกบัการยอมจ านนต่อน ้าพระทยัของพระเจา้จะตอ้งเป็นตน้แบบส าหรับพวกสาวกของ
พระองค ์ ความยิง่ใหญ่ ในแผน่ดินนั้นไม่ไดม้าโดยการถือสิทธ์ิของตนเอง แต่โดยการเสียสละตนเอง  ผูท่ี้ยิ่งใหญ่
ท่ีสุดในแผ่นดินนั้นจะต้องเป็นคนรับใช้ของทุกคน ในมทัธิวนั้นงานต่างๆของกษตัริย์แสดงถึงอ านาจของ
แผน่ดินนั้นท่ีเคล่ือนไปสู่สันติสุข (เปรียบเทียบ 26:52) 
  
จุดประสงคข์องแผน่ดินนั้นคือ ความยินดี  พระเจา้จะสถาปนาแผน่ดินของพระองคบ์นโลกเพื่อจะน าความยินดีท่ี
ยิ่งใหญ่มายงัพลโลก  การปกครองแผน่ดินของพระองคจ์ะเป็นเวลาแห่งการเกิดผลและความสมบูรณ์ท่ียิ่งใหญ่
ในประวติัศาสตร์ของโลก  น ้ าพระทยัของพระเจา้ไดเ้ป็นการท่ีจะอวยพรผูค้นอยูเ่สมอ  โดยการกบฎต่อพระเจา้
นัน่เองท่ีผูค้นสูญเสียความยินดีของพวกเขา  แก่นสารของความยินดีคือการสามคัคีธรรมท่ีสนิทสนมกบัพระเจา้  
การสามคัคีธรรมท่ีสนิทสนมน้ีจะเป็นความเป็นจริงระหว่างแผ่นดินนั้นจนถึงขอบเขตท่ีใหญ่กว่าท่ีไม่เคยมีมา
ก่อนในประวติัศาสตร์  น ้าพระทยัของกษตัริยใ์นมทัธิวคือท่ีจะอวยพรพลโลก    
 



สาม พระกิตคุณมทัธิวเนน้ถึงวธีิท่ีกษตัริยจ์ะใชบ้ริหารจดัการแผน่ดินนั้น  มนัเป็นสามวธีิ     
 
ในพระธรรมห้าเล่มแรกของพนัธสัญญาเดิม คือ หมวดธรรมบญัญติัหรือโทราห์ พระเจา้ได้เปิดเผยถึงความ
จ าเป็นส าหรับมหาปุโรหิตท่ีจะถวายเคร่ืองบูชาสุดทา้ยต่อพระเจา้เพื่อพลโลก  ส่วนสุดทา้ยของพระกิตติคุณ
ของมทัธิว ซ่ึงก็คือเร่ืองราวเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระองคก์็น าเสนอพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตผูซ่ึ้งไดถ้วาย
เคร่ืองบูชาท่ีสมบูรณ์แบบนั้น    
  
ในส่วนท่ีสองของพนัธสัญญาเดิม ซ่ึงเป็นหมวดประวติัศาสตร์ ความจ าเป็นและความคาดหวงัท่ียิ่งใหญ่คือ
กษตัริยผ์ูซ่ึ้งจะปกครองเหนืออิสราเอลและบรรดาประชาชาติดว้ยความชอบธรรม  ส่วนแรกของพระกิตติคุณ
ของมทัธิวน าเสนอพระเยซูในฐานะกษตัริยท่ี์ไดถู้กคาดหวงัไวอ้นัยาวนานนั้น คือพระเมสสิยาห์ ผูป้กครองท่ีรับ
การเจิมของพระเจา้   
  
ในส่วนสุดทา้ยของพนัธสัญญาเดิม ซ่ึงก็คือหมวดผูเ้ผยพระวจนะ เราเห็นความจ าเป็นท่ียิ่งใหญ่ถึงผูเ้ผยพระวจนะ   
ผูซ่ึ้งสามารถน าการเปิดเผยท่ีสมบูรณ์ของพระเจา้มาสู่มนุษยชาติ  ส่วนกลางของพระกิตติคุณมทัธิวน าเสนอ  
พระเยซูในฐานะผูเ้ผยพระวจนะผูซ่ึ้งจะดีกว่าโมเสสและน าการเปิดเผยสุดท้ายของพระเจ้ามาสู่มนุษยชาติ 
(เปรียบเทียบ ฮบ. 1:1) 
  
พระเจา้จะบริหารจดัการแผ่นดินของพระองค์บนโลกผ่านทางบุคคลน้ีผูซ่ึ้งในฐานะกษตัริยน์ั้นก็มีสิทธิอ านาจ
ทั้งส้ิน ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะก็เปิดเผยถ้อยค าสุดทา้ยแห่งพระวจนะของพระเจา้ และในฐานะปุโรหิตก็ได้
จดัการกบัความบาปในท่ีสุด   การบริหารจดัการแผน่ดินของพระเจา้อยูใ่นมือของกษตัริยผ์ูซ่ึ้งเป็นทั้งมหาปุโรหิต
และผูเ้ผยพระวจนะท่ีสัตยซ่ื์ออยา่งสมบูรณ์แบบ   
  
ดงันั้นค าสอนหลกัของพระกิตติคุณของมทัธิวก็เป็นเร่ืองแผน่ดินสวรรค ์ การตอบสนองท่ีจ าเป็นต่อพระกิตติคุณ
น้ีคือ “จงกลบัใจใหม”่   
  
ในสมยัของเรา คริสเตียนก็แตกต่างในความเขา้ใจของพวกเขาถึงความหมายของการกลบัใจใหม่ ความแตกต่างน้ี
เกิดข้ึนเพราะว่ามีค ากริยากรีกสองค า  ซ่ึงแต่ละค าหมายถึง “กลับใจใหม่”  หน่ึงในค ากริยาเหล่าน้ีคือ                  
เมทาเมโลมาย  เม่ือมนัปรากฏ ตามปกติมนัอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีแข็งขัน  อีกค าหน่ึงคือ เมทาโนอีโอ    
เม่ือมนัปรากฏ ตามปกติมนัอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีไตร่ตรอง  ดังนั้น เม่ือเราอ่าน “กลับใจใหม่” หรือ     
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“การกลบัใจใหม่” ในพระคมัภีร์ภาษาองักฤษ เราจะตอ้งถามตวัเราเองไม่ว่าการเปล่ียนแปลงอุปนิสัยหรือการ
เปล่ียนแปลงความคิดถูกกล่าวถึงเป็นหลกั  
  
ในทางประวติัศาสตร์  คริสตจกัรแบบโรมนัคาทอลิกได้ช่ืนชอบการตีความท่ีแข็งขนัแห่งธรรมชาติของการ   
กลบัใจใหม่  ส่วนผูท่ี้เป็นโปรเตสแตนท์ไดช่ื้นชอบการตีความท่ีไตร่ตรอง   ผูท่ี้เป็นคาทอลิกเนน้ว่าการกลบัใจ
เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงอุปนิสัย ส่วนผูท่ี้เป็นโปรเตสแตนท์เน้นว่ามนัเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง
ความคิดอยา่งแทจ้ริง   การตีความหมายหน่ึงเนน้ถึงความจ าเป็นส าหรับความรู้สึกของการเสียใจ และอีกอนัหน่ึง
เน้นถึงความจ าเป็นส าหรับความรู้สึกของการตระหนกั  ความสับสนน้ีปรากฏในการโตเ้ถียงแห่ง “ความรอด
แบบเจา้นาย” ภายในนิกายโปรเตสแตนท์แบบอีแวนเจลลิกคอล  นั่นคือแหตุท่ีผูว้ิจารณ์แห่งความรอดแบบ
เจา้นาย กล่าววา่ผูส้นบัสนุนแห่งความรอดแบบเจา้นายก าลงัน าผูท่ี้เป็นโปรเตสแตนทก์ลบัไปสู่โรม   
  
ตามมทัธิวนั้น  ถอ้ยค าท่ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมาและพระเยซูไดใ้ช้ เม่ือพวกท่านไดเ้รียกบรรดาผูฟั้งของพวกเขาสู่
การกลบัใจใหม่คือ เมทาโนอีโอ  เราสามารถแปลมนัไดว้า่ “จงคิดอีกคร้ังหน่ึง”  พวกท่านไดเ้รียกให้บรรดาผูฟั้ง
ของพวกท่านท่ีจะพิจารณาความหมายโดยนยัของแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ท่ีใกลจ้ะมาถึง   
  
การพิจารณาว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว   จะส่งผลต่อการตระหนักถึงบาปและความรู้สึกแห่งการเสียใจ           
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลลพัธ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดต่้างๆของการพิจารณาส่ิงเหล่าน้ี  การตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงเป็นผลลพัธ์ของการกลบัใจใหม่ท่ีแทจ้ริง  ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดเ้รียกร้องผลต่างๆของการกลบัใจ
ใหม่ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงอุปนิสัยท่ีไดเ้กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงความคิด แต่จงสังเกตวา่ ผลต่างๆของการ
กลบัใจใหม่ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงอุปนิสัยก็ไม่ใช่ส่ิงเดียวกนักบัการกลบัใจใหม่ ซ่ึงก็คือการเปล่ียนแปลง
ความคิด    
  
การพิจารณาน าไปสู่การตระหนกั และการตระหนกัน าไปสู่การกลบัใจเช่ือ   “การกลบัใจเช่ือ” อธิบายถึงการหนั
จากการกบฎไปสู่การยอมจ านน  จากตนเองไปสู่พระผูช่้วยให้รอด  ในความสัมพนัธ์กบัแผ่นดินท่ีก าลังมา         
มนัเก่ียวขอ้งกบัการท่ีจะถ่อมใจและเป็นเหมือนเด็ก แทนท่ีจะหยิ่งและไม่ตอ้งอาศยัใคร  มนัเก่ียวขอ้งกบัการวาง
ความมัน่ใจในพระเยซูแทนท่ีในตนเองส าหรับความรอด   
  
สรุปแลว้ เราสามารถคิดเก่ียวกบัประเภทของการกลบัใจใหม่ท่ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมา พระเยซู และพวกสากของ
พระเยซูในภายหลังได้เรียกให้บรรดาผู ้ฟังของพวกท่านท่ีจะส าแดงออกว่าเ ก่ียวข้องกับการพิจารณา                 



การตระหนกัและการกลบัใจเช่ือ  การกลบัใจใหม่เร่ิมตน้ดว้ยการพิจาณาถึงความเป็นจริงต่างๆ การรับรู้ถึงความ
เป็นจริงเหล่าน้ีน ามาซ่ึงการตระหนกัถึงความจ าเป็นส่วนตวั  การรู้สึกถึงความจ าเป็นส่วนตวัเหล่าน้ีน าไปสู่การ
กลบัใจเช่ือ หรือการหนัจากส่ิงท่ีแยไ่ปสู่ส่ิงท่ีดี (เปรียบเทียบค าเทศนาของเปโตรในพระธรรมกิจการ)   
  
ตอนน้ีให้เรารวม “กลบัใจใหม่” กบั “แผ่นดินสวรรค์มาใกลแ้ลว้”  พระกิตติคุณของมทัธิวเรียกให้ผูอ่้านท่ีจะ
พิจารณาถึงกษตัริยแ์ละแผ่นดิน ส่ิงน้ีควรก่อให้เกิดการตระหนกัท่ีว่าบุคคลหน่ึงไม่พร้อมส าหรับแผ่นดินนั้น 
หรือบุคคลหน่ึงไม่พร้อมท่ีจะเผชิญหนา้กบักษตัริยเ์ช่นนั้น เพราะวา่ความชอบธรรมของเราไม่เพียงพอ  ดงันั้นเรา
ควรจ านนชีวติของเราต่อการปกครองของกษตัริยแ์ละมาตรฐานต่างๆของแผน่ดินนั้น   
  
พระกิตติของคุณมทัธิวป่าวประกาศแผ่นดินนั้น มนัตีความหมายแผ่นดินนั้นว่าเป็นความชอบธรรม สันติสุข 
และความยินดี  มนัเปิดเผยว่ากษตัริย์ท่ีสมบูรณ์แบบผูซ่ึ้งเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีสมบูรณ์แบบและปุโรหิตท่ี
สมบูรณ์แบบจะบริหารจดัการแผ่นดินนั้น  สุดทา้ยมนัวิงวอนให้ผูค้นท่ีจะกลบัใจเม่ือพิจาณาถึงความเป็นจริง
เหล่าน้ีคือ ท่ีจะพิจารณา ท่ีจะรู้สึกถึงการตระหนกั และท่ีจะหนัไปสู่การกลบัใจเช่ือ  ในฐานะผูอ่้านพระกิตติคุณน้ี 
เราจ าเป็นตอ้งพร้อม ท่ีจะคิดอีกคร้ังหน่ึงเพราะวา่แผน่ดินสวรรคก์ าลงัมา     
  
ตอนน้ีคริสตจกัรของคริสเตียนมีงานแห่งการเรียกใหโ้ลกสู่ “จงกลบัใจใหม่ เพราะวา่แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้”   
คริสตจกัรอยา่งท่ีขา้พเจา้ก าลงัใชค้  าศพัทท่ี์น่ีประกอบดว้ยบรรดาสาวกของพระคริสตโ์ดยส่วนรวม  กษตัริยก์  าลงั
เสด็จกลบัมาเพื่อจะปกครองและครอบครอง  ผูค้นจะตอ้งเตรียมพร้อมเพื่อเหตุการณ์นั้น  งานของคริสตจกัรคือท่ี
จะเผยแพร่ข่าวดีของกษตัริยแ์ละแผน่ดินต่อบรรดาผูท่ี้มีแนวคิดท่ีแตกต่างอยา่งมากเก่ียวกบัผูป้กครองสูงสุดและ 
แดนสุขารมณ์ท่ีแท้จริง    เราเผชิญกับปัญหาอย่างเดียวกันท่ีพระเยซูได้เผชิญในสมัยของพระองค์ดังนั้ น          
พระกิตติคุณของมทัธิวจึงเป็นแหล่งท่ียิง่ใหญ่ส าหรับเราขณะท่ีเราแสวงหาท่ีจะด าเนินการพระบญัชาท่ีกษตัริยไ์ด้
ให้แก่เรา   มทัธิว 1:23 (“อิมมานูเอล พระเจา้ทรงอยู่กบัเรา”) และ 28:19-20 (“และน่ีแน่ะ เราจะอยู่กบัท่าน
ทั้งหลายเสมอไป”) ห่อหุ้มพระธรรมเล่มน้ีเหมือนท่ีตั้งหนงัสือ  ในตวับุคคลของพระเยซูคริสต ์พระเจา้ไดเ้สด็จ
มาใกลเ้พื่อจะสถิตอยูก่บัประชากรของพระองคเ์ป็นนิตย ์  
  
โดยแต่ละคนนั้น เรามีความรับผิดชอบท่ีจะพิจารณาถึงกษตัริยแ์ละแผน่ดิน ท่ีจะไดรั้บการตระหนกัโดยส่ิงท่ีเรา
พิจารณา และท่ีจะเปล่ียนอุปนิสัยของเรา  การกลบัใจใหม่ของเราควรเก่ียวขอ้งกบัการจ านนต่อสิทธิอ านาจของ
กษตัริย ์และการตระเตรียมส าหรับการรับใชแ้ผน่ดิน  เราจ านนต่อสิทธิอ านาจของกษตัริยเ์ม่ือเราถือรักษาทุกส่ิง
ท่ีพระองคไ์ดบ้ญัชาเรา  เราตระเตรียมเพื่อการรับใชแ้ผน่ดินเม่ือเราพากเพียรอยา่งสัตยซ่ื์อในงานท่ีพระองคไ์ดใ้ห้
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เราท า มากกว่าการด าเนินตามระเบียบวาระส่วนตวัต่างๆของเราเอง  เราสามารถท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้
อยา่งช่ืนชมยนิดีไดเ้พราะวา่เรามีพระสัญญาแห่งการทรงสถิตอยูก่บัเราของกษตัริย ์และการให้ความสามารถแห่ง
สิทธิอ านาจของพระองคท่ี์อยูเ่บ้ืองหลงัเรา  (28:18, 20)[49] 
  
  

กำรอธิบำย 
  
I. บทน ำเกีย่วกบักษัตริย์  1:1-4:11  
  
 “โดยพื้นฐานแลว้ ในดา้นหน่ึงจุดประสงค์ของส่วนแรกน้ีคือท่ีจะแนะน าผูอ่้านต่อพระเยซูและในอีก
 ดา้นหน่ึงก็แนะน าต่อพวกผูน้ าทางศาสนา”[50] 
  
สองบทแรกของส่วนน้ีตระเตรียมผูอ่้านส าหรับพนัธกิจของพระเยซู  ดงันั้นสองบทน้ีท าหน้าท่ีเป็นบทน าสู่    
พระกิตติคุณเล่มน้ี   
  

ก. ล ำดับพงศ์ของกษัตรย์  1:1-17  (เปรียบเทยีบ ลูกำ 3:23-38) 
  
มทัธิวเร่ิมตน้พระกิตติคุณของท่านดว้ยการบนัทึกถึงล าดบัพงศ์ของพระเยซู  เพราะว่าบรรดาคริสเตียนอา้งว่า  
พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีไดถู้กสัญญาไวใ้นพนัธสัญญาเดิม  ท่ีจะมีคุณสมบติัเช่นนั้น พระองคจ์  าตอ้งเป็น
คนยวิจากเช้ือสายกษตัริยข์องดาวดิ (อสย. 9:6-7) ล าดบัพงศข์องมทัธิวพิสูจน์วา่พระเยซูไม่เพียงแต่ไดสื้บเช้ือสาย
มาจากอบัราอมัซ่ึงเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลเท่านั้น แต่ได้สืบเช้ือสายมาจากดาวิดซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งราชวงศ์
กษตัริยข์องอิสราเอลอีกดว้ย   
  
               1:1   เป็นท่ีชดัเจนวา่ขอ้น้ีเป็นช่ือเร่ือง แต่มนัเป็นช่ือเร่ืองของพระกิตติคุณทั้งเล่ม ช่ือเร่ืองส าหรับบทน า 
              (บทท่ี1-2) หรือช่ือเร่ืองส าหรับล าดบัพงศท่ี์ตามมาไหม (1:1-17)? บางทีมนัอา้งอิงถึงล าดบัพงศ ์
ไม่มีเอกสารยาวพอท่ีจะเป็นหนงัสือของตะวนัออกใกลใ้ดๆ    เท่าท่ีมีอยูซ่ึ่งใชถ้อ้ยค า  บิบลอส  เกเนเซโอส 
(หนงัสือหรือบนัทึกของชนรุ่น) เป็นช่ือเร่ืองของมนั[51] ส่วนค านาม เกเนซิส (การบงัเกิด) ปรากฏอีกคร้ังหน่ึง 
ในขอ้ 18 ท่ีนัน่มนัแนะน าถึงเร่ืองราวการบงัเกิดของพระเยซู   
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ในฉบบัเซปทวัจินท ์วลีเดียวกนั-บิบลอส  เกเนเซโอส - ปรากฏใน ปฐมกาล 2:4 และ 5:1 ท่ีซ่ึงแต่ละกรณีนั้น
เร่ืองราวก็ตามหลงัมนัอย่างเช่นท่ีน่ี  แน่นอนวา่ล าดบัพงศ์ก็ค่อนขา้งส าคญัในพนัธสัญญาเดิม และการปรากฏ
ของล าดบัพงศท่ี์น่ีก็แนะน ารสนิยมแบบยวิต่อพระกิตติคุณ ของมทัธิวอยา่งทนัทีทนัใด   
  
 “การใชแ้ต่ละอยา่งของรูปแบบน้ี [ในพระคมัภีร์] ก็แนะน าระยะใหม่ในการพฒันาของจุดประสงคข์อง
 พระเจา้ในการแพร่ของพงศพ์นัธ์นั้นท่ีซ่ึงพระองคไ์ดว้างแผนท่ีจะกระทบต่อการไถ่”[52] 
  
การใชเ้ก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ในพนัธสัญญาเดิมสุดทา้ยของวลีน้ีอยูใ่น นางรูธ 4:18 ท่ีซ่ึงล าดบัพงศส้ิ์นสุดท่ีดาวิด 
มทัธิวทบทวนล าดบัพงศข์องดาวดิและไดข้ยายไปจนถึงพระเยซู   
  
 “แผนการท่ีพระเจา้ไดเ้ร่ิมในการทรงสร้าง มนุษย์ จะตอ้งส าเร็จโดย มนุษย์ผู้หน่ึง คือ พระเยซูคริสต์”
 [53] 
  
น่ีเป็น “ล าดบัพงศ์ของพระเยซูคริสต์”  ช่ือ “เยซู” เป็นรูปแบบค ากรีกของช่ือภาษาฮีบรู “โยชูอา” และหมายถึง 
“พระยาเวห์ทรงเป็นความรอด” (เยโฮชูอา ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ียาว) หรือ “พระยาเวห์ช่วยให้รอด” (เยชูอา ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีสั้น)  โยชูวาหลกัสองคนในพนัธสัญญาเดิมไดค้าดหวงัถึงพระเยซูคริสต์โดยการจดัเตรียมความรอด 
(เปรียบเทียบ ฮบ. 3-4; ศคย. 6:11-13). 
  
 “เยซู” ปรากฏไม่นอ้ยกวา่ 150 คร้ังในมทัธิว แต่บุคคลท่ีเป็นมนุษยไ์ม่เคยใชม้นัเม่ือกล่าวถึง พระเยซูเอง
 ในพระธรรมน้ี  เป็นท่ีชัดเจนว่า มทัธิวสงวนการใช้ค  าน้ีเพื่อท่านเองเพื่อท่ีจะจดัตั้งการเช่ือมติดกนัท่ี
 เป็นไปไดม้ากท่ีสุดระหวา่งท่านเองในฐานะผูบ้รรยายและพระเยซู เพื่อวา่มุมมองของท่านจะตรงกนักบั
 มุมมองของพระเยซู[54] 
  
ช่ือ “เยซู” เป็นส่ิงท่ีมีค่าเท่ากันแบบคร่าวๆกบัค าฮีบรู “เมสสิยาห์” หรือ “ผูรั้บการเจิม” ในพนัธสัญญาเดิม 
โดยทัว่ไปแลว้มนัอา้งอิงถึงผูค้นท่ีไดรั้บการเจิมเพื่อจุดประสงค์ท่ีพิเศษรวมถึง  ปุโรหิต กษตัริย ์บรรพบุรุษ   
(อยา่งเปรียบเทียบ) และแมก้ระทัง่กษตัริยไ์ซรัสคนต่างชาติ  มนัไดม้าสู่การมีการอา้งอิงท่ีเจาะจงถึงกษตัริยผ์ูซ่ึ้ง
พระเจ้าจะจดัเตรียมจากเช้ือสายของดาวิดผูซ่ึ้งจะปกครองเหนืออิสราเอลและบรรดาประชาชาติในท่ีสุด  
(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 7:12-16; สดด. 2:2: 105:15; และขอ้อ่ืนๆ) 
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บรรดาคริสเตียนเร่ิมแรกไดเ้ช่ือวา่พระเยซูแห่งนาซาเร็ธเป็นพระคริสตแ์ห่งพนัธสัญญาเดิม  เพราะวา่พวกเขาได้
ใช้ช่ือทั้งสองด้วยกนันั้น “คริสต์” ก็กลายมาเป็นช่ือโดยแทจ้ริงส าหรับ   พระเยซู ซ่ึงเป็นช่ือเรียก (ช่ือเรียก
เปล่ียนเป็นช่ือ)  ตวัอยา่งเช่น เปาโลใชม้นัในแนวทางน้ีอยูบ่่อยๆในงานเขียนของท่าน     
  
มทัธิวแนะน าพระเยซูคริสตใ์นฐานะพงศพ์นัธ์ุของ “ดาวิด” และ “อบัราฮมั” ท าไมท่านไดเ้ลือกบรรพบุรุษสอง
คนน้ีเพื่อการอา้งอิงท่ีพิเศษ และท าไมท่านไดเ้อ่ยถึงดาวดิก่อนอบัราฮมั? 
  
อบัราฮมัและดาวิดนั้นส าคญัเพราะว่าพระเจา้ไดใ้ห้พนัธสัญญาแก่พวกเขาแต่ละคน  พระเจา้ได้ปฏิญาณว่า
พระองค์จะจดัเตรียมเช้ือสาย  แผ่นดินและพระพรแก่อับราอัมและลูกหลานของเขาอย่างไม่มีเง่ือนไข           
(ปฐก. 12:1-3, 7; 15; และขอ้อ่ืนๆ) อบัราฮมัจะไม่เพียงแต่ไดรั้บพระพรจากพระเจา้เท่านั้น แต่เขาจะเป็นแหล่ง
แห่งพระพรแก่ทั้งโลกอีกดว้ย   
 
พนัธสัญญาของพระเจา้กบัดาวิดไดรั้บรองวา่ลูกหลานของเขาจะปกครองเหนืออิสราเอลเป็นนิตย ์ ตระกูล หรือ 
ราชวงศ์ของดาวิด จะมีสิทธ์ิท่ีจะปกครองอยูเ่สมอซ่ึงถูกท าให้เป็นสัญลกัษณ์โดย “บลัลงัก์แห่งแผน่ดินของเขา” 
(2 ซมอ 7:12-16) ดงันั้นการอา้งอิงของมทัธิวถึงชายสองคนน้ีควรย  ้าเตือนผูอ่้านถึงพระสัญญาต่างๆของพระเจา้
เก่ียวกับกษัตริย์ผูซ่ึ้งจะปกครองเหนืออิสราเอลและพระพรทัว่โลกท่ีพระองค์จะน ามา (เปรียบเทียบ อสย. 
11:1)[55] 
 
“ส่ิงท่ีถูกเนน้ก็คือความเป็นจริงท่ีวา่พระเมสสิยาห์  มีตน้ก าเนิดทางประวติัศาสตร์ของพระองคใ์นอบัราฮมัและ
ท่ีว่าพระองค์ได้เสด็จมาในฐานะกษตัริยจ์ากเช้ือสายของดาวิดในการตอบสนองต่อพระสัญญาต่างๆท่ีมีต่อ     
พวกบรรพบุรุษ”[56] 
 
“พระองคท์รงเป็นบุตรของอบัราฮมัเพราะวา่ทั้งในพระองคน์ัน่เองท่ีประวติัศาสตร์ทั้งส้ินของอิสราเอล ซ่ึ งได้ มี
การเร่ิมตน้ของมนัในอบัราฮมัก็บรรลุเป้าหมายของมนั (1:17) และเพราะวา่พระองคท์รงเป็นผูห้น่ึง   ผูซ่ึ้งพระเจา้
จะขยายพระพรแห่งความรอดของพระองคผ์า่นไปยงับรรดาประชาชาติ  (8:11; 28:18-20). .  
 “อย่างท่ีช่ือเรียก ‘บุตรของอบัราฮมั’ แสดงถึงพระเยซูว่าเป็นบุคคลหน่ึงซ่ึงในพระองค์นั้นคนต่างชาติจะพบ   
พระพร ดงันั้นช่ือเรียก ‘บุตรของดาวิด’ ก็แสดงถึงพระเยซูว่าเป็นผูห้น่ึงซ่ึงในพระองค์นั้นอิสราเอลจะพบ      
พระพร”[57] 
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ล าดบัท่ีไม่เป็นล าดบัแห่งดาวิดก่อนและจากนั้นเป็นอบัราฮมัก็บ่งบอกว่า มทัธิวมีอะไรในความคิดท่ีมากกว่า
รายช่ือตามล าดบัท่ีเรียบง่ายของบรรพบุรุษของพระเยซู ขณะท่ีพระกิตติคุณน้ีเปิดเผย มนัก็ชดัเจนวา่คนยิวจ าตอ้ง
ยอมรับวา่พระเยซูเป็นพระบุตรท่ีไดส้ัญญาไวข้องดาวดิก่อนท่ีพระองคจ์ะน าพระพรท่ีไดส้ัญญาไวแ้ก่อบัราฮมัมา  
(เปรียบเทียบ 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15; 22:42, 45) พระเยซูไดน้ าเสนอพระองคเ์องแก่คนยิวก่อน  
เม่ือพวกเขาไดป้ฏิเสธพระองค์ พระองคไ์ดห้ันไปหาคนต่างชาติ  กระนั้นพระองค์ไดอ้ธิบายว่าการปฏิเสธของ
พวกเขานั้นแค่ชัว่คราวเท่านั้น  เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา คนยวิจะยอมรับพระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา 
และจากนั้นพระองคจ์ะปกครองบนแผน่ดินโลกและอวยพรพลโลกทั้งส้ิน (เปรียบเทียบ ศคย. 12:10-14; 14:4, 9-
11; รม. 11:26) 
  
 “พระคริสต์ไดเ้สด็จมาพร้อมกบัความเป็นจริงทั้งส้ินของแผ่นดินท่ีไดส้ัญญาไวแ้ก่พระบุตรของดาวิด  
 แต่ถา้พระองค์ไดถู้กปฏิเสธในฐานะพระบุตรของ ดาวิด กระนั้นในฐานะพระบุตรของฮบัราฮมั มนัก็มี
 พระพรไม่ใช่ส าหรับคนยิวเท่านั้นแต่ส าหรับคนต่างชาติอีกดว้ย  พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์อย่าง
 แท้จริง แต่ถ้าอิสราเอลจะไม่มีพระองค์ พระเจ้าจะน าบรรดาประชาชาติมาล้ิมรสความเมตตาของ
 พระองคร์ะหวา่งความไม่เช่ือของคนอิสราเอล”[58] 
  
 “โดยตวัอกัษรท่ีจารึกไวท่ี้สั้นน้ี มทัธิวก็เปิดเผยหวัขอ้ของพระธรรมของท่าน  พระเยซูทรงเป็นผูท่ี้จะท า
 ใหแ้ผนงานของพระเจา้ส าเร็จบริบูรณ์”[59] 
  
 “แรกสุดพระองคท์รงมีอ านาจอธิปไตย จากนั้นทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด [ในมทัธิว]”[60] 
  
 “บทน าน้ีแสดงอย่างชัดเจนว่า จุดประสงค์ของมทัธิวในการเขียนพระกิตติคุณคือเพื่อท่ีจะจดัเตรียม
 หลกัฐานท่ีเพียงพอส าหรับผูต้รวจสอบว่าการอา้งของพระคริสต์ถึงการเป็นกษตัริยแ์ละพระผูช่้วยให้
 รอดก็พิสูจน์วา่ถูกตอ้ง เพราะเหตุน้ี พระกิตติคุณของมทัธิวไดถู้กพิจารณาโดยคริสตจกัรเร่ิมแรกวา่เป็น
 หน่ึงในพระธรรมท่ีส าคญัมากท่ีสุดของพนัธสัญญาใหม่และไดรั้บความโดดเด่นมากกวา่พระกิตติคุณ
 อีกสามเล่ม”[61] 
พวกผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะบงัเกิดจากผูห้ญิง (ปฐก. 3:15) แห่งเช้ือสาย
ของอบัราฮมั (ปฐก. 22:18) ผ่านทางเผา่ยูดาห์ (ปฐก. 49:10) และจากพงศพ์นัธ์ุของดาวิด (2 ซมอ. 7:12-13)     
พระเยซูมีคุณสมบติัในความเก่ียวขอ้งทุกอยา่ง 
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1:2-6ก       ในการสืบเสาะล าดบัพงศข์องพระเยซูนั้น ท าไมมทัธิวไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยอบัราฮมั ไม่ใช่อาดมัอยา่งท่ีลูกา    
                 ไดท้  า?มทัธิวตอ้งการท่ีจะแสดงถึงมรดกตกทอดของคนยวิของพระเยซู และท่ีจะท าส่ิงน้ี ท่านตอ้งการ 
                 ท่ีจะกลบัไปยงัอบัราฮมั ซ่ึงเป็นบิดาของเช้ือชาติยวิ  อยา่งส าคญัแลว้ มทัธิวไดเ้รียกเขาวา่ “อบัราฮมั”  
                 ไม่ใช่ “อบัราม”  ช่ือท่ียาวกวา่บ่งบอกถึงสิทธิพิเศษแบบพนัธสัญญาต่างๆท่ีพระเจา้ไดท้  าแก่อบัราฮมั 
                 เม่ือพระองคไ์ดเ้ปล่ียนช่ือของเขา   
  
ผูเ้ขียนไดแ้ยก “ยดูาห์และพี่นอ้งของเขา” (ขอ้ 2) เพราะวา่พระสัญญาถึงพระเมสสิยาห์เก่ียวกบัการเป็นผูป้กครอง
ไดไ้ปยงัยดูาห์เท่านั้น (ปฐก. 49:10) การพาดพิงน้ีถึง 12 เผ่าของอิสราเอลก็จดัเตรียมแนวทางอีกอยา่งหน่ึงว่า
ความสนใจของมทัธิวนั้นเก่ียวขอ้งกบักษตัริยอ์ยา่งหนกัแน่น (เปรียบเทียบ 8:11; 19:28) 
  
มทัธิวอา้งอิงถึงนอ้งชายของเปเรศอีกดว้ย (“เศราห์” ขอ้ 3) บางทีเน่ืองจากวา่เขาเป็นฝาแฝดของเขา  แต่บางทีท่าน
ไดท้  าอยา่งนั้นเพราะวา่ “เปเรศ” เป็นบุคคลหลกัในทั้งล าดบัพงศใ์น พนัธสัญญาเดิม (นรธ. 4; 1 พศด. 4)  และใน
ธรรมเนียมของคนยวิ[62] 
  
 “ธรรมเนียมของคนยิวไดสื้บเสาะเช้ือสายกษตัริยไ์ปถึงเปเรศ (นรธ. 4:12, 18-22) และ ‘บุตรของเปเรศ’ 
 เป็นถอ้ยค าของรับบีส าหรับพระเมสสิยาห์”[63] 
  
การรวมนางทามาร์ (ขอ้ 3) และนางราหบั (ขอ้ 5) และนางรูธ (ขอ้ 5) เช่นเดียวกบันางบทัเชบา (ขอ้ 6ข) เขา้ไว้
ดว้ยกนัก็ไม่ธรรมดา   เพราะว่าคนยิวไดสื้บเสาะมรดกตกทอดของพวกเขาผ่านทางบรรพบุรุษท่ีเป็นผูช้ายของ   
พวกเขา (จนกระทัง่ยคุกลาง)  การอา้งอิงของมทัธิวถึงผูห้ญิงแต่ละคนเหล่าน้ีเปิดเผยถึงการเนน้ต่างๆของท่าน    
  
 “จากส่ีคนท่ีถูกอา้งอิงถึงนั้น สองคนคือ นางราหบัและนางรูธเป็นคนต่างชาติ และสามคนคือนางทาร์มา 
 นางราหบัและนางบทัเชบาไดเ้ปรอะเป้ือนดว้ยบาป”[64] 
  
 “จากส่ีคนเหล่าน้ี สองคน (นางทาร์มาและนางราหบั) เป็นคนคานาอนั หน่ึงคน (นางรูธ) เป็นคนโมอบั 
 และหน่ึงคน (นางบทัเชบา) บางทีเป็นคนฮิตไทต์  แน่นอนว่าพวกเขาเป็นตวัอย่างถึงหลักการแห่ง
 พระคุณท่ีมีอธิปไตยของพระเจา้ผูซ่ึ้งไม่เพียงแต่สามารถใชค้นต่างชาติ   (และบางทีแมก้ระทัง่ช่ือเสียงไม่
 ดี) เพื่อจะบรรลุจุดประสงค์นิรันดร์ต่างๆของพระองค ์ แต่แมก้ระทัง่วา่ดูเหมือนจะยินดีในการท าอยา่ง
 นั้น”[65] 
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ผูเ้ขียนมีจุดประสงคห์ลายอยา่งส าหรับการรวมผูห้ญิงเหล่าน้ีไว ้ หน่ึง ท่านแสดงวา่พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อจะรวม
คนบาปไวใ้นครอบครัวของพระเจา้โดยการแสวงหาและช่วยคนหลงหายให้รอด (เปรียบเทียบขอ้ 21)[66] สอง 
การรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัของพวกเขาแสดงถึงลกัษณะทัว่โลกแห่งพนัธกิจและแผน่ดินของพระเยซู[67]  หลงัจากท่ี
คนยิวไดป้ฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา พระเจา้ไดเ้ปิดประตูแห่งคริสตจกัรแก่คนต่างชาติ
อย่างเท่าเทียมกบัคนยิว  พระกิตติคุณของมทัธิวบนัทึกการเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงน้ี  สาม การอา้งอิงถึง
ผูห้ญิงเหล่าน้ีตระเตรียมผูอ่้านส าหรับบทบาทอนัส าคญัท่ีมารียจ์ะท าในเช้ือสายของพระเมสสิยาห์แมว้า่แน่นอน
วา่เธอไม่ไดเ้ป็นทั้งคนบาปท่ียิง่ใหญ่หรือคนต่างชาติ[68] 
  
ผูห้ญิงทั้งหา้คนไดก้ลายมาเป็นผูมี้ส่วนร่วมในเช้ือสายของพระเมสสิยาห์  ผา่นทางการเตรียมท่ีแปลกประหลาด
และไม่ได้ถูกคาดหวงัไวข้องพระเจา้ มทัธิวอาจไดอ้า้งอิงผูห้ญิงเหล่าน้ีเพื่อจะปลดเปล้ืองการวิจารณ์โดยการ
แสดงว่า พระเจา้ได้สนับสนุนการรวมกนัทางการสมรสท่ีไม่ปกติในวงศ์ตระกูลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของ      
พระเมสสิยาห์[69] 
  
 “ค าวา่ ‘กษตัริย’์ และ ‘ดาวิด’ [ขอ้ 6ก] จะก่อให้เกิดความคิดถึงท่ีลึกซ้ึงและกระตุน้ความหวงัเก่ียวกบั   
 ส่ิงสุดทา้ยในคนยิวแห่งศตวรรษแรก  ดังนั้นมทัธิวท าให้หัวข้อเก่ียวกับกษตัริยช์ัดแจ้ง คือ กษตัริย ์    
 พระเมสสิยาห์ ไดป้รากฏ สิทธิอ านาจเก่ียวกบักษตัริยข์องดาวดิซ่ึงไดสู้ญเสีย ณ การถูกเนรเทศตอนน้ีได้
 ถูกกูคื้น และท าใหดี้กวา่โดย ‘บุตรท่ีใหญ่กวา่ของดาวดิ’. . .”[70] 
  
 “การเพิ่มเติมของช่ือเรียก กษัตริย์ ก าหนดการส้ินสุดของระยะแห่งการรอคอยน้ีและช้ีไปยงัพระเยซู     
 ซ่ึงเป็น พระบุตรของดาวิด พระคริสต์ กษัตริย์ของคนยิว”[71] 
  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ เหตุผลประการท่ีส่ีก็จะเพื่อเนน้ถึงเร่ืองราวส่ีเร่ืองในพนัธสัญญาเดิมท่ีแป็นตวัอยา่งประกอบของ
ประเด็นท่ีเหมือนกนั  ประเด็นนั้นคือ ในแต่ละกรณีนั้นคนต่างชาติไดแ้สดงถึงความเช่ือท่ีไม่ธรรมดาในความ
ตรงขา้มกบัคนยวิผูซ่ึ้งขาดความเช่ืออยา่งมาก[72] 
  
 “การพาดพิงถึงเร่ืองราวเหล่าน้ีก็บรรลุจุดประสงคท์างศาสนศาสตร์ส่ีอยา่ง” 
 
 “หน่ึง   เร่ืองราวเหล่านั้นแสดงถึงพระหัตถ์ท่ีจดัเตรียมของพระเจา้ในการสงวนไวซ่ึ้งเช้ือสายของ      
 พระเมส สิยาห์แมก้ระทัง่ในเวลาท่ีเลิกศรัทธา โดยธรรมชาติแลว้ ส่ิงน้ีน าไปสู่การบรรยายของมทัธิว  
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 เก่ียวกบัการตั้งครรภข์องหญิงพรหมจารียท่ี์ซ่ึงพระเจา้ไดน้ าพระเมสสิยาห์เขา้ไปในโลก    
  
 “สอง เร่ืองราวเหล่านั้นแสดงถึงพระทยัของพระเจา้ส าหรับคนต่างชาติท่ีเป็นตามพระเจา้และบทบาทท่ี
 ส าคญัแห่งความเช่ือของพวกเขา ณ เวลาท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล 
  
 “สาม เร่ืองราวเหล่านั้นแสดงถึงความส าคญัของพนัธสัญญาแบบอบัราฮมัและแบบดาวิดในการเขา้ใจ
 ภารกิจของพระเมสสิยาห์พร้อมกบัการจดจ่อท่ีความเช่ือและการเช่ือฟังไม่ใช่เช้ือสายทางเช้ือชาติ     
  
 “ส่ี เร่ืองราวเหล่านั้นเรียกใหผู้อ่้านของมทัธิวไปสู่การกลบัใจใหม่และความถ่อมใจและสู่การยอมรับคน
 ต่างชาติเข้าไปในพระกายของพระคริสต์  ด้วยเหตุนั้นก็ยืนยนัถึงหัวข้อท่ีส าคญัของพระกิตติคุณ
 ของมทัธิว”[73] 
  
 “ท่ีน่ี ณ การเร่ิมตน้แทจ้ริงของพระกิตติคุณเล่มน้ี  เราได้รับการพูดเป็นนัยถึงความกวา้งท่ีอา้แขนรับ    
 ทุกคนแห่งความรักของพระเจา้”[74] 
  
1:6ข-11            มทัธิวไม่ไดอ้า้งอิงถึงซาโลมอนหรือกษตัริยอ์งคอ่ื์นๆของอิสราเอลในฐานะกษตัริย ์ บางทีท่าน

ตอ้งการท่ีจะมุ่งความสนใจไปท่ีดาวิดและพระเยซูในฐานะความส าเร็จแห่งพระสัญญาต่างๆท่ี
พระเจา้ไดใ้หแ้ก่ดาวดิ  ซาโลมอนไม่ไดบ้รรลุพระสัญญาเหล่าน้ี    

  
การอา้งอิงของผูเ้ขียนถึง “บทัเชบา” นั้นไม่ปกติ (ขอ้ 6ข)  มนัดึงความสนใจไปท่ีความชัว่ท่ีร้าย
กาจแห่งบาปของดาวิด  บางทีท่านตอ้งการท่ีจะเน้นว่า “อุรีอาห์” ไม่ใช่คนอิสราเอลแต่เป็น  
“คนฮิตไทต์” (2 ซมอ. 11:3; 23:39) เป็นท่ีชัดเจนว่า บทัเชบาเป็นลูกสาวของคนอิสราเอล 
(เปรียบเทียบ 1 พศด. 3:5) แต่คนยวิคงไดถื้อวา่เธอเป็นคนฮิตไทตเ์น่ืองจากวา่เธอไดแ้ต่งงานกบั
อุรีอาห์   

  
กษตัริยห์้าองค์ไม่ปรากฏในท่ีท่ีเราคาดหวงัว่าจะพบพวกเขา  กษตัริยส์ามองค์ขาดหายไประหว่างโยรัมและ      
อุสซียาห์ คือ อาหัสยาห์ โยอาชและอามาซิยาห์ (ขอ้ 8) และกษตัริยส์ององค์ขาดหายไประหวา่งโยสิยาห์และ     
เยโฮยาคิน นัน่คือ เยโฮอาหาสและเยโฮยาคิม  อยา่งท่ีเราควรสังเกตขา้งล่าง (ขอ้ 17)  มทัธิวไดต้ั้งใจท่ีจะตั้งล าดบั
พงศ์พนัธ์ของท่านในสามกลุ่มๆละ 14 ช่ือ  ท าไมท่านไดล้ะเวน้การอา้งอิงถึงกษตัริยห์้าองค์เหล่าน้ี?  สามองค์
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แรกก็  ชั่วร้ายโดยเฉพาะ  พวกเขาทั้งหมดได้มีการเช่ือมโยงกับอาหับ เยเซเบลและอาธาลิยาห์  ยิ่งกว่านั้น        
พวกเขาไดป้ระสบกบัการตายท่ีรุนแรง  สององคห์ลงัก็ชัว่ร้ายเช่นกนั และรัชกาลของเยโฮยาคิมก็สั้นอยา่งมากคือ
สามเดือนเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม มทัธิวไม่ไดท้  าให้ล าดบัพงศ์ของท่านปราศจากการเปรอะเป้ือนอย่างสมบูรณ์
อยา่งท่ีการอา้งอิงของท่านถึงนางทามาร์ นางราหบัและบาปของดาวดิบ่งบอกไว ้ 
  
 “ชายคนน้ี [เยโฮยาคิน] ถูกเรียกวา่ โคนิยาห์ ใน ยรม. 22:24-30 ท่ีซ่ึงค าสาปไดถู้กป่าวประกาศบนเขา    
 ท่ีนัน่มนัถูกท านายว่าไม่มีใครในเช้ือสายของเขาท่ีควรรุ่งเรืองในการนัง่บนบลัลงัก์ของดาวิด  ถา้องค์
 พระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดเ้ป็นบุตรตามธรรมชาติของโยเซฟ ผูซ่ึ้งไดสื้บทอดมาจากเยโคนิยาห์ พระองคค์ง
 ไม่ไดป้กครองดว้ยอ านาจและความชอบธรรมเน่ืองจากค าสาปนั้น แต่       พระคริสตไ์ดม้าทางเช้ือสาย
 ของมารียไ์ม่ใช่เช้ือสายของโยเซฟ  ในฐานะบุตรบุญธรรมของโยเซฟ ค าสาปท่ีอยู่บนพงศ์พนัธ์ุของ    
 โคนิยาห์ก็ไม่กระทบต่อพระองค”์[75] 
  
พี่นอ้งของเยโฮยาคิน (ขอ้ 11) คือ เยโฮยาคิมและเศเดคียาห์ไดป้กครองเหนือยดูาห์เช่นกนั  รัชกาลของเศเดคียาห์
ไดอ้ยูน่าน 11 ปี แต่เขาเป็นหุ่นเชิดของคนบาบิโลน  เช้ือสายกษตัริยไ์ดผ้า่นมาทางเยโฮยาคิน   
  
 “มีความเวทนาในการพาดพิงท่ีสองถึงความเป็นพี่นอ้ง [เปรียบเทียบ ขอ้ 2] “ยดูาห์และพี่นอ้งของเขา”
 ผูซ่ึ้งเป็นผูมี้ส่วนร่วมในพระสัญญา (ในการพกัแรมในอียิปตอี์กดว้ย) “เยโคนียาห์และพี่น้องของเขา”  
 ซ่ึงก็คือชนรุ่นแห่งพระสัญญาท่ีไดถู้กท าใหล้ดความส าคญัลง”[76] 
  
1:12-16       ช่ือส่วนใหญ่ในส่วนน้ีไม่ปรากฏในท่ีอ่ืนใดในพระคมัภีร์  บางทีมทัธิวไดรู้้จกัพวกเขาจากธรรมเนียม 
                   บอกเล่าและหรือแหล่งท่ีไดถู้กเขียนข้ึน   
  “ในขณะท่ีไม่มีคนยิวแห่งศตวรรษท่ียี่สิบสามารถพิสูจน์วา่พระองคไ์ดม้าจากเผา่ยูดาห์นบัประสาอะไร
 กบัตระกูลของดาวิด นัน่ก็ไม่ไดดู้เหมือนท่ีจะปรากฎว่าไดเ้ป็นปัญหาในศตวรรษแรก เม่ือเช้ือสายนั้น
 ส าคญัในการไดรั้บทางเขา้สู่การนมสัการในพระวหิาร”[77] 
  
ขอ้ 16 ประกอบดว้ยการใชถ้อ้ยค าท่ีระมดัระวงัและไม่ปกติ  มทัธิวตระเตรียมส าหรับส่ิงท่ีท่านอธิบายในภายหลงั 
ซ่ึงก็คือการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารียข์องพระเยซู (ขอ้ 23) วลี “ผูถู้กเรียก” (โฮ เลโกเมนอส) ไม่ไดบ้่งบอกถึง
ความสงสัยเก่ียวกบัความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์  มนัก็แค่ระบุถึงพระเยซูผูซ่ึ้งล าดบัพงศ์พระองค์นั้น
ไดม้าก่อน  น่ีเป็นหน่ึงในถอ้ยค าอนัโปรดของมทัธิวในพระกิตติคุณเล่มน้ี  มนัประกาศถึงนามต่างๆของบุคคล

http://biblia.com/bible/nasb95/Jer.%2022.24-30
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn75
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn76
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn77


หรือสถานท่ีถึง 12 คร้ัง   (เปรียบเทียบ 1:16; 2:23; 4:18; 10:2; 13:55; 26:3, 14, 36; 27:16, 17, 22, 33) อยา่งท่ี    
ขอ้น้ีแสดงให้เห็น พระเยซูทรงเป็นบุตรของโยเซฟ ตามกฎหมาย แมว้่าพระองคไ์ดบ้งัเกิดจากหญิงพรหมจารีย์
โดยมารีย ์   
  
1:17     เป็นท่ีชดัเจนวา่ สามกลุ่มๆละ 14 ชัว่คนท่ีมทัธิวบนัทึกไม่ไดน้ าเสนอล าดบัพงศท่ี์สมบูรณ์ตั้งแต่อบัราฮมั 
           ถึงพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 8) ลูกาบนัทึกหลายช่ือตั้งแต่การถูกเนรเทศถึงการบงัเกิดของพระเยซูท่ีมทัธิว 
          ไดล้ะเลยไป (ลก. 3:23-27)  ดงันั้น “ทุกชัว่คน” (NASB ) ตอ้งหมายถึงทุกชัว่คนท่ีมทัธิวลงรายการ  ตวับท 
         กรีกกล่าวตามตวัอกัษรวา่ “ทุกชัว่อายคุนตั้งแต่อบัราฮมัถึงดาวดิ. .  ถึงพระคริสต”์  ถอ้ยค าท่ีสรุปของมทัธิว 
         ไม่ไดก่้อใหเ้กิดความผดิพลาดในพระคมัภีร์   
  
บรรดาผูเ้ขียนท่ีเป็นคนยิวบ่อยคร้ังไดเ้รียบเรียงล าดบัพงศ์ต่างๆ  เพื่อวา่ผูอ่้านของพวกเขาสามารถจ าล าดบัพงศ์
เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย บางทีมทัธิวเลือกการเรียบเรียงของท่านเพราะว่า ความเท่ากันในทางจ านวนของ
พยญัชนะภาษาฮีบรูในช่ือของดาวิดมีทั้งหมด 14 ตัว  ในภาษาฮีบรูนั้ น ความเท่ากันในตวัอกัษรต่อ “d”              
ยงัหมายถึงเลข “4” และ “v” แสดงถึงเลข “6”  มทัธิวไม่จ  าเป็นท่ีจะน าเสนอล าดบัพงศท่ี์ไม่ขาดตอนเพื่อจะจดัตั้ง
สิทธ์ิของพระเยซูต่อบลัลงักข์องดาวดิ  ก่อนจากล าดบัพงศน้ี์ไป จงสังเกตวา่แต่ละส่วนของสามส่วนน้ีจบลงดว้ย
บุคคลท่ีส าคญัหรือเหตุการณ์ท่ีเช่ือมโยงกบัราชวงศข์องดาวดิ   
  
 “ในกลุ่มแรก บลัลงักข์องดาวดิถูกสถาปนาข้ึน ในกลุ่มท่ีสอง บลัลงักน์ั้นถูกโค่นลงและไดถู้กเนรเทศไป
 ยงับาบิโลน ในกลุ่มท่ีสาม บัลลังก์นั้ นถูกยืนยนัด้วยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์  ยิ่งกว่านั้ น           
 พนัธสัญญาพื้นฐานถูกจดัตั้งในแต่ละสามระเวลาเหล่าน้ี คือ พนัธสัญญาแบบ อบัราฮมัในระยะเวลาแรก 
(ขอ้ 2-5) พนัธสัญญาแบบดาวิดในระยะเวลาท่ีสอง (ขอ้ 6-11)  และพนัธสัญญาใหม่  [ท่ีไดถู้กคาดหวงัไว]้         
ในระยะเวลาท่ีสาม (ขอ้ 12-16)”[78] 
  
 “ในดาวิดนั้น วงศ์ตระกูล [ของอบัราฮมั] ไดข้ึ้นสู่อ านาจเก่ียวกบักษตัริย  ์ . . . ณ การเป็นเชลยนั้น         
 วงศต์ระกลูนั้นไดสู้ญเสียอ านาจนั้นอีกคร้ังหน่ึง  ในพระคริสตว์งศต์ระกลูนั้นไดกู้คื้นมนั”[79] 
  
ยิ่งกว่านั้ นอีก ในแต่ละระยะเวลาท่ีถูกครอบคลุมโดยแต่ละส่วนนั้น พระเจ้าได้ให้พนัธสัญญาท่ีส าคญัแก่
อิสราเอลคือ พนัธสัญญาแบบอบัราฮมั (ปฐก.15) พนัสัญญาแบบดาวิด   (2 ซมอ.7) และพนัธสัญญาใหม่       
(ยรม. 31)[80]   พระสัญญาทั้งหมดไดม้าสู่การบงัเกิดผลในตวับุคคลและงานของพระเยซูคริสต ์  
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โดยทัว่ไปแลว้ ล าดบัพงศข์องมทัธิวแสดงว่าพระเยซูมีสิทธ์ิท่ีจะปกครองเหนืออิสราเอล  เน่ืองจากวา่พระองค์
เป็นพงศพ์นัธ์ุของดาวดิผา่นทางโยเซฟ  ในทางกฎหมายนั้น พระองคท์รงเป็นบุตรของโยเซฟ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ีบ่งบอกอยา่งหนกัแน่นวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีไดถู้กสัญญาไว ้  
  
ความแตกต่างทั้งหลายระหว่างล าดบัพงศ์ของพระเยซูใน ลก. 3:23-38   เป็นปัญหาท่ีไม่มีใครสามารถแกไ้ข       
ไดอ้ยา่งเพียงพอ  ปัญหานั้นก็คือวา่บรรพบุรุษของโยเซฟในล าดบัพงศข์องมทัธิวแตกต่างจากบรรพบุรุษของเขา
ในล าดบัพงศข์องลูกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตั้งแต่โยเซฟจนถึงกษตัริยด์าวดิ  ทฤษฎีท่ีนกัวชิาการหลายคนสนบัสนุน
ในตอนน้ีคือ มทัธิวให้เช้ือสายทางกฎหมายแห่งพงศพ์นัธ์ุของดาวิด  ซ่ึงกล่าวว่าใครเป็นทายาทต่อบลัลงัก์  ใน  
แต่ละกรณี  และลูกาให้พงศ์พันธ์ุ ท่ีแท้จริงของดาวิดในสาขาแห่งวงศ์ตระกูลของดาวิดท่ีโยเซฟอยู่ใน
[81] นกัวชิาการคนอ่ืนๆเช่ือวา่มทัธิวมีล าดบัพงศท่ี์แทจ้ริงของโยเซฟ และลูกามีล าดบัพงศท่ี์แทจ้ริงของมารีย[์82] 
  
เหตุผลส าหรับล าดบัพงศข์องมทัธิวคือท่ีจะแสดงวา่พระเยซูแห่งนาซาเร็ธอยูใ่นเช้ือสายกษตัริยข์องดาวิด   และมี
คุณสมบติัท่ีจะเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีไดถู้กสัญญาไวข้องอิสราเอล  เป็นท่ีชดัเจนว่า ส่ิงน้ีเป็นล าดบัพงศ์ของบิดา
ฝ่ายโลกของพระเยซูซ่ึงก็คือโยเซฟท่ีสืบเสาะวงศ์ตระกูลท่ี ถูกกฎหมาย ของเขา อยา่งเห็นไดช้ดัว่า  ล าดบัพงศ์
ของลูกาสืบเสาะเช้ือสายทางโลหิตของโยเซฟ  โยเฟซไดรั้บพระเยซูมาเป็นบุตรของเขา (1:25)  ส่ิงน้ีไดท้  าให ้
พระเยซูมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างถูกกฎหมายท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล  มัทธิวน าเสนอ         
บรรพบุรุษของโยเซฟ  เพราะว่าพวกเขาเป็นอดีตกษตัริยข์องอิสราเอล  ล าดบัพงศ์น้ีแสดงถึงสิทธ์ิของพระเยซู    
ท่ีจะปกครองในฐานะกษตัริยข์องคนยวิและความเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริงของพระองค ์  
  

ข. กำรบังเกดิของกษัตริย์  1:18-25 
  
เร่ืองราวการบงัเกิดท่ีตามมาแสดงถึงความเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริงของพระเยซู   ประโยคแรกในส่วน(ตอน)น้ี       
ท  าหนา้ท่ีเป็นช่ือเร่ืองส าหรับตอนน้ี อยา่งท่ีประโยคในขอ้ 1 ไดท้  าส าหรับ 1:1-17 มทัธิวบนัทึกการบงัเกิดท่ีเหนือ
ธรรมชาติของพระเยซูเพื่อแสดงถึงคุณสมบติัของพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลต่อไป[83]  ท่าน
ตอ้งการแสดงวา่มารียไ์ม่ไดต้ั้งครรภโ์ดยผูช้ายอีกคนหน่ึง  ขอ้เหล่าน้ีแสดงถึงการท่ีพระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อจะเป็น
ทายาทของโยเซฟและดงันั้นก็มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นกษตัริยข์องอิสราเอล   
  
 “ในท่ีสุดมทัธิวก าลงัใหเ้หตุผลวา่พระเยซูสรุปรวบยอดรูปแบบแห่งประสบการณ์ของอิสราเอลในฐานะ
 ท่ีน าเสนอพระองคใ์นฐานะความหวงัของอิสราเอลอีกดว้ย”[84] 
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 “มทัธิวเล่าเร่ืองราวแห่งการบงัเกิดของพระเยซูจากมุมมองของโยเซฟส่วนลูกาให้เร่ืองราวน้ีจากมุมมอง
 ของมารีย”์[85] 
  
1:18-19        กฎหมายของคนยวิถือวา่คู่บ่าวสาวท่ีไดห้มั้นแลว้นั้นไดแ้ต่งงานแลว้อยา่งแทจ้ริง[86] ตามปกติแลว้ 
                    ผูห้ญิงแต่งงานอายปุระมาณ 13 หรือ 14 ปี  [87]  และบ่อยคร้ังแลว้สามีของพวกเขาก็แก่กวา่หลายปี 
                    ตามปกติแลว้  ระยะหน่ึงปีแห่งการรอคอยก็ตามหลงัการหมั้นก่อนความบริบูรณ์ของการสมรส 
                    ระหวา่งปีนั้น  คู่บ่าวสาวสามารถยกเลิกการหมั้นของพวกเขาดว้ยการหยา่ร้างเท่านั้น   
  
 “. . . หญิงสาวท่ีไดห้มั้นแลว้ก็เป็นหญิงม่ายถา้ คู่หมั้น ของเธอไดต้ายไป (Kethub. i. 2) และน่ีไม่วา่ชาย
 นั้นได ้ ‘น า’  เธอไปยงับา้นของเขาหรือไม่  ดงันั้นหลงัจากการหมั้นแต่ก่อนการแต่งงาน  ชายนั้นก็เป็น 
 ‘สามี’ อยา่งถูกกฎหมาย (เปรียบเทียบ ปฐก. 29:21, ฉธบ. 22:23-24) ดงันั้นการยกเลิกท่ีไม่เป็นทางการ
 ของการหมั้นก็เป็นไปไม่ได.้ . .”[88] 
  
ในการเป็นคนท่ี “ชอบธรรม” (ค ากรีก ดิกคายอส) นั้น โยเซฟแทบจะไม่ปล่อยให้การตั้งครรภข์องคู่หมั้นของเขา
ผ่านไปโดยปราศจากการกระท า เน่ืองจากมนับ่งบอกว่าเธอไม่สัตยซ่ื์อและไดล้ะเมิดธรรมบญัญติัของโมเสส     
โยเซฟมีสามทางเลือกเก่ียวกบัวธีิท่ีจะด าเนินการต่อไป  หน่ึง เขาสามารถเปิดโปงมารียต่์อสาธารณะวา่ไม่สัตยซ่ื์อ 
ในกรณีน้ี เธออาจประสบกบัการถูกเอาหินขวา้ง  แมว้า่นัน่หายากในศตวรรษแรก[89] บางทีเธอคงไดป้ระสบกบั
ความอบัอายแห่งการหยา่ร้างท่ีเปิดเผย (ฉธบ. 22:23-24) 
 ทางเลือกท่ีสองคือท่ีจะให้การหยา่ร้างลบัๆแก่เธอ   ซ่ึงในกรณีน้ีโยเซฟเพียงแค่ตอ้งยื่นเอกสารท่ีถูกเขียนข้ึนต่อ
หน้าพยานสองคนแก่เธอ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 5:11-31)[90] ทางเลือกท่ีสามของเขาคือท่ีจะคงอยู่ในการหมั้น
ต่อไปและไม่หยา่ร้างมารีย ์  แต่ดูเหมือนวา่ทางเลือกน้ีจะเรียกร้องให้โยเซฟท่ีจะละเมิดธรรมบญัญติัของโมเสส 
(ลนต. 20:10) เขาไดต้ดัสินใจท่ีจะหยา่ร้างเธออยา่งลบัๆ  ส่ิงน้ีไดรั้กษาความชอบธรรมของเขาไว ้ (นัน่คือ การท า
ตามธรรมบญัญติัของเขา) และไดย้อมใหเ้ขาท่ีจะแสดงความเมตตาสงสาร 
  
1:20-21           การปรากฏของ “ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” . . . “ในความฝัน” คงไดท้  าใหผู้อ่้าน 
                       ชาวยิวดั้ งเดิมของมทัธิวประทบัใจว่าการเปิดเผยน้ีมาจากพระเจา้จริงๆ (เปรียบเทียบ ปฐก.         

16: 7-14; 22:11-18; อพย. 3:2-4:16;  และขอ้อ่ืนๆ) ผูเ้ขียนเนน้ถึงธรรมชาติของพระเจา้เก่ียวกบั
การแทรกแซงน้ีถึงส่ีคร้ังในบทน าน้ี (1:20, 24; 2:13, 19) 
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ค าทกัทายของทูตสวรรค ์ “โยเซฟบุตรดาวดิ” (ขอ้ 20) ใหก้ารช้ีน าแก่โยเซฟเก่ียวกบัความส าคญัของการป่าว 
ประกาศท่ีเขาก าลงัจะไดรั้บ  มนัเช่ือมโยงกบัขอ้ 1 และล าดบัพงศใ์นเร่ืองราวน้ี  หัวขอ้ของพระเมสสิยาห์จาก  
เช้ือสายของดาวดิก็ด าเนินต่อไป   บางทีโยเซฟไดก้ลวัผลลพัธ์ต่างๆของการตดัสินใจของเขาท่ีจะหยา่ร้างมารีย ์  
  

โดยหลักการแล้ว การบังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์เป็นการตั้ งครรภ์โดยหญิงพรหมจารีย์  มารีย์เป็นหญิง
พรหมจารียไ์ม่เพียงแค่เวลาท่ีเธอไดใ้ห้ก าเนิดพระเยซูเท่านั้น แต่ยงัเป็นในเวลาท่ี    พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดใ้ห้
พระองคป์ฏิสนธิในครรภ์ของเธออีกดว้ย  แต่แนวคิดท่ีวา่มารียย์งัคงเป็นหญิงพรหมจารียต์ลอดชีวิตของเธอซ่ึง
เป็นหลกัค าสอนของโรมนัคาทอลิกเก่ียวกบัความเป็นพรหมจารียท่ี์ถาวรของมารียก์็ไม่มีการสนบัสนุนในตวับท
น้ี  ไม่มีส่ิงใดในพระคมัภีร์ท่ีบ่งบอกว่ามารียไ์ดใ้ห้ก าเนิดน้องชายและน้องสาวต่างบิดาของพระเยซูอย่างเหนือ
ธรรมชาติ  หลกัค าสอนน้ีไดรั้บการยอมรับเพราะวา่มนัส่งเสริมความเคารพต่อมารีย ์

  
ทูตสวรรคน์ั้นไดป่้าวประกาศพระราชอ านาจพิเศษท่ีมีอธิปไตยของพระเจา้ในการตั้งช่ือเด็กนั้น (ขอ้ 21)  พระเจา้
ได้ตั้ ง ช่ือ “พระบุตร” ของพระองค์   โยเซฟเพียงแค่ด า เ นินการน ้ าพระทัยของพระเจ้าโดยการให ้                       
“ช่ือของพระองค์” แก่พระเยซู ณ เวลาท่ีเหมาะสม (ข้อ 25) อย่างท่ีได้อ้างอิงไปนั้น ช่ือ “เยซู” หมายถึง          
“พระยาเวห์ช่วยให้รอด” หรือ “พระยาเวห์ทรงเป็นความรอด”  “เยซู” เป็นหน่ึงในช่ือโดยทัว่ไปมากท่ีสุดใน
อิสราเอล ณ เวลาน้ี  ดงันั้นบ่อยคร้ังแล้วพระเยซูได้ถูกบรรยายอย่างเจาะจงว่าเป็น “พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ”
[91] ทูตสวรรคน์ั้นไดอ้ธิบายถึงความเหมาะเจาะของช่ือน้ีคือ เยซู (เปรียบเทียบ สดด. 130:8) คนยิวไดค้าดหวงัถึง
พระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งจะเป็นทั้งผูช่้วยใหร้อดทางการเมือง และ ผูไ้ถ่จากบาป[92]  
 “มีการคาดหวงัยากมากของชาวยิวถึงพระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งจะ ‘ไถ่’ อิสราเอลจากจากการปกครองแบบ    
 กดข่ีของคนโรมนัและแม้กระทัง่ช าระประชากรของพระองค์  ไม่ว่าโดยค าสั่งหรือการร้องขอต่อ       
 ธรรมบญัญติั  (เช่น สดด. 17) แต่ไม่มีการคาดหวงัท่ีว่าพระเมสสิยาห์จากเช้ือสายของดาวิดจะให้ชีวิต
 ของพระองค์เองเป็นค่าไถ่ (20:28) เพื่อจะช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดจากบาปของพวกเขา  
 ค ากริยา ‘ช่วยให้รอด’ สามารถอา้งอิงถึงการช่วยกู้จากอนัตรายทางกายภาพ (8:25) โรคภยัไขเ้จ็บ      
 (9:21-22) หรือแมก้ระทัง่ความตาย (24:22)  ในพนัธสัญญาใหม่นั้น ตามปกติแลว้มนัอา้งอิงถึงความรอด
 ท่ีครอบคลุมซ่ึงได้เร่ิมโดยพระเยซูและจะถูกท าให้ส าเร็จบริบูรณ์  ณ การเสด็จกลบัมาของพระองค ์     
 ท่ีน่ีมนัจดจ่อท่ีส่ิงท่ีเป็นศูนยก์ลาง กล่าวคือความรอดจากบาป  เพราะว่าในมุมมองตามพระคมัภีร์นั้น 
 ความบาปเป็นสาเหตุพื้นฐาน (ถ้าไม่ใช่อยู่เสมอ) ของความหายนะอ่ืนๆทั้ งหมด  ดังนั้ นข้อน้ีให้
 ค าแนะน าแก่ผูอ่้านถึงจุดประสงค์พื้นฐานของการเสด็จมาของพระเยซูและธรรมชาติท่ีส าคญัแห่งการ
 ปกครองท่ีพระองคจ์ะเร่ิมในฐานะกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ ซ่ึงเป็นทายาทแห่งบลัลงักข์องดาวดิ. . .”[93] 
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 “ลกัษณะพื้นฐานมากท่ีสุดอนัเดียวท่ีถูกบรรยายถึงพระเยซูคืออ านาจท่ีจะช่วยใหร้อด. . .”[94] 
  
1:22-25       วลี พเลโรเธ โท เรเธน (“ส่ิงท่ีไดถู้กกล่าวไว…้ส าเร็จ” [NASB] หรือ “ท่ีจะบรรลุส่ิงท่ี…ไดก้ล่าวไว”้  
                   [NIV]) ปรากฏในพระกิตติคุณของมทัธิวอยูบ่่อยๆ (2:15, 17, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4;  
                   27:9; เปรียบเทียบ 26:56) มนับ่งบอกถึงความส าเร็จแห่งการเผยพระวจนะใน  พนัธสัญญาเดิม 
  
มทัธิวใชถ้อ้ยค าในขอ้น้ีอยา่งระมดัระวงัมาก  ท่านแยกแยะแหล่งของการเผยพระวจนะคือ  พระเจา้จากเคร่ืองมือ
ท่ีซ่ึงพระองคไ์ดใ้หค้  าเผยพระวจนะคือผูเ้ผยพระวจนะ  ส าหรับมทัธิว ค าเผยพระวจนะของอิสยาห์เป็นพระวจนะ
ของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:21)  บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่แบ่งปันมุมมองท่ีสูงส่งน้ีของการดลใจ
อยา่งคงเส้นคงวา (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:16)  ค าเผยพระวจนะท่ีมทัธิวกล่าววา่พระเยซูไดท้  าให้ส าเร็จมาจาก      
อิสยาห์  7:14  (ขอ้ 23) มนัเป็นค าเผยพระวจนะท่ียากท่ีจะเขา้ใจ[95]  
 
 ปัญหาแรกเก่ียวขอ้งกบัความหมายของ “พรหมจารีย์” (ค ากรีก พารเธนอส)  ตามปกติแล้ว ค านามน้ี
อา้งอิงถึงพรหมจารียต์ามอกัษรในพระคมัภีร์ภาษากรีก[96] ขอ้ยกเวน้หน่ึงปรากฏใน ปฐมกาล 34:3 ในฉบบั
เซปทัวจินท์  มันมีความหมายน้ีอยู่เสมอในพนัธสัญญาใหม่ภาษากรีก  ท่ีมทัธิวตั้ งใจให้มันท่ีจะหมายถึง
พรหมจารียก์็ชัดเจนเน่ืองด้วยสองเหตุผล หน่ึง พรหมจารียเ์ป็นความหมายท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับค าน้ี สอง 
บริบทสนบัสนุนความหมายน้ี  (ขอ้ 18, 20, 25) 
 ปัญหาท่ีสองคือความหมายของค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “พรหมจารีย”์ (อัลมา) ใน อิสยาห์ 7:14  มนัหมายถึง
หญิงสาวแห่งอายุท่ีสามารถแต่งงานได้ ท่ียงัไม่ได้แต่งงาน ดงันั้นค าฮีบรูมีการพูดเป็นนัยถึงความเป็นหญิง
พรหมจารีย ์ การใช้ทุกๆอย่างของค าน้ีในพนัธสัญญาเดิมภาษาฮีบรูไม่ว่าเรียกร้องหรืออนุญาตความหมายว่า 
“พรหมจารีย”์ (ปฐก. 24:43; อพย. 2:8; สดด. 68:25 [26]; สภษ. 30:19; พซม. 1:3; 6:8; อสย. 7:14).[97]  นัน่คือ
เหตุท่ีบรรดา      ผูแ้ปลฉบบัเซปทวัจินทไ์ดแ้ปล อัลมา วา่ “พรหมจารีย”์ ใน อิสยาห์ 7:14 การตีความของมทัธิ
วถึงค าน้ีวา่เป็นพรหมจารียก์็สอดคลอ้งกบัความเขา้ใจของบรรดาผูแ้ปลฉบบัเซปทวัจินท ์  
  
 ปัญหาท่ีสามคือ ค าเผยพระวจนะน้ีหมายถึงอะไรในสมยัของอิสยาห์? ในการเส่ียงต่อการท าให้เรียบง่าย 
ก็มีการแกไ้ขพื้นฐานสามอยา่งต่อปัญหาน้ี   
  
 หน่ึง อิสยาห์ไดท้  านายว่า ผูห้ญิงแห่งอายุท่ีสามารถแต่งงานไดท่ี้ยงัไม่ไดแ้ต่งงาน ณ เวลาแห่งค าเผย  
 พระวจนะน้ีจะ “คลอด” “เด็ก” ผูซ่ึ้งเธอจะ “ตั้งช่ือว่าอิมมานูเอล”  ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนในสมยัของอิสยาห์  
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 พระเยซูได้บรรลุค าเผยพระวจนะน้ี เช่นกัน ในแง่ท่ีว่าหญิงพรหมาจารียแ์ทไ้ด้คลอดพระองค์ และ
 พระองค์ทรงเป็น “พระเจา้ท่ีอยู่กบัเรา”  น่ีเป็นมุมมองท่ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีซ่ึงเด็กท่ีได้เกิดในสมยัของ      
 อิสยาห์เป็นเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ (ตวัอยา่งประกอบท่ีไดต้ั้งใจไวข้องพระเจา้) ถึงเด็กท่ีไดก้ าเนิด
 ในสมยัของโยเซฟ  ขา้พเจา้ชอบมุมมองน้ี[98] 
  
 การตีความท่ีสอง  เห็นเห็นว่าอิสยาห์ท านายการบังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ของเด็กชายท่ีช่ือว่า              
 อิมมานูเอล ในสมัยของเขาบรรดาผูส้นับสนุนมุมมองน้ีอ้างว่า หญิงพรหมจารีย์คนหน่ึงได้คลอด
 บุตรชายคนหน่ึงท่ีช่ือว่าอิมมานูเอลในสมยัของอิสยาห์  พระเยซูไดบ้รรลุค าเผยพระวจะน้ีเช่นกัน 
 เน่ืองจากวา่มารดาของพระองคเ์ป็นหญิงพรหมจารียเ์ม่ือเธอไดค้ลอดพระองค ์ ปัญหาเก่ียวกบัมุมมองน้ี
 ก็คือวา่ มนัเรียกร้องการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารียส์องคร้ัง คร้ังหน่ึงในสมยัของอิสยาห์และการบงัเกิด
 ของพระเยซู 
  
 มุมมองท่ีสามก็คือว่าอิสยาห์ได้ท านายการบงัเกิดของพระเยซูโดยเฉพาะ  เขาไม่ได้หมายถึงอะไร
 เก่ียวกบัผูห้ญิงคนใดก็ตามในสมยัของเขาท่ีให้ก าเนิด  พระเยซูเท่านั้นไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะน้ี  ไม่มี
 ความส าเร็จในสมยัของอิสยาห์  น้ีเป็นมุมมองท่ีส าเร็จอนัเดียว  ปัญหาหลกัเก่ียวกบัมุมมองน้ีก็คือว่า   
 ตามมุมมองน้ี อาหัสไม่ได้รับหมายส าคญัแต่ได้รับค าเผยพระวจนะเท่านั้น  หมายส าคัญต่างๆใน        
 พระคมัภีร์เป็นการยนืยนัทนัทีอยา่งพอสมควรวา่ ส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  านายไวจ้ะเกิดข้ึนจริงๆ[99] 
 บางค าถามเกิดข้ึนเก่ียวกบัในแง่ไหนท่ี “อิมมานูเอล” เป็นช่ือของพระเยซู (และช่ือของบุตรชายท่ีไดเ้กิดในสมยั
ของอิสยาห์) เน่ืองจากวา่บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไม่เคยอา้งอิงถึงพระองคว์า่อิมมานูเอล  ไม่มีการบนัทึกถึง
บุตรชายท่ีไดเ้กิดในสมยัของอิสยาห์เก่ียวกบัช่ือนั้น  แมว้า่มนัไม่ใช่หน่ึงในช่ือท่ีแทจ้ริงของพระเยซู  มนัอธิบาย
ถึงใครท่ีพระองคท์รงเป็นอยา่งแม่นย  า (เปรียบเทียบ ยน. 1:14, 18; มธ. 28:20) ส่ิงเดียวกนัอาจเป็นจริงเก่ียวกบั
บุตรชายท่ีได้เกิดในสมยัของอิสยาห์  บางคนเช่ือว่าบุคคลน้ีเป็นหน่ึงในบุตรชายของอิสยาห์หรือโอรสของ
กษตัริยอ์าหสั ผูซ่ึ้งอาจไดเ้ป็นกษตัริยเ์ฮเซคียาห์[100] หรือคนอ่ืน การคาดเดาของขา้พเจา้ก็คือวา่ บุตรชายของอิส
ยาห์คือ มาเฮร์-ชาลาล-หชั-บสั เป็นความส าเร็จเร่ิมแรกและ “อิมมานูเอล” นั้นอาจไดเ้ป็นช่ือท่ีสองของเขา   
  
 “พระองค ์[พระเยซู] คือองคอิ์มมานูเอล และพระเยโฮวาห์พระผูช่้วยให้รอด เพื่อวา่ในความเป็นจริงนั้น
 ช่ือทั้งสองก็มีความหมายเดียวกนั”[101] 
  
 “พระเยซูสามารถเป็นพระผูช่้วยใหร้อดไดอ้ยา่งไร? เพราะวา่พระองคท์รงเป็นองคอิ์มมานูเอล พระเจา้  
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 ทรงอยู่กบัเรา  พระองค์ไดอ้ยู่กบัเราอย่างไร? พระองค์ได้บงัเกิดจากหญิงพรหมจารีย ์ ขา้พเจา้กล่าว      
 อีกคร้ังวา่ พระองคท์รงถูกเรียกวา่พระเยซู  พระองคไ์ม่เคยถูกเรียกวา่อิมมานูเอล  แต่คุณไม่สามารถเรียก
 พระองคว์า่พระเยซูไดน้อกจากวา่พระองคท์รงเป็นองคอิ์มมานูเอล พระเจา้ทรงอยูก่บัเรา  พระองคต์อ้ง
 เป็นองค์อิมมานูเอลเพื่อจะเป็นพระผูช่้วยให้รอดของโลก  นัน่คือการท่ีการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารีย์
 ส าคญัเพียงไร”[102] 
  
 “พระคมัภีร์ตอนหลกั 1:23 และ 28:20 . . . อยูใ่นความสัมพนัธ์ต่อซ่ึงกนัและกนั. . . . อยา่งท่ีไดถู้กตั้งไว ้
 ณ ตอนตน้และตอนจบของเร่ืองราวของมทัธิว อยา่งมียทุธวิธี พระคมัภีร์สองตอนน้ีลอ้มรอบมนั ในการ
 รวมกันนั้น  พระคมัภีร์ทั้ งสองตอนก็เปิดเผยข่าวสารของเร่ืองราวของมทัธิว  คือ ในตัวบุคคลของ      
 พระเยซูพระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระองค์นั้น พระเจ้าได้เข้ามาใกล้เพ่ือจะสถิตกับประชากรของ
 พระองค์จนถึงจุดส้ินสุดของเวลา ดังนั้นคริสตจักรกเ็ร่ิมยคุเก่ียวกับส่ิงสุดท้ายแห่งความรอด”[103] 
  
ค าแนะน าของทูตสวรรค์นั้นได้เป็นเหตุให้โยเซฟท่ีจะเปล่ียนใจของเขา  เขาไดต้ดัสินใจท่ีจะไม่หย่าร้างมารีย์
อย่างลบัๆ  แต่ท่ีจะคงอยู่ในการหมั้นของพวกเขาต่อไปและสุดทา้ยก็ท าให้มนัส าเร็จบริบูรณ์ (ขอ้ 24)  มทัธิว
ไม่ได้ละความสงสัยใดๆเก่ียวกบัการปฏิสนธิในหญิงพรหมจารียข์องพระเยซู  โดยการเพิ่มว่าโยเซฟไม่ได้มี
ความสัมพนัธ์ทางเพศกบัมารียจ์นกระทัง่หลงัจากการบงัเกิดของพระเยซู (ขอ้ 25)[104] เม่ือโยเซฟไดต้ั้งช่ือเด็ก
นั้น เขาไดรั้บ “เยซู” ซ่ึงเป็นช่ือโดยทัว่ไป[105] มาเป็นบุตรชายของเขา 
  “ในอีกนัยหน่ึง พระเยซูซ่ึงบงัเกิดจากมารีย ์แต่ไม่ได้เป็นบิดาโดยโยเซฟก็เป็นบุตรของดาวิดอย่าง
 ถูกตอ้งเพราะวา่โยเซฟบุตรของดาวดิรับพระองคเ์ขา้ไปในเช้ือสายของเขา”[106] 
  
 การรับเป็นลูกในอิสราเอลนั้นไม่เป็นทางการแทนท่ีจะเป็นทางการ (  เปรียบเทียบ ปฐก.15:2; 17:12-13;   
 48:5; อพย. 2:10; 1 พกษ. 11:20; อสธ. 2:7; ลก. 2:23) เน่ืองจากการแต่งงานของเขากบัมารีย ์โยเซฟจะ
 ใหส้ถานะทางกฎหมายของพระองคแ์ก่พระเยซู[107] 
  
การบงัเกิดจากหญิงพรหมจารียข์องพระเยซูนั้นจ าเป็นทางศาสนศาสตร์ไหม หรือมนัเป็นแค่ความส าเร็จแห่ง     
ค  าเผยพระวจนะเท่านั้น? ถ้าพ่อแม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อ) ส่งผ่านความผิดบาปไปยงัลูกๆของพวกเขาใน
แนวทางทางกายภาพท่ีเป็นจริงบางอย่าง (เช่น ทางพนัธุกรรม ทางตระกูล และอ่ืนๆ) การบงัเกิดจากหญิง
พรหมจารียก์็จ  าเป็นท่ีจะปกป้องพระเยซูไวจ้ากบาปท่ีไดส่้งผ่าน  อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยท่ีชดัเจนท่ีว่า
บรรดาบิดาส่งต่อความผิดบาปของพวกเขาขณะท่ีพวกเขาส่งต่อคุณลกัษณะอ่ืนๆ  พวกนกัศาสนศาสตร์โตแ้ยง้
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หัวข้อไม่ว่าพระเจ้าใส่บาปแก่แต่ละบุคคล ณ การเกิด หรือพวกพ่อแม่ของเราส่งต่อบาปนั้ นมาย ังเรา                
(การทรงสร้างนิยม กบั ชนรุ่นนิยม)  มุมมองของขา้พเจา้ก็คือวา่บรรดาบิดาไม่ไดส่้งต่อความผิดบาปของพวกเขา
ทางกายภาพ  ธรรมชาติของมนุษยไ์ม่จ  าเป็นท่ีจะเป็นบาปท่ีเช่ือมโยงกบัพวกพอ่แม่ของเราในบางแง่  แมว้า่มนุษย์
ทุกคนยกเวน้พระเยซูมีธรรมชาติของมนุษยท่ี์เป็นบาป  
  
มทัธิวเน้นถึงการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารียข์องพระเยซูในส่วนน้ี  พระเจา้ไม่ใช่โยเซฟเป็นบิดาแทจ้ริงของ  
พระเยซูซ่ึงท าใหพ้ระองคเ์ป็นพระบุตรแทจ้ริงของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 7:14) 
  
ในบทแรกน้ี ผูเ้ขียนเนน้ถึงตวับุคคลของพระเยซูคริสตใ์นฐานะเป็นทั้งมนุษย ์(ขอ้ 1-17) และพระเจา้ (ขอ้ 18-25) 
  
 “ถา้มทัธิว 1:1-17 เป็นทุกส่ิงท่ีสามารถถูกกล่าวเก่ียวกบัการบงัเกิดของพระองค์ จากนั้นพระองค์ก็        
 ได้มี สิทธ์ิทางกฎหมายต่อบลัลงัก ์ แต่พระองคค์งไม่ไดเ้ป็นพระองคผ์ูซ่ึ้งจะไถ่และช่วยให้รอดจากความ
 บาป  แต่ส่วนท่ีสองท่ีอยู่ต่อหน้าเราแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นองค์หน่ึงท่ีได้ถูกสัญญาไวอ้นั
 ยาวนาน องค์หน่ึงผูซ่ึ้งโมเสสและพวกผูเ้ผยพระวจนะได้กล่าวถึง ผูซ่ึ้งการส าแดงในอดีตต่างๆของ   
 พระเจา้ในโลกและสัญลกัษณ์ไดช้ี้ไปยงัพระองค”์[108] 
  
มทัธิวน าเสนอหลักฐานสามอย่างท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ในบทท่ี 1 คือ ล าดบัพงศ์ของพระองค ์          
การบงัเกิดจากหญิงพรหมจารียข์องพระองค ์และการบรรลุค าเผยพระวจนะของพระองค ์
  

ค. วยัเด็กของกษัตริย์   2  
  
ไม่มีส่ิงใดในบทท่ี 2 ท่ีอธิบายถึงพระเยซูเอง   ดงันั้นจุดประสงคข์องมทัธิวไม่ใช่ท่ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวยัเด็กของ
พระเยซูแก่ผูอ่้าน  ตรงกนัขา้ม ท่านเน้นถึงการตอ้นรับท่ีพระเมสสิยาห์ได้รับหลงัจากการท่ีได้เขา้มาในโลก    
พวกผูป้กครองเป็นปฏิปักษ ์ พวกผูน้ าทางศาสนาของชาวยิวไม่ไดส้นใจ  แต่คนต่างชาติไดต้อ้นรับและนมสัการ
พระองค์  ส่ิงเหล่าน้ีได้พิสูจน์ว่าเป็นการตอบสนองพื้นฐานตลอดพนัธกิจของพระเยซูอย่างท่ีพระกิตติคุณ
ของมทัธิวเปิดเผย  กลไกทางวรรณกรรมน้ีแห่งการน าเสนอความหมายโดยนยัและการตระหนกัก็เป็นปกติใน
พระกิตติคุณเล่มแรก   
  
ยิง่กวา่นั้น ในบทน้ีมีการอา้งอิงหลายอยา่งต่อความส าเร็จแห่งค าเผยพระวจนะต่างๆของพนัธสัญญาเดิม (ขอ้ 5-6,  
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15, 17-18, 23)  มทัธิวตอ้งการท่ีจะพิสูจน์ต่อไปวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีไดส้ัญญาไวผู้ซ่ึ้งไดบ้รรลุส่ิงท่ี
พวกผูเ้ผยพระวจนะไดท้ านายไว ้ ในบทท่ี 1 การเนน้อยูท่ี่การท่ีอตัลกัษณ์ของพระเยซูไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะ
มากกวา่  แต่ในบทท่ี 2 มนัอยูท่ี่การท่ีการเช่ือมโยงตามภูมิศาสตร์ของพระเยซูไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะมากกวา่  
ท่ีจะพิสูจน์วา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์ มทัธิวจ าตอ้งแสดงวา่พระเยซูไดบ้งัเกิดท่ีท่ีพนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าววา่
พระเมสสิยาห์จะบงัเกิด  อีกจุดประสงคห์น่ึงของบทน้ีก็คือท่ีจะแสดงถึงการดูแลท่ีจดัเตรียมของพระเจา้เก่ียวกบั
พระบุตรของพระองค ์
  

1. ค ำเผยพระวจนะเกีย่วกบัเบธเลเฮม  2:1-12   
  
พนัธสัญญาเดิมไม่เพียงแต่ไดท้  านายถึง วิธี ท่ีพระเมสสิยาห์จะบงัเกิด (1:18-25) แต่ถึง ท่ี ท่ีพระองคจ์ะบงัเกิด    
อีกดว้ย (2:1-12) 
  
  “ดูเหมือนวา่ความมุ่งหมายของผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีในการบนัทึกเร่ืองราวของพวกนกัปราชญก์็เพื่อจะ
 แสดงว่าเด็กนั้นผูซ่ึ้งได้บงัเกิดจากเช้ือสายของดาวิดจะบรรลุอุดมคติของความเป็นกษตัริย์ในการ
 เช่ือมโยงกบัช่ือของกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของอิสราเอล ไดรั้บการยอมรับแมก้ระทัง่ในความเป็นทารก 
 ของพระองค์และโดยบรรดาตวัแทนของโลกท่ีไม่ใช่ชาวยิวเพื่อจะเป็น กษัตริย์ท่ียอดเย่ียมของคนยิว”
 [109] 
  
2:1-2     “ในปีท่ี 708 ตั้งแต่การก่อตั้งโรม(กคศ.46โดยการคาดคะเนของคริสเตียน)จูเลียส ซีซาร์ไดจ้ดัตั้ง 
            ปฏิทินจูเลียนข้ึนซ่ึงเร่ิมตน้ปีดว้ย  วนัท่ี 1 แต่มนัไม่ใช่จนกระทัง่ศตวรรษท่ีหก ค.ศ. ท่ี                  
            ดิโอนีเซียส เอก็คิกุส นกับวชชาวซีเธียน ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงโรม ผูซ่ึ้งไดย้นืยนัวฏัจกัรของอีสเตอร์  
            ก็ไดริ้เร่ิม ระบบของการคาดคะเนตั้งแต่เวลาของการบงัเกิดของพระคริสต ์    ทีละเล็กทีละนอ้ย 
            การใชน้ี้ก็แพร่กระจายซ่ึงไดถู้กรับเอาในองักฤษโดยสภานกับวชแห่งวทิบีในค.ศ 644 จนกระทัง่ 
            มนัไดรั้บการยอมรับทัว่โลก ในปี ค.ศ. 1582 สันตปะปาเกรกอร่ีท่ี 8 ไดแ้กไ้ขปฏิทินของจูเลียน   
            อยา่งไรก็ตาม ความรู้ท่ีแม่นย  ามากข้ึนแสดงวา่การคาดคะเนเร่ิมแรกของ เวลาของการบงัเกิดของ 
           พระคริสตไ์ดผ้ดิพลาดโดยหลายปี  ดงันั้น ตอนน้ีมีการเห็นดว้ยวา่ การบงัเกิดของพระคริสตค์วร 
            จะเป็นระหวา่ง กคศ. 6-4”[110] 
 
พวกเขานกัปราชญไ์ดเ้ยีย่มพระเยซูในบา้นเบธ็เลเฮมเม่ือไหร่?[111]  มีหลายองคป์ระกอบท่ีช้ีถึงเวลาประมาณ 
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หน่ึงปีหลงัจากการบงัเกิดของพระเยซู  หน่ึง มทัธิวอธิบายวา่พระเยซูเป็น “เด็ก” (ค ากรีก ไพดิออน ขอ้ 11)  ไม่ใช่ 
“ทารก” (ค ากรีก เบรฟอส เปรียบเทียบ  ลก. 2:27) สอง ครอบครัวของพระเยซู ไดอ้าศยัอยู่ในบา้น (ขอ้ 1) ไม่ใช่
ขา้งรางหญา้ (เปรียบเทียบ ลก. 2:1-20) สาม กฤษฏีกาท่ีจะท าลาย เด็กผูช้ายทั้งหมดท่ีมีอายุตั้งแต่สองขวบลง
มา (ขอ้ 16)  ก็บ่งบอกวา่พระเยซูไดอ้ยูภ่ายในช่วงอายุน้ี ส่ี โยเซฟและมารียไ์ดน้ าของถวายของผูค้นท่ียากจนไป
ยงัพระวิหารเม่ือพวกเขาไดม้อบถวายพระเยซู ประมาณ 40 วนัหลงัจากการบงัเกิดของพระเยซู (ลก. 2:24) 
หลงัจากไดรั้บของขวญัต่างๆของพวกนกัปราชญ ์พวกเขาคงไดน้ าเสนอของถวายธรรมดา (เปรียบเทียบ ลนต. 
12) หา้ การตดัสินใจของโยเซฟ และมารียท่ี์จะกลบัจากอียิปต์ไปยงัยูเดีย (ขอ้ 22) บ่งบอกว่า ยูเดียคือท่ีท่ี     
พวกเขาไดอ้าศยัอยูก่่อนท่ีพวก เขาไดล้ี้ภยัในอียปิต ์  
  
มทัธิวระบุ “บา้นเบธเลเฮมแควน้ยูเดีย” อย่างระมดัระวงัในความตรงขา้มกบับา้นเบธเลเฮมในแควน้เศบูลุน 
(ยชว. 19:15) วา่เป็นสถานท่ีเกิดของพระเยซู  น่ีส าคญัเพราะวา่ค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัสถานท่ี เกิดของพระเมส
สิยาห์เป็นเบธเลเฮมแควน้ยเูดียอยา่งเจาะจง  ซ่ึงเป็นเมืองเกิดของกษตัริยด์าวดิ (ขอ้  6; มีคา. 5:2).[112] 
  
“เฮโรดมหาราชอยา่งท่ีเขาถูกเรียกในตอนน้ีไดเ้กิดในปี กคศ. 73 และไดถู้กเรียกวา่เป็นกษตัริยแ์ห่งยเูดีย โดยสภา
แผ่นดินของโรมในปี กคศ. 40 ดว้ยการช่วยเหลือของกองทพัโรมนันั้น ในปี กคศ.37 เขาได้บดขยี้ผูต่้อตา้น
ทั้งหมดต่อการปกครองของเขา   ในฐานะบุตรชายของอิดูเมียน แอนทิพาเทอร์ เขาก็มัง่คัง่ ช านาญทางการเมือง 
จงรักภักดีอย่างยิ่ง และผู ้บริหารจัดการท่ียอดเยี่ยม และฉลาดพอท่ีจะคงอยู่ในความโปรดปรานท่ีดีแห่ง          
พวกจกัรพรรด์ิโรมนัท่ีต่อเน่ืองกนั การบรรเทาการกนัดารอาหารของเขานั้นสุดยอดและโครงงานก่อสร้างต่างๆ
ของเขา  (รวมถึงพระวิหารไดเ้ร่ิมตน้ในปี กคศ. 20) ไดรั้บการยกยอ่งแมก้ระทัง่โดยพวกศตัรูของเขา แต่เขารัก
อ านาจ  เรียกเก็บภาษีขนาดหนกัอยา่งไม่น่าเช่ือจากผูค้น และไม่พอใจขอ้เทจ็จริงท่ีวา่คนยิวหลายคนถือวา่เขาเป็น
ผูช่้วงชิง  ในปีทา้ยๆของเขา จากการประสบกบัความเจบ็ป่วยท่ีท าใหค้วามหวาดระแวงของเขาเพิ่มข้ึน เขาไดห้นั
ไปสู่ความโหดร้ายและในความเดือดดาลและความริษยานั้นก็ไดฆ่้าพรรคพวกท่ีใกลชิ้ด  มาเรียมเนภรรยาของเขา 
(ของพงศพ์นัธ์ุคนยวิจากพวกแมคคาเบียน) และอยา่งนอ้ยบุตรชายสองคนของเขา. . .”[113] 
  
“เฮโรดไม่เพียงแต่เป็นคนอิดูเมียนในเช้ือชาติและคนยวิในศาสนา  แต่เขาเป็นคนต่างชาติในการปฏิบติัและปีศาจ
ในคุณลกัษณะอีกดว้ย”[114] 
  
“…คนยวิไดแ้บกรับความหายนะจากเฮโรดในไม่ก่ีปีมากกวา่พวกบรรพบุรุษไดแ้บกรับระหวา่งช่วงเวลาทั้งส้ินท่ี
ไดผ้า่นไปตั้งแต่พวกเขาไดอ้อกมาจาก   บาบิโลนและไดก้ลบับา้น...”[115] 
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“ดูเถิด” (ค ากรีก อิด)ู เป็นการแสดงออกแบบฮีบรูท่ีมทัธิวใชเ้พื่อจะช้ีไปยงัพวกนกัปราชญ ์ พวกเขาเป็นจุดจดจ่อ
แห่งความสนใจของท่านในส่วนน้ี 
  
มนัไม่ง่ายท่ีจะระบุพวกนกัปราชญ์ (จากค ากรีก มากอย)  ค ากรีกท่ีซ่ึงเราไดรั้บ “แมไจ” มาจากค าเปอร์เซีย           
ท่ีหมายถึง ผูช้  านาญเก่ียวกบัดวงดาว คือ นกัโหราศาสตร์ หลายศตวรรษก่อนเวลาของพระคริสต ์พวกเขาไดเ้ป็น
ชนชั้นปุโรหิตแห่งคนเคลเดียผูซ่ึ้งสามารถตีความฝันได ้  (เปรียบเทียบ ดนล. 1:20; 2:2; 4:7; 5:7) ภายหลงั
ค าศพัท์น้ีไดท้  าให้กวา้งเพื่อจะรวมถึงบรรดาผูท่ี้สนใจในความฝัน มายากล ดาราศาสตร์ และอนาคต  พวกเขา
เหล่าน้ีบางคนได้เป็นผูสื้บหาความจริงท่ีจริงใจ แต่คนอ่ืนๆไดเ้ป็นคนล่อลวง (เปรียบเทียบ กจ. 8:9; 13:6, 8)   
พวกนกัปราชญ์ท่ีไดม้ายงักรุงเยรูซาเล็มมาจากทิศตะวนัออก กรุงเยรูซาเล็ม ณ เวลาน้ีครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 
300 เอเคอร์ และจ านวนประชากร ณ เวลาท่ีไม่มีเทศกาลก็อยูร่ะหวา่ง 200,00 และ 250,000 คน[116] 
 
บางทีพวกนักปราชญ์ได้มาจากบาบิโลน เพราะว่าได้เป็นศูนยก์ลางของการศึกษาดวงดาวมาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ[117]  บาบิโลนไดเ้ป็นบา้นของดาเนียลผูซ่ึ้งไดเ้ป็นประธานองคมนตรีของนกัปราชญ์ในบาบิโลเนีย   
อีกดว้ย (ดนล. 2:48) และผูไ้ดเ้ขียนการตายของพระเมสสิยาห์ (ดนล. 9:24-27) ความคิดเห็นเก่าแก่ท่ีสุดก็คือวา่
พวกนกัปราชญไ์ดม้าจากอาระเบียไม่ใช่เปอร์เซีย[118] พวกนกัปราชญไ์ดมี้ช่ือเสียงท่ีไม่แน่ใจเช่นนั้นในแวดวง
ของยิวและคริสเตียน จนมนัไม่น่าเป็นไปได้ท่ีว่ามทัธิวคงไดอ้า้งอิงค าพยานของพวกเขาถา้มนัไม่ได้เป็นจริง
[119] 
  
“ธรรมเนียมท่ีว่าพวกนกัปราชญไ์ดเ้ป็นกษตัริยส์ามารถสืบเสาะไปไกลถึงเทอร์ทูเลียน (ตายไปในปี ค.ศ. 225)  
บางทีมนัไดพ้ฒันาข้ึนภายใตอิ้ทธิพลของพระคมัภีร์ตอนต่างๆของพนัธสัญญาเดิมท่ีกล่าววา่ กษตัรยจ์ะมาและ
นมสัการพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ สดด. 68:29, 31; 72:10-11; อสย. 49:7; 60:1-6)  ทฤษฎีท่ีวา่มี ‘นกัปราชญ’์ 
สามคน บางทีเป็นการอนุมานจากของขวญั สามอย่าง (2:11)  ณ ตอนปลาย ของศตวรรษท่ีหก พวกนกัปราชญ์
ไดถู้กตั้งช่ือวา่ เมลคอน (ภายหลงัคือเมลไคเออร์) บลัธาซาร์และแกสเปอร์ มทัธิวไม่ไดใ้ห้ช่ือ  พวก มากอย ของ
ท่านมายงักรุงเยรูซาเล็ม (ซ่ึงเหมือนกบัเบธเลเฮมนั้นก็มีความเช่ือมโยงกบัดาวิดท่ีหนกัแน่น [2 ซมอ. 5:5-9])    
เป็นท่ีชดัเจนวา่มาถึงจากทิศตะวนัออก บางทีจากบาบิโลนท่ีซ่ึงการตั้งรกรากของยิวขนาดใหญ่มากไดส่้งอิทธิพล
ท่ีส าคญั แต่บางทีจากเปอร์เซียหรือจากทะเลทรายอาระเบีย  บาบิโลนท่ีไกลกวา่นั้นอาจไดรั้บการสนบัสนุนโดย
เวลาการเดินทางซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ไดถู้กเรียกร้อง. . .”[120] 
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ค าถามของพวกนกัปราชญ์ (ขอ้ 2) ไม่ใช่ “ผูท่ี้ทรงบงัเกิด ท่ีจะมาเป็น กษตัริยข์องชนชาติยิวนั้นอยู่ท่ีไหน?”      
แต่เป็น “ผูท่ี้ทรงบงัเกิดมาเป็นกษตัริยข์องชนชาติยิวนั้นอยู่ท่ีไหน?”  สถานะของพระเยซูในฐานะกษตัริยข์อง
อิสราเอลไม่ได้มายงัพระองค์ภายหลงัในชีวิตของพระองค์  พระองค์ไดบ้งัเกิดด้วยสถานะนั้น (เปรียบเทียบ 
27:37) ในแง่น้ี พระองคท์รงเหนือกว่าเฮโรด ผูซ่ึ้ง ไม่ได้ บงัเกิดมาเป็นกษตัริยแ์ละไดเ้ห็นว่าเด็กเล็กน้ีเป็นการ
คุกคามต่อบลัลงัก์ของเขา  การปรากฏในท่ีอ่ืนๆเท่านั้นของช่ือเรียก “กษตัริยข์องชนชาติยิว” ในมทัธิวอยู่ใน  
27:11, 29, และ 37 ท่ีซ่ึงคนต่างชาติไดใ้ชถ้อ้ยค าเหล่าน้ีท่ีจะเยาะเยย้พระเยซู 
  
ส่ิงท่ีเป็น “ดาว” ของพระเยซูยงัคงเป็นปัญหา  นกัวิชาการบางคนไดแ้นะน าการรวมกนัของดาวพฤหสับดีและ
ดาวเสาร์ในหมู่ดาวรูปปลา[121] คนอ่ืนเช่ือวา่มนัเป็นดาวฤกษ์ท่ีสว่างกว่าดวงอาทิตย ์ (ดาวท่ีแตกกระจายและ  
ฉายแสงเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือเดือน) ดาวหาง หรือการรวมกนัหรือกลุ่มดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ คนอ่ืนๆ      
เช่ือวา่มนัเป็นการทรงสร้างท่ีเหนือธรรมชาติ 
  
ไม่วา่มนัจะเป็นอะไรก็ตาม มนัเป็น “ดาว” ดวงเดียวกนัน้ีท่ี ได้น าพา พวกนกัปราชญ ์(“ไดน้ าหนา้พวกเขาไป”) 
ไปยงับา้นของพระเยซูในเมืองเบธเลเฮม หรืออยา่งนอ้ยไปยงัเมืองเบธเลเฮม  (ขอ้ 9)  การปรากฏของค าน าหนา้
กรีกท่ีเฉพาะกบั “ดาว” ในขอ้ 9 ช้ีไปยงัดาวดวงเดียวกนัท่ีถูกอา้งอิงในขอ้ 2  ส าหรับขา้พเจา้แลว้ มนัจะเป็นไป
ไม่ไดอ้ย่างมากท่ีว่าการรวมกนัของดาวเคราะห์หรือ “ดาว” ตามธรรมชาติดวงอ่ืนอาจไดใ้ห้การน าพาท่ีเจาะจง
เช่นนั้นแก่พวกนกัปราชญ ์  
  
 “มนัสามารถเป็นไดไ้หมว่า ‘ดาว’ ท่ีพวกนกัปราชญ์ไดเ้ห็นและไดน้ าพวกเขาไปยงับา้นท่ีเจาะจงเป็น
 พระสิริท่ีสถิตอยูข่องพระเจา้?  พระสิริอยา่งเดียวกนันั้นไดน้ าคนอิสราเอลตลอดถ่ินทุรกนัดารเป็นเวลา 
 40 ปีในฐานะ  เสาเมฆและเสาไฟ  บางทีน่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ห็นในทิศตะวนัออกและส าหรับการ
 ตอ้งการค าศพัทท่ี์ดีกวา่นั้นพวกเขาไดเ้รียกมนัวา่ ‘ดาว’”[122] 
  
บางทีพวกนกัปราชญ์ได้เช่ือมโยงค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของบาลาอมัถึงดาวท่ีจะออกมาจาก      
ยดูาห์ (กดว. 24:17) กบักษตัยิ์คนยิว  เป็นท่ีชดัเจนวา่ บาลาอมัไดก้ าเนิดข้ึนในทิศตะวนัออก (กดว. 23:7) คนยิว
ในสมัยของพระเยซูได้ถือว่าค าพยากรณ์ของบาลาอัมนั้นเก่ียวกับพระเมสสิยาห์[123] อย่างน่าสนใจแล้ว 
เหมือนกบัพวกนกัปราชญ ์บาลาอมัไดป้ระสบกบัความกดดนัจากกษตัริยผ์ูซ่ึ้งไดต้ั้งใจในการท าลายประชากร
ของพระเจา้ แต่เขาและพวกเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะร่วมมือ   
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การอธิบายอีกอย่างหน่ึงก็คือว่า เม่ือพวกนักปราชญ์ได้กล่าวว่า “เราได้เห็นดาวของท่าน” พวกเขาหมายถึงว่า 
พวกเขาไดเ้ห็นเคร่ืองหมายท่ีวา่พระองคไ์ดบ้งัเกิดหรือจะบงัเกิดในไม่ชา้[124] 
  
 ถอ้ยค าของพวกนกัปราชญท่ี์วา่พวกเขาไดต้ั้งใจท่ีจะ “นมสัการ” กษตัริยอ์งคใ์หม่ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะหมายถึงวา่พวก
เขาไดถื้อวา่พระองค์เป็นพระเจา้  พวกเขาอาจไดห้มายถึงวา่ พวกเขาตอ้งการท่ีจะให้การนบัถือของพวกเขาแด่
พระองค์  อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงบทท่ี 1 เรารู้ว่ากษตัริยอ์งค์ใหม่สมควรต่อการนมสัการท่ีแทจ้ริง  
“นมสัการ” (ค ากรีก พรอสคูนีโอ) ปรากฏ 13 คร้ังในมทัธิวและเป็นบางส่ิงท่ีผูเ้ขียนเน้น  เป็นท่ีชัดเจนว่า         
พวกนกัปราชญไ์ดต้ระหนกัวา่กษตัริยน์ั้นเป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล  “กษตัริยข์องชนชาติยิว” เป็นแนวทาง
ของคนต่างชาติของการกล่าววา่ “พระเมสสิยาห์”[125] พระเมสสิยาห์เป็นกษตัริยข์องชนชาติยวิจริงๆ 
  
2:3-6    ข่าวดีน้ีไดท้  าใหเ้ฮโรด“วุน่วายใจ” เพราะวา่เขาตระหนกัอยา่งดีถึงความปรารถนาของคนยวิท่ีจะขจดัแอก  
           ของคนโรมนั และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การปกครองของเขาเอง  จ  าไดไ้หมวา่ความกลวัของฟาโรห์เก่ียวกบั 
           บลัลงักข์องเขาไดน้ าไปสู่การฆ่าทารกเช่นกนั   เฮโรดเป็นคนเอโดมซ่ึงเป็นพงศพ์นัธ์ุของเอซาวและการ  
           คาดหวงัถึงการปรากฏของพระเมสสิยาห์ของคนยวิก็เป็นการคาดหวงัท่ีเขาไม่สามารถละเลยไดช้าวกรุง 
           เยรูซาเล็มก็พลอยวุน่วายใจไปดว้ย เพราะวา่พวกเขาไดต้ระหนกัวา่ข่าวน้ีจากพวกนกัปราชญอ์าจไดน้ า     
        ใหเ้ฮโรดท่ีจะกระท าการท่ีโหดร้าย ต่อพวกเขา ต่อไป  ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง (ขอ้ 16)  แลว้ เราก ็
        เร่ิมตน้ท่ีจะเห็นการต่อตา้นของประชาชนแห่งเยรูซาเล็มท่ีมีต่อพระเยซูซ่ึงจะส่งผลต่อการถูกตรึงของ 
       พระองคใ์นท่ีสุด 
  
เฮโรดไดร้วบรวมบรรดาผูน้ าของอิสราเอลมาเพื่อจะสืบสวนการป่าวประกาศของพวกนกัปราชญต่์อไป (ขอ้ 4) 
พวกหวัหนา้ปุโรหิตส่วนใหญ่เป็นพวกสะดูสี ณ เวลาน้ี และพวก  ธรรมาจารยส่์วนใหญ่ (“ครูสอนธรรมบญัญติั” 
NIV) เป็นพวกฟาริสี  พวกหวัหนา้ปุโรหิตรวมถึงมหาปุโรหิตและผูร่้วมงานของเขา  มหาปุโรหิตไดรั้บต าแหน่ง
ของเขาโดยการแต่งตั้งจากโรม  พวกธรรมาจารยเ์ป็นนกัตีความและนกัส่ือสารท่ีเป็นทางการแห่งธรรมบญัญติั
ต่อประชาชน ซ่ึงเป็น “นกักฎหมาย” ของพวกเขา  เน่ืองจากวา่คนสองกลุ่มเหล่าน้ีของพวกผูน้ าไม่เขา้กนั  เฮโรด
อาจไดมี้การประชุมกบัแต่ละกลุ่มอยา่งแยกกนั 
  
 “พวกธรรมาจารยไ์ดถู้กเรียกเช่นกนัเพราะว่ามนัเป็นหน้าท่ีของพวกเขาท่ีจะท าการคดัลอกพระคมัภีร์     
ท่ีจะจดักลุ่มและสอนค าสั่งสอนแห่งธรรมบญัญติัทางการบอกเล่า… และท่ีจะรักษาการนบัท่ีระมดัระวงัเก่ียวกบั
ทุกตวัอกัษรในงานเขียนของพนัธสัญญาเดิม  หนา้ท่ีเช่นนั้นก็จ  าเป็นในศาสนาของธรรมบญัญติัและค าสั่งสอน 
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และเป็นหนา้ท่ีของพนัธสัญญาเดิม (2 ซมอ. 8:17; 20:25; 1 พกษ. 4:3; ยรม. 8:8; 36:10, 12, 26) ต่องานท่ีถูกตอ้ง
สมควรน้ีนั้น พวกธรรมาจารย์ได้เพิ่มการบนัทึกของการตดัสินของพวกรับบีในเร่ืองค าถามต่างๆเก่ียวกับ
พิธีกรรม (ฮาลักโคธ); ประมวลกฏหมายใหม่ท่ีเป็นผลลพัจ์ากการตดัสินใจเหล่านั้น (มิชนา); ต านานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ของฮีบรู (เกมารา ซ่ึงจดัตั้งกบั มิชนา ทัลมุด); การอรรถาธิบายในพนัธสัญญาเดิม (มิดราชิม); เหตุผลต่างๆ
เก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ี (ฮากาดา); และสุดทา้ย การตีความท่ีลึกลบัซ่ึงพบไดใ้นความหมายของพระคมัภีร์แทนท่ีจะ
เป็นการตีความท่ีชดัเจน เก่ียวกบัค า เก่ียวกบัไวยากรณ์ (คับบาลา) ไม่ใช่ไม่เหมือนวิธีเปรียบเทียบของออริเจน    
ในสมยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา พวกฟาริสีไดถื้อวา่มนัเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีจะรับเอางานเขียนท่ีใหญ่น้ี  ซ่ึงได้
ถูกเพิ่มเติมและไดท้  าใหพ้ระคมัภีร์คลุมเครือ”[126] 
  
คนยวิแห่งสมยัของพระเยซูไดถื้อวา่ ฮาเลกกาห์ (จาก ฮาลากห์ “ไป” นัน่คือ กฎของถนนฝ่ายวิญญาณ) ไดมี้สิทธิ
อ านาจท่ีใหญ่กวา่พระคมัภีร์ภาษาฮีบรู[127] 
  
โจเฟซัสไดเ้ขียนส่ิงดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัอิทธิพลของพวกฟาริสีระหว่างระยะเวลาระหวา่งพนัธสัญญา: “… แต่
พวกเขาท่ีไดเ้ป็นการก าจดัท่ีแยท่ี่สุดต่อเขา [ยอห์น เฮอร์เคนสั] เป็นพวกฟาริสีผูซ่ึ้งเป็นหน่ึงของ ก ลุ่ม ต่า งๆของ
คนยวิอยา่งท่ีเราไดบ้อกกล่าวแก่คุณแลว้  คนเหล่าน้ีมีอ านาจท่ียิ่งใหญ่เหนือฝงูชน จนกระทัง่วา่เม่ือพวกเขากล่าว
ส่ิงใดก็ตามต่อตา้นกษตัริยห์รือต่อตา้นมหาปุโรหิต พวกเขาไดถู้กเช่ือในช่วงเวลาน้ี”[128] 
  
จงสังเกตวา่ เฮโรดรับรู้กษตัริยอ์งค์นั้น ผูซ่ึ้งพวกนกัปราชญไ์ดก้ล่าวถึงวา่เป็น “พระเมสสิยาห์” (ขอ้ 4)  คนยิว  
บางคนโดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกเอสซีน ผูซ่ึ้งเฮโรดไม่ไดป้รึกษา แต่ไม่ใช่พวก สะดูสีและพวกฟาริสีไดค้าดหวงัให้
พระเมสสิยาห์ท่ีจะปรากฎในไม่ช้าเน่ืองจาก ดาเนียล 9:24-27.[129] ดาเรียลได้เป็น “นักปราชญ์” ในทิศ
ตะวนัออกเช่นกนั   
 
“มทัธิวตอบความไม่เช่ือของคนยิวเก่ียวกบัพระเยซูคริสตอ์ยา่งคล่องแคล่วโดยการอา้งอิงขอ้สรุปท่ีเป็นทางการ
ของพวกเขาเองถึงผลลัพธ์ท่ีว่าค าเผยพระวจนะเก่ียวกับการบงัเกิดของพระองค์ในเมืองเบธเลเฮมเป็นตาม
ตวัอกัษร วา่พระเมสสิยาห์จะเป็นบุคคล  ไม่ใช่ชนชาติยิวทั้งหมด  และท่ีวา่พระเมสสิยาห์จะเป็นกษตัริยผ์ูซ่ึ้งจะ
ปกครองเหนือพวกเขา”[130] 
  
“ในตวับทดั้งเดิมของ มีคาห์ 5:2 ผูเ้ผยพระวจนะนั้นก าลงักล่าวในเชิงการเผยพระวจนะและท านายว่าเม่ือใด        
ก็ตามท่ีพระเมสสิยาห์บงัเกิด พระองคจ์ะบงัเกิดในเมืองเบธเลเฮมแห่งยดูาห์  นัน่คือความหมาย  ต า ม ตั ว อั ก ษ ร 
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ของ มีคาห์ 5:2 เม่ือค าเผยพระวจนะตามตวัอกัษรไดส้ าเร็จในพนัธสัญญาใหม่ มนัก็ถูก อา้งอิงวา่เป็น ความส าเร็จ
ตามตัวอักษร ค าเผยพระวจนะมากมายก็อยูใ่นประเภทน้ี. . .”[131] 
  
นกัเขียนอีกคนหน่ึงเรียกส่ิงน้ีวา่ ค  าเผยพระวจนะตามตวัอกัษรพร้อมกบัความส าเร็จตามตวัอกัษร[132] 
  
การแปลของมทัธิวเก่ียวกบัค าเผยพระวจนะมีคาห์ 5:2 เพิ่มความเป็นจริงท่ีวา่ “ผูป้กครอง” จะ “ครอบครอง” คน
อิสราเอล  จาก 2 ซามูเอล 5:2 อยา่งดั้งเดิมแลว้ถอ้ยค าน้ีอา้งอิงถึงดาวิด  อีกคร้ังหน่ึงมทัธิวแสดงถึงการเช่ือมโยง
ระหวา่งค าเผยพระวจนะต่างๆเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์และเช้ือสายของดาวดิซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงท่ีท่านท าในบทท่ี 
1 เช่นกนั  บางทีพวกผูน้ าทางศาสนาไดใ้ส่พระคมัภีร์ตอนเหล่าน้ีไวด้ว้ยกนัในการอา้งอิงของพวกเขา[133] นัน่ดู
เหมือนจะเป็นกรณี  การอา้งอิงก็อิสระไม่ไดอ้า้งถอ้ยค าจากไม่วา่ตวับทฮีบรูหรือกรีก (เซปทวัจินท)์   
  
2:7-8    เป็นท่ีชดัเจนวา่ เฮโรดไดเ้รียกพวกนกัปราชญเ์ขา้มา “อยา่งลบัๆ” เพื่อจะหลีกเล่ียงการกระตุน้ความสนใจ 
           ท่ีเกินควรในการเยีย่มเยยีนของพวกเขาท่ามกลางพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล (ขอ้ 7)  เขาตอ้งการ     
           ท่ีจะรู้วา่เม่ือไหร่ท่ี “ดาว” ได ้“ปรากฏ” เพื่อวา่เขาสามารถก าหนดอายขุองกษตัริยเ์ด็กนั้นได ้
        ภายใตข้อ้อา้งแห่งความปรารถนาท่ีจะ “นมสัการ” กษตัริยอ์งคใ์หม่ เฮโรดไดส่้งพวกนกัปราชญไ์ปยงับา้น  
        เบธเลเฮมในฐานะตวัแทนของเขา พร้อมกบัค าสั่งท่ีจะรายงานส่ิงท่ีพวกเขาไดพ้บต่อเขา  ความถ่อมใจท่ีหนา้ 
       ซ่ือใจคดของเขาไดห้ลอกลวงพวกนกัปราชญเ์ขาตอ้งไดรู้้สึกเช่นน้ีเน่ืองจากวา่เขาไม่ไดส่้งผูคุ้ม้กนัไปพร้อม      
       กบัพวกเขา แต่วางใจวา่พวกเขาจะกลบัมาหาเขา 
  
มนัน่าคิดท่ีวา่ เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกหวัหนา้ปุโรหิตและพวกธรรมาจารยไ์ม่ไดมี้ความพยายามท่ีจะตรวจสอบการ
บงัเกิดของพระเยซูอยา่งท่ีพวกนกัปราชญไ์ดท้  า 
  
 “มนัแปลกอยา่งมากท่ีพวกธรรมาจารยรู้์มากแค่ไหน และพวกเขาใชจ้ากส่ิงท่ีพวกเขารู้นั้นนอ้ยแค่ไหน”
 [134] 
  
ความเฉยเมยของพวกเขาก็ตรงกนัขา้มกบัความอยากรู้อยากเห็นของพวกนกัปราชญแ์ละกบัความกลวัของเฮโรด  
มนัด าเนินต่อไปในพนัธกิจของพระเยซูจนกระทัง่มนัไดก้ลายมาเป็นความเป็นปฏิปักษ ์
  
 “. . . ความขดัแยง้ท่ีซ่ึงเคา้โครงเร่ืองของเร่ืองราวของมทัธิวแสดงถึงก็คือระหวา่งพระเยซูและอิสราเอล  
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 โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกผูน้ าทางศาสนา”[135] 
  
 “ยกเวน้พระเยซูเอง พวกผูน้ าทางศาสนาเป็นผูท่ี้ส่งอิทธิพลต่อการพฒันาเคา้โครงเร่ืองของเร่ืองราว
 ของมทัธิวมากท่ีสุด”[136] 
  
 “ทนัทีท่ีพระเยซูไดบ้งัเกิดสู่โลกน้ี เราก็เห็นว่าพวกเขาแบ่งกลุ่มพวกเขาเองไปสู่สามกลุ่มเหล่าน้ีท่ีซ่ึง
 มนุษยถู์กพบอยูเ่สมอในการเก่ียวขอ้งกบัพระเยซูคริสต”์[137] 
  
2:9-12   บางทีดาว “ดวงนั้น” (ขอ้ 2) ไม่วา่มนัจะเป็นอะไรก็ตาม ก็สวา่งอยา่งมากจนพวกนกัปราชญส์ามารถเห็น 
            มนั ขณะท่ีพวกเขาไดเ้ดินทางในกลางวนั  การเดินทางในกลางคืน ก็ธรรมดาเพื่อจะหลีกเล่ียงความร้อน  
            ดงันั้นพวกเขาคงไดท้  าการเดินทางระยะ 5 ไมลไ์ปทางใตถึ้งบา้นเบธเลเฮมในตอนกลางคืน อยา่งไรก็ตาม  
           น่ีคงเป็นหนา้หนาว ดงันั้นบางทีพวกเขาไดเ้ดินทางในกลางวนั [138] 
  
ดาวดวงนั้นอาจไดร้ะบุว่าบา้นเบธเลเฮมเป็นเมืองท่ีพระเยซูอาศยัอยู่ และพวกนักปราชญ์อาจได้รับสถานท่ีท่ี
แน่นอนของพระองค์จากชาวเมือง  ในอีกดา้นหน่ึง ดาวดวงนั้นอาจไดร้ะบุ “บา้น” “หลงันั้น” ทีเดียวท่ีโยเซฟ
และมารียอ์าศยัอยู ่ ส่ิงน้ีดูเหมือนเป็นไปไดม้ากกวา่เม่ือพิจารณาถึงขอ้ 11  จงสังเกตวา่พวกนกัปราชญไ์ดม้ายงั 
“บา้น” ไม่ใช่ รางหญ้า อยา่งท่ีการ์ด คริสตมาสทั้งหลายพรรณนาวา่พวกเขาท าอยา่งนั้น  พระเจา้ไดน้ าพาบรรดา 
ผูแ้สวงหาอย่างเหนือธรรมชาติจนพวกเขาไดพ้บพระเมสสิยาห์  การจดัเตรียมของพระเจา้ได้ให้ “ความยินดี       
ยิง่นกั” แก่พวกเขา (ขอ้ 10; เปรียบเทียบ ลูกา 2:10) 
  
การตอบสนองของพวกนกัปราชญต่์อการคน้พบ “พระกุมาร” และ “มารดาของพระองค”์ คือท่ีจะกม้ลงนมสัการ
พระองค ์ จงสังเกตวา่พวกเขาไม่ไดน้มสัการมารีย ์หรือพวกเขาไม่ไดน้มสัการพระเยซูผา่นทางมารีย ์  
  
มนัเป็นธรรมเนียมในตะวนัออกใกล้โบราณท่ีจะน าเสนอของขวญัเม่ือเขา้ใกลผู้อ้ยู่เหนือ (เปรียบเทียบ ปฐก. 
43:11; 1 ซมอ. 9:7-8; 1 พกษ. 10:2) พวกนกัปราชญเ์หล่าน้ีไดน้ าส่ิงเหล่าน้ีมาจาก “หีบสมบติั” หรือกล่องใส่ของ
มีค่าของพวกเขา  ของขวญัท่ีแพงต่างๆสะทอ้นถึงเกียรติท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงพวกนกัปราชญ์ไดม้อบแด่พระกุมารเยซู  
บางที “ทองค า” ให้เงินส าหรับการเดินทางของโยเซฟและมารียไ์ปยงัอียิปต์ (ขอ้ 14-21)  “ก ายาน” เป็นยาง
เหนียวๆท่ีไดม้าจากยางไมข้องตน้ไมบ้างชนิดท่ีหอมเป็นพิเศษ  “มดยอบ” เป็นน ้าล่อเล้ียงในเน้ือเยือ่ของตน้ไม ้
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ท่ีมาจากตน้ไมซ่ึ้งเติบโตในอาระเบีย  ผูค้นใชม้นัเป็นเคร่ืองเทศและน ้าหอม บ่อยคร้ังก็เพื่อการอาบยาศพ 
เช่นเดียวกบัเพื่อการใชอ่ื้นๆ   
 
นกัอรรถาธิบายหลายคนในสมยัโบราณและสมยัใหม่ไดเ้ห็นความส าคญัทางสัญลกัษณ์ในของขวญัสามอย่าง
เหล่าน้ี  บางคนไดก้ล่าวว่า “ทองค า” บ่งบอกถึงต าแหน่งของกษตัริยส่์วนคนอ่ืนไดเ้ห็นความเป็นพระเจา้หรือ
ความเป็นกษตัริย ์ บางคนกล่าววา่ “ก ายาน” แสดงถึงความเป็นพระเจา้ ในขณะท่ีคนอ่ืนๆเช่ือวา่มนัควรจะแสดง
ถึงความเป็นมนุษยห์รือความเป็นปุโรหิตท่ีสมบูรณ์แบบ  นกัอรรถาธิบายส่วนใหญ่เห็นว่า “มดยอบ” เป็นการ
ท านายถึงการตายและการถูกฝังของพระเยซู  มนัไม่น่าเป็นไปได้ท่ีว่าพวกนักปราชญ์ได้เห็นความส าคญัน้ี 
แต่มทัธิวอาจได้ตั้งใจให้ผูอ่้านเห็นมนั  การกระท าน้ีโดยพวกผูน้ าชาวต่างชาติก็ท  านายถึงทรัพยส์มบติัท่ีพวก        
ผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวว่าวนัหน่ึงคนต่างชาติจะน ามามอบแด่พระเมสสิยาห์ของอิสราเอล 
(สดด. 72:10-11, 15; อสย. 60:5, 11; 61:6; 66:20; ศฟย. 3:10; ฮกก. 2:7-8) ส่ิงน้ีจะปรากฎในแง่เต็มท่ีท่ีสุด ณ    
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสต ์  
พระเจ้าได้แทรกแซงอย่างเหนือธรรมชาติเพื่อจะกนัพวกนักปราชญ์ไวจ้ากการกลบัไปหาเฮโรด ผูซ่ึ้งคงได้
สามารถท่ีจะพุง่เป้าไปท่ีพระเยซูอยา่งแน่นอน[139] ความฝันเป็นวธีิโดยทัว่ไปแห่งการน าพาของพระเจา้ระหวา่ง
ระบบของพนัธสัญญาเดิมท่ีซ่ึงพระเยซูไดมี้ชีวติอยู ่(เปรียบเทียบ กดว. 12:6) 
  
ความตรงกนัขา้มหลายอยา่งในส่วนน้ีเปิดเผยถึงการเนน้ต่างๆของมทัธิว  เฮโรดกษตัริยท่ี์ช่วงชิงชาวอิดูเมียนท่ี  
ชั่วร้ายก็ตรงกันข้ามกับพระเยซูกษตัริย์ท่ีชอบธรรมซ่ึงได้บงัเกิดมาของอิสราเอล  ระยะทางไกลจากท่ีซ่ึง         
พวกนกัปราชญ์ไดเ้ดินทางมาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเยซู ก็ตรงกนัขา้มกบัระยะทางใกลท่ี้พวกผูน้ าของอิสราเอล 
น่าจะคงได้ เดินทางเพื่อจะไปพบพระองค์การนมสัการท่ีแท้จริงของพวกนักปราชญ์  ก็ตรงกนัข้ามกับการ
นมสัการท่ีเสแสร้งของเฮโรดและการขาดการนมสัการอยา่งส้ินเชิงจากพวกหวัหนา้ปุโรหิตและพวกธรรมาจารย ์
ความรู้สึกไวและการตอบสนองของพวกนกัปราชญ์ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการน าพาของพระเจา้ก็ตรงกนัขา้มกบั
ความไม่รู้สึกไวและการไม่ตอบสนองของพวกผูน้ าของอิสราเอล   
  
 “พวกแรกท่ีจะนมสัการกษตัริยใ์นพระกิตติคุณของมทัธิวเป็นคนต่างชาติ ซ่ึงเป็นความหมายโดยนยัของ
 ค าบญัชาสุดทา้ยของพระเมสสิยาห์  การส าแดงของดาวท่ีเหนือธรรมชาติก็เป็นพยานถึงคุณลกัษณะท่ี
 เป็นพระเจา้ของตวับุคคลของพระเยซู  ยิ่งกว่านั้นมทัธิวบนัทึกความเป็นจริงท่ีว่าพวกนักปราชญ์ท่ี
 นมสัการพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลไดถู้กบงัคบัท่ีจะท าการล้ีภยัจากบา้นเบธเลเฮม  ส่ิงน้ีเช่นกนัก็เป็น
 การพดูเป็นนยัถึงการเป็นปฏิปักษใ์นอนาคตของอิสราเอลท่ีมีต่อกษตัริยข์องพวกเขา”[140] 
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 “… ท่าน [มทัธิว] เปรียบเทียบความกระตือรือร้นของพวกนกัปราชญ์ท่ีจะนมสัการพระเยซูโดยไม่
 ค านึงถึงความรู้ท่ีจ  ากดัของพวกเขากบัความเฉยเมยของพวกผูน้ าชาวยิวและความเป็นศตัรูของขา้ราช
 ส านักของเฮโรด ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็มีพระคมัภีร์ท่ีจะบอกกล่าวพวกเขา  มทัธิวบ่งบอกว่าความรู้ท่ีเป็น
 ทางการเก่ียวกบัพระคมัภีร์ในตวัของมนัเองนั้นไม่ไดน้ าไปสู่การรู้จกัใครท่ีพระเยซูทรงเป็น. . .”[141] 
  
 “แมว้่าอิสราเอลตระหนักรู้ถึงค าเผยพระวจนะต่างๆ พวกเขาก็มืดบอดต่อความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณ
 ต่างๆ  กษติัรย์ของอิสราเอลได้รับการนมสัการโดยคนต่างชาติส่วนประชากรของพระองค์เองไม่
 ขวนขวายท่ีจะยอมรับพระองคเ์ป็นกษตัริยข์องพวกเขา  สภาพของอิสราเอลก็ถูกบ่งบอกไวอ้ยา่งชดัเจน
 ในขอ้แรกของพระกิตติคุณของมทัธิว พวกเขาเยอืกเยน็และไม่เอาใจใส่”[142] 
  “พวกนกัปราชญช์าวต่างชาตินมสัการกษตัริยข์องคนยิว คนยิวเฉยเมย และเฮโรดก็เป็นห่วงแค่บลัลงัก์
 ของเขาเท่านั้น  ความสนใจของเฮโรดในสวสัดิภาพทางการเมืองของเขาเองแสดงถึงท่าทีของเจา้หนา้ท่ี
 รัฐบาลตลอดส่วนท่ีเหลือของพระกิตติคุณเล่มน้ี”[143] 
  

2. ค ำเผยพระวจนะเกีย่วกบัอยีปิต์  2:13-18   
  
มทัธิวเนน้ต่อไปถึงการท านายของพระเจา้และการปกป้องของพระองคเ์ก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระองคเ์พื่อ
จะช่วยใหผู้ฟั้งของท่านตระหนกัวา่พระเยซูเป็นกษตัริยท่ี์ไดถู้กสัญญาไว ้
  
2:13          เป็นคร้ังท่ีสองในสองบท ท่ีเราอ่านวา่ “ทูตองคห์น่ึง” ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดม้าปรากฏ” พร้อมกบั 
                ข่าวสารส าหรับ “โยเซฟ” (เปรียบเทียบ 1:20)  ส่ิงน้ีบ่งบอกวา่ข่าวสารนั้นมีความส าคญัท่ีไม่ธรรมดา   
  
               ล าดบัของถอ้ยค า “พระกุมารกบัมารดา” ก็ไม่ธรรมดา  ตามปกติ พอ่แม่จะไดรั้บการอา้งอิงถึงก่อนลูก       
               อีกคร้ังหน่ึงล าดบัน้ีดึงความสนใจไปยงัความเป็นศูนยก์ลางของพระเยซูในเร่ืองราวนั้น 
  
              “อียปิต”์ เป็นสถานท่ีธรรมดาส าหรับการล้ีภยั  ณ เวลาน้ี  เขตแดนของมนัก็อยูห่่างจากบา้นเบธเลเฮม        
              แค่ 75 ไมล ์ แมว้า่เมืองท่ีใกลท่ี้สุดก็อยูห่่างประมาณ 150 ไมล ์ และมนัไดจ้ดัเตรียมการหลบหนีจาก 
              ความเกลียดชงัของเฮโรด  เฮโรดไม่มีสิทธิอ านาจท่ีนัน่  ยิง่กวา่นั้น มีประชากรชาวยวิจ านวนมากท่ีนัน่  
              เช่นเดียวกบัส่ิงแทนพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม[144] 
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 โยเซฟไดเ้รียนรู้วา่เขาจะตอ้งคงอยูใ่นอียปิตจ์นกวา่พระเจา้ไดน้ าเขาไปยงัท่ีอ่ืน ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนเม่ือเฮโรด 
 ไดต้ายไป  อีกคร้ังหน่ึง อ านาจอธิปไตยของพระเจา้ก็เด่นชดั   
  
 “ในการเช่ือฟังค าสั่งน้ีจากพระเจา้และค าสั่งอ่ืนๆท่ีตามมาทนัที ความชอบธรรมของโยเซฟ (1:19)          
 ก็เปล้ืองความชัว่ร้ายของเฮโรดในความบรรเทาท่ี  คาดไม่ถึงเสมอ”[145] 
 ในหลายดา้น พระเยซูไดก้ล่าวย  ้าชีวติและประสบการณ์ของโมเสส  โมเสสไดเ้ป็นเป้าของผูป้กครองในสมยัของ
เขา  ผูซ่ึ้งไดแ้สวงหาท่ีจะท าลายเขาและทารกเพศชายชาวฮีบรูคนอ่ืนๆทั้งหมดโดยการสั่งให้ฆ่าพวกเขา (อพย. 
1:15-22) มทัธิวตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเห็น พระเยซูในฐานะ “โมเสสคนท่ีสอง” เช่นเดียวกบั “อิสราเอล
แท”้  
  
2:14-15      เฮโรดไดต้ายไปในปี กคศ. 4 [146] โจเซฟัสไดบ้นัทึกวา่เขาไดต้ายไปอยา่งน่ากลวั ร่างกายของเขา  
                 เน่าเป่ือยและถูกกดักินโดยพวกหนอน [147]   เขาไดถู้กฝังในท่ีของเฮโรด  ซ่ึงเป็นหน่ึงในป้อม       
                 พระราชวงัท่ีเขาไดส้ร้างข้ึนซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากเบธเลเฮม [148] เฮโรดอากริปปาหลานชายของเขาต่อมา 
                ไดป้ระสบกบัจุดจบท่ีคลา้ยกนั (กจ. 12:23) 
  
อย่างท่ีได้หมายเหตุไป  มทัธิวใช้ความส าเร็จแห่งค าเผยพระวจนะต่างๆของพนัธสัญญาเดิมเพื่อจะแสดงว่า     
พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์  ขอ้ 15 มีความส าเร็จอีกอย่างหน่ึง  อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จน้ียากท่ีจะเขา้ใจ
เพราะว่าใน โฮเชยา  11:1 ผูเ้ผยพระวจนะนั้นไม่ได้ท  านายส่ิงใดก็ตาม  ท่านเพียงแค่อธิบายการอพยพของ
อิสราเอลจากอียปิตว์า่เป็นการจากไปของบุตรพระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 4:22) บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมใช้
ค  าว่า “บุตร” อยู่บ่อยๆเพื่อจะอธิบายถึงอิสราเอลในความสัมพนัธ์ของเขากบัพระเจา้  มทัธิวหมายถึงอะไรเม่ือ
ท่านเขียนวา่การจากอียิปตไ์ปของพระเยซูไดบ้รรลุถอ้ยค าของโฮเชยา (ฮชย. 11:1)? การอา้งอิงของมทัธิวมาจาก
ตวับทฮีบรู   
  
มทัธิวไม่ไดก้ล่าวว่าพระเยซูไดบ้รรลุ ค าเผยพระวจนะ องค์ประกอบท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือ ความหมายของ    
ค  าวา่ “ส าเร็จ” (ค ากรีก พเลโรโอ)  มนัมีความหมายท่ีกวา้งกว่าแค่ท่ีจะ “ท าให้สมบูรณ์”  อย่างแทจ้ริงแลว้  มนั
หมายถึง “ท่ีจะจดัตั้งอยา่งสมบูรณ์”[149] ในกรณีของค า       เผยพระวจนะแบบท านาย การจดัตั้งท่ีสมบูรณ์ของ
ส่ิงท่ีผูเ้ผยพระวจนะท านายไดเ้กิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีเขาท านายนั้นไดเ้กิดข้ึน   
  
แต่ในกรณีของ การพูดเชิงเผยพระวจนะ ท่ีกล่าวถึงอดีตหรือปัจจุบนั การจดัตั้งท่ีสมบูรณ์ของส่ิงท่ีผูเ้ผย            
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พระวจนะได้กล่าวได้เกิดข้ึนเม่ืออีกเหตุการณ์หน่ึงท่ี คล้ายกัน ได้เกิดข้ึน  น่ีเป็นแง่ท่ีซ่ึงการจากอียิปต์ไปของ  
พระเยซูไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะของโฮเชยา (เปรียบเทียบ ยากอบ 2:21-23) พระเยซู ทรง เป็นพระบุตรของ  
พระเจา้ (2:15; 3:17; 4:3, 6; 8:29; 11:27; 14:33; 16:16; 17:5; 26:63; 27:40, 43, 54) ประวติัศาสตร์ของ 
“อิสราเอล” ซ่ึงเป็น “บุตร” ของพระเจา้ในแง่ท่ีแตกต่างไปก็ไดค้าดหวงัถึงชีวติของ พระเมสสิยาห์[150] 
 
ท่ีจะกล่าวส่ิงเดียวกันในอีกแนวทางหน่ึง พระเยซูทรงเป็น “การกล่าวย  ้ าท่ีเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอล”
[151] นกัเขียนอีกคนหน่ึงเรียกส่ิงน้ีว่า “[เหตุการณ์] ตามตวัอกัษรรวมกบั [ความส าเร็จ] ท่ีเป็นสัญลกัษณ์”
[152] ยงัมีนักเขียนอีกคนหน่ึงอ้างอิงถึงมนัว่าเป็น “ค าเผยพระวจนะตามตวัอกัษรรวมกับความหมายท่ีเป็น
สัญลกัษณ์”[153] 
  “มีความคลา้ยคลึงกนัต่างๆระหว่างชนชาติและพระบุตร  อิสราเอลเป็น “บุตร” ท่ีไดรั้บเลือกสรรโดย
 การรับเป็นบุตร (อพย. 4:22) และพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจา้  ในทั้งสองกรณี  
 การลงไปยงัอียิปต์ก็เพื่อท่ีจะหลีกหนีอนัตราย  และการกลับมาก็ส าคญัต่อประวติัศาสตร์แห่งการ
 จดัเตรียมของชนชาติน้ี”[154] 
  
 “และอย่างท่ีโมเสสถูกเรียกให้ไปยงัอียิปต์และช่วยกูอิ้สราเอลบุตรของพระเจา้ บุตรหวัปีของพระองค ์    
 (ดู อพย. 4:22) จากการเป็นทาสทางกายภาพ ดงันั้น พระเยซูไดถู้กเรียกให ้ออกจาก อียิปต ์ในวยัเด็กของ
 พระองค์ผ่านทางข่าวสารของพระเจา้ท่ีได้ให้แก่โยเซฟเพื่อจะช่วยมนุษยชาติให้รอดจากการเป็นทาส
 ของบาป”[155]  
 
 “…มทัธิวได้มองกลบัไปและดึงความคล้ายคลึงกนัต่างๆระหว่างเหตุการณ์ต่างๆของประวติัศาสตร์
 ของชนชาติน้ีและเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ต่างๆในชีวติของพระเยซูออกมาอยา่งประณีต”[156] 
  
2:16-18    นกัวชิาการท่ีวจิารณ์บางคนไม่ไดน้บัเร่ืองราวของมทัธิวเก่ียวกบัการฆ่าเด็กๆในบา้นเบธเลเฮมของ      
              เฮโรด เพราะวา่ไม่มีการยนืยนันอกพระคมัภีร์เก่ียวกบัมนั อยา่งไรก็ตาม บา้นเบธเลเฮมนั้นเล็กและ 
              เหตุการณ์ท่ีส าคญัตามพระคมัภีร์อยา่งอ่ืนอีกมากมายไม่มีการยนืยนัทางโลกรวมถึงการถูกตรึงของ 
             พระเยซูนกัเขียนบางคนไดป้ระมาณวา่การก าจดัน้ีคงไดก้ระทบเด็กประมาณ 15 หรือ 20 คนเท่านั้น 
             [157]  เขาไดเ้ช่ือวา่จ านวนประชากรทั้งหมดของบา้นเบธเลเฮม  ณ  เวลาน้ีก็นอ้ยกวา่ 1,000 คน 
             เม่ือเปรียบเทียบกบัการร้ายกาจอยา่งอ่ืนบางอยา่งของเฮโรดนั้น การร้ายกาจน้ีก็เล็กนอ้ย[158] 
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 “เร่ืองราวของพนัธสัญญาใหม่เก่ียวกบัการฆ่าเด็กเล็กๆทั้งหมด ณ บา้นเบธเลเฮม (มธ. 2:16) ในการ
 คาดหวงัถึงการท าลายเช้ือสายกษตัริยข์องดาวิดท่ามกลางพวกเขาก็อยู่ในคุณลกัษณะอยา่งละเอียดกบั
 ทั้งหมดท่ีเรารู้เก่ียวกบั เฮโรดและรัชกาลของเขา”[159] 
  
 “จกัรพรรดิออกัสตสัได้กล่าวตามท่ีรายงานไวว้่ามนัดีกว่าท่ีจะเป็นสุกรของ   เฮโรดแทนท่ีจะเป็น
 บุตรชายของเขา เพราะว่าสุกรของเขามีโอกาสดีกว่าของการอยู่รอดในชุมชนชาวยิว  ในภาษากรีก 
 อยา่งเช่นในภาษาองักฤษ มีความแตกต่างทางตวัอกัษรเพียงตวัเดียวระหวา่งค าวา่ ‘sow’ (hys – ฮุส) และ 
 ‘son’ (hyios – ฮุยออส)”[160] 
  “คุณลกัษณะท่ีเหมือนกนัต่างๆซ่ึงเฮโรดแสดงในบทท่ี 2 พวกผูน้ า [ทางศาสนา] จะแสดงภายหลงัใน
 เร่ืองราวน้ี  ท่ีจะระบุคุณลกัษณะท่ีชดัเจนท่ีสุดของคุณลกัษณะเหล่าน้ี เฮโรดแสดงตวัเขาเองวา่ ‘มืดบอด
 ฝ่ายวิญญาณ’ (2:3), ‘กลวั’ (2:3), ‘สมรู้ร่วมคิด’ (2:7), ‘หลอกลวง’ และ ‘มุสา’ (2:8), ‘ร้ายแรง’ (2:13, 
 16), ‘กร้ิว’ (2:16; เปรียบเทียบ 21:15), และ ‘หวัน่กลวัอนาคต’ (2:16)”[161]  
 
 “น่ีคือตวัอยา่งประกอบท่ีน่ากลวัเก่ียวกบัส่ิงท่ีมนุษยจ์ะท าเพื่อจะก าจดัพระเยซูคริสต ์ ถา้คนหน่ึงตั้งใจไป
 ตามทางของเขาเอง ถ้าเขาเห็นใครคนหน่ึงใน    พระคริสต์ผูซ่ึ้งมีแนวโน้มท่ีจะแทรกแซงด้วยความ      
 ทะเยอทยานต่างๆของเขาและวา่กล่าวแนวทางต่างๆของเขา จากนั้นความปรารถนาอยา่งหน่ึงของเขาก็
 คือท่ีจะขจดัพระคริสต์ และจากนั้นเขาก็ถูกผลกัดนัไปสู่ส่ิงท่ีแย่มากท่ีสุดต่างๆ เพราะว่าจากนั้นถา้เขา
 ไม่ไดท้  าลายร่างกายของผูค้น เขาจะท าลายหวัใจของพวกเขา”[162] 
  
อีกคร้ังหน่ึง มทัธิวอา้งวา่อีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีลอ้มรอบการบงัเกิดของพระเยซูไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะ (ขอ้ 17) 
มทัธิวเป็นผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนเดียวท่ีอา้งอิง “เยเรมีย”์ (31:15; เปรียบเทียบ 16:14; 27:9) เป็นท่ีชดัเจนวา่
การอา้งอิงน้ีมาจากตวับทฮีบรูเช่นกนั  อน่ึง มทัธิว เพียงแค่อา้งอิงอิสยาห์และเยเรมียโ์ดยช่ือจากผูเ้ผยพระวจนะ
ทั้งหมดท่ีท่านอา้งอิง 
  
 “มทัธิวไม่ไดเ้พียงแค่ตรึกตรองตวับทต่างๆของพนัธสัญญาเดิมเท่านั้น แต่อา้งอิงวา่ในส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนตวั
 บทเหล่านั้นก็พบความส าเร็จ  ถา้เหตุการณ์ต่างๆเป็นต านาน [แทนท่ีจะเป็นประวติัศาสตร์] ขอ้โตแ้ยง้ก็
 ไร้ประโยชน์”[163] 
  
มนัไม่ชดัเจนไม่วา่เยเรมียไ์ดอ้า้งอิงถึงการถูกเนรเทศของเผา่ต่างๆในทางเหนือในปี กคศ. 722 หรือถึงการเป็น 
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เชลยท่ีบาบิโลนในปี กคศ. 586  เน่ืองจากวา่ท่านไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีสองของเหตุการณ์เหล่าน้ีในพนัธกิจของ
ท่านเป็นหลกั บางทีท่านไดท้  าอยา่งนั้นท่ีน่ีอีกดว้ย  ในเชิงบทกวีแลว้ ท่านไดน้ าเสนอ “ราเชล” วา่เป็น “มารดา” 
ในอุดมคติของคนยิว “ร้องไห้คร ่ าครวญ” เพราะว่า “บรรดาบุตรของเธอ” ไดไ้ปยงัการเป็นเชลย  เน่ืองจากว่า     
ราเชลไดต้ายไประหวา่งทางไปยงัเบธเลเฮม (ปฐก. 35:16, 19) การอา้งอิงถึงเธอก็เช่ือมโยงอยา่งดีกบัเหตุการณ์
ต่างๆของวยัเด็กเร่ิมแรกใกลเ้บธเลเฮมของพระเยซู    
  
 “ในตวับทดั้งเดิม เยเรมียก์  าลงักล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในไม่ชา้เม่ือการเป็นเชลยท่ีบาบิโลนเร่ิมตน้
 ข้ึน  เม่ือบรรดาคนหนุ่มชาวยิวไดถู้กน าไปสู่การเป็นเชลย พวกเขาไดผ้า่นเมืองรามาห์  ไม่ไกลจากเมือง
 รามาห์สักเท่าไหร่นั้นก็เป็นท่ีท่ีราเชลไดถู้กฝัง และเธอไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นแม่ของชาวยิว  
 เม่ือพวกคนหนุ่มไดเ้ดินขบวนไปยงับาบิโลน  บรรดามารดาชาวยิวแห่งเมืองรามาห์ไดอ้อกมาร้องไห้
 ส าหรับบรรดาบุตรของพวกเขา เพราะวา่พวกเขาจะไม่เห็นอีกเลย  เยเรมียไ์ดพ้รรณนาฉากนั้น เม่ือราเชล
 ไดร้้องไห้เพื่อบรรดาบุตรของนาง น่ีเป็นความหมาย ตามตัวอักษร ของ เยเรมีย ์ 31:15 พนัธสัญญาใหม่
 ไม่สามารถเปล่ียนหรือตีความส่ิงท่ีขอ้น้ีหมายถึงใหม่ในบริบทนั้น หรือไม่ไดพ้ยายามท่ีจะท าอย่างนั้น  
 ในประเภทน้ี [ของค าเผยพระวจนะท่ีส าเร็จ] มีเหตุการณ์ในพนัธสัญญาใหม่ท่ีมีประเด็นหน่ึงของความ
 คลา้ยกนักบัเหตุการณ์ในพนัธสัญญาเดิม  ขอ้นั้นถูกอา้งอิงว่าเป็น การประยุกต์ใช้   ประเด็นหน่ึงของ
 ความคลา้ยกนัระหว่างรามาห์และเบธเลเฮมก็คือว่า อีกคร้ังหน่ึง บรรดามารดาชาวยิวก าลงัร้องไห้เพื่อ
 บรรดาบุตรของพวกเขาซ่ึงพวกเขาจะไม่เห็นอีกและดังนั้นตอนพระคมัภีร์ในพนัธสัญญาเดิมก็ถูก
 ประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์ในพนัธสัญญาใหม่  หาไม่แลว้ ทุกส่ิงก็แตกต่าง”[164] 
  
 คูเปอร์เรียกส่ิงน้ี “ค าเผยพระวจนะตามตวัอกัษรรวมกบัการประยุกต์ใช้”[165] เบเล่ยเ์ห็นสามประเด็น
 ของการเปรียบเทียบระหว่างสองเหตุการณ์คือ ในทั้งสองเหตุการณ์นั้น กษตัริย์ต่างชาติได้คุกคาม
 อนาคตของอิสราเอล  (เปรียบเทียบ 2:13) พวกเด็กๆไดเ้ก่ียวขอ้ง และอยา่งไรก็ตาม การฟ้ืนฟูในอนาคต
 ของอิสราเอลก็แน่นอน (เปรียบเทียบ ยรม. 31:31-37).[166] 
  
 เป็นท่ีชดัเจนว่า มทัธิวใช ้เยเรมีย ์ 31:15 เพราะวา่มนัน าเสนอความหวงัแก่คนอิสราเอล ว่าอิสราเอลจะ
 กลบัมายงัแผน่ดินนั้น แมว้า่พวกเขาไดร้้องไห้ ณ การจากไปของประเทศ  บริบทแห่งถอ้ยค าของเยเมีย์
 คือความหวงั  มทัธิวใช้เน้ือหาของเยเรมียเ์พื่อจะให้ความหวงัแก่ผูอ่้านของท่านว่า แมจ้ะมีน ้ าตาของ
 บรรดามารดาแห่งเมืองเบธเลเฮม พระเมสสิยาห์ไดห้ลีกหนีจากเฮโรดและจะกลบัมาปกครองในท่ีสุด
 [167] 
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 “อยา่งเช่นในขอ้ 15 ท่ีน่ีเฮโรดไม่ไดก้ล่าวย  ้าเหตุการณ์จากประวติัศาสตร์ของอิสราเอล  การเนรเทศได้
 ส่งอิสราเอลไปยงัการเป็นเชลยและดว้ยเหตุนั้นก็ไดเ้รียกร้องน ้ าตา  แต่ท่ีน่ีน ้ าตาไม่ไดมี้ไวเ้พื่อผูท่ี้ไปสู่ 
 ‘การถูกเนรเทศ’ แต่เน่ืองจากบรรดาเด็กๆผูซ่ึ้งอยูข่า้งหลงัและถูกฆ่า  ดงันั้นท าไมจึงไม่มีการอา้งอิงถึง
 การถูกเนรเทศเลย?  การช่วยเหลือเกิดข้ึนจากการสังเกตบริบทท่ีกวา้งกว่าของทั้งเยเรมียแ์ละมทัธิว       
 เยเรมีย ์31:9, 20 อา้งอิงถึงอิสราเอล  คือเอฟราอิมในฐานะบุตรท่ีรักของพระเจา้และแนะน าพนัธสัญญา
 ใหม่ (31:31-34) ท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะท ากบัประชากรของพระองคอี์กดว้ย ดงันั้นน ้ าตาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
 การถูกเนรเทศ (31:15) จะส้ินสุด มทัธิวไดท้  าให้การถูกเนรเทศเป็นจุดเปล่ียนในความคิดของท่านแลว้ 
 (1:11-12) เพราะว่า ณ เวลานั้นเช้ือสายของดาวิดได้ถูกขบัออกจากบลัลงัก์  ตอนน้ีน ้ าตาของการถูก
 เนรเทศก็ก าลงั ‘ส าเร็จ’ นัน่คือ น ้ าตาไดเ้ร่ิมตน้ในสมยัของเยเรมียแ์ละไปถึงจุดสุดยอดและส้ินสุดโดย
 น ้ าตาของบรรดามารดาของบา้นเบธเลเฮม  ทายาทบลัลงัก์ของ    ดาวิดไดม้า การถูกเนรเทศไดส้ิ้นสุด 
 พระบุตรแทข้องพระเจา้ไดม้าถึง และพระองคจ์ะแนะน าพนัธสัญญาใหม่ (26:28) ซ่ึงไดส้ัญญาไวโ้ดย
 เยเรมีย”์[168] 

   
3. ค ำเผยพระวจนะเกีย่วกบันำซำเร็ธ  2:19-23  (เปรียบเทยีบ ลูกำ 2:39)  

  
มัทธิวสรุปเร่ืองราวท่ีคัดสรรไว้ของท่านแห่งเหตุการณ์ต่างๆในวยัเด็กของพระเยซูท่ีแสดงถึงความเป็น          
พระเมสสิยาห์ของพระองค์ และอธิบายถึงปฏิกิริยาตอบสนองหลายอย่างต่อพระองค์ดว้ยการเสด็จกลบัไปยงั
อิสราเอลของพระเยซู   
  
2:19-20            เฮโรดมหาราชไดต้ายไปในปี กคศ. 4  โจเซฟัสไดเ้ขียนเก่ียวกบัสภาพของเขาไม่นานก่อนการ

ตายของเขาดงัต่อไปน้ี: 
  
 “. . . ความเจ็บไขไ้ดเ้พิ่มเหนือเขาอย่างใหญ่หลวงหลงัจากอาการท่ีรุนแรง  และส่ิงน้ีก็เป็นโดยการ
 พิพากษาของพระเจ้าท่ีมีเหนือเขาเน่ืองจากบาปของเขา เพราะว่าไฟได้คุกรุ่นในเขาอย่างช้าๆ ซ่ึง            
 ดูเหมือนจะปรากฎแก่การสัมผสัในท่ีภายนอกไม่มากอยา่งท่ีมนัไดเ้พิ่มความเจ็บปวดของเขาในท่ีภายใน  
 เพราะวา่มนัไดน้ าความอยากท่ีรุนแรงต่อการกินมาเหนือเขา  ซ่ึงเขาไม่สามารถหลีกเล่ียงท่ีจะจดัเตรียม
 ด้วยอาหารหน่ึงอย่างหรืออย่างอ่ืนได้  เคร่ืองในของเขาก็ผุพงั และความรุนแรงโดยมากแห่งความ
 เจบ็ปวดของเขาก็อยูท่ี่ปลายล าไส้ใหญ่ของเขา  น ้าใสท่ีเกิดจากน ้าไดเ้กิดข้ึนท่ีเทา้ของเขา และเหมือนกบั
 วตัถุท่ีไดท้  าใหเ้ขาเจบ็ปวดท่ีดา้นล่างทอ้งของเขา  มิใช่เท่านั้น ต่อไปท่ีถ่ายปัสสาวะและอุจาระก็เน่าเป่ือย 
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 และไดก่้อให้เกิดหนอน และเม่ือเขาไดน้ัง่ตรงๆ เขาก็มีความยุง่ยากในการหายใจ ซ่ึงน่าขยะแขยงอยา่ง
 มากเน่ืองจากกล่ินเหมน็แห่งลมหายใจของเขาและความรวดเร็วของการกลบัมาของมนั ยิ่งกวา่นั้นเขาได้
 มีการชกัในทุกส่วนของร่างกายของเขา ซ่ึงไดเ้พิ่มก าลงัของเขาต่อระดบัท่ีทนไม่ได”้[169] 
  
 อีกคร้ังหน่ึง การริเร่ิมท่ีมีอธิปไตยของพระเจา้เป็นหวัขอ้การบนัทึกของมทัธิว  น่ีเป็น “ความฝัน” คร้ังท่ี
 ส่ีและการอา้งอิงคร้ังท่ีสามถึง “ทูตองค์หน่ึงขององค์พระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีปรากฏ “แก่  โยเซฟ” ในบทน า  
 วลี “แผน่ดินอิสราเอล” ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่  เป็นท่ีชดัเจนวา่ มทัธิวใชม้นัเน่ืองจากว่า
 มนัท าใหร้ะลึกถึงพระสัญญาและพระพรต่างๆท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่ยาโคบและพงศพ์นัธ์ุของเขา[170] 
  
2:21-23   โยเซฟไดต้อบสนองต่อค าสั่งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งเช่ือฟัง อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีเขาไดท้  าอยา่งนั้น 
                ข่าวก็ไดม้าถึงเขาวา่  “อารเคลาอสั”  บุตรชายของเฮโรดมหาราช   ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะครอบครองในฐานะ 
                ผูป้กครอง “เหนือแควน้ยเูดีย” สามาเรียและอิดูเมีย[171] ส่วนท่ีเหลือของแผน่ดินของเฮโรดมหาราช 
               ไดย้งัพวกบุตรชายของเขา คือ แอนทิพาสผูซ่ึ้งไดค้รอบครองในฐานะผูป้กครองเหนือแควน้กาลิลีและ 
               เพอเรีย ( กคศ. 4 - ค.ศ. 39) และฟีลิป  “เจา้เมือง” หมายถึง  ฟีลิปไดค้รอบครองเหนือหน่ึงในส่ีของ 
               แผน่ดินของเฮโรดมหาราชบิดาของเขา ฟีลิปไดก้ลายมาเป็นเจา้เมืองแห่งอิทูเรีย ตราโคนิติส และเขต 
               แดนอ่ืนๆบางท่ี (กคศ. 4 - ค.ศ.  34).[172] ช่ือเรียก “ผูป้กครอง” ก็มีเกียรติกวา่ช่ือเรียก “เจา้เมือง”  มนั 
              หมายถึงผูป้กครองเหนือผูค้น  อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ “กษตัริย”์ อีกดว้ย 
  
 “หน่ึงในการกระท าแรกๆของอารเคลาอสัคือท่ีจะฆ่าคนประมาณสามพนัคนในพระวิหารเพราะว่า     
 บางคนในพวกเขาไดร้ะลึกผูท่ี้ตายเพื่อความเช่ือบางคนท่ีไดถู้กท าให้ตายโดยเฮโรด  พ่อเป็นอย่างไร    
 ลูกก็เป็นอยา่งนั้น”[173] 
  
 อารเคลาอสัไดพ้ิสูจน์วา่เป็นผูป้กครองท่ีแย ่ ซีซาร์ ออกสัตสัไดเ้นรเทศเขาส าหรับประวติัท่ีแยข่องเขาใน
 ปี ค.ศ. 6[174] ฟีลิปเป็นผูป้กครองท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางพวกบุตรชายของเฮโรดมหาราช 
  
 เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเจา้ “ไดเ้ตือน” โยเซฟท่ีจะไม่กลบัไปยงัเขตแดนของอารเคลาอสั  โยเซฟไดเ้ลือกท่ี
 จะตั้งรกรากใน “เมืองนาซาเร็ธ” ใน “แควน้กาลิเลีย” แทนท่ีจะเป็นพรมแดนทางเหนือของแคว้นเศบูลุน 
 อยา่งไม่สงสัยเลยว่าไดรั้บการน าพาโดยพระเจา้ท่ีจะไปยงัท่ีนัน่  น่ีไดเ้ป็นท่ีอาศยัของเขาและของมารีย์
 ก่อนการบงัเกิดของพระเยซู (13:53-58; ลก. 1:26-27; 2:39) มทัธิวบนัทึกวา่การยา้ยน้ีเป็นความส าเร็จอีก
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 อยา่งหน่ึงของค าเผยพระวจนะ (ขอ้ 23) เมือง นาซาเร็ธตั้งอยูท่างเหนือของบา้นเบธเลเฮม 70 ไมล์ และ
 หลกัฐานทางโบราณคดีช้ีถึงจ านวนประชากรประมาณ 480 คน ณ ตอนตน้ของศตวรรษแรก[175] มนั
 เป็นสถานท่ีแห่งกองทหารรักษาการณ์โรมนัในกาลิลีทางเหนือ[176] 
  
 “…เวีย มาริส [ทางหลวงทะเล]  ไดผ้า่นทางเมืองนาซาเร็ธ และจากนั้นไม่วา่โดยทางหมู่บา้นคานา หรือ
 ท่ีอ่ืนเลียบไหล่เขาทางเหนือของภูเขาทาโบร์ไปยงัทะเลสาบเยเนซาเร็ธ ถนนแต่ละสายของถนนสาย
 เหล่าน้ีในไม่ช้าก็เช่ือมกับ กาลิลีส่วนบน  ดังนั้น แม้ว่าเส้นทางของการพานิชย์ระหว่างอคัโคและ
 ตะวนัออกไดถู้กแบ่งเป็นสามทาง กระนั้น เม่ือหน่ึงในเส้นทางเหล่าน้ีผา่นเมืองนาซาเร็ธ เมืองเล็กท่ีเงียบ
 ก็ไม่ใช่สระน ้ าท่ีน่ิงแห่งความสันโดษท่ีเรียบง่าย. . . . แต่ในอีกดา้นหน่ึง เมืองนาซาเร็ธเป็นหน่ึงใน
 ศูนยก์ลางท่ียิง่ใหญ่ของชีวติเก่ียวกบัพระวหิารของคนยิว  . . . . พวกมหาปุโรหิตแห่ง ‘เวร’ ซ่ึงจะตอ้งอยู่
 ในหนา้ท่ีอยูเ่สมอก็ไดร้วมตวักนัในบางเมือง ท่ีซ่ึงพวกเขาไดไ้ปยงักรุงเยรูซาเล็มเป็นกลุ่ม ส่วนบรรดา
 พวกของเขาผูซ่ึ้งไม่สามารถท่ีจะไปไดก้็ไดใ้ชเ้วลาหน่ึงสัปดาห์ในการอดอาหารและอธิษฐาน….ดงันั้น 
 ท่ีจะถือมุมมองท่ีกวา้งข้ึน ความส าคญัทางสัญลกัษณ์สองอยา่งก็เก่ียวขอ้งกบัเมืองนาซาเร็ธ เน่ืองจากวา่
 ผ่านทางมนันั้นก็เป็นดงัเช่นบรรดาผูท่ี้ได้ด าเนินการจราจรของโลก และบรรดาผูท่ี้ได้ปรนนิบติัใน    
 พระวหิาร”[177] 
  
 ความสนใจท่ีเอาใจใส่ต่อค าศพัทต่์างๆท่ีมทัธิวใชเ้พื่อจะอธิบายความส าเร็จน้ีก็ช่วยให้เราเขา้ใจถึงการท่ี
 พระเยซูไดท้  าใหพ้ระคมัภีร์ส าเร็จ  หน่ึง มทัธิวกล่าววา่ค าเผยพระวจนะไดม้าทาง “พวกผูเ้ผยพระวจนะ” 
 ไม่ใช่ ผูเ้ผยพระวจนะ คนหน่ึง  น่ีเป็นท่ีเดียวในพระกิตติคุณเล่มแรกท่ีท่านกล่าวส่ิงน้ี สอง มทัธิวไม่ได้
 กล่าวว่าพวกผูเ้ผยพระวจนะ “ไดก้ล่าว” หรือ “ไดเ้ขียน” ค าท านาย ท่านกล่าววา่ “ส่ิงท่ีไดถู้กกล่าวหรือ
 พดู” ผา่นทางพวกเขาไดเ้กิดข้ึน    ในอีกนยัหน่ึง มทัธิวก าลงัอา้งอิงโดยทางออ้มอยา่งมีอิสระ[178] 
  
 ไม่มีพระคมัภีร์ตอนใดในพนัธสัญญาเดิมท่ีไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะมาจากเมืองนาซาเร็ธหรือท่ีว่า
 ผูค้นจะเรียกท่านวา่ “ชาวนาซาเร็ธ”  แลว้มทัธิวสามารถกล่าววา่พระเยซูไดท้  าให้   พระคมัภีร์ส าเร็จโดย
 การอาศยัอยู่ท่ีนั่นไดอ้ย่างไร?  การอธิบายท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดดูเหมือนจะเป็นว่าเมืองนาซาเร็ธเป็น
 เ มื อง ท่ี  ถูกดู ถูก  โดย เฉพาะ  ในมณฑล ท่ี  ถูกดูถู ก  แ ห่งแคว้นกา ลิ ลี ในสมัยของพระ เย ซู                          
 (ยน.1:46; 7:42, 52).[179] ผูเ้ผยพระวจนะหลายคนของพนัธสัญญาเดิมได้ท านายว่าผูค้นจะ “ดูถูก"    
 พระเมสสิยาห์  (สดด . 22:6-8, 13; 69:8, 20-21; อสย . 11:1; 42:1-4; 49:7; 53:2-3, 8; ดนล . 
 9:26).[180] บ่อยคร้ังมทัธิวหนัไปสู่หวัขอ้น้ีของการท่ีพระเยซูไดถู้กดูถูก (8:20; 11:16-19; 15:7-8) 
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 ดูเหมือนวา่ผูเ้ขียนจะให้ ใจความ ของพระคมัภีร์หลายตอนของพนัธสัญญาเดิมท่ีน่ี มากกวา่การอา้งอิง
 พระคมัภีร์ตอนใดๆจากตอนเหล่านั้น มีการพาดพิงถึง เนทเซอร์ (“หน่อ”) ใน อิสยาห์ 11:1 วา่พวกรับบี
 ในสมยัของพระเยซูไดถื้อวา่เป็นพระเมสสิยาห์  ในพระคมัภีร์ตอนนั้น ดูเหมือนวา่ทายาทของดาวิดจะ
 ออกมาจากสถานท่ีท่ีต ่าต้อยและคลุมเครือ  นักเขียนคนหน่ึงได้ให้หลักฐานว่าพระคมัภีร์ฉบบัแปล     
 ทาร์กุมเช่นเดียวกบับรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดตี้ความพนัธสัญญาเดิมในเชิงพระเมสสิยาห์[181] 
  “ในศตวรรษแรก ชาวนาซารีน เป็นผูค้นท่ีถูกดูถูกและปฏิเสธและค าศพัทน์ั้นไดถู้กใช้เพื่อจะต่อวา่และ
 ท าใหรู้้สึกขายหนา้ (ยน. 1:46) พวกผูเ้ผยพระวจนะไดส้อนวา่พระเมสสิยาห์จะเป็นบุคคลท่ีถูกดูถูกและ
 ปฏิเสธ (เช่น อสย. 53:3) และส่ิงน้ีถูกสรุปโดยค าศพัทน้ี์ ชาวนาซารีน”[182] 
  
 ฟรัชเทนบุมเรียกประเภทน้ีของความส าเร็จตามค าเผยพระวจนะวา่ “ผลรวม”[183] คูเปอร์ชอบท่ีจะเรียก
 มนัวา่ “ค าเผยพระวจนะตามตวัอกัษรรวมกบัผลรวม”[184] 
  
 “พระเยซูทรงเป็นกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจา้ บุตรของดาวิด แต่พระองคท์รงเป็นหน่อ
 จากเช้ือสายกษตัริยท่ี์ไดถู้กฟันลงมาดว้ยขวานจนถึงโคนและถูกปลูกในสภาพแวดลอ้มท่ีไดถู้กรับรองวา่
 จะพิชิตพระองค์ดว้ยการดูถูก  มทัธิวก าลงับอกเราว่า พระเยซูพระเมสสิยาห์ไม่ไดแ้นะน าแผ่นดินของ
 พระองค์ด้วยการแสดงภายนอกหรือน าเสนอพระองค์เองด้วยการเอิกเกริกแห่งกษตัริย์ในทางโลก        
 ในความสอดคลอ้งกบัค าเผยพระวจนะนั้น พระองคไ์ดเ้สด็จมาในฐานะผูรั้บใชท่ี้ถูกดูถูกขององคพ์ระผู ้
 เป็นเจา้”[185] 
  
 การอธิบายท่ีพึงพอใจน้อยต่างๆของค าเผยพระวจนะน้ีและความส าเร็จของมนัก็เป็นดงัต่อไปน้ี  หน่ึง 
 บางคนเช่ือมโยง “ชาวนาซารีน” กบั “คนนาศีร์” (เปรียบเทียบ  วนฉ. 13:5) อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไม่เคย
 เป็นคนนาศีร์ (11:19) ยิง่กวา่นั้น ประวติัของค าของค าเหล่าน้ีก็ไม่ไดเ้ช่ือมโยงกนั 
 
 สอง บางคนเช่ือวา่ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “หน่อ” (เนทเซอร์) ใน อิสยาห์ 11:1 ฟังพอดูเหมือน “นาซาเร็ธ” เพื่อ
 จะใหเ้หตุผลถึงการเช่ือมโยง[186] ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือวา่ ค  าฮีบรูและเมือง   นาซาเร็ธไม่มีอะไร
 ท่ีเหมือนกนัยกเวน้ช่ือท่ีออกเสียงคล้ายกนั  เนทเซอร์ ปรากฏในพระคมัภีร์ตอนเดียวเท่านั้นอีกด้วย 
 แต่มทัธิวอา้งอิง “พวกผูเ้ผยพระวจนะ” 
 
 สาม นกัเขียนบางคนไดจ้ดัวางกลุ่มก่อนคริสเตียนและแนะน าวา่มทัธิวไดอ้า้งอิงถึงส่ิงน้ี  ไม่มีหลกัฐานท่ี  
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 จะสนบัสนุนทฤษฎีน้ี   
 
 ส่ี บางคนเช่ือว่ามทัธิวท าการเล่นส านวนโดยการเช่ือมโยงช่ือนาซาเร็ธกบันาซารีน  ถา้น่ีเป็นจริง ท่าน
 สามารถอา้งความส าเร็จของการเผยพระวจนะไดอ้ยา่งไร?  
 ห้า บางคนคิดวา่ผูเ้ขียนอา้งอิงถึงค าเผยพระวจนะต่างๆท่ีไม่ไดถู้กบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ แต่เป็นท่ีรู้จกั
 และเป็นท่ียอมรับโดยผูอ่้านดั้งเดิมของท่าน  มทัธิวไม่ไดใ้ห้ร่องรอยว่าความหมายท่ีผิดปกติน้ีคือส่ิงท่ี
 ท่านไดต้ั้งใจไว ้ ยิ่งกว่านั้น ผูอ่้านในภายหลงัจะไม่เพียงแต่ปฏิเสธสิทธิอ านาจเช่นนั้น แต่จะกล่าวหา
 มทัธิวถึงการประดิษฐแ์หล่งเช่นนั้นเพื่อจะสนบัสนุนเหตุผลของท่าน  
  
มทัธิวบทท่ี 2 อา้งเหตุผลของผูเ้ขียนอยา่งน่าสังเกตดว้ยการสร้างสามประเด็นหลกั  
  
“ประเด็นแรกเก่ียวขอ้งกบัคนต่างชาติ  พวกนกัปราชญ์มาจากทิศตะวนัออกและนมสัการกษตัริยข์องชนชาติยิว  
การมองเห็นล่วงหน้านิดหน่อยของทุกประชาชาติของโลกท่ีก าลงัไดรั้บพรในอบัราฮมัก็เป็นท่ีประจกัษใ์นการ
กระท าน้ี….ประเด็นท่ีสองท่ีมทัธิวสร้างก็เก่ียวขอ้งกบัคนยวิ  พวกเขาไดแ้สดงวา่ไม่เก่ียวขอ้งและไม่ใส่ใจต่อการ
รายงานใดๆเก่ียวกบัพระองค ์ สุดทา้ย โดยการใช้พนัธสัญญาเดิมของท่านนั้น มทัธิวพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็น
พระเมสสิยาห์ท่ีไดส้ัญญาไว ้  พระองคท์รงเป็นความส าเร็จของทุกส่ิงท่ีไดถู้กคาดหวงัไวใ้นพระคมัภีร์ของพวก
เขา  ส่ิงพื้นฐานสามอยา่งเหล่าน้ีจดัตั้งพื้นฐานของพระกิตติคุณของมทัธิว  พระเยซูถูกน าเสนอในฐานะพระเมสสิ
ยาห์ท่ีได้ถูกเผยพระวจนะและสัญญาไวใ้นพนัธสัญญาเดิม  คนยิวไดป้ฏิเสธพระองค์ เน่ืองจากการปฏิเสธน้ี 
กษตัริยอ์งคน้ี์ก็หนัไปหาคนต่างชาติและแผนการแผน่ดินส าหรับคนยวิก็ถูกเล่ือนไป   
  
 “บทท่ีหน่ึงป่าวประกาศคุณลกัษณะแบบทั้งพระเจา้และมนุษยแ์ห่งตวับุคคลของพระเมสสิยาห์  การ
 ตอ้นรับซ่ึงจะถูกมอบแด่การอา้งถึงพระเมสสิยาห์ก็ถูกจดัตั้งในบทท่ีสอง  มทัธิวบทท่ีสามเร่ิมตน้การ
 บรรยายถึงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของการน าเสนอพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลแก่ชนชาตินั้น”[187] 
  

“มทัธิว 1-2ท าหนา้ท่ีเป็นบทน าท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งประณีตส าหรับทุกหวัขอ้หลกัในพระกิตติคุณ
น้ี [188] 

  
บทท่ี 1 และ 2 แสดงแก่ผูอ่้านวา่พระเยซู ทรงเป็น ใคร ซ่ึงก็คืออตัลกัษณ์ของพระองคร์วมถึงปฏิกิริยาตอบสนอง
ของกลุ่มท่ีหลากหลายของผูค้น ส่วนท่ีเหลือของพระธรรมน้ีด าเนินการท่ีจะอธิบายถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู
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ต่อไปและแสดงถึงส่ิงท่ีพระองค์ได้ ตรัส และ ท า และปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ่มท่ีหลากหลายของผูค้น  
ปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ่มเหล่าน้ีและแต่ละบุคคลก็เป็นการแนะน าส าหรับเราในการรู้ถึงวิธีท่ีจะตอบสนองต่อ
พระเยซูและวธีิท่ีจะไม่ตอบสนองต่อพระองค ์  

  
ง. กำรตระเตรียมของกษัตริย์  3:1-4:11   

  
มทัธิวผา่นชีวิตวยัเด็กของพระเยซูอยา่งรวดเร็วเพื่อจะเช่ือมโยงการตระเตรียมของพระองคส์ าหรับการน าเสนอ
แก่อิสราเอลในฐานะกษตัริยข์องพวกเขา  ท่านบนัทึกสามเหตุการณ์ท่ีไดต้ระเตรียมพระเยซูส าหรับพนัธกิจของ
พระองค ์คือ พนัธกิจของผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเยซู ซ่ึงก็คือยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา (3:1-12) การรับบพัติศมา
ของพระเยซู (3:13-17) และการถูกทดลองของพระเยซู (4:1-11)  ประเด็นหลกัก็คือวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตร
แทข้องพระเจา้  ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดเ้ป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรท่ีไดถู้กท านายไวท่ี้ก าลงัมาของ
พระเจา้  การบนัทึกของมทัธิวถึงการรับบพัติศมาเนน้ถึงการรับรองของสวรรค ์(ของพระเจา้)ถึงพระเยซูในฐานะ
พระบุตรของพระเจา้  พระวิญญาณไดเ้สด็จลงบนพระเยซูเพื่อจะ ให้อ านาจ แก่กษตัริยน์ั้นเพื่อการรับใช้ และ
เสียงจากสวรรคไ์ด ้ยืนยนั พระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้  การบนัทึกถึงการถูกทดลองของพระเยซูแสดง
วา่พระองคไ์ดพ้ิชิตการทดลองและดงันั้นจึงมีคุณสมบติัอยา่งเป็นส่วนตวัท่ีจะเป็นพระบุตรท่ีสมบูรณ์ของพระเจา้ 
ไม่ใช่แค่ พระบุตรของพระเจา้ในแง่การเป็นกษตัริยต์ามธรรมเนียม  “พวกบุตร” แต่ก่อนทั้งหมดของพระเจา้ 
(บรรดากษตัริยข์องอิสราเอล) ไดล้ม้ลงต่อการทดลอง     
  
 “เน้ือหาของส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ีก็ส าคญัเป็นพิเศษเน่ืองจากวา่การรับบพัติศมาของ      พระเยซูท า
 หนา้ท่ีเป็นโอกาสของการทรงเจิมท่ีพิเศษของพระองคโ์ดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิส าหรับพนัธกิจท่ีตามมา 
 แต่มนัก็ส าคญัในเชิงศาสนศาสตร์พระคริสตอี์กดว้ยในแง่ท่ีวา่ความเป็นพระบุตรพระเจา้ของพระองคถู์ก
 ยืนยนัและธรรมชาติแห่งความรู้สึกท่ีไม่ชนะของระยะปัจจุบนัของความเป็นพระบุตรถูกบ่งบอกไว ้
 (3:17ค และ 4:1-11)  ดงันั้นมทัธิวจดัเตรียมขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งมากต่อการเขา้ใจถึงเร่ืองราวท่ีตามมา คือ 
 ส่ิงท่ีพระเยซูทรงกระท าในพนัธกิจของพระองค์ พระองค์ก็ทรงกระท าโดยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณ 
 กระนั้นพระเยซูจะไม่กระท าในท่าทางของพระเมสสิยาห์แห่งความรู้สึกท่ีชนะตามการคาดหวงั
 โดยทัว่ไป แต่จะกระท าในแนวทางเฉพาะของพระองคเ์องในการเช่ือฟังต่อน ้ าพระทยัของพระบิดาของ
 พระองค”์[189] 
  
มทัธิวน าเสนอพยานทั้งส่ีต่อความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูในส่วนน้ีคือ ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา (3:1-15)   
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พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (3:16) พระบิดา (3:17) และซาตาน (4:1-11)  พยานท่ีห้าก็ตามมาใน 4:12-15 นัน่คือ      
พนัธกิจของพระเยซู 
 
  

1. ผู้ล่วงหน้ำมำก่อนของพระเยซู  3:1-12 (เปรียบเทยีบ มก. 1:2-8; ลก. 3:3-18) 
  
เม่ือพระเยซูมีชีวิตอยู่นั้ น มันก็เป็นเร่ืองปกติส าหรับผูล่้วงหน้ามาก่อนท่ีจะมาก่อนบุคคลท่ีส าคัญ เพื่อจะ
ตระเตรียมทางส าหรับการมาถึงของพวกเขา  ตวัอยา่งเช่น เม่ือกษตัริยจ์ะเยี่ยมเยียนเมืองหน่ึงในอาณาเขตของเขา 
พวกทูตของเขาจะไปก่อนเขาเพื่อจะป่าวประกาศการเยี่ยมเยียนของเขา  พวกเขาจะท าให้แน่ใจวา่เมืองนั้นอยูใ่น
สภาพท่ีดีเพื่อจะตอ้นรับเขา  บางคร้ังพวกคนรับใชข้องเขาจ าตอ้งท าการซ่อมถนนเล็กน้อยเพื่อท าให้ถนนหลวง
ราบเรียบซ่ึงกษตัริยน์ั้นจะใชข้ณะท่ีเขาเขา้ใกลจุ้ดหมายปลายทางของเขา[190]  ยอห์นไม่เพียงแต่ไดต้ระเตรียม
ทางส าหรับพรพระเยซูเท่านั้น แต่ได้ป่าวประกาศว่าพระองค์เป็นบุคคลท่ีส าคญัและได้บ่งบอกถึงต าแหน่ง
กษตัริยข์องพระองค ์ ยอห์นไดน้ าหนา้พระเยซูในการเกิด ในการปรากฏตวัต่อสาธารณะ และในการตาย 
  

 “ในฐานะผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเยซู ยอห์นส่อให้เห็นถึงตวับุคคลและงานของเขาเก่ียวกบัตวับุคคล
 และงานของพระเยซู  ทั้งยอห์นและพระเยซูเป็นตวัแทนของพระเจา้ท่ีไดถู้กส่งมาโดยพระเจา้ (11:10; 
 10:40)  ทั้งสองเป็นของเวลาแห่งความส าเร็จ (3:3; 1:23) ทั้งสองมีข่าวสารเหมือนกนัท่ีจะป่าวประกาศ 
 (3:2; 4:17)  ทั้งสองเขา้ร่วมความขดัแยง้กบัอิสราเอล ในกรณีของฝงูชน การตอ้นรับอนัเป็นท่ีช่ืนชอบใน
 ท่ีสุดก็หลีกทางให้แก่การปฏิเสธ  ในกรณีของพวกผูน้ า การต่อตา้นนั้นก็ไม่สามารถท าให้สงบลงได้
 ตั้งแต่เร่ิมแรก (3:7-10; 9:3)  ทั้งยอห์นและพระเยซูถูก ‘มอบ’ แก่พวกศตัรูของพวกท่าน  (4:12; 10:4)  
 และทั้งสองถูกท าใหต้ายอยา่งรุนแรงและอยา่งอบัอาย  (14:3-12; 27:37)”[191] 
  
3:1-2     ยอห์นไดป้รากฏตวั “ในวนัเหล่านั้น” (ขอ้ 1)  วลีน้ีเป็นค าศพัทโ์ดยทัว่ไปท่ีกล่าวเล็กนอ้ยเก่ียวกบัเวลาท่ี 
             เจาะจงแต่ระบุส่ิงท่ีตามมาวา่เป็นประวติัศาสตร์  มนัเป็นขอ้ความเปล่ียนผา่นโดยทัว่ไปในการบรรยาย 
             ของมทัธิว[192]  พนัธกิจของยอห์นอยา่งท่ีมทัธิวอธิบายท่ีน่ีไดป้รากฏก่อนการเร่ิมตน้ของพนัธกิจต่อ 
             สาธารณะของพระเยซู คือประมาณ 30 ปีหลงัจากเหตุการณ์ต่างๆของบทท่ี 2  
  
 “ยอห์น” (“ของขวญัจากพระยาเวห์”) ไดก้ลายมาเป็นช่ืออนัเป็นท่ีนิยมท่ามกลางคนยิวท่ีตามหลงัอาชีพ
 แบบวีรบุรุษของยอห์น ฮิกคานสั (ตายไปในปี กคศ. 106)  มียอห์นส่ีหรือห้าคนในพนัธสัญญาใหม่  
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 ยอห์นผูน้ี้ได้รับนามสกุลว่า “ผูใ้ห้บพัติศมา” เน่ืองจากการปฏิบติัของเขาเก่ียวกบัการให้บพัติศมาแก่
 คนยวิท่ีกลบัใจใหม่ (ขอ้ 6) 
  
ยอห์นเป็นผูส่้งข่าวสารพร้อมกับข่าวสารท่ีจะป่าวประกาศ  ท่านปรากฏตัวในฉากทันทีและอย่างลึกลับ 
เหมือนกบัเอลียาห์อย่างมาก ผูซ่ึ้งพนัธกิจของเขานั้นยอห์นไดส้ะทอ้นถึง (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 17:1).[193]    
“การประกาศ” ตามตวัอกัษรคือ  การป่าวประกาศ (ค ากรีก เครูสโซ)  
 
 “ในพนัธสัญญาใหม่ ค  ากริยาน้ีไม่ไดห้มายถึง ‘ท่ีจะใหก้ารอภิปรายเชิงขอ้มูล หรือ เชิงการหนุนน า หรือ  
 เชิงเสริมสร้างในถอ้ยค าท่ีถูกเรียบเรียงอย่างสวยงามดว้ยเสียงท่ีไพเราะ มนัหมายถึงท่ีจะป่าวประกาศ
 เหตุการณ์’. . .”[194] 
  
เหตุการณ์ท่ียอห์นไดป่้าวประกาศคือการมาถึงท่ีใกลจ้ะเกิดข้ึนแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 
  
ฉากของพนัธกิจของยอห์นคือ “ถ่ินทุรกนัดารแควน้ยเูดีย”  บริเวณท่ีถูกระบุอย่างคร่าวๆน้ีตั้งอยูบ่นทิศตะวนัตก
และทิศเหนือของทะเลตายเป็นหลกั[195] เป็นท่ีชดัเจนวา่  ยอห์นไดท้  าพนัธกิจของท่านท่ีน่ีเน่ืองจากสถานการณ์
ล าบากต่างๆท่ีเหมาะสมต่อการวิงวอนของท่านให้มีการกลับใจใหม่   ในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล                
ถ่ินทุรกนัดารไดย้  ้าเตือนคนยิวอยู่เสมอถึงการพกัแรม 40 ปี ของพวกเขาภายใตส้ถานการณ์ท่ีสุดขีดและการท่ี
พระเจา้ไดใ้หธ้รรมบญัญติัของโมเสสแก่พวกเขา  พวกเขาไดเ้ช่ือมโยงมนักบัสถานท่ีแห่งการแยกตวัไปสู่พระเจา้ 
การทดสอบส าหรับการขดัเกลา และการเร่ิมตน้ใหม่  ในสมยัของยอห์น ถ่ินทุรกนัดารให้ก าเนิดกลุ่มเคล่ือนไหว
มากมายท่ีไดท้า้ทายการเป็นผูน้ าของอิสราเอล[196] น่ีอาจอธิบายถึงเหตุท่ียอห์นไดเ้ลือกท่ีจะรับใชท่ี้นัน่ 
  
 ยอห์นไดเ้รียกใหผู้ค้นท่ีจะ “กลบัใจใหม่” (ขอ้ 2) 
  
 “ตรงกนัขา้มกบัการคิดอนัเป็นท่ีนิยม กลบัใจใหม่ไม่ไดห้มายถึงเสียใจ  ค ากรีก เมทาโนเอโอ หมายถึง  
 ‘… ท่ีจะเปล่ียนความคิดหรือจุดประสงคข์องบุคคลหน่ึง…’[197] ในพนัธสัญญาใหม่ มนั ‘…บ่งบอกถึง 
 การเปล่ียนแปลงอยา่งส้ินเชิงของท่าทีในฝ่ายวิญญาณและทางศีลธรรมต่อพระเจา้’  [198] ความหมาย
 หลกัเก่ียวขอ้งกบัการหันไปหาพระเจา้ซ่ึงอาจท าให้บุคคลหน่ึงเสียใจส าหรับบาปต่างๆของเขาอย่าง
 แทจ้ริง แต่การเสียใจนั้นเป็นผลพลอยไดแ้ละไม่ใช่การกลบัใจใหม่เอง… พูดง่ายๆ ค าสั่งของยอห์นต่อ
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 ประชาชนอิสราเอลก็คือการท่ีพวกเขาจะหนัจากบาปต่างๆของพวกเขาไปยงัพระเจา้ในการคาดหวงัถึง
 พระเมสสิยาห์”[199] 
 
 “ความเช่ือหมายถึงท่ีจะหนัไปหาพระคริสต ์และเม่ือคุณหนัไปหาพระคริสต ์คุณตอ้งหนัไปจากบางส่ิง 
 อีกดว้ย  ถา้คุณไม่หนัไปจากบางส่ิง  จากนั้นคุณก็ไม่ไดห้นัไปหาพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นการกลบั
 ใจใหม่เป็นส่วนหน่ึงของการเช่ืออย่างแทจ้ริง แต่ข่าวสารหลกัท่ีควรถูกมอบแก่ผูห้ลงหายในทุกวนัน้ี      
 ก็คือวา่ พวกเขาควร เช่ือ ในองคพ์ระเยซูคริสต”์[200] 
  
คนยิวจะตอ้งเปล่ียนการคิดของพวกเขา   เพราะว่าพวกเขาส่วนใหญ่เช่ือว่าพวกเขาจะเขา้ไปในแผ่นดินของ       
พระเมสสิยาห์เพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของอบัราฮมั (ขอ้ 9) ยอห์นได้โจมตีแนวคิดรวบยอดทาง
ศาสนาท่ีไดจ้ดัตั้งไวแ้ห่งสมยัของท่านและบรรดาผูท่ี้ไดส้อนพวกเขา  ท่านไดเ้รียกร้องหลกัฐาน แห่งการกลับใจ
ใหม่ท่ีแทจ้ริงแทนท่ีแค่ความพึงพอใจ ความหนา้ซ่ือใจคด และความฉาบฉวย  (เปรียบเทียบ ขอ้ 8) 
  
ยอห์นไดป่้าวประกาศอีกว่า “แผ่นดินสวรรค์” (ตามตวัอกัษรคือ สวรรค์) “มาใกล้แลว้”  แผ่นดินน้ีคืออะไร?  
บรรดานกัศึกษาแห่งค าถามน้ีน าเสนอค าตอบพื้นฐานสามอยา่ง   
  
 หน่ึง ในมุมมองของพวกเขา บางคนเช่ือวา่ “แผน่ดินนั้น” เร่ิมตน้ดว้ยพนัธกิจของพระเยซู และจะด าเนิน
ต่อไปจนกระทัง่การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์ซ่ึงจะหมายถึงการส้ินสุดของโลก  พวกเขามองวา่แผน่ดิน
นั้นเป็นฝ่ายวิญญาณ นัน่คือ การปกครองของพระเจา้เหนือใจและชีวิตของผูเ้ช่ือในพระเยซู  แผน่ดินน้ีเป็นฝ่าย
วญิญาณในความตรงขา้มกบัทางกายภาพและฝ่ายโลก  พวกผูส้นบัสนุนไม่เช่ือวา่พระเยซูจะเสด็จกลบัมายงัโลก
เพื่อจดัตั้งแผน่ดินทางโลกทางกายภาพข้ึนซ่ึงจะเร่ิมแผน่ดินแห่งดาวิดของพนัธสัญญาเดิมนั้นใหม่   พวกเขาเช่ือ
วา่ พระสัญญาต่างๆในพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูของอิสราเอลภายใตพ้ระเมสสิยาห์ก าลงับรรลุในแง่ฝ่าย
วิญญาณในประสบการณ์ของคริสเตียน  ตวัอย่างเช่น พระสัญญาต่างๆเก่ียวกับการกลับไปยงัแผ่นดินของ
อิสราเอลจะพบความส าเร็จในการเขา้ไปในสวรรคข์องคริสตจกัร   
  
ผูส้นบัสนุนส่วนใหญ่ของมุมมองน้ีเช่ือว่า คริสตจักรได้แทนท่ีอิสราเอล และท่ีว่าพระเจา้ไม่มีอนาคตท่ีพิเศษ
ส าหรับ อิสราเอลในฐานะอิสราเอล  พวกเขาเช่ือว่าแผ่นดินท่ีพระเยซูไดเ้ร่ิมตน้นั้นก็ปรากฎ แล้ว  น่ีเป็นการ
เขา้ใจแบบไม่มียคุพนัปีถึงแผน่ดินนั้น 
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 สอง บางคนเช่ือวา่ “แผน่ดินนั้น” ท่ีพระเยซูไดป้ระกาศจะเป็นทางโลกอย่างส้ินเชิง  พวกเขาถือว่ามนั
เป็นการเร่ิมใหม่แห่งแผ่นดินของดาวิด ซ่ึงไดส้ิ้นสุดลงในการเป็นเชลยท่ีบาบิโลนและจะเร่ิมใหม่เม่ือพระเยซู
เสด็จกลบัมายงัโลก ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์  จากนั้นพระองคจ์ะสถาปนาแผน่ดินน้ี ซ่ึงจะด าเนิน
ไปเป็นเวลา 1,000 ปี (ยุคพนัปี)  ยุคระหวา่งการเสด็จมาในปัจจุบนัไม่ใช่แผน่ดินนั้น และแผน่ดินนั้นก็ไม่ใช่ยุค
คริสตจกัร  ตามมุมมองน้ี ไม่มีรูปแบบปัจจุบนัของแผน่ดินน้ี  แผน่ดินท่ีพระเยซูไดป้ระกาศ ยังไม่ใช่ จากมุมมอง
ของเราในประวติัศาสตร์  น่ีเป็นมุมมองของผูท่ี้เช่ือยุคพนัปีแบบพระเยซูเสด็จมาก่อนยุคพนัปี ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้
เช่ือตามยคุบางคน   
  
หลายคนท่ีถือมุมมองท่ีสองน้ียอมรับวา่ แผน่ดินท่ีพระเยซูไดป้ระกาศจะเป็นแผน่ดินทางโลก มีแผน่ดินอีกอยา่ง
หน่ึงท่ีได้ปรากฎตลอดประวติัศาสตร์  นั่นคือการปกครองท่ีมีอธิปไตยของ พระเจา้เหนือทุกส่ิง  เน่ืองจากว่า
พระองคไ์ดป้กครอง ก าลงัปกครองและจะปกครองเหนือทุกส่ิงตลอดไป เราสามารถกล่าวถึงการปกครองแบบ
จกัรวาลน้ีว่าเป็นแผ่นดินของพระองค์ได้  อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่แผ่นดินแห่งดาวิดท่ีได้รับการฟ้ืนฟูซ่ึง          
พระคริสตไ์ดป้ระกาศวา่มาใกลแ้ลว้ 
  
 สาม นกัตีความบางคนไดส้รุปว่า แผน่ดินท่ีพระเยซูไดป้ระกาศก็ปรากฏ แล้ว ในรูปแบบหน่ึง และ ยัง
ไม่ได้ ปรากฏในอีกรูปแบบหน่ึง  พวกเขาเช่ือวา่มีรูปแบบฝ่ายวิญญาณในปัจจุบนัในตอนน้ี (อยา่งเช่นในมุมมอง
ท่ีหน่ึง) และรูปแบบทางกายภาพในอนาคตของแผน่ดินนั้น (อยา่งเช่นในมุมมองท่ีสอง)  ผูส้นบัสนุนบางคนของ
มุมมองน้ีเช่ือว่าพระเจา้ทรงมีอนาคตส าหรับอิสราเอล ในฐานะอิสราเอล (พงศ์พนัธ์ุทางกายภาพของยาโคบ)  
คริสตจกัรไม่ไดแ้ทนท่ีอิสราเอลในแผนการต่างๆของพระเจา้  น่ีเป็นมุมมองของ “ผูเ้ช่ือตามยุคแบบเป็นล าดบั”
[201] 
  
 ผูส้นบัสนุนคนอ่ืนๆของมุมมองน้ีเช่ือวา่  คริสตจกัร ก ็แทนท่ีอิสราเอล  พระสัญญาต่างๆของพระเจา้ต่อ
อิสราเอลจะพบความส าเร็จในคริสตจกัร ส่วนใหญ่เหล่าน้ีเป็น “ผูเ้ช่ือยุคพนัปีแบบพระเยซูเสด็จมาก่อนยุคพนัปี
ทางประวติัศาสตร์” (“พวกศาสนศาสตร์แบบแทนท่ี”) กลุ่มน้ีเช่ีอในแผ่นดินทางกายภาพทางโลกส าหรับ
คริสตจกัรแต่ไม่ใช่ส าหรับอิสราเอล       
  
 ผูเ้ช่ือตามยุคหลายคนไม่สะดวกสบายกบัแนวคิดท่ีว่าแผ่นดินนั้นปรากฎแลว้   และยงัไม่ปรากฎเม่ือ
พิจารณาถึงวิธีท่ีพวกเขาตีความพระคมัภีร์ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผ่นดิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สะดวกสบายกบั
แนวคิดท่ีว่าคริสตจักรเป็นระยะท่ีปรากฏ “แล้ว” ของแผ่นดินนั้น พวกเขาชอบท่ีจะถือว่าคริสตจักรเป็น
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เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากแผน่ดินนั้น ซ่ึงเป็นการสอดเขา้ไประหวา่งกลางหรือบางส่ิงท่ีถูกสอดเขา้ไปในเส้นเวลา
ของพระเจา้ระหวา่งแผน่ดินแห่งพนัธสัญญาเดิมของดาวิดและแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  พวกเขาสร้างค าศพัท์
อยา่งมากท่ีจะถูกใชเ้พื่อแยกแยะคริสตจกัรและแผน่ดินนั้น  อยา่งไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ในกลุ่มนกัตีความน้ีเห็น
รูปแบบบางอยา่งแห่งแผน่ดินของพระเจา้ปรากฎในตอนน้ี ไม่วา่จะเป็นการปกครองทัว่จกัรวาลของพระเจา้หรือ
รูปแบบท่ีลึกลบัแห่งแผน่ดินท่ีก าลงัมานั้น 
  
 ท่ามกลางผูเ้ช่ือแบบตามยุค บางคนถือวา่มีสองแผน่ดินท่ีพระเยซูไดป้ระกาศ คือ “แผน่ดินของพระเจา้” 
และ “แผน่ดินสวรรค”์[202] พวกเขากล่าววา่ค าศพัทแ์รกอา้งอิงถึงแผน่ดินท่ีเล็กกวา่ท่ีรวมถึงผูเ้ช่ือแทเ้ท่านั้น และ
ก็กวา้งใหญ่ไพศาลและกวา้งขวางในขอบเขต  พวกเขากล่าวว่าค าศพัท์ท่ีสองอา้งอิงถึงแผ่นดินท่ีใหญ่กว่าท่ี
รวมถึงทุกคนท่ีกล่าวยอมรับวา่เป็นผูเ้ช่ือและก็จ  ากดัต่อโลก  ความแตกต่างน้ีไดถู้กแสดงวา่ใชไ้ม่ได ้ บุคคลหน่ึง
ไม่สามารถสร้างความแตกต่างน้ีบนพื้นฐานของวธีิท่ีบรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ใชค้  าศพัทเ์หล่าน้ี   
  
 “ผูส้นบัสนุนเม่ือไม่นานน้ีส่วนใหญ่ของความแตกต่างยอมรับวา่ถอ้ยค าทั้งสองน้ี ‘บ่อยคร้ังถูกใชอ้ยา่งมี
 ความหมายเหมือนกนั’ กระนั้นก็จะถูกแยกแยะในบริบทบางอยา่ง[203] คนอ่ืนๆท่ีเขา้ส่วนโดยทัว่ไปกบั
 การเช่ือตามยุคเห็นดว้ยกบัผูท่ี้ไม่เช่ือตามยุคส่วนใหญ่วา่ ไม่มีความแตกต่างระหวา่งถอ้ยค าเหล่าน้ีท่ีถูก
 ตั้งใจไวโ้ดยบรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์[204] การใชข้องมทัธิวเก่ียวกบั ‘แผน่ดินสวรรค’์ จะตอ้งถูกอธิบาย
 วา่เป็นส านวนของภาษาตะวนัออกกลางซ่ึงบางทีเป็นผลมาจากการนบัถือของชาวยิวท่ีมีต่อพระนามของ
 พระเจา้และแนวโนม้ท่ีจะใช ้‘สวรรค’์ หรือ ‘ฟ้าสวรรค’์ เป็นส่ิงแทน[205] ดงันั้น แมว้า่ผูเ้ช่ือตามยุคบาง
 คนยงัคงแยกแยะค าศพัทส์องค าในพระคมัภีร์บางตอน[206]เราก็เห็นดว้ยกบัไรร่ีวา่ประเด็นน้ีไม่ใช่เป็น
 ลกัษณะท่ีก าหนดของการเช่ือตามยคุ”[207] 
  
 ผูเ้ช่ือตามยคุท่ีไม่ไดเ้ป็น  “ผูเ้ช่ือตามยคุแบบตามล าดบั” เช่ือวา่แผน่ดินท่ียอห์น พระเยซู (4:17) และพวก
สาวกของพระองค์ (10:7)  ไดป้ระกาศและน าเสนอแก่คนยิวนั้นเป็นแผ่นดินเดียวกนัอย่างแทจ้ริงท่ีพวกผูเ้ผย  
พระวจนะของพนัธสัญญาเดิมได้ท านายไว ้เพราะว่าคนยิวได้ปฏิเสธกษตัริย์ของพวกเขาและแผ่นดินของ
พระองค ์  พระเจา้ก็ได ้“เล่ือน” แผน่ดินนั้นไปจนกวา่เวลาในอนาคตเม่ืออิสราเอลจะยอมรับพระเมสสิยาห์ของ
พวกเขา นัน่คือ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์(เปรียบเทียบ ศคย. 12:10-14) ค าวา่ได ้“เล่ือน” ไม่ไดบ้่ง
บอกวา่การปฏิเสธของคนยวิต่อพระเมสสิยาห์ท าใหพ้ระเจา้ประหลาดใจ  มนัมองการมาของแผน่ดินตามมุมมอง
ของมนุษย ์  
 ขา้พเจา้เช่ือวา่มุมมอง “การเล่ือน” น้ีก็ประสานความหมายตามปกติของค าเผยพระวจนะต่างๆเก่ียวกบั 
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แผน่ดินของพนัธสัญญาเดิมและค าสอนของพระเยซูไดดี้ท่ีสุด[208] ในท านองเดียวกนั เพราะวา่ชนรุ่นของคนยิว
ท่ีไดล้ะอียิปต์ในพระธรรมอพยพไดป้ฏิเสธท่ีจะวางใจและเช่ือฟัง พระเจา้ ณ คาเดชบารเนีย พระเจา้ก็ไดเ้ล่ือน
การเขา้ไปยงัแผน่ดินแห่งพระสัญญาของชนชาตินั้นเป็นเวลา 38 ปี   อยา่งท่ีพระเจา้ไดเ้ล่ือนการเขา้ไปยงัแผน่ดิน
แห่งพระสัญญาของอิสราเอลเน่ืองจากการไม่เช่ือของคนยวินั้น ดงันั้นพระองคไ์ดเ้ล่ือนการเขา้ไปยงัแผน่ดินของ             
พระเมสสิยาห์ของอิสราเอลเน่ืองจากการไม่เช่ือของคนยวิ   
  
มีหลกัฐานท่ีดีว่าแผน่ดินท่ียอห์นและพระเยซูไดก้ล่าวถึงเป็นแผน่ดินเก่ียวกบัส่ิงสุดทา้ยทางโลก  ท่ีพวกผูเ้ผย  
พระวจนะในพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายไว ้  
 หน่ึง ความเป็นจริงท่ีวา่ ยอห์น พระเยซูและพวกสาวกของ     พระเยซูไม่ไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีมนัเป็นแต่
เพียงแค่ไดป่้าวประกาศว่ามนัมาใกลแ้ลว้นั้นก็บ่งบอกวา่พวกเขาไดอ้า้งอิงถึงแผ่นดินซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัต่อผูฟั้งของ
พวกเขา[209]  
 สอง พระเยซูไดจ้  ากดัวงการป่าวประกาศเก่ียวกบัแผ่นดินแก่คนยิว (10:5-6) ถา้แผ่นดินนั้นเป็นฝ่าย
วิญญาณ ท าไมส่ิงน้ีจึงจ าเป็น?  ยิ่งกวา่นั้น การเร่ิมของแผ่นดินนั้นซ่ึงไดถู้กท านายไวใ้นพนัธสัญญาเดิมก็ข้ึนอยู่
กบัคนยวิท่ีรับเอามนั (ศคย. 12:1-14; 13:7-9; มลค. 4:5-6) 
 สาม พวกสาวกของพระเยซูไดค้าดหวงัถึงการเร่ิมตน้ของแผน่ดินทางโลก (20:20-21; กจ. 1:6) พวกเขา
ได้ท าอย่างนั้นหลังจากท่ีพวกเขาได้ฟังค าสอนของพระเยซูเก่ียวกับแผ่นดินเป็นเวลานาน  ส่ี แผ่นดินน้ีไม่
สามารถเป็นคริสตจกัรได้ เน่ืองจากว่าพระเจา้ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยการมีอยู่ของคริสตจกัรนบัประสาอะไรกบัการ
สถาปนามนั (16:18) มนัไม่สามารถเป็นการปกครองทัว่จกัรวาลของพระเจา้เหนือใจของมนุษยไ์ด ้เน่ืองจากว่า
ส่ิงนั้นไดป้รากฎตั้งแต่การทรงสร้างแลว้ 
  
 “…ถา้แผ่นดินนั้นซ่ึงไดถู้กป่าวประกาศว่า ‘มาใกลแ้ลว้’ โดยองค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ป็น ‘แผ่นดินฝ่าย
 วิญญาณ’ โดยเฉพาะ หรืออยา่งท่ีบางคนไดร้ะบุมนัว่า เป็น ‘การปกครองของพระเจา้ในใจ’ การป่าว
 ประกาศเช่นนั้นคงไม่ไดมี้ความส าคญัท่ีพิเศษอะไรก็ตามต่ออิสราเอล เพราะวา่การปกครองเช่นนั้นของ
 พระ เจ้าได้ เ ป็น ท่ีประจักษ์ท่ ามกลางประชากรของพระ เจ้าอยู่ เสมอ [เป รียบ เ ทียบ  สดด . 
 37:31; 103:19]”[210] 
  
ดงันั้น เราสรุปวา่เม่ือยอห์นไดก้ล่าวถึง “แผน่ดินสวรรค”์ (ขอ้ 2) ท่านไดห้มายถึงแผน่ดินทางโลกท่ีซ่ึงพระเมสสิ
ยาห์จะปกครอง ซ่ึงพวกผูเ้ผยพระวจนะไดท้ านายไว ้
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 “การตีความแบบพระคริสต์เสด็จมาก่อนยุคพนัปีถึงแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับแผ่นดินนั้นก็อนุญาต      
 การตีความตามตวัอกัษณของค าเผยพระวจนะของ   พนัธสัญญาเดิมและของพนัธสัญญาใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กบัแผน่ดินในอนาคต”[211] 
  
มนัส าคญัโดยเฉพาะท่ีจะแยกแยะ “คริสตจกัร” จาก “แผน่ดิน”  แผน่ดินไม่วา่ไดถู้กบรรยายวา่เป็น “แห่งสวรรค”์ 
หรือ “ของพระเจา้”  ก็อา้งอิงถึงการปกครองทางโลกของพระเมสสิยาห์อยา่งท่ีไดถู้กท านายไวใ้นพนัธสัญญาเดิม
อยูเ่สมอ  คริสตจกัรจะมีบทบาทในแผน่ดินนั้น แต่ทั้งสองก็เป็นเอกลกัษณ์ท่ีแยกกนั  ผูเ้ช่ือตามยุคแบบตามล าดบั
ให้เหตุผลวา่ คริสตจกัรเป็น ระยะแรก ของแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ ซ่ึงเป็นระยะ “แลว้” ในความตรงขา้มกบั
ระยะ “ยงัไม่” ของส่ิงสุดทา้ย  มทัธิวรักษาไวซ่ึ้งความแตกต่างระหว่าง “แผ่นดิน” และ “คริสตจกัร” ตลอด     
พระกิตติคุณของท่าน อยา่งท่ีผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนอ่ืนๆไดท้  า   
  
ยอห์นไดห้มายถึงอะไรเม่ือท่านป่าวประกาศวา่แผน่ดินนั้น “มาใกลแ้ลว้” (ขอ้ 2)? ค ากิริยาภาษากรีก เองกิดโซ่ 
หมายถึง “ท่ีจะเขา้ใกล”้ ไม่ใช่ “ท่ีจะอยูท่ี่น่ี” (เปรียบเทียบ 21:1).[212] ทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับแผน่ดินนั้นท่ีจะอยู่
ท่ีนัน่คือการยอมรับของอิสราเอลท่ีมีต่อกษตัริยข์องพวกเขา (11:14)  แผน่ดินนั้นมาใกลแ้ลว้ก็เพราะวา่กษตัริย์
ทรงปรากฏตวั   [213] ผูไ้ม่เช่ือยุคพนัปี ผูท่ี้เช่ือวา่พระเยซูเสด็จมาก่อนยุคพนัปีตามประวติัศาสตร์ และผูเ้ช่ือตาม
ยุคตามล าดบัเช่ือว่ายอห์นหมายถึงว่าแผน่ดินนั้นก าลงัจะเร่ิมข้ึนซ่ึงพวกเขากล่าวว่ามนัไดเ้กิดข้ึนเม่ือพระเยซูได้
เร่ิมตน้ท่ีจะรับใช ้  
  
 “ถา้อิสราเอลไดย้อมรับพระเมสสิยาห์ของพวกเขา แผน่ดินทางโลกคงไดเ้ร่ิมตน้โดยกษตัริยน์ั้น”[214] 
  
ส าหรับบางคนแลว้ขอ้ความน้ีดูเหมือนจะท าให้งานของพระคริสตท่ี์บนกางเขนนั้นไม่จ  าเป็น แต่ส่ิงน้ีไม่ถูกตอ้ง  
ถ้าคนยิวได้ยอมรับพระเมสสิยาห์ของพวกเขาเม่ือพระองค์ได้น าเสนอแผ่นดินแก่พวกเขา พระองค์ยงัคงได้
ส้ินพระชนม์ท่ีบนกางเขนและประสบกบัการเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรค์  พระองค์ไม่สามารถเป็น
พระเมสสิยาห์ โดยการปราศจากการท าอยา่งนั้นไดใ้นการบรรลุค าเผยพระวจนะหลายอยา่งของพนัธสัญญาเดิม 
(สดด. 22; อสย. 53; ดนล. 9; ศคย. 13) ดงันั้นค าเผยพระวจนะต่างๆเก่ียวกบัเจ็ดปีของความทุกขย์ากของยาโคบ
คงไดบ้รรลุ (ยรม. 30:7; ดนล. 12:1; 9:26-27) ถดัไป พระเมสสิยาห์คงไดเ้สด็จกลบัมาเพื่อจะจดัตั้งแผน่ดินของ
พระองค ์(อสย. 60:1-3; 66:18; ฮบก. 2:14; เปรียบเทียบ ศคย. 12:10; 13:6) 
 
 เน่ืองจากวา่คนยวิไดป้ฏิเสธการน าเสนอแผน่ดินใหข้องพระเยซู การน าเสนอของพระองคน์ั้นแทจ้ริงไหม?     
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พระเจา้ไม่ได้ก าหนดอย่างเรียบร้อยหรือว่าอิสราเอลคงได้ปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของพวกเขา?  การน าเสนอ
แผน่ดินใหข้องพระเยซูก็แทจ้ริงอยา่งท่ีข่าวประเสริฐน าเสนอความรอดใหแ้ก่บางคนผูซ่ึ้งจะปฏิเสธมนั 
  
 “บรรดาผูท่ี้พยามยามจบัผิดแนวคิดของการน าเสนอท่ีซ่ึงจะถูกปฏิเสธก็ทรยศความไม่รู้ไม่เพียงแต่
 เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ตามพระคมัภีร์เท่านั้น (เปรียบเทียบ อสย. 6:8-10 และ อสค. 2:3-7) แต่เก่ียวกบัจุด
 ท่ีส าคญัของการเสนอใหท้างกฎหมายในแวดวงของนิติศาสตร์อีกดว้ย”[215] 
  
3:3        “น่ีเป็นการอา้งอิงถึงพนัธสัญญาเดิมอนัหน่ึงของการอา้งอิงโดยตรงจากพนัธสัญญาเดิมสิบเอด็ 
            อยา่งของมทัธิวเองท่ีไม่ไดถู้กแนะน าโดยรูปแบบความส าเร็จ…ตรงกนัขา้ม ท่านแนะน ามนัดว้ย 
            รูปแบบการอธิบาย  (เช่น กจ. 2:16 …) ซ่ึงสามารถเป็นท่ีเขา้ใจไดว้า่เป็นการระบุผูใ้หบ้พัติศมา 
            ในกรอบยคุสุดทา้ยแห่งค าเผยพระวจนะและความส าเร็จพร้อมกบัผูห้น่ึงท่ีอิสยาห์ (40:3)             
            ไดก้ล่าวถึง”[216] 
  
ใน อิสยาห์ 40:3 “เสียง” กระตุน้ให้ผูค้นท่ีจะตระเตรียมเพื่อการเสด็จมาของพระเจา้ในขณะท่ีพระองคก์ าลงัน า
อิสราเอลกลบัมาจากการกระจดัการจายไปของพวกเขา  จากนั้นผูเ้ผยพระวจนะก็อธิบายต่อไปถึงพระพรต่างๆ    
ท่ีจะตามหลงัการกลบัมาของพวกเขา  มทัธิวระบุวา่ พระยาเวห์ใน อิสยาห์ 40:3 เป็นพระเยซูใน มทัธิว 3:3 ส่ิงน้ี
เทียบเท่ากบั “แผ่นดินของพระเจา้” กบั “แผ่นดินของพระเยซู” ในขณะน้ีส่ิงน้ีไม่ใช่ขอ้ความท่ีเด่นชดัเก่ียวกบั
ความเป็นพระเจา้ของพระเยซู แน่นอนวา่มนัน าเสนอวา่พระเยซูเป็นมากกวา่แค่ตวัแทนของพระยาเวห์ 
  
3:4-6    ในเส้ือผา้และใน “อาหารของท่าน” เช่นเดียวกบัในท่ีอยูอ่าศยัและในข่าวสารของท่าน “ยอห์น” ไดค้บหา 
            สมาคมกบัคนยากจนและพวกผูเ้ผยพระวจนะโดยเฉพาะอยา่งยิง่เอลียาห์   (   เปรียบเทียบ 2 พกษ. 1:8;  
           ศคย 13:4; มลค. 4:5) 
  
 “เม่ือพิจารณาถึงความสนใจของคนยิวท่ีส าคญัในบทบาทเก่ียวกบัยุคสุดทา้ยของเอลียาห์ (ดู 11:14 และ 
 17:10-11) มนัน่าจะเป็นไปไดท่ี้เส้ือผา้ของยอห์นไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งจงใจเพื่อจะสนบัสนุนภาพลกัษณ์
 น้ี”[217] 
  
 ในท านองเดียวกนั ยอห์นอาจไดเ้ลือกท่ีพบปะกนัของท่านส าหรับพนัธกิจเน่ืองจากความเก่ียวขอ้งของ
มนักบัเอลียาห์  คนยากจนกิน “ตัก๊แตน” (ลนต. 11:22) และอาหารเช่นนั้นก็เขา้กนัไดก้บัอาหารของคนนาศีร์  
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ยอห์นไดเ้รียกให้ผูค้นท่ีจะถูกตอ้งกบัพระเจา้ เพราะว่าการปรากฎตวัของพระเมสสิยาห์ของพวกเขานั้นใกลจ้ะ
มาถึง เอลียาห์ไดเ้รียกให้คนอิสราเอลท่ีจะกลบัไปหาพระเจา้ ณ เวลาแห่งการเลิกเช่ือท่ีรุนแรงมากท่ีสุดของพวก
เขา  ยอห์นได้เรียกให้พวกเขาท่ีจะกลบัไปหาพระเจา้ก่อนโอกาสท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของพวกเขา  ท่านเป็นผูเ้ผย     
พระวจนะคนแรกของพระเจา้ในเวลาประมาณ 400 ปี  หลายคนไดต้อบสนองต่อยอห์นเพราะวา่พวกเขารับรู้วา่
ท่านเป็นผูเ้ผยพระวจนะแทพ้ร้อมกบัข่าวสารจากพระเจา้ (ขอ้ 5)   
 
 การรับบพัติศมาแสดงถึงการช าระต่อคนยิว  การช าระตามพิธีเป็นส่วนหน่ึงของระบบการนมสัการของ
โมเสส (อพย. 19; ลนต. 15; กดว. 19) เม่ือคนต่างชาติไดก้ลายมาเป็นผูเ้ปล่ียนศาสนาในลทัธิยิว เขาหรือเธอไดรั้บ
บพัติศมา  แต่ยอห์นไดใ้ห้คนยิว “รับบพัติศมา” การให้   บพัติศมาของยอห์นแสดงถึงความหมายโดยนยัเหล่าน้ี
แห่งการช าระพร้อมกบัมนั แต่มนัแตกต่าง  ในรูปแบบอ่ืนๆของการช าระตามพิธี บุคคลนั้นช าระตวัเขาเองหรือ
ตวัเธอเอง  ในอีกดา้นหน่ึง ยอห์นได้ให้บพัติศมาแก่คนอ่ืน  บางทีท่านไดรั้บช่ือ “ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา” หรือ 
“ผูใ้หบ้พัติศมา” เน่ืองจากเหตุผลน้ี[218] 
  
 การให้บพัติศมาของยอห์นไม่ได้ท าให้บุคคลหน่ึงเป็นสมาชิกของคริสตจกัร ซ่ึงก็คือพระกายของ      
พระคริสต ์ เน่ืองจากวา่คริสตจกัรยงัไม่ไดป้รากฏข้ึน (16:18) มนัเพียงแค่ให้ค  าพยานต่อสาธารณะถึงการกลบัใจ
ใหม่และการอุทิศตนของคนยิวนั้นท่ีจะด าเนินชีวิตอนับริสุทธ์ิ  เลนสก้ี นักอรรถาธิบายคณะลูเธอร์แลนให้
เหตุผลวา่ยอห์นไม่ไดใ้หบ้พัติศมาแก่พระเยซูโดยการจุ่ม[219] ตามธรรมเนียมแลว้ คณะลูเธอร์แลนบพัติศมาโดย
การเทออก (การพรมหรือการเท) 
 
 มนัเป็นไปไม่ได้ท่ีจะระบุวิธีของการรับบพัติศมาท่ียอห์นได้ใช้จากส่ิงท่ีหมวดพระกิตติคุณบอกเรา  
อย่างไรก็ตาม แหล่งนอกพระคมัภีร์บ่งบอกว่าการรับบพัติศมาของผูเ้ปล่ียนศาสนามาสู่ยิวได้เกิดข้ึนในถัง 
(ค าฮีบรู มิกวาห์) ขนาดใหญ่ ท่ีซ่ึงบุคคลไดรั้บบพัติศมาในขณะท่ียืนอยู[่220] ประเด็นก็ลดลงไปสู่ไม่ว่าบุคคล
หน่ึงถือค าว่า “บพัติศมา” ในแง่หลกัของมนัแห่ง การจุ่ม หรือในแง่รองของมนัแห่ง การริเร่ิม[221] ในท านอง
เดียวกนั มนัก็ไม่ชดัเจนไม่วา่การสารภาพเก่ียวขอ้งกบัการกระท าต่อสาธารณะหรือส่วนตวั 
 
 
  
3:7-10         ขอ้น้ีมีการอา้งอิงคร้ังแรกของมทัธิวถึง “ พวกฟาริสี ” (“ผูท่ี้แยกออก”) และ“พวกสะดูสี”  
                   (“ ผูท่ี้ชอบธรรม”)  อยา่งส าคญัแลว้ ยอห์นไดเ้ป็นปฏิปักษก์บัพวกเขาเพราะวา่พวกเขาหนา้ซ่ือ 
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                  ใจคด  ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงพวกเขาตลอดหมวดพระกิตติคุณ  มทัธิวรวบรวมพวกเขาไวด้ว้ยกนั 
                  ท่ีน่ีเพราะวา่พวกเขาเป็นผูน้ าของอิสราเอล  
  
 “หลงัจากพนัธกิจของพวกผูเ้ผยพระวจนะหลงัการเป็นเชลยไดส้ิ้นสุดลง บรรดาคนในทางพระเจา้ท่ี
 เรียกวา่ คาสิดิม (นกับุญ) ไดเ้กิดข้ึนผูซ่ึ้งไดแ้สวงหาท่ีจะให้เกียรติธรรมบญัญติัท่ามกลางพงศพ์นัธ์ุของ
 คนยิวท่ีไดก้ลบัมาจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน  กลุ่มเคล่ือนไหวน้ีไดเ้ส่ือมลงไปสู่ลทัธิฟาริสีแห่งสมยั
 ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ความเขม้งวดตามอกัษรซ่ึงได้วางทบัธรรมบญัญติัดว้ยการตีความทาง
 ธรรมเนียมถูกถือวา่ไดรั้บการส่ือสารโดยพระเจา้ถึงโมเสสวา่เป็นการอธิบายทางค าพูดแห่งสิทธิอ านาจ
 เท่าเทียมกบัธรรมบญัญติัเอง  (เปรียบเทียบ มธ. 15:2-3; มก. 7:8-13; กท. 1:14)…. 
  
 “พวกสะดูสีเป็นคณะคนยิวท่ีปฏิเสธการมีอยูข่องทูตสวรรค์หรือวิญญาณอ่ืนๆ และการอศัจรรยท์ั้งส้ิน
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นข้ึนของพระกาย  พวกเขาเป็นผู ้ถือเหตุผลทางศาสนาแห่งสมัยนั้ น             
 (มก. 12:18-23; กจ. 23:8) และไดย้ึดท่ีมัน่อย่างแน่นหนาในสภาแซนเฮดริน  และการเป็นปุโรหิต         
 (กจ. 4:1-2; 5:17) พวกสะดูสีถูกระบุกบัการไม่มีหลกัค าสอนท่ียืนยนั  แต่เป็นแค่ผูป้ฏิเสธถึงส่ิงท่ีเหนือ
 ธรรมชาติ”[222] 
  
 “เส้นทางแห่งการสอบสวนของเราไดแ้สดงให้เห็นวา่ ไม่วา่พวกฟาริสีหรือพวกสะดูสีเป็นส านกั ในแง่
 ของการแยกจากพระวหิารหรือธรรมศาลา และคนยิวเช่นนั้นก็ไม่ไดถู้กแบ่งแยกระหวา่งพวกฟาริสีและ
 พวกสะดูดี จ านวนท่ีเล็กนอ้ยของพวกฟาริสีท่ีไดป้ฏิญาณตน (6,000 คน) ณ เวลาของเฮโรด [โจเซฟัส
 , ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของ…17:2:4] การเป็นตวัแทนของพนัธสัญญาใหม่  และแมก้ระทัง่
 สถานการณ์ท่ีอยากรู้ยากเห็นซ่ึงฟิโลไม่เคยอ้างอิงถึงช่ือของฟาริสีสักคร้ังก็ยืนยนัผลลัพธ์ของการ
 สืบสวนทางประวติัศาสตร์ของเราวา่พวกฟาริสีเป็น ‘คณะ’ ก่อน จากนั้นไดใ้ห้ช่ือแก่พรรค และสุดทา้ย
 ไดแ้สดงถึงเส้นทางแห่งความคิดทางศาสนศาสตร์”[223] 
  
 “งูพิษ” เป็นค าท่ีอิสยาห์ใชเ้พื่อจะอธิบายถึงพวกศตัรูของพระเจา้ (อสย. 14:29; 30:6) การใชข้องยอห์น
 ถึงค านั้นก็เช่ือมโยงท่านกบัพวกผูเ้ผยพระวจนะ  แต่ก่อนและสะทอ้นถึงสิทธิอ านาจทางการเผย         
 พระวจนะของท่าน  
 “การปรากฏตวัหลกัคร้ังแรกของพวกผูน้ าทางศาสนาในการบรรยายของมทัธิวปรากฎในการเช่ือมโยง
 กบัพนัธกิจของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา (3:7-10) ความส าคญัของการปรากฏตวัของพวกเขาท่ีน่ี  มีความ
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 เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงท่ีว่ายอห์นเป็นผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเยซู  ในฐานะเช่นนั้น ท่าทีท่ียอห์น
 แสดงต่อพวกผูน้ าเป็นการท านายถึงท่าทีท่ีพระเยซูจะแสดงต่อพวกเขา”[224] 
  
 ค าถามของยอห์น (ขอ้ 7) รวมเป็น “ใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธท่ีจะมานั้น?”[225] อุปนิสัย
ของพวกฟาริสีและพวกสะดูสีคงไดแ้สดงถึงความแทจ้ริงแห่งการกลบัใจท่ีไดก้ล่าวสารภาพของพวกเขา แต่มนั
ไม่ได้เป็นอย่างนั้น “ผล” คือส่ิงท่ีผูค้นผลิต ซ่ึงคนอ่ืนเห็นท่ีบ่งบอกถึงสภาพฝ่ายวิญญาณของพวกเขา (13:21; 
เปรียบเทียบ มก. 4:19; ลก. 8:14; ยน. 15:1-6). ผลของ “การกลบัใจใหม่” ไดข้าดไปในกรณีของพวกผูน้ าเหล่าน้ี  
ไม่มีหลักฐานภายนอกท่ีว่าพวกเขาได้ปรารถนาท่ีจะเข้าใกล้พระเจ้า   ในการคาดหวงัถึงการปรากฏของ          
พระเมสสิยาห์ 
  
 คนยวิหลายคนในระยะระหวา่งพนัธสัญญาไดเ้ช่ือวา่ถา้คนหน่ึงเป็นพงศพ์นัธ์ุของ “อบัราฮมั” เขาจะเขา้
ไปในแผ่นดินองพระเมสสิยาห์โดยอตัโนมติั[226]  พวกเขาพึ่ งพาความชอบธรรมของพวกบรรพบุรุษของ     
พวกเขาวา่เพียงพอส าหรับพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ รม. 4) อยา่งไรก็ตาม บ่อยคร้ังแลว้ พระเจา้ไดลิ้ดคนไม่ชอบ
ธรรมในอิสราเอลและรักษาไวซ่ึ้งคนท่ีเหลือในประวติัศาสตร์นั้น   เม่ือมทัธิวด าเนินการท่ีจะช้ีประเด็นใน        
ข่าวประเสริฐของท่านต่อไป คนยิวหลายคนไดป้ฏิเสธท่ีจะถ่อมตวัลงต่อพระพกัตร์พระเจา้และได้วางใจใน
ความชอบธรรมของพวกเขาเอง พวกฟาริสีและพวกสะดูสีก าลงัท าอย่างนั้นท่ีน่ี โจเซฟัสเอง[227] ได้ตั้งการ
ก าเนิดของทั้งสองกลุ่มน้ีในช่วงเวลาของโยนาธานบุตรชายของยดูาสแมคคาบี (กคศ. 160-143 )[228] 
 
 การอา้งอิงของยอห์นถึง “ก้อนหิน” (ขอ้ 9) เป็นการเล่นค าท่ีแสดงถึง “ลูกๆ” ในทั้งภาษาฮีบรูและอารเมค         
ถา้กอ้นหินสามารถเเป็นลูกๆของพระเจา้ได ้แน่นอนวา่คนต่างชาติก็สามารถเป็นได ้
  
 ขอ้ 10 ให้เหตุผลท่ีคนยิวจ าเป็นตอ้งกลบัใจ  การพิพากษาของพระเจา้จะน าหน้าการสถาปนาแห่ง
แผน่ดินของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ อสย. 1:27; 4:4; 5:16; 13:6-19; 42:1; ยรม. 33:14-16; ดนล. 7:26-27) 
คนยิวเช่ือมโยงแนวคิดรวบยอดของการกลบัใจใหม่และยุคของพระเมสสิยาห์อย่างใกล้ชิดในความคิดของ     
พวกเขา[229] ยอห์นประกาศวา่การพิพากษาน้ีก็ใกลจ้ะมาถึง (ขอ้ 10-12)  “ตน้ ใดๆ (ควรจะเป็น “ทุกๆ” ตน้)     
ท่ีไม่เกิดผลดี” โดยไม่ค  านึงถึงรากก็จะประสบกับการถูกท าลาย  บางทียอห์นได้มีแต่ละบุคคลและชนชาติ
อิสราเอลในความคิด 
  การอา้งอิงถึง “ไฟ” ในขอ้ 10 บรรยาถึงการพิพากษาและการถูกท าลายของบรรดาผูท่ี้ลม้เหลวท่ีจะกลบั
ใจ (เปรียบเทียบ “พระพิโรธ” ขอ้ 7 และ “พลัว่ฝัดร่อน” ขอ้ 12 ) ส าหรับแต่ละบุคคลแลว้  การพิพากษาน้ีจะ
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เก่ียวขอ้งกบัการถูกท าลายนิรันดร์ (ขอ้ 12) ซ่ึงทึกทกัเอาว่าไม่มีการกลบัใจในภายหลงั  ส าหรับชนชาติแล้ว       
มนัจะเก่ียวขอ้งกบัการเล่ือนไปของแผน่ดินนั้นและพระพรท่ีตามมาต่างๆของมนั 

  
3:11          ยอห์นไดใ้หบ้พัติศมาในน ้า “ในการเช่ือมโยงกบั” การกลบัใจ[230] อยา่งไรก็ตาม ผูห้น่ึงท่ีมาหลงัจาก 
                ท่านคือกษตัริยน์ั้นจะ “ใหบ้พัติศมา…ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (เปรียบเทียบ ยอล. 2:28-29) และไฟ”  
                (เปรียบเทียบ มลค. 3:2-5) การเผยพระวจนะของมาลาคีกล่าวถึงไฟในฐานะตวัแทนท่ีท าใหบ้ริสุทธ์ิ 
                หรือช าระ  ไม่ใช่ในฐานะเคร่ืองมือแห่งการท าลาย   ค  าเผยพระวจนะทั้งสองเก่ียวขอ้งกบัชนชาติ 
               อิสราเอลโดยรวมเป็นหลกั 
  
 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการบพัติศมาสองอย่างท่ีแตกต่างกนัหรืออย่างเดียว?  น่ีเป็นค าถามท่ียากอย่างมากท่ีจะ
ตอบเพราะวา่เหตุผลในทั้งสองดา้นก็หนกัแน่น[231] ในการตีความทั้งสองอยา่ง การบพัติศมาแสดงถึงทั้งการจุ่ม
ในแง่ของการเปรียบเทียบแห่งการวางไวใ้นบางส่ิงและการริเร่ิม 
  
 การผกูประโยคของขอ้ความในตวับทกรีกสนบัสนุนการบพัติศมาเดียว   ตามปกติแลว้ เอกลกัษณ์เดียว
ถูกกล่าวถึงเม่ือค าน าหนา้นามมาก่อนค านามสองค าซ่ึงถูกเช่ือมโดยค าสันธาน[232] น่ีจะหมายถึงวา่การบพัติศมา
เดียวท่ีพระเยซูจะให้ก็จะเป็นดว้ยพระวิญญาณและไฟด้วยกนั  นกัตีความบางคนเช่ือว่าค าเผยพระวจนะน้ีได้
ส าเร็จในวนัเพน็เทคอสต ์(กจ. 2:3-4) อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากวา่คริสตจกัรเป็นความล ้าลึกท่ีไดถู้กป่าวประกาศ
โดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราก่อน (มธ. 16:18) และจากนั้นไดถู้กอธิบายอยา่งเต็มท่ีมากข้ึนโดยพวกอคัรทูตและ
พวกผูเ้ผยพระวจนะตามล าดบั (อฟ. 3:5; คส. 1:25-26) ส าหรับขา้พเจา้แลว้ มนัดูเหมือนวา่การบพัติศมาท่ียอห์น
ไดอ้า้งอิงถึงจะเป็นการบพัติศมาท่ีจะเกิดข้ึนในวนัแห่งอนาคตขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีวา่ยอห์นผูใ้ห้
บพัติศมารู้ส่ิงใดก็ตามเก่ียวกบัคริสตจกัร  
 
 ไฟในค าเผยพระวจนะของมาลาคีบางทีอ้างอิงถึงการช าระและการพิพากษา  การเน้นท่ีการช าระ            
ก็สอดคลอ้งกบัการใชข้องมาลาคี  ส่ิงน้ีไดน้ าใหน้กัวชิาการหลายคนท่ีจะสรุปวา่ การบพัติศมาดว้ยไฟท่ียอห์นได้
ท านายถึงก็ไม่ใช่การบพัติศมา ณ วนัเพน็เทคอสต[์233] จากมุมมองของเราในประวติัศาสตร์ พวกเขาและขา้พเจา้
เช่ือวา่เวลาท่ีพระเยซูจะให้บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและดว้ยไฟ  เพื่อจะบรรลุค าเผยพระวจนะเหล่าน้ี
เก่ียวกบัอิสราเอลก็ยงัเป็นเร่ืองอนาคต  มนัจะเกิดข้ึน ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์ มนัคงไดเ้กิดข้ึน ณ 
การเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค์ ถา้อิสราเอลได้ยอมรับพระองค์  การบพัติศมาของพระเยซูท่ีได้ให้แก่พวก
สาวกของพระองค ์ณ วนัเพน็เทคอสตเ์ป็นการบพัติศมาท่ีคลา้ยกนั แต่มนัไม่ใช่ความส าเร็จของค าเผยพระวจนะ
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เหล่าน้ี เน่ืองจากว่าค าเผยพระวจนะเหล่านั้นเก่ียวขอ้งกบัอิสราเอลและ “วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” โดยเฉพาะ 
(เปรียบเทียบ ยน. 14:17; กจ. 2; 1 คร. 12:13).[234] 
  
 บริบทท่ีกล่าวถึงพระพรส าหรับผูก้ลบัใจใหม่แต่การพิพากษาส าหรับผูไ้ม่กลบัใจใหม่มีแนวโน้มท่ีจะ
สนบัสนุนการบพัติศมาทั้งสองอยา่ง (ขอ้. 8-10, 12; เปรียบเทียบ กจ. 1:5; 11:16) ในกรณีน้ี “ไฟ” จะอา้งอิงถึง
การพิพากษาเป็นหลักถ้าไม่ใช่อย่างเดียว[235] การบัพติศม “ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” จะอ้างอิงถึงการ          
บพัติศมาของพระวญิญาณท่ีจะเกิดข้ึนเม่ืออิสราเอลยอมรับพระเมสสิยาห์ของพวกเขา (อสย. 44:3; ยอล.2:28-32) 
การล้ิมรสล่วงหนา้ถึงการบพัติศมานั้นไดป้รากฏข้ึนในวนัเพน็เทคอสต์ (กจ. 2)  การบพัติศมา “ดว้ยไฟ” จะ
อา้งอิงถึงการพิพากษาของพระเยซูท่ีมีต่ออิสราเอลท่ีไม่กลบัใจใหม่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 12)  หลงัจากการปฏิเสธ
พระเยซูของอิสราเอล มนัก็ชดัเจนท่ีว่าการพิพากษาเก่ียวกบัประเทศน้ีจะเกิดข้ึน ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ
พระองค์เป็นหลกั  การพิพากษาดว้ยไฟน้ีก็อา้งอิงถึงแต่ละบุคคลท่ีไม่กลบัใจใหม่อีกดว้ยเม่ือพวกเขาไปถึงบั้น
ปลายแห่งชีวติของพวกเขา 
  
 หลงัจากทุกส่ิงไดถู้กพิจารณาแลว้ มนัดูเหมือนเป็นไปไดท่ี้วา่ยอห์นไดอ้า้งอิงถึงการบพัติศมาเดียวท่ีจะ
พบความส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู 
  
 พวกรับบีได้สอนว่า แม้ว่าบุคคลหน่ึงเป็นทาส การแก้รองเทา้แตะของอีกบุคคลหน่ึงก็อยู่ใตค้วามมี
เกียรติของคนยิว[236] ดงันั้นโดยการกล่าววา่ท่านไม่สมควรท่ีจะแก ้(“เอาออก”) “ฉลองพระบาท” ของพระเยซู 
ยอห์นไดห้มายถึงวา่ท่านไม่สมควรกบัแมก้ระทัง่การรับใชท่ี้อปัยศอดสูมากท่ีสุดต่อพระเยซู   
 
3:12          ยอห์นอธิบายเชิงเปรียบเทียบวา่พระเจา้แยกคนจริงและคนปลอม ผูท่ี้กลบัใจใหม่และผูไ้ม่กลบัใจใหม่ 
                ในการพิพากษาในอนาคต  การพิพากษาทัว่ถึงน้ีจะส่งผลต่อการสงวนคนอิสราเอลท่ีเช่ือไวแ้ละการถูก 
                ท  าลายของผูไ้ม่เช่ือ  (เปรียบเทียบ 25:31-46) “ยุง้ฉาง” บางทีอา้งอิงถึงแผน่ดินนั้น และ “ ไฟท่ีไม่มีวนั 
                ดบั” อา้งอิงถึงระยะเวลาท่ีไม่ส้ินสุดและธรรมชาติท่ีเจบ็ปวดของการลงโทษน้ี   
  
 
 “‘ไฟท่ีไม่มีวนัดบั’ ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบ ความเป็นจริงท่ีน่ากลวัเป็นหลกัพื้นฐานแห่งการแยกเมล็ด
 ขา้วจากแกลบของพระเมสสิยาห์  ดงันั้น ‘ความใกล้’ ของแผ่นดินนั้นก็เรียกร้องการกลับใจใหม่ 
 (ขอ้ 2)”[237] 
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ดงันั้นข่าวสารท่ีส าคญัของผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเมสสิยาห์คืออะไร? 
  
 “ยอห์นไดป้ระกาศ ท้ัง ความรอดส่วนตวั  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการยกโทษความผดิบาป (มก. 1:4)  และ      
            ความรอดของประเทศ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสถาปนาแผน่ดินพนัปีพร้อมกบัการท่ีอิสราเอลไดรั้บการ 
           ช่วยกูจ้ากเง้ือมมือของพวกศตัรูของพวกเขา (มธ. 3:2; ลก. 1:71-75)”[238] 

  
2. กำรรับบัพติศมำของพระเยซู  3:13-17 (เปรียบเทยีบ  มก. 1:9-11; ลก. 3:21-23) 

  
การรับบพัติศมาของพระเยซูเป็นโอกาสท่ีซ่ึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ เป็นท่ีชดัเจนต่อสาธารณะ  
มัทธิวบันทึกเหตุการณ์น้ีอย่างท่ีท่านบันทึก เพื่อจะโน้มน้าวผู ้อ่านของท่านถึงคุณสมบัติต่างๆเก่ียวกับ              
พระเมสสิยาห์ของพระเยซูต่อไป  ดงันั้นการให้บพัติศมาของยอห์นมีจุดประสงค์สองอย่าง คือ เพื่อตระเตรียม
อิสราเอลส าหรับพระเมสสิยาห์ของพวกเขา (3:1-12) และเพื่อตระเตรียมพระเมสสิยาห์ส าหรับอิสราเอล (3:13-
17; เปรียบเทียบ ยน. 1:31) 
  
3:13-14       ยอห์นไดล้งัเลใจท่ีจะใหบ้พัติศมาแก่พระเยซูเพราะท่านเช่ือวา่พระเยซูไม่จ  าเป็นท่ีจะกลบัใจใหม่  
                  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยอห์นไดแ้นะน าวา่มนัเหมาะสมมากกวา่ท่ีพระเยซูใหท้่านรับบพัติศมาแทนท่ีท่าน  
                  จะใหพ้ระเยซูรับบพัติศมา เพราะท่านรู้วา่พระเยซูทรงชอบธรรมมากกวา่ท่าน  มนัไม่น่าเป็นไปได ้
                  ท่ีวา่  ยอห์นหมายถึงวา่ท่านตอ้งการการบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณและไฟ  ยอห์นไม่ไดรู้้วา่พระเยซู 
                  ทรงเป็นพระเมสสิยาห์จนกวา่หลงัจากท่านไดใ้หพ้ระองครั์บบพัติศมา (ยน. 1:31-34) 
  
3:15          ยอห์นไดต้กลงท่ีจะใหพ้ระเยซูรับบพัติศมา หลงัจากท่ีพระเยซูไดโ้นม้นา้วท่านวา่โดยการใหพ้ระองค ์
                รับบพัติศมาเท่านั้น ท่านทั้งสองจะ “ท าความชอบธรรมใหค้รบถว้นทุกประการ”   พระเยซูไดห้มายถึง 
                อะไร?   
  ส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนท่ีส าคญัต่อการเขา้ใจถอ้ยค าของพระเยซูคือการเขา้ใจถึงความหมายของ “ความชอบ
 ธรรม”  การใชค้  าน้ีของมทัธิวก็แตกต่างจากการใชข้องเปาโล  เปาโลใชม้นัเพื่อจะอธิบายถึงสถานภาพท่ี
 ถูกตอ้งต่อพระพกัตร์พระเจา้เป็นหลกั นัน่คือ ความชอบธรรม โดยต าแหน่ง  มทัธิวใชม้นัเพื่อจะอธิบาย
 ถึงการท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงก็คือความชอบธรรม ทางจริยธรรม[239]  ความชอบธรรมทาง
 จริยธรรมเป็นการแสดงถึงความประพฤติในการกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีถูกตอ้งในสายพระเนตรของ
 พระเจา้   มนัไม่ไดก้ล่าวถึงการไดรั้บความรอดแต่เป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจา้  ในมทัธิว 
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 บุคคลท่ีชอบธรรมคือบุคคลท่ีด าเนินชีวิตในความสอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 
 1:19)  ความชอบธรรมทางจริยธรรมเป็นหัวขอ้หลกัของพนัธสัญญาเดิม  และมนัเป็นเร่ืองราวท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัคนยวิในสมยัของพระเยซูโดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกฟาริสี 

  

 

  
 พระเยซูทรงเขา้ใจวา่เป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับยอห์นท่ีจะให้บพัติศมาแก่พระองค ์ ไม่มีค  าเผย
พระวจนะในพนัธสัญญาเดิมท่ีกล่าววา่พระเมสสิยาห์จะประสบกบัการรับบพัติศมาในน ้ า  แต่มีค าเผยพระวจนะ
ท่ีวา่พระเมสสิยาห์จะจ านนพระองคเ์องต่อพระเจา้ (อสย. 42:1; 53; และขอ้อ่ืนๆ) วิญญาณแห่งการยอมจ านนต่อ
น ้าพระทยัของพระเจา้นัน่เองเป็นส่ิงท่ีการให ้    บพัติศมาของยอห์นไดร้ะบุในบรรดาคนเหล่านั้นท่ีไดย้อมจ านน  
ดงันั้นมนัเหมาะสมส าหรับพระเยซูท่ีจะได้รับบพัติศมาของยอห์น และยอห์นได้เห็นดว้ยท่ีจะให้พระองค์รับ    
บพัติศมา ในการท าอยา่งนั้น พระเยซูไดรั้บรองพนัธกิจของยอห์นและให้พระองคเ์ขา้ส่วนกบัคนท่ีเหลือในทาง      
พระเจา้ภายในอิสราเอล  เน่ืองจากการรับบพัติศมาของพระองค์ ตอนน้ีกษตัริยอ์งคน้ี์ก็ผกูมดักบัประชากรของ
พระองค”์[240] 
  “การรับบพัติศมาของพระเยซูอยู่ในฐานะส่ิงท่ีคลา้ยกนักบัการขา้มทะเลแดงของอิสราเอล ณ การเร่ิม
 ของการอพยพ  ดงันั้นพระเยซูไดผ้า่นแม่น ้ าจอร์แดนและจากนั้นก็ไดใ้ชร้ะยะเวลาหน่ึงในถ่ินทุรกนัดาร
 เหมือนกบัอิสราเอล      พระเยซู ซ่ึงเป็นโมเสสอีกผูห้น่ึงผูซ่ึ้งพระวญิญาณไดต้ั้งไว ้(อสย. 63:10-14) ก็จะ
 น าทางไป”[241] 
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 “พระเยซูได้ท าให้พระคมัภีร์ส าเร็จโดยการท าซ ้ ารูปแบบแห่งความสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ของ     
 พระเจา้กบัอิสราเอลในชีวิตของพระองคเ์องและโดยการบรรลุเหตุการณ์ต่างๆท่ีไดถู้กท านายไวข้องค า
 เผยพระวจนะในประวติัศาสตร์ของพระองคเ์อง”[242] 
  
 มนัส าคญัท่ีวา่มทัธิวไม่ไดอ้ธิบายถึงการรับบพัติศมาของพระเยซู  การเน้นของท่านอยู่ท่ีเหตุการณ์เชิง
 เปิดเผยสองเหตุการณ์ท่ีตามหลงัมนั (เปรียบเทียบ 2:1-23) 
  
3:16-17       ตวับทกรีกเนน้วา่การข้ึนจากน ้าของพระเยซูและการเป็นพยานของพระเจา้ถึงพระองคใ์นฐานะ     
                  พระเมสสิยาห์ไดป้รากฎ ณ เวลาเดียวกนั  การแปลของฉบบั NIV ใหแ้ง่น้ีดีกวา่การแปลของ 
                  ฉบบั NASB  
  
                 เป็นท่ีชดัเจนวา่บุคคลท่ี “เห็นพระวญิญาณของพระเจา้เสด็จลงมา” คือพระเยซู  พระเยซูทรงเป็น 
                 บุคคลในบริบทท่ีมาก่อนโดยตรง  ยอห์นผูเ้ขียนพระกิตติคุณบนัทึกวา่ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาไดเ้ห็นส่ิงน้ี 
                 เช่นกนั (ยน. 1:32) แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ ไม่มีใครแต่พระเยซูเท่านั้นไดย้นิเสียงของพระบิดา  ท่ีจริงการ 
                 รับบพัติศมาของพระเยซูดูเหมือนวา่จะเป็นเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่มีใครปรากฎยกเวน้ยอห์นและพระเยซู   
  
                วลี “ฟ้าก็แหวกออก” หรือ “ฟ้าสวรรคก์็แหวกออก” ท าใหร้ะลึกถึงกรณีต่างๆของบุคคลท่ีไดรั้บนิมิต   
                จากพระเจา้  ในนิมิตเหล่านั้นพวกเขาไดเ้ห็นส่ิงต่างๆ  ท่ีไม่ไดเ้ป็นท่ีประจกัษโ์ดยมนุษยค์นอ่ืนๆ  
                (เช่น อสย. 64:1; อสค. 1:1; เปรียบเทียบ กจ. 7:56; วว. 4:1; 19:11) วลีนั้นบ่งบอกวา่การเปิดเผยใหม่ 
                จะมายงัพระเยซูและผา่นทางพระองค ์ ส่ิงท่ีพระเยซูไดเ้ห็นคือพระวญิญาณบริสุทธ์ิในสัณฐานของ  
                “นกพิราบ” ไม่ใช่ในรูปแบบเหมือนนกพิราบท่ีเสด็จลงมายงัพระองค(์เปรียบเทียบ ลก. 3:22) น่ีเป็น 
                การแสดงตวัท่ีชดัเจนคร้ังแรกของพระวญิญาณบริสุทธ์ิกบันกพิราบในพระคมัภีร์  มนัเป็นสัญลกัษณ์ 
                ท่ีเหมาะสมเน่ืองจากความสวยงาม ท่ีมาจากสวรรค ์เสรีภาพ ความรู้สึกไว ความบริสุทธ์ิ และธรรมชาติ   
                ท่ีมีสันติของมนั 
  “การเสด็จลงมาของพระวญิญาณเหนือพระเยซูแสดงถึงการกระท าของ     พระเจา้ท่ีซ่ึงพระเจา้ให้อ านาจ
 แก่พระองคท่ี์จะบรรลุพนัธกิจของพระเมสสิยาห์ท่ีพระองคจ์ะเร่ิมตน้ในไม่ชา้ (4:17)  แน่นอนวา่ การให้
 อ านาจเช่นนั้นไม่ใช่ท่ีจะถูกตีความว่าเป็นการให้ความสามารถเร่ิมแรกของพระเยซูโดยพระวิญญาณ 
 เพราะวา่พระองคไ์ดป้ฏิสนธ์ิโดยพระวญิญาณ  ตรงกนัขา้ม มนัระบุในแง่ไหนท่ีพระเยซูจะพิสูจน์วา่เป็น
 ผูห้น่ึงท่ียิ่งใหญ่กว่าท่ียอห์นได้กล่าวว่าพระองค์จะเป็น (3:11) ยิ่งกว่านั้น มนัท าหน้าท่ีเป็นจุดอา้งอิง
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 ส าหรับการเขา้ใจ ‘สิทธิอาจ’ ท่ีซ่ึงพระเยซูใชป้ฏิบติัพนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค ์จากการท่ีไดรั้บ
 อ านาจโดยพระวิญญาณของพระเจา้ พระเยซูทรงกล่าวในฐานะผูเ้ป็นกระบอกเสียงแทนของพระเจา้ 
 (7:28-29) และกระท าในฐานะเคร่ืองมือของพระเจา้ (12:28)”[243] 
  
ใน อิสยาห์ 42:1 ผูเ้ผยพระวจนะไดท้  านายวา่พระเจา้จะใส่พระวิญญาณของพระองคไ์วบ้นผูรั้บใชข้องพระองค ์ 
นัน่ไดเ้กิดข้ึน ณ การรับบพัติศมาของพระเยซู  การบรรยายของมทัธิวแสดงถึงความส าเร็จ แมว้า่ผูเ้ขียนไม่ไดดึ้ง
ความสนใจไปยงัมนัเช่นนั้นในท่ีน่ี เม่ือพระวญิญาณของ  พระเจา้ไดเ้สด็จมาเหนือแต่ละบุคคลในพนัธสัญญาเดิม  
พระองคไ์ดใ้ห้อ านาจแก่พวกเขาส าหรับการรับใชข้องพระเจา้  นัน่เป็นจุดประสงคข์องการทรงเจิมของพระเยซู
เช่นกนั (ลก. 4:14; 5:17; เปรียบเทียบ ลก. 24:49) 
  
 “มนัเป็นขอ้ความท่ีขดัแยง้อนัยิง่ใหญ่ท่ีวา่บนพระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งจะใหบ้พัติศมา ด้วยไฟ นั้นพระวิญญาณ
 ก็ไดเ้สด็จลงมา ณ การรับบพัติศมาของพระองค์ เหมือน นกพิราบ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความสุภาพ
 และความอ่อนนอ้ม  ท่ีจริงในพระเยซูนั้นเราไดเ้ผชิญกบัทั้ง “ ความดีและความเขม้งวดของพระเจา้” 
 (รม. 11:22) และความจริงทั้งสองน้ีก็ด าเนินไปตลอดพนัธสัญญาใหม่และผ่านทางพระกิตติคุณ
 ของมทัธิวไม่นอ้ย (ตวัอยา่งเช่น จงเปรียบเทียบ 11:29 และ 25:41)”[244] 
  
การเปิดเผยท่ีสามารถไดย้นิไดก้็ตามหลงัการเปิดเผยท่ีเห็นได ้(ขอ้ 17)  “พระสุรเสียง” จากฟ้าสวรรคไ์ม่สามารถ
เป็นอยา่งอ่ืนไดน้อกจากพระสุรเสียงของพระเจา้  หลงัจาก 400 ปี ท่ีปราศจากการเปิดเผยทางการเผยพระวจนะ 
พระเจา้ไดย้ติุความเงียบ  พระองคไ์ดต้รัสแก่มนุษยจ์ากฟ้าสวรรคอี์กคร้ังหน่ึง  มทัธิวบนัทึกถอ้ยค าของพระเจา้วา่
เป็นการป่าวประกาศโดยทัว่ไป (เปรียบเทียบ 17:5) ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆเขียนว่าพระเจา้ได้ตรัสว่า      
“ท่านเป็นบุตรท่ีรักของเรา” (มก. 1:11; ลก. 3:22) 
 
  
เป็นท่ีชดัเจนว่า การบรรยายในมาระโกและลูกามีถอ้ยค าแทจ้ริงท่ีพระเจา้ไดใ้ช้ ซ่ึงก็คือ อิบพิสซิมา เวอร์บ่า 
ส่วนมทัธิวให้การอา้งอิงอิสระของถอ้ยค าของพระเจา้ ซ่ึงก็คือ อิบพิสซิมา วอกซ์  ค าละตินเหล่าน้ีหมายถึง 
“ถ้อยค าเอง” และ “เสียงเอง” ตามล าดับ  อย่างท่ีได้ถูกใช้ในการศึกษาพนัธสัญญาใหม่นั้น วลีแรกบ่งช้ีถึง         
การอา้งอิงค าต่อค าและวลีหลงัเป็นการอา้งอิงอิสระ  วลีแรกอา้งอิงถึงถอ้ยค าท่ีผูก้ล่าวในเร่ืองราวไดใ้ช้และวลี
หลงัอา้งอิงถึงถอ้ยค าของผูเ้ขียนท่ีไดตี้ความถอ้ยค าของผูก้ล่าว  บางทีมทัธิวให้การอา้งอิงอิสระเพราะวา่ท่านใช้
ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในการรับ บพัติศมาของพระเยซูวา่เป็นหลกัฐานของความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค ์  
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 “ถา้ฝูงชนไดย้ินเสียงจากฟ้าสวรรค์ มนัก็อธิบายไม่ไดว้่าท าไมส่วนหน่ึงของการเปิดเผยอย่างน้อยแลว้
 ไม่ไดรั้บรองแนวคิดท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้   และถา้ยอห์นไดย้ินเสียงจากฟ้าสวรรค ์
 มนัก็แปลกท่ีวา่การอา้งอิงของท่านถึง 11:2-3 ไม่มีการพดูเป็นนยัถึงส่ิงน้ี  ในทางตรงกนัขา้ม มนัสะทอ้น
 ถึงมุมมองท่ีเหมือนกนัเก่ียวกบัพระเยซูท่ียอห์นได้แสดงถึงก่อนการรับบพัติศมา นัน่คือ พระเยซูทรง
 เป็นผูห้น่ึงท่ีเสด็จมา  (3:11-12)”[245] 
  
ถ้อยค าท่ีพระเจ้าได้ตรัสก็ระบุว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีได้สัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิม  ค าว่า                  
“บุตรของพระเจา้”  เป็นค าท่ีพระเจา้ไดใ้ช้กบัพงศ์พนัธ์ุของดาวิด ผูซ่ึ้งจะด าเนินรอยตามเขาบนบลัลงัก์ของ
อิสราเอล (2 ซมอ. 7:13-14; สดด. 2:7; 89:26-29; เปรียบเทียบ มธ. 1:20; 2:15; 4:3, 6) การยกยอ่งชมเชยของ  
พระเจา้ไดเ้ช่ือมโยงพระเยซูกบัผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์  ณ การเร่ิมตน้พนัธกิจของพระองค์อีกดว้ย (อสย. 42:1; 53)      
ผูเ้ป็นท่ีรักก็เท่ากบัผูห้น่ึงท่ีพระบิดา “ชอบใจอยา่งมาก” (อสย. 42:1)  ปฐมกาล 22:2 อาจอยูเ่บ้ืองหลงัการป่าว
ประกาศน้ีเน่ืองจากว่าขอ้นั้นอธิบายถึงอิสอคัว่าเป็นบุตรคนเดียวซ่ึงเป็นท่ีรักของอบัราฮมั (เปรียบเทียบ สดด. 
2:7; อสย. 42:1) ดงันั้น “พระบุตรของพระเจา้” เป็นช่ือเรียกของพระเมสสิยาห์[246] จงสังเกตถึงความเก่ียวขอ้ง
ของสมาชิกทั้งสามของตรีเอกภาพในการรับบพัติศมาของพระเยซู  ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงความส าคญัของมนั 
  
 “เป็นเวลาคร้ังแรกท่ีตรีเอกภาพซ่ึงไดถู้กบอกล่วงหน้าในหลายแนวทางในพนัธสัญญาเดิมถูกส าแดง
 อยา่งชดัเจน”[247] 
  
ในประโยคเดียวน้ี ณ การเร่ิมตน้ของพนัธกิจของพระเยซู พระเจา้ไดน้ าเสนอพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์จาก
เช้ือสายดาวิด พระบุตรของพระเจ้า ตวัแทนของผูค้น และผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์  มทัธิวได้น าเสนอพระเยซูใน
บทบาทเหล่าน้ีทั้งหมดก่อนหนา้น้ี แต่ตอนน้ีพระเจา้พระบิดาไดย้นืยนัถึงอตัลกัษณ์ของพระองค ์ 
 “…การป่าวประกาศของพระเจา้เก่ียวกบัการรับบพัติศมา ณ 3:17 เปิดเผยตวัมนัเองท่ีจะเป็นจุดสูงสุด
 ภายในบริบทของ 1:1-4:16 เพราะวา่น่ีเป็นท่ีท่ีความเขา้ใจของพระเจา้ถึงพระเยซู  ในฐานะพระบุตรของ
 พระองค์หยุดท่ีจะเป็นธรรมชาติของข้อมูลส่วนตวัท่ีมีไวส้ าหรับผูอ่้านเท่านั้น และกลายมาเป็น
 องคป์ระกอบภายในเร่ืองราวท่ีนบัจากน้ีไปก็ส่งอิทธิพลต่อรูปแบบของเหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีจะอธิบายส่ิงน้ี 
 จงสังเกตวา่ถอ้ยค าท่ีซาตานกล่าวใน 4:3, 6 (‘ถา้ท่านเป็นพระบุตรของพระเจา้…’)  หยิบยกโดยตรงท่ี
 การป่าวประกาศซ่ึงพระเจา้ท าข้ึนในส่วนเก่ียวกบัการรับบพัติศมาเพียงไร (‘ท่านผูน้ี้เป็นบุตรท่ีรักของเรา 
 …’)”[248] 
  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn245
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Sam.%207.13-14
http://biblia.com/bible/nasb95/Ps.%202.7
http://biblia.com/bible/nasb95/Ps%2089.26-29
http://biblia.com/bible/nasb95/Matt.%201.20
http://biblia.com/bible/nasb95/Matt%202.15
http://biblia.com/bible/nasb95/Matt%204.3
http://biblia.com/bible/nasb95/Matt%204.6
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2042.1
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa%2042.53
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2042.1
http://biblia.com/bible/nasb95/Genesis%2022.2
http://biblia.com/bible/nasb95/Ps.%202.7
http://biblia.com/bible/nasb95/Ps.%202.7
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2042.1
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn246
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn247
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn248


 “เพราะวา่มทัธิวผกูเร่ืองราวของท่านวา่มุมมองท่ีประเมินของพระเจา้เป็นบรรทดัฐาน ผูอ่้านก็รู้วา่ในการ
 ไดย้ินพระเจา้แถลงความเขา้ใจของพระองค์ถึงพระเยซูนั้น เขาหรือเธอไดย้ินความเขา้ใจท่ีเป็นบรรทดั
 ฐานถึงพระเยซู ซ่ึงเป็นบรรทดัฐานท่ีซ่ึงความเขา้ใจอ่ืนๆทั้งส้ินจะถูกตดัสิน  ในเร่ืองราวของมทัธิว      
 พระเจา้เองสั่งการวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้อยา่งเป็นเอก” [249] 
  
 “พระองค์ไม่ได้ กลายมาเป็น พระบุตรของพระเจ้า ณ การรับบพัติศมาของพระองค์อย่างท่ีพวกครู     
 นอกรีตบางคนในคริสตจกัรเร่ิมแรกไดย้ืนยนั แต่มนัเป็นเวลานั้นท่ีพระองคไ์ดถู้กแต่งตั้งส าหรับงานท่ี
 พระองคเ์ท่านั้นสามารถปฏิบติัได ้เน่ืองจากความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษของพระองคก์บัพระบิดาของพระองค”์
 [250] 
  
มทัธิวขา้มเหตุการณ์ทั้งหมดแห่งวยัเด็กของพระเยซู  รวมถึงการปรากฏของพระองคท่ี์พระวิหาร (ลก. 2:41-50) 
เพราะวา่ความสนใจของท่านนั้นเป็นการเลือกสรร และเป็นเชิงปกป้องความเช่ือแทนท่ีจะเป็นแค่ประวติัศาสตร์  
ท่านแนะน าพระเยซูในฐานะกษตัริย์พระเมสสิยาห์ของอิสราเอล  ผูซ่ึ้งได้บรรลุค าเผยพระวจนะของ              
พนัธสัญญาเดิมและไดรั้บการยืนยนัจากพระเจา้พร้อมกบัการป่าวประกาศท่ีสามารถได้ยินได้จากฟ้าสวรรค ์ 
(เปรียบเทียบ อพย.  20:1).[251] 
  
ในบทท่ี 1 มทัธิวเนน้ถึงพระสิริแห่งตวับุคคลของพระเมสสิยาห์  ในบทท่ี 2 ท่านให้ภาพตวัอยา่งของการตอ้นรับ
ท่ีพระองค์จะไดรั้บในฐานะพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล  ในบทท่ี 3 ท่านแนะน าการเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจของ
พระองคพ์ร้อมกบัเร่ืองราวของการป่าวประกาศของผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระองคแ์ละการรับรองจากพระบิดา
ในสวรรคข์องพระองค ์
  

3. กำรถูกทดลองของพระเยซู  4:1-11 (เปรียบเทยีบ มก. 1:12-13; ลก. 4:1-13) 
  
 “…การทดสอบของพระเยซูในถ่ินทุรกนัดารแห่งยูเดียเป็นหน่ึงในตวับ่งช้ีท่ีส าคญัมากท่ีสุดถึงความ
 พิเศษของพระองค์  ท่ีจริงมนัอาจจะไม่เป็นการขยายประเด็นเพื่อจะกล่าวว่าจุดประสงค์แทจ้ริงของ
 เร่ืองราวการถูกทดลองคือเพื่อจะเนน้ถึงความพิเศษของพระองค”์[252] 
  
 “ อย่างท่ีเหล็กจะตอ้งถูกทดสอบไกลเกินกว่าแรงกดดนัและการดึงท่ีมนัจะถูกเรียกให้แบกรับก่อนท่ี    
 มนัจะถูกใชเ้พื่อจุดประสงคท่ี์มีประโยชน์ใดๆ ดงันั้นมนุษยจ์ะตอ้งถูกทดสอบก่อนท่ี พระเจา้สามารถใช ้  
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 เขาเพื่อจุดประสงคต่์างๆของพระองคไ์ด”้[253] 
 
 “ในท านองเดียวกนั พระเยซูคริสตไ์ดถู้กทดสอบเพื่อจะแสดงวา่พระองค์ทรงเป็นใครท่ีพระองคไ์ดอ้า้ง
 วา่เป็นอยา่งแทจ้ริง”[254] 
  
ล าดบัพงศแ์ละการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารียข์องพระเยซู  ไดพ้ิสูจน์ถึงคุณสมบติัท่ีเป็นมนุษยอ์นัถูกตอ้งของ
พระองค์ในฐานะกษัตริย์ของอิสราเอล  การรับบพัติศมาของพระองค์เป็นโอกาสเก่ียวกับการรับรองจาก          
พระเจา้ของพระองค ์ การถูกทดลองของพระองคแ์สดงถึงความแข็งแรงทางศีลธรรมของพระองคท่ี์จะปกครอง  
ค าถามปกติท่ีผูอ่้านท่ีรอบคอบของพระกิตติคุณมัทธิวอาจถามหลังจากการอ่านการรับรองของพระเจ้าถึง       
พระบุตรของพระองค ์(3:17) คือ พระองคท์รงดีอยา่งนั้นอยา่งแทจ้ริงหรือ?  การทดสอบสามอยา่งของพระองค์
พิสูจน์วา่พระองคท์รงดีอยา่งนั้น   
  
 “ณ ตอนปลายของส่วนท่ีเก่ียวกบัการรับบพัติศมา พระเยซูแห่งการบรรยายของมทัธิวก็ยืนอยู่ต่อหน้า
 ผูอ่้านอย่างเป็นเอกในฐานะพระบุตรของพระเจ้าผูซ่ึ้งได้รับอ านาจโดยพระวิญญาณของพระเจ้า  
 หลงัจากไดร้ะบุเช่นนั้น พระเยซูถูกน าโดยพระวิญญาณเขา้ไปในถ่ินทุรกนัดารเพื่อจะเผชิญหนา้กบัมาร
 หรือซาตานในความขดัแยง้ในสถานท่ีแห่งท่ีอยู่อาศยัของพระองค์  (4:1-11)….ในท่ีสุด แก่นสารของ
 การทดสอบแต่ละอยา่งก็เก่ียวขอ้งกบัการอุทิศตนหรือการเช่ือฟังของพระเยซูต่อพระเจา้  ความตั้งใจของ
 ซาตานในแต่ละการทดสอบคือท่ีจะล่อลวงให้พระเยซูท าลายความเช่ือท่ีมีกับพระเจา้พระบิดาของ
 พระองคแ์ละดงันั้นก็ปฏิเสธการเป็นบุตรพระเจา้ ของพระองค ์ ถา้ซาตานส าเร็จในส่ิงน้ี ท่ีแทม้นัก็ส าเร็จ
 ในการท าลายพระเยซู  ในการทดสอบพระเยซู ซาตานน าเอามุมมองท่ีประเมินของพระเจา้เก่ียวกบัว่า
 พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระองคม์าใชอ้ยา่งเจา้เล่ห์ (4:3, 6)”[255] 
  
4:1-2    “พระวญิญาณ” องคเ์ดียวกนัท่ีไดน้ าพระเยซูเขา้ไปในโลก (1:20) และไดแ้สดงถึงการรับรองของพระเจา้   
             ถึงพระองค ์(3:16) ตอนน้ี “ไดน้ า” พระองค ์“เขา้ไปในถ่ินทุรกนัดาร” เพื่อการทดสอบโดยซาตาน 
    
          “ค ากรีก [ เปรัดโซ่] หมายถึง ‘ท่ีจะทดลอง’ หรือ ‘ท่ีจะท าการพิสูจน์ถึง’ และเม่ือไดถู้กกล่าวต่อพระเจา้ใน 
           การจดัการของพระองคเ์ก่ียวกบัผูค้น มนัหมายถึง ไม่มากกวา่ส่ิงน้ี (ดู ปฐก. 22:1) แต่ส าหรับส่วนใหญ่ใน 
           พระคมัภีร์ค านั้นถูกใชใ้นแง่ลบ และหมายถึงท่ีจะล่อลวง ชกัชวน หรือกระตุน้ใหท้  าบาป  ดงันั้นช่ือท่ีได ้
          มอบแก่ผูช้ัว่ร้ายในพระคมัภีร์ตอนน้ีคือ “ ผูท้ดลอง” (4:3)ดงันั้น “เพื่อจะถูกทดลอง”  ท่ีน่ีก็จะเป็นท่ีเขา้ใจ    
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          ทั้งสองทาง    พระวญิญาณไดน้ าพระเยซูเขา้ไปในถ่ินทุรกนัดารเพื่อจะลองความเช่ือของพระองค ์แต่ตวั  
          แทนในการทดลองน้ีคือผูช้ัว่ร้าย   ซ่ึงเป้าหมายของเขาคือท่ีจะล่อลวงพระเยซูใหห้นัเหไปจากความจงรัก 
          ภกัดีของพระองคท่ี์มีต่อพระเจา้  น่ีเป็นการทดลองในแง่ท่ีแยข่องค านั้น  กระนั้นพระเยซูไม่ไดย้อมต่อการ 
          ทดลองพระองคไ์ดผ้า่นการทดสอบ (ดู 2 คร. 5:21; ฮบ. 7:26)”[256] 
 
 “อยา่งท่ีพระเจา้ไดน้ าอิสราเอลออกจากอียิปตแ์ละผา่นแม่น ้ าและเขา้ไปในถ่ินทุรกนัดาร (กดว. 

20.5; 1 Bas 12.6; สดด. 80.1 LXX; และขอ้อ่ืนๆทั้งหมดใช ้ อานาเกน [‘ท่ีจะน า’]) ดงันั้น     
พระวญิญาณของพระเจา้ไดน้ าพระเยซูเขา้ไปในถ่ินทุรกนัดารหลงัจากพระองคไ์ดรั้บบพัติศมา”
[257] 

   
 “ตาม โฮเชยา 2:14-23 ถ่ินทุรกนัดารเป็นสถานท่ีแห่งการเป็นบุตรดั้งเดิมของอิสราเอล  ท่ีซ่ึง   

พระเจา้ไดรั้กประชากรของพระองค์ กระนั้นเพราะว่าพวกเขาไดท้อดทิ้งพระยาเวห์พระบิดา
ของพวกเขา ‘การร้ือฟ้ืน’ ของการอพยพเขา้ไปในถ่ินทุรกนัดารก็จ  าเป็นส าหรับการร้ือฟ้ืน
สถานะอิสราเอลในฐานะ ‘บุตรของพระเจา้’  ในการอพยพคร้ังใหม่น้ี อ านาจและการช่วยเหลือ
ของพระเจา้จะเป็นท่ีประสบไดอี้กคร้ังในการเดินทางท่ีร้ือฟ้ืนเขา้ไปในถ่ินทุรกนัดาร”   [258] 

  
ถ่ินทุรกันดารแห่งยูเดีย (3:1) เป็นสถานท่ีตั้ งเก่าแก่  แน่นอนว่าอิสราเอลได้ประสบกับการทดลองใน                 
ถ่ินทุรกนัดารอีกท่ีหน่ึงเป็นเวลา 40 ปี  เลข 40 มีความเก่ียวขอ้งกบับาปและการทดสอบในพนัธสัญญาเดิมอยู่
บ่อยๆ (เปรียบเทียบ ปฐก. 7:4, 12; กดว. 14:33; 32:13; ฉธบ. 9:25; 25:3; สดด. 95:10; ยนา. 3:4) พระเยซูได้
ประสบกบัการทดลองในถ่ินทุรกนัดารหลงัจาก 40 วนั 
ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ทดลอง” (เปรัดโซ่) หมายถึงท่ีจะ “ทดสอบ” ไม่วา่ในแง่ดีหรือไม่ดี  ท่ีน่ีจุดประสงคข์องพระเจา้
คือท่ีจะส าแดงถึงคุณลกัษณะของพระบุตรของพระองค์โดยการเปิดเผยพระองค์เองต่อการทดสอบของซาตาน 
(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 24:1; โยบ 1:6-2:7) พระคมัภีร์สอนอยา่งคงเส้นคงวาวา่พระเจา้ไม่ได ้“ทดลอง” (เปรัดโซ่) 
ใครก็ตาม คือท่ีจะล่อลวงให้พวกเขาท าบาป (ยก. 1:13) อยา่งไรก็ตาม พระองค์อนุญาตให้ผูค้นท่ีจะประสบ       
กบัการทดสอบท่ีมาจากโลก เน้ือหนงัและมาร (1 ยน. 2:15-17; รม. 7:18-24; 1 ปต. 5:8).[259] เป็นท่ีชดัเจนวา่   
พระเจ้าได้น าพระเยซูเข้าไปในถ่ินทุรกันดาร เพื่อจะส าแดงถึงการเช่ือฟังของพระบุตรของพระองค์เม่ือ
เปรียบเทียบกบัอิสราเอลบุตรของพระองค ์(2:15; เปรียบเทียบ อพย. 4:22; ฉธบ. 8:3, 5) พระเจา้ไดอ้นุญาตให้
บุตรทั้งสองของพระองค์ท่ีจะถูกทดสอบ “เพื่อจะพิสูจน์การเช่ือฟังและความจงรักภกัดีของพวกเขาในการ
ตระเตรียมเพื่องานท่ีไดรั้บแต่งตั้งของพวกเขา”[260] 
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 การอดอาหารในพระคมัภีร์มีไวเ้พื่อเหตุผลฝ่ายวิญญาณ นัน่คือ ท่ีจะละทิ้งความจ าเป็นทางกายภาพเพื่อ
จะใหค้วามสนใจต่อความจ าเป็นฝ่ายวญิญาณท่ีส าคญักวา่[261] ระหวา่งการอดอาหารน้ีพระเยซูไม่ไดเ้สวยอะไร
เลย แต่คงไดด่ื้มน ้ า (เปรียบเทียบ ลก. 4:2) ในท านองเดียวกนั โมเสสและเอลียาห์ซ่ึงเป็นสองในผูรั้บใชท่ี้ส าคญั
มากท่ีสุดของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิมไดอ้ดอาหารเป็นเวลา 40 วนั (อพย. 34:28; ฉธบ. 9:9; 1 พกษ. 19:8)      
การอดอาหารของพระเยซูคงไดเ้ช่ือมโยงพระองคก์บัผูรั้บใชเ้หล่าน้ีขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในความคิดของผูอ่้าน
ชาวยวิของมทัธิว เช่นเดียวกบัในความคิดของเรา   
  
4:3-4     ซาตานไดโ้จมตีพระเยซูเม่ือพระองคท์รงอ่อนแอทางกายภาพ  รูปแบบของค าถามของซาตานในตวับท 
            กรีกบ่งช้ีวา่ซาตานไดทึ้กทกัเอาวา่พระเยซูทรงเป็น “พระบุตรของพระเจา้” (3:17) มนัเป็นอนุประโยคท่ี 
           เป็นเง่ือนไขชั้นแรก 
  
 “การทดลองท่ีจะมีอ านาจตอ้งถูกทึกทกัเอาวา่เป็นจริง  มารดูวา่มนัจะเป็นจริง  มนัยอมรับขอ้เท็จจริงนั้น
 วา่เป็นสมมุติฐานท่ีท าการในการทดลอง”[262] 
  
การทดลองน้ีไม่ใช่เพื่อพระเยซูจะสงสัยวา่พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจา้หรือไม่  มนัจะแนะน าวา่ในฐานะ
พระบุตรของพระเจา้ แน่นอนวา่พระเยซูทรงมีอ านาจและสิทธ์ิท่ีจะท าให้ความจ าเป็นต่างๆของพระองคเ์องพึง
พอใจโดยไม่พึ่งพาพระบิดาของพระองค ์  ซาตานไดก้ระตุน้ให้พระเยซูท่ีจะใชค้วามเป็นพระบุตรของพระองค์
ในแนวทางท่ีไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของพระองค ์(เปรียบเทียบ 26:53-54; 27:40) พระเจา้ไดต้ั้งใจให้ความหิว
ของอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารท่ีจะสอนพวกเขาวา่การไดย้นิและการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดในชีวติ (ฉธบ. 8:2-3) อิสราเอลไดเ้รียกร้องอาหารในถ่ินทุรกนัดารแต่ไดต้ายไป  พระเยซูไดล้ะทิ้งอาหารใน
การยอมจ านนต่อน ้าพระทยัของพระบิดาของพระองคแ์ละมีชีวติอยู ่
  
 “ผลกระทบของการทดลองของซาตานก็คือวา่เหมือนกบัอาดมัก่อนและอิสราเอลภายหลงันั้น  พระเยซู
 ไดมี้ความขบัขอ้งใจท่ีมีเหตุผลต่อพระเจา้ และดงันั้นก็ควรท่ีจะกล่าวความขอ้งใจของพระองค์โดย         
 “ การบ่นวา่” (อยพ. 16; กดว. 11) และควรท่ีจะตระเตรียมความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิตเพื่อพระองคเ์อง 
 นัน่คือ อาหาร  ในอีกนัยหน่ึง ซาตานได้แสวงหาท่ีจะท าให้พระเยซูกงัวลเก่ียวกบัความจ าเป็นทาง
 กายภาพของพระองคอ์ยา่งไร้เหตุผลและดงันั้นก็จะกระตุน้ให้พระองค์ท่ีจะเรียกร้องอาหารท่ีพระองค์
 ปรารถนา (เปรียบเทียบ สดด. 78:18) โดยยอ่แลว้ เป้าหมายของมารก็คือท่ีจะชกัชวนให้พระเยซูท าซ ้ า
 การเลิกเช่ือของอาดมัและอิสราเอล ซาตานตอ้งการท่ีจะท าลายการวางใจท่ีสมบูรณ์แบบของพระเยซูใน
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 การดูแลท่ีดีของพระบิดาของพระองคแ์ละดว้ยวิธีนั้นก็จะเปล่ียนเส้นทางแห่งประวติัศาสตร์ความรอด”  
 [263]  
 
ถ่ินทุรกนัดารแห่งยูเดียมีหินปูนทุกขนาดและรูปร่าง  หินหลายก้อนก็ดูเหมือนก้อนและแถวขนมปังท่ีคนยิว
ตระเตรียมและทานประจ าวนั      
  
การตอบสนองของพระเยซูต่อการแนะน าของซาตาน (ขอ้ 4) สะทอ้นถึงการอุทิศตนเต็มท่ีของพระองคท่ี์จะท า
ตามน ้ าพระทยัของพระเจ้าอย่างท่ีได้ถูกเปิดเผยในพระวจนะของพระองค์ พระองค์ได้อ้างอิงฉบบัแปล        
เซปทวัจินทข์อง เฉลยธรรมบญัญติั 8:3 การประยุกตใ์ชก้็มีต่ออิสราเอลโดยดั้งเดิม แต่พระเยซูประยุกตใ์ชม้นักบั
ทุกๆคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองคเ์อง โดยการประยุกต์ใช้ขอ้พระคมัภีร์น้ีกบัพระองค์เอง พระเยซูท าให้
พระองคเ์องอยูใ่นประเภทของ “มนุษย”์ (ค ากรีก อันโธรพอส)  แท ้ 
  
พระเยซูได้เผชิญกบัซาตานในฐานะมนุษยไ์ม่ใช่ในฐานะพระเจา้  พระองค์ไม่ได้ใช้อ  านาจแบบพระเจา้ของ
พระองค์เองท่ีจะพิชิตศตัรู ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีซาตานไดท้ดลองให้พระองค์ท า  ตรงกนัขา้ม พระองค์ไดใ้ช้แหล่งฝ่าย
วิญญาณต่างๆท่ีมีไวส้ าหรับทุกคนรวมถึงเราด้วยนั่นคือ พระวจนะของพระเจา้และอ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ (ขอ้ 1)  เน่ืองดว้ยเหตุผลน้ีนัน่เองท่ีพระองคท์รงเป็นแบบอยา่งส าหรับเราถึงผูห้น่ึงท่ีรอดการทดลองมา
ไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ และมนัเป็นชยัชนะน้ีท่ีไดท้  าให้พระองคมี์คุณสมบติัท่ีจะมาเป็นมหาปุโรหิตของเรา 
(ฮบ. 2:10; 3:1-2) 
  “ท่ีน่ีมทัธิวแสดงให้เห็นวา่พระเยซูไม่ใช่เป็นพระเจา้เท่านั้น แต่เป็นบุคคลท่ีเป็นทั้งพระเจา้และมนุษยท่ี์
 พิเศษ ซ่ึงมีคุณสมบติัโดยส่วนตวัท่ีจะเป็นกษตัริยข์องอิสราเอล”[264] 
  
ทุกคนตอ้งตระหนกัและยอมรับถึงการพึ่งพาท่ีส้ินเชิงของเขาหรือของเธอท่ีพระเจา้   และพระวจนะของพระองค ์
อาหารแทข้องพระเยซูซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดค้  ้าจุนพระองค์เหนือส่ิงอ่ืนใด  คือการอุทิศตนของพระองค์ท่ีจะท าตาม      
น ้าพระทยัของพระบิดา (ยน. 4:34) 
  
ในการทดลองอนัแรกน้ี เป้าหมายของซาตานคือท่ีจะล่อลวงให้พระเยซูไปสู่การใช้อ านาจและสิทธิอ านาจ  ท่ี
พระเจา้ไดใ้หม้าของพระองคโ์ดยไม่เก่ียวขอ้งกบัน ้ าพระทยัพระบิดาของพระองค ์ พระเยซูไดจ้  านนพระองคเ์อง
ต่อน ้ าพระทยัพระบิดาของพระองค์เน่ืองจากภารกิจของพระองค์ (เปรียบเทียบ ฟป. 2:8) มนัเป็นการทดลอง
ส่วนตวัโดยเฉพาะ มนัไดท้ดสอบตวับุคคลของพระเยซู   
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 “การเช่ือฟังน ้ าพระทยัของพระเจา้มีล าดบัความส าคญัเหนือการท าให้ตนเองพึงพอใจ แมก้ระทัง่เหนือ
 การจดัเตรียมท่ีจ าเป็นอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัอาหาร”[265] 
  
จงสังเกตในเหตุการณ์เหล่าน้ีทั้งหมดของการทดลองวา่ ซาตานเป็น บุคคล ไม่ใช่แค่ อิทธิพลท่ีไม่เป็นบุคคล 
  
4:5-7     ฉากส าหรับการทดลองอนัท่ีสองคือกรุงเยรูซาเล็ม บางทีในนิมิตท่ีซาตานไดใ้หแ้ก่พระเยซู หรือบางที 
            พระเยซูไดถู้กทดลองใหจิ้นตนาการวา่พระองคท์รงอยูท่ี่นัน่ [266]  มทัธิวอา้งอิงถึงกรุงเยรูซาเล็มดว้ย 
            ค าศพัทข์องคนยวิอนัโปรดคือ  “ นครบริสุทธ์ิ ” ( เปรียบเทียบ นหม. 11:1; อสย. 48:2; ดนล. 9:24 ; 
            มธ. 4:5; 27:53) ส่ิงน้ีบ่งบอกวา่การทดลองคงไดมี้ความหมายโดยนยัระดบัประเทศมากกวา่แค่ส่วนตวั  
  
          ซาตาน “ไดน้ า” พระเยซูไปยงั จุดสูง ของ “พระวหิาร” (เฮียรอน) ซ่ึงไม่จ  าเป็นวา่จะเป็นยอดสูงสุดของ 
          สถานนมสัการนั้น ค ากรีก เตอรูกิออน ซ่ึงสามารถถูกแปลวา่ “ปีกเล็ก” หรือ“มุมสูง”ตวัพระวหิารสูงกวา่ 
          ล ้าหว้ยขิดโรน 170 ฟุต[267] รับบีชาวยวิบางคนไดส้อนวา่เม่ือ พระเมสสิยาห์ไดเ้สด็จมาช่วยกูอิ้สราเอล  
         พระองคจ์ะปรากฎบนหลงัคาพระวหิาร (เปรียบเทียบ มลค. 3:1; ยน. 6:30).[268] 
  
 
 “กรุงเยรูซาเล็มได้ถูกถือว่าเป็น‘ศูนย์กลางของประเทศต่างๆพร้อมกบัแผ่นดินต่างๆท่ีอยู่ล้อมรอบ’ 
 ‘ศูนยก์ลางของโลก’ ซ่ึงผูท่ี้อาศยัอยู่นั้น “อยู ่ณ ศูนยก์ลางของแผน่ดินโลก” (อสค. 5:5; 38:12; . . .) 
 ดังนั้ นเม่ือพระเยซูได้ยืนบนยอดของพระวิหาร กล่าวในเชิงศาสนศาสตร์แล้ว พระองค์ได้อยู่ ณ 
 ศูนยก์ลางของโลก  จากจุดท่ีสามารถมองเห็นไดก้วา้งขวางนั้น ตามธรรมชาติแลว้พระเมสสิยาห์คงได้
 อา้งเอาประเทศต่างๆมาเป็นของพระองคเ์องและปกครองพวกเขาดว้ยคทาเหล็ก . . .”[269]  
 
 อีกคร้ังหน่ึง มารยินยอมวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้  ถอ้ยค าของซาตานกล่าวซ ้ าฉบบัแปล
 เซปทวัจินท์ ของ สดุดี 91:11-12 ซ่ึงดึงดูดใจต่อสิทธิอ านาจท่ีพระเยซูทรงใช้ นัน่คือพระวจนะของ    
 พระเจา้ (ขอ้ 4)  มนัไดล้ะเวน้ค าวา่ “ใหร้ะแวดระวงัท่านในทุกๆทางของท่าน” นกัอรรธาธิบายไดทึ้กทกั
 เอาว่าซาตานตอ้งการท่ีจะล่อลวงพระเยซูดว้ยการละเวน้น้ี แต่วิธีอา้งอิงท่ีอิสระของมนัก็ธรรมดาอย่าง
 มาก  ผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่หลายคนไดอ้า้งอิงพนัธสัญญาเดิมในแนวทางท่ีอิสระอยา่งเดียวกนั 
  
 บางทีซาตานตอ้งการใหพ้ระเยซูท่ีจะส าแดงถึงการวางใจของพระองคใ์นพระเจา้ในแนวทางท่ีน่าต่ืนเตน้  
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 เพื่อจะทา้ทายความสัตยซ่ื์อของพระเจา้  มนัประยุกตใ์ชพ้ระคมัภีร์ท่ีมนัไดอ้า้งอิงอยา่งผิดๆ  พระคมัภีร์
 สดุดีตอนน้ีอา้งอิงถึงใครก็ตามท่ีวางใจในพระเจา้  แน่นอนวา่นัน่ประยุกต์ใช้กบัพระเยซู  ขอ้เหล่านั้น
 สัญญาวา่พวกทูตสวรรคจ์ะประคองบุคคลเช่นนั้นอยา่งท่ีนางพยาบาลประคองทารก (เปรียบเทียบ กดว. 
 11:12; ฉธบ. 1:31; อสย. 49:22; ฮบ. 1:14)    พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
 ณ พระวหิารตลอดประวติัศาสตร์ของอิสราเอล  ดงันั้นท่ีไหนท่ีจะดีกวา่ในการท่ีจะส าแดงถึงความมัน่ใจ
 ของพระบุตรของพระเจา้ในพระสัญญาของพระบิดาของพระองค?์ 
  
 พระเยซูปฏิเสธการแนะน าของซาตาน (ข้อ 7) เพราะว่าพระคมัภีร์ห้ามการทดสอบพระเจา้ ไม่ใช่
 เพราะว่าพระองคส์งสัยความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีมีต่อพระสัญญาของพระองค ์ ซาตานไดท้ดลองให้
 พระเยซูทดสอบพระเจา้  ซาตานไดท้ดลองให้พระเยซูท าราวกบัวา่พระเจา้ทรงอยูท่ี่นัน่เพื่อจะปรนนิบติั
 พระองค ์แทนท่ีจะเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม  อิสราเอลไดเ้ผชิญกบัการทดสอบอยา่งเดียวกนัและไดล้ม้เหลว 
 (อพย. 17:2-7; เปรียบเทียบ กดว. 20:1-13) มนัผิดท่ีจะเรียกร้องให้พระเจา้พิสูจน์วา่พระองคท์รงสัตยซ่ื์อ
 ต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์โดยการให้ส่ิงท่ีพระองค์ได้สัญญาแก่เรา ตามเง่ือนไขของเรา  
 ขบวนการท่ีเหมาะสมคือท่ีจะวางใจและเช่ือฟังพระเจา้ (ฉธบ. 6:16-17) 
 “การทดสอบไม่ใช่การวางใจ”[270] 
  พระเยซูไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมให้ซาตาน ประยุกต์ใช้ พระสัญญาท่ีใช้ไดจ้นมนัขดัแยง้กบัค าสอนอีกอยา่ง
 หน่ึงในพระวจนะของพระเจา้  “ในอีกดา้นหน่ึง” หรือ “เช่นกนั” (ค ากรีก พาลิน) มีแง่ของ “ไม่ใช่ขดัแยง้
 แต่ท าให้มีคุณสมบติั”[271] พระเยซูในฐานะมนุษยซ่ึ์งอยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจแห่งพระวจนะของพระเจา้
 อยา่งสมคัรใจก็พิสูจน์วา่สัตยซ่ื์อต่อวญิญาณและตวัอกัษรของพระวจนะเช่นกนั 
  
4:8-10   “ ภูเขาท่ีสูงมาก ” ท่ีซ่ึงซาตานไดน้ าพระเยซูไปสู่ถดัไปนั้นก็อยูใ่กลเ้มืองเยรีโคโดยดั้งเดิม แต่สถานท่ีตั้ง 
             แทจ้ริงก็ไม่ส าคญั มนัเพียงแค่จดัเตรียมจุดท่ีสามารถมองเห็นไดก้วา้งขวางท่ีซ่ึงซาตานสามารถช้ีใหเ้ห็น 
             ถึงอาณาจกัรอ่ืนๆท่ีอยูล่อ้มรอบอิสราเอลได ้  
  
 “สถานท่ีของพระเยซูบนภูเขาแห่งการทดลองท่ีซ่ึงพระองค์ได้ปฏิเสธท่ีจะยอมรับ ‘สิทธิอ านาจ’           
 ถูกตั้งอยูติ่ดกนักบัภูเขา (มธ. 28:16) แห่ง ‘พระมหาบญัชา’ อยา่งจงใจท่ีซ่ึงภายหลงัพระองคไ์ดย้ืนยนัวา่ 
 ‘สิทธิอ านาจ’ ทั้งหมดในสวรรคแ์ละในแผน่ดินโลกไดถู้กมอบแด่พระองคแ์ลว้ (28:18)”[272] 
  
 การใชถ้อ้ยค าของลูกาบ่งช้ีวา่ซาตานไดน้ าเสนอ “ อาณาจกัรทั้งหมดของโลก ” แก่พระเยซู ในนิมิต     
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 (ลก.4:5) มนัยากท่ีจะบอกวา่การถูกทดลองของพระเยซูเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยทางกายภาพหรือการ
 เคล่ือนยา้ยทางนิมิต แต่ความชอบของขา้พเจา้คือการเคล่ือนยา้ยทางนิมิต  การทดลองน้ีคงมีความส าคญั
 ทัว่โลก ไม่ใช่แค่ความส าคญัส่วนตวัและระดบัประเทศเท่านั้น อยา่งท่ีการทดลองอนัแรกและอนัท่ีสอง
 ไดมี้ 
  
 ซาตานไดน้ าเสนอท่ีจะ “ให้” การปกครองและการควบคุมเหนืออาณาจกัรทั้งหมดของโลกแก่พระเยซู 
 และ “ความรุ่งโรจน์” ท่ีเช่ือมโยงกบัการปกครองเหนืออาณาจกัรเหล่านั้น (ขอ้ 9)ซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีพระเจา้
 จะให้แก่พระองคใ์นท่ีสุดในฐานะพระเมสสิยาห์[273]  ในน ้ าพระทยัของพระเจา้ พระเยซูจะบรรลุการ
 ปกครองทัว่โลก (สดด. 2) แต่ในฐานะผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขเ์ท่านั้นผูซ่ึ้งจะตอ้งประสบกบักางเขนก่อน 
  
 การรับรองของพระเจ้าถึงพระบุตรของพระองค์  (3:16-17) ดึงความสนใจไปสู่ทั้ งความเป็น               
 พระเมสสิยาห์จากเช้ือสายของดาวิดของพระเยซูและบทบาทแห่งผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ของพระองค์  การ
 ทดลองน้ีประกอบดว้ยโอกาสส าหรับพระเยซูท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ต่างๆของความเป็นพระเมสสิยาห์
 โดยปราศจากการท่ีจะตอ้งประสบกบัองค์ประกอบท่ีไม่พึงพอใจต่างๆของมนั   อย่างไรก็ตาม ท่ีจะ
 ไดรั้บส่ิงน้ี พระเยซูคงไดเ้ปล่ียนความจงรักภกัดีของพระองคจ์ากพระเจา้ไปยงัซาตาน  ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบั
 การนับถือรูปเคารพ ซ่ึงก็คือการท าให้บางคนหรือบางส่ิงอยู่ในท่ีท่ีพระเจา้ทรงสมควรอยู่  ภายหลัง  
 เปโตรไดแ้นะน าทางลดัอย่างเดียวกนัต่อพระเยซูและไดรั้บการต าหนิท่ีรุนแรงในฐานะผูพู้ดแทนของ
 ซาตานส าหรับการท าอยา่งนั้น  (16:23) 
  
 ส่ิงน้ีเป็นการน าเสนอท่ีถูกต้องตามเหตุผล  ภายใต้สิทธิอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจ้านั้น ซาตานก็มี
 ความสามารถท่ีจะให้ส่ิงท่ีมนัไดส้ัญญาแก่พระเยซูคือ อ านาจและความรุ่งโรจน์ (เปรียบเทียบ 12:25-
 28; ลก. 10:18; อฟ. 2:2) ก่อนหนา้นั้นอิสราเอลบุตรอีกผูห้น่ึงของพระเจา้ ไดเ้ผชิญกบัการทดลองอยา่ง
 เดียวกนัท่ีจะหลีกเล่ียงน ้ าพระทยัท่ีไม่สะดวกสบายของพระเจา้ โดยการหนัไปจากมนัและไดล้ม้เหลว 
 (กดว. 13-14) เหมือนกบัการทดลองสองอย่างนั้น การทดลองอนัท่ีสามน้ีไดท้ดสอบความจงรักภกัดี
 อยา่งส้ินเชิงของพระเยซูท่ีมีต่อพระบิดาของพระองค์และน ้ าพระทยัพระบิดาของพระองค ์ ถา้พระเยซู
 ไดรั้บเอาเหยือ่ล่อของซาตาน พระองคค์งไดเ้ป็นทาสของซาตานแมว้า่เป็นผูป้กครองโลก 
  
  “ท่ีแท ้พระเยซูไดถู้กทดลองใหบ้อกรับหลกัค าสอนของภูตฝีปีศาจท่ีวา่ผลเบ้ืองปลายอา้งเหตุผล 
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 สนบัสนุนวธีิการ นัน่คือ ตราบเท่าท่ีพระองคไ์ดรั้บอ านาจอธิปไตยทัว่โลกในบั้นปลาย มนัก็ไม่   
 ส าคญัวา่อ านาจอธิปไตยนั้นไดรั้บมาไดอ้ยา่งไร. . .”[274] 
   
 เป็นคร้ังท่ีสามท่ีพระเยซูไดต้อบสนองโดยการอา้งอิงพระคมัภีร์ต่อศตัรูของพระองค ์(ขอ้ 10) พระองค์
 ไดข้บัไล่ซาตานไปดว้ยค าสั่งของพระเจา้ท่ีจะใหน้มสัการและปรนนิบติัพระเจา้เท่านั้น (ฉธบ. 6:13) 
  
 เม่ือซาตานทดลองใหเ้ราท่ีจะสงสัย ปฏิเสธ ไม่เช่ือฟังหรือไม่นบัถือพระวจนะของพระเจา้ เราควรท าส่ิง
 ท่ีพระเยซูไดท้  า  แทนท่ีจะ ฟัง ซาตาน เราควร กล่าว ต่อมนัซ่ึงกล่าวย  ้าส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัส   
  
4:11     หลงัจากท่ีพระเยซูไดต่้อตา้นการโจมตีของซาตานอยา่งประสบความส าเร็จ  ศตัรูนั้นไดจ้ากไปเป็น       
           การชัว่คราว (เปรียบเทียบ ยก. 4:7)พระเจา้ไดส่้งพวกส่ือสาร(“พวกทูตสวรค”์) มาช่วยเหลือพระบุตร 
           ท่ีสัตยซ่ื์อของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1 พกษ. 19:4-8)พระบิดาไดใ้หร้างวลัพระบุตรดว้ยการช่วยเหลือ 
          ของพระเจา้และโอกาสต่อไปส าหรับการปรนนิบติั เพราะวา่พระเยซูไดส้ัตยซ่ื์อต่อพระองค ์ น่ีเป็นวธีิ 
          ปกติของพระเจา้   
  
 “ส่ิงท่ีเราเรียกว่าการทดลองก็ไม่ได้หมายถึงท่ีจะท าให้เราบาป มนัหมายถึงท่ีจะช่วยให้เราพิชิตบาป     
 มนัไม่ไดห้มายถึงท่ีจะท าให้เราแย ่มนัหมายถึงท่ีจะท าให้เราดี  มนัไม่ไดห้มายถึงท่ีจะท าให้เราอ่อนแอ 
 มนัหมายถึงท่ีจะท าใหเ้ราออกมาจากการทดลองท่ีรุนแรงอยา่งเขม้แขง็มากข้ึน ดีมากข้ึนและบริสุทธ์ิมาก
 ข้ึนการทดลองไม่ใช่การลงโทษของการเป็นมนุษย ์การทดลองเป็นสง่าราศีของการเป็นมนุษย”์[275] 
  
หลายคนไดส้ังเกตว่าซาตานได้ท าตามรูปแบบอย่างเดียวกนัของการทดลองท่ีมีต่อพระเยซูท่ีมนัไดใ้ช้กบัเอวา 
(ปฐก. 3) หน่ึง มนัไดเ้ยา้ยวนต่อตณัหาของเน้ือหนงั คือความปรารถนาท่ีจะ ท า บางส่ิงนอกเหนือจากน ้ าพระทยั
ของพระเจา้  สอง มนัไดเ้ยา้ยวนต่อตณัหาของตา ซ่ึงเป็นความปรารถนาท่ีจะ มี บางส่ิงนอกเหนือจากน ้ าพระทยั
ของพระเจา้  สาม มนัไดเ้ยา้ยวนต่อความหยิ่งของชีวิต ซ่ึงเป็นความปรารถนาท่ีจะ เป็น บางส่ิงนอกเหนือจากน ้ า
พระทยัของพระเจา้  (เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:16) แมกกีเช่ือวา่การทดลองอนัแรกของพระเยซูเป็นทางกายภาพ อนัท่ี
สองเป็นฝ่ายวญิญาณและอนัท่ีสามเป็นดา้นจิตใจ[276] 
  
 “ในการเขา้หาพระเยซูถึงสามคร้ังในการบรรยายของมทัธิว ซาตานก็กระตุน้ให้พระองค์ท่ีจะตั้งความ
 เป็นห่วงส าหรับตนเองไวเ้หนือความจงรักภกัดีต่อพระเจา้”[277] 
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 “การทดลองแต่ละอย่างทา้ทายความสัตยซ่ื์อของพระเยซู  พระองค์จะจดัเตรียมเพื่อตนเองอย่างเป็น
 อิสระจากค าแนะน าของพระเจา้และใช้อ านาจของพระองค์ในความตอ้งการส่วนตวั  (อาหาร) ไหม?  
 พระองคจ์ะยนืกรานวา่พระเจา้ตอ้งปกป้องพระองคโ์ดยการทดสอบพระเจา้ถึงการปกป้องพระบุตรของ
 พระองค์ (พระวิหาร) ไหม?  พระบุตรจะละทิ้งพระบิดาและนมสัการคนอ่ืนเพื่อผลประโยชน์ของ
 พระองคเ์อง (อาณาจกัรต่างๆ) ไหม?  ในแต่ละตวับท พระเยซูทรงเนน้ถึงความจงรักภกัดีของพระองคท่ี์
 มีต่อพระบิดาเม่ือพระองคอ์า้งอิงเฉลยธรรมบญัญติั”[278] 
  
 “การทดลองทั้งสามเป็นรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงของการทดลองท่ียิ่งใหญ่อนัหน่ึงท่ีจะขจดัหน้าท่ีแบบ
 พระเมสสิยาห์ของพระองค์จากการน าพาของพระบิดาของพระองค์และท าให้มนัเป็นแค่การทรงเรียก
 ทางการเมือง”[279] 
  
แต่ละอย่างของการทดลองสามอย่างของพระเยซูเช่ือมโยงกบัความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ อย่างแรก
เก่ียวขอ้งกบัพระองค์เป็นส่วนตวั อย่างท่ีสองเก่ียวขอ้งกบัคนยิว และอย่างท่ีสามเก่ียวขอ้งกบัทุกประชาชาติ 
(เปรียบเทียบ 1:1)  หวัขอ้แฝดแห่งความเป็นกษตัริยท์างราชวงศข์องพระเยซูและความเป็นผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขข์อง
พระองคซ่ึ์งไดร้วมในช่ืออิมมานูเอล “พระเจา้ทรงอยูก่บัเรา” (1:23) ไดอ้ยูใ่นสภาพตึงเครียดในการถูกทดลอง  
ทั้งสองน้ีไดค้งอยูใ่นสภาพตึงเครียดและไดก่้อใหเ้กิดความขดัแยง้ในพนัธกิจของพระเยซูขณะท่ีถูกเปิดเผย   
  
 “ในการทดลองอนัแรก พระเยซู ไม่ได้ปฏิเสธ วา่พระองคท์รงหิวและสามารถท่ีจะท าอาหารได ้ในการ
 ทดลองอนัท่ีสอง พระองค์ ไม่ได้ปฏิเสธ ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และอยู่ภายใตก้าร
 ปกป้องพิเศษ และในการทดลองอนัท่ีสาม พระองค ์ไม่ได้ปฏิเสธ ราชอาณาจกัรหรือการปกครองซ่ึงจะ
 ไดถู้กมอบแด่พระองค ์แต่เพียงแค่ปฏิเสธ วิธี ท่ีซ่ึงจะไดรั้บมนัมาอย่างท่ีไดส้ังเกต ถา้ราชอาณาจกัรนั้น
 ไม่ไดเ้ป็นพนัธสัญญา ไม่ไดถู้กท านายไว ้และไม่ไดถู้กตั้งใจไว ้การทดลองคงจะไม่มีอ านาจใดๆ”[280] 
  
 “ในส่วนน้ี [4:1-11] เราเผชิญหนา้กบัหวัขอ้ท่ีส าคญัในศาสนศาสตร์ของหมวดพระกิตติคุณ  เป้าหมาย
 แห่งการเช่ือฟังพระบิดาถูกบรรลุไม่ใช่โดย การถือสิทธ์ิตนเองท่ีมีชยั  ไม่ใช่โดยการใชอ้  านาจและสิทธิ
 อ านาจ แต่โดยแนวทางของความถ่อมใจ การปรนนิบติัและการทนทุกข์ซ่ึงดูเหมือนจะขดัแยง้กนั  มี
 ความยิ่งใหญ่แทใ้นนั้น (เปรียบเทียบ 20:26-28)  ในการบรรลุงานท่ีรับผิดชอบของพระองคโ์ดยการ    
 เช่ือฟังน ้ าพระทยัของพระบิดา พระเยซูทรงแสดงถึงความถูกตอ้งแห่งพระบญัญติัท่ียิ่งใหญ่ (ฉธบ. 6:5) 
 เช่นเดียวกบัการยอมจ านนของพระองคเ์องต่อพระบญัญติันั้น”[281] 
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 “อยา่งท่ีอาดมัคนแรกไดพ้บซาตาน ดงันั้นอาดมัคนสุดทา้ยไดพ้บศตัรู (1 คร. 15:45) อาดมัไดพ้บซาตาน
 ในสวนท่ีสวยงาม แต่พระเยซูได้พบมนัในถ่ินทุรกันดารท่ีแย่มาก  อาดมัได้มีทุกส่ิงท่ีเขาจ าเป็น แต่    
 พระเยซูทรงหิวหลงัจากการอดอาหารส่ีสิบวนั  อาดมัได้แพก้ารต่อสู้และไดผ้ลกัมนุษยชาติไปสู่บาป
 และความตาย  แต่พระองคไ์ดช้นะการต่อสู้และไดพ้ิชิตซาตานในการต่อสู้มากข้ึน ซ่ึงไปถึงท่ีสุดในชยั
 ชนะสุดทา้ยของพระองคท่ี์บนกางเขน (ยน. 12:31; คส. 2:15)”[282] 
  
เ น่ืองจากว่าพระเยซูทรงเป็นทั้ งพระเจ้าและมนุษย์ มันเป็นไปได้ส าหรับพระองค์ท่ีจะท าบาปไหม?                
นกัศาสนศาสตร์แบบอีแวลเจลลิคอลส่วนใหญ่ไดส้รุปวา่พระองค์ไม่สามารถท าบาปไดเ้น่ืองจากวา่พระเจา้ไม่
สามารถท าบาปได ้ พวกเขาเช่ือวา่พระองคไ์ม่มีขอ้บกพร่อง (ไม่มีความสามารถในการท าบาป)  ถา้เป็นเช่นนั้น 
การถูกทดลองของพระองคน์ั้นแทจ้ริงไหม?  ส่วนใหญ่ไดต้อบวา่แน่นอน[283] 
  
เฮนร่ี นูเวน่   อภิปรายอยา่งมีประโยชน์ถึงการถูกทดลองสามอยา่งของพระเยซูในความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้ า
ในพนัธกิจ  เขาเห็นวา่การทดลองเหล่าน้ีเป็นการทดลองต่อความตรงประเด็น ความเป็นท่ีนิยม และอ านาจ และ
เขาแนะน าวา่การอธิษฐาน พนัธกิจและการถูกน าเป็นเคร่ืองแก[้284] 
  
ในส่วนหลักแรกของพระกิตติคุณของท่าน มทัธิวแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงมีคุณสมบติัทั้งหมดท่ีจะเป็น    
พระเมสสิยาห์ของอิสราเอล ทางกฎหมาย ตามพระคมัภีร์ และทางศีลธรรม   ตอนน้ีท่านพร้อมท่ีจะเช่ือมโยงการ
น าเสนอพระองคเ์องของพระเยซูต่ออิสราเอลในฐานะกษตัริยข์องพวกเขา 
  

II. สิทธิอ ำนำจของกษัตริย์  4:12—7:29   
  
จากการท่ีไดแ้นะน ากษตัริย ์ถดัไปมทัธิวแสดงถึงสิทธิอ านาจของกษตัริย ์ ส่วนน้ีรวมถึงบทน าท่ีเป็นการบรรยาย
ถึงการสอนของพระเยซูและค าสอนของพระองคใ์นหวัขอ้แผน่ดินของพระองค ์  
  

ก. กำรเร่ิมต้นของพนัธกจิของพระเยซู  4:12-25   
  
มทัธิวให้ความเด่นชดัอย่างมากต่อค าสอนของพระเยซูในพระกิตติคุณของท่าน  ส่ิงแรกของค าสอนเหล่าน้ีคือ   
ส่ิงท่ีเรียกวา่ค าเทศนาบนภูเขา (บทท่ี 5-7) เพื่อจะจดัเตรียมผูอ่้านส าหรับการอภิปรายน้ี ผูเ้ขียนให้บทน าท่ีสั้นถึง
พนัธกิจของพระเยซู (4:12-25) ในบทน านั้น มทัธิวจดัเตรียมบทคดัย่อแห่งงานของพระองค์ซ่ึงเน้นถึงสิทธิ
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อ านาจแห่งกษตัริยข์องอิสราเอล  คือ สภาพแวดลอ้มแห่งพนัธกิจของพระเยซู (คาเปอรนาอุม) ข่าวสารท่ีส าคญั
ของพระเยซู (“จงกลบัใจใหม่. . .”) การทรงเรียกสาวกส่ีคนของพระเยซู และบทสรุปแห่งพนัธกิจของพระเยซู 
  

1. บริบทของพนัธกจิของพระเยซู  4:12-16   
  
การเปรียบเทียบของพระกิตติคุณยอห์นและพระกิตติคุณมทัธิวแสดงให้เห็นว่าพระเยซูได้รับใช้เป็นเวลา
ประมาณหน่ึงปีก่อนการถูกจบักุมของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา  ยอห์นได้วิจารณ์เฮโรด แอนทิพาสส าหรับการมี
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นชูก้บัภรรยาของฟีลิปนอ้งชายของเขา (14:3-4; มก. 1:14; ลก. 3:19-20) พระเยซูไดรั้บใชค้ร้ัง
แรกในแควน้กาลิลี (ยน. 1:19—2:12) และจากนั้นในแควน้ยเูดีย (ยน. 2:13—3:21) จากนั้นพระองคไ์ดก้ลบัไปยงั
แควน้กาลิลีโดยทางแควน้สะมาเรีย (ยน. 3:22—4:42) ท าไมมทัธิวเร่ิมตน้การบนัทึกของท่านเก่ียวกบัพนัธกิจ
ของพระเยซูดว้ยการถูกจบักุมของยอห์น?  การถูกจบักุมของยอห์นโดยเฮโรดส่งสัญญาณถึงการเร่ิมตน้ระยะใหม่
แห่งพนัธกิจของพระเยซู  งานของผูล่้วงหนา้มาก่อนไดส้ าเร็จในตอนน้ี  น่ีเป็นเวลาส าหรับกษตัริยท่ี์จะปรากฏตวั
ต่อสาธารณะ  
  

“ในระเบียบการเก่ียวกบักษตัริย ์กษตัริยไ์ม่ไดท้  าการปรากฏตวัต่อสาธารณะจนกว่าผูล่้วงหน้า
มาก่อนไดเ้สร็จส้ินงานของเขา  จากการท่ีเนน้ถึงคุณลกัษณะแบบทางการและเก่ียวกบักษตัริย์
ของพระเยซู มทัธิวก็ท าตามขบวนการน้ีอยา่งแทจ้ริง”[285] 

  
4:12-13            ค าวา่ “ถอนตวั” (NASB) หรือ “กลบัไป” (NIV; ค ากรีก อันนาโฮเรโอ) นั้นส าคญั เป็นท่ีชดัเจน

ว่า พระเยซูต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มผูไ้ด้
ต่อตา้นยอห์น (ยน. 4:1-3; 5:1-16) มนัไม่น่าเป็นไปไดท่ี้วา่เฮโรด แอนทิพาสคงไดจ้  าคุกยอห์น
ถา้พวกเจา้หนา้ท่ีทางศาสนาไดส้นบัสนุนยอห์น มทัธิวใชค้  ากรีกอยา่งเดียวกนั พาเรโดเธ (“ถูก
น าไปสู่การอารักขา”) ในภายหลงัเม่ือท่านอธิบายถึงการถูกจบักุมของพระเยซู (26:15, 16, 21, 
23, 25; 27:3, 4) เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกผูน้ าทางศาสนามีบทบาทท่ีส าคญัในการจบักุมทั้งสอง  

  
ส าหรับมทัธิวแลว้ “กาลิลี” มีความส าคญัท่ียิ่งใหญ่เน่ืองดว้ยเหตุผลสองประการ  หน่ึง มนัเป็น
สถานท่ีท่ีอิสยาห์ได้ท านายว่าพระเมสสิยาห์จะรับใช้ (อสย. 9:1) สอง เน่ืองจากว่ามนัเป็น
บริเวณท่ีคนต่างชาติมากมายอาศยัอยู่ มนัก็ยืนยนัสนบัสนุนอิทธิพลของพระเมสสิยาห์เหนือ
ประชาชาติต่างๆเช่นเดียวกบัอิสราเอล 
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“การวิเคราะห์ของมทัธิวถึงพนัธกิจของพระเยซูถูกสร้างข้ึนบนพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีไดถู้กระบุไวอ้ย่างชดัเจนส่ีแห่งคือ กาลิลี (4:12), เพอเรีย (19:1)   
ยเูดีย (20:17), และเยรูซาเล็ม (21:1) พร้อมกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์คน
อ่ืนๆนั้น ท่านก็ละเวน้พนัธกิจในยเูดียระยะแรก ซ่ึงปรากฏตามล าดบัระหวา่ง 
4:11 และ 4:12 (เปรียบเทียบ ยน. 1—4)”[286] 

  
พระเยซูไดย้า้ยฐานแห่งพนัธกิจของพระองคจ์าก “เมืองนาซาเร็ธ” ไปท่ี “เมืองคาเปอรนาอุม” 
(ขอ้ 13) มทัธิวอธิบายมนัอย่างท่ีท่านอธิบายเม่ือพิจารณาถึงค าเผยพระวจนะท่ีว่าท่ีอาศยัของ
พระเยซูท่ีนัน่ไดส้ าเร็จ (ขอ้ 15-16) เมืองน้ีตั้งอยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของทะลกาลิลี 
(14:34) มนัเป็นเมืองท่ีเปโตร อนัดรูว ์ยากอบและยอห์น (ชาวประมง) และมทัธิว (คนเก็บภาษี)
ท างาน (8:14; 9:9) ประชากรของเมืองน้ีในศตวรรษแรกก็มีประมาณ 1,000 ถึง 15,000 คน[287] 

  
“ถา้โยเซฟไดต้ั้งถ่ินฐานในเมืองนาซาเร็ธหลงัจากการกลบัจากอียิปต์ (2:22-
23) ตอนน้ีพระเยซูละเมืองนาซาเร็ธและยา้ยไปท่ีเมืองคาเปอรนาอุม (4:12-13) 
ซ่ึงกลายมาเป็น ‘เมืองของพระองค์’ (9:1) ดงันั้นพระองค์ตั้งท่าท่ีจะเร่ิมตน้
พนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค”์[288] 

  
4:14-16            การยา้ยไปท่ีเมืองคาเปอรนาอุมของพระเยซูไดส้ าเร็จตาม อิสยาห์ 9:1 ซ่ึงเป็นตอนหน่ึงของส่วน

ของค าเผยพระวจนะของอิสยาห์ท่ีอธิบายถึงการเสด็จมาขององค์อิมมานูเอล  การอ้างอิง
ของมทัธิวถึงพระคมัภีร์ตอนน้ีก็เป็นการอา้งอิงท่ีอิสระ มนัช้ีวา่ “ความสวา่ง” ได ้“เร่ิมส่องแสง” 
ในส่วนมืดของปาเลสไตน์  ในสมัยภาคพันธสัญญาใหม่นั้ น การแบ่งตามเผ่าดั้ งเดิมก็มี
ความสัมพนัธ์กนัแทจ้ริงเพียงเล็กน้อย[289] เม่ืออิสยาห์ได้เผยพระวจนะ แควน้กาลิลีได้อยู่
ภายใตก้ารคุกคามท่ีกดข่ีของคนอสัซีเรีย ท่านไดท้  านายว่าพระเมสสิยาห์จะปลดปล่อยผูค้นท่ี
อาศยัอยูท่ี่นัน่ใหเ้ป็นอิสระ  เม่ือมทัธิวเขียน แควน้กาลิลีก็อยูภ่ายใตก้ารกดข่ีของโรม  ยิ่งกวา่นั้น 
“ความมืด” เป็นสัญลกัษณ์ของการขาดหายไปของผลประโยชน์ทางศาสนา การเมืองและ
วฒันธรรมท่ีมีไวส้ าหรับคนยิวท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม  ‘เร่ิมส่องแสง’ (ค ากรีก อาเนเทเลน) 
บ่งบอกว่าความสว่างแห่งพนัธกิจของพระเมสสิยาห์จะส่องแสงอยา่งเจิดจา้คร้ังแรกในแควน้ 
กาลิลี (เปรียบเทียบ ยน. 1:9; 12:46).[290] 
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“. . . ตั้ งแต่ดั้ งเดิมนั้น พระเมสสิยาห์ได้ถูกสัญญาแก่ ‘แควน้กาลิลีแห่งคน
ต่างชาติ’ (ทน เอธนน) ซ่ึงเป็นการเกร่ินการณ์ถึงพระมหาบญัชาท่ีไปยงั ‘ชน
ทุกชาติ’ (พันทา ทา เอธเน, 28:19) ยิง่กวา่นั้น ถา้ความสวา่งของพระเมสสิยาห์
เร่ิมส่องแสงในสถานท่ีต่างๆท่ีมืดท่ีสุด จากนั้นความรอดของพระเมสสิยาห์
สามารถเป็นการใหแ้ห่งพระคุณเท่านั้น นัน่คือ พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อจะเรียก
คนบาป ไม่ใช่คนชอบธรรม (9:13)”[291] 

  
“ลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติของชาวกาลิลีและการตระเตรียมของประวติัศาสตร์
ไดท้  าให้แควน้กาลิลีเป็นสถานท่ีเดียวในปาเลสไตน์ทั้งหมดท่ีซ่ึงอาจารยใ์หม่
พร้อมกบัข่าวสารใหม่ได้มีโอกาสแทจ้ริงใดๆของการได้รับฟัง และเป็นท่ี
นัน่เองท่ีพระเยซูเร่ิมตน้ภารกิจของพระองคแ์ละไดป่้าวประกาศข่าวสารของ
พระองคเ์ป็นคร้ังแรก”[292] 

  
ในแง่หน่ึง ในขณะท่ีแควน้กาลิลีเป็นสถานท่ีมืด ในอีกแง่หน่ึง กรุงเยรูซาเล็มก็มืดกว่า  ท่ีนั่น 
การเป็นปฏิปักษต่์อพระเยซูก็ใหญ่กวา่อยา่งมาก แต่ในแควน้กาลิลีนั้น ผูค้นไดฟั้งพระเยซูอยา่ง
ยนิดี 

  
“เร่ืองราวของมทัธิวเก่ียวกบัชีวิตและพนัธกิจของพระเยซูก็ครอบครองการเร่ิมตน้ ช่วงกลาง
และตอนจบท่ีได้ระบุไวอ้ย่างชัดเจน และดงันั้นก็แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ (I) การน าเสนอ
เก่ียวกบัพระเยซู (1:1—4:16); (II) พนัธกิจของพระเยซูต่ออิสราเอลและการปฏิเสธพระเยซูของ
อิสราเอล (4:17—16:20); และ (III) การเดินทางของพระเยซูไปยงักรุงเยรูซาเล็มและการทน
ทุกข ์การส้ินพระชนมแ์ละการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์(16:21—28:20) ในส่วนแรก มทัธิว
น าเสนอพระเยซูในฐานะกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์จากเช้ือสายดาวิด พระบุตรท่ีเป็นกษตัริยข์อง
พระเจา้ (1:1—4:16) ท่ีจะแสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้อย่างเป็นเอก 
มทัธิวพรรณนาว่าพระเจา้ป่าวประกาศภายในโลกแห่งเร่ืองราวน้ีว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตร
ของพระองค ์(3:17) ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ พระเยซูก็ยนืข้ึนในฐานะตวัแทนท่ีสูงส่งของ
พระเจา้ผูส้นบัสนุนมุมมองท่ีประเมินผลของพระเจา้อยา่งมีสิทธิอ านาจ”[293] 

  
การแบ่งหมวดพระกิตติคุณท่ีขา้พเจา้ไดใ้ชใ้นการบนัทึกเหล่าน้ีก็เป็นเชิงศาสนศาสตร์มากกวา่เร่ืองเล่า 
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2. ข่ำวสำรทีส่ ำคัญของพระเยซู  4:17 (เปรียบเทยีบ มก. 1:14-15; ลก. 4:14-15)  
อนุประโยค “ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงตั้งตน้” (ค ากรีก อะโพ โทเท เออร์คาโท โฮ เยซุส) ก็ส าคญัอย่างมากใน
พระกิตติคุณของมทัธิว  ผูเ้ขียนใช้มนัสองคร้ังเท่านั้น คือท่ีน่ีและใน 16:21 และในสองกรณีนั้นมนับ่งช้ีถึงการ
เปล่ียนแปลงหลกัในพนัธกิจของพระเยซู[294] ท่ีน่ีมนัส่งสัญญาณถึงการเร่ิมตน้ของการประกาศต่อสาธารณะ
ของพระเยซูท่ีว่าแผ่นดินสวรรค์ “มาใกลแ้ล้ว”  จนเด๋ียวน้ี พนัธกิจของพระองค์ก็ไดมี้ต่อบุคคลและกลุ่มท่ีถูก
เลือกไว ้ ซ่ึงพระกิตติคุณของยอห์นบนัทึกไว ้ พระเยซู “ไดไ้ปยงัสาธารณะ” หลงัจากยอห์นไดเ้สร็จส้ินพนัธกิจ
ของท่านแห่งการตระเตรียมอิสราเอลเพื่อพระเมสสิยาห์ของพวกเขา 
  
ท่ีน่ีพระเยซูเร่ิมตน้ข่าวสารอยา่งเดียวกนัท่ียอห์นไดป้ระกาศ (เปรียบเทียบ 3:2) มนัเป็นขอ้ความอยา่งเดียวกนัใน
ตวับทกรีก  การแปลท่ีดีกว่าทั้งหลายไดแ้ปลประโยคเหล่าน้ีอยา่งเหมือนกนัอีกดว้ย   ใน 16:21 หลงัจากไดถู้ก
ปฏิเสธโดยอิสราเอล พระเยซูป่าวประกาศการทนทุกขแ์ละการเป็นข้ึนจากตายท่ีใกลเ้ขา้มาทุกที ค ากริยา “ตั้งตน้” 
(เออร์คาโท) บ่งบอกถึงการเร่ิมตน้ของการกระท าท่ีด าเนินต่อไป หรือมนัอธิบายถึงระยะใหม่ในเร่ืองราวท่ีใดก็
ตามท่ีมนัปรากฏ[295] 
  
พระเยซูใช้ถ้อยค าอย่างเดียวกบัยอห์น และพระองค์ก็ไม่ไดน้ าเสนอการอธิบายถึงความหมายของค าเหล่านั้น  
เป็นท่ีชดัเจนว่า แนวคิดรวบยอดของพระเยซูเก่ียวกบั “แผ่นดินสวรรค์” เป็นอย่างเดียวกนักบัแนวคิดรวบยอด
ของพวกผูเ้ผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิมและยอห์น  นกัอรรถาธิบายบางคนอา้งวา่แนวคิดรวบยอดของ
ยอห์นเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรคน์ั้นเก่ียวขอ้งกบัยุคสุดทา้ย แต่ของพระเยซูเก่ียวขอ้งกบัความรอด[296] อย่างไรก็
ตาม ไม่มีพื้นฐานส าหรับความแตกต่างน้ีในตวับท  ทั้งยอห์นและพระเยซูมองวา่แผน่ดินสวรรคมี์องค์ประกอบ
ทั้งในเร่ืองความรอดและยคุสุดทา้ย 
  
อนัวา แมคเคลนลงรายการและอธิบายค าตอบท่ีแตกต่างกนัห้าค าตอบท่ีบรรดานกัวิชาการทางพระคมัภีร์ได้
ใหแ้ก่ค าถามน้ี “แผน่ดินสวรรคน้ี์เหมือนกนักบัแผน่ดินสวรรคข์องค าเผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิมไหม? 
หรือมนัเป็นบางส่ิงท่ีแตกต่าง?”   
  

