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ปั ญหาสัมพันธ์ เป็ นเนื้ อแท้ต่อการศึ กษาทั้งหมดถึ งหมวดพระกิ ตติ คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามเล่มแรก คาว่า
“synoptic” (อ่านว่า ซิ นนอบติก– ผูแ้ ปล) มาจากคากรี กสองคา คือ syn (อ่านว่า ซุ น – ผูแ้ ปล) และ opsesthai (อ่าน
ว่า ออบเซสไธ–ผูแ้ ปล) ซึ่งหมายถึง “เห็นด้วยกัน” โดยพื้นฐานแล้วปั ญหาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความยุง่ ยากต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างเรื่ องราวของหมวดพระกิตติคุณ[1] มัทธิ ว มาระโก
และลูกาได้รับชื่อเรี ยก “พระกิตติคุณสัมพันธ์” เพราะว่าทั้งสามเล่มนี้นาเสนอชีวติ และพันธกิจของพระเยซู คริ สต์
อย่างคล้ายคลึงกัน เนื้อหาและจุดประสงค์ของพระกิตติคุณยอห์นนั้นแตกต่างอย่างเพียงพอที่จะใส่ ไว้ในประเภท
หนึ่งด้วยตัวของพระธรรมเล่มนี้เอง พระธรรมนี้ไม่ใช่หนึ่งในสิ่ งที่เรี ยกกันว่าพระกิตติคุณสัมพันธ์
พระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มเป็ นเรื่ องราวที่ถูกเลือกสรรเกี่ยวกับชีวติ และงานของพระเยซู คริ สต์ ซึ่ ง “อาชีพของพระองค์
นั้นได้ถูกกาหนดมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ ของโลกอย่างลึกซึ้ งมากกว่าชี วิตและงานของบุคคลใดๆที่
เคยมีชีวติ อยู”่ [2]
“หมวดพระกิ ตติ คุณเป็ นส่ วนที่ สาคัญที่ สุดของพระคัมภี ร์อนั ศักดิ์ สิ ทธิ์ เพราะว่าทั้งหมดที่ ได้
นาหน้าหมวดพระกิ ตคุณได้ทาให้เกิดหมวดพระกิ ตติคุณ และทั้งหมดที่ตามหลังก็ออกมาจาก
หมวดพระกิตติคุณ ถ้าการเปิ ดเผยของหมวดพระกิตติคุณจะต้องถูกขจัดไป พันธสัญญาเดิมคง
จะเป็ นปริ ศนาที่ลึกลับ และส่ วนที่เหลือของพันธสัญญาใหม่คงจะไม่ได้ถูกเขียนขึ้น สองส่ วนนี้
ของพระคัมภีร์ที่ประกอบด้วยหนังสื อ 62 เล่มจาก 66 เล่มก็ได้รับคุณค่าจากหนังสื อสี่ เล่มที่เรา
เรี ยกว่าหมวดพระกิตติคุณ”[3]
ส่ วนหนึ่งของปั ญหาสัมพันธ์คือการกาหนดแหล่งที่มาที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้นาให้พวกผูเ้ ขียนพระกิตติคุณที่
จะใช้ในการผลิตพระกิตติคุณของพวกเขา มีหลักฐานภายใน (ภายในพระกิตติคุณแต่ละเล่มเอง) ที่พวกผูเ้ ขียนได้
ใช้แหล่งข้อมูลเมื่อพวกเขาได้เขียน ตัวอย่างที่ชดั เจนที่สุดของสิ่ งนี้ คือพระคัมภีร์ตอนต่างๆในพันธสัญญาเดิมที่
ผูเ้ ขียนแต่ละคนได้อา้ งอิงถึงโดยตรงหรื อทางอ้อม

เนื่ องจากมัทธิ วและยอห์นเป็ นสาวกของพระเยซู คริ สต์ หลายข้อความของพวกเขาแสดงถึงเรื่ องราวสักขีพยาน
เกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เกิดขึ้น ในทานองเดียวกัน มาระโกมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเปโตร และลูกาเป็ นเพื่อนสนิ ท
ของเปาโลและนักประวัติศาสตร์ ที่ประณี ต (ลก. 1:1-4) อย่างไม่สงสัยเลยว่าข้อมูลที่พวกผูเ้ ขียนได้รับทางคาพูด
(ธรรมเนียมการบอกเล่า)และในงานเขียน (เอกสาร) มีส่วนในสิ่ งที่พวกเขาได้เขียนบางทีพวกผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
ได้รับการเปิ ดเผยที่พิเศษจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก่อนและหรื อเมื่อพวกเขาได้เขียนพระกิตติคุณของพวกเขาอีกด้วย
นักวิชาการบางคนได้อุทิศเวลาและความสนใจอย่างมากต่อการศึกษาแหล่งที่มาอื่นๆที่พวกผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
อาจได้ใช้ พวกเขาเป็ น “นักวิจารณ์แหล่งที่มา” และงานของพวกเขาก็ก่อให้เกิด “การวิจารณ์แหล่งที่มา” เพราะว่า
การวิจารณ์ แหล่งที่มาและการพัฒนาของมันสาคัญอย่างมากต่อการศึกษาหมวดพระกิ ตติคุณ บทนาที่ส้ ันต่อ
หัวข้อนี้ก็ตามมา[4]
ในปี ค.ศ. 1776 และ 1779 สองบทความที่ได้ถูกตีพิมพ์ภายหลังผูแ้ ต่งถึงแก่กรรมแล้วโดย เอ. อี. เลสซิ่ งได้เป็ นที่
รู้จกั ที่ซ่ ึ งเขาได้โต้แย้งสาหรับแหล่งที่มาอันเดียวที่ได้ถูกเขียนขึ้นสาหรับพระกิตติคุณสัมพันธ์ เขาได้เรี ยกแหล่ง
ที่มานี้วา่ พระกิตติคุณแห่ งชาวนาซารี น และเขาได้เชื่ อว่าผูเ้ ขียนได้เขียนมันขึ้นในภาษาอารเมค สาหรับเขาแล้ว
แหล่งที่ มาดั้งเดิ มได้อธิ บายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ได้ดีที่สุด แนวคิดนี้
เกี่ยวกับแหล่งที่มาดั้งเดิมหรื อพระกิตติคุณแรกเริ่ มได้จบั จุดความสนใจของนักวิชาการคนอื่นๆมากมาย พวกเขา
บางคนได้เชื่อว่ามีแหล่งที่มาที่ได้ถูกเขียนขึ้น แต่คนอื่นๆได้ถือว่ามันเป็ นแหล่งที่มาที่บอกเล่า
อย่างที่ใครคนหนึ่ งอาจคาดหวังไว้ แนวคิดเกี่ ยวกับแหล่งที่มามากกว่าสองแหล่งหรื อมากกว่านั้นได้ปรากฏต่อ
นักวิชาการบางคนว่าเป็ นทางแก้ไขที่ดีที่สุดต่อปั ญหาสัมพันธ์ (เช่น เอช. เจ. โฮลท์ซมันและ บี. เอช. สทรี เทอร์ )
บางคนชอบมุมมองที่ว่ามาระโกเป็ นหนึ่ งในแหล่งที่มาดั้งเดิ ม เพราะว่ามากกว่า 90 % ของข้อมูลในมาระโก
ปรากฎในมัทธิ วและหรื อลูกาอีกด้วย บางคนได้ต้ งั แหล่งที่มาหลักอีกแหล่งหนึ่ งคือ “Q” ซึ่ งเป็ นตัวย่อของคา
เยอรมันสาหรับคาว่าแหล่ งที่มาคือ quelle (อ่านว่า คเวละ–ผูแ้ ปล) อย่างที่ เชื่ อกันโดยทัว่ ไป มันประกอบด้วย
ข้อมูลในมัทธิ วและลูกาที่ไม่ได้ปรากฏในมาระโก
โดยลาดับนั้น การวิจารณ์ แหล่งที่มาได้ยอมตาม “การวิจารณ์รูปแบบ” “นักวิจารณ์รูปแบบ” จดจ่อที่ขบวนการ
ที่เกี่ยวข้องในการส่ งผ่านสิ่ งที่พระเยซูได้กล่าวและทาไปยังแหล่งที่มาหลักต่างๆ พวกเขาทึกทักเอาว่าขบวนการ
ของการส่ งผ่านข้อมูลนี้ได้ทาตามรู ปแบบของการสื่ อสารด้วยปากที่เป็ นพื้นฐานในสังคมโบราณต่างๆ นักวิจารณ์

รู ปแบบพันธสัญญาใหม่ที่โดดเด่นรวมถึ ง เค. แอล. ชมิดท์ มาร์ ติน ดิเบลิอสั และรู ดอฟ บัลท์มนั น์ โดยทัว่ ไป
แล้ว การสื่ อสารด้วยปากมีผลกระทบที่เป็ นลักษณะบางอย่างต่อเรื่ องราวต่างๆ มันมีแนวโน้มที่จะทาให้เรื่ องเล่า
สั้นเข้า ที่จะสงวนชื่ อต่างๆไว้ ที่จะทาให้การสอนสมดุ ล และที่จะสาธยายเรื่ องราวต่างๆเกี่ ยวกับการอัศจรรย์
ทั้งหลาย ที่จะระบุผลลัพธ์บางอย่าง
พวกนักวิจารณ์ ได้รับเอาบรรทัดฐานอื่นๆ
จากปรัชญาทางโลกเพื่อจะประเมิ นความแม่นยาของ
ข้อความต่างๆในหมวดพระกิ ตติคุณอีกด้วย ตัวอย่างเช่ น พวกเขาถื อว่าสิ่ งที่ไม่เหมือนกันต่อสิ่ งที่ คนยิวใน
ปาเลสไตน์หรื อ คริ ส-เตียน แรกเริ่ มอาจได้กล่าวว่าแตกต่างต่อพระเยซู เท่านั้น เมื่อได้รับมุมมองเกี่ ยวกับการ
ดลใจของพวกนักวิจารณ์มนั ก็ง่ายที่จะเห็นว่า พวกเขาส่ วนใหญ่ได้สรุ ปว่าหมวดพระกิตติคุณในรู ปแบบปั จจุบนั
นั้นไม่ได้แสดงถึงสิ่ งที่ พระเยซู ได้กล่าวและทาอย่างแม่นยาเพียงไร อย่างไรก็ตาม นักวิชาการเชิงอนุรักษ์นิยม
บางคนได้ใช้วิธีทางวรรณกรรมอย่างเดียวกันแต่ถือมุมมองที่สูงกว่าเกี่ยวกับพระกิตติคุณ ตัวอย่างเช่น วินเซ่ นท์
เทเลอร์ ผูไ้ ด้เขียน พระกิตติคุณตามนักบุญมาระโก
คลื่นถัดไปของความคิดเห็นที่วิจารณ์คือ “การวิจารณ์การรวบรวม” ได้เริ่ มต้นที่ จะส่ งอิทธิ พลต่อโลก
คริ สเตียนหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้ไม่นาน ผูร้ วบรวมเป็ นบรรณาธิการ กุนเธอร์ บอร์ นคัมม์ นักวิชาการ
ชาวเยอรมันได้เริ่ ม ต้น “สานัก ” นี้ ด้วยบทความในปี ค.ศ.1948 ซึ่ งปรากฏในภาษาอังกฤษในปี ค.ศ.
1963[5] โดยทัว่ ไปแล้ว ผูว้ ิจารณ์การรวบรวมยอมรับคาสอนของการวิจารณ์ แหล่งที่มาและรู ปแบบ อย่างไร
ก็ตาม พวกเขาเชื่ออีกว่าพวกผูเ้ ขียนพระกิตติคุณได้เปลี่ยนธรรมเนี ยมต่างๆที่พวกเขาได้รับเพื่อที่จะสร้างการเน้น
ทางศาสนศาสตร์ ของพวกเขาเอง พวกเขาเห็นว่าพวกผูเ้ ขียนไม่ใช่ แค่ผรู ้ วบรวมของธรรมเนี ยมปากเปล่าต่างๆ
ของคริ สตจักร แต่เป็ นนักศาสนศาสตร์ ผไู ้ ด้ดดั แปลงข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ต่างๆของพวกเขาเอง พวกเขาเห็นว่า
หมวดพระกิตติคุณในปั จจุบนั ประกอบด้วยทั้งข้อมูลทางธรรมและที่ได้ถูกแก้ไข
มี ล ัก ษณะที่ ดีและลัก ษณะที่ แย่ต่อมุ ม มองนี้ ในเชิ ง บวกนั้น มัน ตระหนักถึ ง จุ ดประสงค์ที่แตกต่ า ง
สาหรับการเขียนของผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณแต่ละคน ในเชิ งลบนั้น มันอนุ ญาตการตีความพระกิตติคุณที่อนุ ญาต
ความผิดทางประวัติศาสตร์ และแม้กระทัง่ การบิดเบือนที่จงใจ พวกนักวิชาการแบบการรวบรวมได้เป็ นแนวเสรี
นิ ยมมากหรื อน้อยซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มุมมองของพวกเขาที่มีต่อพระคัมภีร์โดยทัว่ ไป อย่างเป็ นพิเศษแล้ว นักวิจารณ์
การรวบรวมแสดงถึ งความสนใจในชุ มชนคริ สเตียนเริ่ มแรก ซึ่ งหมวดพระกิ ตติคุณได้มาจากและความเชื่ อถื อ
ของชุ มชนนั้นมากกว่าสนใจในบริ บททางประวัติศาสตร์ ของพระเยซู การตีความของพวกเขาเกี่ ยวกับชุ มชน
คริ สเตียนเริ่ มแรกก็ผนั แปรอย่างมาก อย่างที่ใครคนหนึ่ งอาจคาดหวังไว้ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ แนวโน้มในความเป็ น
นักวิชาการทางการวิจารณ์ ได้เป็ นแบบอนุ รักษ์นิยม เพื่อที่ จะตระหนักถึ งข้อมูลพระกิ ตติคุณมากกว่าอย่างที่ มี
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์

ความรู ้ บางอย่างเกี่ ย วกับประวัติศ าสตร์ ข องการวิจารณ์ พระกิ ตติ คุ ณก็ มีประโยชน์ ต่อนัก ศึ กษาที่ จริ ง จัง ผูซ้ ่ ึ ง
ต้องการที่จะเข้าใจตัวบท คาถามต่างๆเกี่ ยวกับเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ ที่พวกผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณได้เขียน
จุดประสงค์ต่างๆส่ วนตัวของพวกเขา และสิ่ งที่พวกเขาได้บนั ทึกหรื อสิ่ งที่พวกเขาได้ออกความคิดเห็ นทั้งหมด
นั้นก็กระทบต่อการตีความ ดังนั้น ในแง่ใดแง่หนึ่ งนักอรรถาธิ บายแบบอนุ รักษ์นิยมสามารถได้รับประโยชน์
จากการศึกษาของพวกนักวิชาการผูซ้ ่ ึ งสนใจในคาถามต่างๆเหล่านี้เป็ นหลัก[6]
นักวิจารณ์ ส่วนใหญ่ได้สรุ ปว่าแหล่ งที่ มาเดี ยวที่พวกผูเ้ ขียนได้ใช้ก็มาจากหนึ่ งหรื อมากกว่าของพระกิ ตติ คุณ
เล่ ม อื่ นๆ ปั จจุ บ นั นี้ นัก วิจ ารณ์ แหล่ ง ที่ ม าเชื่ อว่า มัท ธิ ว และลู ก าได้ดึ ง ข้อมู ล จากพระกิ ต ติ คุ ณ ของมาระโก
โดยทัว่ ไปแล้ว เรื่ องราวต่างๆของมาระโกก็ยาวกว่าเรื่ องราวเหล่านั้นของมัทธิ วและลูกาซึ่ งบ่งบอกว่ามัทธิ วและ
ลูกาได้ยอ่ มาระโก สาหรับพวกเขาแล้ว มันดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่าที่วา่ พวกเขาย่อเขา แทนที่เขาได้สาธยาย
พวกเขา อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานโดยตรงที่ว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนหนึ่ งได้ใช้ผเู ้ ขียนพระกิ ตติคุณอีกคน
หนึ่ งเป็ นแหล่ งที่มา เนื่ องจากไม่ว่าพวกเขาเป็ นสาวกของพระคริ สต์โดยส่ วนตัว หรื อได้อยู่ในความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับสักขีพยานถึงกิจกรรมต่างๆของพระองค์ พวกเขาอาจไม่จาเป็ นที่จะปรึ กษาหนังสื อพระกิ ตติคุณที่มา
ก่อน
นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เชื่ ออีกว่าข้อมูลพิเศษในพระกิตติคุณแต่ละเล่มก็กลับไปยัง Q ในขั้นต้น สิ่ งนี้ ดูเหมือนจะ
เป็ นเอกสารที่ได้ถูกทาขึ้นลอยๆ อย่างไรก็ตาม ปาปิ อัส บรรพบุรุษคริ สตจักร (ค.ศ. 80-155) อาจได้อา้ งอิงถึงการ
มีอยู่ของแหล่งที่ มานั้น ยูเซบิ อสั นักประวัติศาสตร์ คริ สตจักรในศตวรรษที่สี่ได้เขี ยนว่าปาปิ อัสได้เขี ยนว่า
“มัทธิ วได้เขียน โลกิอา [คากล่าว? พระกิตติคุณ?] ใน ฮี เบรดิ [ฮีบรู ? อารเมค?] ดิอาเลคโท [ภาษาถิ่น? ภาษา?
รู ปแบบ?]”[7] นี่ เป็ นข้อความที่ สาคัญเนื่ องจากเหตุ ผลหลายประการ แต่ที่นี่จงจดจาว่า ปาปิ อัสได้อา้ งอิงถึ ง
โลกิอา ของมัทธิ ว นี่ อาจเป็ นการอ้างอิงถึ งพระกิ ตติคุณของมัทธิ ว แต่นกั วิจารณ์แหล่งที่มาหลายคนเชื่ อว่ามัน
อ้างอิงถึ งเอกสารดั้งเดิ มที่ได้กลายมาเป็ นแหล่งที่มาสาหรับพระกิ ตติคุณของเราหนึ่ งเล่มหรื อมากกว่า พวกเขา
ส่ วนใหญ่ไม่เชื่ อว่ามัทธิ วได้เขียน Q พวกเขาเห็ นการสนับสนุ นในข้อความของปาปิ อัสสาหรับแนวคิดที่ว่า
เอกสารดั้งเดิมเช่ น โลกิ อา ของมัทธิ ว เป็ นที่ใช้ได้ในฐานะแหล่งที่มา และพวกเขาสรุ ปว่า Q เป็ นแหล่งที่มาที่
สาคัญที่สุด
ลักษณะหลักอี กอย่างหนึ่ งของปั ญหาสัมพันธ์ คือลาดับที่ พระกิ ตติ คุณเล่ มต่างๆปรากฏในฐานะเป็ นผลผลิ ตที่
สาเร็ จแล้ว ประเด็นนี้มีการเชื่อมโยงที่ชดั เจนกับคาถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาต่างๆที่พวกผูเ้ ขียนพระกิตติคุณอาจได้
ใช้

จนกว่าหลังจากการปฏิรูปทางศาสนา คริ สเตียนเกือบทั้งหมดได้เชื่อว่ามัทธิ วได้เขียนพระกิตติคุณของท่านก่อนที่
มาระโกและลูกาได้เขียนพระกิตติคุณของพวกท่าน พวกเขาได้ถือลาดับของมัทธิ ว ส่ วนใหญ่แล้วพวกเขาได้ถือ
อย่างนี้เพราะว่าบรรพบุรุษคริ สตจักรบางคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลาดับแรกของมัทธิ ว (เช่น ไอเรเนอัส
ยูเ ซบิ อ ัส และเจอโรม)[8] จากการศึ ก ษาความคล้า ยคลึ ง และความแตกต่ า งระหว่า งพระกิ ต ติ คุ ณ สั ม พัน ธ์
นักวิจารณ์แหล่งที่มาบางคนได้สรุ ปอีกว่ามัทธิ วและลูกาได้ปรากฎขึ้นก่อนมาระโก พวกเขาถื อว่ามาระโกเป็ น
การย่อของพระกิตติคุณอีกสองเล่ม ผูน้ าบางคนของกลุ่มเคลื่อนไหวนี้ คือ เจ. เอ. อีชอร์ น เจ. จี. เฮอร์ เดอร์ และ
เจ. เจ. กรี สบัค สานึกทูบินเกน ในเยอรมันก็มีอิทธิ พลอย่างมากอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ส่ วนใหญ่ของนักวิจารณ์แหล่งที่มาในทุกวันนี้ เช่นเดียวกับบรรดานักวิชาการแบบอีแวนเจลลิคอล
หลายคนเชื่ อว่า มาระโกเป็ นพระกิ ตติคุณเล่มแรกและมัทธิ วและลูกาได้เขียนในภายหลัง อย่างที่ได้อธิ บายไป
พวกเขาถือมุมมองนี้ เพราะว่าพวกเขาเชื่ อว่ามันเป็ นไปได้มากกว่าที่วา่ มัทธิ วและลูกาได้ดึงและขยายข้อมูลของ
มาระโกแทนที่มาระโกได้ยอ่ มัทธิ วและลูกา อย่างไรก็ตาม จานวนของนักวิชาการที่ถือลาดับแรกของมัทธิ วนั้น
ก็กาลังเพิ่มขึ้น[9]
เนื่องจากว่าการวิจารณ์แหล่งที่มาเป็ นการคาดเดาอย่างมาก นักอรรถาธิ บายเชิ งอนุ รักษ์นิยมบางคนก็ดาเนิ นการที่
จะพึ่งพาลาดับแรกของมัทธิ วต่อไป เราทาอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่หนักแน่ นที่จะขัดแย้งกับมุมมอง
ตามธรรมเนียมนี้ ซึ่ งบรรดาคริ สเตียนได้ถือมาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 17 ศตวรรษแรกของคริ สตจักร
ในขณะที่ กลวิธีของการพิจารณาเหตุ ผลว่าพระกิ ตติคุณเล่มไหนมาก่อน และใครได้ดึงข้อมูลมาจากใครนั้นก็
ดึงดูดต่อนักศึกษาหลายคน โดยเนื้ อแท้แล้ว ประเด็นเหล่านี้ เป็ นประเด็นทางวิชาการ ประเด็นเหล่านั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับความหมายของตัวบทน้อย ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่วางแผนที่จะอภิปรายประเด็นเหล่านั้นอีกต่อไป แต่จะ
อ้างอิงถึงวรรณกรรมจานวนมากที่มีใช้แก่นกั ศึกษาที่มีความสนใจ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงปั ญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความกลมเกลียวของเรื่ องราวของหมวดพระกิตติคุณ ณ ที่ที่เหมาะสมในการอรรถาธิ บายที่ตามมา
ความห่ วงใยพื้นฐานของนักอรรถาธิ บายพระคัมภีร์ไม่ใช่ ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ของเรื่ องราวต่างๆในตัว
บท แต่เป็ นความสาคัญหลักของเรื่ องราวเหล่านั้นในบริ บทของสิ่ งเหล่านั้น นักวิชาการเชิ งอนุ รักษ์นิยมคนหนึ่ ง
ได้กล่าวเพื่อคนอื่นๆหลายคนเมื่อเขาได้เขียนสิ่ งต่อไปนี้
“มันคื อความคิ ดเห็ นของนัก เขี ย นนี้ ที่ ว่า มันไม่มี หลัก ฐานที่ จะยืนยันถึ ง ธรรมเนี ย มของการ
พึ่งพาทางวรรณกรรมท่ามกลางหมวดพระกิตติคุณ ตรงกันข้าม การพึ่งพานั้นคือการพึ่งพา

อันคล้ายกันที่เหตุการณ์จริ งต่างๆที่ได้เกิดขึ้น”[10]
การเข้าหาเชิงวิจารณ์ที่มีประโยชน์มากกว่าอย่างมากต่อการศึกษาพระคัมภีร์คือ “การวิจารณ์เชิงวรรณกรรม” ซึ่ ง
เป็ นคลื่ นปั จจุบนั ของความสนใจ การเข้าหานี้ วิเคราะห์ตวั บทในแง่ของโครงสร้ างทางวรรณกรรม การเน้น
และลักษณะที่พิเศษของมัน มันแสวงหาที่จะเข้าใจตัวบทที่เป็ นบรรทัดฐานว่าเป็ นชิ้นส่ วนของวรรณกรรมโดย
การตรวจสอบว่าผูเ้ ขี ยนได้เขี ยนมันขึ้ นอย่างไร ที่ เกี่ ยวข้องกับ การเข้าหานี้ คือ “การวิจารณ์ เชิ งโวหาร” ซึ่ ง
วิเคราะห์ ตวั บทว่า เป็ นชิ้ นส่ ว นของโวหาร การเข้า หานี้ มี ป ระโยชน์ เ พราะว่า มี ก ารพูดอย่า งมากในหมวด
พระกิตติคุณ
ประเภท
ประเภทอ้างอิงถึ ง ชนิ ดของวรรณกรรมที่เอกสารอันเจาะจงเหมาะสมภายใน ชนิ ดบางอย่างของวรรณกรรม
มีลกั ษณะที่ กระทบต่อการตี ความของชนิ ดเหล่านั้น ตัวอย่างเช่ น เราตีความจดหมายอย่างแตกต่างจากบทกวี
ดังนั้นมันสาคัญที่จะระบุประเภทหรื อประเภทต่างๆของหนังสื อของพระคัมภีร์
บางทีหมวดพระกิตติคุณเหมือนชี วิตประวัติแบบกรี กและโรมันมากกว่าชนิ ดอื่นๆของวรรณกรรม[11] ประเภท
นี้ ก็ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมงานต่างๆของความหลากหลาย ที่สาคัญรวมถึงหมวดพระกิตติคุณ แม้กระทัง่
ลู ก าพร้ อมกับ การเชื่ อมโยงทางประวัติศ าสตร์ นิพ นธ์ ที่ มี ล ัก ษณะพิ เศษของมันก็ มี คุ ณสมบัติ เป็ นชี วประวัติ
สมัยโบราณ อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับประเภทนี้ หมวดพระกิตติคุณ “รวมคาสอนและการกระทาในงานที่
เน้นการเทศนาก็แยกจากสิ่ งอื่นใดในโลกสมัยโบราณ”[12] หมวดพระกิตติคุณไม่ระบุชื่ออีกด้วย ในแง่ที่วา่ พวก
ผูเ้ ขียนไม่ได้ระบุพวกเขาเองว่าเป็ นผูเ้ ขียน ตัวอย่างเช่ นอย่างที่เปาโลได้ทาในจดหมายฝากต่างๆของท่าน และ
หมวด พระกิตติคุณไม่ได้อวดอ้างอย่างที่ชีวประวัติสมัยโบราณต่างๆส่ วนใหญ่อวดอ้าง
ผู้เขียน
หลักฐานภายนอกสนับสนุนการเป็ นผูเ้ ขียนของมัทธิ วเกี่ยวกับพระกิตติคุณเล่มแรกอย่างหนักแน่น ฉบับคัดลอก
ที่เก่าแก่ของพระกิ ตติคุณนี้ ที่เรามีเริ่ มต้นว่า “คาทามัทธายโอน” (“ตามมัทธิ ว”) บรรพบุรุษคริ สตจักรเริ่ มแรก
หลายคนได้อ้า งอิ ง ว่า มัท ธิ ว (ตามตัว อัก ษรคื อ “ของขวัญ ของพระเจ้า ” หรื อ “สั ต ย์ซื่ อ ) เป็ นผูเ้ ขี ย นรวมถึ ง
คเลเมนท์แห่งโรม โปลีคาร์ บ จัดติน มาเธอร์ คเลเมนท์แห่งอเล็กซานเดรี ย เทอร์ ทูเลี่ยน และโอริ เจน[13] การใช้
ของปาปิ อัสถึงคาว่า โลกิอา เพื่อที่จะอธิบายถึงงานของมัทธิ วอย่างที่ได้อา้ งอิงไปก็ไม่ใช่เครื่ องพิสูจน์ที่ชดั เจนถึง

การเป็ นผูเ้ ขียนของมัทธิ วแห่งพระกิตติคุณเล่มแรก เนื่องจากว่ามัทธิ วเป็ นสาวกของพระเยซู และหนึ่ งในอัครทูต
12 คน งานของท่านก็มีอิทธิ พลที่ยิ่งใหญ่และชื่ นชมชื่ อเสี ยงอย่างมากจากการปรากฏครั้งแรกของมัน เราอาจ
คาดหวังว่าสาวกที่โดดเด่นกว่าเช่นเปโตรหรื อยากอบคงจะได้เขียนมันขึ้น ความเป็ นจริ งที่วา่ คริ สตจักรเริ่ มแรก
ได้ยอมรับมันว่ามาจากมัทธิ วก็สนับสนุนความเป็ นไปได้ต่อไปที่วา่ ท่านได้เขียนมันขึ้นจริ งๆ
หลักฐานภายในเกี่ ยวกับการเป็ นผูเ้ ขียนของมัทธิ วก็หนักแน่นเช่นกัน ในฐานะผูเ้ ก็บภาษีเพื่อโรม มัทธิ วคงได้
สามารถที่ จะเขี ยนอย่างมี ความสามารถได้ อาชี พของท่านบังคับให้ท่านที่ จะรั กษาการบันทึ กที่ แม่นยาและ
ละเอียด ซึ่ งเป็ นทักษะที่ท่านใช้ในการดีในการเขียนพระกิตติคุณของท่าน มีการอ้างอิงถึงเงินและถึงประเภทที่
แตกต่างของเงิ นในพระกิ ตติคุณนี้ มากกว่าในพระกิ ตติคุณเล่มอื่นๆ[14] มีการได้ประมาณว่าประมาณหนึ่ งใน
ห้าของคาสอนของพระเยซู เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเงิน[15] มันธิ วอ้างอิงถึงตัวท่านเองอย่างถ่อมใจว่าเป็ นคนเก็บภาษี
ซึ่งเป็ นอาชีพที่มีการแสดงถึงความหมายโดยนัยที่น่ารังเกียจในวัฒนธรรมของท่าน ในขณะที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณ
เล่มอื่นๆเพียงแค่เรี ยกท่านว่ามัทธิ ว (หรื อเลวี) มัทธิ วเรี ยกงานเลี้ยงของท่านสาหรับพระเยซูวา่ “อาหารเย็น” (มธ.
9:9-10) แต่ลูกาอ้างอิงถึงมันว่าเป็ น “งานเลี้ยงใหญ่” (ลก. 5:29) รายละเอียดเหล่านี้ ท้ งั หมดยืนยันถึงคาพยานของ
บรรพบุรุษคริ สตจักรเริ่ มแรก
ตามธรรมเนียมแล้ว มัทธิ วได้รับใช้ในปาเลสไตน์เป็ นเวลาหลายปี หลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู ท่าน
ได้เดิ นทางประกาศแก่คนยิวผูไ้ ด้อาศัยอยูท่ ่ามกลางคนต่างชาตินอกปาเลสไตน์อีกด้วย ซึ่ งเป็ นคนยิวที่กระจัด
กระจายไป มีหลักฐานที่วา่ ท่านได้เยีย่ มเยียนเปอร์ เซี ย เอธิ โอเปี ย ซี เรี ยและกรี ซ[16]
ภำษำ
ข้อความของปาปิ อัสที่ ได้อา้ งไปนั้นก็อา้ งอิ งถึ ง การเขี ยนโดยมัทธิ วใน เฮเบรดิ ดิ อาเลคโท (ภาษาหรื อภาษา
ท้องถิ่ นฮี บรู หรื ออารเมค คากรี กคาเดี ยวกันก็อา้ งอิ งถึ งทั้งสองภาษาที่มาจากรากเดี ยวกัน) สิ่ งนี้ อาจไม่ใช่ การ
อ้างอิงถึงพระกิตติคุณของมัทธิ ว บรรพบุรุษคริ สตจักรคนอื่นๆสี่ คนได้อา้ งอิงว่ามัทธิ วได้เขียนในภาษาอารเมค
และการแปลก็ตามมาในภาษากรี กคือ ไอเรเนอัส(ค.ศ. 130-202) ออริ เจน (ค.ศ. 185-254) ยูเซบิอสั (ศตวรรษที่ 4)
และเจอโรม (ศตวรรษที่ 6)[17] อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจได้อา้ งอิงถึงบางสิ่ งยกเว้นพระกิตติคุณเล่มแรกของเรา
การอ้างอิงเหล่านี้ ได้นาให้นกั วิชาการหลายคนที่จะสรุ ปว่ามัทธิ วได้เขียนพระกิตติคุณของท่านในภาษาอารเมค
และคนอื่นหรื อตัวท่านเองได้แปลมันไปสู่ ภาษากรี กในภายหลัง นี่ เป็ นความหมายตามปกติของข้อความของ
บรรพบุรุษ

แต่ถา้ มัทธิ วได้เขียนพระกิตติคุณของท่านในภาษาอารเมคในตอนแรก มันก็ยากที่จะอธิ บายว่าทาไมบางครั้ง
แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ท่านได้อา้ งอิงจากการแปลภาษากรี กของพันธสัญญาเดิม คือ ฉบับเซปทัวจินท์ พันธสัญญาเดิม
ที่เป็ นภาษาฮีบรู คงจะได้เป็ นตัวบทตามปกติสาหรับผูเ้ ขียนภาษาฮีบรู หรื ออารเมคที่จะใช้ ผูแ้ ปลภาษากรี กอาจได้
ใช้ฉบับเซปทัวจินท์ (ตัวย่อ LXX) เพื่อที่จะประหยัดงานบางอย่างเพื่อตัวเขาเอง แต่ถา้ เขาได้ทาเช่นนั้น ทาไมเขา
ไม่ได้ใช้มนั อย่างต่อเนื่อง? พระกิตติคุณมัทธิ วที่เป็ นภาษากรี กมีคาอารเมคหลายคา ทางแก้ไขนี้ ก็ต้ งั บางคาถาม
ขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการไร้ความผิดพลาดของพระกิตติคุณที่เป็ นภาษากรี กซึ่ งได้มาถึงเรา
มี ทางแก้ไขหลายทางต่อปั ญหาของภาษาของพระกิ ตติ คุณของมัทธิ ว [18] ทางแก้ไขที่ ดีที่สุดดู เหมื อนจะเป็ น
ว่ามัทธิ วได้เขียนเอกสารภาษาฮีบรู ที่พระเจ้าได้ไม่ได้ดลใจ ที่ไม่มีอยูอ่ ีกแล้ว ท่านได้เขียนพระกิตติคุณภาษากรี ก
ที่ ไ ด้รับการดลใจอี ก ด้วยซึ่ งได้ม าถึ งเราในพันธสั ญญาใหม่ นักวิชาการที่ เก่ งหลายคนเชื่ อว่า มัท ธิ วได้เขี ย น
พระกิตติคุณของท่านในภาษากรี กในตอนแรก พวกเขาเชื่ ออย่างนั้นส่ วนใหญ่ก็เนื่ องความคล่องแคล่วของท่าน
กับภาษากรี ก[19] นักวิชาการสมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่เชื่ อว่าพระกิตติคุณของมัทธิ วเป็ นการแปลของเอกสารภาษา
อารเมค[20]
“หลักฐานทางโบราณคดีอย่างที่เราเห็นนั้นก็ไม่ได้สนับสนุ นมุมมองที่วา่ หมวดพระกิตติคุณได้
ถูกเขียนขึ้นในภาษาอารเมค”[21]
วันเวลำและสถำนทีข่ องกำรเขียน
การระบุ วนั เวลาของพระกิ ตติคุณมัทธิ วก็ยากเนื่ องด้วยเหตุผลหลายประการ แม้กระทัง่ ว่าใครคนหนึ่ งเชื่ อใน
ลาดับแรกของมัทธิว การอ้างอิงนอกพระคัมภีร์อนั แรกต่อการระบุวนั เวลาก็ปรากฏในงานเขียนของอิกนาทิอสั
(ค.ศ. 110-115)[22] อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงของมัทธิ วถึงกรุ งเยรู ซาเล็มและพวกสะดูสีก็ช้ ี ไปยังวันเวลาของการ
เขียน (สาหรับทั้งพระกิตติคุณภาษาฮีบรู และภาษากรี ก) ก่อน ค.ศ. 70 เมื่อพวกโรมันได้ทาลายกรุ งเยรู ซาเล็ม การ
อ้างอิงของท่านถึงกรุ งเยรู ซาเล็มก็ทึกทักเอาการมีอยูข่ องมัน (เช่น 4:5; 27:53) มัทธิ วบันทึกคาเตือนต่างๆเกี่ยวกับ
พวกสะดูสีมากกว่าผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่คนอื่นๆทั้งหมดเมื่อรวมกัน แต่หลังจาก ค.ศ. 70 คาเตือนเหล่านั้นก็ไม่
ปรากฎในฐานะเป็ นสิ ทธิ อานาจที่ สาคัญในอิ สราเอลอี กต่อไป[23] ดังนั้น บางที ม ทั ธิ วได้เขี ยนขึ้ นก่ อน ค.ศ.
70[24]
การอ้างอิงต่างๆในตัวบทถึงธรรมเนียมต่างๆของคนยิวที่ดาเนิน “มาจนถึงทุกวันนี้” (27:8; 28:15) บ่งบอกว่าเวลา

บางอย่างได้ผ่านพ้นไประหว่างการถู กตรึ งของพระเยซู คริ สต์และการเขียนพระกิ ตติคุณนี้ เนื่ องจากว่าบางที
พระเยซู ได้สิ้นพระชนม์ใน ค.ศ. 33 มัทธิ วอาจได้เขียนพระกิ ตติ คุณของท่านบางที สิบปี หรื อมากกว่านั้นใน
ภายหลัง วันเวลาระหว่าง ค.ศ. 40 และ 70 เป็ นไปได้อย่างมาก วันเวลาอื่นๆที่ได้ถูกนาเสนอโดยบรรดา
นักวิชการที่เชื่ อถือได้รวมถึงระหว่าง ค.ศ. 50 และ 60[25] หรื อในทศวรรษที่ 60[26] แม้วา่ นักวิชาการส่ วนใหญ่
ชอบวันเวลาหลังจาก ค.ศ. 70[27]
มันธิ วปรากฎก่อนในท่ามกลางพระกิตติคุณทั้งสี่ ในบรรทัดฐานของเรา เพราะว่าเมื่อคริ สตจักรได้จดั ตั้งบรรทัด
ฐาน มัทธิ วได้ถูกเชื่ อว่าได้เป็ นเล่มแรกที่ได้ถูกเขียนขึ้น และเป็ นเล่มที่มีการเชื่ อมโยงแบบพัฒนามากที่สุดกับ
พันธสัญญาเดิม[28]
เนื่องจากว่ามัทธิ วได้อาศัยอยูแ่ ละทางานในปาเลสไตน์ เราจะทึกทักเอาว่าท่านได้เขียนขึ้นในขณะที่อาศัยอยูท่ ี่นนั่
ไม่มีหลักฐานที่กนั ความเป็ นไปได้น้ ี ออกไป อย่างไรก็ตาม บรรดานักวิชาการชอบที่จะคาดเดา สถานที่อื่นๆ
ที่พวกเขาได้บ่งบอกไว้รวมถึงอันทิโอกแห่งซี เรี ย (อิกนาทิอสั เป็ นบาทหลวงแห่ งอันทิโอก) อเล็กซานเดรี ย อีเดส
ซ่า ซี เรี ย ไทระ และซี ซารี ยา มาราทิมา สถานที่เหล่านี้เป็ นการเดาทั้งหมด
ลักษณะทีแ่ ตกต่ ำง
“ถ้าผูอ้ ่านพระคัมภีร์จะต้องข้ามจากมาลาคีไปยังมาระโก หรื อกิจการ หรื อโรม เขาคงจะงุนงง
อย่ า งที่ สุ ด พระกิ ต ติ คุ ณ ของมัท ธิ ว เป็ นสะพานที่ น าเราออกจากพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ไปยัง
พันธสัญญาใหม่”[29]
เมื่ อได้เปรี ยบเที ยบกับพระกิ ตติ คุณเล่ มอื่ นๆ พระกิ ตติ คุณของมัทธิ วก็ เป็ นแบบยิวอย่างแตกต่าง ท่านใช้สิ่ ง
เปรี ยบเทียบต่างๆ อย่างที่ผเู ้ ขียนพันธสัญญาเดิมได้ใช้ และรู ปแบบความคิดของท่านและรู ปแบบโดยทัว่ ไปก็เป็ น
แบบฮี บรู โดยทัว่ ไป[30] ค าศัพ ทธ์ข องมัท ธิ ว (เช่ น แผ่นดิ นสวรรค์ นครบริ สุท ธิ์ ความชอบธรรม และอื่ นๆ)
และหัวข้อเรื่ อง (เช่ น ธรรมบัญญัติ ความมลทิ น วันสะบาโต พระเมสสิ ยาห์ และอื่ นๆ) ก็เป็ นแบบยิวอย่า ง
แตกต่าง
มัทธิ วอ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมมากว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆ[31] พันธสัญญาใหม่ภาษากรี กของสหสมาคม
ลงรายชื่ อการอ้างอิงโดยตรง 54 ครั้งจากพันธสัญญาเดิ มในมัทธิ ว รวมถึ งการพาดพิงและการเปรี ยบเทียบทาง
คาพูดอันเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางถึง 262 ครั้ง ตามปกติมทั ธิ วอ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิม หรื ออ้างอิงถึงใครคน

หนึ่งที่ทาอย่างนั้นเพื่อที่จะยืนยันประเด็นต่อผูอ้ ่านของท่าน ลาดับพงศ์ในบทที่หนึ่ งสื บบรรพบุรุษของพระเยซู
กลับไปยังอับราฮัม ซึ่ งเป็ นบิดาของชนชาติยวิ มัทธิ วให้ความสนใจที่โดดเด่นต่อเปโตร ซึ่ งเป็ นอัครทูตต่อคนยิว
[32] ยิง่ กว่านั้น ผูเ้ ขียนนี้อา้ งอิงถึงธรรมเนียมยิวหลายอย่างโดยปราศจากการอธิ บายถึงสิ่ งเหล่านั้น เป็ นที่ชดั เจน
ว่าเนื่องจากท่านเชื่อว่าผูอ้ ่านดั้งเดิมส่ วนใหญ่ของท่านจะไม่ตอ้ งการการอธิ บาย
การเน้นที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่ งในมัทธิ วคื อพันธกิ จการสอนของพระเยซู ไม่มีพระกิ ตติคุณเล่มอื่นใดที่มีการ
อภิปรายและการสั่งสอนของพระเยซู อย่างมาก สิ่ งเหล่านี้ รวมถึงคาเทศนาบนภูเขา (บทที่ 5—7) คากาชับต่อ
พวกอัครทูต (บทที่ 10) คาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ (บทที่ 13) บทเรี ยนในเรื่ องการยกโทษ (บทที่ 18)
การกล่าวหาพวกผูน้ าของอิสราเอล (บทที่ 23) และการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ (บทที่ 24—25)[33] ประมาณ
60 เปอร์ เซนต์ของพระธรรมนี้ จดจ่อที่การสอนของพระเยซู อย่างไรก็ตาม มัทธิ วนาเสนอพระเยซู ในฐานะเป็ น
ผูก้ ระทาเช่นเดียวกับอาจารย์ ท่านอ้างอิงถึงการอัศจรรย์มากกว่า 20 อย่างที่พระเยซู ได้กระทา[34] ไรรี่ นบั การ
อัศจรรย์ 35 อย่างที่แยกกันของพระคริ สต์ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหมวดพระกิตติคุณคือ 20 อย่างในมัทธิ ว 18 อย่าง
ในมาระโก 20 อย่างในลูกา และ 7 อย่างในยอห์น[35] ข้าพเจ้าได้ลงรายชื่อการอ้างอิง 39 อย่างถึงการอัศจรรย์
ของพระองค์ในภาคผนวกที่ 6 ณ ตอนจบของบทอธิ บายเหล่านี้
ธรรมชาติ ที่ เปลี่ ย นผ่า นของพระกิ ตติ คุ ณนี้ ก็ ชัดเจนอี ก ด้วยในแง่ ที่ ว่า มัท ธิ วเท่ า นั้นในท่ า มกลางพวกผูเ้ ขี ย น
พระกิตติคุณได้อา้ งอิงถึงคริ สตจักร (16:18; 18:17) ท่านบันทึกการทานายของพระเยซู ถึงคริ สตจักรเช่นเดียวกับ
คาแนะนาเกี่ ยวกับวิธีที่พวกสาวกของพระองค์ควรประพฤติ ตนในคริ สตจักร องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้สร้ าง
คริ สตจักรเมื่อพิจารณาถึงการปฏิเสธของอิสราเอลต่อพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 16:13-18; รม. 11)
แม้วา่ มันอยูใ่ นแผนการนิรันดร์ ของพระเจ้าอยูเ่ สมอ
ผู้รับและจุดประสงค์
บรรพบุรุษคริ สตจักรหลายคน (เช่น ไอเรเนอัส ออริ เจน และยูเซบิอสั ) ได้กล่าวสิ่ งที่เราอาจทึกทักเอาจากการเน้น
แบบยิวอย่างแตกต่างของพระธรรมนี้ นัน่ คือ มัทธิ วเขียนพระกิตติคุณของท่านสาหรับคนยิวด้วยกันของท่านเป็ น
หลัก[36]
ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั ท่านได้เขียนเพื่อจุดประสงค์ที่เจาะจง หรื อถ้าแม่นยามากขึ้นคือเพื่อ
จุดประสงค์ที่เจาะจงต่างๆ ท่านไม่ได้ระบุถึงจุดประสงค์เหล่านี้อย่างกระชับอย่างที่ยอห์นได้ทาในพระกิตติคุณ

ของท่าน (ยน. 20:30-31) อย่างไรก็ตาม สิ่ งเหล่านั้นก็ชดั เจนจากเนื้อหาและการเน้นต่างๆของท่าน
“โดยพื้ น ฐานแล้ ว บางที ผู ้เ ขี ย นได้ เ ขี ย นขึ้ นเพื่ อ จะโน้ ม น้ า วคนยิ ว ว่ า พระเยซู เ ป็ นความส าเร็ จ
แห่งความหวังต่างๆเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาที่ได้ถูกพรรณาไว้ในพันธสัญญาเดิม”[37]
“มัทธิ วมีจุดประสงค์สองอย่างในการเขียนพระกิตติคุณของท่าน แรกเริ่ ม ท่านได้เขียนพระกิตติคุณของ
ท่านเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ แต่ท่านได้เขียนเพื่อจะอธิ บายถึ งแผนงานแผ่นดิ น
ของพระเจ้าแก่ผอู ้ ่านของท่านอีกด้วย เป้ าหมายหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับอีกเป้ าหมายหนึ่ ง อย่างไร
ก็ตามทั้งสองอย่างก็แตกต่าง”[38]
“เป็ นที่ชดั เจนว่าจุดประสงค์ของมัทธิ วคือเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพระเยซู คริ สต์ทรงเป็ น พระเมสสิ ยาห์
ที่ได้ถูกสัญญาไว้ของพันธสัญญาเดิม ว่าพระองค์ได้บรรลุขอ้ เรี ยกร้องต่างๆของการเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ได้ถูก
สัญญาไว้ ผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นพงศ์พนั ธ์ของดาวิด และชีวติ และพันธกิจของพระองค์สนับสนุ นข้อสรุ ปอย่างเต็ม
ที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้ถูกทานายไว้ของอิสราเอล . . . .
“โดยรวมแล้ว พระกิ ตติคุณนี้ ไม่ได้ถูกกาหนดอย่างเหมาะสมให้เป็ นแค่การป้ องกันความเชื่ อสาหรั บ
ความเชื่ อแบบคริ สเตียน ตรงกันข้ามมันได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะอธิ บายแก่คนยิว ผูซ้ ่ ึ งได้คาดหวังว่า
เมื่ อ พระเมสสิ ย าห์ เสด็ จ มานั้น พระองค์จ ะเป็ นกษัต ริ ย ์ที่ พิ ชิ ต ว่า ท าไมพระคริ ส ต์ไ ด้ท นทุ ก ข์แ ละ
สิ้ นพระชนม์ และทาไมจึงมีการเลื่อนไปที่เป็ นผลลัพธ์แห่ งชัยชนะของพระองค์ไปยังการเสด็จมาครั้งที่
สองของพระองค์”[39]
มัทธิ วนาเสนอลักษณะสามอย่างต่อแผนงานแผ่นดินของพระเจ้า หนึ่ ง พระเยซู นาเสนอพระองค์เองต่อคนยิวใน
ฐานะกษัตรย์ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิม สอง พวกผูน้ าของอิสราเอลได้ปฏิเสธพระเยซู ในฐานะ
กษัตริ ยข์ องพวกเขา สิ่ งนี้ ได้ส่งผลต่อการเลื่อนไป ไม่ใช่การยกเลิกของแผ่นดินแบบพระเมสสิ ยาห์ที่พระเจ้าได้
สัญญาแก่อิสราเอล สาม เนื่องจากการปฏิเสธของอิสราเอล ตอนนี้ พระเยซู กาลังสร้างคริ สตจักรของพระองค์ใน
การคาดหวังถึงการเสด็จกลับมาเพื่อจะสถาปนาแผ่นดินแบบพระเมสสิ ยาห์ที่ได้สัญญาไว้บนแผ่นดินโลก
มีจุดประสงค์แบบกว้างๆอย่างน้อยสามอย่างที่อย่างไม่สงสัยเลยว่ามัทธิ วหวังที่จะบรรลุ ดว้ ยพระกิ ตติคุณของ
ท่าน หนึ่ ง ท่านต้องการที่จะแนะนาคริ สเตียนและคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเกี่ยวกับตัวบุคคลและงานของพระเยซู
[40] สอง ท่านต้องการที่จะจัดเตรี ยมการป้ องกันความเชื่ อเพื่อช่ วยเหลือพี่นอ้ งชาวยิวของท่านในการเป็ นพยาน

แก่ชาวยิวคนอื่นๆเกี่ยวกับพระคริ สต์ สาม ท่านต้องการที่จะหนุนใจคริ สเตียนทุกคนให้เป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์
อย่างกล้าหาญและสัตย์ซื่อ น่าสนใจที่วา่ มัทธิ วเป็ นผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนเดียวที่ใช้คากริ ยากรี ก มาเธทูโอ ซึ่ ง
หมายถึง “ที่จะสร้างสาวก” (13:52; 27:57; 28:19; เปรี ยบเทียบ กจ. 14:21 สาหรับการปรากฏอีกที่หนึ่ งเท่านั้นใน
พันธสัญญาใหม่) ความเป็ นจริ งนี้แสดงถึงความเป็ นห่วงของท่านสาหรับการสร้างสาวกของพระคริ สต์[41]
คาร์ สันระบุ ถึงหัวข้อหลักเก้าอย่างในมัทธิ ว สิ่ งเหล่ า นั้นคื อ ศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ การเผยพระวจนะและ
ความสาเร็ จ ธรรมบัญญัติ คริ สตจักร ศาสนศาสตร์ สิ่งสุ ดท้าย พวกผูน้ าชาวยิว ภารกิ จ การอัศจรรย์ และความ
เข้าใจและความเชื่อของสาวก[42]
แผนกำรและโครงสร้ ำง
บ่อยครั้งมัทธิ วรวมกลุ่มข้อมูลของท่านให้เป็ นส่ วนต่างๆ ดังนั้น เหตุการณ์ การอัศจรรย์ คากล่าวหรื อคาอุปมา
สาม ห้า หก หรื อเจ็ดอย่างก็ปรากฏด้วยกัน[43] โดยพื้นฐานแล้ว พวกผูเ้ ขียนชาวยิวได้ทาสิ่ งนี้เพื่อจะช่วยให้ผอู ้ ่าน
ของพวกเขาจดจาสิ่ งที่พวกเขาได้เขียนขึ้น การมีอยูข่ องวิธีการนี้ เปิ ดเผยถึงความตั้งใจแบบ ดิดากติก (คาสั่งสอน)
ของมัทธิ ว ยิ่งกว่านั้น มันบ่งชี้ วา่ การเรี ยบเรี ยงข้อมูลของท่านด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ งนั้นก็เป็ นแบบหัวข้อแทนที่จะ
เป็ นแบบตามลาดับอย่างเคร่ งครัด โดยทัว่ ไปแล้ว บทที่ 1-4 อยูใ่ นลาดับแบบตามลาดับ บทที่ 5-13 เป็ นหัวข้อ
และอีกครั้งหนึ่งบทที่ 14-28 เป็ นแบบตามลาดับ[44] มัทธิ วเป็ นแบบตามลาดับน้อยที่สุดของหมวดพระกิตติคุณ
ไม่เพียงแต่มทั ธิ ว แต่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆเช่นกันนาเสนอชีวติ ของพระคริ สต์ในสามฉากหลัก ฉากเหล่านี้
คือ การนาเสนอของพระองค์ต่อผูค้ น การพิจารณาของพวกเขาถึ งการอ้างของพระองค์ และการปฏิ เสธและ
ผลลัพธ์ต่างๆของการปฏิเสธของพวกเขา
วลี หลักในพระกิ ตติ คุณของมัทธิ วช่ วยให้เราที่ จะสังเกตถึ งการเคลื่ อนไหวหลักต่างๆในความคิ ดของผูเ้ ขี ย น
มันคือวลีน้ ี “เมื่อพระเยซู ตรัสคาเหล่านี้ เสร็ จแล้ว” (7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1) วลีน้ ี ปรากฏ ณ ตอนปลายของ
หนึ่ งในแถลงความหลักของพระเยซู อยู่เสมอ ดังนั้น แถลงความที่แตกต่างกันก็สรุ ปส่ วนหลักแต่ละส่ วนของ
พระกิตติคุณนี้ และแถลงความเหล่านั้นก็เกี่ยวข้องกับช่วงสาคัญสุ ดยอด เป็ นที่ชดั เจนว่า มัทธิ วใช้ส่วนเรื่ องเล่าที่
จะแนะนาถึงการอภิปรายต่างๆของพระเยซู ซึ่ งท่านถือว่าสาคัญในพระธรรมนี้ ของท่านโดยเฉพาะ ในอีกด้าน
หนึ่ ง มาระโกให้ขอ้ มูลที่ละเอี ยดมากขึ้นเกี่ ยวกับข้อมูลเรื่ องเล่าในพระกิ ตติคุณของท่าน นอกเหนื อจากส่ วน
หลักแต่ละส่ วนนั้น ก็มีบทนาและบทส่ งท้ายต่อพระกิตติคุณของมัทธิ ว

เรื่องเล่ำ

คำสอน

กำรเปลีย่ นผ่ำน

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
นักอธรรถาธิ บายบางคนรวมบทที่ 23 กับบทที่ 24 และ 25 เพราะว่าบทที่ 23 เป็ นการอภิปรายเช่นเดียวกับบทที่
24 และ 25 [45] อย่างไรก็ตาม บทที่ 23 เป็ นการอภิปรายที่มุ่งไปที่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี ส่ วนบทที่ 24
และ 25 และหน่วยคาสอนอื่นๆที่ถูกระบุไว้ในตารางข้างบนก็เป็ นการอภิปรายที่กล่าวถึงพวกอัครทูตเป็ นหลัก
นักเขียนคนหนึ่ งเชื่ อว่ามัทธิ วตั้งพระกิตติคุณของท่านให้เป็ นส่ วนไขว้สิบเอ็ดส่ วน พร้อมกับส่ วนที่อยูต่ รงกลาง
ซึ่งปรากฎในบทที่ 13 เขาให้เหตุผลว่าโครงสร้างนี้เน้นถึงการเลื่อนไปของแผ่นดิน
“A. การแสดงถึงคุณสมบัติต่างๆของพระเยซูในฐานะกษัตริ ย ์ (บทที่ 1-4)
B. คาเทศนาบนภูเขา: ใครสามารถเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์ได้ (บทที่ 5-7)
C. การอัศจรรย์และคาแนะนา (บทที่ 8-9)
D. คาแนะนาต่อสาวกสิ บสองคน: สิ ทธิ อานาจและข่าวสารสาหรับอิสราเอล (บทที่ 10)
E. การต่อต้าน: การปฏิเสธของชนชาติต่อกษัตริ ย ์ (บทที่ 11-12)
F. คาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดิน: แผ่นดินถูกเลื่อนไป (บทที่ 13)
E.' การต่อต้าน: การปฏิเสธของชนชาติต่อกษัตริ ย ์ (บทที่ 14-17)
D.' คาแนะนาต่อสาวกสิ บสองคน: สิ ทธิ อานาจและข่าวสารสาหรับคริ สตจักร (บทที่ 18)
C.' การอัศจรรย์และคาแนะนา (บทที่ 19-23)
B.' การอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ: เมื่อแผ่นดินจะมา (บทที่ 24—25)
A.' การแสดงถึงคุณสมบัติต่างๆของพระเยซูในฐานะกษัตริ ย ์ (บทที่ 26—28)”[46]
บรรทัดฐำน
“การจัดตั้งบรรทัดฐานพระกิตติคุณทั้งสี่ บางทีได้เกิดขึ้นราวๆช่วงกลางของศตวรรษที่สอง ณ เวลา

ประมาณเดียวกัน จัสทิน มาเธอร์ นกั ปกป้ องความเชื่อได้อา้ งอิงถึงพระคัมภีร์เหล่านี้ของคริ สตจักรว่าเป็ น
‘บันทึกต่างๆของพวกอัครทูต’ เขาบอกเราว่าบันทึกเหล่านั้นได้ถูกอ่านเป็ นพระคัมภีร์ในการนมัสการ
ของคริ สตจักร”[47]
โครงร่ ำง
I.
บทนาเกี่ยวกับกษัตริ ย ์ 1:1-4:11
ก. ลาดับพงศ์ของกษัตรย์ 1:1-17
ข. การบังเกิดของกษัตริ ย ์ 1:18-25
ค. วัยเด็กของกษัตริ ย ์ 2
1. คาเผยพระวจนะเกี่ยวกับเบธเลเฮม 2:1-12
2. คาเผยพระวจนะเกี่ยวกับอียปิ ต์ 2:13-18
3. คาเผยพระวจนะเกี่ยวกับนาซาเร็ ธ 2:19-23
ง. การตระเตรี ยมของกษัตริ ย ์ 3:1-4:11
1. ผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู 3:1-12
2. การรับบัพติศมาของพระเยซู 3:13-17
3. การถูกทดลองของพระเยซู 4:1-11
II. สิ ทธิอานาจของกษัตริ ย ์ 4:12-7:29
ก. การเริ่ มต้นของพันธกิจของพระเยซู 4:12-25
1. บริ บทของพันธกิจของพระเยซู 4:12-16
2. ข่าวสารที่สาคัญของพระเยซู 4:17
3. การทรงเรี ยกของสาวกสี่ คน 4:18-22
4. การสรุ ปของพันธกิจของพระเยซู 4:23-25
ข. การเปิ ดเผยของพระเยซูเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในแผ่นดินของพระองค์ บทที่ 5-7
1. บริ บทของคาเทศนาบนภูเขา 5:1-2
2. พลเมืองของแผ่นดินของพระเยซู 5:3-16
3. ความสาคัญของความชอบธรรมแท้ 5:17—7:12
4. ทางเลือกเท็จต่างๆ 7:13-27
5. การตอบสนองของผูฟ้ ัง 7:28-29
III. การสาแดงของกษัตริ ย ์ 8:1-11:1

ก.

IV.

V.

การสาแดงของอานาจของกษัตริ ย ์ 8:1-9:34
1. ความสามารถของพระเยซูที่จะรักษา 8:1-17
2. สิ ทธิอานาจของพระเยซูเหนือพวกสาวกของพระองค์ 8:18-22
3. อานาจที่เหนือธรรมชาติของพระเยซู 8:23-9:8
4. สิ ทธิอานาจของพระเยซูเหนือผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์ 9:9-17
5. ความสามารถของพระเยซูที่จะฟื้ นฟู 9:18-34
ข. การป่ าวประกาศถึงการปรากฏของกษัตริ ย ์ 9:35-11:1
1. ความเมตตาสงสารของพระเยซู 9:35-38
2. การบัญชาของพระเยซูต่อสาวก 12 คน 10:1-4
3. คากาชับของพระเยซูเกี่ยวกับภารกิจของพวกอัครทูตของพระองค์ 10:5-42
4. พระเยซูทรงดาเนินงานของพระองค์ต่อไป 11:1
การต่อต้านกษัตริ ย ์ 11:2-13:53
ก. หลักฐานแห่งการต่อต้านพระเยซูของอิสราเอล 11:2-30
1. คาถามจากผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของกษัตริ ย ์ 11:2-19
2. ความไม่สนใจต่อข่าวสารของกษัตริ ย ์ 11:20-24
3. การเชื้อเชิญของกษัตริ ยต์ ่อผูท้ ี่กลับใจ 11:25-30
ข. ตัวอย่างที่เจาะจงของการปฏิเสธพระเยซูของอิสราเอล บทที่ 12
1. ความขัดแย้งเกี่ยวกับการถือรักษาวันสะบาโต 12:1-21
2. ความขัดแย้งเกี่ยวกับอานาจของพระเยซู 12:22-37
3. ความขัดแย้งเกี่ยวกับหมายสาคัญของพระเยซู 12:38-45
4. ความขัดแย้งเกี่ยวกับพี่นอ้ งของพระเยซู 12:46-50
ค. การปรับเปลี่ยนเนื่องจากการปฏิเสธพระเยซูของอิสราเอล 13:1-53
1. บริ บท 13:1-3ก
2. คาอุปมาต่างๆที่ถูกกล่าวต่อฝูงชน 13:3ข-33
3. หน้าที่ของคาอุปมาเหล่านี้ 13:34-43
4. คาอุปมาต่างๆที่ถูกกล่าวต่อพวกสาวก 13:44-52
5. การจากไป 13:53
ปฏิกิริยาของกษัตริ ย ์ 13:54—19:2
ก. การต่อต้าน คาแนะนา และการรักษา 13:54-16:12

VI.

1. การต่อต้านของชาวนาซาเร็ ธและชาวโรมัน 13:54-14:12
2. การถอนตัวไปยังเบธไซดา 14:13-33
3. พันธกิจต่อสาธารณะชน ณ เยนเนซาเรท 14:34-36
4. การต่อต้านของพวกฟาริ สีและธรรมาจารย์ 15:1-20
5. การถอนตัวไปยังไทระและไซดอน 15:21-28
6. พันธกิจต่อสาธารณะชนต่อคนต่างชาติ 15:29-39
7. การต่อต้านของพวกฟาริ สีและพวกสะดูสี 16:1-12
ข. คาแนะนาของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์รอบๆกาลิลี 16:13-19:2
1. คาแนะนาเกี่ยวกับบุคคลของกษัตริ ย ์ 16:13-17
2. คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการของกษัตริ ย ์ 16:18-17:13
3. คาแนะนาเกี่ยวกับหลักการต่างๆของกษัตริ ย ์ 17:14-27
4. คาแนะนาเกี่ยวกับตัวแทนส่ วนตัวของกษัตริ ย ์ บทที่ 18
5. การเปลี่ยนผ่านจากกาลิลีไปยังยูเดีย 19:1-2
การนาเสนอและการปฏิเสธอย่างเป็ นทางการต่อกษัตริ ย ์ 19:3-25:46
ก. คาแนะนาของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์รอบๆยูเดีย 19:3-20:34
1. คาแนะนาเกี่ยวกับการสมรส 19:3-12
2. คาแนะนาเกี่ยวกับการเป็ นเหมือนเด็ก 19:13-15
3. คาแนะนาเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ 19:16-20:16
4. คาแนะนาเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระเยซู 20:17-19
5. คาแนะนาเกี่ยวกับการรับใช้ 20:20-28
6. ตัวอย่างประกอบของการทาให้กระจ่าง 20:29-34
ข. การนาเสนอพระองค์เองของพระเยซูต่ออิสราเอลในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา 21:1-17
1. การตระเตรี ยมของพระเยซูสาหรับการนาเสนอ 21:1-7
2. การเข้าไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซู 21:8-11
3. การเข้าไปยังพระวิหารของพระเยซู 21:12-17
ค.

การปฏิเสธกษัตริ ยข์ องอิสราเอล 21:18-22:46
1. หมายสาคัญแห่งการปฏิเสธอิสราเอลของพระเยซู 21:18-22
2. การปฏิเสธโดยพวกหัวหน้าปุโรหิ ตและพวกผูใ้ หญ่ 21:23-22:14

3. การปฏิเสธโดยพวกฟาริ สีและพวกเฮโรด 22:15-22
4. การปฏิเสธโดยพวกสะดูสี 22:23-33
5. การปฏิเสธโดยพวกฟาริ สี 22:34-46
ง. การปฏิเสธอิสราเอลของกษัตริ ย ์ บทที่ 23
1. การตักเตือนของพระเยซูต่อฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์ 23:1-12
2. ข้อกล่าวหาของพระเยซูต่อพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี 23:13-36
3. การคร่ าครวญของพระเยซูเหนือกรุ งเยรู ซาเล็ม 23:37-39
จ. การเปิ ดเผยของกษัตริ ยเ์ กี่ยวกับอนาคต บทที่ 24-25
1. บริ บทของการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ 24:1-3
2. คาเตือนของพระเยซูเกี่ยวกับการหลอกลวง 24:4-6
3. คาอธิ บายโดยทัว่ ไปของพระเยซูเกี่ยวกับอนาคต 24:7-14
4. ความวิบตั ิยงิ่ ใหญ่ 24:15-22
5. การเสด็จมาครั้งที่สองของกษัตริ ย ์ 24:23-31
6. ความรับผิดชอบต่างๆของพวกสาวก 24:32-25:30
7. การพิพากษาของกษัตริ ยต์ ่อบรรดาประชาชาติ 25:31-46
VII. การถูกตรึ งและการเป็ นขึ้นจากตายของกษัตริ ย ์ บทที่ 26-28
ก. การถูกตรึ งของกษัตริ ย ์ บทที่ 26-27
1. การตระเตรี ยมสาหรับการตรึ งพระเยซู 26:1-46
2. การจับกุมพระเยซู 26:47-56
3. การไต่สวนพระเยซู 26:57-27:26
4. การตรึ งพระเยซู 27:27-56
5. การฝังพระเยซู 27:57-66
ข. การเป็ นขึ้นจากตายของกษัตริ ย ์ บทที่ 28
1. อุโมงค์ที่วา่ งเปล่า 28:1-7
2. การปรากฏของพระเยซูต่อพวกผูห้ ญิง 28:8-10
3. ความพยายามที่จะปกปิ ด 28:11-15
4. บรรดาคาสั่งสุ ดท้ายของกษัตริ ยต์ ่อพวกสาวกของพระองค์ 28:16-20

เนือ้ หำ
พระกิ ตติคุณทั้งสี่ เป็ นรากฐานต่อศาสนาคริ สต์เพราะว่าพระกิ ตติคุณเล่มเหล่านั้นบันทึกชี วิตของพระเยซู คริ สต์
และคาสอนของพระองค์ พระกิตคุณแต่ละเล่มก็บรรลุจุดประสงค์ที่พิเศษ พระกิตติคุณเล่มเหล่านั้นไม่ใช่สี่ฉบับ
ของชีวติ ของพระเยซู ถ้าบุคคลหนึ่งต้องการที่จะศึกษาชีวิ ตของพระเยซู คริ สต์ วิธีที่ดีที่สุดในการทาอย่างนั้นคือ
ด้ว ย “ความกลมกลื นของหมวดพระกิ ตติ คุ ณ ” ที่ เ กี่ ย วพันข้อมู ล ทั้ง หมดอย่า งเป็ นล าดับ [48] อย่า งไรก็ ตาม
ถ้าบุคคลหนึ่ งต้องการที่จะศึกษาหนึ่ งในเรื่ องราวของหมวดพระกิ ตติคุณเท่านั้น จากนั้นบุคคลนั้นต้องใส่ ใจต่อ
ความเฉพาะของพระกิ ตติคุณนั้น ข้อมูลที่เฉพาะคือสิ่ งที่ผเู ้ ขียนได้รวมไว้และกันออกไปก็เปิ ดเผยจุดประสงค์
สาหรับสิ่ งที่เขาเขียนและประเด็นต่างๆที่เขาต้องการที่จะเน้น มันเปิ ดเผยถึงเนื้ อหาที่แตกต่างของผูเ้ ขียนอีกด้วย
คือ สิ่ งที่เขาต้องการที่จะกล่าว
อี ก อย่า งหนึ่ ง เมื่ ออ้า งอิ ง ถึ ง พระกิ ตติ คุ ณทั้ง สี่ หรื อหนึ่ งเล่ ม หรื อมากกว่า นั้น มันก็ เป็ นธรรมเนี ย มที่ จะท าให้
ตัวอักษร “G” เป็ นตัวใหญ่ คือ “Gospel” เมื่อบุคคลหนึ่ งอ้างอิงถึงเนื้ อหาข่าวประเสริ ฐ ซึ่ งเป็ นข่าวดีหรื อ
พันธสัญญาใหม่ท้ งั หมดว่าเป็ นพระกิ ตติคุณของคริ สเตียน
นักเขียนส่ วนใหญ่ไม่ได้ทาให้ตวั อักษร “G”
เป็ นตัวใหญ่
เนื้อหาเฉพาะของพระกิตติคุณของมัทธิ วคืออะไร? มันแตกต่างจากพระกิตติคุณอีกสามเล่มอย่างไร? การเน้นที่
เจาะจงอะไรที่มทั ธิ วต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะได้รับขณะที่พวกเขาอ่านการบันทึกของท่านเกี่ยวกับชี วิตและ
พันธกิจของพระเยซู?
มัทธิ วต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะทาสิ่ งที่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู เรี ยกให้ผคู ้ นแห่ งสมัยของพวกท่าน
ที่จะทานัน่ คือ “จงกลับใจเสี ยใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” นี่ เป็ นข่าวสารของกษัตริ ยถ์ ึงประชากร
ของพระองค์ และข่าวสารของผูส้ ่ งข่าวสารของกษัตริ ย ์ ซึ่ งก็คือยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา เมื่อยอห์นเรี ยกให้ประชากร
ของกษัตริ ยท์ ี่จะตระเตรี ยมเพื่อการเสด็จมาของพระองค์
นี่ ไม่ใช่ ข่าวสารสุ ดข้ายของศาสนาคริ สต์ แต่มนั เป็ นข่าวสารที่มทั ธิ วต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะเข้าใจ เมื่อ
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติ ศมาและพระเยซู ได้ออกการเรี ยกนี้ อย่างเริ่ มแรก พวกท่านได้เผชิ ญสถานการณ์ ที่แตกต่างจาก
สถานการณ์ ที่ เราเผชิ ญในทุ ก วันนี้ พวกท่ า นได้เรี ย กให้ผูค้ นแห่ ง สมัย ของพวกท่า นที่ จะวางใจและติ ดตาม
พระเยซู เพราะว่าแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์น้ นั ใกล้เข้ามาทันทีในไม่ช้า ถ้าคนยิวได้ตอบสนองต่อพระเยซู ใน
เชิงบวก พระองค์คงได้สถาปนาแผ่นดินของพระองค์ข้ ึนทันที พระองค์คงได้สิ้นพระชนม์ที่กางเขน เป็ นขึ้นจาก

ตาย เสด็จสู่ สวรรค์ นามาซึ่ งกลียุค เสด็จกลับมายังโลกและสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ข้ ึน สิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมด
เป็ นหัวข้อของคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ในพันธสัญญาเดิมที่จะต้องสาเร็ จ
แผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ก็ใกล้เข้ามาสาหรับเราในทุกวันนี้ ในแง่ที่แตกต่างออกไป พระเยซู ได้สิ้นพระชนม์
เป็ นขึ้นจากตาย และได้เสด็จสู่ สวรรค์ กลียุคยังเป็ นเรื่ องในอนาคต แต่หลังจากเจ็ดปี เหล่านั้น พระเยซู จะเสด็จ
กลับมาและสถาปนาแผ่นดินแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ข้ ึนบนโลก
พระบัญชาที่พระเยซูได้ให้แก่เราในฐานะพวกสาวกของพระองค์คือที่จะตระเตรี ยมผูค้ นเพื่อการเสด็จกลับมาของ
กษัตริ ยอ์ ย่างแท้จริ ง ที่จะทาสิ่ งนี้ เราต้องออกไปทัว่ โลกและนาพระกิตติคุณไปยังทุกคน เราต้องเรี ยกให้พวกเขา
ที่จะวางใจและติดตามกษัตริ ยใ์ นฐานะพวกสาวกของพระองค์
โดยเนื้ อ แท้แ ล้ว เนื้ อ หาของมัท ธิ ว คื อ “แผ่ น ดิ น สวรรค์ ม าใกล้ แ ล้ ว ” การตอบสนองต่ อ เนื้ อ หานี้ คื อ
“จงกลับใจใหม่” เราจะพิจารณาเนื้ อหาแรกและจากนั้นการตอบสนองที่ เหมาะสม จงสังเกตสามสิ่ งเกี่ ยวกับ
เนื้อหานี้
หนึ่ง “แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” เป็ นถ้อยแถลงแห่ งความเป็ นจริ ง “มาใกล้แล้ว” หมายถึงว่ามันกาลังมาในไม่
ช้า หัวข้อของถ้อยแถลงนี้ คือแผ่นดิ น แผ่นดินเป็ นหัวข้อของพระกิ ตติคุณของมัทธิ ว คาว่า “แผ่นดิน” ปรากฏ
ประมาณ 50 ครั้งในมัทธิ ว เนื่ องจากว่า “แผ่นดิน” เป็ นหัวข้อที่โดดเด่นเช่นนั้น นัน่ ก็ไม่แปลกใจที่จะค้นพบว่า
พระกิตติคุณนี้นาเสนอพระเยซูในฐานะกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่
มัทธิ วนาเสนอความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเยซู ความเป็ นกษัตริ ยเ์ กี่ ยวข้องกับความเป็ นจริ งที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ น
กษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมได้ทานายไว้วา่ จะเสด็จมาและปกครองเหนื อทั้งโลกใน
ยุคทองของอิสราเอล มันชี้ไปยังอานาจอธิ ปไตยทัว่ จักรวาลของพระบุตรของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งจะปกครองเหนื อผูค้ น
ทั้งหมดบนแผ่นดินโลก พระองค์จะต้องเป็ น “บุตรของดาวิด” ผูซ้ ่ ึงจะปกครองเหนืออิสราเอลอีกด้วย
คาว่า “แผ่นดิ น” อ้างอิ ง ถึ ง ขอบเขตที่ ก ษัตริ ย ์ปกครอง ตามปกติ แล้วนัน่ คื อสิ่ ง ที่ เราคิ ดถึ ง เมื่ อเราคิ ดเกี่ ยวกับ
แผ่นดินแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู คือขอบเขตที่พระองค์จะปกครองเหนื อ อย่างไรก็ตาม มันสาคัญที่วา่ เรา
ไม่เน้นขอบเขตต่อความเสี ยหายของอานาจอธิ ปไตยที่ซ่ ึ งพระองค์จะปกครอง แนวคิดทั้งสองก็สาคัญต่อแผ่นดิน
ที่มทั ธิวนาเสนอ คือ ขอบเขตและอานาจอธิปไตย

วลี เล็ ก ๆที่ ถู ก ใช้ใ นพระกิ ตติ คุ ณของมัท ธิ ว “แผ่นดิ นของพระเจ้า ” เน้นถึ ง ความเป็ นจริ ง ที่ ว่า เป็ นพระเจ้า ที่
ปกครอง กษัตริ ยค์ ือพระเจ้าและพระองค์จะปกครองเหนื อสรรพสิ่ งทั้งหมดของพระองค์ในที่สุด แผ่นดินเป็ น
ของพระเจ้าและมันจะขยายเหนือทุกสิ่ งที่พระเจ้าควบคุมอย่างสิ ทธิ์ ขาด
จากผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งหมด มัทธิ วเป็ นผูเ้ ดียวที่จะใช้วลี “แผ่นดินสวรรค์” ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู
ไม่เคยอธิ บายวลี น้ ี แต่ผฟู ้ ั งของพวกท่านรู ้สิ่งที่พวกท่านหมายถึงโดยสิ่ งนั้น ตั้งแต่ที่พระเจ้าได้ให้พระสัญญาที่
ยิ่งใหญ่ต่างๆแก่ อบั ราฮัม คนยิวก็รู้สิ่ งที่ แผ่นดิ นสวรรค์หมายถึ ง มันหมายถึ งการปกครองของพระเจ้าเหนื อ
ประชากรของพระองค์ผูซ้ ่ ึ ง ดาเนิ นชี วิตบนแผ่นดิ นโลก เมื่ อเวลาได้ผ่า นไป พระเจ้า ได้ใ ห้ข ้อมู ล มากขึ้ นแก่
อิ ส ราเอลเกี่ ยวกับการปกครองเหนื อพวกเขาของพระองค์ พระองค์ได้บอกพวกเขาว่าพระองค์จะจัดเตรี ย ม
พงศ์พนั ธุ์ของดาวิดผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี จะปกครองเหนื อคนอิสราเอล ผูซ้ ่ ึ งจะอาศัยอยู่
ในแผ่นดินแห่งพระสัญญา อย่างไรก็ตาม การปกครองของพระองค์จะรวมถึงแผ่นดินโลกทั้งสิ้ นและคนต่างชาติ
เช่นกันจะดาเนินชีวติ ภายใต้สิทธิ อานาจของพระองค์
“แผ่นดินสวรรค์” ที่พนั ธสัญญาเดิมได้ทานายไว้เป็ น แผ่นดินโลก ที่พระเจ้าจะปกครองเหนื อผ่านทางพระบุตร
ของพระองค์ มันจะไม่เป็ นแค่การปกครองของพระเจ้าเหนื อประชากรของพระองค์จากสวรรค์ เมื่อคนยิวใน
สมัยของพระเยซู ได้ยินยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู เรี ยกให้พวกเขาที่จะ “กลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดิ น
สวรรค์มาใกล้แล้ว” พวกเขาได้คิดอะไร? พวกเขาได้เข้าใจว่าแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์บนโลกที่ได้ถูกทานาย
ไว้ใ นพันธสั ญญาเดิ ม ก าลัง มาใกล้อย่า งมาก พวกเขาต้องพร้ อมสาหรั บ สิ่ ง นั้นโดยการท าการเปลี่ ย นแปลง
บางอย่าง
ดังนั้นความหมายที่เรี ยบง่ายของ “แผ่นดินสวรรค์” คือ การสถาปนาแห่ งระบบสวรรค์ของพระเจ้าเหนื อแผ่นดิน
โลกทั้งสิ้ น สิ่ งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นและทุกสิ ทธิ อานาจของมนุ ษย์จะอยูภ่ ายใต้พระเจ้า พระเจ้าจะทาลายล้างทุก
คนและทุ กสิ่ ง ที่ ไม่ ได้ตระหนัก ถึ งสิ ทธิ อานาจของพระองค์ มันเป็ นการสถาปนาแห่ งระบบของพระเจ้าบน
แผ่นดิ นโลกซึ่ งถู กบริ หารจัดการโดยกษัตริ ยจ์ ากเชื้ อสายของดาวิด มันเป็ นความสู ง สุ ดแห่ งน้ า พระทัยของ
พระเจ้าเหนื อเรื่ องราวต่างๆของมนุ ษย์ จากนั้นการสถาปนาแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์บนโลกก็เป็ นความหวังของ
มนุษยชาติ มันเป็ นไปไม่ได้สาหรับผูค้ นที่จะนาแผ่นดินนี้ มา พระเจ้าเท่านั้นสามารถนามันมาได้ ผูค้ นเพียงแค่
ต้องพร้อมเพราะว่ามันกาลังมา
สอง พระกิตติคุณของมัทธิ วตีความหมายแผ่นดิ นนี้ มันไม่ได้แค่ยืนยันถึ งการมาของแผ่นดินนั้น แต่มนั อธิ บาย
ระบบของแผ่นดินนั้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มันเปิ ดเผยถึงหลักการของแผ่นดินนั้น การปฏิบตั ิของแผ่นดิน

นั้นและจุดประสงค์ของแผ่นดินนั้น
หลักการของแผ่นดินนั้นคือ ความชอบธรรม ความชอบธรรมเป็ นหนึ่งในหัวข้อหลักในมัทธิ ว ความชอบธรรม
ในมัทธิ วอ้างอิงถึงการปฏิบตั ิที่ชอบธรรม คือความชอบธรรมในทางปฏิบตั ิ แทนที่จะเป็ นความชอบธรรมโดย
ตาแหน่ งที่ซ่ ึ งอัครทูตเปาโลได้เขียนถึงอย่างมาก ความชอบธรรมก็จาเป็ นสาหรับการที่จะเข้าไปในแผ่นดินนั้น
และการที่จะรับใช้ในแผ่นดินนั้นภายใต้กษัตริ ย ์ ถ้อยคาต่างๆของกษัตริ ยใ์ นมัทธิ วจัดตั้งกฎหมายของแผ่นดินนั้น
ถ้อยคาเหล่านั้นป่ าวประกาศหลักการของความชอบธรรม (เปรี ยบเทียบ 5:20)
การปฏิบตั ิของแผ่นดินนั้นคือ สันติสุข สันติสุขเป็ นอีกหัวข้อหลักหนึ่งในมัทธิ ว เมื่อเราคิดถึงคาเทศนาบนภูเขา
เราควรคิดเกี่ยวกับสองหัวข้อหลัก คือ ความชอบธรรมและสันติสุข แผ่นดินนั้นจะมาไม่ใช่โดยการทาสงคราม
กับโรมและพิชิตมัน มันจะมาโดยการยอมจานนที่มีสันติต่อกษัตริ ย ์ คือ พระเยซู การเข้าหาทั้งสองอย่างนี้ ต่อ
การสถาปนาแผ่นดินนั้นก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิ ง เมื่อเราคิดถึงพระเยซู ที่แขวนอยูบ่ นกางเขนระหว่างผูร้ ้ายสอง
คน พวกเขาได้พยายามที่จะสถาปนาแผ่นดินนั้นในแนวทางที่คนส่ วนใหญ่ในอิสราเอลคิดว่ามันจะมา คือโดย
ความรุ นแรง ในอีกด้านหนึ่ ง พระเยซู ได้จานนต่อน้ าพระทัยของพระบิ ดาและแม้ว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์
พระองค์ก็ได้เป็ นขึ้นอีกครั้งและจะสถาปนาแผ่นดินนั้นในวันหนึ่ง พระองค์ได้รับรองถึงการสถาปนาในอนาคต
ของแผ่นดินนั้น
แบบอย่างของพระเยซูเกี่ยวกับการยอมจานนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าจะต้องเป็ นต้นแบบสาหรับพวกสาวกของ
พระองค์ ความยิง่ ใหญ่ ในแผ่นดินนั้นไม่ได้มาโดยการถือสิ ทธิ์ ของตนเอง แต่โดยการเสี ยสละตนเอง ผูท้ ี่ยิ่งใหญ่
ที่ สุ ดในแผ่นดิ นนั้นจะต้องเป็ นคนรั บ ใช้ข องทุ ก คน ในมัทธิ ว นั้นงานต่ า งๆของกษัตริ ย ์แสดงถึ ง อานาจของ
แผ่นดินนั้นที่เคลื่อนไปสู่ สันติสุข (เปรี ยบเทียบ 26:52)
จุดประสงค์ของแผ่นดินนั้นคือ ความยินดี พระเจ้าจะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์บนโลกเพื่อจะนาความยินดีที่
ยิ่งใหญ่มายังพลโลก การปกครองแผ่นดินของพระองค์จะเป็ นเวลาแห่ งการเกิดผลและความสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่
ในประวัติศาสตร์ ของโลก น้ าพระทัยของพระเจ้าได้เป็ นการที่จะอวยพรผูค้ นอยูเ่ สมอ โดยการกบฎต่อพระเจ้า
นัน่ เองที่ผคู ้ นสู ญเสี ยความยินดีของพวกเขา แก่นสารของความยินดีคือการสามัคคีธรรมที่สนิ ทสนมกับพระเจ้า
การสามัคคีธรรมที่สนิ ทสนมนี้ จะเป็ นความเป็ นจริ งระหว่างแผ่นดิ นนั้นจนถึ งขอบเขตที่ใหญ่กว่าที่ไม่เคยมีมา
ก่อนในประวัติศาสตร์ น้ าพระทัยของกษัตริ ยใ์ นมัทธิ วคือที่จะอวยพรพลโลก

สาม พระกิตคุณมัทธิ วเน้นถึงวิธีที่กษัตริ ยจ์ ะใช้บริ หารจัดการแผ่นดินนั้น มันเป็ นสามวิธี
ในพระธรรมห้า เล่ มแรกของพัน ธสัญญาเดิ ม คื อ หมวดธรรมบัญญัติหรื อโทราห์ พระเจ้าได้เปิ ดเผยถึ งความ
จาเป็ นสาหรับมหาปุโรหิ ตที่ จะถวายเครื่ องบูชาสุ ดท้ายต่อพระเจ้าเพื่อพลโลก ส่ วนสุ ดท้ายของพระกิ ตติ คุณ
ของมัทธิ ว ซึ่ งก็คือเรื่ องราวเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระองค์ก็นาเสนอพระเยซู ในฐานะมหาปุโรหิ ตผูซ้ ่ ึ งได้ถวาย
เครื่ องบูชาที่สมบูรณ์แบบนั้น
ในส่ วนที่ ส องของพันธสัญญาเดิ ม ซึ่ งเป็ นหมวดประวัติศาสตร์ ความจาเป็ นและความคาดหวังที่ ยิ่งใหญ่คื อ
กษัตริ ยผ์ ซู ้ ่ ึ งจะปกครองเหนื ออิสราเอลและบรรดาประชาชาติดว้ ยความชอบธรรม ส่ วนแรกของพระกิ ตติคุณ
ของมัทธิ วนาเสนอพระเยซู ในฐานะกษัตริ ยท์ ี่ได้ถูกคาดหวังไว้อนั ยาวนานนั้น คือพระเมสสิ ยาห์ ผูป้ กครองที่รับ
การเจิมของพระเจ้า
ในส่ วนสุ ดท้ายของพันธสัญญาเดิม ซึ่ งก็คือหมวดผูเ้ ผยพระวจนะ เราเห็นความจาเป็ นที่ยิ่งใหญ่ถึงผูเ้ ผยพระวจนะ
ผูซ้ ่ ึ งสามารถนาการเปิ ดเผยที่ สมบูรณ์ ของพระเจ้ามาสู่ มนุ ษยชาติ ส่ วนกลางของพระกิ ตติ คุณมัทธิ วนาเสนอ
พระเยซู ใ นฐานะผูเ้ ผยพระวจนะผูซ้ ่ ึ ง จะดี ก ว่า โมเสสและนาการเปิ ดเผยสุ ดท้า ยของพระเจ้า มาสู่ มนุ ษ ยชาติ
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:1)
พระเจ้าจะบริ หารจัดการแผ่นดิ นของพระองค์บนโลกผ่านทางบุคคลนี้ ผซู ้ ่ ึ งในฐานะกษัตริ ยน์ ้ นั ก็มีสิทธิ อานาจ
ทั้งสิ้ น ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะก็เปิ ดเผยถ้อยคาสุ ดท้ายแห่ งพระวจนะของพระเจ้า และในฐานะปุ โรหิ ตก็ได้
จัดการกับความบาปในที่สุด การบริ หารจัดการแผ่นดินของพระเจ้าอยูใ่ นมือของกษัตริ ยผ์ ซู ้ ่ ึ งเป็ นทั้งมหาปุโรหิ ต
และผูเ้ ผยพระวจนะที่สัตย์ซื่ออย่างสมบูรณ์แบบ
ดังนั้นคาสอนหลักของพระกิตติคุณของมัทธิ วก็เป็ นเรื่ องแผ่นดินสวรรค์ การตอบสนองที่จาเป็ นต่อพระกิตติคุณ
นี้คือ “จงกลับใจใหม่”
ในสมัยของเรา คริ สเตียนก็แตกต่างในความเข้าใจของพวกเขาถึงความหมายของการกลับใจใหม่ ความแตกต่างนี้
เกิ ด ขึ้ นเพราะว่ า มี ค ากริ ย ากรี กสองค า ซึ่ งแต่ ล ะค าหมายถึ ง “กลับ ใจใหม่ ” หนึ่ งในค ากริ ย าเหล่ า นี้ คื อ
เมทาเมโลมาย เมื่อมันปรากฏ ตามปกติมนั อธิ บายถึ งการเปลี่ยนแปลงที่แข็งขั น อีกคาหนึ่ งคือ เมทาโนอี โอ
เมื่ อมันปรากฏ ตามปกติ มนั อธิ บ ายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงที่ ไตร่ ตรอง ดังนั้น เมื่ อเราอ่ าน “กลับใจใหม่ ” หรื อ

“การกลับใจใหม่” ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ เราจะต้องถามตัวเราเองไม่ว่าการเปลี่ ยนแปลงอุปนิ สัยหรื อการ
เปลี่ยนแปลงความคิดถูกกล่าวถึงเป็ นหลัก
ในทางประวัติศาสตร์ คริ สตจักรแบบโรมันคาทอลิ กได้ชื่นชอบการตี ความที่แข็งขันแห่ งธรรมชาติ ของการ
กลับใจใหม่ ส่ วนผูท้ ี่เป็ นโปรเตสแตนท์ได้ชื่นชอบการตีความที่ไตร่ ตรอง ผูท้ ี่เป็ นคาทอลิ กเน้นว่าการกลับใจ
เกี่ ย วข้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงอุ ป นิ สั ย ส่ วนผูท้ ี่ เป็ นโปรเตสแตนท์เน้นว่า มัน เกี่ ย วข้องกับ การเปลี่ ย นแปลง
ความคิดอย่างแท้จริ ง การตีความหมายหนึ่งเน้นถึงความจาเป็ นสาหรับความรู ้สึกของการเสี ยใจ และอีกอันหนึ่ ง
เน้นถึ งความจาเป็ นสาหรับความรู ้ สึกของการตระหนัก ความสับสนนี้ ปรากฏในการโต้เถี ยงแห่ ง “ความรอด
แบบเจ้านาย” ภายในนิ ก ายโปรเตสแตนท์แบบอี แวนเจลลิ ก คอล นัน่ คื อแหตุ ที่ผูว้ ิจารณ์ แห่ งความรอดแบบ
เจ้านาย กล่าวว่าผูส้ นับสนุนแห่งความรอดแบบเจ้านายกาลังนาผูท้ ี่เป็ นโปรเตสแตนท์กลับไปสู่ โรม
ตามมัทธิ วนั้น ถ้อยคาที่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู ได้ใช้ เมื่อพวกท่านได้เรี ยกบรรดาผูฟ้ ั งของพวกเขาสู่
การกลับใจใหม่คือ เมทาโนอีโอ เราสามารถแปลมันได้วา่ “จงคิดอีกครั้งหนึ่ ง” พวกท่านได้เรี ยกให้บรรดาผูฟ้ ั ง
ของพวกท่านที่จะพิจารณาความหมายโดยนัยของแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ที่ใกล้จะมาถึง
การพิ จารณาว่า แผ่นดิ นสวรรค์ม าใกล้แล้ว จะส่ งผลต่อการตระหนัก ถึ งบาปและความรู ้ สึก แห่ ง การเสี ย ใจ
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นผลลัพธ์ที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ต่างๆของการพิจารณาสิ่ งเหล่านี้ การตระหนักถึงความจาเป็ นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงเป็ นผลลัพธ์ของการกลับใจใหม่ที่แท้จริ ง ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้เรี ยกร้องผลต่างๆของการกลับใจ
ใหม่ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงอุปนิ สัยที่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิด แต่จงสังเกตว่า ผลต่างๆของการ
กลับใจใหม่ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงอุ ปนิ สัยก็ไม่ใช่ สิ่งเดี ยวกันกับการกลับใจใหม่ ซึ่ งก็คือการเปลี่ ยนแปลง
ความคิด
การพิจารณานาไปสู่ การตระหนัก และการตระหนักนาไปสู่ การกลับใจเชื่ อ “การกลับใจเชื่อ” อธิ บายถึงการหัน
จากการกบฎไปสู่ การยอมจานน จากตนเองไปสู่ พ ระผูช้ ่ วยให้รอด ในความสั มพันธ์ กบั แผ่นดิ นที่ ก าลังมา
มันเกี่ยวข้องกับการที่จะถ่อมใจและเป็ นเหมือนเด็ก แทนที่จะหยิ่งและไม่ตอ้ งอาศัยใคร มันเกี่ยวข้องกับการวาง
ความมัน่ ใจในพระเยซูแทนที่ในตนเองสาหรับความรอด
สรุ ปแล้ว เราสามารถคิดเกี่ ยวกับประเภทของการกลับใจใหม่ที่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา พระเยซู และพวกสากของ
พระเยซู ใ นภายหลัง ได้ เ รี ยกให้ บ รรดาผู ้ฟั ง ของพวกท่ า นที่ จ ะส าแดงออกว่ า เกี่ ย วข้อ งกับ การพิ จ ารณา

การตระหนักและการกลับใจเชื่อ การกลับใจใหม่เริ่ มต้นด้วยการพิจาณาถึงความเป็ นจริ งต่างๆ การรับรู ้ถึงความ
เป็ นจริ งเหล่านี้ นามาซึ่ งการตระหนักถึงความจาเป็ นส่ วนตัว การรู ้สึกถึงความจาเป็ นส่ วนตัวเหล่านี้ นาไปสู่ การ
กลับใจเชื่อ หรื อการหันจากสิ่ งที่แย่ไปสู่ สิ่งที่ดี (เปรี ยบเทียบคาเทศนาของเปโตรในพระธรรมกิจการ)
ตอนนี้ ให้เรารวม “กลับใจใหม่” กับ “แผ่นดิ นสวรรค์มาใกล้แล้ว” พระกิ ตติคุณของมัทธิ วเรี ยกให้ผูอ้ ่านที่จะ
พิจารณาถึ งกษัตริ ยแ์ ละแผ่นดิ น สิ่ งนี้ ควรก่อให้เกิ ดการตระหนักที่ ว่าบุ คคลหนึ่ งไม่พร้ อมสาหรั บแผ่นดิ นนั้น
หรื อบุคคลหนึ่งไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับกษัตริ ยเ์ ช่นนั้น เพราะว่าความชอบธรรมของเราไม่เพียงพอ ดังนั้นเรา
ควรจานนชีวติ ของเราต่อการปกครองของกษัตริ ยแ์ ละมาตรฐานต่างๆของแผ่นดินนั้น
พระกิ ตติ ของคุ ณมัทธิ วป่ าวประกาศแผ่นดิ นนั้น มันตีความหมายแผ่นดิ นนั้นว่าเป็ นความชอบธรรม สันติ สุข
และความยินดี มันเปิ ดเผยว่า กษัต ริ ย ์ที่ ส มบู รณ์ แบบผูซ้ ่ ึ ง เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ ส มบู รณ์ แ บบและปุ โรหิ ต ที่
สมบูรณ์ แบบจะบริ หารจัดการแผ่นดิ นนั้น สุ ดท้ายมันวิงวอนให้ผคู ้ นที่จะกลับใจเมื่ อพิจาณาถึ งความเป็ นจริ ง
เหล่านี้คือ ที่จะพิจารณา ที่จะรู ้สึกถึงการตระหนัก และที่จะหันไปสู่ การกลับใจเชื่อ ในฐานะผูอ้ ่านพระกิตติคุณนี้
เราจาเป็ นต้องพร้อม ที่จะคิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์กาลังมา
ตอนนี้คริ สตจักรของคริ สเตียนมีงานแห่งการเรี ยกให้โลกสู่ “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว”
คริ สตจักรอย่างที่ขา้ พเจ้ากาลังใช้คาศัพท์ที่นี่ประกอบด้วยบรรดาสาวกของพระคริ สต์โดยส่ วนรวม กษัตริ ยก์ าลัง
เสด็จกลับมาเพื่อจะปกครองและครอบครอง ผูค้ นจะต้องเตรี ยมพร้อมเพื่อเหตุการณ์น้ นั งานของคริ สตจักรคือที่
จะเผยแพร่ ข่าวดีของกษัตริ ยแ์ ละแผ่นดินต่อบรรดาผูท้ ี่มีแนวคิดที่แตกต่างอย่างมากเกี่ยวกับผูป้ กครองสู งสุ ดและ
แดนสุ ข ารมณ์ ที่ แ ท้จ ริ ง เราเผชิ ญ กับ ปั ญ หาอย่า งเดี ย วกัน ที่ พ ระเยซู ไ ด้เ ผชิ ญ ในสมัย ของพระองค์ดัง นั้น
พระกิตติคุณของมัทธิ วจึงเป็ นแหล่งที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับเราขณะที่เราแสวงหาที่จะดาเนินการพระบัญชาที่กษัตริ ยไ์ ด้
ให้แก่เรา มัทธิ ว 1:23 (“อิมมานู เอล พระเจ้าทรงอยู่กบั เรา”) และ 28:19-20 (“และนี่ แน่ ะ เราจะอยู่กบั ท่าน
ทั้งหลายเสมอไป”) ห่ อหุ ้มพระธรรมเล่มนี้ เหมือนที่ต้ งั หนังสื อ ในตัวบุคคลของพระเยซู คริ สต์ พระเจ้าได้เสด็จ
มาใกล้เพื่อจะสถิตอยูก่ บั ประชากรของพระองค์เป็ นนิตย์
โดยแต่ละคนนั้น เรามีความรับผิดชอบที่จะพิจารณาถึงกษัตริ ยแ์ ละแผ่นดิน ที่จะได้รับการตระหนักโดยสิ่ งที่เรา
พิจารณา และที่จะเปลี่ยนอุปนิ สัยของเรา การกลับใจใหม่ของเราควรเกี่ยวข้องกับการจานนต่อสิ ทธิ อานาจของ
กษัตริ ย ์ และการตระเตรี ยมสาหรับการรับใช้แผ่นดิน เราจานนต่อสิ ทธิ อานาจของกษัตริ ยเ์ มื่อเราถือรักษาทุกสิ่ ง
ที่พระองค์ได้บญั ชาเรา เราตระเตรี ยมเพื่อการรับใช้แผ่นดินเมื่อเราพากเพียรอย่างสัตย์ซื่อในงานที่พระองค์ได้ให้

เราทา มากกว่าการดาเนิ นตามระเบียบวาระส่ วนตัวต่างๆของเราเอง เราสามารถทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
อย่างชื่นชมยินดีได้เพราะว่าเรามีพระสัญญาแห่งการทรงสถิตอยูก่ บั เราของกษัตริ ย ์ และการให้ความสามารถแห่ ง
สิ ทธิ อานาจของพระองค์ที่อยูเ่ บื้องหลังเรา (28:18, 20)[49]
กำรอธิบำย
I. บทนำเกีย่ วกับกษัตริย์ 1:1-4:11
“โดยพื้นฐานแล้ว ในด้านหนึ่ งจุ ดประสงค์ของส่ วนแรกนี้ คือที่ จะแนะนาผูอ้ ่านต่อพระเยซู และในอี ก
ด้านหนึ่งก็แนะนาต่อพวกผูน้ าทางศาสนา”[50]
สองบทแรกของส่ วนนี้ ตระเตรี ยมผูอ้ ่านส าหรั บ พันธกิ จของพระเยซู ดังนั้นสองบทนี้ ทาหน้าที่ เป็ นบทนาสู่
พระกิตติคุณเล่มนี้
ก. ลำดับพงศ์ ของกษัตรย์ 1:1-17 (เปรียบเทียบ ลูกำ 3:23-38)
มัทธิ วเริ่ มต้นพระกิตติคุณของท่านด้วยการบันทึกถึ งลาดับพงศ์ของพระเยซู เพราะว่าบรรดาคริ สเตียนอ้างว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้ถูกสัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิม ที่จะมีคุณสมบัติเช่นนั้น พระองค์จาต้องเป็ น
คนยิวจากเชื้อสายกษัตริ ยข์ องดาวิด (อสย. 9:6-7) ลาดับพงศ์ของมัทธิ วพิสูจน์วา่ พระเยซู ไม่เพียงแต่ได้สืบเชื้ อสาย
มาจากอับราอัมซึ่ งเป็ นบิ ดาของชนชาติ อิสราเอลเท่านั้น แต่ได้สืบเชื้ อสายมาจากดาวิดซึ่ งเป็ นผูก้ ่ อตั้งราชวงศ์
กษัตริ ยข์ องอิสราเอลอีกด้วย
1:1 เป็ นที่ชดั เจนว่าข้อนี้เป็ นชื่อเรื่ อง แต่มนั เป็ นชื่อเรื่ องของพระกิตติคุณทั้งเล่ม ชื่อเรื่ องสาหรับบทนา
(บทที่1-2) หรื อชื่อเรื่ องสาหรับลาดับพงศ์ที่ตามมาไหม (1:1-17)? บางทีมนั อ้างอิงถึงลาดับพงศ์
ไม่มีเอกสารยาวพอที่จะเป็ นหนังสื อของตะวันออกใกล้ใดๆ เท่าที่มีอยูซ่ ่ ึ งใช้ถอ้ ยคา บิบลอส เกเนเซโอส
(หนังสื อหรื อบันทึกของชนรุ่ น) เป็ นชื่อเรื่ องของมัน[51] ส่ วนคานาม เกเนซิ ส (การบังเกิด) ปรากฏอีกครั้งหนึ่ง
ในข้อ 18 ที่นนั่ มันแนะนาถึงเรื่ องราวการบังเกิดของพระเยซู

ในฉบับเซปทัวจินท์ วลีเดี ยวกัน-บิบลอส เกเนเซโอส - ปรากฏใน ปฐมกาล 2:4 และ 5:1 ที่ซ่ ึ งแต่ละกรณี น้ นั
เรื่ องราวก็ตามหลังมันอย่างเช่ นที่นี่ แน่ นอนว่าลาดับพงศ์ก็ค่อนข้างสาคัญในพันธสัญญาเดิ ม และการปรากฏ
ของลาดับพงศ์ที่นี่ก็แนะนารสนิยมแบบยิวต่อพระกิตติคุณ ของมัทธิ วอย่างทันทีทนั ใด
“การใช้แต่ละอย่างของรู ปแบบนี้ [ในพระคัมภีร์] ก็แนะนาระยะใหม่ในการพัฒนาของจุดประสงค์ของ
พระเจ้าในการแพร่ ของพงศ์พนั ธ์น้ นั ที่ซ่ ึ งพระองค์ได้วางแผนที่จะกระทบต่อการไถ่”[52]
การใช้เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ในพันธสัญญาเดิมสุ ดท้ายของวลีน้ ีอยูใ่ น นางรู ธ 4:18 ที่ซ่ ึ งลาดับพงศ์สิ้นสุ ดที่ดาวิด
มัทธิวทบทวนลาดับพงศ์ของดาวิดและได้ขยายไปจนถึงพระเยซู
“แผนการที่พระเจ้าได้เริ่ มในการทรงสร้าง มนุษย์ จะต้องสาเร็ จโดย มนุษย์ ผ้ ูหนึ่ง คือ พระเยซูคริ สต์”
[53]
นี่เป็ น “ลาดับพงศ์ของพระเยซู คริ สต์” ชื่ อ “เยซู ” เป็ นรู ปแบบคากรี กของชื่ อภาษาฮีบรู “โยชูอา” และหมายถึง
“พระยาเวห์ทรงเป็ นความรอด” (เยโฮชู อา ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ย าว) หรื อ “พระยาเวห์ช่วยให้รอด” (เยชูอา ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบที่ส้ ัน) โยชูวาหลักสองคนในพันธสัญญาเดิมได้คาดหวังถึงพระเยซู คริ สต์โดยการจัดเตรี ยมความรอด
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 3-4; ศคย. 6:11-13).
“เยซู” ปรากฏไม่นอ้ ยกว่า 150 ครั้งในมัทธิ ว แต่บุคคลที่เป็ นมนุ ษย์ไม่เคยใช้มนั เมื่อกล่าวถึง พระเยซู เอง
ในพระธรรมนี้ เป็ นที่ ชัดเจนว่า มัทธิ วสงวนการใช้คานี้ เพื่อท่านเองเพื่อที่ จะจัดตั้งการเชื่ อมติดกันที่
เป็ นไปได้มากที่สุดระหว่างท่านเองในฐานะผูบ้ รรยายและพระเยซู เพื่อว่ามุมมองของท่านจะตรงกันกับ
มุมมองของพระเยซู[54]
ชื่ อ “เยซู ” เป็ นสิ่ งที่ มี ค่ าเท่ า กันแบบคร่ า วๆกับ ค าฮี บ รู “เมสสิ ยาห์ ” หรื อ “ผูร้ ั บการเจิ ม ” ในพันธสัญญาเดิ ม
โดยทัว่ ไปแล้วมันอ้างอิ งถึ งผูค้ นที่ได้รับการเจิ มเพื่อจุดประสงค์ที่พิเศษรวมถึ ง ปุโรหิ ต กษัตริ ย ์ บรรพบุรุษ
(อย่างเปรี ยบเทียบ) และแม้กระทัง่ กษัตริ ยไ์ ซรัสคนต่างชาติ มันได้มาสู่ การมีการอ้างอิงที่เจาะจงถึงกษัตริ ยผ์ ซู ้ ่ ึ ง
พระเจ้า จะจัด เตรี ย มจากเชื้ อสายของดาวิ ด ผูซ้ ่ ึ ง จะปกครองเหนื อ อิ ส ราเอลและบรรดาประชาชาติ ใ นที่ สุ ด
(เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 7:12-16; สดด. 2:2: 105:15; และข้ออื่นๆ)

บรรดาคริ สเตียนเริ่ มแรกได้เชื่ อว่าพระเยซู แห่ งนาซาเร็ ธเป็ นพระคริ สต์แห่ งพันธสัญญาเดิม เพราะว่าพวกเขาได้
ใช้ชื่ อทั้ง สองด้วยกันนั้น “คริ ส ต์” ก็ก ลายมาเป็ นชื่ อโดยแท้จริ งส าหรั บ พระเยซู ซึ่ ง เป็ นชื่ อเรี ย ก (ชื่ อเรี ย ก
เปลี่ยนเป็ นชื่อ) ตัวอย่างเช่น เปาโลใช้มนั ในแนวทางนี้อยูบ่ ่อยๆในงานเขียนของท่าน
มัทธิ วแนะนาพระเยซูคริ สต์ในฐานะพงศ์พนั ธุ์ของ “ดาวิด” และ “อับราฮัม” ทาไมท่านได้เลือกบรรพบุรุษสอง
คนนี้เพื่อการอ้างอิงที่พิเศษ และทาไมท่านได้เอ่ยถึงดาวิดก่อนอับราฮัม?
อับราฮัมและดาวิดนั้นสาคัญเพราะว่าพระเจ้าได้ให้พนั ธสัญญาแก่พวกเขาแต่ละคน พระเจ้าได้ปฏิ ญาณว่า
พระองค์จ ะจัด เตรี ย มเชื้ อ สาย แผ่น ดิ น และพระพรแก่ อ ับ ราอัม และลู ก หลานของเขาอย่า งไม่ มี เ งื่ อนไข
(ปฐก. 12:1-3, 7; 15; และข้ออื่นๆ) อับราฮัมจะไม่เพียงแต่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเท่านั้น แต่เขาจะเป็ นแหล่ง
แห่งพระพรแก่ท้ งั โลกอีกด้วย
พันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิดได้รับรองว่าลูกหลานของเขาจะปกครองเหนื ออิสราเอลเป็ นนิ ตย์ ตระกูล หรื อ
ราชวงศ์ ของดาวิด จะมีสิทธิ์ ที่จะปกครองอยูเ่ สมอซึ่ งถูกทาให้เป็ นสัญลักษณ์โดย “บัลลังก์แห่ งแผ่นดินของเขา”
(2 ซมอ 7:12-16) ดังนั้นการอ้างอิงของมัทธิ วถึงชายสองคนนี้ ควรย้ าเตือนผูอ้ ่านถึงพระสัญญาต่างๆของพระเจ้า
เกี่ ย วกับ กษัตริ ย ์ผูซ้ ่ ึ ง จะปกครองเหนื ออิ ส ราเอลและพระพรทัว่ โลกที่ พ ระองค์จะนามา (เปรี ย บเที ย บ อสย.
11:1)[55]
“สิ่ งที่ถูกเน้นก็คือความเป็ นจริ งที่วา่ พระเมสสิ ยาห์ มีตน้ กาเนิ ดทางประวัติศาสตร์ ของพระองค์ในอับราฮัมและ
ที่ ว่าพระองค์ไ ด้เสด็ จมาในฐานะกษัตริ ยจ์ ากเชื้ อสายของดาวิดในการตอบสนองต่ อพระสัญญาต่า งๆที่ มี ต่อ
พวกบรรพบุรุษ”[56]
“พระองค์ทรงเป็ นบุตรของอับราฮัมเพราะว่าทั้งในพระองค์นนั่ เองที่ประวัติศาสตร์ ท้ งั สิ้ นของอิสราเอล ซึ่ งได้ มี
การเริ่ มต้นของมันในอับราฮัมก็บรรลุเป้ าหมายของมัน (1:17) และเพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นผูห้ นึ่ ง ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้า
จะขยายพระพรแห่งความรอดของพระองค์ผา่ นไปยังบรรดาประชาชาติ (8:11; 28:18-20). .
“อย่างที่ชื่อเรี ยก ‘บุตรของอับราฮัม’ แสดงถึ งพระเยซู ว่าเป็ นบุคคลหนึ่ งซึ่ งในพระองค์น้ นั คนต่างชาติจะพบ
พระพร ดังนั้นชื่ อเรี ยก ‘บุตรของดาวิด ’ ก็แสดงถึ งพระเยซู ว่าเป็ นผูห้ นึ่ งซึ่ งในพระองค์น้ นั อิ สราเอลจะพบ
พระพร”[57]

ลาดับที่ไม่เป็ นลาดับแห่ งดาวิดก่ อนและจากนั้นเป็ นอับราฮัมก็บ่งบอกว่า มัทธิ วมีอะไรในความคิ ดที่ มากกว่า
รายชื่อตามลาดับที่เรี ยบง่ายของบรรพบุรุษของพระเยซู ขณะที่พระกิตติคุณนี้ เปิ ดเผย มันก็ชดั เจนว่าคนยิวจาต้อง
ยอมรับว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรที่ได้สัญญาไว้ของดาวิดก่อนที่พระองค์จะนาพระพรที่ได้สัญญาไว้แก่อบั ราฮัมมา
(เปรี ยบเทียบ 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15; 22:42, 45) พระเยซู ได้นาเสนอพระองค์เองแก่คนยิวก่อน
เมื่อพวกเขาได้ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ได้หันไปหาคนต่างชาติ กระนั้นพระองค์ได้อธิ บายว่าการปฏิเสธของ
พวกเขานั้นแค่ชวั่ คราวเท่านั้น เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา คนยิวจะยอมรับพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา
และจากนั้นพระองค์จะปกครองบนแผ่นดินโลกและอวยพรพลโลกทั้งสิ้ น (เปรี ยบเทียบ ศคย. 12:10-14; 14:4, 911; รม. 11:26)
“พระคริ สต์ได้เสด็จมาพร้ อมกับความเป็ นจริ งทั้งสิ้ นของแผ่นดิ นที่ได้สัญญาไว้แก่พระบุตรของดาวิด
แต่ถา้ พระองค์ได้ถูกปฏิเสธในฐานะพระบุตรของ ดาวิด กระนั้นในฐานะพระบุตรของฮับราฮัม มันก็มี
พระพรไม่ใช่สาหรับคนยิวเท่านั้นแต่สาหรับคนต่างชาติอีกด้วย พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์อย่าง
แท้จริ ง แต่ ถ้า อิ ส ราเอลจะไม่ มี พ ระองค์ พระเจ้า จะนาบรรดาประชาชาติ ม าลิ้ ม รสความเมตตาของ
พระองค์ระหว่างความไม่เชื่อของคนอิสราเอล”[58]
“โดยตัวอักษรที่จารึ กไว้ที่ส้ นั นี้ มัทธิ วก็เปิ ดเผยหัวข้อของพระธรรมของท่าน พระเยซู ทรงเป็ นผูท้ ี่จะทา
ให้แผนงานของพระเจ้าสาเร็ จบริ บูรณ์”[59]
“แรกสุ ดพระองค์ทรงมีอานาจอธิ ปไตย จากนั้นทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด [ในมัทธิว]”[60]
“บทนานี้ แสดงอย่างชัดเจนว่า จุ ดประสงค์ของมัท ธิ วในการเขี ยนพระกิ ตติ คุณคื อเพื่อที่ จะจัดเตรี ย ม
หลักฐานที่เพียงพอสาหรับผูต้ รวจสอบว่าการอ้างของพระคริ สต์ถึงการเป็ นกษัตริ ยแ์ ละพระผูช้ ่ วยให้
รอดก็พิสูจน์วา่ ถูกต้อง เพราะเหตุน้ ี พระกิตติคุณของมัทธิ วได้ถูกพิจารณาโดยคริ สตจักรเริ่ มแรกว่าเป็ น
หนึ่ งในพระธรรมที่สาคัญมากที่สุดของพันธสัญญาใหม่และได้รับความโดดเด่นมากกว่าพระกิ ตติคุณ
อีกสามเล่ม”[61]
พวกผูเ้ ผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะบังเกิดจากผูห้ ญิง (ปฐก. 3:15) แห่ งเชื้ อสาย
ของอับราฮัม (ปฐก. 22:18) ผ่านทางเผ่ายูดาห์ (ปฐก. 49:10) และจากพงศ์พนั ธุ์ของดาวิด (2 ซมอ. 7:12-13)
พระเยซูมีคุณสมบัติในความเกี่ยวข้องทุกอย่าง

1:2-6ก

ในการสื บเสาะลาดับพงศ์ของพระเยซูน้ นั ทาไมมัทธิ วได้เริ่ มต้นด้วยอับราฮัม ไม่ใช่อาดัมอย่างที่ลูกา
ได้ทา?มัทธิ วต้องการที่จะแสดงถึงมรดกตกทอดของคนยิวของพระเยซู และที่จะทาสิ่ งนี้ ท่านต้องการ
ที่จะกลับไปยังอับราฮัม ซึ่ งเป็ นบิดาของเชื้อชาติยวิ อย่างสาคัญแล้ว มัทธิ วได้เรี ยกเขาว่า “อับราฮัม”
ไม่ใช่ “อับราม” ชื่อที่ยาวกว่าบ่งบอกถึงสิ ทธิ พิเศษแบบพันธสัญญาต่างๆที่พระเจ้าได้ทาแก่อบั ราฮัม
เมื่อพระองค์ได้เปลี่ยนชื่อของเขา

ผูเ้ ขียนได้แยก “ยูดาห์และพี่นอ้ งของเขา” (ข้อ 2) เพราะว่าพระสัญญาถึงพระเมสสิ ยาห์เกี่ยวกับการเป็ นผูป้ กครอง
ได้ไปยังยูดาห์เท่านั้น (ปฐก. 49:10) การพาดพิงนี้ ถึง 12 เผ่าของอิสราเอลก็จดั เตรี ยมแนวทางอีกอย่างหนึ่ งว่า
ความสนใจของมัทธิ วนั้นเกี่ยวข้องกับกษัตริ ยอ์ ย่างหนักแน่น (เปรี ยบเทียบ 8:11; 19:28)
มัทธิวอ้างอิงถึงน้องชายของเปเรศอีกด้วย (“เศราห์” ข้อ 3) บางทีเนื่องจากว่าเขาเป็ นฝาแฝดของเขา แต่บางทีท่าน
ได้ทาอย่างนั้นเพราะว่า “เปเรศ” เป็ นบุคคลหลักในทั้งลาดับพงศ์ใน พันธสัญญาเดิม (นรธ. 4; 1 พศด. 4) และใน
ธรรมเนียมของคนยิว[62]
“ธรรมเนี ยมของคนยิวได้สืบเสาะเชื้ อสายกษัตริ ยไ์ ปถึงเปเรศ (นรธ. 4:12, 18-22) และ ‘บุตรของเปเรศ’
เป็ นถ้อยคาของรับบีสาหรับพระเมสสิ ยาห์”[63]
การรวมนางทามาร์ (ข้อ 3) และนางราหับ (ข้อ 5) และนางรู ธ (ข้อ 5) เช่นเดียวกับนางบัทเชบา (ข้อ 6ข) เข้าไว้
ด้วยกันก็ไม่ธรรมดา เพราะว่าคนยิวได้สืบเสาะมรดกตกทอดของพวกเขาผ่านทางบรรพบุรุษที่เป็ นผูช้ ายของ
พวกเขา (จนกระทัง่ ยุคกลาง) การอ้างอิงของมัทธิ วถึงผูห้ ญิงแต่ละคนเหล่านี้เปิ ดเผยถึงการเน้นต่างๆของท่าน
“จากสี่ คนที่ถูกอ้างอิงถึงนั้น สองคนคือ นางราหับและนางรู ธเป็ นคนต่างชาติ และสามคนคือนางทาร์ มา
นางราหับและนางบัทเชบาได้เปรอะเปื้ อนด้วยบาป”[64]
“จากสี่ คนเหล่านี้ สองคน (นางทาร์ มาและนางราหับ) เป็ นคนคานาอัน หนึ่งคน (นางรู ธ) เป็ นคนโมอับ
และหนึ่ งคน (นางบัทเชบา) บางที เป็ นคนฮิ ตไทต์ แน่ นอนว่าพวกเขาเป็ นตัวอย่างถึ งหลักการแห่ ง
พระคุณที่มีอธิ ปไตยของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งไม่เพียงแต่สามารถใช้คนต่างชาติ (และบางทีแม้กระทัง่ ชื่อเสี ยงไม่
ดี) เพื่อจะบรรลุ จุดประสงค์นิรันดร์ ต่างๆของพระองค์ แต่แม้กระทัง่ ว่าดูเหมือนจะยินดีในการทาอย่าง
นั้น”[65]

ผูเ้ ขียนมีจุดประสงค์หลายอย่างสาหรับการรวมผูห้ ญิงเหล่านี้ไว้ หนึ่ง ท่านแสดงว่าพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อจะรวม
คนบาปไว้ในครอบครัวของพระเจ้าโดยการแสวงหาและช่วยคนหลงหายให้รอด (เปรี ยบเทียบข้อ 21)[66] สอง
การรวมเข้าไว้ดว้ ยกันของพวกเขาแสดงถึงลักษณะทัว่ โลกแห่ งพันธกิจและแผ่นดินของพระเยซู [67] หลังจากที่
คนยิวได้ปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา พระเจ้าได้เปิ ดประตู แห่ งคริ สตจักรแก่คนต่างชาติ
อย่างเท่าเที ยมกับคนยิว พระกิ ตติคุณของมัทธิ วบันทึกการเริ่ มต้นของการเปลี่ ยนแปลงนี้ สาม การอ้างอิ งถึ ง
ผูห้ ญิงเหล่านี้ตระเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรับบทบาทอันสาคัญที่มารี ยจ์ ะทาในเชื้ อสายของพระเมสสิ ยาห์แม้วา่ แน่นอน
ว่าเธอไม่ได้เป็ นทั้งคนบาปที่ยงิ่ ใหญ่หรื อคนต่างชาติ[68]
ผูห้ ญิงทั้งห้าคนได้กลายมาเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในเชื้ อสายของพระเมสสิ ยาห์ ผ่านทางการเตรี ยมที่แปลกประหลาด
และไม่ได้ถูกคาดหวังไว้ของพระเจ้า มัทธิ วอาจได้อา้ งอิ งผูห้ ญิ งเหล่านี้ เพื่อจะปลดเปลื้ องการวิจารณ์ โดยการ
แสดงว่า พระเจ้า ได้สนับสนุ นการรวมกันทางการสมรสที่ ไม่ป กติ ในวงศ์ตระกูลที่ ถูกต้องตามกฎหมายของ
พระเมสสิ ยาห์[69]
“คาว่า ‘กษัตริ ย’์ และ ‘ดาวิด’ [ข้อ 6ก] จะก่อให้เกิดความคิดถึงที่ลึกซึ้ งและกระตุน้ ความหวังเกี่ยวกับ
สิ่ ง สุ ดท้า ยในคนยิวแห่ ง ศตวรรษแรก ดัง นั้นมัท ธิ วทาให้หัวข้อเกี่ ย วกับ กษัตริ ยช์ ัดแจ้ง คื อ กษัตริ ย ์
พระเมสสิ ยาห์ ได้ปรากฏ สิ ทธิ อานาจเกี่ยวกับกษัตริ ยข์ องดาวิดซึ่ งได้สูญเสี ย ณ การถูกเนรเทศตอนนี้ ได้
ถูกกูค้ ืน และทาให้ดีกว่าโดย ‘บุตรที่ใหญ่กว่าของดาวิด’. . .”[70]
“การเพิ่มเติ มของชื่ อเรี ยก กษัตริ ย์ กาหนดการสิ้ นสุ ดของระยะแห่ งการรอคอยนี้ และชี้ ไปยังพระเยซู
ซึ่งเป็ น พระบุตรของดาวิด พระคริ สต์ กษัตริ ย์ของคนยิว”[71]
เป็ นที่ชดั เจนว่า เหตุผลประการที่สี่ก็จะเพื่อเน้นถึงเรื่ องราวสี่ เรื่ องในพันธสัญญาเดิมที่แป็ นตัวอย่างประกอบของ
ประเด็นที่เหมือนกัน ประเด็นนั้นคือ ในแต่ละกรณี น้ นั คนต่างชาติได้แสดงถึ งความเชื่ อที่ไม่ธรรมดาในความ
ตรงข้ามกับคนยิวผูซ้ ่ ึ งขาดความเชื่ออย่างมาก[72]
“การพาดพิงถึงเรื่ องราวเหล่านี้ก็บรรลุจุดประสงค์ทางศาสนศาสตร์ สี่อย่าง”
“หนึ่ ง เรื่ องราวเหล่ า นั้นแสดงถึ ง พระหัตถ์ที่ จดั เตรี ย มของพระเจ้า ในการสงวนไว้ซ่ ึ ง เชื้ อสายของ
พระเมส สิ ยาห์แม้กระทัง่ ในเวลาที่เลิกศรัทธา โดยธรรมชาติแล้ว สิ่ งนี้นาไปสู่ การบรรยายของมัทธิ ว

เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของหญิงพรหมจารี ยท์ ี่ซ่ ึ งพระเจ้าได้นาพระเมสสิ ยาห์เข้าไปในโลก
“สอง เรื่ องราวเหล่านั้นแสดงถึงพระทัยของพระเจ้าสาหรับคนต่างชาติที่เป็ นตามพระเจ้าและบทบาทที่
สาคัญแห่งความเชื่อของพวกเขา ณ เวลาที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล
“สาม เรื่ องราวเหล่านั้นแสดงถึงความสาคัญของพันธสัญญาแบบอับราฮัมและแบบดาวิดในการเข้าใจ
ภารกิจของพระเมสสิ ยาห์พร้อมกับการจดจ่อที่ความเชื่อและการเชื่อฟังไม่ใช่เชื้อสายทางเชื้อชาติ
“สี่ เรื่ องราวเหล่านั้นเรี ยกให้ผอู ้ ่านของมัทธิ วไปสู่ การกลับใจใหม่และความถ่อมใจและสู่ การยอมรับคน
ต่ า งชาติ เ ข้า ไปในพระกายของพระคริ ส ต์ ด้ว ยเหตุ น้ ันก็ ยื น ยัน ถึ ง หัว ข้อที่ ส าคัญ ของพระกิ ต ติ คุ ณ
ของมัทธิว”[73]
“ที่นี่ ณ การเริ่ มต้นแท้จริ งของพระกิ ตติคุณเล่มนี้ เราได้รับการพูดเป็ นนัยถึ งความกว้างที่ อา้ แขนรั บ
ทุกคนแห่งความรักของพระเจ้า”[74]
1:6ข-11

มัทธิ วไม่ได้อา้ งอิงถึงซาโลมอนหรื อกษัตริ ยอ์ งค์อื่นๆของอิสราเอลในฐานะกษัตริ ย ์ บางทีท่าน
ต้องการที่จะมุ่งความสนใจไปที่ดาวิดและพระเยซู ในฐานะความสาเร็ จแห่ งพระสัญญาต่างๆที่
พระเจ้าได้ให้แก่ดาวิด ซาโลมอนไม่ได้บรรลุพระสัญญาเหล่านี้
การอ้างอิงของผูเ้ ขียนถึง “บัทเชบา” นั้นไม่ปกติ (ข้อ 6ข) มันดึงความสนใจไปที่ความชัว่ ที่ร้าย
กาจแห่ งบาปของดาวิด บางที ท่านต้องการที่ จะเน้นว่า “อุรีอาห์ ” ไม่ใช่ คนอิ สราเอลแต่เป็ น
“คนฮิตไทต์” (2 ซมอ. 11:3; 23:39) เป็ นที่ชัดเจนว่า บัทเชบาเป็ นลูกสาวของคนอิสราเอล
(เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 3:5) แต่คนยิวคงได้ถือว่าเธอเป็ นคนฮิตไทต์เนื่ องจากว่าเธอได้แต่งงานกับ
อุรีอาห์

กษัตริ ยห์ ้าองค์ไม่ปรากฏในที่ ที่เราคาดหวังว่าจะพบพวกเขา กษัตริ ยส์ ามองค์ขาดหายไประหว่างโยรั มและ
อุสซี ยาห์ คือ อาหัสยาห์ โยอาชและอามาซิ ยาห์ (ข้อ 8) และกษัตริ ยส์ ององค์ขาดหายไประหว่างโยสิ ยาห์และ
เยโฮยาคิน นัน่ คือ เยโฮอาหาสและเยโฮยาคิม อย่างที่เราควรสังเกตข้างล่าง (ข้อ 17) มัทธิ วได้ต้ งั ใจที่จะตั้งลาดับ
พงศ์พนั ธ์ของท่านในสามกลุ่มๆละ 14 ชื่ อ ทาไมท่านได้ละเว้นการอ้างอิงถึงกษัตริ ยห์ ้าองค์เหล่านี้ ? สามองค์

แรกก็ ชั่วร้ า ยโดยเฉพาะ พวกเขาทั้ง หมดได้มี ก ารเชื่ อมโยงกับอาหับ เยเซเบลและอาธาลิ ย าห์ ยิ่ง กว่า นั้น
พวกเขาได้ประสบกับการตายที่รุนแรง สององค์หลังก็ชวั่ ร้ายเช่นกัน และรัชกาลของเยโฮยาคิมก็ส้ นั อย่างมากคือ
สามเดื อนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มัทธิ วไม่ได้ทาให้ลาดับพงศ์ของท่านปราศจากการเปรอะเปื้ อนอย่างสมบูรณ์
อย่างที่การอ้างอิงของท่านถึงนางทามาร์ นางราหับและบาปของดาวิดบ่งบอกไว้
“ชายคนนี้ [เยโฮยาคิน] ถูกเรี ยกว่า โคนิ ยาห์ ใน ยรม. 22:24-30 ที่ซ่ ึ งคาสาปได้ถูกป่ าวประกาศบนเขา
ที่นนั่ มันถูกทานายว่าไม่มีใครในเชื้ อสายของเขาที่ควรรุ่ งเรื องในการนัง่ บนบัลลังก์ของดาวิด ถ้าองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้เป็ นบุตรตามธรรมชาติของโยเซฟ ผูซ้ ่ ึ งได้สืบทอดมาจากเยโคนิยาห์ พระองค์คง
ไม่ได้ปกครองด้วยอานาจและความชอบธรรมเนื่ องจากคาสาปนั้น แต่ พระคริ สต์ได้มาทางเชื้ อสาย
ของมารี ยไ์ ม่ใช่ เชื้ อสายของโยเซฟ ในฐานะบุ ตรบุ ญธรรมของโยเซฟ คาสาปที่อยู่บนพงศ์พนั ธุ์ ของ
โคนิยาห์ก็ไม่กระทบต่อพระองค์”[75]
พี่นอ้ งของเยโฮยาคิน (ข้อ 11) คือ เยโฮยาคิมและเศเดคียาห์ได้ปกครองเหนื อยูดาห์เช่นกัน รัชกาลของเศเดคียาห์
ได้อยูน่ าน 11 ปี แต่เขาเป็ นหุ่นเชิดของคนบาบิโลน เชื้อสายกษัตริ ยไ์ ด้ผา่ นมาทางเยโฮยาคิน
“มีความเวทนาในการพาดพิงที่สองถึงความเป็ นพี่นอ้ ง [เปรี ยบเทียบ ข้อ 2] “ยูดาห์และพี่นอ้ งของเขา”
ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในพระสัญญา (ในการพักแรมในอียิปต์อีกด้วย) “เยโคนี ยาห์และพี่น้องของเขา”
ซึ่ งก็คือชนรุ่ นแห่งพระสัญญาที่ได้ถูกทาให้ลดความสาคัญลง”[76]
1:12-16

ชื่อส่ วนใหญ่ในส่ วนนี้ไม่ปรากฏในที่อื่นใดในพระคัมภีร์ บางทีมทั ธิ วได้รู้จกั พวกเขาจากธรรมเนียม
บอกเล่าและหรื อแหล่งที่ได้ถูกเขียนขึ้น
“ในขณะที่ไม่มีคนยิวแห่ งศตวรรษที่ยี่สิบสามารถพิสูจน์วา่ พระองค์ได้มาจากเผ่ายูดาห์นบั ประสาอะไร
กับตระกูลของดาวิด นัน่ ก็ไม่ได้ดูเหมือนที่จะปรากฎว่าได้เป็ นปั ญหาในศตวรรษแรก เมื่อเชื้ อสายนั้น
สาคัญในการได้รับทางเข้าสู่ การนมัสการในพระวิหาร”[77]

ข้อ 16 ประกอบด้วยการใช้ถอ้ ยคาที่ระมัดระวังและไม่ปกติ มัทธิ วตระเตรี ยมสาหรับสิ่ งที่ทา่ นอธิ บายในภายหลัง
ซึ่ งก็คือการบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ยข์ องพระเยซู (ข้อ 23) วลี “ผูถ้ ูกเรี ยก” (โฮ เลโกเมนอส) ไม่ได้บ่งบอกถึง
ความสงสัยเกี่ ยวกับความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ มันก็แค่ระบุถึงพระเยซู ผซู ้ ่ ึ งลาดับพงศ์พระองค์น้ นั
ได้มาก่อน นี่ เป็ นหนึ่ งในถ้อยคาอันโปรดของมัทธิ วในพระกิตติคุณเล่มนี้ มันประกาศถึ งนามต่างๆของบุคคล

หรื อสถานที่ถึง 12 ครั้ง (เปรี ยบเทียบ 1:16; 2:23; 4:18; 10:2; 13:55; 26:3, 14, 36; 27:16, 17, 22, 33) อย่างที่
ข้อนี้ แสดงให้เห็ น พระเยซู ทรงเป็ นบุตรของโยเซฟ ตามกฎหมาย แม้ว่าพระองค์ได้บงั เกิ ดจากหญิงพรหมจารี ย ์
โดยมารี ย ์
1:17 เป็ นที่ชดั เจนว่า สามกลุ่มๆละ 14 ชัว่ คนที่มทั ธิ วบันทึกไม่ได้นาเสนอลาดับพงศ์ที่สมบูรณ์ต้ งั แต่อบั ราฮัม
ถึงพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8) ลูกาบันทึกหลายชื่อตั้งแต่การถูกเนรเทศถึงการบังเกิดของพระเยซูที่มทั ธิ ว
ได้ละเลยไป (ลก. 3:23-27) ดังนั้น “ทุกชัว่ คน” (NASB ) ต้องหมายถึงทุกชัว่ คนที่มทั ธิ วลงรายการ ตัวบท
กรี กกล่าวตามตัวอักษรว่า “ทุกชัว่ อายุคนตั้งแต่อบั ราฮัมถึงดาวิด. . ถึงพระคริ สต์” ถ้อยคาที่สรุ ปของมัทธิว
ไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดพลาดในพระคัมภีร์
บรรดาผูเ้ ขียนที่เป็ นคนยิวบ่อยครั้งได้เรี ยบเรี ยงลาดับพงศ์ต่างๆ เพื่อว่าผูอ้ ่านของพวกเขาสามารถจาลาดับพงศ์
เหล่ านั้นได้อย่า งง่ า ยดาย บางที ม ทั ธิ วเลื อกการเรี ย บเรี ย งของท่ า นเพราะว่า ความเท่ า กันในทางจานวนของ
พยัญชนะภาษาฮี บ รู ใ นชื่ อ ของดาวิด มี ท้ งั หมด 14 ตัว ในภาษาฮี บรู น้ ัน ความเท่ า กันในตัวอัก ษรต่ อ “d”
ยังหมายถึงเลข “4” และ “v” แสดงถึงเลข “6” มัทธิ วไม่จาเป็ นที่จะนาเสนอลาดับพงศ์ที่ไม่ขาดตอนเพื่อจะจัดตั้ง
สิ ทธิ์ ของพระเยซูต่อบัลลังก์ของดาวิด ก่อนจากลาดับพงศ์น้ ี ไป จงสังเกตว่าแต่ละส่ วนของสามส่ วนนี้ จบลงด้วย
บุคคลที่สาคัญหรื อเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับราชวงศ์ของดาวิด
“ในกลุ่มแรก บัลลังก์ของดาวิดถูกสถาปนาขึ้น ในกลุ่มที่สอง บัลลังก์น้ นั ถูกโค่นลงและได้ถูกเนรเทศไป
ยัง บาบิ โ ลน ในกลุ่ ม ที่ ส าม บัล ลัง ก์ น้ ัน ถู ก ยื น ยัน ด้ว ยการเสด็ จ มาของพระเมสสิ ย าห์ ยิ่ ง กว่ า นั้น
พันธสัญญาพื้นฐานถูกจัดตั้งในแต่ละสามระเวลาเหล่านี้ คือ พันธสัญญาแบบ อับราฮัมในระยะเวลาแรก
(ข้อ 2-5) พันธสัญญาแบบดาวิดในระยะเวลาที่สอง (ข้อ 6-11) และพันธสัญญาใหม่ [ที่ได้ถูกคาดหวังไว้]
ในระยะเวลาที่สาม (ข้อ 12-16)”[78]
“ในดาวิดนั้น วงศ์ตระกูล [ของอับราฮัม] ได้ข้ ึนสู่ อานาจเกี่ ยวกับกษัตริ ย ์ . . . ณ การเป็ นเชลยนั้น
วงศ์ตระกูลนั้นได้สูญเสี ยอานาจนั้นอีกครั้งหนึ่ง ในพระคริ สต์วงศ์ตระกูลนั้นได้กคู้ ืนมัน”[79]
ยิ่ง กว่า นั้น อี ก ในแต่ ล ะระยะเวลาที่ ถู ก ครอบคลุ ม โดยแต่ ล ะส่ วนนั้น พระเจ้า ได้ใ ห้พ นั ธสั ญ ญาที่ ส าคัญ แก่
อิสราเอลคือ พันธสัญญาแบบอับราฮัม (ปฐก.15) พันสัญญาแบบดาวิด (2 ซมอ.7) และพันธสัญญาใหม่
(ยรม. 31)[80] พระสัญญาทั้งหมดได้มาสู่ การบังเกิดผลในตัวบุคคลและงานของพระเยซูคริ สต์

โดยทัว่ ไปแล้ว ลาดับพงศ์ของมัทธิ วแสดงว่าพระเยซู มีสิทธิ์ ที่จะปกครองเหนื ออิสราเอล เนื่ องจากว่าพระองค์
เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของดาวิดผ่านทางโยเซฟ ในทางกฎหมายนั้น พระองค์ทรงเป็ นบุตรของโยเซฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่ วนนี้ของพระกิตติคุณนี้บ่งบอกอย่างหนักแน่นว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้ถูกสัญญาไว้
ความแตกต่างทั้งหลายระหว่างลาดับพงศ์ของพระเยซู ใน ลก. 3:23-38 เป็ นปั ญหาที่ไม่มีใครสามารถแก้ไข
ได้อย่างเพียงพอ ปั ญหานั้นก็คือว่าบรรพบุรุษของโยเซฟในลาดับพงศ์ของมัทธิ วแตกต่างจากบรรพบุรุษของเขา
ในลาดับพงศ์ของลูกา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตั้งแต่โยเซฟจนถึงกษัตริ ยด์ าวิด ทฤษฎีที่นกั วิชาการหลายคนสนับสนุ น
ในตอนนี้ คือ มัทธิ วให้เชื้ อสายทางกฎหมายแห่ งพงศ์พนั ธุ์ของดาวิด ซึ่ งกล่าวว่าใครเป็ นทายาทต่อบัลลังก์ ใน
แต่ ล ะกรณี และลู ก าให้ พ งศ์ พ ัน ธุ์ ที่ แ ท้จ ริ งของดาวิ ด ในสาขาแห่ ง วงศ์ ต ระกู ล ของดาวิ ด ที่ โ ยเซฟอยู่ ใ น
[81] นักวิชาการคนอื่นๆเชื่อว่ามัทธิ วมีลาดับพงศ์ที่แท้จริ งของโยเซฟ และลูกามีลาดับพงศ์ที่แท้จริ งของมารี ย[์ 82]
เหตุผลสาหรับลาดับพงศ์ของมัทธิ วคือที่จะแสดงว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ ธอยูใ่ นเชื้ อสายกษัตริ ยข์ องดาวิด และมี
คุณสมบัติที่จะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้ถูกสัญญาไว้ข องอิสราเอล เป็ นที่ชดั เจนว่า สิ่ งนี้ เป็ นลาดับพงศ์ของบิดา
ฝ่ ายโลกของพระเยซู ซ่ ึ งก็คือโยเซฟที่สืบเสาะวงศ์ตระกูลที่ ถูกกฎหมาย ของเขา อย่างเห็ นได้ชดั ว่า ลาดับพงศ์
ของลูกาสื บเสาะเชื้ อสายทางโลหิ ตของโยเซฟ โยเฟซได้รับพระเยซู มาเป็ นบุตรของเขา (1:25) สิ่ งนี้ ได้ทาให้
พระเยซู มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมอย่ า งถู ก กฎหมายที่ จ ะท าหน้า ที่ เ ป็ นกษัต ริ ย ์ข องอิ ส ราเอล มัท ธิ ว น าเสนอ
บรรพบุรุษของโยเซฟ เพราะว่าพวกเขาเป็ นอดี ตกษัตริ ยข์ องอิสราเอล ลาดับพงศ์น้ ี แสดงถึ งสิ ทธิ์ ของพระเยซู
ที่จะปกครองในฐานะกษัตริ ยข์ องคนยิวและความเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ งของพระองค์
ข. กำรบังเกิดของกษัตริย์ 1:18-25
เรื่ องราวการบังเกิ ดที่ ตามมาแสดงถึ งความเป็ นพระเจ้าที่ แท้จริ งของพระเยซู ประโยคแรกในส่ วน(ตอน)นี้
ทาหน้าที่เป็ นชื่อเรื่ องสาหรับตอนนี้ อย่างที่ประโยคในข้อ 1 ได้ทาสาหรับ 1:1-17 มัทธิ วบันทึกการบังเกิดที่เหนื อ
ธรรมชาติของพระเยซูเพื่อแสดงถึงคุณสมบัติของพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอลต่อไป[83] ท่าน
ต้องการแสดงว่ามารี ยไ์ ม่ได้ต้ งั ครรภ์โดยผูช้ ายอีกคนหนึ่ง ข้อเหล่านี้แสดงถึงการที่พระเยซู ได้เสด็จมาเพื่อจะเป็ น
ทายาทของโยเซฟและดังนั้นก็มีคุณสมบัติที่จะเป็ นกษัตริ ยข์ องอิสราเอล
“ในที่สุดมัทธิ วกาลังให้เหตุผลว่าพระเยซูสรุ ปรวบยอดรู ปแบบแห่ งประสบการณ์ของอิสราเอลในฐานะ
ที่นาเสนอพระองค์ในฐานะความหวังของอิสราเอลอีกด้วย”[84]

“มัทธิ วเล่าเรื่ องราวแห่งการบังเกิดของพระเยซู จากมุมมองของโยเซฟส่ วนลูกาให้เรื่ องราวนี้ จากมุมมอง
ของมารี ย”์ [85]
1:18-19

กฎหมายของคนยิวถือว่าคู่บ่าวสาวที่ได้หมั้นแล้วนั้นได้แต่งงานแล้วอย่างแท้จริ ง[86] ตามปกติแล้ว
ผูห้ ญิงแต่งงานอายุประมาณ 13 หรื อ 14 ปี [87] และบ่อยครั้งแล้วสามีของพวกเขาก็แก่กว่าหลายปี
ตามปกติแล้ว ระยะหนึ่งปี แห่งการรอคอยก็ตามหลังการหมั้นก่อนความบริ บูรณ์ของการสมรส
ระหว่างปี นั้น คู่บ่าวสาวสามารถยกเลิกการหมั้นของพวกเขาด้วยการหย่าร้างเท่านั้น
“. . . หญิงสาวที่ได้หมั้นแล้วก็เป็ นหญิงม่ายถ้า คู่หมั้น ของเธอได้ตายไป (Kethub. i. 2) และนี่ ไม่วา่ ชาย
นั้นได้ ‘นา’ เธอไปยังบ้านของเขาหรื อไม่ ดังนั้นหลังจากการหมั้นแต่ก่อนการแต่งงาน ชายนั้นก็เป็ น
‘สามี’ อย่างถูกกฎหมาย (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 29:21, ฉธบ. 22:23-24) ดังนั้นการยกเลิกที่ไม่เป็ นทางการ
ของการหมั้นก็เป็ นไปไม่ได้. . .”[88]

ในการเป็ นคนที่ “ชอบธรรม” (คากรี ก ดิกคายอส) นั้น โยเซฟแทบจะไม่ปล่อยให้การตั้งครรภ์ของคู่หมั้นของเขา
ผ่านไปโดยปราศจากการกระทา เนื่ องจากมันบ่งบอกว่าเธอไม่สัตย์ซื่อและได้ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสส
โยเซฟมีสามทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่จะดาเนินการต่อไป หนึ่ง เขาสามารถเปิ ดโปงมารี ยต์ ่อสาธารณะว่าไม่สัตย์ซื่อ
ในกรณี น้ ี เธออาจประสบกับการถูกเอาหิ นขว้าง แม้วา่ นัน่ หายากในศตวรรษแรก[89] บางทีเธอคงได้ประสบกับ
ความอับอายแห่งการหย่าร้างที่เปิ ดเผย (ฉธบ. 22:23-24)
ทางเลือกที่สองคือที่จะให้การหย่าร้างลับๆแก่เธอ ซึ่ งในกรณี น้ ี โยเซฟเพียงแค่ตอ้ งยื่นเอกสารที่ถูกเขียนขึ้นต่อ
หน้าพยานสองคนแก่เธอ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 5:11-31)[90] ทางเลือกที่สามของเขาคื อที่จะคงอยู่ในการหมั้น
ต่อไปและไม่หย่าร้างมารี ย ์ แต่ดูเหมือนว่าทางเลือกนี้ จะเรี ยกร้องให้โยเซฟที่จะละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสส
(ลนต. 20:10) เขาได้ตดั สิ นใจที่จะหย่าร้างเธออย่างลับๆ สิ่ งนี้ได้รักษาความชอบธรรมของเขาไว้ (นัน่ คือ การทา
ตามธรรมบัญญัติของเขา) และได้ยอมให้เขาที่จะแสดงความเมตตาสงสาร
1:20-21

การปรากฏของ “ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” . . . “ในความฝัน” คงได้ทาให้ผอู ้ ่าน
ชาวยิวดั้ง เดิ ม ของมัทธิ วประทับ ใจว่าการเปิ ดเผยนี้ ม าจากพระเจ้า จริ ง ๆ (เปรี ย บเที ยบ ปฐก.
16: 7-14; 22:11-18; อพย. 3:2-4:16; และข้ออื่นๆ) ผูเ้ ขียนเน้นถึงธรรมชาติของพระเจ้าเกี่ยวกับ
การแทรกแซงนี้ถึงสี่ ครั้งในบทนานี้ (1:20, 24; 2:13, 19)

คาทักทายของทูตสวรรค์ “โยเซฟบุตรดาวิด” (ข้อ 20) ให้การชี้นาแก่โยเซฟเกี่ยวกับความสาคัญของการป่ าว
ประกาศที่เขากาลังจะได้รับ มันเชื่ อมโยงกับข้อ 1 และลาดับพงศ์ในเรื่ องราวนี้ หัวข้อของพระเมสสิ ยาห์จาก
เชื้อสายของดาวิดก็ดาเนินต่อไป บางทีโยเซฟได้กลัวผลลัพธ์ต่างๆของการตัดสิ นใจของเขาที่จะหย่าร้างมารี ย ์
โดยหลัก การแล้ว การบัง เกิ ด จากหญิ ง พรหมจารี ย ์เ ป็ นการตั้ง ครรภ์โ ดยหญิ ง พรหมจารี ย ์ มารี ย ์เ ป็ นหญิ ง
พรหมจารี ยไ์ ม่เพียงแค่เวลาที่เธอได้ให้กาเนิ ดพระเยซู เท่านั้น แต่ยงั เป็ นในเวลาที่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ให้
พระองค์ปฏิ สนธิ ในครรภ์ของเธออีกด้วย แต่แนวคิดที่วา่ มารี ยย์ งั คงเป็ นหญิงพรหมจารี ยต์ ลอดชี วิตของเธอซึ่ ง
เป็ นหลักคาสอนของโรมันคาทอลิกเกี่ยวกับความเป็ นพรหมจารี ยท์ ี่ถาวรของมารี ยก์ ็ไม่มีการสนับสนุ นในตัวบท
นี้ ไม่มีสิ่งใดในพระคัมภีร์ที่บ่งบอกว่ามารี ยไ์ ด้ให้กาเนิ ดน้องชายและน้องสาวต่างบิดาของพระเยซู อย่างเหนื อ
ธรรมชาติ หลักคาสอนนี้ได้รับการยอมรับเพราะว่ามันส่ งเสริ มความเคารพต่อมารี ย ์
ทูตสวรรค์น้ นั ได้ป่าวประกาศพระราชอานาจพิเศษที่มีอธิ ปไตยของพระเจ้าในการตั้งชื่ อเด็กนั้น (ข้อ 21) พระเจ้า
ได้ ต้ ั ง ชื่ อ “พระบุ ต ร” ของพระองค์ โยเซฟเพี ย งแค่ ด าเนิ น การน้ าพระทัย ของพระเจ้ า โดยการให้
“ชื่ อของพระองค์” แก่ พ ระเยซู ณ เวลาที่ เ หมาะสม (ข้อ 25) อย่า งที่ ไ ด้อ้า งอิ ง ไปนั้น ชื่ อ “เยซู ” หมายถึ ง
“พระยาเวห์ ช่วยให้รอด” หรื อ “พระยาเวห์ทรงเป็ นความรอด” “เยซู ” เป็ นหนึ่ งในชื่ อโดยทัว่ ไปมากที่ สุดใน
อิ สราเอล ณ เวลานี้ ดัง นั้นบ่ อยครั้ ง แล้วพระเยซู ไ ด้ถูก บรรยายอย่างเจาะจงว่า เป็ น “พระเยซู แห่ ง นาซาเร็ ธ ”
[91] ทูตสวรรค์น้ นั ได้อธิ บายถึงความเหมาะเจาะของชื่อนี้คือ เยซู (เปรี ยบเทียบ สดด. 130:8) คนยิวได้คาดหวังถึง
พระเมสสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งจะเป็ นทั้งผูช้ ่วยให้รอดทางการเมือง และ ผูไ้ ถ่จากบาป[92]
“มีการคาดหวังยากมากของชาวยิวถึงพระเมสสิ ยาห์ผซู้ ่ ึ งจะ ‘ไถ่’ อิสราเอลจากจากการปกครองแบบ
กดขี่ ข องคนโรมัน และแม้ก ระทัง่ ช าระประชากรของพระองค์ ไม่ ว่า โดยค าสั่ ง หรื อการร้ องขอต่ อ
ธรรมบัญญัติ (เช่ น สดด. 17) แต่ไม่มีการคาดหวังที่ว่าพระเมสสิ ยาห์จากเชื้ อสายของดาวิดจะให้ชีวิต
ของพระองค์เองเป็ นค่าไถ่ (20:28) เพื่อจะช่ วยประชากรของพระองค์ให้รอดจากบาปของพวกเขา
คากริ ยา ‘ช่ วยให้รอด’ สามารถอ้างอิงถึ งการช่ วยกู้จากอันตรายทางกายภาพ (8:25) โรคภัยไข้เจ็บ
(9:21-22) หรื อแม้กระทัง่ ความตาย (24:22) ในพันธสัญญาใหม่น้ นั ตามปกติแล้วมันอ้างอิงถึงความรอด
ที่ ครอบคลุ มซึ่ งได้เริ่ มโดยพระเยซู และจะถูกทาให้สาเร็ จบริ บูรณ์ ณ การเสด็จกลับมาของพระองค์
ที่นี่มนั จดจ่อที่ สิ่งที่เป็ นศูนย์กลาง กล่ าวคือความรอดจากบาป เพราะว่าในมุมมองตามพระคัมภีร์น้ นั
ความบาปเป็ นสาเหตุ พ้ื น ฐาน (ถ้า ไม่ ใ ช่ อ ยู่เ สมอ) ของความหายนะอื่ น ๆทั้ง หมด ดัง นั้น ข้อ นี้ ให้
คาแนะนาแก่ผอู ้ ่านถึ งจุดประสงค์พ้ืนฐานของการเสด็จมาของพระเยซู และธรรมชาติที่สาคัญแห่ งการ
ปกครองที่พระองค์จะเริ่ มในฐานะกษัตริ ยพ์ ระเมสสิ ยาห์ ซึ่ งเป็ นทายาทแห่งบัลลังก์ของดาวิด. . .”[93]

“ลักษณะพื้นฐานมากที่สุดอันเดียวที่ถูกบรรยายถึงพระเยซูคืออานาจที่จะช่วยให้รอด. . .”[94]
1:22-25

วลี พเลโรเธ โท เรเธน (“สิ่ งที่ได้ถูกกล่าวไว้…สาเร็ จ” [NASB] หรื อ “ที่จะบรรลุสิ่งที่…ได้กล่าวไว้”
[NIV]) ปรากฏในพระกิตติคุณของมัทธิ วอยูบ่ ่อยๆ (2:15, 17, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4;
27:9; เปรี ยบเทียบ 26:56) มันบ่งบอกถึงความสาเร็ จแห่งการเผยพระวจนะใน พันธสัญญาเดิม

มัทธิ วใช้ถอ้ ยคาในข้อนี้อย่างระมัดระวังมาก ท่านแยกแยะแหล่งของการเผยพระวจนะคือ พระเจ้าจากเครื่ องมือ
ที่ซ่ ึงพระองค์ได้ให้คาเผยพระวจนะคือผูเ้ ผยพระวจนะ สาหรับมัทธิว คาเผยพระวจนะของอิสยาห์เป็ นพระวจนะ
ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:21) บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่แบ่งปั นมุมมองที่สูงส่ งนี้ ของการดลใจ
อย่างคงเส้นคงวา (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:16) คาเผยพระวจนะที่มทั ธิ วกล่าวว่าพระเยซู ได้ทาให้สาเร็ จมาจาก
อิสยาห์ 7:14 (ข้อ 23) มันเป็ นคาเผยพระวจนะที่ยากที่จะเข้าใจ[95]
ปั ญหาแรกเกี่ ยวข้องกับความหมายของ “พรหมจารี ย ์” (คากรี ก พารเธนอส) ตามปกติ แล้ว คานามนี้
อ้างอิงถึงพรหมจารี ยต์ ามอักษรในพระคัมภีร์ภาษากรี ก [96] ข้อยกเว้นหนึ่ งปรากฏใน ปฐมกาล 34:3 ในฉบับ
เซปทัว จิ นท์ มัน มี ค วามหมายนี้ อยู่เ สมอในพันธสั ญ ญาใหม่ ภ าษากรี ก ที่ ม ทั ธิ ว ตั้ง ใจให้ ม ัน ที่ จะหมายถึ ง
พรหมจารี ยก์ ็ชัดเจนเนื่ องด้วยสองเหตุ ผล หนึ่ ง พรหมจารี ยเ์ ป็ นความหมายที่ เป็ นมาตรฐานสาหรั บคานี้ สอง
บริ บทสนับสนุนความหมายนี้ (ข้อ 18, 20, 25)
ปั ญหาที่สองคือความหมายของคาฮีบรู ที่แปลว่า “พรหมจารี ย”์ (อัลมา) ใน อิสยาห์ 7:14 มันหมายถึง
หญิ งสาวแห่ งอายุที่สามารถแต่งงานได้ ที่ ยงั ไม่ได้แต่งงาน ดังนั้นคาฮี บรู มีการพูดเป็ นนัยถึ งความเป็ นหญิง
พรหมจารี ย ์ การใช้ทุกๆอย่างของคานี้ ในพันธสัญญาเดิ มภาษาฮีบรู ไม่ว่าเรี ยกร้ องหรื ออนุ ญาตความหมายว่า
“พรหมจารี ย”์ (ปฐก. 24:43; อพย. 2:8; สดด. 68:25 [26]; สภษ. 30:19; พซม. 1:3; 6:8; อสย. 7:14).[97] นัน่ คือ
เหตุที่บรรดา ผูแ้ ปลฉบับเซปทัวจินท์ได้แปล อัลมา ว่า “พรหมจารี ย”์ ใน อิสยาห์ 7:14 การตีความของมัทธิ
วถึงคานี้วา่ เป็ นพรหมจารี ยก์ ็สอดคล้องกับความเข้าใจของบรรดาผูแ้ ปลฉบับเซปทัวจินท์
ปั ญหาที่สามคือ คาเผยพระวจนะนี้หมายถึงอะไรในสมัยของอิสยาห์? ในการเสี่ ยงต่อการทาให้เรี ยบง่าย
ก็มีการแก้ไขพื้นฐานสามอย่างต่อปั ญหานี้
หนึ่ ง อิสยาห์ได้ทานายว่า ผูห้ ญิงแห่ งอายุที่สามารถแต่งงานได้ที่ยงั ไม่ได้แต่งงาน ณ เวลาแห่ งคาเผย
พระวจนะนี้ จะ “คลอด” “เด็ก” ผูซ้ ่ ึ งเธอจะ “ตั้งชื่ อว่าอิมมานู เอล” สิ่ งนี้ ได้เกิ ดขึ้ นในสมัยของอิสยาห์

พระเยซู ได้บรรลุ คาเผยพระวจนะนี้ เช่ นกัน ในแง่ที่ว่าหญิ งพรหมาจารี ยแ์ ท้ได้คลอดพระองค์ และ
พระองค์ทรงเป็ น “พระเจ้าที่ อยู่กบั เรา” นี่ เป็ นมุ มมองที่ เป็ นสัญลักษณ์ ที่ซ่ ึ งเด็กที่ ได้เกิ ดในสมัยของ
อิสยาห์เป็ นเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ (ตัวอย่างประกอบที่ได้ต้ งั ใจไว้ของพระเจ้า) ถึ งเด็กที่ได้กาเนิ ด
ในสมัยของโยเซฟ ข้าพเจ้าชอบมุมมองนี้[98]
การตี ค วามที่ ส อง เห็ น เห็ น ว่า อิ ส ยาห์ ท านายการบัง เกิ ด จากหญิ ง พรหมจารี ย ์ข องเด็ ก ชายที่ ชื่ อ ว่ า
อิ ม มานู เอล ในสมัย ของเขาบรรดาผูส้ นับ สนุ นมุ ม มองนี้ อ้า งว่า หญิ ง พรหมจารี ย ์ค นหนึ่ ง ได้ค ลอด
บุตรชายคนหนึ่ งที่ชื่อว่าอิมมานู เอลในสมัยของอิ สยาห์ พระเยซู ได้บรรลุ คาเผยพระวจะนี้ เช่ นกัน
เนื่องจากว่ามารดาของพระองค์เป็ นหญิงพรหมจารี ยเ์ มื่อเธอได้คลอดพระองค์ ปั ญหาเกี่ยวกับมุมมองนี้
ก็คือว่า มันเรี ยกร้องการบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ยส์ องครั้ง ครั้งหนึ่ งในสมัยของอิสยาห์และการบังเกิด
ของพระเยซู
มุ ม มองที่ ส ามก็ คื อว่าอิ ส ยาห์ ไ ด้ท านายการบัง เกิ ดของพระเยซู โดยเฉพาะ เขาไม่ ไ ด้หมายถึ ง อะไร
เกี่ยวกับผูห้ ญิงคนใดก็ตามในสมัยของเขาที่ให้กาเนิ ด พระเยซู เท่านั้นได้บรรลุคาเผยพระวจนะนี้ ไม่มี
ความสาเร็ จในสมัยของอิสยาห์ นี้ เป็ นมุมมองที่ สาเร็ จอันเดี ยว ปั ญหาหลักเกี่ ยวกับมุ มมองนี้ ก็คือว่า
ตามมุ ม มองนี้ อาหัส ไม่ ไ ด้รับ หมายส าคัญ แต่ ไ ด้รับ ค าเผยพระวจนะเท่ า นั้น หมายส าคัญต่ า งๆใน
พระคัมภีร์เป็ นการยืนยันทันทีอย่างพอสมควรว่า สิ่ งที่พระเจ้าได้ทานายไว้จะเกิดขึ้นจริ งๆ[99]
บางคาถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับในแง่ไหนที่ “อิมมานูเอล” เป็ นชื่อของพระเยซู (และชื่อของบุตรชายที่ ได้เกิดในสมัย
ของอิสยาห์) เนื่องจากว่าบรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ไม่เคยอ้างอิงถึงพระองค์วา่ อิมมานูเอล ไม่มีการบันทึกถึง
บุตรชายที่ได้เกิดในสมัยของอิสยาห์เกี่ยวกับชื่ อนั้น แม้วา่ มันไม่ใช่หนึ่ งในชื่ อที่แท้จริ งของพระเยซู มันอธิ บาย
ถึงใครที่พระองค์ทรงเป็ นอย่างแม่นยา (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:14, 18; มธ. 28:20) สิ่ งเดียวกันอาจเป็ นจริ งเกี่ยวกับ
บุ ตรชายที่ ได้เกิ ดในสมัยของอิ สยาห์ บางคนเชื่ อว่าบุ ค คลนี้ เป็ นหนึ่ ง ในบุ ตรชายของอิ ส ยาห์ หรื อโอรสของ
กษัตริ ยอ์ าหัส ผูซ้ ่ ึงอาจได้เป็ นกษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์[100] หรื อคนอื่น การคาดเดาของข้าพเจ้าก็คือว่า บุตรชายของอิส
ยาห์คือ มาเฮร์ -ชาลาล-หัช-บัส เป็ นความสาเร็ จเริ่ มแรกและ “อิมมานูเอล” นั้นอาจได้เป็ นชื่อที่สองของเขา
“พระองค์ [พระเยซู] คือองค์อิมมานูเอล และพระเยโฮวาห์พระผูช้ ่วยให้รอด เพื่อว่าในความเป็ นจริ งนั้น
ชื่อทั้งสองก็มีความหมายเดียวกัน”[101]
“พระเยซูสามารถเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดได้อย่างไร? เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์อิมมานูเอล พระเจ้า

ทรงอยู่กบั เรา พระองค์ได้อยู่กบั เราอย่างไร? พระองค์ได้บงั เกิ ดจากหญิ งพรหมจารี ย ์ ข้าพเจ้ากล่ าว
อีกครั้งว่า พระองค์ทรงถูกเรี ยกว่าพระเยซู พระองค์ไม่เคยถูกเรี ยกว่าอิมมานูเอล แต่คุณไม่สามารถเรี ยก
พระองค์วา่ พระเยซู ได้นอกจากว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์อิมมานูเอล พระเจ้าทรงอยูก่ บั เรา พระองค์ตอ้ ง
เป็ นองค์อิมมานูเอลเพื่อจะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของโลก นัน่ คือการที่การบังเกิ ดจากหญิงพรหมจารี ย ์
สาคัญเพียงไร”[102]
“พระคัมภีร์ตอนหลัก 1:23 และ 28:20 . . . อยูใ่ นความสัมพันธ์ต่อซึ่ งกันและกัน. . . . อย่างที่ได้ถูกตั้งไว้
ณ ตอนต้นและตอนจบของเรื่ องราวของมัทธิ ว อย่างมียทุ ธวิธี พระคัมภีร์สองตอนนี้ ลอ้ มรอบมัน ในการ
รวมกันนั้น พระคัมภี ร์ท้ งั สองตอนก็ เปิ ดเผยข่ าวสารของเรื่ องราวของมัท ธิ ว คื อ ในตัวบุคคลของ
พระเยซู พระเมสสิ ยาห์ พระบุตรของพระองค์ นั้น พระเจ้ าได้ เข้ ามาใกล้ เพื่ อจะสถิ ตกับประชากรของ
พระองค์ จนถึงจุดสิ ้นสุดของเวลา ดังนั้นคริ สตจักรก็เริ่ มยุคเกี่ยวกับสิ่ งสุดท้ ายแห่ งความรอด”[103]
คาแนะนาของทูตสวรรค์น้ นั ได้เป็ นเหตุให้โยเซฟที่ จะเปลี่ ยนใจของเขา เขาได้ตดั สิ นใจที่จะไม่หย่าร้ างมารี ย ์
อย่างลับๆ แต่ที่จะคงอยู่ในการหมั้นของพวกเขาต่อไปและสุ ดท้ายก็ทาให้มนั สาเร็ จบริ บูรณ์ (ข้อ 24) มัทธิ ว
ไม่ได้ละความสงสัยใดๆเกี่ ยวกับการปฏิ สนธิ ในหญิงพรหมจารี ยข์ องพระเยซู โดยการเพิ่มว่าโยเซฟไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับมารี ยจ์ นกระทัง่ หลังจากการบังเกิดของพระเยซู (ข้อ 25)[104] เมื่อโยเซฟได้ต้ งั ชื่ อเด็ก
นั้น เขาได้รับ “เยซู” ซึ่ งเป็ นชื่อโดยทัว่ ไป[105] มาเป็ นบุตรชายของเขา
“ในอี ก นัย หนึ่ ง พระเยซู ซ่ ึ งบัง เกิ ดจากมารี ย ์ แต่ ไ ม่ไ ด้เป็ นบิ ดาโดยโยเซฟก็เป็ นบุ ตรของดาวิดอย่า ง
ถูกต้องเพราะว่าโยเซฟบุตรของดาวิดรับพระองค์เข้าไปในเชื้อสายของเขา”[106]
การรับเป็ นลูกในอิสราเอลนั้นไม่เป็ นทางการแทนที่จะเป็ นทางการ ( เปรี ยบเทียบ ปฐก.15:2; 17:12-13;
48:5; อพย. 2:10; 1 พกษ. 11:20; อสธ. 2:7; ลก. 2:23) เนื่ องจากการแต่งงานของเขากับมารี ย ์ โยเซฟจะ
ให้สถานะทางกฎหมายของพระองค์แก่พระเยซู[107]
การบังเกิ ดจากหญิ งพรหมจารี ยข์ องพระเยซู น้ นั จาเป็ นทางศาสนศาสตร์ ไหม หรื อมันเป็ นแค่ความสาเร็ จแห่ ง
คาเผยพระวจนะเท่ า นั้น? ถ้าพ่อแม่ (โดยเฉพาะอย่า งยิ่งพ่อ) ส่ ง ผ่านความผิดบาปไปยัง ลู ก ๆของพวกเขาใน
แนวทางทางกายภาพที่ เป็ นจริ ง บางอย่า ง (เช่ น ทางพันธุ ก รรม ทางตระกูล และอื่ นๆ) การบัง เกิ ดจากหญิ ง
พรหมจารี ยก์ ็จาเป็ นที่จะปกป้ องพระเยซู ไว้จากบาปที่ได้ส่งผ่าน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิ ดเผยที่ชดั เจนที่ว่า
บรรดาบิดาส่ งต่อความผิดบาปของพวกเขาขณะที่พวกเขาส่ งต่อคุ ณลักษณะอื่นๆ พวกนักศาสนศาสตร์ โต้แย้ง

หั ว ข้อ ไม่ ว่ า พระเจ้า ใส่ บ าปแก่ แ ต่ ล ะบุ ค คล ณ การเกิ ด หรื อพวกพ่ อ แม่ ข องเราส่ ง ต่ อ บาปนั้ น มายัง เรา
(การทรงสร้างนิยม กับ ชนรุ่ นนิยม) มุมมองของข้าพเจ้าก็คือว่าบรรดาบิดาไม่ได้ส่งต่อความผิดบาปของพวกเขา
ทางกายภาพ ธรรมชาติของมนุษย์ไม่จาเป็ นที่จะเป็ นบาปที่เชื่อมโยงกับพวกพ่อแม่ของเราในบางแง่ แม้วา่ มนุ ษย์
ทุกคนยกเว้นพระเยซูมีธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็ นบาป
มัทธิ วเน้นถึ งการบังเกิ ดจากหญิ งพรหมจารี ยข์ องพระเยซู ในส่ วนนี้ พระเจ้าไม่ใช่ โยเซฟเป็ นบิดาแท้จริ งของ
พระเยซูซ่ ึงทาให้พระองค์เป็ นพระบุตรแท้จริ งของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 7:14)
ในบทแรกนี้ ผูเ้ ขียนเน้นถึงตัวบุคคลของพระเยซูคริ สต์ในฐานะเป็ นทั้งมนุษย์ (ข้อ 1-17) และพระเจ้า (ข้อ 18-25)
“ถ้ามัทธิ ว 1:1-17 เป็ นทุ กสิ่ งที่ สามารถถู กกล่ าวเกี่ ยวกับการบังเกิ ดของพระองค์ จากนั้นพระองค์ก็
ได้ มี สิ ทธิ์ ทางกฎหมายต่อบัลลังก์ แต่พระองค์คงไม่ได้เป็ นพระองค์ผซู ้ ่ ึ งจะไถ่และช่วยให้รอดจากความ
บาป แต่ ส่วนที่ ส องที่ อยู่ต่อหน้าเราแสดงให้เห็ นว่า พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่ ง ที่ ได้ถู กสัญญาไว้อนั
ยาวนาน องค์หนึ่ งผูซ้ ่ ึ งโมเสสและพวกผูเ้ ผยพระวจนะได้กล่ าวถึ ง ผูซ้ ่ ึ งการสาแดงในอดี ตต่างๆของ
พระเจ้าในโลกและสัญลักษณ์ได้ช้ ีไปยังพระองค์”[108]
มัท ธิ วนาเสนอหลัก ฐานสามอย่า งที่ ว่า พระเยซู ท รงเป็ นพระคริ ส ต์ใ นบทที่ 1 คื อ ล าดับพงศ์ของพระองค์
การบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ยข์ องพระองค์ และการบรรลุคาเผยพระวจนะของพระองค์
ค. วัยเด็กของกษัตริย์ 2
ไม่มีสิ่งใดในบทที่ 2 ที่อธิ บายถึงพระเยซูเอง ดังนั้นจุดประสงค์ของมัทธิ วไม่ใช่ที่จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวัยเด็กของ
พระเยซู แก่ ผูอ้ ่าน ตรงกันข้าม ท่านเน้นถึ งการต้อนรั บที่ พระเมสสิ ยาห์ ได้รับหลัง จากการที่ ได้เข้ามาในโลก
พวกผูป้ กครองเป็ นปฏิปักษ์ พวกผูน้ าทางศาสนาของชาวยิวไม่ได้สนใจ แต่คนต่างชาติได้ตอ้ นรับและนมัสการ
พระองค์ สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้พิ สู จน์ ว่า เป็ นการตอบสนองพื้ นฐานตลอดพันธกิ จของพระเยซู อย่า งที่ พ ระกิ ตติ คุ ณ
ของมัทธิ วเปิ ดเผย กลไกทางวรรณกรรมนี้ แห่ งการนาเสนอความหมายโดยนัยและการตระหนักก็เป็ นปกติใน
พระกิตติคุณเล่มแรก
ยิง่ กว่านั้น ในบทนี้มีการอ้างอิงหลายอย่างต่อความสาเร็ จแห่งคาเผยพระวจนะต่างๆของพันธสัญญาเดิม (ข้อ 5-6,

15, 17-18, 23) มัทธิ วต้องการที่จะพิสูจน์ต่อไปว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้สัญญาไว้ผซู ้ ่ ึ งได้บรรลุสิ่งที่
พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายไว้ ในบทที่ 1 การเน้นอยูท่ ี่การที่อตั ลักษณ์ของพระเยซูได้บรรลุคาเผยพระวจนะ
มากกว่า แต่ในบทที่ 2 มันอยูท่ ี่การที่การเชื่ อมโยงตามภูมิศาสตร์ ของพระเยซู ได้บรรลุคาเผยพระวจนะมากกว่า
ที่จะพิสูจน์วา่ พระเยซู ทรงเป็ นพระคริ สต์ มัทธิ วจาต้องแสดงว่าพระเยซู ได้บงั เกิดที่ที่พนั ธสัญญาเดิมได้กล่าวว่า
พระเมสสิ ยาห์จะบังเกิด อีกจุดประสงค์หนึ่ งของบทนี้ ก็คือที่จะแสดงถึงการดูแลที่จดั เตรี ยมของพระเจ้าเกี่ยวกับ
พระบุตรของพระองค์
1. คำเผยพระวจนะเกีย่ วกับเบธเลเฮม 2:1-12
พันธสัญญาเดิ มไม่เพียงแต่ได้ทานายถึ ง วิธี ที่พระเมสสิ ยาห์จะบังเกิ ด (1:18-25) แต่ถึง ที่ ที่พระองค์จะบังเกิ ด
อีกด้วย (2:1-12)
“ดูเหมือนว่าความมุ่งหมายของผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนี้ ในการบันทึกเรื่ องราวของพวกนักปราชญ์ก็เพื่อจะ
แสดงว่า เด็ ก นั้นผูซ้ ่ ึ งได้บ งั เกิ ดจากเชื้ อสายของดาวิ ดจะบรรลุ อุด มคติ ข องความเป็ นกษัต ริ ย ์ใ นการ
เชื่ อมโยงกับชื่ อของกษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล ได้รับการยอมรับแม้กระทัง่ ในความเป็ นทารก
ของพระองค์และโดยบรรดาตัวแทนของโลกที่ไม่ใช่ ชาวยิวเพื่อจะเป็ น กษัตริ ย์ที่ยอดเยี่ยมของคนยิว”
[109]
2:1-2 “ในปี ที่ 708 ตั้งแต่การก่อตั้งโรม(กคศ.46โดยการคาดคะเนของคริ สเตียน)จูเลียส ซี ซาร์ ได้จดั ตั้ง
ปฏิทินจูเลียนขึ้นซึ่ งเริ่ มต้นปี ด้วย วันที่ 1 แต่มนั ไม่ใช่จนกระทัง่ ศตวรรษที่หก ค.ศ. ที่
ดิโอนีเซี ยส เอ็กคิกุส นักบวชชาวซี เธี ยน ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งโรม ผูซ้ ่ ึ งได้ยนื ยันวัฏจักรของอีสเตอร์
ก็ได้ริเริ่ ม ระบบของการคาดคะเนตั้งแต่เวลาของการบังเกิดของพระคริ สต์ ทีละเล็กทีละน้อย
การใช้น้ ีก็แพร่ กระจายซึ่ งได้ถูกรับเอาในอังกฤษโดยสภานักบวชแห่งวิทบีในค.ศ 644 จนกระทัง่
มันได้รับการยอมรับทัว่ โลก ในปี ค.ศ. 1582 สันตปะปาเกรกอรี่ ที่ 8 ได้แก้ไขปฏิทินของจูเลียน
อย่างไรก็ตาม ความรู ้ที่แม่นยามากขึ้นแสดงว่าการคาดคะเนเริ่ มแรกของ เวลาของการบังเกิดของ
พระคริ สต์ได้ผดิ พลาดโดยหลายปี ดังนั้น ตอนนี้มีการเห็นด้วยว่า การบังเกิดของพระคริ สต์ควร
จะเป็ นระหว่าง กคศ. 6-4”[110]
พวกเขานักปราชญ์ได้เยีย่ มพระเยซูในบ้านเบ็ธเลเฮมเมื่อไหร่ ?[111] มีหลายองค์ประกอบที่ช้ ีถึงเวลาประมาณ

หนึ่งปี หลังจากการบังเกิดของพระเยซู หนึ่ง มัทธิ วอธิ บายว่าพระเยซูเป็ น “เด็ก” (คากรี ก ไพดิออน ข้อ 11) ไม่ใช่
“ทารก” (คากรี ก เบรฟอส เปรี ยบเทียบ ลก. 2:27) สอง ครอบครัวของพระเยซู ได้อาศัยอยู่ในบ้าน (ข้อ 1) ไม่ใช่
ข้างรางหญ้า (เปรี ยบเทียบ ลก. 2:1-20) สาม กฤษฏีกาที่จะทาลาย เด็กผูช้ ายทั้งหมดที่มีอายุต้ งั แต่สองขวบลง
มา (ข้อ 16) ก็บ่งบอกว่าพระเยซู ได้อยูภ่ ายในช่วงอายุน้ ี สี่ โยเซฟและมารี ยไ์ ด้นาของถวายของผูค้ นที่ยากจนไป
ยังพระวิหารเมื่อพวกเขาได้มอบถวายพระเยซู ประมาณ 40 วันหลังจากการบังเกิ ดของพระเยซู (ลก. 2:24)
หลังจากได้รับของขวัญต่างๆของพวกนักปราชญ์ พวกเขาคงได้นาเสนอของถวายธรรมดา (เปรี ยบเทียบ ลนต.
12) ห้า การตัดสิ นใจของโยเซฟ และมารี ยท์ ี่จะกลับ จากอียิปต์ไปยังยูเดี ย (ข้อ 22) บ่งบอกว่า ยูเดี ยคื อที่ ที่
พวกเขาได้อาศัยอยูก่ ่อนที่พวก เขาได้ล้ ีภยั ในอียปิ ต์
มัทธิ วระบุ “บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดี ย ” อย่างระมัดระวังในความตรงข้ามกับบ้านเบธเลเฮมในแคว้นเศบูลุน
(ยชว. 19:15) ว่าเป็ นสถานที่เกิดของพระเยซู นี่สาคัญเพราะว่าคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับสถานที่ เกิ ดของพระเมส
สิ ยาห์เป็ นเบธเลเฮมแคว้นยูเดียอย่างเจาะจง ซึ่ งเป็ นเมืองเกิดของกษัตริ ยด์ าวิด (ข้อ 6; มีคา. 5:2).[112]
“เฮโรดมหาราชอย่างที่เขาถูกเรี ยกในตอนนี้ได้เกิดในปี กคศ. 73 และได้ถูกเรี ยกว่าเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งยูเดีย โดยสภา
แผ่นดิ นของโรมในปี กคศ. 40 ด้วยการช่ วยเหลื อของกองทัพโรมันนั้น ในปี กคศ.37 เขาได้บดขยี้ผูต้ ่อต้าน
ทั้งหมดต่อการปกครองของเขา ในฐานะบุตรชายของอิดูเมียน แอนทิพาเทอร์ เขาก็มงั่ คัง่ ชานาญทางการเมือง
จงรั ก ภัก ดี อ ย่ า งยิ่ง และผู ้บ ริ ห ารจัด การที่ ย อดเยี่ ย ม และฉลาดพอที่ จ ะคงอยู่ใ นความโปรดปรานที่ ดี แ ห่ ง
พวกจักรพรรดิ์โรมันที่ต่อเนื่ องกัน การบรรเทาการกันดารอาหารของเขานั้นสุ ดยอดและโครงงานก่อสร้างต่างๆ
ของเขา (รวมถึ งพระวิหารได้เริ่ มต้นในปี กคศ. 20) ได้รับการยกย่องแม้กระทัง่ โดยพวกศัตรู ของเขา แต่เขารัก
อานาจ เรี ยกเก็บภาษีขนาดหนักอย่างไม่น่าเชื่อจากผูค้ น และไม่พอใจข้อเท็จจริ งที่วา่ คนยิวหลายคนถือว่าเขาเป็ น
ผูช้ ่วงชิง ในปี ท้ายๆของเขา จากการประสบกับความเจ็บป่ วยที่ทาให้ความหวาดระแวงของเขาเพิ่มขึ้น เขาได้หนั
ไปสู่ ความโหดร้ายและในความเดือดดาลและความริ ษยานั้นก็ได้ฆ่าพรรคพวกที่ใกล้ชิด มาเรี ยมเนภรรยาของเขา
(ของพงศ์พนั ธุ์คนยิวจากพวกแมคคาเบียน) และอย่างน้อยบุตรชายสองคนของเขา. . .”[113]
“เฮโรดไม่เพียงแต่เป็ นคนอิดูเมียนในเชื้อชาติและคนยิวในศาสนา แต่เขาเป็ นคนต่างชาติในการปฏิบตั ิและปี ศาจ
ในคุณลักษณะอีกด้วย”[114]
“…คนยิวได้แบกรับความหายนะจากเฮโรดในไม่กี่ปีมากกว่าพวกบรรพบุรุษได้แบกรับระหว่างช่วงเวลาทั้งสิ้ นที่
ได้ผา่ นไปตั้งแต่พวกเขาได้ออกมาจาก บาบิโลนและได้กลับบ้าน...”[115]

“ดูเถิด” (คากรี ก อิด)ู เป็ นการแสดงออกแบบฮีบรู ที่มทั ธิ วใช้เพื่อจะชี้ ไปยังพวกนักปราชญ์ พวกเขาเป็ นจุดจดจ่อ
แห่งความสนใจของท่านในส่ วนนี้
มันไม่ง่ายที่ จะระบุพวกนักปราชญ์ (จากคากรี ก มากอย) คากรี กที่ซ่ ึ งเราได้รับ “แมไจ” มาจากคาเปอร์ เซี ย
ที่หมายถึง ผูช้ านาญเกี่ยวกับดวงดาว คือ นักโหราศาสตร์ หลายศตวรรษก่อนเวลาของพระคริ สต์ พวกเขาได้เป็ น
ชนชั้นปุโรหิ ตแห่ งคนเคลเดี ยผูซ้ ่ ึ งสามารถตีความฝั นได้ (เปรี ยบเทียบ ดนล. 1:20; 2:2; 4:7; 5:7) ภายหลัง
คาศัพท์น้ ี ได้ทาให้กว้างเพื่อจะรวมถึ งบรรดาผูท้ ี่สนใจในความฝัน มายากล ดาราศาสตร์ และอนาคต พวกเขา
เหล่ านี้ บางคนได้เป็ นผูส้ ื บหาความจริ งที่จริ งใจ แต่คนอื่ นๆได้เป็ นคนล่อลวง (เปรี ยบเทียบ กจ. 8:9; 13:6, 8)
พวกนักปราชญ์ที่ได้มายังกรุ งเยรู ซาเล็มมาจากทิศตะวันออก กรุ งเยรู ซาเล็ม ณ เวลานี้ ครอบคลุมเนื้ อที่ประมาณ
300 เอเคอร์ และจานวนประชากร ณ เวลาที่ไม่มีเทศกาลก็อยูร่ ะหว่าง 200,00 และ 250,000 คน[116]
บางที พ วกนักปราชญ์ไ ด้มาจากบาบิ โลน เพราะว่า ได้เป็ นศูนย์กลางของการศึ ก ษาดวงดาวมาเป็ นเวลาหลาย
ศตวรรษ[117] บาบิโลนได้เป็ นบ้านของดาเนี ยลผูซ้ ่ ึ งได้เป็ นประธานองคมนตรี ของนักปราชญ์ในบาบิโลเนี ย
อีกด้วย (ดนล. 2:48) และผูไ้ ด้เขียนการตายของพระเมสสิ ยาห์ (ดนล. 9:24-27) ความคิดเห็นเก่าแก่ที่สุดก็คือว่า
พวกนักปราชญ์ได้มาจากอาระเบียไม่ใช่เปอร์ เซี ย[118] พวกนักปราชญ์ได้มีชื่อเสี ยงที่ไม่แน่ใจเช่นนั้นในแวดวง
ของยิวและคริ สเตียน จนมันไม่น่าเป็ นไปได้ที่ว่ามัทธิ วคงได้อา้ งอิงคาพยานของพวกเขาถ้ามันไม่ได้เป็ นจริ ง
[119]
“ธรรมเนี ยมที่ว่าพวกนักปราชญ์ได้เป็ นกษัตริ ยส์ ามารถสื บเสาะไปไกลถึ งเทอร์ ทูเลี ยน (ตายไปในปี ค.ศ. 225)
บางทีมนั ได้พฒั นาขึ้นภายใต้อิทธิ พลของพระคัมภีร์ตอนต่างๆของพันธสัญญาเดิมที่กล่าวว่า กษัตรย์จะมาและ
นมัสการพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 68:29, 31; 72:10-11; อสย. 49:7; 60:1-6) ทฤษฎีที่วา่ มี ‘นักปราชญ์’
สามคน บางทีเป็ นการอนุมานจากของขวัญ สามอย่ าง (2:11) ณ ตอนปลาย ของศตวรรษที่หก พวกนักปราชญ์
ได้ถูกตั้งชื่อว่า เมลคอน (ภายหลังคือเมลไคเออร์ ) บัลธาซาร์ และแกสเปอร์ มัทธิ วไม่ได้ให้ชื่อ พวก มากอย ของ
ท่านมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม (ซึ่ งเหมือนกับเบธเลเฮมนั้นก็มีความเชื่ อมโยงกับดาวิดที่หนักแน่ น [2 ซมอ. 5:5-9])
เป็ นที่ชดั เจนว่ามาถึงจากทิศตะวันออก บางทีจากบาบิโลนที่ซ่ ึ งการตั้งรกรากของยิวขนาดใหญ่มากได้ส่งอิทธิ พล
ที่สาคัญ แต่บางทีจากเปอร์ เซี ยหรื อจากทะเลทรายอาระเบีย บาบิโลนที่ไกลกว่านั้นอาจได้รับการสนับสนุ นโดย
เวลาการเดินทางซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าได้ถูกเรี ยกร้อง. . .”[120]

คาถามของพวกนักปราชญ์ (ข้อ 2) ไม่ใช่ “ผูท้ ี่ทรงบังเกิ ด ที่ จะมาเป็ น กษัตริ ยข์ องชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน?”
แต่เป็ น “ผูท้ ี่ทรงบังเกิ ดมาเป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน?” สถานะของพระเยซู ในฐานะกษัตริ ยข์ อง
อิสราเอลไม่ได้มายังพระองค์ภายหลังในชี วิตของพระองค์ พระองค์ได้บงั เกิ ดด้วยสถานะนั้น (เปรี ยบเทียบ
27:37) ในแง่น้ ี พระองค์ทรงเหนื อกว่าเฮโรด ผูซ้ ่ ึ ง ไม่ ได้ บังเกิดมาเป็ นกษัตริ ยแ์ ละได้เห็นว่าเด็กเล็กนี้ เป็ นการ
คุ กคามต่อบัลลังก์ของเขา การปรากฏในที่อื่นๆเท่านั้นของชื่ อเรี ยก “กษัตริ ยข์ องชนชาติยิว ” ในมัทธิ วอยู่ใน
27:11, 29, และ 37 ที่ซ่ ึ งคนต่างชาติได้ใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้ที่จะเยาะเย้ยพระเยซู
สิ่ งที่เป็ น “ดาว” ของพระเยซู ยงั คงเป็ นปั ญหา นักวิชาการบางคนได้แนะนาการรวมกันของดาวพฤหัสบดีและ
ดาวเสาร์ ในหมู่ดาวรู ปปลา[121] คนอื่นเชื่ อว่ามันเป็ นดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ (ดาวที่แตกกระจายและ
ฉายแสงเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ หรื อเดื อน) ดาวหาง หรื อการรวมกันหรื อกลุ่ มดาวเคราะห์ ดวงอื่ นๆ คนอื่นๆ
เชื่อว่ามันเป็ นการทรงสร้างที่เหนือธรรมชาติ
ไม่วา่ มันจะเป็ นอะไรก็ตาม มันเป็ น “ดาว” ดวงเดียวกันนี้ ที่ ได้ นาพา พวกนักปราชญ์ (“ได้นาหน้าพวกเขาไป”)
ไปยังบ้านของพระเยซู ในเมืองเบธเลเฮม หรื ออย่างน้อยไปยังเมืองเบธเลเฮม (ข้อ 9) การปรากฏของคานาหน้า
กรี กที่เฉพาะกับ “ดาว” ในข้อ 9 ชี้ ไปยังดาวดวงเดียวกันที่ถูกอ้างอิงในข้อ 2 สาหรับข้าพเจ้าแล้ว มันจะเป็ นไป
ไม่ได้อย่างมากที่ว่าการรวมกันของดาวเคราะห์หรื อ “ดาว” ตามธรรมชาติดวงอื่นอาจได้ให้การนาพาที่เจาะจง
เช่นนั้นแก่พวกนักปราชญ์
“มันสามารถเป็ นได้ไหมว่า ‘ดาว’ ที่พวกนักปราชญ์ได้เห็นและได้นาพวกเขาไปยังบ้านที่เจาะจงเป็ น
พระสิ ริที่สถิตอยูข่ องพระเจ้า? พระสิ ริอย่างเดียวกันนั้นได้นาคนอิสราเอลตลอดถิ่นทุรกันดารเป็ นเวลา
40 ปี ในฐานะ เสาเมฆและเสาไฟ บางทีนี่เป็ นสิ่ งที่พวกเขาได้เห็นในทิศตะวันออกและสาหรับการ
ต้องการคาศัพท์ที่ดีกว่านั้นพวกเขาได้เรี ยกมันว่า ‘ดาว’”[122]
บางที พวกนักปราชญ์ได้เชื่ อมโยงคาเผยพระวจนะเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของบาลาอัมถึ งดาวที่ จะออกมาจาก
ยูดาห์ (กดว. 24:17) กับกษัตยิ์คนยิว เป็ นที่ชดั เจนว่า บาลาอัมได้กาเนิ ดขึ้นในทิศตะวันออก (กดว. 23:7) คนยิว
ในสมัย ของพระเยซู ไ ด้ถื อ ว่า ค าพยากรณ์ ข องบาลาอัม นั้น เกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ [123] อย่า งน่ า สนใจแล้ว
เหมือนกับพวกนักปราชญ์ บาลาอัมได้ประสบกับความกดดันจากกษัตริ ยผ์ ซู ้ ่ ึ งได้ต้ งั ใจในการทาลายประชากร
ของพระเจ้า แต่เขาและพวกเขาได้ปฏิเสธที่จะร่ วมมือ

การอธิ บายอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า เมื่ อพวกนักปราชญ์ได้กล่ าวว่า “เราได้เห็ นดาวของท่าน” พวกเขาหมายถึ งว่า
พวกเขาได้เห็นเครื่ องหมายที่วา่ พระองค์ได้บงั เกิดหรื อจะบังเกิดในไม่ชา้ [124]
ถ้อยคาของพวกนักปราชญ์ที่วา่ พวกเขาได้ต้ งั ใจที่จะ “นมัสการ” กษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ก็ไม่จาเป็ นที่จะหมายถึงว่าพวก
เขาได้ถือว่าพระองค์เป็ นพระเจ้า พวกเขาอาจได้หมายถึงว่า พวกเขาต้องการที่จะให้การนับถื อของพวกเขาแด่
พระองค์ อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิจารณาถึ งบทที่ 1 เรารู ้ ว่ากษัตริ ยอ์ งค์ใหม่สมควรต่อการนมัสการที่ แท้จริ ง
“นมัสการ” (ค ากรี ก พรอสคู นีโอ) ปรากฏ 13 ครั้ ง ในมัท ธิ วและเป็ นบางสิ่ งที่ ผูเ้ ขี ย นเน้น เป็ นที่ ชัดเจนว่า
พวกนักปราชญ์ได้ตระหนักว่ากษัตริ ยน์ ้ นั เป็ นพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล “กษัตริ ยข์ องชนชาติยิว” เป็ นแนวทาง
ของคนต่างชาติของการกล่าวว่า “พระเมสสิ ยาห์”[125] พระเมสสิ ยาห์เป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ จริ งๆ
2:3-6 ข่าวดีน้ ีได้ทาให้เฮโรด“วุน่ วายใจ” เพราะว่าเขาตระหนักอย่างดีถึงความปรารถนาของคนยิวที่จะขจัดแอก
ของคนโรมัน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การปกครองของเขาเอง จาได้ไหมว่าความกลัวของฟาโรห์เกี่ยวกับ
บัลลังก์ของเขาได้นาไปสู่ การฆ่าทารกเช่นกัน เฮโรดเป็ นคนเอโดมซึ่ งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของเอซาวและการ
คาดหวังถึงการปรากฏของพระเมสสิ ยาห์ของคนยิวก็เป็ นการคาดหวังที่เขาไม่สามารถละเลยได้ชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็มก็พลอยวุน่ วายใจไปด้วย เพราะว่าพวกเขาได้ตระหนักว่าข่าวนี้จากพวกนักปราชญ์อาจได้นา
ให้เฮโรดที่จะกระทาการที่โหดร้าย ต่ อพวกเขา ต่อไป สิ่ งนี้ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง (ข้อ 16) แล้ว เราก็
เริ่ มต้นที่จะเห็นการต่อต้านของประชาชนแห่งเยรู ซาเล็มที่มีต่อพระเยซูซ่ ึ งจะส่ งผลต่อการถูกตรึ งของ
พระองค์ในที่สุด
เฮโรดได้รวบรวมบรรดาผูน้ าของอิสราเอลมาเพื่อจะสื บสวนการป่ าวประกาศของพวกนักปราชญ์ต่อไป (ข้อ 4)
พวกหัวหน้าปุโรหิ ตส่ วนใหญ่เป็ นพวกสะดูสี ณ เวลานี้ และพวก ธรรมาจารย์ส่วนใหญ่ (“ครู สอนธรรมบัญญัติ”
NIV) เป็ นพวกฟาริ สี พวกหัวหน้าปุโรหิ ตรวมถึงมหาปุโรหิ ตและผูร้ ่ วมงานของเขา มหาปุโรหิ ตได้รับตาแหน่ง
ของเขาโดยการแต่งตั้งจากโรม พวกธรรมาจารย์เป็ นนักตีความและนักสื่ อสารที่เป็ นทางการแห่ งธรรมบัญญัติ
ต่อประชาชน ซึ่ งเป็ น “นักกฎหมาย” ของพวกเขา เนื่ องจากว่าคนสองกลุ่มเหล่านี้ ของพวกผูน้ าไม่เข้ากัน เฮโรด
อาจได้มีการประชุมกับแต่ละกลุ่มอย่างแยกกัน
“พวกธรรมาจารย์ได้ถูกเรี ยกเช่ นกันเพราะว่ามันเป็ นหน้าที่ของพวกเขาที่จะทาการคัดลอกพระคัมภี ร์
ที่จะจัดกลุ่มและสอนคาสั่งสอนแห่งธรรมบัญญัติทางการบอกเล่า… และที่จะรักษาการนับที่ระมัดระวังเกี่ยวกับ
ทุกตัวอักษรในงานเขียนของพันธสัญญาเดิม หน้าที่เช่นนั้นก็จาเป็ นในศาสนาของธรรมบัญญัติและคาสั่งสอน