“หน่ึง มุมมอง เสรีภาพ-สังคม คือ การท่ีพระคริสต์ไดรั้บเอาอุดมคติทางจริยธรรมและสังคม
เก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์จากพวกผูเ้ผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิมก็ไดก้นัองค์ประกอบ
ทางยุคสุดท้ายออกไปเกือบทั้งหมด และได้ท าให้อุดมคติเหล่าน้ีเป็นแผนงานของแผ่นดิน
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สวรรคใ์นปัจจุบนัซ่ึงมนัเป็นความรับผิดชอบของบรรดาผูติ้ดตามของพระองคท่ี์จะสถาปนาไว้
ในสังคมของมนุษยใ์นโลกขณะน้ี. . . .  
“สอง มุมมอง ยุคสุดท้ายท่ีส าคัญ คือ แรกสุดพระเยซูไดรั้บเอาแนวคิดเก่ียวกบัยุคสุดทา้ยของ
พวกผูเ้ผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งเต็มท่ี  และแนวคิดของ
คนยิว ณ ปัจจุบนัอยู่บ้าง แต่ภายหลังในการเผชิญหน้ากับการต่อต้าน พระองค์ได้เปล่ียน
ข่าวสารของพระองค์ หรืออย่างน้อยก็มีองค์ประกอบท่ีขัดแย้งกันในบันทึกของหมวด         
พระกิตติคุณ . . . . 
  
“สาม มุมมอง ไม่มียุคพันปีท่ีท าให้เป็นฝ่ายวิญญาณ  คือ องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเราถือเอา
องคป์ระกอบฝ่ายวญิญาณบางอยา่งจากภาพทางการเผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิม ไม่วา่
ไดล้ะเวน้หรือไดท้  าใหอ้งคป์ระกอบทางกายภาพต่างๆเป็นฝ่ายวิญญาณ (ยกเวน้รายละเอียดทาง
กายภาพท่ีเก่ียวขอ้งในการเสด็จมาคร้ังแรกของพระเมสสิยาห์!) และจากนั้นไดเ้พิ่มเติมแนวคิด
ใหม่บางอยา่งของพระองคเ์อง. . . . 

  
“ส่ี มุมมองสองแผ่นดิน คือ พระคริสต์ ณ การเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค์ได้น าเสนอและ
สถาปนาแผ่นดินฝ่ายวิญญาณอย่างส้ินเชิงข้ึนบนโลกแก่อิสราเอล และ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ี
สองของพระองค ์พระองคจ์ะสถาปนาแผน่ดินพนัปีตามท่ีเป็นจริงข้ึนบนโลก. . . . 

  
“ห้า มุมมองพันปีแผ่นดินเดียว คือ แผ่นดินท่ีถูกประกาศโดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราและได้
น าเสนอแก่อิสราเอล ณ การเสด็จมาคร้ังแรกของพระองคก์็เหมือนกบัแผน่ดินส่ือกลางแห่งค า
เผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิม และจะถูกสถาปนาข้ึนบนโลก ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง
ของกษตัริยน์ั้น. . . .”[297] 

  
จากนั้นแมคเคลนไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะพิสูจน์จากพระคมัภีร์วา่มุมมองท่ีหา้เป็นมุมมองท่ีถูกตอ้ง[298] 
  
ตอนน้ีกษตัริยก์  าลงัป่าวประกาศความใกลข้องแผ่นดินฝ่ายโลกของพระเมสสิยาห์ และพระองค์ไดก้ระตุน้ให้
ประชากรของพระองคท่ี์จะตระเตรียมพวกเขาเองในฝ่ายวญิญาณ 
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“แผน่ดินสวรรคท่ี์มาใกลแ้ลว้หมายถึงวา่ มนัก าลงัถูกน าเสนอในตวับุคคลของกษตัริยต์ามท่ีได้
เผยพระวจนะไว ้แต่มนัไม่ไดห้มายถึงวา่ มนัจะส าเร็จทนัทีทนัใด”[299] 

  
“พระคริสตไ์ดเ้สด็จมาเพื่อจะสถาปนาแผน่ดินสวรรค ์ไม่ใช่โรงเรียน เพื่อจะจดัตั้งการสามคัคี-
ธรรม ไม่ใช่เพื่อจะเสนอระบบ”[300] 

  
บรรดาผูเ้ช่ือตามยคุแบบบรรทดัฐาน (ดั้งเดิม) เช่น วลัวดู เพน็เทคอสต ์ทูสเซนท ์บาร์เบียร่ี เบเล่ย ์และตวัขา้พเจา้
เองเช่ือว่าแผน่ดินสวรรค์ไดถู้กเล่ือนไปเน่ืองจากการปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของคนยิว  บรรดาผูเ้ช่ือตามยุคแบบ
เป็นล าดบัเช่ือว่ามนัเร่ิมตน้ดว้ยพนัธกิจบนโลกของพระเยซู และด าเนินไปตลอดคริสตจกัร แต่ว่ามนัจะมีการ
ส าแดงในอนาคตในยคุพนัปีอีกดว้ย[301] 
  
มทัธิวเขียน “แผน่ดินสวรรค”์ ส่วนมาระโกและลูกาเขียน “แผน่ดินของพระเจา้” ในพระคมัภีร์ตอนท่ีเหมือนกนั  
บางทีน่ีเป็นเพราะวา่มทัธิวเขียนถึงคนยิวผูซ่ึ้งใชค้  าวา่ “สวรรค”์ แทนค าวา่ “พระเจา้” เพื่อหลีกเล่ียงการท าให้หู
คุน้เคยกบัช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิเกินควร[302] วลี “แผน่ดินสวรรค”์ ไม่ไดห้มายถึงวา่ มนัเป็นแผน่ดินท่ีลึกลบัหรือฝ่าย
วญิญาณ อยา่งท่ีขดักนักบัแผน่ดินทางกายภาพ ฝ่ายโลก  มนัหมายถึงวา่แผน่ดินน้ีถูกส่งมาจากพระเจา้ผูซ่ึ้งอยูใ่น
สวรรค ์  
  

3. กำรทรงเรียกของสำวกส่ีคน  4:18-22  (เปรียบเทยีบ มก. 1:16-20; ลก. 5:1-11) 
  
การทรงเรียกชายส่ีคนเหล่าน้ีแสดงถึงสิทธิอ านาจเหนือผูค้นของพระเยซู  การตอบสนองของสาวกเหล่าน้ีก็
เหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงการเรียกตวัของพวกเขาโดยกษตัริย ์ พวกเขาเช่ือฟัง “ทนัที” (ขอ้ 20, 22)  ตั้งแต่ท่ีน่ีเป็น
ตน้ไปในพระกิตติคุณของมทัธิว เราจะไม่อ่านเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัพระเยซูตามล าพงั  พระองคท์รงอยูก่บัพวก
สาวกของพระองคเ์สมอ จนกระทัง่พวกเขาละทิ้งพระองคไ์ปในสวนเกทเสมนี (26:56) 
  
4:18-20            คนฮีบรูอ้างอิงถึงทะเลสาบว่าเป็น “ทะเล”  “ทะเลกาลิลี” ได้ช่ือของมันจากแถบของมัน

[303] ช่ืออ่ืนของมันคือ ทะเลเยนเนซาเร็ธ ได้มาจากท่ีราบทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบนั้น (ลก. 5:1) และจากเมืองท่ีอยู่บนท่ีราบนั้นคือ เยนเนซาเร็ธ  ช่ือ “เยนเนซาเร็ธ” 
เช่ือมโยงกบัค าฮีบรู คินเนอร์ หมายถึง “พิณ” ในพนัธสัญญาเดิมนั้น ล าน ้ าน้ีไดถู้กเรียกวา่ทะเล 
“คินเนเรท” เน่ืองจากรูปร่างเหมือนพิณ[304] 
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ในสมยัของพระเยซูนั้น บางคร้ังผูค้นอา้งอิงถึงทะเลสาบนั้นวา่ทะเล “ทิเบเรียส” ทิเบเรียสเป็น
เมืองของชาวกรีกท่ีเฮโรดไดส้ร้างข้ึนบนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องมนั  ทะเลน้ียาวประมาณ 
12 ไมล์และกวา้ง 9 ไมล์ ณ จุดท่ียาวท่ีสุดและกวา้งท่ีสุดของมนั  มนัส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท าประมงท่ีเฟ่ืองฟู ดว้ยเมืองทั้งเกา้บนชายฝ่ังตะวนัตกของมนัรวมกบัเมืองอ่ืนๆในท่ีอ่ืน  ซีโมน
และอนัดรูวไ์ดย้า้ยจากบา้นเกิดแห่งเบธไซดาของพวกเขา (ตามอกัษรคือ “เมืองปลา”  ยน. 1:44) 
ไปยงัคาเปอรนาอุม (มก. 1:21, 29) 

  
ช่ือเล่นของซีโมนคือ เปโตร (“เตม็ไปดว้ยหิน”) “ซีโมน” เป็นหน่ึงในช่ือโดยทัว่ไปมากท่ีสุดใน
ปาเลสไตน์ศตวรรษแรก[305]  “แห” (ค ากรีก แอมฟีบเลสตัน ซ่ึงถูกใช้ท่ีน่ีเท่านั้นในภาค    
พนัธสัญญาใหม่) ท่ีซีโมนและอนัดรูวห์ได ้“ทอด” ลงไปในทะเลสาบนั้นเป็นแหกลม มนัเป็น
เคร่ืองมือธรรมดาของชาวประมงชาวกาลิลี การจบัปลาเป็นอุตสาหกรรมหลกัในกาลิลี 

  
ค าสั่ง (ไม่ใช่การเช้ือเชิญ) ของพระเยซู “จงตามเรามา” (ขอ้ 19) เป็นค าสั่งท่ีให้ละอาชีพของ
พวกเขาและติดตามพระเยซูไปในท่ีใดก็ตามท่ีพระองคจ์ะน าพวกเขาไปในฐานะผูรั้บการฝึกหดั
ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1 พกษ. 19:19-21) 

  
“ถอ้ยค า ‘จงตามเรามา’ จะเป็นท่ีเขา้ใจไดอ้ยา่งทนัทีวา่เป็นการบ่งบอกถึงการ
เรียกใหม้าเป็นสาวกท่ี “ถาวร” ของอาจารย ์ (Talmudic tractate Erubhin 30 a) 
ในท านองเดียวกนั มนัไม่ใช่เป็นแค่การปฏิบติัของพวกรับบีเท่านั้น แต่ถูกถือ
ว่าเป็นหน่ึงในหน้าท่ีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดส าหรับอาจารย์ท่ีจะรวบรวมวงของ  
พวกสาวกไวร้อบๆเขาอีกด้วย (Talmudic tractates Pirqey Abhoth 1.1; 
and Sanhedrin 91 b) ดงันั้น ไม่ว่าเปโตรและอนัดรูว ์หรือบุตรของเศเบดีก็
ไม่ได้เขา้ใจผิดการทรงเรียกของพระคริสต์ หรือแมก้ระทัง่ถือว่ามนัแปลก” 
[306] 

  
มารยาทเรียกร้องให้พวกสาวกของรับบีท่ีจะเดินขา้งหลงัเขา [307] วลี “ผูห้าคน” ท าให้นึกถึง 
เยเรมีย ์ 16:16 ท่ีนัน่พระยาเวห์ไดส่้ง “ชาวประมง” ไปรวบรวมคนอิสราเอลให้ไปสู่การถูก
เนรเทศ   ท่ีน่ีพระเยซูเรียกให้ชาวประมงท่ีจะป่าวประกาศการส้ินสุดของการถูกเนรเทศฝ่าย
วิญญาณของอิสราเอล (เปรียบเทียบ 1:11-12; 2:17-18) และตระเตรียมส าหรับการปกครอง
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แบบพระเมสสิยาห์ของพระองค์  ต่อมาหลงัจากการประสบกบัการถูกปฏิเสธโดยอิสราเอล 
พระเยซูได้บัญชาชายเหล่าน้ีใหม่ส าหรับหน้าท่ีในยุคระหว่างการเสด็จมา (28:18-20; ยน. 
21:15-23) 

  
ขอ้ความน้ีปรากฏท่ีส่วนยื่นเหนือทางเดินเข้าสู่โบสถ์ว่า “จงเป็นผูจ้บัคน คุณจบั ‘พวกเขา’ 
พระองคจ์ะช าระ ‘พวกเขา’”  นัน่เป็นล าดบัท่ีเหมาะสม   

  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไดเ้รียกซีโมน อนัดรูว ์ฟีลิป และนาธานาเอลก่อนหนา้นั้น (ยน. 1:35-
51) บางทีพวกเขาไดก้ลบัไปยงักาลิลีและด าเนินงานแต่ก่อนของพวกเขาใหม่ [308] ส่ิงน้ีจะ
อธิบายในบางส่วนถึงการตอบสนองท่ีรวดเร็วของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซูท่ีน่ี (ข้อ 20) 
ยิ่งกวา่นั้น พระเยซูไดเ้ปล่ียนน ้ าให้เป็นเหลา้องุ่นใหมู่บา้นคานาซ่ึงไม่ไดอ้ยูไ่กล (ยน. 2:1-11) 
ถา้การอศัจรรยแ์ห่ง ลูกา 5:1-11 ไดป้รากฏในคืนก่อนการทรงเรียกน้ี เราก็มีอีกเหตุผลหน่ึงท่ี
พวกเขาไดติ้ดตามพระเยซู “ทนัที”   ความสนใจของมทัธิวไม่ได้อยู่ใน ท าไม ชายเหล่าน้ีได้
ตอบสนองอย่างท่ีพวกเขาได้ตอบสนอง แต่อยู่ในการท่ีพระเยซูไดเ้รียกพวกเขาอย่างมีสิทธิ-
อ านาจ เพียงไร และพวกเขาไดต้อบสนองอยา่งไร  พวกเขาตระหนกัถึงสิทธิอ านาจของพระเยซู
และไดล้ะทุกส่ิงเพื่อจะติดตามพระองค ์

  
พวกสาวกของรับบีคนอ่ืนๆตามปกติก็ด าเนินการคา้ของพวกเขาต่อไป แต่พระเยซูตอ้งการให้
พวกสาวกของพระองคท่ี์จะอยูก่บัพระองคเ์ต็มเวลา (ลก. 9:61) ยิ่งกวา่นั้น ในความตรงขา้มกบั
ตน้แบบของรับบี พระเยซูไดเ้ลือกพวกสาวกของพระองค ์โดยทัว่ไปแลว้ สาวกเลือกรับบีท่ีเขา
จะติดตาม  นอกจากน้ี พระเยซูไดเ้รียกให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะติดตาม พระองค์ ไม่ใช่
ติดตามธรรมบญัญติัหรือค าสอนในนามธรรม 

  
4:21-22              เป็นท่ีชดัเจนวา่ “ยากอบ” และ “ยอห์น” ก าลงัชุน (ค ากรีก คาทารทิดโซ่) อวนของพวกเขาอยู่

หลงัจากค ่าคืนของการจบัปลา (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:10; 2 คร. 13:11) 
  

“ในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ ไม่เหมือนกบัจดหมายฝากของเปาโล การทรงเรียก
ของพระเยซูไม่จ  าเป็นว่าจะไดผ้ลตามท่ีตั้งใจไว ้  แต่ในกรณีน้ี มนัไดถู้กเช่ือ
ฟังทนัที”[309] 
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พวกสาวกได ้“ละ. . . บิดาของพวกเขา” เช่นเดียวกบัการจบัปลาของพวกเขา (ขอ้ 22) 
  

“สาวกสิบสองคนได้มาถึงความสัมพันธ์ท่ีสนิทสุดท้ายของพวกเขากับ      
พระเยซูในช่วงต่างๆ ซ่ึงสามระยะในประวติัศาสตร์แห่งการสามคัคีธรรมของ
พวกเขากบัพระองคก์็ถูกแยกแยะความแตกต่างได ้  ในระยะแรก พวกเขาเป็น
ผูเ้ ช่ือในพระองค์ในฐานะพระคริสต์ และเพื่อนเดินทางบางโอกาสของ
พระองค ์ณ เวลาท่ีสะดวกโดยเฉพาะอยา่งยิง่งาน เทศกาลต่างๆ  [เช่น ยน. 2:1-
11] 

  
“ในระยะท่ีสอง การสามคัคีธรรมกบัพระคริสตเ์กิดข้ึนในรูปแบบของการอยู่
อยา่งต่อเน่ืองกบัพระองคซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกบัการละทิ้งอาชีพทางโลกอยา่งส้ินเชิง
หรืออยา่งนอ้ยก็เป็นประจ า [มธ. 4:22; มก. 1:20; ลก. 5:11] 

  
“สาวกสิบสองคนเขา้ไปสู่ระยะสุดทา้ยและสูงสุดแห่งการเป็นสาวกเม่ือพวก
เขาไดถู้กเลือกโดยพระอาจารยข์องพวกเขาจากบรรดาคนท่ีติดตามพระองค์
จ  านวนมาก และถูกก่อตั้งไปสู่กลุ่มคนท่ีเลือกสรรไว ้และท่ีจะไดรั้บการฝึกฝน
ส าหรับงานท่ียิง่ใหญ่แห่งความเป็นอคัรทูต [มก. 3:13-15; ลก. 6:12-13]”[310] 

  
“การทรงเรียกของพระเจา้ผ่านทางพระเยซูก็สูงสุดและส้ินเชิงในสิทธิอ านาจของมนั การ
ตอบสนองของบรรดาผูท่ี้ถูกเรียกก็ทนัทีและส้ินเชิงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการยุติกบัความจงรักภกัดี
เก่าๆอย่างส้ินเชิง  รูปแบบท่ีแทจ้ริงของการยุติน้ีกบัอดีตแน่นอนว่าจะหลากหลายในแต่ละ
บุคคล แต่นัน่จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีเป็นพื้นฐานและสุดขีดของล าดบัความส าคญัของ
บุคคลนั้นๆท่ีถูกทึกทกัเอาไว”้[311] 
  

4. กำรสรุปของพนัธกจิของพระเยซู  4:23-25 (เปรียบเทยีบ มก. 1:35-39; ลก. 4:42-44) 
  
ประวติัยอ่น้ี (เปรียบเทียบ 9:35-38) เนน้ถึงกิจกรรมท่ีหลากหลายและการขยายทางภูมิศาสตร์และเช้ือชาติแห่ง
พนัธกิจของพระเยซู ณ เวลาน้ี   มนัจดัตั้งเวทีส าหรับการอภิปรายท่ีจะตามมา (บทท่ี 5—7) ซ่ึงบ่งบอกวา่น่ีเป็นแค่
ตวัอยา่งของค าสอนของพระเยซู (เปรียบเทียบ 9:35)  
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“แควน้กาลิลี” (ขอ้ 23) ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 2,800 ตารางไมล์ (ประมาณ 70 x 40 ไมล์) และมีประชากร 
ประมาณ 3,000,000 คนท่ีอาศยัอยู่ใน 204 เมืองและหมู่บา้น[312] ในฐานะนักเทศน์ท่ีเดินทางไปในท่ีต่างๆ    
พระเยซูไดเ้ก่ียวขอ้งในกิจกรรมหลกัสามอยา่งคือ การสอน พวกสาวกของพระองค ์การประกาศ ข่าวดีแก่ฝงูชน 
และ การรักษา หลายคนท่ีเจ็บป่วย   ขอ้น้ีช่วยให้ผูอ่้านระบุถึงกิจกรรมหลกัต่างๆของพระเยซูระหว่างพนัธกิจ
ส่วนใหญ่บนโลกของพระองค ์ มทัธิวไม่เคยใชค้  ากริยา ดิดาสโก (“สอน”) เก่ียวกบัพวกสาวกจนกระทัง่หลงัจาก
พระเยซูได้จากพวกเขาไป   ท่านน าเสนอพระเยซูในฐานะพระอาจารยร์ะหว่างพนัธกิจบนโลกของพระองค ์ 
ยิง่กวา่นั้น น่ีเป็นการใชค้ร้ังแรกจากการใชส่ี้คร้ังเท่านั้นของมทัธิวเก่ียวกบั ยอัูงเกลลิออน (“ข่าวประเสริฐ”, “ข่าว
ดี”, เปรียบเทียบ 9:35; 24:14; 26:13) 
  
พนัธกิจของพระเยซูมีต่อคนยวิเป็นหลกั   น่ีก็ชดัเจน หน่ึง เน่ืองจากวา่พระองคไ์ดเ้ทศนาในธรรมศาลาของคนยิว
ในแควน้กาลิลี  สอง พระองคไ์ดเ้ทศนาเน้ือหาเก่ียวกบัคนยิว คือข่าวดีเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเมสสิยาห์    สาม 
พระองค์ได้ปฏิบติัการรักษาของพระองค์ท่ามกลางคนยิว  ค  ากรีก ลาออส (“ผูค้น”) อา้งอิงถึง “ผูค้น” อย่าง
เจาะจงนัน่คือ คนยิว [313] (ภาษาองักฤษ “laity” มาจาก laos) มทัธิวใชค้  าพูดท่ีขยายเกินความจริงเม่ือท่านเขียน
วา่พระเยซูไดรั้กษา “ทุกคนท่ีเจบ็ป่วย” พระองคไ์ม่สามารถรักษาทุกๆคนได ้แมว้า่พนัธกิจการรักษาของพระองค์
นั้นแผก่วา้ง (เปรียบเทียบ  “ทัว่แควน้กาลิลี”) 
  

“ความแตกต่างระหว่าง การสอน และ การเทศนา คืออะไร? การเทศนาเป็นการป่าวประกาศ    
ท่ีไม่ประนีประนอมถึงความแน่นอนต่างๆ การสอนเป็นการอธิบายถึงความหมายและ
ความส าคญัของส่ิงเหล่านั้น”[314] 

  
“ประเทศซีเรีย” (ขอ้ 24) ต่อคนยิวในแควน้กาลิลีหมายถึงบริเวณทางเหนือ   อยา่งไรก็ตาม จงัหวดัของโรมแห่ง
ซีเรียครอบคลุมปาเลสไตน์ทั้งหมดยกเวน้แควน้กาลิลี ซ่ึงตอนนั้นเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการ
ของเฮโรดแอนทิพาส   โดยไม่ค  านึงถึงแนวทางท่ีมทัธิวตั้งใจให้เราเขา้ใจ “ประเทศซีเรีย” ความเป็นท่ีนิยมของ
พระเยซูก็แพร่ไปทางเหนือท่ีแสนไกล  มทัธิวอธิบายถึงผูค้นท่ีเจ็บป่วยอยา่งเจ็บปวดท่ีไดแ้สวงหาพระเยซูไวใ้น
สามประเภท  มีบรรดาผูท่ี้ถูกผีสิง  คนอ่ืนๆมีโรคต่างๆท่ีส่งผลต่อความไม่สมดุลทางจิตใจและร่างกายท่ีผีไม่ได้
ก่อให้เกิด คนอ่ืนๆอีกท่ีเป็นอมัพาตประเภทต่างๆ   การอศัจรรยข์องพระเยซูไดจ้ดัการกบัโรคภยัต่างๆท่ี “รักษา
ไม่หาย” ไม่ใช่แค่ความเจบ็ป่วยท่ีเล็กนอ้ย (เปรียบเทียบ  อสย. 35:5-6) 

“. . . ทั้ งพระคมัภีร์และธรรมเนียมของคนยิวถือว่าความเจ็บป่วยเป็นผลลัพธ์โดยตรงหรือ
ทางออ้มจากการด าเนินชีวิตในโลกท่ีบาป. . . . ยุคของพระเมสสิยาห์จะท าให้ความโศกเศร้า
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เช่นนั้นส้ินสุด (อสย. 11:1-5; 35:5-6) ดังนั้นการอศัจรรยข์องพระเยซูซ่ึงได้จดัการกบัความ
เจ็บป่วยทุกประเภท ไม่เพียงแค่น ามาซ่ึงแผ่นดินสวรรค์เท่านั้น แต่แสดงให้เห็นว่าพระเจา้ได้
ปฏิญาณตนท่ีจะจดัการกบับาป ณ ระดบัพื้นฐาน (เปรียบเทียบ 1:21; 8:17)”[315] 

  
“ข้าพเจ้าใช้ค  าว่า การอัศจรรย์  ท่ีจะหมายถึงการแทรกแซงธรรมชาติโดยฤทธ์ิเดชท่ีเหนือ
ธรรมชาติ”[316] 

  
เม่ือมทัธิวเขียนว่าฝูงชนได ้“ติดตาม” พระเยซู ท่านไม่ได้หมายถึงว่า พวกเขาทุกคนเป็นสาวกท่ีอุทิศตนอย่าง
ส้ินเชิงอย่างท่ีตวับทจะแสดงให้เห็น  อย่างไม่สงสัยว่า บางคนเป็นสาวกท่ีกระตือรือร้น แต่คนอ่ืนๆก็เป็นแค่
บุคคลท่ีขดัสนหรืออยากรู้อยากเห็นผูซ่ึ้งไดติ้ดตามพระเยซูอย่างชัว่คราว  คนเหล่านั้นมาจากทัว่ “แควน้กาลิลี 
แควน้ทศบุรี” (บริเวณทางตะวนัออกของแควน้ากาลิลี ไกลไปทางเหนือถึงเมืองดามสักสัและไกลไปทางใตถึ้ง
เมืองฟิลาเดลเฟีย[317]) “กรุงเยรูซาเล็ม แควน้ยเูดีย” และ “แม่น ้ าจอร์” แดนฟากตะวนัออก (“ไกลโพน้”) หลาย
คนจากคนเหล่าน้ีก็จะตอ้งเป็นคนต่างชาติ  มทัธิวไม่ไดท้  าการอา้งอิงถึงพระเยซูท่ีท าพนัธกิจในแควน้สะมาเรีย
หรือแก่ชาวสะมาเรีย 
  

“ในขณะท่ีพระเยซูเ ร่ิมพันธกิจของพระองค์กับคนยิวเท่านั้ น ช่ือเสียงของพระองค์ก็
แพร่กระจายจนทั้งคนยวิและคนต่างชาติก็ตอบสนอง  น่ีเป็นการมองล่วงหนา้ถึงแผน่ดินสวรรค์
อย่างชดัเจน   กษตัริยก์็อยู่กบัทั้งคนยิวและคนต่างชาติท่ีก าลงัไดรั้บพร คือคนต่างชาติท่ีเขา้มา
หาพระเมสสิยาห์ของคนยวิเพื่อพระพร (ศคย. 2:10-12; 8:18-23; อสย. 2:1-4)”[318] 

  
ส่วนน้ี (ขอ้ 12-25) จดัตั้งบทน าท่ีเหมาะสมต่อการอภิปรายท่ีตามมา  กษติัรยไ์ดบ้ญัชาให้พวกสาวกท่ีจะติดตาม
พระองค์ไป และฝูงชนขนาดใหญ่ได้แสวงหาพระองค์ ซ่ึงคาดหวงัพระพรท่ีเหนือธรรมชาติขนาดใหญ่จาก    
พระหตัถข์องพระองค ์ พระองคส์นใจคนยวิเป็นหลกั แต่คนต่างชาติจ านวนมากไดแ้สวงหาพระองคแ์ละประสบ
กบัพระพรของพระองคเ์ช่นกนั  ไม่มีกรณีไหนท่ียากเกินไปส าหรับพระองค ์  
  

“ผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีตอ้งการอยา่งรวดเร็วท่ีจะให้เรารู้สึกถึงความต่ืนเตน้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีอยูร่อบๆ 
พระเยซู ณ การเร่ิมต้นแห่งพนัธกิจของพระองค์ท่ีท่ีพระองค์เร่ิมต้นท่ีประกาศ ‘ข่าวดีแห่ง
แผน่ดินสวรรค’์ ก่อนท่ีจะน าเสนอพระองคใ์นรายละเอียดมากข้ึนในฐานะพระอาจารย ์(บทท่ี  
5—7) และผูรั้กษาท่ีมีฤทธ์ิเดช (บทท่ี 8—9)”[319] 
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ข. กำรเปิดเผยของพระเยซูเกีย่วกบักำรมีส่วนร่วมในแผ่นดินของพระองค์  บทที ่5—7  
  
ค าเทศนาบนภูเขาเป็นการอภิปรายแรกของการอภิปรายหลกัห้าอย่างท่ีมทัธิวรวมไวใ้นพระกิตติคุณของท่าน  
การอภิปรายแต่ละอยา่งก็ตามหลงัส่วนท่ีเป็นการบรรยาย และแต่ละอยา่งก็จบลงดว้ยขอ้ความท่ีเป็นรูปแบบอยา่ง
เดียวกนัเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซู (เปรียบเทียบ 7:28-29) 
  
มีส่ีลกัษณะของการอภิปรายหลกัห้าอย่างของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองค์ท่ีมทัธิวบนัทึกไวท่ี้ควรค่า 
แก่การสังเกต   
  
หน่ึง การอภิปรายเหล่านั้นไม่ไดก้ระตุน้ความขดัแยง้ระหวา่งพระเยซูกบัพวกผูน้ าทางศาสนา 
  
สอง เหตุผลส าหรับส่ิงน้ีก็คือวา่ พระเยซูใหก้ารอภิปรายเหล่านั้นแก่พวกสาวกของพระองค ์และไม่ไดใ้ห้แก่พวก
ผูน้ าทางศาสนา   
  
อีกอย่างหน่ึง หมวดพระกิตติคุณใช้ค  าว่า “สาวก” ในแนวทางท่ีแตกต่างไปเล็กน้อยกับแนวทางท่ีคริสเตียน  
หลายคนใช้ในทุกวนัน้ี   ตามปกติเราคิดถึงพวกสาวกของพระเยซูในฐานะผูค้นท่ีเช่ือในพระเยซูและผูท่ี้จะ
ด าเนินชีวิตของพวกเขากบัพระองค ์ บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณใชค้  าวา่ “สาวก” ท่ีจะอา้งอิงถึงผูค้นท่ีไดเ้รียนรู้
จากพระเยซู ก่อนท่ีพวกเขามาสู่ความเช่ือในพระองค์ เช่นเดียวกบัหลงัจากท่ีพวกเขามาสู่ความเช่ือแล้ว  ใน
ขบวนการของการเพิ่มความเขา้ใจถ่องแทสู่้ผูท่ี้พระเยซูทรงเป็น และการเพิ่มความเช่ือถือในพระองค ์สาวกหลาย
คนของพระเยซูได้ประสบกับการบงัเกิดใหม่  หมวดพระกิตติคุณไม่ได้จดจ่อท่ีชั่วขณะของการบงัเกิดใหม่
ส าหรับพวกสาวก  ตรงกนัขา้ม หมวดพระกิตติคุณจดจ่อท่ีอตัลกัษณ์ของพระเยซู และก็หนุนใจการเพิ่มความเช่ือ
ในพระองค ์ การเนน้เป็นแนวยาวมากกวา่จุดของเวลา  ค  ากรีกท่ีแปลวา่ “สาวก” คือ มาเธเตส ซ่ึงหมายถึงวา่ “ผู ้
เรียนรู้” หรือ “นกัเรียน”  
  
สาม มทัธิวบนัทึกการอภิปรายต่างๆของพระเยซูในแนวทางท่ีว่าพระเยซูดูเหมือนว่าจะกล่าวผ่านผูฟั้งดั้ งเดิม  
ของพระองคไ์ป (เปรียบเทียบ 5:11; 6:17-18; 10:18, 22, 42; 13:18-23, 38; 18:15-20; บทท่ี 24—25) มทัธิว
เช่ือมโยงการสอนของพระเยซูเพื่อจะรวมพวกสาวกในอนาคตเช่นเดียวกบัพวกสาวกดั้งเดิม  ส่ิงน้ีน าผูอ่้านไปสู่
การสอนของพระเยซู  ส่ิงท่ีพระองค์ไดส้อนก็มีการเขา้ประเด็นกบัเราเช่นเดียวกบัสาวกสิบสองคน   พระเยซู
สอนสาวกทั้งหมดแห่งทุกยคุของพระองค ์เม่ือพระองคไ์ดส้อนส่ิงเหล่าน้ี   
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ส่ี  มทัธิวน าเสนอพระเยซูในฐานะผูเ้ผยพระวจนะผูซ่ึ้งโมเสสไดท้ านายไวใ้น เฉลยธรรมบญัญติั 18:18 ในฐานะ
เช่นนั้น พระเยซูไม่เพียงแต่แกไ้ขค าสอนเท็จบางอยา่งในสมยัของพระองค ์และอธิบายถึงความตั้งใจดั้งเดิมของ
พระเจา้ในธรรมบญัญติัของโมเสสเท่านั้น แต่พระองค์ได้แทนท่ีพนัธสัญญาเดิมดว้ยพนัธสัญญาใหม่อีกด้วย     
ค  าสอนบางอย่างของพระเยซูก็ขดัแยง้และฝ่าฝืนค าสอนของโมเสส (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:1-2)  ตวัอย่างเช่น 
พระองคป่์าวประกาศวา่อาหารทุกอยา่งสะอาด   
  
ค าเทศนาบนภูเขาบางทีไดดึ้งดูดความสนใจมากกว่าการอภิปรายใดๆในประวติัศาสตร์  จ  านวนของเน้ือหาใน
รูปแบบการพิมพใ์นค าเทศนาน้ีก็สะทอ้นถึงความเป็นท่ีนิยมและความส าคญัของมนั  มนัไดส่้งผลต่อการตีพิมพ์
หนงัสือและบทความเป็นพนัๆ   
  

“ถอ้ยค าท่ียิ่งใหญ่อย่างแรกของพระองค์ [พระเยซู'] ซ่ึงก็คือค าเทศนาบนภูเขา (บทท่ี 5—7) ก็
เป็นตวัอยา่งท่ียอดเยีย่มแห่งค าสอนของพระองค”์[320] 

  
“. . . มนัยากท่ีจะกล่าววา่อนัไหนน ามาซ่ึงความประหลาดใจท่ีใหญ่กวา่ (แมว้า่เป็นประเภทตรง
ขา้ม) คือ การอ่านอย่างแรกเก่ียวกบั ‘ค าเทศนาบนภูเขา’ หรือการอ่านอย่างแรกเก่ียวกบัส่วน
ใดๆของฉบบัทลัมุด   

  
“ผูท่ี้ไดก้ระหายและไดด้บัความกระหายของเขา ณ น ้ าพุด ารงชีวิตแห่งค าสอนของพระคริสตก์็
ไม่สามารถกม้ลงท่ีจะแสวงหาการด่ืม ณ ถงัน ้าท่ีแตกของรับบีนิยมได”้[321] 

  
อยา่งไรก็ตาม ยงัมีการถกเถียงอยา่งมากเก่ียวกบัการตีความของมนั  การทบทวนอนัสั้นของการตีความพื้นฐาน
ต่างๆของการอภิปรายน้ีก็ตามมา[322] 
  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลายปีท่ีผ่านมา นกัตีความหลายคนเช่ือว่าจุดประสงค์ของค าเทศนานั้นคือท่ีจะช่วยให้
ผูค้นรู้ส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้รียกร้อง เพื่อว่าโดยการเช่ือฟังพวกเขาจะไดรั้บความรอด  นกัเขียนคนหน่ึงกล่าวถึงการ
ตีความ เก่ียวกับความรอด น้ีในแนวทางน้ี 

“เหมือนกบัแผน่ดินของวทิยาศาสตร์ แผน่ดินของพระเจา้ไม่ไดท้  าขอ้เรียกร้องชั้นตน้อ่ืนใดจาก 
บรรดาผูท่ี้จะเขา้ไปในมนัมากกวา่การท่ีมนัควรจะถูกกระท าทางการทดลองและทางการปฏิบติั
ในฐานะสมมุติฐานท่ีใชก้ารได ้ ‘จงท าส่ิงน้ีและท่านจะมีชีวติ’”[323] 
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“ความเช่ือของการสามคัคีธรรมแห่งแผน่ดินสวรรคจ์ะถูกแสดงออกมาในค าอธิษฐานตามหลกั
ความเช่ือ   นัน่คือ ค าอธิษฐานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  ไม่มีการยืนยนัอยา่งอ่ืนของความเช่ือท่ีจะ
ถูกเรียกร้อง  ท่ีจะอธิษฐานตามหลกัความเช่ือนั้นจากใจก็เป็นการแสดงออกท่ีดีเลิศของการเป็น
สมาชิกท่ีจงรักภกัดี  หนา้ท่ีต่างๆของการเป็นสมาชิกจะเป็นการพยายามประจ าวนัท่ีจะเช่ือฟัง
พระบัญญัติท่ียิ่งใหญ่สองประการ และท่ีจะตระหนักถึงอุดมคติแห่งสุขคติเจ็ดอย่างใน
คุณลกัษณะและการประพฤติ คือ การแสวงหาของสมาชิกแต่ละคนท่ีจะเป็น ‘เกลือแห่งโลก’ 
และ ‘ความสวา่งของโลก’ ในสภาพแวดลอ้มของเขา และความพยายามท่ีจะส่งเสริมการมาของ
แผ่นดินของพระเจา้ท่ามกลางมนุษยชาติโดยทุกวิธีดว้ยอ านาจของพระองค์  การเป็นสมาชิก
ของการสามคัคีธรรมน้ีจะเปิดต่อชายและหญิงทุกคนไม่วา่จะเป็นคริสเตียน คนยิว ผูถื้อศาสนา
อิสลาม หรือสมาชิกของศาสนาใดๆหรือไม่ใช่สมาชิกของศาสนาใดๆ  ผูซ่ึ้งปรารถนาท่ีจะ
จงรักภกัดีต่อแผน่ดินของพระเจา้และปฏิบติัหนา้ท่ี”[324] 

  
มีสองเหตุหลกัท่ีผูตี้ความส่วนใหญ่ปฏิเสธการตีความน้ีในตอนน้ี  หน่ึง มนัขดัยงักบัหลายตอนของพระคมัภีร์ท่ี
น าเสนอความรอดวา่เป็นบางส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดท่ี้จะบรรลุโดยงานท่ีดี (เช่น อฟ. 2:8-9) สอง มาตรฐานต่างๆท่ีสูง
อยา่งยิง่ท่ีพระเยซูสอนในค าเทศนานั้นท าใหก้ารบรรลุขอ้เรียกร้องเหล่าน้ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับใครก็ตามและทุกๆ
คนยกเวน้พระเยซู    
  
การเข้าหาอนัท่ีสองถึงค าเทศนานั้นคือ มุมมอง เก่ียวกับสังคม ท่ีเห็นว่ามนัไม่ใช่เป็นการน าพาสู่ความรอด
ส่วนตวั แต่ไปสู่ความรอดของสังคม   
  

“อะไรจะเกิดข้ึนในโลกถ้าองค์ประกอบของพฤติกรรมท่ีเท่ียงธรรมอย่างท่ีถูกแถลงไวใ้นกฎ
ทอง คือ ‘จงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งท่ีพวกท่านตอ้งการใหพ้วกเขาปฏิบติัต่อท่าน’ ไดถู้กน าไปสู่การ
ปฏิบติัในความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายของชีวิต? . . . ส่ิงน้ีจะก่อให้เกิดความแตกต่างทั้งหมด
เพียงไร และเราจะอยูบ่นถนนท่ีจะไปยงัวนัใหม่และดีกวา่ในส่วนตวั ในส่วนรวม ในธุรกิจและ
ในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไกลแค่ไหน!”[325] 

  
มีปัญหาหลกัสองอยา่งท่ีมีกบัมุมมองน้ี  หน่ึง มนัทึกทกัเอาวา่ผูค้นสามารถปรับปรุงสังคมของพวกเขาไดโ้ดยการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัการต่างๆท่ีพระเยซูสอนในค าเทศนานั้น  ประวติัศาสตร์ไดแ้สดงให้เห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นไปไม่ไดถ้า้
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ปราศจากใครคนหน่ึงท่ีจะสถาปนาและบริหารจดัการสังคมเช่นนั้นทัว่โลก  สอง มุมมองน้ีเนน้ถึงมิติทางสังคม
ของค าสอนของพระเยซูจนถึงการกนัมิติส่วนตวัออกไป ซ่ึงพระเยซูก็เนน้ถึงมิติน้ีเช่นกนั   
  
คนอ่ืนๆเช่ือวา่พระเยซูใหค้  าเทศนานั้นเพื่อจะท าใหผู้ฟั้งของพระองคส์ านึกเก่ียวกบับาปของพวกเขา  พวกเขาเช่ือ
วา่จุดประสงคข์องพระองคคื์อเพื่อจะท าใหพ้วกเขาตระหนกัวา่ความหวงัเดียวแห่งความรอดของพวกเขาและการ
มีส่วนร่วมในแผน่ดินของพระองคคื์อพระคุณของพระเจา้ คนหน่ึงอาจเรียกมุมมองน้ีวา่ การเขา้หาแบบ ส านึกผิด 
  

“ดงันั้นส่ิงท่ีเรามีท่ีน่ีในค าเทศนาบนภูเขาคือ จุดสูงสุดของธรรมบญัญติั ความสมบูรณ์ของ
ตวัอกัษร ตวัอกัษรท าให้ตาย และเพราะว่ามนัพินิจพิเคราะห์และละเอียดมากกว่าพระบญัญติั
สิบประการ ดงันั้นมนัก็ฆ่าทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน . . . . ขอ้เรียกร้องท่ียุ่งยากของ
ตัวอักษรท่ีน่ีอยู่ในการเช่ือมโยงท่ีเป็นไปได้ท่ีใกล้ชิดมากท่ีสุดกับพระสัญญาเก่ียวกับ           
พระวญิญาณ”[326] 

  
ปัญหาหลักท่ีมีกับมุมมองน้ีก็คือว่า มนัล้มเหลวท่ีจะตระหนักว่าผูฟั้งหลักต่อค าเทศนาน้ีคือพวกสาวกของ      
พระเยซู (5:1-2) ในขณะท่ีไม่ใช่ทุกคนในพวกเขาเช่ือในพระองค์ พวกเขาส่วนใหญ่เช่ือ  ส่ิงน้ีดูเหมือนชดัเจน
เน่ืองจากว่าพระองคเ์รียกพวกเขาวา่ “เกลือแห่งโลก” และ “ความสวา่งของโลก” (5:13-14) ยิ่งกวา่นั้น พระองค์
สอนให้พวกเขาท่ีจะกล่าวต่อพระเจา้ดว้ยการอธิษฐานในฐานะพระบิดาของพวกเขา (6:9; เปรียบเทียบ 6:26) 
พระองคไ์วว้างใจพวกเขาใหรั้บใชพ้ระเจา้แลว้ (6:24-34) แน่นอนวา่ค าเทศนานั้นท าให้บรรดาผูท่ี้ไดย้ินส านึกถึง
บาปของพวกเขา แต่ดูเหมือนวา่มนัคงมีจุดประสงคท่ี์ใหญ่กวา่น้ี   
  
มุมมองท่ีส่ีถือว่าค าเทศนามีค าสอนทางจริยธรรมของพระเยซูส าหรับคริสตจกัร  น่ีเป็นการตีความ เก่ียวกับ
คริสตจักร ต่อค าเทศนานั้น   
  

“มันเป็นระบบทางศาสนาแห่งการด าเนินชีวิตท่ีแสดงถึงการท่ีคริสเตียนซ่ึงได้รับการ
เปล่ียนแปลง ควรจะ ด าเนินชีวติในโลกอยา่งไร”[327] 

  
ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือวา่พนัธสัญญาใหม่น าเสนอคริสตจกัรวา่เป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากแผน่ดินสวรรค ์ 
ไม่มีอะไรในบริบทท่ีรับรองการสรุปท่ีพระเยซูสอนพวกสาวกเก่ียวกบัคริสตจกัรท่ีน่ี  ทุกส่ิงช้ีไปยงัพระองค์ท่ี
สอนเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค์  แมว้่ามีความคลา้ยคลึงบางอย่างระหว่างค าสอนของพระเยซูท่ีน่ีและค าสอนของ
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พวกอคัรทูตในจดหมายฝาก ความคลา้ยคลึงน้ีก็ไม่ไดพ้ิสูจน์ถึงค าสอนเก่ียวกบัคริสตจกัร มีความคลา้ยคลึงต่างๆ
ระหว่างภาคพนัธสัญญาเดิมและภาคพนัธสัญญาใหม่อีกด้วย ตวัอย่างเช่น พระบญัญติัเก้าประการจากสิบ
ประการ  อยา่งไรก็ตาม ความคลา้ยคลึงน้ีก็ไม่ไดพ้ิสูจน์วา่พนัธสัญญาทั้งสองภาคเป็นอยา่งเดียวกนั   
  
มุมมองท่ีห้าเห็นว่าค าเทศนานั้นเป็นการประยุกต์ใช้กบัแผ่นดินของพระเมสสิยาห์บนโลกอย่างเฉพาะ  น่ีเป็น
มุมมอง เก่ียวกับยคุพันปี 
  

“ในการตีความสามบทของเรา . . . เราควรพิจารณาค าเทศนาบนภูเขาว่าเป็นการป่าวประกาศ
ของกษตัริยเ์ก่ียวกบัแผน่ดินสวรรคใ์นทุกๆส่วนอยูเ่สมอ  แผน่ดินสวรรคไ์ม่ใช่คริสตจกัร หรือ
ไม่ใช่สถานะของโลกในความชอบธรรมซ่ึงถูกปกครองและครอบครองโดยคนท่ีสุภาพ
อ่อนโยนท่ีท าใหเ้กิดโดยตวัแทนแห่งคริสตจกัร  มนัเป็นโลกยคุพนัปีและแผน่ดินสวรรคท่ี์ก าลงั
จะมาถึง ท่ีซ่ึงกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองของกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่  . . . . ในขณะท่ีในภาคพนัธสัญญา
เดิมนั้นเรามีการส าแดงภายนอกของแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งท่ีมนัจะถูกตั้งข้ึนในโลกในวนัอนาคต 
ท่ีน่ีเราก็มีการส าแดงภายใน ซ่ึงเป็นหลกัการต่างๆของมนั”[328] 

  
ปัญหาหลกัท่ีมีกบัมุมมองน้ีคือ การอา้งอิงบ่อยๆของพระเยซูถึงสภาพต่างๆก็ไม่สอดคลอ้งกนักบัแผ่นดินของ
พระเมสสิยาห์ท่ีถูกป่าวประกาศโดยผูพ้ระวจนะของพนัธสัญญาเดิม  ตวัอยา่งเช่น พระเยซูกล่าววา่พวกสาวกของ
พระองค์จะประสบกบัการข่มเหงเพื่อเห็นแก่พระองค์ (5:11-12) ความชัว่ร้ายมีมาก (5:13-16) พวกสาวกควร
อธิษฐานเพื่อการมาของแผ่นดินสวรรค์ (6:10) พวกผูเ้ผยพระวจนะเท็จตั้งการคุกคามหลกัต่อพวกสาวกของ  
พระเยซู (7:15) บางคนท่ีถือมุมมองน้ีก็ผลกัไสสภาพเหล่าน้ีไปสู่ระยะเวลากลียคุ[329]  
อยา่งไรก็ตาม ถา้ค าเทศนาน้ีเป็นรัฐธรรมนูญของแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ อยา่งท่ีบรรดาผูท่ี้สนบัสนุนมุมมอง
น้ีอา้งนั้น นั่นก็ไม่ปกติอย่างมากท่ีว่าส่วนมากของค าเทศนานั้นกล่าวถึงเง่ือนไขต่างๆท่ีจะแสดงถึงระยะเวลา    
กลียุค   บางคนท่ีถือมุมมองน้ีเช่ือวา่พระเยซูสอนว่าท่ีจะเขา้ไปในแผ่นดินนั้น บุคคลหน่ึงตอ้งด าเนินชีวิตจนถึง
มาตรฐานท่ีพระเยซูน าเสนอในค าเทศนานั้น [330] ถา้ส่ิงน้ีเป็นขอ้เรียกร้อง ไม่มีใครจะสามารถเขา้ไปในแผน่ดิน
นั้นได ้ มาตรฐานต่างๆของค าเทศนาบนภูเขาก็สูงกวา่แมก้ระทัง่มาตรฐานะเหล่านั้นของพระบญัญติัสิบประการ    
  
มุมมองท่ีหกก็คือว่า ค  าเทศนานั้นน าเสนอค าแนะน าเชิงจริยธรรมส าหรับพวกสาวกของพระเยซูท่ีประยุกต์ใช้
ตั้งแต่เวลาท่ีพระเยซูได้ให้ค  าแนะน าเหล่านั้นจนกระทัง่การเร่ิมต้นของแผ่นดินนั้น  น่ีเป็น การเข้าหาแบบ 
ระหว่างเวลา ต่อการตีความค าเทศนานั้น 
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“ค าเทศนานั้นถูกกล่าวต่อพวกสาวก เป็นหลัก ซ่ึงกระตุ้นพวกเขาสู่ชีวิตท่ีชอบธรรมเม่ือ
พิจารณาถึงแผ่นดินท่ีก าลงัมา บรรดาผูท่ี้ไม่ใช่สาวกแท้จริงก็ถูกเตือนเก่ียวกบัอนัตรายของ 
ความน่าซ่ือใจคดและความไม่เช่ือของพวกเขา  พวกเขายินดีท่ีจะเขา้ประตูแคบและเดินในทาง
แคบ  ส่ิงน้ีถูกรวมไวใ้นการอภิปรายนั้น แต่มนัเป็นแค่การประยุกตใ์ช ้ระดับสอง ของค าเทศนา
นั้น”[331] 

  
องคป์ระกอบหลายอยา่งช่ืนชมมุมมองน้ี  หน่ึง มนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีจดัเตรียมบริบท
ส าหรับการให้ค  าเทศนานั้น   ยอห์นและจากนั้นพระเยซูไดป่้าวประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกลแ้ลว้  ถดัไป 
พระเยซูแนะน าพวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัการตระเตรียมส าหรับการเร่ิมของแผน่ดินนั้น 
  
ประการท่ีสอง เน้ือหาของค าเทศนาก็คาดหวงัถึงการเร่ิมของแผน่ดินนั้น  ส่ิงน้ีก็ชดัเจนในท่าทีท่ีแผ่กระจายทัว่
การอภิปรายนั้น (เปรียบเทียบ 5:12, 19-20, 46; 6:1-2, 4-6, 10, 18; 7:19-23) ยิ่งกวา่นั้น มีการท านายเก่ียวกบั   
การข่มเหงและพวกผูเ้ผยพระวจนะเท็จท่ีจะเกิดข้ึน (5:11-12; 7:15-18) การใช้มากมายเก่ียวกบักาลอนาคตก็
คาดหวงัการมาของแผน่ดินอีกดว้ย  (5:4-9, 19-20; 6:4, 6, 14-15, 18, 33; 7:2, 7, 11, 16, 20-22) 
  
ประการท่ีสาม มุมมองน้ีตระหนกัว่าผูรั้บหลกัของค าเทศนานั้นคือพวกสาวกของพระเยซูผูซ่ึ้งพระองค์ไดส้อน 
(5:1-2, 19; 7:29) พวกเขาเป็นเกลือและความสวา่ง (5:13-16) พระเจา้เป็นพระบิดาของพวกเขา (5:9, 16, 45, 48; 
6:1, 4, 6, 8-9, 14-15, 18, 26, 32; 7:11, 21) และความชอบธรรมจะตอ้งแสดงถึงลกัษณะชีวิตของพวกเขา  
(5:19—7:12) พระเยซูมีส่ิงมากมายท่ีจะกล่าวเก่ียวกบัการรับใช ้(5:10-12, 13-16, 19-20, 21-48; 6:1-18, 19-34; 
7:1-12, 15-23, 24-27) และบ าเหน็จ (5:12, 19, 46; 6:1-2; 5, 16) ในค าเทศนานั้น  บางทีหลายคนจากสาวกเหล่าน้ี
เคยเป็นสาวกของยอห์นผูซ่ึ้งไดล้ะผูล่้วงหน้ามาก่อนเพื่อจะติดตามกษตัริย ์ (เปรียบเทียบ ยน. 3:22-30; 4:1-
2; 6:66)   พระเยซูแนะน าพวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัหนา้ท่ีต่างๆของพวกเขาส าหรับตลอดชีวิตของพวกเขา  
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูก็มีถอ้ยค าส าหรับฝงูชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใกลต้อนจบของค าเทศนานั้น คือผูค้นท่ีไม่ได้
อยูใ่นประเภทของการเป็นสาวกของพระเยซู  (5:1-2; เปรียบเทียบ 7:13, 21-23, 24-27) 
  
ประการท่ีส่ี เน้ือหาของค าเทศนาก็ช่ืนชอบการตีความแบบระหวา่งเวลา  ค  าเทศนานั้นกล่าวถึงผลท่ีดีท่ีเป็นผลมา
จากการกลบัใจท่ีพวกเขาสาวกของพระเยซูควรส าแดง  (เปรียบเทียบ 3:8, 10) ส่ิงเดียวท่ีมทัธิวบนัทึกวา่ยอห์นได้
เทศนาและพระเยซูได้กล่าวซ ้ าในค าเทศนาน้ีคือ “ตน้ไม้ซ่ึงไม่เกิดผลดีย่อมตอ้งถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟ” 
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(7:19) พระเยซูตอ้งการให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะท าให้เกิดผลท่ีควรค่าแก่การกลบัใจ และพระองคอ์ธิบาย
ผลนั้นในการกล่าวน้ี   
  
นกัศึกษาเก่ียวกบัภาคพนัธสัญญาใหม่หลายคนไดส้ังเกตความคลา้ยคลึงกนัระหว่างค าสอนของพระเยซูในค า
เทศนาบนภูเขากับจดหมายฝากของยากอบ[332]  ยากอบก็เน้นถึงความส าคัญของผู ้เ ช่ือท่ีก่อให้เกิดผล 
คุณลกัษณะในทางพระเจา้ และการงานท่ีดี (ยก. 2:14-26) จดหมายฝากของภาคพนัธสัญญาใหม่ทั้งหมดน าเสนอ
มาตรฐานท่ีสูงต่างๆส าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะรักษาไว ้(เปรียบเทียบ ฟป. 3:12; คส. 3:13; 1 ปต. 1:15; 1 ยน. 2:1) ส่ิง
เหล่าน้ีก็ไหลออกจากค าแนะน าของพระเยซูโดยธรรมชาติ ดว้ยการให้ความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
และการพึ่งพาของผูเ้ช่ือท่ีพระเจา้เท่านั้นท่ีเราสามารถด าเนินชีวติจนถึงมาตรฐานเหล่าน้ีได ้   
  

1. บริบทของค ำเทศนำบนภูเขำ  5:1-2 (เปรียบเทยีบ  ลก. 6:17-19) 
  
“มหาชน” หรือ “ฝงูชน” ประกอบไปดว้ยผูค้นท่ีมทัธิวเพิ่งอา้งอิงไปใน 4:23-25 พวกเขาประกอบดว้ยกลุ่มใหญ่
กวา่ “พวกสาวก”   
  
พวกสาวกไม่ใช่แค่สาวกสิบสองคน แต่เป็นคนอ่ืนๆหลายคนท่ีติดตามพระเยซูและแสวงหาท่ีจะเรียนรู้จาก
พระองค์  โดยเน้ือแทแ้ลว้ “สาวก” หมายถึง ผูเ้รียนรู้  พวกเขาทั้งหมดไม่ไดติ้ดตามพระเยซูต่อไป   (ยน. 6:66) 
ไม่ใช่พวกเขาทุกคนท่ีเป็นผูเ้ช่ือแท ้ ยดูาสอิสคาริโอทก็เป็นตวัอยา่งท่ีโดดเด่น  ค าวา่ “สาวก” ในหมวดพระกิตติ
คุณเป็นค าใหญ่ท่ีรวมทุกคนท่ีเลือกท่ีจะติดตามพระเยซูเป็นระยะเวลาหน่ึง (ลก. 6:17) เราไม่ควรเทียบเท่า “ผู ้
เช่ือ” ในแง่ของภาคพนัธสัญญาใหม่กบั “สาวก” ในหมวดพระกิตติคุณอยา่งท่ีนกัอรรถาธิบายบางคนไดท้  า[333]  

“ท่ีจะกล่าววา่ ‘คริสเตียนทุกคนเป็นสาวก’ ดูเหมือนจะขดัแยง้กบัค าสอนของภาคพนัธสัญญา
ใหม่  ท่ีจริงบุคคลหน่ึงอาจเป็นสาวกและไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเลย!  ยอห์นอธิบายถึงผูค้นท่ีเป็น
สาวกก่อนและจากนั้นก็เป็นผูท่ี้วางความเช่ือของพวกเขาในพระคริสต์ (ยน. 2:11). . . . ส่ิงน้ี
เท่านั้นท าให้เราต่ืนตวัต่อความเป็นจริงท่ีว่าพระเยซูไม่ได้เทียบเท่าการเป็น ‘สาวก’ กบัการ
เป็นคริสเตียนอยูเ่สมอไป”[334] 

  
ตามธรรมเนียมนั้น พวกรับบี (อาจารย)์ “นัง่ลง” ท่ีจะสั่งสอนพวกสาวกของพวกเขา (เปรียบเทียบ 13:2; 23:2; 
24:3; ลก. 4:20).[335] ท่าทางน้ีบ่งบอกถึงสิทธิอ านาจของพระเยซู[336] สถานท่ีตั้งท่ีแน่นอนของ “ภูเขา” ท่ี     
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มัทธิวอ้างอิงถึงก็ไม่ เป็นท่ีรู้จัก แม้ว่าบางทีมันอยู่ในแคว้นกาลิลีใกล้กับทะเลกาลิลี และบางทีใกล้กับ             
คาเปอรนาอุม ไม่มีภูเขาแทจ้ริงท่ีอยูใ่กล ้แต่มีเนินเขามากมาย 
  

“บางทีมีความพยายามท่ีจงใจในส่วนของผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีท่ีจะเปรียบเทียบพระเยซูกบั
โมเสส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตราบเท่าท่ีพระองค์ก าลงัจะน าเสนอการตีความท่ีเจาะจงเก่ียวกบั   
โทราห์ อยา่งท่ีโมเสสไดใ้หก้ารตีความเก่ียวกบัโทราห์บนภูเขาซีนายท่ีจะถูกส่งต่อดว้ยปาก ตาม
ค ากล่าวของพวกเขาฟาริสี”[337] 

  
วลี “และพระองคท์รงเอ่ยพระโอษฐต์รัสสอนเขาวา่” (ขอ้ 2; NASB) หรือ  “แลว้พระองคจึ์งตรัสสอนพวกเขาวา่”  
(NIV) เป็นส านวนภาษาของภาคพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ 13:35; กจ. 8:35; 10:34; 18:14) มนัมีรากศพัท์
ของภาคพนัธสัญญาเดิม (โยบ 3:1; 33:2; ดนล. 10:16) และแนะน าการพดูท่ีส าคญัท่ีใดก็ตามท่ีมนัปรากฏ 
  

“วลีกรีกมีความส าคญัสองอยา่ง  (ก) ในภาษากรีก มนัถูกใชเ้ก่ียวกบัการพูดท่ีจริงจงั ส าคญัและ
สง่างาม  ตวัอยา่งเช่น มนัถูกใชเ้ก่ียวกบัการพดูถึงค าท านาย  มนัเป็นบทน าตามปกติส าหรับการ
กล่าวท่ีส าคญัมากท่ีสุด (ข) มนัถูกใชเ้ก่ียวกบัการพูดของบุคคลหน่ึง เม่ือเขาก าลงัเปิดใจของเขา
และก าลงัเทความคิดของเขาออกอยา่งเต็มท่ี  มนัถูกใชเ้ก่ียวกบัการสอนท่ีสนิทสนมโดยท่ีไม่มี
ส่ิงกีดขวางท่ีอยูร่ะหวา่ง”[338] 

  
มีความแตกต่างบางอยา่งระหวา่งการเทศนา (ค ากรีก เครุสโซ่; 4:17) และการสอน (ค ากรีก  ดิดาสโก; 5:2) เม่ือ
บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณใชค้  าเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ  กจ. 28:23, 31) โดยทัว่ไป การเทศนาเก่ียวขอ้งกบัผูฟั้งท่ี
กวา้งกวา่ และการสอนก็มีส าหรับผูฟั้งท่ีแคบกวา่ อุทิศตนกวา่ ในกรณีน้ีคือพวกสาวก  
การเปรียบเทียบของค าเทศนาน้ีกบัค าสอนของพระเยซูท่ีถูกบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
พระกิตติคุณสัมพนัธ์เปิดเผยว่าพระเยซูตรัสบางส่ิงท่ีถูกบนัทึกไวใ้นค าเทศนาน้ีในโอกาสอ่ืนๆ  ตวัอย่างเช่น  
ตามค ากล่าวของลูกา ค ากล่าว 13 อย่างในค าเทศนาน้ีก็ปรากฏอีกคร้ัง ณ เวลาท่ีหลากหลายในพนัธกิจของ     
พระเยซู  ส่ิงน้ีก็ตั้งค  าถามว่า “ค าเทศนาน้ีเป็นการรวบรวมของมทัธิวเก่ียวกบัค าสอนของพระเยซู แทนท่ีจะเป็น
ค าเทศนาหน่ึงท่ีพระองค์เทศนาในโอกาสท่ีเจาะจงหน่ึงใช่ไหม?”  เม่ือพิจารณาถึงบทน าและบทสรุปต่อ           
ค  าเทศนาท่ีมทัธิวบนัทึก ดูเหมือนวา่ น่ีเป็นค าเทศนาท่ีพระเยซูเทศนาในโอกาสท่ีเจาะจงหน่ึง แต่มทัธิวอาจเลือก
และเรียบเรียงเน้ือหาเพื่อจะน าเสนอใจความของค าสอนของพระเยซู 
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คิงส์เบอร่ีระบุหวัขอ้ของค าเทศนาน้ีวา่ “ความชอบธรรมท่ีใหญ่กวา่” และ แบ่งไดด้งัน้ี (I) เร่ืองบรรดาผูท่ี้ปฏิบติั
ความชอบธรรมท่ีใหญ่กวา่ (5:3-16); (II) เร่ืองการปฏิบติัความชอบธรรมท่ีใหญ่กวา่ต่อเพื่อนบา้น (5:17-45); (III) 
เร่ืองการปฏิบติัความชอบธรรมท่ีใหญ่กวา่ต่อพระพกัตร์พระเจา้ (6:1-18); (IV) เร่ืองการปฏิบติัความชอบธรรม  
ท่ีใหญ่กวา่ในดา้นอ่ืนๆของชีวิต (6:19—7:12); และ (V) ค  าสั่งเร่ืองการปฏิบติัความชอบธรรมท่ีใหญ่กวา่ (7:13-
27).[339] พระธรรมโรมกล่าวถึงหัวข้อของความชอบธรรมของพระเจ้าและวิธีท่ีผูค้นสามารถแบ่งปันใน
ความชอบธรรมนั้นได ้  
  

2. พลเมืองของแผ่นดินของพระเยซู  5:3-16   
  
สภำพของพวกเขำ 5:3-10 (เปรียบเทยีบ ลก. 6:20-26) 
  
ส่วนน้ีอธิบายถึงคุณลกัษณะของพลเมืองของแผ่นดินนั้นและบ าเหน็จของพวกเขาในแผน่ดินนั้น  แมกกีตั้งช่ือ 
ขอ้ 1-16 วา่ “ความสัมพนัธ์ของพลเมืองของแผน่ดินนั้นกบัตนเอง”[340] 
  

“มองโดยภาพรวมแลว้. . . สุขคติต่างๆกลายมาเป็นแบบร่างทางศีลธรรมของประเภทของบุคคล
ท่ีพร้อมท่ีจะครอบครองหรือปกครองเหนือแผน่ดินของพระเจา้ร่วมกบัพระเยซูคริสตเ์จา้”[341] 

  
พระเยซูอธิบายถึงคุณลกัษณะของบรรดาผูท่ี้จะไดรั้บพระพรในแผน่ดินนั้นในฐานะบ าเหน็จจากมุมมองทั้งแปด  
พระองค์แนะน าแต่ละอย่างด้วยการป่าวประกาศถึงความเป็นสุข รูปแบบของการกล่าวน้ีก็ยอ้นกลับไปยงั
วรรณกรรมทางปัญญาของภาคพนัธสัญญาเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสดุดี  (เปรียบเทียบ สดด. 1:1; 32:1-2; 84:4-
5; 144:15; สภษ. 3:13; ดนล. 12:12) สุขคติต่างๆ (ขอ้ 3-10) อาจอธิบายถึงความส าเร็จของ อิสยาห์ 61:1-
3.[342] สุขคติเหล่านั้นอธิบายและยกยอ่งชีวติท่ีดี [343] 
  
ค าองักฤษ “beatitude” มาจากค าละติน beatus (อ่านวา่ แบตุส – ผูแ้ปล) ท่ีแปลว่า “เป็นสุข” ค ากรีก makarios 
(อ่านวา่ มาคาริออส – ผูแ้ปล)  ท่ีแปลวา่ “เป็นสุข” ก็อา้งอิงถึงสภาพท่ีเป็นสุข   
  

“ลักษณะท่ีพิเศษของกลุ่ม makarios, makarizein (อ่านว่า มาคาริเซอิน – ผู้แปล)
makarismos (อ่านวา่ มาคาริสมอส – ผูแ้ปล) ในภาคพนัธสัญญาใหม่ก็คือวา่มนัอา้งอิงอยา่งท่วม
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ท้นถึงความยินดีทางศาสนาท่ีแตกต่างซ่ึงมายงัมนุษย์จากส่วนร่วมของเขาในความรอด        
แห่งแผน่ดินของพระเจา้”[344] 

  
“มนั [makarios] อธิบายถึงไม่ใช่สภาพของความรู้สึกภายในในส่วนของบรรดาผูท่ี้มนัถูก
ประยุกต์ใช้กบั แต่เป็นสภาพของความเป็นสุขจากมุมมองท่ีเป็นอุดมคติในการตดัสินของคน
อ่ืนๆ”[345] 

  
“สุขคติไม่ใช่ข้อความท่ีเรียบง่าย ส่ิงเหล่านั้นเป็นการร้องอุทาน ‘โอ ้ความเป็นสุขของคนท่ี
ยากจนดา้นจิตวญิญาณ!’”[346] 

  

“เป็นการดีท่ีจะสังเกตวา่ ส่ิงเหล่านั้นเป็น เป็น-สุขคติ ไม่ใช่ ท า-สุขคติ  ส่ิงเหล่านั้นกล่าวถึงส่ิงท่ี
พลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ เป็น นั่นคือ พวกเขาเป็นประเภทของบุคคลท่ีถูกอธิบายไวใ้น     
สุขคติ”[347] 

  
ความเป็นสุขคือความสุขเน่ืองจากความโปรดปรานของพระเจา้[348] ค ากรีกอีกค า eulogetos (อ่านวา่ ยโูลเกตอส 
– ผูแ้ปล) ท่ีแปลวา่ “เป็นสุข” มีความหมายวา่ การรับการสรรเสริญและตามปกติอธิบายถึงพระเจา้ 
  

“. . . แผน่ดินสวรรคถู์กสันนิษฐานวา่เป็นบางส่ิงท่ีไดม้าโดยพระเจา้  แผน่ดินสวรรคถู์กประกาศ
ว่าเป็นความเป็นจริงนอกเหนือไปจากการบรรลุความส าเร็จของมนุษย์ใดๆ เหนือส่ิงอ่ืนใด 
ดงันั้นสุขคติถูกยืนยนัว่าเป็นจริงบนประสบการณ์เก่ียวกบัพระคุณของพระเจา้ บรรดาผูรั้บก็
เป็นบรรดาผูท่ี้ รับ ข่าวประเสริฐ”[349] 

  
ค าวา่ “เพราะ” (ค ากรีก โฮทิ) ในแต่ละสุขคติอธิบายว่าท าไมบุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีเป็นสุข  “เพราะว่า” จะเป็น
การแปลท่ีดี  พวกเขาเป็นสุขในตอนน้ีเพราะวา่พวกเขาจะมีส่วนร่วมในแผน่ดินสวรรค ์ พื้นฐานส าหรับพระพร
แต่ละอย่างก็เป็นความส าเร็จของบางส่ิงเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์ท่ีพระเจา้ได้สัญญาไวใ้นภาคพนัธสัญญาเดิม
[350] 
  
สุขคติกล่าวถึงท่าทีส่ีอย่าง คือ ต่อตวัเราเอง (ขอ้ 3) ต่อบาปของเรา (ขอ้ 4-6) ต่อพระเจา้ (ขอ้ 7-9) และต่อโลก 
(10, และขอ้ 11-16) ส่ิงเหล่านั้นออกมาจากภายในสู่ภายนอก ส่ิงเหล่านั้นเร่ิมตน้ดว้ยท่าทีต่างๆและเคล่ือนไปสู่
การกระท าต่างๆท่ีถูกต่อตา้น ซ่ึงเป็นเส้นทางตามปกติของความเป็นฝ่ายวญิญาณ 
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5:3                    “ยากจนดา้นจิตวิญญาณ” คือบรรดาผูท่ี้ตระหนกัถึงความไม่สมควรตามธรรมชาติของพวกเขา
ท่ีจะยืนต่อพระพกัตร์ของพระเจา้ และผูซ่ึ้งพึ่งพาพระองค์อย่างส้ินเชิงส าหรับพระเมตตาและ
พ ร ะ คุณข อ งพ ร ะ อ ง ค์  ( เ ป รี ย บ เ ที ย บ  สดด .  37: 14; 40: 17; 69: 28-29, 32-33; สภษ . 
16:19; 29:23; อสย. 61:1) พวกเขาไม่วางใจในความดีหรือทรัพยส์มบติัของพวกเขาเองส าหรับ
การยอมรับของพระเจา้ พวกยวิถือวา่ความมัง่คัง่ทางวตัถุเป็นขอ้บ่งช้ีถึงการยอมรับของพระเจา้ 
เน่ืองจากว่าพระพรหลายอย่างท่ีพระเจา้ได้สัญญาให้แก่คนชอบธรรมภายใตภ้าคพนัธสัญญา
เดิมนั้นเป็นวตัถุ 

  
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ช่ือท่ี “ยากจนด้านจิตวิญญาณ”  ไม่ถือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองหมายของ
ความชอบธรรม อันแท้จริง (ก่อให้เกิดด้วยตนเอง หรือ “ท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติ”) แต่สารภาพ
ความไม่คู่ควรอยา่งส้ินเชิงของเขาหรือของเธอ  “คนท่ียากจนดา้นจิตวิญญาณ” ยอมรับการขาด
ความชอบธรรมส่วนตวัของเขาหรือของเธอ  อย่างท่ีสุขคติอ่ืนๆทั้งหมดระบุไว ้สภาพน้ีก็
อธิบายถึงบรรดาผูท่ี้ไดก้ลบัใจใหม่และแตกสลาย (3:2; 4:17) บางทีค าอธิบายท่ีดีท่ีสุดของสุข
คติน้ีคือค าอุปมาเร่ืองฟาริสีและคนเก็บภาษี (ลก. 18:10-14) 

  
“[ค ากรีก] เพนเนส อธิบายถึงผูท่ี้ไม่มีอะไรท่ีเกินตอ้งการ พโทคอส  [ถูกใช้
ท่ีน่ี] อธิบายถึงคนท่ีไม่มีอะไรเลย”[351] 

  
“‘ความยากจนในด้านจิตวิญญาณ’ ไม่ใช่การกล่าวถึงความอ่อนแอของ
คุณลกัษณะ (‘หมายถึง ความมุ่งมัน่’) แต่กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของบุคคล
หน่ึงกบัพระเจา้  มนัเป็นแนวโนม้ฝ่ายวญิญาณในเชิงบวก ซ่ึงเป็นความตรงกนั
ขา้มของความมัน่ใจในตนเองท่ีเยอ่หยิ่ง ซ่ึงไม่เพียงแต่กระท าโดยไม่ค  านึงถึง
ความสนใจของคนอ่ืน แต่ส าคัญยิ่งกว่านั้ นก็เป็นเหตุให้บุคคลหน่ึงถือว่า   
พระเจา้ไม่สัมพนัธ์กนั”[352] 

  
บุคคลเช่นนั้นสามารถมีความยินดีในความถ่อมใจของเขาหรือของเธอเพราะว่าท่าทีแห่ง    
ความไม่คู่ควรส่วนตวันั้นจ าเป็นต่อการเขา้ไปในแผน่ดินสวรรค ์ แผน่ดินสวรรคน้ี์ไม่ไดเ้คล่ือน
ไปยงัคนมัง่คัง่ทางวตัถุเป็นหลกั แต่ไปยงับรรดาผูท่ี้ยอมรับถึงการลม้ละลายฝ่ายวิญญาณของ
พวกเขา  บุคคลหน่ึงไม่สามารถซ้ือความเป็นพลเมืองในแผ่นดินสวรรค์น้ีดว้ยเงินได้ อย่างท่ี
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ผูค้นสามารถซ้ือความเป็นพลเมืองโรมนัได ้ ส่ิงท่ีท าให้บุคคลหน่ึงมีคุณสมบติัส าหรับความ
เป็นพลเมืองก็คือท่าทีนั้นของบุคคลนั้นท่ีมีต่อความชอบธรรมอนัแทจ้ริงของเขาหรือของเธอ 

  
นักเขียนผู ้หน่ึงเ ช่ือว่าพระเยซูไม่ได้กล่าวถึงการเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์แต่กล่าวถึง              
การครอบครองต่างหาก (นัน่คือ แผน่ดินสวรรคจ์ะเป็นของพวกเขาในแง่ท่ีวา่ คนท่ียากจนดา้น
จิตวญิญาณจะปกครองแผน่ดินสวรรคก์บัพระเยซู [เปรียบเทียบ วว. 3:21]).[353] 

  
สุขคติอย่างแรกและอย่างสุดทา้ยให้เหตุผลส าหรับความเป็นสุขว่า “เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์
เป็นของเขาท้ังหลาย” (เปรียบเทียบ ขอ้ 10) วลีจดัตั้ง การผนวก หรือ ส่ิงห่อหุ้มท่ีล้อมรอบ
สุขคิตท่ีเหลือ  การผนวก เป็นเคร่ืองมือทางวรรณกรรมท่ีจดัเตรียมเอกภาพให้  บรรดานกัพูด
และนกัเขียนไดใ้ช้มนั และยงัใช้มนัเพื่อจะบ่งบอกว่าทุกส่ิงภายในการใช้สองอย่างของค าน้ีก็
อ้างอิงถึงส่ิงท่ีมีอยู่จริงท่ีถูกอ้างอิงไว ้ ท่ีน่ี ส่ิงท่ีมีอยู่จริงคือแผ่นดินสวรรค์  ในอีกนัยหน่ึง 
รูปแบบทางวรรณกรรมแบบน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ สุขคติทั้งหมดกล่าวถึงแผน่ดินสวรรค ์  

  
5:4                    “คนท่ีโศกเศร้า” ท าอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขารู้สึกถึงการล้มละลายฝ่ายวิญญาณของพวกเขา 

(ขอ้ 4)  ภาคพนัธสัญญาเดิมเปิดเผยว่าความยากจนฝ่ายวิญญาณเป็นผลจากบาป  การกลบัใจ
ใหม่แทก่้อให้ความเสียใจท่ีส านึกผิด มากกวา่การช่ืมชมท่ียินดีเพราะวา่แผ่นดินสวรรคอ์ยูใ่กล ้
คนท่ีเหลือท่ีอยูใ่นทางพระเจา้ในสมยัของพระเยซูท่ีไดต้อบสนองต่อการเรียกของยอห์นและ
ของพระเยซูไดร้้องไห้เน่ืองจากความอปัยศอดสูระดบัชาติของอิสราเอล เช่นเดียวกบัเน่ืองจาก
บาปส่วนตวั  (เปรียบเทียบ อสร. 10:6; สดด. 51:4; 119:136; อสค. 9:4; ดนล. 9:19-20) เป็นการ
โศกเศร้าต่อบาปท่ีส่งผลต่อความอปัยศอดสูระดบัชาติและส่วนตวัน่ีเองท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงท่ีน่ี 

  
“. . . ค  ากรีกส าหรับ โศกเศร้า ท่ีถูกใชท่ี้น่ีเป็นค าท่ีหนกัแน่นมากท่ีสุดส าหรับ
การโศกเศร้าในภาษากรีก  มนัเป็นค าท่ีถูกใชส้ าหรับการโศกเศร้าส าหรับคน
ตาย ส าหรับการคร ่ าครวญท่ีลึกซ้ึงส าหรับผูเ้ป็นท่ีรัก”[354] 

  

พระพรท่ีได้สัญญาไวใ้นสุขคติน้ีเป็นการปลอบโยนในอนาคตส าหรับบรรดาผูท่ี้โศกเศร้า
ในตอนน้ี  พวกผูเ้ผยพระวจนะไดเ้ช่ือมโยงการปรากฏของพระเมสสิยาห์กบัการปลอบโยน
ประชากรของพระองค์  (อสย. 40:1; 66:1-3, 13) ความโศกเศร้าทั้งหมดต่อความอปัยศอดสู
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ระดบัชาติและส่วนตวัเน่ืองจากบาปจะส้ินสุดลงเม่ือกษตัริยอ์งค์น้ีจดัตั้งแผ่นดินของพระองค์
และจากนั้นคนท่ีกลบัใจใหม่ก็เขา้ไปในนั้น   

  
5:5                    คนท่ี “สุภาพ” หรือ “อ่อนโยน” ไม่ใช่แค่สุภาพในการปฏิบติัของเขาหรือของเธอต่อคนอ่ืนๆ 

เท่านั้น (11:29; 21:5; ยก. 3:13) คนเช่นนั้นไม่โออ้วด (1 ปต. 3:4, 14-15) ควบคุมตนเองได ้และ
เป็นอิสระจากความมุ่งร้ายและความพยาบาท (เปรียบเทียบ สดด. 37:11) คุณสมบติัน้ีพิจารณาท่ี
การปฏิบติัของบุคคลหน่ึงต่อคนอ่ืนๆ   คนหน่ึงอาจยอมรับการลม้ละลายของเขาหรือของเธอ
และโศกเศร้าเน่ืองจากบาป  แต่ท่ีจะตอบสนองอยา่งอ่อนโยนเม่ือคนอ่ืนถือวา่เรานั้นบาปก็เป็น
อีกเร่ืองหน่ึง  ดังนั้ น ความอ่อนโยนเป็นการแสดงออกตามธรรมชาติและเหมาะสมของ     
ความถ่อมใจแท้ต่อคนอ่ืนๆ  มัทธิวเท่านั้ นท่ีอ้างอิงถึงความอ่อนโยนในท่ามกลางผูเ้ขียน      
พระกิตติคุณคนอ่ืนๆ 

  
การได้รับแผ่นดินแห่งพระสัญญาเป็นมรดกเป็นความหวงัของคนท่ีอยู่ในทางพระเจ้าใน
อิสราเอลระหว่างการวนเวียนในถ่ินทุรกันดาร (ฉธบ. 4:1; 16:20; เปรียบเทียบ อสย. 
57:13; 60:21) การรับมรดกเป็นสิทธิพิเศษของทายาทท่ีสัตยซ่ื์อ (เปรียบเทียบ 25:34) เขาหรือ
เธอสามารถ “ไดรั้บมรดก” เน่ืองจากใครท่ีบุคคลนั้นเป็นโดยความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้ให้มรดกนั้น  
การได้รับมรดกเป็นแนวคิดรวบยอดท่ีพวกอคัรทูตได้เขียนถึงและอธิบาย (เช่น  1 คร. 
6:9; 15:50; กท. 5:21; อฟ. 5:5; คส. 3:23-24; ฮบ. 9:15; 12:23; 1 ปต. 1:3-4; และขอ้อ่ืนๆ) 
  
“การได้รับมรดก” ไม่ใช่อย่างเดียวกนักับ “การเข้าไป” อยู่เสมอ  ตวัอย่างเช่น บุคคลหน่ึง
สามารถเขา้ไปในบา้นของอีกบุคคลหน่ึงโดยไม่ไดรั้บบา้นนั้นเป็นมรดก  แนวคิดรวบยอดของ
ภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัการไดรั้บมรดกเก่ียวขอ้งกบัการไม่ใช่แค่เขา้ไปเท่านั้น แต่กลายมา
เป็นเจ้าของของส่ิงท่ีบุคคลนั้นได้เขา้ไปอีกด้วย  ในสุขคติน้ี พระเยซูกล่าวว่ายิ่งกว่านั้นคน
อ่อนโยนจะเขา้ไปในแผ่นดินสวรรค์  พวกเขาจะเขา้ไปในแผ่นดินสวรรคใ์นฐานะมรดกและ
ครอบครองแผ่นดินสวรรค์[355] หัวขอ้หลกัในค าเทศนาบนภูเขาคือ บ าเหน็จของสาวกท่ีเช่ือ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 12; 6:2, 4-6, 18).[356] 

  
“แผน่ดินโลก” คือส่ิงท่ีคนอ่อนโยนสามารถคาดหวงัท่ีจะไดรั้บเป็นมรดกอยา่งยินดีได ้ แนวคิด
รวบยอดของภาคพันธสัญญาเดิมเก่ียวกับอาณาจักรของพระเมสสิยาห์ก็ เป็นทางโลก            
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พระเมสสิยาห์จะปกครองเหนืออิสราเอลและบรรดาประชาชาติบนแผ่นดินโลก  (สดด. 2:8-
9; 37:9, 11, 29) ในท่ีสุด อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์จะเคล่ือนไปสู่แผน่ดินโลกใหม่ (21:1) น่ี
หมายถึงวา่ สาวกท่ีอ่อนโยนของพระเยซูสามารถคาดหวงัท่ีจะไดรั้บทรัพยส์มบติับางอยา่งของ
แผน่ดินโลกระหวา่งการปกครองแบบพระเมสสิยาห์ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 25:14-30; ลก. 
19:11-27) แน่นอนวา่ ตอนนั้นพวกเขาจะอยูภ่ายใตก้ษตัริยอ์งคน์ั้น 

  
5:6                    อย่างท่ีได้อา้งอิงไป มทัธิวใช้ค  าว่า “ความชอบธรรม” ในแง่ของความจงรักภกัดีส่วนตวัต่อ  

พระเจา้และพระประสงค์ของพระองค ์(3:15; เปรียบเทียบ สดด. 42:2; 63:1; อมส. 8:11-14) 
ท่านไม่เคยใชใ้นแง่ของความชอบท่ีถูกมอบให้ นัน่คือ การนบัวา่ชอบธรรม ดงันั้น ความชอบ
ธรรมท่ีผูเ้ป็นสุข “หิวและกระหายหา” ไม่ใช่ความรอด  มนัเป็นความบริสุทธ์ิส่วนตวั และเม่ือ
ขยายความปรารถนาน้ีให้กวา้งข้ึน มนัก็คือความปรารถนาท่ีว่าความบริสุทธ์ิจะแพร่หลาย
ท่ามกลางทุกคน  (เปรียบเทีย 6:10) เม่ือผูเ้ช่ือโศกเศร้าถึงความผิดบาปของพวกเขาเองและของ
สังคม และอธิษฐานว่าพระเจา้จะส่งการฟ้ืนฟูมาเพื่อช าระส่ิงต่างๆ พวกเขาก็แสดงถึงความหิว
และความกระหายหาความชอบธรรม 

  
พระสัญญาท่ีหนุนใจน้ีของพระเยซูก็คือว่า ในท่ีสุดแล้ว ผูค้นเช่นนั้นจะได้รับค าตอบต่อค า
อธิษฐานของพวกเขา  พระเมสสิยาห์จะสถาปนาความชอบธรรมในโลกเม่ือพระองค์จดัตั้ง
อาณาจกัรของพระองคข้ึ์น (อสย. 45:8; 61:10-11; 62:1-2; ยรม. 23:16; 33:14-16; ดนล. 9:24) 

  
5:7                    คนท่ีมี “ใจเมตตา” ยกโทษแก่คนท าผิด และมีความเมตตาสงสารแก่คนขดัสนและคนทนทุกข ์ 

คนท่ีอ่อนโยนยอมรับต่อคนอ่ืนๆวา่เขาหรือเธอนั้นบาป แต่คนท่ีมีใจเมตตามีความเมตตาสงสาร
แก่คนอ่ืนๆเพราะว่าพวกเขานั้นบาป[357] จงสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้ระบุสถานการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆท่ีซ่ึงคนท่ีมีใจเมตตาส าแดงความเมตตาเพราะว่าเขาหรือเธอนั้นมีใจเมตตา
อย่างเป็นบุคลิกลักษณะ  พระสัญญาก็ประยุกต์ใช้สถานการณ์ท่ีแตกต่างหลายอย่าง  จงดู        
ค  าอุปมาเร่ืองทาสท่ีไม่มีใจเมตตาเพื่อตวัอยา่งประกอบของสุขคติน้ี (18:23-35) 

  
พระพรของ “คนท่ีมีใจเมตตา” ก็คือว่า พวกเขาจะ “ไดรั้บความเมตตา” จากพระเจา้  พระเยซู
ไม่ไดห้มายถึงวา่ ผูค้นสามารถไดรั้บความเมตตาจากพระเจา้เพื่อความรอดโดยการมีใจเมตตา
ต่อคนอ่ืนๆ  พระองค์หมายถึงว่า พระเจา้จะปฏิบติัอย่างมีใจเมตตาต่อผูค้นท่ีปฏิบติัอย่างมีใจ
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เมตตาต่อเพื่อนมนุษยข์องพวกเขา  (เปรียบเทียบ 6:12-15; 9:13; 12:7; 18:33-34) มีตวับทใน
ภาคพนัธสัญญาเดิมหลายตวับทท่ีกล่าวถึงพระเมสสิยาห์ท่ีปฏิบติัอยา่งมีใจเมตตาต่อคนท่ีมีใจ
เมตตา (เช่น อสย. 49:10, 13; 54:8, 10; 60:10; ศคย. 10:6) 

  
5:8                    คนท่ีมี “ใจบริสุทธ์ิ” เป็นผูท่ี้มีใจเดียวในการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเจ้า และดังนั้น ก็

บริสุทธ์ิทางศีลธรรมภายใน  ความบริสุทธ์ิทางศีลธรรมภายในเป็นหัวข้อท่ีส าคญัในมทัธิว  
และในภาคพนัธสัญญาเดิม (เปรียบเทียบ ฉธบ. 10:16; 30:6; 1 ซมอ. 15:22; สดด. 24:3-
4; 51:6, 10; อสย. 1:10-17; ยรม. 4:4; 7:3-7; 9:25-26) ในท านองเดียวกนั เสรีภาพจากความน่า
ซ่ือใจคดก็โดดเด่น (เปรียบเทียบ สดด. 24:4; 51:4-17; สภษ. 22:11; มธ. 6:22, 33) บางที      
พระเยซูบ่งบอกถึงทั้งสองแนวคิดท่ีน่ี  

  
คนท่ีมี “ใจบริสุทธ์ิ” สามารถตั้งตาคอยท่ีจะเห็นพระเจ้าในตวับุคคลของพระเมสสิยาห์เม่ือ
พระองคป์กครองเหนือแผน่ดินโลก (สดด. 24:3-4; อสย. 33:17; 35:2; 40:5) พระเมสสิยาห์จะมี
ใจเดียวในการอุทิศตนของพระองค์ต่อพระเจา้และก็บริสุทธ์ิทางศีลธรรม ดงันั้น จะมีความ
สอดคลอ้งและการสามคัคีธรรมระหว่างกษตัริยแ์ละบรรดาผูท่ี้เป็นพลเมืองของพระองค์ผูท่ี้
แบ่งปันคุณลักษณะของพระองค์ ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้าในแก่นสารแท้ๆของพระเจ้าโดย
ปราศจากส่ิงกรองบางอยา่ง  พระกายของพระเยซูเป็นส่ิงกรองเช่นนั้น  การเห็นพระเจา้เป็นค าท่ี
มีความหมายเหมือนกนักบัการมีความรู้ท่ีสนิทสนมถึงพระองคแ์ละมีความคุน้เคยกบัพระองค ์
(ยน. 14; 1 ยน. 1:1-4)  

5:9                    อย่างเดียวกนั “คนท่ีสร้างสันติ” ท าซ ้ างานขององค์สันติราช  (อสย. 9:6-7) โดยทางชีวิตและ
พนัธกิจของพระองค์นั้น พระเยซูไดส้ร้างสันติระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์และระหว่างมนุษย์
กบัมนุษย ์ อิสยาห์ไดท้  านายถึงส่ิงน้ีของพระเมสสิยาห์ (อสย. 52:7) สาวกแทข้องพระเยซูสร้าง
สันติเม่ือพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐท่ีน าผูค้นไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีมีสันติสุขกบัพระเจา้และ
กบัซ่ึงกนัและกนั 

  
ผูค้นท่ีแสวงหาท่ีจะสร้างสันติก็ประพฤติดงัเช่น “ลูกแทข้องพระเจา้”  พระเจา้ไดเ้รียกอิสราเอล
วา่ “บุตร” ของพระองค ์(ฉธบ. 14:1; ฮชย. 1:10) และพระองคไ์ดก้  าชบัคนอิสราเอลดว้ยการน า
เพื่อนบา้นชาวต่างชาติของพวกเขาไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีมีสันติสุขกบัพระองคเ์อง (อพย. 19:5-6) 
ในกรณีท่ีอิสราเอลไดล้ม้เหลวโดยรวมในการทรงเรียกของพวกเขา พระบุตรของพระเจา้คือ
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พระเมสสิยาห์ก็ไดท้  าส าเร็จอยา่งสมบูรณ์  บรรดาผูท่ี้ติดตามพระคริสตอ์ยา่งสัตยซ่ื์อจะแสดงถึง
ความเป็นห่วงส าหรับสันติสุขของมนุษยชาติโดยการน าผูค้นไปยงัพระองค ์

  
5:10                  การข่มเหงเป็นเคร่ืองหมายของการเป็นสาวกมากเท่ากบัการสร้างสันติ  โลกไม่ไดล้ะทิ้งความ

เกลียดชังและการด าเนินชีวิตท่ีเอาตนเป็นศูนยก์ลางอย่างง่ายดาย  ส่ิงน้ีน าการต่อตา้นไปยงั
สาวกของพระคริสต ์ ผูค้นท่ีชอบธรรม คือบรรดาผูท่ี้ความประพฤติของพวกเขานั้นถูกตอ้งใน
สายพระเนตรของพระเจา้ก็กลายมาเป็นเป้าของคนอธรรม (เปรียบเทียบ ยน. 15:18-25; กจ. 
14:22; 2 ทธ. 3:12; 1 ปต. 4:13-14) พระเยซูผูซ่ึ้งเป็นผูท่ี้ชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ไดท้นทุกข์
มากกว่าบุคคลท่ีชอบธรรมใดๆได้ทนทุกข์  พวกผูเ้ผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิมได้
ท านายถึงส่ิงน้ี ซ่ึงเรียกพระองค์วา่ผูรั้บใชท่ี้ทนทุกข์ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ (เปรียบเทียบ อสย. 
52:13—53:12) 

  
แมว้่าสาวกของพระคริสต์ทนทุกข์เม่ือพวกเขาคาดหวงัแผ่นดินสวรรค์ พวกเขาก็สามารถพบ
ความยินดีในการรู้ว่าในท่ีสุดแล้วแผ่นดินสวรรค์ก็จะเป็นของพวกเขา  มนัจะจดัเตรียมการ
ปลดปล่อยจากการข่มเหงของผูเ้กลียดชงัพระเจา้เม่ือ “คนแห่งความโศกเศร้า” ปกครอง  การ
อา้งอิงท่ีชดัเจนอนัท่ีสองน้ีถึง “แผ่นดินสวรรค์” ก็สรุปการผนวกท่ีไดเ้ร่ิมตน้ในขอ้ 3 และส่ง
สัญญาณถึงตอนจบของสุขคติ (ขอ้ 3-10) 

  
“คนยิวโดยทัว่ไปแห่งสมยัของพระคริสต์ได้มองท่ีผลประโยชน์ทางกายภาพของแผ่นดิน
สวรรค์เท่านั้น ซ่ึงเขาคิดว่าจะไดถู้กมอบให้แก่คนอิสราเอลทุกคนตามธรรมชาติ  ในอีกดา้น
หน่ึง ผูไ้ม่เช่ือเร่ืองยุคพนัปีแห่งสมยัน้ีปฏิเสธการมีอยูท่างกายภาพของแผน่ดินของคนยิวตามท่ี
ไดส้ัญญาไวโ้ดยการท าให้พระพรทางวตัถุนั้นเป็น “ฝ่ายวิญญาณ”  สุขคติต่างๆของกษตัริยน้ี์ 
บ่งบอกว่ามนัไม่ได้เป็นขอ้เสนออย่างใดอย่างหน่ึง แต่แผ่นดินสวรรค์นั้นรวมทั้งพระพรทาง
กายภาพและฝ่ายวิญญาณ  การศึกษาสุขคติต่างๆอย่างเอาใจใส่ก็แสดงถึงความเป็นจริงท่ีว่า 
แผน่ดินสวรรคน์ั้นเป็นแผน่ดินทางโลกพร้อมกบัพระพรฝ่ายวิญญาณท่ีพบไดใ้นหลกัการต่างๆ
ของพระเจา้”[358] 
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กำรทรงเรียกของพวกเขำ 5:11-16 
  
พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงการทรงเรียกและพนัธกิจของพวกสาวกของพระองค์ในโลก เพื่อจะ 
หนุนใจใหพ้วกเขาทนต่อการถูกข่มเหงและบรรลุจุดประสงคข์องพระเจา้ท่ีมีส าหรับพวกเขา 
  

“บางคนคิดวา่ขอ้ 11-12 จดัตั้งสุขคติท่ีสรุป เน่ืองจากว่าสองขอ้น้ีเร่ิมตน้ดว้ยค าว่า ‘ท่านก็เป็น
สุข”  แต่มนัน่าสังเกตท่ีว่า ท่ีน่ีในสุขคติต่างๆเท่านั้นท่ีเราพบค ากริยาในบุคคลท่ีสอง (นัน่คือ 
‘ท่าน ก็เป็นสุข’)  นอกจากนั้น มีค า (กรีก) 36 ค าในสุขคติน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนมากท่ีสุด
ของ 12 ค า (ขอ้ 10) ในสุขคติแปดอย่างท่ีมาก่อน  มีเหตุผลท่ีจะสรุปวา่ขอ้  3-10 เป็นบทน า      
ท่ีประกอบข้ึนเองสู่ค าเทศนาน้ี ส่วนขอ้ 11-12 เร่ิมตน้เน้ือหาของค าเทศนาน้ี”[359] 

  
5:11-12            สองขอ้น้ีขยายและอธิบายสุขคติสุดทา้ย (ขอ้ 10; เปรียบเทียบ 6:12, 14-15) และจดัเตรียมการ

ส่งผา่นไปยงัส่ิงท่ีติดตามมา 
  

ขอ้ 11 ท าให้การข่มเหงกวา้งข้ึนเพื่อจะรวมถึงการดูถูกและการใส่ร้าย  ขอ้น้ียงัระบุพระเยซูเขา้
กบัความชอบธรรมอีกดว้ย 

  
“ส่ิงน้ียนืยนัวา่ความชอบธรรมแห่งชีวติท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีก็อยูใ่นการเลียนแบบ
พระเยซู  ในเวลาเดียวกัน มันก็ระบุสาวกของพระเยซูเข้ากับการปฏิบัติ
ความชอบธรรมของพระเยซูท่ีว่าไม่มีท่ีส าหรับความจงรักภกัดีท่ีได้กล่าว
ยอมรับต่อพระเยซูท่ีไม่ไดเ้ตม็ดว้ยความชอบธรรม”[360] 

  
พวกผูเ้ผยพระวจนะไดป้ระสบกบัการข่มเหงเพราะว่าพวกเขาไดติ้ดตามพระเจา้อย่างสัตยซ่ื์อ 
(เปรียบเทียบ ยรม. 20:2; 2 พศด. 24:21) ตอนน้ีพระเยซูตรัสว่าพวกสาวกของพระองค์จะ
ประสบกบัการข่มเหงเพราะว่าพวกเขาติดตามพระองค์ (เปรียบเทียบ ดนล. 9:24-27) บรรดา
ผูฟั้งของพระองคอ์ดไม่ไดท่ี้จะสรุปวา่พระองคก์ าลงัท าใหพ้ระองคเ์องเทียบเท่ากบัพระเจา้ พวก
เขาตระหนกัอีกวา่พวกเขาเองจะเป็นเป้าแห่งการข่มเหง 
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การข่มเหงควรเป็นเหตุให้พวกสาวกท่ีจะ “ยินดี” แทนท่ีจะหมดหวงั (เปรียบเทียบ ยก. 1:2-4) 
“บ าเหน็จ” ของพวกเขาส าหรับการอดทนอยา่งสัตยซ่ื์อจะยิ่งใหญ่เม่ือแผน่ดินสวรรคเ์ร่ิมตน้ข้ึน  
ความเป็นจริงน้ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูอีกด้วย  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการอ้างแรกๆถึง  
ความเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีพระเยซูไดท้  าการอา้งซ่ึงมทัธิวบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณของท่าน 

  
วลี “ในสวรรค์” (ขอ้ 12) บางทีหมายถึงตลอดนิรันกาล  บ าเหน็จแห่งแผ่นดินสวรรค์ (ขอ้ 10) 
จะด าเนินตลอดไป  บางคนเช่ือว่า มนัหมายถึงว่าพระเจ้าทรงตระเตรียมบ าเหน็จในสวรรค์
ในตอนน้ีเพื่อการส าแดงในอนาคต[361] พระสัญญาน้ีควรเป็นเคร่ืองกระตุน้ส าหรับพวกสาวก
ของพระคริสตท่ี์จะถือว่าการต่อตา้นของพวกเขาโดยคนอธรรมนั้นชัว่คราวและท่ีจะตระหนกั
วา่บ าเหน็จของพวกเขาส าหรับการพากเพียรอยา่งสัตยซ่ื์อจะอยูนิ่รันดร์ (เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:3-
9)  ถ้อยค าของพระ เย ซู เ ก่ี ยวกับบ า เหน็จนิ รันดร์ เ ปิดและปิดภาคพันธสัญญาใหม่ 
(เปรียบเทียบ วว. 22:12) 

  
“ไม่เหมือนกบัคริสเตียนสมยัใหม่ มทัธิวไม่ไดข้วยเขินเก่ียวกบั ‘บ าเหน็จ’ ท่ี
รอคอยบรรดาผูท่ี้สัตยซ่ื์อต่อการทรงเรียกของพวกเขา”[362] 

  
“. . . เพราะตาแห่งจิตใจของเรานั้นมืดบอดเกินไปท่ีจะถูกเคล่ือนโดยความ
สวยงามแห่งความดี ซ่ึงจากความกรุณาท่ียิ่งใหญ่ของพระองคน์ั้น พระบิดาท่ี
เมตตาท่ีสุดของเราไดป้ระสงคท่ี์จะดึงดูดเราท่ีจะรักและแสวงหาพระองค์โดย
ความหวานช่ืนแห่งบ าเหน็จ[363]  
“หน่ึงในลกัษณะท่ีน่าประหลาดของบรรดาถอ้ยค าท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูก็คือ
ว่าถ้อยค าเหล่านั้นมีค ากล่าวท่ีดูเหมือนว่าปราศจากความสัมพนัธ์ส าหรับ
บุคคลในเร่ืองราวท่ีถอ้ยค าเหล่านั้นถูกกล่าวต่อ คร้ังแลว้คร้ังเล่า พระเยซูอา้ง
ถึงเร่ืองต่างๆท่ีแปลกต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าของฝูงชนหรือพวกสาวก 
ปรากฎการณ์ท่ีประหลาดน้ีท่ีพระเยซูกล่าวผา่นผูฟั้งท่ีไดเ้รียกร้องของพระองค ์
ณ ท่ีต่างๆในถ้อยค าของพระองค์ก็บงัคบัให้ใครคนหน่ึงท่ีจะถามว่าไม่ว่า   
พระเยซูมีความหมายวา่ก าลงักล่าวต่อบางคนมากกวา่ต่อฝงูชนหรือพวกสาวก
ในเร่ืองราวนั้น. . . .   
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“ถา้ในถอ้ยค าท่ียิง่ใหญ่ของพระองค ์พระเยซูตรัสผา่นผูฟั้งเร่ืองราวแห่งฝงูชน
หรือพวกสาวกเป็นบางคร้ังบางคราว ผูซ่ึ้งนอกเหนือไปจากพวกสาวกนั้น
พระองค์ก าลงักล่าวถึงใครในเร่ืองราวเหล่าน้ี?  จากจุดยืนทางการวิจารณ์เชิง
วรรณกรรม  พระองคก์ าลงักล่าวถึงผูอ่้าน (หลายคน) ท่ีถูกบ่งบอกไว”้[364] 

  
5:13                  ขอ้ 13-16 ไดถู้กเรียกวา่บทส่งทา้ยต่อสุขคติต่างๆ และไดถู้กเปรียบเทียบกบับทน าสู่พระบญัญติั

สิบประการ (อพย. 20:3-6).[365] 
  

โดยการใส่ “ท่านทั้งหลาย” (ค ากรีก ฮูเมส) ในต าแหน่งท่ีเน้นในตวับทกรีก พระเยซูก็เน้นถึง
การทรงเรียกท่ีพิเศษของพวกสาวกของพระองค ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 14) 

  
“ลักษณะ โดยท่ัวไป ท่ีชัดเจนมากท่ีสุดของเกลือก็คือว่า มนัแตกต่างจาก
ตวักลางท่ีมนัถูกใส่เข้าไปเป็นหลกั  อ านาจของมนัก็อยู่ในความแตกต่างน้ี
ทีเดียว  พระเยซูกล่าววา่ ดงันั้นมนัก็เป็นอย่างนั้นกบัพวกสาวกของพระองค ์ 
อ านาจของพวกเขาในโลกก็อยูใ่นความแตกต่างของพวกเขาจากโลก”[366] 

  
“เกลือ” ก็ส าคญัในตะวนัออกใกล้โบราณเพราะว่ามนัแสดงถึงความบริสุทธ์ิ ท าให้อาหารมี
รสชาติ หน่วงความเน่าเสียในอาหาร และท าให้ดินอุดมด้วยจ านวนเล็กน้อย[367] โดยการ
เปรียบเทียบน้ี พระเยซูบ่งบอกวา่พวกสาวกของพระองคส์ามารถมีผลกระทบต่อโลก (ค ากรีก 
คอสมอส คือ โลกอนัเป็นท่ีอาศยั นั่นคือมวลมนุษย)์ ในทางบวกได้[368] ผ่านทางชีวิตและ
พยานของพวกเขานั้น พวกเขาก็มีโอกาสท่ีจะน าพระพรไปยงัคนอ่ืนๆและท่ีจะหน่วงความเน่า
เสียตามธรรมชาติท่ีบาปก่อให้เกิดในชีวิต  อย่างท่ีเกลือถูกโยนลงบนดิน พวกเขาสามารถ
เกิดผลต่อพระเจา้ไดเ้ช่นกนั  นกัวิจารณ์บางคนไดส้งสัยวา่เกลือสามารถสูญเสียความเค็มของ
มนัไปไดอ้ยา่งไร (“ไร้รสชาติ”)  เน่ืองจากวา่โซเดียม คลอไรด์เป็นสารประกอบท่ีคงท่ีซ่ึงไม่ได้
เสียไป   

  
“แต่เกลือส่วนใหญ่ในโลกโบราณก็มาจากหนองเกลือหรืออะไรท านองนั้น 
แทนท่ีจะมาจากการระเหยของน ้ าเกลือ และดังนั้นก็มีส่ิงสกปรกมากมาย  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn364
http://biblia.com/bible/nasb95/Exod.%2020.3-6
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn365
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn366
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn367
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn368


เกลือแทจ้ริงท่ีสามารถละลายไดม้ากกวา่ส่ิงสกปรกต่างๆก็สามารถถูกชะลา้ง 
ซ่ึงละทิ้งส่วนท่ีเหลือใหเ้จือจางจนมนัมีค่านอ้ย”[369] 

  
ลกัษณะท่ีชดัเจนมากท่ีสุดของเกลือก็คือวา่ มนัแตกต่างจากตวักลางท่ีซ่ึงผูใ้ชใ้ส่มนัเขา้ไป  ใน
ท านองเดียวกนั พวกสาวกของพระเยซูจะตอ้งแตกต่างจากโลก  อยา่งท่ีเกลือเป็นยาฆ่าเช้ือโรค 
ดงันั้นพวกสาวกจะตอ้งเป็นยาฆ่าเช้ือโรคทางศีลธรรมในโลกท่ีถูกรังควานดว้ยบาป อยา่งไรก็
ตาม ส่ิงน้ีเรียกร้องคุณธรรมท่ีมาจากพระคุณของพระเจา้และวนิยัในตนเองเท่านั้น[370] 

  
ในอิสราเอลสมยัใหม่ เกลืออ่อนๆบ่อยคร้ังจะจบลงดว้ยการถูกท าให้กระจดักระจายบนดินท่ีอยู่
บนบา้นท่ีมีหลงัคาราบ ซ่ึงบางคร้ังผูอ้าศยัก็ใชเ้ป็นลาน มนัท าให้ดินแข็งท่ีนัน่และก็ป้องกนัการ
ร่ัว[371] ในสมยัพระคมัภีร์ เกลือท่ีได้เจือจางและสูญเสียความเค็มไปได้ถูกใช้ส าหรับการ
เคลือบทางเดิน[372] พระเจ้าจะใช้พวกสาวกไม่ว่าเป็นภาชนะท่ีมีเกียรติหรือภาชนะท่ีไม่มี
เกียรติ (เปรียบเทียบ รม. 9:21; 2 ทธ. 2:20) 

  
5:14-16            “ความสว่าง” เป็นสัญลกัษณ์โดยทัว่ไปในพระคมัภีร์  มนัแสดงถึงความบริสุทธ์ิ ความจริง 

ความรู้ การเปิดเผยของพระเจา้และการทรงสถิตของพระเจา้ ซ่ึงทั้งหมดก็ตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ี
ตรงขา้มทั้งหมด  คนอิสราเอลไดคิ้ดวา่พวกเขาเป็นความสวา่งในโลกมืด (อสย. 42:6; รม. 2:19) 
อยา่งไรก็ตาม ภาคพนัธสัญญาเดิมกล่าวถึงพระเมสสิยาห์ว่าเป็นความสวา่งแทข้องโลก  (อสย. 
42:6; 49:6; เปรียบเทียบ มธ. 4:16; ยน. 8:12; 9:5; 12:35; 1 ยน. 1:7) พวกสาวกของพระเยซูเป็น
ความสว่างในแง่ท่ีไดรั้บมา อย่างท่ีดวงจนัทร์เป็นความสว่างเพราะว่ามนัสะทอ้นความสว่าง
ของดวงอาทิตย ์(เปรียบเทียบ อฟ. 5:8-9; ฟป. 2:15)  
“นครซ่ึงอยูบ่นภูเขา” (ขอ้ 14) อาจอา้งอิงถึงค าเผยพระวจนะถึงพระเมสสิยาห์เก่ียวกบัพระเจา้ท่ี
ยกศิโยนข้ึนและเป็นเหตุให้บรรดาประชาชาติท่ีจะพุ่งไปหา (อสย. 2:2-5; และข้ออ่ืนๆ) 
เน่ืองจากว่าพระเจา้จะท าให้เมืองหลวงของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์นั้นโดดเด่น มนัก็ไม่
เหมาะสมส าหรับพลเมืองของเมืองนั้นท่ีจะทึกทกัเอาลกัษณะท่ีต ่าในโลกก่อนการเร่ิมตน้ของ
อาณาจกัรนั้น (เปรียบเทียบ ลก. 11:33) ขอ้ 15 เป็นตวัอยา่งแรกๆของค าสอนพระเยซูพร้อมกบั
ค าอุปมาต่างๆในพระกิตติคุณมทัธิว[373] 
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ดงันั้น พวกสาวกตอ้งส าแดง “ความดี” ซ่ึงเป็นการแสดงออกหรือพยานภายนอกต่อความชอบ
ธรรมท่ีอยูภ่ายในพวกเขา (ขอ้ 16)  แมว้า่ความสวา่งอาจกระตุน้การข่มเหง (ขอ้ 10-12) พวกเขา
ตอ้งสะทอ้นความสวา่งของพระเจา้  พระเยซูอา้งอิงถึงพระเจา้วา่เป็น “พระบิดา” ของพวกสาวก
ของพระองคเ์ป็นคร้ังแรกในพระธรรมมทัธิว (เปรียบเทียบ ขอ้ 45, 48; 6:1, 4, 6, 8-9, 14-15, 18, 
26, 32; 7:11, 21) 

  
“มันไม่ง่ายเช่นนั้นท่ีจะจุดตะเกียงในสมัยก่อนท่ีไม้ขีดไฟจะมี ตามปกติ 
ตะเกียงก็อยู่บนเชิงตะเกียงซ่ึงเป็นก่ิงไมท่ี้ไม่ไดแ้ต่งอะไร แต่เม่ือผูค้นออกไป 
เพื่อความปลอดภยันั้น พวกเขาก็เอาตะเกียงลงมาจากท่ีตั้งของมนัและใส่มนั
ไวใ้ตถ้งัท่ีท าดว้ยดิน เพื่อวา่มนัจะเผาไหมโ้ดยปราศจากความเส่ียงจนกระทัง่
พวกเขากลบัมา”[374] 

  
“ถา้เกลือ (ขอ้ 13) ปฏิบติัหนา้ท่ีทางลบแห่งการหน่วงความเน่าเป่ือยและเตือน
พวกสาวกถึงอนัตรายของการประนีประนอมและการท าตามโลก จากนั้น 
ความสว่าง (ขอ้ 14-16) กล่าวในเชิงบวกถึงการให้ความสวา่งแก่โลกท่ีมืดมน
ดว้ยบาป และเตือนถึงการถอนตวัจากโลกท่ีไม่ไดน้ าคนอ่ืนๆท่ีจะสรรเสริญ
พระบิดาในสวรรค”์[375] 

  
“การหลบหนีไปสู่การไม่ปรากฎเป็นการปฏิเสธการทรงเรียก  ชุมชนของ 
พระเยซูซ่ึงแสวงหาท่ีจะซ่อนตนเองก็ไดห้ยดุท่ีจะติดตามพระองค”์[376] 

  
“เป็นหนา้ท่ีของคริสเตียนท่ีจะถือจุดยนืซ่ึงพี่นอ้งท่ีอ่อนแอกวา่จะสนบัสนุน ท่ี
จะให้การน าซ่ึงบรรดาผู ้ท่ีมีความกล้าหาญน้อยกว่าจะติดตามตาม  โลก
ตอ้งการความสว่างท่ีน าพา  มีผูค้นท่ีรอคอยและโหยหาการน าท่ีจะยืนหยดั
และท่ีจะท าส่ิงท่ีพวกเขาไม่กล้าท่ีจะยืนหยดัและท่ีจะท าด้วยตวัของพวกเขา
เอง”[377] 

  

บทน าของ “ความดี” (ขอ้ 16) น าไปสู่การอธิบายต่อไปของหวัขอ้นั้นใน 5:17—7:12 
  

3. ควำมส ำคัญของควำมชอบธรรมแท้  5:17—7:12  
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พระเยซูเพิ่งไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการท่ีพวกสาวกของพระองค์แสดงถึงความชอบธรรมของพวกเขาต่อ
สาธารณะด้วยความดีของพวกเขา (ข้อ 16)  ตอนน้ี พระองค์กล่าวถึงค าถามท่ีเป็นพื้นฐานมากข้ึนของส่ิงท่ี
ความชอบธรรมแทเ้ป็น  ส่ิงน้ีส าคญัท่ีจะอธิบาย เน่ืองจากวา่พวกผูน้ าทางศาสนาแห่งสมยัของพระองคไ์ดตี้ความ
ชอบธรรมและความดีผดิไป   
  

“ประเภทต่างๆของความดีท่ีช่วยให้ความสวา่งท่ีจะถูกเห็นวา่เป็นความสวา่งตอนน้ีก็ถูกอธิบาย
เพิ่มเติมในแนวคิดของค าเทศนาท่ีติดตามมา  ส่ิงเหล่านั้นถูกแสดงออกมาว่าเทียบเท่ากบัการ
ด าเนินชีวิตท่ีสัตยซ่ื์อตามพระบญัญติั ซ่ึงเป็นความชอบธรรมของโทราห์อยา่งท่ีถูกตีความโดย
พระเยซู”[378] 

  
ควำมชอบธรรมและพระคัมภีร์  5:17-48 
  
ในการอภิปรายของพระองคใ์นเร่ืองความชอบธรรม (คุณลกัณะและการประพฤติท่ีสอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัของ
พระเจา้) พระเยซูก็กลบัไปสู่การเปิดเผยถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้ นัน่คือ พระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงก็คือภาค 
พนัธสัญญาเดิม  เราอาจเรียกส่วนน้ีวา่ “ความสัมพนัธ์ของสาวกกบัธรรมบญัญติั” 
  

มุมมองของพระเยซูเกีย่วกบัภำคพนัธสัญญำเดิม  5:17-20 
  
เป็นเร่ืองปกติส าหรับพระเยซูท่ีจะอธิบายถึงมุมมองของพระองค์เก่ียวกับภาคพนัธสัญญาเดิม เน่ืองจากว่า
พระองคจ์ะด าเนินการท่ีจะตีความมนัต่อพวกผูฟั้งของพระองคใ์นไม่ชา้  
5:17                  พวกยวิบางคนไดส้รุปแลว้วา่พระเยซูเป็นคนหวัรุนแรง ผูซ่ึ้งละทิ้งค าสอนของภาคพนัธสัญญา

เดิม  ซ่ึงเป็นธรรมบญัญติัของพวกเขา  คนอ่ืนๆหลายคนจะเร่ิมท าอย่างนั้นในไม่ช้า พระเยซู
ตระเตรียมพวกเขาส าหรับความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างค าสอนของพระองคแ์ละการตีความ
ธรรมบญัญติัของพวกผูน้ าของพวกเขาโดยการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของพระองค์กบัภาค
พนัธสัญญาเดิม 

  
“ดูเหมือนน่าจะเป็นไปไดว้า่ท่ีน่ีพระเยซูก าลงัรับมือกบัการกล่าวหาถึงการเป็น
ผูต่้อตา้นธรรมบญัญติั เน่ืองจากว่าการโตเ้ถียงต่างๆของพระเยซูบ่งบอกถึง
การเขา้หาธรรมบญัญติัท่ีแตกต่างจากความคิดตามธรรมเนียม  การตอบของ
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พระองค์แสดงว่าพระองค์แสวงหามาตรฐานท่ีจะพิจารณาธรรมบญัญติัจาก
มุมมองภายในไม่ใช่ภายนอก”[379] 

  
ค าวา่ “ธรรมบญัญติั” และ “ค าของบรรดาผูเ้ผยพระวจน” อา้งอิงถึงสองในสามหมวดหลกัของ
พระคมัภีร์ฮีบรู ซ่ึงหมวดท่ีสองเป็น “หมวดเพลงสดุดี” (ลก. 24:44) เป็นท่ีชดัเจนว่า “ธรรม
บัญญัติค าของบรรดาผู ้เผยพระวจน” เป็นวิธีโดยทั่วไปมากท่ีสุดท่ีพวกยิวอ้างอิงถึงภาค       
พนัธสัญญาเดิมในสมยัของพระเยซู  (เปรียบเทียบ 7:12; 11:13; 22:40; ลก. 16:16; ยน. 
1:45; กจ. 13:15; 28:23; รม. 3:21) พระเยซูแนะน าหวัขอ้การตีความพระคมัภีร์ในขอ้น้ีดว้ยวลีน้ี  
ใน 7:12 พระองค์สรุปหัวขอ้นั้นด้วยวลีเดียวกนั  ดงันั้น วลี “ธรรมบญัญติัค าของบรรดา           
ผูเ้ผยพระวจน” ก็จัดตั้ ง ภาคผนวก อีกอันหน่ึงภายในเน้ือหาของค าเทศนาบนภูเขาและ        
ระบุถึงหวัขอ้หลกัท่ีห่อหุม้ไว ้ 

  
การโตแ้ยง้อย่างมากก็มีจุดศูนยก์ลางอยู่ท่ีส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงเม่ือพระองค์ตรัสว่า พระองค์
ไดม้าท าให้พนัธสัญญาเดิม “สมบูรณ์”[380] ค าถามแรกคือ พระเยซูอา้งอิงถึงพระองค์เองเม่ือ
พระองค์ตรัสว่า “เรามาท าให้.  . .สมบูรณ์” หรือพระองค์อ้างอิงถึงค าสอนของพระองค์?  
พระองค์  ได้ท าให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ หรือ ค าสอน ของพระองค์ได้ท าให้สมบูรณ์?  
เน่ืองจากวา่ส่ิงตรงขา้มคือ “ลม้เลิก” มนัดูเหมือนเป็นไปไดว้า่ พระเยซูหมายถึงวา่ ค  าสอนของ
พระองคไ์ดท้  าใหธ้รรมบญัญติัสมบูรณ์  พระองคไ์ม่ไดต้ั้งใจวา่ส่ิงท่ีพระองคส์อนแก่ผูค้นจะมา
แทนท่ีค าสอนของพนัธสัญญาเดิม แต่จะท าให้สมบูรณ์ (ค ากรีก พเลโรโอ ) หรือสถาปนามนั
อย่างสมบูรณ์  แน่นอนว่า พระเยซูไดท้  าให้ค  าเผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบั
พระเมสสิยาห์สมบูรณ์ แต่นัน่ไม่ไดดู้เหมือนว่าจะเป็นหัวขอ้หลกัท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี  ดูเหมือน
ประเด็นจะเป็นค าสอนของพระองค ์  

  
นกัตีความบางคนสรุปวา่ พระเยซูหมายถึงวา่ พระองคไ์ดม้าเพื่อท า (ถือรักษา) ให้ธรรมบญัญติั
ทางศีลธรรม (พระบัญญัติสิบประการ) สมบูรณ์ แต่พระองค์ได้ล้มเลิกธรรมบัญญัติทาง         
พลเรือนและทางพิธีกรรมของอิสราเอล[381] อยา่งไรก็ตาม ไม่มีพื้นฐานส าหรับความแตกต่าง
น้ีในตวับทน้ีหรือในตวับทใดๆในภาคพนัธสัญญาใหม่  คนอ่ืนๆเช่ือว่าพระองค์หมายถึงว่า
พระองคม์าท าให้ความหมายของธรรมบญัญติัสมบูรณ์ คือท่ีจะอธิบายถึงความส าคญัเต็มท่ีซ่ึง
จนกว่าเวลานั้นก็ยงัคงคลุมเครือ[382] มุมมองน้ีข้ึนอยู่กบัความหมายท่ีผิดปกติของ พเลโรโอ
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และดูเหมือนวา่ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของพระเยซูเก่ียวกบัอกัษรท่ีเล็กท่ีสุดหรือขีดขีดหน่ึง
ในขอ้ 18  

  
ส่วนคนอ่ืนๆเช่ือว่าพระเยซูหมายถึงว่า พระองค์มาขยายขอ้เรียกร้องของธรรมบญัญติัของ  
พนัธสัญญาเดิมไปสู่ความยาวใหม่[383] การตีความน้ีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการขยายของ  
ธรรมบญัญติัไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการลม้เลิก  อีกมุมองหน่ึงก็คือว่า พระเยซูหมายถึงวา่พระองค์
แนะน าส่ิงท่ีธรรมบญัญติัช้ีไปขา้งหนา้ ไม่วา่โดยการท านายโดยตรงหรือการใชส้ัญลกัษณ์[384] 

  
บางทีพระเยซูหมายถึงวา่ พระองคม์าสถาปนาพนัธสัญญาเดิมอยา่งเต็มท่ี ท่ีจะเพิ่มการรับรองท่ี
มีสิทธิอ านาจของพระองคเ์ขา้ไป มุมมองน้ีสอดคลอ้งกบัการใชค้  าวา่ พเลโรโอ ของมทัธิวในท่ี
อ่ืนๆ  (เปรียบเทียบ 2:15) น่ีไม่ไดห้มายถึงว่าพระองค์สอนวา่ธรรมบญัญติับญัญติัของโมเสส
ยงัคงถูกบงัคบัใช้ส าหรับพวกสาวกของพระองค ์ พระองค์สอนว่ามนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น (มก. 
7:19).[385] ตรงกนัขา้ม ท่ีน่ีพระเยซูรับรองว่าพนัธสัญญาเดิมเป็นพระวจนะท่ีไดรั้บการดลใจ
จากพระเจา้[386] พระองคต์อ้งการให้พวกผูฟั้งของพระองคท่ี์จะเขา้ใจส่ิงท่ีพระองคส์อนพวก
เขาวา่ไม่มีทางท่ีจะขดัแยง้กบัการเปิดเผยของพนัธสัญญาเดิม 

  
จุดประสงคข์องธรรมบญัญติัคือการเปิดเผยและการควบคุม ไม่ใช่การไถ่  นัน่คือ มนัเปิดเผยส่ิง
ท่ีพระเจา้ตอ้งการใหผู้ค้นท่ีจะรู้ และมนัควบคุมชีวติของคนอิสราเอล  แต่พระเจา้ไม่เคยตั้งใจวา่
ผูค้นควรถือว่ามนัเป็นวิธีท่ีจะไดรั้บความรอด นัน่คือ โดยการถือรักษามนัอย่างสมบูรณ์แบบ  
พระองคไ์ดใ้ห้ธรรมบญัญติัแก่ผูค้นท่ีไดรั้บการไถ่ แก่อิสราเอลท่ีไดรั้บการไถ่จากการเป็นทาส
ในอียปิต ์  

  
“พระองค ์[พระเยซู] ละทิ้งธรรมเนียมปากเปล่าซ่ึงพวกเขา [พวกฟาริสี] ถือวา่
เท่าเทียมกับธรรมบัญญัติท่ีได้ถูกเขียนข้ึนด้วยสิทธิอ านาจ  และพระองค์
ตีความธรรมบัญญัติท่ีได้ถูกเขียนข้ึนตามวิญญาณของมัน และไม่ใช่ตาม
ตวัอกัษรท่ีตายตวัอย่างท่ีพวกเขาท า  พระองค์ไม่ได้ถือรักษาการอดอาหาร
ประจ าสัปดาห์ หรือไม่ได้ถือรักษาความแตกต่างระหว่างสะอาดและไม่
สะอาด และพระองคค์บกบัคนท่ีสังคมไม่ยอมรับและคนบาป พระองคล์ะเลย
รูปแบบตามธรรมเนียมของการสอน และพระองค์เทศนาในวิธีของพระองค์
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เอง  เหนือส่ิงอ่ืนใด พระองค์ตรัสราวกบัว่าพระองค์เองเป็นสิทธอ านาจท่ี
ไม่ไดข้ึ้นกบัธรรมบญัญติั”[387] 

  
น่ีเป็นหลกัฐานท่ีดีท่ีว่า พวกผูน้ ายิวถือว่าธรรมบญัญติัตามธรรมเนียม ไม่ใช่แค่มีสิทธิอ านาจ 
เท่าเทียมกบัพนัธสัญญาเดิมเท่านั้น มีสิทธอ านาจมากกวา่อีกดว้ย[388] 

  
“ในตอนแรก มนัก็ไม่ชดัเจนเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระคริสตห์มายถึงโดย ‘การท าให้
ธรรมบญัญติัสมบูรณ์ (พเลโรซาย)’  พระองค์ไม่ได้หมายถึง การถือธรรม
บญัญติัท่ีถูกเขียนข้ึนอย่างท่ีมันเป็นและเช่ือฟังตามตวัอักษร  นั่นคือส่ิงท่ี
พระองค์กล่าวโทษ ไม่ใช่ว่าผิด แต่ไม่พอเพียงอย่างส้ินเชิง  ตรงกันข้าม 
พระองคห์มายถึง การเร่ิมตน้อยา่งท่ีมนัเป็น และการน ามนัไปสู่ความสมบูรณ์  
การด าเนินการวิญญาณของมัน   การไปสู่หลักการท่ีครอบคลุมต่างๆซ่ึง 
รองรับความแคบของตวัอกัษร  ส่ิงเหล่าน้ีพระเมสสิยาห์จดัตั้งวา่เป็นแก่นสาร
ของการเปิดเผยท่ีกระท าโดยพระเจา้ผา่นทางธรรมบญัญติัและค าของบรรดา  
ผูเ้ผยพระวจนะ”[389] 

  
5:18                  วลี  “เราบอกท่านทั้งหลายอย่างแทจ้ริง” (NASB) “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย” (NIV) 

บ่งบอกว่าส่ิงท่ีตามมานั้นส าคญัอย่างมาก  น่ีเป็นการปรากฏคร้ังแรกของวลีน้ีในมทัธิว ซ่ึง
ปรากฏ 30 คร้ังในพระกิตติคุณน้ี 13 คร้ังในมาระโก หกคร้ังในลูกา และ 25 คร้ังในยอห์น   มนั
แสดงถึงสิทธิอ านาจส่วนตวัของบุคคลท่ีกล่าว[390] “จนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไป” เป็นวิธี       
ท่ีชดัเจนของการกล่าววา่ตราบเท่าท่ีโลกน้ีคงอยู ่

  
“ส่วนนิดหน่ึง” ของฉบบั AV ท่ีแปลว่า “อกัษรท่ีเล็กท่ีสุด” (NASB, NIV) อา้งอิงถึง โยด ซ่ึง
เป็นตวัอกัษรท่ีเล็กท่ีสุดของตวัอกัษรฮีบรู  “จุด” (AV) หรือ  “ขีดเล็กท่ีสุด” (NASB) หรือ “ขีด
นอ้ยท่ีสุด” (NIV) ก็ไม่ง่ายท่ีจะระบุ  ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดดูเหมือนจะเป็นว่ามนัอา้งอิงถึง
ขีดเล็ก บน ตวัอกัษรฮีบรูตวัหน่ึงท่ีแยกแยะมนัจากตวัอกัษร (เส้นเล็กๆ) ท่ีมีรูปร่างคล้ายกนั
[391] ความเป็นไปไดอี้กอยา่งก็คือวา่ มนัอา้งอิงถึงขีดหน่ึงท่ีบางคร้ังถูกใส่ไว ้เหนือ บางค าใน
พระคมัภีร์ฮีบรู[392] ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม พระเยซูหมายถึงว่าพระองค์สนับสนุนภาคพนัธ-
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สัญญาเดิมทั้งหมดจนถึงลกัษณะท่ีเล็กท่ีสุดของตวัอกัษรฮีบรูท่ีบรรดาผูเ้ขียนใชข้ณะท่ีพวกเขา
เขียนเอกสารดั้งเดิมต่างๆ 

  
“ถอ้ยค าขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราอย่างท่ีถูกบนัทึกไวท้ั้งโดยมทัธิว (มธ. 
5:18) และโดยลูกา (ลก. 16:17) ยืนยนัเช่นกนัว่าส าเนาของภาคพนัธสัญญา
เดิมท่ีซ่ึงพระองค์บรรยายไม่ใช่อยู่ในฮีบรูดั้งเดิมเท่านั้น แต่เหมือนกบัส าเนา
สมยัใหม่ต่างๆของเราก็ถูกเขียนข้ึนในส่ิงท่ีเรียกวา่ตวัอกัษรฮีบรูแบบอสัซีเรีย 
และไม่ใช่ในตวัอกัษรฮีบรูแบบฟีนีเซียดั้งเดิม”[393] 

  

ขอ้น้ีเป็นพยานท่ีหนกัแน่นต่อการดลใจทางค าพูดของพระคมัภีร์  นัน่คือ การดลใจของพระเจา้
ขยายไปยงัถอ้ยค า แมก้ระทัง่ตวัอกัษรในตวับทดั้งเดิม  ขอ้ 17-19 อธิปรายเร่ืองการดลใจท่ี
สมบูรณ์ของพระคมัภีร์อีกดว้ย ซ่ึงก็คือมุมมองท่ีวา่การดลใจก็ขยายไปยงัส่วนทั้งหมดของภาค
พนัธสัญญาเดิม  พระเจา้ไดด้ลใจมนัทั้งหมด จนถึงถอ้ยค าท่ีบรรดาผูเ้ขียนใช ้ ในขอ้ 18 “ธรรม
บญัญติั” อา้งอิงถึงภาคพนัธสัญญาเดิมทั้งหมด ไม่ใช่แค่ธรรมบญัญติัของโมเสสหรือเพนทาทูค 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 17)  ส่ิงน้ีก็ชดัเจนจากบริบท 

  
พระเจ้าจะรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้จนกว่าทุกส่ิงในนั้ นได้เกิดข้ึนตามการเผย        
พระวจนะ  มนัก็ถาวรเท่าฟ้าและแผน่ดิน (เปรียบเทียบ 24:35) 

  
5:19                  รับบีชาวยิวไดค้ดัค าสั่งต่างๆของภาคพนัธเดิมตามค าสั่งท่ีพวกเขาเช่ือวา่มีสิทธิอ านาจมากกว่า

และนอ้ยกวา่ และหนกัแน่นและเบาบาง[394] พระเยซูแกไ้ขมุมมองน้ี  พระองคส์อนวา่ทั้งหมด
นั้นก็มีสิทธิอ านาจอยา่งเท่าเทียม  พระองคเ์ตือนพวกผูฟั้งของพระองคถึ์งการติดตามการปฏิบติั
ของพวกผูน้ าของพวกเขา  ความยิ่งใหญ่ในแผน่ดินสวรรคข์องพระองค์ข้ึนอยู่กบัการถือรักษา
มุมมองท่ีสูงส่งของพระคมัภีร์ ขอ้น้ีแยกแยะยศท่ีแตกต่างกนัภายในแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  
บางคนจะมีต าแหน่งท่ีสูงกว่าคนอ่ืนๆ  ทุกคนจะไม่เท่าเทียมกัน  จงสังเกตว่าจะมีผูค้นใน
แผน่ดินสวรรคน์ั้นท่ีมุมมองของพวกเขาเก่ียวกบัพระคมัภีร์จะไม่เป็นส่ิงเดียวกนักบัก่อนท่ีพวก
เขาได้เขา้ไปในแผ่นดินสวรรค์  ทุกคนจะชอบธรรม แต่การเช่ือฟังและท่าทีของพวกเขาต่อ 
พระคมัภีร์ก็หลากหลาย   
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5:20                  นกัตีความหลายคนถือว่าขอ้น้ีเป็นขอ้ไขในค าเทศนาบนภูเขา  “เราบอกพวกท่านวา่” เป็นการ
อา้งถึงการมีสิทธิอ านาจ (เปรียบเทียบ 7:29)  มุมมองโดยเทียบเคียงของ “พวกธรรมจารยแ์ละ
พวกฟาริสี” ก็น าพวกเขาท่ีจะยอมรับค าสั่งตามพระคมัภีร์บางค าสั่งและท่ีจะปฏิเสธค าสั่งอ่ืนๆ 
(เปรียบเทียบ 15:5-6).[395] ส่ิงน้ีส่งผลให้เกิดการเช่ือฟังแบบเลือกเฟ้นท่ีก่อให้เกิดแค่ 
ความชอบธรรมผิวเผินเท่านั้น (แค่การท าตามภายนอกต่อน ้ าพระทยัท่ีเปิดเผยของพระเจา้)  
พระเยซูประกาศว่า “ความชอบธรรม” แบบนั้นจะไม่เพียงพอส าหรับการเขา้ไปในแผ่นดิน
สวรรค ์  

  
วลี “เขา้สู่แผ่นดินสวรรค์” ปรากฏอีกเจ็ดคร้ังในภาคพนัธสัญญาใหม่ (7:21; 18:3; 19:23, 
24; มก. 9:47; ยน. 3:5; กจ. 14:22) ในทุกกรณีนั้น เง่ือนไขส าหรับการเขา้ไปคือความเช่ือเท่านั้น  
การเช่ือฟังแบบเลือกเฟ้นไม่ได้แสดงถึงท่าทีความเช่ือท่ีเหมาะสมต่อพระเจา้ ซ่ึงเป็นท่าทีท่ี
ยอห์นและพระเยซูไดเ้รียกหาเม่ือพวกท่านกล่าว “จงกลบัใจใหม”่   

  
“ขา้พเจา้ได้รู้สึกเสมอว่า มทัธิว 5:20 เป็นกุญแจสู่ค าเทศนาท่ีส าคญัน้ี . . . 
หัวขอ้หลกัคือ ความชอบธรรมแท ้ พวกผูน้ าทางศาสนามีความชอบธรรม
ภายนอก ปลอมท่ีข้ึนอยูก่บัธรรมบญัญติั แต่ความชอบธรรมท่ีพระเยซูอธิบาย
เป็นความชอบธรรมแทแ้ละส าคญัท่ีเร่ิมต้นภายในใจ  พวกฟาริสีเป็นห่วง
เก่ียวกบัรายละเอียดเล็กน้อยของความประพฤติ แต่พวกเขาละเลยเร่ืองหลกั
ของ คุณลักษณะ ความประพฤติไหลออกจากคุณลกัษณะ”[396] 

  
ส่วนน้ีกล่าวถึงท่าทีท่ีหลากหลายต่อธรรมบญัญติั คือ ลม้เลิกหรือท าให้สมบูรณ์ (ขอ้ 17) และท าตามและสอน 
(ขอ้ 19)  
พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีธรรมบญัญติัเรียกร้องในขอ้ 21-48.[397] พระองค์เลือกหกหัวขอ้  
พระองคไ์ม่ไดเ้ปรียบเทียบการตีความของพระองคก์บัค าสอนของโมเสส แต่กบัการตีความของพวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี  พระองค์อธิบายถึงความหมายของตวับทท่ีพระเจา้ตั้ งใจในเร่ิมแรก  พระองค์ก าลงัอธิบาย      
พระคมัภีร์   
  

“เป็นเวลาหลายชนรุ่น. . . ธรรมบญัญติั ปากเปล่า . . . ไดถู้กส่งไปให้ในความทรงจ าของชน
หลายรุ่นของพวกธรรมาจารย ์ ในช่วงกลางของศตวรรษท่ีสามคริสตศกัราช การสรุปของมนั
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ไดถู้กท าข้ึนและรวบรวม  การสรุปนั้นเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ มิชนาห์ มนัประกอบดว้ยต ารา 63 เล่ม
ในหวัขอ้ท่ีหลากหลายของธรรมบญัญติั และท าเป็นหนงัสือเล่มหน่ึงในภาษาองักฤษซ่ึงมีเกือบ 
800 หน้า  ภายหลงั นักวิชาการชาวยิวก็ยุ่งในการท าคู่มือท่ีจะอธิบาย มิชนาห์ คู่มืออธิบาย
เหล่าน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัว่า ทัลมุด  จาก ทัลมุด ของเยรูซาเล็มนั้นก็มี 12 เล่ม และจาก ทัลมุด ของ 
บาบิโลนก็มี 60 เล่ม”[398] 

  
น ำ้พระทยัของพระเจ้ำเกีย่วกบักำรฆ่ำ 5:21-26 

  
5:21                  ในแต่ละกรณีของหกกรณีเหล่าน้ี ก่อนอ่ืนพระเยซูบรรยายการเขา้ใจถึงภาคพนัธสัญญาเดิมอนั

เป็นท่ีนิยม ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีได้รับการสนับสนุนโดยพวกอาจารย์ทางศาสนาแห่งสมยัของ
พระองค์  ในขอ้น้ี พระองค์แนะน ามนัโดยการกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายไดย้ินค าซ่ึงกล่าวไวก้บั
คนในสมยัก่อนว่า” (NASB) น่ีเป็นถ้อยค าท่ีพวกรับบีแห่งสมยัของพระองค์ใช้เม่ือพวกเขา
อา้งอิงถึงค าสอนของภาคพนัธสัญญาเดิม[399] 

  
พระเยซูอ้างพระบญัญติัท่ีหกและรวมมนักับ เลวีนิติ 19:17 “ศาล” ท่ีน่ีเป็นศาลพลเรือนใน
อิสราเอล 

  
5:22                  พระเยซูเปรียบเทียบการตีความท่ีถูกตอ้งของพระองค์กบัการเขา้ใจโดยทัว่ไปท่ีผิดถึงค าสั่งน้ี  

ค  ากล่าว “แต่เราบอกพวกท่านวา่” (ขอ้ 22, 28, 32, 34, 39, 44) ไม่ใช่ค ากล่าวของรับบีโดยทัว่ไป 
แมว้า่มนัมีความเหมือนบางอยา่งในลทัธิยิวของรับบี[400] มนัแสดงออกถึงสิทธิอ านาจท่ีท าให้
พวกผูฟั้งของพระองค์ประหลาดใจ (เปรียบเทียบ 7:29) ดงันั้นพระเยซู ได้ “บรรลุ” หรือ 
สถาปนาความหมายของพระคมัภีร์ตอนต่างๆท่ีพระองคอ์า้งอิงถึง (ขอ้ 17).[401]  

“พระเยซูอา้งถึงความเป็นพระเจา้อย่างชัดเจนในสิบสองวิธีเป็นอย่างน้อย 
พระองค์อา้งถึงสิทธ์ิทั้งสามของพระเจา้ คือ (1) พิพากษามนุษย ์(2) ยกโทษ
บาป และ (3) ให้ชีวิตนิรันดร์  พระองค์ประกาศว่า (4) การปรากฎของ
พระองค์เป็นการปรากฎของพระเจา้เช่นเดียวกบัการปรากฎของแผ่นดินของ
พระเจา้และ (5)  ท่าทีท่ีผูค้นมีต่อพระองคจ์ะก าหนดจุดหมายนิรันดร์ของพวก
เขา (6) พระองคร์ะบุการกระท าของพระองคเ์ขา้กบัการกระท าของพระเจา้ (7) 
พระองค์สอนความจริงดว้ยสิทธิอ านาจของพระองคเ์อง และ (8) กระท าการ
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อศัจรรยต่์างๆดว้ยสิทธิอ านาจของพระองค์เอง (9) ดูเหมือนวา่พระองคไ์ดรั้บ
การนมสัการหรือการกม้ค านบั  (10) พระองค์ทึกทกัเอาวา่ชีวิตของพระองค์
เป็นรูปแบบส าหรับคนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น ‘รูปแบบแห่งชีวิตท่ีมีสิทธิอ านาจของ 
พระเจา้’' (11) พระองค์ประยุกต์ใช้ตวับทต่างๆของภาคพนัธสัญญาเดิมท่ี
อธิบายถึงพระเจา้เขา้กบัพระองคเ์อง และ (12) ในค าอุปมาหลายเร่ือง พระองค์
ระบุพระองค์เองเขา้กบับิดาหรือกษตัริยผ์ูซ่ึ้งแสดงถึงพระเจา้โดยทางออ้ม”
[402] 

  
เม่ือพระเจา้ให้พระบญัญติัท่ีหก พระองค์ไม่ไดต้อ้งการแค่ให้ผูค้นยบัย ั้งจากการฆ่ากนัและกนั
เท่านั้น  พระองคต์อ้งการให้พวกเขายบัย ั้งจากความเกลียดชงัท่ีน าไปสู่การฆ่าอีกดว้ย  การฆ่า
เป็นแค่การแสดงออกภายนอกของปัญหาภายใน  พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีกล่าวถึงการ
กระท าภายนอกเท่านั้น  พระเยซูแสดงใหเ้ห็นวา่ความเป็นห่วงของพระเจา้นั้นไปลึกกวา่นั้นมาก  
การยบัย ั้งจากการฆ่าไม่ไดส้ถาปนาวา่บุคคลหน่ึงชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้  ความ
โกรธท่ีไม่เหมาะสมก็ท าให้บุคคลหน่ึงอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าท่ีศาลสวรรค ์
“เน่ืองจากวา่ไม่มีศาลมนุษยท่ี์สามารถท่ีจะพิจารณาคดีของความโกรธภายในได”้[403] 

  
พระเยซูใชค้  าวา่ “พี่นอ้ง” บ่อยคร้ังในแง่ของสาวกท่ีเป็นพี่นอ้ง  ตามปกติ ค าน้ีปรากฎในถอ้ยค า
ของพระเยซูในพระกิตติคุณเล่มแรก และมทัธิวบนัทึกว่าพระองค์ใช้ค  าน้ีอย่างกวา้งขวาง  
ความสัมพนัธ์น้ีเป็นการขยายของความเป็นจริงท่ีว่าพระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของสาวกท่ีเช่ือ  
ดงันั้น ผูเ้ช่ือทุกคนเป็นพี่นอ้งในแง่ฝ่ายวิญญาณ  การใชค้  าน้ีของคริสตจกัรเร่ิมแรกก็สะทอ้นถึง
การใชค้  านั้นของพระเยซู 

  
“ระคา” เป็นการถ่ายตวัอกัษรของภาษาอารเมค เรคา มนัหมายถึง “คนโง่” “คนง่ีเง่า” หรือ “คน
โง่เง่า”[404] “ศาลสูง” (NASB) หรือ “แซนเฮดริน” (NIV; ค ากรีก ซุนเนดรีออน) บางทีอา้งอิง
ถึงศาลสูงสุดของพระเจ้าเม่ือพิจารณาถึงบริบท ไม่ใช่สภาแซนเฮดรินชาวยิวแห่งสมยัของ   
พระเยซู  พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีสอนว่า บุคคลหน่ึงท่ีกล่าวถึงใครคนหน่ึงว่าเป็น     
“ระคา” ก็อยูใ่นอนัตรายของการถูกฟ้องส าหรับการใส่ร้ายต่อหน้าสภาแซนเฮดริน[405] “คน
โง่”  (ค ากรีก โมเรส) เป็นค าท่ีคลา้ยกนัท่ีบุคคลหน่ึงรู้สึกถึงความเกลียดชงัแมก้ระทัง่ต่อพี่นอ้ง
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ของเขาอาจใช้  เขาเองจะอยู่ในอันตรายของการพิพากษาของพระเจ้า ซ่ึงทึกทักเอาว่า         
ความเกลียดชงัของเขานั้นปราศจากเหตุผล (เปรียบเทียบ 23:17) 
  
พระเยซูกล่าววา่ผูท้  าผดิก็ “มีความผดิ” พอ (สมควร) ท่ีจะประสบกบัการพิพากษานิรันดร์ ไม่ใช่
ว่า เขาจะมีความผิด   ไม่ว่า เขาจะประสบกับการพิพากษานิรันดร์หรือไม่ก็ ข้ึนอยู่กับ
ความสัมพนัธ์ของเขากับพระเจ้า  นั่นดูเหมือนจะไม่มีการแบ่งขั้นหรือการพฒันาใดๆใน
ตวัอย่างทั้งสามเหล่าน้ีแห่งความโกรธ  พระเยซูเพียงแค่น าเสนอตัวอย่างท่ีเป็นไปได้สาม
ตวัอยา่งพร้อมกบัการเลือกสรรของค า และท าใหพ้วกผูฟั้งของพระองคแ์น่ใจวา่ ในทั้งสามกรณี
น้ี ก็มีการละเมิดน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีสามารถประสบกบัการทรมานท่ีรุนแรงของพระเจา้ได ้
(เปรียบเทียบ 3:12)   

  
ค าวา่ “นรก” แปลความหมายจากค ากรีก เกเฮนน่า ซ่ึงเป็นการถ่ายตวัอกัษรของค าฮีบรู เก ฮิน
โนม หรือ “หุบเขาฮินโนม”  น่ีเป็นหุบเขาทางใตข้องเยรูซาเล็ม ท่ีท่ีไฟไหมอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึง  
เผาผลาญขยะของเมือง  สถานท่ีน้ีกลายมาเป็นตวัอย่างประกอบของสถานท่ีท่ีคนอธรรมจะ
ประสบกบัการทรมานนิรันดร์[406] มทัธิวบนัทึกการอา้งอิงถึงมนั 11 คร้ัง 

  
การแสดงถึงความโกรธของพระเยซูนั้นเหมาะสมส าหรับพระองค์ เพราะวา่พระองคท์รงเป็น
พระเจา้ และพระเจ้าก็โกรธได้  การโกรธของพระองค์ก็ชอบธรรมอยู่เสมอ ไม่เหมือนกับ  
ความโกรธท่ีเกิดจากความเกลียดชงัท่ีปราศจากเหตุผล  เป็นไปไดส้ าหรับมนุษยท่ี์จะโกรธและ
ไม่ท าบาป (อฟ. 4:26) ท่ีน่ีพระเยซูกล่าวถึงความโกรธท่ีปราศจากเหตุผลท่ีสามารถน าไปสู่   
การฆ่าได ้(เปรียบเทียบ คส. 3:8) 

  
“ชีวิตเป็นความขัดแยง้ระหว่างการเรียกร้องของความปรารถนาและการ
ควบคุมของเหตุผล”[407] 

  
5:23-24            พระเยซูให้ตวัอย่างประกอบทั้งสองเก่ียวกบัความโกรธ อนัหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัการนมสัการท่ี

พระวิหาร (23-24) และอีกอนัหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัการกระท าทางกฎหมาย (ขอ้ 25-26) ทั้งสอง
กล่าวถึงสถานการณ์ท่ีซ่ึงผูฟั้งเป็นสาเหตุของความโกรธของอีกบุคคลหน่ึงแทนท่ีจะเป็นฝ่ายท่ี
ถูกกระท าผดิต่อ  ท าไมพระเยซูยกตวัอยา่งประกอบในแนวทางน้ี?   บางทีพระองคท์  าอยา่งนั้น
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เพราะว่าเรามีท่าทางวา่จะจดจ าสถานการณ์ต่างๆท่ีซ่ึงเรามีขอ้ขอ้งใจกบัอีกบุคคลหน่ึงมากกว่า
สถานการณ์เหล่านั้นท่ีซ่ึงเราไดท้  าผิดต่ออีกบุคคลหน่ึง  ยิ่งกวา่นั้น พวกสาวกของพระเยซูควร
ไวเก่ียวกบัการไม่ท าให้คนอ่ืนเกลียดพวกเขาอย่างท่ีพวกเขาควรเก่ียวกบัการเกลียดคนอ่ืนท่ี
เป็นไปได ้  

  
ผูถ้วายจะถวายเคร่ืองบูชาของเขา ณ แท่นบูชาทองสัมฤทธ์ิในลานพระวิหาร  มนัส าคญัท่ีจะยก
ภาระแห่งความเกลียดจากใจของพี่นอ้งอีกคนหน่ึงมากกวา่ท่ีจะเขา้ร่วมในการกระท าท่ีเป็นพิธี
แห่งการนมสัการ  การนมสัการท่ีเป็นพิธีส าคญัอย่างมากต่อพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี 
และต่อคนยิวทั้งหมด แต่พระเยซูวางความบริสุทธ์ิภายในมาก่อน แม้กระทัง่ความบริสุทธ์ิ
ภายในของอีกบุคคลหน่ึง (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 16:7) ยิ่งกว่านั้น การคืนดีก็ส าคญักว่าการ
นมสัการในแง่ท่ีวา่มนัตอ้งมาก่อน 

  
“ส่ิงของท่ีโดดเด่นท่ีสุดในลานของพวกปุโรหิตคือแท่นบูชาขนาดใหญ่ท่ีท า
ด้วยศิลาท่ีไม่ตกแต่ง ซ่ึงเป็นส่ีเหล่ียมจตุรัสท่ีไม่น้อยกว่า 48 ฟุต และ
ประกอบดว้ย ‘เขาสัตว’์ ซ่ึงสูง 15 ฟุต รอบๆมนัก็มี ‘การโคจรรอบ’ ส าหรับ
พวกปุโรหิตท่ีปรนนิบติั ผูซ่ึ้งผา่นรอบโดยทางขวาและออกไปทางซ้ายตามกฎ  
อยา่งท่ี ‘การโคจรรอบ’ น้ีถูกยกจากพื้น 9 ฟุต และสูง 1 ฟุตคร่ึง ในขณะท่ี ‘เขา
สัตว’์ วดัได ้1 ฟุตคร่ึงในความสูงนั้น พวกปุโรหิตก็จะไปถึงส่วนบนของแท่น
บูชานั้นในระยะ 3 ฟุต และ 4 ฟุตคร่ึงถึงส่วนบนของ ‘เขาสัตว’์ แต่ละอนั  พื้น
ราบเอียง ซ่ึงยาว 48 ฟุตและกวา้ง 24 ฟุตท่ีซ่ึง ‘ทางลง’ ตรงกลางสองท่ีท่ีเล็ก
กวา่รวมเขา้ดว้ยกนัก็น าข้ึนไปสู่ ‘การโคจรรอบ’ จากทางใต”้[408] 

  
5:25-26            ตวัอยา่งประกอบท่ีสองเนน้ถึงความส าคญัของการท าให้ส่ิงต่างๆถูกตอ้งอยา่งรวดเร็ว  สองคน

เดินไปยงัศาลดว้ยกนัท่ีท่ีการไม่เห็นดว้ยของพวกเขาจะไดรั้บการตดัสินทางศาลควรพยายามท่ี
ยุติขอ้ขอ้งใจของพวกเขานอกศาล (เปรียบเทียบ 1 คร. 6:1-11) ผูท้  าผิดควรขจดัโอกาสส าหรับ
ความโกรธและความเกลียดของอีกบุคคลหน่ึงอย่างรวดเร็ว  มิฉะนั้น ผูพ้ิพากษาจะท าให้ส่ิง
ต่างๆยุง่ยากส าหรับเขาทั้งสอง  การอา้งอิงถึงการไปจาก “ผูพ้ิพากษา. . . ผูคุ้ม . . . ไปยงัคุก” ก็
พรรณนาถึงขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวดและความซบัซอ้นท่ีเก่ียวขอ้งในการไม่ไดย้ติุนอกศาล 
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ในท านองเดียวกนั พระเจา้จะท าให้มนัยุง่ยากส าหรับ ผู้ เกลียดชัง และบรรดาผูท่ี้ กระตุ้น ความ
เกลียดชงัในคนอ่ืนๆ ถา้พวกเขามาต่อหนา้พระองคด์ว้ยความไม่เห็นดว้ยระหวา่งบุคคลท่ีไม่ได้
ถูกแกไ้ข  ความโกรธท่ีมุ่งร้ายนั้นชัว่ร้าย และการพิพากษาของพระเจา้ก็แน่นอน  ดงันั้น พวก
สาวกตอ้งท าทุกส่ิงท่ีพวกเขาสามารถท าได้เพื่อจะยุติความโกรธท่ีไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว 
(เปรียบเทียบ  อฟ. 4:26) 

  
น ำ้พระทยัของพระเจ้ำเกีย่วกบักำรล่วงประเวณ ี5:27-30 

  
5:27-28            พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงความหมายท่ีไดต้ั้งใจไวข้องพระเจา้ในพระบญัญติัท่ีเจ็ด 

(อพย. 20:14; ฉธบ. 5:18) พวกรับบีในสมยัของพระเยซูมีแนวโน้มท่ีจะพิจารณาว่า “การล่วง
ประเวณี” นั้นผดิเพราะวา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการขโมยภรรยาของชายอีกคนหน่ึง  พวกเขาถือวา่มนั
เป็นการกระท าภายนอก[409] ในอีกดา้นหน่ึงพระเยซูเห็นวา่มนัผิด เพราะวา่มนัท าให้แต่ละคน
ท่ีมีตณัหานั้นไม่บริสุทธ์ิทางศีลธรรม ซ่ึงเป็นสภาพภายใน    

  
ค ากรีก กูเน่  สามารถหมายถึงไม่ว่า “ภรรยา” หรือ “ผู ้หญิง”  แน่นอนว่าวิญญาณของ            
พระบญัญติัน้ีจะห้าม การมีกามตัณหากับผู้หญิงใดๆ ไม่ใช่แค่ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแล้ว การผิด
ศีลธรรมท่ีถูกจินตนาการข้ึนดว้ยหรือปราศจากการใชปั้จจยัท่ีลามกก็เป็นบาปต่อพระเจา้อยา่งท่ี
การผิดศีลธรรมทางกายภาพ (เปรียบเทียบ อพย. 20:17) ความเป็นจริงท่ีว่าการผิดประเวณีท่ี
เกิดข้ึนในความคิดมีผลลพัธ์ท่ีแย่น้อยกวา่การผิดประเวณีท่ีเกิดข้ึนบนเตียงก็ไม่ไดท้  าให้ความ
จริงน้ีลดนอ้ยลง 

  
“ผูช้ายท่ีจ้องมองผูห้ญิงด้วยจุดประสงค์ของการต้องการเธอทางเพศก็ได ้   
ล่วงประเวณีทางความคิดแลว้”[410] 

  
“ผูช้ายท่ีถูกกล่าวโทษคือผูช้ายท่ีตั้งใจใชต้าของเขาท่ีจะกระตุน้ตณัหาของเขา 
คือผูช้ายท่ีมองในแนวทางท่ีความปรารถนาถูกกระตุ้นและความต้องการ     
ถูกเร้าอยา่งจงใจ”[411] 
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5:29-30            เหมือนก่อนนั้น (ขอ้ 23-26) ตวัอย่างประกอบทั้งสองก็ช่วยเหลือความเขา้ใจของเรา  ตาเป็น
อวยัวะของร่างกายท่ีมีความรับผิดชอบเร่ิมแรกส าหรับการล่อลวงเราไปสู่ความคิดหรือการ
กระท าท่ีผิดศีลธรรม (เปรียบเทียบ กดว. 15:39; สภษ. 21:4; อสค. 6:9; 18:12; 20:8) “ตาขา้ง
ขวา” เป็นตาท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นการใชท้างการเปรียบเทียบโดยทัว่ไปถึงส่ิงใดก็ตามใน “ทางขวา” 

  

การตีความตามตวัอกัษรของขอ้น้ีคงไดใ้ห้พระเยซูท าให้สมาชิกทุกคนของมนุษยชาติพิการไป  
จากการท าตามแนวคิดของการตีความน้ี บุคคลหน่ึงไม่ควรควกัตาขา้งซ้ายของเขาออกทิ้งดว้ย
หรือ?  ยิ่งกวา่นั้น การควกัตาออกทิ้งจะไม่ขจดัสาเหตุแทจ้ริงของความผิด ซ่ึงก็คือใจท่ีมีตณัหา
อยา่งชดัเจนแลว้ น่ีเป็นขอ้ความท่ีเกินความจริงซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อจะสร้างประเด็นโดยการ
กล่าวเกินจริง  น่าเสียใจ ออริเจนบรรพบุรุษคริสตจกัรเร่ิมแรกถือส่ิงน้ีตามตวัอกัษรและไดต้อน
ตนเอง! ประเด็นของพระเยซูก็คือว่า พวกสาวกของพระองค์ตอ้งรับมือกบับาป อย่างเด็ดขาด  
เราตอ้งหลีกเล่ียงการทดลองไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  เป็นท่ีชัดเจนว่า ส่ิงน้ีไม่ใช่เง่ือนไขส าหรับ
ความรอดแต่ส าหรับการเป็นสาวก[412] 

  
การอา้งอิงถึงการตดั “มือขา้งขวา” (ขอ้ 30) เป็นการเปรียบเทียบเช่นกนั แต่มนัเป็นสัญลกัษณ์
อย่า งไร?   บางคนถือว่า  “ มือข้า งขวา ”  เ ป็นศัพท์ ท่ี สุ ภาพส าห รับอวัยวะ เพศชาย 
(เปรียบเทียบ อสย. 57:8).[413] มุมมองน้ีมีบริบทในการสนับสนุนของมนั  คนอ่ืนๆถือมือ   
ขา้งขวาตามตวัอกัษรและถือว่ามนัเป็นเคร่ืองมือของการขโมยภรรยาของผูช้ายอีกคนหน่ึง  
“นรก” คือเกเฮนน่า ซ่ึงเป็นสถานท่ีสุดทา้ยแห่งการลงโทษส าหรับคนอธรรมทั้งหมด[414] การ
อา้งอิงของมนัท่ีน่ีก็ไม่ไดบ้่งบอกว่าผูเ้ช่ือสามารถไปท่ีนัน่ได ้ มนัแสดงถึงจุดหมายท่ีแยท่ี่สุดท่ี
เป็นไปได ้ มนัเป็นค าพูดท่ีขยายเกินความจริงเช่นกนั  การสูญเสียอวยัวะส่วนใดของร่างกายก็
ดีกวา่การสูญเสียทั้งบุคคลนั้นคือประเด็น   

  
“การจินตนาการเป็นของขวญัท่ีพระเจา้ให้มา แต่ถา้มนัถูกท าให้เป้ือนโดยตา 
มนัจะสกปรก  บาปทั้งหมดไม่ใช่อย่างน้อยบาปทางเพศก็เร่ิมต้นด้วยการ
จินตนาการ ดงันั้นส่ิงท่ีหล่อเล้ียงการจินตนาการมีความส าคญัสูงสุดในการ
ติดตามความชอบธรรมของแผน่ดินสวรรค ์(เปรียบเทียบ ฟป. 4:8) ไม่ใช่ทุก
คนตอบสนองในแนวทางเดียวกนัต่อส่ิงของทั้งหมด  แต่ถ้า (ขอ้ 28-29) ตา
ของท่านเป็นเหตุให้ท่านท าบาป จงควกัออกเสีย หรืออย่างน้อยท่ีสุด อย่า
มอง. . .!”[415] 

http://biblia.com/bible/nasb95/Num.%2015.39
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2021.4
http://biblia.com/bible/nasb95/Ezek.%206.9
http://biblia.com/bible/nasb95/Ezek%2018.12
http://biblia.com/bible/nasb95/Ezek%2020.8
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn412
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2057.8
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn413
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn414
http://biblia.com/bible/nasb95/Phil%204.8
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn415


“ถ้าผูช้ายใดๆถูกรบกวนโดยความคิดแห่งส่ิงท่ีตอ้งห้ามและสกปรกต่างๆ 
แน่นอนว่า เขาจะไม่พิชิตส่ิงท่ีชั่วร้ายต่างๆได้โดยการถอนตวัจากชีวิตและ
กล่าววา่ ขา้พเจา้จะไม่คิดถึงส่ิงเหล่าน้ี  เขาสามารถท าอยา่งนั้นโดยการรีบเขา้สู่
การกระท าของคริสเตียนและความคิดของคริสเตียน”[416] 

  
น ำ้พระทยัของพระเจ้ำเกีย่วกบักำรหย่ำร้ำง 5:31-32 

  
ไม่เพียงแต่ตณัหาเป็นความเท่าเทียมทางศีลธรรมกบัการล่วงประเวณี แต่การหยา่ร้างก็เช่นกนั ค าเช่ือม เด (“และ”  
NASB) ท่ีเร่ิมตน้ขอ้ 31 ผกูส่วนน้ีกบัส่วนท่ีมาก่อนอยา่งใกลชิ้ดอยา่งมาก (ขอ้ 27-30) ในอิสราเอล ผูช้ายหยา่ร้าง
ภรรยาของเขาโดยการใหข้อ้ความท่ีถูกเขียนข้ึนแก่เธอท่ีบ่งบอกวา่เขาไดห้ยา่ร้างเธอ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 24:1-4) 
มนัเป็นเร่ืองภายในครอบครัว ไม่ใช่บางส่ิงท่ีผา่นศาล และมนัค่อนขา้งปกติ  ในกรณีส่วนใหญ่ ผูห้ญิงท่ีหยา่ร้าง
จะแต่งงานใหม่กบัผูช้ายอีกคนหน่ึง บ่อยคร้ังก็เพื่อความมัน่คงของเธอเอง 
  
พระเยซูกล่าววา่หญิงท่ีหยา่ร้างก็ท า “[เป็นเหตุ] ให้เธอล่วงประเวณี” เน่ืองจากโดยปกติแลว้เธอจะแต่งงานใหม่  
ในท านองเดียวกนั ชายใดก็ตามท่ีแต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีหยา่ร้างก็ล่วงประเวณีกบัเธอ เพราะวา่ในสายพระเนตรของ
พระเจ้าเธอยงัคงแต่งงานกับสามีคนแรกของเธอ  การอธิบายของพระเยซูคงได้ช่วยพวกผูฟั้งของพระองค์
ตระหนกัถึงผลลพัธ์ของการตดัสินใจท่ีพวกเขาหลายคนถือวา่ไม่ส าคญั นัน่คือ การหยา่ร้างภรรยาของตน  พวก
ผูห้ญิงไม่มีสิทธ์ิท่ีจะหยา่ร้างพวกสามีของพวกเขาในอิสราเอลสมยัโบราณ  ในการเขียนเก่ียวกบัการหยา่ร้างของ
ซาโลเม น้องสาวของเฮโรดมหาราชและคอสโตบารัสสามีของเธอ โจเซฟัสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัธรรม
เนียมการหยา่ร้างของคนยวิวา่: 
  

“แต่หลงัจากนั้น เม่ือซาโลเมได้ทะเลาะกบัคอสโตบารัส เธอได้ส่งใบหย่าให้แก่เขา และได้
ลม้เลิกชีวติแต่งงานของเธอกบัเขา แมว้า่ส่ิงน้ีไม่ไดเ้ป็นตามกฎหมายของคนยวิ เพราะวา่ส าหรับ
เราแลว้ มนัถูกกฎหมายส าหรับสามีท่ีจะท าอยา่งนั้น แต่ภรรยานั้นถา้เธอจากสามีของเธอไปก็
ไม่สามารถแต่งงานกบัอีกคนหน่ึงได ้นอกจากวา่อดีตสามีของเธอไดจ้บชีวิตแต่งงานกบัเธอ”
[417] 

  
เราสามารถเพิ่มอนุประโยคยกเวน้เขา้กบัส่วนสุดทา้ยของขอ้ 32 เน่ืองจากวา่นัน่ดูเหมือนวา่ไดเ้ป็นความตั้งใจของ
พระเยซู (เปรียบเทียบ มก. 10:12) บางทีพระองคไ์ม่ไดก้ล่าวซ ้ ามนัเพราะวา่พระองคไ์ม่ตอ้งการท่ีจะเนน้ถึงกรณี
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ยกเวน้ แต่ท่ีจะจดจ่อท่ีความจริงจงัของการตดัสินใจของสามีท่ีจะหยา่ภรรยาของเขา  พระเยซูมีส่ิงท่ีจะกล่าวมาก
ข้ึนเก่ียวกบัการหยา่ร้างใน  19:3-9 (เปรียบเทียบ มก. 10:11-12; ลก.16:18) 
  

“. . . พระเยซูแนะน าแนวคิดท่ีใหม่และตกใจท่ีแม้กระทัง่ผูค้นท่ีหย่าร้างอย่างเหมาะสมท่ี
แต่งงานคร้ังท่ีสองอาจจะคิดวา่เป็นการล่วงประเวณี  จากการท่ีอนุญาตการหย่าร้าง ภาคพนัธ-
สัญญาเดิมก็ไม่ถือว่าบรรดาผูท่ี้แต่งงานใหม่นั้นล่วงประเวณี. . . . การแต่งงานถูกมุ่งหมายให้
สถาปนาความสัมพนัธ์ท่ีถาวรระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง และดงันั้นการหย่าร้างไม่ควรถูกถือว่า
เป็นทางเลือกส าหรับพวกสาวกแห่งแผน่ดินสวรรค”์[418] 

  
นกัตีความบางคนจ ากดัการผดิประเวณี (“ความไม่บริสุทธ์ิ” “การผดิศีลธรรม” ค ากรีก พอรเนอา) เฉพาะกบัความ
ไม่สัตยซ่ื์อระหว่างระยะเวลาหมั้น คือหน่ึงปีระหว่างการหมั้นของคู่หมั้นชาวยิวและการสมรสท่ีส าเร็จบริบูรณ์
ของพวกเขา[419] ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือวา่ พอรเนอา  มีความขอบเขตของความหมายท่ีกวา้งกวา่น้ี[420] 
  

น ำ้พระทยัของพระเจ้ำเกีย่วกบักำรสำบำน  5:33-37 
  
5:33                  ถดัไปพระเยซูใหค้วามยอ่ของหลายค าสั่งในพนัธสัญญาเดิมท่ีห้ามการสาบาน การอา้งนามของ

องค์พระผูเ้ป็นเจ้าเพื่อจะรับรองค าสาบาน และจากนั้นการละเมิดมัน (อพย. 20:7; ลนต. 
19:12; กดว. 30:2; ฉธบ. 5:11; 6:3; 23:21-23) พระเจา้ตั้ งใจให้มีความสัตยจ์ริงท่ีเรียบง่ายใน
ค าพดูอยูเ่สมอเช่นเดียวกบัการสมรสตลอดชีวติ 

  
พวกรับบีพฒันาการแบ่งเป็นชั้นๆท่ีละเอียดของค าสาบาน  พวกเขาสอนวา่การสาบานโดยนาม
ของพระเจา้นั้นผูกมดั แต่การสาบานโดยสวรรค์และแผน่ดินโลกไม่ไดผ้กูมดั  การสาบาน ต่อ
เยรูซาเล็มนั้นผกูมดั แต่การสาบาน โดย เยรูซาเล็มไม่ผกูมดั  ในบางกรณี พวกเขาพยายามท่ีจะ
หลอกลวงคนอ่ืนๆโดยการอา้งถึงส่ิงท่ีมีอ านาจท่ีหลากหลายในค าสาบานของพวกเขา[421] 
พระเยซูไม่ไดก้ล่าวถึง “การสาปแช่ง” ท่ีน่ี แต่กล่าวถึงการใชค้  าสาบานเพื่อจะยืนยนัวา่ส่ิงท่ีคน
หน่ึงกล่าวนั้นเป็นจริง   

  
5:34-36            พระเยซูช าแหละการใช้เหตุผลเพื่อท าให้เช่ืออย่างผิดๆทั้งส้ินโดยการกล่าวว่า ถา้ค าสาบานท่ี

พระเจา้ตั้งใจให้รับรองความสัตยจ์ริงในค าพูดกลายมาเป็นเคร่ืองมือของการหลอกลวง พวก

http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%2010.11-12
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke16.18
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn418
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn419
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn420
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c1606
http://biblia.com/bible/nasb95/Exod.%2020.7
http://biblia.com/bible/nasb95/Lev.%2019.12
http://biblia.com/bible/nasb95/Lev.%2019.12
http://biblia.com/bible/nasb95/Num.%2030.2
http://biblia.com/bible/nasb95/Deut.%205.11
http://biblia.com/bible/nasb95/Deut%206.3
http://biblia.com/bible/nasb95/Deut%2023.21-23
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn421


สาวกของพระองค์ควรหลีกเล่ียงส่ิงเหล่านั้น  อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไปขา้งล่างของการกระท า
ภายนอกสู่ประเด็นแทจ้ริง ท่ีไดเ้ป็นความเป็นห่วงของพระเจา้ตั้งแต่การเร่ิมตน้ ประเด็นของ
พระองคก์็คือวา่ ผูค้นไม่ควรโกหกภายใตส้ถานการณ์ ใดๆ 

  
พระเยซูอธิบายว่าอะไรก็ตามท่ีบุคคลหน่ึงอา้งถึงในค าสาบานก็มีการเช่ือมโยงบางอย่างกบั  
พระเจา้  ดงันั้น ค าสาบานใดๆก็เป็นการอา้งถึงพระเจา้ทางออ้มถา้ไม่ใช่โดยตรง  ตวัอยา่งเช่น ท่ี
จะกล่าววา่คนหน่ึงสามารถสาบานโดย “ศีรษะ” ของตนเอง และจากนั้นก็ละเมิดค าสาบานของ
เขา เพราะวา่เขาไม่ไดอ้า้งถึงนามของพระเจา้ก็สายตาสั้น 
  

“. . . ส่ิงท่ีถูกเรียกว่า ‘สัญญา’ ท่ามกลางมนุษย์ถูกเรียกว่า ‘ค าสาบาน’ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระเจา้”[422] 

  
คาลวนิสังเกตวา่พระคมัภีร์หลายตอนบ่งบอกวา่ การเรียกหาพระเจา้ในฐานะพยานเพื่อจะยืนยนั
ความจ ริงของค า ของคนห น่ึ งก็ คล้า ยๆจะ เ ป็นการนมัสก ารพระ เจ้ า  ( เ ช่ น  อสย . 
19:18; 65:16; ยรม. 12:16) ค  าสาปแช่งต่างๆท่ีมีการดูถูกชัดแจ้งต่อพระเจา้ไม่ควรถือว่าเป็น    
ค  าสาบาน มนัผดิท่ีจะสาบานอยา่งเทจ็ๆโดย (“ดูหม่ิน”) นามของพระองค ์(ลนต. 19:12) ท่ีจะใช้
นามของพระองค์ในค าสาบานท่ีจริงแต่ไม่จ  าเป็น และท่ีจะเอาบรรดาผูรั้บใช้ของพระเจา้มา
แทนท่ีของพระองค์ ดังนั้ นก็เป็นการยา้ยพระสิริของพระองค์ไปยงัพวกเขา (อพย. 23:13)     
พระเจา้ไม่เพียงแต่อนุญาตการใชค้  าสาบานภายใตธ้รรมบญัญติัเท่านั้น แต่พระองค์บญัชาการ
ใชค้  าสาบานในกรณีท่ีจ าเป็นอีกดว้ย (อพย. 22:10-11).[423]  

“ส าหรับคนแห่งการตดัสินท่ีมีหลกั จากนั้นก็ไม่สามารถมีขอ้สงสัยว่าองค์
พระผูเ้ป็นเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนั้น [คือ มธ. 5:33-37] ไม่เห็นด้วยกับค า
สาบานเหล่านั้นท่ีถูกห้ามโดยธรรมบญัญติัเท่านั้น [เปรียบเทียบ ยก. 5:12] 
เพราะพระองค์ ผูซ่ึ้งในชีวิตนั้นได้ให้แบบอย่างของความสมบูรณ์แบบท่ี
พระองค์สอน ก็ไม่ได้หลีกเล่ียงจากค าสาบานเม่ือใดก็ตามท่ีสถานการณ์
เรียกร้อง  และพวกสาวก ผูซ่ึ้งเราแน่ใจว่าไดเ้ช่ือฟังพระอาจารยข์องพวกเขา
ในทุกส่ิงก็ท าตามแบบอย่างเดียวกนั  ใครจะกลา้กล่าววา่เปาโลคงไดส้าบาน
ถา้การท าการสาบานไดถู้กห้ามไวอ้ยา่งส้ินเชิง?  แต่เม่ือสถานการณ์เรียกร้อง 
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ท่านก็สาบานโดยปราศจากการลงัเลใดๆ บางคร้ังก็เพิ่มค าสาปดว้ย [รม. 1:9; 2 
คร. 1:23].”[424] 

  
5:37                  “จริงก็วา่จริง ไม่ก็วา่ไม่” ของพระเยซูไม่ใช่ค าศพัทแ์ทจ้ริงท่ีพระองคต์อ้งการให้พวกสาวกของ

พระองค์ใช้  ถ้าพระองค์หมายถึงอย่างนั้น พระองค์คงได้ท าส่ิงท่ีพระองค์ว่ากล่าวพวกรับบี
ส าหรับการท าอยา่งนั้น ตรงกนัขา้ม มนัหมายถึง “จริง” หรือ “ไม่” ท่ีเรียบง่าย  ฉบบัแปล  NIV 
ใหแ้ง่น้ี: “ให ้‘จริง’ ของคุณเป็น ‘จริง’ และ ‘ไม่’ ของคุณเป็น ‘ไม่’” 

  
“โดยการเพิ่มค าสาบานกบัถอ้ยค าของเรา ไม่วา่เรายอมรับว่าถอ้ยค าปกติของ
เราไม่สามารถเป็นท่ีวางใจได ้หรือเราลดตวัเราเองไปสู่ระดบัของโลกท่ีโกหก
ท่ีท าตามมำรร้ำย (ASV).”[425] 

  
“ความชัว่” ณ ตอนปลายของขอ้นั้นไม่ว่าอาจเป็นการอา้งอิงถึงมาร หรืออาจหมายถึงท่ีจะไป
ไกลกวา่ค าสอนของพระเยซูในประเด็นน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความชัว่ 

  
ผูเ้ช่ือท่ีมีธรรมในใจอย่างมากบางคนถือถอ้ยค าของพระเยซูตามตวัอกัษรและปฏิเสธท่ีจะใช ้
การสาบานไม่ว่าประเภทใดก็ตาม แมก้ระทัง่ในศาล  อย่างไรก็ตาม ประเด็นของพระเยซูคือ 
ความส าคญัของความสัตยจ์ริง  บางทีพระองค์คงไม่ได้ปฏิเสธการใช้ค  าสาบานในฐานะเป็น
ระเบียบในกระบวนการทางกฎหมาย   

  
“ส่ิงเหล่านั้น [ค าสาบานในศาลหรือค าสาบานของความจงรักภกัดีทางการ
เมือง] ไม่ควรจ าเป็น แต่ในภาคปฏิบติั ส่ิงเหล่านั้นท าหนา้ท่ีเป็นจุดประสงคท่ี์
รักษาในโลกท่ีจริยธรรมของแผน่ดินสวรรคไ์ม่ไดถู้กปฏิบติัตามอยูเ่สมอ  การ
ปฏิเสธท่ีจะใช้ค  าสาบานท่ีถูกเรียกร้องสามารถแสดงถึงความประทบัใจผิด
ทีเดียวในสถานการณ์เช่นนั้น”[426] 

  
พระคมัภีร์บนัทึกว่าพระเจา้เองไดส้าบาน ไม่ใช่เพราะว่าบางคร้ังพระองค์โกหกหรือสามารถ
โกหกได้ แต่เพื่อท่ีจะเน้นย  ้าถึงความสัตยจ์ริงของพระองค์ต่อผูค้น (ปฐก. 9:9-11; ลก. 1:73) 
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พระเยซูเป็นพยานภายใตค้  าสาบาน (26:63-64) อยา่งท่ีเปาโลไดท้  า (รม. 1:9; 2 คร. 1:23; 1 ธส. 
2:5, 10) 

  
“มันต้องถูกยอมรับอย่างตรงๆท่ีน่ีว่า พระเยซูฝ่าฝืนธรรมบัญญัติของ         
ภาคพนัธสัญญาเดิมอย่างเป็นทางการ คือ ส่ิงท่ีธรรมบญัญติันั้นอนุญาตหรือ
สั่ง (ฉธบ. 6:13) พระองคก์็หา้ม  แต่ถา้การตีความของพระองคเ์ก่ียวกบัทิศทาง
ท่ีซ่ึงธรรมบญัญติัช้ีนั้นมีสิทธิอ านาจ จากนั้นค าสอนของพระองค์ก็ท  าให ้
ธรรมบญัญติัสมบูรณ์”[427] 

  
“ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวก็คือส่ิงน้ี คนท่ีดีอย่างแท้จริงจะไม่จ  าเป็นท่ีจะท าการ
สาบาน ความจริงของการพูดของเขาและความเป็นจริงของค าสัญญาของเขา
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการรับรองเช่นนั้น แต่ความเป็นจริงท่ีว่าค าสาบานบางคร้ัง
ยงัคงจ าเป็นก็คือหลกัฐานท่ีวา่มนุษยก์็ไม่ใช่มนุษยท่ี์ดีและน่ีไม่ใช่โลกท่ีดี   

  
“ดงันั้น จากนั้นค ากล่าวน้ีของพระเยซูก็ละพนัธะสองอย่างไวก้บัเรา  มนัละ
พนัธะไวก้บัเราท่ีจะท าใหต้วัเราเองเป็นแบบท่ีวา่ผูค้นจะเห็นความดีท่ีโปร่งใส่
ของเราจนพวกเขาจะไม่ถามหาค าสาบานจากเรา และมนัละพนัธะไวก้บัเราท่ี
จะแสวงหาท่ีจะท าให้โลกน้ีเป็นโลกแบบท่ีวา่ความเท็จและการนอกใจจะถูก
ขจดัจากโลกจนความจ าเป็นส าหรับค าสาบานจะถูกลม้เลิกไป”[428] 

  
น ำ้พระทยัของพระเจ้ำเกีย่วกบักำรตอบแทน  5:38-42  

5:38                  การตอบแทนก็ปกติในตะวนัออกใกลโ้บราณ  บ่อยคร้ังแลว้มนัน าไปสู่ความพยาบาทท่ีซ่ึงการ
แกแ้คน้ท่ีเพิ่มข้ึนไดด้ าเนินไปเป็นเวลาหลายชนรุ่น  “กฎขอ้บงัคบัของการตอบแทน” (ค าละติน 
เลกซ์ ทาลิออนนิส) ของอิสราเอลจ ากดัการตอบแทนไม่มากกว่าการชดเชยท่ีเท่าเทียม (อพย. 
21:24; ลนต. 24:19-20; ฉธบ. 19:21) คนยิวมีแนวโนม้ท่ีจะถือวา่กฎขอ้บงัคบัของการตอบแทน
เป็นการอนุญาตของพระเจ้าท่ีจะท าการแก้แค้น  นั่นไม่เคยเป็นความตั้ งใจของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ ลนต. 19:18) พระองคเ์พียงแค่ตอ้งการท่ีจะปกป้องพวกเขาไวจ้ากการแกแ้คน้เลย
เถิดและท่ีจะเหน่ียวร้ังความพยาบาท  
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ในบางสถานการณ์ คนยิวสามารถ จ่าย เพื่อจะหลีกเล่ียงการแก้แค้นของพี่น้องของพวกเขา 
(อพย. 21:26-27) ณ ศตวรรษแรก การชดใชด้ว้ยเงินไดแ้ทนท่ีการบาดเจ็บสาหสัทางร่างกายใน
ฐานะเป็นการลงโทษส าหรับการท าร้ายทางร่างกาย[429] อยา่งท่ีพระเจา้ไดอ้นุญาตการหยา่ร้าง
เน่ืองจากความแขง็กระดา้งแห่งใจของมนุษย ์ดงันั้นพระองคไ์ดอ้นุญาตการตอบแทนบางอยา่ง
ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส  อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจของพระองคก์็คือวา่ ประชากรของ
พระองค์จะหลีกเล่ียงการหย่าร้างและการตอบแทนโดยส้ินเชิง พระองค์ตอ้งการให้เรารักกนั
และกนัและเห็นวา่สวสัดิภาพของคนอ่ืนๆส าคญักวา่สวสัดิภาพของเราเอง 

  
5:39ก                ก่อนอ่ืนพระเยซูอธิบายถึงความตั้ งใจของพระเจ้าเก่ียวกับการตอบแทน  โดยเน้ือแท้แล้ว 

พระองค์ตรัสว่า เม่ือคนชั่วท าผิดต่อท่าน อย่าต่อสู้พวกเขา  “ต่อสู้” (ค ากรีก อันธิสเตมี)  
หมายถึงท่ีจะปกป้องตนเอง ท่ีจะปฏิบติัการท่ีกา้วร้าวต่อใครคนหน่ึง อยา่งท่ีขอ้ต่อๆมาอธิบาย  
เม่ือคนชั่วท าส่ิงท่ีแย่ต่างๆต่อเรา พวกสาวกของพระคริสต์ควรยอมรับความอยุติธรรมโดย
ปราศจากการท าการแกแ้คน้[430] 

  
ส่ิงท่ีชดัเจนในมุมมองน้ีก็คือพระสัญญาต่างๆในภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีว่า พระเจา้จะ ดูแลคน
ชอบธรรม ดงันั้น ท่ีจะยอมรับความอยุติธรรมโดยปราศจากการตอบแทนแสดงถึงความวางใจ
ท่ีวา่พระเจา้จะดูแลคนของพระองค์อย่างสัตยซ่ื์อ  ภาคพนัธสัญญาเดิมสอนวา่คนยิวจะตอ้งละ
การแกแ้คน้ไวก้บัพระเจา้ (ลนต. 19:17-18; ฉบธ. 32:35; สดด. 94:1; สภษ. 20:22; 24:29) คนยิว
ท่ีหย ัง่รู้ตระหนกัถึงส่ิงน้ีในสมยัของพระเยซู[431] เปาโลไดต่้อตา้น (ค ากรีก อันธิสเตมี) เปโตร 
(กท. 2:11) เน่ืองจากความรักเพื่อข่าวประเสริฐและเพื่อนผูเ้ ช่ือของท่าน ไม่ใช่เน่ืองจาก
ความเห็นแก่ตวั เราควรปกป้องส่ิงท่ีถูกตอ้งและปกป้องสิทธิของคนอ่ืนๆ แต่เราควรวางใจ  
พระเจา้ท่ีจะปกป้องเรา   

  
จุดประสงค์ของพระเยซูในค าเทศนาบนภูเขามีสามอย่าง คือ ท่ีจะสนับสนุนสิทธิอ านาจท่ี
เปิดเผยตลอดกาลของธรรมบญัญติั (เช่น 5:18-19) ท่ีจะจดจ่อท่ีความหมายดั้งเดิมของธรรม
บญัญติัอีกคร้ัง  (เช่น 5:21-22) และท่ีจะแทนท่ีการตระเตรียมท่ีควบคุมบงัคบัชัว่คราวของธรรม
บญัญัติ (เช่น 5:38-39) โดยการท าส่ิงเหล่าน้ี พระเยซูก็ท  า (สถาปนา) ให้ธรรมบัญญัติ 
“สมบูรณ์” 
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5:39ข-42          พระเยซูให้ตวัอยา่งประกอบส่ีอย่างเพื่อจะอธิบายส่ิงท่ีพระองค์หมายถึง  ในตวัอย่างประกอบ
แรก (ขอ้ 39ข) สาวกประสบกบัการโจมตีทางร่างกายท่ีปราศจากเหตุผลบนตวัของเขาหรือของ
เธอ  บุคคลหน่ึงจะท าอะไร? เขาหรือเธอไม่ควรท าร้ายผูรุ้กรานเป็นการตอบแทน แต่ควรรับเอา
ความเสียหายและการดูถูกไว ้ เขาควรแมก้ระทัง่พร้อมท่ีจะยอมรับการโจมตีอยา่งเดียวกนัอีก  

  
ในตวัอย่างประกอบของพระเยซู สาวกถูกตบท่ีแก้มขวา  ภายใตส้ภาพท่ีปกติ ส่ิงน้ีจะมาจาก
ดา้นหลงัของมือขา้งขวาของคนท่ีถนดัมือขวา  การตบเช่นนั้นเป็นการดูถูกมากกวา่การท าร้าย  
อยา่งไรก็ตาม บางทีเราไม่ควรสร้างอะไรมากเกินไปจากประเด็นนั้น 
  
ประเด็นก็คือวา่ พวกสาวกควรรับเอาการดูถูกหรือความเสียหายโดยปราศจากการแกแ้คน้  ใน
วฒันธรรมแบบ “เกียรติและความอบัอาย” ของพระเยซู การเสียสละเช่นนั้นบางทีใหญ่กว่าท่ี
มนัเป็นส าหรับเราในทุกวนัน้ีในโลกตะวนัตก  อย่างเช่นก่อนหนา้นั้น (เช่น ขอ้. 29-30) บางที
พระเยซูกล่าวค่อนขา้งเกินจริง   

  
“คริสเตียนแทไ้ด้ลืมส่ิงท่ีมนัเป็นท่ีจะถูกดูถูก  เขาได้เรียนรู้จากพระอาจารย์
ของเขาท่ีจะยอมรับการดูถูกใดๆ และไม่ขุ่นเคือง และไม่แสวงหาท่ีจะแก้
แคน้”[432] 

  
ประการท่ีสอง ถา้ใครคนหน่ึงตอ้งการท่ีจะดึงชุดชั้นในของสาวกมากเท่าท่ีเป็นไดเ้พื่อความผิด
จริงหรือแบบจินตนาการบางอย่าง สาวกนั้นจะตอ้งสละมนัอย่างเต็มใจ  (ขอ้ 40) สาวกนั้นไม่
ควรต่อสู้การกระท าของผูเ้ป็นปรปักษ์ท่ีชัว่  ยิ่งกว่านั้น เขาหรือเธอควรพร้อมและเต็มใจท่ีจะ
สละเส้ือผา้ชั้นนอกเช่นกนั ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส เส้ือคลุมของบุคคลหน่ึงเป็นบางส่ิง
ท่ีเขาหรือเธอมีสิทธ์ิท่ีเกือบยึดครองไม่ไดท่ี้จะเก็บไว ้ (อพย. 22:26-27; ฉธบ. 24:13) น่ีเป็นอีก
ตวัอยา่งหน่ึงของค าพดูท่ีขยายเกินความจริง  พระเยซูไม่ไดต้ั้งใจให้พวกสาวกของพระองคเ์ดิน
ไปรอบๆแบบเปลือยเปล่า แต่ท่ีจะใจกวา้งแมก้ระทัง่ต่อพวกศตัรู แมก้ระทัง่ว่ามนัหมายถึง    
การสละทรัพยส์มบติัท่ีส าคญั 

“. . . ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวคือส่ิงน้ี ‘คริสเตียนไม่ยดึถือสิทธ์ิของเขา เขาไม่โตเ้ถียง
ในเร่ืองสิทธ์ิทางกฎหมายของเขา เขาไม่ถือวา่ตนเองมีสิทธ์ิทางกฎหมายใดๆ
เลย’”[433] 
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ตวัอยา่งประกอบท่ีสามเรียกร้องความรู้เบ้ืองหลงับางอยา่งเก่ียวกบัประเพณีในสมยัภาคพนัธ-
สัญญาใหม่เพื่อจะช่ืนชม (ขอ้ 41) บางคร้ังคนโรมนัเกณฑ์พลเรือนให้แบกกระเป๋าเดินทางของ
เจ้าหน้าท่ีทางกองทัพ แต่พลเรือนนั้นไม่จ  าเป็นต้องแบกกระเป๋าเดินทางนั้นมากกว่าหน่ึง
กิโลเมตรของโรม[434] การบงัคบัน้ีท าใหค้นยิวท่ีหยิ่งหลายคนฉุนเฉียวและโกรธ  อีกคร้ังหน่ึง 
สาวกจะไม่เพียงแต่ยบัย ั้งจากการตอบแทน แต่แม้กระทั่งจะยบัย ั้ งจากการต่อต้านความ 
อยุติธรรมส่วนตวัน้ีอีกด้วย  พระเยซูสนับสนุนการไปมากกว่าหน่ึงกิโลเมตร  สาวกจะตอ้ง
ตอบสนองต่อการเรียกร้องท่ีปราศจากเหตุผลโดยการให้แมก้ระทัง่มากกวา่ท่ีปฏิปักษข์อ และ
เขาหรือเธอจะตอบแทนความชัว่ดว้ยความดี   

  
“. . . ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวคือ ‘สมมุติว่าเจา้นายของคุณมาหาคุณและบงัคบัให้
คุณเป็นคนน าทางหรือพนกังานยกกระเป๋าเป็นระยะทางหน่ึงกิโลเมตร  อย่า
ไปในระยะทางหน่ึงกิโลเมตรดว้ยความขุ่นเคืองท่ีขมข่ืนและเด่นชดั จงไปใน
ระยะสองกิโลเมตรด้วยความช่ืนบานและความกรุณาท่ีดี’ ส่ิงท่ีพระเยซู
กล่าวคือ ‘อยา่คิดถึงเสรีภาพของคุณท่ีจะท าอย่างท่ีคุณชอบอยู่เสมอ จงคิดถึง
หนา้ท่ีของคุณและสิทธิพิเศษของคุณท่ีจะบริการคนอ่ืนๆอยูเ่สมอ  เม่ืองานถูก
มอบหมายให้คุณ อย่าท ามนัในฐานะเป็นหน้าท่ีท่ีเคร่งขรึมเพื่อท่ีจะขุ่นเคือง 
จงท ามนัในฐานะเป็นการบริการท่ีจะมอบใหอ้ยา่งยนิดี’”[435] 

  
“พวกรับบีมีสุภาษิตท่ีจะเขา้กนัซ่ึงน่าท่ึงและคมคายพอ แต่แน่นอนวา่ขาดแรง
โนม้ถ่วงของส่ิงน้ี และซ่ึงไม่เคยหล่นจากริมฝีปากเดียวกนั ถ้าเพ่ือนบ้านของ
คุณเรียกคุณว่าลา จงวางอานส าหรับใส่สัมภาระบนหลังของคุณ นัน่คือ อย่า
ถอนตวัคุณเองจากส่ิงผดิ แต่ตรงกนัขา้มจงมุ่งไปท่ีจะเผชิญมนั”[436] 

  
ประการท่ีส่ี พระเยซูบอกให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะให้ส่ิงท่ีคนอ่ืนๆเรียกร้องจากพวกเขา 
ซ่ึงทึกทกัเอาว่ามนัอยู่ภายในอ านาจของพวกเขาท่ีจะท าอยา่งนั้น (ขอ้ 41) ส่ิงน้ีประยุกต์ใช้กบั
การให้ยืมเช่นเดียวกบัของขวญั (เปรียบเทียบ อพย. 22:25; ลนต. 25:37; ฉธบ. 23:19) วิญญาณ
ท่ีเต็มใจและใจกวา้งก็ชัดเจนในค าสั่งน้ี (เปรียบเทียบ ฉธบ. 15:7-11; สดด. 37:26; 112:5) น่ี
ไม่ไดห้มายถึงว่าเราควรให้เงินทั้งหมดของเราแก่บุคคลและสถาบนัท่ีขอความช่วยเหลือทาง
การเงินของเรา (เปรียบเทียบ สภษ. 11:15; 17:18; 22:26) 
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“การให้ต้องไม่เป็นการท่ีจะหนุนใจเขา [ผูรั้บ] ในความข้ีเกียจและการไร้
ประสิทธิภาพ เพราะการให้เช่นนั้นสามารถท าร้ายเท่านั้น. . . . และจะตอ้ง
จดจ าไวอี้กวา่มนัดีกวา่ท่ีจะช่วยเหลือคนขอทานท่ีหลอกลวงยีสิ่บคนมากกวา่ท่ี
จะเส่ียงในการเบือนหนีชายคนหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นแทจ้ริง”[437] 

  
ฉากท่ีถูกกล่าวถึงในตวัอยา่งประกอบเหล่าน้ีทั้งหมดและในค าสอนทั้งหมดน้ีคือคนหน่ึงปฏิบติั
กบัอีกคนหน่ึง  ความผิดส่วนตวัต่างๆถูกกล่าวถึงท่ีน่ี ไม่ใช่อาชญากรรมทางสังคมหรือของ
รัฐบาล[438] 

  
“. . . ท่ีน่ีพระเยซูพูดกบัพวกสาวกของพระองค์ และกล่าวถึงความสัมพนัธ์
ส่วนตัวต่างๆ พระองค์ไม่ได้วางค าสั่งทางศีลธรรมต่างๆส าหรับรัฐและ
ประเทศ และประเด็นต่างๆ เช่น งานของต ารวจหรือค าถามเก่ียวกบัสงคราม
ในเชิงป้องกนัก็ไม่ไดอ้ยูใ่นความคิดของพระองค”์[439] 

  
มีกระบวนการในตวัอยา่งประกอบเหล่าน้ี จากการไม่ต่อสู้ ถึงการให้อยา่งกวา้งขวางแก่ผูค้นท่ี
ท าการเรียกร้องซ่ึงทดลองให้เราท่ีจะตอบแทนพวกเขา  ความรักตอ้งเป็นหลกัการท่ีควบคุม
ไม่ใช่ความเห็นแก่ตวั[440]  
 

ผูเ้ช่ือท่ีมีธรรมในใจบางคนถือค าแนะน าของพระเยซูเก่ียวกบัการต่อสู้การรุกรานตามตวัอกัษร และปฏิเสธท่ีจะ
ปกป้องพวกเขาเองในสถานการณ์ใดๆ ไม่ว่าในฐานะผูรั้กความสงบหรือในฐานะผูส้นบัสนุนการไม่ต่อตา้น  
อยา่งไรก็ตาม วญิญาณของธรรมบญัญติัน้ีซ่ึงพระเยซูอธิบายนั้นก็ไม่ไดส้นบัสนุนการท าให้ตนเองกลายเป็นพรม
เช็ดเทา้  มนัเน้นถึงการเผชิญกบัความเกลียดดว้ยความรักในเชิงบวกแทนท่ีจะเป็นความเกลียด  แมว้่าพระเยซู
ยอมใหพ้วกศตัรูของพระองคท่ี์จะน าพระองคใ์นฐานะลูกแกะไปยงัการฆ่า พระองคไ์ม่ไดย้อมต่อการโจมตีท่ีไม่
เป็นมิตรทุกอย่างจากพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี  ในท านองเดียวกนั เปาโลอา้งถึงการเป็นพลเมืองโรมนั
แทนท่ีจะประสบกบัการโจมตีท่ียืดเยื้อโดยพวกยิว  พวกสาวกอาจจะยึดถือสิทธ์ิของพวกเขา แต่เม่ือพวกเขาถูก
เอาเปรียบ พวกเขาควรตอบสนองดว้ยความรัก 
  

น ำ้พระทยัของพระเจ้ำเกีย่วกบัควำมรัก  5:43-47 (เปรียบเทยีบ ลก. 6:27-36) 
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5:43                  พระเยซูอา้งภาคพนัธสัญญาเดิมอีก (ลนต. 19:18) แต่คร้ังน้ีพระองค์เพิ่มบทแทรกท่ีพวกรับบี
ไม่ใช่โมเสสได้ตระเตรียมไว ้ ไม่มีท่ีใดในภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีสนับสนุนการชังศตัรูของ
บุคคลหน่ึง  อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนวา่ส าหรับอาจารยท์างศาสนาชาวยิวหลายคนแลว้ส่ิงน้ีเป็น
ส่ิงตรงกนัขา้มตามธรรมชาติของการรักเพื่อนบา้นของบุคคลหน่ึง[441] 

  
5:44-47            พระเยซูตอบค าสอนอนัเป็นท่ีนิยมโดยการกลบัไปยงัภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีสั่งการรักท่ีมีต่อ 

ศตัรู (อพย. 23:4-5) “รัก” (ค ากรีก อากาพาโอ) ท่ีน่ีบางทีรวมถึงอารมณ์เช่นเดียวกบัการกระท า
เม่ือพิจารณาถึงการเน้นก่อนหน้าน้ีของพระเยซูท่ีแรงจูงใจ  ค  าอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดีก็
ตระเตรียมตวัอยา่งประกอบท่ีดีของส่ิงท่ีหมายถึงท่ีจะรัก (ลก. 10:30-37) 

  
“ท่ีจะรักศตัรูของบุคคลหน่ึง แมว้่ามนัตอ้งส่งผลต่อการท าดีต่อพวกเขา  (ลก. 
6:32-33) และการอธิษฐานเพื่อพวกเขา (มธ. 5:44) ก็ไม่สามารถถูกจ ากัด
เฉพาะกับกิจกรรมต่างๆท่ีไม่มีความห่วงใย ความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆ  
เหมือนกับค ากริยาภาษาองักฤษ ‘to love’ อากาพาโอ ก็มีขอบเขตอย่าง
กวา้งขวางตั้งแต่การกระท าท่ีปลอมปนและเห็นแก่ตวัถึงการเสียสละตนเองท่ี
ใจกวา้ง อบอุ่น และมีราคาเพื่อส่ิงดีของอีกบุคคลหน่ึง  มนัไม่มีเหตุผลท่ีจะคิด
วา่ค ากริยาในมทัธิวท่ีน่ีไม่ไดร้วมถึงอารมณ์เช่นเดียวกบัการกระท า”[442] 

  
ค าว่า “ศตัรู” มีความหมายท่ีกวา้งเช่นกัน และรวมถึงบุคคลใดก็ตามท่ีดึงความโกรธ ความ
เกลียดและการตอบแทนออกมาจากสาวก ดูเหมือนว่าพระเยซูไดแ้กไ้ขการตีความโดยทัว่ไป
ของค าสั่งให้รักเพื่อนบา้นของบุคคลหน่ึงว่าเป็นใบอนุญาตโดยนยัท่ีจะชงัศตัรูของบุคคลหน่ึง 
[443] 

  
การอธิษฐานเพื่อสวสัดิภาพของใครคนหน่ึงเป็นการส าแดงเฉพาะอนัหน่ึงของความรักท่ีมีต่อ
บุคคลนั้น 

  
“ดูเหมือนวา่พระเยซูไดอ้ธิษฐานเพื่อบรรดาผูท้รมานของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง 
ในขณะท่ีตะปูก าลงัถูกตอกเขา้ไปในพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ ท่ี
จริง กาลท่ียงัไม่สมบูรณ์บ่งบอกว่าพระองค์ไดอ้ธิษฐานเร่ือยไป ไดก้ล่าวซ ้ า
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การวิงวอนของพระองค์เร่ือยไปว่า ‘พระบิดาเจา้ขา้ ขอทรงยกโทษพวกเขา
เพราะเขาไม่รู้วา่ก าลงัท าอะไร’ (ลก. 23:34) ถา้การทรมานท่ีโหดร้ายของการ
ตรึงไม่สามารถท าให้ค  าอธิษฐานเพื่อศตัรูขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราเงียบ
ได ้ความเจ็บปวด ความหยิ่ง อคติหรือความเฉ่ือยชาอะไรท่ีสามารถแกต้วัถึง
การเงียบของเราได?้”[444] 

  
“วิธีท่ีแน่นอนท่ีสุดของการฆ่าความขมข่ืนคือท่ีจะอธิษฐานเพื่อคนท่ีเราถูก
ทดลองใหช้งั”[445] 

  
นกัตีความอิสระบางคนไดส้รุปวา่พระเยซูหมายถึงวา่ เรากลายมาเป็นบุตรของพระเจา้โดยการ
รักและอธิษฐานเพื่อเพื่อนและศตัรูเช่นกนั อย่างไรก็ตาม เม่ือสอดคล้องกับการเปิดเผยตาม  
พระคมัภีร์ พระเยซูไม่ไดห้มายถึงว่าพวกสาวกของพระองค์สามารถไดรั้บความรอดของพวก
เขาได ้(ขอ้ 45)  ตรงกนัขา้ม โดยการรักและการอธิษฐานเพื่อศตัรูของเรา เราแสดงให้เห็นวา่เรา
เป็นบุตรของพระเจา้เพราะวา่เราท าส่ิงท่ีพระองคก์ระท า 

  
“พวกเขา แสดงถึง ตน้ตระกูลของพวกเขาโดย ความคล้ายคลึงทางศีลธรรม
ของพวกเขาถึงพระเจา้ผูท้รงเป็นความรัก. . .”[446] 

  
พวกศาสนศาสตร์อา้งอิงถึงพระพรท่ีพระเจา้ประทานให้แก่พวกศตัรูของพระองค์เช่นเดียวกบั
บรรดาบุตรของพระองคว์า่ “พระคุณทัว่ไป”  อยา่งเช่นพระบิดาของพวกเขานั้น พวกสาวกควร
ท าการดีต่อทุกคนเช่นเดียวกบัต่อพวกพี่นอ้งของพวกเขา  (กท. 6:10) 

  
การรักศตัรูของบุคคลหน่ึงเป็นบางส่ิงท่ีพระเจ้าจะให้บ าเหน็จ (ข้อ 46)  ส่ิงน้ีควรเป็นการ
แนะน าเพิ่มเติมท่ีจะรักศตัรู  คนเก็บภาษีเป็นคนยวิทอ้งถ่ินท่ีเก็บภาษีจากเพื่อนร่วมชาติของพวก
เขาเพื่อคนโรมนั  มทัธิวเป็นหน่ึงในพวกเขา  ระบบการเก็บภาษีทั้งหมดของโรมนั้นทุจริตอยา่ง
มาก และคนยิวท่ีเคร่งครัดถือว่า “คนเก็บภาษี” เหล่าน้ีทั้งทรยศและไม่สะอาด เน่ืองจากการ
สมาคมท่ีใกลชิ้ดของพวกเขากบัคนต่างชาติ  พวกเขาอยูท่่ามกลางผูค้นท่ีถูกดูหม่ินมากท่ีสุดใน
ปาเลสไตน์  อยา่งไรก็ตาม พระเยซูกล่าววา่ แมก้ระทัง่พวกเขาก็รักบรรดาผูท่ี้รักพวกเขา   
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การทกัทายท่ีเหมาะสมเป็นหลกัฐานของความเอ้ือเฟ้ือและการนบัถือ[447] อย่างไรก็ตาม ถ้า
พวกสาวกของพระเยซูให้พวกเขาแก่พี่น้องของพวกเขาเท่านั้น พวกเขาก็ไม่ได้ท  ามากกว่า     
คนต่างชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนนอกศาสนา  

  
กำรสรุปของพระเยซูเกีย่วกบัหน้ำทีข่องพวกสำวกของพระองค์ 5:48 

  
ขอ้น้ีสรุปค าสอนทั้งหมดของพระเยซูเก่ียวกบัค าสั่งต่างๆของพนัธสัญญาเดิม (ขอ้ 21-47) มนัใส่ธรรมชาติท่ี
ส าคญัของ “ความชอบธรรมท่ีมากกว่า” ของข้อ 20 ท่ีพระเยซูอธิบายท่ีผ่านมาในรูปแบบท่ีสั้ นกะทดัรัด  
“เพราะฉะนั้น” ระบุถึงการสรุป    
  

“ดงันั้นมนัสามารถถูกสรุปไดจ้ากส่วนน้ีวา่ธรรมบญัญติัทางศีลธรรมของภาคพนัธสัญญาเดิม
ถูกตระหนกัโดยพระเยซูวา่มีสิทธิอ านาจของพระเจา้ แต่วา่ในฐานะพระเมสสิยาห์พระองคอ์า้ง
สิทธิอ านาจท่ีจะท าให้มนัสมบูรณ์ ท่ีจะดึงหลกัการต่างๆท่ีแฝงอยูภ่ายในมนัออกมา และท่ีจะ
ปฏิเสธการอนุมานเทจ็ต่างๆท่ีไดท้  าจากมนั  ดูเหมือนวา่น่ีคือส่ิงท่ีพระองคห์มายถึงเม่ือพระองค์
กล่าววา่ เราไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาท าให้สมบูรณ์ (ขอ้ 17)”[448] 

  
“สมบูรณ์แบบ” (ค ากรีก เทเลออส) ปรากฏบ่อยๆในแง่ไม่สมบูรณ์แบบในภาคพนัธสัญญาใหม่ และบรรดาผู ้
แปลบางคร้ังแปลมนัว่า “เป็นผูใ้หญ่” (เช่น 1 คร. 14:20; อฟ. 4:13; ฮบ. 5:14; 6:1) อย่างไรก็ตาม มนัหมายถึง
สมบูรณ์แบบเช่นกนั  ในบริบทน้ีมนัอา้งอิงถึงสมบูรณ์เก่ียวกับการท าตามขอ้เรียกร้องต่างๆของพระเจา้ ซ่ึง
พระองค์เพิ่งได้อธิบายไป พระองค์ต้องการให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะบากบั่นไปสู่ความชอบธรรมท่ี
สมบูรณ์แบบ ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีมนุษยบ์าปไม่สามารถบรรลุได ้แต่ทุกคนควรจะมุ่งไปสู่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 3; 
6:12) พวกเขาไม่ควรถือความชอบธรรมแต่ภายนอกอย่างท่ีพวกธรรมาจายแ์ละพวกฟาริสีถือ แต่พวกเขาควร
ติดตามความบริสุทธ์ิทางศีลธรรมภายในและความรัก  ส่ิงน้ีเท่านั้นท่ีเหมาะสมเน่ืองจากว่าพระบิดาในสวรรค์
ของพวกเขานั้นสมบูรณ์แบบจริงๆ 
  

“ความสมบูรณ์แบบท่ีน่ีอ้างอิงถึงความซ่ือตรงและความจริงใจของคุณลักษณะพร้อมกับ
ความคิดของความเป็นผูใ้หญ่ในการอยู่ในทางพระเจ้าหรือการบรรลุเป้าแห่งการท าตาม
คุณลกัษณะของพระเจา้  ในขณะท่ีความสมบูรณ์แบบท่ีไร้บาปนั้นเป็นไปไม่ได ้ในแนวคิดตาม
พระคมัภีร์นั้น การอยูใ่นทางพระเจา้ก็บรรลุได”้[449] 
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“. . . แนวคิดแบบกรีกเก่ียวกบัความสมบูรณ์แบบนั้น เป็นหน้าท่ี . . . . ส่ิงหน่ึงก็ เทเลออส ถา้มนั
ตระหนักถึงจุดประสงค์ท่ีมันถูกวางแผนไว้ มนุษย์นั้ นสมบูรณ์แบบถ้าเขาตระหนักถึง
จุดประสงคท่ี์เขาถูกสร้างมาและถูกส่งไปในโลก   
  
“มนุษย์ถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระเจ้า  คุณลักษณะของพระเจา้คือความเมตตากรุณาท่ีเป็น
สากลน้ี ความปรารถนาดีท่ีถูกพิชิตไม่ไดน้ี้  การแสวงหาท่ีต่อเน่ืองเพื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุดของมนุษยทุ์ก
คนน้ี  คุณลกัษณะท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้คือความรักต่อธรรมิกชนและต่อคนบาปเช่นกนั  ไม่ว่า
มนุษยจ์ะท าอะไรต่อพระองค ์พระเจา้ก็แสวงหาเพื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุดของพวกเขา”[450] 

  
ลูกท่ีดีทั้ งหลายในตะวนัออกโบราณตามปกติก็เลียนแบบพวกบิดาของพวกเขา  พระเยซูก็สนับสนุนอย่าง
เดียวกนัเก่ียวกบัพวกสาวกของพระองค ์ ในการให้ค  าสั่งท่ีสรุปน้ี พระเยซูก็พาดพิงถึง เลวีนิติ 19:2 ซ่ึงพระองค์
ไดป้รับปรุงเล็กนอ้ยเม่ือพิจารณาถึง เฉลยธรรมบญัญติั 18:13 

“ในมุมมองของพระเยซู การโตแ้ยง้เก่ียวกบัธรรมบญัญติัและธรรมเนียมก็จะถูกแกไ้ขโดยการ
ประยุกต์ใช้ท่ีเหมาะสมของหลกัการพื้นฐานเดียว หรือท่ีดีกว่าคือของท่าทีเดียวแห่งใจ นัน่คือ 
การอุทิศตนอยา่งส้ินเชิงต่อพระเจา้และความรักสุดขีดต่อเพื่อนบา้น (5:48; 22:37-40)”[451] 

  
ในขณะท่ีเราตอ้งพยายามให้บรรลุความสมบูรณ์แบบในการท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ปต. 
1:15-16) เราตอ้งตระหนกัถึงอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุดมคตินิยม  การพยายามให้บรรลุเป้าหมายท่ีไม่สามารถ
บรรลุได้ก็ยากส าหรับใครก็ตาม แต่มนัผิดหวงัโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัผูค้นท่ีมีบุคลิกภาพย  ้าคิดย  ้าท า คือผูค้นท่ี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นผูย้ดึความสมบูรณ์แบบ  ในแง่หน่ึง  ผูย้ดึความสมบูรณ์แบบเป็นใครคนหน่ึงท่ีพยายามให้บรรลุ
ความสมบูรณ์แบบ แต่ในอีกแง่หน่ึงก็เป็นใครคนหน่ึงท่ีถูกครอบง าดว้ยความสมบูรณ์แบบ  ตวัอยา่งเช่น บุคคล
เช่นนั้นแก้ไขสภาพแวดลอ้มของเขาหรือของเธออย่างต่อเน่ือง ท าให้ส่ิงต่างๆท่ีไม่ตรงให้ตรง และแกไ้ขผูค้น
ส าหรับแมก้ระทัง่ความผดิพลาดเล็กๆนอ้ยๆ 
  
การพยายามให้บรรลุความสมบูรณ์แบบประเภทน้ีสามารถกลายมาเป็น โรคย า้คิดย า้ท า ได ้และไม่ไดอ้ยูใ่นทาง
พระเจา้  พระเจา้ไม่ได ้“เฝ้าติดตาม” ผูค้นท่ีสมบูรณ์แบบนอ้ยกวา่อยา่งต่อเน่ือง และเราก็ไม่ควรเช่นกนัไม่วา่กบั
คนอ่ืนๆหรือกบัตวัเราเอง  ท่ีจริง พระองค์ให้ “ช่องว่าง” แก่เราอย่างมาก และทรงอดทนกบัเรา ยอมให้เราท่ีจะ
แกไ้ขความผิดพลาดของเราเองก่อนท่ีพระองค์เขา้ไปท าการเช่นนั้น (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:31) ในฐานะสาวก
ของพระเยซู มนัก็เป็นไปไดส้ าหรับเราท่ีจะถูกครอบง าดว้ยความบริสุทธ์ิของเราเองจนเราเปล่ียนจุดจ่อของเรา
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จากพระคริสตม์ายงัตวัเราเอง ตรงกนัขา้ม เราควรเฝ้ามองท่ีพระเยซูเร่ือยไป (ฮบ. 12:1-3) มากกวา่เฝ้ามองท่ีตวัเรา
เองและท่ีการท่ีจะสมบูรณ์แบบ   
  
ควำมชอบธรรมและพระบิดำ  6:1-18 
  
พระเยซูเคล่ือนจากการแกไ้ขการตีความผิดอนัเป็นท่ีนิยมเก่ียวกบัตวับทของภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีถูกคดัสรรมา
ซ่ึงกล่าวถึงความประพฤติท่ีชอบธรรม (5:17-48) ไปสู่การแก้ไขแนวคิดท่ีผิดอันเป็นท่ีนิยมเก่ียวกับความ
ประพฤติท่ีชอบธรรม  พระองคเ์คล่ือนจากความแตกต่างทางจริยธรรมไปสู่การปฏิบติัของศาสนา  ตลอดส่วนน้ี
ทั้งหมด แรงจูงใจท่ีเหมาะสมส าหรับการกระท าคือการเนน้ท่ีต่อเน่ือง  การเปล่ียนในการเนน้จากธรรมบญัญติัไป
ยงัพระเจา้ก็ด าเนินไปตลอดบทท่ี 6  
  

หลกักำรพืน้ฐำน 6:1 
“ความชอบธรรม” หมายถึง ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ และการกระท าท่ีชอบธรรมคือการกระท า
เหล่านั้นท่ีท าให้พระองค์พอพระทยั  พระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองค์ถึงความเป็นไปไดข้องการท าดีเพื่อ
เหตุผลท่ีผดิ เม่ือพระองคเ์ร่ิมตน้การสอนของพระองคเ์ก่ียวกบัอุปนิสัยท่ีชอบธรรม  ถา้บุคคลหน่ึงท าส่ิงท่ีพระเจา้
รับรองเพื่อจะไดรั้บการรับรองของมนุษย ์บุคคลนั้นจะไม่ไดรั้บบ าเหน็จส าหรับการดีของเขาจากพระเจา้  อีกคร้ัง
หน่ึง จงสังเกตว่าบ าเหน็จของพวกสาวกจะหลากหลาย  สาวกบางคนจะไดรั้บบ าเหน็จจากพระเจา้มากกว่าคน
อ่ืนๆ  พวกสาวกควรปฏิบติัการดีต่อสาธารณะ (5:16) แต่พวกเขาไม่ควรดึงความสนใจท่ีพิเศษไปยงัพวกเขา    
  
พวกรับบีถือวา่การให้ทาน การอธิษฐานและการอดอาหารเป็นการกระท าหลกัสามอย่างของความเคร่งศาสนา
ของคนยิว[452] พระเยซูรับมือกบัแต่ละอย่างของดา้นเหล่าน้ีของการนมสัการท่ีคลา้ยๆกนั  แรกสุด พระองค์
เตือนพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะไม่กระท าการเพื่อการสรรเสริญของมนุษย ์ จากนั้นพระองค์ท าให้พวกเขา
แน่ใจว่า ถ้าพวกเขาไม่เอาใจใส่การเตือนของพระองค์ พวกเขาจะได้รับการสรรเสริญของมนุษย์อย่างเดียว 
ประการท่ีสาม พระองคส์อนพวกเขาถึงวธีิท่ีจะกระท าการเพื่อพระเจา้เท่านั้นอยา่งลบัๆ (ไม่ใช่เพื่อการสรรเสริญ
ของสาธารณะ)  สุดทา้ย  พระองคท์  าใหพ้วกเขาแน่ใจวา่พระบิดาผูท้รงเห็นในท่ีล้ีลบัจะให้บ าเหน็จแก่การกระท า
ท่ีชอบธรรมของพวกเขาอยา่งเปิดเผย    
  

กำรให้ทำน  6:2-4 
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การให้ทานเป็นการให้เงินแก่คนขดัสน  คนยิวใช้ค  าเดียวกนั เซดาคาห์ ส าหรับทั้งความชอบธรรมและการให้
ทาน[453] ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวในหวัขอ้น้ีก็ประยกุตใ์ชก้บัการใหทุ้กประเภท  
  
พวกนักตีความไดเ้ขา้ใจการปฏิบติัของการเป่าแตรเพื่อจะประกาศถึงการให้ทานในเชิงเปรียบเทียบและตาม
ตวัอกัษร  ในเชิงเปรียบเทียบนั้น มนัจะหมายถึงวา่ พระเยซูใชก้ารเปรียบเทียบเพื่อจะพรรณนาถึงการให้ท่ีโออ้วด 
การโฆษณาการให้ของบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นบางส่ิงเช่น “การเป่าแตรของคุณเอง” อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการ
บรรยายของพระองค์มีประเพณีอยู่เบ้ืองหลงัมนั  มีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีว่าระหว่างระยะเวลาน้ี พวก
ปุโรหิตคนยิวไดเ้ป่าแตรในพระวิหารเม่ือพวกเขารวบรวมเงินเพื่อความจ าเป็นพิเศษบางอย่าง[454] อีกทางหน่ึง 
ส่ิงน้ีอาจเป็นการอา้งอิงถึงภาชนะท่ีใส่เงินรวบรวมท่ีมีรูปร่างของแตรในพระวิหารท่ีประกาศอยา่งเสียงดงัถึงเงิน
ท่ีผูค้นโยนใส่[455] อยา่งไรก็ตาม พระเยซูอา้งอิงถึงธรรมศาลาและถนน ไม่ใช่พระวิหาร  บางทีพระองคอ์า้งอิง
ถึงการเป่าแตรตามถนนท่ีประกาศถึงการอดอาหารซ่ึงรวมถึงการใหท้าน[456] 
  
แนวคิดของการไม่ยอมให ้“มือซ้าย” รู้ส่ิงท่ี “มือขวา” ท าก็พรรณนาถึงความลบั (เปรียบเทียบ 25:35-40) วิธีท่ีจะ
หลีกเล่ียงความน่าซ่ือใจคดคือท่ีจะไม่ให้คนอ่ืนรู้เม่ือเราให้  แน่นอนว่า เราสามารถถือส่ิงน้ีอย่างสุดขั้วได้ แต่
ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่ เราไม่ควรดึงความสนใจไปยงัตวัเราเองเม่ือเราให้ ความน่าซ่ือใจคดไม่ไดเ้พียงแค่
เก่ียวขอ้งกบัการให้ความประทบัใจท่ีไม่ถูกตอ้งเท่านั้น เช่นบุคคลหน่ึงให้ทานเม่ือเขาไม่ไดใ้ห้อย่างแทจ้ริง มนั
เก่ียวขอ้งกบัการหลอกลวงตนเองแมว้า่บุคคลนั้นไม่ไดห้ลอกลวงคนอ่ืนอีกดว้ย  ความน่าซ่ือใจคดประเภทท่ีสาม
เก่ียวขอ้งกบัการหลอกลวงตนเองและคนอ่ืนๆไปสู่การคิดวา่ส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงท าเพื่อจุดประสงคท่ี์เจาะจงในเม่ือ
ท าเพื่อจุดประสงคท่ี์แตกต่างออกไปอยา่งแทจ้ริง  ดูเหมือนส่ิงน้ีจะเป็นความน่าซ่ือใจคดท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี   
  

“พวกเขาไม่ไดใ้ห ้แต่ ซ้ือ  พวกเขาตอ้งการการสรรเสริญจากมนุษย ์พวกเขาไดจ่้ายเพื่อส่ิงนั้น”
[457] 

  
“การเปรียบเทียบไม่ใช่ระหวา่งความลบัของการเห็นของพระบิดาและการเปิดเผยของการให้
บ าเหน็จของพระองค์ แต่ระหว่าง บ าเหน็จ อนัอศัจรรย ์ท่ีพระบิดาให้และ ‘บ าเหน็จ’ ท่ีน่า
สังเวชของการรับรองของมนุษย”์[458] 

  
“พวกคนหนา้ซ่ือใจคดไม่ไดถู้กระบุท่ีน่ี แต่มทัธิว 23 บ่งบอกอย่างชดัเจนวา่พวกเขาเป็นพวก
ธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี (มธ. 23:13, 14,15, 23, 25, 27, 29) ตวัอย่างประกอบท่ีชดัเจนกว่า
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ของดา้นมุมมองของรูปแบบของมทัธิวแทบจะไม่สามารถหาพบได ้ แรกสุด ท่านบอกความ
เป็นจริง จากนั้นท่านก็สร้างบนความเป็นจริงนั้น และสุดทา้ยท่านก็สถาปนาความเป็นจริงนั้น  
ท่ีน่ี การพดูเป็นนยัเก่ียวขอ้งกบัความน่าซ่ือใจคดของพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี”[459] 

  
“ในฐานะ ‘ผูน้ า’ พวกผูน้ าทางศาสนาแสดงให้เห็นถึงความชัว่ของพวกเขาอย่างโดดเด่นมาก
ท่ีสุดโดยการแสดงวา่พวกเขาเองนั้น ‘น่าซ่ือใจคด’  ความน่าซ่ือใจคดในเร่ืองราวของมทัธิวคือ 
ส่ิงตรงกนัขา้มกบัการ ‘สมบูรณ์แบบ’   ท่ีจะสมบูรณ์แบบคือท่ีจะสุดใจ หรือมีใจเดียวในการ
อุทิศตนท่ีบุคคลหน่ึงปรนนิบัติพระเจ้า  (5:48; ฉธบ. 18:13)  ท่ีจะหน้า ซ่ือใจคดคือท่ีจะ 
‘แบ่งแยก’ ในความจงรักภกัดีของบุคคลหน่ึงต่อพระเจา้  ดงันั้น ความหนา้ซ่ือใจคดเป็นรูปแบบ
ของความไม่สอดคลอ้งกนัภายใน คือ การให้เกียรติแด่พระเจา้แต่ปากในขณะท่ีใจอยู่ห่างไกล
จากพระองค์ (15:7-8) การประกาศค าแถลงการณ์ต่างๆเก่ียวกบัส่ิงท่ีถูกตอ้งในขณะท่ีไม่ได้
ปฏิบติัส่ิงเหล่านั้น (23:3ค) และการปรากฎว่าชอบธรรมภายนอกในขณะท่ีเต็มไปดว้ยการไม่
รักษากฎหมายภายใน (23:28)”[460] 

  
กำรอธิษฐำน 6:5-15 (เปรียบเทยีบ ลก. 11:1-13)  

6:5-6                พระเยซูทึกทกัเอาวา่พวกสาวกของพระองคจ์ะ “อธิษฐาน” อยา่งท่ีพระองคทึ์กทกัเอาวา่พวกเขา
จะให้ทาน (ขอ้ 2) และอดอาหาร (ขอ้ 16)  อีกคร้ังหน่ึง พระองคเ์ตือนถึงการนมสัการท่ีโออ้วด  
ธรรมศาลาและถนนเป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีท่ีผูค้นจะปฏิบติัความชอบธรรมของพวกเขากบั
ผูช้ม  การเน้นไม่ใช่อยู่ท่ีการยืน อย่างท่ีต่อตา้นท่าทางอ่ืนๆบางอย่าง แต่อยู่ท่ีการอธิษฐานใน
สถานท่ีท่ีเป็นเป้าสายตาของคนทั้งหลาย[461] แรงจูงใจคือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด  เป็นท่ีชัดเจนว่า 
พระเยซูไม่ไดป้ระณามการอธิษฐานในท่ีสาธารณะโดยตรง (เปรียบเทียบ 15:36; 18:19-20; 1 
ทธ. 2:8) พระองคเ์องอธิษฐานในท่ีสาธารณะ (ลก. 10:21-22; ยน. 11:41-42) การอธิษฐานเสียง
ดงัก็เป็นเร่ืองปกติท่ามกลางคนยวิ แมว้า่บุคคลหน่ึงสามารถอธิษฐานเสียงดงัในสถานท่ีส่วนตวั
ได[้462] 

  
“ส่ิงท่ีตรงกันข้ามในท่ีสาธารณะและในท่ีส่วนตวัเป็นการทดสอบท่ีดีของ
แรงจูงใจของบุคคลหน่ึง  บุคคลท่ีอธิษฐานในท่ีสาธารณะมากกว่าในท่ี
ส่วนตวัเปิดเผยว่าเขาสนใจในการรับรองของพระเจา้น้อยกว่าในการรับรอง
ของมนุษย”์[463] 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn459
http://biblia.com/bible/nasb95/Deut.%2018.13
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn460
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c1756
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn461
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Tim.%202.8
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Tim.%202.8
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%2010.21-22
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2011.41-42
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn462
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn463


  
“เม่ือบุคคลหน่ึงเร่ิมตน้ท่ีจะคิดเก่ียวกบั การท่ีเขาอธิษฐาน อย่างไร มากกวา่ท่ี
เขาอธิษฐาน อะไร  ค  าอธิษฐานของเขาก็ตายท่ีริมฝีปากของเขา”[464] 

  
พระเยซูพาดพิงถึงฉบับเซปทัวจินท์จาก อิสยาห์ 26:20 ท่ี ท่ีห้องส่วนตัวเป็นห้องนอน 
(เปรียบเทียบ 2 พกษ. 4:33) บริเวณส่วนตวัใดๆก็เป็นเช่นนั้น  พระเยซูไม่ไดห้้ามปรามการ
อธิษฐานในท่ีสาธารณะ แต่ห้ามปรามการอธิษฐานเพื่อท่ีจะได้รับการยกย่องส าหรับการ
อธิษฐาน   

  
6:7-8                พระเยซูเบ่ียงเบนอยา่งสั้นๆ เพื่อท่ีจะให้ค  าเตือนต่อไปเก่ียวกบัการอธิษฐานท่ีซ ้ าซาก (ขอ้ 7-8) 

และตวัอยา่งเชิงบวกของการอธิษฐานท่ีเหมาะสม (ขอ้ 9-15) พวกสาวกของพระเยซูสามารถตก
ไปสู่การปฏิบติัการอธิษฐานท่ีแสดงถึงคนนอกศาสนาได ้ พระเยซูเองอธิษฐานค าอธิษฐานท่ี
ยาว (ลก. 6:12) และพระองคก์ล่าวซ ้ าในการอธิษฐาน (26:44) การปฏิบติัเหล่าน้ีไม่ใช่เป้าแห่ง
การวิจารณ์ของพระองค์  พระองค์โจมตีแนวคิดท่ีว่าความยาวของการอธิษฐานท าให้มนัมี
ประสิทธิภาพ  โดยทัว่ไปค าอธิษฐานของคนนอกศาสนาข้ึนอยูก่บัความยาวและ “การกล่าวซ ้ า” 
เพื่อประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นจ านวนมากๆของ “ถอ้ยค า” 

  
“. . . พระคริสต์ไม่ไดห้้ามเราท่ีจะพากเพียรในค าอธิษฐานท่ียาว บ่อยๆ หรือ
ดว้ยความรู้สึกอย่างมาก แต่เรียกร้องวา่เราไม่ควรมัน่ใจในความสามารถของ
เราท่ีจะปล ้ าสู้บางส่ิงจากพระเจา้โดยการกรอกพระกรรณของพระองค์ด้วย
ค าพูดอย่างมากมายราวกบัวา่พระองคส์ามารถถูกชกัชวนไดอ้ย่างท่ีมนุษยถู์ก
ชกัชวน”[465] 

  
พวกสาวกของพระเยซูไม่จ  าเป็นตอ้งบอก “พระบิดา” ท่ีรู้ทุกส่ิงของพวกเขาถึง “ความจ าเป็น” 
ของพวกเขาในการอธิษฐาน  พระองค์ทรงรู้ส่ิงท่ีความจ าเป็นของพวกเขาเป็นแล้ว  แล้ว
อธิษฐานท าไม? พระเยซูไม่ไดต้อบค าถามนั้นท่ีน่ี  โดยเน้ือแทแ้ลว้ เราอธิษฐานเพื่อเหตุผลอยา่ง
เดียวกนัท่ีลูกๆกล่าวต่อพ่อแม่ของพวกเขา คือ ท่ีจะแบ่งปันความเป็นห่วง ท่ีจะมีการสามคัคี
ธรรม ท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือ และท่ีจะแสดงออกถึงการขอบคุณในท่ามกลางเหตุผลอ่ืนๆ    
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6:9-13              พระเยซูให้การอธิษฐานตน้แบบแก่พวกสาวกของพระองค์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปว่า “ค า
อธิษฐานขององค์พระผูเ้ป็นเจา้”  นั่นไม่ใช่ค าอธิษฐานของพระองค์ในแง่ท่ีว่าพระองค์ได้
อธิษฐาน แต่มนั เป็น ค  าอธิษฐานของพระองค์ในแง่ท่ีพระองค์ได้สอน  พระองค์แนะน า
ตน้แบบเช่นนั้น  น่ีคือแนวทางท่ีจะอธิษฐานท่ีไม่ใช่ยาวเกินไป หรือกล่าวซ ้ าอยา่งไม่จ  าเป็น  

  
อยา่งท่ีขา้พเจา้ไดอ้า้งอิงไป หน่ึงในการเนน้ท่ีพิเศษของพระเยซูก็คือวา่ พวกสาวกของพระองค์
ควรคิดถึงพระเจา้ในฐานะ “พระบิดา” ในสวรรคข์องพวกเขา  มนัไม่ใช่คุณลกัษณะของผูเ้ช่ือท่ี
จะกล่าวต่อพระเจา้ในฐานะพระบิดาของพวกเขาจนกระทัง่พระเยซูสอนให้พวกเขาท่ีจะกล่าว
อยา่งนั้น[466] 

  
“พระเจา้ถูกอา้งอิงวา่เป็นพระบิดาสิบห้าคร้ังเท่านั้นในภาคพนัธสัญญาเดิม ท่ี
ท่ีมันปรากฏนั้น มันก็ถูกใช้เก่ียวกับชนชาติอิสราเอลหรือกับกษัตริย์ของ
อิสราเอล   พระเจ้าไม่เคยถูกเรียกว่าพระบิดาของบุคคลหรือของมนุษย์
โดยทัว่ไป (แมว้่ากรณีโดดเด่ียวต่างๆปรากฏในวิหารหลงัท่ีสองของลทัธิยิว 
บุตรสิรา 51:10 –หน่ึงในหนังสือของอธิกธรรม – ผูแ้ปล) ในภาคพนัธ-  
สัญญาใหม่ การอา้งอิงจ านวนมากถึงพระเจา้ในฐานะพระบิดาก็สามารถพบ
ได”้[467] 

  
“แนวโน้มท่ีท่วมทน้ในแวดวงของคนยิวคือท่ีจะเพิ่มจ านวนช่ือเรียกท่ีอธิบาย
ถึงอ านาจอธิปไตย ความเป็นเจา้นาย พระสิริ พระคุณ และส่ิงท่ีคล้ายกนัต่อ
พระเจา้ . . .”[468] 

  
พระบิดาของ “ขา้พระองคท์ั้งหลาย” บ่งบอกวา่พระเยซูคาดหวงัให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะ
อธิษฐานค าอธิษฐานน้ี ซ่ึงตระหนกัอยา่งเต็มท่ีถึงบริบทกลุ่มของพวกเขา ในฐานะการเป็นส่วน
หน่ึงของสาวกของพระองค์  การใช้ส่วนตวัของค าอธิษฐานน้ีก็ไม่เป็นไร แต่บริบทท่ีพระเยซู
สอนมนันั้นเก่ียวกบัหมู่คณะ ดงันั้นพระองคใ์ห้การกล่าวแบบหมู่คณะ  “ขา้พระองคท์ั้งหลาย” 
ไม่ไดร้วมถึงพระองค์เอง เน่ืองจากว่ามนัเป็นส่วนหน่ึงของค าสอนของพระเยซูต่อพวกสาวก
ของพระองคเ์ก่ียวกบัวธีิท่ีจะอธิษฐาน    
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“จากความเป็นจริงน้ี [นั่นคือ ท่ีพระเยซูกล่าวว่า พระบิดา “ของขา้พระองค์
ทั้งหลาย”] เราก็ถูกเตือนถึงการท่ีความรู้สึกแห่งความรักแบบพี่นอ้งควรจะมี
ท่ามกลางเรามากแค่ไหน เน่ืองจากว่าโดยสิทธ์ิอย่างเดียวกันเก่ียวกับ        
ความเมตตาและความมีใจกวา้งท่ีอิสระ เราก็เป็นบุตรท่ีเท่าเทียมกันของ    
พระบิดาเช่นนั้น”[469] 

  
แนวทางท่ีเราคิดเก่ียวกับพระเจ้าขณะท่ีเราอธิษฐานต่อพระองค์ก็ส าคญัอย่างมาก  ในการ
อธิษฐานนั้น เราควรระลึกวา่พระองคท์รงเป็นพระบิดาท่ีทรงรักผูซ่ึ้งจะตอบสนองต่อบุตรของ
พระองค์เช่นนั้น  บุคคลสมยัใหม่บางคนสนบัสนุนการคิดถึงพระเจา้ในฐานะพระมารดาของ
เรา  อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ีขดัแยง้กบัส่ิงท่ีพระเยซูสอน และต่อการอา้งอิงเป็นพนัๆถึงพระเจา้ท่ี
พระเจา้ไดใ้หแ้ก่เราในรูปแบบเพศชายในทั้งสองพนัธสัญญา   

  
พระเจา้ไม่ใช่ส่ิงมีชีวต ทางเพศ พระองค์ทรงเป็น วิญญาณ  อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเป็น
เหมือน บิดา ต่อเรามากกวา่ มารดา  การคิดถึงพระองคใ์นฐานะมารดาเป็นหลกัจะส่งผลให้เกิด
การบิดเบือนบางอย่างในแนวคิดของเราเก่ียวกบัพระเจา้  มนัจะยงัส่งผลให้เกิดความสับสน
บางอยา่งในความคิดของเราเก่ียวกบัการท่ีพระเจา้เก่ียวขอ้งกบัเราอยา่งไรและเราควรเก่ียวขอ้ง
กับพระองค์อย่างไร[470] การคิดถึงพระเจ้าในฐานะ “พระบิดา” ของเราจะย  ้ าเตือนเราถึง
ทางเขา้ท่ีมีสิทธิพิเศษของเราไปยงัการทรงสถิตของพระองค์และถึงความจ าเป็นของเราท่ีจะ
ปฏิบติัต่อพระองคอ์ยา่งนบัถือ   

  
“ในสวรรค์” ย  ้าเตือนเราถึงการอยูเ่หนือและอ านาจอธิปไตยของพระองค ์ การกล่าวของเราต่อ
พระเจา้ในการอธิษฐานก็ท าการท่ีจะตระเตรียมเราส าหรับการอธิษฐานท่ีเหมาะสมมากกวา่ท่ีจะ
รับรองถึงการตอบสนองตามปรารถนาจากพระองค[์471] 

  
การออ้นวอนสามอยา่งแรกกล่าวถึงพระเจา้ และสามอยา่งสุดทา้ยกล่าวถึงเรา  รูปแบบน้ีบ่งบอก
วา่พวกสาวกควรมีความเป็นห่วงต่อพระเจา้มากกวา่ท่ีเรามีต่อตวัเราเอง  เราควรใส่ความสนใจ
ของพระองค์ก่อนในการอธิษฐานของเรา อย่างเช่นในการด าเนินชีวิตทั้งส้ินของเรา การออ้น
วอนทั้งหมดมีการเช่ือมโยงบางอย่างกับแผ่นดินสวรรค์  สามอย่างแรกกล่าวถึงการมาของ

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn469
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn470
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn471


แผน่ดินสวรรค ์และสามอยา่งสุดทา้ยเป็นการออ้นวอนเม่ือพิจารณาถึงแผน่ดินสวรรคท่ี์ก าลงัมา
[472] 

  
“ดงันั้น เม่ือเราอธิษฐานวา่ ‘ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นท่ีเคารพสักการะ’ 
นั่นหมายถึง ‘ขอท าให้เราสามารถให้ท่ีท่ีเฉพาะแก่พระองค์ท่ีซ่ึงธรรมชาติ 
และคุณลกัษณะของพระองคส์มควรไดรั้บและเรียกร้อง’”[473] 

  
“ท่ีจะรู้ว่าพระเจา้ทรงเป็น ท่ีจะรู้ประเภทของพระเจา้ท่ีพระเจา้ทรงเป็น ท่ีจะ
ตระหนึกถึงพระเจ้าอย่างต่อเน่ือง และท่ีจะเช่ือฟังพระองค์อย่างต่อเน่ือง     
นั่นคือ การนับถือ นั่นคือส่ิงท่ีเราอธิษฐานขอเม่ือเราอธิษฐานว่า ‘ขอให ้    
พระนามของพระองคเ์ป็นท่ีเคารพสักการะ’”[474] 

  
การออ้นวอนแรก (ขอ้ 9ค) ก็คือวา่ทุกคนจะถือพระนามของพระเจา้ (ช่ือเสียงของพระองค ์ทุก
ส่ิงเก่ียวกบัพระองค)์ ดว้ยการนบัถือ พระองคท์รงบริสุทธ์ิอยูแ่ลว้  เราไม่อธิษฐานวา่พระองคจ์ะ
บริสุทธ์ิมากข้ึน  ส่ิงท่ีจ  าเป็นก็คือว่า ส่ิงทรงสร้างของพระองค์ในทุกๆท่ีนั้นตระหนักและ
ยอมรับถึงความบริสุทธ์ิของพระองค์  การออ้นวอนน้ีจดจ่อท่ี ช่ือเสียง ของพระองค์  ผูค้น
จะตอ้ง สักการะ ท่ีจะปฏิบติัต่อวา่พิเศษ โดยการอธิษฐานค าเหล่าน้ี เราก็ยืนยนัถึงความบริสุทธ์ิ
ของพระเจา้   

  
ช่ือเสียงของพระเจา้และแผ่นดินสวรรค์มีการเช่ือมโยงท่ีใกลชิ้ดในภาคพนัธสัญญาเดิม (อสย. 
29:23; อสค. 36:23) 

  
“ในดา้นหน่ึง พระนามของพระองค์ถูกดูหม่ินเม่ือประชากรของพระองค์ถูก
ปฏิบติัต่ออยา่งไม่ดี  บาปของชนชาติท่ีไดน้ ามาซ่ึงการเป็นเชลยท่ีไดก่้อให้เกิด
การดูหม่ินพระนาม  อสย. 43:25; 49:11; อสค. 36:20-23 โดยการฟ้ืนฟูของ
พวกเขานั้น พระนามของพระองค์จะถูกช าระให้บริสุทธ์ิ  แต่การช าระให้
บริสุทธ์ิเป็นแค่เงาของการส าเร็จท่ีสมบูรณ์ในอนาคต  เม่ือ ‘แผ่นดินสวรรค์’ 
มาเท่านั้นท่ีพระนามของพระเจ้าจะถูกช าระให้บริสุทธ์ิทั้ งหมดในการไถ่
สุดทา้ยของประชากรของพระองคจ์ากขอ้ต าหนิ”[475] 
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การออ้นวอนท่ีสอง (ขอ้ 10ก) ก็คือวา่ “แผน่ดิน” ของพระเมสสิยาห์จะ “มา” อยา่งรวดเร็วจริงๆ
(เปรียบเทียบ มก. 15:43; 1 คร. 16:22; วว. 11:17) เป็นการเหมาะสมส าหรับพวกสาวกรุ่นแรก
ของพระเยซูท่ีจะอธิษฐานการออ้นวอนน้ี เน่ืองจากว่าการสถาปนาแผ่นดินนั้นก็ใกลจ้ะมาถึง  
เป็นการเหมาะสมเช่นกันส าหรับพวกสาวกสมยัใหม่ท่ีจะอธิษฐานส่ิงนั้น เน่ืองจากว่าการ
เร่ิมตน้ของแผ่นดินนั้นจะเร่ิมตน้การปกครองท่ีชอบธรรมของพระเมสสิยาห์บนโลก ซ่ึงผูเ้ช่ือ
ทุกคนควรคาดหวงัอย่างร้อนรน  แผ่นดินน้ียงัไม่ได้เร่ิมต้น  ถ้าได้เร่ิมต้น พวกสาวกคงไม่
จ  าเป็นท่ีจะอธิษฐานขอใหม้า  พระคริสตจ์ะปกครองเหนือแผน่ดินของพระองค ์ซ่ึงเป็นแผน่ดิน
ของดาวิดจากโลก และตอนน้ีพระองคท์รงอยูใ่นสวรรค์[476] การออ้นวอนน้ีจดจ่อท่ี แผ่นดิน
ของพระเจา้  ผูค้นจะตอ้งเตรียมตวัเพื่อแผน่ดินนั้น  

  
“บรรดาผูท่ี้ถือวา่ส าหรับพระเยซูเองนั้น แผ่นดินของพระเจา้ไดม้าแลว้ในตวั
บุคคลและพนัธกิจของพระองค์เองก็เล่ียงไม่ได้ท่ีปฏิบติัต่อการออ้นวอนท่ี
สองน้ีของค าอธิษฐานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในแง่ท่ีไม่แยแส พวกเขากล่าววา่ 
มนัจะตอ้งถูกตีความในความสอดคลอ้งกบัค ากล่าวอ่ืนๆของพระเยซู ท าไม
หรือ? และค ากล่าวอ่ืนๆคืออะไร? เม่ือหลักฐานทั้ งหมดในค ากล่าวของ     
พระเยซูส าหรับ ‘ส่ิงต่างๆสุดทา้ยอนัเป็นท่ีประจกัษ’์ ถูกทดสอบอยา่งละเอียด    
มันก็ลดลงไปสู่ เอฟธาเซน เอพิ ฮูมาส   [‘มาถึงพวกท่าน’] ของ  มธ. 
12:28 และ  ลก.  11:20 ท  าไมส่ิงนั้ นควรก าหนดการตีความของ  มธ. 
6:10 และ ลก. 11:2? ท าไมค ากล่าวท่ีคลุมเครือและยุ่งยากควรจดัตั้ ง
ความหมายของค ากล่าวท่ีชัดเจนและไม่คลุมเครือ? ท าไมไม่ตีความ เอฟธา
เซน [‘มาถึง’,' 12:28] โดย เอลธาโต [‘มา’, 6:10]; หรือ เน่ืองจากวา่ ทั้งสอง
ต่างก็ไม่สามารถถูกขจดัไปบนพื้นฐานการวิจารณ์ท่ีใช้ได ้ท าไมไม่แสวงหา
การตีความท่ีท าความยติุธรรมท่ีเท่าเทียมแก่ทั้งสอง?”[477] 

  
“แนวคิดของพระเยซูเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้ไม่ใช่แนวคิดเก่ียวกบัอ านาจ
อธิปไตยทัว่จกัรวาลของพระเจา้ ซ่ึงอาจหรือไม่อาจเป็นท่ียอมรับโดยมนุษย์
แต่อยู่ท่ีนัน่เสมอ  นัน่เป็นพื้นฐานของความเขา้ใจของพระองค์ แต่พระองค์
รวมถึงแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงสุดทา้ยแห่งแผน่ดินของพระเจา้ซ่ึงจะมา  ในอีกนยั
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หน่ึง ส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงโดยแผ่นดินของพระเจา้ก็รวมถึงส่ิงท่ีวรรณกรรม
ของรับบีเรียกวา่ยคุท่ีก าลงัมา”[478] 

  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสรุปท่ีแม่นย  าและน่าสนใจท่ีมาจากผูท่ี้ไม่เช่ือตามยคุ   
  
การออ้นวอนท่ีสาม (ขอ้ 10ข-ค) คือการร้องขอท่ีว่า ส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการให้เกิดข้ึนในโลกจะ
ปรากฏ “ในโลก” จริงๆ อย่างท่ีมนัปรากฏ “ในสวรรค์” ในตอนน้ี  สภาพนั้นจะเกิดข้ึนอย่าง
เต็มท่ีมากท่ีสุดเม่ือพระคริสต์จดัตั้งแผ่นดินของพระองค์ในโลก  อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ีควรเป็น
ความปรารถนาของสาวกทุกๆคนในยุคระหว่างการเสด็จมาในขณะท่ีพระเยซูยงัทรงอยู่ใน
สวรรค ์ ไม่มีส่ิงใดท่ีดีกวา่สามารถเกิดข้ึนมากกวา่ส่ิงใดก็ตามท่ีน ้ าพระทยัของพระเจา้เก่ียวขอ้ง   
(รม. 12:1) “น ้ าพระทยั” (ค ากรีก เธเลมา) ของพระเจา้รวมถึงการเรียกร้องท่ีชอบธรรมต่างๆ 
ของพระองค ์ (7:21; 12:50; เปรียบเทียบ สดด. 40:8) เช่นเดียวกบัความตั้งใจของพระองคท่ี์จะ
ก่อให้เกิดและอนุญาตเหตุการณ์บางอย่างในประวติัศาสตร์ (18:14; 26:42; เปรียบเทียบ กจ. 
21:14) การออ้นวอนน้ีจดจ่อท่ี น า้พระทัย ของพระเจา้  ผูค้นจะตอ้ง ท าตาม   

  
“ความแตกต่างน้ี [ระหวา่งการปกครองทัว่จกัรวาลในสวรรคข์องพระเจา้และ
การปกครองพนัปีในโลกของพระองค์] เกิดจากความเป็นจริงท่ีว่า การกบฎ
และบาปปรากฎบนโลก บาปท่ีซ่ึงจะถูกจดัการในแนวทางอนัไม่เป็นท่ีรู้จกัใน
จุดอ่ืนใดในจกัรวาล แมก้ระทัง่ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรคท่ี์ไดท้  าบาป  ท่ีน่ีเอง
ท่ีจุดประสงคท่ี์ยิ่งใหญ่ของส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งช่ือวา่แผน่ดินท่ีอยูร่ะหวา่งกลาง
ปรากฎ บนพื้นฐานของการไถ่ท่ีอยู่ระหว่างกลาง มนัตอ้ง ‘มา’ เพื่อจะปราบ
การกบฎทั้งส้ินพร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีชัว่ร้ายต่างๆของมนัในท่ีสุด ดงันั้นสุดทา้ย
แล้วก็น าแผ่นดินและน ้ าพระทัยของพระเจ้ามาปรากฎในโลกอย่างท่ีมัน
ปรากฎในสวรรค”์[479] 

  
การออ้นวอนท่ีเหลือ (ขอ้ 11-13) จดจ่อท่ีความจ าเป็นต่างๆของพวกสาวก  จงสังเกต “พระองค”์ 
“พระองค์” “พระองค์” ในขอ้ 9 และ 10 และ “พวกขา้พระองค์” “พวกขา้พระองค์” “พวกขา้
พระองค”์ ในขอ้ 11-13 ผูเ้ช่ือบางคนไดส้รุปว่าการอธิษฐานนั้นไม่ไดร้วมส่ิงใดก็ตามท่ีเห็นแก่
ตวั ดงันั้นพวกเขาก็ไม่ไดท้  าการออ้นวอนส่วนตวั  อยา่งไรก็ตาม พระเยซูสั่งให้พวกสาวกของ
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พระองคท่ี์จะน าความจ าเป็นส่วนตวัต่างๆของพวกเขาไปยงัพระเจา้ดว้ยการอธิษฐาน การออ้น
วอนสามอย่างแรกอยู่ตามล าพงั แต่การออ้นวอนสามอย่างสุดทา้ยมี “และ” ท่ีเช่ือมซ่ึงผูกการ
ออ้นวอนเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั  เราตอ้งการทั้งสามส่ิงเหล่าน้ีอยา่งเท่าเทียม เราไม่สามารถด าเนิน
ต่อไปไดโ้ดยปราศจากส่ิงใดก็ตามจากส่ิงเหล่านั้น 

  
“ส่วนท่ีสองของการอธิษฐานนั้น ซ่ึงเป็นส่วนของมนัท่ีกล่าวถึงความจ าเป็น
ต่างๆของเราก็เป็นเอกภาพท่ีประดิษฐข้ึ์นอยา่งน่าประหลาด  มนักล่าวถึงความ
จ าเป็นท่ีส าคญัสามอย่างของมนุษย ์และขอบเขตทั้งสามของเวลาท่ีมนุษย์
เคล่ือนท่ีภายในนั้น  หน่ึง มนัขอ อาหาร ดว้ยเหตุนั้นก็ขอส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับ 
การบ ารุงรักษาชีวิต และดว้ยวิธีนั้นก็น าความจ าเป็นต่างๆของ ปัจจุบัน ไปยงั
บลัลังก์ของพระเจ้า สอง มนัขอ การยกโทษ ด้วยเหตุนั้นก็น า อดีต ไปยงั   
พระพกัตร์พระเจา้และไปยงัพระคุณท่ียกโทษของพระเจา้  สาม มนัขอ การ
ช่วยเหลือในการถกูทดลอง ดว้ยเหตุนั้นก็มอบ อนาคต ทั้งหมดไวใ้นพระหตัถ์
ของพระเจา้ ในการออ้นวอนท่ีสั้ นทั้งสามเหล่าน้ี เราถูกสอนให้วางปัจจุบนั 
อดีต และอนาคตทั้งหมดต่อหนา้แท่นรองพระบาทแห่งพระคุณของพระเจา้  
“แต่น่ีไม่เพียงแต่เป็นค าอธิษฐานท่ีประดิษฐ์ข้ึนอย่างระมดัระวงัซ่ึงเป็นค า
อธิษฐานท่ีวางทั้งหมดของชีวิตไวใ้นการทรงสถิตของพระเจา้เท่านั้น แต่มนั
เป็นค าอธิษฐานท่ีน าทั้งหมดของพระเจา้มายงัชีวิตของเราอีกดว้ย  เม่ือเราขอ 
อาหาร เพื่อค ้าจุนชีวติในโลกของเรา การร้องขอนั้นก็มุ่งความคิดของเราไปยงั 
พระเจ้าพระบิดา ทนัทีผูซ่ึ้งเป็นพระผูส้ร้าง และพระผูค้  ้ าจุนแห่งชีวิตทั้งส้ิน 
เม่ือเราขอ การยกโทษ การร้องขอนั้ นมุ่งความคิดของเราไปยงั พระเจ้า      
พระบุตร คือ พระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยให้รอดและพระผูไ้ถ่ของเรา  เม่ือเราขอ
การช่วยเหลือส าหรับ การถูกทดลอง ในอนาคต การร้องขอนั้นมุ่งความคิด
ของเราไปยงั พระเจา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นพระผูป้ลอบโยน พระผู ้
เสริมก าลงั พระผูใ้หค้วามกระจ่าง พระผูน้ าพาและพระผูป้กป้องแห่งทางของ
เรา”[480] 

  
“อาหาร” ท่ีน่ี (ขอ้ 11) บางทีอา้งอิงถึงอาหารทั้งส้ินของเรา และแมก้ระทัง่ความจ าเป็นทาง
ร่างกายทั้งส้ินของเรา[481] อาหารมีความส าคญัท่ีใหญ่ข้ึนน้ีในพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ สภษ. 
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30:8; มก. 3:20; กจ. 6:1; 2 ธส. 3:12; ยก. 2:15) แมก้ระทัง่ทุกวนัน้ีเรากล่าวถึงอาหารว่าเป็น 
“เคร่ืองค ้ าจุนแห่งชีวิต “อาหารประจ าวนั” อา้งอิงถึงความจ าเป็นต่างๆของชีวิต ไม่ใช่ความ
หรูหราของมนั  น่ีเป็นค าอธิษฐานส าหรับความจ าเป็นของเรา ไม่ใช่ความโลภของเรา  การร้อง
ขอก็คือท่ีพระเจ้าจะจดัเตรียมความจ าเป็นของเราทีละวนั (เปรียบเทียบ อพย. 16:4-5; สดด. 
104:14-15, 27-28; สภษ. 30:8) ค  ากล่าว “ในวนัน้ี” สะทอ้นถึงชีวิตในศตวรรษแรกท่ีซ่ึงคนงาน
ไดรั้บ ค่าจ้าง “แต่ละวนั”  มนัย  ้าเตือนพวกสาวกอีกวา่ เราสามารถด าเนินชีวิตไดที้ละวนัเท่านั้น 
และแต่ละวนัเราก็พึ่งพาพระเจา้ท่ีจะค ้าจุนเรา   
  
อยา่งไรก็ตาม การขอพระเจา้ท่ีจะจดัเตรียมความจ าเป็นต่างๆของเราก็ไม่ไดท้  าให้เราเป็นอิสระ
จากความรับผิดชอบแห่งการท างาน (เปรียบเทียบ ขอ้ 25-34; 2 ธส. 3:10) พระเจา้ตอบสนอง
ความจ าเป็นต่างๆของเราบางส่วนโดยการให้ความสามารถและโอกาสแก่เราท่ีจะหาเล้ียงชีพ  
ในท่ีสุดแลว้ ทุกส่ิงก็มาจากพระองค ์ การท่ีจะตอ้งหาเชา้กินค ่าและทีละวนัสามารถเป็นพระพร
ไดถ้า้มนัย  ้าเตือนเราถึงการพึ่งพาเตม็ท่ีของเราท่ีพระเจา้  ส่ิงน้ีเป็นจริงโดยเฉพาะ เน่ืองจากวา่เรา
ด าเนินชีวติในโลกท่ียกยอ่งความพอเพียงดว้ยตนเอง   

  
การออ้นวอนท่ีห้าร้องขอการยกโทษจากหน้ี (ขอ้ 12)  “หน้ี” (ค ากรีก ออฟเฟเลมาต้า)  บางที
แปลค าอารเมค โฮบา ท่ีเป็นค าเหมือนทัว่ไปส าหรับบาป[482] ค ากรีกหมายถึง “ความล้มเหลว
ท่ีจะจ่ายส่ิงท่ีครบก าหนด  คือ ความลม้เหลวในหนา้ท่ี”[483] การถือวา่บาปเป็นหน้ีก็เป็นแบบ  
ยวิอยา่งเตม็ท่ี (เปรียบเทียบ สดด. 51:4).[484] 

  
“พระองค์เรียกบาปว่า ‘หน้ี’ เพราะว่าเราเป็นหน้ีการลงโทษส าหรับบาป
เหล่านั้น และเราไม่มีทางท่ีจะตอบสนองต่อการลงโทษได้นอกจากว่าเรา
ไดรั้บการปลดปล่อยโดยการยกโทษน้ี”[485] 

  
อนุประโยคท่ีสองในประโยคนั้นไม่ไดห้มายถึงว่า เราตอ้งไดรั้บการยกโทษของพระเจา้ดว้ย
ตนเอง  การยกโทษของเราต่อคนอ่ืนๆแสดงถึงความจ าเป็นท่ีตระหนกัของเราท่ีมีต่อการยกโทษ  
บุคคลท่ีไม่ยกโทษความผิดของพี่น้องก็ไม่ไดเ้ล็งเห็นว่าตวัเขาเองตอ้งการการยกโทษมากแค่
ไหน 
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“เม่ือตาของเราได้ถูกเปิดออกท่ีจะเห็นความมหึมาแห่งความผิดของเราต่อ 
พระเจา้ ความเสียหายต่างๆท่ีคนอ่ืนไดท้  ากบัเราก็ปรากฏว่าเล็กน้อยอย่างยิ่ง
โดยการเปรียบเทียบ  ในอีกดา้นหน่ึง ถา้เรามีมุมมองท่ีขยายเกินความเป็นจริง
เก่ียวกบัความผิดของคนอ่ืนๆ นัน่ก็พิสูจน์ว่าเราไดล้ดความผิดของเราเองให้
นอ้ยลง”[486] 

  
คริสเตียนบางคนได้สงสัยว่าท าไมเราควรขอการยกโทษจากพระเจา้ เน่ืองจากว่าภาคพนัธ-
สัญญาใหม่เปิดเผยอย่างชดัเจนวา่พระเจา้ยกโทษบาปทั้งหมดในอดีต ปัจจุบนัและอนาคตเม่ือ
พระองคน์บัวา่เราชอบธรรม (กจ. 10:43; อฟ. 1:7; คส. 1:14) นัน่เป็นการยกโทษแบบศาลหรือ
ท่ีใชใ้นศาล  อยา่งไรก็ตาม ในฐานะผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บการยกโทษ เราจ าเป็นตอ้งขอการยกโทษเพื่อ
ร้ือฟ้ืนการสามคัคีธรรมของเรากบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:9)  การยกโทษ แบบศาล น า
เราไปยงัครอบครัวของพระเจา้  การยกโทษ แบบครอบครัว รักษาการสามคัคีธรรมของเรากบั
พระเจา้ใหส้นิทสนมภายในครอบครัวของพระเจา้   

  
“การสามคัคีธรรมส่วนตวักบัพระเจา้ถูกกล่าวถึงในขอ้เหล่าน้ี (ไม่ใช่ความ
รอดจากบาป) บุคคลหน่ึงไม่สามารถด าเนินในการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ได้
ถา้เขาปฏิเสธท่ีจะยกโทษแก่คนอ่ืนๆ”[487] 

  
นกัตีความบางคนเห็นวา่ขอ้ 13 มีการออ้นวอนอยา่งเดียว ในขณะท่ีคนอ่ืนๆเช่ือวา่พระเยซูตั้งใจ
ให้มีสองอย่าง  บางทีอย่างเดียวนั้นถูกตอ้งเม่ือพิจารณาถึงการเช่ือมโยงท่ีใกลชิ้ดของแนวคิด  
มนัเป็นสองดา้นของเหรียญเดียว  “การทดลอง” คือค ากรีก พีราสมอส และในกรณีน้ีหมายถึง 
“การทดสอบ”  ท่ีน่ีมนัไม่ไดอ้า้งอิงถึงการชกัชวนสู่ความชัว่มากเท่ากบัการอา้งอิงถึงการพิสูจน์
ท่ีทดสอบคุณลกัษณะ  พระเจา้ไม่ทดสอบ (พีราสมอส) ใครก็ตาม (นัน่คือ ท่ีจะน าไปสู่บาป ยก. 
1:13-14) จากนั้นท าไมเราตอ้งอธิษฐานวา่พระองคจ์ะไม่น าเราไปสู่การทดสอบ? แมว้า่  พระเจา้
ไม่ใช่สาเหตุท่ีเป็นเคร่ืองมือแห่งการทดสอบของเรา พระองคก์็ยอมให้เราท่ีจะประสบกบัการ
ทดลองจากโลก เน้ือหนงัและมาร (เปรียบเทียบ 4:1; ปฐก. 22:1; ฉธบ. 8:2) ดงันั้นการออ้นวอน
น้ีคือการร้องขอท่ีว่าพระองคจ์ะ ลด โอกาสแห่งการทดลองของเราท่ีอาจส่งผลต่อการท าบาป
ของเรา  มนักล่าวถึงความอ่อนแอท่ีรู้สึกไดข้องสาวกท่ีกลบัใจท่ีจะยืนหยดัภายใตก้ารทดสอบท่ี
รุนแรงเม่ือพิจารณาถึงความผดิบาปของเขาหรือของเธอ (เปรียบเทียบ สภษ. 30:7-9).[488] 
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“แต่” แนะน าทางเลือก  “ช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้น” สามารถหมายถึง “สงวนพวกข้า
พระองค์” หรือ “ช่วยพวกขา้พระองค์ให้พน้จาก” ความหมายข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ี “ความชั่วร้าย” 
หมายถึง  น่ีเป็นการอา้งอิงถึงความชัว่ร้ายโดยทัว่ไปหรือมารร้าย ซ่ึงก็คือซาตาน?  เม่ือค าบุพบท
ภาษากรีก อะโป (“จาก”) ตามหลงั “ช่วยให้พน้” ตามปกติก็อา้งอิงถึงการช่วยให้พน้จากผูค้น   
เม่ือ เอค (“จาก”) ตามหลงัมนั มนัก็อา้งอิงถึงการช่วยให้พน้จากส่ิงต่างๆอยู่เสมอ [489] ท่ีน่ี    
อะโป ปรากฏ ยิ่งกวา่นั้น ค าคุณศพัท ์“ชัว่ร้าย” มีค าน าหนา้ท่ีขยายมนัในตวับทกรีก ซ่ึงบ่งบอก
วา่มนัจะตอ้งถูกถือวา่เป็นค านามท่ีใชแ้ทนนาม นัน่คือ “มารร้าย”  พระเจา้ไม่ช่วยเราให้พน้จาก
ความชัว่ร้ายเสมอ แต่พระองคช่์วยเราใหพ้น้จากมารร้าย[490] 

  
“มนัสร้างความแตกต่างท่ีเล็กนอ้ยอยา่งมากไม่วา่เราเขา้ใจโดยค าวา่ “ชัว่ร้าย” 
เป็นมารหรือบาป”[491] 

  
อย่างไรก็ตาม ภาคพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายว่าเวลาแห่งความชัว่ร้ายท่ียิ่งใหญ่จะมาก่อนการ
สถาปนาแผน่ดินนั้น (ยรม. 30)  นกัอรรถาธิบายบางคนรวมถึงผูไ้ม่เช่ือแบบก่อนยุคพนัปีเขา้ใจ
ว่าความชัว่ร้ายในค าออ้นวอนน้ีเป็นการอา้งอิงถึงการโจมตีของซาตานท่ีจะมาสู่อ านาจเต็มท่ี
ของมนัก่อนแผ่นดินนั้นเร่ิมตน้[492] ภายหลงัพระเจา้ได้เปิดเผยทางเปาโลว่าคริสเตียนจะไม่
เผชิญกบัความวบิติัยิง่ใหญ่น้ี (1 ธส. 1:10; 4:13-18; และขอ้อ่ืนๆ) ดงันั้น เราไม่ตอ้งอธิษฐานขอ
การช่วยใหพ้น้จาก มนั แต่จากโอกาสอ่ืนๆของการทดสอบ  

  
บางคนไดเ้ห็นการอา้งอิงท่ีไม่เปิดเผยถึงตรีเอกภาพในการออ้นวอนสามอย่างสุดทา้ยเหล่าน้ี 
พระบิดาทรงตระเตรียมอาหารทางการทรงสร้างและการจดัเตรียม การไถ่โทษของพระบุตร
รับรองการยกโทษของเรา และการให้ความสามารถของพระวิญญาณท าให้เราแน่ใจถึงชยัชนะ
ฝ่ายวญิญาณของเรา   

  
การสรรเสริญพระเจา้สุดทา้ยปรากฏในตน้ฉบบัโบราณหลายฉบบั แต่มนัมีการผนัแปรอย่าง
มากในส่ิงนั้นจนบางทีมนัไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณมทัธิวโดยดั้งเดิม  เป็นท่ีชดัเจน
วา่ พวกธรรมาจารยท่ี์เคร่งครัดในทางศาสนาไดเ้พิ่มมนัในภายหลงัเพื่อจะท าให้การอธิษฐาน
นั้นสมบูรณ์อย่างเป็นพิธีสักการะบูชา เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกเขาได้ดัดแปลงถ้อยค าแห่งค า
อธิษฐานของดาวดิใน 1 พงศาวดาร 29:11.[493] 
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“ในพระวิหาร [ในสมยัของพระเยซู] ผูค้นไม่เคยตอบสนองต่อค าอธิษฐาน
ดว้ย อาเมน แต่ด้วยค าอวยพรน้ีเสมอ ‘สาธุการแด่พระนามแห่งพระสิริของ
แผ่นดินของพระองค์เป็นนิตย!์’ [เชิงอรรค 4:] ดงันั้นถอ้ยค าในฉบบัคิงเจมส์ 
มทัธิว 6:13 ‘เพราะว่าราชอาณาจกัร ฤทธานุภาพ และพระเกียรติเป็นของ
พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย ์อาเมน’ ซ่ึงเป็นความตอ้งการในตน้ฉบบัโบราณ
ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่รูปแบบในพระวิหารทัว่ไปของการตอบสนอง และ
ถอ้ยค าเช่นนั้นอาจพบหนทางสู่ตวับทได ้ ในความเป็นจริงนั้น ค าวา่ ‘อาเมน’ 
เป็นการยนืยนัท่ีจริงจงัหรือรูปแบบของค าสาบาน”[494] 

  
6:14-15            ขอ้เหล่าน้ีอธิบายถึงความคิดของการออ้นวอนท่ีห้า (ขอ้ 12) อย่างเต็มท่ีมากข้ึน  การกล่าวซ ้ า

เน้นถึงความส าคัญของการยกโทษแก่กันและกันถ้าเราต้องการการยกโทษจากพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ 18:23-35) ความสัมพันธ์แนวนอนของเรากับคนอ่ืนๆต้องถูกต้องก่อนท่ี
ความสัมพนัธ์แนวตั้งของเรากบัพระเจา้สามารถถูกตอ้งได ้ 

  
“การอธิษฐานนั้นตรงไปตรงมาและเรียบง่ายส าหรับบรรดาผูท่ี้ได้ประสบกับพระคุณของ
แผน่ดินสวรรค์ในพระคริสต ์ ในการอธิษฐาน สาวกไม่พยายามท่ีจะบงัคบัหรือบงการพระเจา้  
ไม่มีถอ้ยค าหรือสูตรวเิศษ หรือถอ้ยค ามากมายท่ีมีคุณค่ากบัพระเจา้  ค  าอธิษฐานท่ีสั้น ตรงและ
จริงใจก็เพียงพอ”[495] 

  
“เป็นส่ิงท่ีสรุปได้ว่า ค  าอธิษฐานตน้แบบถูกให้มาในบริบทของแผ่นดินท่ีก าลงัมา  การออ้น
วอนสามอยา่งแรกเป็นการออ้นวอนส าหรับการมาของแผน่ดินนั้น  สามอย่างสุดทา้ยก็ส าหรับ
ความจ าเป็นของพวกสาวกในช่วงระหวา่งเวลาท่ีน าหนา้การสถาปนาของแผน่ดินนั้น”[496] 

  
กำรอดอำหำร 6:16-18 

  
6:16                  การอดอาหารในอิสราเอลเก่ียวข้องกับการไม่ทานอาหารเพื่อจะเข้าร่วมในการปฏิบติัฝ่าย

วิญญาณตามปกติคือการอธิษฐานพร้อมกบัการจดจ่อท่ีมากข้ึน  การอดอาหารสนบัสนุนและ 
บ่งบอกถึงความอปัยศอดสูของตนเองต่อหนา้พระเจา้ และบ่อยคร้ังการสารภาพก็ควบคู่ไปดว้ย 
(นหม. 9:1-2; สดด. 35:13; อสย. 58:3, 5; ดนล. 9:2-20; 10:2-3; ยนา. 3:5; กจ. 9:9) ผูค้นท่ีรู้สึก
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ถึงความเจบ็ปวด อนัตรายหรือความส้ินหวงัก็สละการกินชัว่คราวเพื่อจะน าเสนอการออ้นวอน
พิเศษต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยการอธิษฐาน (อพย. 24:18; วนฉ. 20:26; 2 ซมอ. 1:12; 2 พศด. 
20:3; อสร. 8:21-23; อสธ. 4:16; มธ. 4:1-2; กจ. 13:1-3; 14:23) ผูเ้ช่ือท่ีเคร่งครัดในทางศาสนา 
ก็อดอาหารเป็นประจ า (ลก. 2:37) 

  
พวกฟาริสีอดอาหาร “สองวนัต่อสัปดาห์” (ลก. 18:12) พระเจา้ไดส้ั่งให้คนอิสราเอลท่ีจะอด
อาหารหน่ึงวนัต่อปีในวนัลบมลทินเท่านั้น (ลนต. 16:29-31; 23:27-32; กดว. 29:7) อย่างไรก็
ตาม ระหว่างการเป็นเชลย คนอิสราเอลไดจ้ดัตั้งการอดอาหารเป็นประจ าเพิ่มข้ึน (ศคย. 7:3-
5; 8:19) การอดอาหารปรากฏในคริสตจกัรเร่ิมแรกและดูเหมือนว่าไดเ้ป็นส่วนปกติของการมี
วินยัส่วนตวัของคริสเตียน (1 คร. 9:24-27; ฟป. 3:19; 1 ปต. 4:3) การอดอาหารท่ีหนา้ซ่ือใจคด
ปรากฎในอิสราเอลนานมาแลว้ก่อนสมยัของพระเยซู (อสย. 58:1-7; ยรม. 14:12; ศคย. 7:5-6) 
แต่พวกฟาริสีมีช่ือเสียงในทางท่ีไม่ดีในเร่ืองน้ี   

  
“. . . การอดอาหารเร่ิมตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงตะวนัตกดิน นอกเหนือเวลานั้นก็
สามารถทานอาหารตามปกติได”้[497] 

  
“การอดอาหารเน้นถึงการปฏิเสธเน้ือหนงั แต่พวกฟาริสีไดย้กย่องเน้ือหนัง
ของพวกเขาโดยการดึงความสนใจไปยงัพวกเขาเอง”[498] 

  
“ในการอดอาหารของคนยวิ มีแนวคิดสามอยา่งในความคิดของมนุษย ์(i) การ 
อดอาหารเป็นความพยายามท่ีจงใจ ท่ีจะดึงความสนใจจากพระเจ้า  ไปยงั
บุคคลท่ีอดอาหาร . . . . (ii) การอดอาหารเป็นความพยายามท่ีจงใจ ท่ีจะพิสูจน์
ว่าความส านึกผิดนั้นจริง . . . . (iii) การปฏิบติัท่ียิ่งใหญ่ของการอธิษฐานเป็น
การท าแทน มนัไม่ไดถู้กออกแบบเพื่อจะช่วยวิญญาณของมนุษยเ์องให้รอด
มากเท่ากบัท่ีจะเคล่ือนพระเจา้ให้ปลดปล่อยชนชาติ  [หรือแต่ละบุคคล] จาก
ความทุกขย์าก”[499] 

  
ประเด็นของพระเยซูในขอ้น้ีก็คือวา่ พวกสาวกของพระองคค์วรหลีกเล่ียงการดึงความสนใจไป
ยงัพวกเขาเองเม่ือพวกเขาอดอาหาร  พระองคไ์ม่ไดส้งสัยความส านึกผิดท่ีจริงใจของบางคนท่ี
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อดอาหาร แต่พระองค์ช้ีให้เห็นว่าพวกหน้าซ่ือใจคดตอ้งการการยกย่องของคนอ่ืนแมก้ระทัง่
มากกวา่พวกเขาตอ้งการความสนใจจากพระเจา้  เน่ืองจากวา่นัน่คือส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการอยา่ง
แทจ้ริง นัน่คือทั้งหมดท่ีพวกเขาจะไดรั้บ 

  
6:17-18            พระเยซูทึกทกัเอาวา่พวกสาวกของพระองคจ์ะอดอาหารอยา่งท่ีพระองคทึ์กทกัเอาวา่พวกเขาจะ

ให้ทานและอธิษฐาน  พระองค์ไม่ได้กล่าวส่ิงใดท่ีจะห้ามปรามพวกเขาจากการอดอาหาร 
(เปรียบเทียบ 9:14-17) พระองค์ประณามการอดอาหารท่ีโอ้อวดเท่านั้น  ท่ีจะหลีกเล่ียงการ
ทดลองใดๆท่ีจะชกัน าสู่การยกยอของผูม้องดู พระเยซูแนะน าใหพ้วกสาวกของพระองคท่ี์จะไม่
ท าส่ิงใดท่ีจะดึงความสนใจไปยงัความเป็นจริงท่ีว่าพวกเขาก าลังอดอาหารเม่ือพวกเขาอด
อาหาร  อีกคร้ังหน่ึง พระบิดาผูท้รงเห็นการนมสัการท่ีบุตรของพระองค์ถวาย “ในท่ีลบั” จะ 
“ประทานบ าเหน็จ” แก่พวกเขา   

  
การกระท าหลกัสามอย่างของการนมสัการของคนยิว คือ การให้ทาน การอธิษฐาน และการอดอาหารเป็นแค่
ตวัแทนของการกระท าอ่ืนๆหลายอยา่งของการนมสัการท่ีพวกสาวกของพระเยซูปฏิบติัการ ค าสอนของพระองค์
ในส่วนน้ีของค าเทศนา (6:1-18) เน้นถึงบทเรียนต่างๆท่ีพวกเขาควรประยุกต์ใช้อย่างกวา้งขวางมากข้ึน ในค า
สอนของพระองค์เก่ียวกบัแต่ละอย่างของการปฏิบติัสามอย่างเหล่าน้ี ก่อนอ่ืน พระเยซูเตือนพวกสาวกของ
พระองคท่ี์จะไม่กระท าเพื่อการสรรเสริญของมนุษย ์ จากนั้นพระองคท์  าให้พวกเขาแน่ใจวา่ ถา้พวกเขาไม่เอาใจ
ใส่ค าเตือนของพระองค ์พวกเขาจะไดรั้บการสรรเสริญของมนุษยอ์ยา่งเดียว  ประการท่ีสาม พระองคส์อนพวก
เขาถึงวิธีท่ีจะกระท าการอย่างลับๆ  สุดท้าย พระองค์ท าให้พวกเขาแน่ใจว่าพระบิดาผูท้รงเห็นในท่ีลับจะ
ประทานบ าเหน็จแก่การกระท าท่ีชอบธรรมพวกเขาอยา่งเปิดเผย  ดว้ยวิธีนั้นพระองคก์็อธิบายถึงส่ิงท่ีหมายถึงท่ี
จะแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้และความชอบธรรมของแผน่ดินนั้น (6:33) 
  
ควำมชอบธรรมและโลก  6:19—7:12 
  
จนเด๋ียวน้ีในค าเทศนาบนภูเขา พระเยซูกระตุน้ใหพ้วกสาวกของพระองคท่ี์จะตั้งความเขา้ใจของพวกเขาเก่ียวกบั
ความชอบธรรมท่ีพระเจา้เรียกร้องบนการเปิดเผยของพระคมัภีร์ ไม่ใช่การตีความตามธรรมเนียมของพวกผูน้ า
ของพวกเขา (5:17-48) จากนั้นพระองคอ์ธิบายว่าความชอบธรรมแทเ้ก่ียวขอ้งกบัการนมสัการพระบิดาแทจ้ริง 
ไม่ใช่การนมสัการท่ีโออ้วด (6:1-18) ถดัไป พระองค์เปิดเผยถึงส่ิงท่ีความชอบธรรมแทเ้ก่ียวขอ้งขณะท่ีสาวก
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ด าเนินชีวิตในโลก  พระองค์กล่าวถึงความสัมพนัธ์หลกัส่ีอย่าง คือ ความสัมพนัธ์ของสาวกกบัทรัพยส์มบติั 
(6:19-34) กบัพี่นอ้งของเขาหรือของเธอ (7:1-5) กบัปรปักษข์องเขาหรือของเธอ (7:6) และกบัพระเจา้ (7:7-12) 
  

ควำมสัมพนัธ์ของสำวกกบัทรัพย์สมบัติ  6:19-34 (เปรียบเทยีบ ลก. 12:13-34) 
  
จากการท่ีไดท้  าการอา้งอิงมากมายต่อทรัพยส์มบติัในสวรรค ์ตอนน้ีพระเยซูหนัไปจดจ่อท่ีทรัพยส์มบติั  ในส่วน
แรกของบทท่ี 6 การเนน้หลกัของพระองคอ์ยูท่ี่ความจริงใจ  ในส่วนน้ีของบทน้ี มนัอยูท่ี่การมีใจเดียว 
  
6:19-21            เม่ือพิจารณาถึงความใกลจ้ะมาถึงของแผ่นดินของพระเจา้ พวกสาวกของพระเยซูควร “หยุด

สะสมทรัพยส์มบติัไวใ้นโลก”[500] พระเยซูเรียกร้องการแตกหักกบัการปฏิบติัแต่ก่อนของ
พวกเขา  อนัท่ีจริง เงินไม่ใช่ชัว่ร้าย  คนฉลาดท างานหนกัและท าการจดัเตรียมทางการเงินเพื่อ
เวลาท่ีขาดแคลน (สภษ. 6:6-8) ผูเ้ช่ือมีความรับผิดชอบท่ีจะตระเตรียมเพื่อพวกญาติท่ีขดัสน
ของพวกเขา (1 ทธ. 5:8) และท่ีจะใจกวา้งกบัคนอ่ืนๆท่ีขดัสน (สภษ. 13:22; 2 คร. 12:14) เรา
สามารถช่ืนชมส่ิงท่ีพระเจ้าได้ให้แก่เราได้ (1 ทธ. 4:3-4; 6:17) ส่ิงท่ีพระเยซูห้ามท่ีน่ีคือ
ความเห็นแก่ตวั  คนโลภสะสมมากกวา่ท่ีพวกเขาจ าเป็น (ยก. 5:2-3) นกัวตัถุนิยมตอ้งการมาก
ข้ึนอยูเ่สมอ  การรัก เงินนัน่เองท่ีเป็นรากเหงา้ของความชัว่ทั้งหมด  (1 ทธ. 6:10) 

  

“ส่ิงท่ีพระเยซูขดัขวางท่ีน่ีคือการสะสมทรัพยส์มบติัจ านวนมากในฐานะท่ีเป็น
เป้าหมายชีวติ”[501] 

  
เป็นการโง่เขลาท่ีจะสะสมส่ิงของจ านวนมากเพราะวา่ส่ิงเหล่านั้นสลายได ้“แมลง” กินเส้ือผา้ 
ซ่ึงเป็นรูปแบบหลกัของทรัพยส์มบติัในตะวนัออกใกลโ้บราณ 
  

“ความเพลิดเพลินทางกายภาพแท้ๆ ทั้งหมดก็มีแนวทางท่ีจะจบส้ิน  ณ การช่ืน
ชมท่ีต่อเน่ืองกนัถึงส่ิงเหล่านั้นแต่ละอย่าง ความต่ืนเตน้ก็ต่ืนเตน้น้อยลง  มนั
เรียกร้องส่ิงเหล่านั้นมากข้ึนเพื่อจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งเดียวกนั  พวกมนั
เป็นเหมือนยาท่ีสูญเสียศกัยภาพเร่ิมแรกของมนัและก็มีประสิทธิภาพนอ้ยลง
มากข้ึน”[502] 
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“สนิม” (ค ากรีก บโรซิส) อา้งอิงถึง อ านาจท่ีท าลายของหนูและเช้ือรา ไม่ใช่แค่การกดักร่อนท่ี
กดักินโลหะเท่านั้น[503] 

  
“มีความเพลิดเพลินบางอย่างท่ีสูญเสียการดึงดูดของพวกมนัอย่างเล่ียงไม่ได้
เม่ือมนุษยแ์ก่ตวั  มนัอาจจะเป็นวา่เขามีความสามารถนอ้ยลงทางกายภาพท่ีจะ
ช่ืนชมส่ิงเหล่านั้น มนัอาจเป็นวา่ เม่ือความคิดของเขาเติบโต ส่ิงเหล่านั้นหยุด
ท่ีจะท าใหเ้ขาพึงพอใจในแง่ใดก็ตาม”[504] 

  
“ขโมย” สามารถถือส่ิงใดก็ตามไปไดไ้ม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

  
“สมมุติว่าชายคนหน่ึงจดัการชีวิตของเขาในแนวทางท่ีว่าความสุขของเขา
ข้ึนอยู่กบัการมีเงิน จากนั้น สมมุติวา่ ความหายนะเกิดข้ึน และเขาก็ต่ืนข้ึนมา
พบว่าเงินของเขาไดสู้ญไป จากนั้นความสุขของเขาก็สูญไปกบัทรัพยส์มบติั
ของเขา”[505] 

  
“ทรัพย์สมบัติ” ท่ีพระเยซูกล่าวถึงเป็นบ าเหน็จท่ีพระเจ้าจะให้แก่ผูติ้ดตามท่ีสัตย์ซ่ือของ
พระองค ์(5:12, 30, 46; 6:6, 15; เปรียบเทียบ 10:42; 18:5; 25:40; 2 คร. 4:17; 1 ทธ. 6:13-19) 
ส่ิงเหล่านั้นเป็นผลผลิตของการดีอย่างแทจ้ริง  ส่ิงเหล่าน้ีก็ปลอดภยัในสวรรค ์และพระเจา้จะ
ประทานส่ิงเหล่านั้นแก่คนสัตยซ่ื์อ ณ เวลาท่ีไดก้ าหนดไวข้องพระองค์ (เปรียบเทียบ 1 ปต. 
1:4) 

  
ส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงใหคุ้ณค่าอยา่งสูงท่ีสุด (“ทรัพยส์มบติั”) ก็ครอบง าศูนยก์ลางแห่ง “ใจ” ของเขา
หรือของเธออย่างเล่ียงไม่ได ้ ใจเป็นศูนยก์ลางของบุคลิกภาพ และมนัควบคุมปัญญา อารมณ์
และความตั้งใจ[506] 

  
“ถ้าเกียรติถูกตระหนักว่าเป็นความดีสูงสุด ความคิดของมนุษย์ต้องถูก
ครอบง าดว้ยความทะเยอทะยานทั้งส้ิน ถา้เงินเป็น ความโลภจะมีอ านาจสูงสุด
ทนัที ถา้ความเพลิดเพลินเป็น มนัจะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะป้องกนัมนุษยไ์วจ้าก
การจมลงไปสู่การหมกมุ่นท่ีโหดร้าย”[507] 
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“คนใดก็ตามท่ีทรัพยส์มบติัของเขานั้นอยูใ่น ส่ิงต่างๆ ก็ถูกผกูมดัท่ีจะสูญเสีย
ทรัพยส์มบติัของเขา เพราะวา่ไม่มีความถาวรในส่ิงต่างๆ และไม่มีส่ิงใดท่ีอยู่
ตลอดไป”[508] 

  
ในอีกดา้นหน่ึง ถา้บุคคลหน่ึงให้คุณค่าความร ่ ารวยนิรันดร์อยา่งสูงท่ีสุด เขาหรือเธอจะติดตาม
ค่านิยมของแผ่นดินของพระเจา้ (เปรียบเทียบ คส. 3:1-2; วว. 14:13) คริสเตียนบางคนเช่ือว่า 
มนัเป็นเน้ือหนงัอยู่เสมอท่ีจะปรารถนาและท่ีจะท างานเพื่อบ าเหน็จนิรันดร์ แต่พระเยซูสั่งให้
เราท่ีจะท าส่ิงนั้นอย่างแน่นอน (เปรียบเทียบ 1 คร. 3:11-15; 2 คร. 5:10) การรับใช้องค์พระผู ้
เป็นเจา้เพื่อจะไดรั้บบ าเหน็จท่ีจะยกยอ่งตนเองก็ผิดอย่างชดัเจน  แต่ท่ีจะรับใช้พระองคเ์พื่อจะ
ได้รับบ าเหน็จท่ีบุคคลหน่ึงอาจวางท่ีพระบาทของพระองค์ในฐานะการกระท าแห่งการ
นมสัการก็ไม่ผดิ (เปรียบเทียบ วว. 4:10) 

  
“ท่ีจะสะสมทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรคห์มายถึงอะไร?  มนัหมายถึง ท่ีจะใช ้ทุก
ส่ิงท่ีเรามี เพื่อพระสิริของพระเจา้  มนัหมายถึงท่ีจะ ‘สงบใจเอาไว’้ เม่ือมาถึง
ส่ิงท่ีเป็นวตัถุต่างๆของชีวิต  มนัยงัหมายถึงการวดัชีวิตโดยความร ่ ารวยแท้
แห่งแผน่ดินของพระเจา้และไม่ใช่โดยความร ่ ารวยปลอมของโลกน้ี”[509] 

  
6:22-23            ร่างกายพบแนวทางของมนัตลอดชีวติดว้ยความช่วยเหลือของตา ในแง่นั้น “ตาเป็นประทีปของ

ร่างกาย” (เปรียบเทียบ ลก. 11:34-36) “ตา” ท่ี “ชดัเจน” หรือดีก็ยอมรับ “ความสวา่ง” เขา้ไปใน
ร่างกาย แต่ “ตาท่ี . . . แย”่ ปล่อยใหร่้างกายอยูใ่น “ความมืด”  เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูหมายถึง
ว่า ตาก็คล้ายกับใจ (ข้อ 21)  ใจท่ีจดจ่อท่ีพระเจ้า (สดด. 119:10) ก็คล้ายกับตาท่ีจดจ่อท่ี      
ธรรมบญัญติัของพระเจา้ (สดด. 119:18, 148) 

  
“ตาเป็นการแสดงออกถึงจิตใจไม่ใช่ทางเขา้ของมนั แมว้่าแน่นอนวา่แนวคิด
สองอยา่งก็เช่ือมโยงกนั  ส่ิงท่ีพระเยซูเนน้ในค าพูดน้ีก็คือวา่ ตาท่ีดีกระท าใน
แนวทางท่ีดี  มนัเป็นเคร่ืองหมายของจิตใจท่ีดี”[510] 