และเป็ นหน้าที่ของพันธสัญญาเดิม (2 ซมอ. 8:17; 20:25; 1 พกษ. 4:3; ยรม. 8:8; 36:10, 12, 26) ต่องานที่ถูกต้อง
สมควรนี้ น้ ัน พวกธรรมาจารย์ไ ด้เพิ่ ม การบันทึ ก ของการตัดสิ นของพวกรั บ บี ใ นเรื่ องค าถามต่ า งๆเกี่ ย วกับ
พิธีกรรม (ฮาลักโคธ); ประมวลกฏหมายใหม่ที่เป็ นผลลัพจ์ ากการตัดสิ นใจเหล่านั้น (มิชนา); ตานานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ของฮีบรู (เกมารา ซึ่ งจัดตั้งกับ มิชนา ทัลมุด); การอรรถาธิ บายในพันธสัญญาเดิม (มิดราชิ ม); เหตุผลต่างๆ
เกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ (ฮากาดา); และสุ ดท้าย การตีความที่ลึกลับซึ่ งพบได้ในความหมายของพระคัมภีร์แทนที่จะ
เป็ นการตีความที่ชดั เจน เกี่ ยวกับคา เกี่ ยวกับไวยากรณ์ (คับบาลา) ไม่ใช่ไม่เหมือนวิธีเปรี ยบเทียบของออริ เจน
ในสมัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พวกฟาริ สีได้ถือว่ามันเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องที่จะรับเอางานเขียนที่ใหญ่น้ ี ซึ่ งได้
ถูกเพิ่มเติมและได้ทาให้พระคัมภีร์คลุมเครื อ”[126]
คนยิวแห่งสมัยของพระเยซูได้ถือว่า ฮาเลกกาห์ (จาก ฮาลากห์ “ไป” นัน่ คือ กฎของถนนฝ่ ายวิญญาณ) ได้มีสิทธิ
อานาจที่ใหญ่กว่าพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู [127]
โจเฟซัสได้เขียนสิ่ งดังต่อไปนี้ เกี่ ยวกับอิทธิ พลของพวกฟาริ สีระหว่างระยะเวลาระหว่างพันธสัญญา: “… แต่
พวกเขาที่ได้เป็ นการกาจัดที่แย่ที่สุดต่อเขา [ยอห์น เฮอร์เคนัส] เป็ นพวกฟาริ สีผซู้ ่ ึงเป็ นหนึ่งของ กลุ่ ม ต่ า งๆของ
คนยิวอย่างที่เราได้บอกกล่าวแก่คุณแล้ว คนเหล่านี้ มีอานาจที่ยิ่งใหญ่เหนื อฝูงชน จนกระทัง่ ว่าเมื่อพวกเขากล่าว
สิ่ งใดก็ตามต่อต้านกษัตริ ยห์ รื อต่อต้านมหาปุโรหิ ต พวกเขาได้ถูกเชื่อในช่วงเวลานี้”[128]
จงสังเกตว่า เฮโรดรับรู ้กษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ผูซ้ ่ ึ งพวกนักปราชญ์ได้กล่าวถึ งว่าเป็ น “พระเมสสิ ยาห์” (ข้อ 4) คนยิว
บางคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกเอสซี น ผูซ้ ่ ึ งเฮโรดไม่ได้ปรึ กษา แต่ไม่ใช่พวก สะดูสีและพวกฟาริ สีได้คาดหวังให้
พระเมสสิ ย าห์ ที่ จะปรากฎในไม่ ช้า เนื่ องจาก ดาเนี ย ล 9:24-27.[129] ดาเรี ย ลได้เป็ น “นัก ปราชญ์” ในทิ ศ
ตะวันออกเช่นกัน
“มัทธิ วตอบความไม่เชื่ อของคนยิวเกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์อย่างคล่องแคล่วโดยการอ้างอิงข้อสรุ ปที่เป็ นทางการ
ของพวกเขาเองถึ งผลลัพธ์ ที่ ว่า คาเผยพระวจนะเกี่ ย วกับ การบังเกิ ดของพระองค์ใ นเมื องเบธเลเฮมเป็ นตาม
ตัวอักษร ว่าพระเมสสิ ยาห์จะเป็ นบุคคล ไม่ใช่ชนชาติยิวทั้งหมด และที่วา่ พระเมสสิ ยาห์จะเป็ นกษัตริ ยผ์ ซู ้ ่ ึ งจะ
ปกครองเหนือพวกเขา”[130]
“ในตัวบทดั้งเดิ มของ มีคาห์ 5:2 ผูเ้ ผยพระวจนะนั้นกาลังกล่าวในเชิ งการเผยพระวจนะและทานายว่าเมื่อใด
ก็ตามที่พระเมสสิ ยาห์บงั เกิด พระองค์จะบังเกิดในเมืองเบธเลเฮมแห่งยูดาห์ นัน่ คือความหมาย ต า ม ตั ว อั ก ษ ร

ของ มีคาห์ 5:2 เมื่อคาเผยพระวจนะตามตัวอักษรได้สาเร็ จในพันธสัญญาใหม่ มันก็ถูก อ้างอิงว่าเป็ น ความสาเร็ จ
ตามตัวอักษร คาเผยพระวจนะมากมายก็อยูใ่ นประเภทนี้. . .”[131]
นักเขียนอีกคนหนึ่งเรี ยกสิ่ งนี้วา่ คาเผยพระวจนะตามตัวอักษรพร้อมกับความสาเร็ จตามตัวอักษร[132]
การแปลของมัทธิ วเกี่ยวกับคาเผยพระวจนะมีคาห์ 5:2 เพิ่มความเป็ นจริ งที่วา่ “ผูป้ กครอง” จะ “ครอบครอง” คน
อิสราเอล จาก 2 ซามูเอล 5:2 อย่างดั้งเดิมแล้วถ้อยคานี้ อา้ งอิงถึงดาวิด อีกครั้งหนึ่ งมัทธิ วแสดงถึงการเชื่ อมโยง
ระหว่างคาเผยพระวจนะต่างๆเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์และเชื้อสายของดาวิดซึ่ งเป็ นการเชื่ อมโยงที่ท่านทาในบทที่
1 เช่นกัน บางทีพวกผูน้ าทางศาสนาได้ใส่ พระคัมภีร์ตอนเหล่านี้ ไว้ดว้ ยกันในการอ้างอิงของพวกเขา[133] นัน่ ดู
เหมือนจะเป็ นกรณี การอ้างอิงก็อิสระไม่ได้อา้ งถ้อยคาจากไม่วา่ ตัวบทฮีบรู หรื อกรี ก (เซปทัวจินท์)
2:7-8 เป็ นที่ชดั เจนว่า เฮโรดได้เรี ยกพวกนักปราชญ์เข้ามา “อย่างลับๆ” เพื่อจะหลีกเลี่ยงการกระตุน้ ความสนใจ
ที่เกินควรในการเยีย่ มเยียนของพวกเขาท่ามกลางพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล (ข้อ 7) เขาต้องการ
ที่จะรู ้วา่ เมื่อไหร่ ที่ “ดาว” ได้ “ปรากฏ” เพื่อว่าเขาสามารถกาหนดอายุของกษัตริ ยเ์ ด็กนั้นได้
ภายใต้ขอ้ อ้างแห่งความปรารถนาที่จะ “นมัสการ” กษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ เฮโรดได้ส่งพวกนักปราชญ์ไปยังบ้าน
เบธเลเฮมในฐานะตัวแทนของเขา พร้อมกับคาสัง่ ที่จะรายงานสิ่ งที่พวกเขาได้พบต่อเขา ความถ่อมใจที่หน้า
ซื่ อใจคดของเขาได้หลอกลวงพวกนักปราชญ์เขาต้องได้รู้สึกเช่นนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ส่งผูค้ ุม้ กันไปพร้อม
กับพวกเขา แต่วางใจว่าพวกเขาจะกลับมาหาเขา
มันน่าคิดที่วา่ เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกหัวหน้าปุโรหิ ตและพวกธรรมาจารย์ไม่ได้มีความพยายามที่จะตรวจสอบการ
บังเกิดของพระเยซูอย่างที่พวกนักปราชญ์ได้ทา
“มันแปลกอย่างมากที่พวกธรรมาจารย์รู้มากแค่ไหน และพวกเขาใช้จากสิ่ งที่พวกเขารู ้น้ นั น้อยแค่ไหน”
[134]
ความเฉยเมยของพวกเขาก็ตรงกันข้ามกับความอยากรู ้อยากเห็นของพวกนักปราชญ์และกับความกลัวของเฮโรด
มันดาเนินต่อไปในพันธกิจของพระเยซูจนกระทัง่ มันได้กลายมาเป็ นความเป็ นปฏิปักษ์
“. . . ความขัดแย้งที่ซ่ ึงเค้าโครงเรื่ องของเรื่ องราวของมัทธิ วแสดงถึงก็คือระหว่างพระเยซูและอิสราเอล

โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกผูน้ าทางศาสนา”[135]
“ยกเว้นพระเยซู เอง พวกผูน้ าทางศาสนาเป็ นผูท้ ี่ ส่งอิ ทธิ พลต่อการพัฒนาเค้าโครงเรื่ องของเรื่ องราว
ของมัทธิวมากที่สุด”[136]
“ทันที ที่พระเยซู ได้บงั เกิ ดสู่ โลกนี้ เราก็เห็ นว่าพวกเขาแบ่งกลุ่มพวกเขาเองไปสู่ สามกลุ่ มเหล่ านี้ ที่ซ่ ึ ง
มนุษย์ถูกพบอยูเ่ สมอในการเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริ สต์”[137]
2:9-12 บางทีดาว “ดวงนั้น” (ข้อ 2) ไม่วา่ มันจะเป็ นอะไรก็ตาม ก็สว่างอย่างมากจนพวกนักปราชญ์สามารถเห็น
มัน ขณะที่พวกเขาได้เดินทางในกลางวัน การเดินทางในกลางคืน ก็ธรรมดาเพื่อจะหลีกเลี่ยงความร้อน
ดังนั้นพวกเขาคงได้ทาการเดินทางระยะ 5 ไมล์ไปทางใต้ถึงบ้านเบธเลเฮมในตอนกลางคืน อย่างไรก็ตาม
นี่คงเป็ นหน้าหนาว ดังนั้นบางทีพวกเขาได้เดินทางในกลางวัน [138]
ดาวดวงนั้นอาจได้ระบุว่าบ้านเบธเลเฮมเป็ นเมืองที่พระเยซู อาศัยอยู่ และพวกนักปราชญ์อาจได้รับสถานที่ ที่
แน่ นอนของพระองค์จากชาวเมือง ในอีกด้านหนึ่ ง ดาวดวงนั้นอาจได้ระบุ “บ้าน” “หลังนั้น” ทีเดียวที่โยเซฟ
และมารี ยอ์ าศัยอยู่ สิ่ งนี้ ดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่าเมื่อพิจารณาถึงข้อ 11 จงสังเกตว่าพวกนักปราชญ์ได้มายัง
“บ้าน” ไม่ใช่ รางหญ้ า อย่างที่การ์ ด คริ สตมาสทั้งหลายพรรณนาว่าพวกเขาทาอย่างนั้น พระเจ้าได้นาพาบรรดา
ผูแ้ สวงหาอย่างเหนื อธรรมชาติ จนพวกเขาได้พบพระเมสสิ ยาห์ การจัดเตรี ยมของพระเจ้าได้ให้ “ความยินดี
ยิง่ นัก” แก่พวกเขา (ข้อ 10; เปรี ยบเทียบ ลูกา 2:10)
การตอบสนองของพวกนักปราชญ์ต่อการค้นพบ “พระกุมาร” และ “มารดาของพระองค์” คือที่จะก้มลงนมัสการ
พระองค์ จงสังเกตว่าพวกเขาไม่ได้นมัสการมารี ย ์ หรื อพวกเขาไม่ได้นมัสการพระเยซูผา่ นทางมารี ย ์
มันเป็ นธรรมเนี ยมในตะวันออกใกล้โบราณที่ จะนาเสนอของขวัญเมื่อเข้าใกล้ผูอ้ ยู่เหนื อ (เปรี ยบเทียบ ปฐก.
43:11; 1 ซมอ. 9:7-8; 1 พกษ. 10:2) พวกนักปราชญ์เหล่านี้ได้นาสิ่ งเหล่านี้ มาจาก “หี บสมบัติ” หรื อกล่องใส่ ของ
มีค่าของพวกเขา ของขวัญที่แพงต่างๆสะท้อนถึงเกี ยรติที่ยิ่งใหญ่ซ่ ึ งพวกนักปราชญ์ได้มอบแด่พระกุมารเยซู
บางที “ทองคา” ให้เงิ นสาหรับการเดินทางของโยเซฟและมารี ยไ์ ปยังอียิปต์ (ข้อ 14-21) “กายาน” เป็ นยาง
เหนียวๆที่ได้มาจากยางไม้ของต้นไม้บางชนิดที่หอมเป็ นพิเศษ “มดยอบ” เป็ นน้ าล่อเลี้ยงในเนื้อเยือ่ ของต้นไม้

ที่มาจากต้นไม้ซ่ ึ งเติบโตในอาระเบีย ผูค้ นใช้มนั เป็ นเครื่ องเทศและน้ าหอม บ่อยครั้งก็เพื่อการอาบยาศพ
เช่นเดียวกับเพื่อการใช้อื่นๆ
นักอรรถาธิ บายหลายคนในสมัยโบราณและสมัยใหม่ได้เห็ นความสาคัญทางสัญลักษณ์ ในของขวัญสามอย่าง
เหล่านี้ บางคนได้กล่าวว่า “ทองคา” บ่งบอกถึ งตาแหน่ งของกษัตริ ยส์ ่ วนคนอื่นได้เห็ นความเป็ นพระเจ้าหรื อ
ความเป็ นกษัตริ ย ์ บางคนกล่าวว่า “กายาน” แสดงถึงความเป็ นพระเจ้า ในขณะที่คนอื่นๆเชื่ อว่ามันควรจะแสดง
ถึงความเป็ นมนุ ษย์หรื อความเป็ นปุโรหิ ตที่สมบูรณ์แบบ นักอรรถาธิ บายส่ วนใหญ่เห็ นว่า “มดยอบ” เป็ นการ
ทานายถึ งการตายและการถู ก ฝั ง ของพระเยซู มันไม่ น่า เป็ นไปได้ที่ว่าพวกนัก ปราชญ์ได้เห็ นความส าคัญนี้
แต่มทั ธิ วอาจได้ต้ งั ใจให้ผอู ้ ่านเห็ นมัน การกระทานี้ โดยพวกผูน้ าชาวต่างชาติ ก็ทานายถึ งทรัพย์สมบัติที่พวก
ผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิ มได้กล่าวว่าวันหนึ่ งคนต่างชาติจะนามามอบแด่พระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล
(สดด. 72:10-11, 15; อสย. 60:5, 11; 61:6; 66:20; ศฟย. 3:10; ฮกก. 2:7-8) สิ่ งนี้ จะปรากฎในแง่เต็มที่ที่สุด ณ
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริ สต์
พระเจ้าได้แทรกแซงอย่างเหนื อธรรมชาติ เพื่อจะกันพวกนัก ปราชญ์ไว้จากการกลับ ไปหาเฮโรด ผูซ้ ่ ึ งคงได้
สามารถที่จะพุง่ เป้ าไปที่พระเยซูอย่างแน่นอน[139] ความฝันเป็ นวิธีโดยทัว่ ไปแห่ งการนาพาของพระเจ้าระหว่าง
ระบบของพันธสัญญาเดิมที่ซ่ ึ งพระเยซูได้มีชีวติ อยู่ (เปรี ยบเทียบ กดว. 12:6)
ความตรงกันข้ามหลายอย่างในส่ วนนี้ เปิ ดเผยถึงการเน้นต่างๆของมัทธิ ว เฮโรดกษัตริ ยท์ ี่ช่วงชิ งชาวอิดูเมียนที่
ชั่วร้ า ยก็ ต รงกัน ข้า มกับ พระเยซู ก ษัต ริ ย ์ที่ ช อบธรรมซึ่ ง ได้บ งั เกิ ดมาของอิ ส ราเอล ระยะทางไกลจากที่ ซ่ ึ ง
พวกนักปราชญ์ได้เดินทางมาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเยซู ก็ตรงกันข้ามกับระยะทางใกล้ที่พวกผูน้ าของอิสราเอล
น่ า จะคงได้ เดิ นทางเพื่อจะไปพบพระองค์ก ารนมัสการที่ แท้จริ ง ของพวกนัก ปราชญ์ ก็ ตรงกันข้ามกับการ
นมัสการที่เสแสร้งของเฮโรดและการขาดการนมัสการอย่างสิ้ นเชิ งจากพวกหัวหน้าปุโรหิ ตและพวกธรรมาจารย์
ความรู้สึกไวและการตอบสนองของพวกนักปราชญ์ชาวต่างชาติที่มีต่อการนาพาของพระเจ้าก็ตรงกันข้ามกับ
ความไม่รู้สึกไวและการไม่ตอบสนองของพวกผูน้ าของอิสราเอล
“พวกแรกที่จะนมัสการกษัตริ ยใ์ นพระกิตติคุณของมัทธิ วเป็ นคนต่างชาติ ซึ่ งเป็ นความหมายโดยนัยของ
คาบัญชาสุ ดท้ายของพระเมสสิ ยาห์ การสาแดงของดาวที่เหนื อธรรมชาติก็เป็ นพยานถึ งคุณลักษณะที่
เป็ นพระเจ้า ของตัวบุ คคลของพระเยซู ยิ่งกว่านั้นมัท ธิ วบันทึ กความเป็ นจริ ง ที่ ว่าพวกนักปราชญ์ที่
นมัสการพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอลได้ถูกบังคับที่จะทาการลี้ภยั จากบ้านเบธเลเฮม สิ่ งนี้ เช่นกันก็เป็ น
การพูดเป็ นนัยถึงการเป็ นปฏิปักษ์ในอนาคตของอิสราเอลที่มีต่อกษัตริ ยข์ องพวกเขา”[140]

“… ท่าน [มัทธิ ว] เปรี ยบเทียบความกระตือรื อร้ นของพวกนักปราชญ์ที่จะนมัสการพระเยซู โดยไม่
คานึ งถึ งความรู ้ ที่จากัดของพวกเขากับความเฉยเมยของพวกผูน้ าชาวยิวและความเป็ นศัตรู ของข้าราช
สานัก ของเฮโรด ซึ่ ง ทั้งหมดนี้ ก็ มี พ ระคัม ภี ร์ที่ จะบอกกล่ า วพวกเขา มัท ธิ วบ่ ง บอกว่าความรู ้ ที่ เป็ น
ทางการเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตัวของมันเองนั้นไม่ได้นาไปสู่ การรู ้จกั ใครที่พระเยซูทรงเป็ น. . .”[141]
“แม้ว่าอิ สราเอลตระหนักรู ้ ถึงคาเผยพระวจนะต่างๆ พวกเขาก็มืดบอดต่อความเป็ นจริ งฝ่ ายวิญญาณ
ต่ า งๆ กษัติรย์ข องอิ ส ราเอลได้รับ การนมัส การโดยคนต่ า งชาติ ส่ วนประชากรของพระองค์เองไม่
ขวนขวายที่จะยอมรับพระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา สภาพของอิสราเอลก็ถูกบ่งบอกไว้อย่างชัดเจน
ในข้อแรกของพระกิตติคุณของมัทธิ ว พวกเขาเยือกเย็นและไม่เอาใจใส่ ”[142]
“พวกนักปราชญ์ชาวต่างชาตินมัสการกษัตริ ยข์ องคนยิว คนยิวเฉยเมย และเฮโรดก็เป็ นห่ วงแค่บลั ลังก์
ของเขาเท่านั้น ความสนใจของเฮโรดในสวัสดิภาพทางการเมืองของเขาเองแสดงถึงท่าทีของเจ้าหน้าที่
รัฐบาลตลอดส่ วนที่เหลือของพระกิตติคุณเล่มนี้”[143]
2. คำเผยพระวจนะเกีย่ วกับอียปิ ต์ 2:13-18
มัทธิ วเน้นต่อไปถึงการทานายของพระเจ้าและการปกป้ องของพระองค์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์เพื่อ
จะช่วยให้ผฟู ้ ังของท่านตระหนักว่าพระเยซูเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ได้ถูกสัญญาไว้
2:13

เป็ นครั้งที่สองในสองบท ที่เราอ่านว่า “ทูตองค์หนึ่ง” ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้มาปรากฏ” พร้อมกับ
ข่าวสารสาหรับ “โยเซฟ” (เปรี ยบเทียบ 1:20) สิ่ งนี้บ่งบอกว่าข่าวสารนั้นมีความสาคัญที่ไม่ธรรมดา
ลาดับของถ้อยคา “พระกุมารกับมารดา” ก็ไม่ธรรมดา ตามปกติ พ่อแม่จะได้รับการอ้างอิงถึงก่อนลูก
อีกครั้งหนึ่งลาดับนี้ดึงความสนใจไปยังความเป็ นศูนย์กลางของพระเยซูในเรื่ องราวนั้น
“อียปิ ต์” เป็ นสถานที่ธรรมดาสาหรับการลี้ภยั ณ เวลานี้ เขตแดนของมันก็อยูห่ ่างจากบ้านเบธเลเฮม
แค่ 75 ไมล์ แม้วา่ เมืองที่ใกล้ที่สุดก็อยูห่ ่างประมาณ 150 ไมล์ และมันได้จดั เตรี ยมการหลบหนีจาก
ความเกลียดชังของเฮโรด เฮโรดไม่มีสิทธิ อานาจที่นนั่ ยิง่ กว่านั้น มีประชากรชาวยิวจานวนมากที่นนั่
เช่นเดียวกับสิ่ งแทนพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม[144]

โยเซฟได้เรี ยนรู ้วา่ เขาจะต้องคงอยูใ่ นอียปิ ต์จนกว่าพระเจ้าได้นาเขาไปยังที่อื่น ซึ่ งได้เกิดขึ้นเมื่อเฮโรด
ได้ตายไป อีกครั้งหนึ่ง อานาจอธิ ปไตยของพระเจ้าก็เด่นชัด
“ในการเชื่ อฟั งคาสั่งนี้ จากพระเจ้าและคาสั่งอื่นๆที่ ตามมาทันที ความชอบธรรมของโยเซฟ (1:19)
ก็เปลื้องความชัว่ ร้ายของเฮโรดในความบรรเทาที่ คาดไม่ถึงเสมอ”[145]
ในหลายด้าน พระเยซูได้กล่าวย้าชีวติ และประสบการณ์ของโมเสส โมเสสได้เป็ นเป้ าของผูป้ กครองในสมัยของ
เขา ผูซ้ ่ ึ งได้แสวงหาที่จะทาลายเขาและทารกเพศชายชาวฮีบรู คนอื่นๆทั้งหมดโดยการสั่งให้ฆ่าพวกเขา (อพย.
1:15-22) มัทธิ วต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะเห็น พระเยซู ในฐานะ “โมเสสคนที่สอง” เช่นเดียวกับ “อิสราเอล
แท้”
2:14-15 เฮโรดได้ตายไปในปี กคศ. 4 [146] โจเซฟัสได้บนั ทึกว่าเขาได้ตายไปอย่างน่ากลัว ร่ างกายของเขา
เน่าเปื่ อยและถูกกัดกินโดยพวกหนอน [147] เขาได้ถูกฝังในที่ของเฮโรด ซึ่งเป็ นหนึ่งในป้ อม
พระราชวังที่เขาได้สร้างขึ้นซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากเบธเลเฮม [148] เฮโรดอากริ ปปาหลานชายของเขาต่อมา
ได้ประสบกับจุดจบที่คล้ายกัน (กจ. 12:23)
อย่างที่ ได้หมายเหตุ ไ ป มัท ธิ วใช้ค วามสาเร็ จแห่ งคาเผยพระวจนะต่า งๆของพันธสัญญาเดิ ม เพื่อจะแสดงว่า
พระเยซู ทรงเป็ นพระคริ สต์ ข้อ 15 มี ความสาเร็ จอี กอย่างหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม ความสาเร็ จนี้ ยากที่จะเข้าใจ
เพราะว่าใน โฮเชยา 11:1 ผูเ้ ผยพระวจนะนั้นไม่ได้ทานายสิ่ งใดก็ตาม ท่านเพียงแค่อธิ บายการอพยพของ
อิสราเอลจากอียปิ ต์วา่ เป็ นการจากไปของบุตรพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย. 4:22) บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาเดิมใช้
คาว่า “บุตร” อยู่บ่อยๆเพื่อจะอธิ บายถึงอิสราเอลในความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้า มัทธิ วหมายถึ งอะไรเมื่อ
ท่านเขียนว่าการจากอียิปต์ไปของพระเยซู ได้บรรลุถอ้ ยคาของโฮเชยา (ฮชย. 11:1)? การอ้างอิงของมัทธิ วมาจาก
ตัวบทฮีบรู
มัทธิ วไม่ได้กล่าวว่าพระเยซู ได้บรรลุ คาเผยพระวจนะ องค์ประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งคือ ความหมายของ
คาว่า “สาเร็ จ” (คากรี ก พเลโรโอ) มันมีความหมายที่กว้างกว่าแค่ที่จะ “ทาให้สมบูรณ์ ” อย่างแท้จริ งแล้ว มัน
หมายถึง “ที่จะจัดตั้งอย่างสมบูรณ์”[149] ในกรณี ของคา เผยพระวจนะแบบทานาย การจัดตั้งที่สมบูรณ์ของ
สิ่ งที่ผเู ้ ผยพระวจนะทานายได้เกิดขึ้นเมื่อสิ่ งที่เขาทานายนั้นได้เกิดขึ้น
แต่ในกรณี ของ การพูดเชิ งเผยพระวจนะ ที่กล่าวถึงอดีตหรื อปั จจุบนั การจัดตั้งที่สมบูรณ์ของสิ่ งที่ผเู ้ ผย

พระวจนะได้กล่าวได้เกิ ดขึ้นเมื่ออีกเหตุการณ์ หนึ่ งที่ คล้ ายกัน ได้เกิ ดขึ้น นี่ เป็ นแง่ที่ซ่ ึ งการจากอียิปต์ไปของ
พระเยซู ได้บรรลุคาเผยพระวจนะของโฮเชยา (เปรี ยบเทียบ ยากอบ 2:21-23) พระเยซู ทรง เป็ นพระบุตรของ
พระเจ้า (2:15; 3:17; 4:3, 6; 8:29; 11:27; 14:33; 16:16; 17:5; 26:63; 27:40, 43, 54) ประวัติศาสตร์ ของ
“อิสราเอล” ซึ่งเป็ น “บุตร” ของพระเจ้าในแง่ที่แตกต่างไปก็ได้คาดหวังถึงชีวติ ของ พระเมสสิ ยาห์ [150]
ที่ จ ะกล่ า วสิ่ ง เดี ย วกัน ในอี ก แนวทางหนึ่ ง พระเยซู ท รงเป็ น “การกล่ า วย้ า ที่ เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องอิ ส ราเอล”
[151] นักเขี ยนอีกคนหนึ่ งเรี ยกสิ่ งนี้ ว่า “[เหตุการณ์ ] ตามตัวอักษรรวมกับ [ความสาเร็ จ] ที่เป็ นสัญลักษณ์ ”
[152] ยัง มี นัก เขี ย นอี ก คนหนึ่ ง อ้างอิ งถึ ง มันว่า เป็ น “ค าเผยพระวจนะตามตัวอัก ษรรวมกับความหมายที่ เป็ น
สัญลักษณ์”[153]
“มีความคล้ายคลึ งกันต่างๆระหว่างชนชาติและพระบุตร อิสราเอลเป็ น “บุตร” ที่ได้รับเลือกสรรโดย
การรับเป็ นบุตร (อพย. 4:22) และพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระบุตรของพระเจ้า ในทั้งสองกรณี
การลงไปยัง อี ยิ ป ต์ก็ เพื่ อ ที่ จะหลี ก หนี อนั ตราย และการกลับ มาก็ ส าคัญต่ อประวัติศ าสตร์ แห่ ง การ
จัดเตรี ยมของชนชาติน้ ี”[154]
“และอย่างที่โมเสสถูกเรี ยกให้ไปยังอียิปต์และช่วยกูอ้ ิสราเอลบุตรของพระเจ้า บุตรหัวปี ของพระองค์
(ดู อพย. 4:22) จากการเป็ นทาสทางกายภาพ ดังนั้น พระเยซูได้ถูกเรี ยกให้ ออกจาก อียิปต์ ในวัยเด็กของ
พระองค์ผ่านทางข่าวสารของพระเจ้าที่ได้ให้แก่โยเซฟเพื่อจะช่ วยมนุ ษยชาติให้รอดจากการเป็ นทาส
ของบาป”[155]
“…มัทธิ วได้มองกลับไปและดึ งความคล้ายคลึ งกันต่างๆระหว่างเหตุ การณ์ ต่างๆของประวัติศาสตร์
ของชนชาติน้ ีและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ต่างๆในชีวติ ของพระเยซูออกมาอย่างประณี ต”[156]
2:16-18 นักวิชาการที่วจิ ารณ์บางคนไม่ได้นบั เรื่ องราวของมัทธิ วเกี่ยวกับการฆ่าเด็กๆในบ้านเบธเลเฮมของ
เฮโรด เพราะว่าไม่มีการยืนยันนอกพระคัมภีร์เกี่ยวกับมัน อย่างไรก็ตาม บ้านเบธเลเฮมนั้นเล็กและ
เหตุการณ์ที่สาคัญตามพระคัมภีร์อย่างอื่นอีกมากมายไม่มีการยืนยันทางโลกรวมถึงการถูกตรึ งของ
พระเยซูนกั เขียนบางคนได้ประมาณว่าการกาจัดนี้คงได้กระทบเด็กประมาณ 15 หรื อ 20 คนเท่านั้น
[157] เขาได้เชื่อว่าจานวนประชากรทั้งหมดของบ้านเบธเลเฮม ณ เวลานี้ก็นอ้ ยกว่า 1,000 คน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการร้ายกาจอย่างอื่นบางอย่างของเฮโรดนั้น การร้ายกาจนี้ก็เล็กน้อย[158]

“เรื่ องราวของพันธสัญญาใหม่เกี่ ยวกับการฆ่าเด็กเล็กๆทั้งหมด ณ บ้านเบธเลเฮม (มธ. 2:16) ในการ
คาดหวังถึ งการทาลายเชื้ อสายกษัตริ ยข์ องดาวิดท่ามกลางพวกเขาก็อยู่ในคุ ณลักษณะอย่างละเอียดกับ
ทั้งหมดที่เรารู ้เกี่ยวกับ เฮโรดและรัชกาลของเขา”[159]
“จัก รพรรดิ ออกัส ตัส ได้ก ล่ า วตามที่ รายงานไว้ว่า มันดี ก ว่า ที่ จะเป็ นสุ ก รของ เฮโรดแทนที่ จะเป็ น
บุ ตรชายของเขา เพราะว่าสุ กรของเขามี โอกาสดี กว่าของการอยู่รอดในชุ มชนชาวยิว ในภาษากรี ก
อย่างเช่นในภาษาอังกฤษ มีความแตกต่างทางตัวอักษรเพียงตัวเดียวระหว่างคาว่า ‘sow’ (hys – ฮุ ส) และ
‘son’ (hyios – ฮุยออส)”[160]
“คุณลักษณะที่เหมือนกันต่างๆซึ่ งเฮโรดแสดงในบทที่ 2 พวกผูน้ า [ทางศาสนา] จะแสดงภายหลังใน
เรื่ องราวนี้ ที่จะระบุคุณลักษณะที่ชดั เจนที่สุดของคุณลักษณะเหล่านี้ เฮโรดแสดงตัวเขาเองว่า ‘มืดบอด
ฝ่ ายวิญญาณ’ (2:3), ‘กลัว’ (2:3), ‘สมรู ้ร่วมคิด’ (2:7), ‘หลอกลวง’ และ ‘มุสา’ (2:8), ‘ร้ายแรง’ (2:13,
16), ‘กริ้ ว’ (2:16; เปรี ยบเทียบ 21:15), และ ‘หวัน่ กลัวอนาคต’ (2:16)”[161]
“นี่คือตัวอย่างประกอบที่น่ากลัวเกี่ยวกับสิ่ งที่มนุษย์จะทาเพื่อจะกาจัดพระเยซูคริ สต์ ถ้าคนหนึ่ งตั้งใจไป
ตามทางของเขาเอง ถ้าเขาเห็ นใครคนหนึ่ งใน พระคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งมีแนวโน้มที่จะแทรกแซงด้วยความ
ทะเยอทยานต่างๆของเขาและว่ากล่าวแนวทางต่างๆของเขา จากนั้นความปรารถนาอย่างหนึ่ งของเขาก็
คือที่จะขจัดพระคริ สต์ และจากนั้นเขาก็ถูกผลักดันไปสู่ สิ่งที่แย่มากที่สุดต่างๆ เพราะว่าจากนั้นถ้าเขา
ไม่ได้ทาลายร่ างกายของผูค้ น เขาจะทาลายหัวใจของพวกเขา”[162]
อีกครั้งหนึ่ ง มัทธิ วอ้างว่าอีกเหตุการณ์หนึ่ งที่ลอ้ มรอบการบังเกิดของพระเยซู ได้บรรลุคาเผยพระวจนะ (ข้อ 17)
มัทธิ วเป็ นผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่คนเดียวที่อา้ งอิง “เยเรมีย”์ (31:15; เปรี ยบเทียบ 16:14; 27:9) เป็ นที่ชดั เจนว่า
การอ้างอิงนี้ มาจากตัวบทฮีบรู เช่นกัน อนึ่ ง มัทธิ ว เพียงแค่อา้ งอิงอิสยาห์และเยเรมียโ์ ดยชื่ อจากผูเ้ ผยพระวจนะ
ทั้งหมดที่ท่านอ้างอิง
“มัทธิ วไม่ได้เพียงแค่ตรึ กตรองตัวบทต่างๆของพันธสัญญาเดิมเท่านั้น แต่อา้ งอิงว่าในสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นตัว
บทเหล่านั้นก็พบความสาเร็ จ ถ้าเหตุการณ์ต่างๆเป็ นตานาน [แทนที่จะเป็ นประวัติศาสตร์ ] ข้อโต้แย้งก็
ไร้ประโยชน์”[163]
มันไม่ชดั เจนไม่วา่ เยเรมียไ์ ด้อา้ งอิงถึงการถูกเนรเทศของเผ่าต่างๆในทางเหนือในปี กคศ. 722 หรื อถึงการเป็ น

เชลยที่บาบิโลนในปี กคศ. 586 เนื่องจากว่าท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สองของเหตุการณ์เหล่านี้ ในพันธกิจของ
ท่านเป็ นหลัก บางทีท่านได้ทาอย่างนั้นที่นี่อีกด้วย ในเชิ งบทกวีแล้ว ท่านได้นาเสนอ “ราเชล” ว่าเป็ น “มารดา”
ในอุดมคติของคนยิว “ร้องไห้คร่ าครวญ” เพราะว่า “บรรดาบุตรของเธอ” ได้ไปยังการเป็ นเชลย เนื่ องจากว่า
ราเชลได้ตายไประหว่างทางไปยังเบธเลเฮม (ปฐก. 35:16, 19) การอ้างอิงถึงเธอก็เชื่ อมโยงอย่างดีกบั เหตุการณ์
ต่างๆของวัยเด็กเริ่ มแรกใกล้เบธเลเฮมของพระเยซู
“ในตัวบทดั้งเดิม เยเรมียก์ าลังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในไม่ชา้ เมื่อการเป็ นเชลยที่บาบิโลนเริ่ มต้น
ขึ้น เมื่อบรรดาคนหนุ่มชาวยิวได้ถูกนาไปสู่ การเป็ นเชลย พวกเขาได้ผา่ นเมืองรามาห์ ไม่ไกลจากเมือง
รามาห์ สักเท่าไหร่ น้ นั ก็เป็ นที่ที่ราเชลได้ถูกฝั ง และเธอได้เป็ นสัญลักษณ์ ของความเป็ นแม่ของชาวยิว
เมื่อพวกคนหนุ่ มได้เดิ นขบวนไปยังบาบิโลน บรรดามารดาชาวยิวแห่ งเมืองรามาห์ได้ออกมาร้ องไห้
สาหรับบรรดาบุตรของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาจะไม่เห็นอีกเลย เยเรมียไ์ ด้พรรณนาฉากนั้น เมื่อราเชล
ได้ร้องไห้เพื่อบรรดาบุตรของนาง นี่เป็ นความหมาย ตามตัวอักษร ของ เยเรมีย ์ 31:15 พันธสัญญาใหม่
ไม่สามารถเปลี่ ยนหรื อตีความสิ่ งที่ขอ้ นี้ หมายถึงใหม่ในบริ บทนั้น หรื อไม่ได้พยายามที่จะทาอย่างนั้น
ในประเภทนี้ [ของคาเผยพระวจนะที่สาเร็ จ] มีเหตุการณ์ในพันธสัญญาใหม่ที่มีประเด็นหนึ่ งของความ
คล้ายกันกับเหตุการณ์ในพันธสัญญาเดิม ข้อนั้นถูกอ้างอิงว่าเป็ น การประยุกต์ ใช้ ประเด็นหนึ่งของ
ความคล้ายกันระหว่างรามาห์และเบธเลเฮมก็คือว่า อีกครั้งหนึ่ ง บรรดามารดาชาวยิวกาลังร้ องไห้เพื่อ
บรรดาบุ ตรของพวกเขาซึ่ ง พวกเขาจะไม่ เห็ นอี ก และดัง นั้นตอนพระคัม ภี ร์ใ นพันธสั ญญาเดิ ม ก็ ถู ก
ประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ในพันธสัญญาใหม่ หาไม่แล้ว ทุกสิ่ งก็แตกต่าง”[164]
คูเปอร์ เรี ยกสิ่ งนี้ “คาเผยพระวจนะตามตัวอักษรรวมกับการประยุกต์ใช้”[165] เบเล่ยเ์ ห็ นสามประเด็น
ของการเปรี ย บเที ย บระหว่า งสองเหตุ ก ารณ์ คือ ในทั้ง สองเหตุ ก ารณ์ น้ ัน กษัตริ ย ์ต่างชาติ ได้คุ ก คาม
อนาคตของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ 2:13) พวกเด็กๆได้เกี่ยวข้อง และอย่างไรก็ตาม การฟื้ นฟูในอนาคต
ของอิสราเอลก็แน่นอน (เปรี ยบเทียบ ยรม. 31:31-37).[166]
เป็ นที่ชดั เจนว่า มัทธิ วใช้ เยเรมีย ์ 31:15 เพราะว่ามันนาเสนอความหวังแก่คนอิสราเอล ว่าอิสราเอลจะ
กลับมายังแผ่นดินนั้น แม้วา่ พวกเขาได้ร้องไห้ ณ การจากไปของประเทศ บริ บทแห่ งถ้อยคาของเยเมีย ์
คือความหวัง มัทธิ วใช้เนื้ อหาของเยเรมี ยเ์ พื่อจะให้ความหวังแก่ ผอู ้ ่านของท่านว่า แม้จะมี น้ าตาของ
บรรดามารดาแห่ งเมืองเบธเลเฮม พระเมสสิ ยาห์ได้หลีกหนี จากเฮโรดและจะกลับมาปกครองในที่สุด
[167]

“อย่างเช่นในข้อ 15 ที่นี่เฮโรดไม่ได้กล่าวย้ าเหตุการณ์จากประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล การเนรเทศได้
ส่ งอิสราเอลไปยังการเป็ นเชลยและด้วยเหตุน้ นั ก็ได้เรี ยกร้องน้ าตา แต่ที่นี่น้ าตาไม่ได้มีไว้เพื่อผูท้ ี่ไปสู่
‘การถูกเนรเทศ’ แต่เนื่ องจากบรรดาเด็กๆผูซ้ ่ ึ งอยูข่ า้ งหลังและถูกฆ่า ดังนั้นทาไมจึงไม่มีการอ้างอิงถึ ง
การถูกเนรเทศเลย? การช่ วยเหลื อเกิ ดขึ้นจากการสังเกตบริ บทที่กว้างกว่าของทั้งเยเรมียแ์ ละมัทธิ ว
เยเรมีย ์ 31:9, 20 อ้างอิงถึงอิสราเอล คือเอฟราอิมในฐานะบุตรที่รักของพระเจ้าและแนะนาพันธสัญญา
ใหม่ (31:31-34) ที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทากับประชากรของพระองค์อีกด้วย ดังนั้นน้ าตาที่เกี่ยวข้องกับ
การถูกเนรเทศ (31:15) จะสิ้ นสุ ด มัทธิ วได้ทาให้การถูกเนรเทศเป็ นจุดเปลี่ยนในความคิดของท่านแล้ว
(1:11-12) เพราะว่า ณ เวลานั้นเชื้ อสายของดาวิดได้ถูกขับออกจากบัลลังก์ ตอนนี้ น้ าตาของการถู ก
เนรเทศก็กาลัง ‘สาเร็ จ’ นัน่ คือ น้ าตาได้เริ่ มต้นในสมัยของเยเรมียแ์ ละไปถึงจุดสุ ดยอดและสิ้ นสุ ดโดย
น้ าตาของบรรดามารดาของบ้านเบธเลเฮม ทายาทบัลลังก์ของ ดาวิดได้มา การถูกเนรเทศได้สิ้นสุ ด
พระบุตรแท้ของพระเจ้าได้มาถึง และพระองค์จะแนะนาพันธสัญญาใหม่ (26:28) ซึ่ งได้สัญญาไว้โดย
เยเรมีย”์ [168]
3. คำเผยพระวจนะเกีย่ วกับนำซำเร็ธ 2:19-23 (เปรียบเทียบ ลูกำ 2:39)
มัท ธิ ว สรุ ป เรื่ อ งราวที่ ค ัด สรรไว้ข องท่ า นแห่ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆในวัย เด็ ก ของพระเยซู ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ และอธิ บายถึ งปฏิ กิริยาตอบสนองหลายอย่างต่อพระองค์ดว้ ยการเสด็จกลับไปยัง
อิสราเอลของพระเยซู
2:19-20

เฮโรดมหาราชได้ตายไปในปี กคศ. 4 โจเซฟั สได้เขียนเกี่ยวกับสภาพของเขาไม่นานก่อนการ
ตายของเขาดังต่อไปนี้:
“. . . ความเจ็บไข้ได้เพิ่มเหนื อเขาอย่างใหญ่หลวงหลังจากอาการที่รุนแรง และสิ่ งนี้ ก็เป็ นโดยการ
พิ พ ากษาของพระเจ้า ที่ มี เหนื อ เขาเนื่ อ งจากบาปของเขา เพราะว่า ไฟได้คุ ก รุ่ น ในเขาอย่า งช้า ๆ ซึ่ ง
ดูเหมือนจะปรากฎแก่การสัมผัสในที่ภายนอกไม่มากอย่างที่มนั ได้เพิ่มความเจ็บปวดของเขาในที่ภายใน
เพราะว่ามันได้นาความอยากที่รุนแรงต่อการกิ นมาเหนื อเขา ซึ่ งเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะจัดเตรี ยม
ด้วยอาหารหนึ่ ง อย่างหรื ออย่างอื่ น ได้ เครื่ องในของเขาก็ ผุพ งั และความรุ นแรงโดยมากแห่ ง ความ
เจ็บปวดของเขาก็อยูท่ ี่ปลายลาไส้ใหญ่ของเขา น้ าใสที่เกิดจากน้ าได้เกิดขึ้นที่เท้าของเขา และเหมือนกับ
วัตถุที่ได้ทาให้เขาเจ็บปวดที่ดา้ นล่างท้องของเขา มิใช่เท่านั้น ต่อไปที่ถ่ายปั สสาวะและอุจาระก็เน่าเปื่ อย

และได้ก่อให้เกิดหนอน และเมื่อเขาได้นงั่ ตรงๆ เขาก็มีความยุง่ ยากในการหายใจ ซึ่ งน่าขยะแขยงอย่าง
มากเนื่องจากกลิ่นเหม็นแห่งลมหายใจของเขาและความรวดเร็ วของการกลับมาของมัน ยิ่งกว่านั้นเขาได้
มีการชักในทุกส่ วนของร่ างกายของเขา ซึ่ งได้เพิ่มกาลังของเขาต่อระดับที่ทนไม่ได้”[169]
อีกครั้งหนึ่ง การริ เริ่ มที่มีอธิ ปไตยของพระเจ้าเป็ นหัวข้อการบันทึกของมัทธิ ว นี่ เป็ น “ความฝัน” ครั้งที่
สี่ และการอ้างอิงครั้งที่สามถึง “ทูตองค์หนึ่ งขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ที่ปรากฏ “แก่ โยเซฟ” ในบทนา
วลี “แผ่นดินอิสราเอล” ปรากฏที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ เป็ นที่ชดั เจนว่า มัทธิ วใช้มนั เนื่ องจากว่า
มันทาให้ระลึกถึงพระสัญญาและพระพรต่างๆที่พระเจ้าได้ให้แก่ยาโคบและพงศ์พนั ธุ์ของเขา[170]
2:21-23 โยเซฟได้ตอบสนองต่อคาสั่งขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเชื่อฟัง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เขาได้ทาอย่างนั้น
ข่าวก็ได้มาถึงเขาว่า “อารเคลาอัส” บุตรชายของเฮโรดมหาราช ได้เริ่ มต้นที่จะครอบครองในฐานะ
ผูป้ กครอง “เหนือแคว้นยูเดีย” สามาเรี ยและอิดูเมีย[171] ส่ วนที่เหลือของแผ่นดินของเฮโรดมหาราช
ได้ยงั พวกบุตรชายของเขา คือ แอนทิพาสผูซ้ ่ ึงได้ครอบครองในฐานะผูป้ กครองเหนือแคว้นกาลิลีและ
เพอเรี ย ( กคศ. 4 - ค.ศ. 39) และฟี ลิป “เจ้าเมือง” หมายถึง ฟี ลิปได้ครอบครองเหนือหนึ่งในสี่ ของ
แผ่นดินของเฮโรดมหาราชบิดาของเขา ฟี ลิปได้กลายมาเป็ นเจ้าเมืองแห่งอิทูเรี ย ตราโคนิติส และเขต
แดนอื่นๆบางที่ (กคศ. 4 - ค.ศ. 34).[172] ชื่อเรี ยก “ผูป้ กครอง” ก็มีเกียรติกว่าชื่อเรี ยก “เจ้าเมือง” มัน
หมายถึงผูป้ กครองเหนือผูค้ น อย่างไรก็ตาม มันเป็ นตาแหน่งที่ต่ากว่า “กษัตริ ย”์ อีกด้วย
“หนึ่ งในการกระทาแรกๆของอารเคลาอัสคื อที่ จะฆ่ าคนประมาณสามพันคนในพระวิหารเพราะว่า
บางคนในพวกเขาได้ระลึ กผูท้ ี่ตายเพื่อความเชื่ อบางคนที่ได้ถูกทาให้ตายโดยเฮโรด พ่อเป็ นอย่างไร
ลูกก็เป็ นอย่างนั้น”[173]
อารเคลาอัสได้พิสูจน์วา่ เป็ นผูป้ กครองที่แย่ ซี ซาร์ ออกัสตัสได้เนรเทศเขาสาหรับประวัติที่แย่ของเขาใน
ปี ค.ศ. 6[174] ฟี ลิปเป็ นผูป้ กครองที่ดีที่สุดท่ามกลางพวกบุตรชายของเฮโรดมหาราช
เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเจ้า “ได้เตือน” โยเซฟที่จะไม่กลับไปยังเขตแดนของอารเคลาอัส โยเซฟได้เลือกที่
จะตั้งรกรากใน “เมืองนาซาเร็ ธ” ใน “แคว้นกาลิเลีย” แทนที่จะเป็ นพรมแดนทางเหนือของแค้วนเศบูลุน
อย่างไม่สงสัยเลยว่าได้รับการนาพาโดยพระเจ้าที่จะไปยังที่นนั่ นี่ ได้เป็ นที่อาศัยของเขาและของมารี ย ์
ก่อนการบังเกิดของพระเยซู (13:53-58; ลก. 1:26-27; 2:39) มัทธิ วบันทึกว่าการย้ายนี้ เป็ นความสาเร็ จอีก

อย่างหนึ่ งของคาเผยพระวจนะ (ข้อ 23) เมือง นาซาเร็ ธตั้งอยูท่ างเหนื อของบ้านเบธเลเฮม 70 ไมล์ และ
หลักฐานทางโบราณคดี ช้ ี ถึงจานวนประชากรประมาณ 480 คน ณ ตอนต้นของศตวรรษแรก[175] มัน
เป็ นสถานที่แห่งกองทหารรักษาการณ์โรมันในกาลิลีทางเหนือ[176]
“…เวีย มาริ ส [ทางหลวงทะเล] ได้ผา่ นทางเมืองนาซาเร็ ธ และจากนั้นไม่วา่ โดยทางหมู่บา้ นคานา หรื อ
ที่อื่นเลี ยบไหล่เขาทางเหนื อของภูเขาทาโบร์ ไปยังทะเลสาบเยเนซาเร็ ธ ถนนแต่ละสายของถนนสาย
เหล่ า นี้ ใ นไม่ ช้า ก็ เชื่ อมกับ กาลิ ลี ส่ วนบน ดัง นั้น แม้ว่า เส้ นทางของการพานิ ช ย์ระหว่า งอัค โคและ
ตะวันออกได้ถูกแบ่งเป็ นสามทาง กระนั้น เมื่อหนึ่งในเส้นทางเหล่านี้ผา่ นเมืองนาซาเร็ ธ เมืองเล็กที่เงียบ
ก็ไม่ใช่ สระน้ าที่นิ่งแห่ งความสันโดษที่เรี ยบง่าย. . . . แต่ในอีกด้านหนึ่ ง เมืองนาซาเร็ ธเป็ นหนึ่ งใน
ศูนย์กลางที่ยงิ่ ใหญ่ของชีวติ เกี่ยวกับพระวิหารของคนยิว . . . . พวกมหาปุโรหิ ตแห่ ง ‘เวร’ ซึ่ งจะต้องอยู่
ในหน้าที่อยูเ่ สมอก็ได้รวมตัวกันในบางเมือง ที่ซ่ ึ งพวกเขาได้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นกลุ่ม ส่ วนบรรดา
พวกของเขาผูซ้ ่ ึ งไม่สามารถที่จะไปได้ก็ได้ใช้เวลาหนึ่ งสัปดาห์ในการอดอาหารและอธิ ษฐาน….ดังนั้น
ที่จะถือมุมมองที่กว้างขึ้น ความสาคัญทางสัญลักษณ์สองอย่างก็เกี่ยวข้องกับเมืองนาซาเร็ ธ เนื่ องจากว่า
ผ่านทางมันนั้นก็ เป็ นดัง เช่ นบรรดาผูท้ ี่ ได้ดาเนิ นการจราจรของโลก และบรรดาผูท้ ี่ ไ ด้ป รนนิ บ ตั ิ ใ น
พระวิหาร”[177]
ความสนใจที่เอาใจใส่ ต่อคาศัพท์ต่างๆที่มทั ธิ วใช้เพื่อจะอธิ บายความสาเร็ จนี้ ก็ช่วยให้เราเข้าใจถึงการที่
พระเยซูได้ทาให้พระคัมภีร์สาเร็ จ หนึ่ง มัทธิ วกล่าวว่าคาเผยพระวจนะได้มาทาง “พวกผูเ้ ผยพระวจนะ”
ไม่ใช่ ผูเ้ ผยพระวจนะ คนหนึ่ง นี่ เป็ นที่เดียวในพระกิตติคุณเล่มแรกที่ท่านกล่าวสิ่ งนี้ สอง มัทธิ วไม่ได้
กล่าวว่าพวกผูเ้ ผยพระวจนะ “ได้กล่าว” หรื อ “ได้เขียน” คาทานาย ท่านกล่าวว่า “สิ่ งที่ได้ถูกกล่าวหรื อ
พูด” ผ่านทางพวกเขาได้เกิดขึ้น ในอีกนัยหนึ่ง มัทธิ วกาลังอ้างอิงโดยทางอ้อมอย่างมีอิสระ[178]
ไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดในพันธสัญญาเดิมที่ได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะมาจากเมืองนาซาเร็ ธหรื อที่ว่า
ผูค้ นจะเรี ยกท่านว่า “ชาวนาซาเร็ ธ” แล้วมัทธิ วสามารถกล่าวว่าพระเยซู ได้ทาให้ พระคัมภีร์สาเร็ จโดย
การอาศัยอยู่ที่นั่นได้อย่างไร? การอธิ บายที่เป็ นไปได้มากที่ สุดดูเหมื อนจะเป็ นว่าเมืองนาซาเร็ ธเป็ น
เมื อ งที่ ถู ก ดู ถู ก โดยเฉพาะ ในมณฑลที่ ถู ก ดู ถู ก แห่ งแคว้ น กาลิ ลี ใ นสมั ย ของพระเยซู
(ยน.1:46; 7:42, 52).[179] ผูเ้ ผยพระวจนะหลายคนของพันธสั ญญาเดิ ม ได้ท านายว่า ผูค้ นจะ “ดู ถู ก "
พระเมสสิ ยาห์ (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] บ่อยครั้งมัทธิ วหันไปสู่ หวั ข้อนี้ของการที่พระเยซูได้ถูกดูถูก (8:20; 11:16-19; 15:7-8)

ดูเหมือนว่าผูเ้ ขียนจะให้ ใจความ ของพระคัมภีร์หลายตอนของพันธสัญญาเดิมที่นี่ มากกว่าการอ้างอิง
พระคัมภีร์ตอนใดๆจากตอนเหล่านั้น มีการพาดพิงถึง เนทเซอร์ (“หน่อ”) ใน อิสยาห์ 11:1 ว่าพวกรับบี
ในสมัยของพระเยซู ได้ถือว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ในพระคัมภีร์ตอนนั้น ดูเหมือนว่าทายาทของดาวิดจะ
ออกมาจากสถานที่ ที่ต่ าต้อยและคลุ มเครื อ นัก เขี ย นคนหนึ่ งได้ใ ห้หลักฐานว่าพระคัม ภี ร์ฉ บับ แปล
ทาร์ กุมเช่นเดียวกับบรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้ตีความพันธสัญญาเดิมในเชิงพระเมสสิ ยาห์[181]
“ในศตวรรษแรก ชาวนาซารี น เป็ นผูค้ นที่ถูกดูถูกและปฏิเสธและคาศัพท์น้ นั ได้ถูกใช้เพื่อจะต่อว่าและ
ทาให้รู้สึกขายหน้า (ยน. 1:46) พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้สอนว่าพระเมสสิ ยาห์จะเป็ นบุคคลที่ถูกดูถูกและ
ปฏิเสธ (เช่น อสย. 53:3) และสิ่ งนี้ถูกสรุ ปโดยคาศัพท์น้ ี ชาวนาซารี น”[182]
ฟรัชเทนบุมเรี ยกประเภทนี้ของความสาเร็ จตามคาเผยพระวจนะว่า “ผลรวม”[183] คูเปอร์ ชอบที่จะเรี ยก
มันว่า “คาเผยพระวจนะตามตัวอักษรรวมกับผลรวม”[184]
“พระเยซู ทรงเป็ นกษัตริ ยพ์ ระเมสสิ ยาห์ พระบุตรของพระเจ้า บุตรของดาวิด แต่พระองค์ทรงเป็ นหน่ อ
จากเชื้อสายกษัตริ ยท์ ี่ได้ถูกฟันลงมาด้วยขวานจนถึงโคนและถูกปลูกในสภาพแวดล้อมที่ได้ถูกรับรองว่า
จะพิชิตพระองค์ดว้ ยการดูถูก มัทธิ วกาลังบอกเราว่า พระเยซู พระเมสสิ ยาห์ไม่ได้แนะนาแผ่นดิ นของ
พระองค์ด้วยการแสดงภายนอกหรื อนาเสนอพระองค์เองด้วยการเอิ ก เกริ ก แห่ ง กษัตริ ย ์ในทางโลก
ในความสอดคล้องกับคาเผยพระวจนะนั้น พระองค์ได้เสด็จมาในฐานะผูร้ ับใช้ที่ถูกดูถูกขององค์พระผู้
เป็ นเจ้า”[185]
การอธิ บายที่พึงพอใจน้อยต่างๆของคาเผยพระวจนะนี้ และความสาเร็ จของมันก็เป็ นดังต่อไปนี้ หนึ่ ง
บางคนเชื่อมโยง “ชาวนาซารี น” กับ “คนนาศีร์” (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 13:5) อย่างไรก็ตาม พระเยซู ไม่เคย
เป็ นคนนาศีร์ (11:19) ยิง่ กว่านั้น ประวัติของคาของคาเหล่านี้ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกัน
สอง บางคนเชื่อว่าคาฮีบรู ที่แปลว่า “หน่อ” (เนทเซอร์ ) ใน อิสยาห์ 11:1 ฟังพอดูเหมือน “นาซาเร็ ธ” เพื่อ
จะให้เหตุผลถึงการเชื่อมโยง[186] ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ ก็คือว่า คาฮีบรู และเมือง นาซาเร็ ธไม่มีอะไร
ที่ เหมื อนกันยกเว้นชื่ อที่ ออกเสี ยงคล้า ยกัน เนทเซอร์ ปรากฏในพระคัมภี ร์ตอนเดี ยวเท่านั้นอี กด้วย
แต่มทั ธิ วอ้างอิง “พวกผูเ้ ผยพระวจนะ”
สาม นักเขียนบางคนได้จดั วางกลุ่มก่อนคริ สเตียนและแนะนาว่ามัทธิ วได้อา้ งอิงถึงสิ่ งนี้ ไม่มีหลักฐานที่

จะสนับสนุนทฤษฎีน้ ี
สี่ บางคนเชื่ อว่ามัทธิ วทาการเล่นสานวนโดยการเชื่ อมโยงชื่ อนาซาเร็ ธกับนาซารี น ถ้านี่ เป็ นจริ ง ท่าน
สามารถอ้างความสาเร็ จของการเผยพระวจนะได้อย่างไร?
ห้า บางคนคิดว่าผูเ้ ขียนอ้างอิงถึงคาเผยพระวจนะต่างๆที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ แต่เป็ นที่รู้จกั
และเป็ นที่ยอมรับโดยผูอ้ ่านดั้งเดิ มของท่าน มัทธิ วไม่ได้ให้ร่องรอยว่าความหมายที่ผิดปกติน้ ี คือสิ่ งที่
ท่านได้ต้ งั ใจไว้ ยิ่งกว่านั้น ผูอ้ ่านในภายหลังจะไม่เพียงแต่ปฏิ เสธสิ ทธิ อานาจเช่ นนั้น แต่จะกล่าวหา
มัทธิ วถึงการประดิษฐ์แหล่งเช่นนั้นเพื่อจะสนับสนุนเหตุผลของท่าน
มัทธิวบทที่ 2 อ้างเหตุผลของผูเ้ ขียนอย่างน่าสังเกตด้วยการสร้างสามประเด็นหลัก
“ประเด็นแรกเกี่ ยวข้องกับคนต่างชาติ พวกนักปราชญ์มาจากทิศตะวันออกและนมัสการกษัตริ ยข์ องชนชาติยิว
การมองเห็นล่วงหน้านิ ดหน่ อยของทุกประชาชาติของโลกที่กาลังได้รับพรในอับราฮัมก็เป็ นที่ประจักษ์ในการ
กระทานี้….ประเด็นที่สองที่มทั ธิ วสร้างก็เกี่ยวข้องกับคนยิว พวกเขาได้แสดงว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่ใส่ ใจต่อการ
รายงานใดๆเกี่ยวกับพระองค์ สุ ดท้าย โดยการใช้พนั ธสัญญาเดิ มของท่านนั้น มัทธิ วพิสูจน์ว่าพระเยซู ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ที่ได้สัญญาไว้ พระองค์ทรงเป็ นความสาเร็ จของทุกสิ่ งที่ได้ถูกคาดหวังไว้ในพระคัมภีร์ของพวก
เขา สิ่ งพื้นฐานสามอย่างเหล่านี้จดั ตั้งพื้นฐานของพระกิตติคุณของมัทธิ ว พระเยซูถูกนาเสนอในฐานะพระเมสสิ
ยาห์ ที่ได้ถูกเผยพระวจนะและสัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิ ม คนยิวได้ปฏิ เสธพระองค์ เนื่ องจากการปฏิ เสธนี้
กษัตริ ยอ์ งค์น้ ีก็หนั ไปหาคนต่างชาติและแผนการแผ่นดินสาหรับคนยิวก็ถูกเลื่อนไป
“บทที่หนึ่ งป่ าวประกาศคุ ณลักษณะแบบทั้งพระเจ้าและมนุ ษย์แห่ งตัวบุคคลของพระเมสสิ ยาห์ การ
ต้อนรับซึ่ งจะถู กมอบแด่การอ้างถึ งพระเมสสิ ยาห์ก็ถูกจัดตั้งในบทที่สอง มัทธิ วบทที่สามเริ่ มต้นการ
บรรยายถึงเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของการนาเสนอพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอลแก่ชนชาติน้ นั ”[187]
“มัทธิว 1-2ทาหน้าที่เป็ นบทนาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณี ตสาหรับทุกหัวข้อหลักในพระกิตติคุณ
นี้ [188]
บทที่ 1 และ 2 แสดงแก่ผอู ้ ่านว่าพระเยซู ทรงเป็ น ใคร ซึ่ งก็คืออัตลักษณ์ของพระองค์รวมถึงปฏิกิริยาตอบสนอง
ของกลุ่ มที่หลากหลายของผูค้ น ส่ วนที่ เหลื อของพระธรรมนี้ ดาเนิ นการที่ จะอธิ บายถึ งอัตลักษณ์ ของพระเยซู

ต่อไปและแสดงถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ ตรั ส และ ทา และปฏิ กิริย าตอบสนองของกลุ่ ม ที่ หลากหลายของผูค้ น
ปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ่มเหล่านี้และแต่ละบุคคลก็เป็ นการแนะนาสาหรับเราในการรู ้ถึงวิธีที่จะตอบสนองต่อ
พระเยซูและวิธีที่จะไม่ตอบสนองต่อพระองค์
ง. กำรตระเตรียมของกษัตริย์ 3:1-4:11
มัทธิ วผ่านชี วิตวัยเด็กของพระเยซู อย่างรวดเร็ วเพื่อจะเชื่ อมโยงการตระเตรี ยมของพระองค์สาหรับการนาเสนอ
แก่อิสราเอลในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา ท่านบันทึกสามเหตุการณ์ที่ได้ตระเตรี ยมพระเยซู สาหรับพันธกิจของ
พระองค์ คือ พันธกิจของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู ซึ่ งก็คือยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (3:1-12) การรับบัพติศมา
ของพระเยซู (3:13-17) และการถูกทดลองของพระเยซู (4:1-11) ประเด็นหลักก็คือว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุตร
แท้ของพระเจ้า ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้เป็ นพยานว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรที่ได้ถูกทานายไว้ที่กาลังมาของ
พระเจ้า การบันทึกของมัทธิวถึงการรับบัพติศมาเน้นถึงการรับรองของสวรรค์ (ของพระเจ้า)ถึงพระเยซูในฐานะ
พระบุตรของพระเจ้า พระวิญญาณได้เสด็จลงบนพระเยซู เพื่อจะ ให้ อานาจ แก่กษัตริ ยน์ ้ นั เพื่อการรับใช้ และ
เสี ยงจากสวรรค์ได้ ยืนยัน พระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า การบันทึกถึงการถูกทดลองของพระเยซูแสดง
ว่าพระองค์ได้พิชิตการทดลองและดังนั้นจึงมีคุณสมบัติอย่างเป็ นส่ วนตัวที่จะเป็ นพระบุตรที่สมบูรณ์ของพระเจ้า
ไม่ใช่ แค่ พระบุ ตรของพระเจ้าในแง่การเป็ นกษัตริ ยต์ ามธรรมเนี ยม “พวกบุตร” แต่ก่อนทั้งหมดของพระเจ้า
(บรรดากษัตริ ยข์ องอิสราเอล) ได้ลม้ ลงต่อการทดลอง
“เนื้ อหาของส่ วนนี้ ของพระกิตติคุณนี้ ก็สาคัญเป็ นพิเศษเนื่ องจากว่าการรับบัพติศมาของ พระเยซู ทา
หน้าที่เป็ นโอกาสของการทรงเจิมที่พิเศษของพระองค์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สาหรับพันธกิจที่ตามมา
แต่มนั ก็สาคัญในเชิงศาสนศาสตร์ พระคริ สต์อีกด้วยในแง่ที่วา่ ความเป็ นพระบุตรพระเจ้าของพระองค์ถูก
ยืนยันและธรรมชาติ แห่ งความรู ้ สึกที่ ไม่ชนะของระยะปั จจุ บนั ของความเป็ นพระบุ ตรถู กบ่งบอกไว้
(3:17ค และ 4:1-11) ดังนั้นมัทธิ วจัดเตรี ยมข้อมูลที่สาคัญอย่างมากต่อการเข้าใจถึงเรื่ องราวที่ตามมา คือ
สิ่ งที่พระเยซู ทรงกระทาในพันธกิ จของพระองค์ พระองค์ก็ทรงกระทาโดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณ
กระนั้น พระเยซู จ ะไม่ ก ระท าในท่ า ทางของพระเมสสิ ย าห์ แ ห่ ง ความรู ้ สึ ก ที่ ช นะตามการคาดหวัง
โดยทัว่ ไป แต่จะกระทาในแนวทางเฉพาะของพระองค์เองในการเชื่ อฟั งต่อน้ าพระทัยของพระบิดาของ
พระองค์”[189]
มัทธิ วนาเสนอพยานทั้งสี่ ต่อความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซูในส่ วนนี้คือ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (3:1-15)

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ (3:16) พระบิดา (3:17) และซาตาน (4:1-11) พยานที่ห้าก็ตามมาใน 4:12-15 นัน่ คือ
พันธกิจของพระเยซู

1. ผู้ล่วงหน้ ำมำก่ อนของพระเยซู 3:1-12 (เปรียบเทียบ มก. 1:2-8; ลก. 3:3-18)
เมื่ อ พระเยซู มี ชี วิ ต อยู่น้ ัน มัน ก็ เ ป็ นเรื่ อ งปกติ ส าหรั บ ผูล้ ่ ว งหน้า มาก่ อ นที่ จ ะมาก่ อ นบุ ค คลที่ ส าคัญ เพื่ อ จะ
ตระเตรี ยมทางสาหรับการมาถึงของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เมื่อกษัตริ ยจ์ ะเยี่ยมเยียนเมืองหนึ่ งในอาณาเขตของเขา
พวกทูตของเขาจะไปก่อนเขาเพื่อจะป่ าวประกาศการเยี่ยมเยียนของเขา พวกเขาจะทาให้แน่ใจว่าเมืองนั้นอยูใ่ น
สภาพที่ดีเพื่อจะต้อนรับเขา บางครั้งพวกคนรับใช้ของเขาจาต้องทาการซ่ อมถนนเล็กน้อยเพื่อทาให้ถนนหลวง
ราบเรี ยบซึ่ งกษัตริ ยน์ ้ นั จะใช้ขณะที่เขาเข้าใกล้จุดหมายปลายทางของเขา[190] ยอห์นไม่เพียงแต่ได้ตระเตรี ยม
ทางส าหรั บ พรพระเยซู เท่ า นั้น แต่ไ ด้ป่ าวประกาศว่าพระองค์เป็ นบุ ค คลที่ ส าคัญและได้บ่ งบอกถึ ง ตาแหน่ ง
กษัตริ ยข์ องพระองค์ ยอห์นได้นาหน้าพระเยซูในการเกิด ในการปรากฏตัวต่อสาธารณะ และในการตาย
“ในฐานะผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู ยอห์นส่ อให้เห็นถึงตัวบุคคลและงานของเขาเกี่ยวกับตัวบุคคล
และงานของพระเยซู ทั้งยอห์นและพระเยซู เป็ นตัวแทนของพระเจ้าที่ได้ถูกส่ งมาโดยพระเจ้า (11:10;
10:40) ทั้งสองเป็ นของเวลาแห่ งความสาเร็ จ (3:3; 1:23) ทั้งสองมีข่าวสารเหมือนกันที่จะป่ าวประกาศ
(3:2; 4:17) ทั้งสองเข้าร่ วมความขัดแย้งกับอิสราเอล ในกรณี ของฝูงชน การต้อนรับอันเป็ นที่ชื่นชอบใน
ที่สุดก็หลี กทางให้แก่การปฏิ เสธ ในกรณี ของพวกผูน้ า การต่อต้านนั้นก็ไม่สามารถทาให้สงบลงได้
ตั้งแต่เริ่ มแรก (3:7-10; 9:3) ทั้งยอห์นและพระเยซู ถูก ‘มอบ’ แก่พวกศัตรู ของพวกท่าน (4:12; 10:4)
และทั้งสองถูกทาให้ตายอย่างรุ นแรงและอย่างอับอาย (14:3-12; 27:37)”[191]
3:1-2 ยอห์นได้ปรากฏตัว “ในวันเหล่านั้น” (ข้อ 1) วลีน้ ีเป็ นคาศัพท์โดยทัว่ ไปที่กล่าวเล็กน้อยเกี่ยวกับเวลาที่
เจาะจงแต่ระบุสิ่งที่ตามมาว่าเป็ นประวัติศาสตร์ มันเป็ นข้อความเปลี่ยนผ่านโดยทัว่ ไปในการบรรยาย
ของมัทธิว[192] พันธกิจของยอห์นอย่างที่มทั ธิ วอธิ บายที่นี่ได้ปรากฏก่อนการเริ่ มต้นของพันธกิจต่อ
สาธารณะของพระเยซู คือประมาณ 30 ปี หลังจากเหตุการณ์ต่างๆของบทที่ 2
“ยอห์น” (“ของขวัญจากพระยาเวห์”) ได้กลายมาเป็ นชื่ ออันเป็ นที่นิยมท่ามกลางคนยิวที่ตามหลังอาชี พ
แบบวีรบุรุษของยอห์น ฮิกคานัส (ตายไปในปี กคศ. 106) มียอห์นสี่ หรื อห้าคนในพันธสัญญาใหม่

ยอห์นผูน้ ้ ี ได้รับนามสกุลว่า “ผูใ้ ห้บพั ติศมา” เนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ของเขาเกี่ ยวกับการให้บพั ติศมาแก่
คนยิวที่กลับใจใหม่ (ข้อ 6)
ยอห์ น เป็ นผูส้ ่ ง ข่ า วสารพร้ อ มกับ ข่ า วสารที่ จ ะป่ าวประกาศ ท่ า นปรากฏตัว ในฉากทัน ที แ ละอย่ า งลึ ก ลับ
เหมือนกับเอลี ยาห์อย่างมาก ผูซ้ ่ ึ งพันธกิ จของเขานั้นยอห์นได้สะท้อนถึ ง (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 17:1).[193]
“การประกาศ” ตามตัวอักษรคือ การป่ าวประกาศ (คากรี ก เครู สโซ)
“ในพันธสัญญาใหม่ คากริ ยานี้ไม่ได้หมายถึง ‘ที่จะให้การอภิปรายเชิงข้อมูล หรื อ เชิงการหนุนนา หรื อ
เชิ งเสริ มสร้ างในถ้อยคาที่ถูกเรี ยบเรี ยงอย่างสวยงามด้วยเสี ยงที่ไพเราะ มันหมายถึ งที่จะป่ าวประกาศ
เหตุการณ์’. . .”[194]
เหตุการณ์ที่ยอห์นได้ป่าวประกาศคือการมาถึงที่ใกล้จะเกิดขึ้นแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
ฉากของพันธกิจของยอห์นคือ “ถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดีย” บริ เวณที่ถูกระบุอย่างคร่ าวๆนี้ ต้ งั อยูบ่ นทิศตะวันตก
และทิศเหนือของทะเลตายเป็ นหลัก[195] เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นได้ทาพันธกิจของท่านที่นี่เนื่ องจากสถานการณ์
ล าบากต่ า งๆที่ เ หมาะสมต่ อ การวิง วอนของท่ า นให้ มี ก ารกลับ ใจใหม่ ในประวัติ ศาสตร์ ของอิ ส ราเอล
ถิ่นทุรกันดารได้ย้ าเตือนคนยิวอยู่เสมอถึงการพักแรม 40 ปี ของพวกเขาภายใต้สถานการณ์ที่สุดขีดและการที่
พระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติของโมเสสแก่พวกเขา พวกเขาได้เชื่อมโยงมันกับสถานที่แห่ งการแยกตัวไปสู่ พระเจ้า
การทดสอบสาหรับการขัดเกลา และการเริ่ มต้นใหม่ ในสมัยของยอห์น ถิ่นทุรกันดารให้กาเนิ ดกลุ่มเคลื่อนไหว
มากมายที่ได้ทา้ ทายการเป็ นผูน้ าของอิสราเอล[196] นี่อาจอธิ บายถึงเหตุที่ยอห์นได้เลือกที่จะรับใช้ที่นนั่
ยอห์นได้เรี ยกให้ผคู้ นที่จะ “กลับใจใหม่” (ข้อ 2)
“ตรงกันข้ามกับการคิดอันเป็ นที่นิยม กลับใจใหม่ไม่ได้หมายถึงเสี ยใจ คากรี ก เมทาโนเอโอ หมายถึง
‘… ที่จะเปลี่ยนความคิดหรื อจุดประสงค์ของบุคคลหนึ่ง…’[197] ในพันธสัญญาใหม่ มัน ‘…บ่งบอกถึง
การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้ นเชิ งของท่าทีในฝ่ ายวิญญาณและทางศีลธรรมต่อพระเจ้า’ [198] ความหมาย
หลักเกี่ ยวข้องกับการหันไปหาพระเจ้าซึ่ งอาจทาให้บุคคลหนึ่ งเสี ยใจสาหรั บบาปต่างๆของเขาอย่าง
แท้จริ ง แต่การเสี ยใจนั้นเป็ นผลพลอยได้และไม่ใช่การกลับใจใหม่เอง… พูดง่ายๆ คาสั่งของยอห์นต่อ

ประชาชนอิสราเอลก็คือการที่พวกเขาจะหันจากบาปต่างๆของพวกเขาไปยังพระเจ้าในการคาดหวังถึ ง
พระเมสสิ ยาห์”[199]
“ความเชื่อหมายถึงที่จะหันไปหาพระคริ สต์ และเมื่อคุณหันไปหาพระคริ สต์ คุณต้องหันไปจากบางสิ่ ง
อีกด้วย ถ้าคุณไม่หนั ไปจากบางสิ่ ง จากนั้นคุณก็ไม่ได้หนั ไปหาพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง ดังนั้นการกลับ
ใจใหม่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเชื่ ออย่างแท้จริ ง แต่ข่าวสารหลักที่ควรถูกมอบแก่ ผหู ้ ลงหายในทุกวันนี้
ก็คือว่า พวกเขาควร เชื่ อ ในองค์พระเยซูคริ สต์”[200]
คนยิวจะต้องเปลี่ยนการคิดของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาส่ วนใหญ่เชื่ อว่าพวกเขาจะเข้าไปในแผ่นดิ นของ
พระเมสสิ ยาห์เพียงเพราะว่าพวกเขาเป็ นลูกหลานของอับราฮัม (ข้อ 9) ยอห์นได้โจมตีแนวคิดรวบยอดทาง
ศาสนาที่ได้จดั ตั้งไว้แห่งสมัยของท่านและบรรดาผูท้ ี่ได้สอนพวกเขา ท่านได้เรี ยกร้องหลักฐาน แห่ ง การกลับ ใจ
ใหม่ที่แท้จริ งแทนที่แค่ความพึงพอใจ ความหน้าซื่ อใจคด และความฉาบฉวย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8)
ยอห์นได้ป่าวประกาศอี กว่า “แผ่นดิ นสวรรค์” (ตามตัวอักษรคือ สวรรค์) “มาใกล้แล้ว” แผ่นดิ นนี้ คืออะไร?
บรรดานักศึกษาแห่งคาถามนี้นาเสนอคาตอบพื้นฐานสามอย่าง
หนึ่ง ในมุมมองของพวกเขา บางคนเชื่อว่า “แผ่นดินนั้น” เริ่ มต้นด้วยพันธกิจของพระเยซู และจะดาเนิ น
ต่อไปจนกระทัง่ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ ซึ่ งจะหมายถึงการสิ้ นสุ ดของโลก พวกเขามองว่าแผ่นดิน
นั้นเป็ นฝ่ ายวิญญาณ นัน่ คือ การปกครองของพระเจ้าเหนื อใจและชี วิตของผูเ้ ชื่ อในพระเยซู แผ่นดินนี้ เป็ นฝ่ าย
วิญญาณในความตรงข้ามกับทางกายภาพและฝ่ ายโลก พวกผูส้ นับสนุ นไม่เชื่ อว่าพระเยซู จะเสด็จกลับมายังโลก
เพื่อจัดตั้งแผ่นดินทางโลกทางกายภาพขึ้นซึ่ งจะเริ่ มแผ่นดินแห่ งดาวิดของพันธสัญญาเดิมนั้นใหม่ พวกเขาเชื่อ
ว่า พระสัญญาต่างๆในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการฟื้ นฟูของอิสราเอลภายใต้พระเมสสิ ยาห์กาลังบรรลุในแง่ฝ่าย
วิญญาณในประสบการณ์ ข องคริ ส เตี ย น ตัวอย่างเช่ น พระสั ญญาต่า งๆเกี่ ย วกับ การกลับ ไปยัง แผ่นดิ นของ
อิสราเอลจะพบความสาเร็ จในการเข้าไปในสวรรค์ของคริ สตจักร
ผูส้ นับสนุ นส่ วนใหญ่ของมุ มมองนี้ เชื่ อว่า คริ สตจักรได้ แทนที่ อิสราเอล และที่ว่าพระเจ้าไม่มีอนาคตที่ พิเศษ
สาหรับ อิ สราเอลในฐานะอิ สราเอล พวกเขาเชื่ อว่าแผ่นดินที่พระเยซู ได้เริ่ มต้นนั้นก็ปรากฎ แล้ ว นี่ เป็ นการ
เข้าใจแบบไม่มียคุ พันปี ถึงแผ่นดินนั้น

สอง บางคนเชื่ อว่า “แผ่นดิ นนั้น” ที่พระเยซู ได้ประกาศจะเป็ นทางโลกอย่างสิ้ นเชิ ง พวกเขาถือว่ามัน
เป็ นการเริ่ มใหม่แห่ งแผ่นดิ นของดาวิด ซึ่ งได้สิ้นสุ ดลงในการเป็ นเชลยที่บาบิโลนและจะเริ่ มใหม่เมื่อพระเยซู
เสด็จกลับมายังโลก ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ จากนั้นพระองค์จะสถาปนาแผ่นดินนี้ ซึ่ งจะดาเนิ น
ไปเป็ นเวลา 1,000 ปี (ยุคพันปี ) ยุคระหว่างการเสด็จมาในปั จจุบนั ไม่ใช่แผ่นดินนั้น และแผ่นดินนั้นก็ไม่ใช่ยุค
คริ สตจักร ตามมุมมองนี้ ไม่มีรูปแบบปั จจุบนั ของแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่พระเยซู ได้ประกาศ ยังไม่ ใช่ จากมุมมอง
ของเราในประวัติศาสตร์ นี่เป็ นมุมมองของผูท้ ี่เชื่อยุคพันปี แบบพระเยซู เสด็จมาก่อนยุคพันปี ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่
เชื่อตามยุคบางคน
หลายคนที่ถือมุมมองที่สองนี้ ยอมรับว่า แผ่นดินที่พระเยซู ได้ประกาศจะเป็ นแผ่นดินทางโลก มีแผ่นดินอีกอย่าง
หนึ่ งที่ ได้ปรากฎตลอดประวัติศาสตร์ นั่นคื อการปกครองที่ มีอธิ ปไตยของ พระเจ้าเหนื อทุ กสิ่ ง เนื่ องจากว่า
พระองค์ได้ปกครอง กาลังปกครองและจะปกครองเหนื อทุกสิ่ งตลอดไป เราสามารถกล่าวถึ งการปกครองแบบ
จัก รวาลนี้ ว่า เป็ นแผ่น ดิ น ของพระองค์ไ ด้ อย่า งไรก็ ต าม มัน ไม่ ใ ช่ แผ่น ดิ น แห่ ง ดาวิ ด ที่ ไ ด้รั บ การฟื้ นฟู ซ่ ึ ง
พระคริ สต์ได้ประกาศว่ามาใกล้แล้ว
สาม นักตีความบางคนได้สรุ ปว่า แผ่นดินที่พระเยซู ได้ประกาศก็ปรากฏ แล้ ว ในรู ปแบบหนึ่ ง และ ยัง
ไม่ ได้ ปรากฏในอีกรู ปแบบหนึ่ง พวกเขาเชื่ อว่ามีรูปแบบฝ่ ายวิญญาณในปั จจุบนั ในตอนนี้ (อย่างเช่นในมุมมอง
ที่หนึ่ง) และรู ปแบบทางกายภาพในอนาคตของแผ่นดินนั้น (อย่างเช่นในมุมมองที่สอง) ผูส้ นับสนุนบางคนของ
มุมมองนี้ เชื่ อว่าพระเจ้าทรงมี อนาคตสาหรับอิสราเอล ในฐานะอิ สราเอล (พงศ์พนั ธุ์ทางกายภาพของยาโคบ)
คริ สตจักรไม่ได้แทนที่อิสราเอลในแผนการต่างๆของพระเจ้า นี่ เป็ นมุมมองของ “ผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบเป็ นลาดับ ”
[201]
ผูส้ นับสนุนคนอื่นๆของมุมมองนี้เชื่อว่า คริ สตจักร ก็ แทนที่อิสราเอล พระสัญญาต่างๆของพระเจ้าต่อ
อิสราเอลจะพบความสาเร็ จในคริ สตจักร ส่ วนใหญ่เหล่านี้ เป็ น “ผูเ้ ชื่ อยุคพันปี แบบพระเยซู เสด็จมาก่อนยุคพันปี
ทางประวัติศ าสตร์ ” (“พวกศาสนศาสตร์ แบบแทนที่ ” ) กลุ่ ม นี้ เชี่ อในแผ่นดิ นทางกายภาพทางโลกส าหรั บ
คริ สตจักรแต่ไม่ใช่สาหรับอิสราเอล
ผูเ้ ชื่ อตามยุคหลายคนไม่สะดวกสบายกับแนวคิดที่ว่าแผ่นดิ นนั้นปรากฎแล้ว และยังไม่ปรากฎเมื่อ
พิจารณาถึ งวิธีที่พวกเขาตีความพระคัมภีร์ตอนที่เกี่ ยวข้องกับแผ่นดิ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สะดวกสบายกับ
แนวคิ ด ที่ ว่า คริ ส ตจัก รเป็ นระยะที่ ป รากฏ “แล้ว ” ของแผ่น ดิ น นั้น พวกเขาชอบที่ จ ะถื อ ว่ า คริ ส ตจัก รเป็ น

เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแผ่นดินนั้น ซึ่ งเป็ นการสอดเข้าไประหว่างกลางหรื อบางสิ่ งที่ถูกสอดเข้าไปในเส้นเวลา
ของพระเจ้าระหว่างแผ่นดินแห่ งพันธสัญญาเดิมของดาวิดและแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ พวกเขาสร้างคาศัพท์
อย่างมากที่จะถูกใช้เพื่อแยกแยะคริ สตจักรและแผ่นดินนั้น อย่างไรก็ตาม คนส่ วนใหญ่ในกลุ่มนักตีความนี้ เห็น
รู ปแบบบางอย่างแห่งแผ่นดินของพระเจ้าปรากฎในตอนนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการปกครองทัว่ จักรวาลของพระเจ้าหรื อ
รู ปแบบที่ลึกลับแห่งแผ่นดินที่กาลังมานั้น
ท่ามกลางผูเ้ ชื่อแบบตามยุค บางคนถือว่ามีสองแผ่นดินที่พระเยซู ได้ประกาศ คือ “แผ่นดินของพระเจ้า”
และ “แผ่นดินสวรรค์”[202] พวกเขากล่าวว่าคาศัพท์แรกอ้างอิงถึงแผ่นดินที่เล็กกว่าที่รวมถึงผูเ้ ชื่ อแท้เท่านั้น และ
ก็กว้างใหญ่ไพศาลและกว้างขวางในขอบเขต พวกเขากล่ าวว่าคาศัพ ท์ที่สองอ้างอิ ง ถึ งแผ่นดิ นที่ ใหญ่กว่า ที่
รวมถึงทุกคนที่กล่าวยอมรับว่าเป็ นผูเ้ ชื่ อและก็จากัดต่อโลก ความแตกต่างนี้ ได้ถูกแสดงว่าใช้ไม่ได้ บุคคลหนึ่ ง
ไม่สามารถสร้างความแตกต่างนี้บนพื้นฐานของวิธีที่บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ใช้คาศัพท์เหล่านี้
“ผูส้ นับสนุนเมื่อไม่นานนี้ส่วนใหญ่ของความแตกต่างยอมรับว่าถ้อยคาทั้งสองนี้ ‘บ่อยครั้งถูกใช้อย่างมี
ความหมายเหมือนกัน’ กระนั้นก็จะถูกแยกแยะในบริ บทบางอย่าง[203] คนอื่นๆที่เข้าส่ วนโดยทัว่ ไปกับ
การเชื่ อตามยุคเห็นด้วยกับผูท้ ี่ไม่เชื่ อตามยุคส่ วนใหญ่วา่ ไม่มีความแตกต่างระหว่างถ้อยคาเหล่านี้ ที่ถูก
ตั้งใจไว้โดยบรรดาผูเ้ ขียนพระคัมภีร์[204] การใช้ของมัทธิ วเกี่ยวกับ ‘แผ่นดินสวรรค์’ จะต้องถูกอธิ บาย
ว่าเป็ นสานวนของภาษาตะวันออกกลางซึ่ งบางทีเป็ นผลมาจากการนับถือของชาวยิวที่มีต่อพระนามของ
พระเจ้าและแนวโน้มที่จะใช้ ‘สวรรค์’ หรื อ ‘ฟ้ าสวรรค์’ เป็ นสิ่ งแทน[205] ดังนั้น แม้วา่ ผูเ้ ชื่ อตามยุคบาง
คนยังคงแยกแยะคาศัพท์สองคาในพระคัม ภีร์บางตอน[206]เราก็เห็นด้วยกับไรรี่ วา่ ประเด็นนี้ ไม่ใช่เป็ น
ลักษณะที่กาหนดของการเชื่อตามยุค”[207]
ผูเ้ ชื่อตามยุคที่ไม่ได้เป็ น “ผูเ้ ชื่อตามยุคแบบตามลาดับ” เชื่ อว่าแผ่นดินที่ยอห์น พระเยซู (4:17) และพวก
สาวกของพระองค์ (10:7) ได้ประกาศและนาเสนอแก่คนยิวนั้นเป็ นแผ่นดิ นเดี ยวกันอย่างแท้จริ งที่พวกผูเ้ ผย
พระวจนะของพันธสั ญญาเดิ ม ได้ท านายไว้ เพราะว่า คนยิวได้ป ฏิ เสธกษัตริ ย ์ข องพวกเขาและแผ่นดิ นของ
พระองค์ พระเจ้าก็ได้ “เลื่อน” แผ่นดินนั้นไปจนกว่าเวลาในอนาคตเมื่ออิสราเอลจะยอมรับพระเมสสิ ยาห์ของ
พวกเขา นัน่ คือ ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ศคย. 12:10-14) คาว่าได้ “เลื่อน” ไม่ได้บ่ง
บอกว่าการปฏิเสธของคนยิวต่อพระเมสสิ ยาห์ทาให้พระเจ้าประหลาดใจ มันมองการมาของแผ่นดินตามมุมมอง
ของมนุษย์
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามุมมอง “การเลื่อน” นี้ก็ประสานความหมายตามปกติของคาเผยพระวจนะต่างๆเกี่ยวกับ

แผ่นดินของพันธสัญญาเดิมและคาสอนของพระเยซูได้ดีที่สุด[208] ในทานองเดียวกัน เพราะว่าชนรุ่ นของคนยิว
ที่ได้ละอียิปต์ในพระธรรมอพยพได้ปฏิ เสธที่จะวางใจและเชื่ อฟั ง พระเจ้า ณ คาเดชบารเนี ย พระเจ้าก็ได้เลื่ อน
การเข้าไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญาของชนชาติน้ นั เป็ นเวลา 38 ปี อย่างที่พระเจ้าได้เลื่อนการเข้าไปยังแผ่นดิน
แห่งพระสัญญาของอิสราเอลเนื่องจากการไม่เชื่อของคนยิวนั้น ดังนั้นพระองค์ได้เลื่อนการเข้าไปยังแผ่นดินของ
พระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอลเนื่องจากการไม่เชื่อของคนยิว
มีหลักฐานที่ดีว่าแผ่นดินที่ยอห์นและพระเยซู ได้กล่าวถึงเป็ นแผ่นดิ นเกี่ยวกับสิ่ งสุ ดท้ายทางโลก ที่พวกผูเ้ ผย
พระวจนะในพันธสัญญาเดิมได้ทานายไว้
หนึ่ ง ความเป็ นจริ งที่วา่ ยอห์น พระเยซู และพวกสาวกของ พระเยซู ไม่ได้อธิ บายถึงสิ่ งที่มนั เป็ นแต่
เพียงแค่ได้ป่าวประกาศว่ามันมาใกล้แล้วนั้นก็บ่งบอกว่าพวกเขาได้อา้ งอิงถึ งแผ่นดิ นซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ต่อผูฟ้ ั งของ
พวกเขา[209]
สอง พระเยซู ได้จากัดวงการป่ าวประกาศเกี่ ยวกับแผ่นดิ นแก่คนยิว (10:5-6) ถ้าแผ่นดิ นนั้นเป็ นฝ่ าย
วิญญาณ ทาไมสิ่ งนี้ จึงจาเป็ น? ยิ่งกว่านั้น การเริ่ มของแผ่นดินนั้นซึ่ งได้ถูกทานายไว้ในพันธสัญญาเดิมก็ข้ ึนอยู่
กับคนยิวที่รับเอามัน (ศคย. 12:1-14; 13:7-9; มลค. 4:5-6)
สาม พวกสาวกของพระเยซู ได้คาดหวังถึงการเริ่ มต้นของแผ่นดินทางโลก (20:20-21; กจ. 1:6) พวกเขา
ได้ท าอย่า งนั้นหลัง จากที่ พ วกเขาได้ฟั ง ค าสอนของพระเยซู เกี่ ย วกับ แผ่นดิ นเป็ นเวลานาน สี่ แผ่นดิ นนี้ ไ ม่
สามารถเป็ นคริ สตจักรได้ เนื่ องจากว่าพระเจ้ายังไม่ได้เปิ ดเผยการมีอยู่ของคริ สตจักรนับประสาอะไรกับการ
สถาปนามัน (16:18) มันไม่สามารถเป็ นการปกครองทัว่ จักรวาลของพระเจ้าเหนื อใจของมนุ ษย์ได้ เนื่ องจากว่า
สิ่ งนั้นได้ปรากฎตั้งแต่การทรงสร้างแล้ว
“…ถ้าแผ่นดิ นนั้นซึ่ งได้ถูกป่ าวประกาศว่า ‘มาใกล้แล้ว ’ โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เป็ น ‘แผ่นดิ นฝ่ าย
วิญญาณ’ โดยเฉพาะ หรื ออย่างที่บางคนได้ระบุมนั ว่า เป็ น ‘การปกครองของพระเจ้าในใจ’ การป่ าว
ประกาศเช่นนั้นคงไม่ได้มีความสาคัญที่พิเศษอะไรก็ตามต่ออิสราเอล เพราะว่าการปกครองเช่นนั้นของ
พระเจ้ า ได้ เ ป็ นที่ ป ระจั ก ษ์ ท่ า มกลางประชากรของพระเจ้ า อยู่ เ สมอ [เปรี ยบเที ย บ สดด.
37:31; 103:19]”[210]
ดังนั้น เราสรุ ปว่าเมื่อยอห์นได้กล่าวถึง “แผ่นดินสวรรค์” (ข้อ 2) ท่านได้หมายถึงแผ่นดินทางโลกที่ซ่ ึ งพระเมสสิ
ยาห์จะปกครอง ซึ่งพวกผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายไว้

“การตี ค วามแบบพระคริ ส ต์เสด็ จมาก่ อนยุค พันปี ถึ ง แนวคิ ดรวบยอดเกี่ ย วกับ แผ่นดิ นนั้นก็ อนุ ญาต
การตีความตามตัวอักษณของคาเผยพระวจนะของ พันธสัญญาเดิมและของพันธสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับแผ่นดินในอนาคต”[211]
มันสาคัญโดยเฉพาะที่จะแยกแยะ “คริ สตจักร” จาก “แผ่นดิน” แผ่นดินไม่วา่ ได้ถูกบรรยายว่าเป็ น “แห่ งสวรรค์”
หรื อ “ของพระเจ้า” ก็อา้ งอิงถึงการปกครองทางโลกของพระเมสสิ ยาห์อย่างที่ได้ถูกทานายไว้ในพันธสัญญาเดิม
อยูเ่ สมอ คริ สตจักรจะมีบทบาทในแผ่นดินนั้น แต่ท้ งั สองก็เป็ นเอกลักษณ์ที่แยกกัน ผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบตามลาดับ
ให้เหตุผลว่า คริ สตจักรเป็ น ระยะแรก ของแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ ซึ่ งเป็ นระยะ “แล้ว” ในความตรงข้ามกับ
ระยะ “ยังไม่” ของสิ่ งสุ ดท้าย มัทธิ วรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง ความแตกต่างระหว่าง “แผ่นดิ น” และ “คริ สตจัก ร” ตลอด
พระกิตติคุณของท่าน อย่างที่ผเู ้ ขียนพันธสัญญาใหม่คนอื่นๆได้ทา
ยอห์นได้หมายถึงอะไรเมื่อท่านป่ าวประกาศว่าแผ่นดินนั้น “มาใกล้แล้ว” (ข้อ 2)? คากิริยาภาษากรี ก เองกิดโซ่
หมายถึง “ที่จะเข้าใกล้” ไม่ใช่ “ที่จะอยูท่ ี่นี่” (เปรี ยบเทียบ 21:1).[212] ทุกสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับแผ่นดินนั้นที่จะอยู่
ที่นนั่ คือการยอมรับของอิสราเอลที่มีต่อกษัตริ ยข์ องพวกเขา (11:14) แผ่นดินนั้นมาใกล้แล้วก็เพราะว่ากษัตริ ย ์
ทรงปรากฏตัว [213] ผูไ้ ม่เชื่ อยุคพันปี ผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเยซู เสด็จมาก่อนยุคพันปี ตามประวัติศาสตร์ และผูเ้ ชื่ อตาม
ยุคตามลาดับเชื่ อว่ายอห์นหมายถึงว่าแผ่นดินนั้นกาลังจะเริ่ มขึ้นซึ่ งพวกเขากล่าวว่ามันได้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซู ได้
เริ่ มต้นที่จะรับใช้
“ถ้าอิสราเอลได้ยอมรับพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา แผ่นดินทางโลกคงได้เริ่ มต้นโดยกษัตริ ยน์ ้ นั ”[214]
สาหรับบางคนแล้วข้อความนี้ ดูเหมือนจะทาให้งานของพระคริ สต์ที่บนกางเขนนั้นไม่จาเป็ น แต่สิ่งนี้ ไม่ถูกต้อง
ถ้าคนยิวได้ย อมรั บ พระเมสสิ ย าห์ ของพวกเขาเมื่ อพระองค์ไ ด้นาเสนอแผ่นดิ นแก่ พวกเขา พระองค์ย งั คงได้
สิ้ นพระชนม์ที่บนกางเขนและประสบกับการเป็ นขึ้นจากตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ พระองค์ไม่สามารถเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ โดยการปราศจากการทาอย่างนั้นได้ในการบรรลุคาเผยพระวจนะหลายอย่างของพันธสัญญาเดิม
(สดด. 22; อสย. 53; ดนล. 9; ศคย. 13) ดังนั้นคาเผยพระวจนะต่างๆเกี่ยวกับเจ็ดปี ของความทุกข์ยากของยาโคบ
คงได้บรรลุ (ยรม. 30:7; ดนล. 12:1; 9:26-27) ถัดไป พระเมสสิ ยาห์คงได้เสด็จกลับมาเพื่อจะจัดตั้งแผ่นดินของ
พระองค์ (อสย. 60:1-3; 66:18; ฮบก. 2:14; เปรี ยบเทียบ ศคย. 12:10; 13:6)
เนื่องจากว่าคนยิวได้ปฏิเสธการนาเสนอแผ่นดินให้ของพระเยซู การนาเสนอของพระองค์น้ นั แท้จริ งไหม?

พระเจ้าไม่ได้กาหนดอย่างเรี ยบร้ อยหรื อว่าอิ สราเอลคงได้ปฏิ เสธพระเมสสิ ยาห์ ของพวกเขา? การนาเสนอ
แผ่นดินให้ของพระเยซูก็แท้จริ งอย่างที่ข่าวประเสริ ฐนาเสนอความรอดให้แก่บางคนผูซ้ ่ ึ งจะปฏิเสธมัน
“บรรดาผูท้ ี่ พยามยามจับผิดแนวคิ ดของการนาเสนอที่ ซ่ ึ งจะถู กปฏิ เสธก็ท รยศความไม่ รู้ไ ม่เพีย งแต่
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตามพระคัมภีร์เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ อสย. 6:8-10 และ อสค. 2:3-7) แต่เกี่ยวกับจุด
ที่สาคัญของการเสนอให้ทางกฎหมายในแวดวงของนิติศาสตร์ อีกด้วย”[215]
3:3

“นี่เป็ นการอ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมอันหนึ่งของการอ้างอิงโดยตรงจากพันธสัญญาเดิมสิ บเอ็ด
อย่างของมัทธิ วเองที่ไม่ได้ถูกแนะนาโดยรู ปแบบความสาเร็ จ…ตรงกันข้าม ท่านแนะนามันด้วย
รู ปแบบการอธิบาย (เช่น กจ. 2:16 …) ซึ่ งสามารถเป็ นที่เข้าใจได้วา่ เป็ นการระบุผใู ้ ห้บพั ติศมา
ในกรอบยุคสุ ดท้ายแห่งคาเผยพระวจนะและความสาเร็ จพร้อมกับผูห้ นึ่งที่อิสยาห์ (40:3)
ได้กล่าวถึง”[216]

ใน อิสยาห์ 40:3 “เสี ยง” กระตุน้ ให้ผคู ้ นที่จะตระเตรี ยมเพื่อการเสด็จมาของพระเจ้าในขณะที่พระองค์กาลังนา
อิสราเอลกลับมาจากการกระจัดการจายไปของพวกเขา จากนั้นผูเ้ ผยพระวจนะก็อธิ บายต่อไปถึ งพระพรต่างๆ
ที่จะตามหลังการกลับมาของพวกเขา มัทธิ วระบุวา่ พระยาเวห์ใน อิสยาห์ 40:3 เป็ นพระเยซูใน มัทธิ ว 3:3 สิ่ งนี้
เทียบเท่ากับ “แผ่นดิ นของพระเจ้า” กับ “แผ่นดิ นของพระเยซู ” ในขณะนี้ สิ่งนี้ ไม่ใช่ ขอ้ ความที่เด่นชัดเกี่ ยวกับ
ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู แน่นอนว่ามันนาเสนอว่าพระเยซูเป็ นมากกว่าแค่ตวั แทนของพระยาเวห์
3:4-6 ในเสื้ อผ้าและใน “อาหารของท่าน” เช่นเดียวกับในที่อยูอ่ าศัยและในข่าวสารของท่าน “ยอห์น” ได้คบหา
สมาคมกับคนยากจนและพวกผูเ้ ผยพระวจนะโดยเฉพาะอย่างยิง่ เอลียาห์ ( เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 1:8;
ศคย 13:4; มลค. 4:5)
“เมื่อพิจารณาถึงความสนใจของคนยิวที่สาคัญในบทบาทเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายของเอลียาห์ (ดู 11:14 และ
17:10-11) มันน่าจะเป็ นไปได้ที่เสื้ อผ้าของยอห์นได้ถูกนามาใช้อย่างจงใจเพื่อจะสนับสนุ นภาพลักษณ์
นี้”[217]
ในทานองเดียวกัน ยอห์นอาจได้เลือกที่พบปะกันของท่านสาหรับพันธกิจเนื่ องจากความเกี่ยวข้องของ
มันกับเอลี ยาห์ คนยากจนกิน “ตัก๊ แตน” (ลนต. 11:22) และอาหารเช่ นนั้นก็เข้ากันได้กบั อาหารของคนนาศีร์

ยอห์นได้เรี ยกให้ผคู ้ นที่จะถูกต้องกับพระเจ้า เพราะว่าการปรากฎตัวของพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขานั้นใกล้จะ
มาถึง เอลียาห์ได้เรี ยกให้คนอิสราเอลที่จ ะกลับไปหาพระเจ้า ณ เวลาแห่ งการเลิกเชื่ อที่รุนแรงมากที่สุดของพวก
เขา ยอห์ นได้เรี ย กให้พ วกเขาที่ จะกลับไปหาพระเจ้าก่ อนโอกาสที่ ยิ่ง ใหญ่ที่ สุดของพวกเขา ท่ านเป็ นผูเ้ ผย
พระวจนะคนแรกของพระเจ้าในเวลาประมาณ 400 ปี หลายคนได้ตอบสนองต่อยอห์นเพราะว่าพวกเขารับรู ้วา่
ท่านเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะแท้พร้อมกับข่าวสารจากพระเจ้า (ข้อ 5)
การรับบัพติศมาแสดงถึงการชาระต่อคนยิว การชาระตามพิธีเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการนมัสการของ
โมเสส (อพย. 19; ลนต. 15; กดว. 19) เมื่อคนต่างชาติได้กลายมาเป็ นผูเ้ ปลี่ยนศาสนาในลัทธิ ยิว เขาหรื อเธอได้รับ
บัพติศมา แต่ยอห์นได้ให้คนยิว “รับบัพติศมา” การให้ บัพติศมาของยอห์นแสดงถึงความหมายโดยนัยเหล่านี้
แห่ งการชาระพร้อมกับมัน แต่มนั แตกต่าง ในรู ปแบบอื่นๆของการชาระตามพิธี บุคคลนั้นชาระตัวเขาเองหรื อ
ตัวเธอเอง ในอีกด้านหนึ่ ง ยอห์นได้ให้บพั ติศมาแก่คนอื่น บางทีท่านได้รับชื่ อ “ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา” หรื อ
“ผูใ้ ห้บพั ติศมา” เนื่องจากเหตุผลนี้[218]
การให้บ พั ติ ศ มาของยอห์ นไม่ ไ ด้ท าให้บุ ค คลหนึ่ ง เป็ นสมาชิ ก ของคริ ส ตจัก ร ซึ่ ง ก็ คื อพระกายของ
พระคริ สต์ เนื่องจากว่าคริ สตจักรยังไม่ได้ปรากฏขึ้น (16:18) มันเพียงแค่ให้คาพยานต่อสาธารณะถึงการกลับใจ
ใหม่ และการอุ ทิ ศตนของคนยิวนั้นที่ จะดาเนิ นชี วิตอันบริ สุ ทธิ์ เลนสกี้ นัก อรรถาธิ บ ายคณะลู เธอร์ แลนให้
เหตุผลว่ายอห์นไม่ได้ให้บพั ติศมาแก่พระเยซูโดยการจุ่ม[219] ตามธรรมเนียมแล้ว คณะลูเธอร์ แลนบัพติศมาโดย
การเทออก (การพรมหรื อการเท)
มันเป็ นไปไม่ ได้ที่ จะระบุ วิธีข องการรั บบัพ ติ ศมาที่ ยอห์ นได้ใช้จากสิ่ งที่ หมวดพระกิ ตติ คุณบอกเรา
อย่า งไรก็ ตาม แหล่ ง นอกพระคัม ภี ร์บ่ ง บอกว่า การรั บ บัพ ติ ศ มาของผูเ้ ปลี่ ย นศาสนามาสู่ ยิวได้เกิ ดขึ้ นในถัง
(คาฮีบรู มิกวาห์ ) ขนาดใหญ่ ที่ซ่ ึ งบุคคลได้รับบัพติศมาในขณะที่ยืนอยู[่ 220] ประเด็นก็ลดลงไปสู่ ไม่ว่าบุคคล
หนึ่ งถื อคาว่า “บัพติศมา” ในแง่หลักของมันแห่ ง การจุ่ม หรื อในแง่รองของมันแห่ ง การริ เริ่ ม[221] ในทานอง
เดียวกัน มันก็ไม่ชดั เจนไม่วา่ การสารภาพเกี่ยวข้องกับการกระทาต่อสาธารณะหรื อส่ วนตัว
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ข้อนี้มีการอ้างอิงครั้งแรกของมัทธิ วถึง “ พวกฟาริ สี ” (“ผูท้ ี่แยกออก”) และ“พวกสะดูสี”
(“ ผูท้ ี่ชอบธรรม”) อย่างสาคัญแล้ว ยอห์นได้เป็ นปฏิปักษ์กบั พวกเขาเพราะว่าพวกเขาหน้าซื่ อ

ใจคด ซึ่ งเป็ นลักษณะที่แสดงถึงพวกเขาตลอดหมวดพระกิตติคุณ มัทธิ วรวบรวมพวกเขาไว้ดว้ ยกัน
ที่นี่เพราะว่าพวกเขาเป็ นผูน้ าของอิสราเอล
“หลังจากพันธกิ จของพวกผูเ้ ผยพระวจนะหลังการเป็ นเชลยได้สิ้นสุ ดลง บรรดาคนในทางพระเจ้าที่
เรี ยกว่า คาสิ ดิม (นักบุญ) ได้เกิดขึ้นผูซ้ ่ ึ งได้แสวงหาที่จะให้เกี ยรติธรรมบัญญัติท่ามกลางพงศ์พนั ธุ์ของ
คนยิวที่ได้กลับมาจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลน กลุ่มเคลื่ อนไหวนี้ ได้เสื่ อมลงไปสู่ ลทั ธิ ฟาริ สีแห่ งสมัย
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ความเข้มงวดตามอักษรซึ่ งได้วางทับธรรมบัญญัติดว้ ยการตีความทาง
ธรรมเนี ยมถูกถือว่าได้รับการสื่ อสารโดยพระเจ้าถึงโมเสสว่าเป็ นการอธิ บายทางคาพูดแห่ งสิ ทธิ อานาจ
เท่าเทียมกับธรรมบัญญัติเอง (เปรี ยบเทียบ มธ. 15:2-3; มก. 7:8-13; กท. 1:14)….
“พวกสะดูสีเป็ นคณะคนยิวที่ปฏิ เสธการมีอยูข่ องทูตสวรรค์หรื อวิญญาณอื่นๆ และการอัศจรรย์ท้ งั สิ้ น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเป็ นขึ้ นของพระกาย พวกเขาเป็ นผู ้ถื อ เหตุ ผ ลทางศาสนาแห่ ง สมัย นั้ น
(มก. 12:18-23; กจ. 23:8) และได้ยึดที่มนั่ อย่างแน่ นหนาในสภาแซนเฮดริ น และการเป็ นปุโรหิ ต
(กจ. 4:1-2; 5:17) พวกสะดูสีถูกระบุกบั การไม่มีหลักคาสอนที่ยืนยัน แต่เป็ นแค่ผปู ้ ฏิเสธถึงสิ่ งที่เหนื อ
ธรรมชาติ”[222]
“เส้นทางแห่ งการสอบสวนของเราได้แสดงให้เห็นว่า ไม่วา่ พวกฟาริ สีหรื อพวกสะดูสีเป็ นสานัก ในแง่
ของการแยกจากพระวิหารหรื อธรรมศาลา และคนยิวเช่นนั้นก็ไม่ได้ถูกแบ่งแยกระหว่างพวกฟาริ สีและ
พวกสะดูดี จานวนที่เล็กน้อยของพวกฟาริ สีที่ได้ปฏิญาณตน (6,000 คน) ณ เวลาของเฮโรด [โจเซฟั ส
, ช่ วงเวลาในประวัติศาสตร์ ของ…17:2:4] การเป็ นตัวแทนของพันธสัญญาใหม่ และแม้กระทัง่
สถานการณ์ ที่ อ ยากรู ้ ย ากเห็ นซึ่ ง ฟิ โลไม่ เคยอ้า งอิ ง ถึ ง ชื่ อของฟาริ สี สั ก ครั้ งก็ ยืนยันผลลัพ ธ์ ข องการ
สื บสวนทางประวัติศาสตร์ ของเราว่าพวกฟาริ สีเป็ น ‘คณะ’ ก่อน จากนั้นได้ให้ชื่อแก่พรรค และสุ ดท้าย
ได้แสดงถึงเส้นทางแห่งความคิดทางศาสนศาสตร์ ”[223]
“งูพิษ” เป็ นคาที่อิสยาห์ใช้เพื่อจะอธิ บายถึงพวกศัตรู ของพระเจ้า (อสย. 14:29; 30:6) การใช้ของยอห์น
ถึ งคานั้นก็เชื่ อมโยงท่านกับพวกผูเ้ ผยพระวจนะ แต่ก่อนและสะท้อนถึ งสิ ทธิ อานาจทางการเผย
พระวจนะของท่าน
“การปรากฏตัวหลักครั้งแรกของพวกผูน้ าทางศาสนาในการบรรยายของมัทธิ วปรากฎในการเชื่ อมโยง
กับพันธกิจของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (3:7-10) ความสาคัญของการปรากฏตัวของพวกเขาที่นี่ มีความ

เกี่ยวข้องกับความเป็ นจริ งที่ว่ายอห์นเป็ นผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู ในฐานะเช่นนั้น ท่าทีที่ยอห์น
แสดงต่อพวกผูน้ าเป็ นการทานายถึงท่าทีที่พระเยซูจะแสดงต่อพวกเขา”[224]
คาถามของยอห์น (ข้อ 7) รวมเป็ น “ใครเตือนพวกท่านให้หนี จากพระพิโรธที่จะมานั้น?”[225] อุปนิสัย
ของพวกฟาริ สีและพวกสะดูสีคงได้แสดงถึงความแท้จริ งแห่ งการกลับใจที่ได้กล่าวสารภาพของพวกเขา แต่มนั
ไม่ได้เป็ นอย่างนั้น “ผล” คือสิ่ งที่ ผคู ้ นผลิ ต ซึ่ งคนอื่ นเห็ นที่ บ่งบอกถึ งสภาพฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา (13:21;
เปรี ยบเทียบ มก. 4:19; ลก. 8:14; ยน. 15:1-6). ผลของ “การกลับใจใหม่” ได้ขาดไปในกรณี ของพวกผูน้ าเหล่านี้
ไม่ มี ห ลัก ฐานภายนอกที่ ว่า พวกเขาได้ป รารถนาที่ จ ะเข้า ใกล้พ ระเจ้า ในการคาดหวัง ถึ ง การปรากฏของ
พระเมสสิ ยาห์
คนยิวหลายคนในระยะระหว่างพันธสัญญาได้เชื่ อว่าถ้าคนหนึ่ งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของ “อับราฮัม” เขาจะเข้า
ไปในแผ่นดิ นองพระเมสสิ ย าห์ โดยอัตโนมัติ[226] พวกเขาพึ่ งพาความชอบธรรมของพวกบรรพบุ รุษ ของ
พวกเขาว่าเพียงพอสาหรับพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ รม. 4) อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งแล้ว พระเจ้าได้ลิดคนไม่ชอบ
ธรรมในอิ ส ราเอลและรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง คนที่ เหลื อในประวัติศ าสตร์ น้ นั เมื่ อมัทธิ วดาเนิ นการที่ จะชี้ ประเด็ นใน
ข่าวประเสริ ฐของท่านต่อไป คนยิวหลายคนได้ปฏิ เสธที่ จะถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์ พระเจ้าและได้วางใจใน
ความชอบธรรมของพวกเขาเอง พวกฟาริ สีและพวกสะดู สีกาลังทาอย่างนั้นที่ นี่ โจเซฟั สเอง[227] ได้ต้ งั การ
กาเนิดของทั้งสองกลุ่มนี้ในช่วงเวลาของโยนาธานบุตรชายของยูดาสแมคคาบี (กคศ. 160-143 )[228]
การอ้างอิงของยอห์นถึ ง “ก้อนหิ น” (ข้อ 9) เป็ นการเล่ นคาที่ แสดงถึ ง “ลูกๆ” ในทั้งภาษาฮี บรู และอารเมค
ถ้าก้อนหิ นสามารถเเป็ นลูกๆของพระเจ้าได้ แน่นอนว่าคนต่างชาติก็สามารถเป็ นได้
ข้อ 10 ให้เหตุ ผลที่ คนยิวจาเป็ นต้องกลับใจ การพิพากษาของพระเจ้าจะนาหน้าการสถาปนาแห่ ง
แผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 1:27; 4:4; 5:16; 13:6-19; 42:1; ยรม. 33:14-16; ดนล. 7:26-27)
คนยิวเชื่ อมโยงแนวคิ ดรวบยอดของการกลับ ใจใหม่และยุคของพระเมสสิ ยาห์ อย่างใกล้ชิ ดในความคิ ดของ
พวกเขา[229] ยอห์นประกาศว่าการพิพากษานี้ ก็ใกล้จะมาถึ ง (ข้อ 10-12) “ต้น ใดๆ (ควรจะเป็ น “ทุกๆ” ต้น)
ที่ ไ ม่เกิ ดผลดี ” โดยไม่ คานึ ง ถึ ง รากก็ จะประสบกับการถู ก ทาลาย บางที ย อห์ นได้มี แต่ ละบุ ค คลและชนชาติ
อิสราเอลในความคิด
การอ้างอิงถึง “ไฟ” ในข้อ 10 บรรยาถึงการพิพากษาและการถู กทาลายของบรรดาผูท้ ี่ลม้ เหลวที่จะกลับ
ใจ (เปรี ยบเทียบ “พระพิโรธ” ข้อ 7 และ “พลัว่ ฝัดร่ อน” ข้อ 12 ) สาหรับแต่ละบุคคลแล้ว การพิพากษานี้ จะ

เกี่ ยวข้องกับการถูกทาลายนิ รันดร์ (ข้อ 12) ซึ่ งทึกทักเอาว่าไม่มีการกลับใจในภายหลัง สาหรั บชนชาติ แล้ว
มันจะเกี่ยวข้องกับการเลื่อนไปของแผ่นดินนั้นและพระพรที่ตามมาต่างๆของมัน
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ยอห์นได้ให้บพั ติศมาในน้ า “ในการเชื่อมโยงกับ” การกลับใจ[230] อย่างไรก็ตาม ผูห้ นึ่งที่มาหลังจาก
ท่านคือกษัตริ ยน์ ้ นั จะ “ให้บพั ติศมา…ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เปรี ยบเทียบ ยอล. 2:28-29) และไฟ”
(เปรี ยบเทียบ มลค. 3:2-5) การเผยพระวจนะของมาลาคีกล่าวถึงไฟในฐานะตัวแทนที่ทาให้บริ สุทธิ์
หรื อชาระ ไม่ใช่ในฐานะเครื่ องมือแห่งการทาลาย คาเผยพระวจนะทั้งสองเกี่ยวข้องกับชนชาติ
อิสราเอลโดยรวมเป็ นหลัก

สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการบัพติศมาสองอย่างที่แตกต่างกันหรื ออย่างเดี ยว? นี่ เป็ นคาถามที่ยากอย่างมากที่จะ
ตอบเพราะว่าเหตุผลในทั้งสองด้านก็หนักแน่น[231] ในการตีความทั้งสองอย่าง การบัพติศมาแสดงถึงทั้งการจุ่ม
ในแง่ของการเปรี ยบเทียบแห่งการวางไว้ในบางสิ่ งและการริ เริ่ ม
การผูกประโยคของข้อความในตัวบทกรี กสนับสนุนการบัพติศมาเดียว ตามปกติแล้ว เอกลักษณ์เดียว
ถูกกล่าวถึงเมื่อคานาหน้านามมาก่อนคานามสองคาซึ่ งถูกเชื่อมโดยคาสันธาน[232] นี่จะหมายถึงว่าการบัพติศมา
เดี ยวที่ พระเยซู จะให้ก็จะเป็ นด้วยพระวิญญาณและไฟด้วยกัน นักตีความบางคนเชื่ อว่าคาเผยพระวจนะนี้ ได้
สาเร็ จในวันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 2:3-4) อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากว่าคริ สตจักรเป็ นความล้ าลึกที่ได้ถูกป่ าวประกาศ
โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก่อน (มธ. 16:18) และจากนั้นได้ถูกอธิ บายอย่างเต็มที่มากขึ้นโดยพวกอัครทูตและ
พวกผูเ้ ผยพระวจนะตามลาดับ (อฟ. 3:5; คส. 1:25-26) สาหรับข้าพเจ้าแล้ว มันดูเหมือนว่าการบัพติศมาที่ยอห์น
ได้อา้ งอิงถึงจะเป็ นการบัพติศมาที่จะเกิดขึ้นในวันแห่งอนาคตขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่มีขอ้ บ่งชี้ ที่วา่ ยอห์นผูใ้ ห้
บัพติศมารู้สิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับคริ สตจักร
ไฟในค าเผยพระวจนะของมาลาคี บ างที อ้า งอิ งถึ ง การชาระและการพิ พ ากษา การเน้นที่ ก ารชาระ
ก็สอดคล้องกับการใช้ของมาลาคี สิ่ งนี้ได้นาให้นกั วิชาการหลายคนที่จะสรุ ปว่า การบัพติศมาด้วยไฟที่ยอห์นได้
ทานายถึงก็ไม่ใช่การบัพติศมา ณ วันเพ็นเทคอสต์[233] จากมุมมองของเราในประวัติศาสตร์ พวกเขาและข้าพเจ้า
เชื่ อว่าเวลาที่พระเยซู จะให้บพั ติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และด้วยไฟ เพื่อจะบรรลุคาเผยพระวจนะเหล่านี้
เกี่ยวกับอิสราเอลก็ยงั เป็ นเรื่ องอนาคต มันจะเกิดขึ้น ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ มันคงได้เกิดขึ้น ณ
การเสด็จมาครั้ งแรกของพระองค์ ถ้าอิ สราเอลได้ยอมรับพระองค์ การบัพติ ศมาของพระเยซู ที่ได้ให้แก่พวก
สาวกของพระองค์ ณ วันเพ็นเทคอสต์เป็ นการบัพติศมาที่คล้ายกัน แต่มนั ไม่ใช่ความสาเร็ จของคาเผยพระวจนะ

เหล่านี้ เนื่ องจากว่าคาเผยพระวจนะเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอิสราเอลและ “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” โดยเฉพาะ
(เปรี ยบเทียบ ยน. 14:17; กจ. 2; 1 คร. 12:13).[234]
บริ บทที่กล่าวถึงพระพรสาหรับผูก้ ลับใจใหม่แต่การพิพากษาสาหรับผูไ้ ม่กลับใจใหม่มีแนวโน้มที่จะ
สนับสนุ นการบัพติศมาทั้งสองอย่าง (ข้อ. 8-10, 12; เปรี ยบเทียบ กจ. 1:5; 11:16) ในกรณี น้ ี “ไฟ” จะอ้างอิงถึง
การพิ พ ากษาเป็ นหลัก ถ้า ไม่ ใ ช่ อย่า งเดี ย ว[235] การบัพ ติ ศม “ ด้วยพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ” จะอ้างอิ ง ถึ ง การ
บัพติศมาของพระวิญญาณที่จะเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลยอมรับพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา (อสย. 44:3; ยอล.2:28-32)
การลิ้มรสล่วงหน้าถึ งการบัพติศมานั้นได้ปรากฏขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 2) การบัพติศมา “ด้วยไฟ” จะ
อ้างอิงถึงการพิพากษาของพระเยซู ที่มีต่ออิสราเอลที่ไม่กลับใจใหม่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12) หลังจากการปฏิเสธ
พระเยซู ของอิสราเอล มันก็ชดั เจนที่ว่าการพิพากษาเกี่ ยวกับประเทศนี้ จะเกิ ดขึ้น ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระองค์เป็ นหลัก การพิพากษาด้วยไฟนี้ ก็อา้ งอิงถึ งแต่ละบุคคลที่ไม่กลับใจใหม่อีกด้วยเมื่อพวกเขาไปถึ งบั้น
ปลายแห่งชีวติ ของพวกเขา
หลังจากทุกสิ่ งได้ถูกพิจารณาแล้ว มันดูเหมือนเป็ นไปได้ที่วา่ ยอห์นได้อา้ งอิงถึงการบัพติศมาเดียวที่จะ
พบความสาเร็ จอย่างสมบูรณ์ ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู
พวกรั บบี ได้สอนว่า แม้ว่าบุ ค คลหนึ่ งเป็ นทาส การแก้รองเท้าแตะของอี กบุ คคลหนึ่ งก็อยู่ใต้ค วามมี
เกียรติของคนยิว[236] ดังนั้นโดยการกล่าวว่าท่านไม่สมควรที่จะแก้ (“เอาออก”) “ฉลองพระบาท” ของพระเยซู
ยอห์นได้หมายถึงว่าท่านไม่สมควรกับแม้กระทัง่ การรับใช้ที่อปั ยศอดสู มากที่สุดต่อพระเยซู
3:12

ยอห์นอธิบายเชิงเปรี ยบเทียบว่าพระเจ้าแยกคนจริ งและคนปลอม ผูท้ ี่กลับใจใหม่และผูไ้ ม่กลับใจใหม่
ในการพิพากษาในอนาคต การพิพากษาทัว่ ถึงนี้จะส่ งผลต่อการสงวนคนอิสราเอลที่เชื่อไว้และการถูก
ทาลายของผูไ้ ม่เชื่อ (เปรี ยบเทียบ 25:31-46) “ยุง้ ฉาง” บางทีอา้ งอิงถึงแผ่นดินนั้น และ “ ไฟที่ไม่มีวนั
ดับ” อ้างอิงถึงระยะเวลาที่ไม่สิ้นสุ ดและธรรมชาติที่เจ็บปวดของการลงโทษนี้

“‘ไฟที่ไม่มีวนั ดับ’ ไม่ใช่แค่การเปรี ยบเทียบ ความเป็ นจริ งที่น่ากลัวเป็ นหลักพื้นฐานแห่ งการแยกเมล็ด
ข้า วจากแกลบของพระเมสสิ ย าห์ ดัง นั้น ‘ความใกล้’ ของแผ่นดิ นนั้นก็ เรี ยกร้ องการกลับใจใหม่
(ข้อ 2)”[237]

ดังนั้นข่าวสารที่สาคัญของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิ ยาห์คืออะไร?
“ยอห์นได้ประกาศ ทั้ง ความรอดส่ วนตัว ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการยกโทษความผิดบาป (มก. 1:4) และ
ความรอดของประเทศ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการสถาปนาแผ่นดินพันปี พร้อมกับการที่อิสราเอลได้รับการ
ช่วยกูจ้ ากเงื้อมมือของพวกศัตรู ของพวกเขา (มธ. 3:2; ลก. 1:71-75)”[238]
2. กำรรับบัพติศมำของพระเยซู 3:13-17 (เปรียบเทียบ มก. 1:9-11; ลก. 3:21-23)
การรับบัพติศมาของพระเยซู เป็ นโอกาสที่ ซ่ ึ งความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนต่อสาธารณะ
มัท ธิ ว บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ น้ ี อย่ า งที่ ท่ า นบัน ทึ ก เพื่ อ จะโน้ ม น้ า วผู ้อ่ า นของท่ า นถึ ง คุ ณ สมบัติ ต่ า งๆเกี่ ย วกับ
พระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู ต่อไป ดังนั้นการให้บพั ติศมาของยอห์นมีจุดประสงค์สองอย่าง คือ เพื่อตระเตรี ยม
อิสราเอลสาหรับพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา (3:1-12) และเพื่อตระเตรี ยมพระเมสสิ ยาห์สาหรับอิสราเอล (3:1317; เปรี ยบเทียบ ยน. 1:31)
3:13-14
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ยอห์นได้ลงั เลใจที่จะให้บพั ติศมาแก่พระเยซูเพราะท่านเชื่อว่าพระเยซูไม่จาเป็ นที่จะกลับใจใหม่
เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นได้แนะนาว่ามันเหมาะสมมากกว่าที่พระเยซูให้ท่านรับบัพติศมาแทนที่ท่าน
จะให้พระเยซูรับบัพติศมา เพราะท่านรู ้วา่ พระเยซูทรงชอบธรรมมากกว่าท่าน มันไม่น่าเป็ นไปได้
ที่วา่ ยอห์นหมายถึงว่าท่านต้องการการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและไฟ ยอห์นไม่ได้รู้วา่ พระเยซู
ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์จนกว่าหลังจากท่านได้ให้พระองค์รับบัพติศมา (ยน. 1:31-34)
ยอห์นได้ตกลงที่จะให้พระเยซูรับบัพติศมา หลังจากที่พระเยซูได้โน้มน้าวท่านว่าโดยการให้พระองค์
รับบัพติศมาเท่านั้น ท่านทั้งสองจะ “ทาความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” พระเยซูได้หมายถึง
อะไร?
สิ่ งที่ตอ้ งมีก่อนที่สาคัญต่อการเข้าใจถ้อยคาของพระเยซู คือการเข้าใจถึ งความหมายของ “ความชอบ
ธรรม” การใช้คานี้ของมัทธิ วก็แตกต่างจากการใช้ของเปาโล เปาโลใช้มนั เพื่อจะอธิ บายถึงสถานภาพที่
ถูกต้องต่อพระพักตร์ พระเจ้าเป็ นหลัก นัน่ คือ ความชอบธรรม โดยตาแหน่ ง มัทธิ วใช้มนั เพื่อจะอธิ บาย
ถึงการทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งก็คือความชอบธรรม ทางจริ ยธรรม[239] ความชอบธรรมทาง
จริ ยธรรมเป็ นการแสดงถึงความประพฤติในการกระทาของบุคคลหนึ่ งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของ
พระเจ้า มันไม่ได้กล่าวถึงการได้รับความรอดแต่เป็ นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า ในมัทธิ ว

บุคคลที่ชอบธรรมคื อบุ คคลที่ ดาเนิ นชี วิตในความสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ
1:19) ความชอบธรรมทางจริ ยธรรมเป็ นหัวข้อหลักของพันธสัญญาเดิม และมันเป็ นเรื่ องราวที่
เกี่ยวข้องกับคนยิวในสมัยของพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกฟาริ สี

พระเยซู ทรงเข้าใจว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับยอห์นที่จะให้บพั ติศมาแก่พระองค์ ไม่มีคาเผย
พระวจนะในพันธสัญญาเดิมที่กล่าวว่าพระเมสสิ ยาห์จะประสบกับการรับบัพติศมาในน้ า แต่มีคาเผยพระวจนะ
ที่วา่ พระเมสสิ ยาห์จะจานนพระองค์เองต่อพระเจ้า (อสย. 42:1; 53; และข้ออื่นๆ) วิญญาณแห่ งการยอมจานนต่อ
น้ าพระทัยของพระเจ้านัน่ เองเป็ นสิ่ งที่การให้ บัพติศมาของยอห์นได้ระบุในบรรดาคนเหล่านั้นที่ได้ยอมจานน
ดังนั้นมันเหมาะสมสาหรับพระเยซู ที่จะได้รับบัพติศมาของยอห์น และยอห์นได้เห็ นด้วยที่ จะให้พระองค์รับ
บัพติศมา ในการทาอย่างนั้น พระเยซู ได้รับรองพันธกิ จของยอห์นและให้พระองค์เข้าส่ วนกับคนที่เหลือในทาง
พระเจ้าภายในอิสราเอล เนื่ องจากการรับบัพติศมาของพระองค์ ตอนนี้ กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี ก็ผกู มัดกับประชากรของ
พระองค์”[240]
“การรับบัพติศมาของพระเยซู อยู่ในฐานะสิ่ งที่คล้ายกันกับการข้ามทะเลแดงของอิสราเอล ณ การเริ่ ม
ของการอพยพ ดังนั้นพระเยซูได้ผา่ นแม่น้ าจอร์ แดนและจากนั้นก็ได้ใช้ระยะเวลาหนึ่ งในถิ่นทุรกันดาร
เหมือนกับอิสราเอล พระเยซู ซึ่ งเป็ นโมเสสอีกผูห้ นึ่งผูซ้ ่ ึ งพระวิญญาณได้ต้ งั ไว้ (อสย. 63:10-14) ก็จะ
นาทางไป”[241]

“พระเยซู ไ ด้ท าให้พ ระคัม ภี ร์สาเร็ จโดยการท าซ้ ารู ป แบบแห่ ง ความสัม พันธ์ ท างประวัติศ าสตร์ ของ
พระเจ้ากับอิสราเอลในชี วิตของพระองค์เองและโดยการบรรลุเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ถูกทานายไว้ของคา
เผยพระวจนะในประวัติศาสตร์ของพระองค์เอง”[242]
มันสาคัญที่วา่ มัทธิ วไม่ได้อธิ บายถึงการรับบัพติศมาของพระเยซู การเน้นของท่านอยู่ที่เหตุการณ์ เชิ ง
เปิ ดเผยสองเหตุการณ์ที่ตามหลังมัน (เปรี ยบเทียบ 2:1-23)
3:16-17

ตัวบทกรี กเน้นว่าการขึ้นจากน้ าของพระเยซูและการเป็ นพยานของพระเจ้าถึงพระองค์ในฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ได้ปรากฎ ณ เวลาเดียวกัน การแปลของฉบับ NIV ให้แง่น้ ีดีกว่าการแปลของ
ฉบับ NASB
เป็ นที่ชดั เจนว่าบุคคลที่ “เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมา” คือพระเยซู พระเยซูทรงเป็ น
บุคคลในบริ บทที่มาก่อนโดยตรง ยอห์นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณบันทึกว่ายอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้เห็นสิ่ งนี้
เช่นกัน (ยน. 1:32) แต่เป็ นที่ชดั เจนว่า ไม่มีใครแต่พระเยซูเท่านั้นได้ยนิ เสี ยงของพระบิดา ที่จริ งการ
รับบัพติศมาของพระเยซูดูเหมือนว่าจะเป็ นเรื่ องส่ วนตัวที่ไม่มีใครปรากฎยกเว้นยอห์นและพระเยซู
วลี “ฟ้ าก็แหวกออก” หรื อ “ฟ้ าสวรรค์ก็แหวกออก” ทาให้ระลึกถึงกรณี ต่างๆของบุคคลที่ได้รับนิมิต
จากพระเจ้า ในนิมิตเหล่านั้นพวกเขาได้เห็นสิ่ งต่างๆ ที่ไม่ได้เป็ นที่ประจักษ์โดยมนุษย์คนอื่นๆ
(เช่น อสย. 64:1; อสค. 1:1; เปรี ยบเทียบ กจ. 7:56; วว. 4:1; 19:11) วลีน้ นั บ่งบอกว่าการเปิ ดเผยใหม่
จะมายังพระเยซูและผ่านทางพระองค์ สิ่ งที่พระเยซูได้เห็นคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในสัณฐานของ
“นกพิราบ” ไม่ใช่ในรู ปแบบเหมือนนกพิราบที่เสด็จลงมายังพระองค์(เปรี ยบเทียบ ลก. 3:22) นี่เป็ น
การแสดงตัวที่ชดั เจนครั้งแรกของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กบั นกพิราบในพระคัมภีร์ มันเป็ นสัญลักษณ์
ที่เหมาะสมเนื่องจากความสวยงาม ที่มาจากสวรรค์ เสรี ภาพ ความรู ้สึกไว ความบริ สุทธิ์ และธรรมชาติ
ที่มีสันติของมัน
“การเสด็จลงมาของพระวิญญาณเหนือพระเยซูแสดงถึงการกระทาของ พระเจ้าที่ซ่ ึ งพระเจ้าให้อานาจ
แก่พระองค์ที่จะบรรลุพนั ธกิจของพระเมสสิ ยาห์ที่พระองค์จะเริ่ มต้นในไม่ชา้ (4:17) แน่นอนว่า การให้
อานาจเช่ นนั้นไม่ใช่ ที่จะถูกตีความว่าเป็ นการให้ความสามารถเริ่ มแรกของพระเยซู โดยพระวิญญาณ
เพราะว่าพระองค์ได้ปฏิสนธิ์ โดยพระวิญญาณ ตรงกันข้าม มันระบุในแง่ไหนที่พระเยซู จะพิสูจน์วา่ เป็ น
ผูห้ นึ่ งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ ยอห์ นได้กล่าวว่าพระองค์จะเป็ น (3:11) ยิ่งกว่านั้น มันทาหน้าที่ เป็ นจุดอ้างอิ ง

สาหรับการเข้าใจ ‘สิ ทธิ อาจ’ ที่ซ่ ึ งพระเยซู ใช้ปฏิบตั ิพนั ธกิจต่อสาธารณะของพระองค์ จากการที่ได้รับ
อานาจโดยพระวิญญาณของพระเจ้า พระเยซู ทรงกล่าวในฐานะผูเ้ ป็ นกระบอกเสี ยงแทนของพระเจ้า
(7:28-29) และกระทาในฐานะเครื่ องมือของพระเจ้า (12:28)”[243]
ใน อิสยาห์ 42:1 ผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายว่าพระเจ้าจะใส่ พระวิญญาณของพระองค์ไว้บนผูร้ ับใช้ของพระองค์
นัน่ ได้เกิดขึ้น ณ การรับบัพติศมาของพระเยซู การบรรยายของมัทธิ วแสดงถึงความสาเร็ จ แม้วา่ ผูเ้ ขียนไม่ได้ดึง
ความสนใจไปยังมันเช่นนั้นในที่นี่ เมื่อพระวิญญาณของ พระเจ้าได้เสด็จมาเหนือแต่ละบุคคลในพันธสัญญาเดิม
พระองค์ได้ให้อานาจแก่พวกเขาสาหรับการรับใช้ของพระเจ้า นัน่ เป็ นจุดประสงค์ของการทรงเจิมของพระเยซู
เช่นกัน (ลก. 4:14; 5:17; เปรี ยบเทียบ ลก. 24:49)
“มันเป็ นข้อความที่ขดั แย้งอันยิง่ ใหญ่ที่วา่ บนพระเมสสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งจะให้บพั ติศมา ด้ วยไฟ นั้นพระวิญญาณ
ก็ได้เสด็จลงมา ณ การรับบัพติ ศมาของพระองค์ เหมือน นกพิ ราบ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของความสุ ภาพ
และความอ่อนน้อม ที่จริ งในพระเยซู น้ นั เราได้เผชิ ญกับทั้ง “ ความดีและความเข้มงวดของพระเจ้า ”
(รม. 11:22) และความจริ ง ทั้ง สองนี้ ก็ ดาเนิ นไปตลอดพันธสั ญญาใหม่ และผ่า นทางพระกิ ตติ คุ ณ
ของมัทธิ วไม่นอ้ ย (ตัวอย่างเช่น จงเปรี ยบเทียบ 11:29 และ 25:41)”[244]
การเปิ ดเผยที่สามารถได้ยนิ ได้ก็ตามหลังการเปิ ดเผยที่เห็นได้ (ข้อ 17) “พระสุ รเสี ยง” จากฟ้ าสวรรค์ไม่สามารถ
เป็ นอย่างอื่นได้นอกจากพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า หลังจาก 400 ปี ที่ปราศจากการเปิ ดเผยทางการเผยพระวจนะ
พระเจ้าได้ยตุ ิความเงียบ พระองค์ได้ตรัสแก่มนุษย์จากฟ้ าสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง มัทธิ วบันทึกถ้อยคาของพระเจ้าว่า
เป็ นการป่ าวประกาศโดยทัว่ ไป (เปรี ย บเทียบ 17:5) ผูเ้ ขีย นพระกิ ตติ คุณคนอื่ นๆเขี ยนว่าพระเจ้าได้ตรั สว่า
“ท่านเป็ นบุตรที่รักของเรา” (มก. 1:11; ลก. 3:22)

เป็ นที่ ชดั เจนว่า การบรรยายในมาระโกและลูกามีถอ้ ยคาแท้จริ งที่พระเจ้าได้ใช้ ซึ่ งก็คือ อิ บพิ สซิ มา เวอร์ บ่ า
ส่ วนมัทธิ วให้การอ้างอิงอิสระของถ้อยคาของพระเจ้า ซึ่ งก็คือ อิ บพิสซิ มา วอกซ์ คาละตินเหล่านี้ หมายถึ ง
“ถ้อยคาเอง” และ “เสี ย งเอง” ตามล าดับ อย่า งที่ ไ ด้ถู ก ใช้ใ นการศึ ก ษาพันธสัญญาใหม่ น้ ัน วลี แรกบ่ ง ชี้ ถึ ง
การอ้างอิงคาต่อคาและวลี หลังเป็ นการอ้างอิงอิสระ วลี แรกอ้างอิงถึ งถ้อยคาที่ผกู ้ ล่าวในเรื่ องราวได้ใช้และวลี
หลังอ้างอิงถึงถ้อยคาของผูเ้ ขียนที่ได้ตีความถ้อยคาของผูก้ ล่าว บางทีมทั ธิ วให้การอ้างอิงอิสระเพราะว่าท่านใช้
สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในการรับ บัพติศมาของพระเยซูวา่ เป็ นหลักฐานของความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์

“ถ้าฝูงชนได้ยินเสี ยงจากฟ้ าสวรรค์ มันก็อธิ บายไม่ได้ว่าทาไมส่ วนหนึ่ งของการเปิ ดเผยอย่างน้อยแล้ว
ไม่ได้รับรองแนวคิดที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และถ้ายอห์นได้ยินเสี ยงจากฟ้ าสวรรค์
มันก็แปลกที่วา่ การอ้างอิงของท่านถึง 11:2-3 ไม่มีการพูดเป็ นนัยถึงสิ่ งนี้ ในทางตรงกันข้าม มันสะท้อน
ถึ งมุมมองที่เหมือนกันเกี่ ยวกับพระเยซู ที่ยอห์นได้แสดงถึ งก่ อนการรับบัพติศมา นัน่ คือ พระเยซู ทรง
เป็ นผูห้ นึ่งที่เสด็จมา (3:11-12)”[245]
ถ้อ ยค าที่ พ ระเจ้า ได้ต รั ส ก็ ร ะบุ ว่ า พระเยซู เ ป็ นพระเมสสิ ย าห์ ที่ ไ ด้สั ญ ญาไว้ใ นพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ค าว่ า
“บุตรของพระเจ้า” เป็ นคาที่พระเจ้าได้ใช้กบั พงศ์พนั ธุ์ของดาวิด ผูซ้ ่ ึ งจะดาเนิ นรอยตามเขาบนบัลลังก์ของ
อิสราเอล (2 ซมอ. 7:13-14; สดด. 2:7; 89:26-29; เปรี ยบเทียบ มธ. 1:20; 2:15; 4:3, 6) การยกย่องชมเชยของ
พระเจ้าได้เชื่ อมโยงพระเยซู กบั ผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ ณ การเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์อีกด้วย (อสย. 42:1; 53)
ผูเ้ ป็ นที่รักก็เท่ากับผูห้ นึ่ งที่พระบิดา “ชอบใจอย่างมาก” (อสย. 42:1) ปฐมกาล 22:2 อาจอยูเ่ บื้องหลังการป่ าว
ประกาศนี้ เนื่ องจากว่าข้อนั้นอธิ บายถึ งอิสอัคว่าเป็ นบุตรคนเดี ยวซึ่ งเป็ นที่รักของอับราฮัม (เปรี ยบเทียบ สดด.
2:7; อสย. 42:1) ดังนั้น “พระบุตรของพระเจ้า” เป็ นชื่อเรี ยกของพระเมสสิ ยาห์ [246] จงสังเกตถึงความเกี่ยวข้อง
ของสมาชิกทั้งสามของตรี เอกภาพในการรับบัพติศมาของพระเยซู สิ่ งนี้บ่งบอกถึงความสาคัญของมัน
“เป็ นเวลาครั้ งแรกที่ตรี เอกภาพซึ่ งได้ถูกบอกล่วงหน้าในหลายแนวทางในพันธสัญญาเดิ มถูกสาแดง
อย่างชัดเจน”[247]
ในประโยคเดียวนี้ ณ การเริ่ มต้นของพันธกิจของพระเยซู พระเจ้าได้นาเสนอพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์จาก
เชื้ อสายดาวิด พระบุ ตรของพระเจ้า ตัวแทนของผูค้ น และผูร้ ั บใช้ที่ทนทุ ก ข์ มัทธิ วได้นาเสนอพระเยซู ใ น
บทบาทเหล่านี้ท้ งั หมดก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้พระเจ้าพระบิดาได้ยนื ยันถึงอัตลักษณ์ของพระองค์
“…การป่ าวประกาศของพระเจ้าเกี่ ยวกับการรับบัพติศมา ณ 3:17 เปิ ดเผยตัวมันเองที่จะเป็ นจุดสู งสุ ด
ภายในบริ บทของ 1:1-4:16 เพราะว่านี่เป็ นที่ที่ความเข้าใจของพระเจ้าถึงพระเยซู ในฐานะพระบุตรของ
พระองค์หยุ ดที่ จะเป็ นธรรมชาติ ข องข้อมู ล ส่ ว นตัวที่ มี ไ ว้ส าหรั บ ผูอ้ ่ า นเท่ า นั้น และกลายมาเป็ น
องค์ประกอบภายในเรื่ องราวที่นบั จากนี้ไปก็ส่งอิทธิ พลต่อรู ปแบบของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะอธิ บายสิ่ งนี้
จงสังเกตว่าถ้อยคาที่ซาตานกล่าวใน 4:3, 6 (‘ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า…’) หยิบยกโดยตรงที่
การป่ าวประกาศซึ่ งพระเจ้าทาขึ้นในส่ วนเกี่ยวกับการรับบัพติศมาเพียงไร (‘ท่านผูน้ ้ ีเป็ นบุตรที่รักของเรา
…’)”[248]

“เพราะว่ามัทธิ วผูกเรื่ องราวของท่านว่ามุมมองที่ประเมินของพระเจ้าเป็ นบรรทัดฐาน ผูอ้ ่านก็รู้วา่ ในการ
ได้ยินพระเจ้าแถลงความเข้าใจของพระองค์ถึงพระเยซู น้ นั เขาหรื อเธอได้ยินความเข้าใจที่เป็ นบรรทัด
ฐานถึ ง พระเยซู ซึ่ งเป็ นบรรทัดฐานที่ ซ่ ึ งความเข้า ใจอื่ นๆทั้งสิ้ นจะถู ก ตัดสิ น ในเรื่ องราวของมัทธิ ว
พระเจ้าเองสัง่ การว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าอย่างเป็ นเอก” [249]
“พระองค์ไม่ ได้ กลายมาเป็ น พระบุ ตรของพระเจ้า ณ การรั บบัพ ติ ศ มาของพระองค์อย่างที่ พ วกครู
นอกรี ตบางคนในคริ สตจักรเริ่ มแรกได้ยืนยัน แต่มนั เป็ นเวลานั้นที่พระองค์ได้ถูกแต่งตั้งสาหรับงานที่
พระองค์เท่านั้นสามารถปฏิบตั ิได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่พิเศษของพระองค์กบั พระบิดาของพระองค์”
[250]
มัทธิ วข้ามเหตุการณ์ท้ งั หมดแห่ งวัยเด็กของพระเยซู รวมถึงการปรากฏของพระองค์ที่พระวิหาร (ลก. 2:41-50)
เพราะว่าความสนใจของท่านนั้นเป็ นการเลือกสรร และเป็ นเชิ งปกป้ องความเชื่ อแทนที่จะเป็ นแค่ประวัติศาสตร์
ท่ า นแนะน าพระเยซู ใ นฐานะกษัตริ ย ์พ ระเมสสิ ย าห์ ข องอิ ส ราเอล
ผูซ้ ่ ึ งได้บรรลุ ค าเผยพระวจนะของ
พันธสัญญาเดิ มและได้รับการยืนยันจากพระเจ้าพร้ อมกับการป่ าวประกาศที่สามารถได้ยินได้จากฟ้ าสวรรค์
(เปรี ยบเทียบ อพย. 20:1).[251]
ในบทที่ 1 มัทธิ วเน้นถึงพระสิ ริแห่งตัวบุคคลของพระเมสสิ ยาห์ ในบทที่ 2 ท่านให้ภาพตัวอย่างของการต้อนรับ
ที่พระองค์จะได้รับในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล ในบทที่ 3 ท่านแนะนาการเริ่ มต้นแห่ งพันธกิ จของ
พระองค์พร้อมกับเรื่ องราวของการป่ าวประกาศของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระองค์และการรับรองจากพระบิดา
ในสวรรค์ของพระองค์
3. กำรถูกทดลองของพระเยซู 4:1-11 (เปรียบเทียบ มก. 1:12-13; ลก. 4:1-13)
“…การทดสอบของพระเยซู ในถิ่ นทุ รกันดารแห่ งยูเดี ยเป็ นหนึ่ งในตัวบ่งชี้ ที่สาคัญมากที่ สุดถึ งความ
พิเศษของพระองค์ ที่ จริ งมันอาจจะไม่เป็ นการขยายประเด็นเพื่อจะกล่ าวว่าจุ ดประสงค์แท้จริ งของ
เรื่ องราวการถูกทดลองคือเพื่อจะเน้นถึงความพิเศษของพระองค์”[252]
“ อย่างที่เหล็กจะต้องถูกทดสอบไกลเกิ นกว่าแรงกดดันและการดึ งที่มนั จะถูกเรี ยกให้แบกรับก่อนที่
มันจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่มีประโยชน์ใดๆ ดังนั้นมนุษย์จะต้องถูกทดสอบก่อนที่ พระเจ้าสามารถใช้

เขาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆของพระองค์ได้”[253]
“ในทานองเดียวกัน พระเยซู คริ สต์ได้ถูกทดสอบเพื่อจะแสดงว่าพระองค์ทรงเป็ นใครที่พระองค์ได้อา้ ง
ว่าเป็ นอย่างแท้จริ ง”[254]
ลาดับพงศ์และการบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ยข์ องพระเยซู ได้พิสูจน์ถึงคุณสมบัติที่เป็ นมนุษย์อนั ถูกต้องของ
พระองค์ใ นฐานะกษัต ริ ย ์ข องอิ ส ราเอล การรั บ บัพ ติ ศ มาของพระองค์เป็ นโอกาสเกี่ ย วกับ การรั บ รองจาก
พระเจ้าของพระองค์ การถูกทดลองของพระองค์แสดงถึงความแข็งแรงทางศีลธรรมของพระองค์ที่จะปกครอง
ค าถามปกติ ที่ ผูอ้ ่ า นที่ รอบคอบของพระกิ ต ติ คุ ณมัท ธิ วอาจถามหลัง จากการอ่ า นการรั บ รองของพระเจ้า ถึ ง
พระบุตรของพระองค์ (3:17) คือ พระองค์ทรงดีอย่างนั้นอย่างแท้จริ งหรื อ? การทดสอบสามอย่างของพระองค์
พิสูจน์วา่ พระองค์ทรงดีอย่างนั้น
“ณ ตอนปลายของส่ วนที่เกี่ ยวกับการรับบัพติศมา พระเยซู แห่ งการบรรยายของมัทธิ วก็ยืนอยู่ต่อหน้า
ผูอ้ ่ า นอย่า งเป็ นเอกในฐานะพระบุ ต รของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งได้รั บ อ านาจโดยพระวิ ญ ญาณของพระเจ้า
หลังจากได้ระบุเช่นนั้น พระเยซู ถูกนาโดยพระวิญญาณเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะเผชิ ญหน้ากับมาร
หรื อซาตานในความขัดแย้งในสถานที่แห่ งที่อยู่อาศัยของพระองค์ (4:1-11)….ในที่สุด แก่ นสารของ
การทดสอบแต่ละอย่างก็เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนหรื อการเชื่อฟังของพระเยซูต่อพระเจ้า ความตั้งใจของ
ซาตานในแต่ ละการทดสอบคื อที่ จะล่ อลวงให้พระเยซู ทาลายความเชื่ อที่ มีก ับพระเจ้า พระบิ ดาของ
พระองค์และดังนั้นก็ปฏิเสธการเป็ นบุตรพระเจ้า ของพระองค์ ถ้าซาตานสาเร็ จในสิ่ งนี้ ที่แท้มนั ก็สาเร็ จ
ในการทาลายพระเยซู ในการทดสอบพระเยซู ซาตานนาเอามุมมองที่ประเมินของพระเจ้าเกี่ ยวกับว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระองค์มาใช้อย่างเจ้าเล่ห์ (4:3, 6)”[255]
4:1-2 “พระวิญญาณ” องค์เดียวกันที่ได้นาพระเยซูเข้าไปในโลก (1:20) และได้แสดงถึงการรับรองของพระเจ้า
ถึงพระองค์ (3:16) ตอนนี้ “ได้นา” พระองค์ “เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร” เพื่อการทดสอบโดยซาตาน
“คากรี ก [ เปรั ดโซ่ ] หมายถึง ‘ที่จะทดลอง’ หรื อ ‘ที่จะทาการพิสูจน์ถึง’ และเมื่อได้ถูกกล่าวต่อพระเจ้าใน
การจัดการของพระองค์เกี่ยวกับผูค้ น มันหมายถึง ไม่มากกว่าสิ่ งนี้ (ดู ปฐก. 22:1) แต่สาหรับส่ วนใหญ่ใน
พระคัมภีร์คานั้นถูกใช้ในแง่ลบ และหมายถึงที่จะล่อลวง ชักชวน หรื อกระตุน้ ให้ทาบาป ดังนั้นชื่อที่ได้
มอบแก่ผชู ้ วั่ ร้ายในพระคัมภีร์ตอนนี้คือ “ ผูท้ ดลอง” (4:3)ดังนั้น “เพื่อจะถูกทดลอง” ที่นี่ก็จะเป็ นที่เข้าใจ

ทั้งสองทาง พระวิญญาณได้นาพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะลองความเชื่อของพระองค์ แต่ตวั
แทนในการทดลองนี้คือผูช้ วั่ ร้าย ซึ่ งเป้ าหมายของเขาคือที่จะล่อลวงพระเยซูให้หนั เหไปจากความจงรัก
ภักดีของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้า นี่เป็ นการทดลองในแง่ที่แย่ของคานั้น กระนั้นพระเยซูไม่ได้ยอมต่อการ
ทดลองพระองค์ได้ผา่ นการทดสอบ (ดู 2 คร. 5:21; ฮบ. 7:26)”[256]
“อย่างที่พระเจ้าได้นาอิสราเอลออกจากอียิปต์และผ่านแม่น้ าและเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร (กดว.
20.5; 1 Bas 12.6; สดด. 80.1 LXX; และข้ออื่นๆทั้งหมดใช้ อานาเกน [‘ที่จะนา’]) ดังนั้น
พระวิญญาณของพระเจ้าได้นาพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารหลังจากพระองค์ได้รับบัพติศมา”
[257]
“ตาม โฮเชยา 2:14-23 ถิ่นทุรกันดารเป็ นสถานที่แห่ งการเป็ นบุตรดั้งเดิมของอิสราเอล ที่ซ่ ึ ง
พระเจ้าได้รักประชากรของพระองค์ กระนั้นเพราะว่าพวกเขาได้ทอดทิ้งพระยาเวห์ พระบิดา
ของพวกเขา ‘การรื้ อฟื้ น’ ของการอพยพเข้าไปในถิ่ นทุ รกันดารก็จาเป็ นสาหรับการรื้ อฟื้ น
สถานะอิสราเอลในฐานะ ‘บุตรของพระเจ้า’ ในการอพยพครั้งใหม่น้ ี อานาจและการช่วยเหลือ
ของพระเจ้าจะเป็ นที่ประสบได้อีกครั้งในการเดินทางที่ร้ื อฟื้ นเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร” [258]
ถิ่ น ทุ ร กัน ดารแห่ ง ยู เ ดี ย (3:1) เป็ นสถานที่ ต้ งั เก่ า แก่ แน่ น อนว่า อิ ส ราเอลได้ป ระสบกับ การทดลองใน
ถิ่นทุรกันดารอีกที่หนึ่ งเป็ นเวลา 40 ปี เลข 40 มีความเกี่ ยวข้องกับบาปและการทดสอบในพันธสัญญาเดิ มอยู่
บ่อยๆ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 7:4, 12; กดว. 14:33; 32:13; ฉธบ. 9:25; 25:3; สดด. 95:10; ยนา. 3:4) พระเยซูได้
ประสบกับการทดลองในถิ่นทุรกันดารหลังจาก 40 วัน
คากรี กที่แปลว่า “ทดลอง” (เปรั ดโซ่ ) หมายถึงที่จะ “ทดสอบ” ไม่วา่ ในแง่ดีหรื อไม่ดี ที่นี่จุดประสงค์ของพระเจ้า
คือที่จะสาแดงถึ งคุ ณลักษณะของพระบุตรของพระองค์โดยการเปิ ดเผยพระองค์เองต่อการทดสอบของซาตาน
(เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 24:1; โยบ 1:6-2:7) พระคัมภีร์สอนอย่างคงเส้นคงวาว่าพระเจ้าไม่ได้ “ทดลอง” (เปรั ดโซ่ )
ใครก็ตาม คือที่จะล่อลวงให้พวกเขาทาบาป (ยก. 1:13) อย่างไรก็ตาม พระองค์อนุ ญาตให้ผคู ้ นที่จะประสบ
กับการทดสอบที่มาจากโลก เนื้ อหนังและมาร (1 ยน. 2:15-17; รม. 7:18-24; 1 ปต. 5:8).[259] เป็ นที่ชดั เจนว่า
พระเจ้า ได้นาพระเยซู เข้าไปในถิ่ นทุ รกันดาร เพื่ อจะส าแดงถึ งการเชื่ อฟั งของพระบุ ตรของพระองค์เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับอิสราเอลบุตรของพระองค์ (2:15; เปรี ยบเทียบ อพย. 4:22; ฉธบ. 8:3, 5) พระเจ้าได้อนุญาตให้
บุ ตรทั้ง สองของพระองค์ที่จะถู กทดสอบ “เพื่อจะพิ สูจน์ก ารเชื่ อฟั งและความจงรักภักดี ของพวกเขาในการ
ตระเตรี ยมเพื่องานที่ได้รับแต่งตั้งของพวกเขา”[260]

การอดอาหารในพระคัมภีร์มีไว้เพื่อเหตุผลฝ่ ายวิญญาณ นัน่ คือ ที่จะละทิ้งความจาเป็ นทางกายภาพเพื่อ
จะให้ความสนใจต่อความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณที่สาคัญกว่า[261] ระหว่างการอดอาหารนี้ พระเยซู ไม่ได้เสวยอะไร
เลย แต่คงได้ดื่มน้ า (เปรี ยบเทียบ ลก. 4:2) ในทานองเดียวกัน โมเสสและเอลียาห์ซ่ ึ งเป็ นสองในผูร้ ับใช้ที่สาคัญ
มากที่สุดของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมได้อดอาหารเป็ นเวลา 40 วัน (อพย. 34:28; ฉธบ. 9:9; 1 พกษ. 19:8)
การอดอาหารของพระเยซู คงได้เชื่ อมโยงพระองค์กบั ผูร้ ับใช้เหล่านี้ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในความคิดของผูอ้ ่าน
ชาวยิวของมัทธิ ว เช่นเดียวกับในความคิดของเรา
4:3-4 ซาตานได้โจมตีพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงอ่อนแอทางกายภาพ รู ปแบบของคาถามของซาตานในตัวบท
กรี กบ่งชี้วา่ ซาตานได้ทึกทักเอาว่าพระเยซูทรงเป็ น “พระบุตรของพระเจ้า” (3:17) มันเป็ นอนุประโยคที่
เป็ นเงื่อนไขชั้นแรก
“การทดลองที่จะมีอานาจต้องถูกทึกทักเอาว่าเป็ นจริ ง มารดูวา่ มันจะเป็ นจริ ง มันยอมรับข้อเท็จจริ งนั้น
ว่าเป็ นสมมุติฐานที่ทาการในการทดลอง”[262]
การทดลองนี้ ไม่ใช่เพื่อพระเยซู จะสงสัยว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าหรื อไม่ มันจะแนะนาว่าในฐานะ
พระบุตรของพระเจ้า แน่ นอนว่าพระเยซู ทรงมีอานาจและสิ ทธิ์ ที่จะทาให้ความจาเป็ นต่างๆของพระองค์เองพึง
พอใจโดยไม่พ่ ึงพาพระบิดาของพระองค์ ซาตานได้กระตุน้ ให้พระเยซูที่จะใช้ความเป็ นพระบุตรของพระองค์
ในแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 26:53-54; 27:40) พระเจ้าได้ต้ งั ใจให้ความหิ ว
ของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารที่จะสอนพวกเขาว่าการได้ยนิ และการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ที่สุดในชีวติ (ฉธบ. 8:2-3) อิสราเอลได้เรี ยกร้องอาหารในถิ่นทุรกันดารแต่ได้ตายไป พระเยซู ได้ละทิ้งอาหารใน
การยอมจานนต่อน้ าพระทัยของพระบิดาของพระองค์และมีชีวติ อยู่
“ผลกระทบของการทดลองของซาตานก็คือว่าเหมือนกับอาดัมก่อนและอิสราเอลภายหลังนั้น พระเยซู
ได้มีความขับข้องใจที่ มีเหตุ ผลต่อพระเจ้า และดังนั้นก็ควรที่ จะกล่ าวความข้องใจของพระองค์โดย
“ การบ่นว่า” (อยพ. 16; กดว. 11) และควรที่จะตระเตรี ยมความจาเป็ นพื้นฐานของชี วิตเพื่อพระองค์เอง
นัน่ คื อ อาหาร ในอี กนัยหนึ่ ง ซาตานได้แสวงหาที่ จะทาให้พระเยซู กงั วลเกี่ ยวกับความจาเป็ นทาง
กายภาพของพระองค์อย่างไร้ เหตุผลและดังนั้นก็จะกระตุน้ ให้พระองค์ที่จะเรี ยกร้องอาหารที่พระองค์
ปรารถนา (เปรี ยบเทียบ สดด. 78:18) โดยย่อแล้ว เป้ าหมายของมารก็คือที่จะชักชวนให้พระเยซู ทาซ้ า
การเลิกเชื่อของอาดัมและอิสราเอล ซาตานต้องการที่จะทาลายการวางใจที่สมบูร ณ์แบบของพระเยซูใน

การดูแลที่ดีของพระบิดาของพระองค์และด้วยวิธีน้ นั ก็จะเปลี่ยนเส้นทางแห่ งประวัติศาสตร์ ความรอด”
[263]
ถิ่ นทุ รกันดารแห่ งยูเดี ยมี หินปูนทุ กขนาดและรู ปร่ าง หิ นหลายก้อนก็ดูเหมื อนก้อนและแถวขนมปั งที่ คนยิว
ตระเตรี ยมและทานประจาวัน
การตอบสนองของพระเยซู ต่อการแนะนาของซาตาน (ข้อ 4) สะท้อนถึงการอุทิศตนเต็มที่ของพระองค์ที่จะทา
ตามน้ า พระทัย ของพระเจ้า อย่า งที่ ไ ด้ถู ก เปิ ดเผยในพระวจนะของพระองค์ พระองค์ไ ด้อ้างอิ งฉบับแปล
เซปทัวจินท์ของ เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3 การประยุกต์ใช้ก็มีต่ออิสราเอลโดยดั้งเดิม แต่พระเยซู ประยุกต์ใช้มนั กับ
ทุกๆคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เอง โดยการประยุกต์ใช้ขอ้ พระคัมภีร์น้ ี กบั พระองค์เอง พระเยซู ทาให้
พระองค์เองอยูใ่ นประเภทของ “มนุษย์” (คากรี ก อันโธรพอส) แท้
พระเยซู ได้เผชิ ญกับซาตานในฐานะมนุ ษย์ไม่ใช่ ในฐานะพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ใช้อานาจแบบพระเจ้าของ
พระองค์เองที่จะพิชิตศัตรู ซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ซาตานได้ทดลองให้พระองค์ทา ตรงกันข้าม พระองค์ได้ใช้แหล่งฝ่ าย
วิญญาณต่างๆที่ มี ไว้สาหรั บทุ กคนรวมถึ งเราด้วยนั่นคื อ พระวจนะของพระเจ้าและอานาจของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ (ข้อ 1) เนื่ องด้วยเหตุผลนี้ นนั่ เองที่พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างสาหรับเราถึงผูห้ นึ่ งที่รอดการทดลองมา
ได้อย่างประสบความสาเร็ จ และมันเป็ นชัยชนะนี้ ที่ได้ทาให้พระองค์มีคุณสมบัติที่จะมาเป็ นมหาปุโรหิ ตของเรา
(ฮบ. 2:10; 3:1-2)
“ที่นี่มทั ธิ วแสดงให้เห็นว่าพระเยซู ไม่ใช่เป็ นพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็ นบุคคลที่เป็ นทั้งพระเจ้าและมนุ ษย์ที่
พิเศษ ซึ่ งมีคุณสมบัติโดยส่ วนตัวที่จะเป็ นกษัตริ ยข์ องอิสราเอล”[264]
ทุกคนต้องตระหนักและยอมรับถึงการพึ่งพาที่สิ้นเชิงของเขาหรื อของเธอที่พระเจ้า และพระวจนะของพระองค์
อาหารแท้ของพระเยซู ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่ได้ค้ าจุนพระองค์เหนื อสิ่ งอื่นใด คือการอุทิศตนของพระองค์ที่จะทาตาม
น้ าพระทัยของพระบิดา (ยน. 4:34)
ในการทดลองอันแรกนี้ เป้ าหมายของซาตานคือที่จะล่อลวงให้พระเยซู ไปสู่ การใช้อานาจและสิ ทธิ อานาจ ที่
พระเจ้าได้ให้มาของพระองค์โดยไม่เกี่ยวข้องกับน้ าพระทัยพระบิดาของพระองค์ พระเยซู ได้จานนพระองค์เอง
ต่อน้ าพระทัยพระบิดาของพระองค์เนื่ องจากภารกิ จของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:8) มันเป็ นการทดลอง
ส่ วนตัวโดยเฉพาะ มันได้ทดสอบตัวบุคคลของพระเยซู

“การเชื่ อฟั งน้ าพระทัยของพระเจ้ามีลาดับความสาคัญเหนื อการทาให้ตนเองพึงพอใจ แม้กระทัง่ เหนื อ
การจัดเตรี ยมที่จาเป็ นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับอาหาร”[265]
จงสังเกตในเหตุการณ์เหล่านี้ท้ งั หมดของการทดลองว่า ซาตานเป็ น บุคคล ไม่ใช่แค่ อิทธิ พลที่ไม่เป็ นบุคคล
4:5-7 ฉากสาหรับการทดลองอันที่สองคือกรุ งเยรู ซาเล็ม บางทีในนิมิตที่ซาตานได้ให้แก่พระเยซู หรื อบางที
พระเยซูได้ถูกทดลองให้จินตนาการว่าพระองค์ทรงอยูท่ ี่นนั่ [266] มัทธิวอ้างอิงถึงกรุ งเยรู ซาเล็มด้วย
คาศัพท์ของคนยิวอันโปรดคือ “ นครบริ สุทธิ์ ” ( เปรี ยบเทียบ นหม. 11:1; อสย. 48:2; ดนล. 9:24 ;
มธ. 4:5; 27:53) สิ่ งนี้บ่งบอกว่าการทดลองคงได้มีความหมายโดยนัยระดับประเทศมากกว่าแค่ส่วนตัว
ซาตาน “ได้นา” พระเยซูไปยัง จุดสูง ของ “พระวิหาร” (เฮี ยรอน) ซึ่ งไม่จาเป็ นว่าจะเป็ นยอดสู งสุ ดของ
สถานนมัสการนั้น คากรี ก เตอรู กิออน ซึ่ งสามารถถูกแปลว่า “ปี กเล็ก” หรื อ“มุมสู ง”ตัวพระวิหารสู งกว่า
ล้ าห้วยขิดโรน 170 ฟุต[267] รับบีชาวยิวบางคนได้สอนว่าเมื่อ พระเมสสิ ยาห์ได้เสด็จมาช่วยกูอ้ ิสราเอล
พระองค์จะปรากฎบนหลังคาพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ มลค. 3:1; ยน. 6:30).[268]

“กรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ถูก ถื อว่า เป็ น‘ศู นย์ก ลางของประเทศต่ างๆพร้ อมกับ แผ่นดิ นต่ า งๆที่ อยู่ล้อมรอบ’
‘ศูนย์กลางของโลก’ ซึ่ งผูท้ ี่อาศัยอยู่น้ นั “อยู่ ณ ศูนย์กลางของแผ่นดินโลก” (อสค. 5:5; 38:12; . . .)
ดัง นั้น เมื่ อ พระเยซู ไ ด้ยื น บนยอดของพระวิ ห าร กล่ า วในเชิ ง ศาสนศาสตร์ แ ล้ว พระองค์ไ ด้อ ยู่ ณ
ศูนย์กลางของโลก จากจุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวางนั้น ตามธรรมชาติแล้วพระเมสสิ ยาห์คงได้
อ้างเอาประเทศต่างๆมาเป็ นของพระองค์เองและปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็ก . . .”[269]
อีกครั้งหนึ่ ง มารยินยอมว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ถ้อยคาของซาตานกล่าวซ้ าฉบับแปล
เซปทัวจินท์ ของ สดุดี 91:11-12 ซึ่ งดึ งดูดใจต่อสิ ทธิ อานาจที่พระเยซู ทรงใช้ นัน่ คือพระวจนะของ
พระเจ้า (ข้อ 4) มันได้ละเว้นคาว่า “ให้ระแวดระวังท่านในทุกๆทางของท่าน” นักอรรธาธิ บายได้ทึกทัก
เอาว่าซาตานต้องการที่จะล่อลวงพระเยซู ดว้ ยการละเว้นนี้ แต่วิธีอา้ งอิงที่อิสระของมันก็ธรรมดาอย่าง
มาก ผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่หลายคนได้อา้ งอิงพันธสัญญาเดิมในแนวทางที่อิสระอย่างเดียวกัน
บางทีซาตานต้องการให้พระเยซูที่จะสาแดงถึงการวางใจของพระองค์ในพระเจ้าในแนวทางที่น่าตื่นเต้น

เพื่อจะท้าทายความสัตย์ซื่อของพระเจ้า มันประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ที่มนั ได้อา้ งอิงอย่างผิดๆ พระคัมภีร์
สดุ ดีตอนนี้ อา้ งอิงถึ งใครก็ตามที่วางใจในพระเจ้า แน่ นอนว่านัน่ ประยุกต์ใช้กบั พระเยซู ข้อเหล่านั้น
สัญญาว่าพวกทูตสวรรค์จะประคองบุคคลเช่นนั้นอย่างที่นางพยาบาลประคองทารก (เปรี ยบเทียบ กดว.
11:12; ฉธบ. 1:31; อสย. 49:22; ฮบ. 1:14) พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองส่ วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่
ณ พระวิหารตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ดังนั้นที่ไหนที่จะดีกว่าในการที่จะสาแดงถึงความมัน่ ใจ
ของพระบุตรของพระเจ้าในพระสัญญาของพระบิดาของพระองค์?
พระเยซู ปฏิ เสธการแนะนาของซาตาน (ข้อ 7) เพราะว่าพระคัมภี ร์ห้า มการทดสอบพระเจ้า ไม่ใ ช่
เพราะว่าพระองค์สงสัยความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพระสัญญาของพระองค์ ซาตานได้ทดลองให้
พระเยซูทดสอบพระเจ้า ซาตานได้ทดลองให้พระเยซู ทาราวกับว่าพระเจ้าทรงอยูท่ ี่นนั่ เพื่อจะปรนนิ บตั ิ
พระองค์ แทนที่จะเป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้าม อิสราเอลได้เผชิ ญกับการทดสอบอย่างเดียวกันและได้ลม้ เหลว
(อพย. 17:2-7; เปรี ยบเทียบ กดว. 20:1-13) มันผิดที่จะเรี ยกร้องให้พระเจ้าพิสูจน์วา่ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ
ต่ อ พระสั ญ ญาต่ า งๆของพระองค์โ ดยการให้ สิ่ ง ที่ พ ระองค์ ไ ด้สั ญ ญาแก่ เ รา ตามเงื่ อ นไขของเรา
ขบวนการที่เหมาะสมคือที่จะวางใจและเชื่อฟังพระเจ้า (ฉธบ. 6:16-17)
“การทดสอบไม่ใช่การวางใจ”[270]
พระเยซู ได้ปฏิเสธที่จะยอมให้ซาตาน ประยุกต์ ใช้ พระสัญญาที่ใช้ได้จนมันขัดแย้งกับคาสอนอีกอย่าง
หนึ่งในพระวจนะของพระเจ้า “ในอีกด้านหนึ่ง” หรื อ “เช่นกัน” (คากรี ก พาลิน) มีแง่ของ “ไม่ใช่ขดั แย้ง
แต่ทาให้มีคุณสมบัติ”[271] พระเยซู ในฐานะมนุ ษย์ซ่ ึ งอยูภ่ ายใต้สิทธิ อานาจแห่ งพระวจนะของพระเจ้า
อย่างสมัครใจก็พิสูจน์วา่ สัตย์ซื่อต่อวิญญาณและตัวอักษรของพระวจนะเช่นกัน
4:8-10 “ ภูเขาที่สูงมาก ” ที่ซ่ ึ งซาตานได้นาพระเยซูไปสู่ ถดั ไปนั้นก็อยูใ่ กล้เมืองเยรี โคโดยดั้งเดิม แต่สถานที่ต้ งั
แท้จริ งก็ไม่สาคัญ มันเพียงแค่จดั เตรี ยมจุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวางที่ซ่ ึ งซาตานสามารถชี้ให้เห็น
ถึงอาณาจักรอื่นๆที่อยูล่ อ้ มรอบอิสราเอลได้
“สถานที่ ข องพระเยซู บ นภู เ ขาแห่ ง การทดลองที่ ซ่ ึ งพระองค์ไ ด้ป ฏิ เ สธที่ จ ะยอมรั บ ‘สิ ท ธิ อ านาจ’
ถูกตั้งอยูต่ ิดกันกับภูเขา (มธ. 28:16) แห่ ง ‘พระมหาบัญชา’ อย่างจงใจที่ซ่ ึ งภายหลังพระองค์ได้ยืนยันว่า
‘สิ ทธิอานาจ’ ทั้งหมดในสวรรค์และในแผ่นดินโลกได้ถูกมอบแด่พระองค์แล้ว (28:18)”[272]
การใช้ถอ้ ยคาของลูกาบ่งชี้วา่ ซาตานได้นาเสนอ “ อาณาจักรทั้งหมดของโลก ” แก่พระเยซู ในนิมิต

(ลก.4:5) มันยากที่จะบอกว่าการถูกทดลองของพระเยซูเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายทางกายภาพหรื อการ
เคลื่อนย้ายทางนิมิต แต่ความชอบของข้าพเจ้าคือการเคลื่อนย้ายทางนิมิต การทดลองนี้ คงมีความสาคัญ
ทัว่ โลก ไม่ใช่แค่ความสาคัญส่ วนตัวและระดับประเทศเท่านั้น อย่างที่การทดลองอันแรกและอันที่สอง
ได้มี
ซาตานได้นาเสนอที่จะ “ให้” การปกครองและการควบคุ มเหนื ออาณาจักรทั้งหมดของโลกแก่พระเยซู
และ “ความรุ่ งโรจน์” ที่เชื่อมโยงกับการปกครองเหนืออาณาจักรเหล่านั้น (ข้อ 9)ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งที่พระเจ้า
จะให้แก่พระองค์ในที่สุดในฐานะพระเมสสิ ยาห์[273] ในน้ าพระทัยของพระเจ้า พระเยซู จะบรรลุการ
ปกครองทัว่ โลก (สดด. 2) แต่ในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์เท่านั้นผูซ้ ่ ึ งจะต้องประสบกับกางเขนก่อน
การรั บ รองของพระเจ้า ถึ ง พระบุ ต รของพระองค์ (3:16-17) ดึ ง ความสนใจไปสู่ ท้ งั ความเป็ น
พระเมสสิ ยาห์จากเชื้ อสายของดาวิดของพระเยซู และบทบาทแห่ งผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ของพระองค์ การ
ทดลองนี้ประกอบด้วยโอกาสสาหรับพระเยซูที่จะได้รับผลประโยชน์ต่างๆของความเป็ นพระเมสสิ ยาห์
โดยปราศจากการที่จะต้องประสบกับองค์ประกอบที่ไม่พึงพอใจต่างๆของมัน อย่างไรก็ตาม ที่จะ
ได้รับสิ่ งนี้ พระเยซูคงได้เปลี่ยนความจงรักภักดีของพระองค์จากพระเจ้าไปยังซาตาน สิ่ งนี้ เกี่ยวข้องกับ
การนับถื อรู ปเคารพ ซึ่ งก็คือการทาให้บางคนหรื อบางสิ่ ง อยู่ในที่ ที่พระเจ้าทรงสมควรอยู่ ภายหลัง
เปโตรได้แนะนาทางลัดอย่างเดี ยวกันต่อพระเยซู และได้รับการตาหนิ ที่รุนแรงในฐานะผูพ้ ูดแทนของ
ซาตานสาหรับการทาอย่างนั้น (16:23)
สิ่ ง นี้ เป็ นการนาเสนอที่ ถู กต้องตามเหตุ ผ ล ภายใต้สิ ท ธิ อานาจสิ ท ธิ์ ขาดของพระเจ้า นั้น ซาตานก็ มี
ความสามารถที่จะให้สิ่งที่มนั ได้สัญญาแก่พระเยซู คือ อานาจและความรุ่ งโรจน์ (เปรี ยบเทียบ 12:2528; ลก. 10:18; อฟ. 2:2) ก่อนหน้านั้นอิสราเอลบุตรอีกผูห้ นึ่ งของพระเจ้า ได้เผชิ ญกับการทดลองอย่าง
เดียวกันที่จะหลี กเลี่ยงน้ าพระทัยที่ไม่สะดวกสบายของพระเจ้า โดยการหันไปจากมันและได้ลม้ เหลว
(กดว. 13-14) เหมือนกับการทดลองสองอย่างนั้น การทดลองอันที่สามนี้ ได้ทดสอบความจงรักภักดี
อย่างสิ้ นเชิ งของพระเยซู ที่มีต่อพระบิดาของพระองค์และน้ าพระทัยพระบิดาของพระองค์ ถ้าพระเยซู
ได้รับเอาเหยือ่ ล่อของซาตาน พระองค์คงได้เป็ นทาสของซาตานแม้วา่ เป็ นผูป้ กครองโลก
“ที่แท้ พระเยซูได้ถูกทดลองให้บอกรับหลักคาสอนของภูตฝี ปีศาจที่วา่ ผลเบื้องปลายอ้างเหตุผล

สนับสนุนวิธีการ นัน่ คือ ตราบเท่าที่พระองค์ได้รับอานาจอธิ ปไตยทัว่ โลกในบั้นปลาย มันก็ไม่
สาคัญว่าอานาจอธิ ปไตยนั้นได้รับมาได้อย่างไร. . .”[274]
เป็ นครั้งที่สามที่พระเยซู ได้ตอบสนองโดยการอ้างอิงพระคัมภีร์ต่อศัตรู ของพระองค์ (ข้อ 10) พระองค์
ได้ขบั ไล่ซาตานไปด้วยคาสั่งของพระเจ้าที่จะให้นมัสการและปรนนิบตั ิพระเจ้าเท่านั้น (ฉธบ. 6:13)
เมื่อซาตานทดลองให้เราที่จะสงสัย ปฏิเสธ ไม่เชื่ อฟั งหรื อไม่นบั ถือพระวจนะของพระเจ้า เราควรทาสิ่ ง
ที่พระเยซูได้ทา แทนที่จะ ฟั ง ซาตาน เราควร กล่ าว ต่อมันซึ่ งกล่าวย้าสิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัส
4:11 หลังจากที่พระเยซูได้ต่อต้านการโจมตีของซาตานอย่างประสบความสาเร็ จ ศัตรู น้ นั ได้จากไปเป็ น
การชัว่ คราว (เปรี ยบเทียบ ยก. 4:7)พระเจ้าได้ส่งพวกสื่ อสาร(“พวกทูตสวรค์”) มาช่วยเหลือพระบุตร
ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 19:4-8)พระบิดาได้ให้รางวัลพระบุตรด้วยการช่วยเหลือ
ของพระเจ้าและโอกาสต่อไปสาหรับการปรนนิบตั ิ เพราะว่าพระเยซูได้สัตย์ซื่อต่อพระองค์ นี่เป็ นวิธี
ปกติของพระเจ้า
“สิ่ งที่ เราเรี ยกว่าการทดลองก็ไม่ได้หมายถึ งที่ จะทาให้เราบาป มันหมายถึ งที่ จะช่ วยให้เราพิชิตบาป
มันไม่ได้หมายถึงที่จะทาให้เราแย่ มันหมายถึงที่จะทาให้เราดี มันไม่ได้หมายถึ งที่จะทาให้เราอ่อนแอ
มันหมายถึงที่จะทาให้เราออกมาจากการทดลองที่รุนแรงอย่างเข้มแข็งมากขึ้น ดีมากขึ้นและบริ สุทธิ์ มาก
ขึ้นการทดลองไม่ใช่การลงโทษของการเป็ นมนุษย์ การทดลองเป็ นสง่าราศีของการเป็ นมนุษย์”[275]
หลายคนได้สังเกตว่าซาตานได้ทาตามรู ปแบบอย่างเดี ยวกันของการทดลองที่ มีต่อพระเยซู ที่มนั ได้ใช้กบั เอวา
(ปฐก. 3) หนึ่ง มันได้เย้ายวนต่อตัณหาของเนื้ อหนัง คือความปรารถนาที่จะ ทา บางสิ่ งนอกเหนื อจากน้ าพระทัย
ของพระเจ้า สอง มันได้เย้ายวนต่อตัณหาของตา ซึ่ งเป็ นความปรารถนาที่จะ มี บางสิ่ งนอกเหนื อจากน้ าพระทัย
ของพระเจ้า สาม มันได้เย้ายวนต่อความหยิ่งของชี วิต ซึ่ งเป็ นความปรารถนาที่จะ เป็ น บางสิ่ งนอกเหนื อจากน้ า
พระทัยของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:16) แมกกีเชื่อว่าการทดลองอันแรกของพระเยซูเป็ นทางกายภาพ อันที่
สองเป็ นฝ่ ายวิญญาณและอันที่สามเป็ นด้านจิตใจ[276]
“ในการเข้าหาพระเยซู ถึงสามครั้งในการบรรยายของมัทธิ ว ซาตานก็กระตุน้ ให้พระองค์ที่จะตั้งความ
เป็ นห่วงสาหรับตนเองไว้เหนือความจงรักภักดีต่อพระเจ้า”[277]

“การทดลองแต่ละอย่างท้าทายความสัตย์ซื่อของพระเยซู พระองค์จะจัดเตรี ยมเพื่อตนเองอย่างเป็ น
อิสระจากคาแนะนาของพระเจ้าและใช้อานาจของพระองค์ในความต้องการส่ วนตัว (อาหาร) ไหม?
พระองค์จะยืนกรานว่าพระเจ้าต้องปกป้ องพระองค์โดยการทดสอบพระเจ้าถึงการปกป้ องพระบุตรของ
พระองค์ (พระวิหาร) ไหม? พระบุตรจะละทิ้งพระบิดาและนมัสการคนอื่ นเพื่อผลประโยชน์ของ
พระองค์เอง (อาณาจักรต่างๆ) ไหม? ในแต่ละตัวบท พระเยซู ทรงเน้นถึงความจงรักภักดีของพระองค์ที่
มีต่อพระบิดาเมื่อพระองค์อา้ งอิงเฉลยธรรมบัญญัติ”[278]
“การทดลองทั้งสามเป็ นรู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงของการทดลองที่ยิ่งใหญ่อนั หนึ่ งที่จะขจัดหน้าที่แบบ
พระเมสสิ ยาห์ของพระองค์จากการนาพาของพระบิดาของพระองค์และทาให้มนั เป็ นแค่การทรงเรี ยก
ทางการเมือง”[279]
แต่ละอย่างของการทดลองสามอย่างของพระเยซู เชื่ อมโยงกับความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ อย่างแรก
เกี่ ยวข้องกับพระองค์เป็ นส่ วนตัว อย่างที่สองเกี่ ยวข้องกับคนยิว และอย่างที่ สามเกี่ ยวข้องกับทุ กประชาชาติ
(เปรี ยบเทียบ 1:1) หัวข้อแฝดแห่งความเป็ นกษัตริ ยท์ างราชวงศ์ของพระเยซูและความเป็ นผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ของ
พระองค์ซ่ ึ งได้รวมในชื่ ออิมมานูเอล “พระเจ้าทรงอยูก่ บั เรา” (1:23) ได้อยูใ่ นสภาพตึงเครี ยดในการถูกทดลอง
ทั้งสองนี้ได้คงอยูใ่ นสภาพตึงเครี ยดและได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในพันธกิจของพระเยซูขณะที่ถูกเปิ ดเผย
“ในการทดลองอันแรก พระเยซู ไม่ ได้ ปฏิ เสธ ว่าพระองค์ทรงหิ วและสามารถที่จะทาอาหารได้ ในการ
ทดลองอันที่สอง พระองค์ ไม่ ได้ ปฏิ เสธ ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และอยู่ภายใต้การ
ปกป้ องพิเศษ และในการทดลองอันที่สาม พระองค์ ไม่ ได้ ปฏิ เสธ ราชอาณาจักรหรื อการปกครองซึ่ งจะ
ได้ถูกมอบแด่พระองค์ แต่เพียงแค่ปฏิเสธ วิธี ที่ซ่ ึ งจะได้รับมันมาอย่างที่ได้สังเกต ถ้าราชอาณาจักรนั้น
ไม่ได้เป็ นพันธสัญญา ไม่ได้ถูกทานายไว้ และไม่ได้ถูกตั้งใจไว้ การทดลองคงจะไม่มีอานาจใดๆ”[280]
“ในส่ วนนี้ [4:1-11] เราเผชิ ญหน้ากับหัวข้อที่สาคัญในศาสนศาสตร์ ของหมวดพระกิตติคุณ เป้ าหมาย
แห่งการเชื่ อฟั งพระบิดาถูกบรรลุไม่ใช่โดย การถือสิ ทธิ์ ตนเองที่มีชยั ไม่ใช่โดยการใช้อานาจและสิ ทธิ
อานาจ แต่โดยแนวทางของความถ่ อมใจ การปรนนิ บตั ิและการทนทุกข์ซ่ ึ งดู เหมื อนจะขัดแย้งกัน มี
ความยิ่งใหญ่แท้ในนั้น (เปรี ยบเทียบ 20:26-28) ในการบรรลุ งานที่รับผิดชอบของพระองค์โดยการ
เชื่ อฟั งน้ าพระทัยของพระบิดา พระเยซู ทรงแสดงถึงความถูกต้องแห่ งพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ (ฉธบ. 6:5)
เช่นเดียวกับการยอมจานนของพระองค์เองต่อพระบัญญัติน้ นั ”[281]

“อย่างที่อาดัมคนแรกได้พบซาตาน ดังนั้นอาดัมคนสุ ดท้ายได้พบศัตรู (1 คร. 15:45) อาดัมได้พบซาตาน
ในสวนที่ ส วยงาม แต่พ ระเยซู ไ ด้พบมันในถิ่ นทุ รกันดารที่ แย่มาก อาดัม ได้มี ทุกสิ่ งที่ เขาจาเป็ น แต่
พระเยซู ทรงหิ วหลังจากการอดอาหารสี่ สิบวัน อาดัมได้แพ้การต่อสู ้ และได้ผลักมนุ ษยชาติไปสู่ บาป
และความตาย แต่พระองค์ได้ชนะการต่อสู ้และได้พิชิตซาตานในการต่อสู ้มากขึ้น ซึ่ งไปถึงที่สุดในชัย
ชนะสุ ดท้ายของพระองค์ที่บนกางเขน (ยน. 12:31; คส. 2:15)”[282]
เนื่ อ งจากว่ า พระเยซู ท รงเป็ นทั้ง พระเจ้า และมนุ ษ ย์ มัน เป็ นไปได้ ส าหรั บ พระองค์ ที่ จ ะท าบาปไหม?
นักศาสนศาสตร์ แบบอีแวลเจลลิคอลส่ วนใหญ่ได้สรุ ปว่าพระองค์ไม่สามารถทาบาปได้เนื่ องจากว่าพระเจ้าไม่
สามารถทาบาปได้ พวกเขาเชื่ อว่าพระองค์ไม่มีขอ้ บกพร่ อง (ไม่มีความสามารถในการทาบาป) ถ้าเป็ นเช่นนั้น
การถูกทดลองของพระองค์น้ นั แท้จริ งไหม? ส่ วนใหญ่ได้ตอบว่าแน่นอน[283]
เฮนรี่ นูเว่น อภิปรายอย่างมีประโยชน์ถึงการถูกทดลองสามอย่างของพระเยซู ในความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ า
ในพันธกิจ เขาเห็นว่าการทดลองเหล่านี้ เป็ นการทดลองต่อความตรงประเด็น ความเป็ นที่นิยม และอานาจ และ
เขาแนะนาว่าการอธิ ษฐาน พันธกิจและการถูกนาเป็ นเครื่ องแก้[284]
ในส่ วนหลักแรกของพระกิ ตติ คุณของท่ าน มัทธิ วแสดงให้เห็ นว่าพระเยซู ท รงมี คุณสมบัติท้ งั หมดที่ จะเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล ทางกฎหมาย ตามพระคัมภีร์ และทางศีลธรรม ตอนนี้ ท่านพร้อมที่จะเชื่ อมโยงการ
นาเสนอพระองค์เองของพระเยซูต่ออิสราเอลในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา
II. สิ ทธิอำนำจของกษัตริย์ 4:12—7:29
จากการที่ได้แนะนากษัตริ ย ์ ถัดไปมัทธิ วแสดงถึงสิ ทธิ อานาจของกษัตริ ย ์ ส่ วนนี้ รวมถึงบทนาที่เป็ นการบรรยาย
ถึงการสอนของพระเยซูและคาสอนของพระองค์ในหัวข้อแผ่นดินของพระองค์
ก. กำรเริ่มต้ นของพันธกิจของพระเยซู 4:12-25
มัทธิ วให้ความเด่นชัดอย่างมากต่อคาสอนของพระเยซู ในพระกิ ตติคุณของท่าน สิ่ งแรกของคาสอนเหล่านี้ คือ
สิ่ งที่เรี ยกว่าคาเทศนาบนภูเขา (บทที่ 5-7) เพื่อจะจัดเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรับการอภิปรายนี้ ผูเ้ ขียนให้บทนาที่ส้ ันถึง
พันธกิ จของพระเยซู (4:12-25) ในบทนานั้น มัทธิ วจัดเตรี ยมบทคัดย่อแห่ งงานของพระองค์ซ่ ึ งเน้นถึ งสิ ทธิ

อานาจแห่ งกษัตริ ยข์ องอิสราเอล คือ สภาพแวดล้อมแห่ งพันธกิ จของพระเยซู (คาเปอรนาอุม) ข่าวสารที่สาคัญ
ของพระเยซู (“จงกลับใจใหม่. . .”) การทรงเรี ยกสาวกสี่ คนของพระเยซู และบทสรุ ปแห่งพันธกิจของพระเยซู
1. บริบทของพันธกิจของพระเยซู 4:12-16
การเปรี ย บเที ย บของพระกิ ต ติ คุ ณ ยอห์ น และพระกิ ต ติ คุ ณมัท ธิ ว แสดงให้เ ห็ นว่า พระเยซู ไ ด้รั บ ใช้เป็ นเวลา
ประมาณหนึ่ งปี ก่ อนการถูกจับกุมของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติ ศมา ยอห์ นได้วิจารณ์ เฮโรด แอนทิพาสสาหรั บการมี
ความสัมพันธ์ที่เป็ นชูก้ บั ภรรยาของฟี ลิปน้องชายของเขา (14:3-4; มก. 1:14; ลก. 3:19-20) พระเยซู ได้รับใช้ครั้ง
แรกในแคว้นกาลิลี (ยน. 1:19—2:12) และจากนั้นในแคว้นยูเดีย (ยน. 2:13—3:21) จากนั้นพระองค์ได้กลับไปยัง
แคว้นกาลิลีโดยทางแคว้นสะมาเรี ย (ยน. 3:22—4:42) ทาไมมัทธิ วเริ่ มต้นการบันทึกของท่านเกี่ ยวกับพันธกิ จ
ของพระเยซูดว้ ยการถูกจับกุมของยอห์น? การถูกจับกุมของยอห์นโดยเฮโรดส่ งสัญญาณถึงการเริ่ มต้นระยะใหม่
แห่งพันธกิจของพระเยซู งานของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนได้สาเร็ จในตอนนี้ นี่เป็ นเวลาสาหรับกษัตริ ยท์ ี่จะปรากฏตัว
ต่อสาธารณะ
“ในระเบียบการเกี่ยวกับกษัตริ ย ์ กษัตริ ยไ์ ม่ได้ทาการปรากฏตัวต่อสาธารณะจนกว่าผูล้ ่วงหน้า
มาก่อนได้เสร็ จสิ้ นงานของเขา จากการที่เน้นถึงคุ ณลักษณะแบบทางการและเกี่ ยวกับกษัตริ ย ์
ของพระเยซู มัทธิ วก็ทาตามขบวนการนี้อย่างแท้จริ ง”[285]
4:12-13