  
“ตาท่ีแย”่ เป็นตาท่ีตระหน่ี ท่ีขุ่นเคืองและริษยา (สภษ. 28:22) พระเยซูกล่าวในเชิงเปรียบเทียบ  
บางทีพระองค์หมายถึงว่า บุคคลท่ีข้ีเหนียวและเห็นแก่ตวัไม่สามารถเห็นท่ีท่ีเขาก าลงัไปได้
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อยา่งแทจ้ริงแต่มืดบอดทางศีลธรรมและฝ่ายวิญญาณ (เปรียบเทียบ ขอ้ 19-21).[511] อยา่งไรก็
ตาม พระองคอ์าจหมายถึงวา่ บุคคลท่ีสองจิตสองใจซ่ึงแบ่งแยกความจงรักภกัดีของเขาระหวา่ง
พระเจา้และเงิน จะไม่มีการเห็นท่ีชดัเจนแต่จะขาดทิศทาง (เปรียบเทียบ ขอ้ 24).[512] ในเชิง
เปรียบเทียบนั้น ร่างกายแสดงถึงทั้งตวับุคคล  การขาดความสวา่งภายในคือการเห็นอนัมืดท่ีตา
ท่ีแยพ่ร้อมกบัความจงรักภกัดีท่ีถูกแบ่งแยก ซ่ึงเป็นท่าทีท่ีความเห็นแก่ตวัตระเตรียมให ้  

  
6:24                  การเลือกระหวา่ง “สองนาย” คือส่ิงท่ีถูกพรรณนาโดยการเลือกระหว่างทรัพยส์มบติัสองอยา่ง

และการเลือกระหว่างการเห็นสองอย่าง  “Mammon” เป็นการถ่ายตวัอกัษรของรูปแบบท่ีเน้น
จากค าอารเมค mamona ซ่ึงหมายถึง “ทรัพยส์มบติั” หรือ “ทรัพยสิ์น” รากศพัท ์mn ในทั้งฮีบรู
และอารเมคบ่งบอกถึงบางส่ิงท่ีซ่ึงบุคคลหน่ึงตั้งความมัน่ใจไว ้ ท่ีน่ีพระเยซูท าให้มนัเป็นบุคคล
และตั้งมนัไวเ้หนือพระเจา้ในฐานะเป็นเป้าท่ีแข่งขนัแห่งความมัน่ใจ  พระเยซูน าเสนอพระเจา้
และเงินทองในฐานะสองเจา้ สองนาย  

  
“. . . ความเป็นเจา้ของเดียวและการปรนนิบติัเต็มเวลาเป็นแก่นสารของการ
เป็นทาส”[513] 

  
บุคคลหน่ึงอาจสามารถท างานเพื่อนายจา้งสองคนท่ีแตกต่างกนั ณ เวลาเดียวกนั  อยา่งไรก็ตาม 
พระเจา้และเงินทองไม่ใช่นายจา้งแต่เป็นเจา้ของทาส  แต่ละบุคคลเรียกร้องการอุทิศตนใจเดียว  
ท่ีจะใหส่ิ้งใดก็ตามท่ีนอ้ยกวา่คือท่ีจะไม่ไดจ้ดัเตรียมการปรนนิบติัแทจ้ริงเลย  

  
“การลองความจงรักภกัดีท่ีถูกแบ่งแยกก็ไม่ทรยศการอุทิศตนบางส่วนต่อการ
เป็นสาวก แต่ทรยศการอุทิศตนท่ีฝึงลึกต่อการนบัถือรูปเคารพ”[514] 

  
“หลกัการของวตัถุนิยมก็อยูใ่นความขดัแยง้ท่ีเล่ียงไม่ไดก้บัความเป็นกษตัริย์
ของพระเจา้”[515] 

  
“บุคคลหน่ึงเป็นไปไดท่ี้จะพึงพอใจ ถา้เขาใชท้รัพยส์มบติัของเขาท่ีจะดูวา่เขา
สามารถน าความสุขไปยงัคนอ่ืนๆไดม้ากเพียงไร”[516] 
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6:25                  “เพราะเหตุน้ี” ดึงการสรุปจากส่ิงท่ีมาก่อน (ขอ้ 19-24) เน่ืองจากพระเจา้ได้ให้ “ชีวิต” และ 
“ร่างกาย” แก่เรา แน่นอนว่าพระองค์จะจดัเตรียมส่ิงท่ีเราจ าเป็นท่ีจะบ ารุงรักษาส่ิงเหล่านั้น
เช่นกัน  (เปรียบเทียบ  ลก. 12:22-31; ฟป. 4:6-7; ฮบ. 13:5; 1 ปต. 5:7) ข้อโต้แยง้น้ีคือ 
ย่ิงกว่านั้น หรือ ด้วยเหตุผลท่ีดีกว่า “ยิ่งกวา่นั้นสักเท่าไร. . .?” ดงันั้นมนัผิดส าหรับสาวกท่ีจะ
กงัวลใจ (กระวนกระวาย) เก่ียวกบัส่ิงต่างๆเช่นนั้น เขาหรือเธอควรวางใจและเช่ือฟังพระเจา้
และด าเนินต่อไปกับการบรรลุการทรงเรียกท่ีเปิดเผยของพระเจ้าในชีวิตของบุคคลนั้ น 
(เปรียบเทียบ 28:19-20) 

  
“อาจจะมีบาปท่ีใหญ่กว่าความกระวนกระวาย แต่แน่นอนอย่างมากว่า ไม่มี
บาปท่ีท าใหไ้ร้ความสามารถมากข้ึน”[517] 

  
6:26-27            ถา้เรากงัวลใจอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการมี “อาหาร” และ “เส้ือผา้” ท่ีเพียงพอ เราแสดงให้เห็นวา่

เรายงัไม่ได้เรียนรู้บทเรียนพื้นฐานอย่างมากท่ีธรรมชาติสอนเรา พระเจา้จดัเตรียมเพื่อความ
จ าเป็นของส่ิงทรงสร้างของพระองค ์ ยิ่งกวา่นั้น พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาในสวรรคข์องผูเ้ช่ือ  
ดงันั้น พระองคจ์ะดูแลพวกเขาอยา่งพิเศษ  ขอ้โตแ้ยง้น้ีคือ “จากส่ิงท่ีเล็กกวา่สู่ส่ิงท่ีใหญ่กวา่”  น่ี
ไม่ไดห้มายถึงวา่ เราสามารถไม่เอาใจใส่งานได ้แต่หมายถึงวา่ เราควรไม่เอาใจใส่ความกระวน
กระวาย    

  
การกงัวลใจไม่สามารถต่อชีวิตให้ยาวได ้อย่างท่ีมนัไม่สามารถวางอาหารไวบ้นโต๊ะหรือวาง
เส้ือผา้ไวบ้นหลงั (ขอ้ 27)  ความกระวนกระวายท าใหชี้วติสั้นเขา้อยา่งแทจ้ริง 

  
6:28-30            “ดอกไมใ้นทุ่งนา” บางทีเป็นหญา้ฝร่ันป่าท่ีบานอยา่งมากในกาลิลีระหวา่งฤดูใบไมผ้ลิ  อยา่งไร

ก็ตาม บางทีพระเยซูตั้งใจให้พวกมนัท่ีจะแสดงถึงดอกไมป่้าทั้งหมด  ประเด็นของพระองค ์    
ก็คือว่า พระเจา้ทรงแสนดีจนพระองค์ปกคลุมผืนดินดว้ยดอกไมป่้าอนัสวยงามท่ีไม่มีคุณค่า    
ท่ีก่อประโยชน์และอยูไ่ดแ้ค่ช่วงเวลาอนัสั้นเท่านั้น 

  
“เม่ือแห้งไป หญา้ก็กลายมาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีส าคญัในปาเลสไตน์ท่ีขาด
แคลนไม”้[518] 
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พระคุณแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าไม่ควรท าให้สาวกข้ีเกียจ แต่มั่นใจว่าพระองค์จะ
จดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นของพวกบุตรของพระองค์อย่างเดียวกนั  บ่อยคร้ังพระเจา้ตกแต่ง    
ทุ่งนาท่ีเรียบง่ายท่ีสุดอยา่งสวยงามมากกวา่กษตัริยท่ี์มัง่คัง่ท่ีสุดของอิสราเอลสามารถตกแต่งตวั
เขาได ้ ดงันั้น ความกงัวลเก่ียวกบัความจ าเป็นต่างๆของชีวิตก็แสดงถึงการขาด “ความเช่ือ” ใน
พระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

  
“บุคคลท่ีหล่อเล้ียงใจของเขาดว้ยการบนัทึกถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าในอดีตจะไม่
กงัวลเก่ียวกบัอนาคต”[519]  

6:31-32            เน่ืองจากวา่พระเจา้ทรงจดัเตรียมเพื่อคนของพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์ มนัไม่เพียงแต่โง่เขลาแต่ไม่
ศรัทธาอีกดว้ยท่ีจะกงัวลใจเก่ียวกบัความจ าเป็นพื้นฐานต่างๆของชีวิต  สาวกท่ีกงัวลใจด าเนิน
ชีวิตเหมือนผูไ้ม่เช่ือ (คนต่างชาติ) ท่ีไม่เช่ือและไม่เอาใจใส่พระเจา้  บุคคลเช่นนั้นอุทิศความ
สนใจของเขาหรือของเธอต่อการสะสมส่ิงของทางวตัถุมากเกินไป และไม่เอาใจใส่ส่ิงท่ีส าคญั
กวา่ในชีวติ   

  
“กุญแจสู่การหลีกเล่ียงความกงัวลคือท่ีจะท าให้แผน่ดินของพระเจา้เป็นล าดบั
ความส าคญัของตนเอง” (ขอ้ 33)”[520] 

  
6:33                  แทนท่ีจะติดตามส่ิงทางวตัถุต่างๆ สาวกควรแทนท่ีส่ิงน้ีดว้ยการติดตามการมีความส าคญัท่ีใหญ่

กวา่อยา่งมาก  การแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้เก่ียวขอ้งกบัการติดตามส่ิงต่างๆเก่ียวกบัแผน่ดิน
ของพระเจ้าท่ีซ่ึงพระเยซูสอนพวกสาวกท่ีจะอธิษฐานเผื่อ นั่นคือ เกียรติของพระเจ้า การ
ปกครองของพระองค์ และน ้ าพระทยัของพระองค์ (ข้อ 9-11) น่ีเป็นหน่ึงในห้าท่ีในมทัธิว
เท่านั้นท่ีเราอ่านพบ “แผ่นดินของพระเจ้า” แทนท่ีจะเป็น “แผ่นดินสวรรค์” (เปรียบเทียบ   
12:28; 19:24; 21:31, 43) ในแต่ละกรณี บริบทก็เรียกร้องการอา้งอิงส่วนตวัมากข้ึนถึง        
“พระเจา้” มากกว่าการอา้งอิงออ้มๆมากข้ึนถึง “สวรรค์”  การแสวงหาความชอบธรรมของ  
พระเจา้หมายถึง การติดตามความชอบธรรมในชีวิตในการจ านนต่อน ้ าพระทยัของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ 5:6, 10, 20; 6:1) มนัไม่ไดห้มายถึง การแสวงหาการนบัวา่ชอบธรรมเม่ือพิจารณา
ถึงการใช ้“ความชอบธรรม” ของพระเยซูในบริบทนั้น  

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn519
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn520


“ในท่ีสุด อย่างท่ีมีความเคร่งศาสนาสองประเภทเท่านั้น คือ แบบตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง และแบบพระเจา้เป็นศูนยก์ลาง  ดงันั้นก็มีความทะเยอทะยานสอง
ประเภทเท่านั้นคือ บุคคลหน่ึงสามารถทะเยอทะยานไม่วา่เพื่อตนเองหรือเพื่อ
พระเจา้ได ้ ไม่มีทางเลือกท่ีสาม”[521] 

  
“ส่ิงทั้งปวง” พระเจา้จะเพิ่มใหเ้ป็นความจ าเป็นต่างๆของชีวิตท่ีพระองคท์รงจดัเตรียมอยา่งท่ีมา
จากพระองค์ ท่ีซ่ึงพระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะไม่กังวลใจ (5:45; 6:11) ท่ีน่ี      
พระเจา้ทรงสัญญาท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นต่างๆของบรรดาผูท่ี้อุทิศพวกเขาเองต่อการ
แสวงหาความกา้วหนา้ของ “แผน่ดิน” และ “ความชอบธรรม” ของพระองค ์   
เม่ือพิจารณาถึงพระสัญญาน้ี เราสามารถอธิบายถึงความเป็นจริงท่ีว่าสัตวบ์างตวั พืชบางตน้ 
และผูเ้ช่ือท่ีอุทิศตนบางคนไดพ้ินาศเน่ืองจากการขาดอาหารไดอ้ยา่งไร? มีขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน
ของบริบทท่ีซ่ึงพระสัญญาน้ีกระท าการ  เราทุกคนด าเนินชีวิตในโลกท่ีเป็นบาปท่ีท่ีผลลพัธ์
ต่างๆของบาปแผ่กระจายทัว่ทุกๆด้านของชีวิต บางคร้ังผูช้อบธรรม แม้ว่าไม่ใช่เน่ืองจาก
ความผิดของพวกเขาเองก็ติดอยู่ในผลลัพธ์ต่างๆของบาปและก็พินาศ  พระเยซูไม่ได้ให้
รายละเอียดของมิติน้ีของชีวติท่ีน่ี แต่ทึกทกัเอาวา่มนัเป็นบางส่ิงท่ีพวกผูฟั้งของพระองคค์งไดรู้้
และเขา้ใจ    

  
6:34                  เน่ืองจากว่าเรามีพระสัญญาเช่นนั้น ซ่ึงถูกสนับสนุนโดยพยานของการทรงจดัเตรียมของ    

พระเจา้ เราไม่ควรกงัวลใจ “เก่ียวกบัพรุ่งน้ี” วนัน้ีมี “ความทุกข”์ หรือ ความชัว่ร้ายพอส าหรับ
เราท่ีจะรับมือดว้ย  ยิง่กวา่นั้น ความทุกขท่ี์เราคาดหวงัในวนัพรุ่งน้ีอาจจะไม่ปรากฎเป็นจริงข้ึน 
พระเจ้าทรงจดัเตรียมพระคุณท่ีพอเพียงเท่านั้น เพื่อว่าเราสามารถรับมือกบัชีวิตทีละวนัได ้ 
พรุ่งน้ีพระองค์จะจดัเตรียมพระคุณ (การช่วยเหลือ) ท่ีพอเพียงส าหรับส่ิงท่ีเราจะเผชิญใน    
ตอนนั้น 

  
สรุปแลว้ ความสัมพนัธ์ของสาวกกบัทรัพยส์มบติัควรเป็นความสัมพนัธ์แห่งการวางใจในพระเจา้ และท่ีจะมีการ
อุทิศตนใจเดียวต่อส่ิงต่างๆแห่งแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ มนัไม่ควรเป็นการสะสมหรือการ
ติดตามทรัพยส์มบติัเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  พระเจา้ไม่ใช่เงินทองควรเป็นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูเ้ช่ือ      
ผลของท่าทีเช่นนั้นจะเป็นเสรีภาพจากความกงัวลเก่ียวกบัความจ าเป็นทางวตัถุต่างๆประจ าวนั    
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“มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเป็นสาวกท่ีอุทิศตนบางส่วนหรือบางเวลา มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะปรนนิบติั
สองนาย ไม่ว่าหน่ึงในนั้นเป็นทรัพย์สมบติัหรือส่ิงใดก็ตาม เม่ือนายอีกบุคคลจะต้องเป็น     
พระเจา้”[522] 

  
ควำมสัมพนัธ์ของสำวกกบัพีน้่อง  7:1-5 (เปรียบเทยีบ ลก. 6:37-42) 

  
บทท่ี 7 ทั้งบทกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของสาวกกบัคนอ่ืนๆ แต่ส่วนแรกน้ีของมนัจดจ่อท่ีความสัมพนัธ์ของเขา
หรือของเธอกับพี่น้อง  ก่อนอ่ืนพระเยซูได้วางหลักการ (ข้อ 1) จากนั้น พระองค์อธิบายหลักการน้ีในเชิง     
ศาสนศาสตร์ (ขอ้ 2) สุดทา้ย พระองคจ์ดัเตรียมตวัอยา่งประกอบ (ขอ้ 3-5)  
7:1                    พระเยซูสอนวา่พวกสาวกของพระองค์จะตอ้งไม่พิพากษาหรือจบัผิดกนัและกนั เม่ือพิจารณา

ถึงมาตรฐานสูงท่ีพระองค์อธิบาย (เปรียบเทียบ รม. 14:10-13; ยก. 4:11-12) พระองค์ไม่ได้
หมายถึงว่า พวกเขาควรยอมรับทุกส่ิงและทุกคนอย่างไม่มีการพินิจพิเคราะห์ (ขอ้ 5-6, 15-
20; ยน. 7:24; 1 คร. 5:5; กท. 1:8-9; 6:1; ฟป. 3:2; 1 ยน. 4:1) เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระองคก์็ไม่ได้
หมายถึงวา่ พอ่แม่ ผูน้  าคริสตจกัรและเจา้หนา้พลเรือนนั้นผิดถา้พวกเขาท าการพิพากษาบรรดา
ผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารดูแลของพวกเขา 

  
พระเยซูหมายถึงว่า พวกสาวกไม่ควรท างานของพระเจา้แห่งการท าการพิพากษาเพื่อเห็นแก่
พระองค ์เม่ือพระองค์ไม่ไดใ้ห้สิทธิอ านาจแก่พวกเขาท่ีจะท าอยา่งนั้น  พวกเขาไม่สามารถท า
ได้อย่างแทจ้ริง เน่ืองจากว่าไม่มีใครยกเวน้พระเจา้รู้ความเป็นจริงทั้งหมดท่ีจูงใจให้ผูค้นท า
อยา่งท่ีพวกเขาท า สาวกท่ีแยง่ชิงท่ีของพระเจา้จะตอ้งตอบพระองคส์ าหรับการท าอยา่งนั้น การ
ส ารวจความคิดเห็นทางสาธารณาะอนัหน่ึงบ่งบอกวา่ ปัจจุบนัน้ีน่ีเป็นขอ้ท่ีถูกอา้งอิงอยา่งเป็นท่ี
นิยมมากท่ีสุดจากพระคมัภีร์    

  

“. . . มนัคือ นิสัย ของการวิจารณ์ท่ีจบัผิดและช่างจบัผิดท่ีพระเยซูประณาม 
และไม่ใช่การปฏิบติัของความสามารถท่ีพินิจพิเคราะห์ ท่ีซ่ึงมนุษยส์ามารถ
และถูกคาดหวงัท่ีจะท าการตดัสินท่ีมีคุณค่าและท่ีจะเลือกระหว่างนโยบาย
และแผนการท่ีแตกต่างส าหรับการกระท าในโอกาสท่ีเฉพาะต่างๆ”[523] 
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7:2                    ความคิดท่ีน่ีก็คลา้ยกบัความคิดใน 6:14-15 บุคคลท่ีพิพากษาคนอ่ืนอย่างวิจารณ์อย่างมากจะ
ประสบกบัการตรวจสอบกวดขนัอยา่งเดียวกนัจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ 18:23-35) มีการเล่นค า
ในขอ้น้ีในตวับทกรีกท่ีบ่งบอกวา่พระเยซูอาจไดอ้า้งอิงสุภาษิตอนัเป็นท่ีนิยม[524] 

  
7:3-5                “ผง” (ค ากรีก การฟอส) สามารถเป็นผงของวตัถุแปลกปลอมใดๆ “ท่อนไม้” หรือ “ไม้

กระดาน” (ค ากรีก โดกอส) อา้งอิงถึงไมช้ิ้นใหญ่ อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูใชค้  าพูดท่ีขยายเกินความ
จริงเพื่อจะเนน้ถึงความโง่เขลาของการวิจารณ์คนอ่ืน การกระท าน้ีเปิดเผยถึงปัญหาท่ีใหญ่กว่า
มากในชีวติของผูว้จิารณ์ นัน่คือ วญิญาณท่ีจบัผดิ   

  
บุคคลเช่นนั้นเป็นคนหนา้ซ่ือใจคดและการกระท าของเขาก็พาเขาไป เขาไม่ไดห้ลอกลวงคนอ่ืน
มากเท่ากบัหลอกลวงตวัเขาเอง  คนอ่ืนอาจตระหนกัว่าการวิจารณ์ของเขาไม่มีเหตุผล แต่เขา
ไม่ไดต้ระหนกั ท่าทีท่ีเหมาะสมก็ส าคญัในการพิพากษาตนเองและคนอ่ืน (1 คร. 11:31; กท. 
6:1) นกัวิจารณ์ท่ีจบัผิดก็ไม่มีประโยชน์  นัน่คือส่ิงท่ีพระเยซูเตือนท่ีน่ี (เปรียบเทียบ ลก. 6:39-
42) 

  
“พวกสาวกของกษตัริยจ์ะตอ้งวิจารณ์ตนเองไม่ใช่พี่น้องของพวกเขา  กลุ่มน้ีจะตอ้งถูกสังเกต
ส าหรับการผูกพนัแห่งเอกภาพของพวกเขา ซ่ึงถูกบ่งบอกโดยการขาดการวิจารณ์  ส่ิงน้ี
เหมาะสม เน่ืองจากวา่แผน่ดินของพระเจา้เป็นท่ีประจกัษโ์ดยสันติสุข (อสย. 9:7).”[525] 

  

ควำมสัมพนัธ์ของสำวกกบัปรปักษ์  7:6 
  
พวกสาวกของพระเยซูมีความรับผดิชอบท่ีจะส่งต่อความรู้ถึงแผน่ดินของพระเจา้ของพวกเขาไปยงัคนอ่ืนๆ เพื่อ
วา่พวกเขาสามารถเตรียมตวัเพื่อส่ิงนั้นได ้ พระเยซูให้ค  าแนะน าแก่พวกเขาเก่ียวกบัความรับผิดชอบน้ีในขอ้น้ี  
การกระตุน้น้ีสมดุลกบัการกระตุน้ท่ีพระองคเ์พิ่งให้ไป (ขอ้ 1-5) พวกสาวกอาจไร้เดียงสาเกินไปและลม้เหลวท่ี
จะหยัง่รู้ได ้(เปรียบเทียบ 5:43-47) 
  
โดยพื้นฐานแลว้ หม ู(“สุกร”) เป็นสัตวไ์ม่สะอาด ป่าเถ่ือน น่ารังเกียจ  ในท านองเดียวกนั “สุนขั” ไม่ใช่สัตวเ์ล้ียง
พื้นฐาน แต่เป็นสัตวท่ี์ไม่สะอาด ป่าเถ่ือนและเป็นท่ีดูถูก  ขอ้น้ีมีโครงสร้างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร  
สุนขั “หันกลบัมากดั” บรรดาผูท่ี้ให้ของขวญัพิเศษแก่พวกมนั และหมู “เหยียบย  ่า” “ไข่มุก” ท่ีถูกโยนต่อหน้า
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พวกมนั (เปรียบเทียบ สภษ. 11:22) เป็นท่ีชดัเจนวา่ “ของบริสุทธ์ิ” และ “ไข่มุก” ในตวัอยา่งประกอบน้ีแสดงถึง
ข่าวดีท่ีป่าวประกาศแผน่ดินของพระเจา้   
  
บางทีหมูและสุนขัไม่ไดแ้สดงถึง คนต่างชาติ ท้ังหมด แต่แสดงถึงผูค้นจากเช้ือชาติใดก็ตามท่ีตอบสนองต่อข่าวดี
โดยการปฏิ เสธและการหันไปต่อต้านบรรดาผู ้ท่ีน าข่ าวดีไปย ังพวกเขา ( เปรียบเทียบ  10:14; 
15:14).[526] ตวัอยา่งหน่ึงของบุคคลประเภทน้ีคือเฮโรด แอนทิพาสท่ีไดฟั้งยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาอยา่งยินดี (มก. 
6:20) แต่จากนั้นไดต้ดัศีรษะเขา (14:1-12; มก. 6:14-28; ลก. 9:7-9) ภายหลงัเม่ือพระเยซูไดย้ืนต่อหนา้เฮโรดน้ี 
พระองคไ์ม่ไดก้ล่าวส่ิงใดต่อเขา (ลก. 23:8-9) ศตัรูเช่นนั้นควรถูกละไวต้ามล าพงั (เปรียบเทียบ 2 คร. 6:14-18) 
  

“เหมือนกบัส่วนอ่ืนๆของค าสอนของพระเยซู ประเด็นไม่ใช่การห้ามอย่างส้ินเชิง เพราะว่า
จากนั้นสาวกไม่สามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐกับบรรดาผูท่ี้ไม่ได้ตอบสนอง  ตรงกันข้าม 
ประเด็นก็คือวา่ สาวกไม่ไดมี้พนัธะท่ีจะแบ่งปันกบับรรดาผูท่ี้ใจแขง็กระดา้ง”[527]  
ควำมสัมพนัธ์ของสำวกกบัพระเจ้ำ  7:7-12 

  
ส่วนน้ีของขอ้ทั้งหลายน าเน้ือหาหลกัของค าเทศนาบนภูเขาไปสู่การสรุปท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร 
  
7:7-8                เม่ือพิจารณาถึงการต่อต้านท่ีรุนแรงเช่นนั้น พวกสาวกของพระเยซูต้องอธิษฐานขอความ

ช่วยเหลือจากพระเจา้  พระองค์จะตอบสนองต่อถอ้ยค าของพวกเขาในเชิงบวก แมว้่าคนอ่ืน
ปฏิเสธพวกเขา (ขอ้ 6) แมก้ระนั้น การออ้นวอนของพวกเขาตอ้งมีเพื่อพระสิริของพระองค์
แทนท่ีจะมีเพื่อประโยชน์ท่ีเห็นแก่ตวั (เปรียบเทียบ ยก. 4:2-3) ทุกส่ิงท่ีพวกสาวกจ าเป็นท่ีจะ 
รับใชข้องพระเยซูคริสตอ์ยา่งส าเร็จก็มีไวเ้พื่อการขอ 

  
“พวกสาวกของพระเยซูจะอธิษฐาน (‘ขอ’) ด้วยความจริงใจท่ีร้อนรน 
(‘แสวงหา’) และการติดตามท่ีกระฉับกระเฉง ขยนัถึงแนวทางของพระเจา้ 
(‘เคาะ’)  เหมือนบิดาท่ีเป็นมนุษย ์พระบิดาในสวรรค์ก็ใชว้ิธีเหล่าน้ีท่ีจะสอน
พวกบุตรของพระองคถึ์งความเอ้ือเฟ้ือ ความพากเพียรและความขยนั  ถา้บุตร
นั้ นวิงวอนให้บิดาผู ้ครุ่นคิดท่ีจะท าบางส่ิง นั่นก็ เป็นเพราะว่าบิดานั้ น         
หล่อหลอมบุตรนั้นไปสู่แนวทางของเขา”[528] 
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พลงัของค ากริยาเชิงบงัคบักาลปัจจุบนัแต่ละค าเป็นการ ย า้ [529] เราสามารถแปลค าเหล่านั้นวา่ 
“จงขอเร่ือยไป จงแสวงหาเร่ือยไป จงเคาะเร่ือยไป” (เปรียบเทียบ ลก. 11:9-10) อยา่งไรก็ตาม 
ไม่ว่าระดบัของความเขม้ขน้ท่ีซ่ึงเราแสวงหาการช่วยเหลือของพระเจา้จะเป็นอย่างไรก็ตาม 
พระองคจ์ะตอบสนองต่อสาวกทุกๆคนของพระองคท่ี์ร้องทูลต่อพระองค ์  

  
7:9-11              ในขอ้ 9 และ 10 พระเยซูกล่าวเร่ืองราวของขอ้ 7-8 ในอีกสองแง่  แมว้า่พ่อแม่นั้น “ชัว่ร้าย” (คือ 

คนบาปท่ีเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง) โดยทัว่ไปแล้ว พวกเขาไม่ได้ให้ของปลอมแปลงท่ีน่า
ผิดหวงัและอนัตรายแก่ลูกๆของพวกเขา ในการตอบสนองต่อการร้องขอส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
บ ารุงสุขภาพ  ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด “พระบิดา” ในสวรรค์ผูซ่ึ้งเป็นความดีแทจ้ะ “ให้. . .ของ
ประทานต่างๆ” ท่ี  “ ดี”  อย่างแท้จริงต่อ “พวกบุตร” ของพระองค์ ท่ีขอต่อพระองค ์
(เปรียบเทียบ ยรม. 29:13; ลก. 11:11-13; ยก. 1:5-8) ในพระคมัภีร์ตอนท่ีคลา้ยกนัใน ลูกา 11:13 
ส่ิงท่ี “ดี” ถูกระบุวา่เป็น “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ”  
น่ีคือขอ้โตแ้ยง้แบบ  ด้วยเหตุผลท่ีดีกว่า อีกอนัหน่ึง (เปรียบเทียบ 6:26) พวกสาวกถูกกล่าวถึง
ว่าเป็น “พวกบุตร” ท่ีอธิษฐานท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 5:45) ส่ิงท่ีดีต่างๆท่ีพวกเขาร้องขอก็มีการ
เช่ือมโยงโดยตรงกบัแผ่นดินของพระเจา้ คือส่ิงต่างๆ เช่น ความสามารถท่ีจะติดตามพระเจา้
อย่างสัตยซ่ื์อทั้งๆท่ีมีการต่อตา้น (เปรียบเทียบ กจ. 4:29) พระเจา้ไดบ้ญัญติัวา่เราควรขอของ
ประทานท่ีดีท่ีเราจ าเป็น เพราะวา่น่ีเป็นแนวทางท่ีพระองคฝึ์กฝนเรา ไม่ใช่เพราะวา่พระองคไ์ม่
ตระหนกัหรือไม่สนใจเก่ียวกบัความจ าเป็นต่างๆของเรา (เปรียบเทียบ 6:8) 

  
“ส่ิงท่ีส าคญัโดยพื้นฐานคือภาพของมนุษยเ์ก่ียวกบัพระเจา้  พระเจา้ตอ้งไม่ถูก
คิดวา่เป็นคนแปลกหนา้ท่ีลงัเลใจผูซ่ึ้งสามารถถูกคะย ั้นคะยอหรือถูกกดข่ีไปสู่
การใหข้องขวญัของเขา (6:7-8) เป็นผูเ้ผด็จการท่ีมุ่งร้ายผูซ่ึ้งมีความร่าเริงท่ีชัว่
ร้ายในกลอุบายท่ีเขาเล่น (ข้อ 9-10) หรือแม้กระทัง่เป็นปู่ ท่ีตามใจผูซ่ึ้ง
จดัเตรียมทุกส่ิงท่ีไดข้อจากเขา  พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ พระเจา้
แห่งแผน่สวรรค ์ผูซ่ึ้งใหข้องประทานท่ีดีต่างๆของแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งกรุณา
และอยา่งเตม็ใจในการตอบสนองต่อการอธิษฐาน”[530] 

  
มีการอา้งอิงถึงบ าเหน็จ 14 คร้ังในค าเทศนาบนภูเขา (5:12, 46; 6:1, 2, 4, 5, 6, 16, 18, 19, 20, 
21, 33; 7:11) ในขณะท่ีความปรารถนาต่อบ าเหน็จนิรันดร์อาจไม่ได้เป็นแรงจูงใจสูงท่ีสุด
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ส าหรับการรับใช้พระคริสต์ พระเยซูถือว่ามนัเป็นแรงจูงใจเดียว อย่างท่ีผูเ้ขียนภาคพนัธ- 
สัญญาใหม่คนอ่ืนๆถือ[531] 

  
7:12                  การกลบัมาอีกของ “ธรรมบญัญติัและค าสั่งสอนของบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ” ท่ีน่ีน าเรากลบัไป

ยงั 5:17  ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ของเน้ือหาของค าเทศนา อยา่งท่ีไดช้ี้ให้เห็นก่อนหนา้นั้น วลีน้ีจดัตั้ง 
การผนวก โดยเน้ือแทแ้ลว้ ทุกส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวระหวา่ง 5:17 และ 7:12 เป็นการอธิบายถึงการ
เปิดเผยของภาคพนัธสัญญาเดิม ดงันั้น “เพราะ” ในขอ้น้ีบางทีสรุปส่วนน้ีทั้งหมด  (5:17—
7:12) 

  
“กฎทอง” สรุปค าสอนของภาคพนัธสัญญาเดิม (เปรียบเทียบ อพย. 23:4; ลนต. 19:18; ฉธบ. 
15:7-8; สภษ. 24:17; 25:21; ลก. 6:31) ช่ือเรียก “กฎทอง” ตามธรรมเนียมแล้วมาจาก 
“จักรพรรดิโรมัน อเล็กซานเดอร์ สะเวียรัส (ค.ศ. 222-35) ผูซ่ึ้งแม้ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็
ประทบัใจอยา่งเลืองลือกนัโดยการเขา้ใจถึงหลกัค าสอนน้ีของพระเยซู  . . . จนเขาไดใ้ห้มนัถูก
จารึกไวใ้นทองบนผนงัของท่ีพ  านึกของเขา”[532] 

  
แทนท่ีจะให้ค  าสั่งท่ีเจาะจงหลายค าสั่งเพื่อจะควบคุมอุปนิสัยของแต่ละบุคคลในระหว่างยุค
ระหว่างการเสด็จมา อย่างท่ีภาคพนัธสัญญาเดิมได้ท าส าหรับยุคของโมเสสส พระเยซูก็ให้
หลกัการน้ี มนัจดัเตรียมกฎท่ีเราสามารถใช้ไดใ้นกรณีท่ีเจาะจงจ านวนมากมายเพื่อจะก าหนด
ส่ิงท่ีความชอบธรรมเป็นเหมือน  การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งท่ีเราตอ้งการให้พวกเขาปฏิบติัต่อเรา
คือส่ิงท่ี “ธรรมบญัญติัและค าสั่งสอนของบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ” ไดส้อนไว ้ อุปนิสัยน้ีบรรลุ
ทั้งสองอย่างนั้น (เปรียบเทียบ 5:17) อุปนิสัยน้ีเป็นน ้ าพระทยัของพระเจ้า และนั่นคือเหตุท่ี  
พวกสาวกของพระเยซูควรจะท า   
  

“เม่ือกฎน้ีถูกใส่ไวใ้นรูปแบบทางลบ เม่ือเราถูกบอกกล่าววา่เราตอ้งยบัย ั้งจาก
การปฏิบติัต่อคนอ่ืนอย่างท่ีเราจะไม่ปรารภนาให้พวกเขาปฏิบติัต่อเรา โดย
เน้ือแทแ้ลว้ มนัก็ไม่ใช่กฎทางศาสนาเลย  มนัเป็นขอ้ความแบบสามญัส านึก 
ถา้ปราศจากมนัแลว้ การเก่ียวพนัทางสังคมจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย”[533] 
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“มนัเป็นไปไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบส าหรับคนของโลกน้ีท่ีจะถือรักษารูปแบบ
ทางลบของกฎทอง  โดยปราศจากความยุ่งยากท่ีจริงจังอย่างมากนั้น เขา
สามารถฝึกวินัยชีวิตของเขาจนเขาจะไม่ปฏิบัติต่อคนอ่ืนอย่างท่ีเขาไม่
ปรารถนาให้พวกเขาปฏิบติัต่อเขา แต่ผูท่ี้สามารถเร่ิมตน้ท่ีจะตอบสนองต่อ
รูปแบบทางบวกของกฎทองคือผูท่ี้มีความรักของพระคริสตภ์ายในใจของเขา  
เขาพยายามท่ีจะยกโทษ อย่างท่ีเขาปรารถนาจะได้รับการยกโทษ  ท่ีจะ
ช่วยเหลืออยา่งท่ีเขาปรารถนาจะไดรั้บการช่วยเหลือ ท่ีจะสรรเสริญอยา่งท่ีเขา
ปรารถนาจะไดรั้บการสรรเสริญ ท่ีจะเขา้ใจอย่างท่ีเขาปรารถนาท่ีจะเป็นท่ี
เขา้ใจ  เขาจะไม่แสวงหาท่ีจะหลีกเล่ียงการท าส่ิงต่างๆ เขาจะมองหาส่ิงท่ีจะท า
อยูเ่สมอ”[534] 

  
“ท่าทีท่ีกล่าวว่า ‘ขา้พเจา้ตอ้งไม่ท าอนัตรายต่อผูค้น’ ก็แตกต่างอย่างมากกบั
ท่าทีท่ีกล่าววา่ ‘ขา้พเจา้ตอ้งท าดีท่ีสุดเพื่อจะช่วยเหลือผูค้น’”[535]  

4. ทำงเลอืกเทจ็ต่ำงๆ  7:13-27   
  
ท่ีจะอธิบายถึงการเลือกท่ีส าคญัต่างๆท่ีพวกสาวกของพระองคจ์ะตอ้งท าการเลือก พระเยซูก็เผยให้เห็นถึงส่ีคู่ของ
ทางเลือก  การเลือกต่างๆของพวกเขาจะตระเตรียมพวกเขาท่ีจะพร้อมส าหรับแผ่นดินท่ีจะมาถึงต่อไป  แต่ละ
อย่างของส่ีทางเลือกเป็นค าเตือนถึงสัดส่วนท่ีให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง  ทางเลือกทั้งหมดนั้นจดจ่อท่ีการ
พิพากษาในอนาคตและแผน่ดินของพระเจา้  ส่วนน้ีจดัตั้งการสรุปต่อค าเทศนาบนภูเขา  
  
ทำงสองทำง 7:13-14 
  
ภาคพนัธสัญญาเดิมมีการอา้งอิงหลายอย่างถึงทางท่ีแตกต่างกนัซ่ึงบงัคบัให้นกัเดินทางท่ีจะเลือกระหว่างสอง
ทาง (เช่น ฉธบ. 30:15, 19; สดด. 1; ยรม. 21:8) ฉบบัแปลคิงเจมส์ “ตรง” ค่อนขา้งจะท าให้เขา้ใจผิด การแปลนั้น
สะทอ้นถึงค าละติน สะทริกทัม  หมายถึง แคบ และบางทีมนัสนบัสนุนแนวคิดทัว่ไปของ “ทางตรงและแคบ”  
อยา่งไรก็ตาม ค ากรีก สะเทเน่ หมายถึงอยา่งชดัเจนวา่ “แคบ” อยา่งท่ีตรงกนัขา้มกบักวา้ง  ค  าวา่ “เล็ก” (ขอ้ 14 ค า
กรีก เทธลิมเมเน่ ) เก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัค ากรีก ธลิปซิส ซ่ึงหมายถึง “ความล าบาก”  ดงันั้น พระเยซูกล่าววา่ 
ประตูคบัแคบจ ากดัมีการเช่ือมโยงกบัการข่มเหงซ่ึงเป็นหวัขอ้หลกัในพระกิตติคุณมทัธิว (เปรียบเทียบ   5:10-12, 
44; 10:16-39; 11:11-12; 24:4-13; กจ. 14:22).[536] 
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ทาง “แคบ” น าไปสู่ชีวิต” นั่นคือ ชีวิตในแผ่นดินของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 21-22)  ทาง “กวา้ง” น าไปสู่
ความพินาศ” นั่นคือ ความตายและนรก (เปรียบเทียบ 25:34, 46; ยน. 17:12; รม. 9:22: 1 คร. 1:18; ฟป. 
1:28; 3:19; 1 ทธ. 6:9; ฮบ. 10:39; 2 ปต. 2:1, 3; 3:16; วว. 17:8, 11) คนจ านวนน้อยจะเขา้ไปในแผ่นดินของ  
พระเจา้เม่ือเปรียบเทียบกบัคนจ านวนมากผูซ่ึ้งจะพินาศ เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไม่ไดเ้ช่ือในหลกัค าสอนท่ีว่า 
ทุกคนจะรอดซ่ึงกลายเป็นท่ีนิยมในทุกวนัน้ี  ท่ีเป็นความเช่ือถือท่ีว่าในท่ีสุดแล้วทุกคนจะจบลงในสวรรค ์
(เปรียบเทียบ ยน. 14:6) ทางเขา้ผา่นประตูคบัแคบไปยงัทางแคบในท่ีสุดแลว้จะน าบุคคลนั้นๆไปสู่แผน่ดินของ
พระเจา้  การเร่ิมตน้ของชีวติของการเป็นสาวก (ประต)ู และขบวนการของการเป็นสาวก (ทาง) ทั้งสองก็คบัแคบ
และทั้งสองก็เก่ียวขอ้งกบัการข่มเหง 
  

“ประตู ถูกอา้งอิงเพื่อประโยชน์ของบรรดาผูท่ี้ไม่ใช่เป็นผูติ้ดตามแท ้ ทาง ถูกอา้งอิงในฐานะ
เป็นค านิยามของชีวติของสาวกของพระเยซู  น่ีคือเหตุท่ีมทัธิวใชค้  าวา่ ‘ประตูร้ัว’ (พูเล่) ในขณะ
ท่ีลูกาใชค้  าวา่ ‘ประตูบา้น’ (ธูร่า  ลก. 13:24) ลูกาสนใจเก่ียวกบัความรอดเป็นหลกั  ท่ีน่ีกษตัริย์
ปรารถนาพลเมืองเพื่อแผ่นดินของพระองค์ ดังนั้นท่านใช้ค  าท่ีบ่งบอกถึงทางท่ีจะต้องเดิน
ตามหลงัจากการเขา้ไปสู่ชีวติ”[537] 

  
คนจ านวน “น้อย” เท่านั้นจะพบทาง “สู่ชีวิต” (ข้อ 14)  อย่างท่ีเราได้สังเกตไปก่อนหน้านั้น พวกผูน้ าของ
อิสราเอลก็เฉ่ือยชาเก่ียวกบัการแสวงหาพระเมสสิยาห์ (2:7-8) เป็นท่ีชัดเจนว่า คนยิวหลายคนไม่ได้แสวงหา
แผน่ดินของพระเจา้เช่นกนั   
  
ต้นไม้สองต้น 7:15-20 (เปรียบเทยีบ ลก. 6:43-44) 
  
7:15                  ท่ีน่ีพระเยซูใหค้  าเตือนเก่ียวกบั “พวกผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จ” ท่ีบรรดาผูเ้ผยพระวจนะในภาค

พนัธสัญญาเดิมไดใ้ห้เช่นกนั (เปรียบเทียบ ฉธบ. 13; 18; ยรม. 6:13-15; 8:8-12; อสค. 13; 
22:27; ศฟย. 3:4) พระองคไ์ม่ไดอ้ธิบายอยา่งแน่ชดัถึงส่ิงท่ีพวกเขาจะสอน เพียงแค่บอกวา่พวก
เขาจะบิดเบือนการเปิดเผยของพระเจา้อยา่งหลอกลวง  ส่ิงน้ีครอบคลุมขอบเขตท่ีกวา้งของพวก
ครูสอนเทจ็  สุดทา้ยแลว้ แรงจูงใจของพวกเขาคือการปรนนิบติัตนเอง และจุดจบของเหยื่อของ
พวกเขาจะเป็นการถูกท าลาย  ลกัษณะเหล่าน้ีก็บอกเป็นนยัในค าอธิบายของพระเยซูเก่ียวกบั
พวกเขา  พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีท าการท่ีประตูแคบ แต่มนัไม่ใช่ประตูท่ีน าไปสู่ทาง
แคบท่ีน าไปสู่ชีวติ   
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7:16-20            “ผล” ในโลกตามธรรมชาติเช่นเดียวกบัทางการเปรียบเทียบแสดงถึง ส่ิงท่ีตน้ไมห้รือบุคคล

ผลิต  มนัคือส่ิงท่ีคนอ่ืนเห็น (หรือเอาเป็นตัวอย่างหรือชิม) ท่ีน าพวกเขาท่ีจะสรุปบางส่ิง
เก่ียวกับธรรมชาติและเอกลักษณ์ของส่ิงท่ีก่อให้เกิดผล  “ผล” เป็นตัวบ่งช้ีท่ีดีท่ีสุดของ
ธรรมชาติน้ี  ในพวกครูสอนเท็จ “ผล” แสดงถึงหลักค าสอนและการกระท าของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ ยรม. 23:9-15) พระเยซูตรัสวา่พวกสาวกของพระองคจ์ะรู้จกัพวกผูเ้ผยพระวจนะ
เทียมเท็จ “ดว้ยผลของพวกเขา” คือ ค าสอนและการกระท าของพวกเขา  บางคร้ังลกัษณะแท้
ของบุคคลหน่ึงยงัคงปิดซ่อนไวส้ักระยะหน่ึง  ผูค้นถือว่าการดีของพวกเขาเป็นการบ่งช้ีถึง
คุณลกัษณะท่ีชอบธรรม  อยา่งไรก็ตาม ในท่ีสุดธรรมชาติแทข้องบุคคลนั้นก็ปรากฏ และมนัก็
ชดัเจนวา่ ผลท่ีดูเหมือนดีของบุคคลหน่ึงก็เป็นการท าลาย   

  
พวกผูเ้ผยพระวจนะท่ีสัตยจ์ริงต่อพระวจนะของพระเจา้ก็ผลิตความประพฤติท่ีชอบธรรม แต่
พวกผูเ้ผยพระวจนะเท็จท่ีไม่นบัถือพระวจนะของพระเจา้ก็ผลิตความประพฤติท่ีอธรรม (ขอ้  
17) 

  
ตน้ไมท่ี้มีพิษจะให้ผลท่ีมีพิษ  มนัไม่สามารถผลิตผลท่ีเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย  ในท านอง
เดียวกนั “ตน้ไมดี้” เช่น ตน้แอปเป้ิลก็เกิด “ผล” ท่ี “ดี” ท่ีบ ารุงสุขภาพ (ขอ้ 18)  “ผลเลว” อาจดู
ดี แต่มนัก็เลวไม่ว่าอย่างไรก็ตาม (ขอ้ 16) ผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จสามารถผลิตการเลวได้
เท่านั้น แมว้า่งานของเขาอาจดูดี อยา่งผวิเผนิหรือชัว่คราว 

  
นกัตีความพระคมัภีร์ตอนน้ีบางคนตีความค าสอนของพระเยซูไปไกลเกิน  พวกเขากล่าววา่มนั
เป็นไปไม่ไดส้ าหรับผูเ้ช่ือแทท่ี้จะท าการเลว  น่ีไม่สามารถเป็นจริงไดเ้ม่ือพิจารณาถึงค าสั่ง การ
กระตุน้ และค าเตือนเป็นร้อยๆท่ีพระเยซู พวกผูเ้ผยพระวจนะและพวกอคัรทูตให้แก่ผูเ้ช่ือใน
พนัธสัญญาทั้งสอง  มนัเป็นไปไดส้ าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะท าการเลว (เช่น 16:23; ทต. 2:11-13; 3:8; 1 
ยน. 1:9) ท่ีวา่พวกเขาจะไม่ท าการเลวนั้นเป็นค าสอนของ ความสมบูรณ์แบบท่ีไร้บาป 
  
นกัตีความคนอ่ืนๆกล่าวว่า การเลวบางอย่างก็หลีกเล่ียงไม่ได้ส าหรับผูเ้ช่ือ แต่การเลวจะไม่
แสดงถึงชีวติของผูเ้ช่ือ แท้ อย่างเป็นประจ า ส่ิงน้ีเปล่ียนไปสู่ค าถามเก่ียวกบัการเลวมากเท่าไหร่ 
อย่างรวดเร็ว (จะพิสูจน์ว่าใครคนหน่ึงยงัไม่รอด) ซ่ึงพนัธสัญญาใหม่ไม่ตอบ  ตรงกนัขา้ม 

http://biblia.com/bible/nasb95/Jer.%2023.9-15
http://biblia.com/bible/nasb95/Tit.%202.11-13
http://biblia.com/bible/nasb95/Tit%203.8
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20John%201.9
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20John%201.9


บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่แสดงถึงบางคนท่ีได้ไปจากน ้ าพระทยัของพระเจ้าเป็นเวลา
ยาวนานในฐานะผูเ้ช่ือ (เช่น 1 ทธ. 1:20; 2 ทธ. 2:17-18) ประเด็นท่ีพระเยซูสร้างในขอ้ 18 ก็คือ
วา่ พวกผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จท าส่ิงท่ีเลว และผูค้นท่ีติดตามพระเจา้อย่างสัตยซ่ื์อก็ท าส่ิงท่ีดี
โดยพื้นฐาน  การท่ีพวกสาวกของพระเยซูด าเนินชีวติอยา่งไรก็ส าคญัต่อพระองคอ์ยา่งมาก 

  
จุดจบของ “ตน้ไมซ่ึ้งไม่เกิดผลดี” คือ “ไฟ” (ขอ้ 19) ในท านองเดียวกนั ผูเ้ผยพระวจนะเทียม
เทจ็ท่ีท าการเลว แมว้า่การเหล่านั้นดูดี ก็ประสบกบัการพิพากษาท่ีท าลาย (เปรียบเทียบ 3:10) 

  
ถอ้ยค าและงานของผูเ้ผยพระวจนะสุดทา้ยแลว้ก็เปิดเผยถึงคุณลกัษณะแทข้องเขา อยา่งแน่นอน
ท่ีผลของตน้ไมเ้ปิดเผยถึงเอกลกัษณ์ของมนั (ขอ้ 20) จากบรรทดัฐานทั้งสองน้ีคือ ถอ้ยค าและ
งาน งานก็เป็นตวับ่งช้ีท่ีไวว้างใจไดก้วา่ถึงคุณลกัษณะ  

เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูกล่าวถึงพวกผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จโดยทัว่ไปในส่วนน้ี  พระองค์ไม่ไดก้ล่าวถึงกรณี
ของผูเ้ช่ือท่ีจงใจบิดเบือนพระวจนะของพระเจา้  โดยพื้นฐานแลว้ ผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จปฏิเสธพระวจนะของ
พระเจา้ เพราะวา่เขาเป็นผูไ้ม่เช่ือ  อยา่งไรก็ตาม แมก้ระทัง่ในภาคพนัธสัญญาเดิม มีผูเ้ผยพระวจนะแทไ้ม่ก่ีคนท่ี
โกหกเก่ียวกบัพระวจนะของพระเจา้  (เช่น 1 พกษ. 13:18) 
  
กำรอ้ำงสองอย่ำง 7:21-23 (เปรียบเทยีบ ลก. 6:46) 
  
ขอ้ 15-20 กล่าวถึงพวกผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จ แต่ขอ้ 21-23 กล่าวถึงพวกผูติ้ดตามเทียมเท็จ  การเรียกซ ้ าๆของ
สาวกเทียมเทจ็เหล่าน้ีเปิดเผยถึงความร้อนรนของพวกเขา   
  

“ในสมยัของพระเยซู มนัน่าสงสัยไม่วา่ ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ เม่ือถูกใชเ้พื่อจะกล่าวต่อพระองค์
หมายถึงมากกว่า ‘อาจารย’์ หรือ ‘ท่าน’  แต่ยุคหลงัการเป็นข้ึนจากตาย มนักลายมาเป็นฉายา
ของการนมสัการและการกล่าวยอมรับถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซู”[538] 

  
การเช่ือฟังน ้ าพระทยัของพระบิดาจะก าหนดการเขา้ไปสู่ “อาณาจกัร” พนัปี ไม่ใช่การยกย่องท่ีกล่าวยอมรับ
ส าหรับพระเยซู  น่ีเป็นการปรากฏคร้ังแรกของวลี “พระบิดาของเรา” ในมทัธิว  โดยการใช้มนันั้น โดยนยัแลว้ 
พระเยซูอา้งถึงการเป็นผูเ้ปิดเผยท่ีสิทธิอ านาจของพระเจา้  ระหวา่งพนัธกิจของพระเยซู การท าตามน ้ าพระทยั
ของพระเจ้าลดลงไปสู่การเช่ือว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์และการตอบสนองอย่างเหมาะสม (ยน. 
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6:29).[539] จงสังเกตว่าการเขา้ไปในแผ่นดินสวรรค์นั้นยงัเป็นอนาคต แผ่นดินสวรรค์นั้นยงัไม่ปรากฏ  การ
พิพากษาจะมาก่อนการเขา้ไปในแผน่ดินสวรรค ์  
  
พระเยซูอา้งว่าเป็นผูพ้ิพากษาในยุคสุดทา้ย (เปรียบเทียบ ยน. 6) น่ีเป็นหน่ึงในหนา้ท่ีของพระเมสสิยาห์ (เช่น 
สดด. 2) “วนันั้น” (ขอ้ 22) เป็นวนัท่ีพระเยซูจะพิพากษาผูก้ล่าวค ายอมรับเทียมเท็จ  มนัเกือบเป็นค าศพัท์ทาง
เทคนิคส าหรับยุคของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ อสย. 2:11, 17; 4:2; 10:20; ยรม. 49:22; ศคย. 14:6, 20-21) 
“ในพระนามของพระองค”์ หมายถึง ในฐานะตวัแทนของพระองคแ์ละการอา้งเอาสิทธิอ านาจของพระองค์  เป็น
ท่ีชดัเจนว่า มนัเป็นไปไดส้ าหรับพวกสาวกเทียมเท็จท่ีจะ “เผยพระวจนะ” ขบั “ผี” และ “ท าการแห่งฤทธานุ-
ภาพ” ในพระนามของพระเยซู (เช่น ยดูาส อิสคาริโอท)  สิทธิอ านาจแห่งพระนาม (ช่ือเสียง) ของพระองค์ให้
ความสามารถแก่พวกเขาท่ีจะท าอย่างนั้น  ไม่ใช่ความชอบธรรมหรือความสัมพนัธ์ของพวกเขาเองกบัพระองค ์ 
อยา่งไม่สงสัยวา่ ผูม้องดูหลายคนถือวา่งานเหล่าน้ีเป็นผลดีและหลกัฐานของคุณลกัษณะท่ีชอบธรรม  อยา่งไรก็
ตาม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกรณีต่างๆของขา้วละมานท่ีดูเหมือนขา้วสาลี (เปรียบเทียบ 13:24-30) 
  
พระองคเ์องจะตดัสินให้คนน่าซ่ือใจคดท่ีจะออกไปจากพระพกัตร์ของพระองค์ (ขอ้ 23).[540] ดงันั้น อีกคร้ัง
หน่ึงพระเยซูอา้งวา่พระองคท์รงเป็นพระผูพ้ิพากษาท่ีจะก าหนดวา่ใครจะเขา้ไปในแผน่ดินสวรรคห์รือใครจะไม่
เขา้ไป  น่ีเป็นหนา้ท่ีของพระเมสสิยาห์อยา่งแน่นอน  การอา้งอิงจาก สดุดี 6:8 วางพระเยซูในท่ีของผูท้นทุกขผ์ูซ่ึ้ง
พระเจา้ได้แก้แคน้  และตอนน้ีพระองค์บอกบรรดาผูท่ี้ได้ท  าความชั่วต่อพระองค์ท่ีจะไปจากพระพกัตร์ของ
พระองค์ ยิ่งกว่านั้น พระองค์จะตรัสว่าพระองค์ไม่เคยรู้จกัผูก้ล่าวยอมรับเทียมเท็จเหล่าน้ี  เป็นท่ีชัดเจนว่า      
พระเยซู รู้จัก ใครท่ี ทุกๆคน เป็น แต่ท่ีน่ีพระองค์หมายถึงว่า พระองค์จะไม่ “รู้จกั” ผู้กล่าวยอมรับเทียมเท็จ
เหล่านี ้ในแง่ท่ีเขม้ขน้ของการรู้จกัพวกเขาด้วยความโปรดปรานหรือการยอมรับพวกเขา  (เปรียบเทียบ สดด. 
1:6; อมส. 3:2) หลายคนรับมือกบัส่ิงท่ีบริสุทธ์ิต่างๆประจ าวนั แต่ไม่มีความคุน้เคยส่วนตวักบัพระเจา้เพราะว่า
พวกเขาเป็นคนหนา้ซ่ือใจคด  มนัเป็นความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะเช่ือฟังธรรมบญัญติัของพระเจา้ ซ่ึงก็คือน ้ า
พระทยัของพระเจา้ท่ีแจง้วา่พวกเขาเป็นผูป้ฏิบติัความอธรรมและความผดิ   
  
ผู้สร้ำงสองคน  7:24-27 (เปรียบเทยีบ ลก. 6:47-49) 
  
ขอ้ 21-23 เปรียบเทียบบรรดาผูท่ี้กล่าวส่ิงหน่ึงแต่ท าอีกส่ิงหน่ึง  ขอ้  24-27 เปรียบเทียบการไดย้ินและการท า 
(เปรียบเทียบ ยก. 1:22-25; 2:14-20).[541] พระทยัของพระบิดาของพระเยซู (ขอ้ 21) ตอนน้ีกลายเป็น “ค าเหล่าน้ี
ของเรา” (ขอ้ 24) อยา่งเช่นตลอดส่วนน้ี (ขอ้ 13-27) พระเยซูพิจารณาถึงชีวติในความครบถว้นของมนั 
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“ทางสองทางอธิบายถึง การเร่ิมต้น ของชีวิตแห่งความเช่ือ ตน้ไมส้องตน้อธิบายถึง การเติบโต 
และผลลพัธ์ของชีวติแห่งความเช่ือท่ีน่ี และตอนน้ี บา้นสองหลงัอธิบายถึง จุดจบ ของชีวิตแห่ง
ความเช่ือน้ี เม่ือพระเจา้จะเรียกใหทุ้กส่ิงเขา้สู่การพิพากษา”[542] 

  
บา้นแต่ละหลงัในตวัอยา่งประกอบของพระเยซูก็ดูมัน่คง  อยา่งไรก็ตาม การทดสอบท่ีรุนแรงเปิดเผยถึงคุณภาพ
แทจ้ริงของงานของผูส้ร้าง (เปรียบเทียบ 13:21; สภษ. 10:25; 12:7; 14:11; อสย. 28:16-17) ฝนห่าใหญ่ท่ีไหล
หลัง่ไดเ้ป็นปกติและเป็นปกติในอิสราเอล  คนฉลาดสร้างเพื่อท่ีจะตา้นทานส่ิงใดๆ  คนฉลาดเป็นหวัขอ้ในมทัธิว 
(เปรียบเทียบ 10:16; 24:45; 25:2, 4, 8-9) คน “ฉลาด” คือผูท่ี้น า “ถอ้ยค า” ของพระเยซูไปปฏิบติั ดงันั้น การ
พิจารณาสุดทา้ยจะเปิดเผยความเช่ือมัน่แทข้องสาวกปลอม     

“พระองค์ [พระเยซู] เป็นช่างฝีมือท่ีรู้ทุกส่ิงเก่ียวกบัการสร้างบา้น และเม่ือพระองค์กล่าวถึง
รากฐานของบา้น พระองค์ก็รู้ส่ิงท่ีพระองค์กล่าวถึง  น่ีไม่ใช่ตวัอย่างประกอบท่ียกข้ึนมาโดย
นกัวชิาการในการศึกษาของพระองค ์น่ีเป็นตวัอยา่งประกอบของคนท่ีเนน้การปฏิบติั”[543] 

  
ภายหลงัพระเยซูเปรียบเทียบพระองคเ์องกบัศิลารากฐาน (16:18; เปรียบเทียบ อสย. 28:16; 1 คร. 3:11; 1 ปต. 
2:6-8) บางทีแนวคิดนั้นก็บอกเป็นนยัท่ีน่ี 
  
ขอ้ 16-20 ไดน้ าบางคนท่ีจะตดัสินความเป็นจริงของความรอดของบุคคลหน่ึงจากงานของเขาหรือของเธอ  ทุก
ส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวมาก่อน (ขอ้ 1-5) และขอ้ท่ีตามมาเหล่านั้นควรห้ามปรามเราไวจ้ากการท าส่ิงน้ี  ในท่ีสุด
พวกผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จก็ให้หลกัฐานท่ีว่าพวกเขาไม่ใช่พวกผูเ้ผยพระวจนะท่ีสัตยซ่ื์อ อย่างไรก็ตาม มนั
เป็นไปไม่ไดส้ าหรับผูม้องดูท่ีจะตดัสินความรอดของผูเ้ช่ือท่ีกล่าวยอมรับ (ขอ้ 21-23) และบรรดาผูท่ี้รับเอาข่าว
ประเสริฐโดยปราศจากการท าการตอบสนองท่ีเปิดเผยใดๆต่อข่าวประเสริฐ (ขอ้ 24-27) สภาพแทจ้ริงของพวก
เขาจะชดัเจนเม่ือพระเยซูพิพากษาพวกเขาเท่านั้น  พระองค์ทรงเป็นพระผูพ้ิพากษาของพวกเขา และเราละการ
พิพากษาของพวกเขาไวใ้นพระหตัถข์องพระองค ์(ขอ้ 1) 
  

“การไดย้นิค าเทศนาเป็นกิจธุระท่ีอนัตราย ถา้บุคคลหน่ึงไม่ไดน้ าส่ิงเหล่านั้นไปปฏิบติั”[544] 
  
ประเด็นของพระเยซูในส่วนน้ี (ขอ้ 13-27) ก็คือว่าการเขา้ไปยงัแผ่นดินสวรรค์และการเป็นสาวกในฐานะ
ผูติ้ดตามของกษตัริยก์็ไม่เป็นท่ีนิยม และส่ิงเหล่านั้นเก่ียวขอ้งกบัการถูกข่มเหง  คนมากมายจะกล่าวยอมรับว่า
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เป็นสาวกมากกว่าท่ีพวกเขาเป็นอย่างแทจ้ริง  การทดสอบท่ีแหลมคมคือการเช่ือฟังต่อน ้ าพระทยัท่ีเปิดเผยแลว้
ของพระเจา้   
  

“ดงันั้นค าเทศนานั้นจบลงดว้ยการทา้ทายท่ีจะไม่ละเลยการตอบสนองต่อพระเยซูและค าสอน
ของพระองค ์ พระเยซูเป็นบุคคลท่ีไม่ไดน้ าเสนอค าสอนของพระองคเ์พราะวา่มนัเป็นแนวทาง
แห่งชีวิตท่ีถูกแนะน าไว ้ พระองคน์ าเสนอไปมากกวา่นั้น  ค  าสอนของพระองคเ์ป็นการเรียกสู่
ความจงรักภกัดีท่ีหมายถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตาย ระหวา่งพระพรและวิบติั  
พระเยซูทรงเป็นมากกวา่ผูเ้ผยพระวจนะ”[545] 

  
5. กำรตอบสนองของผู้ฟัง 7:28-29  

การสรุปแต่ละอย่างต่อแต่ละอย่างของการอภิปรายหลกัห้าอย่างในมทัธิวเร่ิมตน้ด้วยข้อความท่ีเป็นรูปแบบ
เดียวกนัคือ “เม่ือ. . . เสร็จแลว้” (ค ากรีก คาย เอเกเนโต้) ซ่ึงติดตามมาดว้ยค ากริยาแท ้ ดงันั้น มนัเป็นกลไกทาง
รูปแบบท่ีตระหนกัไดด้ว้ยตนเองท่ีจดัตั้งจุดเปล่ียนทางโครงสร้าง”[546] การสรุปแต่ละอยา่งเป็นการเปล่ียนผา่น
อีกดว้ยและตระเตรียมส าหรับส่วนถดัไป   
  
เราเรียนรู้เป็นคร้ังแรกว่า แมว้่าพระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค ์(5:1-2) มหาชนก็ฟังส่ิงท่ีพระองค์ไดส้อน
พวกเขา  บางทีเพื่อเหตุผลน้ี ตอนจบของค าเทศนาบนภูเขามีเน้ือหามากข้ึนท่ีเหมาะสมส าหรับผูฟั้งโดยทัว่ไป  
ฟร้านซ์เช่ือว่าการอภิปรายทั้งหมดในมทัธิวเป็นกวีนิพนธ์ของค าสอนของพระเยซูในโอกาสอนัหลากหลาย
ท่ีมทัธิวรวบรวมไปสู่การอภิปรายต่างๆแทนท่ีจะเป็นการอภิปรายเด่ียวต่างๆท่ีพระเยซูให้ในโอกาสแต่ละคร้ัง
[547] น่ีเป็นความคิดเห็นส่วนนอ้ย แต่บางทีมนัเป็นจริงท่ีวา่ บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณแกไ้ขค าสอนของพระเยซู
ในระดบัหน่ึง 
  
“ค าสอน” ของพระเยซูรวมถึงทั้งเน้ือหาและการน าเสนอของพระองค์  ส่ิงท่ีท าให้ฝูงชนประทบัใจคือ “สิทธิ
อ านาจ” ของพระเยซูเม่ือพระองค์สอน  น่ีเป็นการปรากฏคร้ังแรกของอีกหวัขอ้หน่ึงท่ีมทัธิวเน้น (8:9; 9:6, 8; 
10:1; 21:23-24, 27; 28:18) โดยเน้ือแทแ้ลว้ สิทธิอ านาจของพระเยซูแตกต่างในแง่ท่ีวา่พระองคอ์า้งถึงการเป็น
พระเมสสิยาห์  พระองคไ์ม่เพียงแต่อา้งท่ีจะตีความพระวจนะของพระเจา้อยา่งท่ีอาจารยร่์วมสมยัคนอ่ืนๆอา้ง แต่
พระองคอ์า้งท่ีจะท าใหพ้ระวจนะส าเร็จอีกดว้ย (5:17) พระองคจ์ะเป็นผูท่ี้จะก าหนดทางเขา้ไปยงัแผน่ดินสวรรค ์
(ขอ้ 21) และพระองคจ์ะตดัสินมวลมนุษยใ์นท่ีสุด (ขอ้ 23) 
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พระเยซูยงัอา้งอีกว่าค าสอนของพระองค์เทียบเท่ากบัพระวจนะของพระเจา้ (ขอ้ 24, 26) ดงันั้น ขอ้สังเกตท่ี
เช่ือถือไดใ้นค าสอนของพระองค์ไม่ใช่ความจริงใจของพระองค์ หรือรูปแบบในเชิงโวหารของพระองค์ หรือ
การขาดการอา้งอิงของพระองคถึ์งบรรดาผูท่ี้รอบรู้แรกเร่ิมเป็นหลกั แต่เป็น ใครท่ีพระองค์ทรงเป็น พระองคอ์า้ง
ถึงการเป็นผูตี้ความท่ีมีสิทธิอ านาจแห่งพระวจนะของพระเจา้  (นัน่คือ ดว้ยสิทธิอ านาจของผูเ้ผยพระวจนะท่ีได้
ถูกท านายไว ้ซ่ึงเป็นพระเมสสิยาห์)! 
  

“ในการวิเคราะห์สุดทา้ย . . . ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวเก่ียวกบัธรรมบญัญติัก็ประยุกต์ใช้กบัธรรม
บญัญติัว่าเป็นบางส่ิงท่ีถูกตีความใหม่อย่างมีสิทธิอ านาจโดยค าสอนของพระองค์  มนัไม่ใช่
ธรรมบญัญัติของโมเสสในและแห่งธรรมบัญญัติเองท่ีมีคุณลักณะท่ีเป็นบรรทัดฐานและ
ตลอดไปส าหรับพวกสาวก แต่เป็นธรรมบญัญติัของโมเสสอย่างท่ีได้ผ่านเบา้หลอมแห่งค า
สอนของพระเยซู”[548]  

ท่ีจะสรุปค าเทศนาน้ี พระเยซูเร่ิมตน้โดยการอธิบายถึงคุณลกัษณะของพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ (5:1-10) 
จากนั้นพระองคอ์ธิบายถึงการทรงเรียกของพวกเขา (5:11-16) ถดัไป พระองคร์ะบุถึงการประพฤติของพวกเขา 
(5:17—7:12) สุดทา้ย พระองคอ์ธิบายถึงการเลือกและการอุทิศตนของพวกเขา (7:13-27) 
  
พวกนกัวิชาการไดส้ังเกตความคลา้ยกนัมากมายระหวา่งค าสอนของพระเยซูในค าเทศนาบนภูเขากบัค าแนะน า
ของรับบี บางทีมากกวา่ในส่วนใดๆของภาคพนัธสัญญาใหม่  อยา่งไรก็ตาม ความคลา้ยกนัต่างๆก็อยูใ่นรูปแบบ
ของการแสดงออก เน้ือหา และการเปล่ียนถอ้ยค า แต่แน่นอนวา่ไม่ใช่ในวิญญาณ[549] สิทธิอ านาจและอ านาจ
ของค าสอนของพระองคอ์ยา่งท่ีมทัธิวไดช้ี้ประเด็นอยา่งเหน็บแนมก็คือ “ไม่เหมือนบรรดาธรรมาจารยข์องเขา”  
  

“กษตัริยไ์ดป่้าวประกาศถึงความใกลเ้ขา้มาของแผ่นดินสวรรค์และไดรั้บรองข่าวสารนั้นดว้ย
หมายส าคญัท่ียิง่ใหญ่ต่างๆ  ดว้ยประชาชนท่ีรวมตวักนัท่ีพระองค ์พระองคก์็สั่งสอนพวกสาวก
ของพระองคเ์ก่ียวกบัคุณลกัษณะของบรรดาผูท่ี้จะรับแผน่ดินนั้นเป็นมรดก  แผน่ดินนั้นแมว้่า
จะเป็นทางโลกก็ตั้งอยูบ่นความชอบธรรม  ดงันั้นหวัขอ้ของข่าวสารของพระองคคื์อความชอบ
ธรรม”[550] 

  
พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะแสดงถึงสิทธิอ านาจของพระองค์โดยการท าการอศัจรรย์ท่ีมีพลังต่างๆท่ีได้
ปลดปล่อยพวกเชลยจากการเป็นทาสของพวกเขา ซ่ึงเป็นหมายส าคญัต่างๆท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธ-
สัญญาเดิมไดก้ล่าววา่พระเมสสิยาห์จะท า 
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“ตลอดเร่ืองราวของพระองคน์ั้น มทัธิวท าใหม้นัชดัเจนอยา่งมาก ไม่วา่โดยตรงหรือทางออ้มวา่ 
ประเด็นของสิทธิอ านาจเป็นตน้เหตุแห่งการโตเ้ถียงท่ีพระองค์มีกบัพวกผูน้ าทางศาสนาและ
ดงันั้นมนัก็เป็นหวัใจต่อความขดัแยง้ทั้งหมดของพระองคก์บัพวกเขา”[551] 
  

III. กำรส ำแดงของกษัตริย์  8:1—11:1   
  

“มทัธิวได้วางโครงสร้างท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับขอ้โตแ้ยง้ของท่านในบทท่ีหน่ึงถึงเจ็ด  ล าดบั
พงศแ์ละการบงัเกิดไดย้นืยนัถึงคุณสมบติัทางกฎหมายของพระเมสสิยาห์อยา่งท่ีถูกกล่าวไวใ้น
ภาคพนัธสัญญาเดิม  ไม่เพียงเท่านั้น แต่ในการบงัเกิดของพระองค์นั้นค าเผยพระวจนะท่ี
ยิ่งใหญ่และเป็นพื้นฐานต่างๆได้ส าเร็จ  ตามระเบียบการนั้น กษตัริย์ก็มีผูล่้วงหน้ามาก่อน
พระองค์ในการปรากฎของพระองค์ในฉากของประวติัศาสตร์ของอิสราเอล  คุณสมบติัทาง
ศีลธรรมต่างๆของพระเยซูไดถู้กรับรองโดยการรับบพัติศมาและการถูกทดลองของพระองค ์
จากนั้น กษตัริยเ์องเร่ิมตน้พนัธกิจแห่งการป่าวประกาศถึงความใกลเ้ขา้มาของแผน่ดินสวรรค์
และรับรองมนัด้วยการอศัจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่ต่างๆ ท่ีจะสั่งสอนพวกสาวกของพระองค์เก่ียวกบั
คุณลกัษณะแทจ้ริงของความชอบธรรมท่ีจะแยกแยะพระองค ์พระองค์ก็พาพวกเขาไปยงัภูเขา  
หลังจากท่ีมัทธิวได้บันทึกค าเทศนาบนภูเขา ท่านก็เช่ือมโยงการน าเสนอของกษัตริย์ต่อ
อิสราเอลต่อไป (มธ. 8:1—11:1)”[552] 

  
ก. กำรส ำแดงของอ ำนำจของกษัตริย์  8:1—9:34  

  
มทัธิวอธิบายพนัธกิจของพระเยซูวา่ประกอบดว้ยการสอน การเทศนาและการรักษาใน 4:23  บทท่ี 5—7 บนัทึก
ส่ิงท่ีพระองค์ได้สอนพวกสาวกของพระองค์คือ หลักการต่างๆของแผ่นดินสวรรค์  เรามีแก่นสารของ           
พนัธกิจการเทศนาของพระองคใ์น 4:17  เอาล่ะ ใน 8:1—9:34 เราเห็นพนัธกิจการรักษาของพระองค ์ พระองค์
ส าแดงถึงสิทธิอ านาจเหนือมนุษย ์อ านาจฝ่ายวญิญาณต่างๆท่ีมองไม่เห็น และโลกของธรรมชาติ  มทัธิวแสดงให้
เห็นวา่ความสามารถของพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ พระองค์มี “อ านาจท่ีจะ
ขจดัผลลพัธ์ของบาปไปจากโลกและท่ีจะควบคุมองค์ประกอบต่างๆของธรรมชาติ”[553] กษตัริยไ์ด้รับรอง   
การอา้งของพระองคโ์ดยการท าหมายส าคญัต่างๆของพระเมสสิยาห์  เม่ือพิจารณาถึงส่ิงเหล่าน้ี คนยิวควรยอมรับ
วา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  จุดประสงคข์องมทัธิวก็มากกวา่การท่ีจะเปิดเผยถึงความรักของ
พระเจา้ อยา่งท่ีนกัอรรถาธิบายบางคนไดน้ าเสนอ[554] 
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“จุดประสงคข์องมทัธิวในสองบทน้ี [8 และ 9] คือท่ีจะน าเสนอหนงัสือรับรองถึงพระเมสสิยาห์
อยา่งท่ีถูกท านายไวใ้นภาคพนัธสัญญาเดิม”[555] 

  

มทัธิวไม่ไดบ้นัทึกการอศัจรรยข์องพระเยซูในล าดบัตามล าดบัเวลาท่ีเคร่งครัด  ความกลมกลืนต่างๆของหมวด
พระกิตติคุณก็ท าใหส่ิ้งน้ีชดัเจน[556] ล าดบัของท่านเป็นหวัขอ้มากกวา่  ท่านไดเ้ลือกการอศัจรรยต่์างๆท่ีเนน้ถึง
คุณลกัษณะท่ีกรุณาของหมายส าคญัของพระเยซู  อยา่งท่ีภยัพิบติัต่างๆของโมเสสไดรั้บรองพนัธกิจของท่านต่อ
คนอิสราเอลในสมยัของท่าน ดงันั้นการอศัจรรย์ต่างๆคงได้โน้มน้าวคนอิสราเอลแห่งสมยัของพระองค์ว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ภยัพิบติัต่างๆของโมเสสเป็นการท าลายเป็นหลกั ส่วนการอศัจรรยต่์างๆของ
พระเยซูเป็นการเสริมสร้างเป็นหลกั  การอศัจรรยต่์างๆของพระเยซูก็เหมือนการอศัจรรย์ต่างๆของเอลียาห์
มากกวา่การอศัจรรยต่์างๆของโมเสสในแง่น้ี      
มทัธิวบนัทึก 10 กรณีของการรักษาของพระเยซูในส่วนน้ีของหนังสือของท่าน (เปรียบเทียบ ภยัพิบติั 10 
ประการในอียิปต์) ซ่ึงเป็นคร่ึงหน่ึงของการอศัจรรยท์ั้งหมดท่ีมทัธิวบนัทึก  บางคนถือว่า 8:16-17 เป็นการ
อศัจรรยท่ี์แตกต่างจากการรักษาต่างๆในบทท่ี 8 ซ่ึงส่งผลให้เกิดการอศัจรรย ์10 อยา่ง  คนอ่ืนๆถือวา่   8:16-17 
เป็นการสรุปของการอศัจรรยท่ี์มาก่อนต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการอศัจรรย ์10 อยา่ง การอธิบายทั้งสองอยา่งก็มี
ขอ้ดี เน่ืองจากวา่ 8:16-17 บนัทึกการอศัจรรยอ่ื์นๆ แต่ไม่ไดบ้รรยายการรักษาท่ีอศัจรรยอ์ยา่งเจาะจงอนัเดียว 
  
มทัธิวน าเสนอการอศัจรรยเ์หล่าน้ีในสามกลุ่มและแบ่งสามกลุ่มดว้ยการอภิปรายสองอยา่ง (ส่วนท่ีเป็นเร่ืองเล่า) 
เก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระองค ์ กลุ่มแรกของการอศัจรรยเ์ก่ียวขอ้งกบัการรักษา (8:1-17) กลุ่มท่ีสองเก่ียวขอ้ง
กบัการส าแดงถึงอ านาจ (8:23—9:8) และกลุ่มท่ีสามเก่ียวขอ้งกบัการกระท าแห่งการฟ้ืนฟู (9:18-34) ดว้ยกนันั้น
ส่วนน้ีน าเสนอ “เส้ียวชีวติ” จากพนัธกิจโดยรวมของพระเยซู[557] 
  

การอศัจรรยแ์ห่ง
ก า ร รั ก ษ า  
8:1-17 

  การส าแดงถึงอ านาจ 
8:23—9:8 

  การกระท าแห่ง
ก า ร ฟ้ื น ฟู  
9:18-34 

  สิทธิอ านาจของ
พ ร ะ เ ย ซู เ ห นื อ 
พ ว กส า ว กข อ ง
พ ร ะ อ ง ค ์ 
8:18-22 

  สิทธิอ านาจของ
พ ร ะ เ ย ซู เ ห นื อ      
ผู ้ วิ จ า ร ณ์ ข อ ง
พ ร ะ อ ง ค ์ 
9:9-17 
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“การตระเตรียมเก่ียวกบัการหยุดพกัระหวา่งฉากในเร่ืองการเป็นสาวกเพื่อท่ีจะแบ่งเร่ืองทั้งเกา้
ไปสู่สามกลุ่มๆละสามก็คลา้ยกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัการจดัค าอุปมาต่างๆของบทท่ี 13 ไปสู่สาม
กลุ่มพร้อมกบัเน้ือหาท่ีเป็นการอธิบายท่ีแทรกแซงซ่ึงเป็นการจดัการท่ีเป็นพิเศษอยา่งเท่าเทียม
ต่อมทัธิว [ท่ามกลางบรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณ]”[558] 

  
1. ควำมสำมำรถของพระเยซูทีจ่ะรักษำ  8:1-17 

  
กลุ่มแรกน้ีของเหตุการณ์ท่ีอศัจรรยส่ี์อยา่งเป็นท่ีชดัเจนวา่ทั้งหมดเกิดข้ึนในวนัเดียวกนั (ขอ้ 16) .[559] 
  
กำรรักษำคนยวิทีเ่ป็นโรคเร้ือน 8:1-4 (เปรียบเทยีบ มก. 1:40-45; ลก. 5:12-16) 
  
8:1                    ขอ้น้ีเป็นการเปล่ียนผา่น  (เปรียบเทียบ 5:1) มหาชนไดติ้ดตามพระเยซูต่อไปหลงัจากท่ีพระองค์

ไดใ้หค้  าเทศนาบนภูเขา อยา่งท่ีพวกเขาไดท้  ามาก่อน 
  
8:2-3                โดยพื้นฐานแลว้ มทัธิวใช้วลี คาย อิดู (“และดูเถิด” ซ่ึงไม่ได้ถูกแปลในฉบบัแปล NIV) เพื่อ

แสดงถึงจุดเร่ิมตน้ของส่วนใหม่ ไม่ใช่เพื่อบ่งบอกถึงเหตุการณ์ถดัไปตามล าดบั 
  

ธรรมชาติแน่ชดัของโรคเร้ือนในพระคมัภีร์ก็ไม่เป็นท่ีรู้จกั  เป็นท่ีชัดเจนว่า มนัรวมส่ิงท่ีเรา
เรียกวา่โรคเร้ือนในทุกวนัน้ีวา่ โรคของแฮนเซ่น แต่มนัเก่ียวขอ้งกบัโรคผิวหนงัอยา่งอ่ืนอีกดว้ย 
(เปรียบเทียบ ลนต. 13—14).[560] คนโรคเร้ือนไม่เพียงแต่มีโรคผิวหนงัท่ีน่าเกลียดบางอยา่งท่ี
ท าให้เขาน่ารังเกียจต่อคนอ่ืนๆ แต่เขาไม่สะอาดทางพิธีกรรมเน่ืองจากโรคภยัของเขาอีกดว้ย  
ส่ิงน้ีขดัขวางการติดต่อกบัคนอ่ืนและการมีส่วนร่วมในการนมสัการท่ีพระวิหาร  พวกยิวถือวา่
โรคเร้ือนเป็นค าสาปแช่งจากพระเจา้ (กดว. 12:10, 12; โยบ 18:13) และการรักษาก็ไม่ค่อยมี 
(กดว. 12:10-15; 2 พกษ. 5:9-14) พวกยิวคิดว่าการรักษาคนโรคเร้ือนก็ยากเท่ากบัการท าให ้  
คนตายเป็นข้ึน (2 พกษ. 5:7, 14) 

  
“โรคเร้ือนถูกมองในภาคพนัธสัญญาเดิมไม่ใช่ท่ีว่าเป็นรูปแบบของบาปแต่
ท่ีวา่เป็นความไม่สะอาดและการแยกออกท่ีบาปก่อใหเ้กิด”[561] 
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“คนโรคเร้ือน” ในเร่ืองราวน้ีกราบไหว ้(ค ากรีก พรอสเซคูเน) พระเยซู  ค  าเดียวกนัอธิบายถึง   
ผูน้มสัการในภาคพนัธสัญญาใหม่  อยา่งไรก็ตาม บางทีมทัธิวอธิบายวา่เขาคุกเข่าเพื่อท่ีจะละให้
ผูอ่้านของท่านท่ีจะท าการสรุปของพวกเขาเองเก่ียวกบัความมีค่าของพระเยซูท่ีจะได้รับการ
นมสัการ (เปรียบเทียบ 7:22-23) 

  
ชายคนนั้นมีความเช่ือท่ียิง่ใหญ่ในความสามารถของพระเยซูท่ีจะรักษาเขา  เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขา
ไดย้ินและบางทีไดเ้ห็นคนอ่ืนๆท่ีพระเยซูไดรั้กษา (4:24) เง่ือนไขอย่างเดียวของเขาคือ ความ
เต็มใจของพระเยซูท่ีจะใช้อ านาจของพระองคท่ี์จะรักษาเขา  บางทีคนโรคเร้ือนน้ีทึกทกัเอาว่า
อาจารยช์าวยวิเช่นพระเยซูคงไม่ตอ้งการท่ีจะมีอะไรเก่ียวขอ้งกบัเขา เน่ืองจากวา่การท าเช่นนั้น
จะท าใหพ้ระเยซูไม่สะอาดทางพิธีกรรม   

  
“วลี เพียงแต่พระองค์จะโปรด ก็ส าคญัเพราะวา่มนับ่งบอกถึงความเช่ือแท ้มนั
ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะหมายถึงว่า ถ้าบุคคลหน่ึงเช่ือ พระเจ้า จะ ท  าบางส่ิง แต่
หมายถึงวา่ พระองค ์สามารถ ท าได ้ (ดู ดนล. 3:17)”[562] 

  
“ในกรณีส่วนใหญ่. . . จุดประสงคข์องบุคคลรอง [ในเร่ืองราวของมทัธิว] คือ
ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองป้องกนัส าหรับพวกสาวก”[563] 

  
บางทีฝูงชนอา้ปากคา้งเม่ือพระเยซูยื่นพระหัตถ์ของพระองค์และแตะตอ้งคนโรคเร้ือนท่ีไม่
สะอาดนั้น พวกคนโรคเร้ือนจะตอ้งหลีกเล่ียงการสัมผสัทั้งส้ินกบัคนอ่ืน แต่พระเยซูยื่นออกไป
หาเขาในสภาพท่ีหมดหวงัของเขา  พระเยซูแสดงถึงความเต็มใจของพระองคด์ว้ยถอ้ยค าของ
พระองค ์และแสดงถึงอ านาจของพระองคด์ว้ยการสัมผสัของพระองค ์   

  
“พระเยซูยอมให้การระงับความรู้สึกแห่งความรักของพระเจา้ท่ีจะมาก่อน
ค าสั่งหา้มต่อการสัมผสัคนโรคเร้ือน . . .”[564] 

  
“การรักษาอันใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ ทางอ านาจวิเศษหรือ 
ความเห็นอกเห็นใจ งานเขียนของรับบีอาจบ่งบอกถึงประเภทท่ีหลากหลาย
ของโรค โรคเร้ือนก็ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทนั้น ส่ิงเหล่านั้นไม่สนใจส่ิงท่ี
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แมก้ระทัง่ภาคพนัธสัญญาเดิมถือวา่เป็นความตายทางศีลธรรมโดยการสั่งให้
บรรดาผูท่ี้เจ็บป่วยอย่างมากท่ีจะหลีกเล่ียงการสัมผสัทั้งส้ินกับมนุษย ์และ
แมก้ระทัง่ท่ีจะแสดงรูปลกัษณะของคนโศกเศร้า   

  
“ในความจริง ความเป็นไปไดข้องการรักษาใดๆผ่านทางตวัแทนมนุษยก์็ไม่
เคยถูกพิจารณาโดยพวกยวิ”[565] 

  

“มีแง่ท่ีวา่ โรคเร้ือนเป็นผลท่ีเป็นตวัอยา่งการลม้ลงดั้งเดิมของมนุษยชาติ  มนั
ละเหยื่อของมนัไวใ้นสภาพท่ีน่าเวทนามากท่ีสุด คือ ถูกตดัสัมพนัธ์ หมด
หนทาง หมดหวงั  ส้ินหวงั เหมือนกบัมนุษยชาติท่ีไดล้ม้ลง คนโรคเร้ือนท่ีถูก
สาปก็ไม่มีทางเลือกจนกว่าเขาเผชิญหนา้กบักษตัริยท่ี์เป็นพระเมสสิยาห์ผูจ้ะ
ท าให้ทุกส่ิงใหม่ . . . . เม่ือพระเยซูยื่นไปหาคนโรคเร้ือนนั้น พระเจ้าใน     
พระเยซูก็ยืน่ไปหาเหยือ่ของบาปทุกคน”[566] 

  
“เม่ือพระเยซูสัมผสัคนโรคเร้ือน พระองค์ก็ติดความเป็นมลทินของคนโรค
เร้ือน แต่พระองค์ก็น ามาซ่ึงสุขภาพของพระองค์อีกด้วย! นั่นไม่ใช่ส่ิงท่ี
พระองคไ์ดท้  าเพื่อเราบนกางเขนเม่ือพระองคไ์ดถู้กท าให้บาปเพื่อเราหรือ? (2 
คร. 5:21)”[567] 

  
โฮมเมอร์ เค็นท ์เจอาร์. เช่ือวา่พระเยซูสัมผสัคนโรคเร้ือนและรักษาเขาอย่างพร้อมกนั เพื่อว่า
โรคเร้ือนของชายคนนั้นไม่ไดท้  าใหพ้ระเยซูเป็นมลทิน[568] 

  
8:4                    ท าไมพระเยซูบอกให้คนโรคเร้ือนท่ีไดรั้บการรักษาท่ีจะ “ไม่เล่าให้ใครฟัง” เก่ียวกบัการรักษา

ของเขา? บางทีพระเยซูไม่ตอ้งการให้ข่าวแห่งการรักษาน้ีกระจายอยา่งกวา้งขวาง เพราะวา่มนั
คงไดดึ้งดูดมหาชนผูซ่ึ้งความสนใจอยา่งเดียวของพวกเขานั้นคงไดเ้ป็นการท่ีจะไดรั้บการรักษา
ทางร่างกาย[569] ในอีกนยัหน่ึง พระองค์ตอ้งการจ ากดัการเรียกร้องของพนัธกิจทางกายภาพ
ของพระองค์ เน่ืองจากว่าพระองค์ไดเ้สด็จมาเพื่อจะตระเตรียมมากกว่าแค่การรักษาทางกาย
[570] ผลท่ีตามมาของมุมมองน้ีก็คือวา่ โดยการเงียบไวน้ั้น คนโรคเร้ือนคงไดห้น่วงการต่อตา้น
พระเยซูของพวกศตัรูผูซ่ึ้งเป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์และผูซ่ึ้งไม่พอใจต่อความเป็นท่ีนิยมของ
พระองค ์  
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ท่ีส าคญักว่าคือเหตุท่ีพระเยซูบอกให้ชายคนนั้นท่ีจะไปแสดงตวัเขาเองต่อพวกปุโรหิต ณ    
พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม  พระเยซูหนุนใจให้ชายคนนั้นท่ีจะเช่ือฟังธรรมบญัญติัของโมเสส
เก่ียวกบัการรักษาคนโรคเร้ือน (ลนต. 14:2; เปรียบเทียบ บทความเนกาอิมของทมัลุด 14) 
อย่างไรก็ตาม โดยการส่งเขาไปท าอย่างนั้นท่ีนั่น พระเยซูก็แจ้งแก่เจา้หน้าท่ีทางศาสนาใน
อิสราเอลว่า ใครคนหน่ึงท่ีมีอ านาจของพระเมสสิยาห์ไดท้  าการในกาลิลี  เน่ืองจากวา่ไม่มีคน
โรคเร้ือนไดรั้บการรักษาตั้งแต่เอลีชาไดรั้กษานาอามานคนอารัม พวกปุโรหิตควรไดต้อ้งการท่ี
จะสอบสวนพระเยซู  (ก่อนหนา้นั้นโมเสสไดรั้กษาโรคเร้ือนของมิเรียม [กดว. 12:10-15])  

“ท่ีแท ้พระเยซูแสดง ‘นามบตัร’ ของพระองค์ต่อพวกปุโรหิต เพราะว่าพวก
เขาคงจะตอ้งสอบสวนการอา้งของพระองค”์[571] 

  
การสอบสวนน้ีโดยพวกผูน้ าของอิสราเอลผูซ่ึ้งเราไดส้ังเกตว่าไม่ไดส้นใจในการบงัเกิดของ
พระเมสสิยาห์อย่างน่าแปลกใจก็เป็นบางส่ิงท่ีพระเยซูริเร่ิมโดยการส่งคนโรคเร้ือนไปยงั     
พระวหิารพร้อมกบัของถวายของเขา  เม่ือพวกปุโรหิตตรวจสอบคนโรคเร้ือนท่ีไดรั้บการรักษา 
พวกเขาคงไดรั้บรองวา่พระเยซูไดรั้กษาชายคนนั้นอย่างแทจ้ริง  การรับรองของพวกเขาคงได้
โนม้นา้วทุกคนในอิสราเอลถึงอ านาจของพระเยซู   

  
เป็นท่ีชดัเจนว่า มทัธิวบนัทึกการอศัจรรยน้ี์เพื่อจะแสดงว่าความสามารถของพระเยซูท่ีจะรักษาโรคเร้ือนนั้น
แสดงวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ต่อทุกคนท่ีจะเอาใจใส่ในอิสราเอล   
  

“โดยการบรรยายถึงการตอบสนองของพระเยซูต่อสภาพทางการแพทยท่ี์ถูกตดัสัมพนัธ์และ
เป็นท่ีกลวัมากท่ีสุดแห่งสมยัของพระองค ์ดงันั้นมทัธิวก็ไดว้างรากฐานท่ีประทบัใจส าหรับการ
รวบรวมเร่ืองต่างๆน้ีท่ีแสดงถึงทั้ งอ านาจรักษาท่ีพิเศษของพระเยซูและความเต็มใจของ
พระองคท่ี์จะทา้ทายขอ้หา้มของสังคมในความสนใจต่อความเมตตาสงสารของมนุษย”์[572] 

  
กำรรักษำบ่ำวของนำยร้อย 8:5-13 (เปรียบเทยีบ  ลก. 7:1-10) 
  
8:5                    พวกนายร้อยเป็นเจา้หน้าทหารโรมนั ซ่ึงแต่ละคนควบคุม 100 คน  ดงันั้นช่ือก็คือ “นายร้อย”  

พวกเขาเป็นกระดูกสันหลงัทางกองทพัของจกัรวรรดิโรมนั  อยา่งน่าสนใจแลว้ การอา้งอิงทุก
อย่างถึงนายร้อยในภาคพันธสัญญาใหม่ก็เป็นการอ้างอิงทางบวก  ตามการบันทึกของ         
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พระคมัภีร์ นายร้อยเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้เท่ียงตรงผูซ่ึ้งพวกยิวนบัถือ  “คาเปอรนาอุม”  เป็นเมืองท่ีตั้ง
กองทหารท่ีส าคญัในสมยัของพระเยซู  บางทีทหารส่วนใหญ่ภายใตค้  าสั่งของนายร้อยคนน้ีเป็น
คนต่างชาติชาวฟีนิเชียและซีเรีย[573] 

  
8:6-7                มทัธิวบนัทึกวา่ค ากล่าวของนายร้อยต่อพระเยซู (ตามตวัอกัษรคือ “เจา้นาย”) ก็สุภาพแมว้า่บาง

ทีเขาไม่ไดต้ั้งใจให้มนัเป็นช่ือเรียกของพระเจา้[574] ค ากรีกท่ีนายร้อยใช้ท่ีจะอธิบายถึงบ่าว 
ของ เขา  ไพ้ ส์  ตามปกติหมาย ถึง  “คนใช้ ”  แม้ว่ามันสามารถหมาย ถึง  “ บุตรชาย” 
(เปรียบเทียบ ยน. 4:51) คนใช้น้ีคงไดเ้ป็นนายทหารผูช่้วยส่วนตวัของนายร้อย  มทัธิวไม่ได้
บนัทึกถึงสาเหตุของการเป็นง่อยของเขา  บางทีการรายงานถึงพระเยซูรักษาบุตรชายของ
เจา้หนา้ท่ีอีกคนหน่ึงไดน้ านายร้อยคนน้ีท่ีจะเขา้หาพระเยซู (ยน. 4)   

  
น่ีคือชาวต่างชาติคนหน่ึงท่ีขอให้พระเยซูมาและรักษาชาวต่างชาติอีกคนหน่ึง เป็นท่ีชดัเจนว่า 
นายร้อยไดส่้งค าขอร้องของเขาผา่นทางผูส่้งสาร (ลก. 7:3) น่ีเป็นหน่ึงในการอศัจรรยส์องอยา่ง
ท่ีซ่ึงพระเยซูไดรั้กษาจากระยะไกลในพระกิตติคุณมทัธิว (เปรียบเทียบ 15:21-28) ทั้งสองนั้น
เก่ียวขอ้งกบัพระเยซูท่ีรักษา ชาวต่างชาติ ผูซ่ึ้งพระองค์ไดป้ฏิเสธในตอนแรก แต่ภายหลงัได้
ชมเชยในเร่ืองความเช่ืออนัยิง่ใหญ่ท่ีไม่ธรรมดาในพระองคข์องพวกเขา 

  
เป็นไปไดท่ี้จะแปลการตอบสนองของพระองคเ์ป็นค าถามคือ “เรา [เน้น] ควรจะมาและรักษา
เขาหรือ?” การแปลน้ีมีผลดีแห่งการจดัเตรียมเหตุผลส าหรับพระเยซูท่ีเน้น “เรา” นัน่คือ ท่ีจะ 
จดจ่อความสนใจไปท่ีตัวบุคคลของพระเยซู  พระเยซูคงไม่ได้ลังเลใจท่ีจะไปหานายร้อย
เน่ืองจากความไม่สะอาดทางพิธีกรรม อยา่งท่ีเปโตรไดล้งัเลใจในภายหลงั (กจ. 10) พระองคไ์ด้
สัมผสัคนโรคเร้ือนแลว้ (ขอ้ 3) การขาดความเป็นห่วงของพระเยซูเก่ียวกบัการคงความสะอาด
ไวท้างพิธีกรรมแสดงให้เห็นวา่พระองคแ์ทนท่ีธรรมบญัญติับางขอ้ในธรรมบญัญติัของโมเสส  
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 18:18; มก. 7:19) 

  
8:8-9                กล่าวตามพระธรรมเลวนิีตินั้น นายร้อยสารภาพวา่เขารู้สึกไม่เหมาะสมท่ีจะตอ้นรับพระเยซูเขา้

ไปในบา้นของเขา (เปรียบเทียบ 5:3) ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาก็แสดงถึงความรู้สึกท่ีคล้ายกัน
เก่ียวกบัความไม่มีค่า (3:14) พื้นฐานส าหรับความรู้สึกของนายร้อยเก่ียวกบัความไม่มีค่า (ค า
กรีก ฮิคานอส) คือการรับรู้ของเขาเองถึงการท่ีพวกยวิถือเก่ียวกบัท่ีอาศยัของคนต่างชาติอยา่งไร 
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รวมถึง “สิทธิอ านาจ” ท่ีเขาเช่ือวา่พระเยซูมี  เขาเช่ือวา่พระเยซูมีสิทธิอ านาจพอเพียงท่ีจะกล่าว
และพระองคส์ามารถรักษาคนใชข้องเขาได ้(เปรียบเทียบ ยน. 4:46-53) 

  
สิทธิอ านาจทั้ งหมดในจักรวรรดิโรมนัเป็นของจักรพรรดิ ผูซ่ึ้งมอบหมายสิทธิอ านาจแก่        
คนอ่ืนๆภายใตค้  าสั่งของเขา  สาธารณรัฐโรมนัไดส้ิ้นสุดลงประมาณ 30 กคศ. และจากนั้นเป็น
ตน้ไป เร่ิมตั้งแต่ซีซาร์ ออกสัตสั พวกจกัรพรรดิไดใ้ชสิ้ทธิอ านาจมากข้ึนภายใตจ้กัรวรรดิโรมนั 
เม่ือนายร้อยใหค้  าสั่ง มนัก็มีสิทธิอ านาจทั้งหมดของจกัรพรรดิและผูค้นก็เช่ือฟังเขา ทหารท่ีอาจ
ไม่เช่ือฟังค าสั่งท่ีนายร้อยใหก้็ไม่เช่ือฟังจกัรพรรดิอยา่งแทจ้ริง   

  
นายร้อยนั้นตระหนักว่าพระเยซูปฏิบติัการภายใตร้ะบบท่ีคล้ายกนั พระเยซูอยู่ ภายใต้ สิทธิ
อ านาจของพระเจา้  เม่ือพระเยซูตรัส พระเจา้ก็ตรัส ท่ีจะขดัขืนพระเยซูก็คือท่ีจะขดัขืนพระเจา้  
ดงันั้น ถอ้ยค าของพระเยซูตอ้งมีสิทธิอ านาจของพระเจา้ท่ีจะรักษาความเจ็บป่วย นายร้อยนั้น
สารภาพว่าสิทธิอ านาจของพระเยซูเป็นสิทธิอ านาจของพระเจา้ และถอ้ยค าของพระเยซูเป็น
ถอ้ยค าของพระเจา้  นายร้อยเช่ือวา่พระเยซู สามารถ รักษาคนใชข้องเขาได้ ไม่ใช่ท่ีวา่ พระองค ์
คงจะ รักษาเขา เราไม่สามารถรู้น ้ าพระทยัของพระเจา้ไดใ้นเร่ืองราวเช่นนั้น แต่เราตอ้งเช่ือว่า
พระองคส์ามารถท าส่ิงใดก็ได ้   

  
8:10                  พระเยซูแสดงถึงความประหลาดใจต่อความเช่ือท่ียิง่ใหญ่ในพระองคข์องชาวต่างชาติน้ี ค  ากริยา

กรีก โธมดัโซ่  “ประหลาดใจ” ตามปกติอธิบายถึงการตอบสนองของผูค้นต่อพระเยซูในมทัธิว 
(เปรียบเทียบ 8:27; 9:33; 15:31; 21:20; 22:22; 27:14) น่ีเป็นคร้ังเดียวท่ีมนัอธิบายถึงการ
ตอบสนองของพระเยซูต่อบุคคล แมว้่าพระเยซู “ประหลาดใจ” (ค ากรีกเดียวกนั) ต่อความ     
ไม่เช่ือของพวกยวิ (มก. 6:6) สองกรณีน้ีเท่านั้นท่ีพระเยซูถูกกล่าวถึงวา่ได ้“ประหลาดใจ”  

  
“‘ประหลาดใจ’ ไม่สามารถประยุกตใ์ชก้บัพระเจา้ได ้เพราะวา่มนัออกมาจาก
ส่ิงท่ีใหม่และไม่ได้คาดหวงัไว ้ แต่มนัอาจปรากฏในพระคริสต์ เพราะว่า
พระองค์สวมพระองค์เองดว้ยเน้ือหนังของเรา และดว้ยอารมณ์ของมนุษย”์  
[575] 
 

อนุประโยคแนะน า “เรากล่าวต่อพวกท่าน” หรือ “เราบอกพวกท่าน” เตือนพวกสาวกของ    

http://biblia.com/bible/nasb95/John%204.46-53
http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%206.6
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn575


พระเยซูว่าพระองค์ก าลังจะกล่าวบางส่ิงท่ีส าคญัอย่างมากในเร่ืองสิทธิอ านาจส่วนตวัของ
พระองค์  (เปรียบเทียบ 5:22) ความยิ่งใหญ่ของความเช่ือของนายร้อยก็เน่ืองจากการรับรู้ของ
เขาถึงความสัมพนัธ์ของพระเยซูกบัพระเจา้  มนัไม่ใช่วา่เขาเช่ือวา่พระเยซูสามารถรักษาไดจ้าก
ระยะทางไกล  ยิ่งกว่านั้น นายร้อยเป็นคนต่างชาติผูซ่ึ้งเป็นท่ีชดัเจนว่าขาดความรู้เก่ียวกบัการ
เปิดเผยของภาคพนัธสัญญาเดิมถึงพระเมสสิยาห์  ไม่มียวิคนไหนท่ีพระเยซูไดพ้บท่ีไดแ้สดงถึง
ความเขา้ใจถ่องแทเ้ช่นนั้นสู่ตวับุคคลและสิทธิอ านาจของพระองค ์   
เป็นท่ีชดัเจนวา่ หน่ึงในเหตุผลท่ีมทัธิวเนน้ถึงความพิเศษของความเช่ือของนายร้อยอยา่งหนกั
แน่นก็คือวา่ท่านตอ้งการท่ีจะแสดงถึงการเปล่ียนในพนัธกิจของพระเยซูจากคนยิวไปยงัทุกคน 
(เปรียบเทียบ 1:1, 3-5; 2:1-12; 3:9-10; 4:15-16; 28:18-20) 

  
“เหตุการณ์น้ีเป็นการแสดงก่อนถึงความเขา้ใจถ่องแทอ้นัยิ่งใหญ่ท่ีไดผ้า่นทาง
ความเช่ือของนายร้อยอีกคนหน่ึงในภายหลังว่า ‘พระเจ้าก็ทรงโปรดแก่       
คนต่างชาติใหก้ลบัใจใหม่จนไดชี้วติรอดดว้ย’ (กจ. 11:18)”[576] 

  
8:11-12            อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูแนะน าความจริงท่ีส าคญั (เปรียบเทียบ ขอ้ 10) จากนั้นพระองคอ์า้งอิงถึง

งานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ท่ีถูกท านายไวใ้น อิสยาห์ 25:6-9 (เปรียบเทียบ อสย. 65:13-14) ท่ี
นัน่ พระเจา้เปิดเผยวา่คนต่างชาติจากทุกส่วนของโลกจะร่วมกบับรรพุบุรุษของยิว “ในแผน่ดิน
สวรรค์”  ภาคพนัธสัญญาเดิมมีส่ิงมากมายท่ีจะกล่าวเก่ียวกับผูเ้ข้าร่วมในแผ่นดินสวรรค ์    
พระเจา้จะรวบรวมอิสราเอลจากทุกส่วนของโลก (สดด. 107:3; อสย. 43:5-6; 49:12) แต่คน
ต่างชาติจากทุกแถบของโลกจะนมัสการพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ อีกด้วย  (อสย . 
45:6; 59:19; มลค. 1:11) คนต่างชาติจะมายงักรุงเยรูซาเล็มโดยเฉพาะ (อสย. 2:2-3; 60:3-
4; มคา. 4:1-2; ศคย. 8:20-23) อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้นั้น ในสมยัของพระเยซู คนยิวได้
เลือกท่ีจะมองว่าพวกเขาเองมีสิทธิพิเศษเน่ืองจากบรรพบุรุษ  ส่ิงน้ีไดน้ าให้พวกเขาท่ีจะขจดั 
คนต่างชาติจากแผน่ดินสวรรคแ์มจ้ะมีค าเผยพระวจนะเหล่าน้ี   

  
“คนยิวคาดหวงัว่าคนต่างชาติจะถูกท าให้อับอายโดยสายตาของคนยิว         
ในความสุขบนสวรรค”์[577] 
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“ทายาททั้งหลาย [หรือพลเมือง]ของแผน่ดินนั้น” (ขอ้ 12) เป็นคนยิวผูซ่ึ้งเห็นวา่พวกเขาเองเป็น
ลูกหลานของบรรพบุรุษ  พวกเขาคิดวา่พวกเขามีสิทธ์ิต่อแผน่ดินนั้นเน่ืองจากความชอบธรรม
ของบรรพบุรุษของพวกเขา (เปรียบเทียบ 3:9-10) พระเยซูพลิกสถานการณ์โดยการประกาศวา่
ทายาทหลายคนของแผ่นนั้นจะไม่เขา้ร่วมในแผ่นดินนั้น แต่คนต่างชาติหลายคนจะเขา้ร่วม 
“ทายาทของแผน่ดินนั้น” หลายคนจะพบวา่พวกเขาเองอยูน่อกงานเล้ียง (“ไปในท่ีมืด”) 
  
ค าวา่ “ร้องไห้” และ “ขบเข้ียวเค้ียวฟัน” (เปรียบเทียบ 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; ลก. 
13:28) ก็เป็นค าอธิบายโดยทัว่ไปถึงเกเฮนนา คือ นรก (4 เอสรา 7:93; 1  เอโนค 63:10; สดุดี
ของซาโลมอน 14:9; ปัญญาของซาโลมอน 17:21).[578] (งานเขียนท่ีเพิ่งอา้งอิงไปในวงเล็บ
เป็นหนงัสืออธิกธรรมของภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีคนยิวถือว่าโดยทัว่ไปแลว้ก็เช่ือถือได้และมี
ประโยชน์แต่ไม่ไดรั้บการดลใจ) การตีความน้ีพบการรับรองในค ากล่าวน้ี “ในท่ีมืด” ซ่ึงเป็นอีก
ภาพหน่ึงของการถูกปฏิเสธ (เปรียบเทียบ 22:13; 25:30).[579] 

  
“แนวคิดของงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ในฐานะตราประทบัและสัญลกัษณ์
ของยุคใหม่ทนัทีก็เป็นลกัษณะโดยทัว่ไปในงานเขียนเก่ียวกบัการพยากรณ์
และเป็นหัวขอ้อนัเป็นท่ีนิยมอย่างยิ่งเก่ียวกบัการอภิปราย ความคิดและการ
คาดหวงั”[580] 

  
ตวับทกรีกมีค าน าหนา้เฉพาะ “เดอะ” ก่อน “ร้องไห้” และก่อน “ขบเข้ียวเค้ียวฟัน” ส่ิงน้ีเนน้ถึง
ความน่ากลวัของฉากนั้น[581] ค าศพัท์ต่างๆในการใช้ของรับบีก็พรรณนาถึงความเสียใจและ
ความโกรธตามล าดบั[582] 

  
พระเยซูท าให้ผูฟั้งของพระองคต์กใจโดยการประกาศถึงขอ้เท็จจริงสามอยา่งเก่ียวกบัแผ่นดิน
นั้น หน่ึง ไม่ใช่คนยิวทุกคนจะเขา้ร่วมในแผ่นดินนั้น  ประการท่ีสอง คนต่างชาติหลายคนจะ
เขา้ร่วม  ประการท่ีสาม การเขา้ไปก็ข้ึนอยู่กบัความเช่ือในพระเยซู ไม่ใช่ข้ึนอยู่กบับรรพบุรุษ 
ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีนายร้อยนั้นแสดงถึง 

  
“. . . ฐานะของประชากรของพระเจ้าจะไม่เป็นชนชาติยิวเสมอไป  ถ้าข้อ
เหล่าน้ีไม่ไดอ้นุญาตภารกิจเก่ียวกบัคนต่างชาติทีเดียว ขอ้เหล่านั้นก็เปิดประตู
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ไปสู่ส่ิงนั้นและตระเตรียมส าหรับพระมหาบญัชา (28:18-20) และเอเฟซัส 
3”[583] 

  
8:13                  ขอ้ความท่ีคลา้ยกนัโดยพระเยซูช่วยให้เราเขา้ใจส่ิงท่ีพระองคห์มายถึง เม่ือพระองคก์ล่าวท่ีน่ีวา่

พระองคจ์ะท าเพื่อนายร้อย “อยา่งท่ี” (ค ากรีก โฮส) เขาเช่ือ (เปรียบเทียบ 15:28) พระเยซูไม่ได้
อนุญาตค าขอร้องของเขาเพราะว่านายร้อยนั้นมีความเช่ือท่ียิ่งใหญ่ หรือในสัดส่วนต่อขนาด
ความเช่ือของเขา  พระองค์ได้ท  าอย่างนั้นในความสอดคล้องกับส่ิงท่ีนายร้อยได้คาดหวงั
พระองคไ์ดท้  าเพื่อเขาในส่ิงท่ีเขาไดค้าดหวงัใหพ้ระเยซูท่ีจะท าเพื่อเขา 

  
“มัน. . . น่าสนใจท่ีจะสังเกตว่าคนต่างชาติตามหลังคนยิวในล าดับของ
เหตุการณ์การรักษา  ส่ิงน้ีสอดคลอ้งกบัแผนการของมทัธิวของการน าเสนอ
พระเยซูในฐานะบุตรของดาวิดก่อนและจากนั้นในฐานะบุตรของฮบัราฮมั”
[584] 

  
การรักษาน้ีแสดงถึงพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งอยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้ 
  

กำรรักษำแม่ยำยของเปโตร  8:14-15 (เปรียบเทยีบ มก. 1:29-31; ลก. 4:38-39) 
  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปโตรและครอบครัวของท่านอาศยัอยูใ่นคาเปอรนาอุมเม่ือพระเยซูท าการอศัจรรยน้ี์ (4:13) ผูค้น
ถือวา่ “ไข”้ เป็นโรคในสมยัของเปโตร แทนท่ีจะเป็นอาการของโรค (เปรียบเทียบ ยน. 4:52; กจ. 28:8) 
  

“พระคมัภีร์ฉบบัทลัมุดให้ช่ืออย่างเดียวกนัแก่โรคน้ีทีเดียว (เอสชาธา เซเมอทา) ‘ไขต้วัร้อน’ 
และก าหนดการรักษาท่ีวิเศษส าหรับมนั ท่ีซ่ึงส่วนใหญ่คือท่ีจะผูกมีดเหล็กดว้ยผมถกัเปียกบั 
พุ่มหนาม และท่ีจะท าซ ้ าในวนัต่างๆท่ีต่อเน่ืองกนั อพยพ 3:2, 3 และ 4 และสุดทา้ยขอ้ 5 
หลงัจากพุ่มไมน้ั้นถูกตดั ในขณะท่ีสูตรวิเศษบางอย่างถูกป่าวประกาศ (บทความ ชับบาธ 37 
ก)”[585] 

  
พระเยซูไดรั้กษา “แม่ยายของเปโตร” ดว้ยการสัมผสั  การสัมผสัของพระองคไ์ม่ไดท้  าให้ผูรั้กษาเป็นมลทิน แต่
ไดรั้กษาคนท่ีเป็นมลทิน (เปรียบเทียบ ขอ้ 3) มทัธิวเนน้ถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูในส่วนท่ีสั้นน้ีอยา่งคงเส้น  
คงวา  บางทีท่านอา้งอิงถึงความเป็นจริงท่ีวา่ เม่ือพระเยซูไดรั้กษาหญิงนั้น เธอก็ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะปรนนิบติัพระองค ์
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ทันที เพื่อท่ีจะอธิบายถึงประสิทธิภาพทนัทีแห่งอ านาจของพระเยซู  (เปรียบเทียบ ขอ้ 26) ตามปกติ ไขล้ะให้
ร่างกายอ่อนแอ แต่พระเยซูไดช้นะส่ิงนั้นท่ีน่ี[586] 
  

“แม่ภรรยาของเปโตรใช้ของประทานแห่งสุขภาพท่ีได้รับการฟ้ืนฟูของเธอท่ีจะปรนนิบติั   
พระเยซูและปรนนิบัติคนอ่ืนๆ  นั่นคือแนวทางท่ีซ่ึงเราควรใช้ของประทานทุกอย่างของ     
พระเจา้”[587]  
“บางคนเห็นความส าคญัท่ียิ่งใหญ่ในการเรียบเรียงการอศัจรรยเ์หล่าน้ีอย่างจงใจของมทัธิว  
เน่ืองจากว่ามทัธิวไม่ได้ตามล าดับเวลา มนัดูเหมือนว่าท่านตั้งใจท่ีจะอธิบายแผนการแห่ง    
พระกิตติคุณของท่าน อย่างสอดคลอ้งนั้น การอศัจรรยแ์รกแสดงถึงพระคริสต์ท่ีปรนนิบติัต่อ
คนยวิ การงานท่ียิง่ใหญ่ของพระองคเ์ป็นพยานถึงตวับุคคลของพระองค ์แต่พยานของพระองค์
ถูกปฏิเสธ  ดังนั้น พระองค์ทรงหันไปหาคนต่างชาติ ผูซ่ึ้งแสดงถึงความเช่ือท่ียิ่งใหญ่ใน
พระองค์  ภายหลงัพระองค์ทรงหันมาหาคนยิว ซ่ึงเป็นตวัแทนโดยแม่ยายของอคัรทูตน้ีต่อ
คนยิว  พระองค์รักษาเธอและทุกคนท่ีมาหาพระองค์  ภาพท่ีสามน้ีเป็นภาพของยุคพนัปี เม่ือ
กษตัริยน์ั้นร้ือฟ้ืนอิสราเอลและอวยพรทุกประชาชาติ”[588] 

  
การอศัจรรยน้ี์แสดงถึงอ านาจของพระเยซูท่ีจะรักษาผูค้นอยา่งเต็มท่ี อยา่งทนัทีและอยา่งสมบูรณ์ มนัแสดงถึง 
ความเมตตาสงสาร ของพระองคอี์กดว้ย เน่ืองจากวา่เป้าแห่งพระคุณของพระองคเ์ป็นผูห้ญิง  พวกฟาริสีถือวา่คน
โรคเร้ือน คนต่างชาติและผูห้ญิงเป็นคนท่ีสังคมไม่ยอมรับ แต่พระเยซูส าแดงความเมตตาต่อพวกเขาทุกคน โดย
การรักษาคนโรคเร้ือนผูซ่ึ้งเป็นคนท่ีสังคมไม่ยอมรับ คนต่างชาติและสุดทา้ยผูห้ญิง พระองคก์็หยิบยื่นพระคุณ
ของพระองคแ์ก่ผูค้นท่ีคนยวิไม่วา่ตดัออกไปหรือละเลยวา่ไม่ส าคญั  ความแคบของคนยิวไม่ไดผ้กูพระเยซูอยา่ง
ท่ีโรคและความไม่สะอาดไม่ไดท้  าใหพ้ระองคติ์ดเช้ือ[589] 
  

“พระองค์เร่ิมตน้ดว้ยบุคคลท่ีไม่เหมาะสมผูซ่ึ้งไม่มีการจดัเตรียมส าหรับพวกเขาในระบบของ
ประเทศ”[590] 

  
กำรรักษำชำวกำลลิหีลำยคน  8:16-17 (เปรียบเทยีบ มก. 1:32-34; ลก. 4:40-41) 
  
ตอนเยน็นั้นคนอ่ืนๆหลายคนไดน้ าเพื่อนๆและญาติๆท่ีเจบ็ป่วยมาหาพระเยซูเพื่อการรักษา   
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“อย่างเป็นทางการแล้ว วนัสะบาโตส้ินสุดลงเม่ือดวงดาวสองดวงสามารถเป็นท่ีเห็นได้ใน
ทอ้งฟ้า เพราะวา่ไม่มีนาฬิกาท่ีจะบอกเวลาในสมยันั้น นัน่คือเหตุท่ีฝงูชนในเมืองคาเปอรนาอุม
ไดร้อคอยจนกระทัง่เวลาเยน็ท่ีจะมาหาพระเยซูเพื่อการรักษาซ่ึงพวกเขารู้วา่พระองคส์ามารถให้
ได”้[591] 

  
ในวรรณกรรมระหว่างพนัธสัญญาของชาวยิว พวกผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงผีว่ามีความรับผิดชอบส าหรับการท าให้
ผูค้นเจ็บป่วย[592] พระเยซู “ขบัผีออก” มากมาย “รักษา” บรรดาคน (“ทุกคนท่ี”) เจ็บป่วย” พระองค์มีอ านาจ
เหนือ ความเจบ็ป่วย ทุกอย่าง “ทุกคนท่ีเจบ็ป่วย” (ขอ้ 16) 
  
มทัธิวสังเกตว่าการรักษาของพระเยซูไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ (อสย. 53:4) การอา้งอิง
จากอิสยาห์ของมทัธิวก็สรุปการรักษาทั้งหมดในบทน้ีจนกระทัง่เด๋ียวน้ีอย่างแทจ้ริง ท่านตีความอิสยาห์อย่าง
อิสระว่าเป็นการท านายถึงการทนทุกข์เพื่อคนอ่ืนของพระเมสสิยาห์ ส่ิงน้ีสอดคล้องกบัค าเผยพระวจนะของ    
อิสยาห์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ีปรากฏในอิสยาห์ 53  ภาคพนัธสัญญาเดิมสอนว่าความเจ็บป่วยทั้งหมดเป็น
ผลลพัธ์โดยตรงหรือทางออ้มของบาป (เปรียบเทียบ 9:5) พระเมสสิยาห์จะขจดัความบกพร่องและโรคภยัโดย
การตายในฐานะเป็นเคร่ืองบูชาแทนส าหรับบาป  พระองคจ์ะจดัการกบัผลโดยจดัการกบัราก  พนัธกิจการรักษา
ของพระเยซูได้วางรากฐานส าหรับการท าลาย (การมีชัยเหนือ การพิชิต) ความเจ็บป่วยโดยความตายของ
พระองค ์ดงันั้นมนัเหมาะสมส าหรับมทัธิวท่ีจะอา้งอิง อิสยาห์ 53:4 ท่ีน่ี  พนัธกิจการรักษาของพระเยซูแสดงให้
เห็นถึงสภาพของแผน่ดินสวรรคก่์อนอีกดว้ย  (เปรียบเทียบ อสย. 33:24; 57:19) 
  

“ดงันั้นการรักษาระหวา่งพนัธกิจของพระเยซูสามารถเป็นท่ีเขา้ใจไม่เพียงแต่วา่เป็นการล้ิมรส
ล่วงหน้าถึงแผ่นดินสวรรค์ [ท่ีซ่ึงจะมีความเจ็บป่วยเล็กน้อย] แต่เป็นผลของความตายของ   
พระเยซูอีกดว้ย”[593] 

  
“การทนทุกขข์องมนุษยม์าจากการรวมกนัของผลลพัธ์ทางธรรมชาติของการด าเนินชีวิตในโลก
ท่ีเป็นบาป ผลกระทบของการโจมตีของปีศาจ งานของพระเจา้ท่ีมีอธิปไตยซ่ึงบรรลุจุดประสงค์
ต่างๆแห่งปัญญาและความปรารถนาของพระองค์ และการเช้ือเชิญของพระเยซูส าหรับ
ผูติ้ดตามของพระองคท่ี์จะเขา้ส่วนกบัพระองคใ์นการทนทุกขเ์พื่อเห็นแก่พระองค”์[594] 
 

ส าหรับมทัธิว พนัธกิจการรักษาของพระเยซูช้ีไปยงักางเขน  การรักษาเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีมากกวา่ท่ี    
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ผูส้ังเกตโดยเฉล่ียอาจไดเ้ขา้ใจ มทัธิวบนัทึกวา่พระเยซูไดรั้กษาผูค้นทุกประเภท  ในท านองเดียวกนั เม่ือพระองค์
ได้ส้ินพระชนม์ พระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่คนจ านวนมาก (20:28) พนัธกิจของพระเยซูแห่งการ
ท าลายบาปด้วยความตายเป็นการขยายของสิทธิอ านาจท่ีพระองค์แสดงถึงในพนัธกิจของพระองค์แห่งการ
ท าลาย (การมีชยัเหนือ การพิชิต) ความเจบ็ป่วยระหวา่งชีวิตของพระองค ์ นกัวิชาการหลายคนเช่ือวา่ คนยิวแห่ง
สมยัของพระเยซูไม่ไดเ้ขา้ใจอิสยาห์ 53 วา่เป็นค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  เยโฮยาคิม เยเรมิอสัเป็น
ขอ้ยกเวน้เดียว ไม่วา่พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจหรือเขา้ใจ พวกเขาควรไดเ้ขา้ใจ 
  

“. . . มนัเป็นการท่ีจะโยนกิจกรรมแห่งการรักษาของพระเยซูไปในเบา้แห่ง ‘การปรนนิบติั’ 
ท่ีมทัธิวบอกผูอ่้านในรูปแบบการอา้งอิงว่า ผ่านทางการรักษานั้นพระเยซูก็บรรลุถอ้ยค าของ 
บทเพลงของผูรั้บใช้ของอิสยาห์ คือ ‘แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบ
ความเจ็บปวดของเราไป’ (8:16-17; อสย. 53:4) ในการรักษานั้น พระเยซูพระบุตรของพระเจา้
รับเอาบทบาทของผูรั้บใชข้องพระเจา้และปรนนิบติัอิสราเอลโดยการร้ือฟ้ืนผูค้นสู่สุขภาพ หรือ
ท าให้พวกเขาเป็นอิสระจากโรคภยัไขเ้จ็บของพวกเขา (11:5) โดยทางการปรนนิบติัในแนว 
ทางน้ี พระเยซูก็ ‘ช่วยใหร้อด’ (9:22)”[595] 

  
คริสเตียนบางคนเช่ือว่า อิสยาห์ 53:4 และ มทัธิว 8:16-17 สอนว่าความตายของพระเยซูท าให้มนัเป็นไปได้
ส าหรับผูค้นในทุกวนัน้ีท่ีจะประสบการรักษาทางกายในตอนน้ีโดยการวางความเช่ือในพระเยซู  ผูศึ้กษาส่วน
ใหญ่ของพระคมัภีร์ตอนเหล่าน้ีและตอนท่ีคล้ายกนัไดส้รุปว่า การรักษาท่ีความตายของพระเยซูจดัเตรียมเพื่อ     
ผูเ้ช่ือในทุกวนัน้ีจะมาเม่ือพวกเขาไดรั้บร่างกายท่ีเป็นข้ึนจากตาย ไม่จ  าเป็นท่ีจะมาก่อนนั้น [596] การสรุปน้ีพบ
การสนับสนุนในการเปิดเผยเก่ียวกับจุดประสงค์ของระยะเวลาของการรักษาท่ีพระคมัภีร์บนัทึก ทุกวนัน้ี      
คริสเตียนหลายคนตกไปสู่กบัดกัอย่างเดียวกนัท่ีผูเ้ช่ือชาวโครินธ์ไดต้กไปสู่เม่ือพวกเขาไดเ้รียกร้องพระพรใน
อนาคต ณ ตอนน้ี (เปรียบเทียบ 1 คร. 4:6-13).[597] 
  
ส่วนท่ีสรุปน้ีเนน้ถึงอ านาจของพระเยซูเหนือโรคภยัไขเ้จบ็ทุกอยา่งของมนุษย ์
  
การอศัจรรยท่ี์เป็น การรักษา ของพระเยซูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาทางกายก็น าเสนอพระเยซูต่อฝูงชนในฐานะ
ผูรั้บใช้ท่ีมีความเมตตาสงสารของพระเจา้ และอธิบายถึง ความเป็นพระเมสสิยาห์ ของพระองค์ (18:17; 9:22). 
การอศัจรรย ์ท่ีไม่เก่ียวกับการรักษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติก็น าเสนอพระเยซูต่อพวกสาวก ว่ามีอ านาจทั้งส้ิน
และอธิบายถึง ความเป็นพระเจ้า ของพระองค ์ตามปกติ การเช่ือในความเป็นพระเมสสิยาห์เป็นเบ้ืองตน้สู่การ
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เช่ือในความเป็นพระเจา้ของพระองค์ พวกสาวกของพระองค์ตอ้งเรียนรู้ส่ิงน้ีเพื่อว่าพวกเขาจะพึ่งพา ท่ี สิทธิ
อ านาจของพระองค์ ส าหรับพนัธกิจของพวกเขาในอนาคต 

2. สิทธิอ ำนำจของพระเยซูเหนือพวกสำวกของพระองค์  8:18-22 (เปรียบเทยีบ ลก. 9:57-62)  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ มทัธิวสอดแทรกค าสอนเหล่าน้ีเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซู เพราะวา่ค าสอนเหล่านั้นแสดง
ถึงธรรมชาติแห่งพนัธกิจของพระองค์และประเภทของสาวกท่ีพระองค์เรียกร้อง  กษตัริย์น้ีมีอ านาจเหนือ
ประชากร ไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วย  พระองค์สามารถสั่งคนอ่ืนๆในฐานะคนใช้ของพระองคไ์ด ้และพวกเขาตอ้ง
ตอบสนองต่อพระองคใ์นฐานะกษตัริยข์องพวกเขา   
  
กำรเรียกร้องของพระเยซูเกีย่วกบัทรัพย์สมบัติ  8:18-20 
  
8:18-19            ขอ้ 18 ให้โอกาสส าหรับขอ้ความของธรรมาจารยใ์นขอ้ 19 (เปรียบเทียบ มก. 4:35) “อีกฟาก

หน่ึง” ของทะเลสาบ (จากคาเปอรนาอุม) คงเป็นฟากตะวนัออก มีท่ีว่างอย่างมากในเรือ และ 
“ธรรมาจารย”์ ตอ้งการท่ีจะเขา้ไปกบัสาวกคนอ่ืนๆ  ณ เวลาน้ีในพนัธกิจของพระเยซูก็มีสาวก
มากกวา่ 12 คน แมว้า่สาวกสิบสองคนเป็นแวดวงภายใน อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไป ค าวา่ “สาวก” ไม่
จ  าเป็นท่ีจะระบุถึงผูติ้ดตามหรือแมก้ระทัง่ผูเ้ช่ือท่ีอุทิศตนอย่างเต็มท่ี (เปรียบเทียบ 5:1; 8:21) 
ธรรมาจารย์น้ี อาจารย์แห่งธรรมบัญญัติน้ีพึ่ งพาพระเยซูในฐานะ “อาจารย์” ของเขา  เขา
ตอ้งการเรียนรู้จากพระองค์  เขาไดก้ล่าวว่าเขาเต็มใจท่ีจะ “ติดตาม” พระองค์ไปในท่ีใดๆท่ี
พระองคไ์ป 

  

“. . . ช่ือเรียก ‘รับบี’ และ ‘อาจารย’์ ท่ีคิดวา่เป็นของบุคคลหน่ึงก็กล่าวถึงการ
นบัถือแบบมนุษยแ์ต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้น  ดงันั้น ในการกล่าวต่อพระเยซู  
วา่เป็น ‘อาจารย’์ พวกผูน้ าทางศาสนาก็ให้เกียรติพระเยซูอยา่งท่ีพวกเขาจะให้
เกียรติอาจารยใ์ดๆ แต่น่ีเป็นส่วนขยายของมนั  ส าหรับความคิดของพวกเขา 
ต าแหน่งของพระเยซูไม่ใช่ต าแหน่งของพระบุตรพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ 
สิทธิอ านาจของพระองค์ไม่ใช่ของพระเจ้า และพวกเขาก็ไม่ได้ติดตาม
พระองคห์รือมีความเช่ือในพระองค”์[598] 

  
นกัวิชาการบางคนเช่ือวา่มทัธิวท าให้พวกธรรมาจารยเ์สียช่ืออยา่งต่อเน่ืองในพระกิตติคุณของ
ท่าน[599] ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่ท่านท าส่ิงน้ี (เปรียบเทียบ 13:52; 23:34) แต่การอา้งอิงของมทัธิว 
ถึงพวกธรรมาจารยต์ามปกติแลว้ก็เป็นแง่ลบ ดูเหมือนวา่มทัธิวน าเสนอทุกคนท่ีมาหาพระเยซู
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โดยปราศจากอคติ  ประเด็นท่ีมีต่อมทัธิวคือการท่ีผูค้นท่ีหลากหลายตอบสนองต่อพระเยซู
อยา่งไร   

8:20                  การตอบของพระเยซูไม่ได้หนุนใจหรือท าให้ธรรมาจารย์นั้นท้อใจ มนัช่วยให้เขาคิดหน้า      
คิดหลงัเก่ียวกบัการติดตามพระองค์ในฐานะสาวก  พระเยซูยุ่งอย่างมากในการเดินทางจากท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงในฐานะนกัเทศน์และอาจารยท่ี์ท่องเท่ียวไป พนัธกิจการรักษาของพระองค์
ท าใหชี้วติของพระองคย์ุง่ เพราะวา่มนัดึงดูดฝงูชนท่ีตั้งขอ้เรียกร้องเพิ่มเติมท่ีพระองค ์พระองค์
ไม่มีบา้นตามปกติ อยา่งท่ีคนส่วนใหญ่มี แต่ไดเ้ดินทางไปทัว่เขต  ธรรมาจารยน์ั้นตอ้งเขา้ใจส่ิง
น้ีถ้าเขาตอ้งการท่ีจะคอยตามพระเยซู  เราไม่ควรตีความถ้อยค าของพระเยซูท่ีจะหมายถึงว่า 
พระองคไ์ม่มีเงินและไม่สามารถหาท่ีพกัในตอนกลางคืนได ้(เปรียบเทียบ ลก. 8:1-3) พนัธกิจ
ของพระองคท์  าใหพ้ระองคเ์คล่ือนท่ีเร่ือยไป   

  
“เม่ือเป้าแห่งความเช่ือไดจ้ากโลกไป และการทรงสถิตของพระองค์เป็นฝ่าย
วญิญาณ โอกาสทั้งหมดส าหรับการเป็นสาวกท่ีท่องเท่ียวไปเช่นนั้นก็ส้ินสุด”
[600] 

  
พระเยซูเรียกพระองค์เองว่า “บุตรมนุษย”์  ถอ้ยค าน้ีปรากฏ 81 คร้ังในหมวดพระกิตติคุณ 69 
คร้ังในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ และ 30 คร้ังในมทัธิว[601] ในทุกกรณียกเวน้สองกรณี มนัเป็น
ค าศพัท์ท่ีพระเยซูใช้เก่ียวกบัพระองค์เอง  ในสองกรณีนั้น มนัเป็นค าศพัท์ท่ีถูกใช้คนอ่ืนๆท่ี
อา้งอิงพระเยซู (ลก. 24:7; ยน. 12:34) แมว้่ามนัปรากฏในภาคพนัธสัญญาเดิมหลายตอน 
เช่นเดียวกับวรรณกรรมชาวยิวท่ีเป็นอธิกธรรม การใช้ของมนัใน ดาเนียล 7:13-14 เป็น       
พระเมสสิยาห์ ท่ีนั่น “ท่านผูห้น่ึงเหมือนบุตรมนุษย์” เข้าหาผูเ้จริญด้วยวยัวุฒิและรับเอา      
“ราชอ านาจ ศกัด์ิศรี กบัราชอาณาจกัร” ยิ่งกวา่นั้น พระองครั์บเอา “ราชอาณาจกัรนิรันดร์ซ่ึงจะ
ไม่มีท่ีส้ินสุด”  ท่ีซ่ึง “ชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา” นมสัการพระองค์ โดยการใช้ช่ือเรียกน้ี    
พระเยซูอา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้  

  
“มนัเป็นช่ือของพระองคใ์นฐานะมนุษยท่ี์เป็นตวัแทน ในแง่ของ 1 คร. 15:45-
47 ในฐานะบุตรของดาวดิท่ีเป็นช่ือแบบยิวของพระองค ์และบุตรของพระเจา้
ท่ีเป็นนามท่ีเป็นพระเจา้ของพระองค์ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราใช้ค  าศพัท์น้ี
อย่างต่อเน่ืองในฐานะเป็นการบ่งบอกว่าภารกิจของพระองค์ (เช่น มธ. 
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11:19; ลก. 19:10) ความตายและการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ (เช่น มธ. 
12:40; 20:18; 26:2) และการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์ (เช่น มธ. 24:37-
44; ลก. 12:40) อยู่เหนือในขอบเขตและผลลัพธ์แค่ความจ ากัดของชาวยิว
ทั้งหมด”[602] 

  
อย่างไรก็ตาม บางทีผูฟั้งส่วนใหญ่ของพระเยซูไม่ได้เช่ือมโยงช่ือเรียกน้ีกบัการอา้งเก่ียวกบั 
พระเมสสิยาห์เม่ือพวกเขาได้ยินมันเป็นคร้ังแรก บางทีพวกเขาหลายคนไม่ได้คุ ้นเคย
กบั  ดาเนียล 7:13-14 ดีพอท่ีจะเขา้ใจความหมายของมนั หลายคนท่ี ได้ เขา้ใจ ความส าคญัของ
มนัก็ถือแนวคิดเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ีพวกรับบีไดบิ้ดเบือน ยิ่งกว่านั้น การอา้งอิงอ่ืนๆของ
ภาคพนัธสัญญาเดิมถึง “บุตรมนุษย”์ ก็ไม่ใช่พระเมสสิยาห์  ตวัอยา่งเช่น ดาวิดใชค้  าศพัทน้ี์เพื่อ
จะอา้งอิงถึงมนุษยโ์ดยทัว่ไป (สดด. 8:4) อาสาฟใชม้นัท่ีจะอธิบายถึงอิสราเอล (สดด. 80:17) 
ในพระธรรมเอเสเคียล มนัเป็นค าศพัท์อนัช่ืนชอบท่ีพระเจา้ใช้เม่ือพระองคก์ล่าวต่อเอเสเคียล
เป็นส่วนตวั เพื่อจะเนน้ถึงความเป็นมนุษยข์องผูเ้ผยพระวจนะน้ี 

  
พระเจา้ใชค้  าศพัทน้ี์หลายคร้ังในภาคพนัธสัญญาเดิมเพื่อจะเนน้ถึงความแตกต่างระหวา่งมนุษย์
ท่ีต้องตายและพระเจ้าเอง[603] การใช้ของพระเยซูถึงช่ือเรียกน้ีก็รวมลักษณะเก่ียวกับ          
พระเมสสิยาห์และเก่ียวกบัมนุษย ์ พระองคท์รงเป็นทั้งกษตัริยท่ี์เป็นพระเมสสิยาห์และผูรั้บใช้
ท่ีทนทุกข์ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า  บางคนท่ีได้ยินพระองค์ใช้ช่ือเรียกน้ีบางทีก็ไม่รู้ส่ิงท่ีมนั
หมายถึง คนอ่ืนๆเข้าใจการอ้างของพระเยซูถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ และคนอ่ืนๆคิดว่า
พระองคอ์า้งอิงถึงพระองคเ์องในแนวทางท่ีถ่อมใจ   

  
“. . . ‘บุตรมนุษย’์ ไม่ใช่ของธรรมชาติของช่ือเรียกศาสนศาสตร์พระคริสต ์ซ่ึง
จุดประสงค์ก็คือท่ีจะบอกผูอ่้านถึง ‘ใครท่ีพระเยซูทรงเป็น’  ตรงกนัขา้ม มนั
เป็นการระบุตนเองท่ีเป็นค าศพัทเ์ฉพาะอยา่งอีกดว้ย และมนัอธิบายวา่พระเยซู
เป็น ‘คน’ หรือ ‘มนุษย’์ (‘คนน้ี’ หรือ ‘มนุษยน้ี์’) (ทางโลก ทนทุกข์ แกต่้าง) 
มนัอยู่ ‘ในท่ีสาธารณะ’ หรือดว้ยมุมมองต่อ ‘สาธารณะ’ หรือ ‘โลก’ (คนยิว
และคนต่างชาติแต่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปฏิปักษ)์ ท่ีพระเยซูอา้งถึงพระองคเ์องวา่
เป็น ‘บุตรมนุษย’์ (‘คนน้ี’) ผา่นทางการใชก้ารอา้งอิงถึงตนเองน้ีของพระองค ์
ส าหรับส่ิงหน่ึงแลว้ พระเยซูก็เรียกความสนใจไปสู่สิทธิอ านาจของพระเจา้   
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ท่ีพระองค ์(‘คนน้ี’) ใช้ในตอนน้ีและจะใช้ในอนาคตอีกดว้ย และส าหรับส่ิง
อ่ืนแลว้ พระเยซูก็เรียกความสนใจไปสู่การต่อตา้นท่ีพระองค์ (‘คนน้ี’) ตอ้ง
เผชิญ       และค าถามควรถูกตั้งข้ึนเก่ียวกบัว่า พระเยซู ‘คนน้ี’ ทรงเป็นใคร 
อยา่งท่ี เปโตรสารภาพอยา่งถูกตอ้งนั้น ค าตอบคือ พระองคท์รงเป็นพระบุตร
ของพระเจา้ (16:13, 16)”[604] 

  
“มนัดูเหมือนวา่เหตุผลท่ีพระเยซูพบวา่ช่ือเรียกน้ีสะดวกก็คือวา่ จากการท่ีไม่มี
การแสดงถึงความหมายโดยนยัเก่ียวกบัช่ือเรียกส าเร็จรูปในการใชท้ัว่ๆไปใน
เวลาน้ี มนัคงจะถูกประยุกตใ์ช้ขา้มขอบเขตทั้งหมดของภารกิจท่ีขดักนัอย่าง
พิเศษแห่งความน่าอายและการแก้แค้น แห่งความตายและสง่าราศี ซ่ึงไม่
สามารถเข้าได้กับรูปแบบท่ีมีมาก่อนใดๆ เหมือนกับค าอุปมาต่างๆของ
พระองค์ ช่ือเรียก ‘บุตรมนุษย’์ มาดว้ยลมแห่งส่ิงท่ีเป็นปริศนาซ่ึงทา้ทายให้
ผู ้ฟังท่ีจะคิดความคิดใหม่แทนท่ีจะหยอดพระเยซูไปสู่ช่องเล็กๆของตู้
ส าเร็จรูป”[605] 

  
ใน 8:20 “บุตรมนุษย”์ ปรากฏในบริบทท่ีเนน้ถึงความเป็นมนุษยข์องพระเยซู  ธรรมาจารยน์ั้น
คงไดเ้ขา้ใจพระเยซูท่ีจะหมายถึงวา่ ถา้เขาติดตามพระเยซู เขาก็สามารถคาดหวงัการมีชีวิตอยูท่ี่
ถ่อมใจแมก้ระทัง่ไม่สะดวกสบาย  เน่ืองจากวา่เขาเป็นอาจารยแ์ห่งภาคพนัธสัญญาเดิม เขาควร
ไดเ้ขา้ใจอีกดว้ยวา่พระเยซูอา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล     

  

ใครก็ตามท่ีตอ้งการท่ีจะติดตามพระเยซูอย่างใกลชิ้ดในฐานะสาวก ตอ้งเต็มใจท่ีจะสละความสะดวกตามปกติ
ของชีวิตหลายอยา่ง  การติดตามพระองคเ์ก่ียวขอ้งกบัเร่ิมด าเนินการภารกิจท่ีพระเจา้ไดม้อบให้ในชีวิต  การไป
ในท่ีท่ีพระองคช้ี์แนะ และท าส่ิงท่ีพระองคบ์ญัชา ตอ้งมีล าดบัเหนือกวา่การช่ืนชมกบัความสะดวกตามปกติของ
ชีวติเม่ือใดก็ตามท่ีส่ิงเหล่าน้ีขดัแยง้  การเป็นสาวกนั้นยุง่ยาก    
  
ข้อเรียกร้องของพระเยซูเกีย่วกบัพ่อแม่  8:21-22 
  
สาวกท่ีอาจเป็นไปไดค้นแรกก็ไวและทึกทกัเอาเกินไปเม่ือเขาสัญญาถึงความจงรักภกัดีอยา่งเต็มท่ี  สาวกท่ีอาจ
เป็นไปไดค้นท่ีสองน้ีก็ลงัเลใจเกินไปในการอุทิศตนต่อความจงรักภกัดีอยา่งเตม็ท่ี   
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เป็นท่ีชดัเจนวา่ สาวกน้ีท าการขอร้องขณะท่ีพระเยซูเตรียมตวัท่ีจะจากไปยงัท่ีถดัไปแห่งพนัธกิจ (ขอ้ 18) เขา
หมายถึงอย่างแน่ชดัว่า เขาตอ้งการเวลาพกับา้งจากการติดตามพระเยซูเพื่อท่ีจะให้ความสนใจกบัเร่ืองราวของ
ครอบครัว ผูศึ้กษาพระคมัภีร์ตอนน้ีบางคนไดส้รุปวา่ พอ่ของสาวกนั้นยงัไม่ไดต้าย และเขาไดข้อการลาหยุดท่ีไม่
มีก าหนดจากคณะของพระเยซู[606] ในอีกนยัหน่ึง เขากล่าวว่าเขาไม่สามารถติดตามพระเยซูไดเ้พราะว่าเขามี
ความรับผิดชอบท่ีจะดูแลพ่อของเขาตลอดชีวิตของพ่อของเขา[607] คนอ่ืนๆเช่ือว่าพ่อของชายคนน้ีเพิ่งไดต้าย
ไป และสาวกท่ีอาจเป็นไปไดน้ี้จะตอ้งท าการจดัการเก่ียวกบังานศพ[608] ไม่วา่ในกรณีใด ชายคนนั้นให้ขอ้แก้
ตวัส าหรับการไม่ติดตามพระเยซูในฐานะสาวกของพระองค ์  
  
การตอบของพระเยซูกระตุน้ให้สาวกนั้นท่ีจะติดตามพระองคเ์ร่ือยไป และท่ีจะไม่ยบัย ั้งการอุทิศตนของเขาท่ีมี
ต่อพระเยซู เขาควรตั้งการอุทิศตนของเขาต่อพระเยซูแมก้ระทัง่มาก่อนการอุทิศตนของเขาท่ีจะให้เกียรติพ่อแม่
ของเขา  (อพย. 20:12) เม่ือติดตามพระเยซูและการอุทิศตนอ่ืนๆ ขัดแย้งกัน สาวกตอ้งติดตามพระเยซูเสมอแมว้า่
การอุทิศตนอ่ืนๆของเขาหรือของเธอก็ถูกตอ้งสมควร พระเยซูก าลงัทดสอบล าดบัความส าคญัของชายคนน้ี  อนั
ไหนส าคญักวา่ต่อเขา คือ การติดตามพระเยซูและการมีส่วนร่วมในน ้าพระทยัอะไรก็ตามของพระเยซูท่ีมีส าหรับ
เขาอาจเก่ียวข้อง หรือละทิ้งพระเยซูแม้ว่าชั่วคราวส าหรับจุดประสงค์ท่ีส าคัญน้อยกว่าบางอย่าง? ล าดับ
ความส าคญัของเขาไม่ใช่การเลือกระหวา่งบางส่ิงท่ีดีและบางส่ิงท่ีไม่ดี แต่ระหวา่งบางส่ิงท่ีดีและบางส่ิงท่ีดีกวา่   
(เปรียบเทียบ 10:37) 
  
พระเยซูด าเนินการต่อไปโดยการหนุนใจให้สาวกนั้นท่ีจะ “ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเอง” เป็นท่ี
ชดัเจนว่า พระองค์หมายถึงว่า ปล่อยให้คนตายฝ่ายวิญญาณ (นัน่คือ บรรดาผูท่ี้ไม่มีความสนใจในการติดตาม
พระเยซู) ฝังคนตายทางกายภาพ มีกิจกรรมท่ีมีค่ามากมายในชีวิตท่ีสาวกแทข้องพระเยซูตอ้งละทิ้ง เพราะวา่เขา
หรือเธอมีการทรงเรียกท่ีสูงกว่าและการเรียกร้องท่ีสูงกว่าต่อเขาหรือเธอ การละทิ้งกิจกรรมเหล่าน้ีอาจน า       
การวิจารณ์มายงัสาวกจากคนท่ีไม่ไวในฝ่ายวิญญาณ แต่นั่นเป็นส่วนหน่ึงของราคาของการเป็นสาวก  
(เปรียบเทียบ 7:13-27) พระเยซูเรียกร้องการอุทิศตนต่อพระองคเ์องโดยปราศจากเง่ือนไข  ตวับุคคลและภารกิจ
ของกษตัริยน์ั้นไม่สมควรต่อส่ิงใดท่ีนอ้ยกวา่   
  

“มนัดีกวา่ท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐและให้ชีวิตแก่คนตายฝ่ายวิญญาณแทนท่ีจะรอให้พ่อของ
คุณตายไปและท่ีจะฝังเขา”[609] 

  
“ธุรกิจของสาวกเก่ียวขอ้งกบัชีวติ ไม่ใช่ความตาย”[610] 
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คริสเตียนตอ้งเตม็ใจท่ีจะละทิ้งทุกส่ิงและทุกคนเพื่อจะติดตามพระเยซูอยา่งสัตยซ่ื์อ  พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่เรา
ตอ้งแจกจ่ายทรัพยส์มบติัทั้งหมดของเราและหยุดการติดต่อกบัครอบครัวของเรา  พระองค์หมายถึงว่า เม่ือเรา
จะตอ้งเลือกระหวา่งการติดตามพระองค ์และการสงวนทรัพยส์มบติัของเราไวห้รือการท าให้ครอบครัวของเรา
มาก่อน ความจงรักภกัดีของเราต่อพระองคแ์ละน ้ าพระทยัของพระองคต์อ้งเป็นล าดบัแรก  เม่ือส่ิงเหล่าน้ีขดัแยง้
กนั เราตอ้งท าใหพ้ระองคม์าก่อน   
  

3. อ ำนำจทีเ่หนือธรรมชำติของพระเยซู  8:23—9:8   
  
กลุ่มแรกของการอศัจรรยข์องมทัธิว (ขอ้ 1-17) แสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีอ านาจ (สิทธิอ านาจ) ของพระเมสสิ-
ยาห์ท่ีจะรักษาความเจ็บป่วยทางกาย  กลุ่มท่ีสองของท่าน  (8:23—9:8) แสดงถึงแมก้ระทัง่อ านาจท่ีใหญ่กว่า
เหนือสรรพส่ิงท่ีไดล้ม้ลง นัน่คือ เหนือธรรมชาติ พวกปีศาจ และบาป  ผูรั้บประโยชน์ทั้งหมดของการอศัจรรย์
เหล่าน้ีตอ้งการสันติสุข และพระเยซูไดต้อบสนองต่อความจ าเป็นของพวกเขา   
  

“การอศัจรรยต่์างๆท่ีพระเยซูกระท าในเร่ืองราวของมทัธิวก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอยา่งเรียบร้อย คือ 
(ก) การอศัจรรยเ์ก่ียวกบัการบ าบดัโรค (การอศัจรรยแ์ห่งการรักษา) ท่ีซ่ึงคนเจ็บป่วยก็กลบัไปสู่
สุขภาพท่ีดีหรือคนท่ีถูกผีสิงก็เป็นอิสระจากผี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปรียบเทียบ  8—9); และ  
(ข) การอศัจรรย์ท่ีไม่เก่ียวกับการบ าบัดโรค ซ่ึงเก่ียวข้องกับการใช้อ านาจเหนือพลังของ
ธรรมชาติ  . . . . 

  
“การอศัจรรยท่ี์ไม่เก่ียวกบัการบ าบดัโรคก็เป็นแบบเดียวกนันอ้ยกวา่ในโครงสร้างและแตกต่าง
ในหัวขอ้ [จุดประสงค์จากการอศัจรรยเ์ก่ียวกบัการบ าบดัโรค] ท่ีน่ีจุดจดจ่ออยู่ท่ีพระเยซูและ
พวกสาวก และลกัษณะพิเศษก็คือว่าในท่ามกลางสถานการณ์ท่ีซ่ึงพวกสาวกแสดงถึง ‘ความ
เช่ือน้อย’ นั้นพระเยซูก็เปิดเผยถึงสิทธิอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์. . . . เหตุผลท่ีพระเยซูให้
การเปิดเผยท่ีน่าต่ืนเตน้เหล่าน้ีก็เพื่อท่ีจะน าพวกเขาให้ตระหนกัว่าสิทธิอ านาจเช่นนั้นอย่างท่ี
พระองค์ใช้ พระองค์ก็ท  าให้มีไวส้ าหรับพวกเขาผ่านทางลู่ทางแห่งความเช่ือ ในสถานการณ์
ภายหลงัแห่งภารกิจทัว่โลกของพวกเขา ความลม้เหลวในส่วนของพวกสาวกท่ีจะท าให้พวกเขา
เองไดป้ระโยชน์จากสิทธิอ านาจท่ีพระเยซูจะให้แก่พวกเขาก็จะเป็นการเส่ียงต่อความลม้เหลว 
ณ งานของพวกเขา  (28:18-20; บทท่ี 24—25)”[611] 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c2323
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn611


  
พระเยซูท ำให้พำยุสงบ  8:23-27 (เปรียบเทยีบ มก. 4:36-41; ลก. 8:22-25) 
  
แมว้า่บางคร้ังพระเยซูไดใ้ชท่ี้พกัอาศยันอ้ยกวา่สัตวแ์ละนกต่างๆ (ขอ้ 20)  พระองคไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัธรรมชาติ  มนั
ข้ึนอยูก่บัพระองค ์    
  
8:23-25            มนัยากท่ีจะรู้วา่มทัธิวอาจไดต้ั้งใจมากแค่ไหนท่ีจะแสดงความคิดเห็นของท่านวา่ “พวกสาวกก็

ตาม” พระเยซู “ไปในเรือ” บางทีมนัแค่อธิบายถึงการเคล่ือนไหวทางกายของพวกเขา  บางที
ท่านหมายถึงวา่มนัแสดงถึงการตอบสนองท่ีเหมาะสมของพวกสาวกต่อพระเยซูเม่ือพิจารณาถึง
ขอ้ 18-22 

  
ทะเลกาลิลีไดเ้ป็นและยงัเป็นท่ีรู้จกัส าหรับพายุ (ค  ากรีก เสสมอส) ทนัทีทนัใดและรุนแรงของ
มนั พวกมนัเกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์  น ้าก็อยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้ าทะเล 600 ฟุต และผืน
ดินท่ีอยูท่างตะวนัออกก็สูงกวา่ เม่ืออากาศอบอุ่นเกิดจากทะเลสาบน้ี มนัก็สร้างสูญญากาศท่ีลม
ทางตะวนัตกรีบเข้าไปเพื่อเติมเต็ม  ส่ิงน้ีน าลมท่ีรุนแรงมายงัทะเลสาบพร้อมกับค าเตือน
เล็กนอ้ย      

  
ในโอกาสท่ีมทัธิวอธิบายนั้น คล่ืนก็สูงมากจนซัดท่วมเรือ  เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูนอนหลบั
เน่ืองจากความเหน็ดเหน่ือยและเพราะว่าพระองค์ตระหนักว่าเวลาส าหรับความตายของ
พระองค์ยงัไม่ไดม้าถึง อย่างแน่ชดัแลว้ พระองค์นอนในบริเวณของเรือท่ีพวกสาวกให้ความ
เป็นส่วนตวับางอย่างแก่พระองค ์ค าท่ีมทัธิวใชเ้พื่ออธิบายถึงเรือ (พลอยออน) สามารถเขา้กบั
เรือแห่งขนาดท่ีแตกต่างกนัมากมาย  อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นไปไดว้า่น่ีเป็นเรือประมงท่ีบรรทุก
อย่างน้อยสิบสองคนหรือมากกว่านั้น รวมทั้งปลาข้ามทะเลสาบ บางทีมทัธิวคงได้ใช้ค  าท่ี
แตกต่างไปถา้มนัเป็นเรือท่ีใหญ่กวา่     
  

“ถ้าเรือแห่งศตวรรษแรกของคริสตศกัราชท่ีถูกกู้คืนจากโคลนของชายฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสาบกาลิลีใน 1986 (ตอนน้ีถูกสงวนไวใ้น  
ยิกอล ออลอน เซนเตอร์ ท่ี กิโนซาร) เป็นธรรมดาของเรือท่ีใช้งานตามปกติ
ของยุคนั้น ขนาดของมนั (ยาว 8.20 เมตรและกวา้ง 2.35 เมตร [ยาวประมาณ 
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26.5 ฟุตและกวา้ง 7.5 ฟุต]) จะบ่งบอกว่าเรือนั้นอาจจะแออดัด้วยคนท่ี
มากกวา่สิบสามคน”[612] 

  
ทั้งๆท่ีมีพาย ุพระเยซูก็นอนหลบัต่อไป  สุดทา้ย พวกสาวกตระหนกัถึงการไร้ความสามารถของ
พวกเขาท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ของพวกเขาและร้องทูลให้พระเยซูช่วย (“ช่วยเหลือ”) พวก
เขา เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขาคิดวา่พระองคส์ามารถท าบางส่ิงเพื่อจะช่วย อยา่งนอ้ยก็วิดน ้ าหรือ
อยา่งมากท่ีสุดก็ท าการอศัจรรย ์ พวกเขาไดเ้ห็นพระองคท์  าการอศัจรรยม์ากมาย  อยา่งไรก็ตาม 
การตอบสนองของพวกเขาต่อการช่วยของพระองค์เปิดเผยว่าพวกเขาไม่ได้ช่ืนชมใครท่ี
พระองคท์รงเป็นอยา่งแทจ้ริง      
  
จงเปรียบเทียบกบัเร่ืองราวของโยนาห์ ผูซ่ึ้งจะตอ้งได้ถูกปลุกข้ึนระหว่างพายุท่ีทะเลเช่นกนั  
อย่างไรก็ตาม แทนท่ีจะอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ อย่างท่ีพวกลูกเรือไดเ้รียกให ้ 
โยนาห์ท า พระองคใ์ชสิ้ทธิอ านาจของพระองคท่ี์จะท าให้ทะเลสงบ  ผูท่ี้ใหญ่กวา่โยนาห์อยูท่ี่น่ี     
( 12:41) 

  
8:26-27            พระเยซูไม่ได้ว่ากล่าวพวกสาวกของพระองค์ส าหรับการรบกวนพระองค์ แต่ส าหรับ           

การลม้เหลวท่ีจะวางใจพระองคอ์ยา่งท่ีพวกเขาควรไดว้างใจ พระองคต์รัสวา่พวกเขามี “ความ
เช่ือนอ้ย” (ค ากรีก โอลิกอบพิสตอส) ท่ีใดก็ตามท่ีมทัธิวใช้ค  าน้ีในพระกิตติคุณของท่าน มนัก็
สะทอ้นถึงความลม้เหลวท่ีจะเห็นดา้นล่างของพื้นผิวของส่ิงต่างๆอยู่เสมอ[613] ความเช่ือใน
พระเมสสิยาห์และความกลวัก็เฉพาะทั้งสองฝ่าย ดงันั้นพวกสาวกไม่ควร “ข้ีขลาด” (NASB) 
หรือ “กลวั” (NIV)  แมว้่าพวกสาวกเช่ือว่าพระเยซูสามารถช่วยพวกเขาได้ พวกเขาก็ไม่ได้
เขา้ใจวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งจะตายในฐานะความตายท่ีเป็นเคร่ืองบูชาเพื่อบาป
ของพวกเขา พระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจ้าผูซ่ึ้งพระเจ้าได้ส่งมาสามารถตายในพายุก่อนท่ี
พระองคไ์ดเ้สร็จส้ินงานเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระองคไ์ดอ้ยา่งไร?  มนัเป็นไปไม่ได ้  

  
“ชีวิตของการเป็นสาวกก็หว ัน่ไหวง่ายต่อคราวของความเช่ือนอ้ย  ความเช่ือ
นอ้ยเช่นนั้นจะตอ้งไม่เป็นท่ียอมได ้ อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ไดล้ะทิ้งพวก
สาวกของพระองค ์ณ เวลาเช่นนั้นแต่ยืนอยูพ่ร้อมเสมอดว้ยอ านาจท่ีช่วยเหลือ
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ของพระองค์เพื่อจะค ้ าจุนพวกเขาเพื่อว่าโดยแท้จริงแล้วพวกเขาสามารถ
ปฏิบติัภารกิจท่ีพระองคไ์ดม้อบหมายแก่พวกเขาได”้[614] 

  
พวกสาวกคาดหวงัการช่วยเหลือ แต่พวกเขาไม่ได้เตรียมส าหรับประเภทของการช่วยกู้ท่ี     
พระเยซูจดัเตรียมไว ้มนัเป็นความรอดท่ีใหญ่มากกว่าท่ีพวกเขาหวงัไว ้ “คล่ืนลมก็สงบเงียบ
ทัว่ไป” 
  

“พวกสาวกของพระองค์ท่ีเป็นชาวประมงท่ีมีประสบการณ์ไดเ้ผชิญกบัพาย ุ
ในทะเลน้ีท่ีไดห้ยุดทนัที  แต่หลงัจากท่ีลมจะพดัผ่าน คล่ืนก็จะเกิดข้ึนต่อไป
สักครู่หน่ึง”[615] 

  
ความสามารถของพระเยซูท่ีจะท าให้ลมและน ้ าสงบดว้ยถอ้ยค าก็ท  าให้มนัชดัเจนวา่ พระองคมี์
อ านาจท่ีใหญ่กว่าท่ีพวกสาวกเหล่าน้ีได้เป็นพยานมาก่อนหน้าน้ี น่ีเป็นการอศัจรรยเ์ก่ียวกบั
ธรรมชาติอนัแรกท่ีมทัธิวบนัทึกวา่พระเยซูท า  พวกเขาถามวา่ “ท่านผูน้ี้เป็นใครกนัแน่?”  ท่าน
เป็นใคร?  ผูอ่้านของพระกิตติคุณมทัธิวรู้ดีกว่าพวกสาวก พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ี
บงัเกิดจากหญิงพรหมจารีย ์ซ่ึงเป็นพระเจา้ท่ีอยู่กบัเราผูเ้สด็จมาเพื่อจดัเตรียมความรอดและ
จดัตั้งอาณาจกัรของพระองคข้ึ์น ในขณะท่ีพวกสาวกเป็น “มนุษย”์ (ขอ้ 27) พระเยซูเป็นมนุษย์
ประเภทท่ีแตกต่างออกไป คือมนุษย์ท่ีเป็นพระเจ้า[616] สดุดี 65:5-6; 89:8-9; 104:7; 
และ 107:23-30 ถือว่าการท าให้ทะเลสงบเป็นของพระเจ้า (เปรียบเทียบ ยนา. 1—2) สดุดี 
89:25 ไดท้  านายวา่กษตัริยใ์นอุดมคตินั้นจะสามารถท าส่ิงน้ีได ้

  
คนอิสราเอลถือวา่ทะเลเป็นศตัรูท่ีพวกเขาไม่สามารถควบคุมได ้ ตลอดภาคพนัธสัญญาเดิม มนั
เป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีบา้คลัง่ ไม่เป็นมิตรและความรู้สึกท่ีวา่จะมีเหตุร้ายเกิดข้ึน  มนัแสดงถึง
ศตัรูของพวกเขาในวรรณกรรรมบางอยา่งของพวกเขา  การอศัจรรยข์องพระเยซูสอนบทเรียน
รองน้ีอีกดว้ย  น่ีคือมนุษยท่ี์ใช้อ านาจเหนือทะเลซ่ึงพระเจา้ไดก้ าหนดให้มนุษยก่์อนการลม้ลง
ในบาป (ปฐก. 1:28) พระเยซูตอ้งเป็นอาดมัคนท่ีสอง (เปรียบเทียบ รม. 5:12-17) 

  

“เหตุการณ์น้ีไม่ไดเ้ห็นแก่การบนัทึกการอศัจรรยเ์ป็นหลกั แต่เป็นตวัอยา่งของ
การปราบอ านาจของความชัว่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในหมายส าคญัแห่งความใกลข้อง
แผน่ดินของพระเจา้  ดู 12:28”[617]  
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ในเหตุการณ์น้ี มทัธิวน าเสนอพระเยซูในฐานะมนุษยแ์ละพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง ในฐานะมนุษยพ์ระองค์บรรทม
เรือ ในฐานะพระเจา้ พระองคท์  าให้ทะเลสงบ (เปรียบเทียบ 4:1-4; 12:22-32) ในฐานะมนุษย ์พระองคท์นทุกข ์
แต่ในฐานะพระเจา้ พระองค์ปกครอง  ส่วนน้ีบ่งช้ีถึงอ านาจของพระเยซูท่ีจะบรรลุค าเผยพระวจนะต่างๆของ  
อิสยาห์ 30:23-24; 35:1-7; 41:17-18; 51:3; 55:13; โยเอล 3:18; เอเสเคียล 36:29-38; และ เศคาริยาห์ 10:1 
พระองคมี์อ านาจทั้งส้ินเหนือธรรมชาติ    
  

พระเยซูช่วยกู้คนผเีข้ำทีแ่ดนกำดำรำ  8:28-34 (เปรียบเทยีบ มก. 5:1-20; ลก. 8:26-39) 
  
หวัขอ้ท่ีส าคญัของเหตุการณ์น้ีคือสิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือเหล่าวิญญาณชัว่ แมว้า่ก่อนหนา้น้ีมทัธิวอา้งอิง 
ถึงช่ือเสียงของพระเยซูในฐานะผูข้บัผี (4:24; 8:16) น่ีเป็นหน่ึงในการขบัผีห้าคร้ังท่ีท่านบรรยาย (เปรียบเทียบ 
9:32-33; 12:22; 15:21-28; 17:14-20) 
  
8:28                  กาดาราเป็นเมืองหลวงทางภูมิภาคของแควน้ทศบุรีท่ีอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลกาลิลี  

ประชากรท่ีนัน่เป็นคนต่างชาติอยา่งแน่นหนา  น่ีอาจเป็นเหตุผลของการมี “สุกรฝงูใหญ่” ท่ีนัน่ 
(ขอ้ 30) แดนดารายื่นไปทางตะวนัตกถึงทะเลกาลิลี  น่ีเป็น “ชนบทของชาวกาดารา” สถาน
ท่ีตั้ งท่ีเป็นไปได้น้อยอ่ืนๆคือหมู่บ้าน “เครา” ใกล้ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลกาลิลี และ         
“เกราซา” ซ่ึงอยูห่่างจากทะเลนั้นไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 30 ไมล[์618] 

  
มาระโกและลูกาอา้งอิงถึงแค่ชายคนเดียว แต่มทัธิวกล่าววา่มี “สองคน” (มก. 5:2; ลก. 8:27) 
เป็นท่ีชดัเจนวา่ มาระโกและลูกาอา้งอิงถึงคนท่ีโดดเด่นกวา่  บางทีมทัธิวอา้งอิงถึงทั้งสองคน
เพราะวา่ค าพยานสองปากนั้นฟังข้ึนในศาลของยวิ และท่านเขียนเพื่อคนยวิอยา่งเป็นอนัดบัแรก 

  
คนยิวเช่ือว่าเหล่าภูตผีสามารถและได้เขา้ควบคุมร่างกายและบุคลิกภาพของบางคน  มทัธิว   
ส่อให้เห็นถึงมุมมองน้ีของโลกวิญญาณ  การอ่านพระคัมภีร์ตามตวัอกัษรน าไปสู่ข้อสรุป   
อยา่งเดียวกนั[619] พวกภูตผเีป็นพวกทูตสวรรคท่ี์ไดล้ม้ลงผูซ่ึ้งเป็นตวัแทนของซาตาน 

  
คนผเีขา้เหล่าน้ีด าเนินชีวติแห่งความน่ากลวัท่ามกลางอุโมงคซ่ึ์งอยูห่่างจากคนอ่ืนๆในสถานท่ีท่ี
ท าใหพ้วกเขาไม่สะอาดทางพิธีกรรมในลทัธิยวิ 
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8:29                  คนผเีขา้เกลียดและกลวัพระเยซู  พวกเขาตระหนกัวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ เรียกพระองค์
โดยช่ือเรียกของพระเมสสิยาห์วา่ “พระบุตรของพระเจา้” (เปรียบเทียบ 3:17; 16:16; ลก. 4:41) 
พวกสาวกในเรือไม่รู้วา่พระองค์ทรงเป็นใคร แต่คนผีเขา้ไดส้อนพวกเขา  คนผีเขา้อาจไดรู้้จกั
พระเยซูจากการติดต่อก่อนหนา้น้ีบางอยา่ง (เปรียบเทียบ กจ. 19:15) หรือบางทีพวกภูตผีไดถ้าม
ค าถามแรกผา่นทางคนผเีขา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 31) 

  
ค าถามท่ีสองของพวกเขาเปิดเผยถึงความรู้ของพวกเขาท่ีวา่พระเยซูจะพิพากษาพวกเขาในวนั
หน่ึง  น่ีเป็นหน้าท่ีของพระเมสสิยาห์ เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูจะโยนพวกเขาลงไปในบึงไฟ
เม่ือพระองค์ไล่ซาตานไปท่ีนั่น (วว. 20:10).[620] เม่ือพระเยซูขบัภูตผีออก พระองค์ได้ใช้
อภิสิทธ์ิเก่ียวกับส่ิงสุดทา้ยน้ีแต่ต้น พวกภูตผีเหล่าน้ีถามว่าพระองค์วางแผนท่ีจะพิพากษา 
(“ทรมาน”) พวกเขาในตอนนั้นและ ณ ท่ีนัน่หรือไม่  พระองคไ์ดข้บัภูตผีอ่ืนๆเม่ือเร็วๆน้ี (4:24; 
8:16)  “ท่ีน่ี” บางทีอา้งอิงถึงแผน่ดินโลกท่ีซ่ึงภูตผมีีเสรีภาพท่ีจะปฏิบติัการบา้ง แทนท่ีจะอา้งอิง
ถึงสถานท่ีท่ีเจาะจงนั้น 

  
“. . . พวกเขาท่ีก่อความน่ากลัวในใจของคนอ่ืนๆตอนน้ีก็เป็นเหยื่อของ    
ความกลวัดว้ยตวัของพวกเขาเอง อยา่งท่ียากอบมีโอกาสท่ีจะกล่าววา่ ‘แมพ้วก
ผกี็เช่ือและกลวัจนตวัสั่น’ (ยก. 2:19)”[621] 

  
8:30-31            การมีสุกรมากกมายอยา่งมากอาจเป็นเพราะการไม่เช่ือฟังของคนยิวต่อธรรมบญัญติัของโมเสส 

เน่ืองจากส าหรับคนยิวแลว้สุกรก็ไม่สะอาด อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ีก็ไม่น่าเป็นไปได ้เน่ืองจากว่า
พวกผูน้ าคนยิววิตกเก่ียวกบัการละเมิดธรรมบญัญติัท่ีปรากฎชดัเช่นนั้นอย่างมาก  บางทีสุกร
เหล่านั้นเป็นของคนต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นแควน้ทศบุรีเป็นจ านวนมากท่ีซ่ึงเร่ืองราวน้ีเกิดข้ึน   

  
พวกผอีาจไดข้อท่ีอาศยัในสุกรเพราะวา่พวกเขาเกลียดสัตวแ์ละหรือเพราะวา่พวกเขาตอ้งการท่ี
จะก่อใหเ้กิดปัญหาส าหรับพระเยซู บางท่ีพวกเขาตอ้งการท่ีจะควา้โอกาสคร้ังสุดทา้ยเดียวท่ีจะ
หลีกเล่ียงการคุมขงัในอเวจี (ลก. 8:31; วว. 20:1-3).[622] พวกผีไม่ชอบท่ีจะไร้ท่ีอยู ่(12:43-45) 
เหล่าวญิญาณชัว่ท่ีถูกขบัออกบางคร้ังก็แสดงออกถึงความเดือดดาลของพวกเขาดว้ยการกระท า
แห่งความรุนแรงและการแกแ้คน้ (เปรียบเทียบ 17:14-20) 
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“แต่โดยการวิ่งอลหม่านไปในทะเล สุกรก็ต่อตา้นจุดประสงค์อะไรก็ตามท่ี
พวกผอีาจไดท้  าใหส้นุกสนาน”[623] 

  
อะไรไดเ้กิดข้ึนกบัพวกผี?  มทัธิวไม่ไดบ้อกเรา  บางทีท่านตอ้งการท่ีจะให้เราประทบัใจดว้ย
อ านาจของพระเยซูเหนือพวกมนั ไม่ใช่ท าให้เราหันเหโดยการท าให้พวกมนัเป็นจุดเด่นของ
เหตุการณ์  บางทีพวกเขาไดไ้ปยงัอเวจี (เปรียบเทียบ ลก. 8:31) 

  
“เราสามารถสร้าง ‘ถอ้ยค าแห่งความเช่ือ’ จากถอ้ยค าของพวกผีได ้(พวกผีก็มี
ความเช่ือ ดู ยากอบ 2:19) พวกมนัเช่ือในการมีอยูข่องพระเจา้และความเป็น
พระเจา้ของพระคริสต์เช่นเดียวกบัความเป็นจริงของการพิพากษาในอนาคต 
พวกมนัเช่ือในการอธิษฐานเช่นกนั  พวกมนัรู้ว่าพระคริสต์มีอ านาจท่ีจะไล่
พวกมนัไปในสุกรได”้[624] 

  
8:32-34            ท าไมพระเยซูไดอ้นุญาตให้พวกผีท่ีจะเขา้ไปในสุกร ท าลายฝงูสุกรและก่อให้เกิดการสูญเสีย

มากมายแก่พวกเจา้ของ? นกัอรรถาธิบายบางคนแกไ้ขปัญหาน้ีโดยการกล่าววา่พวกเจา้ของเป็น
ชาวยวิท่ีไม่เช่ือฟังผูซ่ึ้งพระเยซูไดพ้ิพากษา  นัน่เป็นไปได ้แต่ค าตอบต่างๆต่อค าถามเหล่าน้ีก็อยู่
นอกแวดวงแห่งความสนใจของมทัธิว   บางทีค าตอบเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงของแผนการท่ี
ใหญ่กวา่ของส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งวา่ท าไมพระเจา้อนุญาตความชัว่  ในฐานะพระเจา้ พระเยซูเป็น
เจา้ของทุกส่ิงและสามารถท ากบัของของพระองคอ์ยา่งท่ีพระองคพ์อพระทยัได ้ อยา่งไรก็ตาม 
รายละเอียดเหล่าน้ีก็อธิบายถึงความเป็นจริงของการขบัผแีละผลกระทบท่ีท าลายของพวกผ ี

  
“. . . พระเยซูพร้อมท่ีจะเสียสละส่ิงท่ีส าคญัน้อยกวา่ในส่ิงมีชีวิตของพระเจา้
เพื่อความสนใจของส่ิงท่ีสูงท่ีสุด  พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยบรรดาผูช้าย
และผูห้ญิงใหร้อด และบรรดาผูช้ายและผูห้ญิงเท่านั้น. . .”[625] 

  
เราสามารถสังเกตจากการตอบสนองของพลเมืองว่า “พวกเขาชอบหมูมากกว่าคน ชอบสุกร
มากกวา่พระผูช่้วยใหร้อด”[626] พวกเขาใหคุ้ณค่าวถัตุเหนือส่ิงฝ่ายวญิญาณ  
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“ตลอดทุกสมยันั้น โลกได้ปฎิเสธพระเยซูมาตลอดเพราะว่าโลกชอบหมู
มากกวา่!”[627] 

  
น่ีเป็นกรณีแรกในมทัธิวเก่ียวกบัการต่อตา้นท่ีเปิดเผยต่อพระเมสสิยาห์  มทัธิวจะแสดงให้เห็น
วา่มนัสร้างจากท่ีน่ีไปจนถึงกางเขน  การวิ่งอลหม่านของสุกรเป็นพยานถึงการช่วยกูค้นผีเขา้
โดยพระเยซูอีกดว้ย   

  
“เหตุการณ์ท่ีน่าท่ึงน้ีก็เป็นการเปิดเผยอย่างมากท่ีสุด  มนัแสดงให้ส่ิงท่ี ซาตาน ท าส าหรับ
มนุษย ์คือ ปลน้จิตปกติและการควบคุมตนเองไปจากเขา ใส่ความกลวัแก่เขา ปลน้ความยินดีถึง
ครอบครัวและเพื่อนไปจากเขา และ (ถ้าเป็นไปได้) กล่าวโทษเขาไปสู่นิรันกาลแห่งการ
พิพากษา  ยิ่งกวา่นั้น มนัเปิดเผยส่ิงท่ี สังคม ท าเพื่อมนุษยใ์นความจ าเป็น คือ ยบัย ั้งเขา แยกเขา
ไปอยู่คนเดียว คุกคามเขา แต่สังคมไม่สามารถเปล่ียนเขาได้ จากนั้น จงดูส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์
สามารถท าไดเ้พื่อมนุษยซ่ึ์งชีวิตทั้งส้ินของเขาทั้งภายในภายนอกเป็นความเป็นทาสและการ
ต่อสู้  ส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  าเพื่อคนผเีขา้สองคน พระองคก์็จะท าเพื่อใครก็ตามท่ีตอ้งการพระองค”์  
[628] 

  
เหตุการณ์น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูบรรลุค าเผยพระวจนะต่างๆเก่ียวกบัแผน่ดินนั้น เช่น ดาเนียล 7:25-27; 8:23-
25; 11:36—12:3; และ เศคาริยาห์ 3:1-2 ในฐานะพระเมสสิยาห์ พระองค์ทรงเป็นพระผูพ้ิพากษาของโลก
วิญญาณเช่นเดียวกบัมนุษยชาติ โลกท่ีอยู่เหนือธรรมชาติเช่นเดียวกบัโลกธรรมชาติ พระองค์มีอ านาจทั้งส้ิน
เหนือพวกผเีช่นเดียวกบัธรรมชาติ (ขอ้ 23-27) น่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอ านาจไม่ใช่ภารกิจ 
  
กำรรักษำและกำรยกโทษคนง่อยของพระเยซู  9:1-8 (เปรียบเทยีบ มก. 2:1-12; ลก. 5:17-26) 
  
เหตุการณ์ท่ีตามมาได้เกิดข้ึนก่อนเหตุการณ์นั้นใน 8:28-34 มทัธิวใส่มนัไวใ้นพระกิตติคุณของท่านท่ีน่ีเพื่อ
เหตุผลทางหัวข้อ  มนัเป็นหลักฐานอีกอย่างหน่ึงถึงอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระเยซู แต่ในขอบเขตท่ี
แตกต่าง 
  
9:1                    พระเยซูกลบัมาถึงเมืองคาเปอรนาอุม (“เมืองของพระองคเ์อง”) ซ่ึงไดเ้ดินทางไปท่ีนัน่โดยเรือ

[629] น่ีเป็นขอ้เปล่ียนผา่นอีกขอ้หน่ึงท่ีจดัตั้งตอนส าหรับส่ิงท่ีตามมา  
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9:2                   พระเยซูเห็นความเช่ือของพวกผูช้ายท่ีหามเพื่อนท่ีเป็น “ง่อย” ของพวกเขา 
  

“เหตุผลท่ีผูอ่้านไดรั้บการตระเตรียมดว้ยมุมมองภายในถึงบุคคลต่างๆก็เพื่อจะ
ปรับแต่งท่าทีของเขาหรือของเธอต่อบุคคลเหล่านั้น”[630] 

  
หลกัฐานของ “ความเช่ือ” ของพวกเขาก็คือวา่ พวกเขาได ้“น า” เขาไปหาพระเยซูเพื่อการรักษา  
อย่างไรก็ตาม พระเยซูไดก้ล่าวต่อคนง่อยเท่านั้น  ค  าว่า “ลูกเอ๋ย” (ค ากรีก เทคน่น) เป็นค าท่ี
แสดงถึงความรักท่ีคนแก่กว่าบ่อยคร้ังใช้เม่ือกล่าวต่อคนท่ีหนุ่มกว่า  ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวได ้    
บ่งบอกถึงการเช่ือมโยงท่ีใกล้ชิดระหว่างบาปของชายคนน้ีและความเจ็บป่วยของเขา 
(เปรียบเทียบ 8:17; สดด. 103:3; อสย. 33:24) และพระองคบ์่งบอกวา่บาปเป็นสภาพท่ีแยท่ี่สุด  
การยกโทษบากก็เป็นพื้นฐานต่อการรักษา  พระเยซูไดบ้อกว่าบาปของเขาไดรั้บอภยัแลว้ ( ณ 
ชั่วขณะนั้น) ไม่ใช่ก่อนหน้าน้ี พระองค์ใช้ปัจจุบันกาลท่ีน่ีท่ีมีพลังท่ีเก่ียวกับจุดของเวลา 
[631] การกระท าท่ีเก่ียวกบัจุดของเวลาคือการกระท าท่ีถูกถือวา่เกิดข้ึน ณ จุดท่ีเจาะจงในเวลา 

  
9:3                    อาจารยส์อนธรรมบญัญติับางคน (“พวกธรรมาจารย์”) ท่ีอยู่ขา้งๆก็ไม่พอใจต่อส่ิงท่ีพระเยซู

กล่าว  พระองค์อา้งท่ีจะยกโทษบาป แต่พระเจา้เท่านั้นสามารถยกโทษบาปได้ เน่ืองจากว่า
พระองค์เป็นผูท่ี้ผูค้นท าบาปต่อ (สดด. 51:4; อสย. 43:25; 44:22) พวกเขาเรียกถ้อยค าของ   
พระเยซูว่าเป็นการหม่ินประมาท เพราะว่าพวกเขาถือว่าถ้อยค าเหล่านั้นเป็นการดูถูกท่ีหม่ิน
ประมาทต่อ พระเจา้  น่ีเป็นกรณีแรกของการกล่าวหาน้ีในมทัธิว  แต่มนัจะเป็นหวัขอ้ท่ีโดดเด่น   

  
9:4                    บางทีพระเยซูรู้ส่ิงท่ีพวกเขาคิดเพราะวา่พระองครู้์จกัพวกเขา แมว้า่บางคนตีความขอ้ความน้ีวา่

เป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจถ่องแท้ของพระเจ้า  พระเยซูไม่ต้องการอ านาจท่ีเหนือ
ธรรมชาติท่ีจะรับรู้ท่าทีโดยทัว่ไปของพวกธรรมาจารย ์ ส่ิงท่ีพวกเขา “คิด” ก็ชัว่ร้าย  เพราะว่า
มนัเก่ียวขอ้งกบัการปฏิเสธถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถอ้ยค าของ
พระองคอ์า้งถึง 

  
9:5-7                ค าถามของพระเยซูในขอ้ 5 เป็นเชิงโวหาร  ผูว้จิารณ์ของพระองคเ์ช่ือวา่มนัง่ายท่ีจะกล่าววา่ “จง

ลุกข้ึนเดินไปเถิด” เพราะว่าพระเจา้เท่านั้นสามารถยกโทษบาปได ้ จากมุมมองของพวกเขา 
พระเยซูอา้งท่ีจะท าส่ิงท่ียากกว่า นัน่คือ ท่ีจะยกโทษบาป  พระเยซูตอบสนองอย่างเหน็บแนม
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ในขอ้ 6 พระองคจ์ะท าส่ิงท่ีง่ายกวา่  จากมุมมองของพวกธรรมาจารย ์เน่ืองจากพระเยซูไดห้ม่ิน
ประมาทพระเจา้ พระองคไ์ม่สามารถรักษาคนง่อยได ้เพราะวา่พระเจา้ไม่ตอบสนองต่อคนบาป  
(ยน. 9:31) โดยการรักษาคนง่อย พระเยซูก็แสดงให้เห็นวา่พระองคไ์ม่ไดห้ม่ินประมาทพระเจา้ 
พระองค ์สามารถ ยกโทษบาปได ้อย่างแท้จริง 

  
อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูใชค้  าวา่ “บุตรมนุษย”์ ส าหรับพระองคเ์อง (ขอ้ 6)  ผูว้จิารณ์ของพระองคค์ง
ได้รู้สึกถึงการอ้างเก่ียวกับพระเมสสิยาห์ท่ีการใช้ช่ือเรียกน้ีของพระเยซูได้บ่งบอกไว ้
เน่ืองจากวา่พวกเขารู้จกัภาคพนัธสัญญาเดิมอยา่งดี  พระผูพ้ิพากษาไดเ้สด็จมายงัโลกดว้ยสิทธิ-
อ านาจท่ีจะยกโทษบาป (เปรียบเทียบ 1:21, 23).[632] 

  
สุดทา้ย พระเยซูไม่ไดเ้พียงแต่รักษาคนง่อยเท่านั้น แต่พระองค์ไดท้  าให้เขาแน่ใจวา่พระเจา้ได้
ยกโทษบาปของเขาอีกด้วย  พระองค์ได้ปฏิเสธการกล่าวหาถึงการหม่ินประมาทของพวก    
ธรรมาจารยเ์ช่นกนั   

  
9:8                    การตอบสนองของฝงูชนท่ีสังเกตก็เหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงการกระท าของพระเยซู  ผูค้นควร

นบัถือและยกยอ่งผูท่ี้สามารถยกโทษบาปได ้ น่ีคือการส าแดงของพระเจา้ต่อหนา้พวกเขา พวก
เขาได ้“สรรเสริญพระเจา้” เพราะวา่พวกเขาไดเ้ห็นชายคนหน่ึงใชสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้ อยา่ง
น่าเสียดายแลว้ พวกเขาลม้เหลวท่ีจะรับรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้ของ
พวกเขา   

  
อย่างไรก็ตาม ผูอ่้านของพระกิตติคุณมทัธิวรับรู้ว่า น่ีเป็นกษตัริยต์ามท่ีไดส้ัญญาไวท่ี้จะมาปกครอง “ในโลก” 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 6) กษตัริยไ์ดเ้สด็จมาท่ีจะช่วยประชากรของพระองคใ์ห้รอดจากบาปของพวกเขา แผน่ดินของ
บุตรของดาวดิก็ใกลจ้ะถึง 
  

“น่ีเป็นหน่ึงในหมายส าคญัท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงพระเยซูกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนงานของแผน่ดิน
ของพระเจา้ มนัแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคมี์ความสามารถในการยกโทษบาป ในโลก”[633] 

  
การอศัจรรย์น้ีพิสูจน์ว่าพระเยซูสามารถยกโทษบาปได้และดังนั้นก็ก่อให้เกิดสภาพต่างๆท่ีได้ถูกท านายไว้
ใน  อิสยาห์ 33:24; 40:1-2; 44:21-22; และ 60:20-21 พระองค์มีอ านาจเหนือโลกวิญญาณ เช่นเดียวกบัโลกท่ี
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เหนือธรรมชาติและโลกธรรมชาติ  การอสัจรรยส์ามอยา่งในส่วนน้ี (8:23—9:8) แสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูสามารถ
จดัตั้งแผ่นดินไดเ้พราะว่าพระองค์มีสิทธิอ านาจท่ีจะท าอย่างนั้น  พระองคไ์ดแ้สดงสิทธิอ านาจเหนือธรรมชาติ 
โลกของทูตสวรรคแ์ละบาป   
  

4. สิทธิอ ำนำจของพระเยซูเหนือผู้วจิำรณ์ของพระองค์  9:9-17  
  
มทัธิวกลบัไปสู่หวัขอ้ของสิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือผูค้น (เปรียบเทียบ 8:18-22) ใน 8:18-22 พระเยซูช้ีแนะ
บรรดาผูท่ี้มาหาพระองค์อย่างสมคัรใจในฐานะสาวกของพระองค์ ท่ีน่ีพระองค์อธิบายถึงพื้นฐานส าหรับการ
ปฏิบติัของพระองคต่์อบรรดาผูท่ี้วิจารณ์พระองค ์น่ีเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีบทเรียนเก่ียวกบัการเป็นสาวก ในส่วน
ก่อนหนา้น้ี พระเยซูกล่าวถึงบุคคลของพวกเขา แต่ในส่วนน้ีพระองคก์ล่าวถึงงานของพวกเขา    
  
ค ำถำมเกีย่วกบักำรคบค้ำ  9:9-13 (เปรียบเทยีบ มก. 2:13-17; ลก. 5:27-32) 
  
ประเด็นหลกัของส่วนน้ีคือ การตอบสนอง ของพระเยซูต่อการวิจารณ์ของพวกฟาริสีท่ีวา่พระเยซูและพวกสาวก
ของพระองคค์บคา้กบัพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเร่ือยไป “ผูร้วบรวมภาษี” ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาธารณชน  
ค าละตินส าหรับบุคคลเช่นนั้นคือ พับลิคานัส ซ่ึงเราไดรั้บค าภาองักฤษเก่าแก่วา่ “พบัลิกนั”[634] 
  
9:9                    บางทีเหตุกาณ์น้ีเกิดข้ึนในหรือใกลเ้มืองคาเปอรนาอุม  ส านกังานภาษี (NASB) หรือ “ด่านของ

คนเก็บภาษี” (NIV) คงไดเ้ป็นห้องท่ีใกลก้บัเขตแดนระหว่างเขตแดนของฟีลิปและฮีโรดแอน
ทิพาส  ท่ีนัน่มทัธิวนัง่เพื่อจะเก็บค่าธรรมเนียมและเก็บภาษี 

  
“ผูค้นของประเทศน้ี นั่ง อยูใ่นงานทุกประเภท  ช่างไมเ้ล่ือยไม ้ ไสไม ้ถากไม้
ดว้ยมือของเขาซ่ึงนัง่อยู่บนพื้นหรือท่อนไมท่ี้เขาก าลงัไส  ผูห้ญิงท่ีซักลา้งก็ 
นั่ง ขา้งถงัน ้า และกล่าวอยา่งสั้นๆแลว้ ไม่มีใครยนืในท่ีท่ีมนัเป็นไปไดท่ี้จะนัง่    
เจา้ของร้านก็นัง่เสมอ และ เลวี ท่ีนัง่ ณ ท่ีเก็บค่าธรรมเนียมก็เป็นวิธีท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าท่ีจะกล่าวถึงกรณีนั้น”[635] 

  
คาเปอรนาอุมอยูบ่นเส้นทางของกลุ่มคนเดินทางระหวา่งอียิปตแ์ละตะวนัออก  ดงันั้น มทัธิวก็
มีหนา้ท่ีท่ีร ่ ารวย   
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“มนัเป็นถนนท่ียุ่งมากท่ีสุดในปาเลสไตน์ ท่ีซ่ึงเลวีมทัธิวคนเก็บภาษีนัง่ ณ ท่ี
เก็บ ‘ค่าธรรมเนียม’ เม่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราเรียกให้เขาท่ีจะมีส่วนร่วม
ในข่าวประเสริฐ. . .”[636] 

  
อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไป คนยวิดูถูกคนเก็บภาษีเพราะวา่พวกเขาคดโกงอยา่งรู้กนักระฉ่อน และพวก
เขาท างานเพื่อคนโรมนัท่ีครอบครอง ซ่ึงบีบคั้นเอาเงินจากเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาเอง 
(เปรียบเทียบ 5:46).[637] 

  
พระเยซูท าส่ิงท่ีนึกไม่ถึงต่อไป พระองค์เรียกคนเลวทางสังคมให้มาเป็นหน่ึงในสาวกของ
พระองค ์ มทัธิวเป็นคนบาปและเป็นเพื่อนของคนบาปในสายตาของคนยวิ    

  
“ส่วนในเร่ืองของการเรียกมทัธิว (9:9) อธิบายถึงอีกลกัษณะหน่ึงของการเป็น
สาวก คือ ความกวา้งขวางของบรรดาผูท่ี้พระเยซูเรียกให้ติดตามพระองค์. . . . 
มทัธิว . . . เป็นคนเก็บภาษี ในฐานะเช่นนั้น เขาก็ถูกพิจารณาโดยสังคมชาวยิว
แห่งเร่ืองราวของมทัธิวว่าก็ไม่ดีกว่าขโมยและผูห้น่ึงท่ีค  าพยานของเขาจะ
ไม่ไดรั้บเกียรติในศาลกฎหมายของชาวยิว. . . . ไม่เพียงแต่คนซ่ือตรงถูกเรียก
โดยพระเยซู แต่คนท่ีถูกดูถูกอีกดว้ย”[638] 

  
“พระเนตรของพระเยซูนั้นเจาะจงเช่นเดียวกบัรอบรู้ พระองคม์องท่ีใจและมี
การนบัถือต่อความเหมาะสมฝ่ายวญิญาณโดยล าพงั”[639] 

  
“เน่ืองจากพระเยซูตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเมตตาและไม่ใช่คุณความดี ก็ไม่
มีใครท่ีเลวทรามพอโดยมาตรฐานของสังคมท่ีจะอยูน่อกความห่วงใยและการ
เช้ือเชิญของพระองค”์[640] 

  
คนยิวมกัมีสองช่ือ และอีกช่ือหน่ึงของมทัธิวคือ เลวี (มก. 2:14; ลก. 5:27) “มทัธิว” อาจมา
จากมทัธานิยาห์ (1 พศด. 9:15) ซ่ึงหมายถึง “ของขวญัจากพระเจา้” หรือ มนัอาจมาจากค าฮีบรู 
เอเมท ซ่ึงหมายถึง “สัตยซ่ื์อ” บางทีเน่ืองจากความหมายของมนั มทัธิวก็ชอบท่ีจะใช ้“มทัธิว” 
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ในพระกิตติคุณของท่านมากกว่า “เลวี”  การตอบสนองของมทัธิวต่อการเรียกของพระเยซูให้
ติดตามพระองคก์็ทนัที 

  
9:10-11            เร่ืองราวของมทัธิวเองเก่ียวกบังานเล้ียงท่ีเขาจดัส าหรับพระเยซูท่ีตามหลงัการเรียกของเขานั้น

สั้น และมนัจดจ่อท่ีการโตเ้ถียงกบัพวกฟาริสีท่ีเกิดข้ึนในตอนนั้น  มทัธิวมีเพื่อนๆท่ีเป็น “คน
เก็บภาษี” เช่นกนั  (เปรียบเทียบ 5:46) “พวกคนบาป” เป็นค าศพัทท่ี์พวกฟาริสีใชเ้พื่อจะอธิบาย
ถึงผูค้นท่ีละเมิดกฎท่ีรุนแรงแห่งการปฏิบติัของพวกเขา (ฟาริซาอิก ฮาลาโคธ) “รับประทาน
ดว้ยกนักบั” คนเหล่าน้ีท าให้ “พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์” อยู่ในอนัตรายของความ
เป็นมลทินทางพิธีกรรม แต่ความจ าเป็นฝ่ายวิญญาณของคนเหล่าน้ีส าคญัต่อพระเยซูมากกว่า
ความสะอาดทางพิธีกรรม   

  
“โดยทัว่ไปแลว้ ในโลกสมยัโบราณอาหารท่ีแบ่งปันเป็นเคร่ืองหมายท่ีชดัเจน
ของการเข้าส่วน และส าหรับอาจารย์ทางศาสนาของชาวยิวท่ีจะแบ่งปัน
อาหารกบัผูค้นเช่นนั้นก็น่าอดสู นบัประสาอะไรกบัท่ีจะท าอย่างนั้นในบา้น 
‘ท่ีไม่สะอาด’ ของคนเก็บภาษี”[641] 

  
ค าถามของพวกฟาริสีท่ีถูกกล่าวต่อพวกสาวกของพระเยซูแทจ้ริงแลว้เป็นการกล่าวหาท่ีแยบยล
ต่อพระองค ์(ขอ้ 11) ตามปกติแลว้ อาจารยจ์ะรักษาธรรมเนียมทางศาสนาทั้งหมด เช่นเดียวกบั
ธรรมบญัญติัของโมเสส เพื่อจะจดัเตรียมแบบอย่างท่ีดีท่ีสุดเพื่อพวกสาวกของเขา พวกฟาริสี   
ดูถูกพระเยซูส าหรับการคบคา้ท่ีพระองคมี์ ซ่ึงบ่งบอกวา่พระองคมี์มุมมองท่ีหละหลวมเก่ียวกบั
ธรรมบัญญัติ จงสังเกตว่าตอนน้ีพวกฟาริสีกลายมาเป็นผู ้วิจารณ์ของพระเยซู อย่างท่ี            
พวกธรรมาจารยไ์ดม้าเป็นก่อนหนา้น้ี (ขอ้ 3) การต่อตา้นก็เพิ่มข้ึน 

  
9:12-13            พระเยซูเองตอบสนองต่อค าถามของพวกฟาริสี  พระองค์กล่าวว่าพระองค์ไปหาพวกคนเก็บ

ภาษีและพวกคนบาปเพราะว่าพวกเขาเป็นคนบาป  พวกเขามีความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณและ
ตอ้งการการรักษาฝ่ายวิญญาณ  จงสังเกตว่า พระองค์ไม่ไดไ้ปยงัคนเหล่าน้ีเพราะว่าพวกเขา
ตอ้นรับพระองค์อย่างอบอุ่น แต่เพราะว่าพวกเขาต้องการพระองค์อย่างมาก ในภาคพนัธ-
สัญญาเดิม พระเจา้สอนประชากรของพระองคว์า่ พระองคท์รงเป็น “แพทย”์ ของพวกเขา ผูซ่ึ้ง
สามารถรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ของพวกเขาได ้(เช่น อพย. 15:26; ฉธบ. 32:39; 2 พกษ. 20:5; สดด. 
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103:3) พวกผูเ้ผยพระวจนะก็ไดท้  านายอีกวา่พระเมสสิยาห์จะน าการรักษามายงัประเทศ (อสย. 
19:22; 30:26; ยรม. 30:17) 

  
วลี “จงไปเรียน” เป็นวลีของรับบีท่ีบ่งช้ีว่าพวกฟาริสีจ า เป็นต้องศึกษาตัวบทเพิ่มเติม 
[642]   พระเยซูอา้งอิงพวกเขาไปยงั โฮเชยา 6:6 พระเจา้ไดเ้ปิดเผยทางโฮเชยาวา่ พวกท่ีละทิ้ง
ความเช่ือในสมัยของท่านได้สูญเสียหัวใจแห่งการนมัสการท่ีพระวิหาร แม้ว่าพวกเขา
ด าเนินการท่ีจะปฏิบติัพิธีกรรมต่างๆต่อไป  พระเยซูบ่งบอกวา่พวกฟาริสีไดท้  าส่ิงอยา่งเดียวกนั 
พวกเขาถือรักษาการปฏิบติัภายนอกของการนมสัการอยา่งระมดัระวงั แต่ลม้เหลวท่ีจะรักษาไว้
ซ่ึงหัวใจท่ีส าคญัของมนั ท่าทีของพวกเขาต่อพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปแสดงถึงส่ิงน้ี  
ในอีกดา้นหน่ึง พระเจา้เป็นห่วงความสมบูรณ์ฝ่ายวญิญาณของผูค้นมากกวา่การนมสัการท่ีไม่มี
ต าหนิ    
  
พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า พวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปต้องการพระองค์ แต่พวกฟาริสี
ไม่ไดต้อ้งการ  การอา้งอิงของพระองค์ท าให้พวกฟาริสีอยู่ในประเภทเดียวกนักบัคนท่ีละทิ้ง
ความเช่ือแห่งสมยัของโฮเชยา  พวกเขาตอ้งการพระองค์ด้วย แมว้่าพวกเขาเช่ือว่าพวกเขา   
ชอบธรรมพอก็ตาม (เปรียบเทียบ ฟป. 3:6) 

  
ส่วนสุดทา้ยของขอ้ 13 ระบุถึงพนัธกิจของพระเยซูแห่งการตระเตรียมผูค้นส าหรับแผน่ดินของ
พระเจา้ท่ีก าลงัมา “ความเมตตาสงสาร” (NASB) หรือ “ความเมตตา” (NIV ค  าฮีบรู เฮเสด) คือ
ส่ิงท่ีแสดงถึงภารกิจของพระองค ์ พระองคม์าเพื่อจะ “เรียก” (ค ากรีก คาเลซาย) หรือ “เช้ือเชิญ” 
ผู ้คนสู่การกลับใจใหม่และความรอด  เปาโลใช้ค  ากรีกน้ีในแง่ของการทรงเรียกท่ี มี
ประสิทธิภาพ แต่นั่นไม่ใช่แนวทางท่ีพระเยซูใช้  ถ้าใครคนหน่ึงไม่เห็นว่าตวัเขาเองหรือ        
ตวัเธอเองเป็นคนบาป บุคคลนั้นจะไม่มีส่วนแผน่ดินของพระเจา้   

  
พวกสาวกของพระองค์ควรจะจดจ่อท่ีความจ าเป็น อย่างท่ีพระเยซูจดจ่อ  การตอบสนองต่อแต่ละบุคคลท่ีมี  
ความจ าเป็น โดยไม่ค  านึงถึงว่าพวกเขาจะเป็นใคร ก็ส าคัญต่อพระเยซูอย่างมาก คริสเตียนควรให้ล าดับ
ความส าคญัแก่ความจ าเป็นของผูค้นเหนือกวา่รูปแบบของการนมสัการ    
  
ค ำถำมเกีย่วกบักำรอดอำหำร  9:14-17 (เปรียบเทยีบ มก. 2:18-22; ลก. 5:33-39) 
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พวกฟาริสีไดว้ิจารณ์การปฏิบติัของพระเยซูในส่วนก่อนหน้าน้ี  ตอนน้ีพวกสาวกของยอห์นวิจารณ์การปฏิบติั
ของพวกสาวกของพระเยซูและพระเยซูโดยความหมายโดยนยั   
  
9:14                  ผูค้นท่ีถามพระเยซูท่ีน่ีเป็น “พวกสาวกของยอห์น” (ผูใ้ห้บพัติศมา) ผูซ่ึ้งไดล้ะยอห์นเพื่อจะ

ติดตามพระเยซู เช่นเดียวกบัพวกฟาริสี พวกเขาถือรักษาการอดอาหารตามปกติท่ีธรรมบญัญติั
ของโมเสสไม่ไดเ้รียกร้อง ระหวา่งการเป็นเชลยและภายหลงัคนยวิไดท้  าให้การอดอาหารหลาย
อยา่งเหล่าน้ีเป็นธรรมเนียม (เปรียบเทียบ ศคย. 7)  พวกฟาริสีท่ีเคร่งครัดก็อดอาหารสองวนัต่อ
สัปดาห์คือในวนัพฤหสับดีและวนัจนัทร์ระหวา่งสัปดาห์ปัสกาและเพน็เทคอสต ์และระหวา่ง
เทศกาลอยูเ่พิงและเทศกาลฉลองพระวิหาร พวกเขาเช่ือวา่ในวนัพฤหสับดีโมเสสไดข้ึ้นไปบน
ภูเขาและในวนัจนัทร์ท่านไดล้งมาหลงัจากท่ีไดรั้บธรรมบญัญติัเป็นคร้ังท่ีสอง[643] 

  
9:15                  พระเยซูตอบด้วยตวัอย่างประกอบสามอย่าง  ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาอธิบายว่าตวัท่านเองเป็น 

“เพื่อนเจา้บ่าว” และพระเยซูเป็น “เจา้บ่าว” (ยน. 3:29) พระเยซูขยายการเปรียบเทียบของ 
ยอห์นและอธิบายวา่พวกสาวกของพระองคเ์ป็น “เพื่อน” (บริวาร NASB) ของเจา้บ่าว” พวกเขา
ก็ยนิดีจนพวกเขาไม่สามารถอดอาหารไดเ้พราะวา่พวกเขาอยูก่บัพระองค[์644] 

  
ภาคพนัธสัญญาเดิมใชก้ารเปรียบเทียบเก่ียวกบัเจา้บ่าวเพื่อจะอธิบายถึงพระเจา้ (สดด. 45; อสย. 
54:5-6; 62:4-5; ฮชย. 2:16-20) คนยวิใชม้นัเก่ียวกบัการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์และงานเล้ียง
ของพระเมสสิยาห์เช่นกนั (22:2; 25:1; 2 คร. 11:2; อฟ. 5:23-32; วว. 19:7, 9; 21:2) เม่ือพระเยซู
ประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบน้ีกับพระองค์เอง พระองค์ก็อา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ และ
พระองคอ์า้งวา่งานเล้ียงของแผน่ดินของพระเจา้ก็ใกลจ้ะมาถึง  

  
“ในฐานะ แพทย์ พระองค์มาเพื่อจะน าสุขภาพฝ่ายวิญญาณไปยงัคนบาปท่ี
เจบ็ป่วย  ในฐานะ เจ้าบ่าว พระองคม์าเพื่อจะใหค้วามยนิดีฝ่ายวญิญาณ”[645] 

  
“การแต่งงานของชาวยิวเป็นเวลาของการร่ืนเริงท่ีพิเศษ  ลกัษณะท่ีพิเศษของ
มนัก็คือว่า คู่สมรสท่ีได้แต่งงานก็ไม่ได้ออกไปเพื่อการด่ืมน ้ าผึ้ งพระจนัทร์ 
พวกเขาอยู่ท่ีบา้นเพื่อการด่ืมน ้ าผึ้งพระจนัทร์ เป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์หลงัจาก
บา้นท่ีเปิดส าหรับการแต่งงานไดถู้กเก็บไว ้เจา้สาวและเจา้บ่าวได้ถูกปฏิบติั
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แม้กระทั่งถูกกล่าวต่อว่าเป็นกษัตริย์และราชินี และระหว่างสัปดาห์นั้ น 
เพื่อนๆท่ีใกล้ชิดท่ีสุดของพวกเขาก็แบ่งปันความยินดีทั้งส้ินและการร่ืนเริง
ทั้งส้ินกับพวกเขา เพื่อนๆท่ีใกล้ชิดท่ีสุดเหล่าน้ีถูกเรียกว่า เด็กๆของห้อง
เจ้าสาว  ในโอกาสเช่นนั้น ความยนิดี การยนิดี การร่ืนเริง และความสมบูรณ์ท่ี
อาจมาคร้ังเดียวในชั่วชีวิตก็เขา้ไปในชีวิตของผูค้นท่ียากจนและเรียบง่าย”
[646] 

  
เม่ือพระเยซูไดก้ลบัไปยงัสวรรคห์ลงัจากการเสด็จข้ึนของพระองค ์เพื่อนๆของพระองคไ์ด ้“อด
อาหาร” จริงๆ (กจ. 13:3; 14:23; 27:9) น่ีเป็นการพูดเป็นนยัวา่พระเยซูจะถูก “รับไป” (การขจดั
ท่ีรุนแรงและไม่เป็นท่ีตอ้งการ) จากพวกสาวกของพระองค ์แต่หวัขอ้นั้นจะโดดเด่นมากข้ึนใน
ไม่ชา้ (เปรียบเทียบ 16:21) 

  
9:16-17            ความหมายของตวัอย่างประกอบท่ีสองก็ชดัเจนพอ (ขอ้ 16) และตวัอย่างประกอบท่ีสามอาจ

ตอ้งการขอ้คิดเห็นบางอย่าง (ขอ้ 17) ถุงหนงัเก่าท่ีท าจากหนังสัตวท่ี์แข็งและก็เปราะในท่ีสุด 
“เหล้าองุ่นหมกัใหม่” ท่ีขยายต่อไปขณะท่ีมนัถูกหมกั จะท าให้ “ถุงหนังเก่า” ท่ีไม่ยืดหยุ่น 
“แตก”  “ถุงหนงัใหม่ (สดใหม่)” ก็ยดืหดไดพ้อท่ีจะขยายไปกบัเหลา้องุ่นหมกัใหม่ท่ีขยาย   

  
ประเด็นของตวัอยา่งประกอบสองอยา่งน้ีก็คือวา่ พระเยซูไม่สามารถปะหรือเทพนัธกิจใหม่ของ
พระองคเ์ขา้ไปในลทัธิยิวท่ีเก่าแก่ได ้ ค  ากรีกท่ีแปลวา่ “เก่า” (ขอ้ 16, 17) คือ พาไลยออส และ
หมายถึงไม่ใช่แค่เก่าแต่ฉีกขาดโดยการใช้  ลทัธิยิวไม่ยืดหยุ่นเน่ืองจากการสะสมแห่งธรรม
เนียมท่ีไม่เป็นตามพระคมัภีร์หลายศตวรรษ  พระเยซูจะน ามาซ่ึงแผ่นดินท่ีไม่เขา้กบัความคิด
ล่วงหนา้ของคนร่วมสมยัส่วนใหญ่ของพระองค ์พวกเขาเขา้ใจและประยุกตใ์ชพ้นัธสัญญาเดิม
ผดิไป และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์และแผน่ดินของพระเจา้   
  
พนัธกิจของพระเยซูไม่เข้ากับแนวคิดตามธรรมเนียมของลัทธิยิว  ยิ่งกว่านั้ น มนัผิดท่ีจะ
คาดหวงัว่าพวกสาวกของพระองคจ์ะเขา้กบัเบา้เหล่าน้ี พระเยซูใช้ค  ากรีกท่ีแตกต่างกนัสองค า
ส าหรับค าว่า “ใหม่” ในขอ้ 17 เนออส หมายถึง เร็วๆน้ีในเวลา และ ไคยนอส หมายถึง ชนิด
ใหม่  แผน่ดินของพระเมสสิยาห์จะใหม่ทั้งในเวลาและในชนิด 
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ในตวัอยา่งประกอบท่ีสองและท่ีสาม ซ่ึงรุดหนา้การเปิดเผยของตวัอยา่งประกอบแรกนั้น เส้ือ
เก่าและถุงหนังเก่าก็ย่อยยบั  แผ่นดินของพระเยซูจะท าให้ลัทธิยิวส้ินสุดลง ซ่ึงได้ท าตาม
จุดประสงคข์องมนั   

  
ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาเป็นของระบบเก่า  ดงันั้น พวกสาวกของท่าน ควรไดล้ะทิ้งท่านและเขา้ร่วมองค์เจา้บ่าว  
นอกจากวา่พวกเขาไดเ้ขา้ร่วม พวกเขาจะไม่มีส่วนร่วมในแผน่ดินของพระเจา้ (เปรียบเทียบ  กจ. 19:1-7) 
  

“ในรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะพิเศษน้ี ท่ีน่ีมทัธิวพูดเป็นนยัว่ายุคใหม่อีกยุคหน่ึงจะถูกน าเขา้ไปไม่
ว่าแผ่นดินของพระเจา้มาหรือไม่ น่ีอาจเป็นการพูดเป็นนัยคร้ังแรกเก่ียวกบัยุคคริสตจกัรใน 
พระกิตติคุณมทัธิว”[647] 

  
ประเด็นของเหตุการณ์น้ีในเร่ืองราวของมทัธิวดูเหมือนจะเป็นว่า พวกสาวกของพระเยซูตอ้งตระหนกัว่าการ
ติดตามพระองคเ์ก่ียวขอ้งกบัวิธีใหม่ของการรับใชพ้ระเจา้  รูปแบบของชาวยิวอนัเก่าไดล่้วงไปพร้อมกบัการมา
ของพระเยซู และตอนน้ีพวกสาวกของพระองค์รับใช้ภายใตพ้นัธสัญญาใหม่พร้อมกบัโครงสร้างและรูปแบบ
ใหม่ของพนัธกิจ ท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัระบบเก่า น่ีเป็นความแตกต่างแบบยคุท่ีแมก้ระทัง่ผูไ้ม่เช่ือตามยคุก็รู้จกั 
  

5. ควำมสำมำรถของพระเยซูทีจ่ะฟ้ืนฟู  9:18-34 
  
สองกลุ่มของการอศัจรรยท่ี์มทัธิวน าเสนอจนเด๋ียวน้ีก็แสดงถึงความสามารถของพระเยซูท่ีจะรักษา (8:1-17) และ
สิทธิอ านาจของพระองคท่ี์จะท าการอศัจรรยพ์ร้อมกบัอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติ (8:23—9:8) กลุ่มสุดทา้ยน้ีแสดง
ถึงความสามารถของพระองคท่ี์จะฟ้ืนฟู  การอศัจรรยเ์หล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูสามารถฟ้ืนฟูทุกส่ิงได ้อยา่ง
ท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะไดท้  านายวา่บุตรของดาวดิจะท า  ยิง่กวา่นั้น พระองคส์ามารถท าส่ิงน้ีไดแ้มจ้ะมีการต่อตา้น 
  

กำรท ำให้ลูกสำวของไยรัสเป็นขึน้จำกตำย และกำรรักษำผู้หญงิทีม่ีโรคตกโลหิต 9:18-26 (เปรียบเทียบ มก. 5:21-
43; ลก. 8:40-56) 

  
9:18-19            เป็นท่ีชดัเจนวา่ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในไม่ชา้หลงัจากพระเยซูและพวกสาวกของพระองคก์ลบัมา

จากแดนการาดาในดา้นตะวนัออกของทะเลกาลิลี (เปรียบเทียบ มก. 5:21-22; ลก. 8:40-41) ช่ือ
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ของนายธรรมศาลาของคาเปอรนาอุมน้ีคือไยรัส (มก. 5:22) เขาเป็นคนยิวท่ีช่ืนชมช่ือเสียง  
อยา่งมากในชุมชนของเขา   

  
“นายธรรมศาลาเป็นบุคคลท่ีส าคญัมาก  เขาไดถู้กเลือกจากท่ามกลางผูอ้าวุโส 
เขาไม่ได้เป็นเจา้หน้าท่ีท่ีสอนหรือเทศนา เขามี ‘การดูแลระบบภายนอกใน
การนมสัการในท่ีสาธารณะและการควบคุมดูแลเก่ียวกบัเร่ืองราวของธรรม
ศาลาโดยทัว่ไป’ เขาแต่งตั้งบรรดาผูท่ี้จะอ่านและอธิษฐานในการประชุมและ
เช้ือเชิญบรรดาผูท่ี้จะเทศนา  มนัเป็นหนา้ท่ีของเขาท่ีจะตรวจดูวา่ไม่มีส่ิงใดท่ี
ไม่เหมาะสมเกิดข้ึนภายในธรรมศาลา และการดูแลอาคารธรรมศาลาก็อยูใ่น
การเฝ้าดูแลของเขา การบริหารจดัการทางปฏิบติัทั้งหมดของธรรมศาลาก็อยู่
ในมือของเขา”[648] 

  
มนัน่าสนใจท่ีว่าใครคนหน่ึงจากต าแหน่งของเขาเช่ือในพระเยซู นายธรรมศาลาน้ีคุกเข่าลง   
ต่อหน้าพระเยซูพร้อมกบัค าขอร้อง (เปรียบเทียบ 2:2; 8:2) ตามค ากล่าวของมทัธิว เขาป่าว
ประกาศว่า “ลูกสาว” ของเขา “เพิ่งตาย”  มาระโกและลูกาเขียนว่าเขากล่าวว่าเธอใกลจ้ะตาย  
เน่ืองจากว่าเธอได้ตายไปก่อนท่ีพระเยซูไปถึงเธอ เป็นท่ีชัดเจนว่า มทัธิวย่อเร่ืองราวเพื่อจะ
น าเสนอในตอนเร่ิมแรกถึงส่ิงท่ีเป็นจริงก่อนท่ีพระเยซูไปถึงบา้นของเขา[649] 

  
บางทีนายธรรมศาลาน้ีได้เห็นหรือได้ยินถึงการกระท าแห่งการรักษาของพระองค์ด้วยการ
สัมผสั (เช่น 8:2, 15) อยา่งไรก็ตาม ความเช่ือของเขาไม่ไดเ้ขม้แข็งเท่ากบัความเช่ือของนายร้อย
ผูซ่ึ้งเช่ือว่าพระเยซูสามารถรักษาดว้ยถอ้ยค าได ้(8:5-13) พระเยซูลุกข้ึนจากการพิงท่ีโต๊ะและ
ตามนายธรรมศาลาไปยงับา้นของเขา  น่ีคืออีกกรณีหน่ึงท่ีค ากริยา อะโคลูเธโอ “ติดตาม” ไม่ได้
บ่งบอกถึงการเป็นสาวก (เปรียบเทียบ 8:23) บริบทตอ้งก าหนดความหมายของมนั ไม่ใช่ค าเอง 

  
9:20-21            “โรคตกโลหิต” คือ การตกโลหิตท่ีควบคุมไม่ได ้ ผูห้ญิงน้ีทนทุกขก์บัโรคน้ีในบางท่ีในร่างกาย

ของเธอมาเป็นเวลา 12 ปี นกัอรรถาธิบายหลายคนทึกทกัเอาว่ามนัมีการเช่ือมโยงกบัระบบ
เก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุของเธอ  ไม่วา่ในกรณีใด การตกโลหิตท าให้บุคคลท่ีเป็นยิวนั้นไม่สะอาด
ทางพิธีกรรม (เปรียบเทียบ ลนต. 15:19-33) เธอควรไดอ้ยูห่่างจากคนอ่ืนๆ และไม่สัมผสัพวก
เขา เน่ืองจากวา่โดยการท าอย่างนั้น เธอก็ไดท้  าให้พวกเขาไม่สะอาด อยา่งไรก็ตาม ความหวงั
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แห่งการรักษาไดน้ าเธอท่ีจะแทรกตวัผ่านฝงูชนเพื่อว่าเธอจะ “แตะตอ้ง” พระเยซู (“ชายฉลอง
ของพระองค์”) เป็นท่ีชดัเจนวา่ เธอเช่ือวา่เน่ืองจากการสัมผสัของพระเยซูไดรั้กษาผูค้น ถา้เธอ
ไดส้ัมผสัพระองค ์เธอจะไดรั้บผลลพัธ์อยา่งเดียวกนั    

  
“ขอบของ” “เส้ือคลุม” ของพระเยซู (“ชายฉลองของพระองค์” KJV; ขอ้ 20) บางทีเป็นหน่ึงใน
พู่ห้อย ส่ีอนั ท่ีคนยวิใส่ในส่ีมุมของเส้ือคลุมของพวกเขาเพื่อจะย  ้าเตือนพวกเขาให้เช่ือฟังค าสั่ง
ของพระเจา้ (กดว. 15:37-41; ฉธบ. 22:12; เปรียบเทียบ มธ. 23:5) 

  
9:22                  พระเยซูหนุนใจผู ้หญิงน้ีและชมเชย “ความเช่ือ” ของเธอ (นั่นคือ การวางใจของเธอใน

พระองค์) เป็นความเช่ือของเธอนัน่ท่ีส าคญั มนัได ้“ท า” ให้เธอ “หายดี”  การแตะฉลองของ
พระเยซูของเธอแสดงถึงความเช่ือของเธอ ความเช่ือในพระเยซูเป็นหน่ึงในหวัขอ้ท่ีมทัธิวเน้น
ในพระกิตติคุณของท่าน มนัไม่ใช่ความแข็งแรงของความเช่ือของบุคคลหน่ึงท่ีช่วยเขาหรือ  
เธอใหร้อด แต่เป็นความเช่ือใน พระผู้ช่วยให้รอดท่ีแขง็แรง     

  
ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ไดท้  าใหเ้จา้หายป่วย” หรือ “ไดรั้กษาเจา้” คือ โซดโซ่ ซ่ึงบ่อยคร้ังแลว้บรรดา
ผูแ้ปลก็แปลว่า “ช่วยให้รอด”   ท่ีน่ีบริบทอธิบายว่าพระเยซูกล่าวถึงความเช่ือของหญิงนั้นท่ี
ส่งผลต่อการช่วยกูท้างร่างกายของเธอ ไม่จ  าเป็นท่ีจะส่งผลต่อความรอดนิรันดร์ของเธอ  ความ
รอดเป็นแนวคิดท่ีกวา้งในภาคพนัธสัญญาเดิมและใหม่  บริบทก าหนดวา่ดา้นอะไรของการช่วย
ให้รอดท่ีถูกกล่าวถึงในทุกๆการใชข้องค ากริยา โซดโซ่ และค านาม โซเทริอา ซ่ึงก็คือ “ความ
รอด”[650] 

  

“ความสัมพนัธ์ของภาษาเก่ียวกบั ‘ความรอด’ พร้อมกบัความเช่ือบางทียอมให้
ผูอ่้านของมทัธิวท่ีจะคน้พบค าอุปมาเร่ืองความรอดฝ่ายวิญญาณในเร่ืองราวน้ี
ถา้มีแนวโนม้อยา่งนั้น”[651] 

  
ท าไมมทัธิวรวมการอศัจรรยน้ี์กบัเร่ืองราวของการรักษาลูกสาวของไยรัส? ขา้พเจา้คาดคะเนวา่
ค าตอบคือหวัขอ้เหมือนกนัของชีวติ ชีวติของหญิงน้ีไดเ้ลือนไปทีละนอ้ย  การตกโลหิตของเธอ
แสดงถึงส่ิงน้ี เน่ืองจากโลหิตแสดงถึงชีวิต (เปรียบเทียบ ลนต. 17:11) พระเยซูไดห้ยุดการตาย
ของเธอและฟ้ืนฟูชีวิตของเธอ การรักษาทันทีของพระองค์ตรงกันข้ามกับความเจ็บป่วย           
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ท่ียาวนานของเธอ  ในกรณีของลูกสาวของไยรัส ผูซ่ึ้งไดต้ายไปแลว้ พระเยซูก็ไดฟ้ื้นฟูเธอสู่
ชีวติเช่นกนั  ทั้งสองเหตุการณ์แสดงถึงอ านาจของพระองคเ์หนือความตาย   

  
9:23-26            จากผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งหมดท่ีบนัทึกเหตุการณ์น้ี บางทีมทัธิวอา้งอิง “พวกเป่าป่ี” เพราะว่า

ท่านต้องการท่ีจะเน้นถึงการพลิกกลับอย่างส้ินเชิงของพระเยซูเก่ียวกับสถานการณ์น้ี  
แมก้ระทัง่คนยวิท่ียากจนท่ีสุดก็จา้งพวกเป่าป่ีท่ีจะเล่นในงานศพ [652] งานศพของพวกเขาเป็น
คราวของการคร ่ าครวญท่ีเกือบไม่ไดถู้กควบคุมและความส้ินหวงั (“ความอลหม่านท่ีอึกทึก”) 
ซ่ึงขอ้ 23 ส่อใหเ้ห็น  

  
“เคร่ืองแต่งกายจะถูกเช่า พวกผูห้ญิงท่ีคร ่ าครวญจะเปล่งเสียงกรีดร้องของ
พวกเขาในการปล่อยความโศกเศร้าท่ีไม่จริงใจ พวกเป่าป่ีจะโหยหวนเสียงท่ี
น่าขนลุกของพวกเขา  ในบา้นนั้นจะเป็นความโกลาหลแห่งโศกเศร้าของชาว
ตะวนัออก”[653] 

  
“ฝงูชน” เยาะเยย้พระเยซูโดย “การหวัเราะเยาะ” ต่อถอ้ยค าของพระองค ์(ขอ้ 24) พวกเขาคิดวา่
พระองค์ทั้งผิดและสายในการมาถึง คือ สายเกินไป เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกเขาคิดว่าพระองค์
พยายามท่ีจะปกปิดความผิดพลาดของพระองค์และไม่ช้าจะหลอกลวงพระองค์เองโดยการ
เปิดเผยอ านาจรักษาอนัจ ากัดเท่านั้นของพระองค์ อย่างไรก็ตาม “หลบั” เป็นการใช้ถ้อยค า
สุภาพโดยทัว่ไปส าหรับ ความตาย (ดนล. 12:2; ยน. 11:11; กจ. 7:60; 1 คร. 15:6, 18; 1 ธส. 
4:13-15; 2 ปต. 3:4) และมนัก็เป็นเช่นนั้นในสมยัของพระเยซู[654] 

  
พระเยซูได้แตะต้องบุคคลท่ีไม่สะอาดอีกคนหน่ึง การสัมผสัของพระองค์แทนท่ีจะท าให้
พระองค์เป็นมลทินก็ได้ ฟ้ืนฟู ชีวิตแก่เด็กหญิงนั้น พวกผูเ้ผยพระวจนะและพวกอัครทูต       
คนอ่ืนๆไดท้  าให้คนตายเป็นข้ึนเช่นกนั (1 พกษ. 17:17-24; 2 พกษ. 4:17-37; กจ. 9:36-42) 
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไดอ้า้งถึงการเป็นมากกวา่ผูเ้ผยพระวจนะ การอศัจรรยน้ี์แสดงวา่พระองค์
มีอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติเหนือศตัรูสุดทา้ยของมนุษย ์คือ ความตาย  พวกผูเ้ผยพระวจนะของ
ภาคพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะฟ้ืนฟูชีวติ (อสย. 65:17-20; ดนล. 12:2) 
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 “การท าให้คนตายเป็นข้ึนสู่ชีวิตเป็นการแสดงสัญลักษณ์พื้นฐานของข่าว
ประเสริฐ (เช่น รม. 4:17; อฟ. 2:1, 5; คส. 2:13) ส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  าเพื่อ
เด็กหญิงนั้น พระองคก์็ไดท้  าเพื่อทุกคนในคริสตจกัรท่ีไดป้ระสบกบัชีวิตใหม่  
ไกลพน้ชีวิตน้ี ก็มีความมัน่ใจของคริสตจกัรท่ีวา่พระเยซูจะท าให้คนเป็นข้ึน
จากตายอยา่งตามจริง (เปรียบเทียบ 1 ธส. 4:16; 1 คร. 15:22-23)”[655] 

  
มทัธิวบนัทึกวา่ทุกคนไดย้ินเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ี (ขอ้ 26) ดงันั้น หลายคนไดเ้ผชิญกบัการเลือก
ของการเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์หรือการปฏิเสธพระองค ์  

  
“เราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะวางใจพระคริสตแ์ละพระสัญญาต่างๆของพระองค์ไม่ว่า
เรารู้สึกอย่างไร ไม่ว่าคนอ่ืนๆกล่าวอะไร และไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็น
อยา่งไร”[656] 

  
อ านาจของพระเยซูท่ีจะน าชีวิตมายงัท่ีท่ีมีความตายก็เด่นชดัในเหตุการณ์สองอย่างน้ีของการฟ้ืนฟู คือ พยาน    
ทั้งสองส าหรับผลประโยชน์ของผูอ่้านชาวยวิโดยเฉพาะ 
  

“มนัน่าสนใจท่ีวา่ไยรัสและผูห้ญิงน้ี คือ คนท่ีตรงกนัขา้ม ก็พบ ณ พระบาทของพระเยซู  ไยรัส
เป็นชายชาวยิวท่ีส าคญั เธอเป็นผูห้ญิงนิรนามท่ีไม่มีช่ือเสียงหรือแหล่งท่ีมา เขาเป็นผูน้ าของ
ธรรมศาลา ในขณะท่ีโรคภยัของเธอไดก้นัเธอไวจ้ากการนมสัการ ไยรัสมาออ้นวอนเพื่อลูกสาว
ของเขา ผูห้ญิงนั้นมาดว้ยความจ าเป็นของเธอเอง เด็กหญิงนั้นมีสุขภาพดีเป็นเวลา 12 และได้
ตายไป ผูห้ญิงนั้นป่วยเป็นเวลา 12 และตอนน้ีไดห้ายป่วย ความจ าเป็นของไยรัสนั้นเปิดเผย คือ
ทุกคนรู้ แต่ความจ าเป็นของหญิงนั้นเป็นความลบั คือพระเยซูเท่านั้นได้เขา้ใจ ทั้งไยรัสและ
หญิงนั้นไดว้างใจพระคริสตแ์ละพระองคไ์ดต้อบสนองความจ าเป็นของพวกเขา”[657] 

  
กำรรักษำคนตำบอดสองคน  9:27-31 
  
อีกเหตุการณ์หน่ึงของการฟ้ืนฟูสองอย่างแสดงถึงความสามารถของพระเยซูท่ีจะฟ้ืนฟูการมองเห็นในท่ีท่ีมี  
ความบอด 
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9:27-28            น่ีเป็นคร้ังแรกในพระกิตติคุณมทัธิวท่ีบางคนเรียกพระเยซูว่า “บุตรดาวิด” (เปรียบเทียบ 1:1; 
12:23; 15:22; 20:30, 31; 21:9, 15) น่ีเป็นช่ือเรียกเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ และอยา่งไม่สงสัยวา่
การใช้ช่ือเรียกน้ีของคนตาบอดแสดงออกถึงความเช่ือถือของพวกเขาท่ีว่าพระเยซูทรงเป็น  
พระเมสสิยาห์ ผูเ้ขียนพระกิตติคุณบนัทึกวา่พระเยซูไดรั้กคนตาบอดหกคน และแต่ละกรณีก็
แตกต่างกนั (เปรียบเทียบ ยน. 9; มก. 8:22-26; มธ. 20:29-34, มก. 10:46-52, และ ลก. 18:35-
43) ตาบอดเป็นโรคธรรมดาในสมยัของพระเยซู แต่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณใชม้นัเพื่อจะอธิบายถึง
การขาดการรับรู้ฝ่ายวญิญาณอีกดว้ย   

  
“ตาบอดเป็นโรคธรรมดาอย่างเป็นทุกข์ในปาเลสไตน์  ส่วนหน่ึงมนัมาจาก
การเปล่งแสงของดวงอาทิตย์ทางตะวนัออกบนตาท่ีไม่ได้ถูกป้องกัน และ 
ส่วนหน่ึงก็เพราะวา่ผูค้นไม่รู้อะไรเก่ียวกบัความส าคญัของความสะอาดและ
อนามยั กล่าวโดยเฉพาะ ฝงูแมลงและเหล่าแมลงวนัไม่สะอาดก็น าการติดเช้ือ
มาซ่ึงน าไปสู่การสูญเสียสายตา”[658] 

  
“การใชช่ื้อเรียกเก่ียวกบัดาวดิในการกล่าวต่อพระเยซูก็พิเศษนอ้ยกวา่ท่ีบางคน
คิด ในปาเลสไตน์ในสมยัของพระเยซู มีการคาดหวงัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  
ท่ีแรงกลา้”[659] 

  
อย่างเหน็บแนมแลว้ “คนตาบอด” ทางกายภาพ “สองคน” น้ีเห็นวา่พระเยซูทรงเป็นใครอย่าง
ชัดเจนมากกว่าส่วนใหญ่ของการเห็นคนร่วมสมยัของพวกเขา อิสยาห์ได้เผยพระวจนะว่า   
พระเมสสิยาห์จะเบิกตาของคนตาบอด (อสย. 29:18; 35:5-6) บ่อยคร้ังในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ 
บุคคลต่างๆท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ก็ออ้นวอนพระเยซู ซ่ึงเรียกพระองคว์า่ “บุตรดาวิด”[660] ดู
เหมือนจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างความลึกของความจ าเป็นท่ีรับรู้ของบุคคลหน่ึงและความ  
เตม็ใจของเขาหรือของเธอท่ีจะเช่ือในพระเยซู   

  
บางทีพระเยซูไม่ไดรั้กษาชายเหล่าน้ีกลางแจง้เน่ืองดว้ยอย่างน้อยสองเหตุผล พระองค์ไดท้  า 
การอศัจรรยส์องอยา่งกลางแจง้แลว้ ต่อหนา้พยานหลายคนในวนันั้น และบางทีไดต้อ้งการท่ีจะ
ท าให้ฝูงชนอยู่ภายใตก้ารควบคุม (เปรียบเทียบ ขอ้ 30) ประการท่ีสอง โดยการน าคนตาบอด
เขา้ไปในร่ม พระองค์ก็ไดท้  าให้ความเช่ือของพวกเขามากข้ึน เน่ืองจากวา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการ
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รอคอยท่ีนานกวา่ส าหรับการรักษา ค าถามของพระเยซูส่งเสริมเป้าหมายน้ี (ขอ้ 28) ยิ่งกวา่นั้น 
มนัอธิบายว่าการร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขามาจากความมัน่ใจในพระองค ์มากกวา่มา
จากความตอ้งการอย่างยิ่ง และมนัจดจ่อความเช่ือของพวกเขาไปท่ีพระเยซูอย่างเจาะจง และ
ไม่ใช่ท่ีพระเจา้โดยทัว่ไปเท่านั้น   

  
9:29-31            บางทีพระเยซู “แตะต้อง” “นัยน์ตา” ของคนตาบอดเพื่อท่ีจะช่วยให้พวกเขาเก่ียวเน่ืองกับ

พระองคด์ว้ยการรักษาของพวกเขา เช่นเดียวกบัเพราะวา่พระองคมี์ความเมตตาสงสาร อยา่งไร
ก็ตาม โดยพื้นฐานแลว้ มนัเป็นถอ้ยค าของพระเยซู ไม่ใช่แค่การแตะตอ้งของพระองคท่ี์ส่งผล
ใหเ้กิดการรักษาของพวกเขา (เปรียบเทียบ ปฐก. 1) “ใหเ้ป็นไปตามความเช่ือของพวกท่านเถิด” 
ไม่ได้หมายถึง “ในสัดส่วนต่อความเช่ือของท่าน” แต่ “เพราะว่าท่านเช่ือ” (เปรียบเทียบ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 22) น่ีเป็นคร้ังเดียวในพระกิตติคุณแรกท่ีมทัธิวน าเสนอความเช่ือในฐานะ
เง่ือนไขส าหรับการรักษา   

  

พระเยซู “เตือน” พวกเขาอย่างเข้มงวดต่อการบอกใครก็ตามเก่ียวกับการอศัจรรย์น้ี บางที
เพราะว่าคนตาบอดเหล่าน้ีไดร้ะบุว่าพระเยซูเป็นบุตรดาวิด ค ากริยา เอมบริมาโอไมย ปรากฎ
เพียงห้าคร้ังในภาคพนัธสัญญาใหม่ (มก. 1:43; 14:5; ยน. 11:33, 38) พระเยซูตอ้งการท่ีจะ
หลีกเล่ียงฝูงชนท่ีคงได้ติดตามย่างก้าวของพระองค์และขดัขวางพระองค์ไวจ้ากการบรรลุ
ภารกิจของพระองค์ (เปรียบเทียบ 8:4) พระองค์ตอ้งการให้ผูค้นท่ีจะไดย้ินเก่ียวกบัพระองค์
และเผชิญกบัประเด็นของความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค ์แต่การเปิดเผยมากเกินไปนั้น
จะไม่สร้างสรรค ์  
  
น่าเสียดาย แต่อยา่งรับรู้ได ้ผูรั้บเหล่าน้ีแห่งพระคุณของพระเมสสิยาห์ไม่เช่ือฟังพระองค ์ และ
กระจายข่าวส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  าเพื่อพวกเขาอย่างกวา้งขวาง “ตลอดทั้งแผ่นดินนั้น”! พวกเขา
ควรไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มของพวกสาวกและท่ีจะติดตามพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อต่อไป  

  
กรณีน้ีแสดงว่าบางคนในกาลิลี นอกเหนือจากสาวกสิบสองคน ได้สรุปว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์
[661] การเนน้ในเหตุการณ์น้ีอยูท่ี่ความสามารถของพระเยซูท่ีจะฟ้ืนฟูสายตาท่ีซ่ึงเคยมีความบอดมาก่อน 
  
กำรขับวญิญำณทีก่่อให้เกดิควำมใบ้ 9:32-34 
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พระเยซูไม่เพียงแต่สามารถน าชีวิตออกจากความตาย และการมองเห็นจากตาบอด แต่พระองค์สามารถให้
ความสามารถแก่ผูค้นท่ีจะพูดไดผู้ซ่ึ้งไม่สามารถพูดไดม้าก่อน แต่ละอย่างของการรักษาทางร่างกายเหล่าน้ีก็มี
ความหมายโดยนยัเชิงเปรียบเทียบ คือ ชีวติฝ่ายวญิญาณนิรันดร์ ความเขา้ใจและความเขา้ใจถ่องแท ้และพยาน   
  
9:32-33            ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ใบ”้ (NASB, โกฟอส) อา้งอิงถึงคนหูหนวก คนใบ ้และคนท่ีทั้งหูหนวกและ

เป็นใบ ้สภาพของชายคนน้ีเป็นผลลพัธ์ของอิทธิพลของปีศาจ แมว้า่นัน่ไม่ใช่สาเหตุในทุกกรณี 
(เปรียบเทียบ มก. 7:32-33) การตอบสนองของฝงูชนท่ีน่ีท าให้การตอบสนองของพวกเขามาถึง
จุดสุดยอดในส่วนทั้งหมดน้ีของตวับท  น่ีคือใครคนหน่ึงท่ีมีอ านาจมากกว่าใครก็ตามท่ีเคย
ปรากฏมาก่อน พระเมสสิยาห์จะรักษาคนใบ ้ (อสย. 35:5-6) การสรุปตามธรรมชาติก็คือว่า 
พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์   

  
9:34                  การตอบสนองของพวกฟาริสีตรงกนัขา้มกบัการตอบสนองของฝงูชนในแง่เป็นไปไดท่ี้เฉียบ

ขาดท่ีสุด พวกเขาถือว่าอ านาจของพระเยซูเป็นของซาตานไม่ใช่ของพระเจา้  พวกเขาสรุปว่า 
พระองคม์าจากซาตานแทนท่ีจะมาจากพระเจา้  แทนท่ีจะเป็นพระเมสสิยาห์ พระองคต์อ้งเป็น
ของปลอมของซาตาน  จงสังเกตวา่ พวกฟาริสีไม่ไดป้ฏิเสธความแทจ้ริงของการอสัจรรยต่์างๆ
ของพระเยซู  พวกเขาไม่สามารถท าอย่างนั้นได ้ พวกเขายอมรับว่าการอศัจรรยเ์หล่านั้นเป็น
การกระท าท่ีเหนือธรรมชาติ  อยา่งไรก็ตาม พวกเขาถือวา่การอศัจรรยเ์หล่านั้นเป็นของอ านาจ
ของปีศาจแทนท่ีจะไม่เป็นของอ านาจของพระเจา้    

  
พยานน้ีต่อสิทธิอ านาจพระเยซูก็มา ณ ตอนจบของการรวบรวมเก่ียวกบัเร่ืองราวของการส าแดง
ถึงอ านาจของพระเยซู (8:1—9:34) บางทีมัทธิวตั้ งใจให้ผู ้ฟังท่ีจะเข้าใจว่า ส่ิงน้ีเป็นการ
ตอบสนองโดยทัว่ไปต่อการอศัจรรยเ์หล่าน้ีทั้งหมด[662] การตอบสนองน้ีก็ด าเนินต่อไป และ
ส่งผลให้เกิดการกล่าวหาของพวกฟาริสีใน 12:24: “คนน้ีขับผีออกได้ก็เพราะใช้อ านาจ           
เบเอลเซบูลผูเ้ป็นนายผนีั้น” 

  
ยิ่งกว่านั้น พยานน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัความคิดเห็นของนายร้อยชาวต่างชาติ (8:5-13) ผูเ้ห็นว่า 
พระเยซูปฏิบติัการภายใตสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้ น่ีเป็นหลกัฐานเดียวของโครง ร่างท่ีแนวคิด
ถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรในบทท่ี 8 และ 9 ซ่ึงขา้พเจา้จะใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 
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เหตุการณ์นั้นอธิบายถึงความสามารถของพระเยซูท่ีจะท าใหผู้ค้นสามารถท่ีจะพดูไดผู้ซ่ึ้งไม่สามารถพดูไดม้า 
ก่อน  ส่ิงน้ีส าคญัในผูค้นท่ีกล่าวยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และพวกสาวกท่ีเป็นพยานถึง
พระเยซู  มนัอธิบายความเมตตาสงสารของพระเยซูท่ีมีต่อคนท่ีจ าเป็นอีกดว้ย 
  
หน่ึงในหวัขอ้หลกัในส่วนน้ี (8:1—9:34) คือ การแพร่กระจายของช่ือเสียงของพระเยซู ส่ิงน้ีส่งผลให้เกิดจ านวน
ท่ีเพิ่มข้ึนต่อผูค้นท่ีสรุปว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์  ยิ่งกว่านั้น มนัส่งผลให้เกิดการต่อตา้นท่ีเพิ่มข้ึนจาก
พวกศตัรูของพระเยซู พวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลและแมก้ระทัง่พวกสาวกบางคนของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 
อยา่งไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนาบางคนไดเ้ช่ือในพระเยซู ไยรัสก็เป็นคนหน่ึง  การต่อตา้นต่อพระเยซูก็เพิ่มข้ึน
ท่ามกลางบรรดาผูท่ี้เสียหายทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับบรรดาผูท่ี้เสียหายทางศาสนาเน่ืองจากพนัธกิจของ
พระองค์ อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลกัของมทัธิวคือท่ีจะน าเสนอพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ตามท่ีได้
สัญญาไวผู้ซ่ึ้งสามารถสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้บนโลกได ้   
  
เน้ือหาทั้งหมดน้ีก็ตระเตรียมผูอ่้านส าหรับเหตุการณ์ถดัไปอีกดว้ย คือ การเปิดเผยพระองค์เองของพระเยซูต่อ
พวกสาวกในการอภิปรายหลกัท่ีสองของพระองค ์ (บทท่ี 10) 
  
ดูเหมือนบทท่ี 8—9 เป็นโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรท่ีจดจ่อความสนใจของผูอ่้านไปท่ีอ านาจของ
พระเยซูท่ีจะพิชิตซาตาน (8:28-34) 
  

A         อ านาจของพระเยซูท่ีจะรักษา (8:1-17; สามเหตุการณ์และสรุป [8:16-17]) 
B         สิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือตวับุคคลของพวกสาวกของพระองค์ (8:18-22; สอง
บทเรียน) 

C         อ านาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระเยซู  (8:23—9:8; สามเหตุการณ์พร้อมกบั    
ชยัชนะเหนือซาตานในเหตุการณ์ตรงกลาง) 

B'        สิทธิอ านาจของพระเยซูเหนืองานของพวกสาวกของพระองค ์(9:9-17; สองบทเรียน) 
A'        อ านาจของพระเยซูท่ีจะฟ้ืนฟู (9:18-38; สามเหตุการณ์และสรุป [9:35-38]) 

  
ข. กำรป่ำวประกำศถึงกำรปรำกฏของกษัตริย์  9:35—11:1  
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หวัใจของส่วนน้ีมีค าก าชบัของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะป่าวประกาศความใกลข้องแผ่นดินของ
พระเจา้ (บทท่ี 10) คือ การอภิปรายเก่ียวกบัภารกิจของพระเยซู มทัธิวแนะน าค าก าชับน้ีด้วยการส าแดงของ
อ านาจของกษตัริย ์อยา่งท่ีท่านแนะน าค าเทศนาบนภูเขาโดยการรับรองถึงคุณสมบติัของกษตัริย ์(เปรียบเทียบ 
4:23; 9:35) อยา่งไรก็ตาม มีความแตกต่างท่ีส าคญับางอยา่งอีกดว้ยระหวา่งส่วนหล่าน้ีของพระกิตติคุณน้ี ก่อนค า
เทศนาบนภูเขา พระเยซูแยกจากฝูงชน (5:1) แต่ท่ีน่ี พระองค์มีความเมตตาสงสารต่อพวกเขา (9:36) ตอนนั้น
พระองคป์รนนิบติัพวกสาวกของพระองค ์แต่ตอนน้ี พระองคส่์งพวกสาวกของพระองคท่ี์จะปรนนิบติัฝงูชนใน
อิสราเอล ค าเทศนาบนภูเขาเป็นพื้นฐานต่อความเขา้ใจของพวกสาวกถึงแผน่ดินของพระเจา้ การอภิปรายน้ีเป็น
พื้นฐานต่อการป่าวประกาศแผ่นดินพระเจา้ของพวกเขา พระเยซูไดเ้ร่ิมตน้กล่าวถึงเร่ืองราวต่างๆของการเป็น
สาวกแลว้   (บทท่ี 5—7; 8:18-22; 9:9-17) ตอนน้ีพระองคใ์หค้วามสนใจแก่ส่ิงเหล่านั้นมากข้ึน 
  

1. ควำมเมตตำสงสำรของพระเยซู  9:35-38  (เปรียบเทยีบ มก. 6:6) 
  
ส่วนน้ีสรุปเหตุการณ์ต่างๆก่อนหน้าน้ีท่ีกล่าวถึงการรักษาเป็นหลกั และตระเตรียมส าหรับการอภิปรายท่ีสอง
ของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค ์ มนัเป็นการเปล่ียนผา่น ท่ีจดัเตรียมตวัเช่ือมจากสภาพของผูค้นท่ีบทท่ี 9 
เปิดเผยกบัส่ิงท่ีกษตัริยต์ั้งใจท่ีจะท าเก่ียวกบัสภาพนั้น (เปรียบเทียบ 4:23-25) งานของพระเยซูก็ขยายจนพระองค์
ตอ้งการคนงานมากข้ึนหลายคนท่ีจะช่วยเหลือพระองค ์  
  
9:35                  ขอ้น้ีสรุปหัวใจของพนัธกิจของพระเยซูในกาลิลี ยิ่งกว่านั้น มนัจดัเตรียม เหตุผลอนัสมควร

ส าหรับระยะใหม่แห่งพนัธกิจของพระองค์ผ่านทางสาวกสิบสองคน ณ เวลาน้ี มีเมืองและ
หมู่บา้นประมาณ 240 แห่งในกาลิลี[663]  

9:36                  จนเด๋ียวน้ี มทัธิวน าเสนอฝงูชนในฐานะชาวกาลิลีเหล่านั้นท่ีไดฟั้งและสังเกตพระเยซูดว้ยความ
ประหลาดใจ ตอนน้ีพวกเขากลายมาเป็นเป้าแห่งความห่วงใยของพระองค ์ “ความสงสาร” ของ
พระองค์ท่ีมีต่อฝูงชนท าให้นึกถึงการอธิบายของเอเสเคียลถึงความสงสารของพระเจา้ท่ีต่อ
อิสราเอล (อสค. 34) “เป็นทุกข”์ (NASB) จริงๆแลว้หมายถึง “ถูกรังควาน” (NIV) มนัพรรณนา
ถึงคนยิวท่ีถูกรังแกและกดข่ีโดยพวกผูน้ าทางศาสนาของพวกเขา พวกเขา “หดหู่ใจ” (NASB) 
เพราะวา่พวกเขา “ส้ินหวงั” (NIV) ไม่มีใครสามารถช่วยกูพ้วกเขาได ้พวกเขาขาดการเป็นผูน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพเหมือน “ฝงูแกะท่ีไม่มีผูเ้ล้ียง” (เปรียบเทียบ กดว. 27:17; 1 พกษ. 22:17; 2 
พศด. 18:16; อสย. 53:6; อสค. 34:23-24; 37:24) ภาคพนัธสัญญาเดิมอธิบายทั้งพระเจา้และ 
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พระเมสสิยาห์ในฐานะพระผูเ้ล้ียงแห่งประชากรของพระองค์ (เปรียบเทียบ 2:6; 10:6, 16; 
15:24; 25:31-46; 26:31) 

  
9:37-38            อยา่งไรก็ตาม การใชส้ านวนโวหารของพระเยซูในกล่าวต่อพวกสาวกของพระองคเ์ป็นการใช้

ส านวนโวหารเก่ียวกบัเกษตรกรรม พระองคต์อ้งการใส่ความสงสารของพระองคต่์อฝงูชนใน
พวกเขา พระเยซูถือว่าอิสราเอลเป็นทุ่งนาท่ีมีตน้ขา้วมากมาย  ตน้ขา้วเหล่านั้นจะตอ้งถูกเก็บ
เก่ียวเพื่อการเก็บรักษาท่ีปลอดภยัในยุง้ฉางของแผ่นดินของพระเจา้  พวกมนัจะตาย ณ จุดท่ี
พวกมนัอยู่ และประเทศจะประสบกบัความเสียหายถ้า “คนงาน” ไม่ไดน้ าพวกเขาเขา้มาใน   
ไม่ช้า น่าเสียดาย มีคนงานไม่พอท่ีจะท างานท่ีใหญ่โตน้ี ดงันั้น พระเยซูสั่งให้พวกสาวกของ
พระองค์ท่ีจะออ้นวอนพระเจา้ ผูท้รงเป็นเจ้านายแห่งการเก็บเก่ียว ท่ีจะจดัเตรียมคนงานเพิ่ม 
เพื่อ “การเก็บเก่ียวของพระองค”์     

  
“เป็นความฝันของพระคริสต์ท่ีทุกคนควรเป็นมิชชัน่นารีและคนเก็บเก่ียว มี
บรรดาผูท่ี้ไม่สามารถท าส่ิงใดไดน้อกจากอธิษฐาน เพราะวา่ชีวิตไดท้  าให้พวก
เขาไร้การช่วยเหลือ และค าอธิษฐานของพวกเขาก็เป็นก าลงัของคนงานอยา่ง
แทจ้ริง แต่นัน่ไม่ใช่แนวทางส าหรับเราส่วนใหญ่ เพราะวา่เราทั้งหลายมีก าลงั
ของร่างกายและสุขภาพท่ีดีของจิตใจ  แมก้ระทัง่การใหเ้งินของเราก็ไม่พอ  ถา้
การเก็บมนุษย์จะถูกเก็บเก่ียว จากนั้ นเราทุกๆคนต้องเป็นคนเก็บเก่ียว 
เพราะวา่มีบางคนท่ีเราแต่ละคนสามารถและตอ้งน ามายงัพระเจา้”[664] 

  
“เราแทบจะไม่ไดย้นิค าอธิษฐานขอนกัเทศน์มากข้ึน บางคร้ัง อยา่งแทจ้ริงนั้น 
พระเจ้าจะต้องผลักดันหรือบังคับผู ้ชาย [หรือผูห้ญิง] ไปสู่พันธกิจผู ้ซ่ึง 
ต่อตา้นหนา้ท่ีอนัเป็นท่ีรู้จกัของเขา”[665] 

  
ภาพนั้นเป็นภาพของการเปล่ียนแปลงท่ีใกล้จะมาถึง การเปล่ียนแปลงก าลังมา ไม่ว่าคน
อิสราเอลได้ยอมรับพระเมสสิยาห์ของพวกเขาหรือไม่  ไม่ว่ามนัจะเป็นประโยชน์หรือเป็น
ความเสียหายต่อประเทศ  จ  านวนท่ีเพียงพอของคนงานเป็นองค์ประกอบเดียวท่ีจะก าหนด
แนวทางท่ีการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึน เป็นท่ีชดัเจนว่า มทัธิวคาดหวงัให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะ
เขา้ใจวา่ “พวกสาวก” เป็น ทุกคน ท่ีอยูใ่นความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเรียนรู้กบัพระเยซู ณ จุดนั้น
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ในเวลานั้น แทนท่ีจะเป็นแค่สาวกสิบสองคน  นัน่เป็นแนวทางท่ีท่านใชค้  าศพัท์นั้นจนเด๋ียวน้ี
ในพระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ 10:1) 
  

“ในระยะเร่ิมแรกของการเป็นสาวกของพวกเขา การได้ยินและการเห็น          
ดูเหมือนจะเป็นการงานหลกัของสาวกสิบสองคน”[666] 

  
2. กำรบัญชำของพระเยซูต่อสำวก 12 คน 10:1-4 (เปรียบเทยีบ มก. 6:7; ลก. 9:1-2) 

  
10:1                  น่ีเป็นการอา้งอิงแรกของมทัธิวถึงสาวก 12 คนของพระเยซู แมว้่าท่ีน่ีท่านบอกเป็นนัยถึง       

อตัลกัษณ์ก่อนหน้าน้ีของพวกเขาในฐานะกลุ่ม พระองค์ “เรียก” (ค ากรีก พรอสคาเลโอ่) ชาย
เหล่าน้ีอย่างท่ีกษัตริย์บัญชาข้าแผ่นดินของเขา  พระองค์ผูมี้ “สิทธิอ านาจ” ทั้ งส้ินตอนน้ี
มอบหมายสิทธิอ านาจบางอยา่งแก่กลุ่มท่ีเลือกสรรน้ีของสาวก บางทีพระเยซูเลือกสาวก 12 คน
เพราะวา่อิสราเอลมี 12 เผา่     

  
“ทนัใดท่ีพระองค ์[พระเยซู] กล่าวจ านวนนั้น ยิวทุกคนแห่งความหลกัแหลม
ฝ่ายวญิญาณใดๆตอ้งไดเ้ร่ิมแลเห็น ‘แผนงานของพระเมสสิยาห์’”[667] 

  
ถ้าอิสราเอลได้ยอมรับพระเยซู สาวก 12 คนเหล่าน้ีบางทีคงได้กลายมาเป็นพวกผูน้ าของ
อิสราเอลในแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  อยา่งท่ีมนัเป็นนั้น พวกเขาไดก้ลายมาเป็นพวกผูน้ าของ
คริสตจกัร    
จนเด๋ียวน้ี ไม่มีหลกัฐานท่ีวา่พวกสาวกของพระเยซูสามารถขบัผแีละรักษาคนเจ็บป่วยได ้น่ีเป็น
อ านาจใหม่ท่ีพระองคม์อบแก่พวกเขาส าหรับภารกิจท่ีซ่ึงพระองคจ์ะส่งพวกเขาไปท าในไม่ชา้  
ความสามารถน้ีเป็นการส าแดงท่ีชดัเจนถึงความยิง่ใหญ่ท่ีพิเศษของพระเยซู 

  
“ส่ิงน้ีไม่มีแบบอย่างมาก่อนในประวติัศาสตร์ยิว  แม้กระทั่งโมเสสหรือ         
เอลียาห์ก็ไม่ไดใ้ห้อ านาจท่ีอศัจรรยแ์ก่พวกสาวกของพวกเขา เอลียาห์ไดรั้บ
อนุญาตใหส่้งผา่นอ านาจของเขาไปยงัเอลีชา แต่เม่ือเขาเองไดถู้กยา้ยออกจาก
โลกน้ีเท่านั้น”[668] 
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10:2-4              สาวก 12 คนท่ีพิเศษตอนน้ีไดรั้บช่ือเรียก “อคัรทูต” ค านามน้ี อะพอสโทลอส ในภาษากรีกมา
จากค ากริยา อะพอสเทลโล่ ซ่ึงหมายถึง “ส่ง”  น่ีไม่ใช่ค าศพัทท์างหลกัการจนกระทัง่พระเยซู
ท าให้มนัเป็นเช่นนั้น โดยทัว่ไปแล้ว มนัด าเนินต่อไปท่ีจะอ้างอิงผูค้นท่ีถูกส่งออกไปด้วย
เน้ือหาของคริสเตียน เช่น บารนาบสั (กจ. 14:4, 14; รม. 16:7; 1 คร. 12:28-29; 2 คร. 8:23; ฟป. 
2:25) มนัอา้งอิงถึงผูส่้งสารใดๆ (ยน. 13:16) และแมก้ระทัง่ถึงพระเยซู (ฮบ. 3:1) เปาโลกลายมา
เป็นอคัรทูตผูซ่ึ้งไดรั้บการบญัชาของท่านจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยตรง อยา่งท่ีสาวกท่ีพิเศษ 12 
คนได้รับ น่ีเป็นท่ีเดียวท่ีมัทธิวใช้ค  าว่า “อัครทูต”  บางทีท่านใช้มนัท่ีน่ีเพราะว่าพระเยซู
ด าเนินการท่ีจะตระเตรียมท่ีจะส่งชาย 12 คนเหล่าน้ีในภารกิจท่ีพิเศษต่อคนอิสราเอล (ขอ้ 5-42) 

  
รายช่ือของอคัรทูต 12 คนปรากฏใน มาระโก 3:16-19; ลูกา 6:13-16; และ กิจการ 1:13, 
เช่นเดียวกบัท่ีน่ี  จากการเปรียบเทียบรายช่ือส่ีท่ี เราสังเกตว่าดูเหมือนว่ามีสามกลุ่มซ่ึงแต่ละ
กลุ่มมีสาวกส่ีคน ดูเหมือนว่า เปโตร ฟีลิป และยากอบบุตรของอลัเฟอสัไดเ้ป็นผูน้ าของกลุ่ม
เหล่าน้ี   

  

  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. ย า ก อ บ บุ ต ร 
อลัเฟอสั 

ย า ก อ บ บุ ต ร 
อลัเฟอสั 

ย า ก อ บ บุ ต ร 
อลัเฟอสั 

ยากอบบุตร 

 อลัเฟอสั 
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10. ธดัเดอสั ธดัเดอสั ยูด าส บุตรของ
ยากอบ 

ยูด าส บุตรของ
ยากอบ 

11. ซี โ ม น พ ร ร ค
ชาตินิยม 

ซี โ ม น พ ร ร ค
ชาตินิยม 

ซี โ ม น ท่ี เ รี ย ก   
กนัวา่เศโลเท 

ซี โ ม น พ ร ร ค
ชาตินิยม 

12. ยดูาสอิสคาริโอท ยดูาสอิสคาริโอท ยดูาสอิสคาริโอท   

  

ท่ีน่ีช่ือของเปโตรปรากฏคร้ังแรก อยา่งเช่นในรายช่ือท่ีอ่ืนทั้งหมด บางทีเพราะวา่ท่านเป็น “คน
แรกท่ามกลางคนท่ีเท่าเทียมกนั”  ยิ่งกวา่นั้น มทัธิวอาจไดล้งรายช่ือของท่านก่อนเพราะวา่ท่าน
กลายมาเป็นอคัรทูตท่ีส าคญัต่อคนยิว[669] ช่ือของยากอบปรากฎก่อนช่ือของยอห์นน้องชาย
ของท่านบางทีเพราะวา่ยากอบแก่กวา่  มทัธิวอธิบายถึงตนเองอยา่งถ่อมใจวา่เป็น “คนเก็บภาษี” 
  
“ธัดเดอสั” (“ใจท่ีอบอุ่น”) และ “ยูดาสบุตร (หรือน้องชาย) ของยากอบ” ดูเหมือนจะเป็นสอง
ช่ือส าหรับคนๆเดียวกนั และ “ซีโมนท่ีเรียกกนัว่าเศโลเท” ดูเหมือนจะเป็นบุคคลเดียวกนัว่า   
“ซีโมนพรรคชาตินิยม” พรรคชาตินิยมจดัตั้งพรรคการเมืองในอิสราเอลซ่ึงมีจุดศูนยก์ลางใน 
กาลิลีท่ีแสวงหาท่ีจะสลดัแอกของโรมนั[670] อย่างไรก็ตาม “พรรคชาตินิยม” ไม่ไดก้ลายมา
เป็นค าศพัทท์างหลกัการส าหรับสมาชิกของกลุ่มปฏิวติัน้ีจนกระทัง่สงครามของยิว (ค.ศ. 68-
70).[671] ดงันั้น “พรรคชาตินิยม” ท่ีน่ีบางทีอา้งอิงถึงช่ือเสียงของซีโมนส าหรับความร้อนรน
ทางศาสนา[672] “คานาเนียน” เป็นรูปแบบอารเมคของ “เศโลเท” และไม่ไดอ้า้งอิงถึงแผน่ดิน
คานาอนั  
“อิสคาริโอท” อาจหมายถึง “แห่งเคริโอท” ซ่ึงเป็นช่ือของหมู่บา้นปาเลสไตน์สองแห่ง หรือ 
“คนยอ้มผา้” ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีเป็นไปไดข้องเขา  มนัอาจจะเป็นการถ่ายตวัอกัษรของภาษาละติน 
ซิกคาริอัส ซ่ึงเป็นกลุ่มเคล่ือนไหวแบบคนคลัง่ในเร่ืองใดๆ[673] นกัวิชาการบางคนเช่ือวา่มนั
หมายถึง “ผูเ้ทียมเทจ็” และมาจากภาษาอารเมค เซคาร์ ท่ีแปลวา่ “ความเทจ็”[674] ช่ือ “อนัดรูว”์
และ “ฟีลิป” เป็นภาษากรีกและบางทีสะทอ้นถึงรสนิยมแบบกรีกมากข้ึนเก่ียวกบับา้นเกิดของ
พวกเขา คือ เบธไซดา ซ่ึงอยูด่า้นตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดน(ยน. 1:44) 
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ชายเหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็นตวัแทนหลกัของพระเยซูในการด าเนินภารกิจของพระองค ์แน่นอน
วา่ แมว้า่ “ยดูาส” ไดพ้ิสูจน์วา่เป็นสาวกท่ีหนา้ซ่ือใจคด บางทีมทัธิวอธิบายถึงสาวกสิบสองคน
เป็นคู่เพราะวา่พวกเขาไดอ้อกไปเป็นคู่ (มก. 6:7).[675] 
  
3. ค ำก ำชับของพระเยซูเกีย่วกบัภำรกจิของพวกอคัรทูตของพระองค์  10:5-42  

  
มทัธิวด าเนินการท่ีจะบนัทึกการอภิปรายหลกัท่ีสองในพระกิตติคุณของท่าน คือ การอภิปรายเก่ียวกบัภารกิจ  
มนัมีค าสั่งท่ีพระเยซูให้แก่อคัรทูต 12 คนก่อนท่ีพระองค์ส่งพวกเขาออกไปเพื่อจะป่าวประกาศความใกลข้อง
แผน่ดินของพระเมสสิยาห์  
  

“ถา้ค าเทศนาบนภูเขาไดถู้กถ่ายทอดอยา่งเหมาะสมในโอกาสเม่ือคณะอคัรทูตไดถู้กก่อตั้ง การ
อภิปรายน้ีในเร่ืองหนา้ท่ีของอคัรทูตก็ไม่ไดเ้หมาะสมนอ้ยกวา่เม่ือสมาชิกของคณะนั้นท างานท่ี
พวกเขาไดเ้รียกใหท้ าก่อน”[676] 

  
คิงส์เบอร่ีเห็นหวัขอ้ของค ากล่าวน้ีเป็น “ภารกิจของพวกสาวกต่ออิสราเอล” และให้โครงร่างดงัต่อไปน้ี(I) ใน
การถูกส่งไปยงัแกะหลงของวงศว์านอิสราเอล (10:5ข-15); (II) ในการตอบสนองต่อการข่มเหง (10:16-23) และ 
(III) ในการเป็นพยานอยา่งปราศจากความกลวั (10:34-42).[677] ในขณะท่ีมีค าแนะน าอยา่งมากในการปรนนิบติั
พระเยซูท่ีน่ี ก็มีการเนน้ถึงการข่มเหงค่อนขา้งมากอีกดว้ย  
 

“ก่อนท่ีพระเยซูส่งพวกทูตของพระองค์ออกไปเพื่อปรนนิบติั พระองค์ได้เทศนา ‘ค าเทศนา
เก่ียวกบัการแต่งตั้ง’ เพื่อจะหนุนใจและตระเตรียมพวกเขา  ในค าเทศนาน้ี กษตัริยก์็มีบางส่ิงท่ี
จะกล่าวต่อ ผูรั้บใช ้ท้ังหมด ของพระองค ์คือ ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต จนกวา่เราตระหนกั
ถึงความเป็นจริงน้ี เน้ือหาของบทน้ีจะดูเหมือนสับสนอยา่งส้ินหวงั”[678] 

  
“มนัเป็นเคร่ืองแสดงถึงความแทจ้ริงของมนั และสมควรต่อการสังเกตท่ีพิเศษวา่ การอภิปรายน้ี 
ในขณะท่ีไม่เป็นของยิวอย่างมากในวิญญาณ ก็เป็นมากกว่าของยิวอ่ืนใดในรูปแบบความคิด
และวธีิการของการแสดงออกแมก้ระทัง่มากกวา่แบบนั้นในค าเทศนาบนภูเขา”[679] 
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การสังเกตน้ีบ่งบอกวา่ภารกิจน้ีเป็นของยิวโดยเฉพาะ กระนั้น อยา่งเช่นในค าเทศนาบนภูเขา พระเยซูกล่าวนอก
ไปกวา่ผูฟั้งใกลชิ้ดของพระองคพ์ร้อมกบัการมีพวกสาวกภายหลงัในความคิดอีกดว้ย น่ีดูเหมือนชดัเจน เม่ือเรา
เปรียบเทียบค าสั่งน้ีกบัค าสอนภายหลงัในเร่ืองการปฏิบติัของพวกสาวกของพระคริสตใ์นยคุปัจจุบนั 
  
ขอบเขตของภำรกจิ  10:5-8 
  
แรกสุด พระเยซูอธิบายถึงขอบเขตและธรรมชาติของพนัธกิจชัว่คราวต่ออิสราเอลของพวกอคัรทูต  
  
10:5-6              พวกอคัรทูตจะตอ้งจ ากดัพนัธกิจของพวกเขาต่อคนยวิท่ีอาศยัอยูใ่นกาลิลี  พวกเขาจะตอ้งไม่ไป

ยงัเขตแดนของชาวต่างชาติทางทิศเหนือหรือทิศตะวนัออก หรือทิศใต้ท่ีท่ีชาวสะมาเรียมี
มากกวา่ (เปรียบเทียบ กจ. 1:8) โดยเช้ือชาติแลว้ “ชาวสะมาเรีย” เป็นคนยวิแค่บางส่วน พวกเขา
เป็นลูกหลานของคนยิวท่ียากจนท่ีสุดผูซ่ึ้งคนอสัซีเรียไดล้ะไวใ้นแผน่ดินแห่งพระสัญญาเม่ือ
พวกเขาไดน้ าอาณาจกัรฝ่ายเหนือไปสู่การเป็นเชลย และคนต่างชาติผูซ่ึ้งคนอสัซีเรียไดน้ าเขา้มา 
ในศาสนานั้น พวกเขาเพียงแค่ยอมรับวา่เพน็ทาทูคมีสิทธิอ านาจ น่ีคือการอา้งอิงเดียวของมทัธิว 
ถึงชาวสะมาเรีย 

  
อยา่งเจาะจงแลว้ พวกอคัรทูตจะตอ้งไปยงั “แกะหลงของวงศง์านอิสราเอล” ซ่ึงเป็นค าศพัท์ท่ี
อธิบายถึงคนยวิทั้งหมด (อสย. 53:6; ยรม. 50:6; อสค. 34) การระบุก็เนน้ถึงคุณลกัษณะท่ีจ าเป็น
ของคนยวิ  พระเยซูส่งพวกเขาไปยงัคนยวิโดยเฉพาะเพื่อจะท าสามส่ิง  พวกเขาจะป่าวประกาศ
การปรากฎของพระเมสสิยาห์ของยิว ป่าวประกาศแผ่นดินของยิว และจดัเตรียมหมายส าคญั
ต่างๆต่อคนยิวผูซ่ึ้งไดเ้รียกร้องส่ิงเหล่านั้นในฐานะเป็นหลกัฐานของการให้สิทธิอ านาจของ
พระเจา้  
พระเยซูไม่ไดต้อ้งการการต่อตา้นเพิ่มเติมท่ีจะมาจากชาวต่างชาติและชาวสะมาเรีย พระองค์
จะตอ้งรับมือกบัการต่อตา้นอยา่งพอเพียงจากคนยิว แผน่ดินของพระองคจ์ะเป็นแผน่ดินสากล 
แต่ ณ ระยะน้ีแห่งพนัธกิจของพระองค ์พระเยซูตอ้งการท่ีจะน าเสนอมนัแก่คนยิวก่อน เราได้
สังเกตแล้วว่าพระเยซูจ ากัดพนัธกิจของพระองค์แก่คนยิวเป็นหลักไม่ใช่เฉพาะ (8:1-13) 
พระองคท์รงเป็นกษตัริยข์องชนชาติยวิ  
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10:7-8              พวกอคัรทูตจะตอ้งป่าวประกาศข่าวสารอย่างเดียวกนัท่ียอห์น (3:2) และพระเยซูได้ป่าว
ประกาศ (4:17, 23; 9:35) พวกเขาจะตอ้งเป็นนกัเทศน์ท่ีท่องเท่ียวไป อยา่งท่ีชายเหล่าน้ีไดเ้ป็น
[680] การขาดของ “กลบัใจใหม่” ท่ีน่ีไม่ควรเป็นปัญหาเพราะวา่เน่ืองจากว่าเราไดช้ี้ให้เห็นว่า
การกลับใจใหม่ไม่ใช่ขั้นตอนท่ีแยกออกในการตระเตรียมแต่เป็นแนวทางของการอธิบาย      
ถึงการตระเตรียมท่ีพอเพียง  

  
“ถา้ชนชาติยวิสามารถถูกน ามาสู่การกลบัใจใหม่ ยคุใหม่คงจะเร่ิม ดู กจ. 3:19-
20 ยน. 4:22”[681] 

  
“แผน่ดินสวรรค”์ มา “ใกลแ้ลว้” นัน่คือ ใกลจ้ะมาถึง  มนัยงัไม่ไดเ้ร่ิมข้ึน  อ านาจท่ีพวกอคัรทูต
น้ีจะท าใหผู้ฟั้งชาวยวิประทบัใจดว้ยการใหสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้เก่ียวกบัข่าวสารของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ 12:28) นัน่เป็นจุดประสงค์ของหมายส าคญัตลอดภาคพนัธสัญญาเดิมและใหม่
[682] 

  
มทัธิวไม่ไดอ้า้งอิงถึงการท าให ้“คนตาย” เป็นข้ึนและการรักษา “คนโรคเร้ือน” ก่อนหนา้น้ี (ขอ้ 
1) พวกสาวกจะตอ้งให้การรับใช้ของพวกเขาโดยไม่คิดมูลค่า เพราะว่าข่าวดีท่ีพวกเขาไดรั้บ
ไม่ไดท้  าใหพ้วกเขาตอ้งจ่ายอะไร 

  
กำรจัดเตรียมส ำหรับภำรกจิของพวกเขำ  10:9-15 (เปรียบเทยีบ มก. 6:8-11; ลก. 9:3-5) 
  
พระเยซูอธิบายต่อไปถึงการท่ีอคัรทูต 12 คนจะตอ้งปฏิบติัตวัในภารกิจของพวกเขาอยา่งไร  
  
10:9-10            พวกเขาจะต้องไม่น าเงินท่ีพอเพียงไปกับพวกเขาเพื่อจะค ้ าจุนพวกเขาในขณะท่ีพวกเขา

ปรนนิบติั  “หา” (NASB, ค ากรีก คะเทเซสเธ)  สามารถหมายถึง “น าไปดว้ย” (NIV, มก. 6:9) 
หรือ “จดัหามา” ในขณะท่ีพวกเขาปรนนิบติั (กจ. 1:18; 8:20; 22:28) บางทีพระเยซูไม่ตอ้งการ
ให้พวกเขาท่ีจะสะสมเงินขณะท่ีพวกเขาปรนนิบติั หรือท่ีจะน าเงินท่ีพอเพียงไปด้วยเพื่อจะ    
ค  ้าจุนพวกเขา  พวกเขาจะตอ้งไม่น าเส้ือคลุมเพิ่มเติมไปดว้ย (“เส้ือสองตวั”) เช่นกนั  ในอีกนยั
หน่ึง พวกเขาจะตอ้งเดินทางอยา่งง่ายๆและไม่มีภาระผกูพนัโดยการครอบครองทรัพยส์มบติั 
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“ณ สมัยน้ี ชาวนาก็เร่ิมการเดินทางในระยะสั้ นๆค่อนข้างยาวนานโดย
ปราศจากส่ิงเกินในกระเป๋าของเขา และผูเ้ผยพระวจนะของมุสลิมสมยัใหม่
แห่งทาร์ชิฮาก็ส่งพวกอคัรทูตของเขาไปยงัเขตแดนท่ีเหมือนกนัน้ี พวกเขา
ไม่ได้ท าให้พวกเขาเองมีภาระผูกพนัด้วยเส้ือสองตวัเช่นกนั พวกเขาฝึกให ้ 
เคยชินกบัการนอนในเส้ือผา้ท่ีพวกเขามีระหวา่งกลางวนั และในสภาพอากาศ
เช่นน้ี ผูค้นท่ีเรียบง่ายเช่นนั้นก็ไม่ประสบกบัความไม่สะดวกจากมนั พวกเขา
สวมรองเทา้ท่ีหยาบ ซ่ึงเป็นการสนองต่อรองเทา้แตะของคนโบราณ แต่ไม่เคย
น ารองเท้าสองคู่ไปด้วยและแม้ว่าไม้เท้าเป็นส่ิงท่ีไปด้วยสม ่าเสมอของ        
คนเดินทางทั้งหมด พวกเขาก็พึงพอใจกบั อันเดียว”[683] 

  
ในฐานะหลกัการโดยทัว่ไป บรรดาผูท่ี้ปรนนิบติัส่ิงฝ่ายวิญญาณต่างๆก็มีสิทธ์ิท่ีจะคาดหวงั
ค่าตอบแทนทางกายภาพเป็นการตอบแทน (ฉธบ. 25:4; 1 คร. 9:4-18; 1 ทธ. 5:17-18) นัน่คือ
หลกัการท่ีพระเยซูตอ้งการท่ีจะสอนพวกสาวกของพระองค ์ โดยพื้นฐานแลว้ นกัปรัชญาและ
อาจารยท่ี์ท่องเท่ียวไปก็คาดหวงัอาหาร หอ้ง และค่าตอบแทนจากผูฟั้งของพวกเขา[684] 

  
10:11-15          พวกเขาจะตอ้งพกักบัเจา้บา้นท่ี “เหมาะสม” ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการอ านวยความสะดวกท่ี

สะดวกหรือหรูหราท่ีสุด บุคคลท่ีเหมาะสมจะเป็นผูท่ี้ตอ้นรับตวัแทนของพระเยซูและข่าวสาร
ของแผน่ดินของพระเจา้ เขาหรือเธอจะเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบั “สุนขั” และ “สุกร” ท่ีพระเยซูได้
บอกให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะหลีกเล่ียงก่อนหน้าน้ี (7:6) ณ เวลาน้ี บางทีมีผูค้นใน
หมู่บ้านของชาวกาลิลีส่วนใหญ่ผูไ้ด้อยู่ในฝูงชนและสังเกตพระเยซู ผูเ้ห็นอกเห็นใจของ
พระองคค์งไดเ้ป็นเจา้บา้นท่ีเตม็ใจท่ีสุดส าหรับพวกสาวกของพระองค ์   

  
“การทักทาย” ท่ีสาวกจะให้แก่เจ้าบ้านของเขาก็ เป็นการทักทายตามปกติของสมัยนั้ น       
(“สันติสุข”) ถา้เจา้บา้นของเขาพิสูจน์ว่าไม่เหมาะสมโดยการไม่ด าเนินการท่ีจะตอ้นรับสาวก
นั้นต่อไป เขาจะตอ้งละบา้นหลงันั้นและพกัอยูใ่นท่ีอ่ืน โดยการถอนตวัอยา่งเป็นส่วนตวั สาวก
นั้นจะถอน พระพร จากบา้นหลงันั้น นัน่คือ การปรากฏของเขาในฐานะตวัแทนของพระเยซู  
พวกอคัรทูตจะตอ้งท าต่อเมืองอยา่งท่ีพวกเขาท าต่อบา้นเรือน    
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“ในการละเขตแดนของชาวต่างชาตินั้น คนยิวท่ีเคร่งศาสนาจะสะบดัผงคลี
ของแผ่นดินของชาวต่างชาติจากเท้าและเส้ือผา้ของพวกเขาซ่ึงทิ้งไวข้้าง
หลงั. . . ดังนั้นก็เป็นการแยกตวัเขาเองจากภาวะมลพิษของบรรดาแผ่นดิน
เหล่านั้นและการพิพากษาท่ีเตรียมไวส้ าหรับพวกเขา  ส าหรับพวกสาวกท่ีจะ
ท าส่ิงน้ีกบับา้นเรือนและเมืองของยิวก็จะเป็นแนวทางเชิงสัญลกัษณ์ของการ
กล่าวว่าพวกทูตของพระเมสสิยาห์ตอนน้ีถือว่าสถานท่ีเหล่านั้นเป็นของ
ชาวต่างชาติ เป็นมลพิษ และมีแนวโน้มต่อการพิพากษา (เปรียบเทียบ กจ. 
13:51; 18:6)”[685] 

  
“การพิพากษา” ท่ีน่ากลวัก็รอคอยพลเมืองของเมืองต่างๆของชาวยิวท่ีปฏิเสธพระเมสสิยาห์ 
มากกวา่การพิพากษาท่ีมายงัผูอ้าศยัท่ีชัว่ร้ายของ “โสโดมและ โกโมราห์” ท่ีไดป้ระสบกบัการ
ท าลายของพระเจา้แล้ว (ปฐก. 19) ข้อความน้ีบ่งบอกว่าจะมีระดบัของการพิพกษาและการ
ทรมานส าหรับผูห้ลงหาย (เปรียบเทียบ 11:22, 24; ฮบ. 10:28-29) ผูไ้ม่เช่ือของเมืองโสโดม 
และโกโมราห์จะไดรั้บการพิพากษาของพวกเขา ณ พระท่ีนัง่ใหญ่สีขาว (วว. 20:11-15) 
  
คนยิวท่ีไม่เช่ือแห่งสมยัของพระเยซูจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซู ณ การพิพากษานั้นอีกด้วย 
จุดหมายนิรันดร์ของบุคคลหน่ึงในตอนนั้นอยา่งเช่นในตอนน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของเขา
หรือของเธอกับพระเยซู และนั่นก็ชัดเจนในท่าทีของเขาต่อหน่ึงในทูตของพระองค ์
(เปรียบเทียบ ขอ้ 40; 25:40, 45) ในวฒันธรรมนั้น ผูค้นกระท าต่อตวัแทนท่ีเป็นทางการของ
บุคคลหน่ึงอย่างท่ีพวกเขาจะกระท าต่อบุคคลท่ีเขาเป็นตวัแทน  พวกอคัรทูตสามารถคาดหวงั
การต่อตา้นและการปฏิเสธ อย่างท่ีพระเยซูได้ประสบ และอย่างท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะของ   
ภาคพนัสัญญาเดิมไดป้ระสบเช่นกนั 

  

อนัตรำยแห่งภำรกจิของพวกเขำ  10:16-25 
  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะอธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองอนัตรายท่ีพวกอคัรทูตจะเผชิญและการท่ีพวกเขาควรรับมือกบั
อนัตรายเหล่านั้นอยา่งไร 
  
ในการอธิบายของพระองค์เก่ียวกับการต่อต้านท่ีพวกสาวกของพระองค์จะประสบ พระเยซูก็มองไกลกว่า   
ความตายของพระองค์ไปยงัเวลาแห่งความวิบติัท่ีจะตามมา จากนั้น พวกสาวกจะมีข่าวสารอยา่งเดียวกนั และ
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อ านาจอยา่งเดียวกนั อยา่งท่ีพวกเขาไดมี้เม่ือพระองคไ์ดส่้งพวกเขาออกไปท่ีน่ี    ถนนแคบท่ีน าไปสู่แผน่ดินของ
พระเจา้ซ่ึงน าผ่านระยะเวลาแห่งความวิบติัและการข่มเหงส าหรับพวกสาวก พวกเขาไม่ได้เขา้ใจว่าพระเยซู
จะตอ้งตายและประสบกบัการเป็นข้ึนจากตายก่อนท่ีแผ่นดินของพระเจา้ไดเ้ร่ิมตน้ แมว้่าน่ีคือส่ิงท่ีภาคพนัธ-
สัญญาเดิมเปิดเผย พระเยซูเร่ิมท่ีจะตระเตรียมพวกเขาและผูสื้บทอดของพวกเขาส าหรับเหตุการณ์เหล่าน้ีและการ
ข่มเหงท่ีพวกเขาจะประสบในฐานะผูติ้ดตามของพระองค์ ถ้าอิสราเอลไดย้อมรับพระเมสสิยาห์ของพวกเขา 
พระองคย์งัคงจะตอ้งตาย เป็นข้ึนจากตายและเสด็จสู่สวรรค ์ เจ็ดปีแห่งความวิบติัจะติดตามมา  จากนั้นพระเยซู
จะเสด็จกลบัมายงัโลกเพื่อจะจดัตั้งแผ่นดินของพระองค์ข้ึน อย่างท่ีมนัไดเ้กิดข้ึน อิสราเอลไดป้ฏิเสธพระเยซู 
ดงันั้นระยะของความวบิติั การเสด็จกลบัมาของพระองค ์และแผน่ดินของพระเจา้ยงัคงเป็นอนาคต        
  

“กษตัริยป์ฏิบติัพนัธกิจของพระองคต์ามปฏิทินของเหตุการณ์ของพระเมสสิยาห์ในภาคพนัธ-
สัญญาเดิม  ตามพระคมัภีร์ฮีบรู หลงัจากพระองคป์รากฏ พระเมสสิยาห์จะทนทุกข ์ตายและถูก
ท าให้เป็นข้ึนอีก (ดนล. 9:26; สดด. 22; อสย. 53:1-11; สดด. 16:10) ตามหลงัการตายและการ
เป็นข้ึนจากตายของพระคริสตก์็จะมีเวลาแห่งความทุกข ์(ดนล. 9:26-27; ยรม. 30:4-6) จากนั้น
พระเมสสิยาห์จะกลบัมายงัโลกเพื่อจะท าให้ความวิบติัน้ีส้ินสุดและเพื่อจะพิพากษาโลก (ดนล. 
7:9-13, 16-26; 9:27; 12:1; ศคย. 14:1-5) สุดทา้ย พระเมสสิยาห์ในฐานะกษตัริยจ์ะสถาปนา
แผ่นดินของพระองค์กบัอิสราเอลในฐานะประเทศน า (ดนล. 7:11-27; 12:1-2; อสย. 53:11-
12; ศคย. 14:6-11, 20-21)”[686] 

  
ส่วนหน่ึงของความวบิติัท่ีพระเยซูตระเตรียมพวกสาวกไวน้ั้นไดเ้กิดข้ึนเม่ือชาวโรมนัไดท้  าลายเยรูซาเล็มและท า
ใหค้นยวิกระจดักระจายไปทัว่โลกใน ค.ศ. 70  กระนั้น ตอนนั้นการท าลายเยรูซาเล็มก็ไม่ใช่ส่วนขยายเต็มท่ีของ
ความวบิติัท่ีพวกเขาผูเ้ผยพระวจนะไดท้  านายไวเ้พื่ออิสราเอล  ส่ิงน้ีชดัเจนเม่ือบุคคลหน่ึงเปรียบเทียบความวิบติั
ท่ีถูกท านายไวส้ าหรับคนยวิกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีลอ้มรอบการท าลายเยรูซาเล็ม  
  
10:16                พระเยซูพรรณนาถึงพวกสาวกท่ีไม่มีทางป้องกันตัวเองของพระองค์ในสภาพแวดล้อมท่ี

อนัตราย  ผูเ้ล้ียงก าลงัส่ง “แกะ” ของพระองค์ไปยงัฝูงหมาป่า  ดงันั้น พวกเขาตอ้ง “เฉลียว
ฉลาดเหมือนงู” ซ่ึงเป็นแนวทางแบบสุภาษิตของการกล่าวว่า สุขุม  บางคร้ังผูค้นคิดถึงงูว่า
เฉลียวฉลาดเพราะวา่พวกมนันั้นเงียบ อนัตราย และเน่ืองจากการท่ีพวกมนัเคล่ือนอย่างไร ถึง
กระนั้น ความเฉลียวฉลาดของพวกสาวกต้องไม่ฉลาดแกมโกง (มุ่งร้ายหรือไม่ซ่ือสัตย์) 
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เพราะวา่พวกเขาตอ้ง “ไม่มีพิษภยั” อีกดว้ย คุณลกัษณะหน่ึงถา้ปราศจากอีกคุณลกัษณะหน่ึงก็
อนัตราย  การไม่มีพิษภยัถา้ปราศจากความสุขมุก็พาซ่ือ 

  
พวกสาวกจะตอ้งสุขมุและไม่มีพิษภยัต่อเป้าต่างๆแห่งพนัธกิจของพวกเขา “นกพิราบ” เป็นนก
ท่ีรักสงบและสงบเสง่ียม พวกมนัจากไปเม่ือนกอ่ืนๆทา้ทายหรือต่อตา้นพวกมนัแทนท่ีจะต่อสู้   
น่ีคือแนวทางท่ีพวกสาวกจะต้องประพฤติ พวกเขาจะต้องเฉลียวฉลาดโดยการหลีกเล่ียง    
ความขดัแยง้และการโจมตีท่ีมนัเป็นไปได ้แต่เม่ือส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึน พวกเขาจะตอ้งถอนตวัไปยงั
บา้นอ่ืนๆและเมืองอ่ืนๆ การเปรียบเทียบเหล่าน้ีก็ปกติในค าสอนของรับบี  แต่ตามปกติแล้ว 
พวกรับบีใชแ้กะและนกพิราบเป็นการเปรียบเทียบถึงอิสราเอล และหมาป่าและงูเป็นการแสดง
ถึงคนต่างชาติ[687] 

  
10:17                 “แต่” (ค ากรีก เด) ไม่ไดแ้นะน าส่ิงตรงขา้มท่ีน่ี มนัแสดงถึงการท่ีพวกสาวกควรประยุกตใ์ชค้  า

เตือนท่ีพระเยซูเพิ่งให้แก่พวกเขา การต่อตา้นจะมาจากคนยิว  ศาลท่ีถูกกล่าวถึงสามารถเป็น
ศาลพลเรือนหรือศาสนา น่ีเป็นการปรากฏคร้ังเดียวของ “ศาลต่างๆ” หรือ “สภาทอ้งถ่ินต่างๆ” 
(ค ากรีก ซูเนดริอา) ในภาคพนัธสัญญาใหม่ ความรับผิดชอบของศาลเหล่าน้ีคือท่ีจะรักษา   
สันติสุข  การเฆ่ียนท่ีถูกกล่าวถึงจะเป็นผลลพัธ์ของการกระท าของศาล ไม่ใช่ความรุนแรงของ
ฝงูชน[688] 

  
10:18                การท านายน้ีไดก่้อให้เกิดปัญหาต่างๆส าหรับนักตีความหลายคน เน่ืองจากว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีว่า

พวกสาวกปรากฎต่อเจา้เมืองและกษตัริยร์ะหวา่งภารกิจท่ีตามมา อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้
น้ี เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูมองไปไกลกว่าภารกิจใกล้ๆ ของพวกเขาไปสู่ส่ิงท่ีพวกสาวกของ
พระองค์จะประสบหลงัจากการตาย การเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค ์ 
[689] 

  
10:19-20          พระเยซูสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงถูกเรียกท่ีน่ีว่า “พระวิญญาณแห่งพระบิดา” จะให้

ความสามารถแก่พวกสาวกท่ีจะตอบสนองต่อผูก้ล่าวหาของพวกเขา  นกัเทศน์ท่ีข้ีเกียจบางคน
ไดใ้ช้พระสัญญาน้ีในทางท่ีผิด แต่มนัประยุกตใ์ช้กบัพวกสาวกท่ีตอ้งตอบการกล่าวหาท่ีมีต่อ
พวกเขาส าหรับพยานของพวกเขา พระเยซูยงัไม่ไดเ้ปิดเผยถึงความสัมพนัธ์ของพระวิญญาณ
กบัชายเหล่าน้ีหลงัจากการจากไปสู่สวรรคข์องพระองค ์(ยน. 14—16) ท่ีน่ี พระองคเ์พียงแค่ท า
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ใหพ้วกเขาแน่ใจถึงการช่วยเหลือของพระวญิญาณ ค าพูดหลายคร้ังของพวกอคัรทูตในกิจการก็
สะทอ้นถึงการตระเตรียมของพระเจา้น้ี   

  
10:21-22          พวกสาวกจะพบว่าพวกเขาเองถูกต่อตา้นโดยทุกๆคนโดยปราศจากการแยกแยะ ซ่ึงรวมถึง

สมาชิกครอบครัวของพวกเขาเอง ไม่ใช่แค่พวกผูป้กครอง ทั้งๆท่ีมีการข่มเหงท่ีแพร่หลายและ
มุ่งร้ายเช่นนั้น พวกสาวกตอ้งสู้ทนจนถึงท่ีสุดอย่างอดทน “ท่ีสุด” อา้งอิงถึงท่ีสุดของระยะน้ี
ของการข่มเหงท่ีเขม้ขน้ นัน่คือ ความวิบติัยิ่งใหญ่  (เปรียบเทียบ 24:13) การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง
ของบุตรมนุษยจ์ะท าให้มนัส้ินสุด (ขอ้ 23) พระสัญญาถึงความรอด (“จะไดรั้บความรอด”) 
ส าหรับ “ผู”้ ท่ียงัคงสัตย์ซ่ือ (สู้ทน “จนถึงท่ีสุด”) ไม่ได้อ้างอิงถึงความรอดนิรันดร์ท่ีน่ี 
เน่ืองจากวา่ส่ิงนั้นข้ึนอยูก่บัความเช่ือเท่านั้นในพระเยซู มนัคือ การช่วยกู้ จากระยะเวลาของการ
ข่มเหงท่ีเขม้ขน้ท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี ทางเขา้ไปสู่อาณาจกัรพนัปีจะจดัตั้งความรอดส าหรับพวก
สาวกท่ีถูกข่มเหงในอนาคตเหล่าน้ี      

  
ดงันั้น ขอ้น้ีไม่ไดก้ล่าววา่ ผูเ้ช่ือแททุ้กคนจะพากเพียรในความเช่ือและการดีของพวกเขาอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได[้690] ตรงกนัขา้ม มนักล่าววา่ บรรดาผูท่ี้พากเพียรระหวา่งความวิบติัยิ่งใหญ่นั้น
สามารถคาดหวงัให้พระเจา้ท่ีจะช่วยกูพ้วกเขา ณ ตอนปลายของมนัได ้พระเยซูไม่ไดก้ล่าวถึง
ความรอดนิรันดร์แต่กล่าวถึงการช่วยกู้ชัว่คราว  การช่วยกูช้ั่วคราวข้ึนอยู่กบัการพากเพียรท่ี 
สัตยซ่ื์อ ในขณะท่ี “ท่ีสุด” มีการอา้งอิงท่ีเจาะจงถึงท่ีสุดของความวิบติัยิ่งใหญ่ใน 24:13  บางที
ท่ีน่ี มนัมีความหมายโดยทัว่ไปมากกวา่เก่ียวกบั “ตราบเท่าท่ีอาจจ าเป็น” 

  
ถา้คนยิวไดย้อมรับพระเยซู สาวก 12 คนเหล่าน้ีคงไดน้ าข่าวสารแห่งแผ่นดินของพระเจา้ไป
ตลอดอิสราเอลระหวา่งช่วงเวลาแห่งความวบิติัยิง่ใหญ่ท่ีจะไดต้ามหลงัการตาย การเป็นข้ึนจาก
ตายและการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซู  ก่อนท่ีพวกเขาจะเสร็จส้ินงานของพวกเขา พระเยซูคง
ไดก้ลบัมาจากสวรรค์  บรรดาคนเหล่านั้นจากพวกเขาท่ีพากเพียรอย่างสัตยซ่ื์อคงได้ประสบ  
กบัการช่วยกูจ้ากการข่งเหงมากข้ึนโดยการเขา้ไปในแผ่นดินสวรรคห์ลงัจากการเสด็จกลบัมา
ของพระองค์ แต่เน่ืองจากวา่คนยิวไดป้ฏิเสธพระเยซู พระเจา้ไดเ้ล่ือนแผ่นดินนั้นออกไปเป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 2,000 ปี    
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ระหว่างระยะเวลาของความวิบติัยิ่งใหญ่ท่ีอยู่ในอนาคตนั้น สาวกคนยิว 144,000 คนของ     
พระเยซูท่ีอาศยัอยู่ในปาเลสไตน์และท่ีอ่ืนๆในโลกจะตระเตรียมผูค้นส าหรับการเสด็จกลบัมา
ของพระเยซูเพื่อจะจัดตั้ งแผ่นดินของพระองค์  (วว. 7:1-8; 14:1-5) ธรรมิกชนท่ีเผชิญกับ   
ความวบิติัยิง่ใหญ่ผูซ่ึ้งยงัคงสัตยซ่ื์อและยนืหยดัต่อการข่มเหงจะไดรั้บความรอดจากการข่มเหง
มากข้ึนโดยการเสด็จกลบัมายงัโลกของพระเยซูเพื่อจะจดัตั้งแผน่ดินของพระองค ์  

  
“ถ้าบรรดาผูท่ี้ต่อสู้ภายใต้ผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายโลก และยงัไม่แน่ใจเก่ียวกับ
ประเด็นของการต่อสู้นั้ นถูกน าพาต่อไปแม้กระทั่งสู่ความตายโดยความ   
หนักแน่นของจุดประสงค์ บรรดาผูท่ี้แน่ใจถึงชัยชนะนั้นลงัเลใจท่ีจะคงอยู่
เพือ่เห็นแก่พระคริสตจุ์ดถึงท่ีสุดหรือ?”[691] 

  
10:23                พระเยซูสัญญาวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาเพื่อพวกสาวกของพระองคก่์อนท่ีพวกเขาไดเ้สร็จส้ิน

การเทศนาเก่ียวกับแผ่นดินของพระเจ้าตลอด “เมืองต่างๆของอิสราเอล”  ถ้าอิสราเอลได้
ยอมรับพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา ส่ิงน้ีคงไดเ้กิดข้ึน ณ ตอนปลายของเจ็ดปี
แห่งการข่มเหงซ่ึงตามหลงัการตาย การเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู 
เน่ืองจากว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของพวกเขา มนัจะเกิดข้ึน ณ ตอนปลายของ 
ความวิบติัยิ่งใหญ่ซ่ึงอยู่ในอนาคตจากมุมมองของเราในประวติัศาสตร์ (ดนล. 7:13) เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ มนัไม่ไดเ้กิดข้ึนหลงัจากการท าลายเยรูซาเล็มใน ค.ศ. 70 

  
บรรดานักอรรธถาธิบายได้เสนอการอธิบายอ่ืนๆมากมายของข้อน้ี มีความหลากหลายมาก  
ของความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึง นัน่เป็นเพราะผูค้นไดล้ม้เหลวท่ีจะรับเอาการ
เสนอถึงพระองค์เองและแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ตามตวัอกัษร นักตีความบางคนเช่ือว่า   
พระเยซูเพียงแค่หมายถึงว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาหาสาวกสิบสองคนก่อนท่ีพวกเขาได ้  
เสร็จส้ินภารกิจท่ีพระองคไ์ดส่้งพวกเขาไปท าในพระคมัภีร์ตอนน้ี ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือ
วา่ ไม่มีขอ้บ่งช้ีในตวับทท่ีวา่ส่ิงนั้นไดเ้กิดข้ึน        
คนอ่ืนๆตีความ “บุตรมนุษย ์จะเสดจ็มา” วา่เป็นการอา้งอิงถึง การระบุต่อสาธารณะถึงพระเยซู
ในฐานะพระเมสสิยาห์ อยา่งไรก็ตาม นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าว และมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน  
บางคนเช่ือว่าพระเยซูไดท้  าความผิดพลาด และส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  านายไวไ้ม่ไดเ้กิดข้ึน เป็นท่ี
ชดัเจนว่า มุมมองน้ีสะทอ้นถึงมุมมองท่ีต ่าเก่ียวกบัตวับุคคลของพระเยซู ส่วนคนอ่ืนๆเช่ือว่า
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พระเยซูท านายถึงการท าลายเยรูซาเล็ม แต่น่ีไม่น่าเข้ากับค าเผยพระวจนะต่างๆของภาค      
พนัธสัญญาเดิมหรือบริบทของขอ้น้ี คาร์สันสรุปเจ็ดมุมมองและชอบมุมมองท่ีท าให้การเสด็จ
มาของบุตรมนุษยเ์ท่าเทียมกบัการมาของแผน่ดินของพระเจา้ เขาถือวา่ “ท่ีสุด” เป็นการท าลาย
เยรูซาเล็ม[692] 

  
“ส่ิงท่ีถูกป่าวประกาศท่ีน่ีก็ถูกส าแดงอย่างเต็มท่ีมากข้ึนในชีวิตของพวก    
อคัรทูตหลงัจากวนัเพน็เทคอสต ์(กจ. 2) ในการแพร่กระจายของข่าวประเสริฐ
ในคริสตจกัร (เช่น กจ. 4:1-13; 5:17-18, 40; 7:54-60) แต่ถอ้ยค าเหล่าน้ีจะพบ
การส าแดงเต็มท่ีท่ีสุดของพวกมนัในวนัต่างๆของความวิบติัยิ่งใหญ่เม่ือข่าว
ประเสริฐจะถูกน าออกไปตลอดทั้งโลกก่อนท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมาดว้ย
อ านาจและพระสิริเพื่อจะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์บนโลก (มธ. 
24:14)”[693] 

  
10:24-25          ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่ การข่มเหงไม่ควรท าให้พวกสาวกของพระองคป์ระหลาดใจ พวก

เขาได้เห็นพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีและแม้กระทัง่พวกสาวกของยอห์นนั้นต่อต้าน    
พระเยซู พวกเขาควรคาดหวงัการปฏิบติัต่ออยา่งเดียวกนั   

  
เบเอลเซบูลคือซาตาน ซ่ึงเป็นหัวหนา้ของครัวเรือนของปีศาจ (12:24-27) ค  าวา่ “เบเอลเซบูล” 
บางทีมาจากค าฮีบรู บาอัล เซบูล ท่ีหมายถึง “เจา้บาอลั” บาอลัเป็นพระหลกัของชาวคานาอนั 
และคนยิวถือวา่พระนั้นเป็นการท าให้ทุกส่ิงท่ีชัว่ร้ายและเลวทรามนั้นเป็นบุคคล “บา้น” ท่ีถูก
กล่าวถึงท่ีน่ีคืออิสราเอล  พระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์เป็น “หวัหน้า” ของ “ครัวเรือน” นั้น 
อยา่งไรก็ตาม พวกวิจารณ์ของพระองคก์ล่าวหาพระองคถึ์งการเป็นซาตาน (เปรียบเทียบ 9:34) 
ดงันั้น พวกสาวกควรคาดหวงัการใส่ร้ายท่ีคลา้ยกนัจากพวกศตัรูของพวกเขา   
  

“เราเช่ือวา่ถอ้ยค าน้ี ‘เจา้บา้น’ ก็มองยอ้นกลบัไปยงัการอา้งท่ีพระเยซูไดท้  าใน
การช าระพระวหิารคร้ังแรกของพระองค ์[ยน. 2:16] ดูเหมือนวา่เราแทบไดย้ิน
ค าคมธรรมดาๆของรับบีในการเล่นค าของมนั เบเอลเซบูล  เพราะวา่ ในภาษา
ของรับบีนั้ น เซบูล  ไม่ได้หมายถึงท่ีอยู่อาศัยธรรมดาใดๆ แต่หมายถึง       
อยา่งเจาะจงวา่ พระวหิาร และ เบเอลเซบูล จะเป็น ‘เจา้วิหาร’ ในอีกดา้นหน่ึง 
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ซิบบูล . . . หมายถึง การถวายแด่รูปเคารพ และดงันั้น ในแง่นั้น เบเอลเซบูล
จะเท่าเทียมกบั ‘เจา้นาย’ หรือ ‘หวัหนา้แห่งการถวายแด่รูปเคารพ’ ซ่ึงเป็นผูท่ี้
แย่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของพวกปีศาจผู ้ซ่ึงเฝ้าดูและส่งเสริมการนับถือ          
รูปเคารพ  ‘เจา้วิหาร’ . . . ก็เป็น ‘หวัหนา้แห่งการนมสัการรูปเคารพ’ ต่อพวก
เขา ซ่ึงเป็นตวัแทนของพระเจา้แห่งผูท่ี้แยท่ี่สุดของพวกปีศาจ  เบเอลเซบูลคือ     
เบเอลซิบบูล!”[694] 

  
ท่ำทขีองพวกสำวก  10:26-39 (เปรียบเทยีบ ลก. 12:1-12) 
  
แมว้า่พวกสาวกของพระเยซูจะเผชิญกบัการต่อตา้นท่ีไม่เป็นมิตร พวกเขาควรกลวัพระเจา้มากกว่าปฏิปักษข์อง
พวกเขา   
  
10:26-27          ในการเผชิญหนา้กบัการข่มเหงนั้น พื้นฐานส าหรับความมัน่ใจคือความเขา้ใจท่ีวา่ส่ิงใดก็ตามท่ี

ถูก “ปิดซ่อน” ไวใ้นปัจจุบนัในท่ีสุดแลว้จะถูกเปิดเผย ขอ้ความแบบสุภาษิตน้ีประยุกตใ์ช้กบั
ความจริงเก่ียวกบัพระเยซู (ข่าวประเสริฐ) ท่ีสาวกท่ีกลวัอาจจะแสวงหาท่ีจะปิดซ่อนไวเ้พราะ
กลวัการต่อตา้น ยิง่กวา่นั้น มนัประยกุตใ์ชก้บัสาวกท่ีเขาเองอาจตอ้งการท่ีจะซ่อนแทนท่ียอมให้
ความสวา่งของเขาส่องแสง มนัประยกุตใ์ชก้บัค าสอนท่ีมาก่อนเก่ียวกบัการข่มเหงอีกดว้ย   

  
ส่ิงท่ีพระเยซูบอกพวกสาวกของพระองคโ์ดยส่วนตวัในท่ีสุดแลว้จะกลายเป็นความรู้ท่ีเปิดเผย 
ดงันั้นพวกเขาควรป่าวประกาศมนัอยา่งเปิดเผย ในปาเลสไตน์ บา้นท่ีมีหลงัคาเรียบโดยทัว่ไปก็
เป็นสถานท่ีท่ีดีส าหรับการกล่าวต่อสาธารณะ 

  
“ข่าวดีไม่ไดถู้กตั้งใจใหถู้กเก็บไวภ้ายใตห่้อ อยา่งไรก็ตาม บางคนอาจตอ้งการ
ท่ีฟังมนั”[695]  

10:28                มนัช่วยท่ีจะพิชิต “ความกลวั” อีกด้วย ถา้สาวกจะระลึกว่าส่ิงแย่ท่ีสุดท่ีปฏิปักษ์ท่ีเป็นมนุษย์
สามารถท าได ้ไม่อาจเปรียบเทียบกบัส่ิงแยท่ี่สุดท่ีพระเจา้สามารถท าได ้พระเยซูไม่ไดบ้่งบอก
ว่าผูเ้ช่ือแทอ้าจไปยงันรกถ้าพวกเขาไม่สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้เร่ือยไป ประเด็นของพระองค์คือ  
พระเจา้ทรงมีอ านาจเหนือสาวกนั้นหลงัจากท่ีเขาตายไป ในขณะท่ีปฏิปักษ์ท่ีเป็นมนุษยไ์ม่
สามารถท าส่ิงใดไปมากกวา่การฆ่าร่างกายของสาวกนั้น ผูเ้ช่ือตอ้งระลึกวา่เขาหรือเธอจะยืนต่อ
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พระเจา้ในวนัหน่ึงเพื่อจะให้การรายงานเก่ียวกบัการเป็นผูอ้ารักขาของเขาหรือของเธอ ท่ีน่ี 
“ท าลาย” ไม่ไดห้มายถึงการท าลายลา้งแต่เป็นความหายนะ ค ากริยากรีกค าเดียวกนัก็ปรากฏใน 
9:17 และอธิบายถึงถุงหนงัท่ีเสียหาย วลัวดูถือวา่ “ผูท้รงสามารถท าลายทั้งจิตวิญญาณและกาย
ในนรกได”้ เป็นการอา้งอิงถึงซาตาน[696] 

  
10:29-31          ประการท่ีสาม พระเจา้องคเ์ดียวกนัท่ีจะไม่อนุญาตให้นกกระจาบท่ีจะ “ตกลงถึงดิน” ก็จะดูแล

ผูรั้บใช้ท่ีสัตย์ซ่ือของพระองค์อย่างแน่นอน คนยิวคุ้นเคยอย่างมากกับตวัอย่างประกอบน้ี
[697] คนยากจนในอิสราเอลกิน “นกกระจาบ” มากมาย เน่ืองจากว่านกเหล่านั้นมีราคาแค่เศษ
หน่ึงของค่าจ้างของหน่ึงวนัเท่านั้ น (“เซนต์” ค ากรีก อาส์ซาริอัน คือ เหรียญท่ีมีค่าน้อย)
[698] การอา้งอิงถึง “พระบิดา” ในสวรรคข์องพวกสาวก (ขอ้ 29) เนน้ถึง การดูแลของพระองค ์
ท่ีขยายถึงการนบั “เส้นผม” ของเขาหรือของเธอ 

  
“พระเจา้ทรงรักคุณ! พระเยซูเจา้ทรงรักคุณมากกวา่แม่ของคุณรักคุณ  แม่ของ
คุณเคยนบัเส้นผมบนศีรษะของคุณไหม? แต่พระเจา้ทรงรู้จ  านวน!”[699] 

  
บ่อยคร้ังผูค้นคิดว่าพระเจา้เอาใจใส่ส่ิงท่ีใหญ่ต่างๆเท่านั้นในชีวิตและไม่เอาใจใส่รายละเอียด 
พระเยซูทรงสอนส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม  การเอาใจใส่ในรายละเอียดของพระเจา้ควรให้ความมัน่ใจ
แก่เราวา่พระองคท์รงควบคุมเร่ืองราวท่ีใหญ่กวา่ต่างๆของชีวติ 

  
“ท่ีจริง จุดประสงคห์ลกัของประวติัศาสตร์ตามพระคมัภีร์คือท่ีจะสอนวา่ องค์
พระผูเ้ป็นเจา้เฝ้าดูวิถีทางของธรรมิกชนดว้ยความขยนัอย่างมากจนพวกเขา
แมก้ระทัง่ไม่สะดุดกอ้นหิน[เปรียบเทียบ สดด. 91:12]”[700] 

  

“มนัไม่ใช่ว่าพระเจา้สังเกตนกกระจาบเม่ือมนัลม้ลงตาย มนัไกลกว่านั้น นัน่
คือ พระเจา้สังเกตนกกระจาบทุกคร้ังท่ีมนัลงมาเกาะและกระโดดบนพื้นดิน”
[701] 

  
10:32-33          พวกสาวกของพระเยซูต้องยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผย บุคคลหน่ึงไม่สามารถบรรลุข้อ

เรียกร้องพื้นฐานของสาวกอย่างลบัๆได ้(เปรียบเทียบ 5:13-16) อีกคร้ังหน่ึง ค าศพัท์ “ผูเ้ช่ือ” 
และ “สาวก” มีความหมายไม่เหมือนกนั  ในบริบทน้ี การกล่าวยอมรับพระเยซูหมายถึงการ
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ยอมรับพระองค์อย่างสัตยซ่ื์อทั้งๆท่ีมีการข่มเหง พระเยซูจะยอมรับสาวกท่ีสัตยซ่ื์อเช่นนั้นต่อ
พระบิดาของพระองค ์พระองคจ์ะไม่ใหบ้  าเหน็จแก่สาวกท่ีไม่สัตยซ่ื์อผูซ่ึ้งยอมต่อความกดดนัท่ี
จะปฏิเสธพระองค ์เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูเช่ือวา่มนัเป็นไปไดส้ าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะไม่สัตยซ่ื์อ มนั
เป็นไปไดท่ี้จะปฏิเสธพระเยซูดว้ยถอ้ยค า ความเงียบหรือการกระท าของเรา[702] 

  
จงสังเกตวา่พระพรแห่งการชมเชยของพระเยซูจะไปยงัใครก็ตาม (นัน่คือ สาวกใดๆ) ท่ีกล่าว
ยอมรับพระองค ์อย่างเปิดเผย บางทีพระองค์พิจารณาท่ีวิถีทางทั้งหมดของชีวิตของสาวกเม่ือ
พระองค์กล่าวขอ้ความน้ี  การกระท าเดียวของความไม่สัตยซ่ื์อไม่ไดท้  าให้สาวกไร้คุณสมบติั
จากการชมเชยของพระเยซู (เช่น เปโตร) แบบอยา่งของพระเยซูท่ีกล่าวยอมรับสาวกท่ีสัตยซ่ื์อ
ต่อหน้าคนอ่ืนๆคือพยานของพระองค์เ ก่ียวกับความยิ่งใหญ่ของยอห์นผู ้ให้บัพติศมา
(11:11; ลก. 7:28) 

  
มุมมองท่ีวา่พระคมัภีร์ตอนน้ีสอนวา่ผูเ้ช่ืออาจสูญเสียความรอดของเขาหรือของเธอ ถา้เขาหรือ
เธอลม้เหลวท่ีจะกล่าวยอมรับหรือปฏิเสธพระเยซูก็ไม่สามารถถูกตอ้งได ้ ในท่ีอ่ืนๆพระเยซู
สอนว่าผูเ้ช่ือจะไม่สูญเสียความรอดของพวกเขาเลย (เปรียบเทียบ ยน. 10:28-29) น่ีเป็นการ
เปิดเผยท่ีคงเส้นคงวาของภาคพนัธสัญญาใหม่ทั้งหมด (เช่น ยน. 10:28-29; รม. 8:31-39; และ
ขอ้อ่ืนๆ) ท่ีน่ีพระเยซูกล่าวถึงบ าเหน็จไม่ใช่ความรอด[703] 

  
10:34-36          พระเยซูหมายถึงว่า จุดประสงค์ชัว่ขณะน้ีของพระองค์จะน ามาซ่ึงความขดัแยง้ แมว้่าในท่ีสุด

แลว้พระเมสสิยาห์จะน า “สันติสุข” มา (อสย. 11; ลก. 2:14) ผูค้นจะแบ่งแยกในเร่ืองไม่ว่า  
พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่   

  
มีคาห์ 7:6 อา้งอิงถึงการกบฏท่ีได้เกิดข้ึนระหว่างรัชกาลของกษตัริยอ์าหัส มนัช้ีไปยงัการ
แตกแยกท่ีใหญ่กว่าในสมยัของพระเยซู ในทั้งสองกรณี รากของความขดัแยง้เก่ียวขอ้งกับ
ความชอบธรรมและความอธรรม   

  
“ความบาดหมางระหวา่งสมาชิกของครอบครัวก็ถูกกล่าวถึงในทลัมุดอีกดว้ย
วา่เป็นเคร่ืองหมายของการมาของยคุของพระเมสสิยาห์”[704] 
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พระเยซูกล่าวถึงผลลพัธ์ต่างๆของการเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค์ในแง่ท่ีฟังดูเหมือนว่าส่ิง
เหล่านั้นเป็นจุดประสงค์หลกัของพระองค์ในการเสด็จมา แต่พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อจะน า
ประเภทของความขดัแยง้น้ีมาในแง่ ทางอ้อม เท่านั้น โดยการแสดงออกถึงพระองค์เองใน
แนวทางน้ี พระเยซูก็แสดงถึงความตระหนกัทางศาสนศาสตร์พระคริสตแ์ละเก่ียวกบัยุคสุดทา้ย   
สภาพเหล่าน้ีจะแพร่หลายก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูอีกดว้ย 

  
“ผลลพัธ์ต่างๆบ่อยคร้ังถูกแสดงออกในพระคมัภีร์ราวกบัว่าเป็นความตั้งใจ 
ดงันั้นท่ีน่ีผลลพัธ์ท่ีแตกแยกแห่งการเสด็จมาของพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขอบเขตของความสัมพนัธ์ทางครอบครัวก็ถูกอธิบายราวกบัว่าพระองค์
ตั้งใจท่ีจะน ามนัมา”[705] 

  
10:37-39          พระเยซูสอนว่าผูค้นตอ้งรักกนัและกนั แต่พวกเขาตอ้งรักพระองค์มากกว่า น่ีเป็นการอา้งท่ี  

โดดเด่นท่ีแสดงถึงความส าคญัท่ียิง่ใหญ่อะไรท่ีพระเยซูตั้งไวท่ี้ความจงรักภกัดีสูงสุดของสาวก
ของพระองค์ ในลัทธิยิว ไม่มีความสัมพนัธ์ของมนุษยอ์นัใดท่ีส าคญักว่าความสัมพนัธ์กับ
ครอบครัว  [706] การแบก “กางเขน” ของบุคคลหน่ึงไม่ไดห้มายถึง การทนต่อสถานการณ์ท่ี
ไม่ราบร่ืนในชีวติของบุคคลหน่ึงเพื่อเห็นแก่พระเยซู มนัหมายถึงการตายต่อตนเอง นัน่คือ การ
ให้พระเยซูมาก่อน ในแง่น้ี สาวกทุกคนแบกกางเขนอย่างเดียวกนั  การอา้งอิงของพระเยซูถึง
การถูกตรึงซ่ึงเป็นการอา้งอิงแรกของพระองค์ในมทัธิวคงไดช่้วยให้พวกสาวกของพระองค์
ตระหนกัวา่การทรงเรียกของพวกเขาจะเก่ียวขอ้งกบัความเจบ็ปวดและความอบัอาย   

  
“ในสมยัโบราณ อาชญากรไดแ้บกไมก้างเขนของเขาไปยงัสถานท่ีแห่งการถูก
ตรึงอย่างแทจ้ริง และคนทั้งหลายท่ีพระเยซูกล่าวต่อก็ไดเ้ห็นผูค้นเดินโซเซ
ภายใตน้ ้ าหนกัแห่งกางเขนของพวกเขาและก าลงัตายในความเจ็บปวดท่ีอยู่
เหนือพวกเขา”[707] 

  
บรรดาผูท่ี้พบ (นัน่คือ รักษา) ชีวิตของพวกเขาในตอนน้ีจะสูญเสียชีวิตในภายหลงั ในทาง
ตรงกนัขา้ม สาวกท่ีสูญเสียชีวิตของเขาหรือของเธอ (ค ากรีก ซูเค) โดยการตายเพื่อความเช่ือ
หรือโดยการปฏิเสธตนเองในตอนน้ี “จะพบ (รักษา) มนั” ในระยะถดัไปแห่งการมีชีวิตอยูข่อง
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เขาหรือของเธอ น่ีเป็นจริงในสองแง่  บุคคลท่ีด าเนินชีวิตเพื่อปัจจุบนัก็สูญเสียจุดประสงค์
แทจ้ริงของชีวติ[708] เขาหรือเธอสูญเสียบ าเหน็จส าหรับการด าเนินชีวติท่ีสัตยซ่ื์ออีกดว้ย 

  
“คริสเตียนอาจจะต้องเสียสละความทะเยอทะยานส่วนตวัของเขา ความ
สะดวกและความสบายท่ีเขาอาจไดช่ื้นชม อาชีพท่ีเขาอาจไดบ้รรลุ เขาอาจจะ
ตอ้งทิ้งความฝันของเขา เพื่อจะตระหนกัว่าส่ิงท่ีเปล่งปลัง่ต่างๆท่ีเขาได้เห็น
แวบหน่ึงก็ไม่ใช่ส าหรับเขา  แน่นอนวา่ เขาจะตอ้งเสียสละความตั้งใจของเขา 
เพราะว่าอีกคร้ังหน่ึง ไม่มีคริสเตียนคนไหนสามารถท าส่ิงท่ีเขาชอบได ้เขา
ตอ้งท าส่ิงท่ีพระคริสตช์อบ”[709] 

  
“มีระบบเผด็จการในการเรียกสู่พระเยซูและแผน่ดินของพระเจา้ท่ีสามารถดู
เหมือนว่าไม่น่าดึงดูดใจ ถา้ไม่สามารถทนได ้แต่น่ีเป็นเร่ืองราวเพียงแค่คร่ึง
เดียวเท่านั้น เพราะวา่บ าเหน็จนั้นก็เกินกวา่ท่ีจะค านวณได”้[710] 

  
ส่วนทั้งหมดน้ี (ขอ้ 26-39) เปรียบเทียบปัจจุบนักบัอนาคต  ส าหรับอคัรทูต 12 คน พนัธกิจในปัจจุบนั การ
ปฏิเสธตนเอง และการข่มเหงท่ีสืบเน่ืองของพวกเขาเก่ียวขอ้งกบัการระบุพวกเขาเองอย่างเปิดเผยว่าเป็นสาวก
ของพระเยซู  มนัเก่ียวขอ้งกบัการเรียกให้คนยิวท่ีจะกลบัใจ เพราะว่าแผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้และกษตัริยไ์ด้
มาถึง! ส าหรับสาวกสมยัใหม่ พนัธกิจในปัจจุบนั การปฏิเสธตนเอง และการข่มเหงท่ีสืบเน่ืองของพวกเราใน
ท านองเดียวกนัก็เก่ียวขอ้งกบัการระบุพวกเราเองอย่างเปิดเผยว่าเป็นสาวกของพระเยซู ส่ิงเหล่านั้นก็เก่ียวขอ้ง 
กบัการกระตุน้ใหผู้ค้นท่ีจะเช่ือในพระองคอี์กดว้ย   
  
ในทั้งสองกลุ่ม บรรดาผูท่ี้ สัตย์ซ่ือ ต่อการทรงเรียกของพวกเขาจะไดรั้บการชมเชยจากพระเจา้เม่ือพวกเขายืนต่อ
พระพกัตร์พระองค ์ธรรมิกชนในภาคพนัธสัญญาเดิมจะยืนต่อพระพกัตร์พระเจา้เม่ือพระองคพ์ิพากษาอิสราเอล 
ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู  (ดนล. 12:1-2) คริสเตียนสมยัใหม่จะยืนต่อหน้าบลัลงัก์ของพระคริสต ์   
(2 คร. 5:10; 1 คร. 3:10-15) บรรดาผูท่ี้ ไม่สัตย์ซ่ือ จะไม่ไดรั้บการชมเชย ความยินดี และบ าเหน็จบางอยา่งท่ีอาจ
ไดเ้ป็นของพวกเขาถา้พวกเขายงัคงสัตยซ่ื์อ 
    
การอภิปรายน้ี (บทท่ี 10) ครอบคลุมระยะทั้งหมดระหวา่งท่ีพวกสาวกของพระเยซูจะปรนนิบติั คือตั้งแต่สมยั
ของพระเยซูจนถึงการสถาปนาแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ มนัเร่ิมตน้ดว้ยหนา้ท่ีของอคัรทูต 12 คน แต่จากนั้นก็
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ขยายเพื่อจะรวมถึงพวกสาวกภายหลงัทั้งหมดก่อนการสถาปนาแผน่ดินนั้น ขอบเขตของการอภิปรายเก่ียวกบั
ภารกิจและค าเทศนาบนภูเขาเป็นอย่างเดียวกนั คือ ช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองของ   
พระเยซู   
  
บ ำเหน็จส ำหรับกำรรับรองแขก 10:40-42 
  
ขอ้เหล่าน้ีน าค าสอนของพระเยซูไปสู่การสรุปทางบวกและหนุนใจ พระเยซูไดใ้ห้ค  าเตือนท่ีรุนแรงต่างๆแก่พวก
สาวก  ตอนน้ีพระองคใ์หก้ารหนุนใจท่ียิง่ใหญ่แก่พวกเขา   
  
10:40                โดยการต้อนรับพวกสาวกของพระองค์ บรรดาผูท่ี้พวกสาวกจะไปหาจะแสดงว่าพวกเขา

ตอ้นรับพระเยซู  เพราะว่าพวกเขาตอ้นรับพระเยซู พวกเขาจะตอ้นรับพระเจา้อีกดว้ย  การท่ี
บุคคลหน่ึงตอ้นรับตวัแทนอย่างไรก็แสดงถึงท่าทีของเขาหรือของเธอต่อเจา้นายของตวัแทน
นั้นและต่อทุกคนท่ีตวัแทนนั้นเป็นตวัแทน   

  
10:41                “ผูเ้ผยพระวจนะ” คือผูท่ี้พดูเพื่ออีกคนหน่ึง  พวกสาวกท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ผยพระวจนะเม่ือพวกเขา

ป่าวประกาศข่าวสารของพระเยซู พระเยซูเองเป็นผูเ้ผยพระวจนะเน่ืองจากว่าพระองค์ไดพู้ด
เพื่อพระเจา้  ผูท่ี้ตอ้นรับสาวกจะ “ไดรั้บบ าเหน็จของผูเ้ผยพระวจนะ” จากพระเจา้ซ่ึงเหมาะสม
ต่อผูท่ี้ไดรั้บรองหน่ึงในตวัแทนของพระเจา้ ในท านองเดียวกนั พวกสาวกเป็นคนท่ีชอบธรรม 
ผูซ่ึ้งเป็นตวัแทนของผูช้อบธรรมอีกคนหน่ึงคือ พระเยซู พระเจา้จะให้ “บ าเหน็จ” แก่บรรดาผูท่ี้
ไดต้อ้นรับพวกสาวกในฐานะ (“ในนามของ”) ผูค้นท่ี “ชอบธรรม” ในความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี
คนชอบธรรมสมควรจะไดรั้บ (เปรียบเทียบ 5:20; ยน. 13:20) 

  
10:42                เม่ือพิจารณาถึงบริบทนั้น “คนเล็กนอ้ยเหล่าน้ี” บางทีอา้งอิงถึงพวกสาวกท่ีถูกข่มเหงผูซ่ึ้งยงัคง

สัตยซ่ื์อต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้ ใครก็ตามท่ีช่วยเหลือ “คนใดคนหน่ึง” ของพวกเขาโดยการให ้
“น ้ าเย็นสักถ้วยหน่ึง” แก่เขาหรือเธอจะได้รับบ าเหน็จจากพระเจ้า บุคคลนั้นสามารถให้
แมก้ระทัง่น ้ าเย็นสักถ้วยหน่ึง “ในนามของ” (แทน) ผูติ้ดตามของพระเยซู ไม่ใช่ในนามของ 
พระเยซูเอง ประเด็นก็คือวา่ ไม่มีการกระท าแห่งความกรุณาใดเพื่อหน่ึงในสาวกท่ีทนทุกขข์อง
พระเยซูจะผา่นไปโดยปราศจาก (หรือ “สูญเสีย”) “บ าเหน็จ” ของพระเจา้    
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“จงจ าไวว้า่ หวัขอ้ของส่วนสุดทา้ยน้ีคือ การเป็นสาวกไม่ใช่การเป็นบุตร  เรากลายมาเป็นบุตร
ของพระเจา้ทางความเช่ือในพระคริสต ์เราเป็นสาวกเม่ือเราติดตามพระองค์อยา่งสัตยซ่ื์อและ
เช่ือฟังน ้าพระทยัของพระองค ์การเป็นบุตรไม่เปล่ียน แต่การเป็นสาวกเปล่ียนเม่ือเราด าเนินกบั
พระคริสต์ ในทุกวนัน้ีมีความจ าเป็นท่ียิ่งใหญ่ส าหรับสาวกท่ีสัตยซ่ื์อ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ือท่ีจะเรียนรู้
จากพระคริสตแ์ละด าเนินชีวติเพื่อพระองค”์[711] 

  
การอภิปรายเก่ียวกบัภารกิจน้ี (บทท่ี 10) เป็นค าสั่งส าหรับพวกสาวกของพระเยซูเม่ือพิจารณาถึงพนัธกิจของ
พวกเขาท่ีจะเรียกให้ผูค้นท่ีจะตระเตรียมเพื่อแผ่นดินของพระเจา้  พระเยซูให้ค  าแนะน าท่ีเจาะจงแก่อคัรทูต 12 
คนเก่ียวกบัท่ีท่ีพวกเขาควรจะไปและใครท่ีพวกเขาควรปรนนิบติั อยา่งไรก็ตาม พระองคข์ยายค าสั่งของพระองค์
เม่ือพิจารณาถึงการต่อตา้นท่ีเพิ่มข้ึนโดยการให้ค  าแนะน าแก่สาวกทั้งหลายท่ีจะมาภายหลงัสาวกสิบสองคน  
อยา่งแทจ้ริงแลว้ พนัธกิจของพวกเขาก็เป็นพนัธกิจอยา่งเดียวกนักบัของพวกอคัรทูต   
  
ขอบเขตของการอภิปรายน้ี อยา่งเช่นขอบเขตของค าเทศนาบนภูเขาคือยคุระหวา่งการเสด็จมาทั้งส้ิน คือช่วงเวลา
ระหว่างการเสด็จมายงัโลกทั้งสองคร้ังของพระคริสต์ ซ่ึงรวมถึงเวลาแห่งพนัธกิจในโลกของพระองค์ ยุค
คริสตจกัร และระยะเวลาความวิบติัยิ่งใหญ่ การอภิปรายทั้งสองอยา่งตระเตรียมพวกสาวกของพระเยซูระหวา่ง
ระยะเวลาน้ีส าหรับการปรนนิบติัก่อนท่ีแผน่ดินบนโลกของพระองคเ์ร่ิมตน้และเม่ือมนัเร่ิมตน้   
  
ท่ีน่ีพระเยซูไม่ไดเ้ปิดเผยวา่การปฏิเสธพระองคข์องอิสราเอลจะส่งผลให้เกิดช่องวา่งท่ียาวนานระหวา่งการเสด็จ
มาคร้ังท่ีหน่ึงและสองของพระองค์  ช่องว่างนั้นไม่เก่ียวเน่ืองกนักบัค าสั่งและความหมายของมนั ในทุกวนัน้ี
สาวกท่ีเป็นคริสเตียนตอ้งท าส่ิงท่ีสาวกสิบสองคนจะตอ้งท าอย่างแทจ้ริง แต่กบัผูฟั้งและเขตแดนท่ีแตกต่าง 
(28:19-20) พระเยซูอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นหลงัจากการปฏิเสธท่ีหนกัแน่นของพระองคโ์ดยคนยวิ 
  
ในขณะท่ีบางอย่างของส่ิงท่ีพระเยซูไดบ้อกให้สาวกสิบสองคนท าในโอกาสน้ีก็ประยุกตใ์ช้กบัพวกเขาเท่านั้น 
หลายส่ิงท่ีพระองค์ไดบ้อกแก่พวกเขาก็ประยุกต์ใช้กบัสาวกสมยัใหม่เช่นกนั บทเรียนเหล่าน้ีรวมถึง ประกาศ 
ข่าวประเสริฐ  ช่วยเหลือผูค้น ด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย เคล่ือนยา้ยออกไปถา้คุณถูกปฏิเสธ ใชปั้ญญาและการหยัง่รู้ 
คาดหวงัการข่มเหง  อยา่กลวั สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้เร่ือยไป และระลึกถึงบ าเหน็จของคุณ 
  

“สองค าน้ี อยา่กงัวล อยา่กลวั เป็นจิตใจและส่วนหลกัของทุกส่ิงท่ีถูกกล่าวโดยแนวทางของการ
อารัมภบทสู่กิจการของมิชชั่นนารีคร้ังแรก และเราอาจเพิ่มว่า สู่กิจการทุกอย่างท่ีจะตามมา  
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เพราะว่าท่ีน่ีพระเยซูกล่าวต่อทุกยุคและต่อทุกสมยัซ่ึงบอกคริสตจกัรถึงในวิญญาณอะไรท่ี
กิจการของมิชชั่นนารีของคริสตจกัรตอ้งถูกรับผิดชอบและด าเนินการ เพื่อว่าพวกเขาจะมี   
พระพรของพระองค”์[712] 

  
4. พระเยซูทรงด ำเนินงำนของพระองค์ต่อไป  11:1  (เปรียบเทยีบ มก. 6:12-13; ลก. 9:6) 

  
น่ีคืออีกรูปแบบหน่ึงของมทัธิวท่ีท าให้การอภิปรายส้ินสุด (เปรียบเทียบ 7:28-29; 13:53; 19:1; 26:1) มทัธิวไม่มี
ความห่วงใยส าหรับการบนัทึกส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนเม่ือสาวกสิบสองคนได้ออกไปหลงัจากท่ีได้รับ “ค าสั่ง” ของ    
พระเยซู  ท่านผา่นเวน้พนัธกิจของพวกเขาในความเงียบ และเร่ิมการบรรยายถึงพนัธกิจของพระเยซูอีก   
  

“บรรทดัฐานท่ีควบคุมเร่ืองราวของมทัธิวตลอด 4:17—11:1 คือพนัธกิจของพระเยซูต่อ
อิสราเอลเก่ียวกบัการสอน การเทศนาและการรักษา (4:23; 9:35; 11:1)”[713] 
  

IV. กำรต่อต้ำนกษัตริย์  11:2—13:53   
  
ท่ีจะทบทวน มทัธิวแนะน ากษตัริยข์องชนชาติยิว จากนั้นแสดงถึงสิทธิอ านาจของพระองค ์และจากนั้นอธิบาย
ถึงการส าแดงของพระองค์ในอิสราเอล  ถัดไปมทัธิวด าเนินการท่ีจะบนัทึกการต่อตา้นและการปฏิเสธของ
อิสราเอลท่ีมีต่อพระองค ์บทท่ี 11—13 บนัทึกการปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลและผลลพัธ์ต่างๆของมนั  
การต่อตา้นด าเนินท่ีจะเพิ่มต่อไป แต่พระเยซูป่าวประกาศการเปิดเผยใหม่เม่ือพิจารณาถึงความไม่เช่ือท่ีแข็ง
กระดา้ง 
  

“ผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีน าเสนอหนงัสือรับรองถึงกษตัริยใ์นความสัมพนัธ์กบัการบงัเกิดของ
พระองค์ การรับบพัติศมาของพระองค์ การถูกทดลองของพระองค์ หลกัค าสอนท่ีชอบธรรม
ของพระองค์ และอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระองค์อย่างประณีต อิสราเอลไดย้ินข่าวสาร
แห่งความใกล้ของแผ่นดินสวรรค์จากยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา กษตัริย์เอง และพวกสาวกของ
พระองค ์การอศัจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่ต่างๆไดรั้บรองการเรียกสู่การกลบัใจใหม่  ตอนน้ีอิสราเอลตอ้ง
ท าการตดัสินใจ”[714] 

  
“อยา่งเป็นหวัขอ้แลว้ สามบท (11—13) ถูกยดึไวด้ว้ยกนัโดยกระแสน ้าท่ีข้ึนแห่งความผดิหวงั 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn712
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c2898
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn713
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c2904
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn714


ในและการต่อตา้นต่อแผ่นดินของพระเจา้ท่ีเป็นผลมาจากพนัธกิจของพระเยซู พระองคไ์ม่ได้
กลายเป็นประเภทของพระเมสสิยาห์ท่ีผูค้นไดค้าดหวงัไว”้[715] 

  
ก. หลกัฐำนแห่งกำรต่อต้ำนพระเยซูของอสิรำเอล  11:2-30  

  
มทัธิวน าเสนอหลกัฐานสามอยา่งของการต่อตา้นพระเยซูท่ีบ่งบอกถึงการปฏิเสธพระองค ์ค าถามของยอห์นผูใ้ห้
บพัติศมาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของกษตัริย ์ความไม่ใส่ใจของคนยิวต่อข่าวสารของกษตัริย ์และการปฏิเสธของ  
พวกเขาท่ีจะตอบสนองต่อการเช้ือเชิญของกษตัริย ์   
  

1. ค ำถำมจำกผู้ล่วงหน้ำมำก่อนของกษัตริย์  11:2-19  
  
ส่วนน้ีอธิบายถึงการท่ีการหมดความสนใจของอิสราเอลต่อพระเยซูนั้นฝังใจเพียงไร 
  
ควำมสับสนของผู้ล่วงหน้ำมำก่อนของกษัตริย์  11:2-6 (เปรียบเทยีบ ลก. 7:18-23) 
  
แมก้ระทัง่ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาได้สงสัยเก่ียวกบัว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีได้สัญญาไวอ้ย่างแทจ้ริง
หรือไม่    
  

“มทัธิวรวมการบนัทึกของการซักถามน้ีเน่ืองด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการ  หน่ึง การ
ซกัถามเก่ียวกบัพระเยซูโดยยอห์น ซ่ึงเป็นตวัแทนของคนดีท่ีสุดในอิสราเอลช้ีถึงความเขา้ใจผิด
ของอิสราเอลในเร่ืองแผนงานของพระเมสสิยาห์และวิธีของพระองค์ ท่านได้ยินเก่ียวกับ      
การงานต่างๆของพระเยซู (มธ. 11:2) และแน่นอนว่าส่ิงเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นของ           
พระเมสสิยาห์  อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้อ้างสิทธิอ านาจของพระองค์อย่างทันทีและ
พิพากษาผูค้นอยา่งท่ีบางทียอห์นไดคิ้ดวา่พระองคจ์ะท า (มธ. 3:10-12) เน่ืองจากความเขา้ใจผิด
น้ี ท่านก็เร่ิมตน้ท่ีจะสงสัย  บางทีการอยูใ่นคุกของท่าน ซ่ึงแน่นอนวา่เป็นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม
ส าหรับผูล่้วงหนา้มาก่อนของกษตัริยน์ั้นไดส้นบัสนุนความสงสัยของท่าน. . . . 
 
“จุดประสงคท่ี์สองของสองสามขอ้เหล่าน้ี (มธ. 11:2-6) คือท่ีจะยนืยนัใหม่ถึงแนวคิดท่ีวา่     
การงานของพระเยซูพิสูจน์ถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค”์[716] 
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11:2-3              เฮโรด แอนทิพาสได ้“จ าคุก” ยอห์นไวใ้นป้อมแห่งมาคารัสซ่ึงอยูท่างตะวนัออกของทะเลตาย 
(เปรียบเทียบ 4:12; 14:3-5).[717] ยอห์นไดย้นิเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเยซูท่ีนัน่ 

  
“เฮโรด แอนทิพาสแห่งกาลิลีได้ท าการเยี่ยมเยียนน้องชายของเขาในโรม 
ระหว่างการเยี่ยมเยียนนั้น เขาได้ล่อลวงภรรยาของน้องชายของเขา  เขาได้
กลับมาบ้านอีกคร้ังและได้เลิกกับภรรยาของเขาเอง และได้แต่งงานกับ
น้องสะใภ้ผูซ่ึ้งเขาได้ล่อลวงจากสามีของเธอ ยอห์นได้ต่อว่าเฮโรดอย่าง
เปิดเผยและรุนแรง มันไม่เคยปลอดภัยท่ีจะต่อว่านักเผด็จการของชาว
ตะวนัออก เฮโรดท าการแก้แค้นของเขา และยอห์นได้ถูกโยนลงไปในคุก    
ใตดิ้นของป้อมแห่งมาคารัสในภูเขาท่ีอยูใ่กลท้ะเลตาย”[718] 

  
มทัธิวเขียนวา่ยอห์น “ไดย้ิน” เก่ียวกบั “งานต่างๆ” ของ “พระคริสต”์  น่ีเป็นท่ีเดียวในมทัธิวท่ี
นาม “พระคริสต์” ท่ีอยู่ตามล าพงันั้นอา้งอิงถึงพระเยซู[719] เป็นท่ีชดัเจนว่า มทัธิวอา้งอิงถึง
พระเยซูในแนวทางน้ีท่ีน่ีเพื่อจะเน้นความเป็นจริงท่ีว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ซ่ึงเป็นค า
กรีกส าหรับพระเมสสิยาห์  ยอห์นไดส้งสัยเก่ียวกบัส่ิงนั้น แต่มทัธิวน าเสนอพระเยซูในฐานะ
พระเมสสิยาห์ในค าศพัท์ท่ีชัดเจน “งานต่างๆ” ของพระเยซูจะรวมถึงค าสอนและกิจกรรม
ทั้งหมดของพระองค ์ไม่ใช่แค่การอศัจรรยข์องพระองค ์    

  
ยอห์นส่งค าถามไปยงัพระเยซูทางศิษย์บางคนของท่าน  การใช้ค  าว่า “พวกศิษย์” เป็นอีก
หลกัฐานหน่ึงท่ีวา่ค าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึงผูเ้ช่ือในพระเยซู พวกศิษยเ์หล่าน้ียงัติดตามยอห์น 
อยู ่พวกเขายงัไม่ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะติดตามพระเยซู  ท่ีจริง ยอห์นสงสัยวา่พระเยซูทรงเป็น “คน (ท่ี
ถูกคาดหวงั) ท่ีจะมา” หรือไม่  (สดด. 40:7; 118:26; อสย. 59:20) “คนท่ีจะมา” เป็นช่ือเรียกของ
พระเมสสิยาห์[720] ก่อนหน้านั้นยอห์นไดป่้าวประกาศวา่พระเยซูทรงเป็นผูจ้ะมา (3:11) แต่
พระเยซูไม่ค่อยเขา้กบัแนวคิดของยอห์นเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเมสสิยาห์จะท า พระองคน์ าพระพร
มายงัคนมากมาย แต่ไม่ไดน้ าการพิพากษามายงัใครเลย (เปรียบเทียบ 3:10-12).[721] 

  
“ความบกพร่องเชิงการเผยพระวจนะของความข้ีบ่น [การบ่นในท่าทางท่ี     
ใจน้อยและสะอ้ืน] และอากาศของคุกได้ควบคุมการตดัสินของเขาและใจ 
ของเขา และเขาได้อยู่ในอารมณ์ขนัท่ีก้าวร้าวของโยนาห์ ผูซ่ึ้งไม่พอใจกับ
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พระเจา้ ไม่ใช่เพราะวา่พระองคท์รงเขม้งวดเกินไป แต่เพราะวา่พระองค์ทรง
กรุณาเกินไป ทรงพร้อมเกินไปท่ีจะยกโทษ”[722] 

  
“อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ ค  าถามอยา่งเดียวกนัเก่ียวกบัชยัชนะในท่ีสุดของพระเจา้
ก็เผชิญหนา้กบัทุกคนๆท่ีอยูใ่นการทนทุกขเ์พื่อเห็นแก่พระคริสต์  ถา้พระเจา้ 
ของเราทรงมีอ านาจทั้งส้ิน ท าไมพระเจา้อนุญาตให้คนชอบธรรมท่ีจะทน
ทุกข์? แน่นอนว่า ค  าตอบก็คือว่า เวลาแห่งการพิพากษาของพระเจา้ยงัไม่ได้
มาถึง แต่ชยัชนะในท่ีสุดนั้นก็แน่นอน”[723] 

  
การตีความเก่าเก่ียวกบัค าถามของยอห์นก็คือวา่ ท่านไดถ้ามเพื่อเห็นแก่พวกศิษยข์องท่าน แต่ตวั
ท่านเองไม่เคยสงสัยอตัลกัษณ์ของพระเยซู ไม่มีส่ิงใดในตวับทท่ีจะสนบัสนุนมุมมองน้ี ตรงกนั
ขา้ม เหมือนกบัเอลียาห์ ดูเหมือนว่ายอห์นจะได้ทอ้ใจ (เปรียบเทียบ ขอ้ 14) บางทีส่ิงน้ีได้
เกิดข้ึนเพราะวา่พระเยซูไม่ไดพ้ิพากษาคนบาปทนัที   

  
11:4-6              พระเยซูไดส่้งการสรุปแห่งพนัธกิจของพระองคก์ลบัไปยงัยอห์น พระองคใ์ช้ภาษาแห่งค าเผย

พระวจนะของอิสยาห์เพื่อท่ีจะท าให้ผูล่้วงหน้ามาก่อนของพระองค์แน่ใจวา่พระองค์ทรงเป็น
พระเมสสิยาห์อย่างแท้จริง (อสย. 35:5-6; 61:1; เปรียบเทียบ อสย. 26:19; 29:18-19) มัน
น่าสนใจท่ีว่าพระคมัภีร์ตอนเหล่าน้ีทั้งหมดของอิสยาห์มีการอา้งอิงบางอย่างถึงการพิพากษา  
ดงันั้น พระเยซูท าให้ยอห์นแน่ใจว่า พระองค ์ทรงเป็น คนท่ีจะมา และพระองคบ์อกเป็นนยัว่า
พระองคจ์ะบรรลุค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัการพิพากษา แมว้า่พระองคย์งัไม่ไดท้  าอยา่งนั้น    
ขอ้ 6 อาจมีการพาดพิงถึง อิสยาห์ 8:13-14 มนัเป็นค าเตือนท่ีสุภาพต่อการยอมให้พนัธกิจของ
พระเยซูท่ีจะกลายมาเป็นอุปสรรคต่อการเช่ือถือและเหตุผลส าหรับการปฏิเสธพระเยซู มนั
ทึกทกัเอาว่ายอห์นและพวกศิษย์ของท่านได้เร่ิมตน้อย่างดี แต่มนัเตือนพวกเขาถึงการอ่าน
หลกัฐานแห่งการอศัจรรยข์องพระเยซูอยา่งไม่ถูกตอ้ง สุขคติเล็กน้อยในขอ้ 6 ชมเชยบรรดา     
ผูท่ี้เช่ือวา่พระเจา้ก าลงัท างานโดยปราศจากการเรียกร้องหลกัฐานท่ีเกินควร (เปรียบเทียบ ยน. 
20:29).[724] 

“เป็นการดีท่ีจะสังเกตว่าถ้ายอห์นได้มีแนวคิดท่ีผิดพลาดเก่ียวกับแผ่นดิน
สวรรค์ น่ีคงเป็นเวลาสมควรส าหรับพระคริสต์ท่ีจะได้แก้ไข  แต่พระองค์
ไม่ไดท้  าเช่นนั้น”[725] 
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กำรชมเชยผู้ล่วงหน้ำมำก่อนของกษัตริย์  11:7-11 (เปรียบเทยีบ ลก. 7:24-28) 
  
ยอห์นไดเ้ป็นพยานถึงพระเยซู และตอนน้ีพระเยซูเป็นพยานถึงยอห์น ในการท าเช่นนั้น พระเยซูช้ีไปยงัพระองค์
เองในฐานะบุคคลท่ีจะน าแผน่ดินสวรรคม์า    
  
11:7-8              เม่ือพวกศิษยข์องยอห์นไดจ้ากไป พระเยซูใช้โอกาสท่ีจะ “ตรัสกบัฝงูชนเก่ียวกบัยอห์น”  ตน้

ออ้ผุดข้ึนอยา่งมากมายตามฝ่ังแม่น ้ าจอร์แดน  “ตน้ออ้” ถูก “ลมพดั” แสดงถึงบุคคลท่ีถูกแกว่ง
ไปอยา่งง่ายดายโดยความคิดเห็นของประชาชนหรือสถานการณ์ต่างๆ   

  
“อีกอย่างหน่ึง ยอห์นไม่ใช่ตน้ออ้ท่ีถูกเขยา่โดยลม ท่านเป็นลมท่ีเขยา่ตน้ออ้!  
ในสมยัของเรา ธรรมาสน์ก็อ่อนแออย่างมากเพราะว่ามนัอยูภ่ายใตบ้างคนท่ี
นัง่ในมา้นั่งท่ีนัน่ผูซ่ึ้งไม่ชอบนกัเทศน์ หรือเน้ือหาถูกปรับปรุงให้เหมาะสม
กบับางกลุ่มในคริสตจกัร บ่อยคร้ังเกินไปท่ีธรรมาสน์เป็นตน้ออ้ท่ีถูกเขย่า 
โดยลม  ขอบพระคุณพระเจส้ าหรับยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา ซ่ึงเป็นลมท่ีเขยา่ตน้
ออ้!”   [726] 

  
แน่นอนว่าฝูงชนไม่ไดไ้ปยงัถ่ินทุรกนัดารยูเดียเพื่อจะดูภาพโดยทัว่ไปอย่างเช่น “ตน้ออ้ท่ีถูก
เขยา่โดยลม” พวกเขาไม่ได ้“ออกไปเพื่อจะดู. . . คนท่ีนุ่งห่มผา้เน้ือดี” แมก้ระทัง่เส้ือผา้ท่ีคลา้ย
ผูห้ญิง (ค ากรีก มาลากอส) เช่นกนั บุคคลเช่นนั้นด าเนินชีวิตใน “ราชวงัของกษตัริย์”  บางที
พระเยซูพาดพิงถึงกษตัริยเ์ฮโรดอยา่งติเตียน ผูซ่ึ้งไดจ้  าคุกยอห์น   เฮโรดใส่เส้ือผา้ท่ีอ่อนนุ่ม แต่
ยอห์นใส่เส้ือผา้ท่ีหยาบ (เปรียบเทียบ 3:4-6) 

  
โดยการตอบในแนวทางน้ี พระเยซูระงบัความสงสัยของประชาชนท่ีวา่ค าถามของยอห์นอาจ
ไดเ้กิดจากคุณลกัษณะท่ีไม่แน่นอนหรือความอ่อนแอท่ีไร้วินยั ค  าถามของยอห์นไม่ไดเ้กิดจาก
คุณลกัษณะท่ีบกพร่อง แต่เกิดจากความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเมสสิยาห์  พระเยซู
แกต่้างใหย้อห์น    

  
11:9-11            ผูค้นไดเ้ขา้ไปในถ่ินทุรกนัดารเพื่อจะฟังยอห์น เพราะพวกเขาเช่ือวา่ท่านเป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ” 

พระเยซูยืนยนัการแสดงตวันั้น  ท่านเป็นผูเ้ผยพระวจนะแทค้นแรกท่ีไดป้รากฎในเวลาหลาย
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ร้อยปี  อย่างไรก็ตาม ยอห์นเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีไม่ธรรมดา  ท่านไม่เพียงแต่เป็นผูพู้ดแทน 
จากพระเจา้และเพื่อพระเจา้ อยา่งท่ีผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนๆเป็น แต่ท่านเองเป็นความส าเร็จแห่ง    
ค  า เผยพระวจนะอีกด้วย  ท่านเป็นผู ้ท่ี ถูกท านายว่าจะตระเตรียมเพื่อการปรากฏของ               
พระเมสสิยาห์ 

  
พระคมัภีร์ตอนท่ีพระเยซูอา้งอิงคือ มาลาคี 3:1 และการอา้งอิงของพระองค์สะทอ้นถึงการ
พาดพิงถึง อพยพ 23:20 การเปล่ียนแปลงท่ีพระเยซูไดท้  าในการอา้งอิงของพระองค์มีผลลพัธ์
ของการท าให้พระยาเวห์กล่าวต่อพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ สดด. 110:1) ส่ิงน้ีสอดคลอ้งกบั
วิญญาณของบริบทของมาลาคี (เปรียบเทียบ 4:5-6) โดยการอา้งอิงพระคมัภีร์ตอนน้ี พระเยซูก็
ยืนยนัอตัลกัษณ์ของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์[727] พระองค์ดูวา่ยอห์นมีศกัยภาพท่ีจะ
บรรลุค าเผยพระวจนะเก่ียวกับเอลียาห์ท่ีตระเตรียมทางเพื่อพระยาเวห์และวนัขององค ์        
พระผูเ้ป็นเจา้  ยอห์นคงไดบ้รรลุมนัอย่างแทจ้ริงหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบัการยอมรับพระเมสสิยาห์
ของอิสราเอลในตอนนั้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 14) ไม่ว่ากรณีใด ยอห์นไดบ้รรลุ วิญญาณแห่งการ
เผยพระวจนะ เพราะวา่ท่านไดม้าดว้ยวญิญาณและฤทธ์ิเดชของเอลียาห์   

  
พระเยซูเรียก “ยอห์นผูใ้ห้บัพติศมา” ว่า มนุษย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดเพราะว่าท่านท าหน้าท่ีเป็น           
ผูล่้วงหน้ามาก่อนท่ีใกลชิ้ดของพระเมสสิยาห์ น่ีเป็นพนัธกิจท่ีไม่มีผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนๆได้
ท า  กระนั้น พระเยซูเพิ่มเติมว่า ใครก็ตามใน “แผ่นดินสวรรค”์ จะ “ใหญ่กว่า” ยอห์น บางที
พระเยซูสนบัสนุนยอห์นอยา่งหนกัแน่นอีกดว้ย เพราะวา่คนยวิบางคนอาจไดส้งสัยการอุทิศตน
ของยอห์นต่อพระเมสสิยาห์[728] 
  
นกัวชิาการหลายคนไดเ้สนอการอธิบายท่ีแตกต่างมากมายเก่ียวกบัส่วนสุดทา้ยของขอ้ 11 บาง
คนแปล “ผูท่ี้เล็กนอ้ยท่ีสุด” ว่า “ผูท่ี้หนุ่มกว่า” และเช่ือวา่พระเยซูเปรียบเทียบพระองค์เองกบั
ยอห์นว่าทรงหนุ่มกว่ายอห์นผูซ่ึ้งแก่กว่า[729] อย่างไรก็ตาม น่ีเป็นการแปลท่ีผิดปกติและไม่
จ  าเป็น คนอ่ืนๆเช่ือวา่แมก้ระทัง่ผูท่ี้เล็กนอ้ยท่ีสุดในแผน่ดินสวรรคจ์ะสามารถช้ีไปท่ีพระเยซูใน
ฐานะพระเมสสิยาห์อยา่งชดัเจนได ้แต่พยานของยอห์นถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซู
ก็ไม่ได้โน้มน้าวหลายคนท่ีได้ยิน[730] ขา้พเจา้เช่ือว่าการอธิบายท่ีดีท่ีสุดก็คือว่า ณ เวลานั้น
ยอห์นไดค้าดหวงัแผน่ดินสวรรค์เท่านั้น ส่วนผูท่ี้มีส่วนร่วมจะอยู่ ในแผ่นดินสวรรค์ ดงันั้นก็ 
“ใหญ่กวา่”  
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“. . . การครอบครองสถานท่ีในแผ่นดินสวรรค์ก็ส าคญัมากกว่าการเป็นผู ้
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของพวกผูเ้ผยพระวจนะ”[731] 

  
พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่ยอห์นจะลม้เหลวท่ีจะเขา้ร่วมในแผน่ดินสวรรค ์ ผูเ้ผยพระวจนะแท้
ทั้งหมดจะอยูใ่นนั้น (ลก. 13:28) พระองคเ์พียงแค่เปรียบเทียบผูเ้ขา้ร่วมและผูป่้าวประกาศของ
แผน่ดินสวรรค ์  

  
กำรแสดงตัวของผู้ล่วงหน้ำมำก่อนของกษัตริย์  11:12-15 
  
ส่วนน้ีอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัท่ีท่ีส าคญัของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาในแผนงานเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรคข์องพระเจา้ 
  
11:12-13          ขอ้เหล่าน้ีบนัทึกการอธิบายของพระเยซูเก่ียวกบัสภาพของแผ่นดินสวรรค์เม่ือพระองค์กล่าว  

ค  าเหล่าน้ี “ตั้งแต่สมยัยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาถึงทุกวนัน้ี” เร่ิมเม่ือยอห์นเร่ิมตน้ท่ีจะปรนนิบติัและ
ขยายไปถึงเวลาท่ีพระเยซูกล่าวถ้อยค าท่ีมทัธิวบนัทึกท่ีน่ี “ประสบความรุนแรง” หมายถึง
อะไร?  ถา้ค ากริยากรีก บิอาเซทัย เป็นกาลกลางท่ีผิดรูป มนัสามารถหมายถึงวา่ พวกสาวกตอ้ง
เขา้แผน่ดินสวรรคท์างความพยายามท่ีรุนแรง[732] ดูเหมือนน่ีจะแนะน าองคป์ระกอบท่ีแปลก
สู่ค าสอนของพระเยซูในเร่ืองการเป็นสาวก  การเขา้แผ่นดินสวรรค์ข้ึนอยู่กับความเช่ือใน    
พระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์   

  
กาลกลางท่ีผดิรูปสามารถหมายถึงวา่ แผน่ดินสวรรคไ์ด ้รุดหน้าอย่างเข้มแขง็ แต่มนัไม่ไดก้วาด
ส่ิงต่อตา้นทั้งหมดออกไปอยา่งท่ียอห์นไดค้าดหวงั[733] อยา่งไรก็ตาม ภาพของแผน่ดินสวรรค์
ท่ีรุดหน้าอย่างต่อตา้นไม่ได้ดูเหมือนแปลกต่อการพรรรณนาของมทัธิวเก่ียวกบัพนัธกิจของ
พระเยซูจนเด๋ียวน้ี  การต่อตา้นท่ีเพิ่มข้ึนบ่งบอกว่าแผ่นดินสวรรค์ก าลงัเผชิญกบัการต่อตา้นท่ี
รุนแรง   

  
บางทีค ากริยา บิอาเซทัย อยู่ในกาลกรรมวาจก “แผ่นดินสวรรค์ประสบกับความรุนแรง” 
เพราะว่าคนชัว่ยึดมนัอยา่งรุนแรง  บางทีพระเยซูหมายถึงว่าคนก าลงัฉวยแผ่นดินสวรรค์จาก
พระเจา้และบงัคบัการมาของมนั[734] น่ีเป็นไปไม่ได้ เน่ืองจากว่าอิสราเอลไม่ได้บงัคบัให้
แผน่ดินสวรรคม์า  คนยวิไม่ไดเ้ตม็ใจท่ีจะรับแผน่ดินสวรรคเ์ม่ือพระเยซูน าเสนอ บางทีพระเยซู
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หมายถึงวา่ คนยิวบางคนเช่นบารับบสัซ่ึงพยายามท่ีจะน าแผ่นดินสวรรคม์าโดยการปฏิวติัทาง
การเมือง[735] น่ีไม่น่าเป็นไปได ้เน่ืองจากวา่พระเยซูไม่ไดท้  าการอา้งอิงอยา่งอ่ืนต่อการปรากฎ
น้ีในบริบท  บางทีพระเยซูหมายถึงวา่ พวกผูน้ าทางศาสนาแห่งสมยัของพระองคพ์ยายามท่ีจะ
น าแผ่นดินสวรรค์มาในวิธีตามเน้ือหนงัของพวกเขาเอง ในขณะท่ีปฏิเสธท่ีจะยอมรับวิธีของ
พระเจา้ท่ียอห์นและพระเยซูป่าวประกาศ[736] 

  
มุมมองน้ีอธิบายอยา่งน่าพอใจเก่ียวกบัการอา้งอิงของพระเยซูถึงระยะเวลาจากการเร่ิมตน้ของ
พนัธกิจของยอห์นจนถึงเม่ือพระองคก์ล่าว นบัตั้งแต่ยอห์นเร่ิมตน้พนัธกิจแห่งการป่าวประกาศ
ถึงพระเมสสิยาห์ของท่าน พวกผูน้ าทางศาสนาของยิวได้ต่อตา้นท่าน ยิ่งกว่านั้น ใน 23:13   
พระเยซูกล่าวหาพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีถึงการพยายามท่ีจะยึดการควบคุมอ านาจของ
แผ่นดินสวรรค์จากพระเมสสิยาห์ เพื่อท่ีจะน าแผ่นดินสวรรค์อย่างท่ีพวกเขาตอ้งการให้มนั
เป็นไป ยิ่งกว่านั้น พวกเขาไดฉ้วย (ยึด “โดยก าลงั”) แผ่นดินสวรรค์จากผูค้นโดยการปฏิเสธ
และสุดทา้ยแลว้ไดต้รึงพระเมสสิยาห์ การถูกจ าคุกของยอห์นเป็นอีกหลกัฐานหน่ึงของการเป็น
ปฏิปักษ์ท่ีรุนแรงต่อแผ่นดินสวรรค์ แต่การต่อตา้นนั้นมาจากเฮโรด แอนทิพาส ในท่ีสุดทั้ง
ยอห์นและพระเยซูก็ไดต้ายดว้ยเง้ือมมือของคนท่ีรุนแรงเหล่าน้ี     

  
พระเยซูอธิบายถึงแผ่นดินสวรรค์ท่ีใกลจ้ะมาถึงว่าอยู่ในอนัตรายท่ีร้ายแรงเน่ืองจากพวกศตัรู
ของพระองค ์พวกผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิม (“ทั้งหมด”) ไดท้  านายถึงพระเมสสิ-
ยาห์ แต่เม่ือยอห์นเร่ิมตน้พนัธกิจของท่าน เวลาแห่งความส าเร็จไดเ้ร่ิมตน้ นัน่เป็นเวลาพิเศษท่ี
ธรรมบญัญติัและพวกผูเ้ผยพระวจนะไดบ้อกล่วงหนา้(ขอ้ 13).[737] 

  
11:14-15          ในสองขอ้ก่อนหนา้นั้น พระเยซูกล่าวถึงแผน่ดินสวรรคท่ี์ใกลจ้ะมาถึง  มนัไดเ้ผชิญหนา้กบัการ

ต่อตา้นท่ีรุนแรง  ในสองขอ้น้ี พระองคอ์ภิปรายถึงการเร่ิมตน้ท่ีมีศกัยภาพของแผน่ดินสวรรค ์
  

แผ่นดินของพระเมสสิยาห์จะมา ถ้า คนยิวจะยอมรับ  ในตวับทกรีก ค าท่ีเป็นเง่ือนไข (เอ) 
ทึกทกัเอาเพื่อเห็นแก่ขอ้โตแ้ยง้วา่พวกเขาจะรับ จากการทึกทกัเอาวา่พวกเขาจะรับนั้น ยอห์นจะ
บรรลุค าเผยพระวจนะของมาลาคีเก่ียวกบัเอลียาห์ท่ีเป็นผูล่้วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิยาห์  
(มลค. 4:5-6) 
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“แทบจะไม่มีพระคมัภีร์ตอนท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนกวา่วา่แผน่ดินสวรรค์
ถูกน าเสนอแก่อิสราเอล ณ เวลาน้ี”[738] 

  

ผูไ้ม่เช่ือยุคพนัปีทั้งหมดและผูท่ี้เช่ือว่าพระเยซูเสด็จมาก่อนยุคพนัปีบางคน นั่นคือ ผูท่ี้เช่ือว่า
พระเยซูเสด็จมาก่อนยุคพนัปีแบบพนัธสัญญา (ประวติัศาสตร์) และ ผูท่ี้เช่ือตามยุคแบบเป็น
ล าดบันั้นเช่ือว่าแผ่นดินสวรรค์ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการประกาศของพระเยซูอยา่งแทจ้ริง[739] พวก
เขาตีความขอ้ความท่ีเป็นเง่ือนไขดงัน้ี พวกเขากล่าวว่าพระเยซูยอมรับว่ามนัยากท่ีจะยอมรับ
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ยอห์นเป็นความส าเร็จแห่งค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัเอลียาห์  พวกเขาถือวา่ “มนั” 
เป็นการอา้งอิงถึงขอ้ความของพระเยซูเก่ียวกบัยอห์นไม่ใช่แผน่ดินสวรรค ์เน่ืองจากวา่ส่ิงท่ีมา
ก่อนทั้งสองอยู่ในบริบท การตีความก็ข้ึนอยู่กบัการสรุปของบุคคลหน่ึงเก่ียวกับว่าแผ่นดิน
สวรรคไ์ดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการประกาศของพระเยซูหรือไม่ หรือถา้มนัยงัเป็นอนาคต    

  
ขา้พเจา้ชอบทางเลือกท่ีสองเม่ือพิจารณาถึงค าเผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบั
แผน่ดินสวรรคแ์ละวิธีท่ีมทัธิวน าเสนอแนวคิดของพระเยซูเก่ียวกบัแผน่ดินนั้น  พระเยซูถือว่า
แผ่นดินของพระเมสสิยาห์เป็นอนาคตและอยูบ่นโลก ไม่ใช่ปัจจุบนัและอนาคต ในการกล่าว
อย่างน้ี ในแง่หน่ึงข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธว่า พระเจ้าปกครองเหนือคนของพระองค์ในตอนน้ี  
อย่างไรก็ตาม น่ีเป็นการปกครองของสวรรค์ ซ่ึงเป็นการปกครองจากสวรรค์  พวกผูเ้ผย       
พระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะปกครองบนโลก  การปกครอง
บนโลกน้ีของพระเจา้เหนือคนของพระองค์เองก็ยงัเป็นอนาคต น่ีเป็นแผ่นดินท่ียอห์นป่าว
ประกาศและพระเยซูน าเสนอแก่อิสราเอล    

  
พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่ยอห์นเป็นเอลียาห์ นัน่ข้ึนอยูก่บัการกลบัใจและการยอมรับของอิสราเอล
วา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์  ยอห์นไดบ้รรลุ อิสยาห์ 40:3 และ มาลาคี 3:1 ซ่ึงเป็นค าเผย   
พระวจนะเก่ียวกบัผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเมสสิยาห์ แต่ไม่ใช่ มาลาคี 4:5-6, ซ่ึงเป็นค าเผย
พระวจนะเก่ียวกบัผูล่้วงหนา้มาก่อนท่ีหนัจิตใจของผูค้นไปหาพระเจา้ เน่ืองจากวา่อิสราเอลได้
ปฏิเสธพระเยซู   

  
“. . . ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาอยูใ่นความส าเร็จแห่งพระสัญญาของมาลาคีเก่ียวกบั
การมาของเอลียาห์ แต่ในแง่ท่ีว่าท่านป่าวประกาศการมาของพระคริสต์
เท่านั้น”[740] 
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ใครจะบรรลุ  มาลาคี 4:5-6 และเม่ือไหร่? บางทีเอลียาห์เองจะเป็นหน่ึงในพยานทั้งสองท่ีจะ
ตระเตรียมคนอิสราเอลเพื่อการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเมสสิยาห์ (วว. 11:1-14) เน่ืองจากวา่
ยอห์นอาจได้บรรลุค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัเอลียาห์ ขา้พเจา้มีแนวโน้มท่ีจะคิดว่าเอลียาห์ไม่
จ  าเป็นท่ีจะกลบัมายงัโลกโดยส่วนตวัเพื่อพนัธกิจน้ี[741] บางทีพยานทั้งสองจะเป็นผูเ้ช่ือร่วม
สมยัสองคนในความวิบติัยิ่งใหญ่ ผูซ่ึ้งจะหนัจิตใจของผูค้นไปหาพระเจา้ อยา่งท่ีเอลียาห์ไดท้  า
ในสมยัของท่าน   

  
“พระคมัภีร์ตอนน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงธรรมชาติท่ีไม่คาดหมายมา
ก่อนของการเสนอของแผน่ดินสวรรค”์[742] 

  
ขอ้ 15 เนน้ถึงความส าคญัท่ียิง่ใหญ่ของส่ิงท่ีพระเยซูเพิ่งไดก้ล่าวไป  

  

ควำมไม่พงึพอใจกบักษัตริย์และผู้ล่วงหน้ำมำก่อนของพระองค์  11:16-19 (เปรียบเทยีบ  ลก. 7:29-35) 
  
พระเยซูด าเนินต่อไปท่ีจะอธิบายถึงการตอบสนองของคนยิวต่อยอห์นและพระองคเ์องอยา่งเต็มท่ีมากข้ึนเพื่อจะ
อธิบายถึงการต่อตา้นของพวกเขา 
  
11:16-17         “ชนรุ่น” ท่ีพระเยซูกล่าวถึงก็ประกอบด้วยคนยิวท่ีพระองค์เสนอแผ่นดินสวรรค์ให ้

(เปรียบเทียบ ขอ้ 20-24; 12:39, 41-42, 45; 16:4; 17:17; 23:36; 24:34) การใช ้“ชนรุ่น” น้ีอา้งอิง
ถึงกลุ่มหรือแวดวงของเพื่อนร่วมชาติของพระองค ์(เปรียบเทียบ สภษ. 30:11-14) พระเยซูตอ้ง
ไดส้ังเกต “เด็กๆ” ท่ีเล่นเกมส์การแต่งงานและงานศพท่ีพระองค์อา้งอิงถึงท่ีน่ี และพระองคใ์ช้
พวกเขาท่ีจะอธิบายถึงการตอบสนองเหมือนเด็กของคนร่วมสมยัท่ีเป็นผูใ้หญ่ของพระองคส่์วน
ใหญ่ ประเด็นก็คือว่าผูค้นพบความผิดพลาดกับส่ิงใดก็ตามท่ีพระองค์ได้ท  า พระองค์ไม่ได้
ประพฤติหรือสอนในความสอดคล้องกบัส่ิงท่ี พวกเขา ตอ้งการให้พระองค์ท า หรืออย่างท่ี 
พวกเขา ได้คาดหวงัว่า พระเมสสิยาห์จะท า  แนวคิดของพระองค์เก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์ก็
แตกต่างจากแนวคิดของพวกเขา  พวกเขาตอ้งการกษตัริยท่ี์จะเขา้ไดแ้ละเห็นดว้ยกบัความเขา้ใจ
ตามธรรมเนียมของพวกเขาเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  ดงันั้นพวกเขาไดป้ฏิเสธพระองค ์   
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11:18-19          แมว้า่ยอห์นด าเนินชีวติอยา่งผูส้ันโดษ อยา่งเช่นผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมบางคน
ได้ด าเนิน คนยิวส่วนใหญ่ได้ปฏิเสธท่านและแม้กระทัง่ได้กล่าวหาท่านถึงการถูก “ผีสิง”     
พระเยซูกินและด่ืมกับ “คนบาป” และคนมากมายได้วิจารณ์พระองค์ถึงการขาดความรู้จกั
ประมาณและสรุปวา่พระองค์ดูถูกพระบญัญติั ถา้พวกเขาไดเ้ขา้ใจยอห์น พวกเขาคงไดเ้ขา้ใจ
พระเยซู   

  
พระเยซูสรุปดว้ยสุภาษิตท่ีให้เหตุผลแก่วิถีชีวิตของยอห์นและของพระองค์ คนยิววิจารณ์ทั้ง
ยอห์นและพระเยซูส าหรับแนวทางท่ีทั้งสองด าเนินชีวิต  ประเด็นของพระเยซูคือ “การ” ดีท่ี
ยอห์นและพระเยซูไดท้  าก็ “แกต่้าง” การเลือกของทั้งสองท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างท่ีด าเนิน  ใคร
สามารถวิจารณ์ทั้งสองอย่างมีเหตุผลได ้เน่ืองจากกว่าทั้งสองออกไปท าการดี?  “ปัญญา” ใน
ภาคพนัธสัญญาเดิมเกือบเป็นค าเหมือนส าหรับ พระเจ้า ในหลายท่ี  พระเยซูอา้งวา่พระองคแ์ละ
ยอห์นด าเนินชีวิตอย่างฉลาดภายใตก้ารควบคุมของพระเจา้โดยการประพฤติอย่างท่ีทั้งสอง
ประพฤติ คนยวิสามารถท าการวจิารณ์เหมือนเด็กได ้แต่วิถีชีวิตของยอห์นและพระเยซูก็โตแ้ยง้
ส าหรับความน่าเช่ือถือของทั้งสอง   

  
ทั้งๆท่ีมีความสงสัยของยอห์น พระเยซูก็สนบัสนุนและรับรองผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระองค์ต่อพวกศิษยข์อง
ท่านและผูว้ิจารณ์ของท่าน  ข่าวสารของยอห์นนั้นถูกตอ้ง แมว้่าท่านได้พฒันาความสงสัยบางอย่างเก่ียวกบั
ข่าวสารนั้น 
   

“. . . ดูเหมือนว่ามีสามบทเรียนท่ีมาจากพระคมัภีร์ตอนน้ีคือ ความจ าเป็นท่ีจะตอบสนองต่อ
ข่าวสารของยอห์นดว้ยการกลบัใจใหม่ ความส าคญัของการยินดีกบัพระเยซู และการแกต่้าง
แห่งแผนการของพระเจา้ผา่นทางชายทั้งสองคนแมจ้ะมีหลายคนท่ีปฏิเสธ. . . . 

  
“แต่สามประเด็นสามารถถูกรวมไปสู่แนวคิดใหญ่เดียวอย่างง่ายดายว่า น ้ าพระทยัแท้ของ    
พระเจา้แมจ้ะมีแนวทางต่างๆท่ีมนุษยไ์ดบิ้ดเบือนมนัอยูบ่่อยคร้ังมากก็เก่ียวขอ้งกบัการแยกจาก
บาปแต่การสมาคมกบัคนบาป”[743] 

  
2. ควำมไม่สนใจต่อข่ำวสำรของกษัตริย์  11:20-24  
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ขอ้บ่งช้ีหน่ึงถึงการต่อตา้นของอิสราเอลต่อกษตัริยข์องพวกเขาคือการเป็นปฏิปักษ์ท่ีพวกเขาแสดงต่อวิธีต่างๆ
ของยอห์นและของพระเยซู (ข้อ 2-19) ข้อบ่งช้ีอีกอย่างหน่ึงคือความไม่สนใจของพวกเขาต่อข่าวสารของ      
พระเยซู พระเยซูและพวกสาวกของพระองคไ์ดป้ระกาศและรักษาตลอดกาลิลี อยา่งไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ไม่ได้
กลบัใจใหม่  ดงันั้นพระเยซูไดป้ระกาศการพิพากษาเหนือเมืองต่างๆของพวกเขาท่ีไดเ้ป็นพยานถึงการอศัจรรย ์ 
ท่ียิง่ใหญ่หลายอยา่ง  พระเยซูกล่าวถึงชาวเมืองของเมืองต่างๆเม่ือพระองคก์ล่าวถึงเมืองต่างๆ   
  

“บรรดาผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะรู้จกัพระคมัภีร์ของพวกเขาอย่างแทจ้ริงควรเห็นว่าเราอยู่ในประเทศ
ใหม่จากขอ้น้ีเป็นตน้ไป  จงเขียนเส้นดีด าหนาๆระหว่างขอ้สิบเก้าและขอ้ยี่สิบ มีการแบ่งท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีน่ี  ความจริงไหลลงไปสู่มหาสมุทรท่ีตรงกนัขา้มจากจุดน้ี เราเผชิญหน้ากบัลกัษณะ
ใหม่แห่งการงานของพระคริสต ์นบัจากน้ี พระเยซูเจา้ก็เป็นผูท่ี้แตกต่างออกไปในการกระท า
และในถอ้ยค าของพระองค ์ผูท่ี้เป็นพระเยซูท่ีอ่อนโยนและต ่าตอ้ยก าลงัจะแสดงถึงความโกรธ
ท่ีรุนแรงของพระองคใ์นแนวทางท่ีแน่นอน”[744] 

  
11:20                ค ากรีก ออนนิดิเซอิน ท่ีแปลวา่ “การต าหนิ”  (NASB) และ “ติเตียน” (NIV) เป็นค าท่ีหนกัแน่น

ท่ีแสดงถึงความขุ่นเคืองท่ีลึก (เปรียบเทียบ 5:11; 27:44) พระเยซูไม่ไดติ้เตียนเมืองเหล่าน้ี
เพราะวา่พวกเขาไดต่้อตา้นพนัธกิจของพระองคอ์ยา่งกระตือร้อร้น พระเยซูไดติ้เตียนเพราะว่า
ชาวเมืองปฏิเสธท่ีจะ “กลบัใจใหม”่ แมจ้ะมี “การอศัจรรย”์ หลายอยา่งท่ีพระเยซูและพวกสาวก
ของพระองค์ไดท้  าท่ีนัน่ (เปรียบเทียบ 3:2; 4:17) ค  ากริยา “ท่ีจะส าเร็จ” (ค ากรีก เอเกนอนโต้)  
มองไปท่ีพนัธกิจในกาลิลีของพระเยซูวา่ส าเร็จแลว้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 21).[745] 

  
11:21-22          ฮูวาย สามารถหมายถึง “วิบติั” ซ่ึงเป็นค าท่ีป่าวประกาศถึงความหายนะหรือ “อนิจจา” ท่ี

หมายถึง “ความเวทนา”  ทั้งสองแนวคิดก็เหมาะสมท่ีน่ี  อิสยาห์ใชค้  าฮีบรูท่ีเทียบเท่า 22 คร้ัง  
“เมืองโคราซิน” อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของคาเปอรนาอุมประมาณสองไมล์  “เมือง   
เบธไซดา” น้ีบางทีเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลี ซ่ึงอยู่ฝ่ัง
ตะว ันออกของแม่น ้ าจอร์แดน (เปรียบเทียบ  มก.  6:45; 8:22; ลก.  9:10; ยน. 
1:44; 12:21).[746] “เมืองไทระและเมืองไซดอน” อยู่ทางชายฝ่ังของทะเลเมดิเตอเรเน่ียนไป
ทางเหนือ พวกผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมบ่อยคร้ังได้ประณามเมืองไทระและ
เมืองไซดอนส าหรับการนมัสการพระบาอัลของพวกเขา  “ผา้กระสอบและข้ีเถ้า” ก็เป็น    
เคร่ืองแต่งตามปกติของโลกตะวนัออกใกลโ้บราณต่อการโศกเศร้า  
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ค ากรีก ดูนามิส (“อศัจรรย”์ หรือ “ฤทธ์ิเดช”) เป็นหน่ึงในส่ีท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณใช้เพื่อจะ
อธิบายถึงการอศัจรรยข์องพระเยซู (เปรียบเทียบ มก. 6:2, 5, 14; 9:39; กจ. 13:10) ค  าน้ีเนน้ถึง
อ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ท่ีการอศัจรรยข์องพระองค์ส าแดง ค ากรีกอีกสามค าคือ เทราส ซ่ึง
หมายถึง “มหศัจรรย”์ ท่ีเนน้ถึงคุณลกัษณะท่ีพิเศษแห่งการอศัจรรยข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ 
24:24; มก. 13:22; ยน. 4:48); เอวกอน ซ่ึงหมายถึง “การงาน” ท่ีอธิบายถึงทั้งการอศัจรรยข์อง
พระคริสต์และการกระท า ท่ีปกติแห่งความเมตตาของพระองค์ ( เปรียบเทียบ  ยน. 
5:20, 36; 7:3; 10:25); และ เซเมยอน ซ่ึงหมายถึง “หมายส าคญั” ท่ีบ่งช้ีว่าการอศัจรรยข์อง
พระองคจ์ะตอ้งสอนความจริงฝ่ายวญิญาณ (เปรียบเทียบ ยน. 2:11; 4:54; 6:2; 11:47).[747] 

  
ถอ้ยค าของพระเยซูเปิดเผยวา่ในฐานะพระเจา้ พระองครู้์ส่ิงท่ีผูค้นแห่งเมืองไทระและเมืองไซ
ดอนคงไดท้  า ถา้พวกเขาไดรั้บพยานท่ีเพียงพอท่ีเมืองต่างๆของคนยิวไดช่ื้นชม มนับ่งบอกอีก
ว่าการรับการเปิดเผยท่ีพิเศษเป็นสิทธิพิเศษไม่ใช่สิทธ์ิ ยิ่งกว่านั้นเม่ือพระเจา้ทรงพิพากษา 
พระองคจ์ะพิจารณาโอกาสท่ีผูค้นไดมี้  มีระดบัต่างๆของการลงโทษในนรกเช่นเดียวกบัระดบั
ต่างๆของความสุขในสวรรค ์(ขอ้ 24; ลก. 12:47-48; รม. 1:20—2:16; ฮบ. 10:28-29).[748]  

“. . . ขา้พเจา้ไม่รู้ส่ิงท่ีพระเจา้จะท ากบับุคคลนั้นท่ีอยูบ่นเกาะเล็กๆในแปซิฟิก
ใตผู้ซ่ึ้งไม่เคยไดย้นิข่าวประเสริฐและกราบลงและนมสัการรูปบูชา  ขา้พเจา้ รู้ 
ส่ิงท่ีพระเจา้จะท ากบับุคคลนั้นท่ีมาและนั่งในโบสถ์อาทิตยแ์ล้วอาทิตยเ์ล่า
และไดย้นิข่าวประเสริฐและไม่ไดท้  าส่ิงใดเก่ียวกบัข่าวประเสริฐ”[749] 

  
11:23-24          “เมืองคาเปอรนาอุม” เป็นฐานของพระเยซู และพระองคท์  า “การอศัจรรย”์ หลายอยา่งท่ีนัน่ คือ

คร่ึงหน่ึงของการอศัจรรย ์10 อยา่งท่ีถูกบนัทึกไวใ้นส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ี (4:13; 8:5-17; 
9:2-8, 18-33) เหมือนกบับาบิโลนท่ีชัว่ร้าย มนัจะประสบกบัการลงโทษนิรันดร์ (อสย. 14:15) 
“เฮเดส” เป็นสถานท่ีแห่งคนตาย  (เปรียบเทียบ 5:22; 16:18) เม่ือพิจารณาถึงหอบาเบลและการ
ถูกเนรเทศ คนยิวถือว่าเมืองบาบิโลนเป็นเมืองท่ีแย่ท่ีสุดของเมืองทั้งหมด ในท านองเดียวกนั 
“เมืองโสโดม” ก็มีช่ือเสียงไม่ดีส าหรับความชัว่ร้ายของมนั (เปรียบเทียบ 10:15) บางทีพระเยซู
ใช้เอกพจน์บุคคลท่ีสองเป็นเคร่ืองมือเชิงโวหารเพื่อจะกล่าวถึงเมืองเหล่าน้ี พระองค์กล่าวต่อ
ผูฟั้งของพระองคด์ว้ย “เจา้” ท่ีเป็นพหูพจน์ (ขอ้ 22, 24) 

  

“ใครก็ตามท่ีเยี่ยมเยียนซากปรักหกัพงัของเมืองคาเปอรนาอุมในทุกวนัน้ีและ
เห็นส่วนท่ีเหลืออยู่ท่ีน่าเวทนาของส่ิงท่ีเคยเป็นเมืองท่ีสวยงามก็สามารถ
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ตระหนักถึงความเป็นตามตวัอกัษรท่ีซ่ึงค าเผยพระวจนะน้ีได้ส าเร็จ อย่าง
ส าคญัแลว้ เมืองทิเบเรียสซ่ึงไม่ไดอ้ยูไ่กลก็ไม่ไดถู้กประณามและก็ไม่ไดอ้ยู่
ในซากปรักหกัพงั”[750] 

  
เมืองเหล่าน้ีได้ปฏิเสธพระเยซูและพนัธกิจของพระองค์โดยความไม่สนใจของพวกเขา  
พลเมืองได้ติดตามพระองค์และช่ืนชมพันธกิจการรักษาของพระองค์ แต่พวกเขาไม่ได้
ตอบสนองต่อข่าวสารของพระองค ์  

  
“บางทีพวกเขามีความสนใจท่ีเฉ่ือยชาในการอัศจรรย์และการสอนของ
พระองค์ แต่คุณความดีของพระองค์ไม่เคยแตะตอ้งจิตใจของพวกเขา และ
หลกัค าสอนของพระองค์ไม่ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตของพวก
เขา”[751] 

  
“พระคมัภีร์ตอนน้ีอธิบายอยา่งชดัเจนถึงความจริงท่ีเรียบง่ายวา่ ยิ่งมีการเปิดเผยท่ีใหญ่กวา่ ยิ่งมี
ความรับผดิชอบท่ีใหญ่กวา่”[752] 

  
มนัไม่ใช่แค่พวกผูน้ าทางศาสนาท่ีใจแข็งกระดา้งผูซ่ึ้งไม่ไดย้อมรับกษตัริยข์องพวกเขา แต่ผูค้นทัว่ไปส่วนใหญ่
ไดป้ฏิเสธพระองคเ์ช่นกนั[753] 
  

3. กำรเช้ือเชิญของกษัตริย์ต่อผู้ทีก่ลบัใจ  11:25-30  
  
การเช้ือเชิญน้ีเป็นเคร่ืองหมายของการปฏิเสธของอิสราเอลต่อกษตัริยข์องพวกเขา เน่ืองจากว่าดว้ยการเช้ือเชิญ
นั้น พระเยซูก็เช้ือเชิญบรรดาผูท่ี้ไดเ้ช่ือในพระองค์ท่ีจะแยกตวัจากอิสราเอลท่ีไม่เช่ือและท่ีจะติดตามพระองค ์  
ในขอ้ 20-24 พระเยซูกล่าวต่อคนท่ีถูกกล่าวโทษ แต่ในขอ้ท่ี 25-30 พระองคก์ล่าวต่อผูท่ี้ถูกยอมรับ ส่วนน้ีเป็น 
จุดสูงเก่ียวกบัศาสนศาสตร์พระคริสตใ์นพระกิตติคุณน้ี   
  
11:25-26          ค าเช่ือม “ในขณะนั้น” ของมทัธิวก็เป็นประวติัศาสตร์อย่างหลวมๆแต่เป็นหัวขอ้อย่างแน่นๆ

[754] ช่ือเรียกของพระเยซูส าหรับพระเจา้ก็เหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงการอธิษฐานของพระองค ์ 
“พระบิดา” จดจ่อท่ีความเป็นบุตรของพระเยซูและตระเตรียมเพื่อขอ้ 27 ส่วน “องคพ์ระผูเ้ป็น
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เจา้แห่งฟ้าสวรรค์และโลก” เน้นถึงอ านาจอธิปไตยของพระเจา้ และตระเตรียมเพื่อขอ้ 25-26 
“ส่ิงเหล่าน้ี” อา้งอิงถึงความส าคญัแห่งการอศัจรรยข์องพระเยซู การใกลจ้ะมาถึงแห่งแผน่ดิน
ของพระเมสสิยาห์และความหมายโดยนยัแห่งค าสอนของพระเยซู 

  
“อยา่งท่ีไดอ้ธิบายเพิ่มเติมในบริบท มนั [การเปิดเผยน้ี] เก่ียวขอ้งกบัสองเร่ือง
ในเกณฑท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุด  เร่ืองหน่ึงคือความล ้าลึกแห่งแผน่ดินสวรรค ์ (13:11) 
และอีกเร่ืองหน่ึงคือความเข้าใจถ่องแท้สู่อัตลักษณ์ของพระเยซูในฐานะ    
พระบุตรของพระเจา้ (14:33; 16:16)”[755] 

  
“คนมีปัญญาและคนฉลาด [หรือมีความรู้มาก]” เป็นคนยิวท่ีเพียงพอดว้ยตนเองผูไ้ดป้ฏิเสธ 
พระเยซูเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าไม่มีความจ าเป็นส าหรับส่ิงท่ีพระองค์เสนอให้ “พวกทารก 
[หรือเด็กเล็กๆ]” เป็นคนท่ีพึ่ งพาผูไ้ด้รับเอาค าสอนของพระเยซูในฐานะแต่ละบุคคลท่ีมี     
ความตอ้งการ  อิสราเอลไม่ไดถ่้อมใจแต่เย่อหยิ่ง  ดงันั้นพวกเขาก็ไม่สามารถเขา้ใจส่ิงต่างๆท่ี
พระเยซูไดเ้ปิดเผยแก่พวกเขา 

  
เป็นความพอใจท่ีดีของพระเจา้นัน่เองท่ีซ่อนความจริงไวจ้ากบางคนและเปิดเผยแก่คนอ่ืนๆ ส่ิง
น้ีอาจท าใหพ้ระเจา้ดูเหมือนวา่ท าตามอ าเภอใจและไม่ยติุธรรม อยา่งไรก็ตาม พระคมัภีร์เปิดเผย
ว่าพระเจา้ไม่ได้เป็นหน้ีมนุษยใ์นส่ิงใดเลย  พระเจา้ไม่ใช่ไม่ยุติธรรมเพราะว่าพระองค์ซ่อน
ความจริงจากบางคนในขณะท่ีเปิดเผยแก่คนอ่ืนๆ การซ่อนส่ิงต่างๆไวจ้ากบางคนก็เป็น
หลกัฐานของการพิพากษาของพระเจา้ ไม่ใช่ความยุติธรรมของพระองค์  การท่ีพระองค์หยิบ
ยื่นความเมตตาแก่ใครก็ตามนั้นก็อศัจรรย ์การท่ีพระองค์หยิบยื่นมนัแก่บรรดาผูท่ี้ไม่เพียงพอ
และพึ่ งพาอย่างส้ินเชิงก็เหลือเช่ือมากกว่า ยิ่งกว่านั้น เพราะว่าพระองค์ซ่อนความจริงจาก
บรรดาผูท่ี้ปฏิเสธมนั หมายถึงว่าพระองค์ส าแดงความเมตตาแก่พวกเขาเพราะว่าพระองค์จะ
พิพากษาทุกคนโดยการตอบสนองของพวกเขาต่อความจริงท่ีพวกเขามี       

  
พระเยซูยินดีในความเป็นจริงท่ีว่าพระบิดาของพระองค์เปิดเผยและซ่อนความจริงอย่างท่ี
พระองคไ์ดท้  า (ขอ้ 26) พระเยซูยนิดีในส่ิงใดก็ตามท่ีพระเจา้ไดท้  า  พวกสาวกของพระองคค์วร
ยนิดีเช่นกนั 
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“บ่อยคร้ังมันอยู่ในค าอธิษฐานของบุคคลหน่ึงท่ีว่าความคิดแท้จริงท่ีสุด
เก่ียวกบัตวัเขาเองปรากฎข้ึน  เน่ืองดว้ยเหตุผลน้ี ค าขอบพระคุณของพระเยซูท่ี
ถูกบนัทึกท่ีน่ีก็เป็นหน่ึงในช้ินส่วนท่ีมีค่ามากท่ีสุดของอตัประวติัฝ่ายวิญญาณ
ท่ีพบไดใ้นพระกิตติคุณสัมพนัธ์”[756] 

  
11:27                น่ีเป็นการอา้งอีกคร้ังหน่ึงของพระเยซูถึงการเป็นพระบุตรของพระเจา้[757] พระเยซูอา้งถึงการ

เป็นผูเ้ปิดเผยโดยเฉพาะของข่าวสารของพระเจา้ท่ี “พวกทารก” รับเอา พระเยซูมีสิทธิอ านาจ
เหนือบรรดาผูท่ี้พระองค์เปิดเผยพระเจา้พระบิดาแก่พวกเขา ความรู้ซ่ึงกนัและกนักบัพระเจา้
ทึกทกัเอารูปแบบท่ีพิเศษของความเป็นบุตร มนัสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์มากกวา่การบรรลุทาง
ปัญญา  วิธีเดียวท่ีผูค้นสามารถ “รู้จกัพระบิดา” คือผ่านทางพระบุตร (เปรียบเทียบ ยน. 14:6) 
ในท านองเดียวกนั มีบางส่ิงเก่ียวกบัพระบุตรท่ีพระบิดาเท่านั้นท่ีรู้ (เช่น วนัและเวลาแห่งการ
เสด็จกลับมาของพระองค์) บางอย่างของส่ิงท่ีพระบุตรได้เลือกท่ีจะเปิดเผยก็เก่ียวข้องกับ
แผน่ดินสวรรค ์

  
“ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระคริสตท่ี์น่ีก็ชดัเจนอยา่งมาก”
[758]  

  
11:28                            “ขอ้เหล่าน้ี [ขอ้ 20-27] น าเราไปสู่การหยุดและการเปล่ียนท่ีแน่ชดัในเน้ือหา

ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   จนถึงจุดน้ี องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สอน ‘จงกลบัใจเสียใหม่ 
เพราะวา่แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้’ พระองคไ์ดน้ าเสนอหลกัฐานอา้งอิงและ
ได้ถูกปฏิเสธในฐานะพระเมสสิยาห์  เมืองเหล่าน้ีท่ีได้ถูกอ้างอิงไปก็ได้
ปฏิเสธพระองค์และเยรูซาเล็มก็เช่นกนั  ตอนน้ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้ก็ปฏิเสธ   
ชนชาติอิสราเอลและไม่เสนอแผน่ดินสวรรคแ์ก่พวกเขาอีกต่อไป  พระองคอ์ยู่
บนเส้นทางไปสู่กางเขน และการเช้ือเชิญของพระองค์ก็มีแก่แต่ละบุคคล”  
[759] 

  
การเช้ือเชิญน้ีท าให้นึกถึง เยเรมีย ์31:25 ท่ีท่ีพระยาเวห์เสนอ “การพกั” แก่ประชากรของ
พระองคใ์นพนัธสัญญาใหม่ “ผูเ้หน็ดเหน่ือย” คือบรรดาผูท่ี้ไดด้ิ้นรนยาวนานและท างานหนกั 
“ผูแ้บกภาระหนกั” คือบรรดาผูท่ี้เดินโซเซภายใตแ้อกท่ีมากเกินไป   
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“อนัหน่ึง [ค า] บ่งบอกถึงงานหนัก และอีกอนัหน่ึงบ่งบอกถึงความอดทน  
อนัหน่ึงอา้งอิงถึงการแสวงหาท่ีเหน็ดเหน่ือยถึงความจริงและการแสวงหา 
การบรรเทาจากจิตส านึกท่ีเป็นทุกข์ และอีกอันหน่ึงอ้างอิงถึงภาระหนัก    
แห่งการถือรักษาท่ีไม่ไดใ้ห้การบรรเทา และบางทีความโศกเศร้าแห่งชีวิตท่ี
ปราศจากการปลอบโยนแห่งความเช่ือแทก้็ยอ่ยยบัอยา่งมาก”[760] 
  
“เบ้ืองหลงัของยิวก็เก้ือกูลเก่ียวกบัการแบกแอกของพระเยซู ภาพแห่งชีวิตใน
ฐานะท่ียากนั้นก็ถูกกล่าวไวใ้น บุตรสิรา 40:1 ท่ีท่ีแอกอนัหนักเป็นมรดก   
ท่ีมายงัลูกๆของอาดมัเน่ืองจากบาปของเขา ใน บุตรสิรา 51:26 ปัญญาจาก     
ธรรมบญัญติัถูกเขา้ใจวา่เป็นแอกท่ีบุคคลหน่ึงควรแบกไวเ้พื่อท่ีจะไดรั้บการ
แนะน า  ยิ่งกว่านั้น ปัญญาท าการเช้ือเชิญให้มายงัเธอเพื่อจะทานผลท่ีหวาน
ของเธอซ่ึงดีกว่ารวงผึ้ ง (บุตรสิรา 24:19-29) ดังนั้ น การเปรียบเทียบของ   
พระเยซูก็มีความคล้ายคลึงกบัปัญญาและธรรมบญัญติัของลทัธิยิว แต่ผูค้น
ควรจะมายงัพระองคแ์ทนท่ีจะมายงัธรรมบญัญติั”[761] 

  
พระเยซูผูส้ าแดงถึงพระเจา้ก็เช้ือเชิญบรรดาผูท่ี้รู้สึกว่าความจ าเป็นส าหรับการช่วยเหลือของ
พวกเขาท่ีพวกเขาไม่สามารถได้มาโดยพวกเขาเองนั้นท่ีจะ “มาหา” พระองค์ (เปรียบเทียบ 
5:3; วว. 22:17) พวกผูน้ าฝ่ายวิญญาณของอิสราเอลได้บรรจุภาระท่ีไม่เป็นตามพระคมัภีร์แก่
ผูค้นท่ีหนักเกินไปท่ีจะแบกได้ (เปรียบเทียบ 23:4) “การพกั” ท่ีน่ีเก่ียวข้องกับการพกัของ
แผน่ดินสวรรค ์ (เปรียบเทียบ ฮบ. 4) แต่มนัเป็นความเป็นจริงในปัจจุบนัอีกดว้ย 

  

ตลอดประวติัศาสตร์ของอิสราเอล พระเจ้ารักษาพระสัญญาแห่งการพกัถ้าประชากรของ
พระองค์จะวางใจและเช่ือฟังพระองค์  แผ่นดินแห่งพระสัญญาจะตอ้งเป็นฉากของการพกัน้ี  
อย่างไรก็ตาม เม่ืออิสราเอลเขา้ไปในคานาอนัภายใตก้ารเป็นผูน้ าของโยชูวา พวกเขาก็ช่ืนชม
การพกัท่ีนัน่บางส่วนเท่านั้นเน่ืองจากการวางใจและการเช่ือฟังท่ีจ  ากดั เม่ือประวติัศาสตร์ของ
พวกเขาคืบหน้าไป พวกเขาไดสู้ญเสียการพกัอย่างมากทางการไม่เช่ือฟัง ตอนน้ี พระเยซูใน
ฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขาก็สัญญาแก่พวกเขาว่าการพกัท่ีพวกเขาได้รอคอยเป็นเวลา
หลายศตวรรษสามารถเป็นของพวกเขาได ้ถา้พวกเขามาหาพระองคอ์ยา่งถ่อมใจ พระองคไ์ดจ้ดั
เตรียมการพกัส าหรับใครก็ตามในอิสราเอลผูซ่ึ้งได้มาหาพระองค์ด้วยการวางใจท่ีถ่อมใจ  
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[762] พระองคจ์ะจดัเตรียมการพกัน้ีส าหรับอิสราเอลในอนาคตในแผน่ดินแห่งพระสัญญา  ส่ิง
น้ีจะเกิดข้ึนเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมายงัโลกเพื่อจะสถาปนาแผน่ดินของพระองค ์

  
11:29-30          “แอก” ท่ีชาวนาใส่บนววัของพวกเขาเป็นการเปรียบเทียบส าหรับวินัยของการเป็นสาวก น่ี

ไม่ใช่แอกของธรรมบญัญติัของโมเสส แต่เป็นแอกของการเป็นสาวกต่อพระเยซู การเรียนรู้จาก
พระองค์เก่ียวขอ้งกบัการซึมซับส่ิงท่ีพระองค์เปิดเผย ไม่ใช่แค่เลียนแบบพระองค์หรือเรียนรู้
จากประสบการณ์ของพระองคเ์ท่านั้น   

  
พระเยซูไม่ใช่แค่ผูส้ าแดงท่ีมีสิทธิอ านาจเท่านั้น พระองค์เป็นผูรั้บใช้ท่ีถ่อมใจขององค์พระผู ้
เป็นเจา้อีกด้วย พระองค์รับมือกบัคนอ่อนแออย่างสุภาพ (เปรียบเทียบ 18:1-10; 19:13-15)   
พระเยซูอา้งอิง เยเรมีย ์ 6:16 ซ่ึงเป็นพระคมัภีร์ตอนท่ีช้ีไปยงัพระองค ์แอกแห่งการเป็นสาวก
อาจเก่ียวขอ้งกบัการถูกข่มเหง แต่มนั “สบาย” (ดีและสะดวก) “ภาระของพระองค์ก็เบา” เม่ือ
เปรียบเทียบกบัภาระท่ีพวกผูน้ าทางศาสนาของคนยวิไดบ้งัคบัใหพ้วกเขาสาวกของพวกเขามี   

  
“. . .การท่ีสมคัรใจในการท าใหแ้อกนั้นหนกัเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การแบกภาระ
บนพวกเขาเองมากเท่าท่ีสามารถเป็นไปไดก้็เป็นอุดมคติของความเคร่งศาสนา
ของรับบี”[763] 

  
“. . . ส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างคือเจา้นายประเภทอะไรท่ีบุคคลหน่ึงปรนนิบติั”
[764] 

  
ความไม่เช่ือของอิสราเอลเป็นหวัขอ้ท่ีหนกัแน่นในบทน้ี  เราสามารถเห็นไดใ้นค าถามของยอห์น (ขอ้ 1-15) ใน
ชนรุ่นของพระเยซู (ขอ้ 16-19) และในเมืองต่างๆในกาลาลี (ขอ้ 20-24) และในคนฉลาดท่ีหยิง่ (ขอ้ 25-30).[765] 
  

ข. ตัวอย่ำงทีเ่จำะจงของกำรปฏิเสธพระเยซูของอสิรำเอล  บทที ่12  
  
มทัธิวไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การต่อตา้นพระเยซูมาจากสองแหล่งหลกัคือ ความเป็นปรปักษ์ของพวกผูน้ าทางศาสนา 
และความไม่สนใจของคนอิสราเอลโดยทัว่ไป  ในบทน้ีท่านน าเสนอหา้ตวัอยา่งท่ีซ่ึงการต่อตา้นส าแดงตวัมนัเอง
และเพิ่มข้ึน  ในแต่ละสถานการณ์ การเขา้หาพระเยซูก็เป็นแง่ลบ แต่พระเยซูตอบสนองในแง่บวก[766] 
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“ส่ิงท่ีเป็นใจกลางต่อเคา้โครงเร่ืองของมทัธิวคือองค์ประกอบของความขดัแยง้ ความขดัแยง้
ส่วนใหญ่ใชอิ้สราเอลต่อสู้กบัพระเยซู และการตายของพระเยซูจดัตั้งการแกไ้ขหลกัของความ
ขดัแยง้น้ี  ในอีกระดบัหน่ึง พระเยซูด้ินรนกบัพวกสาวกอีกดว้ย ท่ีน่ีความขดัแยง้คือท่ีจะน าพวก
เขาสู่ความเขา้ใจหรือท าใหพ้วกเขาสามารถท่ีจะเอาชนะ ‘ความเช่ือท่ีเล็กนอ้ย” ของพวกเขาหรือ 
ท่ีจะเช้ือเชิญพวกเขาท่ีจะท าให้พวกเขาเองใชป้ระโยชน์จากสิทธิอ านาจท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงพระเยซูได้
มอบแก่พวกเขา หรือเหนือส่ิงอ่ืนใด ท่ีจะน าพวกเขาสู่การเขา้ใจว่าแก่นสารของการเป็นสาวก
คือการเป็นผูรั้บใช”้ [767] 

  
บทน้ีบนัทึกจุดท่ีฤดูกาลเปล่ียนในพนัธกิจของพระเยซู  ท่ีน่ีการต่อตอ้นกลายมาเป็นปฏิเสธ  บทท่ี 12 เป็น
จุดสูงสุดของลกัษณะเด่นของความขดัแยง้จนเด๋ียวน้ีในพระกิตติคุณมทัธิว    

1. ควำมขัดแย้งเกีย่วกบักำรถือรักษำวนัสะบำโต  12:1-21  
 
สองกรณีแรกของความขดัแยง้ท่ีมทัธิวบนัทึกก็เกิดข้ึนกบัการถือรักษาวนัสะบาโต  การถือรักษาวนัสะบาโต
ส าคญัต่อคนยิวอยา่งมาก[768] วนัสะบาโตเป็นขนบธรรมเนียมของอิสราเอลอนัพิเศษท่ีฉลองเพื่อเป็นการระลึก
ถึงการสร้างโลกและการสร้างอิสราเอล  กฎเกณฑ์ของคนยิวเก่ียวกับการปฏิบัติเก่ียวกับวนัสะบาโตก็มี
รายละเอียดอยา่งมากในสมยัของพระเยซู  
  
วนัสะบำโตและกำรถือรักษำทีถู่กต้อง 12:1-8 (เปรียบเทยีบ มก. 2:23-28; ลก. 6:1-5) 
  
การเช่ือมโยงทนัทีระหว่างส่วนน้ีและส่วนท่ีมาก่อนก็เป็นสองอย่าง  อย่างแรกเป็นหวัขอ้เก่ียวกบัการต่อตา้นท่ี
เพิ่มข้ึน (11:2—13:53) และอยา่งท่ีสองคือแอกท่ีหนกัของธรรมเนียมของฟาริสีท่ีท าให้คนอิสราเอลเหน็ดเหน่ือย
และแบกภาระหนกั (11:28-30) เป้าหมายของวนัสะบาโตคือท่ีจะจดัเตรียมการพกัให้  ซ่ึงพระเยซูกล่าววา่บรรดา
ผูท่ี้แบกแอกของพระองค์ไวบ้นตวัพวกเขาเองจะพบ  มนัไม่ใช่ท่ีจะจดัเตรียมภาระให้ ซ่ึงพวกฟาริสีไดท้  าโดย
ธรรมเนียมของพวกเขา 
  
มทัธิวบนัทึกวา่การต่อตา้นของพวกฟาริสีเร่ิมตน้เม่ือพระเยซูอภยับาป (9:1-8) มนัเพิ่มข้ึนเม่ือพระเยซูสมาคมกบั
คนเก็บภาษีและคนบาป (9:9-13) ตอนน้ีมนัก็ดุเดือดเพราะว่าพระเยซูไม่ไดถื้อรักษาธรรมเนียมท่ีเคร่งกฎเกณฑ์
ของพวกฟาริสี[769] 
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“. . . ในการกล่าวหาพวกสาวกถึงการละเมิดธรรมบญัญติัโดยการเด็ดรวงขา้วในวนัสะบาโต
และดงันั้นก็เป็นการท างาน จนกระทัง่บดัน้ีพวกผูน้ า (พวกฟาริสี) ก็ท  าส่ิงท่ีพวกเขาไม่ไดท้  า คือ 
พวกเขาท าใหพ้ระเยซูเองมีส่วนร่วมในการโตแ้ยง้โดยตรง (12:1-8)”[770] 

  
12:1                 “ในเวลานั้น” ไม่ได้หมายถึงอย่างทนัทีหลังจากนั้นแต่หมายถึง ณ เวลานั้นโดยประมาณ 

(เปรียบเทียบ 9:3, 11, 14, 34; 10:25; 11:19) ธรรมบญัญติัของโมเสสอนุญาตให้คนอิสราเอลท่ี
จะท าส่ิงท่ีพวกสาวกท า นัน่คือ เด็ดรวงขา้วเล็กนอ้ย “และกิน” ขณะท่ีพวกเขาผา่นทุ่งนา (ฉธบ. 
23:25) 

  
12:2                  พวกฟาริสีกล่าวหาพวกสาวกของพระเยซูถึงการท าส่ิงท่ีผิดกฎภายใตธ้รรมเนียมของฟาริสี นัน่

คือ “การเก็บเก่ียว” ในวนัสะบาโต[771] มิชนาห์ลงรายการกิจกรรม 39 ประเภทท่ีมีคุณสมบติั
วา่เป็นงานในวนัสะบาโต 

“มิชนาห์รวมถึงการดูหม่ินวนัสะบาโตท่ามกลางความผิดมหนัต์ท่ีเลวร้ายมาก
ท่ีสุดเหล่านั้นท่ีซ่ึงมนุษยจ์ะถูกขวา้งดว้ยกอ้นหิน”[772] 

  
“โดยการเด็ดขา้วโพด พวกเขาก็ผิดในเร่ือง การเกบ็เก่ียว โดยการถูมนัในมือ
ของพวกเขา พวกเขาก็ผิดในเร่ือง การนวด โดยการแยกเมล็ดและแกลบ พวก
เขาก็ผดิในเร่ือง การฝัด   และโดยขบวนการทั้งหมด พวกเขาก็ผิดในเร่ือง การ
ตระเตรียมอาหาร ในวนัสะบาโต ส าหรับทุกส่ิงท่ีจะถูกกินในวนัสะบาโต
จะตอ้งถูกตระเตรียมในวนัก่อนหนา้นั้น”[773] 

  
12:3-4              พระเยซูตอบสนองต่อค าถามของพวกฟาริสีดว้ยรูปแบบของรับบีโดยทัว่ไปอีกรูปแบบหน่ึง 

(เปรียบเทียบ ขอ้ 5; 19:4; 21:16, 42; 22:31) การบนัทึกของเหตุการณ์ท่ีพระองคอ์า้งอิงก็อยูใ่น 1 
ซามูเอล 21:1-6 และกฎท่ีควบคุมการใชข้นมปังบริสุทธ์ิอยูใ่น อพยพ 25:30 และ เลวีนิติ 24:5-9 
“พระนิเวศของพระเจา้” ท่ีดาวิด “ได้เขา้ไป” คือพลบัพลาท่ีตอนนั้นอยู่ท่ีเมืองโนบ  “ดาวิด” 
และพรรคพวก “รับประทานขนมปังเฉพาะพระพกัตร์” ท่ีพวกปุโรหิตเท่านั้ นมีสิทธ์ิท่ีจะ
รับประทาน   
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เหตุการณ์ ท่ีพระเยซูได้อ้างอิงถึงอาจได้เ กิด ข้ึนในวันสะบาโต แม้ว่านั่นไม่แน่นอน 
(เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 21:5-6) องคป์ระกอบนั้นก็ไม่สืบเน่ืองกนัอยา่งท่ีขอ้เท็จจริงท่ีวา่ดาวิดได้
กินหลงัจากการโกหกต่อพวกปุโรหิต  พระเยซูดึงตวัอยา่งประกอบน้ีจากเวลาในชีวิตของดาวิด
เม่ือผูน้ าของอิสราเอลได้ปฏิเสธเขา  ตอนน้ีบุตรของดาวิดก าลังประสบกับการปฏิเสธท่ี
คลา้ยกนั 

  
ตามความเขา้ใจของพวกฟาริสีเก่ียวกบักฎสะบาโต ดาวิดไดกิ้นแมว้า่มนัผิดกฎส าหรับเขาท่ีจะ
ท าอยา่งนั้น กระนั้นพนัธสัญญาเดิมไม่ไดก้ล่าวโทษเขาส าหรับการกระท าของเขา  ดงันั้นพวก
เขาฟาริสีไม่ควรกล่าวโทษพวกสาวกของพระเยซูส าหรับการท าบางส่ิงท่ีพระคมัภีร์ไม่ได้
กล่าวโทษพรรคพวกของดาวิดส าหรับการท า พระเยซูก าลังให้เหตุผลว่าสิทธิอ านาจของ
พระองคค์วรครอบง าธรรมบญัญติัมากกวา่มุมมองของพวกเขาเก่ียวกบัธรรมบญัญติัควร    

  

พวกสาวกของพระเยซูไม่ได้ละเมิดค าสั่งของภาคพนัธสัญญาเดิมใดๆเก่ียวกบัการถือรักษา    
วนัสะบาโต  กฎเหล่าน้ีมุ่งเป้าไปท่ีการห้ามงานตามปกติในวนัสะบาโตเป็นหลกั ภาคพนัธ-
สัญญาเดิมไดเ้พิกเฉยกฎเกณฑ์ในธรรมบญัญติัเพื่อดาวิดและพรรคพวกของเขาในแง่ท่ีวา่ไม่ได้
กล่าวโทษพวกเขาถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดท้  า (เปรียบเทียบ 2 พศด. 30:18-20) พระเยซูไม่สามารถ
เพิกเฉยกฎของฟาริสีท่ีไม่มีพื้นฐานในภาคพนัธสัญญาเดิมส าหรับพระองคเ์องและพรรคพวก
ของพระองคไ์ดห้รือ?  โดยการให้เหตุผลเช่นน้ี พระเยซูอา้งวา่อยา่งนอ้ยแลว้พระองคก์็ส าคญั
เท่ากบัดาวดิ ความคลา้ยกนัระหวา่งดาวดิและพระเยซูท าให้การอา้งท่ีไม่เปิดเผยถึงการเป็นบุตร
ของดาวดินั้นชดัเจน   

  
12:5-6              การโตแ้ยง้ท่ีสองของพระเยซูมาจาก กนัดารวิถี 28:9-10 โดยหลกัการแลว้ พวกปุโรหิตละเมิด 

“วนัสะบาโต” ทุกๆสัปดาห์โดยการเปล่ียนขนมปังบริสุทธ์ิ และโดยการถวายเคร่ืองเผาบูชาท่ี
ธรรมบญัญติัระบุไวส้ าหรับวนันั้น  อยา่งไรก็ตาม “ธรรมบญัญติั” ถือวา่พวกปุโรหิตไร้ความผิด 
(“บริสุทธ์ิ”) ส าหรับการท า “งาน” น้ีในวนัสะบาโต   

  
พระเยซูอา้งวา่ “บางส่ิงท่ีใหญ่กวา่พระวหิาร” ก็อยูท่ี่นัน่ พระองคใ์ชส่ิ้งเป็นกลาง “บางส่ิง” ท่ีจะ
อ้างอิงถึงสิทธิอ านาจของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ต้องการท่ีจะเน้นถึงคุณภาพเก่ียวกับ     
พระวหิารคือสิทธิอ านาจท่ีพระองคใ์นฐานะบุคคลแบ่งปันกบัพระวิหาร[774] ส่ิงท่ี “ใหญ่กวา่” 
พระวิหารในฐานะสัญลกัษณ์คือพระเมสสิยาห์ ซ่ึงเป็นสิทธิอ านาจสูงสุด อีกประเด็นหน่ึงของ
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การเปรียบเทียบก็คือว่า พระเจา้ไดเ้สด็จมาพบปะกบัประชากรของพระองค์ ทั้งในพระวิหาร
และในองคอิ์มมานูเอล   

  
ในการโตแ้ยง้ของพระเยซู พระวหิารก็ใหญ่กวา่วนัสะบาโต อยา่งไรก็ตาม ตอนน้ีบางส่ิงท่ีใหญ่
กวา่พระวิหารก็อยูท่ี่นัน่ นัน่คือ พระเมสสิยาห์และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิทธิอ านาจของพระองค ์  
ดงันั้น พระเมสสิยาห์มีล าดบัเหนือกว่าวนัสะบาโต พวกฟาริสีไม่เพียงแต่ได้ใช้ธรรมบญัญติั
ในทางท่ีผิด แต่พวกเขาไดล้ม้เหลวท่ีจะรับรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นใครอีกดว้ย อยา่งท่ีสิทธิอ านาจ
ของพระวิหารปกป้องพวกปุโรหิตไวจ้ากความผิด ดังนั้นสิทธิอ านาจของพระเยซูในฐานะ   
พระเมสสิยาห์ก็ไดป้กป้องพวกสาวกของพระองค์ไวจ้ากความผิด พระเยซูไม่ไดเ้ปรียบเทียบ 
แต่เทียบเคียงสิทธิอ านาจของพวกปุโรหิตและสิทธิอ านาจของพระองค ์    

  
“ในความจริง เหตุผลท่ีดาวิดปราศจากความผิดในการรับประทานขนมปัง
เฉพาะพระพักตร์ก็ เ ป็นอย่าง เดียวกันกับส่ิง ท่ีได้ท าให้การท างานใน              
วนัสะบาโตของพวกปุโรหิตถูกกฎ กฎสะบาโตไม่ใช่กฎแห่งการพกัเท่านั้น 
แต่เป็นกฎแห่งการพกัเพื่อการนมสัการอีกดว้ย การปรนนิบติัองค์พระผูเ้ป็น
เจา้เป็นจุดประสงค ์พวกปุโรหิตท างานในวนัสะบาโต เพราะวา่การปรนนิบติั
น้ีเป็นจุดประสงค์ของวนัสะบาโต และดาวิดได้รับอนุญาตท่ีจะกินขนมปัง
บริสุทธ์ิ ไม่ใช่เน่ืองจากว่ามีอนัตรายต่อชีวิตจากการอดอยาก แต่เพราะว่าเขา
ได้วิงวอนว่าเขาได้อยู่ในการปรนนิบติัองค์พระผูเ้ป็นเจ้าและต้องการการ
จดัเตรียมน้ี  เม่ือติดตามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้น พวกสาวกก็อยูใ่นการปรนนิบติั
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เช่นเดียวกนั การปรนนิบติัพระองค์ก็มากกวา่การปรนนิบติั
ใน       พระวหิารเพราะวา่พระองคท์รงใหญ่กวา่พระวหิาร”[775] 

  
12:7-8              พระเยซูวิจารณ์พวกฟาริสีถึงการล้มเหลวท่ีจะเข้าใจพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ ข้อ 3) และ

พระองคอ์า้งอิง โฮเชยา 6:6 อีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 9:13) ก่อนหนา้น้ีพระเยซูไดอ้า้งอิงขอ้น้ี
เพื่อจะแสดงให้พวกฟาริสีเห็นวา่พวกเขาลม้เหลวท่ีจะตระหนกัถึงความจ าเป็นของพวกเขาเอง   
ตอนน้ีพระองค์ใช้มนัเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาลม้เหลวท่ีจะตระหนกัถึงพระองค์  คนยิว
ในสมยัของโฮเชยาไดข้ึ้นอยูก่บัพิธีกรรมเท่านั้นเพื่อจะท าให้พระเจา้พึงพอใจ พวกฟาริสีก าลงั
ท าส่ิงเดียวกนั  พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจความส าคญัแทข้องธรรมบญัญติั อย่างท่ีการวิจารณ์พวก
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สาวกของพระเยซูของพวกเขาไดแ้สดงถึง  พระเยซูกล่าวหาผูท่ี้กล่าวหาและป่าวประกาศว่า
พวกสาวก “ไม่มีความผดิ” 

  
“จงสังเกตว่าพระเยซูบอกถึงผูเ้ผยพระวจนะ [ขอ้ 3-4] ปุโรหิต [ขอ้ 5-6] และ
กษตัริย ์[ขอ้ 7] เพราะวา่พระองคท์รงเป็นผูเ้ผยพระวจนะ ปุโรหิตและกษตัริย ์ 
จงสังเกตขอ้ความ ‘ท่ีใหญ่กว่า’ ท่ีพระองค์ได้กล่าว คือ ในฐานะ ปุโรหิต 
พระองค์ก็ทรง ‘ยิ่งใหญ่กวา่พระวิหาร’ (มธ. 12:6) ในฐานะ ผู้ เผยพระวจนะ 
พระองคท์รง ‘ใหญ่กวา่โยนาห์’ (มธ. 12:41) และในฐานะ กษัตริย์ พระองค์
ทรง ‘ใหญ่กวา่ซาโลมอน’ (มธ. 12:42)”[776] 

  
ในฐานะ “บุตรมนุษย”์ มนุษย์เยซูนี้ เป็น “เจา้นายเหนือวนัสะบาโต”  นัน่คือ สิทธิอ านาจของ
พระองคใ์หญ่กวา่สิทธิอ านาจท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่วนัสะบาโตท่ีจะมีเหนือประชากรของพระองค ์  
พระองคมี์สิทธิอ านาจท่ีจะท าส่ิงใดก็ตามท่ีพระองคป์รารถนาเก่ียวกบัวนัสะบาโต  อยา่งส าคญั
แลว้ พระองคไ์ดย้กเลิกการถือรักษาของมนัเม่ือพระองคท์  าให้ธรรมบญัญติัของโมเสสทั้งหมด
ส้ินสุดลง แมก้ระทัง่อยา่งท่ีพระวิหารไดย้กเลิกมนัอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อพวกปุโรหิตภายใน
ระบบของโมเสส 
  

“เราเป็นอิสระในขณะท่ีเราก าลงัท าส่ิงใดก็ตามเพื่อพระคริสต ์พระเจา้ทรงรักความเมตตาและ
ไม่ไดเ้รียกร้องเคร่ืองบูชา เคร่ืองบูชาของพระองค์คือการปรนนิบติัของพระคริสต์ ในใจและ
ชีวติและงาน  เราไม่ไดเ้ป็นอิสระท่ีจะท าส่ิงใดก็ตามท่ีเราพอใจ แต่เราเป็นอิสระท่ีจะท าส่ิงใดก็
ตามท่ีจ าเป็นหรือมีประโยชน์ ในขณะท่ีเราก าลงัท าการปรนนิบติัใดๆต่อพระคริสต”์[777] 

  
ภาคพนัธสัญญาเดิมไม่ไดก้ล่าวโทษดาวิดเพราะวา่เขารับประทานขนมปังของพวกปุโรหิต แมว้า่ดาวิดไดล้ะเมิด
ธรรมบญัญติัเก่ียวกบัการนมสัการตามพิธีกรรม  ดงันั้นพวกฟาริสีไม่ควรกล่าวโทษพระเยซูเพราะวา่พระองคไ์ด้
ละเมิดธรรมเนียมของพวกเขา  โดยการเปรียบเทียบพระองค์เองกบัดาวิด พระเยซูบอกเป็นนยัว่า พระองค์เอง
ทรงเป็นผูรั้บเจิมขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูซ่ึ้งท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ในขณะท่ีพระองคก์ าลงัถูกต่อตา้นโดย
ผูน้ าของอิสราเอล โดยการเปรียบเทียบธรรมบญัญติัของโมเสสกบัธรรมเนียมของพวกฟาริสี พระเยซูเปิดเผย   
ถึงการท่ีพวกเขาสับสนธรรมเนียมดว้ยธรรมบญัญติัและล าดบัความส าคญัท่ีตั้งผิดท่ีของพวกเขา พวกเขาสอนวา่
ธรรมบญัญติัตามพิธีกรรมก็ส าคญัเท่ากบัธรรมบญัญติัทางศีลธรรม  การท่ีผูค้นนมสัการ อย่างไร ก็ไม่ส าคญั
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เท่ากบั การท่ี พวกเขานมสัการ ใจของพวกฟาริสีก็ไม่ถูกตอ้งกบัพระเจา้ แมว้า่พวกเขาพิถีพิถนัเก่ียวกบัการท่ีพวก
เขานมสัการพระเจา้ อย่างไร    
  
น่ีเป็นหน่ึงของเจ็ดเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณบนัทึกท่ีซ่ึงพระเยซูไดมี้ความขดัแยง้กบัพวกผูน้ าทางศาสนา
ของคนยิวเก่ียวกบัการถือรักษาวนัสะบาโต  ตารางขา้งล่างก็ลงรายช่ือเหตุการณ์เหล่านั้นในล าดบัตามวนัเวลาท่ี
น่าจะเป็นไปได ้  
  

กำรโต้เถียงเกีย่วกบัวนัสะบำโต  

เหตุกำรณ์ มัทธิว มำระโก ลูกำ ยอห์น 

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

พระเยซูรักษาคนเป็นอมัพาต ณ สระสิโลอมัในเยรูซาเล็ม         5:1-18 

พระเยซูรักษาชายท่ีมีมือขา้งหน่ึงลีบในคาเปอรนาอุม 12:9-14 3:1-6 6:6-11   

พระเยซูอา้งอิงถึงคนยวิท่ีเขา้สุหนตัในวนัสะบาโต        7:22-23 

พระเยซูรักษาคนตาบอดแก่ก าเนิดในเยรูซาเล็ม        9:1-34 

พระเยซูรักษาหญิงหลงัโกงในยเูดีย      13:10-17   

พระเยซูรักษาชายท่ีเป็นโรคบวมน ้าในเพอเรีย      14:1-6   

  

รักษำชำยทีม่ีมือข้ำงหน่ึงลบี  12:9-14 (เปรียบเทยีบ มก. 3:1-6; ลก. 6:6-11) 
  
ในการเผชิญหน้าแต่ก่อน พระเยซูไดบ้อกถึงพระคมัภีร์ แต่ในการเผชิญหน้าน้ีพระองค์ไม่ไดบ้อกถึง  ในการ
เผชิญหน้านั้น พวกสาวก ของพระองค์เป็นเป้าของการวิจารณ์ของฟาริสี แต่ในการเผชิญหนา้น้ี พระองค์ ทรง
เป็นเป้า 
  
12:9-10            พวกฟาริสีเช่ือวา่มนัก็อนุญาตท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย ์“ในวนัสะบาโต” ถา้ชีวิต

ของบุคคลท่ีป่วยนั้นอยูใ่นอนัตรายเท่านั้น[778] พวกเขาอนุญาตการคลอดลูกและการเขา้สุหนตั
ในสะบาโตอีกดว้ย[779] 
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12:11-13          น่ีเป็นคร้ังท่ีสามในมทัธิวท่ีพระเยซูถกเถียงเร่ืองความเหนือกวา่ของชีวิตมนุษยเ์หนือชีวิตสัตว ์
(เปรียบเทียบ 6:26; 10:31) การโตเ้ถียงของพระองค์แสดงถึงการทรงสร้างท่ีพิเศษเก่ียวกบั
มนุษย ์(ปฐก. 1—2) เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูทึกทกัเอาดว้ยเหตุผลท่ีดีวา่ พวกฟาริสีจะ “ฉุด. . . 
แกะ” ออกจาก “บ่อ” ในวนัสะบาโต  อีกคร้ังหน่ึง การโตเ้ถียงของพระองค์ก็เป็น คาล วาโฮ
เมอร์  (จากส่ิงเบาสู่ส่ิงหนกั เปรียบเทียบ ขอ้ 5-6) ไม่วา่แกะในตวัอยา่งประกอบหรือมนุษยใ์น
ธรรมศาลาก็อยู่ในอนัตรายท่ีร้ายกาจ พระเยซูตดัผ่านความแตกต่างของฟาริสีเก่ียวกบัการ
ช่วยเหลือมากแค่ไหนท่ีคนหน่ึงสามารถใหไ้ดไ้ปสู่ประเด็นพื้นฐานมากข้ึนของการท าส่ิงดี    
อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูรักษาด้วยถ้อยค า (9:1-8) การรักษายืนยนัถึงอ านาจแห่งพระวจนะของ
พระองค ์ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีพระเจา้ไดส้ าแดงในการทรงสร้างและนัน่ท าให้พระเยซูเป็นตวัแทน
ของพระเจา้  อีกคร้ังหน่ึง การอศัจรรยน้ี์ยืนยนัถึงการเป็นเจา้นายเหนือวนัสะบาโตของพระเยซู 
(ขอ้ 8) และสิทธิอ านาจของพระองคท่ี์อภยับาป (9:1-8) จงสังเกตวา่มทัธิวไม่ไดท้  าการอา้งอิงถึง
ความเช่ือของคนท่ีไดรั้บการรักษา มนัอาจไม่ไดมี้บทบาทในการอศัจรรยน้ี์ หรือมทัธิวเพียงแค่
ไม่ไดท้  าการอา้งอิงถึงมนั มทัธิวตอ้งการท่ีจะมุ่งความสนใจไปท่ีพระเยซูและพวกฟาริสีไม่ใช่ ท่ี
ชายคนนั้น    
  
พระเยซูไดล้ะเมิดธรรมบญัญติัของโมเสสโดยส่ิงท่ีพระองคท์  าไหม? ไม่ เพราะวา่ธรรมบญัญติั
กล่าววา่มนัส าคญัท่ีจะส าแดงความกรุณามากกวา่ท่ีจะถวายเคร่ืองบูชา (ขอ้ 7 เปรียบเทียบ ฮชย. 
6:6) โดยการส าแดงความเมตตาแก่มนุษย ์พระเยซูก็ไดแ้สดงให้เห็นวา่พระองคเ์อาความกรุณา
มาก่อนพิธีกรรมในกรณีน้ีคือการถือรักษาวนัสะบาโตอยา่งท่ีธรรมบญัญติัสอนไว ้

  
12:14                พวกฟาริสีคงไม่ไดฆ่้าใครคนหน่ึงเพียงแค่เพราะวา่พระองคไ์ดล้ะเมิดหน่ึงในธรรมบญัญติัตาม

ธรรมเนียมของพวกเขา  พวกเขาตอ้งการท่ีจะฆ่าพระเยซูเพราะวา่พวกเขาเขา้ใจว่าพระองคท์  า
การอา้งเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ีพวกเขาปฏิเสธ “ปรึกษากนั” (NASB) หรือ “วางแผน” (NIV, 
ค ากรีก ซุมบูลิออน เอลาบน) หมายถึงวา่พวกฟาริสีไดไ้ปถึงการตดัสินใจท่ีแน่นอน 

  
“วลีน้ีหมายถึงท่ีจะมาสู่การสรุป มากกวา่ท่ีจะหารือหรือไม่”[780] 

  
ขอ้น้ีน าการปฏิเสธท่ีเป็นทางการต่อพระเมสสิยาห์ไปไกลกวา่ท่ีมนัไดเ้กิดข้ึนมาก่อนในมทัธิว  
มนัเป็น “จุดท่ีสุดยอดแห่งการต่อตา้นของเจา้หนา้ท่ีทางศาสนาของคนยวิ”[781] 

http://biblia.com/bible/nasb95/Hos.%206.6
http://biblia.com/bible/nasb95/Hos.%206.6
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn780
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn781


  
“จากการท่ีไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราวน้ี ผูอ่้านก็รู้วา่ตอนน้ีการปฏิเสธ
พระเยซูของพวกผูน้ าก็เปล่ียนแปลงไม่ได”้[782] 

  
ไม่เพียงแต่ ความจ าเป็น ของมนุษยค์วรมาก่อนการนมสัการทางพิธีกรรม (ขอ้ 1-8) แต่ สวัสดิภาพ ของมนุษย์
ควรมาก่อนการนมสัการทางพิธีกรรมเช่นกนั (ขอ้ 9-14) 
  
กำรแก้ต่ำงตำมพระคัมภีร์เกีย่วกบัพนัธกจิของพระเยซู  12:15-21 (เปรียบเทยีบ มก. 3:7-12) 
  
มทัธิวสรุปเร่ืองราวทั้งสองของความขดัแยง้ของพวกฟาริสีกบัพระเยซูเก่ียวกบัการถือรักษาวนัสะบาโต ท่านท า
อย่างนั้ นด้วยการสรุปเก่ียวกับพนัธกิจของพระองค์ท่ีแสดงว่าพระองค์ได้บรรลุค าเผยพระวจนะเก่ียวกับ         
พระเมสสิยาห์และทรงเป็นพระเมสสิยาห์จริงๆ ความสงบและความสุภาพของพระเยซูในส่วนน้ีก็ตรงกนัขา้มกบั
ความเกลียดชงัของพวกฟาริสีในส่วนก่อน    
  
12:15-17          พระเยซู “ถอนตวั” เม่ือการต่อตา้นไดรุ้นแรงข้ึน ก่อนเวลาของพระองค์ท่ีจะไปยงักางเขนได้

มาถึง (เปรียบเทียบ 4:12; 14:13; 15:21) 
  

“น่ีเป็นรูปแบบแห่งพนัธกิจของพระองค์จนกระทัง่การปฏิเสธสุดท้ายและ
เปิดเผยของพระองคใ์นบทท่ียี่สิบเอ็ดจนถึงบทท่ียี่สิบเจ็ด คือ การต่อตา้น การ
ถอนตวั และพนัธกิจท่ีด าเนินต่อไป”[783] 

  
พระองคไ์ดแ้นะน าให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะท าตามขบวนการท่ีคลา้ยกนั (10:11-14, 23-
24) พระองค์ถอนตัวอย่างเจาะจงเพื่อจะหลีกเล่ียงความขัดแย้งท่ีเปิดเผยกับพวกฟาริสี
[784] พนัธกิจท่ีกวา้งขวางของพระองค์ก็ด าเนินต่อไป (เปรียบเทียบ 4:23; 8:16; 9:35) 
เช่นเดียวกบัการหนุนใจของพระองคท่ี์มีต่อบรรดาผูท่ี้พระองค์ไดรั้กษาท่ีจะเงียบเก่ียวกบัส่ิงท่ี
ไดเ้กิดข้ึนกบัพวกเขา (เปรียบเทียบ 8:4; 9:30) การปฏิบติัของพระองคไ์ดบ้รรลุพระคมัภีร์  

  
12:18-21          เม่ือเร็วๆน้ีมทัธิวไดเ้ลือกเน้ือหาท่ีน าเสนอพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ บุตรของดาวิด

และพระเจา้เอง  ตอนน้ีท่านช้ีให้เห็นอีกคร้ังว่าการปฏิบติัของพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์ทรง
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เป็นผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขท่ี์ถูกท านายไวข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การอา้งอิงก็มาจาก อิสยาห์ 42:1-4 น่ี
เป็นการอา้งอิงถึงภาคพนัธสัญญาเดิมท่ียาวท่ีสุดในพระกิตติคุณเล่มแรก 

  
“. . . โดยการใส่การอา้งอิงท่ีน่ีมทัธิวก็ช่วยให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะท าให้การ
เผชิญหนา้อยูใ่นบริบท มนัไม่ใช่เน่ืองจากการเลือกของพระเมสสิยาห์”[785] 

  
ค ากรีก ไพซ์ ท่ีแปลว่า “ผูรั้บใช”้ สามารถหมายถึง “บุตรชาย” อีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม ค าฮีบรูท่ี
แปลหมายถึง “ผูรั้บใช”้ เป็นท่ีชดัเจนวา่ มทัธิวบนัทึก “ผูซ่ึ้งเราเลือกสรรไว”้ แทนท่ีจะเป็น “ผู ้
ซ่ึงเราเชิดชู” ใน อิสยาห์ 42:1 เพื่อจะเน้นถึงการเลือกสรรและความรักของพระเจา้เก่ียวกบั  
พระเยซู  (เปรียบเทียบ 3:16-17; 17:5) พระเยซูท าการอศัจรรยต่์างๆของพระองคด์ว้ยอ านาจ
ของ “พระวิญญาณ” ผูซ่ึ้งพระบิดาได้เทมา “เหนือพระองค์” การอศัจรรยเ์หล่าน้ีขยายไปยงั
แมก้ระทัง่คนต่างชาติ  จงสังเกตถึงการปรากฏของตรีเอกภาพในพระคมัภีร์ตอนน้ีของภาค 
พนัธสัญญาเดิม   

  
อิสยาห์ได้ท านายว่าพระเมสสิยาห์จะปรนนิบติัด้วยความสุภาพและความถ่อมใจ (ข้อ 19) 
พระองค์จะไม่น าเสนอพระองค์เองอยา่งโออ้วดหรือหยาบช้า พระองค์จะกรุณาอย่างมาก (ขอ้ 
20) พระองคจ์ะไม่ท าใหแ้ผนการของพระองคเ์องรุดหนา้โดยการเหยียบย  ่าคนอ่ืนๆ สุดทา้ยแลว้
พระองค์จะน าความรอดไปยังคนท่ีถูกรังควานและไร้ท่ีพึ่ ง (9:36) เช่นเดียวกับไปยงัผู ้       
เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนกั (11:28) โดยปราศจากการบดขยี้คนท่ีอ่อนแอ[786] 
  
แนวคิดน้ีเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ก็สุภาพมากกวา่แนวคิดท่ีคนร่วมสมยัของพระเยซูถืออยา่งมาก  
พวกเขาคาดหวงัให้พระองคท่ี์จะบดขยี้การต่อตา้นทั้งหมด  อยา่งไรก็ตาม พระองคจ์ะน าความ
ยติุธรรมใหเ้กิดข้ึน  ในมทัธิว “ความยติุธรรม” (ค ากรีก  คริสซิส) หมายถึง การพิพากษาท่ีเขา้หา
อย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ความยุติธรรมอย่างท่ีต่อต้านความอยุติธรรม[787] ความยุติธรรมใน
แผน่ดินสวรรคถู์กกล่าวถึงท่ีน่ี  ดงันั้น คนต่างชาติจะวางใจในพระองค ์(ขอ้ 21) 

  
“ต่อหน้าการถูกปฏิเสธโดยชนชาติอิสราเอล โดยค าเผยพระวจนะเก่ียวกับ 
พระเมสสิยาห์นั้นมทัธิวก็ตระเตรียมผูอ่้านชาวยิวส าหรับการป่าวประกาศถึง
พระผูช่้วยใหร้อดสากล”[788] 
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การอา้งอิงถึงภาคพนัธสัญญาเดิมน้ีช่วยให้ผูอ่้านท่ีจะเห็นถึงการท่ีลกัษณะหลายอย่างของพระเยซูและพนัธกิจ
ของพระองคท่ี์มทัธิวน าเสนอเขา้ไดก้บัรูปแบบของค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ มนัจดัตั้งฉากส าหรับ
ส่ิงอ่ืนๆท่ีมทัธิวบนัทึกท่ีแสดงถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูอีกดว้ย   
  

2. ควำมขัดแย้งเกี่ยวกับอ ำนำจของพระเยซู  12:22-37 (เปรียบเทียบ มก. 3:19-30; ลก. 11:14-
26) 

  
พวกฟาริสีเคล่ือนไปไกลกวา่การโตแ้ยง้ถึงการละเมิดส่วนตวัและการท าลายคุณลกัษณะในส่วนน้ี 
  

“ตอนน้ีเรามาสู่จุดเปล่ียนท่ีส าคญัในความสัมพนัธ์ระหวา่งพวกฟาริสี ชนชาติ และพระคริสต”์
[789] 

  
กำรอศัจรรย์ของพระเยซูและกำรตอบสนอง  12:22-24 
  
12:22                “จากนั้น” (ค ากรีก โทเท่) ไม่ไดเ้รียกร้องการเช่ือมโยงตามล าดบัเวลาท่ีใกลชิ้ดกบัส่ิงท่ีมาก่อน  

(เปรียบเทียบ 2:7; 11:20) ตวับทกรีกอธิบายถึงความทุกขข์องชายคนหน่ึงในแง่ท่ีแสดงว่าการ
ถูกผีสิงของเขาได้ก่อให้เกิดตาบอดและการเป็นใบ้ การอศัจรรย์ในตวัของมนัเองไม่ได้ท  า
ใหม้ทัธิวสนใจมากเท่ากบัการเผชิญหนา้ท่ีมนัไดก่้อใหเ้กิด [790] 

  
12:23-24          ความประหลาดใจของฝูงชนกระตุ้นค าถามของพวกเขา มนัคาดหวงัค าตอบในแง่ลบ ตาม

ตวัอกัษรแลว้ พวกเขากล่าวว่า “ส่ิงน้ีไม่สามารถเป็นบุตรของดาวิดได ้ใช่ไหม?” พวกเขายก
ความเป็นไปไดเ้ลือนๆท่ีวา่พระเยซูอาจเป็นพระเมสสิยาห์ แต่โดยหลกัแลว้ ค าถามของพวกเขา
สะทอ้นถึงความไม่เช่ือท่ีประหลาดใจของพวกเขา คนยิวคาดหวงัให้พระเมสสิยาห์ท่ีจะท าการ
อศัจรรย ์(ขอ้ 38) แต่ส่ิงอ่ืนๆเก่ียวกบัพระเยซูตวัอยา่งเช่น ลกัษณะแบบผูรั้บใชข้องพระองคไ์ด้
น าพวกเขาท่ีจะสรุปวา่พระองคไ์ม่ใช่ “บุตรของดาวดิ”  
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อีกคร้ังหน่ึงพวกฟาริสีถือว่าอ านาจของพระเยซูเป็นของซาตาน (“เบเอลเซบูล”; เปรียบเทียบ 
10:25; อสย. 5:20) คร้ังน้ีการกล่าวหาของพวกเขาสร้างความบาดหมางกนัท่ีเปิดเผยระหว่าง
พวกเขาเองและพระเยซู 

  
“สามคร้ังก่อนมทัธิว 12 แผน่ดินสวรรคไ์ดถู้กกล่าววา่มาใกลแ้ลว้ (3:2; 4:17; 
10:7) จากนั้นหลงัจากท่ีปฏิปักษข์องพระเยซูกล่าวหาพระองคถึ์งการขบัผีออก
โดยอ านาจของซาตาน (12:24-32; มก. 3:22-30; ลก. 11:14-26) ความใกลข้อง
แผน่ดินสวรรคก์็ไม่ถูกอา้งอิงถึงอีกในหมวดพระกิตติคุณ”[791] 

  
อน่ึง พระกิตติคุณยอห์นไม่ท าการอา้งอิงถึงความใกลข้องแผน่ดินของพระเจา้ ณ เวลาท่ียอห์น
ไดเ้ขียนบางทีก็ล่วงมานานในศตวรรษแรก ค.ศ. มนัก็ชดัเจนวา่แผน่ดินของพระเมสสิยาห์ไดถู้ก
เล่ือนไป    

กำรตอบของพระเยซูเมื่อพจิำรณำถึงกำรตอบสนอง  12:25-37 
  
12:25-26          บางทีพระเยซูรู้ “ความคิด” ของผูว้ิจารณ์ของพระองค์อย่างท่ีใครก็ตามท่ีได้ประสบกบัการ

โจมตีเช่นนั้นจะรู้ (เปรียบเทียบ 9:4) อีกทางหน่ึง น่ีอาจเป็นขอ้ความเก่ียวกบัความสัพพญัญู 
ของพระเยซู  “ราชอาณาจกัร” “เมือง” หรือ “บา้น” ใดๆท่ีประสบกบัความขดัแยง้ภายในจะ
ท าลายตวัมนัเองในท่ีสุดถา้ความขดัแยง้ด าเนินต่อไป น่ีก็เป็นจริงส าหรับอาณาเขตท่ี “ซาตาน” 
ปกครองเช่นกนั  ส าหรับซาตานท่ีจะขบัผอีอกจะเทียบเท่ากบัมนัขบัตวัมนัเองออกเน่ืองจากวา่ผี
ท างานของมนั 

  
12:27                “ลูกนอ้ง” ของพวกฟาริสีก็ขบัผีเป็นบางโอกาส บางที “ลูกนอ้ง” เหล่าน้ีเป็นสาวกของพวกเขา

หรือน่าจะเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุดคือคนยิวโดยทัว่ไปมากกวา่  ไม่วา่กรณีใด คนยิวบางคนในสมยั
ของพระเยซูสามารถขบัผีได ้(เปรียบเทียบ กจ. 19:13).[792] ถา้พวกฟาริสียืนกรานวา่พระเยซู
ขบัผีออกโดยอ านาจของซาตาน พวกเขาคงจะไดย้อมรับว่าลูกนอ้งของพวกเขาท าโดยอ านาจ
เดียวกนั ซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีพวกเขาคงไดป้ฏิเสธ 

  
12:28                “พระวิญญาณของพระเจา้” ก็ตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิงกบัเบเอลเซบูล บางทีมทัธิวใช้ “แผน่ดิน

ของพระเจา้” ท่ีน่ีแทนท่ีจะเป็น “แผน่ดินสวรรค”์ ก็เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงแผน่ดินกบัพระวญิญาณ  
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“การอ้างอิงถึงพระวิญญาณปรากฏแค่สิบสองคร้ังด้วยกันในพระกิตติคุณ
มัทธิว ซ่ึงหน่ึงในสามนั้นอยู่ในบทท่ี 12 อย่างท่ีอาจถูกคาดหวงัไวใ้น         
พระกิตติคุณซ่ึงเป็นห่วงท่ีจะตีความความส าคญัแห่งชีวิตและพนัธกิจของ 
พระ เย ซู  การอ้าง อิง ส่วนใหญ่ก็อ ธิบายถึงงานของพระวิญญาณใน
ความสัมพนัธ์กบัพระองค”์[793] 

  
พระเยซูอ้างอิงว่าพระองค์ได้รับอ านาจของพระองค์จาก “พระวิญญาณ” ของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 18) ซ่ึงเป็นการอา้งเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ีชดัเจน[794] แผน่ดินของพระเจา้
ใกลจ้ะมาถึงเพราะวา่กษตัริยท์รงปรากฎ 
 
“เหนือ” พวกท่านไม่ไดห้มายถึงวา่แผน่ดินของพระเจา้ไดเ้ขา้มาในคนยวิหรือเกิดข้ึนกบัพวกเขา 
ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง และตอนน้ีพวกเขาไดอ้ยู่ในนั้น พระเยซูกล่าวต่อพวกฟาริสีและพระองค์
ไม่ไดห้มายถึงวา่แผน่ดินของพระเจา้ไดเ้ขา้ไปในพวกเขา ซ่ึงเก่ียวกบัทุกคน แต่วา่มนัได ้“มาถึง
ทนัที” และอยู่ “ท่ามกลาง” พวกเขาดว้ยการปรากฏของพระเมสสิยาห์ของพระองค ์ยิ่งกวา่นั้น 
แนวคิดของพระเยซูเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้เป็นแนวคิดทางกายภาพทางโลก ยิ่งกวา่นั้นอีก 
ทุกๆท่ีพระเยซูก็กล่าวถึงผูค้นท่ีเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ ไม่ใช่แผ่นดินของพระเจา้เขา้ไป
ในพวกเขา[795] 

  
12:29                พระเยซูกระตุน้พวกฟาริสีท่ีจะพิจารณาถึงประเด็นเดียวกนัในอีกทางหน่ึง บุคคลท่ีแข็งแรงกวา่

เท่านั้นสามารถมดัเจา้ของบา้นและปลน้บา้นของเขาได ้(เปรียบเทียบ อสย. 49:24-25) ในระดบั
ท่ีลึกกว่า พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองท่ีมดัซาตานและปล้นบา้นของมนัโดยการขบัผีอออก 
(เปรียบเทียบ มก. 3:27; ลก. 11:21-22) ดงันั้นพระเยซูอา้งถึงอ านาจท่ีเหนือกว่าซาตานซ่ึง
สามารถเป็นพระเจา้ไดเ้ท่านั้น พระเยซูจะมดัซาตานเป็นเวลา 1,000 ปีอยา่งแทจ้ริงเม่ือแผน่ดิน
ของพระเจ้าเ ร่ิมต้น (วว. 20:2) วรรณกรรมงานเขียนเทียมเท็จของชาวยิวได้ท านายว่า            
พระเมสสิยาห์จะท าส่ิงน้ี (การทึกทกัเอาของโมเสส 10:1)  “pseudepigrapha” (ตามตวัอกัษรคือ 
“งานเขียนเทียมเท็จ”) เป็นเน้ือหาใหญ่ของงานเขียนของชาวยิวท่ีไม่ว่าอยู่ในภาคพันธ-     
สัญญาเดิมหรือในส่ิงท่ีผูท่ี้ถือนิกายโปรแตสแตนทอ์า้งอิงถึงว่าเป็นอธิกธรรม  หนงัสือเหล่าน้ี
ระบุวนัเวลาตั้งแต่ 200 กคศ. ถึง ค.ศ. 100. 

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn793
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn794
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn795
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2049.24-25
http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%203.27
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%2011.21-22
http://biblia.com/bible/nasb95/Rev.%2020.2


12:30                ประเด็นของพระเยซูในขอ้ความน้ีก็คือวา่ มนัไม่สามารถมีความเป็นกลางในความสัมพนัธ์ของ
บุคคลหน่ึงกบัพระองค์  บรรดาผูท่ี้ไม่อยูฝ่่ายพระเยซูก็อยู่ฝ่ายซาตาน น่ีท าให้พวกฟาริสีอยู่ใน 
วงสมาคมท่ีไม่พึงปรารถนา ภาคพนัธสัญญาเดิมถือวา่การพิพากษาของมนุษยเ์ป็นการเก็บเก่ียว
ท่ีพระเจา้จะด าเนินการ พระเยซูอา้งว่าพระองค์จะเป็นพระผูพ้ิพากษาท่ีเก็บเก่ียว ถอ้ยค าของ   
พระเยซูท่ีน่ีคงได้ว่ากล่าวพวกฟาริสีและเตือนผูท่ี้ไม่ตกลงใจในฝูงชน เป็นท่ีชัดเจนว่า พวก     
ฟาริสีไม่ไดเ้พียงแต่ปฏิเสธท่ีจะมาหาพระเยซูดว้ยตวัของพวกเขาเอง แต่แมก้ระทัง่ท าให้พวก
สาวกท่ีพระเยซูรวบรวมนั้นกระจดักระจายไป    

  
12:31-32          พระเยซูติดตามถอ้ยค าของพระองค์เก่ียวกบัความเป็นไปไม่ไดข้องการเป็นกลาง (ขอ้ 30) ดว้ย

ค าเตือนท่ีเพิ่มข้ึนน้ี “ดังนั้ น” (ค ากรีก ดีอา ทูท่อ) บ่งบอกถึงความสัมพันธ์น้ี “การหม่ิน
ประมาท” เก่ียวขอ้งกบัการใส่ร้ายป้ายสีท่ีรุนแรง (เปรียบเทียบ 9:3) พระเจา้จะอภยั “บาปใดๆ” 
ท่ีรวมถึงการใส่ร้ายป้ายสีท่ีรุนแรงเก่ียวกบัพระเยซู เม่ือบุคคลหน่ึงวางใจในพระเยซู  อยา่งไรก็
ตาม พระองคจ์ะไม่อภยั “การหม่ินประมาทพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

  
มุมมองหน่ึงของความแตกต่างระหว่างบาปเหล่าน้ีก็คือว่า มันเป็นการหม่ินประมาทต่อผู ้       
ส่งสารท่ีเป็น มนุษย์ ของพระเจ้าท่ีสามารถได้รับการยกโทษได้ แต่การหม่ินประมาทต่อผู ้     
ส่งสารท่ีเป็นพระเจ้า ของพระเจา้ไม่สามารถไดรั้บการยกโทษได[้796] 
  

“. . . บาปต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิสามารถถูกอธิบายอย่างแทจ้ริงว่าเป็นการ
สูญเสียความรู้สึกทั้งส้ินเก่ียวกบับาป”[797] 

  
การตีความท่ีดีกวา่ก็คือวา่ เม่ือพิจารณาถึงบริบท (ขอ้ 24-28) การหม่ินประมาทต่อพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเก่ียวขอ้งกบัการถือวา่งานของพระเยซูเป็นของซาตานแทนท่ีจะเป็นของพระวิญญาณ 
บาปนั้นไม่ใช่เร่ืองราวของการพูด ถอ้ยค าท่ีถูกกล่าวไปก็สะทอ้นถึงท่าทีแห่งจิตใจ พระเจา้จะ
ไม่อภยับาปน้ีเพราะว่าบุคคลท่ีไดท้  าบาปนั้นในสมยัของพระเยซูดว้ยเหตุนั้นก็ปฏิเสธพระเยซู
ในฐานะพระเมสสิยาห์อยา่งหนกัแน่น[798] แมก้ระทัง่ทุกวนัน้ี บาปเดียวท่ีบุคคลหน่ึงสามารถ
ท าไดซ่ึ้งพระเจา้จะไม่อภยัและนัน่จะส่งผลต่อการลงโทษนิรันดร์ของเขาหรือของเธอคือการ
ปฏิเสธพระเยซูคริสต ์(เปรียบเทียบ ยน. 3:18) การถือวา่งานของพระเยซูเป็นของซาตานก็เป็น
การหม่ินประมาทพระวญิญาณในสมยัของพระเยซูและส่ิงน้ีไดส่้งผลต่อการลงโทษ 
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บุคคลหน่ึงสามารถท าบาปน้ีในทุกวนัน้ีไดไ้หม? บุคคลหน่ึงสามารถปฏิเสธพระเยซูคริสตไ์ด ้
แต่บุคคลหน่ึงไม่สามารถหม่ินประมาทพระวิญญาณในแง่อย่างเดียวกนัท่ีคนร่วมสมยัของ  
พระเยซูไดท้  า  ท่ีจะท าอยา่งนั้น บุคคลหน่ึงคงจะตอ้งสังเกตพระเยซูท างานต่างๆของพระองค์
และ ณ เวลาเดียวกนัก็ถือวา่งานเหล่านั้นเป็นของซาตาน[799] ดงันั้น บุคคลหน่ึงสามารถกล่าว
ไดว้า่ การหม่ินประมาทพระวิญญาณเป็นบาปท่ีไม่สามารถอภยัไดร้ะหวา่งพนัธกิจในโลกของ
พระเยซู  บาปท่ีไม่สามารถอภยัได ้ณ เวลาใดก็ตามตั้งแต่พระเยซูไดเ้ร่ิมตน้พนัธกิจในโลกของ
พระองคจ์นถึงวนัในปัจจุบนัน้ีคือการปฏิเสธพระเยซูคริสต ์

  
การกล่าว “ถอ้ยค าต่อตา้น” เป็นอยา่งเดียวกนักบัการหม่ินประมาท  การใส่ร้ายป้ายสีท่ีรุนแรง
เก่ียวกบัพระเยซูก็สามารถอภยัให้ไดใ้นสมยัของพระองค์ ตราบเท่าท่ีมนัไม่ไดไ้ปไกลเท่ากบั
การถือว่างานของพระองค์เป็นของซาตาน นัน่จดัตั้งการหม่ินประมาทพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
พระเยซูใหค้  าเตือนน้ีแก่บุคคลท่ีประกาศตวัวา่เป็นกลางผูซ่ึ้งอาจถือวา่งานของพระองคเ์ป็นของ
ซาตาน (ขอ้ 30) บุคคลเช่นนั้นตอ้งตระหนกัวา่ แมว้า่เขาหรือเธอไม่ไดก้ล่าวร้ายพระเยซู บุคคล
นั้นอาจเป็นไปไดท่ี้จะท าบางส่ิงท่ีมีผลลพัธ์ท่ีรุนแรงกวา่มาก 

  
“จากการท่ีไดรั้บความสนใจเก่ียวกบัศาสนศาสตร์พระคริสตแ์ละจุดยนืท่ีพิเศษ
และส าคญัซ่ึงถือโดยพระเยซูตลอดพระกิตติคุณน้ี บุคคลหน่ึงอาจประหลาด
ใจอยา่งเขา้ใจวา่มทัธิวไม่ไดก้ล่าวถึงความตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีอยูใ่นตวับท นัน่
คือ การหม่ินประมาทพระวิญญาณสามารถอภยัให้ได ้แต่การหม่ินประมาท
บุตรมนุษยไ์ม่สามารถอภยัให้ได้ อย่างไรก็ตาม แรงโน้มถ่วงของการหม่ิน
ประมาทพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ข้ึนอยู่กบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิในฐานะพลงั
พื้นฐานท่ีอยู่เบ้ืองหลังและท าให้พนัธกิจแบบพระเมสสิยาห์ทั้ งหมดของ   
พระเยซูเองเป็นไปได.้ . .”[800] 

  
12:33                พระเยซูด าเนินการท่ีจะช้ีให้เห็นวา่โดยพื้นฐานแลว้ความประพฤติสะทอ้นถึงคุณลกัษณะ (ขอ้ 

33-37; เปรียบเทียบ 7:16-19) ท่ีจะมี “ผลดี” บุคคลหน่ึงตอ้ง “ท าให้ตน้ไมดี้” ตวัอยา่งเช่นโดย
การพรวนดิน การตดัก่ิง การใส่ปุ๋ย และอ่ืนๆ  ตวัอย่างเช่น ถา้บุคคลหน่ึงท าให้ตน้ไมเ้น่าโดย
การละเลยและการละเมิด บุคคลนั้นจะไดรั้บ “ผลเลว”  ตน้ไมดี้ก่อให้เกิดผลดีและตน้ไมเ้ลวก็
ใหเ้กิดผลเลว  งานต่างๆของพระเยซูนั้นดี ดงันั้นพระองคต์อ้งดี    
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12:34-35          ทุกๆท่ีในมทัธิวท่ีค าเปรียบเทียบ “พวกชาติงูร้าย” ปรากฏ มนัก็อา้งอิงถึงพวกฟาริสีและพวก
ผูน้ าทางศาสนาคนอ่ืนๆ (3:7; 23:33) อยา่งไม่สงสัยวา่ นัน่เป็นบุคคลผูซ่ึ้งพระเยซูกล่าวถึงท่ีน่ี  
เช่นกัน ค าเปรียบเทียบนั้ นพรรณนาถึงปฏิปักษ์ท่ีร้ายกาจ ประเด็นของพระเยซูก็คือว่า 
คุณลกัษณะของบุคคลหน่ึงก าหนดส่ิงท่ีเขาหรือเธอพูดและท า ตามปกติปากเปิดเผยส่ิงท่ีอยูใ่น
ใจ การใส่ร้ายป้ายสีท่ีรุนแรงของพวกฟาริสีต่อพระเยซูก็เปิดเผยการปฏิเสธของพวกเขาต่อ
พระองค์ พวกเขาตอ้งการการเปล่ียนแปลงของท่าทีท่ีมีต่อพระองค ์ไม่ใช่แค่การเปล่ียนแปลง
ในถอ้ยค าของพวกเขาเก่ียวกบัพระองค ์     

 
มนัจะไปไกลเกินกวา่ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวท่ีจะตีความขอ้ความน้ีวา่หมายถึงวา่ไม่มีผูเ้ช่ือแทจ้ริงจะ 
เคยพูดหรือท าส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัธรรมชาติของผูเ้ช่ือท่ีจะพูดหรือท า คนดีทุกคนพูดและท า 
บางส่ิงท่ีดีและบางส่ิงท่ีเลว  ในท านองเดียวกนั คนเลวทุกคนพูดและท าบางส่ิงท่ีดีและบางส่ิง  
ท่ีเลว   เราไม่เหมือนตน้ไมใ้นตวัอยา่งประกอบน้ีทีเดียว  

  
12:36-37          พระเยซูไม่ไดต้อ้งการให้ผูว้ิจารณ์ของพระองคท่ี์จะไดรั้บความพึงพอใจใดๆจากส่ิงท่ีพระองค์

เพิ่งไดก้ล่าวไป  การปรากฎอนัชอบธรรมอย่างภายนอกของพวกเขาไม่ไดย้กเวน้พวกเขาจาก
การพดูอยา่งท่ีพวกเขาไดพู้ด ตรงกนัขา้ม “ถอ้ยค า” ของผูค้นคือส่ิงท่ีพระเจา้จะใชเ้พื่อพิพากษา
พวกเขาในท่ีสุด  ค า “ท่ีไม่ระมดัระวงั” คือค าท่ีพูดโดยปราศจากความรอบคอบ บุคคลหน่ึงอาจ
คิดวา่มนัไม่ส าคญั ยกเวน้ท่ีวา่มนัเปิดเผยคุณลกัษณะ  “ทุกๆค า” ท่ีพูดก็สะทอ้นถึงการไหลลน้
ของใจและพระเจ้าก็รู้เก่ียวกับมนั ดังนั้นถ้อยค าก็ส าคญัอย่างมาก (เปรียบเทียบ อฟ. 5:3-
4, 12; คส. 3:17; ยก. 1:19; 3:1-12) 

  
ขอ้ 37 ฟังดูเหมือนมนัอาจเป็นสุภาษิต หรือบางทีพระเยซูไดท้  าให้มนัเป็นสุภาษิตท่ีน่ี  บริบท
อธิบายวา่การท าใหช้อบธรรมและการกล่าวโทษท่ีถูกกล่าวถึงก็กล่าวเก่ียวกบัพระเจา้ท่ีพิพากษา
ทุกคน  เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่ ถา้บุคคลหน่ึงสามารถท่ีจะพดูถอ้ยค าท่ีถูกตอ้ง
ทั้งหมด เขาหรือเธอก็สามารถหลอกลวงพระเจา้และได้รับความรอดโดยค าพูดท่ีฉลาดได ้
พื้นฐานของการท าให้ชอบธรรมและการกล่าวโทษคือคุณลักษณะ แต่ “ถ้อยค า” เปิดเผย
คุณลกัษณะ ดงันั้น ถ้อยค า ก็กลายมาเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้ใชพ้ิพากษา  
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ผูว้ิจารณ์ของพระเยซูคิดว่าพวกเขาประเมินพระองค์เม่ือพวกเขาพูดว่าพระองค์ท างานของ
พระองค์โดยอ านาจของซาตาน (ขอ้ 24) พระเยซูช้ีให้เห็นวา่พวกเขาก าลงัประเมินพวกเขาเอง
อย่างแท้จริง พวกเขาคิดว่าพวกเขาก าลังตดัสินพระองค์ด้วยค าของพวกเขา แต่จริงๆแล้ว      
พระเจา้จะตดัสินพวกเขาดว้ยถอ้ยค าของพวกเขา   

  
การแตกแยกระหว่างพระเยซูและพวกผูน้ าทางศาสนาก็สุดทา้ยในตอนน้ี  พวกเขากล่าวหาพระเยซูดว้ยการท า
อศัจรรยโ์ดยอ านาจของซาตานแทนท่ีจะเป็นโดยอ านาจของพระเจา้  พระเยซูปฏิเสธการกล่าวหาของพวกเขา
และเตือนพวกเขาเก่ียวกบัความรุนแรงของบาปน้ี แต่พวกเขายงัคงปฏิเสธพระองค ์
 

“มนัมีคุณค่าท่ีจะสังเกตวา่ในมทัธิว การแตกแยกระหวา่งพระเยซูและพวกเจา้หนา้ท่ีก็ไม่ได ้
เด็ดขาดจนกระทัง่การกล่าวหาเก่ียวกบัเบเอลเซบูล”[801] 

  
“ดงันั้น เหตุการณ์น้ีก าหนดจุดเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ในชีวิตของพระคริสต์  ตั้ งแต่จุดน้ีไป
จนถึงไม้กางเขน ชนชาติน้ีถูกมองในหมวดพระกิตติคุณว่าได้ปฏิเสธพระคริสต์ในฐานะ      
พระเมสสิยาห์ การปฏิเสธท่ีไม่เป็นทางการโดยพวกผูน้ าก็จะเป็นทางการเม่ือมนับรรลุท่ี
กางเขน”  

  
3. ควำมขัดแย้งเกีย่วกบัหมำยส ำคัญของพระเยซู  12:38-45  

  
เหตุการณ์ท่ีส่ีและประเภทท่ีสามของความขดัแยง้ก็เก่ียวกบัหมายส าคญัท่ีผูว้จิารณ์ของพระเยซูไดเ้รียกร้อง 
  

“พวกฟาริสีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติ รู้อย่างดีว่าพระเยซูได้อ้างถึงการเป็น              
พระเมสสิยาห์ท่ีถูกส่งมาจากสวรรค์  พวกเขาคุน้เคยกบัการอศัจรรยม์ากมายท่ีพระองค์ไดท้  า
แล้วเพื่อจะรับรองตวับุคคลของพระองค์  แต่ตอนน้ีพวกเขามาเพื่อจะทา้ทายพระองค์และ
เรียกร้องหมายส าคญัท่ีจะพิสูจน์แก่พวกเขาว่าพระองค์ทรงเป็นส่ิงท่ีพระองค์ไดอ้า้งว่าเป็น”
[803] 

  
12:38                อีกคร้ังหน่ึง การเช่ือมของมทัธิวก็ไม่หนกัแน่น เหตุการณ์น้ีไม่ใช่การสืบเน่ืองของการโตเ้ถียง

ท่ีมาก่อนตามล าดบัเวลา แต่ตามหัวขอ้ พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีบางคนขอให้พระเยซู   
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ท่ีจะท า “หมายส าคญั” ไม่ใช่แค่การอศัจรรย ์ พระองค์ไดท้  าการอศัจรรยม์ากมาย และพวกเขา
ไดส้รุปวา่การอศัจรรยเ์หล่านั้นมาจากซาตาน (ขอ้ 24) หมายส าคญัเป็นความแน่ใจท่ีจบัตอ้งได้
ทนัทีว่าบางส่ิงท่ีถูกท านายไวจ้ะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน พวกเขาเรียกร้องประเภทท่ีเจาะจงของ 
การอศัจรรย ์คือ “หมายส าคญั จากฟ้าสวรรค์” (16:1) เป็นท่ีชดัเจนว่า พวกเขาตอ้งการหมาย
ส าคญัท่ีพระเยซูเองจะไม่ไดริ้เร่ิม[804] พวกเขาเช่ือวา่พระเยซูไม่สามารถก่อให้เกิดหมายส าคญั
ไดแ้ละท่ีวา่ความลม้เหลวของพระองคจ์ะท าใหพ้ระองคเ์สียช่ือเสียง 

  
12:39-40          “คนในยคุชัว่ร้ายและไม่ซ่ือสัตย”์ เป็นกลุ่มท่ีใหญ่มากข้ึนของคนยวิท่ีไม่เช่ือซ่ึงพวกธรรมาจารย์

และพวกฟาริสีเป็นตวัแทน การล่วงประเวณีเป็นการเปรียบเทียบของภาคพนัธสัญญาเดิม
โดยทัว่ไปส าหรับการเลิกเช่ือฝ่ายวิญญาณ ซ่ึงก็คือการไปจากพระเจา้ (อสย. 50:1; 57:3; ยรม. 
3:8; 13:27; 31:32; อสค. 16:15, 32, 35-42; ฮชย. 2:1-7; 3:1; 7:13-16) พระเจา้ไดใ้ห้หมายส าคญั
ในอดีตเพื่อจะเสริมก าลงัความเช่ือท่ีอ่อนแอของผูเ้ช่ืออย่างเช่นอบัราฮมั โยชูวาและกิเดโอน  
พระเยซูปฏิเสธท่ีจะให้หมายส าคญัแก่ผูว้ิจารณ์ เน่ืองจากวา่พวกเขาตอ้งการหมายส าคญัเพื่อจะ
ท าใหพ้ระองคต์กหลุมพรางแทนท่ีจะเสริมความเช่ือท่ีอ่อนแอ 

  
“หมายส าคญัของโยนาห์” ไม่ใช่หมายส าคญัส าหรับพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี  มนักลาย
มาเป็นหมายส าคญัต่อผูเ้ช่ือในพระองค์ในภายหลงั  หมายส าคญัของโยนาห์หมายถึงหมาย
ส าคญัท่ีโยนาห์เองเป็นต่อชาวนีนะเวห์ เขาไดแ้สดงถึงบุคคลท่ีพระเจา้ไดช่้วยกูจ้ากความตายท่ี
หนีไม่พ้น[805] การใช้ของพระเยซูเก่ียวกับ “บุตรมนุษย์” เน้นถึงบทบาทท่ีทนทุกข์ของ
พระองค์  ( เป รี ยบ เ ที ยบ  8:20)  “ ใจกล า ง ”  ของแผ่น ดินอาจท า ให้ นึก ถึ ง  โยนา ห์ 
2:3 (เปรียบเทียบ สดด. 46:2) น่ีเป็นการอ้างอิงถึงการถูกฝังของพระเยซู  พระเยซูกล่าวว่า     
การช่วยกู้ของพระองค์จากความตายในหลุมฝังศพซ่ึงจะคล้ายกันกบัการช่วยกู้ของโยนาห์
เพียงแต่ใหญ่กวา่ก็จะพิสูจน์ถึงการอา้งของพระองค ์  
  
อยา่งท่ีคนยิวนบัเวลา “สามวนัและสามคืน” หมายถึงไม่วา่สามวนัเต็มหรือ ส่วน ใดๆของสาม
วนั[806] พระเยซูได้อยู่ในหลุมฝังศพเป็นเวลาส่วนต่างๆของสามวนั  บางคนได้อ้างอย่าง
ผิดพลาดวา่มทัธิวเขา้ใจพระเยซูแบบผิดๆ เน่ืองจากพระเยซูไดอ้ยูใ่นหลุมฝังศพสองคืนเท่านั้น
อยา่งแทจ้ริง[807] 
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12:41                พวกฟาริสีเช่ืออย่างถูกตอ้งว่าการพิพากษาตามหลงัการเป็นข้ึนจากตาย[808] พระเยซูติดตาม
ขอ้คิดเห็นของพระองค์เก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายในขอ้ 40 ด้วยค าแนะน าเก่ียวกบั “การ
พิพากษา” ในขอ้ 41 

  
การถูกกล่าวโทษของผูว้ิจารณ์ของพระองคจ์ะใหญ่กวา่ของชาวนีนะเวห์ เพราะวา่ชาวนีนะเวห์
ได ้“กลบัใจ” ณ การประกาศของโยนาห์  แต่พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีจะไม่กลบัใจ ณ 
การประกาศของพระเยซู พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่ ชาวนีนะเวห์ท่ีเช่ือและคนยิวท่ีไม่เช่ือแห่ง
สมยัของพระเยซูจะปรากฏตวัต่อพระพกัตร์พระเจา้ ณ เวลาเดียวกนั นัน่ก็ชดัเจนเพราะวา่ชาว  
นีนะวห์จะไม่กล่าวโทษคนยิว แต่พระเจา้จะกล่าวโทษ  พระเยซูหมายถึงวา่ ชาวนีนะเวห์ท่ีเช่ือ
สามารถเป็นพยานต่อตา้นคนยิวท่ีไม่เช่ือเม่ือแต่ละกลุ่มปรากฎตวัต่อพระพกัตร์พระเจา้เพื่อ 
“การพิพากษา” 
      
อีกคร้ังหน่ึง “บางส่ิงท่ีใหญ่กว่าโยนาห์” คือสิทธิอ านาจของพระเมสสิยาห์ หมายส าคญัท่ี    
พระเยซูสัญญาไม่ไดต้อบสนองต่อการเรียกร้องของผูว้ิจารณ์ของพระองค ์เน่ืองจากวา่พวกเขา
ไม่ไดต้อ้งการให้ความเช่ือท่ีอ่อนแอไดรั้บการเสริมก าลงั มนัเป็นหมายส าคญัท่ีพระองคเ์ตรียม
ไวเ้พื่อพวกสาวกของพระองคเ์อง โดยการปฏิเสธท่ีจะตอบสนองต่อข่าวสารของพระเยซู พวก
ธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเองนั้นเป็นคนบาปท่ีแย่กว่าชาวนีนะเวห์   
คนต่างชาติ    

  
“พระเยซูทรงใหญ่กวา่โยนาห์ในหลายทาง  พระองคท์รงใหญ่กวา่ในตวับุคคล
ของพระองคเ์พราะวา่โยนาห์เป็นแค่มนุษย ์ พระองคท์รงใหญ่กวา่ในการเช่ือ
ฟังของพระองค์ เพราะว่าโยนาห์ไม่ได้เช่ือฟังพระเจ้าและได้ถูกตีสอน       
พระเยซูไดต้ายอยา่งแทจ้ริง ส่วน ‘หลุมฝังศพ’ ของโยนาห์อยูใ่นทอ้งปลาใหญ่ 
พระเยซูไดเ้ป็นข้ึนจากตายภายใตอ้  านาจของพระองคเ์อง โยนาห์ปรนนิบติัต่อ
แค่เมืองเดียว   [ตามพระธรรมโยนาห์] ส่วนพระเยซูให้ชีวิตของพระองคเ์พื่อ
ทั้งโลก  แน่นอนว่า พระเยซูทรงใหญ่กว่าในความรักของพระองค์ เพราะว่า 
โยนาห์ไม่ได้รักผูค้นแห่งเมืองนีนะเวห์ เขาตอ้งการให้พวกเขาตาย ข่าวสาร
ของโยนาห์ไดช่้วยใหเ้มืองนีนะเวห์รอดจากการพิพากษา เขาเป็นผูส่้งสารแห่ง
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พระพิโรธของพระเจ้า ข่าวสารของพระเยซูเป็นข่าวสารแห่งพระคุณและ
ความรอด”[809] 

  
12:42                โดยการอา้งอิงถึง “โยนาห์” ในแนวทางอย่างเดียวกนัท่ีพระองคอ์า้งอิงถึง “ราชินีแห่งทิศใต”้ 

พระเยซูก็สนับสนุนมุมมองท่ีว่าโยนาห์เป็นบุคคลตามประวติัศาสตร์อย่างหนกัแน่น “ราชินี
แห่งทิศใต”้ คือ “ราชินีแห่งเชบา” (1 พกษ. 10:1-13) เธอได้มาจากท่ีสุดปลายทิศใตแ้ห่ง
คาบสมุทรอาระเบีย ส าหรับคนยิวแลว้นัน่เป็น “ท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก” (เปรียบเทียบ ยรม. 
6:20; ยอล. 3:8) เธอไดเ้ยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเล็มเน่ืองจากการรายงานเก่ียวกบั “ปัญญา” ท่ียิ่งใหญ่
ของซาโลมอนไดม้าถึงหูของเธอ “บางส่ิงท่ีใหญ่กวา่ซาโลมอน” คือ พระเมสสิยาห์ซ่ึงเป็นการ
ปรากฎเป็นรูปร่างแห่งปัญญาของพระเจา้   
ราชินีนั้นจะร่วมกบัชาวนีนะเวห์ใน การกล่าวโทษ ผูไ้ม่เช่ือแห่งสมยัของพระเยซู เพราะวา่พวก
เขาไดล้ม้เหลวท่ีจะยอมรับผูห้น่ึงท่ีมีปัญญาใหญ่กวา่ปัญญาของซาโลมอน เช่นเดียวกบัผูห้น่ึงท่ี
มีข่าวสารท่ีใหญ่กวา่ข่าวสารของโยนาห์ พระเยซูทรงใหญ่กวา่ซาโลมอนในปัญญา ความมัง่คัง่
และงานของพระองค ์

  
ในการเปรียบเทียบทั้งสองของพระเยซู คนต่างชาติไดต้อบสนอง และคนยิวไม่ไดต้อบสนอง  
นัน่ไดเ้ป็นกรณีในพนัธกิจของพระเยซูจนเด๋ียวน้ี และส่ิงน้ีจะด าเนินต่อไป อย่างไม่สงสัยว่า
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีท่ีเย่อหยิ่งก็ไม่พอใจพระเยซูท่ีเปรียบเทียบพวกเขากับ
ชาวต่างชาติอยา่งไม่พึงใจ   

  
“มนัเป็นลกัษณะท่ีน่าเศร้าใจในประวติัศาสตร์ของอิสราเอลท่ีชนชาตินั้นได้
ปฏิเสธพวกผูช่้วยกู้ของพวกเขาในตอนแรก แต่ได้ยอมรับพวกเขาในคร้ังท่ี
สอง  ส่ิงน้ีก็เป็นจริงกบัโยเซฟ โมเสส ดาวิดและพวกผูเ้ผยพระวจนะ (มธ. 
23:29) และพระเยซูคริสต”์[810] 

  
“พระวิหารและปุโรหิต ผูเ้ผยพระวจนะ กษตัริยแ์ละคนฉลาด บางส่ิงท่ีใหญ่
กวา่ก็อยูท่ี่น่ีในตอนน้ี”[811] 
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12:43-45          ประเด็นของขอ้เหล่าน้ีท่ีอธิบายถึงการถูกผีสิงก็ยอ้นกลบัไปยงัค าเตือนของพระเยซูเก่ียวกบั
อนัตรายของการเป็นกลางต่อพระองค ์(ขอ้ 30) ผีท่ีถูกขบัออกจากบุคคลหน่ึงแรกเร่ิมก็ผา่นไป
ยงั “สถานท่ีแห้งแลง้เพื่อแสวงหาการหยุดพกั” ขอ้ความน้ียืนยนัความเช่ือถือของคนยิวท่ีว่าผี
ชอบท่ีแห้งแลง้ (โทบิท 8:3; เปรียบเทียบ วว. 18:2).[812] ในท่ีสุด พวกมนัแสวงหาท่ีจะอาศยั
อยูใ่นร่างกายของมนุษย ์ท่ีซ่ึงพวกมนัสามารถท าความเสียหายมากข้ึนได ้

  
พระเยซูบอกเป็นนยัถึงความเป็นไปไดข้องการถูกผสิีงอีก (ขอ้ 44) “บา้น” ของผีคือร่างกายของ
มนุษยใ์นเร่ืองราวของพระเยซู  ผีก็กลบัไปหาบุคคลท่ีมนัไดล้ะไป ซ่ึงคน้พบว่าเขาหรือเธอยงั
เปิดว่างต่อการอยู่ของผี เพราะว่าไม่มีอ านาจท่ีเหนือกว่าครอบครองบุคคลนั้น  ดงันั้น ผีนั้นก็
เชิญผ ี“อ่ืนอีกเจด็ตวั” ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์เตม็ท่ี (“ท่ีร้ายกวา่ตวัมนัเอง”) และพวกมนั
ก็ท าการอาศยัอยูใ่นบุคคลนั้น   
พระเยซูเปรียบเทียบคนยิวท่ีไม่เช่ือแห่งสมยัของพระองค์กับบุคคลท่ีถูกผีสิง ยอห์นผูใ้ห ้       
บพัติศมาและพระเยซูไดช้ าระชีวติของหลายคนในกาลิลีโดยการเรียกพวกเขาสู่การกลบัใจใหม่ 
แต่ไม่ใช่ทุกคนจากพวกเขาท่ีไดรั้บเอาพระเยซูโดยความเช่ือ พระเยซูไดข้บัผีออกจากหลายคน 
แต่พวกเขาไม่ได้เช่ือว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ สภาพท่ีเป็นกลางน้ีได้ละพวกเขาให้
เส่ียงต่อการบุกรุกท่ีแยก่วา่จากซาตาน ท่ีจะไม่กล่าวส่ิงใดเก่ียวกบัการพิพากษาจากพระเจา้  แต่
บุคคลท่ีเป็นกลางเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของทั้งชนชาติ    

  
คริสเตียนหลายคนเช่ือว่าค าสอนของพระเยซูท่ีน่ีให้หลกัฐานท่ีว่าผีไม่สามารถสิงผูเ้ช่ือแทไ้ด ้ 
นัน่อาจเป็นเช่นนั้น แต่ผีสามารถท าให้ผูเ้ช่ือเดือดร้อนอย่างมากได ้ผูเ้ช่ือไม่ไดมี้ภูมิคุน้กนัต่อ
การโจมตีของซาตานและพวกผขีองมนั อยา่งท่ีพวกเขาไม่มีภูมิคุม้กนัต่อการโจมตีจากโลกและ
เน้ือหนัง เส้นระหว่างการถูกผีสิงและการถูกผีท าให้เดือดร้อนเป็นเส้นท่ีบางท่ียากจะระบุ   
อยา่งมาก   

  
ผูว้ิจารณ์ของพระเยซูมีหลักฐานมากมายแล้วเก่ียวกับใครท่ีพระองค์ทรงเป็น พวกเขาไม่จ  าเป็นท่ีจะเห็น          
การอศัจรรย์มากข้ึนท่ีพิสูจน์ถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซู ตรงกันขา้ม พระองค์ได้ให้ประเภทท่ี
แตกต่าง ของหมายส าคญัแก่พวกเขา ซ่ึงเป็นประเภทท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นถึงการอ้างของพระองค์หลังจากท่ี
พระองคไ์ดเ้ป็นข้ึนจากตาย    

4. ควำมขัดแย้งเกีย่วกบัพีน้่องของพระเยซู  12:46-50 (เปรียบเทยีบ มก. 3:31-35; ลก. 8:19-21) 
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รูปแบบท่ีแยบยลอย่างมากของการต่อตา้นไดเ้กิดจากสมาชิกครอบครัวทางกายภาพของพระเยซู มนัจดัเตรียม
โอกาสส าหรับพระเยซูท่ีจะอธิบายถึงความสัมพนัธ์แทต่้อพระเมสสิยาห์และท่ีจะรับรองพวกสาวกของพระองค ์
  
12:46-47          เป็นท่ีชัดเจนว่า “บรรดาน้องชาย” ของพระเยซูเป็นน้องชายร่วมมารดาทางกายภาพของ

พระองค์ คือพวกบุตรชายของมารีย ์โรมนัคาทอลิกบางคนท่ีปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งหลกั     
ค  าสอนของพวกเขาเก่ียวกบั “ความบริสุทธ์ิถาวรของมารีย”์ และโปรแตสแตนท์บางคนได้
โตแ้ยง้ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องของพระเยซู แต่เป็นพวกบุตรชายของโยเซฟโดยการสมรสก่อน
หน้านั้น  [813]  ถ้าพวกเขาเป็นเช่นนั้น คนโตท่ีสุดของพี่น้องเหล่าน้ีคงได้เป็นทายาททาง
กฎหมายต่อบลัลงักข์องดาวดิ   

  
12:48-50          ค าถามของพระเยซูไม่ไดดู้ถูก “มารดาและบรรดานอ้งชาย” ทางกายภาพของพระองค ์ ค  าตอบ

ของพระองค์แสดงให้เห็นว่าพระองค์เพียงแค่ให้ล าดบัความส าคญัต่อพระบิดาในสวรรค์ของ
พระองค์และการท าตามน ้ าพระทัยของพระองค์ (เปรียบเทียบ 10:37) ความสัมพนัธ์ฝ่าย
วญิญาณน าหนา้ความสัมพนัธ์ทางกายภาพ (เปรียบเทียบ 8:18-23) ส่ิงน้ีเนน้ถึงความส าคญัของ
การเช่ือในพระเยซูและการใหท่ี้แรกแก่พระองค ์พวกสาวกของพระองคก์ลายมาเป็นครอบครัว
ฝ่ายวิญญาณท่ีรับเขา้มาของพระองค์ จงสังเกตว่าค าว่า “ใครก็ตาม” ท่ีอา้งอิงถึงบรรดาผูท่ี้ท  า
ตามน ้ าพระทยัของพระเจา้โดยการเช่ือในพระบุตรของพระองค์ก็ท  าให้ความเป็นไปไดแ้ห่ง
ความรอดนั้นเปิดแก่ใครก็ตาม   (เปรียบเทียบ 11:28-30) 

  
ขอ้เหล่าน้ีมีความหมายโดยนัยเก่ียวกับศาสนศาสตร์พระคริสต์ท่ีหนักแน่น  ยิ่งกว่านั้น ขอ้เหล่านั้นเปิดเผย      
มากข้ึนเก่ียวกบัครอบครัวฝ่ายวิญญาณท่ีไดก่้อข้ึนรอบๆพระเยซู ทั้งๆท่ีมีการต่อตา้นท่ีเพิ่มข้ึน จุดประสงคต่์างๆ
ของ  พระเจา้ผา่นทางพระเมสสิยาห์ก็คืบหนา้ (เปรียบเทียบ  ขอ้ 18, 20) 
 

ค. กำรปรับเปลีย่นเน่ืองจำกกำรปฏิเสธพระเยซูของอสิรำเอล  13:1-53   
  

“ลูกเต๋าถูกทอด  พวกผูน้ าทางศาสนาไดป่้าวประกาศอยา่งเปิดเผยถึงการต่อตา้นของพวกเขาท่ีมี
ต่อพระเมสสิยาห์  คนอิสราเอลก็ประหลาดใจต่ออ านาจของพระเยซูและถอ้ยค าของพระองค ์
แต่พวกเขาล้มเหลวท่ีจะตระหนกัว่าพระองค์เป็นกษตัริยข์องพวกเขา  การไม่เห็นความเป็น 
พระเมสสิยาห์ของพระเยซูในถอ้ยค าและการงานของพระองค ์พวกเขาก็ไดแ้ยกผลจากตน้ไม ้
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เน่ืองจากการต่อตา้นน้ีและความเฉยเมยฝ่ายวิญญาณ กษตัริยก์็ปรับเปล่ียนวิธีสอนและหลกั    
ค  าสอนของพระองคเ์ก่ียวกบัการมาของแผน่ดินสวรรคก์บัสถานการณ์นั้น”[814] 

  
พระเยซูใชค้  าอุปมาเพื่อจะอธิบายค าสอนของพระองคบ์างคร้ัง  (เช่น 5:15; 7:3-5, 13-14, 15-20, 21-27, 35; 9:15-
17; 11:16-17; 12:25, 29, 43-45) การต่อตา้นท่ีเพิ่มข้ึนไดน้ าพระองคท่ี์จะใชค้  าอุปมามากข้ึน[815] ตอนน้ีพระองค์
เร่ิมตน้ท่ีจะใชค้  าอุปมาเพื่อจะเปิดเผยความจริงใหม่เก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค[์816] บทท่ี 13 มีการอภิปรายหลกัท่ี
สามของพระเยซูในมทัธิว คือค าอุปมาของพระองค์เก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์[817] มทัธิวน าเสนอการอภิปราย 
สองอยา่งแรกในฐานะเป็นการพดูคนเดียวท่ีต่อเน่ืองโดยพระเยซู ท่านสอดแทรกการอภิปรายท่ีสามน้ีดว้ยบทน า
ท่ีเป็นการบรรยายอยูบ่่อยๆ 
ก่อนหน้าน้ียอห์นและพระเยซูไดป่้าวประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกลแ้ลว้  พระเยซูหยุดกล่าวส่ิงนั้นเม่ือการ
ปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อพระองค์นั้นเดด็ขาด (นัน่คือ หลงัจากบทท่ี 11 และ 12)  ตรงกนัขา้ม พระองคเ์ร่ิมตน้
ท่ีจะเปิดเผยความจริงใหม่เก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์เน่ืองจากการปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อพระองค์ และการ
ปฏิเสธของพระองคท่ี์มีต่อชนชาติน้ี  ความจริงใหม่น้ี ซ่ึงเป็นการเปิดเผยท่ีไม่ไดใ้ห้มาก่อนหนา้น้ีเป็นความล ้าลึก 
ค าว่า “ความล ้ าลึก” อย่างท่ีมนัปรากฏในภาคพนัธสัญญาใหม่ก็อา้งอิงถึงความจริงท่ีถูกเปิดเผยใหม่ๆ  มนัไม่มี
อะไรเก่ียวขอ้งกบัความน่ากลวั  พระเจา้ไม่ไดเ้ปิดเผยมนัก่อนหนา้น้ี แต่ตอนน้ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผย   
  
คิงส์เบอร่ีรับรู้ถึงหวัขอ้ของถอ้ยค าน้ีวา่เป็น “บทน าในเคล็ดลบัแห่งแผน่ดินสวรรค”์ และท าให้มนัเป็นโครงร่าง
ดงัต่อไปน้ี (I) ในเร่ืองเคล็ดลบัแห่งแผ่นดินสวรรค์อย่างท่ีถูกเปิดเผยต่อพวกสาวกแต่ไม่ใช่ต่ออิสราเอล (13:3-
35); และ (II) ในเร่ืองเคล็ดลบัแห่งแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งท่ีเป็นการกระตุน้ให้พวกสาวกท่ีจะเช่ือฟังโดยปราศจาก
การสงวนน ้าพระทยัของพระเจา้ไว ้(13:36-52).[818] 
  
เหมือนท่ีอ่ืนๆในมทัธิว การอา้งอิงถึงแผ่นดินสวรรค์บ่งบอกถึงแผ่นดิน (พนัปี) ของพระเมสสิยาห์ในอนาคต  
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูสอนบางส่ิงท่ีน่ีเก่ียวกบัการเติบโตท่ีมองไม่เห็นและการพฒันาของแผน่ดินสวรรค ์ ในยุค
ระหว่างการเสด็มา ท่ีน าหน้าการสถาปนาแผ่นดินนั้น ขอบเขตของการอภิปรายน้ี อย่างท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัการ
อภิปรายหลกัสองอยา่งในมทัธิวคือยคุระหวา่งการเสด็จมาทั้งหมด   
  
มทัธิวน าเสนอการอภิปรายน้ีในโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร (ไขวเ้ปล่ียน).[819] โครงร่างน้ีก็ปกติ
ในภาคพนัธสัญญาเดิมและในงานเขียนอ่ืนๆของคนยิว มนัส่งเสริมเอกภาพของการอภิปรายและมุ่งความสนใจ
ไปท่ีองคป์ระกอบหลกัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด  เคา้ของโครงร่างน้ีก็เป็นดงัน้ี     
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A         บทน า ขอ้ 1-2 
B         ค าอุปมาแรกท่ีมีต่อฝงูชน  ขอ้ 3-9 

C         การสลบัฉากท่ีอธิบาย: จุดประสงคแ์ละการอธิบาย  ขอ้ 10-23 
D         ค าอุปมาเพิ่มข้ึนสามเร่ืองท่ีมีต่อฝงูชน  ขอ้ 24-33 

E         การสลบัฉากท่ีอธิบาย: ความส าเร็จและการอธิบาย  ขอ้ 34-43 
D'        ค าอุปมาสามเร่ืองท่ีมีต่อพวกสาวก  ขอ้ 44-48 

C'        การสลบัฉากท่ีอธิบาย: จุดประสงคแ์ละการตอบสนอง  ขอ้ 49-51 

B'        ค าอุปมาสุดทา้ยท่ีมีต่อพวกสาวก  ขอ้ 52 
A'        สรุป  ขอ้ 53 

  
การวเิคราะห์แบบโครงสร้างน้ีเปิดเผยวา่การอภิปรายน้ีประกอบดว้ยสองส่วนซ่ึงแต่ส่วนมีค าอุปมาส่ีเร่ือง ส่ีเร่ือง
แรกมีต่อฝงูชนและส่ีเร่ืองหลงัมีต่อพวกสาวก  ในแต่ละส่วน ค าอุปมาหน่ึงก็โดดเด่นจากค าอุปมาอ่ืนๆ  ในกลุ่ม
แรกมนัคือค าอุปมาแรก และในกลุ่มท่ีสอง มนัคือค าอุปมาสุดทา้ย  ส่วนหลกัระหว่างสองกลุ่มของค าอุปมาก็
อธิบายถึงหนา้ท่ีของค าอุปมาต่างๆและอธิบายถึงค าอุปมาหน่ึงเร่ืองจากทั้งหมด   
  

“ผูอ่้านสมยัใหม่ก็เคยชินอย่างมากกบัการคิดถึงค าอุปมาว่าเป็นเร่ืองราวอธิบายท่ีมีประโยชน์ 
จนพวกเขาพบวา่มนัยากท่ีจะพบข่าวสารของบทน้ีท่ีค าอุปมาต่างๆไม่ไดอ้ธิบาย  ส าหรับบางคน 
ค าอุปมาต่างๆอาจแสดงถึงการรู้แจ้งเห็นจริง แต่ส าหรับคนอ่ืนๆ ค าอุปมาต่างๆอาจท าให ้  
ความสับสนหนักเขา้  ความแตกต่างอยู่ท่ีความสามารถของผูฟั้งท่ีจะข้ึนสู่ระดบัการทา้ทาย   
จากการแทนท่ีจะให้การอธิบาย ค าอุปมาเหล่าน้ีตอ้งถูกอธิบาย และมีสามเร่ืองท่ีมีการอธิบาย 
ในรายละเอียดในบทน้ี (ขอ้ 18-23, 37-43, 49-50) แต่การอธิบายนั้นก็ไม่ไดใ้ห้แก่ทุกคน แต่
ให้แก่พวกสาวกเท่านั้น (ขอ้ 10 และ 36) และมทัธิวไม่เพียงแต่ท าให้ประเด็นชดัเจนในขอ้ 34 
(ค าอุปมาส าหรับฝงูชนเท่านั้นท่ีไม่มีการอธิบาย) แต่ยืนยนัมนัโดยการอา้งอิงท่ีเป็นรูปแบบใน
ขอ้ 35 อีกดว้ย ค าอุปมาเป็น ‘ส่ิงต่างๆท่ีถูกปิดซ่อนไว’้  โดยวิธีน้ี ส่ือกลาง (ค าอุปมา) เองก็เป็น
ส่วนประกอบส าคญัของข่าวสารท่ีมนัแสดงถึง (เคล็ดลบัแห่งแผน่ดินสวรรค)์”[820] 
  
“บางทีไม่มีวิธีอ่ืนของการสอนท่ีธรรมดาอยา่งมากท่ามกลางพวกยิวดงัเช่นการใชค้  าอุปมา  ใน
กรณีของพวกเขาเท่านั้น ค าอุปมาเกือบเป็นตวัอย่างประกอบทั้งส้ินของส่ิงท่ีไดถู้กกล่าวหรือ
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สอน ส่วนในกรณีของพระคริสต์ ค  าอุปมาต่างๆท าหน้าท่ีเป็นรากฐานส าหรับค าสอนของ
พระองค”์[821] 
  

1. บริบท  13:1-3ก (เปรียบเทยีบ มก. 4:1-2; ลก. 8:4) 
  
มทัธิวเช่ือมโยงค าสอนแบบอุปมาน้ีกบัการโตเ้ถียงในบทท่ี 12 โดยการใช้วลี “ในวนันั้น” (NASB) หรือ “วนั
เดียวกนันั้น” (NIV, ค ากรีก เอน เท เฮเมร่า เอคเคเน่) ค  าอุปมาเหล่าน้ีเป็นการตอบสนองต่อการปฏิเสธของ
อิสราเอลท่ีมีต่อกษตัริยข์องพวกเขา  
  
พระเยซูประทบัท่ีชายทะเลกาลิลีเพื่อจะสอนประชาชนในรูปแบบของรับบีโดยทัว่ไป (เปรียบเทียบ 5:1-2) ใน
การตอบสนองต่อ “ฝูงชน” ขนาดใหญ่ท่ีรวมตวักนัเพื่อจะฟังพระองค์ พระเยซูก็ได ้“ประทบั” ใน “เรือ” ท่ีซ่ึง
ผูค้นมากข้ึนสามารถไดย้ินพระองค์ง่ายข้ึน  พระองค์ด าเนินการท่ีจะกล่าวต่อฝูงชนน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่ไดป้ฏิเสธ
พระองค ์(เปรียบเทียบ 11:16-24) 
  
นกัอรรถาธิบายบางคนไดเ้ห็นการแสดงสัญลกัษณ์ในการเคล่ือนไหวทางกายภาพของพระเยซูอยา่งท่ีถูกอธิบาย
ไวท่ี้น่ี  พวกเขาเช่ือวา่โดยการเสด็จ “จากบา้นไป” พระองคไ์ดล้ะบา้นของอิสราเอล  “ประทบัท่ีชายทะเล” แสดง
ถึงการไปยงัคนต่างชาติ   
  

“องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราก าลงัละชนชาติอิสราเอลและก าลงัหันไปหาโลก  ตอนน้ีพระองค์
กล่าวถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในโลกจนกวา่พระองคเ์สด็จกลบัมาในฐานะกษตัริย”์[822] 

  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะเล่าค าอุปมาส่ีเร่ืองแก่ฝงูชนท่ีรวมตวักนัต่อหนา้พระองค ์(ขอ้ 3ข-9, 24-30, 31-32, 33) 
พระองคไ์ม่ไดตี้ความความหมายของค าอุปมาเหล่าน้ีแก่ฝงูชน  พวกเขาจะตอ้งขบคิดดว้ยตวัของพวกเขาเอง และ
การไม่เช่ือในพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ก็บดบงัความเขา้ใจของพวกเขา 
  
มทัธิวเร่ิมค าอุปมาแรกของพระเยซูโดยการแนะน าส่ิงท่ีตามมาในฐานะค าสอนแบบอุปมา  ค  ากรีก พาราโบเล่ 
เป็นค านาม และ พาราบาโล่ เป็นค ากริยา ซ่ึงหมายถึง “โยนไวข้า้งๆ”  ค านามหมายถึง “การตั้งส่ิงหน่ึงขา้งอีกส่ิง
หน่ึงคือการวางติดกนัอย่างเช่นเรือในการรบ”[823] โดยเชิงเปรียบเทียบ มนัหมายถึง “การเปรียบเทียบ การ
เปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึง ความเหมือน ความคลา้ยกนั”[824] ฉบบัเซปทวัจินทแ์ปลค าฮีบรู มาชาล ดว้ย 
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พาราโบเล่ 28 คร้ังจากการปรากฏ 33 คร้ังของมนัในภาคพนัธสัญญาเดิม ค าวา่ มาชาล อา้งอิงถึง สุภาษิต หลกัค า
สอน การอุปมาอุปไมย นิทานเปรียบเทียบ นิทาน การเปรียบเทียบ ปริศนา การเหน็บแนม และเร่ืองเล่าท่ี
รวบรวมความจริงบางอยา่ง ดงันั้นมนัมีระดบัท่ีกวา้งของความหมาย ในท านองเดียวกนั การใช ้พาราโบเล่ ของ
ภาคพนัธสัญญาใหม่สะทอ้นถึงระดบัท่ีกวา้งของความหมาย แมว้่าอย่างแทจ้ริงแล้วค าอุปมาเก่ียวขอ้งกบัการ
เปรียบเทียบ   ค  าอุปมาส่วนใหญ่เป็นการอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบท่ีขยาย 
  

“. . . ในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ ค  าอุปมาแสดงถึงการเปรียบเทียบท่ีขยายระหวา่งธรรมชาติหรือ
ชีวติกบัส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติฝ่ายวญิญาณและการปฏิบติักบัมนุษยข์องพระเจา้”[825] 

  
“อยา่งท่ีเขา้ใจกนั พาราโบเล่ เป็นค าพดูท่ีไม่ไดแ้สดงถึงความหมายของมนัในระดบัผิวเผิน และ
ดงันั้นก็เรียกร้องความคิดและการรับรู้ถา้ผูฟั้งจะไดรั้บประโยชน์จากมนั”[826] 

  
พระเยซู “กล่าว. . . ดว้ยค าอุปมา” อยา่งเจตนาเพื่อจะซ่อนความจริงไวจ้ากฝงูชนท่ีไม่เช่ือ (ขอ้ 11-15; เปรียบเทียบ 
7:6) ท าไมพระองคก์ล่าวต่อพวกเขาดว้ยค าอุปมาถา้พระองคไ์ม่ตอ้งการใหพ้วกเขาท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระองคก์ล่าว?  
พระองคท์  าเช่นนั้นเพราะวา่ค าอุปมาอาจเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้จะใชเ้พื่อจะใหค้วามกระจ่างแก่บางคนท่ียงัไม่ได้
ปฏิเสธพระองคอ์ย่างเด็ดขาด แต่ยงัคงเปิดใจ (เปรียบเทียบ 11:25-26) โดยการซ่อนความจริงไวจ้ากผูว้ิจารณ์ท่ี  
ไม่เช่ือของพระองค ์พระเยซูก าลงัส าแดงพระคุณแก่พวกเขา   
  

“พวกเขาไดร้อดพน้จากความผิดแห่งการปฏิเสธความจริง เพราะวา่พวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาตท่ี
จะตระหนกัถึงมนั”[827] 

  
พระเยซูสอนดว้ยค าอุปมาอีกดว้ยเพราะว่าภาคพนัธสัญญาเดิมได้ท านายว่าพระเมสสิยาห์จะกล่าวดว้ยภาษาท่ี  
ปิดซ่อนไว ้(ขอ้ 35; เปรียบเทียบ สดด. 78:2) 
  
อย่างท่ีจะชัดเจนนั้น พระเยซูแนะน าพวกสาวกของพระองค์ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากอิสราเอลได้ปฏิเสธ
พระองค ์ พระเจา้จะเล่ือนแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ออกไปจนกระทัง่เวลาในภายหลงั  ถา้พระเยซูไดบ้อกฝงูชน
วา่แผน่ดินนั้นจะไม่ไดเ้ร่ิมตน้ทนัที ผูค้นคงไดต่้อตา้นพระองคใ์นจ านวนท่ีมากข้ึน  คนยิวส่วนใหญ่ไม่สามารถ
น าพวกเขาเองมาสู่การเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ได ้มนัจะยากมากข้ึนส าหรับพวกเขาท่ีจะยอมรับการ
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เล่ือนไปของแผน่ดินนั้น อยา่งส าคญัแลว้ ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการเล่ือนไปของแผน่ดินนั้นก็ตามหลงัการ
ปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อพระองคใ์นฐานะกษตัริยข์องพวกเขา[828] 
  

“ค าอุปมาเจ็ดเร่ืองของบทท่ี 13 ซ่ึงถูกเรียกโดยองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราว่า ‘ขอ้ความลึกลบั  
แห่งแผ่นดินสวรรค์’ (ขอ้ 11) ท่ีถูกน ามาดว้ยกนันั้นก็อธิบายถึงผลลพัธ์ของการปรากฏของ   
ข่าวประเสริฐในโลกระหวา่งยุคปัจจุบนั นัน่คือ เวลาแห่งการหวา่นเมล็ดซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยพนัธกิจ
ส่วนตวัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราและจะส้ินสุดลงดว้ย ‘การเก็บเก่ียว’ (ขอ้ 40-43) ผลลพัธ์
คือขา้วละมานและขา้วสาลีท่ีปนกนั ปลาดีและปลาเลวในขอบเขตของการกล่าวยอมรับแบบ 
คริสเตียน  มนัคือศาสนาคริสต”์[829] 

  
2. ค ำอุปมำต่ำงๆทีถู่กกล่ำวต่อฝูงชน  13:3ข-33  

  
พระเยซูกล่าวค าอุปมาส่ีเร่ืองแก่ฝงูชน และจดัเตรียมค าแนะน าบางอยา่งแก่พวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัวิธีท่ี
จะตีความค าอุปมาเหล่านั้น 
  
ค ำอุปมำเร่ืองดิน 13:3ข-9 (เปรียบเทยีบ มก. 4:3-9; ลก. 8:5-8) 
  
ค าอุปมาแรกเป็นบทน าสู่ค  าอุปมาเหล่านั้นท่ีตามมา และค าอุปมาสุดทา้ยเป็นการสรุปและการประยุกต์ใช้ของ  
ชุดค าอุปมาทั้งหมด[830] ทั้งสองเร่ืองเนน้ถึงพระวจนะของพระเจา้   
  

“การตีความสมยัใหม่เก่ียวกบัค าอุปมาได้ตระหนักอย่างมากข้ึนถึงความหมายโดยนัยน้ีของ
รูปแบบทางวรรณกรรมของค าอุปมาท่ีเจาะจงน้ีต่อการยืนยนัแบบหัวร้ันของนกัวิชาการภาค
พนัธสัญญาใหม่เร่ิมแรกท่ีตามหลงัอดอฟ จูลิเชอร์วา่ค าอุปมามีประเด็นเดียวเท่านั้นและส่วนท่ี
เหลือเป็นแค่ส่ิงแวดล้อมแบบบรรยาย ซ่ึงต้องไม่ถูก ‘เปรียบเทียบ’ เพื่อจะก าหนดส่ิงท่ี
รายละเอียดแต่ละอย่างหมายถึง  ในลักษณะน้ี แนวทางท่ีเร่ืองราวถูกผูกข้ึนก็เรียกร้องว่า
รายละเอียดต้องถูกสังเกต และท่ีจะตีความรายละเอียดเหล่านั้นแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ ‘การ
เปรียบเทียบ’ ท่ีไม่มีกฎเกณฑ์ แต่เป็นการตระหนักท่ีรับผิดชอบถึงแนวทางท่ีพระเยซูผูก
เร่ืองราว”[831] 
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13:3ข-7            จุดหลกัในค าอุปมาแรกอยู่ท่ี ดิน แทนท่ีจะอยู่ท่ี “ผูห้ว่าน” บางเมล็ดตกขา้งหนทางท่ีแข็งจาก 
การจราจร (ขอ้ 4) เมล็ดเหล่านั้นอยู่บนพื้นดินท่ีท่ีนกเห็นและก็กินเสียก่อนท่ีเมล็ดเหล่านั้น
สามารถงอกได ้ เมล็ดอ่ืนๆตกท่ีท่ีดินชั้นบนนั้นบาง (ขอ้ 5-6) รากของพวกมนัไม่สามารถทะลุ
หินปูนท่ีอยูภ่ายใตเ้พื่อจะไดรั้บความช้ืนท่ีจ าเป็นจากดินชั้นล่าง เม่ืออากาศท่ีร้อนเกิดข้ึน เมล็ดก็
งอกอยา่งรวดเร็วแต่ไม่มีแหล่งท่ีจ าเป็นท่ีจะค ้าจุนการเติบโตท่ีต่อเน่ือง ดงันั้น พวกมนัก็ตายไป  
กลุ่มท่ีสามของเมล็ดตกท่ามกลาง “ตน้หนาม” ท่ีเกิดข้ึนตามขอบของทุ่งนา (ขอ้ 7) พุ่มหนาม
เหล่าน้ีแยง่ชิงแสงและการหล่อเล้ียงกบัตน้อ่อน ดงันั้นพวกมนัก็ตายไปเช่นกนั   

  
“ค าอุปมาน้ีแสดงถึงการเร่ิมต้นใหม่  ท่ีจะท างานในสวนองุ่นของพระเจ้า 
(อิสราเอล, อสย. 5:1-7) เป็นส่ิงหน่ึง ท่ีจะออกไปหวา่นเมล็ดแห่งพระวจนะใน
ทุ่งนาซ่ึงก็คือโลกก็ค่อนขา้งเป็นอีกเร่ืองหน่ึง (เปรียบเทียบ มธ. 10:5)” [832] 

  
13:8-9              บางเมล็ดก็ตกลงบนดินดีและเกิด “ผล” แมก้ระทัง่การให้ผล “ร้อยเท่า” ก็ไม่โดดเด่น [833]       

ผูห้วา่นคนเดียวกนั และเมล็ดไม่เกิดผล เกิดผลบา้ง หรือเกิดผลมากก็ข้ึนอยูก่บัดิน 
  

“ดินท่ีส่ีน้ีเตือนเราท่ีจะไม่คาดหวงัระดบัท่ีเหมือนกนัของการเกิดผลในทุกคน 
เน่ืองจากวา่ผูเ้ช่ือเติบโตฝ่ายวญิญาณ ณ อตัราท่ีแตกต่างกนั”[834] 

  
ถ้อยค าสุดท้ายของพระเยซูหมายถึงว่าค าอุปมาน้ีต้องการการพิจารณาและการตีความ               
ท่ีระมดัระวงั (ขอ้ 9)  พระเยซูตีความมนัแก่พวกสาวกของพระองคต่์อมาในขอ้ 18-23 [835] 

  
กำรสลบัฉำกแรกเกีย่วกบักำรเข้ำใจค ำอุปมำต่ำงๆ 13:10-23 
  
ส่วนน้ีแบ่งเป็นสองส่วนคือ การอธิบายของพระเยซูเก่ียวกบัเหตุผลท่ีพระองคส์อนดว้ยค าอุปมา (ขอ้ 10-17) และ
การอธิบายของพระองคเ์ก่ียวกบัค าอุปมาแรก (ขอ้ 18-23) 
  

จุดประสงค์ของค ำอุปมำต่ำงๆ 13:10-17 (เปรียบเทยีบ มก. 4:10-12; ลก. 8:9-10) 
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13:10                พวกสาวกตอ้งการท่ีจะรู้ “เหตุผล” ท่ีพระเยซูสอน “ดว้ยค าอุปมา”  น่ีไม่ใช่รูปแบบท่ีชัดเจน
ท่ีสุดของการส่ือสาร เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกสาวกถามค าถามน้ีเม่ือพระเยซูเสร็จส้ินการให ้        
ค  าอุปมาต่างๆแก่ฝูงชน (เปรียบเทียบ มก. 4:10) “ค าอุปมา” ท่ีเป็นพหูพจน์ก็บ่งบอกถึงส่ิงน้ี 
อย่างชัดแจง้แลว้ มทัธิวเรียบเรียงเน้ือหาท่ีพระเยซูน าเสนอใหม่เพื่อจะช่วยให้ผูอ่้านของท่าน
เขา้ใจ  เหุตผลต่างๆส าหรับการใชค้  าอุปมาต่างๆของพระเยซู ณ จุดน้ี เน่ืองจากวา่คุณลกัษณะท่ี
น่าสงสัยของพวกเขาก่อใหเ้กิดค าถามต่างๆในความคิดของเรา 

  
13:11-12          พระเยซูอธิบายวา่พระองคส์อนดว้ยค าอุปมา เพราะวา่พระองคต์อ้งการท่ีจะให้การเปิดเผยใหม่ 

(“ข้อความลึกลับ”) เก่ียวกับ “แผ่นดินสวรรค์” แก่พวกสาวกของพระองค์ไม่ใช่แก่ฝูงชน  
(เปรียบเทียบ 7:6) ดงันั้นพระเยซูน าเสนอความจริงน้ีในแนวทางท่ีปกปิดไว ้ ค  าว่า “ความ
ลึกลบั” (ค ากรีก มุสเตรีออน, ความลบั) มาจากภาคพนัธสัญญาเดิมและค าฮีบรู ราซ (ดนล. 
2:18, 19, 27, 28, 29, 30, 47 [สองคร้ัง]; 4:9) มนัอา้งอิงถึงส่ิงท่ีพระเจา้รู้วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต   
“ความลึกลบั” เป็น “ความลบั” นั่นคือ แผนการต่างๆของพระเจา้ส าหรับอนาคตท่ีพระองค์
เปิดเผยแก่ผูเ้ลือกสรรของพระองค์ เปาโลจ ากดัความความลึกลบัใน  โคโลสี 1:26 ท่ีซ่ึงท่าน
เขียนว่า “คือขอ้ความล ้ าลึกซ่ึงซ่อนเร้นอยูห่ลายยุคและหลายชัว่อายุนั้น บดัน้ีไดท้รงโปรดให้
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่ธรรมิกชนของพระองคแ์ลว้” 

  
“‘ความลึกลบั’ ในพระคมัภีร์คือความจริงท่ีถูกปิดซ่อนไวแ้ต่ก่อนตอนน้ีถูก
เปิดโดยจากพระเจ้า  บทน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรกว่า จะมี
ช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองของพระคริสต์ (ขอ้ 17, 
35; เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:10-12)”[836] 

  
พระเยซูเปิดเผยแผนการบางอย่างของพระเจา้เก่ียวกบัอนาคตของแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ 
แต่พระองคไ์ม่ไดอ้นุญาตใหฝ้งูชนท่ีไม่เช่ือท่ีจะเขา้ใจแผนการเหล่าน้ี   

  
“ดงันั้นเม่ือใดก็ตามท่ีจ านวนน้อยของผูเ้ช่ือรบกวนเรา จงให้ส่ิงตรงกนัขา้ม
เกิดในความคิดว่า บรรดาผูท่ี้ได้รับเท่านั้นสามารถเข้าใจความลึกลับของ   
พระเจา้ได ้[มธ. 13:11]”[837] 
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บางคนได้ตีความค าอุปมาเหล่าน้ีว่าเป็นการเปิดเผยถึง “การมาของแผ่นดินสวรรค์ไปสู่
ประวติัศาสตร์ล่วงหน้าของการส าแดงแบบพยากรณ์ของมนั”[838] น่ีเป็นมุมมองของผูท่ี้      
เช่ือวา่พระเยซูมาก่อนยคุพนัปีแบบพนัธสัญญาและผูเ้ช่ือตามยุคแบบตามล าดบั  คนอ่ืนๆเช่ือวา่     
พระเยซูเปิดเผยถึงขอ้มูลเก่ียวกบัแผ่นดินนั้นเม่ือพิจารณาถึงการเล่ือนไปของมนั[839] น่ีเป็น
การตีความของผูเ้ช่ือตามยคุแบบบรรทดัฐาน 

  
“. . . ขอบเขตภายนอกอยา่งมากของหวัขอ้น้ีก็บงัคบัการสรุปท่ีวา่ความลึกลบั
เหล่านั้นไม่ไดอ้า้งอิงถึงธรรมชาติของแผ่นดินสวรรค์ แต่อา้งอิงถึงลกัษณะ
ของการสถาปนาของมนั วิธีท่ีถูกใช้ การตระเตรียมส าหรับมนั เวลาส าหรับ
มนั และหวัขอ้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง”[840] 

  
ผู ้ศึกษาพระคัมภีร์ต้องก าหนดว่ามุมมองไหนจากสองมุมมองน้ีถูกต้องบนพื้นฐานของ
ความหมายของค าอุปมาต่างๆ และจากทุกส่ิงท่ีมทัธิวบนัทึกเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค ์
  
นกัเขียนตามยคุบางคนเช่ือวา่ค าอุปมาต่างๆในมทัธิว 13 กล่าวถึงระยะเวลาระหวา่งการเสด็จมา
คร้ังแรกและคร้ังท่ีสองของพระเมสสิยาห์อย่างเฉพาะ[841] พวกเขาบางคนเช่ือว่าไม่มีการ
เช่ือมโยงระหวา่งค าอุปมาเหล่าน้ีกบัค าสอนของภาคพนัธสัญญาเดิม[842] ผูเ้ช่ือตามยุคคนอ่ืนๆ
เช่ือว่าค าอุปมาเหล่าน้ีอธิบายถึงระยะเวลาระหว่างการเสด็จมาซ่ึงถึงจุดสูงสุดในแผ่นดินของ
พระเมสสิยาห์ น่ีเป็นการตีความท่ีขา้พเจา้ชอบ และมนัค่อนขา้งคลา้ยกนักบัมุมมองก่อนหนา้น้ี  
ส าหรับขา้พเจา้ มนัดูเหมือนวา่  เน่ืองจากวา่พระเยซูใชค้  าเดียวกนัอยา่งต่อเน่ืองส าหรับแผน่ดิน
สวรรคใ์นบทท่ี 13 อยา่งท่ีพระองคใ์ชใ้นท่ีอ่ืนๆในมทัธิว พระองคก์็อา้งอิงถึงเอกลกัษณ์เดียวกนั  
ไม่มีส่ิงใดในบทน้ีท าให้การตีความน้ีผิดปกติ  ทางเลือกอีกอย่างหน่ึงก็คือว่า ค  าอุปมาเหล่าน้ี
อธิบายถึงแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ (พนัปี) เท่านั้น[843] 

  

ขอ้ 12 กล่าวซ ้ าความจริงแบบสุภาษิต (เปรียบเทียบ 25:29) มนัส่งเสริมความรู้สึกขอบคุณ
ส าหรับพระพรฝ่ายวญิญาณต่างๆและเตือนถึงการทึกทกัเอาส่ิงเหล่าน้ี สาวกท่ีเช่ือก็มีทางเขา้ไป
ในแผน่ดินสวรรคโ์ดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์พระเจา้จะให้ความเขา้ใจมากข้ึนแก่พวกเขา  
ท่ีจะส่งผลต่อความบริบูรณ์แห่งพระพร อยา่งไรก็ตาม ผูไ้ม่เช่ือจะไม่เพียงแต่ลม้เหลวท่ีจะรับเอา
การเปิดเผยมากข้ึนเท่านั้น แต่พระเจา้จะขจดัสิทธิพิเศษของการกลายมาเป็นพลเมืองในแผน่ดิน
สวรรคไ์ปจากเขาหรือเธออีกดว้ย     
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13:13                พระเยซูกล่าวซ ้ าเหตุผลของพระองคส์ าหรับการใชค้  าอุปมาในแง่ของการรับรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่
ความตั้งใจของพระเจ้า (เปรียบเทียบ ขอ้ 11-12) ผูไ้ม่เช่ือจะไม่สามารถเข้าใจส่ิงท่ีพระองค์
จะตอ้งเปิดเผย เน่ืองจากว่าพวกเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมรับการเปิดเผยพื้นฐานมากกว่า นัน่คือ 
เก่ียวกบัพระเยซูและความใกลจ้ะมาถึงของแผน่ดินสวรรค์ ค  าอุปมาต่างๆไม่เพียงแต่ถ่ายทอด
ขอ้มูลเท่านั้น ค าอุปมาเหล่านั้นก็ทา้ทายการตอบสนองอีกดว้ย ผูไ้ม่เช่ือไม่ไดต้อบสนองต่อการ
ทา้ทายท่ีพระเยซูได้ให้แก่พวกเขาแล้ว จนกว่าพวกเขาได้ตอบสนอง พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ใน
สภาพท่ีจะรับเอาความจริงมากข้ึน     

“ดงันั้น การให้ค  าอุปมาเหล่าน้ีตอ้งถือวา่เป็น การพิพากษาของพระเจ้า เหนือ
ชนชาติอิสราเอล”[844] 

  
13:14-15          พระเยซูอา้งอิง อิสยาห์ 6:9-10 ท่ีซ่ึงพระเจา้ไดบ้อกผูเ้ผยพระวจนะของพระองคว์า่ความไม่เช่ือ

ท่ีแพร่หลายและการท าให้ใจแข็งกระดา้งโดยพระเจา้ท่ีเป็นผลตามมาจะเป็นส่ิงท่ีเขาจะประสบ
ในพนัธกิจของเขา บริบทของเน้ือหาของอิสยาห์อธิบายว่าความแข็งกระดา้งของอิสราเอลจะ
ด าเนินไปจนกระทัง่แผน่ดินอยูใ่นสภาพปรักหกัพงั การถูกเนรเทศไม่ใช่ความส าเร็จท่ีสมบูรณ์
ของค าเผยพระวจนะน้ี สภาพท่ีแข็งกระดา้งก็ยงัคงปรากฏในสมยัของพระเยซูและเราอาจเพิ่ม
ว่าแม้กระทัง่ในทุกวนัน้ี  คนยิวส่วนใหญ่โดยทัว่ไปแล้วจะยงัคงไม่ตอบสนองจนกระทั่ง
แผ่นดินของพวกเขาอา้งวา้งในยุคเข็ญ แต่พวกเขาจะกลบัมาหาองค์พระผูเ้ป็นเจา้เม่ือพระองค์
เสด็จมายงัโลก ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์ (ศคย. 12:10-14; รม. 11:25-26) ค  าว่า 
“เกรงวา่” (NASB) หรือ “มิฉะนั้น” (NIV) ในตรงกลางของขอ้ 15 บางทีบ่งบอกถึงการท าให้
แขง็กระดา้งทางศาลของพระเจา้เก่ียวกบัใจของคนยวิ (เปรียบเทียบ 2 ธส. 2:11) 

  
13:16-17          พวกสาวกท่ีเช่ือไดรั้บ “พระพร” เน่ืองดว้ยเหตุผลน้ี  พวกเขาไม่เพียงแต่เห็นส่ิงท่ีคนร่วมสมยัท่ี

ไม่เช่ือของพวกเขาไม่สามารถเห็น แต่เห็นส่ิงท่ีผูเ้ผยพระวจนะและคนชอบธรรมหลายคนแห่ง
หลายปีในอดีตปรารถนาท่ีจะเห็นแต่ไม่สามารถเห็นอีกดว้ย  พระเยซูอา้งอิงถึงผูเ้ผยพระวจนะ
และผูเ้ช่ือแห่งภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีตอ้งการการเปิดเผยเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรคม์ากกวา่ท่ีพวก
เขาได้มี  การอ้างของพระเยซูท่ีจะสามารถเปิดเผยมากกว่าผูเ้ผยพระวจนะแห่งภาคพนัธ-  
สัญญาเดิมรู้ก็เป็นการอา้งถึงการเป็นมากกว่าผูเ้ผยพระวจนะ พระเจา้เท่านั้นสามารถท าส่ิงท่ี
พระองคอ์า้งท่ีจะท าได ้  
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“. . . ในความคิดเห็นของรับบี การเปิดเผยถึงความลึกลบัของพระเจา้จะถูก
มอบใหแ้ก่บรรดาผูท่ี้ชอบธรรมหรือไดเ้รียนรู้เท่านั้น” [845] 

  
อย่างท่ีผูไ้ม่เช่ือในสมยัของพระเยซูเป็นลูกหลานฝ่ายวิญญาณของผูไ้ม่เช่ือในสมยัของอิสยาห์ 
ดงันั้นพวกสาวกก็เป็นลูกๆของพวกผูเ้ผยพระวจนะ ในท านองเดียวกนั พระเยซูก็เป็นพระบุตร
ของพระเจา้ 
  

กำรอธิบำยถึงค ำอุปมำเร่ืองดิน  13:18-23 (เปรียบเทยีบ  มก. 4:13-20; ลก. 8:11-15) 
  
พระเยซูตีความค าอุปมาแรกของพระองคเ์พื่อจะช่วยให้พวกสาวกของพระองคเ์ขา้ใจทั้งค  าอุปมาน้ีและค าอุปมา
อ่ืนๆท่ีตามมา (เปรียบเทียบ มก. 4:13) 
  
13:18                เน่ืองจากว่าพวกผูเ้ผยพระวจนะแต่ก่อนและผูช้อบธรรมต้องการท่ีจะรู้การเปิดเผยน้ี และ

เน่ืองจากวา่ผูไ้ม่เช่ือไม่สามารถเขา้ใจมนัได ้พวกสาวกตอ้งฟังมนัอยา่งระมดัระวงั 
  
13:19                บางคนไดย้ินการประกาศของพระเยซูเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค ์แต่เหมือนกบัดินแข็ง ความจริง

ไม่ไดท้ะลุทะลวงพวกเขา ซาตาน (“มารร้าย”) ไดฉ้วยข่าวสารไปก่อนท่ีพวกเขาเขา้ใจมนัอยา่ง
แท้จริง ตัวแทนแห่งความชั่วของมันถูกพรรณนาไว้ในค าอุปมาน้ีในฐานะนก (ข้อ 4; 
เปรียบเทียบ ยรม. 5:26-27; วว. 18:2) ดินส่ีประเภทแสดงถึง การรับรู้ส่ีประเภท ท่ีผูค้นให้แก่
การประกาศเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค ์  

  
13:20-21          ประเภทท่ีสองของดินหมายถึงบรรดาผูท่ี้การตอบสนองเร่ิมแรกของพวกเขาต่อข่าวสารท่ี    

พระเยซูไดป้ระกาศเป็นการรับท่ีกระตือรือร้น (“ความยินดี”) การรับน้ีให้ความหวงัส าหรับผล
อยา่งมากท่ีจะตามมา อยา่งไรก็ตาม ความกดดนัภายนอกต่างๆขดัขวางการเติบโต และเพราะวา่
พวกเขาไม่มีการหย ั่งรากท่ีพอเพียงในความจริง ในไม่ช้าพวกเขาก็ เ ห่ียวและแห้งไป 
(เปรียบเทียบ 5:29) คนเหล่าน้ีเป็นสาวกท่ีเร่ิมตน้อยา่งดีแต่ลม้เหลวท่ีจะติดตามองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้อย่างสัตยซ่ื์อต่อไป ไม่ว่าพวกเขารอดหรือหลงหายก็ไม่เก่ียวกบัประเด็น อย่างไรก็ตาม     
นกัอรรถาธิบายบางคนไดจ้  ากดัความหมายต่อไม่วา่สาวกท่ีรอดหรือหลงหาย[846] 
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“เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเขา้ใจการอธิบายเก่ียวกบัค าอุปมาเร่ืองดินในบริบทของมนั
และพร้อมกบัจุดประสงคข์องค าอุปมาดั้งเดิมในความคิดโดยเฉพาะ ประเด็น
หลักคือการตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อข่าวสารของแผ่นดินสวรรค์”
[847] 

  
13:22                สาวกน้ี (ดิน “ท่ามกลางตน้หนาม”) ยอมให้ความกงัวลเก่ียวกบัชีวิตท่ีจะเบียดเสียดการอุทิศตน

ของเขาต่อพระเยซู เขาอนุญาตให้ความกงัวลท่ีแข่งขนัเก่ียวกบัชีวิตท่ีจะมีล าดบัเหนือกวา่การ
พฒันาฝ่ายวิญญาณของเขา  (เปรียบเทียบ 19:16-22) ชีวิตในปัจจุบนัไม่ใช่ชีวิตท่ีจะมาถึง และ
ทรัพยส์มบติัในปัจจุบนัไม่ใช่ทรัพยส์มบติัในอนาคตจบักุมความรักใคร่ของเขา ส่ิงเหล่านั้น
หลอกหลวงเพราะวา่พวกมนัสามารถดูดความมีชีวิตฝ่ายวิญญาณไดก่้อนท่ีบุคคลนั้นตระหนกั
ถึงส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัเขาหรือเธอ อย่างน่าสนใจแลว้ ศตัรูของการเกิดผลในตวัอย่างแรกคือ 
มาร ในตวัอย่างท่ีสองมนัคือ เนือ้หนัง และในตวัอยา่งท่ีสามมนัคือ โลก  (เปรียบเทียบ 1 ปต. 
5:8; รม. 7:18-24; 1 ยน. 2:15-17) 

  
13:23                “ดินดี” หมายถึงบุคคลท่ีเข้าใจข่าวสารเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์ เม่ือเขาหรือเธอได้ยินและก็

ตอบสนองต่อข่าวสารนั้นอย่างเหมาะสม น่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือในพระเยซู ในท่ีสุด บุคคล
เช่นนั้นก็เกิดผลฝ่ายวิญญาณแมว้า่ระดบัของการเกิดข้ึนนั้นหลากหลาย (เปรียบเทียบ 20:1-15) 
อย่างไรก็ตาม พระเยซูชมเชยทุกคนท่ีรับข่าวสารของแผ่นดินสวรรค์และเช่ือโดยไม่ค  านึงถึง
ขนาดของการเกิดผลของพวกเขา  “ผล” ท่ี น่ีบางทีแสดงถึงการเข้าใจท่ีเพิ่มข้ึนถึงและ            
การตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อการเปิดเผยของพระเจา้เม่ือพิจารณาถึงบริบท  

  
ถา้พวกสาวกไดเ้ขา้ใจค าอุปมาน้ี พวกเขาคงเขา้ใจค าอุปมาอ่ืนๆท่ีตามมา 
  

“หลกัการท่ีถูกสอนโดยค าอุปมาน้ีคือส่ิงน้ี การรับถอ้ยค าของแผ่นดินสวรรค์ในใจของบุคคล
หน่ึงก็ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและการเปิดเผยมากข้ึนถึงแผน่ดินสวรรค”์[848] 

  
ค ำอุปมำเร่ืองข้ำวละมำน  13:24-30 
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“ระหวา่งค าอุปมาสองเร่ืองน้ี [ค าอุปมาเร่ืองดิน, ขอ้ 2-23, และค าอุปมาเร่ืองเจา้ของบา้น, ขอ้ 
52] คือค าอุปมาหกเร่ืองท่ีเปิดเผยความจริงใหม่ต่างๆเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้ พระเยซูเรียก
ความจริงเหล่านั้นวา่ ‘ขอ้ความลึกลบัแห่งแผน่ดินสวรรค’์ (ขอ้ 11) ความจริงเหล่าน้ีเปิดเผยว่า
ยุคใหม่จะแทรกแซงก่อนท่ีแผ่นดินพนัปีจะมา ยุคใหม่น้ีคือยุคคริสตจกัรในปัจจุบนั  เพราะว่า
อิสราเอลไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมรับพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา การเปล่ียนแปลง
สุดขีดได้ถูกท าข้ึนในแผนการเชิงเผยพระวจนะของพระเจา้  ในขณะท่ีแผ่นดินสวรรค์ไดถู้ก
ป่าวประกาศว่ามาใกล้แล้ว ตอนน้ีช่วงระยะเวลาท่ีไม่คาดคิดแต่ก่อนจะแทรกแซงก่อนท่ี
แผน่ดินสวรรคจ์ะมา  ค  าอุปมาเหล่าน้ีมีความจริงต่างๆท่ีไม่ไดถู้กเห็นในภาคพนัธสัญญาเดิม”  
[849] 

  
“ค าอุปมาเร่ืองผูห้ว่านแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าตอนน้ีแผ่นดินสวรรค์จะท าการท่ามกลางใจท่ี     
แข็งกระดา้ง ความกดดนัท่ีแข่งขนัต่างๆ และแมก้ระทัง่ความลม้เหลว มนัจะก่อให้เกิดผลผลิต 
ท่ีสมบูรณ์ แต่บุคคลหน่ึงอาจถามไม่ว่าประชาชนของพระเมสสิยาห์ควรแยกผลผลิตจาก      
ขา้วละมานหรือไม่ และค าอุปมาถดัไปน้ีก็ตอบค าถามในเชิงลบคือ จะมีการล่าช้าในการแยก
จนกระทัง่การเก็บเก่ียว”[850] 

  
ค าอุปมาท่ีสองและท่ีเจด็ต่างก็กล่าวถึงการพิพากษา 
  
13:24                พระเยซูเล่าค าอุปมาอีกเร่ืองหน่ึงแก่ฝงูชน พระองคก์ล่าวอยา่งตามจริงวา่ “แผน่ดินสวรรค ์เป็น

เหมือน. . .”  มทัธิวใชก้าลวาจกแบบอดีต, โฮมอยโอเธ ส่ิงน้ีส าคญัอยา่งมากเพราะวา่มนับ่งช้ีถึง
การเปล่ียนในแผนการของแผ่นดินสวรรค์  การเปล่ียนนั้นเป็นผลลพัธ์ของการปฏิเสธของ
อิสราเอลท่ีมีต่อพระเยซู  ในค าอุปมาเหล่าน้ีทั้งหมด พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่บุคคลหรือส่ิงใดก็
ตามในค าอุปมาเป็นสัญลกัษณ์ของแผ่นดินสวรรค์  เร่ืองราวเองส่ือสารถึงความจริงเก่ียวกบั
แผน่ดินสวรรค ์  

  
“ค าอุปมาเร่ืองข้าวสาลีและข้าวละมานไม่ใช่ค าอธิบายถึงโลก แต่เป็น
ค าอธิบายถึงส่ิงท่ีกล่าวยอมรับถึงการเป็นแผ่นดินสวรรค์ [นั่นคือ ศาสนา
คริสต]์”[851] 
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13:25-26          “ศตัรู” ของชาวนา “หว่าน” เมล็ด (“ขา้วละมาน”) อย่างมุ่งร้ายท่ีดูเหมือน “ขา้วสาลี” เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ขา้วละมานน้ีเป็นหญา้ละมานท่ีขนแหลมท่ีรวงขา้ว (ค าลาติน โลลิอัม เทมูเลนทัม) ซ่ึง
เป็นพืชท่ีดูเหมือนขา้วสาลีอยา่งมากเม่ือพืชนั้นยงัเล็กอยู ่รากทั้งหลายจะพวัพนักบัรากเหล่านั้น
ของขา้วสาลี แต่เม่ือพืชทั้งสองไปถึงการเจริญเติบโตเต็มท่ี มนัจะชดัเจนวา่อนัไหนเป็นอนัไหน     
ศตัรูโปรยเมล็ดหญา้ละมานลงท่ามกลางขา้วสาลีอ่อนตลอดทัว่ไปหมด เม่ือพืชทั้งสองเติบโต 
ส่ิงท่ีศตัรูไดท้  า “ก็ชดัเจน” ต่อบรรดาคนรับใชข้องเจา้ของนา[852] 

  
13:27                หนา้ท่ีของบรรดาทาสในค าอุปมาน้ีคือท่ีจะรับขอ้มูลจากเจา้ของ 
  
13:28-30          “เจา้ของนา” ตระหนกัว่า “ศตัรู” ตอ้งรับผิดชอบส าหรับขา้วละมาน แต่เขาแนะน าให้บรรดา 

คนรับใช้ของเขาท่ีจะปล่อยให้ข้าวละมาน “เติบโต” ท่ามกลางข้าวสาลี “จนถึงฤดูเก่ียว”  
จากนั้นเขาจะแยกพวกมนั  เป็นท่ีชัดเจนว่า มีขา้วละมานมากมาย “บรรดาผูเ้ก่ียว” จะ “เก็บ
เก่ียว” ขา้วละมานก่อน และ “เผาพวกมนั”  จากนั้นพวกเขาจะเก็บเก่ียว “ขา้วสาลี”   

  
ความจริงใหม่เก่ียวกบัยุคปัจจุบนัท่ีค าอุปมาน้ีเปิดเผยก็คือวา่คนดีและคนเลวจะด ารงอยูร่่วมกนั
ในมนั (เช่น ยูดาสอิสคาริโอทท่ามกลางพวกสาวกของพระเยซู; เปรียบเทียบ ขอ้ 47-49) ใน
ความตรงกนัขา้ม พวกผูเ้ผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญากล่าววา่ในแผน่ดินของพระเมสสิยาห์
ท่ีก าลังมา  ความชอบธรรมจะแพร่หลายและพระเจ้าจะพิพาษาบาปอย่างรวดเ ร็ว 
(เปรียบเทียบ อสย. 11:1-5; 16:5; 32:1; 54:14; 60:17-18; ยรม. 33:14-15) 

  
พระเยซูตีความค าอุปมาน้ีแก่พวกสาวกของพระองค์ในภายหลงั (ขอ้ 36-43) ก่อนหน้าน้ีพระองค์ใช้ภาพของ  
การเก็บเก่ียวในภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีจะอา้งอิงถึง การพิพากษา (9:37-38) ในกรณีน้ี ขา้วสาลีและขา้วละมานต่าง
ตอ้งเป็นผูค้นท่ีเผชิญกบัการพิพากษาในอนาคต[853] อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่าขา้วสาลีแสดงถึงหลกัค าสอนแท้
และขา้วละมานแสดงถึงหลกัค าสอนเทจ็[854] แต่ขอ้ 38 ระบุวา่ขา้วละมานเป็น “พลเมือง ของมารร้าย”  
  
ค ำอุปมำเร่ืองเมลด็มัสตำร์ด  13:31-32 (เปรียบเทยีบ มก. 4:30-32; ลก. 13:18-19) 
  
ค าอุปมาท่ีสามน้ีและท่ีส่ีต่างก็กล่าวถึงการเติบโตของรูปแบบปัจจุบนัของแผน่ดินสวรรค ์
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“. . . ท่ีใดก็ตามท่ีพระเยซูบอกถึงคู่ของค าอุปมาต่างๆท่ีคลา้ยกนัอยา่งใกลเ้คียง และพระองคท์  า
อยา่งนั้นหลายคร้ังในหมวดพระกิตติคุณ โดยปราศจากขอ้ยกเวน้นั้น โดยพื้นฐานแลว้ค าอุปมา
เหล่าน้ีสร้างประเด็นเดียวกนั แทนท่ีจะเป็นประเด็นท่ีตรงกนัขา้ม ดงันั้นอย่างแน่นอนแลว้เรา
ควรเกือบอนุญาตให้ค  าอุปมาเร่ืองเมล็ดมสัตาร์ดท่ีจะควบคุมการตีความของค าอุปมาเร่ืองเช้ือ
ขนมท่ีน่ีอีกดว้ย”[855] 

  
“เมล็ดมสัตาร์ด” เล็กอยา่งมากจนคนยวิใชม้นัในเชิงสุภาษิตเพื่อจะแสดงถึงส่ิงท่ีเล็กอยา่งมากต่างๆ (เปรียบเทียบ 
17:20).[856] 
  

“เราจะตอ้งไม่ถือเอาวา่เมล็ดมสัตาร์ดเป็นเมล็ดพืชท่ีเล็กท่ีสุดของเมล็ดพืชทั้งหมด ในโลก แต่
มนัเป็นเมล็ดท่ีเล็ดท่ีสุดซ่ึงชาวไร่ชาวนาคุน้เคยท่ีจะ หว่าน และ ‘ตน้’ เม่ือเติบโตเต็มท่ีก็ใหญ่
กวา่สมุนไพรอ่ืนๆในสวนของเขา”[857] 

  
เม่ือเติบโต ตน้มสัตาร์ดสูง 10 ถึง 12 ฟุตในฐานะเป็น “ตน้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพืชสวน” (NIV).[858] ดงันั้นมนักลาย
มาเป็นคอนส าหรับ “นก” พระคมัภีร์หลายตอนของภาคพนัธสัญญาเดิมใชต้น้ไมพ้ร้อมกบันกท่ีรวมตวักนัตาม 
ก่ิงก้านต่างๆเพื่อจะอธิบายถึงแผ่นดินสวรรค์ท่ีผูค้นรับรู้ว่ายิ่งใหญ่  (วนฉ. 9:15; สดด. 104:12; อสค. 17:22-
24; 31:3-14; ดนล. 4:7-23) เป็นท่ีชดัเจนวา่ นกแสดงถึงบรรดาผูท่ี้แสวงหาท่ีพกัอาศยัในแผน่ดินสวรรค ์
  
คนยวิเช่ืออยา่งถูกตอ้งวา่แผน่ดินของพระเมสสิยาห์จะใหญ่อยา่งมาก  ท าไมพระเยซูเลือกตน้มสัตาร์ดในเม่ือมนั
ไม่ได้ใหญ่เท่ากบัตน้อ่ืนๆ?  เป็นท่ีชัดเจนว่าพระองค์ท าอย่างนั้นเน่ืองจากการเร่ิมตน้ของตน้มสัตาร์ด ความ
ตรงกนัขา้มระหวา่งการเร่ิมตน้เล็กนอ้ยท่ีผิดปกติและตน้ไมโ้ตขนาดใหญ่คือประเด็นของค าอุปมาน้ี[859] พนัธ-
กิจของพระเยซูเร่ิมตน้เล็กๆอย่างน่าดูถูกในสายตาของคนยิวมากมาย  อย่างไรก็ตาม จากการเร่ิมต้นเล็กๆน้ี 
แผน่ดินสวรรคท์ัว่โลกท่ีถูกท านายไวใ้นภาคพนัธสัญญาเดิมจะมา[860] 
  
ค ำอุปมำเร่ืองเช้ือขนม  13:33 (เปรียบเทยีบ ลก. 13:20-21) 
  
ค าอุปมาน้ีเน้นถึงสภาพท่ีขยายสูงสุดและผลลพัธ์ต่างๆของแผ่นดินสวรรค์ ท่ีจะอยู่นอกเหนือสัดส่วนทั้งหมด   
ต่อการเร่ิมตน้ท่ีไม่ส าคญัของมนั   
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“ในขณะท่ีค าอุปมาเร่ืองมสัตาร์ดตอบค าถามของไม่ว่าระยะของแผ่นดินสวรรค์ท่ีถูกตั้งโดย
พระเยซูจะอยูร่อดหรือไม่ ค  าอุปมาเร่ืองขบวนการท่ีเช้ือท าใหฟู้ก็ตอบวา่อยา่งไร”[861] 

  
นกัตีความบางคนไดเ้ขา้ใจว่าเช้ือเป็นการอา้งอิงเชิงเปรียบเทียบถึงความชัว่[862] ส่ิงน้ีไดน้ าให้พวกเขาบางคน   
ท่ีจะตีความ “แป้ง” วา่เป็น ข่าวประเสริฐ และ “เช้ือ” วา่เป็น หลักค าสอนเท็จ อยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่การใชเ้ก่ียวกบั
เช้ือทั้งหมดในภาคพนัธสัญญาเดิมแสดงถึงความหมายเชิงสัญลกัษณ์น้ี (เช่น ลนต. 7:13; 23:15-18).[863] 
ค าอุปมาน้ีเนน้ถึงการเปล่ียนแปลงภายในท่ีมองไม่เห็นซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในแผน่ดินสวรรค์ ระหว่างการเร่ิมแรกของ
มันในพันธกิจของพระเยซู และรูปแบบสุดท้ายของมันเม่ือแผ่นดินสวรรค์จะปกคลุมโลกในยุคพันปี 
(เปรียบเทียบ 5:13) 
  

“แผน่ดินสวรรคอ์าจไม่ส าคญัในตอนเร่ิมแรก แต่มนัแพร่หลาย”[864] 
  
“. . . แผ่นดินของพระเจา้เม่ือรับเอาไวภ้ายในจะดูเหมือนเช้ือท่ีถูกซ่อนไว ้แต่จะแพร่หลาย 
กลมกลืนและเปล่ียนแปลงชีวติโดยทัว่ไปทั้งหมดของเราทีละนอ้ย”[865] 

  
“การส าแดงของการปรากฎของแผน่ดินสวรรคใ์นรูปแบบบางอย่างในยุคคริสตจกัรก็ถูกสอน
ไวอ้ยา่งชดัเจนในค าอุปมาเร่ืองมสัตาร์ดและเช้ือขนม. . .”[866] 

  
ความเป็นจริงน้ีไดน้ าให้ เจ. ดไวท ์เพน็เทคอสตท่ี์จะเรียกยุคระหวา่งการเสด็จมาวา่รูปแบบท่ีลึกลบัของแผน่ดิน
สวรรค[์867] 
  
ความเป็นจริงท่ีวา่ “ผูห้ญิง” ใส่ “เช้ือ” ในแป้งบางทีเป็นรายละเอียดท่ีไม่ส าคญัของค าอุปมาน้ี อยา่งเช่นจ านวน
ของแป้ง แป้งสาม ถัง (ประมาณสามในห้าของหน่วยตวงวดัขา้ว) เป็นจ านวนของแป้งท่ีแม่บา้นอบเป็นขนมปัง
ส าหรับครอบครัวโดยเฉล่ีย[868] 
  

“การประยกุตใ์ชเ้ชิงปฏิบติัของค าอุปมาน้ีเพื่อจะน าเสนอแก่ผูอ่้านสามารถรวมถึงส่ิงดงัต่อไปน้ี  
หน่ึง ผูเ้ช่ือควรพึ่งพาส่ิงท่ีพระเจา้ก าลงัท าทางพระวิญญาณของพระองค์ในยุคปัจจุบนั สอง  
คริสเตียนควรสงสัยเก่ียวกบัโครงสร้างทางระบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภายนอกท่ีถูกสร้างข้ึนโดย
มนุษยใ์ดๆท่ีกล่าวว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นการส าแดงถึงแผ่นดินของพระเจา้ สาม ผูเ้ช่ือตอ้งระวงั
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เก่ียวกบัการตั้งวนัเวลาและการทึกทกัถึงการมาถึงของแผ่นดินสวรรค์เน่ืองจากว่าค าอุปมาน้ี
ไม่ไดใ้ห้การเสนอแนะเก่ียวกบัวา่เม่ือไหร่ท่ีการแพร่กระจายส้ินสุดลง  ส่ี บรรดาผูติ้ดตามของ
พระเยซูสามารถมัน่ใจไดว้่าแผ่นดินของพระเจา้มีอนาคตท่ีรุ่งเรืองโดยไม่ค  านึงถึงมุมมองใน
ปัจจุบนัใดๆ”[869] 
  

3. หน้ำทีข่องค ำอุปมำเหล่ำนี ้ 13:34-43  
เหมือนกบัการสลบัฉากทั้งสองในการอภิปรายน้ี (ขอ้ 10-23, 49-51) ส่วนน้ีก็มีสองส่วน  ส่วนแรกเป็นการ
อธิบายเก่ียวกบัค าอุปมาต่างๆโดยทัว่ไป (ข้อ 34-35) และส่วนท่ีสองเป็นการอธิบายเก่ียวกบัค าอุปมาหน่ึง
โดยเฉพาะ (ขอ้ 36-43) 
  
ควำมส ำเร็จของค ำเผยพรวะจนะ  13:34-35 (เปรียบเทยีบ มก. 4:33-34) 
  
13:34                มทัธิวเน้นถึงความส าคญัของค าอุปมาต่างๆในค าสอนของพระเยซู ขอ้น้ีเป็นโครงสร้างท่ีไขว้

เปล่ียนในตวับทกรีกพร้อมกบั “ค าอุปมาต่างๆ” ในตรงกลาง พระเยซูใชค้  าอุปมาอยา่งต่อเน่ือง
ในพนัธกิจทางค าพูดของพระองคต่์อฝงูชนตามหลงัการถูกปฏิเสธของพระองค ์ (เปรียบเทียบ 
ขอ้ 3ก) 

  
“พระเยซูตั้ งใจน าวิธีสอนเชิงอุปมามาใช้ ณ ระยะท่ีเฉพาะในพนัธิจของ
พระองคส์ าหรับจุดประสงค์ของการยบัย ั้งความจริงเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัพระองค์
เองและแผ่นดินสวรรคไ์วจ้ากฝูงชน ผูซ่ึ้งไดพ้ิสูจน์ว่าพวกเขาเองนั้นหูหนวก
ต่อการอา้งของพระองค์และไม่ตอบสนองต่อการเรียกร้องของพระองค์  จน
บดัน้ี พระองค์ไดใ้ช้ค  าอุปมาเป็นตวัอย่างประกอบต่างๆซ่ึงความหมายนั้นก็
ชดัเจนในตวัเองจากบริบทท่ีซ่ึงพวกมนัถูกกล่าวถึง (เช่น 6:24-27) จากเวลาน้ี
เป็นตน้ไป เม่ือกล่าวถึงฝูงชนท่ีไม่เช่ือ พระองค์ก็กล่าวด้วยค าอุปมาเท่านั้น 
(ขอ้ 34) ซ่ึงพระองคตี์ความแก่พวกสาวกของพระองคเ์ป็นส่วนตวั”[870] 

  
13:35                ผูเ้ขียนอา้งวา่ส่วนน้ีของพนัธกิจของพระเยซูไดบ้รรลุขอ้ความของอาสาฟใน สดุดี 78:2 อาสาฟ

ไดเ้ขียนวา่เขาจะอธิบายลกัษณะต่างๆของประวติัศาสตร์ของอิสราเอลท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัแต่ก่อนแก่
ผูอ่้านของเขา จากนั้นเขาด าเนินการท่ีจะใช้ประวติัศาสตร์ของอิสราเอลท่ีจะสอนคนอิสราเอล
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ถึงการท่ีพวกเขาได้กบฎต่อพระเจา้อย่างต่อเน่ืองอย่างไร และการท่ีพระเจา้ไดยุ้ติธรรมและมี
เมตตากับพวกเขาอย่างไร เขาได้สอนบทเรียนเหล่าน้ีโดยการใช้ “ค าอุปมาต่างๆ” โดยการ
เปรียบเทียบส่ิงท่ีหลากหลายต่างๆ  โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีหลากหลายต่างๆ ใน
ประวติัศาสตร์ของอิสราเอล เขาก็ไดเ้ปิดเผยส่ิงต่างๆท่ีไม่ชดัเจนมาก่อน  สเทเฟนไดใ้ช้วิธีการ
เหมือนกนัในกิจการ 7    

  
พระเยซูท าส่ิงเดียวกนัเม่ือพระองค์สอนฝูงชนโดยการใช้ค  าอุปมา พระองค์เปิดเผยบางส่ิงแก่
ผูค้นท่ีพวกเขาไม่เขา้ใจมาก่อน  พระเยซูไม่ไดส้อนส่ิงใหม่ต่างๆทั้งหมดอยา่งท่ีอาสาฟไดท้  าใน
สดุดี 78 พระองคใ์ส่ส่ิงต่างๆเขา้ดว้ยกนัท่ีสอนบทเรียนใหม่ต่างๆแก่ฝงูชน พระเยซู ซ่อน ความ
จริงบางอย่างโดยการใช้ค  าอุปมาต่างๆ แต่ดว้ยค าอุปมาเหล่านั้นพระองค์ก็ เปิดเผย ความจริง
บางอย่างแก่ฝูงชนอีกดว้ย น่ีเป็นประเด็นของการอา้งอิงถึงอาสาฟของมทัธิวท่ีน่ี  พระเยซูน า
ช้ินส่วนต่างๆของการเปิดเผยแต่ก่อนเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์มาด้วยกนัและโดยการรวมส่ิง
เหล่าน้ีเข้าด้วยกนัพระองค์ก็สอนส่ิงใหม่ต่างๆเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์แก่ผูค้น พระองค์ให ้
ความกระจ่างใหม่ในเร่ืองแผ่นดินสวรรค์ดว้ยการเปรียบเทียบของพระองค ์(ค าอุปมา) ดงันั้น 
ในขณะท่ีค าอุปมาเหล่าน้ีเป็นความลึกลับต่างๆ การเปิดเผยใหม่ๆ  ค  าอุปมาเหล่านั้นก็มี
องคป์ระกอบบางอยา่งท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยมาก่อน     

  
กำรอธิบำยเกีย่วกบัค ำอุปมำเร่ืองข้ำวละมำน  13:36-43 
  
มทัธิวแยกการอธิบายเก่ียวกบัค าอุปมาน้ีจากการบอกเล่าของมนัในตวับท (ขอ้ 24-30)  เป็นท่ีชดัเจนว่า ท่านท า 
ส่ิงน้ีเพื่อจะแยกค าอุปมาท่ีพระเยซูกล่าวต่อฝูงชนจากค าอุปมาท่ีพระองค์เล่าแก่พวกสาวกของพระองค์อย่าง
ชดัเจนมากข้ึนเพื่อผูอ่้าน   
  
13:36                ตอนน้ีพระเยซูแยกพระองค์เองออกมาจาก “ฝูงชน” โดยการเขา้ไปใน “บา้น” อีกในเมือง       

คาเปอรนาอุมจากท่ีซ่ึงพระองค์ได้จากไปเพื่อจะสอนฝูงชน (ขอ้ 1) ท่ีนั่นพระองค์อธิบาย        
ค าอุปมาสามเร่ือง (ขอ้ 10-23, 37-43, 49-50) และสอนค าอุปมาอีกส่ีเร่ืองแก่พวกสาวกของ
พระองค ์(ขอ้ 44-48, 52) พวกสาวกของพระเยซูไม่ไดแ้ตกต่างจากฝงูชนเพราะวา่พวกเขาเขา้ใจ
ค าอุปมาทนัที พวกเขาแตกต่างเพราะว่าพวกเขาพากเพียรในการขอให้พระเยซูท่ีจะช่วยให ้ 
พวกเขาเขา้ใจค าอุปมาต่างๆ ส่วนฝงูชนแสดงถึงความสนใจท่ีนอ้ยกวา่ ท าไมพระเยซูด าเนินการ
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ท่ีจะสอนพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองค์โดยค าอุปมาต่อไปแทนท่ีจะสอนด้วยการอธิบายท่ี
ตรงไปตรงมา? เป็นท่ีชดัเจนวา่ หลายคนมากไดติ้ดตามพระเยซูจนเม่ือใดก็ตามท่ีพระองคก์ล่าว
ยกเวน้ในความเป็นส่วนตวัแก่พวกสาวกของพระองค ์ฝงูชนท่ีปะปนก็ไดย้นิพระองค ์    

  
13:37-39          พระเยซูระบุวา่พระองคเ์องเป็นทั้งผูห้ว่านและผูอ้  านวยการแห่งการเก็บเก่ียว พระองค์ถือภาพ

เหล่าน้ีของภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีมีส าหรับพระเจา้และประยุกต์ใช้กบัพระองค์เอง[871] “นา” 
คือ “โลก” ท่ีซ่ึงการหว่านเกิดข้ึน แต่ขา้วสาลี (เมล็ดท่ีดี) และ “ขา้วละมาน” แสดงถึงผูเ้ช่ือแท้
และท่ีกล่าวยอมรับเท่านั้น 

  
“ขอ้ความท่ีสั้ นน้ีแสดงถึงภารกิจท่ีไกลพน้อิสราเอล (เปรียบเทียบ 10:16-18; 
28:18-20) และยืนยนัว่าค าสั่งท่ีใกล้กว่าแห่ง 10:5-6 ก็เก่ียวขอ้งเฉพาะกับ
ภารกิจของสาวกสิบสองคนระหว่างช่วงเวลาแห่งพันธกิจในโลกของ        
พระเยซู”[872] 

  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงสังเกตว่านาไม่ใช่คริสตจกัร  การระบุนาว่าเป็นคริสตจกัรก็ปกติในงาน
เขียนของบรรพบุรุษคริสตจกัรเร่ิมแรกบางคนและในงานเขียนของนกัปฏิรูปบางคน และมนั
ค่อนขา้งเป็นท่ีนิยมกบันกัวิชาการแบบวิจารณ์สมยัใหม่ แบบเน้นการประกาศ และแมก้ระทัง่
แบบตามยุคหลายคน ขา้พเจา้คิดวา่มนัไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากวา่แผน่ดินสวรรคท่ี์ถูกท านายไวใ้น
ภาคพนัธสัญญาเดิมก็แตกต่างจากคริสตจกัรอย่างชดัเจน ค าอุปมาน้ีไม่ไดส้อนวา่จะมีการผสม
ของความดีและความชัว่ในคริสตจกัร “แท”้ ผูเ้ช่ือแทแ้ละผูท่ี้กล่าวยอมรับเท่านั้น  ค  าวา่ “โลก” 
“คริสตจกัร” และ “แผน่ดินสวรรค”์ ต่างก็แตกต่างในภาคพนัธสัญญาใหม่    

  
“เมล็ดพืชดี” แสดงถึง “พลเมืองแห่งแผน่ดินของพระเจา้” นัน่คือ บรรดาผูท่ี้ถูกก าหนดไวเ้พื่อ
แผน่ดินสวรรค ์ไม่ใช่บรรดาผูท่ี้อยูใ่นแผน่ดินสวรรคใ์นช่วงเวลาน้ี  แผน่ดินของพระเมสสิยาห์
ยงัไม่ไดเ้ร่ิมตน้ จงเปรียบเทียบกบั 8:12 ท่ีท่ีทายาทของแผ่นดินนั้นเป็นผูไ้ม่เช่ือชาวยิว นัน่คือ 
คนยวิท่ีควรไดถู้กก าหนดไวเ้พื่อแผน่ดินสวรรคแ์ต่เป็นผูไ้ม่เช่ือเก่ียวกบัพระเยซู ขา้วละมานเป็น 
“พลเมืองของมารร้าย” นัน่คือ พลเมืองของซาตาน  (เปรียบเทียบ ยน. 8:44; 1 ยน. 5:19) 
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“ไม่ใช่ผูไ้ม่เช่ือทุกคนถูกเรียกว่าลูกของมาร บรรดาผูท่ี้ไดป้ฏิเสธความสว่าง
อยา่งตั้งใจเท่านั้นถูกระบุเช่นนั้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 38; ยน. 8:38-44)”[873] 

  
“มาร” คือ “ศตัรู” และ “การเก็บเก่ียว” คือ “เวลาส้ินยุค” (9:37; เปรียบเทียบ ยรม. 51:33; ฮชย. 
6:11; ยอล. 3:13), และผูเ้ก่ียวทั้งหลาย (“บรรดาผูเ้ก่ียว”) คือ “ทูตสวรรค์” (24:30-31; 25:31; 
เปรียบเทียบ 18:10; ลก. 15:7; ฮบ. 1:14; 1 ปต. 1:12) เป็นท่ีชดัเจนวา่องคป์ระกอบหลายอยา่ง
ในค าอุปมาน้ีมีความส าคญั  อยา่งไรก็ตาม จงสังเกตวา่องคป์ระกอบอ่ืนๆมากมายไม่มี (เช่น การ
สนทนาระหวา่งชายคนนั้นกบัพวกคนรับใชข้องเขา การนอนหลบัของพวกคนรับใช ้ค าสั่งของ
การหวา่น และอ่ืนๆ)   

  

“สภาพน้ีของแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ถูกเปิดเผยในภาคพนัธสัญญาเดิม ซ่ึง
กล่าวถึงแผน่ดินของความชอบธรรมท่ีซ่ึงความชัว่จะถูกพิชิต”[874] 

  
“เวลาส้ินยุค” อา้งอิงถึงจุดส้ินสุดของ ยุคปัจจุบัน ซ่ึงจะถึงท่ีสุดในการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ
พระเยซูและการพิพากษาผูไ้ม่เช่ือท่ีมีชีวติอยู ่(เปรียบเทียบ ขอ้ 40, 49; 24:3) 

  
13:40-42          ผูไ้ม่เช่ือท่ีเกิดมาในแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ (พนัปี) ของพระเยซู ซ่ึงจะเร่ิมตน้เม่ือพระองค์

เสด็จกลบัมายงัโลก ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์จะด าเนินชีวิตต่อไปในแผน่ดินทาง
โลกนั้น  ขา้พเจา้ใส่ “พนัปี” ในวงเล็บเพราะวา่พระเจา้ไม่ไดเ้ปิดเผยความยาวพนัปีของแผน่ดิน
นั้นจนกระทัง่วิวรณ์ 20  อยา่งไรก็ตาม ณ ตอนปลายของแผน่ดินนั้น คือ ณ ตอนปลายของการ
ปกครอง 1,000 ปี พระเยซูจะแยกผูไ้ม่เช่ือจากผูเ้ช่ือ  (เปรียบเทียบ ศฟย. 1:3) จากนั้นผูไ้ม่เช่ือ 
จะพินาศเป็นนิตย ์(วว. 20:15; เปรียบเทียบ มธ. 3:11; 5:22; 8:12; 13:50; ยรม. 29:22).[875] 

  
13:43                ในความตรงกนัขา้มกบัผูไ้ม่เช่ือ ผูเ้ช่ือ (“คนชอบธรรม”) จะยกยอ่งพระเจา้ต่อไป (“ส่องแสงดุจ

ดวงอาทิตย”์) เป็นนิตย ์ (5:13-16; เปรียบเทียบ ดนล. 12:3) “แผน่ดินของพระบิดา” บางทีเป็น
ค าเหมือนส าหรับแผน่ดินของพระบุตร (ขอ้ 41) ในแง่ท่ีวา่แผน่ดินนั้นเป็นของทั้งพระบิดาและ
พระบุตร  อย่างไรก็ตาม เม่ือแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ (พนัปี) ส้ินสุดลง การปกครองของ 
พระบุตรและพระบิดาจะด าเนินไปเป็นนิตยใ์นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (วว. 21—
22) การปกครองของพระเมสสิยาห์บนโลกน้ีจะเป็นระยะแรกของการปกครองของพระองค ์ท่ี
จะด าเนินต่อไปในแผน่ดินโลกใหม่เป็นนิตย ์  
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“มนัตอ้งถูกสังเกตอีกคร้ังท่ีว่าคริสตจกัรและแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้แผ่กวา้ง
ด้วยกัน แม้ว่าก่อนการถูกรับข้ึนไปนั้น พลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ก็เป็น
สมาชิกของคริสตจกัรอีกดว้ย  หลงัจากคริสตจกัรถูกยา้ย ณ การถูกรับข้ึนไป 
ก็จะมีพลเมืองของแผ่นดินนั้นบนโลกระหว่างกลียุค [นั่นคือผูค้นจะได้รับ
ความรอดระหวา่งกลียุค] ขอ้ความท่ีวา่ขา้วละมานจะถูกเก็บเก่ียว ‘ก่อน’ (ขอ้ 
30, 41-43) แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนวา่ส่ิงน้ีจะไม่เกิดข้ึน ณ การถูกรับข้ึนไป 
(ณ เวลาท่ีธรรมิกชนถูกเก็บเก่ียว) แต่ ณ ตอนปลายของกลียคุ”[876] 

  
ค าอุปมาน้ีอธิบายถึงล าดบัของเหตุการณ์ต่างๆท่ีเหมือนกบัส่ิงท่ีพระเยซูน าเสนอในท่ีอ่ืนๆท่ีปรากฏ ณ การเสด็จ
มาคร้ังท่ีสองของพระองค ์(เปรียบเทียบ 24:37-41; ลก. 17:26-37) ล าดบัน้ีของเหตุการณ์ต่างๆเป็นส่ิงตรงกนัขา้ม
กบัส่ิงท่ีพระองคก์ล่าววา่จะเกิดข้ึน ณ การถูกรับข้ึนไป ณ การถูกรับข้ึนไปนั้น พระคริสตจ์ะยา้ยผูเ้ช่ือทุกคนจาก
โลกและผูไ้ม่เช่ือทั้งหมดจะยงัคงอยู่บนโลก (ยน. 14:2-3; เปรียบเทียบ 1 ธส. 4:17) ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 
บรรดาผูไ้ม่เช่ือจะถูกยา้ยไปจากโลกในการพิพากษา ส่วนบรรดาผูเ้ช่ือจะยงัคงอยู่บนโลกเพื่อจะเขา้สู่แผ่นดิน  
พนัปี  ดงันั้นการถูกรับข้ึนไปไม่ไดเ้กิดข้ึน  ณ เวลาเวลาเดียวกนักบัการเสด็จมาคร้ังท่ีสองซ่ึงผูเ้ช่ือหลงักลียุคเช่ือ
[877] 
  

4. ค ำอุปมำต่ำงๆทีถู่กกล่ำวต่อพวกสำวก  13:44-52   
  
ค าอุปมาแรกและท่ีสองในกลุ่มน้ีก็ค่อนขา้งคลา้ยกนั อยา่งท่ีเป็นจริงกบัค าอุปมาท่ีสามและท่ีส่ีในกลุ่มก่อนหนา้น้ี  
น่ีเป็นการไตร่ตรองเพิ่มข้ึนถึงโครงร่างท่ีไขวเ้ปล่ียนของส่วนน้ี (ข้อ 1-53) ค  าอุปมาท่ีห้าและท่ีหกเหล่าน้ี
ท่ามกลางค าอุปมาท่ีแปดต่างก็กล่าวถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมในแผน่ดินสวรรค ์  
  

“. . . สาวกแทคื้อบรรดาผูท่ี้ตระหนกัวา่แผน่ดินของพระเจา้มีคุณค่าจนมนัควรค่าแก่การเสียสละ
ส่ิงใดก็ตามเพื่อจะเป็นพลเมืองของมนั”[878] 

  
ค ำอุปมำเร่ืองขุมทรัพย์ทีซ่่อนไว้  13:44 
  

“บางทีปาเลสไตน์เป็นประเทศท่ีถูกต่อสู้มากท่ีสุดในโลก และเม่ือกระแสของสงครามได้
คุกคามท่ีจะไหลเหนือพวกเขาและท่วมพวกเขา มันก็เป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปส าหรับ
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ประชาชนท่ีจะซ่อนของมีค่าของพวกเขาไวใ้นดิน ก่อนท่ีพวกเขาจะต่อสู้ดว้ยความหวงัท่ีว่า   
วนัหน่ึงจะมาถึงเม่ือพวกเขาสามารถกลบัมาและเอาของมีค่าเหล่านั้นกลบัมาได”้[879] 

  
“แผ่นดินนั้น” (แห่งสวรรค์บนโลก) ถูกซ่อนไวใ้นประวติัศาสตร์เป็นเวลาหลายศตวรรษ บางทีตั้งแต่การถูก
เนรเทศจนถึงสมยัของพระเยซู  ทูสซงัตเ์ช่ือวา่พระเยซูหมายถึงตั้งแต่สมยัของเรโหโบอมัจนถึงพระเยซู[880] เม่ือ
คนยวิในสมยัของพระเยซูไดพ้บมนัโดยบงัเอิญ ผูเ้ช่ือท่ามกลางพวกเขาก็ตระหนกัถึงคุณค่าของมนัและปรารถนา
ท่ีจะท าการเสียสละใดๆเพื่อมนั ประเด็นของค าอุปมาท่ีมีต่อพวกสาวกของพระเยซูคือพวกเขาควรเต็มใจท่ี       
จะจ่ายราคาใดๆเพื่อจะมีส่วนท่ีส าคญัในแผน่ดินนั้น   
  
นกัตีความบางคนเช่ือวา่บุคคลท่ี “ซ่อน” และจากนั้นไดจ่้ายราคาอยา่งมากส าหรับ “ขมุทรัพย”์ นั้นคือพระเยซู ซ่ึง
ราคาก็คือชีวิตของพระองค์เอง[881] บางคนตีความ “ขุมทรัพย์” ว่าเป็นอิสราเอลและ “ทุ่งนา” หมายถึงโลก
[882] น่ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดส้ าหรับขา้พเจา้ เน่ืองจากวา่ในค าอุปมาเหล่าน้ีทั้งหมดนั้นจุดหลกัดูเหมือนจะอยู่
ท่ีพวกสาวกมากกวา่อยูท่ี่พระเยซู  พวกเขาควรจ่ายราคา[883] 
  
ค ำอุปมำเร่ืองไข่มุก  13:45-46 
  
ประเด็นพื้นฐานอย่างเดียวกนัเกิดข้ึนอีกในค าอุปมาน้ี  ความแตกต่างระหว่างค าอุปมาน้ีและท่ีผ่านมาก็คือว่า
บุคคลท่ีพบขุมทรัพยก์็ก าลงัแสวงหามนั ส่วนค าอุปมาก่อนหน้าน้ี การคน้พบเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ  ในสมยัของ  
พระเยซู มีคนยวิท่ีแสวงหาแผน่ดินสวรรคแ์ละพระเมสสิยาห์ (11:3) และบรรดาผูท่ี้ไม่ไดแ้สวงหา (เช่น พวกผูน้ า
ทางศาสนาท่ีไม่ไดไ้ปกบัพวกนกัปราชญย์งับา้นเบธเลเฮม) ส าหรับคนทั้งสองประเภท ราคาสูงสุดของการเป็น
สาวกท่ีสมบูรณ์ไม่ใช่ท่ีจะจ่ายราคาส าหรับการมีส่วนร่วมในแผน่ดินสวรรค ์พระเยซูไม่ไดส้อนวา่การเขา้ไปใน
แผ่นดินสวรรค์ข้ึนอยู่กบัการเสียสละส่วนตวั การเขา้ไปข้ึนอยู่กบัความเช่ือในพระองค์  อย่างไรก็ตาม จ านวน
และประเภทของมรดกของบุคคลหน่ึงในแผ่นดินสวรรคก์็ข้ึนอยูก่บัการอุทิศตนต่อพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 
5:5; 8:18-22; 25:34) 
  
บางคนถือวา่ “ไข่มุกท่ีมีราคามาก” เช่นเดียวกบัขมุทรัพยท่ี์ซ่อนไวเ้ป็นการอา้งอิงถึงพระเยซู[884] คนอ่ืนๆเช่ือวา่
ส่ิงเหล่านั้นอา้งอิงถึงคริสตจกัร[885] ขา้พเจา้คิดวา่ส่ิงเหล่านั้นอา้งอิงถึงแผน่ดินสวรรคเ์ป็นหลกั  นกัตีความแบบ
ตามยุคหลายคนเช่ือวา่ขุมทรัพยใ์นทุ่งนา (หรือแผน่ดิน) แสดงถึงอิสราเอล และไข่มุกท่ีถูกน ามาจากทะล แสดง
ถึงคนต่างชาติ[886] หรือคริสตจกัร[887] 
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“เหมือนกบัขุมทรัพย ์แผน่ดินสวรรคเ์ป็นแหล่งของความยินดีสูงสุด และอย่างท่ีเห็นในไข่มุก
นั้น แผน่ดินสวรรคค์วรถูกถือวา่เป็นทรัพยส์มบติัท่ีมีค่ามากท่ีสุด”[888]  
 

ค ำอุปมำเร่ืองอวน  13:47-48 
ค าอุปมาน้ีมีความหมายคลา้ยกนักบัค าอุปมาเร่ืองขา้วละมาน (ขอ้ 24-30) ซ่ึงก็คือความตรงกนัขา้มของมนัใน
โครงร่างท่ีไขวเ้ปล่ียนของการอภิปรายน้ี  อยา่งไรก็ตาม จุดหลกัท่ีน่ีอยูท่ี่การพิพากษา ณ ตอนปลายของแผน่ดิน
สวรรคแ์ทนท่ีจะอยูท่ี่พลเมืองท่ีปะปนของแผน่ดินสวรรค ์ ในค าอุปมาทั้งสองเร่ือง ก็มีองคป์ระกอบท่ี “ดี” และ 
“เลว” ซ่ึงก็คือผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือ  พระเยซูจะแยกแต่ละบุคคลเหล่าน้ี ณ ตอนปลายของการปกครองแบบ         
พระเมสสิยาห์ (พนัปี) ของพระองค ์ พวกเขาจะตกไปสู่หน่ึงในสองประเภทคือ “ส่ิงดี” (ผูเ้ช่ือ) หรือ “ส่ิงไม่ดี” (ผู ้
ไม่เช่ือ) 
  
ค ากรีกส าหรับค าวา่ “อวน” คือ สักเกเน่ ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในภาคพนัธสัญญาใหม่  มนัอธิบายถึงอวนขนาดใหญ่
ท่ีชาวประมงลากเขา้ฝ่ังระหวา่งเรือสองล า  บางคร้ังพวกเขาผกูปลายขา้งหน่ึงกบัชายฝ่ังและปลายอีกขา้งหน่ึงกบั
เรือ  จากนั้นพวกเขาจะกวาดบริเวณของทะเลสาบดว้ยมนั บางทียาวคร่ึงไมล์และดึงปลามากเท่าท่ีจะเป็นไปได้
จนถึงฝ่ังดว้ยมนั[889] จากนั้นพวกเขาจะแยกปลาท่ีพวกเขาสามารถขายไดจ้ากปลาเหล่านั้นท่ีไม่พวกสามารถ
ขายได ้ 
  
กำรสลบัฉำกทีส่องเกีย่วกบักำรเข้ำใจค ำอุปมำต่ำงๆ 13:49-51 
  
เช่นเดียวกบัการสลบัฉากก่อนหนา้น้ี (13:10-23) ในการสลบัฉากน้ี ก็มีการอธิบายเก่ียวกบัค าอุปมาหน่ึง (ขอ้ 49-
50) และจากนั้นก็มีถอ้ยค าเก่ียวกบัการเขา้ใจค าอุปมาทั้งหมด (ขอ้ 51; เปรียบเทียบ ขอ้ 10-23, 34-43) 
  

กำรอธิบำยเกีย่วกบัค ำอุปมำเร่ืองอวน  13:49-50 
  
พระเยซูตีความความหมายของค าอุปมาก่อนหน้าน้ีโดยปราศจากการรอให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะขอให้
พระองคตี์ความให้  ภาพนั้นดูเหมือนจะเป็นภาพของการพิพากษา ณ ตอนปลายของแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ 
(พนัปี) (เปรียบเทียบ ขอ้ 41-42) นกัตีความท่ีเช่ือแบบพระเยซูเสด็จมาก่อนยุคพนัปีคนอ่ืนๆหลายคนเช่ือว่าการ
พิพากษาท่ีถูกกล่าวถึงเป็นการพิพากษาก่อนการสถาปนาของแผน่ดินนั้น[890] ภายหลงัมทัธิวบนัทึกวา่พระเยซู
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เล่าค าอุปมาอีกสองเร่ืองเก่ียวกบัการพิพากษา ณ ตอนเร่ิมตน้ของยุคพนัปี  ค  าอุปมาเร่ืองหญิงพรหมจารีสิบคน     
( 25:1-13) เนน้ถึงความจ าเป็นส าหรับความพร้อมส าหรับการพิพากษาน้ี  ค  าอุปมาเร่ืองแกะและแพะ (25:31-46) 
ระบุถึงพื้นฐานส าหรับการพิพากษา 
  
ในค าอุปมาเร่ืองอวน ประเด็นคือการแยกแต่ละบุคคลท่ีชอบธรรมและอธรรมท่ีจะเกิดข้ึนในตอนนั้น “พวกทูต
สวรรค”์ จะช่วยเหลือพระเยซูในขบวนการน้ี  “คนอธรรม” จะไปยงัการถูกท าลายนิรันดร์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 42) 
แต่ “คนชอบธรรม” จะด าเนินต่อไปในแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ซ่ึงตอนนั้นจะยา้ยจากโลกปัจจุบนัไปยงัโลก
ใหม ่
  

“แรงจูงใจเก่ียวกบัความกลวับ่อยคร้ังถูกประณามโดยคริสเตียนสมยัใหม่ แต่พระธรรมมทัธิว
แสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูไม่ไดต่้อตา้นการใชม้นัอยา่งเหมาะสม”[891] 

  
ควำมส ำคัญของกำรเข้ำใจค ำอุปมำต่ำงๆ  13:51 

  
ค าถามของพระเยซูท่ีน่ีแสดงถึงการสรุปต่อการอธิบายของพระองค์เก่ียวกบัค าอุปมาต่างๆท่ีค าถามของพวก
สาวกในขอ้ 36 เรียกร้อง  “ขอ้ความเหล่าน้ี” บางทีอา้งอิงถึงทุกส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวต่อพวกสาวก พวกสาวกอา้ง
วา่เขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวและอยา่งทึกทกัเอานั้นพวกเขาไดเ้ขา้ใจบา้งอย่างน้อยก็อยา่งผิวเผิน (เปรียบเทียบ 
15:16) 
  

“มทัธิวมีค าอุปมาทั้งหมดเจ็ดเร่ือง เร่ืองแรกและยาวท่ีสุดก็เก่ียวข้องกับวิธีแบบอุปมาของ     
พระเยซู  ส่วนท่ีเหลือของค าอุปมาต่างๆก็เก่ียวขอ้งกบัแผน่ดินสวรรค ์แต่ละเร่ืองของค าอุปมา
ทั้งหกเร่ืองเน้นถึงการซ่อนของแผ่นดินสวรรค์  มนัเหมือนขุมทรัพย์ท่ีถูกซ่อนไวใ้นทุ่งนา 
เหมือนเช้ือท่ีถูกซ่อนไวใ้นแป้ง เหมือนเมล็ดพืชท่ีดีท่ีถูกซ่อนไวใ้นดิน แต่เราจดจ่อท่ีผลลพัธ์ใน
คริสตจกัรท่ีเป็นสถาบนัและในองคก์ารนอกคริสตจกัร เราไม่สามารถหาเงินเพื่อจะสนบัสนุน
พนัธกิจต่างๆของเราไดน้อกจากว่าเราสามารถอา้งสถิติเก่ียวกบัการท่ีเราประสบความส าเร็จ
อยา่งไร เราจะตอ้งสามารถท่ีจะวดัผลลพัธ์ได ้ เราตอ้งการท่ีจะประเมินวนัเก็บเก่ียววนัแลว้วนั
เล่าเพื่อวา่เราสามารถใช้ขอ้มูลในความพยายามหาเงินของเรา  และเราลืมวา่ผลกระทบแทจ้ริง
ของคริสตจกัรของพระเยซูคริสต์ในโลกน้ีก็วดัไม่ได ้ เราจะรู้ว่ามนัคืออะไร ณ การเก็บเก่ียว
เท่านั้น ซ่ึงเป็นตอนปลายของยคุ”[892] 
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ค ำอุปมำเร่ืองเจ้ำของบ้ำน  13:52 
  
นกัอรรถาธิบายหลายคนบ่อยคร้ังละเวน้ขอ้น้ีจากการอธิบายเก่ียวกบัค าอุปมาต่างๆในการอภิปรายน้ี  บางคนไม่
ถือวา่มนัเป็นหน่ึงในค าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค[์893]อยา่งไรก็ตาม มนัมีค าอุปมา อยา่งท่ีควรจะชดัเจนจาก
เน้ือหาของขอ้น้ีเอง และจากโครงสร้างทางวรรณกรรมของการอภิปรายน้ี   
  
พระเยซูท าการเปรียบเทียบระหวา่ง “ธรรมาจารย”์ ท่ีถูกแนะน าเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรคก์บัเจา้ของบา้น (“หวัหนา้
ของครอบครัว”)  เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีตามมานั้น “ธรรมาจารย”์ ท่ีถูกบรรยายดูเหมือนจะเป็นผูท่ี้รับค าแนะน า
เก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์และเช่ือ[894] เขาเป็น “สาวก” ท่ีเช่ือ  เช่นเดียวกบัเจา้ของบา้น ธรรมาจารยป์ระเภทน้ี      
ก็น าของ “ใหม่และเก่า” “ออกจาก” คลงัหรือ “ทรัพยส์มบติั” (ค ากรีก เธเซารอส)   ของเขา เจา้ของบา้นใน        
ค าอุปมาน้ีก็น าส่ิงต่างๆออกจากคลงัของเขาเพื่อจะใช้ส่ิงเหล่านั้นอยา่งเป็นประโยชน์ เป็นท่ีชดัเจนว่าคลงัท่ีซ่ึง
ธรรมาจารยท่ี์เป็นสาวกน าส่ิงเหล่าน้ีออกจากนั้นคือใจหรือความเขา้ใจของเขา (นัน่คือ ชีวิตของเขา) เขาน าความ
เขา้ใจ ใหม่เก่ียวกบัแผน่ดินสวรรคท่ี์พระเยซูสอนเขาออกมาเช่นเดียวกบัความเขา้ใจ เก่า เก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค์
ท่ีภาคพนัธสัญญาเดิมสอนเขาออกมา  ความเขา้ใจใหม่ไม่ไดแ้ทนท่ีความเขา้ใจเก่าแต่ส่งเสริมมนั 
 
พระเยซูเปรียบเทียบพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองคก์บัธรรมาจารยท่ี์เช่ือน้ี  พวกเขาเพิ่งกล่าววา่พวกเขาเขา้ใจส่ิงท่ี 
พระเยซูไดส้อนพวกเขา (ขอ้ 51)  ดงันั้นพวกเขามีความรับผิดชอบท่ีจะสอนคนอ่ืนๆถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ขา้ใจ
ในตอนน้ี  สาวกทุกคนตอ้งมาเป็นธรรมาจารย ์คืออาจารยส์อนธรรมบญัญติัเพราะว่าเขาหรือเธอเขา้ใจส่ิงต่างๆ  
ท่ีเรียกร้องการส่ือสารแก่คนอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ 10:27; 28:19; ฮบ. 5:12) 
  

“ค าอุปมาสองเร่ืองแรกเก่ียวขอ้งกบัการหว่าน  ค าอุปมาเร่ืองผูห้วา่นกล่าวถึงการตอบสนองท่ี
แตกต่างกนัต่อข่าวสารของแผ่นดินสวรรค์  ค  าอุปมาเร่ืองขา้วละมานอธิบายถึงตน้ก าเนิดของ
ความขดัแยง้ระหวา่งพลเมืองของแผน่ดินสวรรคแ์ละพลเมืองของศตัรูและป่าวประกาศวา่การ
แยกสุดทา้ยของสองกลุ่มจะเกิดข้ึนเม่ือพระเยซู บุตรมนุษยจ์ะเสด็จกลบัมา ณ ตอนปลายของยุค 
คู่ท่ีสองของค าอุปมาต่างๆใช้การเปรียบเทียบถึงการเติบโต เมล็ดมสัตาร์ดเปิดเผยถึงขอบเขต
ของการเติบโตทัว่โลกท่ีรวดเร็วของแผ่นดินสวรรค์ และขบวนการของการฟูกล่าวถึงพลัง
ภายในและมองเห็นไม่ได้ของการเติบโตนั้น  ค  าอุปมาสองเร่ืองถดัไป (ขุมทรัพยแ์ละพ่อคา้
ไข่มุก) กล่าวถึงคุณค่าของแผน่ดินสวรรค ์ ไม่วา่บุคคลหน่ึงก าลงัแสวงหาหรือไม่แสวงหา ไม่มี
การเสียสละใดท่ีใหญ่เกินไปส าหรับแผ่นดินสวรรค์ ชุดสุดทา้ยของค าอุปมาต่างๆเปิดเผยถึง
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ความรับผดิชอบต่างๆของพวกสาวก อวนสอนวา่การประกาศโดยปราศจากแบ่งพรรคพวกควร
ถูกกระท าเม่ือพิจารณาถึงการพิพากษาท่ีแบ่งพรรคพวกของพระเยซู ณ ตอนปลายของยุค 
เจา้ของบา้นส่งเสริมการสอนเก่ียวกบัทั้งความจริงท่ีเก่ากวา่และใหม่กวา่เก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค์
โดยพวกสาวกของแผน่ดินสวรรค”์[895] 

บทเรียนจำกค ำอุปมำเกีย่วกบัแผ่นดินสวรรค์ของพระเยซูในมัทธิว 13 

ดิน พระวจนะของพระเจา้จะถูกหวา่นและผลลพัธ์ท่ีท านายไดจ้ะตามมาซ่ึงถึงท่ีสุดท่ีแผน่ดินในโลก  

ข้ำวละมำน จะมีผูเ้ช่ือปลอมในแผน่ดินระหวา่งการเสด็จมาผูซ่ึ้งพระเจา้จะพิพากษาในท่ีสุด 

เมลด็มัสตำร์ด แผน่ดินสวรรคจ์ะเติบโตจากการเร่ิมตน้เล็กนอ้ยไปสู่เอกลกัษณ์ท่ีใหญ่   

เช้ือขนม รูปแบบปัจจุบนัของแผน่ดินสวรรคจ์ะมีอิทธิพลอยา่งมากข้ึน 

ขุมทรัพย์ ราคาใดก็ตามก็ควรค่าแก่การจ่ายส าหรับการมีส่วนร่วมในแผน่ดินสวรรค ์

ไข่มุก บรรดาผูท่ี้แสวงหาแผน่ดินสวรรคจ์ะพบวา่มนัควรค่าแก่การเสียสละใดๆ 

อวน แผน่ดินสวรรคจ์ะรวมถึงการเก็บเก่ียวทัว่โลกซ่ึงติดตามมาโดยการพิพากษา  

เจ้ำของบ้ำน แผน่ดินสวรรคจ์ะเก่ียวขอ้งกบัการเปิดใหม่และเก่าเช่นกนั  

 
“เม่ือเราส ารวจค าอุปมาต่างๆ จากนั้นเราพบว่าเม่ือพิจารณาถึงการปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อ
พระคริสต์ พระองค์ก็ได้เห็นล่วงหน้าถึงการเล่ือนไปของรูปแบบพนัปีของแผ่นดินสวรรค ์ 
พระองคไ์ดป่้าวประกาศการเร่ิมตน้ของรูปแบบใหม่ของแผน่ดินสวรรค ์ ซ่ึงการเร่ิมตน้นั้นจะ
กินเวลาตั้งแต่การปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อพระคริสต์จนกระทัง่การตอ้นรับพระคริสต์ใน
อนาคตของอิสราเอล ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง”[896] 

  
“ส่ิงท่ีแน่นอนในค าสอนเก่ียวกบัค าอุปมาท่ียากเหล่าน้ีก็คือว่ายุคปัจจุบนัท่ีถูกมองจากจุดยืน 
ของแผนดินสวรรคก์็เป็นเวลาของ การตระเตรียม”[897] 

  
5. กำรจำกไป  13:53   

  
มทัธิวทิ้งความประทบัใจไวก้บัผูอ่้านจากการเปล่ียนผา่นท่ีสรุปน้ีเช่นเดียวกบัจากโครงสร้างของการอภิปรายว่า 
พระเยซูเช่ือมโยงค าอุปมาก่อนหนา้ท่ีทั้งหมดในคร้ังเดียว  เป็นท่ีชดัเจนวา่น่ีเป็นกรณี แมว้า่พระองคอ์าจไดก้ล่าว
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ซ ้ าค  าอุปมาบางเร่ืองในเวลาท่ีหลากหลายอ่ืนๆเช่นกนั  ตอนน้ีพระเยซูจากเมืองคาเปอรนาอุมและเดินทางไปยงั
เมืองนาซาเร็ธ (ขอ้ 54)  
อนุประโยคน้ี “เม่ือพระเยซูตรัสอุปมาเหล่าน้ีเสร็จแลว้” ส่งสัญญาณถึงตอนจบของการอภิปรายและตอนจบของ
ส่วนหลกัอีกส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณน้ี มทัธิวสืบเสาะเส้นทางแห่งการต่อตา้นท่ีมีต่อกษตัริยใ์นส่วนน้ีอย่าง
ระมดัระวงั การปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อพระเยซูนั้นชดัเจนจนกษตัริยไ์ดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะปรับค าสอนของพระองค์
ต่อผูไ้ม่เช่ือและผูเ้ช่ืออยา่งเจาะจงมากข้ึน    
  

“ในเชิงหวัขอ้แลว้ สามบท (11—13) ถูกรวมไวด้ว้ยกนัโดยกระแสน ้ าข้ึนแห่งความผิดหวงัใน
และการต่อตา้นต่อแผ่นดินของพระเจ้าท่ีเป็นผลมาจากพนัธกิจของพระเยซู พระเยซูไม่ได้
กลายเป็นพระเมสสิยาห์ประเภทท่ีผูค้นไดค้าดหวงัไว ้ ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมามีความสงสัย (ขอ้ 2-
19) และเมืองต่างๆในแควน้กาลิลีท่ีเป็นสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ของการอศัจรรยส่์วนใหญ่ของ
พระเยซูก็ได้ท  าให้ตวัพวกเขาเองแข็งกระด้างด้วยความไม่เช่ือ  (ขอ้ 20-24) ธรรมชาติและ   
พนัธกิจของพระเยซูไดถู้ก ‘ซ่อน’ (ถอ้ยค าท่ีส าคญั) ไวจ้ากคนฉลาดแมจ้ะมีการเช้ือเชิญท่ีเปิด
และกรุณามากท่ีสุด (ขอ้ 28-30) ความขดัแยง้กบัพวกผูน้ าชาวยิวเร่ิมตน้ท่ีจะรุนแรงข้ึน (12:1-
45) ส่วนผูค้นยงัคงเขา้ใจผิดองค์ประกอบท่ีเป็นพื้นฐานมากท่ีสุดของค าสอนและสิทธิอ านาจ
ของพระเยซู (12:46-50)”[898] 

  
อย่างไรก็ตาม พวกศัตรูของพระเยซูไม่ได้ท  าให้พระองค์เข้าตาจน  แผ่นดินสวรรค์จะยงัคงมา  มัทธิว 13 
ตระเตรียมความแน่ใจถึงความเป็นจริงนั้น พระเยซูเพิ่มการเปิดเผยใหม่เก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์แก่การเปิดเผย  
เก่าในบทน้ีเพื่อจะท าให้ฝูงชนสนใจมากข้ึนและเพื่อจะตระเตรีรยมพวกสาวกของพระองค์ส าหรับส่ิงท่ีอยู่
ขา้งหน้า  พระองค์ไม่ได้สอนเก่ียวกบัคริสตจกัรในบทน้ี แมว้่าพระองค์ได้อธิบายถึงสภาพท่ีจะเกิดข้ึนในยุค
คริสตจกัร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของยุคระหว่างการเสด็จมา การเปิดเผยใหม่ท่ีว่าจะมี “คริสตจกัร” ไม่ได้เกิดข้ึน
จนกว่าบทท่ี 16  ท่ีน่ีพระองค์ ได้ ให้การเปิดเผยมากข้ึนเก่ียวกบัแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ท่ีก าลงัมา (บทท่ี 
13).[899] 
  
V. ปฏิกริิยำของกษัตริย์  13:54—19:2   
  
มทัธิวบนัทึกการแยกออกเป็นสองขั้วท่ีเพิ่มข้ึนในส่วนน้ี  พระเยซูขยายพนัธกิจของพระองค ์แต่ขณะท่ีพระองค์
ท าเช่นนั้นการต่อตา้นก็รุนแรงมากข้ึน พวกผูน้ าทางศาสนาก็เป็นปฏิปักษม์ากข้ึน ดงันั้นพระเยซูใชเ้วลามากข้ึน
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ในการตระเตรียมพวกสาวกของพระองค ์  พระเยซูเปิดเผยพระองค์แก่พวกสาวกของพระองคอ์ยา่งชดัเจนมาก
ข้ึนแต่พวกเขาเขา้ใจบางส่ิงท่ีพระองคไ์ดบ้อกพวกเขาเท่านั้น  พวกเขาไดป้ฏิเสธส่ิงอ่ืนๆท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวอยา่ง
หนักแน่น  ความหลีกเล่ียงไม่ได้ของการเผชิญหน้าสุดทา้ยระหว่างพระเยซูและพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์ก็
ชดัเจนมากข้ึน การเคล่ือนไหวโดยทัว่ไปในส่วนน้ีคือพระเยซูถอนตวัจากพวกผูน้ าของอิสราเอล (13:54—16:12) 
และการตระเตรียมพวกสาวกของพระองคส์ าหรับการถูกทรมานของพระองค ์(16:13—19:2)  
  

ก. กำรต่อต้ำน  ค ำแนะน ำ และกำรรักษำ  13:54—16:12   
  
ส่วนน้ีบนัทึกเส้นทางท่ีพนัธกิจของพระเยซูเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อพระองค ์ การต่อตา้น
จากหลายแหล่งไดน้ าพระองค์ท่ีจะถอนตวัไปยงัสถานท่ีท่ีปลอดภยักว่า ท่ีท่ีพระองค์ด าเนินการท่ีจะท าการกบั
คนยวิและคนต่างชาติต่อไป และท่ีจะตระเตรียมพวกสาวกของพระองคส์ าหรับส่ิงท่ีอยูข่า้งหนา้   
  

1. กำรต่อต้ำนของชำวนำซำเร็ธและชำวโรมัน  13:54—14:12  
  
หวัขอ้ของการต่อตา้นด าเนินต่อไปจากค าอุปมาต่างๆเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค ์ปฏิกิริยาของพระเยซูต่อการต่อตา้น
โดยพวกผูน้ าของอิสราเอลคือท่ีจะถอนตวั  (เปรียบเทียบ 10:23) มทัธิวบนัทึกวา่พระองคท์  าส่ิงน้ีสองคร้ังในส่วน
น้ี  เหตุการณ์แรกของการต่อตา้นมาจากผูค้นผูซ่ึ้งพระเยซูไดเ้ติบโตมาท่ามกลางพวกเขาในเมืองนาซาเร็ธ (13:54-
58) เหตุการณ์ท่ีสองมาจากผูน้ าของชาวโรมนัจากบริเวณท่ีซ่ึงพระเยซูท าการ (14:1-12) สองส่วนแสดงให้เห็นวา่
การต่อตา้นท่ีมีต่อพระเยซูก็รุนแรงจากคนทัว่ไปท่ีเป็นชาวยวิจนถึงคนชั้นสูงชาวโรมนั 
  
กำรต่อต้ำนของชำวนำซำเร็ธ  13:54-58 (เปรียบเทยีบ มก. 6:1-6) 
  
13:54                “เมืองเกิด” ของพระเยซูคือ นาซาเร็ธ (ลก. 4:16) ผูเ้ขา้ร่วม “ธรรมศาลา” ทอ้งถ่ินแปลกใจว่า

พระเยซูไดรั้บสิทธิอ านาจของพระองคม์าจากไหน “ปัญญา” ในการสอนของพระองคแ์ละฤทธ์ิ
เดช (“ฤทธ์ิเดชต่างๆ”) ในการอัศจรรย์ของพระองค์แสดงถึงสิทธิอ านาจท่ีโดดเด่น แต่ 
“พระองคไ์ดรั้บส่ิงเหล่าน้ีมาจากไหน?”  ส่ิงเหล่านั้นมาจากพระเจา้หรือท่ีอ่ืน (12:24)? 
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น่ีเป็นการอา้งอิงสุดทา้ยของมทัธิวถึงพระเยซูท่ี “สอน” ใน “ธรรมศาลา” (จากความหมายภาษา
กรีกคือ “การรวมตวักนั”).[900] นบัแต่น้ีไป พระเยซูปรากฎตวัมากข้ึนนอกโครงสร้างของลทัธิ
ยวิตามธรรมเนียม[901] 

  
13:55-57ก         ถอ้ยค าของพวกผูว้จิารณ์ของพระเยซูเปิดเผยถึงความหยิ่งท่ีเป็นบาดแผล  พวกเขาไม่ชอบการท่ี

พระองคมี์ปัญญาและฤทธ์ิเดชเหนือกวา่พวกเขา เน่ืองจากวา่พวกเขาก็มีเบ้ืองหลงัอยา่งเดียวกนั  
ค  าถามของพวกเขาเปิดเผยถึงการปฏิเสธต่อความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์  โดยการ
อา้งอิงถึงโยเซฟในฐานะ “ช่างไม”้ และพระเยซูในฐานะ “ลูกของช่างไม”้ พวกเขาบอกเป็นนยั
วา่พระเยซูควรด าเนินตามย่างกา้วของบิดาในโลกของพระองค ์ค าน าหนา้ท่ีเจาะจงก่อน “ช่าง
ไม”้ ช้ีแนะวา่อาจมีช่างไมค้นเดียวเท่านั้นในเมืองนาซาเร็ธ  ช่างไมท้  างานทุกประเภทเก่ียวกบั
ไม้และหิน  พระเยซูเป็นมากกว่าผูส้ร้างหรือคนงานก่อสร้าง คือมากกว่าช่างไม้ในการใช้
สมยัใหม[่902] 

  
ในแง่หน่ึง ค าถามเหล่าน้ีก็สมเหตุสมผล  อยา่งไรก็ตาม ผูค้นแห่งนาซาเร็ธปฏิเสธการอา้งของ
พระเยซูถึงการเป็นผูเ้ผยพระวจนะ (ขอ้ 57ข) พวกเขา “ขุ่นเคือง” ต่อพระองคใ์นแง่ท่ีวา่การอา้ง
ของพระองคท์  าใหพ้วกเขาสะดุด  อยา่งไรก็ตาม มนัคือปฏิกิริยาของพวกเขาท่ีมีต่อการอา้งของ
พระองคไ์ม่ใช่การอา้งนั้นท่ีท าใหพ้วกเขาสะดุด   

  
“(อน่ึง ค าถามของพวกเขาท าให้การอศัจรรยท่ี์นึกฝันซ่ึงถูกถือว่าเป็นของวยั
เด็กของพระเยซูโดยพระกิตติคุณของอธิกธรรมนั้นเป็นไปไม่ได)้”[903] 

  
“สถานท่ีท่ียากท่ีสุดส าหรับนักเทศน์ท่ีจะเทศนาคือโบสถ์ท่ีท่ีเขาเป็นเด็ก 
สถานท่ีท่ียากท่ีสุดส าหรับหมอท่ีจะกระท ากิจคือสถานท่ีท่ีผูค้นรู้จกัเขาเม่ือเขา
ยงัเล็กอยู”่[904] 

  
เราตอ้งระมดัระวงัท่ีจะไม่สับสน “พวกนอ้งชาย” ร่วมมารดาของพระเยซูคือ “ยากอบ” “ซีโมน” 
และ “ยูดาส” กบัพวกสาวกท่ีมีช่ือเหมือนกนั ไม่มีหลกัฐานท่ีว่าพวกน้องชายร่วมมารดาของ
พระเยซูเช่ือในพระองค์จนกระทัง่หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ เป็นท่ีชัดเจนว่า  
ยากอบนอ้งชายของพระองคไ์ดก้ลายมาเป็นผูน้ าของคริสตจกัรท่ีเยรูซาเล็ม (กจ. 11) 
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13:57ข-58        ตามปกติบุคคลหน่ึงช่ืนชมการตอ้นรับท่ีบา้นดีกว่าท่ีอ่ืนๆ ยกเวน้ถ้าเขาได้บรรลุต าแหน่งท่ี
สูงส่งท่ีซ่ึงส่ิงตรงกนัขา้มบ่อยคร้ังก็เป็นจริง พระเยซู “ไม่ไดท้รงท าการอศัจรรยม์ากนกัในเมือง
นั้น” เพราะว่าท่ีจะท าอยา่งนั้นก็คงขดัต่อภารกิจของพระองค ์อีกเหตุผลหน่ึงอาจเป็นว่าผูค้นท่ี
ไม่ เ ช่ือในพระองค์ไม่ได้ขอการช่วยเหลือจากพระองค์และดังนั้ นพระองค์ก็ไม่ได้ให ้
(เปรียบเทียบ ยก. 4:2) พระเยซูท าการอศัจรรยเ์พื่อจะสร้างและเสริมก าลงัความเช่ือในพระองค์
เอง  เม่ือความไม่เช่ืออนัตั้งมัน่ปกครอง ก็ไม่มีจุดประสงคใ์นการท าการอศัจรรย ์  

  
ประเด็นของส่วนน้ีคือท่ีจะแสดงให้เห็นว่าแมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้รู้จกัพระองค์อย่างดีท่ีสุดก็ปฏิเสธท่ีจะเช่ือใน
พระองค ์
  

“พระเยซูด าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบและยงัคงมีสมาชิกครอบครัวและเพื่อนๆท่ีด้ินรนท่ีจะเช่ือ    
บางคร้ังบรรดาผูท่ี้ยากท่ีจะเขา้ถึงมากท่ีสุดคือบรรดาผูท่ี้รู้จกัเราอยา่งดีท่ีสุด”[905] 

  
กำรต่อต้ำนของเฮโรดและบรรดำสหำยของเขำ 14:1-12 (เปรียบเทยีบ มก. 6:14-29; ลก. 9:7-9) 
  
14:1-2              อีกคร้ังหน่ึง “เวลานั้น” เป็นตวัเช่ือมท่ีหลวมๆซ่ึงไม่ไดถู้กตั้งใจให้ส่ือสารล าดบัตามเวลา เฮโรด 

แอนทิพาส (“เฮโรดเจา้เมือง”) อาศยัอยู่ท่ีทิเบเรียสบนชายฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบกาลิลีเป็น
หลกั[906] อย่างไรก็ตาม ถา้เหตุการณ์ทั้งหมดท่ีถูกบรรยายไวใ้นเร่ืองราวน้ีเกิดข้ึนในวนัหน่ึง
อย่างท่ีมนัดูเหมือนเป็นไปได ้ส่ิงเหล่านั้นคงไดเ้กิดข้ึนท่ีท่ีอาศยัของเฮโรด ณ ป้อมมาเครัสใน
เพอเรียใตซ่ึ้งอยู่ทางตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดน[907] แอนทิพาสปกครองเหนือกาลิลีและ 
เพอเรียตั้งแต่ กคศ. 4 ถึง ค.ศ. 39 นัน่คือ ระหว่างเกือบทั้งหมดของชีวิตในโลกของพระเยซู 
(เปรียบเทียบ 2:19-20).[908] 

  
ถอ้ยค าเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเยซูไปถึงเขาท่ีนัน่อย่างง่ายดาย (เปรียบเทียบ ลก. 8:3) ก่อน
หน้าน้ีเฮโรดได้ตดัศีรษะของยอห์นส าหรับการวิจารณ์ศีลธรรมของเขา (ข้อ 3-12) เฮโรด
สามารถท าอยา่งน้ีไดเ้พราะวา่ยอห์นท าการภายในวงอ านาจแห่งเพอเรียของเฮโรด (ยน. 1:28) 
เป็นท่ีชดัเจนวา่ ความคิดเห็นของสาธารณชนส่งเสริมให้เฮโรดท่ีจะสรุปวา่พระเยซูเป็น “ยอห์น
ผูใ้ห้บพัติศมา” ผูไ้ดเ้ป็นข้ึนมาจากตาย  (เปรียบเทียบ มก. 6:14; ลก. 9:7) เขาถือวา่การอศัจรรย์
ของพระเยซูเป็นของยอห์นผูท่ี้ถูกทึกทกัเอาวา่เป็นข้ึนจากตาย 
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“แนวคิดเก่ียวกบัการกลบัมาเหมือนผหีรือแมก้ระทัง่ทางกายภาพของบางคนท่ี
มีอิทธิพลท่ีพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้อิทธิพลนั้นไดถู้กตดัออกไปอยา่งยงัไม่
ถึงเวลาอนัควรโดยความตายท่ีรุนแรงก็พบไดใ้นวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (จง
คิดถึงเอลียาห์ เนโร กษตัริยอ์าเธอร์ เอลวสิ)”[909] 

  
14:3-5              บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์พิจาณาว่าแรงจูงใจทางศีลธรรมและทางศาสนาเป็นของ     

เฮโรดส าหรับการประหารชีวิตยอห์น (เปรียบเทียบ มก. 6:16-29; ลก. 3:19-20) โจเซฟัสได้
เขียนวา่เฮโรดไดต้ดัศีรษะยอห์นเน่ืองดว้ยเหตุผลทางการเมือง[910] บางทีเหตุผลทั้งสองไดน้ า
ใหเ้ฮโรดท่ีจะท าอยา่งท่ีเขาไดท้  า[911] 

  
เฮโรด แอนทิพาสมีน้องชายสองคนช่ือฟีลิป  คนท่ีมทัธิวอ้างอิงถึงท่ีน่ีคือเฮโรด ฟีลิปท่ี 1 
นอ้งชายอีกคนหน่ึงช่ือฟีลิปเป็นเฮโรด ฟีลิปท่ี 2 เป็นเจา้เมืองอิทูเรีย ตราโคนิติส กอลานนิติส 
บาทาเนีย และปานิอสั (ปานีแอส)[912] ฟีลิปท่ี 1 เป็นนอ้งชายต่างมารดาของเฮโรด แอนทิพาส  
ดงันั้น การแต่งงานของแอนทิพาสกบั “เฮโรเดียส” ภรรยาของฟีลิปเป็นการร่วมประเวณีของผู ้
มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกนัมากนอกเหนือจากการเป็นชู ้(เปรียบเทียบ ลนต. 18:16; 20:21) 

  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ยอห์นไดต่้อวา่แอนทิพาส หลายคร้ัง เน่ืองจากวา่ค ากริยาในขอ้ 4 สามารถอ่าน
วา่ “เขาเคยกล่าว  [อยา่งซ ้ าๆ ]” เฮโรเดียสเป็น หลานสาว ของแอนทิพาสอีกดว้ย แต่ในตวัของ
มนัเองนั้นส่ิงน้ีไม่ไดเ้ป็นปัญหาส าหรับยอห์น เน่ืองจากว่ากฎหมายไม่ไดห้้ามลุงท่ีจะแต่งงาน
กบัหลานสาว  เม่ือรวมเร่ืองราวของพระกิตติคุณสัมพนัธ์นั้น ดูเหมือนวา่แอนทิพาสไดเ้ป็นชาย
ท่ีอ่อนแอซ่ึงถูกควบคุมโดยเฮโรเดียสภรรยาท่ีชัว่ร้ายและโหดเห้ียม อยา่งน่าสนใจแลว้ ยอห์นผู ้
ซ่ึงเป็นเอลียาห์ในสมยัปัจจุบนัก็เผชิญกบัส่ิงท่ีคลา้ยกนัสมยัใหม่แห่งกษตัริยอ์าหับและราชินี   
เยเซเบลในแอนทิพาสและเฮโรเดียส อยา่งน่าเสียใจแลว้ เฮโรเดียสไดป้ระสบความส าเร็จส่วน
เยเซเบลไดล้ม้เหลว   

  
14:6-8              วนัฉลองคงเป็น “วนัประสูติของเฮโรด” หรือวนับรรจบครบรอบของการเสด็จข้ึนเสวยราช

สมบติั (ค ากรีก เกเนสซีอาห์).[913] บุตรีของเฮโรเดียสโดยการแต่งงานก่อนหนา้น้ีของเธอกบั 
ฟีลิปท่ี 1 คือ ซาโลเมผูซ่ึ้งอายุระหวา่ง 12 และ 14 ปีในตอนนั้น[914] ความคิดเห็นอนัเป็นท่ี
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นิยมท่ีว่าการเตน้ร าของเธอนั้นไปในทางกามก็ไม่ไดม้าจากตวับทแต่มาจากช่ือเสียงของพวก   
เฮโรดส าหรับศีลธรรมต ่าและสถานะต ่าของหญิงสาวท่ีเต้นร า [915] แอนทิพาสเป็นแค่เจ้า
แผ่น ดิน ท่ี เล็ กน้อย  แ ต่ เข ากระท า เห มือนกับห น่ึ ง ในกษัต ริ ย์ เปอ ร์ เ ซี ย ท่ี มี อ านาจ 
(เปรียบเทียบ อสธ. 5:3, 6; 7:2) 

  
14:9-11            แอนทิพาสนั้นผิดท่ีจะให้ “ค าสาบาน” ของเขา ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่เขาไดก้ล่าวซ ้ ามากกว่าหน่ึง

คร้ัง (ขอ้ 7, 9) และเขาผิดท่ีจะท าตามค าสาบานนั้น เขากลวัการเสียหน้ากบั “แขกท่ีมาทาน
อาหารเยน็ของเขา” คนโรมนัได้ปฏิบติัการตดัศีรษะ รูปแบบนั้นของการประหารชีวิตไม่ใช่
ของยิว  ในท านองเดียวกนั คนโรมนัประหารนกัโทษบางคนโดยปราศจากการไต่สวน ส่วน
กฎหมายของยวิเรียกร้องการไต่สวน[916] โลหิตของฉากน้ีเป็นพยานถึงสภาพท่ีใจแข็งกระดา้ง
ของครอบครัวราชวงศ์โรมนัและข้าราชส านักของพวกเขา  ในฐานะคนสุดท้ายของผูเ้ผย     
พระวจนะของพนัธสัญญาเดิม ยอห์นไดป้ระสบกบัการตายของผูต้ายเพื่อความเช่ืออยา่งท่ีผูม้า
ก่อนหลายคนของท่านไดป้ระสบ 

  
“ความตาย ซ่ึงเป็นจุดจบชัว่คราวของชีวติทางกายภาพไม่ใช่ศตัรูท่ีแยท่ี่สุดของ
มนุษยชาติ  การแยกจากพระเจา้นั้นเป็น  และดงันั้นบรรดาผูท่ี้ไดฆ่้ายอห์นก็
น่าเวทนามากกวา่ยอห์นเองอยา่งมาก”[917] 

  
14:12                การบนัทึกของมทัธิวท่ีว่าพระเยซูได้ยินเก่ียวกบัการตายของยอห์นก็รวมยอห์นและพระเยซู

ต่อตา้นศตัรูทางการเมืองน้ี  มนัยงัช้ีแนะอีกว่าพวกสาวกของยอห์นยงัคงมีความนบัถือท่ีสูงส่ง
ต่อพระเยซู (เปรียบเทียบ 11:2-6) อย่างท่ีเฮโรดได้ยินข่าวเก่ียวกบัพระเยซู (ขอ้ 1) ตอนน้ี      
พระเยซูไดย้นิข่าวเก่ียวกบัยอห์น 

  
พยานของเฮโรดต่อคุณลกัษณะท่ีเหนือธรรมชาติของการอศัจรรยข์องพระเยซูก็ส าคญัในหัวขอ้ท่ีตีแผ่เก่ียวกบั
การรับรู้ของผูค้นท่ีมีต่อกษตัริย ์ในท านองเดียวกนั การประหารท่ีไม่ยุติธรรมของผูล่้วงหนา้มาก่อน ณ เง้ือมมือ
ของเจา้หน้าท่ีโรมนัท่ีใจแข็งกระดา้งก็ส่อให้เห็นถึงจุดจบของกษตัริยน์ั้น[918] เป็นท่ีชดัเจนวา่มทัธิวบนัทึกขอ้
เหล่าน้ีเพื่อจะแสดงถึงการท่ีพวกผูน้ าทางการเมืองชาวโรมนัมองกษตัริยแ์ละผูล่้วงหน้ามาก่อนของพระองค์
อยา่งไร การต่อตา้นพระองคก์็รุนแรง เน่ืองจากเหตุผลทางศาสนาและทางศีลธรรมเป็นหลกั 
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“มทัธิวเช่ือมโยงพนัธกิจของชายสองคนน้ีอยา่งมากจนส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบับุคคลหน่ึงก็ถูกถือวา่
ไดมี้ผลกระทบโดยตรงต่ออีกบุคคลหน่ึง  โดยการปฏิเสธผูล่้วงหนา้มาก่อนของกษตัริยน์ั้น      
เฮโรดก็ปฏิเสธกษตัริยผ์ูต้ามเขามา”[919] 

  
2. กำรถอนตัวไปยงัเบธไซดำ  14:13-33   

  
จากการท่ีไดป้ระสบกบัการปฏิเสธท่ีหนกัแน่นจากคนทัว่ไปและจากพวกผูน้ าทางการเมืองของประเทศ พระเยซู
ก็ถอนตวัเพื่อจะฝึกฝนพวกสาวกของพระองค์ต่อไป  เม่ือพิจารณาถึงความขดัแยง้ท่ีก าลงัมา พวกเขาตอ้งการ
ความเช่ือท่ีแขง็แกร่งข้ึนในพระองค ์ พระเยซูฝึกฝนความเช่ือของพวกเขาดว้ยการอศัจรรยส์องอยา่ง  
  
กำรเลีย้งคน 5,000 คนของพระเยซู  14:13-21 (เปรียบเทยีบ  มก. 6:30-44; ลก. 9:10-17; ยน. 6:1-13) 
  
การบนัทึกของมทัธิวเก่ียวกบัการอศัจรรยน้ี์ซ่ึงพระกิตติคุณทั้งส่ีมีก็เน้นถึงอ านาจของพระเยซูท่ีจะสร้าง ความ
สงสารของพระองค ์ และความรับผิดชอบของพวกสาวกท่ีจะปรนนิบติัฝงูชนในฐานะตวัแทนของพระเยซู มนั
แสดงถึงงานเล้ียงของแผน่ดินสวรรคก่์อนอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 8:11) อาหารท่ีเรียบง่ายน้ีท่ีพระเยซูไดจ้ดัเตรียม
ในโอกาสน้ีในบริบทท่ีเป็นประโยชน์ก็ตรงกนัขา้มกบังานเล้ียงท่ีฟุ่มเฟือยของเฮโรดในบริบทท่ีเส่ือมทรามซ่ึง
เพิ่งไดอ้ธิบายไป[920] 
  
14:13-14          เน่ืองจากข้อ 3-12 เป็นบทเสริมเร่ือง บรรดาถ้อยค าเร่ิมต้นของส่วนน้ีต้องอ้างอิงถึงการ

ตอบสนองของเฮโรดต่อพนัธกิจของพระเยซู เม่ือพระเยซูไดย้ินเช่นนั้น “พระองคไ์ดถ้อนตวั” 
จากเขตแดนของเฮโรดและความเป็นปรปักษ์ของเขา  (เปรียบเทียบ 12:15) เป็นท่ีชัดเจนว่า  
พระเยซูเช่ือวา่เฮโรด แอนทิพาสจะต่อตา้นพระองค์อีกดว้ย อยา่งท่ีเขาไดต่้อตา้นผูล่้วงหนา้มา
ก่อนของพระองค ์ อยา่งเช่นก่อนหนา้น้ี (12:15) และภายหลงั (15:21) พระเยซูไดถ้อนตวัจาก
สถานท่ีแห่งอนัตรายและการเผชิญหนา้ 

  
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไม่สามารถหลีกหนีฝงูชนท่ีไดติ้ดตามพระองคท่ี์ไหนก็ตามท่ีพระองคไ์ด้
ไป  เป็นท่ีชดัเจนว่าสถานท่ีเปล่าเปล่ียวท่ีพระเยซูล่าถอยไปนั้นคือเบธไซดา จูลิอสับนชายฝ่ัง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของกาลิลี (ลก. 9:10) พระเยซูเดินทางไปท่ีนัน่จากเมืองคาเปอรนาอุมโดย
ทางเรือ แต่ฝงูชนไปถึง “พระองคท่ี์นัน่โดยทางเทา้” จากการท่ีทราบวา่พระองคเ์สด็จไปท่ีไหน  
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พวกเขาเดินไปทางตะวนัออกตามชายฝ่ังทางเหนือของทะเลกาลิลี  อีกคร้ังหน่ึง มทัธิวบนัทึก 
“ความสงสาร” ท่ียิง่ใหญ่ของกษตัริยน้ี์ (เปรียบเทียบ 9:36) 

14:15-17          เม่ือพิจารณาถึงบริบท (ขอ้ 23) และความหมายของ “เวลาเยน็” (ค ากรีก ออพซีออส)  เวลาตอ้ง
เป็นตอนบ่ายแก่ๆ[921] มีเมืองเล็กๆหลายเมืองภายในระยะทางท่ีสามารถเดินไดข้องเขตน้ีท่ี
ผูค้นสามารถซ้ืออาหารเยน็ของพวกเขาเองได ้  

  
ค าสั่งของพระเยซู (ขอ้ 16) หันความสนใจของพวกสาวกไปยงัแหล่งของพวกเอง โดยการ
กระตุน้ใหพ้วกเขาพิจารณาส่ิงเหล่าน้ี พระเยซูก าลงัน าพวกเขาท่ีจะตระหนกัถึงความไม่เพียงพอ
ส่วนตัวของพวกเขาและท่ีจะดึงดูดใจไปย ังพระองค์ในฐานะแหล่งท่ี เพียงพอ เ ดียว 
(เปรียบเทียบ ยน. 2:1-11) ไม่มีส่ิงใดในตวับทหรือบริบทท่ีบ่งบอกวา่จ านวนของขนมปังและ
ปลามีความส าคญัทางสัญลกัษณ์ แมว้า่นกัอรรถาธิบายหลายคนไดคิ้ดอยา่งนั้น 

  
14:18-21          การกระท าของพระเยซูแห่งการมองไปยงัฟ้าสวรรค์ การขอบพระคุณพระเจา้และจากนั้นการ

หักขนมปังก็ปกติส าหรับหัวหน้าของครอบครัวชาวยิวใดๆ[922] จากนั้นพระเยซูได้ท าการ
อศัจรรย์นั่นคือ การสร้างขนมปังและปลาท่ีพอเพียงท่ีจะเล้ียงฝูงชนท่ีรวมตวักัน ด้วยผูช้าย 
5,000 คนท่ีปรากฏตวั ขนาดทั้งหมดของฝงูชนคงประมาณ 10,000 ถึง 20,000 คน   การนบั
เฉพาะผูช้ายก็มีแบบอยา่งของภาคพนัธสัญญาเดิม (เปรียบเทียบ อพย. 12:37) ทุกคนมีพอเพียงท่ี
จะกินและรู้สึก “อ่ิม” (ขอ้ 20) การจดัเตรียมของพระเยซูก็เยอะแยะจนมีเศษอาหารท่ี “ยงัเหลือ” 
ถึง 12 ตะกร้าสานขนาดใหญ่ “เต็ม” แมก้ระทัง่หลงัจากท่ีหลายพนัคนไดกิ้นอย่างท่ีพวกเขา
ตอ้งการ  เป็นท่ีชดัเจนวา่แต่ละคนของสาวก 12 คนมีตะกร้าขนาดใหญ่ (ค ากรีก กอฟฟ่ีนอส) 
และส่งเวยีนไปท่ามกลางฝงูชนจนกระทัง่ตะกร้าของเขาเตม็ (เปรียบเทียบ ยน. 6:12-13) 

  
“หมายส าคญัน้ีก็ส าคญัอย่างมากต่อสามกลุ่ม คือ พวกสาวก พวกท่ีเหลือท่ีเช่ือ และผูไ้ม่เช่ือท่ี
เฝ้าดูการอศัจรรย ์ ตั้งแต่ตอนน้ีเป็นตน้ไป การอศัจรรยต่์างๆก็มีเพื่อผลประโยชน์ของพวกสาวก
เป็นหลักในแง่ ท่ีว่าการอัศจรรย์เหล่านั้ นถูกออกแบบมาเพื่อจะสั่ งสอนพวกเขา แต่
นอกเหนือจากนั้นการอศัจรรยเ์หล่านั้นก็ยืนยนัถึงความเช่ือของบรรดาผูท่ี้เช่ือและความไม่เช่ือ
ของฝูงชนท่ีไม่เช่ือ การท่ีการอศัจรรยเ์หล่าน้ีก็มีเพื่อการฝึกฝนของพวกสาวกก็เป็นท่ีประจกัษ์
ในความเป็นจริงท่ีวา่การปฏิเสธต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นท่ีชดัเจน  เมืองทั้งหลายท่ีซ่ึงพระองค์
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ไดท้  างานท่ียิง่ใหญ่ส่วนใหญ่ของพระองคก์็ไดบ้่งบอกถึงความเฉยเมยและการต่อตา้นของพวก
เขาแลว้  พระองคล์ะฝงูชนไปเพื่อวา่พระองคส์ามารถอยูก่บัพวกสาวกต่างหากได”้[923] 

  
การฝึกฝนพวกสาวกของพระเยซูก็ชดัเจนในการท่ีพระองค์ถามพวกเขาและการท่ีพระองค์ใช้พวกเขาในฐานะ
ตวัแทนของพระองค ์
  

“ความส าคญัของการอศัจรรยน้ี์ก็ถูกตั้งใจเพื่อพวกสาวกเป็นหลัก  พระเยซูก าลังอธิบายถึง
ประเภทของพนัธกิจท่ีพวกเขาจะมีหลงัจากการจากไปของพระองค ์ พวกเขาจะเก่ียวขอ้งในการ
เล้ียงผูค้นแต่ดว้ยอาหารฝ่ายวิญญาณ แหล่งส าหรับการเล้ียงดูของพวกเขาจะเป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้เอง  เม่ือเสบียงของพวกเขาหมดในท านองเดียวกันกบัขนมปังและปลา พวกเขาจะตอ้ง
กลบัไปหาองค์พระผูเ้ป็นเจา้เพื่อรับเอามากข้ึน  พระองค์จะจดัหาให้พวกเขา แต่การเล้ียงจะ
กระท าผา่นทางพวกเขา”[924] 

  
คนยิวมีความเช่ือถือทางธรรมเนียมท่ีว่าเม่ือพระเมสสิยาห์เสด็จมา พระองค์จะเล้ียงผูค้นดว้ยอาหารจากสวรรค์
อยา่งท่ีโมเสสไดท้  า (ฉธบ. 18:15).[925] เอลีชาไดเ้ล้ียงคน 100 คนอยา่งอศัจรรยเ์ช่นกนั (2 พกษ. 4:42-44) การ
อศัจรรยน้ี์พิสูจน์ถึงความสามารถของพระเยซูท่ีจะจดัเตรียมเพื่ออิสราเอลในฐานะกษตัริยข์องพวกเขา อยา่งไรก็
ตาม ในความตรงกนัขา้มกบัมานา มีขนมปังเหลือท่ีน่ี  ยิ่งกว่านั้น บางทีการอศัจรรยน้ี์ย  ้าเตือนคนท่ีรับรู้ฝ่าย
วญิญาณในฝงูชนถึงงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ท่ีภาคพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะจดัเตรียมให ้ 
(สดด. 132:15; เปรียบเทียบ มธ. 6:11) 
  
พระเยซูทรงด ำเนินบนทะเล  14:22-33 (เปรียบเทยีบ มก. 6:45-52; ยน. 6:14-21) 
  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะท าการอศัจรรยท่ี์สองเพื่อจะท าใหค้วามเช่ือในพระองคข์องพวกสาวกลึกมากข้ึน 
  
14:22                ทนัทีท่ีผูค้นได้ทานเสร็จ พระเยซู “สั่ง” (ค ากรีก ยูเตโอส เอนังกาสเซน) ให้พวกสาวกของ

พระองคเ์ขา้ไปในเรือทนัทีและออกไปยงัอีกฟากหน่ึงของทะเลสาบ ดูเหมือนจะมีหลายเหตุผล
ส าหรับการกระท าท่ีไม่ปกติของพระองค ์ หน่ึง การอศัจรรยน้ี์ดูเหมือนจะไดเ้ติมเช้ือเพลิงความ
กระตือรือร้นของบางคนในฝูงชนท่ีจะเกณฑ์พระเยซูและบงัคบัให้พระองค์ท่ีจะน าประเทศ  
(เปรียบเทียบ ยน. 6:15) บางทีพระเยซูตอ้งการท่ีจะสงวนพวกสาวกของพระองค์ไวจ้ากการ
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ทดลองท่ีดึงดูดใจน้ี[926] สอง พระเยซูตอ้งการท่ีจะปลีกตวัออกมาเพื่อจะอธิษฐาน (ขอ้ 23) 
สาม พระองค์ตอ้งการท่ีจะตระเตรียมเพื่อจะไดรั้บการพกับา้ง (มก. 6:31-32) ส่ี พระองค์มี
บทเรียนอนัส าคญัท่ีจะสอนพวกเขา 

“. . . มีพายสุองประเภทคือ พายแุห่ง การแก้ไข เม่ือพระเจา้ตีสอนเรา และ พาย ุ
แห่ง การท าให้สมบูรณ์ เม่ือพระเจา้ช่วยให้เราเติบโต  โยนาห์ได้อยู่ในพายุ
เพราะวา่เขาไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้และจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข  พวกสาวกไดอ้ยู่
พายเุพราะวา่พวกเขาเช่ือฟังพระคริสตแ์ละจะตอ้งถูกท าใหส้มบูรณ์”[927] 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูส่งพวกสาวกข้ึนไปตามชายฝ่ังกาลิลีตะวนัออกไปยงัเบธไซดา จูลิอสั
พร้อมกบัค าสั่งท่ีจะรอคอยพระองค์ แต่ไม่เกินเวลาท่ีแน่นอน (ยน. 6:17).[928] พระองค์
วางแผนท่ีจะเดินทางไปทางเหนือโดยเทา้  พวกเขาด าเนินการขา้มทะเลสาบไปทางตะวนัตก
โดยเรือเม่ือพระองคไ์ม่ไดป้รากฎโดยเส้นตายท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้  

  
14:23-24          หลงัจากให้ฝงูชนไปแลว้ พระเยซูเสด็จข้ึนไปบนไหล่เขา (NIV) “เพื่ออธิษฐาน” ไม่มีภูเขาจริง

ในส่วนน้ีของชายฝ่ังกาลิลี แต่มีเนินเขาท่ีลาดลงไปยงัทะเลสาบ  เป็นท่ีชดัเจนว่าพระองค์อยู่ท่ี
นั่นนานกว่าท่ีพระองค์ได้น าให้พวกสาวกท่ีจะสรุปว่าพระองค์จะอยู่  บางทีพระองค์ได้
อธิษฐานเก่ียวกบัความพยายามของฝงูชนท่ีจะท าให้พระองคเ์ป็นกษตัริย ์(ยน. 6:15) ท่ามกลาง
ส่ิงอ่ืนๆ  

  
ค าว่า “เวลาเย็น” อย่างท่ีคนยิวใช้ก็ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่บ่ายแก่ๆจนถึงตะวนัตกดินไม่
นาน (เปรียบเทียบ ขอ้ 15) อยา่งชดัเจนแลว้ ตอนน้ีมนัก็เยน็มากแลว้ ณ เวลาน้ี เรือท่ีพวกสาวก
อยูก่็อยูใ่น “ระยะไกล” จากชายฝ่ัง (ขอ้ 24) พายไุดเ้กิดข้ึนและลมก็พดัมาจากตะวนัตก ซ่ึงเป็นท่ี
ชดัเจนวา่ไดบ้งัคบัใหพ้วกเขาอยูห่่างจากชายฝ่ังทางเหนือและขดัขวางความคืบหนา้ของพวกเขา
ท่ีจะไปยงัตะวนัตก 

  
14:25-27          คนยิวแบ่งกลางคืนเป็นสามยามตั้งแต่ดวงอาทิตยข้ึ์นจนถึงดวงอาทิตยต์ก (วนฉ. 7:19; พคค. 