คาว่า “ถอนตัว” (NASB) หรื อ “กลับไป” (NIV; คากรี ก อันนาโฮเรโอ) นั้นสาคัญ เป็ นที่ชดั เจน
ว่า พระเยซู ต้องการที่ จะหลี ก เลี่ ย งพวกผูน้ าทางศาสนาของอิ ส ราเอลในกรุ ง เยรู ซ าเล็ม ผูไ้ ด้
ต่อต้านยอห์น (ยน. 4:1-3; 5:1-16) มันไม่น่าเป็ นไปได้ที่วา่ เฮโรด แอนทิพาสคงได้จาคุกยอห์น
ถ้าพวกเจ้าหน้าที่ทางศาสนาได้สนับสนุ นยอห์น มัทธิ วใช้คากรี กอย่างเดียวกัน พาเรโดเธ (“ถูก
นาไปสู่ การอารักขา”) ในภายหลังเมื่อท่านอธิ บายถึงการถูกจับกุมของพระเยซู (26:15, 16, 21,
23, 25; 27:3, 4) เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกผูน้ าทางศาสนามีบทบาทที่สาคัญในการจับกุมทั้งสอง
สาหรับมัทธิ วแล้ว “กาลิลี” มีความสาคัญที่ยงิ่ ใหญ่เนื่ องด้วยเหตุผลสองประการ หนึ่ ง มันเป็ น
สถานที่ ที่ อิสยาห์ ไ ด้ท านายว่า พระเมสสิ ย าห์ จะรั บ ใช้ (อสย. 9:1) สอง เนื่ องจากว่า มันเป็ น
บริ เวณที่ คนต่างชาติ มากมายอาศัยอยู่ มันก็ยืนยันสนับสนุ นอิทธิ พลของพระเมสสิ ยาห์เหนื อ
ประชาชาติต่างๆเช่นเดียวกับอิสราเอล

“การวิเคราะห์ ข องมัท ธิ วถึ ง พันธกิ จของพระเยซู ถู ก สร้ า งขึ้ น บนพื้ นที่ ท าง
ภูมิศาสตร์ ที่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนสี่ แห่ งคือ กาลิ ลี (4:12), เพอเรี ย (19:1)
ยูเดีย (20:17), และเยรู ซาเล็ม (21:1) พร้อมกับผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์คน
อื่นๆนั้น ท่านก็ละเว้นพันธกิจในยูเดียระยะแรก ซึ่ งปรากฏตามลาดับระหว่าง
4:11 และ 4:12 (เปรี ยบเทียบ ยน. 1—4)”[286]
พระเยซู ได้ยา้ ยฐานแห่ งพันธกิจของพระองค์จาก “เมืองนาซาเร็ ธ” ไปที่ “เมืองคาเปอรนาอุม”
(ข้อ 13) มัทธิ วอธิ บายมันอย่างที่ท่านอธิ บายเมื่ อพิจารณาถึ งคาเผยพระวจนะที่ว่าที่อาศัยของ
พระเยซู ที่นนั่ ได้สาเร็ จ (ข้อ 15-16) เมืองนี้ ต้ งั อยูท่ างชายฝั่ งตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทะลกาลิลี
(14:34) มันเป็ นเมืองที่เปโตร อันดรู ว์ ยากอบและยอห์น (ชาวประมง) และมัทธิ ว (คนเก็บภาษี)
ทางาน (8:14; 9:9) ประชากรของเมืองนี้ในศตวรรษแรกก็มีประมาณ 1,000 ถึง 15,000 คน[287]
“ถ้าโยเซฟได้ต้ งั ถิ่ นฐานในเมื องนาซาเร็ ธหลังจากการกลับจากอียิปต์ (2:2223) ตอนนี้พระเยซูละเมืองนาซาเร็ ธและย้ายไปที่เมืองคาเปอรนาอุม (4:12-13)
ซึ่ งกลายมาเป็ น ‘เมืองของพระองค์’ (9:1) ดังนั้นพระองค์ต้ งั ท่าที่ จะเริ่ มต้น
พันธกิจต่อสาธารณะของพระองค์”[288]
4:14-16

การย้ายไปที่เมืองคาเปอรนาอุมของพระเยซูได้สาเร็ จตาม อิสยาห์ 9:1 ซึ่ งเป็ นตอนหนึ่ งของส่ วน
ของค าเผยพระวจนะของอิ ส ยาห์ ที่ อธิ บายถึ ง การเสด็จ มาขององค์อิม มานู เอล การอ้า งอิ ง
ของมัทธิ วถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็ นการอ้างอิงที่อิสระ มันชี้วา่ “ความสว่าง” ได้ “เริ่ มส่ องแสง”
ในส่ ว นมื ด ของปาเลสไตน์ ในสมัย ภาคพัน ธสั ญ ญาใหม่ น้ ัน การแบ่ ง ตามเผ่ า ดั้ง เดิ ม ก็ มี
ความสัมพันธ์ กนั แท้จริ งเพี ยงเล็ กน้อย[289] เมื่ ออิ สยาห์ ได้เผยพระวจนะ แคว้นกาลิ ลี ได้อยู่
ภายใต้การคุ กคามที่กดขี่ของคนอัสซี เรี ย ท่านได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะปลดปล่อยผูค้ นที่
อาศัยอยูท่ ี่นนั่ ให้เป็ นอิสระ เมื่อมัทธิ วเขียน แคว้นกาลิลีก็อยูภ่ ายใต้การกดขี่ของโรม ยิ่งกว่านั้น
“ความมื ด ” เป็ นสัญลัก ษณ์ ของการขาดหายไปของผลประโยชน์ทางศาสนา การเมื องและ
วัฒนธรรมที่มีไว้สาหรับคนยิวที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม ‘เริ่ มส่ องแสง’ (คากรี ก อาเนเทเลน)
บ่งบอกว่าความสว่างแห่ งพันธกิ จของพระเมสสิ ยาห์จะส่ องแสงอย่างเจิดจ้าครั้งแรกในแคว้น
กาลิลี (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:9; 12:46).[290]

“. . . ตั้งแต่ ด้ งั เดิ ม นั้น พระเมสสิ ยาห์ ได้ถู กสั ญญาแก่ ‘แคว้นกาลิ ลี แห่ ง คน
ต่างชาติ’ (ทน เอธนน) ซึ่ งเป็ นการเกริ่ นการณ์ถึงพระมหาบัญชาที่ไปยัง ‘ชน
ทุกชาติ’ (พันทา ทา เอธเน, 28:19) ยิง่ กว่านั้น ถ้าความสว่างของพระเมสสิ ยาห์
เริ่ มส่ องแสงในสถานที่ต่างๆที่มืดที่สุด จากนั้นความรอดของพระเมสสิ ยาห์
สามารถเป็ นการให้แห่งพระคุณเท่านั้น นัน่ คือ พระเยซู ได้เสด็จมาเพื่อจะเรี ยก
คนบาป ไม่ใช่คนชอบธรรม (9:13)”[291]
“ลักษณะที่เป็ นธรรมชาติของชาวกาลิลีและการตระเตรี ยมของประวัติศาสตร์
ได้ทาให้แคว้นกาลิลีเป็ นสถานที่เดียวในปาเลสไตน์ท้ งั หมดที่ซ่ ึ งอาจารย์ใหม่
พร้ อมกับ ข่า วสารใหม่ไ ด้มีโอกาสแท้จริ งใดๆของการได้รับฟั ง และเป็ นที่
นัน่ เองที่พระเยซู เริ่ มต้นภารกิจของพระองค์และได้ป่าวประกาศข่าวสารของ
พระองค์เป็ นครั้งแรก”[292]
ในแง่หนึ่ ง ในขณะที่แคว้นกาลิ ลีเป็ นสถานที่ มืด ในอีกแง่หนึ่ ง กรุ งเยรู ซาเล็มก็มืดกว่า ที่นนั่
การเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระเยซู ก็ใหญ่กว่าอย่างมาก แต่ในแคว้นกาลิลีน้ นั ผูค้ นได้ฟังพระเยซู อย่าง
ยินดี
“เรื่ องราวของมัทธิ วเกี่ ยวกับชี วิตและพันธกิ จของพระเยซู ก็ครอบครองการเริ่ มต้น ช่ วงกลาง
และตอนจบที่ ได้ระบุ ไว้อย่างชัดเจน และดังนั้นก็แบ่งออกเป็ นสามส่ วนคื อ (I) การนาเสนอ
เกี่ยวกับพระเยซู (1:1—4:16); (II) พันธกิจของพระเยซูต่ออิสราเอลและการปฏิเสธพระเยซู ของ
อิสราเอล (4:17—16:20); และ (III) การเดินทางของพระเยซู ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มและการทน
ทุกข์ การสิ้ นพระชนม์และการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ (16:21—28:20) ในส่ วนแรก มัทธิ ว
นาเสนอพระเยซู ในฐานะกษัตริ ยพ์ ระเมสสิ ยาห์จากเชื้ อสายดาวิด พระบุตรที่เป็ นกษัตริ ยข์ อง
พระเจ้า (1:1—4:16) ที่จะแสดงให้เห็ นว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าอย่างเป็ นเอก
มัทธิ วพรรณนาว่าพระเจ้าป่ าวประกาศภายในโลกแห่ งเรื่ องราวนี้ ว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุตร
ของพระองค์ (3:17) ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูก็ยนื ขึ้นในฐานะตัวแทนที่สูงส่ งของ
พระเจ้าผูส้ นับสนุนมุมมองที่ประเมินผลของพระเจ้าอย่างมีสิทธิ อานาจ”[293]
การแบ่งหมวดพระกิตติคุณที่ขา้ พเจ้าได้ใช้ในการบันทึกเหล่านี้ก็เป็ นเชิงศาสนศาสตร์ มากกว่าเรื่ องเล่า

2. ข่ ำวสำรทีส่ ำคัญของพระเยซู 4:17 (เปรียบเทียบ มก. 1:14-15; ลก. 4:14-15)
อนุ ประโยค “ตั้งแต่น้ นั มาพระเยซู ทรงตั้งต้น” (คากรี ก อะโพ โทเท เออร์ คาโท โฮ เยซุ ส ) ก็สาคัญอย่างมากใน
พระกิ ตติคุณของมัทธิ ว ผูเ้ ขียนใช้มนั สองครั้งเท่านั้น คือที่นี่และใน 16:21 และในสองกรณี น้ นั มันบ่งชี้ ถึงการ
เปลี่ ยนแปลงหลักในพันธกิ จของพระเยซู [294] ที่นี่มนั ส่ งสัญญาณถึ งการเริ่ มต้นของการประกาศต่อสาธารณะ
ของพระเยซู ที่ว่าแผ่นดิ นสวรรค์ “มาใกล้แล้ว” จนเดี๋ ยวนี้ พันธกิ จของพระองค์ก็ได้มีต่อบุคคลและกลุ่ มที่ถูก
เลือกไว้ ซึ่ งพระกิตติคุณของยอห์นบันทึกไว้ พระเยซู “ได้ไปยังสาธารณะ” หลังจากยอห์นได้เสร็ จสิ้ นพันธกิจ
ของท่านแห่งการตระเตรี ยมอิสราเอลเพื่อพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา
ที่นี่พระเยซูเริ่ มต้นข่าวสารอย่างเดียวกันที่ยอห์นได้ประกาศ (เปรี ยบเทียบ 3:2) มันเป็ นข้อความอย่างเดียวกันใน
ตัวบทกรี ก การแปลที่ดีกว่าทั้งหลายได้แปลประโยคเหล่านี้ อย่างเหมือนกันอีกด้วย ใน 16:21 หลังจากได้ถูก
ปฏิเสธโดยอิสราเอล พระเยซูป่าวประกาศการทนทุกข์และการเป็ นขึ้นจากตายที่ใกล้เข้ามาทุกที คากริ ยา “ตั้งต้น”
(เออร์ คาโท) บ่งบอกถึงการเริ่ มต้นของการกระทาที่ดาเนิ นต่อไป หรื อมันอธิ บายถึงระยะใหม่ในเรื่ องราวที่ใดก็
ตามที่มนั ปรากฏ[295]
พระเยซู ใช้ถ้อยคาอย่างเดี ยวกับยอห์ น และพระองค์ก็ไม่ได้นาเสนอการอธิ บายถึ งความหมายของคาเหล่านั้น
เป็ นที่ชดั เจนว่า แนวคิดรวบยอดของพระเยซู เกี่ ยวกับ “แผ่นดิ นสวรรค์” เป็ นอย่างเดี ยวกันกับแนวคิดรวบยอด
ของพวกผูเ้ ผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิมและยอห์น นักอรรถาธิ บายบางคนอ้างว่าแนวคิดรวบยอดของ
ยอห์นเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์น้ นั เกี่ ยวข้องกับยุคสุ ดท้าย แต่ของพระเยซู เกี่ ยวข้องกับความรอด[296] อย่างไรก็
ตาม ไม่มีพ้ืนฐานสาหรับความแตกต่างนี้ ในตัวบท ทั้งยอห์นและพระเยซู มองว่าแผ่นดินสวรรค์มีองค์ประกอบ
ทั้งในเรื่ องความรอดและยุคสุ ดท้าย
อันวา แมคเคลนลงรายการและอธิ บายคาตอบที่ แตกต่างกันห้าคาตอบที่ บรรดานักวิชาการทางพระคัมภี ร์ได้
ให้แก่คาถามนี้ “แผ่นดินสวรรค์น้ ีเหมือนกันกับแผ่นดินสวรรค์ของคาเผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิมไหม?
หรื อมันเป็ นบางสิ่ งที่แตกต่าง?”
“หนึ่ ง มุมมอง เสรี ภาพ-สั งคม คือ การที่พระคริ สต์ได้รับเอาอุดมคติทางจริ ยธรรมและสังคม
เกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์จากพวกผูเ้ ผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิ มก็ได้กนั องค์ประกอบ
ทางยุค สุ ดท้า ยออกไปเกื อบทั้ง หมด และได้ท าให้อุดมคติ เหล่ า นี้ เป็ นแผนงานของแผ่นดิ น

สวรรค์ในปัจจุบนั ซึ่งมันเป็ นความรับผิดชอบของบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้
ในสังคมของมนุษย์ในโลกขณะนี้. . . .
“สอง มุมมอง ยุคสุ ดท้ ายที่ สาคัญ คือ แรกสุ ดพระเยซู ได้รับเอาแนวคิดเกี่ ยวกับยุคสุ ดท้ายของ
พวกผูเ้ ผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์อย่างเต็มที่ และแนวคิดของ
คนยิว ณ ปั จจุ บ นั อยู่บ ้า ง แต่ ภ ายหลัง ในการเผชิ ญหน้า กับ การต่ อ ต้า น พระองค์ไ ด้เ ปลี่ ย น
ข่ า วสารของพระองค์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ข ัด แย้ง กัน ในบัน ทึ ก ของหมวด
พระกิตติคุณ . . . .
“สาม มุ ม มอง ไม่ มี ยุค พั น ปี ที่ ท าให้ เป็ นฝ่ ายวิ ญญาณ คื อ องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ของเราถื อ เอา
องค์ประกอบฝ่ ายวิญญาณบางอย่างจากภาพทางการเผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิม ไม่วา่
ได้ละเว้นหรื อได้ทาให้องค์ประกอบทางกายภาพต่างๆเป็ นฝ่ ายวิญญาณ (ยกเว้นรายละเอียดทาง
กายภาพที่เกี่ยวข้องในการเสด็จมาครั้งแรกของพระเมสสิ ยาห์!) และจากนั้นได้เพิ่มเติมแนวคิด
ใหม่บางอย่างของพระองค์เอง. . . .
“สี่ มุมมองสองแผ่ นดิ น คื อ พระคริ สต์ ณ การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ได้นาเสนอและ
สถาปนาแผ่นดิ นฝ่ ายวิญญาณอย่างสิ้ นเชิ งขึ้ นบนโลกแก่ อิสราเอล และ ณ การเสด็จมาครั้ งที่
สองของพระองค์ พระองค์จะสถาปนาแผ่นดินพันปี ตามที่เป็ นจริ งขึ้นบนโลก. . . .
“ห้า มุมมองพันปี แผ่ นดิ นเดี ยว คือ แผ่นดิ นที่ถูกประกาศโดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราและได้
นาเสนอแก่อิสราเอล ณ การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ก็เหมือนกับแผ่นดิ นสื่ อกลางแห่ งคา
เผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิ ม และจะถูกสถาปนาขึ้นบนโลก ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง
ของกษัตริ ยน์ ้ นั . . . .”[297]
จากนั้นแมคเคลนได้ดาเนินการต่อไปที่จะพิสูจน์จากพระคัมภีร์วา่ มุมมองที่หา้ เป็ นมุมมองที่ถูกต้อง[298]
ตอนนี้ กษัตริ ยก์ าลังป่ าวประกาศความใกล้ของแผ่นดิ นฝ่ ายโลกของพระเมสสิ ยาห์ และพระองค์ได้กระตุน้ ให้
ประชากรของพระองค์ที่จะตระเตรี ยมพวกเขาเองในฝ่ ายวิญญาณ

“แผ่นดินสวรรค์ที่มาใกล้แล้วหมายถึงว่า มันกาลังถูกนาเสนอในตัวบุคคลของกษัตริ ยต์ ามที่ได้
เผยพระวจนะไว้ แต่มนั ไม่ได้หมายถึงว่า มันจะสาเร็ จทันทีทนั ใด”[299]
“พระคริ สต์ได้เสด็จมาเพื่อจะสถาปนาแผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่โรงเรี ยน เพื่อจะจัดตั้งการสามัคคีธรรม ไม่ใช่เพื่อจะเสนอระบบ”[300]
บรรดาผูเ้ ชื่อตามยุคแบบบรรทัดฐาน (ดั้งเดิม) เช่น วัลวูด เพ็นเทคอสต์ ทูสเซนท์ บาร์ เบียรี่ เบเล่ย ์ และตัวข้าพเจ้า
เองเชื่ อว่าแผ่นดินสวรรค์ได้ถูกเลื่ อนไปเนื่ องจากการปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์ของคนยิว บรรดาผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบ
เป็ นลาดับเชื่ อว่ามันเริ่ มต้นด้วยพันธกิ จบนโลกของพระเยซู และดาเนิ นไปตลอดคริ สตจักร แต่ว่ามันจะมีการ
สาแดงในอนาคตในยุคพันปี อีกด้วย[301]
มัทธิวเขียน “แผ่นดินสวรรค์” ส่ วนมาระโกและลูกาเขียน “แผ่นดินของพระเจ้า” ในพระคัมภีร์ตอนที่เหมือนกัน
บางทีนี่เป็ นเพราะว่ามัทธิ วเขียนถึงคนยิวผูซ้ ่ ึ งใช้คาว่า “สวรรค์” แทนคาว่า “พระเจ้า” เพื่อหลีกเลี่ยงการทาให้หู
คุน้ เคยกับชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ เกินควร[302] วลี “แผ่นดินสวรรค์” ไม่ได้หมายถึงว่า มันเป็ นแผ่นดินที่ลึกลับหรื อฝ่ าย
วิญญาณ อย่างที่ขดั กันกับแผ่นดินทางกายภาพ ฝ่ ายโลก มันหมายถึงว่าแผ่นดินนี้ ถูกส่ งมาจากพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ น
สวรรค์
3. กำรทรงเรียกของสำวกสี่ คน 4:18-22 (เปรียบเทียบ มก. 1:16-20; ลก. 5:1-11)
การทรงเรี ยกชายสี่ คนเหล่ านี้ แสดงถึ งสิ ทธิ อานาจเหนื อผูค้ นของพระเยซู การตอบสนองของสาวกเหล่ านี้ ก็
เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงการเรี ยกตัวของพวกเขาโดยกษัตริ ย ์ พวกเขาเชื่อฟัง “ทันที” (ข้อ 20, 22) ตั้งแต่ที่นี่เป็ น
ต้นไปในพระกิตติคุณของมัทธิ ว เราจะไม่อ่านเรื่ องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเยซู ตามลาพัง พระองค์ทรงอยูก่ บั พวก
สาวกของพระองค์เสมอ จนกระทัง่ พวกเขาละทิ้งพระองค์ไปในสวนเกทเสมนี (26:56)
4:18-20

คนฮี บ รู อ้า งอิ ง ถึ ง ทะเลสาบว่า เป็ น “ทะเล” “ทะเลกาลิ ลี ” ได้ชื่ อ ของมัน จากแถบของมัน
[303] ชื่ อ อื่ น ของมัน คื อ ทะเลเยนเนซาเร็ ธ ได้ม าจากที่ ร าบทางตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
ทะเลสาบนั้น (ลก. 5:1) และจากเมืองที่อยู่บนที่ราบนั้นคือ เยนเนซาเร็ ธ ชื่ อ “เยนเนซาเร็ ธ”
เชื่อมโยงกับคาฮีบรู คิ นเนอร์ หมายถึง “พิณ” ในพันธสัญญาเดิมนั้น ลาน้ านี้ ได้ถูกเรี ยกว่าทะเล
“คินเนเรท” เนื่องจากรู ปร่ างเหมือนพิณ[304]

ในสมัยของพระเยซู น้ นั บางครั้งผูค้ นอ้างอิงถึงทะเลสาบนั้นว่าทะเล “ทิเบเรี ยส” ทิเบเรี ยสเป็ น
เมืองของชาวกรี กที่เฮโรดได้สร้างขึ้นบนชายฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใต้ของมัน ทะเลนี้ ยาวประมาณ
12 ไมล์และกว้าง 9 ไมล์ ณ จุดที่ยาวที่สุดและกว้างที่สุดของมัน มันส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการ
ทาประมงที่เฟื่ องฟู ด้วยเมืองทั้งเก้าบนชายฝั่งตะวันตกของมันรวมกับเมืองอื่นๆในที่อื่น ซี โมน
และอันดรู วไ์ ด้ยา้ ยจากบ้านเกิดแห่งเบธไซดาของพวกเขา (ตามอักษรคือ “เมืองปลา” ยน. 1:44)
ไปยังคาเปอรนาอุม (มก. 1:21, 29)
ชื่อเล่นของซี โมนคือ เปโตร (“เต็มไปด้วยหิ น”) “ซี โมน” เป็ นหนึ่ งในชื่ อโดยทัว่ ไปมากที่สุดใน
ปาเลสไตน์ ศ ตวรรษแรก[305] “แห” (ค ากรี ก แอมฟี บเลสตัน ซึ่ ง ถู ก ใช้ที่ นี่เท่ า นั้นในภาค
พันธสัญญาใหม่) ที่ซีโมนและอันดรู วห์ได้ “ทอด” ลงไปในทะเลสาบนั้นเป็ นแหกลม มันเป็ น
เครื่ องมือธรรมดาของชาวประมงชาวกาลิลี การจับปลาเป็ นอุตสาหกรรมหลักในกาลิลี
คาสั่ง (ไม่ใช่ การเชื้ อเชิ ญ) ของพระเยซู “จงตามเรามา” (ข้อ 19) เป็ นคาสั่งที่ให้ละอาชี พของ
พวกเขาและติดตามพระเยซูไปในที่ใดก็ตามที่พระองค์จะนาพวกเขาไปในฐานะผูร้ ับการฝึ กหัด
ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 19:19-21)
“ถ้อยคา ‘จงตามเรามา’ จะเป็ นที่เข้าใจได้อย่างทันทีวา่ เป็ นการบ่งบอกถึงการ
เรี ยกให้มาเป็ นสาวกที่ “ถาวร” ของอาจารย์ (Talmudic tractate Erubhin 30 a)
ในทานองเดียวกัน มันไม่ใช่เป็ นแค่การปฏิบตั ิของพวกรับบีเท่านั้น แต่ถูกถื อ
ว่า เป็ นหนึ่ ง ในหน้า ที่ ที่ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สุ ดส าหรั บ อาจารย์ที่ จะรวบรวมวงของ
พวกสาวกไว้รอบๆเขาอี ก ด้วย (Talmudic tractates Pirqey Abhoth 1.1;
and Sanhedrin 91 b) ดังนั้น ไม่ว่าเปโตรและอันดรู ว์ หรื อบุตรของเศเบดี ก็
ไม่ได้เข้าใจผิดการทรงเรี ยกของพระคริ สต์ หรื อแม้กระทัง่ ถื อว่ามันแปลก”
[306]
มารยาทเรี ยกร้องให้พวกสาวกของรับบีที่จะเดินข้างหลังเขา [307] วลี “ผูห้ าคน” ทาให้นึกถึง
เยเรมีย ์ 16:16 ที่ นนั่ พระยาเวห์ได้ส่ง “ชาวประมง” ไปรวบรวมคนอิ สราเอลให้ไปสู่ การถู ก
เนรเทศ ที่ นี่พระเยซู เรี ยกให้ชาวประมงที่ จะป่ าวประกาศการสิ้ นสุ ดของการถู กเนรเทศฝ่ าย
วิญญาณของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ 1:11-12; 2:17-18) และตระเตรี ยมสาหรับการปกครอง

แบบพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ ต่อมาหลังจากการประสบกับการถูกปฏิ เสธโดยอิ สราเอล
พระเยซู ไ ด้บ ัญชาชายเหล่ า นี้ ใ หม่ ส าหรั บ หน้า ที่ ใ นยุค ระหว่า งการเสด็ จมา (28:18-20; ยน.
21:15-23)
ข้อความนี้ ป รากฏที่ส่ วนยื่นเหนื อทางเดิ นเข้า สู่ โบสถ์ว่า “จงเป็ นผูจ้ บั คน คุ ณจับ ‘พวกเขา’
พระองค์จะชาระ ‘พวกเขา’” นัน่ เป็ นลาดับที่เหมาะสม
เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ได้เรี ยกซี โมน อันดรู ว์ ฟี ลิป และนาธานาเอลก่อนหน้านั้น (ยน. 1:3551) บางที พวกเขาได้กลับไปยังกาลิ ลีและดาเนิ นงานแต่ก่อนของพวกเขาใหม่ [308] สิ่ งนี้ จะ
อธิ บ ายในบางส่ ว นถึ ง การตอบสนองที่ ร วดเร็ ว ของพวกเขาที่ มี ต่ อ พระเยซู ที่ นี่ (ข้อ 20)
ยิ่งกว่านั้น พระเยซู ได้เปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่นใหมู่บา้ นคานาซึ่ งไม่ได้อยูไ่ กล (ยน. 2:1-11)
ถ้าการอัศจรรย์แห่ ง ลูกา 5:1-11 ได้ปรากฏในคืนก่อนการทรงเรี ยกนี้ เราก็มีอีกเหตุผลหนึ่ งที่
พวกเขาได้ติดตามพระเยซู “ทันที ” ความสนใจของมัทธิ วไม่ได้อยู่ใน ทาไม ชายเหล่านี้ ได้
ตอบสนองอย่างที่พวกเขาได้ตอบสนอง แต่อยู่ในการที่พระเยซู ได้เรี ยกพวกเขาอย่างมีสิทธิ อานาจ เพียงไร และพวกเขาได้ตอบสนองอย่างไร พวกเขาตระหนักถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู
และได้ละทุกสิ่ งเพื่อจะติดตามพระองค์
พวกสาวกของรับบีคนอื่นๆตามปกติก็ดาเนิ นการค้าของพวกเขาต่อไป แต่พระเยซู ตอ้ งการให้
พวกสาวกของพระองค์ที่จะอยูก่ บั พระองค์เต็มเวลา (ลก. 9:61) ยิ่งกว่านั้น ในความตรงข้ามกับ
ต้นแบบของรับบี พระเยซูได้เลือกพวกสาวกของพระองค์ โดยทัว่ ไปแล้ว สาวกเลือกรับบีที่เขา
จะติดตาม นอกจากนี้ พระเยซู ได้เรี ยกให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะติดตาม พระองค์ ไม่ใช่
ติดตามธรรมบัญญัติหรื อคาสอนในนามธรรม
4:21-22

เป็ นที่ชดั เจนว่า “ยากอบ” และ “ยอห์น” กาลังชุ น (คากรี ก คาทารทิ ดโซ่ ) อวนของพวกเขาอยู่
หลังจากค่าคืนของการจับปลา (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:10; 2 คร. 13:11)
“ในพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ ไม่เหมือนกับจดหมายฝากของเปาโล การทรงเรี ยก
ของพระเยซู ไม่จาเป็ นว่าจะได้ผลตามที่ต้ งั ใจไว้ แต่ในกรณี น้ ี มันได้ถูกเชื่ อ
ฟังทันที”[309]

พวกสาวกได้ “ละ. . . บิดาของพวกเขา” เช่นเดียวกับการจับปลาของพวกเขา (ข้อ 22)
“สาวกสิ บ สองคนได้ม าถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ที่ ส นิ ท สุ ด ท้า ยของพวกเขากับ
พระเยซูในช่วงต่างๆ ซึ่ งสามระยะในประวัติศาสตร์ แห่ งการสามัคคีธรรมของ
พวกเขากับพระองค์ก็ถูกแยกแยะความแตกต่างได้ ในระยะแรก พวกเขาเป็ น
ผูเ้ ชื่ อ ในพระองค์ใ นฐานะพระคริ ส ต์ และเพื่ อ นเดิ น ทางบางโอกาสของ
พระองค์ ณ เวลาที่สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิง่ งาน เทศกาลต่างๆ [เช่น ยน. 2:111]
“ในระยะที่สอง การสามัคคีธรรมกับพระคริ สต์เกิ ดขึ้นในรู ปแบบของการอยู่
อย่างต่อเนื่องกับพระองค์ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับการละทิ้งอาชี พทางโลกอย่างสิ้ นเชิ ง
หรื ออย่างน้อยก็เป็ นประจา [มธ. 4:22; มก. 1:20; ลก. 5:11]
“สาวกสิ บสองคนเข้าไปสู่ ระยะสุ ดท้ายและสู งสุ ดแห่ งการเป็ นสาวกเมื่อพวก
เขาได้ถูกเลือกโดยพระอาจารย์ของพวกเขาจากบรรดาคนที่ติดตามพระองค์
จานวนมาก และถูกก่อตั้งไปสู่ กลุ่มคนที่เลือกสรรไว้ และที่จะได้รับการฝึ กฝน
สาหรับงานที่ยงิ่ ใหญ่แห่งความเป็ นอัครทูต [มก. 3:13-15; ลก. 6:12-13]”[310]
“การทรงเรี ยกของพระเจ้า ผ่า นทางพระเยซู ก็ สู ง สุ ดและสิ้ นเชิ ง ในสิ ท ธิ อานาจของมัน การ
ตอบสนองของบรรดาผูท้ ี่ถูกเรี ยกก็ทนั ทีและสิ้ นเชิ งซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการยุติกบั ความจงรักภักดี
เก่ าๆอย่างสิ้ นเชิ ง รู ป แบบที่ แท้จริ งของการยุติน้ ี กบั อดี ตแน่ นอนว่าจะหลากหลายในแต่ล ะ
บุคคล แต่นนั่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เป็ นพื้นฐานและสุ ดขีดของลาดับความสาคัญของ
บุคคลนั้นๆที่ถูกทึกทักเอาไว้”[311]
4. กำรสรุ ปของพันธกิจของพระเยซู 4:23-25 (เปรียบเทียบ มก. 1:35-39; ลก. 4:42-44)
ประวัติยอ่ นี้ (เปรี ยบเทียบ 9:35-38) เน้นถึ งกิ จกรรมที่หลากหลายและการขยายทางภูมิศาสตร์ และเชื้ อชาติแห่ ง
พันธกิจของพระเยซู ณ เวลานี้ มันจัดตั้งเวทีสาหรับการอภิปรายที่จะตามมา (บทที่ 5—7) ซึ่ งบ่งบอกว่านี่ เป็ นแค่
ตัวอย่างของคาสอนของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 9:35)

“แคว้นกาลิลี” (ข้อ 23) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,800 ตารางไมล์ (ประมาณ 70 x 40 ไมล์) และมีประชากร
ประมาณ 3,000,000 คนที่ อาศัยอยู่ใน 204 เมืองและหมู่บา้ น[312] ในฐานะนักเทศน์ที่เดิ นทางไปในที่ต่างๆ
พระเยซูได้เกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักสามอย่างคือ การสอน พวกสาวกของพระองค์ การประกาศ ข่าวดีแก่ฝงู ชน
และ การรั กษา หลายคนที่เจ็บป่ วย ข้อนี้ ช่วยให้ผอู ้ ่านระบุถึงกิ จกรรมหลักต่างๆของพระเยซู ระหว่างพันธกิ จ
ส่ วนใหญ่บนโลกของพระองค์ มัทธิ วไม่เคยใช้คากริ ยา ดิดาสโก (“สอน”) เกี่ยวกับพวกสาวกจนกระทัง่ หลังจาก
พระเยซู ได้จากพวกเขาไป ท่านนาเสนอพระเยซู ในฐานะพระอาจารย์ระหว่างพันธกิ จบนโลกของพระองค์
ยิง่ กว่านั้น นี่เป็ นการใช้ครั้งแรกจากการใช้สี่ครั้งเท่านั้นของมัทธิ วเกี่ยวกับ ยูอังเกลลิออน (“ข่าวประเสริ ฐ”, “ข่าว
ดี”, เปรี ยบเทียบ 9:35; 24:14; 26:13)
พันธกิจของพระเยซูมีต่อคนยิวเป็ นหลัก นี่กช็ ดั เจน หนึ่ง เนื่องจากว่าพระองค์ได้เทศนาในธรรมศาลาของคนยิว
ในแคว้นกาลิลี สอง พระองค์ได้เทศนาเนื้ อหาเกี่ยวกับคนยิว คือข่าวดีเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ สาม
พระองค์ได้ปฏิ บตั ิ การรั กษาของพระองค์ท่ ามกลางคนยิว คากรี ก ลาออส (“ผูค้ น”) อ้างอิงถึ ง “ผูค้ น” อย่า ง
เจาะจงนัน่ คือ คนยิว [313] (ภาษาอังกฤษ “laity” มาจาก laos) มัทธิ วใช้คาพูดที่ขยายเกินความจริ งเมื่อท่านเขียน
ว่าพระเยซูได้รักษา “ทุกคนที่เจ็บป่ วย” พระองค์ไม่สามารถรักษาทุกๆคนได้ แม้วา่ พันธกิจการรักษาของพระองค์
นั้นแผ่กว้าง (เปรี ยบเทียบ “ทัว่ แคว้นกาลิลี”)
“ความแตกต่างระหว่าง การสอน และ การเทศนา คืออะไร? การเทศนาเป็ นการป่ าวประกาศ
ที่ ไ ม่ ป ระนี ป ระนอมถึ ง ความแน่ น อนต่ า งๆ การสอนเป็ นการอธิ บ ายถึ ง ความหมายและ
ความสาคัญของสิ่ งเหล่านั้น”[314]
“ประเทศซี เรี ย” (ข้อ 24) ต่อคนยิวในแคว้นกาลิลีหมายถึ งบริ เวณทางเหนื อ อย่างไรก็ตาม จังหวัดของโรมแห่ ง
ซี เรี ยครอบคลุมปาเลสไตน์ท้ งั หมดยกเว้นแคว้นกาลิลี ซึ่ งตอนนั้นเป็ นที่เข้าใจกันว่าอยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการ
ของเฮโรดแอนทิพาส โดยไม่คานึ งถึงแนวทางที่มทั ธิ วตั้งใจให้เราเข้าใจ “ประเทศซี เรี ย” ความเป็ นที่นิยมของ
พระเยซู ก็แพร่ ไปทางเหนื อที่แสนไกล มัทธิ วอธิ บายถึงผูค้ นที่เจ็บป่ วยอย่างเจ็บปวดที่ได้แสวงหาพระเยซู ไว้ใน
สามประเภท มีบรรดาผูท้ ี่ถูกผีสิง คนอื่นๆมีโรคต่างๆที่ส่งผลต่อความไม่สมดุลทางจิตใจและร่ างกายที่ผีไม่ได้
ก่อให้เกิ ด คนอื่นๆอีกที่เป็ นอัมพาตประเภทต่างๆ การอัศจรรย์ของพระเยซู ได้จดั การกับโรคภัยต่างๆที่ “รักษา
ไม่หาย” ไม่ใช่แค่ความเจ็บป่ วยที่เล็กน้อย (เปรี ยบเทียบ อสย. 35:5-6)
“. . . ทั้ง พระคัม ภี ร์และธรรมเนี ย มของคนยิวถื อว่า ความเจ็บ ป่ วยเป็ นผลลัพ ธ์ โดยตรงหรื อ
ทางอ้อมจากการดาเนิ นชี วิตในโลกที่บาป. . . . ยุคของพระเมสสิ ยาห์จะทาให้ความโศกเศร้ า

เช่ นนั้นสิ้ นสุ ด (อสย. 11:1-5; 35:5-6) ดังนั้นการอัศจรรย์ข องพระเยซู ซ่ ึ ง ได้จดั การกับความ
เจ็บป่ วยทุกประเภท ไม่เพียงแค่นามาซึ่ งแผ่นดิ นสวรรค์เท่านั้น แต่แสดงให้เห็ นว่าพระเจ้าได้
ปฏิญาณตนที่จะจัดการกับบาป ณ ระดับพื้นฐาน (เปรี ยบเทียบ 1:21; 8:17)”[315]
“ข้า พเจ้า ใช้ค าว่า การอั ศ จรรย์ ที่ จะหมายถึ ง การแทรกแซงธรรมชาติ โดยฤทธิ์ เดชที่ เ หนื อ
ธรรมชาติ”[316]
เมื่อมัทธิ วเขี ยนว่าฝูงชนได้ “ติดตาม” พระเยซู ท่านไม่ได้หมายถึ งว่า พวกเขาทุกคนเป็ นสาวกที่ อุทิศตนอย่าง
สิ้ นเชิ งอย่างที่ ตวั บทจะแสดงให้เห็ น อย่างไม่สงสัยว่า บางคนเป็ นสาวกที่ กระตือรื อร้น แต่คนอื่นๆก็เป็ นแค่
บุคคลที่ขดั สนหรื ออยากรู้อยากเห็นผูซ้ ่ ึ งได้ติดตามพระเยซู อย่างชัว่ คราว คนเหล่ านั้นมาจากทัว่ “แคว้นกาลิ ลี
แคว้นทศบุรี” (บริ เวณทางตะวันออกของแคว้นากาลิ ลี ไกลไปทางเหนื อถึ งเมืองดามัสกัสและไกลไปทางใต้ถึง
เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย[317]) “กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นยูเดีย ” และ “แม่น้ าจอร์ ” แดนฟากตะวันออก (“ไกลโพ้น”) หลาย
คนจากคนเหล่านี้ ก็จะต้องเป็ นคนต่างชาติ มัทธิ วไม่ได้ทาการอ้างอิงถึ งพระเยซู ที่ทาพันธกิจในแคว้นสะมาเรี ย
หรื อแก่ชาวสะมาเรี ย
“ในขณะที่ พ ระเยซู เ ริ่ มพัน ธกิ จ ของพระองค์ ก ั บ คนยิ ว เท่ า นั้ น ชื่ อ เสี ยงของพระองค์ ก็
แพร่ กระจายจนทั้งคนยิวและคนต่างชาติก็ตอบสนอง นี่เป็ นการมองล่วงหน้าถึงแผ่นดินสวรรค์
อย่างชัดเจน กษัตริ ยก์ ็อยู่กบั ทั้งคนยิวและคนต่างชาติที่กาลังได้รับพร คือคนต่างชาติที่เข้ามา
หาพระเมสสิ ยาห์ของคนยิวเพื่อพระพร (ศคย. 2:10-12; 8:18-23; อสย. 2:1-4)”[318]
ส่ วนนี้ (ข้อ 12-25) จัดตั้งบทนาที่เหมาะสมต่อการอภิปรายที่ตามมา กษัติรย์ได้บญั ชาให้พวกสาวกที่จะติดตาม
พระองค์ไป และฝูงชนขนาดใหญ่ไ ด้แสวงหาพระองค์ ซึ่ งคาดหวังพระพรที่ เหนื อธรรมชาติ ขนาดใหญ่จาก
พระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์สนใจคนยิวเป็ นหลัก แต่คนต่างชาติจานวนมากได้แสวงหาพระองค์และประสบ
กับพระพรของพระองค์เช่นกัน ไม่มีกรณี ไหนที่ยากเกินไปสาหรับพระองค์
“ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนี้ ตอ้ งการอย่างรวดเร็ วที่จะให้เรารู ้สึกถึงความตื่นเต้นที่ยงิ่ ใหญ่ที่อยูร่ อบๆ
พระเยซู ณ การเริ่ ม ต้นแห่ ง พันธกิ จของพระองค์ที่ ที่ พ ระองค์เริ่ ม ต้นที่ ป ระกาศ ‘ข่ า วดี แห่ ง
แผ่นดินสวรรค์’ ก่อนที่จะนาเสนอพระองค์ในรายละเอียดมากขึ้นในฐานะพระอาจารย์ (บทที่
5—7) และผูร้ ักษาที่มีฤทธิ์ เดช (บทที่ 8—9)”[319]

ข. กำรเปิ ดเผยของพระเยซู เกีย่ วกับกำรมีส่วนร่ วมในแผ่นดินของพระองค์ บทที่ 5—7
คาเทศนาบนภูเขาเป็ นการอภิปรายแรกของการอภิปรายหลักห้าอย่างที่ มทั ธิ วรวมไว้ในพระกิ ตติ คุณของท่าน
การอภิปรายแต่ละอย่างก็ตามหลังส่ วนที่เป็ นการบรรยาย และแต่ละอย่างก็จบลงด้วยข้อความที่เป็ นรู ปแบบอย่าง
เดียวกันเกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 7:28-29)
มีสี่ลกั ษณะของการอภิปรายหลักห้าอย่างของพระเยซู ที่มีต่อพวกสาวกของพระองค์ที่มทั ธิ วบันทึกไว้ที่ควรค่า
แก่การสังเกต
หนึ่ง การอภิปรายเหล่านั้นไม่ได้กระตุน้ ความขัดแย้งระหว่างพระเยซูกบั พวกผูน้ าทางศาสนา
สอง เหตุผลสาหรับสิ่ งนี้ก็คือว่า พระเยซูให้การอภิปรายเหล่านั้นแก่พวกสาวกของพระองค์ และไม่ได้ให้แก่พวก
ผูน้ าทางศาสนา
อี กอย่างหนึ่ ง หมวดพระกิ ตติ คุณใช้คาว่า “สาวก” ในแนวทางที่ แตกต่างไปเล็กน้อยกับแนวทางที่ คริ สเตี ย น
หลายคนใช้ใ นทุ กวันนี้ ตามปกติ เราคิ ดถึ งพวกสาวกของพระเยซู ในฐานะผูค้ นที่ เชื่ อในพระเยซู และผูท้ ี่ จะ
ดาเนิ นชี วิตของพวกเขากับพระองค์ บรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณใช้คาว่า “สาวก” ที่จะอ้างอิงถึงผูค้ นที่ได้เรี ยนรู้
จากพระเยซู ก่ อนที่ พวกเขามาสู่ ความเชื่ อในพระองค์ เช่ นเดี ยวกับหลังจากที่ พวกเขามาสู่ ค วามเชื่ อแล้ว ใน
ขบวนการของการเพิ่มความเข้าใจถ่องแท้สู่ผทู ้ ี่พระเยซูทรงเป็ น และการเพิ่มความเชื่ อถือในพระองค์ สาวกหลาย
คนของพระเยซู ได้ป ระสบกับการบังเกิ ดใหม่ หมวดพระกิ ตติ คุณไม่ไ ด้จดจ่อที่ ชั่วขณะของการบัง เกิ ดใหม่
สาหรับพวกสาวก ตรงกันข้าม หมวดพระกิตติคุณจดจ่อที่อตั ลักษณ์ของพระเยซู และก็หนุ นใจการเพิ่มความเชื่ อ
ในพระองค์ การเน้นเป็ นแนวยาวมากกว่าจุดของเวลา คากรี กที่แปลว่า “สาวก” คือ มาเธเตส ซึ่ งหมายถึงว่า “ผู้
เรี ยนรู้” หรื อ “นักเรี ยน”
สาม มัทธิ วบันทึกการอภิปรายต่างๆของพระเยซู ในแนวทางที่ ว่าพระเยซู ดูเหมือนว่าจะกล่าวผ่านผูฟ้ ั งดั้งเดิ ม
ของพระองค์ไป (เปรี ยบเทียบ 5:11; 6:17-18; 10:18, 22, 42; 13:18-23, 38; 18:15-20; บทที่ 24—25) มัทธิ ว
เชื่อมโยงการสอนของพระเยซู เพื่อจะรวมพวกสาวกในอนาคตเช่นเดียวกับพวกสาวกดั้งเดิม สิ่ งนี้ นาผูอ้ ่านไปสู่
การสอนของพระเยซู สิ่ งที่พระองค์ได้สอนก็มีการเข้าประเด็นกับเราเช่ นเดี ยวกับสาวกสิ บสองคน พระเยซู
สอนสาวกทั้งหมดแห่งทุกยุคของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้สอนสิ่ งเหล่านี้

สี่ มัทธิวนาเสนอพระเยซูในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะผูซ้ ่ ึ งโมเสสได้ทานายไว้ใน เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18 ในฐานะ
เช่นนั้น พระเยซู ไม่เพียงแต่แก้ไขคาสอนเท็จบางอย่างในสมัยของพระองค์ และอธิ บายถึงความตั้งใจดั้งเดิมของ
พระเจ้าในธรรมบัญญัติของโมเสสเท่านั้น แต่พระองค์ได้แทนที่ พนั ธสัญญาเดิ มด้วยพันธสัญญาใหม่อีกด้วย
คาสอนบางอย่า งของพระเยซู ก็ข ดั แย้ง และฝ่ าฝื นค าสอนของโมเสส (เปรี ย บเที ยบ ฮบ. 1:1-2) ตัวอย่า งเช่ น
พระองค์ป่าวประกาศว่าอาหารทุกอย่างสะอาด
คาเทศนาบนภูเขาบางทีได้ดึงดูดความสนใจมากกว่าการอภิปรายใดๆในประวัติศาสตร์ จานวนของเนื้ อหาใน
รู ปแบบการพิมพ์ในคาเทศนานี้ ก็สะท้อนถึงความเป็ นที่นิยมและความสาคัญของมัน มันได้ส่งผลต่อการตีพิมพ์
หนังสื อและบทความเป็ นพันๆ
“ถ้อยคาที่ยิ่งใหญ่อย่างแรกของพระองค์ [พระเยซู '] ซึ่ งก็คือคาเทศนาบนภูเขา (บทที่ 5—7) ก็
เป็ นตัวอย่างที่ยอดเยีย่ มแห่งคาสอนของพระองค์”[320]
“. . . มันยากที่จะกล่าวว่าอันไหนนามาซึ่ งความประหลาดใจที่ใหญ่กว่า (แม้วา่ เป็ นประเภทตรง
ข้าม) คือ การอ่านอย่างแรกเกี่ ยวกับ ‘คาเทศนาบนภูเขา’ หรื อการอ่านอย่างแรกเกี่ ยวกับส่ วน
ใดๆของฉบับทัลมุด
“ผูท้ ี่ได้กระหายและได้ดบั ความกระหายของเขา ณ น้ าพุดารงชี วิตแห่ งคาสอนของพระคริ สต์ก็
ไม่สามารถก้มลงที่จะแสวงหาการดื่ม ณ ถังน้ าที่แตกของรับบีนิยมได้”[321]
อย่างไรก็ตาม ยังมีการถกเถี ยงอย่างมากเกี่ยวกับการตีความของมัน การทบทวนอันสั้นของการตีความพื้นฐาน
ต่างๆของการอภิปรายนี้ก็ตามมา[322]
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลายปี ที่ผ่านมา นักตีความหลายคนเชื่ อว่าจุดประสงค์ของคาเทศนานั้นคือที่จะช่ วยให้
ผูค้ นรู ้ สิ่งที่พระเจ้าได้เรี ยกร้ อง เพื่อว่าโดยการเชื่ อฟั งพวกเขาจะได้รับความรอด นักเขียนคนหนึ่ งกล่าวถึ งการ
ตีความ เกี่ยวกับความรอด นี้ในแนวทางนี้
“เหมือนกับแผ่นดินของวิทยาศาสตร์ แผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ทาข้อเรี ยกร้องชั้นต้นอื่นใดจาก
บรรดาผูท้ ี่จะเข้าไปในมันมากกว่าการที่มนั ควรจะถูกกระทาทางการทดลองและทางการปฏิบตั ิ
ในฐานะสมมุติฐานที่ใช้การได้ ‘จงทาสิ่ งนี้และท่านจะมีชีวติ ’”[323]

“ความเชื่อของการสามัคคีธรรมแห่ งแผ่นดินสวรรค์จะถูกแสดงออกมาในคาอธิ ษฐานตามหลัก
ความเชื่อ นัน่ คือ คาอธิ ษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่มีการยืนยันอย่างอื่นของความเชื่ อที่จะ
ถูกเรี ยกร้อง ที่จะอธิษฐานตามหลักความเชื่อนั้นจากใจก็เป็ นการแสดงออกที่ดีเลิศของการเป็ น
สมาชิ กที่จงรักภักดี หน้าที่ต่างๆของการเป็ นสมาชิ กจะเป็ นการพยายามประจาวันที่จะเชื่ อฟั ง
พระบัญ ญัติ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ส องประการ และที่ จ ะตระหนัก ถึ ง อุ ด มคติ แ ห่ ง สุ ข คติ เ จ็ ด อย่ า งใน
คุณลักษณะและการประพฤติ คือ การแสวงหาของสมาชิ กแต่ละคนที่จะเป็ น ‘เกลื อแห่ งโลก’
และ ‘ความสว่างของโลก’ ในสภาพแวดล้อมของเขา และความพยายามที่จะส่ งเสริ มการมาของ
แผ่นดิ นของพระเจ้าท่ามกลางมนุ ษยชาติโดยทุ กวิธีดว้ ยอานาจของพระองค์ การเป็ นสมาชิ ก
ของการสามัคคีธรรมนี้ จะเปิ ดต่อชายและหญิงทุกคนไม่วา่ จะเป็ นคริ สเตียน คนยิว ผูถ้ ือศาสนา
อิ สลาม หรื อสมาชิ กของศาสนาใดๆหรื อไม่ใช่ สมาชิ กของศาสนาใดๆ ผูซ้ ่ ึ งปรารถนาที่ จะ
จงรักภักดีต่อแผ่นดินของพระเจ้าและปฏิบตั ิหน้าที่”[324]
มีสองเหตุหลักที่ผตู ้ ีความส่ วนใหญ่ปฏิเสธการตีความนี้ ในตอนนี้ หนึ่ ง มันขัดยังกับหลายตอนของพระคัมภีร์ที่
นาเสนอความรอดว่าเป็ นบางสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ที่จะบรรลุโดยงานที่ดี (เช่น อฟ. 2:8-9) สอง มาตรฐานต่างๆที่สูง
อย่างยิง่ ที่พระเยซูสอนในคาเทศนานั้นทาให้การบรรลุขอ้ เรี ยกร้องเหล่านี้เป็ นไปไม่ได้สาหรับใครก็ตามและทุกๆ
คนยกเว้นพระเยซู
การเข้า หาอันที่ ส องถึ ง ค าเทศนานั้นคื อ มุ ม มอง เกี่ ย วกับสั งคม ที่ เห็ นว่า มันไม่ ใ ช่ เป็ นการนาพาสู่ ค วามรอด
ส่ วนตัว แต่ไปสู่ ความรอดของสังคม
“อะไรจะเกิ ดขึ้นในโลกถ้าองค์ประกอบของพฤติกรรมที่เที่ ยงธรรมอย่างที่ ถูกแถลงไว้ในกฎ
ทอง คือ ‘จงปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบตั ิต่อท่าน’ ได้ถูกนาไปสู่ การ
ปฏิ บตั ิในความสัมพันธ์ที่หลากหลายของชี วิต ? . . . สิ่ งนี้ จะก่อให้เกิ ดความแตกต่างทั้งหมด
เพียงไร และเราจะอยูบ่ นถนนที่จะไปยังวันใหม่และดีกว่าในส่ วนตัว ในส่ วนรวม ในธุ รกิจและ
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไกลแค่ไหน!”[325]
มีปัญหาหลักสองอย่างที่มีกบั มุมมองนี้ หนึ่ง มันทึกทักเอาว่าผูค้ นสามารถปรับปรุ งสังคมของพวกเขาได้โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการต่างๆที่พระเยซู สอนในคาเทศนานั้น ประวัติศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่ งนี้ เป็ นไปไม่ได้ถา้

ปราศจากใครคนหนึ่ งที่จะสถาปนาและบริ หารจัดการสังคมเช่นนั้นทัว่ โลก สอง มุมมองนี้ เน้นถึงมิติทางสังคม
ของคาสอนของพระเยซูจนถึงการกันมิติส่วนตัวออกไป ซึ่ งพระเยซูก็เน้นถึงมิติน้ ีเช่นกัน
คนอื่นๆเชื่อว่าพระเยซูให้คาเทศนานั้นเพื่อจะทาให้ผฟู ้ ังของพระองค์สานึกเกี่ยวกับบาปของพวกเขา พวกเขาเชื่ อ
ว่าจุดประสงค์ของพระองค์คือเพื่อจะทาให้พวกเขาตระหนักว่าความหวังเดียวแห่งความรอดของพวกเขาและการ
มีส่วนร่ วมในแผ่นดินของพระองค์คือพระคุณของพระเจ้า คนหนึ่งอาจเรี ยกมุมมองนี้วา่ การเข้าหาแบบ สานึกผิด
“ดังนั้นสิ่ งที่ เรามี ที่นี่ในคาเทศนาบนภูเขาคื อ จุ ดสู งสุ ดของธรรมบัญญัติ ความสมบูรณ์ ของ
ตัวอักษร ตัวอักษรทาให้ตาย และเพราะว่ามันพินิจพิเคราะห์และละเอียดมากกว่าพระบัญญัติ
สิ บประการ ดังนั้นมันก็ฆ่าทุกคนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น . . . . ข้อเรี ยกร้ องที่ยุ่งยากของ
ตัว อัก ษรที่ นี่ อ ยู่ ใ นการเชื่ อ มโยงที่ เ ป็ นไปได้ ที่ ใ กล้ ชิ ด มากที่ สุ ด กับ พระสั ญ ญาเกี่ ย วกับ
พระวิญญาณ”[326]
ปั ญหาหลัก ที่ มี ก ับ มุ ม มองนี้ ก็ คื อว่า มันล้ม เหลวที่ จะตระหนัก ว่า ผูฟ้ ั ง หลัก ต่ อค าเทศนานี้ คื อพวกสาวกของ
พระเยซู (5:1-2) ในขณะที่ไม่ใช่ ทุกคนในพวกเขาเชื่ อในพระองค์ พวกเขาส่ วนใหญ่เชื่ อ สิ่ งนี้ ดูเหมือนชัดเจน
เนื่ องจากว่าพระองค์เรี ยกพวกเขาว่า “เกลื อแห่ งโลก” และ “ความสว่างของโลก” (5:13-14) ยิ่งกว่านั้น พระองค์
สอนให้พวกเขาที่จะกล่าวต่อพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐานในฐานะพระบิดาของพวกเขา (6:9; เปรี ยบเทียบ 6:26)
พระองค์ไว้วางใจพวกเขาให้รับใช้พระเจ้าแล้ว (6:24-34) แน่นอนว่าคาเทศนานั้นทาให้บรรดาผูท้ ี่ได้ยินสานึ กถึง
บาปของพวกเขา แต่ดูเหมือนว่ามันคงมีจุดประสงค์ที่ใหญ่กว่านี้
มุ มมองที่ สี่ถือว่าคาเทศนามี คาสอนทางจริ ยธรรมของพระเยซู สาหรั บคริ สตจักร นี่ เป็ นการตี ความ เกี่ ยวกั บ
คริ สตจักร ต่อคาเทศนานั้น
“มัน เป็ นระบบทางศาสนาแห่ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ แ สดงถึ ง การที่ ค ริ สเตี ย นซึ่ งได้ รั บ การ
เปลี่ยนแปลง ควรจะ ดาเนินชีวติ ในโลกอย่างไร”[327]
ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ก็คือว่าพันธสัญญาใหม่นาเสนอคริ สตจักรว่าเป็ นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแผ่นดินสวรรค์
ไม่มีอะไรในบริ บทที่รับรองการสรุ ปที่พระเยซู สอนพวกสาวกเกี่ ยวกับคริ สตจักรที่นี่ ทุกสิ่ งชี้ ไปยังพระองค์ที่
สอนเกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์ แม้ว่ามีความคล้ายคลึงบางอย่างระหว่างคาสอนของพระเยซู ที่นี่และคาสอนของ

พวกอัครทูตในจดหมายฝาก ความคล้ายคลึงนี้ก็ไม่ได้พิสูจน์ถึงคาสอนเกี่ยวกับคริ สตจักร มีความคล้ายคลึงต่างๆ
ระหว่า งภาคพันธสั ญญาเดิ ม และภาคพัน ธสั ญญาใหม่ อี ก ด้วย ตัวอย่า งเช่ น พระบัญญัติเก้า ประการจากสิ บ
ประการ อย่างไรก็ตาม ความคล้ายคลึงนี้ก็ไม่ได้พิสูจน์วา่ พันธสัญญาทั้งสองภาคเป็ นอย่างเดียวกัน
มุมมองที่ ห้าเห็ นว่าคาเทศนานั้นเป็ นการประยุกต์ใช้กบั แผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์บนโลกอย่างเฉพาะ นี่ เป็ น
มุมมอง เกี่ยวกับยุคพันปี
“ในการตีความสามบทของเรา . . . เราควรพิจารณาคาเทศนาบนภูเขาว่าเป็ นการป่ าวประกาศ
ของกษัตริ ยเ์ กี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ในทุกๆส่ วนอยูเ่ สมอ แผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่คริ สตจักร หรื อ
ไม่ ใ ช่ ส ถานะของโลกในความชอบธรรมซึ่ งถู ก ปกครองและครอบครองโดยคนที่ สุ ภ าพ
อ่อนโยนที่ทาให้เกิดโดยตัวแทนแห่งคริ สตจักร มันเป็ นโลกยุคพันปี และแผ่นดินสวรรค์ที่กาลัง
จะมาถึง ที่ซ่ ึ งกรุ งเยรู ซาเล็มจะเป็ นเมืองของกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ . . . . ในขณะที่ในภาคพันธสัญญา
เดิมนั้นเรามีการสาแดงภายนอกของแผ่นดินสวรรค์อย่างที่มนั จะถูกตั้งขึ้นในโลกในวันอนาคต
ที่นี่เราก็มีการสาแดงภายใน ซึ่ งเป็ นหลักการต่างๆของมัน”[328]
ปั ญหาหลักที่มีกบั มุมมองนี้ คือ การอ้างอิงบ่อยๆของพระเยซู ถึงสภาพต่างๆก็ไม่สอดคล้องกันกับแผ่นดิ นของ
พระเมสสิ ยาห์ที่ถูกป่ าวประกาศโดยผูพ้ ระวจนะของพันธสัญญาเดิม ตัวอย่างเช่น พระเยซูกล่าวว่าพวกสาวกของ
พระองค์จะประสบกับการข่มเหงเพื่อเห็ นแก่พระองค์ (5:11-12) ความชัว่ ร้ ายมีมาก (5:13-16) พวกสาวกควร
อธิ ษฐานเพื่อการมาของแผ่นดิ นสวรรค์ (6:10) พวกผูเ้ ผยพระวจนะเท็จตั้งการคุ กคามหลักต่อพวกสาวกของ
พระเยซู (7:15) บางคนที่ถือมุมมองนี้ก็ผลักไสสภาพเหล่านี้ไปสู่ ระยะเวลากลียคุ [329]
อย่างไรก็ตาม ถ้าคาเทศนานี้ เป็ นรัฐธรรมนูญของแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ อย่างที่บรรดาผูท้ ี่สนับสนุ นมุมมอง
นี้ อา้ งนั้น นั่นก็ไม่ปกติ อย่างมากที่ ว่าส่ วนมากของคาเทศนานั้นกล่ าวถึ งเงื่ อนไขต่างๆที่ จะแสดงถึ งระยะเวลา
กลี ยุค บางคนที่ถือมุมมองนี้ เชื่ อว่าพระเยซู สอนว่าที่จะเข้าไปในแผ่นดิ นนั้น บุคคลหนึ่ งต้องดาเนิ นชี วิตจนถึ ง
มาตรฐานที่พระเยซูนาเสนอในคาเทศนานั้น [330] ถ้าสิ่ งนี้เป็ นข้อเรี ยกร้อง ไม่มีใครจะสามารถเข้าไปในแผ่นดิน
นั้นได้ มาตรฐานต่างๆของคาเทศนาบนภูเขาก็สูงกว่าแม้กระทัง่ มาตรฐานะเหล่านั้นของพระบัญญัติสิบประการ
มุมมองที่หกก็คือว่า คาเทศนานั้นนาเสนอคาแนะนาเชิ งจริ ยธรรมสาหรับพวกสาวกของพระเยซู ที่ประยุกต์ใช้
ตั้ง แต่ เวลาที่ พระเยซู ไ ด้ใ ห้ค าแนะนาเหล่ า นั้นจนกระทัง่ การเริ่ ม ต้นของแผ่นดิ นนั้น นี่ เป็ น การเข้าหาแบบ
ระหว่ างเวลา ต่อการตีความคาเทศนานั้น

“ค าเทศนานั้น ถู ก กล่ า วต่ อ พวกสาวก เป็ นหลั ก ซึ่ งกระตุ ้น พวกเขาสู่ ชี วิ ต ที่ ช อบธรรมเมื่ อ
พิจารณาถึ งแผ่นดิ นที่ กาลัง มา บรรดาผูท้ ี่ ไม่ใ ช่ สาวกแท้จริ งก็ ถูกเตื อนเกี่ ยวกับอันตรายของ
ความน่าซื่ อใจคดและความไม่เชื่ อของพวกเขา พวกเขายินดีที่จะเข้าประตูแคบและเดินในทาง
แคบ สิ่ งนี้ถูกรวมไว้ในการอภิปรายนั้น แต่มนั เป็ นแค่การประยุกต์ใช้ ระดับสอง ของคาเทศนา
นั้น”[331]
องค์ประกอบหลายอย่างชื่นชมมุมมองนี้ หนึ่ง มันเหมาะสมกับสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่จดั เตรี ยมบริ บท
สาหรั บการให้คาเทศนานั้น ยอห์นและจากนั้นพระเยซู ได้ป่าวประกาศว่าแผ่นดิ นสวรรค์มาใกล้แล้ว ถัดไป
พระเยซูแนะนาพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับการตระเตรี ยมสาหรับการเริ่ มของแผ่นดินนั้น
ประการที่สอง เนื้ อหาของคาเทศนาก็คาดหวังถึงการเริ่ มของแผ่นดินนั้น สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนในท่าทีที่แผ่กระจายทัว่
การอภิปรายนั้น (เปรี ยบเทียบ 5:12, 19-20, 46; 6:1-2, 4-6, 10, 18; 7:19-23) ยิ่งกว่านั้น มีการทานายเกี่ยวกับ
การข่มเหงและพวกผูเ้ ผยพระวจนะเท็จที่จะเกิ ดขึ้น (5:11-12; 7:15-18) การใช้มากมายเกี่ ยวกับกาลอนาคตก็
คาดหวังการมาของแผ่นดินอีกด้วย (5:4-9, 19-20; 6:4, 6, 14-15, 18, 33; 7:2, 7, 11, 16, 20-22)
ประการที่สาม มุมมองนี้ ตระหนักว่าผูร้ ับหลักของคาเทศนานั้นคือพวกสาวกของพระเยซูผซู้ ่ ึ งพระองค์ได้สอน
(5:1-2, 19; 7:29) พวกเขาเป็ นเกลือและความสว่าง (5:13-16) พระเจ้าเป็ นพระบิดาของพวกเขา (5:9, 16, 45, 48;
6:1, 4, 6, 8-9, 14-15, 18, 26, 32; 7:11, 21) และความชอบธรรมจะต้องแสดงถึงลักษณะชี วิตของพวกเขา
(5:19—7:12) พระเยซู มีสิ่งมากมายที่จะกล่าวเกี่ยวกับการรับใช้ (5:10-12, 13-16, 19-20, 21-48; 6:1-18, 19-34;
7:1-12, 15-23, 24-27) และบาเหน็จ (5:12, 19, 46; 6:1-2; 5, 16) ในคาเทศนานั้น บางทีหลายคนจากสาวกเหล่านี้
เคยเป็ นสาวกของยอห์นผูซ้ ่ ึ งได้ละผูล้ ่ วงหน้ามาก่ อนเพื่อจะติดตามกษัตริ ย ์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 3:22-30; 4:12; 6:66) พระเยซูแนะนาพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆของพวกเขาสาหรับตลอดชี วิตของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม พระเยซู ก็มีถอ้ ยคาสาหรับฝูงชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ตอนจบของคาเทศนานั้น คือผูค้ นที่ไม่ได้
อยูใ่ นประเภทของการเป็ นสาวกของพระเยซู (5:1-2; เปรี ยบเทียบ 7:13, 21-23, 24-27)
ประการที่สี่ เนื้อหาของคาเทศนาก็ชื่นชอบการตีความแบบระหว่างเวลา คาเทศนานั้นกล่าวถึงผลที่ดีที่เป็ นผลมา
จากการกลับใจที่พวกเขาสาวกของพระเยซูควรสาแดง (เปรี ยบเทียบ 3:8, 10) สิ่ งเดียวที่มทั ธิ วบันทึกว่ายอห์นได้
เทศนาและพระเยซู ได้กล่ าวซ้ าในคาเทศนานี้ คือ “ต้นไม้ซ่ ึ งไม่เกิ ดผลดี ย่อมต้องถู กฟั นลงและทิ้งเสี ยในไฟ”

(7:19) พระเยซู ตอ้ งการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะทาให้เกิดผลที่ควรค่าแก่การกลับใจ และพระองค์อธิ บาย
ผลนั้นในการกล่าวนี้
นักศึกษาเกี่ ยวกับภาคพันธสัญญาใหม่หลายคนได้สังเกตความคล้ายคลึ งกันระหว่างคาสอนของพระเยซู ในคา
เทศนาบนภู เ ขากับ จดหมายฝากของยากอบ[332] ยากอบก็ เ น้ น ถึ ง ความส าคัญ ของผู ้เ ชื่ อ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผล
คุณลักษณะในทางพระเจ้า และการงานที่ดี (ยก. 2:14-26) จดหมายฝากของภาคพันธสัญญาใหม่ท้ งั หมดนาเสนอ
มาตรฐานที่สูงต่างๆสาหรับผูเ้ ชื่ อที่จะรักษาไว้ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:12; คส. 3:13; 1 ปต. 1:15; 1 ยน. 2:1) สิ่ ง
เหล่านี้ ก็ไหลออกจากคาแนะนาของพระเยซู โดยธรรมชาติ ด้วยการให้ความสามารถของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และการพึ่งพาของผูเ้ ชื่อที่พระเจ้าเท่านั้นที่เราสามารถดาเนินชีวติ จนถึงมาตรฐานเหล่านี้ได้
1. บริบทของคำเทศนำบนภูเขำ 5:1-2 (เปรียบเทียบ ลก. 6:17-19)
“มหาชน” หรื อ “ฝูงชน” ประกอบไปด้วยผูค้ นที่มทั ธิ วเพิ่งอ้างอิงไปใน 4:23-25 พวกเขาประกอบด้วยกลุ่มใหญ่
กว่า “พวกสาวก”
พวกสาวกไม่ใช่ แค่ส าวกสิ บสองคน แต่เป็ นคนอื่ นๆหลายคนที่ ติดตามพระเยซู และแสวงหาที่ จะเรี ยนรู ้ จาก
พระองค์ โดยเนื้ อแท้แล้ว “สาวก” หมายถึง ผูเ้ รี ยนรู ้ พวกเขาทั้งหมดไม่ได้ติดตามพระเยซู ต่อไป (ยน. 6:66)
ไม่ใช่พวกเขาทุกคนที่เป็ นผูเ้ ชื่ อแท้ ยูดาสอิสคาริ โอทก็เป็ นตัวอย่างที่โดดเด่น คาว่า “สาวก” ในหมวดพระกิตติ
คุณเป็ นคาใหญ่ที่รวมทุกคนที่เลื อกที่จะติดตามพระเยซู เป็ นระยะเวลาหนึ่ ง (ลก. 6:17) เราไม่ควรเทียบเท่า “ผู้
เชื่อ” ในแง่ของภาคพันธสัญญาใหม่กบั “สาวก” ในหมวดพระกิตติคุณอย่างที่นกั อรรถาธิ บายบางคนได้ทา[333]
“ที่จะกล่าวว่า ‘คริ สเตียนทุกคนเป็ นสาวก’ ดูเหมือนจะขัดแย้งกับคาสอนของภาคพันธสัญญา
ใหม่ ที่จริ งบุคคลหนึ่ งอาจเป็ นสาวกและไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเลย! ยอห์นอธิ บายถึงผูค้ นที่เป็ น
สาวกก่ อนและจากนั้นก็เป็ นผูท้ ี่วางความเชื่ อของพวกเขาในพระคริ สต์ (ยน. 2:11). . . . สิ่ งนี้
เท่านั้นทาให้เราตื่ นตัวต่อความเป็ นจริ งที่ ว่าพระเยซู ไม่ได้เที ยบเท่าการเป็ น ‘สาวก’ กับการ
เป็ นคริ สเตียนอยูเ่ สมอไป”[334]
ตามธรรมเนี ยมนั้น พวกรับบี (อาจารย์) “นัง่ ลง” ที่จะสั่งสอนพวกสาวกของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 13:2; 23:2;
24:3; ลก. 4:20).[335] ท่าทางนี้ บ่งบอกถึ งสิ ทธิ อานาจของพระเยซู [336] สถานที่ต้ งั ที่แน่ นอนของ “ภูเขา” ที่

มัท ธิ ว อ้า งอิ ง ถึ ง ก็ ไ ม่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก แม้ว่ า บางที ม ัน อยู่ ใ นแคว้น กาลิ ลี ใ กล้ ก ับ ทะเลกาลิ ลี และบางที ใ กล้ ก ับ
คาเปอรนาอุม ไม่มีภูเขาแท้จริ งที่อยูใ่ กล้ แต่มีเนินเขามากมาย
“บางที มีความพยายามที่ จงใจในส่ วนของผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณนี้ ที่จะเปรี ยบเที ยบพระเยซู กบั
โมเสส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตราบเท่าที่พระองค์กาลังจะนาเสนอการตี ความที่ เจาะจงเกี่ ยวกับ
โทราห์ อย่างที่โมเสสได้ให้การตีความเกี่ยวกับโทราห์บนภูเขาซี นายที่จะถูกส่ งต่อด้วยปาก ตาม
คากล่าวของพวกเขาฟาริ สี”[337]
วลี “และพระองค์ทรงเอ่ยพระโอษฐ์ตรัสสอนเขาว่า” (ข้อ 2; NASB) หรื อ “แล้วพระองค์จึงตรัสสอนพวกเขาว่า”
(NIV) เป็ นสานวนภาษาของภาคพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ 13:35; กจ. 8:35; 10:34; 18:14) มันมีรากศัพท์
ของภาคพันธสัญญาเดิม (โยบ 3:1; 33:2; ดนล. 10:16) และแนะนาการพูดที่สาคัญที่ใดก็ตามที่มนั ปรากฏ
“วลีกรี กมีความสาคัญสองอย่าง (ก) ในภาษากรี ก มันถูกใช้เกี่ยวกับการพูดที่จริ งจัง สาคัญและ
สง่างาม ตัวอย่างเช่น มันถูกใช้เกี่ยวกับการพูดถึงคาทานาย มันเป็ นบทนาตามปกติสาหรับการ
กล่าวที่สาคัญมากที่สุด (ข) มันถูกใช้เกี่ยวกับการพูดของบุคคลหนึ่ ง เมื่อเขากาลังเปิ ดใจของเขา
และกาลังเทความคิดของเขาออกอย่างเต็มที่ มันถูกใช้เกี่ยวกับการสอนที่สนิ ทสนมโดยที่ไม่มี
สิ่ งกีดขวางที่อยูร่ ะหว่าง”[338]
มีความแตกต่างบางอย่างระหว่างการเทศนา (คากรี ก เครุ สโซ่ ; 4:17) และการสอน (คากรี ก ดิดาสโก; 5:2) เมื่อ
บรรดาผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณใช้คาเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 28:23, 31) โดยทัว่ ไป การเทศนาเกี่ ยวข้องกับผูฟ้ ั งที่
กว้างกว่า และการสอนก็มีสาหรับผูฟ้ ังที่แคบกว่า อุทิศตนกว่า ในกรณี น้ ีคือพวกสาวก
การเปรี ยบเทียบของคาเทศนานี้กบั คาสอนของพระเยซูที่ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระกิ ตติคุณสัมพันธ์ เปิ ดเผยว่าพระเยซู ตรั สบางสิ่ งที่ถูกบันทึ กไว้ในคาเทศนานี้ ในโอกาสอื่ นๆ ตัวอย่างเช่ น
ตามคากล่ าวของลู กา คากล่าว 13 อย่างในคาเทศนานี้ ก็ปรากฏอี กครั้ ง ณ เวลาที่ หลากหลายในพันธกิ จของ
พระเยซู สิ่ งนี้ ก็ต้ งั คาถามว่า “คาเทศนานี้ เป็ นการรวบรวมของมัทธิ วเกี่ยวกับคาสอนของพระเยซู แทนที่จะเป็ น
คาเทศนาหนึ่ ง ที่ พ ระองค์เ ทศนาในโอกาสที่ เจาะจงหนึ่ ง ใช่ ไ หม?” เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง บทนาและบทสรุ ป ต่ อ
คาเทศนาที่มทั ธิ วบันทึก ดูเหมือนว่า นี่ เป็ นคาเทศนาที่พระเยซู เทศนาในโอกาสที่เจาะจงหนึ่ ง แต่มทั ธิ วอาจเลือก
และเรี ยบเรี ยงเนื้อหาเพื่อจะนาเสนอใจความของคาสอนของพระเยซู

คิงส์ เบอรี่ ระบุหวั ข้อของคาเทศนานี้ วา่ “ความชอบธรรมที่ใหญ่กว่า” และ แบ่งได้ดงั นี้ (I) เรื่ องบรรดาผูท้ ี่ปฏิบตั ิ
ความชอบธรรมที่ใหญ่กว่า (5:3-16); (II) เรื่ องการปฏิบตั ิความชอบธรรมที่ใหญ่กว่าต่อเพื่อนบ้าน (5:17-45); (III)
เรื่ องการปฏิบตั ิความชอบธรรมที่ใหญ่กว่าต่อพระพักตร์ พระเจ้า (6:1-18); (IV) เรื่ องการปฏิบตั ิความชอบธรรม
ที่ใหญ่กว่าในด้านอื่นๆของชี วิต (6:19—7:12); และ (V) คาสั่งเรื่ องการปฏิบตั ิความชอบธรรมที่ใหญ่กว่า (7:1327).[339] พระธรรมโรมกล่ า วถึ ง หัวข้อของความชอบธรรมของพระเจ้า และวิ ธี ที่ ผูค้ นสามารถแบ่ ง ปั นใน
ความชอบธรรมนั้นได้
2. พลเมืองของแผ่ นดินของพระเยซู 5:3-16
สภำพของพวกเขำ 5:3-10 (เปรียบเทียบ ลก. 6:20-26)
ส่ วนนี้ อธิ บายถึ งคุณลักษณะของพลเมืองของแผ่นดิ นนั้นและบาเหน็จของพวกเขาในแผ่นดิ นนั้น แมกกี ต้ งั ชื่ อ
ข้อ 1-16 ว่า “ความสัมพันธ์ของพลเมืองของแผ่นดินนั้นกับตนเอง”[340]
“มองโดยภาพรวมแล้ว. . . สุ ขคติต่างๆกลายมาเป็ นแบบร่ างทางศีลธรรมของประเภทของบุคคล
ที่พร้อมที่จะครอบครองหรื อปกครองเหนือแผ่นดินของพระเจ้าร่ วมกับพระเยซูคริ สต์เจ้า”[341]
พระเยซูอธิ บายถึงคุณลักษณะของบรรดาผูท้ ี่จะได้รับพระพรในแผ่นดินนั้นในฐานะบาเหน็จจากมุมมองทั้งแปด
พระองค์แนะนาแต่ ล ะอย่า งด้วยการป่ าวประกาศถึ ง ความเป็ นสุ ข รู ป แบบของการกล่ า วนี้ ก็ ย อ้ นกลับ ไปยัง
วรรณกรรมทางปั ญญาของภาคพันธสัญญาเดิ มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสดุ ดี (เปรี ยบเทียบ สดด. 1:1; 32:1-2; 84:45; 144:15; สภษ. 3:13; ดนล. 12:12) สุ ข คติ ต่างๆ (ข้อ 3-10) อาจอธิ บายถึ งความสาเร็ จของ อิสยาห์ 61:13.[342] สุ ขคติเหล่านั้นอธิ บายและยกย่องชีวติ ที่ดี [343]
คาอังกฤษ “beatitude” มาจากคาละติน beatus (อ่านว่า แบตุส – ผูแ้ ปล) ที่แปลว่า “เป็ นสุ ข” คากรี ก makarios
(อ่านว่า มาคาริ ออส – ผูแ้ ปล) ที่แปลว่า “เป็ นสุ ข” ก็อา้ งอิงถึงสภาพที่เป็ นสุ ข
“ลัก ษณะที่ พิ เ ศษของกลุ่ ม makarios, makarizein (อ่ า นว่ า มาคาริ เซอิ น – ผู้แ ปล)
makarismos (อ่านว่า มาคาริ สมอส – ผูแ้ ปล) ในภาคพันธสัญญาใหม่ก็คือว่ามันอ้างอิงอย่างท่วม

ท้น ถึ ง ความยิ น ดี ท างศาสนาที่ แ ตกต่ า งซึ่ งมายัง มนุ ษ ย์จ ากส่ ว นร่ ว มของเขาในความรอด
แห่งแผ่นดินของพระเจ้า”[344]
“มัน [makarios] อธิ บ ายถึ ง ไม่ ใ ช่ ส ภาพของความรู ้ สึ ก ภายในในส่ วนของบรรดาผูท้ ี่ ม นั ถู ก
ประยุกต์ใช้กบั แต่เป็ นสภาพของความเป็ นสุ ขจากมุมมองที่เป็ นอุดมคติในการตัดสิ นของคน
อื่นๆ”[345]
“สุ ขคติ ไม่ใช่ ข ้อความที่ เรี ย บง่ าย สิ่ งเหล่ านั้นเป็ นการร้ องอุ ทาน ‘โอ้ ความเป็ นสุ ขของคนที่
ยากจนด้านจิตวิญญาณ!’”[346]
“เป็ นการดีที่จะสังเกตว่า สิ่ งเหล่านั้นเป็ น เป็ น-สุ ขคติ ไม่ใช่ ทา-สุ ขคติ สิ่ งเหล่านั้นกล่าวถึงสิ่ งที่
พลเมื องของแผ่นดิ นสวรรค์ เป็ น นั่นคื อ พวกเขาเป็ นประเภทของบุ ค คลที่ ถูก อธิ บ ายไว้ใ น
สุ ขคติ”[347]
ความเป็ นสุ ขคือความสุ ขเนื่องจากความโปรดปรานของพระเจ้า[348] คากรี กอีกคา eulogetos (อ่านว่า ยูโลเกตอส
– ผูแ้ ปล) ที่แปลว่า “เป็ นสุ ข” มีความหมายว่า การรับการสรรเสริ ญและตามปกติอธิ บายถึงพระเจ้า
“. . . แผ่นดินสวรรค์ถูกสันนิษฐานว่าเป็ นบางสิ่ งที่ได้มาโดยพระเจ้า แผ่นดินสวรรค์ถูกประกาศ
ว่าเป็ นความเป็ นจริ งนอกเหนื อไปจากการบรรลุ ความสาเร็ จของมนุ ษย์ใดๆ เหนื อสิ่ งอื่ นใด
ดังนั้นสุ ขคติ ถูกยืนยันว่าเป็ นจริ งบนประสบการณ์ เกี่ ยวกับพระคุ ณของพระเจ้า บรรดาผูร้ ับก็
เป็ นบรรดาผูท้ ี่ รั บ ข่าวประเสริ ฐ”[349]
คาว่า “เพราะ” (คากรี ก โฮทิ ) ในแต่ละสุ ขคติอธิ บายว่าทาไมบุคคลนั้นเป็ นบุคคลที่เป็ นสุ ข “เพราะว่า” จะเป็ น
การแปลที่ดี พวกเขาเป็ นสุ ขในตอนนี้ เพราะว่าพวกเขาจะมีส่วนร่ วมในแผ่นดินสวรรค์ พื้นฐานสาหรับพระพร
แต่ละอย่างก็เป็ นความสาเร็ จของบางสิ่ งเกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในภาคพันธสัญญาเดิ ม
[350]
สุ ขคติกล่ าวถึ งท่าทีสี่อย่าง คือ ต่อตัวเราเอง (ข้อ 3) ต่อบาปของเรา (ข้อ 4-6) ต่อพระเจ้า (ข้อ 7-9) และต่อโลก
(10, และข้อ 11-16) สิ่ งเหล่านั้นออกมาจากภายในสู่ ภายนอก สิ่ งเหล่านั้นเริ่ มต้นด้วยท่าทีต่างๆและเคลื่อนไปสู่
การกระทาต่างๆที่ถูกต่อต้าน ซึ่ งเป็ นเส้นทางตามปกติของความเป็ นฝ่ ายวิญญาณ
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“ยากจนด้านจิตวิญญาณ” คือบรรดาผูท้ ี่ตระหนักถึงความไม่สมควรตามธรรมชาติของพวกเขา
ที่จะยืนต่อพระพักตร์ ของพระเจ้า และผูซ้ ่ ึ งพึ่งพาพระองค์อย่างสิ้ นเชิ งสาหรับพระเมตตาและ
พ ร ะ คุ ณ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ( เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ด ด . 37: 14; 40: 17; 69: 28-29, 32-33; ส ภ ษ .
16:19; 29:23; อสย. 61:1) พวกเขาไม่วางใจในความดีหรื อทรัพย์สมบัติของพวกเขาเองสาหรับ
การยอมรับของพระเจ้า พวกยิวถือว่าความมัง่ คัง่ ทางวัตถุเป็ นข้อบ่งชี้ ถึงการยอมรับของพระเจ้า
เนื่ องจากว่าพระพรหลายอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาให้แก่คนชอบธรรมภายใต้ภาคพันธสัญญา
เดิมนั้นเป็ นวัตถุ
อย่า งไรก็ ตาม ผูเ้ ชื่ อ ที่ “ยากจนด้า นจิ ตวิญ ญาณ” ไม่ ถื อว่า สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นเครื่ องหมายของ
ความชอบธรรม อันแท้ จริ ง (ก่ อให้เกิ ดด้วยตนเอง หรื อ “ที่ มีอยู่โดยธรรมชาติ ”) แต่สารภาพ
ความไม่คู่ควรอย่างสิ้ นเชิ งของเขาหรื อของเธอ “คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณ” ยอมรับการขาด
ความชอบธรรมส่ วนตัวของเขาหรื อของเธอ อย่า งที่ สุ ข คติ อื่นๆทั้ง หมดระบุ ไ ว้ สภาพนี้ ก็
อธิ บายถึงบรรดาผูท้ ี่ได้กลับใจใหม่และแตกสลาย (3:2; 4:17) บางทีคาอธิ บายที่ดีที่สุดของสุ ข
คติน้ ีคือคาอุปมาเรื่ องฟาริ สีและคนเก็บภาษี (ลก. 18:10-14)
“[คากรี ก] เพนเนส อธิ บายถึ งผูท้ ี่ไม่มีอะไรที่เกิ นต้องการ พโทคอส [ถูกใช้
ที่นี่] อธิ บายถึงคนที่ไม่มีอะไรเลย”[351]
“‘ความยากจนในด้า นจิ ต วิญ ญาณ’ ไม่ ใ ช่ ก ารกล่ า วถึ ง ความอ่ อ นแอของ
คุ ณลัก ษณะ (‘หมายถึ ง ความมุ่งมัน่ ’) แต่กล่ าวถึ ง ความสัมพันธ์ ของบุ คคล
หนึ่งกับพระเจ้า มันเป็ นแนวโน้มฝ่ ายวิญญาณในเชิงบวก ซึ่ งเป็ นความตรงกัน
ข้ามของความมัน่ ใจในตนเองที่เย่อหยิ่ง ซึ่ งไม่เพียงแต่กระทาโดยไม่คานึ งถึ ง
ความสนใจของคนอื่ น แต่ ส าคัญยิ่ ง กว่า นั้น ก็ เ ป็ นเหตุ ใ ห้บุ ค คลหนึ่ ง ถื อ ว่า
พระเจ้าไม่สัมพันธ์กนั ”[352]
บุ ค คลเช่ นนั้นสามารถมี ค วามยิน ดี ใ นความถ่ อมใจของเขาหรื อของเธอเพราะว่า ท่ า ที แ ห่ ง
ความไม่คู่ควรส่ วนตัวนั้นจาเป็ นต่อการเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ แผ่นดินสวรรค์น้ ี ไม่ได้เคลื่อน
ไปยังคนมัง่ คัง่ ทางวัตถุ เป็ นหลัก แต่ไปยังบรรดาผูท้ ี่ยอมรับถึงการล้มละลายฝ่ ายวิญญาณของ
พวกเขา บุคคลหนึ่ งไม่สามารถซื้ อความเป็ นพลเมืองในแผ่นดิ นสวรรค์น้ ี ดว้ ยเงิ นได้ อย่างที่

ผูค้ นสามารถซื้ อความเป็ นพลเมื องโรมันได้ สิ่ งที่ทาให้บุคคลหนึ่ งมี คุณสมบัติสาหรั บความ
เป็ นพลเมืองก็คือท่าทีน้ นั ของบุคคลนั้นที่มีต่อความชอบธรรมอันแท้จริ งของเขาหรื อของเธอ
นั ก เขี ย นผู ้ห นึ่ งเชื่ อ ว่ า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การเข้า ไปในแผ่ น ดิ น สวรรค์ แ ต่ ก ล่ า วถึ ง
การครอบครองต่างหาก (นัน่ คือ แผ่นดินสวรรค์จะเป็ นของพวกเขาในแง่ที่วา่ คนที่ยากจนด้าน
จิตวิญญาณจะปกครองแผ่นดินสวรรค์กบั พระเยซู [เปรี ยบเทียบ วว. 3:21]).[353]
สุ ขคติอย่างแรกและอย่างสุ ดท้ายให้เหตุผลสาหรับความเป็ นสุ ขว่า “เพราะว่ าแผ่ นดิ นสวรรค์
เป็ นของเขาทั้งหลาย” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10) วลี จดั ตั้ง การผนวก หรื อ สิ่ งห่ อหุ ้มที่ล้อมรอบ
สุ ขคิตที่เหลือ การผนวก เป็ นเครื่ องมือทางวรรณกรรมที่จดั เตรี ยมเอกภาพให้ บรรดานักพูด
และนักเขียนได้ใช้มนั และยังใช้มนั เพื่อจะบ่งบอกว่าทุกสิ่ งภายในการใช้สองอย่างของคานี้ ก็
อ้า งอิ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ มี อยู่จริ ง ที่ ถู ก อ้างอิ งไว้ ที่ นี่ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่จริ ง คื อแผ่น ดิ นสวรรค์ ในอี ก นัย หนึ่ ง
รู ปแบบทางวรรณกรรมแบบนี้แสดงให้เห็นว่า สุ ขคติท้ งั หมดกล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์
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“คนที่โศกเศร้า” ทาอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขารู ้ สึกถึ งการล้มละลายฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา
(ข้อ 4) ภาคพันธสัญญาเดิ มเปิ ดเผยว่าความยากจนฝ่ ายวิญญาณเป็ นผลจากบาป การกลับใจ
ใหม่แท้ก่อให้ความเสี ยใจที่สานึ กผิด มากกว่าการชื่ มชมที่ยินดีเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์อยูใ่ กล้
คนที่เหลื อที่อยูใ่ นทางพระเจ้าในสมัยของพระเยซู ที่ได้ตอบสนองต่อการเรี ยกของยอห์นและ
ของพระเยซูได้ร้องไห้เนื่องจากความอัปยศอดสู ระดับชาติของอิสราเอล เช่นเดียวกับเนื่ องจาก
บาปส่ วนตัว (เปรี ยบเทียบ อสร. 10:6; สดด. 51:4; 119:136; อสค. 9:4; ดนล. 9:19-20) เป็ นการ
โศกเศร้าต่อบาปที่ส่งผลต่อความอัปยศอดสู ระดับชาติและส่ วนตัวนี่เองที่พระเยซูอา้ งอิงถึงที่นี่
“. . . คากรี กสาหรับ โศกเศร้ า ที่ถูกใช้ที่นี่เป็ นคาที่หนักแน่ นมากที่สุดสาหรับ
การโศกเศร้าในภาษากรี ก มันเป็ นคาที่ถูกใช้สาหรับการโศกเศร้าสาหรับคน
ตาย สาหรับการคร่ าครวญที่ลึกซึ้ งสาหรับผูเ้ ป็ นที่รัก”[354]
พระพรที่ ไ ด้สั ญญาไว้ใ นสุ ข คติ น้ ี เป็ นการปลอบโยนในอนาคตส าหรั บ บรรดาผูท้ ี่ โศกเศร้ า
ในตอนนี้ พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้เชื่ อมโยงการปรากฏของพระเมสสิ ยาห์ กบั การปลอบโยน
ประชากรของพระองค์ (อสย. 40:1; 66:1-3, 13) ความโศกเศร้ าทั้งหมดต่ อความอัปยศอดสู

ระดับชาติและส่ วนตัวเนื่ องจากบาปจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อกษัตริ ยอ์ งค์น้ ี จดั ตั้งแผ่นดินของพระองค์
และจากนั้นคนที่กลับใจใหม่ก็เข้าไปในนั้น
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คนที่ “สุ ภาพ” หรื อ “อ่อนโยน” ไม่ใช่ แค่สุภาพในการปฏิ บตั ิของเขาหรื อของเธอต่อคนอื่นๆ
เท่านั้น (11:29; 21:5; ยก. 3:13) คนเช่นนั้นไม่โอ้อวด (1 ปต. 3:4, 14-15) ควบคุมตนเองได้ และ
เป็ นอิสระจากความมุ่งร้ายและความพยาบาท (เปรี ยบเทียบ สดด. 37:11) คุณสมบัติน้ ี พิจารณาที่
การปฏิบตั ิของบุคคลหนึ่ งต่อคนอื่นๆ คนหนึ่ งอาจยอมรับการล้มละลายของเขาหรื อของเธอ
และโศกเศร้าเนื่ องจากบาป แต่ที่จะตอบสนองอย่างอ่อนโยนเมื่อคนอื่นถือว่าเรานั้นบาปก็เป็ น
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ดัง นั้น ความอ่ อ นโยนเป็ นการแสดงออกตามธรรมชาติ แ ละเหมาะสมของ
ความถ่ อ มใจแท้ต่ อคนอื่ น ๆ มัท ธิ ว เท่ า นั้น ที่ อ้า งอิ ง ถึ ง ความอ่ อนโยนในท่ า มกลางผูเ้ ขี ย น
พระกิตติคุณคนอื่นๆ
การได้รั บ แผ่นดิ น แห่ ง พระสั ญ ญาเป็ นมรดกเป็ นความหวัง ของคนที่ อ ยู่ใ นทางพระเจ้า ใน
อิ ส ราเอลระหว่ า งการวนเวี ย นในถิ่ น ทุ ร กัน ดาร (ฉธบ. 4:1; 16:20; เปรี ย บเที ย บ อสย.
57:13; 60:21) การรับมรดกเป็ นสิ ทธิ พิเศษของทายาทที่สัตย์ซื่อ (เปรี ยบเทียบ 25:34) เขาหรื อ
เธอสามารถ “ได้รับมรดก” เนื่ องจากใครที่บุคคลนั้นเป็ นโดยความสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่ให้มรดกนั้น
การได้รั บ มรดกเป็ นแนวคิ ดรวบยอดที่ พ วกอัค รทู ตได้เ ขี ย นถึ งและอธิ บาย (เช่ น 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; และข้ออื่นๆ)
“การได้รับ มรดก” ไม่ ใ ช่ อย่า งเดี ย วกันกับ “การเข้าไป” อยู่เสมอ ตัวอย่า งเช่ น บุ ค คลหนึ่ ง
สามารถเข้าไปในบ้านของอีกบุคคลหนึ่ งโดยไม่ได้รับบ้านนั้นเป็ นมรดก แนวคิดรวบยอดของ
ภาคพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการได้รับมรดกเกี่ยวข้องกับการไม่ใช่แค่เข้าไปเท่านั้น แต่กลายมา
เป็ นเจ้าของของสิ่ ง ที่ บุ คคลนั้นได้เข้าไปอี กด้วย ในสุ ขคติ น้ ี พระเยซู ก ล่ าวว่า ยิ่ง กว่านั้นคน
อ่อนโยนจะเข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์ พวกเขาจะเข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์ในฐานะมรดกและ
ครอบครองแผ่นดิ นสวรรค์[355] หัวข้อหลักในคาเทศนาบนภูเขาคือ บาเหน็จของสาวกที่เชื่ อ
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 12; 6:2, 4-6, 18).[356]
“แผ่นดินโลก” คือสิ่ งที่คนอ่อนโยนสามารถคาดหวังที่จะได้รับเป็ นมรดกอย่างยินดีได้ แนวคิด
รวบยอดของภาคพัน ธสั ญ ญาเดิ ม เกี่ ย วกับ อาณาจัก รของพระเมสสิ ยาห์ ก็ เ ป็ นทางโลก

พระเมสสิ ยาห์จะปกครองเหนื ออิสราเอลและบรรดาประชาชาติบนแผ่นดิ นโลก (สดด. 2:89; 37:9, 11, 29) ในที่สุด อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์จะเคลื่อนไปสู่ แผ่นดินโลกใหม่ (21:1) นี่
หมายถึงว่า สาวกที่อ่อนโยนของพระเยซู สามารถคาดหวังที่จะได้รับทรัพย์สมบัติบางอย่างของ
แผ่นดินโลกระหว่างการปกครองแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 25:14-30; ลก.
19:11-27) แน่นอนว่า ตอนนั้นพวกเขาจะอยูภ่ ายใต้กษัตริ ยอ์ งค์น้ นั
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อย่างที่ ได้อา้ งอิ งไป มัทธิ วใช้คาว่า “ความชอบธรรม” ในแง่ ของความจงรักภักดี ส่วนตัวต่อ
พระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ (3:15; เปรี ยบเทียบ สดด. 42:2; 63:1; อมส. 8:11-14)
ท่านไม่เคยใช้ในแง่ของความชอบที่ถูกมอบให้ นัน่ คือ การนับว่าชอบธรรม ดังนั้น ความชอบ
ธรรมที่ผเู้ ป็ นสุ ข “หิ วและกระหายหา” ไม่ใช่ความรอด มันเป็ นความบริ สุทธิ์ ส่ วนตัว และเมื่อ
ขยายความปรารถนานี้ ให้ก ว้างขึ้ น มันก็ คือความปรารถนาที่ ว่า ความบริ สุ ท ธิ์ จะแพร่ หลาย
ท่ามกลางทุกคน (เปรี ยบเทีย 6:10) เมื่อผูเ้ ชื่อโศกเศร้าถึงความผิดบาปของพวกเขาเองและของ
สังคม และอธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะส่ งการฟื้ นฟูมาเพื่อชาระสิ่ งต่างๆ พวกเขาก็แสดงถึงความหิ ว
และความกระหายหาความชอบธรรม
พระสัญญาที่ หนุ นใจนี้ ข องพระเยซู ก็คือว่า ในที่ สุดแล้ว ผูค้ นเช่ นนั้นจะได้รับ คาตอบต่ อค า
อธิ ษฐานของพวกเขา พระเมสสิ ยาห์ จะสถาปนาความชอบธรรมในโลกเมื่ อพระองค์จดั ตั้ง
อาณาจักรของพระองค์ข้ ึน (อสย. 45:8; 61:10-11; 62:1-2; ยรม. 23:16; 33:14-16; ดนล. 9:24)
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คนที่มี “ใจเมตตา” ยกโทษแก่คนทาผิด และมีความเมตตาสงสารแก่คนขัดสนและคนทนทุกข์
คนที่อ่อนโยนยอมรับต่อคนอื่นๆว่าเขาหรื อเธอนั้นบาป แต่คนที่มีใจเมตตามีความเมตตาสงสาร
แก่ ค นอื่ นๆเพราะว่า พวกเขานั้นบาป[357] จงสัง เกตว่า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ระบุ สถานการณ์ หรื อ
สถานการณ์ ต่างๆที่ซ่ ึ งคนที่มีใจเมตตาสาแดงความเมตตาเพราะว่าเขาหรื อเธอนั้นมีใจเมตตา
อย่า งเป็ นบุ ค ลิ ก ลัก ษณะ พระสั ญญาก็ ป ระยุก ต์ใ ช้ส ถานการณ์ ที่ แตกต่ า งหลายอย่า ง จงดู
คาอุปมาเรื่ องทาสที่ไม่มีใจเมตตาเพื่อตัวอย่างประกอบของสุ ขคติน้ ี (18:23-35)
พระพรของ “คนที่มีใจเมตตา” ก็คือว่า พวกเขาจะ “ได้รับความเมตตา” จากพระเจ้า พระเยซู
ไม่ได้หมายถึงว่า ผูค้ นสามารถได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเพื่อความรอดโดยการมีใจเมตตา
ต่อคนอื่นๆ พระองค์หมายถึ งว่า พระเจ้าจะปฏิ บตั ิอย่างมี ใจเมตตาต่อผูค้ นที่ ปฏิ บตั ิ อย่างมีใจ

เมตตาต่อเพื่อนมนุ ษย์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 6:12-15; 9:13; 12:7; 18:33-34) มีตวั บทใน
ภาคพันธสัญญาเดิ มหลายตัวบทที่กล่าวถึ งพระเมสสิ ยาห์ที่ปฏิบตั ิอย่างมีใจเมตตาต่อคนที่มีใจ
เมตตา (เช่น อสย. 49:10, 13; 54:8, 10; 60:10; ศคย. 10:6)
5:8

5:9

คนที่ มี “ใจบริ สุ ท ธิ์ ” เป็ นผูท้ ี่ มี ใ จเดี ย วในการอุ ทิ ศ ตนของพวกเขาต่ อพระเจ้า และดัง นั้น ก็
บริ สุทธิ์ ทางศี ลธรรมภายใน ความบริ สุ ทธิ์ ทางศี ลธรรมภายในเป็ นหัวข้อที่ สาคัญในมัทธิ ว
และในภาคพันธสัญญาเดิ ม (เปรี ย บเที ย บ ฉธบ. 10:16; 30:6; 1 ซมอ. 15:22; สดด. 24:34; 51:6, 10; อสย. 1:10-17; ยรม. 4:4; 7:3-7; 9:25-26) ในทานองเดียวกัน เสรี ภาพจากความน่ า
ซื่ อ ใจคดก็ โ ดดเด่ น (เปรี ย บเที ย บ สดด. 24:4; 51:4-17; สภษ. 22:11; มธ. 6:22, 33) บางที
พระเยซูบ่งบอกถึงทั้งสองแนวคิดที่นี่
คนที่มี “ใจบริ สุทธิ์ ” สามารถตั้งตาคอยที่ จะเห็ นพระเจ้าในตัวบุ คคลของพระเมสสิ ย าห์ เมื่ อ
พระองค์ปกครองเหนือแผ่นดินโลก (สดด. 24:3-4; อสย. 33:17; 35:2; 40:5) พระเมสสิ ยาห์จะมี
ใจเดี ยวในการอุ ทิศตนของพระองค์ต่อพระเจ้าและก็บริ สุทธิ์ ทางศี ลธรรม ดังนั้น จะมี ความ
สอดคล้องและการสามัคคี ธรรมระหว่างกษัตริ ยแ์ ละบรรดาผูท้ ี่เป็ นพลเมื องของพระองค์ผูท้ ี่
แบ่ งปั นคุ ณลัก ษณะของพระองค์ ไม่ มีใ ครได้เห็ นพระเจ้าในแก่ นสารแท้ๆของพระเจ้าโดย
ปราศจากสิ่ งกรองบางอย่าง พระกายของพระเยซูเป็ นสิ่ งกรองเช่นนั้น การเห็นพระเจ้าเป็ นคาที่
มีความหมายเหมือนกันกับการมีความรู ้ที่สนิ ทสนมถึงพระองค์และมีความคุ น้ เคยกับพระองค์
(ยน. 14; 1 ยน. 1:1-4)
อย่างเดี ยวกัน “คนที่สร้างสันติ ” ทาซ้ างานขององค์สันติ ราช (อสย. 9:6-7) โดยทางชี วิตและ
พันธกิ จของพระองค์น้ นั พระเยซู ได้สร้างสันติระหว่างพระเจ้าและมนุ ษย์ และระหว่างมนุ ษย์
กับมนุษย์ อิสยาห์ได้ทานายถึงสิ่ งนี้ของพระเมสสิ ยาห์ (อสย. 52:7) สาวกแท้ของพระเยซูสร้าง
สันติเมื่อพวกเขาประกาศข่าวประเสริ ฐที่นาผูค้ นไปสู่ ความสัมพันธ์ที่มีสันติสุขกับพระเจ้าและ
กับซึ่ งกันและกัน
ผูค้ นที่แสวงหาที่จะสร้างสันติก็ประพฤติดงั เช่น “ลูกแท้ของพระเจ้า” พระเจ้าได้เรี ยกอิสราเอล
ว่า “บุตร” ของพระองค์ (ฉธบ. 14:1; ฮชย. 1:10) และพระองค์ได้กาชับคนอิสราเอลด้วยการนา
เพื่อนบ้านชาวต่างชาติของพวกเขาไปสู่ ความสัมพันธ์ที่มีสันติสุขกับพระองค์เอง (อพย. 19:5-6)
ในกรณี ที่อิสราเอลได้ลม้ เหลวโดยรวมในการทรงเรี ยกของพวกเขา พระบุตรของพระเจ้าคือ

พระเมสสิ ยาห์ก็ได้ทาสาเร็ จอย่างสมบูรณ์ บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระคริ สต์อย่างสัตย์ซื่อจะแสดงถึง
ความเป็ นห่วงสาหรับสันติสุขของมนุษยชาติโดยการนาผูค้ นไปยังพระองค์
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การข่มเหงเป็ นเครื่ องหมายของการเป็ นสาวกมากเท่ากับการสร้างสันติ โลกไม่ได้ละทิ้งความ
เกลี ยดชังและการดาเนิ นชี วิตที่ เอาตนเป็ นศูนย์กลางอย่างง่ ายดาย สิ่ งนี้ นาการต่อต้านไปยัง
สาวกของพระคริ สต์ ผูค้ นที่ชอบธรรม คือบรรดาผูท้ ี่ความประพฤติของพวกเขานั้นถูกต้องใน
สายพระเนตรของพระเจ้าก็กลายมาเป็ นเป้ าของคนอธรรม (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:18-25; กจ.
14:22; 2 ทธ. 3:12; 1 ปต. 4:13-14) พระเยซู ผซู ้ ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่ชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ ได้ทนทุกข์
มากกว่า บุ ค คลที่ ชอบธรรมใดๆได้ท นทุ กข์ พวกผูเ้ ผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิ มได้
ทานายถึ งสิ่ งนี้ ซึ่ งเรี ยกพระองค์วา่ ผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (เปรี ยบเทียบ อสย.
52:13—53:12)
แม้ว่าสาวกของพระคริ สต์ทนทุกข์เมื่อพวกเขาคาดหวังแผ่นดิ นสวรรค์ พวกเขาก็สามารถพบ
ความยินดี ในการรู ้ ว่าในที่สุดแล้วแผ่นดิ นสวรรค์ก็จะเป็ นของพวกเขา มันจะจัดเตรี ยมการ
ปลดปล่อยจากการข่มเหงของผูเ้ กลี ยดชังพระเจ้าเมื่อ “คนแห่ งความโศกเศร้ า” ปกครอง การ
อ้างอิงที่ชดั เจนอันที่สองนี้ ถึง “แผ่นดินสวรรค์” ก็สรุ ปการผนวกที่ได้เริ่ มต้นในข้อ 3 และส่ ง
สัญญาณถึงตอนจบของสุ ขคติ (ข้อ 3-10)
“คนยิวโดยทัว่ ไปแห่ ง สมัย ของพระคริ ส ต์ไ ด้ม องที่ ผ ลประโยชน์ ท างกายภาพของแผ่นดิ น
สวรรค์เท่านั้น ซึ่ งเขาคิดว่าจะได้ถูกมอบให้แก่คนอิสราเอลทุกคนตามธรรมชาติ ในอีกด้าน
หนึ่ง ผูไ้ ม่เชื่อเรื่ องยุคพันปี แห่ งสมัยนี้ ปฏิเสธการมีอยูท่ างกายภาพของแผ่นดินของคนยิวตามที่
ได้สัญญาไว้โดยการทาให้พระพรทางวัตถุ น้ นั เป็ น “ฝ่ ายวิญญาณ” สุ ขคติต่างๆของกษัตริ ยน์ ้ ี
บ่งบอกว่ามันไม่ได้เป็ นข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่ ง แต่แผ่นดิ นสวรรค์น้ นั รวมทั้งพระพรทาง
กายภาพและฝ่ ายวิญญาณ การศึ กษาสุ ขคติ ต่างๆอย่างเอาใจใส่ ก็แสดงถึ งความเป็ นจริ งที่ ว่า
แผ่นดินสวรรค์น้ นั เป็ นแผ่นดินทางโลกพร้อมกับพระพรฝ่ ายวิญญาณที่พบได้ในหลักการต่างๆ
ของพระเจ้า”[358]

กำรทรงเรียกของพวกเขำ 5:11-16
พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่ จะอธิ บายถึ งการทรงเรี ยกและพันธกิ จของพวกสาวกของพระองค์ในโลก เพื่อจะ
หนุนใจให้พวกเขาทนต่อการถูกข่มเหงและบรรลุจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีสาหรับพวกเขา
“บางคนคิดว่าข้อ 11-12 จัดตั้งสุ ขคติที่สรุ ป เนื่ องจากว่าสองข้อนี้ เริ่ มต้นด้วยคาว่า ‘ท่านก็เป็ น
สุ ข” แต่มนั น่ าสังเกตที่ว่า ที่นี่ในสุ ขคติต่างๆเท่านั้นที่ เราพบคากริ ยาในบุคคลที่สอง (นัน่ คื อ
‘ท่ าน ก็เป็ นสุ ข’) นอกจากนั้น มีคา (กรี ก) 36 คาในสุ ขคติน้ ีเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนมากที่สุด
ของ 12 คา (ข้อ 10) ในสุ ขคติแปดอย่างที่มาก่อน มีเหตุผลที่จะสรุ ปว่าข้อ 3-10 เป็ นบทนา
ที่ประกอบขึ้นเองสู่ คาเทศนานี้ ส่ วนข้อ 11-12 เริ่ มต้นเนื้อหาของคาเทศนานี้”[359]
5:11-12

สองข้อนี้ ขยายและอธิ บายสุ ขคติสุดท้าย (ข้อ 10; เปรี ยบเทียบ 6:12, 14-15) และจัดเตรี ยมการ
ส่ งผ่านไปยังสิ่ งที่ติดตามมา
ข้อ 11 ทาให้การข่มเหงกว้างขึ้นเพื่อจะรวมถึงการดูถูกและการใส่ ร้าย ข้อนี้ ยงั ระบุพระเยซู เข้า
กับความชอบธรรมอีกด้วย
“สิ่ งนี้ยนื ยันว่าความชอบธรรมแห่งชีวติ ที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ก็อยูใ่ นการเลียนแบบ
พระเยซู ในเวลาเดี ย วกัน มัน ก็ ร ะบุ ส าวกของพระเยซู เ ข้า กับ การปฏิ บ ัติ
ความชอบธรรมของพระเยซู ที่ ว่า ไม่ มี ที่ ส าหรั บ ความจงรั ก ภัก ดี ที่ ไ ด้ก ล่ า ว
ยอมรับต่อพระเยซูที่ไม่ได้เต็มด้วยความชอบธรรม”[360]
พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้ประสบกับการข่มเหงเพราะว่าพวกเขาได้ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ
(เปรี ย บเทียบ ยรม. 20:2; 2 พศด. 24:21) ตอนนี้ พระเยซู ตรั ส ว่าพวกสาวกของพระองค์จะ
ประสบกับการข่มเหงเพราะว่าพวกเขาติดตามพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ดนล. 9:24-27) บรรดา
ผูฟ้ ังของพระองค์อดไม่ได้ที่จะสรุ ปว่าพระองค์กาลังทาให้พระองค์เองเทียบเท่ากับพระเจ้า พวก
เขาตระหนักอีกว่าพวกเขาเองจะเป็ นเป้ าแห่งการข่มเหง

การข่มเหงควรเป็ นเหตุให้พวกสาวกที่จะ “ยินดี” แทนที่จะหมดหวัง (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:2-4)
“บาเหน็จ” ของพวกเขาสาหรับการอดทนอย่างสัตย์ซื่อจะยิ่งใหญ่เมื่อแผ่นดินสวรรค์เริ่ มต้นขึ้น
ความเป็ นจริ ง นี้ แสดงถึ ง ความยิ่ง ใหญ่ ข องพระเยซู อีก ด้วย สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นการอ้างแรกๆถึ ง
ความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่พระเยซูได้ทาการอ้างซึ่ งมัทธิ วบันทึกไว้ในพระกิตติคุณของท่าน
วลี “ในสวรรค์” (ข้อ 12) บางทีหมายถึงตลอดนิ รันกาล บาเหน็จแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์ (ข้อ 10)
จะดาเนิ นตลอดไป บางคนเชื่ อว่า มันหมายถึ งว่าพระเจ้าทรงตระเตรี ยมบาเหน็ จในสวรรค์
ในตอนนี้เพื่อการสาแดงในอนาคต[361] พระสัญญานี้ ควรเป็ นเครื่ องกระตุน้ สาหรับพวกสาวก
ของพระคริ สต์ที่จะถื อว่าการต่อต้านของพวกเขาโดยคนอธรรมนั้นชัว่ คราวและที่จะตระหนัก
ว่าบาเหน็จของพวกเขาสาหรับการพากเพียรอย่างสัตย์ซื่อจะอยูน่ ิรันดร์ (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 1:39) ถ้ อ ยค าของพระเยซู เกี่ ย วกั บ บ าเหน็ จ นิ รั น ดร์ เปิ ดและปิ ดภาคพั น ธสั ญ ญาใหม่
(เปรี ยบเทียบ วว. 22:12)
“ไม่เหมือนกับคริ สเตียนสมัยใหม่ มัทธิ วไม่ได้ขวยเขินเกี่ยวกับ ‘บาเหน็จ’ ที่
รอคอยบรรดาผูท้ ี่สัตย์ซื่อต่อการทรงเรี ยกของพวกเขา”[362]
“. . . เพราะตาแห่ งจิ ตใจของเรานั้นมื ดบอดเกิ นไปที่จะถู กเคลื่ อนโดยความ
สวยงามแห่ งความดี ซึ่ งจากความกรุ ณาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์น้ นั พระบิดาที่
เมตตาที่สุดของเราได้ประสงค์ที่จะดึงดูดเราที่จะรักและแสวงหาพระองค์ โดย
ความหวานชื่นแห่งบาเหน็จ[363]
“หนึ่ งในลักษณะที่น่าประหลาดของบรรดาถ้อยคาที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู ก็คือ
ว่า ถ้อยค าเหล่ า นั้นมี ค ากล่ า วที่ ดูเ หมื อนว่า ปราศจากความสั ม พันธ์ ส าหรั บ
บุคคลในเรื่ องราวที่ถอ้ ยคาเหล่านั้นถูกกล่าวต่อ ครั้งแล้วครั้งเล่า พระเยซู อา้ ง
ถึ ง เรื่ องต่ า งๆที่ แปลกต่ อสถานการณ์ เฉพาะหน้าของฝูง ชนหรื อพวกสาวก
ปรากฎการณ์ที่ประหลาดนี้ที่พระเยซูกล่าวผ่านผูฟ้ ังที่ได้เรี ยกร้องของพระองค์
ณ ที่ ต่า งๆในถ้อยค าของพระองค์ก็ บ งั คับ ให้ ใ ครคนหนึ่ ง ที่ จ ะถามว่า ไม่ ว่า
พระเยซูมีความหมายว่ากาลังกล่าวต่อบางคนมากกว่าต่อฝูงชนหรื อพวกสาวก
ในเรื่ องราวนั้น. . . .

“ถ้าในถ้อยคาที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ พระเยซู ตรัสผ่านผูฟ้ ั งเรื่ องราวแห่ งฝูงชน
หรื อพวกสาวกเป็ นบางครั้ งบางคราว ผูซ้ ่ ึ งนอกเหนื อไปจากพวกสาวกนั้น
พระองค์กาลังกล่าวถึงใครในเรื่ องราวเหล่านี้ ? จากจุดยืนทางการวิจารณ์เชิ ง
วรรณกรรม พระองค์กาลังกล่าวถึงผูอ้ ่าน (หลายคน) ที่ถูกบ่งบอกไว้”[364]
5:13

ข้อ 13-16 ได้ถูกเรี ยกว่าบทส่ งท้ายต่อสุ ขคติต่างๆ และได้ถูกเปรี ยบเทียบกับบทนาสู่ พระบัญญัติ
สิ บประการ (อพย. 20:3-6).[365]
โดยการใส่ “ท่านทั้งหลาย” (คากรี ก ฮู เมส) ในตาแหน่ งที่เน้นในตัวบทกรี ก พระเยซู ก็เน้นถึ ง
การทรงเรี ยกที่พิเศษของพวกสาวกของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14)
“ลัก ษณะ โดยทั่ วไป ที่ ชัดเจนมากที่ สุ ดของเกลื อ ก็ คื อว่า มัน แตกต่ า งจาก
ตัวกลางที่ ม นั ถู กใส่ เข้าไปเป็ นหลัก อานาจของมันก็ อยู่ในความแตกต่างนี้
ทีเดี ยว พระเยซู กล่าวว่า ดังนั้นมันก็เป็ นอย่างนั้นกับพวกสาวกของพระองค์
อานาจของพวกเขาในโลกก็อยูใ่ นความแตกต่างของพวกเขาจากโลก”[366]
“เกลื อ” ก็สาคัญในตะวันออกใกล้โบราณเพราะว่ามันแสดงถึ งความบริ สุทธิ์ ทาให้อาหารมี
รสชาติ หน่ วงความเน่ าเสี ยในอาหาร และท าให้ดินอุ ดมด้วยจานวนเล็ กน้อย[367] โดยการ
เปรี ยบเทียบนี้ พระเยซู บ่งบอกว่าพวกสาวกของพระองค์สามารถมีผลกระทบต่อโลก (คากรี ก
คอสมอส คื อ โลกอันเป็ นที่ อาศัย นั่นคื อมวลมนุ ษย์) ในทางบวกได้[368] ผ่านทางชี วิตและ
พยานของพวกเขานั้น พวกเขาก็มีโอกาสที่จะนาพระพรไปยังคนอื่นๆและที่จะหน่วงความเน่ า
เสี ย ตามธรรมชาติ ที่บ าปก่ อให้เกิ ดในชี วิต อย่า งที่ เกลื อถู ก โยนลงบนดิ น พวกเขาสามารถ
เกิ ดผลต่อพระเจ้าได้เช่นกัน นักวิจารณ์บางคนได้สงสัยว่าเกลือสามารถสู ญเสี ยความเค็มของ
มันไปได้อย่างไร (“ไร้รสชาติ”) เนื่องจากว่าโซเดียม คลอไรด์เป็ นสารประกอบที่คงที่ซ่ ึ งไม่ได้
เสี ยไป
“แต่เกลื อส่ วนใหญ่ในโลกโบราณก็มาจากหนองเกลื อหรื ออะไรทานองนั้น
แทนที่ จะมาจากการระเหยของน้ า เกลื อ และดัง นั้นก็ มี สิ่ ง สกปรกมากมาย

เกลือแท้จริ งที่สามารถละลายได้มากกว่าสิ่ งสกปรกต่างๆก็สามารถถูกชะล้าง
ซึ่ งละทิ้งส่ วนที่เหลือให้เจือจางจนมันมีค่าน้อย”[369]
ลักษณะที่ชดั เจนมากที่สุดของเกลื อก็คือว่า มันแตกต่างจากตัวกลางที่ซ่ ึ งผูใ้ ช้ใส่ มนั เข้าไป ใน
ทานองเดียวกัน พวกสาวกของพระเยซู จะต้องแตกต่างจากโลก อย่างที่เกลื อเป็ นยาฆ่าเชื้ อโรค
ดังนั้นพวกสาวกจะต้องเป็ นยาฆ่าเชื้ อโรคทางศีลธรรมในโลกที่ถูกรังควานด้วยบาป อย่างไรก็
ตาม สิ่ งนี้เรี ยกร้องคุณธรรมที่มาจากพระคุณของพระเจ้าและวินยั ในตนเองเท่านั้น[370]
ในอิสราเอลสมัยใหม่ เกลืออ่อนๆบ่อยครั้งจะจบลงด้วยการถูกทาให้กระจัดกระจายบนดินที่อยู่
บนบ้านที่มีหลังคาราบ ซึ่ งบางครั้งผูอ้ าศัยก็ใช้เป็ นลาน มันทาให้ดินแข็งที่นนั่ และก็ป้องกันการ
รั่ ว[371] ในสมัย พระคัม ภีร์ เกลื อที่ไ ด้เจื อจางและสู ญเสี ย ความเค็มไปได้ถูก ใช้ส าหรับการ
เคลื อบทางเดิ น [372] พระเจ้าจะใช้พวกสาวกไม่ ว่า เป็ นภาชนะที่ มีเกี ย รติ หรื อภาชนะที่ ไม่ มี
เกียรติ (เปรี ยบเทียบ รม. 9:21; 2 ทธ. 2:20)
5:14-16

“ความสว่า ง” เป็ นสั ญลัก ษณ์ โดยทัว่ ไปในพระคัมภี ร์ มันแสดงถึ งความบริ สุ ทธิ์ ความจริ ง
ความรู ้ การเปิ ดเผยของพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้า ซึ่ งทั้งหมดก็ตรงกันข้ามกับสิ่ งที่
ตรงข้ามทั้งหมด คนอิสราเอลได้คิดว่าพวกเขาเป็ นความสว่างในโลกมืด (อสย. 42:6; รม. 2:19)
อย่างไรก็ตาม ภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงพระเมสสิ ยาห์ว่าเป็ นความสว่างแท้ของโลก (อสย.
42:6; 49:6; เปรี ยบเทียบ มธ. 4:16; ยน. 8:12; 9:5; 12:35; 1 ยน. 1:7) พวกสาวกของพระเยซูเป็ น
ความสว่างในแง่ที่ได้รับมา อย่างที่ดวงจันทร์ เป็ นความสว่างเพราะว่ามันสะท้อนความสว่าง
ของดวงอาทิตย์ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:8-9; ฟป. 2:15)
“นครซึ่ งอยูบ่ นภูเขา” (ข้อ 14) อาจอ้างอิงถึงคาเผยพระวจนะถึงพระเมสสิ ยาห์เกี่ยวกับพระเจ้าที่
ยกศิ โยนขึ้ นและเป็ นเหตุ ใ ห้บ รรดาประชาชาติ ที่ จะพุ่ง ไปหา (อสย. 2:2-5; และข้ออื่ นๆ)
เนื่ องจากว่าพระเจ้าจะทาให้เมืองหลวงของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์น้ นั โดดเด่น มันก็ไม่
เหมาะสมสาหรับพลเมืองของเมืองนั้นที่จะทึกทักเอาลักษณะที่ต่าในโลกก่อนการเริ่ มต้นของ
อาณาจักรนั้น (เปรี ยบเทียบ ลก. 11:33) ข้อ 15 เป็ นตัวอย่างแรกๆของคาสอนพระเยซู พร้อมกับ
คาอุปมาต่างๆในพระกิตติคุณมัทธิ ว[373]

ดังนั้น พวกสาวกต้องสาแดง “ความดี” ซึ่ งเป็ นการแสดงออกหรื อพยานภายนอกต่อความชอบ
ธรรมที่อยูภ่ ายในพวกเขา (ข้อ 16) แม้วา่ ความสว่างอาจกระตุน้ การข่มเหง (ข้อ 10-12) พวกเขา
ต้องสะท้อนความสว่างของพระเจ้า พระเยซูอา้ งอิงถึงพระเจ้าว่าเป็ น “พระบิดา” ของพวกสาวก
ของพระองค์เป็ นครั้งแรกในพระธรรมมัทธิ ว (เปรี ยบเทียบ ข้อ 45, 48; 6:1, 4, 6, 8-9, 14-15, 18,
26, 32; 7:11, 21)
“มัน ไม่ ง่ า ยเช่ น นั้น ที่ จ ะจุ ด ตะเกี ย งในสมัย ก่ อ นที่ ไ ม้ขี ด ไฟจะมี ตามปกติ
ตะเกียงก็อยู่บนเชิ งตะเกี ยงซึ่ งเป็ นกิ่งไม้ที่ไม่ได้แต่งอะไร แต่เมื่อผูค้ นออกไป
เพื่อความปลอดภัยนั้น พวกเขาก็เอาตะเกี ยงลงมาจากที่ต้ งั ของมันและใส่ มนั
ไว้ใต้ถงั ที่ทาด้วยดิน เพื่อว่ามันจะเผาไหม้โดยปราศจากความเสี่ ยงจนกระทัง่
พวกเขากลับมา”[374]
“ถ้าเกลือ (ข้อ 13) ปฏิบตั ิหน้าที่ทางลบแห่ งการหน่วงความเน่าเปื่ อยและเตือน
พวกสาวกถึ ง อันตรายของการประนี ประนอมและการทาตามโลก จากนั้น
ความสว่าง (ข้อ 14-16) กล่าวในเชิ งบวกถึงการให้ความสว่างแก่โลกที่มืดมน
ด้วยบาป และเตือนถึ งการถอนตัวจากโลกที่ไม่ได้นาคนอื่นๆที่จะสรรเสริ ญ
พระบิดาในสวรรค์”[375]
“การหลบหนี ไ ปสู่ การไม่ป รากฎเป็ นการปฏิ เสธการทรงเรี ย ก ชุ มชนของ
พระเยซูซ่ ึ งแสวงหาที่จะซ่อนตนเองก็ได้หยุดที่จะติดตามพระองค์”[376]
“เป็ นหน้าที่ของคริ สเตียนที่จะถือจุดยืนซึ่ งพี่นอ้ งที่อ่อนแอกว่าจะสนับสนุ น ที่
จะให้ ก ารน าซึ่ งบรรดาผู ้ที่ มี ค วามกล้า หาญน้ อ ยกว่า จะติ ด ตามตาม โลก
ต้องการความสว่างที่ นาพา มีผูค้ นที่รอคอยและโหยหาการนาที่จะยืนหยัด
และที่จะทาสิ่ งที่พวกเขาไม่กล้าที่จะยืนหยัดและที่จะทาด้วยตัวของพวกเขา
เอง”[377]
บทนาของ “ความดี” (ข้อ 16) นาไปสู่ การอธิ บายต่อไปของหัวข้อนั้นใน 5:17—7:12
3. ควำมสำคัญของควำมชอบธรรมแท้ 5:17—7:12

พระเยซู เพิ่งได้กล่าวถึ งความสาคัญของการที่พวกสาวกของพระองค์แสดงถึ งความชอบธรรมของพวกเขาต่อ
สาธารณะด้วยความดี ข องพวกเขา (ข้อ 16) ตอนนี้ พระองค์กล่ า วถึ งค าถามที่ เป็ นพื้นฐานมากขึ้ นของสิ่ ง ที่
ความชอบธรรมแท้เป็ น สิ่ งนี้สาคัญที่จะอธิ บาย เนื่องจากว่าพวกผูน้ าทางศาสนาแห่ งสมัยของพระองค์ได้ตีความ
ชอบธรรมและความดีผดิ ไป
“ประเภทต่างๆของความดีที่ช่วยให้ความสว่างที่จะถูกเห็นว่าเป็ นความสว่างตอนนี้ ก็ถูกอธิ บาย
เพิ่มเติมในแนวคิดของคาเทศนาที่ติดตามมา สิ่ งเหล่านั้นถูกแสดงออกมาว่าเทียบเท่ากับการ
ดาเนิ นชี วิตที่สัตย์ซื่อตามพระบัญญัติ ซึ่ งเป็ นความชอบธรรมของโทราห์อย่างที่ถูกตีความโดย
พระเยซู”[378]
ควำมชอบธรรมและพระคัมภีร์ 5:17-48
ในการอภิปรายของพระองค์ในเรื่ องความชอบธรรม (คุณลักณะและการประพฤติที่สอดคล้องกับน้ าพระทัยของ
พระเจ้า) พระเยซู ก็กลับไปสู่ การเปิ ดเผยถึ งน้ าพระทัยของพระเจ้า นัน่ คื อ พระวจนะของพระเจ้า ซึ่ งก็คือภาค
พันธสัญญาเดิม เราอาจเรี ยกส่ วนนี้วา่ “ความสัมพันธ์ของสาวกกับธรรมบัญญัติ”
มุมมองของพระเยซู เกีย่ วกับภำคพันธสั ญญำเดิม 5:17-20
เป็ นเรื่ องปกติ ส าหรั บพระเยซู ที่ จะอธิ บ ายถึ ง มุ ม มองของพระองค์เกี่ ย วกับ ภาคพันธสั ญญาเดิ ม เนื่ องจากว่า
พระองค์จะดาเนินการที่จะตีความมันต่อพวกผูฟ้ ังของพระองค์ในไม่ชา้
5:17
พวกยิวบางคนได้สรุ ปแล้วว่าพระเยซู เป็ นคนหัวรุ นแรง ผูซ้ ่ ึ งละทิ้งคาสอนของภาคพันธสัญญา
เดิม ซึ่ งเป็ นธรรมบัญญัติของพวกเขา คนอื่นๆหลายคนจะเริ่ มทาอย่างนั้นในไม่ช้า พระเยซู
ตระเตรี ยมพวกเขาสาหรับความไม่สอดคล้องกันระหว่างคาสอนของพระองค์และการตีความ
ธรรมบัญญัติของพวกผูน้ าของพวกเขาโดยการอธิ บายถึ งความสัมพันธ์ ของพระองค์กบั ภาค
พันธสัญญาเดิม
“ดูเหมือนน่าจะเป็ นไปได้วา่ ที่นี่พระเยซูกาลังรับมือกับการกล่าวหาถึงการเป็ น
ผูต้ ่อต้านธรรมบัญญัติ เนื่ องจากว่าการโต้เถี ยงต่างๆของพระเยซู บ่งบอกถึ ง
การเข้าหาธรรมบัญญัติที่แตกต่างจากความคิดตามธรรมเนี ยม การตอบของ

พระองค์แสดงว่าพระองค์แสวงหามาตรฐานที่จะพิจารณาธรรมบัญญัติจาก
มุมมองภายในไม่ใช่ภายนอก”[379]
คาว่า “ธรรมบัญญัติ” และ “คาของบรรดาผูเ้ ผยพระวจน” อ้างอิงถึงสองในสามหมวดหลักของ
พระคัมภีร์ฮีบรู ซึ่ งหมวดที่สองเป็ น “หมวดเพลงสดุดี” (ลก. 24:44) เป็ นที่ ชดั เจนว่า “ธรรม
บัญ ญัติ ค าของบรรดาผู้เ ผยพระวจน” เป็ นวิ ธี โ ดยทั่ว ไปมากที่ สุ ด ที่ พ วกยิ ว อ้า งอิ ง ถึ ง ภาค
พันธสัญญาเดิมในสมัยของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 7:12; 11:13; 22:40; ลก. 16:16; ยน.
1:45; กจ. 13:15; 28:23; รม. 3:21) พระเยซูแนะนาหัวข้อการตีความพระคัมภีร์ในข้อนี้ ดว้ ยวลีน้ ี
ใน 7:12 พระองค์สรุ ปหัวข้อนั้นด้วยวลี เดี ยวกัน ดังนั้น วลี “ธรรมบัญญัติคาของบรรดา
ผูเ้ ผยพระวจน” ก็ จ ัด ตั้ง ภาคผนวก อี ก อัน หนึ่ งภายในเนื้ อ หาของค าเทศนาบนภู เ ขาและ
ระบุถึงหัวข้อหลักที่ห่อหุ ม้ ไว้
การโต้แย้งอย่างมากก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่สิ่งที่พระเยซู หมายถึ งเมื่อพระองค์ตรัสว่า พระองค์
ได้มาทาให้พนั ธสัญญาเดิม “สมบูรณ์ ”[380] คาถามแรกคือ พระเยซูอา้ งอิงถึงพระองค์เองเมื่อ
พระองค์ตรั ส ว่า “เรามาท าให้ . . .สมบูรณ์ ” หรื อพระองค์อ้างอิ งถึ ง ค าสอนของพระองค์ ?
พระองค์ ได้ท าให้ ธ รรมบัญ ญัติ ส มบู ร ณ์ หรื อ ค าสอน ของพระองค์ไ ด้ท าให้ ส มบู ร ณ์ ?
เนื่ องจากว่าสิ่ งตรงข้ามคือ “ล้มเลิก” มันดูเหมือนเป็ นไปได้วา่ พระเยซู หมายถึ งว่า คาสอนของ
พระองค์ได้ทาให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ พระองค์ไม่ได้ต้ งั ใจว่าสิ่ งที่พระองค์สอนแก่ผคู ้ นจะมา
แทนที่คาสอนของพันธสัญญาเดิ ม แต่จะทาให้สมบูรณ์ (คากรี ก พเลโรโอ ) หรื อสถาปนามัน
อย่างสมบูรณ์ แน่ นอนว่า พระเยซู ได้ทาให้คาเผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิ มเกี่ ยวกับ
พระเมสสิ ยาห์สมบูรณ์ แต่นนั่ ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะเป็ นหัวข้อหลักที่ถูกกล่าวถึ งที่นี่ ดูเหมือน
ประเด็นจะเป็ นคาสอนของพระองค์
นักตีความบางคนสรุ ปว่า พระเยซู หมายถึงว่า พระองค์ได้มาเพื่อทา (ถือรักษา) ให้ธรรมบัญญัติ
ทางศี ล ธรรม (พระบัญ ญัติ สิ บ ประการ) สมบู ร ณ์ แต่ พ ระองค์ไ ด้ล้ม เลิ ก ธรรมบัญ ญัติ ท าง
พลเรื อนและทางพิธีกรรมของอิสราเอล[381] อย่างไรก็ตาม ไม่มีพ้ืนฐานสาหรับความแตกต่าง
นี้ ในตัวบทนี้ หรื อในตัวบทใดๆในภาคพันธสัญญาใหม่ คนอื่ นๆเชื่ อว่าพระองค์หมายถึ งว่า
พระองค์มาทาให้ความหมายของธรรมบัญญัติสมบูรณ์ คือที่จะอธิ บายถึงความสาคัญเต็มที่ซ่ ึ ง
จนกว่าเวลานั้นก็ยงั คงคลุ มเครื อ[382] มุมมองนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความหมายที่ผิดปกติของ พเลโรโอ

และดูเหมือนว่าไม่สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของพระเยซูเกี่ยวกับอักษรที่เล็กที่สุดหรื อขีดขีดหนึ่ ง
ในข้อ 18
ส่ วนคนอื่ นๆเชื่ อว่าพระเยซู หมายถึ ง ว่า พระองค์มาขยายข้อเรี ยกร้ องของธรรมบัญญัติข อง
พันธสั ญญาเดิ ม ไปสู่ ค วามยาวใหม่ [383] การตี ค วามนี้ เป็ นไปไม่ ไ ด้เพราะว่า การขยายของ
ธรรมบัญญัติไม่ได้เกี่ ยวข้องกับการล้มเลิก อีกมุมองหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู หมายถึงว่าพระองค์
แนะนาสิ่ งที่ธรรมบัญญัติช้ ีไปข้างหน้า ไม่วา่ โดยการทานายโดยตรงหรื อการใช้สัญลักษณ์[384]
บางทีพระเยซูหมายถึงว่า พระองค์มาสถาปนาพันธสัญญาเดิมอย่างเต็มที่ ที่จะเพิ่มการรับรองที่
มีสิทธิ อานาจของพระองค์เข้าไป มุมมองนี้ สอดคล้องกับการใช้คาว่า พเลโรโอ ของมัทธิ วในที่
อื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 2:15) นี่ ไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์สอนว่าธรรมบัญญัติบญั ญัติของโมเสส
ยังคงถูกบังคับใช้สาหรับพวกสาวกของพระองค์ พระองค์สอนว่ามันไม่ได้เป็ นเช่ นนั้น (มก.
7:19).[385] ตรงกันข้าม ที่นี่พระเยซู รับรองว่าพันธสัญญาเดิมเป็ นพระวจนะที่ได้รับการดลใจ
จากพระเจ้า[386] พระองค์ตอ้ งการให้พวกผูฟ้ ั งของพระองค์ที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระองค์สอนพวก
เขาว่าไม่มีทางที่จะขัดแย้งกับการเปิ ดเผยของพันธสัญญาเดิม
จุดประสงค์ของธรรมบัญญัติคือการเปิ ดเผยและการควบคุม ไม่ใช่การไถ่ นัน่ คือ มันเปิ ดเผยสิ่ ง
ที่พระเจ้าต้องการให้ผคู้ นที่จะรู ้ และมันควบคุมชีวติ ของคนอิสราเอล แต่พระเจ้าไม่เคยตั้งใจว่า
ผูค้ นควรถื อว่ามันเป็ นวิธีที่จะได้รับความรอด นัน่ คือ โดยการถื อรักษามันอย่างสมบูรณ์ แบบ
พระองค์ได้ให้ธรรมบัญญัติแก่ผคู ้ นที่ได้รับการไถ่ แก่อิสราเอลที่ได้รับการไถ่จากการเป็ นทาส
ในอียปิ ต์
“พระองค์ [พระเยซู] ละทิ้งธรรมเนียมปากเปล่าซึ่ งพวกเขา [พวกฟาริ สี] ถือว่า
เท่ า เที ย มกับ ธรรมบัญญัติ ที่ ไ ด้ถู ก เขี ย นขึ้ น ด้วยสิ ท ธิ อานาจ และพระองค์
ตี ค วามธรรมบัญญัติ ที่ ไ ด้ถู ก เขี ย นขึ้ น ตามวิ ญญาณของมัน และไม่ ใ ช่ ต าม
ตัวอักษรที่ ตายตัวอย่างที่ พวกเขาทา พระองค์ไม่ได้ถือรั กษาการอดอาหาร
ประจ าสั ป ดาห์ หรื อ ไม่ ไ ด้ถื อรั ก ษาความแตกต่ า งระหว่า งสะอาดและไม่
สะอาด และพระองค์คบกับคนที่สังคมไม่ยอมรับและคนบาป พระองค์ละเลย
รู ปแบบตามธรรมเนียมของการสอน และพระองค์เทศนาในวิธีของพระองค์

เอง เหนื อสิ่ ง อื่ นใด พระองค์ตรั ส ราวกับ ว่า พระองค์เองเป็ นสิ ท ธอานาจที่
ไม่ได้ข้ ึนกับธรรมบัญญัติ”[387]
นี่ เป็ นหลักฐานที่ ดีที่ว่า พวกผูน้ ายิวถื อว่าธรรมบัญญัติตามธรรมเนี ยม ไม่ใช่ แค่มีสิทธิ อานาจ
เท่าเทียมกับพันธสัญญาเดิมเท่านั้น มีสิทธอานาจมากกว่าอีกด้วย[388]
“ในตอนแรก มันก็ไม่ชดั เจนเกี่ ยวกับสิ่ งที่พระคริ สต์หมายถึ งโดย ‘การทาให้
ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ (พเลโรซาย)’ พระองค์ไ ม่ไ ด้หมายถึ ง การถื อธรรม
บัญ ญัติ ที่ ถู ก เขี ย นขึ้ น อย่า งที่ ม ันเป็ นและเชื่ อฟั ง ตามตัว อัก ษร นั่นคื อสิ่ ง ที่
พระองค์ก ล่ า วโทษ ไม่ ใ ช่ ว่า ผิ ด แต่ ไ ม่ พ อเพี ย งอย่า งสิ้ น เชิ ง ตรงกัน ข้า ม
พระองค์หมายถึง การเริ่ มต้นอย่างที่มนั เป็ น และการนามันไปสู่ ความสมบูรณ์
การด าเนิ น การวิญญาณของมัน การไปสู่ ห ลัก การที่ ค รอบคลุ ม ต่ า งๆซึ่ ง
รองรับความแคบของตัวอักษร สิ่ งเหล่านี้ พระเมสสิ ยาห์จดั ตั้งว่าเป็ นแก่นสาร
ของการเปิ ดเผยที่กระทาโดยพระเจ้าผ่านทางธรรมบัญญัติและคาของบรรดา
ผูเ้ ผยพระวจนะ”[389]
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วลี “เราบอกท่านทั้งหลายอย่างแท้จริ ง” (NASB) “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลาย” (NIV)
บ่งบอกว่าสิ่ ง ที่ ตามมานั้นสาคัญอย่างมาก นี่ เป็ นการปรากฏครั้ งแรกของวลี น้ ี ในมัทธิ ว ซึ่ ง
ปรากฏ 30 ครั้งในพระกิตติคุณนี้ 13 ครั้งในมาระโก หกครั้งในลูกา และ 25 ครั้งในยอห์น มัน
แสดงถึ งสิ ทธิ อานาจส่ วนตัวของบุ คคลที่ กล่ าว[390] “จนกว่าฟ้ าและดิ นจะล่ วงไป” เป็ นวิธี
ที่ชดั เจนของการกล่าวว่าตราบเท่าที่โลกนี้คงอยู่
“ส่ วนนิ ดหนึ่ ง” ของฉบับ AV ที่แปลว่า “อักษรที่เล็กที่สุด” (NASB, NIV) อ้างอิงถึง โยด ซึ่ ง
เป็ นตัวอักษรที่เล็กที่สุดของตัวอักษรฮีบรู “จุด” (AV) หรื อ “ขีดเล็กที่สุด” (NASB) หรื อ “ขีด
น้อยที่สุด” (NIV) ก็ไม่ง่ายที่จะระบุ ความเป็ นไปได้มากที่สุดดูเหมือนจะเป็ นว่ามันอ้างอิงถึ ง
ขีดเล็ก บน ตัวอักษรฮีบรู ตวั หนึ่ งที่แยกแยะมันจากตัวอักษร (เส้นเล็กๆ) ที่ มีรูปร่ างคล้ายกัน
[391] ความเป็ นไปได้อีกอย่างก็คือว่า มันอ้างอิงถึงขีดหนึ่ งที่บางครั้งถูกใส่ ไว้ เหนือ บางคาใน
พระคัม ภีร์ฮีบ รู [392] ไม่ ว่า กรณี ใ ดก็ ตาม พระเยซู หมายถึ ง ว่า พระองค์สนับ สนุ นภาคพันธ-

สัญญาเดิมทั้งหมดจนถึงลักษณะที่เล็กที่สุดของตัวอักษรฮีบรู ที่บรรดาผูเ้ ขียนใช้ขณะที่พวกเขา
เขียนเอกสารดั้งเดิมต่างๆ
“ถ้อยคาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราอย่างที่ถูกบันทึกไว้ท้ งั โดยมัทธิ ว (มธ.
5:18) และโดยลูกา (ลก. 16:17) ยืนยันเช่ นกันว่าสาเนาของภาคพันธสัญญา
เดิ มที่ซ่ ึ งพระองค์บรรยายไม่ใช่ อยู่ในฮีบรู ด้ งั เดิ มเท่านั้น แต่เหมือนกับสาเนา
สมัยใหม่ต่างๆของเราก็ถูกเขียนขึ้นในสิ่ งที่เรี ยกว่าตัวอักษรฮีบรู แบบอัสซี เรี ย
และไม่ใช่ในตัวอักษรฮีบรู แบบฟี นีเซี ยดั้งเดิม”[393]
ข้อนี้เป็ นพยานที่หนักแน่นต่อการดลใจทางคาพูดของพระคัมภีร์ นัน่ คือ การดลใจของพระเจ้า
ขยายไปยังถ้อยคา แม้กระทัง่ ตัวอักษรในตัวบทดั้งเดิ ม ข้อ 17-19 อธิ ปรายเรื่ องการดลใจที่
สมบูรณ์ของพระคัมภีร์อีกด้วย ซึ่ งก็คือมุมมองที่วา่ การดลใจก็ขยายไปยังส่ วนทั้งหมดของภาค
พันธสัญญาเดิม พระเจ้าได้ดลใจมันทั้งหมด จนถึงถ้อยคาที่บรรดาผูเ้ ขียนใช้ ในข้อ 18 “ธรรม
บัญญัติ” อ้างอิงถึงภาคพันธสัญญาเดิมทั้งหมด ไม่ใช่แค่ธรรมบัญญัติของโมเสสหรื อเพนทาทูค
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 17) สิ่ งนี้ก็ชดั เจนจากบริ บท
พระเจ้า จะรั ก ษาธรรมบัญ ญัติ ข องพระองค์ ไ ว้จ นกว่า ทุ ก สิ่ ง ในนั้น ได้เ กิ ด ขึ้ น ตามการเผย
พระวจนะ มันก็ถาวรเท่าฟ้ าและแผ่นดิน (เปรี ยบเทียบ 24:35)
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รับบีชาวยิวได้คดั คาสั่งต่างๆของภาคพันธเดิ มตามคาสั่งที่พวกเขาเชื่ อว่ามีสิทธิ อานาจมากกว่า
และน้อยกว่า และหนักแน่นและเบาบาง[394] พระเยซูแก้ไขมุมมองนี้ พระองค์สอนว่าทั้งหมด
นั้นก็มีสิทธิ อานาจอย่างเท่าเทียม พระองค์เตือนพวกผูฟ้ ั งของพระองค์ถึงการติดตามการปฏิบตั ิ
ของพวกผูน้ าของพวกเขา ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ข้ ึนอยู่กบั การถือรักษา
มุมมองที่สูงส่ งของพระคัมภีร์ ข้อนี้ แยกแยะยศที่แตกต่างกันภายในแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
บางคนจะมี ตาแหน่ ง ที่ สู ง กว่า คนอื่ นๆ ทุ ก คนจะไม่ เท่ า เที ย มกัน จงสั ง เกตว่า จะมี ผูค้ นใน
แผ่นดินสวรรค์น้ นั ที่มุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร์จะไม่เป็ นสิ่ งเดียวกันกับก่อนที่พวก
เขาได้เข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์ ทุ กคนจะชอบธรรม แต่การเชื่ อฟั งและท่าที ของพวกเขาต่อ
พระคัมภีร์ก็หลากหลาย
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นักตีความหลายคนถื อว่าข้อนี้ เป็ นข้อไขในคาเทศนาบนภูเขา “เราบอกพวกท่านว่า” เป็ นการ
อ้างถึงการมีสิทธิ อานาจ (เปรี ยบเทียบ 7:29) มุมมองโดยเทียบเคียงของ “พวกธรรมจารย์และ
พวกฟาริ สี” ก็นาพวกเขาที่จะยอมรับคาสั่งตามพระคัมภีร์บางคาสั่งและที่จะปฏิเสธคาสั่งอื่นๆ
(เปรี ย บเที ย บ 15:5-6).[395] สิ่ ง นี้ ส่ ง ผลให้เ กิ ด การเชื่ อ ฟั ง แบบเลื อ กเฟ้ นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด แค่
ความชอบธรรมผิวเผินเท่า นั้น (แค่การทาตามภายนอกต่อน้ าพระทัยที่ เปิ ดเผยของพระเจ้า )
พระเยซู ประกาศว่า “ความชอบธรรม” แบบนั้นจะไม่เพียงพอสาหรับการเข้าไปในแผ่นดิ น
สวรรค์
วลี “เข้าสู่ แผ่นดิ นสวรรค์” ปรากฏอี กเจ็ดครั้ งในภาคพันธสัญญาใหม่ (7:21; 18:3; 19:23,
24; มก. 9:47; ยน. 3:5; กจ. 14:22) ในทุกกรณี น้ นั เงื่อนไขสาหรับการเข้าไปคือความเชื่ อเท่านั้น
การเชื่ อฟั ง แบบเลื อกเฟ้ นไม่ ได้แสดงถึ ง ท่าที ค วามเชื่ อที่ เหมาะสมต่อพระเจ้า ซึ่ งเป็ นท่าที ที่
ยอห์นและพระเยซูได้เรี ยกหาเมื่อพวกท่านกล่าว “จงกลับใจใหม่”
“ข้าพเจ้าได้รู้สึกเสมอว่า มัทธิ ว 5:20 เป็ นกุญแจสู่ คาเทศนาที่ สาคัญนี้ . . .
หัวข้อหลัก คือ ความชอบธรรมแท้ พวกผูน้ าทางศาสนามีความชอบธรรม
ภายนอก ปลอมที่ข้ ึนอยูก่ บั ธรรมบัญญัติ แต่ความชอบธรรมที่พระเยซู อธิ บาย
เป็ นความชอบธรรมแท้และส าคัญที่ เริ่ ม ต้นภายในใจ พวกฟาริ สี เป็ นห่ วง
เกี่ ยวกับรายละเอียดเล็กน้อยของความประพฤติ แต่พวกเขาละเลยเรื่ องหลัก
ของ คุณลักษณะ ความประพฤติไหลออกจากคุณลักษณะ”[396]

ส่ วนนี้ กล่าวถึงท่าทีที่หลากหลายต่อธรรมบัญญัติ คือ ล้มเลิ กหรื อทาให้สมบูรณ์ (ข้อ 17) และทาตามและสอน
(ข้อ 19)
พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่จะอธิ บายถึ งสิ่ งที่ธรรมบัญญัติเรี ยกร้ องในข้อ 21-48.[397] พระองค์เลือกหกหัวข้อ
พระองค์ไม่ได้เปรี ยบเทียบการตีความของพระองค์กบั คาสอนของโมเสส แต่กบั การตีความของพวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริ สี พระองค์อธิ บ ายถึ งความหมายของตัวบทที่ พ ระเจ้า ตั้งใจในเริ่ ม แรก พระองค์ก าลัง อธิ บ าย
พระคัมภีร์
“เป็ นเวลาหลายชนรุ่ น. . . ธรรมบัญญัติ ปากเปล่ า . . . ได้ถูกส่ งไปให้ในความทรงจาของชน
หลายรุ่ นของพวกธรรมาจารย์ ในช่ วงกลางของศตวรรษที่สามคริ สตศักราช การสรุ ปของมัน

ได้ถูกทาขึ้นและรวบรวม การสรุ ปนั้นเป็ นที่รู้จกั กันว่า มิชนาห์ มันประกอบด้วยตารา 63 เล่ม
ในหัวข้อที่หลากหลายของธรรมบัญญัติ และทาเป็ นหนังสื อเล่มหนึ่ งในภาษาอังกฤษซึ่ งมีเกือบ
800 หน้า ภายหลัง นักวิชาการชาวยิวก็ยุ่งในการทาคู่มือที่ จะอธิ บาย มิ ชนาห์ คู่มืออธิ บาย
เหล่านี้ เป็ นที่รู้จกั กันว่า ทัลมุด จาก ทัลมุด ของเยรู ซาเล็มนั้นก็มี 12 เล่ม และจาก ทัลมุด ของ
บาบิโลนก็มี 60 เล่ม”[398]
นำ้ พระทัยของพระเจ้ ำเกีย่ วกับกำรฆ่ำ 5:21-26
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ในแต่ละกรณี ของหกกรณี เหล่านี้ ก่อนอื่นพระเยซู บรรยายการเข้าใจถึงภาคพันธสัญญาเดิมอัน
เป็ นที่ นิย ม ซึ่ ง เป็ นมุ มมองที่ ไ ด้รับ การสนับสนุ นโดยพวกอาจารย์ท างศาสนาแห่ ง สมัย ของ
พระองค์ ในข้อนี้ พระองค์แนะนามันโดยการกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้ยินคาซึ่ งกล่าวไว้กบั
คนในสมัย ก่ อนว่า ” (NASB) นี่ เป็ นถ้อยค าที่ พวกรั บ บี แห่ ง สมัยของพระองค์ใช้เมื่ อพวกเขา
อ้างอิงถึงคาสอนของภาคพันธสัญญาเดิม[399]
พระเยซู อ้า งพระบัญญัติที่ หกและรวมมันกับ เลวีนิติ 19:17 “ศาล” ที่ นี่เป็ นศาลพลเรื อนใน
อิสราเอล
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พระเยซู เปรี ยบเทียบการตีความที่ถูกต้องของพระองค์กบั การเข้าใจโดยทัว่ ไปที่ผิดถึ งคาสั่งนี้
คากล่าว “แต่เราบอกพวกท่านว่า” (ข้อ 22, 28, 32, 34, 39, 44) ไม่ใช่คากล่าวของรับบีโดยทัว่ ไป
แม้วา่ มันมีความเหมือนบางอย่างในลัทธิ ยิวของรับบี[400] มันแสดงออกถึงสิ ทธิ อานาจที่ทาให้
พวกผูฟ้ ั ง ของพระองค์ป ระหลาดใจ (เปรี ยบเทีย บ 7:29) ดังนั้นพระเยซู ได้ “บรรลุ ” หรื อ
สถาปนาความหมายของพระคัมภีร์ตอนต่างๆที่พระองค์อา้ งอิงถึง (ข้อ 17).[401]
“พระเยซู อา้ งถึ งความเป็ นพระเจ้า อย่า งชัดเจนในสิ บสองวิธีเป็ นอย่า งน้อย
พระองค์อา้ งถึ งสิ ทธิ์ ทั้งสามของพระเจ้า คือ (1) พิพากษามนุ ษย์ (2) ยกโทษ
บาป และ (3) ให้ ชี วิ ต นิ รั น ดร์ พระองค์ ป ระกาศว่า (4) การปรากฎของ
พระองค์เป็ นการปรากฎของพระเจ้าเช่นเดี ยวกับการปรากฎของแผ่นดิ นของ
พระเจ้าและ (5) ท่าทีที่ผคู ้ นมีต่อพระองค์จะกาหนดจุดหมายนิ รันดร์ ของพวก
เขา (6) พระองค์ระบุการกระทาของพระองค์เข้ากับการกระทาของพระเจ้า (7)
พระองค์สอนความจริ งด้วยสิ ทธิ อานาจของพระองค์เอง และ (8) กระทาการ

อัศจรรย์ต่างๆด้วยสิ ทธิ อานาจของพระองค์เอง (9) ดูเหมือนว่าพระองค์ได้รับ
การนมัสการหรื อการก้มคานับ (10) พระองค์ทึกทักเอาว่าชี วิตของพระองค์
เป็ นรู ปแบบส าหรับคนอื่นๆ ซึ่ งเป็ น ‘รู ป แบบแห่ งชี วิตที่ มี สิท ธิ อานาจของ
พระเจ้า’' (11) พระองค์ประยุกต์ใช้ตวั บทต่างๆของภาคพันธสัญญาเดิ มที่
อธิ บายถึงพระเจ้าเข้ากับพระองค์เอง และ (12) ในคาอุปมาหลายเรื่ อง พระองค์
ระบุ พระองค์เองเข้ากับบิ ดาหรื อกษัตริ ยผ์ ูซ้ ่ ึ งแสดงถึ งพระเจ้าโดยทางอ้อม”
[402]
เมื่อพระเจ้าให้พระบัญญัติที่หก พระองค์ไม่ได้ตอ้ งการแค่ให้ผคู ้ นยับยั้งจากการฆ่ากันและกัน
เท่านั้น พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขายับยั้งจากความเกลี ยดชังที่นาไปสู่ การฆ่าอีกด้วย การฆ่า
เป็ นแค่การแสดงออกภายนอกของปั ญหาภายใน พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีกล่าวถึงการ
กระทาภายนอกเท่านั้น พระเยซูแสดงให้เห็นว่าความเป็ นห่วงของพระเจ้านั้นไปลึกกว่านั้นมาก
การยับยั้งจากการฆ่าไม่ได้สถาปนาว่าบุคคลหนึ่งชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ความ
โกรธที่ ไ ม่ เ หมาะสมก็ ท าให้ บุ ค คลหนึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ก ารพิ พ ากษาของพระเจ้า ที่ ศ าลสวรรค์
“เนื่องจากว่าไม่มีศาลมนุษย์ที่สามารถที่จะพิจารณาคดีของความโกรธภายในได้”[403]
พระเยซูใช้คาว่า “พี่นอ้ ง” บ่อยครั้งในแง่ของสาวกที่เป็ นพี่นอ้ ง ตามปกติ คานี้ ปรากฎในถ้อยคา
ของพระเยซู ใ นพระกิ ตติ คุ ณเล่ ม แรก และมัท ธิ ว บันทึ ก ว่า พระองค์ใ ช้ค านี้ อย่า งกว้า งขวาง
ความสัมพันธ์น้ ี เป็ นการขยายของความเป็ นจริ งที่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของสาวกที่เชื่ อ
ดังนั้น ผูเ้ ชื่อทุกคนเป็ นพี่นอ้ งในแง่ฝ่ายวิญญาณ การใช้คานี้ ของคริ สตจักรเริ่ มแรกก็สะท้อนถึง
การใช้คานั้นของพระเยซู
“ระคา” เป็ นการถ่ายตัวอักษรของภาษาอารเมค เรคา มันหมายถึง “คนโง่” “คนงี่เง่า” หรื อ “คน
โง่เง่า”[404] “ศาลสู ง” (NASB) หรื อ “แซนเฮดริ น” (NIV; คากรี ก ซุ นเนดรี ออน) บางทีอา้ งอิง
ถึ ง ศาลสู ง สุ ดของพระเจ้า เมื่ อพิ จารณาถึ งบริ บท ไม่ ใช่ สภาแซนเฮดริ นชาวยิวแห่ งสมัยของ
พระเยซู พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีส อนว่า บุ ค คลหนึ่ งที่ ก ล่ า วถึ ง ใครคนหนึ่ ง ว่า เป็ น
“ระคา” ก็อยูใ่ นอันตรายของการถูกฟ้ องสาหรับการใส่ ร้ายต่อหน้าสภาแซนเฮดริ น[405] “คน
โง่” (คากรี ก โมเรส) เป็ นคาที่คล้ายกันที่บุคคลหนึ่ งรู ้สึกถึงความเกลียดชังแม้กระทัง่ ต่อพี่นอ้ ง

ของเขาอาจใช้ เขาเองจะอยู่ ใ นอัน ตรายของการพิ พ ากษาของพระเจ้า ซึ่ งทึ ก ทัก เอาว่ า
ความเกลียดชังของเขานั้นปราศจากเหตุผล (เปรี ยบเทียบ 23:17)
พระเยซูกล่าวว่าผูท้ าผิดก็ “มีความผิด” พอ (สมควร) ที่จะประสบกับการพิพากษานิรันดร์ ไม่ใช่
ว่ า เขาจะมี ค วามผิ ด ไม่ ว่ า เขาจะประสบกั บ การพิ พ ากษานิ รั น ดร์ ห รื อไม่ ก็ ข้ ึ นอยู่ ก ั บ
ความสั ม พันธ์ ข องเขากับ พระเจ้า นั่นดู เหมื อนจะไม่ มี ก ารแบ่ ง ขั้น หรื อ การพัฒ นาใดๆใน
ตัวอย่า งทั้ง สามเหล่ า นี้ แห่ ง ความโกรธ พระเยซู เพี ย งแค่ นาเสนอตัวอย่า งที่ เป็ นไปได้ส าม
ตัวอย่างพร้อมกับการเลือกสรรของคา และทาให้พวกผูฟ้ ังของพระองค์แน่ใจว่า ในทั้งสามกรณี
นี้ ก็มีการละเมิดน้ าพระทัยของพระเจ้าที่สามารถประสบกับการทรมานที่รุนแรงของพระเจ้าได้
(เปรี ยบเทียบ 3:12)
คาว่า “นรก” แปลความหมายจากคากรี ก เกเฮนน่ า ซึ่ งเป็ นการถ่ายตัวอักษรของคาฮีบรู เก ฮิ น
โนม หรื อ “หุ บเขาฮินโนม” นี่ เป็ นหุ บเขาทางใต้ของเยรู ซาเล็ม ที่ที่ไฟไหม้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
เผาผลาญขยะของเมื อง สถานที่ น้ ี กลายมาเป็ นตัวอย่างประกอบของสถานที่ ที่คนอธรรมจะ
ประสบกับการทรมานนิรันดร์ [406] มัทธิวบันทึกการอ้างอิงถึงมัน 11 ครั้ง
การแสดงถึงความโกรธของพระเยซู น้ นั เหมาะสมสาหรับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้า และพระเจ้า ก็ โกรธได้ การโกรธของพระองค์ก็ ชอบธรรมอยู่เสมอ ไม่ เหมื อนกับ
ความโกรธที่เกิดจากความเกลียดชังที่ปราศจากเหตุผล เป็ นไปได้สาหรับมนุษย์ที่จะโกรธและ
ไม่ทาบาป (อฟ. 4:26) ที่ นี่พระเยซู ก ล่ าวถึ งความโกรธที่ ปราศจากเหตุ ผ ลที่ สามารถนาไปสู่
การฆ่าได้ (เปรี ยบเทียบ คส. 3:8)
“ชี วิต เป็ นความขัดแย้ง ระหว่า งการเรี ย กร้ องของความปรารถนาและการ
ควบคุมของเหตุผล”[407]
5:23-24

พระเยซู ให้ตวั อย่างประกอบทั้งสองเกี่ ยวกับความโกรธ อันหนึ่ งเกี่ ยวข้องกับการนมัสการที่
พระวิหาร (23-24) และอี กอันหนึ่ งเกี่ ยวข้องกับการกระทาทางกฎหมาย (ข้อ 25-26) ทั้งสอง
กล่าวถึงสถานการณ์ที่ซ่ ึ งผูฟ้ ั งเป็ นสาเหตุของความโกรธของอีกบุคคลหนึ่ งแทนที่จะเป็ นฝ่ ายที่
ถูกกระทาผิดต่อ ทาไมพระเยซู ยกตัวอย่างประกอบในแนวทางนี้ ? บางทีพระองค์ทาอย่างนั้น

เพราะว่าเรามีท่าทางว่าจะจดจาสถานการณ์ต่างๆที่ซ่ ึ งเรามีขอ้ ข้องใจกับอีกบุคคลหนึ่ งมากกว่า
สถานการณ์เหล่านั้นที่ซ่ ึ งเราได้ทาผิดต่ออีกบุคคลหนึ่ ง ยิ่งกว่านั้น พวกสาวกของพระเยซู ควร
ไวเกี่ ยวกับการไม่ทาให้คนอื่นเกลี ยดพวกเขาอย่างที่พวกเขาควรเกี่ ยวกับการเกลี ยดคนอื่ นที่
เป็ นไปได้
ผูถ้ วายจะถวายเครื่ องบูชาของเขา ณ แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ ในลานพระวิหาร มันสาคัญที่จะยก
ภาระแห่ งความเกลียดจากใจของพี่นอ้ งอีกคนหนึ่ งมากกว่าที่จะเข้าร่ วมในการกระทาที่เป็ นพิธี
แห่ งการนมัสการ การนมัสการที่เป็ นพิธีสาคัญอย่างมากต่อพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี
และต่ อคนยิวทั้งหมด แต่พ ระเยซู วางความบริ สุ ทธิ์ ภายในมาก่ อน แม้กระทัง่ ความบริ สุ ท ธิ์
ภายในของอีกบุคคลหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 16:7) ยิ่งกว่านั้น การคืนดี ก็สาคัญกว่าการ
นมัสการในแง่ที่วา่ มันต้องมาก่อน
“สิ่ งของที่โดดเด่นที่สุดในลานของพวกปุโรหิ ตคือแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่ทา
ด้ว ยศิ ล าที่ ไ ม่ ต กแต่ ง ซึ่ งเป็ นสี่ เ หลี่ ย มจตุ รั ส ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 48 ฟุ ต และ
ประกอบด้วย ‘เขาสัตว์’ ซึ่ งสู ง 15 ฟุต รอบๆมันก็มี ‘การโคจรรอบ’ สาหรับ
พวกปุโรหิ ตที่ปรนนิบตั ิ ผูซ้ ่ ึ งผ่านรอบโดยทางขวาและออกไปทางซ้ายตามกฎ
อย่างที่ ‘การโคจรรอบ’ นี้ถูกยกจากพื้น 9 ฟุต และสู ง 1 ฟุตครึ่ ง ในขณะที่ ‘เขา
สัตว์’ วัดได้ 1 ฟุตครึ่ งในความสู งนั้น พวกปุโรหิ ตก็จะไปถึงส่ วนบนของแท่น
บูชานั้นในระยะ 3 ฟุต และ 4 ฟุตครึ่ งถึงส่ วนบนของ ‘เขาสัตว์’ แต่ละอัน พื้น
ราบเอียง ซึ่ งยาว 48 ฟุตและกว้าง 24 ฟุตที่ซ่ ึ ง ‘ทางลง’ ตรงกลางสองที่ที่เล็ก
กว่ารวมเข้าด้วยกันก็นาขึ้นไปสู่ ‘การโคจรรอบ’ จากทางใต้”[408]
5:25-26

ตัวอย่างประกอบที่สองเน้นถึงความสาคัญของการทาให้สิ่งต่างๆถูกต้องอย่างรวดเร็ ว สองคน
เดินไปยังศาลด้วยกันที่ที่การไม่เห็นด้วยของพวกเขาจะได้รับการตัดสิ นทางศาลควรพยายามที่
ยุติขอ้ ข้องใจของพวกเขานอกศาล (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 6:1-11) ผูท้ าผิดควรขจัดโอกาสสาหรับ
ความโกรธและความเกลี ยดของอีกบุคคลหนึ่ งอย่างรวดเร็ ว มิ ฉะนั้น ผูพ้ ิพากษาจะทาให้สิ่ง
ต่างๆยุง่ ยากสาหรับเขาทั้งสอง การอ้างอิงถึงการไปจาก “ผูพ้ ิพากษา. . . ผูค้ ุม . . . ไปยังคุก” ก็
พรรณนาถึงข้อบังคับที่เข้มงวดและความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องในการไม่ได้ยตุ ินอกศาล

ในทานองเดียวกัน พระเจ้าจะทาให้มนั ยุง่ ยากสาหรับ ผู้เกลียดชัง และบรรดาผูท้ ี่ กระตุ้น ความ
เกลียดชังในคนอื่นๆ ถ้าพวกเขามาต่อหน้าพระองค์ดว้ ยความไม่เห็นด้วยระหว่างบุคคลที่ไม่ได้
ถูกแก้ไข ความโกรธที่มุ่งร้ายนั้นชัว่ ร้ าย และการพิพากษาของพระเจ้าก็แน่ นอน ดังนั้น พวก
สาวกต้องทาทุกสิ่ งที่ พวกเขาสามารถทาได้เพื่อจะยุติความโกรธที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ ว
(เปรี ยบเทียบ อฟ. 4:26)
นำ้ พระทัยของพระเจ้ ำเกีย่ วกับกำรล่วงประเวณี 5:27-30
5:27-28

พระเยซูดาเนินการต่อไปที่จะอธิ บายถึงความหมายที่ได้ต้ งั ใจไว้ของพระเจ้าในพระบัญญัติที่เจ็ด
(อพย. 20:14; ฉธบ. 5:18) พวกรับบีในสมัยของพระเยซู มีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่า “การล่วง
ประเวณี ” นั้นผิดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการขโมยภรรยาของชายอีกคนหนึ่ง พวกเขาถือว่ามัน
เป็ นการกระทาภายนอก[409] ในอีกด้านหนึ่ งพระเยซู เห็นว่ามันผิด เพราะว่ามันทาให้แต่ละคน
ที่มีตณั หานั้นไม่บริ สุทธิ์ ทางศีลธรรม ซึ่ งเป็ นสภาพภายใน
ค ากรี ก กู เ น่ สามารถหมายถึ ง ไม่ ว่ า “ภรรยา” หรื อ “ผู้ห ญิ ง ” แน่ น อนว่ า วิ ญ ญาณของ
พระบัญญัติน้ ี จะห้าม การมี กามตัณหากับผู้หญิ งใดๆ ไม่ใช่ แค่ ผูห้ ญิ งที่ แต่งงานแล้ว การผิด
ศีลธรรมที่ถูกจินตนาการขึ้นด้วยหรื อปราศจากการใช้ปัจจัยที่ลามกก็เป็ นบาปต่อพระเจ้าอย่างที่
การผิดศีลธรรมทางกายภาพ (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:17) ความเป็ นจริ งที่ว่าการผิดประเวณี ที่
เกิ ดขึ้นในความคิดมีผลลัพธ์ที่แย่น้อยกว่าการผิดประเวณี ที่เกิ ดขึ้นบนเตียงก็ไม่ได้ทาให้ความ
จริ งนี้ลดน้อยลง
“ผูช้ ายที่ จ้องมองผูห้ ญิ ง ด้ว ยจุ ดประสงค์ข องการต้อ งการเธอทางเพศก็ ไ ด้
ล่วงประเวณี ทางความคิดแล้ว”[410]
“ผูช้ ายที่ถูกกล่าวโทษคือผูช้ ายที่ต้ งั ใจใช้ตาของเขาที่จะกระตุน้ ตัณหาของเขา
คื อผูช้ ายที่ ม องในแนวทางที่ ความปรารถนาถู ก กระตุ ้นและความต้องการ
ถูกเร้าอย่างจงใจ”[411]

5:29-30

เหมือนก่อนนั้น (ข้อ 23-26) ตัวอย่างประกอบทั้งสองก็ช่วยเหลื อความเข้าใจของเรา ตาเป็ น
อวัยวะของร่ างกายที่ มีความรั บผิดชอบเริ่ มแรกสาหรับการล่ อลวงเราไปสู่ ความคิ ดหรื อการ
กระทาที่ผิดศีลธรรม (เปรี ยบเทียบ กดว. 15:39; สภษ. 21:4; อสค. 6:9; 18:12; 20:8) “ตาข้าง
ขวา” เป็ นตาที่ดีที่สุด ซึ่ งเป็ นการใช้ทางการเปรี ยบเทียบโดยทัว่ ไปถึงสิ่ งใดก็ตามใน “ทางขวา”
การตีความตามตัวอักษรของข้อนี้ คงได้ให้พระเยซู ทาให้สมาชิ กทุกคนของมนุ ษยชาติพิการไป
จากการทาตามแนวคิดของการตีความนี้ บุคคลหนึ่ งไม่ควรควักตาข้างซ้ายของเขาออกทิ้งด้วย
หรื อ? ยิ่งกว่านั้น การควักตาออกทิ้งจะไม่ขจัดสาเหตุแท้จริ งของความผิด ซึ่ งก็คือใจที่มีตณ
ั หา
อย่างชัดเจนแล้ว นี่ เป็ นข้อความที่เกินความจริ งซึ่ งถูกออกแบบมาเพื่อจะสร้างประเด็นโดยการ
กล่าวเกินจริ ง น่าเสี ยใจ ออริ เจนบรรพบุรุษคริ สตจักรเริ่ มแรกถือสิ่ งนี้ ตามตัวอักษรและได้ตอน
ตนเอง! ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่า พวกสาวกของพระองค์ตอ้ งรับมือกับบาป อย่ างเด็ดขาด
เราต้องหลี กเลี่ ยงการทดลองไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชัดเจนว่า สิ่ งนี้ ไม่ใช่ เงื่ อนไขสาหรั บ
ความรอดแต่สาหรับการเป็ นสาวก[412]
การอ้างอิงถึงการตัด “มือข้างขวา” (ข้อ 30) เป็ นการเปรี ยบเทียบเช่ นกัน แต่มนั เป็ นสัญลักษณ์
อย่ า งไร? บางคนถื อ ว่ า “มื อ ข้ า งขวา ” เป็ นศั พ ท์ ที่ สุ ภาพส าหรั บ อวัย วะเพศชาย
(เปรี ยบเที ยบ อสย. 57:8).[413] มุ ม มองนี้ มีบ ริ บ ทในการสนับสนุ นของมัน คนอื่ นๆถื อมื อ
ข้า งขวาตามตัวอักษรและถื อว่า มันเป็ นเครื่ องมื อของการขโมยภรรยาของผูช้ ายอี ก คนหนึ่ ง
“นรก” คือเกเฮนน่า ซึ่ งเป็ นสถานที่สุดท้ายแห่ งการลงโทษสาหรับคนอธรรมทั้งหมด[414] การ
อ้างอิงของมันที่นี่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าผูเ้ ชื่ อสามารถไปที่นนั่ ได้ มันแสดงถึ งจุดหมายที่แย่ที่สุดที่
เป็ นไปได้ มันเป็ นคาพูดที่ขยายเกิ นความจริ งเช่นกัน การสู ญเสี ยอวัยวะส่ วนใดของร่ างกายก็
ดีกว่าการสู ญเสี ยทั้งบุคคลนั้นคือประเด็น
“การจินตนาการเป็ นของขวัญที่พระเจ้าให้มา แต่ถา้ มันถูกทาให้เปื้ อนโดยตา
มันจะสกปรก บาปทั้ง หมดไม่ ใ ช่ อย่า งน้อยบาปทางเพศก็ เริ่ ม ต้นด้วยการ
จินตนาการ ดังนั้นสิ่ งที่ หล่ อเลี้ ยงการจินตนาการมีความสาคัญสู งสุ ดในการ
ติดตามความชอบธรรมของแผ่นดิ นสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 4:8) ไม่ใช่ทุก
คนตอบสนองในแนวทางเดี ยวกันต่อสิ่ งของทั้งหมด แต่ถ้า (ข้อ 28-29) ตา
ของท่ า นเป็ นเหตุ ให้ท่ า นท าบาป จงควัก ออกเสี ย หรื ออย่า งน้อยที่ สุ ด อย่า
มอง. . .!”[415]

“ถ้า ผูช้ ายใดๆถู ก รบกวนโดยความคิ ดแห่ งสิ่ ง ที่ ตอ้ งห้ามและสกปรกต่ า งๆ
แน่ นอนว่า เขาจะไม่ พิชิตสิ่ งที่ ชั่วร้ ายต่างๆได้โดยการถอนตัวจากชี วิตและ
กล่าวว่า ข้าพเจ้าจะไม่คิดถึงสิ่ งเหล่านี้ เขาสามารถทาอย่างนั้นโดยการรี บเข้าสู่
การกระทาของคริ สเตียนและความคิดของคริ สเตียน”[416]
นำ้ พระทัยของพระเจ้ ำเกีย่ วกับกำรหย่ำร้ ำง 5:31-32
ไม่เพียงแต่ตณั หาเป็ นความเท่าเทียมทางศีลธรรมกับการล่วงประเวณี แต่การหย่าร้างก็เช่นกัน คาเชื่ อม เด (“และ”
NASB) ที่เริ่ มต้นข้อ 31 ผูกส่ วนนี้กบั ส่ วนที่มาก่อนอย่างใกล้ชิดอย่างมาก (ข้อ 27-30) ในอิสราเอล ผูช้ ายหย่าร้าง
ภรรยาของเขาโดยการให้ขอ้ ความที่ถูกเขียนขึ้นแก่เธอที่บ่งบอกว่าเขาได้หย่าร้างเธอ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 24:1-4)
มันเป็ นเรื่ องภายในครอบครัว ไม่ใช่บางสิ่ งที่ผา่ นศาล และมันค่อนข้างปกติ ในกรณี ส่วนใหญ่ ผูห้ ญิงที่หย่าร้าง
จะแต่งงานใหม่กบั ผูช้ ายอีกคนหนึ่ง บ่อยครั้งก็เพื่อความมัน่ คงของเธอเอง
พระเยซู กล่าวว่าหญิงที่หย่าร้ างก็ทา “[เป็ นเหตุ] ให้เธอล่วงประเวณี ” เนื่ องจากโดยปกติแล้วเธอจะแต่งงานใหม่
ในทานองเดียวกัน ชายใดก็ตามที่แต่งงานกับผูห้ ญิงที่หย่าร้างก็ล่วงประเวณี กบั เธอ เพราะว่าในสายพระเนตรของ
พระเจ้า เธอยัง คงแต่ งงานกับ สามี ค นแรกของเธอ การอธิ บ ายของพระเยซู ค งได้ช่ วยพวกผูฟ้ ั ง ของพระองค์
ตระหนักถึงผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจที่พวกเขาหลายคนถือว่าไม่สาคัญ นัน่ คือ การหย่าร้างภรรยาของตน พวก
ผูห้ ญิงไม่มีสิทธิ์ ที่จะหย่าร้างพวกสามีของพวกเขาในอิสราเอลสมัยโบราณ ในการเขียนเกี่ยวกับการหย่าร้างของ
ซาโลเม น้องสาวของเฮโรดมหาราชและคอสโตบารัสสามี ของเธอ โจเซฟั สแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับธรรม
เนียมการหย่าร้างของคนยิวว่า:
“แต่หลังจากนั้น เมื่ อซาโลเมได้ทะเลาะกับคอสโตบารั ส เธอได้ส่งใบหย่าให้แก่ เขา และได้
ล้มเลิกชีวติ แต่งงานของเธอกับเขา แม้วา่ สิ่ งนี้ไม่ได้เป็ นตามกฎหมายของคนยิว เพราะว่าสาหรับ
เราแล้ว มันถูกกฎหมายสาหรับสามีที่จะทาอย่างนั้น แต่ภรรยานั้นถ้าเธอจากสามีของเธอไปก็
ไม่สามารถแต่งงานกับอีกคนหนึ่ งได้ นอกจากว่าอดีตสามีของเธอได้จบชี วิตแต่งงานกับเธอ”
[417]
เราสามารถเพิ่มอนุประโยคยกเว้นเข้ากับส่ วนสุ ดท้ายของข้อ 32 เนื่องจากว่านัน่ ดูเหมือนว่าได้เป็ นความตั้งใจของ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ มก. 10:12) บางทีพระองค์ไม่ได้กล่าวซ้ ามันเพราะว่าพระองค์ไม่ตอ้ งการที่จะเน้นถึงกรณี

ยกเว้น แต่ที่จะจดจ่อที่ความจริ งจังของการตัดสิ นใจของสามีที่จะหย่าภรรยาของเขา พระเยซู มีสิ่งที่จะกล่าวมาก
ขึ้นเกี่ยวกับการหย่าร้างใน 19:3-9 (เปรี ยบเทียบ มก. 10:11-12; ลก.16:18)
“. . . พระเยซู แ นะน าแนวคิ ดที่ ใ หม่ และตกใจที่ แม้ก ระทัง่ ผูค้ นที่ ห ย่า ร้ า งอย่า งเหมาะสมที่
แต่งงานครั้งที่สองอาจจะคิดว่าเป็ นการล่วงประเวณี จากการที่อนุ ญาตการหย่าร้ าง ภาคพันธสัญญาเดิ มก็ไม่ถือว่าบรรดาผูท้ ี่แต่งงานใหม่น้ นั ล่วงประเวณี . . . . การแต่งงานถูกมุ่งหมายให้
สถาปนาความสัมพันธ์ที่ถาวรระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง และดังนั้นการหย่าร้างไม่ควรถูกถือว่า
เป็ นทางเลือกสาหรับพวกสาวกแห่งแผ่นดินสวรรค์”[418]
นักตีความบางคนจากัดการผิดประเวณี (“ความไม่บริ สุทธิ์ ” “การผิดศีลธรรม” คากรี ก พอรเนอา) เฉพาะกับความ
ไม่สัตย์ซื่อระหว่างระยะเวลาหมั้น คือหนึ่ งปี ระหว่างการหมั้นของคู่หมั้นชาวยิวและการสมรสที่สาเร็ จบริ บูรณ์
ของพวกเขา[419] ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ก็คือว่า พอรเนอา มีความขอบเขตของความหมายที่กว้างกว่านี้[420]
นำ้ พระทัยของพระเจ้ ำเกีย่ วกับกำรสำบำน 5:33-37
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ถัดไปพระเยซูให้ความย่อของหลายคาสัง่ ในพันธสัญญาเดิมที่ห้ามการสาบาน การอ้างนามของ
องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า เพื่ อ จะรั บ รองค าสาบาน และจากนั้น การละเมิ ด มัน (อพย. 20:7; ลนต.
19:12; กดว. 30:2; ฉธบ. 5:11; 6:3; 23:21-23) พระเจ้าตั้งใจให้มีความสั ตย์จริ งที่ เรี ย บง่ า ยใน
คาพูดอยูเ่ สมอเช่นเดียวกับการสมรสตลอดชีวติ
พวกรับบีพฒั นาการแบ่งเป็ นชั้นๆที่ละเอียดของคาสาบาน พวกเขาสอนว่าการสาบานโดยนาม
ของพระเจ้านั้นผูกมัด แต่การสาบานโดยสวรรค์และแผ่นดินโลกไม่ได้ผกู มัด การสาบาน ต่ อ
เยรู ซาเล็มนั้นผูกมัด แต่การสาบาน โดย เยรู ซาเล็มไม่ผกู มัด ในบางกรณี พวกเขาพยายามที่จะ
หลอกลวงคนอื่นๆโดยการอ้างถึ งสิ่ งที่มีอานาจที่ หลากหลายในคาสาบานของพวกเขา[421]
พระเยซูไม่ได้กล่าวถึง “การสาปแช่ง” ที่นี่ แต่กล่าวถึงการใช้คาสาบานเพื่อจะยืนยันว่าสิ่ งที่คน
หนึ่งกล่าวนั้นเป็ นจริ ง
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พระเยซู ชาแหละการใช้เหตุผลเพื่อทาให้เชื่ ออย่างผิดๆทั้งสิ้ นโดยการกล่าวว่า ถ้าคาสาบานที่
พระเจ้าตั้งใจให้รับรองความสัตย์จริ งในคาพูดกลายมาเป็ นเครื่ องมือของการหลอกลวง พวก

สาวกของพระองค์ควรหลี กเลี่ ยงสิ่ งเหล่านั้น อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ไปข้างล่างของการกระทา
ภายนอกสู่ ประเด็นแท้จริ ง ที่ ได้เป็ นความเป็ นห่ วงของพระเจ้าตั้งแต่การเริ่ มต้น ประเด็นของ
พระองค์ก็คือว่า ผูค้ นไม่ควรโกหกภายใต้สถานการณ์ ใดๆ
พระเยซู อธิ บายว่าอะไรก็ตามที่ บุคคลหนึ่ งอ้างถึ งในคาสาบานก็มีการเชื่ อมโยงบางอย่างกับ
พระเจ้า ดังนั้น คาสาบานใดๆก็เป็ นการอ้างถึงพระเจ้าทางอ้อมถ้าไม่ใช่โดยตรง ตัวอย่างเช่น ที่
จะกล่าวว่าคนหนึ่งสามารถสาบานโดย “ศีรษะ” ของตนเอง และจากนั้นก็ละเมิดคาสาบานของ
เขา เพราะว่าเขาไม่ได้อา้ งถึงนามของพระเจ้าก็สายตาสั้น
“. . . สิ่ ง ที่ ถู ก เรี ย กว่า ‘สั ญญา’ ท่ า มกลางมนุ ษ ย์ถู ก เรี ย กว่า ‘ค าสาบาน’ ที่
เกี่ยวข้องกับพระเจ้า”[422]
คาลวินสังเกตว่าพระคัมภีร์หลายตอนบ่งบอกว่า การเรี ยกหาพระเจ้าในฐานะพยานเพื่อจะยืนยัน
ความจริ งของค าของคนหนึ่ งก็ ค ล้ า ยๆ จะเป็ นการนมั ส ก ารพระ เจ้ า (เช่ น อสย .
19:18; 65:16; ยรม. 12:16) ค าสาปแช่ งต่างๆที่ มี การดู ถูกชัดแจ้งต่อพระเจ้าไม่ควรถื อว่าเป็ น
คาสาบาน มันผิดที่จะสาบานอย่างเท็จๆโดย (“ดูหมิ่น”) นามของพระองค์ (ลนต. 19:12) ที่จะใช้
นามของพระองค์ในคาสาบานที่ จริ งแต่ไม่จาเป็ น และที่ จะเอาบรรดาผูร้ ั บใช้ของพระเจ้ามา
แทนที่ ข องพระองค์ ดัง นั้นก็ เ ป็ นการย้า ยพระสิ ริข องพระองค์ไ ปยัง พวกเขา (อพย. 23:13)
พระเจ้าไม่เพียงแต่อนุ ญาตการใช้คาสาบานภายใต้ธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่พระองค์บญั ชาการ
ใช้คาสาบานในกรณี ที่จาเป็ นอีกด้วย (อพย. 22:10-11).[423]
“สาหรั บคนแห่ งการตัดสิ นที่ มีหลัก จากนั้นก็ไม่ สามารถมี ขอ้ สงสัย ว่าองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในพระคัม ภี ร์ ต อนนั้น [คื อ มธ. 5:33-37] ไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ ค า
สาบานเหล่ านั้นที่ถูกห้ามโดยธรรมบัญญัติเท่านั้น [เปรี ยบเทียบ ยก. 5:12]
เพราะพระองค์ ผูซ้ ่ ึ ง ในชี วิ ตนั้นได้ใ ห้ แบบอย่า งของความสมบู รณ์ แบบที่
พระองค์ส อน ก็ ไ ม่ ไ ด้หลี ก เลี่ ย งจากค าสาบานเมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ส ถานการณ์
เรี ยกร้ อง และพวกสาวก ผูซ้ ่ ึ งเราแน่ ใจว่าได้เชื่ อฟั งพระอาจารย์ของพวกเขา
ในทุกสิ่ งก็ทาตามแบบอย่างเดี ยวกัน ใครจะกล้ากล่าวว่าเปาโลคงได้สาบาน
ถ้าการทาการสาบานได้ถูกห้ามไว้อย่างสิ้ นเชิ ง? แต่เมื่อสถานการณ์เรี ยกร้อง

ท่านก็สาบานโดยปราศจากการลังเลใดๆ บางครั้งก็เพิ่มคาสาปด้วย [รม. 1:9; 2
คร. 1:23].”[424]
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“จริ งก็วา่ จริ ง ไม่ก็วา่ ไม่” ของพระเยซู ไม่ใช่คาศัพท์แท้จริ งที่พระองค์ตอ้ งการให้พวกสาวกของ
พระองค์ใช้ ถ้าพระองค์หมายถึ งอย่างนั้น พระองค์คงได้ทาสิ่ งที่ พระองค์ว่ากล่ าวพวกรั บบี
สาหรับการทาอย่างนั้น ตรงกันข้าม มันหมายถึง “จริ ง” หรื อ “ไม่” ที่เรี ยบง่าย ฉบับแปล NIV
ให้แง่น้ ี: “ให้ ‘จริ ง’ ของคุณเป็ น ‘จริ ง’ และ ‘ไม่’ ของคุณเป็ น ‘ไม่’”
“โดยการเพิ่มคาสาบานกับถ้อยคาของเรา ไม่วา่ เรายอมรับว่าถ้อยคาปกติของ
เราไม่สามารถเป็ นที่วางใจได้ หรื อเราลดตัวเราเองไปสู่ ระดับของโลกที่โกหก
ที่ทาตามมำรร้ ำย (ASV).”[425]
“ความชัว่ ” ณ ตอนปลายของข้อนั้นไม่ว่าอาจเป็ นการอ้างอิงถึ งมาร หรื ออาจหมายถึ งที่จะไป
ไกลกว่าคาสอนของพระเยซูในประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องกับความชัว่
ผูเ้ ชื่ อที่ มีธรรมในใจอย่างมากบางคนถื อถ้อยคาของพระเยซู ตามตัวอักษรและปฏิ เสธที่จะใช้
การสาบานไม่ว่าประเภทใดก็ตาม แม้กระทัง่ ในศาล อย่างไรก็ตาม ประเด็นของพระเยซู คือ
ความสาคัญของความสัตย์จริ ง บางทีพระองค์คงไม่ได้ปฏิ เสธการใช้คาสาบานในฐานะเป็ น
ระเบียบในกระบวนการทางกฎหมาย
“สิ่ งเหล่ านั้น [คาสาบานในศาลหรื อคาสาบานของความจงรักภักดี ทางการ
เมือง] ไม่ควรจาเป็ น แต่ในภาคปฏิบตั ิ สิ่ งเหล่านั้นทาหน้าที่เป็ นจุดประสงค์ที่
รักษาในโลกที่จริ ยธรรมของแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ถูกปฏิบตั ิตามอยูเ่ สมอ การ
ปฏิ เสธที่จะใช้คาสาบานที่ถูกเรี ยกร้ องสามารถแสดงถึ งความประทับใจผิด
ทีเดียวในสถานการณ์เช่นนั้น”[426]
พระคัมภีร์บนั ทึกว่าพระเจ้าเองได้สาบาน ไม่ใช่ เพราะว่าบางครั้งพระองค์โกหกหรื อสามารถ
โกหกได้ แต่เพื่อที่จะเน้นย้ าถึ งความสัตย์จริ งของพระองค์ต่อผูค้ น (ปฐก. 9:9-11; ลก. 1:73)

พระเยซูเป็ นพยานภายใต้คาสาบาน (26:63-64) อย่างที่เปาโลได้ทา (รม. 1:9; 2 คร. 1:23; 1 ธส.
2:5, 10)
“มัน ต้ อ งถู ก ยอมรั บ อย่ า งตรงๆที่ นี่ ว่ า พระเยซู ฝ่ าฝื นธรรมบัญ ญัติ ข อง
ภาคพันธสัญญาเดิ มอย่างเป็ นทางการ คือ สิ่ งที่ธรรมบัญญัติน้ นั อนุ ญาตหรื อ
สั่ง (ฉธบ. 6:13) พระองค์ก็หา้ ม แต่ถา้ การตีความของพระองค์เกี่ยวกับทิศทาง
ที่ ซ่ ึ ง ธรรมบัญ ญัติช้ ี นั้น มี สิ ท ธิ อานาจ จากนั้นค าสอนของพระองค์ก็ ท าให้
ธรรมบัญญัติสมบูรณ์”[427]
“สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ก ล่ า วก็ คื อสิ่ ง นี้ คนที่ ดี อย่า งแท้จ ริ ง จะไม่ จ าเป็ นที่ จะท าการ
สาบาน ความจริ งของการพูดของเขาและความเป็ นจริ งของคาสัญญาของเขา
ไม่จาเป็ นต้องมี การรั บรองเช่ นนั้น แต่ความเป็ นจริ งที่ ว่าคาสาบานบางครั้ ง
ยังคงจาเป็ นก็คือหลักฐานที่วา่ มนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์ที่ดีและนี่ไม่ใช่โลกที่ดี
“ดังนั้น จากนั้นคากล่าวนี้ ของพระเยซู ก็ละพันธะสองอย่างไว้กบั เรา มันละ
พันธะไว้กบั เราที่จะทาให้ตวั เราเองเป็ นแบบที่วา่ ผูค้ นจะเห็นความดีที่โปร่ งใส่
ของเราจนพวกเขาจะไม่ถามหาคาสาบานจากเรา และมันละพันธะไว้กบั เราที่
จะแสวงหาที่จะทาให้โลกนี้ เป็ นโลกแบบที่วา่ ความเท็จและการนอกใจจะถูก
ขจัดจากโลกจนความจาเป็ นสาหรับคาสาบานจะถูกล้มเลิกไป”[428]
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นำ้ พระทัยของพระเจ้ ำเกีย่ วกับกำรตอบแทน 5:38-42
การตอบแทนก็ปกติในตะวันออกใกล้โบราณ บ่อยครั้งแล้วมันนาไปสู่ ความพยาบาทที่ซ่ ึ งการ
แก้แค้นที่เพิ่มขึ้นได้ดาเนินไปเป็ นเวลาหลายชนรุ่ น “กฎข้อบังคับของการตอบแทน” (คาละติน
เลกซ์ ทาลิ ออนนิ ส ) ของอิสราเอลจากัดการตอบแทนไม่มากกว่าการชดเชยที่เท่าเทียม (อพย.
21:24; ลนต. 24:19-20; ฉธบ. 19:21) คนยิวมีแนวโน้มที่จะถือว่ากฎข้อบังคับของการตอบแทน
เป็ นการอนุ ญ าตของพระเจ้า ที่ จ ะท าการแก้แ ค้น นั่น ไม่ เ คยเป็ นความตั้ง ใจของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 19:18) พระองค์เพียงแค่ตอ้ งการที่จะปกป้ องพวกเขาไว้จากการแก้แค้นเลย
เถิดและที่จะเหนี่ยวรั้งความพยาบาท

ในบางสถานการณ์ คนยิวสามารถ จ่ าย เพื่อจะหลี กเลี่ ยงการแก้แค้นของพี่น้องของพวกเขา
(อพย. 21:26-27) ณ ศตวรรษแรก การชดใช้ดว้ ยเงินได้แทนที่การบาดเจ็บสาหัสทางร่ างกายใน
ฐานะเป็ นการลงโทษสาหรับการทาร้ายทางร่ างกาย[429] อย่างที่พระเจ้าได้อนุ ญาตการหย่าร้าง
เนื่องจากความแข็งกระด้างแห่ งใจของมนุ ษย์ ดังนั้นพระองค์ได้อนุ ญาตการตอบแทนบางอย่าง
ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจของพระองค์ก็คือว่า ประชากรของ
พระองค์จะหลี กเลี่ ยงการหย่าร้ างและการตอบแทนโดยสิ้ นเชิ ง พระองค์ตอ้ งการให้เรารักกัน
และกันและเห็นว่าสวัสดิภาพของคนอื่นๆสาคัญกว่าสวัสดิภาพของเราเอง
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ก่ อนอื่ น พระเยซู อ ธิ บ ายถึ ง ความตั้ง ใจของพระเจ้า เกี่ ย วกับ การตอบแทน โดยเนื้ อ แท้แล้ว
พระองค์ต รั ส ว่ า เมื่ อ คนชั่ว ท าผิ ด ต่ อ ท่ า น อย่า ต่ อ สู ้ พ วกเขา “ต่ อ สู ้ ” (ค ากรี ก อั น ธิ ส เตมี )
หมายถึงที่จะปกป้ องตนเอง ที่จะปฏิบตั ิการที่กา้ วร้าวต่อใครคนหนึ่ ง อย่างที่ขอ้ ต่อๆมาอธิ บาย
เมื่ อคนชั่วท าสิ่ งที่ แย่ต่า งๆต่อเรา พวกสาวกของพระคริ ส ต์ค วรยอมรั บความอยุติธรรมโดย
ปราศจากการทาการแก้แค้น[430]
สิ่ งที่ชดั เจนในมุมมองนี้ ก็คือพระสัญญาต่างๆในภาคพันธสัญญาเดิ มที่ ว่า พระเจ้าจะ ดูแลคน
ชอบธรรม ดังนั้น ที่จะยอมรับความอยุติธรรมโดยปราศจากการตอบแทนแสดงถึงความวางใจ
ที่วา่ พระเจ้าจะดูแลคนของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ ภาคพันธสัญญาเดิ มสอนว่าคนยิวจะต้องละ
การแก้แค้นไว้กบั พระเจ้า (ลนต. 19:17-18; ฉบธ. 32:35; สดด. 94:1; สภษ. 20:22; 24:29) คนยิว
ที่หยัง่ รู ้ตระหนักถึงสิ่ งนี้ในสมัยของพระเยซู [431] เปาโลได้ต่อต้าน (คากรี ก อันธิ สเตมี) เปโตร
(กท. 2:11) เนื่ อ งจากความรั ก เพื่ อ ข่ า วประเสริ ฐ และเพื่ อ นผูเ้ ชื่ อ ของท่ า น ไม่ ใ ช่ เ นื่ อ งจาก
ความเห็ นแก่ ตวั เราควรปกป้ องสิ่ งที่ ถู กต้องและปกป้ องสิ ทธิ ของคนอื่ นๆ แต่เราควรวางใจ
พระเจ้าที่จะปกป้ องเรา
จุ ดประสงค์ข องพระเยซู ใ นค าเทศนาบนภูเขามี ส ามอย่า ง คื อ ที่ จะสนับ สนุ นสิ ท ธิ อานาจที่
เปิ ดเผยตลอดกาลของธรรมบัญญัติ (เช่ น 5:18-19) ที่จะจดจ่อที่ความหมายดั้งเดิ มของธรรม
บัญญัติอีกครั้ง (เช่น 5:21-22) และที่จะแทนที่การตระเตรี ยมที่ควบคุมบังคับชัว่ คราวของธรรม
บัญ ญัติ (เช่ น 5:38-39) โดยการท าสิ่ ง เหล่ า นี้ พระเยซู ก็ ท า (สถาปนา) ให้ธ รรมบัญ ญัติ
“สมบูรณ์”
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พระเยซู ให้ตวั อย่างประกอบสี่ อย่างเพื่อจะอธิ บายสิ่ งที่พระองค์หมายถึง ในตัวอย่างประกอบ
แรก (ข้อ 39ข) สาวกประสบกับการโจมตีทางร่ างกายที่ปราศจากเหตุผลบนตัวของเขาหรื อของ
เธอ บุคคลหนึ่งจะทาอะไร? เขาหรื อเธอไม่ควรทาร้ายผูร้ ุ กรานเป็ นการตอบแทน แต่ควรรับเอา
ความเสี ยหายและการดูถูกไว้ เขาควรแม้กระทัง่ พร้อมที่จะยอมรับการโจมตีอย่างเดียวกันอีก
ในตัวอย่างประกอบของพระเยซู สาวกถูกตบที่แก้มขวา ภายใต้สภาพที่ปกติ สิ่ งนี้ จะมาจาก
ด้านหลังของมือข้างขวาของคนที่ถนัดมือขวา การตบเช่ นนั้นเป็ นการดูถูกมากกว่าการทาร้าย
อย่างไรก็ตาม บางทีเราไม่ควรสร้างอะไรมากเกินไปจากประเด็นนั้น
ประเด็นก็คือว่า พวกสาวกควรรับเอาการดูถูกหรื อความเสี ยหายโดยปราศจากการแก้แค้น ใน
วัฒนธรรมแบบ “เกี ยรติและความอับอาย” ของพระเยซู การเสี ยสละเช่ นนั้นบางทีใหญ่กว่าที่
มันเป็ นสาหรับเราในทุกวันนี้ ในโลกตะวันตก อย่างเช่ นก่อนหน้านั้น (เช่ น ข้อ. 29-30) บางที
พระเยซูกล่าวค่อนข้างเกินจริ ง
“คริ สเตียนแท้ได้ลืมสิ่ งที่ มนั เป็ นที่จะถู กดู ถูก เขาได้เรี ยนรู ้ จากพระอาจารย์
ของเขาที่ จะยอมรั บ การดู ถู กใดๆ และไม่ ขุ่นเคื อง และไม่ แสวงหาที่ จะแก้
แค้น”[432]
ประการที่สอง ถ้าใครคนหนึ่ งต้องการที่จะดึงชุ ดชั้นในของสาวกมากเท่าที่เป็ นได้เพื่อความผิด
จริ งหรื อแบบจินตนาการบางอย่าง สาวกนั้นจะต้องสละมันอย่างเต็มใจ (ข้อ 40) สาวกนั้นไม่
ควรต่อสู ้การกระทาของผูเ้ ป็ นปรปั กษ์ที่ชวั่ ยิ่งกว่านั้น เขาหรื อเธอควรพร้ อมและเต็มใจที่จะ
สละเสื้ อผ้าชั้นนอกเช่นกัน ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส เสื้ อคลุมของบุคคลหนึ่ งเป็ นบางสิ่ ง
ที่เขาหรื อเธอมีสิทธิ์ ที่เกือบยึดครองไม่ได้ที่จะเก็บไว้ (อพย. 22:26-27; ฉธบ. 24:13) นี่ เป็ นอีก
ตัวอย่างหนึ่งของคาพูดที่ขยายเกินความจริ ง พระเยซู ไม่ได้ต้ งั ใจให้พวกสาวกของพระองค์เดิน
ไปรอบๆแบบเปลื อยเปล่ า แต่ ที่จะใจกว้า งแม้กระทัง่ ต่อพวกศัตรู แม้กระทัง่ ว่า มันหมายถึ ง
การสละทรัพย์สมบัติที่สาคัญ
“. . . สิ่ งที่พระเยซูกล่าวคือสิ่ งนี้ ‘คริ สเตียนไม่ยดึ ถือสิ ทธิ์ ของเขา เขาไม่โต้เถียง
ในเรื่ องสิ ทธิ์ ทางกฎหมายของเขา เขาไม่ถือว่าตนเองมีสิทธิ์ ทางกฎหมายใดๆ
เลย’”[433]

ตัวอย่างประกอบที่สามเรี ยกร้องความรู ้เบื้องหลังบางอย่างเกี่ ยวกับประเพณี ในสมัยภาคพันธสัญญาใหม่เพื่อจะชื่ นชม (ข้อ 41) บางครั้งคนโรมันเกณฑ์พลเรื อนให้แบกกระเป๋ าเดินทางของ
เจ้า หน้า ที่ ท างกองทัพ แต่ พ ลเรื อนนั้นไม่ จาเป็ นต้อ งแบกกระเป๋ าเดิ น ทางนั้นมากกว่า หนึ่ ง
กิโลเมตรของโรม[434] การบังคับนี้ทาให้คนยิวที่หยิง่ หลายคนฉุ นเฉี ยวและโกรธ อีกครั้งหนึ่ ง
สาวกจะไม่ เ พี ย งแต่ ย บั ยั้ง จากการตอบแทน แต่ แ ม้ก ระทั่ง จะยับ ยั้ง จากการต่ อ ต้า นความ
อยุติธรรมส่ วนตัวนี้ อีกด้วย พระเยซู สนับสนุ นการไปมากกว่าหนึ่ งกิ โลเมตร สาวกจะต้อง
ตอบสนองต่อการเรี ยกร้ องที่ปราศจากเหตุผลโดยการให้แม้กระทัง่ มากกว่าที่ปฏิปักษ์ขอ และ
เขาหรื อเธอจะตอบแทนความชัว่ ด้วยความดี
“. . . สิ่ งที่พระเยซู กล่าวคือ ‘สมมุติว่าเจ้านายของคุ ณมาหาคุ ณและบังคับให้
คุณเป็ นคนนาทางหรื อพนักงานยกกระเป๋ าเป็ นระยะทางหนึ่ งกิ โลเมตร อย่า
ไปในระยะทางหนึ่ งกิโลเมตรด้วยความขุ่นเคืองที่ขมขื่นและเด่นชัด จงไปใน
ระยะสองกิ โ ลเมตรด้ว ยความชื่ น บานและความกรุ ณ าที่ ดี ’ สิ่ ง ที่ พ ระเยซู
กล่าวคือ ‘อย่าคิดถึ งเสรี ภาพของคุณที่จะทาอย่างที่คุณชอบอยู่เสมอ จงคิดถึ ง
หน้าที่ของคุณและสิ ทธิ พิเศษของคุณที่จะบริ การคนอื่นๆอยูเ่ สมอ เมื่องานถูก
มอบหมายให้คุณ อย่าทามันในฐานะเป็ นหน้าที่ที่เคร่ งขรึ มเพื่อที่จะขุ่นเคือง
จงทามันในฐานะเป็ นการบริ การที่จะมอบให้อย่างยินดี’”[435]
“พวกรับบีมีสุภาษิตที่จะเข้ากันซึ่ งน่าทึ่งและคมคายพอ แต่แน่นอนว่าขาดแรง
โน้มถ่วงของสิ่ งนี้ และซึ่ งไม่เคยหล่นจากริ มฝี ปากเดี ยวกัน ถ้ าเพื่ อนบ้ านของ
คุณเรี ยกคุณว่ าลา จงวางอานสาหรั บใส่ สัมภาระบนหลัง ของคุณ นัน่ คือ อย่า
ถอนตัวคุณเองจากสิ่ งผิด แต่ตรงกันข้ามจงมุ่งไปที่จะเผชิญมัน”[436]
ประการที่สี่ พระเยซู บอกให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะให้สิ่งที่คนอื่นๆเรี ยกร้องจากพวกเขา
ซึ่ งทึกทักเอาว่ามันอยู่ภายในอานาจของพวกเขาที่จะทาอย่างนั้น (ข้อ 41) สิ่ งนี้ ประยุกต์ใช้กบั
การให้ยืมเช่นเดี ยวกับของขวัญ (เปรี ยบเทียบ อพย. 22:25; ลนต. 25:37; ฉธบ. 23:19) วิญญาณ
ที่ เต็มใจและใจกว้างก็ชัดเจนในคาสั่งนี้ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 15:7-11; สดด. 37:26; 112:5) นี่
ไม่ได้หมายถึ งว่าเราควรให้เงิ นทั้งหมดของเราแก่บุคคลและสถาบันที่ขอความช่ วยเหลื อทาง
การเงินของเรา (เปรี ยบเทียบ สภษ. 11:15; 17:18; 22:26)

“การให้ต้องไม่ เป็ นการที่ จะหนุ นใจเขา [ผูร้ ั บ ] ในความขี้ เกี ยจและการไร้
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะการให้เช่ นนั้นสามารถทาร้ ายเท่านั้น. . . . และจะต้อง
จดจาไว้อีกว่ามันดีกว่าที่จะช่วยเหลือคนขอทานที่หลอกลวงยีส่ ิ บคนมากกว่าที่
จะเสี่ ยงในการเบือนหนีชายคนหนึ่งที่มีความจาเป็ นแท้จริ ง”[437]
ฉากที่ถูกกล่าวถึงในตัวอย่างประกอบเหล่านี้ท้ งั หมดและในคาสอนทั้งหมดนี้ คือคนหนึ่ งปฏิบตั ิ
กับอีกคนหนึ่ ง ความผิดส่ วนตัวต่างๆถูกกล่าวถึ งที่ นี่ ไม่ใช่ อาชญากรรมทางสังคมหรื อของ
รัฐบาล[438]
“. . . ที่ นี่พระเยซู พูดกับพวกสาวกของพระองค์ และกล่ าวถึ งความสัมพันธ์
ส่ ว นตัว ต่ า งๆ พระองค์ไ ม่ ไ ด้ว างค าสั่ ง ทางศี ล ธรรมต่ า งๆส าหรั บ รั ฐ และ
ประเทศ และประเด็นต่างๆ เช่ น งานของตารวจหรื อคาถามเกี่ ยวกับสงคราม
ในเชิงป้ องกันก็ไม่ได้อยูใ่ นความคิดของพระองค์”[439]
มีกระบวนการในตัวอย่างประกอบเหล่านี้ จากการไม่ต่อสู ้ ถึงการให้อย่างกว้างขวางแก่ผคู ้ นที่
ทาการเรี ยกร้ องซึ่ งทดลองให้เราที่จะตอบแทนพวกเขา ความรักต้องเป็ นหลักการที่ควบคุ ม
ไม่ใช่ความเห็นแก่ตวั [440]
ผูเ้ ชื่ อที่มีธรรมในใจบางคนถือคาแนะนาของพระเยซู เกี่ยวกับการต่อสู ้การรุ กรานตามตัวอักษร และปฏิเสธที่จะ
ปกป้ องพวกเขาเองในสถานการณ์ ใดๆ ไม่ว่าในฐานะผูร้ ั กความสงบหรื อในฐานะผูส้ นับสนุ นการไม่ต่อต้าน
อย่างไรก็ตาม วิญญาณของธรรมบัญญัติน้ ีซ่ ึ งพระเยซูอธิ บายนั้นก็ไม่ได้สนับสนุนการทาให้ตนเองกลายเป็ นพรม
เช็ดเท้า มันเน้นถึ งการเผชิ ญกับความเกลี ยดด้วยความรักในเชิ งบวกแทนที่จะเป็ นความเกลี ยด แม้ว่าพระเยซู
ยอมให้พวกศัตรู ของพระองค์ที่จะนาพระองค์ในฐานะลูกแกะไปยังการฆ่า พระองค์ไม่ได้ยอมต่อการโจมตีที่ไม่
เป็ นมิตรทุกอย่างจากพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี ในทานองเดี ยวกัน เปาโลอ้างถึ งการเป็ นพลเมืองโรมัน
แทนที่จะประสบกับการโจมตีที่ยืดเยื้อโดยพวกยิว พวกสาวกอาจจะยึดถือสิ ทธิ์ ของพวกเขา แต่เมื่อพวกเขาถูก
เอาเปรี ยบ พวกเขาควรตอบสนองด้วยความรัก
นำ้ พระทัยของพระเจ้ ำเกีย่ วกับควำมรัก 5:43-47 (เปรียบเทียบ ลก. 6:27-36)

5:43

พระเยซู อา้ งภาคพันธสัญญาเดิมอีก (ลนต. 19:18) แต่ครั้งนี้ พระองค์เพิ่มบทแทรกที่พวกรับบี
ไม่ใ ช่ โมเสสได้ตระเตรี ย มไว้ ไม่ มีที่ ใดในภาคพันธสัญญาเดิ ม ที่ สนับสนุ นการชังศัตรู ของ
บุคคลหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าสาหรับอาจารย์ทางศาสนาชาวยิวหลายคนแล้วสิ่ งนี้ เป็ น
สิ่ งตรงกันข้ามตามธรรมชาติของการรักเพื่อนบ้านของบุคคลหนึ่ง[441]

5:44-47

พระเยซู ตอบคาสอนอันเป็ นที่ นิยมโดยการกลับไปยังภาคพันธสัญญาเดิ มที่สั่งการรั กที่ มีต่อ
ศัตรู (อพย. 23:4-5) “รัก” (คากรี ก อากาพาโอ) ที่นี่บางทีรวมถึงอารมณ์ เช่นเดียวกับการกระทา
เมื่อพิจารณาถึ งการเน้นก่ อนหน้านี้ ของพระเยซู ที่แรงจูงใจ คาอุปมาเรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดี ก็
ตระเตรี ยมตัวอย่างประกอบที่ดีของสิ่ งที่หมายถึงที่จะรัก (ลก. 10:30-37)
“ที่จะรักศัตรู ของบุคคลหนึ่ ง แม้ว่ามันต้องส่ งผลต่อการทาดีต่อพวกเขา (ลก.
6:32-33) และการอธิ ษ ฐานเพื่ อ พวกเขา (มธ. 5:44) ก็ ไ ม่ ส ามารถถู ก จากัด
เฉพาะกับ กิ จ กรรมต่ า งๆที่ ไ ม่ มี ค วามห่ ว งใย ความรู ้ สึ ก หรื อ อารมณ์ ใ ดๆ
เหมื อ นกับ ค ากริ ย าภาษาอัง กฤษ ‘to love’ อากาพาโอ ก็ มี ข อบเขตอย่า ง
กว้างขวางตั้งแต่การกระทาที่ปลอมปนและเห็นแก่ตวั ถึงการเสี ยสละตนเองที่
ใจกว้าง อบอุ่น และมีราคาเพื่อสิ่ งดีของอีกบุคคลหนึ่ ง มันไม่มีเหตุผลที่จะคิด
ว่าคากริ ยาในมัทธิ วที่นี่ไม่ได้รวมถึงอารมณ์เช่นเดียวกับการกระทา”[442]
คาว่า “ศัตรู ” มี ความหมายที่ กว้างเช่ นกัน และรวมถึ งบุ คคลใดก็ตามที่ ดึงความโกรธ ความ
เกลี ยดและการตอบแทนออกมาจากสาวก ดูเหมือนว่าพระเยซู ได้แก้ไขการตีความโดยทัว่ ไป
ของคาสั่งให้รักเพื่อนบ้านของบุคคลหนึ่ งว่าเป็ นใบอนุ ญาตโดยนัยที่จะชังศัตรู ของบุคคลหนึ่ ง
[443]
การอธิ ษฐานเพื่อสวัสดิภาพของใครคนหนึ่ งเป็ นการสาแดงเฉพาะอันหนึ่ งของความรักที่มีต่อ
บุคคลนั้น
“ดูเหมือนว่าพระเยซูได้อธิ ษฐานเพื่อบรรดาผูท้ รมานของพระองค์อย่างแท้จริ ง
ในขณะที่ตะปูกาลังถูกตอกเข้าไปในพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ ที่
จริ ง กาลที่ยงั ไม่สมบูรณ์ บ่งบอกว่าพระองค์ได้อธิ ษฐานเรื่ อยไป ได้กล่าวซ้ า

การวิงวอนของพระองค์เรื่ อยไปว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขา
เพราะเขาไม่รู้วา่ กาลังทาอะไร’ (ลก. 23:34) ถ้าการทรมานที่โหดร้ายของการ
ตรึ งไม่สามารถทาให้คาอธิ ษฐานเพื่อศัตรู ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเงี ยบ
ได้ ความเจ็บปวด ความหยิ่ง อคติหรื อความเฉื่ อยชาอะไรที่สามารถแก้ตวั ถึ ง
การเงียบของเราได้?”[444]
“วิธีที่แน่ นอนที่ สุดของการฆ่า ความขมขื่ นคื อที่ จะอธิ ษฐานเพื่อคนที่ เราถู ก
ทดลองให้ชงั ”[445]
นักตีความอิสระบางคนได้สรุ ปว่าพระเยซู หมายถึงว่า เรากลายมาเป็ นบุตรของพระเจ้าโดยการ
รั กและอธิ ษฐานเพื่ อเพื่อนและศัตรู เช่ นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่ อสอดคล้องกับการเปิ ดเผยตาม
พระคัมภีร์ พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่าพวกสาวกของพระองค์สามารถได้รับความรอดของพวก
เขาได้ (ข้อ 45) ตรงกันข้าม โดยการรักและการอธิ ษฐานเพื่อศัตรู ของเรา เราแสดงให้เห็นว่าเรา
เป็ นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าเราทาสิ่ งที่พระองค์กระทา
“พวกเขา แสดงถึง ต้นตระกูลของพวกเขาโดย ความคล้ายคลึงทางศีลธรรม
ของพวกเขาถึงพระเจ้าผูท้ รงเป็ นความรัก. . .”[446]
พวกศาสนศาสตร์ อา้ งอิงถึ งพระพรที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกศัตรู ของพระองค์เช่นเดียวกับ
บรรดาบุตรของพระองค์วา่ “พระคุณทัว่ ไป” อย่างเช่นพระบิดาของพวกเขานั้น พวกสาวกควร
ทาการดีต่อทุกคนเช่นเดียวกับต่อพวกพี่นอ้ งของพวกเขา (กท. 6:10)
การรั ก ศัต รู ข องบุ ค คลหนึ่ ง เป็ นบางสิ่ ง ที่ พ ระเจ้า จะให้บ าเหน็ จ (ข้อ 46) สิ่ ง นี้ ค วรเป็ นการ
แนะนาเพิ่มเติมที่จะรักศัตรู คนเก็บภาษีเป็ นคนยิวท้องถิ่นที่เก็บภาษีจากเพื่อนร่ วมชาติของพวก
เขาเพื่อคนโรมัน มัทธิ วเป็ นหนึ่งในพวกเขา ระบบการเก็บภาษีท้ งั หมดของโรมนั้นทุจริ ตอย่าง
มาก และคนยิวที่เคร่ งครั ดถื อว่า “คนเก็บภาษี ” เหล่านี้ ท้ งั ทรยศและไม่สะอาด เนื่ องจากการ
สมาคมที่ใกล้ชิดของพวกเขากับคนต่างชาติ พวกเขาอยูท่ ่ามกลางผูค้ นที่ถูกดูหมิ่นมากที่สุดใน
ปาเลสไตน์ อย่างไรก็ตาม พระเยซูกล่าวว่า แม้กระทัง่ พวกเขาก็รักบรรดาผูท้ ี่รักพวกเขา

การทักทายที่เหมาะสมเป็ นหลักฐานของความเอื้อเฟื้ อและการนับถื อ[447] อย่างไรก็ตาม ถ้า
พวกสาวกของพระเยซู ใ ห้พ วกเขาแก่ พี่น้องของพวกเขาเท่า นั้น พวกเขาก็ ไม่ ได้ทามากกว่า
คนต่างชาติ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนนอกศาสนา
กำรสรุ ปของพระเยซู เกีย่ วกับหน้ ำทีข่ องพวกสำวกของพระองค์ 5:48
ข้อนี้ สรุ ปคาสอนทั้งหมดของพระเยซู เกี่ ยวกับคาสั่งต่างๆของพันธสัญญาเดิ ม (ข้อ 21-47) มันใส่ ธรรมชาติ ที่
ส าคัญของ “ความชอบธรรมที่ ม ากกว่า ” ของข้อ 20 ที่ พ ระเยซู อธิ บ ายที่ ผ่า นมาในรู ป แบบที่ ส้ ั นกะทัดรั ด
“เพราะฉะนั้น” ระบุถึงการสรุ ป
“ดังนั้นมันสามารถถูกสรุ ปได้จากส่ วนนี้ วา่ ธรรมบัญญัติทางศีลธรรมของภาคพันธสัญญาเดิ ม
ถูกตระหนักโดยพระเยซูวา่ มีสิทธิ อานาจของพระเจ้า แต่วา่ ในฐานะพระเมสสิ ยาห์พระองค์อา้ ง
สิ ทธิ อานาจที่จะทาให้มนั สมบูรณ์ ที่จะดึ งหลักการต่างๆที่แฝงอยู่ภายในมันออกมา และที่จะ
ปฏิเสธการอนุมานเท็จต่างๆที่ได้ทาจากมัน ดูเหมือนว่านี่คือสิ่ งที่พระองค์หมายถึงเมื่อพระองค์
กล่าวว่า เราไม่ ได้ มาล้ มเลิก แต่ มาทาให้ สมบูรณ์ (ข้อ 17)”[448]
“สมบูรณ์แบบ” (คากรี ก เทเลออส) ปรากฏบ่อยๆในแง่ไม่สมบูรณ์ แบบในภาคพันธสัญญาใหม่ และบรรดาผู ้
แปลบางครั้งแปลมันว่า “เป็ นผูใ้ หญ่” (เช่ น 1 คร. 14:20; อฟ. 4:13; ฮบ. 5:14; 6:1) อย่างไรก็ตาม มันหมายถึ ง
สมบูรณ์ แบบเช่ นกัน ในบริ บทนี้ มนั อ้างอิ งถึ งสมบู รณ์ เกี่ ยวกับการทาตามข้อเรี ยกร้ องต่า งๆของพระเจ้า ซึ่ ง
พระองค์เพิ่ ง ได้อธิ บ ายไป พระองค์ต้องการให้พ วกสาวกของพระองค์ที่ จะบากบั่นไปสู่ ค วามชอบธรรมที่
สมบูรณ์ แบบ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายที่มนุ ษย์บาปไม่สามารถบรรลุ ได้ แต่ทุกคนควรจะมุ่งไปสู่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3;
6:12) พวกเขาไม่ควรถื อความชอบธรรมแต่ภายนอกอย่างที่พวกธรรมาจาย์และพวกฟาริ สีถือ แต่พวกเขาควร
ติดตามความบริ สุทธิ์ ทางศีลธรรมภายในและความรัก สิ่ งนี้ เท่านั้นที่เหมาะสมเนื่ องจากว่าพระบิดาในสวรรค์
ของพวกเขานั้นสมบูรณ์แบบจริ งๆ
“ความสมบู รณ์ แ บบที่ นี่ อ้า งอิ ง ถึ ง ความซื่ อตรงและความจริ ง ใจของคุ ณ ลัก ษณะพร้ อมกับ
ความคิ ด ของความเป็ นผูใ้ หญ่ ใ นการอยู่ใ นทางพระเจ้า หรื อการบรรลุ เ ป้ าแห่ ง การท าตาม
คุณลักษณะของพระเจ้า ในขณะที่ความสมบูรณ์แบบที่ไร้บาปนั้นเป็ นไปไม่ได้ ในแนวคิดตาม
พระคัมภีร์น้ นั การอยูใ่ นทางพระเจ้าก็บรรลุได้”[449]

“. . . แนวคิดแบบกรี กเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบนั้น เป็ นหน้ าที่ . . . . สิ่ งหนึ่งก็ เทเลออส ถ้ามัน
ตระหนั ก ถึ ง จุ ด ประสงค์ ที่ ม ัน ถู ก วางแผนไว้ มนุ ษ ย์น้ ั น สมบู ร ณ์ แ บบถ้า เขาตระหนั ก ถึ ง
จุดประสงค์ที่เขาถูกสร้างมาและถูกส่ งไปในโลก
“มนุษย์ ถูกสร้ างให้ เป็ นเหมื อนพระเจ้ า คุ ณลักษณะของพระเจ้าคือ ความเมตตากรุ ณาที่เป็ น
สากลนี้ ความปรารถนาดีที่ถูกพิชิตไม่ได้น้ ี การแสวงหาที่ต่อเนื่องเพื่อสิ่ งที่ดีที่สุดของมนุ ษย์ทุก
คนนี้ คุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือความรักต่อธรรมิกชนและต่อคนบาปเช่นกัน ไม่ว่า
มนุษย์จะทาอะไรต่อพระองค์ พระเจ้าก็แสวงหาเพื่อสิ่ งที่ดีที่สุดของพวกเขา”[450]
ลู ก ที่ ดีท้ งั หลายในตะวันออกโบราณตามปกติ ก็ เลี ย นแบบพวกบิ ดาของพวกเขา พระเยซู ก็ ส นับ สนุ นอย่า ง
เดียวกันเกี่ยวกับพวกสาวกของพระองค์ ในการให้คาสั่งที่สรุ ปนี้ พระเยซู ก็พาดพิงถึง เลวีนิติ 19:2 ซึ่ งพระองค์
ได้ปรับปรุ งเล็กน้อยเมื่อพิจารณาถึง เฉลยธรรมบัญญัติ 18:13
“ในมุมมองของพระเยซู การโต้แย้งเกี่ยวกับธรรมบัญญัติและธรรมเนี ยมก็จะถูกแก้ไขโดยการ
ประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมของหลักการพื้นฐานเดี ยว หรื อที่ดีกว่าคือของท่าทีเดี ยวแห่ งใจ นัน่ คือ
การอุทิศตนอย่างสิ้ นเชิงต่อพระเจ้าและความรักสุ ดขีดต่อเพื่อนบ้าน (5:48; 22:37-40)”[451]
ในขณะที่เราต้องพยายามให้บรรลุ ความสมบูรณ์แบบในการทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ปต.
1:15-16) เราต้องตระหนักถึ งอันตรายที่เกี่ ยวข้องกับอุดมคตินิยม การพยายามให้บรรลุ เป้ าหมายที่ไม่สามารถ
บรรลุ ได้ก็ยากสาหรั บใครก็ตาม แต่มนั ผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผูค้ นที่มีบุคลิ กภาพย้ าคิดย้ าทา คือผูค้ นที่
แนวโน้มที่จะเป็ นผูย้ ดึ ความสมบูรณ์แบบ ในแง่หนึ่ง ผูย้ ดึ ความสมบูรณ์แบบเป็ นใครคนหนึ่งที่พยายามให้บรรลุ
ความสมบูรณ์แบบ แต่ในอีกแง่หนึ่ งก็เป็ นใครคนหนึ่ งที่ถูกครอบงาด้วยความสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่น บุคคล
เช่ นนั้นแก้ไขสภาพแวดล้อมของเขาหรื อของเธออย่างต่อเนื่ อง ทาให้สิ่งต่างๆที่ ไม่ตรงให้ตรง และแก้ไขผูค้ น
สาหรับแม้กระทัง่ ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ
การพยายามให้บรรลุความสมบูรณ์แบบประเภทนี้ สามารถกลายมาเป็ น โรคยา้ คิ ดยา้ ทา ได้ และไม่ได้อยูใ่ นทาง
พระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ “เฝ้ าติดตาม” ผูค้ นที่สมบูรณ์แบบน้อยกว่าอย่างต่อเนื่ อง และเราก็ไม่ควรเช่นกันไม่วา่ กับ
คนอื่นๆหรื อกับตัวเราเอง ที่จริ ง พระองค์ให้ “ช่องว่าง” แก่เราอย่างมาก และทรงอดทนกับเรา ยอมให้เราที่จะ
แก้ไขความผิดพลาดของเราเองก่อนที่พระองค์เข้าไปทาการเช่ นนั้น (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:31) ในฐานะสาวก
ของพระเยซู มันก็เป็ นไปได้สาหรับเราที่จะถูกครอบงาด้วยความบริ สุทธิ์ ของเราเองจนเราเปลี่ ยนจุดจ่อของเรา

จากพระคริ สต์มายังตัวเราเอง ตรงกันข้าม เราควรเฝ้ ามองที่พระเยซูเรื่ อยไป (ฮบ. 12:1-3) มากกว่าเฝ้ ามองที่ตวั เรา
เองและที่การที่จะสมบูรณ์แบบ
ควำมชอบธรรมและพระบิดำ 6:1-18
พระเยซู เคลื่อนจากการแก้ไขการตีความผิดอันเป็ นที่นิยมเกี่ยวกับตัวบทของภาคพันธสัญญาเดิมที่ถูกคัดสรรมา
ซึ่ ง กล่ า วถึ ง ความประพฤติ ที่ ช อบธรรม (5:17-48) ไปสู่ ก ารแก้ไ ขแนวคิ ด ที่ ผิด อัน เป็ นที่ นิ ย มเกี่ ย วกับ ความ
ประพฤติที่ชอบธรรม พระองค์เคลื่อนจากความแตกต่างทางจริ ยธรรมไปสู่ การปฏิบตั ิของศาสนา ตลอดส่ วนนี้
ทั้งหมด แรงจูงใจที่เหมาะสมสาหรับการกระทาคือการเน้นที่ต่อเนื่อง การเปลี่ยนในการเน้นจากธรรมบัญญัติไป
ยังพระเจ้าก็ดาเนินไปตลอดบทที่ 6
หลักกำรพืน้ ฐำน 6:1
“ความชอบธรรม” หมายถึง สิ่ งที่สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า และการกระทาที่ชอบธรรมคือการกระทา
เหล่านั้นที่ทาให้พระองค์พอพระทัย พระเยซู เตือนพวกสาวกของพระองค์ถึงความเป็ นไปได้ของการทาดี เพื่อ
เหตุผลที่ผดิ เมื่อพระองค์เริ่ มต้นการสอนของพระองค์เกี่ยวกับอุปนิสัยที่ชอบธรรม ถ้าบุคคลหนึ่ งทาสิ่ งที่พระเจ้า
รับรองเพื่อจะได้รับการรับรองของมนุษย์ บุคคลนั้นจะไม่ได้รับบาเหน็จสาหรับการดีของเขาจากพระเจ้า อีกครั้ง
หนึ่ ง จงสังเกตว่าบาเหน็จของพวกสาวกจะหลากหลาย สาวกบางคนจะได้รับบาเหน็จจากพระเจ้ามากกว่าคน
อื่นๆ พวกสาวกควรปฏิบตั ิการดีต่อสาธารณะ (5:16) แต่พวกเขาไม่ควรดึงความสนใจที่พิเศษไปยังพวกเขา
พวกรับบีถือว่าการให้ทาน การอธิ ษฐานและการอดอาหารเป็ นการกระทาหลักสามอย่างของความเคร่ งศาสนา
ของคนยิว[452] พระเยซู รับมือกับแต่ละอย่างของด้านเหล่านี้ ของการนมัสการที่คล้ายๆกัน แรกสุ ด พระองค์
เตื อนพวกสาวกของพระองค์ที่จะไม่กระทาการเพื่อการสรรเสริ ญของมนุ ษย์ จากนั้นพระองค์ทาให้พวกเขา
แน่ ใ จว่า ถ้าพวกเขาไม่เอาใจใส่ ก ารเตื อนของพระองค์ พวกเขาจะได้รับ การสรรเสริ ญของมนุ ษย์อย่างเดี ย ว
ประการที่สาม พระองค์สอนพวกเขาถึงวิธีที่จะกระทาการเพื่อพระเจ้าเท่านั้นอย่างลับๆ (ไม่ใช่เพื่อการสรรเสริ ญ
ของสาธารณะ) สุ ดท้าย พระองค์ทาให้พวกเขาแน่ใจว่าพระบิดาผูท้ รงเห็นในที่ล้ ีลบั จะให้บาเหน็จแก่การกระทา
ที่ชอบธรรมของพวกเขาอย่างเปิ ดเผย
กำรให้ ทำน 6:2-4

การให้ทานเป็ นการให้เงิ นแก่คนขัดสน คนยิวใช้คาเดี ยวกัน เซดาคาห์ สาหรับทั้งความชอบธรรมและการให้
ทาน[453] สิ่ งที่พระเยซูกล่าวในหัวข้อนี้ก็ประยุกต์ใช้กบั การให้ทุกประเภท
พวกนักตีความได้เข้าใจการปฏิ บตั ิของการเป่ าแตรเพื่อจะประกาศถึงการให้ทานในเชิ งเปรี ยบเทียบและตาม
ตัวอักษร ในเชิงเปรี ยบเทียบนั้น มันจะหมายถึงว่า พระเยซูใช้การเปรี ยบเทียบเพื่อจะพรรณนาถึงการให้ที่โอ้อวด
การโฆษณาการให้ของบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งเช่ น “การเป่ าแตรของคุณเอง” อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการ
บรรยายของพระองค์มีประเพณี อยู่เบื้องหลังมัน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ว่าระหว่างระยะเวลานี้ พวก
ปุโรหิ ตคนยิวได้เป่ าแตรในพระวิหารเมื่อพวกเขารวบรวมเงินเพื่อความจาเป็ นพิเศษบางอย่าง[454] อีกทางหนึ่ ง
สิ่ งนี้อาจเป็ นการอ้างอิงถึงภาชนะที่ใส่ เงินรวบรวมที่มีรูปร่ างของแตรในพระวิหารที่ประกาศอย่างเสี ยงดังถึงเงิน
ที่ผคู ้ นโยนใส่ [455] อย่างไรก็ตาม พระเยซู อา้ งอิงถึงธรรมศาลาและถนน ไม่ใช่พระวิหาร บางทีพระองค์อา้ งอิง
ถึงการเป่ าแตรตามถนนที่ประกาศถึงการอดอาหารซึ่งรวมถึงการให้ทาน[456]
แนวคิดของการไม่ยอมให้ “มือซ้าย” รู ้สิ่งที่ “มือขวา” ทาก็พรรณนาถึงความลับ (เปรี ยบเทียบ 25:35-40) วิธีที่จะ
หลี กเลี่ ยงความน่ าซื่ อใจคดคื อที่จะไม่ให้คนอื่นรู ้ เมื่ อเราให้ แน่ นอนว่า เราสามารถถื อสิ่ งนี้ อย่างสุ ดขั้วได้ แต่
ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่า เราไม่ควรดึ งความสนใจไปยังตัวเราเองเมื่อเราให้ ความน่าซื่ อใจคดไม่ได้เพียงแค่
เกี่ยวข้องกับการให้ความประทับใจที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น เช่นบุคคลหนึ่ งให้ทานเมื่อเขาไม่ได้ให้อย่างแท้จริ ง มัน
เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงตนเองแม้วา่ บุคคลนั้นไม่ได้หลอกลวงคนอื่นอีกด้วย ความน่าซื่ อใจคดประเภทที่สาม
เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงตนเองและคนอื่นๆไปสู่ การคิดว่าสิ่ งที่บุคคลหนึ่ งทาเพื่อจุดประสงค์ที่เจาะจงในเมื่อ
ทาเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปอย่างแท้จริ ง ดูเหมือนสิ่ งนี้จะเป็ นความน่าซื่ อใจคดที่ถูกกล่าวถึงที่นี่
“พวกเขาไม่ได้ให้ แต่ ซื ้อ พวกเขาต้องการการสรรเสริ ญจากมนุ ษย์ พวกเขาได้จ่ายเพื่อสิ่ งนั้น”
[457]
“การเปรี ยบเทียบไม่ใช่ ระหว่างความลับของการเห็ นของพระบิดาและการเปิ ดเผยของการให้
บาเหน็ จของพระองค์ แต่ระหว่า ง บาเหน็จ อันอัศจรรย์ ที่พ ระบิดาให้และ ‘บาเหน็จ ’ ที่ น่า
สังเวชของการรับรองของมนุษย์”[458]
“พวกคนหน้าซื่ อใจคดไม่ได้ถูกระบุที่นี่ แต่มทั ธิ ว 23 บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็ นพวก
ธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี (มธ. 23:13, 14,15, 23, 25, 27, 29) ตัวอย่างประกอบที่ชดั เจนกว่า

ของด้านมุมมองของรู ปแบบของมัทธิ วแทบจะไม่สามารถหาพบได้ แรกสุ ด ท่านบอกความ
เป็ นจริ ง จากนั้นท่านก็สร้างบนความเป็ นจริ งนั้น และสุ ดท้ายท่านก็สถาปนาความเป็ นจริ งนั้น
ที่นี่ การพูดเป็ นนัยเกี่ยวข้องกับความน่าซื่ อใจคดของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี”[459]
“ในฐานะ ‘ผูน้ า’ พวกผูน้ าทางศาสนาแสดงให้เห็ นถึ งความชัว่ ของพวกเขาอย่างโดดเด่นมาก
ที่สุดโดยการแสดงว่าพวกเขาเองนั้น ‘น่าซื่ อใจคด’ ความน่าซื่ อใจคดในเรื่ องราวของมัทธิ วคือ
สิ่ งตรงกันข้ามกับการ ‘สมบูรณ์แบบ’ ที่จะสมบูรณ์ แบบคือที่จะสุ ดใจ หรื อมีใจเดียวในการ
อุ ทิ ศ ตนที่ บุ ค คลหนึ่ งปรนนิ บ ัติ พ ระเจ้า (5:48; ฉธบ. 18:13) ที่ จ ะหน้ า ซื่ อ ใจคดคื อ ที่ จ ะ
‘แบ่งแยก’ ในความจงรักภักดีของบุคคลหนึ่งต่อพระเจ้า ดังนั้น ความหน้าซื่ อใจคดเป็ นรู ปแบบ
ของความไม่สอดคล้องกันภายใน คือ การให้เกี ยรติแด่พระเจ้าแต่ปากในขณะที่ใจอยู่ห่างไกล
จากพระองค์ (15:7-8) การประกาศคาแถลงการณ์ ต่างๆเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ถูกต้องในขณะที่ ไม่ไ ด้
ปฏิ บตั ิสิ่งเหล่านั้น (23:3ค) และการปรากฎว่าชอบธรรมภายนอกในขณะที่เต็มไปด้วยการไม่
รักษากฎหมายภายใน (23:28)”[460]
กำรอธิษฐำน 6:5-15 (เปรียบเทียบ ลก. 11:1-13)
6:5-6
พระเยซูทึกทักเอาว่าพวกสาวกของพระองค์จะ “อธิษฐาน” อย่างที่พระองค์ทึกทักเอาว่าพวกเขา
จะให้ทาน (ข้อ 2) และอดอาหาร (ข้อ 16) อีกครั้งหนึ่ ง พระองค์เตือนถึงการนมัสการที่โอ้อวด
ธรรมศาลาและถนนเป็ นสถานที่สาธารณะที่ที่ผคู ้ นจะปฏิ บตั ิความชอบธรรมของพวกเขากับ
ผูช้ ม การเน้นไม่ใช่ อยู่ที่การยืน อย่างที่ต่อต้านท่าทางอื่นๆบางอย่าง แต่อยู่ที่การอธิ ษฐานใน
สถานที่ที่เป็ นเป้ าสายตาของคนทั้งหลาย[461] แรงจูงใจคื อสิ่ งที่สาคัญที่สุด เป็ นที่ ชัดเจนว่า
พระเยซู ไม่ได้ประณามการอธิ ษฐานในที่สาธารณะโดยตรง (เปรี ยบเทียบ 15:36; 18:19-20; 1
ทธ. 2:8) พระองค์เองอธิ ษฐานในที่สาธารณะ (ลก. 10:21-22; ยน. 11:41-42) การอธิ ษฐานเสี ยง
ดังก็เป็ นเรื่ องปกติท่ามกลางคนยิว แม้วา่ บุคคลหนึ่ งสามารถอธิ ษฐานเสี ยงดังในสถานที่ส่วนตัว
ได้[462]
“สิ่ ง ที่ ตรงกันข้า มในที่ ส าธารณะและในที่ ส่ วนตัวเป็ นการทดสอบที่ ดีข อง
แรงจู ง ใจของบุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลที่ อ ธิ ษ ฐานในที่ ส าธารณะมากกว่า ในที่
ส่ วนตัวเปิ ดเผยว่าเขาสนใจในการรับรองของพระเจ้าน้อยกว่าในการรับรอง
ของมนุษย์”[463]

“เมื่อบุคคลหนึ่ งเริ่ มต้นที่จะคิดเกี่ยวกับ การที่เขาอธิ ษฐาน อย่ างไร มากกว่าที่
เขาอธิษฐาน อะไร คาอธิ ษฐานของเขาก็ตายที่ริมฝี ปากของเขา”[464]
พระเยซู พ าดพิ ง ถึ ง ฉบับ เซปทัว จิ น ท์จ าก อิ ส ยาห์ 26:20 ที่ ที่ ห้ อ งส่ ว นตัว เป็ นห้ อ งนอน
(เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 4:33) บริ เวณส่ วนตัวใดๆก็เป็ นเช่ นนั้น พระเยซู ไม่ได้ห้ามปรามการ
อธิ ษ ฐานในที่ ส าธารณะ แต่ ห้ า มปรามการอธิ ษ ฐานเพื่ อ ที่ จะได้รั บ การยกย่องส าหรั บ การ
อธิษฐาน
6:7-8

พระเยซู เบี่ยงเบนอย่างสั้นๆ เพื่อที่จะให้คาเตือนต่อไปเกี่ยวกับการอธิ ษฐานที่ซ้ าซาก (ข้อ 7-8)
และตัวอย่างเชิงบวกของการอธิ ษฐานที่เหมาะสม (ข้อ 9-15) พวกสาวกของพระเยซูสามารถตก
ไปสู่ การปฏิ บตั ิการอธิ ษฐานที่แสดงถึ งคนนอกศาสนาได้ พระเยซู เองอธิ ษฐานคาอธิ ษฐานที่
ยาว (ลก. 6:12) และพระองค์กล่าวซ้ าในการอธิ ษฐาน (26:44) การปฏิบตั ิเหล่านี้ ไม่ใช่เป้ าแห่ ง
การวิจารณ์ ของพระองค์ พระองค์โจมตี แนวคิ ดที่ ว่า ความยาวของการอธิ ษ ฐานท าให้ม นั มี
ประสิ ทธิภาพ โดยทัว่ ไปคาอธิ ษฐานของคนนอกศาสนาขึ้นอยูก่ บั ความยาวและ “การกล่าวซ้ า”
เพื่อประสิ ทธิภาพ ซึ่งเป็ นจานวนมากๆของ “ถ้อยคา”
“. . . พระคริ สต์ไม่ได้ห้ามเราที่จะพากเพียรในคาอธิ ษฐานที่ยาว บ่อยๆ หรื อ
ด้วยความรู ้สึกอย่างมาก แต่เรี ยกร้องว่าเราไม่ควรมัน่ ใจในความสามารถของ
เราที่จะปล้ าสู ้ บางสิ่ งจากพระเจ้าโดยการกรอกพระกรรณของพระองค์ด้วย
คาพูดอย่างมากมายราวกับว่าพระองค์สามารถถูกชักชวนได้อย่างที่มนุ ษย์ถูก
ชักชวน”[465]
พวกสาวกของพระเยซู ไม่จาเป็ นต้องบอก “พระบิดา” ที่รู้ทุกสิ่ งของพวกเขาถึง “ความจาเป็ น”
ของพวกเขาในการอธิ ษ ฐาน พระองค์ท รงรู ้ สิ่ ง ที่ ค วามจาเป็ นของพวกเขาเป็ นแล้ว แล้ว
อธิษฐานทาไม? พระเยซูไม่ได้ตอบคาถามนั้นที่นี่ โดยเนื้อแท้แล้ว เราอธิ ษฐานเพื่อเหตุผลอย่าง
เดี ยวกันที่ ลูกๆกล่ าวต่อพ่อแม่ของพวกเขา คือ ที่ จะแบ่งปั นความเป็ นห่ วง ที่จะมีการสามัคคี
ธรรม ที่จะได้รับการช่วยเหลือ และที่จะแสดงออกถึงการขอบคุณในท่ามกลางเหตุผลอื่นๆ
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พระเยซู ใ ห้การอธิ ษฐานต้นแบบแก่ พ วกสาวกของพระองค์ซ่ ึ ง เป็ นที่ รู้จกั โดยทัว่ ไปว่า “คา
อธิ ษ ฐานขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ” นั่นไม่ ใ ช่ ค าอธิ ษ ฐานของพระองค์ใ นแง่ ที่ ว่า พระองค์ไ ด้
อธิ ษ ฐาน แต่ ม นั เป็ น ค าอธิ ษ ฐานของพระองค์ใ นแง่ ที่ พ ระองค์ไ ด้ส อน พระองค์แ นะน า
ต้นแบบเช่นนั้น นี่คือแนวทางที่จะอธิ ษฐานที่ไม่ใช่ยาวเกินไป หรื อกล่าวซ้ าอย่างไม่จาเป็ น
อย่างที่ขา้ พเจ้าได้อา้ งอิงไป หนึ่งในการเน้นที่พิเศษของพระเยซู ก็คือว่า พวกสาวกของพระองค์
ควรคิดถึงพระเจ้าในฐานะ “พระบิดา” ในสวรรค์ของพวกเขา มันไม่ใช่คุณลักษณะของผูเ้ ชื่ อที่
จะกล่าวต่อพระเจ้าในฐานะพระบิดาของพวกเขาจนกระทัง่ พระเยซู สอนให้พวกเขาที่จะกล่าว
อย่างนั้น[466]
“พระเจ้าถูกอ้างอิงว่าเป็ นพระบิดาสิ บห้าครั้งเท่านั้นในภาคพันธสัญญาเดิม ที่
ที่ ม ันปรากฏนั้น มัน ก็ ถู ก ใช้เ กี่ ย วกับ ชนชาติ อิ ส ราเอลหรื อ กับ กษัตริ ย ์ข อง
อิ ส ราเอล พระเจ้า ไม่ เ คยถู ก เรี ย กว่า พระบิ ด าของบุ ค คลหรื อ ของมนุ ษ ย์
โดยทัว่ ไป (แม้ว่ากรณี โดดเดี่ ยวต่างๆปรากฏในวิหารหลังที่สองของลัทธิ ยิว
บุ ตรสิ รา 51:10 –หนึ่ งในหนังสื อของอธิ ก ธรรม – ผูแ้ ปล) ในภาคพันธสัญญาใหม่ การอ้างอิงจานวนมากถึ งพระเจ้าในฐานะพระบิดาก็สามารถพบ
ได้”[467]
“แนวโน้มที่ท่วมท้นในแวดวงของคนยิวคือที่จะเพิ่มจานวนชื่ อเรี ยกที่อธิ บาย
ถึงอานาจอธิ ปไตย ความเป็ นเจ้านาย พระสิ ริ พระคุ ณ และสิ่ งที่คล้ายกันต่อ
พระเจ้า . . .”[468]
พระบิดาของ “ข้าพระองค์ท้ งั หลาย” บ่งบอกว่าพระเยซู คาดหวังให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะ
อธิ ษฐานคาอธิ ษฐานนี้ ซึ่ งตระหนักอย่างเต็มที่ถึงบริ บทกลุ่มของพวกเขา ในฐานะการเป็ นส่ วน
หนึ่ งของสาวกของพระองค์ การใช้ส่วนตัวของคาอธิ ษฐานนี้ ก็ไม่เป็ นไร แต่บริ บทที่พระเยซู
สอนมันนั้นเกี่ยวกับหมู่คณะ ดังนั้นพระองค์ให้การกล่าวแบบหมู่คณะ “ข้าพระองค์ท้ งั หลาย”
ไม่ได้รวมถึ งพระองค์เอง เนื่ องจากว่ามันเป็ นส่ วนหนึ่ งของคาสอนของพระเยซู ต่อพวกสาวก
ของพระองค์เกี่ยวกับวิธีที่จะอธิ ษฐาน

“จากความเป็ นจริ งนี้ [นั่นคื อ ที่ พระเยซู กล่าวว่า พระบิดา “ของข้าพระองค์
ทั้งหลาย”] เราก็ถูกเตือนถึ งการที่ความรู ้สึกแห่ งความรักแบบพี่นอ้ งควรจะมี
ท่ า มกลางเรามากแค่ ไ หน เนื่ อ งจากว่ า โดยสิ ท ธิ์ อย่ า งเดี ย วกั น เกี่ ย วกั บ
ความเมตตาและความมี ใ จกว้า งที่ อิ ส ระ เราก็ เ ป็ นบุ ต รที่ เท่ า เที ย มกัน ของ
พระบิดาเช่นนั้น”[469]
แนวทางที่ เราคิ ดเกี่ ย วกับ พระเจ้า ขณะที่ เราอธิ ษ ฐานต่ อพระองค์ก็ ส าคัญอย่า งมาก ในการ
อธิ ษฐานนั้น เราควรระลึกว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบิดาที่ทรงรักผูซ้ ่ ึ งจะตอบสนองต่อบุตรของ
พระองค์เช่ นนั้น บุคคลสมัยใหม่บางคนสนับสนุ นการคิดถึ งพระเจ้าในฐานะพระมารดาของ
เรา อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้ ขดั แย้งกับสิ่ งที่ พระเยซู สอน และต่อการอ้างอิงเป็ นพันๆถึ งพระเจ้าที่
พระเจ้าได้ให้แก่เราในรู ปแบบเพศชายในทั้งสองพันธสัญญา
พระเจ้าไม่ใช่ สิ่งมี ชีวต ทางเพศ พระองค์ทรงเป็ น วิญญาณ อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเป็ น
เหมือน บิดา ต่อเรามากกว่า มารดา การคิดถึงพระองค์ในฐานะมารดาเป็ นหลักจะส่ งผลให้เกิด
การบิ ดเบือนบางอย่างในแนวคิ ดของเราเกี่ ยวกับพระเจ้า มันจะยังส่ งผลให้เกิ ดความสับสน
บางอย่างในความคิดของเราเกี่ยวกับการที่พระเจ้าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรและเราควรเกี่ยวข้อง
กับ พระองค์อ ย่า งไร[470] การคิ ดถึ งพระเจ้าในฐานะ “พระบิ ดา” ของเราจะย้ า เตื อนเราถึ ง
ทางเข้าที่มีสิทธิ พิเศษของเราไปยังการทรงสถิ ตของพระองค์และถึ งความจาเป็ นของเราที่จะ
ปฏิบตั ิต่อพระองค์อย่างนับถือ
“ในสวรรค์” ย้ าเตือนเราถึงการอยูเ่ หนื อและอานาจอธิ ปไตยของพระองค์ การกล่าวของเราต่อ
พระเจ้าในการอธิ ษฐานก็ทาการที่จะตระเตรี ยมเราสาหรับการอธิ ษฐานที่เหมาะสมมากกว่าที่จะ
รับรองถึงการตอบสนองตามปรารถนาจากพระองค์[471]
การอ้อนวอนสามอย่างแรกกล่าวถึงพระเจ้า และสามอย่างสุ ดท้ายกล่าวถึงเรา รู ปแบบนี้ บ่งบอก
ว่าพวกสาวกควรมีความเป็ นห่ วงต่อพระเจ้ามากกว่าที่เรามีต่อตัวเราเอง เราควรใส่ ความสนใจ
ของพระองค์ก่อนในการอธิ ษฐานของเรา อย่างเช่ นในการดาเนิ นชี วิตทั้งสิ้ นของเรา การอ้อน
วอนทั้ง หมดมี ก ารเชื่ อมโยงบางอย่า งกับแผ่นดิ นสวรรค์ สามอย่างแรกกล่ าวถึ ง การมาของ

แผ่นดินสวรรค์ และสามอย่างสุ ดท้ายเป็ นการอ้อนวอนเมื่อพิจารณาถึงแผ่นดินสวรรค์ที่กาลังมา
[472]
“ดังนั้น เมื่อเราอธิ ษฐานว่า ‘ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นที่เคารพสักการะ’
นั่นหมายถึ ง ‘ขอทาให้เราสามารถให้ที่ที่เฉพาะแก่ พระองค์ที่ ซ่ ึ งธรรมชาติ
และคุณลักษณะของพระองค์สมควรได้รับและเรี ยกร้อง’”[473]
“ที่จะรู ้ ว่าพระเจ้าทรงเป็ น ที่จะรู ้ ประเภทของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็ น ที่จะ
ตระหนึ ก ถึ ง พระเจ้า อย่า งต่ อเนื่ อง และที่ จ ะเชื่ อ ฟั ง พระองค์อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง
นั่น คื อ การนับ ถื อ นั่น คื อ สิ่ ง ที่ เ ราอธิ ษ ฐานขอเมื่ อ เราอธิ ษ ฐานว่า ‘ขอให้
พระนามของพระองค์เป็ นที่เคารพสักการะ’”[474]
การอ้อนวอนแรก (ข้อ 9ค) ก็คือว่าทุกคนจะถือพระนามของพระเจ้า (ชื่อเสี ยงของพระองค์ ทุก
สิ่ งเกี่ยวกับพระองค์) ด้วยการนับถือ พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ อยูแ่ ล้ว เราไม่อธิ ษฐานว่าพระองค์จะ
บริ สุ ท ธิ์ มากขึ้ น สิ่ ง ที่ จาเป็ นก็ คื อว่า สิ่ ง ทรงสร้ า งของพระองค์ใ นทุ ก ๆที่ น้ ันตระหนัก และ
ยอมรั บถึ ง ความบริ สุ ทธิ์ ของพระองค์ การอ้อนวอนนี้ จดจ่อที่ ชื่ อเสี ย ง ของพระองค์ ผูค้ น
จะต้อง สักการะ ที่จะปฏิบตั ิต่อว่าพิเศษ โดยการอธิ ษฐานคาเหล่านี้ เราก็ยืนยันถึงความบริ สุทธิ์
ของพระเจ้า
ชื่ อเสี ยงของพระเจ้าและแผ่นดิ นสวรรค์มีการเชื่ อมโยงที่ใกล้ชิดในภาคพันธสัญญาเดิม (อสย.
29:23; อสค. 36:23)
“ในด้านหนึ่ ง พระนามของพระองค์ถูกดูหมิ่นเมื่อประชากรของพระองค์ถูก
ปฏิบตั ิต่ออย่างไม่ดี บาปของชนชาติที่ได้นามาซึ่ งการเป็ นเชลยที่ได้ก่อให้เกิด
การดู หมิ่ นพระนาม อสย. 43:25; 49:11; อสค. 36:20-23 โดยการฟื้ นฟูของ
พวกเขานั้น พระนามของพระองค์จะถู กช าระให้บ ริ สุท ธิ์ แต่ก ารช าระให้
บริ สุทธิ์ เป็ นแค่เงาของการสาเร็ จที่สมบูรณ์ ในอนาคต เมื่อ ‘แผ่นดิ นสวรรค์’
มาเท่ า นั้น ที่ พ ระนามของพระเจ้า จะถู ก ช าระให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ทั้ง หมดในการไถ่
สุ ดท้ายของประชากรของพระองค์จากข้อตาหนิ ”[475]

การอ้อนวอนที่สอง (ข้อ 10ก) ก็คือว่า “แผ่นดิน” ของพระเมสสิ ยาห์จะ “มา” อย่างรวดเร็ วจริ งๆ
(เปรี ยบเทียบ มก. 15:43; 1 คร. 16:22; วว. 11:17) เป็ นการเหมาะสมสาหรับพวกสาวกรุ่ นแรก
ของพระเยซู ที่จะอธิ ษฐานการอ้อนวอนนี้ เนื่ องจากว่าการสถาปนาแผ่นดิ นนั้นก็ใกล้จะมาถึ ง
เป็ นการเหมาะสมเช่ นกันส าหรั บ พวกสาวกสมัย ใหม่ ที่จะอธิ ษ ฐานสิ่ ง นั้น เนื่ องจากว่า การ
เริ่ มต้นของแผ่นดิ นนั้นจะเริ่ มต้นการปกครองที่ชอบธรรมของพระเมสสิ ยาห์บนโลก ซึ่ งผูเ้ ชื่ อ
ทุ ก คนควรคาดหวัง อย่า งร้ อนรน แผ่นดิ นนี้ ย งั ไม่ ไ ด้เริ่ มต้น ถ้า ได้เริ่ มต้น พวกสาวกคงไม่
จาเป็ นที่จะอธิ ษฐานขอให้มา พระคริ สต์จะปกครองเหนื อแผ่นดินของพระองค์ ซึ่ งเป็ นแผ่นดิน
ของดาวิดจากโลก และตอนนี้ พระองค์ทรงอยูใ่ นสวรรค์[476] การอ้อนวอนนี้ จดจ่อที่ แผ่ นดิ น
ของพระเจ้า ผูค้ นจะต้องเตรี ยมตัวเพื่อแผ่นดินนั้น
“บรรดาผูท้ ี่ถือว่าสาหรับพระเยซู เองนั้น แผ่นดิ นของพระเจ้าได้มาแล้วในตัว
บุ คคลและพันธกิ จของพระองค์เองก็เลี่ ยงไม่ไ ด้ที่ปฏิ บตั ิ ต่อการอ้อนวอนที่
สองนี้ ของคาอธิ ษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในแง่ที่ไม่แยแส พวกเขากล่าวว่า
มันจะต้องถูกตีความในความสอดคล้องกับคากล่าวอื่ นๆของพระเยซู ทาไม
หรื อ ? และค ากล่ า วอื่ น ๆคื อ อะไร? เมื่ อ หลัก ฐานทั้ง หมดในค ากล่ า วของ
พระเยซูสาหรับ ‘สิ่ งต่างๆสุ ดท้ายอันเป็ นที่ประจักษ์’ ถูกทดสอบอย่างละเอียด
มัน ก็ ล ดลงไปสู่ เอฟธาเซน เอพิ ฮู ม าส [‘มาถึ ง พวกท่ า น’] ของ มธ.
12:28 และ ลก. 11:20 ท าไมสิ่ ง นั้ น ควรก าหนดการตี ค วามของ มธ.
6:10 และ ลก. 11:2? ท าไมค ากล่ า วที่ ค ลุ ม เครื อ และยุ่ง ยากควรจัด ตั้ง
ความหมายของคากล่าวที่ ชัดเจนและไม่คลุ มเครื อ? ทาไมไม่ตีความ เอฟธา
เซน [‘มาถึง’,' 12:28] โดย เอลธาโต [‘มา’, 6:10]; หรื อ เนื่ องจากว่า ทั้งสอง
ต่างก็ไม่สามารถถูกขจัดไปบนพื้นฐานการวิจารณ์ ที่ใช้ได้ ทาไมไม่แสวงหา
การตีความที่ทาความยุติธรรมที่เท่าเทียมแก่ท้ งั สอง?”[477]
“แนวคิดของพระเยซูเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับอานาจ
อธิ ปไตยทัว่ จักรวาลของพระเจ้า ซึ่ งอาจหรื อไม่อาจเป็ นที่ยอมรับโดยมนุ ษย์
แต่อยู่ที่นนั่ เสมอ นัน่ เป็ นพื้นฐานของความเข้าใจของพระองค์ แต่พระองค์
รวมถึ งแนวคิดเกี่ ยวกับสิ่ งสุ ดท้ายแห่ งแผ่นดินของพระเจ้าซึ่ งจะมา ในอีกนัย

หนึ่ ง สิ่ งที่พระเยซู หมายถึ งโดยแผ่นดิ นของพระเจ้าก็รวมถึ งสิ่ งที่วรรณกรรม
ของรับบีเรี ยกว่ายุคที่กาลังมา”[478]
สิ่ งเหล่านี้เป็ นการสรุ ปที่แม่นยาและน่าสนใจที่มาจากผูท้ ี่ไม่เชื่อตามยุค
การอ้อนวอนที่สาม (ข้อ 10ข-ค) คือการร้ องขอที่ว่า สิ่ งที่พระเจ้าต้องการให้เกิ ดขึ้นในโลกจะ
ปรากฏ “ในโลก” จริ งๆ อย่างที่ มนั ปรากฏ “ในสวรรค์” ในตอนนี้ สภาพนั้นจะเกิ ดขึ้นอย่าง
เต็มที่มากที่ สุดเมื่อพระคริ สต์จดั ตั้งแผ่นดิ นของพระองค์ในโลก อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้ ควรเป็ น
ความปรารถนาของสาวกทุ กๆคนในยุค ระหว่างการเสด็จมาในขณะที่ พระเยซู ยงั ทรงอยู่ใ น
สวรรค์ ไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่าสามารถเกิดขึ้นมากกว่าสิ่ งใดก็ตามที่น้ าพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวข้อง
(รม. 12:1) “น้ าพระทัย” (คากรี ก เธเลมา) ของพระเจ้ารวมถึ งการเรี ยกร้ องที่ ชอบธรรมต่างๆ
ของพระองค์ (7:21; 12:50; เปรี ยบเทียบ สดด. 40:8) เช่นเดียวกับความตั้งใจของพระองค์ที่จะ
ก่อให้เกิ ดและอนุ ญาตเหตุการณ์บางอย่างในประวัติศาสตร์ (18:14; 26:42; เปรี ยบเทียบ กจ.
21:14) การอ้อนวอนนี้จดจ่อที่ นา้ พระทัย ของพระเจ้า ผูค้ นจะต้อง ทาตาม
“ความแตกต่างนี้ [ระหว่างการปกครองทัว่ จักรวาลในสวรรค์ของพระเจ้าและ
การปกครองพันปี ในโลกของพระองค์] เกิ ดจากความเป็ นจริ งที่ว่า การกบฎ
และบาปปรากฎบนโลก บาปที่ซ่ ึ งจะถูกจัดการในแนวทางอันไม่เป็ นที่รู้จกั ใน
จุดอื่นใดในจักรวาล แม้กระทัง่ ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ที่ได้ทาบาป ที่นี่เอง
ที่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของสิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้ต้ งั ชื่ อว่าแผ่นดินที่อยูร่ ะหว่างกลาง
ปรากฎ บนพื้นฐานของการไถ่ที่อยู่ระหว่างกลาง มันต้อง ‘มา’ เพื่อจะปราบ
การกบฎทั้งสิ้ นพร้อมกับผลลัพธ์ที่ชวั่ ร้ายต่างๆของมันในที่สุด ดังนั้นสุ ดท้าย
แล้ว ก็ น าแผ่น ดิ น และน้ า พระทัย ของพระเจ้า มาปรากฎในโลกอย่า งที่ ม ัน
ปรากฎในสวรรค์”[479]
การอ้อนวอนที่เหลือ (ข้อ 11-13) จดจ่อที่ความจาเป็ นต่างๆของพวกสาวก จงสังเกต “พระองค์”
“พระองค์” “พระองค์” ในข้อ 9 และ 10 และ “พวกข้าพระองค์” “พวกข้าพระองค์” “พวกข้า
พระองค์” ในข้อ 11-13 ผูเ้ ชื่ อบางคนได้สรุ ปว่าการอธิ ษฐานนั้นไม่ได้รวมสิ่ งใดก็ตามที่เห็นแก่
ตัว ดังนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ทาการอ้อนวอนส่ วนตัว อย่างไรก็ตาม พระเยซู สั่งให้พวกสาวกของ

พระองค์ที่จะนาความจาเป็ นส่ วนตัวต่างๆของพวกเขาไปยังพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน การอ้อน
วอนสามอย่างแรกอยู่ตามลาพัง แต่การอ้อนวอนสามอย่างสุ ดท้ายมี “และ” ที่เชื่ อมซึ่ งผูกการ
อ้อนวอนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เราต้องการทั้งสามสิ่ งเหล่านี้ อย่างเท่าเทียม เราไม่สามารถดาเนิ น
ต่อไปได้โดยปราศจากสิ่ งใดก็ตามจากสิ่ งเหล่านั้น
“ส่ วนที่สองของการอธิ ษฐานนั้น ซึ่ งเป็ นส่ วนของมันที่กล่าวถึ งความจาเป็ น
ต่างๆของเราก็เป็ นเอกภาพที่ประดิษฐ์ข้ ึนอย่างน่าประหลาด มันกล่าวถึงความ
จาเป็ นที่ ส าคัญสามอย่า งของมนุ ษ ย์ และขอบเขตทั้งสามของเวลาที่ มนุ ษ ย์
เคลื่อนที่ภายในนั้น หนึ่ ง มันขอ อาหาร ด้วยเหตุน้ นั ก็ขอสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับ
การบารุ งรั กษาชี วิต และด้วยวิธีน้ นั ก็นาความจาเป็ นต่างๆของ ปั จจุบัน ไปยัง
บัล ลัง ก์ข องพระเจ้า สอง มันขอ การยกโทษ ด้วยเหตุ น้ ันก็ นา อดี ต ไปยัง
พระพักตร์ พระเจ้าและไปยังพระคุ ณที่ยกโทษของพระเจ้า สาม มันขอ การ
ช่ วยเหลือในการถูกทดลอง ด้วยเหตุน้ นั ก็มอบ อนาคต ทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์
ของพระเจ้า ในการอ้อนวอนที่ส้ ันทั้งสามเหล่านี้ เราถูกสอนให้วางปั จจุบนั
อดีต และอนาคตทั้งหมดต่อหน้าแท่นรองพระบาทแห่งพระคุณของพระเจ้า
“แต่ นี่ไม่ เพี ย งแต่ เป็ นค าอธิ ษ ฐานที่ ป ระดิ ษ ฐ์ข้ ึ นอย่า งระมัดระวังซึ่ งเป็ นค า
อธิ ษฐานที่วางทั้งหมดของชี วิตไว้ในการทรงสถิ ตของพระเจ้าเท่านั้น แต่มนั
เป็ นคาอธิ ษฐานที่นาทั้งหมดของพระเจ้ามายังชี วิตของเราอีกด้วย เมื่อเราขอ
อาหาร เพื่อค้ าจุนชีวติ ในโลกของเรา การร้องขอนั้นก็มุ่งความคิดของเราไปยัง
พระเจ้ าพระบิ ดา ทันทีผูซ้ ่ ึ งเป็ นพระผูส้ ร้ าง และพระผูค้ ้ าจุนแห่ งชี วิตทั้งสิ้ น
เมื่ อ เราขอ การยกโทษ การร้ อ งขอนั้น มุ่ ง ความคิ ด ของเราไปยัง พระเจ้ า
พระบุตร คือ พระเยซู คริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดและพระผูไ้ ถ่ของเรา เมื่อเราขอ
การช่ วยเหลื อสาหรับ การถูกทดลอง ในอนาคต การร้ องขอนั้นมุ่งความคิ ด
ของเราไปยัง พระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ ง เป็ นพระผูป้ ลอบโยน พระผู ้
เสริ มกาลัง พระผูใ้ ห้ความกระจ่าง พระผูน้ าพาและพระผูป้ กป้ องแห่ งทางของ
เรา”[480]
“อาหาร” ที่นี่ (ข้อ 11) บางที อา้ งอิ งถึ งอาหารทั้ง สิ้ นของเรา และแม้ก ระทัง่ ความจาเป็ นทาง
ร่ างกายทั้งสิ้ นของเรา[481] อาหารมีความสาคัญที่ใหญ่ข้ ึนนี้ ในพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ สภษ.

30:8; มก. 3:20; กจ. 6:1; 2 ธส. 3:12; ยก. 2:15) แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ เรากล่าวถึ งอาหารว่าเป็ น
“เครื่ องค้ าจุนแห่ งชี วิต “อาหารประจาวัน ” อ้างอิ งถึ งความจาเป็ นต่างๆของชี วิต ไม่ใช่ ความ
หรู หราของมัน นี่ เป็ นคาอธิ ษฐานสาหรับความจาเป็ นของเรา ไม่ใช่ความโลภของเรา การร้อง
ขอก็คือที่ พระเจ้าจะจัดเตรี ยมความจาเป็ นของเราที ละวัน (เปรี ยบเทีย บ อพย. 16:4-5; สดด.
104:14-15, 27-28; สภษ. 30:8) คากล่าว “ในวันนี้ ” สะท้อนถึงชีวิตในศตวรรษแรกที่ซ่ ึ งคนงาน
ได้รับ ค่ าจ้ าง “แต่ละวัน” มันย้ าเตือนพวกสาวกอีกว่า เราสามารถดาเนิ นชี วิตได้ทีละวันเท่านั้น
และแต่ละวันเราก็พ่ งึ พาพระเจ้าที่จะค้ าจุนเรา
อย่างไรก็ตาม การขอพระเจ้าที่จะจัดเตรี ยมความจาเป็ นต่างๆของเราก็ไม่ได้ทาให้เราเป็ นอิสระ
จากความรับผิดชอบแห่ งการทางาน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 25-34; 2 ธส. 3:10) พระเจ้าตอบสนอง
ความจาเป็ นต่างๆของเราบางส่ วนโดยการให้ความสามารถและโอกาสแก่เราที่จะหาเลี้ ยงชี พ
ในที่สุดแล้ว ทุกสิ่ งก็มาจากพระองค์ การที่จะต้องหาเช้ากินค่าและทีละวันสามารถเป็ นพระพร
ได้ถา้ มันย้าเตือนเราถึงการพึ่งพาเต็มที่ของเราที่พระเจ้า สิ่ งนี้ เป็ นจริ งโดยเฉพาะ เนื่ องจากว่าเรา
ดาเนินชีวติ ในโลกที่ยกย่องความพอเพียงด้วยตนเอง
การอ้อนวอนที่ห้าร้ องขอการยกโทษจากหนี้ (ข้อ 12) “หนี้ ” (คากรี ก ออฟเฟเลมาต้ า) บางที
แปลคาอารเมค โฮบา ที่เป็ นคาเหมือนทัว่ ไปสาหรับบาป[482] คากรี กหมายถึง “ความล้ มเหลว
ที่ จะจ่ ายสิ่ งที่ ครบกาหนด คือ ความล้มเหลวในหน้าที่ ”[483] การถื อว่าบาปเป็ นหนี้ ก็เป็ นแบบ
ยิวอย่างเต็มที่ (เปรี ยบเทียบ สดด. 51:4).[484]
“พระองค์เ รี ย กบาปว่า ‘หนี้ ’ เพราะว่า เราเป็ นหนี้ ก ารลงโทษส าหรั บ บาป
เหล่ า นั้น และเราไม่ มี ท างที่ จะตอบสนองต่ อการลงโทษได้นอกจากว่า เรา
ได้รับการปลดปล่อยโดยการยกโทษนี้”[485]
อนุ ประโยคที่สองในประโยคนั้นไม่ได้หมายถึ งว่า เราต้องได้รับการยกโทษของพระเจ้าด้วย
ตนเอง การยกโทษของเราต่อคนอื่นๆแสดงถึงความจาเป็ นที่ตระหนักของเราที่มีต่อการยกโทษ
บุคคลที่ไม่ยกโทษความผิดของพี่น้องก็ไม่ได้เล็งเห็ นว่าตัวเขาเองต้องการการยกโทษมากแค่
ไหน

“เมื่ อตาของเราได้ถูกเปิ ดออกที่จะเห็ น ความมหึ มาแห่ ง ความผิดของเราต่ อ
พระเจ้า ความเสี ยหายต่างๆที่ คนอื่นได้ทากับเราก็ปรากฏว่าเล็กน้อยอย่างยิ่ง
โดยการเปรี ยบเทียบ ในอีกด้านหนึ่ ง ถ้าเรามีมุมมองที่ขยายเกินความเป็ นจริ ง
เกี่ ยวกับความผิดของคนอื่นๆ นัน่ ก็พิสูจน์ว่าเราได้ลดความผิดของเราเองให้
น้อยลง”[486]
คริ สเตี ยนบางคนได้สงสัยว่าทาไมเราควรขอการยกโทษจากพระเจ้า เนื่ องจากว่าภาคพันธสัญญาใหม่เปิ ดเผยอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ายกโทษบาปทั้งหมดในอดี ต ปั จจุบนั และอนาคตเมื่อ
พระองค์นบั ว่าเราชอบธรรม (กจ. 10:43; อฟ. 1:7; คส. 1:14) นัน่ เป็ นการยกโทษแบบศาลหรื อ
ที่ใช้ในศาล อย่างไรก็ตาม ในฐานะผูเ้ ชื่ อที่ได้รับการยกโทษ เราจาเป็ นต้องขอการยกโทษเพื่อ
รื้ อฟื้ นการสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:9) การยกโทษ แบบศาล นา
เราไปยังครอบครัวของพระเจ้า การยกโทษ แบบครอบครั ว รักษาการสามัคคีธรรมของเรากับ
พระเจ้าให้สนิทสนมภายในครอบครัวของพระเจ้า
“การสามัคคีธรรมส่ วนตัวกับพระเจ้าถูกกล่ าวถึ งในข้อเหล่ านี้ (ไม่ใช่ ความ
รอดจากบาป) บุคคลหนึ่งไม่สามารถดาเนินในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้
ถ้าเขาปฏิเสธที่จะยกโทษแก่คนอื่นๆ”[487]
นักตีความบางคนเห็นว่าข้อ 13 มีการอ้อนวอนอย่างเดียว ในขณะที่คนอื่นๆเชื่ อว่าพระเยซู ต้ งั ใจ
ให้มีสองอย่าง บางทีอย่างเดี ยวนั้นถูกต้องเมื่อพิจารณาถึ งการเชื่ อมโยงที่ใกล้ชิดของแนวคิ ด
มันเป็ นสองด้านของเหรี ยญเดียว “การทดลอง” คือคากรี ก พี ราสมอส และในกรณี น้ ี หมายถึ ง
“การทดสอบ” ที่นี่มนั ไม่ได้อา้ งอิงถึงการชักชวนสู่ ความชัว่ มากเท่ากับการอ้างอิงถึงการพิสูจน์
ที่ทดสอบคุณลักษณะ พระเจ้าไม่ทดสอบ (พีราสมอส) ใครก็ตาม (นัน่ คือ ที่จะนาไปสู่ บาป ยก.
1:13-14) จากนั้นทาไมเราต้องอธิ ษฐานว่าพระองค์จะไม่นาเราไปสู่ การทดสอบ? แม้วา่ พระเจ้า
ไม่ใช่ สาเหตุที่เป็ นเครื่ องมือแห่ งการทดสอบของเรา พระองค์ก็ยอมให้เราที่จะประสบกับการ
ทดลองจากโลก เนื้อหนังและมาร (เปรี ยบเทียบ 4:1; ปฐก. 22:1; ฉธบ. 8:2) ดังนั้นการอ้อนวอน
นี้ คือการร้ องขอที่ว่าพระองค์จะ ลด โอกาสแห่ งการทดลองของเราที่อาจส่ งผลต่อการทาบาป
ของเรา มันกล่าวถึงความอ่อนแอที่รู้สึกได้ของสาวกที่กลับใจที่จะยืนหยัดภายใต้การทดสอบที่
รุ นแรงเมื่อพิจารณาถึงความผิดบาปของเขาหรื อของเธอ (เปรี ยบเทียบ สภษ. 30:7-9).[488]

“แต่ ” แนะน าทางเลื อ ก “ช่ ว ยพวกข้า พระองค์ ใ ห้ พ ้น ” สามารถหมายถึ ง “สงวนพวกข้า
พระองค์” หรื อ “ช่ วยพวกข้าพระองค์ให้พน้ จาก” ความหมายขึ้ นอยู่กบั สิ่ งที่ “ความชั่วร้ าย”
หมายถึง นี่เป็ นการอ้างอิงถึงความชัว่ ร้ายโดยทัว่ ไปหรื อมารร้าย ซึ่ งก็คือซาตาน? เมื่อคาบุพบท
ภาษากรี ก อะโป (“จาก”) ตามหลัง “ช่ วยให้พน้ ” ตามปกติก็อา้ งอิงถึ งการช่ วยให้พน้ จากผูค้ น
เมื่อ เอค (“จาก”) ตามหลังมัน มันก็อา้ งอิ งถึ งการช่ วยให้พน้ จากสิ่ งต่างๆอยู่เสมอ [489] ที่นี่
อะโป ปรากฏ ยิ่งกว่านั้น คาคุณศัพท์ “ชัว่ ร้าย” มีคานาหน้าที่ขยายมันในตัวบทกรี ก ซึ่ งบ่งบอก
ว่ามันจะต้องถูกถือว่าเป็ นคานามที่ใช้แทนนาม นัน่ คือ “มารร้าย” พระเจ้าไม่ช่วยเราให้พน้ จาก
ความชัว่ ร้ายเสมอ แต่พระองค์ช่วยเราให้พน้ จากมารร้าย[490]
“มันสร้างความแตกต่างที่เล็กน้อยอย่างมากไม่วา่ เราเข้าใจโดยคาว่า “ชัว่ ร้าย”
เป็ นมารหรื อบาป”[491]
อย่างไรก็ตาม ภาคพันธสัญญาเดิ มได้ทานายว่าเวลาแห่ งความชัว่ ร้ ายที่ยิ่งใหญ่จะมาก่อนการ
สถาปนาแผ่นดินนั้น (ยรม. 30) นักอรรถาธิ บายบางคนรวมถึงผูไ้ ม่เชื่ อแบบก่อนยุคพันปี เข้าใจ
ว่าความชัว่ ร้ ายในคาอ้อนวอนนี้ เป็ นการอ้างอิ งถึ งการโจมตีของซาตานที่จะมาสู่ อานาจเต็มที่
ของมันก่อนแผ่นดิ นนั้นเริ่ มต้น[492] ภายหลังพระเจ้าได้เปิ ดเผยทางเปาโลว่าคริ สเตียนจะไม่
เผชิญกับความวิบตั ิยงิ่ ใหญ่น้ ี (1 ธส. 1:10; 4:13-18; และข้ออื่นๆ) ดังนั้น เราไม่ตอ้ งอธิ ษฐานขอ
การช่วยให้พน้ จาก มัน แต่จากโอกาสอื่นๆของการทดสอบ
บางคนได้เห็ นการอ้างอิ งที่ ไม่เปิ ดเผยถึ งตรี เอกภาพในการอ้อนวอนสามอย่างสุ ดท้ายเหล่ านี้
พระบิดาทรงตระเตรี ยมอาหารทางการทรงสร้างและการจัดเตรี ยม การไถ่ โทษของพระบุตร
รับรองการยกโทษของเรา และการให้ความสามารถของพระวิญญาณทาให้เราแน่ใจถึงชัยชนะ
ฝ่ ายวิญญาณของเรา
การสรรเสริ ญพระเจ้าสุ ดท้ายปรากฏในต้นฉบับโบราณหลายฉบับ แต่มนั มีการผันแปรอย่าง
มากในสิ่ งนั้นจนบางทีมนั ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของพระกิตติคุณมัทธิ วโดยดั้งเดิ ม เป็ นที่ชดั เจน
ว่า พวกธรรมาจารย์ที่เคร่ งครัดในทางศาสนาได้เพิ่มมันในภายหลังเพื่อจะทาให้การอธิ ษฐาน
นั้นสมบู รณ์ อย่า งเป็ นพิ ธี สัก การะบูชา เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกเขาได้ดัดแปลงถ้อยค าแห่ ง ค า
อธิษฐานของดาวิดใน 1 พงศาวดาร 29:11.[493]

“ในพระวิหาร [ในสมัยของพระเยซู ] ผูค้ นไม่เคยตอบสนองต่อคาอธิ ษฐาน
ด้วย อาเมน แต่ด้วยคาอวยพรนี้ เสมอ ‘สาธุ การแด่ พระนามแห่ งพระสิ ริของ
แผ่นดินของพระองค์เป็ นนิ ตย์!’ [เชิงอรรค 4:] ดังนั้นถ้อยคาในฉบับคิงเจมส์
มัทธิ ว 6:13 ‘เพราะว่าราชอาณาจักร ฤทธานุ ภาพ และพระเกี ยรติ เป็ นของ
พระองค์สืบๆไปเป็ นนิ ตย์ อาเมน’ ซึ่ งเป็ นความต้องการในต้นฉบับโบราณ
ทั้ง หมดก็ เป็ นเพี ย งแค่ รูปแบบในพระวิหารทัว่ ไปของการตอบสนอง และ
ถ้อยคาเช่นนั้นอาจพบหนทางสู่ ตวั บทได้ ในความเป็ นจริ งนั้น คาว่า ‘อาเมน’
เป็ นการยืนยันที่จริ งจังหรื อรู ปแบบของคาสาบาน”[494]
6:14-15

ข้อเหล่านี้ อธิ บายถึ งความคิดของการอ้อนวอนที่ ห้า (ข้อ 12) อย่างเต็มที่มากขึ้น การกล่าวซ้ า
เน้ น ถึ ง ความส าคัญ ของการยกโทษแก่ ก ัน และกัน ถ้า เราต้อ งการการยกโทษจากพระเจ้า
(เปรี ยบเที ย บ 18:23-35) ความสั ม พัน ธ์ แ นวนอนของเรากับ คนอื่ น ๆต้อ งถู ก ต้อ งก่ อ นที่
ความสัมพันธ์แนวตั้งของเรากับพระเจ้าสามารถถูกต้องได้
“การอธิ ษ ฐานนั้นตรงไปตรงมาและเรี ย บง่ า ยส าหรั บบรรดาผูท้ ี่ ไ ด้ป ระสบกับ พระคุ ณของ
แผ่นดินสวรรค์ในพระคริ สต์ ในการอธิ ษฐาน สาวกไม่พยายามที่จะบังคับหรื อบงการพระเจ้า
ไม่มีถอ้ ยคาหรื อสู ตรวิเศษ หรื อถ้อยคามากมายที่มีคุณค่ากับพระเจ้า คาอธิ ษฐานที่ส้ ัน ตรงและ
จริ งใจก็เพียงพอ”[495]
“เป็ นสิ่ งที่ สรุ ปได้ว่า คาอธิ ษฐานต้นแบบถูกให้มาในบริ บทของแผ่นดิ นที่ กาลังมา การอ้อน
วอนสามอย่างแรกเป็ นการอ้อนวอนสาหรับการมาของแผ่นดินนั้น สามอย่างสุ ดท้ายก็สาหรับ
ความจาเป็ นของพวกสาวกในช่วงระหว่างเวลาที่นาหน้าการสถาปนาของแผ่นดินนั้น”[496]
กำรอดอำหำร 6:16-18

6:16

การอดอาหารในอิ ส ราเอลเกี่ ย วข้องกับการไม่ ท านอาหารเพื่ อจะเข้า ร่ วมในการปฏิ บ ตั ิ ฝ่ าย
วิญญาณตามปกติคือการอธิ ษฐานพร้ อมกับการจดจ่อที่มากขึ้น การอดอาหารสนับสนุ นและ
บ่งบอกถึงความอัปยศอดสู ของตนเองต่อหน้าพระเจ้า และบ่อยครั้งการสารภาพก็ควบคู่ไปด้วย
(นหม. 9:1-2; สดด. 35:13; อสย. 58:3, 5; ดนล. 9:2-20; 10:2-3; ยนา. 3:5; กจ. 9:9) ผูค้ นที่รู้สึก

ถึงความเจ็บปวด อันตรายหรื อความสิ้ นหวังก็สละการกินชัว่ คราวเพื่อจะนาเสนอการอ้อนวอน
พิเศษต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน (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) ผูเ้ ชื่ อที่เคร่ งครัดในทางศาสนา
ก็อดอาหารเป็ นประจา (ลก. 2:37)
พวกฟาริ สีอดอาหาร “สองวันต่อสัปดาห์” (ลก. 18:12) พระเจ้าได้สั่งให้คนอิสราเอลที่จะอด
อาหารหนึ่ งวันต่อปี ในวันลบมลทินเท่านั้น (ลนต. 16:29-31; 23:27-32; กดว. 29:7) อย่างไรก็
ตาม ระหว่างการเป็ นเชลย คนอิสราเอลได้จดั ตั้งการอดอาหารเป็ นประจาเพิ่มขึ้น (ศคย. 7:35; 8:19) การอดอาหารปรากฏในคริ สตจักรเริ่ มแรกและดูเหมือนว่าได้เป็ นส่ วนปกติของการมี
วินยั ส่ วนตัวของคริ สเตียน (1 คร. 9:24-27; ฟป. 3:19; 1 ปต. 4:3) การอดอาหารที่หน้าซื่ อใจคด
ปรากฎในอิสราเอลนานมาแล้วก่อนสมัยของพระเยซู (อสย. 58:1-7; ยรม. 14:12; ศคย. 7:5-6)
แต่พวกฟาริ สีมีชื่อเสี ยงในทางที่ไม่ดีในเรื่ องนี้
“. . . การอดอาหารเริ่ มตั้งแต่เช้าตรู่ จนถึ งตะวันตกดิ น นอกเหนื อเวลานั้นก็
สามารถทานอาหารตามปกติได้”[497]
“การอดอาหารเน้นถึ งการปฏิ เสธเนื้ อหนัง แต่พวกฟาริ สีได้ยกย่องเนื้ อหนัง
ของพวกเขาโดยการดึงความสนใจไปยังพวกเขาเอง”[498]
“ในการอดอาหารของคนยิว มีแนวคิดสามอย่างในความคิดของมนุ ษย์ (i) การ
อดอาหารเป็ นความพยายามที่ จงใจ ที่ จะดึ งความสนใจจากพระเจ้ า ไปยัง
บุคคลที่อดอาหาร . . . . (ii) การอดอาหารเป็ นความพยายามที่จงใจ ที่ จะพิสูจน์
ว่ าความสานึกผิดนั้นจริ ง . . . . (iii) การปฏิบตั ิที่ยิ่งใหญ่ของการอธิ ษฐานเป็ น
การทาแทน มันไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อจะช่ วยวิญญาณของมนุ ษย์เองให้รอด
มากเท่ากับที่จะเคลื่ อนพระเจ้าให้ปลดปล่อยชนชาติ [หรื อแต่ละบุคคล] จาก
ความทุกข์ยาก”[499]
ประเด็นของพระเยซูในข้อนี้ก็คือว่า พวกสาวกของพระองค์ควรหลีกเลี่ยงการดึงความสนใจไป
ยังพวกเขาเองเมื่อพวกเขาอดอาหาร พระองค์ไม่ได้สงสัยความสานึกผิดที่จริ งใจของบางคนที่

อดอาหาร แต่พระองค์ช้ ี ให้เห็ นว่าพวกหน้าซื่ อใจคดต้องการการยกย่องของคนอื่นแม้กระทัง่
มากกว่าพวกเขาต้องการความสนใจจากพระเจ้า เนื่ องจากว่านัน่ คือสิ่ งที่พวกเขาต้องการอย่าง
แท้จริ ง นัน่ คือทั้งหมดที่พวกเขาจะได้รับ
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พระเยซูทึกทักเอาว่าพวกสาวกของพระองค์จะอดอาหารอย่างที่พระองค์ทึกทักเอาว่าพวกเขาจะ
ให้ท านและอธิ ษ ฐาน พระองค์ไ ม่ ไ ด้ก ล่ า วสิ่ งใดที่ จะห้ามปรามพวกเขาจากการอดอาหาร
(เปรี ยบเที ยบ 9:14-17) พระองค์ประณามการอดอาหารที่ โอ้อวดเท่านั้น ที่จะหลี กเลี่ ยงการ
ทดลองใดๆที่จะชักนาสู่ การยกยอของผูม้ องดู พระเยซูแนะนาให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะไม่
ทาสิ่ งใดที่ จะดึ งความสนใจไปยัง ความเป็ นจริ ง ที่ ว่าพวกเขากาลังอดอาหารเมื่ อพวกเขาอด
อาหาร อี กครั้ งหนึ่ ง พระบิดาผูท้ รงเห็ นการนมัสการที่บุตรของพระองค์ถวาย “ในที่ลบั ” จะ
“ประทานบาเหน็จ” แก่พวกเขา

การกระทาหลักสามอย่างของการนมัสการของคนยิว คือ การให้ทาน การอธิ ษฐาน และการอดอาหารเป็ นแค่
ตัวแทนของการกระทาอื่นๆหลายอย่างของการนมัสการที่พวกสาวกของพระเยซูปฏิบตั ิการ คาสอนของพระองค์
ในส่ วนนี้ ของคาเทศนา (6:1-18) เน้นถึ งบทเรี ยนต่างๆที่พวกเขาควรประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ในคา
สอนของพระองค์เกี่ ย วกับแต่ ละอย่า งของการปฏิ บ ตั ิ สามอย่างเหล่ านี้ ก่ อนอื่ น พระเยซู เตื อนพวกสาวกของ
พระองค์ที่จะไม่กระทาเพื่อการสรรเสริ ญของมนุ ษย์ จากนั้นพระองค์ทาให้พวกเขาแน่ใจว่า ถ้าพวกเขาไม่เอาใจ
ใส่ คาเตือนของพระองค์ พวกเขาจะได้รับการสรรเสริ ญของมนุ ษย์อย่างเดียว ประการที่สาม พระองค์สอนพวก
เขาถึ ง วิธี ที่ จะกระท าการอย่า งลับ ๆ สุ ดท้า ย พระองค์ท าให้พ วกเขาแน่ ใ จว่า พระบิ ดาผูท้ รงเห็ น ในที่ ล ับ จะ
ประทานบาเหน็จแก่การกระทาที่ชอบธรรมพวกเขาอย่างเปิ ดเผย ด้วยวิธีน้ นั พระองค์ก็อธิ บายถึงสิ่ งที่หมายถึงที่
จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของแผ่นดินนั้น (6:33)
ควำมชอบธรรมและโลก 6:19—7:12
จนเดี๋ยวนี้ในคาเทศนาบนภูเขา พระเยซูกระตุน้ ให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะตั้งความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับ
ความชอบธรรมที่พระเจ้าเรี ยกร้ องบนการเปิ ดเผยของพระคัมภีร์ ไม่ใช่การตีความตามธรรมเนี ยมของพวกผูน้ า
ของพวกเขา (5:17-48) จากนั้นพระองค์อธิ บายว่าความชอบธรรมแท้เกี่ยวข้องกับการนมัสการพระบิดาแท้จริ ง
ไม่ใช่ การนมัสการที่ โอ้อวด (6:1-18) ถัดไป พระองค์เปิ ดเผยถึ งสิ่ งที่ความชอบธรรมแท้เกี่ ยวข้องขณะที่สาวก

ดาเนิ นชี วิตในโลก พระองค์กล่ าวถึ งความสัมพันธ์ หลักสี่ อย่าง คื อ ความสัมพันธ์ ของสาวกกับทรั พย์สมบัติ
(6:19-34) กับพี่นอ้ งของเขาหรื อของเธอ (7:1-5) กับปรปั กษ์ของเขาหรื อของเธอ (7:6) และกับพระเจ้า (7:7-12)
ควำมสั มพันธ์ ของสำวกกับทรัพย์สมบัติ 6:19-34 (เปรียบเทียบ ลก. 12:13-34)
จากการที่ได้ทาการอ้างอิงมากมายต่อทรัพย์สมบัติในสวรรค์ ตอนนี้ พระเยซู หนั ไปจดจ่อที่ทรัพย์สมบัติ ในส่ วน
แรกของบทที่ 6 การเน้นหลักของพระองค์อยูท่ ี่ความจริ งใจ ในส่ วนนี้ของบทนี้ มันอยูท่ ี่การมีใจเดียว
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เมื่อพิจารณาถึ งความใกล้จะมาถึ งของแผ่นดิ นของพระเจ้า พวกสาวกของพระเยซู ควร “หยุด
สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลก”[500] พระเยซู เรี ยกร้ องการแตกหักกับการปฏิ บตั ิ แต่ก่อนของ
พวกเขา อันที่จริ ง เงินไม่ใช่ ชวั่ ร้าย คนฉลาดทางานหนักและทาการจัดเตรี ยมทางการเงินเพื่อ
เวลาที่ขาดแคลน (สภษ. 6:6-8) ผูเ้ ชื่ อมีความรับผิดชอบที่จะตระเตรี ยมเพื่อพวกญาติที่ขดั สน
ของพวกเขา (1 ทธ. 5:8) และที่จะใจกว้างกับคนอื่นๆที่ขดั สน (สภษ. 13:22; 2 คร. 12:14) เรา
สามารถชื่ นชมสิ่ ง ที่ พ ระเจ้า ได้ใ ห้แก่ เราได้ (1 ทธ. 4:3-4; 6:17) สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ห้า มที่ นี่คื อ
ความเห็นแก่ตวั คนโลภสะสมมากกว่าที่พวกเขาจาเป็ น (ยก. 5:2-3) นักวัตถุนิยมต้องการมาก
ขึ้นอยูเ่ สมอ การรั ก เงินนัน่ เองที่เป็ นรากเหง้าของความชัว่ ทั้งหมด (1 ทธ. 6:10)
“สิ่ งที่พระเยซูขดั ขวางที่นี่คือการสะสมทรัพย์สมบัติจานวนมากในฐานะที่เป็ น
เป้ าหมายชีวติ ”[501]
เป็ นการโง่เขลาที่จะสะสมสิ่ งของจานวนมากเพราะว่าสิ่ งเหล่านั้นสลายได้ “แมลง” กินเสื้ อผ้า
ซึ่งเป็ นรู ปแบบหลักของทรัพย์สมบัติในตะวันออกใกล้โบราณ
“ความเพลิดเพลินทางกายภาพแท้ๆทั้งหมดก็มีแนวทางที่จะจบสิ้ น ณ การชื่ น
ชมที่ต่อเนื่ องกันถึงสิ่ งเหล่านั้นแต่ละอย่าง ความตื่นเต้นก็ตื่นเต้นน้อยลง มัน
เรี ยกร้องสิ่ งเหล่านั้นมากขึ้นเพื่อจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างเดียวกัน พวกมัน
เป็ นเหมือนยาที่สูญเสี ยศักยภาพเริ่ มแรกของมันและก็มีประสิ ทธิ ภาพน้อยลง
มากขึ้น”[502]

“สนิม” (คากรี ก บโรซิ ส) อ้างอิงถึง อานาจที่ทาลายของหนูและเชื้ อรา ไม่ใช่แค่การกัดกร่ อนที่
กัดกินโลหะเท่านั้น[503]
“มีความเพลิ ดเพลินบางอย่างที่สูญเสี ยการดึงดูดของพวกมันอย่างเลี่ยงไม่ได้
เมื่อมนุษย์แก่ตวั มันอาจจะเป็ นว่าเขามีความสามารถน้อยลงทางกายภาพที่จะ
ชื่นชมสิ่ งเหล่านั้น มันอาจเป็ นว่า เมื่อความคิดของเขาเติบโต สิ่ งเหล่านั้นหยุด
ที่จะทาให้เขาพึงพอใจในแง่ใดก็ตาม”[504]
“ขโมย” สามารถถือสิ่ งใดก็ตามไปได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
“สมมุ ติว่าชายคนหนึ่ ง จัดการชี วิตของเขาในแนวทางที่ ว่าความสุ ขของเขา
ขึ้นอยู่กบั การมีเงิน จากนั้น สมมุติวา่ ความหายนะเกิดขึ้น และเขาก็ตื่นขึ้นมา
พบว่าเงิ นของเขาได้สูญไป จากนั้นความสุ ขของเขาก็สูญไปกับทรัพย์สมบัติ
ของเขา”[505]
“ทรั พ ย์ส มบัติ ” ที่ พ ระเยซู ก ล่ า วถึ ง เป็ นบ าเหน็ จ ที่ พ ระเจ้า จะให้ แ ก่ ผูต้ ิ ด ตามที่ สั ต ย์ซื่ อ ของ
พระองค์ (5:12, 30, 46; 6:6, 15; เปรี ยบเทียบ 10:42; 18:5; 25:40; 2 คร. 4:17; 1 ทธ. 6:13-19)
สิ่ งเหล่านั้นเป็ นผลผลิตของการดี อย่างแท้จริ ง สิ่ งเหล่านี้ ก็ปลอดภัยในสวรรค์ และพระเจ้าจะ
ประทานสิ่ งเหล่านั้นแก่คนสัตย์ซื่อ ณ เวลาที่ได้กาหนดไว้ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 ปต.
1:4)
สิ่ งที่บุคคลหนึ่งให้คุณค่าอย่างสู งที่สุด (“ทรัพย์สมบัติ”) ก็ครอบงาศูนย์กลางแห่ ง “ใจ” ของเขา
หรื อของเธออย่างเลี่ยงไม่ได้ ใจเป็ นศูนย์กลางของบุคลิ กภาพ และมันควบคุ มปั ญญา อารมณ์
และความตั้งใจ[506]
“ถ้า เกี ย รติ ถู ก ตระหนัก ว่ า เป็ นความดี สู ง สุ ด ความคิ ด ของมนุ ษ ย์ต้อ งถู ก
ครอบงาด้วยความทะเยอทะยานทั้งสิ้ น ถ้าเงินเป็ น ความโลภจะมีอานาจสู งสุ ด
ทันที ถ้าความเพลิ ดเพลิ นเป็ น มันจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะป้ องกันมนุ ษย์ไว้จาก
การจมลงไปสู่ การหมกมุ่นที่โหดร้าย”[507]

“คนใดก็ตามที่ทรัพย์สมบัติของเขานั้นอยูใ่ น สิ่ งต่ างๆ ก็ถูกผูกมัดที่จะสู ญเสี ย
ทรัพย์สมบัติของเขา เพราะว่าไม่มีความถาวรในสิ่ งต่างๆ และไม่มีสิ่งใดที่อยู่
ตลอดไป”[508]
ในอีกด้านหนึ่ ง ถ้าบุคคลหนึ่ งให้คุณค่าความร่ ารวยนิ รันดร์ อย่างสู งที่สุด เขาหรื อเธอจะติดตาม
ค่านิ ยมของแผ่นดิ นของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ คส. 3:1-2; วว. 14:13) คริ สเตียนบางคนเชื่ อว่า
มันเป็ นเนื้ อหนังอยู่เสมอที่จะปรารถนาและที่จะทางานเพื่อบาเหน็จนิ รันดร์ แต่พระเยซู สั่งให้
เราที่จะทาสิ่ งนั้นอย่างแน่ นอน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:11-15; 2 คร. 5:10) การรับใช้องค์พระผู้
เป็ นเจ้าเพื่อจะได้รับบาเหน็จที่จะยกย่องตนเองก็ผิดอย่างชัดเจน แต่ที่จะรับใช้พระองค์เพื่อจะ
ได้รั บ บ าเหน็ จ ที่ บุ ค คลหนึ่ ง อาจวางที่ พ ระบาทของพระองค์ ใ นฐานะการกระท าแห่ ง การ
นมัสการก็ไม่ผดิ (เปรี ยบเทียบ วว. 4:10)
“ที่จะสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์หมายถึงอะไร? มันหมายถึง ที่จะใช้ ทุก
สิ่ งที่ เรามี เพื่อพระสิ ริของพระเจ้า มันหมายถึงที่จะ ‘สงบใจเอาไว้’ เมื่อมาถึง
สิ่ งที่ เป็ นวัตถุ ต่างๆของชี วิต มันยังหมายถึ งการวัดชี วิตโดยความร่ ารวยแท้
แห่งแผ่นดินของพระเจ้าและไม่ใช่โดยความร่ ารวยปลอมของโลกนี้”[509]
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ร่ างกายพบแนวทางของมันตลอดชีวติ ด้วยความช่วยเหลือของตา ในแง่น้ นั “ตาเป็ นประทีปของ
ร่ างกาย” (เปรี ยบเทียบ ลก. 11:34-36) “ตา” ที่ “ชัดเจน” หรื อดีก็ยอมรับ “ความสว่าง” เข้าไปใน
ร่ างกาย แต่ “ตาที่ . . . แย่” ปล่อยให้ร่างกายอยูใ่ น “ความมืด” เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู หมายถึง
ว่า ตาก็ ค ล้า ยกับ ใจ (ข้อ 21) ใจที่ จ ดจ่ อ ที่ พ ระเจ้า (สดด. 119:10) ก็ ค ล้า ยกับ ตาที่ จ ดจ่ อ ที่
ธรรมบัญญัติของพระเจ้า (สดด. 119:18, 148)
“ตาเป็ นการแสดงออกถึ งจิตใจไม่ใช่ ทางเข้าของมัน แม้ว่าแน่ นอนว่าแนวคิด
สองอย่างก็เชื่ อมโยงกัน สิ่ งที่พระเยซู เน้นในคาพูดนี้ ก็คือว่า ตาที่ดีกระทาใน
แนวทางที่ดี มันเป็ นเครื่ องหมายของจิตใจที่ดี”[510]
“ตาที่แย่” เป็ นตาที่ตระหนี่ ที่ข่นุ เคืองและริ ษยา (สภษ. 28:22) พระเยซู กล่าวในเชิ งเปรี ยบเทียบ
บางที พระองค์หมายถึ งว่า บุ คคลที่ข้ ี เหนี ยวและเห็ นแก่ ตวั ไม่สามารถเห็ นที่ ที่เขากาลังไปได้

อย่างแท้จริ งแต่มืดบอดทางศีลธรรมและฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19-21).[511] อย่างไรก็
ตาม พระองค์อาจหมายถึงว่า บุคคลที่สองจิตสองใจซึ่ งแบ่งแยกความจงรักภักดีของเขาระหว่าง
พระเจ้าและเงิน จะไม่มีการเห็นที่ชดั เจนแต่จะขาดทิศทาง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 24).[512] ในเชิ ง
เปรี ยบเทียบนั้น ร่ างกายแสดงถึงทั้งตัวบุคคล การขาดความสว่างภายในคือการเห็นอันมืดที่ตา
ที่แย่พร้อมกับความจงรักภักดีที่ถูกแบ่งแยก ซึ่ งเป็ นท่าทีที่ความเห็นแก่ตวั ตระเตรี ยมให้
6:24

การเลือกระหว่าง “สองนาย” คือสิ่ งที่ถูกพรรณนาโดยการเลือกระหว่างทรัพย์สมบัติสองอย่าง
และการเลือกระหว่างการเห็ นสองอย่าง “Mammon” เป็ นการถ่ายตัวอักษรของรู ปแบบที่เน้น
จากคาอารเมค mamona ซึ่ งหมายถึง “ทรัพย์สมบัติ” หรื อ “ทรัพย์สิน” รากศัพท์ mn ในทั้งฮีบรู
และอารเมคบ่งบอกถึงบางสิ่ งที่ซ่ ึ งบุคคลหนึ่งตั้งความมัน่ ใจไว้ ที่นี่พระเยซู ทาให้มนั เป็ นบุคคล
และตั้งมันไว้เหนื อพระเจ้าในฐานะเป็ นเป้ าที่แข่งขันแห่ งความมัน่ ใจ พระเยซู นาเสนอพระเจ้า
และเงินทองในฐานะสองเจ้า สองนาย
“. . . ความเป็ นเจ้าของเดี ยวและการปรนนิ บตั ิเต็มเวลาเป็ นแก่ นสารของการ
เป็ นทาส”[513]
บุคคลหนึ่งอาจสามารถทางานเพื่อนายจ้างสองคนที่แตกต่างกัน ณ เวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าและเงินทองไม่ใช่นายจ้างแต่เป็ นเจ้าของทาส แต่ละบุคคลเรี ยกร้องการอุทิศตนใจเดียว
ที่จะให้สิ่งใดก็ตามที่นอ้ ยกว่าคือที่จะไม่ได้จดั เตรี ยมการปรนนิบตั ิแท้จริ งเลย
“การลองความจงรักภักดีที่ถูกแบ่งแยกก็ไม่ทรยศการอุทิศตนบางส่ วนต่อการ
เป็ นสาวก แต่ทรยศการอุทิศตนที่ฝึงลึกต่อการนับถือรู ปเคารพ”[514]
“หลักการของวัตถุ นิยมก็อยูใ่ นความขัดแย้งที่เลี่ ยงไม่ได้กบั ความเป็ นกษัตริ ย ์
ของพระเจ้า”[515]
“บุคคลหนึ่งเป็ นไปได้ที่จะพึงพอใจ ถ้าเขาใช้ทรัพย์สมบัติของเขาที่จะดูวา่ เขา
สามารถนาความสุ ขไปยังคนอื่นๆได้มากเพียงไร”[516]

6:25

“เพราะเหตุ น้ ี ” ดึ งการสรุ ปจากสิ่ งที่ มาก่ อน (ข้อ 19-24) เนื่ องจากพระเจ้าได้ให้ “ชี วิต” และ
“ร่ างกาย” แก่ เรา แน่ นอนว่าพระองค์จะจัดเตรี ยมสิ่ งที่ เราจาเป็ นที่ จะบารุ งรักษาสิ่ งเหล่ านั้น
เช่ น กัน (เปรี ย บเที ย บ ลก. 12:22-31; ฟป. 4:6-7; ฮบ. 13:5; 1 ปต. 5:7) ข้อ โต้แ ย้ง นี้ คื อ
ยิ่งกว่ านั้น หรื อ ด้ วยเหตุผลที่ ดีกว่ า “ยิ่งกว่านั้นสักเท่าไร. . .?” ดังนั้นมันผิดสาหรับสาวกที่จะ
กังวลใจ (กระวนกระวาย) เกี่ ยวกับสิ่ งต่างๆเช่ นนั้น เขาหรื อเธอควรวางใจและเชื่ อฟั งพระเจ้า
และด าเนิ น ต่ อ ไปกับ การบรรลุ ก ารทรงเรี ย กที่ เ ปิ ดเผยของพระเจ้า ในชี วิ ต ของบุ ค คลนั้น
(เปรี ยบเทียบ 28:19-20)
“อาจจะมี บาปที่ใหญ่กว่าความกระวนกระวาย แต่แน่ นอนอย่างมากว่า ไม่มี
บาปที่ทาให้ไร้ความสามารถมากขึ้น”[517]

6:26-27

ถ้าเรากังวลใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการมี “อาหาร” และ “เสื้ อผ้า” ที่เพียงพอ เราแสดงให้เห็นว่า
เรายังไม่ได้เรี ยนรู ้ บทเรี ยนพื้นฐานอย่างมากที่ ธรรมชาติ สอนเรา พระเจ้าจัดเตรี ยมเพื่อความ
จาเป็ นของสิ่ งทรงสร้ างของพระองค์ ยิง่ กว่านั้น พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาในสวรรค์ของผูเ้ ชื่ อ
ดังนั้น พระองค์จะดูแลพวกเขาอย่างพิเศษ ข้อโต้แย้งนี้คือ “จากสิ่ งที่เล็กกว่าสู่ สิ่งที่ใหญ่กว่า” นี่
ไม่ได้หมายถึงว่า เราสามารถไม่เอาใจใส่ งานได้ แต่หมายถึงว่า เราควรไม่เอาใจใส่ ความกระวน
กระวาย
การกังวลใจไม่สามารถต่อชี วิตให้ยาวได้ อย่างที่มนั ไม่สามารถวางอาหารไว้บนโต๊ะหรื อวาง
เสื้ อผ้าไว้บนหลัง (ข้อ 27) ความกระวนกระวายทาให้ชีวติ สั้นเข้าอย่างแท้จริ ง

6:28-30

“ดอกไม้ในทุ่งนา” บางทีเป็ นหญ้าฝรั่นป่ าที่บานอย่างมากในกาลิลีระหว่างฤดูใบไม้ผลิ อย่างไร
ก็ตาม บางที พระเยซู ต้ งั ใจให้พวกมันที่ จะแสดงถึ งดอกไม้ป่าทั้งหมด ประเด็นของพระองค์
ก็คือว่า พระเจ้าทรงแสนดี จนพระองค์ปกคลุ มผืนดิ นด้วยดอกไม้ป่าอันสวยงามที่ไม่มีคุณค่า
ที่ก่อประโยชน์และอยูไ่ ด้แค่ช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้น
“เมื่อแห้งไป หญ้าก็กลายมาเป็ นแหล่งเชื้ อเพลิ งที่สาคัญในปาเลสไตน์ที่ขาด
แคลนไม้”[518]

พระคุ ณ แห่ ง การจัด เตรี ย มของพระเจ้า ไม่ ค วรท าให้ ส าวกขี้ เ กี ย จ แต่ ม ั่น ใจว่า พระองค์จ ะ
จัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นของพวกบุ ตรของพระองค์อย่างเดี ยวกัน บ่อยครั้ งพระเจ้าตกแต่ง
ทุ่งนาที่เรี ยบง่ายที่สุดอย่างสวยงามมากกว่ากษัตริ ยท์ ี่มงั่ คัง่ ที่สุดของอิสราเอลสามารถตกแต่งตัว
เขาได้ ดังนั้น ความกังวลเกี่ยวกับความจาเป็ นต่างๆของชี วิตก็แสดงถึงการขาด “ความเชื่อ” ใน
พระเจ้าอย่างแท้จริ ง

6:31-32

“บุคคลที่หล่อเลี้ยงใจของเขาด้วยการบันทึกถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาในอดีตจะไม่
กังวลเกี่ยวกับอนาคต”[519]
เนื่องจากว่าพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมเพื่อคนของพระองค์อย่างสมบูรณ์ มันไม่เพียงแต่โง่เขลาแต่ไม่
ศรัทธาอีกด้วยที่จะกังวลใจเกี่ยวกับความจาเป็ นพื้นฐานต่างๆของชี วิต สาวกที่กงั วลใจดาเนิ น
ชี วิตเหมือนผูไ้ ม่เชื่ อ (คนต่างชาติ) ที่ไม่เชื่ อและไม่เอาใจใส่ พระเจ้า บุคคลเช่ นนั้นอุทิศความ
สนใจของเขาหรื อของเธอต่อการสะสมสิ่ งของทางวัตถุมากเกินไป และไม่เอาใจใส่ สิ่งที่สาคัญ
กว่าในชีวติ
“กุญแจสู่ การหลีกเลี่ยงความกังวลคือที่จะทาให้แผ่นดินของพระเจ้าเป็ นลาดับ
ความสาคัญของตนเอง” (ข้อ 33)”[520]

6:33

แทนที่จะติดตามสิ่ งทางวัตถุต่างๆ สาวกควรแทนที่สิ่งนี้ดว้ ยการติดตามการมีความสาคัญที่ใหญ่
กว่าอย่างมาก การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการติดตามสิ่ งต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดิน
ของพระเจ้า ที่ ซ่ ึ ง พระเยซู ส อนพวกสาวกที่ จะอธิ ษ ฐานเผื่อ นั่นคื อ เกี ย รติ ข องพระเจ้า การ
ปกครองของพระองค์ และน้ า พระทัย ของพระองค์ (ข้อ 9-11) นี่ เป็ นหนึ่ งในห้าที่ ใ นมัทธิ ว
เท่ า นั้นที่ เราอ่ า นพบ “แผ่นดิ นของพระเจ้า” แทนที่ จะเป็ น “แผ่นดิ นสวรรค์” (เปรี ย บเที ย บ
12:28; 19:24; 21:31, 43) ในแต่ ละกรณี บริ บ ทก็เรี ย กร้ องการอ้า งอิ งส่ วนตัวมากขึ้ นถึ ง
“พระเจ้า” มากกว่าการอ้างอิ งอ้อมๆมากขึ้นถึ ง “สวรรค์” การแสวงหาความชอบธรรมของ
พระเจ้าหมายถึ ง การติ ดตามความชอบธรรมในชี วิตในการจานนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ 5:6, 10, 20; 6:1) มันไม่ได้หมายถึง การแสวงหาการนับว่าชอบธรรมเมื่อพิจารณา
ถึงการใช้ “ความชอบธรรม” ของพระเยซูในบริ บทนั้น

“ในที่สุด อย่างที่มีความเคร่ งศาสนาสองประเภทเท่านั้น คือ แบบตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง และแบบพระเจ้าเป็ นศูนย์กลาง ดังนั้นก็มีความทะเยอทะยานสอง
ประเภทเท่านั้นคือ บุคคลหนึ่ งสามารถทะเยอทะยานไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อเพื่อ
พระเจ้าได้ ไม่มีทางเลือกที่สาม”[521]
“สิ่ งทั้งปวง” พระเจ้าจะเพิ่มให้เป็ นความจาเป็ นต่างๆของชี วิตที่พระองค์ทรงจัดเตรี ยมอย่างที่มา
จากพระองค์ ที่ ซ่ ึ งพระเยซู เตื อนพวกสาวกของพระองค์ที่จะไม่ก ังวลใจ (5:45; 6:11) ที่ นี่
พระเจ้าทรงสัญญาที่จะตอบสนองต่อความจาเป็ นต่างๆของบรรดาผูท้ ี่อุทิศพวกเขาเองต่อการ
แสวงหาความก้าวหน้าของ “แผ่นดิน” และ “ความชอบธรรม” ของพระองค์
เมื่อพิจารณาถึ งพระสัญญานี้ เราสามารถอธิ บายถึ งความเป็ นจริ งที่ ว่าสัตว์บางตัว พืชบางต้น
และผูเ้ ชื่ อที่อุทิศตนบางคนได้พินาศเนื่ องจากการขาดอาหารได้อย่างไร? มีขอบเขตที่กว้างขึ้น
ของบริ บทที่ซ่ ึ งพระสัญญานี้ กระทาการ เราทุ กคนดาเนิ นชี วิตในโลกที่ เป็ นบาปที่ ที่ผลลัพธ์
ต่ า งๆของบาปแผ่ก ระจายทัว่ ทุ ก ๆด้า นของชี วิ ต บางครั้ งผูช้ อบธรรม แม้ว่า ไม่ ใ ช่ เนื่ องจาก
ความผิด ของพวกเขาเองก็ ติ ด อยู่ใ นผลลัพ ธ์ ต่า งๆของบาปและก็ พิ น าศ พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ใ ห้
รายละเอียดของมิติน้ ีของชีวติ ที่นี่ แต่ทึกทักเอาว่ามันเป็ นบางสิ่ งที่พวกผูฟ้ ั งของพระองค์คงได้รู้
และเข้าใจ
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เนื่ องจากว่า เรามี พ ระสั ญญาเช่ นนั้น ซึ่ ง ถู ก สนับ สนุ นโดยพยานของการทรงจัดเตรี ย มของ
พระเจ้า เราไม่ควรกังวลใจ “เกี่ยวกับพรุ่ งนี้ ” วันนี้ มี “ความทุกข์” หรื อ ความชัว่ ร้ายพอสาหรับ
เราที่จะรับมือด้วย ยิง่ กว่านั้น ความทุกข์ที่เราคาดหวังในวันพรุ่ งนี้ อาจจะไม่ปรากฎเป็ นจริ งขึ้น
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมพระคุ ณที่ พ อเพีย งเท่ านั้น เพื่ อว่า เราสามารถรั บ มื อกับ ชี วิตที ล ะวันได้
พรุ่ ง นี้ พ ระองค์จะจัดเตรี ย มพระคุ ณ (การช่ วยเหลื อ) ที่ พ อเพี ย งส าหรั บ สิ่ งที่ เราจะเผชิ ญใน
ตอนนั้น

สรุ ปแล้ว ความสัมพันธ์ของสาวกกับทรัพย์สมบัติควรเป็ นความสัมพันธ์แห่งการวางใจในพระเจ้า และที่จะมีการ
อุทิศตนใจเดี ยวต่อสิ่ งต่างๆแห่ งแผ่นดิ นและความชอบธรรมของพระองค์ มันไม่ควรเป็ นการสะสมหรื อการ
ติ ดตามทรั พย์สมบัติเพื่อผลประโยชน์ ของตนเอง พระเจ้าไม่ใช่ เงิ นทองควรเป็ นแม่เหล็กแห่ งชี วิตของผูเ้ ชื่ อ
ผลของท่าทีเช่นนั้นจะเป็ นเสรี ภาพจากความกังวลเกี่ยวกับความจาเป็ นทางวัตถุต่างๆประจาวัน

“มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะเป็ นสาวกที่อุทิศตนบางส่ วนหรื อบางเวลา มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะปรนนิ บตั ิ
สองนาย ไม่ ว่า หนึ่ ง ในนั้น เป็ นทรั พ ย์ส มบัติห รื อสิ่ ง ใดก็ ตาม เมื่ อนายอี ก บุ ค คลจะต้อ งเป็ น
พระเจ้า”[522]
ควำมสั มพันธ์ ของสำวกกับพีน่ ้ อง 7:1-5 (เปรียบเทียบ ลก. 6:37-42)
บทที่ 7 ทั้งบทกล่าวถึ งความสัมพันธ์ของสาวกกับคนอื่นๆ แต่ส่วนแรกนี้ ของมันจดจ่อที่ความสัมพันธ์ของเขา
หรื อของเธอกับ พี่ น้อง ก่ อนอื่ นพระเยซู ไ ด้วางหลัก การ (ข้อ 1) จากนั้น พระองค์อ ธิ บ ายหลัก การนี้ ใ นเชิ ง
ศาสนศาสตร์ (ข้อ 2) สุ ดท้าย พระองค์จดั เตรี ยมตัวอย่างประกอบ (ข้อ 3-5)
7:1
พระเยซู สอนว่าพวกสาวกของพระองค์จะต้องไม่พิพากษาหรื อจับผิดกันและกัน เมื่อพิจารณา
ถึงมาตรฐานสู งที่พระองค์อธิ บาย (เปรี ยบเทียบ รม. 14:10-13; ยก. 4:11-12) พระองค์ไม่ได้
หมายถึ งว่า พวกเขาควรยอมรับทุกสิ่ งและทุกคนอย่างไม่มีการพินิจพิเคราะห์ (ข้อ 5-6, 1520; ยน. 7:24; 1 คร. 5:5; กท. 1:8-9; 6:1; ฟป. 3:2; 1 ยน. 4:1) เป็ นที่ชดั เจนว่า พระองค์ก็ไม่ได้
หมายถึงว่า พ่อแม่ ผูน้ าคริ สตจักรและเจ้าหน้าพลเรื อนนั้นผิดถ้าพวกเขาทาการพิพากษาบรรดา
ผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การดูแลของพวกเขา
พระเยซู หมายถึ งว่า พวกสาวกไม่ควรทางานของพระเจ้าแห่ งการทาการพิพากษาเพื่อเห็ นแก่
พระองค์ เมื่อพระองค์ไม่ได้ให้สิทธิ อานาจแก่พวกเขาที่จะทาอย่างนั้น พวกเขาไม่สามารถทา
ได้อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากว่าไม่มีใครยกเว้นพระเจ้ารู ้ ความเป็ นจริ งทั้งหมดที่จูงใจให้ผคู ้ นทา
อย่างที่พวกเขาทา สาวกที่แย่งชิงที่ของพระเจ้าจะต้องตอบพระองค์สาหรับการทาอย่างนั้น การ
สารวจความคิดเห็นทางสาธารณาะอันหนึ่งบ่งบอกว่า ปั จจุบนั นี้นี่เป็ นข้อที่ถูกอ้างอิงอย่างเป็ นที่
นิยมมากที่สุดจากพระคัมภีร์
“. . . มันคือ นิ สัย ของการวิจารณ์ ที่จบั ผิดและช่ างจับผิดที่ พระเยซู ประณาม
และไม่ใช่ การปฏิ บตั ิของความสามารถที่พินิจพิเคราะห์ ที่ซ่ ึ งมนุ ษย์สามารถ
และถู กคาดหวังที่ จะทาการตัดสิ นที่ มีคุณค่าและที่ จะเลื อกระหว่างนโยบาย
และแผนการที่แตกต่างสาหรับการกระทาในโอกาสที่เฉพาะต่างๆ”[523]

7:2

ความคิดที่นี่ก็คล้ายกับความคิดใน 6:14-15 บุคคลที่พิพากษาคนอื่นอย่างวิจารณ์อย่างมากจะ
ประสบกับการตรวจสอบกวดขันอย่างเดียวกันจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 18:23-35) มีการเล่นคา
ในข้อนี้ในตัวบทกรี กที่บ่งบอกว่าพระเยซูอาจได้อา้ งอิงสุ ภาษิตอันเป็ นที่นิยม[524]

7:3-5

“ผง” (ค ากรี ก การฟอส) สามารถเป็ นผงของวัต ถุ แ ปลกปลอมใดๆ “ท่ อ นไม้” หรื อ “ไม้
กระดาน” (คากรี ก โดกอส) อ้างอิงถึงไม้ชิ้นใหญ่ อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู ใช้คาพูดที่ขยายเกินความ
จริ งเพื่อจะเน้นถึงความโง่เขลาของการวิจารณ์คนอื่น การกระทานี้ เปิ ดเผยถึงปั ญหาที่ใหญ่กว่า
มากในชีวติ ของผูว้ จิ ารณ์ นัน่ คือ วิญญาณที่จบั ผิด
บุคคลเช่นนั้นเป็ นคนหน้าซื่ อใจคดและการกระทาของเขาก็พาเขาไป เขาไม่ได้หลอกลวงคนอื่น
มากเท่ากับหลอกลวงตัวเขาเอง คนอื่นอาจตระหนักว่าการวิจารณ์ ของเขาไม่มีเหตุผล แต่เขา
ไม่ได้ตระหนัก ท่าทีที่เหมาะสมก็สาคัญในการพิพากษาตนเองและคนอื่น (1 คร. 11:31; กท.
6:1) นักวิจารณ์ที่จบั ผิดก็ไม่มีประโยชน์ นัน่ คือสิ่ งที่พระเยซู เตือนที่นี่ (เปรี ยบเทียบ ลก. 6:3942)
“พวกสาวกของกษัตริ ยจ์ ะต้องวิจารณ์ตนเองไม่ใช่ พี่น้องของพวกเขา กลุ่มนี้ จะต้องถูกสังเกต
ส าหรั บ การผูก พัน แห่ ง เอกภาพของพวกเขา ซึ่ งถู ก บ่ ง บอกโดยการขาดการวิ จ ารณ์ สิ่ ง นี้
เหมาะสม เนื่องจากว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็ นที่ประจักษ์โดยสันติสุข (อสย. 9:7).”[525]
ควำมสั มพันธ์ ของสำวกกับปรปักษ์ 7:6

พวกสาวกของพระเยซูมีความรับผิดชอบที่จะส่ งต่อความรู ้ถึงแผ่นดินของพระเจ้าของพวกเขาไปยังคนอื่นๆ เพื่อ
ว่าพวกเขาสามารถเตรี ยมตัวเพื่อสิ่ งนั้นได้ พระเยซู ให้คาแนะนาแก่พวกเขาเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี้ ในข้อนี้
การกระตุน้ นี้ สมดุลกับการกระตุน้ ที่พระองค์เพิ่งให้ไป (ข้อ 1-5) พวกสาวกอาจไร้เดียงสาเกินไปและล้มเหลวที่
จะหยัง่ รู ้ได้ (เปรี ยบเทียบ 5:43-47)
โดยพื้นฐานแล้ว หมู (“สุ กร”) เป็ นสัตว์ไม่สะอาด ป่ าเถื่อน น่ารังเกียจ ในทานองเดียวกัน “สุ นขั ” ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง
พื้นฐาน แต่เป็ นสัตว์ที่ไม่สะอาด ป่ าเถื่ อนและเป็ นที่ ดูถูก ข้อนี้ มีโครงสร้ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร
สุ นขั “หันกลับมากัด” บรรดาผูท้ ี่ให้ของขวัญพิเศษแก่พวกมัน และหมู “เหยียบย่า” “ไข่มุก” ที่ถูกโยนต่อหน้า

พวกมัน (เปรี ยบเทียบ สภษ. 11:22) เป็ นที่ชดั เจนว่า “ของบริ สุทธิ์ ” และ “ไข่มุก” ในตัวอย่างประกอบนี้ แสดงถึง
ข่าวดีที่ป่าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้า
บางทีหมูและสุ นขั ไม่ได้แสดงถึง คนต่างชาติ ทั้งหมด แต่แสดงถึงผูค้ นจากเชื้อชาติใดก็ตามที่ตอบสนองต่อข่าวดี
โดยการปฏิ เ สธและการหั น ไปต่ อ ต้ า นบรรดาผู ้ ที่ น าข่ า วดี ไ ปยัง พวกเขา (เปรี ยบเที ย บ
10:14;
15:14).[526] ตัวอย่างหนึ่ งของบุคคลประเภทนี้ คือเฮโรด แอนทิพาสที่ได้ฟังยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาอย่างยินดี (มก.
6:20) แต่จากนั้นได้ตดั ศีรษะเขา (14:1-12; มก. 6:14-28; ลก. 9:7-9) ภายหลังเมื่อพระเยซู ได้ยืนต่อหน้าเฮโรดนี้
พระองค์ไม่ได้กล่าวสิ่ งใดต่อเขา (ลก. 23:8-9) ศัตรู เช่นนั้นควรถูกละไว้ตามลาพัง (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 6:14-18)
“เหมื อนกับส่ วนอื่นๆของคาสอนของพระเยซู ประเด็นไม่ใช่ การห้ามอย่างสิ้ นเชิ ง เพราะว่า
จากนั้นสาวกไม่ส ามารถแบ่ง ปั นข่ าวประเสริ ฐกับ บรรดาผูท้ ี่ ไ ม่ไ ด้ตอบสนอง ตรงกันข้า ม
ประเด็นก็คือว่า สาวกไม่ได้มีพนั ธะที่จะแบ่งปั นกับบรรดาผูท้ ี่ใจแข็งกระด้าง”[527]
ควำมสั มพันธ์ ของสำวกกับพระเจ้ ำ 7:7-12
ส่ วนนี้ของข้อทั้งหลายนาเนื้อหาหลักของคาเทศนาบนภูเขาไปสู่ การสรุ ปที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร
7:7-8

เมื่ อพิ จารณาถึ ง การต่ อ ต้า นที่ รุนแรงเช่ นนั้น พวกสาวกของพระเยซู ต้องอธิ ษ ฐานขอความ
ช่ วยเหลื อจากพระเจ้า พระองค์จะตอบสนองต่อถ้อยคาของพวกเขาในเชิ งบวก แม้ว่าคนอื่ น
ปฏิ เสธพวกเขา (ข้อ 6) แม้กระนั้น การอ้อนวอนของพวกเขาต้องมี เพื่อพระสิ ริของพระองค์
แทนที่จะมีเพื่อประโยชน์ที่เห็ นแก่ตวั (เปรี ยบเทียบ ยก. 4:2-3) ทุกสิ่ งที่พวกสาวกจาเป็ นที่จะ
รับใช้ของพระเยซูคริ สต์อย่างสาเร็ จก็มีไว้เพื่อการขอ
“พวกสาวกของพระเยซู จ ะอธิ ษ ฐาน (‘ขอ’) ด้ว ยความจริ ง ใจที่ ร้ อ นรน
(‘แสวงหา’) และการติดตามที่กระฉับกระเฉง ขยันถึ งแนวทางของพระเจ้า
(‘เคาะ’) เหมือนบิดาที่เป็ นมนุ ษย์ พระบิดาในสวรรค์ก็ใช้วิธีเหล่านี้ ที่จะสอน
พวกบุตรของพระองค์ถึงความเอื้อเฟื้ อ ความพากเพียรและความขยัน ถ้าบุตร
นั้ น วิ ง วอนให้ บิ ด าผู ้ค รุ่ นคิ ด ที่ จ ะท าบางสิ่ ง นั่ น ก็ เ ป็ นเพราะว่ า บิ ด านั้ น
หล่อหลอมบุตรนั้นไปสู่ แนวทางของเขา”[528]

พลังของคากริ ยาเชิงบังคับกาลปั จจุบนั แต่ละคาเป็ นการ ยา้ [529] เราสามารถแปลคาเหล่านั้นว่า
“จงขอเรื่ อยไป จงแสวงหาเรื่ อยไป จงเคาะเรื่ อยไป” (เปรี ยบเทียบ ลก. 11:9-10) อย่างไรก็ตาม
ไม่ว่าระดับของความเข้มข้นที่ซ่ ึ งเราแสวงหาการช่ วยเหลื อของพระเจ้าจะเป็ นอย่างไรก็ตาม
พระองค์จะตอบสนองต่อสาวกทุกๆคนของพระองค์ที่ร้องทูลต่อพระองค์
7:9-11

ในข้อ 9 และ 10 พระเยซูกล่าวเรื่ องราวของข้อ 7-8 ในอีกสองแง่ แม้วา่ พ่อแม่น้ นั “ชัว่ ร้าย” (คือ
คนบาปที่ เอาตนเองเป็ นศูนย์ก ลาง) โดยทัว่ ไปแล้ว พวกเขาไม่ ไ ด้ใ ห้ข องปลอมแปลงที่ น่า
ผิดหวังและอันตรายแก่ลูกๆของพวกเขา ในการตอบสนองต่อการร้ องขอสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
บารุ งสุ ขภาพ ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด “พระบิดา” ในสวรรค์ผูซ้ ่ ึ งเป็ นความดีแท้จะ “ให้. . .ของ
ประทานต่ า งๆ” ที่ “ดี ” อย่ า งแท้ จ ริ งต่ อ “พวกบุ ต ร” ของพระองค์ ที่ ข อต่ อ พระองค์
(เปรี ยบเทียบ ยรม. 29:13; ลก. 11:11-13; ยก. 1:5-8) ในพระคัมภีร์ตอนที่คล้ายกันใน ลูกา 11:13
สิ่ งที่ “ดี” ถูกระบุวา่ เป็ น “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
นี่คือข้อโต้แย้งแบบ ด้ วยเหตุผลที่ ดีกว่ า อีกอันหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 6:26) พวกสาวกถูกกล่าวถึง
ว่าเป็ น “พวกบุตร” ที่ อธิ ษ ฐานที่ นี่ (เปรี ยบเทียบ 5:45) สิ่ ง ที่ ดีต่า งๆที่ พวกเขาร้ องขอก็ มีการ
เชื่ อมโยงโดยตรงกับแผ่นดิ นของพระเจ้า คือสิ่ งต่างๆ เช่ น ความสามารถที่ จะติดตามพระเจ้า
อย่างสัตย์ซื่อทั้งๆที่มีการต่อต้าน (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:29) พระเจ้าได้บญั ญัติวา่ เราควรขอของ
ประทานที่ดีที่เราจาเป็ น เพราะว่านี่ เป็ นแนวทางที่พระองค์ฝึกฝนเรา ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่
ตระหนักหรื อไม่สนใจเกี่ยวกับความจาเป็ นต่างๆของเรา (เปรี ยบเทียบ 6:8)
“สิ่ งที่สาคัญโดยพื้นฐานคือภาพของมนุ ษย์เกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าต้องไม่ถูก
คิดว่าเป็ นคนแปลกหน้าที่ลงั เลใจผูซ้ ่ ึ งสามารถถูกคะยั้นคะยอหรื อถูกกดขี่ไปสู่
การให้ของขวัญของเขา (6:7-8) เป็ นผูเ้ ผด็จการที่มุ่งร้ายผูซ้ ่ ึ งมีความร่ าเริ งที่ชวั่
ร้ า ยในกลอุ บ ายที่ เ ขาเล่ น (ข้อ 9-10) หรื อ แม้ก ระทัง่ เป็ นปู่ ที่ ต ามใจผูซ้ ่ ึ ง
จัดเตรี ยมทุกสิ่ งที่ได้ขอจากเขา พระองค์ทรงเป็ นพระบิดาในสวรรค์ พระเจ้า
แห่งแผ่นสวรรค์ ผูซ้ ่ ึ งให้ของประทานที่ดีต่างๆของแผ่นดินสวรรค์อย่างกรุ ณา
และอย่างเต็มใจในการตอบสนองต่อการอธิ ษฐาน”[530]
มีการอ้างอิงถึงบาเหน็จ 14 ครั้งในคาเทศนาบนภูเขา (5:12, 46; 6:1, 2, 4, 5, 6, 16, 18, 19, 20,
21, 33; 7:11) ในขณะที่ความปรารถนาต่อบาเหน็จนิ รันดร์ อาจไม่ได้เป็ นแรงจูงใจสู งที่สุด

ส าหรั บ การรั บ ใช้พ ระคริ ส ต์ พระเยซู ถื อว่า มัน เป็ นแรงจู ง ใจเดี ย ว อย่า งที่ ผูเ้ ขี ย นภาคพันธสัญญาใหม่คนอื่นๆถือ[531]
7:12

การกลับมาอีกของ “ธรรมบัญญัติและคาสั่งสอนของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ” ที่นี่นาเรากลับไป
ยัง 5:17 ซึ่ งเป็ นการเริ่ มต้นของเนื้อหาของคาเทศนา อย่างที่ได้ช้ ี ให้เห็นก่อนหน้านั้น วลีน้ ี จดั ตั้ง
การผนวก โดยเนื้อแท้แล้ว ทุกสิ่ งที่พระเยซูกล่าวระหว่าง 5:17 และ 7:12 เป็ นการอธิ บายถึงการ
เปิ ดเผยของภาคพันธสัญญาเดิ ม ดังนั้น “เพราะ” ในข้อนี้ บางที สรุ ปส่ วนนี้ ท้ งั หมด (5:17—
7:12)
“กฎทอง” สรุ ปคาสอนของภาคพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ อพย. 23:4; ลนต. 19:18; ฉธบ.
15:7-8; สภษ. 24:17; 25:21; ลก. 6:31) ชื่ อ เรี ย ก “กฎทอง” ตามธรรมเนี ย มแล้ว มาจาก
“จัก รพรรดิ โ รมัน อเล็ ก ซานเดอร์ สะเวีย รั ส (ค.ศ. 222-35) ผูซ้ ่ ึ งแม้ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นคริ ส เตี ย นก็
ประทับใจอย่างเลืองลือกันโดยการเข้าใจถึงหลักคาสอนนี้ ของพระเยซู . . . จนเขาได้ให้มนั ถูก
จารึ กไว้ในทองบนผนังของที่พานึกของเขา”[532]
แทนที่จะให้คาสั่งที่ เจาะจงหลายคาสั่งเพื่อจะควบคุ มอุปนิ สัยของแต่ละบุ คคลในระหว่างยุค
ระหว่างการเสด็จมา อย่างที่ ภาคพันธสัญญาเดิ มได้ทาสาหรั บยุคของโมเสสส พระเยซู ก็ใ ห้
หลักการนี้ มันจัดเตรี ยมกฎที่เราสามารถใช้ได้ในกรณี ที่เจาะจงจานวนมากมายเพื่อจะกาหนด
สิ่ งที่ความชอบธรรมเป็ นเหมือน การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างที่เราต้องการให้พวกเขาปฏิบตั ิต่อเรา
คือสิ่ งที่ “ธรรมบัญญัติและคาสั่งสอนของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ” ได้สอนไว้ อุปนิ สัยนี้ บรรลุ
ทั้งสองอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ 5:17) อุ ปนิ สัย นี้ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า และนั่นคื อเหตุ ที่
พวกสาวกของพระเยซูควรจะทา
“เมื่อกฎนี้ถูกใส่ ไว้ในรู ปแบบทางลบ เมื่อเราถูกบอกกล่าวว่าเราต้องยับยั้งจาก
การปฏิ บตั ิ ต่อคนอื่ นอย่างที่ เราจะไม่ปรารภนาให้พวกเขาปฏิ บตั ิ ต่อเรา โดย
เนื้ อแท้แล้ว มันก็ไม่ใช่ กฎทางศาสนาเลย มันเป็ นข้อความแบบสามัญสานึ ก
ถ้าปราศจากมันแล้ว การเกี่ยวพันทางสังคมจะเป็ นไปไม่ได้เลย”[533]

“มันเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบสาหรับคนของโลกนี้ ที่จะถื อรักษารู ปแบบ
ทางลบของกฎทอง โดยปราศจากความยุ่ง ยากที่ จริ ง จัง อย่า งมากนั้น เขา
สามารถฝึ กวิ นัย ชี วิ ต ของเขาจนเขาจะไม่ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ คนอื่ น อย่ า งที่ เ ขาไม่
ปรารถนาให้พวกเขาปฏิ บตั ิ ต่อเขา แต่ผูท้ ี่ สามารถเริ่ มต้นที่ จะตอบสนองต่อ
รู ปแบบทางบวกของกฎทองคือผูท้ ี่มีความรักของพระคริ สต์ภายในใจของเขา
เขาพยายามที่ จ ะยกโทษ อย่ า งที่ เ ขาปรารถนาจะได้รั บ การยกโทษ ที่ จ ะ
ช่วยเหลืออย่างที่เขาปรารถนาจะได้รับการช่วยเหลือ ที่จะสรรเสริ ญอย่างที่เขา
ปรารถนาจะได้รับการสรรเสริ ญ ที่ จะเข้าใจอย่างที่ เขาปรารถนาที่ จะเป็ นที่
เข้าใจ เขาจะไม่แสวงหาที่จะหลีกเลี่ยงการทาสิ่ งต่างๆ เขาจะมองหาสิ่ งที่จะทา
อยูเ่ สมอ”[534]
“ท่าทีที่กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าต้องไม่ทาอันตรายต่อผูค้ น’ ก็แตกต่างอย่างมากกับ
ท่าทีที่กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าต้องทาดีที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือผูค้ น’”[535]
4. ทำงเลือกเท็จต่ ำงๆ 7:13-27
ที่จะอธิ บายถึงการเลือกที่สาคัญต่างๆที่พวกสาวกของพระองค์จะต้องทาการเลือก พระเยซูก็เผยให้เห็นถึงสี่ คู่ของ
ทางเลื อก การเลื อกต่างๆของพวกเขาจะตระเตรี ยมพวกเขาที่จะพร้ อมสาหรับแผ่นดิ นที่จะมาถึ งต่อไป แต่ละ
อย่างของสี่ ทางเลื อกเป็ นคาเตือนถึ งสัดส่ วนที่ ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง ทางเลื อกทั้งหมดนั้นจดจ่อที่การ
พิพากษาในอนาคตและแผ่นดินของพระเจ้า ส่ วนนี้จดั ตั้งการสรุ ปต่อคาเทศนาบนภูเขา
ทำงสองทำง 7:13-14
ภาคพันธสัญญาเดิ มมีการอ้างอิงหลายอย่างถึ งทางที่แตกต่างกันซึ่ งบังคับให้นกั เดินทางที่จะเลื อกระหว่างสอง
ทาง (เช่น ฉธบ. 30:15, 19; สดด. 1; ยรม. 21:8) ฉบับแปลคิงเจมส์ “ตรง” ค่อนข้างจะทาให้เข้าใจผิด การแปลนั้น
สะท้อนถึงคาละติน สะทริ กทัม หมายถึ ง แคบ และบางทีมนั สนับสนุ นแนวคิดทัว่ ไปของ “ทางตรงและแคบ”
อย่างไรก็ตาม คากรี ก สะเทเน่ หมายถึงอย่างชัดเจนว่า “แคบ” อย่างที่ตรงกันข้ามกับกว้าง คาว่า “เล็ก” (ข้อ 14 คา
กรี ก เทธลิมเมเน่ ) เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคากรี ก ธลิปซิ ส ซึ่ งหมายถึง “ความลาบาก” ดังนั้น พระเยซู กล่าวว่า
ประตูคบั แคบจากัดมีการเชื่อมโยงกับการข่มเหงซึ่ งเป็ นหัวข้อหลักในพระกิตติคุณมัทธิ ว (เปรี ยบเทียบ 5:10-12,
44; 10:16-39; 11:11-12; 24:4-13; กจ. 14:22).[536]

ทาง “แคบ” นาไปสู่ ชีวิต” นั่นคือ ชี วิตในแผ่นดิ นของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21-22) ทาง “กว้าง” นาไปสู่
ความพินาศ” นั่นคื อ ความตายและนรก (เปรี ยบเทียบ 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) คนจานวนน้อยจะเข้าไปในแผ่นดิ นของ
พระเจ้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคนจานวนมากผูซ้ ่ ึ งจะพินาศ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ไม่ได้เชื่ อในหลักคาสอนที่ว่า
ทุ ก คนจะรอดซึ่ ง กลายเป็ นที่ นิย มในทุ ก วันนี้ ที่ เป็ นความเชื่ อถื อที่ ว่า ในที่ สุ ดแล้วทุ กคนจะจบลงในสวรรค์
(เปรี ยบเทียบ ยน. 14:6) ทางเข้าผ่านประตูคบั แคบไปยังทางแคบในที่สุดแล้วจะนาบุคคลนั้นๆไปสู่ แผ่นดินของ
พระเจ้า การเริ่ มต้นของชีวติ ของการเป็ นสาวก (ประตู) และขบวนการของการเป็ นสาวก (ทาง) ทั้งสองก็คบั แคบ
และทั้งสองก็เกี่ยวข้องกับการข่มเหง
“ประตู ถูกอ้างอิงเพื่อประโยชน์ของบรรดาผูท้ ี่ไม่ใช่เป็ นผูต้ ิดตามแท้ ทาง ถูกอ้างอิงในฐานะ
เป็ นคานิยามของชีวติ ของสาวกของพระเยซู นี่คือเหตุที่มทั ธิ วใช้คาว่า ‘ประตูร้ ัว’ (พูเล่ ) ในขณะ
ที่ลูกาใช้คาว่า ‘ประตูบา้ น’ (ธูร่า ลก. 13:24) ลูกาสนใจเกี่ยวกับความรอดเป็ นหลัก ที่นี่กษัตริ ย ์
ปรารถนาพลเมื องเพื่อแผ่นดิ นของพระองค์ ดังนั้นท่า นใช้ค าที่ บ่ง บอกถึ ง ทางที่ จะต้องเดิ น
ตามหลังจากการเข้าไปสู่ ชีวติ ”[537]
คนจานวน “น้อย” เท่ า นั้นจะพบทาง “สู่ ชี วิต” (ข้อ 14) อย่า งที่ เราได้สั ง เกตไปก่ อนหน้า นั้น พวกผูน้ าของ
อิสราเอลก็เฉื่ อยชาเกี่ ยวกับการแสวงหาพระเมสสิ ยาห์ (2:7-8) เป็ นที่ชัดเจนว่า คนยิวหลายคนไม่ได้แสวงหา
แผ่นดินของพระเจ้าเช่นกัน
ต้ นไม้ สองต้ น 7:15-20 (เปรียบเทียบ ลก. 6:43-44)
7:15

ที่นี่พระเยซูให้คาเตือนเกี่ยวกับ “พวกผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จ” ที่บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะในภาค
พันธสัญญาเดิ มได้ให้เช่ นกัน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 13; 18; ยรม. 6:13-15; 8:8-12; อสค. 13;
22:27; ศฟย. 3:4) พระองค์ไม่ได้อธิ บายอย่างแน่ชดั ถึงสิ่ งที่พวกเขาจะสอน เพียงแค่บอกว่าพวก
เขาจะบิดเบือนการเปิ ดเผยของพระเจ้าอย่างหลอกลวง สิ่ งนี้ครอบคลุมขอบเขตที่กว้างของพวก
ครู สอนเท็จ สุ ดท้ายแล้ว แรงจูงใจของพวกเขาคือการปรนนิบตั ิตนเอง และจุดจบของเหยื่อของ
พวกเขาจะเป็ นการถูกทาลาย ลักษณะเหล่านี้ ก็บอกเป็ นนัยในคาอธิ บายของพระเยซู เกี่ ยวกับ
พวกเขา พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีทาการที่ประตูแคบ แต่มนั ไม่ใช่ ประตูที่นาไปสู่ ทาง
แคบที่นาไปสู่ ชีวติ

7:16-20

“ผล” ในโลกตามธรรมชาติเช่ นเดี ยวกับทางการเปรี ยบเที ยบแสดงถึ ง สิ่ งที่ตน้ ไม้หรื อบุคคล
ผลิ ต มัน คื อ สิ่ ง ที่ ค นอื่ นเห็ น (หรื อเอาเป็ นตัวอย่า งหรื อชิ ม ) ที่ น าพวกเขาที่ จ ะสรุ ป บางสิ่ ง
เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ แ ละเอกลัก ษณ์ ข องสิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผล “ผล” เป็ นตัว บ่ ง ชี้ ที่ ดี ที่ สุ ด ของ
ธรรมชาติ น้ ี ในพวกครู ส อนเท็ จ “ผล” แสดงถึ ง หลัก ค าสอนและการกระท าของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ ยรม. 23:9-15) พระเยซู ตรัสว่าพวกสาวกของพระองค์จะรู ้จกั พวกผูเ้ ผยพระวจนะ
เทียมเท็จ “ด้วยผลของพวกเขา” คือ คาสอนและการกระทาของพวกเขา บางครั้งลักษณะแท้
ของบุ คคลหนึ่ งยังคงปิ ดซ่ อนไว้สั กระยะหนึ่ ง ผูค้ นถื อว่าการดี ข องพวกเขาเป็ นการบ่ งชี้ ถึ ง
คุณลักษณะที่ชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ในที่สุดธรรมชาติแท้ของบุคคลนั้นก็ปรากฏ และมันก็
ชัดเจนว่า ผลที่ดูเหมือนดีของบุคคลหนึ่งก็เป็ นการทาลาย
พวกผูเ้ ผยพระวจนะที่สัตย์จริ งต่อพระวจนะของพระเจ้าก็ผลิ ตความประพฤติที่ชอบธรรม แต่
พวกผูเ้ ผยพระวจนะเท็จที่ ไม่นบั ถื อพระวจนะของพระเจ้าก็ผลิ ตความประพฤติ ที่อธรรม (ข้อ
17)
ต้นไม้ที่มีพิษจะให้ผลที่ มีพิษ มันไม่สามารถผลิ ตผลที่ เป็ นประโยชน์แก่ ร่างกาย ในทานอง
เดียวกัน “ต้นไม้ดี” เช่น ต้นแอปเปิ้ ลก็เกิด “ผล” ที่ “ดี” ที่บารุ งสุ ขภาพ (ข้อ 18) “ผลเลว” อาจดู
ดี แต่มนั ก็เลวไม่ว่าอย่างไรก็ตาม (ข้อ 16) ผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จสามารถผลิ ตการเลวได้
เท่านั้น แม้วา่ งานของเขาอาจดูดี อย่างผิวเผินหรื อชัว่ คราว
นักตีความพระคัมภีร์ตอนนี้ บางคนตีความคาสอนของพระเยซู ไปไกลเกิน พวกเขากล่าวว่ามัน
เป็ นไปไม่ได้สาหรับผูเ้ ชื่อแท้ที่จะทาการเลว นี่ ไม่สามารถเป็ นจริ งได้เมื่อพิจารณาถึงคาสั่ง การ
กระตุน้ และคาเตือนเป็ นร้ อยๆที่พระเยซู พวกผูเ้ ผยพระวจนะและพวกอัครทูตให้แก่ผเู ้ ชื่ อใน
พันธสัญญาทั้งสอง มันเป็ นไปได้สาหรับผูเ้ ชื่ อที่จะทาการเลว (เช่น 16:23; ทต. 2:11-13; 3:8; 1
ยน. 1:9) ที่วา่ พวกเขาจะไม่ทาการเลวนั้นเป็ นคาสอนของ ความสมบูรณ์ แบบที่ไร้ บาป
นักตีความคนอื่ นๆกล่ าวว่า การเลวบางอย่างก็หลี กเลี่ ยงไม่ได้สาหรั บผูเ้ ชื่ อ แต่การเลวจะไม่
แสดงถึงชีวติ ของผูเ้ ชื่อ แท้ อย่ างเป็ นประจา สิ่ งนี้เปลี่ยนไปสู่ คาถามเกี่ยวกับการเลวมากเท่าไหร่
อย่า งรวดเร็ ว (จะพิสู จน์ว่าใครคนหนึ่ งยังไม่ รอด) ซึ่ งพันธสัญญาใหม่ไ ม่ตอบ ตรงกันข้า ม

บรรดาผูเ้ ขี ยนพันธสั ญญาใหม่ แสดงถึ ง บางคนที่ ได้ไ ปจากน้ าพระทัย ของพระเจ้า เป็ นเวลา
ยาวนานในฐานะผูเ้ ชื่อ (เช่น 1 ทธ. 1:20; 2 ทธ. 2:17-18) ประเด็นที่พระเยซูสร้างในข้อ 18 ก็คือ
ว่า พวกผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จทาสิ่ งที่เลว และผูค้ นที่ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อก็ทาสิ่ งที่ดี
โดยพื้นฐาน การที่พวกสาวกของพระเยซูดาเนินชีวติ อย่างไรก็สาคัญต่อพระองค์อย่างมาก
จุดจบของ “ต้นไม้ซ่ ึ งไม่เกิ ดผลดี” คือ “ไฟ” (ข้อ 19) ในทานองเดียวกัน ผูเ้ ผยพระวจนะเทียม
เท็จที่ทาการเลว แม้วา่ การเหล่านั้นดูดี ก็ประสบกับการพิพากษาที่ทาลาย (เปรี ยบเทียบ 3:10)
ถ้อยคาและงานของผูเ้ ผยพระวจนะสุ ดท้ายแล้วก็เปิ ดเผยถึงคุณลักษณะแท้ของเขา อย่างแน่นอน
ที่ผลของต้นไม้เปิ ดเผยถึงเอกลักษณ์ของมัน (ข้อ 20) จากบรรทัดฐานทั้งสองนี้ คือ ถ้อยคาและ
งาน งานก็เป็ นตัวบ่งชี้ที่ไว้วางใจได้กว่าถึงคุณลักษณะ
เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู กล่าวถึงพวกผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จโดยทัว่ ไปในส่ วนนี้ พระองค์ไม่ได้กล่าวถึงกรณี
ของผูเ้ ชื่อที่จงใจบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า โดยพื้นฐานแล้ว ผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จปฏิเสธพระวจนะของ
พระเจ้า เพราะว่าเขาเป็ นผูไ้ ม่เชื่อ อย่างไรก็ตาม แม้กระทัง่ ในภาคพันธสัญญาเดิม มีผเู ้ ผยพระวจนะแท้ไม่กี่คนที่
โกหกเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า (เช่น 1 พกษ. 13:18)
กำรอ้ำงสองอย่ำง 7:21-23 (เปรียบเทียบ ลก. 6:46)
ข้อ 15-20 กล่าวถึงพวกผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จ แต่ขอ้ 21-23 กล่าวถึงพวกผูต้ ิดตามเทียมเท็จ การเรี ยกซ้ าๆของ
สาวกเทียมเท็จเหล่านี้เปิ ดเผยถึงความร้อนรนของพวกเขา
“ในสมัยของพระเยซู มันน่าสงสัยไม่วา่ ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ เมื่อถูกใช้เพื่อจะกล่าวต่อพระองค์
หมายถึ งมากกว่า ‘อาจารย์’ หรื อ ‘ท่าน’ แต่ยุคหลังการเป็ นขึ้นจากตาย มันกลายมาเป็ นฉายา
ของการนมัสการและการกล่าวยอมรับถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู”[538]
การเชื่ อฟั งน้ าพระทัยของพระบิ ดาจะกาหนดการเข้าไปสู่ “อาณาจักร” พันปี ไม่ใช่ การยกย่องที่ กล่ าวยอมรั บ
สาหรับพระเยซู นี่ เป็ นการปรากฏครั้งแรกของวลี “พระบิดาของเรา” ในมัทธิ ว โดยการใช้มนั นั้น โดยนัยแล้ว
พระเยซู อา้ งถึ งการเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยที่สิทธิ อานาจของพระเจ้า ระหว่างพันธกิ จของพระเยซู การทาตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้า ลดลงไปสู่ ก ารเชื่ อ ว่ า พระเยซู เ ป็ นพระเมสสิ ย าห์ แ ละการตอบสนองอย่ า งเหมาะสม (ยน.

6:29).[539] จงสังเกตว่าการเข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์น้ นั ยังเป็ นอนาคต แผ่นดิ นสวรรค์น้ นั ยังไม่ปรากฏ การ
พิพากษาจะมาก่อนการเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์
พระเยซู อา้ งว่าเป็ นผูพ้ ิพากษาในยุคสุ ดท้าย (เปรี ยบเทียบ ยน. 6) นี่ เป็ นหนึ่ งในหน้าที่ของพระเมสสิ ยาห์ (เช่ น
สดด. 2) “วันนั้น” (ข้อ 22) เป็ นวันที่พระเยซู จะพิพากษาผูก้ ล่าวคายอมรับเทียมเท็จ มันเกื อบเป็ นคาศัพท์ทาง
เทคนิ คสาหรับยุคของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 2:11, 17; 4:2; 10:20; ยรม. 49:22; ศคย. 14:6, 20-21)
“ในพระนามของพระองค์” หมายถึง ในฐานะตัวแทนของพระองค์และการอ้างเอาสิ ทธิ อานาจของพระองค์ เป็ น
ที่ชดั เจนว่า มันเป็ นไปได้สาหรับพวกสาวกเทียมเท็จที่จะ “เผยพระวจนะ” ขับ “ผี” และ “ทาการแห่ งฤทธานุ ภาพ” ในพระนามของพระเยซู (เช่ น ยูดาส อิสคาริ โอท) สิ ทธิ อานาจแห่ งพระนาม (ชื่อเสี ยง) ของพระองค์ให้
ความสามารถแก่พวกเขาที่จะทาอย่างนั้น ไม่ใช่ความชอบธรรมหรื อความสัมพันธ์ของพวกเขาเองกับพระองค์
อย่างไม่สงสัยว่า ผูม้ องดูหลายคนถือว่างานเหล่านี้ เป็ นผลดีและหลักฐานของคุณลักษณะที่ชอบธรรม อย่างไรก็
ตาม สิ่ งเหล่านี้เป็ นกรณี ต่างๆของข้าวละมานที่ดูเหมือนข้าวสาลี (เปรี ยบเทียบ 13:24-30)
พระองค์เองจะตัดสิ นให้คนน่ าซื่ อใจคดที่จะออกไปจากพระพักตร์ ของพระองค์ (ข้อ 23).[540] ดังนั้น อีกครั้ง
หนึ่งพระเยซูอา้ งว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผูพ้ ิพากษาที่จะกาหนดว่าใครจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์หรื อใครจะไม่
เข้าไป นี่เป็ นหน้าที่ของพระเมสสิ ยาห์อย่างแน่นอน การอ้างอิงจาก สดุดี 6:8 วางพระเยซูในที่ของผูท้ นทุกข์ผซู้ ่ ึ ง
พระเจ้าได้แก้แค้น และตอนนี้ พระองค์บอกบรรดาผูท้ ี่ ได้ทาความชั่วต่อพระองค์ที่จะไปจากพระพักตร์ ของ
พระองค์ ยิ่งกว่านั้น พระองค์จะตรั สว่า พระองค์ไ ม่ เคยรู ้ จกั ผูก้ ล่ าวยอมรั บ เที ย มเท็จเหล่ า นี้ เป็ นที่ ชัดเจนว่า
พระเยซู รู้ จัก ใครที่ ทุกๆคน เป็ น แต่ที่นี่พระองค์หมายถึ งว่า พระองค์จะไม่ “รู้ จกั ” ผู้กล่ าวยอมรั บเที ยมเท็จ
เหล่ านี ้ ในแง่ที่เข้มข้นของการรู ้ จกั พวกเขาด้วยความโปรดปรานหรื อการยอมรับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ สดด.
1:6; อมส. 3:2) หลายคนรับมือกับสิ่ งที่บริ สุทธิ์ ต่างๆประจาวัน แต่ไม่มีความคุ น้ เคยส่ วนตัวกับพระเจ้าเพราะว่า
พวกเขาเป็ นคนหน้าซื่ อใจคด มันเป็ นความล้มเหลวของพวกเขาที่จะเชื่ อฟั งธรรมบัญญัติของพระเจ้า ซึ่ งก็คือน้ า
พระทัยของพระเจ้าที่แจ้งว่าพวกเขาเป็ นผูป้ ฏิบตั ิความอธรรมและความผิด
ผู้สร้ ำงสองคน 7:24-27 (เปรียบเทียบ ลก. 6:47-49)
ข้อ 21-23 เปรี ยบเทียบบรรดาผูท้ ี่กล่าวสิ่ งหนึ่ งแต่ทาอีกสิ่ งหนึ่ ง ข้อ 24-27 เปรี ยบเทียบการได้ยินและการทา
(เปรี ยบเทียบ ยก. 1:22-25; 2:14-20).[541] พระทัยของพระบิดาของพระเยซู (ข้อ 21) ตอนนี้ กลายเป็ น “คาเหล่านี้
ของเรา” (ข้อ 24) อย่างเช่นตลอดส่ วนนี้ (ข้อ 13-27) พระเยซูพิจารณาถึงชีวติ ในความครบถ้วนของมัน

“ทางสองทางอธิบายถึง การเริ่ มต้ น ของชี วิตแห่ งความเชื่ อ ต้นไม้สองต้นอธิ บายถึง การเติบโต
และผลลัพธ์ของชีวติ แห่งความเชื่อที่นี่ และตอนนี้ บ้านสองหลังอธิ บายถึง จุดจบ ของชี วิตแห่ ง
ความเชื่อนี้ เมื่อพระเจ้าจะเรี ยกให้ทุกสิ่ งเข้าสู่ การพิพากษา”[542]
บ้านแต่ละหลังในตัวอย่างประกอบของพระเยซู ก็ดูมนั่ คง อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่รุนแรงเปิ ดเผยถึงคุณภาพ
แท้จริ งของงานของผูส้ ร้าง (เปรี ยบเทียบ 13:21; สภษ. 10:25; 12:7; 14:11; อสย. 28:16-17) ฝนห่ าใหญ่ที่ไหล
หลัง่ ได้เป็ นปกติและเป็ นปกติในอิสราเอล คนฉลาดสร้างเพื่อที่จะต้านทานสิ่ งใดๆ คนฉลาดเป็ นหัวข้อในมัทธิ ว
(เปรี ยบเทียบ 10:16; 24:45; 25:2, 4, 8-9) คน “ฉลาด” คือผูท้ ี่นา “ถ้อยคา” ของพระเยซู ไปปฏิบตั ิ ดังนั้น การ
พิจารณาสุ ดท้ายจะเปิ ดเผยความเชื่อมัน่ แท้ของสาวกปลอม
“พระองค์ [พระเยซู ] เป็ นช่ างฝี มือที่รู้ทุกสิ่ งเกี่ ยวกับการสร้ างบ้าน และเมื่ อพระองค์กล่ าวถึ ง
รากฐานของบ้าน พระองค์ก็รู้สิ่งที่พระองค์กล่าวถึ ง นี่ ไม่ใช่ ตวั อย่างประกอบที่ยกขึ้นมาโดย
นักวิชาการในการศึกษาของพระองค์ นี่เป็ นตัวอย่างประกอบของคนที่เน้นการปฏิบตั ิ”[543]
ภายหลังพระเยซู เปรี ยบเทียบพระองค์เองกับศิลารากฐาน (16:18; เปรี ยบเทียบ อสย. 28:16; 1 คร. 3:11; 1 ปต.
2:6-8) บางทีแนวคิดนั้นก็บอกเป็ นนัยที่นี่
ข้อ 16-20 ได้นาบางคนที่จะตัดสิ นความเป็ นจริ งของความรอดของบุคคลหนึ่งจากงานของเขาหรื อของเธอ ทุก
สิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวมาก่อน (ข้อ 1-5) และข้อที่ตามมาเหล่านั้นควรห้ามปรามเราไว้จากการทาสิ่ งนี้ ในที่สุด
พวกผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จก็ให้หลักฐานที่ว่าพวกเขาไม่ใช่ พวกผูเ้ ผยพระวจนะที่สัตย์ซื่อ อย่างไรก็ตาม มัน
เป็ นไปไม่ได้สาหรับผูม้ องดูที่จะตัดสิ นความรอดของผูเ้ ชื่ อที่กล่าวยอมรับ (ข้อ 21-23) และบรรดาผูท้ ี่รับเอาข่าว
ประเสริ ฐโดยปราศจากการทาการตอบสนองที่เปิ ดเผยใดๆต่อข่าวประเสริ ฐ (ข้อ 24-27) สภาพแท้จริ งของพวก
เขาจะชัดเจนเมื่อพระเยซูพิพากษาพวกเขาเท่านั้น พระองค์ทรงเป็ นพระผูพ้ ิพากษาของพวกเขา และเราละการ
พิพากษาของพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ (ข้อ 1)
“การได้ยนิ คาเทศนาเป็ นกิจธุ ระที่อนั ตราย ถ้าบุคคลหนึ่งไม่ได้นาสิ่ งเหล่านั้นไปปฏิบตั ิ”[544]
ประเด็นของพระเยซู ในส่ วนนี้ (ข้อ 13-27) ก็คือว่าการเข้าไปยังแผ่นดิ นสวรรค์และการเป็ นสาวกในฐานะ
ผูต้ ิดตามของกษัตริ ยก์ ็ไม่เป็ นที่นิยม และสิ่ งเหล่านั้นเกี่ ยวข้องกับการถูกข่มเหง คนมากมายจะกล่าวยอมรับว่า

เป็ นสาวกมากกว่าที่พวกเขาเป็ นอย่างแท้จริ ง การทดสอบที่แหลมคมคือการเชื่ อฟั งต่อน้ าพระทัยที่เปิ ดเผยแล้ว
ของพระเจ้า
“ดังนั้นคาเทศนานั้นจบลงด้วยการท้าทายที่จะไม่ละเลยการตอบสนองต่อพระเยซู และคาสอน
ของพระองค์ พระเยซูเป็ นบุคคลที่ไม่ได้นาเสนอคาสอนของพระองค์เพราะว่ามันเป็ นแนวทาง
แห่งชีวิตที่ถูกแนะนาไว้ พระองค์นาเสนอไปมากกว่านั้น คาสอนของพระองค์เป็ นการเรี ยกสู่
ความจงรักภักดี ที่หมายถึ งความแตกต่างระหว่างชี วิตและความตาย ระหว่างพระพรและวิบตั ิ
พระเยซูทรงเป็ นมากกว่าผูเ้ ผยพระวจนะ”[545]
5. กำรตอบสนองของผู้ฟัง 7:28-29
การสรุ ปแต่ละอย่างต่อแต่ละอย่างของการอภิ ปรายหลักห้าอย่างในมัทธิ วเริ่ ม ต้นด้วยข้อความที่ เป็ นรู ปแบบ
เดียวกันคือ “เมื่อ. . . เสร็ จแล้ว” (คากรี ก คาย เอเกเนโต้ ) ซึ่ งติดตามมาด้วยคากริ ยาแท้ ดังนั้น มันเป็ นกลไกทาง
รู ปแบบที่ตระหนักได้ดว้ ยตนเองที่จดั ตั้งจุดเปลี่ยนทางโครงสร้าง”[546] การสรุ ปแต่ละอย่างเป็ นการเปลี่ยนผ่าน
อีกด้วยและตระเตรี ยมสาหรับส่ วนถัดไป
เราเรี ยนรู ้ เป็ นครั้งแรกว่า แม้ว่าพระเยซู สอนพวกสาวกของพระองค์ (5:1-2) มหาชนก็ฟังสิ่ งที่พระองค์ได้สอน
พวกเขา บางทีเพื่อเหตุผลนี้ ตอนจบของคาเทศนาบนภูเขามีเนื้ อหามากขึ้นที่เหมาะสมสาหรับผูฟ้ ั งโดยทัว่ ไป
ฟร้ านซ์ เชื่ อว่าการอภิ ปรายทั้งหมดในมัทธิ วเป็ นกวีนิพนธ์ ของคาสอนของพระเยซู ในโอกาสอันหลากหลาย
ที่มทั ธิ วรวบรวมไปสู่ การอภิปรายต่างๆแทนที่จะเป็ นการอภิปรายเดี่ยวต่างๆที่พระเยซู ให้ในโอกาสแต่ละครั้ง
[547] นี่เป็ นความคิดเห็นส่ วนน้อย แต่บางทีมนั เป็ นจริ งที่วา่ บรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณแก้ไขคาสอนของพระเยซู
ในระดับหนึ่ง
“คาสอน” ของพระเยซู รวมถึ งทั้งเนื้ อหาและการนาเสนอของพระองค์ สิ่ งที่ ทาให้ฝูงชนประทับใจคือ “สิ ทธิ
อานาจ” ของพระเยซู เมื่อพระองค์สอน นี่ เป็ นการปรากฏครั้งแรกของอีกหัวข้อหนึ่ งที่มทั ธิ วเน้น (8:9; 9:6, 8;
10:1; 21:23-24, 27; 28:18) โดยเนื้ อแท้แล้ว สิ ทธิ อานาจของพระเยซู แตกต่างในแง่ที่วา่ พระองค์อา้ งถึงการเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ พระองค์ไม่เพียงแต่อา้ งที่จะตีความพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่อาจารย์ร่วมสมัยคนอื่นๆอ้าง แต่
พระองค์อา้ งที่จะทาให้พระวจนะสาเร็ จอีกด้วย (5:17) พระองค์จะเป็ นผูท้ ี่จะกาหนดทางเข้าไปยังแผ่นดินสวรรค์
(ข้อ 21) และพระองค์จะตัดสิ นมวลมนุษย์ในที่สุด (ข้อ 23)

พระเยซู ยงั อ้างอีกว่าคาสอนของพระองค์เทียบเท่ากับพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 24, 26) ดังนั้น ข้อสังเกตที่
เชื่ อถื อได้ในคาสอนของพระองค์ไม่ใช่ ความจริ งใจของพระองค์ หรื อรู ปแบบในเชิ งโวหารของพระองค์ หรื อ
การขาดการอ้างอิงของพระองค์ถึงบรรดาผูท้ ี่รอบรู ้แรกเริ่ มเป็ นหลัก แต่เป็ น ใครที่ พระองค์ ทรงเป็ น พระองค์อา้ ง
ถึงการเป็ นผูต้ ีความที่มีสิทธิ อานาจแห่ งพระวจนะของพระเจ้า (นัน่ คือ ด้วยสิ ทธิ อานาจของผูเ้ ผยพระวจนะที่ได้
ถูกทานายไว้ ซึ่งเป็ นพระเมสสิ ยาห์)!
“ในการวิเคราะห์สุดท้าย . . . สิ่ งที่พระเยซู กล่าวเกี่ ยวกับธรรมบัญญัติก็ประยุกต์ใช้กบั ธรรม
บัญญัติว่าเป็ นบางสิ่ งที่ ถูกตีความใหม่อย่างมีสิทธิ อานาจโดยคาสอนของพระองค์ มันไม่ใช่
ธรรมบัญ ญัติข องโมเสสในและแห่ ง ธรรมบัญญัติ เองที่ มี คุ ณ ลัก ณะที่ เป็ นบรรทัด ฐานและ
ตลอดไปสาหรั บพวกสาวก แต่เป็ นธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างที่ ได้ผ่านเบ้าหลอมแห่ งคา
สอนของพระเยซู”[548]
ที่จะสรุ ปคาเทศนานี้ พระเยซู เริ่ มต้นโดยการอธิ บายถึ งคุ ณลักษณะของพลเมื องของแผ่นดิ นสวรรค์ (5:1-10)
จากนั้นพระองค์อธิ บายถึงการทรงเรี ยกของพวกเขา (5:11-16) ถัดไป พระองค์ระบุถึงการประพฤติของพวกเขา
(5:17—7:12) สุ ดท้าย พระองค์อธิบายถึงการเลือกและการอุทิศตนของพวกเขา (7:13-27)
พวกนักวิชาการได้สังเกตความคล้ายกันมากมายระหว่างคาสอนของพระเยซู ในคาเทศนาบนภูเขากับคาแนะนา
ของรับบี บางทีมากกว่าในส่ วนใดๆของภาคพันธสัญญาใหม่ อย่างไรก็ตาม ความคล้ายกันต่างๆก็อยูใ่ นรู ปแบบ
ของการแสดงออก เนื้ อหา และการเปลี่ ยนถ้อยคา แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ ในวิญญาณ[549] สิ ทธิ อานาจและอานาจ
ของคาสอนของพระองค์อย่างที่มทั ธิ วได้ช้ ีประเด็นอย่างเหน็บแนมก็คือ “ไม่เหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขา”
“กษัตริ ยไ์ ด้ป่าวประกาศถึ งความใกล้เข้ามาของแผ่นดิ นสวรรค์และได้รับรองข่าวสารนั้นด้วย
หมายสาคัญที่ยงิ่ ใหญ่ต่างๆ ด้วยประชาชนที่รวมตัวกันที่พระองค์ พระองค์ก็สั่งสอนพวกสาวก
ของพระองค์เกี่ ยวกับคุณลักษณะของบรรดาผูท้ ี่จะรับแผ่นดินนั้นเป็ นมรดก แผ่นดินนั้นแม้ว่า
จะเป็ นทางโลกก็ต้ งั อยูบ่ นความชอบธรรม ดังนั้นหัวข้อของข่าวสารของพระองค์คือความชอบ
ธรรม”[550]
พระเยซู ดาเนิ นการต่ อไปที่ จะแสดงถึ ง สิ ท ธิ อานาจของพระองค์โ ดยการท าการอัศ จรรย์ที่ มี พ ลัง ต่ า งๆที่ ไ ด้
ปลดปล่อยพวกเชลยจากการเป็ นทาสของพวกเขา ซึ่ งเป็ นหมายสาคัญต่างๆที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิมได้กล่าวว่าพระเมสสิ ยาห์จะทา

“ตลอดเรื่ องราวของพระองค์น้ นั มัทธิ วทาให้มนั ชัดเจนอย่างมาก ไม่วา่ โดยตรงหรื อทางอ้อมว่า
ประเด็นของสิ ทธิ อานาจเป็ นต้นเหตุแห่ งการโต้เถี ยงที่พระองค์มีกบั พวกผูน้ าทางศาสนาและ
ดังนั้นมันก็เป็ นหัวใจต่อความขัดแย้งทั้งหมดของพระองค์กบั พวกเขา”[551]
III. กำรสำแดงของกษัตริย์ 8:1—11:1
“มัทธิ วได้วางโครงสร้ างที่เป็ นพื้นฐานสาหรับข้อโต้แย้งของท่านในบทที่ หนึ่ งถึ งเจ็ด ลาดับ
พงศ์และการบังเกิดได้ยนื ยันถึงคุณสมบัติทางกฎหมายของพระเมสสิ ยาห์อย่างที่ถูกกล่าวไว้ใน
ภาคพัน ธสั ญญาเดิ ม ไม่ เพี ย งเท่ า นั้น แต่ ใ นการบัง เกิ ด ของพระองค์น้ ันค าเผยพระวจนะที่
ยิ่ง ใหญ่ และเป็ นพื้ นฐานต่ า งๆได้ส าเร็ จ ตามระเบี ย บการนั้น กษัตริ ย ์ก็ มี ผูล้ ่ วงหน้า มาก่ อน
พระองค์ในการปรากฎของพระองค์ในฉากของประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล คุ ณสมบัติทาง
ศีลธรรมต่างๆของพระเยซู ได้ถูกรับรองโดยการรับบัพติศมาและการถูกทดลองของพระองค์
จากนั้น กษัตริ ยเ์ องเริ่ มต้นพันธกิ จแห่ งการป่ าวประกาศถึ งความใกล้เข้ามาของแผ่นดิ นสวรรค์
และรับรองมันด้วยการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ ที่ จะสั่งสอนพวกสาวกของพระองค์เกี่ ยวกับ
คุณลักษณะแท้จริ งของความชอบธรรมที่จะแยกแยะพระองค์ พระองค์ก็พาพวกเขาไปยังภูเขา
หลัง จากที่ ม ัท ธิ ว ได้บ ัน ทึ ก ค าเทศนาบนภู เ ขา ท่ า นก็ เ ชื่ อ มโยงการน าเสนอของกษัต ริ ย ์ต่ อ
อิสราเอลต่อไป (มธ. 8:1—11:1)”[552]
ก. กำรสำแดงของอำนำจของกษัตริย์ 8:1—9:34
มัทธิ วอธิ บายพันธกิจของพระเยซู วา่ ประกอบด้วยการสอน การเทศนาและการรักษาใน 4:23 บทที่ 5—7 บันทึก
สิ่ ง ที่ พ ระองค์ ไ ด้ส อนพวกสาวกของพระองค์ คื อ หลัก การต่ า งๆของแผ่ น ดิ น สวรรค์ เรามี แ ก่ น สารของ
พันธกิจการเทศนาของพระองค์ใน 4:17 เอาล่ะ ใน 8:1—9:34 เราเห็นพันธกิจการรักษาของพระองค์ พระองค์
สาแดงถึงสิ ทธิ อานาจเหนือมนุษย์ อานาจฝ่ ายวิญญาณต่างๆที่มองไม่เห็น และโลกของธรรมชาติ มัทธิ วแสดงให้
เห็นว่าความสามารถของพระเยซู พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า พระองค์มี “อานาจที่จะ
ขจัดผลลัพธ์ ของบาปไปจากโลกและที่ จะควบคุ มองค์ประกอบต่างๆของธรรมชาติ ”[553] กษัตริ ยไ์ ด้รับรอง
การอ้างของพระองค์โดยการทาหมายสาคัญต่างๆของพระเมสสิ ยาห์ เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งเหล่านี้ คนยิวควรยอมรับ
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา จุดประสงค์ของมัทธิ วก็มากกว่าการที่จะเปิ ดเผยถึงความรักของ
พระเจ้า อย่างที่นกั อรรถาธิ บายบางคนได้นาเสนอ[554]

“จุดประสงค์ของมัทธิ วในสองบทนี้ [8 และ 9] คือที่จะนาเสนอหนังสื อรับรองถึงพระเมสสิ ยาห์
อย่างที่ถูกทานายไว้ในภาคพันธสัญญาเดิม”[555]
มัทธิ วไม่ได้บนั ทึกการอัศจรรย์ของพระเยซู ในลาดับตามลาดับเวลาที่เคร่ งครัด ความกลมกลืนต่างๆของหมวด
พระกิตติคุณก็ทาให้สิ่งนี้ชดั เจน[556] ลาดับของท่านเป็ นหัวข้อมากกว่า ท่านได้เลือกการอัศจรรย์ต่างๆที่เน้นถึง
คุณลักษณะที่กรุ ณาของหมายสาคัญของพระเยซู อย่างที่ภยั พิบตั ิต่างๆของโมเสสได้รับรองพันธกิจของท่านต่อ
คนอิ ส ราเอลในสมัย ของท่า น ดัง นั้นการอัศ จรรย์ต่า งๆคงได้โน้ม น้า วคนอิ สราเอลแห่ ง สมัยของพระองค์ว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ภัยพิบตั ิต่างๆของโมเสสเป็ นการทาลายเป็ นหลัก ส่ วนการอัศจรรย์ต่างๆของ
พระเยซู เป็ นการเสริ มสร้ างเป็ นหลัก การอัศจรรย์ต่า งๆของพระเยซู ก็เหมื อนการอัศจรรย์ต่างๆของเอลี ยาห์
มากกว่าการอัศจรรย์ต่างๆของโมเสสในแง่น้ ี
มัทธิ วบันทึก 10 กรณี ข องการรั กษาของพระเยซู ในส่ วนนี้ ข องหนังสื อของท่า น (เปรี ยบเทีย บ ภัยพิบตั ิ 10
ประการในอียิปต์) ซึ่ งเป็ นครึ่ งหนึ่ งของการอัศจรรย์ท้ งั หมดที่ มทั ธิ วบันทึ ก บางคนถื อว่า 8:16-17 เป็ นการ
อัศจรรย์ที่แตกต่างจากการรักษาต่างๆในบทที่ 8 ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการอัศจรรย์ 10 อย่าง คนอื่นๆถือว่า 8:16-17
เป็ นการสรุ ปของการอัศจรรย์ที่มาก่อนต่างๆ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการอัศจรรย์ 10 อย่าง การอธิ บายทั้งสองอย่างก็มี
ข้อดี เนื่องจากว่า 8:16-17 บันทึกการอัศจรรย์อื่นๆ แต่ไม่ได้บรรยายการรักษาที่อศั จรรย์อย่างเจาะจงอันเดียว
มัทธิ วนาเสนอการอัศจรรย์เหล่านี้ ในสามกลุ่มและแบ่งสามกลุ่มด้วยการอภิปรายสองอย่าง (ส่ วนที่เป็ นเรื่ องเล่า)
เกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระองค์ กลุ่มแรกของการอัศจรรย์เกี่ยวข้องกับการรักษา (8:1-17) กลุ่มที่สองเกี่ยวข้อง
กับการสาแดงถึงอานาจ (8:23—9:8) และกลุ่มที่สามเกี่ยวข้องกับการกระทาแห่ งการฟื้ นฟู (9:18-34) ด้วยกันนั้น
ส่ วนนี้นาเสนอ “เสี้ ยวชีวติ ” จากพันธกิจโดยรวมของพระเยซู[557]
การอัศจรรย์แห่ ง
ก า ร รั ก ษ า
8:1-17

การส าแดงถึ งอานาจ
8:23—9:8
สิ ทธิ อ านาจของ
พ ร ะ เ ย ซู เ ห นื อ
พวกสาวกของ
พ ร ะ อ ง ค์
8:18-22

การกระท าแห่ ง
ก า ร ฟื้ น ฟู
9:18-34
สิ ทธิ อ านาจของ
พ ร ะ เ ย ซู เ ห นื อ
ผู้ วิ จ า ร ณ์ ข อ ง
พ ร ะ อ ง ค์
9:9-17

“การตระเตรี ยมเกี่ยวกับการหยุดพักระหว่างฉากในเรื่ องการเป็ นสาวกเพื่อที่จะแบ่งเรื่ องทั้งเก้า
ไปสู่ สามกลุ่มๆละสามก็คล้ายกันอย่างใกล้ชิดกับการจัดคาอุปมาต่างๆของบทที่ 13 ไปสู่ สาม
กลุ่มพร้อมกับเนื้ อหาที่เป็ นการอธิ บายที่แทรกแซงซึ่ งเป็ นการจัดการที่เป็ นพิเศษอย่างเท่าเทียม
ต่อมัทธิ ว [ท่ามกลางบรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ]”[558]
1. ควำมสำมำรถของพระเยซู ทจี่ ะรักษำ 8:1-17
กลุ่มแรกนี้ของเหตุการณ์ที่อศั จรรย์สี่อย่างเป็ นที่ชดั เจนว่าทั้งหมดเกิดขึ้นในวันเดียวกัน (ข้อ 16) .[559]
กำรรักษำคนยิวทีเ่ ป็ นโรคเรื้อน 8:1-4 (เปรียบเทียบ มก. 1:40-45; ลก. 5:12-16)
8:1

ข้อนี้เป็ นการเปลี่ยนผ่าน (เปรี ยบเทียบ 5:1) มหาชนได้ติดตามพระเยซูต่อไปหลังจากที่พระองค์
ได้ให้คาเทศนาบนภูเขา อย่างที่พวกเขาได้ทามาก่อน

8:2-3

โดยพื้นฐานแล้ว มัทธิ วใช้วลี คาย อิ ดู (“และดูเถิด” ซึ่ งไม่ได้ถูกแปลในฉบับแปล NIV) เพื่อ
แสดงถึงจุดเริ่ มต้นของส่ วนใหม่ ไม่ใช่เพื่อบ่งบอกถึงเหตุการณ์ถดั ไปตามลาดับ
ธรรมชาติ แน่ ชดั ของโรคเรื้ อนในพระคัมภี ร์ก็ไม่เป็ นที่ รู้จกั เป็ นที่ ชัดเจนว่า มันรวมสิ่ งที่ เรา
เรี ยกว่าโรคเรื้ อนในทุกวันนี้วา่ โรคของแฮนเซ่น แต่มนั เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอย่างอื่นอีกด้วย
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 13—14).[560] คนโรคเรื้ อนไม่เพียงแต่มีโรคผิวหนังที่น่าเกลียดบางอย่างที่
ทาให้เขาน่ ารังเกี ยจต่อคนอื่นๆ แต่เขาไม่สะอาดทางพิธีกรรมเนื่ องจากโรคภัยของเขาอีกด้วย
สิ่ งนี้ขดั ขวางการติดต่อกับคนอื่นและการมีส่วนร่ วมในการนมัสการที่พระวิหาร พวกยิวถือว่า
โรคเรื้ อนเป็ นคาสาปแช่ งจากพระเจ้า (กดว. 12:10, 12; โยบ 18:13) และการรักษาก็ไม่ค่อยมี
(กดว. 12:10-15; 2 พกษ. 5:9-14) พวกยิวคิดว่าการรักษาคนโรคเรื้ อนก็ยากเท่ากับการทาให้
คนตายเป็ นขึ้น (2 พกษ. 5:7, 14)
“โรคเรื้ อนถูกมองในภาคพันธสัญญาเดิ มไม่ใช่ ที่ว่าเป็ นรู ปแบบของบาปแต่
ที่วา่ เป็ นความไม่สะอาดและการแยกออกที่บาปก่อให้เกิด”[561]

“คนโรคเรื้ อน” ในเรื่ องราวนี้ กราบไหว้ (คากรี ก พรอสเซคูเน) พระเยซู คาเดี ยวกันอธิ บายถึ ง
ผูน้ มัสการในภาคพันธสัญญาใหม่ อย่างไรก็ตาม บางทีมทั ธิ วอธิ บายว่าเขาคุกเข่าเพื่อที่จะละให้
ผูอ้ ่านของท่านที่จะทาการสรุ ปของพวกเขาเองเกี่ ยวกับความมีค่าของพระเยซู ที่จะได้รับการ
นมัสการ (เปรี ยบเทียบ 7:22-23)
ชายคนนั้นมีความเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่ในความสามารถของพระเยซู ที่จะรักษาเขา เป็ นที่ชดั เจนว่า เขา
ได้ยินและบางทีได้เห็นคนอื่นๆที่พระเยซูได้รักษา (4:24) เงื่ อนไขอย่างเดี ยวของเขาคือ ความ
เต็มใจของพระเยซู ที่จะใช้อานาจของพระองค์ที่จะรักษาเขา บางทีคนโรคเรื้ อนนี้ ทึกทักเอาว่า
อาจารย์ชาวยิวเช่นพระเยซูคงไม่ตอ้ งการที่จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเขา เนื่ องจากว่าการทาเช่นนั้น
จะทาให้พระเยซูไม่สะอาดทางพิธีกรรม
“วลี เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด ก็สาคัญเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความเชื่ อแท้ มัน
ก็ ไ ม่ จ าเป็ นที่ จ ะหมายถึ ง ว่า ถ้า บุ ค คลหนึ่ ง เชื่ อ พระเจ้า จะ ท าบางสิ่ ง แต่
หมายถึงว่า พระองค์ สามารถ ทาได้ (ดู ดนล. 3:17)”[562]
“ในกรณี ส่วนใหญ่. . . จุดประสงค์ของบุคคลรอง [ในเรื่ องราวของมัทธิ ว] คือ
ที่จะทาหน้าที่เป็ นเครื่ องป้ องกันสาหรับพวกสาวก”[563]
บางทีฝูงชนอ้าปากค้างเมื่ อพระเยซู ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์และแตะต้องคนโรคเรื้ อนที่ ไม่
สะอาดนั้น พวกคนโรคเรื้ อนจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสทั้งสิ้ นกับคนอื่น แต่พระเยซู ยื่นออกไป
หาเขาในสภาพที่หมดหวังของเขา พระเยซูแสดงถึงความเต็มใจของพระองค์ดว้ ยถ้อยคาของ
พระองค์ และแสดงถึงอานาจของพระองค์ดว้ ยการสัมผัสของพระองค์
“พระเยซู ยอมให้ การระงับความรู้ สึก แห่ งความรั กของพระเจ้าที่ จะมาก่ อน
คาสั่งห้ามต่อการสัมผัสคนโรคเรื้ อน . . .”[564]
“การรั ก ษาอัน ใดก็ ต าม ไม่ ว่า จะเป็ นทางการแพทย์ ทางอานาจวิเ ศษหรื อ
ความเห็ นอกเห็ นใจ งานเขี ยนของรั บบีอาจบ่งบอกถึ งประเภทที่หลากหลาย
ของโรค โรคเรื้ อนก็ ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทนั้น สิ่ ง เหล่ านั้นไม่สนใจสิ่ ง ที่

แม้กระทัง่ ภาคพันธสัญญาเดิมถื อว่าเป็ นความตายทางศีลธรรมโดยการสั่งให้
บรรดาผูท้ ี่ เจ็บป่ วยอย่างมากที่ จะหลี กเลี่ ยงการสั มผัสทั้งสิ้ นกับมนุ ษ ย์ และ
แม้กระทัง่ ที่จะแสดงรู ปลักษณะของคนโศกเศร้า
“ในความจริ ง ความเป็ นไปได้ของการรักษาใดๆผ่านทางตัวแทนมนุ ษย์ก็ไม่
เคยถูกพิจารณาโดยพวกยิว”[565]
“มีแง่ที่วา่ โรคเรื้ อนเป็ นผลที่เป็ นตัวอย่างการล้มลงดั้งเดิมของมนุ ษยชาติ มัน
ละเหยื่อของมันไว้ใ นสภาพที่ น่า เวทนามากที่ สุ ด คื อ ถู ก ตัดสั ม พันธ์ หมด
หนทาง หมดหวัง สิ้ นหวัง เหมือนกับมนุ ษยชาติที่ได้ลม้ ลง คนโรคเรื้ อนที่ถูก
สาปก็ไม่มีทางเลื อกจนกว่าเขาเผชิ ญหน้ากับกษัตริ ยท์ ี่เป็ นพระเมสสิ ยาห์ผจู ้ ะ
ท าให้ ทุ ก สิ่ ง ใหม่ . . . . เมื่ อ พระเยซู ยื่น ไปหาคนโรคเรื้ อนนั้น พระเจ้า ใน
พระเยซูก็ยนื่ ไปหาเหยือ่ ของบาปทุกคน”[566]
“เมื่อพระเยซู สัมผัสคนโรคเรื้ อน พระองค์ก็ติดความเป็ นมลทิ นของคนโรค
เรื้ อน แต่ พ ระองค์ ก็น ามาซึ่ ง สุ ข ภาพของพระองค์ อี ก ด้ ว ย! นั่น ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่
พระองค์ได้ทาเพื่อเราบนกางเขนเมื่อพระองค์ได้ถูกทาให้บาปเพื่อเราหรื อ ? (2
คร. 5:21)”[567]
โฮมเมอร์ เค็นท์ เจอาร์ . เชื่ อว่าพระเยซู สัมผัสคนโรคเรื้ อนและรักษาเขาอย่างพร้ อมกัน เพื่อว่า
โรคเรื้ อนของชายคนนั้นไม่ได้ทาให้พระเยซูเป็ นมลทิน[568]
8:4

ทาไมพระเยซู บอกให้คนโรคเรื้ อนที่ได้รับการรักษาที่จะ “ไม่เล่าให้ใครฟั ง” เกี่ยวกับการรักษา
ของเขา? บางทีพระเยซู ไม่ตอ้ งการให้ข่าวแห่ งการรักษานี้ กระจายอย่างกว้างขวาง เพราะว่ามัน
คงได้ดึงดูดมหาชนผูซ้ ่ ึ งความสนใจอย่างเดียวของพวกเขานั้นคงได้เป็ นการที่จะได้รับการรักษา
ทางร่ างกาย[569] ในอีกนัยหนึ่ ง พระองค์ตอ้ งการจากัดการเรี ยกร้ องของพันธกิ จทางกายภาพ
ของพระองค์ เนื่ องจากว่าพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อจะตระเตรี ยมมากกว่าแค่การรักษาทางกาย
[570] ผลที่ตามมาของมุมมองนี้ก็คือว่า โดยการเงียบไว้น้ นั คนโรคเรื้ อนคงได้หน่วงการต่อต้าน
พระเยซู ของพวกศัตรู ผซู ้ ่ ึ งเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อพระองค์และผูซ้ ่ ึ งไม่พอใจต่อความเป็ นที่นิยมของ
พระองค์