2:19) อย่างไรก็ตาม คนโรมนัแบ่งมนัเป็นส่ียาม มทัธิวใชก้ารแบ่งยามของคนโรมนั   “ยามท่ีส่ี
ของกลางคืน” ก็อยูร่ะหวา่ง 3:00 และ 6:00 น.  พระเยซูใชเ้วลาส่วนใหญ่ของกลางคืนใน การ
อธิษฐาน และพวกสาวกใชเ้วลาส่วนใหญ่ของกลางคืนใน การพายเรือ  
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ผูแ้ปลบางคนแปลค ากรีก ฟันทาสม่า วา่ “ผ”ี แต่มนัหมายถึง การปรากฎตวัของผี นัน่คือ ภาพ
ลวงตาหรือการปรากฎท่ีบิดเบือน (เปรียบเทียบ มก. 6:49) พวกสาวกเห็นพระเยซู แต่ส าหรับ
พวกเขาการปรากฎของพระองคก์็คลา้ยกบัการปรากฎของผี  บางทีฝนหรือหมอกก็เป็นสาเหตุ
เช่นเดียวกบัแสงไม่เพียงพอ  พวกเขาอาจไดเ้ช่ือความเช่ือท่ีผิดอนัเป็นท่ีนิยมท่ีวา่พวกวิญญาณ
ชัว่อาศยัอยูใ่นทะเลและท่ีวา่บรรดาผูท่ี้ไดจ้มน ้าก็สิงอยูใ่นน ้า[929] 

  
การตอบสนองของพระเยซูมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ “น่ีเราเอง”  จงสังเกตส่วนไขวข้องการตอบสนอง
ของพระองค์  พวกสาวกสามารถท าใจดีดีและไม่กลวัไดเ้พราะว่าพระเยซูทรงอยู่ท่ีนัน่  ค  าว่า 
“เราเอง” เป็นค าศัพท์ท่ีพระเยซูใช้เพื่อจะอ้างถึงความเป็นพระเจ้า (เปรียบเทียบ  อพย. 
3:14; อสย. 43:10; 51:12) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกิตติคุณท่ีส่ีเน้นถึงการใช้ค  าศัพท์น้ีของ     
พระเยซู  พวกสาวกอาจไม่ไดต้ระหนกัถึงการอา้งน้ีในชัว่ขณะแห่งความหวาดกลวั แต่อยา่งไม่
สงสัยวา่ภายหลงัพวกเขาไดเ้ห็นความส าคญัของส่ิงท่ีพระองคไ์ดต้รัสอยา่งชดัเจนมากข้ึน 

  

“ความกลัวไม่เป็นท่ีต้องการท่ีท่ีพระเยซูทรงปรากฏ [เปรียบเทียบ 1:23; 
28:20]”[930] 

  
ก่อนการลม้ลงในบาป พระเจา้ไดแ้ต่งตั้งใหม้นุษยป์กครองเหนือทะเล (ปฐก. 1:28) ท่ีน่ีพระเยซู
ก าลงัท าส่ิงนั้นทีเดียว พระองค์ก าลงับรรลุจุดประสงค์ของพระเจา้ท่ีมีส าหรับมนุษยชาติ การ
กระท าน้ีให้พยานถึงการเป็นอาดมัคนท่ีสองของพระองค ์(เปรียบเทียบ 8:27; รม. 5:12-17) คือ 
ผูท่ี้ส าเร็จในขณะท่ีอาดมัไดล้ม้เหลว  ภาคพนัธสัญญาเดิมกล่าวถึงพระเจา้ท่ีด าเนินบนหรือผา่น
ทะเล (โยบ 9:8; สดด. 77:19; อสย. 43:16; เปรียบเทียบ สดด. 18:16; 144:7) 

  
14:28                น่ีเป็นโอกาสแรกของโอกาสทั้งสามท่ีซ่ึงมทัธิวบนัทึกว่าเปโตรได้รับการปฏิบติัต่อท่ีพิเศษ 

(เปรียบเทียบ 16:13-23; 17:24-27) 
  

“ท่ีน่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีน าเสนอเปโตรในความหุนหันพลนัแล่นทั้งหมด
ของเขาท่ีผสมผสานกบัการอุทิศตนท่ียิ่งใหญ่ของเขา ในความสอดคลอ้งกบั
รูปแบบการเขียนของมทัธิว ลกัษณะเหล่าน้ีซ่ึงถูกอา้งอิงถึงคร้ังแรกท่ีน่ีก็แสดง
ลกัษณะของเปโตรตลอดส่วนท่ีเหลือของพระกิตติคุณน้ี ท่ีส าคญักว่าก็คือ
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ความเป็นจริงท่ีว่าท่ีแห่งความเป็นเอกท่ามกลางพวกอคัรทูตซ่ึงเปโตรทึกทกั
เอาท่ีน่ีก็ไม่เคยสูญเสียในส่วนท่ีเหลือของพระกิตติคุณมทัธิว”[931] 

  
“ชายท่ีกล่าวว่า ‘ขอสั่งให้ขา้พระองค์ไปหาพระองค์’ ก็เป็นชายท่ีจะกล่าวว่า 
‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองคพ์ร้อมแลว้ท่ีจะไปกบัพระองค ์ถึงจะตอ้งติดคุก
หรือตายก็ดี.’. . . ฉากบนทะเลสาบเป็นการเกร่ินการณ์หรือการระบุถึงการลม้
ลงของเปโตร”[932] 

  
มนัดูเหมือนแทบไม่น่าเช่ือท่ีว่าเปโตรสามารถเช่ือว่าเขาจะเดินบนน ้ าได ้อย่างไรก็ตาม พวก
สาวกไดท้  าการอศัจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่หลายอยา่งแลว้เพราะวา่พระเยซูไดใ้ห้อ านาจแก่พวกเขาท่ีจะ
ท าอยา่งนั้น (เปรียบเทียบ 10:1)  เราสามารถแปลเง่ือนไขชั้นแรกท่ีแปลวา่ “ถ้า เป็นพระองค์” วา่ 
“เน่ืองจาก เป็นพระองค์” เป็นท่ีชดัเจนวา่เปโตรตอ้งการท่ีจะอยูใ่กลพ้ระเยซูอยา่งท่ีเขาสามารถ
อยูใ่กลไ้ด ้บ่อยคร้ังเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(เปรียบเทียบ ยน. 21:7) 

  
14:29-31          ดว้ยการวางใจท่ีโดดเด่น เปโตรได้ปีนขา้มด้านหน่ึงของเรือและเร่ิมตน้เดิน “บนน ้ า” ในการ 

เช่ือฟังต่อค าสั่งของพระเยซู ท่านเองก็สามารถท่ีจะบรรลุจุดหมายของมนุษยไ์ดโ้ดยการก าราบ
ทะเล ท่านก าลงัท าอยา่งดีจนกระทัง่ท่านเป็นห่วงเก่ียวกบัคล่ืนมากกวา่พระเยซู  “เห็นลม” เป็น
การเปรียบเทียบ (ค าเปรียบเทียบ) ส าหรับการเห็นพายุ[933] สถานการณ์ท่ีน่าวิตกของท่านท า
ใหค้วามสนใจของท่านไขวเ้ขวและท าใหค้วามเช่ือในพระเยซูของท่านอ่อนแอลง 

  
พระเยซูวา่กล่าวเปโตรส าหรับ “ความเช่ือ” ท่ีอ่อนแอ (“นอ้ย”) แมว้า่มนัแข็งแรงกวา่ความเช่ือ
ของสาวกคนอ่ืนๆท่ีคงอยู่ในเรือ  พระเยซูใช้การว่ากล่าวน้ีเพื่อจะช่วยให้เปโตรและสาวกคน
อ่ืนๆเห็นวา่ความมัน่ใจท่ีคงเส้นคงวาในพระองค์เองนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่ง  เปโตรไดก้ลายมาเป็น
ทั้งตวัอยา่งท่ีดีและตวัอยา่งท่ีแย ่พระเยซูไดช่้วยกูท้่าน อยา่งท่ีพระเจา้ไดช่้วยกูค้นอ่ืนๆหลายคน
จากหลุมในน ้า (เปรียบเทียบ สดด. 18:16; 69:1-3; 144:7; ยนา. 2:10) 

  
14:32-33          การสงบของ “ลม” ไม่ใช่จุดสูงสุดของเร่ืองราวน้ี  การนมสัการพระเยซูของพวกสาวกเป็น  น่ี

เป็นคร้ังแรกท่ีพวกเขากล่าวต่อพระเยซูดว้ยช่ือเรียกเต็มของพระองคคื์อ “พระบุตรของพระเจา้” 
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(16:16; 26:63; 27:40, 43, 54; เปรียบเทียบ 3:17; 4:3, 6) น่ีเป็นความกา้วหนา้ใหม่ส าหรับพวก
สาวกในการช่ืนชมของพวกเขาเก่ียวกบัตวับุคคลของพระเยซู 

  
“อย่างมองยอ้นหลงัแล้ว ในการท าการกล่าวยอมรับน้ี พวกสาวกก าลังให้
ค  าตอบต่อค าถามแต่ก่อนท่ีพวกเขาไดต้ั้งข้ึนในสถานการณ์ท่ีอนัตรายอยา่งเท่า
เทียมกัน ณ ทะเลว่า ‘ท่านผูน้ี้เป็นใครกันแน่ แม้แต่ลมและทะเลก็เช่ือฟัง
ท่าน?’(8:27)”[934] 

  
เม่ือพิจารณาถึงการพลาดพลั้งต่อมาของพวกเขา เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวกเขา้ใจช่ือเรียกน้ีในแง่
เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ แต่ความเขา้ใจของพวกเขาก็ยงัไม่เติบโตอย่างมาก (เปรียบเทียบ มก. 
6:52) บางทีการกล่าวยอมรับของพวกเขาท่ีน่ีไดเ้กิดจากเร่ืองราวชัว่ขณะ ส่วนภายหลงัพวกเขา
อาจไดลื้มส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ล่าวเก่ียวกบัพระเยซูอยา่งแทจ้ริงมาก 

  
“บทเรียนท่ีส าคญัหลายบทเรียนสามารถถูกเรียนรู้ไดจ้ากเร่ืองราวน้ี (ก) ความกลา้หาญมาจาก
การรู้วา่พระเยซูทรงปรากฎ (ข) ค าตอบต่อความกลวัคือความเช่ือ และความเช่ือถูกตั้งไวอ้ยา่งดี
ท่ีสุดในผูห้น่ึงท่ีถูกระบุวา่เป็น ‘เราเป็น’ (ค) ความสงสัยเป็นหลกัฐานของจิตใจท่ีแบ่งแยก (ง) 
การกล่าวยอมรับความเป็นพระบุตรพระเจา้ของพระเยซูเป็นหลกัฐานของความเช่ือ”[935] 

  
3. พนัธกจิต่อสำธำรณชน ณ เยนเนซำเรท  14:34-36 (เปรียบเทยีบ มก. 6:53-56) 

  
ส่วนท่ีสั้ นน้ีสรุปพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู ณ ระยะน้ีแห่งพนัธกิจของพระองค์  มนัแสดงให้เห็นว่า
แม้ว่าพระเยซูได้ถอนตวัจากผูไ้ม่เช่ือ (13:54—14:12) และให้ความสนใจพิเศษต่อการฝึกฝนพวกสาวกของ
พระองค ์(14:13-33) พระองคย์งัคงมีเวลาท่ีจะปรนนิบติัผูค้นท่ีมีความจ าเป็น 
  
“เยนเนซาเรท” เป็นท่ีราบบนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลี  มีหมู่บา้นท่ีถูกเรียกวา่เยนเนซาเรทบนท่ี
ราบตามชายฝ่ังน้ีอีกดว้ย บางทีอยู่ใกลก้บัเมืองสมยัใหม่แห่งกิโนซาร์อย่างมาก   ฝูงชนจ าพระเยซูไดท้นัทีเม่ือ
พระองคอ์อกจากเรือและพวกเขา  “ไดพ้า . . . ผูค้นท่ีมีความตอ้งการทุกประเภท” “มาเฝ้าพระองค์” เพื่อการรักษา 
(เปรียบเทียบ 3:5; 4:24) ผูห้ญิงท่ีโรคตกโลหิตไดรั้บการรักษาจากพระเยซูเช่นกนัหลงัจากท่ีไดแ้ตะตอ้ง “ชาย
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ฉลองพระองค”์ (9:20-22) ตอนน้ีคนอ่ืนๆมากมายประชิดพระองคด์ว้ยความเช่ือท่ีคลา้ยกนัและพบการรักษา (ขอ้ 
36) ความเช่ือของผูค้นเหล่าน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัความเช่ือของพวกสาวกท่ีอยูใ่นเรือซ่ึงใหญ่กวา่อยา่งมาก 
  
สองสามขอ้เหล่าน้ีท าสามส่ิง  ขอ้เหล่านั้นแสดงถึงความดึงดูดใจท่ีกวา้งซ่ึงด าเนินต่อไปเก่ียวกบัพนัธกิจของ  
พระเยซู (เปรียบเทียบ 4:23-25; 8:16; 9:35-36) ขอ้เหล่านั้นแสดงวา่พระเยซูปรนนิบติัฝงูชนต่อไปแมว้า่พระองค์
มุ่งพนัธกิจของพระองค์ไปท่ีพวกสาวกของพระองค ์สาม พระเยซูไม่ไดแ้สดงถึงความเป็นห่วงเก่ียวกบัการไม่
สะอาดทางพิธีกรรมผา่นทางการสัมผสัของพระองคก์บัผูค้นทัว่ไป  พระองค์ท าให้ผูค้นสะอาดแทนท่ีพระองค์
เองจะไม่สะอาดจากการสัมผสัเหล่าน้ี ลกัษณะสุดทา้ยน้ีจดัตั้งเวทีส าหรับการเผชิญหนา้เก่ียวกบัความสะอาดและ
ความไม่สะอาดในส่วนถดัไป (15:1-20) 
  

4. กำรต่อต้ำนของพวกฟำริสีและธรรมำจำรย์  15:1-20  (เปรียบเทยีบ มก. 7:1-23; ยน. 7:1) 
  
มทัธิวบนัทึกอีกรอบหน่ึงของการต่อตา้น การถอนตวัและการฝึกฝนสาวก และพนัธกิจต่อสาธารณชน (บทท่ี 15) 
น่ีเป็นกลุ่มใจความสุดทา้ยของท่านเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆในพนัธกิจในกาลิลีของพระเยซู  การกล่าวซ ้ าของ
ผูเ้ขียนถึงรูปแบบน้ีก็เนน้ถึงลกัษณะใหญ่ของระยะน้ีแห่งพนัธกิจของพระเยซู  รอบท่ีสองน้ีเปิดเผยถึงการเติบโต
ในแต่ละดา้นของพนัธกิจอีกดว้ย มีการต่อตา้นมากข้ึน ความเช่ือมากข้ึน และการช่วยเหลือมากข้ึนส าหรับฝงูชน
มากกวา่มทัธิวไดบ้นัทึกก่อนหนา้น้ี     
  
การโตเ้ถียงน้ีกบัพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยก์็รุนแรงกว่าและเก่ียวกบัศาสนศาสตร์มากกวา่การเผชิญหน้า
แรกๆของพระเยซูกบัผูว้จิารณ์เหล่าน้ี  จงสังเกตวา่พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยเ์หล่าน้ีไดม้าจากกรุงเยรูซาเล็ม 
(ขอ้ 1)  พระเยซูอธิบายถึงมุมมองของพระองคเ์ก่ียวกบัธรรมบญัญติัอยา่งชดัเจนมากกวา่ก่อน  
  
กำรกล่ำวหำและกำรตอบสนองของพระเยซู  15:1-9 
  
15:1                  “พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์” ได้มา “จากกรุงเยรูซาเล็ม” เพื่อจะทูลถามพระเยซู  ดู

เหมือนว่าพวกเขามีสิทธิอ านาจท่ีเป็นทางการมากกวา่พวกผูน้ าทางศาสนาทอ้งถ่ินของกาลิลีผู ้
ไดต่้อตา้นพระเยซูก่อนหน้าน้ี ความเป็นท่ีนิยมอนัยิ่งใหญ่ของพระเยซูท าให้การมอบอ านาจ
เช่นนั้นเป็นท่ีเขา้ใจไดต่้อผูอ่้าน    
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15:2                  อีกคร้ังหน่ึงผูว้จิารณ์ไดต้ั้งค  าถามเก่ียวกบัความประพฤติของพวกสาวกของพระเยซู ไม่ใช่ความ
ประพฤติของพระองค์เอง (เปรียบเทียบ 9:14) พวกเขาไม่ได้ท  าอย่างนั้นเพราะว่าพระเยซู
ประพฤติอยา่งแตกต่างจากพวกสาวกของพระองค ์ผูท้  าตามแบบอยา่งและค าสอนของพระองค ์ 
พวกเขาไดท้  าอยา่งนั้นเพราะว่าพวกเขาสามารถโจมตีพระองค์โดยตรงน้อยกว่าถา้พวกเขาได้
สงสัยความประพฤติส่วนตวัของพระองค ์ เม่ือพิจารณาถึงความเป็นท่ีนิยมของพระเยซู พวกเขา
อาจไดเ้ลือกการเขา้หาน้ีเพราะวา่มนัปลอดภยักวา่ ไม่ใช่เพราะวา่มนัน่านบัถือมากกวา่  

  
ผูว้ิจารณ์ทว้งติงการไม่นบัถือของพวกสาวกท่ีมีต่อธรรมเนียมของบรรพบุรุษ ไม่ใช่การไม่นบั
ถือของพวกเขาท่ีมีต่อธรรมบญัญติัของโมเสส  ธรรมเนียมเหล่าน้ีเป็นการตีความของรับบี
เก่ียวกบัธรรมบญัญติัของภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีได้สะสมมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ นั่นคือ      
ฮาลาคกาห์  ในสมยัของพระเยซู ส่วนใหญ่ของธรรมเนียมเหล่าน้ียงัไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบการ
เขียน แต่ภายหลงัพวกรับบีไดร้วบรวมส่ิงเหล่านั้นไปสู่มิชนาห์ (ค.ศ. 135-200) ส าหรับพวก  
ฟาริสี ธรรมเนียม เหล่าน้ีมีสิทธิอ านาจมากเกือบเท่ากบัถา้ไม่ใช่มากกวา่ธรรมบญัญติัเอง[936] 

  
การลา้งมือของพวกสาวกเป็นแค่ตวัอยา่งท่ีเจาะจงของการกล่าวหาท่ีใหญ่ข้ึน บทความหน่ึงใน 
มิชนาห์กล่าวถึงขบวนการการลา้งมือท่ีเหมาะสมก่อนจุดประสงคท์างพิธีกรรมต่างๆ [937] ยงัมี
แมก้ระทัง่ขอ้เรียกร้องส าหรับการลา้งมือท่ีเหมาะสมก่อนอาหาร เน่ืองจากว่าความสะอาดทาง
พิธีกรรมเก่ียวกบัอาหารก็เป็นเร่ืองราวท่ีส าคญัต่อคนยวิ   

  
15:3-6              พระเยซูตอบสนองด้วยการโตก้ลบั พระองค์สร้างความแตกต่างพื้นฐานระหว่างค าสั่งของ   

พระเจ้าและธรรมเนียมของคนยิว  พระองค์กล่าวหาผูว้ิจารณ์ของพระองค์ด้วยการละเมิด      
อนัแรกเพื่อจะถือรักษาอนัหลงั    

  
“.  .  .  กฎต่างๆของพวกธรรมาจารย์ถูกประกาศว่ามีค่ามากกว่าและมี
ความส าคญัท่ีผกูมดัมากกวา่กฎเหล่านั้นของพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิเอง”[938] 

  
ในขอ้ 4 พระเยซูอา้งอิง อพยพ 20:12 และ 21:17 “ค าสาป” (NIV) นั้นหนกัแน่นเกินไป “การ
กล่าวร้ายถึง” (NASB) ก็ดีกวา่เน่ืองจากค ากริยากรีก คาโคโลเกโอ  หมายถึง “ดูถูก”   
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อยา่งไรก็ตาม พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยไ์ดเ้ล่ียงวิญญาณของค าสั่งนั้น นัน่คือ ลูกๆควรมี
ความรับผดิชอบต่อพอ่แม่ท่ีมีความจ าเป็นของพวกเขา  “พวกท่าน” ถูกเนน้ในตวับทกรีก  ธรรม
เนียม ฮาลากิค (รับบี) กล่าววา่ถา้ใครคนหน่ึงสาบานท่ีจะใหบ้างส่ิงแด่พระเจา้ เขาไม่ควรละเมิด
ค าสาบานของเขา พระเยซูกล่าวว่าธรรมบญัญติัสอนหน้าท่ีพื้นฐานมากกว่า  ท่ีจะยบัย ั้งส่ิงท่ี
บุคคลหน่ึงสามารถให้เพื่อจะ “ช่วยเหลือ” พ่อแม่ของเขา เน่ืองจากส่ิงท่ีพวกรับบีสอนก็เป็น
ความหน้าซ่ือใจคดท่ีโลภ ความผิดพลาดไม่ใช่การใช้เงินเพื่อตนเองหรือบริจาคเพื่อเหตุผลท่ีดี
สักเท่าไหร่ แต่เป็นความลม้เหลวท่ีจะใหม้นัแก่พอ่แม่ท่ีมีความจ าเป็น       

  
พระเยซูไดส้อนพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะตั้งการอุทิศตนต่อพระองค์ก่อนความรับผิดชอบ
ทางครอบครัว (8:21-22; 10:38)  พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์และในฐานะเช่นนั้นพระองค์
มีสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องการอุทิศตนท่ีหนกัแน่นเช่นนั้น ธรรมเนียมของคนยิวไม่ไดมี้สิทธิอ านาจ
มากเช่นนั้น  ยิ่งกว่านั้น สถานการณ์ท่ีพระเยซูไดก้ล่าวถึงก่อนหน้าน้ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสมาชิก
ครอบครัวท่ีต่อตา้นพวกสาวกของพระองค์ ไม่ใช่พวกสาวกของพระองค์ท่ีต่อต้านสมาชิก
ครอบครัวของพวกเขา (เปรียบเทียบ 10:37-39) 

  
15:7-9              ตามล าดบัวนัเดือนปี น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระเยซูเรียกพวกฟาริสีและพวกอาจารยส์อนธรรม

บญัญติัวา่ “พวกหนา้ซ่ือใจคด”  ความหนา้ซ่ือใจคดของพวกเขาประกอบดว้ยการท าการแสดง
ถึงการอุทิศตนต่อพระเจา้ในขณะท่ี ณ เวลาเดียวกนัก็ให้ “ธรรมเนียม” (ขอ้ 6) ของมนุษย ์        
มีล าดบัเหนือกวา่พระวจนะของพระเจา้  

  
อิสยาห์ไดก้ล่าวถอ้ยค าท่ีพระเยซูอา้งอิงต่อคนยิวในเยรูซาเล็ม ผูซ่ึ้งบางคร้ังยอมให้การกระท า
ภายนอกแห่งการนมสัการท่ีจะท าให้หลกัการเสียไป แทนท่ีจะด าเนินน ้ าพระทยัของพระเจา้
ต่อไป ธรรมเนียมของคนยิวไดท้  าให้วิญญาณแห่งพวกหน้าซ่ือใจคดในสมยัของอิสยาห์ถาวร    
บริบทของการอา้งอิงของอิสยาห์คือการวิจารณ์คนยิวส าหรับการแทนท่ีการนมสัการท่ีจริงใจ
ดว้ยพิธีกรรมเท่านั้น อิสยาห์ไดต้ราหน้าประเภทของศาสนาน้ีว่า “เปล่าประโยชน์” พวกหน้า
ซ่ือใจคดในสมยัของท่านไดเ้อาค าสอนของพวกเขาเองมาแทนค าสอนของพระเจา้ ดงันั้นการ
ประยุกต์ใช้ของพระเยซูถึงการอา้งอิงน้ีต่อพวกฟาริสีและพวกอาจารยส์อนธรรมบญัญติัได้
ประณามการนมสัการพระเจา้ทั้งหมดของพวกเขา ไม่ใช่แค่การถือรักษาธรรมเนียมของพวกเขา
อยา่งระมดัระวงั 



“เพื่อนของขา้พเจา้ เราค่อนขา้งเก่งในการแกต้วัเช่นกนั  พ่อแม่กล่าวต่อลูกๆ
ของพวกเขาวา่ ‘เจา้ตอ้งลา้งมือของเจา้ก่อนเจา้มายงัโต๊ะ’ แต่พวกเขาไม่ใส่ใจ
ต่อส่ิงท่ีลูกๆของพวกเขาเห็นในโทรทศัน์ [หรือเคร่ืองใช้ทางอิเลคทรอนิก
อ่ืนๆ] ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก าลงัท าลายใจ  โอ แน่นอนวา่เด็กๆควรลา้งมือของพวกเขา 
แต่ส่ิงท่ีอยูภ่ายในก็ส าคญักวา่มาก”[939] 

  
กำรเทศนำและกำรสอนของพระเยซูเกีย่วกบัใจของมนุษย์  15:10-20 
  
15:10-11          พระเยซูได้ตอบสนองต่อค าถามของผูว้ิจารณ์ของพระองค์จนเด๋ียวน้ี  ตอนน้ีพระองค์สอน      

ฝงูชนท่ีรวมตวักนัถึงบทเรียนเดียวกนั และ ณ เวลาเดียวกนัก็ให้ค  าตอบตรงแก่พวกฟาริสีและ
พวกธรรมาจารย ์ พระองคต์อบสนองดว้ยค าอุปมา (ขอ้ 15) อยา่งไรก็ตาม พระองคไ์ม่ไดก้ล่าว
ค าอุปมาน้ีเพื่อจะปิดบงัความจริงไวจ้ากฝงูชน  พระองคก์ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะฟังและเขา้ใจส่ิง
ท่ีพระองคก์ล่าว (ขอ้ 10) ค าอุปมาน้ี (สุภาษิต ค าคม) เป็นการเปรียบเทียบเพื่อเห็นแก่การท าให้
ชดัเจน  กระนั้นบางคนไม่เขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูกล่าว (ขอ้ 15-16) 

  
พระเยซูกล่าวถึงความเป็นมลทินทางพิธี (พิธีกรรม) เม่ือพระองค์กล่าวว่าการทานอาหาร
บางอย่างไม่ท าให้บุคคลหน่ึงเป็นมลทิน[940] น่ีเป็นขอ้ความท่ีสุดขีดท่ีไปไกลกว่าแมก้ระทัง่
ธรรมบญัญติัของโมเสส  มาระโกบนัทึกว่าเม่ือพระองค์กล่าวส่ิงน้ีพระเยซูก็ป่าวประกาศว่า
อาหารทุกอยา่งสะอาด(มก. 7:19) 

  
“ค ากล่าวน้ีของพระเยซูยกเลิกธรรมบญัญติัเก่ียวกบัอาหารทั้งหมดของภาค
พนัธสัญญาเดิม”[941] 

  
ในฐานะพระเมสสิยาห์ พระเยซูก็ยุติความแตกต่างเก่ียวกบัอาหารระหวา่งอาหารท่ีสะอาดและ
ไม่สะอาดท่ีเป็นส่วนท่ีใหญ่เช่นนั้นของระบบการนมัสการของโมเสส (เปรียบเทียบ กจ. 
10:15; รม. 14:14-18; 1 คร. 10:31; 1 ทธ. 4:4; ทต. 1:15) อยา่งไรก็ตาม ความสนใจของมทัธิว
ไม่ใช่ท่ีจะเน้นถึงการยุติน้ีแต่ท่ีจะเน้นถึงประเด็นของค าสอนของพระเยซู  ประเด็นก็คือว่า 
ส าหรับพระเจา้นั้น “ส่ิงท่ีออก” มาจากใจ (“ออกมาจากปาก”) ก็ส าคญักวา่ “ส่ิงท่ีเขา้ไปในปาก”  
แรงจูงใจและท่าทีก็ส าคญักวา่อาหารและเคร่ืองด่ืม   
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15:12-14          มาระโกบนัทึกว่าการสับเปล่ียนระหว่างพวกสาวกและพระเยซูเกิดข้ึนในบา้นหลงัจากท่ีพวก

เขาไดถ้อนตวัจากการเผชิญหนา้ในท่ีสาธารณะท่ีมาก่อน (มก. 7:17) เหมือนกบัคนยิวทั้งหมด 
พวกสาวกของพระเยซูนับถือพวกฟาริสีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติอย่างสูงส่ง  
เน่ืองจากวา่ถอ้ยค าของพระเยซูไดท้  าให้ผูว้ิจารณ์ของพระองค ์“ไม่พอใจ” พวกสาวกก็ตอ้งการ
ท่ีจะรู้วา่ท าไมพระองคไ์ดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่านั้น  พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะท าให้พวกสาวก
ท่ีจะกระจ่างเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของการเป็นผูน้ าฝ่ายวิญญาณของผูว้ิจารณ์ของพระองค ์ถา้
มีความสงสัยใดๆในความคิดของผูอ่้านท่ีว่าพวกผูน้ าทางศาสนาไดต่้อตา้นพระเยซู ขอ้ความ
ของพวกสาวกในขอ้ 12 ควรท าใหม้นัส้ินสุด       

  
หน่ึง พระเยซูเปรียบเทียบ ผูท่ี้ไม่ถูกเลือกสรรซ่ึงรวมถึงพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยท่ี์ไม่เช่ือ
กบัตน้ไมท่ี้พระเจา้ไม่ไดป้ลูก (เปรียบเทียบ 13:24-30, 36-43) มีพระคมัภีร์หลายตอนในภาค
พนัธสัญญาเดิมท่ีเปรียบเทียบอิสราเอลกบัตน้ไมท่ี้พระเจา้ไดป้ลูก (เช่น สดด. 1:3; อสย. 60:21) 
อิสยาห์อธิบายวา่พระเจา้ถอนรากอิสราเอลท่ีกบฏอยา่งท่ีชาวนาถอนตน้ไมท่ี้ไร้ค่าอีกดว้ย (อสย. 
5:1-7) พระเยซูหมายถึงวา่พระเจา้จะถอนรากพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย ์และผูไ้ม่เช่ือคน
อ่ืนๆ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผูค้นท่ีพระองค์ได้ปลูกไว ้ ยิ่งกว่านั้นอีก พวกเขาก็ไร้ค่าใน
ฐานะผูน้ า น่ีคงไดเ้ป็นการเปิดเผยท่ีน่าตกใจแก่พวกสาวก  พระเยซูไดบ้อกเป็นนยัถึงส่ิงน้ีก่อน
หนา้น้ี (3:9; 8:11-12) แต่ตอนน้ีเน่ืองจากวา่พวกเขาไดป้ฏิเสธพระองคอ์ยา่งแจ่มแจง้ พระองคก์็
ท  าใหป้ระเด็นนั้นชดัเจน  

  
พระเยซูบอกใหพ้วกสาวกท่ีจะละผูว้จิารณ์ไว ้“ตามล าพงั” อยา่งท่ีพระองคไ์ดก้ล่าววา่พระเจา้จะ
ละขา้วละมานท่ีศตัรูไดห้วา่นในนาไวต้ามล าพงั (13:28-29) คนยิวบางคนถือวา่พวกเขาเองเป็น
ผูน้ าของคนตาบอดฝ่ายวิญญาณ (เปรียบเทียบ รม. 2:19) เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกฟาริสีและพวก 
ธรรมาจารย์ถืออย่างนั้น เน่ืองจากว่าพวกเขารู้จักธรรมบัญญัติและเข้าใจการตีความทาง      
ธรรมเนียม  อย่างไรก็ตาม พระเยซูคดัคา้นการอา้งของพวกเขา ส าหรับพระองค์พวกเขาเป็น 
“ผูน้ าท่ีตาบอดของคนตาบอด”  พวกเขาลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจความหมายแทจ้ริงของพระคมัภีร์ท่ี
พวกเขามีความภูมิใจอย่างมากในการเข้าใจ  จุดจบท่ีน่าเศร้าใจก็รอคอยผู ้น าท่ีตาบอด
เช่นเดียวกบับรรดาผูท่ี้พวกเขาน า การปฏิเสธของผูว้จิารณ์ท่ีมีต่อพระเยซูเป็นแค่ขอ้บ่งช้ีอนัหน่ึง
ของความบอดฝ่ายวญิญาณของพวกเขา 
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“คร้ังหน่ึงในเมืองซินซินเนติ ชายตาบอดคนหน่ึงไดแ้นะน าขา้พเจา้ต่อเพื่อนท่ี
ตาบอดของเขา  เขากล่าววา่เขาก าลงัแสดงใหเ้พื่อนของเขาเห็นเมือง”[942] 

  
15:15-16          อีกคร้ังหน่ึงเปโตรถือเอาความเป็นผูน้ าท่ามกลางพวกสาวก (เปรียบเทียบ 14:28) ค าตอบของ

พระเยซูต่อค าขอร้องของเปโตรส าหรับการอธิบายถึงค าอุปมานั้น (ขอ้ 17-22) ระบุวา่ค าอุปมา
นั้นเป็นขอ้ความของพระองค์ในเร่ืองความเป็นมลทินในขอ้ 11 อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูว่ากล่าว
พวกสาวกส าหรับการลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระองคห์มายถึง (เปรียบเทียบ 14:31) ฝงูชนท่ีไม่
เช่ือก็ไม่รู้อยา่งเขา้ใจได ้แต่พวกสาวกท่ีเช่ือของพระเยซูควรไดรู้้ดีกวา่ พระเยซูไดส้อนพวกเขา
ถึงล าดบัความส าคญัของความเป็นจริงเหนือพิธีกรรมมาก่อน (3:9; 12:1-21) บางทีการวา่กล่าว
ของพระเยซูเป็นกลไกการสอนอีกดว้ย  มนัคงไดท้  าให้พวกสาวกพยายามอยา่งดีท่ีสุดของพวก
เขาในอนาคตท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระองคส์อน เพื่อวา่พวกเขาสามารถหลีกเล่ียงการวา่กล่าวต่อไป
ได ้

  
15:17-20          พระเยซูเปรียบเทียบอาหารท่ีจบัตอ้งไดก้บัความคิดท่ีจบัตอ้งไม่ได ้รายช่ือของมทัธิวเก่ียวกบั

ผลผลิตของใจก็ด าเนินตามล าดบัของพระบญัญติัสิบประการอยา่งแทจ้ริง  ประเด็นของพระเยซู
ก็คือส่ิงน้ี  ส่ิงท่ีบุคคลหน่ึง เป็น ก็ก าหนดส่ิงท่ีเขาหรือเธอ ท าและพูด (เปรียบเทียบ 12:34-
35; รม. 14:14, 17; 1 คร. 8:8; ฮบ. 9:10) จงสังเกตว่าพระเยซูบ่งบอกถึงการเปิดเผยตาม        
พระคมัภีร์วา่ “ใจ” (ท่ีนัง่ของความคิดและความตั้งใจ) นั้นชัว่ร้าย (เปรียบเทียบ 7:11) ศาสนาแท้
ตอ้งจดัการกบัธรรมชาติพื้นฐานของผูค้นไม่ใช่แค่ส่ิงภายนอก   

  
พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยไ์ดถู้กครอบง าดว้ยส่ิงภายนอกจนพวกลม้เหลวท่ีจะรับมือกบัส่ิง
ท่ีเป็นพื้นฐานและส าคญักว่านัน่คือ ความสัมพนัธ์ แท้จริง กบัพระเจา้  พระเยซูสนใจเก่ียวกบั
ธรรมชาติของมนุษยม์ากกว่ารูปแบบของการนมสัการ  พระองค์เสด็จมาเพื่อจะแสวงหาและ
ช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นใหร้อด (1:21; เปรียบเทียบ 6:1-33; 12:34-35) 

  
ในส่วนน้ี พระเยซูปฏิเสธพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยใ์นฐานะผูตี้ความแทจ้ริงเก่ียวกบัภาคพนัธสัญญาเดิม
ของอิสราเอล  พระองคอ์า้งเอาบทบาทนั้นเพื่อ พระองค์เอง!  น่ีเป็นประเด็นทางศาสนศาสตร์ท่ีน าไปสู่การถูก
จบักุมและการถูกตรึงของพระเยซูในท่ีสุด   
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“การถูกครอบง าดว้ยพิธีกรรมทางศาสนาภายนอกแทนท่ีการเปล่ียนแปลงภายในของใจไดเ้ขา้
ร่วมรูปแบบทั้ งหมดของศาสนาอยู่บ่อยๆและได้รบกวนคริสตจกัรเช่นเดียวกับลัทธิยิว มี     
คริสเตียนก่ีคนในประวติัศาสตร์คริสตจักรท่ีได้ถูกประหารเน่ืองจากความแตกต่างของ      
ความคิดเห็นในเร่ืององคป์ระกอบอาหารม้ือสุดทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หรือรูปแบบของการ
บพัติศมาหรือความล้มเหลวท่ีจะเช่ือฟังสิทธิอ านาจของคริสตจกัร?  ปราศจากพระคุณของ  
พระเจา้แลว้ ใจของมนุษยซ่ึ์งเป็นศาสนาอยา่งเยียวยาไม่ไดก้็ชัว่ร้ายอย่างเยียวยาไม่ไดเ้ช่นกนั”
[943] 

  
5. กำรถอนตัวไปยงัไทระและไซดอน  15:21-28  (เปรียบเทยีบ มก. 7:24-30) 

  
อยา่งท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี การต่อตา้นไดน้ าพระเยซูท่ีจะถอนตวัและฝึกฝนพวกสาวกของพระองค ์(เปรียบเทียบ 
14:13-33) อยา่งไรก็ตาม คร้ังน้ีพระองคไ์ม่ไดเ้พียงแค่ถอนตวัจากกาลิลี แต่จากเขตแดนของคนยิวโดยส้ินเชิงอีก
ดว้ย การตอบสนองของหญิงชาวคานาอนัต่อพระเยซูในเร่ืองราวน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัการตอบสนองของพวกฟาริสี
และธรรมาจารยใ์นเยรูซาเล็มในส่วนก่อนหนา้น้ี เธอเป็นคนต่างชาติพร้อมกบัการไม่มีการเสแสร้งเก่ียวกบัการรู้
ธรรมบญัญติั แต่เธอมาหาพระเยซูดว้ยความเช่ือท่ีถ่อมใจซ่ึงวางใจในพระคุณของพระองคเ์ท่านั้น เธอไดรั้บการ
ชมเชยของพระเยซู ส่วนผูว้ิจารณ์ไดรั้บการต าหนิของพระองค ์ เหตุการณ์น้ีช่วยให้พวกสาวกรู้วิธีท่ีจะรับมือกบั
ผูค้นท่ีเช่ือในพระเยซูแมก้ระทัง่คนต่างชาติ    
  

“ดงันั้นส่วนน้ี ณ การจบของระยะในกาลิลีของเร่ืองราวของมทัธิวก็ก าหนดการแยกท่ีเด็ดขาด
จากรูปแบบก่อนหน้าน้ีของพนัธกิจของพระเยซู ซ่ึงเป็นการขยายท่ีจงใจแห่งภารกิจของ      
พระเมสสิยาห์ของอิสราเอลต่อผูค้นท่ีไม่ใช่ชาวยิวท่ีอยู่รอบๆ การเข้าหาใหม่ทั้ งส้ินน้ีเป็น
บญัญติัเชิงปฏิบติัของท่าทีท่ีสุดขีดของพระเยซูต่อธรรมบญัญติัเก่ียวกบัความบริสุทธ์ิของคนยิว
ซ่ึงไดเ้พิ่งถูกป่าวประกาศไปในขอ้ 11-20 พระองค์และข่าวดีของพระองค์จะไม่ตระหนกัถึง
ขอ้จ ากดัเช่นนั้นแห่งพระคุณของพระเจา้”[944] 

  
15:21                มทัธิวใชค้  าไขน้ี “ถอนตวั” หลายคร้ัง (เปรียบเทียบ 2:12, 22; 4:12; 12:15; 14:13) “ไทระและ

ไซดอน” ตั้งอยู่ชายฝ่ังของทะเลเมดิเตอเรเน่ียนซ่ึงอยู่ห่างจากกาลิลีไปทางเหนือประมาณ 30 
และ 50 ไมลต์ามล าดบั  น่ีเป็นเขตแดนของคนต่างชาติ  น่ีไม่ใช่ภารกิจท่ีจะป่าวประกาศแผน่ดิน
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สวรรคใ์นเขตแดนของคนต่างชาติน้ี  พระเยซูเพียงแค่ปลีกตวัไปกบัพวกสาวกของพระองคเ์พื่อ
การพกั 

  
15:22                มทัธิวแนะน าเร่ืองราวท่ีพิเศษน้ีด้วยค าท่ีพิเศษ “ดูเถิด” ซ่ึงฉบบัแปล NIV ละเวน้ โดยการ

บรรยายวา่ผูห้ญิงน้ีเป็นชาว “คานาอนั” ผูเ้ขียนก็ดึงความสนใจไปยงัความเป็นจริงท่ีวา่เธอเป็น
เช้ือสายของพวกศตัรูสมยัโบราณของอิสราเอล  เธอ “ออกมา. . . จากเขตแดนนั้น” ในแง่ท่ีว่า
เธอละส่ิงแวดลอ้มทางบา้นของเธอเพื่อจะพบกบัพระเยซู  การใชค้  าวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ของ
เธออาจเป็นแค่การนบัถือ[945] อยา่งไรก็ตาม โดยการเรียกพระองคว์า่ “บุตรดาวิด” เธอก็แสดง
อยา่งชดัเจนถึงความเช่ือท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ตามท่ีสัญญาไวข้องอิสราเอลผูจ้ะ
รักษาประชากรของพระองค ์(เปรียบเทียบ 9:27; 12:23) 

  
“เธอเปิดเผยอยา่งชดัแจง้วา่เธอมีความรู้ถึงความหวงัต่างๆเก่ียวกบัพระเมสสิ
ยาห์ของอิสราเอลและไดย้ินวา่ความหวงัเหล่านั้นไดถู้กเช่ือมโยงกบัพระเยซู
ในฐานะเช้ือสายอนัยิง่ใหญ่ตามท่ีสัญญาไวข้องกษตัริยด์าวดิ”[946] 

  
15:23-24          บางทีพวกสาวกตอ้งการให้พระเยซูท่ีจะรักษาลูกสาวของผูห้ญิงนั้นเพื่อว่าเธอจะหยุดรบกวน

พวกเขา  ก่อนหนา้น้ีพระเยซูไดรั้กษาคนท่ีถูกผีสิงหลายคน (4:24; 8:16, 28, 33; 9:32; 12:22) 
อยา่งไรก็ตาม  พระเยซูปฏิเสธท่ีจะท าอยา่งนั้นท่ีน่ีเพราะภารกิจของพระองคก์็มีต่อคนยิว  “แกะ
หลงของวงศ์วานอิสราเอล” บางทีหมายถึง “แกะหลงซ่ึงเป็นวงศว์านของอิสราเอล” แทนท่ีจะ
เป็นแกะหลงผูซ่ึ้งเป็นส่วนหน่ึงของวงศว์านอิสราเอล (เปรียบเทียบ 10:6) 

  
“พระองค์ยงัคงอา้งถึงท่ีของกษตัริย์ผูจ้ะเล้ียงดูอิสราเอล (มธ. 2:6; 2 ซมอ. 
5:2)”[947] 

  
“บางคร้ังอาจารยท่ี์ดีอาจมุ่งเป้าท่ีจะดึงความเขา้ใจถ่องแทท่ี้ดีท่ีสุดของนกัเรียน
ออกมาโดยการทา้ทายท่ีจงใจซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะแสดงถึงมุมมองของอาจารยเ์อง 
แมว้า่วลี ‘ผูส้นบัสนุนของมาร’ อาจไม่เหมาะสมทีเดียวกบับริบทน้ี!”[948] 
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15:25                ความรู้สึกเต็มท่ีถึงการไร้ความช่วยเหลือของหญิงน้ีและความมัน่ใจของเธอในความสามารถ
ของพระเยซูท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นของเธอก็ชัดเจนในท่าทางและถ้อยค าของเธอ 
มทัธิวใชก้าลไม่สมบูรณ์เพื่อจะอธิบายถึงการคุกเข่าของเธอ ซ่ึงท าให้การกระท าของเธอชดัแจง้
มากข้ึน เธอไม่เพียงแค่คุกเข่าและยืน แต่เธอ (คงอยู่) คุกเข่า (ในท่าทางท่ีก้มกราบ) “ต่อ        
พระพกัตร์พระองค”์ น่ีเป็นท่าทีของการขอความกรุณาท่ีถ่อมใจ 

  
15:26                อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูอธิบายความแตกต่างระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ เพื่อท่ีจะทา้ทายเธอ  

ตามปกติพ่อแม่ให้อาหารลูกๆของพวกเขาก่อน  สุนัขบา้นได้รับอะไรก็ตามท่ีอาจเหลืออยู ่ 
แน่นอนว่าพระเจา้เป็นผูท่ี้จดัเตรียมอาหารฝ่ายวิญญาณแห่งชีวิตแก่ประชากรท่ีเลือกสรรของ
พระองค ์(อาหารของลูก) และ “สุนขั” เป็นคนต่างชาติอยา่งท่ีคนยวิถือพวกเขาอยา่งแพร่หลาย   

  
“เราสามารถค่อนข้างแน่ใจว่ารอยยิ้มบนพระพกัตร์ของพระเยซูและความ
สงสารในพระเนตรของพระองค์ปล้นถอ้ยค าแห่งการดูถูกและความขมข่ืน
ทั้งส้ินไปเสีย”[949] 

  
15:27                ในการตอบของเธอ เธอกล่าววา่ “เพราะแมก้ระทัง่” ไม่ใช่ “แต่แมก้ระทัง่” (ค ากรีก ไค การ์)  น่ี

เป็นความแตกต่างท่ีส าคญัท่ีจะสร้างข้ึน เพราะเธอไม่ได้ท้าทายส่ิงท่ีพระเยซูได้กล่าว เธอ
ยอมรับความแทจ้ริงของส่ิงท่ีพระองคไ์ดก้ล่าว และจากนั้นก็วงิวอนต่อพระองคบ์นพื้นฐานของ
ความหมายโดยนยัของมนั  ถอ้ยค าของเธอเปิดเผยถึงความเช่ือท่ียิ่งใหญ่และปัญญาฝ่ายวิญญาณ  
เธอไม่ขอความช่วยเหลือเพราะกรณีของเธอไดท้  าใหเ้ธอเป็นขอ้ยกเวน้ หรือเพราะเธอเช่ือวา่เธอ
มีสิทธ์ิต่อการช่วยเหลือของพระเยซู เธอไม่ไดโ้ตเ้ถียงเก่ียวกบัความยุติธรรมของพระเจา้ในการ
แสวงหาคนยิวก่อน  เธอเพียงแค่โยนตวัเธอเองท่ีความเมตตาของพระเยซูโดยปราศจากการ
ออ้นวอนคุณความดีใดๆ  

  
“. . . เธอมัน่ใจว่าแม้ว่าเธอไม่ได้สิทธ์ิท่ีจะนั่งลงในฐานะแขก ณ โต๊ะของ   
พระเมสสิยาห์  กระนั้นอย่างน้อย‘สุนัข’ ต่างชาติท่ีเธอเป็นเธออาจได้รับ
อนุญาตท่ีจะรับเอาเศษของความเมตตาท่ีไม่ไดเ้ป็นพนัธสัญญาของพระเจา้”
[950]  
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เธอใช้รูปแบบท่ีเล็กของ “สุนัข” (ค ากรีก คูนาริอา) บางทีเพราะว่าสุนขับา้นตวัเล็กๆก็พึ่งพา
มากกวา่สุนขัตามถนนท่ีใหญ่  ยิ่งกวา่นั้นเธอใชรู้ปแบบท่ีเล็กของ “เศษ” (ค ากรีก พชิคีออน) ท่ี
แสดงถึงความไม่คู่ควรของเธอท่ีจะรับเอาพระพรใหญ่   

  
“การเปรียบเทียบท่ีพระคริสตใ์ชใ้นฐานะเหตุผลเพื่อการปฏิเสธการออ้นวอน
ของเธอ เธอก็เปล่ียนไปสู่เหตุผลส าหรับการยอมใหม้นั”[951] 

  
เธอก้มกราบต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้เก่ียวกับล าดับความส าคญัของยิว แต่เธอก็เช่ืออีกว่า    
พระเจา้จะขยายพระคุณของพระองคไ์ปยงัคนต่างชาติท่ีเช่ือ (เปรียบเทียบ รม. 9—11) 

  
“หญิงชาวคานาอนัน้ีเป็นแหล่งของความประหลาดใจท่ีไม่รู้จกัจบและการ
ปลอบโยนต่อลูเธอร์เพราะวา่เธอมีความกลา้ท่ีจะโตแ้ยง้กบัพระคริสต”์[952] 

  
15:28                “โอ” ก่อนหนา้ “ผูห้ญิง” ซ่ึงไม่ไดถู้กแปลในฉบบัแปล NIV เช่นกนัก็น ามาซ่ึงการกล่าวเก่ียวกบั

อารมณ์น้ี[953] พระเยซูตอบสนองต่อการวางใจของเธอทางอารมณ์ มนัเคล่ือนพระองค์อย่าง
ลึกซ้ึง  “ความเช่ือ” ของผูห้ญิงน้ีก็ “มาก” เพราะว่ามนัเปิดเผยถึงการยอมจ านนท่ีถ่อมใจต่อน ้ า
พระทยัของพระเจ้าและมนัแสดงถึงความมัน่ใจในพระเมสสิยาห์ของพระองค์ท่ีจะท าส่ิงท่ี  
พระเจา้เท่านั้นสามารถท าได ้ พระเยซู “ไดรั้กษา” เด็กหญิงนั้นด้วยถ้อยค าของพระองค์และ
ทนัใดนั้นเธอก็หายเป็นปกติ (เปรียบเทียบ 8:13; 9:22) 

  
พระเยซูไดรั้กษาคนต่างชาติมาก่อน แต่น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระองครั์กษาคนหน่ึงในเขตแดนของ
คนต่างชาติ  คนทั้งสองท่ีพระเยซูชมเชยส าหรับความเช่ือมากของพวกเขาในมทัธิวเป็นคน
ต่างชาติ คือหญิงชาวคานาอนัน้ีและนายร้อยชาวโรมนั (8:5-13) ในแต่ละกรณี แรกเร่ิมแล้ว 
พระเยซูแสดงถึงความลงัเลท่ีจะรักษาเพราะวา่พวกเขาเป็นคนต่างชาติ ในทั้งสองกรณี พระเยซู
จดัเตรียมการรักษาส าหรับความรู้จกัของพวกเขาจากระยะไกล และพระองคก์ล่าววา่ความเช่ือ
ของพวกเขาก็มากกวา่ความเช่ือของคนยิวใดๆ ในกรณีของนายร้อยนั้น พระเยซูตอบสนองต่อ
การขอร้องอยา่งรวดเร็วพอควร แต่ในกรณีน้ีพระองคท์  าใหม้นั “ยากท่ีจะไดรั้บ” ดงันั้นจากสอง
กรณี ดูเหมือนวา่ผูห้ญิงนั้นจะมีความเช่ือมากกวา่แมก้ระทัง่นายร้อยนั้น   
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ในแง่ฝ่ายวิญญาณ คนต่างชาติก็อยู ่“ห่างไกล” จนกระทัง่ไมก้างเขน เม่ือพระเยซูไดท้  าให้พวก
เขาคืนดี  จากนั้นพวกเขาก็ช่ืนชมฐานะท่ีเท่าเทียมกบัคนยวิในคริสตจกัร (อฟ. 2—3) 

  
การอศัจรรยน้ี์เป็นบทเรียนท่ีส าคญัอีกบทเรียนหน่ึงส าหรับพวกสาวก  คนยิวมีล าดบัความส าคญัในแผนงาน
แผน่ดินของพระเจา้  อยา่งไรก็ตาม พระเจา้จะช่วยกูค้นต่างชาติผูซ่ึ้งเขา้มาหาพระองคด์ว้ยการพึ่งพาท่ีถ่อมใจอีก
ดว้ย ซ่ึงพึ่งพาอ านาจและความเมตตาของพระองคเ์ท่านั้นส าหรับความรอด   
  

“ในการอศัจรรยแ์ห่งความเมตตาน้ี ก็มีการมองล่วงหนา้ท่ีชดัเจนถึงพระพรของคนต่างชาติท่ีเขา้
กบัรูปแบบท่ีถูกจดัตั้งไวใ้น มทัธิว 1:1 และ โรม 15:8-9 การกระท าของพระคริสต์แสดงว่า
พระองค์เป็นผูรั้บใช้แห่งการเข้าสุหนัตส าหรับความจริงของพระเจ้า ส าหรับการยืนยนัถึง    
พระสัญญาต่างๆท่ีได้ถูกท าต่อพวกบรรพบุรุษและท่ีว่าคนต่างชาติจะยกย่องพระเจา้ส าหรับ
ความเมตตาของพระองค”์[954] 
  

6. พนัธกจิต่อสำธำรณะชนต่อคนต่ำงชำติ   15:29-39  
  
อีกคร้ังหน่ึงมทัธิวบนัทึกการสรุปแห่งพนัธกิจการรักษาโดยทัว่ไปของพระเยซู (เปรียบเทียบ 4:23-25; 9:35-38; 
12:15-21; 14:34-36) ซ่ึงตามหลงัการต่อตา้น (13:54—14:12; 15:1-20) และการฝึกฝนสาวก (14:13-33; 15:21-
28) การต่อตา้นและการฝึกฝนสาวกไม่ไดค้รอบง าความสนใจของพระองคอ์ยา่งเฉพาะจนพระองคไ์ม่มีเวลาท่ีจะ
รักษาฝงูชนอยา่งสงสาร   
  
พนัธกจิกำรรักษำของพระองค์  15:29-31 (เปรียบเทยีบ  มก. 7:31-37) 
  
พระเยซูออกจากเขตแดนรอบๆเมืองไทระและเมืองไซดอน (ขอ้ 21) และกลบัไปยงั “ทะเลสาบกาลิลี” มีการช้ีน า
หลายอย่างในข้อต่างๆท่ีตามมาซ่ึงช่วยให้ผูอ่้านท่ีจะเห็นว่าพระเยซูได้ไปยงัฝ่ังตะวนัออก (ต่างชาติ) ของ
ทะเลสาบนั้น (เปรียบเทียบ มก. 7:31) อีกคร้ังหน่ึง “มหาชน” พาคนเจ็บป่วยของพวกเขามาหาพระเยซูเพื่อการ
รักษา  พระองคก์ระท าการเหล่าน้ีแห่งการรักษาอยา่งอิสระ (“แลว้พระองคท์รงรักษาพวกเขาให้หาย”) การอา้งอิง
ถึงผูค้นท่ีสรรเสริญ “พระเจา้ของชนชาติอิสรเอล” เป็นขอ้บ่งช้ีหน่ึงท่ีวา่ผูค้นส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ  พวกเขา
เห็นการเช่ือมโยงระหว่างพระเยซูและพระเจา้ของอิสราเอล เขตทศบุรีด้านตะวนัออกของทะเลกาลิลีเป็นคน
ต่างชาติอยา่งหนาแน่นในประชากร    
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ท าไมพระเยซูไดรั้กษาคนต่างชาติอยา่งอิสระท่ีน่ีในเม่ือส่วนก่อนหนา้น้ีพระองคแ์สดงถึงการสงวนท่าทีท่ีจะท า
อยา่งนั้น?  อยา่งไม่สงสัยแลว้  พระองคก์ล่าววา่ส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าต่อหญิงชาวคานาอนัก็เพื่อผลประโยชน์ของ
พวกสาวกของพระองค ์และท่ีจะใหโ้อกาสแก่เธอท่ีจะส าแดงความเช่ือมากของเธอ ต่อหน้าพวกเขา  
กำรเลีย้งคน 4,000 คนของพระเยซู  15:32-39 (เปรียบเทยีบ มก. 8:1-10) 
  
ก่อนหนา้น้ีพระเยซูไดเ้ล้ียงคน 5,000 คน แต่นัน่อยูใ่กลช้ายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบกาลิลี ท่ีท่ีผูค้น
ส่วนใหญ่เป็นคนยิว (14:13-21) ตอนน้ีพระองคไ์ดเ้ล้ียงคน 4,000 คนบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบกาลิลี   
ท่ีท่ีผูค้นส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ   
  

“แมว้า่การอศัจรรยท์ั้งสองไดถู้กกระท าในแนวทางเดียวกนั และเป็นหมายส าคญัท่ีว่าพระเยซู
ทรงมีอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติเหนือส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนต่างๆ ในเร่ืองราวแรกดูเหมือนวา่พระองค์
เป็นห่วงท่ีวา่พวกสาวกควรเขา้ใจการท่ีพวกเขาตอ้งพึ่งพาพระองคอ์ยูเ่สมออยา่งส้ินเชิงเพียงไร 
ถา้พวกเขาจะท าส่ิงท่ีพระองค์จะให้พวกเขาท า และในเร่ืองราวท่ีสองดูเหมือนว่าพระองค์จะ
ประณามพวกเขาโดยทางอ้อมส าหรับการขาดความเห็นอกเห็นใจของพวกเขาเก่ียวกับ       
ความจ าเป็นของโลกต่างชาติ”[955] 

  

กำรเลีย้งคน 5,000 คน กำรเลีย้งคน 4,000 คน 

คนยวิเป็นหลกั คนต่างชาติเป็นหลกั  

ในกาลิลีใกลก้บัเบธไซดา  ในทศบุรี 

ขนมปังหา้กอ้นกบัปลาสองตวั  ขนมปังเจด็กอ้นกบัปลาเล็กๆสองสามตวั  

เศษอาหาร 12 กระบุง เศษอาหาร 7 กระบุง 

ผูค้นอยูก่บัพระเยซูหน่ึงวนั  ผูค้นอยูก่บัพระเยซูสามวนั  

ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูร้อน 

คนยวิพยายามท่ีจะท าใหพ้ระเยซูเป็นกษตัริย ์ ไม่มีการตอบสนองอนัเป็นท่ีนิยม  

  

15:32-33          อีกคร้ังหน่ึงมทัธิวเรียกความสนใจไปท่ี “ความสงสาร” ของพระเยซู (ขอ้ 32; เปรียบเทียบ 9:36) 
เป็นท่ีชดัเจนว่าฝงูชนไม่ไดก้ลบัไปบา้น ณ เวลามืดค ่าแต่ไดน้อนบนไหล่เขาเพื่อจะอยูใ่กลก้บั
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พระเยซู น่ีน าเสนอภาพของมหาชนท่ียืนในแถวเป็นเวลาหลายวนัต่อคร้ังเพื่อจะได้รับการ
ช่วยเหลือจากพระเยซู  พวกเขาบางคนก็อ่อนแอทางร่างกายเน่ืองจากการขาดอาหาร    

  
ค าถามของพวกสาวกท าให้ผูอ่้านประหลาดใจเน่ืองจากวา่เม่ือไม่นานมาน้ีพระเยซูไดเ้ล้ียงคน 
5,000 คนและผูห้ญิงและเด็กๆ บางทีความเป็นจริงท่ีวา่ฝงูชนส่วนใหญ่เป็น ต่างชาติ ไดน้ าให้
พวกสาวกท่ีจะสรุปวา่พระเยซูจะไม่ท าอย่างเดียวกนัส าหรับพวกเขาอยา่งท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อ
คนยิว น่ีอาจเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีพระองค์ได้กล่าวต่อหญิงชาว        
คานาอนัเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของคนยิวในแผนงานแผน่ดินของพระเจา้ ถา้พวกเขาคิดถึง 
“การเล้ียงคน 5,000 คน” เป็น การลิม้รสล่วงหน้า ถึงงานเล้ียงของแผน่ดินสวรรค ์บางทีพวกเขา
ไดคิ้ดวา่มนัเป็นประสบการณ์ของคนยวิโดยเฉพาะ    
  
หรือบางที เน่ืองจากพระเยซูวา่กล่าวฝงูชนส าหรับการแค่ตอ้งการอาหารเท่านั้น (และไม่ใช่การ
หล่อเล้ียงฝ่ายวิญญาณ) หลงัจากการเล้ียงคน 5,000 คน พวกสาวกไม่ไดถื้อวา่พระองคจ์ะท าซ ้ า
การอศัจรรยน์ั้น (เปรียบเทียบ ยน. 6:26) อยา่งไม่สงสัยแลว้ ความเช่ือท่ีจ  ากดัของสาวกก็เป็น
องคป์ระกอบอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 16:5-12) 

  
15:34-39          มทัธิวเขียนวา่คร้ังน้ีพวกสาวกรวบรวมเศษอาหารไวใ้นตะกร้าประเภทท่ีแตกต่างออกไป  ค า

กรีก สพูริดาส  บรรยายถึงตะกร้าท่ีท ามาจากพืชจ าพวกกกชนิดหน่ึงท่ีคนต่างชาติใชเ้พื่อใส่ปลา
และอาหารอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ กจ. 9:25) ใน 14:20 พวกสาวกใช ้กอฟฟ่ีนัส ซ่ึงเป็นตะกร้าท่ี
คนยวิใชเ้พื่อใส่อาหารท่ีสามารถกินไดอ้ยา่งนอ้ยก็ในโรม[956] น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึงท่ีวา่
ผูฟั้งท่ีน่ีส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ 

  

บางทีมีความส าคญับางอยา่งในจ านวนตะกร้าของเศษอาหารท่ีพวกสาวกไดร้วบรวม  ถา้ “12” 
ใน 14:20 แสดงถึง 12 เผา่ของอิสราเอล “เจ็ด” ตะกร้าเหล่าน้ีอาจแสดงถึงเคร่ืองหมายแห่งการ
กระท าท่ีสร้างสรรคข์องพระเจา้อยา่งเช่นในเจ็ดวนัของการทรงสร้าง  อยา่งไรก็ตาม การแสดง
สัญลกัษณ์น้ีก็แทบจะไม่มีความหมายอยา่งยิง่ (เปรียบเทียบ วว. 1:20) 

  
อยา่งเช่นแต่ก่อน ทุกคนไดรั้บจ านวนท่ีพอเพียงท่ีจะกิน (“และไดกิ้นอ่ิม”)  อีกคร้ังหน่ึง มทัธิว
บนัทึกแค่จ  านวนของผูช้ายท่ีปรากฏซ่ึงเหมาะสมกบัการคิดของคนยิว  บางทีฝูงชนทั้งหมดมี
จ านวนระหวา่ง 8,000 ถึง 16,000 คน 
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สถานท่ีตั้งของ “เมืองมากาดาน” ไม่เป็นท่ีรู้จกั (ขอ้ 39) บางทีมนัอยู่บนด้านตะวนัตกของ
ทะเลสาบนั้น ซ่ึงเป็นด้านของคนยิวเน่ืองจากความขดัแยง้กบัพวกฟาริสีและพวกสะดูสีได้
ติดตามมา นกัอรรถาธิบายบางคนเช่ือวา่มากาดานเป็นอยา่งเดียวกนักบัมกัดาลาซ่ึงเป็นบริเวณท่ี
อยูท่างเหนือของทิเบเรียสบนชายฝ่ังตะวนัตกของกาลิลี[957] บางคนเดาว่าน่ีเป็นเมืองเกิดของ
มารียช์าวมกัดาลา  

  
เหตุการณ์น้ีคงไดท้  าใหพ้วกสาวกประทบัใจดว้ยพระมหากรุณาของพระเจา้ในการรับมือกบัคนต่างชาติ แน่นอน
วา่แผนงานแผน่ดินของพระองคไ์ดร้วมถึงพวกเขาถึงแมว้า่อยูใ่นบทบาทรอง บทบาทของพวกเขาในฐานะสาวก
จะรวมถึงพนัธกิจต่อคนต่างชาติเช่นเดียวกบัคนยิว  พวกเขามีความรับผิดชอบทางพนัธกิจอย่างเดียวกนัต่อทั้ง
สองกลุ่มเช้ือชาติ     
  

“ถา้ค าพงัเพยของพระเยซูเก่ียวกบัลูกและสุนขัเปิดเผยแค่ ล าดับความส าคัญ ในการเล้ียง จากนั้น
มนัก็ยากท่ีจะต่อตา้นการสรุปท่ีว่าในการเล้ียงคนส่ีพนัคนนั้นพระเยซูก าลงัแสดงให้เห็นว่า  
พระพรส าหรับคนต่างชาติก าลงัเร่ิมตน้ท่ีจะปรากฎข้ึน”[958] 

  
ความเป็นจริงท่ีว่า โมเสส และ เอลีชา แต่ละคนไดก้ระท าการอศัจรรยแ์ห่งการเล้ียงทั้งสองควรได้ยกพระเยซู
ไปสู่สถานะอยา่งนอ้ยก็เท่าเทียมกบั พวกเขา ในความคิดของผูค้น (เปรียบเทียบ อพย. 16; กดว. 11; 2 พกษ. 4:1-
7, 38-44) น่าเสียดาย คนส่วนใหญ่ทั้งคนยิวและคนต่างชาติมาหาพระเยซูต่อไปเพื่อจะไดรั้บการช่วยเหลือทาง
กายภาพเท่านั้น   
  

7. กำรต่อต้ำนของพวกฟำริสีและพวกสะดูสี  16:1-12   
  
ยอ้นกลบัไปในเขตแดนของคนยวิ พระเยซูเผชิญกบัการโจมตีอีกคร้ังหน่ึงจากพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล 
  
กำรเรียกร้องใหม่ส ำหรับหมำยส ำคัญ  16:1-4 (เปรียบเทยีบ มก. 8:11-12) 
  
16:1                  มทัธิวแนะน า “พวก ฟาริสีและสะดูสี” ดว้ยค าน าหน้าท่ีเจาะจงเดียวในตวับทกรีก โครงสร้าง

นั้นบ่งบอกวา่พวกเขากระท าดว้ยกนั นัน่ก็ไม่ธรรมดาเน่ืองจากวา่พวกเขาเป็นศตัรูทางการเมือง
และทางศาสนศาสตร์ (เปรียบเทียบ กจ. 23:6-10) อย่างไรก็ตาม บางคร้ังปฎิปักษ์ร่วมก็
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เปล่ียนแปลงศตัรูไปสู่พนัธมิตร (เปรียบเทียบ ลก. 23:12; สดด. 2:2) ตวัแทนของทั้งสองฝ่ายก็
จดัตั้งสภาแซนเฮดริน ซ่ึงเป็นสภาปกครองคนยิวท่ีสูงท่ีสุดในอิสราเอล (เปรียบเทียบ กจ. 23:6) 
เป็นท่ีชัดเจนว่าคณะผูแ้ทนน้ีท่ีมาจากเยรูซาเล็มเป็นตวัแทนกลุ่มท่ีเป็นทางการมากท่ีสุดของ
พวกผูน้ าทางศาสนาท่ีมทัธิวรายงานวา่มาหาพระเยซูจนถึงบดัน้ี 

  
ชายเหล่าน้ีได้มาทดสอบพระเยซูโดยเฉพาะ (ค ากรีก เปรัดซนเทส) เพื่อจะแสดงถึงใครท่ี
พระองค์ทรงเป็นโดยท าให้พระองค์อยู่ภายใต้การทดสอบท่ีพวกเขาได้วางแผนไว ้ 
(เปรียบเทียบ 4:1, 7)  พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีไดข้อหมายส าคญัจากพระเยซูก่อนหนา้น้ี 
(12:38)  ตอนน้ีพวกฟาริสีและสะดูสีขอใหพ้ระองคท่ี์จะท า “หมายส าคญัจากฟ้าสวรรค์”  คนยิว
เช่ือว่าพวกปีศาจสามารถท าหมายส าคญัในโลกได ้แต่พระเจา้เท่านั้นสามารถท าหมายส าคญั
จากฟ้าสวรรค์ได้[959] โดยพื้นฐานแล้วคนยิวมองหาหมายส าคญัในฐานะการรับรองของ     
พระเจา้ท่ีว่าพระเจา้ก าลงัท างานผา่นผูค้นท่ีแสดงตวัว่ากล่าวเพื่อพระองค์ (เปรียบเทียบ 1 คร. 
1:22) 

  
16:2-3              พระเยซูแนะน าวา่ผูว้ิจารณ์ของพระองค์ไม่ไดต้อ้งการหมายส าคญัพิเศษเน่ืองจากวา่หลายส่ิงช้ี

ไปยงัพระองคท่ี์เป็นพระเมสสิยาห์  พวกเขาสามารถตีความ “ทอ้งฟ้า” ดีพอเพื่อจะท านายถึงส่ิง
ท่ี “สภาพอากาศ” จะเป็นเหมือนอะไรในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถตีความส่ิงท่ี
ก าลงัเกิดข้ึนในท่ามกลางพวกเขาดีพอท่ีจะรู้ว่าพระเมสสิยาห์ของพวกเขาไดป้รากฎ หลกัฐาน
ท่ีวา่พวกเขาไม่สามารถหยัง่รู้หมายส าคญัแห่งกาลเวลาก็คือวา่พวกเขาขอหมายส าคญั   

  
“มนัน่าประหลาดใจท่ีวา่ในความหลากหลายท่ีกวา้งของแวดวงของความรู้ท่ี
แตกต่างกัน มนุษย์สามารถเฉลียวฉลาดและรับรู้ได้อย่างมาก กระนั้นใน
ขอบเขตของความรู้เก่ียวกับพระเจ้าก็อยู่ในความมืดจริงๆ  การอธิบายถึง
สภาพอนัหลงัท่ีน่าเศร้าใจก็จะไม่พบไดใ้นการขาดความสามารถทางปัญญา 
อยา่งเช่นในกรณีของพวกฟาริสีและสะดูสีเช่นเดียวกบัทุกวนัน้ี  มีหลกัฐานท่ี
ตรวจสอบได้และเข้าใจได้ส าหรับบรรดาผูท่ี้เปิดต่อมนัและผูท่ี้ตอ้นรับมนั  
ประเด็นในความรู้ถึงพระเจา้ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการรับ”[960] 
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“หมายส าคญัแห่งกาลเวลา” ท่ีพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจคืออะไร? 
การปรากฏและการเทศนาของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาเป็นหมายส าคญัสองอย่าง  ยอห์นไดบ้อก
พวกผูน้ าเหล่าน้ีวา่ ท่าน เป็น ความส าเร็จแห่งค าเผยพระวจนะของอิสยาห์เก่ียวกบัผูล่้วงหนา้มา
ก่อนของพระเมสสิยาห์ (อสย. 40:3; มธ. 3:1-12).[961] พระเยซูไดร้ะบุวา่ยอห์นเป็นผูล่้วงหนา้
มาก่อนเช่นกนั (11:14)  การงานของพระเยซูเป็นหมายส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีวา่กษตัริยไ์ดม้าถึง 
และพระเยซูไดช้ี้ถึงส่ิงน้ี (12:28) สุดทา้ย ค าเผยพระวจนะ 69 สัปดาห์ของดาเนียลควรไดท้  าให้
ผู ้ศึกษาเหล่าน้ีแห่งภาคพันธสัญญาเดิมท่ีจะต่ืนตัวถึงความเป็นจริงท่ีว่าการปรากฎของ         
พระเมสสิยาห์มาใกลแ้ลว้ (ดนล. 9:25-26; เปรียบเทียบ ยน. 5:30-47; 8:12-20) 

  
16:4                  พระเยซูปฏิเสธท่ีจะใหห้มายส าคญัท่ีผูว้ิจารณ์ของพระองคต์อ้งการ  “หมายส าคญั” เดียวท่ีพวก

เขาจะได้รับจะเป็น “หมายส าคญัของโยนาห์” เม่ือพระเยซูได้เป็นข้ึนจากตาย (เปรียบเทียบ 
12:38-42) 

  
“หมายส าคญัเดียวต่อเมืองนีวะเวห์คือค าเตือนท่ีจริงจงัเก่ียวกบัการพิพากษาท่ี
ใกลเ้ขา้มาและการเรียกสู่การกลบัใจใหม่ของเขา และเป็นหมายส าคญัเดียว
ในตอนน้ี หรือ ‘จะไม่ประทานหมายส าคญัแก่คนยุคน้ี’[มก. 8:12] เป็นการ
เรียกท่ีเตือนถึงการพิพากษาและการเรียกแห่งความรักสู่การกลบัใจใหม่”[962] 

  
“หมายส าคญัของโยนาห์เป็น โยนาห์เองและข่าวสารของเขาจากพระเจ้า เป็น
การปรากฎตวัของผูเ้ผยพระวจนะและข่าวสารท่ีถูกน ามาซ่ึงได้เปล่ียนชีวิต
ส าหรับผูค้นแห่งเมืองนีนะเวห์   

  
“ดงันั้นส่ิงท่ีพระเยซูก าลงักล่าวก็คือวา่หมายส าคญัของพระเจา้คือ พระเยซูเอง
และข่าวสารของพระองค์”[963] 

  
“การอศัจรรยต่์างๆจะให้การยืนยนัท่ีท่ีมีความเช่ือ ไม่ใช่ท่ีท่ีมีความไม่เช่ือท่ี  
จงใจ”[964] 
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พระเยซูถอนตวัอีกคร้ังหน่ึงในการตอบสนองต่อการต่อตา้น  อยา่งไรก็ตาม คร้ังน้ีมทัธิวใชค้  าท่ี
หนกัแน่นกว่า (คาทาเลโพ่) ซ่ึงหมายถึง “ละเลยหรือละทิ้ง”  พระเยซูหันหลงัให้แก่พวกผูน้ า
ทางศาสนาเหล่าน้ีเพราะวา่พวกเขาไร้ความหวงัและไม่สามารถแกไ้ขได[้965] น่ีจะเป็นการถอน
ตวัคร้ังสุดทา้ยและส าคญัท่ีสุดของพระเยซูจากกาลิลีก่อนการเดินทางสุดทา้ยของพระองค์ไป
ทางใตย้งักรุงเยรูซาเล็ม (19:1) พระองค์อยู่นอกกาลิลีจนถึง 17:20 เม่ือพระองคก์ลบัไปท่ีนัน่
จากทางเหนือ   

  
ค ำสอนของพระเยซูเกีย่วกบัหลกัค ำสอนของพวกฟำริสีและพวกสะดูสี  16:5-12 (เปรียบเทยีบ มก. 8:13-26) 
  
16:5-7              การแปลของฉบบัแปล NIV เก่ียวกบัขอ้ 5 ก็ชดัเจนกวา่การแปลของฉบบัแปล NASB  “เม่ือขา้ม

ฟากไปแลว้” บรรยายถึงส่ิงท่ีตามมาวา่เกิดข้ึนไม่วา่ระหวา่งการเดินทางบางทีโดยทางเรือหรือ
หลงัจากนั้น  พระเยซูยงัคิดถึงความขดัแยง้แต่ก่อนกบัพวกฟาริสีและพวกสะดูสี แต่พวกสาวก
ของพระองคคิ์ดถึงอาหาร โดยพื้นฐานแลว้ “ผงฟู” หรือเช้ือหมกัเป็นตวัอยา่งประกอบของบาง
ส่ิงท่ีเล็กซ่ึงกระจายอย่างอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้และมีผลกระทบมาก (เปรียบเทียบ  อพย. 
34:25; ลนต. 2:11; 1 คร. 5:6-8) พวกสาวกอาจไม่ไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงเพราะวา่พวก
เขาคิดในแง่ตามตัวอักษร แต่พระองค์กล่าวอย่างเปรียบเทียบ  บางทีพวกเขายงัคงคิดถึง
ค าแนะน าของพระเยซูเก่ียวกบัภารกิจของพวกเขาใน 10:9-11.[966] ความเป็นไปไดอี้กอย่าง
หน่ึงก็ตามมา   

  
“พวกเขาคิดวา่ถอ้ยค าของพระคริสตไ์ดบ้่งบอกวา่ในมุมมองของพระองคน์ั้น
พวกเขาไม่ได้ ลืม ท่ีจะเอาขนมปังมาแต่ไดต้ั้งใจท่ีจะละเลยท่ีจะท าอย่างนั้น 
เพื่อท่ีจะ ‘แสวงหาหมายส าคญัจากพระองค์’ เก่ียวกบัความเป็นพระเมสสิยาห์
แห่งพระเจา้ของพระองค์ เพื่อท่ีจะบงัคบัให้พระองค์ท่ีจะแสดงหมายส าคญั
แห่งการจดัเตรียมท่ีอศัจรรย์ในความต้องการของพวกเขาเหมือนกับพวก     
ฟาริสีและพวกสะดูสี  ความคลางแคลงใจเล็กนอ้ยแสดงถึงส่ิงท่ีอยูใ่นความคิด
ของพวกเขา และช้ีไปยงัอนัตรายของพวกเขา  ในการตอบของพระองค ์ส่ิงน้ี
อธิบายถึงการท่ีพระเยซูวา่กล่าวพวกเขาไม่ใช่ส าหรับความตอ้งการอยา่งท่ีสุด
เก่ียวกบัการหยัง่รู้ แต่ส าหรับ ‘ความเช่ือนอ้ย’ เท่านั้น”[967] 
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อิทธิพลท่ีแพร่หลายของทั้งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีก็เป็นการใส่ใจในทางโลก[968] บางทีน่ี
เป็นส่ิงท่ีพระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะหลีกเล่ียง  เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกเขาเช่ือว่า
พระองคห์มายถึงวา่พวกเขาไม่ควรซ้ือขนมปังจากผูค้นท่ีเป็นของทั้งสองกลุ่มน้ี   

  
16:8-12            บางทีการวา่กล่าวของพระเยซูเกิดจากความลม้เหลวของพวกสาวกท่ีจะเช่ือวา่พระองคส์ามารถ

จดัเตรียมขนมปังเพื่อพวกเขา แมว้่าพวกเขาไดเ้ป็นพยานถึงการอศัจรรยแ์ห่งการเล้ียงถึงสอง
คร้ัง  น่ีเป็นความผดิพลาดท่ีรุนแรงส าหรับพวกเขา (เปรียบเทียบ 6:30) 

  
“ไม่เหมือนหมายส าคัญต่างๆท่ีพวกฟาริสีเรียกร้อง การอัศจรรย์ต่างๆท่ี     
พระเยซูท าก็ไม่ได้บังคับความเช่ือ แต่บรรดาผู ้ท่ี มีความเช่ือจะรับรู้ถึง
ความส าคญัของส่ิงเหล่านั้น”[969] 

  

พวกสาวกไม่ได้รับรู้ถึงความส าคญัของส่ิงเหล่านั้นนั่นคือพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์         
ผูส้ามารถจดัเตรียมเพื่อผูค้นของพระองคไ์ด ้ ในส่ิงน้ี ท่าทีของพวกเขาไม่ไดแ้ตกต่างอยา่งมาก
กบัท่าทีของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี   

  
พระเยซูไม่ได้อธิบายการเปรียบเทียบของพระองค์แก่พวกสาวก แต่ในฐานะอาจารย์ท่ีดี 
พระองคก์ล่าวซ ้ ามนัซ่ึงบงัคบัให้พวกเขาท่ีจะคิดเก่ียวกบัความหมายของมนัอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน  
มทัธิวจดัเตรียมการตีความเพื่อผูอ่้านของท่าน (ขอ้ 12) แมว้า่พวกฟาริสีและพวกสะดูสีแตกต่าง
ในหลายประเด็นเก่ียวกับศาสนศาสตร์ พวกเขาก็ถือความเช่ือถือบางอย่างท่ีเหมือนกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ค าสอนของพวกฟาริสีและสะดูสี” ท่ีพระเยซูเตือนพวกสาวกถึงนั้นก็เป็น
ความสงสัยต่อการเปิดเผยของพระเจา้ท่ีไดส่้งผลต่อความลม้เหลวท่ีจะยอมรับพระเมสสิยาห์  ผู ้
วจิารณ์เหล่าน้ีพยายามท่ีจะท าให้กษตัริยแ์ละแผน่ดินของพระองคเ์ขา้กบัความคิดล่วงหนา้และ
ส่ิงท่ีชอบของพวกเขา แทนท่ีจะยอมรับพระองคอ์ยา่งท่ีภาคพนัธสัญญาเดิมน าเสนอพระองค ์    

  
ส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ี (13:54—16:12) เน้นถึงการต่อตา้นท่ีต่อเน่ืองและมากข้ึนต่อกษตัริย ์ มทัธิวบนัทึกว่า
พระเยซูถอนตวัจากการต่อตา้นน้ีสองคร้ัง (14:13; 15:21) ในทั้งสองเหตุการณ์ พระองค์ด าเนินการท่ีจะฝึกฝน
พวกสาวกของพระองค์ต่อไป  คร้ังแรกพระองค์ปรนนิบติัต่อคนยิวและคร้ังท่ีสองพระองค์ปรนนิบติัต่อคน
ต่างชาติ การต่อตา้นเกิดข้ึนจากคนยิว  (13:54-58) จากคนโรมนั (14:1-12) และอย่างรุนแรงท่ีสุดจากพวกผูน้ า
ทางศาสนาภายในลทัธิยิว (15:1-9; 16:1-4) การปฏิเสธของกลุ่มสุดทา้ยน้ีในท่ีสุดก็หนกัแน่นจนพระเยซูละทิ้ง
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พวกเขา (16:4) จากตอนน้ีไป พระองค์ก็จดจ่อท่ีการตระเตรียมพวกสาวกของพระองคส์ าหรับส่ิงท่ีอยู่ขา้งหน้า
พวกเขาเน่ืองจากการปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อกษตัริยข์องพวกเขา   
  

ข. ค ำแนะน ำของพระเยซูต่อพวกสำวกของพระองค์รอบๆกำลลิ ี 16:13—19:2   
เกือบในฐานะผูล้ี้ภยัจากพวกศตัรูของพระองค ์พระเยซูพาพวกสาวกของพระองคไ์ปยงัปลายทางเหนือท่ีไกลจาก
อิทธิพลของคนยิว ซ่ึงเป็นสถานท่ีทางเหนือมากท่ีสุดซ่ึงพระเยซูไปเยี่ยม ณ ท่ีแห่งน้ี อย่างท่ีไกลจาก                
กรุงเยรูซาเล็มและจากปฏิปักษข์องพระเยซูเท่าท่ีเป็นไปได ้พระเยซูด าเนินการท่ีจะใหก้ารเปิดเผยท่ีส าคญัต่อพวก
เขาต่อไปเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยู่ขา้งหน้าส าหรับพวกเขาและพระองค์  ท่ีน่ีเปโตรจะท าการกล่าวยอมรับท่ียิ่งใหญ่ถึง        
อตัลกัษณ์แทจ้ริงของพระเยซู ส่วนในกรุงเยรูซาเล็มไปทางใต ้คนยิวจะปฏิเสธอตัลกัษณ์ของพระองค ์ ในท่ีพกั
อาศยัท่ีปลอดภยัน้ี พระเยซูเปิดเผยเก่ียวกบัตวับุคคลของพระองค ์แผนการของพระองค์และหลกัการต่างๆของ
พระองคใ์นฐานะกษตัริยท่ี์ถูกปฏิเสธของอิสราเอลแก่สาวกสิบสองคนมากข้ึน   
  

1. ค ำแนะน ำเกีย่วกบับุคคลของกษัตริย์  16:13-17  (เปรียบเทยีบ มก. 8:27-29; ลก. 9:18-20) 
  
16:13                “เขตเมืองซีซารียาฟีลิปปี” อยูห่่างจากกาลิลีไปทางเหนือ 25 ไมล์[970] พลเมืองส่วนใหญ่เป็น

คนต่างชาติ เฮโรด ฟีลิป ท่ีสองเจา้เมืองของเขตนั้นไดข้ยายเมืองท่ีเล็กกวา่บนสถานท่ีตั้ง ณ เชิง
เขาของภูเขาเฮอร์โมนช่ือ ปานีอสั ระดบัความสูงของเมืองน้ีก็ 1,150 ฟุตเหนือระดบัน ้ าทะเล  
เขาไดต้ั้งช่ือมนัใหม่ว่า “ซีซารียา” ในการให้เกียรติแก่ซีซาร์ และมนักลายมาเป็นท่ีรู้จกักนัว่า  
“ซีซารียาฟีลิปปี” ในความแตกต่างจากซีซารียาบนชายฝ่ังทะเลเมดิเตอเรเน่ียน คือ ซีซารียา เซ
บสัเต ้(ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ ซีซารียา ปาเลสตินาและ ซีซารียา มาริทีมาอีกดว้ย)[971] 

  
เน่ืองจากว่าก่อนหน้าน้ีพระเยซูไดใ้ช้ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ เก่ียวกบัพระองค์เอง ค าถามของ
พระองคต์อ้งหมายถึง “ผูค้นกล่าววา่เราเป็นใคร?”  พวกสาวกก็ตอบอยา่งสอดคลอ้ง  

  
“พระองค์ [พระเยซู] ปรารถนาให้พวกเขา [สาวกสิบสองคน] ท่ีจะอุทิศตน
อย่างดีพอใช้ต่อหลกัค าสอนเก่ียวกบั ความเป็นพระเมสสิยาห์ ของพระองค์
ก่อนการด าเนินการต่อไปท่ีจะกล่าวในแง่ท่ีเรียบง่ายในหัวขอ้อนัไม่เป็นท่ี
ตอ้งการแห่ง การตาย ของพระองค”์[972] 
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16:14                มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลายอย่างเก่ียวกบัใครท่ีพระเยซูทรงเป็น บางคนซ่ึงรวมถึงเฮโรด 
แอนทิพาสเช่ือว่าพระองค์เป็น “ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา” ท่ีเป็นข้ึนจากตาย (14:2) คนอ่ืนๆเช่ือว่า
พระองคท์รงเป็นความส าเร็จแห่งค าเผยพระวจนะเก่ียวกบั “เอลียาห์” นัน่คือ ผูล่้วงหนา้มาก่อน
ของพระเมสสิยาห์ (มลค. 4:5-6; เปรียบเทียบ มธ. 3:1-3; 11:9-10; 17:10-13) บางคนสรุปว่า
พระเยซูทรงเป็น “เยเรมีย”์ ท่ีเป็นข้ึนจากตาย บางทีเน่ืองจากความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งสองคน
และพนัธกิจของพวกท่าน ยกตวัอยา่งเช่น ทั้งสองคนค่อนขา้งวิจารณ์อิสราเอลโดยทัว่ไป และ
ทั้งสองรวมสิทธิอ านาจและการทนทุกขไ์วใ้นพนัธกิจของพวกท่าน[973] 

  
“เยเรมียไ์ดถู้กคาดหวงัโดยบางคนท่ีจะปรากฏและร้ือฟ้ืนเรือท่ีเขาไดซ่้อนไว้
อยา่งท่ีเช่ือกนัโดยทัว่ไป (2 มคัคาบี 2:1-8)”[974] 

  
คนยิวคนอ่ืนๆอีกคิดวา่พระเยซูทรงเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีเป็นข้ึนจากตายบางคน  น่าสนใจท่ีว่า
พวกสาวกไม่ไดต้อบว่าบางคนกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์  ความคิดเห็นนั้นไม่ใช่
ความคิดเห็นอนัเป็นท่ีนิยม ซ่ึงสะทอ้นถึงความไม่เช่ือท่ีแพร่หลายในอิสราเอล  

  
“ส่ิงท่ีเราต้องตระหนักก็คือว่า การกล่าวยอมรับเก่ียวกับศาสนศาสตร์         
พระคริสตไ์ม่ใช่ชดัเจน ด าหรือขาว มนัเป็นไปไดท่ี้จะกล่าวถึงพระเยซูดว้ยช่ือ
เรียกเก่ียวกับพระเมสสิยาห์บางอย่างโดยปราศจากความเช่ือมัน่ท่ีสมบูรณ์ 
หรือในขณะท่ียงัถือความเขา้ใจผิดหลกับางอยา่งเก่ียวกบัธรรมชาติของความ
เป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ และดงันั้นก็หยุดย ั้งเวน้แต่ความจงรักภกัดี    
ท่ีไร้คุณสมบติัหรือการกล่าวยอมรับอยา่งเปิดเผย”[975] 

  
16:15-16          “พวกท่าน” ในขอ้ 15 อยู่ในต าแหน่งแรกท่ีเน้นในตวับทกรีก และมนัเป็นพหูพจน์  ดงันั้น 

เปโตรก็ตอบส่วนหน่ึงในฐานะผูพู้ดแทนพวกสาวกอีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 15:15) เปโตร 
กล่าวว่าเขาเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็น “พระคริสต์” คือพระเมสสิยาห์ท่ีภาคพนัธสัญญาเดิมได้
ท านายไว ้ซ่ึงเป็นความหวงัของอิสราเอล (เปรียบเทียบ 1:1) การใช้ช่ือเต็มของเปโตรคือ        
“ซีโมน เปโตร” ของมทัธิวท่ีน่ีเท่านั้นเนน้ถึงความส าคญัของการป่าวประกาศของสาวก 
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เปโตรนิยามพระเยซูต่อไปว่า “พระบุตรของพระเจ้าผูท้รงพระชนม์อยู่”  น่ีเป็นการระบุท่ี
เจาะจงมากข้ึนถึงพระเยซูในฐานะพระเจา้มากกว่า “พระบุตรของพระเจ้า” หรือ “บุตรของ   
พระเจา้ (14:33) รูปแบบช่ือเรียกเหล่านั้นละค าถามเปิดไวเ้ก่ียวกบัพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจา้ในแง่ไหน  บ่อยคร้ังคนยิวอธิบายถึงพระเจา้ของพวกเขาวา่เป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนม์
อยู ่ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัรูปเคารพท่ีตาย  โดยการอา้งอิงถึงพระเจา้ในแนวทางน้ี เปโตรไม่ไดเ้หลือ
ความสงสัยไวเ้ก่ียวกบัว่า “พระเจา้” ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซู  พระองค์ทรงเป็นพระเจา้
เท่ียงแท้องค์เดียว  เน่ืองจากว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงเป็น       
พระเมสสิยาห์ กษตัริยเ์หนือแผน่ดินในโลกท่ีไดค้าดหวงัไวอ้นัยาวนาน (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 
7:14; อสย. 9:6; ยรม. 23:5-6; มีคา. 5:2) เปโตรแสดงออกถึงความเช่ือท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นทั้ง
พระเมสสิยาห์และพระเจา้  พระเยซูเพิ่งไดอ้า้งอิงถึงพระองค์เองวา่เป็น “บุตรมนุษย”์ (ขอ้ 13)  
แต่เปโตร มองวา่พระองคท์รงเป็น “พระบุตรของพระเจา้” 

  
“ในเขตเมืองซีซารียาฟีลิปปี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรับการนมสัการพระปัน 
(อยา่งท่ีก่อนหนา้น้ีไดเ้ป็นศูนยก์ลางการนมสัการพระบาอลัของคนคานาอนั) 
ช่ือเรียก [“พระบุตรของพระเจ้าผูท้รงพระชนม์อยู่”] คงได้มีเสียงสะท้อน       
ท่ีพิเศษขณะท่ีแสดงถึงพระเจา้เท่ียงแทจ้ากพระอ่ืนๆทั้งหมด”[976] 

  
บางทีน่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีแนวคิดท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ไดเ้ขา้ไปในความคิดของ   
เปโตร พวกสาวกได้ติดตามพระเยซู ซ่ึงหวังว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ (ยน. 
1:41, 45, 49)  อย่างไรก็ตาม อย่างท่ีเราได้เห็นนั้ นพวกสาวกได้รับความตระหนักและ          
ความเช่ือมัน่ท่ีมากข้ึนท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์อยา่งแทจ้ริง (เปรียบเทียบ 14:33) การ
ช่ืนชมของพวกเขาถึงความหมายโดยนยัของความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์จะเติบโต
ต่อไปตราบเท่าท่ีพวกเขามีชีวติ แมว้า่การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูไดส่้งผลต่อการท่ีพวกเขา
ด าเนินกา้วท่ีใหญ่ต่อไปในความเขา้ใจน้ี การกล่าวยอมรับท่ียิ่งใหญ่ของเปโตรท่ีน่ีเป็นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีส าคญัในความเขา้ใจและความเช่ือของพวกเขา 

  
“มัทธิวแสดงให้เห็นว่าในขณะท่ีสาธารณชนในอิสราเอลไม่ได้ต้อนรับ     
พระเยซูและเขา้ใจพระองค์อยา่งผิดๆในฐานะเป็นผูเ้ผยพระวจนะ เปโตรใน
ฐานะผูพู้ดแทนพวกสาวกก็กล่าวยอมรับพระเยซูถึงการเป็นพระบุตรของ  
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พระเจา้อย่างถูกตอ้งและเปิดเผยว่ามุมมองท่ีประเมินของพวกสาวกเก่ียวกบั 
อตัลักษณ์ของพระเยซูก็อยู่ในแนวร่วมกับมุมมองท่ีประเมินของพระเจ้า 
[เปรียบเทียบ 3:17; 17:5]”[977] 

  
16:17                “เป็นสุข” (ค ากรีก มาคาริออส) ระบุถึงใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งพระเจา้โปรดปรานอยา่งพิเศษและผูซ่ึ้ง

ช่ืนชมความสุข (เปรียบเทียบ (เปรียบเทียบ 5:3-11) มนัไม่ใช่การป่าวประกาศถึงการอวยพร
หรือพระพรท่ีพิเศษต่อเปโตรส าหรับการตอบอย่างท่ีท่านไดต้อบ[978] อย่างไรก็ตาม ขอ้ 19 
เปิดเผยวา่เปโตรจะไดรั้บบ าเหน็จส าหรับการกล่าวยอมรับของท่าน “บาร์โจนสั” เป็นการถอด
ตวัอกัษรภาษากรีกของค าฮีบรู บาร์ โยนาห์ ซ่ึงหมายถึง “บุตรของโยนาห์” (รูปแบบสั้นส าหรับ 
โยฮานนั)  ค  ากล่าวน้ีเนน้ถึงธรรมชาติมนุษยข์องเปโตร  พระเยซูใชช่ื้อเต็มส าหรับเปโตรเท่านั้น
เม่ือพระองคมี์บางส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากท่ีจะกล่าวต่อท่าน (เปรียบเทียบ ยน. 1:42; 21:15) 

  
เปโตรไดรั้บความเขา้ใจถ่องแทน้ี้เก่ียวกบัพระเยซูท่ีท่านเพิ่งไดแ้สดงออกไป เพราะว่าพระเจา้
ไดใ้ห้ส่ิงนั้นแก่ท่าน (เปรียบเทียบ 11:27; เปรียบเทียบ ยน. 6:44) มนัไม่ไดม้าจากเปโตรเอง  
“เน้ือหนงัและเลือด” เป็นส านวนฮีบรูส าหรับมนุษยใ์นฐานะส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งตาย (เปรียบเทียบ 1 
คร. 15:50; กท. 1:16; อฟ. 6:12;ฮบ. 2:14).[979] พระเยซูรับรู้วา่การกล่าวยอมรับของเปโตรมา
จากความเขา้ใจถ่องแทท่ี้พระเจา้ประทานให้  อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ข้อความเช่นนั้นทั้งหมด
เก่ียวกบัพระเยซูท่ีไดจ้  าเป็นหรือจ าเป็น (เปรียบเทียบ 21:9; 27:54) 
  
2. ค ำแนะน ำเกีย่วกบัแผนกำรของกษัตริย์  16:18—17:13  

  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะสร้างความเช่ือของพวกสาวกโดยทนัที  ตอนน้ีพวกเขาพร้อมส าหรับขอ้มูลมากข้ึน  
พระองคใ์หก้ารเปิดเผยใหม่แก่พวกเขาเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยูข่า้งหนา้เพื่อวา่พวกเขาจะพร้อมส าหรับมนั 
  
กำรเปิดเผยเกีย่วกบัคริสตจักร  16:18-20 
  
16:18                “เราบอกท่านวา่” (เปรียบเทียบ 5:18, 20, 22, 28, 32, 34, 39, 44; 8:10) อาจบ่งบอกวา่พระเยซูจะ

ด าเนินการการเปิดเผยท่ีพระบิดาได้เร่ิมตน้ต่อไป อย่างไรก็ตาม วลีน้ีปรากฏท่ีอ่ืนเม่ือความ   
ตรงขา้มนั้นไม่ไดถู้กกล่าวถึง อย่างไม่สงสัยนั้น อยา่งน้อยแลว้มนัหมายถึงว่าพระเยซูก าลงัจะ
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สอนความจริงท่ีส าคญับางอยา่งแก่พวกสาวก เปโตรไดท้  าการป่าวประกาศของท่านและตอนน้ี    
พระเยซูจะท าการป่าวประกาศของพระองค ์   

  
พระเยซูดึงความสนใจไปท่ีช่ือของเปโตรเพราะว่าพระองค์ก าลงัจะท าการเล่นค าเก่ียวกบัมนั  
ช่ือภาษาองักฤษ “Peter” เป็นการถอดตวัอกัษรของช่ือภาษากรีก Petros  Petros  แปลค าอารเมค 
kepa  ค าน้ีท่ีถูกแปลไปสู่ภาษากรีกคือ Kephas ท่ีซ่ึงเราไดรั้บ “Cephas” ในภาษาองักฤษ (ยน. 
1:42; และขอ้อ่ืนๆ) ค าอารเมค kepa เป็นช่ือหายากในสมยัของพระเยซู (เปรียบเทียบ 4:18) มนั
หมายถึง “หิน”  ช่ือเล่นของเปโตรคือ “เหมือนหิน” Petros ตามปกติหมายถึง “หิน” ในภาษา
กรีกก่อนคริสเตียน แต่ kepa ซ่ึงเป็นฐานของภาษากรีกก็หมายถึง “หิน (ขนาดใหญ่) 
(เปรียบเทียบ 7:24)”[980] มนัไม่ถูกตอ้งท่ีจะกล่าววา่ช่ือ “เปโตร” อธิบายถึงหินขนาดเล็ก 

  
“ตามปกติ Petros เป็นการแยกออกท่ีเล็กกว่าของหินกอ้นใหญ่  แต่ตอ้งไม่มี
การสร้างประเด็นจากส่ิงน้ีมากเกินไปเน่ืองจากบางทีพระเยซูพูดภาษาอารเมค
ต่อเปโตรซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิดความแตกต่างเช่นนั้น (Kepha)”[981] 

  

มีสามมุมมองหลักเก่ียวกับอตัลักษณ์ของ “ศิลาน้ี” มุมมองแรกก็คือว่าเปโตรเป็นศิลานั้น
[982] ช่ือของเปโตรหมายถึง “ศิลา” ดงันั้นอตัลกัษณ์น้ีดูเหมือนปกติในบริบท ยิ่งกว่านั้น การ
กล่าวยอมรับของเปโตรถึงพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์และการยืนยนัท่ีตามมาของพระเยซู
ถึงการกล่าวยอมรับของท่านก็ช้ีไปในทิศทางนั้นอีกดว้ย  เปโตรไดก้ลายมาเป็นสาวกท่ีน าใน
คริสตจกัรเร่ิมแรก (กจ. 1-12)  ซ่ึงเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีสามของมุมมองน้ี  ความหลากหลายของ
มุมมองน้ีก็เป็นดงัต่อไปน้ี:   

  
“. . . เปโตรเป็นศิลาแต่ในแง่ท่ีพิเศษ  ท่านไม่ไดเ้ป็นศิลาท่ีคริสตจกัรถูกสร้าง
ข้ึน ศิลานั้นเป็นพระเจา้  ท่านเป็นศิลาฐานเร่ิมแรกของคริสตจกัรทั้งหมด. . . . 
ในอีกนัยหน่ึง เปโตรเป็นสมาชิกคนแรกของคริสตจักรและในแง่นั้ น 
คริสตจกัรทั้งหมดก็ถูกสร้างบนท่าน”[983] 

  
อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูตั้ งใจให้มีความหมายท่ีแตกต่างสองอย่างส าหรับ         
“เปโตร” และ “ศิลา”  มทัธิวบนัทึกความแตกต่างทางภาษาอารเมคในภาษากรีก ถา้พระเยซูได้
ตอ้งการท่ีจะระบุว่าเปโตรเป็นศิลาท่ีพระองค์จะสร้างคริสตจกัรของพระองค์ข้ึน วิธีท่ีชดัเจน
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ท่ีสุดท่ีจะท าส่ิงน้ีคงไดเ้ป็นการท่ีจะใช้ค  าเดียวกนั  ประการท่ีสอง ในขณะท่ีการกล่าวยอมรับ
ของเปโตรกระตุน้ความคิดเห็นของพระเยซูเก่ียวกบัการสร้างคริสตจกัรของพระองค์บนศิลา 
นัน่ก็ไม่ได้ตั้งเปโตรไวใ้นต าแหน่งท่ีมีสิทธิพิเศษท่ามกลางพวกสาวก  พระเยซูไม่เคยปฏิบติั
ต่อเปโตรราวกบัว่าท่านครอบครองต าแหน่งอนัโปรดปรานในคริสตจกัรเพราะวา่ท่านท าการ
การกล่าวยอมรับน้ี   ประการท่ีสาม บรรดาผูเ้ขียนภาคพนัธสัญญาใหม่ไม่เคยเช่ือมโยงการเป็น
ผูน้ าของเปโตรในคริสตจกัรเร่ิมแรกกบัการกล่าวยอมรับของท่าน นัน่ข้ึนอยู่กบัการเลือกสรร
ของพระเจา้ ค  าสั่งของพระเยซูท่ีจะเสริมก าลงัพี่น้องของท่าน (ลก. 22:32) และบุคลิกภาพ
ของเปโตร 

  
มุมมองท่ีสองก็คือวา่พระเยซูหมายถึงวา่ความจริงท่ีเปโตรกล่าวยอมรับนัน่คือพระเยซูทรงเป็น
พระเมสสิยาห์และพระเจา้นั้นเป็นศิลา[984] ในความชอบของมนันั้นจุดยืนน้ีมีค าท่ีแตกต่างซ่ึง
พระเยซูใชส้ าหรับ “ศิลา” และค าน าหนา้เฉพาะ “น้ี” หลงั “ศิลา” อยา่งท่ีระบุถึงบางส่ิงในบริบท
ท่ีมาก่อนทนัที ยิ่งกว่านั้น การอา้งอิงอ่ืนๆของภาคพนัธสัญญาใหม่ถึงรากฐานของคริสตจกัร
สามารถอา้งอิงถึงความจริงเก่ียวกบัตวับุคคลและงานของพระเยซู (รม. 9:33; อฟ. 2:20; 1 ปต. 
2:5-8) 

  
อยา่งไรก็ตาม การเรียก “ความจริงเก่ียวกบัพระเยซู” วา่ “ศิลา” เม่ือพระเยซูเพิ่งไดเ้รียกเปโตรวา่ 
“ศิลา” ดูเหมือนสับสนอยา่งไม่จ  าเป็น ความหลากหลายของมุมมองน้ีก็คือแนวคิดท่ีวา่ความเช่ือ
ท่ีเปโตรเพิ่งไดแ้สดงออกเป็นศิลา[985] การเพิ่มเติมของ “น้ี” หลงั “ศิลา” ท าให้ความสับสน
เพิ่มข้ึนเท่านั้น  ยิง่กวา่นั้น พระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆของภาคพนัธสัญญาใหม่ท่ีอา้งอิงถึงรากฐานของ
คริสตจกัรไม่เคยระบุว่ารากฐานนั้นเป็นความจริงเก่ียวกบัพระเยซูหรือความเช่ือในพระเยซู  
พระคมัภีร์ตอนเหล่านั้นช้ีไปยงัส่ิงอ่ืน     

  
น่ีน าเราไปยงัมุมมองท่ีสามและส่ิงท่ีขา้พเจา้เช่ือว่าเป็นมุมมองท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นการแก้ไขต่อ
ปัญหาน้ี  นกัตีความหลายคนเช่ือวา่ พระเยซูเอง เป็น “ศิลา” ท่ีน่ี[986] พวกผูเ้ผยพระวจนะของ
ภาคพนัธสัญญาเดิมเปรียบพระเมสสิยาห์กบัศิลา (สดด. 118:22; อสย. 28:16) และพระเยซูอา้ง
วา่เป็นศิลานั้น (21:42) เปโตรเองระบุวา่พระเยซูเป็นศิลานั้น (กจ. 4:10-12; 1 ปต. 2:5-8) อยา่งท่ี
เปาโลระบุ (รม. 9:32-33; 1 คร. 3:11; 10:4; อฟ. 2:20) ประการท่ีสอง การตีความน้ีอธิบายถึง
การใช้สองค าท่ีแตกต่างแมว้่าเก่ียวขอ้งกนัส าหรับ “ศิลา” ประการท่ีสาม มุมมองน้ีให้เหตุผล
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ส าหรับการใชค้  าวา่ “น้ี” เน่ืองจากพระเยซูทรงปรากฏเม่ือพระองคต์รัสถอ้ยค าเหล่าน้ี  ประการ
ท่ีส่ี ภาคพนัธสัญญาเดิมใช้การเปรียบเทียบเก่ียวกับศิลาเพื่อจะอธิบายถึงพระเจ้า (ฉธบ. 
32:4, 15, 18, 30, 31, 37; 2 ซมอ. 22:2; สดด. 18:2, 31, 46; 28:1) เน่ืองจากวา่เปโตรเพิ่งไดก้ล่าว
ยอมรับวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ มนัคงเป็นเร่ืองปกติส าหรับพระเยซูท่ีจะใชก้ารเปรียบเทียบ
เก่ียวกบัพระเจา้น้ีเพื่อจะพรรณนาถึงพระองคเ์อง   

  
ผูว้ิจารณ์ของมุมมองน้ีช้ีว่าการตีความน้ีท าให้พระเยซูผสมการเปรียบเทียบของพระองค ์     
พระเยซูกลายมาเป็นทั้งรากฐานของคริสตจกัร และ ผูส้ร้างของคริสตจกัร อยา่งไรก็ตาม ภาค
พนัธสัญญาใหม่อา้งอิงถึงพระเยซูอย่างชัดเจนว่าเป็นรากฐานของคริสตจกัรในท่ีอ่ืนๆ (รม. 
9:33; 1 คร. 3:11; 1 ปต. 2:5-8) และพระเยซูอา้งอิงถึงพระองคว์า่เป็นผูส้ร้างของคริสตจกัรท่ีน่ี   
ประการท่ีสอง ส าหรับผูตี้ความบางคน ขอ้ความของเปาโลท่ีวา่พระเจา้ทรงสร้างคริสตจกัรข้ึน
บนรากฐานของบรรดาอคัรทูตและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะไม่ยอมรับพระเยซูในฐานะรากฐาน  
(อฟ. 2:20) อยา่งไรก็ตาม พวกอคัรทูตและพวกผูเ้ผยพระวจนะเป็นรากฐานในแง่ท่ีสอง นัน่คือ
พระเยซูทรงเป็นศิลาหลัก (ศิลามุมเอก) ท่ีซ่ึงพวกเขาจัดเตรียมรากฐานรอบๆนั้นอีกด้วย 
(เปรียบเทียบ 1 คร. 3:10-11) ประการท่ีสาม ความโดดเด่นของเปโตรท่ามกลางพวกสาวกและ
ในคริสตจกัรเร่ิมแรกดูเหมือน (ส าหรับบางคน) จะโตแ้ยง้พระเยซูถึงการเป็นรากฐานท่ีน่ี  แม้
กระนั้น เปโตรเป็นคนแรกท่ามกลางคนเท่าเทียมกนัเท่านั้น  การเป็นผูน้ าของท่านในคริสตจกัร
ก็ไม่ได้แตกต่างจากการเป็นผูน้ าของอัครทูตคนอ่ืนๆอย่างท่ีบรรดาผูเ้ขียนของภาคพนัธ-  
สัญญาใหม่น าเสนอมนั   

  

ค าไขถัดไปในขอ้ท่ีส าคญัน้ีคือ “คริสตจกัร” การปรากฏของค าน้ี (ค  ากรีก เอคคเลซิอา) ใน   
พระกิตติคุณทั้งส่ีก็อยู่ท่ีน่ีและใน 18:17.[987] ค ากรีกน้ีอา้งอิงถึงกลุ่มคนท่ีถูกเรียกออกมาเพื่อ
จุดประสงค์ท่ีเจาะจง  มนัมาจากค ากริยา เอคคาเลโอ “เรียกออกจาก” บรรดาผูแ้ปลฉบับ  
เซปทัวจินต์ใช้มันเก่ียวกับอิสราเอล (ฉธบ. 4:10; ยชว. 9:2; วนฉ. 20:2; และข้ออ่ืนๆ ; 
เปรียบเทียบ กจ. 7:38).[988] ในภาคพนัธสัญญาใหม่มนัอา้งอิงถึงกลุ่มประชาชนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัความส าคญัทางศาสนา (กจ. 19:39).[989] อยา่งไรก็ตาม พระเยซูใชม้นัท่ีน่ีดว้ยความหมาย
ใหม่  

  
“. . . เอคคเลซิอา เป็นค าท่ีเป็นไปได้เท่านั้นท่ีจะแสดงออกถึงกลุ่มคนท่ีเป็น 
คริสเตียนในฐานะท่ีแตกต่างจากคนยิว . . . . พระองคเ์พิ่งไดส้ิ้นสุดพนัธกิจต่อ
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สาธารณชนของพระองค์ในกาลิลี ได้พาพวกสาวกในการเดินทางไกลตาม
ล าพงั และก าลงัจะไปยงักรุงเยรูซาเล็มพร้อมกบัความตั้งใจท่ีปฏิญาณไวข้อง
การถูกฆ่า ไม่มีเวลาไหนท่ีจะเหมาะสมส าหรับการตระเตรียมบรรดาผูติ้ดตาม
ของพระองค์ท่ีจะกลายมาเป็นกลุ่มคนใหม่ ซ่ึงแยกตวัจากทั้งฝูงชนและจาก
เจา้หนา้ท่ีพลเรือนและทางศาสนา”[990] 

  
พระเยซูใชค้  าวา่ เอคคเลซิอา เพื่อจะอา้งอิงถึงอตัลกัษณ์ใหม่ท่ียงัไม่ไดป้รากฏข้ึน  พระองคต์รัส
วา่พระองคจ์ะสร้างคริสตจกัรในอนาคต  พระองคจ์ะยงัไม่สถาปนาแผน่ดินของพระองคข้ึ์นบน
โลก แต่พระองคจ์ะ “สร้าง” “คริสตจกัร” ของพระองค ์  

  

“ค าว่า สร้าง  ก็ส าคัญอีกด้วยเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการสร้างทีละน้อย
คริสตจกัรภายใตก้ารแสดงสัญลกัษณ์ของศิลาท่ีมีชีวิตซ่ึงก าลงัถูกสร้างข้ึนบน
พระคริสตท่ี์เป็นศิลารากฐานอยา่งท่ีถูกบ่งช้ีไวใ้น 1 เปโตร 2:4-8 น่ีจะตอ้งเป็น
จุดประสงค์ของพระเจา้ ก่อน การเสด็จมาคร้ังท่ีสองในความตรงกนัขา้มกบั
อาณาจกัรพนัปีท่ีจะตามหลงัการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง”[991] 

  
ยิ่งไปกวา่นั้นอีก พระเยซูอา้งถึงคริสตจกัรวา่เป็นของพระองคเ์องในแง่ท่ีพิเศษโดยการเรียกว่า 
“คริสตจักรของเรา”  พระเยซูเปิดเผยถึงการมีอยู่ขององค์กรใหม่น้ีเป็นเวลาคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์ ไม่มีการเปิดเผยของภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัการมีอยูข่องคริสตจกัร พระเยซู
ได้น าส่ิงน้ีไปสู่การมีอยู่เพราะว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของพวกเขาและดังนั้น    
พระเจา้จะเล่ือนแผ่นดินของพระเจา้บนโลกน้ีออกไป  ในช่วงนั้นพระเยซูจะสร้างอตัลกัษณ์
ใหม่อยา่งส้ินเชิง  พระองคเ์องจะเป็นทั้งรากฐานและผูส้ร้างของส่ิงนั้น   

  
“คริสตจกัร” ของพระเยซูไม่ใช่อยา่งเดียวกนักบั “แผน่ดิน” ของพระองค ์ เป็นส่ิงน่าสนใจท่ีวา่
นกัวิชาการบางคนท่ีไม่เป็นผูเ้ช่ือตามยุคก็ยอมรับส่ิงน้ี[992] พระเยซูคงไดต้รัสวา่ “เราจะสร้าง
แผ่นดินของเรา” ถ้าคริสตจกัรเป็นระยะแรกของแผ่นดินท่ีก าลงัมาบนโลกของพระองค์ แต่
คริสตจกัรไม่ใช่ส่วนหน่ึงของแผน่ดินนั้น มนัเป็นส่ิงท่ีแยกกนั  พระเยซูจะสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ 
(ในวนัเพ็นเทคอสต์) แต่พระองค์แค่เล่ือนแผ่นดินออกไป ซ่ึงจะมาสู่การมีอยู่ ณ การเสด็จมา
คร้ังท่ีสองของพระองค์หลงัจากท่ีพระองค์ไดรั้บคริสตจกัรไปยงัสวรรค์ (ยน. 14:1-3) “พวก 
คริสเตียน” (พวกผูเ้ช่ือท่ีด าเนินชีวิตในยุคคริสตจกัร) จะกลบัมาพร้อมกบัพระเยซูคริสต ์ณ การ
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เสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์และจะมีส่วนร่วมในแผ่นดินแห่งพระเมสสิยาห์ของพระองค์
บนโลกในร่างกายท่ีมีศกัด์ิศรี (เปรียบเทียบ 1 ธส. 4:17) 

  
ในการใช้ตามพระคมัภีร์ “ประตู” อา้งอิงถึงป้อมปราการ (ปฐก. 22:17; สดด. 127:5) “เฮเดส” 
เป็นสถานท่ีแห่งวิญญาณท่ีจากไป  (เปรียบเทียบ 5:22; 11:23) รวมกนัแลว้ค าเหล่าน้ีอา้งอิงถึง
ความตายและการตาย  (โยบ 17:16; 38:17; สดด. 9:13; 107:18; อสย. 38:10).[993] เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พระเยซูหมายถึงวา่อ านาจแห่งความตาย ซาตานและสมุนรับใช้ของมนัซ่ึงท าการท่ีมี
พลงัมากท่ีสุดของพวกเขาเก่ียวกบัการต่อตา้นชีวิตจะไม่มีชัยเหนือคริสตจกัร  คริสตจกัรไม่
สามารถตายได ้ ขอ้ความน้ีคาดหวงัถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู เช่นเดียวกบัการเป็นข้ึน
และการเปล่ียนแปลงของธรรมิกชนของคริสตจกัร [994] แมก้ระทัง่ความตายของพระเยซูจะไม่
กนัพระองคไ์วจ้ากการสร้างคริสตจกัร คริสตจกัรของพระเยซูจะเป็นคริสตจกัรท่ีมีชีวิต อยา่งท่ี
พระยาเวห์ทรงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่(เปรียบเทียบ ขอ้ 16)   

  
อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่พระเยซูหมายถึงวา่ คริสตจกัรจะส าเร็จในการพิชิตการต่อตา้นทั้งหมดท่ี
คริสตจกัรเผชิญ: 

  
“กองทพัท่ีบุกรุกและโอบลอ้มไม่ไดแ้บกประตูเมืองของมนัไปพร้อมกบัมนั 
มันคือนรกหรือเฮเดส ซ่ึงเป็นอาณาจักรของความมืดท่ีถูกโอบล้อมโดย
กองทพัของความสว่างผูก้  าลงัด าเนินสงคราม เชิงรุก ไม่ใช่ เชิงรับ อยู่และมี
พระสัญญาท่ีใหแ้ก่พวกเขาท่ีวา่ ‘ประตูแห่งนรกจะไม่มีชยั’”[995] 

  
น่ีคือทุกส่ิงท่ีพระเยซูไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัคริสตจกัรท่ีน่ี  พระองคเ์พียงแค่แนะน าการเปิดเผยใหม่
น้ีแก่พวกสาวกอย่างท่ีชาวไร่หว่านเมล็ด  การคิดทั้งหมดของพวกเขาได้เป็นเร่ืองเก่ียวกับ
แผน่ดินสวรรคม์าตลอด  ท่ีจะกล่าวเก่ียวกบัคริสตจกัรมากข้ึนในตอนน้ีคงจะไดท้  าให้พวกเขา
สับสนอย่างไม่จ  าเป็น  พระเยซูจะจดัเตรียมการเปิดเผยมากข้ึนเก่ียวกบัคริสตจกัรในภายหลงั 
(เปรียบเทียบ 18; ยน. 14—16) 

  
16:19                พระเยซูเร่ิมตน้การกล่าวถึง “แผน่ดินสวรรค”์ ใหม่  เม่ือเปโตรไดย้ินถอ้ยค าเหล่าน้ีเป็นคร้ังแรก 

บางทีท่านคิดว่าเม่ือพระเยซูสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ ท่านคงจะไดรั้บต าแหน่งท่ีส าคญั
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แห่งสิทธิอ านาจในนั้น นัน่คือส่ิงท่ีพระเยซูไดส้ัญญาจริงๆ  แผน่ดินสวรรคท่ี์น่ีเป็นแผน่ดิน (พนั
ปี) ของพระเมสสิยาห์อยา่งเดียวกนั ท่ีพระเยซูไดก้ล่าวถึงเน่ืองจากวา่พระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้พนัธกิจ
ต่อสาธารณชนของพระองค ์ มนัไม่ใช่คริสตจกัร    
เปโตรไม่ไดรั้บบ าเหน็จแห่ง พลัง เหนือสาวกคนอ่ืนๆในคริสตจกัรส าหรับการกล่าวยอมรับ
พระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้ แมว้า่ท่านเพลิดเพลินกบั เกียรติ ท่ามกลางพวกเขา 
(เปรียบเทียบ กจ. 2:14; 4:8; 15:7).[996] พระพรของท่านไม่ใช่สิทธิอ านาจท่ีเหนือกว่าใน 
คริสตจักร แต่เป็นต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจใน แผ่นดินสวรรค์ (เทียบเท่ากบัพวกอคัรทูตคน
อ่ืนๆ; เปรียบเทียบ 19:27-28) การแนะน าถึงหัวขอ้แผ่นดินสวรรค์ของพระเยซูท่ีน่ีอีกช่วยให้
พวกสาวกเขา้ใจวา่คริสตจกัรจะไม่แทนท่ีแผน่ดินสวรรค ์  

  
“เราตอ้ง . . . ระมดัระวงัท่ีจะไม่ระบุ เอคคเลซิอา เขา้กบัแผน่ดินสวรรค ์ ไม่มี
อะไรท่ีน่ีท่ีจะบ่งบอกถึงการระบุเช่นนั้น. . . . เปโตรจะได้รับกุญแจแห่ง
แผ่นดินสวรรค์  แผ่นดินสวรรค์ท่ีน่ีอย่างเช่นท่ีอ่ืนๆในพระกิตติคุณน้ีจะตอ้ง
ถูกเร่ิมเป็นทางการเม่ือบุตรมนุษยเ์สด็จมาเหนือเมฆแห่งฟ้าสวรรค ์. . . . ในอีก
ดา้นหน่ึง เอคคเลซิอา เป็นสังคมของพวกสาวกของพระคริสต ์ผูซ่ึ้งจะตอ้งรอ
คอยมนั และผูซ่ึ้งจะเขา้ไปในมนัเม่ือมนัมา  คริสตจกัรไดถู้กสร้างบนความ
จริงแห่งความเป็นพระบุตรของพระเจา้ คริสตจกัรจะตอ้งป่าวประกาศแผน่ดิน
สวรรคท่ี์ก าลงัมา  ในแผน่ดินสวรรคน์ั้นเปโตรควรถือกุญแจท่ีให้สิทธิอ านาจ”
[997] 

  

ในไม่ชา้หลงัจากเหตุการณ์น้ี พระเยซูบอกสาวกคนอ่ืนๆวา่พวกเขาก็มีอ านาจท่ีจะ “กล่าวห้าม” 
และ “กล่าวอนุญาต” อีกดว้ย (18:18; เปรียบเทียบ ยน. 20:23) พระองค์ให้การเปิดเผยน้ีใน
บริบทของค าสอนในเร่ืองการลงวนิยัของคริสตจกัร ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนวา่สาวกทั้งหมดผูซ่ึ้งได้
กลายมาเป็นอคัรทูตในคริสตจกัรก็แบ่งปันสิทธิอ านาจของเปโตรในแผน่ดินสวรรค ์[998] 

  
จากการตามอย่างออกสัตินนั้น คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกเทียบเท่าคริสตจกัร (โรมนัคาทอลิก) 
กบัแผน่ดินสวรรค ์ ผูท่ี้อยูใ่นนิกายโปรเตสแตนทท่ี์ตามอยา่งออกสัตินในเร่ืองราวน้ีนัน่คือ ผูไ้ม่
เช่ือยุคพนัปีเช่นเดียวกบัผูท่ี้เช่ือวา่พระเยซูมาก่อนยุคพนัปีหลายคน (ผูท่ี้เช่ือวา่พระเยซูมาก่อน
ยุคพนัปีแบบพนัธสัญญาหรือประวติัศาสตร์และผูเ้ช่ือตามยุคแบบตามล าดับ ) ก็เทียบเท่า
คริสตจกัรกบัแผ่นดินสวรรค์อีกดว้ย อย่างน้อยก็ในบางระดบั  ผูเ้ช่ือตามยุคแบบบรรทดัฐาน
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ส่วนใหญ่ยอมรับวา่ ณ ปัจจุบนัน้ีน่ีเป็นรูปแบบท่ีลึกลบัของแผ่นดินสวรรค์ท่ีซ่ึงคริสตจกัรเป็น
ส่วนหน่ึง แต่นัน่ไม่ใช่แผน่ดินพนัปีของพระเมสสิยาห์   

  
“กุญแจต่างๆ” ท่ีน่ีบางทีแสดงถึงสิทธิอ านาจของเปโตรท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธการรับเขา้สู่
แผ่นดินสวรรค์  กุญแจเหล่านั้นอาจแสดงถึงสิทธิอ านาจของท่านท่ีจะท าการจัดเตรียมท่ี
เหมาะสมเพื่อครอบครัวอีกดว้ย[999] ในกิจการเราเห็นท่านเปิดประตูไปสู่คริสตจกัรเพื่อคนยิว 
(กจ. 2) คนสะมาเรีย (กจ. 8) และคนต่างชาติ (กจ. 10; 15) ทุกคนท่ีเขา้ไปในคริสตจกัรในท่ีสุด
จะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  ดงันั้นเปโตรเร่ิมตน้ท่ีจะใชสิ้ทธิอ านาจน้ีเม่ือคริสตจกัร
เกิดข้ึน[1000] อภิสิทธ์ิของพระเยซูในฐานะพระผูพ้ิพากษาก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 3:11-
12; ยน. 5:22, 30; วว. 19:21) 

  
บางที “กุญแจต่างๆ” อา้งอิงถึงสิทธิอ านาจทางศาลท่ีผูอ้ารักขาใหญ่ของกษตัริยไ์ดใ้ช้ในโลก
โบราณ (อสย. 22:15, 22; เปรียบเทียบ วว. 1:18; 3:7).[1001] พวกเขาสามารถอนุญาตให้ผูค้นท่ี
จะเข้าไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์หรือให้ทางเข้าแก่พวกเขาไปยงับริเวณบางท่ีและสิทธิพิเศษ
บางอย่าง  ในฐานะพระผูพ้ิพากษาของมนุษยชาติทั้งหมด พระเยซูให้สิทธิอ านาจน้ีแก่เปโตร  
แน่นอนวา่อคัรทูตคนอ่ืนๆบางคนใชสิ้ทธิอ านาจนั้นอีกดว้ย (18:18; กจ. 14:27) แต่เปโตรมี
สิทธิพิเศษเร่ิมแรกของการท าส่ิงนั้น 

  
“ภาพวาดตามธรรมเนียมของเปโตรในฐานะคนเฝ้าประตู ณ ประตูท่ีมีไข่มุกก็
ข้ึนอยู่กบัการเขา้ใจผิดถึง ‘แผน่ดินสวรรค์’ ท่ีน่ีในฐานะการระบุถึงชีวิตหลงั
ความตายมากกว่าการแสดงถึงการปกครองของพระเจ้าบนโลกท่ามกลาง
ประชากรของพระองค”์[1002] 

  
ปัญหาถดัไปในขอ้น้ีคือการผกูมดัและการปลดปล่อย แรกสุด การแปลท่ีเหมาะสมของตวับท
กรีกคืออะไร?  หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดช้ีไปยงัฉบบัแปล: “ส่ิงใดท่ีท่านผกูมดัในโลก ส่ิงนั้นก็จะถูก
ผูกมดัในสวรรค์ และส่ิงใดท่ีท่านปลดปล่อยในโลก ส่ิงนั้นก็จะไดรั้บปลดปล่อยในสวรรค์”
[1003] “ส่ิงใด” ดูเหมือนจะรวมถึงผูค้นและสิทธิพิเศษเม่ือพิจารณาถึงการท่ีภาคพนัธสัญญาเดิม
อธิบายถึงการใชกุ้ญแจของผูอ้ารักขา 
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พวกรับบีแห่งสมยัของพระเยซูบ่อยคร้ังไดก้ล่าวถึงการผกูมดัและการปลดปล่อยในแง่ของการ
ห้ามและการอนุญาต[1004] ดงันั้นพระเยซูคงไดห้มายถึงว่าส่ิงใดท่ีเปโตรห้ามท่ีจะส าเร็จใน
โลกก็ไดถู้กหา้มในสวรรคแ์ลว้ เพราะวา่เปโตรจะกล่าวเพื่อพระเจา้และป่าวประกาศน ้ าพระทยั
ของพระองค์ ส่ิงใดท่ีท่านอนุญาตท่ีจะส าเร็จในโลกก็ไดถู้กอนุญาตในสวรรค์ส าหรับเหตุผล
อยา่งเดียวกนัแลว้  ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือวา่ตั้งแต่เวลาน้ีไปเปโตรไม่ไดก้ล่าวและท าส่ิงท่ี
ถูกตอ้งเสมอ (กท. 2:11) ผูถื้อนิกายโรมนัคาทอลิกใช้การตีความน้ีเพื่อจะโตแ้ยง้ว่าเม่ือเปโตร
และบรรดาผูสื้บทอดของท่าน คือสันตะปาปาทั้งหลายกล่าว ด้วยอ านาจตามต าแหน่ง พวกเขา
ก าลงัใชกุ้ญแจต่างๆแห่งแผน่ดินสวรรค ์  

  
โจเซฟัสตีความการผกูมดัและการปลดปล่อยวา่เป็นการลงโทษและการอภยัโทษ ไม่ใช่ส าหรับ
การป่าวประกาศวา่การกระท าต่างๆนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย[1005] เราเห็นเปโตรใช้
อ านาจเหล่าน้ีในพระธรรมกิจการคือ ท่านลงโทษอานาเนียและสัปฟีรา (กจ. 5:1-11) และอภยั
โทษโครเนลิอสั (นัน่คือ ป่าวประกาศว่าโครเนลิอสัเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้เม่ือเขาวางใจใน
พระเยซูคริสต ์; กจ. 11:17) 
  

“อ านาจสองอย่างเหล่า น้ี—ทางกฎหมาย [นั่นคือ การผูกมัดและการ
ปลดปล่อย] และทางศาล [นัน่คือ การอภยัโทษและการกกัไว]้—ซ่ึงเป็นของ
เจา้หน้าท่ีเป็นรับบี ตอนน้ีพระคริสต์ส่งผ่านไปยงัพวกอคัรทูตของพระองค์
ไม่ใช่ในการเสแสร้งของส่ิงเหล่านั้นแต่ในความเป็นจริงของส่ิงเหล่านั้น คร้ัง
แรกต่อเปโตรท่ีน่ีในฐานะตวัแทนของพวกเขา และคร้ังท่ีสองต่อคริสตจกัร
หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค[์ยน. 20:23]”[1006] 

  

ภายหลงัพระเยซูบอกพวกสาวกของพระองคว์า่ “ถา้พวกท่านจะอภยับาปของใคร บาปของพวก
เขาก็จะได้รับการอภยั ถ้าท่านไม่อภยับาปของใคร บาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภยั”  
(ยน. 20:23) ถ้อยค าเหล่าน้ีดูเหมือนจะอธิบายส่ิงท่ีการผูกมดัและการปลดปล่อยหมายถึง 
(เปรียบเทียบ 2 คร. 5:18; 10:6).[1007] 
  

“นกัเทศน์ทุกๆคนใช้กุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์เม่ือเขาป่าวประกาศใน
แง่ของความรอดในพระคริสต”์[1008] 
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“กุญแจต่างๆของแผ่นดินสวรรค์คืออะไร?  กุญแจเหล่านั้นได้ถูกมอบแก่       
ซีโมน เปโตรเท่านั้นใช่ไหม? ไม่ใช่ พระเยซูมอบกุญแจเหล่านั้นแก่บรรดาผูท่ี้
ท  าการกล่าวยอมรับอย่างเดียวกนัท่ีเปโตรได้ท าการกล่าว นัน่คือบรรดาผูท่ี้
รู้จกัพระคริสตใ์นฐานะพระผูช่้วยให้รอด  ถา้คุณเป็นบุตรของพระเจา้  คุณก็มี
กุญแจต่างๆเช่นเดียวกับใครก็ตามท่ีมีกุญแจต่างๆ  กุญแจต่างๆเป็น
เคร่ืองหมายแห่งสิทธิอ านาจของต าแหน่งของพวกธรรมาจารย์ผูตี้ความ     
พระคมัภีร์แก่ผูค้น (ดู นหม. 8:2-8) ทุกวนัน้ีคริสเตียนทุกคนมีพระคมัภีร์และ
ดงันั้นก็มีกุญแจต่างๆ  ถา้เรายบัย ั้งพระวจนะ เราก็ ‘ผูกมดัในโลก’ ถา้เราให้
พระวจนะ เราก็ ‘ปลดปล่อยในโลก’  ไม่มีใครหรือคริสตจกัรใดมีกุญแจต่างๆ
จนถึงการกนัผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆทั้งหมดออกไป”[1009] 

  

อีกมุมมองหน่ึงท่ีเป็นไปไดน้อ้ยกวา่ก็คือวา่ น่ีเป็นพระสัญญาท่ีวา่เปโตรจะบรรลุไดใ้นแผน่ดิน
ของพระเมสสิยาห์เท่านั้น 

  
“. . . ขอ้น้ีเป็นพระสัญญาแก่เปโตรเก่ียวกบัท่ีแห่งสิทธิอ านาจในแผ่นดินทาง
โลกในอนาคต   ด้วยพระสัญญาน้ี องค์พระผูเ้ป็นเจา้ก็ให้พื้นฐานของการ
ตดัสินใจต่างๆท่ีท่านควรจะท าการตดัสินใจ  เปโตรจะหยัง่รู้ส่ิงท่ีเป็นความคิด
ของพระเจา้และจากนั้นก็ตดัสินอยา่งสอดคลอ้ง”[1010] 

  
เปโตรอาจระบุถึงน ้ าพระทัยของพระเจ้าในกรณีท่ีเจาะจงต่างๆของการให้ค  าพิพากษาใน
แผ่นดินของพระเมสสิยาห์  บางทีท่านจะปรึกษาพระคมัภีร์หรือได้รับถ้อยค าโดยตรงจาก    
พระเยซูผูจ้ะอยู่ในโลกและปกครองในตอนนั้น จากนั้นท่านจะป่าวประกาศการตดัสินใจของ
ท่าน  ดว้ยการป่าวประกาศของท่าน เปโตรจะให้หรือยบัย ั้งส่ิงใดก็ตามท่ีอาจเก่ียวขอ้งในการ
พิพากษา แต่ท่านจะป่าวประกาศส่ิงท่ีสิทธิอ านาจของพระเจ้าได้ตดัสินใจแล้วอย่างแท้จริง  
เปโตรไดท้  าบางอยา่งของส่ิงน้ีในประวติัศาสตร์เร่ิมแรกของคริสตจกัร (เปรียบเทียบ กจ. 5:1-
11; 8:20-24) สาวกทั้ งหมดจะมีหน้าท่ีทางศาลท่ีคล้ายกันในแผ่นดินสวรรค์ (19:27-28) 
ยิง่กวา่นั้น คริสเตียนทุกคนจะมีหนา้ท่ีทางศาลบางอยา่งในแผน่ดินสวรรค ์(1 คร. 6:2-3) 

  
16:20                ค าเตือนของพระเยซูในขอ้น้ีดูเหมือนจะขดัแยง้กบัจุดประสงคข์องพระองคท่ี์จะส าแดงพระองค์

เองในฐานะพระเมสสิยาห์ต่ออิสราเอลส าหรับการยอมรับของพวกเขา (เปรียบเทียบ มก. 
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8:30; ลก. 9:21) พระเยซูต้องการให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะรักษา “ความลบัเก่ียวกับ     
พระเมสสิยาห์” ไว ้นั่นคือ พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์  พระเยซูไม่ได้พยายามท่ีจะ
ปกปิดอตัลกัษณ์แทจ้ริงของพระองค ์แต่พระองค์ควบคุมการท่ีผูค้นจะตอบสนองต่อพระองค ์ 
(เปรียบเทียบ 12:38-39; 16:4) ถา้พวกสาวกไดเ้ผยแพร่ความเป็นจริงท่ีวา่พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ
เป็นพระเมสสิยาห์ บางคนคงไดพ้ยายามท่ีจะเกณฑ์พระเยซูให้เป็นผูกู้อิ้สรภาพทางการเมือง    
อย่างไรก็ตาม พระเยซูตอ้งการให้ผูค้นท่ีจะมาเช่ือในพระองค์เน่ืองจากถ้อยค าท่ีพระองค์ได้
กล่าวและงานท่ีพระองคไ์ดท้  า (เปรียบเทียบ 11:4, 25-26) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้ได้
ก าหนดไวเ้พื่อจะใหค้วามเขา้ใจถ่องแทเ้ก่ียวกบัพระเจา้แก่ผูค้นสู่อตัลกัษณ์ของพระเยซู (11:27) 
อยา่งท่ีเปโตรไดป้ระสบ (ขอ้ 17) 

  
“ตรงกนัขา้มกบัการใช้ผิดโดยทัว่ไปถึงความลบัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ มนั
ไม่ใช่จุดประสงคข์องพระเยซูท่ีจะปกปิดอตัลกัษณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของ
พระองค์  เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่ีจะจดัตั้งการกระท าและถ้อยค าท่ี
บรรจุโดยสัญลกัษณ์ไวต่้อหน้าอิสราเอลซ่ึงบ่งบอกถึงค าถามเร่ือยไปว่า พวก
ท่านวา่เราเป็นใคร?”[1011] 

  
พระเยซูตอ้งการให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะอยูภ่ายในวิถีทางและความจ ากดัท่ีพระองคไ์ด้
ก าหนดแก่พระองค์เองส าหรับการเปิดเผยตนเองของพระองค์ พวกเขาไม่ควรร้องขอการ
ยอมรับพระเยซูของผูค้นเน่ืองจากความร้อนรนเก่ียวกบัชาตินิยม หรือการคาดหวงัเก่ียวกับ  
พระเมสสิยาห์แบบผิดๆ แต่เน่ืองจากความเช่ือท่ีย ัง่รากในความเข้าใจ ความเป็นนิยมของ     
พระเยซูในระดบัผิวเผินอาจลดัวงจรไมก้างเขน  หลงัจากการตายและการเป็นข้ึนจากตายของ
พระเยซู พวกสาวกสามารถถือเอาการเขา้หาท่ีเสรีมากข้ึนสู่การเรียกให้ผูค้นไปสู่การกลบัใจ
ใหม่และความเช่ือ (เปรียบเทียบ 10:27) เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวกเขา้ใจถึงอนัตรายของผูค้นท่ี
ยอมรับพระเยซูเน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีผิวเผิน แต่พวกเขาไม่เขา้ใจถึงการคุกคามของการลดัวงจร  
ไมก้างเขนอยา่งท่ีส่วนถดัไปแสดงใหเ้ห็น[1012] 

  
“ท าไมเป็นการห้ามน้ี? เพราะว่าแมว้่าพวกสาวกเขา้ใจถึงใครท่ีพระเยซูทรง
เป็นอยา่งถูกตอ้ง กระนั้นพวกเขาก็ยงัไม่รู้วา่ส่ิงท่ีส าคญัต่อความเป็นพระบุตร
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ของพระเจา้ของพระเยซูคือการตายท่ีบนกางเขน  ดงันั้น ณ จุดน้ีพวกเขาก็ไม่มี
สถานะท่ีจะออกไปและสร้างสาวกจากประชาชาติทั้งหมด”[1013] 

  
“ในส่วนท่ีสองของเร่ืองราวของพระองค ์(4:17—16:20) มทัธิวบอกถึงพนัธกิจของพระเยซูท่ีมี
ต่ออิสราเอล (4:17—11:1) และบอกถึงการปฏิเสธพระเยซูของอิสราเอล (11:2—16:20) จาก
การท่ีถูกส่งไปยงัอิสราเอลนั้น พระเยซูก็สอน เทศนาและรักษา (4:23; 9:35; 11:1) พระองค์
เรียกพวกสาวกของพระองค์อีกด้วยและแต่งตั้งพวกเขาไปสู่พนัธกิจในอิสราเอลซ่ึงท าตาม
แบบอยา่งของพระองคเ์อง (4:17—11:1) อยา่งไรก็ตาม การตอบสนองของอิสราเอลต่อพระเยซู
ก็คือการตอบสนองแห่งการปฏิเสธ (11:2—16:20) ถึงแมใ้นขณะนั้นอิสราเอลปฏิเสธ พวกเขาก็
ประหลาดใจและคาดเดาเก่ียวกบัว่าพระองค์ทรงเป็นใคร  อย่างผิดพลาดแล้ว พวกผูน้ าทาง
ศาสนาคิดวา่พระองคเ์ป็นผูห้น่ึงท่ีกระท าการสมรู้ร่วมคิดกบัซาตาน (9:34; 12:24) และมวลชน
ชาวยิวจินตนาการว่าพระองคเ์ป็นผูเ้ผยพระวจนะ (16:13-14; 21:46) ในความตรงกนัขา้มกบั
อิสราเอล ในฐานะผูรั้บการเปิดเผยของพระเจา้ พวกสาวกก็ถูกน าโดยพระเยซูท่ีจะคิดเก่ียวกบั
พระองคอ์ยา่งท่ีพระเจา้ ‘คิด’ เก่ียวกบัพระองคน์ัน่คือ เป็นพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจา้  
(16:15-17; 14:33) อยา่งไรก็ตาม เพราะพวกสาวกไม่รู้ ณ จุดน้ีในเร่ืองราวท่ีวา่จุดประสงคห์ลกั
ของภารกิจของพระเยซูคือความตาย พระเยซูก็สั่งให้พวกเขาท่ีจะเงียบเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของ
พระองค ์(16:20)”[1014] 

  
กำรเปิดเผยเกีย่วกบักำรส้ินพระชนม์และกำรคืนพระชนม์ของพระเยซู  16:21-27 
  
น่ีเป็นด้านท่ีสองแห่งแผนงานของพระเยซูท่ีพระองค์ด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายแก่พวกสาวกท่ีเช่ือของ
พระองค ์ส่ิงแรกก็คือการสร้างคริสตจกัรของพระองค์  พระองค์บอกพวกเขาเก่ียวกบัการทนทุกข์ท่ีใกลเ้ขา้มา
ของพระองคแ์ละจากนั้นเก่ียวกบัการคืนพระชนมข์องพระองค ์   
  

กำรทนทุกข์ของพระเยซู  16:21-23 (เปรียบเทยีบ มก. 8:31-33; ลก. 9:22) 
  
16:21                น่ีเป็นคร้ังท่ีสองเท่านั้นในพระกิตติคุณของท่านท่ีมทัธิวใช้วลี อะโพ โทเท เออคาโท “ตั้งแต่

เวลานั้นมา” (เปรียบเทียบ 26:16) คร้ังแรกอยูใ่น 4:17 ท่ีท่ีพระเยซูเร่ิมตน้ท่ีจะน าเสนอพระองค์
เองต่ออิสราเอลในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  ท่ีน่ีมนัป่าวประกาศถึงการท่ีพระเยซู
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ตระเตรียมพวกสาวกของพระองคส์ าหรับกางเขน เน่ืองจากการปฏิเสธของอิสราเอล  และการ
ยอมรับของพวกสาวกของพระองคท่ี์มีต่อพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้  ดงันั้น
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีส่งสัญญาณถึงจุดเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในพนัธกิจของพระเยซู 

  

พระเยซูไดพ้ดูเปรยถึงการส้ินพระชนมข์องพระองคก่์อนหนา้น้ี (9:15; 10:38; 12:40) อยา่งไรก็
ตาม น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระองคอ์ภิปรายมนักบัพวกสาวกของพระองค ์พระองคเ์ร่ิมตน้ “แสดง” 
หรือ “อธิบาย” (ค ากรีก เดคีโย)  ส่ิงเหล่าน้ีดว้ยการกระท าของพระองคเ์ช่นเดียวกบัถอ้ยค าของ
พระองค ์ไม่ใช่แค่ “สอน” (ค ากรีก ดิดดาสโก) ส่ิงเหล่านั้น 

  
พระเยซูกล่าวว่าพระองค์ “ตอ้ง” (ค ากรีก เด) เสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม  พระองค์จ  าตอ้งท าส่ิงน้ี
เพราะวา่นัน่เป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับพระเมสสิยาห์ท่ีจะ “ทนทุกข”์ เช่นเดียวกบัท่ีจะ
ประสบกบัการคืนพระชนม์[1015] พระองค์จ  าตอ้งท าส่ิงเหล่าน้ีเพื่อจะบรรลุค าเผยพระวจนะ 
(อสย. 53; เปรียบเทียบ กจ. 2:22-36) กรุงเยรูซาเล็มไดเ้ป็นสถานท่ีตั้งแห่งความทุกขท์รมานของ
ผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมหลายคน (เปรียบเทียบ 23:37) 

  
“. . . พระเยซูเปิดเผยแก่พวกสาวกของพระองคใ์นทุกส่ิงท่ีพระองคก์ล่าวและ
ในทุกส่ิงท่ีพระองคท์  าซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ย 16:21 วา่พระเจา้ไดก้ าหนดวา่พระองค์
ควรเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทนทุกข์ และท่ีวา่แนวทางแห่งการทนทุกข์
ของพระองค์นั้นเป็นค าสั่งแก่พวกเขาเท่ีจะไปในแนวทางของการทนทุกข ์
(นั่นคือ แนวทางของการเป็นผูรั้บใช้) (เปรียบเทียบ 20:28) ในอีกนัยหน่ึง 
มทัธิวท าใหผู้อ่้านต่ืนตวัผา่นทางพระคมัภีร์ตอนหลกั 16:21 และ 16:24 วา่การ
ทนทุกข์ซ่ึงถูกตีความว่าเป็นการเป็นผูรั้บใช้นั้นก็เป็นแก่นสารของการเป็น
สาวกและท่ีวา่พระเยซูจะแสดงแก่พวกสาวกดว้ยส่ิงท่ีพระองคก์ล่าวและท าวา่
แทจ้ริงแลว้น่ีเป็นกรณี”[1016] 

  
พระเยซูระบุสามกลุ่มท่ีจะรับผดิชอบส าหรับการทนทุกขแ์ละการส้ินพระชนมข์องพระองคท่ี์น่ี
คือ “พวกผูใ้หญ่” “พวกหัวหน้าปุโรหิต” และ “พวกธรรมาจารย”์ (เปรียบเทียบ 27:41) พร้อม
กนันั้นกลุ่มเหล่าน้ีได้จดัตั้ งสภาแซนเฮดริน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนทางศาสนาสูงสุดของอิสราเอล      
ค าน าหน้าท่ีเจาะจงเดียวก็อธิบายถึงสามกลุ่มทั้งหมดและผูกพวกเขาเขา้ดว้ยกนัในอตัลกัษณ์
เดียวในตวับทกรีก (เปรียบเทียบ 16:1, 6) น่ีจะเป็นการปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลคร้ัง
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สุดท้ายและเป็นทางการ[1017] การป่าวประกาศของพระเยซูบ่งบอกว่าการพิจารณาคดีจะ
เกิดข้ึน  อย่างไรก็ตาม พระเยซูป่าวประกาศอีกว่าพระองค์จะเป็นข้ึนจากตายในวนัท่ีสาม  
(เปรียบเทียบ 12:40; สดด. 16:10-11; 118:17-18, 22; อสย. 52:13-15; 53:10-12)  
ท่ีน่ีอย่างเช่นในการป่าวประกาศถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซูสองคร้ังท่ีตามมา (17:22-23; 
20:18-19) การป่าวประกาศท่ีเพิ่มเติมถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูก็ไม่ได้สร้างความ
ประทบัใจแก่พวกสาวก  เป็นท่ีชดัเจนวา่ความคิดเก่ียวกบัการส้ินพระชนม์ของพระองคท์  าให้
พวกเขาผดิหวงัจนพวกเขาไม่ไดย้ินส่วนท่ีเหลือของส่ิงท่ีพระองคจ์  าตอ้งกล่าวต่อพวกเขา ทุกๆ
คร้ังท่ีพระเยซูป่าวประกาศถึงการส้ินพระชนม์ท่ีใกล้เข้ามาของพระองค์แก่พวกสาวกของ
พระองค์ พระองค์ก็ป่าวประกาศการคืนพระชนม์ท่ีใกล้เข้ามาของพระองค์ ดังนั้ นก็ให้
ความหวงัแก่พวกเขา   

  
ขอ้ 21 “ตระเตรียมผูอ่้านแลว้ส าหรับการแก้ไขเก่ียวกบัความขดัแยง้ของ    
พระเยซูกบัอิสราเอลในสองประเด็นเป็นอย่างน้อยคือ (ก) มนัเน้นความเป็น
จริงท่ีว่ามีสามตวัการท่ีเก่ียวขอ้งในการทนทุกข์ของพระเยซู นัน่คือ พระเจา้ 
(เด ‘มนัจ าเป็น’) พระเยซูและพวกผูน้ าทางศาสนา และ (ข) มนัย  ้าเตือนผูอ่้าน
ว่าในขณะท่ีทั้งสามปรารถนาการส้ินพระชนม์ของพระเยซู เป้าหมายท่ีพวก
ผูน้ าติดตามนั้นเป็นการท าลาย  (12:14) ส่วนเป้าหมายท่ีถูกตั้งใจโดยพระเจา้
และพระเยซูคือท่ีจะช่วยใหร้อด (1:21)”[1018] 

  
16:22                เป็นท่ีชัดเจนว่าเปโตรเข้าใจว่าพระเยซูก าลังท านายถึงการส้ินพระชนม์ของพระองค์  ท่าน 

“เร่ิมตน้ท่ีจะวา่กล่าว” พระเยซูโดยส่วนตวัส าหรับการคิดส่ิงเช่นนั้น แต่พระเยซูขดัจงัหวะท่าน 
(ขอ้ 23) อย่างชดัแจง้แลว้ความเขา้ใจของเปโตรเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ไม่ไดร้วมถึงผูรั้บใช้ท่ี 
ทนทุกขซ่ึ์งเกือบทุกๆคนในอิสราเอลไดป้ฏิเสธเช่นกนั    

  
“เหมือนกบัผูอ่้านพระคมัภีร์สมยัใหม่ เปโตรไม่ตอ้งการท่ีจะยอมรับส่ิงท่ีไม่
เห็นดว้ยกบัความหวงัและความทะเยอทะยานของท่าน”[1019] 
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เปโตรใชก้ารแสดงออกทางลบท่ีหนกัแน่นมากซ่ึงหมายถึง “อยา่ให้เป็นเช่นนั้น องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้”  การแสดงออกของค ากรีกคือ อู เม และมนัหายากเม่ือเทียบเคียงในภาคพนัธสัญญาใหม่  
เปโตรไดติ้ดตามการกล่าวยอมรับท่ียิง่ใหญ่ของท่าน (ขอ้ 16) ดว้ยความขดัแยง้ท่ียิง่ใหญ่ 

  
“ความตั้งใจท่ีหนักแน่นและใจท่ีอบอุ่นของเปโตรท่ีเช่ือมโยงกบัความไม่รู้
ของท่านก็ก่อให้เกิดความเย่อหยิ่งเล็กน้อย  ท่านกล่าวยอมรับว่าพระเยซูทรง
เป็นพระเมสสิยาห์และจากนั้นก็กล่าวในแนวทางท่ีบ่งบอกว่าท่านรู้เก่ียวกบั 
น ้าพระทยัของพระเจา้มากกวา่พระเมสสิยาห์เอง”[1020] 

  
16:23                เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูหันไปเผชิญกบัเปโตรหน้าต่อหน้า  “จงไปให้พน้ เจา้ซาตาน” บางที

หมายถึง “อยา่ขวางทางของเราในฐานะส่ิงกีดขวาง”  พระเยซูไดใ้ชภ้าษาท่ีคลา้ยกนัเม่ือวา่กล่าว
ซาตานเอง (4:10) “ซาตาน” หมายถึง “ปฏิปักษ์” พระเยซูถือวา่ขอ้คิดเห็นของเปโตรในท่ีสุด
แลว้ก็มาจากซาตาน    

  
“อย่างไม่สงสัยแลว้การระเบิดออกของเปโตรก็มีความหมายดี แต่มนัเปิดเผย
ถึงความเขา้ใจผดิอยา่งส้ินเชิงถึงอาชีพของพระเยซูท่ีวา่ถา้พระองคเ์อาใจใส่มนั 
พระเยซูคงได้ท าส่ิงท่ีมารได้ทดลองให้พระองค์ท าในถ่ินทุรกันดารอย่าง
แน่นอน”[1021] 

  
“มนัไม่ส าคญัวา่บุคคลหน่ึงตีความการวา่กล่าวท่ีมีต่อเปโตรอยา่งไร  ประเด็น
หลกัของพระเยซูคือประเด็นท่ีเรียกร้องการตอบสนองจากผูฟั้งของพระองค ์    
ไม่วา่พระองคก์ล่าววา่ ‘จงไปให้พน้!’ [NIV] ‘จงอยูข่า้งหลงัเรา!’ [AV] หรือ 
‘จงตามเรามา!’[1022] พระองค์ก็ตั้งใจท่ีจะมุ่งความสนใจของพระองคไ์ปท่ี
ความจ าเป็นของการเช่ือฟังท่ีไม่มีเง่ือนไขในการเป็นสาวก”[1023] 

  
เม่ือเร็วๆน้ีพระเยซูไดเ้รียกเปโตรว่าศิลา  ตอนน้ีพระองค์เรียกท่านว่าศิลาประเภทท่ีแตกต่าง
ออกไป ซ่ึงเป็นศิลาท่ีเป็นเหตุให้ใครคนหน่ึงสะดุด (ค ากรีก สะกันดาลอน) ซาตานไดน้ าเสนอ
ความเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีปราศจากการทนทุกข์แก่พระเยซู (4:8-9) และตอนน้ีเปโตรก าลัง
น าเสนอส่ิงเดียวกนั  ทั้งสองส่ิงน้ีเป็นความดึงดูดใจต่อความเป็นมนุษยข์องพระเยซู  แนวคิด
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ของพระเมสสิยาห์ท่ีทนทุกข์เป็นเหตุให้เปโตรสะดุดท่ีน่ี และหลงัจากการคืนพระชนม์ของ 
พระเยซูนั้นแนวคิดอยา่งเดียวกนัก็เป็นเหตุใหค้นยวิมากมายสะดุด (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:23) 

  
เปโตรไม่ไดคิ้ดความคิดของพระเจา้แต่คิดความคิดของมนุษย ์ เม่ือท่านกล่าวยอมรับวา่พระเยซู
ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ก่อนหน้าน้ี (ขอ้ 16) ท่านได้คิดความคิดของพระเจา้  ตอนน้ีท่านไม่
เพียงแต่คิดโดยปราศจากการค านึงถึงการเปิดเผย แต่คิดในการคดัคา้นต่อการเปิดเผยอย่างท่ี
ซาตานคิด  ความตรงกนัขา้มระหวา่งขอ้ 13-20 และขอ้ 21-23 แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ความ
เขา้ใจของพวกสาวกเป็นเร่ืองราวของการเติบโต เม่ือพวกเขายอมรับส่ิงท่ีพวกเขามาเพื่อจะ
เขา้ใจทีละนอ้ยโดยการท าใหก้ระจ่างของพระเจา้ ความเช่ือของพวกเขาก็เติบโตเช่นกนั 

  

รำคำและรำงวลัของกำรเป็นสำวก   16:24-27 (เปรียบเทยีบ มก. 8:34-38; ลก. 9:23-26) 
  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะอธิบายถึงแนวทางของการเป็นสาวกต่อไป  พระองค์เพิ่งไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งใน
ความเป็นพระเมสสิยาห์ และตอนน้ีพระองค์อธิบายส่ิงท่ีเก่ียวข้องในการเป็นสาวก เม่ือพิจารณาถึงการ
ส้ินพระชนมข์องพระเยซู พวกสาวกของพระองคเ์ช่นเดียวกบัพระองค์จะตอ้งตายต่อตนเอง อยา่งไรก็ตาม พวก
เขาสามารถยินดีในความแน่ใจท่ีวา่แผน่ดินสรรคจ์ะมาในท่ีสุด  สง่าราศีจะตามหลงัการทนทุกข ์ อยา่งน่าสนใจ
แลว้ น่ีเป็นหน่ึงในการเนน้หลกัของเปโตรในจดหมายฝากฉบบัแรกของท่าน  ท่านไดเ้รียนรู้บทเรียนน้ีอยา่งดี    
  
16:24                การเป็นสาวกจะเรียกร้องการปฏิเสธตนเองในดา้นท่ีเป็นพื้นฐานมากท่ีสุดต่างๆของลกัษณะ 

เฉพาะของบุคคล   ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวก็ประยุกตใ์ชก้บัใครก็ตามท่ีตอ้งการท่ีจะติดตามพระองค์
อย่างแท้จริง  คนยิวได้ปฏิเสธพระเยซู แต่พวกสาวกของพระองค์ต้องปฏิเสธพวกเขาเอง 
(เปรียบเทียบ 10:33; รม. 14:7-9; 15:2-3) ตามธรรมเนียมแลว้คนโรมนับงัคบัใครคนหน่ึงท่ีถูก
ลงโทษสู่การถูกตรึงจะตอ้งแบกอย่างน้อยส่วนหน่ึงของกางเขนของเขาเอง การกระท าน้ีให้
พยานทางสาธารณชนถึงการท่ีเขาอยูภ่ายใตแ้ละจ านนต่อกฎเกณฑ์ท่ีเขาไดต่้อตา้น ส่ิงน้ีเป็นทั้ง
การลงโทษและความขายหนา้ ในท านองเดียวกนั พวกสาวกของพระเยซูตอ้งป่าวประกาศต่อ
สาธารณชนถึงการจ านนของพวกเขาต่อบุคคลหน่ึงท่ีพวกเขาไดก้บฎต่อมาก่อน[1024] 

  
พระเยซูไม่ได้ระบุถึงวิธีแห่งการส้ินพระชนม์ของพระองค์อย่างชัดเจนจนกระทัง่ภายหลัง 
(20:19) แต่พวกเขาไดเ้ขา้ใจอยา่งนอ้ยในขั้นตน้ถึงส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงเก่ียวกบัราคาท่ีพวกเขา
จะตอ้งจ่าย 
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“การตายต่อตนเองไม่ใช่ส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนของการเป็นสาวกต่อพระเยซูมาก
เท่ากบัคุณลกัษณะท่ีต่อเน่ืองของมนั” . . .”[1025] 
“(คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดพ้บหญิงคนหน่ึงท่ีไดบ้อกขา้พเจา้วา่โรคหอบหืดของเธอ
เป็นกางเขนท่ีเธอจ าตอ้งแบก!)”[1026]  
 

โรคหอบหืดหรือโรคภยัไขเ้จ็บท่ีคลา้ยกนัอีกอยา่งหน่ึงก็ไม่ใช่ประเภทของกางเขนท่ีพระเยซูมี
ในความคิด การปฏิเสธตนเองอยา่งท่ีพระเยซูสอนก็ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิเสธตนเองถึงส่ิง
ต่างๆ (ตวัอยา่งเช่น ของหวานหรือไอศครีมหรือแมก้ระทัง่รูปแบบท่ีถูกตอ้งของความบนัเทิง) 
มากเท่ากบัท่ีมนัเก่ียวขอ้งกบัการปฏิเสธสิทธิอ านาจของตนเองเหนือชีวิตของเขาหรือของเธอ   
(เปรียบเทียบ 4:19; ยน. 12:23-26) น่ีเป็นการทา้ทายท่ียิ่งใหญ่  ค  ากริยาสามค าในการทา้ทายน้ีก็
ส าคญั  สองค าแรกคือ “ปฏิเสธ” และ “รับ” ค าสั่งท่ีเป็นอดีตซ่ึงบ่งบอกถึงการกระท าท่ีเด็ดเด่ียว 
ค าสุดทา้ย “จงตาม” เป็นค าสั่งในปัจจุบนัท่ีบ่งบอกถึงการกระท าท่ีต่อเน่ือง   

  
“ท่ีจะปฏิเสธตนเองหมายถึงท่ีจะกล่าวว่าไม่ต่อตนเองในทุกๆขณะของชีวิต
และท่ีจะกล่าววา่ใช่ต่อพระเจา้”[1027] 

  
16:25-26          ขอ้ 25, 26, และ 27 ทั้งหมดเร่ิมตน้ดว้ย “เพราะ” (ค ากรีก การ)  พระเยซูโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล  

ขอ้ 25 กล่าวซ ้ าแนวคิดท่ีพระเยซูไดแ้สดงออกก่อนหนา้น้ีใน 10:28  ค  ากรีกท่ีแปลวา่ “ชีวิต” คือ 
ซูเค ซ่ึงถูกแปลในท่ีอ่ืนๆบางทีในภาคพนัธสัญญาใหม่วา่ “จิตวิญญาณ”  มนัหมายถึงตวับุคคล
ทั้งหมด (เปรียบเทียบ ยก. 1:21; 5:20) พระเยซูไม่ไดก้ล่าวถึงความรอดนิรันดร์ของบุคคลหน่ึง
[1028] ประเด็นของขอ้ความของพระเยซูก็คือว่าการด าเนินชีวิตเพื่อตนเองในตอนน้ีจะส่งผล
ต่อชีวิตท่ีไม่บริบูรณ์ในภายหลงั ส่วนการปฏิเสธตนเองเพื่อเห็นแก่พระเยซูในตอนน้ีจะส่งผล
ต่อชีวิตท่ีบริบูรณ์ในภายหลัง  มนัจ่ายราคาท่ีจะปรนนิบติัพระเยซู แต่วนัจ่ายเงินจะมาใน
ภายหลงั อยา่งท่ีขอ้ถดัไปอธิบายนั้น ส่ิงภายหลัง ท่ีถูกกล่าวถึงส าหรับสาวกเหล่าน้ีคือการเปิด
ท าการของแผน่ดินสวรรค ์

  
ค าถามเชิงโวหารสองค าถามแสดงถึงความโง่เขลาของการไดรั้บสมบติัทางวตัถุท่ียิ่งใหญ่ดว้ย
การสูญเสีย “ชีวิต” ของบุคคลหน่ึงทีเดียว (ซูเค่ ขอ้ 26)  ชีวิตในแง่ทางกายภาพไม่ใช่ทั้งหมดท่ี
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พระเยซูหมายถึง  อย่างท่ีพระเยซูใช้ค  าน้ี มนัรวมถึงการมีชีวิตอยู่ของบุคคลหน่ึง นัน่คือ ชีวิต
ท้ังส้ิน ของเขาหรือของเธอ 

  
“ส าหรับโลกก็มีการได้ทนัทีแต่มีการสูญเสียในท่ีสุด ส าหรับสาวกก็มีการ
สูญเสียทนัทีแต่มีการไดใ้นท่ีสุด”[1029] 

  
16:27                การพิพากษาในอนาคตของพระเจ้าต่อพวกสาวกของพระองค์เช่นเดียวกับแบบอย่างของ     

พระเยซูควรเป็นการจูงใจท่ีจะปฏิเสธตนเอง เขา้ส่วนกบัพระคริสต์และติดตามพระองค์ (ขอ้ 
24; เปรียบเทียบ 10:24-25) ขอ้น้ีสอนทั้งศาสนศาสตร์ยุคสุดทา้ยและศาสนศาสตร์พระคริสต ์ 
พระเยซูจะเสด็จมาดว้ย “พระรัศมีของพระบิดา” เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมายงัโลก ณ การเสด็จ
มาคร้ังท่ีสองของพระองค ์(วว. 19:11-16) พระเยซูเป็น “บุตรมนุษย”์ (ดนล. 7:13) ผูจ้ะเสด็จมา
ด้วยพระรัศมีอย่างเดียวกันท่ีพระเจ้าช่ืนชอบ  “บรรดาทูตสวรรค์” จะเสริมพระรัศมีของ
พระองค์และช่วยเหลือพระองคใ์นการรวบรวมผูค้นเพื่อการพิพากษา (13:41; 24:31; 25:31-
32; ลก. 9:26) 

  
“บรรดาทูตสวรรค์” ของพระบิดาอยู่ภายใตสิ้ทธิอ านาจของพระเยซู จากนั้นพระองค์จะตอบ
แทนแต่ละคน “ตามการกระท า (ความประพฤติ) ของเขา”  ความประพฤติแสดงถึงคุณลกัษณะ  
อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูอา้งอิงถึงบ าเหน็จของพวกสาวก (เปรียบเทียบ 5:12; และขอ้อ่ืนๆ) การ
คาดหวงัถึงบ าเหน็จควรกระตุ้นให้พวกสาวกของพระเยซูท่ีจะปฏิเสธตนเองและติดตาม
พระองค์  สาวกท่ีท าอย่างนั้ นเพียงแค่จะได้รับบ าเหน็จก็ไม่ได้ปฏิเสธตนเองอย่างแท้จริง 
บ าเหน็จก็เป็นเช่นนั้นอยา่งแทจ้ริง คือ บ าเหน็จ 

  
บ าเหน็จท่ีถูกกล่าวถึงดูเหมือนจะเป็นโอกาสต่างๆท่ีจะยกย่องพระเจา้โดยการรับใช้พระองค ์
(เปรียบเทียบ 25:14-30; ลก. 19:11-27) สาวกจะมีโอกาสท่ีใหญ่กว่าหรือเล็กกวา่ต่างๆท่ีจะท า
อยา่งนั้นระหวา่งอาณาจกัรพนัปี และตลอดไปในสัดส่วนต่อความสัตยซ่ื์อของเขาหรือของเธอ
ในโลกตอนน้ี  บรรดาผูเ้ขียนของภาคพนัธสัญญาใหม่กล่าวถึงบ าเหน็จเหล่าน้ีในเชิงสัญลกัษณ์
ว่าเป็น “มุงกุฏ” ในท่ีอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ 1 คร. 9:25; ฟป. 4:1; 1 ธส. 2:19; 2 ทธ. 4:8; ยก. 
1:12; 1 ปต. 5:4; วว. 2:10; 3:11) เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ท่ีจะรับใชพ้ระเยซูคริสตเ์พื่อ
จะได้รับบ าเหน็จถ้าแรงจูงใจของเราถูกต้อง (6:19-21) วนัหน่ึงเราจะวางมุงกุฎของเรา ณ     
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พระบาทของพระผูช่้วยใหร้อดของเรา  มงกุฎเป็นการแสดงออกถึงชีวิตแห่งการรับใชท่ี้สัตยซ่ื์อ
ท่ีเรากระท าเน่ืองจากการส านึกคุณต่อพระคุณของพระเจ้าท่ีมีต่อเรา (เปรียบเทียบ วว. 
4:4, 10).[1030] 
ทั้งพระเยซูและเปาโลกระตุน้ให้เราท่ีจะสะสมทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรค ์ท่ีจะท าการลงทุนซ่ึง
จะก่อให้เกิดบ าเหน็จนิรันดร์ (6:19-21; ลก. 12:31-34; 1 ทธ. 6:18-19) เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งอย่าง
สมบูรณ์ท่ีจะย  ้าเตือนผูค้นถึงผลลพัธ์ของการกระท าของพวกเขาท่ีจะกระตุน้ให้พวกเขาท าส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง  นัน่คือส่ิงท่ีพระเยซูก าลงัท ากบัพวกสาวกของพระองคท่ี์น่ีอยา่งแทจ้ริง 

  
“โดยการรวมการอภิปรายท่ีน่ี มทัธิวก็เน้นถึงแผนงานของพระเมสสิยาห์อีกคร้ังอย่างท่ีมนั
ข้ึนอยู่กบัค าเผยพระวจนะของดาเนียล  ก่อนอ่ืนพระเมสสิยาห์จะถูกตดัออก (ดนล. 9:26) 
ระยะเวลาแห่งความทุกขย์ากท่ีรุนแรงเร่ิมตน้ ณ เวลาต่อมา (ดนล. 9:27) และสุดทา้ยบุตรมนุษย์
ก็เสด็จมาดว้ยพระรัศมีเพื่อจะพิพากษาโลก (ดนล. 7:13-14) ดงันั้นพวกสาวกตอ้งทนต่อการทน
ทุกข ์และเม่ือบุตรมนุษยเ์สด็จมาดว้ยพระรัศมีของพระองค ์พวกเขาจะไดรั้บบ าเหน็จ”[1031] 

  
“ในส่วนท่ีสามของเร่ืองราวน้ี (16:21—28:20) มทัธิวอธิบายถึงการเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม
ของพระเยซูและการทนทุกข์ การส้ินพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ (16:21; 
17:22-23; 20:17-19) การกระท าอนัแรกของพระเยซูคือท่ีจะบอกพวกสาวกของพระองค์ว่า 
พระเจา้ไดก้ าหนดวา่พระองคค์วรจะไปกรุงเยรูซาเล็มและถูกท าให้ทนทุกขแ์ละส้ินพระชนมท่ี์
นัน่โดยพวกผูน้ าทางศาสนา (16:21) ในการไดย้ินส่ิงน้ี อยา่งปราศจากการควบคุมนั้นเปโตรก็
ปฏิเสธแนวคิดท่ีวา่จุดจบเช่นนั้นควรเกิดข้ึนกบัพระเยซู (16:22) และพระเยซูก็วา่กล่าวเปโตร
ส าหรับการคิดส่ิงต่างๆท่ีไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมนุษย์ (16:23) จากนั้ นการไร้
ความสามารถของเปโตรท่ีจะเขา้ใจว่าการตายเป็นแก่นสารของพนัธกิจของพระเยซูก็เป็นแค่
ส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีท าให้พวกสาวกเดือดร้อน  พวกเขาเช่นกนัก็ไม่สามารถรับรู้ว่าการเป็น
ผูรั้บใชน้ั้นเป็นแก่นสารของการเป็นสาวก (16:24)”[1032] 

  
กำรเปิดเผยมำกขึน้เกีย่วกบัแผ่นดินสวรรค์  16:28—17:13 
  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะเปิดเผยแผน่ดินสวรรคแ์ก่พวกสาวกวงในของพระองคต่์อไป เพื่อจะเสริมก าลงัความเช่ือ
ของพวกเขาและเพื่อจะตระเตรียมพวกเขาส าหรับการทดสอบความเช่ือของพวกเขาท่ีอยูข่า้งหนา้พวกเขา 

http://biblia.com/bible/nasb95/Rev.%204.4
http://biblia.com/bible/nasb95/Rev.%204.4
http://biblia.com/bible/nasb95/Rev%204.10
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1030
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%2012.31-34
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Tim.%206.18-19
http://biblia.com/bible/nasb95/Daniel%209.26
http://biblia.com/bible/nasb95/Daniel%209.27
http://biblia.com/bible/nasb95/Daniel%207.13-14
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1031
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1032
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c4249


กำรป่ำวประกำศเกีย่วกบักำรปรำกฏของแผ่นดินสวรรค์  16:28 (เปรียบเทยีบ มก. 9:1; ลก. 9:27) 
  
ถดัไปพระองคเ์ปิดเผยวา่ “บางคน” จากพวกสาวกผูท่ี้พระองค์กล่าวต่อก็จะไม่ตายจนกว่าพวกเขาเห็นพระองค ์
“เสด็จมาในราชอาณาจกัรของพระองค์”  ในตอนแรกการท านายน้ีอาจดูคลา้ยกนัอย่างมากกบัการท านายใน 
10:23  อยา่งไรก็ตาม ขอ้นั้นอา้งอิงถึงส่ิงอ่ืน นัน่คือการรวมตวักนัใหม่ของพระเยซูกบัพวกสาวกของพระองค์
ตามหลงัการท่องเท่ียวประกาศในกาลิลีของพวกเขา     
  

ขอ้น้ี (ขอ้ 28) ไม่สามารถหมายถึงวา่พระเยซูไดเ้สด็จกลบัมาเพื่อจะจดัตั้งแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ของพระองค์
ข้ึนระหว่างช่วงชีวิตของสาวกเหล่าน้ี เน่ืองจากว่าส่ิงนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึน  มนัก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระเยซูไดจ้ดัตั้ง
แผน่ดินนั้นข้ึนแลว้เม่ือพระองคก์ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ีอยา่งท่ีนกัเขียนบางคนเช่ือ[1033] ส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  านายจะ
เกิดข้ึนในอนาคตก็ไม่ยอมรับส่ิงน้ี นกัตีความบางคนถือวา่ถอ้ยค าของพระเยซูเป็นการอา้งอิงถึงการคืนพระชนม์
และการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองค ์อยา่งไรก็ตาม พระเยซูกล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านั้นในท่ีอ่ืนๆวา่เป็น “การเสด็จ
ไป” ของพระองคไ์ม่ใช่ “การเสด็จมา” ของพระองค ์(ยน. 16:7) ยิ่งกวา่นั้น มุมมองเช่นนั้นตีความแผน่ดินนั้นใน
แง่สวรรคม์ากกวา่ในแง่โลกท่ีซ่ึงบรรดาผูเ้ขียนภาคพนัธสัญญาเดิมกล่าวถึงมนัอยา่งคงเส้นคงวา 
  
นกัตีความท่ีไม่เช่ือยุคพนัปีส่วนใหญ่และนักตีความท่ีเช่ือว่าพระเยซูเสด็จมาก่อนยุคพนัปีบางคนสับสนการ
ปกครองในสวรรคนิ์รันดร์ของพระเจา้กบัการปกครองในโลกยุคพนัปีของพระเมสสิยาห์ บางคนถือวา่แผน่ดิน
นั้นเป็นแบบสวรรคอ์ยา่งส้ินเชิง และคนอ่ืนๆถือวา่มนัเป็นทั้งแบบสวรรคแ์ละแบบโลก ท่ามกลางกลุ่มอนัหลงัน้ี
ก็คือบรรดาผูท่ี้เช่ือวา่แผน่ดินนั้นก าลงัปฏิบติัการในรูปแบบของสวรรคใ์นตอนน้ีและจะกลายมาเป็นแผน่ดินทาง
โลกในภายหลงั ช่ืออนัเป็นท่ีนิยมของมุมมองน้ีคือ มุมมอง “ตอนน้ี แต่ยงัไม่” บ่อยคร้ังมุมมองน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สับสนคริสตจกัรกบัแผน่ดินสวรรค[์1034] น่ีเป็นมุมมองท่ีผูเ้ช่ือตามยคุแบบตามล าดบัถืออีกดว้ย  
  
นกัตีความคนอ่ืนๆเช่ือวา่พระเยซูกล่าวถึงวนัเพน็เทคอสต[์1035] อยา่งไรก็ตาม บุตรมนุษยไ์ม่ไดเ้สด็จมาในตอน
นั้น  พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จมา ยิ่งกว่านั้น แผ่นดินสวรรค์ไม่ไดเ้ร่ิมตน้ในตอนนั้น  คริสตจกัรไดเ้ร่ิมตน้  
คนอ่ืนๆก็ถือว่าการถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกกล่าวถึง[1036] การเช่ือมโยงเดียวกบัเหตุการณ์นั้นคือการ
พิพากษา 
  
ดูเหมือนพระเยซูไดท้  านายถึง ภาพตัวอย่าง ของการเสด็จของพระองค์เพื่อจะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ซ่ึง
พระองค์ให้แก่เปโตร ยากอบและยอห์นในการทรงจ าแลงพระกาย  (17:1-8).[1037] การทรงจ าแลงพระกาย
ตามหลงัการท านายน้ีทนัทีในพระกิตติคุณทั้งสามท่ีบนัทึกส่ิงน้ี (เปรียบเทียบ มก. 9:1-8; ลก. 9:27-36) ยิ่งกวา่นั้น 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c4253
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1033
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2016.7
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1034
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1035
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1036
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1037
http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%209.1-8
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%209.27-36


มทัธิว มาระโกและลูกาเช่ือมโยงการท านายและการทรงจ าแลงพระกายของพระเยซูดว้ยตวัเช่ือม มทัธิวและ
มาระโกใช ้“และ” (ค ากรีก เด) ส่วนลูกาใช้ “และ. . .หลงัจาก” (ค ากรีก เอเกเนโต้ เด) เปโตรหน่ึงในพยานของ
การทรงจ าแลงพระกายก็ตีความมนัวา่เป็นภาพตวัอยา่งของแผน่ดินสวรรค ์(2 ปต. 1:16-18) 
  
สุดทา้ย “เราบอกความจริงกบัท่านทั้งหลาย” หรือ “เราบอกท่านทั้งหลายอยา่งแทจ้ริง” ของพระเยซู (ขอ้ 28) ก็
แยกการท านายของพระองคถึ์งการสถาปนาแผน่ดินนั้น (ขอ้ 27) จากการท านายของพระองคถึ์งนิมิตของแผน่ดิน
นั้น (ขอ้ 28)  การอา้งอิงของพระเยซูถึงบางคน “ผู”้ จะไม่ “ล้ิมรสความตาย” จนกวา่พวกเขาไดเ้ห็นแผน่ดินนั้น
อาจดูเหมือนแปลกในตอนแรก แต่ในบริบทนั้นพระเยซูไดก้ล่าวถึงการตาย (ขอ้ 24-26)   
  
พระเยซูเพิ่งไปป่าวประกาศวา่พระองค์จะสร้างคริสตจกัรของพระองค์ (16:18) แลว้อะไรจะเกิดข้ึนกบัแผ่นดิน
สวรรคท่ี์ไดส้ัญญาไว?้  ท่ีน่ีพระองคอ์ธิบายวา่แผน่ดินสวรรคจ์ะยงัคงมาอยู ่(เปรียบเทียบ 6:10) 
  

ภำพตัวอย่ำงของแผ่นดินสวรรค์  17:1-8 (เปรียบเทยีบ มก. 9:2-8; ลก. 9:28-36) 
  
การทรงจ าแลงพระกายยืนยนัถึงความเป็นจริงท่ีส าคญัสามอยา่ง  หน่ึง มนัยืนยนัแก่พวกสาวกวา่แผน่ดินสวรรค์
เป็นอนาคตจริงๆ  สอง มนัยืนยนัแก่พวกเขาวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริงในสาม
ทาง  การเปล่ียนแปลงของการปรากฏตวัของพระเยซูเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นมากกว่าอาจารยท่ี์เป็นมนุษย ์ 
การสมาคมของพระองคก์บัโมเสสและเอลียาห์แสดงถึงบทบาทแบบพระเมสสิยาห์ของพระองค ์และเสียงจาก
สวรรค์ป่าวประกาศว่าพระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้[1038] สาม มนัยืนยนัแก่พวกเขาวา่พระเมสสิยาห์
จะตอ้งทนทุกข ์  
  

17:1                 ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์แทบจะไม่ไดอ้า้งอิงถึงระยะเวลาท่ีแน่นอน ดงันั้นบางทีก็มีเหตุผลท่ี
ดีท่ีมทัธิวท าอยา่งนั้นท่ีน่ี  บางทีท่านท าอยา่งนั้นเพื่อจะแสดงวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนภูเขานั้นก็บรรลุ
ส่ิงท่ีพระเยซูได้ท านายว่าจะเกิดข้ึนใน 16:28  การอ้างอิงนั้ นก็จัดเตรียมการเช่ือมโยงท่ี        
หนกัแน่นระหวา่งสองเหตุการณ์ คือ การท านายและความส าเร็จ   

  
“เปโตร ยากอบและยอห์น” ก็จดัตั้งสาวกวงในท่ีไดรั้บการคดัเลือกของพระเยซู (เปรียบเทียบ 
26:37; มก. 5:37) เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาเป็นคนท่ีเตรียมพร้อมมากท่ีสุดและเป็นคนท่ีรับรู้มาก
ท่ีสุดของสาวกสิบสองคนท่ีจะรับการเปิดเผยน้ี ไม่ใช่เป็นคนท่ีได้รับความรักมากท่ีสุด 
เน่ืองจากว่าพระเยซูรักสาวกทั้งหมดของพระองค์อย่างเท่าเทียมกนั  อย่างน่าสนใจแล้ว เม่ือ
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โมเสสไดข้ึ้นไปบนภูเขาซีนาย ท่านไดน้ าเพื่อนสามคนไปกบัท่านคือ อาโรน นาดบัและอาบีฮู 
(อพย. 24:1) 

  
ภูเขาท่ีซ่ึงการทรงจ าแลงพระกายเกิดข้ึนตามธรรมเนียมแลว้คือภูเขาทาโบร์ ซ่ึงเป็นเนินเขาท่ีสูง
1,900  ฟุตท่ีข้ึนมาอย่างเด่น ณ ปลายตะวนัออกของล าห้วยยิสเรเอล  อย่างไรก็ตาม โจเซฟัส
เขียนว่ามีป้อมท่ีมีก าแพงซ่ึงอยู่บนยอดของมนัในตอนนั้น[1039] ขอ้เท็จจริงน้ีก่อให้เกิดความ
สงสัยกบัการระบุตามธรรมเนียม  นกัวิชาการคนอ่ืนๆแนะน าวา่ภูเขาเฮอร์โมนเป็นสถานท่ีตั้ง
นั้น  มนัอยูใ่กลก้บัซีซารียาฟีลิปปีและมนัสูง 9,232 ฟุต[1040] บางทีน่ีเป็นสถานท่ีตั้งนั้น  การ
แนะน าอีกอย่างหน่ึงคือภูเขามิโรน ซ่ึงเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในอิสราเอลระหว่างซีซารียาและ  
คาเปอรนาอุม ณ ความสูง 3,926 ฟุต (เปรียบเทียบ ขอ้ 22, 24).[1041] ความเป็นไปไดท่ี้ส่ีคือ
ภูเขาอาร์เบลท่ีอยู่ดา้นตะวนัตกของทะเลกาลิลี  มนัเป็นภูเขาสูงท่ีซ่ึงทะเลกาลิลีทั้งหมดเป็นท่ี
เห็นได ้
  
เป็นส่ิงท่ีดีท่ีเราไม่ตอ้งระบุถึงภูเขาเพื่อจะเขา้ใจตวับท อยา่งไรก็ตาม เป็นส่ิงส าคญัท่ีวา่การทรง
จ าแลงพระกายได้เกิดข้ึนบนภูเขา  ทั้ งโมเสสและเอลียาห์ได้มีการเผชิญหน้าท่ีใกล้ชิดกับ     
พระเจา้บนภูเขาบางทีเป็นภูเขาซีนายในทั้งสองกรณี (อพย. 19; 24; 1 พกษ. 19) การเผชิญหนา้ท่ี
ใกลชิ้ดกบัพระเจา้คือส่ิงท่ีสาวกสามคนของพระเยซูมีเช่นกนั  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดเผย
พิเศษอย่างมากในทั้งสามกรณี  สถานท่ีตั้งของ “ประสบการณ์บนยอดเขา” เหล่าน้ีรับรองถึง
ความเป็นส่วนตวั   

  
17:2                  พระเยซูประสบกบัการเปล่ียนรูปร่าง  ค ากรีกท่ีมทัธิวใช้คือ เมทามอร์โฟโอ ซ่ึงหมายถึง 

“เปล่ียนรูปหรือเปล่ียนในรูปร่าง” มนัไม่ใช่แค่ลักษณะภายนอกของพระองค์ท่ีเปล่ียน แต่
สัณฐานท่ีส าคญัของพระองค์ไดแ้ตกต่างออกไป[1042] บางทีพระเยซูรับเอาพระกายหลงัการ
คืนพระชนม์ของพระองค์ท่ีคลา้ยกบัพระกายก่อนการคืนพระชนม์ของพระองค์แต่ก็แตกต่าง
ออกไปดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง (เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:16-18; วว. 1:16) 

  
ขอ้ความของมทัธิวท่ีวา่พระเยซู “ไดรั้บการเปล่ียนแปลงไปต่อหนา้” พวกสาวกก็บ่งบอกวา่การ
ทรงจ าแลงพระกายก็เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา  “พระพกัตร์ของพระเยซูทอแสงเหมือน
แสงอาทิตย”์ อยา่งท่ีใบหนา้ของโมเสสไดท้อแสง และ “ฉลองพระองคก์็ขาวผอ่งดุจแสงสวา่ง” 
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เพราะว่าส่ิงเหล่านั้นแผ่รังสีพระสิริของพระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 34:29-30) อย่างไรก็ตาม 
โมเสสสะทอ้นพระสิริของพระเจา้ส่วนพระเยซูแผรั่งสีพระสิริของพระองคเ์อง 
  

“. . . ท่ีใดก็ตาม ลิวคอส [ขาว] ถูกใชท่ี้น่ีหรือท่ีอ่ืนๆในภาคพนัธสัญญาใหม่ใน
การเช่ือมโยงกบัเส้ือผา้นั้นมนัก็มีการอา้งอิงถึงไม่วา่เส้ือผา้ของพวกทูตสวรรค ์
(ส่ิงมีชีวิตท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยพระสิริ) หรือเส้ือผา้ของพวกธรรมิกชนผูเ้ขา้ไป
ในสภาพท่ีไดรั้บศกัด์ิศรีในสวรรค”์[1043] 

  
นิมิตน้ีของพระเยซูคงไดเ้สริมก าลงัความเช่ือของพวกสาวกท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์   
มนัคงไดช่้วยพวกเขาเขา้ใจวา่การทนทุกขท่ี์พระองคก์ล่าววา่พระองคจ์ะประสบนั้นจะไม่เป็นท่ี
ส้ินสุด (16:21) พวกเขาจะเห็นพระองค์ได้รับศักด์ิศรี “ซ่ึงเสด็จมาในราชอาณาจักรของ
พระองค”์ (16:28) 

  
17:3                  อีกคร้ังหน่ึง “ดูเถิด” แนะน าบางส่ิงท่ีประหลาด (เปรียบเทียบ 1:20; 2:13; และขอ้อ่ืนๆ) บาง

ทีมทัธิวอา้งอิงถึง “โมเสส” ก่อนเพราะวา่ส าหรับคนยิวนั้นท่านเป็นบุคคลท่ีส าคญักวา่  โมเสส
เป็นต้นแบบส าหรับผูเ้ผยพระวจนะในยุคสุดท้ายผูซ่ึ้ งพระเจ้าจะตั้ งข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
พระเมสสิยาห์ (ฉธบ. 18:18) “เอลียาห์” เป็นผูล่้วงหนา้มาก่อนท่ีถูกท านายไวข้องพระเมสสิยาห์ 
(มลค. 4:5-6; เปรียบเทียบ  มธ. 3:1-3; 11:7-10; 17:9-13) ผู ้เผยพระวจนะทั้ งสองได้มี
ประสบการณ์ท่ีใกลชิ้ดมากท่ีสุดกบัพระเจา้บนยอดเขา  ผูเ้ผยพระวจนะทั้งสองไดมี้การจบท่ีไม่
ธรรมดา  บางทีโมเสสแสดงถึงบรรดาผูท่ี้จะอยู่ในแผ่นดินสวรรคผ์ูซ่ึ้งไดต้ายไป และเอลียาห์
แสดงถึงบรรดาผูท่ี้พระเจา้ไดย้า้ยไป[1044] พวกสาวกอาจแสดงถึงบรรดาผูท่ี้อยูท่ี่นัน่ซ่ึงไม่ได้
ตายไป[1045] 

  
ทั้งโมเสสและเอลียาห์ก็มีบทบาทท่ีส าคญัในแผนการของพระเจา้เพื่ออิสราเอล โมเสสไดจ้ดัตั้ง
พนัธสัญญาแบบ (โมเสส) ท่ีซ่ึงอิสราเอลด าเนินการท่ีจะมีชีวิตอยู่ภายใต ้ และเอลียาห์ได้น า
ผูค้นกลบัไปสู่พนัธสัญญานั้นและพระเจา้หลงัจากการเลิกเช่ือท่ีแยท่ี่สุดของพวกเขา ทั้งสองได้
ประสบกับนิมิตเก่ียวกับพระสิริของพระเจ้าบนภูเขา ทั้ งสองได้ประสบกบัการปฏิเสธโดย
อิสราเอล (กจ. 7:35, 37; 1 พกษ. 19:1-9; เปรียบเทียบ มธ. 17:12) โมเสสเป็นบุคคลท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธรรมบญัญติั และน่าจะเป็นจริงวา่เอลียาห์เป็นผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดของพวกผูเ้ผย
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พระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิม พระเยซูบรรลุทุกส่ิงท่ีถูกท าใหเ้ป็นตวัตนทั้งในธรรมบญัญติั
และค าของบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ  ต่อมาพวกสาวกจะเรียนรู้ว่าพระเยซูทรงใหญ่กว่าชายสอง
คนท่ียิ่งใหญ่น้ี  (ขอ้ 5, 8) อย่างไรก็ตาม ตอนน้ีพวกสาวกเห็นโมเสสและเอลียาห์พูดคุยกบั   
พระเยซู 
  

“ความใชไ้ดท่ี้มัน่คงของธรรมบญัญติัและค าของบรรดาผูเ้ผยพระวจนะอยา่งท่ี 
‘บรรลุ’ โดยพระคริสต ์(มธ. 5:17) ถูกท าให้เป็นสัญลกัษณ์โดยความตรงกนั
ขา้มท่ีกลมกลืนกนัซ่ึงพระองค์ถือดว้ยตวัแทนของส่ิงเหล่านั้น นัน่คือโมเสส
และเอลียาห์”[1046] 

  
17:4                  ในการกล่าวต่อพระเยซู เปโตรเรียกพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกแห่งการ 

นบัถือโดยทัว่ไป (เปรียบเทียบ 7:21; และขอ้อ่ืนๆ) ภายหลงัช่ือเรียกนั้นจะรับเอาแนวคิดของ
ความใหญ่ยิง่ท่ีเด็ดขาดเม่ือประยกุตใ์ชก้บัพระเยซู แต่การช่ืนชมของเปโตรเก่ียวกบัพระเยซูบาง
ทีไม่โตพอท่ีจะตระหนกัถึงส่ิงนั้น  หลกัฐานของส่ิงน้ีคือการวา่กล่าวของเปโตรท่ีมีต่อพระเยซู 
(16:22) และการท่ีท่านท าใหพ้ระเยซูเสมอกนักบัโมเสสและเอลียาห์ท่ีน่ี 

  
เปโตรไม่ได้พูดเพราะว่าใครคนหน่ึงได้พูดกับเขา  ในประเทศท่ีมีกษตัริย์ มนัได้เป็นและ
บ่อยคร้ังเป็นธรรมเนียมส าหรับพลเมืองท่ีจะพูดกบักษตัริยต่์อหนา้เขาหรือเธอ ถา้กษตัริยริ์เร่ิม
การสนทนาก่อนเท่านั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านพูดเพราะวา่ท่านรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของโอกาสน้ี
และท่านตอ้งการท่ีจะน าเสนอขอ้เสนอแนะ 

  
“พลบัพลา” (ค ากรีก สเกนาส) ท่ีเปโตรเสนอแนะท่ีจะตั้งข้ึนก็เป็นส่ิงก่อสร้างชัว่คราวท่ีคนยิว
ตั้งไวส้ าหรับเทศกาลอยูเ่พิงทุกๆปี  น่ีเป็นเทศกาลเจ็ดวนัท่ีตั้งตาคอยเวลาเม่ืออิสราเอลจะอยูใ่น
สันติสุขและการพกันิรันดร์ในแผ่นดินแห่งพระสัญญา (ลนต. 23:42-43) มนัคาดหวงัถึงสภาพ
ของแผ่นดินสวรรค์  บางทีเปโตรหมายถึงว่าเน่ืองจากกว่ายุคของพระเมสสิยาห์จะเร่ิมตน้ใน  
ไม่ชา้อย่างชดัเจน ท่านควรท าเพิงส าหรับพระเยซู โมเสสและเอลียาห์ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการอนุมติั
ของพระเยซู   
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17:5                  มทัธิวกล่าวว่า “เมฆ” ก็ “สุกใส” อยา่งไม่สงสัยแลว้น่ีเป็นพระสิริท่ี สถิต ของพระเจา้  พระเจา้
ได้ปิดซ่อนพระองค์เองไวใ้นเมฆท่ีซ่ึงพระองค์ไดต้รัสกบัคนอิสราเอลบนภูเขาซีนาย (อพย. 
19:16) พระองค์ไดน้ าคนอิสราเอลด้วยมนัหลงัจากการอพยพ (อพย. 13:21-22) และมนัได้
ส าแดงพระสิริของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์ในถ่ินทุรกนัดาร (อพย. 16:10; 24:15-
18; 40:34-38) พวกผูเ้ผยพระวจนะได้ท านายว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาด้วยหมู่เมฆเพื่อจะ
จัดตั้ งแผ่นดินของพระองค์ข้ึน และหมู่ เมฆนั้ นจะบดบังแผ่นดินนั้ น (สดด. 97:2; อสย. 
4:5; ดนล. 7:13).[1047] 

  
ถา้สาวกสามคนระลึกถึงพระคมัภีร์ตอนเหล่าน้ี พวกเขาคงได้เห็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีจะเช่ือว่า 
พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์   การปรากฏของ “เมฆสุกใส” ควรไดย้  ้าเตือนพวกเขาถึงความ
ใกลชิ้ดของการทรงสถิตของพระเจา้และเช่ือมโยงพระเยซู กับพระเจ้า ในการคิดของพวกเขา 

  
เมฆอาจได ้“บดบงั” (NASB) หรือ “ห่อหุม้” (NIV) พวกเขา ค ากรีก เอพเพสกิแอสเซ่น อนุญาต
ไม่ว่าการแปลใด (เปรียบเทียบ อพย. 40:35) อย่างไรก็ตาม ลูกาเขียนว่าพวกเขาเขา้ไปในเมฆ  
(ลก. 9:34) โดยเน้ือแทแ้ลว้เสียงจากเมฆกล่าวซ ้ าส่ิงท่ีเสียงจากสวรรคไ์ดก้ล่าว ณ การรับบพัติศ
มาของพระเยซู (3:17) มนัยืนยนัถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซูทั้งในฐานะพระบุตรของพระเจา้และ
ผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ สดด. 2:7; อสย. 42:1) ดงันั้นเสียงจากเมฆคือเสียง
ของพระเจา้ก็ระบุวา่พระเยซูเหนือกวา่โมเสสและเอลียาห์  ก่อนหนา้นั้นเสียงจากสวรรค ์(3:16-
17) ก็มีเพื่อผลประโยชน์ของพระเยซู แต่ตอนน้ีก็มีเพื่อผลประโยชน์ของเปโตร ยากอบและ
ยอห์น  ณ ซีนาย พระเจา้ได้ตรัสแก่คนอิสราเอลและโมเสสจากเมฆเพื่อท่ีจะรับรองโมเสส  
(อพย. 19:9)  

  
ค าว่า “จงเช่ือฟังพระองค์” หรือ “จงฟังพระองค์” พร้อมกบัการท่ีโมเสสอยู่ด้วยนั้นก็บ่งช้ีว่า 
พระเยซูทรงเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีใหญ่กว่าโมเสสผูซ่ึ้งโมเสสได้ท านายว่าจะเสด็จมา (ฉธบ. 
18:15-18; เปรียบเทียบ กจ. 3:22-23; 7:37) พระเจา้ไดต้รัสผา่นโมเสสถึงผูเ้ผยพระวจนะนั้นวา่ 
“พวกท่านจงเช่ือฟังเขา” (ฉธบ. 18:15) พระเยซูทรงเป็นจุดสูงสุดของการเปิดเผยตามพระคมัภีร์
และตอนน้ีผูค้นควรฟังส่ิงท่ีพระองคก์ล่าว (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:1-2) 
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“เสียงเป็นเสียงของพระเจา้และเป็นคร้ังท่ีสอง [เปรียบเทียบ 3:17] ท่ีพระเจา้
กล่าวเข้าไปในโลกแห่งเร่ืองราวของมัทธิวในฐานะ ‘นักแสดง’ และ
แสดงออกถึงมุมมองแบบประเมินของพระองค์เก่ียวกับอัตลักษณ์ของ       
พระเยซู”[1048] 

  
“ค าสั่งให้เช่ือฟังพระเยซูเป็นการกระตุน้ . . . ว่าพวกสาวกจะตอ้งให้ความ
สนใจกบัถอ้ยค าของพระเยซูอยา่งระมดัระวงัเก่ียวกบัความจ าเป็นของทั้งการ
ท่ีพระองค์เองจะไปในแนวทางของการทนทุกข์ (16:21) และการท่ีพวกเขา
เลียนแบบพระองค ์(16:24)”[1049] 

  
“แน่นอนว่าไม่มีส่วนไหนของซีเรียท่ีได้ถูกมอบแก่การนับถือรูปเคารพ
อยา่งเช่นเขตน้ีท่ีอยูร่อบๆตน้น ้าของแม่น ้าจอร์แดน”[1050] 

  
17:6-8              การเปิดเผยน้ีมีผลกระทบอยา่งเดียวกนัต่อเปโตร ยากอบและยอห์นอยา่งท่ีการเปิดเผยท่ีพระเจา้

ไดใ้ห้แก่คนอิสราเอลท่ีซีนายไดมี้ (อพย. 20:18-21; ฉธบ. 4:33; ฮบ. 12:18-21) และอยา่งท่ีการ
เปิดเผยท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่ดาเนียลไดมี้ต่อเขา (เปรียบเทียบ ดนล. 10:8-12) เม่ือผูค้นเห็นพระสิริ
ของพระเจา้ถูกเปิดเผยและตระหนกัว่าพวกเขาอยูใ่น การทรงสถิตของพระองค์ พวกเขาก็รู้สึก
หวาดกลวั การทรงจ าแลงพระกายก็มีเพื่อผลประโยชน์ของพวกสาวกเป็นหลกั พระเยซูไดน้ า
สาวกสามคนไปยงัยอดเขา การทรงจ าแลงพระกายเกิดข้ึนต่อหน้าพวกเขาและเสียงไดต้รัสกบั
พวกเขา  พวกสาวกไม่เขา้ใจความส าคญัของส่ิงทั้งหมดท่ีพวกเขาเห็นทนัที  อยา่งไรก็ตาม มนั
เป็นการเปิดเผยท่ีพระเจา้ด าเนินการท่ีจะช่วยให้พวกเขาเขา้ใจต่อไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลงัจาก
การคืนพระชนม์ (เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:16-19) ทนัใดนั้นมนัก็ให้ความเช่ือมัน่ท่ีลึกกว่าแก่   
พวกเขาวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์[1051] 

  
“คุณตอ้งการค าขวญัท่ีดีส าหรับชีวิตของคุณไหม? ขา้พเจา้ขอแนะน าสองค าน้ี 
[จากขอ้ 8]คือ: พระเยซูองค์เดียว”[1052] 

  

“จุดประสงค์ของการทรงจ าแลงพระกายคือการยืนยนัเป็นหลกั มนัยืนยนัถึงความเป็นจริง        
ท่ีส าคญัหลายอย่าง  หน่ึงในส่ิงเหล่าน้ีคือความเป็นจริงของแผ่นดินในอนาคต  ความเป็นจริง
ท่ีว่าการทรงจ าแลงพระกายได้เกิดข้ึนก็ยืนยนัถึงส่ิงน้ี  การปรากฏตวัของธรรมิกชนในภาค 
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พนัธสัญญาเดิมกบัพระคริสต์ในสภาพท่ีมีศกัด์ิศรีก็เป็นการยืนยนัท่ีเป็นไปไดอ้นัยิ่งใหญ่ท่ีสุด
ถึง พระสัญญาต่างๆเก่ียวกบัแผ่นดินน้ีในภาคพนัธสัญญาเดิม ความเป็นจริงของแผ่นดินน้ีก็
ชดัเจนจากการเช่ือมโยงของการทรงจ าแลงพระกายกบัพระสัญญาแห่ง มทัธิว 16:27-28 อีกดว้ย  
บุตรมนุษยจ์ะเสด็จมาในวนัหน่ึงเพื่อจะพิพากษาโลกและสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ (มธ. 
16:27) ในฐานะความจริงจงัของการมาของแผ่นดินนั้น สาวกสามคนไดรั้บอนุญาตท่ีจะเห็น
บุตรมนุษยใ์นแผน่ดินของพระองค ์(มธ. 16:28) น่ีคือลกัษณะอยา่งแน่ชดัท่ีซ่ึงเปโตรใชก้ารทรง
จ าแลงพระกาย (2 ปต. 1:16-21)”[1053] 

  
ท าไมพระเยซูไดย้อมใหเ้ปโตร ยากอบและยอห์นเท่านั้นท่ีจะเป็นพยานถึงการทรงจ าแลงพระกายของพระองค?์   
บางทีพวกเขามีความคืบหนา้ในความเช่ือของพวกเขามากกวา่สาวกคนอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม พวกเขาเป็นกลุ่มหลกั
แห่งพวกสาวกของพระองค์  บางทีก็เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการเข้าใจผิดมากข้ึนท่ามกลางพวกสาวกโดยรวม  
(เปรียบเทียบ ขอ้ 9) 
  

กำรอธิบำยถึงผู้ถือสำรแห่งแผ่นดินสวรรค์ 17:9-13 (เปรียบเทยีบ มก. 9:9-13; ลก. 9:36) 
  
17:9                  น่ีเป็นคร้ังสุดทา้ยของห้าคร้ังท่ีมทัธิวบนัทึกว่าพระเยซูบอกให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะน่ิง

เงียบ (เปรียบเทียบ 8:4; 9:30; 12:16; 16:20) คร้ังน้ีพระองคบ์อกพวกเขาวา่พวกเขาสามารถบอก
คนอ่ืนๆหลงัจากการคืนพระชนม์ของพระองค์ เน่ืองจากว่าน่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระองค์บอกให้
พวกเขาท่ีจะน่ิงเงียบหลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผยแก่พวกเขาวา่พระองคจ์ะเป็นข้ึนมาอีก  การ
ป่าวประกาศของกษตัริยแ์ละแผน่ดินนั้นจะเร่ิมตน้อีกคร้ังหลงัจากการคืนพระชนม ์การน่ิงเงียบ
ชั่วคราวก็ส าคัญเน่ืองจากมุมมองทางการเมืองอันเป็นท่ีนิยมเก่ียวกับพระเมสสิยาห์ และ
หลกัฐานท่ีเป็นสัญญาณถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูจะเป็นการคืนพระชนม์ของ
พระองคซ่ึ์งเป็นหมายส าคญัของโยนาห์    

  
17:10                พวกสาวกท่ีถูกกล่าวถึงดูเหมือนจะเป็นเปโตร ยากอบและยอห์น (เปรียบเทียบ ขอ้ 14) มนัดู

เหมือนไม่น่าเป็นไปได้ท่ีว่าพวกสาวกเห็นว่าการปรากฎตวัของเอลียาห์ในการทรงจ าแลง    
พระกายเป็นความส าเร็จแห่ง มาลาคี 4:5-6 ถา้พวกเขาเห็นอยา่งนั้น ค าถามของพวกเขาคงจะได้
เป็น: “ท าไมพระเมสสิยาห์ปรากฏตวัต่อเอลียาห์ ในเม่ือพวกธรรมาจารยส์อนล าดบัท่ีตรงกนั
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ขา้มของการปรากฎตวั?”  ยิ่งกวา่นั้น การปรากฎของเอลียาห์ในการทรงจ าแลงพระกายก็ไม่ได้
หนัจิตใจของผูค้นกลบัไปหาพระเจา้ 

  
เป็นท่ีชดัเจนว่าค าถามของเปโตร ยากอบและยอห์นเกิดข้ึนต่อความไม่สอดคลอ้งกนัท่ีชดัเจน  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป่าวประกาศของพระเยซูเก่ียวกบัการส้ินพระชนม์ของพระองค ์การปรากฎ
ตวัของเอลียาห์บนภูเขานั้นบางทีกระตุน้มนั  เอลียาห์จะตอ้งมาและหนัจิตใจของผูค้นกลบัไป
หาพระเจา้ก่อนท่ีพระเมสสิยาห์ปรากฎตวั (มลค. 4:5-6) ถ้าการฟ้ืนฟูนั้นได้เกิดข้ึน พระเยซู
สามารถตายในเง้ือมมือของพวกผูน้ าของอิสราเอลไดอ้ย่างไร (16:21)?  พวกสาวกไดด้ิ้นรนท่ี
จะเขา้ใจวา่การส้ินพระชนมข์องพระเมสสิยาห์สามารถเขา้ไดก้บัส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือเก่ียวกบัพนัธ
กิจของผูล่้วงหนา้มาก่อนอยา่งไร   

  
จงสังเกตวา่ตั้งแต่การทรงจ าแลงพระกายเป็นตน้ไป สาวกเหล่าน้ีไม่มีความสงสัยต่อไปเก่ียวกบั
ความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซู 

  
17:11-12          พระเยซูยืนยนัค าสอนของพวกธรรมาจารยเ์ก่ียวกบั “การมาของเอลียาห์” แต่พระองคก์ล่าวถึง

องค์ประกอบอีกอย่างหน่ึงท่ีต้องการการพิจารณา พนัธกิจของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาได้เป็น
ความส าเร็จตราบเท่าท่ีมนัไดด้ าเนินไป (เปรียบเทียบ 3:5-6; 14:5) แต่ท่านได ้“ท าให้ทุกส่ิงคืนสู่
สภาพเดิม” ในระดบัท่ีจ ากดัเท่านั้น พวกธรรมาจารยรั์บรู้ถึงพนัธกิจของผูล่้วงหนา้มาก่อนของ
พระเมสสิยาห์อย่างถูกตอ้ง แต่พวกเขาไม่ตระหนกัวา่ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดเ้ป็นผูล่้วงหนา้มา
ก่อนนั้น (11:10) 

  
อย่างเปรียบเทียบแลว้ เอลียาห์ไดม้าแลว้ในตวับุคคลของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา  อย่างไรก็ตาม 
พวกผูน้ าของอิสราเอลไดป้ฏิเสธท่าน และท่านไดต้ายไปโดยปราศจากการบรรลุการฟ้ืนฟูท่ี
สมบูรณ์ของอิสราเอล   ยอห์นไม่ไดบ้รรลุภารกิจของท่านอยา่งสมบูรณ์เพราะวา่ท่านไดต้ายไป
ในขณะท่ีก าลงัท าส่ิงนั้น  ในท านองเดียวกนั พระเยซูจะตายไปโดยเง้ือมมือของพวกศตัรูของ
พระองคโ์ดยปราศจากการบรรลุภารกิจของพระองค์แห่งการสถาปนาแผน่ดิน ยอห์นไดฟ้ื้นฟู
ทุกส่ิงมากเท่าท่ีท่านสามารถท าไดก้ระนั้นก็ไดต้ายไป  พระเยซูเหมือนกนัจะบรรลุภารกิจของ
พระองค์มากเท่าท่ีพระองค์สามารถท าได้กระนั้นก็ตายไป  น่ีเป็นค าตอบต่อค าถามของพวก
สาวก 
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“ผูล่้วงหน้ามาก่อนท่ีทนทุกข์จะถูกติดตามมาด้วยพระเมสสิยาห์ท่ีทนทุกข์”
[1054] 

  
“ในอีกนยัหน่ึง อย่างท่ีการมาของผูล่้วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิยาห์มีสอง
ระยะคือ ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา (ผูห้น่ึงท่ีจะทนทุกข์และตายไป) และเอลียาห์   
ผูเ้ผยพระวจนะ (ผูห้น่ึงแห่งการฟ้ืนฟูและสง่าราศี) การมาของพระเมสสิยาห์ 
ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย การตอบสนองต่อผูล่้วงหน้ามาก่อนส่อให้เห็นการ
ตอบสนองต่อพระเมสสิยาห์และท าให้การเล่ือนไปของความส าเร็จท่ีได้
สัญญาแก่อิสราเอลทั้งชนชาติอยา่งเจาะจงนั้นจ าเป็น”[1055] 

  
พระเจา้ไดท้  านายผา่นมาลาคีวา่การฟ้ืนฟูของชาวยวิจะมาก่อนแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ (มลค. 
4:5-6) และการฟ้ืนฟูนั้นไม่ไดม้า  ดงันั้นการฟ้ืนฟูนั้นและแผน่ดินนั้นยงัตอ้งเป็นอนาคต 

  
17:13                ตอนน้ีพวกสาวกเขา้ใจว่ายอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะอย่างเร่ิมแรกเก่ียวกบั   

เอลียาห์ท่ีกลบัมา   อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีด าเนินต่อไปของพวกเขาเก่ียวกบัการส้ินพระชนม์
ของพระเยซูดูเหมือนจะบ่งช้ีวา่พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริงวา่พระองคจ์  าตอ้งส้ินพระชนม ์ 
เหตุการณ์น้ีเปิดเผยถึงอีกขั้นหน่ึงของความเขา้ใจท่ีพวกสาวกด าเนิน แต่มนัเป็นแค่ขั้นเล็กนอ้ย 

  
3. ค ำแนะน ำเกีย่วกบัหลกักำรต่ำงๆของกษัตริย์  17:14-27   

  
ค าแนะน าของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองค์เม่ือพิจารณาถึงการส้ินพระชนมแ์ละคืนพระชนมท่ี์มาใกล้
และการเล่ือนไปของแผ่นดินของพระเจา้ท่ีด าเนินต่อไป พระเยซูไดส้อนพวกเขาเก่ียวกบับุคคลของพระองค ์
(16:13-17) และแผนการของพระองค์ (16:18—17:13) ตอนน้ีพระองคส์อนพวกเขาถึงหลกัการต่างๆท่ีอธิบาย  
ถึงการงานและบุคคลของพระองคต่์อไป   
  
กำรขับผอีอกจำกเด็กชำยทีเ่ป็นลมบ้ำหมู  17:14-21 (เปรียบเทยีบ  มก. 9:14-29; ลก. 9:37-43ก) 
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ค าว่า “การขบัผี” หมายถึงการกระท าแห่งการขบัไล่หรือการไล่วิญญาณชั่วโดยค าสั่งหรือการกระท าแห่งพิธี
บางอยา่ง   ในกรณีของพระเยซู ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีพระองคส์ั่งอยา่งมีสิทธิอ านาจใหปี้ศาจหรือพวกปีศาจจาก
ไปโดยไม่มีการวงิวอนต่อสิทธิอ านาจท่ีสูงกวา่หรือต่อเวทมนตซ่ึ์งเป็นเร่ืองปกติในการขบัผท่ีีคนอ่ืนกระท า 
  

“ความแตกต่างระหวา่งพระสิริของการทรงจ าแลงพระกายและความไม่เช่ือพื้นๆของสาวกของ
พระเยซู (ดู ขอ้ 17) เป็นส่วนหน่ึงของความตึงเครียดท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงยกยอ่งความพิเศษของพระเยซู
ขณะท่ีพระองคเ์คล่ือนไปสู่การทนทุกขแ์ละการคืนพระชนมข์องพระองคใ์กลม้ากข้ึน”[1056] 

  
มนัระลึกถึงประสบการณ์ของโมเสสแห่งการลงจากภูเขาซีนายเพียงแค่จะพบว่าคนอิสราเอลลม้เหลวโดยการ
นมสัการววัทองค า (อพย. 32:15-20) 
  
17:14-16          ค ากรีก โกนุบเพเทโอ ท่ีแปลว่า “คุกเข่าลง” หรือ “คุกเข่า” ก็บ่งบอกถึงความถ่อมใจและการ

ขอร้องไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นการนมสัการ (เปรียบเทียบ 27:29; มก. 1:40; 10:17) ในท านอง
เดียวกนั “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” บางทีเป็นแค่การกล่าวถึงท่ีมีการนบัถือ (เปรียบเทียบ 8:2) เป็นท่ี
ชดัเจนวา่โรคลมบา้หมูของเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นผลลพัธ์ของการถูกผีสิง (ขอ้ 18) พวกสาวกท่ีไร้
อ านาจเป็นบางคนหรือทั้งหมดจากสาวกเกา้คนท่ีไม่ไดข้ึ้นไปบนภูเขาส าหรับการทรงจ าแลง
พระกาย   

  
มีหลายกรณีของความลม้เหลวของพวกสาวกในส่วนน้ีของมทัธิว (เปรียบเทียบ 14:16-21, 26-
27, 28-31; 15:16, 23, 33; 16:5, 22; 17:4, 10-11) ก่อนหนา้นั้นพวกเขาไดมี้อ านาจอศัจรรยท่ี์
ยิ่งใหญ่ (10:1, 8) อย่างไรก็ตาม อ านาจของพวกเขาไม่ใช่ของพวกเขาเอง มนัมาจากพระเยซู  
ขณะท่ีพระเยซูฝึกฝนพวกสาวกไปทีละนอ้ย พระองคก์็ถอนอ านาจบางอยา่งของพวกเขาอีกดว้ย
เพื่อจะสอนพวกเขาวา่มนัมาจากพระองคแ์ละเช่ือมโยงกบัความวางใจของพวกเขาในพระองค ์
(14:26-17, 31; 15:5, 8) 

  
“สิทธิอ านาจอธิปไตยของพระเยซูพระเมสสิยาห์ในการรักษาและการขบัผีก็
พิเศษ พวกสาวกของพระองค์สามารถใช้มนัโดยความเช่ือเท่านั้น และนัน่คือ
ส่ิงท่ีพวกเขาลม้เหลวท่ีจะท าในกรณีน้ี”[1057] 
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17:17-18          การวา่กล่าวของพระเยซูท าใหร้ะลึกถึงถอ้ยค าของโมเสสท่ีมีต่ออิสราเอลใน เฉลยธรรมบญัญติั 
32:5 และ 20  ความไม่เช่ือแสดงถึงลกัษณะ “ชนรุ่น” ของคนยวิท่ีไดป้ฏิเสธพระเยซู และตอนน้ี
มนัแสดงถึงพวกสาวกของพระองคใ์นขอบเขตท่ีนอ้ยกวา่  ความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะเช่ือก็
เกิดจากความล้มเหลวทางศีลธรรมท่ีจะตระหนักถึงความจริง แทนท่ีจะเกิดจากการขาด
หลกัฐานอย่างท่ีการรวมกนัของ “ขาดความเช่ือ” และ “วิปลาส” ท าให้ชัดเจน (เปรียบเทียบ 
ฟป. 2:15) พวกสาวกเช่นกนัก็ชา้ท่ีจะเช่ือ คือชา้กวา่ท่ีพวกเขาควรจะชา้  ค  าถามเชิงโวหารสอง
ค าถามของพระเยซูแสดงถึงความผดิหวงัและการวจิารณ์   

  
“พระเยซูได้ยอมรับว่าพระองค์จะถูกปฏิเสธโดยผูน้ าท่ีเป็นทางการของ
อิสราเอล (16:21) แต่ท่ีจะพบวา่พระองค์เองถูกทิ้งแมก้ระทัง่โดยพวกสาวก
ของพระองค์เองก็เร้าชั่วขณะท่ีหายากของอารมณ์แบบมนุษย์ในส่วนของ  
พระบุตรของพระเจา้”[1058] 

  
17:19-21          ค าวา่ “พวกขา้พระองค์” ในค าถามของพวกสาวกก็อยู่ในต าแหน่งท่ีเนน้ในตวับทกรีก อยา่งท่ี

พระเยซูอธิบาย ปัญหาคือความเช่ือท่ีอ่อนแอ (ค ากรีก โอลีกอบพิสทิอา) ของพวกเขา   มนัไม่ใช่
ปริมาณของความเช่ือของพวกเขาท่ีไม่พอเพียง แต่มนัคือคุณภาพ (ความเขม้แข็ง)  ทั้งๆท่ีมีการ
เปิดเผยของพระเยซูท่ีพวกเขาไดรั้บ พวกสาวกก็ไม่ไดต้อบสนองต่อมนัดว้ยการวางใจอยา่งท่ี
พวกเขาควรไดว้างใจ  พวกเขามีความเช่ือในพระเยซูบา้ง แต่มนัควรจะเขม้แขง็กวา่   

  
“ก่อนหนา้น้ีอยา่งมาก พระเยซูไดม้อบสิทธิอ านาจแก่พวกสาวกเพื่อจะขบัผีใน
ฐานะส่วนหน่ึงของภารกิจต่ออิสราเอลของพวกเขา (10:1, 8) ดงันั้นพระองค์
คาดหวงัให้พวกเขาท่ีจะใชสิ้ทธิอ านาจน้ี  แต่ถา้พวกเขาเขา้หางานต่างๆแห่ง
ภารกิจของพวกเขาซ่ึงลืมเก่ียวกบัการไดรั้บมอบอ านาจของพวกเขาและถูกกีด
ขวางโดยวิกฤตแห่งการวางใจ พวกเขาก็ท าให้พวกเขาเองไร้ประสิทธิภาพ”
[1059] 

  
“. . . ค  ากล่าว ‘เท่าเมล็ดมสัตาร์ดเมล็ดหน่ึง’ ไดก้ลายมาเป็นสุภาษิตและถูกใช้
ไม่ใช่โดยองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราเท่านั้น แต่โดยพวกรับบีอยู่บ่อยๆเพื่อจะ
บ่งช้ีถึงจ านวนท่ีเล็กท่ีสุด. . .”[1060] 
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การย้ายภู เขาเป็นภาพพจน์แบบสุภาษิตส าหรับการพิชิตความยุ่งยากท่ียิ่งใหญ่ต่างๆ 
(เปรียบเทียบ อสย. 40:4; 49:11; 54:10; มธ. 21:21-22; มก. 11:23; ลก. 17:6; 1 คร. 13:2) ใน
บริบทน้ี ความยุ่งยากต่างๆท่ีถูกกล่าวถึงก็เก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้ทธิอ านาจท่ีพระเยซูไดม้อบให้
พวกเขาเพื่อจะรักษาผูค้น  พวกสาวกไดป้ฏิบติัต่อของประทานแห่งการรักษาท่ีพระเยซูไดม้อบ
แก่พวกเขาในฐานะเป็นความสามารถวเิศษท่ีใชก้ารไดโ้ดยไม่ค  านึงถึงความเช่ือในพระองคข์อง
พวกเขา  ตอนน้ีพวกเขาเรียนรู้วา่อ านาจของพวกเขาข้ึนอยูก่บัการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อการ
เปิดเผยนัน่คือความมัน่ใจท่ีพึ่งพาในพระเยซูท่ีจะท าการผ่านพวกเขาเพื่อจะรักษา การพึ่งพาท่ี
ต่อเน่ืองในพระเยซู แทนท่ีจะเป็นเพียงแค่ความเช่ือถือในใครท่ีพระองค์ทรงเป็นก็จดัตั้งความ
เช่ือท่ีเขม้แขง็ (เปรียบเทียบ มก. 6:5-6) 

  
“ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับสาวกของพระเยซูผูท่ี้ท  าการดว้ยความเช่ือ
ภายในน ้าพระทยัท่ีไดส้ถาปนาไวข้องพระเจา้  ดงันั้นมนัก็เป็นกรณีท่ีวา่ไม่ใช่
ความล้มเหลวทุกอย่างในการปฏิบติัหรือการรับการรักษาเป็นผลลัพธ์ของ
ความเช่ือท่ีไม่เพียงพอเท่านั้น”[1061] 

  
ขอ้ 21 ไม่ปรากฏในตน้ฉบบัโบราณท่ีส าคญัหลายฉบบั  เป็นท่ีชดัเจนวา่คนคดัส าเนารับเอามา
จาก มาระโก 9:29: พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า ‘ผีแบบน้ีจะขบัออกได้ด้วยการอธิษฐาน
เท่านั้น’”  

  
บทเรียนของการอศัจรรยน้ี์ส าหรับพวกสาวกก็คือว่าความเช่ือท่ีเรียบง่ายว่าพระเยซูทรงเป็น
กษตัริยอ์าจเพียงพอเม่ือบุคคลหน่ึงตระหนกัวา่พระเยซูทรงเป็นใครก่อน มนัสามารถส่งผลต่อ
การอศัจรรย์ท่ีน่าต่ืนเต้นต่างๆ  อย่างไรก็ตาม ด้วยสิทธิพิเศษของการเปิดเผยท่ีเพิ่มเข้ามา
เก่ียวกบัตวับุคคลและงานของพระเยซูก็เกิดความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนท่ีจะวางใจในพระองค์
อยา่งเต็มท่ี  ความลม้เหลวท่ีจะท าส่ิงน้ีก็ท  าให้ความเช่ืออ่อนแอและจ ากดังานของพระเยซูผา่น
สาวก (เปรียบเทียบ ยน. 15:5) 

  
กำรเข้ำใจกำรส้ินพระชนม์และกำรคืนพระชนม์ของพระเยซู  17:22-23 (เปรียบเทยีบ มก. 9:30-32; ลก. 9:43-45) 
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ถดัไปพระเยซูให้การป่าวประกาศท่ีชัดเจนคร้ังท่ีสองถึงการทนทุกข์ของพระองค์แก่พวกสาวกของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 16:21-24) การอา้งอิงถึงมนัใน 17:12 เป็นแค่การอา้งอิงแบบผา่นไป  พระองคพ์าดพิงถึงมนัในแง่ท่ี
ปกปิดไวก่้อนท่ีพระองคก์ล่าวมนัอยา่งชดัเจน (เปรียบเทียบ 9:15; 10:38; 12:40) 
  
17:22                การอา้งอิงของมทัธิวถึงเวลาก็ธรรมดา สาวกทั้งหมดอยูก่บัพระเยซู “ในกาลิลี” อีกคร้ัง  พระเยซู

แนะน าหวัขอ้การทนทุกขข์องพระองคอี์กคร้ัง ซ่ึงการทรงจ าแลงพระกายและเหตุการณ์ต่างๆท่ี
ไดต้ามมาก็ขดัจงัหวะ 

  
ขอ้ความของพระเยซูก็ตรงแต่ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงก็คลุมเครือ  ค  ากรีก พาราดิดอสธาย หมายถึง
ไม่วา่ “มอบ” หรือ “ทรยศ” ก็ข้ึนอยูก่บับริบทซ่ึงไม่มีการช่วยเหลือท่ีน่ี  ยิ่งกวา่นั้น ค ากริยาน้ีอยู่
ในกาลเชิงรับ ดงันั้นผูก่้อการของการกระท าน้ีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ยงัคงปิดซ่อนไว ้ ใน
รูปแบบตามปกติ พระเยซูก็ใหข้อ้มูลแก่พวกสาวกของพระองคม์ากข้ึน แต่พระองคไ์ม่ไดใ้ห้ทุก
ส่ิงแก่พวกเขาท่ีพระองค์สามารถให้ได้  ข้อมูลมากข้ึนคงได้สร้างค าถามและปัญหาต่างๆท่ี
พระองค์ไม่ตอ้งการให้พวกเขาท่ีจะเผชิญเด๋ียวน้ี  น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีมทัธิวบนัทึกว่าพระเยซูป่าว
ประกาศวา่พระองคจ์ะถูกทรยศ  บุตร มนุษย์ จะถูกทรยศใหไ้ปสู่เง้ือมมือของ คนท้ังหลาย      

  
17:23                การตอบสนองของพวกสาวกแสดงว่าพวกเขาเขา้ใจและไม่ชอบท่ีจะไดย้ินส่ิงท่ีอยู่ขา้งหน้า   

พวกเขาเขา้ใจการส้ินพระชนม์ของพระเยซูแต่ยงัไม่เขา้ใจการคืนพระชนม์ของพระองค์  มนั
ไม่ใช่จนกวา่หลงัจากท่ีพระเยซูเป็นข้ึนจากตายท่ีพวกเขาเขา้ใจการคืนพระชนมข์องพระองค ์ถา้
พวกเขาไดเ้ขา้ใจการคืนพระชนมข์องพระองคใ์นตอนน้ี พวกเขาคงไม่ไดเ้สียใจ   

  
กำรช่ืนชมควำมเป็นบุตรของพระเยซู  17:24-27 
  

“เร่ืองราวน้ีเป็นผลไมเ้ปลือกแขง็ท่ีมีเปลือกแหง้และแขง็ แต่มีเน้ือในท่ีหวานอยา่งมาก”[1062] 
  

“โดยความจริงนั้น เหตุการณ์ขณะน้ีให้ตวัอยา่งประกอบท่ีน่ายกยอ่งของหลกัค าสอนท่ีถูกสอน
ไวใ้นการอภิปรายเร่ืองความถ่อมใจ”[1063] 

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c4391
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17:24                “ภาษี สองดรัชมา” เป็นภาษีของคนยิวท่ีชายยิวทุกคนอายุระหวา่ง 20 ถึง 50 ปีจะตอ้งจ่ายให้แก่
การบ ารุงพระวหิารและงานบริการต่างๆ (อพย. 30:13) ไม่มีเหรียญสองดรัชมาในการหมุนเวียน 
ณ เวลาน้ี ดังนั้นบ่อยคร้ังแล้วผูใ้หญ่สองคนก็ไปด้วยกนัและจ่ายหน่ึงเชเขลท่ีมีค่าเท่ากับส่ี    
ดรัชมา[1064] 

  
17:25-26          พระเยซูเปล่ียนการถามน้ีจากผูเ้ก็บภาษีไปสู่สถานการณ์ท่ีสอนเพื่อเปโตรและสาวกคนอ่ืนๆ  

ในตวัอยา่งประกอบของบทเรียนของพระองค ์พระเยซูเปล่ียนภาษีจากภาษีทางศาสนาไปสู่ภาษี
ทางพลเรือนเพื่อจะท าให้ประเด็นของพระองคช์ดัเจนข้ึน  หลกัการก็เป็นอยา่งเดียวกนัในสอง
กรณี แต่มนัง่ายกวา่ท่ีจะอธิบายในดา้นพลเรือนของชีวติ  
 
ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่อย่างท่ี “โอรส” ของ “กษตัริย”์ ถูกยกเวน้จากภาษีท่ีพระราชบิดา
ของพวกเขาก าหนดไว ้ดงันั้นพระองค์ก็ถูกยกเวน้จากภาษีท่ีพระบิดาของพระองค์ก าหนดไว ้ 
พระองค์หมายถึงภาษีพระวิหาร  พระวิหารเป็นของพระเจา้อย่างแทจ้ริง (มลค. 3:1) พระเยซู
ก าลังสอนเปโตรถึงความหมายโดยนัยของความเป็นพระเจ้าของพระองค์  พระองค์ไม่ได้
สอนเปโตรท่ีจะบรรลุความรับผดิชอบทางพลเรือนของเขา   

  
17:27                แมว้า่พระองคถู์ก “ยกเวน้” (ขอ้ 26) พระเยซูก็จะจ่ายภาษีเพราะวา่พระองค ์“ไม่” ตอ้งการท่ีจะ

ท าใหใ้ครก็ตาม “สะดุด” อยา่งไม่จ  าเป็น (เปรียบเทียบ 5:29) ความลม้เหลวท่ีจะจ่ายภาษีจะสร้าง
ปัญหาท่ีไม่จ  าเป็นต่างๆ  เพราะว่าเปโตรเป็นหน่ึงในพวกสาวกของพระเยซูและหน่ึงในบุตร
ของพระเจ้าทางความเช่ือในพระเยซู เขาก็ไม่ มีพันธะท่ีจะจ่ายภาษีพระวิหารเช่นกัน 
(เปรียบเทียบ 12:1-8) ภายหลงัเปาโลได้ท าตามแบบอย่างของพระเยซูเก่ียวกบัการไม่ให้การ
สะดุดในสถานการณ์ท่ีคลา้ยกนั (1 คร. 8:13; 9:12, 22) อยา่งท่ีบุตรของพระเจา้ทุกคนควรท า 

  
พระเจา้ไดป่้าวประกาศอยา่งชดัเจนวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระองคใ์นการทรงจ าแลง
พระกาย (ขอ้ 5) เช่นเดียวกบั ณ การรับบพัติศมาของพระเยซู กระนั้นพระสิริของพระเยซูยงัคง
ถูกปกคลุมไวข้ณะท่ีพระองคเ์คล่ือนไปสู่กางเขน  ส่ิงน้ีสถาปนารูปแบบส าหรับพวกสาวกของ
พระองค์ (เปรียบเทียบ 18:1-5)  เน่ืองจากบรรดาบุตรของพระเจา้ถูกยกเวน้จากการบ ารุงรักษา
พระวหิารและการบริการต่างๆ จุดส้ินสุดของระบบการนมสัการน้ีดูเหมือนจะใกลเ้ขา้มาอยา่งท่ี
มนัไดเ้ป็น  น่ีคือขอ้บ่งช้ีอีกอย่างหน่ึงท่ีว่าพระเยซูไดท้  าให้ธรรมบญัญติัของโมเสสส้ินสุดลง 
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(15:11)  อีกคร้ังหน่ึง พวกสาวกลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจความส าคญัหลกัของส่ิงเหล่าน้ีจนกระทัง่
หลงัจากการคืนพระชนม ์  

  
การอศัจรรยน้ี์ตอ้งไดส้ร้างความประทบัใจแก่เปโตรในฐานะชาวประมงและแก่เพื่อนสาวกท่ี
เป็นชาวประมงอยา่งแทจ้ริง!  จงจินตนาการวา่ ไม่ใช่การจบัปลาเท่านั้น แต่จบัปลาพร้อมกบัมี
เงินในปากของมันด้วย  น่ีเป็นหน่ึงในการอัศจรรย์หลายอย่างท่ีพระเยซูได้ท าเพื่อเปโตร  
พระองคไ์ดรั้กษาแม่ยายของเปโตร (1:29-34) ช่วยเขาจบัปลา (ลก. 5:1-9) ท าให้เขาสามารถเดิน
บนน ้ าทะเลได ้(14:22-33) รักษาหูของมลัคสั (26:47-56) และช่วยกูเ้ขาจากคุก (กจ. 12) จึงไม่
แปลกใจว่าเปโตรสามารถเขียนว่า “จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไวก้บัพระองค ์
เพราะวา่พระองคท์รงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1 ปต. 5:7).[1065]  
 
พระเยซูเท่านั้นสามารถเอาเหรียญ (“เชเขล”) นั้นมาได้อย่างท่ีพระองค์ได้ท  า  อีกคร้ังหน่ึง 
มนุษยท่ี์ไร้บาปไดบ้รรลุค าสั่งของพนัธสัญญาท่ีให้แก่อาดมัท่ีจะใชอ้  านาจเหนือปลาแห่งทะเล 
(เปรียบเทียบ 8:27; 14:25) แมว้า่พระองคเ์ป็นอิสระจากขอ้เรียกร้องต่างๆของธรรมบญัญติั ใน
ฐานะพระบุตรของพระเจา้ พระองค์ก็จ  านนต่อขอ้เหล่านั้นและจดัเตรียมเพื่อพวกสาวกของ
พระองค์อย่างอศัจรรยเ์พื่อจะท าอย่างนั้น  การส าแดงน้ีเก่ียวกบัความถ่อมใจและอ านาจก็น่า
ประทบัใจมากข้ึนท่ีจะท าตามอยา่งท่ีการป่าวประกาศถึงการทนทุกขข์องพระเยซูเป็น 

  
ไกลจากความรู้สึกแห่งความหยิ่ง การเสแสร้งและการถือสิทธ์ิของตนเองท่ีพวกสาวกส าแดง 
โดยการอภิปรายว่าใครจะเป็นผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดในแผ่นดินของพระคริสต ์พระเยซูเองก็ถ่อมใจท่ี
จ่ายภาษีท่ีพระองคไ์ม่ไดเ้ป็นหน้ีอยา่งแทจ้ริง พระองคไ์ม่ไดเ้ป็นหน้ีมนัในแง่ท่ีวา่พระองคท์รง
เป็นเจา้นายเหนือระบบทั้งหมดท่ีภาษีน้ีสนับสนุน ความถ่อมใจของพระองค์ส าแดงมนัเอง
ต่อไปในแง่ท่ีว่าในการเป็นเจา้นายเหนือแผ่นดินและทะเลนั้น พระองค์ไดท้  าให้พระองค์เอง
ข้ึนอยูก่บัหน่ึงในส่ิงทรงสร้างคือปลา  ยิ่งกวา่นั้น พระองคไ์ม่ไดส้ะดุดต่อการท่ีจะตอ้งจ่ายภาษี
น้ี และพระองค์ก็ระมดัระวงัท่ีจะไม่ให้การสะดุดแก่บรรดาผูท่ี้สมควรไดรั้บ  อีกอย่างหน่ึง น่ี
เป็นเร่ืองราวเดียวของการอศัจรรยใ์นหมวดพระกิตติคุณท่ีละให้ผูอ่้านท่ีจะอนุมานว่ามนัได้
เกิดข้ึน  ผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีไม่ไดบ้นัทึกวา่มนัไดเ้กิดข้ึน[1066] 

  

http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%205.1-9
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Pet.%205.7
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1065
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1066


“มนั [เร่ืองน้ี] สอนบรรดาคนของแผน่ดินสวรรคท่ี์จะไม่บ่นเพราะวา่โลกไม่ตระหนกัถึงสถานะ
และความมีเกียรติของพวกเขา” [1067] 

  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะสอนพวกสาวกของพระองค์ต่อไปถึงความส าคญัของการท าตามแบบอย่างท่ีพระองค์
ตระเตรียมไวส้ าหรับพวกเขาในส่วนถดัไป (บทท่ี 18) 
  

4. ค ำแนะน ำเกีย่วกบัตัวแทนส่วนตัวของกษัตริย์  บทที ่18   
  
บทท่ี 18 มีการอภิปรายหลกัส่ีอยา่งท่ีมทัธิวบนัทึก (เปรียบเทียบ บทท่ี 5—7; บทท่ี 10; 13:1-53; บทท่ี 24—25): 
การอภิปรายเก่ียวกบัการเป็นสาวกของพระองค ์  การอภิปรายน้ีด าเนินการค าแนะน าของพระเยซูต่อพวกสาวก
ของพระองค์ท่ีพระองค์ได้เร่ิมตน้ใน 17:14 ต่อไป  แทนท่ีจะจดจ่อท่ีพระเยซู ค าสอนของพระเยซูก็จดจ่อท่ี    
พวกสาวกและความรับผิดชอบต่างๆของพวกเขาในฐานะตวัแทนของพระองค์ หัวขอ้ของการอภิปรายน้ีคือ 
ความถ่อมใจ  หวัขอ้ของค าเทศนาบนภูเขาคือความชอบธรรม  หวัขอ้ของการอภิปรายเก่ียวกบัภารกิจในบทท่ี 10 
คือพนัธกิจ  หัวขอ้ของการอภิปรายเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค์ในบทท่ี 13 คือแผน่ดินสวรรค์ และหัวขอ้ของการ
อภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศจะเป็นการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง  เหมือนกบัการอภิปรายอ่ืนๆ ขอบเขตของการอภิปราย
น้ีก็คือยคุระหวา่งการเสด็จมาเช่นกนั     
  

คิงส์เบอร่ีเรียกหวัขอ้ของค ากล่าวน้ีวา่ “ชีวติภายในชุมชนของคริสตจกัร” และใหโ้ครงร่างดงัต่อไปน้ี: (I) ในเร่ือง
ความยิ่งใหญ่แทอ้ยา่งท่ีประกอบดว้ยการถ่อมใจตนเองลงเพื่อวา่จะรับใชเ้พื่อนบา้น (18:1-14); และ (II) ในเร่ือง
การไดรั้บและการยกโทษสาวกท่ีผดิพลาด (18:15-35).[1068] 
  
นอกเหนือจากค าถามท่ีสอง (ข้อ 21) การอภิปรายน้ีก็ด าเนินการในฐานะหน่วยของค าสอนท่ีคล้ายกับการ
อภิปรายท่ีหน่ึง (บทท่ี 5—7) และการอภิปรายท่ีสอง (บทท่ี 10) แต่ไม่ใช่การอภิปรายท่ีสาม (บทท่ี 13) 
  

“หัวขอ้ของการอภิปรายน้ีไม่ใช่การเป็นสาวกส่วนตวัมาก (แมว้า่ตวัอยา่งและค าแนะน าหลาย
อยา่งก็ถูกแสดงออกมาในรูปเอกพจน์) เหมือนกบัชีวิตส่วนรวมของบรรดาผูท่ี้เขา้ร่วมโดยการ
อุทิศตนเหมือนกนัของพวกเขาในฐานะสาวกพร้อมกบัความสนใจพิเศษท่ีถูกมอบให้แก่ความ
ตึงเครียดและสภาพตึงเครียดท่ีซ่ึงชีวิตเช่นนั้นถูกเปิดเผยผ่านความห่วงใยตนเองและการขาด
การเอาใจใส่เพื่อนสาวก ผา่นแบบอย่างท่ีแย่และอุปนิสัยท่ีผิดพลาด และผ่านความไม่เต็มใจท่ี
จะยกโทษอยา่งท่ีเราไดรั้บการยกโทษ”[1069] 
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บทน ำของหัวข้อควำมถ่อมใจ  18:1-4 (เปรียบเทยีบ มก. 9:33-36; ลก. 9:46-47) 
  
18:1-2              ผูเ้ขียนไดแ้นะน าและสรุปการอภิปรายน้ีอยา่งท่ีท่านไดท้  ากบัการอภิปรายอ่ืนๆดว้ยขอ้ความท่ี

ช้ีแนะวา่พระเยซูกล่าวการอภิปรายน้ีในโอกาสท่ีเจาะจงหน่ึง (เปรียบเทียบ 5:1; 7:28-29) การ
อภิปรายสองอย่างสุดท้ายในมัทธิวเป็นการตอบสนองต่อค าถามจากพวกสาวก (ข้อ 1; 
เปรียบเทียบ 24:1-3) 

  
“ในเวลานั้น” บางทีหมายถึง “ในระยะนั้นแห่งพนัธกิจของพระเยซู” (เปรียบเทียบ 10:19; 
26:45) การเปิดเผยก่อนหน้าน้ีเก่ียวกบักษตัริยแ์ละแผ่นดินได้น าพวกสาวกบางทีเป็นสาวก    
สิบสองคนท่ีจะแสดงออกถึงความสนใจใน “ใคร” ท่ีจะเป็น “ใหญ่ท่ีสุดในแผ่นดินสวรรค์” 
(เปรียบเทียบ มก. 9:33-38; ลก. 9:46-48) บางทีการเป็นผูน้ าของเปโตรท่ามกลางพวกสาวกและ
สิทธิพิเศษของเปโตร ยากอบและยอห์นแห่งการเห็นพระเยซูทรงจ าแลงพระกายไดก่้อให้เกิด
หน่ึงในความเป็นห่วงท่ีเพิ่มข้ึนของพวกเขา  พระเยซูไดส้อนว่าจะมีความแตกต่างในแผ่นดิน
สวรรค ์(5:19; 10:32-33) ถา้พระเยซูใหค้  าสอนน้ีในบา้นของเปโตร “เด็ก” นั้นคงเป็นของเปโตร 
(เปรียบเทียบ 17:25; มก. 9:33) แต่น่ีเป็นเพียงความเป็นไปได ้ 

  
ไม่วา่ในกรณีใด ส่ิงท่ีพระเยซูท าในการตั้ง “เด็ก” ข้ึนเป็นแบบอยา่งส าหรับผูใ้หญ่ท่ีจะท าตามก็
เป็นการตกใจในสมยัของพระองค์   ผูค้นในตะวนัออกใกล้โบราณถือว่าเด็กด้อยกว่าผูใ้หญ่  
เด็กไม่ไดรั้บความนบัถือท่ีผูใ้หญ่ไดรั้บจนกระทัง่พวกเขาไปถึงสถานะผูใ้หญ่  พวกเขาถูกสอน
ให้มองหาผูใ้หญ่ในฐานะแบบอยา่งท่ีจะท าตาม  ตอนน้ีพระเยซูไดพ้ลิกสถานกาณ์และกระตุน้
ให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะท าตามแบบอย่างของเด็ก  ท่ีจะท าอย่างนั้ นก็ เรียกร้อง          
ความถ่อมใจอยา่งแทจ้ริง 

  
18:3-4              พระเยซูป่าวประกาศถอ้ยค าท่ีปฏิวติัของพระองค์ดว้ยรูปแบบบทน าท่ีเคร่งขรึม (เปรียบเทียบ 

5:18) พระองคก์ล่าววา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีวา่พวกสาวกของพระองคเ์ปล่ียนและ “มาเป็น” เหมือน 
“เด็ก” เล็กๆ  ค าวา่ “กลบัใจ” ในฉบบัแปล NASB ก็น าผิดๆ พระเยซูไม่ไดก้ล่าวถึง “การไดรั้บ
ความรอด”  ความเป็นเหมือนเด็กก็จ  าเป็นส าหรับการเขา้ไปในแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ เด็กมี
ลกัษณะหลายอยา่งท่ีท าใหพ้วกเขาแตกต่างจากผูใ้หญ่ ตวัอยา่งเช่น การพึ่งพาและการวางใจ แต่
เน่ืองจากความเป็นห่วงของพวกสาวกในเร่ืองต าแหน่งในแผ่นดินสวรรคแ์ละค าสอนท่ีตามมา
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นั้น ความถ่อมใจก็ถูกกล่าวถึง เด็กเล็กๆมีความเป็นห่วงน้อยเก่ียวกับช่ือเสียงและต าแหน่ง
ส่วนตวัของพวกเขาในความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ     

  
“ลักษณะของธรรมชาติเด็กซ่ึงจัดตั้ งจุดของการเปรียบเทียบคือความไม่        
เสแสร้ง. . . . ลูกของกษตัริยจ์ะเล่นดว้ยปราศจากความกระดากใจกบัลูกของ
คนขอทาน ดว้ยเหตุนั้นก็ยนืยนัโดยไม่รู้ตวัถึงความไม่ส าคญัของส่ิงต่างๆท่ีซ่ึง
ผูใ้หญ่แตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆท่ีเหมือนกนักบัทุกคน”[1070] 

  
ในแง่หน่ึงพวกสาวกไดถ่้อมใจอย่างเด็กเม่ือพวกเขาเช่ือในพระเยซู  ส่ิงน้ีให้ทางเขา้แก่พวกเขา 
สู่แผ่นดินสวรรค์  อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หน่ึง พวกเขาละทิ้งท่าทีนั้นเม่ือพวกเขาเป็นห่วง
เก่ียวกบัสถานะของพวกเขาในแผน่ดินสวรรค ์พวกเขาจ าเป็นตอ้งกลบัไปสู่ท่าทีเหมือนเด็กแต่
ก่อนของพวกเขา  ในท านองเดียวกนั พวกเขาไดใ้ชอ้  านาจท่ียิ่งใหญ่ผา่นความเช่ือท่ีเรียบง่ายใน
พระเยซู แต่เม่ือเวลาผา่นไป พวกเขาไดอ้อกจากการพึ่งพาท่ีพระองค ์สูญเสียอ านาจของพวกเขา
และจ าเป็นท่ีจะกลบัไปสู่ความเช่ือท่ีพึ่งพา  ตวัอยา่งเช่น เปโตรไดท้  าการกล่าวยอมรับท่ียิ่งใหญ่
ในพระเยซู แต่หลงัจากนั้นไม่นานท่านก็เส่ือมถอยและลม้เหลวท่ีจะจ านนต่อพระเยซู   

  
ขอ้ 3 อธิบายอีกว่าแผ่นดินสวรรค์ยงัเป็นอนาคตเม่ือพระเยซูกล่าวค าเหล่าน้ี[1071] สาวกท่ี   
ถ่อมใจเหมือนเด็กเล็กๆจะเป็น “ใหญ่ท่ีสุดในแผ่นดินสวรรค์” การเป็นใหญ่ท่ีสุดในแผ่นดิน
สวรรค์คือส่ิงท่ีสาวกเหล่าน้ีตอ้งการ (ขอ้ 1) ก่อนหน้าน้ีพระเยซูไดแ้นะน าลกัษณะเหมือนเด็ก
แก่พวกสาวกของพระองค ์(5:3; 11:25) 

  
เน่ืองจากว่าพระเยซูกล่าวต่อพวกสาวกท่ีเช่ือในพระองค์ (16:16) ดูเหมือนว่าพระองค์ใช ้        
ค ากล่าวซ่ึงมีลกัษณะตรงขา้ม “เขา้ในแผน่ดินสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย” กบั “เป็นใหญ่ท่ีสุดในแผน่ดิน
สวรรค์” เพื่อจะอธิบายประเด็นของพระองค์  ประเด็นของพระองค์ก็คือความส าคญัของ    
ความถ่อมใจ  ก่อนหน้าน้ีพระเยซูได้กล่าวว่าถา้ตาของสาวกเป็นเหตุท าให้เขาสะดุด เขาควร
ควกัออกเสีย (ขอ้ 9; เปรียบเทียบ 5:29) นัน่เป็นขอ้ความ (การพูดเกินจริง) สุดขีดท่ีคลา้ยกนัซ่ึง
ถูกสร้างข้ึนเพื่อจะอธิบายประเด็น 

  
ควำมรุนแรงของกำรขัดขวำงควำมคืบหน้ำของสำวก  18:5-14 (เปรียบเทยีบ มก. 9:37-50; ลก. 9:48-50) 
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หัวขอ้รองหลกัของการอภิปรายน้ีคือความขุ่นเคือง (ค ากรีก สกันดาลอน คือ ส่ิงกีดขวาง)  สาวกท่ีถ่อมใจจะ
ระมดัระวงัท่ีจะไม่วางส่ิงกีดขวางในเส้นทางของสาวกอีกคนหน่ึงเม่ือสาวกคนนั้นด าเนินการไปยงัแผ่นดิน
สวรรค ์    
  
18:5-6              “เด็ก” ท่ีถูกกล่าวถึงในขอ้เหล่าน้ีไม่ใช่เด็กตามตวัอกัษร แต่เป็นสาวกท่ีถ่อมตวัเขาเองหรือตวั

เธอเองลง และในการท าอย่างนั้ นก็กลายมาเป็นเหมือนเด็ก (ข้อ 3-4) พระเยซูกล่าวถึง           
การยอมรับสาวกท่ีถ่อมใจของพระองค์ในขอ้ 5 (พระเยซูสอนความส าคญัของการยอมรับ    
เด็กเล็กๆใน มาระโก 9:36-37 และ ลูกา 9:48) ใครก็ตามท าส่ิงน้ี “ในนามของพระเยซู” ก็
ตอ้นรับสาวกนั้นเพราะว่าเขาหรือเธอเป็นหน่ึงในสาวกของพระเยซู ไม่ใช่เพราะว่าสาวกนั้น
เหนือกวา่ มีอิทธิพลหรือโดดเด่นอยา่งเป็นส่วนตวั บุคคลท่ีตอ้นรับหน่ึงในสาวกท่ีถ่อมใจของ
พระเยซูเพื่อเห็นแก่พระเยซูก็ตอ้นรับพระองคเ์องอยา่งแทจ้ริง (เปรียบเทียบ 10:42) ในบริบทน้ี 
เช่นเดียวกบัในบทท่ี 10 พระเยซูกล่าวถึงการตอ้นรับในแง่ของการหยิบยื่นการตอ้นรับขบัสู้ให้
พร้อมกบัการหนุนใจและการสนบัสนุนท่ีควบคู่ไป  “ตอ้นรับ” (ค ากรีก เคโคมาย) หมายถึง ท่ี
จะตอ้นรับเขา้สู่การสามคัคีธรรม [1072] 

  
ส่ิงท่ีตรงกนัขา้มในขอ้ 6 เก่ียวขอ้งกบั การ ไม่ ตอ้นรับสาวก นัน่คือ การปฏิเสธหรือการละเลย
เขา  การยบัย ั้งการหนุนใจท่ีสนบัสนุนจะเป็นเหตุให้สาวกท่ีจะสะดุดในแง่ท่ีวา่มนัจะท าให้มนั
ยากข้ึนส าหรับเขาท่ีจะท างานของเขา  พระเยซูไม่ไดก้ล่าวถึงการเป็นเหตุให้สาวกท่ีจะสะดุด
โดยการน าเขาหรือเธอไปสู่การเลิกเช่ือ  ความตรงกนัขา้มท าให้ส่ิงน้ีชดัเจน  การท าให้สาวกทอ้
ใจเทียบเท่ากบัการปฏิเสธพระอาจารย ์ ดงันั้นการจมท่ีทะเลจะดีส าหรับผูท้  าผิดมากกว่าการท่ี
จะเผชิญกบัการกล่าวโทษของพระเยซูในนรกส าหรับการปฏิเสธพระองค์ (ขอ้ 8-9) อีกคร้ัง
หน่ึง การพดูเกินจริงน าเสนอผลลพัธ์ต่างๆวา่แยอ่ยา่งยิง่ 
  
“ผูเ้ล็กนอ้ยเหล่าน้ีคนหน่ึงท่ีวางใจในเรา” (ขอ้ 6) ระบุถึงพวกสาวก  น่ีเป็นท่ีเดียวในพระกิตติ-
คุณสัมพนัธ์ท่ีท่ี “วางใจในเรา” ปรากฏ  วลีน้ีก็ปกติอยา่งมากในงานเขียนของยอห์น    

  
การท าให้จมน ้ าเป็นวิธีประหารชีวิตของกรีกและโรมนัไม่ใช่วิธีของยิว[1073] ชนิดของ “หิน
โม่” ท่ีถูกกล่าวถึงนั้นเป็นชนิดท่ีใหญ่ (“หนกั”) ท่ีลาจะหมุนไม่ใช่หินโม่ดว้ยมืออนัเล็กท่ีผูห้ญิง
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ปาเลสไตน์ทุกคนใชเ้พื่อจะเตรียมแป้งของเธอ[1074] การจมน ้ าในแนวทางน้ีจะน่ากลวั แต่มนั
จะ “ดีกวา่” การพินาศในบึงไฟ (ขอ้ 8) 

  
“ส าหรับขา้พเจา้แลว้มนัดูเหมือนวา่ส่ิงท่ีพระองค ์[พระเยซู] ก าลงัท าในส่วนน้ี
คือการท าให้การประกาศกบัเด็กเป็นค าสั่งของพระเจ้า  พระองค์ให้ล าดับ
ความส าคญัสูงสุดต่อการน าเด็กๆมาสู่พระคริสต์  ขา้พเจา้ขอแนะน าใครก็
ตามท่ีก าลังท างานกับเด็กๆในทุกวนัน้ี  ไม่มีส่ิงใดท่ีส าคัญเท่ากับส่ิงนั้น” 
[1075] 

  
18:7                  พระเยซูป่าวประกาศ “วิบติั” แก่ “โลก” เพราะวา่มนัเป็นแหล่งของการต่อตา้นต่อพระองคแ์ละ

พวกสาวกของพระองค ์และแหล่งของ “การท าใหส้ะดุด” อยา่งมากและ “ส่ิงกีดขวาง” มากมาย  
ฉบับแปล NIV อาจจะน าไปแบบผิดเล็กน้อยท่ีน่ี “วิบัติ” ป่าวประกาศการพิพากษา 
(เปรียบเทียบ 11:21; 23:13-32) มนัหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้วา่โลกจะปฏิเสธพวกสาวกของพระเยซู แต่
พระเจา้จะให้บรรดาผูท่ี้ปฏิเสธพวกเขานั้นรับผิดชอบ (เปรียบเทียบ อสย. 10:5-12; กจ. 4:27-
28) 

  
“ใครคนหน่ึงเล่าถึงชายแก่คนหน่ึงท่ีก าลงัจะตาย เป็นท่ีชดัเจนวา่เขาเป็นทุกข์
อย่างมาก  สุดทา้ยพวกเขาก็ท าให้เขาบอกพวกเขาวา่ท าไม  เขากล่าวว่า ‘เม่ือ
เรายงัเป็นเด็กท่ีก าลังเล่น วนัหน่ึง ณ ทางแยก เราได้กลับป้ายช้ีทางเพื่อว่า
ลูกศรนั้นช้ีไปในทิศทางท่ีผดิ และขา้พเจา้ไม่เคยหยดุท่ีจะแปลกใจวา่มีก่ีคนได้
ถูกส่งไปในทิศทางท่ีผิดโดยส่ิงท่ีเราไดท้  าไป’ บาปแห่งบาปทั้งหมดคือท่ีจะ
สอนอีกคนหน่ึงใหท้ าบาป”[1076] 

  
18:8-9              ถดัไปพระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองค์เก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการท่ีพวกเขาท าส่ิงท่ี

โลกท า นัน่คือ การท าให้มนัยากส าหรับสาวกอีกคนหน่ึงท่ีจะบรรลุภารกิจของเขาหรือของเธอ
เพื่อพระเยซู  ในบริบทน้ี ความหยิ่งท่ียื้อแย่งแห่งต าแหน่งของบุคคลหน่ึงอาจเป็นเหตุให้สาวก
อีกคนหน่ึงท่ีจะสะดุด (ขอ้ 1)  ตวัอย่างประกอบท่ีพระเยซูใช้ก็ท  าให้ระลึกถึง 5:29-30 ท่ีท่ี
พระองคก์ระตุน้ให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะท าให้ความคิดและแรงจูงใจของพวกเขาอยูใ่น
ระเบียบวนิยั 
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ประเด็นของส่วนน้ีคือความรุนแรงของการปฏิเสธหรือการต่อต้านพวกสาวกของพระเยซู      
ในงานแห่งการท าตามน ้าพระทยัของพระองคข์องพวกเขา  มนัรุนแรงเท่ากบัการละเมิดเด็ก 

  
18:10-11          พระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะไม่ดูหม่ินบรรดาผูติ้ดตามของพระองค์ท่ีติดตาม

พระองคอ์ยา่งถ่อมใจ  สาวกสิบสองคนอยูใ่นอนัตรายของการใชม้าตรฐานของโลกท่ีจะวดัและ
ให้คุณค่าแก่เพื่อนสาวกของพวกเขาอย่างท่ีเราอยู่ในทุกวนัน้ี (เปรียบเทียบ 5:3) ยูดาส             
อิสคาริโอท เป็นสาวกคนหน่ึงท่ีไดล้ม้เหลวท่ีจะใส่ใจค าเตือนน้ี   

  
นกัตีความหลายคนเช่ือวา่ส่วนสุดทา้ยของขอ้ 10 สอนวา่พระเจา้มีทูตสวรรคท่ี์คุม้ครองผูดู้แล
เด็กเล็กๆอย่างพิเศษ  อยา่งไรก็ตาม บริบทของขอ้ 10 ไม่ใช่การกล่าวถึงเด็กเล็กๆ แต่เป็นพวก
สาวกผูจ้  าเป็นตอ้งถ่อมใจอยา่งเด็กเล็กๆ ยิ่งกวา่นั้น “ทูตสวรรค”์ ในพระคมัภีร์ตอนน้ีก าลงัคอย 
“เฝ้าอยู่เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ในสวรรค์” “อย่างต่อเน่ือง” ไม่ใช่ก าลงัเฝ้าดูการเคล่ือนไหว
ของเด็กเล็กๆในโลก  เป็นท่ีชัดเจนว่า ทูตสวรรค์ท่ีถูกกล่าวถึงเป็นผูส่้งสารท่ีเหนือธรรมชาติ 
(ความหมายตามปกติของ “ทูตสวรรค์”) ผูช่้วยเหลือผูค้นของพระเจ้า (ฮบ. 1:14) ส าหรับ
ขา้พเจา้แลว้น่ีดูเหมือนค่อนขา้งเป็นอยา่งน้ีคือ พวกเขาเป็นวิญญาณของผูเ้ช่ือหลงัจากการตาย   
ผูค้อยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้อยา่งต่อเน่ือง (กจ. 12:15).[1077] อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า
พวกเขาเป็นวญิญาณของเด็กๆท่ีไดต้ายไป[1078] 

  
มี “ทูตสวรรค์ผูคุ้ม้ครอง” ส าหรับเด็กๆไหม?  ขา้พเจา้ชอบท่ีจะคิดว่ามีเน่ืองจากความห่วงใย
ของพระเจ้าท่ีมี ต่อเด็กๆ (เช่น 19:14-15) แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถช้ีไปย ังข้อท่ีสอนส่ิงน้ี           
อยา่งชดัแจง้ 

  
คนยิวเช่ือว่าทูตสวรรค์ท่ีเฉลียวฉลาดมากท่ีสุดของเหล่าทูตสวรรค์เท่านั้นเฝ้าคอยอยู่เฉพาะ  
พระพกัตร์พระเจา้ ทูตสวรรค์ท่ีเหลือก็อยู่ขา้งนอกรอคอยค าสั่งของพระองค์[1079] พระเยซู
สอนว่าพวกทูตสวรรค์ท่ีมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ช่ือต่างก็มีทางเข้าไปยงัพระเจ้าเน่ืองจาก    
ความรักของพระองคท่ี์มีต่อผูค้นของพระองคเ์อง 

  
ขอ้ 11 ไม่ปรากฏในส าเนาโบราณแรกๆของพระกิตติคุณมทัธิว  บางทีผูค้ดัลอกท่ีไดรั้บอิทธิพล
โดย ลูกา 19:10 ก็รวมมนัไวท่ี้น่ีในฉบบัต่อๆมาของตวับท 
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18:12-13          จากการท่ีได้สอนถึงความส าคญัของความถ่อมใจ ตอนน้ีพระเยซูก็อธิบายมนัด้วยค าอุปมา   
พระเยซูสอนค าอุปมาเร่ืองเดียวกนัในโอกาสท่ีแตกต่างกนัเพื่อจะสอนบทเรียนท่ีแตกต่างกนั
เล็กน้อย (ลก. 15:4-7) จุดประสงค์ของพระองค์ท่ีนั่นคือการประกาศ ส่วนจุดประสงค์ของ
พระองคท่ี์น่ีคือการอภิบาล 

  
ผูเ้ล้ียงในเร่ืองน้ีคือพระเจา้ (ขอ้ 14) แกะคือบรรดาผูท่ี้ติดตามพระองค์ นั่นคือพวกสาวกของ
พระเยซู (เปรียบเทียบ 10:6; 15:24) พระเจา้มีความห่วงใยส าหรับแกะทุกตวัของพระองคแ์ละ
แสวงหาท่ีจะท าให้บรรดาคนเหล่านั้นจากพวกเขาท่ีหลงไปจากพระองค์นั้ นกลับคืนมา 
พระองคมี์ความห่วงใยยิ่งใหญ่ส าหรับผูท่ี้หลงไปจนเม่ือพวกเขากลบัมาหาพระองค์ “พระองค ์
ก็เปรมปรีด์ิมากกว่า” เม่ือเทียบกบับรรดาผูท่ี้ไม่ไดห้ลงไป  น่ีไม่ไดห้มายถึงว่าพระเจา้รักแกะ   
ท่ีหลงไปของพระองค์มากกว่าพระองครั์กแกะท่ีสัตยซ่ื์อของพระองค์  มนัหมายถึงวา่เม่ือแกะ  
ท่ีหลงไปกลบัมาหาพระองค ์นัน่ก็ใหค้วามยนิดีท่ีพิเศษแก่พระองค ์
                                                                                     
เม่ือพระเจา้มีความห่วงใยท่ียิ่งใหญ่เช่นนั้นเพื่อพวกสาวกของพระองคผ์ูห้ลงไป พวกสาวกของ
พระองค์ควรระมัดระวงัอย่างมากท่ีจะไม่ท าส่ิงใดก็ตามท่ีจะเป็นเหตุให้หน่ึงในแกะของ
พระองคห์ลงไป[1080] 

  
อีกคร้ังหน่ึง จงสังเกตการระบุของพระเยซูถึงพระองคเ์องและพระเจา้ในค าอุปมาน้ี  พวกสาวก
ของพระเยซูเป็นแกะของพระเจา้  ดงันั้นพระเยซูและพระเจา้ก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   

  
18:14                ขอ้น้ีสรุปขอ้พิสูจน์ของการอภิปรายจนบดัน้ี  “พระบิดา” ในสวรรคไ์ม่ตอ้งการให้ใคร “สักคน” 

ของพวกสาวกท่ีถ่อมใจของพระเยซูท่ีจะหลงไปจากการทรงเรียกของเขาในชีวิตเพราะวา่ใคร
คนหน่ึงไดท้  าใหท้อ้ใจ ปฏิเสธหรือต่อตา้นเขา  ยิง่กวา่นั้น จากทุกคนนั้นพระองคไ์ม่ตอ้งการให้
พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะรับผิดชอบส าหรับส่ิงน้ี  “พินาศ” ในบริบทน้ีไม่ไดห้มายถึงการ
สูญเสียความรอด แต่เป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของการลม้เหลวท่ีจะบรรลุเป้าหมายของพระเจา้ท่ีมี
ส าหรับเขาหรือเธอในฐานะสาวก นัน่คือชีวติท่ีสูญเสียไป    

  
กำรกู้คืนสำวกทีห่ลงไป  18:15-20 
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พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีสาวกท่ีถ่อมใจควรท าเม่ือสาวกชายหรือหญิงได้หลงไปจาก        
พระผูเ้ล้ียงและแกะ 
  
18:15                โดยการใชค้  าวา่ “พี่นอ้ง” พระเยซูก็สนบัสนุนการเขา้หาท่ีถ่อมใจ  พวกสาวกควรรับมือกบัซ่ึง

กนัและกนัในฐานะพี่น้องไม่ใช่ผูท่ี้เหนือกว่าและผูท่ี้ต  ่ากว่า (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 5:1-2) ตาม
บริบทแลว้ บาปท่ีถูกกล่าวถึงบางทีเป็นการดูหม่ินพี่นอ้งชายหรือหญิง  อยา่งไรก็ตาม พระเยซู
ไม่ไดร้ะบุวา่เป็นอะไร แต่พระองคบ์่งบอกวา่มนัเป็นบาปใดก็ตามท่ีน าสาวกไปจากพระผูเ้ล้ียง  
พระเยซูสั่งใหพ้วกสาวกของพระองคท่ี์จะ “ไป” ยงับุคคลเช่นนั้นและวา่กล่าว (“ช้ีความผิดของ
เขาแก่เขา”) เขา “เป็นส่วนตวั”  สาวกตอ้งท าการริเร่ิมและเผชิญหนา้ (เปรียบเทียบ กท. 6:1) 

  
“. . . ถา้มนัยากท่ีจะยอมรับการว่ากล่าว แมก้ระทัง่การวา่กล่าวท่ีเป็นส่วนตวั 
มนัก็ยากกวา่ท่ีจะท าการวา่กล่าวดว้ยความถ่อมใจท่ีมีความรัก”[1081] 

  
“การครอบครองความถ่อมใจไม่ไดถู้กพิสูจน์โดยการรอคอยในเชิงรับเพื่อใคร
คนหน่ึงจะมาขอการยกโทษและจากนั้นก็ให้การยกโทษ  ตรงกนัขา้ม มนัถูก
ส าแดงโดยการแสวงหาพี่นอ้งท่ีท าผิดในเชิงรุกและการพยายามท่ีจะท าให้เขา
ส านึกผดิ”[1082] 

  
“ถา้เรามีขอ้โตแ้ยง้กบัใครก็ตาม มีวิธีเดียวท่ีจะยุติมนัและนัน่คือหน้าต่อหน้า  
ถ้อยค าท่ีถูกกล่าวออกมาบ่อยคร้ังแล้วสามารถยุติข้อโต้แย ้งซ่ึงถ้อยค าท่ี        
ถูกเขียนข้ึนคงไดท้  าใหแ้ยล่งเท่านั้น”[1083] 

  
ค ากริยา “วา่กล่าว” หรือ “ช้ีความผิดต่อเขา” (ค ากรีก เอเลงโค่) หมายถึง “พิสูจน์วา่มีความผิด” 
ในแง่ของการก่อให้เกิดการตระหนกัถึงความผิด ไม่ใช่ในแง่ของการเป็นเจา้นายเหนือใครคน
หน่ึง (เปรียบเทียบ 1 คร. 9:19-22; 1 ปต. 3:1) วตัถุประสงค์ควรจะเป็นการฟ้ืนฟูพี่น้องชาย  
หรือหญิงท่ีท าผิด ไม่ใช่การยกย่องของผูริ้เร่ิม (เปรียบเทียบ ลก. 17:3-4; 2 ธส. 3:14-15; ยก. 
5:19-20) การเขา้หาแบบน้ีเป็นการเขา้หาท่ีธรรมบญัญติัของโมเสสไดส้อนไวเ้ช่นกนั (ลนต. 
19:17) และพวกรับบีก็สนบัสนุนอีกดว้ย[1084]. 
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“บาปของรูปแบบใดก็ตามจะตอ้งไม่ถูกยอมทนภายในชุมชนสาวก แต่จะตอ้ง
ถูกจัดการเม่ือเป็นท่ีรับรู้  แต่ส่ิงน้ีจะถูกกระท าด้วยความรู้สึกไวและด้วย
จ านวนนอ้ยท่ีสุดของการเผยแพร่”[1085] 

  
18:16                ธรรมบญัญติัของโมเสไดส้นบัสนุนขั้นท่ีสองท่ีพระเยซูสอนอีกดว้ย (ฉธบ. 19:15) อย่างไรก็

ตาม พระเยซูขยายแวดวงของธรรมบญัญติัทางพลเรือนท่ีเน้ือหาของพระธรรมเฉลยธรรม-
บญัญติักล่าวถึงเพื่อจะรวมถึงบาปใดๆท่ีซ่ึงสาวกอาจตอ้งการการวา่กล่าว พระเยซูไม่ไดท้  าให้
ธรรมบัญญัติทั้ งหมดของโมเสสถาวร  พระองค์เพียงแค่ด าเนินการข้อก าหนดเหล่าน้ีใน     
ธรรมบญัญติัท่ีพระองคไ์ดป่้าวประกาศวา่ตอนน้ีก็ผกูมดัพวกสาวกของพระองค ์

  
บางทีหน้าท่ีของ “พยานบุคคล” คือท่ีจะเป็นพยานถึงการตอบสนองของสาวกท่ีท าผิดท่ีมี      
ต่อการเผชิญหนา้  น่ีดูเหมือนจะไดเ้ป็นจุดประสงค์ในเน้ือหาของพระธรรมเฉลยธรรมบญัญติั  
การปรากฏตวัของพวกเขาจะเป็นการชกัจูงท่ีเพิ่มเขา้มาเพื่อจะกลบัไปยงัคอกของคนสัตยซ่ื์อ    
ดูเหมือนคนเหล่าน้ีจะเป็นพยานบุคคลถึงการเผชิญหนา้ไม่ใช่ถึงบาป  ถา้พี่น้องชายหรือหญิง
พิสูจน์ว่าไม่ได้กลบัใจ และผูริ้เร่ิมจ าเป็นตอ้งใช้ขั้นท่ีสาม (ขอ้ 17) พยานบุคคลถึง  การ
เผชิญหนา้อาจจ าเป็น    

  
18:17                ถ้าจ าเป็น ขั้นท่ีสามคือท่ีจะรายงานสถานการณ์ต่อ “คริสตจกัร”  น่ีเป็นการอ้างอิงท่ีสองถึง 

เอคคเลซิอา ในมทัธิว และเป็นการปรากฏท่ีอ่ืนคร้ังเดียวของค าน้ีในพระกิตติคุณทั้งส่ี  อยา่งท่ี
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไปแลว้ (เปรียบเทียบ 16:18) ค  าน้ีหมายถึง “กลุ่มคนท่ีถูกเรียกออกมา”  บางที
พระเยซูใช้ค  าน้ีในแง่ท่ีกว้างท่ีน่ี  เราได้หมายเหตุว่าค าว่า “องค์พระผู ้เป็นเจ้า” “สาวก”        
“อัครทูต” และค าอ่ืนๆมาสู่การมีความหมายท่ีเจาะจงมากข้ึนเม่ือแผนการแห่งแผ่นดิน          
ของพระเจา้ถูกเปิดเผย     

  
เม่ือไม่นานมาน้ีพระเยซูเพิ่งได้ท านายถึงการมีอยู่ของคริสตจกัร คือพระกายของพระคริสต ์   
ใน 16:18  อย่างไรก็ตาม อยา่งไม่สงสัยแลว้ พวกสาวกไดเ้ขา้ใจว่าพระองค์หมายถึงแค่กลุ่ม
สาวกของพระองค์  พระเยซูไดก้ล่าวถึง “กลุ่มคนแห่งสาวกของพระองค”์ ท่ีพระองค์ไดเ้รียก
ออกมาจากโลกเพื่อจะเป็นตวัแทนของพระองค ์ซ่ึงพระองครู้์วา่จะกลายมาเป็นพระกายท่ีใหญ่  
พระองค์รู้ว่าน่ีจะเป็นคริสตจกัรอย่างท่ีเรารู้ แต่พวกสาวกตอ้งได้คิดว่าพระองค์หมายถึงแค่  
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พวกเขาเองในแง่ส่วนรวม  บางทีพวกเขาคิดว่าพระองค์อ้างอิงถึงท่ีประชุมของชาวยิว คือ  
ธรรมศาลา  [1086] 

  
พระเยซูเกือบไม่เปิดเผยส่ิงใดเก่ียวกบัคริสตจกัรในหมวดพระกิตติคุณ อย่างท่ีการขาดหายไป
ของการอา้งอิงต่างๆต่อคริสตจกัรในพระธรรมเหล่าน้ีบ่งบอก  พวกสาวกได้ด้ินรนท่ีจะเข้า
ใจความเป็นพระเจา้ของพระเยซู บทบาทผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขข์องพระองค ์และการทนทุกข์ของ
พระองค์  พระเยซูไม่ได้ท  าให้พวกเขาสับสนกับการเปิดเผยอย่างมากเก่ียวกับรูปแบบท่ี          
อตัลกัษณ์ส่วนรวมของพวกเขาจะเกิดข้ึนตามหลงัการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ พระองค์
ไม่ไดท้  าอยา่งนั้นแมก้ระทัง่หลงัจากการคืนพระชนมข์องพระองค ์(กจ. 1:6-8) การเปิดเผยนั้น
ไดผ้่านมาทางพวกอคัรทูตของพระองค์หลงัจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์  เรามีส่ิงนั้น  
ในพระธรรมกิจการและหมวดจดหมายฝาก 

  
เม่ือพระเยซูกล่าวว่า “จงไปแจง้ต่อคริสตจกัร (ท่ีประชุม)” บางทีพวกสาวกได้ยินว่า “จงไป  
แจง้ต่อสาวกคนอ่ืนๆทั้งหมด ไม่ใช่แค่พยานสองหรือสามคน”  การประยุกต์ใช้ค  าสั่งน้ีในทุก
วนัน้ีก็ยุ่งยากมากข้ึนเพราะว่าจ านวนของสาวกก็นับไม่ถ้วนและพวกเขาก็อาศยัอยู่ทัว่โลก      
ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ขอบเขตของการป่าวประกาศต่อสาธารณชนก็จะเป็นท่ีประชุม
คริสตจกัรทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการรวมกนัท่ีเฉพาะของสาวกท่ีซ่ึงพี่นอ้งท่ีไม่เช่ือฟังเป็นส่วนหน่ึง    

  

ถา้สาวกท่ีผิดไม่ตอบสนองต่อการหนุนใจของคริสตจกัรท่ีจะกลบัไปหาพระผูเ้ล้ียง พระเยซู
กล่าวว่าพวกสาวกควรปฏิบติัต่อบุคคคลเช่นนั้นในฐานะ “คนต่างชาติและคนเก็บภาษี”  น่ี
ไม่ไดห้มายถึงวา่พวกสาวกควรตอ้นรับเขาหรือเธออย่างอบอุ่น อยา่งท่ีพระเยซูตอ้นรับบุคคล
เช่นนั้น (8:1-11; 9:9-13; 15:21-28) ซ่ึงนกัตีความบางคนไดส้รุป[1087] บริบทเช่นเดียวกบั   
การเทียบเคียงของภาคพนัธสัญญาใหม่ต่อการกระตุน้น้ี ก็แสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีการแยก
ออกไปในความคิด (เปรียบเทียบ รม. 16:17; 2 ธส.  3:14) บางทีพระเยซูใช้คนต่างชาติและ   
คนเก็บภาษีในฐานะตวัอย่าง เพราะว่าโดยพื้นฐานแลว้คนยิวถอนตวัจากพวกเขา  นัน่คือส่ิงท่ี
พระองค์ตอ้งการให้พวกสาวกของพระองค์ท าเก่ียวกบัพี่น้องชายหรือหญิงท่ีผิด  เอ. บี. บรู๊ซ 
อธิบายการเขา้ใจของเขาถึงความแตกต่างระหวา่ง “คนต่างชาติ” และ “คนเก็บภาษี” ในแนวทาง
น้ี: 
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“แนวคิดก็คือว่าผูท้  าผิดท่ีไม่ส านึกผิดอย่างต่อเน่ืองจะตอ้งส้ินสุดกบับุคคลท่ี
เขาได้ท าผิดต่อและต่อทั้งหมดคริสตจกัร ผูซ่ึ้งจะไม่มีการสามคัคีธรรมทาง
ศาสนาและการสามคัคีธรรมทางสังคมก็เป็นไปได้น้อย  ด้านศาสนาของ    
การไล่ออกก็ถูกช้ีให้เห็นโดยส านวน ‘ในฐานะคนต่างชาติ’ และดา้นสังคม
ของมนัก็ถูกแสดงออกในอนุประโยคท่ีสองของประโยคนั้นคือ ‘และคนเก็บ
ภาษี’”[1088] 

  
“ท่าน” ในตวับทกรีกเป็นเอกพจน์ซ่ึงบ่งบอกว่าผูริ้เร่ิมเป็นบุคคลเดียว และขอบเขตของชีวิต     
ท่ีพระเยซูมีในความคิดตลอดส่วนน้ีคือความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (เปรียบเทียบ ขอ้ 15) 

  
“เขาไม่สามารถรับการปฏิบติัต่อดงัเช่นพี่นอ้งฝ่ายวิญญาณได ้เพราะวา่เขาได้
สูญเสียต าแหน่งนั้น  เขาสามารถถูกปฏิบติัต่อดงัเช่นบุคคลหน่ึงท่ีอยู่นอก
คริสตจักรเท่านั้ น ไม่ใช่ถูกเกลียดชัง แต่ไม่ได้อยู่ในการสามัคคีธรรม             
ท่ีใกลชิ้ด”[1089] 

  
ไม่ว่าพระเยซูหรือพวกอคัรทูตก็ไม่ระบุถึงรูปแบบอนัแน่นอนท่ีการลงวินัยน้ีควรมีข้ึน (เช่น 
การไล่ออก การกีดกนัไวจ้ากโต๊ะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การแยกออกทางสังคม การยบัย ั้งการ
สามคัคีธรรมบนโตะ๊ และอ่ืนๆ) ฟรานซ์ให้เหตุผลวา่เน่ืองจากวา่ขอบเขตของชีวิตท่ีถูกกล่าวถึง
เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ฝ่ายผิดควรประสบกบัการแยกออกจากผูริ้เร่ิมแห่งการกระท า 
เท่านั้นไม่ใช่จากชุมชนทั้งหมดของผูเ้ช่ือ[1090] อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนวา่ถา้ทั้งหมดคริสตจกัร
เก่ียวขอ้งในการว่ากล่าวผูท้  าผิด การลงโทษบางอย่างแบบชุมชนเช่นเดียวกบัแบบแต่บุคคล    
จะเก่ียวขอ้ง 
  

ดงันั้น ขา้พเจา้ทึกทกัเอาว่าพระเยซูตั้งใจให้พวกสาวกท่ีเก่ียวขอ้งในสถานการณ์เช่นนั้นท่ีจะ  
ท าการตดัสินใจเหล่าน้ีบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงทั้งหมดในแต่ละกรณีท่ีเจาะจง อยา่งไรก็ตาม 
ดูเหมือนว่ามนัจะไปไกลเกินไปท่ีจะท าให้ผูท้  าผิดอยู่ในสถานการณ์ท่ีซ่ึงมนัจะกลายเป็นไป
ไม่ได้ส าหรับเขาหรือเธอท่ีจะกลบัใจและประสบกบัการฟ้ืนฟูในภายหลัง วตัประสงค์ของ   
การลงวนิยัทั้งหมดสุดทา้ยแลว้คือการฟ้ืนฟูไม่ใช่การกีดกนั[1091] 
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“บางทีการเปรียบเทียบท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดในวฒันธรรมของเราคือแนวทางท่ีซ่ึง
ขอ้บงัคบัโดยประเทศต่างๆอาจ ‘ชกัจูง’ อีกประเทศหน่ึงท่ีจะตอบสนองเพื่อ
จะป้องกนัการถูกท าใหโ้ดดเด่ียว”[1092] 
  
“การรวมกันท่ีไม่เหมาะสมเช่นนั้นของคนท่ีอยู่ในทางพระเจ้าและคนไร้   
พระเจา้ก็เป็นปรากฎการณ์ท่ีปกติเกินไปในยุคสุดทา้ย  และเหตุผลก็ไม่ไดอ้ยู่
ไกลท่ีจะแสวงหา  มนัไม่ใช่ความไม่สนใจต่อศีลธรรม เพราะว่าโดยทัว่ไป
แล้วนั่นไม่ใช่คุณลักษณะของคริสตจักรในสมัยของเรา มันเป็นความ
ปรารถนาท่ีจะทวีคูณสมาชิก  กลุ่มทางศาสนาท่ีหลากหลายเห็นคุณค่าของ
สมาชิกมากกว่าศีลธรรมหรือคุณความดีแบบคริสเตียนท่ีสูงส่ง และพวกเขา
กลวัโดยเกรงว่าโดยการลงวินัยนั้น พวกเขาจะสูญเสียหน่ึงหรือสองช่ือใน
รายช่ือร่วมกนัของพวกเขา   ความกลวัไม่ใช่ปราศจากการถูกนบัวา่ชอบธรรม  
ผูล้ี้ภยัจากการลงวินยัก็แน่ใจถึงประตูท่ีเปิดอยู่เสมอและการตอ้นรับท่ีอบอุ่น
ในบางระยะ  น่ีเป็นหน่ึงในค าสาปแช่งมากมายท่ีมาเหนือเราโดยส่ิงท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดแห่งการอ้ือฉาวทั้งหมด ซ่ึงก็คือการแบ่งแยกทางศาสนา  ใครคนหน่ึงท่ี
ได้กลายมาเป็นหรืออยู่ในอนัตรายของการกลายมาเป็นดงัเช่นคนต่างชาติ  
และคนเก็บภาษีต่อกลุ่มคนท่ีถูกเรียกออกมากลุ่มหน่ึงก็มีโอกาสดีของการ
กลายมาเป็นธรรมิกชนหรือทูตสวรรค์ในกลุ่มคนท่ีถูกเรียกออกมาอีกกลุ่ม
หน่ึง” [1093] 

  
18:18                ขอ้น้ีก็เหมือนกนักบั 16:19  ท่ีนัน่พระเยซูกล่าวถึงแผน่ดินของพระเมสสิยาห์อยา่งเจาะจง  ท่ีน่ี

พระองค์กล่าวโดยทัว่ไปมากข้ึนเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกสาวกของพระองค์ควรประพฤติด้วยความ
ถ่อมใจ  อีกคร้ังหน่ึง “ส่ิงใดๆ” ดูเหมือนจะรวมถึงผูค้นและสิทธิพิเศษเม่ือพิจารณาถึงแนวทางท่ี
ภาคพนัธสัญญาเดิมอธิบายถึงการใชกุ้ญแจของผูอ้ารักขา  พวกสาวกจะก าหนดน ้ าพระทยัของ
พระเจา้ในเหตุการณ์ท่ีเจาะจงแต่ละอยา่งของการมีการพิพากษาในคริสตจกัร อยา่งหวงัไว ้พวก
เขาจะปรึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐานเม่ือพวกเขาท าส่ิงน้ี  จากนั้นพวกเขาจะป่าวประกาศ     
การตดัสินใจของพวกเขา      
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ดว้ยการป่าวประกาศของพวกเขา พวกเขาจะให้หรือยบัย ั้งส่ิงใดๆท่ีการพิพากษาอาจเก่ียวขอ้ง 
แต่พวกเขาจะป่าวประกาศส่ิงท่ี พระเจ้า คือสิทธิอ านาจของพระเจ้าได้ตดัสินใจแล้ว  การ
ตดัสินใจของพวกเขาจะเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับบุคคลท่ีถูกลงวินยัซ่ึงทึกทกัเอาว่า
พวกเขาไดรั้บน ้าพระทยัของพระเจา้ก่อนการป่าวประกาศมนั[1094] 

  
“กษตัริยไ์ดส้ัญญาสิทธิอ านาจในแผ่นดินสวรรค์แก่เปโตรซ่ึงท าให้เขาแน่ใจ
ถึงการน าพาในการใช้สิทธิอ านาจนั้น  ตอนน้ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้แนะน าพวก
สาวกของพระองค์เก่ียวกับหัวข้อของการลงวินัยในคริสตจกัรและสัญญา    
ถึงการน าพาของพระเจา้ในการตดัสินใจของพวกเขาอีกดว้ย”[1095] 

  
18:19-20          มันควรชัดเจนจากบริบทว่าพระสัญญาน้ีไม่ได้อ้างอิงถึงส่ิงใดๆท่ีสาวกสองหรือสามคน       

ร่วมใจกนัทูลขอพระเจา้ในการอธิษฐาน  พระคมัภีร์มีพระสัญญามากมายเก่ียวกบัการอธิษฐาน 
(เปรียบเทียบ 7:7-8; 21:22; ยน. 14:13-14; 15:7-8, 16; 1 ยน. 5:14-15; และขอ้อ่ืนๆ) แต่       
พระสัญญาน้ีไม่ใช่หน่ึงในพระสัญญาเหล่านั้น  

  
ในบริบท “ส่ิงใดๆ” อา้งอิงถึงการตดัสินทางศาลใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาวกท่ีท าผิดซ่ึงสาวกคน
อ่ืนๆอาจท าการตดัสินร่วมกนั  พระเจา้ได้อยู่เบ้ืองหลงัตวัแทนทางศาลของพระองค์ในโลก
เสมอเม่ือพวกเขาด าเนินการน ้าพระทยัของพระองค ์(เปรียบเทียบ สดด. 82:1) น่ีเป็นพระสัญญา
ท่ียอดเยี่ยม  พระเจา้จะสนบัสนุนการตดัสินใจใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงวินยัร่วมกนัเก่ียวกบั    
พี่น้องชายหรือหญิงท่ีท าผิดซ่ึงพวกสาวกของพระองค์อาจท าการตดัสินหลงัจากการหยัง่รู้ถึง 
น ้าพระทยัของพระองคด์ว้ยอ านาจและสิทธิอ านาจของพระองค[์1096] 

  
“การประชุม ซ่ึงสมควรท่ีจะชุมนุมกันในนามของพระคริสต์ ดังนั้ นก็ไม่
จ  าเป็นท่ีจะเป็นหน่ึงในเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรท่ีรวมตวักนัเพื่อการด าเนินการของ
ธุรกิจของคริสตจกัร มนัอาจจะเป็นการประชุมในคริสตจกัรหรือในกระท่อม
เพื่อจุดประสงค์ของการนมสัการโดยเฉพาะ  พระสัญญาก็มีไวเ้พื่อทุกคน    
ทุกหัวข้อของค าอธิษฐาน  ทุกสถานท่ีและทุกเวลา เพื่อการชุมนุมกันของ  
คริสเตียนอยา่งแทจ้ริงทั้งใหญ่และเล็ก”[1097] 
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“พระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้คริสตจักรของพระองค์ท่ีจะประกอบด้วย       
การชุมนุมของสโมสรต่างๆท่ีไม่มีการติดต่อระหว่างบุคคลกบัซ่ึงกนัและกนั 
อยา่งท่ีพระองคไ์ม่ไดป้รารถนาให้เป็นโรงแรมปีศาจ ซ่ึงตอ้นรับและให้ท่ีพกั
แก่ผูเ้ขา้มาทุกคน ไม่มีค  าถามท่ีถูกถาม”[1098] 

  
ท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง (ขอ้ 20) พระเยซูถือว่าท่ีของพระเจา้เป็น “พระเจา้ทรงอยู่กบัเรา” (1:23; 2:6; 
3:3; 11:4-6, 7-8; เปรียบเทียบ 28:20) ขอ้ความน้ีบ่งบอกถึงเวลาในอนาคตเม่ือพระเยซูจะไม่
ปรากฎตวัทางกายภาพกับพวกสาวกของพระองค์ คือยุคระหว่างการเสด็จมาโดยเฉพาะ      
อย่างยิ่งระยะเวลาท่ีตามหลงัการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์และท่ีน าหน้าการเสด็จกลบัมา   
ของพระองค ์ พระเยซูคาดหวงัถึงการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองค ์
  

นักเขียนคนหน่ึงให้เหตุผลว่าข้อ 18-20 เป็นศูนย์กลางของโครงร่างท่ีไขวเ้ปล่ียนทางโครงสร้างและทาง       
ศาสนศาสตร์ท่ีรวบรวม  17:22—20:19 เขา้มาให้เป็นส่วนหน่ึง[1099] ส าหรับขา้พเจา้แลว้ขอ้วินิจฉยัน้ีดูเหมือน
ถูกขยายเล็กนอ้ย 
  
ควำมส ำคัญของกำรยกโทษแก่สำวก  18:21-35 
  
จากการอภิปรายเก่ียวกบัการลงวนิยั พระเยซูก็ด าเนินการท่ีจะเนน้ถึงความส าคญัของการยกโทษต่อไป  บางคร้ัง
สาวกท่ีร้อนรนใช้เวลามากเกินไปในการศึกษาการลงวินยัของคริสตจกัรและใช้เวลาน้อยเกินไปในการศึกษา
ความส าคญัของการยกโทษ   
  
18:21-22          พระเยซูกล่าวถึงการกนัออกไปไม่ใช่การยกโทษ (ขอ้ 17) ส่ิงน้ีน าเปโตรท่ีจะถามว่าในฐานะ

สาวกนั้นเขาควรยกโทษแก่พี่นอ้งท่ีท าผดิบ่อยแค่ไหนก่อนท่ีเขาหยดุการยกโทษ   
  

“เราเป็นหน้ีอย่างใหญ่หลวงต่อข้อเท็จจริงท่ีว่าเปโตรมีล้ินท่ีไว  คร้ังแล้ว    
คร้ังเล่าท่ีเปโตรพูดโพล่งออกมา และความหุนหันพลันแล่นของเขาก็ดึง       
ค าสอนท่ีเป็นอมตะจากพระเยซู”[1100] 

  
พวกรับบีสอนวา่คนยวิควรยกโทษบาปท่ีท าซ ้ าสามคร้ัง แต่หลงัจากนั้นก็ไม่มีความจ าเป็น 
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ส าหรับการยกโทษอีกต่อไป (อมส. 1:3, 6, 9, 11, 13; 2:6).[1101] เปโตรแนะน าว่า “เจ็ดคร้ัง” 
และบางทีก็รู้สึกใจกวา้งในการท าเช่นนั้น  เจ็ดเป็นจ านวนเต็ม บางคร้ังถูกถือว่าเป็นจ านวน      
ท่ีสมบูรณ์ซ่ึงมากกว่าส่ิงท่ีพวกธรรมาจารยส์อนอย่างชดัเจน (เปรียบเทียบ ลนต. 26:21; ฉธบ. 
28:25; สดด. 79:12; สภษ. 24:16; ลก. 17:4) 

  
การตอบของพระเยซูพาดพิงถึง ปฐมกาล 4:24 ท่ีท่ีลาเมคผูอ้ธรรมกล่าวว่า: “ถา้หากท าร้าย      
คาอิน ตอ้งรับโทษคืนเจ็ดเท่าแลว้ เม่ือท าร้ายลาเมคก็ตอ้งรับโทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่า”  ลาเมคอา้งท่ี
จะท าการแกแ้คน้ต่อผูท่ี้ท  าร้ายเขามากกว่าท่ีพระเจา้ไดท้  าต่อคาอินส าหรับการฆ่าน้องชายของ
เขา  พระเยซูหักเหแบบอย่างท่ีแย่ของลาเมคและกระตุ้นให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะ
ปฏิบติัการยกโทษท่ีใจกวา้งเม่ือพี่นอ้งของพวกเขาท าร้ายพวกเขา     

  
ฉบบัแปล NASB มีพระเยซูท่ีกล่าววา่ “เจด็สิบคร้ังคูณเจ็ด” ส่วนผูแ้ปลฉบบั  NIV เขียนวา่ “เจ็ด
สิบเจ็ดคร้ัง”  บางทีฉบบัแปล  NIV ถูกต้องเน่ืองจากว่าพระเยซูอ้างอิงฉบบัเซฟทวัจินท ์
ของ ปฐมกาล 4:24 อยา่งแทจ้ริงท่ีน่ี และมนัมี “เจ็ดสิบเจ็ดคร้ัง”  แมว้า่ความแตกต่างระหว่าง
การแปลสองอย่างน้ีเป็นตวัเลขอย่างมาก มนัก็ไม่ใช่ความแตกต่างท่ีส าคญัอยา่งมาก  พระเยซู
ไม่ได้ระบุถึงจ านวนคร้ังท่ีมากท่ีสุด ตามตัวอักษร  ท่ีพวกสาวกของพระองค์ควรยกโทษ           
พี่นอ้งของพวกเขา  พระองคก์็ไม่ไดล้บลา้งส่ิงท่ีพระองคเ์พิ่งไดส้อนไปเก่ียวกบัการเผชิญหน้า
กบัพี่นอ้งท่ีท าผดิเช่นกนั (ขอ้ 15-20)   
  
ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าสาวกท่ีถ่อมใจไม่ควรจ ากดัจ านวนคร้ังท่ีพวกเขายกโทษแก่ซ่ึงกนั
และกนั หรือจ ากดัความถ่ีท่ีซ่ึงพวกเขายกโทษแก่ซ่ึงกนัและกนั  ค  าอุปมาท่ีตามมาเก่ียวกบัทาส
ท่ีไร้เมตตาก็อธิบายถึงประเด็นน้ี   

  
18:23                เน่ืองจากว่าพระเยซูเรียกร้องให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะยกโทษในแนวทางน้ี แผ่นดิน

สวรรค์ก็คลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีพระองค์ด าเนินการท่ีจะอธิบายต่อไป ไม่ใช่กษตัริยใ์นค าอุปมานั้น
แต่ฉากของค าอุปมาทั้งเร่ือง  ค  าอุปมาทั้งเร่ืองสอนรูปแบบบางอยา่งของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัการยกโทษ  ค าอุปมาน้ีอธิบายถึงสภาพของแผน่ดินสวรรค ์ซ่ึงเป็นสภาพท่ี
จะมีอยูท่ ัว่เม่ือพระเยซูสถาปนาแผน่ดินของพระองค ์  
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พระเยซูไม่ได้กล่าวว่า “แผ่นดินสวรรค์” ปรากฎในเวลานั้น อย่างท่ีพระองค์ไม่ได้กล่าวว่า
สภาพยุคพนัปีท่ีพระองค์ไดอ้ธิบายก็ปรากฎแล้ว  พระองค์ช้ีแจงว่าสภาพของแผ่นดินสวรรค์
ควรเป็นสภาพเหล่านั้นท่ีพวกสาวกของกษตัริยค์วรแสวงหาท่ีจะติดตามในชีวิตของพวกเขา
ในตอนน้ี เน่ืองจากวา่พวกเขาด าเนินชีวติภายใตสิ้ทธิอ านาจของกษตัริยแ์ลว้ (เปรียบเทียบ บทท่ี 
5—7; โดยเฉพาะ 6:12, 14-15) “เจา้” ในค าอุปมาต่างๆของพวกรับบีชาวยิวแห่งสมยัของ     
พระเยซูตามปกติก็แสดงถึงพระเจา้[1102] 

  
ค าอุปมาทั้งเร่ืองกล่าวถึงการยกโทษส่วนตวัแบบซ ้ าๆและเหตุผลส าหรับส่ิงนั้น  กษตัริยไ์ด ้   
ยกโทษแก่พวกเขาแลว้มากกวา่ท่ีพวกเขาสามารถยกโทษแก่เพื่อนสาวกของพวกเขาได ้  

  
ในทันนั้นพระเยซูท าให้พวกสาวกอยู่ในต าแหน่งของทาส (ค ากรีก ดูลอย) ของกษตัริย์ท่ี 
ยิ่งใหญ่ ผูเ้ป็นพระเจา้  น่ีเป็นหน่ึงในความสัมพนัธ์ท่ีพวกสาวกมีกบัพระเจา้ซ่ึงพวกเขาตอ้ง    
ไม่ลืมเลย  พวกเขาเป็นทาสของพระองคเ์ช่นเดียวกบับุตรของพระองค ์