ที่ ส าคัญกว่า คื อเหตุ ที่ พ ระเยซู บ อกให้ช ายคนนั้นที่ จะไปแสดงตัวเขาเองต่ อพวกปุ โรหิ ต ณ
พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซู หนุ นใจให้ชายคนนั้นที่จะเชื่ อฟั งธรรมบัญญัติของโมเสส
เกี่ ยวกับการรั กษาคนโรคเรื้ อน (ลนต. 14:2; เปรี ยบเทียบ บทความเนกาอิมของทัมลุ ด 14)
อย่างไรก็ ตาม โดยการส่ งเขาไปทาอย่า งนั้นที่ นนั่ พระเยซู ก็แจ้งแก่ เจ้าหน้าที่ ทางศาสนาใน
อิสราเอลว่า ใครคนหนึ่ งที่มีอานาจของพระเมสสิ ยาห์ได้ทาการในกาลิ ลี เนื่ องจากว่าไม่มีคน
โรคเรื้ อนได้รับการรักษาตั้งแต่เอลีชาได้รักษานาอามานคนอารัม พวกปุโรหิ ตควรได้ตอ้ งการที่
จะสอบสวนพระเยซู (ก่อนหน้านั้นโมเสสได้รักษาโรคเรื้ อนของมิเรี ยม [กดว. 12:10-15])
“ที่แท้ พระเยซูแสดง ‘นามบัตร’ ของพระองค์ต่อพวกปุโรหิ ต เพราะว่าพวก
เขาคงจะต้องสอบสวนการอ้างของพระองค์”[571]
การสอบสวนนี้ โดยพวกผูน้ าของอิ สราเอลผูซ้ ่ ึ งเราได้สังเกตว่าไม่ได้สนใจในการบังเกิ ดของ
พระเมสสิ ย าห์ อย่า งน่ า แปลกใจก็ เป็ นบางสิ่ ง ที่ พ ระเยซู ริเริ่ ม โดยการส่ ง คนโรคเรื้ อ นไปยัง
พระวิหารพร้อมกับของถวายของเขา เมื่อพวกปุโรหิ ตตรวจสอบคนโรคเรื้ อนที่ได้รับการรักษา
พวกเขาคงได้รับรองว่าพระเยซู ได้รักษาชายคนนั้นอย่างแท้จริ ง การรับรองของพวกเขาคงได้
โน้มน้าวทุกคนในอิสราเอลถึงอานาจของพระเยซู
เป็ นที่ ชดั เจนว่า มัทธิ วบันทึ กการอัศจรรย์น้ ี เพื่อจะแสดงว่าความสามารถของพระเยซู ที่จะรั กษาโรคเรื้ อนนั้น
แสดงว่าพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ต่อทุกคนที่จะเอาใจใส่ ในอิสราเอล
“โดยการบรรยายถึ งการตอบสนองของพระเยซู ต่อสภาพทางการแพทย์ที่ถูกตัดสัมพันธ์และ
เป็ นที่กลัวมากที่สุดแห่งสมัยของพระองค์ ดังนั้นมัทธิ วก็ได้วางรากฐานที่ประทับใจสาหรับการ
รวบรวมเรื่ อ งต่ า งๆนี้ ที่ แ สดงถึ ง ทั้ง อ านาจรั ก ษาที่ พิ เ ศษของพระเยซู แ ละความเต็ ม ใจของ
พระองค์ที่จะท้าทายข้อห้ามของสังคมในความสนใจต่อความเมตตาสงสารของมนุษย์”[572]
กำรรักษำบ่ ำวของนำยร้ อย 8:5-13 (เปรียบเทียบ ลก. 7:1-10)
8:5

พวกนายร้อยเป็ นเจ้าหน้าทหารโรมัน ซึ่ งแต่ละคนควบคุม 100 คน ดังนั้นชื่ อก็คือ “นายร้อย”
พวกเขาเป็ นกระดูกสันหลังทางกองทัพของจักรวรรดิโรมัน อย่างน่าสนใจแล้ว การอ้างอิงทุก
อย่ า งถึ ง นายร้ อ ยในภาคพัน ธสั ญ ญาใหม่ ก็ เ ป็ นการอ้า งอิ ง ทางบวก ตามการบัน ทึ ก ของ

พระคัมภีร์ นายร้อยเหล่านี้ เป็ นผูท้ ี่เที่ยงตรงผูซ้ ่ ึ งพวกยิวนับถือ “คาเปอรนาอุม” เป็ นเมืองที่ต้ งั
กองทหารที่สาคัญในสมัยของพระเยซู บางทีทหารส่ วนใหญ่ภายใต้คาสั่งของนายร้อยคนนี้ เป็ น
คนต่างชาติชาวฟี นิเชียและซี เรี ย[573]
8:6-7

มัทธิ วบันทึกว่าคากล่าวของนายร้อยต่อพระเยซู (ตามตัวอักษรคือ “เจ้านาย”) ก็สุภาพแม้วา่ บาง
ทีเขาไม่ได้ต้ งั ใจให้มนั เป็ นชื่ อเรี ยกของพระเจ้า[574] คากรี กที่ นายร้ อยใช้ที่จะอธิ บายถึ งบ่าว
ของเขา ไพ้ ส์ ตามปกติ ห มายถึ ง “คนใช้ ” แม้ ว่ า มั น สามารถหมายถึ ง “บุ ต รชาย”
(เปรี ยบเทียบ ยน. 4:51) คนใช้น้ ี คงได้เป็ นนายทหารผูช้ ่ วยส่ วนตัวของนายร้อย มัทธิ วไม่ได้
บันทึ ก ถึ ง สาเหตุ ข องการเป็ นง่ อยของเขา บางที ก ารรายงานถึ ง พระเยซู รัก ษาบุ ตรชายของ
เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งได้นานายร้อยคนนี้ที่จะเข้าหาพระเยซู (ยน. 4)
นี่ คือชาวต่างชาติคนหนึ่ งที่ขอให้พระเยซู มาและรักษาชาวต่างชาติอีกคนหนึ่ ง เป็ นที่ชดั เจนว่า
นายร้อยได้ส่งคาขอร้องของเขาผ่านทางผูส้ ่ งสาร (ลก. 7:3) นี่ เป็ นหนึ่ งในการอัศจรรย์สองอย่าง
ที่ซ่ ึ งพระเยซู ได้รักษาจากระยะไกลในพระกิ ตติคุณมัทธิ ว (เปรี ยบเทียบ 15:21-28) ทั้งสองนั้น
เกี่ ยวข้องกับพระเยซู ที่รักษา ชาวต่ างชาติ ผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้ปฏิ เสธในตอนแรก แต่ภายหลังได้
ชมเชยในเรื่ องความเชื่ออันยิง่ ใหญ่ที่ไม่ธรรมดาในพระองค์ของพวกเขา
เป็ นไปได้ที่จะแปลการตอบสนองของพระองค์เป็ นคาถามคือ “เรา [เน้น] ควรจะมาและรักษา
เขาหรื อ?” การแปลนี้ มีผลดี แห่ งการจัดเตรี ยมเหตุผลสาหรับพระเยซู ที่เน้น “เรา” นัน่ คือ ที่จะ
จดจ่ อความสนใจไปที่ ต ัวบุ ค คลของพระเยซู พระเยซู ค งไม่ ไ ด้ล ัง เลใจที่ จะไปหานายร้ อ ย
เนื่องจากความไม่สะอาดทางพิธีกรรม อย่างที่เปโตรได้ลงั เลใจในภายหลัง (กจ. 10) พระองค์ได้
สัมผัสคนโรคเรื้ อนแล้ว (ข้อ 3) การขาดความเป็ นห่ วงของพระเยซู เกี่ยวกับการคงความสะอาด
ไว้ทางพิธีกรรมแสดงให้เห็นว่าพระองค์แทนที่ธรรมบัญญัติบางข้อในธรรมบัญญัติของโมเสส
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 18:18; มก. 7:19)

8:8-9

กล่าวตามพระธรรมเลวีนิติน้ นั นายร้อยสารภาพว่าเขารู ้สึกไม่เหมาะสมที่จะต้อนรับพระเยซู เข้า
ไปในบ้านของเขา (เปรี ยบเทียบ 5:3) ยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศมาก็แสดงถึ ง ความรู ้ สึกที่ คล้ายกัน
เกี่ ยวกับความไม่มีค่า (3:14) พื้นฐานสาหรับความรู ้ สึกของนายร้ อยเกี่ ยวกับความไม่มีค่า (คา
กรี ก ฮิ คานอส) คือการรับรู ้ของเขาเองถึงการที่พวกยิวถือเกี่ยวกับที่อาศัยของคนต่างชาติอย่างไร

รวมถึง “สิ ทธิอานาจ” ที่เขาเชื่ อว่าพระเยซู มี เขาเชื่ อว่าพระเยซู มีสิทธิ อานาจพอเพียงที่จะกล่าว
และพระองค์สามารถรักษาคนใช้ของเขาได้ (เปรี ยบเทียบ ยน. 4:46-53)
สิ ท ธิ อ านาจทั้ง หมดในจัก รวรรดิ โ รมัน เป็ นของจัก รพรรดิ ผูซ้ ่ ึ งมอบหมายสิ ท ธิ อ านาจแก่
คนอื่นๆภายใต้คาสั่งของเขา สาธารณรัฐโรมันได้สิ้นสุ ดลงประมาณ 30 กคศ. และจากนั้นเป็ น
ต้นไป เริ่ มตั้งแต่ซีซาร์ ออกัสตัส พวกจักรพรรดิได้ใช้สิทธิ อานาจมากขึ้นภายใต้จกั รวรรดิโรมัน
เมื่อนายร้อยให้คาสั่ง มันก็มีสิทธิ อานาจทั้งหมดของจักรพรรดิและผูค้ นก็เชื่ อฟั งเขา ทหารที่อาจ
ไม่เชื่อฟังคาสั่งที่นายร้อยให้ก็ไม่เชื่อฟังจักรพรรดิอย่างแท้จริ ง
นายร้ อยนั้นตระหนักว่าพระเยซู ปฏิ บตั ิ การภายใต้ระบบที่คล้ายกัน พระเยซู อยู่ ภายใต้ สิ ทธิ
อานาจของพระเจ้า เมื่อพระเยซู ตรัส พระเจ้าก็ตรัส ที่จะขัดขืนพระเยซู ก็คือที่จะขัดขืนพระเจ้า
ดังนั้น ถ้อยคาของพระเยซู ตอ้ งมีสิทธิ อานาจของพระเจ้าที่จะรักษาความเจ็บป่ วย นายร้ อยนั้น
สารภาพว่าสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เป็ นสิ ทธิ อานาจของพระเจ้า และถ้อยคาของพระเยซู เป็ น
ถ้อยคาของพระเจ้า นายร้อยเชื่อว่าพระเยซู สามารถ รักษาคนใช้ของเขาได้ ไม่ใช่ที่วา่ พระองค์
คงจะ รักษาเขา เราไม่สามารถรู ้ น้ าพระทัยของพระเจ้าได้ในเรื่ องราวเช่นนั้น แต่เราต้องเชื่ อว่า
พระองค์สามารถทาสิ่ งใดก็ได้
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พระเยซูแสดงถึงความประหลาดใจต่อความเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่ในพระองค์ของชาวต่างชาติน้ ี คากริ ยา
กรี ก โธมัดโซ่ “ประหลาดใจ” ตามปกติอธิ บายถึงการตอบสนองของผูค้ นต่อพระเยซู ในมัทธิ ว
(เปรี ยบเทียบ 8:27; 9:33; 15:31; 21:20; 22:22; 27:14) นี่ เป็ นครั้งเดี ยวที่มนั อธิ บายถึ งการ
ตอบสนองของพระเยซู ต่อบุ คคล แม้ว่าพระเยซู “ประหลาดใจ” (คากรี กเดี ย วกัน) ต่อความ
ไม่เชื่อของพวกยิว (มก. 6:6) สองกรณี น้ ีเท่านั้นที่พระเยซูถูกกล่าวถึงว่าได้ “ประหลาดใจ”
“‘ประหลาดใจ’ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กบั พระเจ้าได้ เพราะว่ามันออกมาจาก
สิ่ ง ที่ ใ หม่ และไม่ ไ ด้ค าดหวัง ไว้ แต่ ม นั อาจปรากฏในพระคริ ส ต์ เพราะว่า
พระองค์สวมพระองค์เองด้วยเนื้ อหนังของเรา และด้วยอารมณ์ ของมนุ ษย์”
[575]
อนุประโยคแนะนา “เรากล่าวต่อพวกท่าน” หรื อ “เราบอกพวกท่าน” เตือนพวกสาวกของ

พระเยซู ว่าพระองค์กาลัง จะกล่ า วบางสิ่ ง ที่ ส าคัญอย่างมากในเรื่ องสิ ท ธิ อานาจส่ วนตัวของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 5:22) ความยิ่งใหญ่ของความเชื่ อของนายร้ อยก็เนื่ องจากการรับรู ้ของ
เขาถึงความสัมพันธ์ของพระเยซูกบั พระเจ้า มันไม่ใช่วา่ เขาเชื่ อว่าพระเยซู สามารถรักษาได้จาก
ระยะทางไกล ยิ่งกว่านั้น นายร้อยเป็ นคนต่างชาติผซู ้ ่ ึ งเป็ นที่ชดั เจนว่าขาดความรู ้ เกี่ ยวกับการ
เปิ ดเผยของภาคพันธสัญญาเดิมถึงพระเมสสิ ยาห์ ไม่มียวิ คนไหนที่พระเยซู ได้พบที่ได้แสดงถึง
ความเข้าใจถ่องแท้เช่นนั้นสู่ ตวั บุคคลและสิ ทธิ อานาจของพระองค์
เป็ นที่ชดั เจนว่า หนึ่ งในเหตุผลที่มทั ธิ วเน้นถึ งความพิเศษของความเชื่ อของนายร้อยอย่างหนัก
แน่นก็คือว่าท่านต้องการที่จะแสดงถึงการเปลี่ยนในพันธกิจของพระเยซู จากคนยิวไปยังทุกคน
(เปรี ยบเทียบ 1:1, 3-5; 2:1-12; 3:9-10; 4:15-16; 28:18-20)
“เหตุการณ์น้ ีเป็ นการแสดงก่อนถึงความเข้าใจถ่องแท้อนั ยิ่งใหญ่ที่ได้ผา่ นทาง
ความเชื่ อ ของนายร้ อ ยอี ก คนหนึ่ งในภายหลัง ว่า ‘พระเจ้า ก็ ท รงโปรดแก่
คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวติ รอดด้วย’ (กจ. 11:18)”[576]
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อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู แนะนาความจริ งที่สาคัญ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10) จากนั้นพระองค์อา้ งอิงถึง
งานเลี้ ยงของพระเมสสิ ยาห์ที่ถูกทานายไว้ใน อิสยาห์ 25:6-9 (เปรี ยบเทียบ อสย. 65:13-14) ที่
นัน่ พระเจ้าเปิ ดเผยว่าคนต่างชาติจากทุกส่ วนของโลกจะร่ วมกับบรรพุบุรุษของยิว “ในแผ่นดิน
สวรรค์” ภาคพันธสั ญญาเดิ ม มี สิ่ ง มากมายที่ จะกล่ า วเกี่ ย วกับ ผูเ้ ข้า ร่ วมในแผ่นดิ น สวรรค์
พระเจ้าจะรวบรวมอิ สราเอลจากทุกส่ วนของโลก (สดด. 107:3; อสย. 43:5-6; 49:12) แต่คน
ต่ า งชาติ จ ากทุ ก แถบของโลกจะนมั ส การพระเจ้ า ในแผ่ น ดิ น สวรรค์ อี ก ด้ ว ย (อสย.
45:6; 59:19; มลค. 1:11) คนต่ า งชาติ จ ะมายัง กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม โดยเฉพาะ (อสย. 2:2-3; 60:34; มคา. 4:1-2; ศคย. 8:20-23) อย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น ในสมัยของพระเยซู คนยิวได้
เลื อกที่จะมองว่าพวกเขาเองมีสิทธิ พิเศษเนื่ องจากบรรพบุรุษ สิ่ งนี้ ได้นาให้พวกเขาที่จะขจัด
คนต่างชาติจากแผ่นดินสวรรค์แม้จะมีคาเผยพระวจนะเหล่านี้
“คนยิ ว คาดหวัง ว่ า คนต่ า งชาติ จ ะถู ก ท าให้ อ ับ อายโดยสายตาของคนยิ ว
ในความสุ ขบนสวรรค์”[577]

“ทายาททั้งหลาย [หรื อพลเมือง]ของแผ่นดินนั้น” (ข้อ 12) เป็ นคนยิวผูซ้ ่ ึ งเห็นว่าพวกเขาเองเป็ น
ลูกหลานของบรรพบุรุษ พวกเขาคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ ต่อแผ่นดินนั้นเนื่ องจากความชอบธรรม
ของบรรพบุรุษของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 3:9-10) พระเยซู พลิกสถานการณ์โดยการประกาศว่า
ทายาทหลายคนของแผ่นนั้นจะไม่เข้าร่ วมในแผ่นดิ นนั้น แต่คนต่างชาติหลายคนจะเข้าร่ วม
“ทายาทของแผ่นดินนั้น” หลายคนจะพบว่าพวกเขาเองอยูน่ อกงานเลี้ยง (“ไปในที่มืด”)
คาว่า “ร้องไห้” และ “ขบเขี้ยวเคี้ยวฟั น” (เปรี ยบเทียบ 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; ลก.
13:28) ก็เป็ นคาอธิ บายโดยทัว่ ไปถึงเกเฮนนา คือ นรก (4 เอสรา 7:93; 1 เอโนค 63:10; สดุดี
ของซาโลมอน 14:9; ปั ญญาของซาโลมอน 17:21).[578] (งานเขียนที่เพิ่งอ้างอิงไปในวงเล็บ
เป็ นหนังสื ออธิ กธรรมของภาคพันธสัญญาเดิ มที่คนยิวถื อว่าโดยทัว่ ไปแล้วก็เชื่ อถื อได้และมี
ประโยชน์แต่ไม่ได้รับการดลใจ) การตีความนี้พบการรับรองในคากล่าวนี้ “ในที่มืด” ซึ่ งเป็ นอีก
ภาพหนึ่งของการถูกปฏิเสธ (เปรี ยบเทียบ 22:13; 25:30).[579]
“แนวคิดของงานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์ในฐานะตราประทับและสัญลักษณ์
ของยุคใหม่ทนั ทีก็เป็ นลักษณะโดยทัว่ ไปในงานเขียนเกี่ ยวกับการพยากรณ์
และเป็ นหัวข้ออันเป็ นที่นิยมอย่างยิ่งเกี่ ยวกับการอภิปราย ความคิดและการ
คาดหวัง”[580]
ตัวบทกรี กมีคานาหน้าเฉพาะ “เดอะ” ก่อน “ร้องไห้” และก่อน “ขบเขี้ยวเคี้ยวฟั น” สิ่ งนี้ เน้นถึง
ความน่ากลัวของฉากนั้น[581] คาศัพท์ต่างๆในการใช้ของรับบีก็พรรณนาถึ งความเสี ยใจและ
ความโกรธตามลาดับ[582]
พระเยซู ทาให้ผฟู ้ ั งของพระองค์ตกใจโดยการประกาศถึ งข้อเท็จจริ งสามอย่างเกี่ยวกับแผ่นดิ น
นั้น หนึ่ ง ไม่ใช่ คนยิวทุกคนจะเข้าร่ วมในแผ่นดิ นนั้น ประการที่สอง คนต่างชาติหลายคนจะ
เข้าร่ วม ประการที่สาม การเข้าไปก็ข้ ึนอยู่กบั ความเชื่ อในพระเยซู ไม่ใช่ ข้ ึนอยู่กบั บรรพบุรุษ
ซึ่ งเป็ นความเชื่อที่นายร้อยนั้นแสดงถึง
“. . . ฐานะของประชากรของพระเจ้าจะไม่เป็ นชนชาติ ยิวเสมอไป ถ้า ข้อ
เหล่านี้ไม่ได้อนุญาตภารกิจเกี่ยวกับคนต่างชาติทีเดียว ข้อเหล่านั้นก็เปิ ดประตู

ไปสู่ สิ่ งนั้นและตระเตรี ยมสาหรั บพระมหาบัญชา (28:18-20) และเอเฟซัส
3”[583]
8:13

ข้อความที่คล้ายกันโดยพระเยซูช่วยให้เราเข้าใจสิ่ งที่พระองค์หมายถึง เมื่อพระองค์กล่าวที่นี่วา่
พระองค์จะทาเพื่อนายร้อย “อย่างที่” (คากรี ก โฮส) เขาเชื่อ (เปรี ยบเทียบ 15:28) พระเยซู ไม่ได้
อนุ ญาตคาขอร้ องของเขาเพราะว่านายร้ อยนั้นมี ความเชื่ อที่ ยิ่งใหญ่ หรื อในสัดส่ วนต่อขนาด
ความเชื่ อของเขา พระองค์ไ ด้ท าอย่า งนั้นในความสอดคล้องกับ สิ่ ง ที่ นายร้ อยได้ค าดหวัง
พระองค์ได้ทาเพื่อเขาในสิ่ งที่เขาได้คาดหวังให้พระเยซูที่จะทาเพื่อเขา
“มัน . . . น่ า สนใจที่ จ ะสั ง เกตว่า คนต่ า งชาติ ต ามหลัง คนยิ ว ในล าดับ ของ
เหตุการณ์ การรักษา สิ่ งนี้ สอดคล้องกับแผนการของมัทธิ วของการนาเสนอ
พระเยซู ในฐานะบุ ตรของดาวิดก่อนและจากนั้นในฐานะบุตรของฮับราฮัม”
[584]

การรักษานี้แสดงถึงพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งอยูภ่ ายใต้สิทธิ อานาจของพระเจ้า
กำรรักษำแม่ ยำยของเปโตร 8:14-15 (เปรียบเทียบ มก. 1:29-31; ลก. 4:38-39)
เป็ นที่ชดั เจนว่า เปโตรและครอบครัวของท่านอาศัยอยูใ่ นคาเปอรนาอุมเมื่อพระเยซู ทาการอัศจรรย์น้ ี (4:13) ผูค้ น
ถือว่า “ไข้” เป็ นโรคในสมัยของเปโตร แทนที่จะเป็ นอาการของโรค (เปรี ยบเทียบ ยน. 4:52; กจ. 28:8)
“พระคัมภีร์ฉบับทัลมุดให้ชื่ออย่างเดี ยวกันแก่โรคนี้ ทีเดี ยว (เอสชาธา เซเมอทา) ‘ไข้ตวั ร้อน’
และกาหนดการรั กษาที่วิเศษสาหรั บมัน ที่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่คือที่จะผูกมีดเหล็กด้วยผมถักเปี ยกับ
พุ่มหนาม และที่จะทาซ้ าในวันต่างๆที่ต่อเนื่ องกัน อพยพ 3:2, 3 และ 4 และสุ ดท้ายข้อ 5
หลังจากพุ่มไม้น้ นั ถูกตัด ในขณะที่สูตรวิเศษบางอย่างถูกป่ าวประกาศ (บทความ ชั บบาธ 37
ก)”[585]
พระเยซูได้รักษา “แม่ยายของเปโตร” ด้วยการสัมผัส การสัมผัสของพระองค์ไม่ได้ทาให้ผรู ้ ักษาเป็ นมลทิน แต่
ได้รักษาคนที่เป็ นมลทิน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3) มัทธิ วเน้นถึ งสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ในส่ วนที่ส้ ันนี้ อย่างคงเส้น
คงวา บางทีท่านอ้างอิงถึงความเป็ นจริ งที่วา่ เมื่อพระเยซูได้รักษาหญิงนั้น เธอก็ได้เริ่ มต้นที่จะปรนนิ บตั ิพระองค์

ทันที เพื่อที่จะอธิ บายถึ งประสิ ทธิ ภาพทันทีแห่ งอานาจของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 26) ตามปกติ ไข้ละให้
ร่ างกายอ่อนแอ แต่พระเยซูได้ชนะสิ่ งนั้นที่นี่[586]
“แม่ ภรรยาของเปโตรใช้ของประทานแห่ ง สุ ข ภาพที่ ได้รับ การฟื้ นฟู ของเธอที่ จะปรนนิ บ ตั ิ
พระเยซู และปรนนิ บ ัติค นอื่ นๆ นั่น คื อ แนวทางที่ ซ่ ึ ง เราควรใช้ข องประทานทุ ก อย่า งของ
พระเจ้า”[587]
“บางคนเห็ นความสาคัญที่ ยิ่งใหญ่ในการเรี ยบเรี ยงการอัศจรรย์เหล่ านี้ อย่างจงใจของมัทธิ ว
เนื่ องจากว่า มัท ธิ วไม่ ไ ด้ตามล าดับ เวลา มันดู เหมื อนว่า ท่ า นตั้ง ใจที่ จะอธิ บ ายแผนการแห่ ง
พระกิตติคุณของท่าน อย่างสอดคล้องนั้น การอัศจรรย์แรกแสดงถึ งพระคริ สต์ที่ปรนนิ บตั ิต่อ
คนยิว การงานที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์เป็ นพยานถึงตัวบุคคลของพระองค์ แต่พยานของพระองค์
ถู ก ปฏิ เ สธ ดัง นั้น พระองค์ท รงหัน ไปหาคนต่ า งชาติ ผูซ้ ่ ึ ง แสดงถึ ง ความเชื่ อที่ ยิ่ง ใหญ่ ใ น
พระองค์ ภายหลังพระองค์ท รงหันมาหาคนยิว ซึ่ งเป็ นตัวแทนโดยแม่ยายของอัครทูตนี้ ต่อ
คนยิว พระองค์รักษาเธอและทุกคนที่มาหาพระองค์ ภาพที่สามนี้ เป็ นภาพของยุคพันปี เมื่ อ
กษัตริ ยน์ ้ นั รื้ อฟื้ นอิสราเอลและอวยพรทุกประชาชาติ”[588]
การอัศจรรย์น้ ี แสดงถึ งอานาจของพระเยซู ที่จะรักษาผูค้ นอย่างเต็มที่ อย่างทันทีและอย่างสมบูรณ์ มันแสดงถึ ง
ความเมตตาสงสาร ของพระองค์อีกด้วย เนื่องจากว่าเป้ าแห่งพระคุณของพระองค์เป็ นผูห้ ญิง พวกฟาริ สีถือว่าคน
โรคเรื้ อน คนต่างชาติและผูห้ ญิงเป็ นคนที่สังคมไม่ยอมรับ แต่พระเยซู สาแดงความเมตตาต่อพวกเขาทุกคน โดย
การรักษาคนโรคเรื้ อนผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนที่สังคมไม่ยอมรับ คนต่างชาติและสุ ดท้ายผูห้ ญิง พระองค์ก็หยิบยื่นพระคุ ณ
ของพระองค์แก่ผคู ้ นที่คนยิวไม่วา่ ตัดออกไปหรื อละเลยว่าไม่สาคัญ ความแคบของคนยิวไม่ได้ผกู พระเยซู อย่าง
ที่โรคและความไม่สะอาดไม่ได้ทาให้พระองค์ติดเชื้อ[589]
“พระองค์เริ่ มต้นด้วยบุคคลที่ไม่เหมาะสมผูซ้ ่ ึ งไม่มีการจัดเตรี ยมสาหรับพวกเขาในระบบของ
ประเทศ”[590]
กำรรักษำชำวกำลิลหี ลำยคน 8:16-17 (เปรียบเทียบ มก. 1:32-34; ลก. 4:40-41)
ตอนเย็นนั้นคนอื่นๆหลายคนได้นาเพื่อนๆและญาติๆที่เจ็บป่ วยมาหาพระเยซูเพื่อการรักษา

“อย่างเป็ นทางการแล้ว วันสะบาโตสิ้ นสุ ดลงเมื่ อดวงดาวสองดวงสามารถเป็ นที่ เห็ นได้ใ น
ท้องฟ้ า เพราะว่าไม่มีนาฬิกาที่จะบอกเวลาในสมัยนั้น นัน่ คือเหตุที่ฝงู ชนในเมืองคาเปอรนาอุม
ได้รอคอยจนกระทัง่ เวลาเย็นที่จะมาหาพระเยซูเพื่อการรักษาซึ่ งพวกเขารู ้วา่ พระองค์สามารถให้
ได้”[591]
ในวรรณกรรมระหว่างพันธสัญญาของชาวยิว พวกผูเ้ ขียนได้กล่าวถึ งผีว่ามีความรับผิดชอบสาหรับการทาให้
ผูค้ นเจ็บป่ วย[592] พระเยซู “ขับผีออก” มากมาย “รักษา” บรรดาคน (“ทุกคนที่”) เจ็บป่ วย” พระองค์มีอานาจ
เหนือ ความเจ็บป่ วย ทุกอย่ าง “ทุกคนที่เจ็บป่ วย” (ข้อ 16)
มัทธิ วสังเกตว่าการรักษาของพระเยซู ได้บรรลุ คาเผยพระวจนะเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ (อสย. 53:4) การอ้างอิง
จากอิ สยาห์ของมัทธิ วก็สรุ ปการรักษาทั้งหมดในบทนี้ จนกระทัง่ เดี๋ ยวนี้ อย่างแท้จริ ง ท่านตีความอิสยาห์ อย่าง
อิสระว่าเป็ นการทานายถึ งการทนทุ กข์เพื่อคนอื่ นของพระเมสสิ ยาห์ สิ่ งนี้ สอดคล้องกับคาเผยพระวจนะของ
อิสยาห์เกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ที่ปรากฏในอิสยาห์ 53 ภาคพันธสัญญาเดิ มสอนว่าความเจ็บป่ วยทั้งหมดเป็ น
ผลลัพธ์โดยตรงหรื อทางอ้อมของบาป (เปรี ยบเทียบ 9:5) พระเมสสิ ยาห์จะขจัดความบกพร่ องและโรคภัยโดย
การตายในฐานะเป็ นเครื่ องบูชาแทนสาหรับบาป พระองค์จะจัดการกับผลโดยจัดการกับราก พันธกิจการรักษา
ของพระเยซู ไ ด้วางรากฐานส าหรั บ การท าลาย (การมี ชัย เหนื อ การพิ ชิ ต ) ความเจ็บ ป่ วยโดยความตายของ
พระองค์ ดังนั้นมันเหมาะสมสาหรับมัทธิ วที่จะอ้างอิง อิสยาห์ 53:4 ที่นี่ พันธกิจการรักษาของพระเยซู แสดงให้
เห็นถึงสภาพของแผ่นดินสวรรค์ก่อนอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ อสย. 33:24; 57:19)
“ดังนั้นการรักษาระหว่างพันธกิ จของพระเยซู สามารถเป็ นที่เข้าใจไม่เพียงแต่วา่ เป็ นการลิ้มรส
ล่ วงหน้า ถึ ง แผ่นดิ นสวรรค์ [ที่ ซ่ ึ ง จะมี ความเจ็บป่ วยเล็ก น้อย] แต่เป็ นผลของความตายของ
พระเยซูอีกด้วย”[593]
“การทนทุกข์ของมนุษย์มาจากการรวมกันของผลลัพธ์ทางธรรมชาติของการดาเนิ นชี วิตในโลก
ที่เป็ นบาป ผลกระทบของการโจมตีของปี ศาจ งานของพระเจ้าที่มีอธิปไตยซึ่งบรรลุจุดประสงค์
ต่ า งๆแห่ ง ปั ญ ญาและความปรารถนาของพระองค์ และการเชื้ อ เชิ ญ ของพระเยซู ส าหรั บ
ผูต้ ิดตามของพระองค์ที่จะเข้าส่ วนกับพระองค์ในการทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระองค์”[594]
สาหรับมัทธิ ว พันธกิจการรักษาของพระเยซูช้ ีไปยังกางเขน การรักษาเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิ่ งที่มากกว่าที่

ผูส้ ังเกตโดยเฉลี่ยอาจได้เข้าใจ มัทธิ วบันทึกว่าพระเยซูได้รักษาผูค้ นทุกประเภท ในทานองเดียวกัน เมื่อพระองค์
ได้สิ้นพระชนม์ พระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เป็ นค่าไถ่ คนจานวนมาก (20:28) พันธกิ จของพระเยซู แห่ งการ
ทาลายบาปด้วยความตายเป็ นการขยายของสิ ทธิ อานาจที่ พ ระองค์แสดงถึ ง ในพันธกิ จของพระองค์แห่ งการ
ทาลาย (การมีชยั เหนือ การพิชิต) ความเจ็บป่ วยระหว่างชีวิตของพระองค์ นักวิชาการหลายคนเชื่ อว่า คนยิวแห่ ง
สมัยของพระเยซู ไม่ได้เข้าใจอิสยาห์ 53 ว่าเป็ นคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ เยโฮยาคิม เยเรมิอสั เป็ น
ข้อยกเว้นเดียว ไม่วา่ พวกเขาไม่ได้เข้าใจหรื อเข้าใจ พวกเขาควรได้เข้าใจ
“. . . มันเป็ นการที่จะโยนกิ จกรรมแห่ งการรักษาของพระเยซู ไปในเบ้าแห่ ง ‘การปรนนิ บตั ิ ’
ที่มทั ธิ วบอกผูอ้ ่านในรู ปแบบการอ้างอิ งว่า ผ่านทางการรักษานั้นพระเยซู ก็บรรลุ ถอ้ ยคาของ
บทเพลงของผูร้ ับใช้ของอิสยาห์ คือ ‘แน่ ทีเดี ยวท่ านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบ
ความเจ็บปวดของเราไป’ (8:16-17; อสย. 53:4) ในการรักษานั้น พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า
รับเอาบทบาทของผูร้ ับใช้ของพระเจ้าและปรนนิบตั ิอิสราเอลโดยการรื้ อฟื้ นผูค้ นสู่ สุขภาพ หรื อ
ทาให้พวกเขาเป็ นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บของพวกเขา (11:5) โดยทางการปรนนิ บตั ิในแนว
ทางนี้ พระเยซูก็ ‘ช่วยให้รอด’ (9:22)”[595]
คริ สเตียนบางคนเชื่ อว่า อิสยาห์ 53:4 และ มัทธิ ว 8:16-17 สอนว่าความตายของพระเยซู ทาให้มนั เป็ นไปได้
สาหรับผูค้ นในทุกวันนี้ ที่จะประสบการรักษาทางกายในตอนนี้ โดยการวางความเชื่ อในพระเยซู ผูศ้ ึกษาส่ วน
ใหญ่ของพระคัมภีร์ตอนเหล่านี้ และตอนที่คล้ายกันได้สรุ ปว่า การรักษาที่ความตายของพระเยซู จดั เตรี ยมเพื่อ
ผูเ้ ชื่ อในทุกวันนี้ จะมาเมื่อพวกเขาได้รับร่ างกายที่เป็ นขึ้นจากตาย ไม่จาเป็ นที่จะมาก่อนนั้น [596] การสรุ ปนี้ พบ
การสนับ สนุ นในการเปิ ดเผยเกี่ ย วกับ จุ ดประสงค์ข องระยะเวลาของการรั ก ษาที่ พ ระคัม ภี ร์บ นั ทึ ก ทุ ก วันนี้
คริ สเตียนหลายคนตกไปสู่ กบั ดักอย่างเดี ยวกันที่ผเู ้ ชื่ อชาวโคริ นธ์ได้ตกไปสู่ เมื่อพวกเขาได้เรี ยกร้ องพระพรใน
อนาคต ณ ตอนนี้ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:6-13).[597]
ส่ วนที่สรุ ปนี้เน้นถึงอานาจของพระเยซูเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของมนุษย์
การอัศจรรย์ที่เป็ น การรั กษา ของพระเยซู ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางกายก็นาเสนอพระเยซู ต่อฝูงชนในฐานะ
ผูร้ ับใช้ที่มีความเมตตาสงสารของพระเจ้า และอธิ บายถึง ความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ของพระองค์ (18:17; 9:22).
การอัศจรรย์ ที่ ไม่ เกี่ ยวกับการรั กษา ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็นาเสนอพระเยซู ต่อพวกสาวก ว่ามีอานาจทั้งสิ้ น
และอธิ บายถึง ความเป็ นพระเจ้ า ของพระองค์ ตามปกติ การเชื่ อในความเป็ นพระเมสสิ ยาห์เป็ นเบื้องต้นสู่ การ

เชื่ อในความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ พวกสาวกของพระองค์ตอ้ งเรี ยนรู ้ สิ่งนี้ เพื่อว่าพวกเขาจะพึ่งพา ที่ สิ ทธิ
อานาจของพระองค์ สาหรับพันธกิจของพวกเขาในอนาคต
2. สิ ทธิอำนำจของพระเยซู เหนือพวกสำวกของพระองค์ 8:18-22 (เปรียบเทียบ ลก. 9:57-62)
เป็ นที่ชดั เจนว่า มัทธิ วสอดแทรกคาสอนเหล่านี้ เกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เพราะว่าคาสอนเหล่านั้นแสดง
ถึ ง ธรรมชาติ แห่ ง พันธกิ จของพระองค์และประเภทของสาวกที่ พ ระองค์เรี ย กร้ อง กษัตริ ย ์น้ ี มี อานาจเหนื อ
ประชากร ไม่ใช่แค่ความเจ็บป่ วย พระองค์สามารถสั่งคนอื่นๆในฐานะคนใช้ของพระองค์ได้ และพวกเขาต้อง
ตอบสนองต่อพระองค์ในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา
กำรเรียกร้ องของพระเยซู เกีย่ วกับทรัพย์ สมบัติ 8:18-20
8:18-19

ข้อ 18 ให้โอกาสสาหรับข้อความของธรรมาจารย์ในข้อ 19 (เปรี ยบเทียบ มก. 4:35) “อีกฟาก
หนึ่ ง” ของทะเลสาบ (จากคาเปอรนาอุม) คงเป็ นฟากตะวันออก มีที่ว่างอย่างมากในเรื อ และ
“ธรรมาจารย์” ต้องการที่จะเข้าไปกับสาวกคนอื่นๆ ณ เวลานี้ ในพันธกิจของพระเยซู ก็มีสาวก
มากกว่า 12 คน แม้วา่ สาวกสิ บสองคนเป็ นแวดวงภายใน อย่างที่ได้อา้ งอิงไป คาว่า “สาวก” ไม่
จาเป็ นที่จะระบุถึงผูต้ ิดตามหรื อแม้กระทัง่ ผูเ้ ชื่ อที่อุทิศตนอย่างเต็มที่ (เปรี ยบเทียบ 5:1; 8:21)
ธรรมาจารย์น้ ี อาจารย์แห่ ง ธรรมบัญญัติน้ ี พึ่ ง พาพระเยซู ใ นฐานะ “อาจารย์” ของเขา เขา
ต้องการเรี ยนรู ้ จากพระองค์ เขาได้กล่ าวว่าเขาเต็มใจที่ จะ “ติดตาม” พระองค์ไปในที่ใดๆที่
พระองค์ไป
“. . . ชื่อเรี ยก ‘รับบี’ และ ‘อาจารย์’ ที่คิดว่าเป็ นของบุคคลหนึ่ งก็กล่าวถึงการ
นับถื อแบบมนุ ษย์แต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้น ดังนั้น ในการกล่ าวต่อพระเยซู
ว่าเป็ น ‘อาจารย์’ พวกผูน้ าทางศาสนาก็ให้เกียรติพระเยซู อย่างที่พวกเขาจะให้
เกี ยรติอาจารย์ใดๆ แต่นี่เป็ นส่ วนขยายของมัน สาหรับความคิดของพวกเขา
ตาแหน่ งของพระเยซู ไม่ใช่ ตาแหน่ งของพระบุตรพระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า
สิ ท ธิ อ านาจของพระองค์ ไ ม่ ใ ช่ ข องพระเจ้า และพวกเขาก็ ไ ม่ ไ ด้ติ ด ตาม
พระองค์หรื อมีความเชื่อในพระองค์”[598]
นักวิชาการบางคนเชื่ อว่ามัทธิ วทาให้พวกธรรมาจารย์เสี ยชื่ ออย่างต่อเนื่ องในพระกิตติคุณของ
ท่าน[599] ข้าพเจ้าไม่เชื่ อว่าท่านทาสิ่ งนี้ (เปรี ยบเทียบ 13:52; 23:34) แต่การอ้างอิงของมัทธิ ว
ถึงพวกธรรมาจารย์ตามปกติแล้วก็เป็ นแง่ลบ ดูเหมือนว่ามัทธิ วนาเสนอทุกคนที่มาหาพระเยซู
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โดยปราศจากอคติ ประเด็ นที่ มี ต่อมัท ธิ วคื อการที่ ผูค้ นที่ หลากหลายตอบสนองต่อพระเยซู
อย่างไร
การตอบของพระเยซู ไ ม่ ไ ด้หนุ นใจหรื อทาให้ธ รรมาจารย์น้ นั ท้อใจ มันช่ วยให้เขาคิ ดหน้า
คิดหลังเกี่ ยวกับการติดตามพระองค์ในฐานะสาวก พระเยซู ยุ่งอย่างมากในการเดิ นทางจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในฐานะนักเทศน์และอาจารย์ที่ท่องเที่ยวไป พันธกิจการรักษาของพระองค์
ทาให้ชีวติ ของพระองค์ยงุ่ เพราะว่ามันดึงดูดฝูงชนที่ต้ งั ข้อเรี ยกร้องเพิ่มเติมที่พระองค์ พระองค์
ไม่มีบา้ นตามปกติ อย่างที่คนส่ วนใหญ่มี แต่ได้เดินทางไปทัว่ เขต ธรรมาจารย์น้ นั ต้องเข้าใจสิ่ ง
นี้ ถ้าเขาต้องการที่จะคอยตามพระเยซู เราไม่ควรตีความถ้อยคาของพระเยซู ที่จะหมายถึ งว่า
พระองค์ไม่มีเงินและไม่สามารถหาที่พกั ในตอนกลางคืนได้ (เปรี ยบเทียบ ลก. 8:1-3) พันธกิจ
ของพระองค์ทาให้พระองค์เคลื่อนที่เรื่ อยไป
“เมื่อเป้ าแห่ งความเชื่ อได้จากโลกไป และการทรงสถิ ตของพระองค์เป็ นฝ่ าย
วิญญาณ โอกาสทั้งหมดสาหรับการเป็ นสาวกที่ท่องเที่ยวไปเช่นนั้นก็สิ้นสุ ด”
[600]
พระเยซู เรี ยกพระองค์เองว่า “บุตรมนุ ษย์” ถ้อยคานี้ ปรากฏ 81 ครั้งในหมวดพระกิ ตติคุณ 69
ครั้งในพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ และ 30 ครั้งในมัทธิ ว[601] ในทุกกรณี ยกเว้นสองกรณี มันเป็ น
คาศัพท์ที่พระเยซู ใช้เกี่ ยวกับพระองค์เอง ในสองกรณี น้ นั มันเป็ นคาศัพท์ที่ถูกใช้คนอื่นๆที่
อ้างอิงพระเยซู (ลก. 24:7; ยน. 12:34) แม้ว่ามันปรากฏในภาคพันธสัญญาเดิ มหลายตอน
เช่ นเดี ย วกับ วรรณกรรมชาวยิวที่ เป็ นอธิ ก ธรรม การใช้ข องมันใน ดาเนี ย ล 7:13-14 เป็ น
พระเมสสิ ย าห์ ที่ นั่น “ท่ า นผูห้ นึ่ ง เหมื อ นบุ ต รมนุ ษ ย์” เข้า หาผูเ้ จริ ญ ด้ว ยวัย วุฒิ แ ละรั บ เอา
“ราชอานาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักร” ยิ่งกว่านั้น พระองค์รับเอา “ราชอาณาจักรนิรันดร์ ซ่ ึ งจะ
ไม่ มี ที่ สิ้นสุ ด ” ที่ ซ่ ึ ง “ชนทุ กชาติ ทุ กเผ่า ทุ กภาษา” นมัสการพระองค์ โดยการใช้ชื่ อเรี ย กนี้
พระเยซูอา้ งถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้า
“มันเป็ นชื่อของพระองค์ในฐานะมนุ ษย์ที่เป็ นตัวแทน ในแง่ของ 1 คร. 15:4547 ในฐานะบุตรของดาวิดที่เป็ นชื่อแบบยิวของพระองค์ และบุตรของพระเจ้า
ที่เป็ นนามที่เป็ นพระเจ้าของพระองค์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราใช้คาศัพท์น้ ี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในฐานะเป็ นการบ่ ง บอกว่ า ภารกิ จ ของพระองค์ (เช่ น มธ.

11:19; ลก. 19:10) ความตายและการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ (เช่ น มธ.
12:40; 20:18; 26:2) และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (เช่น มธ. 24:3744; ลก. 12:40) อยู่เหนื อในขอบเขตและผลลัพ ธ์ แค่ ค วามจากัดของชาวยิ ว
ทั้งหมด”[602]
อย่างไรก็ตาม บางที ผูฟ้ ั งส่ วนใหญ่ของพระเยซู ไม่ได้เชื่ อมโยงชื่ อเรี ยกนี้ กบั การอ้างเกี่ ยวกับ
พระเมสสิ ย าห์ เ มื่ อ พวกเขาได้ ยิ น มัน เป็ นครั้ งแรก บางที พ วกเขาหลายคนไม่ ไ ด้ คุ ้น เคย
กับ ดาเนียล 7:13-14 ดีพอที่จะเข้าใจความหมายของมัน หลายคนที่ ได้ เข้าใจ ความสาคัญของ
มันก็ถือแนวคิดเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ที่พวกรับบีได้บิดเบือน ยิ่งกว่านั้น การอ้างอิงอื่นๆของ
ภาคพันธสัญญาเดิมถึง “บุตรมนุษย์” ก็ไม่ใช่พระเมสสิ ยาห์ ตัวอย่างเช่น ดาวิดใช้คาศัพท์น้ ี เพื่อ
จะอ้างอิงถึ งมนุ ษย์โดยทัว่ ไป (สดด. 8:4) อาสาฟใช้มนั ที่จะอธิ บายถึงอิสราเอล (สดด. 80:17)
ในพระธรรมเอเสเคียล มันเป็ นคาศัพท์อนั ชื่ นชอบที่พระเจ้าใช้เมื่อพระองค์กล่าวต่อเอเสเคียล
เป็ นส่ วนตัว เพื่อจะเน้นถึงความเป็ นมนุษย์ของผูเ้ ผยพระวจนะนี้
พระเจ้าใช้คาศัพท์น้ ีหลายครั้งในภาคพันธสัญญาเดิมเพื่อจะเน้นถึงความแตกต่างระหว่างมนุ ษย์
ที่ ต้อ งตายและพระเจ้า เอง[603] การใช้ ข องพระเยซู ถึ ง ชื่ อ เรี ยกนี้ ก็ ร วมลัก ษณะเกี่ ย วกับ
พระเมสสิ ยาห์และเกี่ยวกับมนุ ษย์ พระองค์ทรงเป็ นทั้งกษัตริ ยท์ ี่เป็ นพระเมสสิ ยาห์และผูร้ ับใช้
ที่ ท นทุ กข์ข ององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า บางคนที่ ได้ยินพระองค์ใ ช้ชื่ อเรี ย กนี้ บ างที ก็ ไ ม่ รู้สิ่ ง ที่ ม นั
หมายถึ ง คนอื่ นๆเข้าใจการอ้างของพระเยซู ถึ งความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ และคนอื่ นๆคิ ดว่า
พระองค์อา้ งอิงถึงพระองค์เองในแนวทางที่ถ่อมใจ
“. . . ‘บุตรมนุษย์’ ไม่ใช่ของธรรมชาติของชื่อเรี ยกศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ ซึ่ ง
จุดประสงค์ก็คือที่จะบอกผูอ้ ่านถึ ง ‘ใครที่พระเยซู ทรงเป็ น’ ตรงกันข้าม มัน
เป็ นการระบุตนเองที่เป็ นคาศัพท์เฉพาะอย่างอีกด้วย และมันอธิ บายว่าพระเยซู
เป็ น ‘คน’ หรื อ ‘มนุ ษย์’ (‘คนนี้ ’ หรื อ ‘มนุ ษย์น้ ี ’) (ทางโลก ทนทุกข์ แก้ต่าง)
มันอยู่ ‘ในที่สาธารณะ’ หรื อด้วยมุมมองต่อ ‘สาธารณะ’ หรื อ ‘โลก’ (คนยิว
และคนต่างชาติแต่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปฏิปักษ์) ที่พระเยซูอา้ งถึงพระองค์เองว่า
เป็ น ‘บุตรมนุษย์’ (‘คนนี้ ’) ผ่านทางการใช้การอ้างอิงถึงตนเองนี้ ของพระองค์
สาหรับสิ่ งหนึ่ งแล้ว พระเยซู ก็เรี ยกความสนใจไปสู่ สิทธิ อานาจของพระเจ้า

ที่พระองค์ (‘คนนี้ ’) ใช้ในตอนนี้ และจะใช้ในอนาคตอีกด้วย และสาหรับสิ่ ง
อื่นแล้ว พระเยซู ก็เรี ยกความสนใจไปสู่ การต่อต้านที่พระองค์ (‘คนนี้ ’) ต้อง
เผชิ ญ และคาถามควรถูกตั้งขึ้นเกี่ ยวกับว่า พระเยซู ‘คนนี้ ’ ทรงเป็ นใคร
อย่างที่ เปโตรสารภาพอย่างถูกต้องนั้น คาตอบคือ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตร
ของพระเจ้า (16:13, 16)”[604]
“มันดูเหมือนว่าเหตุผลที่พระเยซูพบว่าชื่อเรี ยกนี้สะดวกก็คือว่า จากการที่ไม่มี
การแสดงถึงความหมายโดยนัยเกี่ยวกับชื่ อเรี ยกสาเร็ จรู ปในการใช้ทวั่ ๆไปใน
เวลานี้ มันคงจะถูกประยุกต์ใช้ขา้ มขอบเขตทั้งหมดของภารกิจที่ขดั กันอย่าง
พิ เศษแห่ ง ความน่ า อายและการแก้แค้น แห่ ง ความตายและสง่ า ราศี ซึ่ ง ไม่
สามารถเข้า ได้ก ับ รู ป แบบที่ มี ม าก่ อ นใดๆ เหมื อ นกับ ค าอุ ป มาต่ า งๆของ
พระองค์ ชื่ อเรี ยก ‘บุตรมนุ ษย์’ มาด้วยลมแห่ งสิ่ งที่เป็ นปริ ศนาซึ่ งท้าทายให้
ผู ้ฟั ง ที่ จ ะคิ ด ความคิ ด ใหม่ แ ทนที่ จ ะหยอดพระเยซู ไ ปสู่ ช่ อ งเล็ ก ๆของตู ้
สาเร็ จรู ป”[605]
ใน 8:20 “บุตรมนุษย์” ปรากฏในบริ บทที่เน้นถึงความเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซู ธรรมาจารย์น้ นั
คงได้เข้าใจพระเยซูที่จะหมายถึงว่า ถ้าเขาติดตามพระเยซู เขาก็สามารถคาดหวังการมีชีวิตอยูท่ ี่
ถ่อมใจแม้กระทัง่ ไม่สะดวกสบาย เนื่ องจากว่าเขาเป็ นอาจารย์แห่ งภาคพันธสัญญาเดิม เขาควร
ได้เข้าใจอีกด้วยว่าพระเยซูอา้ งถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล
ใครก็ตามที่ตอ้ งการที่จะติดตามพระเยซู อย่างใกล้ชิดในฐานะสาวก ต้องเต็มใจที่จะสละความสะดวกตามปกติ
ของชี วิตหลายอย่าง การติดตามพระองค์เกี่ยวข้องกับเริ่ มดาเนิ นการภารกิจที่พระเจ้าได้มอบให้ในชี วิต การไป
ในที่ที่พระองค์ช้ ีแนะ และทาสิ่ งที่พระองค์บญั ชา ต้องมีลาดับเหนื อกว่าการชื่ นชมกับความสะดวกตามปกติของ
ชีวติ เมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้ขดั แย้ง การเป็ นสาวกนั้นยุง่ ยาก
ข้ อเรียกร้ องของพระเยซู เกีย่ วกับพ่ อแม่ 8:21-22
สาวกที่อาจเป็ นไปได้คนแรกก็ไวและทึกทักเอาเกินไปเมื่อเขาสัญญาถึงความจงรักภักดีอย่างเต็มที่ สาวกที่อาจ
เป็ นไปได้คนที่สองนี้ก็ลงั เลใจเกินไปในการอุทิศตนต่อความจงรักภักดีอย่างเต็มที่

เป็ นที่ชดั เจนว่า สาวกนี้ ทาการขอร้ องขณะที่พระเยซู เตรี ยมตัวที่จะจากไปยังที่ถดั ไปแห่ งพันธกิ จ (ข้อ 18) เขา
หมายถึ งอย่างแน่ ชดั ว่า เขาต้องการเวลาพักบ้างจากการติดตามพระเยซู เพื่อที่จะให้ความสนใจกับเรื่ องราวของ
ครอบครัว ผูศ้ ึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้บางคนได้สรุ ปว่า พ่อของสาวกนั้นยังไม่ได้ตาย และเขาได้ขอการลาหยุดที่ไม่
มีกาหนดจากคณะของพระเยซู [606] ในอีกนัยหนึ่ ง เขากล่าวว่าเขาไม่สามารถติดตามพระเยซู ได้เพราะว่าเขามี
ความรับผิดชอบที่จะดูแลพ่อของเขาตลอดชี วิตของพ่อของเขา[607] คนอื่นๆเชื่ อว่าพ่อของชายคนนี้ เพิ่งได้ตาย
ไป และสาวกที่อาจเป็ นไปได้น้ ี จะต้องทาการจัดการเกี่ ยวกับงานศพ[608] ไม่วา่ ในกรณี ใด ชายคนนั้นให้ขอ้ แก้
ตัวสาหรับการไม่ติดตามพระเยซูในฐานะสาวกของพระองค์
การตอบของพระเยซู กระตุน้ ให้สาวกนั้นที่จะติดตามพระองค์เรื่ อยไป และที่จะไม่ยบั ยั้งการอุทิศตนของเขาที่มี
ต่อพระเยซู เขาควรตั้งการอุทิศตนของเขาต่อพระเยซู แม้กระทัง่ มาก่อนการอุทิศตนของเขาที่จะให้เกียรติพ่อแม่
ของเขา (อพย. 20:12) เมื่อติดตามพระเยซูและการอุทิศตนอื่นๆ ขัดแย้ งกัน สาวกต้องติดตามพระเยซู เสมอแม้วา่
การอุทิศตนอื่นๆของเขาหรื อของเธอก็ถูกต้องสมควร พระเยซู กาลังทดสอบลาดับความสาคัญของชายคนนี้ อัน
ไหนสาคัญกว่าต่อเขา คือ การติดตามพระเยซูและการมีส่วนร่ วมในน้ าพระทัยอะไรก็ตามของพระเยซู ที่มีสาหรับ
เขาอาจเกี่ ย วข้อ ง หรื อ ละทิ้ ง พระเยซู แ ม้ว่า ชั่ว คราวส าหรั บ จุ ด ประสงค์ที่ ส าคัญ น้อ ยกว่า บางอย่า ง? ล าดับ
ความสาคัญของเขาไม่ใช่การเลือกระหว่างบางสิ่ งที่ดีและบางสิ่ งที่ไม่ดี แต่ระหว่างบางสิ่ งที่ดีและบางสิ่ งที่ดีกว่า
(เปรี ยบเทียบ 10:37)
พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปโดยการหนุ นใจให้สาวกนั้นที่จะ “ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเอง” เป็ นที่
ชัดเจนว่า พระองค์หมายถึ งว่า ปล่อยให้คนตายฝ่ ายวิญญาณ (นัน่ คือ บรรดาผูท้ ี่ไม่มีความสนใจในการติดตาม
พระเยซู ) ฝังคนตายทางกายภาพ มีกิจกรรมที่มีค่ามากมายในชี วิตที่สาวกแท้ของพระเยซู ตอ้ งละทิ้ง เพราะว่าเขา
หรื อเธอมี ก ารทรงเรี ย กที่ สู ง กว่าและการเรี ยกร้ องที่ สู ง กว่า ต่ อเขาหรื อเธอ การละทิ้ ง กิ จกรรมเหล่ า นี้ อาจนา
การวิ จ ารณ์ ม ายัง สาวกจากคนที่ ไ ม่ ไ วในฝ่ ายวิ ญ ญาณ แต่ นั่น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของราคาของการเป็ นสาวก
(เปรี ยบเทียบ 7:13-27) พระเยซู เรี ยกร้องการอุทิศตนต่อพระองค์เองโดยปราศจากเงื่อนไข ตัวบุคคลและภารกิจ
ของกษัตริ ยน์ ้ นั ไม่สมควรต่อสิ่ งใดที่นอ้ ยกว่า
“มันดีกว่าที่จะประกาศข่าวประเสริ ฐและให้ชีวิตแก่คนตายฝ่ ายวิญญาณแทนที่จะรอให้พ่อของ
คุณตายไปและที่จะฝังเขา”[609]
“ธุ รกิจของสาวกเกี่ยวข้องกับชีวติ ไม่ใช่ความตาย”[610]

คริ สเตียนต้องเต็มใจที่จะละทิ้งทุกสิ่ งและทุกคนเพื่อจะติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อ พระเยซู ไม่ได้หมายถึงว่าเรา
ต้องแจกจ่ายทรัพย์สมบัติท้ งั หมดของเราและหยุดการติดต่อกับครอบครัวของเรา พระองค์หมายถึ งว่า เมื่อเรา
จะต้องเลือกระหว่างการติดตามพระองค์ และการสงวนทรัพย์สมบัติของเราไว้หรื อการทาให้ครอบครัวของเรา
มาก่อน ความจงรักภักดีของเราต่อพระองค์และน้ าพระทัยของพระองค์ตอ้ งเป็ นลาดับแรก เมื่อสิ่ งเหล่านี้ ขดั แย้ง
กัน เราต้องทาให้พระองค์มาก่อน
3. อำนำจทีเ่ หนือธรรมชำติของพระเยซู 8:23—9:8
กลุ่มแรกของการอัศจรรย์ของมัทธิ ว (ข้อ 1-17) แสดงให้เห็นว่าพระเยซู มีอานาจ (สิ ทธิ อานาจ) ของพระเมสสิ ยาห์ที่จะรั กษาความเจ็บป่ วยทางกาย กลุ่มที่ สองของท่าน (8:23—9:8) แสดงถึ งแม้กระทัง่ อานาจที่ ใหญ่กว่า
เหนื อสรรพสิ่ งที่ได้ลม้ ลง นัน่ คือ เหนื อธรรมชาติ พวกปี ศาจ และบาป ผูร้ ับประโยชน์ท้ งั หมดของการอัศจรรย์
เหล่านี้ตอ้ งการสันติสุข และพระเยซูได้ตอบสนองต่อความจาเป็ นของพวกเขา
“การอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูกระทาในเรื่ องราวของมัทธิ วก็แบ่งเป็ นสองกลุ่มอย่างเรี ยบร้อย คือ
(ก) การอัศจรรย์เกี่ยวกับการบาบัดโรค (การอัศจรรย์แห่งการรักษา) ที่ซ่ ึ งคนเจ็บป่ วยก็กลับไปสู่
สุ ขภาพที่ ดีหรื อคนที่ถูกผีสิงก็เป็ นอิสระจากผี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปรี ยบเที ยบ 8—9); และ
(ข) การอัศ จรรย์ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ การบ าบัดโรค ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ การใช้อานาจเหนื อ พลัง ของ
ธรรมชาติ . . . .
“การอัศจรรย์ที่ไม่เกี่ยวกับการบาบัดโรคก็เป็ นแบบเดียวกันน้อยกว่าในโครงสร้างและแตกต่าง
ในหัวข้อ [จุดประสงค์จากการอัศจรรย์เกี่ ยวกับการบาบัดโรค] ที่นี่จุดจดจ่ออยู่ที่พระเยซู และ
พวกสาวก และลักษณะพิเศษก็คือว่าในท่ามกลางสถานการณ์ ที่ซ่ ึ งพวกสาวกแสดงถึ ง ‘ความ
เชื่ อน้อย’ นั้นพระเยซู ก็เปิ ดเผยถึ งสิ ทธิ อานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์. . . . เหตุผลที่พระเยซู ให้
การเปิ ดเผยที่น่าตื่ นเต้นเหล่านี้ ก็เพื่อที่จะนาพวกเขาให้ตระหนักว่าสิ ทธิ อานาจเช่ นนั้นอย่างที่
พระองค์ใช้ พระองค์ก็ทาให้มีไว้สาหรับพวกเขาผ่านทางลู่ทางแห่ งความเชื่ อ ในสถานการณ์
ภายหลังแห่งภารกิจทัว่ โลกของพวกเขา ความล้มเหลวในส่ วนของพวกสาวกที่จะทาให้พวกเขา
เองได้ประโยชน์จากสิ ทธิ อานาจที่พระเยซู จะให้แก่พวกเขาก็จะเป็ นการเสี่ ยงต่อความล้มเหลว
ณ งานของพวกเขา (28:18-20; บทที่ 24—25)”[611]

พระเยซู ทำให้ พำยุสงบ 8:23-27 (เปรียบเทียบ มก. 4:36-41; ลก. 8:22-25)
แม้วา่ บางครั้งพระเยซูได้ใช้ที่พกั อาศัยน้อยกว่าสัตว์และนกต่างๆ (ข้อ 20) พระองค์ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ธรรมชาติ มัน
ขึ้นอยูก่ บั พระองค์
8:23-25

มันยากที่จะรู ้วา่ มัทธิ วอาจได้ต้ งั ใจมากแค่ไหนที่จะแสดงความคิดเห็นของท่านว่า “พวกสาวกก็
ตาม” พระเยซู “ไปในเรื อ” บางทีมนั แค่อธิ บายถึ งการเคลื่ อนไหวทางกายของพวกเขา บางที
ท่านหมายถึงว่ามันแสดงถึงการตอบสนองที่เหมาะสมของพวกสาวกต่อพระเยซูเมื่อพิจารณาถึง
ข้อ 18-22
ทะเลกาลิลีได้เป็ นและยังเป็ นที่รู้จกั สาหรับพายุ (คากรี ก เสสมอส) ทันทีทนั ใดและรุ นแรงของ
มัน พวกมันเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ น้ าก็อยูต่ ่ากว่าระดับน้ าทะเล 600 ฟุต และผืน
ดินที่อยูท่ างตะวันออกก็สูงกว่า เมื่ออากาศอบอุ่นเกิดจากทะเลสาบนี้ มันก็สร้างสู ญญากาศที่ลม
ทางตะวัน ตกรี บ เข้า ไปเพื่ อเติ ม เต็ ม สิ่ ง นี้ นาลมที่ รุน แรงมายัง ทะเลสาบพร้ อ มกับ ค าเตื อ น
เล็กน้อย
ในโอกาสที่มทั ธิ วอธิ บายนั้น คลื่ นก็สูงมากจนซัดท่วมเรื อ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู นอนหลับ
เนื่ องจากความเหน็ ดเหนื่ อ ยและเพราะว่า พระองค์ตระหนัก ว่า เวลาส าหรั บ ความตายของ
พระองค์ยงั ไม่ได้มาถึ ง อย่างแน่ ชดั แล้ว พระองค์นอนในบริ เวณของเรื อที่พวกสาวกให้ความ
เป็ นส่ วนตัวบางอย่างแก่พระองค์ คาที่มทั ธิ วใช้เพื่ออธิ บายถึ งเรื อ (พลอยออน) สามารถเข้ากับ
เรื อแห่ งขนาดที่แตกต่างกันมากมาย อย่างไรก็ตาม มันเป็ นไปได้วา่ นี่ เป็ นเรื อประมงที่บรรทุก
อย่า งน้อยสิ บ สองคนหรื อมากกว่านั้น รวมทั้ง ปลาข้ามทะเลสาบ บางที ม ทั ธิ วคงได้ใช้ค าที่
แตกต่างไปถ้ามันเป็ นเรื อที่ใหญ่กว่า
“ถ้า เรื อแห่ ง ศตวรรษแรกของคริ สตศักราชที่ ถู ก กู้คืนจากโคลนของชายฝั่ ง
ตะวันตกเฉี ย งเหนื อของทะเลสาบกาลิ ลี ใน 1986 (ตอนนี้ ถู กสงวนไว้ใ น
ยิกอล ออลอน เซนเตอร์ ที่ กิ โนซาร) เป็ นธรรมดาของเรื อที่ใช้งานตามปกติ
ของยุคนั้น ขนาดของมัน (ยาว 8.20 เมตรและกว้าง 2.35 เมตร [ยาวประมาณ

26.5 ฟุ ตและกว้าง 7.5 ฟุต]) จะบ่งบอกว่าเรื อนั้นอาจจะแออัดด้วยคนที่
มากกว่าสิ บสามคน”[612]
ทั้งๆที่มีพายุ พระเยซูก็นอนหลับต่อไป สุ ดท้าย พวกสาวกตระหนักถึงการไร้ความสามารถของ
พวกเขาที่จะจัดการกับสถานการณ์ของพวกเขาและร้องทูลให้พระเยซู ช่วย (“ช่วยเหลือ”) พวก
เขา เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาคิดว่าพระองค์สามารถทาบางสิ่ งเพื่อจะช่วย อย่างน้อยก็วิดน้ าหรื อ
อย่างมากที่สุดก็ทาการอัศจรรย์ พวกเขาได้เห็นพระองค์ทาการอัศจรรย์มากมาย อย่างไรก็ตาม
การตอบสนองของพวกเขาต่ อ การช่ วยของพระองค์เ ปิ ดเผยว่า พวกเขาไม่ ไ ด้ชื่ น ชมใครที่
พระองค์ทรงเป็ นอย่างแท้จริ ง
จงเปรี ยบเทียบกับเรื่ องราวของโยนาห์ ผูซ้ ่ ึ งจะต้องได้ถูกปลุ กขึ้นระหว่างพายุที่ทะเลเช่ นกัน
อย่างไรก็ตาม แทนที่จะอธิ ษฐานขอความช่ วยเหลื อจากพระเจ้า อย่างที่พวกลูกเรื อได้เรี ยกให้
โยนาห์ทา พระองค์ใช้สิทธิ อานาจของพระองค์ที่จะทาให้ทะเลสงบ ผูท้ ี่ใหญ่กว่าโยนาห์อยูท่ ี่นี่
( 12:41)
8:26-27

พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ว่ า กล่ า วพวกสาวกของพระองค์ ส าหรั บ การรบกวนพระองค์ แต่ ส าหรั บ
การล้มเหลวที่จะวางใจพระองค์อย่างที่พวกเขาควรได้วางใจ พระองค์ตรัสว่าพวกเขามี “ความ
เชื่อน้อย” (คากรี ก โอลิกอบพิสตอส) ที่ใดก็ตามที่มทั ธิ วใช้คานี้ ในพระกิตติคุณของท่าน มันก็
สะท้อนถึ งความล้มเหลวที่จะเห็ นด้านล่างของพื้นผิวของสิ่ งต่างๆอยู่เสมอ[613] ความเชื่ อใน
พระเมสสิ ยาห์และความกลัวก็เฉพาะทั้งสองฝ่ าย ดังนั้นพวกสาวกไม่ควร “ขี้ขลาด” (NASB)
หรื อ “กลัว” (NIV) แม้ว่า พวกสาวกเชื่ อว่า พระเยซู สามารถช่ วยพวกเขาได้ พวกเขาก็ไม่ไ ด้
เข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งจะตายในฐานะความตายที่เป็ นเครื่ องบูชาเพื่อบาป
ของพวกเขา พระเมสสิ ย าห์ ที่ เ ป็ นพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้า ได้ส่ ง มาสามารถตายในพายุ ก่ อ นที่
พระองค์ได้เสร็ จสิ้ นงานเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ได้อย่างไร? มันเป็ นไปไม่ได้
“ชี วิตของการเป็ นสาวกก็หวัน่ ไหวง่ายต่อคราวของความเชื่ อน้อย ความเชื่ อ
น้อยเช่ นนั้นจะต้องไม่เป็ นที่ยอมได้ อย่างไรก็ตาม พระเยซู ไม่ได้ละทิ้งพวก
สาวกของพระองค์ ณ เวลาเช่นนั้นแต่ยืนอยูพ่ ร้อมเสมอด้วยอานาจที่ช่วยเหลือ

ของพระองค์เพื่ อจะค้ า จุ นพวกเขาเพื่ อ ว่า โดยแท้จ ริ งแล้ว พวกเขาสามารถ
ปฏิบตั ิภารกิจที่พระองค์ได้มอบหมายแก่พวกเขาได้”[614]
พวกสาวกคาดหวัง การช่ วยเหลื อ แต่ พ วกเขาไม่ ไ ด้เตรี ย มส าหรั บ ประเภทของการช่ วยกู้ที่
พระเยซู จดั เตรี ยมไว้ มันเป็ นความรอดที่ใหญ่มากกว่าที่พวกเขาหวังไว้ “คลื่ นลมก็สงบเงี ยบ
ทัว่ ไป”
“พวกสาวกของพระองค์ที่เป็ นชาวประมงที่ มีประสบการณ์ ได้เผชิ ญกับพายุ
ในทะเลนี้ ที่ได้หยุดทันที แต่หลังจากที่ลมจะพัดผ่าน คลื่ นก็จะเกิ ดขึ้นต่อไป
สักครู่ หนึ่ง”[615]
ความสามารถของพระเยซู ที่จะทาให้ลมและน้ าสงบด้วยถ้อยคาก็ทาให้มนั ชัดเจนว่า พระองค์มี
อานาจที่ ใหญ่กว่าที่ พวกสาวกเหล่ านี้ ได้เป็ นพยานมาก่ อนหน้านี้ นี่ เป็ นการอัศจรรย์เกี่ ยวกับ
ธรรมชาติอนั แรกที่มทั ธิ วบันทึกว่าพระเยซู ทา พวกเขาถามว่า “ท่านผูน้ ้ ี เป็ นใครกันแน่?” ท่าน
เป็ นใคร? ผูอ้ ่านของพระกิ ตติ คุณมัทธิ วรู ้ ดีกว่าพวกสาวก พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ที่
บังเกิ ดจากหญิงพรหมจารี ย ์ ซึ่ งเป็ นพระเจ้าที่ อยู่กบั เราผูเ้ สด็จมาเพื่อจัดเตรี ยมความรอดและ
จัดตั้งอาณาจักรของพระองค์ข้ ึน ในขณะที่พวกสาวกเป็ น “มนุษย์” (ข้อ 27) พระเยซูเป็ นมนุษย์
ประเภทที่ แ ตกต่ า งออกไป คื อ มนุ ษ ย์ที่ เ ป็ นพระเจ้า [616] สดุ ดี 65:5-6; 89:8-9; 104:7;
และ 107:23-30 ถื อว่า การทาให้ทะเลสงบเป็ นของพระเจ้า (เปรี ย บเที ยบ ยนา. 1—2) สดุ ดี
89:25 ได้ทานายว่ากษัตริ ยใ์ นอุดมคติน้ นั จะสามารถทาสิ่ งนี้ได้
คนอิสราเอลถือว่าทะเลเป็ นศัตรู ที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ ตลอดภาคพันธสัญญาเดิม มัน
เป็ นสัญลักษณ์ของสิ่ งที่บา้ คลัง่ ไม่เป็ นมิตรและความรู ้สึกที่วา่ จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น มันแสดงถึง
ศัตรู ของพวกเขาในวรรณกรรรมบางอย่างของพวกเขา การอัศจรรย์ของพระเยซู สอนบทเรี ยน
รองนี้ อีกด้วย นี่ คือมนุ ษย์ที่ใช้อานาจเหนื อทะเลซึ่ งพระเจ้าได้กาหนดให้มนุ ษย์ก่อนการล้มลง
ในบาป (ปฐก. 1:28) พระเยซูตอ้ งเป็ นอาดัมคนที่สอง (เปรี ยบเทียบ รม. 5:12-17)
“เหตุการณ์น้ ีไม่ได้เห็นแก่การบันทึกการอัศจรรย์เป็ นหลัก แต่เป็ นตัวอย่างของ
การปราบอานาจของความชัว่ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในหมายสาคัญแห่ งความใกล้ของ
แผ่นดินของพระเจ้า ดู 12:28”[617]

ในเหตุการณ์ น้ ี มัทธิ วนาเสนอพระเยซู ในฐานะมนุ ษย์และพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ ง ในฐานะมนุ ษย์พระองค์บรรทม
เรื อ ในฐานะพระเจ้า พระองค์ทาให้ทะเลสงบ (เปรี ยบเทียบ 4:1-4; 12:22-32) ในฐานะมนุษย์ พระองค์ทนทุกข์
แต่ในฐานะพระเจ้า พระองค์ปกครอง ส่ วนนี้ บ่งชี้ ถึงอานาจของพระเยซู ที่จะบรรลุ คาเผยพระวจนะต่างๆของ
อิสยาห์ 30:23-24; 35:1-7; 41:17-18; 51:3; 55:13; โยเอล 3:18; เอเสเคียล 36:29-38; และ เศคาริ ยาห์ 10:1
พระองค์มีอานาจทั้งสิ้ นเหนือธรรมชาติ
พระเยซู ช่วยกู้คนผีเข้ ำทีแ่ ดนกำดำรำ 8:28-34 (เปรียบเทียบ มก. 5:1-20; ลก. 8:26-39)
หัวข้อที่สาคัญของเหตุการณ์น้ ี คือสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เหนื อเหล่าวิญญาณชัว่ แม้วา่ ก่อนหน้านี้ มทั ธิ วอ้างอิง
ถึงชื่ อเสี ยงของพระเยซู ในฐานะผูข้ บั ผี (4:24; 8:16) นี่ เป็ นหนึ่ งในการขับผีห้าครั้งที่ท่านบรรยาย (เปรี ยบเทียบ
9:32-33; 12:22; 15:21-28; 17:14-20)
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กาดาราเป็ นเมืองหลวงทางภูมิภาคของแคว้นทศบุรีที่อยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของทะเลกาลิ ลี
ประชากรที่นนั่ เป็ นคนต่างชาติอย่างแน่นหนา นี่ อาจเป็ นเหตุผลของการมี “สุ กรฝูงใหญ่” ที่นนั่
(ข้อ 30) แดนดารายื่นไปทางตะวันตกถึ งทะเลกาลิลี นี่ เป็ น “ชนบทของชาวกาดารา” สถาน
ที่ ต้ งั ที่ เ ป็ นไปได้น้อ ยอื่ นๆคื อ หมู่ บ ้า น “เครา” ใกล้ช ายฝั่ ง ตะวัน ออกของทะเลกาลิ ลี และ
“เกราซา” ซึ่ งอยูห่ ่างจากทะเลนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ประมาณ 30 ไมล์[618]
มาระโกและลูกาอ้างอิงถึงแค่ชายคนเดี ยว แต่มทั ธิ วกล่าวว่ามี “สองคน” (มก. 5:2; ลก. 8:27)
เป็ นที่ชดั เจนว่า มาระโกและลูกาอ้างอิงถึงคนที่โดดเด่นกว่า บางทีมทั ธิ วอ้างอิงถึงทั้งสองคน
เพราะว่าคาพยานสองปากนั้นฟังขึ้นในศาลของยิว และท่านเขียนเพื่อคนยิวอย่างเป็ นอันดับแรก
คนยิวเชื่ อว่าเหล่ าภูตผีสามารถและได้เข้าควบคุ มร่ างกายและบุ คลิ กภาพของบางคน มัทธิ ว
ส่ อให้เห็ นถึ ง มุ ม มองนี้ ข องโลกวิ ญญาณ การอ่ า นพระคัม ภี ร์ตามตัวอัก ษรนาไปสู่ ข ้อสรุ ป
อย่างเดียวกัน[619] พวกภูตผีเป็ นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ลม้ ลงผูซ้ ่ ึงเป็ นตัวแทนของซาตาน
คนผีเข้าเหล่านี้ดาเนินชีวติ แห่งความน่ากลัวท่ามกลางอุโมงค์ซ่ ึ งอยูห่ ่างจากคนอื่นๆในสถานที่ที่
ทาให้พวกเขาไม่สะอาดทางพิธีกรรมในลัทธิ ยวิ
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คนผีเข้าเกลียดและกลัวพระเยซู พวกเขาตระหนักว่าพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ เรี ยกพระองค์
โดยชื่อเรี ยกของพระเมสสิ ยาห์วา่ “พระบุตรของพระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ 3:17; 16:16; ลก. 4:41)
พวกสาวกในเรื อไม่รู้วา่ พระองค์ทรงเป็ นใคร แต่คนผีเข้าได้สอนพวกเขา คนผีเข้าอาจได้รู้จกั
พระเยซูจากการติดต่อก่อนหน้านี้บางอย่าง (เปรี ยบเทียบ กจ. 19:15) หรื อบางทีพวกภูตผีได้ถาม
คาถามแรกผ่านทางคนผีเข้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 31)
คาถามที่สองของพวกเขาเปิ ดเผยถึงความรู ้ของพวกเขาที่วา่ พระเยซู จะพิพากษาพวกเขาในวัน
หนึ่ ง นี่ เป็ นหน้าที่ของพระเมสสิ ยาห์ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู จะโยนพวกเขาลงไปในบึงไฟ
เมื่ อพระองค์ไ ล่ ซาตานไปที่ นั่น (วว. 20:10).[620] เมื่อพระเยซู ขบั ภูตผีออก พระองค์ไ ด้ใ ช้
อภิ สิ ท ธิ์ เกี่ ย วกับ สิ่ ง สุ ดท้า ยนี้ แต่ ต้น พวกภู ตผีเหล่ า นี้ ถ ามว่า พระองค์วางแผนที่ จะพิ พ ากษา
(“ทรมาน”) พวกเขาในตอนนั้นและ ณ ที่นนั่ หรื อไม่ พระองค์ได้ขบั ภูตผีอื่นๆเมื่อเร็ วๆนี้ (4:24;
8:16) “ที่นี่” บางทีอา้ งอิงถึงแผ่นดินโลกที่ซ่ ึ งภูตผีมีเสรี ภาพที่จะปฏิบตั ิการบ้าง แทนที่จะอ้างอิง
ถึงสถานที่ที่เจาะจงนั้น
“. . . พวกเขาที่ ก่ อ ความน่ า กลัว ในใจของคนอื่ น ๆตอนนี้ ก็ เ ป็ นเหยื่ อ ของ
ความกลัวด้วยตัวของพวกเขาเอง อย่างที่ยากอบมีโอกาสที่จะกล่าวว่า ‘แม้พวก
ผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น’ (ยก. 2:19)”[621]
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การมีสุกรมากกมายอย่างมากอาจเป็ นเพราะการไม่เชื่อฟังของคนยิวต่อธรรมบัญญัติของโมเสส
เนื่ องจากสาหรับคนยิวแล้วสุ กรก็ไม่สะอาด อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้ ก็ไม่น่าเป็ นไปได้ เนื่ องจากว่า
พวกผูน้ าคนยิววิตกเกี่ ยวกับการละเมิดธรรมบัญญัติที่ปรากฎชัดเช่ นนั้นอย่างมาก บางทีสุกร
เหล่านั้นเป็ นของคนต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นแคว้นทศบุรีเป็ นจานวนมากที่ซ่ ึ งเรื่ องราวนี้เกิดขึ้น
พวกผีอาจได้ขอที่อาศัยในสุ กรเพราะว่าพวกเขาเกลียดสัตว์และหรื อเพราะว่าพวกเขาต้องการที่
จะก่อให้เกิดปั ญหาสาหรับพระเยซู บางที่พวกเขาต้องการที่จะคว้าโอกาสครั้งสุ ดท้ายเดียวที่จะ
หลีกเลี่ยงการคุมขังในอเวจี (ลก. 8:31; วว. 20:1-3).[622] พวกผีไม่ชอบที่จะไร้ที่อยู่ (12:43-45)
เหล่าวิญญาณชัว่ ที่ถูกขับออกบางครั้งก็แสดงออกถึงความเดือดดาลของพวกเขาด้วยการกระทา
แห่งความรุ นแรงและการแก้แค้น (เปรี ยบเทียบ 17:14-20)

“แต่โดยการวิ่งอลหม่านไปในทะเล สุ กรก็ต่อต้านจุ ดประสงค์อะไรก็ตามที่
พวกผีอาจได้ทาให้สนุกสนาน”[623]
อะไรได้เกิ ดขึ้นกับพวกผี? มัทธิ วไม่ได้บอกเรา บางทีท่านต้องการที่จะให้เราประทับใจด้วย
อานาจของพระเยซู เหนื อพวกมัน ไม่ใช่ ทาให้เราหันเหโดยการทาให้พวกมันเป็ นจุดเด่นของ
เหตุการณ์ บางทีพวกเขาได้ไปยังอเวจี (เปรี ยบเทียบ ลก. 8:31)
“เราสามารถสร้าง ‘ถ้อยคาแห่ งความเชื่ อ’ จากถ้อยคาของพวกผีได้ (พวกผีก็มี
ความเชื่อ ดู ยากอบ 2:19) พวกมันเชื่ อในการมีอยูข่ องพระเจ้าและความเป็ น
พระเจ้าของพระคริ สต์เช่ นเดียวกับความเป็ นจริ งของการพิพากษาในอนาคต
พวกมันเชื่ อในการอธิ ษฐานเช่ นกัน พวกมันรู ้ ว่าพระคริ สต์มีอานาจที่ จะไล่
พวกมันไปในสุ กรได้”[624]
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ทาไมพระเยซู ได้อนุ ญาตให้พวกผีที่จะเข้าไปในสุ กร ทาลายฝูงสุ กรและก่อให้เกิ ดการสู ญเสี ย
มากมายแก่พวกเจ้าของ? นักอรรถาธิ บายบางคนแก้ไขปั ญหานี้ โดยการกล่าวว่าพวกเจ้าของเป็ น
ชาวยิวที่ไม่เชื่อฟังผูซ้ ่ ึ งพระเยซูได้พิพากษา นัน่ เป็ นไปได้ แต่คาตอบต่างๆต่อคาถามเหล่านี้ ก็อยู่
นอกแวดวงแห่ งความสนใจของมัทธิ ว บางที คาตอบเหล่ านั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการที่
ใหญ่กว่าของสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าทาไมพระเจ้าอนุญาตความชัว่ ในฐานะพระเจ้า พระเยซู เป็ น
เจ้าของทุกสิ่ งและสามารถทากับของของพระองค์อย่างที่พระองค์พอพระทัยได้ อย่างไรก็ตาม
รายละเอียดเหล่านี้ก็อธิ บายถึงความเป็ นจริ งของการขับผีและผลกระทบที่ทาลายของพวกผี
“. . . พระเยซู พร้อมที่จะเสี ยสละสิ่ งที่สาคัญน้อยกว่าในสิ่ งมีชีวิตของพระเจ้า
เพื่อความสนใจของสิ่ งที่ สูงที่ สุด พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อช่ วยบรรดาผูช้ าย
และผูห้ ญิงให้รอด และบรรดาผูช้ ายและผูห้ ญิงเท่านั้น. . .”[625]
เราสามารถสังเกตจากการตอบสนองของพลเมืองว่า “พวกเขาชอบหมูมากกว่าคน ชอบสุ กร
มากกว่าพระผูช้ ่วยให้รอด”[626] พวกเขาให้คุณค่าวัถตุเหนือสิ่ งฝ่ ายวิญญาณ

“ตลอดทุ ก สมัย นั้น โลกได้ป ฎิ เสธพระเยซู ม าตลอดเพราะว่า โลกชอบหมู
มากกว่า!”[627]
นี่ เป็ นกรณี แรกในมัทธิ วเกี่ยวกับการต่อต้านที่เปิ ดเผยต่อพระเมสสิ ยาห์ มัทธิ วจะแสดงให้เห็ น
ว่ามันสร้ างจากที่นี่ไปจนถึ งกางเขน การวิ่งอลหม่านของสุ กรเป็ นพยานถึ งการช่วยกูค้ นผีเข้า
โดยพระเยซูอีกด้วย
“เหตุ ก ารณ์ ที่ น่าทึ่ งนี้ ก็ เป็ นการเปิ ดเผยอย่า งมากที่ สุด มันแสดงให้สิ่ง ที่ ซาตาน ทาส าหรั บ
มนุษย์ คือ ปล้นจิตปกติและการควบคุมตนเองไปจากเขา ใส่ ความกลัวแก่เขา ปล้นความยินดีถึง
ครอบครั ว และเพื่ อ นไปจากเขา และ (ถ้า เป็ นไปได้) กล่ า วโทษเขาไปสู่ นิรั นกาลแห่ ง การ
พิพากษา ยิ่งกว่านั้น มันเปิ ดเผยสิ่ งที่ สั งคม ทาเพื่อมนุษย์ในความจาเป็ น คื อ ยับยั้งเขา แยกเขา
ไปอยู่คนเดี ยว คุ กคามเขา แต่สังคมไม่สามารถเปลี่ ยนเขาได้ จากนั้น จงดูสิ่งที่พระเยซู คริ สต์
สามารถทาได้เพื่อมนุ ษย์ซ่ ึ งชี วิตทั้งสิ้ นของเขาทั้งภายในภายนอกเป็ นความเป็ นทาสและการ
ต่อสู ้ สิ่ งที่พระเยซูได้ทาเพื่อคนผีเข้าสองคน พระองค์ก็จะทาเพื่อใครก็ตามที่ตอ้ งการพระองค์”
[628]
เหตุการณ์น้ ีแสดงให้เห็นว่าพระเยซู บรรลุคาเผยพระวจนะต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดินนั้น เช่น ดาเนียล 7:25-27; 8:2325; 11:36—12:3; และ เศคาริ ยาห์ 3:1-2 ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ พระองค์ทรงเป็ นพระผูพ้ ิพากษาของโลก
วิญญาณเช่ นเดี ยวกับมนุ ษยชาติ โลกที่อยู่เหนื อธรรมชาติ เช่ นเดี ยวกับโลกธรรมชาติ พระองค์มีอานาจทั้งสิ้ น
เหนือพวกผีเช่นเดียวกับธรรมชาติ (ข้อ 23-27) นี่เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับอานาจไม่ใช่ภารกิจ
กำรรักษำและกำรยกโทษคนง่ อยของพระเยซู 9:1-8 (เปรียบเทียบ มก. 2:1-12; ลก. 5:17-26)
เหตุ การณ์ ที่ตามมาได้เกิ ดขึ้นก่ อนเหตุการณ์ น้ นั ใน 8:28-34 มัทธิ วใส่ มนั ไว้ในพระกิ ตติคุณของท่านที่นี่เพื่อ
เหตุ ผ ลทางหัวข้อ มันเป็ นหลัก ฐานอี ก อย่า งหนึ่ ง ถึ ง อ านาจที่ เหนื อธรรมชาติ ข องพระเยซู แต่ ใ นขอบเขตที่
แตกต่าง
9:1

พระเยซูกลับมาถึงเมืองคาเปอรนาอุม (“เมืองของพระองค์เอง”) ซึ่ งได้เดินทางไปที่นนั่ โดยเรื อ
[629] นี่เป็ นข้อเปลี่ยนผ่านอีกข้อหนึ่งที่จดั ตั้งตอนสาหรับสิ่ งที่ตามมา
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พระเยซูเห็นความเชื่อของพวกผูช้ ายที่หามเพื่อนที่เป็ น “ง่อย” ของพวกเขา
“เหตุผลที่ผอู ้ ่านได้รับการตระเตรี ยมด้วยมุมมองภายในถึงบุคคลต่างๆก็เพื่อจะ
ปรับแต่งท่าทีของเขาหรื อของเธอต่อบุคคลเหล่านั้น”[630]
หลักฐานของ “ความเชื่อ” ของพวกเขาก็คือว่า พวกเขาได้ “นา” เขาไปหาพระเยซูเพื่อการรักษา
อย่างไรก็ตาม พระเยซู ได้กล่าวต่อคนง่ อยเท่านั้น คาว่า “ลูกเอ๋ ย” (คากรี ก เทคน่ น) เป็ นคาที่
แสดงถึ ง ความรั ก ที่ คนแก่ ก ว่าบ่ อยครั้ งใช้เมื่ อกล่ าวต่ อคนที่ หนุ่ มกว่า สิ่ งที่ พระเยซู กล่ าวได้
บ่ ง บอกถึ ง การเชื่ อ มโยงที่ ใ กล้ชิ ด ระหว่ า งบาปของชายคนนี้ และความเจ็ บ ป่ วยของเขา
(เปรี ยบเทียบ 8:17; สดด. 103:3; อสย. 33:24) และพระองค์บ่งบอกว่าบาปเป็ นสภาพที่แย่ที่สุด
การยกโทษบากก็เป็ นพื้นฐานต่อการรักษา พระเยซู ได้บอกว่าบาปของเขาได้รับอภัยแล้ว ( ณ
ชั่ว ขณะนั้น ) ไม่ ใ ช่ ก่ อ นหน้า นี้ พระองค์ใ ช้ปั จ จุ บ ัน กาลที่ นี่ ที่ มี พ ลัง ที่ เ กี่ ย วกับ จุ ด ของเวลา
[631] การกระทาที่เกี่ยวกับจุดของเวลาคือการกระทาที่ถูกถือว่าเกิดขึ้น ณ จุดที่เจาะจงในเวลา

9:3

อาจารย์สอนธรรมบัญญัติบางคน (“พวกธรรมาจารย์”) ที่อยู่ขา้ งๆก็ไม่พอใจต่อสิ่ งที่พระเยซู
กล่ าว พระองค์อา้ งที่ จะยกโทษบาป แต่พระเจ้าเท่านั้นสามารถยกโทษบาปได้ เนื่ องจากว่า
พระองค์เป็ นผูท้ ี่ ผูค้ นท าบาปต่ อ (สดด. 51:4; อสย. 43:25; 44:22) พวกเขาเรี ย กถ้อยคาของ
พระเยซู ว่าเป็ นการหมิ่ นประมาท เพราะว่าพวกเขาถื อว่าถ้อยคาเหล่ านั้นเป็ นการดู ถูกที่หมิ่ น
ประมาทต่อ พระเจ้า นี่เป็ นกรณี แรกของการกล่าวหานี้ในมัทธิ ว แต่มนั จะเป็ นหัวข้อที่โดดเด่น

9:4

บางทีพระเยซูรู้สิ่งที่พวกเขาคิดเพราะว่าพระองค์รู้จกั พวกเขา แม้วา่ บางคนตีความข้อความนี้ วา่
เป็ นการแสดงออกถึ ง ความเข้า ใจถ่ องแท้ข องพระเจ้า พระเยซู ไ ม่ ต้อ งการอานาจที่ เ หนื อ
ธรรมชาติที่จะรับรู ้ท่าทีโดยทัว่ ไปของพวกธรรมาจารย์ สิ่ งที่พวกเขา “คิด” ก็ชวั่ ร้าย เพราะว่า
มันเกี่ ยวข้องกับการปฏิ เสธถึ งความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ถอ้ ยคาของ
พระองค์อา้ งถึง

9:5-7

คาถามของพระเยซูในข้อ 5 เป็ นเชิงโวหาร ผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์เชื่อว่ามันง่ายที่จะกล่าวว่า “จง
ลุ กขึ้นเดิ นไปเถิ ด” เพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นสามารถยกโทษบาปได้ จากมุมมองของพวกเขา
พระเยซู อา้ งที่จะทาสิ่ งที่ยากกว่า นัน่ คือ ที่จะยกโทษบาป พระเยซู ตอบสนองอย่างเหน็บแนม

ในข้อ 6 พระองค์จะทาสิ่ งที่ง่ายกว่า จากมุมมองของพวกธรรมาจารย์ เนื่ องจากพระเยซู ได้หมิ่น
ประมาทพระเจ้า พระองค์ไม่สามารถรักษาคนง่อยได้ เพราะว่าพระเจ้าไม่ตอบสนองต่อคนบาป
(ยน. 9:31) โดยการรักษาคนง่อย พระเยซู ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้หมิ่นประมาทพระเจ้า
พระองค์ สามารถ ยกโทษบาปได้ อย่ างแท้ จริ ง
อีกครั้งหนึ่งพระเยซูใช้คาว่า “บุตรมนุษย์” สาหรับพระองค์เอง (ข้อ 6) ผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์คง
ได้ รู้ สึ ก ถึ ง การอ้า งเกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ ที่ ก ารใช้ ชื่ อ เรี ยกนี้ ของพระเยซู ไ ด้ บ่ ง บอกไว้
เนื่องจากว่าพวกเขารู ้จกั ภาคพันธสัญญาเดิมอย่างดี พระผูพ้ ิพากษาได้เสด็จมายังโลกด้วยสิ ทธิ อานาจที่จะยกโทษบาป (เปรี ยบเทียบ 1:21, 23).[632]
สุ ดท้าย พระเยซู ไม่ได้เพียงแต่รักษาคนง่อยเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทาให้เขาแน่ใจว่าพระเจ้าได้
ยกโทษบาปของเขาอี ก ด้วย พระองค์ได้ปฏิ เสธการกล่ าวหาถึ ง การหมิ่ นประมาทของพวก
ธรรมาจารย์เช่นกัน
9:8

การตอบสนองของฝูงชนที่สังเกตก็เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงการกระทาของพระเยซู ผูค้ นควร
นับถือและยกย่องผูท้ ี่สามารถยกโทษบาปได้ นี่ คือการสาแดงของพระเจ้าต่อหน้าพวกเขา พวก
เขาได้ “สรรเสริ ญพระเจ้า” เพราะว่าพวกเขาได้เห็นชายคนหนึ่งใช้สิทธิ อานาจของพระเจ้า อย่าง
น่าเสี ยดายแล้ว พวกเขาล้มเหลวที่จะรับรู ้ ว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้าของ
พวกเขา

อย่างไรก็ตาม ผูอ้ ่านของพระกิ ตติคุณมัทธิ วรับรู ้ ว่า นี่ เป็ นกษัตริ ยต์ ามที่ได้สัญญาไว้ที่จะมาปกครอง “ในโลก”
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 6) กษัตริ ยไ์ ด้เสด็จมาที่จะช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดจากบาปของพวกเขา แผ่นดินของ
บุตรของดาวิดก็ใกล้จะถึง
“นี่ เป็ นหนึ่ งในหมายสาคัญที่สาคัญที่สุดซึ่ งพระเยซู กระทาที่เกี่ยวข้องกับแผนงานของแผ่นดิ น
ของพระเจ้า มันแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีความสามารถในการยกโทษบาป ในโลก”[633]
การอัศ จรรย์น้ ี พิ สูจน์ ว่า พระเยซู สามารถยกโทษบาปได้และดังนั้นก็ ก่อให้เกิ ดสภาพต่า งๆที่ ได้ถูก ทานายไว้
ใน อิสยาห์ 33:24; 40:1-2; 44:21-22; และ 60:20-21 พระองค์มีอานาจเหนื อโลกวิญญาณ เช่ นเดี ยวกับโลกที่

เหนือธรรมชาติและโลกธรรมชาติ การอัสจรรย์สามอย่างในส่ วนนี้ (8:23—9:8) แสดงให้เห็นว่าพระเยซู สามารถ
จัดตั้งแผ่นดิ นได้เพราะว่าพระองค์มีสิทธิ อานาจที่จะทาอย่างนั้น พระองค์ได้แสดงสิ ทธิ อานาจเหนื อธรรมชาติ
โลกของทูตสวรรค์และบาป
4. สิ ทธิอำนำจของพระเยซู เหนือผู้วจิ ำรณ์ ของพระองค์ 9:9-17
มัทธิ วกลับไปสู่ หวั ข้อของสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เหนื อผูค้ น (เปรี ยบเทียบ 8:18-22) ใน 8:18-22 พระเยซู ช้ ี แนะ
บรรดาผูท้ ี่มาหาพระองค์อย่างสมัครใจในฐานะสาวกของพระองค์ ที่นี่พระองค์อธิ บายถึ งพื้นฐานสาหรั บการ
ปฏิบตั ิของพระองค์ต่อบรรดาผูท้ ี่วิจารณ์ พระองค์ นี่ เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่มีบทเรี ยนเกี่ยวกับการเป็ นสาวก ในส่ วน
ก่อนหน้านี้ พระเยซูกล่าวถึงบุคคลของพวกเขา แต่ในส่ วนนี้พระองค์กล่าวถึงงานของพวกเขา
คำถำมเกีย่ วกับกำรคบค้ ำ 9:9-13 (เปรียบเทียบ มก. 2:13-17; ลก. 5:27-32)
ประเด็นหลักของส่ วนนี้คือ การตอบสนอง ของพระเยซูต่อการวิจารณ์ของพวกฟาริ สีที่วา่ พระเยซู และพวกสาวก
ของพระองค์คบค้ากับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเรื่ อยไป “ผูร้ วบรวมภาษี” ทาหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณชน
คาละตินสาหรับบุคคลเช่นนั้นคือ พับลิคานัส ซึ่ งเราได้รับคาภาอังกฤษเก่าแก่วา่ “พับลิกนั ”[634]
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บางทีเหตุกาณ์น้ ีเกิดขึ้นในหรื อใกล้เมืองคาเปอรนาอุม สานักงานภาษี (NASB) หรื อ “ด่านของ
คนเก็บภาษี” (NIV) คงได้เป็ นห้องที่ใกล้กบั เขตแดนระหว่างเขตแดนของฟี ลิ ปและฮีโรดแอน
ทิพาส ที่นนั่ มัทธิ วนัง่ เพื่อจะเก็บค่าธรรมเนียมและเก็บภาษี
“ผูค้ นของประเทศนี้ นั่ง อยูใ่ นงานทุกประเภท ช่างไม้เลื่อยไม้ ไสไม้ ถากไม้
ด้วยมื อของเขาซึ่ งนัง่ อยู่บนพื้นหรื อท่อนไม้ที่เขากาลังไส ผูห้ ญิ งที่ซักล้างก็
นั่ง ข้างถังน้ า และกล่าวอย่างสั้นๆแล้ว ไม่มีใครยืนในที่ที่มนั เป็ นไปได้ที่จะนัง่
เจ้าของร้ านก็นงั่ เสมอ และ เลวี ที่นงั่ ณ ที่เก็บค่าธรรมเนี ยมก็เป็ นวิธีที่ถูกต้อง
แม่นยาที่จะกล่าวถึงกรณี น้ นั ”[635]
คาเปอรนาอุมอยูบ่ นเส้นทางของกลุ่มคนเดินทางระหว่างอียิปต์และตะวันออก ดังนั้น มัทธิ วก็
มีหน้าที่ที่ร่ ารวย

“มันเป็ นถนนที่ยุ่งมากที่สุดในปาเลสไตน์ ที่ซ่ ึ งเลวีมทั ธิ วคนเก็บภาษีนงั่ ณ ที่
เก็บ ‘ค่าธรรมเนี ยม’ เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเรี ยกให้เขาที่จะมีส่วนร่ วม
ในข่าวประเสริ ฐ. . .”[636]
อย่างที่ได้อา้ งอิงไป คนยิวดูถูกคนเก็บภาษีเพราะว่าพวกเขาคดโกงอย่างรู ้กนั กระฉ่ อน และพวก
เขาท างานเพื่ อคนโรมันที่ ค รอบครอง ซึ่ ง บี บ คั้นเอาเงิ นจากเพื่ อ นร่ วมชาติ ข องพวกเขาเอง
(เปรี ยบเทียบ 5:46).[637]
พระเยซู ทาสิ่ งที่ นึก ไม่ถึ งต่อไป พระองค์เรี ย กคนเลวทางสังคมให้มาเป็ นหนึ่ งในสาวกของ
พระองค์ มัทธิวเป็ นคนบาปและเป็ นเพื่อนของคนบาปในสายตาของคนยิว
“ส่ วนในเรื่ องของการเรี ยกมัทธิ ว (9:9) อธิ บายถึงอีกลักษณะหนึ่งของการเป็ น
สาวก คือ ความกว้างขวางของบรรดาผูท้ ี่พระเยซูเรี ยกให้ติดตามพระองค์ . . . .
มัทธิว . . . เป็ นคนเก็บภาษี ในฐานะเช่นนั้น เขาก็ถูกพิจารณาโดยสังคมชาวยิว
แห่ งเรื่ องราวของมัท ธิ วว่าก็ ไม่ ดีกว่าขโมยและผูห้ นึ่ ง ที่ ค าพยานของเขาจะ
ไม่ได้รับเกียรติในศาลกฎหมายของชาวยิว. . . . ไม่เพียงแต่คนซื่ อตรงถูกเรี ยก
โดยพระเยซู แต่คนที่ถูกดูถูกอีกด้วย”[638]
“พระเนตรของพระเยซู น้ นั เจาะจงเช่นเดี ยวกับรอบรู ้ พระองค์มองที่ใจและมี
การนับถือต่อความเหมาะสมฝ่ ายวิญญาณโดยลาพัง”[639]
“เนื่องจากพระเยซูต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความเมตตาและไม่ใช่คุณความดี ก็ไม่
มีใครที่เลวทรามพอโดยมาตรฐานของสังคมที่จะอยูน่ อกความห่ วงใยและการ
เชื้อเชิญของพระองค์”[640]
คนยิวมักมีสองชื่ อ และอีกชื่ อหนึ่ งของมัทธิ วคือ เลวี (มก. 2:14; ลก. 5:27) “มัทธิ ว” อาจมา
จากมัทธานิยาห์ (1 พศด. 9:15) ซึ่ งหมายถึง “ของขวัญจากพระเจ้า” หรื อ มันอาจมาจากคาฮีบรู
เอเมท ซึ่ งหมายถึง “สัตย์ซื่อ” บางทีเนื่ องจากความหมายของมัน มัทธิ วก็ชอบที่จะใช้ “มัทธิ ว”

ในพระกิ ตติคุณของท่านมากกว่า “เลวี” การตอบสนองของมัทธิ วต่อการเรี ยกของพระเยซู ให้
ติดตามพระองค์ก็ทนั ที
9:10-11

เรื่ องราวของมัทธิ วเองเกี่ยวกับงานเลี้ยงที่เขาจัดสาหรับพระเยซู ที่ตามหลังการเรี ยกของเขานั้น
สั้น และมันจดจ่อที่การโต้เถี ยงกับพวกฟาริ สีที่เกิ ดขึ้นในตอนนั้น มัทธิ วมีเพื่อนๆที่เป็ น “คน
เก็บภาษี” เช่นกัน (เปรี ยบเทียบ 5:46) “พวกคนบาป” เป็ นคาศัพท์ที่พวกฟาริ สีใช้เพื่อจะอธิ บาย
ถึ งผูค้ นที่ละเมิดกฎที่รุนแรงแห่ งการปฏิ บตั ิ ของพวกเขา (ฟาริ ซาอิ ก ฮาลาโคธ) “รับประทาน
ด้วยกันกับ” คนเหล่านี้ ทาให้ “พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์” อยู่ในอันตรายของความ
เป็ นมลทินทางพิธีกรรม แต่ความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณของคนเหล่านี้ สาคัญต่อพระเยซู มากกว่า
ความสะอาดทางพิธีกรรม
“โดยทัว่ ไปแล้ว ในโลกสมัยโบราณอาหารที่แบ่งปั นเป็ นเครื่ องหมายที่ชดั เจน
ของการเข้า ส่ ว น และส าหรั บ อาจารย์ท างศาสนาของชาวยิ ว ที่ จ ะแบ่ ง ปั น
อาหารกับผูค้ นเช่ นนั้นก็น่าอดสู นับประสาอะไรกับที่จะทาอย่างนั้นในบ้าน
‘ที่ไม่สะอาด’ ของคนเก็บภาษี”[641]
คาถามของพวกฟาริ สีที่ถูกกล่าวต่อพวกสาวกของพระเยซูแท้จริ งแล้วเป็ นการกล่าวหาที่แยบยล
ต่อพระองค์ (ข้อ 11) ตามปกติแล้ว อาจารย์จะรักษาธรรมเนี ยมทางศาสนาทั้งหมด เช่นเดียวกับ
ธรรมบัญญัติของโมเสส เพื่อจะจัดเตรี ยมแบบอย่างที่ดีที่สุดเพื่อพวกสาวกของเขา พวกฟาริ สี
ดูถูกพระเยซูสาหรับการคบค้าที่พระองค์มี ซึ่ งบ่งบอกว่าพระองค์มีมุมมองที่หละหลวมเกี่ยวกับ
ธรรมบัญ ญัติ จงสั ง เกตว่ า ตอนนี้ พวกฟาริ สี กลายมาเป็ นผู ้วิ จ ารณ์ ข องพระเยซู อย่ า งที่
พวกธรรมาจารย์ได้มาเป็ นก่อนหน้านี้ (ข้อ 3) การต่อต้านก็เพิ่มขึ้น

9:12-13

พระเยซู เองตอบสนองต่อคาถามของพวกฟาริ สี พระองค์กล่าวว่าพระองค์ไปหาพวกคนเก็บ
ภาษีและพวกคนบาปเพราะว่าพวกเขาเป็ นคนบาป พวกเขามีความเจ็บป่ วยฝ่ ายวิญญาณและ
ต้องการการรั กษาฝ่ ายวิญญาณ จงสังเกตว่า พระองค์ไม่ได้ไปยังคนเหล่ านี้ เพราะว่าพวกเขา
ต้อนรั บ พระองค์อย่า งอบอุ่น แต่ เพราะว่าพวกเขาต้องการพระองค์อย่า งมาก ในภาคพันธสัญญาเดิม พระเจ้าสอนประชากรของพระองค์วา่ พระองค์ทรงเป็ น “แพทย์” ของพวกเขา ผูซ้ ่ ึ ง
สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพวกเขาได้ (เช่น อพย. 15:26; ฉธบ. 32:39; 2 พกษ. 20:5; สดด.

103:3) พวกผูเ้ ผยพระวจนะก็ได้ทานายอีกว่าพระเมสสิ ยาห์จะนาการรักษามายังประเทศ (อสย.
19:22; 30:26; ยรม. 30:17)
วลี “จงไปเรี ยน” เป็ นวลี ข องรั บ บี ที่ บ่ ง ชี้ ว่ า พวกฟาริ สี จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาตัว บทเพิ่ ม เติ ม
[642] พระเยซูอา้ งอิงพวกเขาไปยัง โฮเชยา 6:6 พระเจ้าได้เปิ ดเผยทางโฮเชยาว่า พวกที่ละทิ้ง
ความเชื่ อ ในสมัย ของท่ า นได้สู ญ เสี ย หั ว ใจแห่ ง การนมัส การที่ พ ระวิ ห าร แม้ว่ า พวกเขา
ดาเนินการที่จะปฏิบตั ิพิธีกรรมต่างๆต่อไป พระเยซูบ่งบอกว่าพวกฟาริ สีได้ทาสิ่ งอย่างเดียวกัน
พวกเขาถือรักษาการปฏิบตั ิภายนอกของการนมัสการอย่างระมัดระวัง แต่ลม้ เหลวที่จะรักษาไว้
ซึ่ งหัวใจที่สาคัญของมัน ท่าทีของพวกเขาต่อพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปแสดงถึ งสิ่ งนี้
ในอีกด้านหนึ่ง พระเจ้าเป็ นห่วงความสมบูรณ์ฝ่ายวิญญาณของผูค้ นมากกว่าการนมัสการที่ไม่มี
ตาหนิ
พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่า พวกคนเก็บภาษี และพวกคนบาปต้องการพระองค์ แต่พวกฟาริ สี
ไม่ได้ตอ้ งการ การอ้างอิงของพระองค์ทาให้พวกฟาริ สีอยู่ในประเภทเดี ยวกันกับคนที่ละทิ้ง
ความเชื่ อแห่ งสมัย ของโฮเชยา พวกเขาต้องการพระองค์ด้วย แม้ว่าพวกเขาเชื่ อว่า พวกเขา
ชอบธรรมพอก็ตาม (เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:6)
ส่ วนสุ ดท้ายของข้อ 13 ระบุถึงพันธกิจของพระเยซูแห่ งการตระเตรี ยมผูค้ นสาหรับแผ่นดินของ
พระเจ้าที่กาลังมา “ความเมตตาสงสาร” (NASB) หรื อ “ความเมตตา” (NIV คาฮีบรู เฮเสด) คือ
สิ่ งที่แสดงถึงภารกิจของพระองค์ พระองค์มาเพื่อจะ “เรี ยก” (คากรี ก คาเลซาย) หรื อ “เชื้ อเชิ ญ”
ผู ้ค นสู่ ก ารกลั บ ใจใหม่ แ ละความรอด เปาโลใช้ ค ากรี กนี้ ในแง่ ข องการทรงเรี ยกที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ แต่ นั่นไม่ ใ ช่ แนวทางที่ พ ระเยซู ใ ช้ ถ้า ใครคนหนึ่ ง ไม่ เ ห็ นว่า ตัว เขาเองหรื อ
ตัวเธอเองเป็ นคนบาป บุคคลนั้นจะไม่มีส่วนแผ่นดินของพระเจ้า
พวกสาวกของพระองค์ควรจะจดจ่อที่ ความจาเป็ น อย่างที่ พระเยซู จดจ่อ การตอบสนองต่อแต่ละบุ คคลที่ มี
ความจ าเป็ น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ว่า พวกเขาจะเป็ นใคร ก็ ส าคัญ ต่ อพระเยซู อ ย่า งมาก คริ ส เตี ย นควรให้ ล าดับ
ความสาคัญแก่ความจาเป็ นของผูค้ นเหนือกว่ารู ปแบบของการนมัสการ
คำถำมเกีย่ วกับกำรอดอำหำร 9:14-17 (เปรียบเทียบ มก. 2:18-22; ลก. 5:33-39)

พวกฟาริ สีได้วิจารณ์ การปฏิ บตั ิของพระเยซู ในส่ วนก่อนหน้านี้ ตอนนี้ พวกสาวกของยอห์นวิจารณ์การปฏิ บตั ิ
ของพวกสาวกของพระเยซูและพระเยซูโดยความหมายโดยนัย
9:14

ผูค้ นที่ถามพระเยซู ที่นี่เป็ น “พวกสาวกของยอห์น ” (ผูใ้ ห้บพั ติศมา) ผูซ้ ่ ึ งได้ละยอห์นเพื่อจะ
ติดตามพระเยซู เช่นเดียวกับพวกฟาริ สี พวกเขาถือรักษาการอดอาหารตามปกติที่ธรรมบัญญัติ
ของโมเสสไม่ได้เรี ยกร้อง ระหว่างการเป็ นเชลยและภายหลังคนยิวได้ทาให้การอดอาหารหลาย
อย่างเหล่านี้เป็ นธรรมเนี ยม (เปรี ยบเทียบ ศคย. 7) พวกฟาริ สีที่เคร่ งครัดก็อดอาหารสองวันต่อ
สัปดาห์คือในวันพฤหัสบดีและวันจันทร์ ระหว่างสัปดาห์ปัสกาและเพ็นเทคอสต์ และระหว่าง
เทศกาลอยูเ่ พิงและเทศกาลฉลองพระวิหาร พวกเขาเชื่ อว่าในวันพฤหัสบดีโมเสสได้ข้ ึนไปบน
ภูเขาและในวันจันทร์ ท่านได้ลงมาหลังจากที่ได้รับธรรมบัญญัติเป็ นครั้งที่สอง[643]

9:15

พระเยซู ตอบด้วยตัวอย่างประกอบสามอย่าง ยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศมาอธิ บายว่าตัวท่านเองเป็ น
“เพื่อนเจ้าบ่าว” และพระเยซู เป็ น “เจ้าบ่าว” (ยน. 3:29) พระเยซู ขยายการเปรี ยบเทียบของ
ยอห์นและอธิ บายว่าพวกสาวกของพระองค์เป็ น “เพื่อน” (บริ วาร NASB) ของเจ้าบ่าว” พวกเขา
ก็ยนิ ดีจนพวกเขาไม่สามารถอดอาหารได้เพราะว่าพวกเขาอยูก่ บั พระองค์[644]
ภาคพันธสัญญาเดิมใช้การเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับเจ้าบ่าวเพื่อจะอธิ บายถึงพระเจ้า (สดด. 45; อสย.
54:5-6; 62:4-5; ฮชย. 2:16-20) คนยิวใช้มนั เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์และงานเลี้ยง
ของพระเมสสิ ยาห์เช่นกัน (22:2; 25:1; 2 คร. 11:2; อฟ. 5:23-32; วว. 19:7, 9; 21:2) เมื่อพระเยซู
ประยุกต์ใช้การเปรี ยบเที ยบนี้ ก ับพระองค์เอง พระองค์ก็อา้ งถึ งการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ และ
พระองค์อา้ งว่างานเลี้ยงของแผ่นดินของพระเจ้าก็ใกล้จะมาถึง
“ในฐานะ แพทย์ พระองค์มาเพื่อจะนาสุ ขภาพฝ่ ายวิญญาณไปยังคนบาปที่
เจ็บป่ วย ในฐานะ เจ้ าบ่ าว พระองค์มาเพื่อจะให้ความยินดีฝ่ายวิญญาณ”[645]
“การแต่งงานของชาวยิวเป็ นเวลาของการรื่ นเริ งที่พิเศษ ลักษณะที่พิเศษของ
มันก็คือว่า คู่สมรสที่ ได้แต่งงานก็ไม่ได้ออกไปเพื่อการดื่ มน้ าผึ้งพระจันทร์
พวกเขาอยู่ที่บา้ นเพื่อการดื่ มน้ าผึ้งพระจันทร์ เป็ นเวลาหนึ่ งสัปดาห์หลังจาก
บ้านที่เปิ ดสาหรั บการแต่งงานได้ถูกเก็บไว้ เจ้าสาวและเจ้าบ่าวได้ถูกปฏิ บตั ิ

แม้ก ระทั่ง ถู ก กล่ า วต่ อ ว่ า เป็ นกษัต ริ ย ์แ ละราชิ นี และระหว่ า งสั ป ดาห์ น้ ัน
เพื่อนๆที่ ใกล้ชิดที่ สุดของพวกเขาก็แบ่งปั นความยินดี ท้ งั สิ้ นและการรื่ นเริ ง
ทั้ง สิ้ น กับ พวกเขา เพื่ อ นๆที่ ใ กล้ชิ ด ที่ สุ ดเหล่ า นี้ ถู ก เรี ย กว่า เด็ก ๆของห้ อง
เจ้ าสาว ในโอกาสเช่นนั้น ความยินดี การยินดี การรื่ นเริ ง และความสมบูรณ์ที่
อาจมาครั้ ง เดี ยวในชั่วชี วิตก็ เข้าไปในชี วิตของผูค้ นที่ ยากจนและเรี ย บง่ าย”
[646]
เมื่อพระเยซูได้กลับไปยังสวรรค์หลังจากการเสด็จขึ้นของพระองค์ เพื่อนๆของพระองค์ได้ “อด
อาหาร” จริ งๆ (กจ. 13:3; 14:23; 27:9) นี่เป็ นการพูดเป็ นนัยว่าพระเยซู จะถูก “รับไป” (การขจัด
ที่รุนแรงและไม่เป็ นที่ตอ้ งการ) จากพวกสาวกของพระองค์ แต่หวั ข้อนั้นจะโดดเด่นมากขึ้นใน
ไม่ชา้ (เปรี ยบเทียบ 16:21)
9:16-17

ความหมายของตัวอย่างประกอบที่สองก็ชดั เจนพอ (ข้อ 16) และตัวอย่างประกอบที่สามอาจ
ต้องการข้อคิดเห็ นบางอย่าง (ข้อ 17) ถุ งหนังเก่าที่ ทาจากหนังสัตว์ที่แข็งและก็เปราะในที่สุด
“เหล้าองุ่ นหมักใหม่ ” ที่ ข ยายต่ อไปขณะที่ ม นั ถู กหมัก จะท าให้ “ถุ งหนัง เก่ า” ที่ ไม่ ยืดหยุ่น
“แตก” “ถุงหนังใหม่ (สดใหม่)” ก็ยดื หดได้พอที่จะขยายไปกับเหล้าองุ่นหมักใหม่ที่ขยาย
ประเด็นของตัวอย่างประกอบสองอย่างนี้ก็คือว่า พระเยซูไม่สามารถปะหรื อเทพันธกิจใหม่ของ
พระองค์เข้าไปในลัทธิ ยิวที่เก่าแก่ได้ คากรี กที่แปลว่า “เก่า” (ข้อ 16, 17) คือ พาไลยออส และ
หมายถึ งไม่ใช่ แค่เก่าแต่ฉีกขาดโดยการใช้ ลัทธิ ยิวไม่ยืดหยุ่นเนื่ องจากการสะสมแห่ งธรรม
เนี ยมที่ไม่เป็ นตามพระคัมภีร์หลายศตวรรษ พระเยซู จะนามาซึ่ งแผ่นดินที่ไม่เข้ากับความคิด
ล่วงหน้าของคนร่ วมสมัยส่ วนใหญ่ของพระองค์ พวกเขาเข้าใจและประยุกต์ใช้พนั ธสัญญาเดิม
ผิดไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คาเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์และแผ่นดินของพระเจ้า
พัน ธกิ จ ของพระเยซู ไ ม่ เ ข้า กับ แนวคิ ดตามธรรมเนี ย มของลัท ธิ ยิว ยิ่ ง กว่า นั้น มัน ผิ ดที่ จ ะ
คาดหวังว่าพวกสาวกของพระองค์จะเข้ากับเบ้าเหล่านี้ พระเยซู ใช้คากรี กที่แตกต่างกันสองคา
สาหรับคาว่า “ใหม่” ในข้อ 17 เนออส หมายถึ ง เร็ วๆนี้ ในเวลา และ ไคยนอส หมายถึง ชนิ ด
ใหม่ แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์จะใหม่ท้ งั ในเวลาและในชนิด

ในตัวอย่างประกอบที่สองและที่สาม ซึ่ งรุ ดหน้าการเปิ ดเผยของตัวอย่างประกอบแรกนั้น เสื้ อ
เก่ า และถุ ง หนัง เก่ า ก็ ย่อ ยยับ แผ่น ดิ นของพระเยซู จะท าให้ ล ัท ธิ ยิ วสิ้ นสุ ดลง ซึ่ ง ได้ท าตาม
จุดประสงค์ของมัน
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติ ศมาเป็ นของระบบเก่า ดังนั้น พวกสาวกของท่าน ควรได้ละทิ้งท่านและเข้าร่ วมองค์เจ้าบ่าว
นอกจากว่าพวกเขาได้เข้าร่ วม พวกเขาจะไม่มีส่วนร่ วมในแผ่นดินของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กจ. 19:1-7)
“ในรู ปแบบที่เป็ นลักษณะพิเศษนี้ ที่นี่มทั ธิ วพูดเป็ นนัยว่ายุคใหม่อีกยุคหนึ่ งจะถูกนาเข้าไปไม่
ว่าแผ่นดิ นของพระเจ้ามาหรื อไม่ นี่ อาจเป็ นการพูดเป็ นนัยครั้ งแรกเกี่ ยวกับยุคคริ สตจักรใน
พระกิตติคุณมัทธิ ว”[647]
ประเด็นของเหตุการณ์ น้ ี ในเรื่ องราวของมัทธิ วดูเหมือนจะเป็ นว่า พวกสาวกของพระเยซู ตอ้ งตระหนักว่าการ
ติดตามพระองค์เกี่ยวข้องกับวิธีใหม่ของการรับใช้พระเจ้า รู ปแบบของชาวยิวอันเก่าได้ล่วงไปพร้อมกับการมา
ของพระเยซู และตอนนี้ พวกสาวกของพระองค์รับใช้ภายใต้พนั ธสัญญาใหม่พร้ อมกับโครงสร้ างและรู ปแบบ
ใหม่ของพันธกิจ ที่ได้เปรี ยบเทียบกับระบบเก่า นี่เป็ นความแตกต่างแบบยุคที่แม้กระทัง่ ผูไ้ ม่เชื่อตามยุคก็รู้จกั
5. ควำมสำมำรถของพระเยซู ทจี่ ะฟื้ นฟู 9:18-34
สองกลุ่มของการอัศจรรย์ที่มทั ธิ วนาเสนอจนเดี๋ยวนี้ก็แสดงถึงความสามารถของพระเยซูที่จะรักษา (8:1-17) และ
สิ ทธิ อานาจของพระองค์ที่จะทาการอัศจรรย์พร้อมกับอานาจที่เหนื อธรรมชาติ (8:23—9:8) กลุ่มสุ ดท้ายนี้ แสดง
ถึงความสามารถของพระองค์ที่จะฟื้ นฟู การอัศจรรย์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซู สามารถฟื้ นฟูทุกสิ่ งได้ อย่าง
ที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายว่าบุตรของดาวิดจะทา ยิง่ กว่านั้น พระองค์สามารถทาสิ่ งนี้ได้แม้จะมีการต่อต้าน
กำรทำให้ ลูกสำวของไยรัสเป็ นขึน้ จำกตำย และกำรรักษำผู้หญิงทีม่ ีโรคตกโลหิต 9:18-26 (เปรียบเทียบ มก. 5:2143; ลก. 8:40-56)
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เป็ นที่ชดั เจนว่า เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นในไม่ชา้ หลังจากพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์กลับมา
จากแดนการาดาในด้านตะวันออกของทะเลกาลิลี (เปรี ยบเทียบ มก. 5:21-22; ลก. 8:40-41) ชื่อ

ของนายธรรมศาลาของคาเปอรนาอุ มนี้ คือไยรัส (มก. 5:22) เขาเป็ นคนยิวที่ชื่นชมชื่ อเสี ยง
อย่างมากในชุมชนของเขา
“นายธรรมศาลาเป็ นบุคคลที่สาคัญมาก เขาได้ถูกเลือกจากท่ามกลางผูอ้ าวุโส
เขาไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่ที่สอนหรื อเทศนา เขามี ‘การดูแลระบบภายนอกใน
การนมัสการในที่สาธารณะและการควบคุ มดูแลเกี่ ยวกับเรื่ องราวของธรรม
ศาลาโดยทัว่ ไป’ เขาแต่งตั้งบรรดาผูท้ ี่จะอ่านและอธิ ษฐานในการประชุ มและ
เชื้ อเชิ ญบรรดาผูท้ ี่จะเทศนา มันเป็ นหน้าที่ของเขาที่จะตรวจดูวา่ ไม่มีสิ่งใดที่
ไม่เหมาะสมเกิ ดขึ้นภายในธรรมศาลา และการดูแลอาคารธรรมศาลาก็อยูใ่ น
การเฝ้ าดูแลของเขา การบริ หารจัดการทางปฏิบตั ิท้ งั หมดของธรรมศาลาก็อยู่
ในมือของเขา”[648]
มันน่ าสนใจที่ว่าใครคนหนึ่ งจากตาแหน่ งของเขาเชื่ อในพระเยซู นายธรรมศาลานี้ คุกเข่าลง
ต่อหน้าพระเยซู พร้ อมกับคาขอร้ อง (เปรี ยบเทียบ 2:2; 8:2) ตามคากล่าวของมัทธิ ว เขาป่ าว
ประกาศว่า “ลูกสาว” ของเขา “เพิ่งตาย” มาระโกและลูกาเขียนว่าเขากล่าวว่าเธอใกล้จะตาย
เนื่ องจากว่าเธอได้ตายไปก่ อนที่ พระเยซู ไปถึ งเธอ เป็ นที่ ชัดเจนว่า มัทธิ วย่อเรื่ องราวเพื่อจะ
นาเสนอในตอนเริ่ มแรกถึงสิ่ งที่เป็ นจริ งก่อนที่พระเยซูไปถึงบ้านของเขา[649]
บางที นายธรรมศาลานี้ ไ ด้เห็ นหรื อได้ยินถึ งการกระทาแห่ งการรั ก ษาของพระองค์ด้วยการ
สัมผัส (เช่น 8:2, 15) อย่างไรก็ตาม ความเชื่อของเขาไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับความเชื่ อของนายร้อย
ผูซ้ ่ ึ งเชื่ อว่าพระเยซู สามารถรักษาด้วยถ้อยคาได้ (8:5-13) พระเยซู ลุกขึ้นจากการพิงที่โต๊ะและ
ตามนายธรรมศาลาไปยังบ้านของเขา นี่คืออีกกรณี หนึ่งที่คากริ ยา อะโคลูเธโอ “ติดตาม” ไม่ได้
บ่งบอกถึงการเป็ นสาวก (เปรี ยบเทียบ 8:23) บริ บทต้องกาหนดความหมายของมัน ไม่ใช่คาเอง
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“โรคตกโลหิต” คือ การตกโลหิ ตที่ควบคุมไม่ได้ ผูห้ ญิงนี้ ทนทุกข์กบั โรคนี้ ในบางที่ในร่ างกาย
ของเธอมาเป็ นเวลา 12 ปี นักอรรถาธิ บายหลายคนทึ กทักเอาว่ามันมีการเชื่ อมโยงกับระบบ
เกี่ยวกับการสื บพันธุ์ของเธอ ไม่วา่ ในกรณี ใด การตกโลหิ ตทาให้บุคคลที่เป็ นยิวนั้นไม่สะอาด
ทางพิธีกรรม (เปรี ยบเทียบ ลนต. 15:19-33) เธอควรได้อยูห่ ่ างจากคนอื่นๆ และไม่สัมผัสพวก
เขา เนื่ องจากว่าโดยการทาอย่างนั้น เธอก็ได้ทาให้พวกเขาไม่สะอาด อย่างไรก็ตาม ความหวัง

แห่ งการรักษาได้นาเธอที่จะแทรกตัวผ่านฝูงชนเพื่อว่าเธอจะ “แตะต้อง” พระเยซู (“ชายฉลอง
ของพระองค์”) เป็ นที่ชดั เจนว่า เธอเชื่ อว่าเนื่ องจากการสัมผัสของพระเยซูได้รักษาผูค้ น ถ้าเธอ
ได้สัมผัสพระองค์ เธอจะได้รับผลลัพธ์อย่างเดียวกัน
“ขอบของ” “เสื้ อคลุม” ของพระเยซู (“ชายฉลองของพระองค์” KJV; ข้อ 20) บางทีเป็ นหนึ่งใน
พู่ห้อย สี่ อนั ที่คนยิวใส่ ในสี่ มุมของเสื้ อคลุมของพวกเขาเพื่อจะย้ าเตือนพวกเขาให้เชื่ อฟั งคาสั่ง
ของพระเจ้า (กดว. 15:37-41; ฉธบ. 22:12; เปรี ยบเทียบ มธ. 23:5)
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พระเยซู ห นุ น ใจผู ้ห ญิ ง นี้ และชมเชย “ความเชื่ อ ” ของเธอ (นั่น คื อ การวางใจของเธอใน
พระองค์) เป็ นความเชื่ อของเธอนัน่ ที่สาคัญ มันได้ “ทา” ให้เธอ “หายดี ” การแตะฉลองของ
พระเยซูของเธอแสดงถึงความเชื่ อของเธอ ความเชื่อในพระเยซู เป็ นหนึ่งในหัวข้อที่มทั ธิ วเน้น
ในพระกิ ตติ คุณของท่าน มันไม่ใช่ ความแข็งแรงของความเชื่ อของบุ คคลหนึ่ งที่ช่วยเขาหรื อ
เธอให้รอด แต่เป็ นความเชื่อใน พระผู้ช่วยให้ รอดที่แข็งแรง
คากรี กที่แปลว่า “ได้ทาให้เจ้าหายป่ วย” หรื อ “ได้รักษาเจ้า” คือ โซดโซ่ ซึ่ งบ่อยครั้งแล้วบรรดา
ผูแ้ ปลก็แปลว่า “ช่ วยให้รอด” ที่นี่บริ บทอธิ บายว่าพระเยซู กล่ าวถึ งความเชื่ อของหญิ งนั้นที่
ส่ งผลต่อการช่วยกูท้ างร่ างกายของเธอ ไม่จาเป็ นที่จะส่ งผลต่อความรอดนิ รันดร์ ของเธอ ความ
รอดเป็ นแนวคิดที่กว้างในภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ บริ บทกาหนดว่าด้านอะไรของการช่วย
ให้รอดที่ถูกกล่าวถึงในทุกๆการใช้ของคากริ ยา โซดโซ่ และคานาม โซเทริ อา ซึ่ งก็คือ “ความ
รอด”[650]
“ความสัมพันธ์ของภาษาเกี่ยวกับ ‘ความรอด’ พร้อมกับความเชื่อบางทียอมให้
ผูอ้ ่านของมัทธิ วที่จะค้นพบคาอุปมาเรื่ องความรอดฝ่ ายวิญญาณในเรื่ องราวนี้
ถ้ามีแนวโน้มอย่างนั้น”[651]
ทาไมมัทธิ วรวมการอัศจรรย์น้ ีกบั เรื่ องราวของการรักษาลูกสาวของไยรัส? ข้าพเจ้าคาดคะเนว่า
คาตอบคือหัวข้อเหมือนกันของชีวติ ชีวติ ของหญิงนี้ได้เลือนไปทีละน้อย การตกโลหิ ตของเธอ
แสดงถึงสิ่ งนี้ เนื่ องจากโลหิ ตแสดงถึงชี วิต (เปรี ยบเทียบ ลนต. 17:11) พระเยซูได้หยุดการตาย
ของเธอและฟื้ นฟู ชี วิ ต ของเธอ การรั ก ษาทัน ที ข องพระองค์ต รงกัน ข้า มกับ ความเจ็ บ ป่ วย

ที่ยาวนานของเธอ ในกรณี ของลูกสาวของไยรัส ผูซ้ ่ ึ งได้ตายไปแล้ว พระเยซู ก็ได้ฟ้ื นฟูเธอสู่
ชีวติ เช่นกัน ทั้งสองเหตุการณ์แสดงถึงอานาจของพระองค์เหนือความตาย
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จากผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งหมดที่บนั ทึกเหตุการณ์น้ ี บางทีมทั ธิ วอ้างอิง “พวกเป่ าปี่ ” เพราะว่า
ท่ า นต้อ งการที่ จ ะเน้ น ถึ ง การพลิ ก กลับ อย่ า งสิ้ น เชิ ง ของพระเยซู เ กี่ ย วกับ สถานการณ์ น้ ี
แม้กระทัง่ คนยิวที่ยากจนที่สุดก็จา้ งพวกเป่ าปี่ ที่จะเล่นในงานศพ [652] งานศพของพวกเขาเป็ น
คราวของการคร่ าครวญที่เกื อบไม่ได้ถูกควบคุมและความสิ้ นหวัง (“ความอลหม่านที่อึกทึก”)
ซึ่งข้อ 23 ส่ อให้เห็น
“เครื่ องแต่งกายจะถู กเช่ า พวกผูห้ ญิ งที่ คร่ าครวญจะเปล่ งเสี ยงกรี ดร้ องของ
พวกเขาในการปล่อยความโศกเศร้ าที่ไม่จริ งใจ พวกเป่ าปี่ จะโหยหวนเสี ยงที่
น่าขนลุกของพวกเขา ในบ้านนั้นจะเป็ นความโกลาหลแห่ งโศกเศร้าของชาว
ตะวันออก”[653]
“ฝูงชน” เยาะเย้ยพระเยซูโดย “การหัวเราะเยาะ” ต่อถ้อยคาของพระองค์ (ข้อ 24) พวกเขาคิดว่า
พระองค์ท้ งั ผิดและสายในการมาถึ ง คื อ สายเกิ นไป เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกเขาคิ ดว่าพระองค์
พยายามที่ จะปกปิ ดความผิดพลาดของพระองค์และไม่ช้าจะหลอกลวงพระองค์เองโดยการ
เปิ ดเผยอานาจรัก ษาอัน จากัดเท่ านั้นของพระองค์ อย่า งไรก็ ตาม “หลับ” เป็ นการใช้ถ้อยคา
สุ ภาพโดยทัว่ ไปสาหรับ ความตาย (ดนล. 12:2; ยน. 11:11; กจ. 7:60; 1 คร. 15:6, 18; 1 ธส.
4:13-15; 2 ปต. 3:4) และมันก็เป็ นเช่นนั้นในสมัยของพระเยซู[654]
พระเยซู ไ ด้แตะต้องบุ ค คลที่ ไ ม่ ส ะอาดอี ก คนหนึ่ ง การสั ม ผัส ของพระองค์แทนที่ จะท าให้
พระองค์เ ป็ นมลทิ น ก็ ไ ด้ ฟื ้ นฟู ชี วิต แก่ เ ด็ ก หญิ ง นั้น พวกผูเ้ ผยพระวจนะและพวกอัครทู ต
คนอื่นๆได้ทาให้คนตายเป็ นขึ้นเช่ นกัน (1 พกษ. 17:17-24; 2 พกษ. 4:17-37; กจ. 9:36-42)
อย่างไรก็ตาม พระเยซูได้อา้ งถึงการเป็ นมากกว่าผูเ้ ผยพระวจนะ การอัศจรรย์น้ ีแสดงว่าพระองค์
มีอานาจที่เหนือธรรมชาติเหนือศัตรู สุดท้ายของมนุษย์ คือ ความตาย พวกผูเ้ ผยพระวจนะของ
ภาคพันธสัญญาเดิมได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะฟื้ นฟูชีวติ (อสย. 65:17-20; ดนล. 12:2)

“การท าให้ค นตายเป็ นขึ้ นสู่ ชีวิตเป็ นการแสดงสัญลักษณ์ พ้ืนฐานของข่ า ว
ประเสริ ฐ (เช่ น รม. 4:17; อฟ. 2:1, 5; คส. 2:13) สิ่ งที่พระเยซู ได้ทาเพื่อ
เด็กหญิงนั้น พระองค์ก็ได้ทาเพื่อทุกคนในคริ สตจักรที่ได้ประสบกับชี วิตใหม่
ไกลพ้นชี วิตนี้ ก็มีความมัน่ ใจของคริ สตจักรที่วา่ พระเยซู จะทาให้คนเป็ นขึ้น
จากตายอย่างตามจริ ง (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 4:16; 1 คร. 15:22-23)”[655]
มัทธิ วบันทึกว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ี (ข้อ 26) ดังนั้น หลายคนได้เผชิ ญกับการเลือก
ของการเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์หรื อการปฏิเสธพระองค์
“เราต้องเรี ยนรู ้ที่จะวางใจพระคริ สต์และพระสัญญาต่างๆของพระองค์ไม่ว่า
เรารู ้ สึกอย่างไร ไม่ว่าคนอื่นๆกล่าวอะไร และไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็ น
อย่างไร”[656]
อานาจของพระเยซู ที่จะนาชี วิตมายังที่ที่มีความตายก็เด่นชัดในเหตุการณ์ สองอย่างนี้ ของการฟื้ นฟู คื อ พยาน
ทั้งสองสาหรับผลประโยชน์ของผูอ้ ่านชาวยิวโดยเฉพาะ
“มันน่าสนใจที่วา่ ไยรัสและผูห้ ญิงนี้ คือ คนที่ตรงกันข้าม ก็พบ ณ พระบาทของพระเยซู ไยรัส
เป็ นชายชาวยิวที่สาคัญ เธอเป็ นผูห้ ญิ งนิ รนามที่ไม่มีชื่อเสี ยงหรื อแหล่งที่มา เขาเป็ นผูน้ าของ
ธรรมศาลา ในขณะที่โรคภัยของเธอได้กนั เธอไว้จากการนมัสการ ไยรัสมาอ้อนวอนเพื่อลูกสาว
ของเขา ผูห้ ญิงนั้นมาด้วยความจาเป็ นของเธอเอง เด็กหญิงนั้นมีสุขภาพดีเป็ นเวลา 12 และได้
ตายไป ผูห้ ญิงนั้นป่ วยเป็ นเวลา 12 และตอนนี้ได้หายป่ วย ความจาเป็ นของไยรัสนั้นเปิ ดเผย คือ
ทุกคนรู ้ แต่ความจาเป็ นของหญิ งนั้นเป็ นความลับ คือพระเยซู เท่านั้นได้เข้าใจ ทั้งไยรั สและ
หญิงนั้นได้วางใจพระคริ สต์และพระองค์ได้ตอบสนองความจาเป็ นของพวกเขา”[657]
กำรรักษำคนตำบอดสองคน 9:27-31
อี กเหตุ การณ์ หนึ่ งของการฟื้ นฟูสองอย่า งแสดงถึ งความสามารถของพระเยซู ที่จะฟื้ นฟู การมองเห็ นในที่ ที่ มี
ความบอด

9:27-28

นี่ เป็ นครั้งแรกในพระกิ ตติคุณมัทธิ วที่บางคนเรี ยกพระเยซู ว่า “บุตรดาวิด” (เปรี ยบเทียบ 1:1;
12:23; 15:22; 20:30, 31; 21:9, 15) นี่เป็ นชื่ อเรี ยกเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ และอย่างไม่สงสัยว่า
การใช้ชื่อเรี ยกนี้ ของคนตาบอดแสดงออกถึ งความเชื่ อถื อของพวกเขาที่ ว่าพระเยซู ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณบันทึกว่าพระเยซู ได้รักคนตาบอดหกคน และแต่ละกรณี ก็
แตกต่างกัน (เปรี ยบเทียบ ยน. 9; มก. 8:22-26; มธ. 20:29-34, มก. 10:46-52, และ ลก. 18:3543) ตาบอดเป็ นโรคธรรมดาในสมัยของพระเยซู แต่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณใช้มนั เพื่อจะอธิ บายถึง
การขาดการรับรู้ฝ่ายวิญญาณอีกด้วย
“ตาบอดเป็ นโรคธรรมดาอย่างเป็ นทุกข์ในปาเลสไตน์ ส่ วนหนึ่ งมันมาจาก
การเปล่ ง แสงของดวงอาทิ ตย์ทางตะวันออกบนตาที่ ไ ม่ไ ด้ถู กป้ องกัน และ
ส่ วนหนึ่ งก็เพราะว่าผูค้ นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสาคัญของความสะอาดและ
อนามัย กล่าวโดยเฉพาะ ฝูงแมลงและเหล่าแมลงวันไม่สะอาดก็นาการติดเชื้ อ
มาซึ่ งนาไปสู่ การสู ญเสี ยสายตา”[658]
“การใช้ชื่อเรี ยกเกี่ยวกับดาวิดในการกล่าวต่อพระเยซูก็พิเศษน้อยกว่าที่บางคน
คิด ในปาเลสไตน์ในสมัยของพระเยซู มีการคาดหวังเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์
ที่แรงกล้า”[659]
อย่างเหน็บแนมแล้ว “คนตาบอด” ทางกายภาพ “สองคน” นี้ เห็ นว่าพระเยซู ทรงเป็ นใครอย่าง
ชัดเจนมากกว่าส่ วนใหญ่ข องการเห็ นคนร่ วมสมัย ของพวกเขา อิ สยาห์ ไ ด้เผยพระวจนะว่า
พระเมสสิ ยาห์จะเบิกตาของคนตาบอด (อสย. 29:18; 35:5-6) บ่อยครั้งในพระกิตติคุณสัมพันธ์
บุคคลต่างๆที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ก็ออ้ นวอนพระเยซู ซึ่ งเรี ยกพระองค์วา่ “บุตรดาวิด”[660] ดู
เหมื อนจะมี ความสัมพันธ์ ระหว่างความลึ กของความจาเป็ นที่ รับรู ้ ของบุ คคลหนึ่ งและความ
เต็มใจของเขาหรื อของเธอที่จะเชื่อในพระเยซู
บางที พระเยซู ไม่ได้รักษาชายเหล่านี้ กลางแจ้งเนื่ องด้วยอย่างน้อยสองเหตุผล พระองค์ได้ทา
การอัศจรรย์สองอย่างกลางแจ้งแล้ว ต่อหน้าพยานหลายคนในวันนั้น และบางทีได้ตอ้ งการที่จะ
ทาให้ฝูงชนอยู่ภายใต้การควบคุม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 30) ประการที่สอง โดยการนาคนตาบอด
เข้าไปในร่ ม พระองค์ก็ได้ทาให้ความเชื่ อของพวกเขามากขึ้น เนื่ องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับการ

รอคอยที่นานกว่าสาหรับการรักษา คาถามของพระเยซู ส่งเสริ มเป้ าหมายนี้ (ข้อ 28) ยิ่งกว่านั้น
มันอธิ บายว่าการร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขามาจากความมัน่ ใจในพระองค์ มากกว่ามา
จากความต้องการอย่างยิ่ง และมันจดจ่อความเชื่ อของพวกเขาไปที่พระเยซู อย่างเจาะจง และ
ไม่ใช่ที่พระเจ้าโดยทัว่ ไปเท่านั้น
9:29-31

บางที พ ระเยซู “แตะต้อง” “นัย น์ตา” ของคนตาบอดเพื่ อที่ จะช่ วยให้พ วกเขาเกี่ ย วเนื่ องกับ
พระองค์ดว้ ยการรักษาของพวกเขา เช่นเดียวกับเพราะว่าพระองค์มีความเมตตาสงสาร อย่างไร
ก็ตาม โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็ นถ้อยคาของพระเยซู ไม่ใช่แค่การแตะต้องของพระองค์ที่ส่งผล
ให้เกิดการรักษาของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1) “ให้เป็ นไปตามความเชื่ อของพวกท่านเถิด”
ไม่ ไ ด้หมายถึ ง “ในสั ด ส่ ว นต่ อความเชื่ อ ของท่ า น” แต่ “เพราะว่า ท่ า นเชื่ อ” (เปรี ย บเที ย บ
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 22) นี่ เป็ นครั้งเดี ยวในพระกิ ตติ คุณแรกที่ มทั ธิ วนาเสนอความเชื่ อในฐานะ
เงื่อนไขสาหรับการรักษา
พระเยซู “เตื อน” พวกเขาอย่า งเข้มงวดต่ อการบอกใครก็ ตามเกี่ ย วกับ การอัศ จรรย์น้ ี บางที
เพราะว่าคนตาบอดเหล่านี้ ได้ระบุว่าพระเยซู เป็ นบุตรดาวิด คากริ ยา เอมบริ มาโอไมย ปรากฎ
เพียงห้าครั้งในภาคพันธสัญญาใหม่ (มก. 1:43; 14:5; ยน. 11:33, 38) พระเยซู ตอ้ งการที่จะ
หลี ก เลี่ ย งฝูง ชนที่ ค งได้ติดตามย่า งก้าวของพระองค์และขัดขวางพระองค์ไว้จากการบรรลุ
ภารกิ จของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 8:4) พระองค์ตอ้ งการให้ผคู ้ นที่ จะได้ยินเกี่ ยวกับพระองค์
และเผชิ ญกับประเด็นของความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ แต่การเปิ ดเผยมากเกิ นไปนั้น
จะไม่สร้างสรรค์
น่าเสี ยดาย แต่อย่างรับรู ้ได้ ผูร้ ับเหล่านี้ แห่ งพระคุณของพระเมสสิ ยาห์ไม่เชื่ อฟั งพระองค์ และ
กระจายข่าวสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพื่อพวกเขาอย่างกว้างขวาง “ตลอดทั้งแผ่นดิ นนั้น”! พวกเขา
ควรได้เข้าร่ วมกลุ่มของพวกสาวกและที่จะติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อต่อไป

กรณี น้ ี แสดงว่า บางคนในกาลิ ลี นอกเหนื อจากสาวกสิ บ สองคน ได้ส รุ ป ว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ย าห์
[661] การเน้นในเหตุการณ์น้ ีอยูท่ ี่ความสามารถของพระเยซูที่จะฟื้ นฟูสายตาที่ซ่ ึ งเคยมีความบอดมาก่อน
กำรขับวิญญำณทีก่ ่อให้ เกิดควำมใบ้ 9:32-34

พระเยซู ไม่ เพี ยงแต่ส ามารถนาชี วิตออกจากความตาย และการมองเห็ นจากตาบอด แต่พ ระองค์สามารถให้
ความสามารถแก่ผคู ้ นที่จะพูดได้ผซู ้ ่ ึ งไม่สามารถพูดได้มาก่อน แต่ละอย่างของการรักษาทางร่ างกายเหล่านี้ ก็มี
ความหมายโดยนัยเชิงเปรี ยบเทียบ คือ ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณนิรันดร์ ความเข้าใจและความเข้าใจถ่องแท้ และพยาน
9:32-33

คากรี กที่แปลว่า “ใบ้” (NASB, โกฟอส) อ้างอิงถึงคนหู หนวก คนใบ้ และคนที่ท้ งั หู หนวกและ
เป็ นใบ้ สภาพของชายคนนี้เป็ นผลลัพธ์ของอิทธิ พลของปี ศาจ แม้วา่ นัน่ ไม่ใช่สาเหตุในทุกกรณี
(เปรี ยบเทียบ มก. 7:32-33) การตอบสนองของฝูงชนที่นี่ทาให้การตอบสนองของพวกเขามาถึง
จุดสุ ดยอดในส่ วนทั้งหมดนี้ ของตัวบท นี่ คือใครคนหนึ่ งที่ มีอานาจมากกว่าใครก็ตามที่ เคย
ปรากฏมาก่ อน พระเมสสิ ยาห์จะรั กษาคนใบ้ (อสย. 35:5-6) การสรุ ปตามธรรมชาติ ก็คือว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์

9:34

การตอบสนองของพวกฟาริ สีตรงกันข้ามกับการตอบสนองของฝูงชนในแง่เป็ นไปได้ที่เฉี ยบ
ขาดที่สุด พวกเขาถือว่าอานาจของพระเยซู เป็ นของซาตานไม่ใช่ ของพระเจ้า พวกเขาสรุ ปว่า
พระองค์มาจากซาตานแทนที่จะมาจากพระเจ้า แทนที่จะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระองค์ตอ้ งเป็ น
ของปลอมของซาตาน จงสังเกตว่า พวกฟาริ สีไม่ได้ปฏิเสธความแท้จริ งของการอัสจรรย์ต่างๆ
ของพระเยซู พวกเขาไม่สามารถทาอย่างนั้นได้ พวกเขายอมรับว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นเป็ น
การกระทาที่เหนื อธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม พวกเขาถือว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นเป็ นของอานาจ
ของปี ศาจแทนที่จะไม่เป็ นของอานาจของพระเจ้า
พยานนี้ต่อสิ ทธิ อานาจพระเยซูก็มา ณ ตอนจบของการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่ องราวของการสาแดง
ถึ ง อ านาจของพระเยซู (8:1—9:34) บางที ม ัท ธิ ว ตั้ง ใจให้ ผู ้ฟั ง ที่ จ ะเข้า ใจว่ า สิ่ ง นี้ เป็ นการ
ตอบสนองโดยทัว่ ไปต่อการอัศจรรย์เหล่านี้ ท้ งั หมด[662] การตอบสนองนี้ ก็ดาเนิ นต่อไป และ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การกล่ า วหาของพวกฟาริ สี ใ น 12:24: “คนนี้ ขับ ผี อ อกได้ก็ เ พราะใช้ อ านาจ
เบเอลเซบูลผูเ้ ป็ นนายผีน้ นั ”
ยิ่งกว่านั้น พยานนี้ ก็ตรงกันข้ามกับความคิ ดเห็ นของนายร้ อยชาวต่างชาติ (8:5-13) ผูเ้ ห็ นว่า
พระเยซู ปฏิบตั ิการภายใต้สิทธิ อานาจของพระเจ้า นี่เป็ นหลักฐานเดียวของโครงร่ างที่แนวคิด
ถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรในบทที่ 8 และ 9 ซึ่ งข้าพเจ้าจะให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

เหตุการณ์น้ นั อธิ บายถึงความสามารถของพระเยซูที่จะทาให้ผคู ้ นสามารถที่จะพูดได้ผซู ้ ่ ึ งไม่สามารถพูดได้มา
ก่อน สิ่ งนี้ สาคัญในผูค้ นที่กล่าวยอมรับว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และพวกสาวกที่เป็ นพยานถึ ง
พระเยซู มันอธิ บายความเมตตาสงสารของพระเยซูที่มีต่อคนที่จาเป็ นอีกด้วย
หนึ่งในหัวข้อหลักในส่ วนนี้ (8:1—9:34) คือ การแพร่ กระจายของชื่ อเสี ยงของพระเยซู สิ่ งนี้ ส่งผลให้เกิดจานวน
ที่เพิ่มขึ้นต่อผูค้ นที่สรุ ปว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ยิ่งกว่านั้น มันส่ งผลให้เกิ ดการต่อต้านที่เพิ่มขึ้นจาก
พวกศัตรู ของพระเยซู พวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลและแม้กระทัง่ พวกสาวกบางคนของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา
อย่างไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนาบางคนได้เชื่อในพระเยซู ไยรัสก็เป็ นคนหนึ่ง การต่อต้านต่อพระเยซู ก็เพิ่มขึ้น
ท่ า มกลางบรรดาผูท้ ี่ เสี ย หายทางเศรษฐกิ จเช่ นเดี ย วกับ บรรดาผูท้ ี่ เสี ย หายทางศาสนาเนื่ องจากพันธกิ จของ
พระองค์ อย่างไรก็ตาม จุ ดประสงค์หลักของมัทธิ วคื อที่ จะนาเสนอพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ ตามที่ ได้
สัญญาไว้ผซู ้ ่ ึ งสามารถสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกได้
เนื้ อหาทั้งหมดนี้ ก็ตระเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรับเหตุการณ์ ถดั ไปอีกด้วย คือ การเปิ ดเผยพระองค์เองของพระเยซู ต่อ
พวกสาวกในการอภิปรายหลักที่สองของพระองค์ (บทที่ 10)
ดูเหมือนบทที่ 8—9 เป็ นโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรที่จดจ่อความสนใจของผูอ้ ่านไปที่อานาจของ
พระเยซูที่จะพิชิตซาตาน (8:28-34)
A

A'

อานาจของพระเยซูที่จะรักษา (8:1-17; สามเหตุการณ์และสรุ ป [8:16-17])
B
สิ ทธิ อานาจของพระเยซู เหนื อตัวบุคคลของพวกสาวกของพระองค์ (8:18-22; สอง
บทเรี ยน)
C
อานาจที่เหนื อธรรมชาติของพระเยซู (8:23—9:8; สามเหตุการณ์ พร้ อมกับ
ชัยชนะเหนือซาตานในเหตุการณ์ตรงกลาง)
B' สิ ทธิอานาจของพระเยซูเหนืองานของพวกสาวกของพระองค์ (9:9-17; สองบทเรี ยน)
อานาจของพระเยซูที่จะฟื้ นฟู (9:18-38; สามเหตุการณ์และสรุ ป [9:35-38])

ข. กำรป่ ำวประกำศถึงกำรปรำกฏของกษัตริย์ 9:35—11:1

หัวใจของส่ วนนี้ มีคากาชับของพระเยซู ต่อพวกสาวกของพระองค์ที่จะป่ าวประกาศความใกล้ของแผ่นดินของ
พระเจ้า (บทที่ 10) คือ การอภิ ปรายเกี่ ยวกับภารกิ จของพระเยซู มัทธิ วแนะนาคากาชับนี้ ด้วยการสาแดงของ
อานาจของกษัตริ ย ์ อย่างที่ท่านแนะนาคาเทศนาบนภูเขาโดยการรับรองถึ งคุณสมบัติของกษัตริ ย ์ (เปรี ยบเทียบ
4:23; 9:35) อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สาคัญบางอย่างอีกด้วยระหว่างส่ วนหล่านี้ ของพระกิตติคุณนี้ ก่อนคา
เทศนาบนภูเขา พระเยซู แยกจากฝูงชน (5:1) แต่ที่นี่ พระองค์มีความเมตตาสงสารต่อพวกเขา (9:36) ตอนนั้น
พระองค์ปรนนิบตั ิพวกสาวกของพระองค์ แต่ตอนนี้ พระองค์ส่งพวกสาวกของพระองค์ที่จะปรนนิ บตั ิฝงู ชนใน
อิสราเอล คาเทศนาบนภูเขาเป็ นพื้นฐานต่อความเข้าใจของพวกสาวกถึงแผ่นดินของพระเจ้า การอภิปรายนี้ เป็ น
พื้นฐานต่อการป่ าวประกาศแผ่นดิ นพระเจ้าของพวกเขา พระเยซู ได้เริ่ มต้นกล่าวถึ งเรื่ องราวต่างๆของการเป็ น
สาวกแล้ว (บทที่ 5—7; 8:18-22; 9:9-17) ตอนนี้พระองค์ให้ความสนใจแก่สิ่งเหล่านั้นมากขึ้น
1. ควำมเมตตำสงสำรของพระเยซู 9:35-38 (เปรียบเทียบ มก. 6:6)
ส่ วนนี้ สรุ ปเหตุการณ์ ต่างๆก่อนหน้านี้ ที่กล่าวถึ งการรักษาเป็ นหลัก และตระเตรี ยมสาหรับการอภิปรายที่สอง
ของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์ มันเป็ นการเปลี่ยนผ่าน ที่จดั เตรี ยมตัวเชื่ อมจากสภาพของผูค้ นที่บทที่ 9
เปิ ดเผยกับสิ่ งที่กษัตริ ยต์ ้ งั ใจที่จะทาเกี่ยวกับสภาพนั้น (เปรี ยบเทียบ 4:23-25) งานของพระเยซู ก็ขยายจนพระองค์
ต้องการคนงานมากขึ้นหลายคนที่จะช่วยเหลือพระองค์
9:35

9:36

ข้อนี้ สรุ ปหัวใจของพันธกิ จของพระเยซู ในกาลิ ลี ยิ่งกว่านั้น มันจัดเตรี ยม เหตุผลอันสมควร
สาหรั บระยะใหม่ แห่ งพันธกิ จของพระองค์ผ่า นทางสาวกสิ บสองคน ณ เวลานี้ มี เมื องและ
หมู่บา้ นประมาณ 240 แห่งในกาลิลี[663]
จนเดี๋ยวนี้ มัทธิ วนาเสนอฝูงชนในฐานะชาวกาลิลีเหล่านั้นที่ได้ฟังและสังเกตพระเยซู ดว้ ยความ
ประหลาดใจ ตอนนี้พวกเขากลายมาเป็ นเป้ าแห่งความห่วงใยของพระองค์ “ความสงสาร” ของ
พระองค์ที่มีต่อฝูงชนทาให้นึกถึ งการอธิ บายของเอเสเคี ยลถึ งความสงสารของพระเจ้าที่ ต่อ
อิสราเอล (อสค. 34) “เป็ นทุกข์” (NASB) จริ งๆแล้วหมายถึง “ถูกรังควาน” (NIV) มันพรรณนา
ถึงคนยิวที่ถูกรังแกและกดขี่โดยพวกผูน้ าทางศาสนาของพวกเขา พวกเขา “หดหู่ ใจ” (NASB)
เพราะว่าพวกเขา “สิ้ นหวัง” (NIV) ไม่มีใครสามารถช่วยกูพ้ วกเขาได้ พวกเขาขาดการเป็ นผูน้ า
ที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมือน “ฝูงแกะที่ไม่มีผเู ้ ลี้ ยง” (เปรี ยบเทียบ กดว. 27:17; 1 พกษ. 22:17; 2
พศด. 18:16; อสย. 53:6; อสค. 34:23-24; 37:24) ภาคพันธสั ญญาเดิ มอธิ บ ายทั้ง พระเจ้า และ

พระเมสสิ ยาห์ ในฐานะพระผูเ้ ลี้ ยงแห่ งประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:6; 10:6, 16;
15:24; 25:31-46; 26:31)
9:37-38

อย่างไรก็ตาม การใช้สานวนโวหารของพระเยซู ในกล่าวต่อพวกสาวกของพระองค์เป็ นการใช้
สานวนโวหารเกี่ ยวกับเกษตรกรรม พระองค์ตอ้ งการใส่ ความสงสารของพระองค์ต่อฝูงชนใน
พวกเขา พระเยซู ถือว่าอิสราเอลเป็ นทุ่งนาที่มีตน้ ข้าวมากมาย ต้นข้าวเหล่านั้นจะต้องถูกเก็บ
เกี่ ยวเพื่อการเก็บรักษาที่ปลอดภัยในยุง้ ฉางของแผ่นดิ นของพระเจ้า พวกมันจะตาย ณ จุดที่
พวกมันอยู่ และประเทศจะประสบกับความเสี ยหายถ้า “คนงาน” ไม่ได้นาพวกเขาเข้ามาใน
ไม่ช้า น่ าเสี ยดาย มีคนงานไม่พอที่จะทางานที่ใหญ่โตนี้ ดังนั้น พระเยซู สั่งให้พวกสาวกของ
พระองค์ที่จะอ้อนวอนพระเจ้า ผูท้ รงเป็ นเจ้านายแห่ งการเก็บเกี่ ยว ที่จะจัดเตรี ยมคนงานเพิ่ม
เพื่อ “การเก็บเกี่ยวของพระองค์”
“เป็ นความฝั นของพระคริ สต์ที่ทุกคนควรเป็ นมิชชัน่ นารี และคนเก็บเกี่ ยว มี
บรรดาผูท้ ี่ไม่สามารถทาสิ่ งใดได้นอกจากอธิ ษฐาน เพราะว่าชีวิตได้ทาให้พวก
เขาไร้การช่วยเหลือ และคาอธิ ษฐานของพวกเขาก็เป็ นกาลังของคนงานอย่าง
แท้จริ ง แต่นนั่ ไม่ใช่แนวทางสาหรับเราส่ วนใหญ่ เพราะว่าเราทั้งหลายมีกาลัง
ของร่ างกายและสุ ขภาพที่ดีของจิตใจ แม้กระทัง่ การให้เงินของเราก็ไม่พอ ถ้า
การเก็ บ มนุ ษ ย์จ ะถู ก เก็ บ เกี่ ย ว จากนั้ น เราทุ ก ๆคนต้อ งเป็ นคนเก็ บ เกี่ ย ว
เพราะว่ามีบางคนที่เราแต่ละคนสามารถและต้องนามายังพระเจ้า”[664]
“เราแทบจะไม่ได้ยนิ คาอธิ ษฐานขอนักเทศน์มากขึ้น บางครั้ง อย่างแท้จริ งนั้น
พระเจ้า จะต้อ งผลัก ดัน หรื อ บัง คับ ผู้ช าย [หรื อ ผูห้ ญิ ง ] ไปสู่ พ ัน ธกิ จ ผู ้ซ่ ึ ง
ต่อต้านหน้าที่อนั เป็ นที่รู้จกั ของเขา”[665]
ภาพนั้น เป็ นภาพของการเปลี่ ย นแปลงที่ ใ กล้จ ะมาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงก าลัง มา ไม่ ว่า คน
อิ สราเอลได้ยอมรั บพระเมสสิ ยาห์ ของพวกเขาหรื อไม่ ไม่ว่ามันจะเป็ นประโยชน์หรื อเป็ น
ความเสี ยหายต่อประเทศ จานวนที่ เพียงพอของคนงานเป็ นองค์ประกอบเดี ยวที่ จะกาหนด
แนวทางที่ การเปลี่ ยนแปลงจะเกิ ดขึ้ น เป็ นที่ ชดั เจนว่า มัทธิ วคาดหวังให้ผูอ้ ่านของท่านที่ จะ
เข้าใจว่า “พวกสาวก” เป็ น ทุกคน ที่อยูใ่ นความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้กบั พระเยซู ณ จุดนั้น

ในเวลานั้น แทนที่จะเป็ นแค่สาวกสิ บสองคน นัน่ เป็ นแนวทางที่ท่านใช้คาศัพท์น้ นั จนเดี๋ ยวนี้
ในพระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ 10:1)
“ในระยะเริ่ ม แรกของการเป็ นสาวกของพวกเขา การได้ยิ น และการเห็ น
ดูเหมือนจะเป็ นการงานหลักของสาวกสิ บสองคน”[666]
2. กำรบัญชำของพระเยซู ต่อสำวก 12 คน 10:1-4 (เปรียบเทียบ มก. 6:7; ลก. 9:1-2)
10:1

นี่ เป็ นการอ้างอิงแรกของมัทธิ วถึ งสาวก 12 คนของพระเยซู แม้ว่าที่ นี่ท่านบอกเป็ นนัยถึ ง
อัตลักษณ์ ก่อนหน้านี้ ของพวกเขาในฐานะกลุ่ม พระองค์ “เรี ยก” (คากรี ก พรอสคาเลโอ่ ) ชาย
เหล่ า นี้ อ ย่า งที่ ก ษัตริ ย ์บ ัญชาข้า แผ่น ดิ น ของเขา พระองค์ผูม้ ี “สิ ท ธิ อ านาจ” ทั้ง สิ้ น ตอนนี้
มอบหมายสิ ทธิ อานาจบางอย่างแก่กลุ่มที่เลือกสรรนี้ของสาวก บางทีพระเยซู เลือกสาวก 12 คน
เพราะว่าอิสราเอลมี 12 เผ่า
“ทันใดที่พระองค์ [พระเยซู ] กล่าวจานวนนั้น ยิวทุกคนแห่ งความหลักแหลม
ฝ่ ายวิญญาณใดๆต้องได้เริ่ มแลเห็น ‘แผนงานของพระเมสสิ ยาห์’”[667]
ถ้าอิสราเอลได้ยอมรับพระเยซู สาวก 12 คนเหล่ านี้ บ างที ค งได้ก ลายมาเป็ นพวกผูน้ าของ
อิสราเอลในแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ อย่างที่มนั เป็ นนั้น พวกเขาได้กลายมาเป็ นพวกผูน้ าของ
คริ สตจักร
จนเดี๋ยวนี้ ไม่มีหลักฐานที่วา่ พวกสาวกของพระเยซูสามารถขับผีและรักษาคนเจ็บป่ วยได้ นี่ เป็ น
อานาจใหม่ที่พระองค์มอบแก่พวกเขาสาหรับภารกิจที่ซ่ ึ งพระองค์จะส่ งพวกเขาไปทาในไม่ชา้
ความสามารถนี้เป็ นการสาแดงที่ชดั เจนถึงความยิง่ ใหญ่ที่พิเศษของพระเยซู
“สิ่ ง นี้ ไม่ มี แ บบอย่า งมาก่ อ นในประวัติ ศ าสตร์ ยิ ว แม้ก ระทั่ง โมเสสหรื อ
เอลี ยาห์ก็ไม่ได้ให้อานาจที่อศั จรรย์แก่พวกสาวกของพวกเขา เอลี ยาห์ได้รับ
อนุญาตให้ส่งผ่านอานาจของเขาไปยังเอลีชา แต่เมื่อเขาเองได้ถูกย้ายออกจาก
โลกนี้เท่านั้น”[668]

10:2-4

สาวก 12 คนที่พิเศษตอนนี้ ได้รับชื่ อเรี ยก “อัครทูต” คานามนี้ อะพอสโทลอส ในภาษากรี กมา
จากคากริ ยา อะพอสเทลโล่ ซึ่ งหมายถึง “ส่ ง” นี่ ไม่ใช่คาศัพท์ทางหลักการจนกระทัง่ พระเยซู
ท าให้ม นั เป็ นเช่ นนั้น โดยทัว่ ไปแล้ว มันดาเนิ นต่ อไปที่ จะอ้า งอิ ง ผูค้ นที่ ถู ก ส่ ง ออกไปด้ว ย
เนื้อหาของคริ สเตียน เช่น บารนาบัส (กจ. 14:4, 14; รม. 16:7; 1 คร. 12:28-29; 2 คร. 8:23; ฟป.
2:25) มันอ้างอิงถึงผูส้ ่ งสารใดๆ (ยน. 13:16) และแม้กระทัง่ ถึงพระเยซู (ฮบ. 3:1) เปาโลกลายมา
เป็ นอัครทูตผูซ้ ่ ึ งได้รับการบัญชาของท่านจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยตรง อย่างที่สาวกที่พิเศษ 12
คนได้รั บ นี่ เ ป็ นที่ เ ดี ย วที่ ม ัท ธิ ว ใช้ค าว่า “อัค รทู ต ” บางที ท่ า นใช้ม นั ที่ นี่ เ พราะว่า พระเยซู
ดาเนินการที่จะตระเตรี ยมที่จะส่ งชาย 12 คนเหล่านี้ในภารกิจที่พิเศษต่อคนอิสราเอล (ข้อ 5-42)
รายชื่ อของอัครทูต 12 คนปรากฏใน มาระโก 3:16-19; ลูกา 6:13-16; และ กิ จการ 1:13,
เช่ นเดี ยวกับที่ นี่ จากการเปรี ยบเที ยบรายชื่ อสี่ ที่ เราสังเกตว่าดูเหมื อนว่ามี สามกลุ่มซึ่ งแต่ละ
กลุ่มมีสาวกสี่ คน ดูเหมือนว่า เปโตร ฟี ลิ ป และยากอบบุตรของอัลเฟอัสได้เป็ นผูน้ าของกลุ่ม
เหล่านี้
มธ. 10:2-4

มก. 3:16-19

ลก. 6:14-16

กจ. 1:13

1.

ซีโมนเปโตร

ซีโมนเปโตร

ซีโมนเปโตร

เปโตร

2.

อันดรู ว์

ยากอบ

อันดรู ว์

ยอห์น

3.

ยากอบ

ยอห์น

ยากอบ

ยากอบ

4.

ยอห์น

อันดรู ว์

ยอห์น

อันดรู ว์

5.

ฟี ลิป

ฟี ลิป

ฟี ลิป

ฟี ลิป

6.

บารโธโลมิว

บารโธโลมิว

บารโธโลมิว

โธมัส

7.

โธมัส

มัทธิว

มัทธิว

บารโธโลมิว

8.

มัทธิว

โธมัส

โธมัส

มัทธิว

9.

ย า ก อ บ บุ ต ร ย า ก อ บ บุ ต ร ย า ก อ บ บุ ต ร ยากอบบุตร
อัลเฟอัส
อัลเฟอัส
อัลเฟอัส
อัลเฟอัส

10.

ธัดเดอัส

ธัดเดอัส

ยู ด าสบุ ต รของ ยู ด าสบุ ต รของ
ยากอบ
ยากอบ

11.

ซี โ ม น พ ร ร ค ซี โ ม น พ ร ร ค ซี โ ม น ที่ เ รี ย ก ซี โ ม น พ ร ร ค
ชาตินิยม
ชาตินิยม
กันว่าเศโลเท
ชาตินิยม

12.