  
18:24-27          ทาสคนน้ีมีสิทธิอ านาจท่ียิ่งใหญ่ภายใตแ้มก้ระทัง่กษตัริย์ท่ียิ่งใหญ่กว่า (เปรียบเทียบ ขอ้ 1)  

อย่างไรก็ตาม เขาสะสมหน้ีจ านวนมากท่ีเขาไม่สามารถจ่ายคืนได้  ตะลันต์เป็นเคร่ืองวดั
น ้ าหนกัท่ีเทียบเท่ากบั 75 ปอนด์  อ านาจการซ้ือแทจ้ริงหรือใกลเ้คียงของเงิน 10,000 ตะลนัตก์็
เป็นรองต่อประเด็นท่ีพระเยซูสร้าง นัน่คือหน้ีนั้นเป็นไปไม่ไดท่ี้จะจ่าย  ข้ึนอยูก่บัราคาของเงิน 
ณ เวลานั้น ทาสคนนั้นเป็นหน้ีท่ีเทียบเท่ากบัเงินหลายลา้นดอลล่าร์  มนัไม่มีทางท่ีเขาสามารถ
เร่ิมตน้จ่ายน้ีเช่นนั้นได ้    

  
“หน่ึงหม่ืน (มูริอา, ดงันั้นคือ ‘จ านวนมหาศาล’ ของเรา) เป็นตวัเลขท่ีมาก
ท่ีสุดท่ีซ่ึงค ากรีกปรากฏ และตะลนัต์เป็นจ านวนเงินมากท่ีสุดอนัเป็นท่ีรู้จกั  
เม่ือสองอย่างมารวมกนั ผลลพัธ์ก็เหมือน ‘จ านวนมากจนนบัไม่ถว้น’ ของ
เรา”[1103] 

  
เจ้าองค์นั้น “สั่ง” ให้ทาสนั้นและทุกส่ิงท่ีเขามีท่ีจะถูกขายเพื่อจะชดเชยเขา แม้ว่าส่ิงท่ีเขา
สามารถจ่ายไดเ้ทียบเท่ากบัแค่เศษของส่ิงท่ีเขาเป็นหน้ี  ทาสนั้นไดร้้องขอเวลา (“โปรดอดทน
กบัขา้พเจา้”) ซ่ึงสัญญาท่ีจะ “ใช้หน้ีทั้งหมด” ซ่ึงเป็นความเป็นไปไม่ไดท่ี้ชดัเจนเม่ือพิจารณา 
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ถึงจ านวนของหน้ี   เม่ือถูกกระตุน้โดยความสงสารส าหรับทาสท่ีไร้ความหวงั เจ้าองค์นั้น 
(เจา้นาย) ไดย้กเลิก (“ยกโทษแก่เขา”) “หน้ี” ทั้งหมดอยา่งกรุณา  

  

ค ากรีกส าหรับ “หน้ี” ในขอ้ 27 คือ ดานิออน และหมายถึง “เงินกู”้ อยา่งแทจ้ริง  เป็นท่ีชดัเจน
ว่าเจา้องค์นั้นตดัสินใจท่ีจะยกเลิกการเป็นหน้ีในฐานะเงินกู้ท่ีแย่แทนท่ีจะถือว่ามนัเป็นการ
ยกัยอกเงิน ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึงถึงความกรุณาของเขา   

  
“บทเรียนแรกกล่าวถึงความกรุณาอยา่งมากของเจา้องคน์ั้นในการยกโทษหน้ี”
[1104] 

  
18:28-31          การตอบสนองของทาสท่ีไดรั้บการยกโทษก็น่าตกใจ  เขาด าเนินการพยายามท่ีจะเก็บหน้ีจาก 

“เพื่อนทาส” และแมก้ระทัง่ใชม้าตรการความรุนแรงทางกายภาพ (พยายามท่ีจะ “บีบคอ” เขา) 
ท่ีจะได้มันมา เดนาริอันเป็นค่าจ้างของวนัหน่ึงส าหรับแรงงานโดยทั่วไปหรือทหารราบ
[1105] ดังนั้นหน้ีท่ีเป็นหน้ีก็มากมาย แต่เม่ือเปรียบเทียบกับหน้ีท่ีเจ้าองค์นั้นได้ยกให้ทาส        
ท่ีเป็นเจา้หน้ีนั้นมนัก็เล็กนอ้ย   

  
ลูกหน้ีทั้งสองก็วิงวอนต่อเจา้หน้ีตามล าดบัของพวกเขาอย่างคลา้ยๆกนั (ขอ้ 26, 29) กระนั้น
ทาสท่ีเป็นเจา้หน้ีก็ยงัคงไม่สงสาร โหดร้าย  เขาได ้“โยน” เพื่อนทาสของเขาไปสู่ “คุก” ของ
เจา้หน้ีจนกวา่เขาสามารถบีบคั้นเอาจ านวนเต็มของหน้ีของเขาจากเขาได ้ทาสคนอ่ืนๆของเจา้
องค์นั้ นผูต้ระหนักถึงสถานการณ์นั้นและเป็นทุกข์โดยส่ิงนั้นอย่างยิ่งก็รายงานทุกส่ิงต่อ  
เจา้นายของพวกเขา “ในรายละเอียด” (ค ากรีก ดิอาสสัปเฟซาน)   

  
“บทเรียนท่ีสองเม่ือถูกวางขา้งๆกนักบับทเรียกแรกอย่างไม่สอดคลอ้งกนัก็
กล่าวถึงความไร้สาระของการปฏิเสธความกรุณาเช่นนั้น”[1106] 

  
18:32-34          เจา้องค์นั้นจึงเรียกทาสท่ีชั่วร้ายนั้นให้เขา้มาอยู่ต่อหน้าเขาและย  ้าเตือนเขาถึงการปฏิบติัท่ีมี

เมตตาซ่ึงเขาไดรั้บ  เป็นส่ิงน่าสนใจท่ีว่าค าท่ีเขาใช้ส าหรับ “หน้ี” ท่ีน่ีเป็นค าปกติส าหรับหน้ี
ไม่ใช่ “เงินกู”้ อยา่งเช่นในขอ้ 27  เขาถือมุมมองท่ีแตกต่างไปเก่ียวกบัหน้ีของทาสนั้นในตอนน้ี  
แทนท่ีจะยกโทษแก่เขา เจา้องค์นั้นก็มอบทาสท่ีไม่ยกโทษแก่ “เจา้หน้าท่ีท่ีทรมาน” (ค ากรีก   
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บาสซานนิสไทส์, เปรียบเทียบ ขอ้ 6, 8-9) ทาสนั้นจะประสบกบัการทรมานจนกวา่เขาจ่ายหน้ี
ทั้งหมดของเขา ซ่ึงเขาไม่สามารถท าได ้ ในอีกนยัหน่ึง การทรมานของเขาจะไม่ส้ินสุด 

  
“. . . น่ีไม่ใช่การชดเชยความผิด แต่เป็นการลงโทษ เพราะว่าเขาไม่สามารถ
จ่ายคืนหน้ีมากนั้นได”้[1107] 

  
“บทเรียนท่ีสามท่ีค าอุปมาสอนก็กล่าวถึงจุดจบอนัน่ากลวัท่ีรอคอยคนท่ีไม่  
ยกโทษ”[1108] 

  
18:35                พระเยซูบรรยายการเปรียบเทียบท่ีส าคญัในการประยุกต์ใช้ค  าอุปมานั้นกบัพวกสาวกของ

พระองค์ พระองค์พรรณนาว่าพระเจา้ยกโทษให้อย่างกรุณา กระนั้นก็ลงโทษอย่างโหดร้าย  
พระเจา้ไม่สามารถยกโทษแก่บรรดาผูท่ี้ขาดความสงสารและความเมตตาเพราะว่าพระองค ์ 
ทรงเตม็ไปดว้ยคุณสมบติัเหล่าน้ีดว้ยพระองคเ์อง  พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่ผูค้นสามารถไดรั้บ
การยกโทษจากพระเจา้ไดโ้ดยการยกโทษซ่ึงกนัและกนั (เปรียบเทียบ  6:12, 14-15) บรรดา     
ผูท่ี้พระเจา้ได้ยกโทษให้ตอ้ง “ยกโทษ” อย่างท่ีพระเจา้ได้ยกโทษแก่พวกเขาคือจาก “ใจ” น่ี
แสดงถึงความถ่อมใจแท ้  

  
แนวคิดเก่ียวกับพระเจา้ท่ีมอบพวกผูรั้บใช้ของพระองค์ คือพวกสาวกของพระองค์แก่การ
ทรมานท่ีไม่ส้ินสุดได้รบกวนผู้อ่านหลายคนของค าอุปมาน้ี  บางคนได้สรุปว่าพระเยซู  
หมายถึงว่าสาวกสามารถสูญเสียความรอดของเขาได้ “ถ้า” เขา “ไม่ยกโทษ”  ส่ิงน้ีท าให ้   
ความรอดข้ึนอยู่กับงานดีแทนท่ีจะเป็นความเช่ือในพระเยซู  ความเป็นไปได้อีกอย่างหน่ึง        
ก็คือว่า พระเยซูใช้สถานการณ์ท่ีเป็นไปไม่ได้ซ่ึงก็คือการทรมานท่ีไม่ส้ินสุดเพื่อจะเตือน     
พวกสาวกของพระองค ์ แต่ถา้พวกสาวกรู้วา่มนัเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นไปไม่ได ้ค  าเตือนนั้นจะ
สูญเสียอ านาจของมนัอยา่งมาก        

  
บางทีพระองคห์มายถึงวา่สาวกท่ีไม่ยกโทษอยา่งแทจ้ริงก็ให้หลกัฐานท่ีวา่เขาหรือเธอยงัไม่เคย
ไดรั้บการยกโทษของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง[1109] บุคคลนั้นอาจเป็นสาวก แต่เขาหรือเธอไม่ใช่ 
ผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ ยูดาส อิสคาริโอท)  อย่างไรก็ตาม ผูเ้ช่ือแทห้ลายคนไม่ยกโทษแก่พี่น้อง
ของพวกเขาอย่างท่ีพวกเขาควรยกโทษ  บางทีการลงโทษเกิดข้ึนในชีวิตน้ี ไม่ใช่หลังจาก   
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ความตาย และเทียบเท่ากบัการตีสอนของพระเจา้ (ขอ้ 14) [1110] ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึง
ก็คือวา่ พระเยซูมีการสูญเสียรางวลันิรันดร์ในความคิด หรือบางทีน่ีเป็นอีกกรณีหน่ึงของการ
พดูเกินจริงเพื่อจะท าใหเ้ขา้ใจประเด็น   

  
พระเยซูสรุปการอภิปรายน้ีในเร่ืองความถ่อมใจอย่างท่ีพระองค์ไดเ้ร่ิมตน้มนัด้วยการอา้งอิงถึงการเขา้ไปใน
แผ่นดินสวรรค ์ (ขอ้ 3)  ความถ่อมใจจ าเป็นต่อการเขา้ไปในแผ่นดินสวรรคเ์พราะวา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการรับ
ของขวญัแห่งการยกโทษจากพระเจา้อยา่งถ่อมใจ (ขอ้ 27)  อยา่งไรก็ตาม ความถ่อมใจตอ้งแสดงถึงคุณลกัษณะ
ของสาวกต่อไป  สาวกไม่เพียงแต่ด าเนินชีวิตต่อพระพกัตร์พระเจา้ในฐานะเด็กท่ีถ่อมใจ (ขอ้ 4) เขาหรือเธอ  
ตอ้งระมดัระวงัท่ีจะหลีกเล่ียงการวางส่ิงกีดขวางในเส้นทางของสาวกอีกคนหน่ึง (ขอ้ 5-14) ยิ่งกวา่นั้น เขาหรือ
เธอตอ้งแสวงหาอยา่งถ่อมใจท่ีจะฟ้ืนฟูเพื่อนสาวกท่ีเถลไถล (ขอ้ 15-20) การยกโทษเพื่อนสาวกอยา่งสุดใจและ
อยา่งเตม็ท่ีก็ส าคญัส าหรับสาวกท่ีถ่อมใจเช่นเดียวกนั (ขอ้ 21-35)    
  

“ข่าวสารของพระองค์ [พระเยซู '] ต่อพวกสาวกก็คือว่าความห่วงใยท่ีมีความรักส าหรับ      
เพื่อนบา้นและวญิญาณแห่งการยกโทษจะตอ้งเป็นเคร่ืองหมายของชุมชนของผูเ้ช่ือซ่ึงพระบุตร
ของพระเจา้จะปรากฎท่ามกลางเสมอ”[1111] 
  

5. กำรเปลีย่นผ่ำนจำกกำลลิไีปยงัยูเดีย  19:1-2  (เปรียบเทยีบ มก. 10:1) 
  
มทัธิวแสดงถึงการจบการอภิปรายของพระเยซูในเร่ืองความถ่อมใจ (บทท่ี 18)  และรายงานถึงการจากกาลิลีไป
ยงัยเูดียของพระเยซู  น่ีเป็นคร้ังแรกในพระกิตติคุณมทัธิวท่ีพระเยซูยา้ยไปท่ียเูดียเพื่อพนัธกิจ  จนเด๋ียวน้ีพนัธกิจ
ต่อสาธารณชนทั้งหมดของพระเยซูท่ีตามหลงัการรับบพัติศมาและการถูกทดลองของพระองคก์็อยูใ่นกาลิลีและ
บริเวณของคนต่างชาติท่ีลอ้มรอบ  ตอนน้ีพระเยซูเร่ิมตน้ท่ีจะยา้ยไปยงัยเูดีย เยรูซาเล็มและกางเขน 
  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูออกจากคาเปอรนาอุมและเดินทางผา่นสะมาเรียหรือบางทีรอบสะมาเรีย[1112] และไป
ยงัยูเดียและถึงเยรูซาเล็ม  จากนั้นพระองค์ด าเนินไปทางตะวนัออกขา้มแม่น ้ าจอร์แดนไปยงัเพอเรียซ่ึงอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลตาย  จากท่ีนัน่พระองคไ์ดไ้ปยงัเยรูซาเล็มอีก  จากนั้นเม่ือจากเยรูซาเล็ม พระเยซูก็
เยี่ยมเยียนเอฟราอิม เดินทางต่อไปทางเหนือสู่สะมาเรีย มุ่งไปยงัทางตะวนัออกยงัเพอเรีย และกลับไปยงั
เยรูซาเล็ม  พนัธกิจท่ีตามมาก็เกิดข้ึนระหว่างวงวนสุดทา้ยน้ีในเพอเรียและยูเดีย[1113] ฝูงชนใหญ่ได้ติดตาม
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พระองค์ต่อไปและพระองค์ด าเนินการท่ีจะรักษาหลายคน  พระเยซูไม่ไดล้ะทิ้งพนัธกิจของพระองค์ต่อฝูงชน 
แมว้า่ประเทศไดป้ฏิเสธพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 22:39) 
  

“ถึงแม้พระองค์เดินทางไปยังเยรูซาเล็มเพื่อจะทนทุกข์และตายไป พระองค์ก็ส าแดง          
ความเมตตากรุณาแบบกษตัริยข์องพระองคใ์นการรักษาบรรดาผูท่ี้มาหาพระองค์”[1114] 

  
ข้อเหล่าน้ีสรุปส่วนหลักของพระกิตติคุณมัทธิว (13:54—19:2) ส่วนน้ีได้เน้นการตอบสนองของพระเยซู         
ต่อการปฏิเสธของอิสราเอลท่ีมีต่อพระองค์  พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะประสบกบัการต่อตา้นท่ีมาจากคน
อิสราเอลธรรมดา จากผูป้กครองชาวโรมนัในบริเวณนั้น และจากพวกผูน้ าทางศาสนาภายในอิสราเอล  การ
ตอบสนองของพระองค์ก็คือท่ีจะถอนตวัและท่ีจะจดจ่ออยู่ท่ีการเตรียมพวกสาวกของพระองค์ส าหรับส่ิงท่ีอยู่
หน้าพวกเขาเม่ือพิจารณาถึงการถูกปฏิเสธของพระองค์  อย่างไรก็ตาม พระองค์ด าเนินการท่ีจะปรนนิบติัต่อ
ความจ าเป็นของฝงูชนคือคนยวิเป็นหลกั เพราะวา่พระองคมี์ความสงสารต่อพวกเขา    
  

VI. กำรน ำเสนอและกำรปฏิเสธอย่ำงเป็นทำงกำรต่อกษัตริย์  19:3—25:46   
  
ส่วนน้ีของพระกิตติคุณด าเนินเร่ืองค าแนะน าของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์ในการตระเตรียมเพื่อ
อนาคตของพวกเขาต่อไป (19:3—20:34) จากนั้นพระเยซูน าเสนอพระองคเ์องต่ออิสราเอลอยา่งเป็นทางการใน
ฐานะกษตัริยข์องพวกเขาดว้ยการเสด็จเขา้กรุงท่ีมีชยั (21:1-17) ส่ิงน้ีส่งผลต่อการปฏิเสธท่ีรุนแรงโดยพวกผูน้ า
ของอิสราเอล (21:18—22:46) ดังนั้ น พระเยซูประกาศการปฏิเสธของพระองค์ท่ีมีต่ออิสราเอล (บทท่ี 23)  
สุดทา้ยพระองค์เปิดเผยต่อพวกสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะกลบัมาหาอิสราเอลในภายหลงัและสถาปนา
แผน่ดินของพระองคข้ึ์น (บทท่ี 24—25) 
  
ตลอดส่วนน้ีทั้งหมด การต่อตา้นของพวกผูน้ าชาวยวิท่ีมีต่อพระเยซูก็เพิ่มข้ึนในความรุนแรงต่อไป และมนัจดจ่อ
ท่ีพระองค์มากข้ึน  การไกล่เกล่ียก็เป็นไปไม่ได ้ พระเยซูเปิดเผยเก่ียวกบัพระองคเ์องและภารกิจของพระองค ์   
ท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองค์อย่างมากข้ึน และเน้นถึงการเปิดท าการในอนาคตของแผ่นดินของพระองค ์ 
ระหว่างสองขั้วแห่งการต่อตา้นและการเปิดท าการน้ี พระคุณของพระเจา้ก็ปรากฏออกมาอย่างมีพลงัมากกว่า     
ท่ีเราไดเ้ห็นจนเด๋ียวน้ี  มทัธิวไม่เคยใช้ค  าว่า “พระคุณ” (ค ากรีก คาริส) แต่การปรากฏของพระคุณก็ชดัเจนใน
พระกิตติคุณน้ี    (เปรียบเทียบ 19:21-22; 20:1-16) 
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“. . . ทั้งๆท่ีมีการปฏิเสธอย่างส้ินเชิงต่อพระเยซู ความไม่เช่ือท่ีเร้ือรังของปฏิปักษ์ ฝูงชนและ
พวกสาวกเช่นกัน และการพิพากษาท่ีคุกคามทั้งภายในประวติัศาสตร์และ ณ การส้ินสุด 
พระคุณก็มีชัยและตะโกนเรียกผูค้นของพระเมสสิยาห์ท่ีก้มกราบต่อความเป็นเจ้านายของ   
พระเยซูและรอคอยการเสด็จกลบัมาของพระองคอ์ยา่งร้อนรน”[1115] 
  
ก. ค ำแนะน ำของพระเยซูต่อพวกสำวกของพระองค์รอบๆ ยูเดีย  19:3—20:34   

  
การเน้นหลักในส่วนน้ีของพระกิตติคุณมัทธิวคือค าแนะน าของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์เพื่อจะ
ตระเตรียมพวกเขาส าหรับอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์เน้นถึงความส าคญัของคนแรกท่ีกลบัไปเป็น    
คนสุดทา้ยและคนสุดทา้ยกลบัไปเป็นคนแรก คือ การเป็นผูรั้บใชท่ี้ถ่อมใจ (เปรียบเทียบ 19:30; 20:16) 
  

1. ค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรสมรส  19:3-12  (เปรียบเทยีบ มก. 10:2-12) 
  
เป็นท่ีชดัเจนว่ามทัธิวรวมค าแนะน าน้ีไวเ้พราะว่าความสัมพนัธ์ทางชีวิตสมรสของพวกสาวกของพระเยซูเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในพนัธกิจท่ีมีประสิทธิภาพของพวกเขา  พระองค์อธิบายถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้แก่  
พวกสาวกของพระองค์ ซ่ึงแตกต่างจากการรับรู้โดยทัว่ไปของสมยัของพระองค์  พระองค์กล่าวถึงภาวะโสด
เช่นเดียวกบัแก่นสารของชีวติสมรสและหวัขอ้ของการหยา่ร้างและการแต่งงานใหม่  
  
19:3                  อีกคร้ังหน่ึงพวกฟาริสีเขา้หาพระเยซูเพื่อจะท าใหพ้ระองคต์กหลุมพราง (เปรียบเทียบ 12:2, 14, 

38; 15:1; 16:1; 22:15, 34-35) คร้ังน้ีพวกเขาตั้งค  าถามเก่ียวกบั “การหยา่ร้าง”  ใน 5:31-32   
พระเยซูสอนถึงความศักด์ิสิทธ์ิของชีวิตสมรสในบริบทของความชอบธรรมของแผ่นดิน
สวรรค ์ท่ีน่ี พวกฟาริสีถามพระองคว์า่การหยา่ร้างอะไรท่ีถูกตอ้ง  บางทีพวกเขาหวงัวา่พระเยซู
จะต่อตา้นเฮโรดอยา่งท่ียอห์นไดท้  า และประสบกบัจุดจบท่ีคลา้ยกนั  ป้อมมาคารัสท่ีท่ีเฮโรด 
แอนทิพาสไดจ้  าคุกและประหารชีวิตยอห์นก็อยู่ใกล้ๆซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัออกของส่วนเหนือ
ของทะเลตาย  อยา่งไม่สงสัยแลว้ พวกฟาริสีหวงัวา่พระเยซูจะกล่าวบางส่ิงท่ีพวกเขาสามารถใช้
เพื่อต่อตา้นพระองคไ์ด ้    

  
ทั้งฉบบัแปล NASB และ NIV ไดแ้ปลค าถามของพวกฟาริสีอยา่งดี  พวกเขาตอ้งการท่ีจะรู้วา่
พระเยซูเช่ือวา่ผูช้ายสามารถ “หยา่ภรรยาของเขาเน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ” และทุกๆ “เหตุผล”  
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หรือไม่  ธรรมบญัญติัของโมเสสไม่ไดอ้นุญาตใหภ้รรยาท่ีจะหยา่สามีของเขา    
  

มีความหลากหลายอย่างมากของความคิดเห็นในหัวขอ้ท่ีขดัแยง้น้ีท่ามกลางพวกยิว พวกเขา
ส่วนใหญ่เช่ือว่าการหย่าร้างก็ “ถูกกฎหมาย” ส าหรับพวกยิว แมว้า่ไม่ถูกกฎหมายคนต่างชาติ 
แต่พวกเขาไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัเหตุผลของการหย่าร้าง[1116] ชุมชนคุมรานเช่ือว่าการหย่าร้าง
ไม่ถูกตอ้งเน่ืองดว้ยเหตุผลใดก็ตาม[1117] ในลทัธิยิวหลกัก็มีมุมมองโดดเด่นสองมุมมองซ่ึง 
ทั้งสองน้ีก็ถือว่าการหย่างร้างก็อนุญาตไดส้ าหรับ “บางส่ิงท่ีไม่เหมาะสม” (ฉธบ. 24:1) รับบี 
ชมัไมและส านกัแห่งผูติ้ดตามของเขาเช่ือวา่ความไม่เหมาะสมเป็นความไม่เหมาะสมท่ีเลวร้าย
บางอยา่ง แมว้า่ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นการล่วงประเวณี   
  
รับบี ฮิลเลลและส านักของเขาตีความความไม่เหมาะสมอย่างกวา้งมากข้ึน เพื่อจะรวมถึง
ความผิดใดๆเชิงปฏิบัติท่ีภรรยาอาจได้ท าผิดซ่ึงเป็นจริงหรือจินตนาการโดยสามี  ส่ิงน้ี
แมก้ระทัง่รวมถึงภรรยาท่ีไม่ท าอาหารตามท่ีสามีของเธอชอบ[1118] หน่ึงในสาวกของฮิลเลล
คือรับบี อาคิบาอนุญาตให้สามีท่ีจะหย่าภรรยาของเขาถา้ผูห้ญิงท่ีสวยงามแตะตอ้งตาของเขา
[1119] โจเซฟัสเป็นฟาริสีท่ีไดห้ย่าร้าง และเขาเช่ือในการหยา่ร้าง “ส าหรับเหตุผลใดๆก็ตาม”
[1120] ในแวดวงของฟาริสีจ านวนมากมายนั้น “ความถ่ีของการหย่าร้างเป็นเร่ืองอ้ือฉาว          
ท่ีเปิดเผย”[1121] 

  
19:4-6              ปฏิปักษข์องพระเยซูตั้งการคิดของพวกเขาในเร่ืองการหยา่ร้างท่ี เฉลยธรรมบญัญติั 24:1-4 ท่ีท่ี

โมเสสอนุญาตการหยา่ร้าง  พระเยซูไดก้ลบัไปยงัปฐมกาลบทท่ี 1 และ 2 เม่ือพระองคแ์สดงถึง
ความตั้งใจดั้งเดิมของพระเจา้ส าหรับชีวิตสมรสคือ ไม่มีการหย่าร้าง พระเยซูให้เหตุผลว่า
หลกัการดั้งเดิมอยูเ่หนือขอ้ยกเวน้ต่อหลกัการนั้น   

  
การอา้งอิงของพระเยซูถึง ปฐมกาล 1:27 และ 2:24 แสดงว่าพระองค์เช่ือวา่ชีวิตสมรสผกูพนั
ชายและหญิงไวใ้นความสัมพนัธ์ “เน้ือเดียวกนั” 
  

“การรวมกนัถูกท านายไวใ้นการเปรียบเทียบท่ีชดัเจนของปฐมกาลวา่เป็นการ
เปรียบเทียบเก่ียวกบั ‘การติดกาว’ หรือ ‘การเช่ือม’ มนัจะยากท่ีจะจินตนาการ
ถึงการเปรียบเทียบท่ีมีพลังมากกว่าของการผูกติดท่ีถาวร  ในบริบทของ   

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1116
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1117
http://biblia.com/bible/nasb95/Deut.%2024.1
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1118
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1119
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1120
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1121
http://biblia.com/bible/nasb95/Deuteronomy%2024.1-4
http://biblia.com/bible/nasb95/Genesis%201.27
http://biblia.com/bible/nasb95/Genesis%202.24


ปฐมกาล ภาพ ‘เน้ือเดียวกนั’ มาจากการสร้างผูห้ญิงจากซ่ีโครงของผูช้าย   
เพื่อจะเป็น ‘กระดูกจากกระดูกของเราและเน้ือจากเน้ือของเรา’ (ปฐก. 2:21-
23); ในการสมรส เอกภาพดั้งเดิมนั้นถูกร้ือฟ้ืน”[1122] 

  

“เน้ือเดียวกนั” แสดงถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เม่ือผูช้ายและผูห้ญิงแต่งงานกนั พวกเขาก็สมบูรณ์ อยา่ง
ท่ีอาดมัเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ก่อนท่ีพระเจา้ไดส้ร้างเอวาจากซ่ีโครงของเขา  น่ีเป็นวิธีของการ
กล่าวว่า ในฐานะแต่ละบุคคลท่ีไม่ได้แต่งงาน อาดมัและเอวาแต่ละคนก็ขาดบางส่ิง แต่เม่ือ  
พระเจา้ไดน้ าพวกเขามาดว้ยกนัในการสมรส พวกเขาก็สมบูรณ์  เพศสัมพนัธ์สร้างสภาพ “เน้ือ
เดียวกนั” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเอกภาพท่ีเป็นผลมาจากการสมรส  แต่เพศสัมพนัธ์โดยตวัของ
มนัเองนั้นก็ไม่ไดส้ร้างชีวติสมรส  การละและการผกูพนัก็ถูกเรียกร้องอีกดว้ย   
  
พระเจ้าทรงเป็นพระผูส้ร้างท่ีถูกกล่าวถึง (ขอ้ 4) แมว้่าพระเยซูไม่ได้ดึงความสนใจไปยงั
ประเด็นนั้น (เปรียบเทียบ ยน. 1:3; คส. 1:16) วลี “เพราะเหตุน้ี” (ขอ้ 5) ใน ปฐมกาล 2:23-
24 อา้งอิงถึงการกลายมาเป็นเน้ือเดียวกนั  เอวาเก่ียวขอ้งกบัอาดมัในแง่ท่ีใกลชิ้ดมากท่ีสุดเม่ือ
พวกเขาแต่งงาน  จากการท่ีได้ถูกน ามาจากอาดัมและถูกสร้างจากซ่ีโครงของเขา เอวาก็
กลายเป็น “เน้ือเดียวกนั” กบัเขาเม่ือพระเจา้รวมพวกเขาเขา้ดว้ยกนัในการแต่งงาน  เม่ือผูช้าย
และผูห้ญิงแต่งงาน พวกเขาก็กลายมาเป็น “เน้ือเดียวกนั” ซ่ึงก็คือเอกลกัษณ์ท่ีสมบูรณ์ ดงันั้นก็
สถาปนารูปแบบท่ีสนิทสนมของการรวมกนัท่ีมีอยูร่ะหวา่งอาดมัและเอวาข้ึนใหม่ 

  
“. . .  ‘เน้ือเดียวกนั’ ในการสมรสระหว่างผูช้ายและผูห้ญิงเป็นการท าซ ้ าอีก
คร้ังของและค าพยานต่อโครงสร้างของมนุษย์อย่างท่ีพระเจ้าได้สร้างไว”้
[1123] 

  
จงสังเกตอีกด้วยว่าเป็นการรวมกันของ ผู้ชายและผู้หญิง นั่นเองท่ีพระเยซูยืนยนัในฐานะ      
การสมรสท่ีประกอบข้ึน ไม่ใช่การสมรสกบัเพศเดียวกนั   
  
เม่ือพิจารณาถึงการรวมกันน้ี พระเยซูสรุปว่าสามีและภรรยาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่        
เป็นหน่ึงเดียว (ขอ้ 6) พระเจา้ไดร้วมพวกเขาไวใ้นความสัมพนัธ์แบบ “เน้ือเดียวกนั” โดยการ
แต่งงาน  เน่ืองจากว่าพระเจา้ได้ท าส่ิงน้ี การแยกพวกเขาโดยการหย่าร้างไม่ใช่ผิดธรรมชาติ
เท่านั้ น แต่เป็นการกบฏต่อพระเจ้าอีกด้วย  โดยเน้ือแท้แล้ว พระเยซูเองเข้าร่วมกับผูเ้ผย       
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พระวจนะมาลาคีเช่นเดียวกับโมเสสไม่ใช่กับรับบีคนใดๆ  มาลาคีเปิดเผยว่าพระเจ้าทรง  
เกลียดชงัการหยา่ร้าง  (มลค. 2:16) 

  
“. . . ขอ้โตเ้ถียงท่ีน่ีถูกแสดงออกไม่ใช่ในแง่ของส่ิงท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนได ้แต่
ในแง่ของ ส่ิงท่ี ต้อง ไม่เกิดข้ึน  ค  ากริยาเป็นค าสั่ง ‘อยา่ ให้ มนุษยแ์ยก’  ท่ีจะ
สลายการสมรสคือท่ีจะยื้อแยง่หนา้ท่ีของพระเจา้ซ่ึงโดยระเบียบท่ีสร้างสรรค์
ของพระองคน์ั้นมนัก็ถูกตั้งข้ึน และพระองคไ์ดบ้ญัชาวา่มนัควรจะเป็น ‘เน้ือ
เดียวกนั’ ท่ีถาวร”[1124] 

  
พระเยซูจดจ่อท่ีเอกภาพท่ีพระเจา้แต่งตั้งและสร้างอยา่งเหนือธรรมชาติของคู่สมรส  พวกรับบี
เนน้ถึงความผดิของการหยา่ร้างในฐานะการเก่ียวขอ้งกบัการเอาภรรยาของผูช้ายอีกคนหน่ึงไป  
พระเยซูเน้นถึงหลกัการ  พระองค์กลบัไปยงัการเปิดเผยตามพระคมัภีร์ท่ีเป็นพื้นฐานในกรณี   
น้ีคือการทรงสร้าง  พระองค์ให้เหตุผลว่าชีวิตสมรสข้ึนอยู่กบัการท่ีพระเจา้ได้สร้างมนุษย์
อย่างไร ไม่ใช่แค่ความศกัด์ิสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ทางพนัธสัญญาระหว่างสามีและภรรยา 
ความสัมพันธ์ทางพันธสัญญาน้ีคือส่ิงท่ีหนังสือเก่ียวกับชีวิตสมรสเชิงอีแวลเจลลิคอล          
บางเล่มเน้นเป็นหลกั  ชีวิตสมรสไม่ได้แตกหักเพียงเพราะว่าฝ่ายหน่ึงละเมิดพนัธสัญญากบั     
คู่สมรสของเขาหรือของเธอ  พระเจา้รวมสามีและภรรยาไวใ้นความสัมพนัธ์ใหม่เม่ือพวกเขา
แต่งงาน นัน่ก็ด าเนินไปทั้งๆท่ีมีความไม่สัตยซ่ื์อทางชีวติสมรส       

  
กล่าวโดยสรุป พระเยซูให้เหตุผลสามประการว่าท าไมคู่สมรสควรยงัคงอยู่ในสภาพสมรส  
หน่ึง พระผูส้ร้างก าหนดส่ิงท่ีเป็นอุดมคติในชีวิตสมรส และเน่ืองจากวา่พระองคไ์ดส้ร้างผูช้าย
คนเดียวและผูห้ญิงคนเดียวอย่างเร่ิมแรก พระองค์ก็ตั้งใจให้มีคู่สมรสเดียวส าหรับแต่ละคน 
ประการท่ีสอง พระเจ้าได้ออกแบบชีวิตสมรสในฐานะความผูกพันท่ีหนักแน่นท่ีสุดใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมนุษย์ทั้ งหมด ดังนั้ นไม่ควรแตกหัก ประการท่ีสาม 
องค์ประกอบพื้นฐานในชีวิตสมรสคือพนัธสัญญาหรือสัญญาท่ีสามีและภรรยาท าข้ึนกับ        
ซ่ึงกนัและกนั (เปรียบเทียบ มลค. 2:14) และสัญญานั้นเก่ียวขอ้งกบัการเป็น “เน้ือเดียวกนั”  
(นัน่คือ ความสนิทสนมทางกาย)[1125] 

  
19:7                  พระเยซูยงัไม่ไดต้อบค าถามของพวกฟาริสีเก่ียวกบัการท่ีคนหน่ึงควรถือธรรมบญัญติัของ 
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 โมเสสในเร่ืองน้ีอย่างไร ดงันั้นพวกเขาจึงได้ถามพระองค์ด้วยค าถามน้ี  เม่ือให้มุมมองของ 
พระเยซูเก่ียวกบัชีวิตสมรส ท าไมโมเสสได้อนุญาตการหย่างร้าง? ในพระธรรม เฉลยธรรม
บญัญัติ 24:1-4 ท่ีซ่ึงพวกฟาริสีอ้างอิงถึง พระเจ้าแสดงถึงความห่วงใยเก่ียวกับการห้าม          
การแต่งงานใหม่ของผู ้หญิงท่ีหย่าร้างและสามีคนแรกของเธอมากกว่าเหตุผลส าหรับ            
การอนุญาตการหยา่ร้าง  อยา่งไรก็ตาม พวกฟาริสีถือวา่พระคมัภีร์ตอนนั้นเป็น “ค าสั่ง” (ค ากรีก 
เอนเทลโลไม) ท่ีจะ “หย่าร้าง” ภรรยาของบุคคลหน่ึงส าหรับความไม่เหมาะสมใดๆ พระเจา้
ตั้งใจให ้  พระคมัภีร์ตอนนั้นเป็นการอนุญาตท่ีจะหยา่ร้างเท่านั้น อยา่งท่ีพระคมัภีร์ตอนนั้นเอง
แสดงใหเ้ห็น   

  
19:8                 พระเยซูอธิบายว่าการยินยอมในธรรมบญัญติัของโมเสสก็เป็นเช่นนั้น คือ การยินยอม  มนั

ไม่ไดส้ะทอ้นถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้ในการทรงสร้างแต่สะทอ้นถึงความแข็งกระดา้งของใจ
มนุษย ์ การหยา่ร้างไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกฎการทรงสร้าง อยา่งท่ีบาปก็ไม่ไดเ้ป็น  อยา่งไรก็ตาม 
พระองค ์“อนุญาต” การหยา่ร้าง อยา่งท่ีพระองคอ์นุญาตความบาป   

  
“โมเสสไดอ้อกกฎแต่ดว้ยเหตุนั้นก็ยนิยอมการปฏิบติัการหยา่ร้าง ซ่ึงทั้งสองก็
เก่ียวขอ้งกบัมุมมองต่อ (พรอส) ความแขง็กระดา้งของใจของชนชาติ (ฮูมอน)  
เ น่ืองจากว่าพวกเขายืนกรานในการเส่ือมจากอุดมคติแห่งสวนเอเดน        
อยา่งนอ้ยก็ขอใหม้นัอยูภ่ายในความจ ากดั”[1126] 

  
ทางเลือกการหย่าร้างท่ีพระเจา้อนุญาตต่อคนอิสราเอลก็เป็นพยานถึงความผิดบาปของมนุษย ์ 
ดงันั้น บุคคลหน่ึงควรถืออยูเ่สมอวา่การหยา่ร้างเป็นหลกัฐานของบาป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความ
แข็งกระดา้งของใจ  เขาหรือเธอไม่ควรมองว่ามนัเป็นแค่ทางเลือกท่ีเป็นกลางทางศีลธรรมซ่ึง
พระเจ้าอนุญาต ซ่ึงความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของส่ิงนั้นก็ข้ึนอยู่กับค านิยามของความ         
ไม่เหมาะสม  ท่าทีพื้นฐานของพวกฟาริสีต่อประเด็นน้ีก็ผิด  พวกเขาก าลังมองหาเหตุผล
ส าหรับการหยา่ร้าง  พระเยซูก าลงัเนน้ถึงความละเมิดไม่ไดข้องความสัมพนัธ์ทางการสมรส 

  
จงสังเกตว่าพระเยซูไม่เช่ือมโยงพระองค์เองกบับาปในการอภิปรายน้ี  พระองค์กล่าวถึงบาป
ของผูค้นว่าเป็นบาปของ พวกเขา หรือ พวกท่าน อย่างต่อเน่ือง ไม่กล่าวถึงว่าบาป ของเรา  
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(เปรียบเทียบ 6:14-15) น่ีเป็นประเด็นท่ีดีเลิศซ่ึงเปิดเผยถึงการตระหนักรู้ของพระเยซูท่ีว่า
พระองคท์รงปราศจากบาป   

  
ความไม่เหมาะสมท่ีซ่ึงโมเสสอนุญาตการหย่าร้างคืออะไร?  มันไม่ใช่การล่วงประเวณี 
เน่ืองจากว่าการลงโทษส าหรับส่ิงนั้นคือความตายไม่ใช่การหย่าร้าง (ฉธบ. 22:22) อย่างไรก็
ตาม มันก็เป็นท่ีถกเถียงกันไม่ว่าคนอิสราเอลบังคับใช้การลงโทษโดยความตายส าหรับ        
การล่วงประเวณีหรือไม่[1127] มนัไม่สามารถเป็นความสงสัยเก่ียวกับการล่วงประเวณีได ้
เน่ืองจากว่ามนัมีขบวนการท่ีเจาะจงส าหรับการรับมือกบักรณีเหล่านั้น (กดว. 5:5-31) บางที 
มนัเป็นอุปนิสัยท่ีผิดทางศีลธรรมท่ีต ่าช้าใดๆซ่ึงปราศจากการล่วงประเวณี นั่นคือ การผิด
ประเวณีท่ีรวมถึงทุกประเภทของอุปนิสัยทางเพศท่ีตอ้งห้าม  แมว้่าการหย่าร้างนั้นแพร่หลาย
และง่ายท่ีจะไดรั้บในตะวนัออกกลางและในอิสราเอล ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงคนอิสราเอลก็ถือ
การสมรสอยา่งจริงจงัมากกวา่เพื่อนบา้นชาวต่างชาติของพวกเขา 

  
19:9                  พระเยซูแนะน าจุดยืนของพระองค์ในเร่ืองน้ีดว้ยถ้อยค าท่ีเน้นถึงสิทธิอ านาจของพระองค์ว่า 

“เราขอบอกท่านทั้งหลายวา่” (เปรียบเทียบ 5:18, 20, 22, 28, 32, 34, 39, 44; 8:10; 16:18, 28) 
มุมมองของพระองค์เป็นมุมมองท่ีถูกตอ้งเพราะว่ามนัมาจากพระองค์ผูไ้ด้มาเพื่อท าให้ธรรม
บญัญติัสมบูรณ์  มทัธิวบนัทึกเพียงแค่ถอ้ยค าของพระเยซูเก่ียวกบัผูช้ายท่ี “หยา่ภรรยาของเขา” 
บางทีเพราะว่าในลทัธิยิวนั้นภรรยาไม่สามารถหย่าสามีได ้ อย่างไรก็ตาม มาระโกบนัทึกถึง
พระเยซูท่ีกล่าววา่ส่ิงอยา่งเดียวกนันั้นก็เป็นจริงส าหรับผูห้ญิงท่ีหยา่สามีของเธอ (มก. 10:12) 
ดั้งเดิมนั้นมาระโกเขียนเพื่อผูอ่้านชาวโรมนั ภรรยาสามารถหยา่สามีของเธอไดภ้ายใตก้ฎหมาย
ของโรมนั  ผูอ่้านดั้งเดิมของมทัธิวด าเนินชีวิตภายใตธ้รรมบญัญติัของชาวยิว ซ่ึงไม่อนุญาตให้
ภรรยาท่ีจะหยา่สามีของเธอ 

  

มีปัญหาส่ีอย่างในขอ้น้ีท่ีอธิบายถึงความยุง่ยากของมนั  หน่ึง อนุประโยคยกเวน้รวมถึงอะไร?  
หลกัฐานตามตวับทท่ีดีท่ีสุดช้ีไปยงัอนุประโยคสั้นๆท่ีปรากฏในทั้งฉบบัแปล NASB และ ฉบบั
แปล NIV วา่ “ยกเวน้ความผดิศีลธรรม” หรือ “ยกเวน้ความไม่สัตยซ่ื์อทางการสมรส”[1128] 

  
ประการท่ีสอง ความหมายของ พอรเนอา (“ความผิดศีลธรรม” NASB, “ความไม่สัตยซ่ื์อ
ทางการสมรส” NIV, “การผิดประเวณี”) ในอนุประโยคยกเวน้คืออะไร? นกัตีความบางคน  
เช่ือว่ามนัอ้างอิงถึงการร่วมประเวณีระหว่างผูใ้กล้ชิดทางพนัธุกรรม[1129] เปาโลใช้ค  าน้ี     
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เพื่อจะอธิบายถึงการเป็นโสเภณีใน  1 โครินธ์ 6:13 และ 16 คนอ่ืนๆเช่ือวา่ พอรเนอา อา้งอิงถึง
เพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานเท่านั้น  ถา้ผูช้ายคน้พบวา่คู่หมั้นของเขาไม่ใช่หญิงพรหมจารีเม่ือเขา
แต่งงานกบัเธอ เขาสามารถหยา่เธอได[้1130] 
  
แมว้า่คนยิวถือวา่ผูช้ายและผูห้ญิงเป็นสามีและภรรยาระหวา่งระยะเวลาการหมั้นของพวกเขา 
พวกเขาก็ไม่ได้แต่งงานอย่างแท้จริง  ดังนั้น ท่ีจะถือว่าน่ีเป็นเหตุผลส าหรับการหย่าร้างก็ดู
เหมือนท่ีจะ เ รียก ร้องค า นิยามใหม่ของการแต่งงานท่ีนัก ตีความส่วนใหญ่ต่อต้าน  
ยิ่งกวา่นั้น  เฉลยธรรมบญัญติั 24:1 บ่งช้ีวา่คู่สมรสท่ีก าลงัด าเนินชีวิตดว้ยกนั ซ่ึงในวฒันธรรม  
ยวิจะหมายถึงวา่พวกเขาไดแ้ต่งงานอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่แค่หมั้นกนั 
  
คนอ่ืนๆอีกก็นิยาม พอรเนอา ว่าเป็นการล่วงประเวณี[1131] อย่างไรก็ตาม ค ากรีกตามปกติ
ส าหรับการล่วงประเวณีคือ มอยเคอา ซ่ึงมทัธิวใช้หลงัชนหลงักบั พอรเนอา ก่อนหน้านั้น   
(15:19) ดงันั้นทั้งสองตอ้งไม่หมายถึงส่ิงเดียวกนั  มนัดูเหมือนเป็นไปไม่ไดอี้กว่า พอรเนอา 
อา้งอิงถึง การล่วงประเวณี ฝ่ายวิญญาณ เม่ือพิจารณาถึง 1 โครินธ์ 7:12 

  
การแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดดูเหมือนจะเป็นวา่ พอรเนอา เป็นค าศพัท์ท่ีกวา้งซ่ึงครอบคลุมบาปทางเพศ   
ท่ีแตกต่างกนัมากมายซ่ึงอยู่นอกน ้ าพระทยัของพระเจา้  การสรุปน้ีข้ึนอยู่กบัความหมายของ   
ค านั้น[1132] บาปทางเพศเหล่าน้ีท่ีเรียกว่า “การผิดประเวณี” จะรวมถึง รักร่วมเพศ  การสมสู่
ระหวา่งมนุษยแ์ละสัตว ์ เพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงาน เพศสัมพนัธ์นอกเหนือการสมรส  การร่วม
ประเวณีระหวา่งผูใ้กลชิ้ดทางพนัธุกรรม  การล่วงประเวณี การเป็นโสเภณี และบางทีการอ่ืนๆ   
โดยเน้ือแท้แล้ว มันอ้างอิงถึงเพศสัมพันธ์ใดๆท่ีพระเจ้าห้าม (นั่นคือ กับบุคคลใดๆ
นอกเหนือจากคู่สมรสของตนเอง) 

  
ปัญหาท่ีสามในขอ้น้ีคือ: จากผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งหมด ท าไมมทัธิวเท่านั้นท่ีรวม   
อนุประโยคขอ้ยกเวน้น้ีไวท่ี้น่ีและใน 5:32 ในเม่ือคนอ่ืนๆกนัออกไป?  ท่ีจะตอบค าถามน้ี เรา
ตอ้งตอบค าถามท่ีส่ีอีกดว้ย นัน่คือ อนุประโยคน้ีหมายถึงอะไร? 

  
นกัวิชาการบางคนเช่ือว่ามทัธิวเพิ่มอนุประโยคน้ีด้วยตนเองเพื่อท าให้ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวนั้น
หนกัแน่นข้ึน อย่างแท้จริง  พวกเขาทึกทกัเอาวา่ส่ิงท่ีมาระโกเขียนก็แสดงถึงส่ิงท่ีพระเยซูกล่าว
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อย่างแท้จริง  มุมมองน้ีสะทอ้นถึงมุมมองท่ีต ่าเก่ียวกบัพระคมัภีร์ เน่ืองจากว่ามนัท าให้มทัธิว
บิดเบือนถอ้ยค าของพระเยซู 

  
อีกค าตอบหน่ึงก็คือว่าอนุประโยคขอ้ยกเวน้ไม่ได้แสดงถึงขอ้ยกเวน้  มุมมองน้ีเรียกร้องการ
ตีความค าบุพบทกรีก เอพิ (“ยกเวน้”) วา่เป็น “นอกเหนือไปจาก” หรือ “เวน้เสียแต่วา่”  อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือ เม (“ไม่”) แนะน า เอพิ มนัก็แนะน าขอ้ยกเวน้เสมอในท่ีอ่ืนๆในภาคพนัธสัญญาใหม่
ฉบบัภาษากรีก 

  
อีกค าตอบหน่ึงท่ีคลา้ยกนัก็คือว่า ขอ้ยกเวน้นั้นเป็นขอ้ยกเวน้ต่อขอ้เสนอทั้งหมดไม่ใช่แค่ต่อ
ค ากริยา “หย่า”[1133] ในกรณีน้ี พอรเนอา  ไม่ได้เก่ียวข้อง เราอาจแปลอนุประโยคนั้ น
ดงัต่อไปน้ีเพื่อจะให้แง่ได้: “ใครก็ตามท่ีหย่าภรรยาของเขา ซ่ึงค่อนขา้งนอกเหนือจากเร่ือง   
ของการผดิประเวณีและแต่งงานกบัอีกคนหน่ึงก็ล่วงประเวณี”  ดงันั้น ในมุมมองน้ีอยา่งเช่นใน
มุมมองท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้ยกเวน้แทจ้ริง  ปัญหาหลกัท่ีมีกบัมุมมองน้ีอยา่งท่ีมีกบัมุมมองท่ีผา่นมา
คือการรับมือท่ีผดิปกติกบัตวับทกรีก  บุคคลหน่ึงจะตอ้งอ่านในส่ิงต่างๆท่ีมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่   

  
มุมมองท่ีส่ีก็คือว่าเม่ือพระเยซูใชค้  ากริยากรีก อะโพลูโอ่ (“หย่าร้าง”) พระองค์หมายถึง “แยก
จาก” อยา่งแทจ้ริง และดงันั้นก็อนุญาตการแยกกนัไม่ใช่การหยา่ร้าง[1134] เม่ือดูตามตรรกะน้ี 
ก็ไม่สามารถมีการแต่งงานใหม่ได ้เน่ืองจากวา่การหยา่ร้างยงัไม่ไดเ้กิดข้ึน  อยา่งไรก็ตาม ในขอ้ 
3 อะโพลูโอ่ หมายถึง “หยา่ร้าง” อยา่งชดัเจน ดงันั้นท่ีจะให้ความหมายท่ีแตกต่างในขอ้ 9 ดู
เหมือนท าตามอ าเภอใจโดยปราศจากเหตุผลท่ีบงัคบัท่ีจะท าอยา่งนั้น 

  
นกัตีความคนอ่ืนๆเช่ือว่าพระเยซูหมายถึงว่า ในบางกรณีการหย่าร้างไม่ใช่การล่วงประเวณี 
ตรงกนัขา้ม ในบางกรณีการหย่าร้างก็ไม่ผิดทางศีลธรรม[1135] ในกรณีของ พอรเนอา สามี
ไม่ไดท้  าให้เธอเป็นชู ้เธอเป็นชู้แลว้  อย่างไรก็ตาม ตวับทไม่ไดก้ล่าววา่เขาท าให้เธอ “เป็นชู้” 
หรือ “หญิงชู”้ ตวับทกล่าววา่เขาท าให้เธอ ล่วงประเวณี  ถา้ผูห้ญิงไดท้  าการ พอรเนอา การหยา่
ร้างและการแต่งงานใหม่จะไม่ท าให้เธอเป็นชู ้ อยา่งไรก็ตาม การหยา่ร้างและการแต่งงานใหม่
จะท าใหเ้ธอล่วงประเวณี  ขอ้บกพร่องหลกัในมุมมองน้ีก็คือวา่ในขอ้ 9 เป็นผูช้ายท่ีล่วงประเวณี
ไม่ใช่ภรรยาของเขา   
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บางทีมนัดีท่ีสุดท่ีจะตีความ พอรเนอา และ อนุประโยคยกเวน้อยา่งท่ีทั้งสองปรากฎในตวับท
ภาษาองักฤษของเราอยา่งตามปกติ  พระเยซูหมายถึงวา่ ใครก็ตามท่ีหย่าภรรยาของเขา ยกเวน้
บาปทางเพศท่ีต ่าชา้ และจากนั้นแต่งงานใหม่กบัคนอ่ืนก็ล่วงประเวณี  (เปรียบเทียบ 5:32) 

  
“ในความเขา้ใจใดๆเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูกล่าว . . ., พระองค์ก็ไม่เห็นดว้ย
กบัชมัไมหรือฮิลเลล เพราะแมว้า่ส านกัของชมัไมนั้นเขม้งวดกวา่ฮิลเลล มนัก็
อนุญาตการแต่งงานใหม่เม่ือการหย่าร้างไม่ได้สอดคล้องกับฮาลักกาห์ 
(กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ) (M[ishnah] Eduyoth 4:7-10); และถา้พระเยซู
จ ากดัเหตุผลส าหรับการหย่าร้างต่อความไม่เหมาะสมทางเพศ . . ., จากนั้น
พระองค์ก็แตกต่างจากชมัไมโดยพื้นฐาน  พระองค์ตดัแนวของพระองค์เอง 
ในขอ้เหล่าน้ี. . .” [1136] 

  
การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่เก่ียวขอ้งกับความชั่วอยู่เสมอ (มลค. 2:16) อย่างไรก็ตาม  
อย่างท่ีโมเสสอนุญาตการหย่าร้างเน่ืองจากความแข็งกระด้างของใจของมนุษย์ พระเยซูก็
อนุญาตเช่นกนั  กระนั้น ในขณะท่ีโมเสสไม่เจาะจงเก่ียวกบัความไม่เหมาะสมท่ีจดัตั้งเหตุผล
ส าหรับการหย่าร้าง พระเยซูก็ระบุความไม่เหมาะสมว่าเป็นบาปทางเพศท่ีต ่าช้า คือ การผิด
ประเวณี[1137] 

  
ท าไมมาระโกและลูกาละเวน้อนุประโยคยกเวน้?  บางทีพวกเขาท าอยา่งนั้นเพราะวา่มนัแสดง
ถึงขอ้ยกเวน้ต่อกฎเกณฑ ์และพวกเขาตอ้งการท่ีจะเนน้ถึงประเด็นหลกัของถอ้ยค าของพระเยซู
โดยปราศจากการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเป็นขอ้ยกเวน้  เน่ืองจากมทัธิวเขียนเพื่อคนยิวเป็น
หลกั ภายใตก้ารดลใจของพระวิญญาณนั้น บางทีท่านก็รู้สึกวา่ท่านจ าเป็นตอ้งรวมอนุประโยค
ยกเวน้ไวเ้พื่อเหตุผลดงัต่อไปน้ี  หัวขอ้ของวิธีท่ีจะรับมือกบักรณีการหย่าร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความไม่สัตยซ่ื์อทางการสมรสเป็นหน่ึงในความสนใจของคนยิวเม่ือพิจารณาถึงภาคพนัธ-
สัญญาเดิมและค าสอนของพวกรับบีในหวัขอ้น้ี  มาระโกและลูกาเขียนเพื่อคนต่างชาติเป็นหลกั 
ดงันั้นพวกเขาก็ละเวน้อนุประโยคยกเวน้[1138] 

  
ในความคิดของผูส้นบัสนุนมุมมองน้ี นกัตีความบางคนเช่ือว่ามทัธิวผูเ้ขียนพระกิตติคุณของ
ท่านหลงัจากมาระโกและลูกาเขียนพระกิตติคุณของพวกเขาไดส้อดแทรกอนุประโยคยกเวน้
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เขา้ไป เพราะวา่มนัไดก้ลายมาเป็นการปฏิบติัของคริสตจกัรเร่ิมแรก[1139] มุมมองน้ีไม่สามารถ
ยอมรับได้เน่ืองด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการ  หน่ึง อนุประโยคยกเวน้ดูเหมือนจะได ้     
ถูกกล่าวโดยพระเยซู ไม่ใช่ถูกสอดแทรกโดยมทัธิว ณ เวลาภายหลงั  ประการท่ีสอง การระบุ
วนัท่ีล่าสุดของพระกิตติคุณมทัธิวยงัไม่ไดพ้ิสูจน์   

  
19:10-12          นกัวิชาการบางคนผูเ้ช่ือว่าพระเยซูหมายถึงท่ีจะขดัขวางการแต่งงานใหม่ในขอ้ 9 ก็ตีความ

ถ้อยค าของพวกสาวกในข้อ 10 ว่าเป็นหลักฐานท่ีว่าพวกเขาได้เข้าใจพระองค์ในแง่น้ี 
[1140]  ถา้บุคคลหน่ึงจะตอ้งไม่แต่งงานหลงัจากการหยา่ร้าง มนัคงจะดีวา่ถา้เขาไม่แต่งงานใน
ตอนแรก  อยา่งไรก็ตาม บางทีน่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงในขอ้ 9  หลกัฐานส าหรับส่ิงน้ีคือ
การอา้งอิงของพระองคถึ์ง “ขนัที” ในขอ้ 12 เช่นเดียวกบัความดอ้ยกวา่ของมุมมองน้ีอยา่งท่ีได้
อธิบายไปแลว้   

  
บางทีพวกสาวกแสดงออกถึงความผิดหวงั เพราะว่าพระเยซูเผชิญความจริงอย่างอนุรักษ์
มากกว่าแมก้ระทัง่รับบี ชัมไมผูซ่ึ้งเป็นแบบอนุรักษ์กว่าแห่งพวกรับบีท่ีเป็นผูน้ า  พระเยซู
ยินยอมการหย่าร้างเน่ืองจากความไม่เหมาะสมทางเพศเท่านั้น อย่างท่ีชัมไมได้ยินยอม แต่
พระองคเ์ป็นแบบอนุรักษ์มากกวา่ชมัไมในเร่ืองการแต่งงานใหม่  พระองคส์นบัสนุนให้พวก
สาวกท่ีจะไม่แต่งงานใหม่หลงัจากการหย่าร้างท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความไม่เหมาะสมทางเพศ 
ส่วนชัมไมก็อนุญาต  การสนบัสนุนของพระองค์อยู่ในการอธิบายของพระองค์ท่ีว่าแต่งงาน
จดัตั้งความสัมพนัธ์ท่ีผูกมดัอยา่งมาก (ขอ้ 4-6) พวกสาวกคิดวา่ถา้พวกเขาไม่สามารถหยา่และ
แต่งงานใหม่ได ้ซ่ึงทั้งฮิลเลและชมัไมอนุญาต พวกเขาคงจะอยูใ่นสภาพโสดดีกวา่ 

  
พระเยซูตอบสนองวา่ไม่ใช่ทุกคนสามารถด าเนินชีวิตโดยค าตดัสินท่ีเคร่งครัดซ่ึงพวกสาวกเพิ่ง
ไดก้ล่าวไปในขอ้ 10 นัน่คือ ไม่แต่งงาน  พระองคไ์ม่ไดห้มายถึงวา่มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะด าเนิน
ชีวิตดว้ยมาตรฐานท่ีพระองค์ไดต้ั้งข้ึนในขอ้ 4-9  ถา้พระองคห์มายถึงประเด็นหลงั พระองค์ก็
เฉือนส่ิงทั้งหมดท่ีพระองค์เพิ่งได้สอนไปเสีย  บางคนสามารถด าเนินชีวิตโดยค าตดัสินท่ี
เคร่งครัดซ่ึงพวกสาวกไดแ้นะน า นัน่คือ ขนัทีผูซ่ึ้งพระเจา้ให้ความสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตโดย
ไม่แต่งงานไดอ้ยา่งมีพระคุณ 
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พระเยซูระบุถึงขนัทีสามประเภท (ข้อ 12) ขนัทีบางคนเกิดมาไร้สมรรถภาพทางเพศหรือ
ปราศจากแรงผลกัดนัทางเพศตามปกติและดงันั้นก็ไม่แต่งงาน  ขนัทีคนอ่ืนๆเป็นขนัทีเพราะวา่
คนอ่ืนๆไดต้อนพวกเขา ส่วนใหญ่เป็นบรรดาขนัทีท่ีรับใชใ้นต าแหน่งของรัฐบาลท่ีท่ีพวกเขามี
ทางเขา้ไปสู่ผูห้ญิงท่ีเป็นราชวงศ์อยู่บ่อยๆ  ส่วนขนัทีคนอ่ืนๆก็เป็นบรรดาผูท่ี้ไดเ้ลือกชีวิตท่ี  
ไม่แต่งงานเพื่อพวกเขาเองเพื่อวา่พวกเขาสามารถรับใชพ้ระเจา้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนได ้
  
ดงันั้น ในการตอบต่อค าแนะน าของพวกสาวกท่ีวา่การสนบัสนุนของพระเยซูท่ีจะไม่แต่งงาน
ไดน้ าเสนอมาตรฐานสูงมากเกินไป (ขอ้ 10) พระเยซูก็ช้ีประเด็นว่าหลายคนสามารถด าเนิน
ชีวิตโดยไม่แต่งงานได้  พระองค์เป็นผูห้น่ึงท่ีเป็นอย่างนั้น  ส าหรับบรรดาผูท่ี้ได้รับของ
ประทานจากพระเจา้ มนัก็ดีกวา่ท่ีจะไม่แต่งงาน  บรรดาผูท่ี้สามารถรับค าปรึกษาน้ีหรือสภาพ
เป็นโสดได ้ก็ควรท าเช่นนั้น   

  
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูหรือพวกอคัรทูตไม่ถือวา่การอยูเ่ป็นโสดเป็นสภาพท่ีบริสุทธ์ิภายในกวา่
การแต่งงาน (1 ทธ. 4:1-3; ฮบ. 13:4; เปรียบเทียบ 1 คร. 9:5) พวกเขาถือวา่มนัเป็นการทรงเรียก
พิเศษท่ีพระเจา้ไดป้ระทานแก่ผูรั้บใชบ้างคนของพระองคเ์พื่อวา่พวกเขาสามารถเป็นประโยชน์
มากข้ึนในการรับใช้ของพระองค์ได ้ ขนัทีไม่สามารถเขา้ร่วมในการนมสัการในท่ีสาธารณะ
ของอิสราเอล (ลนต. 22:24; ฉธบ. 23:1) อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถเขา้ร่วมในแผ่นดิน
สวรรคไ์ด ้และเราอาจเพิ่มวา่ในคริสตจกัรได ้(กจ. 8:26-40; 1 คร. 7:7-9)  เป็นท่ีชดัเจนวา่มีบาง
คนในสมยัของพระเยซูผูไ้ดส้ละการแต่งงานในการคาดหวงัถึงแผ่นดินสวรรค์  บางทียอห์น
ผูใ้ห้บัพติศมาเป็นหน่ึงในนั้น และบางทีสาวกบางคนของพระเยซูได้ยกเลิกแผนการท่ีจะ
แต่งงานเพื่อจะติดตามพระองค์  (เปรียบเทียบ ขอ้ 27) เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูเป็นหน่ึงใน 
“ขนัทีเพราะเห็นแก่แผน่ดินสวรรค”์  

  
สรุปแล้ว พระเยซูถือมุมมองท่ีสูงส่งมากของการแต่งงาน  เม่ือผูช้ายและผูห้ญิงแต่งงาน พระเจ้าก็สร้างการ
รวมกนัท่ีหนกัแน่นเท่ากบัการรวมกนัท่ีผูกพนัอาดมัและเอวาไวด้ว้ยกนัก่อนท่ีพระเจา้ไดส้ร้างเอวาจากซ่ีโครง
ของอาดมั  มนุษย์ไม่ควรแยกส่ิงท่ีพระเจา้ได้รวมกนัไว ้(เปรียบเทียบ รม. 7:1-3) อย่างไรก็ตาม แมว้่าพระเจา้
เกลียดการหยา่ร้าง พระองคก์็อนุญาตในกรณีท่ีความไม่เหมาะสมทางเพศอนัต ่าชา้ (การผิดประเวณี) ไดเ้ขา้มาใน
ชีวติสมรส  ในท านองเดียวกนั พระเจา้เกลียดบาป แต่พระองคอ์นุญาตมนัและให้ค  าแนะน าต่างๆเก่ียวกบัวิธีท่ีจะ
จดัการมนั  
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พระเยซูกระตุน้ให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะไม่หย่าร้าง (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:10) แต่ถ้าพวกเขาหย่าร้าง 
พระองคก์็กระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะไม่แต่งงานใหม่ (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:8, 11, 27) อยา่งไรก็ตาม พระองคก์็ไม่ไป
ไกลเกินไปจนถึงการห้ามการแต่งงานใหม่  (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:9, 28) พระองค์สนับสนุนพวกเขาท่ีจะ
ตระหนกัว่าการด าเนินชีวิตโดยไม่แต่งงานหลงัจากการหยา่ร้างเป็นความเป็นไปไดท่ี้เป็นจริงส าหรับหลายคน 
แต่พระองคย์อมรับวา่มนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับทุกคน  (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:9) การพิจารณาหลกัควรเป็นการท่ี
บุคคลหน่ึงสามารถด าเนินงานของเขาหรือของเธอแห่งการตระเตรียมเพื่อแผ่นดินสวรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดอยา่งไร  (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:32-34) 
  
มทัธิวไม่ไดบ้นัทึกการตอบสนองของพวกฟาริสีต่อค าสอนน้ี  ความเป็นห่วงหลกัของท่านคือค าสอนเอง ท่าน
อา้งการมีส่วนร่วมของพวกฟาริสีเท่านั้นเพราะว่ามนัอธิบายถึงการเป็นปฏิปักษ์ท่ีต่อเน่ืองของพวกเขา ซ่ึงเป็น
หวัขอ้หลกัในพระกิตติคุณของท่าน และเพราะว่ามนัตระเตรียมสภาพแวดลอ้มส าหรับค าสอนท่ีมีสิทธิอ านาจ
ของพระเยซู    
  

2. ค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรเป็นเหมือนเด็ก  19:13-15  (เปรียบเทยีบ มก. 10:13-16; ลก. 18:15-17) 
  
อีกเหตุการณ์หน่ึงปรากฎข้ึนท่ีตระเตรียมอีกโอกาสหน่ึงส าหรับพระเยซูท่ีจะเนน้ถึงความส าคญัของลกัษณะท่ี
เหมือนเด็กในพวกสาวกของพระองค ์(เปรียบเทียบ บทท่ี 18) ค  าแนะน าเก่ียวกบัเด็กตามหลงัค าแนะน าเก่ียวกบั
การแต่งงาน 
  
19:13                เป็นธรรมเนียมส าหรับผู ้คนท่ีจะน าลูกๆของพวกเขามาหาพวกรับบีเพื่อพระพร [1141]          

ภาคพนัธสัญญาเดิมสะท้อนถึงการปฏิบติัน้ี (ปฐก. 48:14; กดว. 27:18; เปรียบเทียบ กจ. 
6:6; 13:3) “พวกสาวกต่อวา่” บรรดาผูท่ี้ “พา” “เด็กเล็กๆ” มาหาพระเยซูส าหรับการท าส่ิงนั้น 
(มก. 10:13; ลก. 18:15) บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่ไดเ้ปิดเผยว่าท าไมพวกสาวกท าส่ิงน้ี  
อยา่งไรก็ตาม ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพวกเขาไดท้  าก็แสดงถึงความจ าเป็นของพวกเขาต่อการเตือนสติ
ของพระเยซูท่ีตามมา  พวกเขาไม่ไดป้ระพฤติดว้ยความถ่อมใจอยา่งท่ีพระเยซูไดส้อนให้พวก
เขาท่ีจะท าก่อนหน้าน้ี  (บทท่ี 18; โดยเฉพาะ ขอ้ 5) ยิ่งกว่านั้น ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบั
ความศกัด์ิสิทธ์ิของการแต่งงาน (ขอ้ 4-6) ก็ไม่ได้กระทบการท่ีพวกเขามองดูเด็กๆอย่างไร   
คนยิวทะนุถนอมลูกๆของพวกเขา แต่โดยหลกัแล้วมองว่าพวกเขาจ าเป็นตอ้งฟัง ตอ้งเรียนรู้
และตอ้งนบัถือ  
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“เป็นความหายนะท่ีจะท าให้เด็กๆรู้สึกว่าพวกเขาเป็นในแนวทางท่ีอยูท่ี่บา้น
และท่ีโบสถเ์ช่นกนั”[1142] 

  
19:14-15          พระเยซูต้อนรับเด็กๆ  ท่าทีน้ีสอดคล้องกับท่าทีของพระองค์ท่ีมีต่อผูค้นท่ีถ่อมใจ พึ่ งพา 

ตอ้งการ วางใจ และเปราะบางทั้งหมดผูม้าหาพระองค์  ยิ่งกว่านั้น เด็กๆท่ีมาหาพระองค์เป็น
สัญลกัษณ์ของผูค้นท่ีมีลกัษณะของเด็กๆท่ีมาหาพระองค ์ พระเยซูไม่ตอ้งการท่ีจะกีดกนัใครก็
ตามท่ีเหมือนพวกเขาไวจ้ากการมาหาพระองค ์ พระองคไ์ม่ไดก้ล่าววา่ “แผ่นดินสวรรค”์ เป็น
ของเด็กเล็กๆ แต่เป็นของผูค้นท่ีคล้ายกับเด็กเล็กๆ    (“เป็นของคนเช่นเด็กเหล่าน้ี”) เด็กๆ
ตระเตรียมตวัอยา่งท่ีเป็นอุทาหรณ์อนัยอดเยี่ยมท่ีพระเยซูใชเ้พื่อจะอธิบายถึงคุณสมบติัต่างๆท่ี
จ าเป็นส าหรับการเขา้ไปและการรับใชใ้นแผน่ดินสวรรค ์  

  
“มีความแตกต่างท่ีประหลาดระหวา่งพระเยซูและนกัเทศน์หรือผูป้ระกาศข่าว
ประเสริฐมากมาย  บ่อยคร้ังแลว้มนัเป็นประตูถดัไปท่ีจะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเขา้
ไปต่อหน้าหน่ึงในผูมี้ช่ือเสียงเหล่าน้ี  พวกเขามีประเภทของผูติ้ดตามและ      
ผูคุ้ม้กนัท่ีกนัผูค้นออกไปหาไม่แลว้ผูย้ิ่งใหญ่นั้นจะเหน่ือยลา้และถูกรบกวน    
พระเยซูเป็นส่ิงตรงกนัขา้มของส่ิงนั้น  ทางไปสู่ต่อพระพกัตร์พระเยซูก็เปิดต่อ
บุคคลท่ีถ่อมใจท่ีสุดและต่อเด็กท่ีอ่อนวยัท่ีสุด”[1143] 

  
ความแตกต่างระหวา่งบทเรียนน้ีและบทเรียนในบทท่ี 18 คือ ท่ีนัน่จุดจดจ่ออยูท่ี่คุณภาพแห่งความถ่อมใจเหมือน
เด็กท่ีส าคญัอยา่งมากในสาวก  ท่ีน่ีพระเยซูท าให้บทเรียนกวา้งข้ึนเพื่อจะรวมถึงคุณลกัษณะเหมือนเด็กต่างๆซ่ึง
ทั้งหมดนั้นก็ส าคญั   
  

3. ค ำแนะน ำเกีย่วกบัทรัพย์สมบัติ  19:16—20:16   
  
อีกคร้ังหน่ึงใครคนหน่ึงเขา้หาพระเยซูดว้ยค าถามท่ีตระเตรียมโอกาสส าหรับพระเยซูท่ีจะให้ค  าสอนอนัส าคญั
ของพระองค์แก่พวกสาวกของพระองค์  (เปรียบเทียบ ข้อ 3) สถานภาพทางสังคมของชายคนน้ีก็ห่างจาก
สถานภาพทางสังคมของเด็ก และเขาก็ตระเตรียมแบบอยา่งทางลบของการเป็นเหมือนเด็ก ก่อนหนา้น้ีพวกสาวก
ไม่ตอ้นรับเด็กๆ (ขอ้ 13)  แต่ท่ีน่ีพวกเขาสามารถแทบจะไม่เช่ือวา่พระเยซูจะไม่ตอ้นรับชายแห่งความมัง่คัง่น้ี 
(ขอ้ 25)   
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กำรเผชิญหน้ำกบัเศรษฐีหนุ่ม  19:16-22 (เปรียบเทยีบ มก. 10:17-22; ลก. 18:18-23) 
  
19:16-17          เศรษฐีหนุ่มถามพระเยซูวา่ เขาตอ้งท า “อะไร” “จึงจะไดชี้วิตนิรันดร์” ลูกา 18:18 ระบุวา่เขา

เป็นขุนนาง  มทัธิวน าเสนอเขาในฐานะบุคคลท่ีย  ้าคิดย  ้าท าโดยทัว่ไปผูไ้ม่เคยรู้ว่าเม่ือไหร่ท่ีจะ
หยดุท างาน   

  
ค าว่า “ชีวิตนิรันดร์” ปรากฏท่ีน่ีเป็นคร้ังแรกในพระกิตติคุณมทัธิว (เปรียบเทียบ ดนล. 12:2, 
LXX) อย่างไรก็ตาม แนวคิดของชีวิตนิรันดร์ปรากฏใน 7:14 ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตท่ีด าเนินต่อ
พระพกัตร์พระเจา้เป็นนิตย ์อย่างท่ีตรงขา้มกบัการลงโทษนิรันดร์ท่ีอยู่ต่างหากจากพระพกัตร์
ของพระเจา้ (7:13; เปรียบเทียบ 25:46) 

  
ความคิดของชายหนุ่มคนน้ีเก่ียวกบัการท่ีบุคคลหน่ึงไดรั้บชีวิตนิรันดร์ก็อยู่ห่างไกลจากส่ิงท่ี
พระเยซูไดเ้ทศนามาตลอดและแมก้ระทัง่ไดย้กตวัอยา่งเม่ือเร็วๆน้ี (ขอ้ 13-15) เขาแสดงถึงส่ิงท่ี
ตรงกนัขา้มของความเช่ือและความถ่อมใจเหมือนเด็ก  เขาคิดวา่เขาจะตอ้งปฏิบติัการกระท าท่ี
เจาะจงบางอย่างเก่ียวกบัความชอบธรรมนอกเหนือไปจากการรักษาธรรมบญัญติัของโมเสส 
(ขอ้ 20) เขาตอ้งการให้พระเยซูบอกเขาถึงส่ิงท่ีการกระท านั้นเป็น  เขาเป็นบุคคลท่ีเน้นการ
ปฏิบติั   

  
ค าถามของพระเยซูในขอ้ 17 ไม่ไดบ้่งบอกวา่พระองคไ์ม่สามารถตอบค าถามของชายหนุ่มคน
นั้นหรือพระองคไ์ม่ดีพอท่ีจะให้ค  าตอบ[1144] มนับ่งบอกวา่ผูถ้ามของพระองคมี์ความเขา้ใจท่ี
ไม่เหมาะสมเก่ียวกบัความดี  พระเยซูก็ด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายว่าพระเจา้เท่านั้น “ท่ีดี” 
พอท่ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์โดยการปฏิบติัการกระท าท่ีดีบางอยา่ง  ไม่ใครดีพอท่ีจะไดรั้บมนัใน
แนวทางนั้น พระเยซูไม่ได้อธิปรายเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของพระองค์เองกับพระเจ้าท่ีน่ี  
อยา่งไรก็ตาม  โดยการตอบอยา่งน้ี พระเยซูก็บ่งบอกวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้หรืออยา่งนอ้ย
ก็กล่าวเพื่อพระเจา้  ชายหนุ่มคนนั้นไดถ้ามพระเยซูถึงค าถามต่างๆเก่ียวกบัความดีท่ีพระเจา้
เท่านั้นสามารถตอบอยา่งเพียงพอได ้
ส่วนสุดทา้ยของขอ้ 17 ไม่ไดห้มายถึงวา่ พระเยซูเช่ือว่าบุคคลหน่ึงสามารถไดรั้บชีวิตนิรันดร์
ได้โดยการเช่ือฟังธรรมบัญญติัของพระเจ้า  การเช่ือฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นการ
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ตระเตรียมท่ีดีส าหรับการเขา้ไปยงัชีวิต  อย่างไรก็ตาม การเช่ือฟังท่ีปราศจากความเช่ือจะไม่
เป็นเช่นนั้น   

  
19:18-20          พวกรับบีไดเ้พิ่มค าสั่งมากมายเขา้กบัค าสั่งเหล่านั้นในธรรมบญัญติัของโมเสสจนชายหนุ่มคน

นั้นไม่รู้วา่ “ค าสั่ง” ไหนท่ีพระเยซูหมายถึง  พระเยซูลงรายช่ือค าสั่งท่ีหก ท่ีเจด็ ท่ีแปด ท่ีเกา้และ
ท่ีห้าในล าดบันั้นรวมกบัส่วนหน่ึงของ “ค าสั่งท่ีใหญ่ท่ีสุด” (ลนต. 19:18) ค  าสั่งเหล่าน้ีทั้งหมด
กล่าวถึงอุปนิสัยท่ีสังเกตได ้  

  
“พระเยซูไม่ไดแ้นะน าธรรมบญัญติัเพื่อแสดงให้ชายหนุ่มคนนั้นถึงวิธีท่ีจะ
ได้รับความรอด แต่เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่า เขาจ าเป็นต้องได้รับความรอด 
[เปรียบเทียบ ยก. 1:22-25]”[1145] 

  

ขอ้เท็จจริงวา่ชายหนุ่มคนนั้นอา้งว่าได ้“รักษาขอ้เหล่านั้นทุกขอ้” เปิดเผยถึงความผิวเผินของ
ความเขา้ใจของเขาถึงค าสั่งของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 5:20; ฟป. 3:6) ยิ่งกวา่นั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่
จากการท่ีไดด้ าเนินชีวิตท่ีซ่ือตรง เขาก็ยงัคงไม่มีความแน่ใจว่าเขามีชีวิตนิรันดร์  น่ีก็เป็นกรณี
เสมอเม่ือบุคคลหน่ึงแสวงหาท่ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์โดยความดีของเขาหรือของเธอ  บุคคล
หน่ึงไม่สามารถแน่ใจไดว้า่เขาหรือเธอไดท้  าเพียงพอ 

  

“เขาคิดถึงความดีดงัเช่นปริมาณ (ชุดของการกระท าต่างๆ) และไม่ใช่คุณภาพ 
(แห่งธรรมชาติของพระเจา้)  ค  าถามของเขาเปิดเผยถึงความพึงพอใจท่ีหยิ่ง
หรือความผดิหวงัท่ีน่าสลดใจ?  เล็กๆนอ้ยๆจากทั้งสองก็เป็นไปไดม้ากท่ีสุด”
[1146] 

  
ชายหนุ่มคนนั้นอาจร ่ ารวยทางวตัถุ แต่เขาขาดส่ิงท่ีส าคญักว่า นัน่คือ ความแน่ใจถึงความรอด
ของเขา 

  
19:21-22          โดยการอา้งอิงถึงการ “ดีพร้อม” พระเยซูก็อา้งอิงถึงขอ้ความของชายหนุ่มคนนั้นท่ีวา่เขารู้สึก

ขาด (ขอ้ 20; เปรียบเทียบ ขอ้ 16) จนเขาจ าเป็นตอ้งท าบางส่ิงมากข้ึนเพื่อจะท าให้แน่ใจถึงชีวิต
นิรันดร์ของเขา  พระเยซูไม่ไดห้มายถึงว่าชายหนุ่มคนนั้นมีชีวิตนิรันดร์และก็แค่ท ามากข้ึน
เล็กนอ้ย คือท่ีจะใส่ครีมโรยหนา้เคก้ (เปรียบเทียบ 23:8-12) ก่อนหน้านั้นพระเยซูไดบ้อกพวก

http://biblia.com/bible/nasb95/Lev.%2019.18
http://biblia.com/bible/nasb95/James%201.22-25
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1145
http://biblia.com/bible/nasb95/Phil.%203.6
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1146


สาวกของพระองค์ว่า ดีพร้อม ท่ีค  ากรีกค าเดียวกนัแปลว่า “ดีพร้อม” ท่ีน่ีก็มาจาการติดตาม
พระองค ์(5:48) พระองคก์ล่าวซ ้ าส่ิงเดียวกนัท่ีน่ี 

  
ส่ิงท่ีชายหนุ่มคนน้ีจ าเป็นตอ้งท าคือท่ีจะมาเป็นสาวกของพระเยซู ท่ีจะเร่ิมตน้ติดตามพระองค์
และเรียนรู้จากพระองค์  น ้ าพระทยัของพระเจา้ไม่ใช่แค่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาธรรมบญัญติั
เท่านั้น มนัเก่ียวขอ้งกบัการติดตามพระเยซูอีกด้วย  ถ้าเขาได้ท าอย่างนั้น เขาจะเรียนรู้วิธีท่ี
บุคคลหน่ึงได้รับชีวิตนิรันดร์คือไม่ใช่โดยการกระท าดี แต่โดยความเช่ือในพระเยซู  ท่ีจะ
ติดตามพระเยซู ชายหนุ่มท่ีร ่ ารวยน้ีจะตอ้ง “ขาย” “ทรัพยส่ิ์งของ” ของเขา  เขาไม่สามารถไป
กับพระเยซูอย่างท่ีเขาต้องการได้ถ้าปราศจากการก าจัดส่ิงต่างๆท่ีจะท าให้เขาไขว้เขว   
(เปรียบเทียบ 8:19-22) การเสียสละทางวตัถุเช่นนั้นเพื่อจะติดตามพระเยซูจะไดรั้บรางวลัใน
ท่ีสุด (เปรียบเทียบ ข้อ 29; 6:19-21) พระเยซูทึกทกัเอาว่าชายหนุ่มคนนั้นจะมาเป็นผูเ้ช่ือ
หลงัจากท่ีเขาไดก้ลายมาเป็นสาวก   

  
“เขาติดกบัทรัพย์ส่ิงของอย่างมากของเขาจนเขาไม่เต็มใจท่ีจะแยกจากมนั  
ความเคลือบแฝงของความร ่ ารวยก็เป็นเช่นนั้น อยา่งท่ีเบนเกลเขียนวา่ ‘ถา้องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ได้กล่าวว่า ท่านร ่ ารวยและรักความร ่ ารวยของท่านจนเกินไป 
ชายหนุ่มคนนั้นคงไดป้ฏิเสธ’ เขาจ าตอ้งถูกเผชิญหน้าดว้ยพลงัทั้งหมดของ
ทางเลือกท่ีสุดขีด”[1147] 

  
ชายหนุ่มคนนั้นไม่เต็มใจท่ีจะแยกกบัทรัพยส่ิ์งของของเขาเพื่อจะติดตามพระเยซู  เขาเต็มใจท่ี
จะรักษาธรรมบญัญติัทั้งหมดของโมเสสและแมก้ระทัง่ท่ีจะกระท างานดีท่ีเพิ่มเขา้มา แต่การ
จ านนต่อพระเยซูเป็นอีกเร่ืองหน่ึง  พระเยซูระบุถึงการตดัสินใจอนัส าคญัท่ีชายหนุ่มคนน้ี
จะตอ้งท าเม่ือพระองคบ์อกให้เขาท่ีจะก าจดัทรัพยส่ิ์งของของเขา  เขาจะให้คุณค่าทรัพยส่ิ์งของ
ของเขาหรือการติดตามพระเยซูเพื่อจะเรียนรู้เก่ียวกบัชีวิตนิรันดร์มากข้ึน อยา่งสูงส่งมากข้ึน?  
การตดัสินใจของเขาเปิดเผยถึงค่านิยมของเขา (เปรียบเทียบ 6:24) 

  
“ปัญหาแทจ้ริงของเขาคือการขาดความเช่ือในพระคริสต ์ผูซ่ึ้งถูกพิจารณาวา่ 
เป็นพระอาจารยท่ี์ดีแต่เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นผูท่ี้ไม่ถูกถือว่าเป็นผูห้น่ึงท่ีมีสิทธ์ิ  
ท่ีจะเรียกร้องใหเ้ขาสละทุกส่ิงเพื่อจะติดตามพระองค”์[1148] 
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“พระเยซูเรียกร้องการทดสอบอย่างเดียวกนัจากทุกคนไหม?  ไม่ นอกจากว่า
เขา [หรือเธอ] อยูใ่นการยึดเกาะของเงิน  บุคคลท่ีแตกต่างก็อยูใ่นอ านาจแห่ง
บาปท่ีแตกต่าง  บาปหน่ึงก็เพียงพอท่ีจะกันบุคคลหน่ึงไวจ้ากพระคริสต์” 
[1149]  

 
พระคมัภีร์ตอนน้ีไม่ได้สอนว่าความรอดมาโดยทางการกระท า  พระเยซูไม่ได้บอกชายหนุ่มคนนั้นว่าเขาจะ
ไดรั้บชีวตินิรันดร์โดยการท าส่ิงท่ีดีบางอยา่ง และก็ไม่ไดว้า่กล่าวเขาส าหรับส่ิงดีท่ีเขาไดท้  าไป  พระองคไ์ดท้  าให้
มนัชดัเจนอยา่งมากวา่ส่ิงท่ีเขาตอ้งท าคือท่ีจะติดตามพระเยซูเพื่อวา่เขาสามารถมาสู่ความเช่ือในพระเยซูได ้
  
พระคมัภีร์ตอนน้ีไม่ได้สอนว่าบุคคลหน่ึงตอ้งจ านนทุกส่ิงต่อพระเยซู ก่อนท่ี เขาหรือเธอสามารถได้รับชีวิต      
นิรันดร์ได ้ พระเยซูไม่เคยท าให้ส่ิงน้ีเป็นเง่ือนไขส าหรับความรอด  พระองคท์  าให้การแจกจ่ายทรัพยส์มบติัท่ีน่ี
เป็นเง่ือนไขส าหรับการเป็นสาวกไม่ใช่ความรอด  เราไดเ้ห็นล าดบัท่ีคงเส้นคงวาในพระกิตติคุณมทัธิวท่ีเป็นจริง
ในพระกิตติคุณทั้งหมด  หน่ึง พระเยซูเรียกใหบุ้คคลหน่ึงติดตามพระองค ์นัน่คือ ท่ีจะเร่ิมตน้เรียนรู้จากพระองค์
ในฐานะสาวก  ประการท่ีสอง พระองค์เรียกให้พวกสาวกของพระองค์เช่ือในพระองค์ในฐานะพระเจา้และ
มนุษย ์ประการท่ีสาม  พระองค์เรียกให้พวกสาวกท่ีเช่ือของพระองค์ท่ีจะติดตามพระองค์และเช่ือในพระองค์
ต่อไปเพราะวา่พระองคมี์งานท่ีส าคญัส าหรับพวกเขาท่ีจะท า    
  
ค ำสอนเกีย่วกบัควำมร ่ำรวย  19:23-30 (เปรียบเทยีบ มก. 10:23-31; ลก. 18:24-30) 
  
19:23-24          “เราบอกท่านอยา่งแทจ้ริง” หรือ “เราบอกความจริงกบัท่านทั้งหลาย” แนะน าขอ้ความท่ีส าคญั

อยา่งมากอีกขอ้ความหน่ึง (เปรียบเทียบ 5:18; และอ่ืนๆ) เป็นท่ีชดัเจนวา่พระองคอ์า้งอิงถึง”อูฐ” 
ตามตวัอกัษร และ “เข็ม” (ค ากรีก ราฟิดอส)   เย็บตามตวัอกัษรท่ีน่ี  ขอ้ความของพระองค ์       
ดูเหมือนจะเป็นถอ้ยค าแบบสุภาษิตโดยทัว่ไปส าหรับบางส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้พระองคต์ั้งใจท่ีจะ
ยกตัวอย่างประกอบถึงสถานการณ์ท่ี เ ป็นไปไม่ได้โดยการกล่าวถึงสัตว์ท่ีใหญ่ท่ีสุด                
ในปาเลสไตน์และรูท่ีเล็กท่ีสุดของรูต่างๆ[1150] ขา้พเจา้ไม่สามารถพบพื้นฐานใดๆส าหรับ
มุมมองท่ีวา่ “รูเขม็” เป็นประตูเล็กอยา่งท่ีนกัอรรถาธิบายบางคนไดแ้นะน า   

“เราควรตระหนักว่าโดยมาตรฐานของปาเลสไตน์ในศตวรรษแรก คน
ตะวนัตกระดบักลางอย่างสูงส่วนใหญ่และบรรดาผูท่ี้อยู่ในแถบมหาสมุทร
แปซิฟิกจะถูกถือวา่ร ่ ารวย  ส าหรับบุคคลเช่นนั้นทั้งหมด ค าถามเก่ียวกบัความ
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ร ่ ารวย การเป็นสาวก และคนยากจนไม่สามารถถูกหลีกเล่ียงไดถ้า้การติดตาม
พระคริสตแ์ละค าสอนของพระองคไ์ม่ไดห้มายถึงส่ิงใดเลย”[1151] 

  
บาร์คเล่ยแ์สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบสามอย่างท่ีความร ่ ารวยบ่อยคร้ังมีกบัมุมมอง
ของบุคคลหน่ึง (1) ส่ิงเหล่านั้นสนบัสนุนความเป็นอิสระเทจ็ (2) ส่ิงเหล่านั้นล่ามบุคคลหน่ึงกบั
ทรัพยส่ิ์งของของเขาหรือของเธอ (3) ส่ิงเหล่านั้นมีแนวโน้มท่ีจะท าให้บุคคลหน่ึงเห็นแก่ตวั   
[1152] 

  
“พื้นฐานของความเป็นคริสเตียนทั้งหมดคือความรู้สึกท่ีครอบง าแห่งความ  
จ  าเป็น  เม่ือบุคคลหน่ึงมีหลายส่ิงในโลก เขาก็อยูใ่นอนัตรายของการคิดวา่เขา
ไม่ต้องการพระเจ้า  เม่ือบุคคลหน่ึงมีบางส่ิงท่ีเล็กน้อย บ่อยคร้ังเขาก็ถูก
ผลกัดนัไปยงัพระเจา้เพราะวา่เขาไม่มีท่ีอ่ืนใดท่ีจะไป”[1153] 

  
บางทีพระเยซูอ้างอิงถึง “แผ่นดินของ พระเจ้า” ในข้อ 24 เพื่อเห็นแก่ความหลากหลาย 
เน่ืองจากวา่พระองคเ์พิ่งไดก้ล่าวถึง “แผน่ดิน สวรรค์” ในขอ้ 23   ยิ่งกวา่นั้น โดยการใชน้าม
ของพระเจ้า พระองค์ก็เน้นถึงสิทธิอ านาจส่วนตัวของพระเจ้า  พระองค์ด าเนินการท่ีจะ
เปรียบเทียบกษตัริยท์ ั้งสองต่อไปคือ พระเจา้และเงินทอง  ในขณะท่ีนักตีความบางคนถือว่า
แผ่นดินของพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์เป็นสองแผ่นดินท่ีแตกต่างกัน การใช้ก็ให้เหตุผล
ส าหรับการมีความหมายเหมือนกนั[1154] 

  
19:25-26          ความประหลาดใจของพวกสาวกก็เน่ืองจากความเช่ือถือของคนยิวท่ีว่าความร ่ ารวยแสดงถึง

ความโปรดปรานของพระเจา้  “รอด” มีความหมายเหมือนกนัส าหรับการเขา้ไปในแผ่นดิน
สวรรค ์(ขอ้ 24) หรือการไดรั้บชีวิตนิรันดร์ (ขอ้ 16 เปรียบเทียบ มก. 9:43-47) ส่ิงท่ีมาก่อนของ 
“ส่ิงน้ี” ในขอ้ 26 คือความรอด (ขอ้ 25)  ในอีกนยัหน่ึง มนุษยไ์ม่สามารถช่วยเขาเองให้รอดได ้
(เปรียบเทียบ ขอ้ 21)  อยา่งไรก็ตาม พระเจา้สามารถช่วยเขาให้รอดได ้และพระองคส์ามารถท า
ส่ิงใดก็ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเยซูให้พวกสาวกหันจากงานของมนุษย์ไปยงังานของ     
พระเจา้  โยเซฟจากอาริมาเธียเป็นขอ้ยกเวน้ในแง่ท่ีวา่เขาทั้งร ่ ารวยและเป็นสาวก (27:57) 
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19:27-28          ขอ้ความของพระเยซูสนบัสนุนให้เปโตรท่ีจะถาม  มนัอาจไดป้รากฏแก่ท่านวา่เม่ือพระเยซูได้
บอกชายหนุ่มท่ีร ่ ารวยนั้นว่าถ้าเขาติดตามพระองค์ เขาจะรับทรัพยส์มบติัในสวรรค์ (ขอ้ 21)  
เปโตรถามพระเยซูถึงส่ิงท่ีบรรดาผูท่ี้ไดท้  าการเสียสละน้ีสามารถจะคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ   

  
พระเยซูท าให้พวกสาวกแน่ใจอยา่งแน่นอน “เราบอกความจริงกบัท่านทั้งหลายวา่” วา่พระเจา้
จะให้บ าเหน็จแก่พวกเขาส าหรับการละทิ้งส่ิงท่ีพวกเขาไดล้ะทิ้งและการติดตามพระองค ์(ขอ้ 
28)   “โลกใหม่” หรือ “การฟ้ืนฟู” (ค ากรีก พาลิกเกเนซีอา) อา้งอิงถึงการสถาปนาแผน่ดินของ
พระเมสสิยาห์ (อสย. 2:2-4; 4:2-6; 11:1-11; 32:16-18; 35:1-2; 65:17; 66:22; เปรียบเทียบ กจ. 
3:21; รม. 8:18-23) จากนั้น “บุตรมนุษย์จะนั่งบนพระท่ีนั่งอนัรุ่งโรจน์ของพระองค์” (ตาม
ตวัอกัษรคือ พระท่ีนั่งแห่งพระสิริ เปรียบเทียบ 25:31; ดนล. 7:13-14) น่ีเป็นการกล่าวอ้าง
เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ีชัดเจนอย่างมาก   พระเยซูเทียบเท่าพระองค์เองกบับุตรมนุษย ์คือ   
พระผูพ้ิพากษามนุษย ์(ดนล. 7:13) ยิ่งกวา่นั้น จากนั้นสาวก 12 คนจะ “นัง่บนบลัลงัก์สิบสองท่ี 
พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองเผา่” (เปรียบเทียบ อสย. 1:26; ดนล. 7:22) 

  
“ในภาคพนัธสัญญาเดิม  คริเนอิน [พิพากษา] บ่อยคร้ังหมายถึง ‘ปกครอง’ 
(เช่น สดด. 9:4, 8)”[1155] 

  
เน่ืองจากว่ามีสาวกหรืออคัรทูตหลกั 12 คน (10:2-4) นัน่ก็ดูเหมือนวา่พระเยซูมีแต่ละบุคคล
เหล่าน้ีในความคิด   “อิสราเอล” หมายถึง อิสราเอล คือพงศ์พนัธ์ุทางกายภาพของยาโคบ 
(อิสราเอล) เม่ือใดก็ตามท่ีค าศพัท์ปรากฏในภาคพนัธสัญญาใหม่  บ าเหน็จของสาวกเหล่าน้ี
ส าหรับการละทิ้งทุกส่ิงและการติดตามพระองค์จะเป็นการแบ่งปันการพิพากษาและการ
ปกครองร่วมกบัพระผูพ้ิพากษาท่ียิ่งใหญ่คือพระเยซูในแผน่ดินของพระองค ์(สดด. 2)   การ
พิพากษาน้ีจะเกิดข้ึนและการปกครองน้ีจะเร่ิมตน้ในโลกเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา ณ การเสด็จ
มาคร้ังท่ีสอง (25:31-46) 

  
“น่ีเป็นภาพของโลกพนัปีอย่างชดัเจนไม่ใช่สวรรค์  ภายหลงัในพนัธกิจของ
พระคริสต ์พระองคก์็สนบัสนุนแนวคิดท่ีวา่แผน่ดินนั้นในขณะท่ีถูกเล่ือนไป
ตราบเท่าท่ีการคาดหวงัของมนุษยเ์ก่ียวขอ้งอย่างไรก็ตามก็แน่นอนเก่ียวกบั
ความส าเร็จท่ีตามหลงัการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค”์[1156] 
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ชายหนุ่มคนนั้ นได้สละมากแค่ไหนเพื่อจะเก็บ “ทรัพย์สมบัติอย่างมาก” ของเขาไว ้
(เปรียบเทียบ ขอ้ 21-22)! 

  
“ดงันั้นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ยนืยนัพระสัญญาท่ีพระองคไ์ดใ้หแ้ก่เปโตรแลว้ (มธ. 
16:19) และขยายมนัเพื่อจะรวมพวกอัครทูตทั้ งหมด  พวกเขาจะต้องเป็น
ผูป้กครองเหนืออิสราเอลในแผน่ดินนั้น”[1157] 

  
มีความแตกต่างท่ีมโหฬารระหวา่งการไดรั้บความรอดโดยการงานและการรับบ าเหน็จส าหรับ
การงาน  ความรอดไม่เก่ียวข้องกับการงานของมนุษย์ แต่บ าเหน็จก็อยู่ในการตอบสนอง        
ต่อการงานของมนุษยเ์สมอ 

  
19:29                ไม่เพียงแต่อคัรทูต 12 คน แต่สาวกท่ีเสียสละตนเองจะไดรั้บบ าเหน็จส าหรับการเสียสละของ

เขาหรือของเธอ[1158] ท่ีน่ีพระเยซูหมายถึงวา่ “ทุกคน” ผูท้  าการเสียสละเพื่อจะติดตามพระองค์
จะไดรั้บ มากกว่าท่ี เขาหรือเธอไดเ้สียสละในฐานะบ าเหน็จ!  พระองคไ์ม่ไดห้มายถึงว่าถา้
บุคคลหน่ึงเสียสละบา้นหน่ึงหลงั  เขาหรือเธอจะไดรั้บบา้น 100 หลงั มารดา 100 คน หรือบิดา 
100 คนและอ่ืนๆ  ถา้สาวกละบิดามารดาของเขาเพื่อจะติดตามพระเยซู เขาหรือเธอจะพบผูค้น
มากมายผูจ้ะเป็นดงัเช่นบิดามารดาต่อเขาหรือเธอในแผ่นดินสวรรค์  พระเจา้ไม่ใช่ลูกหน้ีของ
มนุษย ์   

  
“. . . พระสัญญาจะถูกพบวา่ไปดว้ยดีกบักฎเกณฑ์ของธรรมบญัญติั ถา้เราไม่
จ  ากัดมุมมองของเรากับชีวิตของแต่ละบุคคล แต่รวมถึงชนรุ่นต่างๆท่ี
ตามหลงั”[1159] 

  
นอกจากน้ี บุคคลนั้น “จะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก”  นั่นคือ เขาหรือเธอจะเข้าไปในสู่การ    
ช่ืนชมชีวิตนิรันดร์ของเขาหรือของเธอในแผ่นดินสวรรค์ ในฐานะ ทายาท ผูซ่ึ้งพระบิดาใน
สวรรคข์องพวกเขาไดต้ระเตรียมพระพรมากมายไวส้ าหรับพวกเขา 

  
“เราตอ้งระลึกว่าชีวิตนิรันดร์ในพระคมัภีร์ไม่ใช่เอกลกัษณ์ท่ีอยู่น่ิง แค่ของ
ประทานแห่งชีวิตใหม่ ท่ีไม่ได้เติบโตและพัฒนาต่อไป ไม่เลย มันเป็น
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีพลังกับพระคริสต์เอง [เปรียบเทียบ ยน. 10:10; 17:3]” 
[1160] 

  
พระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆท่ีน าเสนอชีวิตนิรันดร์วา่เป็นบางส่ิงท่ีผูเ้ช่ือตอ้งท าเพื่อจะไดรั้บเป็น มรดก
คือ 19:16; มก. 10:17, 30; ลก. 10:25; 18:18, 30; ยน. 12:25-26; รม. 2:7; 6:22; และ กท. 6:8 
ชีวตินิรันดร์ก็เป็นเชิงปริมาณเช่นเดียวกบัคุณภาพ 

  
19:30                ค ากล่าวแบบสุภาษิตน้ีแสดงถึงการพลิกกลบัท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือกษตัริยเ์ร่ิมตน้ท่ีจะปกครองใน

แผน่ดินนั้น  “คนตน้” และ “คนสุดทา้ย” เป็นต าแหน่งท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความต ่าตอ้ย
ตามล าดบั  ชายหนุ่มท่ีร ่ ารวยและพวกสาวกเป็นกรณี  ชายหนุ่มนั้นร ่ ารวยในตอนนั้น จะไม่ได้
รับพระพรมากมายในแผ่นดินสวรรค์ถ้าเขาไดเ้ป็นผูเ้ช่ือในพระคริสต์  ในอีกด้านหน่ึง พวก
สาวกได้สละทุกส่ิงเพื่อจะติดตามพระเยซู แต่พวกเขาจะมีทรัพยส์มบติัมากแห่งพระพรใน
แผน่ดินสวรรค ์  

  
ขอ้ความน้ีแนะน าค าอุปมาเร่ืองคนท างานและค่าตอบแทนของพวกเขา (20:1-15) พระเยซู 
กล่าวซ ้ า ณ ตอนปลายของค าอุปมาน้ีแต่ในล าดบัท่ีกลบักนั (20:16) โครงสร้างน้ีแสดงให้เห็นวา่
ค าอุปมานั้นอธิบายถึงประเด็นท่ีถูกกล่าวไวใ้นขอ้น้ี  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ท่ีน่ีพระองคห์มายถึงหลาย
คน (ไม่ใช่ทุกคน) จากบรรดาคนท่ีอยูใ่นระดบัแรกแห่งความส าคญัในตอนนั้น ตวัอยา่งเช่น คน
ร ่ ารวย คนมีช่ือเสียงและพวกสาวกท่ีสะดวกสบายจะเป็นคนสุดทา้ยในแผน่ดินสวรรค ์ บ าเหน็จ
ของพวกเขาจะเล็กน้อยเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เต็มใจท่ีจะเสียสละพวกเขาเองท่ีจะติดตาม     
พระเยซูดว้ยสุดใจ  ตรงกนัขา้ม บรรดาผูท่ี้โลกดูถูก เน่ืองจากการเสียสละท่ีพวกเขาไดท้  า เพื่อ
จะติดตามพระเยซู จะได้รับเกียรติท่ียิ่งใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ส าหรับการท าการเสียสละ
เหล่านั้น  

  
“หลกัการท่ีถูกสอนไวใ้นเร่ืองน้ีก็คือว่า ไม่ว่าความยากจนหรือความร ่ ารวยก็ไม่ไดรั้บรองถึง
ชีวตินิรันดร์. . . 

  
“. . . ส่ิงท่ีรับรองถึงชีวิตนิรันดร์คือการติดตามพระคริสต์ (โดยความเช่ือ) และส่ิงท่ีรับรองถึง
บ าเหน็จนิรันดร์คือการด าเนินชีวติตามค าสั่งของพระองค ์(การเช่ือฟัง)”[1161] 

  

http://biblia.com/bible/nasb95/John%2010.10
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2017.3
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1160
http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%2010.17
http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%2010.30
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%2010.25
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%2018.18
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%2018.30
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2012.25-26
http://biblia.com/bible/nasb95/Romans%202.7
http://biblia.com/bible/nasb95/Romans%206.22
http://biblia.com/bible/nasb95/Galatians%206.8
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1161


ค ำอุปมำเร่ืองคนท ำงำนในสวนองุ่น  20:1-16 

  

ค าอุปมาน้ีอธิบายวา่ท าไมคนสุดทา้ยจะกลบัไปเป็นคนตน้  มนัเร่ิมตน้ดว้ยฉากอนัเป็นท่ีรู้จกัแต่จากนั้นก็แนะน า
องคป์ระกอบท่ีประหลาดใจเพื่อจะสร้างประเด็นท่ีมีพลงั 
    

“พระเยซูตั้งใจและน าพวกผูฟั้งไปอย่างฉลาดโดยระดบัต่างๆจนกระทัง่พวกเขาเขา้ใจว่าถ้า
ความใจกวา้งของพระเจา้จะตอ้งถูกน าเสนอโดยมนุษย ์บุคคลนั้นจะแตกต่างจากมนุษยค์นใด   
ก็ตามท่ีเคยเผชิญหนา้มา”[1162] 

  
“ผูน้ าสหภาพท่ีมีค่าคุม้ค่าจา้งจะต่อตา้นการปฏิบติัการจา้งงานเช่นนั้น  ใครก็ตามท่ีถือค าอุปมาน้ี
เป็นพื้นฐานทางปฏิบติัส าหรับการจา้งงานจะลม้เหลวในไม่ชา้”[1163] 

  
20:1-2              พระเยซูแนะน าค าอุปมาน้ีอย่างท่ีพระเยซูไดแ้นะน าค าอุปมาเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์ในบทท่ี 

13:13 (เปรียบเทียบ 13:24, 31, 33, และขอ้อ่ืนๆ) น่ีคือการท่ีสภาพต่างๆจะเป็นในแผน่ดินของ  
พระเมสสิยาห์  หน่ึง “เดนาริอนั” เป็นค่าจ้างของวนัปกติส าหรับลูกจ้างรายวนัในสมยัของ   
พระเยซู (เปรียบเทียบ 18:28).[1164] “สวนองุ่น” เป็นการเปรียบเทียบธรรมดาส าหรับอิสราเอล
ในภาคพนัธสัญญาเดิม (อสย. 3:14; 5:1-2; ยรม. 12:10; และขอ้อ่ืนๆ) 

  
20:3-7              “ชัว่โมงท่ีสาม” จะเป็นประมาณ 9:00 น. “ชัว่โมงท่ีหก” ก็ประมาณเท่ียงและ “ชัว่โมงท่ีสิบเอ็ด” 

ก็ประมาณ 17:00 น.  “ตลาด” คงได้เป็นลานกวา้งท่ีเป็นศูนยก์ลางของเมืองท่ีท่ีคนท างาน
กลางวนัได้รับงานและค่าจา้ง  “เจา้ของสวน” ไม่ไดส้ัญญาค่าจา้งท่ีเจาะจง เพียงแค่ว่าเขาจะ
รับมือกบัคนท างานอยา่งยติุธรรม  พระเยซูไม่ไดอ้ธิบายวา่ท าไมเจา้ของสวนจา้งคนท างานมาก
ข้ึนเร่ือยไปตลอดทั้ งวนั  นั่นเป็นรายละเอียดท่ีไม่ตรงประเด็นในเร่ืองราวของพระองค ์
คนท างานทั้งหมดวางใจวา่เจา้ของสวนจะใหส่ิ้งท่ียติุธรรมแก่พวกเขา ณ ตอนส้ินสุดของวนั    

  
“ลูกจา้งรายวนัไม่มีแมก้ระทัง่ความมัน่คงท่ีเล็กนอ้ยซ่ึงทาสมีในการเป็นของ
เจา้นายคนหน่ึง  ไม่มีแผนงานสวสัดิการทางสังคมท่ีซ่ึงคนท่ีตกงานสามารถ
รับการช่วยเหลือยามคบัขนัได ้และไม่มีสหภาพแรงงานท่ีจะปกป้องสิทธ์ิของ
คนท างาน  นายจา้งสามารถ ‘ท าส่ิงท่ีเขาเลือกกบัส่ิงท่ีเป็นของเขา’ อย่าง
แทจ้ริง (ขอ้ 15)” [1165] 
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20:8-12            “เวลาพลบค ่า” เป็นเวลาการคิดบญัชีส าหรับคนท างาน (เปรียบเทียบ ลนต. 19:13) ล าดบัท่ีซ่ึง

หัวหน้าคนงานของเจ้าของสวนจ่ายค่าจ้างแก่คนท างาน (“คนสุดท้ายจนถึงคนแรก”) อาจ       
บ่งบอกว่าเขามีความพึงพอใจมากข้ึนในการให้บ าเหน็จแก่บรรดาผู ้ท่ีได้ถูกจ้างสุดท้าย
[1166] เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีเขาได้จ่ายแก่บรรดาผูท่ี้ได้ถูกจา้งในตอนทา้ยของวนั บรรดาผูท่ี้    
ไดเ้ร่ิมตน้ท างานตั้งแต่เชา้ คาดหวัง ท่ีจะไดรั้บมากกวา่ท่ีพวกเขาไดห้วงัไว ้ พวกเขาบ่นต่อเขา
เพราะวา่เขา “ใจดี” (ขอ้ 15) ต่อผูม้าทีหลงัและแค่ยติุธรรมกบัพวกเขา    

  
พวกผูเ้ร่ิมตน้แต่เช้าก็อา้งสภาพการท างานหนกัของพวกเขาว่าเป็นขอ้อา้งส าหรับความขอ้งใจ
ของพวกเขา   ความผิดพลาดของพวกเขาก็คือวา่พวกเขาไดรั้บใชเ้พื่อค่าจา้งท่ีพวกเขาจะไดรั้บ 
ส่วนบรรดาผูท่ี้รับใชแ้ค่หน่ึงชัว่โมงก็ท าอยา่งนั้นซ่ึงวางใจในความกรุณาของนายจา้งของพวก
เขา   ความแตกต่างอยูใ่นแรงจูงใจของพวกเขา เราสามารถเห็นความแตกต่างอยา่งเดียวกนัใน
แรงจูงใจของยาโคบและอบัราฮมั พวกฟาริสีและผูห้ญิงท่ีไดช้โลมพระเยซู (ลก. 7:36-50) และ
บุตรคนโตและบุตรคนเล็กในค าอุปมาเร่ืองบุตรหลงหาย (ลก. 15:11-32) 

  
20:13-15          “เพื่อนเอ๋ย” เป็นแค่ค  าศพัทท่ี์นุ่มนวลของการวา่กล่าวในบริบทน้ี  เจา้ของสวนช้ีแจงวา่เขาไม่ได้

โกงบรรดาผูท่ี้เขาไดจ้า้งตั้งแต่เช้า  เขาไดจ่้ายค่าจา้งท่ีพวกเขาไดต้กลงกนั  มนัเป็นธุระของเขา
ถา้เขาตอ้งการท่ีจะจ่ายแก่บรรดาผูม้าทีหลงัมากกว่าท่ีพวกเขาสมควรไดรั้บ  “ตาท่ีอิจฉา” หรือ
ชัว่ร้าย (ขอ้ 15) เป็นส านวนท่ีบ่งบอกถึงความริษยา  (เปรียบเทียบ 6:23; ฉธบ. 15:9; 1 ซมอ. 
18:9) 

  
ค าถามเชิงโวหารของเจา้ของสวนอธิบายวา่เขาไดจ่้ายค่าจา้งอยา่งท่ีเขาไดจ่้ายเพราะวา่เขากรุณา
และ “ใจดี” เช่นเดียวกบัยติุธรรม (เปรียบเทียบ ลก. 15:11-32; รม. 4:4-6; 11:6) 
  
นกัตีความบางคนเขา้ใจวา่บรรดาคนท างานท่ีไดถู้กจา้งแต่เชา้แสดงถึงคนอิสราเอล เน่ืองจากวา่
เจา้ของสวนไดท้ าข้อตกลง (พนัธสัญญา ค าสัญญา) กบัพวกเขา  บรรดาผูท่ี้ไดถู้กจา้งภายหลงั
ไม่มีการรับรองน้ี ดงันั้นพวกเขาก็แสดงถึงคนต่างชาติ[1167] 
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20:16                ประเด็นของค าอุปมาน้ีก็คือวา่พระเจา้จะท ามากข้ึนอยา่งมีพระคุณส าหรับบางคนของบรรดาผูท่ี้
ท  างานเพื่อพระองค ์มากกวา่ท่ีความยติุธรรมของพระองคเ์รียกร้อง  บรรดาผูรั้บใชข้องพระองค์
ควรรับใชพ้ระองคใ์นขณะท่ีวางใจในพระคุณและความดีของพระองคท่ี์มีต่อพวกเขา แทนท่ีจะ
ค านวณวา่พระองคเ์ป็นหน้ีพวกเขาส าหรับการรับใชข้องพวกเขามากแค่ไหน   

  
“คนแรกก็อยูใ่นอนัตรายของการกลบัเป็นคนสุดทา้ยเม่ือการปฏิเสธตนเองถูก
ลดลงไปสู่ระบบและถูกปฏิบติัอย่างสันโดษไม่ใช่เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ แต่
เพื่อเห็นแก่เขาเอง”[1168] 

  
“มันเป็นข้อความท่ีขัดแยง้ของชีวิตคริสเตียนท่ีว่าผูท่ี้มุ่งเป้าไปท่ีรางวลัก็
สูญเสียรางวลัและผูท่ี้ลืมรางวลัก็พบรางวลั”[1169] 

  
เม่ือพิจารณาถึงบริบทน้ี สาวก 12 คนเขา้กนัไดก้บับรรดาผูท่ี้ไดถู้กจา้ง ณ ตอนเร่ิมตน้ของวนั ซ่ึงก็คือการเร่ิมตน้
แห่งพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู   บรรดาผูท่ี้ไดถู้กจา้งภายหลงัก็เขา้กนัไดก้บัคนอ่ืนๆท่ีกลายมาเป็นสาวก
ของพระเยซูในภายหลงัในพนัธกิจของพระองค์  หน่ึงในคนเหล่าน้ีอาจไดเ้ป็นชายหนุ่มท่ีร ่ ารวยนั้น ถา้เขาได้
กลายมาเป็นสาวก (19:16-22) ค  าถามของเปโตรเก่ียวกบัส่ิงท่ีสาวกสิบสองคนจะไดรั้บ (19:27) ก็บ่งบอกวา่พวก
เขาควรไดรั้บบ าเหน็จท่ีใหญ่กว่า เน่ืองจากว่าการเสียสละของพวกเขาไดใ้หญ่กว่ามาตลอดและจะใหญ่กว่าใน
ภายหลงั  ค  าอุปมาน้ีสอนเขาว่าพระเจา้จะให้บ าเหน็จท่ียุติธรรมส าหรับการงานท่ีเสียสละของเขาเพื่อพระเยซู     
อยา่งไรก็ตาม พระเจา้มีสิทธ์ิท่ีจะใหบ้  าเหน็จท่ียิง่ใหญ่แก่บรรดาผูท่ี้งานรับใชข้องพวกเขานั้นไม่ไดย้าวนาน  
  

“ค าอุปมาน้ีสอนวา่งานรับใชเ้พื่อพระคริสตจ์ะไดรั้บบ าเหน็จอยา่งสัตยซ่ื์อ และความสัตยซ่ื์อท่ี
เท่าเทียมกับโอกาสของบุคคลหน่ึงจะได้รับบ าเหน็จอย่างเท่าเทียม  อย่างไรก็ตาม พระเจ้า
เท่านั้นสามารถประเมินความสัตยซ่ื์อและโอกาสอยา่งพอเพียง และดงันั้นการตดัสินของมนุษย์
นั้นอาจกลบักนั”[1170] 

  
ค าอุปมาน้ีสอนว่าพวกสาวกจะต้องไม่คิดถึงบ าเหน็จต่างๆในสวรรค์ในแง่ของความยุติธรรม คือได้รับใน
สัดส่วนต่อส่ิงท่ีพวกเขาสมควรไดรั้บ  พวกเขาควรคิดถึงบ าเหน็จเหล่านั้นในแง่ของพระคุณ บ าเหน็จใดๆก็เป็น
การกระท าแห่งพระคุณของพระเจา้  แมก้ระทัง่บรรดาผูไ้ดถู้กจา้งแต่เชา้ไดรั้บบ าเหน็จ และเจา้ของสวนไดก้รุณา
และใจดีในการจา้งพวกเขาและไม่ใช่คนอ่ืนๆ      
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พวกสาวกสมยัใหม่ของพระเยซูควรมองบ าเหน็จในสวรรคใ์นท านองเดียวกนั  เหตุผลเดียวท่ีเราจะไดรั้บบ าเหน็จ
ใดๆก็คือวา่พระเจา้ไดเ้รียกให้เราเป็นคนท างานของพระองค ์ เราสามารถพึ่งพาพระเจา้ในการรับมือกบัเราอยา่ง
ยุติธรรม อย่างมีพระคุณและอย่างใจดี ไม่ว่าเรารับใช้พระเจา้ตลอดชีวิตของเราหรือแค่เวลาสั้นๆ ซ่ึงไดม้าเป็น
สาวกของพระองคภ์ายหลงัในชีวติ  
         

“ค าอุปมาน้ีก าลงัเนน้ถึงท่าทีท่ีถูกตอ้งในการรับใช”้[1171] 
  
ค าอุปมาน้ีไม่ไดส้อนว่าพระเจา้จะให้บ าเหน็จแก่พวกสาวกของพระองคอ์ย่างเท่าเทียม  ค าอุปมาอ่ืนๆก็สอนว่า
พระองค์จะไม่ท าอย่างนั้น  (เช่น 25:14-30) ประเด็นของค าอุปมาน้ีก็คือว่าพระเจา้จะให้บ าเหน็จแก่พวกสาวก
ของพระองค์อย่างยุติธรรม อย่างมีพระคุณ และอยา่งใจดี  ในบางกรณี “คนสุดทา้ย” ท่ีถูกเรียกจะอยู่ท่ามกลาง 
“คนแรก” ในระดบัของพระพร ตรงกนัขา้ม ในบางกรณี บรรดาผูท่ี้พระเจา้ไดเ้รียกแต่แรกในชีวิตของพวกเขา
อาจไมไ่ดรั้บบ าเหน็จมากเท่ากบับรรดาผูท่ี้ถูกเรียกภายหลงัในชีวติ    
  
บางทีพระเยซูพดูเป็นนยัมากข้ึนในค าอุปมาน้ี  อยา่งนอ้ยแลว้ เราสามารถดึงการประยุกตใ์ชด้งัต่อไปน้ีจากมนัได ้ 
พวกสาวกในสมยัของพระเยซูไม่จ  าเป็นวา่จะไดรั้บบ าเหน็จมากกวา่พวกสาวกท่ีพระเจา้เรียกให้รับใชพ้ระองค์
ก่อนท่ีวนัแห่งการท างานส้ินสุดลง คือ ก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์  พวกสาวกชาวยิวก็ไม่จ  าเป็น     
ท่ีจะไดรั้บบ าเหน็จมากกวา่พวกสาวกชาวต่างชาติ ผูซ่ึ้งพระเจา้จะเรียกในภายหลงัในแผนงานแห่งการตระเตรียม
ของพระองคเ์พื่อแผน่ดินสวรรค ์(เปรียบเทียบ 1 คร. 6:2; วว. 2:26) 
  

4. ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรทนทุกข์ของพระเยซู  20:17-19  (เปรียบเทียบ มก. 10:32-34; ลก. 
18:31-34) 

มีการเช่ือมโยงทางศาสนศาสตร์ระหว่างส่วนน้ีและส่วนก่อนหน้าน้ี  การส้ินพระชนม์ของพระเยซูตระเตรียม
พื้นฐานส าหรับการรับมือท่ีมีพระคุณของพระเจา้กบัผูเ้ช่ือในพระบุตรของพระองค ์ การเช่ือมโยงน้ีก็ชดัเจนต่อ
ผูอ่้านของมทัธิวเพราะว่ามทัธิวไดเ้ลือกขอ้มูลของท่านอย่างท่ีท่านไดเ้ลือก แต่บางทีพวกสาวกไม่ไดเ้ห็นเม่ือ  
พระเยซูเปิดเผยมนั        
  
20:17                การอา้งอิงของมทัธิวถึงพระเยซูท่ีเสด็จข้ึนไป “ยงักรุงเยรูซาเล็ม” ย  ้าเตือนผูอ่้านถึงจุดสูงสุดท่ี

ซ่ึงความขดัแยง้ระหว่างพวกผูน้ าทางศาสนาและพระเยซูมุ่งหน้าไปสู่  แน่นอนว่า ในเชิง       
ภูมิประเทศ กรุงเยรูซาเล็มอยู่ “เหนือกว่า” สถานท่ีส่วนใหญ่ในอิสราเอล แต่แนวคิดของ     
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“การข้ึน” ไปท่ีนัน่เป็นการเปรียบเทียบอีกดว้ย เน่ืองจากวา่กรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนยก์ลางแห่งชีวิต
ของประเทศ    แน่นอนว่า การปฏิเสธพระเมสสิยาห์เป็นหน่ึงในหัวขอ้หลกัในพระกิตติคุณ
มทัธิว    ผูเ้ขียนไม่ไดก้ล่าวว่าพระเยซูไดเ้ร่ิมตน้ “เคล่ือนไปยงั” กรุงเยรูซาเล็ม เพียงแค่บอกว่า
พระองคต์ระเตรียมพวกสาวกของพระองคต่์อไปเพื่อขั้นท่ีส าคญัถดัไป 

  
20:18-19          พระเยซูพาพวกสาวกของพระองค์ข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อการฉลองปัสกาท่ีนัน่ ในขณะท่ี

อยู่ท่ีนั่น ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงบุตรมนุษยจ์ะถูก “มอบ” ไวก้บั “พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวก 
ธรรมาจารย์” ซ่ึงเป็นฝ่ายตรงข้ามท่ีเป็นปฏิปักษ์ของพระองค์  ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงการทรยศ 
(เปรียบเทียบ 17:22) พวกเขาจะ “ลงโทษพระองค์จนถึงตาย”  ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงขบวนการทาง
กฎหมาย  พระองคจ์ะตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ “คนต่างชาติ” ผูจ้ะเยาะเยย้ (“ดูถูก”)  ทรมาน 
(“เฆ่ียนตี”) และ “ตรึง” พระองค ์ ชาวโรมนัเป็นคนต่างชาติพวกเดียวท่ีมีสิทธิอ านาจท่ีจะตรึง 
คนยวิไม่มีอ านาจน้ีภายใตก้ารปกครองของโรม  สามวนัต่อมาพระเยซูจะ “ถูกท าให้เป็นข้ึน” สู่
ชีวติ    

  
น่ีเป็นการท านายคร้ังท่ีสามและเจาะจงมากท่ีสุดของพระเยซูถึงการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ (16:21; 17:22-23; 
เปรียบเทียบ 12:40; 16:4; 17:9) พระองคก์ล่าวถึงรูปแบบของการส้ินพระชนมข์องพระองคเ์ป็นคร้ังแรก คือการ
ถูกตรึงและส่วนของคนต่างชาติในเร่ืองนั้น  ความสามารถของพระเยซูท่ีจะท านายถึงการส้ินพระชนม์ของ
พระองคเ์องก็เป็นขอ้บ่งช้ีอีกขอ้หน่ึงถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค ์ ความเต็มใจของพระองค์ท่ีจะมุ่ง
ไปยงักรุงเยรูซาเล็มเม่ือพิจาณาถึงส่ิงท่ีอยู่ต่อหน้าพระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ คือ 
เช่ือฟังแมก้ระทัง่ความตายท่ีบนกางเขน     
  

“การท านายถึงการทนทุกขส์ามอยา่งเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีคลา้ยกนักบัพระคมัภีร์แบบสรุปหลกัท่ีพบ
ไดใ้นส่วนท่ีสองของเร่ืองราวของมทัธิว (4:23; 9:35; 11:1) หนา้ท่ีท่ีการท านายเหล่าน้ีท าก็มี
อย่างน้อยสองอย่าง  ในด้านหน่ึง การท านายเหล่าน้ีเช้ือเชิญให้ผูอ่้านท่ีจะมองเร่ืองราวชีวิต
ทั้งหมดของพระเยซูท่ีตามหลงั 16:21 จากมุมมองเดียวและครอบง าแห่งการทนทุกขแ์ละการ
คืนพระชนม์ของพระองค์ ในอีกด้านหน่ึง ยิ่งกว่านั้นการท านายเหล่าน้ีเช้ือเชิญให้ผูอ่้านท่ีจะ
วิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ของพระเยซูกบัพวกสาวกตลอด   16:21—28:20 อย่างท่ีถูกควบคุม
โดยความเป็นห่วงของพระเยซูท่ีจะย  ้าความเขา้ใจของพระองค์เก่ียวกบัการเป็นสาวกในฐานะ
การเป็นผูรั้บใชใ้นพวกเขา (16:24-25; 20:25-28)”[1172] 
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5.  ค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรรับใช้  20:20-28  (เปรียบเทยีบ มก. 10:35-45) 
  
ส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่พวกสาวกไม่เขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าว (เปรียบเทียบ ลก. 18:34) ในวฒันธรรมของพวก
เขา เหตุการณ์ส าคญักวา่เวลา  เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกเขาก าลงัจดจ่อท่ีการสถาปนาแผ่นดินสวรรค์อย่างหนกัแน่น
และท่ีของพวกเขาในส่ิงนั้นจนการทนทุกข์ในอนาคตของพระคริสต์ก่อให้เกิดความประทับใจท่ีเล็กน้อย         
ต่อพวกเขา 
  

“ทั้งๆท่ีมีการท านายซ ้ าๆถึงการทนทุกขข์องพระเยซู สาวกสองคนและมารดาของพวกเขายงัคง
คิดเก่ียวกบัสิทธิพิเศษ สถานะและอ านาจ”[1173] 

  
“อยา่งชดัเจนแลว้ ความห่วงใยแบบมนุษยต์ามธรรมชาติเก่ียวกบัสถานะและความส าคญัก็เป็น
หน่ึงในสัญชาตญาณพื้นฐานท่ีสุดซ่ึงตอ้งถูกละเลยโดยบรรดาผูท่ี้เป็นของแผน่ดินของพระเจา้”    
[1174] 

  
20:20                เป็นท่ีชดัเจนวา่ยากอบและยอห์นเขา้หาพระเยซูพร้อมกบั “มารดา” ของพวกเขาผูท้  าการขอร้อง

เพื่อพวกเขา (เปรียบเทียบ มก. 10:35) เหตุผลท่ีพวกเขาท าการเขา้หาน้ีก็ไม่ส าคญัต่อบรรดา
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณ แมว้า่มนับ่งบอกถึงการสงวนท่าทีบา้งในส่วนของยากอบและยอห์น เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พวกเขาเช่ือว่าพระเยซูจะโปรดปรานการขอร้องของมารดาของพวกเขามากกวา่ของ
พวกเขา  บางทีเน่ืองจากว่าพระเยซูได้สอนพวกเขาให้ถ่อมใจ การคุกเข่าของพวกเขา (“การ
กราบลง”) บ่งบอกถึงการนบัถือไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการนมสัการ     

20:21                เป็นท่ีชดัเจนวา่การขอร้องของพวกเขาเกิดจากส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวเก่ียวกบับุตรมนุษยท่ี์นัง่บน
พระท่ีนั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ และพวกสาวกพิพากษาชนอิสราเอล 12 เผ่า (19:28)   
ต  าแหน่งดา้น “ขวา” และ “ซ้าย” ขา้งๆพระเยซูบ่งบอกถึงต าแหน่งแห่งเกียรติยศและฤทธ์ิเดช 
ในแผ่นดินของพระองค์  จงสังเกตว่าพวกสาวกเห็นว่าแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ยงัคงเป็น
อนาคต  ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พวกเขาจะท าการขอร้องน้ีไม่นานหลงัจากท่ีพระเยซูไดป่้าวประกาศถึง
การส้ินพระชนม์ของพระองคอี์กคร้ังก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเขา้ใจเก่ียวกบัการส้ินพระชนม์
ของพระองคท่ี์น าหน้าการสถาปนาแผน่ดินของพระองค์นอ้ยแค่ไหน  พวกเขาไม่เขา้ใจความ
จ าเป็นส าหรับกางเขนนบัประสาอะไรกบัการคืนพระชนม์ การเสด็จสู่สวรรค์และระยะเวลา
ระหวา่งการเสด็จมาของพระเยซู     
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20:22                พวกสาวกและมารดาของพวกเขาไม่ได้ตระหนักว่ากางเขนตอ้งมาก่อนมงกุฎ ท่ีจะแบ่งปัน
มงกุฎ พวกเขาจะตอ้งแบ่งปันกางเขน  เน่ืองจากพวกเขาไม่รู้ส่ิงท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งส าหรับพระเยซู 
พวกเขาแทบจะไม่ช่ืนชอบส่ิงท่ีจะหมายถึงส าหรับพวกเขา (เปรียบเทียบ 5:10-12; 10:37-39) 
“ถ้วย” ในการใช้แบบเปรียบเทียบของภาคพนัธสัญญาเดิมบางคร้ังอ้างอิงถึงพระพร (สดด. 
16:5; 23:5; 116:13) บางคร้ังมนัเป็นการเปรียบเทียบส าหรับ การพิพากษา หรือ การตอบแทน   
(เปรียบเทียบ สดด. 75:8; อสย. 51:17-18; ยรม. 25:15-28; อสค. 23:31-34) มนัพรรณนาถึง การ
ทนทุกข์ อีกดว้ย (อสย. 51:17-23; พคค. 4:21) พระเยซูใชก้ารเปรียบเทียบน้ีคือถว้ยเพื่อจะแสดง
ถึง การพิพากษาของพระเจ้า ท่ีพระองค์จะตอ้งเผชิญเพื่อจะช าระบาปของมนุษย ์และ การทน
ทุกข์ ท่ีเสริมเขา้มา  เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกสาวกคิดว่าทั้งหมดท่ีพระองค์หมายถึงคือการปฏิเสธ 
อนัเป็นท่ีนิยม  

  
20:23                พระเยซูตอบพวกสาวกตามแง่ของพวกเขาเอง  พวกเขา จะ ประสบกบัการทนทุกข์และการ

ปฏิเสธ  ยากอบจะกลายเป็นผูต้ายเพื่อความเช่ือท่ีเป็นอคัรทูต (กจ. 12:2) และยอห์นจะประสบ
กบัการเนรเทศ (วว. 1:9) แต่พระเยซูจะไม่เป็นผูท่ี้จะก าหนดวา่ใครจะนัง่ขา้งขวาและขา้งซ้าย
ของพระองคใ์นแผน่ดินสวรรค ์ พระบิดาผูซ่ึ้งพระเยซูไดรั้บใชภ้ายใตสิ้ทธิอ านาจก็ไดก้  าหนด
ส่ิงนั้นแลว้ (เปรียบเทียบ มก. 10:40) 

  
20:24-27          เป็นท่ีชดัเจนว่าการขอร้องของยากอบและยอห์นท าให้สาวกอีก “สิบคน” ไม่พอใจเพราะว่า

พวกเขาคาดหวงัต าแหน่งเหล่านั้น  ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ยงัอยูใ่นความคิดของพวก
เขาอย่างมาก ทั้ งๆท่ีมีค าสอนของพระเยซูในเร่ืองความถ่อมใจและการเป็นเหมือนเด็ก  
(เปรียบเทียบ 18:10) 

  
“ขอ้เท็จจริงท่ีว่าสาวกคนอ่ืนๆได้โกรธต่อยากอบและยอห์นแสดงให้เห็นว่า
พวกเขาก็ไม่ดีไปกว่าพี่น้องสองคนนั้นในใจและในวิญญาณ. . . . พวกเขา
ทั้งหมดตอ้งการท่ีแรก”[1175] 

  

พระเยซูด าเนินการท่ีจะเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ในโลกต่างชาติกบัความยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
ของพระองค์ต่อไป พระองค์ไม่ได้วิจารณ์การละเมิดของอ านาจท่ีเป็นธรรมดาอย่างมากใน
รัฐบาลต่างชาติ  ตรงกนัขา้ม พระองคอ์ธิบายวา่โครงสร้างอ านาจท่ีปรากฏในรัฐบาลต่างชาติจะ
ไม่อยู่ในแผ่นดินของพระองค์  ในรัฐบาลต่างชาติ ผูค้นท่ียกฐานะพวกเขาเองเหนือคนอ่ืนๆ
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บ่อยคร้ังก็ไดรั้บต าแหน่งของการเป็นผูน้ า   อยา่งไรก็ตาม ในแผน่ดินของพระเยซู บรรดาผูท่ี้ตั้ง
พวกเขาเองไวใ้ตค้นอ่ืนๆจะไดรั้บต าแหน่งเหล่านั้น  ในรัฐบาลต่างชาติ ผูค้นก็ยิ่งใหญ่ผูซ่ึ้งมีคน
อ่ืนๆรับใชพ้วกเขา แต่ในแผน่ดินของพระเยซู บรรดาผูท่ี้รับใช้คนอ่ืนๆจะยิ่งใหญ่  ท่ีจะท าให้
ประเด็นของพระองคช์ดัเจนมากข้ึน พระเยซูก็ใชค้  าวา่ “ผูป้รนนิบติั” (ค ากรีก ดิอัคโคนอส) ใน
ขอ้ 26 และจากนั้น “ทาส” (ค ากรีก ดูลอส) ในขอ้ 27  

  
20:28                พระเยซูน าเสนอพระองค์เองว่า “บุตรมนุษย์” เป็นแบบอย่างท่ีสูงสุดของทาสต่อคนอ่ืนๆ  

พระองค์แมก้ระทัง่จะสละ “ชีวิตของพระองค์” ในการปรนนิบติัคนอ่ืนๆ ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือ
พวกเขาแต่ตายในท่ีของพวกเขา (เปรียบเทียบ อสย. 53) ในฐานะพระเมสสิยาห์ พระเยซูมีสิทธ์ิ
ทุกอยา่งท่ีจะคาดหวงัการปรนนิบติัจากคนอ่ืนๆ แต่พระองคป์รนนิบติัคนอ่ืนๆ 

  

“ท่ีจะเป็นใหญ่คือท่ีจะเป็นผูป้รนนิบติั (ดิอัคโคนอส) ของคนจ านวนมาก  ท่ี
จะเป็นท่ีหน่ึงคือท่ีจะเป็นทาส (ดูลอส) ของคนจ านวนมาก  ท่ีจะอยูสู่งสุดคือท่ี
จะสละชีวติของตนเองเพื่อคนจ านวนมาก”[1176] 

  
ค ากรีก ลูทรอน (“ค่าไถ่”) เป็นค าศพัธ์ท่ีถูกใช้บ่อยๆในภาษากรีกท่ีอยู่นอกพระคมัภีร์เพื่อจะ
อธิบายถึงราคาซ้ือขายส าหรับการท าใหท้าสเป็นอิสระ[1177] ค าน้ีแสดงถึงราคาซ้ือขายเม่ือใดก็
ตามท่ีมนัปรากฏในภาคพนัธสัญญาใหม่[1178] “เพื่อ” (ค ากรีก อันทิ) บ่งบอกถึงธรรมชาติท่ี
เป็นตวัแทนแห่งการส้ินพระชนมข์องพระเยซู[1179] “คนจ านวนมาก” ผูซ่ึ้งพระองคจ์ะตายเพื่อ
นั้นสามารถเป็นไม่วา่คนท่ีถูกเลือกสรรหรือมนุษยทุ์กคน (เปรียบเทียบ อสย. 52:13—53:12) 

  
“ศาสนศาสตร์แห่ง ‘การไถ่โทษท่ีจ ากัด’ ก็อยู่ไกลจากความตั้ งใจของ        
พระคมัภีร์ตอนน้ีและจะไม่เขา้กบับริบทน้ี”[1180] 

  
พระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆดูเหมือนจะชอบการตีความท่ีวา่โดยการส้ินพระชนมข์องพระองค ์พระเยซู
ไดท้  าให้ทุกคนสามารถรอดได ้ อยา่งไรก็ตาม คนท่ีถูกเลือกสรรเท่านั้นประสบกบัความรอด
และเขา้ไปในแผน่ดินสวรรค์ (เช่น ยน. 3:16; อฟ. 1:4-7) คนเดียวเท่านั้นจะตาย แต่คนจ านวน
มากจะได้รับผลประโยชน์จากการส้ินพระชนม์ของพระองค์  น่ีเป็นหน่ึงในขอ้พระคมัภีร์ท่ี
ยิง่ใหญ่เก่ียวกบัศาสนศาสตร์พระคริสตแ์ละศาสนศาสตร์ความรอดในพระคมัภีร์  เป็นคร้ังแรก
อีกดว้ยท่ีพระเยซูอธิบายแก่พวกสาวกของพระองคถึ์งเหตุผลท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนม ์
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“ความหมายโดยนยัของหลกัฐานท่ีเพิ่มมากข้ึนก็คือวา่พระเยซูอา้งถึงพระองค์
เองอย่างชัดแจง้ในฐานะผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ของอิสยาห์ . . . และตีความการ
ส้ินพระชนมข์องพระองคเ์องในแง่นั้น. . .”[1181] 
  

6. ตัวอย่ำงประกอบของกำรท ำให้กระจ่ำง  20:29-34  (เปรียบเทียบ มก. 10:46-52; ลก. 18:35-
43) 

  
แมก้ระทัง่บนเส้นทางสู่การให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่เพื่อคนจ านวนมาก พระเยซูก็ปรนนิบติัต่อไปอย่างท่ี
ส่วนน้ีแสดงให้เห็น แทนท่ีจะช่วยกูพ้ระองค์เองจากจุดจบท่ีพระองค์ไดเ้ห็นล่วงหน้า พระองค์ก็ช่วยกูค้นอ่ืนๆ
จากความทุกขข์องพวกเขาอยา่งมีเมตตาและสงสาร 
  
20:29                พระเยซูและพวกสาวกของพระองคไ์ดล้ะ “เมืองเยรีโค” ณ ตอนปลายดา้นเหนือของทะเลตาย

และมุ่งหน้าไปยงัตะวนัตกข้ึนไปทางถ่ินทุรกนัดารยูเดียสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อเทศกาลปัสกา 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 17) เยรีโคเป็นเมืองสุดทา้ยท่ีนกัเดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็มจะผ่านหลงัจาก
การขา้มแม่น ้าจอร์แดนจากเพอเรีย  อยา่งไม่สงสัยแลว้ มหาชนไดติ้ดตามพระองคต่์อไปเพื่อจะ
ไดรั้บผลประโยชน์จากพนัธกิจการรักษาของพระองค ์ บางทีถนนนั้นเต็มไปดว้ยคนยิว ซ่ึงเป็น
คนจ านวนมากจากกาลิลีท่ีท าการเดินทางของพวกเขาไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อเทศกาลนั้น 

  
20:30               บางที “คนตาบอด” ก าลงัขอทานอยู ่(เปรียบเทียบ มก. 10:46) มาระโกอา้งอิงถึงแค่คนขอทาน

คนเดียว บางทีเป็นคนท่ีโดดเด่นกว่าจาก “ทั้ งสอง”  มทัธิวอาจได้อ้างอิงถึงทั้งสองเพื่อจะ
ตระเตรียมพยานทั้งสองเพื่อผูอ่้านชาวยวิดั้งเดิมของท่าน  พวกเขาไดร้้องขอความช่วยเหลือจาก
พระเยซู ออ้นวอนต่อพระองค์ในฐานะ “บุตรของดาวิด” เพื่อ “ความเมตตา”  (เปรียบเทียบ 
9:27; 21:9) ช่ือเรียกน้ีแสดงถึงความเช่ือของพวกเขาท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์
[1182] พวกเขาตอ้งการใหพ้ระเยซูท่ีจะรักษาพวกเขา (ขอ้ 33) 

  
20:31-34          ฉบบัของมทัธิวแห่งการรักษาน้ีเน้นถึง “ความสงสาร” ของพระเยซูซ่ึงพิชิตการต่อตา้นของ    

ฝงูชนเพื่อจะตระเตรียมการรักษาเพื่อชายเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ 19:13-15) เม่ือพระเยซูไดรั้กษา
ชายตาบอดสองคนก่อนหนา้น้ี ในกาลิลี  พระองคส์ั่งให้พวกเขาท่ีจะไม่บอกใครเก่ียวกบัการ
รักษา  พระองคไ์ม่ไดท้  าอย่างนั้นท่ีน่ี เพราะว่าตอนน้ีมนัไม่จ  าเป็นท่ีจะปิดซ่อนอตัลกัษณ์ของ
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พระองค ์ ในไม่ชา้พระเยซูจะป่าวประกาศความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองคใ์นการเสด็จเขา้
กรุงท่ีมีชยัชนะ (21:1-11) “คนตาบอด” ท่ีไดรั้บการรักษาก็ “ติดตาม” พระเยซูทนัที  น่ีเป็นการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสมส าหรับผูค้นท่ีไดม้าพบผูท่ี้พระเยซูทรงเป็น  ผูเ้ช่ือเหล่าน้ีท่ีเช่ือในความ
เป็นพระเมสสิยาห์ของพระองคก์็กลายมาเป็นสาวก   

  
เป็นส่ิงส าคญัท่ีว่าชายสองคนน้ีแมจ้ะตาบอดทางกายก็รับรู้ฝ่ายวิญญาณเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู เม่ือไม่
นานมาน้ีสาวกคนอ่ืนๆไดแ้สดงถึงการขาดการรับรู้ฝ่ายวิญญาณของพวกเขาเอง (ขอ้ 17-23) พระเยซูไดส้อน 
พวกเขาวา่ความเขา้ใจถ่องแทสู่้ความจริงเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์มาจากการเปิดเผยของพระเจา้เท่านั้น (16:17) 
  

“‘สายตา’ ของคนตาบอดเหล่าน้ีก็เปิดเผย ‘ความบอด’ ของสายตาของอิสราเอล”[1183] 
  

“การให้การมองเห็นแก่คนตาบอดเป็นการอศัจรรยท่ี์น่าท่ึงใจซ่ึงช้ีไปยงัการเร่ิมตน้แห่งยุคของ
ความส าเร็จเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  บุตรของดาวดิก็ปรากฏท่ามกลางผูค้นของท่าน  และขณะท่ี
ท่านช่วยกูพ้วกเขาจากความมืดตามท่ีเป็นจริงของพวกเขาอยา่งสงสาร ดงันั้นท่านก็ด าเนินการ
เดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็มต่อไปซ่ึงในการตายท่ีเสียสละของท่านนั้น ท่านจะช่วยกู้มนุษย ์   
ทุกคนจากความมืดท่ีใหญ่กวา่นัน่คือความมืดแห่งการเป็นทาสต่อบาปและความตาย. . . .ดงันั้น
ส่วนท่ีเป็นการรักษาน้ีอาจถูกถือวา่เป็นข่าวประเสริฐในลกัษณะเล็กๆ”[1184] 

  

แมว้า่ประเทศในฐานะคนทั้งหมดไดป้ฏิเสธพระเยซู แต่ละบุคคลก็เช่ือวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ต่อไป  
การเล่ือนไปของแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ขดัขวางความรอดส่วนตวัส าหรับใครก็ตามท่ีเช่ือ  พวกเขาจะเขา้ไปใน
แผน่ดินของพระเมสสิยาห์โดยการเป็นข้ึนจากตาย ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง (อสย. 26:19; ดนล. 12:2) ดว้ยเหตุน้ี 
พระเยซูก็ด าเนินการน าเสนอพระองค์เองแก่อิสราเอลในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขาในการเสด็จเขา้กรุง     
ท่ีมีชยั  การอศัจรรยน้ี์เป็นการอารัมภบทต่อการน าเสนอนั้นในพระกิตติคุณมทัธิว   
  

ข. กำรน ำเสนอพระองค์เองของพระเยซูต่ออสิรำเอลในฐำนะกษัตริย์ของพวกเขำ  21:1-17   
  
พระเยซูเสด็จมายงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อน าเสนอพระองค์เองต่อพวกผูน้ าของอิสราเอลอย่างเป็นทางการในฐานะ
พระเมสสิยาห์ของประเทศ  พระองค์ท าส่ิงน้ีเม่ือพระองค์เสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มอย่างท่ีอิสยาห์และเศคาริยาห์   
ไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะปรากฎ  
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“พระเยซูเสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มเป็นคร้ังสุดทา้ยในท่าทางท่ีแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็น
พระเมสสิยาห์ บุตรของดาวิดผูเ้สด็จมายงัศิโยนเพื่ออา้งเอาเมืองนั้นมาเป็นของพระองค์เอง”
[1185] 

  
“พระเยซูอยู่ท่ีน่ีน าเสนอพระองค์เองแก่ผูค้นในฐานะผูรั้บการเจิมของพระเจา้ ณ เวลาท่ีกรุง
เยรูซาเล็มก็เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วดว้ยคนยวิจากทัว่ประเทศและจากทัว่โลก”[1186] 

  
เหตุการณ์ต่างๆท่ีมทัธิวบนัทึกไวใ้นบทท่ี 21—28 เกิดข้ึนภายในหกวนั  ยอห์นบนัทึกว่าพระเยซูได้มาถึง
หมู่บา้นเบธานีหกวนัก่อนปัสกา เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นตอนเยน็วนัเสาร์ก่อนสัปดาห์การทนทุกข ์ (ยน. 12:1-10) 
ก่อนหนา้น้ีพระเยซูไดเ้ดินทางจากเมืองเยรีโค สุดทา้ยก็มาถึงเมืองท่ีเรียกวา่เอฟราอิมซ่ึงจากท่ีนัน่พระองคก์็ไปยงั
หมู่บา้นเบธานี (เปรียบเทียบ ลก. 19:1-28; ยน. 11:55-57) เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูพกัในหมู่บา้นเบธานีจนกระทัง่
วนัจนัทร์เม่ือพระองค์เสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็ม[1187] หลงัจากนั้น ดูเหมือนวา่พระองคไ์ดไ้ปมาระหวา่งหมู่บา้น  
เบธานีและกรุงเยรูซาเล็มตลอดสัปดาห์นั้น (21:17) 
  
มทัธิวด าเนินการท่ีจะบอกเร่ืองราวของท่านโดยการน าเสนอสามกลุ่ม อยา่งท่ีท่านไดท้  าในบทก่อนหนา้น้ีคือการ
กระท าเชิงสัญลกัษณ์สามอย่าง (21:1-22) ค  าอุปมาเชิงโตแ้ยง้สามเร่ือง (21:28—22:14) และค าถามและการ
ตอบสนองท่ีไม่เป็นมิตรสามอยา่ง (22:15-40) 
  

1. กำรตระเตรียมของพระเยซูส ำหรับกำรน ำเสนอ  21:1-7 (เปรียบเทียบ มก. 11:1-7; ลก. 
19:29-35; ยน. 12:12-16) 

  
21:1-2              พระเยซูและพวกสาวกของพระองคเ์ดินทาง 17 ไมล์จากเมืองเยรีโคไปยงัหมู่บา้นเบธานีตาม

ถนนของโรมนั  พวกเขาข้ึนเนินเขาท่ีสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ 3,000 ฟุตระหว่างเมือง
เหล่านั้น  “เบธฟาย”ี (“บา้นแห่งตน้มะเด่ือ”) อยูห่่างจากหมู่บา้นเบธานีไปทางตะวนัตกเล็กนอ้ย
และก็อยูบ่นพื้นท่ีลาดเอียงทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง “ภูเขามะกอกเทศ” อีกดว้ย มนัไม่มีอยูอี่ก
ต่อไปแลว้ และสถานท่ีตั้งแทจ้ริงของมนัก็ไม่เป็นท่ีรู้จกั แต่มนัมีความหมายโดยนัยเก่ียวกบั 
พระเมสสิยาห์ (ศคย. 14:4; เปรียบเทียบ อสค. 11:23; 43:1-5) มนัอาจได้เป็นช่ือของเขตนั้น
เช่นเดียวกบัช่ือของหมู่บา้นเล็กๆท่ีอยูใ่กลก้บักรุงเยรูซาเล็มท่ีท่ีเขตนั้นไดเ้ร่ิมตน้[1188] 
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เม่ือพระเยซูเขา้ใกลห้มู่บา้นเบธฟายี พระองคส์ั่งให้ “สาวกสองคน” ท่ีจะเขา้ไปในหมู่บา้นนั้น
และ “น า” “ลา” และ “ลูก” ของมนัมายงัพระองค ์ คนส่วนใหญ่ยกเวน้คนร ่ ารวยก็เดินทุกท่ีใน
ปาเลสไตน์ในศตวรรษแรก[1189] น่ีเป็นการบนัทึกเดียวเก่ียวกบัพระเยซูท่ีข่ีสัตว ์พระองคก์ าลงั
ตระเตรียมเพื่อจะฟ้ืนฟูการกลบัมาของกษตัริยด์าวิดยงักรุงเยรูซาเล็มดว้ยสันติภาพและความ
ถ่อมใจ (2 ซมอ. 19—20) และทางเขา้ของซาโลมอนเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มส าหรับการข้ึน
ครองบลัลงัก์ของท่าน (1 พกษ. 1:38-40; เปรียบเทียบ ปฐก. 49:10-11) ในแต่ละโอกาสเหล่าน้ี 
กษตัริยข่ี์ไม่วา่ลาหรือล่อ  

  
21:3                  น่ีเป็นท่ีเดียวในพระกิตติคุณมทัธิวท่ีท่ีพระเยซูใชช่ื้อเรียก “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (ค ากรีก คูริออส) 

เก่ียวกบัพระองค์เอง  ในท่ีอ่ืนๆ มนัอา้งอิงถึงยาเวห์  แมว้่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” เป็นการเรียก
ขานท่ีมีการนบัถือเม่ือถูกใชใ้นแนวทางน้ีมนัก็กลายมาเป็นช่ือเรียกแห่งสิทธิอ านาจ  บางทีก่อน
หนา้น้ีพระเยซูไดท้  าการจดัการกบัเจา้ของนั้นเพื่อจะใชส้ัตว ์  ตอนน้ีพวกสาวกไปเอามนัมาและ
เม่ือถูกถามก็อธิบายวา่พวกเขาน าสัตวไ์ปยงั “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ผูต้อ้งการมนั (มก. 11:5-6; ลก. 
19:33-34) เป็นท่ีชดัเจนวา่เจา้ของนั้นเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซู   

“ส่ิงน้ีแสดงถึงการดึงดูดใจไปท่ีธรรมเนียมของ อังการิอา ซ่ึงเป็นการจดัหา
แหล่งชัว่คราวในนามของผูน้ าไม่วา่ผูป้กครองหรือรับบี”[1190] 
  
“การตระเตรียมอันรอบคอบท่ีองค์พระผู ้เป็นเจ้าท าก็บ่งบอกถึงอ านาจ
สิทธ์ิขาดของพระองค ์ ส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนไม่ใช่เหตุบงัเอิญ”[1191] 

  
21:4-5              เป็นไปไดท่ี้วา่พระเยซูไดก้ล่าวค าเหล่าน้ี  อยา่งไรก็ตาม ก็เป็นไปไดท่ี้วา่มทัธิวไดเ้พิ่มมาอยา่งท่ี

ท่านไดท้  าส าหรับพระคมัภีร์ตอนท่ีส าเร็จตอนอ่ืนๆในพระกิตติคุณของท่าน (1:22; และขอ้
อ่ืนๆ) สองบรรทดัแรกของการอา้งอิงก็มาจาก อิสยาห์ 62:11 และสองบรรทดัสุดทา้ยอา้งอิง    
เศคาริยาห์ 9:9 “ศิโยน” เป็นช่ือทางบทกวีส าหรับเยรูซาเล็มบ่อยคร้ังถูกใช้เก่ียวกบัเมืองท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองของพระเมสสิยาห์ในระหว่างแผ่นดินของพระองค์[1192] เยรูซาเล็มเป็น
ของพระเมสสิยาห์ (5:35) มัทธิวละเวน้การอ้างอิงส่วนของ เศคาริยาห์ 9:9 ท่ีกล่าวถึง           
พระเมสสิยาห์ท่ีน าความรอดระดบัประเทศมาสู่อิสราเอล  พระเยซูยงัจะไม่ท าส่ิงนั้นเน่ืองจาก
การปฏิเสธของอิสราเอล 
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“น่ีคือการน าเสนอสุดทา้ยและเป็นทางการของกษตัริยเ์ก่ียวกบัพระองค์เอง 
ตามค าเผยพระวจนะของ เศคาริยาห์ 9:9.”[1193] 

  
พวกผูป้กครองข่ีลาในอิสราเอลระหวา่งช่วงเวลาแห่งสันติภาพ (วนฉ. 5:10; 1 พกษ. 1:33) น่ี
เป็นเคร่ืองหมายของการบริการท่ีถ่อมใจของพวกเขาท่ีมีต่อผูค้น  พวกนกัรบข่ีมา้  พระเยซูก าลงั
ตระเตรียมท่ีจะป่าวประกาศถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์โดยการบรรลุค าเผย      
พระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์น้ี  โดยการเขา้มาดว้ยสันติภาพ พระองค์ก็หยิบยื่นพระคุณ   
แก่เมืองนั้นแทนท่ีจะเป็นการพิพากษา พระองคก์ าลงัมาในฐานะผูป้รนนิบติัในตอนน้ี  พระองค์
จะเสด็จกลบัมาในฐานะกษตัริยผ์ูพ้ิชิตท่ีข่ีมา้ศึกในภายหลงั (เปรียบเทียบ วว. 19:11) 

  
พระเยซูข่ี “ลูกลา” (ลาตวัผูห้นุ่ม) ไม่ใช่บนแม่ของมนัคือลา (มก. 11:2; ลก. 19:30) มนัคงน่าคิด
ท่ีวา่พระเยซูสามารถควบคุมสัตวท่ี์ไม่น่าเช่ือง เคล่ือนผา่นฝงูชนท่ีต่ืนเตน้ดว้ยภาระท่ีไม่คุน้เคย
บนหลงัของมนั  น่ีเป็นการส าแดงอีกอยา่งหน่ึงท่ีว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผูเ้ป็นเจา้เหนือ
ธรรมชาติ (เปรียบเทียบ 8:23-27; 14:22-32) แน่นอนว่า พระองค์สามารถน าสันติภาพมายงั
อิสราเอลไดถ้า้พระองคส์ามารถท าใหลู้กลาหนุ่มสงบได ้(อสย. 11:1-10) 

  
“มัทธิวแทบไม่สามารถท าให้การน าเสนอเก่ียวกับความเป็นกษัตริย์ของ    
พระเยซูชดัแจง้ข้ึน”[1194] 

  
ทูสซงัตต์ั้งช่ือคู่มืออรรถาธิบายมทัธิวของเขาวา่ “ดูเถิดกษตัรยิ์ ” เพราะเขาเช่ือว่าค าเหล่าน้ีเป็น
หวัขอ้ของพระกิตติคุณแบบยวิของมทัธิว   

  
21:6-7              พวกสาวกไดไ้ปท าธุระของพวกเขา กลบัมาหาพระเยซูและเอาเส้ือผา้ของพวกเขาปูบนหลงัสัตว์

ทั้งสองตวั  ทั้งแม่ลาและลูกลาก็เขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็ม  “ส่ิง” ท่ีพระเยซูนัง่บนคือเส้ือผา้ไม่ใช่
สัตวท์ั้งสอง   

  
การตระเตรียมท่ีรอบคอบน้ีส าหรับการตอ้นรับทัว่เมืองก็ตรงกนัขา้มกบัการเขา้หาพนัธกิจแต่แรกของพระเยซู  
แต่ก่อนนั้น พระองคไ์ดต้ั้งใจท่ีจะ ไม่ ดึงดูดความสนใจมายงัพระองค์เอง  แต่ตอนน้ีพระองคต์ระเตรียมท่ีจะท า
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อยา่งนั้น  แต่ก่อนนั้นพระองคไ์ดถ้อนตวัจากสภาปกครองท่ีเป็นปฏิปักษ ์แต่ตอนน้ีพระองคจ์ดัการการเดินขบวน
ท่ีพวกเขาไม่สามารถพลาดได[้1195] 
  

2. กำรเข้ำไปยังกรุงเยรูซำเล็มของพระเยซู  21:8-11 (เปรียบเทียบ มก. 11:8-11ก; ลก. 19:36-
44; ยน. 12:17-19) 

  
21:8                  กลุ่มใหญ่ของผูค้นเดินทางซ่ึงมาจากกาลิลีเป็นหลกันั้นก็ยอมรับวา่พระเยซูเป็นกษตัริยโ์ดยการ 

“ปู” เส้ือผา้ของพวกเขาบน “ถนน” ต่อหนา้พระองค ์(เปรียบเทียบ 2 พกษ. 9:13) ในท านอง
เดียวกัน การโยน “ก่ิงไม้จากต้นไม้” ต่อหน้าพระองค์ก็เป็นสัญลักษณ์ของส่ิงเดียวกัน 
(เปรียบเทียบ 1 แมคคาบี 13:51; 2 แมคคาบี 10:7).[1196] 

  
“โดยเน้ือแท้แล้ว ชาวกาลิลีเป็นคนต่างแดนในกรุงเยรูซาเล็ม และคณะ
ผูติ้ดตามของพระเยซูท่ีประกอบด้วยชาวกาลิลีตามปกติแลว้จะเด่นชัดอย่าง
แตกต่างท่ามกลางฝงูชนในกรุงเยรูซาเล็ม”[1197] 

21:9                  ฝงูชนน้ีของคนท่ีไม่ใช่ชาวเยรูซาเล็มทั้งไดน้ าหนา้และติดตามพระองคข์ณะท่ีพระองคเ์ขา้ใกล้
กรุงเยรูซาเล็ม   

  
“เป็นท่ีชัดเจนว่า นักเดินทางชาวกาลิลีท่ีมากับพระเยซูและฝูงชนท่ีกรุง
เยรูซาเล็มท่ีออกมาตอ้นรับพระองคก์็จดัตั้งขบวนแห่งการสรรเสริญ”[1198] 

  
อยา่งไม่สงสัยแลว้ ถอ้ยค าเก่ียวกบัการเสด็จมาของพระเยซูไดน้ าหนา้พระองค ์ดงันั้นผูค้นแห่ง
เยรูซาเล็มได้คาดหวงัถึงการมาถึงของพระองค์  เน่ืองจากว่าพระเยซูเป็นคนยิวท่ีเช่ือฟัง 
พระองค์เยี่ยมกรุงเยรูซาเล็มส าหรับเทศกาลท่ีถูกเรียกร้องสามเทศกาลต่อปี  บรรดาผูเ้ขียน   
พระกิตติคุณสัมพนัธ์ไม่ไดใ้ห้การพูดเปรยเก่ียวกบัส่ิงน้ี แต่ยอห์นอา้งอิงถึงพนัธกิจท่ีพระเยซูมี
ในกรุงเยรูซาเล็มระหว่างการเยี่ยมเหล่าน้ี  ดงันั้นผูค้นมากมายท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้
เห็นและไดย้นิพระองคก่์อนท่ีพระองคเ์ขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มในการเสด็จเขา้กรุงท่ีมีชยั 

  
ตามเอดเดอร์ไชม ์ ประชากรของเยรูซาเล็มท่ีครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 300 เอเคอร์ตามปกติก็มี
จ  านวนระหวา่ง 200,000 และ 250,000 คน  แต่ระหวา่งเทศกาลต่างๆ จ านวนน้ีก็เพิ่มข้ึนไปถึง
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เกือบ  3,000,000 คน [1199] โยอาคิม เยรีมิอสัคาดคะเนประชากรตามปกติของเยรูซาเล็ม ณ 
เวลาน้ีก็ประมาณ 30,000 คน  แต่ระหวา่งปัสกาก็ประมาณ 180,000 คน[1200] 

  
ถอ้ยค าแห่งการสรรเสริญของประชาชนมาจาก สดุดี 118:25-26  คนยิวใชส้ดุดีน้ี ณ ปัสกาใน
ฐานะส่วนหน่ึงของ “ฮาเลลท่ียิ่งใหญ่” (สดด. 113—18) และ ณ เทศกาลพลบัพลาและเทศกาล
ฉลองพระวหิาร  “โฮซนันา” แปลค าฮีบรูส าหรับ “โปรดช่วยเราใหร้อดเด๋ียวน้ี!” (เปรียบเทียบ 2 
ซมอ. 14:4; 2 พกษ. 6:26) มันกลายมาเป็นการโห่ร้องผ่านการใช้ (เปรียบเทียบ วว. 
7:10).[1201] “บุตรของดาวิด” เป็นช่ือเรียกของพระเมสสิยาห์ท่ีเน้นถึงบทบาทแบบกษตัริยท่ี์
พระเมสสิยาห์จะปฏิบติั  ในท านองเดียวกนั “ผูท่ี้เสด็จมาในนามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้” ก็เป็น
การอ้างอิง เ ก่ียวกับพระเมสสิยาห์  (23:39; เป รียบเทียบ  3:11; 11:3; สดด. 
118:26).[1202] “โฮซนันาในท่ีสูงสุด” บางทีหมายถึง “พระสิริจงมีแด่พระเจา้ในท่ีสูงสุด”  (ลก. 
2:14).[1203] การอา้งอิงพระคมัภีร์ตอนน้ีก็ป่าวประกาศการสรรเสริญแด่พระเจา้ส าหรับการส่ง
พระเมสสิยาห์มาและร้องขอต่อพระองคส์ าหรับการช่วยกู ้

  
“ดงันั้นมหาชนท่ีกระตือรือร้นโห่ร้องว่าพระเยซูได้รับพรโดยพระเยโฮวาห์ 
ไม่ใช่แค่ดว้ยการอวยพรทางค าพูดเท่านั้น แต่อย่างท่ีพระเยโฮวาห์อวยพรนั้น
คือดว้ยของประทานและทรัยพส์มบติัท่ีถูกบ่งบอกไวใ้นถอ้ยค าแห่งการอวย
พร และพวกเขาโห่ร้องวา่พระองคเ์สด็จมาและน าพระพรทั้งหมดน้ีมายงัพวก
เขาและยงัเมืองหลวงและประเทศของพวกเขา”[1204] 

  
“ตอนน้ีพวกเขาป่าวประกาศวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์และพระองคป์ล่อย
ใหพ้วกเขาท าอยา่งนั้น”[1205] 

  
อย่างไรก็ตาม ผูค้นเช่นพวกสาวกก็ไม่เขา้ใจบทบาทของพระเมสสิยาห์ในฐานะผูรั้บใช้ท่ีทน
ทุกขผ์ูจ้ะตอ้งตาย  ยิ่งกวา่นั้น พวกเขาไม่ไดช่ื้นชอบขอบเขตทัว่โลกของแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งท่ี
ตรงกนัขา้มกบัขอบเขตระดบัประเทศ   

  
21:10-11          บางทีพระเยซูเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มทางประตูแกะ (ประตูของนกับุญสเทเฟน ซ่ึงเป็นช่ือท่ีได้

มอบแก่มนัหลงัจากการตายเพื่อความเช่ือของสเทเฟน; เปรียบเทียบ กจ. 7:58) ประตูน้ีทะลุผา่น
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ก าแพงเมืองทางตะวนัออกไปยงัส่วนเหนือของวงลอ้มของพระวิหาร  ผูน้มสัการไดน้ าแกะเขา้
ไปในเมืองทางประตูน้ีส าหรับการถวายบูชา เพราะวา่มนัเป็นประตูท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดกบัพระวิหาร    
มนัเหมาะสมท่ีวา่พระเมษโปดกของพระเจา้ควรเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มทางประตูน้ี  การเขา้ไป
ในกรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูกลายมาเป็นหัวขอ้อนัเป็นท่ีนิยมของการสนทนา (เปรียบเทียบ 
2:3) บรรดาผูอ้าศยัประหลาดใจว่าพระองค์เป็นใครอย่างแท้จริง  คนส่วนใหญ่ท่ีรู้เก่ียวกับ
พระองค์ก็อธิบายว่าพระองค์เป็น “ผูเ้ผยพระวจนะจากเมืองนาซาเร็ธ” ซ่ึงบริเวณแห่งพนัธกิจ
ของพระองค์นั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ใน “กาลิลี” (เปรียบเทียบ 2:23; 16:14; 21:46) การบรรยายน้ี
สะทอ้นถึงความไม่เช่ืออนัเป็นท่ีนิยมท่ีวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์[1206] 

  
มทัธิวกล่าวว่าการเขา้ไปของพระเยซู “กระตุน้” ทั้ง “เมือง” (เปรียบเทียบ 2:3)  ณ เวลานั้น 
กษตัริย์จากราชวงศ์เฮโรดไม่ได้ปกครองยูเดียอีกต่อไป  โรมปกครองโดยตรงทางเจ้าเมือง
[1207] ดงันั้นการมาถึงของกษตัริยช์าวยิวจากกาลิลีจากทุกแห่งคงไดก่้อให้เกิดความเป็นห่วง
อยา่งมากท่ามกลางผูอ้าศยัของกรุงเยรูซาเล็ม  ชาวโรมนัจะตอบสนองอยา่งไร? 

  
“ความส าคัญของการเสด็จเข้ากรุง ท่ี มีชัยก็ยิ่ งใหญ่ในพระกิตติคุณน้ี  
ส าหรับมทัธิว มนัเป็นการน าเสนอสุดทา้ยและเป็นทางการของพระเยซูต่อ
อิสราเอลในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา น่ีก็ชดัเจนเน่ืองดว้ยหลายเหตุผล  
เหตุผลแรกคือท่าทางท่ีซ่ึงพระคริสต์กระท าตลอดเส้นทางทั้ งหมดของ
เหตุการณ์ต่างๆ   พระองค์ตั้ งใจท าการตระเตรียมท่ีรอบคอบอย่างมากน้ี     
เพื่อจะบรรลุรายละเอียดทุกอย่างของค าเผยพระวจนะจาก เศคาริยาห์ 9:9 
นอกจากนั้น พระองคว์างแผนการเคล่ือนท่ีต่างๆของพระองคด์ว้ยความเขา้ใจ
ถึงความส าคญัของการเคล่ือนท่ีเหล่านั้น. . . . 

  
“ขอ้บ่งช้ีท่ีสองของขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูน าเสนอพระองค์เองแก่อิสราเอล   
ก็เห็นไดใ้นแง่ท่ีวา่ผูค้นรับรู้มนัเช่นนั้น . . . .[1208] 

  
“หลกัฐานท่ีสามท่ีว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้น าเสนอพระองค์เองในฐานะกษตัริย์
ของอิสราเอลก็เห็นได้ในค าอุปมาเร่ืองต่างๆท่ีพระเมสสิยาห์ให้หลังจาก
เหตุการณ์น้ี . . . . 
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“ขอ้บ่งช้ีท่ีส่ี . . . คือเวลาท่ีซ่ึงมนัปรากฏ  เซอร์ โรเบิร์ต แอนเดอสันแสดงให้
เห็นว่าการเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มของพระคริสต์เกิดข้ึนในวนัท่ีสัปดาห์ท่ี   
หกสิบเกา้ของค าเผยพระวจนะของดาเนียลไดส้ิ้นสุด[1209] น่ีเป็นเวลาท่ีซ่ึง   
พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา (ดนล. 9:25) 

  
“เพราะว่าอิสราเอลปฏิเสธท่ีจะยอมรับกษตัริย์เม่ือพระองค์ถูกน าเสนอใน
ความส าเร็จอยา่งแน่ชดัแห่งพระคมัภีร์ของพวกเขา ความไม่เช่ือของพวกเขาก็
ถูกยืนยนัอย่างไม่ตอ้งสงสัย  การตอ้นรับท่ีไดม้อบแก่กษตัริยน์ั้นก็ปราศจาก
ความเช่ือและความเขา้ใจแท ้ อย่างไรก็ตาม มนัก็ให้การเห็นแวบหน่ึงท่ีสั้นๆ
ของส่ิงท่ีจะแสดงถึงการตอ้นรับของกษตัริยเ์ม่ือพระองคป์รากฎต่ออิสราเอล
เป็นคร้ังท่ีสอง”[1210] 
  

3. กำรเข้ำไปยังพระวิหำรของพระเยซู  21:12-17  (เปรียบเทียบ มก. 11:11ข, 15-18; ลก. 
19:45-48) 

  
มทัธิวเนน้ถึงการช าระพระวิหารของพระเยซูวา่เป็นงานของบุตรของดาวิด (ขอ้ 9, 15) กิจกรรมน้ีมีความส าคญั
เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ียิง่ใหญ่[1211] 
  
21:12                ธรรมบญัญติัของโมเสสเรียกร้องให้คนยิวท่ีจะจ่ายภาษีพระวิหารคร่ึงเชเขล ซ่ึงพวกเขาจ่ายดว้ย

เงินเหรียญของพระวิหาร (เปรียบเทียบ 17:24-27) ท่ีจะอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ดินทางท่ีมา
จากท่ีอ่ืน พวกผูน้ าทางศาสนาไดจ้ดัตั้งโต๊ะแลกเปล่ียนเงินตราในลานพระวิหารขนาดใหญ่  ท่ี
นัน่ผูค้นท่ีมีเงินของกรีกและโรมนัสามารถไดรั้บเงินตราไทระท่ีถูกเรียกร้องได ้ พวกผูน้ าทาง
ศาสนาอ านวยความสะดวกแก่ผูน้มสัการอีกดว้ยโดยการขายสัตวท่ี์จะถูกใช้ในการถวายบูชา
ของลทัธิยวิท่ีนัน่   

  
ดงันั้นลานพระวิหารก็คลา้ยคลึงกบัตลาดกลางแจง้  บางทีพ่อคา้ท่ีโลภไดโ้กงผูซ้ื้อของพวกเขา
ถา้พวกเขาสามารถท าได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศกาลต่างๆ เม่ือผูเ้ดินทางจากท่ีไกลมา
ชุมนุมกนัในบริเวณพระวิหาร  อย่างไรก็ตาม มนัคือพวกปุโรหิตท่ีเป็นสะดูสีได้อนุญาตให้
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พ่อคา้ท่ีจะด าเนินธุรกิจในลานของคนต่างชาติแทนท่ีจะเป็นการท่ีพ่อคา้ด าเนินธุรกิจของพวก
เขานัน่เองท่ีไดก้ระตุน้ความโกรธของพระเยซู   

  
“ถา้คนหน่ึงน าสัตวข์องเขามาท่ีน่ี ไดแ้ลกเปล่ียนเงินตราท่ีน่ี ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ท่ียอมรับได ้หาไม่แลว้เขาอาจมีปัญหาในประเด็นนั้น”[1212] 

  
พระเยซูเข้าไปในบริเวณพระวิหาร (ค ากรีก เฮียรอน) และด าเนินการท่ีจะท าลายตลาด 
(เปรียบเทียบ  ศคย. 14:21) บริเวณพระวิหารทั้งหมดในสมยัของพระเยซูบางทีครอบคลุมลาน
กวา้งเรียวยาวประมาณ 925 x 950 ฟุต[1213] แทจ้ริงแลว้มีลานส่ีแห่งในบริเวณพระวิหารคือ 
ลานของคนต่างชาติ (ท่ีใครก็ตามสามารถเขา้ไปได)้ ลานของผูห้ญิง (ท่ีชายและหญิงชาวยิวท่ี
สะอาดเท่านั้นสามารถเขา้ไปได)้ ลานของอิสราเอล (ท่ีชายชาวยิวท่ีสะอาดเท่านั้นสามารถเขา้
ไปได)้ และลานของพวกปุโรหิต (ท่ีปุโรหิตชาวยวิท่ีสะอาดเท่านั้นสามารถเขา้ไปได)้[1214] 

  
21:13                พระเยซูอธิบายถึงเหตุผลท่ีพระองคท์  าส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าต่อเจา้หนา้ท่ี  พระองคอ์า้งพระคมัภีร์

ท่ีน่ีคล้ายๆกบัแนวทางท่ีพระองค์ได้ท  าในการตอบต่อซาตาน (4:1-10) หน่ึง พระองค์อา้งอิง
ถึง อิสยาห์ 56:7 ซ่ึงเป็นพระคมัภีร์ตอนท่ีอิสยาห์เฝ้าคอยเวลาเม่ือพระวิหารจะเป็น “นิเวศ
อธิษฐาน”  อย่างส าคญัแล้ว มทัธิวละเวน้ “ส าหรับทุกชนชาติ” จากขอ้ความของอิสยาห์ ซ่ึง   
จดจ่อความสนใจของผูอ่้านของท่านไปท่ีอิสราเอลในฐานะเป้าแห่งพนัธกิจของพระเยซู  
ประการท่ีสอง พระเยซูอา้งอิงถึง เยเรมีย ์ 7:11 ซ่ึงเป็นการกล่าวโทษการนบัถือแบบงมงายท่ี     
มีต่อพระวหิารในขณะท่ีผูค้นดูหม่ินพระวหิาร   

  
“ไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีพวกเขาท าแมก้ระทัง่โดยการละเมิดความศกัด์ิสิทธ์ิของ
พระวิหารของพวกเขา พวกเขาก็จินตนาการว่าการยึดมัน่ของพวกเขาต่อ    
พระวหิารน้ีจะปกป้องและป้องกนัพวกเขาจากการลงโทษใดๆ”[1215] 

  
ในบริบทของค าเผยพระวจนะของเยเรมีย ์(ยรม. 7:9-11) “พวกโจร” ท่ีน่ีเป็นผูก้บฏท่ีรักชาติ  
นั่นเป็นความหมายของค ากรีก เลสไท ท่ีพระเยซูใช้ท่ีน่ีอีกด้วย  แทนท่ีจะเป็นนิเวศส าหรับ   
การอธิษฐาน พวกผูน้ าของอิสราเอลได้เปล่ียนมนัให้เป็นป้อมของการรักชาติของชาวยิวท่ีดู
หม่ินพระวหิารในขณะท่ีพวกเขารักษาไวซ่ึ้งการนบัถือแบบงมงายท่ีมีต่อพระวหิาร[1216] 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1212
http://biblia.com/bible/nasb95/Zech.%2014.21
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1213
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1214
http://biblia.com/bible/nasb95/Isaiah%2056.7
http://biblia.com/bible/nasb95/Jeremiah%207.11
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1215
http://biblia.com/bible/nasb95/Jer.%207.9-11
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1216


“. . . ส าหรับพระเยซูท่ีจะยกการอา้งผา่นทางการช าระพระวิหารของพระองค์
ว่าพระวิหารท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของพวกผูน้ าทางศาสนาได้กลายมาเป็น    
‘ถ ้าของพวกโจร’ และท่ีวา่การช าระมนัจากการท าใหเ้ส่ือมความศกัด์ิสิทธ์ิของ
พวกพ่อคา้คือการฟ้ืนฟูของมนัสู่การใช้ท่ีถูกตอ้งในฐานะนิเวศอธิษฐานของ
อิสราเอลนั้นก็เพื่อพระองค์จะเพิ่มการโจมตีท่ีใหญ่โตต่อสิทธิอ านาจและ
ความสัตยสุ์จริตของพวกผูน้ าทางศาสนา (21:12-13)”[1217] 
  
“ปัญหาท่ีมีกบัผูแ้ลกเงินก็ไม่ใช่เร่ืองของการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ทั้งๆท่ีมีการอ่านอนัเป็นท่ีนิยมเก่ียวกบัฉากน้ีท่ีระบายประเด็นนั้นในแนวทาง
น้ี  ตรงกนัขา้ม โดยพื้นฐานแล้วการกระท าของพระเยซูในพระวิหารก็เป็น
กระท าเชิงการเผยพระวจนะท่ีจะช้ีประเทศไปท่ีการมาถึงของบุคคลหลกัใน
แผนงานของพระเจา้ในทิศทางและการป่าวประกาศอนัสดใหม่”[1218] 

โดยการมายงัพระวิหารและการช าระมนั พระเยซูก็ท  าการอา้งเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์อีกคร้ัง
หน่ึง (เปรียบเทียบ มลค. 3:1-4) อยา่งไรก็ตาม การปฏิเสธของชนชาติถึงพระเมสสิยาห์ของพวก
เขาก็ลบลา้งการช าระพระวหิารและขดัขวางความส าเร็จแห่งพระพรท่ีตามหลงัการช าระ (มลค. 
3:5-6) สุดทา้ยแลว้ค าเผยพระวจนะน้ีจะพบความส าเร็จเม่ือพระเมสสิยาห์เสด็จมาคร้ังท่ีสอง  

  
“เม่ือเราเปรียบเทียบการบนัทึกสามท่ีเหล่าน้ี [เก่ียวกับสัปดาห์สุดท้ายของ 
พระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม] ในมทัธิว [21:12-13] มาระโก [11:11] และลูกา 
[19:21-24, 47-48] มนัก็ชดัเจนท่ีว่าส่ิงเหล่านั้นบนัทึกการเขา้ท่ีแตกต่างกนั
สามคร้ัง และขา้พเจา้เช่ือว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็ม
ในสามวนัท่ีติดต่อกนั  [วนัเสาร์  วนัอาทิตยแ์ละวนัจนัทร์] และในบทบาทท่ี
ติดต่อกัน คือในฐานะปุโรหิต ในฐานะกษตัริย์ ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ”
[1219]  
 

21:14                น่ีเป็นการอา้งอิงสุดทา้ยถึงพนัธกิจการรักษาของพระเยซูในพระกิตติคุณมทัธิว การรักษาน้ีบาง
ทีไดเ้กิดข้ึนในลานของคนต่างชาติ  “คนตาบอดและคนง่อย” เหล่าน้ีบางคนไม่สามารถเขา้ร่วม
ในกิจกรรมการนมสัการ ณ พระวหิารไดอ้ยา่งเต็มท่ีได ้(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 5:6-8 ท่ีท่ีดาวิดได้
กนัคนตาบอดและคนง่อยออกไป) อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไดท้  าใหม้นัเป็นไปไดส้ าหรับพวกเขา
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ท่ีจะท าอยา่งนั้นโดยการรักษาพวกเขา (เปรียบเทียบ กจ. 3:2) ดงันั้นพระเยซูช าระทั้งพระวิหาร
และบรรดาผูท่ี้ได้มายงัพระวิหาร  ผูห้น่ึงท่ีใหญ่กว่าพระวิหารได้มาถึง (12:6) ภายหลงัพวก
เจา้หนา้ท่ีจะซกัถามถึงสิทธิอ านาจของพระองคท่ี์จะท าการช าระน้ี (ขอ้ 23) 

  
21:15-16          การตอบสนองอันเป็นท่ีนิยมต่อการกระท าของพระเยซูได้ย ัว่ยุพวกหัวหน้าปุโรหิตและ       

พวกธรรมาจารย์มากข้ึน  ส่ิงท่ีอัศจรรย์ต่างๆท่ีพระเยซูท าก็มีความหมายโดยนัยเก่ียวกับ       
พระเมสสิยาห์และผูค้นไดต้ระหนกัถึงส่ิงน้ี      

  
พระเยซูแนะน า สดุดี 8:2 ซ่ึงเป็นการอา้งอิงท่ีมีการวา่กล่าว  แน่นอนว่าผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีใน
ภาคพนัธสัญญาเดิมควรไดเ้ห็นความหมายโดยนยัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์เก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซู
ก าลงัท าและไดย้ินถอ้ยค าท่ีผูค้นใช้ขณะท่ีพวกเขาตอบสนองต่อพระองค์ (เปรียบเทียบ 12:3; 
19:4; 21:42; 22:31) สดุดีน้ีบรรยายถึง “การสรรเสริญ” ท่ีผูค้นแมก้ระทัง่ “เด็ก” เล็กๆจะให้แด่
พระเจ้าส าหรับสภาพต่างๆท่ีจะมีอยู่ทัว่ระหว่างแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ บรรดาแม่ทาง
ตะวนัออกใกล้บ่อยคร้ังให้นมทารกของพวกเขายาวนานหลงัจากท่ีลูกๆของพวกเขาเรียนรู้       
ท่ีจะพดู บางคร้ังยาวนานถึงสามปีหลงัจากการก าเนิดของพวกเขา   

  
การว่ากล่าวของพระเยซูก็ตระเตรียมพื้นฐานส าหรับการสรรเสริญเร่ือยไปของเด็กเล็กๆ และ
ก าจดัการวจิารณ์ของพวกผูน้ าอยา่งชัว่คราว  มนัป่าวประกาศถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค์
อีกด้วย เน่ืองจากว่าพระเยซูยอมรับการสรรเสริญท่ีถูกสงวนไว้ส าหรับพระเจ้าเท่านั้ น 
ยิ่งกว่านั้ น มนัสนับสนุนความจริงท่ีว่าคนถ่อมใจและคนท่ีเป็นเหมือนเด็กบ่อยคร้ังก็รับรู้   
ความจริงฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจนมากกว่าคนท่ีช ่ าชอง แม้ว่าบ่อยคร้ังแล้วพวกเขาไม่ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัเตม็ท่ีของมนั (เปรียบเทียบ  19:13-15) 

  
“‘พวกนกัปราชญ์’ (2:1) และ ‘นายร้อย’ (8:5) ท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงตรงกนัขา้ม
ส าหรับอิสราเอล คือ ความเช่ือของคนต่างชาติเหล่าน้ีตรงกนัขา้มกบัความ   
ไม่เช่ือของอิสราเอล (2:1-12; 8:5-13) ‘คนตาบอดสองคน’ (9:27) ‘หญิงชาว 
คานาอนั’ (15:22) ‘คนตาบอดสองคน’ (20:30) “เด็กเล็กๆ” ในพระวิหาร 
(21:15) ท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงตรงกนัขา้มส าหรับอิสราเอลเช่นกนั ‘คน’ เหล่าน้ีเห็น
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และกล่าวยอมรับส่ิงท่ีอิสราเอลไม่สามารถเห็นและกล่าวยอมรับได ้นัน่คือ      
พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีมาจากพงศพ์นัธ์ุดาวดิของพวกเขา”[1220] 

  
21:17                การถอนตวัของพระเยซูไปยงั “หมู่บา้นเบธานี” แต่ละเย็นระหว่างเทศกาลก็เพื่อเหตุผลทาง

ปฏิบติัต่างๆ  กรุงเยรูซาเล็มเต็มไปดว้ยผูเ้ดินทาง และพระเยซูมีเพื่อนรักในหมู่บา้นเบธานีคือ  
มารีย ์มารธาและลาซารัส 

  
ค. กำรปฏิเสธกษัตริย์ของอสิรำเอล  21:18—22:46   

  
ส่วนน้ีของพระกิตติคุณมทัธิวน าเสนอการปฏิเสธท่ีเป็นทางการของอิสราเอลต่อพระเมสสิยาห์ของพวกเขา   
พระเยซูไดท้  าการน าเสนอท่ีเป็นทางการเก่ียวกบัพระองค์เองแก่ประชาชนและพวกผูน้ าของประเทศในเมือง
หลวงของพระเมสสิยาห์พร้อมกบัการเสด็จเขา้กรุงท่ีมีชยัของพระองค ์(21:1-17) การปฏิเสธพระเยซูเร่ิมแรกได้
เกิดข้ึนในกาลิลีแถบชนบท (บทท่ี 12) ตอนน้ีมทัธิวบนัทึกการตอบสนองของอิสราเอล[1221] 

1. หมำยส ำคัญแห่งกำรปฏิเสธอิสรำเอลของพระเยซู  21:18-22  (เปรียบเทียบ มก. 11:12-14, 
19-25; ลก. 21:37-38) 

  
การเสด็จเขา้กรุงท่ีมีชัยได้เกิดข้ึนในวนัจนัทร์  การสาปตน้มะเด่ือได้เกิดข้ึนในวนัองัคาร และการอา้งอิงของ
สาวกถึงการเห่ียวแหง้ของมนัก็ติดตามมาในวนัพุธ (เปรียบเทียบ มก. 11:1-14).[1222] 
  

21:18-19         พระเยซูผา่น “ตน้มะเด่ือตน้เดียว” ท่ีใดท่ีหน่ึงระหวา่งหมู่บา้นเบธาน้ีและกรุงเยรูซาเล็ม 
  

“ใบมะเด่ือปรากฏประมาณเวลาเดียวกันกับผลหรือหลังจากนั้นเล็กน้อย 
[ตามปกติในเดือนเมษายน] ผลมะเด่ือสีเขียวก็กินได้ แม้ว่าไม่ดีอย่างเพียง
พอท่ีจะกินจนกวา่เดือนมิถุนายน  ดงันั้น ตามปกติใบก็ช้ีไปยงัการคาดหวงัถึง
ผลแมว้่าไม่ไดสุ้กเต็มท่ี  อย่างไรก็ตาม บางคร้ังผลมะเด่ือสีเขียวหล่นและไม่
เหลืออะไรไวย้กเวน้ใบ”[1223]  
 

“นอกจาก ใบ” บนตน้มะเด่ือน้ีบ่งบอกว่ามนัไดอ้อกผล เน่ืองจากว่าตน้มะเด่ือออกผลก่อนใบ
ออกมา แต่มนัไม่ออกผล  พระเยซูเห็นโอกาสท่ีจะสอนพวกสาวกของพระองคถึ์งความจริงซ่ึง
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ใชต้น้ไมน้ี้เป็นตวัอยา่งท่ีเป็นอุทาหรณ์  พระองคส์าปตน้มะเด่ือเพื่อจะสอนบทเรียนแก่พวกเขา
ไม่ใช่เพราะวา่มนัลม้เหลวท่ีจะเกิดผล   

  
นกัตีความส่วนใหญ่ของส่วนน้ีไดเ้ห็นการสาปตน้มะเด่ือของพระเยซูว่าเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ด
กบับริบทนั้น คือ การช าระพระวิหารและการประณามของพระเยซูต่อพวกผูน้ าของอิสราเอล  
หลายคนเห็น “ตน้มะเด่ือ” เป็นสัญลกัษณ์ของ ชนชาติอิสราเอลท้ังหมด ท่ีไม่เกิดผลแห่งการ
กลบัใจใหม่ (เปรียบเทียบ ยรม. 8:13; ฮชย. 9:10, 16; ลก. 13:6-9).[1224] ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ี
ก็คือวา่พระเยซูไม่ไดล้ะทิ้งอิสราเอลเป็นนิตยส์ าหรับการปฏิเสธพระองค ์(รม. 11) 
  
มุมมองท่ีคล้ายกนัก็ถือว่าต้นมะเด่ือเป็นการแสดงถึง ชนรุ่นของคนยิวท่ีได้ปฏิเสธพระเยซู 
[1225] พระเจา้จะพิพากษาพวกเขาโดยการยบัย ั้งแผน่ดินสวรรคไ์วจ้ากพวกเขา  น่ีเป็นมุมมองท่ี
ดีท่ีสุดจากมุมมองของขา้พเจา้   
  
มุมมองท่ีสามก็คือวา่ตน้มะเด่ืออธิบายถึง ส่วนหน่ึงภายในชนรุ่นของคนยิวของพระเยซู นัน่คือ 
พวกหน้าซ่ือใจคด ภายในประเทศผูไ้ดท้  าการแสดงถึงการเกิดผลแต่ไม่ไดเ้กิดผล (เปรียบเทียบ 
6:2, 5, 16; 7:5; 15:7; 22:18; 23:1-39).[1226] พวกเขาเป็นหมนัฝ่ายวิญญาณ  คนเหล่าน้ีเป็น
พวกพอ่คา้และพวกหวัหนา้ปุโรหิตและพวกธรรมาจารย ์แต่ไม่ใช่เด็กเล็กๆ หรือคนตาบอดและ
คนง่อย  อยา่งไรก็ตาม พระเยซูสาปทั้งตน้และทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ส่วนต่างๆในมนัท่ีพิสูจน์วา่
ไม่เกิดผล   

  
แนวคิดท่ีวา่พระเยซูสาปตน้มะเด่ือท่ีไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เน่ืองจากความผิดของมนัเองก็รบกวน
บางคน  อย่างไรก็ตาม พระองคข์บัผีออกจากคนและเขา้ไปสู่สุกรท่ีจมน ้ าทะเลอีกดว้ย (8:28-
34) น่ีแสดงถึงความสงสารของพระเยซูท่ีมีต่อผูค้นอยา่งแทจ้ริงอยา่งท่ีแตกต่างจากรูปแบบชีวิต
ของสัตวแ์ละพืช  มนุษยเ์ป็นการทรงสร้างพิเศษของพระเจา้ และการตระหนกัของพระเยซูถึง
รูปแบบชีวิตท่ีเหนือกวา่น้ีแสดงให้เห็นวา่พระองคไ์ม่ไดถื้อวา่ทุกชีวิตมีค่าเท่าเทียมกนั  ในการ
ถูกท าลายของสุกร พระเยซูเตือนผูค้นถึงอ านาจท่ีท าลายของซาตาน  ในการสาปตน้มะเด่ือ 
พระองค์เตือนพวกเขาถึงการพิพากษาของพระเจา้ส าหรับการขาดผล (เปรียบเทียบ 3:8, 10; 
7:16-20; 12:33; 13:8) 
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“หน่ึงในภาพของภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัการพิพากษาของพระเจา้เหนือ
อิสราเอลคือภาพของแผ่นดินท่ีไม่สามารถเกิดผลมะเด่ือได ้(ยรม. 8:13; มคา. 
7:1-6)”[1227] 

  
21:20-22          มาระโกแยกการสาปตน้มะเด่ือจากการคน้พบของพวกสาวกท่ีวา่มนัไดเ้ห่ียวแห้งไปอีกวนัหน่ึง 

(มก. 11:13, 20) มทัธิวเพียงแค่รวมทั้งสองเหตุการณ์ไปสู่เร่ืองราวเดียวโดยปราศจากการกล่าว
ส่ิงใดๆท่ีจะท าใหก้ารรายงานของมาระโกเขา้กนัไม่ได ้  

  
การตอบสนองของพระเยซูไดน้ าให้นกัอรรถาธิบายบางคนท่ีจะสรุปวา่ ส่ิงท่ีพระองคส์อนดว้ย
การสาปตน้มะเด่ือคือความส าคญัของความเช่ือ ไม่ใช่การพิพากษาของพระเจา้เหนืออิสราเอล    
[1228] อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดต่้อขา้พเจา้เม่ือพิจารณาถึงบริบทท่ีมาก่อน
และการแสดงสัญลกัษณ์ถึงตน้มะเด่ือ  ส าหรับขา้พเจา้แลว้ดูเหมือนวา่พระเยซูสอนบทเรียนทั้ง
สอง  การประหลาดใจของพวกสาวกท่ีวา่ตน้มะเด่ือไดเ้ห่ียวแห้งไปก็ไดน้ าให้พระเยซูท่ีจะให้
ความคิดเห็นต่อบทเรียนนั้นไม่ใช่ต่ออีกบทเรียนหน่ึง  พระองค์ใช้การอศัจรรยน์ั้นท่ีจะสอน
พวกเขาถึงบทเรียนในเร่ืองอ านาจของการอธิษฐานท่ีเช่ือ        

  
พระเยซูใชค้วามเช่ือในพระเจา้ เม่ือพระองค์สาปตน้ไมน้ั้น  พระเจา้ไดใ้ห้รางวลัแก่การวางใจ
ของพระเยซูโดยการท าใหต้น้ไมน้ั้นตายไป  พระเยซูช้ีให้เห็นวา่การวางใจในพระเจา้สามารถมี
ผลลพัธ์ท่ีอศัจรรยไ์ด ้ การเปรียบเทียบท่ีเกินจริงของการสั่งให้ “ภูเขา. . .ไปท่ีทะเล” ก็เป็นส่ิง
นั้นท่ีพระองค์ไดใ้ช้มาก่อนเพื่อจะอธิบายถึงอ านาจของความเช่ือ (17:20) ท่ีนัน่ประเด็นของ
พระองคก์็คือวา่ แมก้ระทัง่ความเช่ือท่ีเล็กนอ้ยก็สามารถบรรลุการกระท าท่ียิง่ใหญ่ต่างๆได ้ 
  
ท่ีน่ีประเด็นของพระเยซูก็คือว่า พวกสาวกของพระองค์ควรเช่ือ (“มีความเช่ือ” ใน) พระเจา้
แทนท่ีจะไม่เช่ือพระองค์   พวกสาวกได้สังเกตผูส้งสัยหลายคนในบรรดาผูท่ี้ไม่ได้เช่ือว่า     
พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ โดยไม่ค  านึงถึงหลกัฐานท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่พวกเขาและพวกเขาเอง
ไดป้ล ้ าสู้กบัความสงสัย  พระเยซูก็กระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะมีความมัน่ใจเต็มท่ีในพระองค์ใน
ฐานะพระเมสสิยาห์ พร้อมกบัพระสัญญาท่ีวา่ ความเช่ือประเภท นั้น สามารถบรรลุการกระท า
ท่ีเหนือธรรมชาติต่างๆได ้(เปรียบเทียบ กจ. 3:6-7).[1229] 
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“. . . ความเช่ือในภาคพนัธสัญญาใหม่ไม่เคยถูกลดไปสู่การบงัคบัตนเองท่ีจะ 
‘เช่ือ’ ส่ิงท่ีเขาไม่ไดเ้ช่ืออยา่งแทจ้ริง  ตรงกนัขา้ม มนัเช่ือมโยงกบัการวางใจ
แทใ้นพระเจา้และการเช่ือฟังและการหยัง่รู้ถึงน ้ าพระทยัของพระองค์. . .”
[1230] 

  
พระเยซูอาจไดส้อนบทเรียนท่ีลึกมากข้ึนพร้อมกบัการอา้งอิงของพระองคถึ์งภูเขาท่ีถูกโยนไป
ในทะเล  ภูเขาในพระคมัภีร์บางคร้ังแสดงถึงอาณาจกัร (สดด. 30:7; อสย. 2:2; 41:15; ยรม. 
51:25; ดนล. 2:35, 44; เปรียบเทียบ วว. 8:8; 16:20; 17:9) ในท านองเดียวกนัทะเลมีความหมาย
เชิงการเปรียบเทียบถึงประชาชาติท่ีเป็นต่างชาติ (ฉธบ. 33:19; สดด. 72:8; 114:3, 5; อสย. 
11:11; 60:5) บางทีด้วยตัวอย่างประกอบน้ี พระเยซูก าลังคาดหวงัการมาของแผ่นดินของ
พระองคท่ี์จะท าลายการปกครองของโลกต่างชาติ (เปรียบเทียบ 6:10; ดนล. 2:44-45) 

  
ขอ้ 22 ทึกทกัส่ิงท่ีพระเยซูไดส้อนในท่ีอ่ืนเก่ียวกบัการอธิษฐาน นัน่คือ พระเจา้จะให้ตามค า
ขอร้องต่างๆของประชากรของพระองค ์เม่ือส่ิงเหล่านั้นสอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัของพระองค ์
(6:9-13; 7:7-11; เปรียบเทียบ ยน. 14:13-14; 15:16; 16:23-24; 1 ยน. 5:14-15) ประเด็นของ
พระองค์ก็คือว่าเม่ือเราอธิษฐาน เราควรเช่ือว่าพระเจา้ สามารถ ท  าส่ิงใดก็ตามท่ีเราขอร้องได ้    
และท่ีวา่พระองค ์จะ  ท  าส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัของพระองคแ์ละส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ัญญา
วา่จะท า[1231] 
  
2.   กำรปฏิเสธโดยพวกหัวหน้ำปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่  21:23—22:14  (เปรียบเทียบ มก. 

11:27—12:12; ลก. 20:1-19) 
  
การสาปตน้มะเด่ือเกิดข้ึนขณะท่ีพระเยซูและพวกสาวกเดินจากหมู่บา้นเบธานีไปยงักรุงเยรูซาเล็มในวนัองัคาร    
การอุทานของพวกสาวกเก่ียวกบัตน้มะเด่ือท่ีเห่ียวแห้งไปและบทเรียนของพระเยซูก็ตามมาในวนัพุธ พระเยซู
และพวกสาวกของพระองคก์็เขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มท่ีท่ีการเผชิญหนา้กบัสามกลุ่มปะทุข้ึนในลานพระวิหารใน
วนันั้น    
  

ประเด็นของสิทธิอ ำนำจ  21:23-27 
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พวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลเขา้หาพระเยซู ขอให้พระองคแ์สดงหลกัฐานอา้งอิงของพระองคแ์ก่พวกเขาท่ี
ใหสิ้ทธิอ านาจแก่พระองคท่ี์จะขดัขวางการซ้ือและการขายในบริเวณพระวหิารและท่ีจะรักษาผูค้น           
  

“สองเหตุการณ์เก่ียวกบัสิทธิอ านาจ (21:23-27 และ 22:41-46) ท าหนา้ท่ีเป็น ‘ท่ีตั้งหนงัสือ’ ต่อ
ค าอุปมาสามเร่ือง  (21:28—22:14) และการสนทนาแบบโตเ้ถียงกบัพวกฟาริสีและพวกเฮโรด 
สะดูสีและพวกฟาริสี (22:15-40)”[1232] 

  
21:23                พระเยซูสอนในลาน “พระวิหาร” หรือบางทีใตห้น่ึงในแนวเสาระเบียงท่ีลอ้มรอบมนั  “พวก

หวัหนา้ปุโรหิต” เป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงในพระวิหาร ณ เวลาน้ีในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล 
เจา้หน้าท่ีโรมนัไดแ้ต่งตั้งพวกผูน้ าเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ 2:4) พวกเขาจดัตั้งส่วนหน่ึงของสภา
แซนเฮดริน ซ่ึงเป็นสภาท่ีปกครองในลทัธิยวิ  เป็นท่ีชดัเจนวา่ “พวกผูใ้หญ่” ไม่ใช่ปุโรหิตผูเ้ป็น
ตวัแทนของครอบครัวท่ีเป็นผูน้ าในอิสราเอล พวกเขาเป็นตวัแทนของสภาแซนเฮดรินอีกดว้ย  
[1233] มทัธิวบรรยายาถึงคนเหล่าน้ีในแง่ของสถานะของพวกเขาไม่ใช่การเขา้ร่วมพรรคของ
พวกเขา  ประเด็นของท่านก็คือวา่คนเหล่าน้ีเป็นผูน้ าระดบัสูงของอิสราเอล 

  
พวกเขาสอบถามเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซูท่ีจะขบัไล่ผูแ้ลกเงินและพ่อคา้ รักษาคน
เจ็บป่วยและสอนผูค้น  พวกเขาเป็นผูค้นท่ีมีสิทธิอ านาจท่ีจะควบคุมส่ิงท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ  
พระวหิาร  สิทธิอ านาจ (ค ากรีก เอ๊กซูสิอา)   คือสิทธิและอ านาจท่ีไปพร้อมกบัสิทธ์ิท่ีจะท าบาง
ส่ิง[1234] พวกเขาต้องการท่ีจะรู้ “สิทธิอ านาจอะไร” ท่ีพระเยซูมี และ “ใคร” ได้ให้ “สิทธิ
อ านาจน้ี” แก่พระองค ์ท่ีจะท าส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าเน่ืองจากวา่พวกเขาไม่ไดท้  า  ความใชไ้ดข้อง
สิทธิอ านาจของพระเยซูข้ึนอยูก่บัแหล่งของมนั [1235] ค าถามของพวกเขาบ่งช้ีถึงการต่อตา้น
ของพวกเขาต่อส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  า   

  
“. . . ณ สมยัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ไม่มีใครคงได้เส่ียงอย่างมีสิทธิ
อ านาจท่ีจะสอนโดยปราศจากการอนุญาตของรับบี . . . . ‘ใครให้สิทธิอ านาจ
น้ีแก่ท่านท่ีจะท าส่ิงเหล่าน้ี?’  ดูเหมือนจะช้ีไปยงัการโตแ้ยง้ของพวกเขาท่ีวา่
อ านาจท่ีพระเยซูใชถู้กมอบหมายแก่พระองคโ์ดยเบเอลเซบูล”[1236] 
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“ประเด็นท่ีแทจ้ริงในพระคมัภีร์ตอนน้ีไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิ
อ านาจของพระเยซูแต่เก่ียวขอ้งกบัความไม่เช่ือและการไม่รับของพวกผูน้ า
ชาวยวิ  พวกเขารู้ดีพอวา่พระเยซูคงไดอ้า้งสิทธิอ านาจของพระเจา้ส าหรับการ
ท าส่ิงต่างๆของพระองคใ์นบริเวณพระวิหาร  ดงันั้นค าถามของพวกเขาไม่ได้
สะทอ้นถึงความเปิดเผยท่ีอยากรู้อยากเห็น แต่สะทอ้นถึงการปฏิเสธท่ีไดต้ั้งไว้
แลว้ต่อพระเยซูและความพยายามท่ีจะไดรั้บหลกัฐานท่ีสามารถถูกใชต่้อตา้น
พระองคใ์นภายหลงัได”้[1237] 

  
21:24-26          พระเยซูตอบสนองต่อค าถามของพวกเขาด้วยหน่ึงในค าถามของพระองค์เอง น่ีเป็นกลวิธี

โตแ้ยง้ของรับบีโดยทัว่ไป (เปรียบเทียบ 15:3; 22:20).[1238] โดยการอา้งอิงถึงบพัติศมาของ
ยอห์น พระเยซูหมายถึงทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบับพัติศมาของท่าน คือ เน้ือหาและพนัธกิจทั้งส้ิน
ของท่าน  เน่ืองจากวา่ยอห์นเป็นผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเยซู  การตอบสนองของพวกผูน้ าต่อ
พนัธกิจของยอห์นจะตอบค าถามของพวกเขาเองเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซู  ถา้พวกเขา
ตอบว่าพนัธกิจของยอห์นมาจากสวรรค์ พวกเขาคงไดย้อมรับว่าพระเยซูรับสิทธิอ านาจของ
พระองคม์าจากพระเจา้ เน่ืองจากวา่นัน่คือส่ิงท่ียอห์นป่าวประกาศ[1239] 

  
แต่ถา้พวกเขาตอบวา่พนัธกิจของยอห์นมาจากมนุษย ์ขาดการรับรองของพระเจา้ พวกเขาก็รู้วา่
ผูค้นจะต่อตา้นพวกเขา เพราะวา่ผูค้นถือวา่ยอห์นเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีมาจากพระเจา้  พวกผูน้ า
ปฏิเสธท่ีจะอุทิศพวกเขาเอง รู้ว่าอะไรก็ตามท่ีพวกเขากล่าวจะน าผลลพัธ์ท่ีแย่มายงัพวกเขา  
พวกเขาตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงการเสียหนา้     

  
เอดเดอร์ไชม์เขียนว่าวงล้อมของพระวิหารสามารถจุคนได้มากเท่ากบั 210,000 คนในเวลา
เดียวกนั  น่ีเป็นความจุประมาณสองเท่าของสนามกีฬาในกรุงโรม[1240] ระหวา่งเทศกาลปัสกา 
จ านวนคนท่ีใกล้เคียงกบัจ านวนน้ีก็ปรากฏ  ดงันั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผูใ้หญ่คงได้
รู้สึกหวาดกลวัโดยมหาชน   

  
ผูแ้สวงหาท่ีจริงใจคนใดก็ตามท่ามกลางพวกผูน้ านั้ นคงได้เข้าใจและยอมรับค าตอบของ      
พระเยซูต่อค าถามของพวกผูน้ า  อยา่งไรก็ตาม ผูน้ าส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะขจดัพระเยซู จากการ
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ท่ีไดป้ฏิเสธพระองคก่์อนหน้าน้ี   ดว้ยค าถามของพระองค ์พระเยซูช้ีให้เห็นวา่การปฏิเสธของ
พวกเขาต่อพระองคเ์กิดจากการปฏิเสธก่อนหนา้น้ีต่อยอห์น 

  
21:27                การพูดก ากวมของพวกผูน้ าให้เหตุผลแก่พระเยซูท่ีจะปฏิเสธพวกเขาจากค าตอบโดยตรงโดย

ปราศจาการเสียหน้า  ท าไมพระองค์ไม่ไดใ้ห้สักหน่ึงค าตอบแก่พวกเขา?  พวกเขาไดป้ฏิเสธ
การเปิดเผยเร่ิมแรกทางยอห์น  จากการท่ีไดป้ฏิเสธการเปิดเผยนั้น พวกเขาไม่มีสิทธ์ิท่ีจะขอมาก
ข้ึน  พวกเขาไร้ความสามารถท่ีจะตดัสินสิทธิอ านาจของพระเยซู เน่ืองจากวา่พวกเขาเขา้ใจภาค
พนัธสัญญาเดิมผดิไปและปฏิเสธพนัธกิจของยอห์น  นัน่น่าสลดใจ เน่ืองจากวา่ คนเหล่าน้ีเป็น
ผูท่ี้ถูกกล่าวหาดว้ยการประเมินการอา้งของบรรดาผูท่ี้กล่าววา่พวกเขาพูดเพื่อพระเจา้  พวกเขา
เป็นผูน้ าฝ่ายวญิญาณท่ีไร้ประสิทธิภาพเพราะวา่พวกเขาปฏิเสธท่ีจะตดัสินอยา่งยติุธรรม [1241] 

  
“ค าตอบท่ีแยบยลต่างๆของพระเยซูต่อการทา้ทายของพวกผูน้ าทางศาสนา
เก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระองคก์็ด าเนินไปหลายบทแมก้ระทัง่หลงัจากมนัดู
เหมือนว่าพระองค์ได้หยุด โดยปราศจากการอ่านต่อไป คนหน่ึงจะพลาด
ค าตอบต่างๆท่ีพระเยซูให้อย่างแท้จริง นั่นคือ พระองค์เป็นพระบุตรของ   
พระบิดา และท่ีวา่พระองคแ์สดงสิทธิอ านาจของพระองคอ์ยา่งเด็ดขาดเม่ือถูก
ทา้ทายใหโ้ตแ้ยง้โดยบรรดาผูท่ี้ถือวา่พวกเขาเองเป็นผูท่ี้มีสิทธิอ านาจ”[1242] 

  
มทัธิวใชก้ารเผชิญหนา้น้ีต่อสิทธิอ านาจของพระเยซูเพื่อจะแนะน าค าอุปมาสามเร่ือง  โดยพื้นฐานแลว้ ท่านใช้
เหตุการณ์ต่างๆท่ีจะแนะน าค าสอนในพระกิตติคุณน้ี  ค  าอุปมาทั้งสามเร่ืองกล่าวถึงพวกผูน้ าทางศาสนาเหล่าน้ี    
ค  าอุปมาเหล่านั้นจดจ่อท่ีความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจา้ และผลลพัธ์
ต่างๆของความลม้เหลวน้ีส าหรับอนาคตของคนอิสราเอล   
  
ค ำอุปมำเร่ืองบุตรชำยสองคน  21:28-32 
  
ค าอุปมาแรกน้ีประณามความประพฤติของพวกผูน้ าเหล่าน้ี  มนัแสดงให้เห็นวา่พวกเขาประณามพวกเขาเองโดย
การตดัสินพระเยซูอยา่งท่ีพวกเขาไดต้ดัสิน   
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21:28                เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูเขา้สู่ค  าอุปมาน้ีทนัที   ค  าถามแบบอารัมภบทของพระองค์ซ่ึงพิเศษ
ในมทัธิวก็ด าเนินการสนทนาแบบรับบีต่อไป  บุตร “คนแรก” เป็นบุตรคนโตจากทั้งสองคน 
(ขอ้ 30) อีกคร้ังหน่ึง “สวนองุ่น” อา้งอิงถึงอิสราเอลเม่ือพิจารณาถึงการใชข้องภาคพนัธสัญญา
เดิม (เปรียบเทียบ 20:1-15) 

  
21:29-31          ตวับทกรีกโบราณของขอ้เหล่าน้ีมีการแปรผนัต่างๆท่ีไดส่้งผลต่อการแปลท่ีแตกต่างกนั ฉบบั

แปล NASB (แกไ้ขเม่ือ ค.ศ. 1971) มีบุตรคนโตท่ีกล่าวว่าไป แต่ไม่ไดท้  าอะไร  บุตรคนเล็ก
กล่าววา่ไม่ไป แต่กลบัใจและไป  บุตรคนเล็กท าตามความตั้งใจของบิดา  ฉบบัแปล NIV มีบุตร
คนโตท่ีกล่าววา่ไม่ไปแต่จากนั้นก็กลบัใจและไป  บุตรคนเล็กกล่าววา่ไปแต่ไม่ไป  บุตรคนโต
ท าตามความตั้งใจของบิดา บางทีการตีความของค าอุปมาน้ีได้มีอิทธิพลต่อบรรดาผูค้ดัลอก
เร่ิมแรก   การอ่านท่ีดีกวา่ดูเหมือนวา่จะเป็นการอ่านท่ีถูกน าเสนอในฉบบัแปล NASB.[1243] 

  
น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระเยซูประยุกต์ใช้หน่ึงในค าอุปมาของพระองค์กบัพวกผูน้ าของอิสราเอล
โดยตรง (ขอ้ 31)  พระองค์แนะน าการประยุกต์ใชน้ี้ดว้ยบทน าท่ีจริงจงัตามปกติของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 5:16; และขอ้อ่ืนๆ) ทั้งฉบบัแปล NASB และฉบบัแปล NIV ไดแ้ปลค ากริยา
สุดทา้ยในประโยคน้ีอยา่งไม่ดีพอ  ค ากริยากรีก โพรอะโก (“เขา้ไปใน. . .ก่อน” หรือ “เขา้ไป. . 
.ล่วงหนา้”) ท่ีน่ีหมายถึง “เขา้ไปแทนท่ี”[1244] 

  
“พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณี” เป็นเศษของสังคมชาวยิว  อยา่งไม่สงสัยแลว้ พระเยซู
ท าใหผู้ฟั้งของพระองคต์กใจเม่ือพระองคก์ล่าวขอ้ความน้ี  เศษของสังคมแมว้า่เร่ิมแรกนั้นกล่าว
วา่ “ไม่” ต่อพระเจา้ ก็กลบัใจใหม่ ณ การประกาศของยอห์นและพระเยซู และดงันั้นก็ ได้ท า
ตามน ้ าพระทยัของพระเจา้   (เปรียบเทียบ 8:11-12) ดงันั้นคนเหล่าน้ีจะเขา้ไปในแผน่ดินของ
พระเจา้ (โดยการเป็นข้ึนจากตาย)  อยา่งไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนายืนยนัความเต็มใจของ
พวกเขาท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ แต่ปฏิเสธท่ีจะท าอย่างนั้นโดยการปฏิเสธพระเยซู  
พวกเขาจะไม่เขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้  

  
จงสังเกตว่าพระเยซูบรรยายถึงทั้งสองกลุ่มว่าเป็น “บุตรชาย” ของบิดาในค าอุปมาน้ี  คนยิว
ทั้งหมดคือบรรดาผูท่ี้มีต าแหน่งอนัมีสิทธิพิเศษและบรรดาผูท่ี้ไม่มีก็ช่ืนชมการเป็น “บุตร” ของ
พระเจา้ในแง่ท่ีว่าพระเจา้ไดเ้ลือกอิสราเอลในฐานะ “บุตร” ของพระองค์ (เปรียบเทียบ ฮชย. 
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11:1) พวกผูน้ ายงัสามารถเช่ือในพระเยซูและเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ได ้ ความรอดส่วน
บุคคลยงัเป็นไปได ้แมว้า่การปฏิเสธระดบัประเทศนั้นหนกัแน่น    

  
21:32                ขอ้น้ีเช่ือมโยงค าอุปมาน้ีกับถ้อยค าแต่ก่อนของพระเยซูเก่ียวกบัการตอบสนองของผูน้ าต่อ

ยอห์นและสิทธิอ านาจของพระองค ์(ขอ้ 23-27) ยอห์นไดม้าประกาศส่ิงท่ีถูกตอ้ง คือ “วิถีทาง
ของความชอบธรรม”  พวกผูน้ าของอิสราเอลยงัไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวสารของท่านในเชิง
บวก  แมก้ระทัง่การกลบัใจใหม่ของพลเมืองท่ีถูกดูถูกมากท่ีสุดของอิสราเอลก็ไม่ไดเ้ปล่ียนใจ
ของพวกเขา  มนัควรไดเ้ปล่ียนใจ   

  
ค ำอุปมำเร่ืองคนเช่ำสวนทีช่ั่วร้ำย  21:33-46 
  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะเล่าค าอุปมาอีกเร่ืองหน่ึงทนัที  ลูกาเขียนว่าพระเยซูกล่าวค าอุปมาต่อฝูงชนในลาน      
พระวหิาร (ลก. 20:9) พวกหวัหนา้ปุโรหิตและพวกผูใ้หญ่ก็ฟังต่อไป (ขอ้ 45-46) 
  

“ค าอุปมาน้ีเป็นหน่ึงในค าอุปมาท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงพระเยซูเล่า เพราะว่ามนัอธิบายคร่าวๆถึง
ประวติัศาสตร์ของการตอบสนองของพวกผูน้ าต่อพระเยซู  น่ีคือกรณีของค าอุปมาท่ีมีลกัษณะ
เชิงการเปรียบเทียบท่ีชัดเจน เน่ืองจากว่าทุกขั้นตอนในเร่ืองราวน้ีมีความสอดคล้องใน
ประวติัศาสตร์ของอิสราเอล”[1245] 

  
21:33-34          พระเยซูพาดพิงถึง อิสยาห์ 5:1-7 และ สดุดี 80:8-16 ท่ีท่ี “สวนองุ่น” คือ อิสราเอลและ “เจา้ของ

ท่ีดิน” คือ พระเจา้   การดูแลท่ีเจา้ของท่ีดินมีกบัสวนองุ่นของเขาแสดงถึงความห่วงใยของ  
พระเจา้ท่ีมีต่ออิสราเอล  เขามีสิทธ์ิท่ีจะคาดหวงัว่ามนัจะเป็นสวนองุ่นท่ีเกิดผลและเกิดผลมาก 
คนเช่า (“คนปลูกองุ่น”) ผู ้ซ่ึงเจ้าของท่ีดินมอบหมายสวนองุ่นให้แสดงถึงพวกผูน้ าของ
อิสราเอล     “ฤดูเก็บพืชผล” (ตามตวัอกัษรคือฤดูผลไม)้ แสดงถึงเวลาเม่ือพระเจา้จะคาดหวงัท่ี
จะไดรั้บรางวลับางอยา่งส าหรับการลงทุนของพระองค์ในอิสราเอล  “บรรดาทาส” (ค ากรีก ดู
ลอย) เป็นผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อของพระเจา้ซ่ึงก็คือพวกผูเ้ผยพระวจนะ  ในสังคมของพระเยซู พวก
ทาสก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะอยูใ่นระดบัทางสังคมท่ีต ่าตอ้ย พวกเขาหลายคนมีต าแหน่งท่ีส าคญัในบา้น
ของเจา้ของของพวกเขา[1246] 
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21:35-37          พวกผูน้ าของอิสราเอลได้เฆ่ียนตีและฆ่าผูเ้ผยพระวจนะมากมาย (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 
18:4, 13; 22:24; 2 พศด. 24:21-22; ยรม. 20:1-2; 26:20-23; 37:15) การส่ง “บุตรชาย” ของเขา
ไปอาจดูเหมือนสะเพร่าเม่ือพิจารณาถึงอุปนิสัยแต่ก่อนของคนเช่า[1247] อย่างไรก็ตาม การ
กระท าน้ีแสดงถึงความอดทนของเจา้ของท่ีดินและความหวงัของเขาท่ีวา่คนเช่าจะตอบสนอง
อยา่งเหมาะสมต่อตวัแทนท่ีมีสิทธิอ านาจท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด 

  
“ความตรงกนัขา้มก็อยูร่ะหวา่งส่ิงท่ีมนุษยจ์ะท าและส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  า”[1248] 

  
21:38-40          พวกผูน้ าของอิสราเอลไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูเพราะว่ามนัไม่ชัดเจนว่าพระองค์เป็นใคร แต่

เพราะวา่พวกเขาปฏิเสธท่ีจะจ านนต่อสิทธิอ านาจของพระองค ์(23:37) พระเยซูไดป่้าวประกาศ
แก่พวกสาวกของพระองค์ว่าพวกผูน้ าชาวยิวจะฆ่าพระองค์ (16:21; 17:23; 20:18) ตอนน้ี
พระองคป่์าวประกาสส่ิงน้ีต่อพวกผูน้ าเองและประชาชน   

  
21:41                ผูฟั้งท่ีตอบอาจเป็นพวกผูน้ า แต่เน่ืองจากว่าพระเยซูระบุผูผ้ิดในค าอุปมาน้ีอย่างชดัเจน บางที

พวกเขาเป็นประชาชนท่ียืนอยู่รอบๆฟังอยู ่ พวกเขาคาดหวงัการกระท าของพระเจา้อยา่งง่ายๆ  
พระองค์จะปลดพวกผูน้ าและน าพวกเขาไปยงัจุดจบท่ีน่าสังเวช  จากนั้นพระเจา้จะมอบการ
ดูแล “สวนองุ่น” ของพระองคแ์ก่ “คนเช่าอ่ืน” ผูจ้ะน าผลท่ีน่าปรารถนามา ณ เวลาก าหนดไว ้ 
คนเหล่าน้ีอา้งอิงถึงพวกผูเ้ผยพระวจนะ พวกอคัรทูตและผูรั้บใชข้องพระเจา้ผูเ้ป็นตวัแทนของ
พระองคห์ลงัจากการส้ินพระชนม ์การคืนพระชนมแ์ละการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซู     

  
21:42                ทุกๆคร้ังท่ีพระเยซูกล่าววา่ “ท่านยงัไม่ไดอ่้านในพระคมัภีร์หรือ?” พระองคก์็เนน้วา่พระคมัภีร์

ช้ีมายงัพระองค ์ (เปรียบเทียบ 12:3, 5; 19:4; 21:16; 22:31; มก. 12:10) ในกรณีเหล่าน้ี พระองค์
อา้งอิงถึงตวับทอนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีอีกด้วย แต่พระองค์ใช้ตวับทเหล่านั้นในแนวทางท่ีไม่ได้
คาดหวงัไว ้ พระเยซูเปล่ียนภาพจากสวนองุ่นไปสู่อาคาร การอา้งอิงน้ีก็มาจาก สดุดี 118:22-23 
ดั้ งเดิมแล้วบางทีมนับรรยายถึงดาวิดซ่ึงเป็นบรรพบุรุษและตน้แบบของพระเยซู พวกผูน้ า
ทั้งหมดของอิสราเอลรวมถึงซามูเอลและซาอูลไดป้ฏิเสธดาวิดอยา่งเร่ิมแรก แต่พระเจา้ไดเ้ลือก
เขาและท าให้เขาเป็นศิลามุมเอก (หรือ “ศิลา [หิน] หลกั”) ของประเทศ   ในท านองเดียวกนั 
พระเจ้าได้เลือกอิสราเอล ซ่ึงเป็นประเทศท่ีพวกผูน้ าของโลกคนอ่ืนๆดูถูก อย่างไรก็ตาม      
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พระเจ้าจะท าให้อิสราเอลเป็นศิลามุมเอกของบรรดาประชาชาติเม่ือพระองค์ได้สถาปนา
แผน่ดินของพระองค ์

  
ในท านองเดียวกนั ในสมยัของพระเยซู พวกผูน้ าของอิสราเอลไดป้ฏิเสธบุตรของดาวดิหลงัจาก
การไต่สวน (ค ากรีก อะพอดโดกิมาซโซ่)  แต่พระเจา้จะท าให้พระองค์เป็นศิลามุมเอก (หรือ 
“ศิลา [หิน] หลกั”) ของอาคารของพระองค ์ ประวติัศาสตร์ของพระเยซูสรุปประวติัศาสตร์ของ
ทั้งอิสราเอลและดาวดิ  พวกผูน้ าทางโลกไดป้ฏิเสธพระองค ์แต่พระเจา้จะยกยอ่งพระองคเ์หนือ
ทุกส่ิงในท่ีสุด  การกลบักนัน้ีของจุดจบเป็นปรากฎการณ์ท่ีผูเ้ห็นเหตุการณ์ประหลาดใจต่อมนั
ขณะท่ีพวกเขาสังเกตมนั  พระเยซูไดท้  าการอา้งเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ท่ีหนกัแน่นอีกคร้ังหน่ึง 
เม่ือพระองคป์ระยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร์ตอนน้ีกบัพระองคเ์อง       

  
21:43                ขอ้น้ีด าเนินการท่ีจะอธิบายถึงค าอุปมาเร่ืองคนเช่าท่ีชัว่ร้ายต่อไป  เพราะวา่พวกผูน้ าไดล้ม้เหลว

ใน “การผลิตผล” ท่ีพระเจา้ปรารถนาและไดฆ่้าพระบุตรของพระองค์  พระองค์จะขจดัความ
รับผิดชอบและสิทธิพิเศษจากพวกเขา และให้แก่ “ประเทศ” หรือ “ผูค้น” (ค ากรีก เอธเน)  อ่ืน   
ส่ิงท่ีพระเจา้ได้ท าคือยา้ยความรับผิดชอบส าหรับการตระเตรียมเพื่อแผ่นดินของพระเจา้จาก    
ผู้ ไ ม่ เ ช่ื อ ใ น อิ ส ร า เ อ ล  แ ล ะ ม อ บ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม ท่ี แ ต ก ต่ า ง ไ ป  นั่ น คื อ  ผู้ เ ช่ื อ ใ น
คริสตจักร  (เปรียบเทียบ กจ. 13:46; 18:5-6; รม. 10:19; 1 ปต. 2:9) ดาวิด เทอร์เนอร์ให้เหตุผล
ว่าบรรดาผูไ้ด้รับความรับผิดชอบคือส่วนท่ีเหลือชาวยิวท่ีสัตย์ซ่ือซ่ึงเป็นตวัแทนโดยพวก    
อคัรทูตของพระเยซู[1249] น่ีเป็นมุมมองท่ีคล้ายกันอย่างมากเน่ืองจากว่าพวกอคัรทูตของ   
พระเยซูกลายมาเป็นแกนของคริสตจกัร   

  
“มทัธิว 21:43 สามารถเป็นขอ้ไขในขอ้พิสูจน์ทั้งหมดของมทัธิว”[1250] 

  
ค าศพัท์ท่ีไม่ปกติ “แผ่นดินของพระเจ้า” แทนท่ีจะเป็นธรรมเนียมของมทัธิวคือ “แผ่นดิน
สวรรค”์ บางทีเนน้ถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่แผน่ดินเป็นของพระเจา้ ไม่ใช่ของพวกผูน้ าของอิสราเอล 

  
พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าจะขจัดแผ่นดินของพระเจ้าไปจากอิสราเอลเป็นนิตย ์
(เปรียบเทียบ รม. 11:26-27) เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมายงัโลกและสถาปนาแผน่ดินของพระองค์
ข้ึน อิสราเอลจะมีท่ีท่ีโดดเด่นท่ีสุดในแผน่ดินนั้น (ปฐก. 12; 15; 2 ซมอ. 7; ยรม. 31)  
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“เป็นเวลาคร้ังแรกท่ีกษตัริยก์ล่าวอยา่งเปิดเผยและอยา่งชดัเจนต่อบางคนท่ีอยู่
นอกแวดวงของพวกสาวกเก่ียวกบัยุคใหม่ น่ีเป็นหลกัฐานเต็มท่ีท่ีว่าแผ่นดิน
ของพระเจา้ไม่ไดม้าใกลแ้ลว้อีกต่อไป”[1251] 

  
21:44                ศิลามุมเอก ซ่ึงเป็นศิลาส่วนบนท่ีอยู่บนผนังหรือก าแพงอิฐท่ีอยู่รอบๆอาหารท่ีมีหลงัคาราบ

สามารถหรือไดก้ลายมาเป็นส่ิงกีดขวางต่อบางคน  ในท านองเดียวกนั คนยิวหลายคนสะดุด
ต่ออตัลกัษณ์ของพระเยซูและพุง่ไปสู่การถูกท าลายของพวกเขา  ในท านองเดียวกนั ศิลามุมเอก
สามารถล้มทับบางคนท่ีอยู่ข้างล่างและบดขยี้ เขาหรือเธอได้  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการพาดพิง
ถึง      อิสยาห์ 8:14-15 และ ดาเนียล  2:35, 44-45 พระเยซูเป็น “บุคคลท่ีอนัตราย” เช่นเดียวกบั 
ตวัแทนท่ีเลือกสรรของพระเจา้และผูค้รอบครองต าแหน่งท่ีเลือกสรรของพระเจา้ในอาคารของ
พระองค ์คืออิสราเอล    พระเยซูอา้งถึงการเป็นผูพ้ิพากษา พระองคจ์ะบดขยี้บรรดาผูท่ี้พระองค์
ไดล้ม้ทบั  

  
21:45-46          ความหมายของถ้อยค าของพระเยซูก็ชัดเจนต่อพวกผูน้ าของอิสราเอลท่ีได้ยินพระองค์ บาง

ทีมทัธิวบรรยายว่าพวกเขาเป็น “พวกหัวหน้าปุโรหิต” ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพวกสะดูสี “และ
พวกฟาริสี” เพราะว่าคนเหล่าน้ีเป็นสองพรรคท่ีน าภายในลทัธิยิว  ดว้ยกนันั้นสองกลุ่มน้ีเป็น
ตวัแทนของเจา้หนา้ท่ีชาวยวิทั้งหมดท่ีไดต่้อตา้นพระเยซู   

  
แทนท่ีจะกลวัพระเยซู ผูซ่ึ้งพวกเขา “เขา้ใจ” วา่อา้งท่ีจะเป็นเคร่ืองมือแห่งการพิพากษาสุดทา้ย
ของพวกเขา พวกผูน้ าเหล่าน้ีก็กลวัมหาชน ผูซ่ึ้งอ านาจของพวกเขาเหนือพวกเขานั้นก็นอ้ยกวา่
มาก  แทนท่ีจะจ านนต่อพระองคด์ว้ยความเช่ือ พวกเขาพยายามท่ีจะ “จบัพระองค”์  ดงันั้น พวก
เขากระตุน้สถานการณ์ท่ีพระเยซูไดเ้ตือนพวกเขาถึง นัน่คือ การส้ินพระชนมข์องพระองคโ์ดย
เง้ือมมือของพวกเขา  การกระท าของพวกเขายืนยนัถึงการปฏิเสธของพวกเขาต่อพระเยซูและ
ความมืดบอดอนัเป็นผลท่ีตามของพวกเขา 

  
ค ำอุปมำเร่ืองงำนเลีย้งในพธีิอภิเษกสมรส  22:1-14 
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ค าอุปมาสามเร่ืองในชุดน้ีก็คลา้ยกบัสามวงกลมท่ีมีศูนยก์ลางในขอบเขตของพวกมนั  ขอบเขตของค าอุปมาเร่ือง
บุตรชายสองคนลอ้มรอบพวกผูน้ าของอิสราเอล (21:28-32) ค  าอุปมาเร่ืองคนเช่าท่ีชัว่ร้ายก็เปิดเผยถึงการขาด
ความรับผิดชอบของพวกผูน้ าและความผิดของพวกเขาต่อผูค้นท่ีฟังเช่นเดียวกบัต่อพวกผูน้ าเอง (21:33-46)      
ค าอุปมาเร่ืองสุดทา้ยน้ีเป็นขอบเขตท่ีกวา้งท่ีสุดของทั้งสาม  มนัประณามการดูถูกท่ีซ่ึงอิสราเอลทั้งหมดไดป้ฏิบติั
ต่อพระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเขา   
  
22:1                  ฉบบัแกไ้ขแรกๆของฉบบัแปล NASB และ NKJV กล่าววา่ “พระเยซูตอบ”  น่ีเป็นแนวทาง

ของมทัธิวเก่ียวกบัการแนะน าส่ิงท่ีพระเยซูกล่าว (เปรียบเทียบ 11:25) มนัไม่ไดห้มายถึงวา่ส่ิงท่ี
พระเยซูกล่าวเป็นการตอบสนองต่อค าถามท่ีเจาะจงซ่ึงบางคนไดถ้ามพระองค ์ ฉบบัแกไ้ขใหม่
ข้ึนของฉบบัแปล NASB NIV มี “กล่าว”  พระเยซูตอบสนองต่อความปรารถนาต่างๆของพวก
ผูน้ า (เปรียบเทียบ 21:45-46) ส่ิงท่ีมาก่อน “พวกเขา” คือพวกผูน้ าชาวยิว แต่มีคนยิวอ่ืนๆ
มากมายในลานพระวหิารท่ีฟังการสนทนาน้ี   

  
22:2-3              พระเยซูกล่าววา่แผน่ดินสวรรคก์็คลา้ยกบัส่ิงท่ีเร่ืองราวดงัต่อไปน้ีบรรยาย (เปรียบเทียบ 13:24, 

31, 33, 44, 45, 47; 20:1) “กษตัริย”์ แสดงถึงพระเจา้พระบิดา  “พระบุตรของพระองค์” เจา้บ่าว 
(เปรียบเทียบ 9:15; 25:1) คือพระเมสสิยาห์  “งานเล้ียงสมรส” คือ งานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในโลก ณ การเร่ิมตน้ของแผน่ดินของพระองค ์(8:11-12; 25:1; เปรียบเทียบ สดด. 
132:15; อสย. 25:6-8; 65:13-14; วว. 21:2) อยา่งเช่นในค าอุปมาก่อนหนา้น้ี “พวกบ่าว” (ค ากรีก 
ดูลอย) ของกษตัริย์เป็นพวกผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์  (21:34-36).[1252] พวกเขาป่าว
ประกาศการมาของงานเล้ียงและกระตุ้นให้บรรดาผูท่ี้พระเจ้าได้เช้ือเชิญมาคือคนยิวท่ีจะ
ตระเตรียมเพื่องานเล้ียงนั้น  อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของบรรดาผูท่ี้ได้ยินเก่ียวกบังานเล้ียง
ไม่ไดต้อบสนองต่อการเรียกเพื่อการตระเตรียมส าหรับงานเล้ียง  นกัเขียนหลายคนไดถื้อวา่การ
เช้ือเชิญน้ีเป็นความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาและพระเยซู[1253] 

  
22:4-5              ขอ้เท็จจริงท่ีว่ากษตัริยท์  าซ ้ าการเช้ือเชิญของท่านและกระตุน้ให้บรรดาผูท่ี้ไม่ไดแ้สดงความ

สนใจในการเขา้ร่วมก่อนหนา้น้ีก็แสดงถึงพระคุณและความสงสารของท่าน  น่ีเป็นการปฏิบติัท่ี
เป็นธรรมเนียมในตะวนัออกใกล้โบราณ[1254] ค ากรีกท่ีแปลว่า “อาหารเย็น” (อะริสทัน) 
ตามปกติอา้งอิงถึงหน่ึงในอาหารสองม้ือท่ีคนยิวทานแต่ละวนั ส่วนใหญ่ก็ใกลก่ึ้งกลางเช้า  น่ี
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เป็นอาหารม้ือแรกของหลายม้ือท่ีพวกแขกจะทาน เน่ืองจากวา่ตามปกติงานเล้ียงสมรสอยูน่าน
ถึงหน่ึงสัปดาห์หรือประมาณนั้นในตะวนัออกใกลโ้บราณ (เปรียบเทียบ ขอ้ 13).[1255] 

  
กษตัริยเ์น้นถึง การจวนเจียน ของงานเล้ียง ขณะท่ี “ท่านไดส่้ง” พวกบ่าวของท่านออกไปอีก  
แน่นอนวา่ น่ีคือส่ิงท่ียอห์นและพระเยซูไดป้ระกาศมาตลอดขณะท่ีพวกท่านกระตุน้ให้คนยิวท่ี
จะพร้อมส าหรับแผน่ดินสวรรค ์ นกัวิชาการบางคนถือวา่การเช้ือเชิญน้ีเป็นการเช้ือเชิญท่ีพวก
อคัรทูตออกการเช้ือเชิญหลงัจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู ท่ีได้ส่งผลต่อการถูกท าลาย
ของกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70[1256] 

  
“ขอ้เท็จจริงท่ีส าคญัอย่างมากท่ีถูกเปิดเผยในค าอุปมาน้ีก็คือขอ้เท็จจริงท่ีว่า
การเสนอของแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นการเสนอแท้จริง  แผ่นดินสวรรค์ใน
ความเป็นจริงทั้งหมดของมนัก็เตรียมพร้อมและใกล้อย่างเช่นงานเล้ียงของ  
ค าอุปมานั้น”[1257] 

  

อย่างไรก็ตาม งานเล้ียงสมรสไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์  มนัเป็นการฉลอง ณ การเร่ิมต้นของ
แผน่ดินสวรรค ์ซ่ึงก็คืองานเล้ียงอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก (วว. 19:9) 

  
ผูค้นท่ีพวกบ่าวของกษตัริยไ์ดเ้ช้ือเชิญก็แสดงถึงความสนใจในทรัพยส่ิ์งของและกิจกรรมต่างๆ
ของพวกเขาเองมากกวา่สนใจในงานเล้ียง (ยน. 1:12) พวกเขาปฏิเสธการเช้ือเชิญของกษตัริย์
ของพวกเขา ซ่ึงเป็นทั้งเกียรติและค าสั่ง 

  
22:6-7              บางคนจากคนเหล่านั้นท่ีไดรั้บการเช้ือเชิญไม่เพียงแต่ปฏิเสธการเช้ือเชิญท่ีมีพระคุณ แต่ละเมิด

และแมก้ระทัง่ฆ่าพวกบ่าวของกษตัริยอี์กดว้ย   เม่ือ “กร้ิว” ต่อการประพฤติของพวกเขา กษตัริย์
นั้นได ้“ส่งกองทพัของท่าน” ไป “ท าลาย” “ฆาตกร” และเผา “เมืองของพวกเขา”  (เปรียบเทียบ 
21:38-41) การท่ีเมืองของพวกเขาถูกเผาโดยศัตรูก็เป็นจุดจบตามปกติของพวกกบฎใน
ตะวนัออกโบราณ (เปรียบเทียบ 2 พศด. 36:19; นฮม. 3:14-15) ท่ีน่ีพระเยซูบ่งบอกวา่มนัจะเกิด
ข้ึนกบักรุงเยรูซาเล็มอีก  มนัไดเ้กิดข้ึนในปี ค.ศ. 70 เม่ือทิตสัจกัรพรรด์ิโรมนัไดพ้ิชิตพวกกบฎ
ชาวยิวและท าให้พวกเขากระจดักระจายไปจากปาเสลไตน์  น่ีเป็นการท านายคร้ังแรกของ   
พระเยซูเก่ียวกบัการถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็ม 
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22:8-10            กษตัริยย์งัไม่ไดเ้ร่ิมงานเล้ียงสมรส  พระองคไ์ดส่้งพวกบ่าวออกไปมากข้ึนเพื่อจะเช้ือเชิญใครก็
ตามท่ีจะมาร่วม แขกดั้งเดิม “ไม่คู่ควร” เพราะวา่พวกเขาไม่สนใจการเช้ือเชิญของกษตัริย ์ พวก
เขาได้ลม้เหลวท่ีจะตอบสนองต่อการเช้ือเชิญของพระองค์ท่ีจะมาอย่างอิสระ  กษตัริยไ์ด้ส่ง
พวกบ่าวของพระองค์ออกไปตาม “ถนนหลวง” (NASB ค ากรีก ทัส ดิเอกโซดัส ทัน โฮดอน 
ตามตวัอกัษรหมายถึง “มุมถนน”  NIV สถานท่ีท่ีผูค้นชุมนุม) เพื่อจะเช้ือเชิญทุกคนให้ไปยงั
งานเล้ียง (เปรียบเทียบ 8:11; 21:43) “พวกบ่าวจึงออกไปตามถนนต่างๆ” และ “รวบรวม”     
ทุกคนท่ีจะมาทั้ง “คนดี” หรือ “คนเลว” ในสายตาของมนุษย ์ ในท่ีสุด “ห้องโถงงานอภิเษก
สมรส” ก็เตม็ไปดว้ย “แขก”   

  
“การเรียกแขกอ่ืนๆตอนน้ี (ยงัด าเนินต่อไป) ก็แทนท่ีการเช้ือเชิญคร้ังแรก 
ความจ าเป็นรีบด่วนใหม่และการตระเตรียมก็ถูกพฒันา และจนกว่าแขก
เหล่าน้ีไดรั้บ งานเล้ียงก็ ถกูเล่ือน ไปยงัการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง”[1258] 

  
คนยวิส่วนใหญ่ไม่คู่ควรท่ีจะเขา้ร่วมงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ ณ การเร่ิมตน้ของแผน่ดินนั้น 
เพราะวา่พวกเขาไดป้ฏิเสธการน าเสนอท่ีมีพระคุณของพระเจา้แห่งการเขา้ไปโดยความเช่ือใน
พระบุตรของพระองค ์ ดงันั้น พวกทาสของพระเจา้จะออกไปในทั้งโลก (“ถนนทุกสาย”) เพื่อ
จะเช้ือเชิญคนมากมายท่ีจะยอมรับการเช้ือเชิญท่ีจะมา คือคนยิว (“คนดี”) และคนต่างชาติ  
(“คนเลว”) เช่นกนั (28:19)   พระเยซูท านายวา่หลายคน ไม่ใช่แค่คนยวิแต่คนต่างชาติอีกดว้ยจะ
ตอบสนอง ดงันั้นเม่ือแผน่ดินสวรรคเ์ร่ิมตน้ หอ้งโถงงานเล้ียงท่ียิง่ใหญ่จะเต็มอยา่งท่ีพระเจา้ได้
ตั้งใจไว ้

  
22:11-13          “คนหน่ึง” ผูไ้ม่ได้สวมเส้ือส าหรับงานอภิเษกสมรสก็ไม่ตระเตรียมส าหรับงานเล้ียง ใน

วฒันธรรมนั้น เส้ือผา้ส าหรับงานสมรสท่ีเหมาะสมก็เป็นเส้ือผา้ท่ีสะอาด[1259] เขาอยู่ท่ีนั่น   
ไม่ว่าคนดีหรือคนเลว (ขอ้ 10) เพราะว่าเขาได้ยอมรับการเช้ือเชิญท่ีมีพระคุณของกษตัริย ์ 
อยา่งไรก็ตาม เขาก็อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบอยา่งละเอียดของกษตัริย ์ กษตัริยก์ล่าวถึงแขกของ
พระองคว์า่เป็น “สหาย”   พระองคถ์ามวา่เขาไดรั้บการอนุญาตโดยปราศจากเส้ือผา้ท่ีเหมาะสม 
(สะอาด) อยา่งไร  คนนั้นก็ “น่ิงอั้นอยูพู่ดไม่ออก” เน่ืองจากความอบัอาย  จากนั้นกษตัริยอ์อก
ค าสั่งใหพ้วกคนรับใช ้(ค ากรีก ดิอาโคนอยส์) ของพระองคท่ี์จะ “มดัมือมดัเทา้” คนนั้น เหมือน
นักโทษ และ “โยนเขา” ออกไปจากห้องโถงงานเล้ียง  พวกเขาจะโยนเขาไปใน “ความมืด
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ภายนอก” (NASB) หรือ “ขา้งนอก คือไปยงัความมืด” (NIV) สถานท่ีท่ีเขาจะไปจะเป็นสถานท่ี
แห่ง “การร้องไหข้บเข้ียวเค้ียวฟัน”  

  
“ขา้พเจา้ได้ยินบางคนพูดว่าพวกเขาไม่จ  าเป็นจะตอ้งตอ้นรับพระคริสต์ ว่า
พวกเขาจะรับโอกาสของพวกเขาต่อพระพกัตร์พระเจา้ ว่าพวกเขาตั้งใจท่ีจะ
โตแ้ยง้กรณีของพวกเขา  เอาล่ะ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดก้ล่าววา่สหายน้ีท่ี
ไม่มีเส้ือผา้ส าหรับงานสมรส น่ิงอ้ันอยู่พูดไม่ออก”[1260] 

  
บางทีมนัส าคญัท่ีวา่พระเยซูอา้งอิงถึงพวกบ่าวของกษตัริย ์(ค ากรีก ดูลอย ขอ้ 3, 4, 6, 8, 10) วา่
ป่าวประกาศแผน่ดินสวรรค ์แต่พระองคก์ล่าววา่พวกคนรับใชข้องกษตัริย ์(ค ากรีก ดิอาโคนอย 
ขอ้ 13) ขบัไล่แขกท่ีไม่คู่ควร  เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกบ่าวอา้งอิงถึงพวกผูเ้ผยพระวจนะและพวก
คนรับใชอ้า้งอิงถึงพวกทูตสวรรค ์  

  
ขอ้เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการตีความท่ีแตกต่างมากมาย  มุมมองหน่ึงก็คือวา่คนท่ีพยายามท่ีจะเขา้ร่วม
ในงานเล้ียงแต่ถูกขบัไล่แสดงถึงบรรดาผูท่ี้พระเจา้จะคดัออกในการพิพากษาท่ีจะเกิดข้ึนก่อน
แผน่ดินสวรรคเ์ร่ิมตน้[1261] มุมมองน้ีถือวา่คนท่ีถูกขบัไล่นั้นแสดงถึงคนยิวผูห้วงัวา่จะไดรั้บ
ทางเขา้ไปสู่แผ่นดินสวรรค์เพราะว่าเขาเป็นคนยิว เน่ืองจากว่าเขาไม่มีเส้ือผา้ท่ีเหมาะสม คือ
เส้ือผา้แห่งความชอบธรรม เขาไม่สามารถเขา้ไปในแผ่นดินสวรรค์ได้  บทเรียนท่ีพระเยซู
ตอ้งการท่ีจะสอนก็คือวา่ความเช่ือส่วนบุคคลในพระองคไ์ม่ใช่เช้ือชาติก็จ  าเป็นส าหรับการเขา้
ไป  มุมมองน้ีดูเหมือนวา่ดีท่ีสุดต่อขา้พเจา้   

  
“พระคริสต์เปิดเผยว่านอกจากพวกเขาเตรียมตวัพวกเขาเองท่ีจะถูกพิพากษา
อย่างยอมรับไดโ้ดยเจา้ภาพ พวกเขาจะถูกกนัออกไปจากแผ่นดินสวรรค์เม่ือ
มนัไดถู้กจดัตั้งข้ึน”[1262] 

  
มุมมองท่ีสองก็คือวา่คนนั้นอยูท่ี่งานเล้ียงเพราะวา่เขาเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซู  จากการตรวจสอบท่ี
ละเอียด ท่ีนัน่กษตัริยค์น้พบวา่เขาไม่ไดมี้ความชอบธรรมท่ีตอ้งมีก่อน  ดงันั้นกษตัริยก์็กนัเขา
ออกไปจากแผ่นดินสวรรค์  ในอีกนยัหน่ึง  พระองค์ถอนความรอดของคนนั้น  ปัญหาท่ีมีกบั
มุมมองน้ีก็คือว่ามนัเก่ียวข้องกับการถอน (การสูญเสีย) ความรอด  มุมมองน้ีฟังไม่ข้ึนเม่ือ
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พิจารณาถึงพระสัญญาต่างๆของพระคัมภีร์ท่ีว่าเม่ือพระเจ้าให้ของขวญัแห่งชีวิตนิรันดร์ 
พระองค ์ไม่เคย ถอนมนั (ยน. 10:28-29; รม. 8:31-39) 

  
มุมมองท่ีสามก็คือวา่การสูญเสียความรอดไม่ไดถู้กกล่าวถึงแต่เป็นการสูญเสียบ าเหน็จ (มรดก)
นิรันดร์  คนนั้นมีชีวตินิรันดร์  เส้ือส าหรับงานสมรสไม่ไดแ้สดงถึงความรอด แต่เป็นงานท่ีดี ท่ี
ซ่ึงผูเ้ช่ือควรสวมใส่ตวัเขาเองในการตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องท่ีพระเจา้มีต่อชีวิตของเขาหรือ
ของเธอ   

  
“ท่ีน่ีไม่มีการช้ีแนะถึงการลงโทษหรือการทรมาน  การมีอยู่ของความเสียใจ
ในรูปแบบของการร้องไหแ้ละการขบเข้ียวเค้ียวฟันก็ไม่เรียกร้องการอนุมานน้ี  
ท่ีจริง ส่ิงท่ีเราเห็นอยา่งแทจ้ริงในภาพเองคือคนหน่ึง ‘ถูกมดั’ อยา่งรัดกุมท่ีอยู่
ขา้งนอกบนพื้นดินท่ีมืดของท่ีดินของกษตัริย ์ในขณะท่ีงานห้องโถงงานเล้ียง
เปล่งเสียงดว้ยความสวา่งและท าให้กอ้งดว้ยความยินดีของผูท่ี้อยูภ่ายใน  นัน่
คือส่ิงท่ีเราเห็นอยา่งแทจ้ริง  และนั่นคือท้ังหมดท่ีมนัเป็น!”[1263] 

  
อยา่งไรก็ตาม ค าศพัท ์“การร้องไหข้บเข้ียวเค้ียวฟัน” อยา่งท่ีพระเยซูใชใ้นท่ีอ่ืนๆ ดูเหมือนจะ 
อธิบายถึง นรก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีผูไ้ม่เช่ือจะไป  (เปรียบเทียบ 8:12; 13:42, 50; 24:51; 
25:30; ลก. 13:28) ค  าศัพท์น้ีเป็นการบรรยายโดยทั่วไปถึงเกเฮนนา คือ นรก (4 เอสรา 
7:93; 1 เอโนค 63:10; สดุดีของซาโลมอน 14:9; ปัญญาของซาโลมอน   17:21) งานเขียนท่ีเพิ่ง
อา้งไปในวงเล็บเป็นหนงัสืออธิกธรรมภาษาฮีบรู[1264] 

  
22:14                พระเยซูสรุปค าอุปมาน้ีดว้ยขอ้ความท่ีไดใ้จความท่ีอธิบายถึงมนั (เปรียบเทียบ 18:7)  ไม่ใช่ทุก

คนท่ีพระเจา้ไดเ้ช้ือเชิญให้มายงัแผ่นดินสวรรค์จะเขา้ร่วมในการแบ่งปันถึงสิทธิอ านาจการ
ปกครองและบ าเหน็จพิเศษ  บรรดาผูท่ี้ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจา้และตระเตรียม
พวกเขาเองโดยการวางใจในพระเยซูเท่านั้นจะเขา้ร่วม    

  
“สุดทา้ยแลว้ ค าอุปมาน้ีสอนว่าการทรงเรียกทัว่ไปไม่ก่อตั้งหรือรับรองการ
เลือกสรร (ขอ้ 14)  คนอิสราเอลมีความหยิ่งท่ียิ่งใหญ่ในขอ้เท็จจริงท่ีวา่พวก
เขาในฐานะชนชาติไดค้รอบครองพระสัญญาต่างๆเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค ์ 
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แต่ส่ิงน้ีเองไม่ไดห้มายถึงว่าคนยิวแต่ละคนถูกเลือกสู่ส่ิงนั้น  การเขา้ไปเป็น
ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและนั่นคือส่ิงท่ีพระคริสต์ก าลังเน้นในส่วน
สุดทา้ยของค าอุปมาน้ี”[1265]  
“อยา่งเหน็บแนมแลว้ ‘ผูค้นเลือกสรร’ แสดงให้เห็นในการปฏิเสธของพวก
เขาต่อการเช้ือเชิญนั้นวา่พวกเขาทั้งหมด ไม่ใช่ อยูท่่ามกลาง ‘ผูถู้กเลือก’ แต่
อยูท่่ามกลาง ‘ผูถู้กเรียก’ เท่านั้น”[1266] 

  
“ในขณะท่ีการเช้ือเชิญก็กวา้ง บรรดาผูท่ี้ถูกเลือกเพื่อพระพรก็นอ้ย”[1267] 

  
ประเด็นของค าอุปมาสามเร่ืองเหล่าน้ีก็ค่อนขา้งชดัเจน  พระเจา้จะพิพากษาพวกผูน้ าของอิสราเอลเพราะวา่พวก
เขาได้ปฏิเสธพระเยซู พระเมสสิยาห์ของพวกเขา  พระองค์จะเล่ือนแผ่นดินสวรรค์ออกไปและยอมให้ใครก็
ตามท่ีจะเขา้ไป ไม่ใช่แค่คนยิวอยา่งท่ีพวกเขาหลายคนคิด[1268] พวกผูเ้ผยพระวจนะไดท้  านายวา่คนต่างชาติจะ
เขา้ร่วมในแผน่ดินสวรรค ์น่ีไม่ใช่การเปิดเผยใหม่  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากความหยิง่ระดบัชาติ คนยิวไดม้าสู่การ
เช่ือวา่การเป็นคนยิวคือคุณสมบติัทั้งหมดท่ีคนหน่ึงจ าเป็นตอ้งมีเพื่อจะเขา้ไปในแผ่นดินสวรรค์  พระเยซูสอน
พวกเขาวา่การรับการเช้ือเชิญท่ีมีพระคุณของพระเจา้และการตระเตรียมตนเองโดยการวางใจในพระองคเ์ป็นขอ้
เรียกร้องท่ีจ าเป็นส าหรับการเขา้ร่วม 

3. กำรปฏิเสธโดยพวกฟำริสีและพวกเฮโรด  22:15-22  (เปรียบเทยีบ มก. 12:13-17; ลก. 20:20-
26) 

  
การสนทนาก็ด าเนินต่อไปในลานพระวิหาร  พวกผูน้ าของอิสราเอลไดด้ าเนินการท่ีจะเผชิญหนา้พระเยซูต่อไป
ถึงสามคร้ัง ซ่ึงพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นวา่พระองคก์็ไม่ดีไปกวา่รับบีคนอ่ืนๆ พระเยซูตอบสนองดว้ยปัญญาท่ี
ยิ่งใหญ่ ท าให้ผูก้ล่าวหาเงียบดว้ยค าถามอีกค าถามหน่ึงของพระองค์เอง และเปิดเผยอตัลกัษณ์ของพระองค์อีก
คร้ังในแนวทางท่ีปกปิดไว ้ 
  

“พระเยซูจะส้ินพระชนมใ์นฐานะพระเมษโปดกของพระเจา้ และมนัจ าเป็นส าหรับลูกแกะท่ีจะ
ถูกตรวจสอบก่อนปัสกา (อพย. 12:3-6) ถา้ต าหนิอะไรก็ตามท่ีถูกพบในลูกแกะ มนัไม่สามารถ
ถูกถวายบูชาได ้ พระเยซูถูกตรวจสอบอย่างเปิดเผยโดยพวกศตัรูของพระองค ์และพวกเขาไม่
สามารถพบความผดิในพระองคไ์ด”้[1269] 
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22:15-16ก         พวกฟาริสีตอ้งการท่ีจะวางกบัดกัหรือท าให้พระเยซูติดกบั (ค ากรีก พักกิดดิวโอ) โดยค าถาม
ของพวกเขา  อย่างชัดเจนแล้ว จุดประสงค์ของพวกเขาไม่ใช่แค่ท่ีจะไดรั้บความคิดเห็นของ 
พระเยซูในประเด็นท่ีเป็นขอ้โตแ้ยง้  มนัคือการท่ีจะท าให้พระองคแ์ตกแยกจากส่วนหลกัของ
ประชาชนชาวยวิ หรือท่ีจะท าใหพ้ระองคท่ี์จะท าใหพ้ระองคเ์องเปิดต่อการกล่าวหาถึงการกบฏ 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค  าตอบของพระองคแ์ละท่ีจะเสียหนา้ 

  
พวกฟาริสีมีข้ึนระหวา่งการเนรเทศท่ีบาบิโลน  ค าวา่ “ฟาริสี” หมายถึง “ผูแ้ยกออก”  ระหวา่ง
การเนรเทศ คนยิวไดอ้ยู่ในอนัตรายของการกลมกลืนโดยคนต่างชาติ  พรรคฟาริสีไดเ้ร่ิมตน้
เพราะว่าคนยิวต้องการท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความแตกต่างของพวกเขาจากเพื่อนบ้านท่ีเป็นคน
ต่างชาติ  น่ีเป็นส่ิงดีในเวลานั้น  อยา่งไรก็ตาม เม่ือเวลาผา่นไปและคนยิวไดก้ลบัมายงัแผน่ดิน
แห่งพระสัญญา การแยกตวัของพวกฟาริสีได้กลายมาเป็นส่ิงดีมากเกินไป  มนัส่งผลต่อการ
ปลีกตวัออกเม่ือคนยิวเหล่านั้นไดต้ั้งธรรมเนียมท่ีไดถู้กออกแบบไวไ้ม่ใช่ท่ีจะถือรักษาธรรม
บญัญติัของโมเสส แต่ท่ีจะบงัคบัใช้การตีความธรรมบญัญติัของพวกรับบี  ผลลพัธ์ก็คือส่ิงท่ี 
เราไดเ้ห็นในพระกิตติคุณน้ี นัน่คือ การอุทิศของฟาริสีต่อธรรมเนียมของพวกผูใ้หญ่ท่ีเหนือกวา่
การอุทิศต่อพระวจนะของพระเจา้       

  
พวกเฮโรดไดก่้อตั้งพรรคข้ึนภายในลทัธิยวิท่ีช่ืนชอบความร่วมมือกบัเฮโรดทั้งหลายท่ีปกครอง
อิสราเอลภายใตสิ้ทธิอ านาจของโรม  พวกเขาสนบัสนุนเฮโรดทั้งหลายท่ีปกครองและนโยบาย
สนับสนุนโรมนัของพวกเขา  คนโรมนัไดป้ลดเฮโรดท่ีปกครองเหนือยูเดียในปี ค .ศ. 6 แต่      
เฮโรดทั้งหลายไดป้กครองส่วนอ่ืนๆของปาเลสไตน์[1270] ต าแหน่งน้ีประนีประนอมการเป็น
อิสระและความแตกต่างของคนยวิในความคิดของคนยิวหลายคนรวมถึงพวกฟาริสี  ดงันั้น มนั
ผิดปกติอย่างมากท่ีตวัแทนจากกลุ่มท่ีแข่งขนักนัสองกลุ่มจะรวมกันในการต่อตา้นพระเยซู  
พวกเขาแทบจะไม่รวมกันในหัวข้อใดๆ แต่ทั้งสองพรรคถือว่าพระเยซูเป็นการคุกคามต่อ  
ความสนใจส่วนบุคคลของพวกเขา 

  
22:16ข-17        ความเป็นพนัธมิตรท่ีไม่บริสุทธ์ิแนะน าค าถามของมนัดว้ยบทน าท่ีประจบสอพลอ  พวกผูน้ า

เช่ือถือพระเยซูวา่เป็น “อาจารย”์ หรือ รับบี  ยิ่งกวา่นั้น พวกเขากล่าววา่พวกเขาเช่ือวา่พระองค์
กล่าวความจริงและสอนน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งสัตยจ์ริง (“ดว้ยความจริง” อยา่งจริงใจและ
อยา่งสัตยซ่ื์อ)  ถา้พระเยซูไดล้ม้เหลวท่ีจะตอบค าถามของพวกเขาหลงัจากการแนะน าเช่นนั้น  
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ดูเหมือนพระองคพ์ยายามท่ีจะซ่อนบางส่ิงไว ้บางทีเน่ืองจากความกดดนัท่ีพระองครู้์สึก  ความ
สัตยสุ์จริตของพระองคจ์ะเปิดต่อค าถาม  
ค าถามของพวกเขาเป็นศาสนศาสตร์ เน่ืองจากว่าประเด็นทั้งหมดนั้นเก่ียวขอ้งกบัน ้ าพระทยั
ของพระเจา้ในอิสราเอล  พวกเขาตอ้งการท่ีจะรู้วา่พระเยซูรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัผูมี้อิทธิพลชาว
โรมนัของพวกเขา  การจ่ายภาษีรายหัวเป็นการทดสอบท่ีเจาะจงเก่ียวกบัความรู้สึกของบุคคล
หน่ึงท่ีมีต่อโรม อยา่งท่ีท่าทีของบุคคลหน่ึงต่อการจ่ายภาษีไดบ้่งบอกถึงท่าทีของบุคคลหน่ึงต่อ
รัฐบาลตลอดประวติัศาสตร์  น่ีเป็นประเด็นท่ีเปล่ียนแปลงได้ง่ายโดยเฉพาะในอิสราเอล
เน่ืองจากมนัเป็นเทวาธิปไตย  ภาษีรายหวัก็คดัคา้นไม่ไดเ้พราะมนัมาก  แทจ้ริงแลว้มนัค่อนขา้ง
นอ้ย อย่างไรก็ตาม มนัเกือบเป็นสากล ครอบคลุมผูห้ญิงระหว่างอายุ 12 ถึง 65 ปีและผูช้าย
ระหวา่งอาย ุ14 ถึง 65 ปี    

  
“ซีซาร์” ซ่ึงเป็นนามสกุลของจูเลียส ซีซาร์ไดก้ลายมาเป็นช่ือเรียกส าหรับผูป้กครองชาวโรมนั 
ณ เวลาน้ี  จกัรพรรดิโรมนั ณ เวลานั้นคือทิเบเรียส  ผูก้ล่าวหาใชถ้อ้ยค าเก่ียวกบัปัญหาของพวก
เขาเพื่อจะดึงค าตอบแบบ “ใช่หรือไม่ใช่” ออกมาจากพระเยซู  พวกเขาคิดวา่ไม่วา่ค  าตอบใดจะ
ท าใหพ้ระองคพ์วัพนัในการโตเ้ถียง 

  
“ภาษีรายหัวได้มีท่ามกลางภาษีต่างๆท่ีถูกก าหนดไวแ้ก่ยูเดียตามหลังการ
จดัเก็บภาษีของการปกครองของโรมนัโดยตรงในปี ค.ศ. 6 ไม่นานมาน้ี และ
ไม่เป็นท่ีพอใจอย่างรุนแรงโดยคนยิวท่ีรักชาติ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการปฏิวติัท่ี
รุนแรงท่ีน าโดยยูดาส (Josephus, War 2.117-18; Ant. 18.4-10) การปฏิวติันั้น
เป็นการดลใจส าหรับกลุ่มเคล่ือนไหวท่ีหวัรุนแรงภายหลงัซ่ึงน าไปสู่สงคราม
แห่งการเป็นอิสระท่ีเร่ิมต้นในปี ค.ศ. 66 และไปจนถึงการล่มสลายของ     
กรุงเยรูซาเล็มและการถูกท าลายของพระวหิารในปี ค.ศ. 70”[1271] 

  
22:18-20          พระเยซูปฏิเสธท่ีจะให้ค  าตอบแบบ “ใช่หรือไม่ใช่” อยา่งท่ีพวกเขาตอ้งการ  ตรงกนัขา้ม เพื่อ

เห็นแก่ผลประโยชน์ชองฝูงชนท่ียืนอยู่รอบๆ พระองค์ก็ช้ีให้เห็นว่าพวกเขาก าลงั “ทดสอบ” 
พระองค์ (ค  ากรีก เปรัดโซ่ , ท่ีจะแสดงถึงคุณสมบติัเน้ือแทโ้ดยการทดสอบ เปรียบเทียบ 4:1; 
16:1) น่ีเป็นค าท่ีกรุณามากกว่าค าท่ีมทัธิวใช้เพื่อจะบรรยายถึงความตั้งใจแทข้องพวกเขา (ขอ้ 
15)  ค  าถามของพวกเขาไม่ไดคุ้กคามพระเยซู แมว้า่พระองค ์“ทราบเจตนาร้ายของพวกเขา” แต่
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พระองคเ์ห็นโอกาสท่ีจะเปิดเผยอตัลกัษณ์ของพระองค ์ พวกเขาเป็น “คนหนา้ซ่ือใจคด” ในแง่
ท่ีว่าพวกเขามาภายใตก้ารเสแสร้งถึงการนบัถือท่ียิ่งใหญ่ แต่พวกเขามีความนบัถือท่ีเล็กน้อย  
ต่อพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง      

  
พระเยซูเลือกท่ีจะตอบในแง่ของพระองคเ์องไม่ใช่ของพวกเขา  เหรียญท่ีคนส่วนใหญ่ใชท่ี้จ่าย 
“ภาษีรายหวั” แก่โรมของพวกเขาคือ “เดนาริอนั” ซ่ึงมีค่าเท่ากบัค่าจา้งวนัหน่ึงส าหรับกรรมกร
ชายหรือทหาร  เหรียญน้ีมีรูปของจกัรพรรดิและค าจารึก “ทิเบเรียส ซีซาร์ บุตรชายของเทพเจา้
ออกสัตสั” บนด้านหน่ึงและ “pontifex maximus” บนอีกด้านหน่ึง คนยิวเขา้ใจ “pontifex 
maximus” (ตามตวัอกัษรคือ ผูส้ร้างสะพานหลกั) ในแง่ของ “มหาปุโรหิต”  ค  าจารึกทั้งสอง    
ก็ไม่เป็นท่ีพอใจแก่คนยวิ[1272] 

  
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูขอให้ใครคนหน่ึงท่ีจะ “แสดง” ให้พระองค์เห็นก็น าให้ผูอ่้านบางคนท่ี
จะสรุปวา่พระองคย์ากจนอยา่งมาก  คนอ่ืนๆเช่ือวา่พระองคท์  าส่ิงน้ีเพราะวา่พระองคแ์ละพวก
สาวกใช้กระเป๋าเงินร่วมกนั  และคนอ่ืนๆเช่ือว่าพระองค์ใช้กลวิธีการสอน  ไม่ว่าเหตุผลของ
พระองคจ์ะเป็นอะไรก็ตาม บางทีเราไม่ควรคิดเก่ียวกบัส่ิงน้ีมากเน่ืองจากวา่มทัธิวก็ไม่ไดบ้อก
อะไร    

22:21-22          ค าตอบของพระเยซูก็สอดคลอ้งกบัค าสอนของภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีวา่ผูค้นควร “ให้” (มอบ 
จ่าย) ภาษีแก่บรรดาผูท่ี้อยู่เหนือพวกเขาแม้กระทั่งคนต่างชาติ เพราะว่าในท่ีสุดแล้วพวก
ผู ้ปกครองก็ เป็นหน้ีต าแหน่งของพวกเขาต่อพระเจ้า  (สภษ. 8:15; ดนล.  2:21, 37-38; 
เปรียบเทียบ รม. 13:1-7; 1 ปต. 2:13-17) พระองค์ไม่ไดเ้ขา้ขา้งสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงซ่ึงเป็น
พรรคท่ีแสวงหาการโค่นลม้โรมท่ีรุนแรง  หรือกบักลุ่มอ่ืนใดท่ีตอ้งการให้พระเมสสิยาห์ท่ีจะ
น าการเป็นอิสระทางการเมืองทนัทีมายงัอิสราเอล   

  
“พวกผูถ้ามไดก้ล่าววา่ ดูไน [“ส่งส่วย”] (ขอ้ 17) ราวกบัวา่เป็นของขวญัท่ีอาจ
ยบัย ั้งไว ้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอบดว้ย อะโพ โดเท [“ถวาย”] ซ่ึงเป็นการจ่ายแห่ง
เงินท่ีตอ้งช าระอนัถูกตอ้ง”[1273] 

  
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูสนบัสนุนการถวาย “แด่พระเจา้” ในส่ิงท่ีเป็นของพระองคอี์กดว้ย  อยา่ง
ท่ีเหรียญมีรูปของจกัรพรรดิ และเป็นพยานถึงการเป็นเจา้ของของเขา ดงันั้นมนุษยมี์รูปของ
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พระเจา้ และก็เป็นพยานถึงความเป็นเจา้ของของพวกเขาของพระองค ์ พระเจา้แมก้ระทัง่มีการ
อา้งพื้นฐานท่ีผูค้นมากกว่าซีซาร์มี  คนยิวควรยอมรับการอา้งของซีซาร์โดยการจ่ายภาษีของ
พวกเขา แต่อะไรส าคญักวา่ พวกเขาควรยอมรับการอา้งของพระเจา้โดยการเช่ือฟังพระองค ์ น่ี
เป็นการประณามพวกผูน้ าของอิสราเอล ผูไ้ม่เช่ือฟังพระเจา้ เช่นเดียวกบัการกระตุน้ต่อทุกคนท่ี
จะท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้  ส าหรับพวกเขา ส่ิงนั้นเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือและการติดตาม
พระเยซู   

  
“ส่ิงท่ีถูกสอนท่ีน่ีไม่ใช่ ‘การแยกของคริสตจกัรและรัฐ’ แต่เป็นการตระหนกั
ถึงขอบเขตท่ีมีข้ึนของความสัมพนัธ์และความรับผิดชอบท่ีให้มา  ทั้งพระเจา้
และรัฐตอ้งไดรั้บเกียรติอยา่งเหมาะสม”[1274] 

  
เหตุการณ์น้ีแสดงถึงปัญญาและสิทธิอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซู ความรุนแรงของการต่อตา้นของพวกผูน้ าท่ีมี
ต่อพระองค์และวิธีท่ีพระเยซูตระเตรียมพวกสาวกของพระองค์ส าหรับส่ิงท่ีอยู่ขา้งหน้าพวกเขา (เปรียบเทียบ  
รม. 13; 1 ปต. 2:11-17) 
  

4. กำรปฏิเสธโดยพวกสะดูสี  22:23-33  (เปรียบเทยีบ  มก. 12:18-27; ลก. 20:27-40) 
ต่อมาไม่นานในวนันั้น อีกกลุ่มหน่ึงของพวกผูน้ าเขา้หาพระเยซูด้วยค าถามท่ีแตกต่างไป แต่ดว้ยจุดประสงค์
อยา่งเดียวกนั คือ ท่ีจะท าใหพ้ระองคติ์ดกบัในการโตเ้ถียงทางศาสนศาสตร์เพื่อจะท าลายช่ือเสียงของพระองค ์  
  
22:23                พวกฟาริสีเช่ือในการเป็นข้ึนจากตาย (อสย. 26:19; ดนล. 12:2) พวกสะดูสีไม่เช่ือ เพราะวา่พวก

เขาไม่สามารถพบว่ามนัถูกสอนอย่างชดัเจนในเพ็นทาทูค[1275] พวกเขาเช่ือว่าทั้งส่วนท่ีเป็น
วตัถุและส่วนท่ีไม่เป็นวตัถุของมนุษยพ์ินาศไปในความตาย (เปรียบเทียบ กจ. 23:8).[1276] มี
ความคิดเห็นท่ีหลากหมายมากเก่ียวกบัความตายและชีวิตหลงัความตายในสมยัของพระเยซู
[1277] 

  
22:24-28          เหมือนกบัพวกฟาริสี พวกสะดูสีเขา้หาพระเยซูดว้ยการนบัถือท่ีน่าซ่ือใจคด เรียกพระองค์ว่า 

“อาจารย”์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 16)  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะยกยอ่งการนบัถืออนัสูงส่ง
ของพระเยซูท่ีมีต่อภาคพนัธสัญญาเดิม เพราะวา่พวกเขาเขา้มาหาพระองคด์ว้ยค าถามเก่ียวกบั
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การตีความตามพระคมัภีร์ (ฉธบ. 25:5-6) น่ีเป็นคร้ังท่ีสองท่ีถูกบนัทึกไวเ้ท่านั้นท่ีพระเยซูไดม้า
สู่ความขดัแยง้ในท่ีสาธารณะกบัพวกสะดูสี (เปรียบเทียบ มธ. 16:1) 

  
การแต่งงานกับแม่ม่ายของพี่น้องเป็นธรรมเนียมทางตะวันออกใกล้โบราณท่ีมาก่อน         
ธรรมบัญญัติของโมเสส (ปฐก. 38:8)  ธรรมบัญญัติได้รวมไว้และท าให้เป็นระเบียบ           
ธรรมบญัญติัขอ้น้ีสนบัสนุนใหน้อ้งชายท่ีจะแต่งงานกบัแม่ม่ายของพี่ชายท่ีตายไปของเขาและมี
ลูกกบัเธอ  ผูค้นถือวา่บุตรคนแรกจะเป็นทายาทของพี่ชายท่ีตายไป และบุตรนั้นจะคงช่ือของ
เขาไวใ้นอิสราเอลสืบไป  ตามธรรมเนียมแลว้ พ่อม่ายถูกคาดหวงัให้รอมากกว่าสามเทศกาล
ก่อนท่ีเขาแต่งงานใหม่ได ้หญิงม่ายรอสามเดือน และแม่ท่ีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรก็รอสองปี
[1278] 

  
น่ีเป็นค าถามท่ีไม่น่าเป็นไปไดส้ าหรับพวกสะดูสีท่ีจะถาม เน่ืองจากพวกเขาไม่เช่ือในการเป็น
ข้ึนจากตาย  บางทีพวกเขารู้ว่าพระเยซูเช่ือในการเป็นข้ึนจากตาย และตอ้งการท่ีจะสร้างส่ิงท่ี
พวกเขาคิดวา่เป็นสถานการณ์ท่ีเป็นไปไม่ไดเ้พื่อท่ีจะท าใหพ้ระองคล์ าบาก   

  
“บางทีมันเป็นปริศนาเก่าแก่ท่ีพวกเขาเคยใช้เพื่อจะสร้างความสับสนแก่
พวกฟาริสี”[1279] 

กรณีท่ีพวกเขาตั้งข้ึนอาจเป็นกรณีจริงหรือค่อนขา้งเป็นกรณีท่ีเป็นขอ้สมมุติมากกว่า  ค  าถาม
ของพวกเขาทึกทักเอาว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างท่ีมันเป็นในชีวิตน้ีในแง่ของ
ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ เน่ืองจากเธอไดมี้สามี “เจ็ด” คน “เธอจะ” เป็น “ภรรยาของใคร. . . 
ในวนัท่ีเป็นข้ึนมาจากความตาย” หรือเธอจะมีความผิดเก่ียวกบัการร่วมเพศกบัญาติสนิทไหม?  
ส าหรับพวกสะดูสี ความเช่ือในการเป็นข้ึนจากตายก็สร้างปัญหาท่ีไม่อาจก าจดัได ้บางทีพวก
เขาแปลกใจวา่: พระเยซูจะปฏิเสธการเป็นข้ึนจากตาย และดงันั้นก็หลีกเล่ียงปัญหาน้ี แต่ท าให้
พระองคเ์องเหินห่างจากพวกฟาริสีมากข้ึนไหม?     

  
22:29-30          พวกสะดูสีไม่เขา้ใจ “พระคมัภีร์” เพราะพระคมัภีร์สอนการเป็นข้ึนจากตาย (เช่น สดด. 16; และ

ขอ้อ่ืนๆ)  พวกเขาไม่เขา้ใจ “ฤทธ์ิเดช” ของพระเจา้ เพราะพวกเขาทึกทกัเอาว่าชีวิตหลงัการ 
เป็นข้ึนจากตายคือในสวรรคจ์ะเป็นอยา่งเดียวกนักบัท่ีมนัเป็นในตอนน้ี  พวกเขาทึกทกัเอาว่า
การเป็นข้ึนจากตายจะเก่ียวขอ้งกบัการต่ืนตวัเท่านั้น ไม่ใช่การเปล่ียนแปลง  พระเจา้สามารถ 
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ท าใหผู้ค้นเป็นข้ึนสู่รูปแบบของการมีชีวติท่ีไม่เหมือนส่ิงท่ีเราประสบในตอนน้ี (เปรียบเทียบ 1 
คร. 15:35-49) 

  
ในรูปแบบการมีชีวิตของการเป็นข้ึนจากตาย ความสัมพนัธ์ทางเพศจะแตกต่างจากส่ิงท่ีเป็น
ในตอนน้ี   

  
“ในอีกนยัหน่ึง ในสวรรค์จะไม่มีความจ าเป็นใดๆท่ีจะด าเนินเช้ือชาติต่อไป
โดยวธีิก าเนิด”[1280] 

  
พระเยซูก าลงักล่าวถึงชีวติท่ีเป็นข้ึนจากตาย ไม่ใช่เหตุการณ์การเป็นข้ึนจากตายท่ีเจาะจง อยา่งท่ี
ชดัเจนจากค าบุพบทภาษากรีก เอน (“ใน” ขอ้ 30 ไม่ใช่ “ณ”  NIV) 
  
การอา้งอิงของพระเยซูถึง “บรรดาทูตสวรรค์” เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกบัศาสนศาสตร์  
ของพวกเขา เน่ืองจากวา่พวกสะดูสีปฏิเสธการมีอยูข่องพวกทูตสวรรค ์(กจ. 23:8) 

  
พระเยซูไม่ได้กล่าวว่าในสภาพการเป็นข้ึนจากตาย ความทรงจ าทั้งส้ินแห่งการมีชีวิตอยู่แต่ 
ก่อนและความสัมพนัธ์ต่างๆของเราจะจบลง น่ีเป็นการสรุปท่ีนกัตีความบางคนไดท้  าข้ึนโดย
ปราศจากการรับรอง  พระองค์ก็ไม่ได้กล่าวว่าเราจะกลายมาเป็นทูตสวรรค์  เราจะไม่กลาย    
มาเป็น เราจะเป็น เหมือน บรรดาทูตสวรรค ์   

  
“อยา่งไม่สงสัยแลว้ ความยิง่ใหญ่ของการเปล่ียนแปลง ณ การเป็นข้ึนจากตาย 
(เปรียบเทียบ 1 คร 15:44; ฟป. 3:21; 1 ยน. 3:1-2) จะท าให้ภรรยาของ
แม้กระทัง่พี่น้องเจ็ดคน (ข้อ 24-27) สามารถท่ีจะรักทุกคนและเป้าแห่ง   
ความรักทั้งหมดไดอ้ย่างท่ีแม่ท่ีดีในทุกวนัน้ีรักลูกทั้งหมดของเธอและไดรั้บ    
ความรักจากพวกเขา”[1281] 

  
22:31-32          พระเยซูกลับไปยงัส่ิงท่ีพระคัมภีร์สอน (ข้อ 29) พระองค์แนะน าการอธิบายของพระองค์     

ดว้ยการวา่กล่าวท่ีเป็นธรรมเนียมวา่ “ท่านยงัไม่ไดอ่้าน. . .หรือ?” (เปรียบเทียบ 21:42 และขอ้
อ่ืนๆ) พระคมัภีร์ตอนท่ีพระองคอ์า้งอิงคือ อพยพ 3:6  มาจากเพน็ทาทูคซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
พระคมัภีร์ภาษาฮีบรูท่ีพวกสะดูสีปฏิบติัต่อดว้ยความนบัถือท่ียิง่ใหญ่  
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ตอนนั้นพระเจา้บรรยายพระองคเ์องต่อโมเสสวา่เป็น “พระเจา้” ของ “อบัราฮมั. . .อิสอคัและ. . 
ยาโคบ”   “เรา เป็น พระเจา้ของ. . .” พระองค ์ยังเป็นพระเจ้าของพวกเขาอยู่  แมว้่าพวกเขาได้
ตายไปหลายร้อยปีก่อนหน้าน้ี  ข้อความน้ีบ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่ทางกายภาพต่อไปของ   
บรรพบุรุษ มนับ่งบอกถึงความใชไ้ดท่ี้ต่อเน่ืองของพระสัญญาแบบพนัธสัญญาต่างๆท่ีพระเจา้
ไดท้  ากบัชายเหล่าน้ี เน่ืองจากว่าพนัธสัญญาต่างๆมีผลตราบเท่าท่ีหุ้นส่วนพนัธสัญญามีชีวิต   
อยู ่(เปรียบเทียบ รม. 7:2; 1 คร. 7:39) การสรุปท่ีมีเหตุผลก็คือวา่ถา้พระเจา้จะบรรลุพระสัญญา
ของพระองค์เพื่อจะเป็นพระเจา้ของบรรพบุรุษต่อไป พระองค์ตอ้งท าให้พวกเขาเป็นข้ึนจาก
ตายในวนัใดวนัหน่ึง ดงันั้นพระเยซูแสดงให้เห็นว่าเพน็ทาทูคซ่ึงเป็นบรรทดัฐานแบบย่อของ
พวกสะดูสีก็บ่งบอกอยา่งชดัเจนถึงความเป็นจริงของการเป็นข้ึนจากตายในอนาคต   

  
“ขอ้พิสูจน์ไม่ใช่ทางภาษา  ‘เราเป็นพระเจา้ของอบัราฮมั’ จะเป็นวิธีท่ีฉลาด
อย่างสมบูรณ์แบบส าหรับพระเจา้ท่ีจะระบุว่าพระองค์เองเป็นพระเจ้าผูซ่ึ้ง   
อับราฮัมได้นมัสการนานมาแล้ว  ข้อพิสูจน์น้ีก็ ข้ึนอยู่กับธรรมชาติแห่ง
ความสัมพนัธ์ของพระเจ้ากบัเพื่อนมนุษยข์องพระองค์ว่า พนัธสัญญาท่ีซ่ึง
พระองคผ์กูพนัพระองคเ์องกบัพวกเขาก็หนกัแน่นเกินกวา่ท่ีจะถูกท าลายโดย
ความตายของพวกเขา”[1282] 

ส าหรับขา้พเจา้แล้ว มนัดูเหมือนว่าขอ้พิสูจน์ของพระเยซูเป็นทั้งทางภาษาและพนัธสัญญา  
พระเจา้อาจไดต้รัสวา่ “เรา ได้เป็น พระเจา้ของ. . .” และน่ีคงจะไดเ้ป็นจริง  แต่พระองคใ์ชก้าล
ปัจจุบนั และในการท าอย่างนั้นก็บ่งบอกถึงการมีชีวิตท่ีต่อเน่ืองของบรรพบุรุษ จงสังเกตถึง 
การนบัถือท่ีสูงส่งของพระเยซูท่ีมีต่อพระคมัภีร์  พระองค์เช่ือว่าแมก้ระทัง่กาลของค ากริยาใน
ตวับทฮีบรูของพระธรรมอพยพก็แม่นย  า        

  
22:33                มทัธิวปิดการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัการเผชิญหนา้น้ีโดยการบนัทึกการตอบสนองของฝงูชน

ไม่ใช่การตอบสนองของพวกสะดูสี  บางทีบางคนจากพวกสะดูสีไดเ้ปล่ียนศาสนศาสตร์ของ
พวกเขาในฐานะผลลพัธ์ของการสนทนาน้ี เน่ืองจากวา่พวกเขาด าเนินการท่ีจะต่อตา้นพระเยซู
ต่อไป  อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของฝูงชนแสดงว่าค าสอนของพระเยซูมีผลกระทบท่ีมี
พลงั ส าหรับผูส้ังเกตท่ีไม่มีอคติ ขอ้พิสูจน์ สิทธิอ านาจและการเขา้ใจของพระเยซูเก่ียวกบั    
ภาคพนัธสัญญาเดิมก็น่าประหลาดใจ  อย่างไม่สงสัยแล้ว มัทธิวหวงัว่าส่ิงน้ีจะเป็นการ
ตอบสนองของผูอ่้านของท่านอีกดว้ย 
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ส่วนน้ีเปิดเผยความเขม้ขน้ของการต่อตา้นท่ีมีต่อพระเยซูท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางพวกผูน้ าของอิสราเอล น่ีเป็นกลุ่ม   
ท่ีสามซ่ึงพยายามท่ีจะท าให้พระองคติ์ดกบัในวนัหน่ึง  มนัแสดงถึงความผิดของพวกผูน้ าของอิสราเอลอีกดว้ย 
เน่ืองจากวา่พวกเขาไม่เขา้ใจไม่วา่พระคมัภีร์หรือฤทธ์ิเดชของพระเจา้ แต่ควรเข้าใจ  พระเยซูกล่าวถึงผูค้นท่ีเขา้
ไปในแผ่นดินสวรรค์หลงัจากความตาย (ขอ้ 10)  ส าหรับพวกเขา ท่ีจะท าส่ิงน้ี จะตอ้งมีการเป็นข้ึนจากตาย    
พระเยซูยืนยนัความเช่ือถือท่ีว่าบรรพบุรุษจะมีชีวิตในแผ่นดินสวรรค์โดยส่ิงท่ีพระองค์ตรัสอีกด้วย  ดังนั้น       
ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายก็ตอบค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในแผน่ดินสวรรคเ์น่ืองจาก
การเล่ือนไปของมนั  มีไม่ก่ีคนในผูฟั้งของพระเยซูอาจไดเ้ขา้ใจส่ิงน้ี แต่ผูอ่้านของมทัธิวจะเขา้ใจ 
  

5. กำรปฏิเสธโดยพวกฟำริสี  22:34-46     
  
ส่วนน้ีประกอบดว้ยสองส่วน  หน่ึง ตวัแทนของพวกฟาริสีถามพระเยซู (ขอ้ 34-40)  จากนั้นพระเยซูถามพวก  
ฟาริสี (ขอ้ 41-46) 
  
ค ำถำมของฟำริสีทีม่ีต่อพระเยซู   22:34-40 (เปรียบเทยีบ  มก. 12:28-34) 
  
22:34                “พวกฟาริสี” ไดย้ินวา่ “พระเยซูทรงท าให้พวกสะดูสีน่ิงอั้นอยู”่  ในอีกนยัหน่ึง พวกเขาเรียนรู้

ว่าพวกสะดูสีจะไม่ต่อตา้นพระองค์อย่างเปิดเผยอีกต่อไป ดงันั้นพวกฟาริสีตดัสินใจท่ีจะเร่ิม
การโจมตีของพวกเขาท่ีมีต่อพระองคใ์หม่     

  
22:35-36          ฉบบัแปล NASB บรรยายถึงโฆษกของพวกฟาริสีวา่ “ผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั”  ค  ากรีก นอมมิคอส 

หมายถึง “เช่ียวชาญในธรรมบญัญติั” (NIV) เขาคงได้เป็นอาจารยข์องภาคพนัธสัญญาเดิม        
ผูเ้รียนรู้ทั้งศาสนศาสตร์และธรรมบญัญติัโดยเฉพาะ เขาท าให้พระองค์อยู่ภายใตก้ารทดสอบ 
(ค ากรีก เปรัดซอน) เพื่อจะพิสูจน์คุณภาพของพระองค ์   

  
เขากล่าวต่อพระเยซูด้วยความนบัถือท่ีน่าซ่ือใจคดในฐานะ “อาจารย”์ อีกดว้ย แมว้่าเม่ือการ
อภิปรายกบัพระเยซูคืบหน้าในวนัน้ี การนบัถือของฝ่ายตรงขา้มของพระองค์ท่ีมีต่อพระองค ์   
ก็เพิ่มข้ึนอยา่งไม่สงสัย  พวกฟาริสีถามพระเยซูดว้ยค าถามท่ีเป็นเชิงโตเ้ถียงอีกค าถามหน่ึงท่ีซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญพระคมัภีร์ท่ีหลากหลายใหค้  าตอบท่ีหลากหลาย   
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“ฉากน้ีก็เป็นเหมือนสภาแต่งตั้ งท่ีท่ีผูส้มัครก าลังท าอย่างดีจนบางคนใน    
ผูรั้บใชท่ี้ไดเ้รียนมามากท่ีสุดถามเขาดว้ยค าถามต่างๆท่ีพวกเขาเองไม่สามารถ
ตอบไดด้ว้ยความหวงัของการจบัผดิเขาหรือการคน้พบค าตอบ”[1283] 

  
พวกรับบีเขียนธรรมบญัญติั 613 ขอ้ในธรรมบญัญติัของโมเสส 248 ขอ้เป็นเชิงบวก และ 365 
ข้อเป็นเชิงลบ  เน่ืองจากว่าไม่มีใครสามารถรักษาธรรมบญัญติัทั้ งหมดได้ พวกเขาก็แบ่ง    
ธรรมบญัญติัเหล่านั้นเป็น “หนกั” (ส าคญัมากกว่า) และ “เบา” (ส าคญัน้อยกว่า)  พวกฟาริสี
สอนว่าคนยิวตอ้งให้ความสนใจแก่ธรรมบญัญติัทั้งหมดแต่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธรรมบญัญติัท่ี 
“หนกั” ฟาริสีคนน้ีก าลงัถามถึงธรรมบญัญติัขอ้ไหนจากธรรมบญัญติั “หนกั” ท่ีพระเยซูถือว่า 
“หนกัท่ีสุด” 

  
22:37-39          ท่ีจะตอบ พระเยซูก็อา้งอิง เฉลยธรรมบญัญติั 6:5 และจากนั้น เลวีนิติ 19:18 ค  าว่า “ใจ” “จิต” 

และ “ความคิด” ก็ไม่ไดเ้ป็นประเภทท่ีแตกต่างรัดกุมอยา่งส้ินเชิง  ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงส่ิงหล่าน้ี
ก็คาบเก่ียวกนัและครอบคลุมทั้งบุคคลดว้ยกนั เม่ือน ามารวมกนั ความหมายก็คือว่า เราควร 
“รัก. . .พระเจา้” อยา่งเป็นเอกและอยา่งไม่สงวนไว ้ 

“พระเยซูรักพระเจา้ด้วยสุดใจของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ไร้ต าหนิใน 
ความจงรักภกัดีของพระองค์ท่ีมีต่อพระเจา้ (4:1-11) พระเยซูรักพระเจา้ดว้ย
สุดจิตของพระองค ์เพราะวา่พระองคเ์ตรียมตวัท่ีจะจ านนชีวิตของพระองค์ท่ี
จะท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ (26:36-46) และพระเยซูรักพระเจา้ดว้ยสุด
ความคิดของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ไม่ได้อา้งเอาเพื่อพระองค์เองไม่ว่า
เก่ียวกบัสิทธิพิเศษของอ านาจทางโลก [เปรียบเทียบ 20:25, 28; 21:5] หรือ
ความมัน่คงของครอบครัว บา้นและทรัพยส์มบติั (8:20; 12:50)”[1284] 

  
“และ” ในขอ้ 38 ก็เป็นการอธิบาย  ค  าสั่งท่ีหน่ึงยิง่ใหญ่เพราะวา่มนัเป็นหลกั 

  
พระบญัญติัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดอนัดบั “สอง” ก็คลา้ยกบัอนัดบัแรกในคุณลกัษณะและคุณภาพ (ขอ้ 
39) มนักล่าวถึงความรักเช่นกนั (เปรียบเทียบ 1 คร. 12:13) เราควร “รัก” เพื่อนมนุษย ์(“เพื่อน
บา้น”) ของเราอยา่งไม่เห็นแก่ตวั (เปรียบเทียบ 1 ยน. 3:17-18) 
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“การอ่านท่ีเรียบง่ายเก่ียวกบั เลวีนิติ 19:18 . . . เปิดเผยว่าพระบญัญติันั้นเป็น
ของการรักคนอ่ืนไม่ใช่ตนเอง  ส่วน ‘เหมือนรักตนเอง’ ของพระบญัญติัเพียง
แค่ติดตั้งการเปรียบเทียบเก่ียวกบัวธีิท่ีพวกสาวกของพระเยซูจะตอ้งรักคนอ่ืน”
[1285] 

  
ผูเ้ขียนด าเนินต่อไปท่ีจะอภิปรายวา่ท าไมมนัไม่เหมาะสมทางการตีความหมายท่ีจะโตแ้ยง้จาก
พระบญัญติัน้ีท่ีว่าคนหน่ึงตอ้งเรียนรู้ท่ีจะรักเขาเองหรือเธอเองก่อนท่ีเขาหรือเธอสามารถรัก  
คนอ่ืนได ้  

  
22:40                ส่วนท่ีเหลือของภาคพนัธสัญญาเดิม (“ธรรมบญัญติัและค าของผูเ้ผยพระวจนะทั้งหมด”) แขวน

จากหรือไหลจาก “พระบญัญติัสองขอ้น้ี”  ธรรมบญัญติัอ่ืนทั้งหมดกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ท่ี
เจาะจงของหน่ึงหรืออีกข้อหน่ึงของพระบัญญติัสองข้อน้ี  พวกผูเ้ผยพระวจนะเน้นอย่าง
ต่อเน่ืองถึงความส าคญัของความเป็นจริงของใจกบัพระเจา้และความรักแทจ้ริงท่ีมีต่อเพื่อนบา้น
ของคนหน่ึง  โดยปราศจากพระบญัญติัสองขอ้น้ี ภาคพนัธสัญญาเดิมก็ขาดการสรุปท่ีรวมเขา้
ดว้ยกนั  พระบญัญติัสองขอ้น้ีเป็นพระบญัญติัท่ีส าคญัท่ีสุด แต่ไม่ใช่มีแค่สองขอ้ 

“มาระโกรวมอนุประโยค ‘. . .ก็ส าคญักวา่เคร่ืองเผาบูชาและของถวายทั้งส้ิน’  
(มก. 12:33) มทัธิวละเวน้ส่ิงน้ีเน่ืองจากวา่มนัอาจไดร้บกวนผูอ่้านชาวยิว [ท่ียงั
ไม่รอด] ของท่าน และประเด็นก็ถูกตั้งอยา่งดีโดยปราศจากมนั”[1286] 

  
การป่าวประกาศน้ีตระเตรียมส าหรับการประณามของพระเยซูท่ีมีต่อพวกผูน้ าทางศาสนาใน  
23:1-36 

  
“ตอนน้ีพระเยซูไดต้อบค าถามท่ียุง่ยากสามค าถาม  พระองคไ์ดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ศาสนาและรัฐบาล ระหว่างชีวิตน้ีและชีวิตถดัไป และระหว่างพระเจา้และเพื่อนบา้นของเรา  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความสัมพนัธ์พื้นฐาน และเราไม่สามารถละเลยค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เราได ้ แต่มีค าถามหน่ึงท่ีเป็นพื้นฐานมากกวา่ค าถามเหล่าน้ีและพระเยซูไดถ้ามต่อพวกศตัรูของ
พระองค”์[1287] 

  
ค ำถำมของพระเยซูทีม่ีต่อพวกฟำริสี  22:41-46 (เปรียบเทยีบ  มก. 12:35-37; ลก. 20:41-44) 
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22:41-42          จากการท่ีไดรั้บหลายค าถามจากพวกวิจารณ์ของพระองค์ ตอนน้ีพระเยซูเปล่ียนสถานการณ์
และถามพวกฟาริสีด้วยค าถามหน่ึง  พระองค์ตอ้งการให้พวกเขาท่ีจะอธิบายส่ิงท่ีพระคมัภีร์
สอนเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  ส่ิงน้ีจะเผชิญหน้าพวกเขาและฝูงชนด้วย “ใคร” ท่ีพระองค์เป็น
อย่างแทจ้ริง  ประเด็นแทจ้ริงคือศาสนศาสตร์พระคริสต์ ไม่ใช่ภาษี การเป็นข้ึนจากตาย หรือ
แมก้ระทัง่พระบญัญติัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด 

  
พระเยซูแนะน าหัวขอ้ของอตัลกัษณ์ของพระเมสสิยาห์โดยการถามวา่ พระองคท์รงเป็น “เช้ือ
สายของใคร?” (ขอ้ 42)  บางทีน่ีเป็น “หวัขอ้ท่ีคุน้เคยมากท่ีสุดในศาสนศาสตร์ของพวกเขา 
เก่ียวกบัเช้ือสายของพระเมสสิยาห์”[1288] พวกฟาริสีให้ค  าตอบท่ีถูกตอ้งอนัเป็นมาตรฐาน    
ซ่ึงตั้งอยู่บนพระคมัภีร์ในภาคพนัธสัญญาเดิม (2 ซมอ. 7:13-14; อสย. 11:1, 10; ยรม. 23:5) 
พระองคเ์ป็นบุตรหรือเช้ือสายของดาวดิ (เปรียบเทียบ 1:1; 9:27-28; และขอ้อ่ืนๆ) อยา่งไรก็ตาม 
มนัไม่ใช่ค าตอบเตม็ท่ี   
  
ก่อนหนา้น้ีพระเยซูไดถ้ามพวกสาวกดว้ยค าถามท่ีคลา้ยกนัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระองค ์ 
(16:13, 15) ในการพูดเพื่อพวกสาวก เปโตรได้ให้ค  าตอบเต็มท่ีท่ีเหมาะสม (16:16) การ
ตอบสนองนั้นไดน้ าไปสู่การชมเชย (16:17-21) การตอบสนองท่ีไม่เหมาะสมของพวกฟาริสี
ท่ีน่ีไดน้ าไปสู่การประณาม (บทท่ี 23) ทุกส่ิงข้ึนอยูก่บัมุมมองของคนหน่ึงท่ีมีต่อพระเยซู 

  
22:43-45          พระเยซูช้ีให้เห็นว่าค าตอบของพวกฟาริสีมีปัญหา  พระเมสสิยาห์สามารถเป็น “บุตร” ของ    

ดาวิดไดอ้ย่างไรถา้ “ดาวิด” เรียกพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” ของเขา? พระเยซูอา้งอิงถึง
สดุดี  110 ซ่ึงเป็นบทในภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีถูกอา้งอิงมากท่ีสุดในภาคพนัธสัญญาใหม่  น่ีเป็น
สดุดีท่ีดาวิดได้เขียน อย่างท่ีชัดเจนจากค าจารึก  พระเยซูนับถือบทน้ีอย่างท่ีพระองค์นับถือ  
ภาคพันธสัญญาเดิมทั้ งหมด นั่นคือ ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ข้อ 43; 
เปรียบเทียบ กจ. 4:25; ฮบ. 3:7; 9:8; 10:15; 1 ปต. 1:21) พระเยซูทึกทกัเอาว่าสดุดี 110 
เก่ียวขอ้งกบัดาวิดและพระเมสสิยาห์ และพวกฟาริสีเห็นดว้ย  พระองคอ์า้งอิงถึงการดลใจของ
สดุดีบทน้ีท่ีน่ีเพื่อจะส่งเสริมความถูกตอ้งของมนัในความคิดของผูฟั้งของพระองค ์ ดาวิดไม่ได้
ท  าผิดพลาดเม่ือเขาเขียนส่ิงน้ี  “มือขวา” เป็นต าแหน่งแห่งเกียรติและสิทธิอ านาจท่ีสูงท่ีสุด 
(เปรียบเทียบ 19:28) 
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มีหลักฐานท่ีดีท่ีว่าคนยิวเกือบทั้งหมดในสมัยของพระเยซูถือว่าสดุดี 110 เก่ียวข้องกับ         
พระเมสสิยาห์[1289] ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าพระเมสสิยาห์ไม่ใช่แค่เช้ือสายของดาวิด    
แต่พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจา้อีกดว้ย  น่ีเป็นประเด็นท่ีมทัธิวเน้นตลอดพระกิตติคุณ 
ของท่าน  (บทท่ี 1—2; 3:17; 8:20; 17:5; และขอ้อ่ืนๆ) พระเยซูก าลังน าแนวคิดท่ีว่า             
พระเมสสิยาห์เป็นบุตรท่ีเป็นมนุษย์ของดาวิดและบุตรท่ีเป็นพระเจา้ของพระเจ้ามาด้วยกัน
[1290] 

  
ยิ่ ง ก ว่ านั้ น  ก า รอ้ า ง อิ ง น้ี แสดง ถึ งก าร มี ชี วิ ตอ ยู่ ก่ อนของพระ เมส สิ ย า ห์ อี กด้ ว ย                          
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของดาวิดมีชีวิตอยู่เม่ือดาวิดมีชีวิตอยู่  ยิ่งกวา่นั้นอีก มนัเปิดเผยถึงความเป็น
พหูพจน์ภายในพระภาคของพระเจา้  บุคคลท่ีเป็นพระเจา้พระภาคหน่ึง ตรัสกบัอีกพระภาค
หน่ึง   

  
สดุดีน้ีพรรณนาว่าพระเมสสิยาห์อยู่ท่ี “มือขวา” ของพระเจา้ในขณะท่ีพวกศตัรูของพระองค์
เป็นปฏิปักษต่์อพระองค ์ อยา่งไรก็ตาม พระเมสสิยาห์จะบดขยี้ความเป็นปรปักษน์ั้นในท่ีสุด  น่ี
เป็นภาพเก่ียวกบัยคุสุดทา้ยอยา่งแทจ้ริงท่ีไดถู้กเปิดเผยตลอดพระกิตติคุณน้ี  เม่ือถูกปฏิเสธโดย
คนของพระองคเ์อง พระเยซูจะกลบัไปหาพระบิดา แต่ภายหลงัพระองคจ์ะกลบัมายงัโลกเพื่อ
จะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ ข้ึน   พวกรับบีหลังจากสมัยของพระเยซู ตีความ                   
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของดาวดิวา่อบัราฮมั ไม่ใช่พระเมสสิยาห์[1291] 

  
22:46                ค าถามน้ีท าให้การวิจารณ์ท่ีเปิดเผยของพวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูเงียบไปอย่างถาวร การ

เผชิญหน้าได้จบลง  พวกศตัรูของพระองค์ไม่สามารถหลีกหนีความคงเส้นคงวาท่ีมีเหตุผล  
ของขอ้พิสูจน์ตามพระคมัภีร์ของพระเยซู  แทนท่ีจะจ านนต่อสิทธิอ านาจของพระองค ์อยา่งท่ี
พวกเขาควรไดท้  า  (เปรียบเทียบ 21:23) พวกเขาวางแผนการถูกท าลายของพระองค ์

  
“เม่ือพา่ยแพใ้นการโตแ้ยง้ พวกผูน้ าก็ถอนตวัจากพระเยซูในพระวิหารอยา่งท่ี
ซาตานไดถ้อนตวัจากพระองค์ก่อนหนา้น้ีเม่ือไดถู้กพิชิตโดยพระเยซูในการ
โตแ้ยง้เช่นกนั (4:11)” [1292] 
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ขอ้ 46 ท าใหส่้วนรองทั้งหมดน้ีของพระกิตติคุณน้ีจบลง (21:23—22:46) อิสราเอลไดป้ฏิเสธกษตัริยข์องพวกเขา  
พระเยซูไดท้  านายถึงการปฏิเสธน้ี (21:18-22) มนัเป็นผลมาจากการเผชิญหนา้ทั้งหลายกบัพวกผูน้ าของอิสราเอล
ท่ีไดเ้กิดข้ึนในวนัพุธวนัเดียวในลานพระวิหาร  ตอนน้ีกษตัริยก์็จะปฏิเสธชนชาติน้ีอยา่งเป็นทางการ แต่ไม่ใช่
อยา่งถาวรเม่ือพิจารณาถึงพระสัญญาต่างๆท่ีมีต่อบรรพบุรุษ 
  

ง. กำรปฏิเสธอสิรำเอลของกษัตริย์  บทที ่23   
  
การปฏิเสธของอิสราเอลต่อพระเยซูในฐานะกษตัริยข์องพวกเขาก็ชัดเจนอย่างไม่ผิดพลาดในตอนน้ี กลุ่มท่ี
หลากหลายของพวกผูน้ าของพวกเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมรับพระองคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
  

“. . . ดูเหมือนว่าส าหรับมทัธิวแลว้พวกฟาริสีเป็นตวัอย่างถึงส่ิงทั้งหมดท่ีผิดเก่ียวกบัการเป็น
ผูน้ า ณ เวลานั้นของกรุงเยรูซาเล็มโดยเฉพาะ”[1293] 

  
การปฏิเสธของพวกผูน้ าเป็นการปฏิเสธต่อตวับุคคลของพระเยซู (22:42) มนัตรงกนัขา้มอย่างส้ินเชิงกบัการ
กล่าวยอมรับของพวกสาวกท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์และพระบุตรของพระเจา้ (16:16) ดงันั้น พระเยซู
ก็ป่าวประกาศการปฏิเสธของพระองคต่์อชนรุ่นนั้นของคนอิสราเอลท่ีไม่เช่ือ  จงสังเกตการเปรียบเทียบระหวา่ง
เหตุการณ์น้ีและเหตุการณ์ของอิสราเอล ณ คาเดช บารเนีย (กดว. 13—14) ชนรุ่นนั้นจะไม่ประสบกบัพระพร
ของการมีส่วนร่วมในการเร่ิมต้นของแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ท่ีได้สัญญาไว ้ ภาษาท่ีรุนแรงของพระเยซู
สะท้อนถึงความรุนแรงแห่งความผิดพลาดของพวกเขาและผลลัพธ์ท่ีเลวร้ายมากของมัน มันสะท้อนถึง
ขนบธรรมเนียมของการโตแ้ยง้สมยัโบราณอีกดว้ย [1294] 
  
บทท่ี 23 มีการอภิปรายท่ีพระเยซูใหใ้นวนัเดียวกนัท่ีพวกผูว้จิารณ์ของพระองคโ์จมตีพระองคคื์อวนัพุธ อยา่งไรก็
ตาม ผูศึ้กษาพระกิตติคุณมทัธิวส่วนใหญ่ไม่ไดถื้อวา่การอภิปรายน้ีเป็นหน่ึงในการอภิปรายหลกัในพระธรรมน้ี    
เหตุผลหลกัส าหรับส่ิงน้ีก็คือว่ามนัขาดเคร่ืองหมายทางโครงสร้างท่ีซ่ึงผูเ้ขียนเน้นในการอภิปรายหลกัอ่ืนๆ 
เคร่ืองหมายนั้นคือการจบการอภิปรายท่ีเป็นลกัษณะพิเศษ (เปรียบเทียบ 7:28-29) ตรงกนัขา้ม บทท่ี 23 ดูเหมือน
จะเป็นจุดสูงสุดของการเผชิญหน้าต่างๆท่ีมาก่อนมนั (21:23—22:46) เน้ือหาของการอภิปรายน้ีส่วนใหญ่เป็น 
เชิงลบและเป็นการประณาม และเป้าหมายของมนัก็คือกลุ่มท่ีเจาะจง  ท่ีว่ามนัไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการอภิปราย 
ในบทท่ี 24 และ 25 ก็ชดัเจน เพราะวา่พระเยซูกล่าวต่อผูฟั้งท่ีแตกต่างออกไป  
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“ขณะท่ีมทัธิวเร่ิมตน้การบรรยายของท่านเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเยซู ณ 4:17 ท่านไดท้  านาย
วา่พระเยซูจะเก่ียวขอ้งกบักลุ่มหลกัสามกลุ่มเป็นล าดบั ซ่ึงแต่ละกลุ่มท าหนา้ท่ีเป็นตวัละครใน
เร่ืองราวของท่านคือ พวกสาวก  (4:18-22); ฝูงชน พร้อมกบัพวกสาวก (4:25; 5:1-2); และ พวก
ผู้น า ทางศาสนา (9:2-13) เม่ือขอ้บ่งช้ีท่ีวา่จุดสูงสุดของเร่ืองราวของท่าน (นัน่คือ การทนทุกข์
ของพระเยซู) ยงัคงจะถูกบรรยาย ตอนน้ีมทัธิวก็ท านายถึงการเก่ียวขอ้งของพระเยซูกบัแต่ละ
กลุ่มของสามกลุ่มเดียวกนัเหล่าน้ีอยา่งท่ีถูกท าให้จบลงเป็นล าดบัในล าดบัท่ีกลบักนัต่อล าดบั
เร่ิมแรก นัน่คือล าดบัท่ีเป็นแบบไขวเ้ปล่ียนในธรรมชาติ  ตวัอยา่งเช่น โดยการลดระดบั พวก
ผู้น า ทางศาสนาในการโตแ้ยง้เปิดไปสู่ความเงียบ พระเยซูก็บงัคบัการถอนตวัจากฉากของพวก
เขา (22:46) ดว้ยการท่ีพวกผูน้ าไดจ้ากไป พระเยซูก็กล่าวอย่างเปิดเผยต่อ ฝูงชน ในพระวิหาร
พร้อมกบัพวกสาวกของพระองค ์(23:1) เม่ือก าลงัจากพระวิหารไป พระเยซูก็ให้การอภิปราย
เก่ียวกบัยคุสุดทา้ยของพระองคต่์อ พวกสาวก เท่านั้น (24:1-3) ตลอดการใชรู้ปแบบไขวเ้ปล่ียน
น้ี มทัธิวก็ส่งสัญญาณแก่ผูอ่้านวา่จุดสูงสุดแห่งเร่ืองราวของท่านใกลจ้ะถึงแลว้”[1295] 

  
“ท่าทีท่ีถูกโจมตีในบทน้ีคือศาสนาแห่งส่ิงภายนอก ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของความสนใจท่ีมี
รายละเอียดมากข้ึนต่อกฎเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัในขณะท่ีลม้เหลวท่ีจะหยัง่รู้ถึงล าดบั 
ความส าคญัต่างๆของพระเจา้”[1296] 

  
1.  กำรตักเตือนของพระเยซูต่อฝูงชนและพวกสำวกของพระองค์  23:1-12  (เปรียบเทียบ มก. 