ยูดาสอิสคาริ โอท ยูดาสอิสคาริ โอท ยูดาสอิสคาริ โอท
ที่นี่ชื่อของเปโตรปรากฏครั้งแรก อย่างเช่นในรายชื่ อที่อื่นทั้งหมด บางทีเพราะว่าท่านเป็ น “คน
แรกท่ามกลางคนที่เท่าเทียมกัน” ยิ่งกว่านั้น มัทธิ วอาจได้ลงรายชื่ อของท่านก่อนเพราะว่าท่าน
กลายมาเป็ นอัครทูตที่สาคัญต่อคนยิว[669] ชื่ อของยากอบปรากฎก่อนชื่ อของยอห์นน้องชาย
ของท่านบางทีเพราะว่ายากอบแก่กว่า มัทธิ วอธิ บายถึงตนเองอย่างถ่อมใจว่าเป็ น “คนเก็บภาษี”
“ธัดเดอัส” (“ใจที่อบอุ่น”) และ “ยูดาสบุตร (หรื อน้องชาย) ของยากอบ” ดูเหมือนจะเป็ นสอง
ชื่ อสาหรั บคนๆเดี ยวกัน และ “ซี โมนที่ เรี ยกกันว่าเศโลเท” ดูเหมือนจะเป็ นบุคคลเดี ยวกันว่า
“ซี โมนพรรคชาตินิยม” พรรคชาตินิยมจัดตั้งพรรคการเมืองในอิสราเอลซึ่ งมีจุดศูนย์กลางใน
กาลิลีที่แสวงหาที่จะสลัดแอกของโรมัน [670] อย่างไรก็ตาม “พรรคชาตินิยม” ไม่ได้กลายมา
เป็ นคาศัพท์ทางหลักการสาหรับสมาชิ กของกลุ่มปฏิ วตั ิน้ ี จนกระทัง่ สงครามของยิว (ค.ศ. 6870).[671] ดังนั้น “พรรคชาตินิยม” ที่นี่บางทีอา้ งอิงถึงชื่ อเสี ยงของซี โมนสาหรับความร้อนรน
ทางศาสนา[672] “คานาเนียน” เป็ นรู ปแบบอารเมคของ “เศโลเท” และไม่ได้อา้ งอิงถึงแผ่นดิน
คานาอัน
“อิสคาริ โอท” อาจหมายถึง “แห่ งเคริ โอท” ซึ่ งเป็ นชื่ อของหมู่บา้ นปาเลสไตน์สองแห่ ง หรื อ
“คนย้อมผ้า” ซึ่งเป็ นอาชีพที่เป็ นไปได้ของเขา มันอาจจะเป็ นการถ่ายตัวอักษรของภาษาละติน
ซิ กคาริ อัส ซึ่ งเป็ นกลุ่มเคลื่อนไหวแบบคนคลัง่ ในเรื่ องใดๆ[673] นักวิชาการบางคนเชื่ อว่ามัน
หมายถึง “ผูเ้ ทียมเท็จ” และมาจากภาษาอารเมค เซคาร์ ที่แปลว่า “ความเท็จ”[674] ชื่อ “อันดรู ว”์
และ “ฟี ลิป” เป็ นภาษากรี กและบางทีสะท้อนถึง รสนิ ยมแบบกรี กมากขึ้นเกี่ยวกับบ้านเกิดของ
พวกเขา คือ เบธไซดา ซึ่ งอยูด่ า้ นตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดน(ยน. 1:44)

ชายเหล่านี้ ได้กลายมาเป็ นตัวแทนหลักของพระเยซู ในการดาเนิ นภารกิจของพระองค์ แน่นอน
ว่า แม้วา่ “ยูดาส” ได้พิสูจน์วา่ เป็ นสาวกที่หน้าซื่ อใจคด บางทีมทั ธิ วอธิ บายถึงสาวกสิ บสองคน
เป็ นคู่เพราะว่าพวกเขาได้ออกไปเป็ นคู่ (มก. 6:7).[675]
3. คำกำชั บของพระเยซู เกีย่ วกับภำรกิจของพวกอัครทูตของพระองค์ 10:5-42
มัทธิ วดาเนิ นการที่จะบันทึกการอภิ ปรายหลักที่ สองในพระกิ ตติ คุณของท่าน คือ การอภิปรายเกี่ ยวกับภารกิ จ
มันมีคาสั่งที่พระเยซู ให้แก่อคั รทูต 12 คนก่อนที่พระองค์ส่งพวกเขาออกไปเพื่อจะป่ าวประกาศความใกล้ของ
แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
“ถ้าคาเทศนาบนภูเขาได้ถูกถ่ายทอดอย่างเหมาะสมในโอกาสเมื่อคณะอัครทูตได้ถูกก่อตั้ง การ
อภิปรายนี้ในเรื่ องหน้าที่ของอัครทูตก็ไม่ได้เหมาะสมน้อยกว่าเมื่อสมาชิ กของคณะนั้นทางานที่
พวกเขาได้เรี ยกให้ทาก่อน”[676]
คิงส์ เบอรี่ เห็นหัวข้อของคากล่าวนี้ เป็ น “ภารกิจของพวกสาวกต่ออิสราเอล” และให้โครงร่ างดังต่อไปนี้ (I) ใน
การถูกส่ งไปยังแกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล (10:5ข-15); (II) ในการตอบสนองต่อการข่มเหง (10:16-23) และ
(III) ในการเป็ นพยานอย่างปราศจากความกลัว (10:34-42).[677] ในขณะที่มีคาแนะนาอย่างมากในการปรนนิ บตั ิ
พระเยซูที่นี่ ก็มีการเน้นถึงการข่มเหงค่อนข้างมากอีกด้วย
“ก่ อนที่พระเยซู ส่งพวกทูตของพระองค์ออกไปเพื่อปรนนิ บตั ิ พระองค์ได้เทศนา ‘คาเทศนา
เกี่ยวกับการแต่งตั้ง’ เพื่อจะหนุ นใจและตระเตรี ยมพวกเขา ในคาเทศนานี้ กษัตริ ยก์ ็มีบางสิ่ งที่
จะกล่าวต่อ ผูร้ ับใช้ ทั้งหมด ของพระองค์ คือ ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต จนกว่าเราตระหนัก
ถึงความเป็ นจริ งนี้ เนื้อหาของบทนี้จะดูเหมือนสับสนอย่างสิ้ นหวัง”[678]
“มันเป็ นเครื่ องแสดงถึงความแท้จริ งของมัน และสมควรต่อการสังเกตที่พิเศษว่า การอภิปรายนี้
ในขณะที่ไม่เป็ นของยิวอย่างมากในวิญญาณ ก็เป็ นมากกว่าของยิวอื่นใดในรู ปแบบความคิ ด
และวิธีการของการแสดงออกแม้กระทัง่ มากกว่าแบบนั้นในคาเทศนาบนภูเขา”[679]

การสังเกตนี้บ่งบอกว่าภารกิจนี้ เป็ นของยิวโดยเฉพาะ กระนั้น อย่างเช่นในคาเทศนาบนภูเขา พระเยซู กล่าวนอก
ไปกว่าผูฟ้ ั งใกล้ชิดของพระองค์พร้อมกับการมีพวกสาวกภายหลังในความคิดอีกด้วย นี่ ดูเหมือนชัดเจน เมื่อเรา
เปรี ยบเทียบคาสั่งนี้กบั คาสอนภายหลังในเรื่ องการปฏิบตั ิของพวกสาวกของพระคริ สต์ในยุคปัจจุบนั
ขอบเขตของภำรกิจ 10:5-8
แรกสุ ด พระเยซูอธิ บายถึงขอบเขตและธรรมชาติของพันธกิจชัว่ คราวต่ออิสราเอลของพวกอัครทูต
10:5-6

พวกอัครทูตจะต้องจากัดพันธกิจของพวกเขาต่อคนยิวที่อาศัยอยูใ่ นกาลิลี พวกเขาจะต้องไม่ไป
ยัง เขตแดนของชาวต่ า งชาติ ท างทิ ศ เหนื อหรื อทิ ศ ตะวันออก หรื อทิ ศ ใต้ที่ ที่ ช าวสะมาเรี ย มี
มากกว่า (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:8) โดยเชื้อชาติแล้ว “ชาวสะมาเรี ย” เป็ นคนยิวแค่บางส่ วน พวกเขา
เป็ นลูกหลานของคนยิวที่ยากจนที่สุดผูซ้ ่ ึ งคนอัสซี เรี ยได้ละไว้ในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญาเมื่อ
พวกเขาได้นาอาณาจักรฝ่ ายเหนือไปสู่ การเป็ นเชลย และคนต่างชาติผซู ้ ่ ึ งคนอัสซี เรี ยได้นาเข้ามา
ในศาสนานั้น พวกเขาเพียงแค่ยอมรับว่าเพ็นทาทูคมีสิทธิ อานาจ นี่คือการอ้างอิงเดียวของมัทธิ ว
ถึงชาวสะมาเรี ย
อย่างเจาะจงแล้ว พวกอัครทูตจะต้องไปยัง “แกะหลงของวงศ์งานอิสราเอล” ซึ่ งเป็ นคาศัพท์ที่
อธิ บายถึงคนยิวทั้งหมด (อสย. 53:6; ยรม. 50:6; อสค. 34) การระบุก็เน้นถึงคุณลักษณะที่จาเป็ น
ของคนยิว พระเยซูส่งพวกเขาไปยังคนยิวโดยเฉพาะเพื่อจะทาสามสิ่ ง พวกเขาจะป่ าวประกาศ
การปรากฎของพระเมสสิ ยาห์ของยิว ป่ าวประกาศแผ่นดิ นของยิว และจัดเตรี ยมหมายสาคัญ
ต่างๆต่อคนยิวผูซ้ ่ ึ งได้เรี ยกร้ องสิ่ งเหล่ านั้นในฐานะเป็ นหลักฐานของการให้สิทธิ อานาจของ
พระเจ้า
พระเยซู ไม่ได้ตอ้ งการการต่อต้านเพิ่มเติมที่จะมาจากชาวต่างชาติและชาวสะมาเรี ย พระองค์
จะต้องรับมือกับการต่อต้านอย่างพอเพียงจากคนยิว แผ่นดินของพระองค์จะเป็ นแผ่นดินสากล
แต่ ณ ระยะนี้ แห่ งพันธกิจของพระองค์ พระเยซู ตอ้ งการที่จะนาเสนอมันแก่คนยิวก่อน เราได้
สั ง เกตแล้ว ว่า พระเยซู จ ากัด พัน ธกิ จ ของพระองค์แ ก่ ค นยิ ว เป็ นหลัก ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะ (8:1-13)
พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ

10:7-8

พวกอัครทูตจะต้องป่ าวประกาศข่า วสารอย่างเดี ยวกันที่ ย อห์ น (3:2) และพระเยซู ได้ป่าว
ประกาศ (4:17, 23; 9:35) พวกเขาจะต้องเป็ นนักเทศน์ที่ท่องเที่ยวไป อย่างที่ชายเหล่านี้ ได้เป็ น
[680] การขาดของ “กลับใจใหม่” ที่นี่ไม่ควรเป็ นปั ญหาเพราะว่าเนื่ องจากว่าเราได้ช้ ี ให้เห็ นว่า
การกลับ ใจใหม่ ไม่ ใ ช่ ข้ นั ตอนที่ แยกออกในการตระเตรี ยมแต่เป็ นแนวทางของการอธิ บ าย
ถึงการตระเตรี ยมที่พอเพียง
“ถ้าชนชาติยวิ สามารถถูกนามาสู่ การกลับใจใหม่ ยุคใหม่คงจะเริ่ ม ดู กจ. 3:1920 ยน. 4:22”[681]
“แผ่นดินสวรรค์” มา “ใกล้แล้ว” นัน่ คือ ใกล้จะมาถึง มันยังไม่ได้เริ่ มขึ้น อานาจที่พวกอัครทูต
นี้จะทาให้ผฟู ้ ังชาวยิวประทับใจด้วยการให้สิทธิ อานาจของพระเจ้าเกี่ยวกับข่าวสารของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 12:28) นัน่ เป็ นจุดประสงค์ของหมายสาคัญตลอดภาคพันธสัญญาเดิ มและใหม่
[682]
มัทธิ วไม่ได้อา้ งอิงถึงการทาให้ “คนตาย” เป็ นขึ้นและการรักษา “คนโรคเรื้ อน” ก่อนหน้านี้ (ข้อ
1) พวกสาวกจะต้องให้การรับใช้ของพวกเขาโดยไม่คิดมูลค่า เพราะว่าข่าวดี ที่พวกเขาได้รับ
ไม่ได้ทาให้พวกเขาต้องจ่ายอะไร

กำรจัดเตรียมสำหรับภำรกิจของพวกเขำ 10:9-15 (เปรียบเทียบ มก. 6:8-11; ลก. 9:3-5)
พระเยซูอธิ บายต่อไปถึงการที่อคั รทูต 12 คนจะต้องปฏิบตั ิตวั ในภารกิจของพวกเขาอย่างไร
10:9-10

พวกเขาจะต้อ งไม่ น าเงิ น ที่ พ อเพี ย งไปกับ พวกเขาเพื่ อ จะค้ า จุ น พวกเขาในขณะที่ พ วกเขา
ปรนนิบตั ิ “หา” (NASB, คากรี ก คะเทเซสเธ) สามารถหมายถึง “นาไปด้วย” (NIV, มก. 6:9)
หรื อ “จัดหามา” ในขณะที่พวกเขาปรนนิบตั ิ (กจ. 1:18; 8:20; 22:28) บางทีพระเยซู ไม่ตอ้ งการ
ให้พวกเขาที่จะสะสมเงิ นขณะที่พวกเขาปรนนิ บตั ิ หรื อที่จะนาเงิ นที่พอเพียงไปด้วยเพื่อจะ
ค้ าจุนพวกเขา พวกเขาจะต้องไม่นาเสื้ อคลุมเพิ่มเติมไปด้วย (“เสื้ อสองตัว”) เช่นกัน ในอีกนัย
หนึ่ง พวกเขาจะต้องเดินทางอย่างง่ายๆและไม่มีภาระผูกพันโดยการครอบครองทรัพย์สมบัติ

“ณ สมัย นี้ ชาวนาก็ เ ริ่ ม การเดิ น ทางในระยะสั้ นๆค่ อ นข้า งยาวนานโดย
ปราศจากสิ่ งเกิ นในกระเป๋ าของเขา และผูเ้ ผยพระวจนะของมุสลิ มสมัยใหม่
แห่ งทาร์ ชิฮาก็ส่งพวกอัครทูตของเขาไปยังเขตแดนที่ เหมื อนกันนี้ พวกเขา
ไม่ได้ทาให้พวกเขาเองมีภาระผูกพัน ด้วยเสื้ อสองตัวเช่ นกัน พวกเขาฝึ กให้
เคยชินกับการนอนในเสื้ อผ้าที่พวกเขามีระหว่างกลางวัน และในสภาพอากาศ
เช่นนี้ ผูค้ นที่เรี ยบง่ายเช่นนั้นก็ไม่ประสบกับความไม่สะดวกจากมัน พวกเขา
สวมรองเท้าที่หยาบ ซึ่ งเป็ นการสนองต่อรองเท้าแตะของคนโบราณ แต่ไม่เคย
น ารองเท้า สองคู่ ไ ปด้ว ยและแม้ว่ า ไม้เ ท้า เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ปด้ว ยสม่ า เสมอของ
คนเดินทางทั้งหมด พวกเขาก็พึงพอใจกับ อันเดียว”[683]
ในฐานะหลักการโดยทัว่ ไป บรรดาผูท้ ี่ ปรนนิ บตั ิ สิ่งฝ่ ายวิญญาณต่างๆก็มีสิทธิ์ ที่ จะคาดหวัง
ค่าตอบแทนทางกายภาพเป็ นการตอบแทน (ฉธบ. 25:4; 1 คร. 9:4-18; 1 ทธ. 5:17-18) นัน่ คือ
หลักการที่พระเยซู ตอ้ งการที่จะสอนพวกสาวกของพระองค์ โดยพื้นฐานแล้ว นักปรัชญาและ
อาจารย์ที่ท่องเที่ยวไปก็คาดหวังอาหาร ห้อง และค่าตอบแทนจากผูฟ้ ังของพวกเขา[684]
10:11-15

พวกเขาจะต้องพักกับเจ้าบ้านที่ “เหมาะสม” ไม่จาเป็ นต้องเป็ นการอานวยความสะดวกที่
สะดวกหรื อหรู หราที่สุด บุคคลที่เหมาะสมจะเป็ นผูท้ ี่ตอ้ นรับตัวแทนของพระเยซู และข่าวสาร
ของแผ่นดินของพระเจ้า เขาหรื อเธอจะเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับ “สุ นขั ” และ “สุ กร” ที่พระเยซูได้
บอกให้ พ วกสาวกของพระองค์ที่ จะหลี ก เลี่ ย งก่ อนหน้า นี้ (7:6) ณ เวลานี้ บางที มี ผูค้ นใน
หมู่ บ ้า นของชาวกาลิ ลี ส่ วนใหญ่ ผูไ้ ด้อยู่ใ นฝูง ชนและสั ง เกตพระเยซู ผูเ้ ห็ นอกเห็ นใจของ
พระองค์คงได้เป็ นเจ้าบ้านที่เต็มใจที่สุดสาหรับพวกสาวกของพระองค์
“การทัก ทาย” ที่ ส าวกจะให้ แ ก่ เ จ้า บ้า นของเขาก็ เ ป็ นการทัก ทายตามปกติ ข องสมัย นั้ น
(“สันติสุข”) ถ้าเจ้าบ้านของเขาพิ สูจน์ว่าไม่เหมาะสมโดยการไม่ดาเนิ นการที่จะต้อนรับสาวก
นั้นต่อไป เขาจะต้องละบ้านหลังนั้นและพักอยูใ่ นที่อื่น โดยการถอนตัวอย่างเป็ นส่ วนตัว สาวก
นั้นจะถอน พระพร จากบ้านหลังนั้น นัน่ คือ การปรากฏของเขาในฐานะตัวแทนของพระเยซู
พวกอัครทูตจะต้องทาต่อเมืองอย่างที่พวกเขาทาต่อบ้านเรื อน

“ในการละเขตแดนของชาวต่างชาติ น้ นั คนยิวที่ เคร่ งศาสนาจะสะบัดผงคลี
ของแผ่นดิ นของชาวต่ า งชาติ จ ากเท้า และเสื้ อผ้า ของพวกเขาซึ่ ง ทิ้ ง ไว้ข ้า ง
หลัง. . . ดังนั้นก็เป็ นการแยกตัวเขาเองจากภาวะมลพิษ ของบรรดาแผ่นดิ น
เหล่านั้นและการพิพากษาที่เตรี ยมไว้สาหรับพวกเขา สาหรับพวกสาวกที่จะ
ทาสิ่ งนี้ กบั บ้านเรื อนและเมืองของยิวก็จะเป็ นแนวทางเชิ งสัญลักษณ์ ของการ
กล่ า วว่า พวกทู ต ของพระเมสสิ ย าห์ ตอนนี้ ถื อ ว่า สถานที่ เ หล่ า นั้น เป็ นของ
ชาวต่ างชาติ เป็ นมลพิษ และมี แนวโน้มต่อการพิ พากษา (เปรี ย บเทีย บ กจ.
13:51; 18:6)”[685]
“การพิพากษา” ที่ น่ากลัวก็รอคอยพลเมืองของเมื องต่างๆของชาวยิวที่ปฏิ เสธพระเมสสิ ยาห์
มากกว่าการพิพากษาที่มายังผูอ้ าศัยที่ชวั่ ร้ายของ “โสโดมและ โกโมราห์ ” ที่ได้ประสบกับการ
ทาลายของพระเจ้าแล้ว (ปฐก. 19) ข้อความนี้ บ่งบอกว่าจะมี ระดับของการพิ พกษาและการ
ทรมานสาหรับผูห้ ลงหาย (เปรี ยบเทียบ 11:22, 24; ฮบ. 10:28-29) ผูไ้ ม่เชื่ อของเมืองโสโดม
และโกโมราห์จะได้รับการพิพากษาของพวกเขา ณ พระที่นงั่ ใหญ่สีขาว (วว. 20:11-15)
คนยิว ที่ ไ ม่ เชื่ อแห่ ง สมัย ของพระเยซู จ ะยื นอยู่ต่อ หน้า พระเยซู ณ การพิ พ ากษานั้นอี ก ด้ว ย
จุดหมายนิรันดร์ ของบุคคลหนึ่ งในตอนนั้นอย่างเช่นในตอนนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของเขา
หรื อของเธอกั บ พระเยซู และนั่ น ก็ ชั ด เจนในท่ า ที ข องเขาต่ อ หนึ่ งในทู ต ของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 40; 25:40, 45) ในวัฒนธรรมนั้น ผูค้ นกระทาต่อตัวแทนที่เป็ นทางการของ
บุคคลหนึ่ งอย่างที่พวกเขาจะกระทาต่อบุคคลที่เขาเป็ นตัวแทน พวกอัครทูตสามารถคาดหวัง
การต่ อต้า นและการปฏิ เสธ อย่างที่ พระเยซู ได้ป ระสบ และอย่างที่ พวกผูเ้ ผยพระวจนะของ
ภาคพันสัญญาเดิมได้ประสบเช่นกัน
อันตรำยแห่ งภำรกิจของพวกเขำ 10:16-25
พระเยซู ดาเนิ นการที่จะอธิ บายเพิ่มเติมในเรื่ องอันตรายที่พวกอัครทูตจะเผชิ ญและการที่พวกเขาควรรับมือกับ
อันตรายเหล่านั้นอย่างไร
ในการอธิ บ ายของพระองค์เกี่ ย วกับ การต่ อต้านที่ พวกสาวกของพระองค์จะประสบ พระเยซู ก็ ม องไกลกว่า
ความตายของพระองค์ไปยังเวลาแห่ งความวิบตั ิที่จะตามมา จากนั้น พวกสาวกจะมีข่าวสารอย่างเดียวกัน และ

อานาจอย่างเดียวกัน อย่างที่พวกเขาได้มีเมื่อพระองค์ได้ส่งพวกเขาออกไปที่นี่ ถนนแคบที่นาไปสู่ แผ่นดินของ
พระเจ้าซึ่ งนาผ่านระยะเวลาแห่ งความวิบตั ิและการข่มเหงสาหรั บพวกสาวก พวกเขาไม่ได้เข้าใจว่าพระเยซู
จะต้องตายและประสบกับการเป็ นขึ้นจากตายก่ อนที่แผ่นดิ นของพระเจ้าได้เริ่ มต้น แม้ว่านี่ คือสิ่ งที่ ภาคพันธสัญญาเดิมเปิ ดเผย พระเยซูเริ่ มที่จะตระเตรี ยมพวกเขาและผูส้ ื บทอดของพวกเขาสาหรับเหตุการณ์เหล่านี้ และการ
ข่มเหงที่พวกเขาจะประสบในฐานะผูต้ ิ ดตามของพระองค์ ถ้าอิสราเอลได้ยอมรั บพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา
พระองค์ยงั คงจะต้องตาย เป็ นขึ้นจากตายและเสด็จสู่ สวรรค์ เจ็ดปี แห่ งความวิบตั ิจะติดตามมา จากนั้นพระเยซู
จะเสด็จกลับมายังโลกเพื่อจะจัดตั้งแผ่นดิ นของพระองค์ข้ ึน อย่างที่มนั ได้เกิ ดขึ้น อิสราเอลได้ปฏิ เสธพระเยซู
ดังนั้นระยะของความวิบตั ิ การเสด็จกลับมาของพระองค์ และแผ่นดินของพระเจ้ายังคงเป็ นอนาคต
“กษัตริ ยป์ ฏิบตั ิพนั ธกิ จของพระองค์ตามปฏิทินของเหตุการณ์ของพระเมสสิ ยาห์ในภาคพันธสัญญาเดิม ตามพระคัมภีร์ฮีบรู หลังจากพระองค์ปรากฏ พระเมสสิ ยาห์จะทนทุกข์ ตายและถูก
ทาให้เป็ นขึ้นอีก (ดนล. 9:26; สดด. 22; อสย. 53:1-11; สดด. 16:10) ตามหลังการตายและการ
เป็ นขึ้นจากตายของพระคริ สต์ก็จะมีเวลาแห่ งความทุกข์ (ดนล. 9:26-27; ยรม. 30:4-6) จากนั้น
พระเมสสิ ยาห์จะกลับมายังโลกเพื่อจะทาให้ความวิบตั ิน้ ี สิ้นสุ ดและเพื่อจะพิพากษาโลก (ดนล.
7:9-13, 16-26; 9:27; 12:1; ศคย. 14:1-5) สุ ดท้าย พระเมสสิ ยาห์ในฐานะกษัตริ ยจ์ ะสถาปนา
แผ่นดิ นของพระองค์กบั อิสราเอลในฐานะประเทศนา (ดนล. 7:11-27; 12:1-2; อสย. 53:1112; ศคย. 14:6-11, 20-21)”[686]
ส่ วนหนึ่งของความวิบตั ิที่พระเยซูตระเตรี ยมพวกสาวกไว้น้ นั ได้เกิดขึ้นเมื่อชาวโรมันได้ทาลายเยรู ซาเล็มและทา
ให้คนยิวกระจัดกระจายไปทัว่ โลกใน ค.ศ. 70 กระนั้น ตอนนั้นการทาลายเยรู ซาเล็มก็ไม่ใช่ส่วนขยายเต็มที่ของ
ความวิบตั ิที่พวกเขาผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายไว้เพื่ออิสราเอล สิ่ งนี้ ชดั เจนเมื่อบุคคลหนึ่ งเปรี ยบเทียบความวิบตั ิ
ที่ถูกทานายไว้สาหรับคนยิวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ลอ้ มรอบการทาลายเยรู ซาเล็ม
10:16

พระเยซู พ รรณนาถึ ง พวกสาวกที่ ไ ม่ มี ท างป้ องกันตัวเองของพระองค์ใ นสภาพแวดล้อมที่
อันตราย ผูเ้ ลี้ ยงกาลังส่ ง “แกะ” ของพระองค์ไปยังฝูงหมาป่ า ดังนั้น พวกเขาต้อง “เฉลี ยว
ฉลาดเหมือนงู ” ซึ่ งเป็ นแนวทางแบบสุ ภาษิตของการกล่าวว่า สุ ขุม บางครั้งผูค้ นคิ ดถึ งงูว่า
เฉลียวฉลาดเพราะว่าพวกมันนั้นเงียบ อันตราย และเนื่ องจากการที่พวกมันเคลื่อนอย่างไร ถึ ง
กระนั้น ความเฉลี ย วฉลาดของพวกสาวกต้อ งไม่ ฉ ลาดแกมโกง (มุ่ ง ร้ า ยหรื อ ไม่ ซื่ อ สั ต ย์)

เพราะว่าพวกเขาต้อง “ไม่มีพิษภัย” อีกด้วย คุณลักษณะหนึ่ งถ้าปราศจากอีกคุณลักษณะหนึ่ งก็
อันตราย การไม่มีพิษภัยถ้าปราศจากความสุ ขมุ ก็พาซื่ อ
พวกสาวกจะต้องสุ ขมุ และไม่มีพิษภัยต่อเป้ าต่างๆแห่ งพันธกิจของพวกเขา “นกพิราบ” เป็ นนก
ที่รักสงบและสงบเสงี่ยม พวกมันจากไปเมื่อนกอื่นๆท้าทายหรื อต่อต้านพวกมันแทนที่จะต่อสู ้
นี่ คื อแนวทางที่ พ วกสาวกจะต้องประพฤติ พวกเขาจะต้องเฉลี ย วฉลาดโดยการหลี ก เลี่ ย ง
ความขัดแย้งและการโจมตีที่มนั เป็ นไปได้ แต่เมื่อสิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้น พวกเขาจะต้องถอนตัวไปยัง
บ้านอื่นๆและเมื องอื่นๆ การเปรี ยบเที ยบเหล่านี้ ก็ปกติในคาสอนของรั บบี แต่ตามปกติ แล้ว
พวกรับบีใช้แกะและนกพิราบเป็ นการเปรี ยบเทียบถึงอิสราเอล และหมาป่ าและงูเป็ นการแสดง
ถึงคนต่างชาติ[687]
10:17

“แต่” (คากรี ก เด) ไม่ได้แนะนาสิ่ งตรงข้ามที่นี่ มันแสดงถึ งการที่พวกสาวกควรประยุกต์ใช้คา
เตือนที่พระเยซู เพิ่งให้แก่ พวกเขา การต่อต้านจะมาจากคนยิว ศาลที่ถูกกล่ าวถึ งสามารถเป็ น
ศาลพลเรื อนหรื อศาสนา นี่ เป็ นการปรากฏครั้งเดียวของ “ศาลต่างๆ” หรื อ “สภาท้องถิ่นต่างๆ”
(ค ากรี ก ซู เนดริ อา) ในภาคพันธสั ญญาใหม่ ความรั บ ผิดชอบของศาลเหล่ า นี้ คื อที่ จะรั ก ษา
สันติสุข การเฆี่ยนที่ถูกกล่าวถึงจะเป็ นผลลัพธ์ของการกระทาของศาล ไม่ใช่ความรุ นแรงของ
ฝูงชน[688]

10:18

การทานายนี้ ได้ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่างๆสาหรับนักตีความหลายคน เนื่ องจากว่าไม่มีขอ้ บ่งชี้ ว่า
พวกสาวกปรากฎต่อเจ้าเมืองและกษัตริ ยร์ ะหว่างภารกิจที่ตามมา อย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้า
นี้ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู มองไปไกลกว่าภารกิ จใกล้ๆของพวกเขาไปสู่ สิ่งที่พวกสาวกของ
พระองค์จะประสบหลังจากการตาย การเป็ นขึ้นจากตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์
[689]

10:19-20

พระเยซู สัญญาว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งถูกเรี ยกที่ นี่ว่า “พระวิญญาณแห่ งพระบิดา” จะให้
ความสามารถแก่พวกสาวกที่จะตอบสนองต่อผูก้ ล่าวหาของพวกเขา นักเทศน์ที่ข้ ีเกียจบางคน
ได้ใช้พระสัญญานี้ ในทางที่ผิด แต่มนั ประยุกต์ใช้กบั พวกสาวกที่ตอ้ งตอบการกล่าวหาที่มีต่อ
พวกเขาสาหรับพยานของพวกเขา พระเยซู ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยถึ งความสัมพันธ์ของพระวิญญาณ
กับชายเหล่านี้หลังจากการจากไปสู่ สวรรค์ของพระองค์ (ยน. 14—16) ที่นี่ พระองค์เพียงแค่ทา

ให้พวกเขาแน่ใจถึงการช่วยเหลือของพระวิญญาณ คาพูดหลายครั้งของพวกอัครทูตในกิจการก็
สะท้อนถึงการตระเตรี ยมของพระเจ้านี้
10:21-22

พวกสาวกจะพบว่าพวกเขาเองถู กต่อต้านโดยทุ กๆคนโดยปราศจากการแยกแยะ ซึ่ งรวมถึ ง
สมาชิ กครอบครัวของพวกเขาเอง ไม่ใช่แค่พวกผูป้ กครอง ทั้งๆที่มีการข่มเหงที่แพร่ หลายและ
มุ่งร้ ายเช่ นนั้น พวกสาวกต้องสู ้ทนจนถึ งที่สุดอย่างอดทน “ที่สุด” อ้างอิ งถึ งที่ สุดของระยะนี้
ของการข่มเหงที่เข้มข้น นัน่ คือ ความวิบตั ิยิ่งใหญ่ (เปรี ยบเทียบ 24:13) การเสด็จมาครั้งที่สอง
ของบุตรมนุ ษย์จะทาให้มนั สิ้ นสุ ด (ข้อ 23) พระสัญญาถึงความรอด (“จะได้รับความรอด”)
ส าหรั บ “ผู”้ ที่ ย งั คงสั ต ย์ซื่ อ (สู้ ท น “จนถึ ง ที่ สุ ด ”) ไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง ความรอดนิ รั น ดร์ ที่ นี่
เนื่องจากว่าสิ่ งนั้นขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อเท่านั้นในพระเยซู มันคือ การช่ วยกู้ จากระยะเวลาของการ
ข่มเหงที่ เข้มข้นที่ถูกกล่ าวถึ งที่ นี่ ทางเข้าไปสู่ อาณาจักรพันปี จะจัดตั้งความรอดสาหรับพวก
สาวกที่ถูกข่มเหงในอนาคตเหล่านี้
ดังนั้น ข้อนี้ ไม่ได้กล่าวว่า ผูเ้ ชื่ อแท้ทุกคนจะพากเพียรในความเชื่ อและการดี ของพวกเขาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้[690] ตรงกันข้าม มันกล่าวว่า บรรดาผูท้ ี่พากเพียรระหว่างความวิบตั ิยิ่งใหญ่น้ นั
สามารถคาดหวังให้พระเจ้าที่จะช่วยกูพ้ วกเขา ณ ตอนปลายของมันได้ พระเยซู ไม่ได้กล่าวถึ ง
ความรอดนิ รันดร์ แต่กล่ าวถึ งการช่ วยกู้ชวั่ คราว การช่ วยกูช้ ั่วคราวขึ้ นอยู่กบั การพากเพียรที่
สัตย์ซื่อ ในขณะที่ “ที่สุด” มีการอ้างอิงที่เจาะจงถึงที่สุดของความวิบตั ิยิ่งใหญ่ใน 24:13 บางที
ที่นี่ มันมีความหมายโดยทัว่ ไปมากกว่าเกี่ยวกับ “ตราบเท่าที่อาจจาเป็ น”
ถ้าคนยิวได้ยอมรับพระเยซู สาวก 12 คนเหล่านี้ คงได้นาข่าวสารแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้าไป
ตลอดอิสราเอลระหว่างช่วงเวลาแห่งความวิบตั ิยงิ่ ใหญ่ที่จะได้ตามหลังการตาย การเป็ นขึ้นจาก
ตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู ก่อนที่พวกเขาจะเสร็ จสิ้ นงานของพวกเขา พระเยซู คง
ได้กลับมาจากสวรรค์ บรรดาคนเหล่านั้นจากพวกเขาที่ พากเพียรอย่างสัตย์ซื่อคงได้ประสบ
กับการช่วยกูจ้ ากการข่งเหงมากขึ้นโดยการเข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์หลังจากการเสด็จกลับมา
ของพระองค์ แต่เนื่ องจากว่าคนยิวได้ปฏิ เสธพระเยซู พระเจ้าได้เลื่ อนแผ่นดิ นนั้นออกไปเป็ น
เวลาอย่างน้อย 2,000 ปี

ระหว่างระยะเวลาของความวิบตั ิ ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในอนาคตนั้น สาวกคนยิว 144,000 คนของ
พระเยซู ที่อาศัยอยู่ในปาเลสไตน์และที่อื่นๆในโลกจะตระเตรี ยมผูค้ นสาหรับการเสด็จกลับมา
ของพระเยซู เพื่ อ จะจัดตั้ง แผ่น ดิ น ของพระองค์ (วว. 7:1-8; 14:1-5) ธรรมิ ก ชนที่ เ ผชิ ญ กับ
ความวิบตั ิยงิ่ ใหญ่ผซู ้ ่ ึ งยังคงสัตย์ซื่อและยืนหยัดต่อการข่มเหงจะได้รับความรอดจากการข่มเหง
มากขึ้นโดยการเสด็จกลับมายังโลกของพระเยซูเพื่อจะจัดตั้งแผ่นดินของพระองค์
“ถ้า บรรดาผูท้ ี่ ต่อสู ้ ภายใต้ผูบ้ งั คับ บัญ ชาฝ่ ายโลก และยัง ไม่ แน่ ใ จเกี่ ย วกับ
ประเด็ น ของการต่ อ สู ้ น้ ัน ถู ก น าพาต่ อ ไปแม้ก ระทั่ง สู่ ค วามตายโดยความ
หนักแน่ นของจุ ดประสงค์ บรรดาผูท้ ี่ แน่ ใจถึ งชัยชนะนั้นลังเลใจที่ จะคงอยู่
เพือ่ เห็นแก่พระคริ สต์จุดถึงที่สุดหรื อ?”[691]
10:23

พระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อพวกสาวกของพระองค์ก่อนที่พวกเขาได้เสร็ จสิ้ น
การเทศนาเกี่ ย วกับ แผ่น ดิ นของพระเจ้า ตลอด “เมื องต่ า งๆของอิ ส ราเอล” ถ้า อิ ส ราเอลได้
ยอมรับพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา สิ่ งนี้ คงได้เกิดขึ้น ณ ตอนปลายของเจ็ดปี
แห่ งการข่ มเหงซึ่ ง ตามหลังการตาย การเป็ นขึ้ นจากตายและการเสด็จสู่ ส วรรค์ของพระเยซู
เนื่ องจากว่าอิ ส ราเอลได้ปฏิ เสธพระเมสสิ ย าห์ ข องพวกเขา มันจะเกิ ดขึ้ น ณ ตอนปลายของ
ความวิบตั ิ ยิ่งใหญ่ ซ่ ึ งอยู่ในอนาคตจากมุ ม มองของเราในประวัติศาสตร์ (ดนล. 7:13) เป็ นที่
ชัดเจนว่า มันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากการทาลายเยรู ซาเล็มใน ค.ศ. 70
บรรดานัก อรรธถาธิ บายได้เสนอการอธิ บายอื่ นๆมากมายของข้อนี้ มี ความหลากหลายมาก
ของความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสิ่ งที่พระเยซู หมายถึ ง นัน่ เป็ นเพราะผูค้ นได้ลม้ เหลวที่จะรับเอาการ
เสนอถึ งพระองค์เองและแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ ตามตัวอัก ษร นัก ตี ค วามบางคนเชื่ อว่า
พระเยซู เพี ย งแค่ หมายถึ ง ว่า พระองค์จะเสด็จกลับ มาหาสาวกสิ บ สองคนก่ อนที่ พ วกเขาได้
เสร็ จสิ้ นภารกิจที่พระองค์ได้ส่งพวกเขาไปทาในพระคัมภีร์ตอนนี้ ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ ก็คือ
ว่า ไม่มีขอ้ บ่งชี้ในตัวบทที่วา่ สิ่ งนั้นได้เกิดขึ้น
คนอื่นๆตีความ “บุตรมนุษย์ จะเสด็จมา” ว่าเป็ นการอ้างอิงถึง การระบุต่อสาธารณะถึงพระเยซู
ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ อย่างไรก็ตาม นัน่ ไม่ใช่สิ่งที่พระเยซู กล่าว และมันไม่ใช่สิ่งที่ได้เกิดขึ้น
บางคนเชื่ อว่าพระเยซู ได้ทาความผิดพลาด และสิ่ งที่พระองค์ได้ทานายไว้ไม่ได้เกิ ดขึ้น เป็ นที่
ชัดเจนว่า มุมมองนี้ สะท้อนถึ งมุมมองที่ต่ าเกี่ ยวกับตัวบุคคลของพระเยซู ส่ วนคนอื่นๆเชื่ อว่า

พระเยซู ท านายถึ ง การท าลายเยรู ซ าเล็ ม แต่ นี่ ไ ม่ น่ า เข้า กับ ค าเผยพระวจนะต่ า งๆของภาค
พันธสัญญาเดิมหรื อบริ บทของข้อนี้ คาร์ สันสรุ ปเจ็ดมุมมองและชอบมุมมองที่ทาให้การเสด็จ
มาของบุตรมนุ ษย์เท่าเทียมกับการมาของแผ่นดินของพระเจ้า เขาถือว่า “ที่สุด” เป็ นการทาลาย
เยรู ซาเล็ม[692]
“สิ่ ง ที่ ถู ก ป่ าวประกาศที่ นี่ ก็ ถู ก ส าแดงอย่า งเต็ ม ที่ ม ากขึ้ น ในชี วิ ต ของพวก
อัครทูตหลังจากวันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 2) ในการแพร่ กระจายของข่าวประเสริ ฐ
ในคริ สตจักร (เช่น กจ. 4:1-13; 5:17-18, 40; 7:54-60) แต่ถอ้ ยคาเหล่านี้ จะพบ
การสาแดงเต็มที่ที่สุดของพวกมันในวันต่างๆของความวิบตั ิยิ่งใหญ่เมื่อข่าว
ประเสริ ฐจะถูกนาออกไปตลอดทั้งโลกก่อนที่พระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมาด้วย
อ านาจและพระสิ ริ เพื่ อ จะสถาปนาแผ่ น ดิ น ของพระองค์ บ นโลก (มธ.
24:14)”[693]
10:24-25

ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่า การข่มเหงไม่ควรทาให้พวกสาวกของพระองค์ประหลาดใจ พวก
เขาได้เห็ นพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี และแม้ก ระทัง่ พวกสาวกของยอห์ นนั้นต่ อต้า น
พระเยซู พวกเขาควรคาดหวังการปฏิบตั ิต่ออย่างเดียวกัน
เบเอลเซบูลคือซาตาน ซึ่ งเป็ นหัวหน้าของครัวเรื อนของปี ศาจ (12:24-27) คาว่า “เบเอลเซบูล”
บางทีมาจากคาฮีบรู บาอัล เซบูล ที่หมายถึง “เจ้าบาอัล” บาอัลเป็ นพระหลักของชาวคานาอัน
และคนยิวถื อว่าพระนั้นเป็ นการทาให้ทุกสิ่ งที่ชวั่ ร้ายและเลวทรามนั้นเป็ นบุคคล “บ้าน” ที่ถูก
กล่าวถึงที่นี่คืออิสราเอล พระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์เป็ น “หัวหน้า” ของ “ครัวเรื อน” นั้น
อย่างไรก็ตาม พวกวิจารณ์ของพระองค์กล่าวหาพระองค์ถึงการเป็ นซาตาน (เปรี ยบเทียบ 9:34)
ดังนั้น พวกสาวกควรคาดหวังการใส่ ร้ายที่คล้ายกันจากพวกศัตรู ของพวกเขา
“เราเชื่อว่าถ้อยคานี้ ‘เจ้าบ้าน’ ก็มองย้อนกลับไปยังการอ้างที่พระเยซู ได้ทาใน
การชาระพระวิหารครั้งแรกของพระองค์ [ยน. 2:16] ดูเหมือนว่าเราแทบได้ยิน
คาคมธรรมดาๆของรับบีในการเล่นคาของมัน เบเอลเซบูล เพราะว่า ในภาษา
ของรั บ บี น้ ั น เซบู ล ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ที่ อ ยู่ อ าศัย ธรรมดาใดๆ แต่ ห มายถึ ง
อย่างเจาะจงว่า พระวิหาร และ เบเอลเซบูล จะเป็ น ‘เจ้าวิหาร’ ในอีกด้านหนึ่ง

ซิ บบูล . . . หมายถึง การถวายแด่รูปเคารพ และดังนั้น ในแง่น้ นั เบเอลเซบูล
จะเท่าเทียมกับ ‘เจ้านาย’ หรื อ ‘หัวหน้าแห่ งการถวายแด่รูปเคารพ’ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
แย่ ที่ สุ ด และใหญ่ ที่ สุ ด ของพวกปี ศาจผู ้ซ่ ึ งเฝ้ าดู แ ละส่ ง เสริ มการนั บ ถื อ
รู ปเคารพ ‘เจ้าวิหาร’ . . . ก็เป็ น ‘หัวหน้าแห่ งการนมัสการรู ปเคารพ’ ต่อพวก
เขา ซึ่ งเป็ นตัวแทนของพระเจ้าแห่ งผูท้ ี่แย่ที่สุดของพวกปี ศาจ เบเอลเซบูลคือ
เบเอลซิบบูล!”[694]
ท่ำทีของพวกสำวก 10:26-39 (เปรียบเทียบ ลก. 12:1-12)
แม้วา่ พวกสาวกของพระเยซู จะเผชิ ญกับการต่อต้านที่ไม่เป็ นมิตร พวกเขาควรกลัวพระเจ้ามากกว่าปฏิปักษ์ของ
พวกเขา
10:26-27

ในการเผชิญหน้ากับการข่มเหงนั้น พื้นฐานสาหรับความมัน่ ใจคือความเข้าใจที่วา่ สิ่ งใดก็ตามที่
ถูก “ปิ ดซ่ อน” ไว้ในปั จจุบนั ในที่สุดแล้วจะถูก เปิ ดเผย ข้อความแบบสุ ภาษิตนี้ ประยุกต์ใช้กบั
ความจริ งเกี่ ยวกับพระเยซู (ข่าวประเสริ ฐ) ที่สาวกที่กลัวอาจจะแสวงหาที่จะปิ ดซ่ อนไว้เพราะ
กลัวการต่อต้าน ยิง่ กว่านั้น มันประยุกต์ใช้กบั สาวกที่เขาเองอาจต้องการที่จะซ่อนแทนที่ยอมให้
ความสว่างของเขาส่ องแสง มันประยุกต์ใช้กบั คาสอนที่มาก่อนเกี่ยวกับการข่มเหงอีกด้วย
สิ่ งที่พระเยซู บอกพวกสาวกของพระองค์โดยส่ วนตัวในที่สุดแล้วจะกลายเป็ นความรู ้ที่เปิ ดเผย
ดังนั้นพวกเขาควรป่ าวประกาศมันอย่างเปิ ดเผย ในปาเลสไตน์ บ้านที่มีหลังคาเรี ยบโดยทัว่ ไปก็
เป็ นสถานที่ที่ดีสาหรับการกล่าวต่อสาธารณะ

10:28

“ข่าวดีไม่ได้ถูกตั้งใจให้ถูกเก็บไว้ภายใต้ห่อ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจต้องการ
ที่ฟังมัน”[695]
มันช่ วยที่ จะพิชิต “ความกลัว” อีกด้วย ถ้าสาวกจะระลึ กว่าสิ่ งแย่ที่สุดที่ ปฏิ ปักษ์ที่เป็ นมนุ ษย์
สามารถทาได้ ไม่อาจเปรี ยบเทียบกับสิ่ งแย่ที่สุดที่พระเจ้าสามารถทาได้ พระเยซู ไม่ได้บ่งบอก
ว่าผูเ้ ชื่ อแท้อาจไปยังนรกถ้าพวกเขาไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเรื่ อยไป ประเด็นของพระองค์คื อ
พระเจ้าทรงมี อานาจเหนื อสาวกนั้นหลังจากที่ เขาตายไป ในขณะที่ ปฏิ ปัก ษ์ที่เป็ นมนุ ษย์ไ ม่
สามารถทาสิ่ งใดไปมากกว่าการฆ่าร่ างกายของสาวกนั้น ผูเ้ ชื่อต้องระลึกว่าเขาหรื อเธอจะยืนต่อ

พระเจ้าในวันหนึ่ งเพื่อจะให้การรายงานเกี่ ยวกับการเป็ นผูอ้ ารั กขาของเขาหรื อของเธอ ที่ นี่
“ทาลาย” ไม่ได้หมายถึงการทาลายล้างแต่เป็ นความหายนะ คากริ ยากรี กคาเดียวกันก็ปรากฏใน
9:17 และอธิ บายถึงถุงหนังที่เสี ยหาย วัลวูดถือว่า “ผูท้ รงสามารถทาลายทั้งจิตวิญญาณและกาย
ในนรกได้” เป็ นการอ้างอิงถึงซาตาน[696]
10:29-31

ประการที่สาม พระเจ้าองค์เดียวกันที่จะไม่อนุ ญาตให้นกกระจาบที่จะ “ตกลงถึงดิน” ก็จะดูแล
ผูร้ ั บ ใช้ที่ สั ต ย์ซื่ อของพระองค์อย่า งแน่ นอน คนยิวคุ ้นเคยอย่า งมากกับ ตัวอย่า งประกอบนี้
[697] คนยากจนในอิสราเอลกิ น “นกกระจาบ” มากมาย เนื่ องจากว่านกเหล่านั้นมีราคาแค่เศษ
หนึ่ ง ของค่ า จ้า งของหนึ่ ง วัน เท่ า นั้น (“เซนต์” ค ากรี ก อาส์ ซาริ อั น คื อ เหรี ย ญที่ มี ค่ า น้อ ย)
[698] การอ้างอิงถึง “พระบิดา” ในสวรรค์ของพวกสาวก (ข้อ 29) เน้นถึง การดูแลของพระองค์
ที่ขยายถึงการนับ “เส้นผม” ของเขาหรื อของเธอ
“พระเจ้าทรงรักคุณ! พระเยซู เจ้าทรงรักคุณมากกว่าแม่ของคุณรักคุณ แม่ของ
คุณเคยนับเส้นผมบนศีรษะของคุณไหม? แต่พระเจ้าทรงรู ้จานวน!”[699]
บ่อยครั้งผูค้ นคิดว่าพระเจ้าเอาใจใส่ สิ่งที่ใหญ่ต่างๆเท่านั้นในชี วิตและไม่เอาใจใส่ รายละเอียด
พระเยซู ทรงสอนสิ่ งที่ตรงกันข้าม การเอาใจใส่ ในรายละเอียดของพระเจ้าควรให้ความมัน่ ใจ
แก่เราว่าพระองค์ทรงควบคุมเรื่ องราวที่ใหญ่กว่าต่างๆของชีวติ
“ที่จริ ง จุดประสงค์หลักของประวัติศาสตร์ ตามพระคัมภีร์คือที่จะสอนว่า องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเฝ้ าดู วิถีทางของธรรมิกชนด้วยความขยันอย่างมากจนพวกเขา
แม้กระทัง่ ไม่สะดุดก้อนหิ น[เปรี ยบเทียบ สดด. 91:12]”[700]
“มันไม่ใช่ว่าพระเจ้าสังเกตนกกระจาบเมื่อมันล้มลงตาย มันไกลกว่านั้น นัน่
คือ พระเจ้าสังเกตนกกระจาบทุกครั้งที่มนั ลงมาเกาะและกระโดดบนพื้นดิน”
[701]

10:32-33

พวกสาวกของพระเยซู ต้องยอมรั บ พระองค์อ ย่า งเปิ ดเผย บุ ค คลหนึ่ ง ไม่ ส ามารถบรรลุ ข ้อ
เรี ยกร้ องพื้นฐานของสาวกอย่างลับๆได้ (เปรี ยบเทียบ 5:13-16) อีกครั้งหนึ่ ง คาศัพท์ “ผูเ้ ชื่ อ”
และ “สาวก” มีความหมายไม่เหมื อนกัน ในบริ บทนี้ การกล่ าวยอมรับพระเยซู หมายถึ งการ

ยอมรับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อทั้งๆที่มีการข่มเหง พระเยซู จะยอมรับสาวกที่สัตย์ซื่อเช่นนั้นต่อ
พระบิดาของพระองค์ พระองค์จะไม่ให้บาเหน็จแก่สาวกที่ไม่สัตย์ซื่อผูซ้ ่ ึ งยอมต่อความกดดันที่
จะปฏิเสธพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซูเชื่อว่ามันเป็ นไปได้สาหรับผูเ้ ชื่ อที่จะไม่สัตย์ซื่อ มัน
เป็ นไปได้ที่จะปฏิเสธพระเยซูดว้ ยถ้อยคา ความเงียบหรื อการกระทาของเรา[702]
จงสังเกตว่าพระพรแห่ งการชมเชยของพระเยซู จะไปยังใครก็ตาม (นัน่ คือ สาวกใดๆ) ที่กล่าว
ยอมรับพระองค์ อย่ างเปิ ดเผย บางทีพระองค์พิจารณาที่วิถีทางทั้งหมดของชี วิตของสาวกเมื่อ
พระองค์กล่าวข้อความนี้ การกระทาเดียวของความไม่สัตย์ซื่อไม่ได้ทาให้สาวกไร้ คุณสมบัติ
จากการชมเชยของพระเยซู (เช่น เปโตร) แบบอย่างของพระเยซู ที่กล่าวยอมรับสาวกที่สัตย์ซื่อ
ต่ อ หน้ า คนอื่ น ๆคื อ พยานของพระองค์ เ กี่ ย วกับ ความยิ่ ง ใหญ่ ข องยอห์ น ผู ้ใ ห้ บ ัพ ติ ศ มา
(11:11; ลก. 7:28)
มุมมองที่วา่ พระคัมภีร์ตอนนี้ สอนว่าผูเ้ ชื่ ออาจสู ญเสี ยความรอดของเขาหรื อของเธอ ถ้าเขาหรื อ
เธอล้มเหลวที่จะกล่าวยอมรับหรื อปฏิ เสธพระเยซู ก็ไม่สามารถถูกต้องได้ ในที่อื่นๆพระเยซู
สอนว่าผูเ้ ชื่ อจะไม่สูญเสี ยความรอดของพวกเขาเลย (เปรี ยบเทียบ ยน. 10:28-29) นี่ เป็ นการ
เปิ ดเผยที่คงเส้นคงวาของภาคพันธสัญญาใหม่ท้ งั หมด (เช่น ยน. 10:28-29; รม. 8:31-39; และ
ข้ออื่นๆ) ที่นี่พระเยซูกล่าวถึงบาเหน็จไม่ใช่ความรอด[703]
10:34-36

พระเยซู หมายถึงว่า จุดประสงค์ชวั่ ขณะนี้ ของพระองค์จะนามาซึ่ งความขัดแย้ง แม้ว่าในที่สุด
แล้วพระเมสสิ ยาห์จะนา “สันติสุข” มา (อสย. 11; ลก. 2:14) ผูค้ นจะแบ่งแยกในเรื่ องไม่ว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์หรื อไม่
มีคาห์ 7:6 อ้างอิ งถึ งการกบฏที่ ได้เกิ ดขึ้ นระหว่างรั ชกาลของกษัตริ ยอ์ าหัส มันชี้ ไปยังการ
แตกแยกที่ ใหญ่กว่าในสมัย ของพระเยซู ในทั้งสองกรณี รากของความขัดแย้ง เกี่ ยวข้องกับ
ความชอบธรรมและความอธรรม
“ความบาดหมางระหว่างสมาชิ กของครอบครัวก็ถูกกล่าวถึงในทัลมุดอีกด้วย
ว่าเป็ นเครื่ องหมายของการมาของยุคของพระเมสสิ ยาห์”[704]

พระเยซู กล่าวถึ งผลลัพธ์ต่างๆของการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ในแง่ที่ฟังดูเหมือนว่าสิ่ ง
เหล่ านั้นเป็ นจุ ดประสงค์หลัก ของพระองค์ในการเสด็จมา แต่พ ระเยซู ไ ด้เสด็จมาเพื่อจะนา
ประเภทของความขัดแย้งนี้ ม าในแง่ ทางอ้ อม เท่า นั้น โดยการแสดงออกถึ งพระองค์เองใน
แนวทางนี้ พระเยซูก็แสดงถึงความตระหนักทางศาสนศาสตร์ พระคริ สต์และเกี่ยวกับยุคสุ ดท้าย
สภาพเหล่านี้จะแพร่ หลายก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูอีกด้วย
“ผลลัพธ์ ต่างๆบ่อยครั้งถู กแสดงออกในพระคัมภี ร์ราวกับว่าเป็ นความตั้งใจ
ดังนั้นที่นี่ผลลัพธ์ที่แตกแยกแห่ งการเสด็จมาของพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขอบเขตของความสัมพันธ์ ทางครอบครั วก็ถูกอธิ บายราวกับว่าพระองค์
ตั้งใจที่จะนามันมา”[705]
10:37-39

พระเยซู สอนว่าผูค้ นต้องรักกันและกัน แต่พวกเขาต้องรั กพระองค์มากกว่า นี่ เป็ นการอ้างที่
โดดเด่นที่แสดงถึงความสาคัญที่ยงิ่ ใหญ่อะไรที่พระเยซู ต้ งั ไว้ที่ความจงรักภักดีสูงสุ ดของสาวก
ของพระองค์ ในลัทธิ ยิว ไม่มี ค วามสั มพันธ์ ข องมนุ ษ ย์อนั ใดที่ สาคัญกว่า ความสั ม พันธ์ ก ับ
ครอบครัว [706] การแบก “กางเขน” ของบุคคลหนึ่ งไม่ได้หมายถึง การทนต่อสถานการณ์ ที่
ไม่ราบรื่ นในชีวติ ของบุคคลหนึ่งเพื่อเห็นแก่พระเยซู มันหมายถึงการตายต่อตนเอง นัน่ คือ การ
ให้พระเยซู มาก่อน ในแง่น้ ี สาวกทุกคนแบกกางเขนอย่างเดี ยวกัน การอ้างอิงของพระเยซู ถึง
การถูกตรึ งซึ่ งเป็ นการอ้างอิงแรกของพระองค์ในมัทธิ วคงได้ช่วยให้พวกสาวกของพระองค์
ตระหนักว่าการทรงเรี ยกของพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดและความอับอาย
“ในสมัยโบราณ อาชญากรได้แบกไม้กางเขนของเขาไปยังสถานที่แห่ งการถูก
ตรึ งอย่างแท้จริ ง และคนทั้งหลายที่พระเยซู กล่ าวต่อก็ได้เห็ นผูค้ นเดิ นโซเซ
ภายใต้น้ าหนักแห่ งกางเขนของพวกเขาและกาลังตายในความเจ็บปวดที่อยู่
เหนือพวกเขา”[707]
บรรดาผูท้ ี่พบ (นัน่ คือ รั กษา) ชี วิตของพวกเขาในตอนนี้ จะสู ญเสี ยชี วิตในภายหลัง ในทาง
ตรงกันข้าม สาวกที่สูญเสี ยชี วิตของเขาหรื อของเธอ (คากรี ก ซู เค) โดยการตายเพื่อความเชื่ อ
หรื อโดยการปฏิเสธตนเองในตอนนี้ “จะพบ (รักษา) มัน” ในระยะถัดไปแห่ งการมีชีวิตอยูข่ อง

เขาหรื อของเธอ นี่ เป็ นจริ งในสองแง่ บุ คคลที่ ดาเนิ นชี วิตเพื่อปั จจุ บ นั ก็สู ญเสี ยจุ ดประสงค์
แท้จริ งของชีวติ [708] เขาหรื อเธอสู ญเสี ยบาเหน็จสาหรับการดาเนินชีวติ ที่สัตย์ซื่ออีกด้วย
“คริ ส เตี ย นอาจจะต้อ งเสี ย สละความทะเยอทะยานส่ ว นตัว ของเขา ความ
สะดวกและความสบายที่เขาอาจได้ชื่นชม อาชีพที่เขาอาจได้บรรลุ เขาอาจจะ
ต้องทิ้งความฝั นของเขา เพื่อจะตระหนักว่าสิ่ งที่เปล่งปลัง่ ต่างๆที่เขาได้เห็ น
แวบหนึ่งก็ไม่ใช่สาหรับเขา แน่นอนว่า เขาจะต้องเสี ยสละความตั้งใจของเขา
เพราะว่าอี กครั้ งหนึ่ ง ไม่มีคริ สเตียนคนไหนสามารถทาสิ่ งที่เขาชอบได้ เขา
ต้องทาสิ่ งที่พระคริ สต์ชอบ”[709]
“มีระบบเผด็จการในการเรี ยกสู่ พระเยซู และแผ่นดิ นของพระเจ้าที่สามารถดู
เหมือนว่าไม่น่าดึ งดูดใจ ถ้าไม่สามารถทนได้ แต่นี่เป็ นเรื่ องราวเพียงแค่ครึ่ ง
เดียวเท่านั้น เพราะว่าบาเหน็จนั้นก็เกินกว่าที่จะคานวณได้”[710]
ส่ วนทั้งหมดนี้ (ข้อ 26-39) เปรี ยบเที ยบปั จจุ บนั กับอนาคต สาหรับอัครทูต 12 คน พันธกิ จในปั จจุ บนั การ
ปฏิเสธตนเอง และการข่มเหงที่สืบเนื่ องของพวกเขาเกี่ ยวข้องกับการระบุพวกเขาเองอย่างเปิ ดเผยว่าเป็ นสาวก
ของพระเยซู มันเกี่ ยวข้องกับการเรี ยกให้คนยิวที่จะกลับใจ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วและกษัตริ ยไ์ ด้
มาถึง! สาหรับสาวกสมัยใหม่ พันธกิ จในปั จจุบนั การปฏิเสธตนเอง และการข่มเหงที่สืบเนื่ องของพวกเราใน
ทานองเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับการระบุพวกเราเองอย่างเปิ ดเผยว่าเป็ นสาวกของพระเยซู สิ่ งเหล่านั้นก็เกี่ ยวข้อง
กับการกระตุน้ ให้ผคู ้ นที่จะเชื่อในพระองค์อีกด้วย
ในทั้งสองกลุ่ม บรรดาผูท้ ี่ สัตย์ ซื่อ ต่อการทรงเรี ยกของพวกเขาจะได้รับการชมเชยจากพระเจ้าเมื่อพวกเขายืนต่อ
พระพักตร์ พระองค์ ธรรมิกชนในภาคพันธสัญญาเดิมจะยืนต่อพระพักตร์ พระเจ้าเมื่อพระองค์พิพากษาอิสราเอล
ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู (ดนล. 12:1-2) คริ สเตียนสมัยใหม่จะยืนต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริ สต์
(2 คร. 5:10; 1 คร. 3:10-15) บรรดาผูท้ ี่ ไม่ สัตย์ ซื่อ จะไม่ได้รับการชมเชย ความยินดี และบาเหน็จบางอย่างที่อาจ
ได้เป็ นของพวกเขาถ้าพวกเขายังคงสัตย์ซื่อ
การอภิปรายนี้ (บทที่ 10) ครอบคลุมระยะทั้งหมดระหว่างที่พวกสาวกของพระเยซู จะปรนนิ บตั ิ คือตั้งแต่สมัย
ของพระเยซูจนถึงการสถาปนาแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ มันเริ่ มต้นด้วยหน้าที่ของอัครทูต 12 คน แต่จากนั้นก็

ขยายเพื่อจะรวมถึ งพวกสาวกภายหลังทั้งหมดก่อนการสถาปนาแผ่นดิ นนั้น ขอบเขตของการอภิปรายเกี่ยวกับ
ภารกิ จและคาเทศนาบนภูเขาเป็ นอย่างเดี ยวกัน คื อ ช่ วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและครั้ งที่ สองของ
พระเยซู
บำเหน็จสำหรับกำรรับรองแขก 10:40-42
ข้อเหล่านี้นาคาสอนของพระเยซูไปสู่ การสรุ ปทางบวกและหนุ นใจ พระเยซู ได้ให้คาเตือนที่รุนแรงต่างๆแก่พวก
สาวก ตอนนี้พระองค์ให้การหนุนใจที่ยงิ่ ใหญ่แก่พวกเขา
10:40

โดยการต้อนรั บ พวกสาวกของพระองค์ บรรดาผูท้ ี่ พ วกสาวกจะไปหาจะแสดงว่า พวกเขา
ต้อนรับพระเยซู เพราะว่าพวกเขาต้อนรั บพระเยซู พวกเขาจะต้อนรับพระเจ้าอีกด้วย การที่
บุคคลหนึ่ งต้อนรับตัวแทนอย่างไรก็แสดงถึ งท่าทีของเขาหรื อของเธอต่อเจ้านายของตัวแทน
นั้นและต่อทุกคนที่ตวั แทนนั้นเป็ นตัวแทน
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“ผูเ้ ผยพระวจนะ” คือผูท้ ี่พดู เพื่ออีกคนหนึ่ง พวกสาวกทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะเมื่อพวกเขา
ป่ าวประกาศข่าวสารของพระเยซู พระเยซู เองเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะเนื่ องจากว่าพระองค์ได้พูด
เพื่อพระเจ้า ผูท้ ี่ตอ้ นรับสาวกจะ “ได้รับบาเหน็จของผูเ้ ผยพระวจนะ” จากพระเจ้าซึ่ งเหมาะสม
ต่อผูท้ ี่ได้รับรองหนึ่ งในตัวแทนของพระเจ้า ในทานองเดียวกัน พวกสาวกเป็ นคนที่ชอบธรรม
ผูซ้ ่ ึงเป็ นตัวแทนของผูช้ อบธรรมอีกคนหนึ่งคือ พระเยซู พระเจ้าจะให้ “บาเหน็จ” แก่บรรดาผูท้ ี่
ได้ตอ้ นรับพวกสาวกในฐานะ (“ในนามของ”) ผูค้ นที่ “ชอบธรรม” ในความสอดคล้องกับสิ่ งที่
คนชอบธรรมสมควรจะได้รับ (เปรี ยบเทียบ 5:20; ยน. 13:20)

10:42

เมื่อพิจารณาถึงบริ บทนั้น “คนเล็กน้อยเหล่านี้ ” บางทีอา้ งอิงถึงพวกสาวกที่ถูกข่มเหงผูซ้ ่ ึ งยังคง
สัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ใครก็ตามที่ช่วยเหลื อ “คนใดคนหนึ่ ง ” ของพวกเขาโดยการให้
“น้ า เย็น สั ก ถ้ว ยหนึ่ ง ” แก่ เ ขาหรื อ เธอจะได้รั บ บ าเหน็ จ จากพระเจ้า บุ ค คลนั้น สามารถให้
แม้กระทัง่ น้ าเย็นสักถ้วยหนึ่ ง “ในนามของ” (แทน) ผูต้ ิ ดตามของพระเยซู ไม่ใช่ ในนามของ
พระเยซูเอง ประเด็นก็คือว่า ไม่มีการกระทาแห่ งความกรุ ณาใดเพื่อหนึ่ งในสาวกที่ทนทุกข์ของ
พระเยซูจะผ่านไปโดยปราศจาก (หรื อ “สู ญเสี ย”) “บาเหน็จ” ของพระเจ้า

“จงจาไว้วา่ หัวข้อของส่ วนสุ ดท้ายนี้ คือ การเป็ นสาวกไม่ใช่การเป็ นบุตร เรากลายมาเป็ นบุตร
ของพระเจ้าทางความเชื่ อในพระคริ สต์ เราเป็ นสาวกเมื่อเราติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและ
เชื่อฟังน้ าพระทัยของพระองค์ การเป็ นบุตรไม่เปลี่ยน แต่การเป็ นสาวกเปลี่ยนเมื่อเราดาเนิ นกับ
พระคริ สต์ ในทุกวันนี้ มีความจาเป็ นที่ยิ่งใหญ่สาหรับสาวกที่สัตย์ซื่อ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชื่ อที่จะเรี ยนรู้
จากพระคริ สต์และดาเนินชีวติ เพื่อพระองค์”[711]
การอภิปรายเกี่ยวกับภารกิ จนี้ (บทที่ 10) เป็ นคาสั่งสาหรับพวกสาวกของพระเยซู เมื่อพิจารณาถึ งพันธกิจของ
พวกเขาที่จะเรี ยกให้ผคู ้ นที่จะตระเตรี ยมเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า พระเยซู ให้คาแนะนาที่เจาะจงแก่อคั รทูต 12
คนเกี่ยวกับที่ที่พวกเขาควรจะไปและใครที่พวกเขาควรปรนนิบตั ิ อย่างไรก็ตาม พระองค์ขยายคาสั่งของพระองค์
เมื่ อพิจารณาถึ งการต่อต้านที่ เพิ่มขึ้ นโดยการให้คาแนะนาแก่ สาวกทั้งหลายที่ จะมาภายหลังสาวกสิ บสองคน
อย่างแท้จริ งแล้ว พันธกิจของพวกเขาก็เป็ นพันธกิจอย่างเดียวกันกับของพวกอัครทูต
ขอบเขตของการอภิปรายนี้ อย่างเช่นขอบเขตของคาเทศนาบนภูเขาคือยุคระหว่างการเสด็จมาทั้งสิ้ น คือช่วงเวลา
ระหว่างการเสด็จมายังโลกทั้งสองครั้ งของพระคริ สต์ ซึ่ งรวมถึ งเวลาแห่ งพันธกิ จในโลกของพระองค์ ยุค
คริ สตจักร และระยะเวลาความวิบตั ิยิ่งใหญ่ การอภิปรายทั้งสองอย่างตระเตรี ยมพวกสาวกของพระเยซู ระหว่าง
ระยะเวลานี้สาหรับการปรนนิบตั ิก่อนที่แผ่นดินบนโลกของพระองค์เริ่ มต้นและเมื่อมันเริ่ มต้น
ที่นี่พระเยซูไม่ได้เปิ ดเผยว่าการปฏิเสธพระองค์ของอิสราเอลจะส่ งผลให้เกิดช่องว่างที่ยาวนานระหว่างการเสด็จ
มาครั้งที่ หนึ่ งและสองของพระองค์ ช่ องว่างนั้นไม่เกี่ ยวเนื่ องกันกับคาสั่งและความหมายของมัน ในทุกวันนี้
สาวกที่ เป็ นคริ สเตี ยนต้องทาสิ่ งที่ สาวกสิ บสองคนจะต้องทาอย่า งแท้จริ ง แต่กบั ผูฟ้ ั งและเขตแดนที่ แตกต่า ง
(28:19-20) พระเยซูอธิ บายถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหลังจากการปฏิเสธที่หนักแน่นของพระองค์โดยคนยิว
ในขณะที่บางอย่างของสิ่ งที่พระเยซู ได้บอกให้สาวกสิ บสองคนทาในโอกาสนี้ ก็ประยุกต์ใช้กบั พวกเขาเท่านั้น
หลายสิ่ งที่พระองค์ได้บอกแก่พวกเขาก็ประยุกต์ใช้กบั สาวกสมัยใหม่เช่ นกัน บทเรี ยนเหล่านี้ รวมถึ ง ประกาศ
ข่าวประเสริ ฐ ช่วยเหลือผูค้ น ดาเนิ นชี วิตที่เรี ยบง่าย เคลื่อนย้ายออกไปถ้าคุณถูกปฏิเสธ ใช้ปัญญาและการหยัง่ รู ้
คาดหวังการข่มเหง อย่ากลัว สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเรื่ อยไป และระลึกถึงบาเหน็จของคุณ
“สองคานี้ อย่ากังวล อย่ากลัว เป็ นจิตใจและส่ วนหลักของทุกสิ่ งที่ถูกกล่าวโดยแนวทางของการ
อารัมภบทสู่ กิจการของมิ ชชั่นนารี ครั้ งแรก และเราอาจเพิ่มว่า สู่ กิจการทุ กอย่างที่ จะตามมา

เพราะว่าที่ นี่พระเยซู กล่ าวต่อทุ ก ยุคและต่อทุ กสมัยซึ่ งบอกคริ สตจักรถึ ง ในวิญญาณอะไรที่
กิ จการของมิ ช ชั่นนารี ข องคริ ส ตจัก รต้องถู ก รั บผิดชอบและดาเนิ นการ เพื่อว่าพวกเขาจะมี
พระพรของพระองค์”[712]
4. พระเยซู ทรงดำเนินงำนของพระองค์ ต่อไป 11:1 (เปรียบเทียบ มก. 6:12-13; ลก. 9:6)
นี่ คืออีกรู ปแบบหนึ่ งของมัทธิ วที่ทาให้การอภิปรายสิ้ นสุ ด (เปรี ยบเทียบ 7:28-29; 13:53; 19:1; 26:1) มัทธิ วไม่มี
ความห่ วงใยสาหรั บการบันทึ ก สิ่ งที่ ไ ด้เกิ ดขึ้ นเมื่ อสาวกสิ บสองคนได้ออกไปหลังจากที่ ได้รับ “คาสั่ง ” ของ
พระเยซู ท่านผ่านเว้นพันธกิจของพวกเขาในความเงียบ และเริ่ มการบรรยายถึงพันธกิจของพระเยซูอีก
“บรรทัดฐานที่ ค วบคุ ม เรื่ องราวของมัทธิ วตลอด 4:17—11:1 คื อพันธกิ จของพระเยซู ต่อ
อิสราเอลเกี่ยวกับการสอน การเทศนาและการรักษา (4:23; 9:35; 11:1)”[713]
IV. กำรต่ อต้ ำนกษัตริย์ 11:2—13:53
ที่จะทบทวน มัทธิ วแนะนากษัตริ ยข์ องชนชาติยิว จากนั้นแสดงถึงสิ ทธิ อานาจของพระองค์ และจากนั้นอธิ บาย
ถึ งการส าแดงของพระองค์ใ นอิ สราเอล ถัดไปมัท ธิ วดาเนิ นการที่ จะบันทึ ก การต่อต้านและการปฏิ เสธของ
อิสราเอลที่มีต่อพระองค์ บทที่ 11—13 บันทึกการปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอลและผลลัพธ์ต่างๆของมัน
การต่อต้านดาเนิ นที่ จะเพิ่มต่อไป แต่พระเยซู ป่าวประกาศการเปิ ดเผยใหม่เมื่ อพิจารณาถึ งความไม่เชื่ อที่ แข็ง
กระด้าง
“ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณนี้ นาเสนอหนังสื อรับรองถึ งกษัตริ ยใ์ นความสัมพันธ์กบั การบังเกิ ดของ
พระองค์ การรับบัพติศมาของพระองค์ การถูก ทดลองของพระองค์ หลักคาสอนที่ชอบธรรม
ของพระองค์ และอานาจที่เหนื อธรรมชาติของพระองค์อย่างประณี ต อิสราเอลได้ยินข่าวสาร
แห่ ง ความใกล้ข องแผ่นดิ นสวรรค์จากยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศมา กษัตริ ย ์เอง และพวกสาวกของ
พระองค์ การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ต่างๆได้รับรองการเรี ยกสู่ การกลับใจใหม่ ตอนนี้ อิสราเอลต้อง
ทาการตัดสิ นใจ”[714]
“อย่างเป็ นหัวข้อแล้ว สามบท (11—13) ถูกยึดไว้ดว้ ยกันโดยกระแสน้ าที่ข้ ึนแห่งความผิดหวัง

ในและการต่อต้านต่อแผ่นดิ นของพระเจ้าที่เป็ นผลมาจากพันธกิ จของพระเยซู พระองค์ไม่ได้
กลายเป็ นประเภทของพระเมสสิ ยาห์ที่ผคู้ นได้คาดหวังไว้”[715]
ก. หลักฐำนแห่ งกำรต่ อต้ ำนพระเยซู ของอิสรำเอล 11:2-30
มัทธิ วนาเสนอหลักฐานสามอย่างของการต่อต้านพระเยซูที่บ่งบอกถึงการปฏิเสธพระองค์ คาถามของยอห์นผูใ้ ห้
บัพติ ศมาเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ของกษัตริ ย ์ ความไม่ใส่ ใจของคนยิวต่อข่าวสารของกษัตริ ย ์ และการปฏิ เสธของ
พวกเขาที่จะตอบสนองต่อการเชื้อเชิญของกษัตริ ย ์
1. คำถำมจำกผู้ล่วงหน้ ำมำก่ อนของกษัตริย์ 11:2-19
ส่ วนนี้อธิ บายถึงการที่การหมดความสนใจของอิสราเอลต่อพระเยซูน้ นั ฝังใจเพียงไร
ควำมสั บสนของผู้ล่วงหน้ ำมำก่ อนของกษัตริย์ 11:2-6 (เปรียบเทียบ ลก. 7:18-23)
แม้กระทัง่ ยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศมาได้สงสัยเกี่ ยวกับว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ที่ได้สัญญาไว้อย่างแท้จริ ง
หรื อไม่
“มัท ธิ วรวมการบันทึ ก ของการซักถามนี้ เนื่ องด้วยเหตุ ผลอย่า งน้อยสองประการ หนึ่ ง การ
ซักถามเกี่ยวกับพระเยซูโดยยอห์น ซึ่ งเป็ นตัวแทนของคนดีที่สุดในอิสราเอลชี้ ถึงความเข้าใจผิด
ของอิ ส ราเอลในเรื่ องแผนงานของพระเมสสิ ย าห์ แ ละวิธี ข องพระองค์ ท่ า นได้ยินเกี่ ย วกับ
การงานต่ า งๆของพระเยซู (มธ. 11:2) และแน่ นอนว่าสิ่ ง เหล่ านั้นดู เหมื อนจะเป็ นของ
พระเมสสิ ย าห์ อย่า งไรก็ ตาม พระเยซู ไ ม่ ไ ด้อ้า งสิ ท ธิ อานาจของพระองค์อย่า งทัน ที แ ละ
พิพากษาผูค้ นอย่างที่บางทียอห์นได้คิดว่าพระองค์จะทา (มธ. 3:10-12) เนื่องจากความเข้าใจผิด
นี้ ท่านก็เริ่ มต้นที่จะสงสัย บางทีการอยูใ่ นคุกของท่าน ซึ่ งแน่นอนว่าเป็ นสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
สาหรับผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของกษัตริ ยน์ ้ นั ได้สนับสนุนความสงสัยของท่าน. . . .
“จุดประสงค์ที่สองของสองสามข้อเหล่านี้ (มธ. 11:2-6) คือที่จะยืนยันใหม่ถึงแนวคิดที่วา่
การงานของพระเยซูพิสูจน์ถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์”[716]

11:2-3

เฮโรด แอนทิพาสได้ “จาคุก” ยอห์นไว้ในป้ อมแห่ งมาคารัสซึ่ งอยูท่ างตะวันออกของทะเลตาย
(เปรี ยบเทียบ 4:12; 14:3-5).[717] ยอห์นได้ยนิ เกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูที่นนั่
“เฮโรด แอนทิ พ าสแห่ ง กาลิ ลี ไ ด้ท าการเยี่ย มเยีย นน้องชายของเขาในโรม
ระหว่างการเยี่ยมเยียนนั้น เขาได้ล่อลวงภรรยาของน้องชายของเขา เขาได้
กลับ มาบ้า นอี ก ครั้ งและได้เ ลิ ก กับ ภรรยาของเขาเอง และได้แ ต่ ง งานกับ
น้อ งสะใภ้ผูซ้ ่ ึ ง เขาได้ล่ อ ลวงจากสามี ข องเธอ ยอห์ น ได้ต่ อ ว่า เฮโรดอย่า ง
เปิ ดเผยและรุ นแรง มัน ไม่ เ คยปลอดภัย ที่ จ ะต่ อ ว่ า นัก เผด็ จ การของชาว
ตะวันออก เฮโรดทาการแก้แค้นของเขา และยอห์ นได้ถูก โยนลงไปในคุ ก
ใต้ดินของป้ อมแห่งมาคารัสในภูเขาที่อยูใ่ กล้ทะเลตาย”[718]
มัทธิ วเขียนว่ายอห์น “ได้ยิน” เกี่ยวกับ “งานต่างๆ” ของ “พระคริ สต์” นี่เป็ นที่เดียวในมัทธิ วที่
นาม “พระคริ สต์” ที่ อยู่ตามลาพังนั้นอ้างอิ งถึ งพระเยซู [719] เป็ นที่ชดั เจนว่า มัทธิ วอ้างอิงถึ ง
พระเยซู ในแนวทางนี้ ที่นี่เพื่อจะเน้นความเป็ นจริ งที่ว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระคริ สต์ ซึ่ งเป็ นคา
กรี กสาหรับพระเมสสิ ยาห์ ยอห์นได้สงสัยเกี่ ยวกับสิ่ งนั้น แต่มทั ธิ วนาเสนอพระเยซู ในฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ในคาศัพท์ที่ชัดเจน “งานต่างๆ” ของพระเยซู จะรวมถึ งคาสอนและกิ จกรรม
ทั้งหมดของพระองค์ ไม่ใช่แค่การอัศจรรย์ของพระองค์
ยอห์ นส่ ง ค าถามไปยัง พระเยซู ท างศิ ษ ย์บ างคนของท่ า น การใช้ค าว่า “พวกศิ ษ ย์” เป็ นอี ก
หลักฐานหนึ่งที่วา่ คานี้ไม่จาเป็ นต้องหมายถึงผูเ้ ชื่ อในพระเยซู พวกศิษย์เหล่านี้ ยงั ติดตามยอห์น
อยู่ พวกเขายังไม่ได้เริ่ มต้นที่จะติดตามพระเยซู ที่จริ ง ยอห์นสงสัยว่าพระเยซู ทรงเป็ น “คน (ที่
ถูกคาดหวัง) ที่จะมา” หรื อไม่ (สดด. 40:7; 118:26; อสย. 59:20) “คนที่จะมา” เป็ นชื่อเรี ยกของ
พระเมสสิ ยาห์ [720] ก่อนหน้านั้นยอห์นได้ป่าวประกาศว่าพระเยซู ทรงเป็ นผูจ้ ะมา (3:11) แต่
พระเยซู ไม่ค่อยเข้ากับแนวคิดของยอห์นเกี่ ยวกับสิ่ งที่พระเมสสิ ยาห์จะทา พระองค์นาพระพร
มายังคนมากมาย แต่ไม่ได้นาการพิพากษามายังใครเลย (เปรี ยบเทียบ 3:10-12).[721]
“ความบกพร่ องเชิ งการเผยพระวจนะของความขี้ บ่ น [การบ่นในท่ า ทางที่
ใจน้อยและสะอื้ น] และอากาศของคุ กได้ควบคุ มการตัดสิ นของเขาและใจ
ของเขา และเขาได้อยู่ในอารมณ์ ขนั ที่ ก้าวร้ าวของโยนาห์ ผูซ้ ่ ึ งไม่พอใจกับ

พระเจ้า ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทรงเข้มงวดเกินไป แต่เพราะว่าพระองค์ทรง
กรุ ณาเกินไป ทรงพร้อมเกินไปที่จะยกโทษ”[722]
“อย่างไม่สงสัยเลยว่า คาถามอย่างเดียวกันเกี่ยวกับชัยชนะในที่สุดของพระเจ้า
ก็เผชิ ญหน้ากับทุกคนๆที่อยูใ่ นการทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระคริ สต์ ถ้าพระเจ้า
ของเราทรงมี อานาจทั้ง สิ้ น ท าไมพระเจ้า อนุ ญาตให้ค นชอบธรรมที่ จะทน
ทุกข์? แน่นอนว่า คาตอบก็คือว่า เวลาแห่ งการพิพากษาของพระเจ้ายังไม่ได้
มาถึง แต่ชยั ชนะในที่สุดนั้นก็แน่นอน”[723]
การตีความเก่าเกี่ยวกับคาถามของยอห์นก็คือว่า ท่านได้ถามเพื่อเห็นแก่พวกศิษย์ของท่าน แต่ตวั
ท่านเองไม่เคยสงสัยอัตลักษณ์ของพระเยซู ไม่มีสิ่งใดในตัวบทที่จะสนับสนุ นมุมมองนี้ ตรงกัน
ข้าม เหมื อนกับเอลี ยาห์ ดู เหมื อนว่ายอห์ นจะได้ทอ้ ใจ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14) บางที สิ่งนี้ ได้
เกิดขึ้นเพราะว่าพระเยซูไม่ได้พิพากษาคนบาปทันที
11:4-6

พระเยซู ได้ส่งการสรุ ปแห่ งพันธกิจของพระองค์กลับไปยังยอห์น พระองค์ใช้ภาษาแห่ งคาเผย
พระวจนะของอิสยาห์เพื่อที่จะทาให้ ผลู ้ ่วงหน้ามาก่อนของพระองค์แน่ใจว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระเมสสิ ย าห์ อย่า งแท้จริ ง (อสย. 35:5-6; 61:1; เปรี ย บเที ย บ อสย. 26:19; 29:18-19) มัน
น่ าสนใจที่ว่าพระคัมภีร์ตอนเหล่านี้ ท้ งั หมดของอิสยาห์มีการอ้างอิงบางอย่างถึ งการพิพากษา
ดังนั้น พระเยซู ทาให้ยอห์นแน่ใจว่า พระองค์ ทรงเป็ น คนที่จะมา และพระองค์บอกเป็ นนัยว่า
พระองค์จะบรรลุคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับการพิพากษา แม้วา่ พระองค์ยงั ไม่ได้ทาอย่างนั้น
ข้อ 6 อาจมีการพาดพิงถึง อิสยาห์ 8:13-14 มันเป็ นคาเตือนที่สุภาพต่อการยอมให้พนั ธกิจของ
พระเยซู ที่จะกลายมาเป็ นอุ ปสรรคต่อการเชื่ อถื อและเหตุ ผลสาหรั บการปฏิ เสธพระเยซู มัน
ทึ ก ทัก เอาว่ายอห์ นและพวกศิ ษ ย์ของท่า นได้เริ่ ม ต้นอย่า งดี แต่ม นั เตื อนพวกเขาถึ งการอ่ า น
หลักฐานแห่ งการอัศจรรย์ของพระเยซู อย่างไม่ถูกต้อง สุ ขคติเล็กน้อยในข้อ 6 ชมเชยบรรดา
ผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเจ้ากาลังทางานโดยปราศจากการเรี ยกร้องหลักฐานที่เกินควร (เปรี ยบเทียบ ยน.
20:29).[724]
“เป็ นการดี ที่ จะสั ง เกตว่า ถ้า ยอห์ นได้มี แนวคิ ดที่ ผิดพลาดเกี่ ย วกับ แผ่นดิ น
สวรรค์ นี่ คงเป็ นเวลาสมควรสาหรั บพระคริ ส ต์ที่ จะได้แก้ไข แต่พ ระองค์
ไม่ได้ทาเช่นนั้น”[725]

กำรชมเชยผู้ล่วงหน้ ำมำก่ อนของกษัตริย์ 11:7-11 (เปรียบเทียบ ลก. 7:24-28)
ยอห์นได้เป็ นพยานถึงพระเยซู และตอนนี้พระเยซูเป็ นพยานถึงยอห์น ในการทาเช่นนั้น พระเยซู ช้ ี ไปยังพระองค์
เองในฐานะบุคคลที่จะนาแผ่นดินสวรรค์มา
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เมื่อพวกศิษย์ของยอห์นได้จากไป พระเยซู ใช้โอกาสที่จะ “ตรัสกับฝูงชนเกี่ยวกับยอห์น” ต้น
อ้อผุดขึ้นอย่างมากมายตามฝั่งแม่น้ าจอร์ แดน “ต้นอ้อ” ถูก “ลมพัด” แสดงถึงบุคคลที่ถูกแกว่ง
ไปอย่างง่ายดายโดยความคิดเห็นของประชาชนหรื อสถานการณ์ต่างๆ
“อีกอย่างหนึ่ ง ยอห์นไม่ใช่ตน้ อ้อที่ถูกเขย่าโดยลม ท่านเป็ นลมที่เขย่าต้นอ้อ!
ในสมัยของเรา ธรรมาสน์ก็อ่อนแออย่างมากเพราะว่ามันอยูภ่ ายใต้บางคนที่
นัง่ ในม้านั่งที่นนั่ ผูซ้ ่ ึ งไม่ชอบนักเทศน์ หรื อเนื้ อหาถูกปรั บปรุ งให้เหมาะสม
กับบางกลุ่ มในคริ สตจักร บ่อยครั้ ง เกิ นไปที่ ธรรมาสน์ เป็ นต้นอ้อที่ ถูก เขย่า
โดยลม ขอบพระคุณพระเจ้สาหรับยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา ซึ่ งเป็ นลมที่เขย่าต้น
อ้อ!” [726]
แน่ นอนว่าฝูงชนไม่ได้ไปยังถิ่ นทุรกันดารยูเดี ยเพื่อจะดูภาพโดยทัว่ ไปอย่างเช่ น “ต้นอ้อที่ถูก
เขย่าโดยลม” พวกเขาไม่ได้ “ออกไปเพื่อจะดู. . . คนที่นุ่งห่ มผ้าเนื้ อดี” แม้กระทัง่ เสื้ อผ้าที่คล้าย
ผูห้ ญิง (คากรี ก มาลากอส) เช่ นกัน บุคคลเช่ นนั้นดาเนิ นชี วิตใน “ราชวังของกษัตริ ย ์” บางที
พระเยซูพาดพิงถึงกษัตริ ยเ์ ฮโรดอย่างติเตียน ผูซ้ ่ ึ งได้จาคุกยอห์น เฮโรดใส่ เสื้ อผ้าที่อ่อนนุ่ม แต่
ยอห์นใส่ เสื้ อผ้าที่หยาบ (เปรี ยบเทียบ 3:4-6)
โดยการตอบในแนวทางนี้ พระเยซู ระงับความสงสัยของประชาชนที่วา่ คาถามของยอห์นอาจ
ได้เกิดจากคุณลักษณะที่ไม่แน่นอนหรื อความอ่อนแอที่ไร้วินยั คาถามของยอห์นไม่ได้เกิดจาก
คุณลักษณะที่บกพร่ อง แต่เกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับพันธกิ จของพระเมสสิ ยาห์ พระเยซู
แก้ต่างให้ยอห์น
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ผูค้ นได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะฟังยอห์น เพราะพวกเขาเชื่ อว่าท่านเป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ”
พระเยซู ยืนยันการแสดงตัวนั้น ท่านเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะแท้คนแรกที่ได้ปรากฎในเวลาหลาย

ร้ อยปี อย่างไรก็ตาม ยอห์ นเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ไม่ธรรมดา ท่านไม่เพียงแต่เป็ นผูพ้ ูดแทน
จากพระเจ้าและเพื่อพระเจ้า อย่างที่ผเู ้ ผยพระวจนะคนอื่นๆเป็ น แต่ท่านเองเป็ นความสาเร็ จแห่ ง
ค าเผยพระวจนะอี ก ด้ ว ย ท่ า นเป็ นผู ้ที่ ถู ก ท านายว่ า จะตระเตรี ยมเพื่ อ การปรากฏของ
พระเมสสิ ยาห์
พระคัมภีร์ตอนที่พระเยซู อา้ งอิงคือ มาลาคี 3:1 และการอ้างอิงของพระองค์สะท้อนถึงการ
พาดพิงถึง อพยพ 23:20 การเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูได้ทาในการอ้างอิงของพระองค์มีผลลัพธ์
ของการทาให้พระยาเวห์กล่าวต่อพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 110:1) สิ่ งนี้ สอดคล้องกับ
วิญญาณของบริ บทของมาลาคี (เปรี ยบเทียบ 4:5-6) โดยการอ้างอิงพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซู ก็
ยืนยันอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ [727] พระองค์ดูวา่ ยอห์นมีศกั ยภาพที่จะ
บรรลุ ค าเผยพระวจนะเกี่ ย วกับ เอลี ย าห์ ที่ ต ระเตรี ย มทางเพื่ อ พระยาเวห์ แ ละวัน ขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ยอห์นคงได้บรรลุ มนั อย่างแท้จริ งหรื อไม่ก็ข้ ึนอยู่กบั การยอมรับพระเมสสิ ยาห์
ของอิสราเอลในตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14) ไม่ว่ากรณี ใด ยอห์นได้บรรลุ วิญญาณแห่ งการ
เผยพระวจนะ เพราะว่าท่านได้มาด้วยวิญญาณและฤทธิ์ เดชของเอลียาห์
พระเยซู เ รี ย ก “ยอห์ น ผูใ้ ห้บ ัพ ติ ศ มา” ว่า มนุ ษ ย์ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด เพราะว่า ท่ า นท าหน้า ที่ เ ป็ น
ผูล้ ่วงหน้ามาก่อนที่ใกล้ชิดของพระเมสสิ ยาห์ นี่ เป็ นพันธกิจที่ไม่มีผเู ้ ผยพระวจนะคนอื่นๆได้
ทา กระนั้น พระเยซู เพิ่มเติ มว่า ใครก็ตามใน “แผ่นดิ นสวรรค์” จะ “ใหญ่กว่า” ยอห์น บางที
พระเยซูสนับสนุนยอห์นอย่างหนักแน่นอีกด้วย เพราะว่าคนยิวบางคนอาจได้สงสัยการอุทิศตน
ของยอห์นต่อพระเมสสิ ยาห์[728]
นักวิชาการหลายคนได้เสนอการอธิ บายที่แตกต่างมากมายเกี่ยวกับส่ วนสุ ดท้ายของข้อ 11 บาง
คนแปล “ผูท้ ี่เล็กน้อยที่สุด” ว่า “ผูท้ ี่หนุ่ มกว่า” และเชื่ อว่าพระเยซู เปรี ยบเทียบพระองค์เองกับ
ยอห์นว่าทรงหนุ่ มกว่ายอห์นผูซ้ ่ ึ งแก่ กว่า[729] อย่างไรก็ตาม นี่ เป็ นการแปลที่ผิดปกติและไม่
จาเป็ น คนอื่นๆเชื่อว่าแม้กระทัง่ ผูท้ ี่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์จะสามารถชี้ ไปที่พระเยซู ใน
ฐานะพระเมสสิ ยาห์อย่างชัดเจนได้ แต่พยานของยอห์นถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู
ก็ไม่ได้โน้มน้าวหลายคนที่ได้ยิน[730] ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการอธิ บายที่ดีที่สุดก็คือว่า ณ เวลานั้น
ยอห์นได้คาดหวังแผ่นดิ นสวรรค์เท่านั้น ส่ วนผูท้ ี่มีส่วนร่ วมจะอยู่ ในแผ่ นดิ นสวรรค์ ดังนั้นก็
“ใหญ่กว่า”

“. . . การครอบครองสถานที่ ใ นแผ่นดิ นสวรรค์ก็ ส าคัญมากกว่า การเป็ นผู ้
ยิง่ ใหญ่ที่สุดของพวกผูเ้ ผยพระวจนะ”[731]
พระเยซู ไม่ได้หมายถึงว่ายอห์นจะล้มเหลวที่จะเข้าร่ วมในแผ่นดินสวรรค์ ผูเ้ ผยพระวจนะแท้
ทั้งหมดจะอยูใ่ นนั้น (ลก. 13:28) พระองค์เพียงแค่เปรี ยบเทียบผูเ้ ข้าร่ วมและผูป้ ่ าวประกาศของ
แผ่นดินสวรรค์
กำรแสดงตัวของผู้ล่วงหน้ ำมำก่ อนของกษัตริย์ 11:12-15
ส่ วนนี้อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ที่สาคัญของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาในแผนงานเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า
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ข้อเหล่านี้ บนั ทึกการอธิ บายของพระเยซู เกี่ ยวกับสภาพของแผ่นดิ นสวรรค์เมื่อพระองค์กล่าว
คาเหล่านี้ “ตั้งแต่สมัยยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาถึงทุกวันนี้ ” เริ่ มเมื่อยอห์นเริ่ มต้นที่จะปรนนิ บตั ิและ
ขยายไปถึ งเวลาที่ พ ระเยซู ก ล่ า วถ้อยค าที่ ม ทั ธิ วบันทึ กที่ นี่ “ประสบความรุ นแรง” หมายถึ ง
อะไร? ถ้าคากริ ยากรี ก บิอาเซทัย เป็ นกาลกลางที่ผิดรู ป มันสามารถหมายถึงว่า พวกสาวกต้อง
เข้าแผ่นดินสวรรค์ทางความพยายามที่รุนแรง[732] ดูเหมือนนี่จะแนะนาองค์ประกอบที่แปลก
สู่ ค าสอนของพระเยซู ใ นเรื่ องการเป็ นสาวก การเข้า แผ่นดิ นสวรรค์ข้ ึ นอยู่ก ับ ความเชื่ อใน
พระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์
กาลกลางที่ผดิ รู ปสามารถหมายถึงว่า แผ่นดินสวรรค์ได้ รุ ดหน้ าอย่ างเข้ มแข็ง แต่มนั ไม่ได้กวาด
สิ่ งต่อต้านทั้งหมดออกไปอย่างที่ยอห์นได้คาดหวัง[733] อย่างไรก็ตาม ภาพของแผ่นดินสวรรค์
ที่รุดหน้าอย่างต่อต้านไม่ได้ดูเหมื อนแปลกต่อการพรรรณนาของมัทธิ วเกี่ ยวกับพันธกิ จของ
พระเยซู จนเดี๋ ยวนี้ การต่อต้านที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกว่าแผ่นดิ นสวรรค์กาลังเผชิ ญกับการต่อต้านที่
รุ นแรง
บางที ค ากริ ย า บิ อาเซทั ย อยู่ใ นกาลกรรมวาจก “แผ่นดิ นสวรรค์ป ระสบกับ ความรุ นแรง”
เพราะว่าคนชัว่ ยึดมันอย่างรุ นแรง บางทีพระเยซู หมายถึ งว่าคนกาลังฉวยแผ่นดิ นสวรรค์จาก
พระเจ้าและบังคับ การมาของมัน [734] นี่ เป็ นไปไม่ได้ เนื่ องจากว่าอิ สราเอลไม่ไ ด้บงั คับให้
แผ่นดินสวรรค์มา คนยิวไม่ได้เต็มใจที่จะรับแผ่นดินสวรรค์เมื่อพระเยซูนาเสนอ บางทีพระเยซู

หมายถึ งว่า คนยิวบางคนเช่นบารับบัสซึ่ งพยายามที่จะนาแผ่นดินสวรรค์มาโดยการปฏิ วตั ิทาง
การเมือง[735] นี่ไม่น่าเป็ นไปได้ เนื่องจากว่าพระเยซูไม่ได้ทาการอ้างอิงอย่างอื่นต่อการปรากฎ
นี้ ในบริ บท บางทีพระเยซู หมายถึ งว่า พวกผูน้ าทางศาสนาแห่ งสมัยของพระองค์พยายามที่จะ
นาแผ่นดิ นสวรรค์มาในวิธีตามเนื้ อหนังของพวกเขาเอง ในขณะที่ปฏิ เสธที่จะยอมรับวิธีของ
พระเจ้าที่ยอห์นและพระเยซูป่าวประกาศ[736]
มุมมองนี้ อธิ บายอย่างน่าพอใจเกี่ ยวกับการอ้างอิงของพระเยซู ถึงระยะเวลาจากการเริ่ มต้นของ
พันธกิจของยอห์นจนถึงเมื่อพระองค์กล่าว นับตั้งแต่ยอห์นเริ่ มต้นพันธกิจแห่ งการป่ าวประกาศ
ถึ งพระเมสสิ ย าห์ ข องท่าน พวกผูน้ าทางศาสนาของยิวได้ต่อต้า นท่า น ยิ่งกว่า นั้น ใน 23:13
พระเยซู กล่าวหาพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีถึงการพยายามที่จะยึดการควบคุมอานาจของ
แผ่นดิ นสวรรค์จากพระเมสสิ ยาห์ เพื่อที่ จะนาแผ่นดิ นสวรรค์อย่างที่ พวกเขาต้องการให้มนั
เป็ นไป ยิ่งกว่านั้น พวกเขาได้ฉวย (ยึด “โดยกาลัง”) แผ่นดิ นสวรรค์จากผูค้ นโดยการปฏิ เสธ
และสุ ดท้ายแล้วได้ตรึ งพระเมสสิ ยาห์ การถูกจาคุกของยอห์นเป็ นอีกหลักฐานหนึ่งของการเป็ น
ปฏิ ปักษ์ที่รุนแรงต่อแผ่นดิ นสวรรค์ แต่การต่อต้านนั้นมาจากเฮโรด แอนทิ พาส ในที่ สุดทั้ง
ยอห์นและพระเยซูก็ได้ตายด้วยเงื้อมมือของคนที่รุนแรงเหล่านี้
พระเยซู อธิ บายถึ งแผ่นดิ นสวรรค์ที่ใกล้จะมาถึ งว่าอยู่ในอันตรายที่ร้ายแรงเนื่ องจากพวกศัตรู
ของพระองค์ พวกผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิม (“ทั้งหมด”) ได้ทานายถึงพระเมสสิ ยาห์ แต่เมื่อยอห์นเริ่ มต้นพันธกิจของท่าน เวลาแห่ งความสาเร็ จได้เริ่ มต้น นัน่ เป็ นเวลาพิเศษที่
ธรรมบัญญัติและพวกผูเ้ ผยพระวจนะได้บอกล่วงหน้า(ข้อ 13).[737]
11:14-15

ในสองข้อก่อนหน้านั้น พระเยซูกล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์ที่ใกล้จะมาถึง มันได้เผชิ ญหน้ากับการ
ต่อต้านที่รุนแรง ในสองข้อนี้ พระองค์อภิปรายถึงการเริ่ มต้นที่มีศกั ยภาพของแผ่นดินสวรรค์
แผ่นดิ นของพระเมสสิ ย าห์ จะมา ถ้ า คนยิวจะยอมรั บ ในตัวบทกรี ก ค าที่เป็ นเงื่ อนไข (เอ)
ทึกทักเอาเพื่อเห็นแก่ขอ้ โต้แย้งว่าพวกเขาจะรับ จากการทึกทักเอาว่าพวกเขาจะรับนั้น ยอห์นจะ
บรรลุ คาเผยพระวจนะของมาลาคีเกี่ ยวกับเอลี ยาห์ที่เป็ นผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิ ยาห์
(มลค. 4:5-6)

“แทบจะไม่มีพระคัมภีร์ตอนที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนกว่าว่าแผ่นดินสวรรค์
ถูกนาเสนอแก่อิสราเอล ณ เวลานี้”[738]
ผูไ้ ม่เชื่ อยุคพันปี ทั้งหมดและผูท้ ี่ เชื่ อว่าพระเยซู เสด็จมาก่อนยุคพันปี บางคน นั่นคือ ผูท้ ี่เชื่ อว่า
พระเยซู เสด็จมาก่อนยุคพันปี แบบพันธสัญญา (ประวัติศาสตร์ ) และ ผูท้ ี่เชื่ อตามยุคแบบเป็ น
ลาดับนั้นเชื่ อว่าแผ่นดิ นสวรรค์ได้เริ่ มต้นด้วยการประกาศของพระเยซู อย่างแท้จริ ง[739] พวก
เขาตีความข้อความที่ เป็ นเงื่ อนไขดังนี้ พวกเขากล่าวว่าพระเยซู ยอมรับว่ามันยากที่จะยอมรั บ
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ยอห์นเป็ นความสาเร็ จแห่งคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับเอลียาห์ พวกเขาถือว่า “มัน”
เป็ นการอ้างอิงถึงข้อความของพระเยซู เกี่ยวกับยอห์นไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์ เนื่ องจากว่าสิ่ งที่มา
ก่ อนทั้งสองอยู่ใ นบริ บ ท การตี ค วามก็ข้ ึ นอยู่กบั การสรุ ปของบุ ค คลหนึ่ งเกี่ ยวกับว่าแผ่นดิ น
สวรรค์ได้เริ่ มต้นด้วยการประกาศของพระเยซูหรื อไม่ หรื อถ้ามันยังเป็ นอนาคต
ข้าพเจ้าชอบทางเลื อกที่สองเมื่อพิจารณาถึ งคาเผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิ มเกี่ ยวกับ
แผ่นดินสวรรค์และวิธีที่มทั ธิ วนาเสนอแนวคิดของพระเยซู เกี่ยวกับแผ่นดินนั้น พระเยซู ถือว่า
แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์เป็ นอนาคตและอยูบ่ นโลก ไม่ใช่ ปัจจุบนั และอนาคต ในการกล่าว
อย่า งนี้ ในแง่ ห นึ่ ง ข้า พเจ้า ไม่ ป ฏิ เ สธว่า พระเจ้า ปกครองเหนื อ คนของพระองค์ใ นตอนนี้
อย่า งไรก็ ต าม นี่ เ ป็ นการปกครองของสวรรค์ ซึ่ ง เป็ นการปกครองจากสวรรค์ พวกผูเ้ ผย
พระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิมได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะปกครองบนโลก การปกครอง
บนโลกนี้ ข องพระเจ้า เหนื อคนของพระองค์เองก็ ยงั เป็ นอนาคต นี่ เป็ นแผ่นดิ นที่ ยอห์ นป่ าว
ประกาศและพระเยซูนาเสนอแก่อิสราเอล
พระเยซูไม่ได้กล่าวว่ายอห์นเป็ นเอลียาห์ นัน่ ขึ้นอยูก่ บั การกลับใจและการยอมรับของอิสราเอล
ว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ ยอห์นได้บรรลุ อิสยาห์ 40:3 และ มาลาคี 3:1 ซึ่ งเป็ นคาเผย
พระวจนะเกี่ยวกับผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิ ยาห์ แต่ไม่ใช่ มาลาคี 4:5-6, ซึ่ งเป็ นคาเผย
พระวจนะเกี่ยวกับผูล้ ่วงหน้ามาก่อนที่หนั จิตใจของผูค้ นไปหาพระเจ้า เนื่ องจากว่าอิสราเอลได้
ปฏิเสธพระเยซู
“. . . ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาอยูใ่ นความสาเร็ จแห่งพระสัญญาของมาลาคีเกี่ยวกับ
การมาของเอลี ย าห์ แต่ ใ นแง่ ที่ ว่า ท่ า นป่ าวประกาศการมาของพระคริ ส ต์
เท่านั้น”[740]

ใครจะบรรลุ มาลาคี 4:5-6 และเมื่อไหร่ ? บางทีเอลียาห์เองจะเป็ นหนึ่ งในพยานทั้งสองที่จะ
ตระเตรี ยมคนอิสราเอลเพื่อการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเมสสิ ยาห์ (วว. 11:1-14) เนื่ องจากว่า
ยอห์นอาจได้บรรลุ คาเผยพระวจนะเกี่ ยวกับเอลี ยาห์ ข้าพเจ้ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเอลี ยาห์ไม่
จาเป็ นที่จะกลับมายังโลกโดยส่ วนตัวเพื่อพันธกิจนี้ [741] บางทีพยานทั้งสองจะเป็ นผูเ้ ชื่ อร่ วม
สมัยสองคนในความวิบตั ิยิ่งใหญ่ ผูซ้ ่ ึ งจะหันจิตใจของผูค้ นไปหาพระเจ้า อย่างที่เอลียาห์ได้ทา
ในสมัยของท่าน
“พระคัมภี ร์ตอนนี้ แสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนถึ งธรรมชาติ ที่ ไม่ค าดหมายมา
ก่อนของการเสนอของแผ่นดินสวรรค์”[742]
ข้อ 15 เน้นถึงความสาคัญที่ยงิ่ ใหญ่ของสิ่ งที่พระเยซูเพิ่งได้กล่าวไป
ควำมไม่ พงึ พอใจกับกษัตริย์และผู้ล่วงหน้ ำมำก่ อนของพระองค์ 11:16-19 (เปรียบเทียบ ลก. 7:29-35)
พระเยซูดาเนินต่อไปที่จะอธิ บายถึงการตอบสนองของคนยิวต่อยอห์นและพระองค์เองอย่างเต็มที่มากขึ้นเพื่อจะ
อธิ บายถึงการต่อต้านของพวกเขา
11:16-17

“ชนรุ่ น” ที่ พ ระเยซู ก ล่ า วถึ ง ก็ ป ระกอบด้ ว ยคนยิ ว ที่ พ ระองค์ เ สนอแผ่ น ดิ น สวรรค์ ใ ห้
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 20-24; 12:39, 41-42, 45; 16:4; 17:17; 23:36; 24:34) การใช้ “ชนรุ่ น” นี้ อา้ งอิง
ถึงกลุ่มหรื อแวดวงของเพื่อนร่ วมชาติของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สภษ. 30:11-14) พระเยซูตอ้ ง
ได้สังเกต “เด็กๆ” ที่เล่นเกมส์ การแต่งงานและงานศพที่พระองค์อา้ งอิงถึงที่นี่ และพระองค์ใช้
พวกเขาที่จะอธิ บายถึงการตอบสนองเหมือนเด็กของคนร่ วมสมัยที่เป็ นผูใ้ หญ่ของพระองค์ส่วน
ใหญ่ ประเด็นก็ คือว่าผูค้ นพบความผิดพลาดกับสิ่ งใดก็ตามที่ พระองค์ได้ทา พระองค์ไม่ไ ด้
ประพฤติ หรื อสอนในความสอดคล้องกับสิ่ งที่ พวกเขา ต้องการให้พ ระองค์ทา หรื ออย่างที่
พวกเขา ได้คาดหวังว่า พระเมสสิ ยาห์ จะทา แนวคิ ดของพระองค์เกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์ก็
แตกต่างจากแนวคิดของพวกเขา พวกเขาต้องการกษัตริ ยท์ ี่จะเข้าได้และเห็นด้วยกับความเข้าใจ
ตามธรรมเนียมของพวกเขาเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ดังนั้นพวกเขาได้ปฏิเสธพระองค์

11:18-19

แม้วา่ ยอห์นดาเนินชีวติ อย่างผูส้ ันโดษ อย่างเช่นผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิมบางคน
ได้ดาเนิ น คนยิวส่ วนใหญ่ ไ ด้ป ฏิ เสธท่ า นและแม้ก ระทัง่ ได้ก ล่ า วหาท่ า นถึ ง การถู ก “ผีสิ ง ”
พระเยซู กิ นและดื่ ม กับ “คนบาป” และคนมากมายได้วิจารณ์ พระองค์ถึ งการขาดความรู้ จกั
ประมาณและสรุ ปว่าพระองค์ดูถูกพระบัญญัติ ถ้าพวกเขาได้เข้าใจยอห์น พวกเขาคงได้เข้าใจ
พระเยซู
พระเยซู สรุ ปด้วยสุ ภาษิตที่ ให้เหตุผลแก่วิถีชีวิตของยอห์นและของพระองค์ คนยิววิจารณ์ ท้ งั
ยอห์นและพระเยซู สาหรั บแนวทางที่ท้ งั สองดาเนิ นชี วิต ประเด็นของพระเยซู คือ “การ” ดี ที่
ยอห์นและพระเยซู ได้ทาก็ “แก้ต่าง” การเลื อกของทั้งสองที่จะดาเนิ นชี วิตอย่างที่ดาเนิ น ใคร
สามารถวิจารณ์ ท้ งั สองอย่างมีเหตุผลได้ เนื่ องจากกว่าทั้งสองออกไปทาการดี ? “ปั ญญา” ใน
ภาคพันธสัญญาเดิมเกือบเป็ นคาเหมือนสาหรับ พระเจ้ า ในหลายที่ พระเยซูอา้ งว่าพระองค์และ
ยอห์ นดาเนิ นชี วิตอย่างฉลาดภายใต้การควบคุ มของพระเจ้าโดยการประพฤติอย่างที่ ท้ งั สอง
ประพฤติ คนยิวสามารถทาการวิจารณ์เหมือนเด็กได้ แต่วิถีชีวิตของยอห์นและพระเยซู ก็โต้แย้ง
สาหรับความน่าเชื่อถือของทั้งสอง

ทั้งๆที่มีความสงสัยของยอห์น พระเยซู ก็สนับสนุ นและรับรองผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระองค์ต่อพวกศิษย์ของ
ท่านและผูว้ ิจารณ์ ของท่าน ข่าวสารของยอห์ นนั้นถู กต้อง แม้ว่าท่านได้พฒั นาความสงสัยบางอย่างเกี่ ยวกับ
ข่าวสารนั้น
“. . . ดู เหมือนว่ามี สามบทเรี ยนที่มาจากพระคัมภี ร์ตอนนี้ คือ ความจาเป็ นที่จะตอบสนองต่อ
ข่าวสารของยอห์ นด้วยการกลับใจใหม่ ความสาคัญของการยินดี กบั พระเยซู และการแก้ต่าง
แห่งแผนการของพระเจ้าผ่านทางชายทั้งสองคนแม้จะมีหลายคนที่ปฏิเสธ. . . .
“แต่ ส ามประเด็ นสามารถถู ก รวมไปสู่ แนวคิ ดใหญ่ เดี ย วอย่า งง่ า ยดายว่า น้ า พระทัย แท้ข อง
พระเจ้าแม้จะมีแนวทางต่างๆที่มนุษย์ได้บิดเบือนมันอยูบ่ ่อยครั้งมากก็เกี่ยวข้องกับการแยกจาก
บาปแต่การสมาคมกับคนบาป”[743]
2. ควำมไม่ สนใจต่ อข่ ำวสำรของกษัตริย์ 11:20-24

ข้อบ่งชี้ หนึ่ งถึ งการต่อต้านของอิสราเอลต่อกษัตริ ยข์ องพวกเขาคือการเป็ นปฏิปักษ์ที่พวกเขาแสดงต่อวิธีต่างๆ
ของยอห์ นและของพระเยซู (ข้อ 2-19) ข้อบ่ ง ชี้ อีก อย่า งหนึ่ ง คื อความไม่ ส นใจของพวกเขาต่ อข่ า วสารของ
พระเยซู พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ได้ประกาศและรักษาตลอดกาลิลี อย่างไรก็ตาม คนส่ วนใหญ่ไม่ได้
กลับใจใหม่ ดังนั้นพระเยซู ได้ประกาศการพิพากษาเหนื อเมืองต่างๆของพวกเขาที่ได้เป็ นพยานถึงการอัศจรรย์
ที่ยงิ่ ใหญ่หลายอย่าง พระเยซูกล่าวถึงชาวเมืองของเมืองต่างๆเมื่อพระองค์กล่าวถึงเมืองต่างๆ
“บรรดาผูท้ ี่ตอ้ งการที่จะรู ้ จกั พระคัมภี ร์ของพวกเขาอย่างแท้จริ งควรเห็ นว่าเราอยู่ในประเทศ
ใหม่จากข้อนี้ เป็ นต้นไป จงเขี ยนเส้ นดี ดาหนาๆระหว่างข้อสิ บเก้าและข้อยี่สิบ มี การแบ่งที่
ยิง่ ใหญ่ที่นี่ ความจริ งไหลลงไปสู่ มหาสมุทรที่ตรงกันข้ามจากจุดนี้ เราเผชิ ญหน้ากับลักษณะ
ใหม่แห่ งการงานของพระคริ สต์ นับจากนี้ พระเยซู เจ้าก็เป็ นผูท้ ี่แตกต่างออกไปในการกระทา
และในถ้อยคาของพระองค์ ผูท้ ี่เป็ นพระเยซู ที่อ่อนโยนและต่าต้อยกาลังจะแสดงถึงความโกรธ
ที่รุนแรงของพระองค์ในแนวทางที่แน่นอน”[744]
11:20

คากรี ก ออนนิดิเซอิน ที่แปลว่า “การตาหนิ ” (NASB) และ “ติเตียน” (NIV) เป็ นคาที่หนักแน่น
ที่แสดงถึ งความขุ่นเคื องที่ลึก (เปรี ยบเทียบ 5:11; 27:44) พระเยซู ไม่ได้ติเตี ยนเมื องเหล่ านี้
เพราะว่าพวกเขาได้ต่อต้านพันธกิจของพระองค์อย่างกระตือร้อร้น พระเยซู ได้ติเตียนเพราะว่า
ชาวเมืองปฏิเสธที่จะ “กลับใจใหม่” แม้จะมี “การอัศจรรย์” หลายอย่างที่พระเยซู และพวกสาวก
ของพระองค์ได้ทาที่นนั่ (เปรี ยบเทียบ 3:2; 4:17) คากริ ยา “ที่จะสาเร็ จ” (คากรี ก เอเกนอนโต้ )
มองไปที่พนั ธกิจในกาลิลีของพระเยซูวา่ สาเร็ จแล้ว (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21).[745]

11:21-22

ฮู วาย สามารถหมายถึ ง “วิบตั ิ ” ซึ่ งเป็ นค าที่ ป่าวประกาศถึ งความหายนะหรื อ “อนิ จจา” ที่
หมายถึง “ความเวทนา” ทั้งสองแนวคิดก็เหมาะสมที่นี่ อิสยาห์ใช้คาฮีบรู ที่เทียบเท่า 22 ครั้ง
“เมืองโคราซิ น ” อยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ของคาเปอรนาอุมประมาณสองไมล์ “เมือง
เบธไซดา” นี้ บางทีเป็ นสถานที่ ที่อยู่ทางชายฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลกาลิ ลี ซึ่ งอยู่ฝั่ง
ตะวัน ออกของแม่ น้ าจอร์ แ ดน (เปรี ยบเที ย บ มก.
6:45; 8:22; ลก.
9:10; ยน.
1:44; 12:21).[746] “เมืองไทระและเมืองไซดอน” อยู่ทางชายฝั่ งของทะเลเมดิ เตอเรเนี่ ยนไป
ทางเหนื อ พวกผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิ มบ่อยครั้ งได้ประณามเมืองไทระและ
เมื อ งไซดอนส าหรั บ การนมัส การพระบาอัล ของพวกเขา “ผ้า กระสอบและขี้ เ ถ้า ” ก็ เ ป็ น
เครื่ องแต่งตามปกติของโลกตะวันออกใกล้โบราณต่อการโศกเศร้า

คากรี ก ดูนามิ ส (“อัศจรรย์” หรื อ “ฤทธิ์ เดช”) เป็ นหนึ่ งในสี่ ที่ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณใช้เพื่อจะ
อธิ บายถึงการอัศจรรย์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มก. 6:2, 5, 14; 9:39; กจ. 13:10) คานี้ เน้นถึง
อานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่การอัศจรรย์ของพระองค์สาแดง คากรี กอีกสามคาคือ เทราส ซึ่ ง
หมายถึง “มหัศจรรย์” ที่เน้นถึงคุณลักษณะที่พิเศษแห่ งการอัศจรรย์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
24:24; มก. 13:22; ยน. 4:48); เอวกอน ซึ่ งหมายถึง “การงาน” ที่อธิ บายถึงทั้งการอัศจรรย์ของ
พระคริ สต์ แ ละการกระท าที่ ป กติ แ ห่ ง ความเมตตาของพระองค์ (เปรี ยบเที ย บ ยน.
5:20, 36; 7:3; 10:25); และ เซเมยอน ซึ่ งหมายถึง “หมายสาคัญ” ที่ บ่งชี้ ว่าการอัศจรรย์ของ
พระองค์จะต้องสอนความจริ งฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ ยน. 2:11; 4:54; 6:2; 11:47).[747]
ถ้อยคาของพระเยซู เปิ ดเผยว่าในฐานะพระเจ้า พระองค์รู้สิ่งที่ผคู ้ นแห่ งเมืองไทระและเมืองไซ
ดอนคงได้ทา ถ้าพวกเขาได้รับพยานที่เพียงพอที่เมืองต่างๆของคนยิวได้ชื่นชม มันบ่งบอกอีก
ว่า การรั บการเปิ ดเผยที่ พิ เศษเป็ นสิ ทธิ พิ เศษไม่ ใ ช่ สิ ท ธิ์ ยิ่งกว่า นั้นเมื่ อพระเจ้า ทรงพิ พากษา
พระองค์จะพิจารณาโอกาสที่ผคู ้ นได้มี มีระดับต่างๆของการลงโทษในนรกเช่นเดียวกับระดับ
ต่างๆของความสุ ขในสวรรค์ (ข้อ 24; ลก. 12:47-48; รม. 1:20—2:16; ฮบ. 10:28-29).[748]
“. . . ข้าพเจ้าไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าจะทากับบุคคลนั้นที่อยูบ่ นเกาะเล็กๆในแปซิ ฟิก
ใต้ผซู ้ ่ ึ งไม่เคยได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐและกราบลงและนมัสการรู ปบูชา ข้าพเจ้า รู้
สิ่ งที่ พระเจ้าจะทากับบุ คคลนั้นที่ มาและนั่งในโบสถ์อาทิตย์แล้วอาทิ ตย์เล่ า
และได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐและไม่ได้ทาสิ่ งใดเกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐ”[749]
11:23-24

“เมืองคาเปอรนาอุม” เป็ นฐานของพระเยซู และพระองค์ทา “การอัศจรรย์” หลายอย่างที่นนั่ คือ
ครึ่ งหนึ่ งของการอัศจรรย์ 10 อย่างที่ถูกบันทึกไว้ในส่ วนนี้ ของพระกิตติคุณนี้ (4:13; 8:5-17;
9:2-8, 18-33) เหมือนกับบาบิโลนที่ชวั่ ร้าย มันจะประสบกับการลงโทษนิ รันดร์ (อสย. 14:15)
“เฮเดส” เป็ นสถานที่แห่งคนตาย (เปรี ยบเทียบ 5:22; 16:18) เมื่อพิจารณาถึงหอบาเบลและการ
ถูกเนรเทศ คนยิวถื อว่าเมืองบาบิโลนเป็ นเมืองที่แย่ที่สุดของเมืองทั้งหมด ในทานองเดี ยวกัน
“เมืองโสโดม” ก็มีชื่อเสี ยงไม่ดีสาหรับความชัว่ ร้ายของมัน (เปรี ยบเทียบ 10:15) บางทีพระเยซู
ใช้เอกพจน์บุคคลที่สองเป็ นเครื่ องมือเชิ งโวหารเพื่อจะกล่าวถึ งเมืองเหล่านี้ พระองค์กล่าวต่อ
ผูฟ้ ังของพระองค์ดว้ ย “เจ้า” ที่เป็ นพหูพจน์ (ข้อ 22, 24)
“ใครก็ตามที่เยี่ยมเยียนซากปรักหักพังของเมืองคาเปอรนาอุมในทุกวันนี้ และ
เห็ น ส่ ว นที่ เ หลื ออยู่ที่ น่ า เวทนาของสิ่ ง ที่ เ คยเป็ นเมื องที่ ส วยงามก็ ส ามารถ

ตระหนัก ถึ ง ความเป็ นตามตัวอัก ษรที่ ซ่ ึ ง คาเผยพระวจนะนี้ ได้ส าเร็ จ อย่า ง
สาคัญแล้ว เมืองทิเบเรี ยสซึ่ งไม่ได้อยูไ่ กลก็ไม่ได้ถูกประณามและก็ไม่ได้อยู่
ในซากปรักหักพัง”[750]
เมื อ งเหล่ า นี้ ได้ป ฏิ เ สธพระเยซู แ ละพัน ธกิ จ ของพระองค์โ ดยความไม่ ส นใจของพวกเขา
พลเมื อ งได้ติ ด ตามพระองค์แ ละชื่ น ชมพัน ธกิ จ การรั ก ษาของพระองค์ แต่ พ วกเขาไม่ ไ ด้
ตอบสนองต่อข่าวสารของพระองค์
“บางที พ วกเขามี ค วามสนใจที่ เ ฉื่ อ ยชาในการอัศ จรรย์แ ละการสอนของ
พระองค์ แต่คุณความดี ของพระองค์ไม่เคยแตะต้องจิ ตใจของพวกเขา และ
หลักคาสอนของพระองค์ไม่ได้ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในชี วิตของพวก
เขา”[751]
“พระคัมภีร์ตอนนี้อธิ บายอย่างชัดเจนถึงความจริ งที่เรี ยบง่ายว่า ยิง่ มีการเปิ ดเผยที่ใหญ่กว่า ยิง่ มี
ความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่า”[752]
มันไม่ใช่แค่พวกผูน้ าทางศาสนาที่ใจแข็งกระด้างผูซ้ ่ ึ งไม่ได้ยอมรับกษัตริ ยข์ องพวกเขา แต่ผคู ้ นทัว่ ไปส่ วนใหญ่
ได้ปฏิเสธพระองค์เช่นกัน[753]
3. กำรเชื้อเชิ ญของกษัตริย์ต่อผู้ทกี่ ลับใจ 11:25-30
การเชื้ อเชิ ญนี้ เป็ นเครื่ องหมายของการปฏิเสธของอิสราเอลต่อกษัตริ ยข์ องพวกเขา เนื่ องจากว่าด้วยการเชื้ อเชิ ญ
นั้น พระเยซู ก็เชื้ อเชิ ญบรรดาผูท้ ี่ได้เชื่ อในพระองค์ที่จะแยกตัวจากอิสราเอลที่ไม่เชื่ อและที่จะติดตามพระองค์
ในข้อ 20-24 พระเยซู กล่าวต่อคนที่ถูกกล่าวโทษ แต่ในข้อที่ 25-30 พระองค์กล่าวต่อผูท้ ี่ถูกยอมรับ ส่ วนนี้ เป็ น
จุดสู งเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ในพระกิตติคุณนี้
11:25-26

คาเชื่ อม “ในขณะนั้น” ของมัทธิ วก็เป็ นประวัติศาสตร์ อย่างหลวมๆแต่เป็ นหัวข้ออย่างแน่ นๆ
[754] ชื่อเรี ยกของพระเยซูสาหรับพระเจ้าก็เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงการอธิ ษฐานของพระองค์
“พระบิดา” จดจ่อที่ความเป็ นบุตรของพระเยซู และตระเตรี ยมเพื่อข้อ 27 ส่ วน “องค์พระผูเ้ ป็ น

เจ้าแห่ งฟ้ าสวรรค์และโลก” เน้นถึงอานาจอธิ ปไตยของพระเจ้า และตระเตรี ยมเพื่อข้อ 25-26
“สิ่ งเหล่านี้ ” อ้างอิงถึงความสาคัญแห่ งการอัศจรรย์ของพระเยซู การใกล้จะมาถึงแห่ งแผ่นดิ น
ของพระเมสสิ ยาห์และความหมายโดยนัยแห่งคาสอนของพระเยซู
“อย่างที่ได้อธิ บายเพิ่มเติมในบริ บท มัน [การเปิ ดเผยนี้ ] เกี่ยวข้องกับสองเรื่ อง
ในเกณฑ์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด เรื่ องหนึ่ งคือความล้ าลึกแห่ งแผ่นดินสวรรค์ (13:11)
และอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ ความเข้า ใจถ่ องแท้สู่ อ ัต ลัก ษณ์ ข องพระเยซู ใ นฐานะ
พระบุตรของพระเจ้า (14:33; 16:16)”[755]
“คนมีปัญญาและคนฉลาด [หรื อมีความรู้มาก]” เป็ นคนยิวที่เพียงพอด้วยตนเองผูไ้ ด้ปฏิเสธ
พระเยซู เพราะว่าพวกเขารู ้ สึกว่าไม่มีความจาเป็ นสาหรั บสิ่ งที่ พระองค์เสนอให้ “พวกทารก
[หรื อ เด็ ก เล็ก ๆ]” เป็ นคนที่ พ่ ึ ง พาผูไ้ ด้รั บ เอาค าสอนของพระเยซู ใ นฐานะแต่ ล ะบุ ค คลที่ มี
ความต้องการ อิสราเอลไม่ได้ถ่อมใจแต่เย่อหยิ่ง ดังนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่ งต่างๆที่
พระเยซูได้เปิ ดเผยแก่พวกเขา
เป็ นความพอใจที่ดีของพระเจ้านัน่ เองที่ซ่อนความจริ งไว้จากบางคนและเปิ ดเผยแก่คนอื่นๆ สิ่ ง
นี้อาจทาให้พระเจ้าดูเหมือนว่าทาตามอาเภอใจและไม่ยตุ ิธรรม อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์เปิ ดเผย
ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็ นหนี้ มนุ ษย์ในสิ่ งใดเลย พระเจ้าไม่ใช่ ไม่ยุติธรรมเพราะว่าพระองค์ซ่อน
ความจริ ง จากบางคนในขณะที่ เ ปิ ดเผยแก่ ค นอื่ น ๆ การซ่ อ นสิ่ ง ต่ า งๆไว้จ ากบางคนก็ เ ป็ น
หลักฐานของการพิพากษาของพระเจ้า ไม่ใช่ ความยุติธรรมของพระองค์ การที่พระองค์หยิบ
ยื่นความเมตตาแก่ใครก็ตามนั้นก็อศั จรรย์ การที่พระองค์หยิบยื่นมันแก่บรรดาผูท้ ี่ไม่เพียงพอ
และพึ่ งพาอย่างสิ้ นเชิ ง ก็ เหลื อเชื่ อมากกว่า ยิ่งกว่า นั้น เพราะว่าพระองค์ซ่ อนความจริ ง จาก
บรรดาผูท้ ี่ปฏิ เสธมัน หมายถึ งว่าพระองค์สาแดงความเมตตาแก่พวกเขาเพราะว่าพระองค์จะ
พิพากษาทุกคนโดยการตอบสนองของพวกเขาต่อความจริ งที่พวกเขามี
พระเยซู ยินดี ใ นความเป็ นจริ ง ที่ ว่า พระบิ ดาของพระองค์เปิ ดเผยและซ่ อนความจริ ง อย่า งที่
พระองค์ได้ทา (ข้อ 26) พระเยซูยนิ ดีในสิ่ งใดก็ตามที่พระเจ้าได้ทา พวกสาวกของพระองค์ควร
ยินดีเช่นกัน

“บ่ อ ยครั้ งมัน อยู่ใ นค าอธิ ษ ฐานของบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ว่า ความคิ ด แท้จ ริ ง ที่ สุ ด
เกี่ยวกับตัวเขาเองปรากฎขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลนี้ คาขอบพระคุณของพระเยซู ที่
ถูกบันทึกที่นี่ก็เป็ นหนึ่งในชิ้นส่ วนที่มีค่ามากที่สุดของอัตประวัติฝ่ายวิญญาณ
ที่พบได้ในพระกิตติคุณสัมพันธ์”[756]
11:27

นี่เป็ นการอ้างอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูถึงการเป็ นพระบุตรของพระเจ้า[757] พระเยซูอา้ งถึงการ
เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยโดยเฉพาะของข่าวสารของพระเจ้าที่ “พวกทารก” รับเอา พระเยซูมีสิทธิ อานาจ
เหนื อบรรดาผูท้ ี่พระองค์เปิ ดเผยพระเจ้าพระบิดาแก่พวกเขา ความรู ้ ซ่ ึ งกันและกันกับพระเจ้า
ทึกทักเอารู ปแบบที่พิเศษของความเป็ นบุตร มันสะท้อนถึงความสัมพันธ์มากกว่าการบรรลุทาง
ปั ญญา วิธีเดียวที่ผคู้ นสามารถ “รู้จกั พระบิดา” คือผ่านทางพระบุตร (เปรี ยบเทียบ ยน. 14:6)
ในทานองเดี ยวกัน มีบางสิ่ งเกี่ยวกับพระบุตรที่พระบิดาเท่านั้นที่รู้ (เช่น วันและเวลาแห่ งการ
เสด็จกลับ มาของพระองค์ ) บางอย่า งของสิ่ งที่ พ ระบุ ตรได้เลื อกที่ จะเปิ ดเผยก็ เกี่ ย วข้องกับ
แผ่นดินสวรรค์
“ความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระคริ สต์ที่นี่ก็ชดั เจนอย่างมาก”
[758]
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“ข้อเหล่านี้ [ข้อ 20-27] นาเราไปสู่ การหยุดและการเปลี่ยนที่แน่ ชดั ในเนื้ อหา
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จนถึงจุดนี้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสอน ‘จงกลับใจเสี ยใหม่
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว’ พระองค์ได้นาเสนอหลักฐานอ้างอิงและ
ได้ถู ก ปฏิ เ สธในฐานะพระเมสสิ ย าห์ เมื อ งเหล่ า นี้ ที่ ไ ด้ถู ก อ้า งอิ ง ไปก็ ไ ด้
ปฏิ เสธพระองค์และเยรู ซาเล็ มก็เช่ นกัน ตอนนี้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็ปฏิ เสธ
ชนชาติอิสราเอลและไม่เสนอแผ่นดินสวรรค์แก่พวกเขาอีกต่อไป พระองค์อยู่
บนเส้ นทางไปสู่ กางเขน และการเชื้ อเชิ ญของพระองค์ก็มี แก่ แต่ละบุ คคล”
[759]
การเชื้ อเชิ ญนี้ ทาให้นึกถึ ง เยเรมี ย ์ 31:25 ที่ที่ พระยาเวห์เสนอ “การพัก ” แก่ ประชากรของ
พระองค์ในพันธสัญญาใหม่ “ผูเ้ หน็ดเหนื่ อย” คือบรรดาผูท้ ี่ได้ดิ้นรนยาวนานและทางานหนัก
“ผูแ้ บกภาระหนัก” คือบรรดาผูท้ ี่เดินโซเซภายใต้แอกที่มากเกินไป

“อันหนึ่ ง [ค า] บ่ง บอกถึ งงานหนัก และอี ก อันหนึ่ งบ่ งบอกถึ งความอดทน
อันหนึ่ งอ้างอิงถึ งการแสวงหาที่เหน็ดเหนื่ อยถึ งความจริ งและการแสวงหา
การบรรเทาจากจิ ต ส านึ ก ที่ เ ป็ นทุ ก ข์ และอี ก อัน หนึ่ ง อ้า งอิ ง ถึ งภาระหนัก
แห่ งการถือรักษาที่ไม่ได้ให้การบรรเทา และบางทีความโศกเศร้ าแห่ งชี วิตที่
ปราศจากการปลอบโยนแห่งความเชื่อแท้ก็ยอ่ ยยับอย่างมาก”[760]
“เบื้องหลังของยิวก็เกื้อกูลเกี่ยวกับการแบกแอกของพระเยซู ภาพแห่ งชี วิตใน
ฐานะที่ ยากนั้นก็ถูกกล่ าวไว้ใน บุตรสิ รา 40:1 ที่ที่แอกอันหนักเป็ นมรดก
ที่มายังลูกๆของอาดัมเนื่ องจากบาปของเขา ใน บุตรสิ รา 51:26 ปั ญญาจาก
ธรรมบัญญัติถูกเข้าใจว่าเป็ นแอกที่บุคคลหนึ่ งควรแบกไว้เพื่อที่จะได้รับการ
แนะนา ยิ่งกว่านั้น ปั ญญาทาการเชื้ อเชิ ญให้มายังเธอเพื่อจะทานผลที่หวาน
ของเธอซึ่ ง ดี ก ว่า รวงผึ้ง (บุ ต รสิ ร า 24:19-29) ดัง นั้น การเปรี ย บเที ย บของ
พระเยซู ก็มีความคล้ายคลึ งกับปั ญญาและธรรมบัญญัติของลัทธิ ยิว แต่ผูค้ น
ควรจะมายังพระองค์แทนที่จะมายังธรรมบัญญัติ”[761]
พระเยซู ผสู ้ าแดงถึ งพระเจ้าก็เชื้ อเชิ ญบรรดาผูท้ ี่รู้สึกว่าความจาเป็ นสาหรับการช่ วยเหลื อของ
พวกเขาที่ พวกเขาไม่สามารถได้มาโดยพวกเขาเองนั้นที่ จะ “มาหา” พระองค์ (เปรี ยบเทีย บ
5:3; วว. 22:17) พวกผูน้ าฝ่ ายวิญญาณของอิ สราเอลได้บรรจุภาระที่ไม่เป็ นตามพระคัมภี ร์แก่
ผูค้ นที่ หนัก เกิ นไปที่ จะแบกได้ (เปรี ย บเที ย บ 23:4) “การพัก ” ที่ นี่เกี่ ย วข้องกับ การพัก ของ
แผ่นดินสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 4) แต่มนั เป็ นความเป็ นจริ งในปั จจุบนั อีกด้วย
ตลอดประวัติ ศ าสตร์ ข องอิ ส ราเอล พระเจ้า รั ก ษาพระสั ญญาแห่ ง การพัก ถ้า ประชากรของ
พระองค์จะวางใจและเชื่ อฟั งพระองค์ แผ่นดิ นแห่ งพระสัญญาจะต้องเป็ นฉากของการพักนี้
อย่างไรก็ตาม เมื่ออิสราเอลเข้าไปในคานาอันภายใต้การเป็ นผูน้ าของโยชูวา พวกเขาก็ชื่นชม
การพักที่นนั่ บางส่ วนเท่านั้นเนื่ องจากการวางใจและการเชื่ อฟั งที่จากัด เมื่อประวัติศาสตร์ ของ
พวกเขาคืบหน้าไป พวกเขาได้สูญเสี ยการพักอย่างมากทางการไม่เชื่ อฟั ง ตอนนี้ พระเยซู ใน
ฐานะพระเมสสิ ยาห์ ของพวกเขาก็ สัญญาแก่ พวกเขาว่าการพักที่พวกเขาได้รอคอยเป็ นเวลา
หลายศตวรรษสามารถเป็ นของพวกเขาได้ ถ้าพวกเขามาหาพระองค์อย่างถ่อมใจ พระองค์ได้จดั
เตรี ย มการพัก ส าหรั บ ใครก็ ตามในอิ ส ราเอลผูซ้ ่ ึ ง ได้ม าหาพระองค์ด้วยการวางใจที่ ถ่ อมใจ

[762] พระองค์จะจัดเตรี ยมการพักนี้ สาหรับอิสราเอลในอนาคตในแผ่นดินแห่ งพระสัญญา สิ่ ง
นี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังโลกเพื่อจะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์
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“แอก” ที่ ชาวนาใส่ บนวัวของพวกเขาเป็ นการเปรี ยบเที ยบสาหรั บวินัยของการเป็ นสาวก นี่
ไม่ใช่แอกของธรรมบัญญัติของโมเสส แต่เป็ นแอกของการเป็ นสาวกต่อพระเยซู การเรี ยนรู ้จาก
พระองค์เกี่ ยวข้องกับการซึ มซับสิ่ งที่พระองค์เปิ ดเผย ไม่ใช่ แค่เลี ยนแบบพระองค์หรื อเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ของพระองค์เท่านั้น
พระเยซู ไม่ใช่ แค่ผูส้ าแดงที่มีสิทธิ อานาจเท่านั้น พระองค์เป็ นผูร้ ับใช้ที่ถ่อมใจขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าอี กด้วย พระองค์รับมื อกับคนอ่อนแออย่างสุ ภาพ (เปรี ยบเทียบ 18:1-10; 19:13-15)
พระเยซู อา้ งอิง เยเรมีย ์ 6:16 ซึ่ งเป็ นพระคัมภีร์ตอนที่ช้ ี ไปยังพระองค์ แอกแห่ งการเป็ นสาวก
อาจเกี่ยวข้องกับการถูกข่มเหง แต่มนั “สบาย” (ดีและสะดวก) “ภาระของพระองค์ก็เบา” เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับภาระที่พวกผูน้ าทางศาสนาของคนยิวได้บงั คับให้พวกเขาสาวกของพวกเขามี
“. . .การที่สมัครใจในการทาให้แอกนั้นหนักเท่าที่จะเป็ นไปได้ การแบกภาระ
บนพวกเขาเองมากเท่าที่สามารถเป็ นไปได้ก็เป็ นอุดมคติของความเคร่ งศาสนา
ของรับบี”[763]
“. . . สิ่ งที่สร้างความแตกต่างคือเจ้านายประเภทอะไรที่บุคคลหนึ่ งปรนนิ บตั ิ”
[764]

ความไม่เชื่ อของอิสราเอลเป็ นหัวข้อที่หนักแน่นในบทนี้ เราสามารถเห็นได้ในคาถามของยอห์น (ข้อ 1-15) ใน
ชนรุ่ นของพระเยซู (ข้อ 16-19) และในเมืองต่างๆในกาลาลี (ข้อ 20-24) และในคนฉลาดที่หยิง่ (ข้อ 25-30).[765]
ข. ตัวอย่ำงทีเ่ จำะจงของกำรปฏิเสธพระเยซู ของอิสรำเอล บทที่ 12
มัทธิ วได้แสดงให้เห็นว่าการต่อต้านพระเยซูมาจากสองแหล่งหลักคือ ความเป็ นปรปั กษ์ของพวกผูน้ าทางศาสนา
และความไม่สนใจของคนอิสราเอลโดยทัว่ ไป ในบทนี้ท่านนาเสนอห้าตัวอย่างที่ซ่ ึ งการต่อต้านสาแดงตัวมันเอง
และเพิ่มขึ้น ในแต่ละสถานการณ์ การเข้าหาพระเยซูก็เป็ นแง่ลบ แต่พระเยซูตอบสนองในแง่บวก[766]

“สิ่ งที่เป็ นใจกลางต่อเค้าโครงเรื่ องของมัทธิ วคือองค์ประกอบของความขัดแย้ง ความขัดแย้ง
ส่ วนใหญ่ใช้อิสราเอลต่อสู ้กบั พระเยซู และการตายของพระเยซู จดั ตั้งการแก้ไขหลักของความ
ขัดแย้งนี้ ในอีกระดับหนึ่ง พระเยซูดิ้นรนกับพวกสาวกอีกด้วย ที่นี่ความขัดแย้งคือที่จะนาพวก
เขาสู่ ความเข้าใจหรื อทาให้พวกเขาสามารถที่จะเอาชนะ ‘ความเชื่อที่เล็กน้อย” ของพวกเขาหรื อ
ที่จะเชื้อเชิญพวกเขาที่จะทาให้พวกเขาเองใช้ประโยชน์จากสิ ทธิ อานาจที่ยิ่งใหญ่ซ่ ึ งพระเยซู ได้
มอบแก่พวกเขา หรื อเหนื อสิ่ งอื่นใด ที่จะนาพวกเขาสู่ การเข้าใจว่าแก่นสารของการเป็ นสาวก
คือการเป็ นผูร้ ับใช้” [767]
บทนี้ บนั ทึ กจุ ดที่ ฤดู กาลเปลี่ ย นในพันธกิ จของพระเยซู ที่ นี่การต่อต้อนกลายมาเป็ นปฏิ เสธ บทที่ 12 เป็ น
จุดสู งสุ ดของลักษณะเด่นของความขัดแย้งจนเดี๋ยวนี้ในพระกิตติคุณมัทธิ ว
1. ควำมขัดแย้งเกีย่ วกับกำรถือรักษำวันสะบำโต 12:1-21
สองกรณี แรกของความขัดแย้งที่ มทั ธิ วบันทึกก็เกิ ดขึ้ นกับการถื อรั กษาวันสะบาโต การถื อรักษาวันสะบาโต
สาคัญต่อคนยิวอย่างมาก[768] วันสะบาโตเป็ นขนบธรรมเนียมของอิสราเอลอันพิเศษที่ ฉลองเพื่อเป็ นการระลึก
ถึ ง การสร้ า งโลกและการสร้ า งอิ ส ราเอล กฎเกณฑ์ ข องคนยิ ว เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ วัน สะบาโตก็ มี
รายละเอียดอย่างมากในสมัยของพระเยซู
วันสะบำโตและกำรถือรักษำทีถ่ ูกต้ อง 12:1-8 (เปรียบเทียบ มก. 2:23-28; ลก. 6:1-5)
การเชื่ อมโยงทันทีระหว่างส่ วนนี้ และส่ วนที่มาก่อนก็เป็ นสองอย่าง อย่างแรกเป็ นหัวข้อเกี่ ยวกับการต่อต้านที่
เพิ่มขึ้น (11:2—13:53) และอย่างที่สองคือแอกที่หนักของธรรมเนี ยมของฟาริ สีที่ทาให้คนอิสราเอลเหน็ดเหนื่ อย
และแบกภาระหนัก (11:28-30) เป้ าหมายของวันสะบาโตคือที่จะจัดเตรี ยมการพักให้ ซึ่ งพระเยซู กล่าวว่าบรรดา
ผูท้ ี่แบกแอกของพระองค์ไว้บนตัวพวกเขาเองจะพบ มันไม่ใช่ที่จะจัดเตรี ยมภาระให้ ซึ่ งพวกฟาริ สีได้ทาโดย
ธรรมเนียมของพวกเขา
มัทธิ วบันทึกว่าการต่อต้านของพวกฟาริ สีเริ่ มต้นเมื่อพระเยซู อภัยบาป (9:1-8) มันเพิ่มขึ้นเมื่อพระเยซู สมาคมกับ
คนเก็บภาษีและคนบาป (9:9-13) ตอนนี้ มนั ก็ดุเดื อดเพราะว่าพระเยซู ไม่ได้ถือรักษาธรรมเนี ยมที่เคร่ งกฎเกณฑ์
ของพวกฟาริ สี[769]

“. . . ในการกล่าวหาพวกสาวกถึ งการละเมิดธรรมบัญญัติโดยการเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโต
และดังนั้นก็เป็ นการทางาน จนกระทัง่ บัดนี้พวกผูน้ า (พวกฟาริ สี) ก็ทาสิ่ งที่พวกเขาไม่ได้ทา คือ
พวกเขาทาให้พระเยซูเองมีส่วนร่ วมในการโต้แย้งโดยตรง (12:1-8)”[770]
12:1

“ในเวลานั้น ” ไม่ ไ ด้หมายถึ ง อย่า งทัน ที ห ลัง จากนั้น แต่ ห มายถึ ง ณ เวลานั้น โดยประมาณ
(เปรี ยบเทียบ 9:3, 11, 14, 34; 10:25; 11:19) ธรรมบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้คนอิสราเอลที่
จะทาสิ่ งที่พวกสาวกทา นัน่ คือ เด็ดรวงข้าวเล็กน้อย “และกิน” ขณะที่พวกเขาผ่านทุ่งนา (ฉธบ.
23:25)

12:2

พวกฟาริ สีกล่าวหาพวกสาวกของพระเยซู ถึงการทาสิ่ งที่ผิดกฎภายใต้ธรรมเนี ยมของฟาริ สี นัน่
คือ “การเก็บเกี่ยว” ในวันสะบาโต[771] มิชนาห์ลงรายการกิ จกรรม 39 ประเภทที่มีคุณสมบัติ
ว่าเป็ นงานในวันสะบาโต
“มิชนาห์รวมถึงการดูหมิ่นวันสะบาโตท่ามกลางความผิดมหันต์ที่เลวร้ายมาก
ที่สุดเหล่านั้นที่ซ่ ึ งมนุษย์จะถูกขว้างด้วยก้อนหิ น”[772]
“โดยการเด็ดข้าวโพด พวกเขาก็ผิดในเรื่ อง การเก็บเกี่ยว โดยการถูมนั ในมือ
ของพวกเขา พวกเขาก็ผิดในเรื่ อง การนวด โดยการแยกเมล็ดและแกลบ พวก
เขาก็ผดิ ในเรื่ อง การฝั ด และโดยขบวนการทั้งหมด พวกเขาก็ผิดในเรื่ อง การ
ตระเตรี ย มอาหาร ในวันสะบาโต สาหรั บ ทุ ก สิ่ ง ที่ จะถู กกิ นในวันสะบาโต
จะต้องถูกตระเตรี ยมในวันก่อนหน้านั้น”[773]

12:3-4

พระเยซู ตอบสนองต่อคาถามของพวกฟาริ สีดว้ ยรู ปแบบของรับบีโดยทัว่ ไปอี กรู ปแบบหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 5; 19:4; 21:16, 42; 22:31) การบันทึกของเหตุการณ์ที่พระองค์อา้ งอิงก็อยูใ่ น 1
ซามูเอล 21:1-6 และกฎที่ควบคุมการใช้ขนมปั งบริ สุทธิ์ อยูใ่ น อพยพ 25:30 และ เลวีนิติ 24:5-9
“พระนิ เวศของพระเจ้า ” ที่ดาวิด “ได้เข้าไป” คื อพลับพลาที่ ตอนนั้นอยู่ที่เมื องโนบ “ดาวิด”
และพรรคพวก “รั บ ประทานขนมปั งเฉพาะพระพัก ตร์ ” ที่ พ วกปุ โรหิ ต เท่ า นั้นมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะ
รับประทาน

เหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระเยซู ไ ด้ อ้ า งอิ ง ถึ ง อาจได้ เ กิ ด ขึ้ นในวัน สะบาโต แม้ ว่ า นั่ น ไม่ แ น่ น อน
(เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 21:5-6) องค์ประกอบนั้นก็ไม่สืบเนื่ องกันอย่างที่ขอ้ เท็จจริ งที่วา่ ดาวิดได้
กินหลังจากการโกหกต่อพวกปุโรหิ ต พระเยซู ดึงตัวอย่างประกอบนี้ จากเวลาในชี วิตของดาวิด
เมื่ อ ผูน้ าของอิ ส ราเอลได้ป ฏิ เ สธเขา ตอนนี้ บุ ต รของดาวิ ด ก าลัง ประสบกับ การปฏิ เ สธที่
คล้ายกัน
ตามความเข้าใจของพวกฟาริ สีเกี่ยวกับกฎสะบาโต ดาวิดได้กินแม้วา่ มันผิดกฎสาหรับเขาที่จะ
ทาอย่างนั้น กระนั้นพันธสัญญาเดิมไม่ได้กล่าวโทษเขาสาหรับการกระทาของเขา ดังนั้นพวก
เขาฟาริ สี ไ ม่ค วรกล่ า วโทษพวกสาวกของพระเยซู ส าหรั บ การท าบางสิ่ ง ที่ พ ระคัม ภี ร์ไ ม่ ไ ด้
กล่ า วโทษพรรคพวกของดาวิ ดส าหรั บ การท า พระเยซู ก าลัง ให้ เหตุ ผ ลว่า สิ ท ธิ อานาจของ
พระองค์ควรครอบงาธรรมบัญญัติมากกว่ามุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับธรรมบัญญัติควร
พวกสาวกของพระเยซู ไม่ได้ละเมิ ดคาสั่งของภาคพันธสัญญาเดิ มใดๆเกี่ ยวกับการถื อรั กษา
วันสะบาโต กฎเหล่ านี้ มุ่งเป้ าไปที่ การห้ามงานตามปกติในวันสะบาโตเป็ นหลัก ภาคพันธสัญญาเดิมได้เพิกเฉยกฎเกณฑ์ในธรรมบัญญัติเพื่อดาวิดและพรรคพวกของเขาในแง่ที่วา่ ไม่ได้
กล่าวโทษพวกเขาถึ งสิ่ งที่พวกเขาได้ทา (เปรี ยบเทียบ 2 พศด. 30:18-20) พระเยซู ไม่สามารถ
เพิกเฉยกฎของฟาริ สีที่ไม่มีพ้ืนฐานในภาคพันธสัญญาเดิ มสาหรับพระองค์เองและพรรคพวก
ของพระองค์ได้หรื อ? โดยการให้เหตุผลเช่นนี้ พระเยซู อา้ งว่าอย่างน้อยแล้วพระองค์ก็สาคัญ
เท่ากับดาวิด ความคล้ายกันระหว่างดาวิดและพระเยซู ทาให้การอ้างที่ไม่เปิ ดเผยถึงการเป็ นบุตร
ของดาวิดนั้นชัดเจน
12:5-6

การโต้แย้งที่สองของพระเยซูมาจาก กันดารวิถี 28:9-10 โดยหลักการแล้ว พวกปุโรหิ ตละเมิด
“วันสะบาโต” ทุกๆสัปดาห์โดยการเปลี่ยนขนมปั งบริ สุทธิ์ และโดยการถวายเครื่ องเผาบูชาที่
ธรรมบัญญัติระบุไว้สาหรับวันนั้น อย่างไรก็ตาม “ธรรมบัญญัติ” ถือว่าพวกปุโรหิ ตไร้ความผิด
(“บริ สุทธิ์ ”) สาหรับการทา “งาน” นี้ในวันสะบาโต
พระเยซูอา้ งว่า “บางสิ่ งที่ใหญ่กว่าพระวิหาร” ก็อยูท่ ี่นนั่ พระองค์ใช้สิ่งเป็ นกลาง “บางสิ่ ง” ที่จะ
อ้า งอิ ง ถึ ง สิ ท ธิ อานาจของพระองค์ เพราะว่า พระองค์ต้องการที่ จ ะเน้น ถึ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกับ
พระวิหารคือสิ ทธิ อานาจที่พระองค์ในฐานะบุคคลแบ่งปั นกับพระวิหาร[774] สิ่ งที่ “ใหญ่กว่า”
พระวิหารในฐานะสัญลักษณ์คือพระเมสสิ ยาห์ ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ อานาจสู งสุ ด อีกประเด็นหนึ่งของ

การเปรี ยบเทียบก็คือว่า พระเจ้าได้เสด็จมาพบปะกับประชากรของพระองค์ ทั้งในพระวิหาร
และในองค์อิมมานูเอล
ในการโต้แย้งของพระเยซู พระวิหารก็ใหญ่กว่าวันสะบาโต อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ บางสิ่ งที่ใหญ่
กว่าพระวิหารก็อยูท่ ี่นนั่ นัน่ คือ พระเมสสิ ยาห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ ทธิ อานาจของพระองค์
ดังนั้น พระเมสสิ ยาห์มีลาดับเหนื อกว่าวันสะบาโต พวกฟาริ สีไม่เพียงแต่ได้ใช้ธรรมบัญญัติ
ในทางที่ผิด แต่พวกเขาได้ลม้ เหลวที่จะรับรู ้ว่าพระเยซู ทรงเป็ นใครอีกด้วย อย่างที่สิทธิ อานาจ
ของพระวิหารปกป้ องพวกปุ โรหิ ตไว้จากความผิด ดังนั้นสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ใ นฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ก็ได้ปกป้ องพวกสาวกของพระองค์ไว้จากความผิด พระเยซู ไม่ได้เปรี ยบเทียบ
แต่เทียบเคียงสิ ทธิ อานาจของพวกปุโรหิตและสิ ทธิอานาจของพระองค์
“ในความจริ ง เหตุผลที่ดาวิดปราศจากความผิดในการรับประทานขนมปั ง
เฉพาะพระพัก ตร์ ก็ เ ป็ นอย่ า งเดี ย วกั น กั บ สิ่ งที่ ไ ด้ ท าให้ ก ารท างานใน
วันสะบาโตของพวกปุโรหิ ตถู กกฎ กฎสะบาโตไม่ใช่ กฎแห่ งการพักเท่านั้น
แต่เป็ นกฎแห่ งการพักเพื่อการนมัสการอีกด้วย การปรนนิ บตั ิองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าเป็ นจุดประสงค์ พวกปุโรหิ ตทางานในวันสะบาโต เพราะว่าการปรนนิ บตั ิ
นี้ เป็ นจุ ดประสงค์ของวันสะบาโต และดาวิดได้รับอนุ ญาตที่ จะกิ นขนมปั ง
บริ สุทธิ์ ไม่ใช่ เนื่ องจากว่ามีอนั ตรายต่อชี วิตจากการอดอยาก แต่เพราะว่าเขา
ได้วิง วอนว่า เขาได้อยู่ใ นการปรนนิ บ ตั ิ องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า และต้องการการ
จัดเตรี ยมนี้ เมื่อติดตามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น พวกสาวกก็อยูใ่ นการปรนนิ บตั ิ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเช่นเดียวกัน การปรนนิ บตั ิพระองค์ก็มากกว่าการปรนนิ บตั ิ
ใน พระวิหารเพราะว่าพระองค์ทรงใหญ่กว่าพระวิหาร”[775]
12:7-8

พระเยซู วิจ ารณ์ พ วกฟาริ สี ถึ ง การล้ม เหลวที่ จ ะเข้าใจพระคัม ภี ร์ (เปรี ย บเที ย บ ข้อ 3) และ
พระองค์อา้ งอิง โฮเชยา 6:6 อีกครั้งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 9:13) ก่อนหน้านี้ พระเยซู ได้อา้ งอิงข้อนี้
เพื่อจะแสดงให้พวกฟาริ สีเห็นว่าพวกเขาล้มเหลวที่จะตระหนักถึงความจาเป็ นของพวกเขาเอง
ตอนนี้ พระองค์ใช้มนั เพื่อจะแสดงให้เห็ นว่าพวกเขาล้มเหลวที่จะตระหนักถึงพระองค์ คนยิว
ในสมัยของโฮเชยาได้ข้ ึนอยูก่ บั พิธีกรรมเท่านั้นเพื่อจะทาให้พระเจ้าพึงพอใจ พวกฟาริ สีกาลัง
ทาสิ่ งเดี ยวกัน พวกเขาไม่ได้เข้าใจความสาคัญแท้ของธรรมบัญญัติ อย่างที่การวิจารณ์ พวก

สาวกของพระเยซู ของพวกเขาได้แสดงถึ ง พระเยซู กล่าวหาผูท้ ี่ กล่าวหาและป่ าวประกาศว่า
พวกสาวก “ไม่มีความผิด”
“จงสังเกตว่าพระเยซู บอกถึ งผูเ้ ผยพระวจนะ [ข้อ 3-4] ปุโรหิ ต [ข้อ 5-6] และ
กษัตริ ย ์ [ข้อ 7] เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ ปุโรหิ ตและกษัตริ ย ์
จงสังเกตข้อความ ‘ที่ ใหญ่กว่า’ ที่ พระองค์ได้กล่ าว คื อ ในฐานะ ปุโรหิ ต
พระองค์ก็ทรง ‘ยิ่งใหญ่กว่าพระวิหาร’ (มธ. 12:6) ในฐานะ ผู้เผยพระวจนะ
พระองค์ทรง ‘ใหญ่กว่าโยนาห์’ (มธ. 12:41) และในฐานะ กษัตริ ย์ พระองค์
ทรง ‘ใหญ่กว่าซาโลมอน’ (มธ. 12:42)”[776]
ในฐานะ “บุตรมนุษย์” มนุษย์ เยซู นี้ เป็ น “เจ้านายเหนื อวันสะบาโต” นัน่ คือ สิ ทธิ อานาจของ
พระองค์ใหญ่กว่าสิ ทธิ อานาจที่พระเจ้าได้ให้แก่วนั สะบาโตที่จะมีเหนื อประชากรของพระองค์
พระองค์มีสิทธิ อานาจที่จะทาสิ่ งใดก็ตามที่พระองค์ปรารถนาเกี่ยวกับวันสะบาโต อย่างสาคัญ
แล้ว พระองค์ได้ยกเลิกการถือรักษาของมันเมื่อพระองค์ทาให้ธรรมบัญญัติของโมเสสทั้งหมด
สิ้ นสุ ดลง แม้กระทัง่ อย่างที่พระวิหารได้ยกเลิกมันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อพวกปุโรหิ ตภายใน
ระบบของโมเสส
“เราเป็ นอิสระในขณะที่เรากาลังทาสิ่ งใดก็ตามเพื่อพระคริ สต์ พระเจ้าทรงรักความเมตตาและ
ไม่ได้เรี ยกร้ องเครื่ องบูชา เครื่ องบูชาของพระองค์คือการปรนนิ บตั ิของพระคริ สต์ ในใจและ
ชีวติ และงาน เราไม่ได้เป็ นอิสระที่จะทาสิ่ งใดก็ตามที่เราพอใจ แต่เราเป็ นอิสระที่จะทาสิ่ งใดก็
ตามที่จาเป็ นหรื อมีประโยชน์ ในขณะที่เรากาลังทาการปรนนิบตั ิใดๆต่อพระคริ สต์”[777]
ภาคพันธสัญญาเดิมไม่ได้กล่าวโทษดาวิดเพราะว่าเขารับประทานขนมปั งของพวกปุโรหิ ต แม้วา่ ดาวิดได้ละเมิด
ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการนมัสการตามพิธีกรรม ดังนั้นพวกฟาริ สีไม่ควรกล่าวโทษพระเยซู เพราะว่าพระองค์ได้
ละเมิดธรรมเนี ยมของพวกเขา โดยการเปรี ยบเทียบพระองค์เองกับดาวิด พระเยซู บอกเป็ นนัยว่า พระองค์เอง
ทรงเป็ นผูร้ ับเจิมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูซ้ ่ ึ งทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าในขณะที่พระองค์กาลังถูกต่อต้านโดย
ผูน้ าของอิสราเอล โดยการเปรี ยบเทียบธรรมบัญญัติของโมเสสกับธรรมเนี ยมของพวกฟาริ สี พระเยซู เปิ ดเผย
ถึงการที่พวกเขาสับสนธรรมเนียมด้วยธรรมบัญญัติและลาดับความสาคัญที่ต้ งั ผิดที่ของพวกเขา พวกเขาสอนว่า
ธรรมบัญญัติตามพิธีกรรมก็สาคัญเท่ากับธรรมบัญญัติทางศี ลธรรม การที่ ผคู ้ นนมัสการ อย่ างไร ก็ไม่สาคัญ

เท่ากับ การที่ พวกเขานมัสการ ใจของพวกฟาริ สีก็ไม่ถูกต้องกับพระเจ้า แม้วา่ พวกเขาพิถีพิถนั เกี่ยวกับการที่พวก
เขานมัสการพระเจ้า อย่ างไร
นี่ เป็ นหนึ่ งของเจ็ดเหตุการณ์ที่ผเู ้ ขียนพระกิ ตติคุณบันทึกที่ซ่ ึ งพระเยซู ได้มีความขัดแย้งกับพวกผูน้ าทางศาสนา
ของคนยิวเกี่ยวกับการถือรักษาวันสะบาโต ตารางข้างล่างก็ลงรายชื่ อเหตุการณ์เหล่านั้นในลาดับตามวันเวลาที่
น่าจะเป็ นไปได้
กำรโต้ เถียงเกีย่ วกับวันสะบำโต
เหตุกำรณ์

มัทธิว

มำระโก ลูกำ

พวกสาวกเด็ดรวงข้าวในกาลิลี

12:1-8

2:23-28 6:1-5

พระเยซูรักษาคนเป็ นอัมพาต ณ สระสิ โลอัมในเยรู ซาเล็ม
พระเยซูรักษาชายที่มีมือข้างหนึ่งลีบในคาเปอรนาอุม

ยอห์ น
5:1-18

12:9-14 3:1-6

6:6-11

พระเยซูอา้ งอิงถึงคนยิวที่เข้าสุ หนัตในวันสะบาโต

7:22-23

พระเยซูรักษาคนตาบอดแก่กาเนิดในเยรู ซาเล็ม

9:1-34

พระเยซูรักษาหญิงหลังโกงในยูเดีย

13:10-17

พระเยซูรักษาชายที่เป็ นโรคบวมน้ าในเพอเรี ย

14:1-6

รักษำชำยทีม่ ีมือข้ ำงหนึ่งลีบ 12:9-14 (เปรียบเทียบ มก. 3:1-6; ลก. 6:6-11)
ในการเผชิ ญหน้าแต่ก่อน พระเยซู ได้บอกถึ งพระคัมภี ร์ แต่ในการเผชิ ญหน้านี้ พระองค์ไม่ได้บอกถึ ง ในการ
เผชิ ญหน้านั้น พวกสาวก ของพระองค์เป็ นเป้ าของการวิจารณ์ ของฟาริ สี แต่ในการเผชิ ญหน้านี้ พระองค์ ทรง
เป็ นเป้ า
12:9-10

พวกฟาริ สีเชื่ อว่ามันก็อนุ ญาตที่จะให้ความช่ วยเหลื อทางการแพทย์ “ในวันสะบาโต” ถ้าชี วิต
ของบุคคลที่ป่วยนั้นอยูใ่ นอันตรายเท่านั้น[778] พวกเขาอนุญาตการคลอดลูกและการเข้าสุ หนัต
ในสะบาโตอีกด้วย[779]

12:11-13

นี่ เป็ นครั้งที่สามในมัทธิ วที่พระเยซู ถกเถียงเรื่ องความเหนื อกว่าของชี วิตมนุ ษย์เหนื อชี วิตสัตว์
(เปรี ยบเทียบ 6:26; 10:31) การโต้เถี ยงของพระองค์แสดงถึ งการทรงสร้ างที่ พิเศษเกี่ ยวกับ
มนุษย์ (ปฐก. 1—2) เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ทึกทักเอาด้วยเหตุผลที่ดีวา่ พวกฟาริ สีจะ “ฉุ ด. . .
แกะ” ออกจาก “บ่อ” ในวันสะบาโต อี กครั้ งหนึ่ ง การโต้เถี ยงของพระองค์ก็เป็ น คาล วาโฮ
เมอร์ (จากสิ่ งเบาสู่ สิ่งหนัก เปรี ยบเทียบ ข้อ 5-6) ไม่วา่ แกะในตัวอย่างประกอบหรื อมนุ ษย์ใน
ธรรมศาลาก็ อยู่ในอันตรายที่ ร้า ยกาจ พระเยซู ตดั ผ่า นความแตกต่ า งของฟาริ สี เกี่ ย วกับ การ
ช่วยเหลือมากแค่ไหนที่คนหนึ่งสามารถให้ได้ไปสู่ ประเด็นพื้นฐานมากขึ้นของการทาสิ่ งดี
อี กครั้ งหนึ่ งพระเยซู รัก ษาด้วยถ้อยค า (9:1-8) การรั กษายืนยันถึ งอานาจแห่ ง พระวจนะของ
พระองค์ ซึ่ งเป็ นอานาจที่พระเจ้าได้สาแดงในการทรงสร้ างและนัน่ ทาให้พระเยซู เป็ นตัวแทน
ของพระเจ้า อีกครั้งหนึ่ ง การอัศจรรย์น้ ี ยืนยันถึงการเป็ นเจ้านายเหนื อวันสะบาโตของพระเยซู
(ข้อ 8) และสิ ทธิอานาจของพระองค์ที่อภัยบาป (9:1-8) จงสังเกตว่ามัทธิ วไม่ได้ทาการอ้างอิงถึง
ความเชื่อของคนที่ได้รับการรักษา มันอาจไม่ได้มีบทบาทในการอัศจรรย์น้ ี หรื อมัทธิ วเพียงแค่
ไม่ได้ทาการอ้างอิงถึงมัน มัทธิ วต้องการที่จะมุ่งความสนใจไปที่พระเยซูและพวกฟาริ สีไม่ใช่ ที่
ชายคนนั้น
พระเยซูได้ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสโดยสิ่ งที่พระองค์ทาไหม? ไม่ เพราะว่าธรรมบัญญัติ
กล่าวว่ามันสาคัญที่จะสาแดงความกรุ ณามากกว่าที่จะถวายเครื่ องบูชา (ข้อ 7 เปรี ยบเทียบ ฮชย.
6:6) โดยการสาแดงความเมตตาแก่มนุ ษย์ พระเยซู ก็ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์เอาความกรุ ณา
มาก่อนพิธีกรรมในกรณี น้ ีคือการถือรักษาวันสะบาโตอย่างที่ธรรมบัญญัติสอนไว้

12:14

พวกฟาริ สีคงไม่ได้ฆ่าใครคนหนึ่ งเพียงแค่เพราะว่าพระองค์ได้ละเมิดหนึ่ งในธรรมบัญญัติตาม
ธรรมเนี ยมของพวกเขา พวกเขาต้องการที่จะฆ่าพระเยซู เพราะว่าพวกเขาเข้าใจว่าพระองค์ทา
การอ้างเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ที่พวกเขาปฏิ เสธ “ปรึ กษากัน” (NASB) หรื อ “วางแผน” (NIV,
คากรี ก ซุมบูลิออน เอลาบน) หมายถึงว่าพวกฟาริ สีได้ไปถึงการตัดสิ นใจที่แน่นอน
“วลีน้ ีหมายถึงที่จะมาสู่ การสรุ ป มากกว่าที่จะหารื อหรื อไม่”[780]
ข้อนี้ นาการปฏิเสธที่เป็ นทางการต่อพระเมสสิ ยาห์ไปไกลกว่าที่มนั ได้เกิดขึ้นมาก่อนในมัทธิ ว
มันเป็ น “จุดที่สุดยอดแห่งการต่อต้านของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาของคนยิว”[781]

“จากการที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องราวนี้ ผูอ้ ่านก็รู้วา่ ตอนนี้ การปฏิเสธ
พระเยซูของพวกผูน้ าก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้”[782]
ไม่เพียงแต่ ความจาเป็ น ของมนุ ษย์ควรมาก่อนการนมัสการทางพิธีกรรม (ข้อ 1-8) แต่ สวัสดิ ภาพ ของมนุ ษย์
ควรมาก่อนการนมัสการทางพิธีกรรมเช่นกัน (ข้อ 9-14)
กำรแก้ ต่ำงตำมพระคัมภีร์เกีย่ วกับพันธกิจของพระเยซู 12:15-21 (เปรียบเทียบ มก. 3:7-12)
มัทธิ วสรุ ปเรื่ องราวทั้งสองของความขัดแย้งของพวกฟาริ สีกบั พระเยซู เกี่ยวกับการถือรักษาวันสะบาโต ท่านทา
อย่า งนั้น ด้ว ยการสรุ ป เกี่ ย วกับ พัน ธกิ จ ของพระองค์ที่ แ สดงว่า พระองค์ไ ด้บ รรลุ ค าเผยพระวจนะเกี่ ย วกับ
พระเมสสิ ยาห์และทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์จริ งๆ ความสงบและความสุ ภาพของพระเยซูในส่ วนนี้ ก็ตรงกันข้ามกับ
ความเกลียดชังของพวกฟาริ สีในส่ วนก่อน
12:15-17

พระเยซู “ถอนตัว” เมื่อการต่อต้านได้รุนแรงขึ้น ก่อนเวลาของพระองค์ที่จะไปยังกางเขนได้
มาถึง (เปรี ยบเทียบ 4:12; 14:13; 15:21)
“นี่ เป็ นรู ปแบบแห่ งพันธกิ จของพระองค์จนกระทัง่ การปฏิ เสธสุ ดท้ายและ
เปิ ดเผยของพระองค์ในบทที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงบทที่ยี่สิบเจ็ด คือ การต่อต้าน การ
ถอนตัว และพันธกิจที่ดาเนินต่อไป”[783]
พระองค์ได้แนะนาให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะทาตามขบวนการที่คล้ายกัน (10:11-14, 2324) พระองค์ ถ อนตัว อย่ า งเจาะจงเพื่ อ จะหลี ก เลี่ ย งความขัด แย้ง ที่ เ ปิ ดเผยกับ พวกฟาริ สี
[784] พันธกิ จที่ ก ว้า งขวางของพระองค์ก็ ดาเนิ นต่ อไป (เปรี ย บเทีย บ 4:23; 8:16; 9:35)
เช่นเดียวกับการหนุ นใจของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผูท้ ี่พระองค์ได้รักษาที่จะเงี ยบเกี่ยวกับสิ่ งที่
ได้เกิดขึ้นกับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 8:4; 9:30) การปฏิบตั ิของพระองค์ได้บรรลุพระคัมภีร์

12:18-21

เมื่อเร็ วๆนี้มทั ธิ วได้เลือกเนื้อหาที่นาเสนอพระเยซู ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า บุตรของดาวิด
และพระเจ้าเอง ตอนนี้ ท่านชี้ ให้เห็ นอี กครั้ งว่าการปฏิ บตั ิของพระเยซู พิสูจน์ว่าพระองค์ทรง

เป็ นผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ที่ถูกทานายไว้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การอ้างอิงก็มาจาก อิสยาห์ 42:1-4 นี่
เป็ นการอ้างอิงถึงภาคพันธสัญญาเดิมที่ยาวที่สุดในพระกิตติคุณเล่มแรก
“. . . โดยการใส่ การอ้างอิ งที่นี่มทั ธิ วก็ช่วยให้ผูอ้ ่านของท่านที่ จะทาให้การ
เผชิญหน้าอยูใ่ นบริ บท มันไม่ใช่เนื่องจากการเลือกของพระเมสสิ ยาห์”[785]
คากรี ก ไพซ์ ที่แปลว่า “ผูร้ ับใช้” สามารถหมายถึง “บุตรชาย” อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คาฮีบรู ที่
แปลหมายถึง “ผูร้ ับใช้” เป็ นที่ชดั เจนว่า มัทธิ วบันทึก “ผูซ้ ่ ึ งเราเลือกสรรไว้” แทนที่จะเป็ น “ผู้
ซึ่ งเราเชิ ดชู ” ใน อิสยาห์ 42:1 เพื่อจะเน้นถึงการเลือกสรรและความรักของพระเจ้าเกี่ ยวกับ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ 3:16-17; 17:5) พระเยซู ทาการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ดว้ ยอานาจ
ของ “พระวิญญาณ” ผูซ้ ่ ึ งพระบิดาได้เทมา “เหนื อพระองค์” การอัศจรรย์เหล่ านี้ ขยายไปยัง
แม้กระทัง่ คนต่า งชาติ จงสัง เกตถึ งการปรากฏของตรี เอกภาพในพระคัมภี ร์ตอนนี้ ของภาค
พันธสัญญาเดิม
อิ ส ยาห์ ไ ด้ท านายว่า พระเมสสิ ย าห์ จะปรนนิ บ ตั ิ ด้วยความสุ ภาพและความถ่ อมใจ (ข้อ 19)
พระองค์จะไม่นาเสนอพระองค์เองอย่างโอ้อวดหรื อหยาบช้า พระองค์จะกรุ ณาอย่างมาก (ข้อ
20) พระองค์จะไม่ทาให้แผนการของพระองค์เองรุ ดหน้าโดยการเหยียบย่าคนอื่นๆ สุ ดท้ายแล้ว
พระองค์จ ะน าความรอดไปยัง คนที่ ถู ก รั ง ควานและไร้ ที่ พ่ ึ ง (9:36) เช่ น เดี ย วกับ ไปยัง ผู ้
เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก (11:28) โดยปราศจากการบดขยี้คนที่อ่อนแอ[786]
แนวคิดนี้เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ก็สุภาพมากกว่าแนวคิดที่คนร่ วมสมัยของพระเยซู ถืออย่างมาก
พวกเขาคาดหวังให้พระองค์ที่จะบดขยี้การต่อต้านทั้งหมด อย่างไรก็ตาม พระองค์จะนาความ
ยุติธรรมให้เกิดขึ้น ในมัทธิ ว “ความยุติธรรม” (คากรี ก คริ สซิ ส) หมายถึง การพิพากษาที่เข้าหา
อย่า งรวดเร็ วไม่ ใ ช่ แค่ค วามยุติธรรมอย่า งที่ ต่อต้า นความอยุติธ รรม[787] ความยุติธ รรมใน
แผ่นดินสวรรค์ถูกกล่าวถึงที่นี่ ดังนั้น คนต่างชาติจะวางใจในพระองค์ (ข้อ 21)
“ต่อหน้าการถู กปฏิ เสธโดยชนชาติ อิสราเอล โดยคาเผยพระวจนะเกี่ ยวกับ
พระเมสสิ ยาห์น้ นั มัทธิ วก็ตระเตรี ยมผูอ้ ่านชาวยิวสาหรับการป่ าวประกาศถึ ง
พระผูช้ ่วยให้รอดสากล”[788]

การอ้างอิงถึ งภาคพันธสัญญาเดิ มนี้ ช่วยให้ผอู ้ ่านที่จะเห็ นถึ งการที่ลกั ษณะหลายอย่างของพระเยซู และพันธกิ จ
ของพระองค์ที่มทั ธิ วนาเสนอเข้าได้กบั รู ปแบบของคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ มันจัดตั้งฉากสาหรับ
สิ่ งอื่นๆที่มทั ธิ วบันทึกที่แสดงถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซูอีกด้วย
2. ควำมขัดแย้ งเกี่ยวกับอำนำจของพระเยซู 12:22-37 (เปรียบเทียบ มก. 3:19-30; ลก. 11:1426)
พวกฟาริ สีเคลื่อนไปไกลกว่าการโต้แย้งถึงการละเมิดส่ วนตัวและการทาลายคุณลักษณะในส่ วนนี้
“ตอนนี้ เรามาสู่ จุดเปลี่ยนที่สาคัญในความสัมพันธ์ระหว่างพวกฟาริ สี ชนชาติ และพระคริ สต์”
[789]
กำรอัศจรรย์ ของพระเยซู และกำรตอบสนอง 12:22-24
12:22

“จากนั้น” (คากรี ก โทเท่ ) ไม่ได้เรี ยกร้องการเชื่ อมโยงตามลาดับเวลาที่ใกล้ชิดกับสิ่ งที่มาก่อน
(เปรี ยบเทียบ 2:7; 11:20) ตัวบทกรี กอธิ บายถึงความทุกข์ของชายคนหนึ่ งในแง่ที่แสดงว่าการ
ถู ก ผีสิง ของเขาได้ก่อให้เกิ ดตาบอดและการเป็ นใบ้ การอัศ จรรย์ในตัวของมันเองไม่ไ ด้ท า
ให้มทั ธิ วสนใจมากเท่ากับการเผชิญหน้าที่มนั ได้ก่อให้เกิด [790]

12:23-24

ความประหลาดใจของฝูง ชนกระตุ ้นค าถามของพวกเขา มันคาดหวัง คาตอบในแง่ ล บ ตาม
ตัวอักษรแล้ว พวกเขากล่าวว่า “สิ่ งนี้ ไม่สามารถเป็ นบุ ตรของดาวิดได้ ใช่ ไหม?” พวกเขายก
ความเป็ นไปได้เลือนๆที่วา่ พระเยซูอาจเป็ นพระเมสสิ ยาห์ แต่โดยหลักแล้ว คาถามของพวกเขา
สะท้อนถึงความไม่เชื่ อที่ประหลาดใจของพวกเขา คนยิวคาดหวังให้พระเมสสิ ยาห์ที่จะทาการ
อัศจรรย์ (ข้อ 38) แต่สิ่งอื่นๆเกี่ ยวกับพระเยซู ตวั อย่างเช่น ลักษณะแบบผูร้ ับใช้ของพระองค์ได้
นาพวกเขาที่จะสรุ ปว่าพระองค์ไม่ใช่ “บุตรของดาวิด”

อีกครั้งหนึ่ งพวกฟาริ สีถือว่าอานาจของพระเยซู เป็ นของซาตาน (“เบเอลเซบูล”; เปรี ยบเทียบ
10:25; อสย. 5:20) ครั้งนี้ การกล่ าวหาของพวกเขาสร้ างความบาดหมางกันที่ เปิ ดเผยระหว่าง
พวกเขาเองและพระเยซู
“สามครั้งก่อนมัทธิ ว 12 แผ่นดินสวรรค์ได้ถูกกล่าวว่ามาใกล้แล้ว (3:2; 4:17;
10:7) จากนั้นหลังจากที่ปฏิปักษ์ของพระเยซูกล่าวหาพระองค์ถึงการขับผีออก
โดยอานาจของซาตาน (12:24-32; มก. 3:22-30; ลก. 11:14-26) ความใกล้ของ
แผ่นดินสวรรค์ก็ไม่ถูกอ้างอิงถึงอีกในหมวดพระกิตติคุณ”[791]
อนึ่ง พระกิตติคุณยอห์นไม่ทาการอ้างอิงถึงความใกล้ของแผ่นดิ นของพระเจ้า ณ เวลาที่ยอห์น
ได้เขียนบางทีก็ล่วงมานานในศตวรรษแรก ค.ศ. มันก็ชดั เจนว่าแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ได้ถูก
เลื่อนไป
กำรตอบของพระเยซู เมื่อพิจำรณำถึงกำรตอบสนอง 12:25-37
12:25-26

บางทีพระเยซู รู้ “ความคิด” ของผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์อย่า งที่ ใครก็ตามที่ ได้ประสบกับการ
โจมตี เช่ นนั้นจะรู ้ (เปรี ยบเทียบ 9:4) อี กทางหนึ่ ง นี่ อาจเป็ นข้อความเกี่ ยวกับความสัพพัญญู
ของพระเยซู “ราชอาณาจักร” “เมือง” หรื อ “บ้าน” ใดๆที่ ประสบกับความขัดแย้งภายในจะ
ทาลายตัวมันเองในที่สุดถ้าความขัดแย้งดาเนิ นต่อไป นี่ ก็เป็ นจริ งสาหรับอาณาเขตที่ “ซาตาน”
ปกครองเช่นกัน สาหรับซาตานที่จะขับผีออกจะเทียบเท่ากับมันขับตัวมันเองออกเนื่ องจากว่าผี
ทางานของมัน

12:27

“ลูกน้อง” ของพวกฟาริ สีก็ขบั ผีเป็ นบางโอกาส บางที “ลูกน้อง” เหล่านี้ เป็ นสาวกของพวกเขา
หรื อน่าจะเป็ นไปได้นอ้ ยที่สุดคือคนยิวโดยทัว่ ไปมากกว่า ไม่วา่ กรณี ใด คนยิวบางคนในสมัย
ของพระเยซูสามารถขับผีได้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 19:13).[792] ถ้าพวกฟาริ สียืนกรานว่าพระเยซู
ขับผีออกโดยอานาจของซาตาน พวกเขาคงจะได้ยอมรับว่าลูกน้องของพวกเขาทาโดยอานาจ
เดียวกัน ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งที่พวกเขาคงได้ปฏิเสธ

12:28

“พระวิญญาณของพระเจ้า” ก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิ งกับเบเอลเซบูล บางทีมทั ธิ วใช้ “แผ่นดิ น
ของพระเจ้า” ที่นี่แทนที่จะเป็ น “แผ่นดินสวรรค์” ก็เพื่อที่จะเชื่อมโยงแผ่นดินกับพระวิญญาณ

“การอ้า งอิ ง ถึ ง พระวิญญาณปรากฏแค่ สิ บ สองครั้ งด้วยกันในพระกิ ตติ คุ ณ
มัท ธิ ว ซึ่ งหนึ่ งในสามนั้น อยู่ใ นบทที่ 12 อย่า งที่ อ าจถู ก คาดหวัง ไว้ใ น
พระกิ ตติ คุ ณซึ่ งเป็ นห่ วงที่ จะตี ค วามความสาคัญแห่ ง ชี วิตและพันธกิ จของ
พระเยซู การอ้ า งอิ ง ส่ วนใหญ่ ก็ อ ธิ บายถึ ง งานของพระวิ ญ ญาณใน
ความสัมพันธ์กบั พระองค์”[793]
พระเยซู อ้า งอิ ง ว่ า พระองค์ ไ ด้ รั บ อ านาจของพระองค์ จ าก “พระวิ ญ ญาณ” ของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 18) ซึ่ งเป็ นการอ้างเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ที่ชดั เจน[794] แผ่นดิ นของพระเจ้า
ใกล้จะมาถึงเพราะว่ากษัตริ ยท์ รงปรากฎ
“เหนือ” พวกท่านไม่ได้หมายถึงว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้เข้ามาในคนยิวหรื อเกิดขึ้นกับพวกเขา
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ ง และตอนนี้ พวกเขาได้อยู่ในนั้น พระเยซู กล่าวต่อพวกฟาริ สีและพระองค์
ไม่ได้หมายถึงว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้เข้าไปในพวกเขา ซึ่ งเกี่ยวกับทุกคน แต่วา่ มันได้ “มาถึง
ทันที” และอยู่ “ท่ามกลาง” พวกเขาด้วยการปรากฏของพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ ยิง่ กว่านั้น
แนวคิดของพระเยซูเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าเป็ นแนวคิดทางกายภาพทางโลก ยิ่งกว่านั้นอีก
ทุกๆที่พระเยซู ก็กล่าวถึงผูค้ นที่เข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้า ไม่ใช่แผ่นดิ นของพระเจ้าเข้าไป
ในพวกเขา[795]
12:29

พระเยซูกระตุน้ พวกฟาริ สีที่จะพิจารณาถึงประเด็นเดียวกันในอีกทางหนึ่ ง บุคคลที่แข็งแรงกว่า
เท่านั้นสามารถมัดเจ้าของบ้านและปล้นบ้านของเขาได้ (เปรี ยบเทียบ อสย. 49:24-25) ในระดับ
ที่ลึกกว่า พระเยซู กล่ าวถึ งพระองค์เองที่ มดั ซาตานและปล้นบ้านของมันโดยการขับผีอออก
(เปรี ยบเทียบ มก. 3:27; ลก. 11:21-22) ดังนั้นพระเยซู อา้ งถึ งอานาจที่ เหนื อกว่าซาตานซึ่ ง
สามารถเป็ นพระเจ้าได้เท่านั้น พระเยซู จะมัดซาตานเป็ นเวลา 1,000 ปี อย่างแท้จริ งเมื่อแผ่นดิน
ของพระเจ้า เริ่ ม ต้น (วว. 20:2) วรรณกรรมงานเขี ย นเที ย มเท็ จ ของชาวยิ ว ได้ท านายว่ า
พระเมสสิ ยาห์จะทาสิ่ งนี้ (การทึกทักเอาของโมเสส 10:1) “pseudepigrapha” (ตามตัวอักษรคือ
“งานเขี ย นเที ย มเท็จ ”) เป็ นเนื้ อ หาใหญ่ ข องงานเขี ย นของชาวยิ ว ที่ ไ ม่ ว่า อยู่ ใ นภาคพัน ธสัญญาเดิมหรื อในสิ่ งที่ผทู ้ ี่ถือนิ กายโปรแตสแตนท์อา้ งอิงถึงว่าเป็ นอธิ กธรรม หนังสื อเหล่านี้
ระบุวนั เวลาตั้งแต่ 200 กคศ. ถึง ค.ศ. 100.

12:30

ประเด็นของพระเยซูในข้อความนี้ก็คือว่า มันไม่สามารถมีความเป็ นกลางในความสัมพันธ์ของ
บุคคลหนึ่ งกับพระองค์ บรรดาผูท้ ี่ไม่อยูฝ่ ่ ายพระเยซู ก็อยู่ฝ่ายซาตาน นี่ ทาให้พวกฟาริ สีอยู่ใน
วงสมาคมที่ไม่พึงปรารถนา ภาคพันธสัญญาเดิมถือว่าการพิพากษาของมนุ ษย์เป็ นการเก็บเกี่ยว
ที่พระเจ้าจะดาเนิ นการ พระเยซู อา้ งว่าพระองค์จะเป็ นพระผูพ้ ิพากษาที่ เก็บเกี่ ยว ถ้อยคาของ
พระเยซู ที่นี่คงได้ว่ากล่าวพวกฟาริ สีและเตื อนผูท้ ี่ ไม่ตกลงใจในฝูงชน เป็ นที่ชัดเจนว่า พวก
ฟาริ สีไม่ได้เพียงแต่ปฏิ เสธที่จะมาหาพระเยซู ดว้ ยตัวของพวกเขาเอง แต่แม้กระทัง่ ทาให้พวก
สาวกที่พระเยซูรวบรวมนั้นกระจัดกระจายไป

12:31-32

พระเยซู ติดตามถ้อยคาของพระองค์เกี่ยวกับความเป็ นไปไม่ได้ของการเป็ นกลาง (ข้อ 30) ด้วย
ค าเตื อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ “ดัง นั้น ” (ค ากรี ก ดี อ า ทู ท่ อ ) บ่ ง บอกถึ ง ความสั ม พัน ธ์ น้ ี “การหมิ่ น
ประมาท” เกี่ยวข้องกับการใส่ ร้ายป้ ายสี ที่รุนแรง (เปรี ยบเทียบ 9:3) พระเจ้าจะอภัย “บาปใดๆ”
ที่รวมถึงการใส่ ร้ายป้ ายสี ที่รุนแรงเกี่ยวกับพระเยซู เมื่อบุคคลหนึ่ งวางใจในพระเยซู อย่างไรก็
ตาม พระองค์จะไม่อภัย “การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
มุ ม มองหนึ่ ง ของความแตกต่ า งระหว่า งบาปเหล่ า นี้ ก็ คื อว่า มันเป็ นการหมิ่ นประมาทต่ อ ผู ้
ส่ ง สารที่ เป็ น มนุษย์ ของพระเจ้าที่ สามารถได้รับ การยกโทษได้ แต่ ก ารหมิ่ นประมาทต่ อผู ้
ส่ งสารที่เป็ นพระเจ้ า ของพระเจ้าไม่สามารถได้รับการยกโทษได้[796]
“. . . บาปต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สามารถถูกอธิ บายอย่างแท้จริ งว่าเป็ นการ
สู ญเสี ยความรู ้สึกทั้งสิ้ นเกี่ยวกับบาป”[797]
การตีความที่ดีกว่าก็คือว่า เมื่อพิจารณาถึงบริ บท (ข้อ 24-28) การหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เกี่ยวข้องกับการถือว่างานของพระเยซู เป็ นของซาตานแทนที่จะเป็ นของพระวิญญาณ
บาปนั้นไม่ใช่เรื่ องราวของการพูด ถ้อยคาที่ถูกกล่าวไปก็สะท้อนถึงท่าทีแห่ งจิตใจ พระเจ้าจะ
ไม่อภัยบาปนี้ เพราะว่าบุคคลที่ได้ทาบาปนั้นในสมัยของพระเยซู ดว้ ยเหตุน้ นั ก็ปฏิเสธพระเยซู
ในฐานะพระเมสสิ ยาห์อย่างหนักแน่น[798] แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ บาปเดียวที่บุคคลหนึ่ งสามารถ
ทาได้ซ่ ึ งพระเจ้าจะไม่อภัยและนัน่ จะส่ งผลต่อการลงโทษนิ รันดร์ ของเขาหรื อของเธอคือการ
ปฏิเสธพระเยซูคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 3:18) การถือว่างานของพระเยซู เป็ นของซาตานก็เป็ น
การหมิ่นประมาทพระวิญญาณในสมัยของพระเยซูและสิ่ งนี้ได้ส่งผลต่อการลงโทษ

บุคคลหนึ่ งสามารถทาบาปนี้ ในทุกวันนี้ ได้ไหม? บุคคลหนึ่งสามารถปฏิเสธพระเยซูคริ สต์ได้
แต่บุ คคลหนึ่ งไม่ส ามารถหมิ่ นประมาทพระวิญญาณในแง่ อย่า งเดี ยวกันที่ ค นร่ วมสมัย ของ
พระเยซู ได้ทา ที่จะทาอย่างนั้น บุคคลหนึ่ งคงจะต้องสังเกตพระเยซู ทางานต่างๆของพระองค์
และ ณ เวลาเดียวกันก็ถือว่างานเหล่านั้นเป็ นของซาตาน[799] ดังนั้น บุคคลหนึ่ งสามารถกล่าว
ได้วา่ การหมิ่นประมาทพระวิญญาณเป็ นบาปที่ไม่สามารถอภัยได้ระหว่างพันธกิจในโลกของ
พระเยซู บาปที่ไม่สามารถอภัยได้ ณ เวลาใดก็ตามตั้งแต่พระเยซู ได้เริ่ มต้นพันธกิจในโลกของ
พระองค์จนถึงวันในปั จจุบนั นี้คือการปฏิเสธพระเยซูคริ สต์
การกล่าว “ถ้อยคาต่อต้าน” เป็ นอย่างเดียวกันกับการหมิ่นประมาท การใส่ ร้ายป้ ายสี ที่รุนแรง
เกี่ ยวกับพระเยซู ก็สามารถอภัยให้ได้ในสมัยของพระองค์ ตราบเท่าที่มนั ไม่ได้ไปไกลเท่ากับ
การถื อว่างานของพระองค์เป็ นของซาตาน นัน่ จัดตั้งการหมิ่ นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระเยซูให้คาเตือนนี้แก่บุคคลที่ประกาศตัวว่าเป็ นกลางผูซ้ ่ ึ งอาจถือว่างานของพระองค์เป็ นของ
ซาตาน (ข้อ 30) บุคคลเช่นนั้นต้องตระหนักว่า แม้วา่ เขาหรื อเธอไม่ได้กล่าวร้ายพระเยซู บุคคล
นั้นอาจเป็ นไปได้ที่จะทาบางสิ่ งที่มีผลลัพธ์ที่รุนแรงกว่ามาก
“จากการที่ได้รับความสนใจเกี่ยวกับศาสนศาสตร์พระคริ สต์และจุดยืนที่พิเศษ
และสาคัญซึ่ งถื อโดยพระเยซู ตลอดพระกิ ตติคุณนี้ บุคคลหนึ่ งอาจประหลาด
ใจอย่างเข้าใจว่ามัทธิ วไม่ได้กล่าวถึงความตรงกันข้ามกับสิ่ งที่อยูใ่ นตัวบท นัน่
คือ การหมิ่นประมาทพระวิญญาณสามารถอภัยให้ได้ แต่การหมิ่นประมาท
บุ ตรมนุ ษย์ไม่สามารถอภัยให้ไ ด้ อย่างไรก็ตาม แรงโน้มถ่ วงของการหมิ่ น
ประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ข้ ึนอยู่กบั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในฐานะพลัง
พื้ น ฐานที่ อ ยู่เบื้ อ งหลัง และท าให้พ นั ธกิ จ แบบพระเมสสิ ย าห์ ท้ งั หมดของ
พระเยซูเองเป็ นไปได้. . .”[800]
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พระเยซู ดาเนิ นการที่จะชี้ ให้เห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วความประพฤติสะท้อนถึ งคุณลักษณะ (ข้อ
33-37; เปรี ยบเทียบ 7:16-19) ที่จะมี “ผลดี” บุคคลหนึ่งต้อง “ทาให้ตน้ ไม้ดี” ตัวอย่างเช่นโดย
การพรวนดิ น การตัดกิ่ ง การใส่ ปุ๋ย และอื่นๆ ตัวอย่างเช่ น ถ้าบุคคลหนึ่ งทาให้ตน้ ไม้เน่ าโดย
การละเลยและการละเมิด บุคคลนั้นจะได้รับ “ผลเลว” ต้นไม้ดีก่อให้เกิ ดผลดีและต้นไม้เลวก็
ให้เกิดผลเลว งานต่างๆของพระเยซูน้ นั ดี ดังนั้นพระองค์ตอ้ งดี
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ทุกๆที่ในมัทธิ วที่คาเปรี ยบเทียบ “พวกชาติงูร้าย” ปรากฏ มันก็อา้ งอิงถึ งพวกฟาริ สีและพวก
ผูน้ าทางศาสนาคนอื่นๆ (3:7; 23:33) อย่างไม่สงสัยว่า นัน่ เป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึ งพระเยซู กล่าวถึงที่นี่
เช่ น กัน ค าเปรี ยบเที ย บนั้ น พรรณนาถึ ง ปฏิ ปั ก ษ์ ที่ ร้ า ยกาจ ประเด็ น ของพระเยซู ก็ คื อ ว่ า
คุณลักษณะของบุคคลหนึ่ งกาหนดสิ่ งที่เขาหรื อเธอพูดและทา ตามปกติปากเปิ ดเผยสิ่ งที่อยูใ่ น
ใจ การใส่ ร้า ยป้ ายสี ที่รุนแรงของพวกฟาริ สีต่อพระเยซู ก็เปิ ดเผยการปฏิ เสธของพวกเขาต่ อ
พระองค์ พวกเขาต้องการการเปลี่ ยนแปลงของท่าทีที่มีต่อพระองค์ ไม่ใช่แค่การเปลี่ ยนแปลง
ในถ้อยคาของพวกเขาเกี่ยวกับพระองค์
มันจะไปไกลเกินกว่าสิ่ งที่พระเยซูกล่าวที่จะตีความข้อความนี้วา่ หมายถึงว่าไม่มีผเู ้ ชื่อแท้จริ งจะ
เคยพูดหรื อทาสิ่ งที่ ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของผูเ้ ชื่ อที่ จะพูดหรื อทา คนดี ทุกคนพูดและทา
บางสิ่ งที่ดีและบางสิ่ งที่เลว ในทานองเดี ยวกัน คนเลวทุกคนพูดและทาบางสิ่ งที่ดีและบางสิ่ ง
ที่เลว เราไม่เหมือนต้นไม้ในตัวอย่างประกอบนี้ทีเดียว
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พระเยซู ไม่ได้ตอ้ งการให้ผวู ้ ิจารณ์ของพระองค์ที่จะได้รับความพึงพอใจใดๆจากสิ่ งที่พระองค์
เพิ่งได้กล่าวไป การปรากฎอันชอบธรรมอย่างภายนอกของพวกเขาไม่ได้ยกเว้นพวกเขาจาก
การพูดอย่างที่พวกเขาได้พูด ตรงกันข้าม “ถ้อยคา” ของผูค้ นคือสิ่ งที่พระเจ้าจะใช้เพื่อพิพากษา
พวกเขาในที่สุด คา “ที่ไม่ระมัดระวัง” คือคาที่พูดโดยปราศจากความรอบคอบ บุคคลหนึ่งอาจ
คิดว่ามันไม่สาคัญ ยกเว้นที่วา่ มันเปิ ดเผยคุณลักษณะ “ทุกๆคา” ที่พูดก็สะท้อนถึงการไหลล้น
ของใจและพระเจ้า ก็ รู้ เ กี่ ย วกับ มัน ดัง นั้น ถ้อ ยค าก็ ส าคัญ อย่า งมาก (เปรี ย บเที ย บ อฟ. 5:34, 12; คส. 3:17; ยก. 1:19; 3:1-12)
ข้อ 37 ฟั งดูเหมือนมันอาจเป็ นสุ ภาษิต หรื อบางทีพระเยซู ได้ทาให้มนั เป็ นสุ ภาษิตที่นี่ บริ บท
อธิ บายว่าการทาให้ชอบธรรมและการกล่าวโทษที่ถูกกล่าวถึงก็กล่าวเกี่ยวกับพระเจ้าที่พิพากษา
ทุกคน เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า ถ้าบุคคลหนึ่งสามารถที่จะพูดถ้อยคาที่ถูกต้อง
ทั้ง หมด เขาหรื อเธอก็ สามารถหลอกลวงพระเจ้า และได้รับความรอดโดยค าพูดที่ ฉลาดได้
พื้ น ฐานของการท าให้ ช อบธรรมและการกล่ า วโทษคื อ คุ ณ ลัก ษณะ แต่ “ถ้อยค า” เปิ ดเผย
คุณลักษณะ ดังนั้น ถ้ อยคา ก็กลายมาเป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้าใช้พิพากษา

ผูว้ ิจารณ์ ข องพระเยซู คิ ดว่าพวกเขาประเมิ นพระองค์เมื่ อพวกเขาพูดว่า พระองค์ท างานของ
พระองค์โดยอานาจของซาตาน (ข้อ 24) พระเยซู ช้ ี ให้เห็นว่าพวกเขากาลังประเมินพวกเขาเอง
อย่า งแท้จริ ง พวกเขาคิ ดว่า พวกเขาก าลัง ตัด สิ นพระองค์ด้ว ยค าของพวกเขา แต่ จ ริ ง ๆแล้ว
พระเจ้าจะตัดสิ นพวกเขาด้วยถ้อยคาของพวกเขา
การแตกแยกระหว่างพระเยซู และพวกผูน้ าทางศาสนาก็สุดท้ายในตอนนี้ พวกเขากล่าวหาพระเยซู ดว้ ยการทา
อัศจรรย์โดยอานาจของซาตานแทนที่จะเป็ นโดยอานาจของพระเจ้า พระเยซู ปฏิ เสธการกล่าวหาของพวกเขา
และเตือนพวกเขาเกี่ยวกับความรุ นแรงของบาปนี้ แต่พวกเขายังคงปฏิเสธพระองค์
“มันมีคุณค่าที่จะสังเกตว่าในมัทธิ ว การแตกแยกระหว่างพระเยซูและพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้
เด็ดขาดจนกระทัง่ การกล่าวหาเกี่ยวกับเบเอลเซบูล”[801]
“ดัง นั้น เหตุ การณ์ น้ ี กาหนดจุ ดเปลี่ ยนแปลงที่ ยิ่งใหญ่ในชี วิตของพระคริ สต์ ตั้งแต่จุดนี้ ไ ป
จนถึ ง ไม้ก างเขน ชนชาติ น้ ี ถู ก มองในหมวดพระกิ ต ติ คุ ณ ว่า ได้ป ฏิ เ สธพระคริ ส ต์ใ นฐานะ
พระเมสสิ ย าห์ การปฏิ เ สธที่ ไ ม่ เป็ นทางการโดยพวกผูน้ าก็ จ ะเป็ นทางการเมื่ อ มัน บรรลุ ที่
กางเขน”
3. ควำมขัดแย้ งเกีย่ วกับหมำยสำคัญของพระเยซู 12:38-45
เหตุการณ์ที่สี่และประเภทที่สามของความขัดแย้งก็เกี่ยวกับหมายสาคัญที่ผวู ้ จิ ารณ์ของพระเยซูได้เรี ยกร้อง
“พวกฟาริ สี แ ละพวกอาจารย์ ส อนธรรมบัญ ญัติ รู้ อ ย่ า งดี ว่ า พระเยซู ไ ด้ อ้ า งถึ ง การเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ที่ถูกส่ งมาจากสวรรค์ พวกเขาคุ น้ เคยกับการอัศจรรย์มากมายที่พระองค์ได้ทา
แล้วเพื่ อจะรั บ รองตัวบุ ค คลของพระองค์ แต่ตอนนี้ พ วกเขามาเพื่ อจะท้า ทายพระองค์และ
เรี ยกร้องหมายสาคัญที่ จะพิสูจน์แก่ พวกเขาว่าพระองค์ทรงเป็ นสิ่ งที่พระองค์ได้อา้ งว่าเป็ น”
[803]
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อีกครั้งหนึ่ ง การเชื่ อมของมัทธิ วก็ไม่หนักแน่ น เหตุการณ์น้ ี ไม่ใช่ การสื บเนื่ องของการโต้เถียง
ที่มาก่อนตามลาดับเวลา แต่ตามหัวข้อ พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีบางคนขอให้พระเยซู

ที่จะทา “หมายสาคัญ” ไม่ใช่แค่การอัศจรรย์ พระองค์ได้ทาการอัศจรรย์มากมาย และพวกเขา
ได้สรุ ปว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นมาจากซาตาน (ข้อ 24) หมายสาคัญเป็ นความแน่ใจที่จบั ต้องได้
ทันทีว่าบางสิ่ งที่ ถูกทานายไว้จะเกิ ดขึ้ นอย่างแน่ นอน พวกเขาเรี ยกร้ องประเภทที่เจาะจงของ
การอัศจรรย์ คือ “หมายสาคัญ จากฟ้ าสวรรค์ ” (16:1) เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาต้องการหมาย
สาคัญที่พระเยซูเองจะไม่ได้ริเริ่ ม[804] พวกเขาเชื่อว่าพระเยซู ไม่สามารถก่อให้เกิดหมายสาคัญ
ได้และที่วา่ ความล้มเหลวของพระองค์จะทาให้พระองค์เสี ยชื่อเสี ยง
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“คนในยุคชัว่ ร้ายและไม่ซื่อสัตย์” เป็ นกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นของคนยิวที่ไม่เชื่ อซึ่ งพวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริ สี เป็ นตัวแทน การล่ วงประเวณี เป็ นการเปรี ย บเที ย บของภาคพันธสั ญญาเดิ ม
โดยทัว่ ไปสาหรับการเลิ กเชื่ อฝ่ ายวิญญาณ ซึ่ งก็คือการไปจากพระเจ้า (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) พระเจ้าได้ให้หมายสาคัญ
ในอดี ตเพื่อจะเสริ มกาลังความเชื่ อที่ อ่อนแอของผูเ้ ชื่ ออย่างเช่ นอับราฮัม โยชู วาและกิ เดโอน
พระเยซูปฏิเสธที่จะให้หมายสาคัญแก่ผวู ้ ิจารณ์ เนื่ องจากว่าพวกเขาต้องการหมายสาคัญเพื่อจะ
ทาให้พระองค์ตกหลุมพรางแทนที่จะเสริ มความเชื่อที่อ่อนแอ
“หมายสาคัญของโยนาห์” ไม่ใช่หมายสาคัญสาหรับพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี มันกลาย
มาเป็ นหมายสาคัญต่อผูเ้ ชื่ อในพระองค์ในภายหลัง หมายส าคัญของโยนาห์หมายถึ งหมาย
สาคัญที่โยนาห์เองเป็ นต่อชาวนี นะเวห์ เขาได้แสดงถึงบุคคลที่พระเจ้าได้ช่วยกูจ้ ากความตายที่
หนี ไ ม่ พ ้น [805] การใช้ข องพระเยซู เ กี่ ย วกับ “บุ ต รมนุ ษ ย์” เน้น ถึ ง บทบาทที่ ท นทุ ก ข์ข อง
พระองค์ (เปรี ยบเที ยบ 8:20) “ใจกล าง” ของแผ่ น ดิ นอาจท าใ ห้ นึ ก ถึ ง โยนาห์
2:3 (เปรี ย บเที ย บ สดด. 46:2) นี่ เป็ นการอ้า งอิ ง ถึ ง การถู ก ฝั ง ของพระเยซู พระเยซู ก ล่ า วว่า
การช่ วยกู้ข องพระองค์จากความตายในหลุ ม ฝั ง ศพซึ่ งจะคล้า ยกันกับ การช่ วยกู้ของโยนาห์
เพียงแต่ใหญ่กว่าก็จะพิสูจน์ถึงการอ้างของพระองค์
อย่างที่คนยิวนับเวลา “สามวันและสามคืน” หมายถึงไม่วา่ สามวันเต็มหรื อ ส่ วน ใดๆของสาม
วัน [806] พระเยซู ไ ด้อยู่ใ นหลุ ม ฝั ง ศพเป็ นเวลาส่ วนต่ า งๆของสามวัน บางคนได้อ้า งอย่า ง
ผิดพลาดว่ามัทธิ วเข้าใจพระเยซู แบบผิดๆ เนื่ องจากพระเยซู ได้อยูใ่ นหลุมฝังศพสองคืนเท่านั้น
อย่างแท้จริ ง[807]
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พวกฟาริ สีเชื่ ออย่างถูกต้องว่าการพิพากษาตามหลังการเป็ นขึ้นจากตาย[808] พระเยซู ติดตาม
ข้อคิ ดเห็ นของพระองค์เกี่ ยวกับการเป็ นขึ้ นจากตายในข้อ 40 ด้วยคาแนะนาเกี่ ยวกับ “การ
พิพากษา” ในข้อ 41
การถูกกล่าวโทษของผูว้ ิจารณ์ของพระองค์จะใหญ่กว่าของชาวนี นะเวห์ เพราะว่าชาวนี นะเวห์
ได้ “กลับใจ” ณ การประกาศของโยนาห์ แต่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีจะไม่กลับใจ ณ
การประกาศของพระเยซู พระเยซู ไม่ได้หมายถึงว่า ชาวนี นะเวห์ที่เชื่ อและคนยิวที่ไม่เชื่ อแห่ ง
สมัยของพระเยซู จะปรากฏตัวต่อพระพักตร์ พระเจ้า ณ เวลาเดี ยวกัน นัน่ ก็ชดั เจนเพราะว่าชาว
นี นะวห์จะไม่กล่าวโทษคนยิว แต่พระเจ้าจะกล่าวโทษ พระเยซู หมายถึงว่า ชาวนี นะเวห์ที่เชื่ อ
สามารถเป็ นพยานต่อต้านคนยิวที่ ไม่เชื่ อเมื่ อแต่ละกลุ่ มปรากฎตัวต่อพระพักตร์ พระเจ้าเพื่ อ
“การพิพากษา”
อี ก ครั้ งหนึ่ ง “บางสิ่ ง ที่ ใ หญ่ ก ว่า โยนาห์ ” คื อสิ ทธิ อานาจของพระเมสสิ ย าห์ หมายส าคัญ ที่
พระเยซู สัญญาไม่ได้ตอบสนองต่อการเรี ยกร้องของผูว้ ิจารณ์ของพระองค์ เนื่ องจากว่าพวกเขา
ไม่ได้ตอ้ งการให้ความเชื่ อที่อ่อนแอได้รับการเสริ มกาลัง มันเป็ นหมายสาคัญที่พระองค์เตรี ยม
ไว้เพื่อพวกสาวกของพระองค์เอง โดยการปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อข่าวสารของพระเยซู พวก
ธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีแสดงให้เห็ นว่าพวกเขาเองนั้นเป็ นคนบาปที่ แย่กว่าชาวนี นะเวห์
คนต่างชาติ
“พระเยซูทรงใหญ่กว่าโยนาห์ในหลายทาง พระองค์ทรงใหญ่กว่าในตัวบุคคล
ของพระองค์เพราะว่าโยนาห์เป็ นแค่มนุ ษย์ พระองค์ทรงใหญ่กว่าในการเชื่ อ
ฟั ง ของพระองค์ เพราะว่ า โยนาห์ ไ ม่ ไ ด้เ ชื่ อ ฟั ง พระเจ้า และได้ถู ก ตี ส อน
พระเยซูได้ตายอย่างแท้จริ ง ส่ วน ‘หลุมฝังศพ’ ของโยนาห์อยูใ่ นท้องปลาใหญ่
พระเยซูได้เป็ นขึ้นจากตายภายใต้อานาจของพระองค์เอง โยนาห์ปรนนิ บตั ิต่อ
แค่เมืองเดียว [ตามพระธรรมโยนาห์ ] ส่ วนพระเยซู ให้ชีวิตของพระองค์เพื่อ
ทั้งโลก แน่ นอนว่า พระเยซู ทรงใหญ่กว่าในความรักของพระองค์ เพราะว่า
โยนาห์ ไม่ได้รักผูค้ นแห่ งเมืองนี นะเวห์ เขาต้องการให้พวกเขาตาย ข่าวสาร
ของโยนาห์ได้ช่วยให้เมืองนีนะเวห์รอดจากการพิพากษา เขาเป็ นผูส้ ่ งสารแห่ ง

พระพิ โรธของพระเจ้า ข่า วสารของพระเยซู เป็ นข่ า วสารแห่ ง พระคุ ณและ
ความรอด”[809]
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โดยการอ้างอิงถึง “โยนาห์” ในแนวทางอย่างเดี ยวกันที่พระองค์อา้ งอิงถึ ง “ราชิ นีแห่ งทิศใต้”
พระเยซู ก็สนับสนุ นมุมมองที่ ว่าโยนาห์ เป็ นบุ คคลตามประวัติศาสตร์ อย่างหนักแน่ น “ราชิ นี
แห่ งทิ ศใต้” คือ “ราชิ นีแห่ งเชบา” (1 พกษ. 10:1-13) เธอได้มาจากที่ สุดปลายทิ ศใต้แห่ ง
คาบสมุทรอาระเบีย สาหรับคนยิวแล้วนัน่ เป็ น “ที่ สุดปลายแผ่นดิ นโลก” (เปรี ยบเทียบ ยรม.
6:20; ยอล. 3:8) เธอได้เยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มเนื่องจากการรายงานเกี่ยวกับ “ปัญญา” ที่ยิ่งใหญ่
ของซาโลมอนได้มาถึงหูของเธอ “บางสิ่ งที่ใหญ่กว่าซาโลมอน” คือ พระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งเป็ นการ
ปรากฎเป็ นรู ปร่ างแห่งปั ญญาของพระเจ้า
ราชินีน้ นั จะร่ วมกับชาวนีนะเวห์ใน การกล่ าวโทษ ผูไ้ ม่เชื่ อแห่ งสมัยของพระเยซู เพราะว่าพวก
เขาได้ลม้ เหลวที่จะยอมรับผูห้ นึ่งที่มีปัญญาใหญ่กว่าปั ญญาของซาโลมอน เช่นเดียวกับผูห้ นึ่ งที่
มีข่าวสารที่ใหญ่กว่าข่าวสารของโยนาห์ พระเยซู ทรงใหญ่กว่าซาโลมอนในปั ญญา ความมัง่ คัง่
และงานของพระองค์
ในการเปรี ยบเทียบทั้งสองของพระเยซู คนต่างชาติได้ตอบสนอง และคนยิวไม่ได้ตอบสนอง
นัน่ ได้เป็ นกรณี ในพันธกิ จของพระเยซู จนเดี๋ ยวนี้ และสิ่ งนี้ จะดาเนิ นต่อไป อย่างไม่สงสัยว่า
พวกธรรมาจารย์แ ละพวกฟาริ สี ที่ เ ย่ อ หยิ่ ง ก็ ไ ม่ พ อใจพระเยซู ที่ เ ปรี ยบเที ย บพวกเขากับ
ชาวต่างชาติอย่างไม่พึงใจ
“มันเป็ นลักษณะที่น่าเศร้ าใจในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลที่ชนชาติน้ นั ได้
ปฏิ เสธพวกผูช้ ่ วยกู้ของพวกเขาในตอนแรก แต่ได้ยอมรั บพวกเขาในครั้ งที่
สอง สิ่ งนี้ ก็เป็ นจริ งกับโยเซฟ โมเสส ดาวิดและพวกผูเ้ ผยพระวจนะ (มธ.
23:29) และพระเยซูคริ สต์”[810]
“พระวิหารและปุโรหิ ต ผูเ้ ผยพระวจนะ กษัตริ ยแ์ ละคนฉลาด บางสิ่ งที่ใหญ่
กว่าก็อยูท่ ี่นี่ในตอนนี้”[811]

12:43-45

ประเด็นของข้อเหล่านี้ ที่อธิ บายถึ งการถู กผีสิงก็ยอ้ นกลับไปยังคาเตื อนของพระเยซู เกี่ ยวกับ
อันตรายของการเป็ นกลางต่อพระองค์ (ข้อ 30) ผีที่ถูกขับออกจากบุคคลหนึ่ งแรกเริ่ มก็ผา่ นไป
ยัง “สถานที่แห้งแล้งเพื่อแสวงหาการหยุดพัก ” ข้อความนี้ ยืนยันความเชื่ อถื อของคนยิวที่ว่าผี
ชอบที่แห้งแล้ง (โทบิท 8:3; เปรี ยบเทียบ วว. 18:2).[812] ในที่สุด พวกมันแสวงหาที่จะอาศัย
อยูใ่ นร่ างกายของมนุษย์ ที่ซ่ ึ งพวกมันสามารถทาความเสี ยหายมากขึ้นได้
พระเยซูบอกเป็ นนัยถึงความเป็ นไปได้ของการถูกผีสิงอีก (ข้อ 44) “บ้าน” ของผีคือร่ างกายของ
มนุ ษย์ในเรื่ องราวของพระเยซู ผีก็กลับไปหาบุคคลที่มนั ได้ละไป ซึ่ งค้นพบว่าเขาหรื อเธอยัง
เปิ ดว่างต่อการอยู่ของผี เพราะว่าไม่มีอานาจที่เหนื อกว่าครอบครองบุคคลนั้น ดังนั้น ผีน้ นั ก็
เชิญผี “อื่นอีกเจ็ดตัว” ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สมบูรณ์เต็มที่ (“ที่ร้ายกว่าตัวมันเอง”) และพวกมัน
ก็ทาการอาศัยอยูใ่ นบุคคลนั้น
พระเยซู เ ปรี ย บเที ย บคนยิ ว ที่ ไ ม่ เชื่ อ แห่ ง สมัย ของพระองค์ก ับ บุ ค คลที่ ถู ก ผี สิ ง ยอห์ น ผูใ้ ห้
บัพติศมาและพระเยซูได้ชาระชีวติ ของหลายคนในกาลิลีโดยการเรี ยกพวกเขาสู่ การกลับใจใหม่
แต่ไม่ใช่ทุกคนจากพวกเขาที่ได้รับเอาพระเยซู โดยความเชื่ อ พระเยซู ได้ขบั ผีออกจากหลายคน
แต่พวกเขาไม่ได้เชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ สภาพที่เป็ นกลางนี้ ได้ละพวกเขาให้
เสี่ ยงต่อการบุกรุ กที่แย่กว่าจากซาตาน ที่จะไม่กล่าวสิ่ งใดเกี่ยวกับการพิพากษาจากพระเจ้า แต่
บุคคลที่เป็ นกลางเหล่านี้เป็ นตัวแทนของทั้งชนชาติ
คริ สเตียนหลายคนเชื่ อว่าคาสอนของพระเยซู ที่นี่ให้หลักฐานที่ว่าผีไม่สามารถสิ งผูเ้ ชื่ อแท้ได้
นัน่ อาจเป็ นเช่ นนั้น แต่ผีสามารถทาให้ผเู ้ ชื่ อเดื อดร้ อนอย่างมากได้ ผูเ้ ชื่ อไม่ได้มีภูมิคุน้ กันต่อ
การโจมตีของซาตานและพวกผีของมัน อย่างที่พวกเขาไม่มีภูมิคุม้ กันต่อการโจมตีจากโลกและ
เนื้ อหนัง เส้ นระหว่า งการถู กผีสิ ง และการถู ก ผีท าให้เดื อดร้ อนเป็ นเส้ นที่ บ างที่ ย ากจะระบุ
อย่างมาก

ผูว้ ิจ ารณ์ ข องพระเยซู มี ห ลัก ฐานมากมายแล้ว เกี่ ย วกับ ใครที่ พ ระองค์ท รงเป็ น พวกเขาไม่ จ าเป็ นที่ จ ะเห็ น
การอัศ จรรย์มากขึ้ นที่ พิ สูจน์ ถึง ความเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข องพระเยซู ตรงกันข้า ม พระองค์ได้ใ ห้ป ระเภทที่
แตกต่ า ง ของหมายส าคัญแก่ พ วกเขา ซึ่ ง เป็ นประเภทที่ จะพิ สู จน์ ใ ห้เห็ นถึ ง การอ้า งของพระองค์หลังจากที่
พระองค์ได้เป็ นขึ้นจากตาย
4. ควำมขัดแย้ งเกีย่ วกับพีน่ ้ องของพระเยซู 12:46-50 (เปรียบเทียบ มก. 3:31-35; ลก. 8:19-21)

รู ปแบบที่แยบยลอย่างมากของการต่อต้านได้เกิ ดจากสมาชิ กครอบครัวทางกายภาพของพระเยซู มันจัดเตรี ยม
โอกาสสาหรับพระเยซูที่จะอธิ บายถึงความสัมพันธ์แท้ต่อพระเมสสิ ยาห์และที่จะรับรองพวกสาวกของพระองค์
12:46-47

เป็ นที่ ชัด เจนว่า “บรรดาน้อ งชาย” ของพระเยซู เป็ นน้อ งชายร่ วมมารดาทางกายภาพของ
พระองค์ คือพวกบุตรชายของมารี ย ์ โรมันคาทอลิกบางคนที่ปรารถนาที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งหลัก
คาสอนของพวกเขาเกี่ ยวกับ “ความบริ สุทธิ์ ถาวรของมารี ย”์ และโปรแตสแตนท์บางคนได้
โต้แย้งว่าพวกเขาเป็ นพี่น้องของพระเยซู แต่เป็ นพวกบุ ตรชายของโยเซฟโดยการสมรสก่อน
หน้านั้น [813] ถ้าพวกเขาเป็ นเช่ นนั้น คนโตที่ สุ ดของพี่น้องเหล่ านี้ คงได้เป็ นทายาททาง
กฎหมายต่อบัลลังก์ของดาวิด

12:48-50

คาถามของพระเยซูไม่ได้ดูถูก “มารดาและบรรดาน้องชาย” ทางกายภาพของพระองค์ คาตอบ
ของพระองค์แสดงให้เห็ นว่าพระองค์เพียงแค่ให้ลาดับความสาคัญต่อพระบิดาในสวรรค์ของ
พระองค์แ ละการท าตามน้ า พระทัย ของพระองค์ (เปรี ย บเที ย บ 10:37) ความสั ม พัน ธ์ ฝ่ าย
วิญญาณนาหน้าความสัมพันธ์ทางกายภาพ (เปรี ยบเทียบ 8:18-23) สิ่ งนี้ เน้นถึงความสาคัญของ
การเชื่อในพระเยซูและการให้ที่แรกแก่พระองค์ พวกสาวกของพระองค์กลายมาเป็ นครอบครัว
ฝ่ ายวิญญาณที่ รับเข้ามาของพระองค์ จงสังเกตว่าคาว่า “ใครก็ตาม” ที่อา้ งอิงถึงบรรดาผูท้ ี่ทา
ตามน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยการเชื่ อในพระบุ ตรของพระองค์ก็ทาให้ความเป็ นไปได้แห่ ง
ความรอดนั้นเปิ ดแก่ใครก็ตาม (เปรี ยบเทียบ 11:28-30)

ข้อเหล่ า นี้ มี ความหมายโดยนัยเกี่ ย วกับ ศาสนศาสตร์ พระคริ ส ต์ที่ หนัก แน่ น ยิ่ง กว่านั้น ข้อเหล่ า นั้นเปิ ดเผย
มากขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวฝ่ ายวิญญาณที่ได้ก่อขึ้นรอบๆพระเยซู ทั้งๆที่มีการต่อต้านที่เพิ่มขึ้น จุดประสงค์ต่างๆ
ของ พระเจ้าผ่านทางพระเมสสิ ยาห์ก็คืบหน้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 18, 20)
ค. กำรปรับเปลีย่ นเนื่องจำกกำรปฏิเสธพระเยซู ของอิสรำเอล 13:1-53
“ลูกเต๋ าถูกทอด พวกผูน้ าทางศาสนาได้ป่าวประกาศอย่างเปิ ดเผยถึงการต่อต้านของพวกเขาที่มี
ต่อพระเมสสิ ยาห์ คนอิสราเอลก็ประหลาดใจต่ออานาจของพระเยซู และถ้อยคาของพระองค์
แต่พวกเขาล้มเหลวที่ จะตระหนักว่าพระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา การไม่เห็ นความเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู ในถ้อยคาและการงานของพระองค์ พวกเขาก็ได้แยกผลจากต้นไม้

เนื่ องจากการต่อต้านนี้ และความเฉยเมยฝ่ ายวิญญาณ กษัตริ ยก์ ็ปรั บเปลี่ ยนวิธีสอนและหลัก
คาสอนของพระองค์เกี่ยวกับการมาของแผ่นดินสวรรค์กบั สถานการณ์น้ นั ”[814]
พระเยซูใช้คาอุปมาเพื่อจะอธิ บายคาสอนของพระองค์บางครั้ง (เช่น 5:15; 7:3-5, 13-14, 15-20, 21-27, 35; 9:1517; 11:16-17; 12:25, 29, 43-45) การต่อต้านที่เพิ่มขึ้นได้นาพระองค์ที่จะใช้คาอุปมามากขึ้น[815] ตอนนี้ พระองค์
เริ่ มต้นที่จะใช้คาอุปมาเพื่อจะเปิ ดเผยความจริ งใหม่เกี่ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์[816] บทที่ 13 มีการอภิปรายหลักที่
สามของพระเยซู ในมัทธิ ว คือคาอุ ปมาของพระองค์เกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์[817] มัทธิ วนาเสนอการอภิปราย
สองอย่างแรกในฐานะเป็ นการพูดคนเดียวที่ต่อเนื่ องโดยพระเยซู ท่านสอดแทรกการอภิปรายที่สามนี้ ดว้ ยบทนา
ที่เป็ นการบรรยายอยูบ่ ่อยๆ
ก่อนหน้านี้ ยอห์นและพระเยซู ได้ป่าวประกาศว่าแผ่นดิ นสวรรค์มาใกล้แล้ว พระเยซู หยุดกล่ าวสิ่ งนั้นเมื่อการ
ปฏิ เสธของอิสราเอลที่ มีต่อพระองค์ นั้นเด็ดขาด (นัน่ คือ หลังจากบทที่ 11 และ 12) ตรงกันข้าม พระองค์เริ่ มต้น
ที่จะเปิ ดเผยความจริ งใหม่เกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์เนื่ องจากการปฏิ เสธของอิ สราเอลที่ มีต่อพระองค์ และการ
ปฏิเสธของพระองค์ที่มีตอ่ ชนชาติน้ ี ความจริ งใหม่น้ ี ซึ่ งเป็ นการเปิ ดเผยที่ไม่ได้ให้มาก่อนหน้านี้ เป็ นความล้ าลึก
คาว่า “ความล้ าลึก” อย่างที่มนั ปรากฏในภาคพันธสัญญาใหม่ก็อา้ งอิงถึงความจริ งที่ถูกเปิ ดเผยใหม่ๆ มันไม่มี
อะไรเกี่ยวข้องกับความน่ากลัว พระเจ้าไม่ได้เปิ ดเผยมันก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้พระองค์ได้เปิ ดเผย
คิงส์เบอรี่ รับรู ้ถึงหัวข้อของถ้อยคานี้ วา่ เป็ น “บทนาในเคล็ดลับแห่ งแผ่นดินสวรรค์” และทาให้มนั เป็ นโครงร่ าง
ดังต่อไปนี้ (I) ในเรื่ องเคล็ดลับแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์อย่างที่ถูกเปิ ดเผยต่อพวกสาวกแต่ไม่ใช่ต่ออิสราเอล (13:335); และ (II) ในเรื่ องเคล็ดลับแห่ งแผ่นดินสวรรค์อย่างที่เป็ นการกระตุน้ ให้พวกสาวกที่จะเชื่ อฟั งโดยปราศจาก
การสงวนน้ าพระทัยของพระเจ้าไว้ (13:36-52).[818]
เหมือนที่อื่นๆในมัทธิ ว การอ้างอิงถึ งแผ่นดิ นสวรรค์บ่งบอกถึ งแผ่นดิ น (พันปี ) ของพระเมสสิ ยาห์ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม พระเยซูสอนบางสิ่ งที่นี่เกี่ยวกับการเติบโตที่มองไม่เห็นและการพัฒนาของแผ่นดินสวรรค์ ในยุค
ระหว่ างการเสด็มา ที่ นาหน้าการสถาปนาแผ่นดิ นนั้น ขอบเขตของการอภิปรายนี้ อย่างที่เป็ นจริ งเกี่ ยวกับการ
อภิปรายหลักสองอย่างในมัทธิ วคือยุคระหว่างการเสด็จมาทั้งหมด
มัทธิ วนาเสนอการอภิปรายนี้ในโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร (ไขว้เปลี่ยน).[819] โครงร่ างนี้ ก็ปกติ
ในภาคพันธสัญญาเดิมและในงานเขียนอื่นๆของคนยิว มันส่ งเสริ มเอกภาพของการอภิปรายและมุ่งความสนใจ
ไปที่องค์ประกอบหลักว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด เค้าของโครงร่ างนี้ก็เป็ นดังนี้

A

A'

บทนา ข้อ 1-2
B คาอุปมาแรกที่มีต่อฝูงชน ข้อ 3-9
C การสลับฉากที่อธิบาย: จุดประสงค์และการอธิบาย ข้อ 10-23
D คาอุปมาเพิ่มขึ้นสามเรื่ องที่มีต่อฝูงชน ข้อ 24-33
E การสลับฉากที่อธิบาย: ความสาเร็ จและการอธิบาย ข้อ 34-43
D' คาอุปมาสามเรื่ องที่มีต่อพวกสาวก ข้อ 44-48
C' การสลับฉากที่อธิบาย: จุดประสงค์และการตอบสนอง ข้อ 49-51
B' คาอุปมาสุ ดท้ายที่มีต่อพวกสาวก ข้อ 52
สรุ ป ข้อ 53

การวิเคราะห์แบบโครงสร้างนี้เปิ ดเผยว่าการอภิปรายนี้ ประกอบด้วยสองส่ วนซึ่ งแต่ส่วนมีคาอุปมาสี่ เรื่ อง สี่ เรื่ อง
แรกมีต่อฝูงชนและสี่ เรื่ องหลังมีต่อพวกสาวก ในแต่ละส่ วน คาอุปมาหนึ่ งก็โดดเด่นจากคาอุปมาอื่นๆ ในกลุ่ม
แรกมันคือคาอุปมาแรก และในกลุ่มที่สอง มันคือคาอุปมาสุ ดท้าย ส่ วนหลักระหว่างสองกลุ่มของคาอุปมาก็
อธิ บายถึงหน้าที่ของคาอุปมาต่างๆและอธิ บายถึงคาอุปมาหนึ่งเรื่ องจากทั้งหมด
“ผูอ้ ่านสมัยใหม่ก็เคยชิ นอย่างมากกับการคิดถึ งคาอุปมาว่าเป็ นเรื่ องราวอธิ บายที่มีประโยชน์
จนพวกเขาพบว่ามันยากที่จะพบข่าวสารของบทนี้ที่คาอุปมาต่างๆไม่ได้อธิ บาย สาหรับบางคน
ค าอุ ป มาต่ า งๆอาจแสดงถึ ง การรู้ แจ้งเห็ นจริ ง แต่ ส าหรั บ คนอื่ น ๆ ค าอุ ป มาต่ า งๆอาจท าให้
ความสับสนหนักเข้า ความแตกต่างอยู่ที่ความสามารถของผูฟ้ ั งที่ จะขึ้ นสู่ ระดับการท้าทาย
จากการแทนที่จะให้การอธิ บาย คาอุปมาเหล่านี้ ตอ้ งถูกอธิ บาย และมีสามเรื่ องที่มีการอธิ บาย
ในรายละเอียดในบทนี้ (ข้อ 18-23, 37-43, 49-50) แต่การอธิ บายนั้นก็ไม่ได้ให้แก่ทุกคน แต่
ให้แก่พวกสาวกเท่านั้น (ข้อ 10 และ 36) และมัทธิ วไม่เพียงแต่ทาให้ประเด็นชัดเจนในข้อ 34
(คาอุปมาสาหรับฝูงชนเท่านั้นที่ไม่มีการอธิ บาย) แต่ยืนยันมันโดยการอ้างอิงที่เป็ นรู ปแบบใน
ข้อ 35 อีกด้วย คาอุปมาเป็ น ‘สิ่ งต่างๆที่ถูกปิ ดซ่ อนไว้’ โดยวิธีน้ ี สื่ อกลาง (คาอุปมา) เองก็เป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญของข่าวสารที่มนั แสดงถึง (เคล็ดลับแห่งแผ่นดินสวรรค์)”[820]
“บางทีไม่มีวิธีอื่นของการสอนที่ธรรมดาอย่างมากท่ามกลางพวกยิวดังเช่นการใช้คาอุปมา ใน
กรณี ของพวกเขาเท่านั้น คาอุปมาเกื อบเป็ นตัวอย่างประกอบทั้งสิ้ นของสิ่ งที่ได้ถูกกล่าวหรื อ

สอน ส่ วนในกรณี ของพระคริ ส ต์ ค าอุ ป มาต่ างๆท าหน้า ที่ เป็ นรากฐานส าหรั บ ค าสอนของ
พระองค์”[821]
1. บริบท 13:1-3ก (เปรียบเทียบ มก. 4:1-2; ลก. 8:4)
มัทธิ วเชื่ อมโยงคาสอนแบบอุปมานี้ กบั การโต้เถี ยงในบทที่ 12 โดยการใช้วลี “ในวันนั้น” (NASB) หรื อ “วัน
เดี ยวกันนั้น” (NIV, คากรี ก เอน เท เฮเมร่ า เอคเคเน่ ) คาอุ ปมาเหล่ านี้ เป็ นการตอบสนองต่อการปฏิ เสธของ
อิสราเอลที่มีต่อกษัตริ ยข์ องพวกเขา
พระเยซู ประทับที่ชายทะเลกาลิ ลีเพื่อจะสอนประชาชนในรู ปแบบของรับบีโดยทัว่ ไป (เปรี ยบเทียบ 5:1-2) ใน
การตอบสนองต่อ “ฝูงชน” ขนาดใหญ่ที่รวมตัวกันเพื่อจะฟั งพระองค์ พระเยซู ก็ได้ “ประทับ” ใน “เรื อ” ที่ซ่ ึ ง
ผูค้ นมากขึ้นสามารถได้ยินพระองค์ง่ายขึ้ น พระองค์ดาเนิ นการที่จะกล่ าวต่อฝูงชนนี้ ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้ปฏิ เสธ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 11:16-24)
นักอรรถาธิ บายบางคนได้เห็นการแสดงสัญลักษณ์ ในการเคลื่อนไหวทางกายภาพของพระเยซู อย่างที่ถูกอธิ บาย
ไว้ที่นี่ พวกเขาเชื่อว่าโดยการเสด็จ “จากบ้านไป” พระองค์ได้ละบ้านของอิสราเอล “ประทับที่ชายทะเล” แสดง
ถึงการไปยังคนต่างชาติ
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากาลังละชนชาติ อิสราเอลและกาลังหันไปหาโลก ตอนนี้ พระองค์
กล่าวถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในโลกจนกว่าพระองค์เสด็จกลับมาในฐานะกษัตริ ย”์ [822]
พระเยซู ดาเนิ นการที่จะเล่าคาอุปมาสี่ เรื่ องแก่ฝงู ชนที่รวมตัวกันต่อหน้าพระองค์ (ข้อ 3ข-9, 24-30, 31-32, 33)
พระองค์ไม่ได้ตีความความหมายของคาอุปมาเหล่านี้แก่ฝงู ชน พวกเขาจะต้องขบคิดด้วยตัวของพวกเขาเอง และ
การไม่เชื่อในพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ก็บดบังความเข้าใจของพวกเขา
มัทธิ วเริ่ มคาอุปมาแรกของพระเยซู โดยการแนะนาสิ่ งที่ตามมาในฐานะคาสอนแบบอุปมา คากรี ก พาราโบเล่
เป็ นคานาม และ พาราบาโล่ เป็ นคากริ ยา ซึ่ งหมายถึง “โยนไว้ขา้ งๆ” คานามหมายถึง “การตั้งสิ่ งหนึ่ งข้างอีกสิ่ ง
หนึ่ งคือการวางติ ดกันอย่างเช่ นเรื อในการรบ”[823] โดยเชิ งเปรี ยบเทียบ มันหมายถึง “การเปรี ยบเทียบ การ
เปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งกับอีกสิ่ งหนึ่ ง ความเหมือน ความคล้ายกัน”[824] ฉบับเซปทัวจินท์แปลคาฮีบรู มาชาล ด้วย

พาราโบเล่ 28 ครั้งจากการปรากฏ 33 ครั้งของมันในภาคพันธสัญญาเดิม คาว่า มาชาล อ้างอิงถึง สุ ภาษิต หลักคา
สอน การอุ ป มาอุ ป ไมย นิ ท านเปรี ย บเที ย บ นิ ทาน การเปรี ย บเที ย บ ปริ ศนา การเหน็ บแนม และเรื่ องเล่ า ที่
รวบรวมความจริ งบางอย่าง ดังนั้นมันมีระดับที่กว้างของความหมาย ในทานองเดี ยวกัน การใช้ พาราโบเล่ ของ
ภาคพันธสัญญาใหม่สะท้อนถึ งระดับที่กว้างของความหมาย แม้ว่าอย่างแท้จริ งแล้วคาอุปมาเกี่ ยวข้องกับการ
เปรี ยบเทียบ คาอุปมาส่ วนใหญ่เป็ นการอุปมาอุปไมยหรื อการเปรี ยบเทียบที่ขยาย
“. . . ในพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ คาอุปมาแสดงถึ งการเปรี ยบเทียบที่ขยายระหว่างธรรมชาติหรื อ
ชีวติ กับสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ฝ่ ายวิญญาณและการปฏิบตั ิกบั มนุษย์ของพระเจ้า”[825]
“อย่างที่เข้าใจกัน พาราโบเล่ เป็ นคาพูดที่ไม่ได้แสดงถึงความหมายของมันในระดับผิวเผิน และ
ดังนั้นก็เรี ยกร้องความคิดและการรับรู ้ถา้ ผูฟ้ ังจะได้รับประโยชน์จากมัน”[826]
พระเยซู “กล่าว. . . ด้วยคาอุปมา” อย่างเจตนาเพื่อจะซ่อนความจริ งไว้จากฝูงชนที่ไม่เชื่ อ (ข้อ 11-15; เปรี ยบเทียบ
7:6) ทาไมพระองค์กล่าวต่อพวกเขาด้วยคาอุปมาถ้าพระองค์ไม่ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระองค์กล่าว?
พระองค์ทาเช่นนั้นเพราะว่าคาอุปมาอาจเป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้าจะใช้เพื่อจะให้ความกระจ่างแก่บางคนที่ยงั ไม่ได้
ปฏิ เสธพระองค์อย่างเด็ดขาด แต่ยงั คงเปิ ดใจ (เปรี ยบเทียบ 11:25-26) โดยการซ่ อนความจริ งไว้จากผูว้ ิจารณ์ ที่
ไม่เชื่อของพระองค์ พระเยซูกาลังสาแดงพระคุณแก่พวกเขา
“พวกเขาได้รอดพ้นจากความผิดแห่ งการปฏิเสธความจริ ง เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุ ญาตที่
จะตระหนักถึงมัน”[827]
พระเยซู สอนด้วยคาอุ ปมาอีกด้วยเพราะว่าภาคพันธสัญญาเดิ มได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะกล่าวด้วยภาษาที่
ปิ ดซ่อนไว้ (ข้อ 35; เปรี ยบเทียบ สดด. 78:2)
อย่างที่ จะชัดเจนนั้น พระเยซู แนะนาพวกสาวกของพระองค์ถึง สิ่ ง ที่ จะเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากอิ ส ราเอลได้ป ฏิ เสธ
พระองค์ พระเจ้าจะเลื่อนแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ออกไปจนกระทัง่ เวลาในภายหลัง ถ้าพระเยซู ได้บอกฝูงชน
ว่าแผ่นดิ นนั้นจะไม่ได้เริ่ มต้นทันที ผูค้ นคงได้ต่อต้านพระองค์ในจานวนที่มากขึ้น คนยิวส่ วนใหญ่ไม่สามารถ
นาพวกเขาเองมาสู่ การเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ได้ มันจะยากมากขึ้นสาหรับพวกเขาที่จะยอมรับการ

เลื่อนไปของแผ่นดินนั้น อย่างสาคัญแล้ว คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการเลื่อนไปของแผ่นดินนั้นก็ตามหลังการ
ปฏิเสธของอิสราเอลที่มีต่อพระองค์ในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา[828]
“คาอุปมาเจ็ดเรื่ องของบทที่ 13 ซึ่ งถูกเรี ยกโดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราว่า ‘ข้อความลึกลับ
แห่ งแผ่นดิ นสวรรค์’ (ข้อ 11) ที่ถูกนามาด้วยกันนั้นก็อธิ บายถึ งผลลัพธ์ของการปรากฏของ
ข่าวประเสริ ฐในโลกระหว่างยุคปั จจุบนั นัน่ คือ เวลาแห่ งการหว่านเมล็ดซึ่ งเริ่ มต้นด้วยพันธกิจ
ส่ วนตัวขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราและจะสิ้ นสุ ดลงด้วย ‘การเก็บเกี่ยว’ (ข้อ 40-43) ผลลัพธ์
คือข้าวละมานและข้าวสาลีที่ปนกัน ปลาดี และปลาเลวในขอบเขตของการกล่าวยอมรับแบบ
คริ สเตียน มันคือศาสนาคริ สต์”[829]
2. คำอุปมำต่ ำงๆทีถ่ ูกกล่ ำวต่ อฝูงชน 13:3ข-33
พระเยซู กล่าวคาอุปมาสี่ เรื่ องแก่ฝงู ชน และจัดเตรี ยมคาแนะนาบางอย่างแก่พวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับวิธีที่
จะตีความคาอุปมาเหล่านั้น
คำอุปมำเรื่องดิน 13:3ข-9 (เปรียบเทียบ มก. 4:3-9; ลก. 8:5-8)
คาอุปมาแรกเป็ นบทนาสู่ คาอุปมาเหล่านั้นที่ตามมา และคาอุปมาสุ ดท้ายเป็ นการสรุ ปและการประยุกต์ใช้ของ
ชุดคาอุปมาทั้งหมด[830] ทั้งสองเรื่ องเน้นถึงพระวจนะของพระเจ้า
“การตี ความสมัยใหม่เกี่ ยวกับคาอุปมาได้ตระหนักอย่างมากขึ้นถึ งความหมายโดยนัยนี้ ของ
รู ปแบบทางวรรณกรรมของคาอุ ปมาที่เจาะจงนี้ ต่อการยืนยันแบบหัวรั้นของนักวิชาการภาค
พันธสัญญาใหม่เริ่ มแรกที่ตามหลังอดอฟ จูลิเชอร์ วา่ คาอุปมามีประเด็นเดียวเท่านั้นและส่ วนที่
เหลื อ เป็ นแค่ สิ่ ง แวดล้อมแบบบรรยาย ซึ่ งต้องไม่ ถู ก ‘เปรี ย บเที ย บ’ เพื่ อจะก าหนดสิ่ ง ที่
รายละเอี ย ดแต่ ล ะอย่า งหมายถึ ง ในลัก ษณะนี้ แนวทางที่ เ รื่ อ งราวถู ก ผูก ขึ้ นก็ เ รี ย กร้ องว่า
รายละเอี ย ดต้อ งถู ก สั ง เกต และที่ จ ะตี ค วามรายละเอี ย ดเหล่ า นั้น แต่ ล ะอย่า งก็ ไ ม่ ใ ช่ ‘การ
เปรี ย บเทีย บ’ ที่ ไม่ มีก ฎเกณฑ์ แต่เป็ นการตระหนัก ที่ รับผิดชอบถึ ง แนวทางที่ พระเยซู ผูก
เรื่ องราว”[831]

13:3ข-7

จุดหลักในคาอุปมาแรกอยู่ที่ ดิ น แทนที่จะอยู่ที่ “ผูห้ ว่าน” บางเมล็ดตกข้างหนทางที่แข็งจาก
การจราจร (ข้อ 4) เมล็ดเหล่านั้นอยู่บนพื้นดิ นที่ ที่นกเห็ นและก็กินเสี ยก่อนที่เมล็ดเหล่ านั้น
สามารถงอกได้ เมล็ดอื่นๆตกที่ที่ดินชั้นบนนั้นบาง (ข้อ 5-6) รากของพวกมันไม่สามารถทะลุ
หิ นปูนที่อยูภ่ ายใต้เพื่อจะได้รับความชื้นที่จาเป็ นจากดินชั้นล่าง เมื่ออากาศที่ร้อนเกิดขึ้น เมล็ดก็
งอกอย่างรวดเร็ วแต่ไม่มีแหล่งที่จาเป็ นที่จะค้ าจุนการเติบโตที่ต่อเนื่ อง ดังนั้น พวกมันก็ตายไป
กลุ่มที่สามของเมล็ดตกท่ามกลาง “ต้นหนาม” ที่เกิดขึ้นตามขอบของทุ่งนา (ข้อ 7) พุ่มหนาม
เหล่านี้แย่งชิงแสงและการหล่อเลี้ยงกับต้นอ่อน ดังนั้นพวกมันก็ตายไปเช่นกัน
“ค าอุ ป มานี้ แสดงถึ ง การเริ่ ม ต้นใหม่ ที่ จะท างานในสวนองุ่ นของพระเจ้า
(อิสราเอล, อสย. 5:1-7) เป็ นสิ่ งหนึ่ง ที่จะออกไปหว่านเมล็ดแห่ งพระวจนะใน
ทุ่งนาซึ่ งก็คือโลกก็ค่อนข้างเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:5)” [832]

13:8-9

บางเมล็ดก็ตกลงบนดิ นดี และเกิ ด “ผล” แม้กระทัง่ การให้ผล “ร้ อยเท่า” ก็ไม่โดดเด่ น [833]
ผูห้ ว่านคนเดียวกัน และเมล็ดไม่เกิดผล เกิดผลบ้าง หรื อเกิดผลมากก็ข้ ึนอยูก่ บั ดิน
“ดินที่สี่น้ ีเตือนเราที่จะไม่คาดหวังระดับที่เหมือนกันของการเกิดผลในทุกคน
เนื่องจากว่าผูเ้ ชื่อเติบโตฝ่ ายวิญญาณ ณ อัตราที่แตกต่างกัน”[834]
ถ้อ ยค าสุ ด ท้า ยของพระเยซู ห มายถึ ง ว่ า ค าอุ ป มานี้ ต้อ งการการพิ จ ารณาและการตี ค วาม
ที่ระมัดระวัง (ข้อ 9) พระเยซูตีความมันแก่พวกสาวกของพระองค์ต่อมาในข้อ 18-23 [835]

กำรสลับฉำกแรกเกีย่ วกับกำรเข้ ำใจคำอุปมำต่ ำงๆ 13:10-23
ส่ วนนี้แบ่งเป็ นสองส่ วนคือ การอธิ บายของพระเยซูเกี่ยวกับเหตุผลที่พระองค์สอนด้วยคาอุปมา (ข้อ 10-17) และ
การอธิ บายของพระองค์เกี่ยวกับคาอุปมาแรก (ข้อ 18-23)
จุดประสงค์ ของคำอุปมำต่ ำงๆ 13:10-17 (เปรียบเทียบ มก. 4:10-12; ลก. 8:9-10)

13:10

พวกสาวกต้องการที่จะรู้ “เหตุผล” ที่พระเยซู สอน “ด้วยคาอุปมา” นี่ ไม่ใช่ รูปแบบที่ชัดเจน
ที่ สุ ด ของการสื่ อสาร เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกสาวกถามค าถามนี้ เมื่ อ พระเยซู เ สร็ จสิ้ น การให้
คาอุปมาต่างๆแก่ฝูงชน (เปรี ยบเทียบ มก. 4:10) “คาอุปมา” ที่เป็ นพหู พจน์ก็บ่งบอกถึ งสิ่ งนี้
อย่างชัดแจ้งแล้ว มัทธิ วเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาที่พระเยซู นาเสนอใหม่เพื่อจะช่ วยให้ผอู ้ ่านของท่าน
เข้าใจ เหุ ตผลต่างๆสาหรับการใช้คาอุปมาต่างๆของพระเยซู ณ จุดนี้ เนื่ องจากว่าคุณลักษณะที่
น่าสงสัยของพวกเขาก่อให้เกิดคาถามต่างๆในความคิดของเรา

13:11-12

พระเยซูอธิ บายว่าพระองค์สอนด้วยคาอุปมา เพราะว่าพระองค์ตอ้ งการที่จะให้การเปิ ดเผยใหม่
(“ข้อความลึ ก ลับ ”) เกี่ ย วกับ “แผ่น ดิ น สวรรค์” แก่ พ วกสาวกของพระองค์ไ ม่ ใ ช่ แ ก่ ฝูง ชน
(เปรี ยบเทีย บ 7:6) ดัง นั้นพระเยซู นาเสนอความจริ งนี้ ใ นแนวทางที่ ป กปิ ดไว้ ค าว่า “ความ
ลึกลับ” (คากรี ก มุสเตรี ออน, ความลับ) มาจากภาคพันธสัญญาเดิมและคาฮีบรู ราซ (ดนล.
2:18, 19, 27, 28, 29, 30, 47 [สองครั้ง]; 4:9) มันอ้างอิงถึงสิ่ งที่พระเจ้ารู ้วา่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
“ความลึ กลับ ” เป็ น “ความลับ” นั่นคื อ แผนการต่างๆของพระเจ้าสาหรั บอนาคตที่ พระองค์
เปิ ดเผยแก่ผเู ้ ลื อกสรรของพระองค์ เปาโลจากัดความความลึ กลับใน โคโลสี 1:26 ที่ซ่ ึ งท่าน
เขียนว่า “คือข้อความล้ าลึ กซึ่ งซ่ อนเร้ นอยูห่ ลายยุคและหลายชัว่ อายุน้ นั บัดนี้ ได้ทรงโปรดให้
เป็ นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว”
“‘ความลึกลับ’ ในพระคัมภีร์คือความจริ งที่ถูกปิ ดซ่ อนไว้แต่ก่อนตอนนี้ ถูก
เปิ ดโดยจากพระเจ้า บทนี้ แสดงให้ เห็ นอย่า งชัด เจนเป็ นครั้ งแรกว่า จะมี
ช่ วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริ สต์ (ข้อ 17,
35; เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 1:10-12)”[836]
พระเยซู เปิ ดเผยแผนการบางอย่างของพระเจ้าเกี่ ยวกับอนาคตของแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์
แต่พระองค์ไม่ได้อนุญาตให้ฝงู ชนที่ไม่เชื่อที่จะเข้าใจแผนการเหล่านี้
“ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ จานวนน้อยของผูเ้ ชื่ อรบกวนเรา จงให้สิ่งตรงกันข้าม
เกิ ดในความคิ ด ว่า บรรดาผูท้ ี่ ไ ด้รับ เท่ า นั้นสามารถเข้า ใจความลึ ก ลับ ของ
พระเจ้าได้ [มธ. 13:11]”[837]

บางคนได้ตี ค วามค าอุ ป มาเหล่ า นี้ ว่า เป็ นการเปิ ดเผยถึ ง “การมาของแผ่น ดิ น สวรรค์ไ ปสู่
ประวัติศาสตร์ ล่วงหน้า ของการสาแดงแบบพยากรณ์ ของมัน”[838] นี่ เป็ นมุมมองของผูท้ ี่
เชื่อว่าพระเยซูมาก่อนยุคพันปี แบบพันธสัญญาและผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบตามลาดับ คนอื่นๆเชื่ อว่า
พระเยซู เปิ ดเผยถึ งข้อมูลเกี่ ยวกับแผ่นดิ นนั้นเมื่อพิจารณาถึ งการเลื่ อนไปของมัน[839] นี่ เป็ น
การตีความของผูเ้ ชื่อตามยุคแบบบรรทัดฐาน
“. . . ขอบเขตภายนอกอย่างมากของหัวข้อนี้ ก็บงั คับการสรุ ปที่วา่ ความลึกลับ
เหล่ านั้นไม่ได้อา้ งอิ งถึ งธรรมชาติ ของแผ่นดิ นสวรรค์ แต่อา้ งอิ งถึ งลักษณะ
ของการสถาปนาของมัน วิธีที่ถูกใช้ การตระเตรี ยมสาหรับมัน เวลาสาหรับ
มัน และหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง”[840]
ผู ้ศึ ก ษาพระคัม ภี ร์ ต้อ งก าหนดว่ า มุ ม มองไหนจากสองมุ ม มองนี้ ถู ก ต้อ งบนพื้ น ฐานของ
ความหมายของคาอุปมาต่างๆ และจากทุกสิ่ งที่มทั ธิ วบันทึกเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์
นักเขียนตามยุคบางคนเชื่อว่าคาอุปมาต่างๆในมัทธิ ว 13 กล่าวถึงระยะเวลาระหว่างการเสด็จมา
ครั้ ง แรกและครั้ งที่ ส องของพระเมสสิ ย าห์ อย่างเฉพาะ[841] พวกเขาบางคนเชื่ อว่าไม่มี การ
เชื่อมโยงระหว่างคาอุปมาเหล่านี้กบั คาสอนของภาคพันธสัญญาเดิม[842] ผูเ้ ชื่อตามยุคคนอื่นๆ
เชื่ อว่าคาอุปมาเหล่านี้ อธิ บายถึ งระยะเวลาระหว่างการเสด็จมาซึ่ งถึ งจุดสู งสุ ดในแผ่นดิ นของ
พระเมสสิ ยาห์ นี่เป็ นการตีความที่ขา้ พเจ้าชอบ และมันค่อนข้างคล้ายกันกับมุมมองก่อนหน้านี้
สาหรับข้าพเจ้า มันดูเหมือนว่า เนื่ องจากว่าพระเยซู ใช้คาเดียวกันอย่างต่อเนื่ องสาหรับแผ่นดิน
สวรรค์ในบทที่ 13 อย่างที่พระองค์ใช้ในที่อื่นๆในมัทธิ ว พระองค์ก็อา้ งอิงถึงเอกลักษณ์เดียวกัน
ไม่มีสิ่งใดในบทนี้ ทาให้การตี ความนี้ ผิดปกติ ทางเลื อกอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า คาอุปมาเหล่านี้
อธิ บายถึงแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ (พันปี ) เท่านั้น[843]
ข้อ 12 กล่าวซ้ าความจริ งแบบสุ ภาษิ ต (เปรี ยบเทียบ 25:29) มันส่ งเสริ มความรู้สึกขอบคุ ณ
สาหรับพระพรฝ่ ายวิญญาณต่างๆและเตือนถึงการทึกทักเอาสิ่ งเหล่านี้ สาวกที่เชื่ อก็มีทางเข้าไป
ในแผ่นดินสวรรค์โดยความเชื่ อในพระเยซู คริ สต์ พระเจ้าจะให้ความเข้าใจมากขึ้นแก่พวกเขา
ที่จะส่ งผลต่อความบริ บูรณ์แห่งพระพร อย่างไรก็ตาม ผูไ้ ม่เชื่อจะไม่เพียงแต่ลม้ เหลวที่จะรับเอา
การเปิ ดเผยมากขึ้นเท่านั้น แต่พระเจ้าจะขจัดสิ ทธิ พิเศษของการกลายมาเป็ นพลเมืองในแผ่นดิน
สวรรค์ไปจากเขาหรื อเธออีกด้วย

13:13

พระเยซูกล่าวซ้ าเหตุผลของพระองค์สาหรับการใช้คาอุปมาในแง่ของการรับรู ้ของมนุ ษย์ไม่ใช่
ความตั้งใจของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11-12) ผูไ้ ม่เชื่ อจะไม่ สามารถเข้าใจสิ่ งที่ พระองค์
จะต้องเปิ ดเผย เนื่ องจากว่าพวกเขาได้ปฏิ เสธที่จะยอมรับการเปิ ดเผยพื้นฐานมากกว่า นัน่ คื อ
เกี่ ยวกับพระเยซู และความใกล้จะมาถึงของแผ่นดินสวรรค์ คาอุปมาต่างๆไม่เพียงแต่ถ่ายทอด
ข้อมูลเท่านั้น คาอุปมาเหล่านั้นก็ทา้ ทายการตอบสนองอีกด้วย ผูไ้ ม่เชื่ อไม่ได้ตอบสนองต่อการ
ท้าทายที่ พระเยซู ไ ด้ให้แก่ พวกเขาแล้ว จนกว่า พวกเขาได้ตอบสนอง พวกเขาก็ ไม่ ได้อยู่ใ น
สภาพที่จะรับเอาความจริ งมากขึ้น
“ดังนั้น การให้คาอุปมาเหล่านี้ ตอ้ งถื อว่าเป็ น การพิพากษาของพระเจ้ า เหนื อ
ชนชาติอิสราเอล”[844]

13:14-15

พระเยซูอา้ งอิง อิสยาห์ 6:9-10 ที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้บอกผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์วา่ ความไม่เชื่ อ
ที่แพร่ หลายและการทาให้ใจแข็งกระด้างโดยพระเจ้าที่เป็ นผลตามมาจะเป็ นสิ่ งที่เขาจะประสบ
ในพันธกิจของเขา บริ บทของเนื้ อหาของอิสยาห์อธิ บายว่าความแข็งกระด้างของอิสราเอลจะ
ดาเนินไปจนกระทัง่ แผ่นดินอยูใ่ นสภาพปรักหักพัง การถูกเนรเทศไม่ใช่ความสาเร็ จที่สมบูรณ์
ของคาเผยพระวจนะนี้ สภาพที่แข็งกระด้างก็ยงั คงปรากฏในสมัยของพระเยซู และเราอาจเพิ่ม
ว่า แม้ก ระทัง่ ในทุ ก วัน นี้ คนยิ วส่ วนใหญ่ โ ดยทัว่ ไปแล้วจะยัง คงไม่ ต อบสนองจนกระทัง่
แผ่นดิ นของพวกเขาอ้างว้างในยุคเข็ญ แต่พวกเขาจะกลับมาหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเมื่อพระองค์
เสด็จมายังโลก ณ การเสด็จมาครั้ งที่ สองของพระองค์ (ศคย. 12:10-14; รม. 11:25-26) คาว่า
“เกรงว่า” (NASB) หรื อ “มิฉะนั้น” (NIV) ในตรงกลางของข้อ 15 บางทีบ่งบอกถึ งการทาให้
แข็งกระด้างทางศาลของพระเจ้าเกี่ยวกับใจของคนยิว (เปรี ยบเทียบ 2 ธส. 2:11)

13:16-17

พวกสาวกที่เชื่อได้รับ “พระพร” เนื่ องด้วยเหตุผลนี้ พวกเขาไม่เพียงแต่เห็นสิ่ งที่คนร่ วมสมัยที่
ไม่เชื่อของพวกเขาไม่สามารถเห็น แต่เห็นสิ่ งที่ผเู ้ ผยพระวจนะและคนชอบธรรมหลายคนแห่ ง
หลายปี ในอดี ตปรารถนาที่จะเห็นแต่ไม่สามารถเห็นอีกด้วย พระเยซู อา้ งอิงถึงผูเ้ ผยพระวจนะ
และผูเ้ ชื่ อแห่ งภาคพันธสัญญาเดิมที่ตอ้ งการการเปิ ดเผยเกี่ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์มากกว่าที่พวก
เขาได้มี การอ้า งของพระเยซู ที่ จ ะสามารถเปิ ดเผยมากกว่า ผูเ้ ผยพระวจนะแห่ ง ภาคพันธสัญญาเดิ มรู ้ ก็เป็ นการอ้างถึ งการเป็ นมากกว่าผูเ้ ผยพระวจนะ พระเจ้าเท่านั้นสามารถทาสิ่ งที่
พระองค์อา้ งที่จะทาได้

“. . . ในความคิดเห็ นของรับบี การเปิ ดเผยถึงความลึกลับของพระเจ้าจะถูก
มอบให้แก่บรรดาผูท้ ี่ชอบธรรมหรื อได้เรี ยนรู ้เท่านั้น” [845]
อย่างที่ผไู ้ ม่เชื่ อในสมัยของพระเยซู เป็ นลูกหลานฝ่ ายวิญญาณของผูไ้ ม่เชื่ อในสมัยของอิสยาห์
ดังนั้นพวกสาวกก็เป็ นลูกๆของพวกผูเ้ ผยพระวจนะ ในทานองเดียวกัน พระเยซู ก็เป็ นพระบุตร
ของพระเจ้า
กำรอธิบำยถึงคำอุปมำเรื่องดิน 13:18-23 (เปรียบเทียบ มก. 4:13-20; ลก. 8:11-15)
พระเยซู ตีความคาอุปมาแรกของพระองค์เพื่อจะช่วยให้พวกสาวกของพระองค์เข้าใจทั้งคาอุปมานี้ และคาอุปมา
อื่นๆที่ตามมา (เปรี ยบเทียบ มก. 4:13)
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เนื่ องจากว่า พวกผูเ้ ผยพระวจนะแต่ ก่ อนและผูช้ อบธรรมต้อ งการที่ จะรู ้ ก ารเปิ ดเผยนี้ และ
เนื่องจากว่าผูไ้ ม่เชื่อไม่สามารถเข้าใจมันได้ พวกสาวกต้องฟังมันอย่างระมัดระวัง

13:19

บางคนได้ยินการประกาศของพระเยซู เกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ แต่เหมือนกับดินแข็ง ความจริ ง
ไม่ได้ทะลุทะลวงพวกเขา ซาตาน (“มารร้าย”) ได้ฉวยข่าวสารไปก่อนที่พวกเขาเข้าใจมันอย่าง
แท้จ ริ ง ตัว แทนแห่ ง ความชั่ ว ของมัน ถู ก พรรณนาไว้ใ นค าอุ ป มานี้ ในฐานะนก (ข้อ 4;
เปรี ยบเทียบ ยรม. 5:26-27; วว. 18:2) ดินสี่ ประเภทแสดงถึง การรั บรู้ สี่ ประเภท ที่ผูค้ นให้แก่
การประกาศเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์

13:20-21

ประเภทที่ ส องของดิ นหมายถึ ง บรรดาผูท้ ี่ ก ารตอบสนองเริ่ ม แรกของพวกเขาต่ อข่า วสารที่
พระเยซูได้ประกาศเป็ นการรับที่ กระตือรื อร้น (“ความยินดี”) การรับนี้ ให้ความหวังสาหรับผล
อย่างมากที่จะตามมา อย่างไรก็ตาม ความกดดันภายนอกต่างๆขัดขวางการเติบโต และเพราะว่า
พวกเขาไม่ มี ก ารหยั่ง รากที่ พ อเพี ย งในความจริ ง ในไม่ ช้ า พวกเขาก็ เ หี่ ย วและแห้ ง ไป
(เปรี ยบเทียบ 5:29) คนเหล่านี้ เป็ นสาวกที่เริ่ มต้นอย่างดีแต่ลม้ เหลวที่จะติดตามองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า อย่างสัตย์ซื่ อต่ อไป ไม่ ว่า พวกเขารอดหรื อหลงหายก็ ไม่ เกี่ ยวกับ ประเด็น อย่า งไรก็ ตาม
นักอรรถาธิ บายบางคนได้จากัดความหมายต่อไม่วา่ สาวกที่รอดหรื อหลงหาย[846]

“เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะเข้าใจการอธิ บายเกี่ยวกับคาอุปมาเรื่ องดินในบริ บทของมัน
และพร้อมกับจุดประสงค์ของคาอุปมาดั้งเดิมในความคิดโดยเฉพาะ ประเด็น
หลักคื อการตอบสนองหรื อไม่ตอบสนองต่ อข่ า วสารของแผ่นดิ นสวรรค์”
[847]
13:22

สาวกนี้ (ดิน “ท่ามกลางต้นหนาม”) ยอมให้ความกังวลเกี่ยวกับชี วิตที่จะเบียดเสี ยดการอุทิศตน
ของเขาต่อพระเยซู เขาอนุ ญาตให้ความกังวลที่แข่งขันเกี่ ยวกับชี วิตที่จะมีลาดับเหนื อกว่าการ
พัฒนาฝ่ ายวิญญาณของเขา (เปรี ยบเทียบ 19:16-22) ชี วิตในปั จจุบนั ไม่ใช่ ชีวิตที่จะมาถึง และ
ทรั พย์สมบัติในปั จจุบนั ไม่ใช่ ทรั พย์สมบัติในอนาคตจับกุมความรั กใคร่ ของเขา สิ่ งเหล่านั้น
หลอกหลวงเพราะว่าพวกมันสามารถดูดความมีชีวิตฝ่ ายวิญญาณได้ก่อนที่บุคคลนั้นตระหนัก
ถึงสิ่ งที่กาลังเกิ ดขึ้นกับเขาหรื อเธอ อย่างน่ าสนใจแล้ว ศัตรู ของการเกิ ดผลในตัวอย่างแรกคือ
มาร ในตัวอย่างที่สองมันคือ เนือ้ หนัง และในตัวอย่างที่สามมันคือ โลก (เปรี ยบเทียบ 1 ปต.
5:8; รม. 7:18-24; 1 ยน. 2:15-17)

13:23

“ดิ นดี ” หมายถึ งบุ คคลที่ เข้าใจข่าวสารเกี่ ย วกับ แผ่นดิ นสวรรค์ เมื่ อเขาหรื อเธอได้ยินและก็
ตอบสนองต่อข่าวสารนั้นอย่างเหมาะสม นี่ จะเกี่ ยวข้องกับการเชื่ อในพระเยซู ในที่สุด บุคคล
เช่นนั้นก็เกิดผลฝ่ ายวิญญาณแม้วา่ ระดับของการเกิดขึ้นนั้นหลากหลาย (เปรี ยบเทียบ 20:1-15)
อย่างไรก็ตาม พระเยซู ชมเชยทุกคนที่รับข่าวสารของแผ่นดิ นสวรรค์และเชื่ อโดยไม่คานึ งถึ ง
ขนาดของการเกิ ด ผลของพวกเขา “ผล” ที่ นี่ บ างที แ สดงถึ ง การเข้า ใจที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง และ
การตอบสนองที่เหมาะสมต่อการเปิ ดเผยของพระเจ้าเมื่อพิจารณาถึงบริ บท

ถ้าพวกสาวกได้เข้าใจคาอุปมานี้ พวกเขาคงเข้าใจคาอุปมาอื่นๆที่ตามมา
“หลักการที่ถูกสอนโดยคาอุปมานี้ คือสิ่ งนี้ การรับถ้อยคาของแผ่นดิ นสวรรค์ในใจของบุคคล
หนึ่งก็ก่อให้เกิดความเข้าใจและการเปิ ดเผยมากขึ้นถึงแผ่นดินสวรรค์”[848]
คำอุปมำเรื่องข้ ำวละมำน 13:24-30

“ระหว่างคาอุปมาสองเรื่ องนี้ [คาอุปมาเรื่ องดิน, ข้อ 2-23, และคาอุปมาเรื่ องเจ้าของบ้าน, ข้อ
52] คือคาอุปมาหกเรื่ องที่เปิ ดเผยความจริ งใหม่ต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า พระเยซู เรี ยก
ความจริ งเหล่านั้นว่า ‘ข้อความลึกลับแห่ งแผ่นดินสวรรค์’ (ข้อ 11) ความจริ งเหล่านี้ เปิ ดเผยว่า
ยุคใหม่จะแทรกแซงก่อนที่แผ่นดิ นพันปี จะมา ยุคใหม่น้ ี คือยุคคริ สตจักรในปั จจุบนั เพราะว่า
อิสราเอลได้ปฏิเสธที่จะยอมรับพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา การเปลี่ยนแปลง
สุ ดขี ดได้ถูกทาขึ้ นในแผนการเชิ งเผยพระวจนะของพระเจ้า ในขณะที่ แผ่นดิ นสวรรค์ได้ถูก
ป่ าวประกาศว่า มาใกล้แ ล้ว ตอนนี้ ช่ ว งระยะเวลาที่ ไ ม่ ค าดคิ ดแต่ ก่ อ นจะแทรกแซงก่ อ นที่
แผ่นดินสวรรค์จะมา คาอุปมาเหล่านี้ มีความจริ งต่างๆที่ไม่ได้ถูกเห็ นในภาคพันธสัญญาเดิม”
[849]
“ค าอุ ป มาเรื่ องผูห้ ว่า นแสดงให้เห็ นว่า แม้ว่า ตอนนี้ แผ่นดิ นสวรรค์จะท าการท่ า มกลางใจที่
แข็งกระด้าง ความกดดันที่แข่งขันต่างๆ และแม้กระทัง่ ความล้มเหลว มันจะก่อให้เกิดผลผลิ ต
ที่ ส มบู รณ์ แต่ บุ ค คลหนึ่ ง อาจถามไม่ ว่า ประชาชนของพระเมสสิ ย าห์ ค วรแยกผลผลิ ตจาก
ข้าวละมานหรื อไม่ และคาอุปมาถัดไปนี้ ก็ตอบคาถามในเชิ งลบคือ จะมีการล่าช้าในการแยก
จนกระทัง่ การเก็บเกี่ยว”[850]
คาอุปมาที่สองและที่เจ็ดต่างก็กล่าวถึงการพิพากษา
13:24

พระเยซูเล่าคาอุปมาอีกเรื่ องหนึ่ งแก่ฝงู ชน พระองค์กล่าวอย่างตามจริ งว่า “แผ่นดินสวรรค์ เป็ น
เหมือน. . .” มัทธิวใช้กาลวาจกแบบอดีต, โฮมอยโอเธ สิ่ งนี้ สาคัญอย่างมากเพราะว่ามันบ่งชี้ ถึง
การเปลี่ ยนในแผนการของแผ่นดิ นสวรรค์ การเปลี่ ย นนั้นเป็ นผลลัพ ธ์ ข องการปฏิ เสธของ
อิสราเอลที่มีต่อพระเยซู ในคาอุปมาเหล่านี้ท้ งั หมด พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่าบุคคลหรื อสิ่ งใดก็
ตามในคาอุปมาเป็ นสัญลักษณ์ ของแผ่นดิ นสวรรค์ เรื่ องราวเองสื่ อสารถึ งความจริ งเกี่ ยวกับ
แผ่นดินสวรรค์
“ค าอุ ป มาเรื่ อ งข้า วสาลี แ ละข้า วละมานไม่ ใ ช่ ค าอธิ บ ายถึ ง โลก แต่ เ ป็ น
ค าอธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ ก ล่ า วยอมรั บ ถึ ง การเป็ นแผ่น ดิ นสวรรค์ [นั่นคื อ ศาสนา
คริ สต์]”[851]

13:25-26

“ศัตรู ” ของชาวนา “หว่าน” เมล็ด (“ข้าวละมาน”) อย่างมุ่งร้ ายที่ ดูเหมื อน “ข้าวสาลี ” เป็ นที่
ชัดเจนว่าข้าวละมานนี้เป็ นหญ้าละมานที่ขนแหลมที่รวงข้าว (คาลาติน โลลิอัม เทมูเลนทัม) ซึ่ ง
เป็ นพืชที่ดูเหมือนข้าวสาลีอย่างมากเมื่อพืชนั้นยังเล็กอยู่ รากทั้งหลายจะพัวพันกับรากเหล่านั้น
ของข้าวสาลี แต่เมื่อพืชทั้งสองไปถึงการเจริ ญเติบโตเต็มที่ มันจะชัดเจนว่าอันไหนเป็ นอันไหน
ศัตรู โปรยเมล็ดหญ้าละมานลงท่ามกลางข้าวสาลี อ่อนตลอดทัว่ ไปหมด เมื่อพืชทั้งสองเติบโต
สิ่ งที่ศตั รู ได้ทา “ก็ชดั เจน” ต่อบรรดาคนรับใช้ของเจ้าของนา[852]

13:27

หน้าที่ของบรรดาทาสในคาอุปมานี้คือที่จะรับข้อมูลจากเจ้าของ

13:28-30

“เจ้าของนา” ตระหนักว่า “ศัตรู ” ต้องรับผิดชอบสาหรั บข้าวละมาน แต่เขาแนะนาให้บรรดา
คนรั บ ใช้ข องเขาที่ จ ะปล่ อ ยให้ ข ้า วละมาน “เติ บ โต” ท่ า มกลางข้า วสาลี “จนถึ ง ฤดู เ กี่ ย ว”
จากนั้นเขาจะแยกพวกมัน เป็ นที่ ชัดเจนว่า มี ขา้ วละมานมากมาย “บรรดาผูเ้ กี่ ยว” จะ “เก็ บ
เกี่ยว” ข้าวละมานก่อน และ “เผาพวกมัน” จากนั้นพวกเขาจะเก็บเกี่ยว “ข้าวสาลี”
ความจริ งใหม่เกี่ยวกับยุคปั จจุบนั ที่คาอุปมานี้ เปิ ดเผยก็คือว่าคนดีและคนเลวจะดารงอยูร่ ่ วมกัน
ในมัน (เช่ น ยูดาสอิสคาริ โอทท่ามกลางพวกสาวกของพระเยซู ; เปรี ยบเทียบ ข้อ 47-49) ใน
ความตรงกันข้าม พวกผูเ้ ผยพระวจนะในภาคพันธสัญญากล่าวว่าในแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
ที่ ก าลั ง มา ความชอบธรรมจะแพร่ หลายและพระเจ้ า จะพิ พ าษาบาปอย่ า งรวดเร็ ว
(เปรี ยบเทียบ อสย. 11:1-5; 16:5; 32:1; 54:14; 60:17-18; ยรม. 33:14-15)

พระเยซู ตีความคาอุ ปมานี้ แก่ พวกสาวกของพระองค์ในภายหลัง (ข้อ 36-43) ก่ อนหน้านี้ พระองค์ใช้ภาพของ
การเก็บเกี่ยวในภาคพันธสัญญาเดิมที่จะอ้างอิงถึง การพิพากษา (9:37-38) ในกรณี น้ ี ข้าวสาลีและข้าวละมานต่าง
ต้องเป็ นผูค้ นที่เผชิ ญกับการพิพากษาในอนาคต[853] อี กมุมมองหนึ่ งก็คือว่าข้าวสาลี แสดงถึ งหลักคาสอนแท้
และข้าวละมานแสดงถึงหลักคาสอนเท็จ[854] แต่ขอ้ 38 ระบุวา่ ข้าวละมานเป็ น “พลเมือง ของมารร้าย”
คำอุปมำเรื่องเมล็ดมัสตำร์ ด 13:31-32 (เปรียบเทียบ มก. 4:30-32; ลก. 13:18-19)
คาอุปมาที่สามนี้และที่สี่ต่างก็กล่าวถึงการเติบโตของรู ปแบบปั จจุบนั ของแผ่นดินสวรรค์

“. . . ที่ใดก็ตามที่พระเยซู บอกถึงคู่ของคาอุปมาต่างๆที่คล้ายกันอย่างใกล้เคียง และพระองค์ทา
อย่างนั้นหลายครั้งในหมวดพระกิตติคุณ โดยปราศจากข้อยกเว้นนั้น โดยพื้นฐานแล้วคาอุปมา
เหล่านี้ สร้างประเด็นเดี ยวกัน แทนที่จะเป็ นประเด็นที่ตรงกันข้าม ดังนั้นอย่างแน่ นอนแล้วเรา
ควรเกื อบอนุ ญาตให้คาอุปมาเรื่ องเมล็ดมัสตาร์ ดที่จะควบคุมการตีความของคาอุปมาเรื่ องเชื้ อ
ขนมที่นี่อีกด้วย”[855]
“เมล็ดมัสตาร์ด” เล็กอย่างมากจนคนยิวใช้มนั ในเชิงสุ ภาษิตเพื่อจะแสดงถึงสิ่ งที่เล็กอย่างมากต่างๆ (เปรี ยบเทียบ
17:20).[856]
“เราจะต้องไม่ถือเอาว่าเมล็ดมัสตาร์ ดเป็ นเมล็ดพืชที่เล็กที่สุดของเมล็ดพืชทั้งหมด ในโลก แต่
มันเป็ นเมล็ดที่เล็ดที่สุดซึ่ งชาวไร่ ชาวนาคุน้ เคยที่จะ หว่ าน และ ‘ต้น’ เมื่อเติบโตเต็มที่ก็ใหญ่
กว่าสมุนไพรอื่นๆในสวนของเขา”[857]
เมื่อเติบโต ต้นมัสตาร์ดสู ง 10 ถึง 12 ฟุตในฐานะเป็ น “ต้นที่ใหญ่ที่สุดของพืชสวน” (NIV).[858] ดังนั้นมันกลาย
มาเป็ นคอนสาหรับ “นก” พระคัมภีร์หลายตอนของภาคพันธสัญญาเดิ มใช้ตน้ ไม้พร้ อมกับนกที่รวมตัวกันตาม
กิ่ งก้านต่ างๆเพื่ อจะอธิ บายถึ งแผ่นดิ นสวรรค์ที่ ผูค้ นรั บ รู ้ ว่า ยิ่งใหญ่ (วนฉ. 9:15; สดด. 104:12; อสค. 17:2224; 31:3-14; ดนล. 4:7-23) เป็ นที่ชดั เจนว่า นกแสดงถึงบรรดาผูท้ ี่แสวงหาที่พกั อาศัยในแผ่นดินสวรรค์
คนยิวเชื่ออย่างถูกต้องว่าแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์จะใหญ่อย่างมาก ทาไมพระเยซู เลือกต้นมัสตาร์ ดในเมื่อมัน
ไม่ได้ใหญ่เท่า กับต้นอื่ นๆ? เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระองค์ท าอย่างนั้นเนื่ องจากการเริ่ มต้นของต้นมัสตาร์ ด ความ
ตรงกันข้ามระหว่างการเริ่ มต้นเล็กน้อยที่ผิดปกติและต้นไม้โตขนาดใหญ่คือประเด็นของคาอุปมานี้ [859] พันธกิ จของพระเยซู เริ่ มต้นเล็ กๆอย่างน่ าดู ถูกในสายตาของคนยิวมากมาย อย่า งไรก็ตาม จากการเริ่ มต้นเล็กๆนี้
แผ่นดินสวรรค์ทวั่ โลกที่ถูกทานายไว้ในภาคพันธสัญญาเดิมจะมา[860]
คำอุปมำเรื่องเชื้อขนม 13:33 (เปรียบเทียบ ลก. 13:20-21)
คาอุปมานี้ เน้นถึ งสภาพที่ขยายสู งสุ ดและผลลัพธ์ต่างๆของแผ่นดิ นสวรรค์ ที่ จะอยู่นอกเหนื อสัดส่ วนทั้งหมด
ต่อการเริ่ มต้นที่ไม่สาคัญของมัน

“ในขณะที่ คาอุ ปมาเรื่ องมัสตาร์ ดตอบคาถามของไม่ว่าระยะของแผ่นดิ นสวรรค์ที่ถูกตั้งโดย
พระเยซูจะอยูร่ อดหรื อไม่ คาอุปมาเรื่ องขบวนการที่เชื้อทาให้ฟูก็ตอบว่าอย่างไร”[861]
นักตีความบางคนได้เข้าใจว่าเชื้ อเป็ นการอ้างอิงเชิ งเปรี ยบเทียบถึ งความชัว่ [862] สิ่ งนี้ ได้นาให้พวกเขาบางคน
ที่จะตีความ “แป้ ง” ว่าเป็ น ข่ าวประเสริ ฐ และ “เชื้ อ” ว่าเป็ น หลักคาสอนเท็จ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การใช้เกี่ยวกับ
เชื้อทั้งหมดในภาคพันธสัญญาเดิมแสดงถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์น้ ี (เช่น ลนต. 7:13; 23:15-18).[863]
คาอุปมานี้ เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในที่มองไม่เห็ นซึ่ งได้เกิดขึ้นในแผ่นดินสวรรค์ ระหว่างการเริ่ มแรกของ
มัน ในพัน ธกิ จ ของพระเยซู และรู ป แบบสุ ด ท้า ยของมัน เมื่ อ แผ่ น ดิ น สวรรค์ จ ะปกคลุ ม โลกในยุ ค พัน ปี
(เปรี ยบเทียบ 5:13)
“แผ่นดินสวรรค์อาจไม่สาคัญในตอนเริ่ มแรก แต่มนั แพร่ หลาย”[864]
“. . . แผ่นดิ นของพระเจ้าเมื่ อรั บ เอาไว้ภายในจะดู เหมื อนเชื้ อที่ ถูก ซ่ อนไว้ แต่จะแพร่ หลาย
กลมกลืนและเปลี่ยนแปลงชีวติ โดยทัว่ ไปทั้งหมดของเราทีละน้อย”[865]
“การสาแดงของการปรากฎของแผ่นดินสวรรค์ในรู ปแบบบางอย่างในยุคคริ สตจักรก็ถูกสอน
ไว้อย่างชัดเจนในคาอุปมาเรื่ องมัสตาร์ ดและเชื้อขนม. . .”[866]
ความเป็ นจริ งนี้ ได้นาให้ เจ. ดไวท์ เพ็นเทคอสต์ที่จะเรี ยกยุคระหว่างการเสด็จมาว่ารู ปแบบที่ลึกลับของแผ่นดิ น
สวรรค์[867]
ความเป็ นจริ งที่วา่ “ผูห้ ญิง” ใส่ “เชื้ อ” ในแป้ งบางทีเป็ นรายละเอียดที่ไม่สาคัญของคาอุปมานี้ อย่างเช่ นจานวน
ของแป้ ง แป้ งสาม ถัง (ประมาณสามในห้าของหน่ วยตวงวัดข้าว) เป็ นจานวนของแป้ งที่แม่บา้ นอบเป็ นขนมปั ง
สาหรับครอบครัวโดยเฉลี่ย[868]
“การประยุกต์ใช้เชิงปฏิบตั ิของคาอุปมานี้ เพื่อจะนาเสนอแก่ผอู ้ ่านสามารถรวมถึงสิ่ งดังต่อไปนี้
หนึ่ ง ผูเ้ ชื่ อควรพึ่งพาสิ่ งที่ พระเจ้ากาลังทาทางพระวิญญาณของพระองค์ในยุคปั จจุ บนั สอง
คริ สเตียนควรสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างทางระบบที่ได้รับอิทธิ พลจากภายนอกที่ถูกสร้างขึ้นโดย
มนุ ษย์ใดๆที่ กล่าวว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นการสาแดงถึ งแผ่นดิ นของพระเจ้า สาม ผูเ้ ชื่ อต้องระวัง

เกี่ ยวกับการตั้งวันเวลาและการทึกทักถึ งการมาถึ งของแผ่นดิ นสวรรค์เนื่ องจากว่าคาอุปมานี้
ไม่ได้ให้การเสนอแนะเกี่ยวกับว่าเมื่อไหร่ ที่การแพร่ กระจายสิ้ นสุ ดลง สี่ บรรดาผูต้ ิดตามของ
พระเยซู สามารถมัน่ ใจได้ว่าแผ่นดิ นของพระเจ้ามีอนาคตที่รุ่งเรื องโดยไม่คานึ งถึ งมุมมองใน
ปัจจุบนั ใดๆ”[869]
3. หน้ ำทีข่ องคำอุปมำเหล่ ำนี้ 13:34-43
เหมื อนกับการสลับฉากทั้งสองในการอภิ ปรายนี้ (ข้อ 10-23, 49-51) ส่ วนนี้ ก็มีสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการ
อธิ บายเกี่ ยวกับคาอุ ปมาต่ างๆโดยทัว่ ไป (ข้อ 34-35) และส่ วนที่ สองเป็ นการอธิ บายเกี่ ยวกับ คาอุ ป มาหนึ่ ง
โดยเฉพาะ (ข้อ 36-43)
ควำมสำเร็จของคำเผยพรวะจนะ 13:34-35 (เปรียบเทียบ มก. 4:33-34)
13:34

มัทธิ วเน้นถึ งความสาคัญของคาอุปมาต่างๆในคาสอนของพระเยซู ข้อนี้ เป็ นโครงสร้างที่ไขว้
เปลี่ยนในตัวบทกรี กพร้อมกับ “คาอุปมาต่างๆ” ในตรงกลาง พระเยซู ใช้คาอุปมาอย่างต่อเนื่ อง
ในพันธกิจทางคาพูดของพระองค์ต่อฝูงชนตามหลังการถูกปฏิเสธของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 3ก)
“พระเยซู ต้ งั ใจน าวิ ธี ส อนเชิ ง อุ ป มามาใช้ ณ ระยะที่ เ ฉพาะในพัน ธิ จ ของ
พระองค์สาหรับจุดประสงค์ของการยับยั้งความจริ งเพิ่มขึ้นเกี่ ยวกับพระองค์
เองและแผ่นดินสวรรค์ไว้จากฝูงชน ผูซ้ ่ ึ งได้พิสูจน์ว่าพวกเขาเองนั้นหู หนวก
ต่อการอ้างของพระองค์และไม่ตอบสนองต่อการเรี ยกร้ องของพระองค์ จน
บัดนี้ พระองค์ได้ใช้คาอุปมาเป็ นตัวอย่างประกอบต่างๆซึ่ งความหมายนั้นก็
ชัดเจนในตัวเองจากบริ บทที่ซ่ ึ งพวกมันถูกกล่าวถึง (เช่น 6:24-27) จากเวลานี้
เป็ นต้นไป เมื่ อกล่ าวถึ งฝูงชนที่ ไม่เชื่ อ พระองค์ก็กล่ าวด้วยคาอุ ปมาเท่านั้น
(ข้อ 34) ซึ่ งพระองค์ตีความแก่พวกสาวกของพระองค์เป็ นส่ วนตัว”[870]

13:35

ผูเ้ ขียนอ้างว่าส่ วนนี้ของพันธกิจของพระเยซู ได้บรรลุขอ้ ความของอาสาฟใน สดุดี 78:2 อาสาฟ
ได้เขียนว่าเขาจะอธิ บายลักษณะต่างๆของประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลที่ไม่เป็ นที่รู้จกั แต่ก่อนแก่
ผูอ้ ่านของเขา จากนั้นเขาดาเนิ นการที่จะใช้ประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลที่จะสอนคนอิสราเอล

ถึ งการที่พวกเขาได้กบฎต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่ องอย่างไร และการที่พระเจ้าได้ยุติธรรมและมี
เมตตากับพวกเขาอย่างไร เขาได้ส อนบทเรี ยนเหล่ า นี้ โดยการใช้ “คาอุ ปมาต่างๆ” โดยการ
เปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่ หลากหลายต่ า งๆ โดยการเปรี ย บเที ย บเหตุ ก ารณ์ ที่ หลากหลายต่ า งๆ ใน
ประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล เขาก็ได้เปิ ดเผยสิ่ งต่างๆที่ไม่ชดั เจนมาก่อน สเทเฟนได้ใช้วิธีการ
เหมือนกันในกิจการ 7
พระเยซู ทาสิ่ งเดี ยวกันเมื่อพระองค์สอนฝูงชนโดยการใช้คาอุปมา พระองค์เปิ ดเผยบางสิ่ งแก่
ผูค้ นที่พวกเขาไม่เข้าใจมาก่อน พระเยซูไม่ได้สอนสิ่ งใหม่ต่างๆทั้งหมดอย่างที่อาสาฟได้ทาใน
สดุดี 78 พระองค์ใส่ สิ่งต่างๆเข้าด้วยกันที่สอนบทเรี ยนใหม่ต่างๆแก่ฝงู ชน พระเยซู ซ่ อน ความ
จริ งบางอย่างโดยการใช้คาอุปมาต่างๆ แต่ดว้ ยคาอุปมาเหล่านั้นพระองค์ก็ เปิ ดเผย ความจริ ง
บางอย่างแก่ฝูงชนอี กด้วย นี่ เป็ นประเด็นของการอ้างอิงถึ งอาสาฟของมัทธิ วที่นี่ พระเยซู นา
ชิ้ นส่ วนต่างๆของการเปิ ดเผยแต่ก่อนเกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์มาด้วยกันและโดยการรวมสิ่ ง
เหล่ านี้ เข้าด้วยกันพระองค์ก็ สอนสิ่ งใหม่ต่างๆเกี่ ย วกับ แผ่นดิ นสวรรค์แก่ ผูค้ น พระองค์ใ ห้
ความกระจ่างใหม่ในเรื่ องแผ่นดินสวรรค์ดว้ ยการเปรี ยบเทียบของพระองค์ (คาอุปมา) ดังนั้น
ในขณะที่ ค าอุ ป มาเหล่ า นี้ เป็ นความลึ ก ลับ ต่ า งๆ การเปิ ดเผยใหม่ ๆ ค าอุ ป มาเหล่ า นั้น ก็ มี
องค์ประกอบบางอย่างที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยมาก่อน
กำรอธิบำยเกีย่ วกับคำอุปมำเรื่องข้ ำวละมำน 13:36-43
มัทธิ วแยกการอธิ บายเกี่ยวกับคาอุปมานี้ จากการบอกเล่าของมันในตัวบท (ข้อ 24-30) เป็ นที่ชดั เจนว่า ท่านทา
สิ่ งนี้ เพื่อจะแยกคาอุ ปมาที่ พระเยซู กล่ าวต่อฝูงชนจากคาอุ ปมาที่ พระองค์เล่ าแก่ พวกสาวกของพระองค์อย่าง
ชัดเจนมากขึ้นเพื่อผูอ้ ่าน
13:36

ตอนนี้ พ ระเยซู แยกพระองค์เองออกมาจาก “ฝูงชน” โดยการเข้าไปใน “บ้าน” อี ก ในเมื อง
คาเปอรนาอุ มจากที่ซ่ ึ งพระองค์ได้จากไปเพื่อจะสอนฝูงชน (ข้อ 1) ที่ นั่นพระองค์อธิ บาย
คาอุปมาสามเรื่ อง (ข้อ 10-23, 37-43, 49-50) และสอนคาอุปมาอีกสี่ เรื่ องแก่พวกสาวกของ
พระองค์ (ข้อ 44-48, 52) พวกสาวกของพระเยซูไม่ได้แตกต่างจากฝูงชนเพราะว่าพวกเขาเข้าใจ
คาอุ ปมาทันที พวกเขาแตกต่างเพราะว่าพวกเขาพากเพี ยรในการขอให้พระเยซู ที่จะช่ วยให้
พวกเขาเข้าใจคาอุปมาต่างๆ ส่ วนฝูงชนแสดงถึงความสนใจที่นอ้ ยกว่า ทาไมพระเยซูดาเนิ นการ

ที่ จะสอนพวกสาวกที่ เชื่ อของพระองค์โดยค าอุ ป มาต่ อไปแทนที่ จะสอนด้วยการอธิ บ ายที่
ตรงไปตรงมา? เป็ นที่ชดั เจนว่า หลายคนมากได้ติดตามพระเยซู จนเมื่อใดก็ตามที่พระองค์กล่าว
ยกเว้นในความเป็ นส่ วนตัวแก่พวกสาวกของพระองค์ ฝูงชนที่ปะปนก็ได้ยนิ พระองค์
13:37-39

พระเยซู ระบุวา่ พระองค์เองเป็ นทั้งผูห้ ว่านและผูอ้ านวยการแห่ งการเก็บเกี่ยว พระองค์ถือภาพ
เหล่านี้ ของภาคพันธสัญญาเดิ มที่มีสาหรับพระเจ้าและประยุกต์ใช้กบั พระองค์เอง[871] “นา”
คือ “โลก” ที่ซ่ ึ งการหว่านเกิดขึ้น แต่ขา้ วสาลี (เมล็ดที่ดี) และ “ข้าวละมาน” แสดงถึงผูเ้ ชื่อแท้
และที่กล่าวยอมรับเท่านั้น
“ข้อความที่ส้ ันนี้ แสดงถึ งภารกิ จที่ไกลพ้นอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ 10:16-18;
28:18-20) และยืนยันว่าคาสั่ งที่ ใ กล้กว่าแห่ ง 10:5-6 ก็เกี่ ย วข้องเฉพาะกับ
ภารกิ จ ของสาวกสิ บ สองคนระหว่ า งช่ ว งเวลาแห่ ง พัน ธกิ จ ในโลกของ
พระเยซู”[872]
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงสังเกตว่านาไม่ใช่ คริ สตจักร การระบุนาว่าเป็ นคริ สตจักรก็ปกติในงาน
เขียนของบรรพบุรุษคริ สตจักรเริ่ มแรกบางคนและในงานเขียนของนักปฏิ รูปบางคน และมัน
ค่อนข้างเป็ นที่นิยมกับนักวิชาการแบบวิจารณ์ สมัยใหม่ แบบเน้นการประกาศ และแม้กระทัง่
แบบตามยุคหลายคน ข้าพเจ้าคิดว่ามันไม่ถูกต้อง เนื่ องจากว่าแผ่นดินสวรรค์ที่ถูกทานายไว้ใน
ภาคพันธสัญญาเดิมก็แตกต่างจากคริ สตจักรอย่างชัดเจน คาอุปมานี้ ไม่ได้สอนว่าจะมีการผสม
ของความดีและความชัว่ ในคริ สตจักร “แท้” ผูเ้ ชื่ อแท้และผูท้ ี่กล่าวยอมรับเท่านั้น คาว่า “โลก”
“คริ สตจักร” และ “แผ่นดินสวรรค์” ต่างก็แตกต่างในภาคพันธสัญญาใหม่
“เมล็ดพืชดี ” แสดงถึง “พลเมืองแห่ งแผ่นดินของพระเจ้า” นัน่ คือ บรรดาผูท้ ี่ถูกกาหนดไว้เพื่อ
แผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นแผ่นดินสวรรค์ในช่วงเวลานี้ แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
ยังไม่ได้เริ่ มต้น จงเปรี ยบเทียบกับ 8:12 ที่ที่ทายาทของแผ่นดินนั้นเป็ นผูไ้ ม่เชื่ อชาวยิว นัน่ คือ
คนยิวที่ควรได้ถูกกาหนดไว้เพื่อแผ่นดินสวรรค์แต่เป็ นผูไ้ ม่เชื่อเกี่ยวกับพระเยซู ข้าวละมานเป็ น
“พลเมืองของมารร้าย” นัน่ คือ พลเมืองของซาตาน (เปรี ยบเทียบ ยน. 8:44; 1 ยน. 5:19)

“ไม่ใช่ ผไู ้ ม่เชื่ อทุกคนถูกเรี ยกว่าลูกของมาร บรรดาผูท้ ี่ได้ปฏิ เสธความสว่าง
อย่างตั้งใจเท่านั้นถูกระบุเช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 38; ยน. 8:38-44)”[873]
“มาร” คือ “ศัตรู ” และ “การเก็บเกี่ยว” คือ “เวลาสิ้ นยุค” (9:37; เปรี ยบเทียบ ยรม. 51:33; ฮชย.
6:11; ยอล. 3:13), และผูเ้ กี่ยวทั้งหลาย (“บรรดาผูเ้ กี่ยว”) คือ “ทูตสวรรค์” (24:30-31; 25:31;
เปรี ยบเทียบ 18:10; ลก. 15:7; ฮบ. 1:14; 1 ปต. 1:12) เป็ นที่ชดั เจนว่าองค์ประกอบหลายอย่าง
ในคาอุปมานี้มีความสาคัญ อย่างไรก็ตาม จงสังเกตว่าองค์ประกอบอื่นๆมากมายไม่มี (เช่น การ
สนทนาระหว่างชายคนนั้นกับพวกคนรับใช้ของเขา การนอนหลับของพวกคนรับใช้ คาสั่งของ
การหว่าน และอื่นๆ)
“สภาพนี้ ของแผ่น ดิ น สวรรค์ไ ม่ ไ ด้ถู ก เปิ ดเผยในภาคพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ซึ่ ง
กล่าวถึงแผ่นดินของความชอบธรรมที่ซ่ ึ งความชัว่ จะถูกพิชิต”[874]
“เวลาสิ้ นยุค” อ้างอิงถึ งจุดสิ้ นสุ ดของ ยุคปั จจุบัน ซึ่ งจะถึ งที่สุดในการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระเยซูและการพิพากษาผูไ้ ม่เชื่อที่มีชีวติ อยู่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 40, 49; 24:3)
13:40-42

ผูไ้ ม่เชื่ อที่เกิ ดมาในแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ (พันปี ) ของพระเยซู ซึ่ งจะเริ่ มต้นเมื่อพระองค์
เสด็จกลับมายังโลก ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ จะดาเนิ นชี วิตต่อไปในแผ่นดินทาง
โลกนั้น ข้าพเจ้าใส่ “พันปี ” ในวงเล็บเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เปิ ดเผยความยาวพันปี ของแผ่นดิน
นั้นจนกระทัง่ วิวรณ์ 20 อย่างไรก็ตาม ณ ตอนปลายของแผ่นดินนั้น คือ ณ ตอนปลายของการ
ปกครอง 1,000 ปี พระเยซู จะแยกผูไ้ ม่เชื่ อจากผูเ้ ชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ศฟย. 1:3) จากนั้นผูไ้ ม่เชื่ อ
จะพินาศเป็ นนิตย์ (วว. 20:15; เปรี ยบเทียบ มธ. 3:11; 5:22; 8:12; 13:50; ยรม. 29:22).[875]

13:43

ในความตรงกันข้ามกับผูไ้ ม่เชื่อ ผูเ้ ชื่ อ (“คนชอบธรรม”) จะยกย่องพระเจ้าต่อไป (“ส่ องแสงดุจ
ดวงอาทิตย์”) เป็ นนิตย์ (5:13-16; เปรี ยบเทียบ ดนล. 12:3) “แผ่นดินของพระบิดา” บางทีเป็ น
คาเหมือนสาหรับแผ่นดินของพระบุตร (ข้อ 41) ในแง่ที่วา่ แผ่นดินนั้นเป็ นของทั้งพระบิดาและ
พระบุตร อย่างไรก็ตาม เมื่อแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ (พันปี ) สิ้ นสุ ดลง การปกครองของ
พระบุตรและพระบิดาจะดาเนิ นไปเป็ นนิ ตย์ในฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (วว. 21—
22) การปกครองของพระเมสสิ ยาห์บนโลกนี้ จะเป็ นระยะแรกของการปกครองของพระองค์ ที่
จะดาเนินต่อไปในแผ่นดินโลกใหม่เป็ นนิตย์

“มันต้องถู ก สังเกตอี ก ครั้ งที่ ว่าคริ สตจักรและแผ่นดิ นสวรรค์ไม่ ได้แผ่กว้า ง
ด้วยกัน แม้ว่า ก่ อนการถู ก รั บ ขึ้ นไปนั้น พลเมื องของแผ่นดิ น สวรรค์ก็ เป็ น
สมาชิ กของคริ สตจักรอีกด้วย หลังจากคริ สตจักรถูกย้าย ณ การถูกรับขึ้นไป
ก็จะมี พลเมื องของแผ่นดิ นนั้นบนโลกระหว่างกลี ยุค [นัน่ คื อผูค้ นจะได้รับ
ความรอดระหว่างกลียุค] ข้อความที่วา่ ข้าวละมานจะถูกเก็บเกี่ยว ‘ก่อน’ (ข้อ
30, 41-43) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่ งนี้ จะไม่เกิดขึ้น ณ การถูกรับขึ้นไป
(ณ เวลาที่ธรรมิกชนถูกเก็บเกี่ยว) แต่ ณ ตอนปลายของกลียคุ ”[876]
คาอุปมานี้ อธิ บายถึงลาดับของเหตุการณ์ต่างๆที่เหมือนกับสิ่ งที่พระเยซู นาเสนอในที่อื่นๆที่ปรากฏ ณ การเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 24:37-41; ลก. 17:26-37) ลาดับนี้ ของเหตุการณ์ต่างๆเป็ นสิ่ งตรงกันข้าม
กับสิ่ งที่พระองค์กล่าวว่าจะเกิดขึ้น ณ การถูกรับขึ้นไป ณ การถูกรับขึ้นไปนั้น พระคริ สต์จะย้ายผูเ้ ชื่ อทุกคนจาก
โลกและผูไ้ ม่เชื่ อทั้งหมดจะยังคงอยู่บนโลก (ยน. 14:2-3; เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 4:17) ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง
บรรดาผูไ้ ม่เชื่ อจะถู กย้ายไปจากโลกในการพิพากษา ส่ วนบรรดาผูเ้ ชื่ อจะยังคงอยู่บนโลกเพื่อจะเข้าสู่ แผ่นดิ น
พันปี ดังนั้นการถูกรับขึ้นไปไม่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาเวลาเดียวกันกับการเสด็จมาครั้งที่สองซึ่ งผูเ้ ชื่ อหลังกลียุคเชื่ อ
[877]
4. คำอุปมำต่ ำงๆทีถ่ ูกกล่ ำวต่ อพวกสำวก 13:44-52
คาอุปมาแรกและที่สองในกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างคล้ายกัน อย่างที่เป็ นจริ งกับคาอุปมาที่สามและที่สี่ในกลุ่มก่อนหน้านี้
นี่ เ ป็ นการไตร่ ต รองเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง โครงร่ า งที่ ไ ขว้เปลี่ ย นของส่ วนนี้ (ข้อ 1-53) ค าอุ ป มาที่ ห้ า และที่ ห กเหล่ า นี้
ท่ามกลางคาอุปมาที่แปดต่างก็กล่าวถึงคุณค่าของการมีส่วนร่ วมในแผ่นดินสวรรค์
“. . . สาวกแท้คือบรรดาผูท้ ี่ตระหนักว่าแผ่นดินของพระเจ้ามีคุณค่าจนมันควรค่าแก่การเสี ยสละ
สิ่ งใดก็ตามเพื่อจะเป็ นพลเมืองของมัน”[878]
คำอุปมำเรื่องขุมทรัพย์ ทซี่ ่ อนไว้ 13:44
“บางที ป าเลสไตน์ เป็ นประเทศที่ ถู ก ต่ อสู ้ ม ากที่ สุ ดในโลก และเมื่ อกระแสของสงครามได้
คุ ก คามที่ จ ะไหลเหนื อ พวกเขาและท่ ว มพวกเขา มัน ก็ เ ป็ นการปฏิ บ ัติ โ ดยทั่ว ไปส าหรั บ

ประชาชนที่จะซ่ อนของมี ค่าของพวกเขาไว้ในดิ น ก่ อนที่พวกเขาจะต่อสู ้ ดว้ ยความหวังที่ ว่า
วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อพวกเขาสามารถกลับมาและเอาของมีค่าเหล่านั้นกลับมาได้”[879]
“แผ่นดิ นนั้น” (แห่ งสวรรค์บนโลก) ถูกซ่ อนไว้ในประวัติศาสตร์ เป็ นเวลาหลายศตวรรษ บางทีต้ งั แต่การถู ก
เนรเทศจนถึงสมัยของพระเยซู ทูสซังต์เชื่อว่าพระเยซูหมายถึงตั้งแต่สมัยของเรโหโบอัมจนถึงพระเยซู [880] เมื่อ
คนยิวในสมัยของพระเยซูได้พบมันโดยบังเอิญ ผูเ้ ชื่อท่ามกลางพวกเขาก็ตระหนักถึงคุณค่าของมันและปรารถนา
ที่ จะทาการเสี ยสละใดๆเพื่อมัน ประเด็ นของค าอุ ปมาที่ มี ต่อพวกสาวกของพระเยซู คือพวกเขาควรเต็ม ใจที่
จะจ่ายราคาใดๆเพื่อจะมีส่วนที่สาคัญในแผ่นดินนั้น
นักตีความบางคนเชื่อว่าบุคคลที่ “ซ่อน” และจากนั้นได้จ่ายราคาอย่างมากสาหรับ “ขุมทรัพย์” นั้นคือพระเยซู ซึ่ ง
ราคาก็คือชี วิตของพระองค์เอง[881] บางคนตีความ “ขุมทรัพย์” ว่าเป็ นอิ สราเอลและ “ทุ่งนา” หมายถึ งโลก
[882] นี่ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้สาหรับข้าพเจ้า เนื่องจากว่าในคาอุปมาเหล่านี้ ท้ งั หมดนั้นจุดหลักดูเหมือนจะอยู่
ที่พวกสาวกมากกว่าอยูท่ ี่พระเยซู พวกเขาควรจ่ายราคา[883]
คำอุปมำเรื่องไข่ มุก 13:45-46
ประเด็นพื้นฐานอย่างเดี ยวกันเกิ ดขึ้ นอี กในคาอุ ปมานี้ ความแตกต่างระหว่างคาอุ ปมานี้ และที่ ผ่านมาก็คือว่า
บุคคลที่พบขุมทรัพย์ก็กาลังแสวงหามัน ส่ วนคาอุปมาก่ อนหน้านี้ การค้นพบเกิ ดขึ้ นโดยบังเอิญ ในสมัยของ
พระเยซู มีคนยิวที่แสวงหาแผ่นดินสวรรค์และพระเมสสิ ยาห์ (11:3) และบรรดาผูท้ ี่ไม่ได้แสวงหา (เช่น พวกผูน้ า
ทางศาสนาที่ไม่ได้ไปกับพวกนักปราชญ์ยงั บ้านเบธเลเฮม) สาหรับคนทั้งสองประเภท ราคาสู งสุ ดของการเป็ น
สาวกที่สมบูรณ์ไม่ใช่ที่จะจ่ายราคาสาหรับการมีส่วนร่ วมในแผ่นดินสวรรค์ พระเยซู ไม่ได้สอนว่าการเข้าไปใน
แผ่นดิ นสวรรค์ข้ ึนอยู่กบั การเสี ยสละส่ วนตัว การเข้าไปขึ้นอยู่กบั ความเชื่ อในพระองค์ อย่างไรก็ตาม จานวน
และประเภทของมรดกของบุคคลหนึ่ งในแผ่นดินสวรรค์ก็ข้ ึนอยูก่ บั การอุทิศตนต่อพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ
5:5; 8:18-22; 25:34)
บางคนถือว่า “ไข่มุกที่มีราคามาก” เช่นเดียวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้เป็ นการอ้างอิงถึงพระเยซู [884] คนอื่นๆเชื่ อว่า
สิ่ งเหล่านั้นอ้างอิงถึงคริ สตจักร[885] ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่ งเหล่านั้นอ้างอิงถึงแผ่นดินสวรรค์เป็ นหลัก นักตีความแบบ
ตามยุคหลายคนเชื่ อว่าขุมทรัพย์ในทุ่งนา (หรื อแผ่นดิน) แสดงถึงอิสราเอล และไข่มุกที่ถูกนามาจากทะล แสดง
ถึงคนต่างชาติ[886] หรื อคริ สตจักร[887]

“เหมือนกับขุมทรัพย์ แผ่นดินสวรรค์เป็ นแหล่งของความยินดี สูงสุ ด และอย่างที่เห็นในไข่มุก
นั้น แผ่นดินสวรรค์ควรถูกถือว่าเป็ นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุด”[888]
คำอุปมำเรื่องอวน 13:47-48
คาอุปมานี้ มีความหมายคล้ายกันกับคาอุปมาเรื่ องข้าวละมาน (ข้อ 24-30) ซึ่ งก็คือความตรงกันข้ามของมันใน
โครงร่ างที่ไขว้เปลี่ยนของการอภิปรายนี้ อย่างไรก็ตาม จุดหลักที่นี่อยูท่ ี่การพิพากษา ณ ตอนปลายของแผ่นดิน
สวรรค์แทนที่จะอยูท่ ี่พลเมืองที่ปะปนของแผ่นดินสวรรค์ ในคาอุปมาทั้งสองเรื่ อง ก็มีองค์ประกอบที่ “ดี” และ
“เลว” ซึ่ งก็ คื อผูเ้ ชื่ อ และผูไ้ ม่ เ ชื่ อ พระเยซู จ ะแยกแต่ ล ะบุ ค คลเหล่ า นี้ ณ ตอนปลายของการปกครองแบบ
พระเมสสิ ยาห์ (พันปี ) ของพระองค์ พวกเขาจะตกไปสู่ หนึ่งในสองประเภทคือ “สิ่ งดี” (ผูเ้ ชื่อ) หรื อ “สิ่ งไม่ดี” (ผู้
ไม่เชื่อ)
คากรี กสาหรับคาว่า “อวน” คือ สักเกเน่ ปรากฏที่นี่เท่านั้นในภาคพันธสัญญาใหม่ มันอธิ บายถึงอวนขนาดใหญ่
ที่ชาวประมงลากเข้าฝั่งระหว่างเรื อสองลา บางครั้งพวกเขาผูกปลายข้างหนึ่ งกับชายฝั่งและปลายอีกข้างหนึ่ งกับ
เรื อ จากนั้นพวกเขาจะกวาดบริ เวณของทะเลสาบด้วยมัน บางทียาวครึ่ งไมล์และดึงปลามากเท่าที่จะเป็ นไปได้
จนถึ งฝั่ งด้วยมัน[889] จากนั้นพวกเขาจะแยกปลาที่พวกเขาสามารถขายได้จากปลาเหล่านั้นที่ไม่พวกสามารถ
ขายได้
กำรสลับฉำกทีส่ องเกีย่ วกับกำรเข้ ำใจคำอุปมำต่ ำงๆ 13:49-51
เช่นเดียวกับการสลับฉากก่อนหน้านี้ (13:10-23) ในการสลับฉากนี้ ก็มีการอธิ บายเกี่ยวกับคาอุปมาหนึ่ ง (ข้อ 4950) และจากนั้นก็มีถอ้ ยคาเกี่ยวกับการเข้าใจคาอุปมาทั้งหมด (ข้อ 51; เปรี ยบเทียบ ข้อ 10-23, 34-43)
กำรอธิบำยเกีย่ วกับคำอุปมำเรื่องอวน 13:49-50
พระเยซู ตีความความหมายของคาอุปมาก่อนหน้านี้ โดยปราศจากการรอให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะขอให้
พระองค์ตีความให้ ภาพนั้นดูเหมือนจะเป็ นภาพของการพิพากษา ณ ตอนปลายของแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์
(พันปี ) (เปรี ยบเทียบ ข้อ 41-42) นักตีความที่เชื่ อแบบพระเยซู เสด็จมาก่อนยุคพันปี คนอื่นๆหลายคนเชื่ อว่าการ
พิพากษาที่ถูกกล่าวถึงเป็ นการพิพากษาก่อนการสถาปนาของแผ่นดินนั้น[890] ภายหลังมัทธิ วบันทึกว่าพระเยซู

เล่าคาอุปมาอีกสองเรื่ องเกี่ ยวกับการพิพากษา ณ ตอนเริ่ มต้นของยุคพันปี คาอุปมาเรื่ องหญิงพรหมจารี สิบคน
( 25:1-13) เน้นถึงความจาเป็ นสาหรับความพร้อมสาหรับการพิพากษานี้ คาอุปมาเรื่ องแกะและแพะ (25:31-46)
ระบุถึงพื้นฐานสาหรับการพิพากษา
ในคาอุปมาเรื่ องอวน ประเด็นคือการแยกแต่ละบุคคลที่ชอบธรรมและอธรรมที่จะเกิดขึ้นในตอนนั้น “พวกทูต
สวรรค์” จะช่วยเหลือพระเยซู ในขบวนการนี้ “คนอธรรม” จะไปยังการถูกทาลายนิรันดร์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 42)
แต่ “คนชอบธรรม” จะดาเนิ นต่อไปในแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งตอนนั้นจะย้ายจากโลกปั จจุบนั ไปยังโลก
ใหม่
“แรงจูงใจเกี่ ยวกับความกลัวบ่อยครั้งถูกประณามโดยคริ สเตียนสมัยใหม่ แต่พระธรรมมัทธิ ว
แสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่ได้ต่อต้านการใช้มนั อย่างเหมาะสม”[891]
ควำมสำคัญของกำรเข้ ำใจคำอุปมำต่ ำงๆ 13:51
คาถามของพระเยซู ที่นี่แสดงถึ งการสรุ ปต่อการอธิ บายของพระองค์เกี่ ยวกับคาอุ ปมาต่างๆที่คาถามของพวก
สาวกในข้อ 36 เรี ยกร้อง “ข้อความเหล่านี้” บางทีอา้ งอิงถึงทุกสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวต่อพวกสาวก พวกสาวกอ้าง
ว่าเข้าใจสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวและอย่างทึกทักเอานั้นพวกเขาได้เข้าใจบ้างอย่างน้อยก็อย่างผิวเผิน (เปรี ยบเทียบ
15:16)
“มัท ธิ วมี ค าอุ ป มาทั้ง หมดเจ็ดเรื่ อง เรื่ องแรกและยาวที่ สุ ดก็ เกี่ ย วข้องกับ วิธี แบบอุ ป มาของ
พระเยซู ส่ วนที่เหลือของคาอุปมาต่างๆก็เกี่ยวข้องกับแผ่นดิ นสวรรค์ แต่ละเรื่ องของคาอุปมา
ทั้ง หกเรื่ องเน้นถึ ง การซ่ อนของแผ่นดิ นสวรรค์ มันเหมื อนขุม ทรั พย์ที่ ถู ก ซ่ อนไว้ใ นทุ่ ง นา
เหมือนเชื้อที่ถูกซ่อนไว้ในแป้ ง เหมือนเมล็ดพืชที่ดีที่ถูกซ่ อนไว้ในดิน แต่เราจดจ่อที่ผลลัพธ์ใน
คริ สตจักรที่เป็ นสถาบันและในองค์การนอกคริ สตจักร เราไม่สามารถหาเงินเพื่อจะสนับสนุ น
พันธกิ จต่างๆของเราได้นอกจากว่าเราสามารถอ้างสถิ ติเกี่ ยวกับการที่เราประสบความสาเร็ จ
อย่างไร เราจะต้องสามารถที่จะวัดผลลัพธ์ได้ เราต้องการที่จะประเมินวันเก็บเกี่ ยววันแล้ววัน
เล่าเพื่อว่าเราสามารถใช้ขอ้ มูลในความพยายามหาเงินของเรา และเราลืมว่าผลกระทบแท้จริ ง
ของคริ สตจักรของพระเยซู คริ สต์ในโลกนี้ ก็วดั ไม่ได้ เราจะรู ้ ว่ามันคืออะไร ณ การเก็บเกี่ ยว
เท่านั้น ซึ่ งเป็ นตอนปลายของยุค”[892]

คำอุปมำเรื่องเจ้ ำของบ้ ำน 13:52
นักอรรถาธิ บายหลายคนบ่อยครั้งละเว้นข้อนี้ จากการอธิ บายเกี่ยวกับคาอุปมาต่างๆในการอภิปรายนี้ บางคนไม่
ถือว่ามันเป็ นหนึ่งในคาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์[893]อย่างไรก็ตาม มันมีคาอุปมา อย่างที่ควรจะชัดเจนจาก
เนื้อหาของข้อนี้เอง และจากโครงสร้างทางวรรณกรรมของการอภิปรายนี้
พระเยซูทาการเปรี ยบเทียบระหว่าง “ธรรมาจารย์” ที่ถูกแนะนาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์กบั เจ้าของบ้าน (“หัวหน้า
ของครอบครัว”) เมื่อพิจารณาถึ งสิ่ งที่ตามมานั้น “ธรรมาจารย์” ที่ถูกบรรยายดูเหมือนจะเป็ นผูท้ ี่รับคาแนะนา
เกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์และเชื่ อ[894] เขาเป็ น “สาวก” ที่ เชื่ อ เช่ นเดี ยวกับเจ้าของบ้าน ธรรมาจารย์ประเภทนี้
ก็นาของ “ใหม่และเก่ า” “ออกจาก” คลังหรื อ “ทรัพย์ส มบัติ” (ค ากรี ก เธเซารอส) ของเขา เจ้าของบ้านใน
คาอุปมานี้ ก็นาสิ่ งต่างๆออกจากคลังของเขาเพื่อจะใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างเป็ นประโยชน์ เป็ นที่ชดั เจนว่าคลังที่ซ่ ึ ง
ธรรมาจารย์ที่เป็ นสาวกนาสิ่ งเหล่านี้ ออกจากนั้นคือใจหรื อความเข้าใจของเขา (นัน่ คือ ชี วิตของเขา) เขานาความ
เข้าใจ ใหม่ เกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ที่พระเยซู สอนเขาออกมาเช่นเดียวกับความเข้าใจ เก่ า เกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์
ที่ภาคพันธสัญญาเดิมสอนเขาออกมา ความเข้าใจใหม่ไม่ได้แทนที่ความเข้าใจเก่าแต่ส่งเสริ มมัน
พระเยซูเปรี ยบเทียบพวกสาวกที่เชื่อของพระองค์กบั ธรรมาจารย์ที่เชื่อนี้ พวกเขาเพิง่ กล่าวว่าพวกเขาเข้าใจสิ่ งที่
พระเยซูได้สอนพวกเขา (ข้อ 51) ดังนั้นพวกเขามีความรับผิดชอบที่จะสอนคนอื่นๆถึ งสิ่ งที่พวกเขาได้เข้าใจ
ในตอนนี้ สาวกทุกคนต้องมาเป็ นธรรมาจารย์ คืออาจารย์สอนธรรมบัญญัติเพราะว่าเขาหรื อเธอเข้าใจสิ่ งต่างๆ
ที่เรี ยกร้องการสื่ อสารแก่คนอื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 10:27; 28:19; ฮบ. 5:12)
“คาอุปมาสองเรื่ องแรกเกี่ยวข้องกับการหว่าน คาอุปมาเรื่ องผูห้ ว่านกล่าวถึ งการตอบสนองที่
แตกต่างกันต่อข่าวสารของแผ่นดินสวรรค์ คาอุปมาเรื่ องข้าวละมานอธิ บายถึ งต้นกาเนิ ดของ
ความขัดแย้งระหว่างพลเมืองของแผ่นดิ นสวรรค์และพลเมืองของศัตรู และป่ าวประกาศว่าการ
แยกสุ ดท้ายของสองกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซู บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมา ณ ตอนปลายของยุค
คู่ที่สองของคาอุปมาต่างๆใช้การเปรี ยบเทียบถึ งการเติบโต เมล็ดมัสตาร์ ดเปิ ดเผยถึ งขอบเขต
ของการเติ บ โตทัว่ โลกที่ รวดเร็ วของแผ่นดิ นสวรรค์ และขบวนการของการฟู กล่ าวถึ ง พลัง
ภายในและมองเห็ นไม่ได้ของการเติ บโตนั้น คาอุ ปมาสองเรื่ องถัดไป (ขุมทรั พย์และพ่อค้า
ไข่มุก) กล่าวถึงคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์ ไม่วา่ บุคคลหนึ่ งกาลังแสวงหาหรื อไม่แสวงหา ไม่มี
การเสี ยสละใดที่ใหญ่เกิ นไปสาหรั บแผ่นดิ นสวรรค์ ชุ ดสุ ดท้ายของคาอุปมาต่างๆเปิ ดเผยถึ ง

ความรับผิดชอบต่างๆของพวกสาวก อวนสอนว่าการประกาศโดยปราศจากแบ่งพรรคพวกควร
ถู ก กระท าเมื่ อพิ จารณาถึ ง การพิ พ ากษาที่ แบ่ ง พรรคพวกของพระเยซู ณ ตอนปลายของยุค
เจ้าของบ้านส่ งเสริ มการสอนเกี่ยวกับทั้งความจริ งที่เก่ากว่าและใหม่กว่าเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์
โดยพวกสาวกของแผ่นดินสวรรค์”[895]
บทเรียนจำกคำอุปมำเกีย่ วกับแผ่นดินสวรรค์ ของพระเยซู ในมัทธิว 13
ดิน

พระวจนะของพระเจ้าจะถูกหว่านและผลลัพธ์ที่ทานายได้จะตามมาซึ่ งถึงที่สุดที่แผ่นดินในโลก

ข้ ำวละมำน

จะมีผเู ้ ชื่อปลอมในแผ่นดินระหว่างการเสด็จมาผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าจะพิพากษาในที่สุด

เมล็ดมัสตำร์ ด แผ่นดินสวรรค์จะเติบโตจากการเริ่ มต้นเล็กน้อยไปสู่ เอกลักษณ์ที่ใหญ่
เชื้อขนม

รู ปแบบปั จจุบนั ของแผ่นดินสวรรค์จะมีอิทธิ พลอย่างมากขึ้น

ขุมทรัพย์

ราคาใดก็ตามก็ควรค่าแก่การจ่ายสาหรับการมีส่วนร่ วมในแผ่นดินสวรรค์

ไข่ มุก

บรรดาผูท้ ี่แสวงหาแผ่นดินสวรรค์จะพบว่ามันควรค่าแก่การเสี ยสละใดๆ

อวน

แผ่นดินสวรรค์จะรวมถึงการเก็บเกี่ยวทัว่ โลกซึ่ งติดตามมาโดยการพิพากษา

เจ้ ำของบ้ ำน

แผ่นดินสวรรค์จะเกี่ยวข้องกับการเปิ ดใหม่และเก่าเช่นกัน

“เมื่อเราสารวจคาอุปมาต่างๆ จากนั้นเราพบว่าเมื่อพิจารณาถึ งการปฏิเสธของอิสราเอลที่มีต่อ
พระคริ สต์ พระองค์ก็ ได้เห็ นล่ วงหน้า ถึ ง การเลื่ อนไปของรู ปแบบพันปี ของแผ่นดิ นสวรรค์
พระองค์ได้ป่าวประกาศการเริ่ มต้นของรู ปแบบใหม่ของแผ่นดินสวรรค์ ซึ่ งการเริ่ มต้นนั้นจะ
กิ นเวลาตั้งแต่การปฏิ เสธของอิ สราเอลที่ มีต่อพระคริ สต์จนกระทัง่ การต้อนรับพระคริ สต์ใน
อนาคตของอิสราเอล ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง”[896]
“สิ่ งที่ แน่ นอนในคาสอนเกี่ ยวกับคาอุปมาที่ ยากเหล่ านี้ ก็คือว่ายุคปั จจุ บนั ที่ถูกมองจากจุดยืน
ของแผนดินสวรรค์ก็เป็ นเวลาของ การตระเตรี ยม”[897]
5. กำรจำกไป 13:53
มัทธิ วทิ้งความประทับใจไว้กบั ผูอ้ ่านจากการเปลี่ยนผ่านที่สรุ ปนี้ เช่นเดียวกับจากโครงสร้างของการอภิปรายว่า
พระเยซูเชื่อมโยงคาอุปมาก่อนหน้าที่ท้ งั หมดในครั้งเดียว เป็ นที่ชดั เจนว่านี่ เป็ นกรณี แม้วา่ พระองค์อาจได้กล่าว

ซ้ าคาอุปมาบางเรื่ องในเวลาที่หลากหลายอื่นๆเช่นกัน ตอนนี้ พระเยซู จากเมืองคาเปอรนาอุมและเดินทางไปยัง
เมืองนาซาเร็ ธ (ข้อ 54)
อนุประโยคนี้ “เมื่อพระเยซูตรัสอุปมาเหล่านี้ เสร็ จแล้ว” ส่ งสัญญาณถึงตอนจบของการอภิปรายและตอนจบของ
ส่ วนหลักอีกส่ วนหนึ่ งของพระกิ ตติคุณนี้ มัทธิ วสื บเสาะเส้นทางแห่ งการต่อต้านที่มีต่อกษัตริ ยใ์ นส่ วนนี้ อย่าง
ระมัดระวัง การปฏิเสธของอิสราเอลที่มีต่อพระเยซู น้ นั ชัดเจนจนกษัตริ ยไ์ ด้เริ่ มต้นที่จะปรับคาสอนของพระองค์
ต่อผูไ้ ม่เชื่อและผูเ้ ชื่ออย่างเจาะจงมากขึ้น
“ในเชิงหัวข้อแล้ว สามบท (11—13) ถูกรวมไว้ดว้ ยกันโดยกระแสน้ าขึ้นแห่ งความผิดหวังใน
และการต่อต้า นต่ อแผ่นดิ นของพระเจ้าที่ เป็ นผลมาจากพันธกิ จของพระเยซู พระเยซู ไ ม่ไ ด้
กลายเป็ นพระเมสสิ ยาห์ประเภทที่ผคู้ นได้คาดหวังไว้ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมามีความสงสัย (ข้อ 219) และเมืองต่างๆในแคว้นกาลิลีที่เป็ นสถานที่เกิ ดเหตุการณ์ของการอัศจรรย์ส่วนใหญ่ของ
พระเยซู ก็ได้ทาให้ตวั พวกเขาเองแข็งกระด้างด้วยความไม่เชื่ อ (ข้อ 20-24) ธรรมชาติและ
พันธกิจของพระเยซู ได้ถูก ‘ซ่ อน’ (ถ้อยคาที่สาคัญ) ไว้จากคนฉลาดแม้จะมีการเชื้ อเชิ ญที่เปิ ด
และกรุ ณามากที่สุด (ข้อ 28-30) ความขัดแย้งกับพวกผูน้ าชาวยิวเริ่ มต้นที่จะรุ นแรงขึ้น (12:145) ส่ วนผูค้ นยังคงเข้าใจผิดองค์ประกอบที่เป็ นพื้นฐานมากที่สุดของคาสอนและสิ ทธิ อานาจ
ของพระเยซู (12:46-50)”[898]
อย่า งไรก็ ตาม พวกศัตรู ข องพระเยซู ไ ม่ ไ ด้ท าให้ พ ระองค์เ ข้า ตาจน แผ่น ดิ น สวรรค์จ ะยัง คงมา มัท ธิ ว 13
ตระเตรี ยมความแน่ ใจถึ งความเป็ นจริ งนั้น พระเยซู เพิ่มการเปิ ดเผยใหม่เกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์แก่การเปิ ดเผย
เก่ า ในบทนี้ เพื่ อจะท าให้ฝูงชนสนใจมากขึ้ นและเพื่ อจะตระเตรี รยมพวกสาวกของพระองค์ส าหรั บ สิ่ ง ที่ อยู่
ข้างหน้า พระองค์ไม่ได้สอนเกี่ ยวกับคริ สตจักรในบทนี้ แม้ว่าพระองค์ได้อธิ บายถึ งสภาพที่จะเกิ ดขึ้ นในยุค
คริ สตจักร ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของยุคระหว่างการเสด็จมา การเปิ ดเผยใหม่ที่ว่าจะมี “คริ สตจักร” ไม่ได้เกิ ดขึ้ น
จนกว่าบทที่ 16 ที่นี่พระองค์ ได้ ให้การเปิ ดเผยมากขึ้นเกี่ ยวกับแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ที่กาลังมา (บทที่
13).[899]
V. ปฏิกริ ิยำของกษัตริย์ 13:54—19:2
มัทธิ วบันทึกการแยกออกเป็ นสองขั้วที่เพิ่มขึ้นในส่ วนนี้ พระเยซู ขยายพันธกิจของพระองค์ แต่ขณะที่พระองค์
ทาเช่นนั้นการต่อต้านก็รุนแรงมากขึ้น พวกผูน้ าทางศาสนาก็เป็ นปฏิปักษ์มากขึ้น ดังนั้นพระเยซู ใช้เวลามากขึ้น

ในการตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์ พระเยซู เปิ ดเผยพระองค์แก่พวกสาวกของพระองค์อย่างชัดเจนมาก
ขึ้นแต่พวกเขาเข้าใจบางสิ่ งที่พระองค์ได้บอกพวกเขาเท่านั้น พวกเขาได้ปฏิเสธสิ่ งอื่นๆที่พระองค์ได้กล่าวอย่าง
หนักแน่ น ความหลี กเลี่ ยงไม่ได้ของการเผชิ ญหน้าสุ ดท้ายระหว่างพระเยซู และพวกผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์ก็
ชัดเจนมากขึ้น การเคลื่อนไหวโดยทัว่ ไปในส่ วนนี้คือพระเยซูถอนตัวจากพวกผูน้ าของอิสราเอล (13:54—16:12)
และการตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรับการถูกทรมานของพระองค์ (16:13—19:2)
ก. กำรต่ อต้ ำน คำแนะนำ และกำรรักษำ 13:54—16:12
ส่ วนนี้บนั ทึกเส้นทางที่พนั ธกิจของพระเยซูเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิเสธของอิสราเอลที่มีต่อพระองค์ การต่อต้าน
จากหลายแหล่งได้นาพระองค์ที่จะถอนตัวไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่า ที่ที่พระองค์ดาเนิ นการที่จะทาการกับ
คนยิวและคนต่างชาติต่อไป และที่จะตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรับสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้า
1. กำรต่ อต้ ำนของชำวนำซำเร็ธและชำวโรมัน 13:54—14:12
หัวข้อของการต่อต้านดาเนินต่อไปจากคาอุปมาต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ ปฏิกิริยาของพระเยซู ต่อการต่อต้าน
โดยพวกผูน้ าของอิสราเอลคือที่จะถอนตัว (เปรี ยบเทียบ 10:23) มัทธิ วบันทึกว่าพระองค์ทาสิ่ งนี้ สองครั้งในส่ วน
นี้ เหตุการณ์แรกของการต่อต้านมาจากผูค้ นผูซ้ ่ ึ งพระเยซูได้เติบโตมาท่ามกลางพวกเขาในเมืองนาซาเร็ ธ (13:5458) เหตุการณ์ที่สองมาจากผูน้ าของชาวโรมันจากบริ เวณที่ซ่ ึ งพระเยซูทาการ (14:1-12) สองส่ วนแสดงให้เห็นว่า
การต่อต้านที่มีต่อพระเยซูก็รุนแรงจากคนทัว่ ไปที่เป็ นชาวยิวจนถึงคนชั้นสู งชาวโรมัน
กำรต่ อต้ ำนของชำวนำซำเร็ธ 13:54-58 (เปรียบเทียบ มก. 6:1-6)
13:54

“เมืองเกิด” ของพระเยซู คือ นาซาเร็ ธ (ลก. 4:16) ผูเ้ ข้าร่ วม “ธรรมศาลา” ท้องถิ่ นแปลกใจว่า
พระเยซูได้รับสิ ทธิอานาจของพระองค์มาจากไหน “ปัญญา” ในการสอนของพระองค์และฤทธิ์
เดช (“ฤทธิ์ เดชต่ า งๆ”) ในการอัศ จรรย์ข องพระองค์ แ สดงถึ ง สิ ท ธิ อ านาจที่ โ ดดเด่ น แต่
“พระองค์ได้รับสิ่ งเหล่านี้มาจากไหน?” สิ่ งเหล่านั้นมาจากพระเจ้าหรื อที่อื่น (12:24)?

นี่เป็ นการอ้างอิงสุ ดท้ายของมัทธิวถึงพระเยซูที่ “สอน” ใน “ธรรมศาลา” (จากความหมายภาษา
กรี กคือ “การรวมตัวกัน”).[900] นับแต่น้ ีไป พระเยซูปรากฎตัวมากขึ้นนอกโครงสร้างของลัทธิ
ยิวตามธรรมเนียม[901]
13:55-57ก

ถ้อยคาของพวกผูว้ จิ ารณ์ของพระเยซูเปิ ดเผยถึงความหยิ่งที่เป็ นบาดแผล พวกเขาไม่ชอบการที่
พระองค์มีปัญญาและฤทธิ์ เดชเหนื อกว่าพวกเขา เนื่ องจากว่าพวกเขาก็มีเบื้องหลังอย่างเดียวกัน
คาถามของพวกเขาเปิ ดเผยถึ งการปฏิ เสธต่อความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ของพระองค์ โดยการ
อ้างอิงถึงโยเซฟในฐานะ “ช่างไม้” และพระเยซูในฐานะ “ลูกของช่างไม้” พวกเขาบอกเป็ นนัย
ว่าพระเยซู ควรดาเนิ นตามย่างก้าวของบิดาในโลกของพระองค์ คานาหน้าที่เจาะจงก่อน “ช่ าง
ไม้” ชี้ แนะว่าอาจมีช่างไม้คนเดี ยวเท่านั้นในเมืองนาซาเร็ ธ ช่ างไม้ทางานทุกประเภทเกี่ยวกับ
ไม้และหิ น พระเยซู เป็ นมากกว่า ผูส้ ร้ า งหรื อคนงานก่ อสร้ า ง คื อมากกว่า ช่ า งไม้ใ นการใช้
สมัยใหม่[902]
ในแง่หนึ่ ง คาถามเหล่านี้ ก็สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผูค้ นแห่ งนาซาเร็ ธปฏิเสธการอ้างของ
พระเยซูถึงการเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ (ข้อ 57ข) พวกเขา “ขุ่นเคือง” ต่อพระองค์ในแง่ที่วา่ การอ้าง
ของพระองค์ทาให้พวกเขาสะดุด อย่างไรก็ตาม มันคือปฏิกิริยาของพวกเขาที่มีต่อการอ้างของ
พระองค์ไม่ใช่การอ้างนั้นที่ทาให้พวกเขาสะดุด
“(อนึ่ ง คาถามของพวกเขาทาให้การอัศจรรย์ที่นึกฝั นซึ่ งถูกถื อว่าเป็ นของวัย
เด็กของพระเยซูโดยพระกิตติคุณของอธิ กธรรมนั้นเป็ นไปไม่ได้)”[903]
“สถานที่ ที่ ย ากที่ สุ ด ส าหรั บ นัก เทศน์ ที่ จ ะเทศนาคื อ โบสถ์ที่ ที่ เขาเป็ นเด็ ก
สถานที่ที่ยากที่สุดสาหรับหมอที่จะกระทากิจคือสถานที่ที่ผคู ้ นรู ้จกั เขาเมื่อเขา
ยังเล็กอยู”่ [904]
เราต้องระมัดระวังที่จะไม่สับสน “พวกน้องชาย” ร่ วมมารดาของพระเยซูคือ “ยากอบ” “ซี โมน”
และ “ยูดาส” กับพวกสาวกที่ มีชื่อเหมือนกัน ไม่มีหลักฐานที่ว่าพวกน้องชายร่ วมมารดาของ
พระเยซู เชื่ อในพระองค์จนกระทัง่ หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ เป็ นที่ชัดเจนว่า
ยากอบน้องชายของพระองค์ได้กลายมาเป็ นผูน้ าของคริ สตจักรที่เยรู ซาเล็ม (กจ. 11)

13:57ข-58

ตามปกติ บุ คคลหนึ่ ง ชื่ นชมการต้อนรั บที่ บา้ นดี กว่า ที่ อื่นๆ ยกเว้นถ้า เขาได้บรรลุ ตาแหน่ ง ที่
สู งส่ งที่ซ่ ึ งสิ่ งตรงกันข้ามบ่อยครั้งก็เป็ นจริ ง พระเยซู “ไม่ได้ทรงทาการอัศจรรย์มากนักในเมือง
นั้น” เพราะว่าที่จะทาอย่างนั้นก็คงขัดต่อภารกิ จของพระองค์ อีกเหตุผลหนึ่ งอาจเป็ นว่าผูค้ นที่
ไม่ เ ชื่ อ ในพระองค์ ไ ม่ ไ ด้ ข อการช่ ว ยเหลื อ จากพระองค์ แ ละดั ง นั้ น พระองค์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
(เปรี ยบเทียบ ยก. 4:2) พระเยซู ทาการอัศจรรย์เพื่อจะสร้างและเสริ มกาลังความเชื่ อในพระองค์
เอง เมื่อความไม่เชื่ออันตั้งมัน่ ปกครอง ก็ไม่มีจุดประสงค์ในการทาการอัศจรรย์

ประเด็นของส่ วนนี้ คือที่จะแสดงให้เห็ นว่าแม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระองค์อย่างดี ที่สุดก็ปฏิ เสธที่จะเชื่ อใน
พระองค์
“พระเยซู ดาเนิ นชี วิตที่สมบูรณ์ แบบและยังคงมีสมาชิ กครอบครัวและเพื่อนๆที่ดิ้นรนที่จะเชื่ อ
บางครั้งบรรดาผูท้ ี่ยากที่จะเข้าถึงมากที่สุดคือบรรดาผูท้ ี่รู้จกั เราอย่างดีที่สุด”[905]
กำรต่ อต้ ำนของเฮโรดและบรรดำสหำยของเขำ 14:1-12 (เปรียบเทียบ มก. 6:14-29; ลก. 9:7-9)
14:1-2

อีกครั้งหนึ่ง “เวลานั้น” เป็ นตัวเชื่อมที่หลวมๆซึ่ งไม่ได้ถูกตั้งใจให้สื่อสารลาดับตามเวลา เฮโรด
แอนทิพาส (“เฮโรดเจ้าเมือง”) อาศัยอยู่ที่ทิเบเรี ยสบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบกาลิ ลีเป็ น
หลัก[906] อย่างไรก็ตาม ถ้าเหตุการณ์ ท้ งั หมดที่ถูกบรรยายไว้ในเรื่ องราวนี้ เกิดขึ้นในวันหนึ่ ง
อย่างที่มนั ดูเหมือนเป็ นไปได้ สิ่ งเหล่านั้นคงได้เกิ ดขึ้นที่ที่อาศัยของเฮโรด ณ ป้ อมมาเครัสใน
เพอเรี ยใต้ซ่ ึ งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดน[907] แอนทิพาสปกครองเหนื อกาลิลีและ
เพอเรี ยตั้งแต่ กคศ. 4 ถึง ค.ศ. 39 นัน่ คือ ระหว่างเกื อบทั้งหมดของชี วิตในโลกของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 2:19-20).[908]
ถ้อยคาเกี่ ยวกับพันธกิ จของพระเยซู ไปถึ งเขาที่นนั่ อย่างง่ายดาย (เปรี ยบเทียบ ลก. 8:3) ก่อน
หน้า นี้ เฮโรดได้ตดั ศี ร ษะของยอห์ น ส าหรั บ การวิ จารณ์ ศี ล ธรรมของเขา (ข้อ 3-12) เฮโรด
สามารถทาอย่างนี้ ได้เพราะว่ายอห์นทาการภายในวงอานาจแห่ งเพอเรี ยของเฮโรด (ยน. 1:28)
เป็ นที่ชดั เจนว่า ความคิดเห็นของสาธารณชนส่ งเสริ มให้เฮโรดที่จะสรุ ปว่าพระเยซู เป็ น “ยอห์น
ผูใ้ ห้บพั ติศมา” ผูไ้ ด้เป็ นขึ้นมาจากตาย (เปรี ยบเทียบ มก. 6:14; ลก. 9:7) เขาถือว่าการอัศจรรย์
ของพระเยซูเป็ นของยอห์นผูท้ ี่ถูกทึกทักเอาว่าเป็ นขึ้นจากตาย

“แนวคิดเกี่ยวกับการกลับมาเหมือนผีหรื อแม้กระทัง่ ทางกายภาพของบางคนที่
มีอิทธิ พลที่พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าอิทธิ พลนั้นได้ถูกตัดออกไปอย่างยังไม่
ถึงเวลาอันควรโดยความตายที่รุนแรงก็พบได้ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย (จง
คิดถึงเอลียาห์ เนโร กษัตริ ยอ์ าเธอร์ เอลวิส)”[909]
14:3-5

บรรดาผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณสัมพันธ์พิจาณาว่าแรงจูงใจทางศี ลธรรมและทางศาสนาเป็ นของ
เฮโรดสาหรับการประหารชี วิตยอห์น (เปรี ยบเทียบ มก. 6:16-29; ลก. 3:19-20) โจเซฟั สได้
เขียนว่าเฮโรดได้ตดั ศีรษะยอห์นเนื่ องด้วยเหตุผลทางการเมือง[910] บางทีเหตุผลทั้งสองได้นา
ให้เฮโรดที่จะทาอย่างที่เขาได้ทา[911]
เฮโรด แอนทิ พ าสมี น้องชายสองคนชื่ อ ฟี ลิ ป คนที่ มทั ธิ วอ้างอิ ง ถึ งที่ นี่คื อเฮโรด ฟี ลิ ป ที่ 1
น้องชายอีกคนหนึ่งชื่ อฟี ลิปเป็ นเฮโรด ฟี ลิปที่ 2 เป็ นเจ้าเมืองอิทูเรี ย ตราโคนิติส กอลานนิติส
บาทาเนีย และปานิอสั (ปานีแอส)[912] ฟี ลิปที่ 1 เป็ นน้องชายต่างมารดาของเฮโรด แอนทิพาส
ดังนั้น การแต่งงานของแอนทิพาสกับ “เฮโรเดียส” ภรรยาของฟี ลิปเป็ นการร่ วมประเวณี ของผู ้
มีความใกล้ชิดทางพันธุ กรรมกันมากนอกเหนือจากการเป็ นชู้ (เปรี ยบเทียบ ลนต. 18:16; 20:21)
เป็ นที่ชดั เจนว่ายอห์นได้ต่อว่าแอนทิพาส หลายครั้ง เนื่ องจากว่าคากริ ยาในข้อ 4 สามารถอ่าน
ว่า “เขาเคยกล่าว [อย่างซ้ าๆ ]” เฮโรเดียสเป็ น หลานสาว ของแอนทิพาสอีกด้วย แต่ในตัวของ
มันเองนั้นสิ่ งนี้ ไม่ได้เป็ นปั ญหาสาหรับยอห์น เนื่ องจากว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามลุงที่จะแต่งงาน
กับหลานสาว เมื่อรวมเรื่ องราวของพระกิตติคุณสัมพันธ์น้ นั ดูเหมือนว่าแอนทิพาสได้เป็ นชาย
ที่อ่อนแอซึ่ งถูกควบคุมโดยเฮโรเดียสภรรยาที่ชวั่ ร้ายและโหดเหี้ ยม อย่างน่าสนใจแล้ว ยอห์นผู ้
ซึ่ งเป็ นเอลี ยาห์ในสมัยปั จจุบนั ก็เผชิ ญกับสิ่ งที่ คล้ายกันสมัยใหม่แห่ งกษัตริ ยอ์ าหับและราชิ นี
เยเซเบลในแอนทิพาสและเฮโรเดียส อย่างน่าเสี ยใจแล้ว เฮโรเดียสได้ประสบความสาเร็ จส่ วน
เยเซเบลได้ลม้ เหลว

14:6-8

วันฉลองคงเป็ น “วันประสู ติของเฮโรด” หรื อวันบรรจบครบรอบของการเสด็จขึ้นเสวยราช
สมบัติ (คากรี ก เกเนสซี อาห์ ).[913] บุตรี ของเฮโรเดียสโดยการแต่งงานก่อนหน้านี้ ของเธอกับ
ฟี ลิปที่ 1 คือ ซาโลเมผูซ้ ่ ึ งอายุระหว่าง 12 และ 14 ปี ในตอนนั้น[914] ความคิดเห็นอันเป็ นที่

นิยมที่ว่าการเต้นราของเธอนั้นไปในทางกามก็ไม่ได้มาจากตัวบทแต่มาจากชื่ อเสี ยงของพวก
เฮโรดส าหรั บ ศี ล ธรรมต่ าและสถานะต่ าของหญิ งสาวที่ เต้นรา[915] แอนทิ พ าสเป็ นแค่ เจ้า
แผ่ น ดิ นที่ เ ล็ ก น้ อ ย แต่ เ ขากระท าเหมื อ นกั บ หนึ่ งใ นกษั ต ริ ย์ เ ปอร์ เซี ยที่ มี อ านาจ
(เปรี ยบเทียบ อสธ. 5:3, 6; 7:2)
14:9-11

แอนทิพาสนั้นผิดที่จะให้ “คาสาบาน” ของเขา ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าเขาได้กล่าวซ้ ามากกว่าหนึ่ ง
ครั้ง (ข้อ 7, 9) และเขาผิดที่ จะทาตามคาสาบานนั้น เขากลัวการเสี ยหน้ากับ “แขกที่มาทาน
อาหารเย็นของเขา” คนโรมันได้ปฏิ บตั ิ การตัดศีรษะ รู ปแบบนั้นของการประหารชี วิตไม่ใช่
ของยิว ในทานองเดี ยวกัน คนโรมันประหารนักโทษบางคนโดยปราศจากการไต่สวน ส่ วน
กฎหมายของยิวเรี ยกร้องการไต่สวน[916] โลหิ ตของฉากนี้ เป็ นพยานถึงสภาพที่ใจแข็งกระด้าง
ของครอบครั วราชวงศ์โรมันและข้าราชส านัก ของพวกเขา ในฐานะคนสุ ดท้ายของผูเ้ ผย
พระวจนะของพันธสัญญาเดิม ยอห์นได้ประสบกับการตายของผูต้ ายเพื่อความเชื่ ออย่างที่ผมู ้ า
ก่อนหลายคนของท่านได้ประสบ
“ความตาย ซึ่ งเป็ นจุดจบชัว่ คราวของชีวติ ทางกายภาพไม่ใช่ศตั รู ที่แย่ที่สุดของ
มนุ ษยชาติ การแยกจากพระเจ้านั้นเป็ น และดังนั้นบรรดาผูท้ ี่ได้ฆ่ายอห์นก็
น่าเวทนามากกว่ายอห์นเองอย่างมาก”[917]

14:12

การบันทึ กของมัทธิ วที่ ว่าพระเยซู ได้ยินเกี่ ยวกับการตายของยอห์ นก็รวมยอห์นและพระเยซู
ต่อต้านศัตรู ทางการเมืองนี้ มันยังชี้ แนะอีกว่าพวกสาวกของยอห์นยังคงมีความนับถือที่สูงส่ ง
ต่อพระเยซู (เปรี ยบเที ยบ 11:2-6) อย่างที่ เฮโรดได้ยินข่า วเกี่ ยวกับ พระเยซู (ข้อ 1) ตอนนี้
พระเยซูได้ยนิ ข่าวเกี่ยวกับยอห์น

พยานของเฮโรดต่อคุ ณลักษณะที่เหนื อธรรมชาติของการอัศจรรย์ของพระเยซู ก็สาคัญในหัวข้อที่ตีแผ่เกี่ ยวกับ
การรับรู ้ของผูค้ นที่มีต่อกษัตริ ย ์ ในทานองเดียวกัน การประหารที่ไม่ยุติธรรมของผูล้ ่วงหน้ามาก่อน ณ เงื้อมมือ
ของเจ้าหน้าที่โรมันที่ใจแข็งกระด้างก็ส่อให้เห็นถึงจุดจบของกษัตริ ยน์ ้ นั [918] เป็ นที่ชดั เจนว่ามัทธิ วบันทึกข้อ
เหล่ านี้ เพื่อจะแสดงถึ งการที่ พวกผูน้ าทางการเมื องชาวโรมันมองกษัตริ ยแ์ ละผูล้ ่วงหน้ามาก่ อนของพระองค์
อย่างไร การต่อต้านพระองค์ก็รุนแรง เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาและทางศีลธรรมเป็ นหลัก

“มัทธิ วเชื่ อมโยงพันธกิจของชายสองคนนี้ อย่างมากจนสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่ งก็ถูกถือว่า
ได้มีผลกระทบโดยตรงต่ออีกบุคคลหนึ่ง โดยการปฏิเสธผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของกษัตริ ยน์ ้ นั
เฮโรดก็ปฏิเสธกษัตริ ยผ์ ตู ้ ามเขามา”[919]
2. กำรถอนตัวไปยังเบธไซดำ 14:13-33
จากการที่ได้ประสบกับการปฏิเสธที่หนักแน่นจากคนทัว่ ไปและจากพวกผูน้ าทางการเมืองของประเทศ พระเยซู
ก็ถอนตัวเพื่อจะฝึ กฝนพวกสาวกของพระองค์ต่อไป เมื่อพิจารณาถึ งความขัดแย้งที่ กาลังมา พวกเขาต้องการ
ความเชื่อที่แข็งแกร่ งขึ้นในพระองค์ พระเยซูฝึกฝนความเชื่อของพวกเขาด้วยการอัศจรรย์สองอย่าง
กำรเลีย้ งคน 5,000 คนของพระเยซู 14:13-21 (เปรียบเทียบ มก. 6:30-44; ลก. 9:10-17; ยน. 6:1-13)
การบันทึกของมัทธิ วเกี่ ยวกับการอัศจรรย์น้ ี ซ่ ึ งพระกิ ตติคุณทั้งสี่ มีก็เน้นถึงอานาจของพระเยซู ที่จะสร้ าง ความ
สงสารของพระองค์ และความรับผิดชอบของพวกสาวกที่จะปรนนิบตั ิฝงู ชนในฐานะตัวแทนของพระเยซู มัน
แสดงถึงงานเลี้ยงของแผ่นดินสวรรค์ก่อนอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 8:11) อาหารที่เรี ยบง่ายนี้ ที่พระเยซู ได้จดั เตรี ยม
ในโอกาสนี้ ในบริ บทที่เป็ นประโยชน์ก็ตรงกันข้ามกับงานเลี้ ยงที่ฟุ่มเฟื อยของเฮโรดในบริ บทที่ เสื่ อมทรามซึ่ ง
เพิ่งได้อธิ บายไป[920]
14:13-14

เนื่ อ งจากข้อ 3-12 เป็ นบทเสริ มเรื่ อง บรรดาถ้อยค าเริ่ ม ต้นของส่ ว นนี้ ต้องอ้า งอิ ง ถึ ง การ
ตอบสนองของเฮโรดต่อพันธกิจของพระเยซู เมื่อพระเยซู ได้ยินเช่ นนั้น “พระองค์ได้ถอนตัว”
จากเขตแดนของเฮโรดและความเป็ นปรปั กษ์ของเขา (เปรี ยบเทียบ 12:15) เป็ นที่ ชัดเจนว่า
พระเยซู เชื่ อว่าเฮโรด แอนทิพาสจะต่อต้านพระองค์อีกด้วย อย่างที่เขาได้ต่อต้านผูล้ ่วงหน้ามา
ก่อนของพระองค์ อย่างเช่นก่อนหน้านี้ (12:15) และภายหลัง (15:21) พระเยซูได้ถอนตัวจาก
สถานที่แห่งอันตรายและการเผชิญหน้า
อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่สามารถหลีกหนีฝงู ชนที่ได้ติดตามพระองค์ที่ไหนก็ตามที่พระองค์ได้
ไป เป็ นที่ชดั เจนว่าสถานที่เปล่าเปลี่ ยวที่พระเยซู ล่าถอยไปนั้นคือเบธไซดา จูลิอสั บนชายฝั่ ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของกาลิลี (ลก. 9:10) พระเยซู เดินทางไปที่นนั่ จากเมืองคาเปอรนาอุมโดย
ทางเรื อ แต่ฝงู ชนไปถึง “พระองค์ที่นนั่ โดยทางเท้า” จากการที่ทราบว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหน

14:15-17

พวกเขาเดิ นไปทางตะวันออกตามชายฝั่งทางเหนื อของทะเลกาลิลี อีกครั้งหนึ่ ง มัทธิ วบันทึก
“ความสงสาร” ที่ยงิ่ ใหญ่ของกษัตริ ยน์ ้ ี (เปรี ยบเทียบ 9:36)
เมื่อพิจารณาถึงบริ บท (ข้อ 23) และความหมายของ “เวลาเย็น” (คากรี ก ออพซี ออส) เวลาต้อง
เป็ นตอนบ่ายแก่ๆ[921] มีเมื องเล็กๆหลายเมืองภายในระยะทางที่สามารถเดิ นได้ของเขตนี้ ที่
ผูค้ นสามารถซื้ ออาหารเย็นของพวกเขาเองได้
คาสั่งของพระเยซู (ข้อ 16) หันความสนใจของพวกสาวกไปยังแหล่ งของพวกเอง โดยการ
กระตุน้ ให้พวกเขาพิจารณาสิ่ งเหล่านี้ พระเยซูกาลังนาพวกเขาที่จะตระหนักถึงความไม่เพียงพอ
ส่ ว นตัว ของพวกเขาและที่ จ ะดึ ง ดู ด ใจไปยัง พระองค์ ใ นฐานะแหล่ ง ที่ เ พี ย งพอ เดี ย ว
(เปรี ยบเทียบ ยน. 2:1-11) ไม่มีสิ่งใดในตัวบทหรื อบริ บทที่บ่งบอกว่าจานวนของขนมปั งและ
ปลามีความสาคัญทางสัญลักษณ์ แม้วา่ นักอรรถาธิ บายหลายคนได้คิดอย่างนั้น

14:18-21

การกระทาของพระเยซู แห่ งการมองไปยังฟ้ าสวรรค์ การขอบพระคุณพระเจ้าและจากนั้นการ
หักขนมปั งก็ป กติ สาหรั บหัวหน้า ของครอบครั วชาวยิวใดๆ[922] จากนั้นพระเยซู ได้ทาการ
อัศ จรรย์นั่นคื อ การสร้ างขนมปั งและปลาที่ พอเพี ยงที่ จะเลี้ ย งฝูงชนที่ รวมตัวกัน ด้วยผูช้ าย
5,000 คนที่ปรากฏตัว ขนาดทั้งหมดของฝูงชนคงประมาณ 10,000 ถึง 20,000 คน การนับ
เฉพาะผูช้ ายก็มีแบบอย่างของภาคพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ อพย. 12:37) ทุกคนมีพอเพียงที่
จะกินและรู ้สึก “อิ่ม” (ข้อ 20) การจัดเตรี ยมของพระเยซู ก็เยอะแยะจนมีเศษอาหารที่ “ยังเหลือ”
ถึง 12 ตะกร้ าสานขนาดใหญ่ “เต็ม” แม้กระทัง่ หลังจากที่ หลายพันคนได้กินอย่างที่พวกเขา
ต้องการ เป็ นที่ชดั เจนว่าแต่ละคนของสาวก 12 คนมีตะกร้ าขนาดใหญ่ (คากรี ก กอฟฟี่ นอส)
และส่ งเวียนไปท่ามกลางฝูงชนจนกระทัง่ ตะกร้าของเขาเต็ม (เปรี ยบเทียบ ยน. 6:12-13)

“หมายสาคัญนี้ ก็สาคัญอย่างมากต่อสามกลุ่ม คือ พวกสาวก พวกที่เหลื อที่เชื่ อ และผูไ้ ม่เชื่ อที่
เฝ้ าดูการอัศจรรย์ ตั้งแต่ตอนนี้เป็ นต้นไป การอัศจรรย์ต่างๆก็มีเพื่อผลประโยชน์ของพวกสาวก
เป็ นหลั ก ในแง่ ที่ ว่ า การอั ศ จรรย์ เ หล่ า นั้ นถู ก ออกแบบมาเพื่ อ จะสั่ ง สอนพวกเขา แต่
นอกเหนื อจากนั้นการอัศจรรย์เหล่านั้นก็ยืนยันถึงความเชื่ อของบรรดาผูท้ ี่เชื่ อและความไม่เชื่ อ
ของฝูงชนที่ไม่เชื่ อ การที่การอัศจรรย์เหล่านี้ ก็มีเพื่อการฝึ กฝนของพวกสาวกก็เป็ นที่ประจักษ์
ในความเป็ นจริ งที่วา่ การปฏิเสธต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็เป็ นที่ชดั เจน เมืองทั้งหลายที่ซ่ ึ งพระองค์

ได้ทางานที่ยงิ่ ใหญ่ส่วนใหญ่ของพระองค์ก็ได้บ่งบอกถึงความเฉยเมยและการต่อต้านของพวก
เขาแล้ว พระองค์ละฝูงชนไปเพื่อว่าพระองค์สามารถอยูก่ บั พวกสาวกต่างหากได้”[923]
การฝึ กฝนพวกสาวกของพระเยซู ก็ชดั เจนในการที่พระองค์ถามพวกเขาและการที่พระองค์ใช้พวกเขาในฐานะ
ตัวแทนของพระองค์
“ความสาคัญของการอัศ จรรย์น้ ี ก็ถูก ตั้ง ใจเพื่อพวกสาวกเป็ นหลัก พระเยซู ก าลังอธิ บายถึ ง
ประเภทของพันธกิจที่พวกเขาจะมีหลังจากการจากไปของพระองค์ พวกเขาจะเกี่ยวข้องในการ
เลี้ยงผูค้ นแต่ดว้ ยอาหารฝ่ ายวิญญาณ แหล่งสาหรับการเลี้ยงดูของพวกเขาจะเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า เอง เมื่ อเสบี ย งของพวกเขาหมดในทานองเดี ยวกันกับ ขนมปั งและปลา พวกเขาจะต้อง
กลับไปหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อรั บเอามากขึ้ น พระองค์จะจัดหาให้พวกเขา แต่การเลี้ ยงจะ
กระทาผ่านทางพวกเขา”[924]
คนยิวมีความเชื่ อถือทางธรรมเนี ยมที่ว่าเมื่อพระเมสสิ ยาห์เสด็จมา พระองค์จะเลี้ยงผูค้ นด้วยอาหารจากสวรรค์
อย่างที่โมเสสได้ทา (ฉธบ. 18:15).[925] เอลีชาได้เลี้ยงคน 100 คนอย่างอัศจรรย์เช่นกัน (2 พกษ. 4:42-44) การ
อัศจรรย์น้ ีพิสูจน์ถึงความสามารถของพระเยซู ที่จะจัดเตรี ยมเพื่ออิสราเอลในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา อย่างไรก็
ตาม ในความตรงกันข้ามกับมานา มี ขนมปั งเหลื อที่ นี่ ยิ่ง กว่านั้น บางที ก ารอัศจรรย์น้ ี ย้ าเตื อนคนที่ รับรู ้ ฝ่าย
วิญญาณในฝูงชนถึงงานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์ที่ภาคพันธสัญญาเดิมได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะจัดเตรี ยมให้
(สดด. 132:15; เปรี ยบเทียบ มธ. 6:11)
พระเยซู ทรงดำเนินบนทะเล 14:22-33 (เปรียบเทียบ มก. 6:45-52; ยน. 6:14-21)
พระเยซูดาเนินการที่จะทาการอัศจรรย์ที่สองเพื่อจะทาให้ความเชื่อในพระองค์ของพวกสาวกลึกมากขึ้น
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ทันทีที่ผูค้ นได้ทานเสร็ จ พระเยซู “สั่ง” (คากรี ก ยูเตโอส เอนังกาสเซน) ให้พ วกสาวกของ
พระองค์เข้าไปในเรื อทันทีและออกไปยังอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ดูเหมือนจะมีหลายเหตุผล
สาหรับการกระทาที่ไม่ปกติของพระองค์ หนึ่ง การอัศจรรย์น้ ี ดูเหมือนจะได้เติมเชื้ อเพลิงความ
กระตือรื อร้ นของบางคนในฝูงชนที่จะเกณฑ์พระเยซู และบังคับให้พระองค์ที่จะนาประเทศ
(เปรี ยบเทียบ ยน. 6:15) บางทีพระเยซู ตอ้ งการที่จะสงวนพวกสาวกของพระองค์ไว้จากการ

ทดลองที่ดึงดู ดใจนี้ [926] สอง พระเยซู ตอ้ งการที่จะปลี กตัวออกมาเพื่อจะอธิ ษฐาน (ข้อ 23)
สาม พระองค์ตอ้ งการที่จะตระเตรี ยมเพื่อจะได้รับการพักบ้าง (มก. 6:31-32) สี่ พระองค์มี
บทเรี ยนอันสาคัญที่จะสอนพวกเขา
“. . . มีพายุสองประเภทคือ พายุแห่ง การแก้ ไข เมื่อพระเจ้าตีสอนเรา และ พายุ
แห่ ง การทาให้ สมบูรณ์ เมื่อพระเจ้าช่ วยให้เราเติ บโต โยนาห์ ได้อยู่ในพายุ
เพราะว่าเขาไม่ได้เชื่ อฟั งพระเจ้าและจะต้องได้รับการแก้ไข พวกสาวกได้อยู่
พายุเพราะว่าพวกเขาเชื่อฟังพระคริ สต์และจะต้องถูกทาให้สมบูรณ์”[927]
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ส่งพวกสาวกขึ้นไปตามชายฝั่ งกาลิ ลีตะวันออกไปยังเบธไซดา จูลิอสั
พร้ อมกับ ค าสั่ งที่ จะรอคอยพระองค์ แต่ ไม่ เกิ นเวลาที่ แน่ นอน (ยน. 6:17).[928] พระองค์
วางแผนที่จะเดินทางไปทางเหนื อโดยเท้า พวกเขาดาเนิ นการข้ามทะเลสาบไปทางตะวันตก
โดยเรื อเมื่อพระองค์ไม่ได้ปรากฎโดยเส้นตายที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
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หลังจากให้ฝงู ชนไปแล้ว พระเยซู เสด็จขึ้นไปบนไหล่เขา (NIV) “เพื่ออธิ ษฐาน” ไม่มีภูเขาจริ ง
ในส่ วนนี้ ของชายฝั่งกาลิ ลี แต่มีเนิ นเขาที่ลาดลงไปยังทะเลสาบ เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์อยู่ที่
นั่น นานกว่ า ที่ พ ระองค์ไ ด้น าให้ พ วกสาวกที่ จ ะสรุ ป ว่ า พระองค์จ ะอยู่ บางที พ ระองค์ไ ด้
อธิ ษฐานเกี่ยวกับความพยายามของฝูงชนที่จะทาให้พระองค์เป็ นกษัตริ ย ์ (ยน. 6:15) ท่ามกลาง
สิ่ งอื่นๆ
คาว่า “เวลาเย็น ” อย่างที่คนยิวใช้ก็ครอบคลุ มระยะเวลาตั้งแต่บ่ายแก่ ๆจนถึ งตะวันตกดิ นไม่
นาน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 15) อย่างชัดเจนแล้ว ตอนนี้ มนั ก็เย็นมากแล้ว ณ เวลานี้ เรื อที่พวกสาวก
อยูก่ ็อยูใ่ น “ระยะไกล” จากชายฝั่ง (ข้อ 24) พายุได้เกิดขึ้นและลมก็พดั มาจากตะวันตก ซึ่ งเป็ นที่
ชัดเจนว่าได้บงั คับให้พวกเขาอยูห่ ่างจากชายฝั่งทางเหนือและขัดขวางความคืบหน้าของพวกเขา
ที่จะไปยังตะวันตก
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คนยิวแบ่งกลางคืนเป็ นสามยามตั้งแต่ดวงอาทิตย์ข้ ึ นจนถึ งดวงอาทิ ตย์ตก (วนฉ. 7:19; พคค.
2:19) อย่างไรก็ตาม คนโรมันแบ่งมันเป็ นสี่ ยาม มัทธิ วใช้การแบ่งยามของคนโรมัน “ยามที่สี่
ของกลางคืน” ก็อยูร่ ะหว่าง 3:00 และ 6:00 น. พระเยซู ใช้เวลาส่ วนใหญ่ของกลางคืนใน การ
อธิ ษฐาน และพวกสาวกใช้เวลาส่ วนใหญ่ของกลางคืนใน การพายเรื อ

ผูแ้ ปลบางคนแปลคากรี ก ฟั นทาสม่ า ว่า “ผี” แต่มนั หมายถึง การปรากฎตัวของผี นัน่ คือ ภาพ
ลวงตาหรื อการปรากฎที่บิดเบือน (เปรี ยบเทียบ มก. 6:49) พวกสาวกเห็นพระเยซู แต่สาหรับ
พวกเขาการปรากฎของพระองค์ก็คล้ายกับการปรากฎของผี บางทีฝนหรื อหมอกก็เป็ นสาเหตุ
เช่นเดียวกับแสงไม่เพียงพอ พวกเขาอาจได้เชื่อความเชื่อที่ผิดอันเป็ นที่นิยมที่วา่ พวกวิญญาณ
ชัว่ อาศัยอยูใ่ นทะเลและที่วา่ บรรดาผูท้ ี่ได้จมน้ าก็สิงอยูใ่ นน้ า[929]
การตอบสนองของพระเยซู มีศูนย์กลางอยูท่ ี่ “นี่เราเอง” จงสังเกตส่ วนไขว้ของการตอบสนอง
ของพระองค์ พวกสาวกสามารถทาใจดี ดีและไม่กลัวได้เพราะว่าพระเยซู ทรงอยู่ที่นนั่ คาว่า
“เราเอง” เป็ นค าศัพ ท์ ที่ พ ระเยซู ใ ช้เ พื่ อ จะอ้า งถึ ง ความเป็ นพระเจ้ า (เปรี ย บเที ย บ อพย.
3:14; อสย. 43:10; 51:12) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง พระกิ ต ติ คุ ณ ที่ สี่ เ น้น ถึ ง การใช้ค าศัพ ท์น้ ี ของ
พระเยซู พวกสาวกอาจไม่ได้ตระหนักถึงการอ้างนี้ ในชัว่ ขณะแห่ งความหวาดกลัว แต่อย่างไม่
สงสัยว่าภายหลังพวกเขาได้เห็นความสาคัญของสิ่ งที่พระองค์ได้ตรัสอย่างชัดเจนมากขึ้น
“ความกลัว ไม่ เ ป็ นที่ ต้อ งการที่ ที่ พ ระเยซู ท รงปรากฏ [เปรี ย บเที ย บ 1:23;
28:20]”[930]
ก่อนการล้มลงในบาป พระเจ้าได้แต่งตั้งให้มนุษย์ปกครองเหนื อทะเล (ปฐก. 1:28) ที่นี่พระเยซู
กาลังทาสิ่ งนั้นทีเดี ยว พระองค์กาลังบรรลุ จุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีสาหรับมนุ ษยชาติ การ
กระทานี้ ให้พยานถึงการเป็ นอาดัมคนที่สองของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 8:27; รม. 5:12-17) คือ
ผูท้ ี่สาเร็ จในขณะที่อาดัมได้ลม้ เหลว ภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงพระเจ้าที่ดาเนิ นบนหรื อผ่าน
ทะเล (โยบ 9:8; สดด. 77:19; อสย. 43:16; เปรี ยบเทียบ สดด. 18:16; 144:7)
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นี่ เป็ นโอกาสแรกของโอกาสทั้งสามที่ ซ่ ึ งมัทธิ วบันทึ กว่าเปโตรได้รับ การปฏิ บ ตั ิ ต่อที่ พิ เศษ
(เปรี ยบเทียบ 16:13-23; 17:24-27)
“ที่ นี่ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณนี้ นาเสนอเปโตรในความหุ นหันพลันแล่ นทั้งหมด
ของเขาที่ผสมผสานกับการอุทิศตนที่ยิ่งใหญ่ของเขา ในความสอดคล้องกับ
รู ปแบบการเขียนของมัทธิ ว ลักษณะเหล่านี้ซ่ ึ งถูกอ้างอิงถึงครั้งแรกที่นี่ก็แสดง
ลัก ษณะของเปโตรตลอดส่ วนที่ เหลื อของพระกิ ตติ คุณนี้ ที่ ส าคัญกว่าก็ คื อ

ความเป็ นจริ งที่ว่าที่แห่ งความเป็ นเอกท่ามกลางพวกอัครทูตซึ่ งเปโตรทึกทัก
เอาที่นี่ก็ไม่เคยสู ญเสี ยในส่ วนที่เหลือของพระกิตติคุณมัทธิ ว”[931]
“ชายที่กล่าวว่า ‘ขอสั่งให้ขา้ พระองค์ไปหาพระองค์’ ก็เป็ นชายที่จะกล่าวว่า
‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุก
หรื อตายก็ดี.’. . . ฉากบนทะเลสาบเป็ นการเกริ่ นการณ์หรื อการระบุถึงการล้ม
ลงของเปโตร”[932]
มันดูเหมื อนแทบไม่น่าเชื่ อที่ ว่าเปโตรสามารถเชื่ อว่าเขาจะเดิ นบนน้ าได้ อย่างไรก็ตาม พวก
สาวกได้ทาการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างแล้วเพราะว่าพระเยซู ได้ให้อานาจแก่พวกเขาที่จะ
ทาอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ 10:1) เราสามารถแปลเงื่อนไขชั้นแรกที่แปลว่า “ถ้ า เป็ นพระองค์” ว่า
“เนื่องจาก เป็ นพระองค์” เป็ นที่ชดั เจนว่าเปโตรต้องการที่จะอยูใ่ กล้พระเยซู อย่างที่เขาสามารถ
อยูใ่ กล้ได้ บ่อยครั้งเท่าที่จะเป็ นไปได้ (เปรี ยบเทียบ ยน. 21:7)
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ด้วยการวางใจที่ โดดเด่น เปโตรได้ปีนข้ามด้านหนึ่ งของเรื อและเริ่ มต้นเดิ น “บนน้ า” ในการ
เชื่อฟังต่อคาสั่งของพระเยซู ท่านเองก็สามารถที่จะบรรลุจุดหมายของมนุ ษย์ได้โดยการการาบ
ทะเล ท่านกาลังทาอย่างดีจนกระทัง่ ท่านเป็ นห่ วงเกี่ยวกับคลื่นมากกว่าพระเยซู “เห็นลม” เป็ น
การเปรี ยบเทียบ (คาเปรี ยบเทียบ) สาหรับการเห็นพายุ[933] สถานการณ์ ที่น่าวิตกของท่านทา
ให้ความสนใจของท่านไขว้เขวและทาให้ความเชื่อในพระเยซูของท่านอ่อนแอลง
พระเยซู วา่ กล่าวเปโตรสาหรับ “ความเชื่อ” ที่อ่อนแอ (“น้อย”) แม้วา่ มันแข็งแรงกว่าความเชื่ อ
ของสาวกคนอื่นๆที่คงอยู่ในเรื อ พระเยซู ใช้การว่ากล่าวนี้ เพื่อจะช่ วยให้เปโตรและสาวกคน
อื่นๆเห็นว่าความมัน่ ใจที่คงเส้นคงวาในพระองค์เองนั้นจาเป็ นอย่างยิ่ง เปโตรได้กลายมาเป็ น
ทั้งตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่แย่ พระเยซู ได้ช่วยกูท้ ่าน อย่างที่พระเจ้าได้ช่วยกูค้ นอื่นๆหลายคน
จากหลุมในน้ า (เปรี ยบเทียบ สดด. 18:16; 69:1-3; 144:7; ยนา. 2:10)

14:32-33

การสงบของ “ลม” ไม่ใช่จุดสู งสุ ดของเรื่ องราวนี้ การนมัสการพระเยซูของพวกสาวกเป็ น นี่
เป็ นครั้งแรกที่พวกเขากล่าวต่อพระเยซูดว้ ยชื่อเรี ยกเต็มของพระองค์คือ “พระบุตรของพระเจ้า”

(16:16; 26:63; 27:40, 43, 54; เปรี ยบเทียบ 3:17; 4:3, 6) นี่ เป็ นความก้าวหน้าใหม่สาหรับพวก
สาวกในการชื่นชมของพวกเขาเกี่ยวกับตัวบุคคลของพระเยซู
“อย่า งมองย้อนหลัง แล้ว ในการท าการกล่ า วยอมรั บ นี้ พวกสาวกกาลัง ให้
คาตอบต่อคาถามแต่ก่อนที่พวกเขาได้ต้ งั ขึ้นในสถานการณ์ที่อนั ตรายอย่างเท่า
เที ย มกัน ณ ทะเลว่า ‘ท่ า นผูน้ ้ ี เ ป็ นใครกัน แน่ แม้แ ต่ ล มและทะเลก็ เ ชื่ อ ฟั ง
ท่าน?’(8:27)”[934]
เมื่อพิจารณาถึงการพลาดพลั้งต่อมาของพวกเขา เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกเข้าใจชื่ อเรี ยกนี้ ในแง่
เกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ แต่ความเข้าใจของพวกเขาก็ยงั ไม่เติ บโตอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ มก.
6:52) บางทีการกล่าวยอมรับของพวกเขาที่นี่ได้เกิดจากเรื่ องราวชัว่ ขณะ ส่ วนภายหลังพวกเขา
อาจได้ลืมสิ่ งที่พวกเขาได้กล่าวเกี่ยวกับพระเยซูอย่างแท้จริ งมาก
“บทเรี ยนที่สาคัญหลายบทเรี ยนสามารถถูกเรี ยนรู ้ ได้จากเรื่ องราวนี้ (ก) ความกล้าหาญมาจาก
การรู ้วา่ พระเยซูทรงปรากฎ (ข) คาตอบต่อความกลัวคือความเชื่ อ และความเชื่ อถูกตั้งไว้อย่างดี
ที่สุดในผูห้ นึ่ งที่ถูกระบุวา่ เป็ น ‘เราเป็ น’ (ค) ความสงสัยเป็ นหลักฐานของจิตใจที่แบ่งแยก (ง)
การกล่าวยอมรับความเป็ นพระบุตรพระเจ้าของพระเยซูเป็ นหลักฐานของความเชื่อ”[935]
3. พันธกิจต่ อสำธำรณชน ณ เยนเนซำเรท 14:34-36 (เปรียบเทียบ มก. 6:53-56)
ส่ วนที่ ส้ ันนี้ สรุ ปพันธกิ จต่อสาธารณชนของพระเยซู ณ ระยะนี้ แห่ งพันธกิ จของพระองค์ มันแสดงให้เห็ นว่า
แม้ว่า พระเยซู ได้ถอนตัวจากผูไ้ ม่ เชื่ อ (13:54—14:12) และให้ความสนใจพิ เศษต่ อการฝึ กฝนพวกสาวกของ
พระองค์ (14:13-33) พระองค์ยงั คงมีเวลาที่จะปรนนิบตั ิผคู้ นที่มีความจาเป็ น
“เยนเนซาเรท” เป็ นที่ราบบนชายฝั่งตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทะเลกาลิลี มีหมู่บา้ นที่ถูกเรี ยกว่าเยนเนซาเรทบนที่
ราบตามชายฝั่ งนี้ อีกด้วย บางทีอยู่ใกล้กบั เมืองสมัยใหม่แห่ งกิ โนซาร์ อย่างมาก ฝูงชนจาพระเยซู ได้ทนั ทีเมื่ อ
พระองค์ออกจากเรื อและพวกเขา “ได้พา . . . ผูค้ นที่มีความต้องการทุกประเภท” “มาเฝ้ าพระองค์” เพื่อการรักษา
(เปรี ยบเทียบ 3:5; 4:24) ผูห้ ญิงที่โรคตกโลหิ ตได้รับการรักษาจากพระเยซู เช่ นกันหลังจากที่ได้แตะต้อง “ชาย

ฉลองพระองค์” (9:20-22) ตอนนี้คนอื่นๆมากมายประชิดพระองค์ดว้ ยความเชื่ อที่คล้ายกันและพบการรักษา (ข้อ
36) ความเชื่อของผูค้ นเหล่านี้ก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อของพวกสาวกที่อยูใ่ นเรื อซึ่ งใหญ่กว่าอย่างมาก
สองสามข้อเหล่านี้ ทาสามสิ่ ง ข้อเหล่ านั้นแสดงถึ งความดึงดูดใจที่ กว้างซึ่ งดาเนิ นต่อไปเกี่ ยวกับพันธกิ จของ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ 4:23-25; 8:16; 9:35-36) ข้อเหล่านั้นแสดงว่าพระเยซู ปรนนิ บตั ิฝงู ชนต่อไปแม้วา่ พระองค์
มุ่งพันธกิ จของพระองค์ไปที่พวกสาวกของพระองค์ สาม พระเยซู ไม่ได้แสดงถึ งความเป็ นห่ วงเกี่ ยวกับการไม่
สะอาดทางพิธีกรรมผ่านทางการสัมผัสของพระองค์กบั ผูค้ นทัว่ ไป พระองค์ทาให้ผคู ้ นสะอาดแทนที่พระองค์
เองจะไม่สะอาดจากการสัมผัสเหล่านี้ ลักษณะสุ ดท้ายนี้จดั ตั้งเวทีสาหรับการเผชิญหน้าเกี่ยวกับความสะอาดและ
ความไม่สะอาดในส่ วนถัดไป (15:1-20)
4. กำรต่ อต้ ำนของพวกฟำริสีและธรรมำจำรย์ 15:1-20 (เปรียบเทียบ มก. 7:1-23; ยน. 7:1)
มัทธิ วบันทึกอีกรอบหนึ่งของการต่อต้าน การถอนตัวและการฝึ กฝนสาวก และพันธกิจต่อสาธารณชน (บทที่ 15)
นี่ เป็ นกลุ่มใจความสุ ดท้ายของท่านเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ต่างๆในพันธกิ จในกาลิ ลีของพระเยซู การกล่าวซ้ าของ
ผูเ้ ขียนถึงรู ปแบบนี้ก็เน้นถึงลักษณะใหญ่ของระยะนี้แห่งพันธกิจของพระเยซู รอบที่สองนี้ เปิ ดเผยถึงการเติบโต
ในแต่ละด้านของพันธกิจอีกด้วย มีการต่อต้านมากขึ้น ความเชื่ อมากขึ้น และการช่วยเหลือมากขึ้นสาหรับฝูงชน
มากกว่ามัทธิ วได้บนั ทึกก่อนหน้านี้
การโต้เถี ยงนี้ กบั พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ก็รุนแรงกว่าและเกี่ ยวกับศาสนศาสตร์ มากกว่าการเผชิ ญหน้า
แรกๆของพระเยซูกบั ผูว้ จิ ารณ์เหล่านี้ จงสังเกตว่าพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์เหล่านี้ ได้มาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
(ข้อ 1) พระเยซูอธิ บายถึงมุมมองของพระองค์เกี่ยวกับธรรมบัญญัติอย่างชัดเจนมากกว่าก่อน
กำรกล่ ำวหำและกำรตอบสนองของพระเยซู 15:1-9
15:1

“พวกฟาริ สี แ ละพวกธรรมาจารย์ ” ได้ม า “จากกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ” เพื่ อ จะทู ล ถามพระเยซู ดู
เหมือนว่าพวกเขามีสิทธิ อานาจที่เป็ นทางการมากกว่าพวกผูน้ าทางศาสนาท้องถิ่ นของกาลิลีผู ้
ได้ต่อต้านพระเยซู ก่อนหน้านี้ ความเป็ นที่นิยมอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู ทาให้การมอบอานาจ
เช่นนั้นเป็ นที่เข้าใจได้ต่อผูอ้ ่าน

15:2

อีกครั้งหนึ่งผูว้ จิ ารณ์ได้ต้ งั คาถามเกี่ยวกับความประพฤติของพวกสาวกของพระเยซู ไม่ใช่ความ
ประพฤติ ข องพระองค์เอง (เปรี ย บเที ย บ 9:14) พวกเขาไม่ ไ ด้ท าอย่า งนั้น เพราะว่า พระเยซู
ประพฤติอย่างแตกต่างจากพวกสาวกของพระองค์ ผูท้ าตามแบบอย่างและคาสอนของพระองค์
พวกเขาได้ทาอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขาสามารถโจมตีพระองค์โดยตรงน้อยกว่าถ้าพวกเขาได้
สงสัยความประพฤติส่วนตัวของพระองค์ เมื่อพิจารณาถึงความเป็ นที่นิยมของพระเยซู พวกเขา
อาจได้เลือกการเข้าหานี้เพราะว่ามันปลอดภัยกว่า ไม่ใช่เพราะว่ามันน่านับถือมากกว่า
ผูว้ ิจารณ์ทว้ งติงการไม่นบั ถือของพวกสาวกที่มีต่อธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ไม่ใช่ การไม่นบั
ถื อของพวกเขาที่ มี ต่อธรรมบัญญัติของโมเสส ธรรมเนี ย มเหล่ านี้ เป็ นการตี ค วามของรั บ บี
เกี่ ยวกับ ธรรมบัญญัติของภาคพันธสั ญญาเดิ ม ที่ ได้สะสมมาเป็ นเวลาหลายศตวรรษ นั่นคื อ
ฮาลาคกาห์ ในสมัยของพระเยซู ส่ วนใหญ่ของธรรมเนี ยมเหล่ านี้ ยงั ไม่ได้อยู่ในรู ปแบบการ
เขียน แต่ภายหลังพวกรับบีได้รวบรวมสิ่ งเหล่านั้นไปสู่ มิชนาห์ (ค.ศ. 135-200) สาหรับพวก
ฟาริ สี ธรรมเนียม เหล่านี้มีสิทธิ อานาจมากเกือบเท่ากับถ้าไม่ใช่มากกว่าธรรมบัญญัติเอง[936]
การล้างมือของพวกสาวกเป็ นแค่ตวั อย่างที่เจาะจงของการกล่าวหาที่ใหญ่ข้ ึน บทความหนึ่ งใน
มิชนาห์กล่าวถึงขบวนการการล้างมือที่เหมาะสมก่อนจุดประสงค์ทางพิธีกรรมต่างๆ [937] ยังมี
แม้กระทัง่ ข้อเรี ยกร้องสาหรับการล้างมือที่เหมาะสมก่อนอาหาร เนื่ องจากว่าความสะอาดทาง
พิธีกรรมเกี่ยวกับอาหารก็เป็ นเรื่ องราวที่สาคัญต่อคนยิว

15:3-6

พระเยซู ตอบสนองด้วยการโต้ก ลับ พระองค์สร้ างความแตกต่า งพื้ นฐานระหว่างค าสั่ง ของ
พระเจ้า และธรรมเนี ย มของคนยิว พระองค์ก ล่ า วหาผูว้ ิจารณ์ ข องพระองค์ด้วยการละเมิ ด
อันแรกเพื่อจะถือรักษาอันหลัง
“. . . กฎต่ า งๆของพวกธรรมาจารย์ ถู ก ประกาศว่ า มี ค่ า มากกว่ า และมี
ความสาคัญที่ผกู มัดมากกว่ากฎเหล่านั้นของพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ เอง”[938]
ในข้อ 4 พระเยซูอา้ งอิง อพยพ 20:12 และ 21:17 “คาสาป” (NIV) นั้นหนักแน่นเกินไป “การ
กล่าวร้ายถึง” (NASB) ก็ดีกว่าเนื่องจากคากริ ยากรี ก คาโคโลเกโอ หมายถึง “ดูถูก”

อย่างไรก็ตาม พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ได้เลี่ยงวิญญาณของคาสั่งนั้น นัน่ คือ ลูกๆควรมี
ความรับผิดชอบต่อพ่อแม่ที่มีความจาเป็ นของพวกเขา “พวกท่าน” ถูกเน้นในตัวบทกรี ก ธรรม
เนียม ฮาลากิค (รับบี) กล่าวว่าถ้าใครคนหนึ่งสาบานที่จะให้บางสิ่ งแด่พระเจ้า เขาไม่ควรละเมิด
คาสาบานของเขา พระเยซู กล่ าวว่าธรรมบัญญัติสอนหน้าที่พ้ืนฐานมากกว่า ที่จะยับยั้งสิ่ งที่
บุคคลหนึ่ งสามารถให้เพื่อจะ “ช่ วยเหลื อ” พ่อแม่ของเขา เนื่ องจากสิ่ งที่พวกรับบีสอนก็เป็ น
ความหน้าซื่ อใจคดที่โลภ ความผิดพลาดไม่ใช่ การใช้เงินเพื่อตนเองหรื อบริ จาคเพื่อเหตุผลที่ดี
สักเท่าไหร่ แต่เป็ นความล้มเหลวที่จะให้มนั แก่พอ่ แม่ที่มีความจาเป็ น
พระเยซู ได้สอนพวกสาวกของพระองค์ที่จะตั้งการอุทิศตนต่อพระองค์ก่อนความรับผิดชอบ
ทางครอบครัว (8:21-22; 10:38) พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์และในฐานะเช่นนั้นพระองค์
มีสิทธิ์ ที่จะเรี ยกร้ องการอุทิศตนที่หนักแน่ นเช่ นนั้น ธรรมเนี ยมของคนยิวไม่ได้มีสิทธิ อานาจ
มากเช่ นนั้น ยิ่งกว่านั้น สถานการณ์ ที่พระเยซู ได้กล่าวถึ งก่อนหน้านี้ ได้เกี่ ยวข้องกับสมาชิ ก
ครอบครั วที่ ต่อต้า นพวกสาวกของพระองค์ ไม่ ใช่ พ วกสาวกของพระองค์ที่ต่อต้า นสมาชิ ก
ครอบครัวของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 10:37-39)
15:7-9

ตามลาดับวันเดื อนปี นี่ เป็ นครั้ งแรกที่ พระเยซู เรี ยกพวกฟาริ สีและพวกอาจารย์สอนธรรม
บัญญัติวา่ “พวกหน้าซื่ อใจคด” ความหน้าซื่ อใจคดของพวกเขาประกอบด้วยการทาการแสดง
ถึ งการอุ ทิศตนต่อพระเจ้าในขณะที่ ณ เวลาเดี ยวกันก็ให้ “ธรรมเนี ยม” (ข้อ 6) ของมนุ ษ ย์
มีลาดับเหนือกว่าพระวจนะของพระเจ้า
อิสยาห์ได้กล่าวถ้อยคาที่พระเยซู อา้ งอิงต่อคนยิวในเยรู ซาเล็ม ผูซ้ ่ ึ งบางครั้งยอมให้การกระทา
ภายนอกแห่ งการนมัสการที่จะทาให้หลักการเสี ยไป แทนที่ จะดาเนิ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
ต่อไป ธรรมเนี ยมของคนยิวได้ทาให้วิญญาณแห่ งพวกหน้าซื่ อใจคดในสมัยของอิสยาห์ถาวร
บริ บทของการอ้างอิงของอิสยาห์คือการวิจารณ์คนยิวสาหรับการแทนที่การนมัสการที่จริ งใจ
ด้วยพิธีกรรมเท่านั้น อิสยาห์ได้ตราหน้าประเภทของศาสนานี้ ว่า “เปล่าประโยชน์” พวกหน้า
ซื่ อใจคดในสมัยของท่านได้เอาคาสอนของพวกเขาเองมาแทนคาสอนของพระเจ้า ดังนั้นการ
ประยุกต์ใช้ของพระเยซู ถึงการอ้างอิ งนี้ ต่อพวกฟาริ สีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติไ ด้
ประณามการนมัสการพระเจ้าทั้งหมดของพวกเขา ไม่ใช่แค่การถือรักษาธรรมเนี ยมของพวกเขา
อย่างระมัดระวัง

“เพื่อนของข้าพเจ้า เราค่อนข้างเก่งในการแก้ตวั เช่ นกัน พ่อแม่กล่าวต่อลูกๆ
ของพวกเขาว่า ‘เจ้าต้องล้างมือของเจ้าก่อนเจ้ามายังโต๊ะ’ แต่พวกเขาไม่ใส่ ใจ
ต่อสิ่ ง ที่ ลูก ๆของพวกเขาเห็ นในโทรทัศน์ [หรื อเครื่ องใช้ทางอิเลคทรอนิ ก
อื่นๆ] ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กาลังทาลายใจ โอ แน่นอนว่าเด็กๆควรล้างมือของพวกเขา
แต่สิ่งที่อยูภ่ ายในก็สาคัญกว่ามาก”[939]
กำรเทศนำและกำรสอนของพระเยซู เกีย่ วกับใจของมนุษย์ 15:10-20
15:10-11

พระเยซู ไ ด้ตอบสนองต่ อคาถามของผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์จนเดี๋ ย วนี้ ตอนนี้ พระองค์ส อน
ฝูงชนที่รวมตัวกันถึ งบทเรี ยนเดียวกัน และ ณ เวลาเดียวกันก็ให้คาตอบตรงแก่พวกฟาริ สีและ
พวกธรรมาจารย์ พระองค์ตอบสนองด้วยคาอุปมา (ข้อ 15) อย่างไรก็ตาม พระองค์ไม่ได้กล่าว
คาอุปมานี้เพื่อจะปิ ดบังความจริ งไว้จากฝูงชน พระองค์กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะฟั งและเข้าใจสิ่ ง
ที่พระองค์กล่าว (ข้อ 10) คาอุปมานี้ (สุ ภาษิต คาคม) เป็ นการเปรี ยบเทียบเพื่อเห็นแก่การทาให้
ชัดเจน กระนั้นบางคนไม่เข้าใจสิ่ งที่พระเยซูกล่าว (ข้อ 15-16)
พระเยซู ก ล่ า วถึ ง ความเป็ นมลทิ นทางพิ ธี (พิ ธี ก รรม) เมื่ อพระองค์ก ล่ า วว่า การทานอาหาร
บางอย่างไม่ทาให้บุคคลหนึ่ งเป็ นมลทิน[940] นี่ เป็ นข้อความที่สุดขีดที่ไปไกลกว่าแม้กระทัง่
ธรรมบัญญัติของโมเสส มาระโกบันทึกว่าเมื่ อพระองค์กล่ าวสิ่ งนี้ พระเยซู ก็ป่าวประกาศว่า
อาหารทุกอย่างสะอาด(มก. 7:19)
“คากล่าวนี้ ของพระเยซู ยกเลิ กธรรมบัญญัติเกี่ ยวกับอาหารทั้งหมดของภาค
พันธสัญญาเดิม”[941]
ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ พระเยซู ก็ยุติความแตกต่างเกี่ยวกับอาหารระหว่างอาหารที่สะอาดและ
ไม่ ส ะอาดที่ เ ป็ นส่ วนที่ ใ หญ่ เ ช่ น นั้น ของระบบการนมัส การของโมเสส (เปรี ย บเที ย บ กจ.
10:15; รม. 14:14-18; 1 คร. 10:31; 1 ทธ. 4:4; ทต. 1:15) อย่างไรก็ตาม ความสนใจของมัทธิ ว
ไม่ใ ช่ ที่จะเน้นถึ งการยุติน้ ี แต่ ที่จะเน้นถึ ง ประเด็ นของคาสอนของพระเยซู ประเด็ นก็คื อว่า
สาหรับพระเจ้านั้น “สิ่ งที่ออก” มาจากใจ (“ออกมาจากปาก”) ก็สาคัญกว่า “สิ่ งที่เข้าไปในปาก”
แรงจูงใจและท่าทีก็สาคัญกว่าอาหารและเครื่ องดื่ม

15:12-14

มาระโกบันทึกว่าการสับเปลี่ยนระหว่างพวกสาวกและพระเยซู เกิดขึ้นในบ้านหลังจากที่พวก
เขาได้ถอนตัวจากการเผชิ ญหน้าในที่สาธารณะที่มาก่อน (มก. 7:17) เหมือนกับคนยิวทั้งหมด
พวกสาวกของพระเยซู นับ ถื อ พวกฟาริ สี แ ละพวกอาจารย์ส อนธรรมบัญ ญัติ อ ย่ า งสู ง ส่ ง
เนื่องจากว่าถ้อยคาของพระเยซู ได้ทาให้ผวู ้ ิจารณ์ของพระองค์ “ไม่พอใจ” พวกสาวกก็ตอ้ งการ
ที่จะรู ้วา่ ทาไมพระองค์ได้กล่าวถ้อยคาเหล่านั้น พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่จะทาให้พวกสาวก
ที่จะกระจ่างเกี่ยวกับความน่าเชื่ อถือของการเป็ นผูน้ าฝ่ ายวิญญาณของผูว้ ิจารณ์ของพระองค์ ถ้า
มีความสงสัยใดๆในความคิ ดของผูอ้ ่านที่ว่าพวกผูน้ าทางศาสนาได้ต่อต้านพระเยซู ข้อความ
ของพวกสาวกในข้อ 12 ควรทาให้มนั สิ้ นสุ ด
หนึ่ง พระเยซูเปรี ยบเทียบ ผูท้ ี่ไม่ถูกเลือกสรรซึ่ งรวมถึงพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ที่ไม่เชื่ อ
กับต้นไม้ที่พระเจ้าไม่ได้ปลูก (เปรี ยบเทียบ 13:24-30, 36-43) มีพระคัมภีร์หลายตอนในภาค
พันธสัญญาเดิมที่เปรี ยบเทียบอิสราเอลกับต้นไม้ที่พระเจ้าได้ปลูก (เช่น สดด. 1:3; อสย. 60:21)
อิสยาห์อธิ บายว่าพระเจ้าถอนรากอิสราเอลที่กบฏอย่างที่ชาวนาถอนต้นไม้ที่ไร้ค่าอีกด้วย (อสย.
5:1-7) พระเยซู หมายถึงว่าพระเจ้าจะถอนรากพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ และผูไ้ ม่เชื่ อคน
อื่นๆ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เป็ นผูค้ นที่ พระองค์ได้ปลู กไว้ ยิ่งกว่านั้นอีก พวกเขาก็ไร้ ค่าใน
ฐานะผูน้ า นี่ คงได้เป็ นการเปิ ดเผยที่น่าตกใจแก่พวกสาวก พระเยซู ได้บอกเป็ นนัยถึงสิ่ งนี้ ก่อน
หน้านี้ (3:9; 8:11-12) แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าพวกเขาได้ปฏิเสธพระองค์อย่างแจ่มแจ้ง พระองค์ก็
ทาให้ประเด็นนั้นชัดเจน
พระเยซูบอกให้พวกสาวกที่จะละผูว้ จิ ารณ์ไว้ “ตามลาพัง” อย่างที่พระองค์ได้กล่าวว่าพระเจ้าจะ
ละข้าวละมานที่ศตั รู ได้หว่านในนาไว้ตามลาพัง (13:28-29) คนยิวบางคนถือว่าพวกเขาเองเป็ น
ผูน้ าของคนตาบอดฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ รม. 2:19) เป็ นที่ ชดั เจนว่าพวกฟาริ สีและพวก
ธรรมาจารย์ถื อ อย่า งนั้น เนื่ อ งจากว่า พวกเขารู ้ จ ัก ธรรมบัญ ญัติ แ ละเข้า ใจการตี ค วามทาง
ธรรมเนี ยม อย่างไรก็ตาม พระเยซู คดั ค้านการอ้างของพวกเขา สาหรับพระองค์พวกเขาเป็ น
“ผูน้ าที่ตาบอดของคนตาบอด” พวกเขาล้มเหลวที่จะเข้าใจความหมายแท้จริ งของพระคัมภีร์ที่
พวกเขามี ค วามภู มิ ใ จอย่ า งมากในการเข้า ใจ จุ ด จบที่ น่ า เศร้ า ใจก็ ร อคอยผู ้น าที่ ต าบอด
เช่นเดียวกับบรรดาผูท้ ี่พวกเขานา การปฏิเสธของผูว้ จิ ารณ์ที่มีต่อพระเยซูเป็ นแค่ขอ้ บ่งชี้ อนั หนึ่ ง
ของความบอดฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา

“ครั้งหนึ่งในเมืองซิ นซิ นเนติ ชายตาบอดคนหนึ่ งได้แนะนาข้าพเจ้าต่อเพื่อนที่
ตาบอดของเขา เขากล่าวว่าเขากาลังแสดงให้เพื่อนของเขาเห็นเมือง”[942]
15:15-16

อีกครั้งหนึ่ งเปโตรถื อเอาความเป็ นผูน้ าท่ามกลางพวกสาวก (เปรี ยบเทียบ 14:28) คาตอบของ
พระเยซู ต่อคาขอร้องของเปโตรสาหรับการอธิ บายถึงคาอุปมานั้น (ข้อ 17-22) ระบุวา่ คาอุปมา
นั้นเป็ นข้อความของพระองค์ในเรื่ องความเป็ นมลทินในข้อ 11 อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู ว่ากล่าว
พวกสาวกสาหรับการล้มเหลวที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระองค์หมายถึง (เปรี ยบเทียบ 14:31) ฝูงชนที่ไม่
เชื่อก็ไม่รู้อย่างเข้าใจได้ แต่พวกสาวกที่เชื่ อของพระเยซู ควรได้รู้ดีกว่า พระเยซู ได้สอนพวกเขา
ถึงลาดับความสาคัญของความเป็ นจริ งเหนื อพิธีกรรมมาก่อน (3:9; 12:1-21) บางทีการว่ากล่าว
ของพระเยซูเป็ นกลไกการสอนอีกด้วย มันคงได้ทาให้พวกสาวกพยายามอย่างดีที่สุดของพวก
เขาในอนาคตที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระองค์สอน เพื่อว่าพวกเขาสามารถหลีกเลี่ ยงการว่ากล่าวต่อไป
ได้

15:17-20

พระเยซู เปรี ยบเทียบอาหารที่จบั ต้องได้กบั ความคิดที่จบั ต้องไม่ได้ รายชื่ อของมัทธิ วเกี่ ยวกับ
ผลผลิตของใจก็ดาเนินตามลาดับของพระบัญญัติสิบประการอย่างแท้จริ ง ประเด็นของพระเยซู
ก็คื อสิ่ งนี้ สิ่ ง ที่ บุ คคลหนึ่ ง เป็ น ก็ กาหนดสิ่ งที่ เขาหรื อเธอ ทาและพู ด (เปรี ยบเที ยบ 12:3435; รม. 14:14, 17; 1 คร. 8:8; ฮบ. 9:10) จงสั ง เกตว่า พระเยซู บ่ ง บอกถึ ง การเปิ ดเผยตาม
พระคัมภีร์วา่ “ใจ” (ที่นงั่ ของความคิดและความตั้งใจ) นั้นชัว่ ร้าย (เปรี ยบเทียบ 7:11) ศาสนาแท้
ต้องจัดการกับธรรมชาติพ้นื ฐานของผูค้ นไม่ใช่แค่สิ่งภายนอก
พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ได้ถูกครอบงาด้วยสิ่ งภายนอกจนพวกล้มเหลวที่จะรับมือกับสิ่ ง
ที่เป็ นพื้นฐานและสาคัญกว่านัน่ คือ ความสัมพันธ์ แท้ จริ ง กับพระเจ้า พระเยซู สนใจเกี่ ยวกับ
ธรรมชาติของมนุ ษย์มากกว่ารู ปแบบของการนมัสการ พระองค์เสด็จมาเพื่อจะแสวงหาและ
ช่วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด (1:21; เปรี ยบเทียบ 6:1-33; 12:34-35)

ในส่ วนนี้ พระเยซู ปฏิเสธพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ในฐานะผูต้ ีความแท้จริ งเกี่ยวกับภาคพันธสัญญาเดิ ม
ของอิสราเอล พระองค์อา้ งเอาบทบาทนั้นเพื่อ พระองค์ เอง! นี่ เป็ นประเด็นทางศาสนศาสตร์ ที่นาไปสู่ การถูก
จับกุมและการถูกตรึ งของพระเยซูในที่สุด

“การถูกครอบงาด้วยพิธีกรรมทางศาสนาภายนอกแทนที่การเปลี่ยนแปลงภายในของใจได้เข้า
ร่ ว มรู ป แบบทั้ง หมดของศาสนาอยู่บ่ อ ยๆและได้ร บกวนคริ ส ตจัก รเช่ นเดี ย วกับ ลัท ธิ ยิว มี
คริ ส เตี ย นกี่ ค นในประวัติ ศ าสตร์ ค ริ ส ตจัก รที่ ไ ด้ถู ก ประหารเนื่ อ งจากความแตกต่ า งของ
ความคิดเห็นในเรื่ ององค์ประกอบอาหารมื้อสุ ดท้ายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อรู ปแบบของการ
บัพติศมาหรื อความล้มเหลวที่จะเชื่ อฟั งสิ ทธิ อานาจของคริ สตจัก ร? ปราศจากพระคุ ณของ
พระเจ้าแล้ว ใจของมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นศาสนาอย่างเยียวยาไม่ได้ก็ชวั่ ร้ ายอย่างเยียวยาไม่ได้เช่นกัน”
[943]
5. กำรถอนตัวไปยังไทระและไซดอน 15:21-28 (เปรียบเทียบ มก. 7:24-30)
อย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ การต่อต้านได้นาพระเยซู ที่จะถอนตัวและฝึ กฝนพวกสาวกของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
14:13-33) อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ พระองค์ไม่ได้เพียงแค่ถอนตัวจากกาลิลี แต่จากเขตแดนของคนยิวโดยสิ้ นเชิ งอีก
ด้วย การตอบสนองของหญิงชาวคานาอันต่อพระเยซูในเรื่ องราวนี้ก็ตรงกันข้ามกับการตอบสนองของพวกฟาริ สี
และธรรมาจารย์ในเยรู ซาเล็มในส่ วนก่อนหน้านี้ เธอเป็ นคนต่างชาติพร้อมกับการไม่มีการเสแสร้งเกี่ยวกับการรู ้
ธรรมบัญญัติ แต่เธอมาหาพระเยซู ดว้ ยความเชื่ อที่ถ่อมใจซึ่ งวางใจในพระคุณของพระองค์เท่านั้น เธอได้รับการ
ชมเชยของพระเยซู ส่ วนผูว้ ิจารณ์ได้รับการตาหนิ ของพระองค์ เหตุการณ์น้ ี ช่วยให้พวกสาวกรู ้วิธีที่จะรับมือกับ
ผูค้ นที่เชื่อในพระเยซูแม้กระทัง่ คนต่างชาติ
“ดังนั้นส่ วนนี้ ณ การจบของระยะในกาลิลีของเรื่ องราวของมัทธิ วก็กาหนดการแยกที่เด็ดขาด
จากรู ป แบบก่ อ นหน้า นี้ ของพัน ธกิ จ ของพระเยซู ซึ่ งเป็ นการขยายที่ จ งใจแห่ ง ภารกิ จ ของ
พระเมสสิ ย าห์ ข องอิ ส ราเอลต่ อผูค้ นที่ ไ ม่ ใ ช่ ช าวยิวที่ อยู่รอบๆ การเข้า หาใหม่ ท้ งั สิ้ นนี้ เป็ น
บัญญัติเชิงปฏิบตั ิของท่าทีที่สุดขีดของพระเยซูต่อธรรมบัญญัติเกี่ยวกับความบริ สุทธิ์ ของคนยิว
ซึ่ งได้เพิ่งถูกป่ าวประกาศไปในข้อ 11-20 พระองค์และข่าวดี ของพระองค์จะไม่ตระหนักถึ ง
ข้อจากัดเช่นนั้นแห่งพระคุณของพระเจ้า”[944]
15:21

มัทธิ วใช้คาไขนี้ “ถอนตัว” หลายครั้ง (เปรี ยบเทียบ 2:12, 22; 4:12; 12:15; 14:13) “ไทระและ
ไซดอน” ตั้งอยู่ชายฝั่ งของทะเลเมดิ เตอเรเนี่ ยนซึ่ งอยู่ห่างจากกาลิ ลีไปทางเหนื อประมาณ 30
และ 50 ไมล์ตามลาดับ นี่เป็ นเขตแดนของคนต่างชาติ นี่ไม่ใช่ภารกิจที่จะป่ าวประกาศแผ่นดิน

สวรรค์ในเขตแดนของคนต่างชาติน้ ี พระเยซูเพียงแค่ปลีกตัวไปกับพวกสาวกของพระองค์เพื่อ
การพัก
15:22

มัทธิ วแนะนาเรื่ องราวที่ พิเศษนี้ ด้วยคาที่ พิเศษ “ดูเถิ ด” ซึ่ งฉบับแปล NIV ละเว้น โดยการ
บรรยายว่าผูห้ ญิงนี้ เป็ นชาว “คานาอัน” ผูเ้ ขียนก็ดึงความสนใจไปยังความเป็ นจริ งที่วา่ เธอเป็ น
เชื้ อสายของพวกศัตรู สมัยโบราณของอิสราเอล เธอ “ออกมา. . . จากเขตแดนนั้น” ในแง่ที่ว่า
เธอละสิ่ งแวดล้อมทางบ้านของเธอเพื่อจะพบกับพระเยซู การใช้คาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ของ
เธออาจเป็ นแค่การนับถือ[945] อย่างไรก็ตาม โดยการเรี ยกพระองค์วา่ “บุตรดาวิด” เธอก็แสดง
อย่างชัดเจนถึงความเชื่ อที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ตามที่สัญญาไว้ของอิสราเอลผูจ้ ะ
รักษาประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 9:27; 12:23)
“เธอเปิ ดเผยอย่างชัดแจ้งว่าเธอมีความรู ้ ถึงความหวังต่างๆเกี่ยวกับพระเมสสิ
ยาห์ของอิสราเอลและได้ยินว่าความหวังเหล่านั้นได้ถูกเชื่ อมโยงกับพระเยซู
ในฐานะเชื้อสายอันยิง่ ใหญ่ตามที่สัญญาไว้ของกษัตริ ยด์ าวิด”[946]

15:23-24

บางทีพวกสาวกต้องการให้พระเยซู ที่จะรักษาลูกสาวของผูห้ ญิงนั้นเพื่อว่าเธอจะหยุดรบกวน
พวกเขา ก่อนหน้านี้ พระเยซู ได้รักษาคนที่ถูกผีสิงหลายคน (4:24; 8:16, 28, 33; 9:32; 12:22)
อย่างไรก็ตาม พระเยซูปฏิเสธที่จะทาอย่างนั้นที่นี่เพราะภารกิจของพระองค์ก็มีต่อคนยิว “แกะ
หลงของวงศ์วานอิสราเอล” บางทีหมายถึง “แกะหลงซึ่ งเป็ นวงศ์วานของอิสราเอล” แทนที่จะ
เป็ นแกะหลงผูซ้ ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่งของวงศ์วานอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ 10:6)
“พระองค์ยงั คงอ้างถึงที่ของกษัตริ ย ์ผจู ้ ะเลี้ ยงดูอิสราเอล (มธ. 2:6; 2 ซมอ.
5:2)”[947]
“บางครั้งอาจารย์ที่ดีอาจมุ่งเป้ าที่จะดึงความเข้าใจถ่องแท้ที่ดีที่สุดของนักเรี ยน
ออกมาโดยการท้าทายที่จงใจซึ่ งไม่จาเป็ นที่จะแสดงถึงมุมมองของอาจารย์เอง
แม้วา่ วลี ‘ผูส้ นับสนุนของมาร’ อาจไม่เหมาะสมทีเดียวกับบริ บทนี้!”[948]

15:25

ความรู ้ สึกเต็มที่ถึงการไร้ ความช่ วยเหลื อของหญิงนี้ และความมัน่ ใจของเธอในความสามารถ
ของพระเยซู ที่ จะตอบสนองต่ อความจาเป็ นของเธอก็ ชัดเจนในท่ า ทางและถ้อยค าของเธอ
มัทธิ วใช้กาลไม่สมบูรณ์เพื่อจะอธิ บายถึงการคุกเข่าของเธอ ซึ่ งทาให้การกระทาของเธอชัดแจ้ง
มากขึ้ น เธอไม่ เ พี ย งแค่ คุ ก เข่ า และยื น แต่ เ ธอ (คงอยู่) คุ ก เข่ า (ในท่ า ทางที่ ก้ม กราบ) “ต่ อ
พระพักตร์พระองค์” นี่เป็ นท่าทีของการขอความกรุ ณาที่ถ่อมใจ

15:26

อีกครั้ งหนึ่ งพระเยซู อธิ บายความแตกต่างระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ เพื่อที่จะท้าทายเธอ
ตามปกติ พ่อแม่ ใ ห้อาหารลู ก ๆของพวกเขาก่ อน สุ นัข บ้า นได้รับอะไรก็ ตามที่ อาจเหลื ออยู่
แน่ นอนว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ ี่จดั เตรี ยมอาหารฝ่ ายวิญญาณแห่ งชี วิตแก่ประชากรที่เลื อกสรรของ
พระองค์ (อาหารของลูก) และ “สุ นขั ” เป็ นคนต่างชาติอย่างที่คนยิวถือพวกเขาอย่างแพร่ หลาย
“เราสามารถค่อนข้างแน่ ใจว่ารอยยิ้ม บนพระพัก ตร์ ของพระเยซู และความ
สงสารในพระเนตรของพระองค์ปล้นถ้อยคาแห่ งการดู ถูกและความขมขื่ น
ทั้งสิ้ นไปเสี ย”[949]

15:27

ในการตอบของเธอ เธอกล่าวว่า “เพราะแม้กระทัง่ ” ไม่ใช่ “แต่แม้กระทัง่ ” (คากรี ก ไค การ์ ) นี่
เป็ นความแตกต่ า งที่ ส าคัญที่ จะสร้ า งขึ้ น เพราะเธอไม่ ไ ด้ท ้า ทายสิ่ ง ที่ พ ระเยซู ไ ด้ก ล่ า ว เธอ
ยอมรับความแท้จริ งของสิ่ งที่พระองค์ได้กล่าว และจากนั้นก็วงิ วอนต่อพระองค์บนพื้นฐานของ
ความหมายโดยนัยของมัน ถ้อยคาของเธอเปิ ดเผยถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และปั ญญาฝ่ ายวิญญาณ
เธอไม่ขอความช่วยเหลือเพราะกรณี ของเธอได้ทาให้เธอเป็ นข้อยกเว้น หรื อเพราะเธอเชื่ อว่าเธอ
มีสิทธิ์ ต่อการช่วยเหลือของพระเยซู เธอไม่ได้โต้เถียงเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้าในการ
แสวงหาคนยิวก่ อน เธอเพียงแค่โยนตัวเธอเองที่ความเมตตาของพระเยซู โดยปราศจากการ
อ้อนวอนคุณความดีใดๆ
“. . . เธอมัน่ ใจว่า แม้ว่า เธอไม่ ไ ด้สิ ท ธิ์ ที่ จะนั่ง ลงในฐานะแขก ณ โต๊ะ ของ
พระเมสสิ ยาห์ กระนั้นอย่างน้อย‘สุ นัข ’ ต่างชาติ ที่เธอเป็ นเธออาจได้รับ
อนุ ญาตที่จะรับเอาเศษของความเมตตาที่ไม่ได้เป็ นพันธสัญญาของพระเจ้า”
[950]

เธอใช้รูปแบบที่เล็กของ “สุ นัข” (คากรี ก คูนาริ อา) บางทีเพราะว่าสุ นขั บ้านตัวเล็กๆก็พ่ ึงพา
มากกว่าสุ นขั ตามถนนที่ใหญ่ ยิ่งกว่านั้นเธอใช้รูปแบบที่เล็กของ “เศษ” (คากรี ก พชิ คีออน) ที่
แสดงถึงความไม่คู่ควรของเธอที่จะรับเอาพระพรใหญ่
“การเปรี ยบเทียบที่พระคริ สต์ใช้ในฐานะเหตุผลเพื่อการปฏิเสธการอ้อนวอน
ของเธอ เธอก็เปลี่ยนไปสู่ เหตุผลสาหรับการยอมให้มนั ”[951]
เธอก้มกราบต่ อน้ าพระทัย ของพระเจ้า เกี่ ยวกับ ลาดับ ความส าคัญของยิว แต่ เธอก็ เชื่ ออี ก ว่า
พระเจ้าจะขยายพระคุณของพระองค์ไปยังคนต่างชาติที่เชื่อ (เปรี ยบเทียบ รม. 9—11)
“หญิ งชาวคานาอันนี้ เป็ นแหล่ งของความประหลาดใจที่ ไม่รู้จกั จบและการ
ปลอบโยนต่อลูเธอร์ เพราะว่าเธอมีความกล้าที่จะโต้แย้งกับพระคริ สต์”[952]
15:28

“โอ” ก่อนหน้า “ผูห้ ญิง” ซึ่ งไม่ได้ถูกแปลในฉบับแปล NIV เช่นกันก็นามาซึ่ งการกล่าวเกี่ยวกับ
อารมณ์ น้ ี [953] พระเยซู ตอบสนองต่อการวางใจของเธอทางอารมณ์ มันเคลื่ อนพระองค์อย่าง
ลึกซึ้ ง “ความเชื่ อ” ของผูห้ ญิงนี้ ก็ “มาก” เพราะว่ามันเปิ ดเผยถึ งการยอมจานนที่ถ่อมใจต่อน้ า
พระทัยของพระเจ้าและมันแสดงถึ งความมัน่ ใจในพระเมสสิ ยาห์ ของพระองค์ที่ จะท าสิ่ ง ที่
พระเจ้าเท่านั้นสามารถทาได้ พระเยซู “ได้รักษา” เด็กหญิงนั้นด้วยถ้อยคาของพระองค์และ
ทันใดนั้นเธอก็หายเป็ นปกติ (เปรี ยบเทียบ 8:13; 9:22)
พระเยซู ได้รักษาคนต่างชาติมาก่อน แต่นี่เป็ นครั้งแรกที่พระองค์รักษาคนหนึ่ งในเขตแดนของ
คนต่างชาติ คนทั้งสองที่ พระเยซู ชมเชยสาหรั บความเชื่ อมากของพวกเขาในมัทธิ วเป็ นคน
ต่างชาติ คื อหญิ งชาวคานาอันนี้ และนายร้ อยชาวโรมัน (8:5-13) ในแต่ละกรณี แรกเริ่ มแล้ว
พระเยซูแสดงถึงความลังเลที่จะรักษาเพราะว่าพวกเขาเป็ นคนต่างชาติ ในทั้งสองกรณี พระเยซู
จัดเตรี ยมการรักษาสาหรับความรู ้จกั ของพวกเขาจากระยะไกล และพระองค์กล่าวว่าความเชื่ อ
ของพวกเขาก็มากกว่าความเชื่ อของคนยิวใดๆ ในกรณี ของนายร้ อยนั้น พระเยซู ตอบสนองต่อ
การขอร้องอย่างรวดเร็ วพอควร แต่ในกรณี น้ ีพระองค์ทาให้มนั “ยากที่จะได้รับ” ดังนั้นจากสอง
กรณี ดูเหมือนว่าผูห้ ญิงนั้นจะมีความเชื่อมากกว่าแม้กระทัง่ นายร้อยนั้น