12:38-39; ลก. 20:45-46) 
  
23:1                  อยา่งท่ีเราไดเ้ห็น มีสามกลุ่มของผูค้นท่ีปรากฏในลานพระวิหาร  กลุ่มเหล่าน้ีคือ “พวกสาวก” 

ของพระเยซู พวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์ นั่นคือ กลุ่มท่ีหลากหลายของ “พวกผูน้ า” ของ
อิสราเอล  และ “ฝูงชน” ของคนอิสราเอลธรรมดา  ตอนน้ีพระเยซูหันจากการกล่าวต่อพวก    
ฟาริสี (22:41) และด าเนินการท่ีจะกล่าวต่อฝงูชนและพวกสาวกของพระองคเ์ป็นหลกั 

  
พระเยซูได้เร่ิมตน้ท่ีจะวิจารณ์พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยซ่ึ์งๆหน้าประมาณหน่ึงปีก่อน
หนา้น้ี (15:7) ต่อมาพระองคเ์ตือนพวกสาวกของพระองคท่ี์จะระวงัค าสอนของพวกฟาริสีและ
พวกสะดูสี (16:5-12) ตอนน้ีพระองค์ประณามศตัรูเหล่าน้ีอย่างเปิดเผย  พระองค์ท าอย่างนั้น
เพราะว่าการตดัสินใจท่ีฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์เผชิญในตอนน้ีคือไม่ว่าจะติดตาม
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พระเยซูหรือพวกผูน้ าทางศาสนาท่ีถูกแต่งตั้งไวข้องอิสราเอล  พวกเขาไม่สามารถท าสองอยา่ง
ได ้

  
23:2                 “พวกธรรมาจารย”์ เป็นอาจารยท่ี์เป็นทางการแห่งภาคพนัธสัญญาเดิม  “พวกฟาริสี” เป็นพรรค

ทางศาสนศาสตร์ภายในลทัธิยวิ 
  

“พวกเขาครอบครองต าแหน่งอย่างเดียวกันอย่างท่ีพวกผู ้น าคริสตจักร
ครอบครองในทุกวนัน้ีทีเดียว ผูค้นพึ่ งพาพวกเขาส าหรับการตีความความ
จริง”[1297] 

  
พระเยซูกล่าวต่อสองกลุ่มท่ีแตกต่างแม้ว่าจะค่อนขา้งคาบเก่ียวกนัเม่ือพระองค์สร้างความ
แตกต่างน้ี  ธรรมาจารยบ์างคนเป็นฟาริสี แต่ไม่ใช่ฟาริสีทุกคนท่ีเป็นธรรมาจารย ์ ช่ือเรียกแรก
กล่าวถึงบทบาทของผูน้ าบางคนและช่ือเรียกท่ีสองกล่าวถึงความเช่ือถือทางศาสนศาสตร์    
ของบางคน  ตวัอย่างประกอบสมยัใหม่อาจจะเป็น “นักเทศน์” และ “นักประกาศ”  ไม่ใช่
นกัเทศน์ทุกคนเป็นผูป้ระกาศ แมว้า่บางคนเป็น  ในท านองเดียวกนั ไม่ใช่นกัประกาศทุกคนท่ี
เป็นนกัเทศน์ แมว้า่บางคนเป็น  
ตามการใช้เชิงเปรียบเทียบของภาคพนัธสัญญาเดิม บุคคลท่ีนั่งอยู่บนท่ีนั่งของบรรพบุรุษ         
ก็เป็นผูรั้บช่วงต่อของบุคคลนั้น (อพย. 11:5; 12:29; 1 พกษ. 1:35, 46; 2:12; 16:11; 2 พกษ. 
15:12; สดด. 132:12) เม่ือพระเยซูกล่าวว่าพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีท าให้ “พวกเขาเอง 
นัง่” บน “ท่ีนั่ง” ของโมเสส พระองค์หมายถึงว่าพวกเขามองว่าพวกเขาเองเป็นผูรั้บช่องต่อ  
ทางกฎหมายของโมเสสซ่ึงครอบครองสิทธิอ านาจของท่าน   น่ีคือการท่ีพวกเขามองพวกเขา
เองอย่างแทจ้ริง[1298] ตามปกติธรรมศาลาของคนยิวมีท่ีนัง่หินด้านหน้าท่ีท่ีอาจารยผ์ูมี้สิทธิ
อ านาจนั่ง[1299] อย่างสอดคล้องแล้ว รับบีส่วนใหญ่นั่งเม่ือพวกเขาสอน  ฉบบัแปล NASB 
“ไดท้  าพวกเขาเองนัง่” ก็พูดเป็นนยัเร่ืองการเหน็บแนมท่ีตามมาในส่วนแรกของขอ้ 3  พวกเขา
ทึกทกัท่ีจะเป็นผูรั้บช่วงต่อของโมเสสพร้อมกบัสิทธิอ านาจ ของท่าน  

  
“‘ท่ีนัง่ของโมเสส’ เป็นรูปแบบสั้นๆส าหรับท่ีนัง่ของศาสตราจารยผ์ูซ่ึ้งหนา้ท่ี
ของเขาคือท่ีจะตีความโมเสส”[1300] 
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23:3-4              ขอ้ความของพระเยซูในส่วนแรกของขอ้ 3 ดูเหมือนจะขดัแยง้กบัส่ิงท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวก่อน
หน้าน้ีเก่ียวกบัการท่ีคนยิวคนอ่ืนๆควรตอบสนองต่อค าสอนของพวกธรรมาจารยแ์ละพวก    
ฟาริสีอยา่งไร (15:7-14; 16:5-12) จากการทึกทกัเอาความคงเส้นคงวาของค าสอนของพระเยซู 
เราเขา้ใจถอ้ยค าของพระองค์ว่าเป็นการเหน็บแนมท่ีน่ี[1301] อีกมุมมองหน่ึงเห็นว่าพระเยซู
ยนืยนัสิทธิอ านาจของพวกฟาริสีในหลกัการ เน่ืองจากกวา่พวกเขาสอนโทราห์ แต่ไม่ไดรั้บรอง
ค าสอนทั้งหมดของพวกเขา (ฮาลักกาห์ คือ การตีความท่ีถูกตอ้งของพระคมัภีร์)[1302] การ
ตีความท่ีชอบมากกวา่อนัแรกยอมให้ค  ากริยาช่องท่ีสองของภาษากรีก เอคคาธิดซัน (“นัง่” ขอ้ 
2) ท่ีจะมีพลงัธรรมชาติของมนั  มุมมองน้ีอธิบายถึงการไขวเ้ปล่ียนในขอ้ 2-4 ท่ีซ่ึงสองขอ้ความ
แรกจดัตั้งการเหน็บแนมและสองขอ้ความหลงัใหค้  าแนะน าท่ีไม่ใช่การเหน็บแนม 

  
A         พวกผูน้ าทึกทกัเอาสิทธิอ านาจแห่งการสอนของโมเสส  ขอ้ 2 

B         จงท าส่ิงท่ีพวกเขากล่าว  ขอ้ 3ก 

B'       อยา่ท าส่ิงท่ีพวกเขาท า  ขอ้ 3ข 

A'        ค าสอนของพวกเขาผกูมดัผูค้นเท่านั้น   ขอ้ 4 
  

พระเยซูด าเนินการท่ีจะใชก้ารเหน็บแนมในการกล่าวน้ีต่อไป (ขอ้ 23-28) 
ทั้งส านกัฮิลเลลและส านกัชมัไมไดเ้พิ่มภาระของความรับผิดชอบแก่คนยิวโดยการเพิ่มเขา้ไป
กบัธรรมบญัญติั [1303] 

  
“พวกเขาเป็นผูค้วบคุมงาน ไม่ใช่ผูแ้บกภาระ ไม่ใช่ผูช่้วยเหลือท่ีเห็นอกเห็น
ใจ”[1304] 

  
23:5-7              พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะระบุถึงการปฏิบติัของพวกผูน้ าเหล่าน้ีมากข้ึนท่ีฝูงชนและพวก

สาวกของพระองค์ไม่ควรเลียนแบบ (เปรียบเทียบ 6:1-18) “กลกัพระธรรม” เป็นกล่องหนัง
หรือแผ่นหนังสัตวเ์ล็กๆท่ีคนยิวใส่ฉบบัคดัลอกของตวับทของภาคพนัธสัญญาเดิมทั้งส่ีท่ีถูก
เขียนข้ึนบนหนงัแกะ (ตามธรรมเนียมคือแผ่นหนงัสัตวท่ี์ดี อพย. 13:1-10, 11-16; ฉธบ. 6:4-9; 
และ 11:13-21) จากนั้นพวกเขาไดผ้กูส่ิงเหล่าน้ีเขา้กบัหนา้ผากและหรือแขนท่อนล่างของพวก
เขาดว้ยสายรัดเพื่อจะบรรลุ อพยพ 13:9 และ 16 และ เฉลยธรรมบญัญติั 6:8 และ 11:18 
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บางทีพระเจา้ตั้งใจใหค้นยวิท่ีจะตีความค าสั่งเหล่าน้ีในเชิงเปรียบเทียบ แต่พวกผูน้ าทางศาสนา
แบบผวิเผินถือส่ิงน้ีตามตวัอกัษร  ค ากรีกท่ีแปลวา่ “กลกัพระธรรม” (โททาพอท ตามตวัอกัษร
คือ “แถบคาดหนา้ผาก”) ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในภาคพนัธสัญญาใหม่  มนัมีความเก่ียวขอ้งกบัคน
ต่างชาติ และการใช้ค  าน้ีของพระเยซูท่ีน่ีก็บ่งบอกวา่คนยิวใช้กล่องเล็กๆเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองราง
ของขลงั[1305] ยิ่งกว่านั้นอีก พวกเขาท าให้มนัใหญ่จนคนยิวคนอ่ืนๆจะแน่ใจว่าจะสังเกต 
“ความเคร่งศาสนา” ของพวกเขา [1306] 

  
นอกจากนั้น พวกผูน้ าท่ีหนา้ซ่ือใจคดจะ “ท าให้พู่ยาว” ซ่ึงพวกเขาใส่ท่ีมุมของเส้ือผา้ของพวก
เขา (ขอ้ 5) พระเจา้ได้บญัชาการสวมพู่เหล่าน้ีเพื่อจะย  ้าเตือนประชากรของพระองค์ถึงการ   
ทรงเรียกท่ีบริสุทธ์ิและใหญ่หลวงของพวกเขา (กดว. 15:37-41; ฉธบ. 22:12) คนยิวทุกคนใส่  
พู่เหล่าน้ีรวมทั้งพระเยซู (9:20; 14:36) อย่างไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนาใส่พู่ท่ียาวเพื่อจะ    
บ่งบอกถึงความเคร่งศาสนามากและเพื่อจะดึงดูดการยกยอ่งของผูค้นโดยทัว่ไป 

  
พวกผูน้ าตอ้งการท่ีจะนัง่ใกลก้ลบัมว้นธรรมบญัญติัเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นธรรมศาลา  ส่ิงเหล่าน้ี
เป็น “ท่ีนัง่อนัมีเกียรติ” (ขอ้ 6) ช่ือเรียก “รับบี” หมายถึง “ครูของขา้พเจา้” หรือ “อาจารยข์อง
ขา้พเจา้”  เร่ิมแรกแลว้มนัเป็นแค่ช่ือเรียกแห่งความนบัถือ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุดค าน้ีกลายมา
เป็นช่ือเรียกท่ีแสดงถึงความนบัถือท่ียิ่งใหญ่  พวกผูน้ าในสมยัของพระเยซูตอ้งการช่ือเรียกน้ี
เพราะว่ามนัท าให้พวกเขาแตกต่างและเหนือกว่าคนอ่ืนๆ  คนสมยัใหม่ท่ีถือมุมมองน้ีแห่ง
ปริญญาทางการศึกษาท่ีกา้วหนา้หรือช่ือเรียกก็ตกอยูใ่นความผดิพลาดอยา่งเดียวกนั   

  
23:8-10            ขอ้เหล่าน้ีก็ประยุกต์ใช้กบัคนยิวทุกคน แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสาวก (เปรียบเทียบ ขอ้ 1) 

โดยการตั้ง “ท่านทั้งหลาย” ในต าแหน่งการเนน้แรกเม่ือพระองคก์ล่าวต่อพวกสาวก พระเยซูก็
บ่งบอกว่าพวกเขาจะถือต าแหน่งแห่งการเป็นผูน้ าเหนือประชากรของพระเจา้ท่ีพวกผูว้ิจารณ์
ครอบครองอยู ่ (เปรียบเทียบ 13:52) พวกเขาจะตอ้งไม่รักมนัเม่ือผูค้นเรียกพวกเขาวา่ “รับบี” 
เพราะว่าพวกเขามี อาจารย ์คนเดียว (ค  ากรีก ดิดาสคาลอส)  นัน่คือ พระเจา้ พวกเขาจะตอ้ง    
ถือว่าพวกเขาอยู่ในระดบัพี่น้องเดียวกนัในฐานะผูเ้รียนรู้ ไม่ใช่ในฐานะอาจารยเ์หนือผูไ้ม่มี
การศึกษา 

  
ค าว่า “บิดา” (ขอ้ 9) บางทีอา้งอิงถึงบิดาในความเช่ือของพวกเขา คือบรรพบุรุษฝ่ายวิญญาณ
ของพวกเขาแห่งชนรุ่นปัจจุบนั (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 2:12) เป็นท่ีชดัเจนวา่บิดาท่ีน่ีตายไปแลว้  
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การเปล่ียนในกาลของค ากริยากรีกระหวา่งขอ้ 8, 9 และ 10 ดูเหมือนแนะน าส่ิงน้ี  ถา้ส่ิงน้ีเป็น
จริง ขอยกตวัอยา่งวา่ตอนน้ีบุคคลท่ีกล่าวต่อพระโรมนัคาทอลิกวา่ “บิดา” ก็ก าลงัใชค้  าน้ีในแง่
ท่ีแตกต่างออกไปเล็กน้อยจากคนยิวท่ีใช้มนัในสมยัของพระเยซู (เปรียบเทียบ 1 คร. 4:15; 1 
ยน. 2:13-14) อย่างไรก็ตาม ถ้าคริสเตียนสมยัใหม่ใช้ค  าน้ีด้วยแนวคิดท่ีว่า “บิดา” เป็นผู ้
เหนือกวา่ฝ่ายวญิญาณของเขาหรือเธอ เขาหรือเธอจะมีความผิดแห่งการท าส่ิงท่ีพระเยซูไดห้้าม
ไวท่ี้น่ี   

  
“ ‘บิดา’ เป็นผูใ้หชี้วติ  ท่ีจะเรียกมนุษยว์า่ ‘บิดา’ ในแง่ฝ่ายวิญญาณก็ท าให้เขา
อยูใ่นท่ีของพระเจา้ในฐานะผูท่ี้ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณ  น่ีเป็นการหม่ินประมาท 
พระเจา้พระบิดาเท่านั้นใหชี้วติ”[1307] 

  
บุคคลเดียวท่ีคู่ควรแก่ช่ือเรียกของ “อาจารย”์ ในแง่สูงสุดคือพระเมสสิยาห์  พระองคเ์ป็นเพียง 
“ผูเ้ดียว” ท่ีสามารถนัง่ในท่ีนัง่ของโมเสสไดแ้ละด าเนินการท่ีจะตีความและเปิดเผยน ้ าพระทยั
ของพระเจา้อยา่งถูกตอ้งและอยา่งมีสิทธิอ านาจ (เปรียบเทียบ 1:1; 16:16; 22:41-46) พระเยซูใช้
ค  ากรีกค าท่ีสามส าหรับ “อาจารย”์ ท่ีน่ี นัน่คือ คาเธเกเทส  บางทีพระองค์ท าอย่างนั้นเพื่อจะ
เช่ือมโยงมนักบัค าไขอ่ืนๆในส่วนน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนท่ีมีสิทธิอ านาจคือ เอคคาธิดซัน 
(“พวกเขานัง่ลง” ขอ้ 2) และ คาเธดรา (“ท่ีนัง่” ขอ้ 2)  ดงันั้นพระองคใ์ชเ้คร่ืองมือเชิงโวหาร
ของค าพอ้งเสียง (ค าท่ีเสียงคลา้ยกนั)     

  
“พวกศัตรูของพระเยซูซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีได้รับการรับรองในอิสราเอล            
ไม่สามารถตอบค าถามตามพระคมัภีร์ท่ีเป็นพื้นฐานเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ได ้
ตอนน้ีพระองค์ คือพระเยซูพระเมสสิยาห์ป่าวประกาศในการรู้สึกตวัของ  
การล้อเลียนนั้นว่าพระองค์เองเป็นผูเ้ดียวท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะนั่งในท่ีนั่งของ
โมเสส เพื่อจะรับช่วงต่อจากท่านในฐานะอาจารย์ท่ีมีสิทธิอ านาจแห่งน ้ า
พระทยัและความคิดของพระเจา้”[1308] 

  
จากค าสอนน้ี มนัจะไม่ถูกตอ้งท่ีจะสรุปวา่พระเยซูไม่สนบัสนุนการรับรู้ทั้งหมดเก่ียวกบัความ
แตกต่างระหว่างพวกผูน้ าและบทบาทของพวกเขาท่ามกลางพวกคนรับใช้ของพระองค์   ขอ
ยกตวัอย่างเช่น พวกอคัรทูตมีสิทธิอ านาจในคริสตจกัรท่ีอยู่เหนือสิทธิอ านาจของคริสเตียน

http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%204.15
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20John%202.13-14
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20John%202.13-14
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1307
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1308


ธรรมดา  พวกผูป้กครองและพวกมคันายกด าเนินการท่ีจะใช้สิทธิอ านาจซ่ึงไดรั้บการรับรอง
โดยพระเจา้ในคริสตจกัรและพระองค์ได้สั่งให้เราท่ีจะนับถือบุคคลเหล่าน้ี (1 คร. 16:15-
16; ฮบ. 13:7, 17) 

  
ส่ิงท่ีพระเยซูประณามคือการแสวงหาและการให้เกียรติท่ีอยู่ เหนือกว่าส่ิงท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากว่าผูเ้ช่ือเป็นพี่น้อง เน่ืองจากว่าพระเจา้ทรงเป็นพระบิดาฝ่ายวิญญาณแทจ้ริงของเรา
และเน่ืองจากพระเยซูทรงเป็นอาจารยแ์ละผูน้ าแทข้องเรา  อาจารยแ์ละผูน้ าของประชากรของ
พระเจา้ต้องจ าจ  าไวว้่าพวกเขาเป็นเพื่อนผูเ้รียนรู้กับธรรมิกชน  พวกเขายงัคงเป็นบุตรของ   
พระบิดาในสวรรค ์และพวกเขาตอ้งจ านนต่อพระเยซูคริสต ์ผูเ้ป็นศีรษะของคริสตจกัร 

  
“. . . พระคริสต์ท่ีเป็นข้ึนไม่พึงพอใจกับบรรดาผู ้ท่ีอยู่ในคริสตจักรของ
พระองคผ์ูเ้รียกร้องการจ านนโดยปริยายต่อพวกเขาเองและความคิดเห็นของ
พวกเขาและสับสนช่ือเสียงส าหรับการเคร่งศาสนาท่ีโอ้อวดกับการจ านน
ในทางพระเจา้ต่อค าสอนของพระองค์อย่างท่ีพระองค์ไม่พึงพอใจกบัฟาริสี
คนใด”[1309] 

  
23:11-12          ในการสรุปค าเตือนเหล่าน้ี พระเยซูกลบัไปสู่หวัขอ้ การถ่อมใจ  ท่ีพระองคไ์ดเ้นน้กบัพวกสาวก

ของพระองคก่์อหนา้น้ี (เปรียบเทียบ 18:4; 20:20-28) พระเยซูสอนพวกสาวกของพระองคใ์ห้
เป็นคนรับใชข้องคนอ่ืนๆ ไม่ใช่ปกครองเหนือพวกเขา   

  
“ต าแหน่งการเป็นผูน้ าต่างๆไม่ควรเป็นเป้าหมายในและของต าแหน่งเหล่านั้น 
แต่ควรถูกมองวา่เป็นโอกาสท่ีจะรับใชค้นอ่ืนๆ”[1310] 

  
การพลิกกลบัของจุดจบท่ีพระเยซูท านายท่ีน่ีจะเกิดข้ึนเม่ือแผ่นดินสวรรค์เร่ิมตน้  พระเยซูเอง
เป็นตวัอยา่งท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของส่ิงท่ีพระองคส์อนท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 20:26-28; ฟป. 2:5-11) 
  
2. ข้อกล่ำวหำของพระเยซูต่อพวกธรรมำจำรย์และพวกฟำริสี  23:13-36  (เปรียบเทียบ มก. 

12:40; ลก. 20:47) 
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ตอนน้ีพระเยซูมุ่งความสนใจของพระองค์ไปท่ีพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีในลานพระวิหาร (เปรียบเทียบ 
ขอ้ 1) พระองค์ด าเนินการท่ีจะป่าวประกาศขอ้กล่าวหาท่ีเสียดแทงต่อพวกเขาในเจ็ดส่วน จงเปรียบเทียบวิบติั  
หกอยา่งของ  อิสยาห์ 5:8-23 และวิบติัห้าอยา่งของ ฮาบากุก 2:6-20 พระองคแ์นะน าขอ้กล่าวหาแต่ละอยา่งดว้ย
ค าวา่ “วบิติั”  พระเยซูกล่าว ถึง พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี แต่พระองคก์ล่าว ต่อ ฝงูชนและพวกสาวก 
  

“ไม่มีตอนใดในพระคมัภีร์ท่ีประชดประชันมากกว่า พูดตรงๆมากกว่าและรุนแรงมากกว่า   
การป่าวประกาศน้ีของพระคริสต์ต่อพวกฟาริสี   มนัส าคญัท่ีว่าพระองค์เลือกเฉพาะพวกเขา
อยา่งท่ีต่อตา้นพวกสะดูสีผูเ้ป็นแบบเสรีนิยมมากกวา่และพวกเฮโรดผูเ้ป็นนกัการเมือง  ในขณะ
ท่ีพยายามท่ีจะให้เกียรติแด่พระวจนะของพระเจา้และแสดงรูปแบบสุดขีดของการถือรักษา  
ทางศาสนา แทจ้ริงแลว้พวกฟาริสีเป็นผูท่ี้อยูห่่างไกลท่ีสุดจากพระเจา้”[1311] 

  
โดยเน้ือแทแ้ลว้ พระเยซูวิจารณ์พวกเขาเน่ืองจากความหน้าซ่ือใจคดของพวกเขา [1312] อย่างท่ีหัวขอ้ของ        
ค าเทศนาบนภูเขาคือความชอบธรรม หัวข้อของวิบติัเหล่าน้ีคือความหน้าซ่ือใจคด  มีการเน้นท่ีหนักแน่น
โดยทัว่ไปในการกล่าวทั้งสองต่อความลม้เหลวของพวกผูน้ าท่ีจะเขา้ใจและจ านนต่อพระคมัภีร์ พระเยซูให้การ
กล่าวทั้งสองเพื่อจะเปรียบเทียบความหมายแทจ้ริงของพระคมัภีร์กบัการตีความและการประยุกต์ใชพ้ระคมัภีร์
ของพวกฟาริสี  พวกฟาริสีกล่าวยอมรับท่ีจะสอนพระคมัภีร์อย่างแม่นย  าแต่ไม่ได้ท  าอย่างนั้น  ดงันั้นพวกเขา     
ก็เป็นคนหนา้ซ่ือใจคด 
  
โครงสร้างทางวรรณกรรมของวบิติัเหล่าน้ีเป็นแบบไขวเ้ปล่ียน   
  

A         การปฏิเสธแผน่ดินสวรรค ์ ขอ้ 13 
B         ผลกระทบต่างๆท่ีมีต่อคนอ่ืนๆซ่ึงมีอนัตรายมากกวา่ดี   ขอ้ 15 

C         การใชพ้ระคมัภีร์แบบถูกน าไปผดิๆท่ีกระทบต่อความประพฤติ  ขอ้  16-22 
D         ความลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจพระคมัภีร์  ขอ้ 23-24 

C'        การใชพ้ระคมัภีร์แบบถูกน าไปผดิๆท่ีกระทบต่อคุณลกัษณะ  ขอ้ 25-26 
B'        ผลกระทบต่างๆท่ีมีต่อคนอ่ืนๆซ่ึงท าใหผ้ลลพัธ์อนัปรารถนาเสียไป  ขอ้  27-28 

A'        การปฏิเสธผูถื้อสารของแผน่ดินสวรรค ์ ขอ้ 29-36 
  

วบิัติแรก  23:13[-14] 
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“แต่” แนะน าการเปล่ียนผ่านจากถอ้ยค าท่ีมีต่อพวกสาวกท่ีมาก่อน (ขอ้ 1-12)  พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี 
ถือจุดยืนท่ีตรงกนัขา้มอย่างแทจ้ริงในเร่ืองตวับุคคลของพระเยซูท่ีพวกสาวกถือ ดงันั้น อนาคตของพวกเขาจะ
แตกต่างส้ินเชิง  (เปรียบเทียบ 16:17-28; 19:27-29) 
  
“วิบติั” สามารถเป็นการอุทานท่ีนุ่มนวลของความสงสาร (24:19)  การแสดงออกท่ีรุนแรงถึงการประณาม 
(11:21) หรือทั้งสอง (18:7; 26:24) ในการกล่าวน้ี การประณามถูกกล่าวถึงอย่างท่ีชดัเจนวา่ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าว  
อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรตีความค าน้ีว่าเป็นการอธิบายถึงความพยาบาทหรือความเคียดแคน้ท่ีน่ี  ตรงกนัขา้ม    
มนัเป็นการป่าวประกาศทางศาลแห่งการประณามจากพระเมสสิยาห์ พระผูพ้ิพากษา 
  

“ทุกวิบติัจาก ‘วิบติั’ ทั้งเจ็ดเป็นการอุทานดงัเช่น ‘ก็เป็นสุข’ ในสุขคติ  มนัไม่ได้กล่าวถึง   
ความปรารถนาแต่เป็นข้อเท็จจริง  มันไม่ใช่ค าสาปท่ีเรียกความหายนะลงมาแต่เป็นการ
พิพากษาท่ีสงบ แทจ้ริงและค าตดัสินท่ีให้มาโดยพระผูพ้ิพากษาสูงสุดเอง  ดงันั้น การพิพากษา
หกอย่างจากการพิพากษาเหล่าน้ีมีหลักฐานท่ีแนบมาโดยวิธีของอนุประโยค โฮทิ [เพราะ] 
เก่ียวกบัสาเหตุท่ีจดัให้มีเหตุผลเต็มท่ีส าหรับค าตดัสิน ‘วิบติั’ และในการพิพากษาท่ีเหลืออยู ่
(ขอ้ 16) รูปแบบท่ีหลากหลายของการแสดงออกก็ท าอย่างเดียวกนัโดยวิธีของการวางขา้งกนั”
[1313] 

  
พวกผูน้ าเหล่าน้ีเป็นคนหนา้ซ่ือใจคดเพราะวา่พวกเขากล่าวยอมรับวา่จะสอนน ้ าพระทยัของพระเจา้ แต่พวกเขา
กนัผูค้นไวจ้ากการเขา้ไปในแผน่ดินสวรรคเ์ม่ือมนัเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับประชากรของพระองคท่ี์จะ
เขา้ไป  พวกเขากนัผูค้นไวจ้ากการเขา้ไปในแผน่ดินสวรรค ์โดยการไม่ไดต้ระเตรียมท่ีจะเขา้ไปดว้ยพวกเขาเอง
และโดยการท าใหค้นอ่ืนๆทอ้ใจจากการท าอยา่งนั้น   (เปรียบเทียบ 18:6-7; 22:41-46) 
  
นกัตีความบางคนเช่ือวา่การสร้างประโยคของขอ้ 13 ทึกทกัเอาวา่แผน่ดินสวรรคไ์ดเ้ร่ิมตน้แลว้[1314] อยา่งไรก็
ตาม พื้นฐานส าหรับการสรุปน้ีคือขอ้สันนิษฐานท่ีว่ามนัไดเ้ร่ิมตน้ มากกว่าขอ้เรียกร้องของการสร้างประโยค
ของภาษากรีก  การสร้างประโยคเรียกร้องว่าเราเขา้ใจรูปแบบของค ากริยาท่ีเติม –ing หรือ –ed ท่ีเป็นค านาม   
ทูส เฮเซโคเมนูส  (“บรรดาผูท่ี้เขา้ไป”) และค ากริยาแทปั้จจุบนักาล  อูเด . . . อะฟิเอเท่ (“ท่านไม่อนุญาต”) ใน
ฐานะเป็นการอธิบายถึงการกระท าท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนักบัถอ้ยค าของผูพู้ด   การกระท าทั้งสองสามารถและก็
อธิบายถึงส่ิงท่ีพวกผูน้ าท าในการคาดหวงัถึงการเร่ิมตน้ของแผ่นดินสวรรค์  พระเยซูอา้งอิงถึงแผ่นดินของ    
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พระเมสสิยาห์อย่างต่อเน่ืองวา่เป็นอนาคตไม่ใช่ปัจจุบนั  การปรากฏของกษตัริยไ์ม่เทียบเท่ากบัการปรากฏของ
แผน่ดิน 
  
ฉบบัคดัลอกท่ีดีท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดบางฉบบัของพระกิตติคุณมทัธิวท่ีมีให้เราก็ละเวน้ขอ้ 14  ฉบบัคดัลอก    
บางฉบบัท่ีมีขอ้ 14 ก็ตั้งมนัไวก่้อนขอ้ 13 และฉบบัอ่ืนๆตั้งไวห้ลงัขอ้ 13  บางทีผูค้ดัลอกไดใ้ส่มนัไวใ้นภายหลงั 
เน่ืองจากวา่มนัปรากฏในพระคมัภีร์ตอนท่ีเหมือนกนั (มก. 12:40; ลก. 20:47) 
  
วบิัติทีส่อง  23:15 
  
พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีกระตือรือร้นอย่างมากท่ีจะให้คนยิวเห็นพอ้งกบัความเช่ือมัน่ทางหลกัค าสอน
ของพวกเขา  นกัอรรถาธิบายบางคนเนน้วา่พวกฟาริสีสร้างสาวกสู่ลทัธิยิว  ส่ิงน้ีอาจไดเ้ป็นจริง แต่ความผิดหลกั
ของพวกเขาคือการน าคนยวิไปอยูภ่ายใตศ้าสนศาสตร์ท่ีเส่ือมทรามของพวกเขา[1315] พระเยซูไม่ไดว้ิจารณ์พวก
เขาเน่ืองจากความร้อนรนของพวกเขา  พระองคว์ิจารณ์พวกเขาเน่ืองจากส่ิงท่ีพวกเขาสอนผูก้ลบัใจเช่ือของพวก
เขาและผลกระทบท่ี “การกลบัใจเช่ือ” น้ีมีต่อผูก้ลบัใจเช่ือของพวกเขา 
  
อยา่งท่ีไดห้มายเหตุไปก่อนหนา้น้ี ส่ิงท่ีแสดงถึงค าสอนของพวกผูน้ าเหล่าน้ีก็คือวา่พวกเขาให้การตีความและค า
สอนตามธรรมเนียมบอกเล่าของพวกรับบีว่าอย่างน้อยแล้วมีสิทธิอ านาจเท่ากบัภาคพนัธสัญญาเดิม ถ้าไม่มี   
สิทธิอ านาจมากกวา่  ในเชิงปฏิบติัแลว้ พวกเขาบิดเบือนภาคพนัธสัญญาเดิมเม่ือมนัไม่สอดคลอ้งกบัค าสอนท่ี
ยอมรับไดข้องพวกรับบี (เปรียบเทียบ 5:21-48) 
  
คนกลบัใจเช่ือสู่ฟาริสีนิยมก็ร้อนรนต่อธรรมเนียมของบรรพบุรุษมากกวา่พวกอาจารยข์องพวกเขา  บ่อยคร้ังแลว้
น่ีเป็นผลลพัธ์ของการกลบัใจเช่ือ  บางคร้ังนกัศึกษาถือมุมมองของอาจารยข์องพวกเขามากกวา่อาจารยข์องพวก
เขา  ธรรมชาติท่ีมีพลงัของมุมมองของฟาริสีเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของการตีความของบรรพบุรุษไดเ้พิ่มปัญหาน้ี  
เม่ือบุคคลหน่ึงเช่ือวา่สิทธิอ านาจตามพระคมัภีร์ขยายเกินกวา่ขอ้ความของพระคมัภีร์ มนัก็จะไม่มีขอ้จ ากดัต่อส่ิง
ท่ีจะมีสิทธิอ านาจ  การตีความเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพวกฟาริสีปิดกั้นพระเยซูไวจ้ากบทบาทของพระองค์
ในฐานะพระผูตี้ความ  
  
พวกเข้าจารีตเป็นบุตร “ของนรก” (เกเฮนนา) ในแง่ท่ีว่าพวกเขาเป็นของนรกและจะไปยงันรกในท่ีสุด 
(เปรียบเทียบ 8:12; 13:38)  แทนท่ีจะน าพวกเขาไปยงัสวรรค ์พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยน์ าพวกเขาไปยงั
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นรก  เกเฮนนาแสดงถึงสถานท่ีแห่งการลงโทษนิรันดร์ คือบึงไฟ (เปรียบเทียบ 25:41)  ฮาเดสเป็นท่ีพกัชัว่คราว
ของคนชั่วร้ายท่ีซ่ึงพระเจา้จะท าให้พวกเขาเป็นข้ึนเพื่อการพิพากษา ณ พระท่ีนั่งใหญ่สีขาว และจากนั้นการ
ลงโทษสุดทา้ยในบึงไฟ  (วว. 20:11-15) 
  
วบิัติทีส่ำม  23:16-22 
  
พระเยซูไดก้ล่าวถึงหวัขอ้การสาบานในค าเทศนาบนภูเขา (5:33-37) พระองคไ์ดเ้รียกพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์
วา่ “ผูน้ าท่ีตาบอด” มาก่อนเช่นกนั (15:14)  น่ีคือตวัอย่างท่ีเจาะจงเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูประณามในวิบติัท่ีสอง 
(ขอ้ 15)   โดยการแยกแยะระหวา่งส่ิงท่ีผกูมดัในค าสาบานของพวกเขาและส่ิงท่ีไม่ผูกมดั พวกฟาริสีและพวก
ธรรมาจารยไ์ดส้นบัสนุนค าสาบานท่ีหลีกเล่ียงซ่ึงเทียบเท่ากบัการโกหก  ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่ผูค้นควร
บอกความจริง  พระเยซูประณามพวกผูว้จิารณ์ของพระองคเ์น่ืองจากการรับมือกบัพระคมัภีร์อยา่งผิดๆท่ีพวกเขา
อา้งวา่จะปกป้องและอธิบาย 
  
ขอ้ 20-22 จดัเตรียมเหตุผลส าหรับ 5:33-37  เม่ือคนยิวท าการสาบาน เขาก็เช่ือมโยงมนักบัพระเจา้ในบางแง่  
ดงันั้นค าสาบานทั้งหมดของพวกเขาก็ผกูมดั  พระเยซูไม่อนุญาตค าสาบานท่ีหลีกเล่ียงทั้งหมดและถือวา่ส่ิง 
เหล่านั้นเป็นถอ้ยค าท่ีไม่สัตยจ์ริง    
  

“เวลายงัไม่ไดจ้บลงเม่ือบุคคลหน่ึงจะแสวงหาท่ีจะหลีกเล่ียงหน้าท่ีบางอย่างในการใช้กลวิธี
หรือเม่ือเขาจะเรียกตวัอกัษรท่ีเคร่งครัดของธรรมบญัญติัเพื่อจะหลีกเล่ียงส่ิงท่ีวิญญาณของ
ธรรมบญัญติัหมายถึงอยา่งชดัเจนวา่เขาควรจะท า”[1316] 

  
วบิัติทีส่ี่  23:23-24 
  
ธรรมบญัญติัของโมเสสเรียกร้องให้คนอิสราเอลท่ีจะคืนสิบลดขา้ว เหลา้องุ่นและน ้ ามนั (ฉธบ. 14:22-29) พวก
เขาจะถือส่ิงน้ีไปไกลแค่ไหนก็เป็นเร่ืองของการโตแ้ยง้   พระเยซูไม่ไดไ้ม่สนบัสนุนการถือรักษาท่ีเคร่งครัดของ
ธรรมบญัญติัน้ี  พระองค์มุ่งการประณามของพระองค์ไปท่ีความล้มเหลวของพวกผูน้ าท่ีจะถือรักษาค าสั่งท่ี 
“ส าคญักว่า” ในธรรมบญัญติัในขณะท่ีต่อรองราคาว่าพืช เคร่ืองเทศ เมล็ดท่ีเจาะจงอนัไหนท่ีจะคืนสิบลด  
พระองค์กลบัไปยงั มีคาห์ 6:8 ส าหรับหน้าท่ีหลกัสามอย่างท่ีพระเจา้เรียกร้องคือ “ความยุติธรรม ความเมตตา
และความสัตยซ่ื์อ”  บางทีพระองคเ์ลือกลูกน ้ า (ค  ากรีก คาลมา) และ อูฐ (ค ากรีก กัมลา) เป็นตวัอยา่งเน่ืองจาก
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ขนาดของพวกมนัและช่ือท่ีเสียงคลา้ยกนัของพวกมนั    เป็นท่ีชดัเจนวา่น่ีเป็นการกล่าวเกินจริง เน่ืองจากวา่มนั
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะกลืนตวัอูฐเขา้ไปอยา่งแทจ้ริง   
  

“ปกติมนัเป็นกรณีท่ีวา่ผูย้ดึถือกฎก็เป็นผูย้ดึติดในรายละเอียด แต่มืดบอดต่อหลกัการใหญ่ๆ  ฝงู
ชนน้ีไม่ไดคิ้ดอะไรเก่ียวกบัการประณามคนท่ีไร้ความผิด กระนั้นพวกเขาก็กลวัท่ีจะเขา้ไปใน
ศาลพิพากษาของปีลาตดว้ยเกรงวา่พวกเขาจะเป็นมลทิน (ยน. 18:28)”[1317] 

  
การพิพากษาน้ีจดัตั้งศูนยก์ลางส าหรับการไขวเ้ปล่ียนและความลม้เหลวท่ีส าคญัท่ีสุดของพวกธรรมาจารยแ์ละ
พวกฟาริสี  พวกเขาบิดเบือนน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผยในพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ 9:9-13; 
12:1-14) การบิดเบือนน้ีส่งผลต่อหลกัค าสอนท่ีผิดพลาด (วิบติัท่ี 3 และ 5) ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติัท่ีเป็นหายนะ 
(วบิติัท่ี 2 และ 6) ซ่ึงส่งผลต่อการเล่ือนไปของแผน่ดินสวรรค ์(วบิติัท่ี 1 และ 7) 
  
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตระหนกัว่าพระคมัภีร์เปิดเผยน ้ าพระทยัของพระเจา้ และท่ีว่าเราไม่ควรยกสิทธิอ านาจของ 
การตีความของมนุษยถึ์งระดบัของพระคมัภีร์เอง อย่างไรก็ตาม เป็นส่ิงส าคญัอีกดว้ยท่ีจะตระหนักว่าภายใน        
พระคมัภีร์ ค  าสั่งบางอยา่งก็ส าคญักวา่ค าสั่งอ่ืนๆ และท่ีว่าเราควรสังเกตความแตกต่างเหล่าน้ีและไม่สับสน  น่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญญาและความสมดุลในการตีความและการประยกุตใ์ช ้        
  
อาจารยแ์ละนกัเทศน์สมยัใหม่แห่งพระวจนะของพระเจา้อาจท าความผิดพลาดหลายอย่างท่ีแสดงถึงพวกฟาริสี  
อยา่งไรก็ตาม เราตอ้งจดจ าไวว้า่พวกฟาริสีไม่เช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ 
  
วบิัติทีห้่ำ  23:25-26 
  
พระเยซูประณามความผวิเผนิท่ีเป็นคุณลกัษณะของฟาริสีดว้ยการเปรียบเทียบน้ี  ภาชนะแสดงถึงพวกฟาริสีและ
บรรดาผูท่ี้พวกเขาสอน  คนยิวจะตอ้งเป็นภาชนะท่ีสะอาดซ่ึงพระเจา้สามารถใชไ้ดเ้พื่อจะน าการหล่อเล้ียงและ
การท าให้สดช่ืนฝ่ายวิญญาณไปยงัคนอ่ืนๆ  พวกฟาริสีสอนถึงความส าคญัของการสะอาดทางพิธีกรรมโดยการ
ถือรักษากฎเกณฑ์เก่ียวกบัอาหารและการช าระของธรรมบญัญติั  อย่างไรก็ตาม พวกเขาละเลยความบริสุทธ์ิ
ภายใน  พวกฟาริสีผิดพลาดในการเน้นต่างๆของพวกเขา  พวกเขาตั้งความส าคญัไวท่ี้เร่ืองราวเล็กน้อยมาก
เกินไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองราวทางพิธีกรรมและภายนอก และไม่เพียงพอท่ีเร่ืองราวอนัเป็นหลกั โดยเฉพาะ

http://biblia.com/bible/nasb95/John%2018.28
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1317
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c5498


อย่างยิ่งส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณ  “ฟาริสี” คนเดียวบางทีเป็นการอา้งอิงโดยทัว่ไปถึงฟาริสี
ทั้งหมด (ขอ้ 26)    
  
วบิัติทีห่ก  23:27-28 
  
คนยิวในกรุงเยรูซาเล็มโบกปูนขาวหินบนหลุมฝังศพก่อนปัสกาเพื่อจะเตือนผูเ้ดินทางถึงการปรากฏของส่ิง
เหล่านั้น[1318] พวกเขาท าส่ิงน้ีเพื่อว่าคนแปลกหนา้เหล่าน้ีจะไม่แตะตอ้งหลุมฝังศพใดอยา่งไม่รู้  และดงันั้นก็
ขาดคุณสมบติัท่ีจะเขา้ร่วมในเทศกาล [1319] มนัไม่ใช่การโบกปูนขาวมากสักเท่าไหร่ท่ีไดท้  าให้ส่ิงเหล่านั้น    
น่าดึงดูดใจอยา่งท่ีมนัเป็นอนุเสาวรียเ์องท่ีน่าดึงดูดใจ พระเยซูเปรียบเทียบ “อนุสาวรีย ์(“อุโมงคศ์พ”) กบัพวกฟา
ริสี  ทั้งสองดูเหมือนน่าดึงดูดใจ (“สวยงามท่ีขา้งนอก”) แต่ทั้งสองก็ท าให้ผูค้นท่ีสัมผสัพวกเขาด่างพร้อยอีกดว้ย 
(นัน่คือ ผา่นทางค าสอนของพวกเขา ซ่ึง “อยา่งภายในแลว้” ก็ “เตม็ไปดว้ยความหนา้ซ่ือใจคดและความอธรรม”) 
การเจือปนดว้ยฟาริสีก็กนัการมีส่วนร่วมในพระพรท่ีปัสกานั้นคาดหวงัไว ้นัน่คือ พระพรแห่งแผน่ดินสวรรค ์   
  
การอา้งอิงถึง “ความอธรรม” ของพระเยซูก็ส าคญั (ขอ้ 28)  พวกฟาริสีอวดพวกเขาเองในการถือรักษาท่ีพิถีพิถนั
ของธรรมบญัญติั (ค ากรีก โนมอส) อยา่งเหน็บแนมแลว้ ความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะเขา้ใจและประยุกตใ์ช้
ธรรมบญัญติัอยา่งถูกตอ้งไดท้  าใหพ้วกเขาอธรรม (ค ากรีก อะโนมิอา) ในมุมมองของพระเยซู  อะโนมิอา เป็นค า
ทัว่ไปส าหรับความชัว่ร้ายในภาคพนัธสัญญาใหม่  พระเยซูบ่งบอกว่าการเขา้หาทั้งส้ินของพวกฟาริสีต่อธรรม
บญัญติันั้นก็ ช่ัวร้าย อยา่งแทจ้ริง 
  
วบิัติทีเ่จ็ด  23:29-36 
  
23:29-30          โดยการสร้าง “อนุสาวรีย์” แก่ “พวกผูเ้ผยพระวจนะ” และ คน “ชอบธรรม” คนอ่ืนๆท่ี      

บรรพบุรุษของพวกเขาไดฆ่้า พวกฟาริสีก็กล่าวว่าพวกเขาคงไม่ไดฆ่้าพวกเขาถา้พวกเขาไดมี้
ชีวิตอยู่ในตอนนั้น  โครงการก่อสร้างเหล่าน้ีไดจ้ดัตั้งการกล่าวยอมรับถึงความเหนือกว่าฝ่าย
วญิญาณของพวกเขาเองเช่นเดียวกบัเกียรติส าหรับคนท่ีตายไป     คริสเตียนผูคิ้ดอยา่งไร้เดียงสา
ว่าเขาหรือเธอคงจะไม่ได้ท าความผิดพลาดต่างๆท่ีสาวกเร่ิมแรกของพระเยซูได้ท าก็ท  าการ
ทึกทกัเอาอยา่งเดียวกนัถึงความเหนือกวา่   
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23:31                “ถา้เป็นเช่นนั้น” อา้งอิงถึงการยอมรับของพวกฟาริสีถึงพวกเขาเองในฐานะ “บุตรของบรรดา  
ผูท่ี้ไดฆ่้าพวกผูเ้ผยพระวจนะ” (ขอ้ 30) ไม่ใช่การสร้างหลุมฝังศพของพวกเขา (ขอ้ 29)  พวก    
ฟาริสีเป็นเช้ือสายของบรรดาผูท่ี้ไดฆ่้าพวกผูเ้ผยพระวจนะมากกวา่ท่ีพวกเขาไดรู้้ ไม่ใช่แค่ทาง
กายภาพแต่ทางฝ่ายวิญญาณอีกดว้ย  พวกเขาไดว้างแผนท่ีจะฆ่าผูเ้ผยพระวจนะท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด 
(21:38-39, 46) 

  
23:32                 แนวคิดของภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีอยู่เบ้ืองหลงัขอ้น้ีก็คือว่าพระเจา้จะทนต่อบาปอย่างจ ากัด  

จากนั้นพระองคจ์ะกระท าในการพิพากษา (เปรียบเทียบ ปฐก. 6:3, 7; 15:16; เปรียบเทียบ 1 ธส. 
2:14-16) ท่ีน่ีพระเยซูหมายถึงวา่อิสราเอลไดท้  าบาปหลายอย่างและไดก่้อให้เกิดความผิดอยา่ง
มากโดยการฆ่าพวกผูเ้ผยพระวจนะ  เม่ือพวกฟาริสีไดฆ่้าพระเยซูและพวกสาวกของพระองค ์
(เปรียบเทียบ ขอ้ 34) ถว้ยแห่งพระพิโรธของพระเจา้คงจะไดเ้ต็ม และพระองค์จะตอบสนอง
ดว้ยพระพิโรธ  การถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็มและการกระจดักระจายไปทัว่โลกของคนยิวได้
ส่งผลในปี ค.ศ.  70 

  
23:33                พระเยซูกล่าวซ ้ าค  าเรียกช่ือท่ีพระองค์ไดใ้ช้มาก่อนเพื่อจะป่าวประกาศการพิพากษาของพวก    

ผูว้จิารณ์ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 3:7; 12:34) พวกเขาจะพินาศใน “นรก” เน่ืองจากความ 
 ลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะยอมรับพระเยซู (เปรียบเทียบ 5:22; 23:15) 
  

“ทุกวนัน้ีมีการใชข้องคริสเตียนท่ีเหมาะสมอนัเดียวเก่ียวกบัการกล่าววิบติัของ
ส่วนน้ี  โดยพื้นฐานแลว้ มนัไม่ไดพ้บในการประยุกตใ์ชข้องพระคมัภีร์ตอนน้ี
กบัพวกฟาริสีในประวติัศาสตร์ และไม่เอ่ยถึงลทัธิยวิสมยัใหม่ในฐานะศาสนา 
แต่ในการประยุกต์ใช้ของพระคมัภีร์ตอนน้ีกบัสมาชิกของคริสตจกัร ความ
หน้าซ่ือใจคดเป็นศตัรูแทข้องส่วนน้ี ไม่ใช่พวกธรรมาจารย ์พวกฟาริสีหรือ
พวกยิว ในตน้แบบของส่วนน้ี ถ้าวิบติัท่ีรุนแรงจะถูกป่าวประกาศต่อใครก็
ตามในทุกวนัน้ี มนัตอ้งถูกมุ่งไปท่ีความหน้าซ่ือใจคดในคริสตจกัร เท่านั้น 
(เปรียบเทียบ  1 ปต. 2:1)”[1320] 

  
23:34                ส่ิงท่ีมาก่อนของ “เพราะเหตุน้ี” (ค ากรีก ดิอา ทูทอ) คือ คนยิวได้ฆ่าพวกผูเ้ผยพระวจนะท่ี   

พระเจา้ไดส่้งมายงัพวกเขาในอดีต (ขอ้ 29-30; เปรียบเทียบ 22:3-10) เพราะวา่คนยิวไดป้ฏิเสธ
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พวกผูเ้ผยพระวจนะแต่ก่อน พระเยซูจะส่ง “บรรดาผูเ้ผยพระวจนะ” “บรรดานกัปราชญ์” และ 
อาจารยท์ั้งหลาย (“พวกธรรมาจารย”์) ไปยงัพวกเขามากข้ึน  คนเหล่าน้ีคนยิวจะปฏิเสธเช่นกนั 
ซ่ึงเติมระดบัของความผิดของพวกเขาจนเต็ม  บางทีน่ีเป็นการอา้งอิงถึงพยานทั้งหลายท่ีได้
ติดตามพระเยซูและวิงวอนต่อคนยิว ท่ีจะเ ช่ือในพระองค์  (กจ.  3:19-21; 7:2-53; 
เปรียบเทียบ มธ. 5:10-12; 9:37-38; 28:18-20) 

  
พระเยซูจะยงัคงไม่สถาปนาแผน่ดินของพระองค์ข้ึน เพราะว่าอิสราเอลไดป้ฏิเสธพระองคใ์น
ฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  อยา่งไรก็ตาม ในขอ้น้ีพระเยซูเปิดเผยวา่พระเจา้จะลงโทษชน
รุ่นของอิสราเอลท่ีไดป้ฏิเสธพระองค์และพวกอคัรทูตผูจ้ะติดตามพระองค์ในวิธีท่ีเพิ่มเติม  น่ี
รวมถึงการถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็มและกระจดักระจายไปของคนยิวจากแผ่นดินแห่ง     
พระสัญญา  พระเยซูอธิบายถึงเหตุการณ์เหล่าน้ีในการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศท่ีตามมา   
(บทท่ี  24—25) 

  
เน่ืองจากวา่คนยิวไม่มีสิทธิอ านาจท่ีจะ “ตรึง” ผูค้น บางทีเราควรเขา้ใจการอา้งอิงของพระเยซู
ถึงพวกเขาว่าตรึงพยานเหล่าน้ีบางคนในแง่ท่ีเป็นสาเหตุ  อย่างน่าสังเกตแลว้ พวกเขาจะเป็น
เหตุใหค้นอ่ืนๆคือคนโรมนัท่ีจะตรึงพวกเขา  (เปรียบเทียบ 10:24-25) 

23:35                พระเยซูไม่ไดก้ล่าวว่าคนยิวท่ีไดป้ฏิเสธพระองค์ก็มีความรับผิดชอบต่อการตายของผูต้ายเพื่อ
ความเช่ือท่ีชอบธรรมทุกคนตลอดประวติัศาสตร์ของพระคมัภีร์  พวกเขาเป็นบุคคลท่ีจะเพิ่ม  
จ  านวนสุดทา้ยของความผิดท่ีจะส่งผลต่อการเทออกแห่งพระพิโรธของพระเจา้ส าหรับผูฆ่้าคน
เหล่านั้นทั้งหมด   

  
“ในกรณีของคนยิว ความจ ากดัของพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเกือบไดม้าถึง
แลว้ และดว้ยการฆ่าพระเมสสิยาห์และพวกอคัรทูตของพระองคจ์ะเป็นการ
ละเมิด”[1321] 

  
“อาเบล” เป็นคนชอบธรรมคนแรกท่ีไดถู้กฆ่าซ่ึงพระคมัภีร์บนัทึกไว ้(ปฐก. 4:8) เราไม่รู้แน่ชดั
ว่าเม่ือไหร่ท่ีผูเ้ผยพระวจนะ “เศคาริยาห์” “บุตรเบเรคียาห์” ไดต้ายไป แต่ท่านไดเ้ร่ิมตน้การ  
เผยพระวจนะในฐานะคนหนุ่มในปี กคศ. 520 และไดเ้ผยพระวจนะบางอย่างในปี กคศ. 518  
ท่านอาจได้เป็นคนท่ีตายเพื่อความเช่ือคนสุดทา้ยในประวติัศาสตร์ของภาคพนัธสัญญาเดิม  
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[1322] อย่างไรก็ตาม ตามธรรมเนียมของคนยิว เศคาริยาห์ นี ้ไดต้ายไปอย่างสันติ ณ วยัชรา
[1323] 

  
ผูศึ้กษาหลายคนของปัญหาน้ีเช่ือวา่ “เศคาริยาห์” ผูซ่ึ้งพระเยซูอา้งอิงถึงเป็นปุโรหิตผูซ่ึ้งคนยิว
ไดเ้อาหินขวา้งในลานพระวิหาร (2 พศด. 24:20-22) ชายคนนั้นไดต้ายไปหลายร้อยปีก่อนหนา้
ผูเ้ผยพระวจนะเศคาริยาห์  ดูเหมือนว่าพระเยซูได้สรุปคนชอบธรรมทั้งหมดท่ีคนยิวได้ฆ่า
ตลอดประวติัศาสตร์ของภาคพนัธสัญญาเดิม  “เศคาริยาห์บุตรของเยโฮยาดา” เป็นคนท่ีตายเพื่อ
ความเช่ือคนสุดท้ายในพระธรรมเล่มสุดทา้ยของพระคมัภีร์ภาษาฮีบรู (พงศาวดาร) ดังนั้น   
พระเยซูอาจไดก้ล่าวถึงความมีค่าเท่ากนัของ “คนท่ีตายเพื่อความเช่ือทั้งหมดตั้งแต่ปฐมกาลถึง
ววิรณ์”  อยา่งไรก็ตาม “เศคาริยาห์” นั้น เป็นบุตรของ เยโฮยาดา ไม่ใช่ เบเรคียาห์ และพระเยซู
อา้งอิงถึง เบเรคียาห์ ในฐานะบิดาของ “เศคาริยาห์” ท่ีพระองคห์มายถึง   (เปรียบเทียบ 2 พศด. 
24:22) เบเรคียาห์อาจไดเ้ป็นบิดาแทจ้ริงของคนท่ีตายเพื่อความเช่ือน้ี และผูเ้ขียน 2 พงศาวดาร
อาจไดร้ะบุวา่เขาเป็นบุตรของปู่ ท่ีมีช่ือเสียงของเขาคือ เยโฮยาดา 
  
ดูเหมือนเป็นไปไดน้อ้ยท่ีวา่บิดาของเศคาริยาห์คนแรกมีสองช่ือท่ีแตกต่างกนัคือ เบเรคียาห์และ
เยโฮยาดา  ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ช่ือของอาเบลเร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษร “A” และช่ือของเศคาริยาห์เร่ิมตน้
ดว้ย “Z” ก็เป็นความบงัเอิญ    “Z” ไม่ใช่ตวัอกัษรสุดทา้ยในไม่วา่ตวัอกัษรฮีบรูหรือกรีก  บาง
ทีเศคาริยาห์ทั้งสองได้ถูกฆ่าเพื่อความเช่ือระหว่างแท่นบูชาและพระวิหาร ซ่ึงจะอธิบายถึง
ปริศนานั้น แต่ส่ิงน้ีไม่ไดถู้กบนัทึกไวใ้นภาคพนัธสัญญาเดิม    

  
23:36                ด้วยการยืนยนัท่ีหนักแน่นถึงความแน่นอน พระเยซูได้ท านายว่าการพิพากษาของพระเจ้า       

จะ “ตก” (ขอ้ 35) บน “ชนรุ่น” ของคนยิวท่ีไดป้ฏิเสธพระองค ์น่ีเป็นการปฏิเสธท่ีเป็นทางการ
และสูงสุดของพระเยซูท่ีมีต่ออิสราเอลส าหรับการปฏิเสธพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์    
ของพวกเขา  “ส่ิงทั้งหมดน้ี” อา้งอิงถึงการเทออกของพระพิโรธของพระเจา้ท่ีเพิ่งไดเ้ปิดเผยไป 
(ขอ้ 33, 35)  ชนรุ่นนั้นจะสูญเสียสิทธิพิเศษของการเป็นพยานถึงการสถาปนาแผน่ดินของ  
พระเมสสิยาห์ และสิทธิพิเศษของการเป็นผูแ้รกท่ีจะเขา้ไปโดยความเช่ือในพระเยซู  ตรงกนั
ขา้ม พวกเขาจะประสบกบัการถูกท าลายของเมืองหลวงของพวกเขา และการกระจดักระจายไป
ของประชากรของพวกเขาจากแผ่นดินแห่งพระสัญญา (ในปี 70 ค.ศ.)  ชนรุ่นทั้งหมดจะทน
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ทุกข์เพราะพวกผูน้ าไดก้ระท าเพื่อประชาชน และประชาชนไม่ไดล้ะทิ้งพวกผูน้ าของพวกเขา
เพื่อจะรับเอาพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  (เปรียบเทียบ กดว. 13—14) 

  
“ความวิปริตของพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลไม่ไดย้กเวน้คนอิสราเอล  
พวกเขามีความผดิของการติดตามพวกผูน้ าท่ีตาบอดอยา่งเตม็ใจ”[1324] 

  
อย่างไรก็ตาม จงสังเกตว่า “ชนรุ่น” นั้น เท่านั้นท่ีพระเยซูได้สาปแช่ง  มนัไม่ใช่ชนชาติยิว
ทั้งหมด [1325] พระเจา้ไม่ไดเ้สร็จส้ินกบัอิสราเอล (รม. 11:1) พระองคไ์ดเ้ล่ือนแผน่ดินสวรรค์
ไป  พระองคไ์ม่ไดเ้ลิกลม้  

  
การอา้งอิงของพระเยซูถึงการทนทุกข์ของชนรุ่นปัจจุบนัก็น าให้พระองค์ท่ีจะโศกเศร้าต่อสภาพท่ีก าลงัมาของ
เยรูซาเล็ม (ขอ้ 37-39) 
  

3. กำรคร ่ำครวญของพระเยซูเหนือกรุงเยรูซำเลม็  23:37-39  (เปรียบเทยีบ  ลก. 13:34-35) 
  
การคร ่ าครวญน้ีควรช่วยให้เราตระหนกัว่าการพิพากษาท่ีพระเยซูเพิ่งไดป้ระกาศไปในภาษาท่ีรุนแรงเช่นนั้นก็
ไม่ใช่บางส่ิงท่ีท าให้พระองค์ยินดี  มนัไดท้  าลายใจของพระองค ์ส่ิงน้ีก็ชดัเจนในแง่ท่ีวา่พระองค์ท าให้ผูค้นใน
เยรูซาเล็มเป็นส่วนตวัในขอ้เหล่าน้ี  พระเยซูกล่าวถึงเมืองในฐานะหลายคน (“ลูกๆของเจา้”) ไม่ใช่ในฐานะส่ิงท่ี
ไม่ใช่บุคคล (ซ่ึงแสดงถึงโดยการกก “ลูกไก่”)  พระองคก์ล่าวท่ีน่ีในฐานะพระผูช่้วยให้รอดของอิสราเอลอีกดว้ย 
(ซ่ึงแสดงโดย “แม่ไก่” ท่ีปกป้อง “ลูกไก่ท่ีอยูใ่ตปี้กของมนั) ไม่ใช่แค่ผูเ้ผยพระวจนะแต่เป็นพระเจา้เอง  สามขอ้
เหล่าน้ีเป็นถอ้ยค าต่อสาธารณะสุดทา้ยของพระเยซูท่ีมีต่อฝงูชนอิสราเอลท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณไดบ้นัทึก 
  

“การคร ่ าครวญของพระเยซูเหนือเยรูซาเล็มเปิดเผยวา่พระองคไ์ดท้  าการเสนอท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
แผน่ดินสวรรคแ์ก่อิสราเอลและท่ีวา่มนัเป็นความประสงคอ์นัปรารถนาของพระองคท่ี์พวกเขา
จะตอบสนอง  ในฐานะผลลพัธ์ของการท่ีพวกเขาไดป้ฏิเสธการเสนอท่ีไม่คาดหมายมาก่อน 
บา้นของพวกเขาไดถู้กท าลาย. . . . เวลาตั้งแต่การปฏิเสธของพระองค์ถึงการเสด็จกลบัมาของ
พระองค์เป็นระยะท่ี ‘ลึกลบั’ ของแผน่ดินสวรรค์อย่างท่ีถูกอธิบายไวใ้นมทัธิว 13    ระยะ
สุดทา้ยของระยะเวลานั้นก็ถูกเขียนเป็นโครงร่างไวใ้นบทท่ี 24—25”[1326] 
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ผูถื้อตามยุคส่วนใหญ่ถือวา่ “แผน่ดินสวรรค”์ มีสองระยะ  ผูถื้อตามยุคแบบบรรทดัฐาน (ธรรมเนียม) บ่อยคร้ัง
อา้งอิงถึงยุคระหว่างการเสด็จมาในปัจจุบนัในฐานะระยะลึกลบัของแผ่นดินสวรรค ์และยุคพนัปีในอนาคตใน
ฐานะแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  ผูถื้อตามยคุแบบตามล าดบัอา้งอิงถึงยคุระหวา่งการเสด็จมาในปัจจุบนัในฐานะ
ระยะ “เรียบร้อยแลว้” ของแผน่ดินของพระเมสสิยาห์และยุคพนัปีในอนาคตในฐานะระยะ “ท่ียงัไม่มาถึง” ของ
แผน่ดินของพระเมสสิยาห์  ผูถื้อตามยคุบางคนปฏิเสธระยะปัจจุบนัใดๆของแผน่ดินสวรรค ์[1327] 
  
23:37                “เยรูซาเล็ม” ถูกเรียกว่า “เมืองของดาวิด” และ “เมืองแห่งสันติสุข” มนัเป็นเมืองท่ีพระเจา้ได้

เลือกเพื่อจะเปิดเผยพระองคเ์องแก่อิสราเอลทางพระวิหาร และท่ีจะเป็นเมืองหลวงของแผน่ดิน
ของพระองค์บนโลก  อย่างไรก็ตาม มัน หรือ เจ้า (ได้ท าให้เป็นบุคคล) ได้ฆ่าพวกผูเ้ผย        
พระวจนะท่ีพระองคไ์ดส่้งมายงัประชากรของพระองคด์ว้ยข่าวสารของพระองค ์ การเอาหิน
ขวา้งเป็นการลงโทษส าหรับอาชญากรรมท่ีแย่ท่ีสุดในอิสราเอลรวมถึงการเผยพระวจนะเท็จ  
ผูค้นไดใ้ช้รูปแบบของการประหารน้ีต่อบรรดาผูท่ี้ไดน้ าพระวจนะของพระเจา้มาถึงพวกเขา
อยา่งสัตยซ่ื์อ  ถอ้ยค าของพระเยซูท าให้ระลึกถึงความเสียใจของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์
เหนือการตายของอบัซาโลมบุตรของเขา     (2 ซมอ. 18:33; 19:4) การกล่าวซ ้ าของ “เยรูซาเล็ม” 
เปิดเผยถึงอารมณ์อนัหนกัแน่นท่ีพระเยซูรู้สึก (เปรียบเทียบ ลก. 10:41; กจ. 9:4) 

  
หลายคร้ังระหว่างพันธกิจของพระองค์  พระองค์ได้แสวงหาท่ีจะรวบรวมและปกป้อง
เยรูซาเล็ม ซ่ึงถูกใช้ท่ีน่ีโดยค าเปรียบเทียบท่ีแสดงถึงชนทั้งชาติ  ค  าเปรียบเทียบเป็นการใช้
ส านวนโวหารท่ีซ่ึงส่วนหน่ึงแสดงถึงทั้งหมดหรือทั้งหมดแสดงถึงส่วนหน่ึงของมนั พระองค์
ตอ้งการให้ผูค้นท่ีจะท าการล้ีภยัในพระองค์อย่างท่ีลูกไก่ท าใต้ปีกของแม่ของพวกมนัทาง
กายภาพ และในฐานะประชากรของพระเจ้าได้ท าใตก้ารดูแลของพระองค์ในฝ่ายวิญญาณ 
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:11; สดด. 17:8; 36:7; 91:4; ยรม. 48:40) ทั้งๆท่ีมีการริเร่ิมแห่งความรัก
ของพระเจา้ อิสราเอลได้ปฏิเสธพระองค์อย่างจงใจอย่างซ ้ าๆ  การเขา้ส่วนของพระเยซูกับ   
พระเจา้ก็ชดัเจนอยา่งมากในขอ้น้ี (เปรียบเทียบ อสค. 18:32) เยเรมียไ์ดบ้่งช้ีถึงพระเยซูเร่ิมแรก
ขณะท่ีท่านไดบ้รรยายถึงการถูกท าลายของเยรูซาเล็มโดยชาวบาลิโลนในพระธรรมบทเพลง
คร ่ าครวญ 

  
23:38                “นิเวศ” ท่ีน่ีบางทีเป็นพระวิหาร (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 9:7-8) มุมมองอ่ืนๆก็คือวา่มนัอา้งอิงถึง

เมือง ราชวงศ์ของดาวิด ประเทศ หรือท่ีกล่าวมาทั้งหมด  ก่อนหน้านั้นพระเยซูได้อ้างว่า      
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พระวหิารเป็นนิเวศของพระองคเ์อง (5:35; 17:25-26; 21:12-16) ตอนน้ีพระองคก์ล่าวถึงมนัใน
ฐานะ “นิเวศ” (“ของพวกท่าน”) ซ่ึงเป็นนิเวศอธิษฐานท่ีพวกเขาไดเ้ปล่ียนเป็นถ ้าของพวกโจร 
(21:13) พระเยซูและพระเจา้จะละพระวหิารให ้“รกร้าง” โดยการขจดัการทรงสถิตของพระเยซู
ไปจากมนั   แทนท่ีมนัจะกลายมาเป็นจุดท่ีส าคญัมากของการนมสัการระหว่างแผ่นดินของ 
พระเมสสิยาห์ มนัจะไม่มีอิมมานูเอล “พระเจา้ทรงอยูก่บัเรา” จนกระทัง่พระองค์เสด็จกลบัมา
ยงัมนั (1:23; เปรียบเทียบ ยรม. 12:7; 22:5; อสค. 43:1-5) แทนท่ีจะน าการพกัและพระพรท่ีได้
สัญญาไวม้ายงัอิสราเอล พระเมสสิยาห์จะละพวกเขาไวใ้หร้กร้าง ไม่มีการอาศยั 

  
23:39                พระเยซูอา้งอิง สดุดี 118:26 (เปรียบเทียบ 21:9) พระองคก์ าลงัอา้งอิงถึงการเสด็จกลบัมาของ

พระองคย์งัพระวหิารดว้ยอ านาจและพระสิริท่ียิง่ใหญ่ เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา ณ การเสด็จมา
คร้ังท่ีสองของพระองค ์ไม่ใช่ยงัการเสด็จกลบัมาบางอยา่งยงัพระวิหารก่อนการเสด็จสู่สวรรค์
ของพระองค์  เชิงลบก็หนกัแน่นอย่างมากในตวับทกรีก (อู เม)  เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา ทุก
คนจะยอมรับพระองคแ์ทนท่ีจะปฏิเสธพระองค ์(เปรียบเทียบ ศคย. 12:10) ยิ่งกวา่นั้น พระองค์
จะเสด็จมาดว้ยการพิพากษา (เปรียบเทียบ 24:30-31; ฟป. 2:9-11; วว. 1:7) 

  
“มนัส าคญัอย่างมากส าหรับคนหน่ึงท่ีจะสังเกตว่าการปฏิเสธของพระเยซู   
ต่ออิสราเอลไม่ใช่การปฏิเสธถาวร  ค  าวา่ ‘จนกวา่’ (อีออส) ของขอ้สามสิบเกา้
พร้อมกบัขอ้ความท่ีตามมาก็ยนืยนัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระคริสตจ์ะเสด็จมาอีกคร้ัง
ยงัชนชาติท่ีกลบัใจใหม่เพื่อจะสถาปนาแผน่ดินพนัปีท่ีไดส้ัญญาไว”้[1328] 
  
“อยา่งชดัเจนแลว้ แผ่นดินสวรรคจ์ะถูกเล่ือนไป  มีหลายคนท่ีต่อตา้นค าสอน
นั้น แต่ท่ีจะท าอยา่งนั้นพวกเขาตอ้งต่อตา้นภาษาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
[ในขอ้น้ี]”[1329] 

  
จากการท่ีได้กล่าวค าอ าลาของพระองค์แก่พระวิหาร พระเยซูก็จากลานไปท่ีท่ีพระองค์ได้ใช้เวลาในวนัพุธ       
อนัยุง่ท่ีจะสอน (21:18—23:46) 
  

“อยา่งประหลาดใจแลว้ การสอนของพระเยซูเป็นเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ในเร่ืองราวของมทัธิว 
น้อยกว่าท่ีบุคคลหน่ึงจะคาดหวงัไว ้ เหตุผลก็คือว่าพวกผูน้ าทางศาสนาไม่ได้เป็นผูรั้บการ
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อภิปรายท่ียิ่งใหญ่ใดๆของพระเยซู [บทท่ี 5—7; 10; 13; 18; 24—25] และแมก้ระทัง่ถอ้ยค า 
แห่งวิบติัของพระเยซูก็ไม่ไดถู้กกล่าวต่อพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีแต่ต่อพวกสาวกและ
ฝูงชน (บทท่ี 23) มนัแน่นอนจากการโตแ้ยง้ท่ีพระเยซูมีกบัพวกผูน้ าทางศาสนาท่ีว่าค าสอน 
ของพระองคก่์อใหเ้กิดความขดัแยง้”[1330] 
  
จ. กำรเปิดเผยของกษัตริย์เกีย่วกบัอนำคต  บทที ่ 24—25   

  
ตอนน้ีเรามาสู่การอภิปรายหลกัท่ีหา้และสุดทา้ยในพระกิตติคุณมทัธิว คือการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ  หวัขอ้
คือแผน่ดิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหตุการณ์ต่างๆท่ีน าไปถึงการสถาปนาแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ 
  

1. บริบทของกำรอภิปรำยทีภู่เขำมะกอกเทศ  24:1-3  (เปรียบเทยีบ  มก. 13:1-4; ลก. 21:5-7) 
  
24:1                  ค าเช่ือม “และ” (NASB, ค ากรีก คาย) เช่ือมส่ิงท่ีตามหลงัการประณามอนัก่อนของพระเยซูต่อ

ชนรุ่นของคนยิวท่ีได้ปฏิเสธพระองค์และการพิพากษาของพระเจา้ท่ีจะตามมา (23:36-39) 
อยา่งไรก็ตาม การอภิปรายเก่ียวกบั “การพยากรณ์” หรือ “ยุคสุดทา้ย” ท่ีพระองคด์ าเนินการท่ี
จะให้ก็ไม่ใช่แค่การขยายของค ากล่าวในบทท่ี 23 ส่ิงน้ีก็ชดัเจนเพราะวา่บริบท ผูฟั้งและหวัขอ้
หลกัต่างๆไดเ้ปล่ียนไป  มีการด าเนินต่อไปบางอย่างของหัวขอ้ แต่ก็ไม่พอท่ีจะตดัสินในการ 
ถือวา่บทท่ี 23—25 เป็นการอภิปรายเดียว 

  
พระเยซูและพวกสาวกของพระองคก์ าลงัจะจากบริเวณพระวิหารไป (ค ากรีก เฮียรอน) และมุ่ง
ไปทางตะวนัออกยงัเบธานีท่ีท่ีพระเยซูใช้เวลาหลายคืนของพระองค์ระหว่างเทศกาลปัสกา  
อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีพวกเขาจากบริเวณพระวิหารไป พวกสาวกก็แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
อาคารพระวหิารท่ีงดงามต่อพระเยซู  (เปรียบเทียบ มก. 13:1; ลก. 21:5).[1331] 

  
“พวกเขาย ังจดจ่อท่ีพระวิหาร ท่ี ซ่ึงพระเยซูได้ประกาศความหายนะ 
เน่ืองจากว่าศูนย์กลางแท้ของความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ได้
เปล่ียนไปยงัพระองค์เอง  ในบทท่ี  23 พระเยซูได้ยืนกรานแล้วว่าส่ิงท่ี
อิสราเอลท ากบัพระองค์ไม่ใช่พระวิหารก็ก าหนดจุดจบของพระวิหารและ
ของอิสราเอลทั้งชาติ”[1332] 
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24:2                  “ส่ิงทั้งหมดน้ี” ท่ีพระเยซูช้ีให้พวกสาวกเห็นก็เป็นอาคารท่ีพวกเขาเพิ่งได้ช้ีให้พระองค์เห็น 
จากนั้นพระองค์แนะน าการเปิดเผยท่ีส าคญัดว้ยบทน าการเน้นท่ีพิเศษว่า: “เรากล่าวต่อท่าน
อยา่งแทจ้ริง” หรือ “เราบอกความจริงกบัท่าน”  พระเยซูท านายถึงการถูกท าลายของพระวิหาร 
ท่ีเฮโรดมหาราชไดเ้ร่ิมตน้สร้างราวๆ 20 กคศ. ซ่ึงไม่เสร็จจนกระทัง่ปี คศ. 60 [1333] พระองค์
ใช้ภาษาของภาคพนัธสัญญาเดิม (ยรม. 26:6, 18; มีคา. 3:12; เปรียบเทียบ 23:38; 26:61; ลก. 
23:28-31) 

  
“ขอ้ความท่ียิ่งใหญ่น้ีถูกให้มาดว้ยพลงัท่ียิ่งใหญ่เน่ืองจากปริกลับมาลากรรม
วาจกของค ากริยา ‘ละ’ ดว้ยค าปฏิเสธสองค า อู เม (แปลวา่ ‘ไม่’)”[1334] 

  
“พระวิหารถูกสร้างข้ึนดว้ยหินกอ้นใหญ่ ขนาดของบางกอ้นก็หนกัหลายตนั
ซ่ึงไดถู้กแกะสลกัในเหมือนหินท่ีอยู่ใตก้รุงเยรูซาเล็ม  หินกอ้นใหญ่เช่นนั้น
สามารถถูกท าให้หลุดจากท่ีไดโ้ดยพลงัจงใจเท่านั้น  ความส าเร็จท่ีน่าเศร้าก็ 
จะมาในปี ค.ศ. 70 เพียงแค่หกปีหลงัจากพระวิหารไดถู้กสร้างเสร็จ เม่ือพวก
ทหารโรมนัไดท้  าลายพระวหิารอยา่งจงใจ งดัหินแต่ละกอ้นและทิ้งพวกมนัลง
ไปในหว้ยท่ีอยูข่า้งล่าง”[1335] 

  
“. . . การท าลายพระวิหารของเฮโรดโดยคนโรมนัในปี ค.ศ. 70 ก็ส้ินเชิงจน
ทั้งหมดท่ีคงเหลืออยู่ก็คือส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของขอบเขตพระวิหาร 
ไม่ใช่อาคารพระวหิารเอง”[1336] 

  
“. . . สถานท่ีตั้ งแท้จริงของสถานนมัสการก็ยงัไม่เป็นท่ีรู้จักในทุกวนัน้ี”
[1337] 

  

“อย่างท่ีธรรมเนียมของชาวยิวมีไว้ อาจจะเป็นว่าตั้ งแต่การเป็นเชลยท่ี           
บาบิโลน ‘หีบแห่งพนัธสัญญา’ ก็ถูกฝังและปิดซ่อนไวภ้ายใตล้านไม ้ณ มุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือของลานของผูห้ญิง”[1338] 

  
24:3                  “ภูเขามะกอกเทศ” ตั้งอยูท่างตะวนัออกของบริเวณพระวิหารโดยตรง ซ่ึงอยูบ่นดา้นตะวนัออก

ของล าห้วยขิดโลนท่ีแยกภูเขามะกอกเทศจากภูเขาศิโยน  สถานท่ีตั้งของการอภิปรายน้ีไดใ้ห้
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ช่ือของมนัแก่การอภิปราย คือ การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ  มนัเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสม
ส าหรับพระเยซูท่ีจะให้การอภิปรายท่ีกล่าวถึงการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ ภูเขามะกอกเทศ
คือท่ีท่ีเศคาริยาห์ไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะยืนเพื่อพิพากษาบรรดาประชาชาติและสถาปนา
แผน่ดินของพระองค ์(ศคย. 14:4) ค  าเผยพระวจนะน้ีเป็นรากฐานต่อการอภิปรายท่ีตามมา 

  
ค าวา่ “เป็นส่วนตวั” อย่างท่ีมทัธิวและมาระโกใช้ก็แยกพวกสาวกจากฝงูชน  มาระโกเขียนว่า 
เปโตร ยากอบ ยอห์นและอนัดรูวถ์ามพระเยซู (มก. 13:3) ไม่วา่พระองคใ์ห้ค  าตอบแก่พวกเขา
เท่านั้นซ่ึงดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได ้หรือแก่ “สาวก” ทุกคน พระองค์ก็ไม่ไดใ้ห้แก่ฝูงชน  น่ี
เป็นการเปิดเผยมากข้ึนเพื่อหูท่ีเช่ือของพวกเขาเท่านั้น  ลูกาไม่ไดอ้า้งอิงถึงพวกสาวกในฐานะ  
ผูรั้บค าสอนน้ี แต่บ่งบอกวา่ผูฟั้งท่ีมากกวา่ไดย้ินมนั (ลก. 21:5-7) อยา่งไรก็ตาม น่ีดูเหมือนจะ
ไดถู้กตั้งใจไวโ้ดยลูกาเพื่อจะแสดงใหเ้ห็นวา่ค าสอนน้ีมีความส าคญัส าหรับทุกคน   

  
บางทีพวกสาวกได้ถามพระเยซูสองค าถาม แม้ว่านักตีความบางคนเช่ือว่าพวกเขาถามแค่ 
ค าถามเดียว 

“ส าหรับพวกสาวก การถูกท าลายของเมืองและการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์
ก็เป็นส่วนหน่ึงของเหตุการณ์เดียว ค าถามของพวกสาวกบางทีควรถูกถือว่า
เป็นค าถามเดียว แมว้า่ความส าเร็จจะมาในหลายระยะ”[1339] 

  
ค าถามแรกคือ “เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือไหร่?” ค าถามท่ีสองมีสองส่วนอย่างท่ีชดัเจนจาก
การสร้างประโยคของภาษากรีก  มนัเช่ือมค านามสองค า “เสด็จมา” (ค ากรีก พารูซิอัส) และ 
“ส้ินสุด” (ค ากรีก ซุนเทเลอัส) ดว้ยค าน าหนา้เดียว “เดอะ” (ค ากรีก ทอ) และค าสันธาน “และ” 
(ค ากรีก คาย)   ค  าถามท่ีสองคือ “อะไรเป็นหมายส าคญัว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะ
ส้ินสุดลง?” โดยการถามค าถามในแนวทางน้ี เราก็รู้วา่พวกสาวกเช่ือวา่การเสด็จมาของพระเยซู   
(23:39) จะท าให้ยุคปัจจุบนัส้ินสุดลงและแนะน ายุคของพระเมสสิยาห์[1340] ค าถามแรก
กล่าวถึงเวลาของการถูกท าลายของพระวิหาร  ค  าถามท่ีสองกล่าวถึงหมายส าคญัท่ีจะส่ง
สัญญาณถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูและการส้ินสุดของยคุน้ี 

  
พวกสาวกหมายถึงอะไรเม่ือพวกเขาถามพระเยซูเก่ียวกับหมายส าคญัแห่งการเสด็จมาของ
พระองค์?  น่ีเป็นการปรากฏคร้ังแรกของ พารูซิอา  (“การมา”) ในพระกิตติคุณมัทธิว 
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(เปรียบเทียบ ขอ้ 27, 37, 39) มนัปรากฏบ่อยๆในส่วนท่ีเหลือของภาคพนัธสัญญาใหม่ แต่
ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้ นในหมวดพระกิตติคุณ  ในภาษากรีกนอกพระคัมภีร์แบบโบราณ ค าน้ี 
หมายถึง “การปรากฏ” และภายหลงัคือ “การมาถึง” หรือ “การมา” ซ่ึงเป็นระยะแรกของการ
ปรากฏ [1341] 

  
“ส่ิงท่ีน่าสนใจเก่ียวกับมันก็คือว่ามันเป็นค าปกติส าหรับการมาถึงของ        
ผูว้่าราชการจังหวดัยงัจังหวดัของเขา หรือส าหรับการมาของกษัตริย์ยงั
ประชากรของเขา  ตามปกติมนัอธิบายถึงการมาดว้ยสิทธิอ านาจและอ านาจ”
[1342] 

  
ในภาคพันธสัญญาใหม่ พารูซิอา  ไม่ได้มีความหมายเสริมเก่ียวกับยุคสุดท้ายอยู่เสมอ 
(เช่น       2 คร. 7:6; 10:10) ในศตวรรษท่ีสองและท่ีสามคริสตศกัราช บรรดานกัเขียนใชม้นัเพื่อ
จะอธิบายถึงการเยี่ยมของกษตัริยห์รือเจา้หนา้ท่ีท่ีส าคญัคนอ่ืนๆ[1343] เม่ือพิจารณาถึงถอ้ยค า
เม่ือเร็วๆน้ีของพระเยซูท่ีวา่คนอิสราเอลจะไม่เห็นพระองคอี์กจนกวา่พวกเขาจะกล่าววา่ “ขอให้
ท่านผูเ้สด็จมาในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระเจริญ” อยา่งไม่สงสัยแลว้ การมา นั้น 
เองท่ีพวกสาวกอา้งอิงถึง (23:39) พวกเขาตอ้งการท่ีจะรู้วา่เม่ือไหร่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมายงั
พระวหิารเน่ืองจากการท่ีไดรั้บการยอมรับไม่ใช่การถูกปฏิเสธโดยชนชาติน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
พวกเขาตอ้งการท่ีจะรู้ส่ิงท่ีจะส่งสัญญาณถึงการเสด็จกลบัมาของพระองค์ คือส่ิงท่ีจะเป็นตวั
บ่งช้ีถึงการเสด็จมาของพระองค ์

  
พวกเขาหมายถึง “ยุคเก่าจะส้ินสุดลง” วา่อยา่งไร?  พระเยซูไดใ้ชว้ลีน้ีมาก่อน (13:39, 40, 49; 
เปรียบเทียบ 28:20) โดย “ยุคเก่าจะส้ินสุดลง” พระเยซูหมายถึงวา่จุดส้ินสุดของยุคปัจจุบนัจะ
เสร็จสมบูรณ์ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์และการพิพากษาผูไ้ม่เช่ือท่ีมีชีวิตอยู ่
(เปรียบเทียบ ยรม. 29:22; 51:33; ดนล. 3:6; ฮชย. 6:11; ยอล. 3:13; ศฟย. 1:3) ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึน
ก่อนแผ่นดินของพระเมสสิยาห์เร่ิมตน้ พวกสาวกใช้วลี “ยุคเก่าจะส้ินสุดลง” อย่างท่ีพระเยซู
และพวกผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมกล่าวถึงมนั พวกเขาเขา้ใจวา่พระเยซูหมายถึง
ยุคปัจจุบนั คือยุคก่อนยุคของพระเมสสิยาห์เร่ิมตน้ เน่ืองจากว่าในค าถามของพวกเขานั้นพวก
เขาก็เช่ือมโยงมนักบัการเสด็จกลบัมายงัพระวหิารของพระเยซู 
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ค าถามทั้งสองของพวกสาวกซ่ึงปรากฏอย่างท่ีได้ปรากฏด้วยกันนั้นก็บ่งบอกว่าพวกสาวก
เช่ือมโยงการถูกท าลายของพระวิหารกบัการเสด็จกลบัมายงัพระวิหารของพระเยซูและการ
ส้ินสุดของยคุปัจจุบนั[1344] ภาคพนัธสัญญาเดิมสอนวา่เหตุการณ์เก่ียวกบัยุคสุดทา้ยจะเกิดข้ึน
ในล าดับดังต่อไปน้ี  หน่ึง กรุงเยรูซาเล็มจะประสบกับการถูกท าลาย (ศคย. 14:1-2; 
เปรียบเทียบ มธ. 24:2) สอง พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาและท าให้ยุคปัจจุบนัส้ินสุดลง (ศคย. 
14:3-8; เปรียบเทียบ มธ. 23:39) สาม พระเมสสิยาห์จะตั้งแผน่ดินของพระองคข้ึ์น (ศคย. 14:3-
11) พวกสาวกตอ้งการจะรู้วา่เม่ือไหร่ในอนาคตท่ีการถูกท าลายของพระวิหาร การเสด็จกลบัมา
ยงัพระวิหารของพระเยซูและการส้ินสุดของยุคปัจจุบนัจะเกิดข้ึน บางทีพวกเขาไม่ได้ถาม
พระองค์ว่าเม่ือไหร่พระองค์จะเร่ิมตน้แผ่นดินของพระองค์ เพราะพวกเขารู้ว่าส่ิงน้ีจะเกิดข้ึน
หลงัจากพระองคเ์สด็จกลบัมายงัพระวหิารและไดท้  าใหย้คุปัจจุบนัส้ินสุดลง    

  
“พระกิตติคุณมทัธิวไม่ไดต้อบค าถามแรก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการถูกท าลายของ
กรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70  ส่ิงน้ีไดรั้บรายละเอียดมากข้ึนในลูกา ในขณะ
ท่ีมทัธิวและมาระโกตอบค าถามท่ีสองและสาม ซ่ึงแทจ้ริงแลว้อา้งอิงถึงการ
เสด็จมาของพระคริสต์และการส้ินสุดของยุคเก่าว่าเป็นเหตุการณ์เดียวและ
เหมือนกัน  การบรรยายของมทัธิวเก่ียวกบัการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ
บนัทึกส่วนนั้นของค าตอบของพระเยซูท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผ่นดินในอนาคตของ
พระองคแ์ละการท่ีมนัจะถูกน ามาอยา่งไร ซ่ึงเป็นหน่ึงในจุดประสงคห์ลกัของ
ข่าวประเสริฐ”[1345] 

  
2. ค ำเตือนของพระเยซูเกีย่วกบักำรหลอกลวง  24:4-6  (เปรียบเทยีบ มก. 13:5-7; ลก. 21:8-9) 

  
พระเยซูเร่ิมตน้การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศโดยการเตือนพวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัความเป็นไปไดข้อง
การสรุปอยา่งผดิๆของพวกเขาท่ีวา่พระองคไ์ดเ้สด็จกลบัมาหรือก าลงัจะเสด็จกลบัมา     คิงส์เบอร่ีแบ่งค ากล่าวน้ี
ในเร่ือง “เวลาสุดทา้ย” ดงัต่อไปน้ี: (I) ในเร่ืองการเขา้ใจหมายส าคญัของการส้ินยุคอยา่งถูกตอ้ง (24:4-35); (II) 
ในเร่ืองการต่ืนตวัส าหรับการเสด็จมาของพระเยซู ณ จุดสูงสุดของยุคเก่า (24:36—25:30); และ (III) ในเร่ืองการ
เสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูและการพิพากษาคร้ังสุดทา้ย (25:31-46).[1346] 
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24:4-5              การถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็มและความหายนะท่ีคลา้ยกนัอ่ืนๆจะไม่บ่งบอกว่าการเสด็จมา
ของพระเมสสิยาห์และการส้ินสุดลงของยุคปัจจุบนัก็ใกลเ้ขา้มาแล้ว อย่างท่ีค  าเผยพระวจนะ
ของเศคาริยาห์ดูเหมือนจะบ่งบอกไว ้ การปรากฏในอนาคตของผูค้นท่ีอา้งวา่เป็นพระเมสสิยาห์
ไม่ควรหลอกลวงพวกสาวกไปสู่การสรุปว่าพระองค์ไดเ้สด็จมาถึงแลว้เช่นกนั บรรดาผูท่ี้จะ 
“มาใน” “นาม” ของพระเมสสิยาห์อา้งอิงถึงบรรดาผูท่ี้จะมาอา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ ไม่ใช่
บรรดาผูท่ี้จะมาในฐานะตวัแทนของพระเยซู 

  
24:6                  ในท านองเดียวกนั การปรากฏของ “สงครามและข่าวลือเร่ืองสงคราม” ไม่ควรน าพวกสาวก

อย่างผิดๆสู่การคิดว่าการถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็มท่ีได้ถูกท านายไว้ก็อยู่ใกล้แล้ว 
(เปรียบเทียบ วว. 6:3-4) สงครามและข่าวลือเร่ืองสงครามจะมา แต่ส่ิงเหล่านั้นไม่จ  าเป็นจะตอ้ง
เป็นความส าเร็จของค าเผยพระวจนะเก่ียวกับการท าลายพวกศัตรูของพระเมสสิยาห์เม่ือ
พระองค์เสด็จกลบัมา (ศคย. 14:2-5) พวกสาวกไม่ควรยอมให้การปรากฎของสงครามและ   
ข่าวลือเร่ืองสงครามหลอกลวงพวกเขาไปสู่การคิดว่าการเสด็จกลบัมาเพื่อจะปกครองของ   
พระเมสสิยาห์นั้นก็ใกลจ้ะเกิดข้ึน 

  
“ขอ้ 4-6 อาจบรรยายส่วนแรกของสัปดาห์ท่ีเจด็สิบของดาเนียล (ดู ดนล. 9:25-27) แต่เป็นไปได้
วา่ขอ้เหล่านั้นแสดงถึงภาพโดยทัว่ไปของยคุปัจจุบนั”[1347] 

  
3. ค ำอธิบำยโดยทั่วไปของพระเยซูเกี่ยวกับอนำคต  24:7-14  (เปรียบเทียบ มก. 13:8-13; ลก. 

21:10-19) 
  
พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะให้ภาพโดยทัว่ไปของสภาพต่างๆก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จกลบัมาเพื่อจะท าให ้     
ยคุปัจจุบนัส้ินสุดลงและเร่ิมแผน่ดินของพระองคน์ั้นแก่สาวกของพระองค ์
  
24:7-8              สงคราม “กันดารอาหาร” และ “แผ่นดินไหว” จะคาดหวังการส้ินสุดของยุคปัจจุบัน 

(เปรียบเทียบ วว. 6:1-8; 8:5-13; 9:13-21; 16:2-21) 
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“ความน่ากลวัท่ีถูกบรรยายไปก็ไม่ใช่ความไม่สงบทางทอ้งถ่ิน แต่ก็กระจาย
ไปทัว่โลกอนัเป็นท่ีรู้จกั  ประชาชาติและอาณาจกัรต่างๆก็อยู่ในความเป็น
ปรปักษก์บัซ่ึงกนัและกนั. . .”[1348] 

  
พวกยวิเช่ือวา่ช่วงเวลาเจด็ปีจะน าหนา้การเสด็จมาเพื่อปกครองโลกของพระเมสสิยาห์ทนัที 

  
“พวกรับบีของเราสอนไว:้ ณ ตอนปลายในวงเวียนเจ็ดปี บุตรของดาวิดจะมา 
ณ ตอนปลายของเจด็ปี บุตรของดาวดิจะมา”[1349] 

  
“แนวคิดน้ีก็ถูกรุกล ้ าจนการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์จะถูกน าหน้าโดยการ
ทนทุกข์ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก. . . ส่ิงน้ีจะอยู่ถึงเจ็ดปี  และจากนั้น อย่างไม่ได้
คาดหวงัไว ้พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา”[1350] 

  
“ลกัษณะท่ีโดดเด่นของอนาคตศาสตร์ของยิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่ีถูก
บรรยายโดยวรรณกรรมของรับบีก็เป็นเวลาของความทุกขท่ี์น าหนา้การเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห์  มนัถูกเรียกวา่ ‘ความทุกขเ์หมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูกของ
พระเมสสิยาห์’ บางคร้ังถูกแปลอยา่งสั้นกวา่วา่ ‘วิบติัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์’”
[1351] 

  
วลี  “ความทุกข์เหมือนเ ม่ือเ ร่ิมคลอดลูก” มีต้นก า เ นิดในพระคัมภี ร์ตอนต่างๆ ของ                 
ภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีบรรยายถึงระยะเวลาของความเจ็บปวดท่ีน าหน้ายุคของพระเมสสิยาห์ 
นั่น คือ  ความทุกข์ล าบากยิ่ งใหญ่   (อสย .  13:8; 26:17; ยรม.  4:31; 6:24; มีคา .  4:9-10; 
เปรียบเทียบ 1 ธส. 5:3) 

  
“‘ความทุกขเ์หมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูก’ เป็นการเปรียบเทียบท่ีช่ืนชอบส าหรับ
ความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่ท่ีการพิพากษาของพระเจา้น ามาเหนือมนุษย”์[1352] 

  
“ความทุกข์เหมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูก” ท่ีพระเยซูกล่าวถึงท่ีน่ีจะเป็นระยะเวลานานเจ็ดปีทนัที
ก่อนท่ีพระเมสสิยาห์เสด็จกลบัมาเพื่อสถาปนาแผน่ดินของพระองค[์1353] ส่ิงน้ีสอดคลอ้งกบั 
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“สัปดาห์ท่ีเจ็ดสิบของดาเนียล” (ดนล. 9:26-27) การเร่ิมตน้ของ “ความทุกข์เหมือนเม่ือเร่ิม
คลอดลูก” เป็นการเร่ิมตน้ของความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่น้ี  นักตีความบางคนเช่ือว่าขอ้ 4-8 
บรรยายถึงคร่ึงแรกของความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่และข้อ 9-14 บรรยายถึงคร่ึงหลัง
[1354] ขา้พเจา้เช่ือวา่ส่ิงน้ีถูกตอ้ง  คนอ่ืนๆเช่ือวา่ขอ้ 4-14 บรรยายถึงการเร่ิมตน้ของความทุกข์
ล าบากยิ่งใหญ่ ขอ้ 15-22 บรรยายถึงช่วงกลางของมนั และขอ้  23-44 บรรยายถึงช่วงสุดทา้ย
ของมนั[1355] 

  
“อย่างท่ีอาการเจ็บทอ้งคลอดคร้ังแรกของผูห้ญิงท่ีตั้งครรภ์บ่งช้ีถึงความใกล้
ของการเกิดของเด็ก ดังนั้ นหมายส าคัญท่ียิ่งใหญ่เหล่าน้ีก็คาดหวงัถึงการ
ส้ินสุดของยคุเก่าและการเร่ิมตน้ของยคุใหม่”[1356] 

  

สัปดำห์ที ่70 ของดำเนียล 9 
เจ็ดปี 

ควำมทุกข์ล ำบำกยิง่ใหญ่ 

  ค ว า ม ทุ ก ข์ ล า บ า ก ยิ่ ง ใ ห ญ่ 
เวลาทุกขใ์จของยาโคบ 

การเร่ิมต้นของความทุกข์
เหมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูก 

ความเจ็บปวดอย่างยิ่งของการ
คลอด  

คร่ึงแรก คร่ึงหลงั 

  

“ดังนั้ นผลกระทบของข้อเหล่าน้ี [6-8] ไม่ใช่ท่ีจะระงับความกระตือรือร้นส าหรับการเสด็จมาของ            
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าแต่ท่ีจะเตือนถึงผูอ้้างสิทธิเท็จและการคาดหวงัถึงการเสด็จกลับมาก่อนเวลาอนัควร          
ท่ีข้ึนอยูก่บัหมายส าคญัท่ีถูกตีความผดิๆ”[1357] 

  
“การเปรียบเทียบถึงการบรรยายของพระคริสต์เก่ียวกบัการเร่ิมตน้ของความ
ทุกข์เหมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูกใน มทัธิว 24:5-7 กับดวงตราส่ีดวงแรกของ 
วิวรณ์ 6:1-8 บ่งช้ีว่าการเร่ิมตน้ของความทุกข์เหมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูกและ 
ดวงตราส่ีดวงแรกเป็นส่ิงเดียวกนั   
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“กำรเร่ิมต้นของควำมทุกข์เหมือน
เมื่อเร่ิมคลอดลูก”  (มธ. 24) 

ดวงตรำส่ีดวงแรก(วว. 6) 

1. พระเมสสิยาห์เท็จผูน้ าคนมากมาย
ไปแบบผดิๆ (ขอ้ 5) 

1. ตราดวงท่ีหน่ึง: ผูท่ี้ข่ีม้าสีขาวคือ
พระเมสสิยาห์เทจ็ (ขอ้ 2) 

2. สงครามและข่าวลือเร่ืองสงคราม 
ประชาชาติกับประชาชาติต่อสู้กัน 
(ขอ้ 6-7) 

2. ตราดวงท่ีสอง: ผูท่ี้ข่ีม้าสีแดงน า
สันติภาพไปจากโลก (ขอ้ 3-4) 

3. กนัดารอาหาร (ขอ้ 7) 
3. ดวงตราท่ีสาม: ผู ้ท่ี ข่ีม้าสีด าถือ
ตร า ชู  แส ด ง ถึ ง กัน ด า รอ าห า ร        
(ขอ้ 5-6) 

4. ความตายทางกนัดารอาหาร และ
แผน่ดินไหว (ขอ้ 7) 

4.  ดวงตราท่ี ส่ี :  ผู ้ท่ี ข่ีม้าสีกะเลียว 
แสดงถึงความตายทางกนัดารอาหาร 
โรคระบาดและสัตวร้์าย (ขอ้ 7-8) 

“นอกจากนั้น ทนัทีหลงัจากการบรรยายของพระองคถึ์งการเร่ิมตน้ของความ
ทุกขเ์หมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูก พระคริสตก์็อา้งอิงถึงการฆ่าบรรดาผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัพระองค ์(มธ. 24:9) เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงน้ี ตราดวงท่ีห้าก็อา้งอิงถึงผูค้น
ท่ีถูกฆ่าเพราะค าพยานของพวกเขา (วว. 6:9-11)”[1358] 

  
ตราดวงท่ีหกดูเหมือนจะตกภายในระยะเวลาน้ีอีกดว้ย  

  
24:9-13            ในบริบท “ส่ิงทั้งหมดน้ี” (ขอ้ 8) ท่ีถูกบรรยายไวใ้นขอ้เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนระหวา่งระยะเวลาของ 

“ความทุกขเ์หมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูก” นัน่คือ ระหวา่งความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่ อยา่งไรก็ตาม ส่ิง
ท่ีตามมาดูเหมือนจะตั้งเหตุการณ์เหล่าน้ีไวใ้นคร่ึงหลงัของความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่ ระหว่าง 
“ความทุกข์เหมือนเม่ือเร่ิมคลอดลูก”  พวกสาวกจะประสบกบัการถูกข่มเหงและการตายเพื่อ
ความเช่ือ  “ท่าน” ก็ขยายไปไกลกว่าพวกสาวกใกลชิ้ดของพระเยซูและรวมถึงสาวกท่ีมีชีวิต  
ในอนาคตเม่ือส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึน  อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูกล่าวไปไกลกว่าผูฟั้งใกล้ชิดของ
พระองค ์

http://biblia.com/bible/nasb95/Mt.%2024.9
http://biblia.com/bible/nasb95/Rev.%206.9-11
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1358


  
ค าว่า “ความทุกขล์ าบาก” หรือ “ถูกข่มเหง” (ค ากรีก ธลิบซิส หรือ “ความล าบาก”) เป็นค าไข
ในพระคมัภีร์ตอนน้ีท่ีปรากฏสามคร้ัง (ขอ้ 9, 21, 29; เปรียบเทียบ 13:21) การปรากฏเหล่าน้ี
เป็นการปรากฏทั้งหมดของค าน้ีในพระกิตติคุณมทัธิว  ลกัษณะท่ีโดดเด่นของเวลาน้ีจะเป็น 
ธลิบซิส  ในขณะท่ีบรรดาผู ้ติดตามของพระคริสต์ได้ประสบกับการถูกข่มเหงตลอด
ประวติัศาสตร์ น่ีจะเป็นเวลาของการถูกข่มเหงท่ีใหญ่ท่ีสุดของพวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 21) 
การข่ม เหง น้ีจะน าสาวกหลายคนให้หัน เหไปจากความ เ ช่ือ  ( เป รียบ เ ทียบ  ดนล. 
11:35).[1359] แมก้ระทัง่พวกเขาจะ “เกลียดชงักนัและกนั” (ขอ้ 10) 

  
อิทธิพลท่ีล่อลวงของ “พวกผูเ้ผยพระวจนะเท็จ” เช่นเดียวกบัการข่มเหงท่ีพวกสาวกจะประสบ
จะเป็นเหตุใหห้ลายคนหนัไปจากความเช่ือ ( “ถดถอยไป” ขอ้ 10; เปรียบเทียบ 7:15-23; 13:21) 
บรรดาสาวกท่ีเกลียดชงักนัและกนัจะท าอยา่งนั้นเพราะความชัว่ร้ายจะมีมาก และ “ความรัก” 
ของพวกเขาหลายคน (ส าหรับพระผูช่้วยให้รอด ความจริงและหรือกนัและกนั) “จะเยือกเยน็
ลง” (ขอ้ 12) 

  
แมว้า่ค าวา่ “สาวก” เป็นค าท่ีกวา้งกว่า “ผูเ้ช่ือ” นัน่ดูเหมือนชดัเจนว่าพระเยซูหมายถึงวา่ผูเ้ช่ือ
บางคนจะถูกล่อลวง หนัไปจากความเช่ือ และแมก้ระทัง่เกลียดผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ   ไม่มีการเปิดเผย
อ่ืนในพระคมัภีร์ท่ีจะขจดัการตีความน้ี และเตือนผูเ้ช่ืออยา่งมากเก่ียวกบัความเป็นไปไดน้ี้ (เช่น 
1 ทธ. 4; 2 ทธ. 3) อยา่งไรก็ตาม มีการเปิดเผยมากท่ีขจดัมุมมองท่ีวา่บรรดาผูท่ี้จะหนัไปจาก
ความเช่ือจะสูญเสียความรอดของพวกเขา (เช่น ยน. 10:28-29; รม. 8:31-39) 

  
ในความตรงกนัขา้มกบับรรดาผูท่ี้พิสูจน์ว่าไม่สัตยซ่ื์อ บรรดาผูท่ี้อดทนและสู้ทนการทดลอง
ต่างๆของระยะเวลานั้นจะประสบกบัการช่วยกู ้(ขอ้ 13)  อย่างน่าเสียดายแลว้ การช่วยกูข้อง
พวกเขาอยา่งท่ีถูกอา้งอิงวา่เป็น “ไดรั้บการช่วยให้รอด” โดยฉบบัแปลภาษาองักฤษฉบบัหลกั
ต่างๆนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือและเน่ืองจากพระเมสสิยาห์จะเสด็จกลบัมา ณ “ท่ีสุด” ของความทุกข์
ล าบากยิ่งใหญ่   พระเยซูไม่ไดห้มายถึงว่าการอดทนส่งผลต่อความรอดนิรันดร์  ความเช่ือใน
พระองคเ์ท่านั้นท่ีส่งผลอย่างนั้น  พระองค์จะท าให้การถูกข่มเหงของพวกสาวกของพระองค์
ส้ินสุดและดว้ยเหตุนั้นก็ช่วยกูพ้วกเขาจากความล าบากน้ี  อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ “ท่ีสุด” อา้งอิง
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ถึงท่ีสุดของชีวิตของสาวกท่ีสัตย์ซ่ือ[1360] อย่างไรก็ตาม   หัวข้อหลักของพระสัญญาน้ีดู
เหมือนจะเป็นเวลา (ระยะเวลา) ของการทดสอบ ไม่ใช่ชีวติของสาวก 

  
“มนัเป็นพระสัญญาท่ีวา่บรรดาผูท่ี้สัตยซ่ื์อจนถึงท่ีสุด ในท่ามกลางการข่มเหง
แห่งความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่ของศตัรูของพระคริสต์นั้นจะได้รับบ าเหน็จ
อย่างสมบูรณ์ด้วยการปกครองร่วมกบัพระคริสต์ในแผ่นดินท่ีก าลงัมาของ
พระองค”์[1361] 

  
24:14                ลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงของคร่ึงหลงัน้ีของระยะเวลาแห่งความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่ก็คือวา่ ระหวา่ง

ปีเหล่านั้น ข่าวดี (“ข่าวประเสริฐ”) เก่ียวกบัการมาของแผ่นดินของพระเมสสิยาห์จะไปยงัหู
ของทุกคนท่ีอยู่บนโลกอย่างแท้จริง  “แล้ว” ผูกข้อน้ีกับระยะเวลาท่ีน่ีในข้อ 9-13  “ข่าว
ประเสริฐเร่ืองแผ่นดินของพระเจ้า” เป็นข่าวดีอย่างเดียวกนัท่ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมา พระเยซู   
และพวกสาวกไดป้ระกาศ นัน่คือ แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้ (3:2; 4:17) 

  
ภายหลังวิวรณ์ก็บอกเราว่ามิชชั่นนารีชาวยิว 144,000 คนผูซ่ึ้งพระเจ้าจะปกป้องระหว่าง    
ความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่จะจดัเตรียมการเป็นผูน้ าในการป่าวประกาศข่าวประเสริฐไปทัว่โลกน้ี   
(วว. 7:1-8; 14:1-5) อย่างไม่สงสัยแล้ว ข่าวสารของพวกเขาจะคล้ายกับข่าวสารท่ียอห์น       
พระเยซู พวกสาวกแรกเร่ิมไดป้ระกาศ  พวกเขาประกาศว่าผูค้นควรพร้อมส าหรับการเร่ิมตน้
ของแผน่ดินของพระเมสสิยาห์โดยการเช่ือในกษตัริยน้ี์คือ พระเยซู อยา่งไม่สงสัยแลว้ บางคน
จะเช่ือและคนอ่ืนๆจะไม่เช่ือเช่นกนั 

  
“ส าหรับบรรดาผูท่ี้ยอมรับข่าวสาร ทางเขา้ไปสู่แผน่ดินของพระเจา้ก็รอคอย
อยู่  แต่การสาปแช่งนิรันดร์ก็เพิ่มข้ึนกบับรรดาผูท่ี้ปฏิเสธข่าวประเสริฐแห่ง
แผน่ดินของพระเจา้”[1362] 

  
“น่ีไม่ใช่ข่าวสารอย่างเดียวกนัทีเดียวท่ีคริสตจกัรก าลงัประกาศในทุกวนัน้ี  
ข่าวสารท่ีถูกประกาศในยคุคริสตจกัรในทุกวนัน้ีและข่าวสารท่ีถูกประกาศใน
ระยะเวลาแห่งความทุกขล์ าบากยิ่งใหญ่ก็เรียกให้มีการหนัไปหาพระผูช่้วยให้
รอดเพื่อความรอด  อยา่งไรก็ตาม ในความทุกขล์ าบากยิ่งใหญ่ ข่าวสารจะเนน้

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1360
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1361
http://biblia.com/bible/nasb95/Rev.%207.1-8
http://biblia.com/bible/nasb95/Rev%2014.1-5
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1362


ถึงแผ่นดินของพระเจา้ท่ีก าลงัมาและบรรดาผูท่ี้หันไปหาพระผูช่้วยให้รอด
เพื่อความรอดจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปในแผน่ดินนั้น”[1363] 

  
“ขอ้น้ีไม่ไดส้อนว่าข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจา้ตอ้งถูกกระจายไป
ยงัทุกประเทศในทุกวนัน้ีก่อนท่ีพระเยซูสามารถเสด็จกลบัมาเพื่อคริสตจกัร
ของพระองค์ได ้ เป็นการเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ณ การส้ินสุดของยุค
เก่า นัน่เองท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี”[1364] 

  

ในการตอบค าถามท่ีสองของพวกสาวก พระเยซูก็อธิบายว่าจะมีหมายส าคญัมากมายแห่งการเสด็จมาของ
พระองคแ์ละการส้ินสุดลงของยคุปัจจุบนั   สงคราม ข่าวลือเร่ืองสงคราม กนัดารอาหารและแผน่ดินไหวจะเป็น
การปรากฏโดยทัว่ไปตามล าดบั (ขอ้ 6-8) หมายส าคญัต่างๆจะรวมถึงการถูกข่มเหงทัว่โลกของพวกสาวกของ
พระองค์ การละทิ้งความเช่ือของบางคน ความส าเร็จของพวกผูเ้ผยพระวจนะเท็จ และความอธรรม (ความชัว่
ร้าย)  ความรักของสาวกบางคนจะเยือกเยน็ลง แต่คนอ่ืนๆจะสู้ทนอย่างสัตยซ่ื์อเม่ือข่าวประเสริฐจะขยายไปยงั
ทุกส่วนของโลก   (ขอ้ 9-14) จากนั้นท่ีสุด (ของความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่) จะมาถึง (ขอ้ 14; เปรียบเทียบ ขอ้ 3) 
  

“โดยทัว่ไป หมายส าคญัเหล่าน้ีไดส้ าเร็จเป็นบางส่วนในยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งนอ้ย และไดแ้สดง
ถึงระยะเวลาระหวา่งการเสด็จมาคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองของพระคริสต”์[1365]  

อยา่งไรก็ตาม เราควรคาดหวงัความส าเร็จท่ีสมบูรณ์ในอนาคต  ววิรณ์ 6—18 ใหข้อ้มูลมากข้ึนเก่ียวกบัเวลาน้ี 
  

4. ควำมวบิัติยิง่ใหญ่  24:15-22  (เปรียบเทยีบ  มก. 13:14-20) 
  
จากการท่ีไดใ้ห้ค  าอธิบายโดยทัว่ไปถึงสภาพต่างๆท่ีน าหน้าการเสด็จกลบัมาของพระองค์และการส้ินสุดของ   
ยุคปัจจุบนั ถดัไปพระองค์ก็บรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีเจาะจงหน่ึงท่ีจะเป็นหมายส าคญัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของหมาย
ส าคญัทั้งหมด  นักตีความบางคนเห็นว่าคร่ึงหลงัของความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่เร่ิมตน้ท่ีจะถูกบรรยายไวท่ี้น่ี
[1366] 
  
24:15                “เพราะฉะนั้น” หรือ “ดงันั้น” (ค ากรีก อุน) ผกูส่วนน้ีกบัส่วนท่ีมาก่อนอยา่งใกลชิ้ดมาก  อยา่งไร

ก็ตาม มนัไม่ได้บ่งช้ีว่าส่ิงท่ีตามมาในตวับทจะตามส่ิงท่ีพระเยซูเพิ่งไดเ้สร็จส้ินการบรรยาย   
ไปตามล าดับ นั่นคือ การส้ินสุดของความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่  เม่ือพิจารณาถึงล าดับของ
ดาเนียล   มนัดูเหมือนจะปรากฏในช่วงกลางของความทุกขล์ าบากเจด็ปี 
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“ส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิดความหายนะ” หรือ “ส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงแสดงลกัษณะโดยความ
หายนะ” เป็นค าท่ีดาเนียลใชใ้น ดาเนียล 8:13; 9:27; 11:31; และ 12:11 มนับรรยายถึงบางส่ิงท่ี
เน่ืองจากลกัษณะท่ีน่ารังเกียจของมนัก็เป็นเหตุให้คนในทางพระเจา้ละพระวิหารไปเน่ืองจาก
เร่ืองราวของมนั[1367] ใน ดาเนียล 11:31 ผูเ้ผยพระวจนะน้ีอา้งอิงถึงอนัทิโอคสั เอพิฟาเนส   
วา่เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิดความหายนะ  อนัทิโอคสัไดพ้ิสูจน์วา่เป็น ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ น้ี
เม่ือเขาได้สร้างแท่นบูชาแด่พระซุสเหนือแท่นทองสัมฤทธ์ิในกรุงเยรูซาเล็มและด าเนินการ     
ท่ีจะถวายสุกรบนท่ีนั้น   
  
ในพระคมัภีร์ ค  ากรีกท่ีแปลว่า “ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ” (บเดลุกม่า) บรรยายถึงบางส่ิงท่ีน่ารังเกียจ    
ต่อพระเจ้าโดยเฉพาะซ่ึงพระองค์ทรงปฏิเสธ[1368] บ่อยคร้ังมนัอ้างอิงถึงบรรดาพระของ
ชาวต่างชาติและเคร่ืองใชท่ี้เช่ือมโยงกบัการกราบไหวรู้ปเคารพ[1369] ในบริบทของการอา้งอิง
ของดาเนียล  มนัระบุถึงรูปเคารพท่ีถูกตั้งข้ึนในพระวหิาร 

  
พระเยซูกระตุน้ผูอ่้านเก่ียวกบัการอา้งอิงต่างๆของดาเนียลถึงส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิดความ
หายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงทั้งหลายท่ีกล่าวถึงส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิดความ
หายนะในอนาคต (ดนล. 9:27; 12:11) เพื่อจะเขา้ใจความหมายแทจ้ริงของส่ิงเหล่านั้น  พระเยซู
เนน้ต่อไปถึงความส าคญัและความใชไ้ดข้องค าเผยพระวจนะเหล่าน้ีโดยการอา้งอิงถึงดาเนียล
วา่เป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ” การผนวกของมทัธิวเก่ียวกบัวลี “ส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิดความ
หายนะ”  ซ่ึงลูกาละเวน้และ “สถานบริสุทธ์ิ” ซ่ึงมาระโกและลูกาละเวน้ก็เหมาะสมเม่ือ
พิจารณาถึงผูฟั้งชาวยวิของท่าน     

  
ดาเนียล 9:24-27 ได้ท านายว่าตั้งแต่เวลาท่ีใครคนหน่ึงได้ออกกฤษฎีกาให้คนยิวท่ีจะสร้าง    
กรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม่จนกระทัง่การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล 69 สัปดาห์ (ตาม
ตวัอกัษรคือ 70 สัปดาห์) ของปีทั้งหลายจะคาบเก่ียว  ระยะ 483 ปีน้ีได้เร่ิมตน้เม่ือกษตัริย ์     
อารทาเซอร์ซีสได้ออกกฤษฎีกาของเขาและมันได้ส้ินสุดลงเม่ือพระเยซูได้เสด็จเข้า              
กรุงเยรูซาเล็มในการเขา้กรุงท่ีมีชยั (21:8-11) เพราะอิสราเอลปฏิเสธท่ีจะยอมรับพระองค์ใน
ฐานะกษตัริยข์องพวกเขา เหตุการณ์ต่างๆท่ีดาเนียลไดท้  านายไวจ้ะเกิดข้ึนในสัปดาห์ท่ีเจ็ดสิบ 
(นัน่คือ เจด็ปีท่ีคงเหลือในค าเผยพระวจนะ 70 สัปดาห์ของท่าน) จะไม่ตามมาทนัที 
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ส่ิงท่ีดาเนียลได้ท านายไวจ้ะเกิดข้ึนในเจ็ดปีเหล่านั้นจะเป็นความล าบากระดบัชาติท่ีเฉพาะ
ส าหรับอิสราเอล (ดนล. 12:1; เปรียบเทียบ ยรม. 30:7) มนัจะเร่ิมตน้เม่ือผูป้กครองท่ีชัว่ร้าย 
(ศตัรูของพระคริสต์) ท าพนัธสัญญากบัอิสราเอล (ดนล. 9:27) หลงัจากสามปีคร่ึง ผูป้กครองน้ี
จะละเมิดพนัธสัญญานั้นและท าลายการนมสัการในพระวิหาร  เขาจะท าให้การนมสัการใน
พระวิหารส้ินสุดลงโดยการตั้งรูปเคารพท่ีน่ารังเกียจข้ึนท่ีนั่น (เปรียบเทียบ 2 ธส. 2:4; วว. 
13:14-15) 

  
นกัตีความบางคนไดส้รุปวา่เราไม่ควรถือค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัสัปดาห์ท่ีเจ็ดสิบของดาเนียล
ตามตวัอกัษรและหรือท่ียงัคงเป็นอนาคต  พวกเขาบางคนเช่ือว่าส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิด
ความหายนะอา้งอิงถึงการกระท าของพวกรักชาติในพระวิหารก่อนคนโรมนัไดท้  าลายมนัในปี 
ค.ศ. 70 [1370] มุมมองน้ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดเ้น่ืองจากว่าพวกรักชาติไม่ไดน้ าการกราบ
ไหวรู้ปเคารพเข้าไปในพระวิหาร  มุมมองน้ีดูเหมือนจะลดความส าคญัพลังของ “ส่ิงท่ีน่า
รังเกียจ” 
  
อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ เม่ือคนโรมนัไดน้ าหน่วยเงินตราท่ีมีรูปของซีซาร์เขา้ไปในพระวหิาร 
และถวายเคร่ืองบูชาแก่บรรดาพระของพวกเขา พวกเขาก็ไดจ้ดัตั้งส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงดาเนียล   
ได้ท านายไว[้1371] ปัญหาหลกัท่ีมีกับมุมมองน้ีก็คือว่า พระเยซูบอกให้คนยิวท่ีอาศยัอยู่ใน
เยรูซาเล็มและยเูดียท่ีจะหนีไปเม่ือส่ิงท่ีน่ารังเกียจปรากฏในพระวหิาร (ขอ้ 16-20) อยา่งไรก็ตาม 
สุดทา้ยแลว้เม่ือคนโรมนัได้ท าลายพระวิหารในปี ค.ศ. 70 คนยิวส่วนใหญ่ได้ละเยรูซาเล็ม   
และยเูดียไปแลว้  ดงันั้น ค าเตือนของพระเยซูคงไร้ความหมาย 

  
“. . . มีธรรมเนียมท่ีดีอย่างสมเหตุสมผลท่ีว่าคริสเตียนได้ละเมืองนั้นไป
ประมาณคร่ึงทางผา่นการลอ้ม บางทีในปี ค.ศ. 68”[1372] 

  
มีเหตุผลหลายประการว่าท าไมส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิดความหายนะตอ้งเป็นเหตุการณ์ใน
อนาคตในแผนการเก่ียวกบัส่ิงสุดทา้ยของพระเจา้ หน่ึง ขอ้ 15 อยู่ในบริบทของขอ้ต่างๆท่ี
บรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึน (ขอ้ 14-21; เปรียบเทียบ ขอ้ 29) สอง สัปดาห์ท่ี  
เจ็ดสิบของดาเนียลพร้อมกบัความทุกข์ท่ีเฉพาะของมนัยงัไม่ไดเ้กิดข้ึน สาม มาระโกบรรยาย 
วา่พระเยซูกล่าววา่ส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิดความหายนะจะยืน (รูปแบบของค ากริยาท่ีเติม -
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ing หรือ –ed ท่ีเป็นเพศชาย เอสเทโคทา) ในฐานะบุคคลผู้ตั้งเขาเองขึ้นเป็นพระเจ้า                
ในพระวิหาร (มก. 13:14) น่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจากวา่พระเยซูท าการเผยพระวจนะน้ี  ส่ี การ
เปิดเผยภายหลงัอ่ืนๆช้ีไปยงัศตัรูของพระคริสต์ในอนาคตในฐานะส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให ้  
เกิดความหายนะ    (2 ธส. 2:3-4; วว. 13:11-18).[1373] 

  
“วงเล็บท่ีน่าสนใจปรากฏ ณ ตอนปลายของ มทัธิว 24:15—'ให้ผูอ่้านเขา้ใจ 
เอาเถิด' ขอ้ความน้ีบ่งช้ีวา่ส่ิงท่ีพระเยซูก าลงัสอนคงไดมี้ความส าคญัท่ีมากข้ึน
ส าหรับผูค้นท่ีอ่านพระกิตติคุณมทัธิวในวนัทั้งหลายในภายหลงั”[1374] 

  
24:16-20          เม่ือส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงก่อให้เกิดความหายนะปรากฏ คนยิวท่ีอาศยัอยู่ในเยรูซาเล็มและยูเดีย  

ควร “หนีไป” ทนัที  (เปรียบเทียบ ลก. 17:31; วว. 12:14) อิทธิพลของเขาจะขยายไปไกลพน้
เยรูซาเล็ม พวกเขาต้องแสวงหาท่ีล้ีภัยในท่ีต่างๆ (“ภูเขา”) ท่ีท่ีพวกเขาสามารถหลบหนี         
การข่มเหงของเขาได ้ พวกเขาตอ้งไม่แมก้ระทัง่ใช้เวลาท่ีจะกอบกู้ทรัพยส์มบติัของพวกเขา 
จากบา้นของพวกเขาขณะท่ีพวกเขาหนีไป  มนัจะเป็นเหมือนเม่ือบา้นถูกไฟไหม ้คนพกัอาศยั
ควรหลบหนีเพื่อสงวนชีวิตของพวกเขาไว ้ซ่ึงไม่ไดใ้ห้ความสนใจต่อทรัพยส์มบติัท่ีถูกละไว้
เบ้ืองหลงั (เปรียบเทียบ ปฐก. 19:17) ผูห้ญิงท่ี “ตั้งครรภ”์ และแม่ท่ีให้ “ลูกอ่อนกินนมอยู”่ จะมี
เวลาท่ียุง่ยากเพราะวา่สภาพทางกายภาพของพวกเขาจะจ ากดัการเคล่ือนท่ีของพวกเขา  สภาพ
อากาศจะท าให้การหนีไปยากข้ึนใน “ฤดูหนาว” และคนยิวท่ีถือรักษาจะแสวงหาท่ีจะขดัขวาง
การเดินทาง “ใน” วนั “สะบาโต”   

  
เม่ือพระวหิารไดถู้กท าลายในปี ค.ศ. 70 คริสเตียนหลายคนไดห้นีและไปซ่อนในรอยแยกต่างๆ
แห่งเพทรา  แต่ความส าเร็จสุดทา้ยของค าเผยพระวจนะน้ีก็อยู่ในอนาคต  จากนั้นทุกคนใน     
“ยเูดีย” จะตอ้ง “หนีไปท่ีภูเขา” 

  
24:21                พระเยซูอธิบายถึงเหตุผลส าหรับการล่าถอยท่ีรีบเร่งเช่นนั้น    “ความทุกขล์ าบาก” ท่ีใหญ่กว่า

ความทุกข์ล าบากใดๆท่ีโลกเคยเห็นหรือจะเห็นก็ก าลงัจะเกิดข้ึนกบัคนยิว ค าอธิบายน้ีเขา้กบั
การแสดงก่อนของภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่คือ สามปีคร่ึงหลงั  
ของความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่  (วว. 11:2; 13:5) 
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อีกคร้ังหน่ึง ค าวา่ “ความทุกขล์ าบาก” อา้งอิงถึงระยะเจ็ดปีในอนาคตของความล าบาก ซ่ึงก็คือ
สัปดาห์ท่ีเจ็ดสิบของดาเนียล (ยรม. 30:7; ดนล. 9:26) ค าวา่ “ความทุกขล์ าบากยิ่งใหญ่” อา้งอิง
ถึงคร่ึงหลงั หรือสามปีคร่ึงท่ีสองของระยะเจ็ดปีนั้น (มธ. 24:15-22) ซ่ึงเยเรมียเ์รียกว่า “เวลา
ทุกข์ใจของยาโคบ” (ยรม. 30:6-7) ระหวา่งคร่ึงแรกของความทุกขล์ าบาก อิสราเอลจะช่ืนชม
การปกป้องของพนัธสัญญาของศตัรูของพระคริสต ์(ดนล. 9:27) แต่ระหวา่งคร่ึงหลงั หลงัจาก
ท่ีศตัรูของพระคริสต์ท าลายพนัธสัญญาของเขากบัอิสราเอล อิสราเอลจะประสบกบัการถูก   
ข่มเหงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน (ดนล. 9:27) 

  
ค าอธิบายในขอ้น้ีไม่ใช่ค าอธิบายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ.  
70 ซ่ึงแยอ่ยา่งท่ีมนัเป็น  เป็นท่ีชดัเจนวา่การสังหารหมู่โดยพวกนาซีท่ีซ่ึงคนยวิประมาณหกลา้น
คนไดพ้ินาศ และการก าจดัอ่ืนๆท่ีซ่ึงคนมากมายไดต้ายไปก็ไดเ้ป็นเวลาท่ีแยก่วา่การถูกท าลาย
ของกรุงเยรูซาเล็ม  กระนั้นความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่จะเป็นเวลาท่ีแย่ท่ีสุดของเวลาทั้งหมด
ส าหรับคนยิว ความล าบากท่ีก าลังมาจะไม่ เคยเกิดข้ึนมาก่อนในการทนทุกข์ของมัน 
(เปรียบเทียบ ดนล. 12:1; วว. 7:14) 

 
“ทุกวนัน้ีขา้พเจา้ได้ยินผูค้นพูดเก่ียวกบัคริสตจกัรท่ีเผชิญความทุกข์ล าบาก 
และดูเหมือนพวกเขาจะไม่ตระหนกัว่ามนัจะรุนแรงแค่ไหน  ท่ีจริง บางคน
กล่าววา่เราอยูใ่นความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่ ณ เวลาปัจจุบนัน้ี!  เอาล่ะ ขา้พเจา้ก็
ยินยอมว่าส่ิงต่างๆก็แย่ในสมยัของเรา แต่ระยะเวลาน้ีสามารถเทียบเท่ากบั
ระยะเวลาอ่ืนๆมากมายในประวติัศาสตร์ได้  เม่ือความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่
มาถึง ท่ี น่ี  จะไม่ มี ส่ิ งใด ท่ีจะ เ ทียบเท่ ากับมันในอดีตหรือในอนาคต 
[เปรียบเทียบ ดวงตรา แตรและชามการพิพากษาของพระธรรมวิวรณ์ซ่ึงจะ
บรรยายถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในรายละเอียดมากข้ึน]”[1375] 
  
“ในศตวรรษท่ีได้เห็นสงครามโลกสองคร้ัง ตอนน้ีด าเนินชีวิตภายใต้การ
คุกคามของการสูญพนัธ์ุโดยการสังหารหมู่แบบนิวเคลียร์ และไดมี้คริสเตียน
ท่ีตายเพื่อความเช่ือมากกว่าทั้งหมดในศตวรรษท่ีสิบเกา้ก่อนหน้าน้ีรวมกนั 
การท านายของพระเยซูก็ไม่ได้ดูเหมือนไกลจากความจริง  แต่ยุคนั้นจะไม่
ด าเนินเส้นทางของมนั มนัจะถูกตดัใหส้ั้นลง”[1376] 
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24:22                นอกจากวา่พระเจา้ท าใหค้วามทุกขล์ าบากส้ินสุด (ค ากรีก เอกโคโลโบเธซัน “ท าลายหรือตดัให้
สั้นลง”) ไม่มีส่ิงมีชีวติใดจะคงมีชีวติอยู ่  

  
“น่ีไม่ไดห้มายถึงว่าระยะนั้นจะน้อยกว่าสามปีคร่ึง แต่มนัจะถูกท าลายทนัที
โดยการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสตอ์ยา่งแน่นอน”[1377] 

  
ส่ิงท่ีมาก่อน “วนัเหล่านั้น” คือวนัต่างๆท่ีพระเยซูเพิ่งไดบ้รรยายไปในขอ้ 15-21: คือวนัต่างๆ
ของความทุกข์ล าบาก การเปิดเผยภายหลงัของระยะน้ีในพระธรรมวิวรณ์ก็ช่วยเราท่ีจะช่ืนชม
ความจริงของขอ้ความของพระเยซูท่ีน่ี (เปรียบเทียบ วว. 6—18) ไม่ใช่แค่ผูค้น แต่ทุกรูปแบบ
ของชีวติ (ค ากรีก พาซา ซาร์ก ตามตวัอกัษรคือ “เน้ือหนงัทั้งหมด”) จะประสบกบัการลดจ านน
ลงท่ีน่าท่ึงระหว่างความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่ (เปรียบเทียบ วว. 6:7-8; 16:13-21) ศัตรูของ      
พระคริสตจ์ะมุ่งเป้าไปท่ีคนยวิและจากนั้นคนยวิท่ีเช่ือในพระเยซูโดยเฉพาะ (วว. 12:13-17) แต่
ฝูงชนจ านวนมากจะพินาศเน่ืองจากความล าบากท่ีเขาน ามา “พวกท่ีทรงเลือก” คือผูเ้ช่ือ 
(เปรียบเทียบ 20:16; 22:14; 24:22, 24, 31)  
 
อย่างไรก็ตาม นักตีความหลายคนถือว่าขอ้น้ีเป็นการบรรยายถึงยุคปัจจุบนัไม่ใช่ความทุกข์
ล าบากในอนาคต[1378] น่ีเป็นการตีความแบบไม่มียุคพนัปีและหลงัยุคพนัปีแมว้่าคนท่ีเช่ือ
แบบก่อนยุคพนัปีเช่นคาร์สันถือมนัเช่นกนั  เม่ือพิจารณาความล าบากของยุคปัจจุบนักับ    
ความล าบากของความทุกข์ล าบาก ขา้พเจา้ตอ้งสรุปว่าขอ้ 22 และพระคมัภีร์ตอนน้ีทั้งหมด
บรรยายถึงความทุกขล์ าบากในอนาคตไม่ใช่ยคุปัจจุบนั 

  
“ยอ่หนา้ทั้งหมดน้ี [ขอ้ 15-22] เก่ียวขอ้งกบัคนยิวเท่านั้น  เพราะไม่มีผูเ้ช่ือท่ีเป็นคริสเตียนท่ีจะ
กงัวลเก่ียวกบัการละเมิดกฎวนัสะบาโต”[1379] 
  

5. กำรเสด็จมำคร้ังทีส่องของกษัตริย์  24:23-31  (เปรียบเทยีบ มก. 13:21-27; ลก. 21:25-28) 
  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะอธิบายต่อพวกสาวกของพระองคว์า่การเสด็จมาของพระองคจ์ะท าลายความทุกขล์ าบาก 
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24:23-24          “จากนั้น” หมายถึง “ในเวลานั้น” นัน่คือ ณ การส้ินสุดของความทุกข์ล าบาก (ขอ้ 2) พระเยซู
เตือนพวกสาวกถึงผูค้นท่ีจะอา้งวา่พระเมสสิยาห์ไดเ้สด็จกลบัมา ณ ตอนส้ินสุดของความทุกข์
ล าบาก ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอยา่งแทจ้ริง  ผูค้นท่ีกล่าวยอมรับว่าเป็นพระเมสสิยาห์ 
(“พระคริสตเ์ทียมเท็จ”) และคนอ่ืนๆท่ีอา้งวา่เป็นผูเ้ผยพระวจนะ (“ผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จ”) 
“จะปรากฏข้ึน” และ “น าหลายคนไปในทางท่ีผิด” เน่ืองจากความสามารถของพวกเขาท่ีจะท า
การอศัจรรยท่ี์ประทบัใจ (เปรียบเทียบ  ขอ้ 11; 7:21-23; 16:1; ลก. 17:23-24; วว. 13:15) เป็นท่ี
ชัดเจนว่าซาตานจะท าให้พวกเขามีความสามารถท่ีจะท า “หมายส าคญัและการอศัจรรย์ท่ี
ยิง่ใหญ่" เหล่าน้ี 

  
“ในขณะท่ีพระคริสต์เทียมเท็จและผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จไดป้รากฏมาโดย
ตลอด พวกเขาจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ณ การส้ินสุดของยุคเก่าในความพยายาม
คร้ังสุดทา้ยของซาตานท่ีจะหนัผูค้นไปจากความเช่ือในพระคริสต”์[1380] 

  
“ถา้เป็นไปได”้ (ค ากรีก เอ ดูนาโทน ขอ้ 24) หมายถึงวา่พวกผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จหวงัจะน า
พวกท่ีพระเจา้ทรงเลือกท่ีมีชีวติอยูใ่นความทุกขล์ าบากไปในทางผิด  มนัไม่ไดห้มายถึงวา่ พวก
ท่ีพระเจา้ทรงเลือกจะสัตยจ์ริงต่อความเช่ืออย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ พระเยซูไดก้ล่าวแลว้วา่พวก
สาวกบางคนของพระองค์จะละทิ้งความจริงภายใตก้ารถูกข่มเหง (ขอ้ 10-11; เปรียบเทียบ 
26:31) อยา่งไรก็ตาม พวกท่ีพระเจา้ทรงเลือกจะไม่สูญเสียความรอดของพวกเขา  

  
24:25                พระเยซูย  ้าเตือนพวกสาวกของพระองค์ว่าพระองค์ไดเ้ตือนพวกเขาล่วงหน้าถึงคนหลอกลวง

เหล่าน้ี (เปรียบเทียบ มก. 13:1-37; ลก. 21:5-36) พวกเขาจะตอ้งระมดัระวงัอย่างมากเพื่อว่า 
พวกเขาจะไม่หลอกลวงพวกเขา 

  
อยา่งไม่สงสัยแลว้ พวกสาวกท่ีพระเยซูกล่าวต่อน้ีคิดวา่พวกเขาจะมีชีวติอยูเ่ม่ือส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึน  
อยา่งไรก็ตาม นัน่จะไม่เป็นกรณี และพระเยซูไม่ไดก้ล่าวส่ิงใดเพื่อจะน าพวกเขาไปแบบผิดๆ 
พระองค์สอนพวกสาวกของพระองค์ในปีทั้งหลายท่ีจะมาถึงเช่นเดียวกับบรรดาผูท่ี้นั่งต่อ    
พระพกัตร์ของพระองคใ์นการอภิปรายน้ีและในการอภิปรายอ่ืนๆของพระองค ์
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24:26-27          ประเด็นของพระเยซูในขอ้เหล่าน้ีก็คือว่าการเสด็จมาของพระองค์จะเป็นท่ีชดัเจนต่อทุกคน
ไม่ใช่คลุมเครือ  เม่ือพระองคเ์สด็จมา ทุกคนจะรู้  ดงันั้น พวกสาวกไม่จ  าเป็นท่ีจะกลวัการพลาด
เหตุการณ์นั้น และพวกเขาไม่ควรโตต้อบข่าวลือทุกอยา่งท่ีประกาศวา่มนัก าลงัเกิดข้ึน การเสด็จ
มาของพระองคจ์ะชดัเจนดงัเช่น “ฟ้าแลบ” ท่ีปกคลุมทอ้งฟ้า (ศคย. 9:14) มนัจะเป็นเหตุการณ์
ท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป ไม่ใช่บางส่ิงท่ีเป็นส่วนตวัท่ีพวกสาวกหรือกลุ่มเล็กบางกลุ่มเท่านั้นจะเป็น
พยาน    

  
24:28                น่ีดูเหมือนจะไดเ้ป็นค ากล่าวเชิงสุภาษิตอนัเป็นท่ีรู้จกักนัดี (เปรียบเทียบ ลก. 17:37; โยบ 39:30) 

มุมมองหน่ึงของความหมายของมนัก็คือวา่ พระเยซูหมายถึงวา่พระเมสสิยาห์เทียมเท็จและพวก
ผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จก็คลา้ยกบันกแร้ง  (ขอ้ 24, 26) พวกเขาพยายามท่ีจะเก็บซากศพของ
คนอิสราเอลท่ีตายจนเกล้ียงเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา[1381] น่ี
ก็เป็นความเป็นไปไดเ้ม่ือพิจารณาถึงบริบท  อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า ซากศพเล็งถึงพระคริสต ์
และนกแร้งเป็นพวกบุตรของพระเจา้ท่ีรวมกนัเพื่อรับการเล้ียงจากพระองค์[1382] อย่างไรก็
ตาม แนวคิดของการรับการเล้ียงจากพระคริสต์ก็ไม่เก่ียวขอ้งกบับริบท และการเปรียบเทียบ
พระองค์กบัซากศพก็ไม่น่าดู  นกัตีความคนอ่ืนๆถือว่าตวัอย่างประกอบของพระเยซูหมายถึง 
“หมายส าคญัท่ีมองเห็นและบ่งช้ี  [เช่นนกแร้งรวมกนัท่ีซากศพ] จะประกาศความเป็นจริงของ
การเสด็จมา”[1383] ผูเ้ขียนอีกคนหน่ึงถอดความข้อนั้ นดังต่อไปน้ีเพื่อจะให้การตีความ          
อีกอยา่งหน่ึง 

  
“. . . อยา่งท่ีเม่ือชีวติไดล้ะร่างกาย และมนักลายมาเป็นซากศพ นกแร้งจะโฉบ
ลงมาบนมนัทนัที ดังนั้นเม่ือโลกได้เน่าเป่ือยด้วยความชั่ว บุตรมนุษยแ์ละ
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์จะมาเพื่อด าเนินการการพิพากษาของพระเจา้” 
[1384] 

  
ค ากรีกท่ีแปลว่า “นกแร้ง” ไอตอย หมายถึง “นกอินทรี” อีกด้วย แต่นกอินทรีแทบจะไม่
แสวงหาซากศพ  อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ การเปรียบเทียบนั้นเนน้ถึงความรวดเร็วของการเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห์[1385] อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะท่ีน่ารังเกียจของนกแร้งและซากศพ  บ่งช้ี
มากกว่าแค่การมาท่ีรวดเร็ว  ยิ่งกว่านั้น นกแร้งไม่มาถึงและกลืนกินซากศพอย่างรวดเร็ว  
มุมมองท่ีน่าสนใจต่อขา้พเจา้มากท่ีสุดก็คือวา่ โลก ณ การส้ินสุดของระยะความทุกขล์ าบากเป็น
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ซากศพ และนกแร้งแสดงถึงพระเยซูและกองทพัทูตสวรรค์ของพระองค์ (เปรียบเทียบ วว. 
19:17-19)  เ ม่ือการเ ส่ือมทรามทางศีลธรรมปรากฏ การพิพากษาของพระเจ้าก็ มี ข้ึน 
(เปรียบเทียบ โยบ 39:27-30).[1386] ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่จะมีการนองเลือดท่ีน่ากลวั
เม่ือพระองคเ์สด็จมาในการพิพากษา    

  
24:29                ขอ้น้ีและสองขอ้ท่ีตามมาก็ใหค้  าอธิบายเชิงบวกถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ “แต่” (NASB 

ค ากรีก เด) แนะน าความตรงกนัขา้มจากค าเตือนทางลบท่ีมาก่อน ณ การส้ินสุดของความทุกข์
ล าบาก ก็จะมีหมายส าคญัในทอ้งฟ้า  “ดวงอาทิตย”์ และ “ดวงจนัทร์” จะมืดไป และ “ดวงดาว
ทั้ งหลายจะตกจากฟ้าสวรรค์ (อสย. 13:9-10; 34:4; อสค. 32:7; ยอล. 2:31; 3:15; อมส. 
8:9; ฮกก. 2:6; ศคย. 14:6; วว. 6:12-14) บางทีน่ีเป็นภาษาของการปรากฏ  “บรรดาส่ิงท่ีอ านาจ
ในฟ้าสวรรค์” (NASB) “บริวารของฟ้าสวรรค์” (NIV) บางทีเป็นการอา้งอิงโดยรวมถึงดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว[1387] อย่างไรก็ตาม ค าอธิบายถึงความทุกข์ล าบากใน         
พระธรรมววิรณ์บ่งช้ีวา่พระเจา้จะบรรลุการท านายเหล่าน้ีตามตวัอกัษร 

  
24:30                “หมายส าคญัแห่งบุตรมนุษย”์ คืออะไร?  การตีความท่ีเก่าแก่มากอนัหน่ึงคือ มนัเป็นการแสดง

ถึงกางเขนในทอ้งฟ้า[1388] มุมมองน้ีดูเหมือนเพอ้ฝันต่อนกัตีความส่วนใหญ่  มุมมองอนัเป็นท่ี
นิยมก็คือว่า มนัจะเป็นความสว่างหรือเมฆท่ีคลา้ยหรือเหมือนกบัพระสิริแห่งการปรากฏของ
พระเจา้ท่ีจะล้อมรอบพระเยซูเม่ือพระองค์เสด็จมา[1389] น่ีดูเหมือนเป็นไปได้มากท่ีสุดต่อ
ขา้พเจา้ เน่ืองจากพระเยซูอา้งอิงถึง ดาเนียล 7:13 อยา่งชดัเจนเม่ือพระองคก์ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ี  
ยิง่กวา่นั้น เม่ือพระเยซูเสด็จสู่สวรรคใ์นเมฆ ทูตสวรรคบ์อกพวกสาวกของพระองคว์า่พระองค์
จะเสด็จกลับมาในลักษณะเดียวกัน (กจ. 1:11) เมฆแสดงให้เห็นถึงท่ีมาในสวรรค์และ
คุณลกัษณะของกษตัริย ์(เปรียบเทียบ 17:5).[1390] มุมมองท่ีสามก็คือวา่ หมายส าคญันั้นจะเป็น
พระคริสต ์พระองค์เอง[1391] ในกรณีน้ี  การปรากฏของพระคริสตจ์ะแสดงถึงการพิพากษาท่ี
ก าลงัมา   น่ีอาจเป็นมุมมองท่ีถูกตอ้ง 

  

เศคาริยาห์ไดท้  านายวา่ทุกเผา่ของอิสราเอลในแผน่ดินจะโศกเศร้าในการกลบัใจ (ศคย. 12:12) 
พระเยซูท าให้การท านายน้ีเขา้ส่วนกบัการเสด็จมาของพระองค ์และท าให้กวา้งเพื่อจะรวมถึง 
“ทุกเผา่ของโลก” บางทีคนท่ีไม่ไดรั้บความรอด “จะทุกขโ์ศก” เน่ืองจากการพิพากษาท่ีพวกเขา
คาดหวงัวา่จะพบ 
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24:31                พระเยซูอธิบายถึงอีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือพระองค์เสด็จกลบัมา ณ การส้ินสุดของ
ความทุกขล์ าบาก  พระคมัภีร์ตอนท่ีพระองคอ์า้งอิงถึงคือ อิสยาห์ 27:12-13 ท่ีนัน่อิสราเอลถูก
กล่าวถึง ดงันั้น พระเยซูตอ้งไดก้ล่าวถึงการรวมกนัของคนอิสราเอลยงัแผน่ดินแห่งพระสัญญา
อีกคร้ัง ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์  ลมทั้งส่ีอา้งอิงถึงเข็มช้ีทั้งส่ีของเข็มทิศ  การ
รวมตวักนัใหม่น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการพิพากษา  (13:39, 41; 24:40-41; 25:31; 2 ธส. 1:7-8) ก่อน
หนา้น้ีพระเยซูไดก้ล่าวถึงบทบาทของทูตสวรรค์ในการช่วยเหลือพระองค ์ณ เวลาน้ี    (13:41 
เปรียบเทียบ 16:27) การรวมตัวกันใหม่น้ีจะจัดตั้ งเวทีส าหรับการปกครองทั่วโลกของ         
พระเมสสิยาห์  

  
พระเจา้ไดส้ั่งใหค้นอิสราเอลท่ีจะเดินขบวนและนมสัการโดยใชแ้ตรระหวา่งการวนเวียนในถ่ิน
ทุรกนัดารและในแผน่ดิน (อพย. 19:16; 20:18; ยรม. 4:5; และขอ้อ่ืนๆ) น่ีไม่ใช่แตรอนัเดียวกนั
ท่ีจะเรียกคริสเตียนทั้งหมดไปยงัสวรรค ์ณ การรับคริสตจกัรข้ึนไป (1 คร. 15:52; 1 ธส. 4:16) 
แตรคนัอ่ืนๆจะส่งเสียงการประกาศถึงเหตุการณ์ท่ีหลากหลายอ่ืนๆในอนาคต (เปรียบเทียบ วว. 
8:2, 6, 13; 9:14; 11:15; และขอ้อ่ืนๆ) 

  
เหตุการณ์ต่างๆในยุคคริสตจกัรระหว่างวนัเพ็นเทคอสต์และการรับคริสตจกัรข้ึนไปก็ไม่ถูก
กล่าวถึงในการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ  น่ีเป็นการตีความแบบความทุกข์ล าบากก่อนโดย
พื้นฐานเก่ียวกับการอภิปรายนั้น[1392] การอภิปรายทั้งหมดกล่าวถึงการเสด็จกลบัมาของ   
พระเมสสิยาห์เพื่อจะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์บนโลกและส่ิงต่างๆท่ีน าไปสู่ส่ิงนั้น ใน  
การอภิปรายน้ีพระเยซูไม่ไดอ้า้งอิงถึงหมายส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดๆในยุคคริสตจกัร หมาย
ส าคัญต่างๆเร่ิมต้นในความทุกข์ล าบากเม่ือคริสเตียนจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู ้เป็นเจ้า           
การอา้งอิงคร้ังแรกของพระเยซูถึงการรับคริสตจกัรข้ึนไปก็อยู่ในการอภิปรายท่ีห้องชั้นบน 
(ยน. 14:1-3) ซ่ึงพระองค์ให้หลังจากการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ[1393] เทอร์เนอร์
เปรียบเทียบและช้ีให้เห็นความแตกต่างของมุมมองแบบอีแวนเจลลิคอลหลักส่ีอย่างของ     
พระคมัภีร์ตอนน้ีคือ แบบอนาคต แบบส าเร็จแลว้  แบบอนาคตท่ีส าเร็จแลว้โดยพื้นฐาน และ
แบบอนาคตท่ีส าเร็จแล้วซ่ึงแก้ไขใหม่[1394] เขาช่ืนชอบมุมมองท่ีสามของมุมมองเหล่าน้ี   
และขา้พเจา้ถือมุมมองแรก   
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“บรรดาผูท่ี้ถือมุมมองหลงัความทุกข์ล าบากท่ีวา่การรับคริสตจกัรข้ึนไปและ
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสต์ปรากฏในเวลาเดียวกนัมีแนวโน้มท่ีจะ
ละเลยรายละเอียดของการอภิปรายน้ีในลกัษณะเดียวกนัท่ีผูไ้ม่เช่ือยคุพนัปีท า”
[1395] 

  
การอา้งอิงถึงพระเยซูท่ีรวบรวมพวกท่ีพระเจา้ทรงเลือก “จากทอ้งฟ้า” อาจบ่งช้ีวา่คนตายท่ีถูก
ท าใหเ้ป็นข้ึนและคริสเตียนท่ีถูกรับข้ึนไปก็ถูกกล่าวถึงเช่นกนั[1396] พวกเขาจะมากบัพระองค์
เม่ือพระองค์เสด็จกลบัมาเพื่อจะปกครองบนโลก (เปรียบเทียบ คส. 3:4) นักตีความบางคน   
เช่ือวา่การอา้งอิงถึง “ทอ้งฟ้า” ก็บรรยายถึงโลกทั้งหมดในถอ้ยค าท่ีแตกต่างออกไป และคนยิว
เท่านั้นท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี  บางคนรู้สึกวา่น่ีอาจรวมถึงธรรมิกชนในภาคพนัธสัญญาเดิมผูไ้ดต้าย
ไป[1397] ขา้พเจา้คิดว่ามนัรวมถึงคริสเตียนและธรรมิกชนในภาคพนัธสัญญาเดิมและบางที
เหล่าทูตสวรรค ์

  
ส่ิงน้ีสรุปค าตอบของพระเยซูต่อค าถามของพวกสาวกเก่ียวกบัหมายส าคญัของการเสด็จมาของพระองคแ์ละ  
การส้ินสุดของยคุปัจจุบนั (ขอ้ 3)  พระคมัภีร์ตอนท่ีส าคญัอ่ืนๆท่ีกล่าวถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองก็คือดงัต่อไป 
เฉลยธรรมบญัญติั 30:3; สดุดี 2; อิสยาห์ 63:1-6; ดาเนียล 2:44-45; โรม 11:26; 1 เธสะโลนิกา 3:13; 5:1-4;          

2 เธสะโลนิกา 1:7—2:12; 2 เปโตร 2:1—3:17; ยดูา 14-15; และ ววิรณ์ 1:7; 19:11-21.[1398] 
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6. ควำมรับผดิชอบต่ำงๆของพวกสำวก  24:32—25:30   
  
ถดัไป บนพื้นฐานของการเปิดเผยน้ี พระเยซูกระตุน้พวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัอนาคต   พระองคส์อนพวก
เขาโดยใชค้  าอุปมาเจด็เร่ือง 
  
ควำมส ำคัญของกำรเฝ้ำดู 24:32-44  
พระเยซูเล่าค าอุปมาส่ีเร่ืองแก่พวกสาวกของพระองค์ท่ีสนบัสนุนการเฝ้าดูเม่ือพิจารณาถึงเวลาแห่งการเสด็จ
กลบัมาของพระองค์  เร่ืองเหล่าน้ีเป็นตวัอย่างประกอบถึงประเด็นหลกัๆของพระองค์ในการอภิปรายท่ีภูเขา
มะกอกเทศ 

ค ำอุปมำเร่ืองต้นมะเดื่อ  24:32-36 (เปรียบเทยีบ  มก. 13:28-32; ลก. 21:29-33) 
  
ค าอุปมาน้ีเนน้ถึงความส าคญัของหมายส าคญัต่างๆท่ีส่งสัญญาณถึงการเสด็จกลบัมาของพระองค ์
  
24:32-33          บทเรียน (ค ากรีก พาราโบเล ตามตวัอกัษรคือ อุปมา) “ของตน้มะเด่ือ” ก็ค่อนขา้งเรียบง่าย  

อย่างท่ีการปรากฏของก่ิง “อ่อน” และ “ใบ” ท่ี “ตน้มะเด่ือ” บ่งช้ีถึงความใกลข้อง “ฤดูร้อน” 
ดงันั้นการปรากฏของหมายส าคญัต่างๆท่ีพระเยซูอธิบายไปจะบ่งช้ีวา่การเสด็จมาของพระองค์
ก็ใกลแ้ลว้     

  
การตีความอนัเป็นท่ีนิยมของค าอุปมาน้ีเทียบเท่าการปรากฏของอิสราเอลสมยัใหม่ในแผน่ดิน
แห่งพระสัญญากบัการแตกหน่ออ่อนของตน้มะเด่ือ[1399] มุมมองน้ีอาจตั้งการเนน้อย่างมาก
เกินไปท่ีการระบุตน้มะเด่ือเขา้กบัรัฐสมยัใหม่ของอิสราเอล (เปรียบเทียบ ยรม. 24:1-8; 29:17) 
ในอีกดา้นหน่ึง อยา่งนอ้ยแลว้น่ีอาจเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีพระเยซูไดต้ั้งใจไว ้ นกัอรรถาธิบาย
หลายคนถือวา่ค าอุปมาน้ีเป็นการบรรยายถึงการถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็ม[1400] อยา่งท่ีได้
อา้งอิงไปก่อนหนา้น้ี น่ีอาจไม่ถูกตอ้ง 

  
24:34                แรกสุด พระเยซูเนน้ถึงความส าคญัของส่ิงท่ีพระองคจ์ะกล่าว 
  

พระองคห์มายถึง “คนในยุคน้ี” วา่อยา่งไร?  นกัตีความหลายคนไดส้รุปวา่พระเยซูหมายถึงชน
รุ่นของพวกสาวกท่ีพระองคก์ล่าวต่อ (เปรียบเทียบ 11:16; 12:39, 41-42, 45; 16:4; 17:17; 
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23:36) ภายในกลุ่มของนกัตีความน้ี บางคนไดส้รุปวา่เพราะวา่หมายส าคญัเหล่าน้ีไม่ไดป้รากฏ
ข้ึนก่อนชนรุ่นนั้นของพวกสาวกไดต้ายไป พระเยซูก็ไดท้  าความผิดพลาด[1401] การแกไ้ขน้ีก็
ยอมรับไม่ไดเ้ม่ือพิจารณาถึงใครท่ีพระเยซูทรงเป็น 
  
นกัตีความคนอ่ืนๆในกลุ่มน้ีไดส้รุปว่า เน่ืองจากว่าหมายส าคญัเหล่าน้ีไม่ได้ปรากฏระหว่าง
ช่วงเวลาของชนรุ่นนั้นของพวกสาวก พระเยซูต้องได้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบ ไม่ใช่ตาม
ตวัอกัษร[1402] พวกเขากล่าวว่าการถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็มได้บรรลุส่ิงท่ีพระเยซูได้
ท านายไว[้1403] การแก้ไขน้ีก็ยอมรับไม่ได้ เพราะว่าไม่มีส่ิงใดในตวับทท่ีบ่งช้ีว่าพระเยซู
หมายถึงวา่พวกสาวกควรเขา้ใจหมายส าคญัและการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองคอ์ยา่งไม่เป็น
ตามตวัอกัษร  ยิ่งกว่านั้น ค าเผยพระวจนะท่ีคลา้ยกนัจ านวนมากเก่ียวกบัการเสด็จมาคร้ังแรก
ของพระเมสสิยาห์ไดเ้กิดข้ึนตามตวัอกัษร     

  
บางทีพระเยซูหมายถึงวา่ชนรุ่นของพวกสาวกท่ีเห็นหมายส าคญัในอนาคตจะเป็นพยานถึงการ
เสด็จกลบัมาของพระองคอี์กดว้ย[1404] อยา่งไรก็ตาม ค าสรรพนามบ่งช้ี “น้ี” (ค ากรีก เอาเต) ดู
เหมือนจะเน้นถึงชนรุ่นท่ีพระเยซูก าลงักล่าวต่อ แมก้ระนั้น ค าสรรพนามน้ีสามารถอา้งอิงถึง
ชนรุ่นยคุสุดทา้ยแทนท่ีจะเป็นชนรุ่นนั้น[1405] ขา้พเจา้ชอบมุมมองน้ี  

  
นกัตีความคนอ่ืนๆไดส้ังเกตวา่ “ชนรุ่น” (ค ากรีก เกนเนอ่า) นั้นสามารถอา้งอิงถึงเช้ือชาติของ
ผูค้นไม่ใช่แค่ชนรุ่นหน่ึง (เปรียบเทียบ 16:4; ฟป. 2:15).[1406] พวกเขาสรุปวา่พระเยซูหมายถึง
เช้ือชาติยิวจะไม่ส้ินสุดลงก่อนท่ีหมายส าคญัเหล่าน้ีได้บรรลุความส าเร็จ [1407] น่ีเป็นการ
แกไ้ขท่ีเป็นไปได ้แต่ดูเหมือนวา่ผิดปกติท่ีวา่พระเยซูจะแนะน าการมีชีวิตต่อไปของเช้ือชาติยิว
เพื่อจะยนืยนัถึงความส าเร็จของหมายส าคญัเหล่าน้ี   

  
อีกมุมมองหน่ึงไดจ้ดจ่อความสนใจไปท่ีค าวา่ “เกิดข้ึน” หรือ “ไดเ้กิดข้ึน” (ค ากรีก เกนเนทาย) 
ท่ีปรากฏในการบนัทึกของพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งสาม  ค ากรีกนั้นหมายถึง “เร่ิมตน้” หรือ “มี
การเร่ิมตน้” บรรดาผูส้นบัสนุนยืนยนัว่าพระเยซูหมายถึงว่าความส าเร็จของ บางส่ิง ของ “ส่ิง
เหล่าน้ี” จะเร่ิมตน้ในชนรุ่นของพวกสาวก ณ เวลานั้นของพระองค์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 33) แต่
ความส าเร็จท่ีสมบูรณ์จะไม่เกิดข้ึนจนกวา่ภายหลงั[1408] 
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อยา่งไรก็ตาม พระเยซูกล่าววา่ ส่ิงเหล่านั้น “ทั้งหมด” จะเกิดข้ึนระหวา่งชนรุ่นนั้น  เป็นไปได้
ว่า ส่ิงเหล่านั้น “ทั้ งหมด” จะเร่ิมต้นระหว่างชนรุ่นนั้นถ้าบุคคลหน่ึงตีความ “ส่ิงเหล่านั้น
ทั้งหมด” ในฐานะ หมายส าคัญต่างๆโดยรวม (เปรียบเทียบ ขอ้ 32) ดงันั้นหมายส าคญัเร่ิมแรก
ต่างๆจะสอดคลอ้งกบัก่ิงต่างๆของตน้มะเด่ือท่ีแตกหน่อ น่ีจะเป็นหลกัฐานแรกของความส าเร็จ
ท่ีเป็นรูปเป็นร่าง  ดงันั้น “ชนรุ่นน้ี” “แสดงถึงชนชั้นท่ีชัว่ร้ายของผูค้นท่ีจะต่อตา้นพวกสาวก
ของพระเยซูจนกระทัง่วนัท่ีพระองคเ์สด็จกลบัมา”[1409] 

  
24:35                พระเยซูเน้นต่อไปถึงความแน่นอนของส่ิงท่ีหมายส าคญัต่างๆได้คาดหวงัไวด้้วยค าเหล่าน้ี 

พระองค์อา้งว่าการท านายต่างๆของพระองค์ก็มีสิทธิอ านาจและความใช้ได้นิรันดร์เหมือน  
พระวจนะของพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 119:89-90; อสย. 40:6-8) 

  
24:36                ความแน่นอนของความส าเร็จไม่ควรน าให้พวกสาวกสรุปว่าพวกเขาสามารถท านายถึงเวลา

แห่งความส าเร็จอยา่งแน่ชดัได ้พระเยซูอธิบายวา่ “พระบิดา” ในสวรรค ์เท่านั้น ท่ีรู้อยา่งแน่ชดั
วา่เม่ือไหร่ท่ีพระบุตรจะเสด็จกลบัมา  (เปรียบเทียบ กจ. 1:7) 

  
“ข้อน้ีกลายมาเป็นข้อเสนอหลักซ่ึงถูกพฒันาจากประเด็นน้ีไปยงั มัทธิว 
25:30.”[1410] 

  
การตระเตรียมแบบคอยเฝ้าดูก็จ  าเป็น เน่ืองจากว่า “ไม่มีใครรู้” “วนั” หรือ “เวลา” เม่ือพระเยซู
จะเสด็จกลบัมา  เราไม่รู้ปีหรือเดือนเช่นกนั อีกทางเลือกหน่ึงสู่การตระเตรียมจะเป็นการด าเนิน
ชีวติตามปกติโดยปราศจากการค านึงถึงการเสด็จกลบัมาของกษตัริย ์ พระเยซูจงใจท่ีจะขดัขวาง
พวกสาวกของพระองคจ์ากการตั้งวนัเวลา    

  
ความไม่รู้ท่ีไดส้ารภาพด้วยตนเองของพระเยซูไดส้ร้างปัญหาส าหรับผูอ่้านบางคน พระองค์
สามารถเป็นพระเจา้และไม่รู้ทุกส่ิงไดอ้ยา่งไร?  ค  าตอบคือส่วนหน่ึงของปัญหาเก่ียวกบัพระเจา้
ท่ีกลายมาเป็นมนุษย์ คือการบงัเกิดเป็นมนุษย์  พระเยซูจ ากัดพระองค์อย่างสมคัรใจ และ
ความจ ากัดแห่งความรู้ของพระองค์ก็เป็นส่วนหน่ึงของการลดเกียรติของพระองค์ (ลก. 
2:52; ฟป. 2:7).[1411] 
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“พระกิตติคุณยอห์น ซ่ึงเป็นหน่ึงในพระกิตติคุณทั้งส่ีท่ียืนกรานถึงความเป็น
พระเจา้ของพระเยซูอย่างชดัเจนมากท่ีสุดก็ยืนกรานดว้ยอ านาจท่ีเท่าเทียมใน
เร่ืองการพึ่งพาและการเช่ือฟังต่อพระบิดาของพระองคท่ี์เป็นการพึ่งพาซ่ึงไป
ถึงแม้กระทั่งความรู้ของพระองค์ถึงพระเจ้า  การท่ีการยืนกรานของภาค    
พนัธสัญญาใหม่ในเร่ืองความเป็นพระเจา้ของพระเยซูจะตอ้งถูกรวมเขา้กบั
การยืนกรานของภาคพนัธสัญญาใหม่ในเร่ืองความไม่รู้และการพึ่งพาของ
พระองคอ์ย่างไรนั้นก็เป็นเร่ืองราวของความส าคญัท่ีลึกซ้ึงต่อคริสตจกัร และ
ความพยายามท่ีจะก าจัดความจริงหน่ึงเพื่อเห็นแก่การสงวนความจริงอีก  
อยา่งหน่ึงไวต้อ้งถูกหลีกเล่ียง”[1412] 

  
ค ำอุปมำเร่ืองสมัยของโนอำห์  24:37-39 (เปรียบเทยีบ  ลก. 17:26-27) 

  
ค าอุปมาน้ีอธิบายขอ้ 36 อย่างท่ีการเกร่ินน า “เพราะ” (ค ากรีก การ์) บ่งช้ีไว ้ ค  าอุปมาก่อนหน้าน้ีเนน้ถึงหมาย
ส าคญัต่างๆท่ีน าไปสู่การเสด็จกลบัมาของพระเยซู แต่ค าอุปมาน้ีเน้นถึงการตอบสนองต่างๆต่อหมายส าคญั
เหล่านั้นและผลลพัธ์ต่างๆ  ชีวิตจะคืบหน้าไปตามปกติเม่ือกษตัริยเ์สด็จมาเพื่อจะพิพากษา  ในท านองเดียวกนั 
ชีวิตไดคื้บหน้าไปตามปกติในสมยัของโนอาห์ ก่อนท่ีพระเจา้แทรกเขา้มาในท่ามกลางมนุษยด์ว้ยการพิพากษา 
(เปรียบเทียบ 1 ปต. 3:20-21) ทั้งๆท่ีมีความวุน่วายต่างๆ ผูค้นจะด าเนินการแสวงหาตามปกติของพวกเขาต่อไป  
ความผดิบาปท่ีสุดขีดและการไม่นบัถือพระวจนะของพระเจา้จะแพร่หลายในตอนนั้น (เปรียบเทียบ ปฐก. 6:5) 
  

“ประเด็นท่ีพิเศษของการเปรียบเทียบไม่ใช่วา่ชนรุ่นท่ีไดถู้กกวาดลา้งไปโดยน ้ าท่วมนั้นชัว่ร้าย
อย่างผิดปกติ  ไม่มีการงานใดท่ีถูกอา้งอิงนั้นเป็นบาป แต่มนัคือการหมกมุ่นในการแสวงหา
ในทางโลกจนมนัไม่มีการสนใจต่อค าเตือนท่ีจริงจงั”[1413] 

  
พวกสาวกของพระเยซูตอ้งรักษาการเฝ้าดูท่ีต่อเน่ืองไว ้เพราะวา่งานหนกัประจ าวนัซ่ึงรวมถึงความล าบากและ
การถูกข่มเหงจะมีแนวโน้มท่ีจะชกัชวนพวกเขาไปสู่ความพึงพอใจท่ีอนัตราย มนัปกติส าหรับแมก้ระทัง่หมาย
ส าคญัท่ีโดดเด่นแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีใกลเ้ขา้มาก็ไม่มีผลกระทบต่อผูค้น  ยกตวัอยา่งเช่น  เม่ือนกัอุตุนิยมวิทยา
ประกาศการมาของพายุเฮอริเคนหรือพายุทอร์นาโด ก็มีบางคนเสมอในเส้นทางของมนัผูป้ฏิเสธท่ีจะแสวงหา
ความปลอดภยั      
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ค ำอุปมำเร่ืองคนหน่ึงถูกรับไปและอกีคนหน่ึงถูกละทิง้ไว้ 24:40-41 (เปรียบเทยีบ  ลก. 17:34-35) 
  
จากการท่ีได้อธิบายถึงความส าคญัของหมายส าคญัต่างๆท่ีน าไปสู่การเสด็จกลับมาของพระองค์และการ
ตอบสนองต่างๆต่อหมายส าคญัเหล่านั้น ถดัไป พระเยซูก็อธิบายถึงผลลพัธ์ตามล าดบัของการตอบสนองสอง
อยา่ง   
  
คริสเตียนหลายคนท่ีไดอ่้านขอ้เหล่าน้ีก็ทึกทกัเอาวา่ขอ้เหล่านั้นบรรยายถึงผูเ้ช่ือท่ีถูกรับไปยงัสวรรค ์ณ การรับ
ข้ึนไป และผูไ้ม่เช่ือถูกละทิ้งไวใ้หเ้ขา้สู่ความทุกขล์ าบาก อยา่งไรก็ตาม บริบทกล่าวถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ
พระคริสต ์ไม่ใช่การรับข้ึนไป  ล าดบัของเหตุการณ์ต่างๆจะเป็น: การเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซู ยุคคริสตจกัร 
(เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัเพ็นเทคอสต์และจบลงดว้ยการรับข้ึนไป) ความทุกข์ล าบาก การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง และการ
เร่ิมตน้ของแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ 
  

“มนัจะเป็นการรับไปในเชิงศาลและในการพิพากษา  พวกท่ีถูกละทิ้งไวจ้ะช่ืนชมพระพรของ
การปกครองบนโลกของพระคริสต์ อย่างท่ีโนอาห์และครอบครัวของเขาได้ถูกละทิ้งไวใ้ห้
ด าเนินชีวติบนโลกต่อไป  น่ีเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัการรับข้ึนไป ท่ีซ่ึงพวกท่ีถูกละทิ้งไวจ้ะไปสู่
การพิพากษาแห่งความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่”[1414] 

  
“พระเยซูไม่ไดอ้า้งอิงถึงการรับคริสตจกัรข้ึนไปในมทัธิว 24 เม่ือเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน ผูท่ี้ไดรั้บ
ความรอดทุกคนจะถูกยา้ยไปจากโลกเพื่อจะพบพระคริสต์ในฟ้าอากาศ และผูท่ี้ไม่ได้รับ   
ความรอดทุกคนจะถูกละทิ้งไวบ้นโลก ดงันั้น การรับข้ึนไปจะเกิดข้ึนในการกลบักนักบัล าดบั
ของส่ิงต่างๆในสมยัของโนอาห์และการกลบักนัของล าดบั ณ การเสด็จมาของพระเยซูทนัที
หลงัจากความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่”[1415] 

  
นกัตีความบางคนได้สร้างกรณีส าหรับส่ิงน้ีท่ีจะเป็นการอา้งอิงถึงการรับข้ึนไป เพราะว่าพระเยซูใช้สองค าท่ี
แตกต่างกนัส าหรับ “รับ” ในบริบทในขอ้ 39 ค ากริยากรีกคือไอโร ส่วนขอ้ 40 และ 41พระองคใ์ช ้พาราลัมบาโน่  
ขอ้โตแ้ยง้ก็คือว่า พาราลัมบาโน่ เป็นค าท่ีอธิบายว่าพระเยซูรับคนของพระองคเ์องมายงัพระองคเ์อง  อย่างไรก็
ตาม มนัปรากฏในแง่ท่ีแยอี่กดว้ย (4:5, 8) บางทีพระเยซูใช ้พาราลัมบาโน่ เพราะวา่มนัพรรณนาอยา่งชดัเจนมาก
ข้ึนถึงการกวาดลา้งอยา่งเช่นในน ้าท่วม[1416] 
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บางทีพระเยซูใชต้วัอยา่งประกอบสองอยา่งเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่: เพศ หรืออาชีพ หรือความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดจะไม่
ป้องกนัการแยกเพื่อการพิพากษาได ้(เปรียบเทียบ 10:35-36) โดยปกติ ผูห้ญิงสองคนบ่อยคร้ังแลว้คือพี่นอ้ง แม่
และลูกสาว หรือคนใชส้องคนก็นัง่ตรงกนัขา้มซ่ึงแต่ละคนก็หมุนเคร่ืองโม่ดว้ยมือเล็กๆระหวา่งพวกเขา[1417] 
  

“สุภาษิตของพระผูช่้วยใหร้อดของเราก็เป็นจริงต่อชีวิต เพราะวา่ผูห้ญิงเท่านั้นท่ีโม่  ขา้พเจา้ไม่
สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีซ่ึงผูช้ายอยู่ ณ เคร่ืองโม่ได ้ มนัเป็นงานท่ีน่าเบ่ือหนาย เม่ือยล้า 
และทาสหรือคนใชท่ี้ต ่าท่ีสุดก็ถูกตั้งไวท่ี้นัน่”[1418] 

  
กำรกระตุ้นสู่กำรเฝ้ำดู  24:42 (เปรียบเทยีบ  มก. 13:33-37; ลก. 21:34-36) 

  
ขอ้น้ีประยกุตใ์ชก้บัทุกส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวเร่ิมตน้ในขอ้ 32  พวกสาวกของพระเยซูตอ้งคอยเฝ้าดูเพราะวา่เวลา 
ท่ีแน่ชดัของการเสด็จกลบัมาของกษตัริยก์็ไม่เป็นท่ีรู้จกั แมว้า่หมายส าคญัต่างๆแห่งการเสด็จมาของพระองคจ์ะ
บ่งช้ีถึงการใกลเ้ขา้มาของพระองค ์
  

ค ำอุปมำเร่ืองเจ้ำของบ้ำนทีค่อยเฝ้ำดู  24:43-44 
  
พระเยซูสรุปค าแนะน าของพระองค์เก่ียวกับความส าคญัของการเฝ้าดูเม่ือพิจารณาถึงการเสด็จกลับมาของ
พระองคโ์ดยการใหค้  าอุปมาท่ีกระตุน้การคอยเฝ้าดู 
  
การเกร่ินน า “แต่” เช่ือมโยงตวัอย่างประกอบน้ีกับตวัอย่างประกอบแต่ก่อนและระบุถึงความตรงกันข้าม       
พระเยซูเป็นเหมือน “โจร” ในแง่เดียวเท่านั้น นัน่คือ คนอ่ืนจะไม่คาดหวงัถึงการเสด็จมาของพระองค ์ ประเด็น
ของค าอุปมาน้ีก็คือว่า: ถา้เจา้ของบา้นรู้เวลาโดยทัว่ไปเม่ือขโมยจะบุกเขา้ไป เขาจะตระเตรียมอยา่งสอดคลอ้ง  
หมายส าคญัต่างๆของเวลาระหวา่งความทุกขล์ าบากท่ีพระเยซูไดเ้ปิดเผย (ขอ้ 5-22) จะท าให้ผูเ้ช่ือสามารถท่ีจะรู้
เวลาโดยทัว่ไปท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา  ดงันั้น ผูเ้ช่ือท่ีอยูใ่นความทุกขล์ าบากควรตระเตรียมพวกเขาเอง 
  

“วนัตายของโลกตอ้งถูกปิดซ่อนไวเ้พื่อจุดประสงคต่์างๆของการเตรียมของพระเจา้มากเท่ากบั
วนัท่ีก าลงัตายของแต่ละบุคคล”[1419] 
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น่ีสรุปการเน้นท่ีการเฝ้าดูซ่ึงแสดงถึงส่วนแรกของค าแนะน าของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค ์ท่ีคาดหวงั
การเสด็จกลบัมาของพระองคแ์ละการส้ินสุดของยคุปัจจุบนั     
  

“พระเยซูไดใ้ชโ้นอาห์ท่ีจะเตือนวา่มนุษยจ์ะไม่รู้ วันนั้น และพระองคใ์ชภ้าพของขโมยเพื่อจะ
เตือนวา่พวกเขาจะไม่รู้ เวลานั้น”[1420] 

  
ดงันั้น ดูเหมือนชดัเจนวา่พระองคก์ล่าวถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองคแ์ละหมายส าคญัความทุกขล์ าบาก
ต่างๆท่ีจะน าหน้ามนั เช่นเดียวกับการถูกท าลายท่ีมาถึงของกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70  ขา้พเจ้าเช่ือว่าน่ีคือ
ความหมายท่ีได้ตั้ งใจไวข้องพระองค์และการเข้าใจส่ิงท่ีพระองค์กล่าวในแนวทางน้ีก็เป็น การตีความ ท่ี
เหมาะสมถึงถอ้ยค าของพระองค์  อย่างไรก็ตาม คริสเตียนท่ีด าเนินชีวิตในยุคคริสตจกัรสามารถ ประยุกต์ใช้ 
พระคมัภีร์ตอนน้ีกบัสถานการณ์ของเราได ้เพราะส่ิงท่ีเราเผชิญตอนน้ีก็คลา้ยกบัส่ิงท่ีธรรมิกชนในคราวความ
ทุกขล์ าบากจะเผชิญในอนาคต  เราเช่นกนัก็ตั้งตาคอยการเสด็จกลบัมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ณ การรับข้ึนไป) 
ท่ีจะถูกน าหนา้โดยความทุกขท่ี์เพิ่มข้ึนส าหรับผูเ้ช่ือ (เช่น 1 ทธ. 4; 2 ทธ. 3) เป็นส่ิงส าคญัส าหรับเราท่ีจะคอย
เฝ้าดูอยา่งท่ีมนัจะเป็นส าหรับธรรมิกชนท่ีมีชีวติอยูร่ะหวา่งความทุกขล์ าบาก   
  
ควำมส ำคัญของควำมสุขุมและควำมสัตย์ซ่ือ  24:45—25:30 
  
พระเยซูด าเนินการท่ีจะแนะน าพวกสาวกของพระองคต่์อไป แต่ตอนน้ีก็เนน้ถึงความส าคญัของความสุขุมและ
ความสัตยซ่ื์อ ขณะท่ีพระองคต์ระเตรียมพวกเขาเพื่อการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ มีค  าอุปมาสามเร่ืองในส่วนน้ี  
ค  าอุปมาทั้งหมดอา้งอิงถึงสาวกสองประเภท คือผูท่ี้สัตยซ่ื์อและผูท่ี้ไม่สัตยซ่ื์อ[1421] 
  

ค ำอุปมำเร่ืองบ่ำวสองคน  24:45-51 (เปรียบเทยีบ  ลก. 12:42-48) 
  
ค าอุปมาน้ีอธิบายถึงท่าทีสองอย่างท่ีผูค้นท่ีอยู่ ระหว่างความทุกข์ล าบาก  จะมีเก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของ    
พระเยซู  
  
24:45-47          บ่าว (ค ากรีก ดูลอย) เป็นพวกสาวกของพระเยซู ผูซ่ึ้งพระองค์ไดม้อบหมายความรับผิดชอบ

ของการจดัการธุรกิจของพระองคใ์หร้ะหวา่งการขาดหายไปจากโลกของพระองค ์ บ่าวบางคน
จะ “สัตย์ซ่ือและมีไหวพริบ” (สุขุม เปรียบเทียบ 7:24; 10:16)  พวกเขาจะด าเนินการ            
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พระประสงค์ของพระเจา้ท่ีมีส าหรับพวกเขารวมถึงการเล้ียงโลกดว้ยข่าวประเสริฐซ่ึงการแจก
อาหารแสดงถึงในค าอุปมาน้ี  เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา บ่าวท่ีสัตยซ่ื์อเหล่าน้ีจะไดรั้บ “พระพร” 
(นั่นคือ เป้าแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าผูซ่ึ้งเป็นสุขในภายหลัง เปรียบเทียบ 5:3) 
ยิง่กวา่นั้น พระเยซูจะเล่ือนขั้นพวกเขาไปสู่ต าแหน่งแห่งความรับผิดชอบท่ีใหญ่กวา่ในแผน่ดิน
ท่ีพระองคจ์ะสถาปนา   

  
“บ าเหน็จของความสัตยซ่ื์อคือท่ีจะได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบท่ี
สูงข้ึน เปรียบเทียบ 25:21, 23; ลก. 16:10ก  เน่ืองจากวา่ค าอุปมาน้ีกล่าวถึงการ
เสด็จมา ค าต่างๆก็ประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมท่ีสูงข้ึนในยคุท่ีจะมาถึง”[1422] 

  
24:48-51          สาวกคนอ่ืนๆอาจสรุปวา่การล่าชา้ของพระเยซูบ่งช้ีถึงการเล่ือนไปแห่งการปรากฏของพระองค ์  

การสรุปน้ีอาจน าไปสู่การท าทารุณกบัเพื่อนสาวกของพวกเขาและการกินเล้ียงของพวกเขา การ
เสด็จกลบัมาของพระเยซูจะท าใหส้าวกเช่นนั้นผูซ่ึ้งจะไม่พร้อมส าหรับส่ิงนั้นประหลาดใจ  จุด
จบของบ่าวท่ีไม่สัตยซ่ื์อและไม่ฉลาดเช่นนั้นจะน่าสลดใจ  พระเยซูจะ “ตดั” พวกเขาออกเป็น 
“ช้ินๆ” ซ่ึงเป็นค าอธิบายท่ีชัดเจนและขยายความของการถูกท าลายส่วนตัว (ข้อ 51; 
เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 15:33; ฮบ. 11:37).[1423] ส่วนแบ่งของพวกเขาจะอยู ่“กบัพวกคนหนา้ซ่ือ
ใจคด” ซ่ึงก็คือบรรดาผูท่ี้พระเยซูท านายวา่จะประสบกบัการพิพากษาและการปฏิเสธท่ีรุนแรง
ท่ีสุดของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 6:2, 5, 16; 16:3; 23:13-29).[1424] ยิ่งกวา่นั้น สุดทา้ยพวกเขาจะ
ไปยงันรก   

  
“อยา่งสม ่าเสมอนั้น ตลอดมทัธิววลีน้ี [การร้องไห้ขบเข้ียวเค้ียวฟัน] อา้งอิงถึง
การลงโทษของบรรดาผูท่ี้ถูกพิพากษาก่อนท่ีอาณาจกัรพนัปีถูกสถาปนา  (มธ. 
8:12; 13:42, 50; 22:13; 25:30)”[1425] 

  
บ่าวท่ีไม่สัตยซ่ื์อเหล่าน้ีตอ้งเป็นพวกสาวกของพระเยซูระหวา่งความทุกข์ล าบากผูไ้ม่ใช่ผูเ้ช่ือ
แท ้ จะมีบางคนผูอ้า้งท่ีจะเป็นสาวกของพระเยซูในความทุกขล์ าบาก แต่เป็นผูท่ี้ยงัไม่ไดว้างใจ
ในพระองค์ส าหรับความรอด  มีหลายคนเช่นนั้นในสมยัของพระเยซู และมีหลายคนในทุก
วนัน้ี 
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ในค าอุปมาน้ี บ่าวท่ีดีนั้นทั้งสุขุมและสัตยซ่ื์อ (ขอ้ 45) ถดัไปพระเยซูให้ค  าอุปมาเร่ืองหญิงพรหมจารี 10 คนเพื่อ
จะอธิบายถึงความสุขมุและจากนั้นพระองคก์็ใหค้  าอุปมาเร่ืองเงินตะลนัตเ์พื่อจะอธิบายถึงความสัตยซ่ื์อ[1426] 
  

“ส่วน [ถดัไป] น้ีของการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ [นัน่คือ บทท่ี 25] ก็ไปไกลกว่าค าถาม
เก่ียวกบั “หมายส าคญั” ของพวกสาวก (24:3) และน าเสนอการเสด็จกลบัมาขององค์พระผู ้ 
เป็นเจา้ของเราในสามลกัษณะคือ (1) ในฐานะการทดสอบอาชีพ, ขอ้ 1-13; (2) ในฐานะการ
ทดสอบการบริการ ขอ้ 14-30; และ (3) ในฐานะการทดสอบคนต่างชาติแต่ละคน ขอ้ 31-
46”[1427] 

  
ค ำอุปมำเร่ืองหญงิพรหมจำรี 10 คน  25:1-13 

  
ค าอุปมาน้ีช่วยใหพ้วกสาวกเขา้ใจส่ิงท่ีหมายถึงท่ีจะรอคอยการเสด็จกลบัมาของกษตัริยด์ว้ยความสุขมุ 
  

“. . . ประเด็นก็คือวา่ความพร้อมไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ไม่ใช่บางส่ิงท่ีสามารถบรรลุได้
โดยการปรับเปล่ียนในนาทีสุดทา้ย  มนัข้ึนอยูก่บัการตระเตรียมในระยะยาว และถา้นัน่ไดท้  าไว้
แลว้ สาวกท่ีฉลาดสามารถนอนหลบัอยา่งมัน่คงในความรู้ท่ีวา่ทุกส่ิงนั้นพร้อมแลว้”[1428] 

  
ค าอุปมาน้ีไดถู้กเขา้ใจวา่ใหส้อนถึงทฤษฏีการรับข้ึนไปบางส่วน  ทฤษฏีการรับข้ึนไปบางส่วนก็คือวา่บรรดาผูท่ี้
เตรียมตวัเท่านั้น (นัน่คือ ผูท่ี้ก  าลงัคาดหวงัถึงการทรงเรียกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพร้อมส าหรับส่ิงนั้น) จะถูก
รับข้ึนไป  ผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆจะคงอยู่ขา้งหลงั  การอธิบายของค าอุปมาน้ีท่ีขา้งล่างจะแสดงให้เห็นว่าน่ีไม่ใช่การ
ตีความท่ีถูกตอ้ง 
  
25:1                  การเกร่ินน า “เวลานั้น” ผกูค าอุปมาน้ีกบัหวัขอ้ของค าแนะน าท่ีมาก่อน นัน่คือ การเสด็จมาคร้ัง

ท่ีสองของบุตรมนุษย ์ การเร่ิมตน้ของ “แผน่ดินสวรรค”์ ก็ถูกกล่าวถึง  มนัจะคลา้ยกบัส่ิงท่ีเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีบรรยายไว ้   

  

บางทีพระเยซูเลือก “หญิงพรหมจารี 10 คน” เพื่อตวัอย่างประกอบของพระองค์เพราะว่า
จ านวนเช่นนั้นเป็นธรรมเนียมส าหรับการแต่งงานในสมยัของพระองค[์1429] จ านวนนั้นบางที
ไม่มีความส าคญัทางสัญลกัษณ์  ในท านองเดียวกนั พวกผูห้ญิงท่ีเป็น “หญิงพรหมจารี” (ค ากรีก 
พาร์เธนอส เปรียบเทียบ 1:23)  บางทีไม่มีความส าคญัอ่ืนใดนอกจากท่ีวา่พวกเขาเป็นหญิงสาว
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ผูเ้ป็นเพื่อนของเจา้สาวและเจา้บ่าว   ความเป็นพรหมจารีของพวกเขาไม่ใช่องค์ประกอบใน   
ค าอุปมาน้ี  “ตะเกียง” (ค ากรีก ลัมปาส) อาจไดเ้ป็นไม่วา่คบเพลิงหรือบางทีตะเกียงเล็กๆพร้อม
กบัใส้ตะเกียง (เปรียบเทียบ ขอ้ 7) “พบ” (ค ากรีก ฮุแพนเตซิส)  อธิบายถึงการตอ้นรับท่ีเป็น
ทางการของผูสู้งศกัด์ิท่ีเยีย่มเยยีน[1430] 

  

นกัอรรถาธิบายแบบก่อนยุคพนัปีส่วนใหญ่ได้ถือว่าหญิงพรหมจารีเหล่าน้ีเป็นการแสดงถึง
คนยวิระหวา่งความทุกขล์ าบาก  อยา่งไรก็ตาม บางคนก็โตแ้ยง้วา่พวกเขาแสดงถึงคริสเตียนใน
ยุคปัจจุบนั[1431] โดยพื้นฐานแลว้ ขอ้โตแยง้ต่างๆในการเห็นดว้ยกบัมุมมองท่ีสองก็คือส่ิงท่ี
พระคมัภีร์ตอนน้ีไม่มี เช่น ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ วลี “เวลาหรือวาระ” และขอ้อา้งอิงต่างๆของ
ภาคพนัธสัญญาเดิม  อย่างไรก็ตาม ขอ้โตแ้ยง้ต่างๆจากความเงียบก็ไม่หนกัแน่นเลย และขอ้
โตแ้ยง้เหล่านั้นก็ไม่โนม้นา้วท่ีน่ี  
  
การอธิบายท่ีดีกวา่ก็คือวา่ ค  าอุปมาน้ีกล่าวถึงเวลาและผูค้นอยา่งเดียวกนักบัค าอุปมาท่ีมาก่อน
และตามมาทนัทีนั้นกล่าวถึง หญิงพรหมจารีสิบคนแสดงถึงพวกสาวกคนยิว ในความทุกข์
ล าบาก ซ่ึงรอคอยการมาของกษตัริย ์ อย่างไรก็ตาม นัน่ไม่ใช่จะกล่าวว่าหลกัการของการเฝ้า
มองอย่างระมดัระวงัท่ีค  าอุปมาน้ีสอนก็ไม่ประยุกต์ใช้กบัพวกสาวกท่ีเป็นคริสเตียนผูร้อคอย
การเสด็จกลบัมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพื่อพวกเขา ณ การรับข้ึนไป   

  
ขอ้มูลเบ้ืองหลงับางอย่างเก่ียวกบัการแต่งงานในตะวนัออกใกลโ้บราณก็มีประโยชน์ในการ
เขา้ใจค าอุปมาน้ี:[1432] 
  

       หน่ึง พอ่แม่จดัการการแต่งงานดว้ยการอนุญาตของเจา้สาวและเจา้บ่าว 
       สอง คู่แต่งงานนั้นได้ผ่านระยะการหมั้นในเวลาหลายเดือนท่ีซ่ึงมนัจะชัดเจนอย่าง

คาดหวงัวา่เจา้สาวเป็นหญิงพรหมจารี 
       สาม ในวนัแต่งงานเจา้บ่าวจะไปยงับา้นของเจา้สาวเพื่อจะอา้งเอาเจา้สาวของเขาจาก

พอ่แม่ของเธอ  เพื่อนๆของเขาจะไปกบัเขา 
       ส่ี พิธีแต่งงานจะเกิดข้ึนท่ีบา้นของเจา้สาว 
       ห้า ในตอนเยน็ของวนัแต่งงาน เจา้บ่าวจะน าเจา้สาวของเขามาบา้น ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบั

ขบวนการในตอนกลางคืนตลอดถนน 
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       หก เจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะท าให้การแต่งงานของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์ท่ีบ้านของ
เจา้บ่าวในคืนของพิธีแต่งงาน     

       เจด็ จะมีงานเล้ียงซ่ึงบ่อยคร้ังจะอยูน่านถึงเจ็ดวนั  บ่อยคร้ังแลว้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนท่ีบา้นของ
เจา้บ่าว   

  
ฉากในค าอุปมาน้ีคือตอนกลางคืน เม่ือเพื่อนๆของเจา้สาวก าลงัรอคอยท่ีจะตอ้นรับคู่สมรสและ
เขา้ไปในบา้นของเจา้บ่าวเม่ืองานเล้ียงจะเร่ิมตน้ในไม่ช้า  หญิงพรหมจารีทั้งสิบคนรู้ว่าการ
ปรากฏของเจา้บ่าวจะเกิดข้ึนในไม่ชา้    

  
25:2-5              “หญิงพรหมจารีท่ีมีปัญหาหา้คน” (ค ากรีก ฟรอนนีมอย เปรียบเทียบ 7:24; 10:16; 24:45) แสดง

ถึงพวกสาวกคนยวิผูไ้ม่เพียงแต่คาดหวงัการมาถึงของพระเยซูแต่ไดเ้ตรียมตวัเพื่อส่ิงนั้นอีกดว้ย 
(เปรียบเทียบ 3:2: 4:17) หญิงพรหมจารีท่ีโง่ห้าคนคาดหวงัมนัแต่ไม่ไดเ้ตรียมตวัส าหรับมนั  
การเตรียมพร้อมคือส่ิงท่ีแยกคนมีปัญญากบัคนโง่ 

  
“บางทีสภาพฝ่ายวิญญาณของพวกเขาจะคลา้ยคลึงกบัคนยิว ณ การเสด็จมา
คร้ังแรกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  ดว้ยสายตาท่ีมีเพื่อผลประโยชน์ทางกายภาพ
ของแผ่นดินสวรรค์เท่านั้น คนยิวท่ีโง่ก็ล้มเหลวท่ีจะตระเตรียมพวกเขาเอง 
ฝ่ายวญิญาณเพื่อการมาของแผน่ดินสวรรค”์[1433] 

  
ทั้งสองกลุ่มของหญิงสาวไดน้อนหลบัไป 
  

“นกัเทศน์หลายคนไดเ้ห็นส่ิงน้ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเขาก าลงัเทศนา”[1434] 
  

ระยะน้ีของการล่าช้าก็สอดคล้องกับเวลาระหว่างหมายส าคัญแรกๆแห่งการเสด็จมาของ      
พระเยซูและการปรากฏของพระองค ์ พระเยซูไม่ไดย้กยอ่งหรือต าหนิหญิงพรหมจารีส าหรับ
การนอนหลบั  หญิงพรหมจารีท่ีฉลาดเท่านั้น “น าน ้ ามนั” ไปกบัพวกเขา (ขอ้ 4)  เป็นท่ีชดัเจน
วา่หญิงพรหมจารีท่ีโง่แค่ตกแต่งคบเพลิงหรือไส้ตะเกียงของพวกเขาโดยปราศจากน ้ ามนั การ
แสดงสัญลกัษณ์ถึงน ้ ามนับางทีก็ส าคญัเน่ืองจากว่าบ่อยคร้ังแล้วมนัแสดงถึงพระวิญญาณ-
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บริสุทธ์ิในพระคมัภีร์ (เช่น 1 ซมอ. 16:13) ถา้เป็นเช่นนั้น บรรดาผูท่ี้มีน ้ ามนัอาจเป็นผูเ้ช่ือ และ
บรรดาผูท่ี้ไม่มีน ้ามนัก็เป็นผูไ้ม่เช่ือ[1435] 

  
25:6-9              “เวลาเท่ียงคืน” บางทีมีความส าคญัอีกด้วย เน่ืองจากว่าบ่อยคร้ังแล้วมนัเป็นเวลาแห่ง การ

พิพากษา ในพระคมัภีร์ (เช่น อพย. 11:4) เม่ือใครคนหน่ึงประกาศการมาถึงของเจา้บ่าว “หญิง
พรหมจารี” ทุกคนจะต่ืนข้ึนและ “ตกแต่งตะเกียงของพวกเขา”  อยา่งไรก็ตาม ตะเกียงของหญิง
พรหมจารีท่ีโง่ก็ดบัไปในไม่ชา้ (กาลปัจจุบนัในตวับทกรีก) การตระเตรียมของหญิงพรหมจารี
ท่ีมีปัญญาก็ไม่มีประโยชน์ส าหรับหญิงพรหมจารีท่ีโง่  เวลาท่ีจะตระเตรียมนั้นไดผ้า่นไปแลว้   

  
แมว้า่พระเยซูไม่ไดไ้ปยงัส่ิงน้ี เจา้สาวในค าอุปมาตอ้งเป็นคริสตจกัร คือเจา้สาวของพระคริสต ์
(เปรียบเทียบ 2 คร. 11:2) คริสตจกัรจะอยูใ่นสวรรคก์บัพระเยซูระหวา่งความทุกขล์ าบาก ซ่ึงได้
ไปท่ีนัน่ ณ การรับข้ึนไป (1 ธส. 4:13-17) คริสเตียนจะกลบัมายงัโลกพร้อมกบัพระคริสต์ ณ 
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์ และเป็นท่ีชัดเจนว่าจะมีบางส่วนในการพิพากษาท่ีจะ
เร่ิมตน้แผน่ดินของพระเจา้ (ขอ้ 31-46; เปรียบเทียบ 1 คร. 6:2) 

  
25:10-12          หลงัจากการประกาศไดอ้อกไปไม่นาน เจา้บ่าวก็ไดม้าถึง (เปรียบเทียบ 24:27, 39, 50) ไม่มีเวลา

พอส าหรับหญิงพรหมจารีท่ีโง่ท่ีจะไดรั้บน ้ ามนัในตอนนั้น  หญิงพรหมจารีท่ีมีปัญญาไดเ้ขา้ไป
ในงานเล้ียงแต่งงานและใครคนหน่ึงได ้“ปิด. . .ประตู” ท่ีไปสู่ห้องโถงงานเล้ียง (เปรียบเทียบ 
ขอ้ 34-40) ไม่มีโอกาสส าหรับหญิงพรหมจารีท่ีโง่ท่ีจะเขา้ไป  การร้องขอท่ีน่าสงสารของพวก
เขาก็ไม่มีประโยชน์ (เปรียบเทียบ 7:21-23; 23:37) การปฏิเสธของเจา้บ่าวท่ีจะยอมให้พวกเขา
เขา้ไปไม่ใช่ผลลพัธ์ของการปฏิเสธท่ีใจด าโดยไม่ค  านึงถึงความปรารถนาของพวกเขาท่ีจะเขา้
ไปสู่งานเล้ียง  ตรงกนัขา้ม เขาปฏิเสธท่ีจะยอมให้พวกเขาเขา้ไปเพราะวา่พวกเขาไดล้ม้เหลวท่ี
จะตระเตรียมอยา่งเหมาะสม   

  
“ประตูท่ีปิด ซ่ึงส าหรับบรรดาผูท่ี้พร้อมก็หมายถึงความมัน่คงและความสุขท่ี
เหลือพรรณนา  ส าหรับคนอ่ืนๆหมายถึงการขบัไล่และความหมดหวงัท่ีเหลือ
พรรณนา”[1436] 

  

ขอ้เหล่าน้ีพรรณนาถึงการพิพากษาของคนยิวท่ีจะเกิดข้ึน ณ การส้ินสุดของความทุกขล์ าบาก 
และก่อนการสถาปนาแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  

http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Sam.%2016.13
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1435
http://biblia.com/bible/nasb95/Exod.%2011.4
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Cor.%2011.2
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Thess.%204.13-17
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%206.2
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1436


25:13                น่ีคือบทเรียนท่ีพวกสาวกจะตอ้งเรียนรู้จากค าอุปมาน้ี  พวกสาวกตอ้งตระเตรียมเพื่อการปรากฏ
ของพระเมสสิยาห์เช่นเดียวกบัท่ีจะคาดหวงัเหตุการณ์นั้น  พระเยซูไม่ไดเ้รียกร้องความต่ืนตวั
ในค าอุปมาน้ีซ่ึงยงัคงต่ืนอยูใ่นขณะท่ีคนอ่ืนๆหลบัอยา่งท่ีส าคญัอยา่งท่ีเป็น  พระองคเ์รียกร้อง
การเตรียมตวั  การตระเตรียมเก่ียวขอ้งกบัการวางใจในพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ คนยิว
หลายคนในสมยัของพระเยซูได้คาดหวงัการปรากฏของพระเมสสิยาห์และการเร่ิมตน้ของ
แผ่นดินของพระองค์   อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้เตรียมตัว แม้ว่ายอห์นผูใ้ห้บัพติศมา       
พระเยซูและพวกสาวกของพระองคไ์ดก้ระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะเตรียมตวั  บรรดาผูท่ี้ไดเ้ตรียมตวั
ก็กลายมาเป็นสาวกท่ีเช่ือของพระเยซู   อีกคร้ังหน่ึง คนยิวสองประเภทท่ีเหมือนกนัจะมีข้ึน
ระหวา่งความทุกขล์ าบากก่อนท่ีพระเมสสิยาห์ปรากฏเป็นคร้ังท่ีสอง  สาวกท่ีสุขุมคือผูท่ี้ท  าการ
ตระเตรียมท่ีจ าเป็นโดยการวางใจในพระเยซู[1437] 

  
“ถา้เราทบทวนในล าดบัท่ีกลบักนัถึงค าอุปมาสามเร่ืองท่ีเราไดต้รวจสอบจนเด๋ียวน้ี [ใน 24:43-
44; 24:45-51; และ 25:1-13] ขา้พเจา้วางใจวา่ท่านจะเห็นดว้ยวา่ส่ิงท่ีเราไดเ้ห็นก็เป็นตวัอยา่ง
ของการเสด็จกลบัมาของพระคริสตท่ี์ชา้กวา่ท่ีไดค้าดหวงัไว ้การเสด็จกลบัมาของพระคริสตท่ี์
เร็วกว่าท่ีได้คาดหวงัไว ้และการเสด็จกลบัมาของพระคริสต์ท่ีมา ณ เวลาท่ีไม่ไดค้าดหวงัไว ้ 
ขา้พเจา้คิดว่านั่นครอบคลุมความเป็นไปไดท้างเหตุผลทั้งหมดและควรจะท าให้การเดาของ 
คริสเตียนเก่ียวกบัเวลาของการส้ินสุดของยคุเก่านั้นจบลงตลอดไป” [1438] 

  
ค ำอุปมำเร่ืองเงินตะลนัต์  25:14-30 

  
นอกเหนือจากความสุขุม คุณสมบติัท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้สาวกไดรั้บพรเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมาคือ
ความสัตยซ่ื์อ  (เปรียบเทียบ 24:45-46) ค  าอุปมาน้ีอธิบายถึงส่ิงท่ีพระเยซูถือวา่เป็นความสัตยซ่ื์อ  โดยเน้ือแทแ้ลว้ 
มนัเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ิ้งท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายแก่บุคคลหน่ึงเพื่อจะท าใหค้วามสนใจต่างๆของพระองคใ์นโลก
น้ีกา้วหนา้ไป  มนัเก่ียวขอ้งกบัการท าผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณดว้ยการฝากท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายแก่สาวกแต่
ละคน (เปรียบเทียบ ยก. 2:14-26) ค  าอุปมาเร่ืองหญิงพรหมจารีสิบคนกล่าวถึงความรอด แต่ค าอุปมาน้ีเนน้ถึง
ความส าคญัของบ าเหน็จและการพิพากษา 
  
25:14                “เพราะวา่” เช่ือมโยงค าอุปมาท่ีตามมากบับทเรียนท่ีถูกแสดงไวใ้นขอ้ 13 ส่ิงท่ีมาก่อน “มนั” คือ

แผน่ดินสวรรค ์(ขอ้ 1)  
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“บางทีค าอุปมาน้ีเก่ียวขอ้งกบัค าอุปมาล่าสุดอย่างแน่นหนาเพื่อท่ีจะแบ่งปัน
บทน าของมนั. . .”[1439] 

  
ดังนั้นประเด็นของค าอุปมาเร่ืองหญิงพรหมจารี 10 คนและค าอุปมาเร่ืองเงินตะลันต์ก็
เหมือนกนั  ความแตกต่างคือเร่ืองของการเน้น  การเน้นของค าอุปมาแรกคือความส าคญของ
การตระเตรียมฝ่ายวิญญาณ ส่วนการเน้นของค าอุปมาท่ีสองคือความส าคญัของการรับใชฝ่้าย
วิญญาณ ค าอุปมาท่ีสองกล่าวถึงระยะของการรอคอย ท่ีค  าอุปมาแรกได้อา้งอิงถึงแบบผ่านๆ
เท่านั้น  ค  าอุปมาทั้งสองกล่าวถึงการพิพากษาคนยิว ณ ตอนส้ินสุดของความทุกข์ล าบากเป็น
หลัก แม้ว่าทั้ งสองประยุกต์ใช้กับคริสเตียนในทุกวนัน้ี เช่นเดียวกับการอภิปรายท่ีภูเขา   
มะกอกเทศทั้งหมด 

  
บ่าวบางคน (ค ากรีก ดูลอย) ในโลกของพระคมัภีร์สมยัโบราณไดช่ื้นชมความรับผิดชอบและ
สิทธิอ านาจท่ีส าคญั  ในค าอุปมาน้ี ชายคนหน่ึงท่ีท าการเดินทางไดม้อบเงินของเขาแก่บ่าวสาม
คนของเขา   พวกเขาเขา้ใจวา่พวกเขาสามารถแบ่งปันในก าไรไดถ้า้พวกเขาไดจ้ดัการส่ิงท่ีพวก
เขาไดรั้บอยา่งดี   

  
25:15                ในสมัยของภาคพันธสัญญาใหม่ เงินตะลันต์ (ค  ากรีก ทะลันทอน) เป็นหน่วยของการ

แลกเปล่ียน   ค่าของมนัก็ข้ึนอยูก่บัประเภทของโลหะท่ีปรากฏ เช่น ทอง เงินหรือทองแดง  เงิน
ตะลนัต์ในค าอุปมาน้ีอาจเป็นเงิน แมว้่าส่ิงน้ีไม่ส าคญั ค ากรีก อารกูริออน ในขอ้ 18 สามารถ
หมายถึงไม่วา่ “เงินทอง” หรือ “เงิน”  ตามดั้งเดิมแลว้ เงินตะลนัตเ์ป็นหน่วยวดัน ้ าหนกัระหวา่ง 
58 และ 80 ปอนด[์1440] นกัแปลและนกัอรรถาธบายหลายคนใช ้“75 ปอนด์” เป็นจ านวนท่ีท า
การอนัสะดวก  ภายหลงัเงินตะลนัตเ์ป็นเหรียญท่ีมีค่าประมาณ 6,000 เดนาริอนั  ดงันั้น อ านาจ
ท่ีได้มาของเหรียญตะลันต์ก็เป็นความเทียบเท่ากับประมาณ 16 ปีคร่ึงของค่าจ้างส าหรับ
คนท างานหรือทหารราบ   โดยการค านวณใดๆ ค่าของเงินตะลนัตท่ี์ไดม้อบแก่บ่าวทั้งหลายใน
ค าอุปมาน้ีก็มาก  “หา้ตะลนัต”์ อาจเทียบเท่ากบัมากกวา่รายไดต้ลอดชีวติ 

  
นายคนน้ีแจกจ่ายทรัพยากรของเขาตามการประเมินของเขาเก่ียวกบัความสามารถของบ่าวแต่
ละคน  ตามปกติ สิทธิพิเศษท่ีใหญ่ข้ึนก็น ามาซ่ึงความรับผดิชอบท่ีใหญ่ข้ึน    
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บางทีเราควรเขา้ใจว่าเงินตะลนัต์แสดงถึงทุนท่ีท าการทั้งหมดซ่ึงพระเจา้มอบหมายแก่พวก
สาวกของพระองค ์ ท่ีจะจ ากดัความส าคญัของเงินตะลนัตก์บัไม่วา่: ของประทานฝ่ายวิญญาณ 
ความสามารถตามธรรมชาติ ข่าวประเสริฐ โอกาสต่างๆส าหรับการรับใช้ เงินทองหรืออะไรก็
ตามนั้นก็จ  ากดัขอบเขตของส่ิงท่ีบางทีพระเยซูไดต้ั้งใจไว ้ ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดจดัตั้งส่ิงท่ีพระเจา้
ไดม้อบแก่พวกผูรั้บใชข้องพระองคท่ี์จะใชเ้พื่อพระสิริของพระองค ์    
  

“การใช้ท่ี บุคคลหน่ึงท า เ ก่ียวกับโอกาสต่างๆของเขาก็ เป็นการว ัดถึง
ความสามารถของเขาส าหรับส่ิงมากข้ึน”[1441] 
  
“ความสามารถน้ีส าหรับงานไม่ใช่อยู่ภายในอ านาจของเราเอง แต่ อยู่  ใน
อ านาจของเราท่ีจะใชส่ิ้งใดก็ตามท่ีเรามีเพื่อพระคริสต”์[1442] 

  
บ่าวเหล่าน้ีแสดงถึงคนยวิท่ีมีชีวติอยูร่ะหวา่งความทุกขล์ าบาก ไม่ใช่คริสเตียนท่ีมีชีวิตอยูใ่นยุค
คริสตจกัร  แมว้า่ค  าอุปมาน้ีก็ประยกุตใ์ชก้บัเราอีกดว้ย  คนยิวท่ีอยูใ่นคราวความทุกขล์ าบากจะ
มีโอกาสท่ีไม่มีเสมอเหมือนต่างๆท่ีจะรับใช้พระเยซูคริสต์  โอกาสท่ีจะป่าวประกาศข่าว
ประเสริฐไปจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลกจะเป็นหน่ึงในสิทธิพิเศษท่ียิ่งใหญ่เหล่าน้ี สาวกหลาย
คนในตอนนั้น (มิชชั่นนารี 144,000 คน; วว. 7; 14) บางทีจะมีโอกาสท่ีจะน าเสนอข่าว
ประเสริฐแก่คนเป็นพนัๆ และบางทีเป็นลา้นๆซ่ึงใชเ้ทคโนโลยแีห่งสมยัของพวกเขา. 

  
25:16-18          บ่าวท่ีไดรั้บมอบ “หา้” และ “สอง” ตะลนัตก์็เร่ิมตน้ท่ีจะใชเ้งินของพวกเขาเพื่อนายของพวกเขา 

“ทนัที”  น่ีแสดงถึงความสัตยซ่ื์อของพวกเขาต่อหนา้ท่ีของพวกเขาท่ีจะใชเ้งินเพื่อเขา  พวกเขา
ไดท้  าการคา้ขายดว้ยเงินในบางวิธีและพวกเขาไดก้ าไร อยา่งไรก็ตาม บ่าวอีกคนหน่ึงไม่เต็มใจ
ท่ีจะท างานและเส่ียง  โดยการฝังเงินนั้น เขาแสดงใหเ้ห็นวา่เขาใหคุ้ณค่าความปลอดภยัมากกวา่
ส่ิงอ่ืนใด  การฝังเงินตะลนัตข์องเขาก็ปลอดภยักวา่การฝากมนัไวท่ี้บญัชีสะสมทรัพยอ์ยา่งมาก 
ก่อนสมยัของการธนาคารสมยัใหม่  คนมากมายไดฝั้งเงินไวใ้นดินเพื่อการเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั 

  
พวกบ่าวของพระเจา้ผูมี้หัวใจเพื่อพระเจา้และแผ่นดินท่ีก าลงัมาของพระองค์จะรู้สึกถึงสิทธิ
พิเศษของพวกเขา ฉวยโอกาศต่างๆของพวกเขา และรับใช้พระเจ้าจนถึงขนาดเต็มท่ีแห่ง
ความสามารถของพวกเขาในความทุกข์ล าบาก   บรรดาผูท่ี้ไม่มีความห่วงใยแทเ้ก่ียวกบัการ
ตระเตรียมผูค้นส าหรับกษตัริยท่ี์เสด็จมาจะไม่ท าอะไรเก่ียวกบัโอกาสต่างๆของพวกเขา  ความ
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ปลอดภยัของพวกเขาเองจะส าคญัต่อพวกเขามากกว่าการท างานเพื่อตระเตรียมส าหรับการ
มาถึงของกษตัริย ์ การเป็นผูอ้ารักขาท่ีดีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงบางอยา่ง   

  
25:19-23          การอา้งอิงของพระเยซูถึง “เวลานาน” ท่ีผา่นไปบางทีบ่งบอกถึงเวลาระหวา่งการเสด็จสู่สวรรค์

ของพระองค์และการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์  (เปรียบเทียบ 24:48; 25:5) ดังนั้น 
ในขณะท่ีพวกบ่าวท่ีถูกกล่าวถึงเป็นบรรดาผูท่ี้มีชีวิตอยูร่ะหวา่งความทุกขล์ าบาก ดว้ยเร่ืองราว
ของการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศทั้งหมด ค าอุปมาน้ีก็มีความหมายส าหรับพวกสาวกทุกคน
ของพระเยซูผูค้าดหวงัถึงแผ่นดินของพระเจา้   น่ีก็เป็นจริงเก่ียวกบัการอภิปรายทั้งหมดของ
พระเยซูในมทัธิว   

  

บ่าวคนแรกได้รับการชมเชยทางค าพูดจากนายของเขา ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนภายใตน้าย
ของเขาและความยินดีกบันายของเขา (ขอ้ 21; เปรียบเทียบ 24:46; ยน. 15:11) เขาจะปฏิบติั
ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนของเขาและช่ืนชมความยินดีของเขาในแผ่นดินของพระเจา้และ
ขา้พเจา้ทึกทกัเอาว่าไกลกว่านั้นเม่ือแผ่นดินของพระเมสสิยาห์ในโลกเคล่ือนไปสู่ฟ้าสวรรค์
ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (วว. 21:1—22:5) บ่าวคนท่ีสองได้รับการชมเชยทางค าพูดอย่าง
เดียวกนักบับ่าวคนแรก และเขาไดรั้บความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนและความยินดีท่ีไดส้ัดส่วนกบั
ความสามารถท่ีพระเจา้ให้มาของเขา (ขอ้ 23) เน่ืองจากวา่เราไม่สามารถท าส่ิงใดไดย้กเวน้โดย
พระคุณของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ยน. 15:5) บ าเหน็จเหล่าน้ีเหมือนบ าเหน็จท่ีคลา้ยกนัทั้งหมด
นั้นก็เน่ืองจากพระคุณของพระเจา้อย่างแทจ้ริง แทนท่ีจะเน่ืองจากความสัตยซ่ื์อของบ่าวซ่ึง
พระคุณของพระเจา้ใหค้วามสามารถ (เปรียบเทียบ 1 คร. 4:7) 

  
“คุณไม่ ‘เกษียณอาย’ุ จากการเป็นสาวก”[1443] 

  
25:24-25         เม่ือบ่าวคนท่ีสามไดก้ล่าววา่นายของเขาเป็นคนท่ี “ใจแข็ง” (ค ากรีก สะกเลรอส)  เขาหมายถึง

ว่านายของเขาได้เอาเปรียบแรงงานของคนอ่ืนๆ นั่นคือ บ่าวคนน้ีและเพื่อนบ่าวของเขา 
(เปรียบเทียบ ยน. 6:60; กจ. 26:14; ยก. 3:4; ยด. 15) เป็นท่ีชดัเจนวา่บ่าวน้ีรู้สึกวา่นายของเขาจะ
ไม่แบ่งปันบ าเหน็จมากมายแห่งแรงงานของเขากบัเขา ถา้เขาพิสูจน์วา่ประสบความส าเร็จ แต่
จะลงโทษเขาอยา่งรุนแรงถา้เขาลม้เหลว  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่เขาไดรั้บนอ้ยกวา่บ่าวคนอ่ืนๆไม่ควร
ท าให้เขารู้สึกไม่พอใจถา้มนัได้ท า เน่ืองจากว่าแมก้ระทัง่เขาไดรั้บความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญ่  
เขาละเลยความรับผิดชอบของเขาต่อนายของเขาและพนัธะของเขาท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีของเขา  
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ยิ่งกวา่นั้น เขาไม่แสดงความรักส าหรับนายของเขา ผูซ่ึ้งเขาไดต้  าหนิและดว้ยวิธีนั้นก็พยายาม  
ท่ีจะปกปิดความลม้เหลวของเขาเอง[1444] 

  
“พระคุณไม่เคยไม่เอาผิดความไม่รับผิดชอบ แมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้ไดรั้บนอ้ย
กวา่ก็มีพนัธะท่ีจะใชแ้ละพฒันาส่ิงท่ีพวกเขามี”[1445] 

  
25:26-27          แทนท่ีจะชมเชยบ่าวคนน้ี นายของเขาก็ให้การประณามท่ีเจ็บแสบแก่เขา แทนท่ีจะเป็น “ดีและ

สัตยซ่ื์อ” เขาก็ “ชัว่” และ “ข้ีเกียจ”  ท่ีจะข้ีเกียจคือท่ีจะไม่สัตยซ่ื์อ นายนั้นใชถ้อ้ยค าของบ่าวเอง
ท่ีจะประณามเขา (ขอ้ 24-25) ถ้านายนั้นใจแข็งและโลภอย่างแทจ้ริง บ่าวนั้นคงได้รู้ว่าเขาจะ
ไดรั้บการลงโทษ ถา้เขาพิสูจน์วา่ไม่สัตยซ่ื์อ  อยา่งน้อยแลว้เขาควรเอาเงินของนายของเขาไป
ฝากกับนายธนาคาร  นั่นคงได้เป็นวิธีท่ีปลอดภยัและง่ายพอควรท่ีจะจดัการมนั และมนัคง
ไดรั้บ “ดอกเบ้ีย” บา้ง  คนยวิจะไม่คิดดอกเบ้ียเงินกูจ้ากเพื่อนคนยิวดว้ยกนั แต่พวกเขาสามารถ
คิดดอกเบ้ียจากคนต่างชาติได ้(ฉธบ. 23:19-20) 

  
“. . . ความเส่ียงก็อยูท่ี่หวัใจของการเป็นสาวก (10:39; 16:25-26); โดยการป้อง
ความล้มเหลว บ่าวท่ีระมดัระวงัน้ีก็ไม่ไดบ้รรลุส่ิงใด และเป็นความข้ีขลาด
และการขาดความกล้าเส่ียงของเขานั่นเอง. . . ซ่ึงถูกประณาม  ในหน้า 473 
สไวเซอร์อธิบายอยา่งตรงประเด็นถึงท่าทีของเขาวา่เป็นการแสดงถึง ‘ศาสนา
ท่ีเป็นห่วงเก่ียวกบัการไม่ท าส่ิงใดผดิเท่านั้น’”[1446] 

  
25:28-30          แทนท่ีจะให้ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนแก่บ่าวคนน้ี นายนั้นไดเ้อา “เงินตะลนัต์” ท่ีเขาไดม้อบ

แก่เขานั้นกลบัคืนมา  แทนท่ีจะอวยพรเขาดว้ยความยินดีแห่งการสามคัคีธรรมกบันาย บ่าวนั้น
จ าตอ้งจากไปต่อหน้านายของเขา ขอ้ 29 แสดงถึงหลกัการของแผ่นดินสวรรค์ท่ีพระเยซูได้
อธิบายแต่ก่อน (13:12; เปรียบเทียบ 21:43) นายนั้นไดก้ าจดัโอกาสท่ีจะรับใชเ้ขาต่อไป  เขาได้
ประกาศวา่เขา “ไร้ค่า” (ขอ้ 30) เพราะวา่เขาไดล้ม้เหลวท่ีจะท าตามความประสงคข์องนายของ
เขาดว้ยส่ิงท่ีนายไดใ้ห้แก่เขาท่ีจะใช ้ น่ีส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรของเขา การปฏิเสธโดย
นาย (“โยนบ่าวท่ีไร้ค่าทิ้งไป”) การขบัไล่ไปต่อหนา้นายของเขา (“ท่ีมืดภายนอก”) น ้ าตา (“การ
ร้องไห”้) และ “การขบเข้ียวเค้ียวฟัน” 
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บ่าวท่ีไม่สัตย์ซ่ือแสดงถึงคนยิวท่ีเช่ือหรือไม่เช่ือในความทุกข์ล าบาก? เม่ือพิจารณาถึงการ
ลงโทษท่ีเขาได้รับ เขาตอ้งเป็นผูไ้ม่เช่ือ (เปรียบเทียบ 13:12).[1447] ท่ีอ่ืนๆในพระกิตติคุณ
มทัธิวท่ีท่ีวลี “การร้องไห้ขบเข้ียวเค้ียวฟัน” ปรากฏ มนัก็อา้งอิงถึงสภาพสุดทา้ยของผูไ้ม่เช่ือ  
(8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51) “ท่ีมืด” ภายนอก (ขอ้ 30) ตรงกนัขา้มกบั “ความยินดี” ภายใน
งานเล้ียงและแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ (ขอ้ 21, 23) 

  
“ค าอุปมาสามเร่ืองสุดทา้ยให้ค  าแนะน าเชิงปฏิบติัตามความจริงแห่งการเสด็จมาของกษตัริย ์
เพื่อจะพิพากษาและปกครอง  หลกัการท่ีรองรับแต่ละเร่ืองก็เป็นหลกัการเดียวกนัท่ีไดใ้ห้มาใน
ค าเทศนาบนภูเขา (มธ. 7:16-21) ผลของความสัตย์ซ่ือและการเตรียมพร้อมจะบ่งบอกถึง
ลกัษณะของบรรดาผูท่ี้มีชีวิตอยู่ในสมยัก่อนการเสด็จมาของพระองค์ ในค าอุปมาแต่ละเร่ือง 
ลกัษณะถูกแสดงออกโดยการงาน  ความคิดน้ีจดัตั้งกุญแจสู่พระคมัภีร์ตอนท่ีตามมาซ่ึงกล่าวถึง
การพิพากษาประชาชาติทั้งหลาย  (มธ. 25:31-46)”[1448] 

  
ส่ิงน้ีสรุปส่วนของการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศท่ีซ่ึงพระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค์ถึงความรับผิดชอบ
ต่างๆของพวกเขาเม่ือพิจารณาถึงการเสด็จมาของพระองค์ และการส้ินสุดของยุคปัจจุบนั (24:32—25:30) 
พระองค์เน้นถึงความส าคญัของการเฝ้าดูด้วยค าอุปมาส่ีเร่ือง (24:32-44) และความส าคญัของความสุขุมและ
ความสัตยซ่ื์อดว้ยค าอุปมาสามเร่ือง (24:43—25:30) คริสเตียนสมยัใหม่ควรปลูกฝังคุณสมบติัเหล่าน้ีในฐานะ
สาวกของพระคริสตผ์ูค้าดหวงัการเสด็จมาแบบ “เวลาใดๆ” ของพระองคส์ าหรับเรา ณ การรับข้ึนไป 
  

7. กำรพพิำกษำของกษัตริย์ต่อบรรดำประชำชำติ  25:31-46   
  
พระเยซูสรุปการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศดว้ยการเปิดเผยต่อไปเก่ียวกบัการพิพากษาท่ีจะเกิดข้ึน ณ การส้ินสุด
ของยคุปัจจุบนัเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา    พระองคไ์ดอ้า้งอิงถึงมนับ่อยๆในการอภิปรายนั้น แต่ตอนน้ีพระองค์
ท าใหม้นัเป็นหวัขอ้พิเศษแห่งการอธิบาย  การพิพากษาน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือกษตัริยเ์สด็จกลบัมายงัโลก ณ การส้ินสุด
ของความทุกขล์ าบากเพื่อจะจดัตั้งแผน่ดินของพระองคข้ึ์น[1449] 
  
อยา่งท่ีเราไดเ้ห็นไป มทัธิวเนน้ถึงการพิพากษาในพระกิตติคุณของท่าน (3:12; 6:2, 5, 16; 7:24-27; 13:30, 48-49; 
18:23-34; 20:1-16; 21:33-41; 22:1-14; 24:45-51; 25:1-12, 14-30) น่ีไม่ใช่ไม่ธรรมดา เน่ืองจากภาคพนัธ- 
สัญญาเดิมได้ท านายว่าการพิพากษาจะน าหน้าแผ่นดินของพระเมสสิยาห์และมทัธิวก็เน้นถึงแผ่นดินสวรรค ์ 
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ดงันั้น มนัไม่แปลกใจท่ีว่าพระเยซูสรุปการอภิปรายน้ีท่ีเปิดเผยถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีน าไปสู่การเร่ิมต้นของ
แผน่ดินของพระองค ์โดยการอธิบายถึงการพิพากษาท่ีจะน าหนา้มนั     
  
ภาคพนัธสัญญาใหม่สอนวา่จะมีการพิพากษาท่ีแตกต่างสองอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผน่ดินของพระเจา้  นกัวิชาการ
มากมายเช่ือว่าจะมีการพิพากษาโดยทัว่ไปเดียวเท่านั้นในตอนสุดทา้ย[1450] คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่เช่ือ  
ยุคพนัปี แต่ผูท่ี้เช่ือแบบก่อนยุคพนัปีบางคนเช่ือส่ิงน้ีเช่นกนั[1451] หน่ึงในการพิพากษาเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนก่อน
แผน่ดินของพระเมสสิยาห์เร่ิมตน้ และอีกอนัหน่ึงจะตามมา ณ ตอนปลายของแผน่ดินนั้น  การพิพากษา ณ ตอน
ปลายนั้นเป็นการพิพากษาท่ีพระท่ีนัง่ใหญ่สีขาว เม่ือพระเจา้จะส่งผูไ้ม่เช่ือทั้งหมดไปยงันรก (วว. 20:11-15) 
  
ความแตกต่างบางอยา่งของการพิพากษาสองอยา่งน้ีบ่งช้ีถึงความแตกต่างของทั้งสอง  หน่ึง การพิพากษาแรกจะ
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นข้ึนจากตายของผูไ้ม่เช่ือ แต่จะจดัการกบัผูไ้ม่เช่ือท่ีมีชีวิตอยู่บนโลกในเวลานั้น  ค  าว่า 
“ประชาชาติ” (นัน่คือ คนต่างชาติ ค ากรีก เอธเน่) ไม่เคยอา้งอิงถึงคนตายในท่ีอ่ืนใดในพระคมัภีร์[1452] การ
พิพากษาท่ีสองจะเก่ียวขอ้งกบัการเป็นข้ึนจากตายของผูไ้ม่เช่ือ  ประการท่ีสอง การพิพากษาแรกจะเก่ียวขอ้งกบั
คนสามประเภทคือ แกะ แพะและพี่นอ้งของพระเยซู  การพิพากษาท่ีสองจะเก่ียวขอ้งกบัคนชัว่ร้าย (วว. 20:13-
15) และบางทีคนชอบธรรมผูไ้ดต้ายไประหวา่งยุคพนัปี  ประการท่ีสาม  การพิพากษาแรกจะส่งผลต่อบางคนท่ี
ไดรั้บแผ่นดินสวรรคเ์ป็นมรดกและคนอ่ืนๆไดรั้บการลงโทษนิรันดร์ แต่การพิพากษาท่ีสองจะส่งผลต่อคนชัว่
ร้ายท่ีถูกพิพากษาไปสู่บึงไฟ  ประการท่ีส่ี การพิพากษาแรกเกิดข้ึน ณ ตอนเร่ิมตน้ของแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ 
(พนัปี) แต่การพิพากษาท่ีสองเกิดข้ึน ณ ตอนปลายของแผน่ดินนั้น[1453] 
  
ส่วนน้ีท าให้บทน าของพระเยซูเก่ียวกบัอนาคตจบดว้ยดี ในแนวทางท่ีคลา้ยกนักบัการท่ี 10:40-42 ท าให้การ
ก าชบัของพระเยซูเก่ียวกบัภารกิจของพวกอคัรทูตท่ีมีต่ออิสราเอลนั้นส าเร็จ (10:5-42) มนัคือค าอุปมาเร่ืองแกะ
และแพะ  นกัเขียนบางคนไดโ้ตแ้ยง้วา่น่ีไม่ใช่ค าอุปมา[1454] อยา่งไรก็ตาม นกัตีความส่วนใหญ่ถือวา่ส่วนน้ีเป็น
ค าอุปมาในแง่ท่ีหยอ่นกวา่ของบทเรียน      
  
25:31                ขอ้น้ีก าหนดเวลาของการพิพากษาท่ีถูกบรรยายไวใ้นขอ้ทั้งหลายท่ีตามมา ณ ตอนเร่ิมตน้แห่ง

การปกครองแบบพระเมสสิยาห์ของพระเยซู (เปรียบเทียบ ดนล. 7:9-14, 22-27) ไม่มีท่ีไหนใน
การอภิปรายน้ีท่ีพระเยซูระบุว่าพระองค์เองเป็น “บุตรมนุษย”์ อย่างแจ่มแจง้  อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากว่าพระองค์ใช้ช่ือเรียกนั้นในการตอบค าถามของพวกสาวกในบทท่ี 24 ขอ้ 3 การ
อนุมานก็หลีกเล่ียงไม่ได ้(เปรียยเทียบ ศคย. 14:5; ยอล. 3:1-12) พระเยซูกลายมาเป็นพระผู ้
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พิพากษาเก่ียวกบัส่ิงสุดทา้ยท่ีภาคพนัธสัญญาเดิมระบุว่าเป็นพระเจา้  อีกคร้ังหน่ึง พระเยซู
อา้งอิงถึงการเสด็จมาของพระองค์ดว้ย “พระรัศมี” แห่งสวรรคข์องพระองค์และ “ทูตสวรรค์”  
(16:27; 24:30; เปรียบเทียบ 1 ธส. 4:16; 2 ธส. 1:8) พระเยซูจะ “ประทบับนพระท่ีนัง่อนั
รุ่งโรจน์” ของพระองค์ในฐานะพระผูพ้ิพากษาและกษัตริย์ (เปรียบเทียบ 28:18; 1 คร. 
15:25; ฮบ. 12:2) 

  
25:32-33          ตามปกติ “ประชาชาติ” (ค ากรีก ทา เอธเน่) อ้างอิงถึงคนต่างชาติอย่างท่ีแตกต่างจากคนยิว  

(เช่น ลก. 21:24; กจ. 14:16).[1455] เน่ืองจากส่ิงน้ี นกัตีความบางคนเช่ือวา่การพิพากษาของขอ้ 
31-46 เป็นการพิพากษาคนต่างชาติเท่านั้น[1456] อย่างไรก็ตาม วลี “ประชาชาติทั้งหมด” 
บ่อยคร้ังก็ครอบคลุมมากกว่าซ่ึงอา้งอิงถึงทุกคนรวมถึงคนยิว  (เปรียบเทียบ รม. 16:26; วว. 
15:4) ท่ีน่ีบางทีมนัอา้งอิงถึงทุกคนท่ีมีชีวติอยูบ่นโลกเม่ือพระเยซูสถาปนาแผน่ดินของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 28:19; มก. 13:10) ทุกคนจะได้ยินข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจา้ป่าว
ประกาศไประหวา่งความทุกขล์ าบาก (24:14) 

  
ในสมยัของพระเยซู ผูเ้ล้ียงแยก “แกะ” จาก “แพะ” ในฝูงสัตวข์องพวกเขาเพื่อเหตุผลหลาย
อย่าง ณ เวลาท่ีหลากหลาย (เปรียบเทียบ อสค. 34:17) ยิ่งกว่านั้น แกะและแพะในตะวนัออก
กลางก็ดูเหมือนกนัมากกวา่ในส่วนอ่ืนบางส่วนของโลก[1457] “เบ้ืองขวา” บ่อยคร้ังแสดงถึงท่ี
แห่งความโปรดปราน และ “เบ้ืองซ้าย” แสดงถึงท่ีแห่งความไม่ชอบพอสมควรในวรรณกรรม
ทางพระคมัภีร์และของยวิ[1458] 

  
25:34                การระบุถึง “กษตัริย”์ เขา้กบั “บุตรมนุษย”์ (ขอ้ 31) ท าให้ระลึกถึง ดาเนียล 7:13-14 ท่ีท่ีบุตร

มนุษย์เขา้หาผูเ้จริญด้วยวยัวุฒิ (พระเจ้าพระบิดา) เพื่อจะรับเอาอาณาจกัร จุดประสงค์ของ    
พระเยซูท่ีแยกมนุษยเ์ป็นสองกลุ่ม ณ ตอนเร่ิมตน้ของแผ่นดินของพระองค์คือท่ีจะก าหนดว่า
ใครท่ีพระองค์จะยอมให้เข้าไปในแผ่นดินของพระองค์และใครท่ีพระองค์จะกันออกไป 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 41, 46) พระบิดาอวยพร (ค ากรีก ยูโลเกเมนอย เปรียบเทียบ 21:9; 23:39) บาง
คนโดยการอนุญาตให้พวกเขาเขา้ไปในแผ่นดินของพระองค์ ตอนน้ีพวกเขาเขา้ไปใน มรดก 
ของพวกเขาซ่ึงเป็นค าท่ีคาดคะเนล่วงหนา้ถึงความสัมพนัธ์กบัพระบิดา มรดกจะเก่ียวขอ้งกบั
พระพรท่ีพระเจา้จะใหแ้ก่พวกเขาในแผน่ดินนั้นท่ีจะหลากหลายซ่ึงข้ึนอยูก่บัการรับใชข้องพวก
เขาระหวา่งความทุกขล์ าบาก (เปรียบเทียบ  ขอ้ 14-23, 28-29)  
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ค าอธิบายของพระเยซูถึง “ราชอาณาจกัร” วา่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ได ้“เตรียมไว.้ . . ตั้งแต่แรกสร้าง
โลก” ก็ส าคญั   การปกครองของพระเมสสิยาห์บนโลกเหนือมนุษยทุ์กคนไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
แผนการของพระเจา้ตั้งแต่การทรงสร้าง  น่ีแสดงถึงท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางของมนัในแผนการของ
พระเจ้าส าหรับมนุษยชาติ การสถาปนาของมันจะเป็นความส าเร็จของพระสัญญาและ        
พนัธสัญญามากมายท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่อาดมัและเอวา  (ปฐก. 3:15) แก่อบัราฮมั (ปฐก. 12; 15; 
17; 21) แก่ดาวิด (2 ซมอ. 7:12-16) และแก่ชนชาติอิสราเอล (อสค. 34:20-31; ยรม. 31:31-
40; ศคย. 10:5-12).[1459] 

  
25:35-40          จากนั้นพระเยซูอธิบายถึงพื้นฐานส าหรับการพิพากษา  มนัจะเป็นการตอ้นรับหรือการปฏิเสธ

ของ “กษตัริย”์ อยา่งท่ีเห็นโดยพระเจา้ในการตอ้นรับหรือการปฏิเสธของผูค้นต่อ “พี่นอ้ง” ของ
กษตัริย ์ “พี่นอ้ง” ของกษตัริยบ์างทีเป็นพวกสาวกท่ีสัตยซ่ื์อของพระองค์ผูบ้รรลุพระประสงค์
ของพระองคโ์ดยการประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ระหว่างความทุกขล์ าบาก   
(เปรียบเทียบ 12:48-49; 28:10; อสย. 58:7) คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นคนยิวรวมถึง 144,000 
คนแมว้า่บางคนอาจเป็นคนกลบัใจเช่ือท่ีเป็นคนต่างชาติอีกดว้ย (เปรียบเทียบ วว. 7:1-8; 14:1-
5) พวกเขาจะได้กลายมาเป็นผูเ้ช่ือตามหลงัการรับข้ึนไป เน่ืองจากว่าผูเ้ช่ือทุกคนท่ีมีชีวิตอยู ่ 
บนโลกก่อนการรับข้ึนไปนั้นจะได้ไปอยู่กบัพระเยซูแล้ว[1460] นักตีความคนอ่ืนๆได้ระบุ      
พี่น้องเหล่าน้ีอย่างหลากหลายเช่น ผูข้ดัสนทั้งหมดของโลก[1461] คนยิวทั้งหมด[1462] หรือ
บรรดาอคัรทูตและมิชชัน่นารีท่ีเป็นคริสเตียน[1463] 

  
“บรรดาผูท่ี้ถูกอธิบายถึงท่ีน่ีเป็นผูค้นท่ีได้มีชีวิตอยู่ตลอดความทุกข์ล าบาก
ยิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นเวลาแห่งการต่อตา้นคนยิวท่ีไม่มีเสมอเหมือน เม่ือคนยิวส่วน
ใหญ่ในแผ่นดินจะถูกฆ่า  ภายใตส้ถานการณ์เหล่าน้ี ถา้คนต่างชาติเป็นมิตร
กบัคนยิวจนถึงขนาดของการเล้ียงดู การสวมใส่และการเยี่ยมเขา มนัสามารถ
หมายถึงไดเ้ท่านั้นวา่เขาเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสตแ์ละตระหนกัวา่คนยิวเป็น
ผูค้นท่ีเลือกสรร”[1464] 

  
“คนท่ีเล็กน้อยท่ีสุดของ” พี่น้องของพระเยซูบางทีเป็นคนท่ีตายเพื่อความเช่ือชาวยิวในคราว
ความทุกขล์ าบาก[1465] 
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25:41-45          พระเยซูจะขบัไล่พวกแพะและส่งพวกเขา “เขา้ไปอยู่ในไฟท่ีไหมอ้ยู่เป็นนิตย”์ (เปรียบเทียบ 
13:24-30, 31-43, 47-50; วว. 14:11; 19:15) ค  าอธิบายของพระเยซูเก่ียวกบันรกก็เป็นท่ีคุน้เคย
ต่อคนยิวแห่งสมยัของพระองค ์(เปรียบเทียบ 3:10, 12; 5:22; 7:19; 13:40, 42, 50; 18:8-9; ยด. 
7; วว. 20:10-15) คนชอบธรรมเท่านั้นจะเขา้ไปในราชอาณาจกัรนั้น (ขอ้ 34)  ขอ้เท็จจริงท่ีว่า
พวกแพะจะกล่าวต่อพระเยซูว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” (ขอ้ 44) ก็ไม่แสดงว่าพวกเขาเป็นผูเ้ช่ือ 
เน่ืองจากวา่ทุกคนจะยอมรับพระองคใ์นฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในตอนนั้น (เปรียบเทียบ  ฟป. 
2:11) 

  
พวกแกะและพวกแพะจะแสดงออกถึงความประหลาดใจ แต่ไม่ใช่เพราะวา่พวกเขาคาดหวงัถึง
จุดจบท่ีแตกต่างกนั  พวกเขาจะแสดงออกถึงความประหลาดใจเน่ืองจากหลกัฐานท่ีซ่ึงพระเยซู
จะใช้เพื่อตัดสินสภาพของพวกเขา นั่นคือ การปฏิบัติของพวกเขาต่อพี่น้องของพระองค ์ 
ตามปกติ งานของบุคคลหน่ึงแสดงถึงความเช่ือของเขาหรือการขาดความเช่ือ 

  
“บาปของการละเวน้ถูกมองว่าน่าสาปแช่งมากกว่าบาปของการกระท า”
[1466] 

  
“ก่อนท่ีพระองค์ปรากฏด้วยพระรัศมีทนัที ผูส่้งสารของกษตัริยจ์ะออกไป
ประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจา้ทุกท่ี และเม่ือกษตัริยป์ระทบั
บนพระท่ีนั่งของพระองค์ บรรดาผูท่ี้ได้รับข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของ  
พระเจา้ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายก็ถูกตระหนกัวา่เป็น ‘แกะ’ และผูท่ี้ดูถูก
ก็พินาศในฐานะ ‘แพะ’”[1467] 

  
25:46                พวกแพะ (ผูไ้ม่เช่ือ) จะไป “สู่การลงโทษเป็นนิตย”์ และในนรกในท่ีสุดแทนท่ีจะเขา้ไปใน

แผน่ดินของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 7:21-23; 13:40-43) น่ีเป็นท่ีเดียวในพระคมัภีร์ท่ีค  าวา่ 
“การลงโทษเป็นนิตย์” ปรากฏ  นักตีความบางคนเช่ือว่า “เป็นนิตย์” ท่ีน่ีไม่ได้หมายถึง           
“นิรันดร์” แต่เป็นของยุคท่ีจะมาถึงซ่ึงอยู่เป็นนิตย[์1468] พวกเขาชอบท่ีจะเขา้ใจว่าพระเยซู
หมายถึงว่าคนหลงหายจะประสบกบัการท าลายลา้ง  บางคร้ังมุมมองน้ีถูกเรียกว่า “ความเป็น 
อมตะท่ีมีเง่ือนไข”[1469] 
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“นิรันดร์ และ เป็นนิตย์ ถูกใชเ้พื่อจะอธิบายถึงทั้ง ความทรมานและ ชีวิต ซ่ึง
บ่งช้ีว่าอนัหน่ึงจะอยู่นานตราบเท่าท่ีอีกอนัหน่ึง  ท่ีจริง ‘นิรันดร์’ ถูกใช้
เก่ียวกบัพระเจา้ใน รม. 16:26”[1470] 

  
“ณ เวลาของพระคริสต์ แน่นอนว่าการลงโทษคนชั่วร้ายถูกถือว่าเป็น
ระยะเวลาเป็นนิตย”์[1471] 

  
ผูไ้ม่เช่ือเหล่าน้ีจะเขา้ไปในฮาเดสทนัที ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งวิญญาณท่ีถูกแยกไป จนกระทัง่ 
พระเจา้ท าให้พวกเขาเป็นข้ึนจากตาย ณ ตอนส้ินสุดของยุคพนัปีและส่งพวกเขาไปยงันรก 
(เปรียบเทียบ วว. 20:11-15) แกะ (ผูเ้ช่ือ) จะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ ซ่ึงจะเป็นระยะแรก
แห่งชีวติท่ีไม่ส้ินสุดกบัพระเจา้ของพวกเขา  ในขณะท่ีชีวิตนิรันดร์เร่ิมตน้เม่ือบุคคลหน่ึงวางใจ
พระเยซูคริสต์ ระยะแรกแห่งชีวิตในจ าเพาะพระพกัตร์กษตัริย์ส าหรับผูเ้ช่ือเหล่าน้ีจะเป็น
แผ่นดินของพระเมสสิยาห์  ในท่ีอ่ืนๆ พระเจา้เปิดเผยว่ามีระดบัต่างๆของความสุขและความ
รับผดิชอบในแผน่ดินของพระเจา้ (ขอ้ 14-30; เปรียบเทียบ 1 คร. 3:10-15) และระดบัต่างๆของ
การลงโทษในนรก  (11:22; ลก. 12:47-48) พระเยซูบรรยายวา่แกะนั้น “ชอบธรรม”  

  
“อีกคร้ังหน่ึง การอภิปรายทั้งหมดน้ีสะทอ้นถึงการเนน้ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ท่ีความชอบธรรม [เปรียบเทียบ ค าเทศนาบนภูเขา] มนัเป็นความชอบธรรมท่ี
พบไดใ้นความเช่ือในพระเจา้ซ่ึงโดยพระคุณของพระเจา้นั้นก็ท าให้คนหน่ึง
สามารถท่ีจะด าเนินชีวติใหม่และชอบธรรมได”้[1472] 

  
พระคมัภีร์ตอนน้ี (25:31-46) สอนเราถึงส่ิงใดก็ตามเก่ียวกบัเวลาของการรับข้ึนไปไหม? 
  

“แมว้า่ค  าถามเก่ียวกบัไม่วา่พระคริสตข์จะมาเพื่อคริสตจกัรของพระองคก่์อนความทุกขล์ าบาก 
(มุมมองแบบก่อนความทุกข์ล าบาก) หรือ ณ เวลาแห่งการเสด็จมายงัโลกคร้ังท่ีสองของ
พระองค ์(มุมมองแบบหลงัความทุกขล์ าบาก) ก็ไม่ถูกกล่าวถึงในพระคมัภีร์ตอนน้ี ความหมาย
โดยนัยก็เห็นด้วยกบัมุมมองแบบก่อนความทุกข์ล าบากอย่างชัดเจน  ถ้าการรับและการยา้ย
คริสตจกัรข้ึนไปปรากฏในขณะท่ีพระคริสตก์ าลงัเสด็จมาจากสวรรคย์งัโลกในการเสด็จมาคร้ัง
ท่ีสองของพระองค์เพื่อจดัตั้งแผ่นดินของพระองค์ และคริสตจกัรพบองค์พระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้า
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อากาศ มันก็ชัดเจนว่าการกระท าน้ีจะแยกคนท่ีรอดทั้ งหมดจากคนท่ีไม่รอด   ภายใต ้
สถานการณ์เหล่าน้ี การพิพากษาประชาชาติทั้งหลายก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตามหลงัการเสด็จมาคร้ังท่ี
สองของพระคริสต ์เพราะแกะและแพะจะถูกแยกแลว้”[1473] 

  

ดงันั้นการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศก็จบลง  วิวรณ์  6—20 จดัเตรียมการอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัค าสอนของ 
พระเยซูในการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ[1474] 
  

“เม่ือพิจารณาโดยรวม การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศเป็นหน่ึงในค าพูดทางการเผยพระวจนะท่ี
ยิง่ใหญ่ของพระคมัภีร์และตระเตรียมขอ้เท็จจริงต่างๆท่ีท่ีอ่ืนๆไม่ไดใ้ห้มาอยา่งเดียวกนั ในการ
อภิปรายน้ี พระคริสต์ซ่ึงเป็นผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดของผูเ้ผยพระวจนะและพระอาจารยไ์ดบ้รรยายถึง
การส้ินสุดของยุคเก่าว่าเป็นจุดสูงสุดของปัญหาต่างๆของโลกในความทุกข์ล าบากยิ่งใหญ่  
เวลาแห่งความทุกข์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน จะถูกท าลายโดยการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ        
พระคริสต์  คนท่ีรอดและคนท่ีไม่รอดจะถูกแยก และคนท่ีรอดเท่านั้นจะเขา้ไปในอาณาจกัร 
พนัปี น่ีเป็นถอ้ยค าสุดทา้ย ซ่ึงมทัธิวน ามาในการตอบค าถามท่ีส าคญัของพระกิตติคุณเล่มแรกน้ี 
เก่ียวกบัความส าเร็จแห่งค าเผยพระวจนะต่างๆของภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัแผน่ดินท่ีมีสง่า
ราศีบนโลก  มทัธิวกล่าวอย่างชัดเจนว่า ในขณะท่ีในการเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค์นั้น   
พระคริสตไ์ดท้นทุกข ์ตายไป และไดถู้กปฏิเสธในฐานะทั้งกษตัริยแ์ละพระผูช่้วยให้รอดโดย
ประชากรของพระองค์เอง พระองค์ก็จะเสด็จมาอีกคร้ัง และในชัยชนะนั้น พระองค์จะน า
แผ่นดินท่ีได้ถูกเผยพระวจนะไว้มาตามตัวอักษร อย่าง ท่ีค า เผยพระวจนะต่างๆของ               
ภาคพนัธสัญญาเดิมได้คาดหวงัไว ้ มีการเล่ือนไปแต่ไม่ใช่การยกเลิกของค าเผยพระวจนะท่ี
ยิง่ใหญ่ต่างๆเก่ียวกบัแผน่ดินนั้นบนโลก”[1475] 

  

กำรท ำนำยตำมพระคมัภีร์ส ำหรับอนำคต  
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ในแง่หน่ึง 25:46 เป็นจุดสูงสุดของขอ้โตแ้ยง้ของมทัธิวในพระกิตติคุณน้ี[1476] 
  

“ณ จุดน้ี ท่านไดบ้รรลุจุดประสงคห์ลกัๆของท่านในการน าเสนอหลกัฐานรับรองของกษตัริย์
และแผนการของแผน่ดินของพระเจา้ของคนยิว   กษตัริยไ์ดส้ าแดงพระองคเ์องโดยถอ้ยค าของ
พระองค์และงานของพระองค์ท่ีจะเป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล  เพราะว่าอิสราเอลได้
ปฏิเสธท่ีจะยอมรับพระองคใ์นฐานะกษตัริยข์องพวกเขา แผน่ดินนั้นก็ถูกน าไปจากพวกเขาและ
ถูกมอบแก่ชนชาติท่ีจะเกิดผลให้สมกบัการกลบัใจ  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ีจะเกิดข้ึน
จนกระทัง่บุตรมนุษยเ์สด็จมาดว้ยพระรัศมีของพระองค ์ณ เวลานั้น ความอธรรมทั้งหมดจะถูก
ลงโทษและพระคริสตจ์ะปกครองในฐานะกษตัริยข์องอิสราเอลเหนือประชาชาติทั้งหลายของ
โลก”[1477] 
  

VII. กำรถูกตรึงและกำรเป็นขึน้จำกตำยของกษัตริย์  บทที ่ 26—28   
  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1476
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1477
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c6074


วลีท่ีส าคญัในพระกิตติคุณมทัธิว “เม่ือพระเยซูตรัสถ้อยค าเหล่าน้ีเสร็จแล้ว” บ่งช้ีถึงการเปล่ียนผ่านหลกัอีก
อนัหน่ึง (เปรียบเทียบ 7:28; 11:1; 13:53; 19:1) ตามปกติ มนัเกิดข้ึน ณ ตอนปลายของค ากล่าวหลกั  ในกรณีน้ี 
มนัแนะน าส่วนบรรยายท่ีต่อเน่ืองสุดทา้ยและยาวท่ีสุดซ่ึงไปถึงจุดสูงสุดของมนัดว้ยค ากล่าวอีกอย่างหน่ึง ใน
กรณีน้ีก็เป็นค ากล่าวท่ีสั้ นมากแต่ก็ส าคญั  (28:18-20) พระมหาบญัชาเป็นค ากล่าวสุดทา้ยของกษตัริยท่ี์จดัตั้ง
เส้นทางสุดทา้ยส าหรับพวกสาวกของพระองคร์ะหวา่งยุคระหว่างการเสด็จมาสองคร้ังของพระเยซู การบนัทึก
เก่ียวกบัการถูกตรึงและการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูควรกระตุน้ให้ผูอ่้านสมยัใหม่ท่ีจะบรรลุพระมหาบญัชา  
เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  าเพื่อเรานัน่เองท่ีเราควรสร้างสาวกของพระองคท์ัว่โลก     
  

“ในฐานะจุดสุดยอดของการบรรยายของมทัธิว เร่ืองราวการทนทุกข์ก็จดัตั้งฉากท่ีเด็ดขาดใน
ความขดัแยง้ของพระเยซูกบัอิสราเอลอีกด้วย (บทท่ี 26—28).[1478] ท่ีน่ีการแก้ไขเก่ียวกับ
ความขดัแยง้น้ีก็ท  าการของมนัเองในรายละเอียดท่ีน่าท่ึง”[1479] 

  
ส่วนบรรยายน้ีมีสองส่วน คือการถูกตรึง (บทท่ี 26—27) และการเป็นข้ึนจากตายของกษตัริย ์(28:1-15) 
  

“อย่างยอมผ่อนปรนแลว้ เหตุการณ์ต่างๆของชีวิตกษตัริยก์็เคล่ือนไปสู่การส้ินพระชนม์ของ
พระองคบ์นกางเขน  พระองคไ์ดบ้รรลุการส าแดงในท่ีสาธารณะของพระองคต่์ออิสราเอลและ
ชนชาตินั้นไดป้ฏิเสธพระองค ์ นอกจากนั้น พวกสาวกไดรั้บการแนะน าเก่ียวกบัการปฏิเสธของ
อิสราเอลและพื้นฐานฝ่ายวิญญาณของการเข้าไปในแผ่นดินของพระเจา้บนโลก ทั้งหมดท่ี
เหลืออยูก่็คืองานของพระเมสสิยาห์ท่ีจะจดัเตรียมวธีิท่ีซ่ึงบรรดาผูใ้ชค้วามเช่ือในพระองคจ์ะเขา้
ไปในแผ่นดินของพระองค์  งานน้ีคือการส้ินพระชนม์และการคืนพระชนม์ของกษตัริยถู์ก
บรรยายอยา่งรัดกุมมากโดยมทัธิว  ในส่วนท่ีใหญ่ ขอ้โตแ้ยง้ของมทัธิวก็บรรลุ และเหตุการณ์
สุดทา้ยเหล่าน้ีจดัตั้งการสรุปท่ีเหมาะสมกบัพระธรรมของท่านเน่ืองจากว่าท่ีน่ีพระเยซูเคล่ือน
ผา่นความพา่ยแพไ้ปยงัชยัชนะ”[1480] 

  
ก. กำรถูกตรึงของกษัตริย์  บทที ่26—27   

  
มัทธิวรายงานการถูกตรึงของพระเยซูในห้าฉากคือ การตระเตรียมส าหรับการตรึง  การจับกุมพระเยซู            
การไต่สวนพระองค ์  การตรึง  และการฝังพระองค ์     
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“ขอ้วินิจฉัยของภาคพนัธสัญญาใหม่ บางทีเป็นขอ้วินิจฉัย หลัก ก็คือว่าค าตอบต่อปัญหาของ
การทนทุกขแ์ละความตายก็อยูใ่นการทนทุกขแ์ละการตายของพระเยซูคริสต”์[1481] 

  
1. กำรตระเตรียมส ำหรับกำรตรึงพระเยซู  26:1-46   

  
มีหลายเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การจบักุมพระเยซู  มทัธิวไม่ไดน้ าเสนอส่ิงเหล่านั้นในล าดบัตามวนัเวลาท่ีเคร่งครัด
แต่ในล าดบัการบรรยายทางเหตุผล   
  
กำรท ำนำยเกี่ยวกับกำรทนทุกข์คร้ังที่ส่ีของพระเยซูและแผนกำรที่จะทรยศพระองค์  26:1-5 (เปรียบเทียบ มก. 

14:1-2; ลก. 22:1-2) 
  
ขอ้เหล่าน้ีบนัทึกการท านายหลกัท่ีส่ีเก่ียวกบัการส้ินพระชนม์ของพระเยซูท่ีพระองค์ไดใ้ห้แก่พวกสาวกของ
พระองค์ (เปรียบเทียบ 16:21; 17:22-23; 20:18-19) มทัธิวเพิ่งจบการบนัทึกการอา้งของพระเยซูท่ีจะพิพากษา
มนุษย ์(25:31-46) ตอนน้ีท่านเขียนวา่พระผูพ้ิพากษาจะประสบกบัการประณามจากผูท่ี้ถูกประณาม พระองคไ์ด้
เตือนพวกศตัรูของพระองคเ์ก่ียวกบัผลลพัธ์ต่างๆของความน่าซ่ือใจคด (23:12-31) ตอนน้ีเราเรียนรู้วา่พวกเขาไม่
ใส่ใจต่อค าเตือนของพระองค์ แต่ด าเนินการท่ีจะตรึงพระองค์อย่างน่าซ่ือใจคด  การเหน็บแนมน้ีช้ีไปยงัการ
ควบคุมสิทธ์ิขาดของพระเยซูเหนือเร่ืองราวต่างๆท่ีน าไปสู่การส้ินพระชนม์ของพระองค์ และมนัเป็นตวัอย่าง
ของการประพนัธ์เชิงการบรรยายท่ีเช่ียวชาญ 
  
26:1-2              เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูกล่าวค าเหล่าน้ีเวลาหน่ึงในวนัพุธ ซ่ึงเป็นวนัเดียวกนักบัการโตเ้ถียงของ

พระองค์กบัพวกผูน้ าทางศาสนา (21:23—23:39) และการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ (บทท่ี 
24—25) พระเยซูท านายว่าพวกศตัรูของพระองค์จะท าให้พระองค์ถึงตายโดย “การตรึง” ใน
สองวนั   การเช่ือมโยงระหวา่งการตายของพระเยซูและปัสกาจะปรากฏอยา่งชดัเจนมากข้ึนเม่ือ
พระเยซูฉลองเทศกาลนั้นพร้อมกบัพวกสาวกของพระองค์ในวนัถดัไป  ดงันั้น วนัพฤหัสบดี
เป็นวนัแห่งการพกัส าหรับพระเยซูท่ีซ่ึงพระองค์ตระเตรียมเพื่อความทรมานท่ีหนักหนาของ
พระองคใ์นวนัศุกร์ 

  
26:3-5             การต่อตา้นพระเยซูไดเ้กิดข้ึนเป็นระยะเวลาหน่ึง (เปรียบเทียบ 12:14; 21:45-46) การบรรยาย

ของมทัธิวเก่ียวกบัความคืบหน้าของแผนการน้ีไปยงัจุดสูงสุดของมนัซ่ึงตามหลงัการท านาย
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ของพระเยซู (ขอ้ 2) ก็มีผลกระทบของการแสดงให้เห็นว่าการสมรู้ร่วมคิดของพวกศตัรูของ
พระองคน์ั้นเป็นผลลพัธ์แห่งสิทธิอ านาจสิทธ์ิขาดของพระองคใ์นท่ีสุด พระองคไ์ม่ใช่คนถูกเอา
เปรียบท่ีไร้อ านาจภายใตก้ารควบคุมของพวกเขา  แทจ้ริงแลว้พระองค์ก าลงัวางแผนการทน
ทุกขข์องพระองคเ์อง 

  
“พวกหัวหน้าปุโรหิตและบรรดาผูใ้หญ่” แสดงถึงสมาชิกแบบนักบวชและฆราวาสของสภา
แซนเฮดรินตามล าดบั (เปรียบเทียบ 21:23) ณ เวลานั้นในประวติัศาสตร์ โรมไดแ้ต่งตั้ง “มหา
ปุโรหิต” ของอิสราเอล แต่โดยพื้นฐานแล้วบางคนได้ซ้ือต าแหน่งนั้น[1482] อนันาสไดเ้ป็น
มหาปุโรหิตจนกระทัง่ปี ค.ศ. 15 เม่ือคนโรมนัไดถ้อดถอนเขาและตั้งเอเลอาซาร์บุตรชายของ
เขาไวใ้นต าแหน่งของเขา  เอเลอาซาร์ไดรั้บใชเ้ป็นเวลาประมาณสองปี (ค.ศ. 16-17) จนกระทัง่
คนโรมนัไดแ้ทนท่ีเขาดว้ยโยเซฟ คายาฟาสในปี ค.ศ. 18  “คายาฟาส” ได้อยู่ในต าแหน่งนั้น
จนกระทัง่การตายของเขาในปี ค.ศ. 36.[1483] ช่วงระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งท่ียาวผิดปกติของ
เขาสะทอ้นถึงทกัษะทางการเมืองของเขาและการเป็นท่ียอมรับของเขาต่อพวกเจา้หนา้ท่ีโรมนั   
  
ภาคพนัธสัญญาเดิมถือวา่มหาปุโรหิตเป็นมหาปุโรหิตจนกระทัง่ความตายของเขา ดงันั้น คนยิว
ยงัถือวา่อนันาสเป็นมหาปุโรหิต  บางทีส่ิงน้ีอธิบายวา่ท าไมมทัธิวและยอห์นกล่าวถึงคายาฟาส
ในฐานะมหาปุโรหิต  (ยน. 11:49) แต่ลูกากล่าววา่อนันาสเป็นมหาปุโรหิต (ลก. 3:2; กจ. 4:6) 
อนันาสเป็นพอ่ตาของคายาฟาส และเขาก็ใชอ้  านาจอยา่งมากต่อไปแมก้ระทัง่หลงัจากคนโรมนั
ไดบ้งัคบัใหเ้ขาออกจากต าแหน่ง   

  
พวกผูน้ าชาวยิววางแผนท่ีจะฆ่าคนท่ีไร้ความผิดในท่ีท่ีความยุติธรรมควรจะหนักแน่นท่ีสุด   
ผู้น าฝ่ายวิญญาณ ของอิสราเอลคือ “มหาปุโรหิต” ไดรั้บเอาบทบาทท่ีส าคญัในการลอ้เลียนน้ี!    
ผูอ่้านคนยิวดั้ งเดิมของมทัธิวต้องประหลาดใจต่อความอยุติธรรมน้ี   อย่างไรก็ตาม “พวก
หวัหนา้ปุโรหิตและบรรดาผูใ้หญ่” เป็นตวัแทนของประชาชน ดงันั้นประชาชนก็ร่วมกนัรับการ
ถูกต าหนิ   พวกผูน้ าหนัไปใช้การหลอกลวง เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถท าให้พระเยซูติดกบั
ดว้ยค าถามต่างๆและโนม้นา้วใหฝ้งูชนต่อตา้นพระองคห์รือใชก้ าลงักบัพระองคไ์ด ้

  

“ในการพรรณนาถึงพวกผูน้ าตลอดการทนทุกข์น้ี มัทธิวประพนัธ์ความ
หลากหลายมากมายทั้งในหัวขอ้น้ีของ ‘การหลอกลวง’ และในหัวข้อท่ี
เก่ียวขอ้งกบัของ ‘การหลอกลวงตนเอง’”[1484]  
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ประชากรของกรุงเยรูซาเล็มเพิ่มจ านวนด้วยผูเ้ดินทางระหว่างเทศกาลปัสกา  เน่ืองจากว่า    
พระเยซูมีผูติ้ดตามมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ามกลางชาวกาลิลี พวกผูน้ าก็ตระหนกัว่าพวกเขา
จ าตอ้งวางแผนท่ีจะก าจดัพระองค์อย่างลบัๆและอย่างระมดัระวงั หาไม่แลว้ความคิดเห็นอนั
เป็นท่ีนิยมก็หันมาต่อต้านพวกเขา[1485]  พวกเขาไม่รู้วิธี ท่ีจะแก้ไขปัญหาของพวกเขา 
จนกระทัง่ยดูาสไดอ้าสาสมคัรท่ีจะมอบพระเยซูใหแ้ก่พวกเขาโดยส่วนตวั 

  
กำรชโลมพระเยซูเพือ่กำรฝัง  26:6-13 (เปรียบเทยีบ มก. 14:3-9; ยน. 12:1-8) 
  
26:6-7              เป็นท่ีชดัเจนวา่เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนในตอนเยน็ของวนัเสาร์ท่ีแลว้ “ในหมู่บา้นเบธานี” (ยน. 

12:1).[1486] 
  

“หมู่บา้นเบธาน้ีเป็นสถานท่ีแห่งความรัก อย่างท่ีกรุงเยรูซาเล็มเป็นสถานท่ี
แห่งความเกลียด”[1487] 

  
การอา้งอิงถึงสองวนัก่อนวนัปัสกาในขอ้ 2 ระบุถึงแผนการท่ีจบัพระเยซู ไม่ใช่การชโลมใน
บา้นของซีโมน[1488] เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูใชเ้วลาในตอนเยน็ของวนัเสาร์นั้นใน “บา้นของ
ซีโมน” ซ่ึงเป็น “คนโรคเร้ือน” ท่ีไดรั้บการรักษาพร้อมกบัพวกสาวกของพระองคแ์ละแขกคน
อ่ืนๆ    ยอห์นบนัทึกวา่ลาซารัสอยูท่ี่นัน่ มารธาพี่สาวของเขาก็ช่วยในการปรนนิบติั และมารีย์
พี่สาวของเขาก็เป็นผู ้หญิงท่ีทุบขวดน ้ ามันหอมและชโลมพระเศียรของพระเยซู (และ           
พระบาท ยน. 12:2-3) บางทีมทัธิวไม่ไดอ้า้งอิงถึงพวกเขาโดยช่ือเพื่อจะท าให้พระเยซูเป็น
ศูนยก์ลางในการบรรยายของท่าน  ยอห์นบนัทึกเพิ่มเติมว่าหน่วยน ้ าหนกัของน ้ ามนัหอมนั้น
ราคา 300 เหรียญเดนาริอนั ซ่ึงประมาณค่าจา้งหน่ึงปีส าหรับคนท างาน (ยน. 12:3, 5) มทัธิวและ
มาระโกแค่กล่าวว่ามนัราคาแพง “มาก” (“มีราคาสูง”) น ้ าหอมนั้นเป็น ต้นไม้กล่ินหอมแถบ     
หิมาลายา ท่ีบางทีมาจากประเทศอินเดีย[1489] 

  
26:8-9              เป็นท่ีชดัเจนวา่ยดูาสน าการวจิารณ์ของพวกสาวกเก่ียวกบัการกระท าของมารีย ์(ยน. 12:4) ตาม

การบนัทึกของหมวดพระกิตติคุณ ทุกคร้ังท่ีมารียพ์ยายามท่ีจะท าบางส่ิงเพื่อพระเยซู เธอก็ถูก
เขา้ใจผิด[1490] พวกสาวกลม้เหลวท่ีจะเล็งเห็นถึงความส าคญัของส่ิงท่ีมารียก์  าลงัท า และการ
ชโลมเช่นนั้ นก็เหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงอัตลักษณ์ของพระเยซูในฐานะ “ผู ้รับเจิมของ          
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องค์พระผูเ้ป็นเจา้” และความตายท่ีใกลเ้ขา้มาถึงของพระองค ์(เปรียบเทียบ 16:21-28; 17:22-
23; 20:18-19) 

  
โดยไม่ค  านึงถึงแรงจูงใจแท้ของยูดาส สาวกคนอ่ืนๆก็รู้สึกว่าของขวญัของมารีย์นั้ นไม่
เหมาะสมเน่ืองจากวา่คนยากจนมากมายอาจไดผ้ลประโยชน์จากมนั  พวกเขาไม่ไดต้ระหนกัวา่
การเสียสละท่ีพระเยซูจะท านั้นจะได้แก้ไขความจ าเป็นพื้นฐานของคนยากจนทุกคนตลอด
ประวติัศาสตร์ทั้งหมด  การคดัคา้นของพวกเขาก็ไม่ชัว่ร้ายแต่ผิด เน่ืองจากการขาดความเขา้ใจ  
ดูเหมือนวา่มารียก์็ไม่ไดเ้ขา้ใจวา่พระเยซูจะตายอยา่งท่ีพวกสาวกก็ไม่เขา้ใจ เป็นท่ีชดัเจนวา่เธอ
ไดท้  าการเสียสละท่ียิง่ใหญ่เพราะวา่เธอรักพระเยซู     

  
26:10-11          บางทีพระเยซูไดย้ินพวกสาวกพูดกนัโดยไม่ตั้งใจ แมว้่าการรับรู้ของพระองค์ถึงความคิดของ

พวกเขานั้นอาจเป็นส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ (เปรียบเทียบ 16:8) พระเยซูถือวา่การวิจารณ์ท่ีโผงผาง
เก่ียวกบัมารียเ์ป็น “การรบกวน” ต่อเธอ  ส่ิงท่ีสวยงามน้ีท่ีมารียท์  าซ่ึงพระเยซูเรียกวา่ “ความดี” 
ก็ถูกเอ่ยอยา่งดูถูกวา่ “การส้ินเปลืองน้ี” โดยพวกสาวก  พวกสาวกจะ “มีคนยากจนเสมอ” ผูซ่ึ้ง
พวกเขาสามารถช่วยเหลือดว้ยความดีได ้แต่พวกเขาจะไม่มีบุตรมนุษยท่ี์ไดบ้งัเกิดมาอยูก่บัพวก
เขาอีกต่อไป 

  
“ความเป็นห่วงของสาวกท่ีมีต่อคนจนก็ไม่ผิดอยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ตาม ใน
เหตุการณ์น้ีเวลานั้นผดิ”[1491] 

  
“อยา่งชดัแจง้แลว้ ความแตกต่างท่ีพระเยซูท าคือการอา้งเก่ียวกบัศาสนศาสตร์
พระคริสต์ท่ีสูงส่ง เพราะว่ามนัไม่เพียงแต่แสดงว่าพระองค์เห็นล่วงหน้าถึง
การจากไปท่ีใกลเ้ขา้มาของพระองค ์แต่แสดงให้เห็นวา่พระองคเ์องผู ้‘สุภาพ
อ่อนโยนและใจอ่อนนอ้ม’ (11:29) สมควรได้รับ การไหลลน้มากมายน้ีของ
ความรักและค่าใชจ่้าย    

  
“พระเยซูเป็นผูท้นทุกข์ท่ียากจน ชอบธรรมอย่างยอดเยี่ยม และโอกาสท่ีจะ
ช่วยเหลือพระองค์ในวิธีใดก็ตามจะหมดไปเป็นนิตยใ์นไม่ช้า  [เปรียบเทียบ 
สดด. 41]”[1492]  
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26:12                ตามปกติเพื่อนๆของผูต้ายจะ “เตรียม” ร่าง “เพื่อการฝัง” หลงัจากการตาย แต่นัน่เป็นไปไม่ได้
ในกรณีของอาชญากร[1493]มารียอ์าจหรือไม่อาจเขา้ใจความส าคญัเต็มท่ีของส่ิงท่ีเธอท า แต่
พระเยซูใชส้ถานการณ์นั้นท่ีจะย  ้าเตือนพวกสาวกของพระองคถึ์งการถูกตรึงท่ีใกลเ้ขา้มาของ
พระองค[์1494] 

  
26:13                “ข่าวประเสริฐ” หรือ ข่าวดี ท่ีซ่ึงพระเยซูอา้งอิงถึงบางทีเป็นข่าวดีเก่ียวกบัการส้ินพระชนมข์อง

พระองค ์นัน่คือ มนัเป็นเป็นพื้นฐานส าหรับความรอด (ขอ้ 12) บางทีน่ีไม่ใช่การอา้งอิงถึงข่าว
ประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้  ไม่ว่าในกรณีใด การกระท าของมารียไ์ดก้ลายมาเป็นส่วน
หน่ึงของเร่ืองราวข่าวประเสริฐในแง่ท่ีใหญ่กวา่ เพราะวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิรักษาการบนัทึก
ของมนัไวใ้นพระคมัภีร์  พระเยซูแนะน าการท านายน้ีดว้ยวลีท่ีพิเศษซ่ึงเนน้ถึงบางส่ิงท่ีส าคญั
โดยเฉพาะคือ “เรากล่าวต่อท่านทั้ งหลายอย่างแท้จริง” หรือ “เราบอกความจริงกับท่าน
ทั้งหลาย”    

  
ข้อตกลงทีจ่ะทรยศพระเยซู  26:14-16 (เปรียบเทยีบ  มก. 14:10-11; ลก. 22:3-6) 
  
ท่ีน่ีค  าวา่ “เวลานั้น” บางทีระบุการเช่ือมโยงทางเหตุผลเขา้กบัส่ิงท่ีมาก่อน[1495] เป็นท่ีชดัเจนวา่ “ยดูาส อิสคาริ
โอท” ไดว้างแผนการเหล่าน้ีในวนัเดียวกนัท่ีพระเยซูท านายถึงการถูกตรึงของพระองคใ์นสองวนั นัน่คือ ในวนั
พุธ (ขอ้ 1-5) ไม่มีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนไหนท่ีบนัทึกแรงจูงใจของยดูาสส าหรับการทรยศพระเยซู  แต่ยดูาสอาจ
ไม่มีความพอใจต่อการวา่กล่าวของพระเยซูในตอนเยน็ของวนัเสาร์ก่อนนั้น  (ขอ้ 10-13) บางทีขอ้เท็จจริงท่ีว่า
พระเยซูอนุญาตการกระท าท่ีฟุ่มเฟือยของมารีย์โดยปราศจากการว่ากล่าวก็โน้มน้าวเขาว่าพระเยซูไม่ใช่         
พระเมสสิยาห์[1496] น่ีอาจไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของแรงจูงใจของเขา  “พวกหัวหน้าปุโรหิต” เป็นพวกผูน้ าแบบ
นกับวชของอิสราเอล  พวกเขาก็สามารถท าลายพระเยซูได ้   
  

“เงิน 30 เหรียญ” ท่ีพวกเขาตกลงท่ีจะจ่ายให้ยดูาสเป็นจ านวนเงินท่ีเล็กนอ้ย (ในความตรงกนัขา้มกบั “ราคาสูง” 
ท่ีซ่ึงมารียไ์ดป้ระเมินพระเยซู ขอ้ 9) และบรรลุ เศคาริยาห์ 11:12 จ  านวนนั้นจดัตั้งค่าจา้งหน่ึงเดือน ถา้เหรียญนั้น
เป็นเดนาริอัน ซ่ึงดูเหมือนว่าเป็นไปได้[1497] มัทธิวไม่ได้อ้างอิงถึงส่ิงน้ีในฐานะความส าเร็จของค าเผย         
พระวจนะท่ีน่ี แต่ท่านได้อ้างอิงในภายหลังใน 27:9-10 อย่างไรก็ตาม ท่านก็ระมัดระวงัท่ีจะท าให้ความ
สอดคลอ้งทางค าพูดกบัเน้ือหาของเศคาริยาห์ใกลชิ้ดท่ีน่ี[1498] น่ีเป็นราคาท่ีคนอิสราเอลจะตอ้งจ่ายแก่เพื่อน
บา้นของเขาถา้ววัของเขาขวิดทาสของเพื่อนบา้นจนถึงตายโดยบงัเอิญ  (อพย. 21:32) เงินจ านวนท่ีเล็กน้อยน้ี
แสดงถึงความเคารพนบัถือท่ีเล็กนอ้ยท่ีซ่ึงพวกหวัหนา้ปุโรหิตและยดูาสมีต่อพระเยซู   (เปรียบเทียบ อสย. 53:3)  
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“อยา่งไม่สงสัยแลว้ มีการดูถูกส าหรับพระเยซูในความคิดของทั้งสภาแซนเฮดรินและยดูาสใน
การต่อรองราคาน้ี”[1499] 
  
“. . . อย่างโศกสลดแล้ว ในการขายการบริการของเขาแก่พวกหัวหน้าปุโรหิตเพื่อจะทรยศ   
พระเยซู ยดูาสก็กระท าในท่าทางท่ีเป็นส่ิงตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิงกบั ‘การเป็นคนรับใช้’ โดย
ไม่รู้  พระเยซูเป็นคนรับใชท่ี้ยอดเยีย่ม เพราะวา่พระองคม์อบพระองคเ์องแก่ความตายเพื่อวา่คน
อ่ืนๆจะได้รับชีวิต โดยความตรงกนัขา้ม ยูดาสมอบพระเยซูแก่ความตายเพื่อว่าเขาจะได้รับ
ผลประโยชน์เพื่อเขาเอง. . .”[1500] 

  

ปัสกำสุดท้ำยของพระเยซู  26:17-30 
  
ในส่วนน้ีมทัธิวเนน้ถึงการเตรียมเพื่ออาหารปัสกา การท านายของพระเยซูถึงการถูกทรยศของพระองค ์และการ
จดัตั้งพิธีมหาสนิท   
  

กำรเตรียมเพือ่ปัสกำ  26:17-19 (เปรียบเทยีบ  มก. 14:12-16; ลก. 22:7-13) 
  
26:17                วนัแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เช้ือคงตอ้งเป็นวนัพฤหัสบดี ซ่ึงเป็นวนัท่ีสิบส่ีของเดือน        

นิสาน (เปรียบเทียบ อพย. 12:18).[1501] ตามปกติ คนยิวกล่าวถึง “ปัสกาและเทศกาลกินขนม
ปังไร้เช้ือ” รวมกนัวา่เป็น “เทศกาลกินขนมปังไร้เช้ือ” หรือ “ขนมปังไร้เช้ือ”[1502] 

  
“บางทีหลงัจากอาหารม้ือแรกๆ และเม่ือการทานขนมปังมีเช้ือได้ส้ินสุดลง
นัน่เองท่ีพระเยซูเร่ิมตน้การเตรียมส าหรับอาหารม้ือเยน็เก่ียวกบัปัสกา”[1503] 

  
26:18-19          “เมือง” นั้นคือกรุงเยรูซาเล็ม  อตัลกัษณ์ของ “คนผูห้น่ึง” ผูซ่ึ้งพระเยซูอา้งอิงแก่พวกสาวกของ

พระองคคื์อเปโตรและยอห์น (ลก. 22:8) ก็ไม่ส าคญัพอส าหรับผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนใดท่ีจะ
บนัทึกไว ้ เป็นท่ีชัดเจนว่า พระเยซูวางแผนม้ือปัสกาน้ีอย่างละเอียด (เปรียบเทียบ 21:2-3) 
ส าหรับพวกสาวกและคนผูห้น่ึงท่ีมีความรับผดิชอบส าหรับหอ้งนั้น “เวลา” ท่ีพระเยซูอา้งอิงถึง
คือเวลาของปัสกา  ภายหลงัพวกสาวกตระหนกัวา่โดย “เวลาของเรา” นั้นพระเยซูหมายถึงเวลา
แห่งการทนทุกข์ของพระองค์ เม่ือพระองค์จะท าให้ภารกิจของพระองค์คือการทนทุกข์ไปสู่
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จุดสูงสุด  พวกเขายอมท าตามค าสั่งของพระเยซู  บางทีพระเยซูเก็บสถานท่ีตั้งของปัสกาไวเ้ป็น
ความลบัเพื่อวา่ยดูาสไม่สามารถบอกพวกผูน้ าทางศาสนาได ้

  
ค ำท ำนำยของพระเยซูเกี่ยวกับกำรทรยศพระองค์  26:20-25 (เปรียบเทียบ มก. 14:17-21; ลก. 22:14-

16, 21-30; ยน. 13:21-30) 
  
26:20-22          ปัสกาน้ีคงไดเ้กิดข้ึนในเย็นวนัพฤหัสบดี ขา้พเจา้ไดก้ล่าวถึงปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

สอดคลอ้งของ ยอห์น 13:1, 27; 18:28; 19:14 และ 36 พร้อมกบัการถือรักษาปัสกาท่ีผูเ้ขียน
หมวดพระกิตติคุณสัมพนัธ์บนัทึกนั้นในบทอธิบายของขา้พเจา้ในพระกิตติคุณยอห์น คนยิวไม่
ทานม้ือปัสกาจนกระทั่งตะว ันตกดิน  บรรดาผู ้ท่ีอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ทานมันใน                
กรุงเยรูซาเล็มหรือไม่ทานเลย [1504]ขอ้เท็จจริงน้ีช่วยให้เราเขา้ใจว่าผูเ้ดินทางจ านวนมากคง 
ไดอ้ยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น   

  
พวกรับบี ยืนกรานว่าอย่างน้อยแลว้บางส่วนของปัสกาควรถูกทานในท่านอน เน่ืองจากว่าน่ี
เป็นท่าท่ีคนอิสระทาน ในอีกดา้นหน่ึง พวกทาสทานในท่ายืน[1505] เวลาหน่ึงเวลาใดระหวา่ง
ม้ือนั้น พระเยซูประกาศว่าหน่ึงในสาวกสิบสองคนจะ “ทรยศ” พระองค์ถึงกบัมอบให้พวก 
ศตัรูของพระองค ์ ขณะท่ีความส าคญัของการท านายใหม่น้ีซึมเขา้ไป สาวกแต่ละคนท่ีปรากฏ
ตวัก็ถามพระเยซูราวกบัว่าเป็นเขาเอง  รูปแบบของค าถามในตวับทกรีกคาดหวงัค าตอบใน  
ทางลบคือ “ไม่ใช่ขา้พระองคแ์น่นอน ใช่ไหมองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้?”   

  
26:23                ค าตอบของพระเยซูไม่ไดร้ะบุถึงผูท้รยศอยา่งเจาะจง  การตอบของพระองคห์มายถึงวา่ผูท้รยศ

เป็นใครคนหน่ึงท่ีได ้“เอามือจ้ิมลง” ใน “ชาม” เดียวกนัท่ีพระเยซูไดจ้ิ้ม นัน่คือ หน่ึงในสาวก
สิบสองคน ซ่ึงเป็นใครคนหน่ึงท่ีอยู่ใกล้พระเยซู    การตอบน้ีเน้นถึงความเลวร้ายของการ 
ทรยศและความมีพระคุณของพระเยซู   

  
“ภาษาน้ีหมายถึงว่า หน่ึงในบรรดาผูท่ี้ไดท้านขนมปังกบัพระองค์ [พระเยซู] 
ได้ละเมิดสิทธิของความใจกวา้งโดยการทรยศพระองค์  ในทุกวนัน้ี ชาว
อาหรับก็พิถีพิถนัในประเด็นน้ี  การทานขนมปังของบุคคลหน่ึงก็ผูกมือของ
คุณไวแ้ละบงัคบัมิตรภาพ”[1506]  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c6158
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c6158
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2013.1
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2013.27
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2018.28
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2019.14
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2019.36
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1504
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1505
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1506


“เหตุการณ์ทั้งหมดตอ้งถูกตีความในฐานะความพยายามท่ีกรุณาในส่วนของ
พระเยซูท่ีจะท าให้ยูดาสตระหนักถึงบาปท่ีน่ากลวัของเขาและหันจากมนั
ก่อนท่ีจะสายเกินไป”[1507] 

  
ถา้น่ีเป็นอาหารม้ือหลกั ชามทั้งหลายตอ้งมีสมุนไพรและผลไมบ้ดท่ีทุกคนคงไดต้กัดว้ยขนมปัง
เพื่อจะทานกบัเน้ือลูกแกะ    

  
“จนถึงช่วงบ่ายๆของวนัพฤหสับดี วนัท่ี 14 เดือนนิสาน พวกลูกแกะ (ตวัหน่ึง
ต่อ ‘ครอบครัว’ คือกลุ่มท่ีสะดวกของคนสิบหรือสิบสองคน) จะถูกน าไปยงั
บริเวณพระวิหารท่ีท่ีพวกปุโรหิตได้ถวายบูชาพวกมนั  พวกปุโรหิตได้เอา
เลือดมาและส่งผา่นมนัไปในชามตามแนวจนกระทัง่มนัถูกเทท่ีฐานของแท่น
บูชา  พวกเขาได้เผาไขมันของลูกแกะบนแท่นเผาบูชาอีกด้วย  การร้อง
เก่ียวกบั ฮาลเลล (สดด. 113—18) ก็ควบคู่ไปกบัขั้นตอนเหล่าน้ี 

  

“หลงัจากตะวนัตกดิน (นัน่คือ ตอนน้ี วนัท่ี 15 เดือนนิสาน) ‘ครอบครัว’ จะ
รวมตวักันในบ้านเพื่อจะทานลูกแกะปัสกา ซ่ึงโดยเวลาน้ีก็ได้ถูกย่างด้วย
สมุนไพรท่ีขม หัวหน้าครอบครัวเร่ิมตน้ม้ืออาหารนั้นดว้ยการขอบพระคุณ
ส าหรับวนัเทศกาลนั้น (คิดดุช ปัสกา) และส าหรับเหลา้องุ่นซ่ึงอธิษฐานเผื่อ
จอกแรกของส่ีจอก  เป็นท่ีชดัเจนว่าอาหารเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสมุนไพรท่ีเขียว
และขมนั้ นได้ติดตามมาด้วย ฮักกาดาห์  ปัสกา ท่ีซ่ึงเด็กผู ้ชายจะถามถึง
ความหมายของส่ิงทั้งหมดน้ี และหัวหน้าครอบครัวจะอธิบายถึงสัญลกัษณ์
ต่างๆในแง่ของการอพยพ (เปรียบเทียบ [มิชนาห์] เปซาฮิม 10:4-5) และการ
ร้องเก่ียวกบัส่วนแรกของ ฮาลเลล (สดด. 113 หรือ สดด. 113—14) แมว้่า
ล าดับท่ีแน่นอนก็เป็นท่ีโต้เถียง เป็นท่ีชัดเจนว่าจอกท่ีสองของเหล้าองุ่น
แนะน าถึงอาหารม้ือหลกัซ่ึงติดตามมาโดยจอกท่ีสามซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ ‘จอก
แห่งพระพร’ ซ่ึงควบคู่ไปกบัค าอธิษฐานแห่งการขอบพระคุณอีกคร้ังหน่ึง  
จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมก็ร้องส่วนท่ีเหลือของ ฮาลเลล (สดด. 114—18 หรือ 115—
18) และบางทีด่ืมจอกเหลา้องุ่นจอกท่ีส่ี”[1508] 
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26:24                ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ ท่ีน่ีรวมบทบาทผูรั้บใช้แบบพระเมสสิยาห์และท่ีทนทุกข์ของพระเยซู
เกือบเท่าเทียมกนัอยา่งท่ีชดัเจนจากบริบท  ในท านองเดียวกนั “วิบติั” ของพระเยซูท่ีน่ีแสดงถึง
การรวมกันของความสงสารและการประณาม (เปรียบเทียบ 18:17) พระเยซูไม่ได้ระบุถึง       
ค าเผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมท่ีพระองคมี์ในความคิด  มนัอาจไดเ้ป็น  อิสยาห์ 53:7-
9, ดาเนียล 9:26 การรวมกนัของพระคมัภีร์ตอนต่างๆเช่น พระคมัภีร์ตอนเหล่านั้นท่ีกล่าวถึง  
ลูกแกะปัสกา  ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเจา้ไดว้างแผนอยา่งสิทธ์ิขาดเพื่อพระเมสสิยาห์จะตายก็ไม่ได้
ท าให้ความรับผิดชอบแบบมนุษยข์องยูดาสในการทรยศพระองค์ลดน้อยลง ความตายของ   
พระเยซูไดส่้งผลต่อความรอดส าหรับหลายคน แต่มนัหมายถึงความเสียหายส่วนตวัและเป็น
นิตยส์ าหรับยดูาส    

  
26:25                ค าถามท่ีน่าซ่ือใจคดของยูดาสซ่ึงมทัธิวเท่านั้นบนัทึกในท่ามกลางบรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณ   

ก็เน้นถึงความเลวร้ายของการกระท าของยูดาสในการทรยศพระเยซู  บางทียูดาสรู้สึกถึง    
ความกดดนัท่ีจะกล่าวซ ้ าค  าถามท่ีสาวกคนอ่ืนๆไดถ้าม ถา้ไม่เขาคงเผยตวัเขาเองโดยความเงียบ
ของเขา  “รับบี” เป็นช่ือเรียกท่ีมีความนบัถือ  สาวกคนอ่ืนๆไดเ้รียกพระเยซูวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้” (ขอ้ 22)  บางทีช่ือเรียกท่ีแตกต่างบ่งช้ีวา่ยดูาสมองพระเยซูอยา่งแตกต่างจากสาวกคนอ่ืนๆ   
[1509] 

  
ค าตอบของพระเยซูก็คลุมเครืออย่างเพียงพอท่ีจะน าให้สาวกคนอ่ืนๆท่ีจะสรุปวา่ยูดาสไม่ผิด 
และน ายูดาสเองท่ีจะสงสัยว่าพระเยซูรู้ว่าเป็นเขาหรือไม่  “ท่านกล่าว เราไม่ได้กล่าว” ให้
ความรู้สึกถึงการตอบสนองของพระเยซู  ตวับทกรีกอ่านวา่ “ซู เอพาส”[1510] ฉบบัแปล NIV 
“ใช่ มนัคือท่าน” ก็รุนแรงเกินไป  ภายหลงัพระเยซูกล่าวค าท่ีคลา้ยกนัต่อปีลาต (ขอ้ 64) แลว้    
ยดูาสไดจ้ากหอ้งนั้นไป (ยน. 13:30) 

  
กำรจัดตั้งพิธีมหำสนิทของพระเยซู  26:26-30 (เปรียบเทียบ  มก. 14:22-25; ลก. 22:17-20; 1 คร. 

11:23-26) 
  
26:26                “และ” แนะน าส่ิงท่ีสองซ่ึงมทัธิวบนัทึกวา่ไดเ้กิดข้ึน ขณะท่ีพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์

ก าลงัทานม้ือปัสกา ส่ิงแรกคือการประกาศของพระเยซูเก่ียวกบัผูท้รยศของพระองค์ (ขอ้ 21) 
พระเยซู “หยบิขนมปัง” (ค ากรีก อารทอส 4:4; 6:11; 15:2, 26) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขนมปังไร้เช้ือ
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ท่ีอยู่บนโต๊ะต่อหน้าพระองค์ (เปรียบเทียบ อพย. 12:15; 13:3, 7; ฉธบ. 16:3) และจากนั้นก็
ขอบพระคุณพระเจ้า (“พระพร”)  ค  าอธิษฐานตามธรรมเนียมท่ีคนยิวหลายคนใช้เ ม่ือ
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับอาหารคือ “สาธุการแด่พระองค์ โอ องค์พระผู ้เป็นเจ้าของ            
ขา้พระองค์ทั้งหลาย กษตัริยแ์ห่งจกัรวาล ผูน้ าอาหารมาจากโลก”  บางทีพระเยซูกล่าวถอ้ยค า
เช่นนั้นบางถอ้ยค า  จากนั้นพระองค์ “ไดห้ัก” ขนมปังเป็นช้ินๆ แจกจ่ายมนัท่ามกลาง “พวก
สาวก” และแนะน าใหพ้วกเขาท่ีจะ “กิน” มนัดว้ยถอ้ยค าน้ี: “น่ีเป็นกายของเรา” 

  
ค าวา่ “น่ีเป็นกายของเรา”  ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของพิธีปัสกา  การกระท าของพระคริสตเ์ก่ียวกบัการ
หักขนมปังและแจกจ่ายมนัก็ส าคญั     เหมือนกบัขนมปัง กายของพระองค์จะแตกหักแมว้่า
กระดูกของพระองค์ไม่แตกหัก และพวกสาวกของพระองค์จะต้องมีส่วนในพระองค์เป็น
ส่วนตวั  พระเยซูเช่ือมโยงการเสียสละของพระองค์กับประวติัศาสตร์การไถ่เม่ือพระองค ์ 
จดัตั้งพิธีน้ีระหว่างม้ือปัสกา  คนอิสราเอลเช่ือมโยงการไถ่จากอียิปต์ของพวกเขากบัการกิน
ม้ือปัสกา   เอาล่ะ พวกสาวกของพระเยซูจะตอ้งเช่ือมโยงการไถ่ของพวกเขากบัการตายของ
พระเยซูซ่ึงถูกถูกแสดงเป็นสัญลกัษณ์ในม้ือท่ีคลา้ยกนัน้ี 

  
มีการตีความท่ีหลากหลายเก่ียวกับส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงเม่ือพระองค์ตรัสว่า “น่ีเป็นกาย       
ของเรา” มีส่ีมุมมองหลกั  โรมนัคาทอลิกถือว่ามนัเป็นขอ้ความตามตวัอกัษรซ่ึงหมายถึงว่า 
ขนมปังก็กลายมาเป็นกายของพระคริสต์อย่างแทจ้ริง และส่ิงท่ีบรรจุอยู่ในถว้ยก็กลายมาเป็น
โลหิตของพระคริสต์ตามตวัอกัษร  น่ีเป็นจริงเม่ือตวัแทนท่ีได้รับอ านาจอย่างเหมาะสมของ
คริสตจกัรปฏิบติัการบริการอยา่งเหมาะสม  น่ีเป็นมุมมองแบบ การเปล่ียนสภาพ   ผูส้นบัสนุน
เช่ือว่า  พระเจา้เปล่ียนกายและโลหิตของพระคริสต์ไปสู่สสารขององค์ประกอบ  มุมมองน้ี    
ถือวา่ขนมปังและเหลา้องุ่นกลายมาเป็นกายและโลหิตทางกายภาพของพระคริสต ์อย่างแท้จริง  
[1511] 

  
มุมมองท่ีสองไม่ใช่ตามตวัอกัษร  มนัคือมุมมองแบบ การอยู่ ร่วมของสสาร อยา่งท่ีถอ้ยค าบ่งช้ี
นั้น ผูส้นับสนุนมุมมองน้ีเห็นว่ากายและโลหิตของพระคริสต์ปรากฏ “ใน กับและภายใต้” 
องคป์ระกอบ   ตามมุมมองแบบลูเธอแรนน้ี พระคริสตท์รงปรากฏอยา่งแทจ้ริง แมว้า่ไม่ใช่การ
ปรากฏทางกายภาพ[1512] 
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มุมมองหลกัท่ีสามคือมุมมองแบบ การปรากฏฝ่ายวิญญาณ ท่ีคณะเพรสไบทีเรียนและผูท้  าตาม
ค าสอนของคาลวินในเร่ืองพิธีมหาสนิทถือ  ส าหรับพวกเขาการปรากฏฝ่ายวิญญาณของ      
พระคริสต์อยู่ในองค์ประกอบและอย่างเช่นในมุมมองก่อนหน้าน้ี พระเจา้ปรนนิบติัพระคุณ  
แก่ผูเ้ขา้ร่วมในวธีิท่ีเป็นรูปธรรมผา่นทางการมีส่วนร่วม[1513] 

  
“เอาล่ะ ถา้ใครก็ตามถามขา้พเจา้วา่ส่ิงน้ีเกิดข้ึนอยา่งไร ขา้พเจา้ไม่ควรอบัอาย
ท่ีจะกล่าวยอมรับว่ามนัเป็นความลบัท่ีสูงเกินไปส าหรับไม่ว่าความคิดของ
ขา้พเจา้ท่ีจะเขา้ใจหรือถอ้ยค าของขา้พเจา้ท่ีจะประกาศ”[1514] 

  
มุมมองท่ีส่ีคือมุมมองแบบ การระลึก ผูส้นบัสนุนเช่ือวา่เม่ือพระเยซูกล่าววา่: “น่ีเป็นกายของ
เรา” พระองค์หมายถึง: “น่ีแสดงถึงกายของเรา”  ในอีกนัยหน่ึง พวกเขาเขา้ใจขอ้ความของ
พระองค์ว่าเป็นการเปรียบเทียบอย่างส้ินเชิง  (เปรียบเทียบ 13:19-23, 36-39; ยน. 15:1) ค  า
เปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบ ท่ีซ่ึงส่ิงหน่ึงถูกท าให้เป็นเหมือนส่ิงท่ีแตกต่างออกไปโดยการ
ถูกกล่าวถึงราวกบัวา่มนั เป็น ส่ิงอ่ืนนั้น (เช่น “ทั้งโลกเป็นเวที”) ผูส้นบัสนุนถือวา่องคป์ระกอบ
เป็นภาพหรือสัญลกัษณ์ของกายและโลหิตของพระคริสต ์  
  
ในความตรงกันขา้มกบัมุมมองท่ีมาก่อน มุมมองน้ีไม่เห็นว่าพระคริสต์ปรากฏ ในแง่พิเศษ   
ใดๆ ในองคป์ระกอบ  ฮุลดริช ซวงิลีนกัปฏิรูปชาวสวิสสนบัสนุนมุมมองน้ี  ทุกวนัน้ีคริสตจกัร
ส่วนใหญ่จากสาขาอนาแบพติสต์ของนิกายโปรแตสแตนท์ (เช่น แบพติสท์ เมธอดิสท ์ 
คริสตจกัรอินดิเพนเดินท์ไปเบิล  คริสตจกัรอีแวลเจลลิคอลฟรี และอ่ืนๆ) ถือการตีความน้ี
[1515]ข้าพเช่ือว่ามุมมองน้ีแสดงถึงการเปิดเผยเต็มท่ีเก่ียวกับพิธีมหาสนิทในพระคัมภีร์  
อย่างไรก็ตาม หลายคนจากคนเหล่าน้ีรวมทั้งขา้พเจา้ก็เช่ืออีกว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้ให้พระพร   
แก่บุตรของพระองคผ์ูเ้ช่ือฟังพระองคโ์ดยการระลึกถึงพระองคใ์นพิธีมหาสนิท[1516] 

  
คริสเตียนบางคนอา้งอิงถึงพิธีมหาสนิทวา่เป็นหน่ึงใน “พิธีศกัด์ิสิทธ์ิ”[1517] พวกเขาหมายถึง
ว่าองค์ประกอบนั้นปฏิบติัพระคุณแก่ผูเ้ขา้ร่วมในแนวทางโดยตรงและทางกายภาพมากกว่า
บรรดาผูท่ี้กล่าวถึงส่ิงน้ีว่าเป็น “พิธีทางศาสนา” ซ่ึงทึกทกัเอาว่าพวกเขาใช้ค  าเหล่าน้ีอย่าง
เหมาะสม พิธีทางศาสนาหรือพิธีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นพิธีท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้บญัชาให้ผูติ้ดตามของ
พระองคท่ี์จะถือรักษา     
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26:27                “ถว้ย” นี ้บางทีเป็นถว้ย ท่ีสาม ท่ีใชด่ื้มในม้ือปัสกานัน่คือ “ถว้ยแห่งพระพร”  มนัประกอบดว้ย
เหลา้องุ่นท่ีเจือจางดว้ยน ้ า   เหลา้องุ่นท่ีเจือจางน้ีคือส่ิงท่ีคนยิวด่ืมพร้อมกบัอาหารของพวกเขา  
ตามปกติ[1518] จากนั้นพระเยซูได้ “ขอบพระคุณ” อีกคร้ัง  ค  ากรีก ยูคาริสเทซัส  (“ให้การ
ขอบคุณ”) เป็นค าท่ีมาจากรากศพัท์เดียวกนัของ ยูคาริสเท (“การขอบคุณ”) ท่ีซ่ึงเราไดรั้บค า
องักฤษมาจากคือ “Eucharist”   ซ่ึงเป็นอีกช่ือหน่ึงส าหรับพิธีมหาสนิท  

  
“. . . จนทุกวนัน้ี ในบา้นคนยิวทุกหลงั ณ ส่วนท่ีเจาะจงของการบริการปัสกา
คือหลงัจากท่ี ‘ถว้ยท่ีสาม’ หรือ ‘ถว้ยแห่งพระพร’ ไดถู้กด่ืมนั้นประตูก็ถูกเปิด
ออกเพื่อจะยอมรับผูเ้ผยพระวจนะเอลียาห์ในฐานะผูล่้วงหน้ามาก่อนของ  
พระเมสสิยาห์ ในขณะท่ีพระคมัภีร์ตอนท่ีเหมาะสมต่างๆก็ถูกอ่านในเวลา
เดียวกันซ่ึงบอกล่วงหน้าถึงการถูกท าลายของประชาชาติทั้งหมด  (สดด. 
79:6; 69:25; พคค. 3:66) มนัเป็นการเกิดข้ึนพร้อมกนัท่ีโดดเด่นท่ีว่าในการ
จดัตั้งพิธีมหาสนิทของพระองคเ์องนั้น พระเยซูเจา้ก็เช่ือมโยงไม่ใช่สัญลกัษณ์
ของการพิพากษาแต่ของความรักขณะใกลต้ายของพระองคด์ว้ย ‘ถว้ยท่ีสาม’ 
น้ี”[1519] 

  
พระเยซูสั่งให้สาวก “ทุกคน” ของพระองค์ท่ีจะ “ด่ืมจาก” ถ้วยนั้น  พวกเขาจะตอ้งน าส่ิงท่ี
โลหิตของพระองคแ์สดงถึงมาใชส่้วนตวั อยา่งท่ีพวกเขาจะตอ้งน าส่ิงท่ีกายของพระองคแ์สดง
ถึงมาใชส่้วนตวั  ดว้ยกนันั้น องคป์ระกอบเหล่าน้ีแสดงถึง พระเยซูเอง 

  
“. . . พระองค ์ [พระเยซู] ก าหนดถว้ยอยา่งแยกออกจากขนมปังเพื่อท่ีจะสอน
เราวา่พระองคพ์อใจเคร่ืองด่ืมไม่นอ้ยกวา่อาหาร”[1520] 

  
สาวกสิบเอ็ดคนเรียนรู้ท่ีจะช่ืนชมความส าคัญท่ีใหญ่กว่าของส่ิงเหล่าน้ีหลังจากการคืน        
พระชนมข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ 1 คร. 11:23-28) 

  
26:28                พระเยซูเปิดเผยว่าการตายท่ีเสียสละซ่ึงพระองค์ก าลังจะตายนั้ นจะยืนยนั (ท าให้ใช้ได้)      

“พนัธสัญญา” (ค ากรีก ดิอาเธเค่)   กบัผูค้นของพระองค)์ ในท านองเดียวกนั การตายท่ีเสียสละ
ของสัตวไ์ด้ท  าให้พนัธสัญญาแบบอบัราฮมัและแบบโมเสสท่ีท ากบัอบัราฮมัและโมเสสนั้น
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ใช้ได ้  (ปฐก. 15:9-10; อพย. 24:8) ในกรณีทั้งหมด โลหิตแสดงถึงชีวิตของเคร่ืองบูชาแทน 
(เปรียบเทียบ ลนต. 17:11) เยเรมียไ์ดท้  านายว่าพระเจา้จะท าพนัธสัญญาใหม่กบัประชากรของ
พระองคใ์นอนาคต (ยรม. 31:31-34; 32:37-40; เปรียบเทียบ อพย. 24:8; ลก. 22:20) เม่ือพระเยซู
ส้ินพระชนม ์โลหิตของพระองคไ์ดท้  าใหพ้นัธสัญญานั้นใชไ้ด ้ม้ืออาหารห้องชั้นบนน้ีไดท้  าให้
ระลึกถึงการท าให้พนัธสัญญานั้นใช้ได ้  พระเมสสิยาห์ไดท้  าให้ประชากรของพระองค์รอด
จากบาปของพวกเขาโดยการตายท่ีเสียสละของพระองค์ (เปรียบเทียบ 1:21) ความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นผลลพัธ์ระหวา่งพระเจา้และประชากรของพระองคคื์อความสัมพนัธ์แบบพนัธสัญญา 

  
“จากนั้นดูเหมือนวา่ พระเยซูเขา้ใจวา่พนัธสัญญาท่ีพระองค์ก าลงัแนะน าเป็น
ความส าเร็จของค าเผยพระวจนะของเยเรมียแ์ละสัญลกัษณ์แทนล่วงหนา้ก่อน
ของพนัธสัญญาท่ีซีนาย [เปรียบเทียบ อพย. 24:8] ดังนั้นการเสียสละของ
พระองค์ก็ถูกบอกล่วงหน้าไวท้ั้งในประวติัศาสตร์การไถ่และในค าแห่งการ
เผยพระวจนะ การอพยพกลายมาเป็น ‘แบบ’ ของการช่วยกูใ้หม่และใหญ่ข้ึน  
และอยา่งท่ีประชากรของพระเจา้ในภาคพนัธสัญญาเดิมไดฉ้ลองการหลีกหนี
จากอียิปต์ของพวกเขาในปัสกาแรกอย่างคาดหวงัไวซ่ึ้งคาดหวงัถึงการมาถึง
ของพวกเขาในแผ่นดินแห่งพระสัญญา ดังนั้นประชากรของพระเจ้าท่ีน่ีก็
ฉลองการช่วยกูจ้ากบาปและความเป็นทาสของพวกเขาอย่างคาดหวงัไว ้ซ่ึง
คาดหวงัถึงแผน่ดินของพระเจา้ท่ีก าลงัมา. . .”[1521] 

  

ค าบุพบทกรีกท่ีแปลวา่ “เพื่อเห็นแก่” หรือ “ส าหรับ” คือ เพอริ  มาระโกใชค้  าบุพบทน้ี ฮูเพ ซ่ึง
แปลวา่ “เพื่อเห็นแก่” หรือ “ส าหรับ” อีกดว้ย (มก. 14:24) ค  ากรีกทั้งสองค าบ่งบอกถึงตวัแทน 
แมว้า่พลงัของ เพอริ นั้นอยูท่ี่ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเยซูไดต้ายเพื่อเรามากกวา่    พลงัของ ฮูเพ ก็คือ
วา่พระองค์ไดต้ายทั้งเพื่อเราและในท่ีของเรา[1522] “คนจ านวนมาก” ท่ีพระคริสต์ไดต้ายเพื่อ
นั้นรวมถึงทุกคน (เปรียบเทียบ 20:28; อสย. 53:11-12) เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูใช ้“คนจ านวน
มาก” ในแง่ภาษาฮีบรูเพื่อจะเปรียบเทียบกับการเสียสละท่ีเพียงพอทั้ งหมดอันเดียวของ 
พระองค์ (เปรียบเทียบ รม. 5:15-19; ฮบ. 9:26-28;10:10, 12, 14).[1523] การตายของพระเยซู
จดัเตรียมพื้นฐานส าหรับพระเจา้ท่ีจะยกโทษแก่คนบาป  วลี “เพื่อยกบาปโทษ” ก็ยอ้นกลบัไป
ยงั เยเรมีย ์ 31:34 ท่ีการยกบาปโทษเป็นหน่ึงในพระพรของพนัธสัญญาใหม่  มีการพาดพิง
มากมายถึงผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขใ์นขอ้น้ี (เปรียบเทียบ อสย. 42:6; 49:8; 52:13—53:12)  
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เยเรมียไ์ดท้  านายว่าพระเจา้จะท าพนัธสัญญาใหม่ “กบัเช้ือสายของอิสราเอลและเช้ือสายของ    
ยูดาห์” (ยรม. 31:31) น่ีเป็นการอ้างอิงถึงชนชาติอิสราเอล  ดังนั้ นพนัธสัญญาใหม่จะเป็น    
พนัธสัญญากบัอิสราเอลอยา่งเจาะจง (แต่ไม่เฉพาะ) เยเรมียแ์ละเอเสเคียลไดท้  านายว่าพระพร
มากมายจะมายงัอิสราเอลภายใตพ้นัธสัญญาใหม่ คนยิวจะประสบกบัการมีชีวิตใหม่ (ยรม. 
31:33) การยกบาปโทษ (ยรม. 31:34) และพระพรฝ่ายวิญญาณอ่ืนๆ (ยรม. 31:33-34; 32:38-40)
และการรวมตวักนัใหม่ของชนชาติ (ยรม. 32:37) เยเรมียไ์ดท้  านายอีกว่าพนัธสัญญาน้ีจะอยู่
ตลอดไป (ยรม. 32:40) และท่ีว่าอิสราเอลจะช่ืนชมความปลอดภยัและความมัง่คัง่ในแผ่นดิน
แห่งพระสัญญา (ยรม. 32:37; อสค. 34:25-31) เอเสเคียลไดเ้พิ่มวา่พระเจา้จะอยูก่บัอิสราเอลใน
สถานนมสัการของพระองคเ์ป็นนิตย ์(อสค. 37:26-28) 

  
แมว้่าพระเยซูได้ท าให้พนัธสัญญาใหม่ใช้ได้เม่ือพระองค์ส้ินพระชนม์ท่ีบนกางเขน พระพร
ต่างๆท่ีจะมายงัอิสราเอลก็ไม่ไดเ้ร่ิมตน้ในเวลานั้น  พระพรเหล่านั้นจะเร่ิมตน้เม่ือพระเยซูเสด็จ
กลับมาและสถานปนาแผ่นดินของพระองค์บนโลกน้ี  อย่างไรก็ตาม คริสตจกัรก็เข้าไปสู่    
พระพรบางอยา่งของพนัธสัญญาใหม่ในตอนน้ี[1524] อคัรทูตเปาโลเขียนเก่ียวกบัคริสเตียนท่ี
รับใชภ้ายใตพ้นัธสัญญาใหม่ (2 คร. 3:1—6:10; กท. 4:21-31; เปรียบเทียบ 1 คร. 11:25) ผูเ้ขียน
จดหมายฝากฮีบรูกล่าวต่อคริสเตียนเก่ียวกบัการช่ืนชมผลประโยชน์ต่างๆของพนัธสัญญาใหม่
ในปัจจุบนัอีกดว้ย (ฮบ. 7:1—10:18) 

  
พนัธสัญญาใหม่ก็คลา้ยกบั “ความประสงค์สุดทา้ย”  เม่ือพระเยซูส้ินพระชนม์ การจดัเตรียม
ต่างๆเก่ียวกบัความประสงค์ของพระองค์ก็บงัเกิดผล  ทุกคนเร่ิมท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จาก
ความตายของพระองคท์นัที  ยกตวัอยา่งเช่น การยกบาปโทษและการครอบครองพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิกลายมาเป็นมรดกของทุกคนท่ีวางใจในพระองค ์คือคนยิวและคนต่างชาติเช่นเดียวกนั       
อยา่งไรก็ตาม การจดัเตรียมเหล่านั้นของความประสงคข์องพระเยซูท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสราเอลใน
ฐานะจุดจดจ่อท่ีเจาะจงของพระองค์เก่ียวกบัพระพรนั้นจะไม่เกิดข้ึนจนกว่าชนชาตินั้นหัน
กลบัไปหาพระองคด์ว้ยการกลบัใจ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์ ดงันั้น คริสตจกัรมี
ส่วนในผลประโยชน์ต่างๆของพนัธสัญญาใหม่ แมว้า่พระเจา้ไดท้  ามนักบัอิสราเอลอยา่งเจาะจง   

  
“ความสัมพนัธ์ของคริสตจกัรกบัพนัธสัญญาใหม่ก็คล้ายกนัในบางดา้นกบั
การเช่ือมโยงของมนักบัพระสัญญาเก่ียวกบัแผน่ดินของอิสราเอล    คริสตจกัร
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ถูกตั้งข้ึน ไดรั้บพรและไดรั้บการน าโดยบุคคลเดียวกนัผูจ้ะน าแผน่ดินเก่ียวกบั
คนยิวตามท่ีเป็นจริงมา  คริสตจกัรจะปกครองกบัพระคริสตร์ะหวา่งยุคพนัปี
อีกดว้ย  ในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั คริสตจกัรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ต่างๆของ
พนัธสัญญาใหม่  ดังนั้น ในการจดัตั้ งพนัธสัญญาใหม่ พระคริสต์ท าการ
จัดเตรียมต่างๆส าหรับพันธสัญญาน้ีท่ีจะรวมถึงแผนการปัจจุบันของ
คริสตจกัรเช่นเดียวกบัยคุในอนาคตของอิสราเอล”[1525] 

  

ผูไ้ม่เช่ือยคุพนัปีและผูเ้ช่ือแบบก่อนยคุพนัปีถือความสัมพนัธ์ของคริสตจกัรกบัพนัธสัญญาใหม่
แตกต่างออกไป  พวกเขาเช่ือว่าคริสตจกัรแทนท่ีอิสราเอลในแผนการของพระเจา้[1526] วิธี
เดียวท่ีพวกเขาสามารถอธิบายถึงการท่ีคริสตจักรบรรลุพระสัญญาทั้งหมดในเยเรมีย์และ         
เอเสเคียลอย่างไรนั้นคือท่ีจะถือส่ิงเหล่านั้นอย่างไม่เป็นตามตวัอกัษร  กระนั้น อคัรทูตเปาโล
เปิดเผยวา่พระเจา้ไม่ไดเ้สร็จส้ินกบั “อิสราเอล” อิสราเอลมีอนาคตในแผนการของพระเจา้ (รม. 
11:26) มันมีประโยชน์มากท่ีจะจ าจดไว้ว่าการอ้างอิงทุกอย่างเก่ียวกับอิสราเอลในภาค        
พนัธสัญญาใหม่สามารถและก็อา้งอิงถึงเช้ือสายทางกายภาพของยาโคบได ้  

  
ผูเ้ช่ือแบบก่อนยุคพันปีบางคนเช่ือว่าคริสตจักรไม่มีความสัมพนัธ์กับพันธสัญญาใหม่ท่ี        
เยเรมียแ์ละเอเสเคียลไดเ้ผยพระวจนะ[1527] พวกเขาเห็นพนัธสัญญาใหม่สองอยา่ง อยา่งหน่ึง
กบัอิสราเอลท่ีพระเยซูจะท าให้ใชไ้ดเ้ม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา และอย่างหน่ึงกบัคริสตจกัรท่ี
พระองค์ไดท้  าให้ใชไ้ดเ้ม่ือพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนม์  ผูเ้ช่ือแบบก่อนยุคพนัปีส่วนใหญ่รวมทั้ง
ขา้พเจ้าเองปฏิเสธมุมมองน้ีเพราะว่าทุกส่ิงท่ีถูกกล่าวเก่ียวกับพนัธสัญญาใหม่สามารถถูก
อธิบายไดอ้ยา่งเพียงพอดว้ยพนัธสัญญาใหม่เดียวเท่านั้น   

  
26:29               อย่างท่ีปัสกาแรกไดต้ั้งตาคอยการช่วยกูแ้ละการตั้งถ่ินฐานในแผ่นดินแห่งพระสัญญา  ดงันั้น

พิธีมหาสนิทไดต้ั้งตาคอยการช่วยกูแ้ละการตั้งถ่ินฐานในอาณาจกัรแห่งพระสัญญา  พวกสาวก
จะตอ้งถือรักษาพิธีมหาสนิทจนกระทัง่พระองคเ์สด็จกลบัมาเท่านั้น (1 คร. 11:26) จากนั้นเรา
จะช่ืนชมงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์พร้อมกบัพระผูช่้วยให้รอดและกษตัริยข์องเรา (อสย. 
25:6; เปรียบเทียบ มธ. 8:11) บางทีพระเยซูกล่าวค าเหล่าน้ีหลงัจากการด่ืมถว้ยท่ีสามของพิธี 
ปัสกา   

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1525
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1526
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%2011.26
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%2011.26
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1527
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%2011.26
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2025.6
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2025.6
http://biblia.com/bible/nasb95/Matt.%208.11


“ถ้วยทั้งส่ีได้ถูกตั้งใจท่ีจะสอดคล้องกนักบัพระสัญญาส่ีอย่างแห่ง   อพยพ 
6:6-7 ถว้ยท่ีสาม ท่ีเป็น ‘ถว้ยแห่งพระพร’ ซ่ึงถูกใชโ้ดยพระเยซูในถอ้ยค าแห่ง
การจดัตั้งนั้นก็เก่ียวขอ้งกบัการไถ่ (อพย. 6:6) แต่ถ้วยท่ีส่ีสอดคลอ้งกนักบั
พระสัญญาน้ี ‘เราจะรับพวกเจ้า เป็นประชากรของเรา และเราจะเป็น          
พระเจา้ของพวกเจา้’ (อพย. 6:7; . . .) ดงันั้น ในเวลาเดียวกนันั้นพระเยซูก าลงั
ให้ค  าปฏิญาณว่าพระองค์จะด่ืม ‘ถ้วยท่ีขม’ ล่วงหน้าพระองค์ทนัทีและ
ปฏิญาณว่าจะไม่ด่ืมถ้วยแห่งความบริบูรณ์ คือถ้วยท่ีสัญญาถึงการทรงสถิต
ของพระเจา้จนกวา่แผน่ดินและความเต็มท่ีของมนัทั้งหมดไดเ้ร่ิมตน้  จากนั้น
พระองคจ์ะด่ืมถว้ยน้ีกบัประชากรของพระองค”์[1528] 

  
โดยการอา้งอิงถึงการด่ืมเหลา้องุ่น (“ผลของตน้องุ่น”) “ใหม่” (ค ากรีก คายน่อน นัน่คือ ใหม่
ในทางท่ีแตกต่างทางคุณภาพ)  พระเยซูหมายถึงว่าพระองค์และพวกสาวกไดค้าดหวงัถึงการ
ทนทุกข์และความตาย แต่ในอนาคตพวกเขาจะประสบกับความยินดีแห่งงานเล้ียงของ        
พระเมสสิยาห์และ “แผน่ดินของพระเจา้”[1529] 

  
ขอ้น้ีแสดงให้เห็นว่าความตายของพระเยซูก็ใกล้อย่างมาก[1530] มนัเปิดเผยอีกว่าพระเจา้มี
แผนการเก่ียวกบัส่ิงสุดทา้ยท่ีเฉพาะ[1531] พระเยซูตอ้งการให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะ
ท างานเพื่อพระองค์ในยุคปัจจุบัน คาดหวงัอย่างช่ืนชมยินดีถึงการรวมกันกับพระองค์ใน
แผน่ดินของพระเจา้[1532] 

  
26:30                อยา่งไม่สงสัยแลว้ ส่ิงท่ีพระเยซูและพวกสาวกร้องเป็นส่วนสุดทา้ยของ ฮาลเลล (สดด. 114—

118 หรือ 115—118; เปรียบเทียบ มก. 14:26; ลก. 22:39; ยน. 18:1) โดยธรรมเนียมแลว้ คนยิว
ร้องเพลงน้ีอย่างตอบโตก้นั: ดว้ยผูน้ าในกรณีน้ีคือพระเยซูท่ีร้องบรรทดัแรก และผูเ้ขา้ร่วมคน
อ่ืนๆท่ีตอบสนองด้วย “ฮาเลลูยา!” ส่ิงท่ีพระเยซูร้องก็รวมถึงการอุทิศตนท่ีจะถือรักษา            
ค าปฏิญาณของพระองค์ (สดด. 116:12-13) อีกส่วนหน่ึงของ ฮาลเลล อา้งอิงถึงการปราฏของ 
พระเมสสิยาห์ (สดด. 118:25-26) “เพลงสรรเสริญ” ท่ีน่ีอาจไดเ้ป็นสดุดี 136 อีกด้วยซ่ึงนัก       
วิชาการบางคนอา้งว่าเป็นสดุดีฮาลเลลท่ียิ่งใหญ่เดียว[1533] มนัสามารถเป็นการเสริมสร้าง      
ท่ีจะอ่านสดุดีเหล่าน้ีในขณะท่ีคิดถึงพระเยซูท่ีร้องสดุดีเหล่านั้นในห้องชั้นบนกบัพวกสาวก
ของพระองค ์
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“ในความเร่งด่วนของชัว่ขณะนั้น พวกสาวกไม่สามารถเร่ิมตน้ท่ีจะตระหนักถึงความส าคญั 
ของส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวและท า  พวกเขาจะท าส่ิงน้ีเป็นคร้ังแรกหลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย  แต่ 
ณ เวลาท่ีผูอ่้านของมทัธิวอ่านเร่ืองราวน้ี พิธีมหาสนิทก็ยาวนานเน่ืองจากมนักลายมาเป็น
ส่วนประกอบท่ีไม่ผนัแปร ดงันั้นพวกเขาก็อ่านเร่ืองราวดว้ยความเขา้ใจมากข้ึน”[1534] 

  
กำรท ำนำยของพระเยซูเกีย่วกบักำรละทิง้และกำรปฏิเสธของพวกสำวก  26:31-35 (เปรียบเทียบ  มก. 14:27-31; 

ลก. 22:31-38; ยน. 13:31-38) 
  
เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูให้ค  าท านายน้ีก่อนท่ีพระองค์และพวกสาวกของพระองค์จากห้องชั้ นบนไป 
(เปรียบเทียบ ลก. 21:31-38; ยน. 13:36-38) บางทีมทัธิวและมาระโกใส่มนัไวใ้นจุดท่ีพวกท่านได้ใส่ใน         
พระกิตติคุณของพวกท่านเพื่อจะเน้นถึงความร้ายแรงของการละทิ้งของพวกสาวกและการปฏิเสธของเปโตร 
[1535] มทัธิวน าเสนอว่าพระเยซูรู้ถึงส่ิงท่ีอยู่ขา้งหน้าพระองค์อย่างแทจ้ริง  พระองค์ไม่ใช่เหยื่อของจุดจบ แต่
พระองค์เข้าหาความตายของพระองค์อย่างจงใจในฐานะเคร่ืองบูชาท่ีเต็มใจ และตระเตรียมพวกสาวกของ
พระองคอ์ยา่งรอบคอบเพื่อความชอกช ้าของเหตุการณ์นั้น  
  
26:31                “เวลานั้น” (ค ากรีก ทอเท่) ท่ีน่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงทางเหตุผลมากกวา่แบบชัว่คราวกบัส่ิงท่ีมา

ก่อน  พระเยซูเน้นว่าพวกสาวกจะละทิ้งพระองค์ในไม่ช้าใน “คืน” นั้น  พวกเขาจะพบว่า
พระองคเ์ป็นแหล่งของการสะดุด (ค ากรีก สกันดาลอน เปรียบเทียบ  11:6) การถูกจบักุมของ
พระเยซูจะท าให้พวกเขาสะดุดและพวกเขาจะหยุดติดตามพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อเพียงชัว่คราว   
พวกเขายงัไม่เขา้ใจวา่พระเมสสิยาห์จะตอ้งตาย  โดยการอา้งอิง เศคาริยาห์ 13:7 อย่างอิสระ 
พระเยซูก็บอกพวกเขาอีกคร้ังว่าพระองค์จะตาย และท่ีว่าการกระจดักระจายจากพระองค์ไป
ของพวกเขาก็เป็นบางส่ิงภายในแผนการสิทธ์ิขาดของพระเจา้  น่ีไม่ไดแ้กต้วัถึงความลม้เหลว
ของพวกเขา แต่มนัตระเตรียมพวกเขาส าหรับมนัและช่วยใหพ้วกเขากลบัคืนมาหลงัจากมนั 

  
ใน เศคาริยาห์  13:1-6 ผูเ้ผยพระวจนะน้ีกล่าวถึงวนัหน่ึงเม่ือ “ผูเ้ล้ียง” จะถูกฆ่าและผูติ้ดตาม
ของท่านจะกระจดักระจายไป  “แกะ” ในค าเผยพระวจนะนั้นคือคนยิว ซ่ึงหลายคนจากพวกเขา
จะจากพระเยซูไป แต่หน่ึงในสามของพวกเขาจะคงอยู่  พวกสาวกจดัตั้งแกนหลกัของส่วนท่ี
เหลือน้ีท่ีเศคาริยาห์ไดท้  านายวา่พระเจา้จะอวยพรในอนาคต (ศคย. 13:7-9) 
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26:32                พระเยซูท าให้พวกสาวกแน่ใจว่าพระองค์จะพบพวกเขาในแคว้นกาลิลีหลังจากการคืน        
พระชนมข์องพระองค ์ อยา่งท่ีการประกาศถึงการละทิ้งพระองคข์องพวกเขาท านั้น พระสัญญา
น้ีไดท้  าให้พวกเขาแน่ใจวา่พระองค์จะไม่ละทิ้งพวกเขา  พระเยซูจะไป “ยงัแควน้กาลิลี” ก่อน
พวกเขา ท่ีท่ีพระองคจ์ะรอคอยพวกเขาเม่ือพวกเขามาถึง (เปรียบเทียบ ยน.  21) 

  
26:33-35          เปโตรพร้อมท่ีจะประสบกบัการตายเพื่อความเช่ือกบัพระเยซู แต่ท่านไม่ไดเ้ตรียมตวัส าหรับ

การเสียสละตนเองท่ีสมคัรใจของพระเยซู โดยไม่ค  านึงถึงการอา้งของเปโตร พระเยซูอธิบายวา่
การละทิ้งของท่านจะเกิดข้ึนในไม่ก่ีชั่วโมง  การขนัของไก่ส่งสัญญาณถึงตอนเช้า เปโตร
ปฏิเสธท่ีจะยอมรับความเป็นไปไดท่ี้วา่ท่านจะปฏิเสธพระเยซู  ภาษาท่ีท่านใช ้ซ่ึงเป็นรูปของ
ค ากริยาท่ีหายากของค ากรีกซ่ึงแสดงถึงความเป็นไปไดม้ากกว่าความจริงคือ เด (“ถา้ขา้พเจา้
ต้อง”) อาจบ่งบอกวา่ท่านไม่คิดอยา่งแทจ้ริงวา่พระเยซูจะตาย[1536] 

  
กำรอธิษฐำนของพระเยซูต่อพระบิดำของพระองค์ในสวนเกทเสมนี  26:36-46 (เปรียบเทียบ  มก. 14:32-42; ลก. 

22:40-46) 
  
ส่วนน้ีบรรยายถึงความส าคญัของการเผชิญหนา้กบัการทดลองดว้ยการเฝ้าดูและการอธิษฐาน  ส่ิงท่ีส าคญักวา่คือ 
มนัเปิดเผยถึงท่าทีของพระเยซูต่อส่ิงท่ีพระองค์ก าลงัจะท า  จนกระทัง่บดัน้ี ดูเหมือนว่าพระเยซูไดค้าดหวงัถึง
การส้ินพระชนม์ของพระองค์ดว้ยการควบคุมท่ีสงบและความกลา้หาญท่ียิ่งใหญ่  ท่ีน่ีดูเหมือนว่าพระองค์อยู่
ภายใตค้วามกดดนัทางอารมณ์ท่ีลึก  ท่าทีเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัการท่ีพระองค์เป็นทั้งพระบุตรของพระเจา้และ
ผูรั้บใช้ท่ีได้เสด็จมาเพื่อจะให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก (1:21: 20:28) ผูต้ายเพื่อความเช่ือ
สามารถเผชิญความตายอย่างกลา้หาญได ้แต่การเสียสละตนเองท่ีสมคัรใจก็เรียกร้องความเขม้แข็งท่ีใหญ่กว่า 
ยิ่งกว่านั้น พระเยซูรู้ว่าพระเจา้จะทอดทิ้งพระองค์เม่ือพระองค์ส้ินพระชนม์ เพราะว่าพระองค์จะแบกรับการ
ลงโทษเพื่อ (พระพิโรธของพระเจา้ต่อ) บาปของมนุษย ์ อยา่งท่ีการส้ินพระชนมข์องพระเยซูนั้นพิเศษ ความทุกข์
ทรมานของพระองคก์็เช่นกนัเม่ือพระองคไ์ดค้าดหวงัมนั 
  
26:36-37         จากการท่ีไดจ้ากห้องชั้นบนซ่ึงธรรมเนียมบอกว่าไดต้ั้งอยู่บนส่วนทางใตข้องภูเขาศิโยนท่ีอยู่

ทางตะวนัตกของเมืองของดาวิด (กรุงเยรูซาเล็มเก่า) พระเยซูก็พาพวกสาวกของพระองค์ไป
ทางตะวนัออกท่ีอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มและขา้มห้วยขิดโลนไปยงัพื้นท่ีลาดเอียงทางตะวนัตก
ของภูเขามะกอกเทศ[1537] 
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“ถนนสายต่างๆแทบจะไม่สามารถถูกกล่าวว่าถูกทิ้งร้าง เพราะว่าบา้นหลาย
หลงัไดส่้องแสงตะเกียงเทศกาล และหลายคนยงัคงไดร้วมตวักนั และทุกท่ี    
ก็เป็นการกุลีกุจอของการตระเตรียมเพื่อการไปยงัพระวหิาร ซ่ึงประตูทั้งหลาย
ก็เปิดออกในตอนเท่ียงคืน”[1538] 

  
ค าว่า “เกทเสมนี” หมายถึง “ท่ีสกัดน ้ ามนั”  ท่ีสกัดน ้ ามันมะกอกน้ีอยู่ในสวนมะกอกท่ีท่ี      
พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ไดไ้ปมาก่อน (ยน. 18:1-2) เปโตรและพวกสาวกเพิ่งได้
อวดถึงความเขม้แข็งของพวกเขาส่วนพระเยซูบอกพวกเขาวา่พวกเขาอ่อนแอ  (ขอ้ 31-35) ใน
ความตรงกนัขา้ม พระเยซูรู้สึกถึงความอ่อนแอของพระองคเ์องและดงันั้นก็วางแผนท่ีจะไดรั้บ
ก าลังจากพระบิดาของพระองค์[1539] ส่วนน้ีของตัวบทก็เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเขม้แขง็และความอ่อนแอ (เปรียบเทียบ 2 คร. 12:9-10) 

  
พระเยซูละสาวกส่วนใหญ่ไวใ้นส่วนหน่ึงของสวนมะกอกเทศ และพาเปโตร ยากอบและ
ยอห์นไปยงัอีกบริเวณหน่ึงกบัพระองค ์(เปรียบเทียบ 17:1; มก. 5:37; ลก. 8:51) ท่ีนัน่พระองค์
เร่ิมตน้ท่ีจะปล่อยอารมณ์บางอย่างของพระองค์ท่ีพระองค์ได้เก็บไวจ้นเด๋ียวน้ี  พระองค์ได้
โศกเศร้าหรือเสียใจ (ค ากรีก ลูเพสธาย) และทุกขใ์จหรือเป็นทุกข ์(ค ากรีก อัดเอโมเนน) ค  ากรีก
ท่ีสองบ่งบอกถึง “การหลบหลีกท่ีไม่สงบ ท่ีวา่วุน้จากความทุกขบ์างอยา่งหรือความคิดเก่ียวกบั
ความทุกขซ่ึ์งไม่สามารถหลบหนีได”้[1540] 

  
“ไม่มีมนุษยค์นใดในเน้ือหนงัท่ีเป็นบาปและตอ้งตายของเขาสามารถเขา้ใจถึง
ความขดัแยง้ภายในใจท่ีบริสุทธ์ิของพระเยซูผูไ้ม่เคยประสบกบัเงาท่ีเล็กนอ้ย
ท่ีสุดของบาปและไม่เคยรู้จักส่ิงกีดขวางใดๆระหว่างพระองค์เองและ        
พระบิดา”[1541] 

  
26:38                “ใจ” ท่ีน่ี (ค  ากรีก ซูเค่) แสดงถึงทั้งตวับุคคล  พระเยซูหมายถึงวา่พระองค์รู้สึกความโศกเศร้า  

ท่ีเสียใจและเจ็บปวด (ความทรมานท่ีกระทบจิตใจ ความตั้ งใจ อารมณ์และร่างกายของ
พระองค์) อย่างลึกจนพระองค์รู้สึกว่ามนัเกือบจะไดฆ่้าพระองค์ (“จนถึงจุดแห่งความตาย”)
[1542] พระองค์ไม่ไดห้มายถึงว่าพระองคโ์ศกเศร้าจนพระองค์ปรารถนาจะตาย    ถอ้ยค าของ
พระเยซูท าให้ระลึกถึงท่อนท่ีกล่าวซ ้ าของ สดด. 42:5, 11 และ 43:5 ซ่ึงบางทีพระองคไ์ดมี้ใน
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ความคิด  พระองคแ์บ่งปันความรู้สึกเหล่าน้ีกบัสาวกสามคนท่ีถูกเลือกเพื่อจะหนุนใจให้พวก
เขาท่ีจะ “เฝ้าระวงั” และ “อธิษฐาน” กบัพระองค ์

  
26:39                ท่าทางท่ีหมอบราบของพระเยซู (“ซบพระพกัตร์ลง”) สะทอ้นถึงความทุกขท์รมานท่ีหนกัหนา

ท่ีพระองครู้์สึก    พระองคก์ล่าวต่อพระเจา้วา่ “พระบิดาของขา้พระองค์” (เปรียบเทียบ 6:9) ช่ือ
เรียกน้ีเน้นถึงความใกล้ชิดท่ีพระเยซูรู้สึกกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ มก. 14:36) ตามหมวด      
พระกิตติคุณ น่ีเป็นคร้ังเดียวท่ีพระเยซูกล่าวต่อพระเจา้ในแนวทางน้ี  เม่ือพิจารณาถึงความจ ากดั
ต่างๆท่ีการบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองค์เก่ียวขอ้ง พระเยซูอาจไม่ไดรู้้ว่ามีอีกวิธีหน่ึงท่ีจะจดั
เตรียมการไถ่ท่ีมีข้ึนหรือไม่ (เปรียบเทียบ 24:36) แมว้า่น่ีดูเหมือนเป็นไปไม่ได ้ 

  
“ท่ีน่ีเราอยูใ่นมุมมองเต็มท่ีของความลึกลบัท่ีลึกท่ีสุดของความเช่ือของเราคือ 
สองธรรมชาติในบุคคลเดียว  ทั้งสองธรรมชาติก็กล่าวท่ีน่ี  และ ‘ถา้เป็นได้’ 
ของมทัธิวและมาระโกก็คือ ‘ถา้พระองคพ์อพระทยั’ ในลูกา[1543] 

  
ในแง่หน่ึง พระเจา้สามารถท าส่ิงใดก็ได ้แต่ในอีกแง่หน่ึง พระองคก์็ผกูพระองคเ์ขา้กบัแนวทาง
บางอยา่งของการกระท าเน่ืองจากจุดประสงคต่์างๆของพระองคเ์อง พระเยซูขอการปลดปล่อย 
(“ขอให.้ . .เล่ือนพน้ไป”) “ถา้เป็นได”้ จากการท่ีจะตอ้งเผชิญกบัการเทออกของพระพิโรธของ
พระเจ้า (“ถ้วยน้ี”) ส าหรับบาปของมนุษย์ท่ีบนกางเขน    (เปรียบเทียบ 4:1-11; 16:21-
23).[1544] อยา่งไรก็ตาม พระองคต์อ้งการบางส่ิงมากกวา่นั้น  เหนือส่ิงอ่ืนใด พระองคต์อ้งการ
ให้ “พระทยั” ของพระบิดาของพระองคท่ี์จะเกิดข้ึน  พระองคจ์  านนต่อการทนทุกขแ์ละความ
ตาย ถ้าน่ีเป็นวิธีเดียวท่ีจะจดัเตรียมความรอด แต่พระองค์ขอร้องการแก้ไขอีกทางหน่ึง “ถ้า
เป็นได้”   “ถ้วย” เป็นการเปรียบเทียบของภาคพนัธสัญญาเดิมถึงการทนทุกข์และความตาย
ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้า  (เปรียบเทียบ ข้อ 27; 20:22-23; สดด. 11:6; 75:7-8; อสย. 
51:17, 22; ยรม. 25:15-16, 27-29; และขอ้อ่ืนๆ).[1545] 

  
น่ีเป็นการอธิษฐานต้นแบบท่ียอดเยี่ยมเม่ือเราไม่รู้น ้ าพระทยัของพระเจ้าอย่างเจาะจง  เรา
สามารถขอความพึงใจของเรา อยา่งท่ีพระเยซูไดท้  า แต่เราควรจ านนความพึงใจของเราต่อน ้ า
พระทยัของพระเจา้อีกดว้ย ไม่วา่มนัจะเป็นอะไรก็ตาม (เปรียบเทียบ 6:10) การท่ีพระเจา้จะลบ
ลา้งความตอ้งการของเราก็ไม่ไดท้  าให้การอธิษฐานไร้ความหมาย เพราะวา่บางคร้ังความพึงใจ
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ของเราจะอยู่ภายในน ้ าพระทยัของพระเจา้  อย่างไรก็ตาม พระองค์อาจไม่ให้ส่ิงท่ีเราตอ้งการ
โดยปราศจากการท่ีเราขอมนั ดงันั้นเรายงัตอ้งขอเพื่อจะไดรั้บ (เปรียบเทียบ ยก. 4:2) ถา้ความ
พึงใจของเราอยู่นอกน ้ าพระทยัของพระเจา้ การท่ีพระองค์ปฏิเสธการขอร้องของเราจะเป็น
ค าตอบเชิงบวกต่อการอธิษฐานของเรา ถา้เราตอ้งการน ้าพระทยัของพระองคเ์หนือส่ิงอ่ืนใด  

  
26:40-41          พระเยซูกลบัไปยงัสาวกวงในก็พบว่าพวกเขา “นอนหลบั”  พระองค์ปลุกพวกเขาและกล่าว

ค าถามของพระองค์ต่อเปโตรในฐานะตวัแทนของพวก  ค าถามของพระองค์มี “ท่าน” ท่ีเป็น
พหูพจน์ในตวับทกรีก  “หน่ึงชัว่โมง” อาจเป็นจ านวนเต็ม แต่อย่างไม่สงสัยแลว้ มนัเป็นการ
ประมาณ  พระเยซูกระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะต่ืนตวัฝ่ายวิญญาณอยู ่(เปรียบเทียบ 24:32-44) และท่ี
จะ “อธิษฐาน” ขอก าลงัเพื่อจะต่อตา้น “การทดลอง” ท่ีพระองคไ์ดบ้อกพวกเขาวา่ก าลงัมา (ขอ้ 
31-35) แมว้า่พระเยซูไดบ้อกพวกเขาว่าพวกเขาจะปฏิเสธพระองค์ ความลม้เหลวของพวกเขา
อาจจะใหญ่กวา่  ดงันั้นการอธิษฐานขอพระคุณท่ีค ้าจุนของพระเจา้ในการทดลองก็จ  าเป็น 

  
หน่ึงในหลกัฐานเก่ียวกบัความยิ่งใหญ่และความสงสารของพระเยซูก็คือวา่แมก้ระทัง่ต่อหน้า
กางเขน พระองค์ยงัคิดถึงพวกสาวกของพระองค์ในการทดลองท่ีเล็กกว่าของพวกเขาและ  
หนุนใจพวกเขา   

  
ความตรงกนัขา้มระหว่าง “เน้ือหนงั” และ “วิญญาณ” ก็ไม่ใช่ระหว่างธรรมชาติของมนุษยท่ี์
เป็นบาปและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (อยา่งเช่นใน กท. 5:17) แต่ระหวา่งความเขม้แข็งท่ีตั้งใจของ
มนุษยแ์ละความอ่อนแอทางกายภาพของเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 35) บ่อยคร้ังเราตอ้งการท่ีจะท า
ส่ิงท่ีถูกต้องแต่ก็พบว่าเราต้องการการช่วยเหลือท่ีเหนือธรรมชาติเพื่อจะบรรลุส่ิงนั้ น    
(เปรียบเทียบ รม. 7:15-25) 

  
26:42-44          การกล่าวซ ้ าของพระเยซูถึงการขอร้องของพระองคบ์รรยายถึงความพากเพียรในการอธิษฐาน 

ไม่ใช่การกล่าวซ ้ าท่ีไร้ประโยชน์  ความพากเพียรแสดงถึงความเขม้ขน้ท่ีเรารู้สึกถึงความจ าเป็น
ท่ีจะให้การขอร้องเราไดรั้บการตอบสนอง และมนัแสดงถึงความเช่ือของเราในความสามารถ
ของพระเจา้ท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นของเรา  การกล่าวซ ้ าท่ีไร้ประโยชน์ก็ข้ึนอยูก่บัการ
กล่าวซ ้ าท่ีเรียบง่ายของถอ้ยค าท่ีทึกทกัเอาวา่จะท าให้พระเจา้อ่อนลา้ เพื่อวา่พระองคจ์ะให้ส่ิงท่ี
เราตอ้งการ 
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อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูอธิบายถึงความส าคญัของการจ านนต่อน ้าพระทยัของพระบิดาส าหรับพวก
สาวกของพระองค ์ พระองคไ์ดส้อนพวกเขาถึงความส าคญัของท่าทีน้ีก่อนหนา้นั้น (6:10) โดย
การจ านนต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ พระเยซูก็เรียนรู้การเช่ือฟัง (ฮบ. 5:7-9).[1546] 

  

“ในสวนแห่งแรก ‘ไม่ใช่น ้ าพระทยัของพระองค์ แต่เป็นใจปรารถนาของ     
ขา้พระองค์’ ได้เปล่ียนแดนสุขาวดีไปสู่ทะเลทรายและน ามนุษยจ์ากสวน     
เอเดนไปยงัสวนเกทเสมนี   ตอนน้ี ‘ไม่ใช่ใจปรารถนาของขา้พระองค ์แต่เป็น
น ้ าพระทยัของพระองค’์ น าความทุกขท์รมานไปยงัมนุษยท่ี์อธิษฐานส่ิงน้ีแต่
เปล่ียนทะเลทรายไปสู่แผ่นดินของพระเจา้และน ามนุษยจ์ากสวนเกทเสมนี 
ไปยงัประตูทั้งหลายแห่งพระสิริ”[1547] 

  
“หลังจากการโจมตีทั้ งสาม ผูท้ดลองได้ละพระองค์ไวใ้นถ่ินทุรกันดาร 
หลงัจากความขดัแยง้ทั้งสามในสวนนั้น พระองคก์็ถูกพิชิต”[1548] 

  
26:45-46          ขอ้ความของพระเยซูท่ีถูกแปลเป็นค าถามในฉบบัแปล NASB และ NIV แมว้่าถูกแปลเป็น

ขอ้ความอยา่งเหมาะสมมากกวา่ในฉบบัแปล AV (“จงนอนในตอนน้ี และท าการพกัผอ่นของ
ท่าน”) ก็สะทอ้นถึงความเหน็บแนมของชัว่ขณะนั้น (เปรียบเทียบ 23:2-3).[1549] เวลาท่ีพวก
สาวกควรไดใ้ชใ้นการอธิษฐานก็ผา่นไป การถูกจบักุมของพระเยซูและการทดลองของพวกเขา
ก็ใกลจ้ะถึง  อยา่งน่าเสียใจ พวกเขาอาจ “นอนต่อไป” 

  
การเหน็บแนมก็ด าเนินต่อไป  ผูท้รยศบุตรมนุษยก์ าลงัจะมอบ พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเมสสิ-
ยาห์ แก่พวกคนบาป  บางทีพระเยซูได้เห็นและได้ยินกลุ่มท่ียูดาสน ามา ท าการข้ามท่ีห้วย      
ขิดโลน และข้ึนไปยงัภูเขามะกอกเทศมายงัสวนเกทเสมนี   

  
“เวลาของพระองค์ก็มาถึง และพระองค์ก็ร้อนใจท่ีจะบรรลุส่ิงทั้งหมดท่ีถูก
เรียกร้องจากพระองค”์[1550] 

  
พระเยซูไดอ้ธิษฐาน และตอนน้ีเผชิญกบัการทดลองของพระองคด์ว้ยความเขม้แขง็และความสูงส่ง และพระองค์
พิชิตมนัได ้  พวกสาวกไดน้อนหลบั และตอนน้ีเผชิญกบัการทดลองของพวกเขาดว้ยความอ่อนแอและความกลวั 
และพวกเขาไดล้ม้ลงต่อมนั 
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2. กำรจับกุมพระเยซู  26:47-56  (เปรียบเทยีบ  มก. 14:43-52; ลก. 22:47-53; ยน. 18:2-12) 
  
26:47                ผูอ่้านท่ีไดต้ระหนกัถึงการจ านนของพระเยซูท่ีจะสละชีวติของพระองคอ์ยา่งสมคัรใจอาจถือวา่

คนกลุ่มใหญ่ท่ีติดอาวุธก็ไม่จ  าเป็น  อย่างไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนาก็กลวัถึงปฏิกิริยาของ
ประชาชนถา้พวกเขาไดจ้บักุมพระเยซู  ผูค้นท่ีมากบัยดูาสบางทีไม่ไดม้าเพื่อจะจบักุมพระเยซู
เท่านั้น แต่เพื่อจะยบัย ั้งพวกสาวกของพระองค์และผูเ้ห็นอกเห็นใจคนอ่ืนๆอีกดว้ย  บางทีพวก
เขาคิดวา่พวกเขาจะต่อสู้กบัสาวกท่ีตกใจและกา้วร้าวอยา่งนอ้ย 11 คน  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ทุกคน
ในคนกลุ่มใหญ่น้ีไม่วา่เป็นคนยวิท่ีมาจากสภาแซนเฮดรินหรือคนโรมนั (ยน. 18:12) 

  
26:48-50          ยดูาสจ าเป็นตอ้งระบุถึงพระเยซูเพราะวา่มนัมืดและเพราะวา่แมว้า่หลายคนรู้เก่ียวกบัพระเยซู ก็

มีคนจ านวนน้อยท่ีได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดอย่างแท้จริง  ยูดาสเปล่ียนสัญลักษณ์ของ
มิตรภาพคือการจูบไปสู่สัญลกัษณ์ของการทรยศท่ีหนา้ซ่ือใจคดดว้ยการกระท าของเขา  การส่ง
สัญญาณแห่งการทกัทายของเขาก็เพื่อจะมุ่งเป้าไปท่ีพระเยซู ไม่ใช่ท่ีจะแสดงถึงความรักและ
เกียรติแด่พระองค ์ ยดูาส “จูบ” พระเยซูหลายคร้ัง อยา่งเสียงดงัและอยา่งไม่ขาดสาย   (ค ากรีก 
คาเทฟิเลเซ่น) 

  
การทกัทายของพระเยซู “เพื่อนเอ๋ย” ไม่ใช่สนิทสนมแต่กรุณา  ถอ้ยค าท่ีตามมาของพระเยซูได้
ถูกแปลไม่ว่าเป็นขอ้ความหรือค าถาม  ในฐานะขอ้ความ ค าเหล่านั้นสะทอ้นถึงการควบคุม
สิทธ์ิขาดของพระเยซูในสถานการณ์น้ีคือ: “จงท าตามท่ีท่านตั้ งใจเถิด”  ในฐานะค าถาม          
ค าเหล่านั้นเสนอการว่ากล่าวท่ีเหน็บแนมว่า: “ท่านมาท าไม?”  แน่นอนว่าพระเยซูรู้ว่า       
ท าไมยดูาสมา 

  
26:51-54          ยอห์นระบุว่าผูก้้าวร้าวเป็นเปโตรและชายท่ีบาดเจ็บเป็นมลัคสั (ยน. 18:10) บางคนได้ถือ

ค าอธิบายเก่ียวกบัชายคนน้ี “บ่าว (คนใช้) ของมหาปุโรหิต” ว่าเป็นการบ่งช้ีว่าเขาอาจไดเ้ป็น   
ผูบ้ญัชาการของพวกทหาร[1551] บางทีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆไม่ไดบ้นัทึกช่ือของเปโตร
และมัลคัสเพื่อจะมุ่งความสนใจไปท่ีพระเยซู  การควบคุมสถานการณ์น้ีของพระองค ์
แมก้ระทัง่วา่พระองคเ์ป็นผูท่ี้ถูกจบักุมก็เป็นการเนน้ท่ีชดัเจนโดยมทัธิว   
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การตอบสนองของเปโตรก็ท านายได ้เม่ือพิจารณาถึงการคดัคา้นแต่ก่อนของท่าน (ขอ้ 33-35) 
ความกลา้หาญของเปโตรก็น่ายกย่อง แมว้่าใช้ผิด  ท่านพรวดพลาดไปเพื่อจะปกป้องพระเยซู  
อย่างไรก็ตาม การห้ามของพระเยซูเก่ียวกบัความรุนแรงและการจ านนของพระองค์ต่อการ
จบักุมก็ท าใหเ้ปโตรดูโง่เขลา  เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกสาวกไดน้ าดาบสองเล่มมาพร้อมกบัพวกเขา
เม่ือพิจารณาถึงการท านายของพระเยซู (ลก. 22:38) บางทีผูคุ้ม้กนัของยดูาสไม่ไดจ้บักุมเปโตร
เพราะวา่พระเยซูยบัย ั้งท่านไว ้

  
“เปโตรไดโ้ตแ้ยง้พระวาทะ ปฏิเสธพระวาทะ และไม่เช่ือฟังพระวาทะ (เม่ือ
เขาไปนอน) ตอนน้ีเขาน าหนา้พระวาทะ”[1552] 

  
ถอ้ยค าของพระเยซูต่อเปโตรในขอ้ 52 แสดงให้เห็นวา่ความรุนแรงในการปกป้องพระองคเ์อง
ก็ไม่เหมาะสม  พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่ความรุนแรงในสถานการณ์ใดๆก็ผิด[1553] พระเยซู  
มี “ทูตสวรรค์” มากกว่า 72,000 ตน (“12 กองพล”) ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือพระองค์
นอกเหนือไปจากสาวกท่ีสัตยซ่ื์อ 11 คนของพระองค์  (ขอ้ 53)  พระองค์ไม่ไดต้อ้งการการ
ช่วยเหลือของเปโตร  

  
“มนัเป็นลกัษณะของพระกิตติคุณน้ีท่ีวา่สิทธิอ านาจและสง่าราศีแบบกษตัริย์
ของพระเยซูควรถูกแนะน า ณ ชัว่ขณะท่ีความหวงัทุกอยา่งดูหมือนจะพินาศ
ไป”[1554] 

  
เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพระเยซูท่ีจะประสบกบัการถูกจบักุมเพื่อจะบรรลุ “พระคมัภีร์” หลายขอ้ 
รวมถึงขอ้เหล่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส้ินพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์  อีกคร้ัง
หน่ึง พระเยซูกล่าวการอุทิศตนของพระองคต่์อน ้ าพระทยัของพระบิดา (ขอ้ 54; เปรียบเทียบ 
ขอ้ 39, 42) 

  
26:55-56          คนกลุ่มใหญ่นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งจบักุมพระเยซูอยา่งลบัๆและอยา่งรุนแรงในตอนกลางคืน  พวก

เขาสามารถพบพระองค์อย่างง่ายดายในวนัไหนก็ตามระหว่างเทศกาลปัสกาขณะท่ีพระองค์
สอนในลานพระวิหาร  การจบักุมในตอนกลางคืนของพวกเขาท าให้พระเยซูดูเหมือนเป็น
อาชญากรท่ีอนัตราย  พระองคไ์ดถู้ก “นบัเขา้กบัพวกคนทรยศ” (อสย. 53:12) พระเยซูช้ีให้เห็น
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วา่เวลาของพวกเขาและท่าทางแห่งการจบักุมพระองคไ์ดก้ล่าวเก่ียวกบัพวกเขามากกวา่เก่ียวกบั
พระองค ์ พวกเขาเป็นผูท่ี้คุกคาม ไม่ใช่พระองค ์

  
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่เพียงแต่ต าหนิพวกสาวกของพระองค ์พระองคว์า่กล่าว
ฝูงชนท่ีก าลังจบัพระองค์อีกด้วย  แมก้ระทัง่ในการถูกจบักุมของพระองค ์
พระเยซูก็เป็นกษตัริย”์[1555] 

  
“ลกัษณะของฝูงชน [ในการบนัทึกของมทัธิว] ก็พฒันาไปตามสองแนวคือ 
ผ่านทางการปฏิสัมพนัธ์ของพวกเขากบัพระเยซู และผ่านทางการท่ีพวกเขา
แตกต่างกบัพวกผูน้ าของพวกเขา  จนกระทัง่การถูกจบักุมของพระเยซู ท่าที
ของผูอ่้านต่อฝูงชนโดยส่วนใหญ่ก็คือท่าทีแห่งการยอมรับและความเห็นอก
เห็นใจ”[1556] 

  
“จากนั้น ในความสมดุล ฝงูชนชาวยิวก็ ‘มีเจตนาดี’ ต่อพระเยซูแต่ ‘ปราศจาก
ความเช่ือ’ ในพระองค์  ในการท่ีปราศจากความเช่ือในพระเยซู พวกเขาก็
แตกต่างกบัพวกสาวก  และในการมีเจตนาดีต่อพระเยซู พวกเขาก็แตกต่างกบั
พวกผูน้ าของพวกเขา”[1557] 

  
อีกคร้ังหน่ึง มทัธิวช้ีให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่าน้ีทั้ งหมดได้บรรลุพระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นจุดแห่ง  
ความสนใจท่ีเฉพาะของผูอ่้านชาวยิวของท่าน (ขอ้ 56)  เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีพระเมสสิยาห์บรรลุ   
ค  าเผยพระวจนะ   บรรดาผูเ้ขียนของพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมเป็นผูเ้ผยพระวจนะ ซ่ึงเป็น
ตัวแทนท่ีมีสิทธิอ านาจของพระเจ้า  โดยการหนีไป พวกสาวกก็ได้บรรลุหน่ึงในค าเผย        
พระวจนะเหล่าน้ีอยา่งท่ีพระเยซูไดท้  านายไว ้(เปรียบเทียบ ขอ้ 31; ศคย. 13:7) 

  
3. กำรไต่สวนพระเยซู  26:57—27:26   

  
มทัธิวเนน้ถึงความชอบธรรมของพระเยซูส าหรับผูอ่้านของท่านโดยการเนน้ถึงความอยุติธรรมของการไต่สวน
ของพระองค ์
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“การฝ่าฝืนทั้งหลายในกฎหมายก็มากมายเหลือเช่ือ. . .”[1558] 
  

“. . . แมก้ระทัง่กฎเกณฑ์ตามกฎหมายแบบปกติก็ถูกมองขา้มในเร่ืองท่ีเจาะจงดงัต่อไปน้ี: (ก)   
การสอบสวนโดยอนันาสท่ีปราศจากพยาน (ข) การไต่สวนในตอนกลางคืน (ค) การตดัสินใน
วนัแรกของการไต่สวน (ง) การไต่สวนแห่งการกล่าวหาท่ีมีโทษถึงตายก่อนวนัสะบาโต (จ) 
การติดสินบนพวกพยาน (ฉ) การซกัถามโดยตรงโดยมหาปุโรหิต”[1559] 

  
ฟรานซ์บ่งช้ีว่ากฎเกณฑ์เหล่าน้ีประยุกต์ใช้ในภายหลงั อย่างท่ีสะทอ้นให้เห็นในมิชนาห์ (ณ ตอนปลายของ
ศตวรรษท่ีสองคริสตศกัราช) ดงันั้นไม่ใช่กฎเกณฑท์ั้งหมดท่ีไดถู้กบงัคบัใชเ้ม่ือพระเยซูไดถู้กไต่สวน[1560] 
  

“. . . มีการกล่าวอยู่บ่อยๆว่าผูน้ าละเมิดกฎเกณฑ์ตามกฎหมายของพวกเขาเองในสามวิธีเป็น
อยา่งนอ้ยโดยการมีการไต่สวนท่ีมีโทษถึงตายระหวา่งเทศกาลทางศาสนา ณ ตอนกลางคืนและ
โดยปราศจากพยานฝ่ายจ าเลย อย่างไรก็ตาม ถา้ส่ิงน้ีเป็นเหมือนการแนะน าของคณะลูกขุน      
ท่ียิ่งใหญ่มากกว่าการไต่สวนท่ีเป็นทางการ การละเมิดเช่นนั้นก็ไม่เกิดข้ึน ประการท่ีสอง 
เป้าหมายไม่ใช่ท่ีจะน ามาซ่ึงขอ้กล่าวหาทางศาสนา เพราะว่านั่นจะเก่ียวกบัความสนใจทาง
กฎหมายท่ีเล็กนอ้ยต่อคนโรมนั (เช่น กจ. 25:18-20) เป้าหมายคือท่ีจะน ามาซ่ึงขอ้กล่าวหาทาง
การเมืองท่ีจะเป็นเหตุให้คนโรมนัท่ีจะกระท าการดว้ยความสนใจตนเองของพวกเขาเอง  ส่ิงน้ี
อธิบายถึงจุดเร่ิมตน้ของการตรวจสอบท่ีเป็นความเห็นของพระเยซูเก่ียวกบัพระวิหารในมทัธิว
และมาระโก. . . . ส่ิงน้ีก็อธิบายถึงความสนใจในการอา้งเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์อีกด้วย  ถ้า  
พระเยซูอา้งถึงการเป็นกษตัริยคู์่แข่ง  ซีซาร์จะไม่พอใจ”[1561] 

  
มนัอาจเป็นประโยชน์ท่ีจะพิจารณาภาพรวมท่ีสั้ นเก่ียวกับการไต่สวนของพระเยซู เน่ืองจากว่าไม่มีผูเ้ขียน      
พระกิตติคุณคนใดท่ีให้ภาพท่ีสมบูรณ์  โดยเน้ือแท้แล้ว มีการไต่สวนสองอย่าง คือการไต่สวนของชาวยิว      
และการไต่สวนของคนโรมนั   การไต่สวนของคนยิวซ่ึงแทจ้ริงแลว้เป็นการฟังขั้นตน้นั้นก็เร่ิมตน้เม่ืออนันาส 
ตรวจสอบพระเยซูในตอนดึกของคืนวนัพฤหัสบดีอย่างไม่เป็นทางการ (ยน. 18:12-14, 19-23) ระหว่างการ
ตรวจสอบน้ี เป็นท่ีชดัเจนวา่ สมาชิกของสภาแซนเฮดรินก็มาชุมนุมกนั  จากนั้นบรรดาผูก้ล่าวหาของพระองคไ์ด้
น าพระเยซูไปต่อหน้าคายาฟาสและสภาแซนเฮดริน ผูไ้ดต้ดัสินว่าพระองค์ผิดในเร่ืองการหม่ินประมาท (มธ. 
26:57-68; มก. 14:53-65) 
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ณ ดวงอาทิตยข้ึ์นในวนัศุกร์ สภาแซนเฮดรินตดัสินใจท่ีจะส่งพระเยซูไปยงัปีลาตเพื่อการไต่สวน (มธ. 27:1-
2; ลก. 22:66-71) การไต่สวนของคนโรมนัเร่ิมตน้ดว้ยการท่ีพระเยซูปรากฎตวัต่อหนา้ปีลาต (มธ. 27:11-14; ยน. 
18:28-38ก) จากนั้นปีลาตส่งพระเยซูไปหาเฮโรดเพื่อการซกัถาม (ลก. 23:6-12) สุดทา้ย เฮโรดส่งพระเยซูกลบัไป
ยงัปีลาตเพื่อการตรวจสอบคร้ังท่ีสอง (มธ. 27:15-31; ยน. 18:38ข—19:16) การไต่สวนต่างๆก็ส้ินสุดและ      
พระเยซูก็อยูท่ี่โกละโกธาในเวลาคร่ึงกลางเชา้คือประมาณ 9:00 น. (มก. 15:25) 
  
กำรไต่สวนต่อหน้ำสภำแซนเฮดริน  26:57-68  (เปรียบเทยีบ  มก. 14:53-65; ลก. 22:54, 63-65) 
  
มัทธิวละเว้นการไต่สวนของพระเยซูต่อหน้าอันนาส (ยน. 18:12-14, 19-23) อย่างค่อนข้างเป็นไปได ้              
อนันาสอาศยัอยูใ่นปีกดา้นหน่ึงของอาคารเดียวกนัท่ีซ่ึงสภาแซนเฮดรินพบปะ[1562] 
  

“น่ีคือจุดท่ีการตายของพระเยซูถูกประทบัตรา ทุกส่ิงท่ีตามมาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีโรมนัก็
เป็นแค่การด าเนินการท่ีเป็นทางการของค าตดัสินท่ีไดต้ดัสินแลว้โดยเจา้หนา้ท่ีชาวยวิ”[1563] 

  
26:57                โจเซฟัสเขียนวา่อาคารท่ีซ่ึงสภาแซนเฮดรินพบปะตามปกติคือ “ห้องประชุมแห่งหินตดั” ก็อยู่

ใกลก้บัก าแพงทางตะวนัตกของวงลอ้มของพระวหิาร[1564] ส่วนหน่ึงของก าแพงทางตะวนัตก
เป็นก าแพงแห่งเสียงคร ่ าครวญสมยัใหม่ท่ีท่ีคนยิวไปประจ าวนัเพื่อจะอธิษฐาน สถานท่ีตั้ ง
แท้จริงของห้องประชุมน้ีก็ไม่เป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนั  อย่างไรก็ตาม การประชุมน้ีของสภา    
แซนเฮดรินหรือสภาสูงอ่ืนๆของผูน้ าชาวยิว[1565] เกิดข้ึนในบา้นหรือวงัของคายาฟาสซ่ึงเป็น
สถานท่ีตั้งซ่ึงเป็นท่ีโตแ้ยง้อีกดว้ย (ลก. 22:54).[1566] ในขณะท่ีอนันาสตรวจสอบพระเยซู 
สมาชิกสภาแซนเฮดรินก็ชุมนุมกนั 

  
อย่างท่ีอา้งอิงไปก่อนนั้น “คายาฟาส” เป็น “มหาปุโรหิต” ท่ีเป็นทางการในตอนนั้น เขาคงได้
เป็นประธานของสภาแซนเฮดริน  เขาเป็นสะดูสี  (เปรียบเทียบ กจ. 5:17) พวกสะดูสีมีอ านาจ
ในอิสราเอลในตอนนั้น  “พวกธรรมาจารย”์ เป็นอาจารยส์อนธรรมบญัญติัท่ีเป็นทางการ และ 
“พวกผูใ้หญ่” เป็นตวัแทนท่ีเป็นฆราวาสของประชาชน “พวกหวัหนา้ปุโรหิต” ท่ีเป็นสะดูสีโดย
ส่วนใหญ่ก็ปรากฏตวัท่ีนัน่ดว้ย (ขอ้ 59) กลุ่มเหล่าน้ีเป็นสามกลุ่มท่ีประกอบเป็นกลุ่มคนท่ี
ปกครองหลกัของอิสราเอล 
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26:58                สาวกทั้งหมดไดล้ะทิ้งพระเยซูและหนีไป (ขอ้ 56; เปรียบเทียบ มก. 14:54; ลก. 22:54; ยน. 
18:15-18) “แต่เปโตร” ตามไป “ห่างๆ” ขณะท่ีผูคุ้ม้กนัของพระเยซูไดน้ าพระองคข์า้มห้วยขิด-
โลนเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มและเขา้ไปในบา้นของมหาปุโรหิต  บา้นน้ีมีลานเปิดในตรงกลาง
ซ่ึงก็เป็นเร่ืองปกติ  เปโตรวางตนเองอยา่งไม่เป็นเป้าสายตาใกลก้บัไฟใน “ลาน” ท่านคิดวา่จะ
สังเกตส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน  (เปรียบเทียบ ยน. 18:15-16) ตอนน้ีคริสตจกัรตั้งอยู่บนสถานท่ีตั้งตาม
ธรรมเนียมบอกเล่าบนภูเขาศิโยน คือ คริสตจักรแห่งเซนต์ ปี เตอร์ในกาลิคันทู หรือ           
เซนต ์ปีเตอร์ ณ การขนัของไก่ 

  
26:59-63ก         วลี “สมาชิกสภายวิทั้งหมด” หรือ “สภาแซนเฮดรินทั้งหมด” ก็ไม่จ  าเป็นหมายถึงสมาชิก 70 คน

กบัมหาปุโรหิตก็อยูท่ี่นัน่ เน่ืองจากวา่แค่ 23 คนก็จดัตั้งองคป์ระชุมได ้(เปรียบเทียบ ลก. 23:50-
51).[1567] บางทีมทัธิวหมายถึงว่า ตวัแทนจากทุกฝ่ายของสภาแซนเฮดรินก็ปรากฏ  พวก
หวัหนา้ปุโรหิตเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายอีกดว้ย ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาท าการน าใน
การด าเนินการไต่สวน  มทัธิวเขียนวา่พวกเขาพยายามท่ีจะหา “พยานเท็จมาปรักปร าพระเยซู”   
น่ีไม่ไดห้มายถึงวา่พวกเขามองหาคนโกหก แต่พวกเขามองหาพยานผูจ้ะรับรองความเช่ือมัน่
ของพวกเขาท่ีว่าพระเยซูเป็นผูล้ะเมิดกฎหมาย  ท่ีจะท าอย่างนั้น พวกพยานจะตอ้งให้ “พยาน
เทจ็”     

  
ธรรมบญัญติัของโมเสสเรียกร้องพยานอย่างน้อยสองคนในกรณีของความผิดท่ีมีโทษถึง
ประหารชีวิต ทนายความจะตอ้งสัมภาษณ์หลายคน (“พยานเท็จ”) ก่อนท่ีสุดทา้ยแลว้พวกเขา
พบ “สองคน” จากพวกเขาท่ีจะเห็นด้วยในข้อกล่าวหาท่ีมีต่อพระเยซู  น่ีเป็นอีกทางหน่ึงท่ี   
มทัธิวเนน้ถึงการไร้ความผิดของพระเยซู  จากการตีความดว้ยการยึดถือตามตวัอกัษรท่ีแข็งท่ือ 
คนหน่ึงอาจถือวา่ถอ้ยค าของพระเยซูเป็นการคุกคามท่ีจะท าลายพระวิหาร แต่พระเยซูไดก้ล่าว
อยา่งเปรียบเทียบ (ยน. 2:19-21) พระองคห์มายถึงวา่พระองคเ์ป็นพระวิหารแทท่ี้ท่ีประชาชน
พบพระเจา้และท่ีท่ีพระเจ้าพบพวกเขา  คนทางตะวนัออกใกล้โบราณส่วนใหญ่ถือว่า การ
ท าลายพระวิหารเป็นความผิดท่ีมีโทษถึงประหารชีวิต  และคนยิวก็แบ่งปันมุมมองน้ี 
(เปรียบเทียบ ยรม. 26:1-19) ตราบเท่าท่ีการบนัทึกของพระกิตติคุณด าเนินไป พระเยซูไม่ได้
กล่าวว่า พระองค์ จะ หรือสามารถท าลายพระวิหารได้  พระองค์ได้กล่าวว่า “[ท่าน] ท าลาย 
พระวหิารน้ี . . . หรือพระองคไ์ม่ไดก้ล่าววา่พระองคจ์ะสร้างพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม่
[1568]  
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แมว้่าพวกผูน้ าทางศาสนาได้กดข่ีและทรมานพระเยซู พระองค์ไม่ได้เปิดปากของพระองค ์ 
พระองค์ทรง “น่ิงอยู่” เหมือนลูกแกะท่ีไปยงัการฆ่าและดังเช่นแกะท่ีอยู่ต่อหน้าผูต้ ัดขน       
ของมนั (ขอ้ 63ก เปรียบเทียบ อสย. 53:7) 

  
26:63ข              จากการผิดคาดโดยความเงียบของพระเยซู “มหาปุโรหิต” พยายามท่ีจะตดัผ่านไปยงัประเด็น

พื้นฐาน  พระเยซูอา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ (“พระคริสต”์) หรือไม่?  
  

“ในแง่ของแผนการของการบนัทึกของมทัธิว การสอบถามท่ีไม่ไดค้าดหวงัน้ี
ก็ตั้งปัญหาข้ึนเก่ียวกบัแหล่งท่ีซ่ึงมหาปุโรหิตไดรั้บแนวคิดท่ีจะถามพระเยซู
เก่ียวกบัการเป็นบุตรของพระเจา้  แหล่งน้ีคือพระเยซูเองและการบรรยายของ
พระองค์เก่ียวกับค าอุปมาเร่ืองคนเช่าสวนท่ีชั่วร้าย [21:33-45] ในฐานะ
เจา้หน้าท่ีท่ีเป็นประธานของสภาแซนเฮดริน มหาปุโรหิตก็มีความรู้เก่ียวกบั
การอา้งถึงการเป็นบุตรของพระเจา้ท่ีพระเยซูไดอ้า้งในการเล่าค าอุปมาของ
พระองค์ต่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู ้ใหญ่  ดังนั้ น ณ การไต่สวน      
มหาปุโรหิตจบัการอา้งของพระเยซูเอง . . . และเหวี่ยงมนักลบัไปท่ีพระเยซู
ในฐานะอาวธุท่ีจะท าลายพระองค”์[1569] 

  
คายาฟาสเรียกร้องใหพ้ระเยซูตอบภายใตค้  าสาบาน “โดยพระเจา้ผูท้รงประชนมอ์ยู”่  “บุตรของ
พระเจา้” เป็นช่ือเรียกท่ีเท่าเทียมกบั “พระเมสสิยาห์” (เปรียบเทียบ 2:15; 3:17; 11:27; 16:13-
20) ถ้าพระเยซูปฏิเสธท่ีจะตอบ พระองค์จะละเมิดค าสาบานท่ีก าหนดให้กับพระองค์ทาง
กฎหมายโดยมหาปุโรหิต  ถา้พระองคป์ฏิเสธการกล่าวหา พระองคค์งไม่มีอิทธิพลต่อไปแมว้า่
สภาแซนเฮดรินอาจปล่อยพระองค ์ ถา้พระองคย์ืนยนัถึงการกล่าวหา พระองค์คงจะดูเหมือน
เป็นคนหลอกลวงท่ีได้รับข้อสันนิษฐานของสภาแซนเฮดริน  จากมุมมองของพวกเขา         
พระเมสสิยาห์จะไม่ยอมใหค้นอ่ืนๆจ าคุกพระองคแ์ละท าใหชี้วติของพระองคอ์ยูใ่นอนัตราย 

  
“น่ีคือชั่วขณะท่ีส าคญัในการไต่สวนของพระเยซู  เราอาจกล่าวว่าจกัรวาล
ทั้งส้ินกลั้นลมหายใจของมนัไวข้ณะท่ีมนัรอคอยค าตอบของพระเยซู”[1570] 
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26:64                พระเยซูให้ค  าตอบเดียวกนัแก่คายาฟาสอย่างท่ีพระองค์ไดใ้ห้แก่ยูดาส (ขอ้ 25) “มนัยืนยนัใน
เน้ือหา และลงัเลหรือออ้มคอ้มในการวางหลกัเกณฑ์”[1571] คายาฟาสถือวา่มนัคือใช่ (ขอ้ 65) 
จากนั้นพระเยซูด าเนินการท่ีจะขยายหรือท าให้การตอบสนองของพระองคมี์คุณภาพ เพราะวา่
แนวคิดของพวกผูน้ าทางศาสนาเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์นั้นไม่เพียงพอ  พระเยซูอา้งถึงการเป็น
พระเมสสิยาห์ แต่ไม่ใช่ “พระเมสสิยาห์” ท่ีคายาฟาสและพวกพอ้งของเขามีในความคิด    

  
พระเยซูพาดพิงถึง สดุดี 110:1 และ ดาเนียล 7:13 เพื่อแสดงวา่พระองค์ไม่ใช่พระเมสสิยาห์  
ทางการเมืองในแบบหล่ออนัเป็นท่ีนิยม  พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ผูจ้ะ รับอาณาจักรจาก       
ผู้ เจริญด้วยวยัวฒิุ และกลบัไปเพื่อจะปกครองดว้ย “อ านาจ” และเกียรติท่ียิ่งใหญ่  น่ีเป็นหน่ึงใน
การอา้งท่ีชดัเจนท่ีสุดเก่ียวกบัความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซู (เปรียบเทียบ 16:27; 23:39; 
24:30-31; 26:29) มนัจดัตั้งทั้งการเปิดเผยและการคุกคามต่อพวกผูน้ าของอิสราเอล  ตั้งแต่น้ีไป 
พระเยซูอา้งว่าผูฟั้งของพระองค์จะไม่เห็นพระองค์อย่างท่ีพระองค์ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาใน
ตอนนั้น  ในอนาคต พวกเขาจะเห็นพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์และพระผูพ้ิพากษาของ
พวกเขา 

  
26:65-66          การฉีกเส้ือผา้ของบุคคลหน่ึงแสดงถึงความเดือดดาลหรือความเสียใจ (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 

18:37) มนักลายมาเป็นการตอบสนองตามธรรมเนียมต่อการหม่ินประมาท (เปรียบเทียบ กจ. 
14:14).[1572] อย่างไรก็ตาม มนัผิดกฎหมายส าหรับมหาปุโรหิตท่ีจะฉีกเส้ือผา้ของเขา (ลนต. 
21:10) การลงโทษส าหรับ “การหม่ินประมาท” ในธรรมบญัญติัของโมเสสคือความตาย (ลนต. 
24:16) ณ เวลานั้น การหม่ินประมาทประกอบด้วยการอา้งถึงความสัมพนัธ์พิเศษกบัพระเจา้
ส าหรับตนเอง ซ่ึงสะทอ้นใน “การนัง่ท่ีเบ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระเจา้” ไม่ใช่การใชพ้ระนาม
ของพระเจา้อย่างผิดๆ[1573] มนัรวมถึงการพูดคดัคา้นพระวิหารและพวกผูน้ าของอิสราเอล  
อีกดว้ย[1574] 

  
26:67-68          การอา้งเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระเยซูไม่ไดคุ้กคามหรือท าให้พวกผูก้ล่าวหาของพระองค์

ประทบัใจ  พวกเขาด าเนินการท่ีจะท าให้พระองค์อบัอายเน่ืองจากส่ิงท่ีพวกเขาถือว่าเป็นการ   
เสแสร้งท่ีเทียมเท็จของพระองค์   การยอมรับเชิงรับของพระเยซูถึงความเสียเกียรติเหล่าน้ี
สนับสนุนการทึกทกัของพวกเขาและส่งเสริมให้พวกเขาท่ีจะเป็นปฏิปักษ์มากข้ึนเท่านั้ น 
(เปรียบเทียบ อสย. 53:7) 
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มาระโกและลูกาบนัทึกวา่พวกเขา “เอาผา้ปิดตา” พระเยซู (มก. 14:65; ลก. 22:64) บางทีการ  
ละเวน้ขอ้เท็จจริงน้ีของมทัธิวบ่งบอกว่าพวกผูน้ าหรือคนใช้ของพวกเขา “ตี” พระเยซูอย่าง
รุนแรงจนพระองค์ไม่สามารถเห็นว่าใครก าลังท าการตี แม้ว่าพวกเขา ไม่ได้ เอาผา้ปิดตา 
พระองค์ (เปรียบเทียบ อสย. 52:14) ถา้พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ พระองค์ควรไดส้ามารถท่ี 
จะบอก (“ท านาย” ในแง่ของการเปิดเผยถึงบางส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั) ว่า “ใครตี” พระองค์  ไม่ว่า
พระเยซูจ ากดัในความรู้น้ีก็ไม่ใช่ประเด็น เม่ือพวกผูก้ล่าวหายืนต่อหนา้พระเยซูในวนัหน่ึง เม่ือ
พระองคเ์ป็นพระผูพ้ิพากษาของพวกเขา บุคคลท่ีตีพระองคจ์ะตอ้งตอบค าถามจาก พระองค์ วา่ 
ค  าแกต่้างของท่านส าหรับการเกลียดเราคืออะไร?     

  
“มนัเป็นขอ้เท็จจริงท่ีโดดเด่นท่ีว่า เม่ือพระเยซูเจา้และเม่ือสเทเฟนผูต้ายเพื่อ
ความเช่ือของพระองคไ์ดอ้ยูต่่อหนา้สภาแซนเฮดริน [กจ. 7:58] ในแต่ละกรณี
นั้น ขบวนการก็อยูใ่นการฝ่าฝืนกฎโดยตรงกบักฎเกณฑ์ทั้งส้ินของกฎหมาย
เก่ียวกบัอาชญากรรมของรับบี”[1575] 

  
“ส าหรับการไต่สวนเช่นนั้น องค์ประชุมน้ีมี 23 คน [จากสมาชิกสภาแซน- 
เฮดริน 71 คน] มนัมีกฎเกณฑ์บางอย่าง  กรณีเก่ียวกบัอาชญากรรมทั้งหมด
ตอ้งถูกไต่สวนระหว่างเวลากลางวนัและตอ้งเสร็จส้ินภายในเวลากลางวนั 
กรณีเก่ียวกบัอาชญากรรมไม่สามารถถูกด าเนินการไดร้ะหวา่งเทศกาลปัสกา
เลย  ถ้าค าตดัสินคือ ไม่ผิด เท่านั้น กรณีสามารถถูกท าให้เสร็จในวนัท่ีได้
เร่ิมตน้ได ้มิฉะนั้น กลางคืนอาจคาบเก่ียวก่อนการประกาศถึงค าตดัสิน ดงันั้น
ความรู้สึกแห่งความเมตตาอาจมีเวลาท่ีเกิดข้ึน  ยิ่งกวา่นั้น  ไม่มีการตดัสินใจ
ของสภาแซนเฮดรินท่ีใชไ้ดน้อกจากมนัพบในสถานท่ีประชุมของมนัเอง คือ
หอประชุมแห่งหินตดัในบริเวณพระวิหาร  ในความเก่ียวขอ้งกบัพยานต่างๆ 
หลกัฐานทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยพยานสองปากท่ีถูกตรวจสอบ
แบบแยกกนั และไม่มีการติดต่อกบัซ่ึงกนัและกนั. . . .  ยิ่งกวา่นั้นอีก ในการ
ไต่สวนใดๆ ขบวนการเร่ิมต้นโดยการวางหลักฐานทั้งหมดส าหรับ ความ
บริสุทธ์ิ ของผูท่ี้ถูกกล่าวหาต่อหนา้ศาล  ก่อนท่ีหลกัฐานส าหรับความผิดของ
เขาไดถู้กอา้งอิง”[1576] 
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แมว้า่น่ีเป็นแค่การไต่ส่วนเบ้ืองตน้ นัน่ก็ชดัเจนวา่สภาแซนเฮดรินไม่ไดป้ฏิบติัต่อพระเยซูอยา่ง
ยติุธรรม 

  
กำรปฏิเสธพระเยซูของเปโตร  26:69-75 (เปรียบเทยีบ  มก. 14:66-72; ลก. 22:55-62; ยน. 18:15-18, 25-27) 
  
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีคนบนัทึกการปฏิเสธสามคร้ัง แต่รายละเอียดแตกต่างเล็กนอ้ย[1577] 
  
26:69-70          เปโตรก าลงัอบอุ่นตวัท่านเองใกลไ้ฟ “ในศูนยก์ลาง” ของ “ลานบา้น” (มก. 14:66-67; ลก. 

22:55; ยน. 18:18) ถอ้ยค าของสาวใชแ้สดงถึงทั้งความอยากรู้อยากเห็นและการกล่าวหา  เธอ
อา้งอิงถึงพระเยซูอยา่งดูถูกในฐานะ “ชาวกาลิลี” (เปรียบเทียบ มก. 14:67) สครอกจ้ีเช่ือวา่เธอ
อา้งอิงถึงพรรคการเมืองท่ีเรียกวา่ “พรรคกาลิลี” 

  
“พรรคน้ีได้เกิดข้ึนในปาเลสไตน์ทางเหนือและเป็นผู ้ติดตามของยูดาส        
คนหน่ึงแห่งกาลิลีผูน้ าการกบฎต่อการปกครองของต่างชาติทั้งหมด  พวกเขา
ยนืกรานท่ีสิทธ์ิของพวกเขาเองและไม่ไตร่ตรองถึงสิทธ์ิของคนอ่ืนๆ  พวกเขา
เป็นผูค้ลั่งไคล้ทางการเมืองและได้มาสู่การขดัแยง้ท่ีรุนแรงกบัปีลาต (ลก. 
13:1-3)   พวกศตัรูของพระคริสต์พยายามท่ีจะระบุพระองค์และพวกสาวก
ของพระองคเ์ขา้กบัพรรคน้ี (มธ. 26:69; มก. 14:70; ลก. 23:6)”[1578] 

  
นกัอรรถาธิบายคนอ่ืนๆเขา้ใจว่าหญิงสาวนั้นอา้งอิงถึงแถบทางภูมิศาสตร์ของกาลิลีเท่านั้น      
ผูอ้ยู่อาศยัแห่งยูเดียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยรูซาเล็มถือว่าชาวกาลิลีนั้นด้อยกว่าพวกเขาเอง
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกาลิลีเป็นชนบท  เป็นท่ีชัดเจนว่า หลายคนบงัเอิญได้ยินขอ้คิดเห็น    
ของเธอและอาจไดร่้วมในการถามของเธอ  เปโตร “ปฏิเสธ ต่อหน้าคนทั้งหมด” ซ่ึงตอบดว้ย
ถอ้ยค าท่ีคลา้ยกบั ค าสาบานทางกฎหมาย ท่ีเป็นทางการ[1579] 

  
26:71-72          เปโตรออก “ไปท่ีประตูบา้น” ซ่ึงน าทางจากถนนเขา้ไปในลานบา้น บางทีเพราะว่าบริเวณนั้น

มืดกวา่และมีคนน้อยกวา่ท่ีนัน่ ท่ีนัน่สาว (ใช้) “อีกคนหน่ึง” ช้ีให้คนอ่ืนๆท่ียืนอยู่ท่ีนัน่เห็นว่า
ท่านเป็นผูท่ี้ได้อยู่กบัพระเยซู “ชาวนาซาเร็ธ” ซ่ึงเป็นการใส่ความแบบดูถูกอีกคร้ังหน่ึงเม่ือ
พิจารณาถึงช่ือเสียงท่ีไม่ดีของนาซาเร็ธ (เปรียบเทียบ  2:23) เปโตรปฏิเสธการกล่าวหาของเธอ
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คร้ังน้ีดว้ยค าสาบานท่ีหนกัแน่นกว่า  มทัธิวไม่ไดห้มายถึงว่าเปโตรใช้ถอ้ยค าท่ีหยาบคาย แต่
ท่านขอให้การสาปแช่งเกิดข้ึนกบัท่านเองถา้ท่านโกหก  ท่านวิงวอนต่อบางส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อ
จะยนืยนัถึงความสัตยจ์ริงของท่าน (เปรียบเทียบ 5:33-34; 23:16-22) 

  
26:73-75          บุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นหน่ึงในบ่าวของมหาปุโรหิตผูเ้ป็นญาติของชายคนท่ีหูของเขาโดนตดัออก

โดยเปโตรในสวนเกทเสมนี (ยน. 18:26) ก็เขา้หาเปโตรพร้อมกบั “คนยืนมอง” ประมาณหน่ึง
ชัว่โมงต่อมา  (ลก. 22:59) พวกเขา ถามเปโตรอยา่งกล่าวหาอีกคร้ังหน่ึงวา่เขาเป็นหน่ึงในพวก
สาวกของพระเยซูหรือไม่ เน่ืองจากว่าเขาเป็นชาวกาลิลี  ชาวกาลิลีมีส าเนียงท่ีส่อพวกเขาเอง 
(เหมือนส าเนียงเท็กซัส บอสตั้นหรือนิวยอร์กส่อในอเมริกา)[1580] น่ีแสดงให้เห็นว่าผูอ้าศยั
ของกรุงเยรูซาเล็มเช่ือมโยงพนัธกิจของพระเยซูกบักาลิลีอยา่งละเอียดอยา่งไร เน่ืองจากวา่มนั
เป็นสถานท่ีตั้ งของกิจกรรมส่วนมากของพระองค์  สาวกส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ทั้ งหมดก็เป็น     
ชาวกาลิลี  คนท่ีอาจไม่ไดเ้ป็นก็คือยดูาส อิสคาริโอท ถา้ “อิสคาริโอท” อา้งอิงถึงเมืองเคริโอท
ในยดูาห์ 

  
เปโตรปฏิเสธวา่เขารู้จกัพระเยซูเป็นคร้ัง ท่ีสาม ซ่ึงใชค้  าสาบานมากข้ึนเพื่อจะยืนยนัถึงค าพยาน
ของท่าน  ท่านอาจไดส้าปแช่งพระเยซู[1581] “ทนัใดนั้นไก่ก็ขนั” เปโตรไดย้ินและ “ระลึกถึง” 
ค าท านายของพระเยซูท่ีว่าท่านจะปฏิเสธพระเยซู สามคร้ัง ก่อนไก่ขนั (ขอ้ 34) เปโตรก็จาก 
ลานไปและ “ร้องไห้อย่างขมข่ืน” ต่อความข้ีขลาดและความลม้เหลวของท่าน (เปรียบเทียบ 2 
คร. 7:10) น่ีเป็นการอา้งอิงสุดทา้ยถึงเปโตรของมทัธิว  

  
บางทีมทัธิวบนัทึกเหตุการณ์น้ีเพราะว่ามนับรรยายถึงความสามารถของพระเยซูท่ีจะท านายถึงอนาคต ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะของพระเมสสิยาห์  ยิง่กวา่นั้นมนัเปิดเผยถึงความอ่อนแอของพวกสาวกผูซ่ึ้งพระเยซูใชค้วามเจ็บปวด
เช่นนั้นท่ีจะตระเตรียมเพื่อการทนทุกข์ของพระองค์แต่ปราศจากความส าเร็จท่ีชัดเจน  แนวคิดของพวกเขา
เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์และแผน่ดินนั้นโดยส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแนวคิดของคนส่วนใหญ่ในอิสราเอลในตอนนั้น 
แม้ว่าพวกเขาได้มาสู่การตระหนักว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า  การคืนพระชนม์ของพระเยซูเท่านั้ นจะท าให ้       
ความเขา้ใจของพวกเขาเก่ียวกบัความเป็นพระเมสสิยาห์และแผนงานของแผน่ดินของพระองคช์ดัเจน      
  

“ผูอ่้านถูกเชิญท่ีจะเลือกระหวา่งแบบอยา่งสองอยา่งของการท่ีคนของพระเจา้ประพฤติอยา่งไร
ภายใตค้วามกดดนั  คือคนหน่ึงท่ีหลีกหนีความตายแต่ดว้ยการท่ีช่ือเสียงฝ่ายวญิญาณของเขานั้น
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อยูใ่นผา้ข้ีร้ิว และคนท่ีจะถูกฆ่าเพื่อจะมีชีวิตอยูอี่กคร้ังในชยัชนะ ดงันั้นผูอ่้านถูกย  ้าเตือนวา่ ‘ผู้
ท่ีจะเอาชีวิตของตนรอด จะกลบัเสียชีวิต แต่ผูท่ี้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิต
รอด’ (10:39; 16:25)”[1582] 

  
กำรตัดสินทีเ่ป็นทำงกำรของสภำแซนเฮดริน  27:1-2 (เปรียบเทยีบ  มก. 15:1; ลก. 22:66-71) 
  
การบรรยายของมทัธิวน าความสนใจของผูอ่้านจากลานบา้นกลบัไปยงัห้องประชุมของสภาแซนเฮดริน (ขอ้ 68)  
โจเซฟัสเขียนวา่กฎหมายของคนยวิหา้มพวกเขาไวจ้ากการฆ่าใครก็ตามโดยปราศจากการพิพากษาโดยสภาแซน-
เฮดริน[1583] 
  
“พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผูใ้หญ่” จะต้องตดัสินใจว่าพวกเขาจะน าเสนอกรณีของพระเยซู “ต่อปีลาต” 
อย่างไรเพื่อจะรับรองถึงค าตดัสินท่ีพวกเขาตอ้งการจากเขา  ช่ือเรียก “เจา้เมือง” เป็นช่ือเรียกทัว่ไป  แทจ้ริง 
ปอนทสั ปีลาตเป็น เจ้าหน้าท่ี ผูซ่ึ้งทิเบเรียส ซีซาร์ไดแ้ต่งตั้งในปี ค.ศ. 26 เพื่อจะรับช่วงจากผูอ้ยูใ่นต าแหน่งคน
ก่อนเขา คือ วาเลรัส กราทุส[1584]ยูเดียและสะมาเรียกลายมาเป็นจงัหวดัหน่ึงของโรมนัในปี ค.ศ. 6 ท่ีปีลาต 
ปกครองตอนน้ี (ใน ค.ศ. 33).[1585] 
  
ตามปกติปีลาตอาศยัอยูใ่นซีซารียา แต่ระหวา่งเทศกาลของยิว บ่อยคร้ังเขาก็มาท่ีเยรูซาเล็มและพกัในวงัเก่าของ 
เฮโรด เพราะว่าเยรูซาเล็มกลายมาเป็นจุดท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหาในตอนนั้น[1586] สถานท่ีตั้งของวงัของ       
เฮโรด ซ่ึงตอนน้ีก็เป็นท่ีรู้จกักนัวา่ป้อมซ่ึงอยูท่างใตข้องประตูยฟัฟา  “ปอนทสั” เป็นนามสกุลของเขา 
  
กำรฆ่ำตัวตำยของยูดำส  27:3-10 (เปรียบเทยีบ  กจ. 1:18-19) 
  

“เปโตรได้ท าบาปโดยถ้อยค าซ่ึงอยู่ภายใต้ความกดดันของชั่วขณะ และส าหรับท่านนั้นก็
สามารถมีการเร่ิมตน้ใหม่ได ้ยูดาสไดท้  าบาปโดยการกระท า ในเส้นทางแห่งการกระท าท่ีได้
ไตร่ตรองล่วงหนา้และตดัสินใจแลว้ ซ่ึงตอนน้ีไดเ้กิดผล และมนัสายเกินไปท่ีเขาปรารถนาว่า
เขาสามารถท ากลบัได”้[1587] 

  
27:3                  เป็นท่ีชดัเจนว่ายูดาส “รู้สึกเสียใจ” เพราะเขาตระหนกัว่าเขาได ้“กล่าวโทษ” คนไร้ความผิด

จนถึงตาย   ความเสียใจของเขา (ค ากรีก เมทาเมลโลมาย) ส่งผลต่อประเภทของการกลบัใจ (ค า
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กรีก เมทาโนเอโอ) แต่มนัไม่เพียงพออย่างสมบูรณ์  ค  าแรกของค ากรีกสองค าน้ีไม่ไดบ้่งช้ีถึง 
“ความเสียใจส าหรับความบิดเบือนทางศีลธรรมและบาปต่อพระเจา้ แต่เป็นส่ิงท่ีรบกวน ณ 
ผลลัพธ์ต่างๆของการกระท าหรือเส้นทางแห่งการกระท า และผิดหวงัต่อการท่ีไม่รู้ดีข้ึน”
[1588] ยดูาสเสียใจส าหรับส่ิงท่ีเขาไดท้  าไป และพยายามท่ีจะท าการชดเชย แต่เขาไม่เคยเช่ือวา่
พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ (เปรียบเทียบ กจ. 1:16-19) 

  
27:4                  ค าพยานของยูดาสถึงความบริสุทธ์ิของพระเยซูเป็นส่วนท่ีส าคญัต่อพยานของมัทธิวท่ีว่า     

พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์  ในท านองเดียวกนั การตอบสนองของสมาชิกสภาแซนเฮดริน
ก็พิสูจน์ถึงความผดิของพวกเขา  มนัควรไดห้มายถึงบางส่ิงต่อพวกเขาในส่ิงท่ียดูาสไดก้ล่าววา่
พระเยซูบริสุทธ์ิ  ยดูาสไดท้รยศ “คนบริสุทธ์ิ” และพวกเขาไดพ้ิพากษาคนบริสุทธ์ิ[1589] พวก
เขาผิดในการคิดว่าพวกเขาสามารถหลีกเล่ียงความรับผิดชอบต่อการตายของพระคริสต์ได้
เน่ืองจากความผดิของยดูาสในการทรยศพระองค ์

  
“พวกเขา ‘เจา้เล่ห์’ และ ‘แข็งกระดา้ง’ ในการซ้ือการบริการของยดูาสท่ีจะ
ทรยศพระเยซูกระนั้นก็ได้ละยูดาสไวก้ับกลไกของเขาเองในการมาสู่การ
ประนีประนอมกบัภาระแห่งความผดิของเขา (26:14-16; 27:3-4)”[1590] 

  
27:5-8             ยูดาส “โยน” “เงิน 30 เหรียญ” ท่ีเขาได้รับส าหรับการทรยศพระเยซูนั้น “เขา้ไปในสถาน

นมสัการแห่งพระวหิาร”  บางทียดูาสคิดวา่เขาสามารถไถ่โทษบาปของเขาไดใ้นบางระดบัดว้ย
ของขวญัน้ี  จากนั้นเขาไดอ้อกไป “ผกูคอตาย” (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 17:23 LXX) นกัวิชาการ
หลายคนเช่ือว่าน่ีเป็นบริเวณของ เกเฮนน่า ซ่ึงเป็นท่ีทิ้งขยะของเมืองของกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงอยู่
ใกลก้บัการบรรจบกนัของหว้ยขิดโลนและฮินโนมซ่ึงอยูท่างใตข้องเมือง    

  
บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่ไดเ้ปิดเผยถึงแรงจูงใจของยดูาสส าหรับการทรยศพระเยซู ดงันั้น
ก็มีขอ้เสนอมากมายคือ (1) เขาอาจไดท้  ามนัเน่ืองจากความโลภท่ีมีต่อเงินท่ีเขาไดรั้บ (2) เขา
อาจได้ท ามันเน่ืองจากความเกลียดท่ีข้ึนอยู่กับความสับสน ซ่ึงคิดว่าพระเยซูได้ท าให้เขา  
ผิดหวงั (3) เขาอาจได้ท ามนัเพื่อจะบงัคบัมือของพระเยซู เพื่อว่าพระเยซูจะกระท าเหมือน    
พระเมสสิยาห์ ท่ียดูาสคิดวา่พระองคค์วรเป็น[1591] 
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พวกหัวหน้าปุโรหิตปฏิเสธอย่างเหมาะสมท่ีจะรับเงินนั้ นเอา “ไว้ในคลังพระวิหาร” 
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 23:18) ท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง ดูเหมือนพวกเขาจะเคร่งครัดในเร่ืองการถือรักษา
ทางพิธีกรรมเก่ียวกบัธรรมบญัญติั ในขณะเดียวกนัพวกเขาก็ลม้เหลวท่ีจะปกป้องส่ิงท่ีส าคญั
กวา่นัน่คือ ความบริสุทธ์ิของพระเยซู  (เปรียบเทียบ 12:9-14; 15:1-9; 23:23: 28:12-13) พวกเขา
ตดัสินใจท่ีจะใช้เงินเพื่อโครงการเก่ียวกับสาธารณชน คือ สุสานส าหรับคนต่างประเทศ 
“ส าหรับการฝังคนต่างชาติผูไ้ดต้ายในนครบริสุทธ์ิ”[1592] เป็นท่ีชดัเจนว่า สถานท่ีท่ีพวกเขา
ซ้ือก็เป็นบริเวณของพื้นท่ีท่ีช่างป้ันหมอ้เอาดินเหนียวของพวกเขามา แต่ตอนน้ีก็วา่งเปล่า  

  
เร่ืองราวของการตายของยูดาสใน กิจการ 1:18-19 ก็แตกต่างเล็กน้อย  แต่มนัง่ายท่ีจะท าให้
เร่ืองราวทั้งสองเร่ืองสอดคลอ้งกนั  พวกมหาปุโรหิต “ซ้ือ” สุสาน “ดว้ย” “เงิน” ของยดูาส (ขอ้ 
7) เป็นท่ีชัดเจนว่า ยูดาสผูกคอตาย และจากนั้นอย่างชดัแจง้แล้วศพก็ตกลงพื้นและแตกออก  
บางทีก่ิงไมท่ี้เขาผกูคอตายนั้นหกั หรือร่างกายของเขาไดต้กลงเม่ือมนัเร่ิมท่ีจะเน่า  สถานท่ีแห่ง
การฆ่าตวัตายของเขาสามารถไดรั้บช่ือวา่ “ทุ่งโลหิต” ก่อนหรือหลงัจากการตายของยดูาส  ถา้
ก่อน ยดูาสอาจไดเ้ลือกท่ีจะฆ่าตนเองบนทุ่งนั้นท่ีเงินของเขาไดซ้ื้อ  อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนไป
ไดม้ากกวา่วา่ สภาแซนเฮดรินซ้ือทุ่งนั้นหลงัจากเหตุการณ์ต่างๆของคืนน้ีไม่เวลาใดก็เวลาหน่ึง   

  
27:9-10            ความส าเร็จท่ียุง่ยากน้ีดูเหมือนจะเป็นการอา้งอิงจาก เศคาริยาห์ 11:12-13 แต่มทัธิวถือวา่เป็น

ของเยเรมีย ์ บางทีมทัธิวอา้งอิงถึง เยเรมีย ์ 19:1-13 และหรือบางที เยเรมีย ์ 18:6 ซ่ึงท่านยอ่การ
ใช้ถอ้ยค าของ เศคาริยาห์ 11:12-13 เป็นหลกัเน่ืองจากความคลา้ยคลึงของกนักบัสถานการณ์
ของยูดาส[1593] ดู มาระโก 1:2-3 และ 2 พงศาวดาร 36:21 ส าหรับตวัอย่างอ่ืนๆของ
ความส าเร็จประเภทน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมแหล่งท่ีมาเขา้ด้วยกนั มทัธิวเอ่ยถึงอิสยาห์และ  
เยเรมียเ์ท่านั้นในฐานะแหล่งท่ีมาแห่งการอา้งอิงของท่าน (2:17; 3:3; 4:14; 8:17; 12:17; 13:14; 
15:7; 17:9) ท่านละแหล่งท่ีมาทางค าเผยพระวจนะอ่ืนๆของท่านไวอ้ยา่งไม่ไดร้ะบุ  ท่านถือวา่
การพาดพิงอนัหน่ึงเป็นของดาเนียลอีกดว้ย  (24:15) 

  
“การรวมการอา้งอิงสองอย่างจากพระธรรมในภาคพนัธสัญญาเดิม และการ
อา้งว่าเป็นของพระธรรมเล่มหน่ึง (ในกรณีน้ีคือเยเรมีย)์ ก็ไดถู้กท าอย่างนั้น
ใน มาระโก 1:2-3 อีกดว้ยท่ีซ่ึง อิสยาห์ 40:3 และ มาลาคี 3:1 ถูกอา้งอิงแต่ถูก
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ถือว่าเป็นของอิสยาห์ ส่ิงน้ีเป็นตามธรรมเนียมของการอ้างอิงถึงผู ้เผย        
พระวจนะท่ีโดดเด่นกวา่ก่อน”[1594] 

  
ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ ค  าเผยพระวจนะนั้นไดถู้กกล่าวโดยเยเรมียแ์ต่ถูกบนัทึกไว้
โดยเศคาริยาห์[1595] 
  
การอธิบายท่ีแตกต่างของปัญหาน้ีก็คือวา่เยเรมียเ์ป็นพระธรรมเล่มแรกในหมวดผูเ้ผยพระวจนะ
ของภาคพนัธสัญญาเดิมในภาษาฮีบรู  พระเยซูอา้งอิงเศคาริยาห์จากเยเรมียเ์พราะว่าพระธรรม 
เศคาริยาห์อยู่ในส่วนของพระคมัภีร์ภาษาฮีบรูท่ีเร่ิมตน้ดว้ยพระธรรมเยเรมีย[์1596] อย่างไรก็
ตาม นั่นก็ไม่แน่นอนว่าพระธรรมเยเรมีย์ครอบคลุมต าแหน่งท่ีน าน้ีในหมวดท่ีสามของ       
พระคมัภีร์ภาษาฮีบรูในสมยัของมทัธิว[1597] การอธิบายท่ีคลา้ยกนัก็คือวา่ ช่ือ “เยเรมีย”์ แสดง
ถึงการรวบรวมของงานเขียนเชิงการเผยพระวจนะท่ีซ่ึงพระธรรมเศคาริยาห์ถูกพบ 
  

ในเยเรมีย ์19 พวกผูป้กครองของอิสราเอลไดล้ะทิ้งพระเจา้และท าให้เยรูซาเล็มเป็นสถานท่ี
ส าหรับพวกพระต่างชาติ  หุบเขาท่ีผูเ้ผยพระวจนะกล่าวค าเผยพระวจนะน้ีและท่ีท่ีท่านท าให้
ภาชนะแตกก็ไดรั้บช่ือ “หุบเขาแห่งการฆ่า” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความหายนะของยูดาห์และ
เยรูซาเล็ม  ในท านองเดียวกัน ในมทัธิว 26—27 การปฏิเสธพระเยซูน าไปสู่การท าให้ทุ่ง  
เปรอะเป้ือนซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการตายและการถูกท าลายของอิสราเอล ซ่ึงคนต่างประเทศ
ก าลงัจะ “ฝัง”  ในเศคาริยาห์ 11 และใน มทัธิว 26—27 คนอิสราเอลปฏิเสธผูเ้ล้ียงของพระเจา้
และให้ค่าของพระองค์ในราคาของทาส  ในพระคมัภีร์ทั้งสองตอน ใครคนหน่ึงก็โยนเงินเขา้
ไปใน    พระวหิาร และในท่ีสุดคนอ่ืนก็ใชม้นัเพื่อจะซ้ือบางส่ิงท่ีท าใหเ้ปรอะเป้ือน 

  
“. . . ส่ิงท่ีเราพบในมทัธิวรวมถึงขอ้ 9-10 ก็ไม่ใช่ การระบุ ถึงตวับท พร้อมกับ
เหตุการณ์แต่ระบุถึง ความส าเร็จ ของตวับท ใน เหตุการณ์ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัแบบ
ลกัษณ์ท่ีกวา้งซ่ึงควบคุมการท่ีทั้งพระเยซูและมทัธิวอ่านภาคพนัธสัญญาเดิม
อยา่งไร. . .”[1598] 

  
การเขา้ใจน้ีถึงความส าเร็จก็อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมทัธิวท าในตวับทต่างๆท่ีท่านกล่าววา่
ไดบ้รรลุเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัยดูาส  ในเยเรมีย ์9 และเศคาริยาห์  11 มทัธิวเห็นไม่ใช่
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แค่ความเหมือนทางค าพูดหลายอยา่ง แต่เห็นรูปแบบของการละทิ้งความเช่ือและการปฏิเสธท่ี
พบความส าเร็จสุดทา้ยในยดูาสอีกดว้ย[1599] 

  
กำรไต่สวนต่อหน้ำปีลำต  27:11-26  (เปรียบเทยีบ  มก. 15:2-15; ลก. 23:3-25; ยน. 18:33—19:16) 
  
ปีลาตเป็นผูป้กครองท่ีโหดร้ายผูมี้ความพยายามท่ีเล็กนอ้ยท่ีจะเขา้ใจคนยิวผูท่ี้เขาเกลียด[1600] เขาไดป้ฏิบติัต่อ
พวกเขาอย่างไม่ยุติธรรมและอย่างโหดร้ายในหลายโอกาส แต่ไม่นานมาน้ีซีซาร์ได้ต่อว่าเขาอย่างรุนแรง
[1601]  บางทีน่ีอธิบายถึงท่าทีท่ีอ่อนน้อมอย่างพอสมควรต่อสภาแซนเฮดรินในการบันทึกของหมวด             
พระกิตติคุณ  เขาตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงการต่อวา่อีกคร้ังจากซีซาร์  อยา่งไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ของเขากบัคนยิว
เลวลงต่อไปจนกระทัง่ปี ค.ศ. 39 เม่ือซีซาร์ขจดัเขาออกจากต าแหน่งและเนรเทศเขา 
  
หลงัจากอธิบายถึงความรุนแรงของปีลาติกบัพลเมืองท่ีเป็นคนยิวของเขา โจเซฟัสก็เขียนส่ิงดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบั
พระเยซู 
  

“เอาล่ะ น่ีเก่ียวกบัพระเยซู ณ เวลาน้ี ผูเ้ป็นคนท่ีฉลาด ถา้มนัถูกตอ้งท่ีจะเรียกพระองคว์า่มนุษย ์
เพราะว่าพระองค์เป็นผูก้ระท าแห่งการงานท่ีอศัจรรยต่์างๆ เป็นอาจารยข์องคนเหล่านั้นท่ีรับ
ความจริงด้วยความพึงพอใจ  พระองค์น าทั้ งคนยิวมากมายและคนต่างชาติมากมายมายงั
พระองคเ์อง  พระองคเ์ป็น [พระ] คริสต ์และเม่ือปีลาตไดพ้ิพากษาพระองคไ์ปสู่กางเขน ณ การ
แนะน าของบรรดาผูท่ี้ผูท่ี้มีต  าแหน่งสูงสุดท่ามกลางเรานั้น บรรดาผูท่ี้รักพระองคใ์นตอนแรกก็
ไม่ไดล้ะทิ้งพระองค ์เพราะวา่พระองคไ์ดป้รากฏแก่พวกเขาอยา่งเป็นๆอีกคร้ังหน่ึงในวนัท่ีสาม 
อย่างท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ไดท้  านายส่ิงเหล่าน้ีและส่ิงท่ีอศัจรรยอ่ื์นๆอีกมากมาย
เก่ียวกบัพระองค ์และเผา่ของคริสเตียนท่ีตั้งช่ือจากพระองคก์็ไม่สูญพนัธ์ุจนทุกวนัน้ี”[1602] 

  
ในหมวดพระกิตติคุณ ดูเหมือนปีลาตจะอยูข่า้งพระเยซู แต่บางทีเขา ดูเหมือนว่า ชอบพระเยซู เพราะวา่เขาเกลียด
สภาแซนเฮดรินท่ีต่อตา้นเขาเท่านั้น  ปีลาตอาจไดป้ฏิบติักบัพระเยซูอยา่งท่ีเขาปฏิบติัอีกดว้ย เพราะวา่พระเยซู
ไม่ไดต้ั้งการคุกคามอะไรต่อเขาจากมุมมองของเขา การพิสูจน์ว่ากระท าผิดโดยทั้งสภาแซนเฮดรินและปีลาตก็
จ  าเป็นท่ีจะพิพากษาพระเยซู  พวกศตัรูท่ีเก่าแก่เหล่าน้ีก็รวมกนัต่อตา้นพระองค[์1603] 
  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1599
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c6448
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1600
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1601
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1602
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1603


27:11                สถานท่ีแห่งการไต่สวนน้ีก็ไม่แน่นอน  บางทีมนัเกิดข้ึนในวงัเก่าของเฮโรด (เปรียบเทียบขอ้  2) 
สถานท่ีตั้งท่ีเป็นไปไดอี้กแห่งหน่ึงคือป้อมอนัโทเนีย ป้อมน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของการถูกจ าคุกใน
ภายหลงัของเปโตรและการปลดปล่อยท่ีอศัจรรย ์(กจ. 12:3-11) และการแกต่้างของเปาโลต่อ
หนา้ผูค้นแห่งกรุงเยรูซาเล็มและการถูกจ าคุกของท่าน (กจ. 21:27—23:30) เฮโรดมหาราชได้
สร้างป้อมน้ีข้ึนใหม่และตั้งช่ือใหม่ ช่ือเดิมของมนัคือ บาริส (ป้อม) ในการให้เกียรติแก่ซีซาร์ 
อนัโทนิอสัสหายของเขา[1604] 

  
ค าถามของปีลาตออกมาจากการอ้างของพระเยซูถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล 
(26:64) ซ่ึงอย่างไม่สงสัยแลว้ สภาแซนเฮดรินรายงานต่อปีลาต (เปรียบเทียบ 2:2) น่ีเป็นการ
กล่าวหาทางการเมือง ส่วนการกล่าวหาท่ีคายาฟาสน ามาต่อต้านพระเยซูก็เป็นทางศาสนา 
(26:61, 63) พระเยซูตอบสนองต่อค าถามของปีลาตด้วยขอ้ความท่ียืนยนัอย่างเดียวกนัแต่มี
คุณภาพท่ีพระองค์ไดใ้ห้แก่ยดูาส  (26:25) และสภาแซนเฮดรินมาก่อน (26:64) พระองค ์เป็น 
“กษตัริยข์องพวกยิว” (เปรียบเทียบ 2:2) แต่ไม่ใช่ในแนวทางท่ีปีลาตได้คิดเก่ียวกบับุคคล
เช่นนั้น    
  
คนท่ีไม่ใช่ชาวยิวเท่านั้นใชช่ื้อเรียกน้ีของพระเยซู  เฮโรดมหาราชไดเ้ป็นกษตัริยท่ี์เป็นทางการ
คนสุดทา้ยของพวกยิว ก่อนท่ีคนโรมนัไดมี้การควบคุมสิทธ์ิขาดเหนือพวกเขา พระเยซูไม่ใช่   
ผูก่้อกบฎทางกองทพัท่ีมุ่งไปท่ีการหักแอกของโรมโดยการใช้กองทพัติดอาวุธ  อีกคร้ังหน่ึง 
มทัธิวบนัทึกการอา้งของพระเยซูถึงการเป็นพระเมสสิยาห์    

  
27:12-14          จากการท่ีไดต้อบสนองต่อการกล่าวหาท่ีมีต่อพระองค ์พระเยซูก็ไม่ไดมี้ความพยายามต่อไปท่ี

จะปกป้องหรือท าใหพ้ระองคเ์องไร้มลทิน (เปรียบเทียบ 26:63) ปีลาตแทบไม่เช่ือวา่พระเยซูจะ
ไม่พยายามท่ีจะปกป้องพระองค์เอง เป็นท่ีชัดเจนว่า พระเยซูไม่ได้พยายามท่ีจะหลีกเล่ียง
กางเขน  (เปรียบเทียบ อสย. 53:7) ท่าทีเช่นนั้นก็น าให้ปีลาตสรุปวา่ไม่ว่าพระเยซูโง่เขลาหรือ
เป็นบา้ 

  
ลูกาเท่านั้นท่ีรายงานวา่ตอนน้ีปีลาตส่งพระเยซูหาเฮโรด แอนทิพาสเพื่อการซกัถาม (ลก. 23:6-
12) จากนั้นเฮโรดก็ส่งพระเยซูกลบัไปยงัปีลาต  
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27:15                เป็นท่ีชดัเจนว่า มนักลายมาเป็นธรรมเนียมส าหรับปีลาตท่ีจะ “ปล่อย” “นกัโทษ” ชาวยิวคน
หน่ึงท่ีเขาถือว่าเป็นความชอบต่อพวกยิวในปัสกาแต่ละคร้ัง  บางทีเขาท าส่ิงน้ีเพื่อจะปรับปรุง
ความสัมพนัธ์ของเขากบัพลเมืองของเขาในโอกาสท่ีส าคญัทางการเมือง   

  
27:16                ช่ือของบารับบัสหมายถึง “บุตรชายของบิดา”  แน่นอนว่า พระเยซูเป็น พระบุตรแท้ของ      

พระบิดา  ค  ากรีกท่ีแปลว่า “อุกฉกรรจ์” (เอบพิสเซมอส) หมายถึงมีช่ือเสียงหรือโดดเด่นอยา่ง
แทจ้ริง (เปรียบเทียบ รม. 16:7) เขาเป็นนักโทษท่ีมีช่ือเสียง แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นนักโทษท่ี
พวกยวิถือวา่เป็นบุคคลท่ีน่าปรารถนา อยา่งท่ีแสดงในภาพยนตร์บางเร่ือง ในความตรงกนัขา้ม 
เป็นท่ีชัดเจนว่า  เขาได้น าการกบฏต่อต้านรัฐบาลโรมันในฐานะผู ้ต่อ สู้ เพื่อเสรีภาพ 
(เปรียบเทียบ มก. 15:7; ลก. 23:19; ยน. 18:40) การกระท าแบบกองโจรของเขาก็ธรรมดา
พอสมควรในตอนนั้น[1605] คนยิวหลายคนคงไดถื้อวา่บารับบสัเป็นวีรบุรุษแทนท่ีจะเป็นตวั
ร้าย  ในความคิดของคนยวิส่วนใหญ่ เขามีลกัษณะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์มากกวา่ท่ีพระเยซูมี 

  
เป็นไปไดท่ี้ชายสองคนท่ีถูกตรึงกบัพระเยซูเป็นหุน้ส่วนของบารับบสั  มทัธิวใชค้  ากรีกเดียวกบั
ท่ีจะบรรยายถึงพวกเขาอย่างท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆใชเ้พื่อจะบรรยายถึงบารับบสั (นัน่   
คือ เลสเทส “ผูก้บฏ” หรือ “ผูก่้อการกบฏ” ขอ้ 38) ชายทั้งสามก็เป็นคนท่ีดีกว่าโจรโดยทัว่ไป 
พวกเขาเป็นเหมือนพวกของโรบิน ฮูด 
  
พระเยซูแทนท่ีของผูก้บฏคนหน่ึงอยา่งแทจ้ริง คือบารับบสัเพราะวา่ผูค้นชอบผูท่ี้พยายามท่ีจะ
โค่นลม้อ านาจของโรมมากกวา่พระเมสสิยาห์ท่ีพระเจา้ไดเ้ตรียมไวเ้พื่อพวกเขา  น่ีแสดงถึงการ
ยนืกรานของพวกเขาท่ีการมี “พระเมสสิยาห์” ตามการออกแบบของพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ 1 
ซมอ. 8:5, 19-20) 

  
27:17-18          “พวกเขา” (NASB) หรือ “ฝงูชน” (NIV) ฝงูชนของคนทัว่ไป (ขอ้ 15; เปรียบเทียบ มก. 15:8)  

ปีลาตเห็นว่าสภาแซนเฮดรินพยายามท่ีจะท าให้เขาก าจดัใครคนหน่ึงท่ีพวกเขาเห็นว่าเป็นการ
คุกคามต่อสิทธิอ านาจของพวกเขาเอง นั่นคือ พระเยซู  เขารู้ว่าสภาแซนเฮดรินไม่มีความ
ตอ้งการพิเศษท่ีจะพฒันาสวสัดิภาพของโรม  อยา่งไม่สงสัยแลว้ ปีลาตรู้วา่พระเยซูช่ืนชมความ
เป็นท่ีนิยมอยา่งมากท่ามกลางคนยวิหลายคน (เปรียบเทียบ 21:1-16) และท่ีวา่พวกผูน้ าของพวก
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เขาอิจฉาพระองค ์ ดงันั้นเขาก็ขอใหป้ระชาชนท่ีจะใหเ้ขารู้วา่นกัโทษคนไหนท่ีพวกเขาตอ้งการ
ใหเ้ขาท่ีจะ “ปล่อย”   

  
อย่างไม่สงสัยแล้ว ปีลาตคิดว่าฝูงชนจะเรียกร้องพระเยซู ดงันั้นก็ให้เหตุผลแก่เขาท่ีจะท าให้
สภาแซนเฮดรินขายหน้าโดยการปล่อยพระเยซู   เขาอาจได้สรุปอย่างผิดๆว่าผูอ้าศัยของ       
กรุงเยรูซาเล็มสนบัสนุนพระเยซูเน่ืองจากช่ือเสียงของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม ณ เวลานั้น  
อย่างไรก็ตาม เป็นชาวกาลิลีอย่างแทจ้ริงท่ีเป็นผูส้นับสนุนหลกัของพระเยซู  ดูเหมือนผูค้น 
แห่งกรุงเยรูซาเล็มไดติ้ดตามการน าของสภาแซนเฮดรินอยา่งเตม็ใจในการปฏิเสธพระเยซู อย่าง
ตั้งใจ 

  
“. . . บารับบสัถูกเรียกวา่เยซูอีกดว้ย ฉบบัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบางฉบบัของภาคพนัธ-
สัญญาใหม่เช่นฉบบัซีเรียและอาร์มีเนียนโบราณเรียกเขาว่า เยซู บารับบัส 
และทั้งโอริเจนและเจอโรมรู้ถึงการอ่านนั้น และรู้สึกว่ามนัอาจถูกตอ้ง  มนั
เป็นส่ิงแปลกท่ีวา่ปีลาตอา้งอิงถึง พระเยซูท่ีเรียกว่าพระคริสต์ ถึงสองคร้ัง (ขอ้ 
17 และ 22) ราวกบัท่ีจะแยกแยะพระองคจ์ากเยซูคนอ่ืนๆ”[1606] 

  
27:19                “ภรรยา” ของปีลาตขดัจงัหวะเขาเม่ือเขา “นัง่วา่ราชการอยู”่ ซ่ึงก าลงัท่ีจะให้ค  าตดัสินในกรณี

ของพระเยซู  บางทีมทัธิวบนัทึกเหตุการณ์น้ีเพราะวา่มนัเป็นขอ้บ่งช้ีอีกขอ้หน่ึงถึงความบริสุทธ์ิ
ของพระเยซู  คนโรมนัหลายคนถือวา่ความฝันเป็นวิธีแห่งการน าพาของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 
1:20).[1607] ในกรณีน้ี พระเจา้น าพาเธอท่ีจะเป็นพยานถึงความชอบธรรมของพระเยซู  

  
“ธรรมเนียมไดใ้ห้ช่ือแก่เธอวา่ พรอคูล่า พระกิตติคุณแบบอธิกธรรมบรรยาย
เธอวา่เป็นคนหนัมานบัถือลทัธิยิว [คือ พระกิตติคุณของนิโคเดมสั บทท่ี 2]
ในขณะท่ีคริสตจักรกรีกได้ใส่เธอไวใ้นบญัชีรายช่ือของธรรมิกชนอย่าง
แทจ้ริง”[1608] 

  
“‘ภรรยา’ ของปีลาต (27:19) ท าหน้าท่ีเป็นส่ิงกีดกันส าหรับปีลาตเอง การ
เตือนของเธอต่อปีลาตท่ีจะไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัคนชอบธรรมนั้น (พระเยซู) 
ก็ตรงกนัขา้มกบัการตดัสินใจของปีลาตท่ีจะยอมตามการเรียกร้องของคนยิวท่ี
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ใหพ้ระเยซูถูกประหาร  ‘บารับบสั’ (27:15-26) ท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงกีดกนัส าหรับ
พระเยซู นกัโทษอุกฉกรรจ์ถูกปล่อยให้เป็นอิสระ ส่วนคนบริสุทธ์ิถูกน าไป
ตรึง”[1609] 

  
27:20-21          สมาชิกสภาแซนเฮดริน “ยุยงให้ฝงูชน” ท่ีจะยืนกรานให้ปีลาตปล่อยบารับบสัและตรึงพระเยซู 

(เปรียบเทียบ มก. 15:11) เร่ิมแรกแลว้ น่ีอาจเหลือเช่ือ แต่ทั้งพระเยซูและบารับบสัก็เป็นท่ีนิยม
กบัฝงูชน  ต่อประชาชนแลว้ ดูเหมือนปีลาตจะช่ืนชอบการปล่อยของพระเยซู แต่พวกผูน้ าทาง
ศาสนาของพวกเขาช่ืนชอบการปล่อยของบารับบสั  มนัค่อนขา้งปกติท่ีวา่ชาวกรุงเยรูซาเล็มจะ
เขา้ขา้งพวกผูน้ าของพวกเขาในการต่อตา้นปีลาต เม่ือไดรั้บโอกาสเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากวา่พระเยซูเป็นชาวกาลิลี “ต่างถ่ิน” 

  
ก่อนหนา้น้ีสภาแซนเฮดรินไดห้วา่นความสงสัยเก่ียวกบัพระเยซูในความคิดของประชาชนโดย
การรายงานหมุนเวียนท่ีว่าพระองค์ได้ท  าการหม่ินประมาท  ต่อพวกเขาหลายคน ตอนน้ี
พระองคเ์ป็นคนนอกรีต พระเยซูเองไม่ไดพ้ยายามท่ีจะท าส่ิงท่ีบารับบสัไดพ้ยายามท า นัน่คือ ท่ี
จะโค่นล้มสิทธิอ านาจเหนืออิสราเอลของโรม   น่ีอาจเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีผูค้นตอ้งการให ้   
บารับบสัถูกปล่อย 

  
27:22-23          ปีลาตพยายามท่ีจะผนักลบัความผิดพลาดทางยุทธวิธีของเขาโดยการถามค าถามมากข้ึน แต่

ความคิดเห็นของฝงูชนท่ีต่อตา้นเขาและการเลือกของเขาก็หนกัแน่นข้ึนกบัค าถามแต่ละค าถาม
ท่ีเขาถามฝงูชน  หน่ึง   ปีลาตน าเสนอการลงโทษท่ีเบากวา่ส าหรับพระเยซู แต่ฝงูชนไม่ตอ้งการ 
(ขอ้ 22)   

  
“จงจินตนาการวา่ผูพ้ิพากษาก าลงัขอการตดัสินจากฝงูชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรถูก
กระท ากบัคนท่ีถูกไต่สวน!”[1610] 

  
ประการท่ีสอง ปีลาตยืนยนัถึงความบริสุทธ์ิของพระเยซู แต่ค าตอบแรกเร่ิมของฝูงชนกลายมา
เป็นการร้องของฝงูชนจนเป็นท่ีชดัเจนวา่ผูว้า่การนั้นไม่สามารถเปล่ียนหรือเงียบได ้  

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1609
http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%2015.11
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1610


“บุคคลหน่ึงเกือบสามารถพรรณนาถึงฉากน้ีไดก้บับางส่ิงเช่นสนามฟุตบอลท่ี
ซ่ึงฝูงชนตะโกนว่า ‘จงตั้งรับ!’ การส่งเสียงเชียร์ของพวกเขาคือ ‘จงตรึง จง
ตรึง!’”[1611] 

  
พวกยิวต้องการให้ปีลาต “ตรึง” พระเยซู แทนท่ีจะลงโทษพระองค์ด้วยวิธีอ่ืนๆ เพราะว่า
ส าหรับคนยิวแลว้ บุคคลท่ีแขวนบนตน้ไมเ้ป็นการแสดงถึงว่าเขาอยู่ภายใตก้ารสาปแช่งของ
พระเจา้  (ฉธบ. 21:23) 

  
27:24                การลา้งมือของบุคคลหน่ึงเพื่อจะแสดงถึงความบริสุทธ์ิของคนหน่ึงเป็นธรรมเนียมยิว ไม่ใช่

ธรรมเนียมโรมนั (เปรียบเทียบ ฉธบ. 21:6; สดด. 26:6).[1612] บางทีปีลาตท าส่ิงน้ีเพื่อจะแสดง
ถึงการดูถูกส าหรับคนยิว เช่นเดียวกบัท่ีจะท าให้จิตส านึกของเขาบรรเทาโดยการประกาศต่อ
สาธารณชนวา่เขาเอง “ไม่มีความผิดเร่ืองโลหิตของชายคนน้ี”      ปีลาตสามารถลา้งมือของเขา
ดว้ยจิตส านึกท่ีโปร่งใสไดเ้พราะวา่เขาไดพ้ยายามท่ีจะปล่อยพระเยซู แต่คนยิวจะไม่ยอมให้เขา
ท าอยา่งนั้น   น่ีไม่ใช่การกล่าววา่เขาไม่มีความผดิ แต่อยา่งไม่สงสัยแลว้ เขารู้สึกวา่ไม่ผิดในการ
ท าส่ิงท่ีเขาท า 

  
จากนั้นปีลาตมอบพระเยซูให้ไปสู่การถูกตรึง เน่ืองจากความข้ีขลาดและความกลวัต่อคนยิวผู ้
ซ่ึงเขาดูถูก เขาไม่สามารถส่งผา่นความรับผดิชอบส่วนตวัของส าหรับการตายของพระเยซูไปท่ี
ประชาชนได ้อยา่งท่ีพวกมหาปุโรหิติและพวกผูใ้หญ่ไม่สามารถหลีกเล่ียงความรับผิดชอบของ
พวกเขาส าหรับมนัโดยการต าหนิยดูาสได ้(ขอ้ 4)  

  
27:25                การตอบสนองของผูค้นก็ไม่ใหม่ (2 ซมอ. 1:16; 3:28; 21:6, 14; เปรียบเทียบ กจ. 18:6; 20:26) 

“ฝูงชนทั้ งหมด” ในตวับทอ้างอิงถึงฝูงชนท่ีปรากฏ ไม่ใช่สภาแซนเฮดรินหรือชนชาติยิว
ทั้งหมด  วลีน้ีไม่ไดค้รอบคลุมคนยิวท่ีเช่ือในพระเยซู แต่ครอบคลุมอิสราเอลท่ีไม่เช่ือ   ดงันั้น 
เป็นส่ิงไม่เหมาะสมท่ีจะใชข้อ้น้ีเพื่อจะแกต้วัเก่ียวกบัการต่อตา้นยิว[1613] การตอบสนองของ
ผูค้นก็เป็นปกติอยา่งเตม็ท่ีในวฒันธรรมนั้น[1614] 

  
“ความชั่วร้ายของความโกรธของพวกเขาแทบจะไม่สามารถถูกอธิบายได้
อยา่งชดัเจนไปมากกวา่การเปล่งเสียงท่ีน่ากลวัน้ี”[1615] 
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“จากการเป็นหน้ีต่อการปฏิเสธท่ีต ่าช้าของพวกผูน้ าต่อพระเยซู พวกเขาก็
ส่งผลกระทบต่อไม่ใช่ความรอดของอิสราเอลอยา่งท่ีพวกเขาไดค้าดหวงั แต่
ต่อส่ิงท่ีตรงกนัขา้มคือการส้ินสุดของอิสราเอลในฐานะประชากรท่ีพิเศษของ
พระเจา้โดยไม่รู้  พวกเขาน าการสาปแช่งมาเหนือพวกเขาเองและประชาชน 
(27:25) พวกเขากระตุน้การถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็ม (22:7) และอยา่งไม่รู้
นั้นพวกเขาท าใหพ้วกเขาเองรับผดิชอบต่อการยา้ยการปกครองของพระเจา้ไป
ยงัอีกชนชาติหน่ึง คือคริสตจกัรซ่ึงกลายมาเป็นประชากรของพระเจา้ในยุค
สุดทา้ย (21:43; 16:18; 13:38)”[1616] 

  

“ความอยุติธรรมไดถู้กกระท าต่อคนยิวตลอดหลายศตวรรษเพียงไร  พวกเขา
ไดถู้กต าหนิส าหรับอาชญากรรมของบุคคลเช่น อนันาส คายาฟาส และปีลาต 
ข้าพเจ้าไม่ถือความรับผิดชอบส าหรับอาชญากรรมของเจสซ่ี เจมส์เพียง
เพราะวา่เขาเป็นคนอเมริกนั ใช่ไหม?  เป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีโรมนันิยมได้
เรียกคนยิวว่า ‘ผูฆ่้าพระคริสต์’ ซ่ึงไดเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการต่อตา้นยิวใน
ยโุรป  กระนั้นพวกเขาก็ตอ้งรับผดิชอบอยา่งท่ีคนต่างชาติก็ตอ้งรับผิดชอบ ใน
การวิเคราะห์สุดท้าย เราทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการตายของพระองค ์ 
พระองคไ์ดต้ายเพื่อบาปของโลก  ไม่ควรจะมีการช้ีน้ิวไปท่ีเช้ือชาติหรือกลุ่ม
ใดๆของผูค้น”[1617] 

  
เม่ือคนยวิท่ีปรากฏในลานบา้นของปีลาตร้องวา่ “ใหค้วามผดิเร่ืองความตายของเขาตกอยูก่บัเรา
และลูกๆของเรา” พวกเขาก็ยอมรับถึงความรับผิดชอบของเขาต่อการตายของพระเยซู แต่คน
โรมนั (คนต่างชาติ) ก็ตอ้งรับผดิชอบส าหรับส่ิงนั้นอยา่งเท่าเทียม  

  
27:26                ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเส คนยิวไม่สามารถเฆ่ียนใครคนหน่ึงมากกว่า 40 คร้ังได ้(ฉธบ. 

25:3; เปรียบเทียบ 2 คร. 11:24) อยา่งไรก็ตาม ท่ีน่ีคนโรมนัไม่ใช่คนยิวก าลงัเฆ่ียน  พวกเขา ไม่
มีความจ ากดัในเร่ืองของจ านวนของการเฆ่ียนท่ีพวกเขาสามารถก าหนดให้มีกบันกัโทษ  ตาม
ธรรมเนียมแล้ว พวกเขาใช้แส้หนังท่ีมีเศษของกระดูกหรือโลหะท่ีถูกฝังไวใ้นสายหนัง คือ   
ฟราเจลลั่ม  การเฆ่ียนด้วยแส้น้ีบ่อยคร้ังก็เปล่ียนเน้ือหนังของมนุษยใ์ห้เป็นเน้ือเยื่อและเปิด
กระดูกและอวยัวะภายใน[1618] บ่อยคร้ังผูค้นตายจากการเฆ่ียนประเภทน้ี  คนโรมนัใชม้นัท า
ให้นกัโทษอ่อนแอก่อนการถูกตรึง  การเฆ่ียนน้ีบรรลุถอ้ยค าของพระเยซูใน 20:19 หลงัจาก
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ความโหดร้ายท่ีรุนแรงและเต็มไปดว้ยโลหิตน้ี ปีลาตไดส่้งให้พระเยซูไปตายดงัเช่นนกัโทษท่ี
ถูกพิพากษาโดยการถูกตรึง (เปรียบเทียบ อสย. 53:6, 12) 

  
“ยดูาสยอมต่อ มาร ในบาปท่ีใหญ่หลวงของเขา (ยน. 13:2, 27) เปโตรยอมต่อ 
เนือ้หนัง เม่ือท่านปฏิเสธองค์พระผูเ้ป็นเจา้ แต่ปีลาตยอมต่อ โลก และฟังฝูง
ชน”[1619] 

  
การบันทึกของมัทธิวเ ก่ียวกับการไต่สวนต่อหน้าปีลาตท าให้ความบริสุทธ์ิของพระเยซูนั้ นชัดเจน
[1620] อย่างเช่นในการไต่สวนทางศาสนา พระเยซูก็ยืนต่อหนา้ผูพ้ิพากษาท่ีอยุติธรรมผูซ่ึ้งอคติส่วนตวัของเขา
น าพาเขาแทนท่ีจะเป็นความยุติธรรม  การเสียสละตนเองของผูรั้บใช้ท่ีทนทุกขผ์่านพน้ในการไต่สวนน้ีอีกดว้ย  
ไม่มีใครเอาชีวิตของพระเยซูไปจากพระองค์ในฐานะผูต้ายเพื่อความเช่ือ  พระองคส์ละชีวิตเพื่อคนอ่ืนๆในการ
เสียสละตนเอง 
  

4. กำรตรึงพระเยซู  27:27-56   
  
มทัธิวบรรยายถึงการตรึงพระเยซูโดยการเน้นถึงการละเมิดของทหารโรมนัท่ีมีต่อพระเยซู  การเยาะเยย้ของ
คนยวิท่ีมีต่อพระเยซู  การส้ินพระชนมแ์ทจ้ริงของพระองค ์และเหตุการณ์ต่างๆท่ีตามหลงัการส้ินพระชนมข์อง
พระองคท์นัที   
  
กำรละเมิดของทหำรโรมันทีม่ีต่อพระเยซู  27:27-31 (เปรียบเทยีบ  มก. 15:16-20; ยน. 19:16-17ก) 
  
27:27                “พวกทหาร” ท่ีน่ีบางทีเป็นทหาร “ของปีลาต” “กองบญัชาการปรีโทเรียม” หรือลานบา้นบางท่ี

อา้งอิงถึงลานในวงัของเฮโรดท่ีอยู่ใกล้กบัประตูยฟัฟา ซ่ึงเป็นลานในป้อมอนัโทเนีย เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ “พวกทหาร” ทั้งหมดของ “กลุ่มทหาร” ท่ีปรากฏ (“กลุ่มทหาร โรมัน ทั้งหมด”)  “พา
พระเยซูไปไวใ้นกองบญัชาการปรีโทเรียม” นัน่คือ ลานกลางของกองบญัชาการปรีโทเรียม   
กลุ่มทหารมีทหาร 600 นาย  ทหารเหล่าน้ีคงไดเ้ป็นก าลงัส ารองท่ีถูกน ามาจากพลเมืองท่ีไม่ใช่
ยิวของบริเวณรอบๆ เน่ืองจากว่าไม่มีกองทหารของโรมนัท่ีเขา้ประจ าการในปาเลสไตน์ ณ 
เวลาน้ี[1621] 
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27:28-31          สภาแซนเฮดรินและหรือบ่าวของพวกเขาไดข้่มเหงพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ (26:67-68)   
ตอนน้ีพวกทหารของปีลาตข่มเหงพระองค์ในฐานะกษตัริยเ์ทียมเท็จ  อย่างเหน็บแนมแล้ว  
พระเยซูทรงเป็นทุกส่ิงท่ีพระองคถู์กเยาะเยย้วา่เป็น คือ พระเมสสิยาห์และกษตัริยข์องอิสราเอล  
“เส้ือคลุมสีแดง” (ค ากรีก คลามสุ)   ท่ีพวกเขาสวมใหพ้ระเยซู (ขอ้ 28) บางทีเป็นเส้ือคลุมสีม่วง
ค่อนขา้งแดงท่ีเจา้หนา้ทางกองทพัและพลเรือนของโรมสวม  บางทีเดือยแหลมท่ีเป็นหนามซ่ึง
พวกทหารสานเป็นวงกลม (“มงกุฎหนาม”) ก็คลา้ยกบัมงกุฎท่ีอยู่บนของทิเบเรียส ซีซาร์บน
เหรียญของโรมนัท่ีประกอบดว้ยก่ิงตาล   

  
กาลไม่สมบูรณ์ของกริยากรีกท่ีแปลว่า “ตี” หมายถึงว่าพวกเขาตีพระเศียรของพระเยซูหลาย
คร้ัง (เปรียบเทียบ อสย. 52:14) ตามปกติ ทหารส่ีนายกบันายร้อยเดินทางไปดว้ยกบันกัโทษท่ี
ถูกพิพากษาไปยงัการถูกตรึงของเขา  โดยทัว่ไป นกัโทษแบกไมข้วางท่ีซ่ึงพวกทหารจะตอก
ตะปูท่ีมือของเขาในภายหลงั (เปรียบเทียบ ยน. 19:17, 23).[1622] 

  

ส่วนน้ีแสดงถึงคนบาป ณ ความเลวร้ายท่ีสุดของพวกเขาซ่ึงเยาะเยย้และท าร้ายบุคคลท่ีสละชีวิตของพระองคใ์น
ฐานะเคร่ืองบูชาเพื่อบาปของพวกเขา (เปรียบเทียบ 20:19) 
  

“เหตุการณ์จ านวนน้อยในประวติัศาสตร์บรรยายถึงความโหดร้ายในใจท่ีชัว่ร้ายอย่างยิ่งของ
มนุษยอ์ยา่งชดัเจนมากกวา่ส่ิงท่ีก่อความทุกขแ์ก่พระเยซูพระบุตรของพระเจา้”[1623] 

  
“การอธิบายสูงสุดถึงกางเขนไม่ใช่ความเป็นปฏิปักษข์องยิวหรือความอยุติธรรมของโรมนั แต่
เป็นพระประสงคท่ี์ไดป่้าวประกาศไปของพระเจา้”[1624] 

  
กำรตรึงและกำรเยำะเย้ยพระเยซู  27:32-44  (เปรียบเทยีบ  มก. 15:21-32; ลก. 23:26-43; ยน. 19:17ข-27) 
  

“ความพยายามท่ีกระตือรือร้นเกินไปท่ีจะท าใหเ้ห็นถึงความน่ากลวัทางกายภาพของการตรึงซ่ึง
ท าให้การเทศนา (และอย่างนอ้ยภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงเม่ือไม่นานมาน้ี) ของคริสเตียนบางอย่าง
เสียหายก็ไม่พบเสียงสะทอ้นในหมวดพระกิตติคุณ   บางทีผูอ่้านดั้งเดิมก็คุน้เคยมากเกินไปกบั
ทั้งการทรทานและความอบัอายของการถูกตรึงจนไม่ตอ้งการการช่วยเหลือใดๆในการพิจารณา
ถึงส่ิงท่ีมนัหมายถึงอย่างแทจ้ริง  อย่างไรก็ตาม จุดจดจ่อของการบรรยายในขอ้เหล่าน้ีก็อยู่ท่ี
เหตุการณ์รอบขา้งต่างๆและผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง (ซีโมน พวกทหารและโจร) พร้อมกบัป้ายประกาศ

http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2052.14
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2019.17
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2019.23
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1622
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1623
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1624
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c6540


ในเชิงเหน็บแนมเหนือพระเศียรของพระเยซูซ่ึงสรุปการยกเลิกของโรมนัเก่ียวกับการอ้าง  
ต่างๆของพระองค”์[1625] 

  
การเนน้ของมทัธิวในการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัการถูกตรึงของพระเยซูก็อยูท่ี่การเยาะเยย้ของผูช้ม 
  
27:32                พระเยซูสามารถท่ีจะแบกไมข้วางแห่งกางเขนของพระองคจ์นกระทัง่พระองคผ์า่นประตูเมือง 

(เปรียบเทียบ  มก. 15:21; ยน. 19:17) ตามปกติ การตรึงเกิดข้ึนนอกก าแพงเมือง 
(เปรียบเทียบ ลนต. 24:14; กดว. 15:35-36; 1 พกษ. 21:13; กจ. 7:58) สถานท่ีตั้งน้ีแสดงถึงการ
ปฏิเสธมากข้ึน (เปรียบเทียบ ฮบ. 13:13) 

  
ช่ือซีโมนเป็นแบบยิว  เขามาจากเมือง “ไซรีน” (สมยัใหม่คือ ทริโพลิ) ท่ีอยู่ทางชายฝ่ังทะเล  
เมดิเตอเรเนียนของอฟันิกาเหนือ (เปรียบเทียบ กจ. 2:10; 6:9; 11:20; 13:1) พวกทหารโรมนัได้
บงัคบัใหเ้ขาแบกกางเขนของพระเยซู  บางทีมทัธิวอา้งอิงส่ิงน้ีเพราะวา่มนัเป็นอีกส่วนหน่ึงของ
การเหน็บแนม  พระเยซูก าลงัแบกกางเขนของซีโมนโดยการตายในท่ีของเขา  ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงน้ี 
แต่ ณ เวลานั้น ส่ิงต่างๆก็เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มต่อผูดู้อย่างส้ินเชิง  เหตุผลอีกอย่างหน่ึงท่ีมทัธิว
อาจไดอ้า้งอิงถึง “ซีโมนชาวไซรีน” โดยช่ือก็คือวา่ เขาอาจเป็นท่ีรู้จกักนัดีท่ามกลางคริสเตียน
เร่ิมแรก  อยา่งเหน็บแนมแลว้ ซีโมน เปโตร ควรปรากฏเพื่อจะช่วยเหลือพระเยซูเม่ือพิจารณา
ถึงการโออ้วดก่อนหนา้น้ีของท่าน (26:33, 35) แต่ “ซีโมน” อีกคนหน่ึงจ าตอ้งแทนท่ีของท่าน 

  
ชาวมุสลิมท่ีสอนวา่ซีโมนแทนท่ีพระเยซูและตายบนกางเขนแทนพระองคน์ั้นก็เป็นท่ีชดัเจนวา่
ข้ึนอยูก่บัค  าสอนของบาสิลิเดสซ่ึงเป็นคนนอกรีตแบบนอสติกในศตวรรษท่ีสอง[1626] 

  
27:33                ค าว่า “กลโกธา” เป็นการถอดถ่ายตัวอักษรของกรีกจากค าอารเมค กัลกลธา  ท่ีหมายถึง 

“กะโหลกศีรษะ” “คาลวาร่ี” มาจากค าลาติน คาลวา ซ่ึงก็คือ “กะโหลกศีรษะ”  สถานท่ีตั้งแน่
ชดันั้นก็ไม่เป็นท่ีรู้จกั  เป็นท่ีชดัเจนว่า มนัอยู่ทางเหนือของก าแพงเมืองเก่า บางทีไม่ไกลจาก
สถาน ท่ีตั้ ง ข องค ริสตจัก รแ ห่ ง สุส านศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ใน ปั จ จุบัน    ( เป รี ยบ เ ที ยบ  ยน . 
19:20).[1627]   เอดเดอร์ไชม์เช่ือวา่สถานท่ีตั้งก็อยูใ่กลก้บัประตูดามสักสัในปัจจุบนัอยา่งมาก
[1628] คาลวาร่ีของกอร์ดอนซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากประตูดามสักสัก็ไม่ไดช่ื้นชมการสนบัสนนัอยา่ง
มากในฐานะสถานท่ีตั้งจากบรรดานักวิชาการอีกต่อไป[1629] เวียร์ โดโลโรซา (“ทางแห่ง
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ความเสียใจ”) ตามธรรมเนียมซ่ึงเป็นเส้นทางจากการไต่สวนของพระเยซูไปยงัสถานท่ีตั้งของ
การถูกตรึงของพระองคก์็ข้ึนอยูส่มมุติฐานท่ีวา่การไต่สวนของพระเยซูต่อหนา้ปีลาตไดเ้กิดข้ึน
ในป้อมอนัโทเนีย 

  
27:34                เป็นท่ีชดัเจนวา่ ผูห้ญิงบางคนเสนอเหลา้องุ่นใหพ้ระเยซูด่ืมบา้ง ท่ีซ่ึงพวกเขาไดเ้พิ่มมดยอบเพื่อ

จะลดความเจ็บปวดของพระองค์ (มก. 15:23).[1630] พระเยซูได้ปฏิเสธหลังจากท่ีได้ชิม 
เพราะว่าพระองค์เลือกท่ีจะทนต่อกางเขนอย่างมีสติสัมปชญัญะเต็มท่ี มทัธิวเขียน “ของขม” 
เน่ืองจากรสชาติท่ีขมของมดยอบและท่ีจะท าใหค้วามส าเร็จแห่ง  สดุดี 69:20-21 ชดัเจนข้ึน  อีก
มุมมองหน่ึงก็คือว่า พวกทหารเสนอเคร่ืองด่ืมให้พระองค์ แต่ดูเหมือนว่ามนัไม่เป็นส่ิงท่ีเคย   
ท าประจ าท่ีวา่พวกเขาจะไดพ้ยายามท่ีจะท าใหก้ารทนทุกขข์องพระองคล์ดลง  

  
27:35                ตามปกติพวกโรมนัผกูหรือตรึงเหยือ่กบัไมข้วางของกางเขนของเขา  ในกรณีของพระเยซู พวก

เขาท าแบบหลงั  จากนั้นพวกเขาจะยกไมข้วางและนักโทษข้ึนสู่ส่วนประกอบท่ีตั้งตรงของ
กางเขน  ถดัไปพวกเขาจะมดัเทา้ของบุคคลท่ีถูกตรึงเขา้กบัส่วนตั้งโดยมดัดว้ยเชือกหรือตอก
ดว้ยตะปูขนาดใหญ่  พวกโรมนัสร้างกางเขนในหลายรูปแบบคือ แบบ X แบบ T หรืออยา่งเช่น
ในกรณีของพระเยซู แบบ T ตามธรรมเนียมพร้อมกบัส่วนตั้งท่ีขยายออกไปเหนือไมข้วาง (ขอ้ 
37)  บางคร้ังเหยือ่ก็อยูห่่างจากดินไม่ก่ีน้ิว แต่ดูเหมือนวา่พระเยซูอยูสู่งจากดินสองสามฟุต (ขอ้ 
48; ยน. 19:29) 

  
ตามปกติพวกโรมนัตรึงเหยือ่ของพวกเขาแบบเปลือยเปล่า “ยกเวน้ผา้ขาวมา้”[1631] เพชฌฆาต
ส่ีคนน าเส้ือผา้ของนักโทษไปเพื่อพวกเขาเอง  ส่ิงเหล่าน้ีคงไดเ้ป็นรองเทา้ ผา้รัดเอว  เส้ือผา้
ชั้นใน และเส้ือคลุมชั้นนอกหรือเส้ือคลุมของเขา[1632] ในกรณีของพระเยซู พวกเขา “จบั
ฉลาก” ส าหรับเส้ือคลุม (“เส้ือผา้”) ของพระองคซ่ึ์งบรรลุ สดุดี 22:18 (เปรียบเทียบ ยน. 19:23-
24) ส่ิงน้ีเกิดข้ึนในตอนเชา้สายๆของวนัศุกร์ (มก. 15:25; ยน. 19:14) 

  
“ในกรณีของพระเยซู เรามีเหตุผลท่ีจะคิดวา่ ในขณะท่ีรูปแบบของการลงโทษ
ท่ีซ่ึงพระองค์ตอ้งจ านนต่อนั้นไม่ใช่เป็นแบบยิว [คือ การตรึง] ทุกๆการ
ยินยอมจะถูกท าต่อธรรมเนียมแบบยิว และดงันั้นเราก็เช่ืออย่างขอบพระคุณ 
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ว่าบนกางเขนนั้นพระองค์ไดถู้กสงวนไวจ้ากความไร้เกียรติแห่งการเปิดเผย 
ส่ิงเช่นนั้นคงไดเ้ป็นแบบไม่ใช่ยวิอยา่งแทจ้ริง”[1633] 
  

ชาวมุสลิมเช่ือว่าพระเจา้น าพระเยซูไปยงัสวรรค์ก่อนท่ีพระองค์ตายไป และท่ีว่าพระองค์จะ
กลบัมายงัโลกเพื่อจะท าให้งานของพระองค์ส าเร็จ  อย่างท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหน้านั้น พวกเขา
เช่ือวา่เป็นซีโมนชาวไซรีนท่ีไดต้ายท่ีบนกางเขน       

  
“การตรึงเป็นความเจ็บปวดและการท าให้ขายหน้าอย่างพูดไม่ออก  ไม่วา่ถูก
ผกูหรือตรึงกบักางเขน เหยื่อก็ทนต่ออาการหดเกร็งมากมายขณะท่ีเขาดึงดว้ย
มือแขนของเขาและผลกัดว้ยขาของเขาเพื่อจะท าให้ช่องอกของเขาเปิดออก
เพื่อการหายใจและจากนั้นก็ยุบลงดว้ยความหมดแรงจนกระทัง่การเรียกร้อง
ส าหรับออกซิเจนเรียกร้องอาการหดเกร็งใหม่  การเฆ่ียนตี การสูญเสียโลหิต 
สภาวะช็อกจากความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นก็ก่อให้เกิดความทรมานท่ีสามารถ
ด าเนินไปหลายวนั สุดทา้ยก็จบลงดว้ยการหายใจไม่ออก ภาวะท่ีหัวใจหยุด
เต้นหรือการสูญเสียโลหิต  เม่ือมีเหตุผลท่ีจะเร่งความตาย กลุ่มทหารท่ี
ประหารชีวิตจะทุบเทา้ของเหยื่อ  ความตายก็ติดตามมาเกือบทนัทีไม่ว่าจาก
สภาวะช็อกหรือจากการยบุลงท่ีตดัการหายใจออกไป”[1634] 

  
พวกโรมนัสงวนการตรึงไวส้ าหรับนักโทษท่ีเลวร้ายท่ีสุดจากชนชั้นท่ีต ่าท่ีสุดของสังคม 
พลเมืองโรมนัถูกยกเวน้จากการถูกตรึงนอกจากซีซาร์เองสั่งการ  ส าหรับคนยิว การตรึงก็น่า
กลวัมากข้ึนเพราะว่ามนัแสดงถึงบุคคลท่ีตายภายใตก้ารสาปแช่งของพระเจา้ (ฉธบ. 21:23)  
พวกผูน้ าของอิสราเอลไดแ้ขวนบรรดาผูท่ี้ไดต้ายไปภายใตก้ารสาปแช่งของพระเจา้เพื่อคนอ่ืนๆ
จะเห็นและเรียนรู้จาก  พระเยซูไดแ้บกรับการสาปแช่งของพระเจา้ไวเ้พื่อบาปของมนุษย ์เพื่อ
ผูค้นจะไม่ตอ้งประสบกบัการสาปแช่งนั้น 

  
27:36                ขอ้น้ีก็พิเศษต่อพระกิตติคุณเล่มแรก  บางคร้ังผูค้นน านกัโทษลงมาจากกางเขนของพวกเขาเพื่อ

ป้องกนัพวกเขาไวจ้ากการตาย  พวกทหารไดป้กป้องพระเยซูเพื่อจะกนัส่ิงน้ีไวจ้ากการเกิดข้ึน  
พระเยซูไดต้ายอยา่งแทจ้ริง ไม่มีใครช่วยกูพ้ระองค ์
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27:37                บ่อยคร้ังพวกโรมนัเขียนการกล่าวหาต่อนกัโทษท่ีถูกตรึงไวบ้นแผน่จารึกสีขาวพร้อมกบัหมึก 
สีแดงหรือสีด าและติดมนัไวก้บักางเขนของเขา  ปีลาตให้การกล่าวหาของพระเยซูถูกเขียนข้ึน
ดว้ยภาษาอารเมค ภาษากรีกและภาษาลาติน (ยน. 19:20) เขาตั้งใจให้มนัท่ีจะเป็นการดูถูกต่อ
คนยวิ  ช่ือเรียก “กษตัริยข์องชนชาติยวิ” หมายถึง “พระเมสสิยาห์” ต่อคนยิว   ปีลาตหมายถึงวา่
พระเยซูเป็นผูอ้วดอา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ แต่แน่นอนวา่ พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์
จริงๆ  อย่างเหน็บแนมแล้ว ปีลาตกล่าวส่ิงท่ีมทัธิวต้องการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเขา้ใจว่า    
พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีภาคพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายไว ้คือ พระบุตรของพระเจา้และ
ผูรั้บใชท่ี้ทนทุกข ์

  
“‘คนน้ีคือเยซู กษตัริยข์องชนชาติยิว’ แทจ้ริงแลว้เป็นหวัขอ้ของพระธรรมน้ี 
แมว้า่มนัถูกใชท่ี้น่ีในการเยาะเยย้เตม็ท่ี”[1635] 

  
การกล่าวหาเตม็ท่ีซ่ึงถูกรวบรวมโดยการเปรียบเทียบการบนัทึกของพระกิตติคุณท่ีหลากหลาย
ก็เป็นท่ีชัดเจนว่า “คนน้ีคือเยซูชาวนาซาเร็ธ กษัตริย์ของชนชาติยิว” (เปรียบเทียบ  มก. 
15:26; ลก. 23:38; ยน. 19:19) 

  
“ในแง่หน่ึง ช่ือเรียกน้ีพิสูจน์วา่เป็น ‘หนงัสือเล่มเล็กๆเก่ียวกบัพระกิตติคุณ’ 
อนัแรกท่ีเคยถูกเขียนข้ึน” [1636] 

  
ขา้พเจา้ถือวา่ขอ้น้ีเป็นขอ้ไขในพระกิตติคุณมทัธิวเพราะวา่ขอ้น้ีกล่าวถึงข่าวสารของมทัธิวอยา่ง
รวบรัด 

  
27:38                ชาย “สอง” คนท่ีถูกตรึงกบัพระเยซูเป็นนักสู้กองโจรเพื่อเสรีภาพไม่ใช่แค่ “โจร” (ค ากรีก    

เลสทาย เปรียบเทียบ ขอ้ 16) พระเยซู พระเมสสิยาห์แทถู้กแขวนระหวา่งชายสองคนท่ีตอ้งการ
ท่ีจะน าอาณาจกัรของอิสราเอลมาผ่านทางการกระท าท่ีรุนแรงต่อตา้นพวกศตัรูของอิสราเอล 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้  มทัธิวคงมี อิสยาห์ 53:12 ในความคิดเม่ือท่านเขียน
ขอ้น้ี คือ พระองค ์“ถูกนบัเขา้กบัพวกคนทรยศ”  
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27:39-40          พวกโรมนัตรึงผูค้นต่อสาธารณชนเพื่อจะเป็นตวัอย่างแก่คนอ่ืนๆ  เป็นท่ีชดัเจนว่า สถานท่ีตั้ง
ของการตรึงของพระเยซูก็อยู่ขา้งถนน  พวกผูน้ าของอิสราเอลไดก้ล่าวหาพระเยซูถึงการเป็น   
ผูห้ม่ินประมาทเน่ืองจากการอา้งของพระองคถึ์งการเป็นผูห้น่ึงท่ีพวกเขาจะเห็นประทบัขา้งขวา
ของพระเจา้ (26:64) มทัธิวช้ีให้เห็นวา่ผูค้นท่ีผ่านไปก็เป็นผูท่ี้ “ด่าทอ” (ตามตวัอกัษรคือ หม่ิน
ประมาท) เน่ืองจากว่าพวกเขาได้กล่าวหาพระองค์อย่างอยุติธรรม (เปรียบเทียบ 9:3:12:31; 
26:65) การเยาะเยย้ของพวกเขาได้บรรลุค าเผยพระวจนะ (สดด. 22:7; 109:25; พคค. 2:15)       
ผูห้ม่ินประมาทเหล่าน้ีด าเนินการท่ีจะสงสัยอตัลกัษณ์ของพระเยซูต่อไป (เปรียบเทียบ 26:63) 
เหมือนกบัซาตาน พวกเขาทดลองพระองค์ให้พิสูจน์ถึงใครท่ีพระองค์เป็นโดยการส าแดงถึง  
อตัลกัษณ์ของพระองค์ในวิธีท่ีตรงกนัขา้มกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 4:3, 6) ท่ี
น่ีมทัธิวแสดงถึงคนยวิท่ีเยาะเยย้พระเยซูอยา่งท่ีพวกโรมนัไดท้  ามาก่อน (ขอ้ 27-31) 

  
27:41                “พวกหัวหน้าปุโรหิต” “พวกธรรมาจารย์” และ “พวกผูใ้หญ่” เป็นตวัแทนของทุกกลุ่มของ  

สภาแซนเฮดริน  (เปรียบเทียบ 21:23; 26:59) พวกเขาต่างเยาะเยย้พระเยซู บางทีดว้ยถอ้ยค าท่ี     
พระเยซูไดย้นิ 

  
27:42                การอา้งอิงถึงพระองคท่ี์ช่วยคนอ่ืนให้รอดบางทียอ้นกลบัไปยงัพนัธกิจการรักษาของพระเยซู  

พวกผูน้ าทางศาสนาได้ตั้งใจท่ีจะโยนความสงสัยไปท่ีพนัธกิจการรักษาของพระเยซูโดยการ
อา้งว่าพระองค์ไม่สามารถรักษาได้แมก้ระทัง่สภาพของพระองค์เอง  บางทีชาวเยรูซาเล็ม
เหล่าน้ีได้ระลึกถึงการเสด็จเขา้กรุงท่ีมีชัยของพระเยซูและเสียงร้องของผูติ้ดตามชาวกาลิลี  
ส่วนใหญ่ของพระองค์ว่า “โปรดช่วยเราให้รอดเด๋ียวน้ีเถิด!” (21:9, 15) แน่นอนว่า พระเยซู
สามารถช่วยพระองคเ์องให้รอดจากการทนทุกขบ์นกางเขนได ้แต่พระองคไ์ม่สามารถท าอยา่ง
นั้นและก็ตระเตรียมความรอดเพื่อมนุษยไ์ด ้ ในแง่หน่ึง พวกผูน้ าทางศาสนากล่าวความจริง 

  
พวกผูว้จิารณ์ก็ด าเนินการท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงการหมดหนทางท่ีชดัเจนของพระเยซูต่อไป  พวกเขา
บ่งบอกว่าความล้มเหลวของพวกเขาท่ีจะเช่ือในพระเยซูเป็นความผิดของพระองค์ พวกเขา
สัญญาวา่จะ “เช่ือในพระองค์” ถา้พระองค ์“ลงมา” จาก “กางเขน”   ถา้พระองคไ์ดท้  าอยา่งนั้น 
ก็คงจะไม่มีความรอดส าหรับใครก็ตาม (เปรียบเทียบ 1:21; 8:16-17; 20:28; 26:26-29; 28:18-
20) พวกเขาอาจไดเ้ยาะเยย้ความเช่ือถือของชาวกาลิลีท่ีโง่ผูไ้ดก้ลายมาเป็นสาวกของพระองค ์
อีกดว้ย 
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27:43                บางทีพวกผูน้ าเหล่าน้ีไดอ้า้ง สดุดี 22:8 (เปรียบเทียบ ยน. 11:51-52) โดยไม่รู้  พวกเขาหมายถึง
วา่ความลม้เหลวของพระเจา้ท่ีจะช่วยกูพ้ระเยซูพิสูจน์ว่าพระเจา้ ไม่ได้พอพระทัยในพระองค์ 
ดงันั้น การอา้งของพระเยซูถึงการเป็นพระบุตรของพระเจา้ก็เสแสร้งในสายตาของพวกเขา  
พระเจา้จะเขา้ส่วนกบัพระบุตรของพระองคโ์ดยการช่วยกูพ้ระองคจ์ากความตาย แต่ไม่ใช่ในวิธี
ท่ีพวกผู ้น าทางศาสนาทึกทักไว้  ในขณะน้ีพระเจ้าจ  าต้องละทิ้งพระบุตรของพระองค ์
(เปรียบเทียบ สดด. 2) 

  
27:44                โจรท่ีถูกตรึงกบัพระเยซูก็ร่วมกับคนอ่ืนๆท่ีได้เยาะเยย้พระองค์ (เปรียบเทียบ อสย. 53:12) 

มทัธิวไม่ไดบ้นัทึกวา่ใครก็ตามกล่าวปกป้องพระองค ์
  
ส่วนน้ีน าเสนอกลุ่มและแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างทั้งหลายซ่ึงเยาะเยย้พระเยซูคือ ทหารโรมนั ฝูงชน พวกผูน้ า
ของยวิ และโจร  ภาพของผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขก์็ถูกละทิ้ง ถูกเขา้ใจผดิและถูกปฏิเสธโดยทุกคนอยา่งส้ินเชิง  กระนั้น 
ตลอดทั้งหมดน้ี พระเยซูไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ 
  

“อย่างท่ีพวกผูน้ าเห็นนั้น พระเยซูคุกคามการลม้ลา้งธรรมบญัญติัและธรรมเนียมและการถูก
ท าลายของชนชาติ  (12:1-14; 15:12; 21:43) ในการอา้งถึงการเป็นพระบุตรของพระเจา้และ
บุคคลท่ีเด็ดเด่ียวในประวติัศาสตร์ของความรอด [เปรียบเทียบ 21:33-42; 26:63-64] พระเยซูก็
ท  าให้พระองค์เองผิดเก่ียวกับความหม่ินประมาทต่อพระเจ้าและก าลังสมควรต่อการตาย  
(26:65-66) อยา่งสอดคลอ้งแลว้ ในการก่อใหเ้กิดการตายของพระเยซู พวกผูน้ าเขา้ใจวา่พวกเอง
ก าลงัขจดัอิสราเอลออกจากความผิดพลาดท่ีซ่ึงพระเมสสิยาห์เทียมเท็จจะท าให้ชนชาตินั้น
เส่ือมเสีย (27:63-64) อย่างไรก็ตาม การเหน็บแนมก็คือว่า ในการปฏิเสธพระเยซูอย่างต ่าช้า 
พวกผูน้ าก็บรรลุส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีพวกเขาได้ตั้งใจไว ้ไกลจากการขจดัอิสราเอลจาก
ความผิดพลาด พวกเขาผลกัอิสราเอลไปสู่ความผิดพลาดท่ีร้ายแรง เพราะว่าพวกเขาท าให้ทั้ง
พวกเขาเองและประชาชนตอ้งรับผิดชอบต่อการตายของผูห้น่ึงผูซ่ึ้งตามความเป็นจริงแลว้เป็น
พระบุตรของพระเจา้และผูซ่ึ้งพระเจา้เสนอความรอดแก่อิสราเอลทางพระองค ์ ดงันั้น อยา่งไม่
รู้นั้น พวกผูน้ าท าใหพ้วกเขาเองตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญเสีย [ชัว่คราว] ของอิสราเอลเก่ียวกบั
ท่ีแห่งสิทธิพิเศษท่ามกลางประชาชาติต่างๆในฐานะประชากรท่ีเลือกสรรของพระเจา้ (15:13-
14; 21:37-43; 22:7; 27:20-25)”[1637] 
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กำรส้ินพระชนม์ของพระเยซู  27:45-50  (เปรียบเทยีบ  มก. 15:33-37; ลก. 23:44-46; ยน. 19:28-30) 
  
ตอนน้ีมทัธิวหนัจุดสนใจของท่านจากพวกผูส้ังเกตของพระเยซูไปยงัพระเยซูเอง 
  
27:45                “แผ่นดิน” (ค ากรีก  เก) แห่งปาเลสไตน์มืดมวัอย่างผิดปกติตั้งแต่เวลาเท่ียงวนัจนถึงบ่ายสาม

โมง  น่ีเป็นการมืดมวัท่ีผิดปกติแทจ้ริงอย่างชดัเจนของทอ้งฟ้า  มนัไม่สามารถเป็นผลมาจาก
สุริยุปราคาได้เน่ืองจากเทศกาลปัสกาได้ถูกฉลองในตอนดวงจนัทร์เต็มดวง [1638] การใช้
ของมทัธิวเก่ียวกบั เก บางทีบ่งบอกถึงอิสราเอลอีกดว้ย  ความมืด ในพระคมัภีร์บ่อยคร้ังแสดง
ถึงการพิพากษาและหรือความหายนะ (เปรียบเทียบ อมส. 8:9-10) จงเปรียบเทียบสาม วัน แห่ง
ความมืดในอียิปต์ (อพย. 10:21-23)  และสาม ช่ัวโมง  ท่ี น่ี   การบรรยายของมัทธิวถึง
สภาพแวดลอ้ม “แสดงถึงความรู้สึกท่ีหนกัแน่นเก่ียวกบัความหายนะท่ีใกลเ้ขา้มา”[1639] น่ีเป็น
การพิพากษาเหนืออิสราเอลและประชาชน แต่เป็นการพิพากษาเหนือพระเยซูอีกดว้ย  การร้อง
เรียกของพระองค์แห่งความโดดเด่ียวก็ออกมาจากความมืดน้ี (ขอ้ 46) น่ีเป็นเวลาแห่งการ
พิพากษาเหนือพระเยซูส าหรับบาปของมนุษยทุ์กคน  

  
27:46                พระเยซู “ร้อง” ถอ้ยค าของ สดุดี 22:1 เพราะพระองค์รู้สึกเหมือนวา่พระบิดาของพระองคไ์ด ้

ละทิ้งพระองคเ์ม่ือพระองค ์“(ไดมี้) บาปเพื่อเรา” (2 คร. 5:21) และแบกรับพระพิโรธเต็มท่ีของ
พระเจา้ท่ีมีต่อบาป  

  
มนัออกมาจากความรู้สึกท่ีคล้ายกันแห่งการละทิ้งท่ีดาวิดได้เขียนถ้อยค าของสดุดีน้ีอย่าง
เร่ิมแรก     

  
“. . . สดุดีน้ีแสดงถึงความโดดเด่ียวฝ่ายวิญญาณของชายคนหน่ึงท่ีด าเนินการ
ท่ีจะวางใจและวิงวอนต่อพระเจา้ต่อไปโดยไม่ค  านึงถึงความเป็นจริงท่ีวา่ฝ่าย
ตรงขา้มท่ีอธรรมของเขาเยาะเยย้และข่มเหงเขาด้วยการไม่ตอ้งถูกลงโทษ”
[1640] 

  
การแยกจากพระบิดาตอ้งไดเ้ป็นส่วนท่ีแยท่ี่สุดของกางเขนส าหรับพระเยซูผูไ้ม่เคยประสบกบั
ส่ิงใดๆมาก่อนนอกจากการสามคัคีธรรมท่ีสนิทสนมกับพระบิดาของพระองค์  เน่ืองจาก     
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พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่เช่ือว่าพระองค์ประสบกับการแยกแท้จริงจากพระเจ้า     
พระบิดา  อยา่งไรก็ตาม เม่ือพระบิดาเทพระพิโรธของพระองคบ์นพระบุตรของพระองค ์ผูซ่ึ้ง
แบกบาปของโลกไวท่ี้พระองค์เองนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างพระบิดากบัพระบุตรก็แตกต่าง 
พระ เย ซูกลายมา เ ป็น จุดรวมแห่งการพิพากษาของพระ เจ้า เห นือบาปของมนุษย ์ 
(เปรียบเทียบ รม. 3:21-26; 2 คร. 5:21).[1641] 

  
“ท่ีน่ีพระเยซูก าลงัแบกบาปของทั้งโลก และแมก้ระทั้งพระเจา้พระบิดาจ าตอ้ง
หนัไปขณะท่ีพระเยซูแบกรับการสาปแช่งและท าให้พระองคเ์องเขา้ส่วนกบั
บาปของทั้งโลก  เม่ือพระเยซูไดส้ิ้นพระชนม์จริงๆ พระองค์ก็มอบพระองค์
กลบัไปยงัพระหตัถข์องพระบิดา”[1642] 

  
ฉบบัแปล NASB มี “เอลี เอลี” ซ่ึงเป็นการถอดถ่ายตวัอกัษรของค าฮีบรูท่ีหมายถึง “พระเจา้ของ
ขา้พเจา้ พระเจา้ของพระเจา้”   ฉบบัแปล NIV มี “เอลลอย เอลลอย” ซ่ึงเป็นค าอารเมคท่ี
หมายถึงส่ิงเดียวกนั   บางทีฉบบัแปล NIV ถูกตอ้งท่ีน่ี  เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูอา้งถ้อยค า
เหล่าน้ีในภาษาอารเมค (เปรียบเทียบ มก. 15:34) ถอ้ยค าท่ีเหลืออยู ่“ลามา สะบักธานี” เป็นค า
อารเมค  มทัธิวแปลค าอารเมคของพระเยซูไปสู่ค ากรีก หรือบางทีผูค้ดัลอกทีหลงัได้ท าการ
เปล่ียนแปลง 

  
โดยการเปรียบเทียบการบนัทึกของพระกิตติคุณ เราก็รู้วา่พระเยซูพูดเจ็ดคร้ังในขณะท่ีถูกแขวน
ไวบ้นกางเขน  หน่ึง พระองคก์ล่าวว่า “พระบิดาเจา้ขา้ ขอทรงยกโทษพวกเขา” (ลก. 23:34) 
สอง พระองคบ์อกหน่ึงในโจรท่ีถูกตรึงกบัพระองค์วา่ “วนัน้ีท่านจะอยู่กบัเราในเมืองบรมสุข
เกษม” (ลก. 23:43) สาม พระองค์บอกมารดาของพระองค์ว่า “หญิงเอ๋ย น่ีคือบุตรของท่าน” 
และพระองค์บอกยอห์นว่า “น่ีคือมารดาของท่าน” (ยน. 19:26-27) ส่ี พระองค์ร้องว่า         
“พระเจา้ของขา้พระองค ์พระเจา้ของขา้พระองค์ ท าไมพระองค์ทรงทอดทิ้งขา้พระองค์เสีย?” 
(มธ. 27:46; มก. 15:34) ห้า พระองค์กล่าวว่า “เรากระหายน ้ า” (ยน. 19:28) หก พระองค์ร้อง
อุทานว่า “ส าเร็จแลว้” (ยน. 19:30) เจ็ด พระองค์ร้องว่า “ขา้แต่พระบิดา ขา้พระองค์ขอฝาก    
จิตวญิญาณของขา้พระองคไ์วใ้นพระหตัถข์องพระองค”์ (มธ. 27:50; มก. 15:37; ลก. 23:46) 
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27:47                ขอ้ความน้ีซ่ึงถูกกล่าวโดยผูดู้เหตุการณ์ “บางคน” “ท่ียืนอยู่ท่ีนัน่” สะทอ้นถึงความเช่ือถือท่ีว่า 
“เอลียาห์” ผูซ่ึ้งพระเจา้ได้น าไปยงัสวรรค์โดยปราศจากการตายนั้นจะกลบัมาช่วยกูค้นชอบ
ธรรมจากความทุกข์ยากของพวกเขา  ไม่มีพื้นฐานทางพระคมัภีร์ส าหรับแนวคิดน้ี แม้ว่า
ภายหลังคนยิวยึดถือมันในภายหลัง [1643] บางทีมันมีการเช่ือมโยงบางอย่างกับค าเผย        
พระวจนะเก่ียวกบัการกลบัมาของเอลียาห์เพื่อจะป่าวประกาศถึงการปรากฎของพระเมสสิยาห์ 

  
27:48-49          เป็นท่ีชดัเจนว่า หน่ึงในพวกทหารใชอี้กโอกาสหน่ึงท่ีจะเยาะเยย้พระเยซูต่อไป (เปรียบเทียบ 

ขอ้ 34) ค  ากรีกท่ีแปลว่า “เหลา้องุ่นเปร้ียว” หรือ “น ้ าส้มสายชูเหลา้องุ่น” คือ ออกซอส และ
หมายถึง “น ้ าส้มสายชู”  บางทีมันเป็นเหล้าองุ่นท่ีพวกทหารท าให้มีพลังมากข้ึนด้วย
น ้ าส้มสายชูและด่ืมดว้ยพวกเขาเอง โดยการให้ส่ิงน้ีแก่พระเยซู พวกเขาท าให้การทนทุกขข์อง
พระองคย์ืดยาวออกไปอย่างแทจ้ริง  มนัเป็นการแสดงตวัแห่งความเมตตาท่ีจะเสนอเคร่ืองด่ืม
แก่พระเยซู แต่มนัไม่อ านวยประโยชน์ต่อพระองค์ (เปรียบเทียบ สดด. 69:21) “แต่” (ค ากรีก 
เด) ในฉบบัแปล NASB ในขอ้ 49 เป็นการแปลท่ีหนกัแน่นเกินไป  การรวมวลี “ปล่อยเขาตาม
ล าพงัเด๋ียวน้ี” (NIV) ก็ให้ความรู้สึกของขอ้ 49  พวกทหารตอ้งการท่ีจะเห็นผลลพัธ์ของการด่ืม
น ้าส้มสายชูของพระเยซูวา่จะเป็นอะไร  ดว้ยความศรัทธาปลอม พวกทหารก็กล่าวอยา่งเยาะเยย้
วา่พวกเขาจะรอคอยวา่เอลียาห์จะมาช่วยกูพ้ระเยซูหรือไม่   

  
27:50                จากการท่ีถูกละทิ้งโดยทุกคนรวมถึงพระบิดาของพระองค ์พระเยซูก็ร้องอยา่งเสียงดงัอีกคร้ัง

หน่ึงในความทรมานของพระองค ์(เปรียบเทียบ ยน. 19:30) น่ีเป็นการพูดคร้ังท่ีหกบนกางเขน
ของพระองค์  จากนั้นการพูดคร้ังท่ีเจ็ดและถ้อยค าสุดทา้ยก็ตามมาว่า: “ขา้แต่พระบิดา ขา้
พระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไวใ้นพระหัตถ์ของพระองค์” (ลก. 23:46; 
เปรียบเทียบ สดด. 31:6) หลงัจากนั้นไม่นาน พระองคก์็ปล่อย “วิญญาณของพระองค์” (คือ ส่ิง
ท่ีใหชี้วติแก่พระองค ์ค ากรีก นิวม่า) การบรรยายของมทัธิวถึงชัว่ขณะแห่งการส้ินพระชนมข์อง
พระเยซูแสดงให้ เ ห็นว่าพระเยซู มีการควบคุมสิทธ์ิขาดเหนือชีวิตของพระองค์เอง 
(เปรียบเทียบ ยน. 10:18) พระเยซูส าแดงถึงสิทธิอ านาจแบบกษตัริยข์องพระองคแ์มก้ระทัง่ดว้ย
ลมหายใจท่ีก าลงัตายของพระองค ์ พระองคไ์ม่ไดฆ่้าตวัตายอยา่งท่ียดูาสไดท้  าไป แต่พระองค์
สละชีวติของพระองคใ์นการเสียสละตนเองส าหรับบาปของมนุษย ์(เปรียบเทียบ 20:28) 

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1643
http://biblia.com/bible/nasb95/Ps.%2069.21
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2019.30
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%2023.46
http://biblia.com/bible/nasb95/Ps.%2031.6
http://biblia.com/bible/nasb95/John%2010.18


“ค ากรีกท่ีถูกใช้ท่ีน่ีและใน ยน. 19:30 ก็พิเศษในภาคพนัธสัญญาใหม่ ในขอ้
พระคมัภีร์อีกสิบห้าขอ้ ‘ยอมมอบวิญญาณ’ หรือ ‘ยินยอมให้วิญญาณ’ ถูกใช้
เพื่อจะแปลค าฮีบรูหรือค ากรีกค าเดียวท่ีหมายถึง หายใจออก หรือ ส้ินใจ  น่ีก็
เป็นจริงเ ก่ียวกับการบรรยายถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซูใน  มก. 
15:37, 39 และ ลก. 23:46 แต่ใน มธ. 27:50 และ ยน. 19:30  การแสดงออก
เหล่าน้ีแปลวลีกรีกของสองค าท่ีหมายถึง ยอมมอบวิญญาณให้กับ หรือ ส่ง
วิญญาณให้กับ  การตายของพระเยซูก็แตกต่างจากการตายของมนุษยค์นใดๆ  
ไม่มีใครสามารถเอาชีวิตของพระองค์ไปจากพระองค์ได้ยกเวน้ว่าพระองค ์
เต็มใจท่ีจะอนุญาต (ยน. 10:18) พระคริสตเ์ลือกท่ีจะตายเพื่อว่าเราจะมีชีวิต”
[1644] 

  
ผลลพัธ์ทนัทขีองกำรส้ินพระชนม์ของพระเยซู  27:51-56  (เปรียบเทยีบ  มก. 15:38-41; ลก. 23:45, 47-49) 
  
27:51ก              บางที “ม่าน” ชั้นในของพระวิหารถูกกล่าวถึงท่ีน่ี คือม่านท่ีแยกวิสุทธิสถานกบัอภิสุทธิสถาน 

(เปรียบเทียบ ฮบ. 4:16; 6:19-20; 9:11-28; 10:19-22).[1645] 
  

“ตามธรรมเนียมของชาวยิว ท่ีจริง มีม่านสองผืนก่อนทางเขา้ไปสู่อภิสุทธิ-
สถาน (โยมา ฉบบัท่ี 1). . . . ม่านผืนหน่ึงแขวนอยู่ขา้งวิสุทธิสถาน และม่าน
อีกผืนหน่ึงแขวนอยู่ขา้งอภิสุทธิสถาน. . . . ม่านท่ีอยู่ก่อนอภิสุทธิสถานยาว 
40 คิวบิท (60 ฟุต) และกวา้ง 20 คิวบิท (30 ฟุต) จากความหนาของฝ่ามือ. . .”
[1646] 

  
“ม่านผืนน้ีเป็นผา้ท่ีทออย่างประณีตมากท่ีสุดของรอยจีบเจ็ดสิบสองท่ีของ
เส้นดา้ยยีสิ่บส่ีเส้นในแต่ละรอยจีบ. . .”[1647] 

  
“ผนงัไมก้็แยกวิสุทธิสถานจากอภิสุทธิสถาน และเหนือประตูนั้นก็มีม่านท่ี
แขวนอยูซ่ึ่ง ‘ฉีกขาดเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง’ เม่ือทางไปสู่สถานท่ีท่ี
บริสุทธ์ิของทั้งหมดไดถู้กเปิดบนภูเขากลโกธา”[1648] 
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“พวกรับบีกล่าวถึงม่านสองผืน และกล่าวว่ามหาปุโรหิตเขา้ไปโดยขอบดา้น
ใตข้องม่านผืนแรก จากนั้นก็เดินไปตามทางจนกระทัง่เขาไปถึงมุมดา้นเหนือ
ของม่านผนืท่ีสองท่ีซ่ึงเขาเขา้ไปในอภิสุทธิสถาน”[1649] 

  
การฉีกขาดเกิดข้ึน ณ เวลาบ่ายสามโมง ซ่ึงเป็นเวลาของการถวายเคร่ืองหอมในตอนเย็น 
ตามปกติปุโรหิตจะยนือยูใ่นวสุิทธิสถานถวายเคร่ืองหอมเม่ือมนัฉีกขาด  (เปรียบเทียบ ลก. 1:8-
10) แหล่งท่ีมาของชาวยวิท่ีอยูน่อกพระคมัภีร์เร่ิมแรกรายงานถึงปรากฎการณ์ท่ีผิดปกติต่างๆใน
พระวิหาร 40 ปีก่อนการถูกท าลายของมนัในปี ค.ศ. 70 อีกดว้ย หน่ึงในนั้นคือม่านพระวิหาร 
ฉีกขาด[1650] 

  
“ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ส่ิงน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่บนตลอดล่างแสดงให้เห็นวา่พระเจา้เป็นผูท่ี้
ฉีกม่านท่ีหนานั้น  มนัไม่ไดฉี้กขาดตั้งแต่ล่างโดยมนุษยท่ี์ฉีกมนั”[1651] 

  
น่ีเป็นการกระท าท่ีเหนือธรรมชาติซ่ึงแสดงถึงการเปิดทางเขา้ไปสู่พระเจา้และการท าลายระบบ
นมสัการของโมเสส เหตุการณ์น้ีแสดงถึงจุดจบของพนัธสัญญาแบบโมเสสดั้งเดิมและการ
เร่ิมต้นสู่พันธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ 26:26-29) ตอนน้ีพระเยซูเองแทนท่ีพระวิหาร 
(เปรียบเทียบ 26:61) พระองคก์ลายมาเป็นมหาปุโรหิตของประชากรของพระองคอี์กดว้ย ม่าน
ท่ีฉีกขาดแสดงล่วงหนา้ถึงการถูกท าลายทางกายภาพของพระวิหารอีกดว้ย ซ่ึงเป็นผลท่ีตามมา
อนัจ าเป็นต่อการไร้ประโยชน์ฝ่ายวญิญาณของมนัตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป 

  
27:51ข-53        บ่อยคร้ังแผน่ดินไหวก็มากบัการพิพากษาของพระเจา้และเป็นการส าแดงถึงพระสิริของพระเจา้

ในพนัธสัญญาเดิม (1 พกษ. 19:11; อสย. 29:6; ยรม. 10:10; อสค. 26:18).[1652] แผน่ดินไหวน้ี
อาจมีความรับผิดชอบต่อการฉีกขาดของม่านในพระวิหาร การแตกของศิลา และการเปิดของ
อุโมงค์  พระวิหารตั้งอยู่บนรอยเล่ือนทางภูมิศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยตลอด
ประวติัศาสตร์[1653] เหตุการณ์ท่ีเหนือธรรมชาติท่ีมากบัการถูกตรึงของพระเยซูก็พูดเป็นนยั
เร่ืองความหมายโดยนยัฝ่ายวญิญาณต่างๆ 

  
นกัเขียนคนหน่ึงแนะน าวา่ประโยคท่ีเร่ิมตน้ในขอ้ 51 ควรจบดว้ย “เปิดออก” หรือ “แตกออก” 
ในขอ้ 52 อยา่งแทจ้ริง [1654] ไม่มีเคร่ืองหมายวรรคตอนในตวับทกรีกดั้งเดิม ดงันั้นเหตุการณ์
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ทั้ งสองท่ีมากับแผ่นดินคือ การฉีกขาดของม่านในพระวิหารและการแตกออกของศิลา  
เหตุการณ์สองอยา่งแรกน้ีเกิดข้ึนเม่ือพระเยซูส้ินพระชนม ์

  
การเป็นข้ึนจากตายของ “ธรรมิกชน” (ตามตวัอกัษรคือ “คนบริสุทธ์ิ”) ท่ีมทัธิวบรรยายท่ีน่ี
แทจ้ริงแลว้เกิดข้ึน ภายหลัง  เม่ือพระเยซูไดเ้ป็นข้ึนจากตาย  การอธิบายน้ีหลบเล่ียงปัญหาของ
ผูค้นท่ีออกมาจากอุโมงค์ของพวกเขาเม่ือพระเยซูส้ินพระชนม์ แต่ไม่ไดป้รากฎตนจนกระทัง่
พระองค์ได้เป็นข้ึนจากตาย   มทัธิวไม่ได้ตอบหลายค าถามท่ีเราชอบท่ีจะตอบ เช่น ร่างกาย
ประเภทไหนท่ีพวกเขามี และไม่วา่พวกเขาตายอีกคร้ังหน่ึงหรือไดไ้ปสวรรคโ์ดยตรง  พวกเขา
เป็นธรรมิกชนของพนัธสัญญาเดิม  ขา้พเจา้คาดว่าพวกเขาไดป้ระสบกบัการเป็นข้ึนประเภท
เดียวกนัท่ีลาซารัสไดป้ระสบ  
  
บางทีเหตุผลท่ีมทัธิวอา้งอิงถึงการเป็นข้ึนจากตาย ท่ีน่ี ก็เพื่อจะช่วยให้เราช่ืนชมขอ้เท็จจริงท่ีวา่
การส้ินพระชนมข์องพระเยซูไดจ้ดัเตรียมพื้นฐานส าหรับการเป็นข้ึนจากตายของผูเ้ช่ือท่ีตายไป
ก่อนกางเขนเช่นเดียวกบัหลงัจากนั้น บางทีท่านใส่มนัไวท่ี้น่ีเพื่อจะหลีกเล่ียงการตดัการไหล
ของเร่ืองราวของบทท่ี 28 อีกดว้ย และท่ีจะเช่ือมโยงการส้ินพระชนม์ของพระเยซูกบัการคืน
พระชนมท์นัที[1655] กษตัริยมี์สิทธิอ านาจเหนือชีวติและความตาย  

  
“สามประเด็นก็ส าคญัท่ีน่ี  หน่ึง มทัธิวก าลงัพรรณนาดว้ยค าศพัทท์างภาพว่า
การทรงสร้างทั้งหมดถูกกระทบโดยการส้ินพระชนม์ของพระเยซู. . . . สอง 
ส่ิงประหลาดของฉากทั้งหมดน้ีรวมกบัความมืดของโลกท าให้แนวคิดและ
การเช่ือมโยงของการปรากฏของคนตายนั้นประหลาดนอ้ยลง  . . . . สาม การ
ปลดปล่อยผูค้นจากอุโมงคเ์ป็นภาพก่อนเวลาของผลกระทบท่ีช่วยให้รอดแห่ง
การส้ินพระชนมข์องพระเยซู”[1656] 
  
“เหตุการณ์น้ีไม่ได้ถูกอธิบายไวใ้นท่ีใดๆในพระคมัภีร์ แต่ดูเหมือนว่าเป็น
ความส าเร็จแห่งเทศกาลผลแรกของการเก็บเก่ียวท่ีถูกอา้งอิงไวใ้น เลวีนิติ  
23:10-14 ในโอกาสนั้น ในฐานะเคร่ืองแสดงถึงการเก็บเก่ียวท่ีก าลงัจะมาถึง 
ผูค้นจะน าเมล็ดขา้วหน่ึงก ามือไปยงัปุโรหิต  การเป็นข้ึนของธรรมิกชนเหล่าน้ี
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ท่ีปรากฎหลงัจากพระเยซูไดถู้กท าให้เป็นข้ึนนั้นก็เป็นเคร่ืองแสดงถึงการเก็บ
เก่ียวท่ีก าลงัจะมาถึงเม่ือธรรมิกชนทั้งหมดจะถูกท าใหเ้ป็นข้ึน”[1657] 

  
27:54                ส่ิงท่ี “นายร้อย” และทหารคนอ่ืนๆหมายถึงเม่ือพวกเขาเรียกพระเยซูวา่ “พระบุตรของพระเจา้”  

นั้นดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงก็ข้ึนอยูก่บัใครท่ีพวกเขาเป็นและส่ิงท่ีเป็นเบ้ืองหลงัของพวกเขา  นาย
ร้อยเป็นทหารโรมนัท่ีรับผิดชอบต่อคน 100 คน ไม่ใช่ หลายคน ท่ีป้องกนัพระเยซู ณ กางเขน   
ทหารคนอ่ืนๆอาจได้เป็นคนโรมนัท่ีมาจากนอกปาเลสไตน์ หรือบางทีเป็นผูอ้าศยัท่ีเป็นคน
ต่างชาติของแผน่ดินท่ีเขาปฏิบติัการในกองทพั  บางทีพวกเขาหมายถึงวา่ พระเยซูเป็นพระเจา้
ในแง่ของคนต่างชาติ (“บุตรของพระ” ไม่ใช่ “พระบุตรของพระเจา้”)  ถา้เป็นเช่นนั้น พวกเขาก็
พดูอยา่งแทจ้ริงมากกวา่ท่ีพวกเขารู้   

  
ความมืด แผ่นดินไหว และท่าทางแห่งการส้ินพระชนม์ของพระเยซูโน้มน้าวทหารท่ีใจแข็ง
เหล่าน้ีว่าน่ีไม่ใช่การประหารชีวิตท่ีธรรมดา  ดูเหมือนว่าพวกเขาได้ตอบสนองในทาง         
ไสยศาสตร์และดว้ยความกลวั  มทัธิวบนัทึกขอ้คิดเห็นของนายร้อยวา่เป็นค าพยานท่ีเหน็บแนม
อีกอย่างหน่ึงต่ออัตลักษณ์แห่งพระเมสสิยาห์ของพระเยซู  ท่ีน่ี คนต่างชาติ เป็นพยานถึง        
อตัลกัษณ์ของพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล ผูซ่ึ้งคนยวิไดป้ฏิเสธ! 

  

“ในการประกาศว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้น พวกทหารโรมนั 
‘คิด’ เก่ียวกบัพระองค์อยา่งท่ีพระเจา้ ‘คิด’ เก่ียวกบัพระองค์ [เปรียบเทียบ 
3:17; 17:5; 16:23] อย่างสอดคล้องแล้ว มุมมองท่ีประเมินของพวกเขา
เก่ียวกับอัตลักษณ์ของพระเยซูสามารถเป็นท่ีประจักษ์ว่าอยู่ในความ
สอดคลอ้งกบัมุมมองท่ีประเมินของพระเจา้. . . . 

  
“ผลลพัธ์สองอยา่งก็ไหลจากส่ิงน้ี  ผลลพัธ์แรกก็คือว่า การประกาศของพวก
ทหารกลายมาเป็นท่ีในแผนการของมทัธิวท่ีท่ีพระเยซูถูกยืนยนัโดยมนุษยถึ์ง
การเป็นพระบุตรของพระเจา้ทั้งอยา่งถูกตอ้งและต่อสาธารณชนเป็นคร้ังแรก  
และผลลพัธ์ท่ีสองก็คือวา่ ในฐานะผลลพัธ์ของการประกาศของพวกทหาร ใน
หลกัการแลว้ ตอนน้ีหนทางก็เปิดออกส าหรับงานแห่ง ‘การออกไปและสร้าง
สาวกจากทุกชนชาติ’   หรือกล่าวในแนวทางท่ีแตกต่างออกไป คนหน่ึง
สามารถกล่าวได้ว่าตอนน้ีหนทางก็เปิดออกส าหรับงานแห่งการท าให ้    
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ความรอดท่ีพระเยซูได้บรรลุในการส้ินพระชนม์ของพระองค์ท่ีเป็นหน้ีต่อ
ความขดัแยง้ของพระองคก์บัอิสราเอลนั้นมีผลต่อผลประโยชน์ของมนุษยทุ์ก
คน  จากนั้นเช่นกัน เน่ืองจากพวกทหารโรมนัเองเป็นคนต่างชาติ พวกเขา
ยืนยนัในแนวทางน้ีอีกดว้ยว่าเวลาส าหรับการเร่ิมตน้ภารกิจทัว่โลกก็มาใกล้
แลว้”[1658] 

  
ค ากล่าวยอมรับอ่ืนๆท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ก็ปรากฏใน 3:17; 4:3, 6; 8:29; 
11:25-27; 14:33; 16:16; 17:5; 21:37-39; 22:42-45; และ 24:36 

  
27:55-56          ท าไมมทัธิวรวมการอา้งอิงถึง “พวกผูห้ญิง” ท่ีเฝ้าดูการตรึง?  แมว้่าสังคมชาวยิวไม่ไดถื้อว่า

ผูห้ญิงเท่าเทียมกบัผูช้าย การเป็นพยานของพวกเขาถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซูคงไดเ้พิ่ม
ความน่าเช่ือถือบางอยา่งแก่การบนัทึกของมทัธิว (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:27-31) เช่นกบัมารีย ์ผู ้ 
ดูเหมือนจะเขา้ใจและเช่ือบางส่ิงเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวเก่ียวกบัการส้ินพระชนม ์(26:6-
13) พวกเขาไม่ไดล้ะทิ้งพระองคอ์ย่างท่ีสาวกผูช้ายท่ีไม่สัตยซ่ื์อส่วนใหญ่ของพระองคไ์ดท้  า 
สาวกท่ีเช่ือผูไ้ม่ได้ละทิ้งพระองค์ดูเหมือนจะเป็นผูห้ญิงท่ีไร้ก าลังบางคน ผูซ่ึ้งไม่สามารถ
ช่วยเหลือพระองคไ์ด ้แต่เพียงแค่เฝ้าดูการทนทุกขข์องพระองคแ์ต่ไกลและยอห์น (ยน. 19:26-
27) 

  
ผูห้ญิงเหล่าน้ีเป็นคนสุดทา้ยท่ีอยู ่ณ กางเขนและเป็นผูแ้รกท่ีอยู ่ณ อุโมงค์ (เปรียบเทียบ 28:1) 
ซ่ึงบ่งบอกถึงการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเยซู ผูซ่ึ้งพวกเขา “ได้ติดตาม” ในและ “จาก       
กาลิลี” และผูซ่ึ้งพวกเขาไดป้รนนิบติัต่อในดา้นการเงิน  (ลก. 8:2-3) ดงันั้นเหตุผลเดียวส าหรับ
การอา้งอิงน้ีถึงพวกผูห้ญิงดูเหมือนท่ีจะเช่ือมโยงการถูกตรึงของพระเยซูกบัการคืนพระชนม์
ของพระองค์ พวกผูห้ญิงท่ีมทัธิวเลือกท่ีจะระบุโดยช่ือบางทีเป็นคนเหล่านั้นท่ีผูอ่้านดั้งเดิม  
ของท่านรู้จกัดีท่ีสุดโดยช่ือท่ีท่านใช้เพื่อจะบรรยายถึงพวกเขา  ตารางขา้งล่างพยายามท่ีจะ
ประสานการอ้างอิงต่างๆในหมวดพระกิตติคุณท่ีระบุถึงพวกผูห้ญิงท่ีเฝ้าดูพระเยซูท่ีอยู่บน
กางเขน 
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ผู้หญงิบำงคนทีเ่ฝ้ำดูกำรตรึง  

มัทธิว 27:56 มำระโก 15:40 ยอห์น 19:25 

มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา 

    มารดาของพระเยซู (มารีย)์  

มารีย์มารดาของยากอบ
และโยเซฟ  

มารีย์มารดาของยากอบน้อย
และของโยเสส 

มารียภ์รรยาของเคลโอปัส 

มารดาของบุตรทั้ งสอง
ของเศเบดี  

นางสะโลเม นา้สาวของพระเยซู 

  

5. กำรฝังพระเยซู  27:57-66   
  
มทัธิวเนน้สองส่ิงเก่ียวกบัการฝังพระเยซู คือ ความส าเร็จของค าเผยพระวจนะ และความเป็นไปไม่ไดข้องทฤษฎี
ท่ีวา่ใครคนหน่ึงไดข้โมยพระศพของพระเยซูไป 
  
กำรวำงพระเยซูไว้ในอุโมงค์  27:57-61  (เปรียบเทยีบ  มก. 15:42-47; ลก. 23:50-56; ยน. 19:31-42) 
  
ตามปกติพวกโรมนัปล่อยใหร่้างกายของนกัโทษท่ีถูกตรึงนั้นเน่าเป่ือยบนกางเขนของพวกเขาโดยปราศจาการฝัง  
ถา้สมาชิกของครอบครัวตอ้งการท่ีจะฝังผูเ้ป็นท่ีรักท่ีถูกตรึงนั้น พวกเขาจ าตอ้งขอการอนุญาตส าหรับการท าอยา่ง
นั้น   โดยปกติพวกโรมนัอนุญาตการขอร้องเหล่าน้ี ด้วยข้อยกเวน้ของนักโทษท่ีได้ท าการกบฏอย่างรุนแรง  
อยา่งไรก็ตาม พวกยวิไม่ตอ้งการปล่อยใหซ้ากศพท่ีจะไม่ถูกฝังขา้มคืน (ฉธบ. 21:22-23) 
  
27:57                “เวลาพลบค ่า” คงเป็นบ่ายคล้อย  วนัถดัไปคือวนัสะบาโตเร่ิมต้น ณ ตะวนัตกดิน ซ่ึงคงได้

เกิดข้ึนราวๆหกโมงเยน็ ณ เวลาน้ีของปีในปาเลสไตน์  โฮห์เนอร์ค านวณว่านัน่เป็นตอนเย็น
ของวนัศุกร์ คือวนัท่ี 3 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 33[1659] 

  
สถานท่ีตั้งบา้นของโยเซฟก็ไม่แน่นอน  มนัอาจไดเ้ป็นรามาธาอิม-โซฟิมท่ีอยูห่่างจากเยรูซาเล็ม
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 20 ไมล์[1660]โยเซฟเป็นสมาชิกของสภาแซนเฮดริน  
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ผูไ้ม่ยินยอมให้มีการตายของพระเยซู (ลก. 23:51) มทัธิวเพียงแค่อา้งอิงวา่เขาเป็น “สาวก. . .ท่ี
เป็นเศรษฐี” ของพระเยซู (เปรียบเทียบ อสย. 53:9-12) ในตวับทกรีก ค าท่ีแปลว่า “เศรษฐี” อยู่
ในต าแหน่งท่ีเน้นในประโยค  เป็นท่ีชัดเจนว่า มทัธิวต้องการท่ีจะเน้นถึงความส าเร็จของ       
อิสยาห์ 53:9: “และเขาจดัหลุมศพของท่านไวก้บัคนอธรรมและเขาจดัท่านไวก้บัเศรษฐีใน
ความตายของท่าน” เป็นท่ีชดัเจนวา่ โยเซฟเป็นผูติ้ดตาม จากระยะไกล เน่ืองจากยอห์นเขียนวา่
เขาเป็นสาวกลบัๆเน่ืองจากกลวัพวกยิว (ยน. 19:38) มทัธิวบนัทึกวา่แมก้ระทัง่สมาชิกของกลุ่ม
คนท่ีปกครองซ่ึงไดก้ล่าวโทษพระเยซูก็เช่ือในพระองค ์ซ่ึงเป็นอีกพยานหน่ึงท่ีวา่พระองคท์รง
เป็นพระเมสสิยาห์จริงๆ 

  
27:58-60          โยเซฟกลา้พอท่ีจะ “ขอพระศพของพระเยซู” จากปีลาต  ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ปีลาตอนุญาตให้โยเซฟ

ท่ีจะฝังพระศพของพระเยซูแสดงวา่เจา้เมืองนั้นไม่คิดวา่พระเยซูมีความผิดของการกบฎ โยเซฟ
ตระเตรียมพระศพของพระเยซูดว้ยการช่วยเหลือของนิโคเดมสั (ยน. 19:39) และบางทีเพื่อน
คนอ่ืนๆและหรือพวกคนใช ้

  
มทัธิวไม่ไดอ้า้งอิงวา่ชายเหล่าน้ีห่อพระศพของพระเยซูส าหรับการฝังอยา่งไร แต่เพียงแค่กล่าว
ว่าพวกเขาใช้ “ผา้ป่านท่ีสะอาด” (ค ากรีก ซินโดน) ซ่ึงในวฒันธรรมนั้นคงมีราคาแพง น่ี
สะทอ้นถึงการนบัถือของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซู   

  

“อุโมงค์ใหม่” ของโยเซฟ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของความมั่งคั่งของเขาบางทีก็อยู่ใกล้กับ
คริสตจกัรแห่งสุสานศกัด์ิสิทธ์ิในปัจจุบนั  บริเวณน้ีไดเ้ป็นเหมือนหินหลายศตวรรษก่อนหน้า
นั้น ซ่ึงพวกยวิไดต้ดัอุโมงคจ์ากก าแพงของมนั[1661] โยเซฟไดเ้ตรียมอุโมงคน้ี์ไวส้ าหรับตวัเขา
เอง แต่ตอนน้ีเขาวางพระเยซูไวใ้นท่ีของเขา  น่ีเป็นการกระท าท่ีทุ่มเทของการอุทิศตน 
(เปรียบเทียบ 26:6-13) มนัแสดงถึงส่ิงท่ีทุกๆคนจ าเป็นตอ้งท ากบัพระเยซูอีกดว้ย นัน่คือ ถือว่า
พระองค์ไดแ้ทนท่ีของเราในฐานะตวัแทนของเรา  มนัเป็นไปไม่ได ้(พูดแบบมนุษย)์ ส าหรับ
พระเยซูท่ีจะหลีกพน้จากอุโมงค์ท่ี “ตดัออก” จากศิลาก้อนใหญ่ท่ีแข็งแกร่ง (ค ากรีก เพทรา 
เปรียบเทียบ 16:18) แมว้่าพระองค์มีชีวิตอยู่เม่ือถูกวางไวใ้นนั้น  มทัธิวสร้างกรณีท่ีหนกัแน่น
ส าหรับความเป็นจริงแห่งการคืนพระชนมข์องพระเยซู อยา่งท่ีท่านไดท้  าส าหรับการบงัเกิดจาก
หญิงพรหมจารีของพระเยซู 
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“อุโมงค์ก็มีหลายประเภท  อุโมงคห์ลายแห่งไดถู้กปิดดว้ยหินกอ้นใหญ่ท่ีถูก
แทรกเข้าไปย ังท่ีเพื่อกีดกันสัตว์ป่าและพวกโจร  แต่อุโมงค์ราคาแพง
ประกอบดว้ยห้องขนาดเล็กท่ีตดัออกจากผิวหน้าของศิลาพร้อมกบัทางเดินท่ี
ต ่า (เปรียบเทียบ  ‘กม้ลง’ ยน. 20:5, 11) ท่ีน าไปสู่ห้องฝังท่ีถูกปิดดว้ยกอ้นหิน
ท่ีถูกตดัให้มีรูปร่างแบบจานท่ีเคล่ือนไปในช่องแคบท่ีตดัไปสู่ศิลา ช่องแคบ
นั้นเป็นพื้นท่ีลาดเอียงซ่ึงท าให้อุโมงค์ง่ายท่ีจะปิดแต่ยากท่ีจะเปิด ชายหลาย
คนอาจจ าเป็นตอ้งเคล่ือนกอ้นหินยอ้นกลบัไปตามพื้นท่ีลาดเอียงนั้น”[1662] 

  
27:61                พวกโรมนัไม่อนุญาตให้เพื่อนๆท่ีจะโศกเศร้าต่อการตายของนักโทษท่ีพวกเขาได้ประหาร  

อยา่งไรก็ตาม พวกผูห้ญิงท่ีถูกอา้งอิงถึงท่ีน่ีก็เป็นพยานถึงการฝังพระเยซูพร้อมกบัโยเซฟและ  
นิโคเดมสั (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:4) การบนัทึกของมทัธิวถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ห็นก็ตระเตรียม
เพื่อ 28:1 

  
กำรป้องกนัอุโมงค์ของพระเยซู  27:62-66 
  
พระกิตติคุณมทัธิวเป็นพระกิตติคุณเดียวท่ีรวมส่วนน้ีไว ้  มนัเป็นพยานถึงความเทจ็แห่งการอา้งของพวกหวัหนา้
ปุโรหิตและพวกผูใ้หญ่ท่ีวา่ใครคนหน่ึงไดข้โมยพระศพของพระเยซูไป (28:11-15) 
  
27:62                วนัท่ีมทัธิวอา้งอิงถึงเป็นวนัสะบาโต  บางทีท่านอา้งอิงถึงมนัอยา่งท่ีท่านไดท้  า (“วนัถดัจากวนั

เตรียม”) เพื่อจะหลีกเล่ียงความสับสนท่ีบ่อยคร้ังเกิดข้ึนเม่ือบรรยายถึงวนัสะบาโตท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทศกาล  สมาชิกของสภาแซนเฮดรินอาจหารือกับปีลาตว่าพวกเขาจ าเป็นท่ีจะต้องเดิน
ทางไกลกวา่การเดินทางของวนัสะบาโตหรือไม่และพวกเขาจ าเป็นท่ีจะเขา้ไปในท่ีพกัของเขา
หรือไม่ (เปรียบเทียบ ยน. 18:28) อยา่งไรก็ตาม พวกเขาแทบจะไม่สามารถท าส่ิงอ่ืนใดท่ีพวก
เขาท าโดยปราศจากการละเมิดวนัสะบาโต ซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ล่าวหาพระเยซูถึงการ
ท าอยา่งหนา้ซ่ือใจคด 

  
27:63-64          พระเยซูอยูใ่นอุโมงคน์ั้นแค่ 36 ชัว่โมง แต่เพราะวา่ชัว่โมงเหล่าน้ีขยายขา้มส่วนของสามวนัท่ี

ต่อเน่ืองกนั พวกยิวถือวา่ระยะนั้นเป็นสามวนั (เปรียบเทียบ 12:40) ขอ้เท็จจริงท่ีว่าการท านาย
ของพระเยซูถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์ได้ไปถึงหูของคนเหล่าน้ีก็สะทอ้นถึงการขาด
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ความเช่ือของพวกสาวกอย่างแย่ๆ  พวกเขาควรได้เข้าใจและเช่ือว่าพระเยซูจะเป็นข้ึน 
เน่ืองจากว่าความรู้เก่ียวกบัการท านายของพระองค์เก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีก็แพร่หลายอย่างมาก  
สมาชิกของสภาแซนเฮดรินเหล่าน้ีไม่ไดเ้ช่ือวา่พระเยซูจะเป็นข้ึน  พวกเขาตอ้งการท่ีจะป้องกนั
แผนการใดๆท่ีพวกเขาสาวกอาจกุเร่ืองข้ึนท่ียืนยนัว่าพระองค์ไดเ้ป็นข้ึน พวกยิวตอ้งการการ
รับรองจากปีลาตส าหรับการกระท าทางกองทพัใดๆ 

  
“การหลอกลวง” แรกของพระเยซูจากมุมมองของพวกเขาก็คือการเป็นพระเมสสิยาห์ของ
พระองค์ และการหลอกลวง “สุดทา้ย” (ท่ีสอง) ของพระองค์ก็คือการอา้งของพระองค์ท่ีว่า
พระองคจ์ะเป็นข้ึนจากตาย  พวกหวัหนา้ปุโรหิตและพวกฟาริสีท่ีศรัทธาอยา่งเทียมเทจ็ก็แสร้งท่ี
จะต้องการปกป้องผูค้นจากการหลอกลวง  มัทธิวถือว่าการกระท าของพวกเขาเป็นการ
หลอกลวงตนเองท่ีถูกออกแบบมาเพื่อจะหลอกลวงคนอ่ืนๆ (“คนตาบอดน าทางคนตาบอด”) 
อยา่งเช่นท่ีน่ี ก่อนหนา้นั้นพวกเขาไดก้ล่าวหาพระเยซูถึงการเป็น “ผูห้ลอกลวง” (26:4) แต่ พวก
เขา เป็นผูห้ลอกลวงผูค้นท่ีแทจ้ริง 
  

27:65-66          ปีลาตปฏิเสธท่ีจะมอบหมายให้กองทหารของเขาเองท่ีจะป้องกนัอุโมงค์ของพระเยซู แต่เขา
อนุญาตใหพ้วกผูน้ าชาวยวิท่ีจะใชย้ามของพระวิหารส าหรับจุดประสงคน้ี์ (เปรียบเทียบ 28:11)  
การตอบของปีลาตบางทีเป็นการเหยียดหยาม  ชายเหล่าน้ีได้กลวัพระเยซูเม่ือพระองค์ทรง   
พระชนมอ์ยู ่และตอนน้ีพวกเขากลวัพวกสาวกของพระองคห์ลงัจากท่ีพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนม ์ 
ปีลาตไม่คิดวา่โอกาสท่ีวา่พวกสาวกของพระเยซูจะขโมยพระศพของพระองคน์ั้นยิ่งใหญ่มาก  
พวกหวัหนา้ปุโรหิตและพวกฟารสีท าใหอุ้โมงคแ์น่นหนาโดยการจดัก าลงัยามของพวกเขาไวท่ี้
สถานท่ีตั้งนั้น และโดยการใส่ “ตราประทบั” ท่ีเป็นกระดาษไขอยา่งเป็นทางการไวท่ี้ประตูหิน   
(เปรียบเทียบ สดด. 2:4) 

  
“ราวกับปีลาตกล่าวอย่างไม่มีสติอย่างส้ินเชิงว่า ‘จงเก็บพระคริสต์ไวใ้น
อุโมงค ์ถา้พวกท่านสามารถท าได’้”[1663] 

  
ส่วนน้ีเน้นถึงความเส่ือมทรามของพวกผูป้กครองของอิสราเอลและการปฏิเสธท่ีจงใจของพวกเขาต่อพระเยซู
[1664] มนัแสดงใหเ้ห็นอีกวา่พระเยซูไดส้ิ้นพระชนมอ์ยา่งแทจ้ริง 
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“ผลลัพธ์ท่ีไม่สอดคล้องกันและเหน็บแนมก็คือว่าฝ่ายตรงกันข้ามถือถ้อยค าของพระเยซู
เก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายอยา่งจริงจงัมากกวา่พวกสาวกถือ”[1665] 
  
ข. กำรเป็นขึน้จำกตำยของกษัตริย์  บทที ่28   

  
การเป็นข้ึนจากตายส าคญัต่อศาสนศาสตร์ของคริสเตียน (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:12-19) อย่างไรก็ตาม บรรดา
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่ไดก้ล่าวถึงความหมายโดยนยัทางศาสนศาสตร์ของการเป็นข้ึนจากตาย เพียงแต่ไดบ้นัทึก
ข้อเท็จจริง  อคัรทูตเปาโลได้เขียนอย่างมากเพื่อจะช่วยให้เราช่ืนชมความส าคญัของเหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่น้ี   
(เปรียบเทียบ รม. 4:24-25; 6:4; 8:34; 10:9; 1 คร. 15; 2 คร. 5:1-10, 15; ฟป. 3:10-11; คส. 2:12-13; 3:1-4; 1 ธส. 
4:14) 
  

“ประวัตศาสตร์ของชีวิตพระคริสต์บนโลกจบลงด้วยการอัศจรรย์ท่ียิ่ งใหญ่เท่ากับ
ประวติัศาสตร์ของการเร่ิมตน้ของส่ิงนั้น”[1666] 

  
“ขอ้เท็จจริงพิเศษของข่าวประเสริฐคือการเป็นข้ึนจากตาย  ศาสนาอ่ืนๆทั้งหมดบนัทึกการตาย
ของผูน้ าของพวกเขา  ความเช่ือแบบคริสเตียน เท่านั้น บนัทึกการเป็นข้ึนจากตายของผูก่้อตั้ง
ของความเช่ือแบบน้ี  พวกผูน้ าทางศาสนาอ่ืนๆทั้งหมดตายไป พระเยซู เท่านั้น ท่ีทรงพระชนม์
อยู่”[1667] 

  
1. อุโมงค์ทีว่่ำงเปล่ำ  28:1-7  (เปรียบเทยีบ  มก. 16:1-8; ลก. 24:1-8; ยน. 20:1) 

  
28:1                  การแปลของฉบบั NASB เก่ียวกบัค าบุพบทกรีก อบเซ วา่เป็น “ช่วงหลงั” ก็น าไปผิดๆ  ค ากรีก

นั้นสามารถหมายถึง “หลงัจาก” อีกดว้ย และดูเขา้ท่ากวา่ถา้ถูกแปลเช่นนั้นในท่ีน่ี[1668] พวก
ผูห้ญิงรอจนกระทัง่ “หลงัจากวนัสะบาโต” เพื่อจะไปยงัอุโมงคข์องพระเยซู (เปรียบเทียบ มก. 
16:1-2) พวกเขาไปตั้งแต่เชา้ตรู่วนัอาทิตย ์ มารีย ์“อีกคนหน่ึง” เป็นมารียม์ารดาของยากอบและ
โยเซฟ (27:56) มาระโกเพิ่มว่านางสะโลเมไดไ้ปกบัพวกเขาดว้ย (มก. 16:1) เป็นท่ีชดัเจนว่า  
สะโลเมเป็นช่ือของมารดาของบุตรทั้ งสองของเศเบดี “และ” (ค ากรีก คาย) ใน มาระโก 
16:1 บางทีเป็นตวัช่วยซ่ึงหมายถึง “แมก้ระทัง่”  เป็นท่ีแน่ชดัวา่ พวกเขาไม่รู้วา่สภาแซนเฮดริน
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ได้ตั้งยามไวท่ี้อุโมงค์ เป็นท่ีชดัเจนว่า พวกเขาไปท่ีนั่นเพื่อจะระลึกถึงพระเยซูแต่ท่ีจะชโลม
พระศพของพระเยซูอีกดว้ย (มก. 16:1) พวกเขาตอ้งไม่ไดรู้้วา่มนัไดถู้กประทบัไวเ้ช่นกนั  

  
28:2-4              “แผ่นดินไหว” ท่ีสอง (การแทรกแซงของพระเจ้า )  ได้เ กิดข้ึน ( เปรียบเทียบ 27:51) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผน่ดินไหว การลงมาของทูตสวรรค ์และการกล้ิงกอ้นหินก็ไม่ตายตวัใน
ตวับท  เหตุการณ์เหล่าน้ีทั้งหมดมีความหมายโดยนยัท่ีเหนือธรรมชาติ ทูตสวรรคไ์ดป้ระกาศ
ถึงการบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละตอนน้ีประกาศถึงการเป็นข้ึนจากตาย  (1:20-23; เปรียบเทียบ 
18:10).[1669] ทูตสวรรคก์ล้ิงกอ้นหินออกเพื่อจะยอมให้บรรดาพยานเขา้ไป ไม่ใช่เพื่อจะยอม
ให้พระเยซูหนีไป (เปรียบเทียบ ยน. 20:26) พวกยามประสบกับแผ่นดินไหวและมองดู          
ทูตสวรรคท่ี์ปรากฎดงัเช่นชายหนุ่ม  (มก. 16:5) มนัเป็นการเห็นทูตสวรรคผ์ูซ่ึ้งการปรากฏของ
ท่านนั้น “เหมือนฟ้าแลบ” อีกดว้ยนัน่เองซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ไดท้  าใหพ้วกเขาตกใจกลวัอยา่งมาก 
จนมทัธิวสามารถบรรยายว่าพวกเขาเป็น “เหมือนคนตาย” (ข้อ 3-4) บางทีพวกเขาเป็นลม 
“หมดสติ” อยา่งเช่นในการหลบัสนิทหรือการไม่รู้สึกตวั   

  
28:5-7              “ทูตสวรรค์” องค์นั้นระงบัความกลวัของพวกผูห้ญิงซ่ึงก่อให้เกิดโดยการตกใจของการเฝ้าดู

ฉากนั้นโดยการกล่าวต่อพวกเขา  (เปรียบเทียบ มก. 16:2-7; ลก. 24:1-8; ยน. 20:1) จากเหตุผลท่ี
เป็นไปได้ทั้ งหมดส าหรับอุโมงค์ท่ีเปิดและว่างเปล่าซ่ึงพวกผูห้ญิงอาจได้จินตนาการนั้น        
ทูตสวรรค์ก็ช้ีแจงถึงการอธิบายแท้จริงอนัเดียว  “พระเยซู” ได้ “เป็นข้ึน” จากความตาย!        
ทูตสวรรค์ย  ้ า เ ตือนพวกเขาว่าพระเยซูได้ท านายถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 16:21; 17:23; 20:18-19) จากนั้นทูตสวรรค์ก็เช้ือเชิญให้พวกเขาท่ีจะ “มา” และ 
“ดู” ท่ีซ่ึงพระองค์ไดถู้กวางไวแ้ลว้ “ไป” และ “บอก” “สาวก” คนอ่ืนๆว่า “พระองคท์รงเป็น
ข้ึนมาจากความตายแลว้”  พวกเขาควรไปอย่าง “รวดเร็ว” เพราะว่าน่ีเป็นข่าวท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด 
แห่งทุกสมยั  พระเยซูจะยืนยนัถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ดว้ยการปรากฏส่วนตวัใน  
กาลิลีในไม่ชา้  (เปรียบเทียบ 26:32) พระองคจ์ะไปถึง “กาลิลี” ก่อนท่ีพวกเขาไดไ้ปถึงและพบ
พวกเขาท่ีนัน่   

  
“เร่ิมแรกในการบนัทึกของมทัธิว พระเยซูไดก้ล่าวต่อพวกสาวกถึงสองคร้ังวา่ 
‘ผูท่ี้เสียชีวิตของตนก็จะไดชี้วิตรอด’ [10:39; 16:25] และบนกางเขนพระเยซู
ได้ยึดมั่นในพระเจ้าโดยการวางใจแม้กระทั่งเม่ือพระองค์สละชีวิตของ
พระองค์ (27:46, 50) ในการท าให้พระเยซูเป็นข้ึนจากตาย พระเจา้รับรอง
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ความจริงแห่งถอ้ยค าของพระเยซูและการก่อผลแห่งการวางใจของพระองค ์
ซ่ึงท่ีจะกล่าวว่าพระเจา้แกต่้างแทนพระเยซู  พระเจา้แก้ไขความขดัแยง้ของ
พระเยซูกับอิสราเอลโดยการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูอยู่ในความถูกต้อง”   
[1670] 

  
ใครกลิ้งก้อนหิน?  เป็นการปกป้องความเช่ือดั้ งเดิมในหัวข้อการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูคริสต์  แฟรง         
มอริสัน ผูซ่ึ้งช่ือจริงของเขาคือ อลัเบิร์ต  เฮนร่ี รอสส์เป็นนกัข่าวชาวองักฤษท่ีไม่เช่ือเม่ือเขาเร่ิมตน้การคน้ควา้
ของเขา แต่มนัโนม้นา้วเขาถึงหลกัฐานในประวติัศาสตร์ของการเป็นข้ึนจากตายและเขาไดก้ลายมาเป็นคริสเตียน  
หนังสือเล่มน้ีน าเสนอการศึกษาท่ีละเอียดเก่ียวกับเจ็ดวนัสุดท้ายแห่งพนัธกิจก่อนการถูกตรึงของพระเยซู    
[1671] 
  

2. กำรปรำกฏของพระเยซูต่อพวกผู้หญงิ  28:8-10   
  
พระกิตติคุณทั้งหมดอา้งอิงถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าพวกผูห้ญิงเป็นผูค้นแรกท่ีเห็นพระเยซูทรงพระชนม์อยู่  น่ีเป็น
หลักฐานท่ีว่าการเป็นข้ึนจากตายนั้นจริง  ในวฒันธรรมนั้น พยานของผูห้ญิงก็ไม่ถูกถือว่าสูงส่งอย่างมาก
[1672] ดงันั้น ถา้ผูเ้ขียนพระกิตติคุณกุเร่ืองการเป็นข้ึนจากตาย แน่นอนว่าพวกเขาคงไม่ไดเ้ขียนว่าพวกผูห้ญิง
เป็นพยานถึงส่ิงนั้นก่อน 
  

“เหตุการณ์สูงสุดของเร่ืองการเป็นข้ึนจากตายคือการปรากฏของพระคริสต์ท่ีเป็นข้ึนต่อพวก
ผูห้ญิงก่อนและจากนั้นก็ต่อพวกสาวกของพระองค์  นัน่คือ สาวกสิบเอ็ดคน  ส าหรับความน่า
ประทบัใจและความส าคญัทั้งหมดของมนั อุโมงคว์า่งเปล่าไม่ใช่หลกัฐานท่ีเพียงพอในตวัของ
มนัเองส าหรับการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู  ส่ิงเดียวท่ีสามารถเด็ดเด่ียวคือค าพยานของ
ประจกัษพ์ยานท่ีเช่ือถือไดท่ี้วา่พระเยซูไดถู้กท าใหเ้ป็นข้ึนจากตาย”[1673] 

  
28:8-9              การปรากฏทนัใดของพระเยซูคงได้ให้ความตกใจแห่งชีวิตแก่พวกผูห้ญิง (เปรียบเทียบ มก. 

16:8) พระองค์ให้การทกัทายตามธรรมเนียมแก่พวกเขา (ค ากรีก คาริเอเต้ เปรียบเทียบ 26:49) 
พวกเขาไดคุ้กเข่าและจบั “พระบาท” ของพระองค ์และ “นมสัการพระองค์” (เปรียบเทียบ ขอ้ 
17) การจับเท้าของใครคนหน่ึงเป็นการกระท าอันเป็นท่ีประจักษ์แห่งการขอร้องและ         
ความเคารพ (มก. 5:22; 7:25; ลก. 17:16) 
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“โดยการกระท าน้ี พวกผูห้ญิงก าลงัแสดงให้เห็นถึงการจ านนของพวกเขาต่อ
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าในท่าทางท่ีซ่ึงพลเมืองในตะวนัออกชินต่อการให้การ      
กม้ค านบัแก่เจา้ชายท่ีมีอธิปไตย”[1674] 

  
28:10                พระเยซูระงับความกลัวของพวกผูห้ญิงอย่างท่ีทูตสวรรค์ได้ท  าไป และพระองค์กล่าวซ ้ า

ค  าแนะน าท่ีทูตสวรรค์ได้ให้แก่พวกเขา  “พี่น้อง” ของพระเยซูคือพวกสาวกของพระองค ์
(12:48-50; 18:15; 23:8; 25:40; เปรียบเทียบ 5:22-24; 7:3-5; 18:21, 35) 

  
“แลว้ท าไมจึงเป็นการบนัทึกของมทัธิวถึงการปรากฏแห่งการเป็นข้ึนจากตาย
ในกาลลี? แน่นอนวา่ ค าตอบนั้นก็อยูใ่นการรวมกนัของสองหวัขอ้ท่ีไดแ้ทรก
ซึมทั้งพระกิตติคุณน้ี  หน่ึง พระเมสสิยาห์จะมาจากบริเวณท่ีถูกดูถูก  . . .  และ
เปิดเผยแก่ผูค้นท่ีถูกดูถูกก่อน. . . เพราะวา่แผน่ดินสวรรค์เป็นของคนยากจน
ดา้นจิตวิญญาณ (5:3) เน่ืองจากเหตุผลน้ีอีกดว้ย พระเยซูท่ีเป็นข้ึนปรากฏแก่
พวกผูห้ญิงก่อนผูซ่ึ้งคุณค่าของพวกเขาในฐานะพยานท่ามกลางพวกยิวก็ไร้
ค่า. . . สอง ‘กาลิลีของพวกต่างชาติ’ (4:15) ก็เขา้กันได้กับหัวข้อท่ีเพิ่มข้ึน
เก่ียวกบัภารกิจต่างชาติในพระกิตติคุณน้ี. . . และตระเตรียมส าหรับพระมหา-
บญัชา (28:18-20)”[1675] 
  

3. ควำมพยำยำมทีจ่ะปกปิด  28:11-15     
  
การบนัทึกท่ีสั้นน้ีท าใหก้ารบนัทึกของมทัธิวเก่ียวกบัยามใน 27:62-66 เสร็จส้ินอยา่งสมบูรณ์ 
  
28:11                ยาม “บางคน” ไดล้ะคนอ่ืนๆไวท่ี้อุโมงคน์ั้นและ “เล่า” ถึงแผน่ดินไหว ทูตสวรรค ์และอุโมงค์

ว่างเปล่า “แก่พวกหัวหน้าปุโรหิต” ท่ีพวกเขาเล่าต่อพวกปุโรหิตก็บ่งบอกอย่างหนกัแน่นว่า
พวกเขาเป็นยามพระวหิารชาวยวิไม่ใช่ยามคนโรมนั (เปรียบเทียบ 27:65) ถา้พวกเขาไดเ้ป็นยาม
คนโรมนัและได้เล่าต่อผูบ้งัคบับญัชาชาวโรมนัของพวกเขา บางทีพวกเขาคงไดสู้ญเสียชีวิต
ของพวกเขาเน่ืองจากการหลบัในขณะอยูใ่นหนา้ท่ี (เปรียบเทียบ กจ. 12:19; 16:27-28) 
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28:12-14          การกระท าของสมาชิกของสภาแซนเฮดรินเหล่าน้ีพิสูจน์ว่าค าสัญญาของพวกเขาท่ีจะเช่ือใน
พระเยซูถ้าพระองค์จะลงมาจากกางเขนก็หน้าซ่ือใจคด (เปรียบเทียบ 27:42; ลก. 24:13-32) 
พวกเขาแสดงถึงความเป็นห่วงมากข้ึนส าหรับช่ือเสียงของพวกเขาเองต่อไปและส่ิงท่ีได้
ประโยชน์มากกวา่ความจริง   

  
เร่ืองราวท่ีคาดคะเนของพวกเขาก็เป็นเร่ืองราวท่ีอ่อนแอท่ีผูว้ิจารณ์อาจท าให้เสียช่ือเสียงอย่าง
ง่ายดาย  ถา้ยามไดน้อนหลบั พวกเขาคงไม่ไดรู้้เก่ียวกบัขโมย  ถา้หน่ึงในพวกเขาต่ืนอยู่ ท  าไม
เขาไม่ส่งเสียงเตือน?  มนัเหลือเช่ืออีกดว้ยท่ีวา่พวกสาวกท่ีไดล้ะทิ้งพระเยซูเน่ืองจากความกลวั
คงได้รวบรวมความกล้าหาญพอท่ีจะเส่ียงในการเปิดอุโมงค์ท่ี ถูกป้องกนัไว ้ ยิ่งกว่านั้น ถ้า   
สภาแซนเฮดรินไดมี้หลกัฐานใดๆต่อตา้นพวกสาวก แน่นอนวา่พวกเขาคงไดข้่มเหงพวกเขา แต่
พวกเขาไม่ไดท้  า           

  
การรุกรานสุสานบางคร้ังก็มีโทษถึงตายในตะวนัออกใกลโ้บราณ [1676] ดงันั้นพวกศตัรูของ
พระเยซูหนัไปใชสิ้นบนเพื่อจะปิดปากของพวกทหารและปีลาตในภายหลงัถา้จ าเป็น ก่อนหนา้
นั้นพวกเขาไดเ้ตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินแก่ยดูาสเพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา (26:15) 

  
28:15                มทัธิวอธิบายวา่น่ีเป็นท่ีมาของการอธิบายของชาวยวิเก่ียวกบัอุโมงคว์า่งเปล่าท่ีมีจนถึงเวลาแห่ง

การเขียนของท่าน เม่ือใดก็ตามท่ีมนัอาจไดเ้กิดข้ึน 
  

“จสัติน ในเร่ือง ไดอัล [โลกัส] หน้า 108 บอกเราว่าการกล่าวหาน้ียงัถูก
เผยแพร่อย่างแข็งขนัในช่วงกลางของศตวรรษท่ีสอง มนัเป็นการตอบโตท่ี้
ชัดเจนต่อการอ้างของคริสเตียนเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู”  
[1677] 

  
จสัตินเป็นนกัเขียนคริสเตียนเร่ิมแรก   

  
“มนัน่าสนใจท่ีจะดูพิจารณาวิธีท่ีเจา้หน้าของชาวยิวได้ใช้ในความพยายาม
อยา่งยิง่ของพวกเขาท่ีจะขจดัพระเยซู  พวกเขาไดใ้ชก้ารทรยศท่ีจะจบัพระองค ์ 
พวกเขาไดใ้ช้ความไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีจะไต่สวนพระองค์  พวกเขาไดใ้ช้
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การใส่ร้ายป้ายสีท่ีจะกล่าวหาพระองคต่์อปีลาต  และตอนน้ีพวกเขาใชสิ้นบน
เพื่อจะท าให้ความจริงเก่ียวกับพระองค์เงียบไป และพวกเขาได้ล้มเหลว”
[1678] 

  
“เหตุผลส าหรับความขยนัของมทัธิวในการเข้าหาการเป็นข้ึนจากตายในลักษณะแบบการ
ปกป้องความเช่ือก็ชัดเจนเน่ืองจากหลายส่ิงข้ึนอยู่กบัการเป็นข้ึนจากตายของพระเมสสิยาห์   
มนัรับรองถึงความเป็นบุคคลของพระองค์  ส าหรับชนชาติอิสราเอล การเป็นข้ึนจากตายของ
พระองคเ์ป็นหมายส าคญัของผูเ้ผยพระวจนะโยนาห์ (มธ. 12:38-39) ซ่ึงยืนยนัขอ้เท็จจริงท่ีว่า
พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์  เหตุผลท่ีมทัธิวไม่ได้กล่าวเก่ียวกบัการเสด็จสู่สวรรค์ก็ถูก     
ห่อไวใ้นประเด็นน้ี  ถา้พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ จากนั้นเร่ืองราวของการเสด็จสู่สวรรค ์ 
ก็ไม่จ  าเป็นและไม่จ  าต้องพิสูจน์ต่อคนอิสราเอล  กระนั้นพระองค์จะเสด็จมาในเมฆด้วย      
พระรัศมี    ส่ิงท่ีส าคญัต่อมัทธิวก็คือว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลและ       
การเป็นข้ึนจากตายไดพ้ิสูจน์ขอ้เท็จจริงนั้น ดงันั้นท่านก็ไม่ไดก้ล่าวเพิ่มเติม  ประการท่ีสอง 
การเป็นข้ึนจากตายรับรองค าเผยพระวจนะของพระคริสต์เก่ียวกับการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค ์(มธ. 16:21; 17:22-23; 20:17-19) ประการสุดทา้ย ข่าวสารของกษตัริยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะของแผน่ดินสวรรค ์การน าเสนอของแผน่ดินสวรรค ์และการถอนตวัของการน าเสนอ
ทั้งหมดนั้นก็เก่ียวขอ้งในการเป็นข้ึนจากตาย เพราะวา่การเป็นข้ึนจากตายรับรองความแทจ้ริง
ของทุกส่ิงท่ีพระคริสตเ์คยกล่าว” [1679] 

  
4. บรรดำค ำส่ังสุดท้ำยของกษัตริย์ต่อพวกสำวกของพระองค์  28:16-20  (เปรียบเทียบ มก. 

16:15-18; 1 คร. 15:6) 
  
ในขณะท่ีพวกหวัหนา้ปุโรหิตใชเ้งินสินบนท่ีจะสั่งการให้พวกทหารท่ีจะกระจายความเท็จ พระเยซูท่ีไดเ้ป็นข้ึน
จากตายใช้พระสัญญาแห่งฤทธ์ิเดชและการทรงสถิตของพระองค์ท่ีจะสั่งการให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะ
กระจายข่าวประเสริฐ[1680] น่ีเป็นค ากล่าวสุดทา้ยท่ีมทัธิวบนัทึกวา่พระเยซูให้  อยา่งเช่นเคย ท่านใชเ้ร่ืองราวท่ี
จะน าไปสู่ค ากล่าว  ในกรณีน้ี เร่ืองราวนั้นประกอบดว้ยการถูกตรึงและการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู ดงันั้น 
ค ากล่าวน้ีเป็นจุดสูงสุดของเหตุการณ์เหล่าน้ีในโครงสร้างของมทัธิวเก่ียวกบัพระกิตติคุณของท่าน  มนัเป็น
จุดสูงสุดอีกดว้ยเน่ืองจากต าแหน่งของมนั ณ ตอนปลายอยา่งมากของพระกิตติคุณน้ีและเน่ืองจากเน้ือหาของมนั     
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มนักล่าวซ ้ าหวัขอ้หลายอยา่งของมทัธิว และท าใหเ้ร่ืองราวของพระเยซูจบลงในท่ีท่ีมนัไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน คือ ในกาลิลี
[1681] 
  

“. . . . ในการอดทนต่อความอบัอายแห่งกางเขน ท่ีจะแสดงว่าพระเยซูไม่ได้ตายในฐานะ     
พระเมสสิยาห์เทียมเท็จแต่ในฐานะพระบุตรผูไ้ด้ท  าตามน ้ าพระทยัของพระบิดา (21:37-39) 
พระเจา้ก็รับรองพระเยซูโดยการท าให้พระองค์เป็นข้ึนจากตาย (28:5-6) ดงันั้น เม่ือพระเยซู
ปรากฏต่อพวกสาวกบนภูเขาในกาลิลี (28:16-17) นัน่ก็อยูใ่นฐานะพระบุตรของพระเจา้ผูซ่ึ้ง
พระเจา้ไดกู้ผ้า่นทางการเป็นข้ึนจากตจาย  (28:5ค-6) ในความสงสัยนั้น สาวกบางคนแสดงให้
เห็นวา่พวกเขายงัคงอ่อนแอในความเช่ือ (28:17; 14:32) พวกเขาทั้งหมดก็เห็นในตวับุคคลของ
พระเยซูว่าการถูกตรึงหรือการเป็นบุตรท่ีทนทุกข์เป็นแก่นสารของพนัธกิจของพระองค ์
(21:42)  อย่างสัมพนัธ์กนันั้น ในท่ีสุดพวกเขาก็เขา้ใจว่าการเป็นผูรั้บใช้เป็นแก่นสารของการ
เป็นสาวก (16:24; 20:25-28) ดงันั้น ในฐานะผูท่ี้เขา้ใจในความสอดคลอ้งกบัมุมมองท่ีประเมิน
ของพระเจา้ (17:5) ไม่เพียงแต่ใครท่ีพระเยซูทรงเป็น แต่ส่ิงท่ีพระองค์เก่ียวขอ้งและส่ิงท่ีมนั
หมายถึงท่ีจะเป็นผูติ้ดตามของพระองค์ พวกสาวกก็รับเอาพระมหาบญัชาจากพระเยซูและ
เร่ิมตน้ภารกิจต่อทุกประชาชาติ (28:18-20; บทท่ี 24—25)”[1682] 

  
28:16                “แต่” (NASB) เป็นความตรงข้ามท่ีหนักแน่นเกินไปส าหรับค ากรีก เด ท่ีปรากฏท่ีน่ีและ

หมายถึง “จากนั้น” (NIV) อยา่งไรก็ตาม การกระท าของ “สาวกสิบเอ็ดคน” ก็แตกต่างกนักบั
การกระท าของพวกทหาร (ขอ้ 15) เราไม่รู้ “ภูเขา” ท่ีซ่ึงพระเยซูช้ีแนะแก่พวกเขาและท่ีพวกเขา
ไดไ้ป (เปรียบเทียบ 26:32; 28:7, 10) แน่นอนวา่ “กาลิลี” เป็นท่ีท่ีพระเยซูไดเ้ร่ิมตน้พนัธกิจของ
พระองค ์และมนัมีการแสดงความหมายถึงคนต่างชาติเน่ืองจากการปรากฎและความใกลเ้คียง
ของคนต่างชาติมากมาย  ส่ิงท่ีพระเยซูจะบอกพวกสาวกของพระองคใ์นกาลิลีจะด าเนินพนัธกิจ
และการสอนของพระองคท่ี์พวกเขาไดป้ระสบแลว้ต่อไป   

  
28:17                สุดทา้ยเม่ือสาวกสิบเอ็ดคน “เห็น” พระเยซู “เขาทั้งหลายจึงกราบนมสัการพระองค”์  กระนั้น

พวกเขาบางคนยงัมีค าถามท่ีไม่ได้รับการแก้ไขเก่ียวกับการท่ีพวกเขาควรจะตอบสนองต่อ
พระองค์อย่างไร ค าว่า “สงสัย” (ค ากรีก เอดิสทาซาน) หมายถึง “ลังเลใจ” (เปรียบเทียบ 
14:31).[1683] เป็นท่ีชดัเจนว่า การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูไม่ไดข้จดัค าถามต่างๆท่ียงัคา้ง
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อยูใ่นความคิดของพวกสาวกของพระองคท์นัที  บางทีพวกเขาบางคนยงัคงรู้สึกอบัอายเก่ียวกบั
การละทิ้งพระองคแ์ละแปลกใจวา่พระองคจ์ะปฏิบติัต่อพวกเขาอยา่งไรอีกดว้ย   

  
28:18                พระเยซูด าเนินการท่ีจะกล่าวต่อสาวกสิบเอ็ดคนต่อไป  มทัธิวไม่ได้บนัทึกว่าพวกเขากล่าว

อะไร ซ่ึงท าใหค้วามสนใจของเรามุ่งไปท่ีถอ้ยค าของพระเยซูอยา่งเต็มท่ี  จงสังเกตการกล่าวซ ้ า
ของ “ทั้งหมด” หรือ “ทุก” (ผูแ้ปล) ในขอ้ 18-20 คือ สิทธิอ านาจทั้งหมด  ทุกชาติ ทุกส่ิง และ
ทุกวนั  มทัธิวเนน้ถึง “สิทธิอ านาจ” ของพระเยซูตลอดพระกิตติคุณของท่าน (7:29; 10:1, 7-8; 
11:27; 22:43-44; 24:35) 

  
“ไม่ใช่แค่ อ านาจหรือพลงั (ดูนามิส) อยา่งท่ีผูพ้ิชิตท่ียิ่งใหญ่อาจอา้ง แต่ ‘สิทธิ
อ านาจ’ (เอกซูซิอา) ในฐานะบางส่ิงท่ีเป็นของพระองค์โดยสิทธิซ่ึงไดม้อบ
ใหแ้ก่พระองคโ์ดยผูห้น่ึงท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะมอบให ้(วว. 2:27)” [1684] 

  
พระเจา้จ ากดัสิทธิอ านาจของพระเยซูก่อนการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์เน่ืองจากบทบาท
ของพระองคใ์นฐานะผูรั้บใชท่ี้ทนทุกข ์ หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์พระเจา้ท าให้
ขอบเขตท่ีพระเยซูใช้สิทธิอ านาจนั้นกวา้งข้ึน (เปรียบเทียบ 4:8-10)  พระองค์กลายมาเป็น        
ผู ้ห น่ึง ซ่ึงตอนน้ีพระเจ้าท าให้ เ ป็นส่ือกลางในการมอบ “สิทธิอ านาจทั้ งหมด” ผ่าน  
(เปรียบเทียบ ดนล. 7:14; ฟป. 2:5-11) น่ีเป็นการอา้งท่ียิง่ใหญ่ของพระเยซู  

  
“โดยการท าให้พระเยซูเป็นข้ึนจากตายและมอบสิทธิอ านาจทั้ งหมดแก่
พระองค์  พระเจา้ก็แก้ต่างพระเยซูและดงันั้นก็ตดัสินความขดัแยง้ด้วยการ
สนบัสนุนพระองค ์(28:5-6, 18)”[1685] 

  
28:19                พวกสาวกของพระเยซูควร “ไป . . . และสร้างสาวก” เพราะตอนน้ีพระเยซูมีอ านาจทัว่จกัรวาล  

พระองค์ให้ภารกิจทัว่โลกใหม่แก่พวกเขาในความสอดคลอ้งกบัสิทธิอ านาจทัว่จกัรวาลใหม่
ของพระองค์  ก่อนหน้านั้นพระองค์จ  ากดังานของพวกเขาแก่อิสราเอล (10:1-8; เปรียบเทียบ 
15:24) ตอนน้ีพระองค์ส่งพวกเขา ออกไปท่ัวโลก พวกเขาสามารถไปอย่างมั่นใจได้ รู้ว่า      
พระเยซูมีการควบคุมสิทธ์ิขาดเหนือทุกส่ิง “ในสวรรคแ์ละบนแผน่ดินโลก” (เปรียบเทียบ รม. 
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8:28) จงสังเกตความคล้ายกนัระหว่างค าสั่งตามวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีจะให้เกิดผล ทวีคูณและ  
เติมเตม็แผน่ดิน (ปฐก. 1:28; 9:1) และค าสั่งใหม่น้ีส าหรับผูเ้ช่ือ  

  
ในตวับทกรีก มีกริยาท่ีเป็นค าสั่งเดียว “จงสร้างสาวก” (ค ากรีก มาเธทิวซาเท) ซ่ึงถูกขยายโดย 
รูปแบบของค ากริยาท่ีเติม –ing สามค าคือ  “การไป” “การให้บพัติศมา” และ “การสอน” 
[1686] น่ีไม่ไดห้มายถึงว่าเราควรสร้างสาวกท่ีใดก็ตามท่ีเราอาจจะไป  รูปแบบของค ากริยาท่ี
เติม –ing ไม่ใช่แค่สถานการณ์ แต่มนัมีพลงัเชิงบงัคบับางอยา่ง[1687] ในอีกนยัหน่ึง พระเยซู 
สั่งให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะเขา้ถึงผูค้นท่ีเขา้ไม่ถึงและสร้างสาวก  ไม่ใช่แค่ท่ีจะสร้าง
สาวกในท่ามกลางบรรดาผูท่ี้พวกเขาไดพ้บปะเท่านั้น 

  
การสร้างสาวกเก่ียวขอ้งกบัการน าผูค้นไปสู่ความสัมพนัธ์กบัพระเยซูในฐานะนกัเรียนกบัครู  
มนัเก่ียวขอ้งกบัการท าให้พวกเขาท่ีจะรับเอาแอกแห่งค าแนะน าของพระองค์มาอยู่เหนือพวก
เขาในฐานะสิทธิอ านาจ (11:29) ยอมรับพระวจนะของพระองค์ว่าเป็นจริง และจ านนต่อน ้ า
พระทยัของพระองคใ์นฐานะส่ิงท่ีถูกตอ้ง  สาวกท่ีดีคือผูท่ี้ฟัง เขา้ใจและเช่ือฟังค าแนะน าของ
พระเยซู (12:46-50)  พวกสาวกของพระเยซูตอ้งท าซ ้ าพวกเขาเองในคนอ่ืนๆ[1688] 

  
“ชนทุกชาติ” (ค ากรีก พันทา ทา เอธเน่) ท่ีถูกกล่าวถึงคือ ทุกเผา่ ทุกชนชาติ และทุกคนรวมถึง
อิสราเอล (เปรียบเทียบ ปฐก. 12:3; 18:18; 22:18).[1689] วลีน้ีไม่ไดห้มายถึงคนต่างชาติท่ีไม่
รวมถึงคนยิว  มทัธิวพูดเป็นนัยเร่ืองการรวมอยู่ด้วยของคนต่างชาติในแผนการของพระเจา้      
ท่ีจะอวยพรมนุษยชาติตลอดพระกิตติคุณของท่าน (1:1; 2:1-12; 4:15-16; 8:5-13; 10:18; 13:38; 
24:14 และขอ้อ่ืนๆ)พวกสาวกของพระเยซูควรสร้างสาวกท่ามกลางทุกคนโดยปราศจากการ
แยกแยะ 

  
“การให้บพัติศมา” และ “การสอน” จะตอ้งแสดงถึงการสร้างสาวก การให้บพัติศมาจะตอ้งเขา้
ไปใน “นาม” ของพระเจา้สามพระภาค (เปรียบเทียบ 1 คร. 12:4-6; 2 คร. 13:14; อฟ. 4:4-6; 2 
ธส. 2:13-14; 1 ปต. 1:2; วว. 1:4-6)  “ใน” (ค ากรีก เอซ) บ่งบอกถึงการเขา้มาในความสัมพนัธ์
กบัพระเจา้ในฐานะสาวก  การบพัติศมาบ่งช้ีถึงทั้งการเขา้มาในความสัมพนัธ์แบบพนัธสัญญา
กบัพระเจา้และการปฏิญาณการจ านนต่อความเป็นเจา้นายของพระองค ์[1690] เป็นท่ีชดัเจนวา่
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การรับบพัติศมาในน ้ ามากกวา่การรับบพัติศมาในพระวิญญาณท่ีถูกกล่าวถึง (เปรียบเทียบ 3:6, 
11, 13-17) 

  
การบพัติศมาน้ีแตกต่างจากการบพัติศมาของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา  การบพัติศมาน้ีเป็นสากล  
ส่วนการบพัติศมาของยอห์นนั้นก็เพื่อคนอิสราเอล  การบพัติศมาน้ีข้ึนอยู่กบังานท่ีส าเร็จแลว้
ของพระเยซูคริสต์ แต่การบพัติศมาของยอห์นตระเตรียมผูค้นเพื่อบุคคลและงานของพระเยซู  
[1691] 

  
พระเยซูตั้งพระองคเ์องในระดบักบัพระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ   
  

“มนัเป็นส่ิงหน่ึงส าหรับพระเยซูท่ีจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของพระองค์กบั
พระเจา้ในฐานะพระบุตรกบัพระบิดา(อยา่งน่าสังเกตคือ 11:27; 24:36; 26:63-
64) และท่ีจะดึงความสนใจไปยงัการเช่ือมโยงท่ีใกลชิ้ดระหว่างพระองค์กบั
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (12:28, 31-32) แต่ส าหรับ ‘พระบุตร’ ท่ีจะรับเอาท่ีของ
พระองคใ์นฐานะสมาชิกผูก้ลางระหวา่งพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธ์ิใน
การพรรณนาสามอยา่งถึงเป้าแห่งความจงรักภกัดีของพวกสาวกนั้นก็พิเศษ”
[1692]  
 
“อยา่งกล่าวยอมรับแลว้ พระภาคทั้งสามของพระเจา้เป็นความล ้าลึกท่ียิ่งใหญ่ 
เป็นบางส่ิงท่ีเกินความเป็นไปได้แห่งการอธิบายท่ีสมบูรณ์เต็มท่ี  แต่เรา
สามารถป้องกนัความผิดพลาดโดยการยึดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการเปิดเผยของ
พระเจา้วา่ (1) เก่ียวกบั การเป็นอยู่ หรือแก่นสารของพระองค ์พระเจา้ทรงเป็น
หน่ึงเดียว (2) เก่ียวกบั บุคลิกภาพ ของพระองค ์พระเจา้ทรงเป็นสาม และ (3) 
เราตอ้งไม่แบ่งแก่นสารหรือสับสนบุคคลต่างๆ[1693] 

  
เป็นท่ีชัดเจนว่าคริสเตียนเร่ิมแรกไม่เข้าใจค าว่า “ในพระนามของพระบิดา พระบุตรและ      
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” ว่าเป็นรูปแบบการรับบพัติศมาท่ีพวกเขาจ าเป็นตอ้งใช้เม่ือใดก็ตามท่ี
พวกเขาให้บพัติศมาใครคนหน่ึง (เปรียบเทียบ กจ. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; รม. 6:3) เป็นท่ีแน่
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ชัดว่า พระเยซูหมายถึงว่าพวกสาวกของพระองค์จะตอ้งเช่ือมโยงคนอ่ืนๆกับพระเจ้าสาม    
พระภาคของพระคมัภีร์ในการบพัติศมา 
  

“แลว้พระเยซูหมายถึงอะไรเม่ือพระองคส์ั่งวา่การบพัติศมาควรท าในพระนาม
ของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ยกเวน้ท่ีว่าเราควรท าด้วย
ความเช่ือเดียวท่ีจะเช่ือในพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ?มีอะไร
อีกไหมท่ีจะเป็นพยานอยา่งชดัเจนวา่พระบิดา พระบุตรและ พระวิญญาณเป็น
พระเจา้เดียว?”[1694] 

  
พระเยซูไม่ได้ระบุถึงรูปแบบของการบพัติศมา แมว้่าการจุ่มก็เป็นธรรมดาในลทัธิยิวและก็
สอดคลอ้งกบัความหมายของค ากรีก บัพติดโซ่ คือ “จุ่มหรือจุ่มลงในน ้ า”  ค  าสั่งของพระองคท่ี์
จะให้บพัติศมาแก่พวกสาวกดูเหมือนจะขดัขวางการบพัติศมาส าหรับทารกและคนอ่ืนๆผูไ้ม่
สามารถเขา้ใจและเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีการบพัติศมาบ่งบอกไว ้  

  
28:20                การสร้างสาวกก็เก่ียวขอ้งกบั “การสอน” ทุกส่ิง (ทุกอย่าง) แก่ผูติ้ดตามถึงส่ิงท่ีพระเยซู “สั่ง”  

พวกสาวกของพระองค์ไว ้ จงสังเกตวา่เน้ือหาไม่ใช่ธรรมบญัญติัของภาคพนัธสัญญาเดิม แต่
เป็นค าสั่งของพระเยซู  น่ีไม่ไดห้มายถึงว่าภาคพนัธสัญญาเดิมไม่ส าคญั  พระเยซูรับรองภาค
พนัธสัญญาเดิมทั้งหมดระหวา่งพนัธกิจของพระองค ์(5:17-20) อย่างไรก็ตาม ตอนน้ีจุดจดจ่อ
กลายมาเป็น พระเยซู ในฐานะแหล่งแห่งการเปิดเผยแทนท่ีจะเป็นแหล่งรองอย่างเช่นพวก       
ผูเ้ผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิม  (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:1-4) ในท านองเดียวกนั การเปิดเผย
ของส่วนท่ีเหลือของภาคพนัธสัญญาใหม่ก็มาทางพระเยซูและดงันั้นก็มีสิทธิอ านาจอีกด้วย 
(กจ. 1:1-2)  “ทั้งหมด” ของค าสอนน้ียงัคงมีสิทธิอ านาจเป็นนิตย ์(24:35) 

  
พวกสาวกตอ้งไม่เพียงแค่ เข้าใจ ส่ิงท่ีพระเยซูได้สั่งท่ีเป็นพื้นฐานเท่าท่ีมนัเป็น พวกเขาตอ้ง  
เช่ือฟัง มนัอีกดว้ย   

  
“. . . มทัธิวใช้ค  าสั่งสุดท้ายน้ีท่ีจะทอเร่ืองสุดท้ายแห่งข้อโต้แยง้ของท่าน  
จุดประสงค์ของพระกิตติคุณของท่านคือท่ีจะพิสูจน์ต่ออิสราเอลว่าพระเยซู
ทรงเป็นพระเมสสิยาห์   คนยิวท่ีชอบไตร่ถามจะถามว่า ‘ถา้พระเยซูทรงเป็น

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1694
http://biblia.com/bible/nasb95/Heb.%201.1-4
http://biblia.com/bible/nasb95/Acts%201.1-2


กษตัริยข์องเรา แลว้แผน่ดินของเราอยูท่ี่ไหน?’  มทัธิวไดบ้่งช้ีวา่แผน่ดินไดถู้ก
น าเสนอแก่อิสราเอล ไดถู้กปฏิเสธโดยพวกเขา และถูกเล่ือนไปโดยพระเจา้  
ณ เวลาปัจจุบนัและจนกว่าการส้ินสุดของความทุกข์ล าบาก แผ่นดินนั้นก็
ก าลงัถูกน าเสนอแก่คนต่างชาติ (รม. 11) ดงันั้น พวกสาวกจะตอ้งสร้างสาวก
จากทุกชาติ   ณ การส้ินสุดของยุคนั้น แผ่นดินของอิสราเอลจะได้รับการ
เร่ิมตน้โดยการเสด็จกลบัมาของกษตัริยข์องอิสราเอล”[1695] 

  
พระกิตติคุณน้ีไม่ไดจ้บลงดว้ยค าสั่งแต่ด้วยพระสัญญา หรือขอ้เท็จจริง  พระเยซูจะอยู่ “กบั”
พวกสาวกของพระองค์ “เสมอไป” ขณะท่ีพวกเขาด าเนินการน ้ าพระทยัของพระองค ์ น่ีเป็น
การอุทิศตนท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์  อิมมานูเอลยงัคงเป็น “พระเจ้าสถิตกับเรา” (1:23; 
เปรียบเทียบ 18:20)  “เสมอไป” (ค ากรีก พาสัส เทส เฮเมราส) ตามตวัอกัษรหมายถึง “ทั้งหมด
ของทุกๆวนั”[1696] พระเยซูสัญญาท่ีจะอยู่กับเราทุกๆ วนัเสมอไป  มนัไม่ได้หมายถึงว่า
พระองค์จะหยุดอยู่กบัเราเม่ือยุคปัจจุบนัส้ินสุดลงและแผ่นดินของพระเมสสิยาห์เร่ิมตน้ข้ึน 
ตลอดยคุปัจจุบนั (ค ากรีก ซุนเทลเลอัส ทู  ไอโอนอส) พวกสาวกของพระเยซูจะตอ้งด าเนินการ
พระมหาบญัชาของพระองค[์1697] 

  
พระมหาบญัชาอธิบายว่าพระเยซูไดเ้รียกพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองค์ท่ีจะท าระหว่างการจากไปของพระองค์
จากแผน่ดินโลกและการเสด็จกลบัมาของพระองคเ์พื่อจะสถาปนาแผน่ดินของพระองคบ์นแผน่ดินโลก (นัน่คือ 
ช่วงยุคระหว่างการเสด็จมา)  นั่นคือเหตุท่ีข้อเหล่าน้ีส าคญัอย่างมาก ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทุกๆคนได้บนัทึก     
พระเยซูท่ีใหค้  าสั่งแบบเดินขบวนเหล่าน้ี แต่พวกเขาทั้งหมดไม่ไดบ้นัทึกโอกาสเดียวกนัเม่ือพระองคไ์ดใ้ห้ค  าสั่ง  
เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูให้พระบญัชาน้ีในสามโอกาสท่ีแยกกนัเป็นอยา่งนอ้ย  มาระโกและยอห์นบนัทึกโอกาส
แรก  (มก. 16:15-16; ยน. 20:21-23) มทัธิวบนัทึกโอกาสท่ีสอง (28:19-20) และลูกาบนัทึกโอกาสท่ีสาม (ลก. 
24:46-48; กจ. 1:8) จุดประสงค์ต่างๆของพระองค์ส าหรับเราในฐานะสาวกของพระองค์ก็ไม่สามารถชดัเจน  
กวา่ได ้
  
พระเยซูเร่ิมตน้ส่วนหลกัท่ีมาก่อนแต่ละส่วนของมทัธิวดว้ยพนัธกิจ และสรุปแต่ละส่วนดว้ยการสอน อยา่งไรก็
ตาม ในส่วนน้ีพระองค์สรุปด้วยค าสั่งส าหรับพวกสาวกของพระองค์ท่ีจะด าเนินพนัธกิจและการสอนของ
พระองคต่์อไป  ดงันั้นพระธรรมน้ีจบดว้ยความรู้สึกท่ีวา่พนัธกิจและการสอนของพระเยซูก็ต่อเน่ือง    
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ภำคผนวกที ่1 
  

ควำมสอดคล้องของหมวดพระกติตคุิณ 

  วนัเวลำ[1698] มทัธิว มำระโก ลูกำ ยอห์น 

บทน ำ           

แหล่งต่างๆของหมวดพระกิตติคุณ       1:1-4   

การมีชีวิตอยูก่่อนและการบงัเกิดเป็นมนุษย์
ของพระเยซู  

        1:1-18 

ล าดบัพงศข์องพระเยซู   1:1-17   3:23-38   

เหตุกำรณ์ต่ำงๆก่อนกำรเร่ิมต้นของพันธกิจ
ต่อสำธำรณชนของพระเยซู  

          

การประกาศถึงการก าเนิดของยอห์นผูใ้ห ้
บพัติศมา  

      1:5-25   

การประกาศถึงการก าเนิดของพระเยซูต่อ 
มารีย ์ 

      1:26-56   

การก าเนิดและชีวิตเร่ิมแรกของยอห์นผูใ้ห้
บพัติศมา  

      1:57-80   

การประกาศถึงการก าเนิดของพระเยซูต่อ  
โยเซฟ  

  1:18-25       

การประสูติของพระเยซู หนา้หนาวของ 5-4 ก.ค.ศ.     2:1-7   

การประกาศต่อคนเล้ียงแกะ       2:8-20   

การเขา้สุหนตัของพระเยซู        2:21   

การถวายพระกมุารเยซูในพระวหิาร       2:22-38   

การเยีย่มของพวกนกัปราชญ ์   2:1-12       

การเดินทางของครอบครัวท่ีบริสุทธ์ิไปยงั
อียปิต ์ 

  2:13-18       

การกลับไปยงันาซาเร็ธของครอบครัวท่ี
บริสุทธ์ิ 

  2:19-23   2:39   

วยัเด็กของพระเยซู       2:40   

การเดินทางของครอบครัวท่ีบริสุทธ์ิไปยงั ปัสกา 29 เมษายน ค.ศ.9     2:41-50   

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c6842
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/Matthew.htm#_edn1698


เยรูซาเลม็ 

วยัรุ่นของพระเยซูในนาซาเร็ธ        2:51-52   

การเร่ิมต้นของพันธกิจของยอห์น ผู ้ให ้    
บพัติศมา  

ค.ศ. 29      3:1-2   

ข่าวสารของยอห์น    3:1-6 1:1-6 3:3-6   

การประกาศของยอห์น   3:7-12 1:7-8 3:7-18   

กำรเร่ิมต้นของพันธกิจต่อสำธำรณชนของ    
พระเยซู  

          

การรับบพัติศมาของพระเยซู  ฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วง
แห่ง ค.ศ. 29  

3:13-17 1:9-11 3:21-22   

การถูกทดลองของพระเยซู    4:1-11 1:12-13 4:1-13   

ค าพยานของยอห์นผูใ้ห้บัพติศมาเก่ียวกับ
พระเยซู  

        1:19-28 

การระบุของยอห์นถึงพระเยซูในฐานะ   
พระเมสสิยาห์  

        1:29-34 

สาวกพวกแรกของพระเยซู          1:35-51 

พนัธกจิในกำลลิเีร่ิมแรกของพระเยซู            

การอัศจรรย์แรกของพระเยซู ณ หมู่บ้าน   
คานา  

        2:1-11 

ก า ร เ ยี่ ย ม เ ร่ิ ม แ ร ก ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู ย ั ง              
คาเปอรนาอุม  

        2:12 

กำเรเยีย่มเยรูซำเลม็คร้ังแรกของพระเยซู           

การช าระพระวหิารคร้ังแรกของพระเยซู 7 เมษายน ค.ศ. 30        2:13-22 

การตอบสนองเ ร่ิมแรกต่อพระเยซูใน
เยรูซาเลม็  

        2:23-25 

การสนทนาของพระเยซูกบันิโคเดมสั         3:1-15 

ภารกิจของพระเยซูและผลลพัธ์ต่างๆ          3:16-21 

พนัธกิจท่ีคลา้ยกันของพระเยซูและยอห์น
ผูใ้หบ้พัติศมา  

        3:22-30 

การอธิบายถึงความเป็นเอกของพระเยซู          3:31-36 



เหตุผลของพระเยซูส าหรับการจากยเูดียไป   4:12 1:14 3: 19-20; 
4:14 

4:1-4 

พนัธกจิของพระเยซูในแคว้นสะมำเรีย            

การสนทนาของพระ เยซูกับหญิงชาว    
สะมาเรีย 

        4:5-26 

การอธิบายของพระเยซูถึงพันธกิจการ
ประกาศ  

        4:27-38 

การตอบสนองต่อพระเยซูในสะมาเรีย         4:39-42 

พนัธกจิหลกัในกำลลิขีองพระเยซู            

การมาถึงกาลิลีของพระเยซู          4:43-45 

สาระส าคญัแห่งค าสอนของพระเยซู   4:17 1:14-15 4:14-15   

การรักษาบุตรชายของขา้ราชการ         4:46-54 

การถูกปฏิเสธคร้ังแรกของพระเยซูใน      
นาซาเร็ธ  

      4:16-30   

การยา้ยไปท่ีคาเปอรนาอุมของพระเยซู   4:13-16   4:31ก   

การเรียกสาวกส่ีคนของพระเยซู   4:18-22 1:16-20 5:1-11   

การรักษาชายท่ีมีผีโสโครกในคาเปอรนาอุม
ของพระเยซู  

    1:21-28 4:31ข-37   

การรักษาแม่ยายของเปโตรในคาเปอรนาอุม
ของพระเยซู  

  8:14-15 1:29-31 4:38-39   

การรักษาชาวกาลิลีคนอ่ืนๆมากมายของ
พระเยซู  

  8:16-17 1:32-34 4:40-41   

การเดินทางไปในท่ีต่างๆของกาลิลีคร้ังแรก
ของพระเยซู 

  4:23-25 1:35-39 4:42-44   

การรักษาคนยวิท่ีเป็นโรคเร้ือนของพระเยซู    8:1-4 1:40-45 5:12-16   

การรักษาและการยกโทษคนง่อยของ     
พระเยซู 

  9:1-8 2:1-12 5:17-26   

การทรงเรียกมทัธิวของพระเยซู    9:9-13 2:13-17 5:27-32   

การแก้ต่างพวกสาวกส าหรับการไม่อด
อาหารของพระเยซู   

  9:14-17 2:18-22 5:33-39   



กำรเยีย่มเยรูซำเลม็คร้ังทีส่องของพระเยซู            

การรักษาคนเป็นอมัพาต ณ สระเบธซาธา
ในเยรูซาเลม็ของพระเยซู  

        5:1-9 

การเป็นปฏิปักษข์องเจา้หนา้ท่ีชาวยวิ          5:10-18 

ความเท่าเทียมของพระบุตรกบัพระบิดา          5:19-29 

พยานของพระบิดาท่ีมีต่อพระบุตร          5:30-47 

กำรกลับมำเร่ิมพันธกิจในกำลิลีใหม่ของ
พระเยซู  

          

การแกต้่างพวกสาวกส าหรับการเด็ดรวงขา้ว
ของพระเยซู  

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

การรักษาชายท่ีมือขา้งหน่ึงลีบของพระเยซู   12:9-14 3:1-6 6:6-11   

การสอนและการรักษาขา้งทะเลกาลิลีของ     
พระเยซู   

  12:15-21 3:7-12     

การเลือกสาวกสิบสองคนของพระเยซู      3:13-19 6:12-16   

ค าเทศนาบนภูเขา    5:1—7:29   6:17-49   

การรักษาบ่าวของนายร้อยของพระเยซู    8:5-13   7:1-10   

การท าให้บุตรชายของหญิงม่ายเป็นข้ึนจาก
ตายของพระเยซู  

      7:11-17   

การสอบถามของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา   11:2-19   7:18-35   

การประกาศวิบติัแก่เมืองต่างๆในกาลิลีของ
พระเยซู 

  11:20-30       

การชโลมพระเยซูในบ้านของซีโมนคน    
ฟาริสี  

      7:36-50   

การเดินทางไปในท่ีต่างๆของกาลิลีคร้ังท่ี
สองของพระเยซู 

      8:1-3   

การโต้เ ถียง เ ก่ียวกับการเ ช่ือมโยงของ     
พระเยซูกบัเบเอลเซบูล  

  12:22-37 3:20-30     

การเรียกร้องหมายส าคัญของพวกผู ้น า
ชาวยวิ  

  12:38-45       

การเยีย่มของสมาชิกครอบครัวของพระเยซู    12:46-50 3:31-35 8:19-21   



ค าอุปมาเก่ียวกับแผ่นดินสวรรค์ท่ีพระเยซู
สอนขา้งทะเลกาลิลี  

  13:1-53 4:1-34 8:4-18   

การท าใหท้ะเลกาลิลีสงบของพระเยซู    8:18, 23-
27 

4:35-41 8:22-25   

การรักษาคนผี เข้าในแดนกาดาราของ     
พระเยซู  

  8:28-34 5:1-20 8:26-39   

การรักษาผูห้ญิงและลูกสาวของไยรัสของ
พระเยซู   

  9:18-26 5:21-43 8:40-56   

การรักษาคนตาบอดสองคนของพระเยซู   9:27-31       

การรักษาคนผีเขา้ท่ีเป็นใบข้องพระเยซู    9:32-34       

การเยีย่มนาซาเร็ธคร้ังสุดทา้ยของพระเยซู    13:54-58 6:1-6ก     

การเดินทางไปในท่ีต่างๆของกาลิลีคร้ังท่ี
สามของพระเยซู   

  9: 35—
10:4 

6:6ข-7 9:1-2   

การเดินทางไปในท่ีต่างๆของกาลิลีเป็นคู่ๆ
ของสาวกสิบสองคน  

  10: 5—
11:1 

6:8-13, 30 9:3-6, 10ก   

ความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัพระเยซูของ
เฮโรด  

  14:1-3 6:14-16 9:7-9   

การตายแต่เน่ินๆของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา  ค.ศ. 31 หรือ 32  14:4-12 6:17-29     

กำรฝึกฝนสำวกสิบสองคนรอบๆกำลลิ ี            

การเล้ียงคน 5,000 คน   14:13-21 6:31-44 9:10ข-17 6:1-14 

การถอนตวัเพื่อการอธิษฐานของพระเยซู   14:22-23 6:45-46   6:15 

การเดินบนทะเลของพระเยซู    14:24-33 6:47-52   6:16-21 

การตอ้นรับพระเยซูท่ีเยนเนซาเรท    14:34-36 6:53-56     

การอภิปรายเร่ืองอาหารแห่งชีวติ          6:22-59 

การตอบสนองต่อการอภิปรายเร่ืองอาหาร
แห่งชีวติ  

        6:60—7:1 

การแก้ต่างพวกสาวกส าหรับการทานด้วย
มือท่ีไม่ไดล้า้งของพระเยซู   

  15:1-20 7:1-23     

การรักษาเด็กหญิงชาวฟีนิเซียของพระเยซู   15:21-28 7:24-30     

การรักษาคนหูหนวกในแควน้ทศบุรีของ     7:31-37     



พระเยซู  

การรักษาหลายคนใกล้ทะเลกาลิลีของ   
พระเยซู  

  15:29-31       

การเล้ียงคน 4,000 คน    15:32-39 8:1-10     

หมายส าคญัของโยนาห์    16:1-4 8:11-13     

การวา่กล่าวความเช่ืองชา้ของพวกสาวกของ
พระเยซู  

  16:5-12 8:14-21     

การรักษาคนตาบอดใกล้เบธไซธาของ   
พระเยซู  

    8:22-26     

การกล่าวยอมรับแห่งความเช่ือของเปโตร    16:13-20 8:27-30 9:18-21   

การพยากรณ์ถึงการส้ินพระชนมแ์ละการคืน
พระชนมค์ร้ังแรกของพระเยซู   

  16:21-26 8:31-37 9:22-25   

การพยากรณ์ถึงการเสด็จมาดว้ยสง่าราศีของ
พระเยซู  

  16:27-28 8:38—9:1 9:26-27   

การทรงจ าแลงพระกาย    17:1-8 9:2-8 9:28-36   

ค าถามเก่ียวกบัการกลบัมาของเอลียาห์    17:9-13 9:9-13     

การรักษาเด็กชายท่ีถูกผีสิงของพระเยซู    17:14-20 9:14-29 9:37-43ก   

การพยากรณ์ถึงการส้ินพระชนมแ์ละการคืน
พระชนมค์ร้ังท่ีสองของพระเยซู   

  17:22-23 9:30-32 9:43ข-45   

บทเรียนของพระเยซูในเร่ืองการเสียภาษี   17:24-27       

ค าสอนของพระเยซูในเร่ืองความยิ่งใหญ่ใน
แผน่ดินสวรรค ์ 

  18:1-5 9:33-37 9:46-48   

ค าสอนของพระเยซูเ ก่ียวกับการท าให ้     
คนอ่ืนสะดุด  

  18:6-14 9:38-50 9:49-50   

ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการยกโทษแก่
คนอ่ืนๆ  

  18:15-35       

ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการละท้ิงทุกส่ิง
ในฐานะสาวก  

  8:19-22   9:57-62   

ค าปรึกษาจากพวกน้องๆของพระเยซูท่ีจะ
ส าแดงพระองคเ์องในเยรูซาเลม็  

        7:2-9 

การ เ ดินทางไปยัง เย รูซา เล็มผ่ านทาง       9:51-56 7:10 



สะมาเรียของพระเยซู  

พนัธกจิในยูเดยีในภำยหลงัของพระเยซู           

การโตเ้ถียงเก่ียวกบัพระเยซู          7:11-13 

พนัธกิจของพระเยซู ณ เทศกาลอยู่เพิงของ
พระเยซู  

10-17 กนัยายน ค.ศ. 32       7:14-44 

ความไม่เช่ือของพวกผูน้ าชาวยวิ          7:45-52 

ผูห้ญิงท่ีถูกจบัฐานล่วงประเวณี          7: 53—
8:11 

การอภิปรายเร่ืองความสว่างของโลกของ
พระเยซู   

        8:12-20 

ความพยายามของพวกฟาริสีท่ีจะเอาหิน
ขวา้งพระเยซู   

        8:21-59 

การรักษาคนตาบอดแต่ก าเนิดของพระเยซู         9:1-41 

การอภิปรายเร่ืองผูเ้ล้ียงท่ีดีของพระเยซู          10:1-21 

การเดินทางไปท่ีต่างๆเป็นคู่ๆ ของสาวกเจ็ด
สิบคน  

      10:1-24   

ค าอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี        10:25-37   

อาหารของพระเยซูในบ้านของมารีย์และ
มารธา  

      10:38-42   

พระด า รัสสอนเ ร่ืองการอธิษฐานของ     
พระเยซู 

      11:1-4   

ค าอุปมาเร่ืองเพ่ือนท่ีไม่อบัอาย        11:5-13   

การกล่าวหาคร้ังท่ีสองถึงการสมรู้ร่วมคิด
ของพระเยซูกบัซาตาน   

      11:14-36   

การประณามพวกฟาริสีของพระเยซู        11:37-54   

ค าสอนของพระ เยซู เ ก่ี ยวกับการ เ ป็น           
ผูอ้ารักขา  

      12:1-59   

ค าอุปมาเร่ืองตน้มะเด่ือท่ีไม่มีผล        13:1-9   

การรักษาหญิงหลงัโกงของพระเยซู       13:10-17   

ค าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรคถู์กกล่าวซ ้ า        13:18-21   



การเผชิญหนา้ ณ เทศกาลฉลองพระวหิาร  18 ธนัวาคม ค.ศ. 32        10:22-39 

การถอนตวัไปยงัเพอเรียของพระเยซู          10:40-42 

พนัธกจิในเพอเรียในภำยหลงัของพระเยซู           

ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัทางแคบ        13:22-35   

การรักษาชายท่ีเป็นโรคบวมน ้ าของพระเยซู       14:1-6   

ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกับผูเ้ข้าร่วมใน
แผน่ดินสวรรค ์  

      14:7-24   

ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกับราคาของการ
เป็นสาวก  

      14:25-35   

ค าอุปมาเร่ืองของหายทั้งสาม        15:1-32   

ค าอุปมาสามเร่ืองเก่ียวกบัการเป็นผูอ้ารักขา        16: 1—
17:10 

  

การท าใหล้าซารัสเป็นข้ึนจากตาย          11:1-54 

การรักษาคนโรคเร้ือน 10 คนของพระเยซู       17:11-19   

ค าสอนของพระเยซูเ ก่ียวกับการเสด็จ
กลบัมาของพระองค ์ 

      17:20-37   

ค าอุปมาเร่ืองหญิงม่ายท่ีพากเพียร        18:1-8   

ค าอุปมาเร่ืองฟาริสีและคนเก็บภาษี        18:9-14   

การออกไปจากกาลิลีและการเขา้ไปในยเูดีย
ของพระเยซู  

  19:1-2 10:1     

ค าสอนของพระเยซูในเร่ืองการหยา่ร้าง   19:3-12 10:2-12     

การตอ้นรับเด็กๆของพระเยซู     19:13-15 10:13-16 18:15-17   

การ เผ ชิญหน้าของขุนนาง ท่ีร ่ ารวยกับ     
พระเยซู  

  19:16-30 10:17-31 18:18-30   

ค าอุปมาเร่ืองคนท างานในสวนองุ่น    20:1-16       

การป่าวประกาศถึงการส้ินพระชนม์และ
การคืนพระชนมค์ร้ังท่ีสามของพระเยซู   

  20:17-19 10:32-34 18:31-34   

การปรารถนาความโดดเด่นของยากอบและ
ยอห์น  

  20:20-28 10:35-45     

การรักษาคนตาบอดใกลเ้ยรีโค   20:29-34 10:46-52 18:35-43   



การเยีย่มเยยีนศกัเคียสของพระเยซู        19:1-10   

ค าอุปมาเร่ืองเงินมินา        19:11-27   

พนัธกจิต่อสำธำรณชนสุดท้ำยในเยรูซำเล็ม
ของพระเยซู  

          

การมาถึงเบธาเนียของพระเยซู  วนัเสาร์ท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 
33  

      11:55-57 

การชโลมพระบาทพระเยซูของมารีย ์   26:6-13 14:3-9   12:1-11 

การเสด็จเขา้กรุงท่ีพิชิต  วนัจนัทร์ท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 
33  

21: 1-11, 
14-17 

11:1-11 19:28-44 12:12-19 

การสาปตน้มะเด่ือของพระเยซู  วนัอังคารท่ี 31 มีนาคม 
ค.ศ. 33  

21:18-19ก 11:12-14     

การช าระพระวหิารคร้ังท่ีสองของพระเยซู   21:12-13 11:15-18 19:45-48   

การค้นพบต้นมะเด่ือท่ีเห่ียวแห้งของพวก
สาวก  

วนัพธุท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 33  21:19ข-22 11:19-25     

ค าสอนเก่ียวกบัเมลด็ขา้วสาลีของพระเยซู          12:20-50 

การทา้ทายต่อสิทธิอ านาจของพระเยซูของ
สภาแซนเฮดริน  

  21: 23—
22:14 

11: 27—
12:12 

20:1-19   

ค าถามเก่ียวกบัการเสียภาษีแก่ซีซาร์    22:15-22 12:13-17 20:20-26   

ค าถามของพวกสะดูสีเก่ียวกับการเป็นข้ึน
จากตาย  

  22:23-33 12:18-27 20:27-40   

ค าถามเก่ียวกบัพระบญัญติัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด    22:34-40 12:28-34     

ค าถามของพระเยซูเ ก่ียวกับองค์พระผู ้-   
เป็นเจา้ของดาวดิ  

  22:41-46 12:35-37 20:41-44   

การปฏิเสธสุดทา้ยของพระเยซูต่อพวกผูน้ า
ทางศาสนาของอิสราเอล  

  23:1-39 12:38-40 20:45-47   

หญิงม่ายท่ีใหทุ้กส่ิงท่ีเธอมี      12:41-44 21:1-4   

กำรเตรียมสำวกสิบสองคนเพื่ออนำคตของ
พระเยซู  

          

การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ    24: 1—
25:46 

13:1-37 21:5-36   



การปฏิบัติต่ างๆของพระเยซูระหว่าง
สปัดาห์น้ี  

      21:37-38   

การพยากรณ์ของพระเยซูถึงการถูกตรึงของ
พระองคใ์นสองวนั  

วนัพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน 
ค.ศ. 33  

26:1-5 14:1-2 22:1-2   

ขอ้ตกลงของยดูาสท่ีจะทรยศพระเยซู    26:14-16 14:10-11 22:3-6   

การเตรียมส าหรับอาหารม้ือปัสกา   26:17-19 14:12-16 22:7-13   

การเร่ิมตน้ของอาหารม้ือปัสกา    26:20 14:17 22: 14-16, 
24-30 

  

การล้าง เท้าของสาวกสิบสองคนของ      
พระเยซู 

        13:1-20 

การระบุของพระเยซูถึงผูท้รยศของพระองค ์   26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-30 

การใหพ้ระบญัญติัใหม่ของพระเยซู          13:31-35 

การพยากรณ์ของพระเยซูถึงการปฏิเสธ
ของเปโตร  

  26:31-35 14:27-31 22:31-34 13:36-38 

ค าแนะน าของพระเยซูท่ีจะเตรียมส าหรับ
ภารกิจ  

      23:35-38   

การจดัตั้งพิธีมหาสนิทของพระเยซู   26:26-29 14:22-25 22:17-20   

การอภิปรายท่ีหอ้งชั้นบน           14: 1—
16:33 

ค าอธิษฐานแบบมหาปุโรหิตของพระเยซู          17:1-26 

การออกเดินทางไปยงัภูเขามะกอกเทศของ
พระเยซู  

  26:30 14:26 22:39 18:1 

ความทรมานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี   26:36-46 14:32-42 22:40-46   

พนัธกจิกำรทนทุกข์ของพระเยซู            

การถูกจบักมุของพระเยซู  วนัศุกร์ท่ี 3 เมษยายน ค.ศ. 
33  

26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-14 

การซกัถามพระเยซูโดยอนันาส         18:19-24 

การซกัถามพระเยซูโดยคายาฟาส    26:57-68 14:53-65 22:54-65 18: 15-18, 
25-27 

การกล่าวโทษพระเยซูโดยสภาแซนเฮดริน   27:1 15:1ก 22:66-71   



ความเสียใจและการฆ่าตวัตายของยดูาส    27:3-10       

การปรากฏคร้ังแรกของพระเยซูต่อหน้า     
ปีลาต 

  27:2, 11-
14 

15:1ข-5 23:1-7 18:28-38ก 

การปรากฏของพระเยซูต่อหนา้เฮโรด        23:8-12   

การปรากฏคร้ังท่ีสองของพระเยซูต่อหน้า  
ปีลาต 

  27:15-26 15:6-15 23:13-25 18: 38ข —
19:16 

การเฆ่ียนตีพระเยซูท่ีรุนแรงของพวกทหาร
โรมนั  

  27:27-31 15:16-20     

การเดินทางไปยงักลโกธาของพระเยซู   27:32-34 15:21-23 23:26-32 19:17 

สามชัว่โมงแรกบนไมก้างเขนของพระเยซู   27:35-44 15:24-32 23:33-43 19:18-27 

สามชัว่โมงท่ีสองบนไมก้างเขนของพระเยซู   27:45-50 15:33-37 23:44-45ก, 
46 

19:28-30 

ปรากฎการณ์ท่ีมาพร้อมกบัการส้ินพระชนม์
ของพระเยซู  

  27:51-56 15:38-41 23: 45ข , 
47-49 

  

การปฏิบติัต่อพระกายของพระเยซูหลงัจาก
การส้ินพระชนมข์องพระองค ์ 

        19:31-37 

การฝังของพระเยซู   27:57-60 15:42-46 23:50-54 19:38-42 

การเยีย่มอุโมงคข์องพระเยซูของพวกผูห้ญิง    27:61-66 15:47 23:55-56   

กำรคนืพระชนม์และกำรปรำกฎหลังกำรคืน
พระชนม์ของพระเยซู   

          

แผ่นดินไหวและการกล้ิงก้อนหินของ      
ทูตสวรรค ์  

วนัอาทิตยท่ี์ 5 เมษายน ค.ศ. 
33  

28:2-4       

การกลบัไปยงัอุโมงค์ของพระเยซูของพวก
ผูห้ญิง  

  28:1, 5-7 16:1-8 24:1-8 20:1 

การรายงานถึงอุโมงค์ว่างเปล่าของพวก
ผูห้ญิงต่อพวกสาวก  

  28:8   24:9-11 20:2 

การเยีย่มอุโมงคข์องเปโตรและยอห์น        24:12 20:3-9 

การปรากฏของพระเยซูต่อมารียม์กัดาลา      16:9-11   20:10-18 

การปรากฎของพระเยซูต่อผูห้ญิงคนอ่ืนๆ   28:9-10       

การรายงานถึงอุโมงคว์า่งเปล่าของพวกยาม   28:11-15       



การปรากฏของพระเยซูต่อเปโตร        24:34ข   

การปรากฎของพระเยซูต่อสาวกท่ีเดินทาง
ไปยงัเอมมาอูส  

    16:12-13 24:13-34ก, 
35 

  

การปรากฏของพระเยซูต่อพวกสาวกเม่ือ
โธมสัไม่อยู ่ 

    16:14-18 24:36-43 20:19-23 

การปรากฏของพระเยซูต่อพวกสาวกเม่ือ
โธมสัอยู ่ 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 เมษายน 
ค.ศ. 33  

      20:24-31 

การปรากฏของพระเยซูต่อสาวกเจ็ดคน ณ 
ทะเลกาลิลี  

ระหวา่ง 12 เมษายนและ 14 
พฤษภาคม ค.ศ. 33  

      21:1-24 

การปรากฏของพระเยซูต่อสาวกสิบเอ็ดคน
บนภูเขาในกาลิลี   

  28:16-20       

การปรากฏตวัสุดทา้ยและการเสด็จสู่สวรรค์
ของพระเยซู   

วั น พ ฤ หั ส บ ดี ท่ี  14 
พฤษภาคม ค.ศ 33  

  16:19-20 24:44-53   

สรุป           

ขอบเขตของหมวดพระกิตติคุณ         20:25 

  
  

ภำคผนวกที ่2 

 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c8449


  
 

ภำคผนวกที ่3 
  

มุมมองต่ำงๆเกีย่วกบัแผ่นดินของพระเมสสิยำห์  
  

มุมมอง 
มั น ไ ด้ เ ร่ิ ม ต้ น
หรือยงั? 

กีร่ะยะ? สถำนทีต่ั้งของพระเยซู 
ตั ว แ ท น ข อ ง       
พระเยซู 

ไม่มีพนัปี เร่ิมแลว้ หน่ึง สวรรคห์รือแผน่ดินโลกใหม่ คริสตจกัร 

ก่ อ น ยุ ค พั น ปี แ บ บ   
พนัธสัญญา 

เร่ิมแลว้ สอง 
สวรรค์  ( แล้ ว )  แ ละโลก     
(ยงัไม่)  

ค ริ ส ต จั ก ร แ ล ะ
คริสตจกัร 

ตามยคุแบบตามล าดบั เร่ิมแลว้ สอง 
สวรรค์  ( แล้ ว )  แ ละโลก     
(ยงัไม่)  

ค ริ ส ต จั ก ร แ ล ะ
อิสราเอล 

ตามยคุแบบดั้งเดิม  ยงัไม่เร่ิม หน่ึง โลก อิสราเอล 
  

  

ภำคผนวกที ่4 
  

ค ำอุปมำต่ำงๆของพระเยซู 
(ในล าดบัตามล าดบัเวลาท่ีเป็นไปได)้ 
  

  มัทธิว มำระโก ลูกำ ยอห์น 
หมอ     4:23   
ตะเกียง 5:15 4:21-25 8:16; 11:33   
ผูน้ าทางท่ีตาบอด 7:3-5   6:39-42   
ตน้ไมส้องตน้ 7:15-20   6:43-44   
เส้นทางสองเส้นทาง 7:13-14       
คนสองคน 12:35   6:45   
คนสร้างสองคน 7:21-27   6:46-49   
เพื่อนของเจา้บ่าว 9:15 2:19-20 5:34-35   

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c8452
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c8487


ช้ินผา้ทอใหม่และเส้ือเก่า 9:16 2:21 5:36  
เหลา้องุ่นใหม่และถุงหนงัเก่า  9:17 2:22 5:37-38  
เด็กๆในตลาด 11:16-17   7:31-32   
ลูกหน้ีสองคน     7:41-42   
บา้นท่ีแตกแยกกนั 12:25 3:24-25     
บา้นของคนท่ีมีก าลงั 12:29 3:27 11:21-22   

บา้นท่ีวา่ง 12:43-45       

ดิน 13:3ข-9, 18-23 4:3-20 8:5-15   

เมล็ดท่ีเติบโตดว้ยตวัของมนัเอง   4:26-29     

ขา้วละมาน 13:24-30, 36-42       

เมล็ดมสัตาร์ด 13:31-32 4:30-32 13:18-19   

เช้ือท่ีถูกซ่อนไวใ้นอาหาร 13:33   13:20-21   

ขมุทรัพยท่ี์ถูกซ่อนไว ้ 13:44       
ไข่มุข 13:45-46       
อวน 13:47-50       
เจา้ของบา้น 13:52       
ทาสท่ีไม่ยอมใหอ้ภยั 18:21-35       
ชาวสะมาเรียใจดี     10:30-37   
เพื่อนท่ีไม่อบัอาย     11:5-8   
เศรษฐีโง่     12:16-21   
บ่าวท่ีสัตยซ่ื์อ     12:36-38   
บ่าวสองคน 24:45-51   12:42-48   
ตน้มะเด่ือท่ีไม่มีผล     13:6-9   
ท่ีนัง่ ณ การเล้ียงสมรส      14:7-11   
งานเล้ียงใหญ่      14:15-24   
ผูส้ร้างตึก      14:28-30   
กษตัริยท่ี์ก าลงัจะไปท าสงคราม      14:31-33   
แกะหาย 18:12-14   15:4-7   



เหรียญหาย      15:8-10   
บุตรหลงหาย     15:11-32   
ผูจ้ดัการท่ีมีเล่ห์เหล่ียม       16:1-9   
เศรษฐีกบัลาซารัส      16:19-31   
บ่าวท่ีไม่คู่ควร      17:7-10   
คนหน่ึงถูกรับไปและคนหน่ึงถูกละไว ้ 24:40-42   17:34-35   
หญิงม่ายท่ีพากเพียร      18:1-8   
ฟาริสีและคนเก็บภาษี       18:9-14   
คนท างานในสวนองุ่น   20:1-16       
เงินมินา      19:11-27   
บุตรชายสองคน   21:28-32       
คนเช่าสวนองุ่นท่ีชัว่ร้าย   21:33-46 12:1-12 20:9-19   
งานเล้ียงในพิธีอภิเษกสมรส  22:1-14       
ตน้มะเด่ือ 24:32-34 13:28-30 21:29-31   
คนเฝ้าประตู     13:34-37     
เจา้ของบา้นท่ีเฝ้าระวงัอยู ่ 24:43-44       
หญิงพรหมจารีสิบคน 25:1-13       
เงินตะลนัต ์ 25:14-30       
แกะและแพะ 25:31-46       

  

  

ภำคผนวกที ่5 
  

อะไรท ำให้กำรสมรสส้ินสุดลงในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ?  
  
ค าสอนของพระเยซู 

มัทธิว 5:27-32 
1.     การล่วงประเวณีเป็นบาป  ขอ้ 27 (อพย. 20:14; ฉธบ. 5:18) 

2.     การมีตณัหาต่อใครคนหน่ึงในทางเพศเป็นรูปแบบของการล่วงประเวณี ดงันั้นมนัก็เป็นบาป ขอ้ 28  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c8829
http://biblia.com/bible/nasb95/Exod.%2020.14
http://biblia.com/bible/nasb95/Deut.%205.18


3.     ดงันั้น พวกสาวกของพระเยซูตอ้งจดัการกบัการทดลองทางเพศอยา่งจริงจงั ขอ้ 29-30  

4.     โมเสสยอมใหค้นอิสราเอลท่ีจะหยา่ร้าง ขอ้ 31 

5.     คนท่ีหยา่ร้างและจากนั้นก็แต่งงานใหม่กบัคนอ่ืนก็ล่วงประเวณี  ขอ้ 32   

6.     แต่การแต่งงานใหม่โดยฝ่ายท่ีไม่ผิดในการหย่าร้างก็ไม่ส่งผลต่อการล่วงประเวณีถา้ฝ่ายผิดนั้นไม่
สัตยซ่ื์อทางเพศ  ขอ้ 32   

7.     (ความไม่สัตยซ่ื์อทางการสมรส ค ากรีก พอรเนอา หมายถึง การมีเพศสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนท่ีไม่ใช่คู่
สมรสของตน)   

8.     สรุป: การหยา่ร้างก็พอยอมได ้แต่มนัไม่เคยเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของพระเจา้ (มลค. 2:16) 
  
มัทธิว 19:9 

(เหมือนกบัประการท่ี 5 – 7 ขา้งบน)  
  
มำระโก 10:11-12; ลูกำ 16:18 

(เหมือนกบัประการท่ี 5 ขา้งบน) 
  
ค าสอนของเปาโล  

1 โครินธ์ 7:11-16 

1.     คริสเตียนท่ีหยา่ร้างมีสองทางเลือกคือ ไม่แต่งงานหรือคืนดี  ขอ้ 11-12   

2.     คริสเตียนท่ีแต่งงานกบัผูไ้ม่เป็นคริสเตียนไม่ควรริเร่ิมการหยา่ร้าง  ขอ้ 13   

3.     คริสเตียนท่ีแต่งงานกบัผูไ้ม่เป็นคริสเตียนไม่ควรปฏิเสธท่ีจะให้การหยา่ร้างถา้คู่สมรสของพวกเขา
ยนืกรานถึงการหยา่ร้าง  ขอ้ 14-16  

  
1 โครินธ์ 7:39-40 

1.     ความตายเท่านั้นท าให้การสมรสส้ินสุดลงในสายพระเนตรของพระเจา้ (ไม่ใช่การล่วงประเวณี  
ความไม่สัตยซ่ื์อทางการสมรสหรือการหยา่ร้าง)  ขอ้  39 

2.     หญิงม่ายหรือพอ่ม่ายก็เป็นอิสระท่ีจะแต่งงานใหม่กบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ ขอ้ 39  

3.     แต่พวกเขาจะเป็นสุขกวา่ถา้พวกเขาไม่แต่งงาน  ขอ้ 40  
  

http://biblia.com/bible/nasb95/Mal.%202.16


 

 

ภำคผนวกที ่6 
  

กำรอศัจรรย์ต่ำงๆของพระเยซู 
(ในล าดบัตามล าดบัเวลาท่ีเป็นไปได)้ 
  
กุญแจ: ธ = การอศัจรรยเ์ก่ียวกบัธรรมชาติ (9);  ร = การรักษา (21); ข = การขบัผี (6); ป = การท าให้คนตายเป็น
ข้ึน (3) 
  
เหตุกำรณ์ สถำนที ่ มัทธิว มำระโก ลูกำ ยอห์น 

การเปล่ียนน ้าใหเ้ป็นเหลา้องุ่น (ธ) คานา (กาลิลี)       2:1-11 

การรักษาบุตรชายของขา้ราชการ(ร) คาเปอรนาอุม (กาลิลี)       4: 46-
54 

การจดัเตรียมการจบัปลาจ านวนมาก
(ธ) 

ทะเลกาลิลี     5:1-11   

การรักษาชายท่ีมีผโีสโครก  (ข) คาเปอรนาอุม (กาลิลี)   1:21-28 4:31-37   

การรักษาแม่ยายของเปโตร (ร) คาเปอรนาอุม (กาลิลี) 8:14-15 1:29-31 4:38-39   

การรักษาคนอ่ืนๆมากมาย (ร) คาเปอรนาอุม (กาลิลี) 8:16-17 1:32-34 4:40-41   

การรักษาคนยวิท่ีเป็นโรคเร้ือน  (ร) กาลิลี 8:1-4 1:40-45 5:12-16   

การรักษาและการยกโทษคนง่อย (ร) คาเปอรนาอุม (กาลิลี)  9:1-8 2:1-12 5:17-26   

การรักษาคนอมัพาต (ร) สระเบธซาธา เยรูซาเล็ม 
(ยเูดีย)  

      5:1-9 

การรักษาชายท่ีมือขา้งหน่ึงลีบ (ร) กาลิลี 12:9-14 3:1-6 6:6-11   

การรักษาคนอ่ืนๆมากมาย (ร)  กาลิลี 12:15 3:10-11     

การรักษาบ่าวของนายร้อย (ร) คาเปอรนาอุม (กาลิลี) 8:5-13   7:1-10   

การท าให้บุตรของหญิงม่ายเป็นข้ึน
จากตาย (ป) 

นาอิน (กาลิลี)     7:11-17   

การรักษาคนถูกผีสิงท่ีตาบอดและ กาลิลี 12: 22-       

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c8861


เป็นใบ ้(ข) 24 

การท าใหพ้ายสุงบ (ธ) ทะเลกาลิลี 8:23-27 4:35-41 8:22-25   

การรักษาคนผเีขา้ (ข) กาดารา (แควน้ทศบุรี)  8:28-34 5:1-20 8:26-39   

การรักษาผูห้ญิงท่ีเป็นโรคตกโลหิต 
(ร) 

กาลิลี 9:20-22 5:25-34 8:43-48   

การท าให้ลูกสาวของไยรัสเป็นข้ึน
จากตาย (ป) 

กาลิลี 9:23-26 5:35-43 8:49-56   

การรักษาคนตาบอดสองคน (ร) คาเปอรนาอุม (กาลิลี) 9:27-31       

การรักษาคนผสิีงท่ีเป็นใบ ้(ข) คาเปอรนาอุม (กาลิลี) 9:32-34       

การเล้ียงคนมากกวา่ 5,000 คน (ธ) ใกลเ้บธไซดา (กาลิลี) 14: 13-
21 

6:31-44 9: 10ข -
17 

6:1-14 

การเดินบนทะเล (ธ) กาลิลี 14: 22-
33 

6:45-52   6: 15-
21 

การรักษาเด็กหญิงชาวฟีนิเซีย (ร) ฟีนิเซีย  15: 21-
28 

7:24-30     

การรักษาคนหูหนวกท่ีพดูติดอ่าง (ร) แควน้ทศบุรี   7:31-37     

การรักษาคนอ่ืนๆมากมาย (ร)  ใกลท้ะเลกาลิลี  15: 29-
31 

      

การเล้ียงคนมากกวา่ 4,000 คน (ธ) แควน้ทศบุรี 15: 32-
38 

8:1-9     

การรักษาคนตาบอด   (ร) ใกลเ้บธไซดา  (กาลิลี)   8:22-26     

การรักษาเด็กท่ีมีผโีสโครก (ข) กาลิลี 17: 14-
20 

9:14-29 9: 37-43
ก 

  

การใส่เงินไวใ้นปากของปลา (ธ) คาเปอรนาอุม  (กาลิลี) 17: 24-
27 

      

การรักษาคนตาบอดแต่ก าเนิด (ร) เยรูซาเล็ม (ยเูดีย)        9:1-7 

การรักษาคนผสิีงท่ีเป็นใบ ้(ข) ยเูดีย     11: 14-
15 

  



การรักษาหญิงหลงัโกง (ร) ยเูดีย     13: 10-
17 

  

การรักษาชายท่ีเป็นโรคบวมน ้า  (ร) เพอเรีย     14:1-6   

การท า ให้ล าซ า รัส เ ป็น ข้ึนจาก
ตาย (ป) 

เบธานี (ยเูดีย)       11: 1-
44 

การรักษาคนโรคเร้ือนสิบคน (ร) สะมาเรีย     17: 11-
19 

  

การรักษาคนตาบอดสองคน  (ร) ใกลเ้ยรีโค (ยเูดีย) 20: 29-
34 

10:46-52 18: 35-
43 

  

การสาปตน้มะเด่ือ (ธ) ใกลเ้ยรูซาเล็ม (ยเูดีย)  21: 18-
22 

11: 12-14, 
19-25 

    

การรักษาใบหูของมลัคสั (ร) ใกลเ้ยรูซาเล็ม (ยเูดีย)      22: 49-
51 

  

การจดัเตรียมการจบัปลาจ านวนมาก
(ธ) 

ทะเลกาลิลี       21: 1-
13 

  

  

ภำคผนวกที ่7 
  

ค ำเปรียบเทยีบบำงอย่ำงในพระคัมภีร์ 
ลกัษณะ   ค ำนิยำม   ตัวอย่ำง 
แนวคิดที่แสดงออกโดย
ค ำนำมสองค ำ 

  การแสดงออกถึงความคิดเดียวท่ี
ซับซ้อนโดยการรวมค านามสอง
ค าด้วยค าว่า “และ” แทนท่ีจะใช้
ค  าคุณศพัทแ์ละค านาม 

  “การเสียสละและการรับใช้แห่ง
ความเช่ือของท่าน”= การรับใช้
ท่ีเสียสละแห่งความเช่ือของท่าน  

ค ำพูดที่ขยำยเกินควำม
จริง 

  การกล่าวเกินจริงเพื่อจุดประสงค์
ของการเนน้  

  จงตัดมือของท่านถ้ามันท าให้
ท่ า นส ะ ดุ ด =  จ ง จัด ก า ร กับ
เคร่ืองมือแห่งการทดลองอย่าง
รุนแรง  
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อุปนิเสธ   ถอ้ยค าในเชิงลบเพื่อจะเน้นถึงส่ิง
ตรงกนัขา้มในเชิงบวก  

  “ไม่มีส่ิงเล็ก”= ส่ิงใหญ่อย่าง
มาก  

บำ ง ส่ วนที่ บ่ ง บ อกถึ ง
ทั้งหมด 

  การระบุถึงความสุดขีดสองอย่าง
เพื่อจะแสดงถึงทั้งหมด  

  “ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก”= 
จกัรวาล  

ค ำอุปมำ   การเปรียบเทียบท่ีซ่ึงส่ิงหน่ึงเป็น
เหมือนส่ิงท่ีแตกต่างออกไปโดย
การถูกกล่าวถึงราวกับว่ามนัเป็น
ส่ิงนั้น  

  “โลกทั้งส้ินเป็นเวที”  

กำรเรียกช่ือส่ิงหน่ึงโดยใช้
อกีส่ิงหน่ึงแทน  

  การใช้ช่ือของส่ิงหน่ึงเพื่อช่ือของ
อีกส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งหรือแนะน า
โดยมนั  

  “เยรูซาเล็ม”= อิสราเอล ; 
“ท า เ นียบขาวได้ตัดสินใจ ”= 
“ประธานาธิบดีไดต้ดัสินใจ”  

รูปของภำษำที่ใช้ถ้อยค ำ
ขัดกนั 

  การรวมกันของค าท่ีตรงกันข้าม
หรือไม่กลมเกลียวกันเพื่อจะ ช้ี
ประเด็น  

  “เ ว ล า ก า ลั ง ม า แ ล ะ ต อน น้ี
มาแล้ว”= ส่ิงท่ีจะแสดงถึง
ลกัษณะของอนาคตคือปัจจุบนั
และแมก้ระทัง่บดัน้ี  

กำรท ำให้เป็นบุคคล   การท าให้ คุณสมบัติ ต่างๆของ
บุคคลเป็นของส่ิงท่ีไม่มีชีวติ 

  “หินจะร้องออกมา”  

กำรแยกออกเป็นสองขั้ว   การแสดงออกถึงความสุดขีดต่างๆ
เพื่อเน้นถึงความแตกต่างระหว่าง
พวกมนั  

  “ตะวันออกไกลจากตะวันตก
เท่าใด”= ระยะทางท่ีไกลอย่าง
มาก  

ควำมคล้ำยคลงึกนั   ค าเปรียบเทียบท่ีซ่ึงส่ิงหน่ึงเป็น
เหมือนกับส่ิงท่ีแตกต่างออกไป
โ ด ย ก า ร ใ ช้ ค  า ว่ า     “เ ช่ น ,” 
“ดงัเช่น” และอ่ืนๆ 

  หวัใจก็ใหญ่ดงัเช่นปลาวาฬ  

สัมพจนัย    การใช้ทั้ งหมดเพื่อจะแสดงถึง
บาง ส่ วนของมัน  ห รือการใช้
บางส่วนเพื่อจะแสดงถึงทั้งหมด  

  “ทั้งโลก” = ทั้งโลกโรมนั หรือ 
“ขนมปัง” = “อาหาร” 

  

  



ภำคผนวกที ่8 
  

กำรบังเกดิเป็นมนุษย์ของพระเจ้ำพระบุตร   
มีหลายลกัษณะของการบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเจา้พระบุตรท่ีควรไดรั้บค าช้ีแจง  
  
หน่ึง พระเจ้าพระบุตรด ารงอยู่ตลอดนิรันกาล  การบงัเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่การเร่ิมต้นของการด ารงอยู่ของ
พระองค ์(ยน. 1:1-3; คส. 1:15-17) 
  
สอง เม่ือพระบุตรไดบ้งัเกิดเป็นมนุษย ์พระองคเ์องก็รับเอาความเป็นมนุษยเ์ต็มท่ี  พระองคก์ลายมาเป็นมนุษยใ์น
ลกัษณะท่ีส าคญัทุกๆอย่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองคไ์ม่เพียงแต่รับเอาร่างกายของมนุษยเ์ท่านั้น แต่พระองค์
รับเอาบุคลิกภาพของมนุษย ์(อารมณ์ ปัญญา และความตั้งใจ) จิตใจ (ความสามารถท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษยค์น
อ่ืนๆ) และวญิญาณ (ความสามารถท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบัพระเจา้) อีกดว้ย  พระองคเ์ป็นมนุษยเ์ต็มท่ีในดา้นท่ีไม่ใช่
วตัถุของมนุษย์ ไม่ใช่แค่ด้านทางวตัถุ (กายภาพ)  มนุษย์ทุกคนรวมทั้งพระเยซูคริสต์ก็มีลักษณะทางวตัถุ 
(กายภาพ) และลกัษณะท่ีไม่ใช่วตัถุ (วญิญาณ)  ทั้งสองอยา่งก็จ  าเป็นต่อมนุษย ์  
  
สาม การบงัเกิดเป็นมนุษย ์ไม่ ไดห้มายถึง พระเยซูรับเอาธรรมชาติ บาป ของมนุษยเ์ม่ือพระองค์กลายมาเป็น
มนุษย ์บาปไม่ใช่เป็นส่วนท่ีส าคญัของการเป็นมนุษย ์  พระเจา้ไดส้ร้างมนุษยโ์ดยปราศจากบาป และจากนั้น
อาดมัและเอวาเลือกท่ีจะท าบาป  บาปไดก้ระทบต่อมนุษยทุ์กคนตั้งแต่การลม้ลงนั้น แต่การมีบาปไม่ใช่ส่วนท่ี
ส าคญัของการเป็นมนุษย ์ ในแง่หน่ึง บาปก็แปลกต่อมนุษย ์ มนัเป็นสียอ้มท่ีไดเ้ปล่ียนสีทุกๆดา้นของทุกๆคน 
(ความเส่ือมทรามอยา่งส้ินเชิง)  ท่ีวา่พระเยซูไม่มีบาปก็ชดัเจนจากขอ้เทจ็จริงสองประการ 
  

หน่ึง พระองค์ไม่ได้ท  าบาป (1 ปต. 2:22) น่ีรวมถึงความคิดเช่นเดียวกับการกระท า การละเวน้
เช่นเดียวกบัการละเมิด บาปเล็กๆเช่นเดียวกบับาปใหญ่ๆ   ไม่มีทางท่ีพระเยซูเคยหนัเหไปจากน ้าพระทยั
ของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์

  
สอง  พระองคไ์ม่ไดรั้บธรรมชาติท่ีเป็นบาปจากบิดาท่ีเป็นมนุษยข์องพระองค ์อยา่งท่ีมนุษยค์นๆไดรั้บ 
เน่ืองจากว่าพระองค์ได้ปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (มธ. 1:23; ลก. 1:35) การบงัเกิดจาก         
หญิงพรหมจารีของพระเยซูรับรองถึงธรรมชาติมนุษยท่ี์ปราศจากบาปของพระองค์ 

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Matthew/toc.htm#c9227
http://biblia.com/bible/nasb95/John%201.1-3
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ส่ี  ในขณะท่ีพระเยซูรับเอาร่างกายมนุษยแ์ละธรรมชาติมนุษย ์ณ การบงัเกิดของพระองค์ พระองคก์็ไม่เคยและ
จะไม่เคยหยุดท่ีจะเป็นมนุษยเ์ต็มท่ีเช่นเดียวกบัพระเจา้เต็มท่ี เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมายงัโลก ณ การเสด็จ
มาคร้ังท่ีสองของพระองค์ พระองค์จะมีร่างกายของมนุษยแ์ละธรรมชาติของมนุษย ์อย่างท่ีพระองค์ได้มีเม่ือ
พระองคเ์สด็จสู่สวรรค ์(กจ. 1:11) วนัหน่ึงเราจะเห็นพระเยซูอยา่งท่ีพวกสาวกของพระองคไ์ดเ้ห็นพระองค ์ และ
พระองคจ์ะคงอยูแ่บบนั้นตลอดนิรันกาล  ทุกวนัน้ีมีมนุษยใ์นสวรรคเ์พื่อเรา   
  
ห้า  ร่างกายท่ีพระเยซูไดบ้งัเกิดมาดว้ยนั้นก็ไม่ใช่ประเภทเดียวกนัของร่างกายท่ีพระองคไ์ดเ้ป็นข้ึนจากตายดว้ย 
พระองคไ์ดบ้งัเกิดมาดว้ยร่างกายท่ีตอ้งตาย (นัน่คือ ร่างกายท่ีสามารถตายได)้ แต่พระองคไ์ดถู้กท าให้เป็นข้ึนดว้ย
ร่างกายท่ีไม่ตาย (นัน่คือ ร่างกายท่ีไม่สามารถและจะไม่ตายเลย)  มีความคลา้ยคลึงท่ีเพียงพอระหว่างร่างกาย
เหล่าน้ีท่ีพวกสาวกของพระองค์รับรู้ถึงพระเยซูหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่มีความแตกต่าง
บางอยา่งจนพวกเขามีความยุง่ยากในการรับรู้ถึงพระองคใ์นบางโอกาส   
  
หก  ในการบงัเกิดเป็นมนุษยน์ั้นพระเยซูไม่ไดห้ยุดเป็นพระเจา้อยา่งเต็มท่ี  ส่ิงท่ีพระเยซู “ท าให้พระองคเ์องวา่ง
เปล่า” เม่ือพระองค์ได้กลายมาเป็นมนุษย ์(ฟป. 2:7) ไม่ใช่ความเป็นพระเจ้าของพระองค์  มนัเป็นพระสิริท่ี
พระองค์ไดช่ื้นชมกบัพระบิดาและพระวิญญาณก่อนการบงัเกิดเป็นมนุษย ์ แทนท่ีจะคงพระสิริน้ีไว ้พระบุตร
ของพระเจา้ไดรั้บเอาความจ ากดัของมนุษย ์(ปราศจากบาป) ยิง่กวา่นั้น  พระองคไ์ดก้ลายมาเป็นผูรั้บใชท้่ามกลาง
มนุษยซ่ึ์งขยายไปสู่การตายเพื่อบาปของมนุษยชาติในวิธีท่ีน่ากลวั ทรมานและอบัอายมากท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้(นัน่
คือ โดยการถูกตรึง) 
  
เจ็ด  ระหวา่งพนัธกิจในโลกของพระเยซู บางคร้ังพระองคแ์สดงให้เห็นถึงคุณสมบติัต่างๆของมนุษยเ์ต็มท่ีและ
บางคร้ังก็เป็นคุณสมบติัต่างๆของพระเจา้เตม็ท่ี  ยกตวัอยา่งเช่น 
  

ในฐำนะมนุษย์พระเยซู . . . ในฐำนะพระเจ้ำพระเยซู . . . 

เหน็ดเหน่ือย  เชิญผูเ้หน็ดเหน่ือยท่ีจะพบการพกัในพระองค ์

หิว น าเสนอพระองคเ์องในฐานะอาหารแห่งชีวติ 

กระหาย อา้งถึงการเป็นน ้าธ ารงชีวติ  

ประสบกบัการทรมานอยา่งหนกั  ไม่ได้รับผลกระทบจากการทนทุกข์และไดรั้กษา
โรคภยัไขเ้จบ็ของคนอ่ืนๆ 

http://biblia.com/bible/nasb95/Acts%201.11
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เป็นท่ีชอบพระทยัต่อพระพกัตร์พระเจ้าและต่อ
มนุษย ์

ทรงเป็นเหมือนเดิมทั้ งวานน้ี  และวัน น้ีและ
ตลอดไปเป็นนิตย ์ 

ประสบกบัการทดลอง ไม่สามารถประสบกบัการทดลองได ้ 

กล่าววา่พระองคไ์ม่รู้บางส่ิง  ทรงสัพพญัญู 

ปรากฎในท่ีเดียวเท่านั้นในแต่ละคร้ัง  ทรงปรากฎทุกแห่งหนในเวลาเดียวกนั  

ปฏิบติัการดว้ยฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ปฏิบัติการด้วยฤทธ์ิ เดชและสิทธิอ านาจของ
พระองคเ์อง  

กล่าววา่พระบิดาใหญ่กวา่พระองค ์ อา้งวา่พระองคแ์ละพระบิดานั้นเท่าเทียมกนั 

อธิษฐาน รับและตอบค าอธิษฐานของคนอ่ืนๆ  

ร้องไหท่ี้อุโมงคข์องคนตาย  ท าใหค้นตายเป็นข้ึน  

ถามวา่ผูค้นกล่าววา่พระองคเ์ป็นใคร  รู้ส่ิงท่ีผูค้นคิด  

ถามวา่ท าไมพระเจา้ไดท้อดทิ้งพระองค ์ อา้งวา่พระเจา้อยูก่บัพระองคเ์สมอ 

ตาย ทรงอยู่นิรันดร์และให้ชีวิตนิรันดร์แก่บรรดาผูท่ี้
วางใจพระองค ์ 

เป็นมนุษยใ์นอุดมคติของพระเจา้ เป็นพระเจา้ในอุดมคติของมนุษย ์ 

  

ค าพูดท่ีดูเหมือนขดัแยง้กนัเหล่าน้ีก็เก่ียวขอ้งในธรรมชาติแบบพระเจา้และมนุษยข์องพระคริสต์ตามหลงัการ
บงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองค ์ เป็นเพราะวา่ค าพดูท่ีดูเหมือนขดัแยง้กนัเหล่าน้ีนัน่เองท่ีบางคร้ังเรามีความยุง่ยาก
ในการเขา้ใจการบนัทึกเก่ียวกบัถ้อยค าและการงานของพระเยซูในหมวดพระกิตติคุณ  พระองค์ไม่เหมือน  
บุคคลอ่ืน ไม่ใช่เพราะวา่พระองคไ์ม่ใช่มนุษยเ์ตม็ท่ีแต่เพราะวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้เตม็ท่ีอีกดว้ย 
  
ในฐานะพระเจา้ พระคริสต์ท่ีบงัเกิดเป็นมนุษยก์็เปิดเผยพระเจา้และสมควรไดรั้บการนมสัการและการรับใช ้ 
ของเรา  ในฐานะมนุษย ์พระองค์เปิดเผยส่ิงท่ีพระเจา้ตั้งใจให้มนุษยเ์ป็น และพระองค์จดัเตรียมแบบอย่างท่ี
สมบูรณ์แบบถึงการท่ีเราควรด าเนินชีวติอยา่งไรในฐานะมนุษย ์
 