ในแง่ฝ่ายวิญญาณ คนต่างชาติก็อยู่ “ห่ างไกล” จนกระทัง่ ไม้กางเขน เมื่อพระเยซู ได้ทาให้พวก
เขาคืนดี จากนั้นพวกเขาก็ชื่นชมฐานะที่เท่าเทียมกับคนยิวในคริ สตจักร (อฟ. 2—3)
การอัศจรรย์น้ ี เป็ นบทเรี ยนที่ สาคัญอีกบทเรี ยนหนึ่ งสาหรับพวกสาวก คนยิวมี ลาดับความสาคัญในแผนงาน
แผ่นดินของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเจ้าจะช่วยกูค้ นต่างชาติผซู ้ ่ ึ งเข้ามาหาพระองค์ดว้ ยการพึ่งพาที่ถ่อมใจอีก
ด้วย ซึ่ งพึ่งพาอานาจและความเมตตาของพระองค์เท่านั้นสาหรับความรอด
“ในการอัศจรรย์แห่งความเมตตานี้ ก็มีการมองล่วงหน้าที่ชดั เจนถึงพระพรของคนต่างชาติที่เข้า
กับรู ปแบบที่ถูกจัดตั้งไว้ใน มัทธิ ว 1:1 และ โรม 15:8-9 การกระทาของพระคริ สต์แสดงว่า
พระองค์เป็ นผูร้ ั บ ใช้แห่ งการเข้า สุ หนัตส าหรั บ ความจริ ง ของพระเจ้า สาหรั บการยืนยันถึ ง
พระสัญญาต่างๆที่ ได้ถูกทาต่อพวกบรรพบุ รุษและที่ ว่าคนต่างชาติจะยกย่องพระเจ้าสาหรั บ
ความเมตตาของพระองค์”[954]
6. พันธกิจต่ อสำธำรณะชนต่ อคนต่ ำงชำติ 15:29-39
อีกครั้งหนึ่ งมัทธิ วบันทึกการสรุ ปแห่ งพันธกิจการรักษาโดยทัว่ ไปของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 4:23-25; 9:35-38;
12:15-21; 14:34-36) ซึ่ งตามหลังการต่อต้าน (13:54—14:12; 15:1-20) และการฝึ กฝนสาวก (14:13-33; 15:2128) การต่อต้านและการฝึ กฝนสาวกไม่ได้ครอบงาความสนใจของพระองค์อย่างเฉพาะจนพระองค์ไม่มีเวลาที่จะ
รักษาฝูงชนอย่างสงสาร
พันธกิจกำรรักษำของพระองค์ 15:29-31 (เปรียบเทียบ มก. 7:31-37)
พระเยซูออกจากเขตแดนรอบๆเมืองไทระและเมืองไซดอน (ข้อ 21) และกลับไปยัง “ทะเลสาบกาลิลี” มีการชี้ นา
หลายอย่า งในข้อต่ า งๆที่ ตามมาซึ่ ง ช่ วยให้ผูอ้ ่ า นที่ จ ะเห็ นว่า พระเยซู ไ ด้ไ ปยัง ฝั่ ง ตะวัน ออก (ต่ า งชาติ ) ของ
ทะเลสาบนั้น (เปรี ยบเทียบ มก. 7:31) อีกครั้งหนึ่ ง “มหาชน” พาคนเจ็บป่ วยของพวกเขามาหาพระเยซูเพื่อการ
รักษา พระองค์กระทาการเหล่านี้แห่งการรักษาอย่างอิสระ (“แล้วพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หาย”) การอ้างอิง
ถึงผูค้ นที่สรรเสริ ญ “พระเจ้าของชนชาติอิสรเอล” เป็ นข้อบ่งชี้ หนึ่ งที่วา่ ผูค้ นส่ วนใหญ่เป็ นคนต่างชาติ พวกเขา
เห็ นการเชื่ อมโยงระหว่างพระเยซู และพระเจ้าของอิสราเอล เขตทศบุรีด้านตะวันออกของทะเลกาลิ ลีเป็ นคน
ต่างชาติอย่างหนาแน่นในประชากร

ทาไมพระเยซู ได้รักษาคนต่างชาติอย่างอิสระที่นี่ในเมื่อส่ วนก่อนหน้านี้ พระองค์แสดงถึ งการสงวนท่าทีที่จะทา
อย่างนั้น? อย่างไม่สงสัยแล้ว พระองค์กล่าวว่าสิ่ งที่พระองค์ได้ทาต่อหญิงชาวคานาอันก็เพื่อผลประโยชน์ของ
พวกสาวกของพระองค์ และที่จะให้โอกาสแก่เธอที่จะสาแดงความเชื่อมากของเธอ ต่ อหน้ าพวกเขา
กำรเลีย้ งคน 4,000 คนของพระเยซู 15:32-39 (เปรียบเทียบ มก. 8:1-10)
ก่อนหน้านี้พระเยซูได้เลี้ยงคน 5,000 คน แต่นนั่ อยูใ่ กล้ชายฝั่งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบกาลิลี ที่ที่ผคู ้ น
ส่ วนใหญ่เป็ นคนยิว (14:13-21) ตอนนี้ พระองค์ได้เลี้ยงคน 4,000 คนบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบกาลิ ลี
ที่ที่ผคู ้ นส่ วนใหญ่เป็ นคนต่างชาติ
“แม้วา่ การอัศจรรย์ท้ งั สองได้ถูกกระทาในแนวทางเดียวกัน และเป็ นหมายสาคัญที่ว่าพระเยซู
ทรงมีอานาจที่เหนือธรรมชาติเหนื อสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นต่างๆ ในเรื่ องราวแรกดูเหมือนว่าพระองค์
เป็ นห่ วงที่วา่ พวกสาวกควรเข้าใจการที่พวกเขาต้องพึ่งพาพระองค์อยูเ่ สมออย่างสิ้ นเชิ งเพียงไร
ถ้าพวกเขาจะทาสิ่ งที่พระองค์จะให้พวกเขาทา และในเรื่ องราวที่สองดูเหมือนว่าพระองค์จะ
ประณามพวกเขาโดยทางอ้อ มส าหรั บ การขาดความเห็ น อกเห็ น ใจของพวกเขาเกี่ ย วกับ
ความจาเป็ นของโลกต่างชาติ”[955]
กำรเลีย้ งคน 5,000 คน

กำรเลีย้ งคน 4,000 คน

คนยิวเป็ นหลัก

คนต่างชาติเป็ นหลัก

ในกาลิลีใกล้กบั เบธไซดา

ในทศบุรี

ขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัว

ขนมปังเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัว

เศษอาหาร 12 กระบุง

เศษอาหาร 7 กระบุง

ผูค้ นอยูก่ บั พระเยซูหนึ่งวัน

ผูค้ นอยูก่ บั พระเยซูสามวัน

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูร้อน

คนยิวพยายามที่จะทาให้พระเยซูเป็ นกษัตริ ย ์

ไม่มีการตอบสนองอันเป็ นที่นิยม

15:32-33

อีกครั้งหนึ่งมัทธิ วเรี ยกความสนใจไปที่ “ความสงสาร” ของพระเยซู (ข้อ 32; เปรี ยบเทียบ 9:36)
เป็ นที่ชดั เจนว่าฝูงชนไม่ได้กลับไปบ้าน ณ เวลามืดค่ าแต่ได้นอนบนไหล่เขาเพื่อจะอยูใ่ กล้กบั

พระเยซู นี่ นาเสนอภาพของมหาชนที่ ยืนในแถวเป็ นเวลาหลายวันต่อครั้ ง เพื่ อจะได้รับการ
ช่วยเหลือจากพระเยซู พวกเขาบางคนก็อ่อนแอทางร่ างกายเนื่องจากการขาดอาหาร
คาถามของพวกสาวกทาให้ผอู ้ ่านประหลาดใจเนื่ องจากว่าเมื่อไม่นานมานี้ พระเยซู ได้เลี้ ยงคน
5,000 คนและผูห้ ญิงและเด็กๆ บางทีความเป็ นจริ งที่วา่ ฝูงชนส่ วนใหญ่เป็ น ต่ างชาติ ได้นาให้
พวกสาวกที่จะสรุ ปว่าพระเยซู จะไม่ทาอย่างเดียวกันสาหรับพวกเขาอย่างที่พระองค์ได้ทาเพื่อ
คนยิว นี่ อาจเป็ นจริ ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อพิ จ ารณาถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วต่ อหญิ ง ชาว
คานาอันเกี่ยวกับลาดับความสาคัญของคนยิวในแผนงานแผ่นดินของพระเจ้า ถ้าพวกเขาคิดถึง
“การเลี้ยงคน 5,000 คน” เป็ น การลิม้ รสล่ วงหน้ า ถึงงานเลี้ยงของแผ่นดินสวรรค์ บางทีพวกเขา
ได้คิดว่ามันเป็ นประสบการณ์ของคนยิวโดยเฉพาะ
หรื อบางที เนื่องจากพระเยซูวา่ กล่าวฝูงชนสาหรับการแค่ตอ้ งการอาหารเท่านั้น (และไม่ใช่การ
หล่อเลี้ยงฝ่ ายวิญญาณ) หลังจากการเลี้ยงคน 5,000 คน พวกสาวกไม่ได้ถือว่าพระองค์จะทาซ้ า
การอัศจรรย์น้ นั (เปรี ยบเทียบ ยน. 6:26) อย่างไม่สงสัยแล้ว ความเชื่ อที่จากัดของสาวกก็เป็ น
องค์ประกอบอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 16:5-12)
15:34-39

มัทธิ วเขียนว่าครั้งนี้ พวกสาวกรวบรวมเศษอาหารไว้ในตะกร้ าประเภทที่แตกต่างออกไป คา
กรี ก สพูริดาส บรรยายถึงตะกร้าที่ทามาจากพืชจาพวกกกชนิดหนึ่งที่คนต่างชาติใช้เพื่อใส่ ปลา
และอาหารอื่นๆ (เปรี ยบเทียบ กจ. 9:25) ใน 14:20 พวกสาวกใช้ กอฟฟี่ นัส ซึ่ งเป็ นตะกร้าที่
คนยิวใช้เพื่อใส่ อาหารที่สามารถกินได้อย่างน้อยก็ในโรม[956] นี่ เป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งที่วา่
ผูฟ้ ังที่นี่ส่วนใหญ่เป็ นคนต่างชาติ
บางทีมีความสาคัญบางอย่างในจานวนตะกร้าของเศษอาหารที่พวกสาวกได้รวบรวม ถ้า “12”
ใน 14:20 แสดงถึง 12 เผ่าของอิสราเอล “เจ็ด” ตะกร้าเหล่านี้ อาจแสดงถึงเครื่ องหมายแห่ งการ
กระทาที่สร้างสรรค์ของพระเจ้าอย่างเช่นในเจ็ดวันของการทรงสร้าง อย่างไรก็ตาม การแสดง
สัญลักษณ์น้ ีก็แทบจะไม่มีความหมายอย่างยิง่ (เปรี ยบเทียบ วว. 1:20)
อย่างเช่นแต่ก่อน ทุกคนได้รับจานวนที่พอเพียงที่จะกิน (“และได้กินอิ่ม”) อีกครั้งหนึ่ ง มัทธิ ว
บันทึกแค่จานวนของผูช้ ายที่ปรากฏซึ่ งเหมาะสมกับการคิดของคนยิว บางทีฝูงชนทั้งหมดมี
จานวนระหว่าง 8,000 ถึง 16,000 คน

สถานที่ ต้ งั ของ “เมืองมากาดาน” ไม่เป็ นที่ รู้จกั (ข้อ 39) บางที มนั อยู่บนด้านตะวันตกของ
ทะเลสาบนั้น ซึ่ งเป็ นด้านของคนยิวเนื่ องจากความขัดแย้งกับ พวกฟาริ สีและพวกสะดู สีไ ด้
ติดตามมา นักอรรถาธิ บายบางคนเชื่อว่ามากาดานเป็ นอย่างเดียวกันกับมักดาลาซึ่ งเป็ นบริ เวณที่
อยูท่ างเหนื อของทิเบเรี ยสบนชายฝั่ งตะวันตกของกาลิลี[957] บางคนเดาว่านี่ เป็ นเมืองเกิดของ
มารี ยช์ าวมักดาลา
เหตุการณ์น้ ีคงได้ทาให้พวกสาวกประทับใจด้วยพระมหากรุ ณาของพระเจ้าในการรับมือกับคนต่างชาติ แน่นอน
ว่าแผนงานแผ่นดินของพระองค์ได้รวมถึงพวกเขาถึงแม้วา่ อยูใ่ นบทบาทรอง บทบาทของพวกเขาในฐานะสาวก
จะรวมถึ งพันธกิ จต่อคนต่างชาติเช่ นเดี ยวกับคนยิว พวกเขามีความรับผิดชอบทางพันธกิ จอย่างเดี ยวกันต่อทั้ง
สองกลุ่มเชื้อชาติ
“ถ้าคาพังเพยของพระเยซูเกี่ยวกับลูกและสุ นขั เปิ ดเผยแค่ ลาดับความสาคัญ ในการเลี้ยง จากนั้น
มันก็ยากที่ จะต่อต้า นการสรุ ปที่ ว่าในการเลี้ ยงคนสี่ พนั คนนั้นพระเยซู กาลังแสดงให้เห็ นว่า
พระพรสาหรับคนต่างชาติกาลังเริ่ มต้นที่จะปรากฎขึ้น”[958]
ความเป็ นจริ งที่ว่า โมเสส และ เอลี ชา แต่ละคนได้กระทาการอัศจรรย์แห่ งการเลี้ ยงทั้งสองควรได้ยกพระเยซู
ไปสู่ สถานะอย่างน้อยก็เท่าเทียมกับ พวกเขา ในความคิดของผูค้ น (เปรี ยบเทียบ อพย. 16; กดว. 11; 2 พกษ. 4:17, 38-44) น่ าเสี ยดาย คนส่ วนใหญ่ท้ งั คนยิวและคนต่างชาติมาหาพระเยซู ต่อไปเพื่อจะได้รับการช่ วยเหลื อทาง
กายภาพเท่านั้น
7. กำรต่ อต้ ำนของพวกฟำริสีและพวกสะดูสี 16:1-12
ย้อนกลับไปในเขตแดนของคนยิว พระเยซูเผชิญกับการโจมตีอีกครั้งหนึ่งจากพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล
กำรเรียกร้ องใหม่ สำหรับหมำยสำคัญ 16:1-4 (เปรียบเทียบ มก. 8:11-12)
16:1

มัทธิ วแนะนา “พวก ฟาริ สีและสะดูสี” ด้วยคานาหน้าที่เจาะจงเดียวในตัวบทกรี ก โครงสร้าง
นั้นบ่งบอกว่าพวกเขากระทาด้วยกัน นัน่ ก็ไม่ธรรมดาเนื่ องจากว่าพวกเขาเป็ นศัตรู ทางการเมือง
และทางศาสนศาสตร์ (เปรี ย บเที ย บ กจ. 23:6-10) อย่า งไรก็ ตาม บางครั้ งปฎิ ปั ก ษ์ร่วมก็

เปลี่ยนแปลงศัตรู ไปสู่ พนั ธมิตร (เปรี ยบเทียบ ลก. 23:12; สดด. 2:2) ตัวแทนของทั้งสองฝ่ ายก็
จัดตั้งสภาแซนเฮดริ น ซึ่ งเป็ นสภาปกครองคนยิวที่สูงที่สุดในอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ กจ. 23:6)
เป็ นที่ ชัดเจนว่าคณะผูแ้ ทนนี้ ที่มาจากเยรู ซาเล็มเป็ นตัวแทนกลุ่ มที่เป็ นทางการมากที่ สุดของ
พวกผูน้ าทางศาสนาที่มทั ธิ วรายงานว่ามาหาพระเยซูจนถึงบัดนี้
ชายเหล่ า นี้ ไ ด้ม าทดสอบพระเยซู โดยเฉพาะ (ค ากรี ก เปรั ดซนเทส) เพื่ อจะแสดงถึ งใครที่
พระองค์ ท รงเป็ นโดยท าให้ พ ระองค์ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารทดสอบที่ พ วกเขาได้ ว างแผนไว้
(เปรี ยบเทียบ 4:1, 7) พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีได้ขอหมายสาคัญจากพระเยซู ก่อนหน้านี้
(12:38) ตอนนี้พวกฟาริ สีและสะดูสีขอให้พระองค์ที่จะทา “หมายสาคัญจากฟ้ าสวรรค์” คนยิว
เชื่ อว่าพวกปี ศาจสามารถทาหมายสาคัญในโลกได้ แต่พระเจ้าเท่านั้นสามารถทาหมายสาคัญ
จากฟ้ าสวรรค์ไ ด้[959] โดยพื้ นฐานแล้วคนยิวมองหาหมายส าคัญในฐานะการรั บ รองของ
พระเจ้าที่ว่าพระเจ้ากาลังทางานผ่านผูค้ นที่แสดงตัวว่ากล่าวเพื่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร.
1:22)
16:2-3

พระเยซู แนะนาว่าผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์ไม่ได้ตอ้ งการหมายสาคัญพิเศษเนื่ องจากว่าหลายสิ่ งชี้
ไปยังพระองค์ที่เป็ นพระเมสสิ ยาห์ พวกเขาสามารถตีความ “ท้องฟ้ า” ดีพอเพื่อจะทานายถึงสิ่ ง
ที่ “สภาพอากาศ” จะเป็ นเหมือนอะไรในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถตีความสิ่ งที่
กาลังเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเขาดี พอที่จะรู ้ว่าพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาได้ปรากฎ หลักฐาน
ที่วา่ พวกเขาไม่สามารถหยัง่ รู ้หมายสาคัญแห่งกาลเวลาก็คือว่าพวกเขาขอหมายสาคัญ
“มันน่ าประหลาดใจที่วา่ ในความหลากหลายที่กว้างของแวดวงของความรู ้ ที่
แตกต่ า งกัน มนุ ษ ย์ส ามารถเฉลี ย วฉลาดและรั บ รู ้ ไ ด้อย่า งมาก กระนั้นใน
ขอบเขตของความรู ้ เกี่ ย วกับ พระเจ้า ก็ อยู่ใ นความมื ดจริ ง ๆ การอธิ บ ายถึ ง
สภาพอันหลังที่น่าเศร้ าใจก็จะไม่พบได้ในการขาดความสามารถทางปั ญญา
อย่างเช่นในกรณี ของพวกฟาริ สีและสะดูสีเช่นเดียวกับทุกวันนี้ มีหลักฐานที่
ตรวจสอบได้และเข้าใจได้ส าหรั บ บรรดาผูท้ ี่ เปิ ดต่อมันและผูท้ ี่ ตอ้ นรั บมัน
ประเด็นในความรู ้ถึงพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาแต่เป็ นการรับ”[960]

“หมายสาคัญแห่ งกาลเวลา” ที่พวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลล้มเหลวที่จะเข้าใจคืออะไร?
การปรากฏและการเทศนาของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเป็ นหมายสาคัญสองอย่าง ยอห์นได้บอก
พวกผูน้ าเหล่านี้วา่ ท่ าน เป็ น ความสาเร็ จแห่งคาเผยพระวจนะของอิสยาห์เกี่ยวกับผูล้ ่วงหน้ามา
ก่อนของพระเมสสิ ยาห์ (อสย. 40:3; มธ. 3:1-12).[961] พระเยซู ได้ระบุวา่ ยอห์นเป็ นผูล้ ่วงหน้า
มาก่อนเช่นกัน (11:14) การงานของพระเยซู เป็ นหมายสาคัญอีกอย่างหนึ่ งที่วา่ กษัตริ ยไ์ ด้มาถึง
และพระเยซูได้ช้ ีถึงสิ่ งนี้ (12:28) สุ ดท้าย คาเผยพระวจนะ 69 สัปดาห์ของดาเนียลควรได้ทาให้
ผู ้ศึ ก ษาเหล่ า นี้ แห่ ง ภาคพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ที่ จ ะตื่ น ตัว ถึ ง ความเป็ นจริ ง ที่ ว่ า การปรากฎของ
พระเมสสิ ยาห์มาใกล้แล้ว (ดนล. 9:25-26; เปรี ยบเทียบ ยน. 5:30-47; 8:12-20)
16:4

พระเยซูปฏิเสธที่จะให้หมายสาคัญที่ผวู้ ิจารณ์ของพระองค์ตอ้ งการ “หมายสาคัญ” เดียวที่พวก
เขาจะได้รับจะเป็ น “หมายสาคัญของโยนาห์ ” เมื่ อพระเยซู ได้เป็ นขึ้ นจากตาย (เปรี ยบเทียบ
12:38-42)
“หมายสาคัญเดียวต่อเมืองนี วะเวห์คือคาเตือนที่จริ งจังเกี่ยวกับการพิพากษาที่
ใกล้เข้ามาและการเรี ยกสู่ การกลับใจใหม่ของเขา และเป็ นหมายสาคัญเดี ยว
ในตอนนี้ หรื อ ‘จะไม่ประทานหมายสาคัญแก่คนยุคนี้ ’[มก. 8:12] เป็ นการ
เรี ยกที่เตือนถึงการพิพากษาและการเรี ยกแห่งความรักสู่ การกลับใจใหม่”[962]
“หมายสาคัญของโยนาห์เป็ น โยนาห์ เองและข่ าวสารของเขาจากพระเจ้ า เป็ น
การปรากฎตัวของผูเ้ ผยพระวจนะและข่าวสารที่ ถูกนามาซึ่ งได้เปลี่ ยนชี วิต
สาหรับผูค้ นแห่งเมืองนีนะเวห์
“ดังนั้นสิ่ งที่พระเยซูกาลังกล่าวก็คือว่าหมายสาคัญของพระเจ้าคือ พระเยซู เอง
และข่ าวสารของพระองค์ ”[963]
“การอัศจรรย์ต่างๆจะให้การยืนยันที่ที่มีความเชื่ อ ไม่ใช่ ที่ที่มีความไม่เชื่ อที่
จงใจ”[964]

พระเยซูถอนตัวอีกครั้งหนึ่งในการตอบสนองต่อการต่อต้าน อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ มทั ธิ วใช้คาที่
หนักแน่ นกว่า (คาทาเลโพ่ ) ซึ่ งหมายถึง “ละเลยหรื อละทิ้ง” พระเยซู หันหลังให้แก่พวกผูน้ า
ทางศาสนาเหล่านี้เพราะว่าพวกเขาไร้ความหวังและไม่สามารถแก้ไขได้[965] นี่จะเป็ นการถอน
ตัวครั้งสุ ดท้ายและสาคัญที่สุดของพระเยซู จากกาลิ ลีก่อนการเดิ นทางสุ ดท้ายของพระองค์ไป
ทางใต้ยงั กรุ งเยรู ซาเล็ม (19:1) พระองค์อยู่นอกกาลิ ลีจนถึ ง 17:20 เมื่อพระองค์กลับไปที่นนั่
จากทางเหนือ
คำสอนของพระเยซู เกีย่ วกับหลักคำสอนของพวกฟำริสีและพวกสะดูสี 16:5-12 (เปรียบเทียบ มก. 8:13-26)
16:5-7

การแปลของฉบับแปล NIV เกี่ยวกับข้อ 5 ก็ชดั เจนกว่าการแปลของฉบับแปล NASB “เมื่อข้าม
ฟากไปแล้ว” บรรยายถึงสิ่ งที่ตามมาว่าเกิดขึ้นไม่วา่ ระหว่างการเดินทางบางทีโดยทางเรื อหรื อ
หลังจากนั้น พระเยซู ยงั คิดถึงความขัดแย้งแต่ก่อนกับพวกฟาริ สีและพวกสะดูสี แต่พวกสาวก
ของพระองค์คิดถึงอาหาร โดยพื้นฐานแล้ว “ผงฟู” หรื อเชื้ อหมักเป็ นตัวอย่างประกอบของบาง
สิ่ ง ที่ เ ล็ ก ซึ่ งกระจายอย่ า งอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้แ ละมี ผ ลกระทบมาก (เปรี ย บเที ย บ อพย.
34:25; ลนต. 2:11; 1 คร. 5:6-8) พวกสาวกอาจไม่ได้เข้าใจสิ่ งที่พระเยซู หมายถึงเพราะว่าพวก
เขาคิ ด ในแง่ ต ามตัว อัก ษร แต่ พ ระองค์ก ล่ า วอย่า งเปรี ย บเที ย บ บางที พ วกเขายัง คงคิ ด ถึ ง
คาแนะนาของพระเยซู เกี่ ยวกับภารกิ จของพวกเขาใน 10:9-11.[966] ความเป็ นไปได้อีกอย่าง
หนึ่งก็ตามมา
“พวกเขาคิดว่าถ้อยคาของพระคริ สต์ได้บ่งบอกว่าในมุมมองของพระองค์น้ นั
พวกเขาไม่ได้ ลื ม ที่จะเอาขนมปั งมาแต่ได้ต้ งั ใจที่จะละเลยที่ จะทาอย่างนั้น
เพื่อที่จะ ‘แสวงหาหมายสาคัญจากพระองค์’ เกี่ยวกับความเป็ นพระเมสสิ ยาห์
แห่ งพระเจ้าของพระองค์ เพื่อที่ จะบังคับให้พระองค์ที่จะแสดงหมายสาคัญ
แห่ ง การจัดเตรี ย มที่ อศั จรรย์ใ นความต้องการของพวกเขาเหมื อนกับ พวก
ฟาริ สีและพวกสะดูสี ความคลางแคลงใจเล็กน้อยแสดงถึงสิ่ งที่อยูใ่ นความคิด
ของพวกเขา และชี้ ไปยังอันตรายของพวกเขา ในการตอบของพระองค์ สิ่ งนี้
อธิ บายถึงการที่พระเยซู วา่ กล่าวพวกเขาไม่ใช่สาหรับความต้องการอย่างที่สุด
เกี่ยวกับการหยัง่ รู ้ แต่สาหรับ ‘ความเชื่อน้อย’ เท่านั้น”[967]

อิทธิ พลที่แพร่ หลายของทั้งพวกฟาริ สีและพวกสะดูสีก็เป็ นการใส่ ใจในทางโลก[968] บางทีนี่
เป็ นสิ่ งที่ พระเยซู เตือนพวกสาวกของพระองค์ที่จะหลี กเลี่ ยง เป็ นที่ ชดั เจนว่าพวกเขาเชื่ อว่า
พระองค์หมายถึงว่าพวกเขาไม่ควรซื้ อขนมปั งจากผูค้ นที่เป็ นของทั้งสองกลุ่มนี้
16:8-12

บางทีการว่ากล่าวของพระเยซูเกิดจากความล้มเหลวของพวกสาวกที่จะเชื่ อว่าพระองค์สามารถ
จัดเตรี ยมขนมปั งเพื่อพวกเขา แม้ว่าพวกเขาได้เป็ นพยานถึ งการอัศจรรย์แห่ งการเลี้ ยงถึ งสอง
ครั้ง นี่เป็ นความผิดพลาดที่รุนแรงสาหรับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 6:30)
“ไม่ เ หมื อ นหมายส าคัญ ต่ า งๆที่ พ วกฟาริ สี เ รี ย กร้ อ ง การอัศ จรรย์ต่ า งๆที่
พระเยซู ท าก็ ไ ม่ ไ ด้ บ ัง คับ ความเชื่ อ แต่ บ รรดาผู ้ที่ มี ค วามเชื่ อ จะรั บ รู ้ ถึ ง
ความสาคัญของสิ่ งเหล่านั้น”[969]
พวกสาวกไม่ ไ ด้รับ รู ้ ถึ ง ความส าคัญของสิ่ ง เหล่ า นั้นนั่นคื อพระเยซู ท รงเป็ นพระเมสสิ ย าห์
ผูส้ ามารถจัดเตรี ยมเพื่อผูค้ นของพระองค์ได้ ในสิ่ งนี้ ท่าทีของพวกเขาไม่ได้แตกต่างอย่างมาก
กับท่าทีของพวกฟาริ สีและพวกสะดูสี
พระเยซู ไ ม่ ไ ด้อธิ บ ายการเปรี ย บเที ย บของพระองค์แ ก่ พ วกสาวก แต่ ใ นฐานะอาจารย์ที่ ดี
พระองค์กล่าวซ้ ามันซึ่ งบังคับให้พวกเขาที่จะคิดเกี่ยวกับความหมายของมันอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น
มัทธิ วจัดเตรี ยมการตีความเพื่อผูอ้ ่านของท่าน (ข้อ 12) แม้วา่ พวกฟาริ สีและพวกสะดูสีแตกต่าง
ในหลายประเด็ น เกี่ ย วกับ ศาสนศาสตร์ พวกเขาก็ ถื อ ความเชื่ อ ถื อ บางอย่ า งที่ เ หมื อ นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ “คาสอนของพวกฟาริ สีและสะดูสี ” ที่พระเยซู เตือนพวกสาวกถึ งนั้นก็เป็ น
ความสงสัยต่อการเปิ ดเผยของพระเจ้าที่ได้ส่งผลต่อความล้มเหลวที่จะยอมรับพระเมสสิ ยาห์ ผู ้
วิจารณ์เหล่านี้ พยายามที่จะทาให้กษัตริ ยแ์ ละแผ่นดินของพระองค์เข้ากับความคิดล่วงหน้าและ
สิ่ งที่ชอบของพวกเขา แทนที่จะยอมรับพระองค์อย่างที่ภาคพันธสัญญาเดิมนาเสนอพระองค์

ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติคุณนี้ (13:54—16:12) เน้นถึงการต่อต้านที่ต่อเนื่ องและมากขึ้นต่อกษัตริ ย ์ มัทธิ วบันทึกว่า
พระเยซู ถอนตัวจากการต่อต้านนี้ สองครั้ง (14:13; 15:21) ในทั้งสองเหตุการณ์ พระองค์ดาเนิ นการที่จะฝึ กฝน
พวกสาวกของพระองค์ต่อไป ครั้ งแรกพระองค์ปรนนิ บตั ิ ต่อคนยิวและครั้ งที่ สองพระองค์ป รนนิ บ ตั ิ ต่อคน
ต่างชาติ การต่อต้านเกิ ดขึ้นจากคนยิว (13:54-58) จากคนโรมัน (14:1-12) และอย่างรุ นแรงที่สุดจากพวกผูน้ า
ทางศาสนาภายในลัทธิ ยิว (15:1-9; 16:1-4) การปฏิเสธของกลุ่มสุ ดท้ายนี้ ในที่สุดก็หนักแน่นจนพระเยซู ละทิ้ง

พวกเขา (16:4) จากตอนนี้ ไป พระองค์ก็จดจ่อที่การตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรับสิ่ งที่อยู่ขา้ งหน้า
พวกเขาเนื่องจากการปฏิเสธของอิสราเอลที่มีต่อกษัตริ ยข์ องพวกเขา
ข. คำแนะนำของพระเยซู ต่อพวกสำวกของพระองค์ รอบๆกำลิลี 16:13—19:2
เกือบในฐานะผูล้ ้ ีภยั จากพวกศัตรู ของพระองค์ พระเยซูพาพวกสาวกของพระองค์ไปยังปลายทางเหนือที่ไกลจาก
อิ ท ธิ พ ลของคนยิ ว ซึ่ งเป็ นสถานที่ ท างเหนื อ มากที่ สุ ด ซึ่ งพระเยซู ไ ปเยี่ ย ม ณ ที่ แ ห่ ง นี้ อย่ า งที่ ไ กลจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มและจากปฏิปักษ์ของพระเยซูเท่าที่เป็ นไปได้ พระเยซูดาเนินการที่จะให้การเปิ ดเผยที่สาคัญต่อพวก
เขาต่อไปเกี่ ยวกับสิ่ งที่อยู่ขา้ งหน้าสาหรั บพวกเขาและพระองค์ ที่นี่เปโตรจะทาการกล่าวยอมรับที่ยิ่งใหญ่ถึง
อัตลักษณ์ แท้จริ งของพระเยซู ส่ วนในกรุ งเยรู ซาเล็มไปทางใต้ คนยิวจะปฏิเสธอัตลักษณ์ของพระองค์ ในที่พกั
อาศัยที่ปลอดภัยนี้ พระเยซู เปิ ดเผยเกี่ยวกับตัวบุคคลของพระองค์ แผนการของพระองค์และหลักการต่างๆของ
พระองค์ในฐานะกษัตริ ยท์ ี่ถูกปฏิเสธของอิสราเอลแก่สาวกสิ บสองคนมากขึ้น
1. คำแนะนำเกีย่ วกับบุคคลของกษัตริย์ 16:13-17 (เปรียบเทียบ มก. 8:27-29; ลก. 9:18-20)
16:13

“เขตเมืองซี ซารี ยาฟี ลิปปี ” อยูห่ ่ างจากกาลิ ลีไปทางเหนื อ 25 ไมล์[970] พลเมืองส่ วนใหญ่เป็ น
คนต่างชาติ เฮโรด ฟี ลิป ที่สองเจ้าเมืองของเขตนั้นได้ขยายเมืองที่เล็กกว่าบนสถานที่ต้ งั ณ เชิ ง
เขาของภูเขาเฮอร์ โมนชื่ อ ปานี อสั ระดับความสู งของเมืองนี้ ก็ 1,150 ฟุตเหนื อระดับน้ าทะเล
เขาได้ต้ งั ชื่ อมันใหม่ว่า “ซี ซารี ยา” ในการให้เกี ยรติแก่ซีซาร์ และมันกลายมาเป็ นที่รู้จกั กันว่า
“ซี ซารี ยาฟี ลิปปี ” ในความแตกต่างจากซี ซารี ยาบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนี่ ยน คือ ซี ซารี ยา เซ
บัสเต้ (ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า ซี ซารี ยา ปาเลสตินาและ ซีซารี ยา มาริ ทีมาอีกด้วย)[971]
เนื่ องจากว่าก่อนหน้านี้ พระเยซู ได้ใช้ชื่อเรี ยก “บุตรมนุ ษย์” เกี่ ยวกับพระองค์เอง คาถามของ
พระองค์ตอ้ งหมายถึง “ผูค้ นกล่าวว่าเราเป็ นใคร?” พวกสาวกก็ตอบอย่างสอดคล้อง
“พระองค์ [พระเยซู ] ปรารถนาให้พวกเขา [สาวกสิ บสองคน] ที่จะอุทิศตน
อย่างดี พอใช้ต่อหลักคาสอนเกี่ ยวกับ ความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ของพระองค์
ก่ อนการดาเนิ นการต่อไปที่ จะกล่ าวในแง่ ที่เรี ยบง่ ายในหัวข้ออันไม่ เป็ นที่
ต้องการแห่ง การตาย ของพระองค์”[972]

16:14

มีความคิ ดเห็ นที่ แตกต่างหลายอย่างเกี่ ยวกับใครที่ พระเยซู ทรงเป็ น บางคนซึ่ งรวมถึ งเฮโรด
แอนทิพาสเชื่ อว่าพระองค์เป็ น “ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา” ที่เป็ นขึ้นจากตาย (14:2) คนอื่นๆเชื่ อว่า
พระองค์ทรงเป็ นความสาเร็ จแห่งคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับ “เอลียาห์” นัน่ คือ ผูล้ ่วงหน้ามาก่อน
ของพระเมสสิ ยาห์ (มลค. 4:5-6; เปรี ยบเทียบ มธ. 3:1-3; 11:9-10; 17:10-13) บางคนสรุ ปว่า
พระเยซูทรงเป็ น “เยเรมีย”์ ที่เป็ นขึ้นจากตาย บางทีเนื่ องจากความคล้ายคลึงกันระหว่างสองคน
และพันธกิจของพวกท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทั้งสองคนค่อนข้างวิจารณ์อิสราเอลโดยทัว่ ไป และ
ทั้งสองรวมสิ ทธิ อานาจและการทนทุกข์ไว้ในพันธกิจของพวกท่าน[973]
“เยเรมียไ์ ด้ถูกคาดหวังโดยบางคนที่จะปรากฏและรื้ อฟื้ นเรื อที่เขาได้ซ่อนไว้
อย่างที่เชื่อกันโดยทัว่ ไป (2 มัคคาบี 2:1-8)”[974]
คนยิวคนอื่นๆอีกคิดว่าพระเยซู ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่เป็ นขึ้นจากตายบางคน น่าสนใจที่วา่
พวกสาวกไม่ได้ตอบว่าบางคนกล่าวว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ความคิดเห็นนั้นไม่ใช่
ความคิดเห็นอันเป็ นที่นิยม ซึ่งสะท้อนถึงความไม่เชื่อที่แพร่ หลายในอิสราเอล
“สิ่ ง ที่ เ ราต้อ งตระหนั ก ก็ คื อ ว่ า การกล่ า วยอมรั บ เกี่ ย วกับ ศาสนศาสตร์
พระคริ สต์ไม่ใช่ชดั เจน ดาหรื อขาว มันเป็ นไปได้ที่จะกล่าวถึงพระเยซู ดว้ ยชื่ อ
เรี ย กเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ บางอย่า งโดยปราศจากความเชื่ อมัน่ ที่ สมบูรณ์
หรื อในขณะที่ยงั ถือความเข้าใจผิดหลักบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของความ
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ ของพระองค์ และดังนั้นก็หยุดยั้งเว้นแต่ความจงรั กภักดี
ที่ไร้คุณสมบัติหรื อการกล่าวยอมรับอย่างเปิ ดเผย”[975]

16:15-16

“พวกท่าน” ในข้อ 15 อยู่ในตาแหน่ งแรกที่ เน้นในตัวบทกรี ก และมันเป็ นพหู พจน์ ดังนั้น
เปโตรก็ตอบส่ วนหนึ่ งในฐานะผูพ้ ูดแทนพวกสาวกอีกครั้งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 15:15) เปโตร
กล่ าวว่าเขาเชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ น “พระคริ สต์” คือพระเมสสิ ยาห์ที่ภาคพันธสัญญาเดิ มได้
ท านายไว้ ซึ่ ง เป็ นความหวังของอิ ส ราเอล (เปรี ย บเที ย บ 1:1) การใช้ชื่ อเต็ม ของเปโตรคื อ
“ซีโมน เปโตร” ของมัทธิ วที่นี่เท่านั้นเน้นถึงความสาคัญของการป่ าวประกาศของสาวก

เปโตรนิ ย ามพระเยซู ต่อไปว่า “พระบุ ตรของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยู่” นี่ เป็ นการระบุ ที่
เจาะจงมากขึ้ นถึ งพระเยซู ในฐานะพระเจ้ามากกว่า “พระบุตรของพระเจ้า ” หรื อ “บุตรของ
พระเจ้า (14:33) รู ปแบบชื่อเรี ยกเหล่านั้นละคาถามเปิ ดไว้เกี่ยวกับพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้าในแง่ไหน บ่อยครั้งคนยิวอธิ บายถึงพระเจ้าของพวกเขาว่าเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์
อยู่ ซึ่ งตรงกันข้ามกับรู ปเคารพที่ตาย โดยการอ้างอิงถึงพระเจ้าในแนวทางนี้ เปโตรไม่ได้เหลือ
ความสงสัยไว้เกี่ ยวกับว่า “พระเจ้า” ทรงเป็ นพระบิดาของพระเยซู พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
เที่ ย งแท้อ งค์เดี ย ว เนื่ อ งจากว่า พระเยซู ท รงเป็ นพระบุ ต รของพระเจ้า พระองค์ก็ ท รงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ กษัตริ ยเ์ หนื อแผ่นดินในโลกที่ได้คาดหวังไว้อนั ยาวนาน (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ.
7:14; อสย. 9:6; ยรม. 23:5-6; มีคา. 5:2) เปโตรแสดงออกถึงความเชื่ อที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นทั้ง
พระเมสสิ ยาห์และพระเจ้า พระเยซู เพิ่งได้อา้ งอิงถึ งพระองค์เองว่าเป็ น “บุตรมนุษย์” (ข้อ 13)
แต่เปโตร มองว่าพระองค์ทรงเป็ น “พระบุตรของพระเจ้า”
“ในเขตเมืองซี ซารี ยาฟี ลิ ปปี ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางสาหรับการนมัสการพระปั น
(อย่างที่ก่อนหน้านี้ ได้เป็ นศูนย์กลางการนมัสการพระบาอัลของคนคานาอัน)
ชื่ อเรี ย ก [“พระบุ ตรของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยู่” ] คงได้มี เสี ย งสะท้อน
ที่พิเศษขณะที่แสดงถึงพระเจ้าเที่ยงแท้จากพระอื่นๆทั้งหมด”[976]
บางทีนี่ไม่ใช่ ครั้ งแรกที่แนวคิ ดที่ ว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ได้เข้าไปในความคิดของ
เปโตร พวกสาวกได้ ติ ด ตามพระเยซู ซ่ ึ งหวัง ว่ า พระองค์ ท รงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (ยน.
1:41, 45, 49) อย่ า งไรก็ ต าม อย่ า งที่ เ ราได้ เ ห็ น นั้ น พวกสาวกได้ รั บ ความตระหนั ก และ
ความเชื่อมัน่ ที่มากขึ้นที่วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์อย่างแท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ 14:33) การ
ชื่ นชมของพวกเขาถึ งความหมายโดยนัยของความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์จะเติบโต
ต่อไปตราบเท่าที่พวกเขามีชีวติ แม้วา่ การเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ได้ส่งผลต่อการที่พวกเขา
ดาเนิ นก้าวที่ใหญ่ต่อไปในความเข้าใจนี้ การกล่าวยอมรับที่ยิ่งใหญ่ของเปโตรที่นี่เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานที่สาคัญในความเข้าใจและความเชื่อของพวกเขา
“มัท ธิ ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในขณะที่ ส าธารณชนในอิ ส ราเอลไม่ ไ ด้ต้อ นรั บ
พระเยซู และเข้าใจพระองค์อย่างผิดๆในฐานะเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ เปโตรใน
ฐานะผูพ้ ูดแทนพวกสาวกก็ ก ล่ า วยอมรั บ พระเยซู ถึ ง การเป็ นพระบุ ตรของ

พระเจ้าอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยว่ามุมมองที่ประเมินของพวกสาวกเกี่ ยวกับ
อัต ลัก ษณ์ ข องพระเยซู ก็ อ ยู่ใ นแนวร่ ว มกับ มุ ม มองที่ ป ระเมิ น ของพระเจ้า
[เปรี ยบเทียบ 3:17; 17:5]”[977]
16:17

“เป็ นสุ ข” (คากรี ก มาคาริ ออส) ระบุถึงใครคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าโปรดปรานอย่างพิเศษและผูซ้ ่ ึ ง
ชื่ นชมความสุ ข (เปรี ยบเทียบ (เปรี ยบเทียบ 5:3-11) มันไม่ใช่ การป่ าวประกาศถึ งการอวยพร
หรื อพระพรที่พิเศษต่อเปโตรสาหรั บการตอบอย่างที่ ท่านได้ตอบ[978] อย่างไรก็ตาม ข้อ 19
เปิ ดเผยว่าเปโตรจะได้รับบาเหน็จสาหรับการกล่าวยอมรับของท่าน “บาร์ โจนัส” เป็ นการถอด
ตัวอักษรภาษากรี กของคาฮีบรู บาร์ โยนาห์ ซึ่งหมายถึง “บุตรของโยนาห์” (รู ปแบบสั้นสาหรับ
โยฮานัน) คากล่าวนี้เน้นถึงธรรมชาติมนุษย์ของเปโตร พระเยซูใช้ชื่อเต็มสาหรับเปโตรเท่านั้น
เมื่อพระองค์มีบางสิ่ งที่สาคัญอย่างมากที่จะกล่าวต่อท่าน (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:42; 21:15)
เปโตรได้รับความเข้าใจถ่องแท้น้ ี เกี่ยวกับพระเยซู ที่ท่านเพิ่งได้แสดงออกไป เพราะว่าพระเจ้า
ได้ให้สิ่งนั้นแก่ท่าน (เปรี ยบเทียบ 11:27; เปรี ยบเทียบ ยน. 6:44) มันไม่ได้มาจากเปโตรเอง
“เนื้อหนังและเลือด” เป็ นสานวนฮีบรู สาหรับมนุษย์ในฐานะสิ่ งมีชีวิตที่ตอ้ งตาย (เปรี ยบเทียบ 1
คร. 15:50; กท. 1:16; อฟ. 6:12;ฮบ. 2:14).[979] พระเยซู รับรู ้วา่ การกล่าวยอมรับของเปโตรมา
จากความเข้าใจถ่ องแท้ที่ พระเจ้าประทานให้ อย่างไรก็ตาม ไม่ ใช่ ข ้อความเช่ นนั้นทั้งหมด
เกี่ยวกับพระเยซูที่ได้จาเป็ นหรื อจาเป็ น (เปรี ยบเทียบ 21:9; 27:54)
2. คำแนะนำเกีย่ วกับแผนกำรของกษัตริย์ 16:18—17:13

พระเยซู ดาเนิ นการที่ จะสร้ างความเชื่ อของพวกสาวกโดยทันที ตอนนี้ พ วกเขาพร้ อมส าหรั บ ข้อมูล มากขึ้ น
พระองค์ให้การเปิ ดเผยใหม่แก่พวกเขาเกี่ยวกับสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้าเพื่อว่าพวกเขาจะพร้อมสาหรับมัน
กำรเปิ ดเผยเกีย่ วกับคริสตจักร 16:18-20
16:18

“เราบอกท่านว่า” (เปรี ยบเทียบ 5:18, 20, 22, 28, 32, 34, 39, 44; 8:10) อาจบ่งบอกว่าพระเยซู จะ
ดาเนิ นการการเปิ ดเผยที่ พระบิ ดาได้เริ่ ม ต้นต่อไป อย่างไรก็ ตาม วลี น้ ี ปรากฏที่ อื่นเมื่ อความ
ตรงข้ามนั้นไม่ได้ถูกกล่าวถึ ง อย่างไม่สงสัยนั้น อย่างน้อยแล้วมันหมายถึ งว่าพระเยซู กาลังจะ

สอนความจริ งที่สาคัญบางอย่างแก่พวกสาวก เปโตรได้ทาการป่ าวประกาศของท่านและตอนนี้
พระเยซูจะทาการป่ าวประกาศของพระองค์
พระเยซู ดึงความสนใจไปที่ชื่อของเปโตรเพราะว่าพระองค์กาลังจะทาการเล่นคาเกี่ ยวกับมัน
ชื่อภาษาอังกฤษ “Peter” เป็ นการถอดตัวอักษรของชื่อภาษากรี ก Petros Petros แปลคาอารเมค
kepa คานี้ ที่ถูกแปลไปสู่ ภาษากรี กคือ Kephas ที่ซ่ ึ งเราได้รับ “Cephas” ในภาษาอังกฤษ (ยน.
1:42; และข้ออื่นๆ) คาอารเมค kepa เป็ นชื่อหายากในสมัยของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 4:18) มัน
หมายถึง “หิ น” ชื่ อเล่นของเปโตรคือ “เหมือนหิ น” Petros ตามปกติหมายถึง “หิ น” ในภาษา
กรี ก ก่ อ นคริ ส เตี ย น แต่ kepa ซึ่ งเป็ นฐานของภาษากรี ก ก็ ห มายถึ ง “หิ น (ขนาดใหญ่ )
(เปรี ยบเทียบ 7:24)”[980] มันไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าชื่อ “เปโตร” อธิบายถึงหินขนาดเล็ก
“ตามปกติ Petros เป็ นการแยกออกที่ เล็กกว่าของหิ นก้อนใหญ่ แต่ตอ้ งไม่มี
การสร้างประเด็นจากสิ่ งนี้มากเกินไปเนื่ องจากบางทีพระเยซู พูดภาษาอารเมค
ต่อเปโตรซึ่ งไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกต่างเช่นนั้น (Kepha)”[981]
มี ส ามมุ ม มองหลัก เกี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ข อง “ศิ ล านี้ ” มุ ม มองแรกก็ คื อว่า เปโตรเป็ นศิ ล านั้น
[982] ชื่อของเปโตรหมายถึง “ศิลา” ดังนั้นอัตลักษณ์ น้ ี ดูเหมือนปกติในบริ บท ยิ่งกว่านั้น การ
กล่าวยอมรับของเปโตรถึงพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์และการยืนยันที่ตามมาของพระเยซู
ถึงการกล่าวยอมรับของท่านก็ช้ ี ไปในทิศทางนั้นอีกด้วย เปโตรได้กลายมาเป็ นสาวกที่นาใน
คริ สตจักรเริ่ มแรก (กจ. 1-12) ซึ่ งเป็ นข้อโต้แย้งที่สามของมุมมองนี้ ความหลากหลายของ
มุมมองนี้ก็เป็ นดังต่อไปนี้:
“. . . เปโตรเป็ นศิลาแต่ในแง่ที่พิเศษ ท่านไม่ได้เป็ นศิลาที่คริ สตจักรถูกสร้าง
ขึ้น ศิลานั้นเป็ นพระเจ้า ท่านเป็ นศิลาฐานเริ่ มแรกของคริ สตจักรทั้งหมด. . . .
ในอี ก นั ย หนึ่ ง เปโตรเป็ นสมาชิ ก คนแรกของคริ สตจัก รและในแง่ น้ ั น
คริ สตจักรทั้งหมดก็ถูกสร้างบนท่าน”[983]
อย่า งไรก็ ต าม เป็ นที่ ชัด เจนว่ า พระเยซู ต้ ัง ใจให้ มี ค วามหมายที่ แ ตกต่ า งสองอย่า งส าหรั บ
“เปโตร” และ “ศิลา” มัทธิ วบันทึกความแตกต่างทางภาษาอารเมคในภาษากรี ก ถ้าพระเยซู ได้
ต้องการที่จะระบุว่าเปโตรเป็ นศิลาที่พระองค์จะสร้ างคริ สตจักรของพระองค์ข้ ึน วิธีที่ชดั เจน

ที่สุดที่จะทาสิ่ งนี้ คงได้เป็ นการที่จะใช้คาเดี ยวกัน ประการที่สอง ในขณะที่การกล่าวยอมรั บ
ของเปโตรกระตุน้ ความคิดเห็ นของพระเยซู เกี่ ยวกับการสร้ างคริ สตจักรของพระองค์บนศิลา
นัน่ ก็ไม่ได้ต้ งั เปโตรไว้ในตาแหน่ งที่ มีสิทธิ พิเศษท่ามกลางพวกสาวก พระเยซู ไม่เคยปฏิ บตั ิ
ต่อเปโตรราวกับว่าท่านครอบครองตาแหน่ งอันโปรดปรานในคริ สตจักรเพราะว่าท่านทาการ
การกล่าวยอมรับนี้ ประการที่สาม บรรดาผูเ้ ขียนภาคพันธสัญญาใหม่ไม่เคยเชื่ อมโยงการเป็ น
ผูน้ าของเปโตรในคริ สตจักรเริ่ มแรกกับการกล่าวยอมรับของท่าน นัน่ ขึ้นอยู่กบั การเลื อกสรร
ของพระเจ้า คาสั่งของพระเยซู ที่จะเสริ มกาลังพี่น้องของท่าน (ลก. 22:32) และบุคลิกภาพ
ของเปโตร
มุมมองที่สองก็คือว่าพระเยซู หมายถึงว่าความจริ งที่เปโตรกล่าวยอมรับนัน่ คือพระเยซู ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์และพระเจ้านั้นเป็ นศิลา[984] ในความชอบของมันนั้นจุดยืนนี้ มีคาที่แตกต่างซึ่ ง
พระเยซูใช้สาหรับ “ศิลา” และคานาหน้าเฉพาะ “นี้” หลัง “ศิลา” อย่างที่ระบุถึงบางสิ่ งในบริ บท
ที่มาก่อนทันที ยิ่งกว่านั้น การอ้างอิงอื่นๆของภาคพันธสัญญาใหม่ถึงรากฐานของคริ สตจักร
สามารถอ้างอิงถึงความจริ งเกี่ยวกับตัวบุคคลและงานของพระเยซู (รม. 9:33; อฟ. 2:20; 1 ปต.
2:5-8)
อย่างไรก็ตาม การเรี ยก “ความจริ งเกี่ยวกับพระเยซู” ว่า “ศิลา” เมื่อพระเยซู เพิ่งได้เรี ยกเปโตรว่า
“ศิลา” ดูเหมือนสับสนอย่างไม่จาเป็ น ความหลากหลายของมุมมองนี้ ก็คือแนวคิดที่วา่ ความเชื่ อ
ที่เปโตรเพิ่งได้แสดงออกเป็ นศิลา[985] การเพิ่มเติมของ “นี้ ” หลัง “ศิลา” ทาให้ความสับสน
เพิ่มขึ้นเท่านั้น ยิง่ กว่านั้น พระคัมภีร์ตอนอื่นๆของภาคพันธสัญญาใหม่ที่อา้ งอิงถึงรากฐานของ
คริ สตจักรไม่เคยระบุ ว่ารากฐานนั้นเป็ นความจริ งเกี่ ยวกับพระเยซู หรื อความเชื่ อในพระเยซู
พระคัมภีร์ตอนเหล่านั้นชี้ไปยังสิ่ งอื่น
นี่ นาเราไปยังมุ มมองที่ สามและสิ่ งที่ ขา้ พเจ้าเชื่ อว่าเป็ นมุ มมองที่ ดีที่สุด ซึ่ งเป็ นการแก้ไขต่อ
ปั ญหานี้ นักตีความหลายคนเชื่ อว่า พระเยซู เอง เป็ น “ศิลา” ที่นี่[986] พวกผูเ้ ผยพระวจนะของ
ภาคพันธสัญญาเดิมเปรี ยบพระเมสสิ ยาห์กบั ศิลา (สดด. 118:22; อสย. 28:16) และพระเยซูอา้ ง
ว่าเป็ นศิลานั้น (21:42) เปโตรเองระบุวา่ พระเยซูเป็ นศิลานั้น (กจ. 4:10-12; 1 ปต. 2:5-8) อย่างที่
เปาโลระบุ (รม. 9:32-33; 1 คร. 3:11; 10:4; อฟ. 2:20) ประการที่สอง การตีความนี้ อธิ บายถึ ง
การใช้สองคาที่แตกต่างแม้ว่าเกี่ ยวข้องกันสาหรับ “ศิลา” ประการที่สาม มุมมองนี้ ให้เหตุผล

สาหรับการใช้คาว่า “นี้” เนื่องจากพระเยซู ทรงปรากฏเมื่อพระองค์ตรัสถ้อยคาเหล่านี้ ประการ
ที่ สี่ ภาคพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ใช้ก ารเปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกับ ศิ ล าเพื่ อ จะอธิ บ ายถึ ง พระเจ้า (ฉธบ.
32:4, 15, 18, 30, 31, 37; 2 ซมอ. 22:2; สดด. 18:2, 31, 46; 28:1) เนื่ องจากว่าเปโตรเพิ่งได้กล่าว
ยอมรับว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเจ้า มันคงเป็ นเรื่ องปกติสาหรับพระเยซู ที่จะใช้การเปรี ยบเทียบ
เกี่ยวกับพระเจ้านี้เพื่อจะพรรณนาถึงพระองค์เอง
ผูว้ ิ จ ารณ์ ข องมุ ม มองนี้ ชี้ ว่า การตี ค วามนี้ ท าให้ พ ระเยซู ผ สมการเปรี ย บเที ย บของพระองค์
พระเยซู กลายมาเป็ นทั้งรากฐานของคริ สตจักร และ ผูส้ ร้ างของคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม ภาค
พันธสัญญาใหม่อา้ งอิ งถึ งพระเยซู อย่างชัดเจนว่าเป็ นรากฐานของคริ สตจักรในที่ อื่นๆ (รม.
9:33; 1 คร. 3:11; 1 ปต. 2:5-8) และพระเยซู อา้ งอิงถึงพระองค์วา่ เป็ นผูส้ ร้างของคริ สตจักรที่นี่
ประการที่สอง สาหรับผูต้ ีความบางคน ข้อความของเปาโลที่วา่ พระเจ้าทรงสร้างคริ สตจักรขึ้น
บนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะไม่ยอมรับพระเยซู ในฐานะรากฐาน
(อฟ. 2:20) อย่างไรก็ตาม พวกอัครทูตและพวกผูเ้ ผยพระวจนะเป็ นรากฐานในแง่ที่สอง นัน่ คือ
พระเยซู ท รงเป็ นศิ ล าหลัก (ศิ ล ามุ ม เอก) ที่ ซ่ ึ งพวกเขาจัด เตรี ย มรากฐานรอบๆนั้น อี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:10-11) ประการที่สาม ความโดดเด่นของเปโตรท่ามกลางพวกสาวกและ
ในคริ สตจักรเริ่ มแรกดูเหมือน (สาหรับบางคน) จะโต้แย้งพระเยซูถึงการเป็ นรากฐานที่นี่ แม้
กระนั้น เปโตรเป็ นคนแรกท่ามกลางคนเท่าเทียมกันเท่านั้น การเป็ นผูน้ าของท่านในคริ สตจักร
ก็ ไ ม่ ไ ด้แ ตกต่ า งจากการเป็ นผูน้ าของอัค รทู ตคนอื่ นๆอย่า งที่ บ รรดาผูเ้ ขี ย นของภาคพัน ธสัญญาใหม่นาเสนอมัน
คาไขถัดไปในข้อที่ ส าคัญนี้ คื อ “คริ สตจัก ร” การปรากฏของคานี้ (คากรี ก เอคคเลซิ อา) ใน
พระกิตติคุณทั้งสี่ ก็อยู่ที่นี่และใน 18:17.[987] คากรี กนี้ อา้ งอิงถึ งกลุ่มคนที่ถูกเรี ยกออกมาเพื่อ
จุ ด ประสงค์ที่ เ จาะจง มัน มาจากค ากริ ย า เอคคาเลโอ “เรี ย กออกจาก” บรรดาผูแ้ ปลฉบับ
เซปทัว จิ น ต์ใ ช้ม ัน เกี่ ย วกับ อิ ส ราเอล (ฉธบ. 4:10; ยชว. 9:2; วนฉ. 20:2; และข้อ อื่ น ๆ;
เปรี ยบเทียบ กจ. 7:38).[988] ในภาคพันธสัญญาใหม่มนั อ้างอิงถึงกลุ่มประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับความสาคัญทางศาสนา (กจ. 19:39).[989] อย่างไรก็ตาม พระเยซู ใช้มนั ที่นี่ดว้ ยความหมาย
ใหม่
“. . . เอคคเลซิ อา เป็ นคาที่เป็ นไปได้เท่านั้นที่จะแสดงออกถึ งกลุ่มคนที่ เป็ น
คริ สเตียนในฐานะที่แตกต่างจากคนยิว . . . . พระองค์เพิ่งได้สิ้นสุ ดพันธกิจต่อ

สาธารณชนของพระองค์ในกาลิ ลี ได้พาพวกสาวกในการเดินทางไกลตาม
ลาพัง และกาลังจะไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับความตั้งใจที่ปฏิญาณไว้ของ
การถูกฆ่า ไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมสาหรับการตระเตรี ยมบรรดาผูต้ ิดตาม
ของพระองค์ที่จะกลายมาเป็ นกลุ่มคนใหม่ ซึ่ งแยกตัวจากทั้งฝูงชนและจาก
เจ้าหน้าที่พลเรื อนและทางศาสนา”[990]
พระเยซูใช้คาว่า เอคคเลซิ อา เพื่อจะอ้างอิงถึงอัตลักษณ์ใหม่ที่ยงั ไม่ได้ปรากฏขึ้น พระองค์ตรัส
ว่าพระองค์จะสร้างคริ สตจักรในอนาคต พระองค์จะยังไม่สถาปนาแผ่นดินของพระองค์ข้ ึนบน
โลก แต่พระองค์จะ “สร้าง” “คริ สตจักร” ของพระองค์
“ค าว่ า สร้ าง ก็ ส าคัญ อี ก ด้ ว ยเพราะว่ า มัน บ่ ง บอกถึ ง การสร้ า งที ล ะน้ อ ย
คริ สตจักรภายใต้การแสดงสัญลักษณ์ ของศิลาที่มีชีวิตซึ่ งกาลังถูกสร้างขึ้นบน
พระคริ สต์ที่เป็ นศิลารากฐานอย่างที่ถูกบ่งชี้ไว้ใน 1 เปโตร 2:4-8 นี่จะต้องเป็ น
จุดประสงค์ของพระเจ้า ก่ อน การเสด็จมาครั้งที่สองในความตรงกันข้ามกับ
อาณาจักรพันปี ที่จะตามหลังการเสด็จมาครั้งที่สอง”[991]
ยิ่งไปกว่านั้นอีก พระเยซู อา้ งถึงคริ สตจักรว่าเป็ นของพระองค์เองในแง่ที่พิเศษโดยการเรี ยกว่า
“คริ ส ตจัก รของเรา” พระเยซู เ ปิ ดเผยถึ ง การมี อ ยู่ ข ององค์ก รใหม่ น้ ี เป็ นเวลาครั้ งแรกใน
ประวัติศาสตร์ ไม่มีการเปิ ดเผยของภาคพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการมีอยูข่ องคริ สตจักร พระเยซู
ได้นาสิ่ ง นี้ ไ ปสู่ ก ารมี อยู่เพราะว่าอิ ส ราเอลได้ปฏิ เสธพระเมสสิ ย าห์ ข องพวกเขาและดัง นั้น
พระเจ้าจะเลื่ อนแผ่นดิ นของพระเจ้าบนโลกนี้ ออกไป ในช่ วงนั้นพระเยซู จะสร้ างอัตลักษณ์
ใหม่อย่างสิ้ นเชิง พระองค์เองจะเป็ นทั้งรากฐานและผูส้ ร้างของสิ่ งนั้น
“คริ สตจักร” ของพระเยซู ไม่ใช่อย่างเดียวกันกับ “แผ่นดิน” ของพระองค์ เป็ นสิ่ งน่าสนใจที่วา่
นักวิชาการบางคนที่ไม่เป็ นผูเ้ ชื่ อตามยุคก็ยอมรับสิ่ งนี้ [992] พระเยซู คงได้ตรัสว่า “เราจะสร้าง
แผ่นดิ นของเรา” ถ้าคริ สตจักรเป็ นระยะแรกของแผ่นดิ นที่ กาลังมาบนโลกของพระองค์ แต่
คริ สตจักรไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของแผ่นดินนั้น มันเป็ นสิ่ งที่แยกกัน พระเยซู จะสร้างอัตลักษณ์ใหม่
(ในวันเพ็นเทคอสต์) แต่พระองค์แค่เลื่ อนแผ่นดิ นออกไป ซึ่ งจะมาสู่ การมีอยู่ ณ การเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้รับคริ สตจักรไปยังสวรรค์ (ยน. 14:1-3) “พวก
คริ สเตียน” (พวกผูเ้ ชื่อที่ดาเนินชีวิตในยุคคริ สตจักร) จะกลับมาพร้อมกับพระเยซู คริ สต์ ณ การ

เสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ และจะมีส่วนร่ วมในแผ่นดิ นแห่ งพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์
บนโลกในร่ างกายที่มีศกั ดิ์ศรี (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 4:17)
ในการใช้ตามพระคัมภีร์ “ประตู” อ้างอิงถึงป้ อมปราการ (ปฐก. 22:17; สดด. 127:5) “เฮเดส”
เป็ นสถานที่แห่ งวิญญาณที่จากไป (เปรี ยบเทียบ 5:22; 11:23) รวมกันแล้วคาเหล่านี้ อา้ งอิงถึ ง
ความตายและการตาย (โยบ 17:16; 38:17; สดด. 9:13; 107:18; อสย. 38:10).[993] เป็ นที่
ชัดเจนว่าพระเยซู หมายถึ งว่าอานาจแห่ งความตาย ซาตานและสมุนรับใช้ของมันซึ่ งทาการที่มี
พลังมากที่สุดของพวกเขาเกี่ ยวกับการต่อต้านชี วิตจะไม่มีชัยเหนื อคริ สตจักร คริ สตจักรไม่
สามารถตายได้ ข้อความนี้ คาดหวังถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู เช่นเดียวกับการเป็ นขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงของธรรมิกชนของคริ สตจักร [994] แม้กระทัง่ ความตายของพระเยซู จะไม่
กันพระองค์ไว้จากการสร้างคริ สตจักร คริ สตจักรของพระเยซู จะเป็ นคริ สตจักรที่มีชีวิต อย่างที่
พระยาเวห์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16)
อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าพระเยซูหมายถึงว่า คริ สตจักรจะสาเร็ จในการพิชิตการต่อต้านทั้งหมดที่
คริ สตจักรเผชิญ:
“กองทัพที่บุกรุ กและโอบล้อมไม่ได้แบกประตูเมืองของมันไปพร้ อมกับมัน
มัน คื อ นรกหรื อ เฮเดส ซึ่ งเป็ นอาณาจัก รของความมื ด ที่ ถู ก โอบล้อ มโดย
กองทัพของความสว่างผูก้ าลังดาเนิ นสงคราม เชิ งรุ ก ไม่ใช่ เชิ งรั บ อยู่และมี
พระสัญญาที่ให้แก่พวกเขาที่วา่ ‘ประตูแห่งนรกจะไม่มีชยั ’”[995]
นี่คือทุกสิ่ งที่พระเยซูได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับคริ สตจักรที่นี่ พระองค์เพียงแค่แนะนาการเปิ ดเผยใหม่
นี้ แก่ พ วกสาวกอย่า งที่ ช าวไร่ หว่า นเมล็ ด การคิ ดทั้ง หมดของพวกเขาได้เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ
แผ่นดินสวรรค์มาตลอด ที่จะกล่าวเกี่ ยวกับคริ สตจักรมากขึ้นในตอนนี้ คงจะได้ทาให้พวกเขา
สับสนอย่างไม่จาเป็ น พระเยซู จะจัดเตรี ยมการเปิ ดเผยมากขึ้นเกี่ ยวกับคริ สตจักรในภายหลัง
(เปรี ยบเทียบ 18; ยน. 14—16)
16:19

พระเยซูเริ่ มต้นการกล่าวถึง “แผ่นดินสวรรค์” ใหม่ เมื่อเปโตรได้ยินถ้อยคาเหล่านี้ เป็ นครั้งแรก
บางที ท่านคิดว่าเมื่อพระเยซู สถาปนาแผ่นดิ นของพระองค์ ท่านคงจะได้รับตาแหน่ งที่ สาคัญ

แห่งสิ ทธิ อานาจในนั้น นัน่ คือสิ่ งที่พระเยซูได้สัญญาจริ งๆ แผ่นดินสวรรค์ที่นี่เป็ นแผ่นดิน (พัน
ปี ) ของพระเมสสิ ยาห์อย่างเดียวกัน ที่พระเยซูได้กล่าวถึงเนื่องจากว่าพระองค์ได้เริ่ มต้นพันธกิจ
ต่อสาธารณชนของพระองค์ มันไม่ใช่คริ สตจักร
เปโตรไม่ได้รับบาเหน็จแห่ ง พลัง เหนื อสาวกคนอื่นๆในคริ สตจักรสาหรับการกล่าวยอมรั บ
พระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้า แม้วา่ ท่านเพลิดเพลินกับ เกียรติ ท่ามกลางพวกเขา
(เปรี ย บเทียบ กจ. 2:14; 4:8; 15:7).[996] พระพรของท่านไม่ ใช่ สิทธิ อานาจที่ เหนื อกว่าใน
คริ สตจักร แต่เป็ นตาแหน่ งแห่ งสิ ทธิ อานาจใน แผ่ นดิ นสวรรค์ (เทียบเท่ากับพวกอัครทูตคน
อื่นๆ; เปรี ยบเทียบ 19:27-28) การแนะนาถึ งหัวข้อแผ่นดิ นสวรรค์ของพระเยซู ที่นี่อีกช่ วยให้
พวกสาวกเข้าใจว่าคริ สตจักรจะไม่แทนที่แผ่นดินสวรรค์
“เราต้อง . . . ระมัดระวังที่จะไม่ระบุ เอคคเลซิ อา เข้ากับแผ่นดินสวรรค์ ไม่มี
อะไรที่ นี่ ที่ จ ะบ่ ง บอกถึ ง การระบุ เ ช่ น นั้น . . . . เปโตรจะได้รั บ กุ ญ แจแห่ ง
แผ่นดิ นสวรรค์ แผ่นดิ นสวรรค์ที่นี่อย่างเช่ นที่อื่นๆในพระกิตติคุณนี้ จะต้อง
ถูกเริ่ มเป็ นทางการเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาเหนือเมฆแห่ งฟ้ าสวรรค์ . . . . ในอีก
ด้านหนึ่ง เอคคเลซิ อา เป็ นสังคมของพวกสาวกของพระคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งจะต้องรอ
คอยมัน และผูซ้ ่ ึ งจะเข้าไปในมันเมื่อมันมา คริ สตจักรได้ถูกสร้างบนความ
จริ งแห่งความเป็ นพระบุตรของพระเจ้า คริ สตจักรจะต้องป่ าวประกาศแผ่นดิน
สวรรค์ที่กาลังมา ในแผ่นดินสวรรค์น้ นั เปโตรควรถือกุญแจที่ให้สิทธิ อานาจ”
[997]
ในไม่ชา้ หลังจากเหตุการณ์น้ ี พระเยซู บอกสาวกคนอื่นๆว่าพวกเขาก็มีอานาจที่จะ “กล่าวห้าม”
และ “กล่าวอนุ ญาต” อีกด้วย (18:18; เปรี ยบเทียบ ยน. 20:23) พระองค์ให้การเปิ ดเผยนี้ ใน
บริ บทของคาสอนในเรื่ องการลงวินยั ของคริ สตจักร ดังนั้นเป็ นที่ชดั เจนว่าสาวกทั้งหมดผูซ้ ่ ึ งได้
กลายมาเป็ นอัครทูตในคริ สตจักรก็แบ่งปั นสิ ทธิ อานาจของเปโตรในแผ่นดินสวรรค์ [998]
จากการตามอย่างออกัสตินนั้น คริ สตจักรโรมันคาทอลิกเทียบเท่าคริ สตจักร (โรมันคาทอลิก)
กับแผ่นดินสวรรค์ ผูท้ ี่อยูใ่ นนิกายโปรเตสแตนท์ที่ตามอย่างออกัสตินในเรื่ องราวนี้ นนั่ คือ ผูไ้ ม่
เชื่ อยุคพันปี เช่ นเดี ยวกับผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเยซู มาก่อนยุคพันปี หลายคน (ผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเยซู มาก่อน
ยุค พัน ปี แบบพันธสัญ ญาหรื อ ประวัติ ศาสตร์ และผูเ้ ชื่ อ ตามยุค แบบตามล าดับ ) ก็ เ ที ย บเท่ า
คริ สตจักรกับแผ่นดิ นสวรรค์อีกด้วย อย่างน้อยก็ในบางระดับ ผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบบรรทัดฐาน

ส่ วนใหญ่ยอมรับว่า ณ ปั จจุบนั นี้ นี่เป็ นรู ปแบบที่ลึกลับของแผ่นดินสวรรค์ที่ซ่ ึ งคริ สตจักรเป็ น
ส่ วนหนึ่ง แต่นนั่ ไม่ใช่แผ่นดินพันปี ของพระเมสสิ ยาห์
“กุญแจต่างๆ” ที่ นี่บางทีแสดงถึ งสิ ทธิ อานาจของเปโตรที่ จะยอมรับหรื อปฏิ เสธการรับเข้าสู่
แผ่น ดิ น สวรรค์ กุ ญ แจเหล่ า นั้น อาจแสดงถึ ง สิ ท ธิ อ านาจของท่ า นที่ จ ะท าการจัด เตรี ย มที่
เหมาะสมเพื่อครอบครัวอีกด้วย[999] ในกิจการเราเห็นท่านเปิ ดประตูไปสู่ คริ สตจักรเพื่อคนยิว
(กจ. 2) คนสะมาเรี ย (กจ. 8) และคนต่างชาติ (กจ. 10; 15) ทุกคนที่เข้าไปในคริ สตจักรในที่สุด
จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ ดังนั้นเปโตรเริ่ มต้นที่จะใช้สิทธิ อานาจนี้ เมื่อคริ สตจักร
เกิดขึ้น[1000] อภิสิทธิ์ ของพระเยซูในฐานะพระผูพ้ ิพากษาก็ถูกกล่าวถึงที่นี่ (เปรี ยบเทียบ 3:1112; ยน. 5:22, 30; วว. 19:21)
บางที “กุญแจต่างๆ” อ้างอิงถึ งสิ ทธิ อานาจทางศาลที่ผอู ้ ารักขาใหญ่ของกษัตริ ยไ์ ด้ใช้ในโลก
โบราณ (อสย. 22:15, 22; เปรี ยบเทียบ วว. 1:18; 3:7).[1001] พวกเขาสามารถอนุญาตให้ผคู้ นที่
จะเข้า ไปอยู่ต่ อ หน้า กษัต ริ ย ์ห รื อ ให้ ท างเข้า แก่ พ วกเขาไปยัง บริ เ วณบางที่ แ ละสิ ท ธิ พิ เ ศษ
บางอย่าง ในฐานะพระผูพ้ ิพากษาของมนุ ษยชาติท้ งั หมด พระเยซู ให้สิทธิ อานาจนี้ แก่เปโตร
แน่ นอนว่าอัครทูตคนอื่นๆบางคนใช้สิทธิ อานาจนั้นอีกด้วย (18:18; กจ. 14:27) แต่เปโตรมี
สิ ทธิ พิเศษเริ่ มแรกของการทาสิ่ งนั้น
“ภาพวาดตามธรรมเนียมของเปโตรในฐานะคนเฝ้ าประตู ณ ประตูที่มีไข่มุกก็
ขึ้นอยู่กบั การเข้าใจผิดถึง ‘แผ่นดินสวรรค์’ ที่นี่ในฐานะการระบุถึงชีวิตหลัง
ความตายมากกว่าการแสดงถึ งการปกครองของพระเจ้าบนโลกท่า มกลาง
ประชากรของพระองค์”[1002]
ปั ญหาถัดไปในข้อนี้ คือการผูกมัดและการปลดปล่อย แรกสุ ด การแปลที่เหมาะสมของตัวบท
กรี กคืออะไร? หลักฐานที่ดีที่สุดชี้ ไปยังฉบับแปล: “สิ่ งใดที่ท่านผูกมัดในโลก สิ่ งนั้นก็จะถูก
ผูกมัดในสวรรค์ และสิ่ งใดที่ ท่านปลดปล่อยในโลก สิ่ งนั้นก็จะได้รับปลดปล่ อยในสวรรค์”
[1003] “สิ่ งใด” ดูเหมือนจะรวมถึงผูค้ นและสิ ทธิพิเศษเมื่อพิจารณาถึงการที่ภาคพันธสัญญาเดิม
อธิบายถึงการใช้กุญแจของผูอ้ ารักขา

พวกรับบีแห่งสมัยของพระเยซู บ่อยครั้งได้กล่าวถึงการผูกมัดและการปลดปล่อยในแง่ของการ
ห้ามและการอนุ ญาต[1004] ดังนั้นพระเยซู คงได้หมายถึ งว่าสิ่ งใดที่เปโตรห้ามที่ จะสาเร็ จใน
โลกก็ได้ถูกห้ามในสวรรค์แล้ว เพราะว่าเปโตรจะกล่าวเพื่อพระเจ้าและป่ าวประกาศน้ าพระทัย
ของพระองค์ สิ่ งใดที่ท่านอนุ ญาตที่จะสาเร็ จในโลกก็ได้ถูกอนุ ญาตในสวรรค์สาหรั บเหตุผล
อย่างเดียวกันแล้ว ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ ก็คือว่าตั้งแต่เวลานี้ ไปเปโตรไม่ได้กล่าวและทาสิ่ งที่
ถูกต้องเสมอ (กท. 2:11) ผูถ้ ื อนิ กายโรมันคาทอลิ กใช้การตีความนี้ เพื่อจะโต้แย้งว่าเมื่อเปโตร
และบรรดาผูส้ ื บทอดของท่าน คือสันตะปาปาทั้งหลายกล่าว ด้ วยอานาจตามตาแหน่ ง พวกเขา
กาลังใช้กุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์
โจเซฟัสตีความการผูกมัดและการปลดปล่อยว่าเป็ นการลงโทษและการอภัยโทษ ไม่ใช่สาหรับ
การป่ าวประกาศว่าการกระทาต่างๆนั้นถูกกฎหมายหรื อไม่ถูกกฎหมาย[1005] เราเห็นเปโตรใช้
อานาจเหล่านี้ ในพระธรรมกิจการคือ ท่านลงโทษอานาเนี ยและสัปฟี รา (กจ. 5:1-11) และอภัย
โทษโครเนลิอสั (นัน่ คือ ป่ าวประกาศว่าโครเนลิ อสั เป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าเมื่อเขาวางใจใน
พระเยซูคริ สต์ ; กจ. 11:17)
“อ านาจสองอย่ า งเหล่ า นี้ —ทางกฎหมาย [นั่ น คื อ การผู ก มั ด และการ
ปลดปล่อย] และทางศาล [นัน่ คือ การอภัยโทษและการกักไว้]—ซึ่ งเป็ นของ
เจ้าหน้าที่เป็ นรับบี ตอนนี้ พระคริ สต์ส่งผ่านไปยังพวกอัครทูตของพระองค์
ไม่ใช่ในการเสแสร้งของสิ่ งเหล่านั้นแต่ในความเป็ นจริ งของสิ่ งเหล่านั้น ครั้ง
แรกต่อเปโตรที่นี่ในฐานะตัวแทนของพวกเขา และครั้งที่สองต่อคริ สตจักร
หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์[ยน. 20:23]”[1006]
ภายหลังพระเยซูบอกพวกสาวกของพระองค์วา่ “ถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใคร บาปของพวก
เขาก็จะได้รับการอภัย ถ้าท่านไม่อภัยบาปของใคร บาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัย”
(ยน. 20:23) ถ้อยคาเหล่ านี้ ดูเหมื อนจะอธิ บ ายสิ่ งที่ การผูก มัดและการปลดปล่ อยหมายถึ ง
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:18; 10:6).[1007]
“นักเทศน์ทุกๆคนใช้กุญแจต่างๆแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์เมื่อเขาป่ าวประกาศใน
แง่ของความรอดในพระคริ สต์”[1008]

“กุ ญแจต่ า งๆของแผ่นดิ น สวรรค์คื ออะไร? กุ ญ แจเหล่ า นั้น ได้ถู ก มอบแก่
ซี โมน เปโตรเท่านั้นใช่ไหม? ไม่ใช่ พระเยซู มอบกุญแจเหล่านั้นแก่บรรดาผูท้ ี่
ทาการกล่ าวยอมรั บอย่างเดี ยวกันที่ เปโตรได้ทาการกล่ าว นัน่ คื อบรรดาผูท้ ี่
รู ้จกั พระคริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอด ถ้าคุณเป็ นบุตรของพระเจ้า คุณก็มี
กุ ญ แจต่ า งๆเช่ น เดี ย วกั บ ใครก็ ต ามที่ มี กุ ญ แจต่ า งๆ กุ ญ แจต่ า งๆเป็ น
เครื่ อ งหมายแห่ ง สิ ท ธิ อ านาจของต าแหน่ ง ของพวกธรรมาจารย์ผูต้ ี ค วาม
พระคัมภีร์แก่ผคู ้ น (ดู นหม. 8:2-8) ทุกวันนี้ คริ สเตียนทุกคนมีพระคัมภีร์และ
ดังนั้นก็มีกุญแจต่างๆ ถ้าเรายับยั้งพระวจนะ เราก็ ‘ผูกมัดในโลก’ ถ้าเราให้
พระวจนะ เราก็ ‘ปลดปล่อยในโลก’ ไม่มีใครหรื อคริ สตจักรใดมีกุญแจต่างๆ
จนถึงการกันผูเ้ ชื่อคนอื่นๆทั้งหมดออกไป”[1009]
อีกมุมมองหนึ่ งที่เป็ นไปได้นอ้ ยกว่าก็คือว่า นี่ เป็ นพระสัญญาที่วา่ เปโตรจะบรรลุได้ในแผ่นดิน
ของพระเมสสิ ยาห์เท่านั้น
“. . . ข้อนี้ เป็ นพระสัญญาแก่เปโตรเกี่ ยวกับที่แห่ งสิ ทธิ อานาจในแผ่นดิ นทาง
โลกในอนาคต ด้วยพระสั ญญานี้ องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็ ใ ห้พ้ื นฐานของการ
ตัดสิ นใจต่างๆที่ท่านควรจะทาการตัดสิ นใจ เปโตรจะหยัง่ รู ้สิ่งที่เป็ นความคิด
ของพระเจ้าและจากนั้นก็ตดั สิ นอย่างสอดคล้อง”[1010]
เปโตรอาจระบุ ถึ ง น้ า พระทัย ของพระเจ้า ในกรณี ที่ เจาะจงต่ า งๆของการให้ค าพิ พ ากษาใน
แผ่นดิ นของพระเมสสิ ย าห์ บางที ท่ า นจะปรึ ก ษาพระคัม ภี ร์หรื อได้รับถ้อยค าโดยตรงจาก
พระเยซู ผจู ้ ะอยู่ในโลกและปกครองในตอนนั้น จากนั้นท่านจะป่ าวประกาศการตัดสิ นใจของ
ท่าน ด้วยการป่ าวประกาศของท่าน เปโตรจะให้หรื อยับยั้งสิ่ งใดก็ตามที่อาจเกี่ยวข้องในการ
พิพากษา แต่ ท่านจะป่ าวประกาศสิ่ งที่ สิ ทธิ อานาจของพระเจ้าได้ตดั สิ นใจแล้วอย่า งแท้จริ ง
เปโตรได้ทาบางอย่างของสิ่ งนี้ ในประวัติศาสตร์ เริ่ มแรกของคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:111; 8:20-24) สาวกทั้ง หมดจะมี ห น้ า ที่ ท างศาลที่ ค ล้ า ยกัน ในแผ่ น ดิ น สวรรค์ (19:27-28)
ยิง่ กว่านั้น คริ สเตียนทุกคนจะมีหน้าที่ทางศาลบางอย่างในแผ่นดินสวรรค์ (1 คร. 6:2-3)
16:20

คาเตือนของพระเยซูในข้อนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับจุดประสงค์ของพระองค์ที่จะสาแดงพระองค์
เองในฐานะพระเมสสิ ย าห์ ต่ออิ ส ราเอลส าหรั บ การยอมรั บ ของพวกเขา (เปรี ย บเที ย บ มก.

8:30; ลก. 9:21) พระเยซู ต้องการให้พ วกสาวกของพระองค์ที่ จะรั กษา “ความลับ เกี่ ย วกับ
พระเมสสิ ย าห์ ” ไว้ นั่น คื อ พระองค์ท รงเป็ นพระเมสสิ ย าห์ พระเยซู ไ ม่ ไ ด้พ ยายามที่ จ ะ
ปกปิ ดอัตลักษณ์ แท้จริ งของพระองค์ แต่พระองค์ควบคุ มการที่ผูค้ นจะตอบสนองต่อพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 12:38-39; 16:4) ถ้าพวกสาวกได้เผยแพร่ ความเป็ นจริ งที่วา่ พระเยซู แห่ งนาซาเร็ ธ
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ บางคนคงได้พยายามที่จะเกณฑ์พระเยซู ให้เป็ นผูก้ ูอ้ ิ สรภาพทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม พระเยซู ตอ้ งการให้ผูค้ นที่จะมาเชื่ อในพระองค์เนื่ องจากถ้อยคาที่พระองค์ได้
กล่าวและงานที่พระองค์ได้ทา (เปรี ยบเทียบ 11:4, 25-26) สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้าได้
กาหนดไว้เพื่อจะให้ความเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับพระเจ้าแก่ผคู ้ นสู่ อตั ลักษณ์ของพระเยซู (11:27)
อย่างที่เปโตรได้ประสบ (ข้อ 17)
“ตรงกันข้ามกับการใช้ผิดโดยทัว่ ไปถึ งความลับเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ มัน
ไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเยซูที่จะปกปิ ดอัตลักษณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของ
พระองค์ เป็ นจุ ดประสงค์ของพระองค์ที่จะจัดตั้ง การกระทาและถ้อยคาที่
บรรจุโดยสัญลักษณ์ไว้ต่อหน้าอิสราเอลซึ่ งบ่งบอกถึงคาถามเรื่ อยไปว่า พวก
ท่านว่าเราเป็ นใคร?”[1011]
พระเยซู ตอ้ งการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะอยูภ่ ายในวิถีทางและความจากัดที่พระองค์ได้
ก าหนดแก่ พ ระองค์เองส าหรั บ การเปิ ดเผยตนเองของพระองค์ พวกเขาไม่ ค วรร้ องขอการ
ยอมรับพระเยซู ของผูค้ นเนื่ องจากความร้ อนรนเกี่ ยวกับชาติ นิยม หรื อการคาดหวังเกี่ ยวกับ
พระเมสสิ ย าห์ แบบผิดๆ แต่ เนื่ องจากความเชื่ อที่ ย งั่ รากในความเข้า ใจ ความเป็ นนิ ย มของ
พระเยซู ในระดับผิวเผินอาจลัดวงจรไม้กางเขน หลังจากการตายและการเป็ นขึ้นจากตายของ
พระเยซู พวกสาวกสามารถถื อเอาการเข้าหาที่เสรี มากขึ้นสู่ การเรี ยกให้ผคู ้ นไปสู่ การกลับใจ
ใหม่และความเชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 10:27) เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกเข้าใจถึ งอันตรายของผูค้ นที่
ยอมรับพระเยซู เนื่ องด้วยเหตุผลที่ ผิวเผิน แต่พวกเขาไม่เข้าใจถึ งการคุ กคามของการลัดวงจร
ไม้กางเขนอย่างที่ส่วนถัดไปแสดงให้เห็น[1012]
“ทาไมเป็ นการห้ามนี้ ? เพราะว่าแม้ว่าพวกสาวกเข้าใจถึ งใครที่พระเยซู ทรง
เป็ นอย่างถูกต้อง กระนั้นพวกเขาก็ยงั ไม่รู้วา่ สิ่ งที่สาคัญต่อความเป็ นพระบุตร

ของพระเจ้าของพระเยซูคือการตายที่บนกางเขน ดังนั้น ณ จุดนี้ พวกเขาก็ไม่มี
สถานะที่จะออกไปและสร้างสาวกจากประชาชาติท้ งั หมด”[1013]
“ในส่ วนที่สองของเรื่ องราวของพระองค์ (4:17—16:20) มัทธิ วบอกถึงพันธกิจของพระเยซู ที่มี
ต่ออิสราเอล (4:17—11:1) และบอกถึงการปฏิ เสธพระเยซู ของอิสราเอล (11:2—16:20) จาก
การที่ถูกส่ งไปยังอิสราเอลนั้น พระเยซู ก็สอน เทศนาและรักษา (4:23; 9:35; 11:1) พระองค์
เรี ยกพวกสาวกของพระองค์อีกด้วยและแต่งตั้งพวกเขาไปสู่ พนั ธกิ จในอิ สราเอลซึ่ งทาตาม
แบบอย่างของพระองค์เอง (4:17—11:1) อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของอิสราเอลต่อพระเยซู
ก็คือการตอบสนองแห่งการปฏิเสธ (11:2—16:20) ถึงแม้ในขณะนั้นอิสราเอลปฏิเสธ พวกเขาก็
ประหลาดใจและคาดเดาเกี่ ยวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นใคร อย่างผิดพลาดแล้ว พวกผูน้ าทาง
ศาสนาคิดว่าพระองค์เป็ นผูห้ นึ่ งที่กระทาการสมรู ้ร่วมคิดกับซาตาน (9:34; 12:24) และมวลชน
ชาวยิวจินตนาการว่าพระองค์เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ (16:13-14; 21:46) ในความตรงกันข้ามกับ
อิสราเอล ในฐานะผูร้ ับการเปิ ดเผยของพระเจ้า พวกสาวกก็ถูกนาโดยพระเยซู ที่จะคิดเกี่ยวกับ
พระองค์อย่างที่พระเจ้า ‘คิด’ เกี่ยวกับพระองค์นนั่ คือ เป็ นพระเมสสิ ยาห์พระบุตรของพระเจ้า
(16:15-17; 14:33) อย่างไรก็ตาม เพราะพวกสาวกไม่รู้ ณ จุดนี้ ในเรื่ องราวที่วา่ จุดประสงค์หลัก
ของภารกิจของพระเยซู คือความตาย พระเยซู ก็สั่งให้พวกเขาที่จะเงี ยบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของ
พระองค์ (16:20)”[1014]
กำรเปิ ดเผยเกีย่ วกับกำรสิ้นพระชนม์ และกำรคืนพระชนม์ ของพระเยซู 16:21-27
นี่ เป็ นด้า นที่ ส องแห่ ง แผนงานของพระเยซู ที่ พ ระองค์ดาเนิ นการต่ อ ไปที่ จะอธิ บ ายแก่ พ วกสาวกที่ เ ชื่ อของ
พระองค์ สิ่ งแรกก็คือการสร้ างคริ สตจักรของพระองค์ พระองค์บอกพวกเขาเกี่ ยวกับการทนทุกข์ที่ใกล้เข้ามา
ของพระองค์และจากนั้นเกี่ยวกับการคืนพระชนม์ของพระองค์
กำรทนทุกข์ ของพระเยซู 16:21-23 (เปรียบเทียบ มก. 8:31-33; ลก. 9:22)
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นี่ เป็ นครั้งที่ สองเท่านั้นในพระกิ ตติคุณของท่านที่มทั ธิ วใช้วลี อะโพ โทเท เออคาโท “ตั้งแต่
เวลานั้นมา” (เปรี ยบเทียบ 26:16) ครั้งแรกอยูใ่ น 4:17 ที่ที่พระเยซู เริ่ มต้นที่จะนาเสนอพระองค์
เองต่ ออิ ส ราเอลในฐานะพระเมสสิ ย าห์ ข องพวกเขา ที่ นี่ม นั ป่ าวประกาศถึ ง การที่ พ ระเยซู

ตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรับกางเขน เนื่องจากการปฏิเสธของอิสราเอล และการ
ยอมรับของพวกสาวกของพระองค์ที่มีต่อพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้า ดังนั้น
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนี้ส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในพันธกิจของพระเยซู
พระเยซูได้พดู เปรยถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ก่อนหน้านี้ (9:15; 10:38; 12:40) อย่างไรก็
ตาม นี่ เป็ นครั้งแรกที่พระองค์อภิปรายมันกับพวกสาวกของพระองค์ พระองค์เริ่ มต้น “แสดง”
หรื อ “อธิ บาย” (คากรี ก เดคี โย) สิ่ งเหล่านี้ ดว้ ยการกระทาของพระองค์เช่นเดียวกับถ้อยคาของ
พระองค์ ไม่ใช่แค่ “สอน” (คากรี ก ดิดดาสโก) สิ่ งเหล่านั้น
พระเยซู กล่าวว่าพระองค์ “ต้อง” (คากรี ก เด) เสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์จาต้องทาสิ่ งนี้
เพราะว่านัน่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับพระเมสสิ ยาห์ที่จะ “ทนทุกข์” เช่นเดียวกับที่จะ
ประสบกับการคืนพระชนม์[1015] พระองค์จาต้องทาสิ่ งเหล่านี้ เพื่อจะบรรลุ คาเผยพระวจนะ
(อสย. 53; เปรี ยบเทียบ กจ. 2:22-36) กรุ งเยรู ซาเล็มได้เป็ นสถานที่ต้ งั แห่งความทุกข์ทรมานของ
ผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิมหลายคน (เปรี ยบเทียบ 23:37)
“. . . พระเยซู เปิ ดเผยแก่พวกสาวกของพระองค์ในทุกสิ่ งที่พระองค์กล่าวและ
ในทุกสิ่ งที่พระองค์ทาซึ่ งเริ่ มต้นด้วย 16:21 ว่าพระเจ้าได้กาหนดว่าพระองค์
ควรเสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อจะทนทุกข์ และที่วา่ แนวทางแห่ งการทนทุกข์
ของพระองค์น้ นั เป็ นคาสั่งแก่ พวกเขาเที่ จะไปในแนวทางของการทนทุ ก ข์
(นั่นคื อ แนวทางของการเป็ นผูร้ ั บ ใช้) (เปรี ย บเทีย บ 20:28) ในอี ก นัย หนึ่ ง
มัทธิ วทาให้ผอู ้ ่านตื่นตัวผ่านทางพระคัมภีร์ตอนหลัก 16:21 และ 16:24 ว่าการ
ทนทุ กข์ซ่ ึ งถู กตี ความว่าเป็ นการเป็ นผูร้ ั บใช้น้ นั ก็เป็ นแก่ นสารของการเป็ น
สาวกและที่วา่ พระเยซูจะแสดงแก่พวกสาวกด้วยสิ่ งที่พระองค์กล่าวและทาว่า
แท้จริ งแล้วนี่เป็ นกรณี ”[1016]
พระเยซูระบุสามกลุ่มที่จะรับผิดชอบสาหรับการทนทุกข์และการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ที่นี่
คือ “พวกผูใ้ หญ่” “พวกหัวหน้าปุโรหิ ต” และ “พวกธรรมาจารย์” (เปรี ยบเทียบ 27:41) พร้อม
กันนั้นกลุ่ มเหล่ านี้ ได้จดั ตั้งสภาแซนเฮดริ น ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม คนทางศาสนาสู ง สุ ดของอิ ส ราเอล
คานาหน้าที่เจาะจงเดี ยวก็อธิ บายถึ งสามกลุ่มทั้งหมดและผูกพวกเขาเข้าด้วยกันในอัตลักษณ์
เดียวในตัวบทกรี ก (เปรี ยบเทียบ 16:1, 6) นี่จะเป็ นการปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอลครั้ง

สุ ดท้า ยและเป็ นทางการ[1017] การป่ าวประกาศของพระเยซู บ่ ง บอกว่าการพิจารณาคดี จะ
เกิ ดขึ้ น อย่า งไรก็ ตาม พระเยซู ป่ าวประกาศอี ก ว่า พระองค์จะเป็ นขึ้ นจากตายในวันที่ ส าม
(เปรี ยบเทียบ 12:40; สดด. 16:10-11; 118:17-18, 22; อสย. 52:13-15; 53:10-12)
ที่นี่อย่างเช่ นในการป่ าวประกาศถึ งการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู สองครั้งที่ตามมา (17:22-23;
20:18-19) การป่ าวประกาศที่ เ พิ่ ม เติ ม ถึ ง การคื น พระชนม์ข องพระเยซู ก็ ไ ม่ ไ ด้ส ร้ า งความ
ประทับใจแก่พวกสาวก เป็ นที่ชดั เจนว่าความคิดเกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ทาให้
พวกเขาผิดหวังจนพวกเขาไม่ได้ยินส่ วนที่เหลือของสิ่ งที่พระองค์จาต้องกล่าวต่อพวกเขา ทุกๆ
ครั้ งที่ พ ระเยซู ป่ าวประกาศถึ ง การสิ้ นพระชนม์ที่ ใ กล้เข้ามาของพระองค์แก่ พ วกสาวกของ
พระองค์ พระองค์ ก็ ป่ าวประกาศการคื น พระชนม์ ที่ ใ กล้เ ข้า มาของพระองค์ ดัง นั้น ก็ ใ ห้
ความหวังแก่พวกเขา
ข้อ 21 “ตระเตรี ยมผูอ้ ่านแล้วสาหรับการแก้ไขเกี่ ยวกับความขัดแย้งของ
พระเยซู กบั อิสราเอลในสองประเด็นเป็ นอย่างน้อยคือ (ก) มันเน้นความเป็ น
จริ งที่ว่ามี สามตัวการที่เกี่ ยวข้องในการทนทุกข์ของพระเยซู นัน่ คือ พระเจ้า
(เด ‘มันจาเป็ น’) พระเยซูและพวกผูน้ าทางศาสนา และ (ข) มันย้ าเตือนผูอ้ ่าน
ว่าในขณะที่ ท้ งั สามปรารถนาการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู เป้ าหมายที่พวก
ผูน้ าติดตามนั้นเป็ นการทาลาย (12:14) ส่ วนเป้ าหมายที่ถูกตั้งใจโดยพระเจ้า
และพระเยซูคือที่จะช่วยให้รอด (1:21)”[1018]
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เป็ นที่ ชัดเจนว่าเปโตรเข้าใจว่าพระเยซู ก าลังท านายถึ ง การสิ้ นพระชนม์ข องพระองค์ ท่า น
“เริ่ มต้นที่จะว่ากล่าว” พระเยซู โดยส่ วนตัวสาหรับการคิดสิ่ งเช่นนั้น แต่พระเยซู ขดั จังหวะท่าน
(ข้อ 23) อย่างชัดแจ้งแล้วความเข้าใจของเปโตรเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ไม่ได้รวมถึ งผูร้ ับใช้ที่
ทนทุกข์ซ่ ึ งเกือบทุกๆคนในอิสราเอลได้ปฏิเสธเช่นกัน
“เหมือนกับผูอ้ ่านพระคัมภีร์สมัยใหม่ เปโตรไม่ตอ้ งการที่จะยอมรับสิ่ งที่ไม่
เห็นด้วยกับความหวังและความทะเยอทะยานของท่าน”[1019]

เปโตรใช้การแสดงออกทางลบที่หนักแน่นมากซึ่ งหมายถึง “อย่าให้เป็ นเช่นนั้น องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” การแสดงออกของคากรี กคือ อู เม และมันหายากเมื่อเทียบเคียงในภาคพันธสัญญาใหม่
เปโตรได้ติดตามการกล่าวยอมรับที่ยงิ่ ใหญ่ของท่าน (ข้อ 16) ด้วยความขัดแย้งที่ยงิ่ ใหญ่
“ความตั้งใจที่ หนักแน่ นและใจที่ อบอุ่นของเปโตรที่ เชื่ อมโยงกับความไม่รู้
ของท่านก็ก่อให้เกิดความเย่อหยิ่งเล็กน้อย ท่านกล่าวยอมรับว่าพระเยซู ทรง
เป็ นพระเมสสิ ยาห์และจากนั้นก็กล่าวในแนวทางที่บ่งบอกว่าท่านรู ้ เกี่ ยวกับ
น้ าพระทัยของพระเจ้ามากกว่าพระเมสสิ ยาห์เอง”[1020]
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เป็ นที่ชัดเจนว่าพระเยซู หันไปเผชิ ญกับเปโตรหน้าต่อหน้า “จงไปให้พน้ เจ้าซาตาน” บางที
หมายถึง “อย่าขวางทางของเราในฐานะสิ่ งกีดขวาง” พระเยซู ได้ใช้ภาษาที่คล้ายกันเมื่อว่ากล่าว
ซาตานเอง (4:10) “ซาตาน” หมายถึง “ปฏิปักษ์” พระเยซู ถือว่าข้อคิดเห็ นของเปโตรในที่สุด
แล้วก็มาจากซาตาน
“อย่างไม่สงสัยแล้วการระเบิดออกของเปโตรก็มีความหมายดี แต่มนั เปิ ดเผย
ถึงความเข้าใจผิดอย่างสิ้ นเชิงถึงอาชีพของพระเยซูที่วา่ ถ้าพระองค์เอาใจใส่ มนั
พระเยซู ค งได้ท าสิ่ ง ที่ ม ารได้ท ดลองให้พ ระองค์ท าในถิ่ น ทุ รกันดารอย่า ง
แน่นอน”[1021]
“มันไม่สาคัญว่าบุคคลหนึ่ งตีความการว่ากล่าวที่มีต่อเปโตรอย่างไร ประเด็น
หลักของพระเยซูคือประเด็นที่เรี ยกร้องการตอบสนองจากผูฟ้ ั งของพระองค์
ไม่วา่ พระองค์กล่าวว่า ‘จงไปให้พน้ !’ [NIV] ‘จงอยูข่ า้ งหลังเรา!’ [AV] หรื อ
‘จงตามเรามา!’[1022] พระองค์ก็ต้ งั ใจที่จะมุ่งความสนใจของพระองค์ไปที่
ความจาเป็ นของการเชื่อฟังที่ไม่มีเงื่อนไขในการเป็ นสาวก”[1023]
เมื่ อเร็ วๆนี้ พระเยซู ได้เรี ยกเปโตรว่าศิ ลา ตอนนี้ พระองค์เรี ยกท่านว่าศิ ลาประเภทที่แตกต่าง
ออกไป ซึ่ งเป็ นศิลาที่เป็ นเหตุให้ใครคนหนึ่งสะดุด (คากรี ก สะกันดาลอน) ซาตานได้นาเสนอ
ความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ที่ปราศจากการทนทุ กข์แก่ พระเยซู (4:8-9) และตอนนี้ เปโตรกาลัง
นาเสนอสิ่ งเดี ยวกัน ทั้งสองสิ่ งนี้ เป็ นความดึ งดูดใจต่อความเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซู แนวคิ ด

ของพระเมสสิ ยาห์ที่ทนทุกข์เป็ นเหตุให้เปโตรสะดุดที่นี่ และหลังจากการคืนพระชนม์ข อง
พระเยซูน้ นั แนวคิดอย่างเดียวกันก็เป็ นเหตุให้คนยิวมากมายสะดุด (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:23)
เปโตรไม่ได้คิดความคิดของพระเจ้าแต่คิดความคิดของมนุ ษย์ เมื่อท่านกล่าวยอมรับว่าพระเยซู
ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ก่อนหน้านี้ (ข้อ 16) ท่านได้คิดความคิดของพระเจ้า ตอนนี้ ท่านไม่
เพียงแต่คิดโดยปราศจากการคานึ งถึ งการเปิ ดเผย แต่คิดในการคัดค้านต่อการเปิ ดเผยอย่างที่
ซาตานคิด ความตรงกันข้ามระหว่างข้อ 13-20 และข้อ 21-23 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความ
เข้าใจของพวกสาวกเป็ นเรื่ องราวของการเติ บโต เมื่ อพวกเขายอมรั บสิ่ งที่ พวกเขามาเพื่อจะ
เข้าใจทีละน้อยโดยการทาให้กระจ่างของพระเจ้า ความเชื่อของพวกเขาก็เติบโตเช่นกัน
รำคำและรำงวัลของกำรเป็ นสำวก 16:24-27 (เปรียบเทียบ มก. 8:34-38; ลก. 9:23-26)
พระเยซู ดาเนิ นการที่จะอธิ บายถึ งแนวทางของการเป็ นสาวกต่อไป พระองค์เพิ่งได้อธิ บายถึ งสิ่ งที่เกี่ ยวข้องใน
ความเป็ นพระเมสสิ ย าห์ และตอนนี้ พระองค์ อ ธิ บ ายสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการเป็ นสาวก เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซู พวกสาวกของพระองค์เช่นเดี ยวกับพระองค์จะต้องตายต่อตนเอง อย่างไรก็ตาม พวก
เขาสามารถยินดีในความแน่ใจที่วา่ แผ่นดินสรรค์จะมาในที่สุด สง่าราศีจะตามหลังการทนทุกข์ อย่างน่าสนใจ
แล้ว นี่เป็ นหนึ่งในการเน้นหลักของเปโตรในจดหมายฝากฉบับแรกของท่าน ท่านได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนนี้อย่างดี
16:24

การเป็ นสาวกจะเรี ยกร้ องการปฏิ เสธตนเองในด้านที่เป็ นพื้นฐานมากที่ สุดต่างๆของลักษณะ
เฉพาะของบุคคล สิ่ งที่พระเยซู กล่าวก็ประยุกต์ใช้กบั ใครก็ตามที่ตอ้ งการที่จะติดตามพระองค์
อย่า งแท้จริ ง คนยิวได้ป ฏิ เสธพระเยซู แต่ พ วกสาวกของพระองค์ต้องปฏิ เ สธพวกเขาเอง
(เปรี ยบเทียบ 10:33; รม. 14:7-9; 15:2-3) ตามธรรมเนียมแล้วคนโรมันบังคับใครคนหนึ่งที่ถูก
ลงโทษสู่ การถู กตรึ งจะต้องแบกอย่างน้อยส่ วนหนึ่ งของกางเขนของเขาเอง การกระทานี้ ให้
พยานทางสาธารณชนถึงการที่เขาอยูภ่ ายใต้และจานนต่อกฎเกณฑ์ที่เขาได้ต่อต้าน สิ่ งนี้ เป็ นทั้ง
การลงโทษและความขายหน้า ในทานองเดียวกัน พวกสาวกของพระเยซู ตอ้ งป่ าวประกาศต่อ
สาธารณชนถึงการจานนของพวกเขาต่อบุคคลหนึ่งที่พวกเขาได้กบฎต่อมาก่อน[1024]
พระเยซู ไ ม่ไ ด้ระบุ ถึ งวิธี แห่ งการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์อย่า งชัดเจนจนกระทัง่ ภายหลัง
(20:19) แต่พวกเขาได้เข้าใจอย่างน้อยในขั้นต้นถึงสิ่ งที่พระเยซู หมายถึงเกี่ยวกับราคาที่พวกเขา
จะต้องจ่าย

“การตายต่อตนเองไม่ ใช่ สิ่ง ที่ ตอ้ งมี ก่ อนของการเป็ นสาวกต่ อพระเยซู มาก
เท่ากับคุณลักษณะที่ต่อเนื่องของมัน” . . .”[1025]
“(ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้พบหญิงคนหนึ่งที่ได้บอกข้าพเจ้าว่าโรคหอบหื ดของเธอ
เป็ นกางเขนที่เธอจาต้องแบก!)”[1026]
โรคหอบหื ดหรื อโรคภัยไข้เจ็บที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่ งก็ไม่ใช่ประเภทของกางเขนที่พระเยซู มี
ในความคิด การปฏิ เสธตนเองอย่างที่พระเยซู สอนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธตนเองถึงสิ่ ง
ต่างๆ (ตัวอย่างเช่น ของหวานหรื อไอศครี มหรื อแม้กระทัง่ รู ปแบบที่ถูกต้องของความบันเทิง)
มากเท่ากับที่มนั เกี่ ยวข้องกับการปฏิเสธสิ ทธิ อานาจของตนเองเหนือชี วิตของเขาหรื อของเธอ
(เปรี ยบเทียบ 4:19; ยน. 12:23-26) นี่ เป็ นการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ คากริ ยาสามคาในการท้าทายนี้ ก็
สาคัญ สองคาแรกคือ “ปฏิเสธ” และ “รับ” คาสั่งที่เป็ นอดีตซึ่ งบ่งบอกถึงการกระทาที่เด็ดเดี่ยว
คาสุ ดท้าย “จงตาม” เป็ นคาสั่งในปั จจุบนั ที่บ่งบอกถึงการกระทาที่ต่อเนื่อง
“ที่จะปฏิ เสธตนเองหมายถึ งที่ จะกล่าวว่าไม่ต่อตนเองในทุ กๆขณะของชี วิต
และที่จะกล่าวว่าใช่ต่อพระเจ้า”[1027]
16:25-26

ข้อ 25, 26, และ 27 ทั้งหมดเริ่ มต้นด้วย “เพราะ” (คากรี ก การ) พระเยซู โต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ข้อ 25 กล่าวซ้ าแนวคิดที่พระเยซูได้แสดงออกก่อนหน้านี้ใน 10:28 คากรี กที่แปลว่า “ชีวิต” คือ
ซู เค ซึ่ งถูกแปลในที่อื่นๆบางทีในภาคพันธสัญญาใหม่วา่ “จิตวิญญาณ” มันหมายถึงตัวบุคคล
ทั้งหมด (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:21; 5:20) พระเยซู ไม่ได้กล่าวถึงความรอดนิ รันดร์ ของบุคคลหนึ่ ง
[1028] ประเด็นของข้อความของพระเยซู ก็คือว่าการดาเนิ นชี วิตเพื่อตนเองในตอนนี้ จะส่ งผล
ต่อชี วิตที่ไม่บริ บูรณ์ในภายหลัง ส่ วนการปฏิเสธตนเองเพื่อเห็ นแก่พระเยซู ในตอนนี้ จะส่ งผล
ต่ อ ชี วิ ตที่ บ ริ บู รณ์ ใ นภายหลัง มัน จ่ า ยราคาที่ จ ะปรนนิ บ ตั ิ พ ระเยซู แต่ ว นั จ่ า ยเงิ น จะมาใน
ภายหลัง อย่างที่ขอ้ ถัดไปอธิ บายนั้น สิ่ งภายหลัง ที่ถูกกล่าวถึงสาหรับสาวกเหล่านี้ คือการเปิ ด
ทาการของแผ่นดินสวรรค์
คาถามเชิ งโวหารสองคาถามแสดงถึ งความโง่เขลาของการได้รับสมบัติทางวัตถุ ที่ยิ่งใหญ่ดว้ ย
การสู ญเสี ย “ชีวิต” ของบุคคลหนึ่งทีเดียว (ซู เค่ ข้อ 26) ชี วิตในแง่ทางกายภาพไม่ใช่ท้ งั หมดที่

พระเยซู หมายถึ ง อย่างที่พระเยซู ใช้คานี้ มันรวมถึ งการมีชีวิตอยู่ของบุคคลหนึ่ ง นัน่ คือ ชี วิต
ทั้งสิ ้น ของเขาหรื อของเธอ
“สาหรั บโลกก็มีก ารได้ทนั ที แต่ มีก ารสู ญเสี ยในที่ สุ ด สาหรั บ สาวกก็มี การ
สู ญเสี ยทันทีแต่มีการได้ในที่สุด”[1029]
16:27

การพิ พ ากษาในอนาคตของพระเจ้า ต่ อ พวกสาวกของพระองค์เ ช่ นเดี ย วกับ แบบอย่า งของ
พระเยซู ควรเป็ นการจูงใจที่จะปฏิ เสธตนเอง เข้าส่ วนกับพระคริ สต์และติดตามพระองค์ (ข้อ
24; เปรี ยบเทียบ 10:24-25) ข้อนี้ สอนทั้งศาสนศาสตร์ ยุคสุ ดท้ายและศาสนศาสตร์ พระคริ สต์
พระเยซูจะเสด็จมาด้วย “พระรัศมีของพระบิดา” เมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังโลก ณ การเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระองค์ (วว. 19:11-16) พระเยซูเป็ น “บุตรมนุษย์” (ดนล. 7:13) ผูจ้ ะเสด็จมา
ด้ว ยพระรั ศ มี อ ย่า งเดี ย วกัน ที่ พ ระเจ้า ชื่ น ชอบ “บรรดาทู ต สวรรค์ ” จะเสริ ม พระรั ศ มี ข อง
พระองค์และช่ วยเหลื อพระองค์ในการรวบรวมผูค้ นเพื่อการพิพากษา (13:41; 24:31; 25:3132; ลก. 9:26)
“บรรดาทูตสวรรค์” ของพระบิดาอยู่ภายใต้สิทธิ อานาจของพระเยซู จากนั้นพระองค์จะตอบ
แทนแต่ละคน “ตามการกระทา (ความประพฤติ) ของเขา” ความประพฤติแสดงถึงคุณลักษณะ
อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู อา้ งอิ งถึ งบาเหน็จของพวกสาวก (เปรี ยบเทียบ 5:12; และข้ออื่นๆ) การ
คาดหวัง ถึ ง บ าเหน็ จ ควรกระตุ ้นให้พ วกสาวกของพระเยซู ที่ จ ะปฏิ เ สธตนเองและติ ด ตาม
พระองค์ สาวกที่ ท าอย่า งนั้นเพี ย งแค่ จ ะได้รับ บ าเหน็ จ ก็ ไ ม่ ไ ด้ป ฏิ เ สธตนเองอย่า งแท้จ ริ ง
บาเหน็จก็เป็ นเช่นนั้นอย่างแท้จริ ง คือ บาเหน็จ
บาเหน็จที่ถูกกล่าวถึ งดูเหมือนจะเป็ นโอกาสต่างๆที่จะยกย่องพระเจ้าโดยการรับใช้พระองค์
(เปรี ยบเทียบ 25:14-30; ลก. 19:11-27) สาวกจะมีโอกาสที่ใหญ่กว่าหรื อเล็กกว่าต่างๆที่จะทา
อย่างนั้นระหว่างอาณาจักรพันปี และตลอดไปในสัดส่ วนต่อความสัตย์ซื่อของเขาหรื อของเธอ
ในโลกตอนนี้ บรรดาผูเ้ ขียนของภาคพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงบาเหน็จเหล่านี้ ในเชิ งสัญลักษณ์
ว่าเป็ น “มุงกุฏ” ในที่อื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 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) เป็ นสิ่ งที่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์ที่จะรับใช้พระเยซู คริ สต์เพื่อ
จะได้รั บ บ าเหน็ จถ้า แรงจูง ใจของเราถู ก ต้อ ง (6:19-21) วัน หนึ่ งเราจะวางมุ งกุ ฎของเรา ณ

พระบาทของพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา มงกุฎเป็ นการแสดงออกถึงชี วิตแห่ งการรับใช้ที่สัตย์ซื่อ
ที่ เ รากระท าเนื่ อ งจากการส านึ ก คุ ณต่ อพระคุ ณของพระเจ้า ที่ มี ต่อ เรา (เปรี ย บเที ย บ วว.
4:4, 10).[1030]
ทั้งพระเยซู และเปาโลกระตุน้ ให้เราที่จะสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่จะทาการลงทุนซึ่ ง
จะก่อให้เกิ ดบาเหน็จนิ รันดร์ (6:19-21; ลก. 12:31-34; 1 ทธ. 6:18-19) เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องอย่าง
สมบูรณ์ที่จะย้าเตือนผูค้ นถึงผลลัพธ์ของการกระทาของพวกเขาที่จะกระตุน้ ให้พวกเขาทาสิ่ งที่
ถูกต้อง นัน่ คือสิ่ งที่พระเยซูกาลังทากับพวกสาวกของพระองค์ที่นี่อย่างแท้จริ ง
“โดยการรวมการอภิ ปรายที่ นี่ มัทธิ วก็เน้นถึ งแผนงานของพระเมสสิ ย าห์ อีกครั้ งอย่า งที่ ม นั
ขึ้ นอยู่กบั คาเผยพระวจนะของดาเนี ยล ก่ อนอื่ นพระเมสสิ ยาห์ จะถู กตัดออก (ดนล. 9:26)
ระยะเวลาแห่งความทุกข์ยากที่รุนแรงเริ่ มต้น ณ เวลาต่อมา (ดนล. 9:27) และสุ ดท้ายบุตรมนุษย์
ก็เสด็จมาด้วยพระรัศมีเพื่อจะพิพากษาโลก (ดนล. 7:13-14) ดังนั้นพวกสาวกต้องทนต่อการทน
ทุกข์ และเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระองค์ พวกเขาจะได้รับบาเหน็จ”[1031]
“ในส่ วนที่สามของเรื่ องราวนี้ (16:21—28:20) มัทธิ วอธิ บายถึงการเดินทางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
ของพระเยซู และการทนทุ ก ข์ การสิ้ นพระชนม์และการคื นพระชนม์ข องพระองค์ (16:21;
17:22-23; 20:17-19) การกระทาอันแรกของพระเยซู คือที่ จะบอกพวกสาวกของพระองค์ว่า
พระเจ้าได้กาหนดว่าพระองค์ควรจะไปกรุ งเยรู ซาเล็มและถูกทาให้ทนทุกข์และสิ้ นพระชนม์ที่
นัน่ โดยพวกผูน้ าทางศาสนา (16:21) ในการได้ยินสิ่ งนี้ อย่างปราศจากการควบคุมนั้นเปโตรก็
ปฏิเสธแนวคิดที่วา่ จุดจบเช่นนั้นควรเกิดขึ้นกับพระเยซู (16:22) และพระเยซู ก็วา่ กล่าวเปโตร
ส าหรั บ การคิ ด สิ่ ง ต่ า งๆที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากพระเจ้า แต่ ม าจากมนุ ษ ย์ (16:23) จากนั้ น การไร้
ความสามารถของเปโตรที่จะเข้าใจว่าการตายเป็ นแก่นสารของพันธกิ จของพระเยซู ก็เป็ นแค่
ส่ วนหนึ่ งของปั ญหาที่ทาให้พวกสาวกเดือดร้อน พวกเขาเช่ นกันก็ไม่สามารถรับรู ้ ว่าการเป็ น
ผูร้ ับใช้น้ นั เป็ นแก่นสารของการเป็ นสาวก (16:24)”[1032]
กำรเปิ ดเผยมำกขึน้ เกีย่ วกับแผ่นดินสวรรค์ 16:28—17:13
พระเยซูดาเนินการที่จะเปิ ดเผยแผ่นดินสวรรค์แก่พวกสาวกวงในของพระองค์ต่อไป เพื่อจะเสริ มกาลังความเชื่ อ
ของพวกเขาและเพื่อจะตระเตรี ยมพวกเขาสาหรับการทดสอบความเชื่อของพวกเขาที่อยูข่ า้ งหน้าพวกเขา

กำรป่ ำวประกำศเกีย่ วกับกำรปรำกฏของแผ่นดินสวรรค์ 16:28 (เปรียบเทียบ มก. 9:1; ลก. 9:27)
ถัดไปพระองค์เปิ ดเผยว่า “บางคน” จากพวกสาวกผูท้ ี่พระองค์กล่าวต่อก็จะไม่ตายจนกว่าพวกเขาเห็นพระองค์
“เสด็จมาในราชอาณาจักรของพระองค์” ในตอนแรกการทานายนี้ อาจดู คล้ายกันอย่างมากกับการทานายใน
10:23 อย่างไรก็ตาม ข้อนั้นอ้างอิงถึงสิ่ งอื่น นัน่ คือการรวมตัวกันใหม่ของพระเยซู กบั พวกสาวกของพระองค์
ตามหลังการท่องเที่ยวประกาศในกาลิลีของพวกเขา
ข้อนี้ (ข้อ 28) ไม่สามารถหมายถึงว่าพระเยซูได้เสด็จกลับมาเพื่อจะจัดตั้งแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์
ขึ้นระหว่างช่ วงชี วิตของสาวกเหล่านี้ เนื่ องจากว่าสิ่ งนั้นไม่ได้เกิ ดขึ้น มันก็ไม่ได้หมายถึ งว่าพระเยซู ได้จดั ตั้ง
แผ่นดินนั้นขึ้นแล้วเมื่อพระองค์กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ อย่างที่นกั เขียนบางคนเชื่ อ[1033] สิ่ งที่พระเยซู ได้ทานายจะ
เกิดขึ้นในอนาคตก็ไม่ยอมรับสิ่ งนี้ นักตีความบางคนถือว่าถ้อยคาของพระเยซู เป็ นการอ้างอิงถึงการคืนพระชนม์
และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระเยซูกล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านั้นในที่อื่นๆว่าเป็ น “การเสด็จ
ไป” ของพระองค์ไม่ใช่ “การเสด็จมา” ของพระองค์ (ยน. 16:7) ยิ่งกว่านั้น มุมมองเช่นนั้นตีความแผ่นดินนั้นใน
แง่สวรรค์มากกว่าในแง่โลกที่ซ่ ึ งบรรดาผูเ้ ขียนภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงมันอย่างคงเส้นคงวา
นักตี ความที่ ไม่เชื่ อยุคพันปี ส่ วนใหญ่และนักตี ความที่ เชื่ อว่าพระเยซู เสด็จมาก่ อนยุคพันปี บางคนสับสนการ
ปกครองในสวรรค์นิรันดร์ ของพระเจ้ากับการปกครองในโลกยุคพันปี ของพระเมสสิ ยาห์ บางคนถื อว่าแผ่นดิ น
นั้นเป็ นแบบสวรรค์อย่างสิ้ นเชิง และคนอื่นๆถือว่ามันเป็ นทั้งแบบสวรรค์และแบบโลก ท่ามกลางกลุ่มอันหลังนี้
ก็คือบรรดาผูท้ ี่เชื่อว่าแผ่นดินนั้นกาลังปฏิบตั ิการในรู ปแบบของสวรรค์ในตอนนี้ และจะกลายมาเป็ นแผ่นดินทาง
โลกในภายหลัง ชื่ออันเป็ นที่นิยมของมุมมองนี้คือ มุมมอง “ตอนนี้ แต่ยงั ไม่” บ่อยครั้งมุมมองนี้ เกี่ยวข้องกับการ
สับสนคริ สตจักรกับแผ่นดินสวรรค์[1034] นี่เป็ นมุมมองที่ผเู้ ชื่อตามยุคแบบตามลาดับถืออีกด้วย
นักตีความคนอื่นๆเชื่อว่าพระเยซูกล่าวถึงวันเพ็นเทคอสต์[1035] อย่างไรก็ตาม บุตรมนุ ษย์ไม่ได้เสด็จมาในตอน
นั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมา ยิ่งกว่านั้น แผ่นดิ นสวรรค์ไม่ได้เริ่ มต้นในตอนนั้น คริ สตจักรได้เริ่ มต้น
คนอื่นๆก็ถือว่าการถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็มก็ถูกกล่าวถึ ง[1036] การเชื่ อมโยงเดี ยวกับเหตุการณ์น้ นั คือการ
พิพากษา
ดูเหมือนพระเยซู ได้ทานายถึง ภาพตัวอย่ าง ของการเสด็จของพระองค์เพื่อจะสถาปนาแผ่นดิ นของพระองค์ซ่ ึ ง
พระองค์ให้แก่ เปโตร ยากอบและยอห์ นในการทรงจาแลงพระกาย (17:1-8).[1037] การทรงจาแลงพระกาย
ตามหลังการทานายนี้ทนั ทีในพระกิตติคุณทั้งสามที่บนั ทึกสิ่ งนี้ (เปรี ยบเทียบ มก. 9:1-8; ลก. 9:27-36) ยิ่งกว่านั้น

มัทธิ ว มาระโกและลูกาเชื่ อมโยงการทานายและการทรงจาแลงพระกายของพระเยซู ดว้ ยตัวเชื่ อม มัทธิ วและ
มาระโกใช้ “และ” (คากรี ก เด) ส่ วนลูกาใช้ “และ. . .หลังจาก” (คากรี ก เอเกเนโต้ เด) เปโตรหนึ่ งในพยานของ
การทรงจาแลงพระกายก็ตีความมันว่าเป็ นภาพตัวอย่างของแผ่นดินสวรรค์ (2 ปต. 1:16-18)
สุ ดท้าย “เราบอกความจริ งกับท่านทั้งหลาย” หรื อ “เราบอกท่านทั้งหลายอย่างแท้จริ ง” ของพระเยซู (ข้อ 28) ก็
แยกการทานายของพระองค์ถึงการสถาปนาแผ่นดินนั้น (ข้อ 27) จากการทานายของพระองค์ถึงนิ มิตของแผ่นดิน
นั้น (ข้อ 28) การอ้างอิงของพระเยซูถึงบางคน “ผู”้ จะไม่ “ลิ้มรสความตาย” จนกว่าพวกเขาได้เห็นแผ่นดินนั้น
อาจดูเหมือนแปลกในตอนแรก แต่ในบริ บทนั้นพระเยซูได้กล่าวถึงการตาย (ข้อ 24-26)
พระเยซู เพิ่งไปป่ าวประกาศว่าพระองค์จะสร้างคริ สตจักรของพระองค์ (16:18) แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดิ น
สวรรค์ที่ได้สัญญาไว้? ที่นี่พระองค์อธิ บายว่าแผ่นดินสวรรค์จะยังคงมาอยู่ (เปรี ยบเทียบ 6:10)
ภำพตัวอย่ำงของแผ่นดินสวรรค์ 17:1-8 (เปรียบเทียบ มก. 9:2-8; ลก. 9:28-36)
การทรงจาแลงพระกายยืนยันถึงความเป็ นจริ งที่สาคัญสามอย่าง หนึ่ ง มันยืนยันแก่พวกสาวกว่าแผ่นดินสวรรค์
เป็ นอนาคตจริ งๆ สอง มันยืนยันแก่พวกเขาว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ งในสาม
ทาง การเปลี่ ยนแปลงของการปรากฏตัวของพระเยซู เปิ ดเผยว่าพระองค์ทรงเป็ นมากกว่าอาจารย์ที่เป็ นมนุ ษย์
การสมาคมของพระองค์กบั โมเสสและเอลี ยาห์แสดงถึ งบทบาทแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ และเสี ยงจาก
สวรรค์ป่าวประกาศว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า[1038] สาม มันยืนยันแก่พวกเขาว่าพระเมสสิ ยาห์
จะต้องทนทุกข์
17:1

ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์แทบจะไม่ได้อา้ งอิงถึงระยะเวลาที่แน่นอน ดังนั้นบางทีก็มีเหตุผลที่
ดีที่มทั ธิ วทาอย่างนั้นที่นี่ บางทีท่านทาอย่างนั้นเพื่อจะแสดงว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นบนภูเขานั้นก็บรรลุ
สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ไ ด้ท านายว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ใน 16:28 การอ้า งอิ ง นั้น ก็ จ ัด เตรี ย มการเชื่ อ มโยงที่
หนักแน่นระหว่างสองเหตุการณ์ คือ การทานายและความสาเร็ จ
“เปโตร ยากอบและยอห์น” ก็จดั ตั้งสาวกวงในที่ได้รับการคัดเลือกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ
26:37; มก. 5:37) เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาเป็ นคนที่เตรี ยมพร้อมมากที่สุดและเป็ นคนที่รับรู ้มาก
ที่ สุ ด ของสาวกสิ บ สองคนที่ จ ะรั บ การเปิ ดเผยนี้ ไม่ ใ ช่ เ ป็ นคนที่ ไ ด้รั บ ความรั ก มากที่ สุ ด
เนื่ องจากว่าพระเยซู รักสาวกทั้งหมดของพระองค์อย่างเท่าเที ยมกัน อย่างน่ าสนใจแล้ว เมื่ อ

โมเสสได้ข้ ึนไปบนภูเขาซี นาย ท่านได้นาเพื่อนสามคนไปกับท่านคือ อาโรน นาดับและอาบีฮู
(อพย. 24:1)
ภูเขาที่ซ่ ึ งการทรงจาแลงพระกายเกิดขึ้นตามธรรมเนี ยมแล้วคือภูเขาทาโบร์ ซึ่ งเป็ นเนิ นเขาที่สูง
1,900 ฟุตที่ข้ ึนมาอย่างเด่น ณ ปลายตะวันออกของลาห้วยยิสเรเอล อย่างไรก็ตาม โจเซฟั ส
เขียนว่ามีป้อมที่มีกาแพงซึ่ งอยู่บนยอดของมันในตอนนั้น[1039] ข้อเท็จจริ งนี้ ก่อให้เกิ ดความ
สงสัยกับการระบุตามธรรมเนี ยม นักวิชาการคนอื่นๆแนะนาว่าภูเขาเฮอร์ โมนเป็ นสถานที่ต้ งั
นั้น มันอยูใ่ กล้กบั ซี ซารี ยาฟี ลิปปี และมันสู ง 9,232 ฟุต[1040] บางทีนี่เป็ นสถานที่ต้ งั นั้น การ
แนะนาอี กอย่างหนึ่ งคื อภูเขามิ โรน ซึ่ งเป็ นภูเขาที่ สูงที่ สุดในอิ สราเอลระหว่างซี ซารี ย าและ
คาเปอรนาอุม ณ ความสู ง 3,926 ฟุต (เปรี ยบเทียบ ข้อ 22, 24).[1041] ความเป็ นไปได้ที่สี่คือ
ภูเขาอาร์ เบลที่อยู่ดา้ นตะวันตกของทะเลกาลิ ลี มันเป็ นภูเขาสู งที่ซ่ ึ งทะเลกาลิ ลีท้ งั หมดเป็ นที่
เห็นได้
เป็ นสิ่ งที่ดีที่เราไม่ตอ้ งระบุถึงภูเขาเพื่อจะเข้าใจตัวบท อย่างไรก็ตาม เป็ นสิ่ งสาคัญที่วา่ การทรง
จาแลงพระกายได้เกิ ดขึ้ นบนภู เขา ทั้ง โมเสสและเอลี ย าห์ ไ ด้มี ก ารเผชิ ญหน้า ที่ ใ กล้ชิ ดกับ
พระเจ้าบนภูเขาบางทีเป็ นภูเขาซี นายในทั้งสองกรณี (อพย. 19; 24; 1 พกษ. 19) การเผชิญหน้าที่
ใกล้ชิดกับพระเจ้าคือสิ่ งที่สาวกสามคนของพระเยซูมีเช่นกัน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเหตุการณ์ที่เปิ ดเผย
พิเศษอย่างมากในทั้งสามกรณี สถานที่ต้ งั ของ “ประสบการณ์ บนยอดเขา” เหล่านี้ รับรองถึ ง
ความเป็ นส่ วนตัว
17:2

พระเยซู ประสบกับการเปลี่ยนรู ปร่ าง คากรี กที่มทั ธิ วใช้คือ เมทามอร์ โฟโอ ซึ่ งหมายถึ ง
“เปลี่ ย นรู ป หรื อเปลี่ ย นในรู ป ร่ า ง” มันไม่ ใ ช่ แค่ ล ัก ษณะภายนอกของพระองค์ที่ เปลี่ ย น แต่
สัณฐานที่สาคัญของพระองค์ได้แตกต่างออกไป[1042] บางทีพระเยซูรับเอาพระกายหลังการ
คืนพระชนม์ของพระองค์ที่คล้ายกับพระกายก่อนการคืนพระชนม์ของพระองค์แต่ก็แตกต่าง
ออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:16-18; วว. 1:16)
ข้อความของมัทธิ วที่วา่ พระเยซู “ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้า” พวกสาวกก็บ่งบอกว่าการ
ทรงจาแลงพระกายก็เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา “พระพักตร์ ของพระเยซู ทอแสงเหมือน
แสงอาทิตย์” อย่างที่ใบหน้าของโมเสสได้ทอแสง และ “ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง”

เพราะว่าสิ่ งเหล่ านั้นแผ่รังสี พระสิ ริของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย. 34:29-30) อย่างไรก็ตาม
โมเสสสะท้อนพระสิ ริของพระเจ้าส่ วนพระเยซูแผ่รังสี พระสิ ริของพระองค์เอง
“. . . ที่ใดก็ตาม ลิวคอส [ขาว] ถูกใช้ที่นี่หรื อที่อื่นๆในภาคพันธสัญญาใหม่ใน
การเชื่อมโยงกับเสื้ อผ้านั้นมันก็มีการอ้างอิงถึงไม่วา่ เสื้ อผ้าของพวกทูตสวรรค์
(สิ่ งมีชีวิตที่ถูกล้อมรอบด้วยพระสิ ริ) หรื อเสื้ อผ้าของพวกธรรมิกชนผูเ้ ข้าไป
ในสภาพที่ได้รับศักดิ์ศรี ในสวรรค์”[1043]
นิมิตนี้ของพระเยซูคงได้เสริ มกาลังความเชื่อของพวกสาวกที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
มันคงได้ช่วยพวกเขาเข้าใจว่าการทนทุกข์ที่พระองค์กล่าวว่าพระองค์จะประสบนั้นจะไม่เป็ นที่
สิ้ น สุ ด (16:21) พวกเขาจะเห็ น พระองค์ ไ ด้รั บ ศัก ดิ์ ศรี “ซึ่ งเสด็ จ มาในราชอาณาจัก รของ
พระองค์” (16:28)
17:3

อีกครั้งหนึ่ ง “ดูเถิด” แนะนาบางสิ่ งที่ประหลาด (เปรี ยบเทียบ 1:20; 2:13; และข้ออื่นๆ) บาง
ทีมทั ธิวอ้างอิงถึง “โมเสส” ก่อนเพราะว่าสาหรับคนยิวนั้นท่านเป็ นบุคคลที่สาคัญกว่า โมเสส
เป็ นต้นแบบส าหรั บ ผูเ้ ผยพระวจนะในยุค สุ ดท้ายผูซ้ ่ ึ งพระเจ้า จะตั้ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
พระเมสสิ ยาห์ (ฉธบ. 18:18) “เอลียาห์” เป็ นผูล้ ่วงหน้ามาก่อนที่ถูกทานายไว้ของพระเมสสิ ยาห์
(มลค. 4:5-6; เปรี ย บเที ย บ มธ. 3:1-3; 11:7-10; 17:9-13) ผู ้เ ผยพระวจนะทั้ง สองได้ มี
ประสบการณ์ที่ใกล้ชิดมากที่สุดกับพระเจ้าบนยอดเขา ผูเ้ ผยพระวจนะทั้งสองได้มีการจบที่ไม่
ธรรมดา บางทีโมเสสแสดงถึ งบรรดาผูท้ ี่จะอยู่ในแผ่นดิ นสวรรค์ผซู ้ ่ ึ งได้ตายไป และเอลียาห์
แสดงถึงบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าได้ยา้ ยไป[1044] พวกสาวกอาจแสดงถึงบรรดาผูท้ ี่อยูท่ ี่นนั่ ซึ่ งไม่ได้
ตายไป[1045]
ทั้งโมเสสและเอลียาห์ก็มีบทบาทที่สาคัญในแผนการของพระเจ้าเพื่ออิสราเอล โมเสสได้จดั ตั้ง
พันธสัญญาแบบ (โมเสส) ที่ ซ่ ึ งอิสราเอลดาเนิ นการที่ จะมีชีวิตอยู่ภายใต้ และเอลี ยาห์ ได้นา
ผูค้ นกลับไปสู่ พนั ธสัญญานั้นและพระเจ้าหลังจากการเลิกเชื่ อที่แย่ที่สุดของพวกเขา ทั้งสองได้
ประสบกับนิ มิ ตเกี่ ย วกับพระสิ ริข องพระเจ้าบนภู เขา ทั้งสองได้ป ระสบกับ การปฏิ เสธโดย
อิสราเอล (กจ. 7:35, 37; 1 พกษ. 19:1-9; เปรี ยบเทียบ มธ. 17:12) โมเสสเป็ นบุคคลที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดซึ่ งเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติ และน่าจะเป็ นจริ งว่าเอลียาห์เป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ที่สุดของพวกผูเ้ ผย

พระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิม พระเยซูบรรลุทุกสิ่ งที่ถูกทาให้เป็ นตัวตนทั้งในธรรมบัญญัติ
และคาของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ ต่อมาพวกสาวกจะเรี ยนรู ้ว่าพระเยซู ทรงใหญ่กว่าชายสอง
คนที่ยิ่งใหญ่น้ ี (ข้อ 5, 8) อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ พวกสาวกเห็ นโมเสสและเอลี ยาห์ พูดคุ ยกับ
พระเยซู
“ความใช้ได้ที่มนั่ คงของธรรมบัญญัติและคาของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะอย่างที่
‘บรรลุ’ โดยพระคริ สต์ (มธ. 5:17) ถูกทาให้เป็ นสัญลักษณ์โดยความตรงกัน
ข้ามที่กลมกลื นกันซึ่ งพระองค์ถือด้วยตัวแทนของสิ่ งเหล่านั้น นัน่ คือโมเสส
และเอลียาห์”[1046]
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ในการกล่าวต่อพระเยซู เปโตรเรี ยกพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ซึ่ งเป็ นชื่ อเรี ยกแห่ งการ
นับถือโดยทัว่ ไป (เปรี ยบเทียบ 7:21; และข้ออื่นๆ) ภายหลังชื่ อเรี ยกนั้นจะรับเอาแนวคิดของ
ความใหญ่ยงิ่ ที่เด็ดขาดเมื่อประยุกต์ใช้กบั พระเยซู แต่การชื่ นชมของเปโตรเกี่ยวกับพระเยซู บาง
ทีไม่โตพอที่จะตระหนักถึงสิ่ งนั้น หลักฐานของสิ่ งนี้ คือการว่ากล่าวของเปโตรที่มีต่อพระเยซู
(16:22) และการที่ท่านทาให้พระเยซูเสมอกันกับโมเสสและเอลียาห์ที่นี่
เปโตรไม่ ไ ด้พูดเพราะว่า ใครคนหนึ่ ง ได้พูดกับ เขา ในประเทศที่ มี ก ษัตริ ย ์ มัน ได้เป็ นและ
บ่อยครั้งเป็ นธรรมเนี ยมสาหรับพลเมืองที่จะพูดกับกษัตริ ยต์ ่อหน้าเขาหรื อเธอ ถ้ากษัตริ ยร์ ิ เริ่ ม
การสนทนาก่อนเท่านั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านพูดเพราะว่าท่านรับรู ้ถึงความยิ่งใหญ่ของโอกาสนี้
และท่านต้องการที่จะนาเสนอข้อเสนอแนะ
“พลับพลา” (คากรี ก สเกนาส) ที่เปโตรเสนอแนะที่จะตั้งขึ้นก็เป็ นสิ่ งก่อสร้ างชัว่ คราวที่คนยิว
ตั้งไว้สาหรับเทศกาลอยูเ่ พิงทุกๆปี นี่ เป็ นเทศกาลเจ็ดวันที่ต้ งั ตาคอยเวลาเมื่ออิสราเอลจะอยูใ่ น
สันติสุขและการพักนิ รันดร์ ในแผ่นดินแห่ งพระสัญญา (ลนต. 23:42-43) มันคาดหวังถึงสภาพ
ของแผ่นดิ นสวรรค์ บางทีเปโตรหมายถึ งว่าเนื่ องจากกว่ายุคของพระเมสสิ ยาห์ จะเริ่ มต้นใน
ไม่ชา้ อย่างชัดเจน ท่านควรทาเพิงสาหรับพระเยซู โมเสสและเอลี ยาห์ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การอนุ มตั ิ
ของพระเยซู

17:5

มัทธิ วกล่าวว่า “เมฆ” ก็ “สุ กใส” อย่างไม่สงสัยแล้วนี่ เป็ นพระสิ ริที่ สถิต ของพระเจ้า พระเจ้า
ได้ปิดซ่ อนพระองค์เองไว้ในเมฆที่ ซ่ ึ งพระองค์ได้ตรั สกับคนอิ สราเอลบนภูเขาซี นาย (อพย.
19:16) พระองค์ได้นาคนอิสราเอลด้วยมันหลังจากการอพยพ (อพย. 13:21-22) และมันได้
สาแดงพระสิ ริของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์ในถิ่ นทุ รกันดาร (อพย. 16:10; 24:1518; 40:34-38) พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์ จะเสด็จมาด้วยหมู่เมฆเพื่อจะ
จัด ตั้ง แผ่ น ดิ น ของพระองค์ ข้ ึ น และหมู่ เ มฆนั้ น จะบดบัง แผ่ น ดิ น นั้ น (สดด. 97:2; อสย.
4:5; ดนล. 7:13).[1047]
ถ้าสาวกสามคนระลึ กถึ งพระคัมภีร์ตอนเหล่ านี้ พวกเขาคงได้เห็ นอี กเหตุผลหนึ่ งที่จะเชื่ อว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ การปรากฏของ “เมฆสุ กใส” ควรได้ย้ าเตือนพวกเขาถึงความ
ใกล้ชิดของการทรงสถิตของพระเจ้าและเชื่อมโยงพระเยซู กับพระเจ้ า ในการคิดของพวกเขา
เมฆอาจได้ “บดบัง” (NASB) หรื อ “ห่อหุ ม้ ” (NIV) พวกเขา คากรี ก เอพเพสกิแอสเซ่ น อนุญาต
ไม่ว่าการแปลใด (เปรี ยบเทียบ อพย. 40:35) อย่างไรก็ตาม ลูกาเขียนว่าพวกเขาเข้าไปในเมฆ
(ลก. 9:34) โดยเนื้อแท้แล้วเสี ยงจากเมฆกล่าวซ้ าสิ่ งที่เสี ยงจากสวรรค์ได้กล่าว ณ การรับบัพติศ
มาของพระเยซู (3:17) มันยืนยันถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู ท้ งั ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าและ
ผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 2:7; อสย. 42:1) ดังนั้นเสี ยงจากเมฆคือเสี ยง
ของพระเจ้าก็ระบุวา่ พระเยซูเหนือกว่าโมเสสและเอลียาห์ ก่อนหน้านั้นเสี ยงจากสวรรค์ (3:1617) ก็มีเพื่อผลประโยชน์ของพระเยซู แต่ตอนนี้ ก็มีเพื่อผลประโยชน์ของเปโตร ยากอบและ
ยอห์ น ณ ซี นาย พระเจ้าได้ตรั สแก่ คนอิ สราเอลและโมเสสจากเมฆเพื่อที่ จะรั บรองโมเสส
(อพย. 19:9)
คาว่า “จงเชื่ อฟั งพระองค์” หรื อ “จงฟั งพระองค์” พร้ อมกับการที่ โมเสสอยู่ด้วยนั้นก็บ่งชี้ ว่า
พระเยซู ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ ใหญ่กว่าโมเสสผูซ้ ่ ึ งโมเสสได้ทานายว่าจะเสด็จมา (ฉธบ.
18:15-18; เปรี ยบเทียบ กจ. 3:22-23; 7:37) พระเจ้าได้ตรัสผ่านโมเสสถึงผูเ้ ผยพระวจนะนั้นว่า
“พวกท่านจงเชื่อฟังเขา” (ฉธบ. 18:15) พระเยซูทรงเป็ นจุดสู งสุ ดของการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์
และตอนนี้ผคู ้ นควรฟังสิ่ งที่พระองค์กล่าว (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:1-2)

“เสี ยงเป็ นเสี ยงของพระเจ้าและเป็ นครั้งที่สอง [เปรี ยบเทียบ 3:17] ที่พระเจ้า
กล่ า วเข้า ไปในโลกแห่ ง เรื่ อ งราวของมัท ธิ ว ในฐานะ ‘นัก แสดง’ และ
แสดงออกถึ ง มุ ม มองแบบประเมิ น ของพระองค์ เ กี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ข อง
พระเยซู”[1048]
“คาสั่ง ให้เชื่ อฟั ง พระเยซู เป็ นการกระตุ น้ . . . ว่า พวกสาวกจะต้องให้ค วาม
สนใจกับถ้อยคาของพระเยซู อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความจาเป็ นของทั้งการ
ที่พระองค์เองจะไปในแนวทางของการทนทุกข์ (16:21) และการที่พวกเขา
เลียนแบบพระองค์ (16:24)”[1049]
“แน่ น อนว่า ไม่ มี ส่ ว นไหนของซี เ รี ย ที่ ไ ด้ถู ก มอบแก่ ก ารนับ ถื อ รู ป เคารพ
อย่างเช่นเขตนี้ที่อยูร่ อบๆต้นน้ าของแม่น้ าจอร์ แดน”[1050]
17:6-8

การเปิ ดเผยนี้มีผลกระทบอย่างเดียวกันต่อเปโตร ยากอบและยอห์นอย่างที่การเปิ ดเผยที่พระเจ้า
ได้ให้แก่คนอิสราเอลที่ซีนายได้มี (อพย. 20:18-21; ฉธบ. 4:33; ฮบ. 12:18-21) และอย่างที่การ
เปิ ดเผยที่พระเจ้าได้ให้แก่ดาเนียลได้มีต่อเขา (เปรี ยบเทียบ ดนล. 10:8-12) เมื่อผูค้ นเห็นพระสิ ริ
ของพระเจ้าถูกเปิ ดเผยและตระหนักว่าพวกเขาอยูใ่ น การทรงสถิตของพระองค์ พวกเขาก็รู้สึก
หวาดกลัว การทรงจาแลงพระกายก็มีเพื่อผลประโยชน์ของพวกสาวกเป็ นหลัก พระเยซู ได้นา
สาวกสามคนไปยังยอดเขา การทรงจาแลงพระกายเกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาและเสี ยงได้ตรัสกับ
พวกเขา พวกสาวกไม่เข้าใจความสาคัญของสิ่ งทั้งหมดที่พวกเขาเห็นทันที อย่างไรก็ตาม มัน
เป็ นการเปิ ดเผยที่พระเจ้าดาเนิ นการที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก
การคื นพระชนม์ (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:16-19) ทันใดนั้นมันก็ให้ความเชื่ อมัน่ ที่ ลึกกว่าแก่
พวกเขาว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์[1051]
“คุณต้องการคาขวัญที่ดีสาหรับชีวิตของคุณไหม? ข้าพเจ้าขอแนะนาสองคานี้
[จากข้อ 8]คือ: พระเยซู องค์ เดียว”[1052]
“จุ ดประสงค์ข องการทรงจาแลงพระกายคื อการยืนยันเป็ นหลัก มันยืนยันถึ งความเป็ นจริ ง
ที่สาคัญหลายอย่าง หนึ่ งในสิ่ งเหล่านี้ คือความเป็ นจริ งของแผ่นดิ นในอนาคต ความเป็ นจริ ง
ที่ ว่าการทรงจาแลงพระกายได้เกิ ดขึ้ นก็ยืนยันถึ งสิ่ งนี้ การปรากฏตัวของธรรมิกชนในภาค

พันธสัญญาเดิ มกับพระคริ สต์ในสภาพที่มีศกั ดิ์ ศรี ก็เป็ นการยืนยันที่เป็ นไปได้อนั ยิ่งใหญ่ที่สุด
ถึ ง พระสัญญาต่างๆเกี่ ยวกับแผ่นดิ นนี้ ในภาคพันธสัญญาเดิ ม ความเป็ นจริ งของแผ่นดิ นนี้ ก็
ชัดเจนจากการเชื่อมโยงของการทรงจาแลงพระกายกับพระสัญญาแห่ ง มัทธิ ว 16:27-28 อีกด้วย
บุตรมนุ ษย์จะเสด็จมาในวันหนึ่ งเพื่อจะพิพากษาโลกและสถาปนาแผ่นดิ นของพระองค์ (มธ.
16:27) ในฐานะความจริ งจังของการมาของแผ่นดิ นนั้น สาวกสามคนได้รับอนุ ญาตที่ จะเห็ น
บุตรมนุษย์ในแผ่นดินของพระองค์ (มธ. 16:28) นี่คือลักษณะอย่างแน่ชดั ที่ซ่ ึ งเปโตรใช้การทรง
จาแลงพระกาย (2 ปต. 1:16-21)”[1053]
ทาไมพระเยซูได้ยอมให้เปโตร ยากอบและยอห์นเท่านั้นที่จะเป็ นพยานถึงการทรงจาแลงพระกายของพระองค์?
บางทีพวกเขามีความคืบหน้าในความเชื่อของพวกเขามากกว่าสาวกคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเป็ นกลุ่มหลัก
แห่ ง พวกสาวกของพระองค์ บางที ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการเข้า ใจผิด มากขึ้ น ท่ า มกลางพวกสาวกโดยรวม
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 9)
กำรอธิบำยถึงผู้ถือสำรแห่ งแผ่ นดินสวรรค์ 17:9-13 (เปรียบเทียบ มก. 9:9-13; ลก. 9:36)
17:9

นี่ เป็ นครั้งสุ ดท้ายของห้าครั้งที่มทั ธิ วบันทึกว่าพระเยซู บอกให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะนิ่ ง
เงียบ (เปรี ยบเทียบ 8:4; 9:30; 12:16; 16:20) ครั้งนี้พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาสามารถบอก
คนอื่ นๆหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์ เนื่ องจากว่านี่ เป็ นครั้ งแรกที่พระองค์บอกให้
พวกเขาที่จะนิ่ งเงียบหลังจากที่พระองค์ได้เปิ ดเผยแก่พวกเขาว่าพระองค์จะเป็ นขึ้นมาอีก การ
ป่ าวประกาศของกษัตริ ยแ์ ละแผ่นดินนั้นจะเริ่ มต้นอีกครั้งหลังจากการคืนพระชนม์ การนิ่ งเงียบ
ชั่ว คราวก็ ส าคัญ เนื่ อ งจากมุ ม มองทางการเมื อ งอันเป็ นที่ นิ ย มเกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ และ
หลักฐานที่เป็ นสัญญาณถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู จะเป็ นการคืนพระชนม์ของ
พระองค์ซ่ ึงเป็ นหมายสาคัญของโยนาห์

17:10

พวกสาวกที่ถูกกล่าวถึ งดู เหมือนจะเป็ นเปโตร ยากอบและยอห์ น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14) มันดู
เหมื อนไม่ น่าเป็ นไปได้ที่ ว่า พวกสาวกเห็ นว่า การปรากฎตัวของเอลี ย าห์ ใ นการทรงจาแลง
พระกายเป็ นความสาเร็ จแห่ง มาลาคี 4:5-6 ถ้าพวกเขาเห็นอย่างนั้น คาถามของพวกเขาคงจะได้
เป็ น: “ทาไมพระเมสสิ ยาห์ปรากฏตัวต่อเอลี ยาห์ ในเมื่อพวกธรรมาจารย์สอนลาดับที่ตรงกัน

ข้ามของการปรากฎตัว?” ยิ่งกว่านั้น การปรากฎของเอลียาห์ในการทรงจาแลงพระกายก็ไม่ได้
หันจิตใจของผูค้ นกลับไปหาพระเจ้า
เป็ นที่ชดั เจนว่าคาถามของเปโตร ยากอบและยอห์นเกิ ดขึ้นต่อความไม่สอดคล้องกันที่ชดั เจน
ที่เกี่ยวข้องกับการป่ าวประกาศของพระเยซู เกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ การปรากฎ
ตัวของเอลียาห์บนภูเขานั้นบางทีกระตุน้ มัน เอลี ยาห์จะต้องมาและหันจิตใจของผูค้ นกลับไป
หาพระเจ้าก่ อนที่ พ ระเมสสิ ยาห์ ปรากฎตัว (มลค. 4:5-6) ถ้าการฟื้ นฟูน้ นั ได้เกิ ดขึ้ น พระเยซู
สามารถตายในเงื้อมมือของพวกผูน้ าของอิสราเอลได้อย่างไร (16:21)? พวกสาวกได้ดิ้นรนที่
จะเข้าใจว่าการสิ้ นพระชนม์ของพระเมสสิ ยาห์สามารถเข้าได้กบั สิ่ งที่พวกเขาเชื่ อเกี่ยวกับพันธ
กิจของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนอย่างไร
จงสังเกตว่าตั้งแต่การทรงจาแลงพระกายเป็ นต้นไป สาวกเหล่านี้ ไม่มีความสงสัยต่อไปเกี่ยวกับ
ความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู
17:11-12

พระเยซู ยืนยันคาสอนของพวกธรรมาจารย์เกี่ยวกับ “การมาของเอลียาห์ ” แต่พระองค์กล่าวถึ ง
องค์ป ระกอบอี ก อย่า งหนึ่ ง ที่ ต้องการการพิจารณา พันธกิ จของยอห์ นผูใ้ ห้บ พั ติ ศ มาได้เป็ น
ความสาเร็ จตราบเท่าที่มนั ได้ดาเนินไป (เปรี ยบเทียบ 3:5-6; 14:5) แต่ท่านได้ “ทาให้ทุกสิ่ งคืนสู่
สภาพเดิม” ในระดับที่จากัดเท่านั้น พวกธรรมาจารย์รับรู ้ถึงพันธกิจของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของ
พระเมสสิ ยาห์อย่างถูกต้อง แต่พวกเขาไม่ตระหนักว่ายอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้เป็ นผูล้ ่วงหน้ามา
ก่อนนั้น (11:10)
อย่างเปรี ยบเทียบแล้ว เอลี ยาห์ได้มาแล้วในตัวบุคคลของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา อย่างไรก็ตาม
พวกผูน้ าของอิสราเอลได้ปฏิ เสธท่าน และท่านได้ตายไปโดยปราศจากการบรรลุ การฟื้ นฟูที่
สมบูรณ์ของอิสราเอล ยอห์นไม่ได้บรรลุภารกิจของท่านอย่างสมบูรณ์เพราะว่าท่านได้ตายไป
ในขณะที่กาลังทาสิ่ งนั้น ในทานองเดี ยวกัน พระเยซู จะตายไปโดยเงื้ อมมือของพวกศัตรู ของ
พระองค์โดยปราศจากการบรรลุภารกิ จของพระองค์แห่ งการสถาปนาแผ่นดิ น ยอห์นได้ฟ้ื นฟู
ทุกสิ่ งมากเท่าที่ท่านสามารถทาได้กระนั้นก็ได้ตายไป พระเยซู เหมือนกันจะบรรลุภารกิจของ
พระองค์มากเท่าที่พระองค์สามารถทาได้กระนั้นก็ตายไป นี่ เป็ นคาตอบต่อคาถามของพวก
สาวก

“ผูล้ ่ วงหน้ามาก่ อนที่ทนทุ กข์จะถูกติดตามมาด้วยพระเมสสิ ยาห์ ที่ทนทุ กข์”
[1054]
“ในอีกนัยหนึ่ ง อย่างที่การมาของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิ ยาห์มีสอง
ระยะคือ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (ผูห้ นึ่ งที่จะทนทุกข์และตายไป) และเอลียาห์
ผูเ้ ผยพระวจนะ (ผูห้ นึ่ งแห่ งการฟื้ นฟูและสง่าราศี) การมาของพระเมสสิ ยาห์
ก็ จะเป็ นอย่า งนั้นด้ว ย การตอบสนองต่ อผูล้ ่ วงหน้า มาก่ อนส่ อให้เห็ นการ
ตอบสนองต่ อ พระเมสสิ ย าห์ แ ละท าให้ก ารเลื่ อ นไปของความส าเร็ จที่ ไ ด้
สัญญาแก่อิสราเอลทั้งชนชาติอย่างเจาะจงนั้นจาเป็ น”[1055]
พระเจ้าได้ทานายผ่านมาลาคีวา่ การฟื้ นฟูของชาวยิวจะมาก่อนแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ (มลค.
4:5-6) และการฟื้ นฟูน้ นั ไม่ได้มา ดังนั้นการฟื้ นฟูน้ นั และแผ่นดินนั้นยังต้องเป็ นอนาคต
17:13

ตอนนี้ พวกสาวกเข้าใจว่ายอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้บรรลุ คาเผยพระวจนะอย่างเริ่ มแรกเกี่ ยวกับ
เอลี ยาห์ที่กลับมา อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่ดาเนิ นต่อไปของพวกเขาเกี่ ยวกับการสิ้ นพระชนม์
ของพระเยซู ดูเหมือนจะบ่งชี้ วา่ พวกเขาไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริ งว่าพระองค์จาต้องสิ้ นพระชนม์
เหตุการณ์น้ ีเปิ ดเผยถึงอีกขั้นหนึ่งของความเข้าใจที่พวกสาวกดาเนิน แต่มนั เป็ นแค่ข้ นั เล็กน้อย
3. คำแนะนำเกีย่ วกับหลักกำรต่ ำงๆของกษัตริย์ 17:14-27

คาแนะนาของพระเยซู ที่มีต่อพวกสาวกของพระองค์เมื่อพิจารณาถึงการสิ้ นพระชนม์และคืนพระชนม์ที่มาใกล้
และการเลื่ อนไปของแผ่นดิ นของพระเจ้าที่ ดาเนิ นต่อไป พระเยซู ได้สอนพวกเขาเกี่ ยวกับบุคคลของพระองค์
(16:13-17) และแผนการของพระองค์ (16:18—17:13) ตอนนี้ พระองค์สอนพวกเขาถึ งหลักการต่างๆที่อธิ บาย
ถึงการงานและบุคคลของพระองค์ต่อไป
กำรขับผีออกจำกเด็กชำยทีเ่ ป็ นลมบ้ ำหมู 17:14-21 (เปรียบเทียบ มก. 9:14-29; ลก. 9:37-43ก)

คาว่า “การขับผี” หมายถึ งการกระทาแห่ งการขับไล่หรื อการไล่ วิญญาณชั่วโดยคาสั่งหรื อการกระทาแห่ งพิธี
บางอย่าง ในกรณี ของพระเยซู สิ่ งนี้เกี่ยวข้องกับการที่พระองค์สั่งอย่างมีสิทธิ อานาจให้ปีศาจหรื อพวกปี ศาจจาก
ไปโดยไม่มีการวิงวอนต่อสิ ทธิ อานาจที่สูงกว่าหรื อต่อเวทมนต์ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องปกติในการขับผีที่คนอื่นกระทา
“ความแตกต่างระหว่างพระสิ ริของการทรงจาแลงพระกายและความไม่เชื่ อพื้นๆของสาวกของ
พระเยซู (ดู ข้อ 17) เป็ นส่ วนหนึ่งของความตึงเครี ยดที่เพิ่มขึ้นซึ่ งยกย่องความพิเศษของพระเยซู
ขณะที่พระองค์เคลื่อนไปสู่ การทนทุกข์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ใกล้มากขึ้น”[1056]
มันระลึ กถึ งประสบการณ์ ของโมเสสแห่ งการลงจากภูเขาซี นายเพียงแค่จะพบว่าคนอิสราเอลล้มเหลวโดยการ
นมัสการวัวทองคา (อพย. 32:15-20)
17:14-16

คากรี ก โกนุบเพเทโอ ที่แปลว่า “คุ กเข่าลง” หรื อ “คุ กเข่า” ก็บ่งบอกถึ งความถ่ อมใจและการ
ขอร้ องไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นการนมัสการ (เปรี ยบเทียบ 27:29; มก. 1:40; 10:17) ในทานอง
เดียวกัน “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” บางทีเป็ นแค่การกล่าวถึงที่มีการนับถือ (เปรี ยบเทียบ 8:2) เป็ นที่
ชัดเจนว่าโรคลมบ้าหมูของเด็กหนุ่มคนนั้นเป็ นผลลัพธ์ของการถูกผีสิง (ข้อ 18) พวกสาวกที่ไร้
อานาจเป็ นบางคนหรื อทั้งหมดจากสาวกเก้าคนที่ไม่ได้ข้ ึนไปบนภูเขาสาหรับการทรงจาแลง
พระกาย
มีหลายกรณี ของความล้มเหลวของพวกสาวกในส่ วนนี้ ของมัทธิ ว (เปรี ยบเทียบ 14:16-21, 2627, 28-31; 15:16, 23, 33; 16:5, 22; 17:4, 10-11) ก่อนหน้านั้นพวกเขาได้มีอานาจอัศจรรย์ที่
ยิง่ ใหญ่ (10:1, 8) อย่างไรก็ตาม อานาจของพวกเขาไม่ใช่ ของพวกเขาเอง มันมาจากพระเยซู
ขณะที่พระเยซูฝึกฝนพวกสาวกไปทีละน้อย พระองค์ก็ถอนอานาจบางอย่างของพวกเขาอีกด้วย
เพื่อจะสอนพวกเขาว่ามันมาจากพระองค์และเชื่ อมโยงกับความวางใจของพวกเขาในพระองค์
(14:26-17, 31; 15:5, 8)
“สิ ทธิ อานาจอธิ ปไตยของพระเยซู พระเมสสิ ยาห์ในการรักษาและการขับผีก็
พิเศษ พวกสาวกของพระองค์สามารถใช้มนั โดยความเชื่ อเท่านั้น และนัน่ คือ
สิ่ งที่พวกเขาล้มเหลวที่จะทาในกรณี น้ ี”[1057]

17:17-18

การว่ากล่าวของพระเยซูทาให้ระลึกถึงถ้อยคาของโมเสสที่มีต่ออิสราเอลใน เฉลยธรรมบัญญัติ
32:5 และ 20 ความไม่เชื่อแสดงถึงลักษณะ “ชนรุ่ น” ของคนยิวที่ได้ปฏิเสธพระเยซู และตอนนี้
มันแสดงถึงพวกสาวกของพระองค์ในขอบเขตที่นอ้ ยกว่า ความล้มเหลวของพวกเขาที่จะเชื่ อก็
เกิ ด จากความล้ม เหลวทางศี ล ธรรมที่ จ ะตระหนัก ถึ ง ความจริ ง แทนที่ จ ะเกิ ด จากการขาด
หลักฐานอย่างที่ การรวมกันของ “ขาดความเชื่ อ” และ “วิปลาส” ทาให้ชัดเจน (เปรี ยบเทียบ
ฟป. 2:15) พวกสาวกเช่นกันก็ชา้ ที่จะเชื่ อ คือช้ากว่าที่พวกเขาควรจะช้า คาถามเชิ งโวหารสอง
คาถามของพระเยซูแสดงถึงความผิดหวังและการวิจารณ์
“พระเยซู ไ ด้ย อมรั บ ว่า พระองค์ จ ะถู ก ปฏิ เ สธโดยผูน้ าที่ เ ป็ นทางการของ
อิสราเอล (16:21) แต่ที่จะพบว่าพระองค์เองถูกทิ้งแม้กระทัง่ โดยพวกสาวก
ของพระองค์เองก็ เร้ า ชั่วขณะที่ หายากของอารมณ์ แบบมนุ ษย์ใ นส่ วนของ
พระบุตรของพระเจ้า”[1058]

17:19-21

คาว่า “พวกข้าพระองค์” ในคาถามของพวกสาวกก็อยู่ในตาแหน่ งที่เน้นในตัวบทกรี ก อย่างที่
พระเยซูอธิ บาย ปั ญหาคือความเชื่อที่อ่อนแอ (คากรี ก โอลีกอบพิสทิอา) ของพวกเขา มันไม่ใช่
ปริ มาณของความเชื่ อของพวกเขาที่ไม่พอเพียง แต่มนั คือคุณภาพ (ความเข้มแข็ง) ทั้งๆที่มีการ
เปิ ดเผยของพระเยซู ที่พวกเขาได้รับ พวกสาวกก็ไม่ได้ตอบสนองต่อมันด้วยการวางใจอย่างที่
พวกเขาควรได้วางใจ พวกเขามีความเชื่อในพระเยซู บา้ ง แต่มนั ควรจะเข้มแข็งกว่า
“ก่อนหน้านี้อย่างมาก พระเยซูได้มอบสิ ทธิ อานาจแก่พวกสาวกเพื่อจะขับผีใน
ฐานะส่ วนหนึ่ งของภารกิจต่ออิสราเอลของพวกเขา (10:1, 8) ดังนั้นพระองค์
คาดหวังให้พวกเขาที่จะใช้สิทธิ อานาจนี้ แต่ถา้ พวกเขาเข้าหางานต่างๆแห่ ง
ภารกิจของพวกเขาซึ่ งลืมเกี่ยวกับการได้รับมอบอานาจของพวกเขาและถูกกีด
ขวางโดยวิกฤตแห่ งการวางใจ พวกเขาก็ทาให้พวกเขาเองไร้ ประสิ ทธิ ภาพ”
[1059]
“. . . คากล่าว ‘เท่าเมล็ดมัสตาร์ ดเมล็ดหนึ่ ง’ ได้กลายมาเป็ นสุ ภาษิตและถูกใช้
ไม่ใช่ โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเท่านั้น แต่โดยพวกรับบี อยู่บ่อยๆเพื่อจะ
บ่งชี้ถึงจานวนที่เล็กที่สุด. . .”[1060]

การย้า ยภู เ ขาเป็ นภาพพจน์ แ บบสุ ภาษิ ต ส าหรั บ การพิ ชิ ต ความยุ่ ง ยากที่ ยิ่ ง ใหญ่ ต่ า งๆ
(เปรี ยบเทียบ อสย. 40:4; 49:11; 54:10; มธ. 21:21-22; มก. 11:23; ลก. 17:6; 1 คร. 13:2) ใน
บริ บทนี้ ความยุ่งยากต่างๆที่ถูกกล่าวถึงก็เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ อานาจที่พระเยซู ได้มอบให้
พวกเขาเพื่อจะรักษาผูค้ น พวกสาวกได้ปฏิบตั ิต่อของประทานแห่ งการรักษาที่พระเยซู ได้มอบ
แก่พวกเขาในฐานะเป็ นความสามารถวิเศษที่ใช้การได้โดยไม่คานึงถึงความเชื่ อในพระองค์ของ
พวกเขา ตอนนี้พวกเขาเรี ยนรู ้วา่ อานาจของพวกเขาขึ้นอยูก่ บั การตอบสนองที่เหมาะสมต่อการ
เปิ ดเผยนัน่ คือความมัน่ ใจที่พ่ ึงพาในพระเยซู ที่จะทาการผ่านพวกเขาเพื่อจะรักษา การพึ่งพาที่
ต่อเนื่ องในพระเยซู แทนที่จะเป็ นเพียงแค่ความเชื่ อถือในใครที่พระองค์ทรงเป็ นก็จดั ตั้งความ
เชื่อที่เข้มแข็ง (เปรี ยบเทียบ มก. 6:5-6)
“ไม่มีสิ่งใดที่เป็ นไปไม่ได้สาหรับสาวกของพระเยซู ผทู ้ ี่ทาการด้วยความเชื่ อ
ภายในน้ าพระทัยที่ได้สถาปนาไว้ของพระเจ้า ดังนั้นมันก็เป็ นกรณี ที่วา่ ไม่ใช่
ความล้มเหลวทุ กอย่างในการปฏิ บตั ิ หรื อการรั บการรั ก ษาเป็ นผลลัพธ์ ของ
ความเชื่อที่ไม่เพียงพอเท่านั้น”[1061]
ข้อ 21 ไม่ปรากฏในต้นฉบับโบราณที่สาคัญหลายฉบับ เป็ นที่ชดั เจนว่าคนคัดสาเนารับเอามา
จาก มาระโก 9:29: พระองค์ตรั ส ตอบพวกเขาว่า ‘ผีแบบนี้ จะขับออกได้ด้วยการอธิ ษฐาน
เท่านั้น’”
บทเรี ยนของการอัศจรรย์น้ ี สาหรั บพวกสาวกก็คือว่าความเชื่ อที่ เรี ยบง่ายว่าพระเยซู ทรงเป็ น
กษัตริ ยอ์ าจเพียงพอเมื่อบุคคลหนึ่ งตระหนักว่าพระเยซู ทรงเป็ นใครก่อน มันสามารถส่ งผลต่อ
การอัศ จรรย์ที่ น่ า ตื่ นเต้น ต่ า งๆ อย่า งไรก็ ต าม ด้ว ยสิ ท ธิ พิ เ ศษของการเปิ ดเผยที่ เ พิ่ ม เข้า มา
เกี่ ยวกับตัวบุ คคลและงานของพระเยซู ก็เกิ ดความรั บผิดชอบที่เพิ่มขึ้นที่จะวางใจในพระองค์
อย่างเต็มที่ ความล้มเหลวที่จะทาสิ่ งนี้ ก็ทาให้ความเชื่ ออ่อนแอและจากัดงานของพระเยซู ผา่ น
สาวก (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:5)
กำรเข้ ำใจกำรสิ้นพระชนม์ และกำรคืนพระชนม์ ของพระเยซู 17:22-23 (เปรียบเทียบ มก. 9:30-32; ลก. 9:43-45)

ถัดไปพระเยซู ให้การป่ าวประกาศที่ชัดเจนครั้งที่ สองถึ งการทนทุ กข์ของพระองค์แก่ พวกสาวกของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 16:21-24) การอ้างอิงถึงมันใน 17:12 เป็ นแค่การอ้างอิงแบบผ่านไป พระองค์พาดพิงถึงมันในแง่ที่
ปกปิ ดไว้ก่อนที่พระองค์กล่าวมันอย่างชัดเจน (เปรี ยบเทียบ 9:15; 10:38; 12:40)
17:22

การอ้างอิงของมัทธิ วถึงเวลาก็ธรรมดา สาวกทั้งหมดอยูก่ บั พระเยซู “ในกาลิลี” อีกครั้ง พระเยซู
แนะนาหัวข้อการทนทุกข์ของพระองค์อีกครั้ง ซึ่ งการทรงจาแลงพระกายและเหตุการณ์ต่างๆที่
ได้ตามมาก็ขดั จังหวะ
ข้อความของพระเยซูก็ตรงแต่ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ งก็คลุมเครื อ คากรี ก พาราดิดอสธาย หมายถึง
ไม่วา่ “มอบ” หรื อ “ทรยศ” ก็ข้ ึนอยูก่ บั บริ บทซึ่ งไม่มีการช่วยเหลือที่นี่ ยิ่งกว่านั้น คากริ ยานี้ อยู่
ในกาลเชิ งรั บ ดังนั้นผูก้ ่ อการของการกระทานี้ ไม่ว่าจะเป็ นใครก็ตามก็ยงั คงปิ ดซ่ อนไว้ ใน
รู ปแบบตามปกติ พระเยซูก็ให้ขอ้ มูลแก่พวกสาวกของพระองค์มากขึ้น แต่พระองค์ไม่ได้ให้ทุก
สิ่ งแก่ พวกเขาที่ พระองค์สามารถให้ไ ด้ ข้อมูล มากขึ้ นคงได้สร้ างคาถามและปั ญหาต่ างๆที่
พระองค์ไม่ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะเผชิ ญเดี๋ยวนี้ นี่ เป็ นครั้งแรกที่มทั ธิ วบันทึกว่าพระเยซู ป่าว
ประกาศว่าพระองค์จะถูกทรยศ บุตร มนุษย์ จะถูกทรยศให้ไปสู่ เงื้อมมือของ คนทั้งหลาย

17:23

การตอบสนองของพวกสาวกแสดงว่าพวกเขาเข้าใจและไม่ชอบที่ จะได้ยินสิ่ งที่ อยู่ขา้ งหน้า
พวกเขาเข้าใจการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู แต่ยงั ไม่เข้าใจการคืนพระชนม์ของพระองค์ มัน
ไม่ใช่จนกว่าหลังจากที่พระเยซูเป็ นขึ้นจากตายที่พวกเขาเข้าใจการคืนพระชนม์ของพระองค์ ถ้า
พวกเขาได้เข้าใจการคืนพระชนม์ของพระองค์ในตอนนี้ พวกเขาคงไม่ได้เสี ยใจ

กำรชื่ นชมควำมเป็ นบุตรของพระเยซู 17:24-27
“เรื่ องราวนี้เป็ นผลไม้เปลือกแข็งที่มีเปลือกแห้งและแข็ง แต่มีเนื้อในที่หวานอย่างมาก”[1062]
“โดยความจริ งนั้น เหตุการณ์ขณะนี้ ให้ตวั อย่างประกอบที่น่ายกย่องของหลักคาสอนที่ถูกสอน
ไว้ในการอภิปรายเรื่ องความถ่อมใจ”[1063]

17:24

“ภาษี สองดรัชมา” เป็ นภาษีของคนยิวที่ชายยิวทุกคนอายุระหว่าง 20 ถึง 50 ปี จะต้องจ่ายให้แก่
การบารุ งพระวิหารและงานบริ การต่างๆ (อพย. 30:13) ไม่มีเหรี ยญสองดรัชมาในการหมุนเวียน
ณ เวลานี้ ดัง นั้นบ่อยครั้ งแล้วผูใ้ หญ่ส องคนก็ ไ ปด้วยกันและจ่ า ยหนึ่ ง เชเขลที่ มี ค่ า เท่ า กับ สี่
ดรัชมา[1064]

17:25-26

พระเยซู เปลี่ ยนการถามนี้ จากผูเ้ ก็บภาษีไปสู่ สถานการณ์ ที่สอนเพื่อเปโตรและสาวกคนอื่นๆ
ในตัวอย่างประกอบของบทเรี ยนของพระองค์ พระเยซูเปลี่ยนภาษีจากภาษีทางศาสนาไปสู่ ภาษี
ทางพลเรื อนเพื่อจะทาให้ประเด็นของพระองค์ชดั เจนขึ้น หลักการก็เป็ นอย่างเดียวกันในสอง
กรณี แต่มนั ง่ายกว่าที่จะอธิ บายในด้านพลเรื อนของชีวติ
ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าอย่างที่ “โอรส” ของ “กษัตริ ย”์ ถูกยกเว้นจากภาษีที่พระราชบิดา
ของพวกเขากาหนดไว้ ดังนั้นพระองค์ก็ถูกยกเว้นจากภาษีที่พระบิดาของพระองค์กาหนดไว้
พระองค์หมายถึ งภาษีพระวิหาร พระวิหารเป็ นของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง (มลค. 3:1) พระเยซู
กาลังสอนเปโตรถึ งความหมายโดยนัยของความเป็ นพระเจ้า ของพระองค์ พระองค์ไ ม่ ไ ด้
สอนเปโตรที่จะบรรลุความรับผิดชอบทางพลเรื อนของเขา

17:27

แม้วา่ พระองค์ถูก “ยกเว้น” (ข้อ 26) พระเยซู ก็จะจ่ายภาษีเพราะว่าพระองค์ “ไม่” ต้องการที่จะ
ทาให้ใครก็ตาม “สะดุด” อย่างไม่จาเป็ น (เปรี ยบเทียบ 5:29) ความล้มเหลวที่จะจ่ายภาษีจะสร้าง
ปั ญหาที่ไม่จาเป็ นต่างๆ เพราะว่าเปโตรเป็ นหนึ่ งในพวกสาวกของพระเยซู และหนึ่ งในบุตร
ของพระเจ้า ทางความเชื่ อ ในพระเยซู เขาก็ ไ ม่ มี พ ัน ธะที่ จ ะจ่ า ยภาษี พ ระวิ ห ารเช่ น กั น
(เปรี ยบเทียบ 12:1-8) ภายหลังเปาโลได้ทาตามแบบอย่างของพระเยซู เกี่ ยวกับการไม่ให้การ
สะดุดในสถานการณ์ที่คล้ายกัน (1 คร. 8:13; 9:12, 22) อย่างที่บุตรของพระเจ้าทุกคนควรทา
พระเจ้าได้ป่าวประกาศอย่างชัดเจนว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของพระองค์ในการทรงจาแลง
พระกาย (ข้อ 5) เช่นเดียวกับ ณ การรับบัพติศมาของพระเยซู กระนั้นพระสิ ริของพระเยซูยงั คง
ถูกปกคลุมไว้ขณะที่พระองค์เคลื่อนไปสู่ กางเขน สิ่ งนี้ สถาปนารู ปแบบสาหรับพวกสาวกของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 18:1-5) เนื่องจากบรรดาบุตรของพระเจ้าถูกยกเว้นจากการบารุ งรักษา
พระวิหารและการบริ การต่างๆ จุดสิ้ นสุ ดของระบบการนมัสการนี้ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาอย่างที่
มันได้เป็ น นี่ คือข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งที่ว่าพระเยซู ได้ทาให้ธรรมบัญญัติของโมเสสสิ้ นสุ ดลง

(15:11) อีกครั้งหนึ่ ง พวกสาวกล้มเหลวที่จะเข้าใจความสาคัญหลักของสิ่ งเหล่านี้ จนกระทัง่
หลังจากการคืนพระชนม์
การอัศจรรย์น้ ี ตอ้ งได้สร้ างความประทับใจแก่เปโตรในฐานะชาวประมงและแก่เพื่อนสาวกที่
เป็ นชาวประมงอย่างแท้จริ ง! จงจินตนาการว่า ไม่ใช่การจับปลาเท่านั้น แต่จบั ปลาพร้อมกับมี
เงิ น ในปากของมัน ด้วย นี่ เป็ นหนึ่ ง ในการอัศ จรรย์ห ลายอย่า งที่ พ ระเยซู ไ ด้ท าเพื่ อเปโตร
พระองค์ได้รักษาแม่ยายของเปโตร (1:29-34) ช่วยเขาจับปลา (ลก. 5:1-9) ทาให้เขาสามารถเดิน
บนน้ าทะเลได้ (14:22-33) รักษาหูของมัลคัส (26:47-56) และช่วยกูเ้ ขาจากคุก (กจ. 12) จึงไม่
แปลกใจว่า เปโตรสามารถเขี ยนว่า “จงละความกังวลทุ ก อย่างของพวกท่ านไว้กบั พระองค์
เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1 ปต. 5:7).[1065]
พระเยซู เท่ านั้นสามารถเอาเหรี ย ญ (“เชเขล”) นั้นมาได้อย่า งที่ พ ระองค์ไ ด้ท า อี กครั้ งหนึ่ ง
มนุ ษย์ที่ไร้บาปได้บรรลุคาสั่งของพันธสัญญาที่ให้แก่อาดัมที่จะใช้อานาจเหนื อปลาแห่ งทะเล
(เปรี ยบเทียบ 8:27; 14:25) แม้วา่ พระองค์เป็ นอิสระจากข้อเรี ยกร้องต่างๆของธรรมบัญญัติ ใน
ฐานะพระบุ ตรของพระเจ้า พระองค์ก็จานนต่อข้อเหล่ านั้นและจัดเตรี ยมเพื่อพวกสาวกของ
พระองค์อย่างอัศจรรย์เพื่อจะทาอย่างนั้น การสาแดงนี้ เกี่ ยวกับความถ่อมใจและอานาจก็น่า
ประทับใจมากขึ้นที่จะทาตามอย่างที่การป่ าวประกาศถึงการทนทุกข์ของพระเยซูเป็ น
ไกลจากความรู ้ สึกแห่ งความหยิ่ง การเสแสร้ งและการถื อสิ ทธิ์ ของตนเองที่พวกสาวกสาแดง
โดยการอภิปรายว่าใครจะเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินของพระคริ สต์ พระเยซู เองก็ถ่อมใจที่
จ่ายภาษีที่พระองค์ไม่ได้เป็ นหนี้ อย่างแท้จริ ง พระองค์ไม่ได้เป็ นหนี้ มนั ในแง่ที่วา่ พระองค์ทรง
เป็ นเจ้านายเหนื อระบบทั้งหมดที่ ภาษี น้ ี สนับสนุ น ความถ่ อมใจของพระองค์สาแดงมันเอง
ต่อไปในแง่ ที่ว่าในการเป็ นเจ้านายเหนื อแผ่นดิ นและทะเลนั้น พระองค์ได้ทาให้พระองค์เอง
ขึ้นอยูก่ บั หนึ่ งในสิ่ งทรงสร้างคือปลา ยิ่งกว่านั้น พระองค์ไม่ได้สะดุดต่อการที่จะต้องจ่ายภาษี
นี้ และพระองค์ก็ระมัดระวังที่จะไม่ให้การสะดุ ดแก่บรรดาผูท้ ี่สมควรได้รับ อีกอย่างหนึ่ ง นี่
เป็ นเรื่ องราวเดี ยวของการอัศจรรย์ในหมวดพระกิ ตติ คุณที่ ละให้ผูอ้ ่านที่ จะอนุ มานว่ามันได้
เกิดขึ้น ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนี้ไม่ได้บนั ทึกว่ามันได้เกิดขึ้น[1066]

“มัน [เรื่ องนี้] สอนบรรดาคนของแผ่นดินสวรรค์ที่จะไม่บ่นเพราะว่าโลกไม่ตระหนักถึงสถานะ
และความมีเกียรติของพวกเขา” [1067]
พระเยซู ดาเนิ นการที่จะสอนพวกสาวกของพระองค์ต่อไปถึ งความสาคัญของการทาตามแบบอย่างที่พระองค์
ตระเตรี ยมไว้สาหรับพวกเขาในส่ วนถัดไป (บทที่ 18)
4. คำแนะนำเกีย่ วกับตัวแทนส่ วนตัวของกษัตริย์ บทที่ 18
บทที่ 18 มีการอภิปรายหลักสี่ อย่างที่มทั ธิ วบันทึก (เปรี ยบเทียบ บทที่ 5—7; บทที่ 10; 13:1-53; บทที่ 24—25):
การอภิปรายเกี่ยวกับการเป็ นสาวกของพระองค์ การอภิปรายนี้ ดาเนิ นการคาแนะนาของพระเยซู ต่อพวกสาวก
ของพระองค์ที่พระองค์ได้เริ่ มต้นใน 17:14 ต่อไป แทนที่ จะจดจ่อที่ พระเยซู คาสอนของพระเยซู ก็จดจ่อที่
พวกสาวกและความรั บผิดชอบต่างๆของพวกเขาในฐานะตัวแทนของพระองค์ หัวข้อของการอภิปรายนี้ คือ
ความถ่อมใจ หัวข้อของคาเทศนาบนภูเขาคือความชอบธรรม หัวข้อของการอภิปรายเกี่ยวกับภารกิจในบทที่ 10
คือพันธกิ จ หัวข้อของการอภิปรายเกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์ในบทที่ 13 คือแผ่นดิ นสวรรค์ และหัวข้อของการ
อภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศจะเป็ นการเสด็จมาครั้งที่สอง เหมือนกับการอภิปรายอื่นๆ ขอบเขตของการอภิปราย
นี้ก็คือยุคระหว่างการเสด็จมาเช่นกัน
คิงส์เบอรี่ เรี ยกหัวข้อของคากล่าวนี้วา่ “ชีวติ ภายในชุมชนของคริ สตจักร” และให้โครงร่ างดังต่อไปนี้ : (I) ในเรื่ อง
ความยิ่งใหญ่แท้อย่างที่ประกอบด้วยการถ่อมใจตนเองลงเพื่อว่าจะรับใช้เพื่อนบ้าน (18:1-14); และ (II) ในเรื่ อง
การได้รับและการยกโทษสาวกที่ผดิ พลาด (18:15-35).[1068]
นอกเหนื อจากค าถามที่ ส อง (ข้อ 21) การอภิ ป รายนี้ ก็ ดาเนิ นการในฐานะหน่ วยของค าสอนที่ ค ล้า ยกับ การ
อภิปรายที่หนึ่ง (บทที่ 5—7) และการอภิปรายที่สอง (บทที่ 10) แต่ไม่ใช่การอภิปรายที่สาม (บทที่ 13)
“หัวข้อของการอภิปรายนี้ ไม่ใช่ การเป็ นสาวกส่ วนตัวมาก (แม้วา่ ตัวอย่างและคาแนะนาหลาย
อย่างก็ถูกแสดงออกมาในรู ปเอกพจน์) เหมือนกับชี วิตส่ วนรวมของบรรดาผูท้ ี่เข้าร่ วมโดยการ
อุทิศตนเหมือนกันของพวกเขาในฐานะสาวกพร้อมกับความสนใจพิเศษที่ถูกมอบให้แก่ความ
ตึงเครี ยดและสภาพตึงเครี ยดที่ซ่ ึ งชี วิตเช่ นนั้นถูกเปิ ดเผยผ่านความห่ วงใยตนเองและการขาด
การเอาใจใส่ เพื่อนสาวก ผ่านแบบอย่างที่แย่และอุปนิ สัยที่ผิดพลาด และผ่านความไม่เต็มใจที่
จะยกโทษอย่างที่เราได้รับการยกโทษ”[1069]

บทนำของหัวข้ อควำมถ่ อมใจ 18:1-4 (เปรียบเทียบ มก. 9:33-36; ลก. 9:46-47)
18:1-2

ผูเ้ ขียนได้แนะนาและสรุ ปการอภิปรายนี้ อย่างที่ท่านได้ทากับการอภิปรายอื่นๆด้วยข้อความที่
ชี้ แนะว่าพระเยซู กล่าวการอภิปรายนี้ ในโอกาสที่เจาะจงหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 5:1; 7:28-29) การ
อภิ ป รายสองอย่ า งสุ ด ท้า ยในมัท ธิ ว เป็ นการตอบสนองต่ อ ค าถามจากพวกสาวก (ข้อ 1;
เปรี ยบเทียบ 24:1-3)
“ในเวลานั้น” บางที หมายถึ ง “ในระยะนั้นแห่ งพันธกิ จของพระเยซู ” (เปรี ย บเทีย บ 10:19;
26:45) การเปิ ดเผยก่ อนหน้า นี้ เกี่ ยวกับ กษัตริ ยแ์ ละแผ่นดิ นได้นาพวกสาวกบางที เป็ นสาวก
สิ บสองคนที่จะแสดงออกถึงความสนใจใน “ใคร” ที่จะเป็ น “ใหญ่ที่สุดในแผ่นดิ นสวรรค์”
(เปรี ยบเทียบ มก. 9:33-38; ลก. 9:46-48) บางทีการเป็ นผูน้ าของเปโตรท่ามกลางพวกสาวกและ
สิ ทธิ พิเศษของเปโตร ยากอบและยอห์นแห่ งการเห็นพระเยซู ทรงจาแลงพระกายได้ก่อให้เกิ ด
หนึ่ งในความเป็ นห่ วงที่เพิ่มขึ้นของพวกเขา พระเยซู ได้สอนว่าจะมีความแตกต่างในแผ่นดิ น
สวรรค์ (5:19; 10:32-33) ถ้าพระเยซูให้คาสอนนี้ในบ้านของเปโตร “เด็ก” นั้นคงเป็ นของเปโตร
(เปรี ยบเทียบ 17:25; มก. 9:33) แต่นี่เป็ นเพียงความเป็ นไปได้
ไม่วา่ ในกรณี ใด สิ่ งที่พระเยซู ทาในการตั้ง “เด็ก” ขึ้นเป็ นแบบอย่างสาหรับผูใ้ หญ่ที่จะทาตามก็
เป็ นการตกใจในสมัยของพระองค์ ผูค้ นในตะวันออกใกล้โบราณถื อว่าเด็กด้อยกว่าผูใ้ หญ่
เด็กไม่ได้รับความนับถือที่ผใู ้ หญ่ได้รับจนกระทัง่ พวกเขาไปถึงสถานะผูใ้ หญ่ พวกเขาถูกสอน
ให้มองหาผูใ้ หญ่ในฐานะแบบอย่างที่จะทาตาม ตอนนี้ พระเยซู ได้พลิกสถานกาณ์ และกระตุน้
ให้ พ วกสาวกของพระองค์ ที่ จ ะท าตามแบบอย่ า งของเด็ ก ที่ จ ะท าอย่ า งนั้ น ก็ เ รี ยกร้ อ ง
ความถ่อมใจอย่างแท้จริ ง

18:3-4

พระเยซู ป่าวประกาศถ้อยคาที่ปฏิ วตั ิของพระองค์ดว้ ยรู ปแบบบทนาที่เคร่ งขรึ ม (เปรี ยบเทียบ
5:18) พระองค์กล่าวว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่วา่ พวกสาวกของพระองค์เปลี่ยนและ “มาเป็ น” เหมือน
“เด็ก” เล็กๆ คาว่า “กลับใจ” ในฉบับแปล NASB ก็นาผิดๆ พระเยซู ไม่ได้กล่าวถึง “การได้รับ
ความรอด” ความเป็ นเหมือนเด็กก็จาเป็ นสาหรับการเข้าไปในแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ เด็กมี
ลักษณะหลายอย่างที่ทาให้พวกเขาแตกต่างจากผูใ้ หญ่ ตัวอย่างเช่น การพึ่งพาและการวางใจ แต่
เนื่ องจากความเป็ นห่ วงของพวกสาวกในเรื่ องตาแหน่งในแผ่นดินสวรรค์และคาสอนที่ตามมา

นั้น ความถ่ อมใจก็ถู กกล่ า วถึ ง เด็ก เล็ กๆมี ความเป็ นห่ วงน้อยเกี่ ยวกับชื่ อเสี ย งและตาแหน่ ง
ส่ วนตัวของพวกเขาในความสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ
“ลัก ษณะของธรรมชาติ เ ด็ ก ซึ่ งจัด ตั้ง จุ ด ของการเปรี ย บเที ย บคื อ ความไม่
เสแสร้ง. . . . ลูกของกษัตริ ยจ์ ะเล่นด้วยปราศจากความกระดากใจกับลูกของ
คนขอทาน ด้วยเหตุน้ นั ก็ยนื ยันโดยไม่รู้ตวั ถึงความไม่สาคัญของสิ่ งต่างๆที่ซ่ ึ ง
ผูใ้ หญ่แตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งต่างๆที่เหมือนกันกับทุกคน”[1070]
ในแง่หนึ่ งพวกสาวกได้ถ่อมใจอย่างเด็กเมื่อพวกเขาเชื่ อในพระเยซู สิ่ งนี้ ให้ทางเข้าแก่พวกเขา
สู่ แผ่นดิ นสวรรค์ อย่า งไรก็ ตาม ในอี ก แง่ หนึ่ ง พวกเขาละทิ้ง ท่ า ที น้ ันเมื่ อพวกเขาเป็ นห่ วง
เกี่ยวกับสถานะของพวกเขาในแผ่นดินสวรรค์ พวกเขาจาเป็ นต้องกลับไปสู่ ท่าทีเหมือนเด็กแต่
ก่อนของพวกเขา ในทานองเดียวกัน พวกเขาได้ใช้อานาจที่ยิ่งใหญ่ผา่ นความเชื่ อที่เรี ยบง่ายใน
พระเยซู แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาได้ออกจากการพึ่งพาที่พระองค์ สู ญเสี ยอานาจของพวกเขา
และจาเป็ นที่จะกลับไปสู่ ความเชื่อที่พ่ งึ พา ตัวอย่างเช่น เปโตรได้ทาการกล่าวยอมรับที่ยงิ่ ใหญ่
ในพระเยซู แต่หลังจากนั้นไม่นานท่านก็เสื่ อมถอยและล้มเหลวที่จะจานนต่อพระเยซู
ข้อ 3 อธิ บายอี กว่าแผ่นดิ นสวรรค์ยงั เป็ นอนาคตเมื่ อพระเยซู กล่ าวคาเหล่านี้ [1071] สาวกที่
ถ่อมใจเหมือนเด็กเล็กๆจะเป็ น “ใหญ่ที่สุดในแผ่นดิ นสวรรค์” การเป็ นใหญ่ที่สุดในแผ่นดิ น
สวรรค์คือสิ่ งที่สาวกเหล่านี้ ตอ้ งการ (ข้อ 1) ก่อนหน้านี้ พระเยซู ได้แนะนาลักษณะเหมือนเด็ก
แก่พวกสาวกของพระองค์ (5:3; 11:25)
เนื่ อ งจากว่า พระเยซู ก ล่ า วต่ อ พวกสาวกที่ เ ชื่ อในพระองค์ (16:16) ดู เ หมื อ นว่า พระองค์ใ ช้
คากล่าวซึ่ งมีลกั ษณะตรงข้าม “เข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย” กับ “เป็ นใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน
สวรรค์” เพื่ อ จะอธิ บ ายประเด็ นของพระองค์ ประเด็ นของพระองค์ก็ คื อความส าคัญ ของ
ความถ่อมใจ ก่ อนหน้านี้ พระเยซู ได้กล่าวว่าถ้าตาของสาวกเป็ นเหตุ ทาให้เขาสะดุ ด เขาควร
ควักออกเสี ย (ข้อ 9; เปรี ยบเทียบ 5:29) นัน่ เป็ นข้อความ (การพูดเกินจริ ง) สุ ดขีดที่คล้ายกันซึ่ ง
ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะอธิ บายประเด็น
ควำมรุ นแรงของกำรขัดขวำงควำมคืบหน้ ำของสำวก 18:5-14 (เปรียบเทียบ มก. 9:37-50; ลก. 9:48-50)

หัวข้อรองหลักของการอภิ ปรายนี้ คือความขุ่นเคื อง (คากรี ก สกันดาลอน คื อ สิ่ งกี ดขวาง) สาวกที่ ถ่อมใจจะ
ระมัดระวังที่ จะไม่วางสิ่ งกี ดขวางในเส้ นทางของสาวกอี ก คนหนึ่ งเมื่ อสาวกคนนั้นดาเนิ นการไปยังแผ่นดิ น
สวรรค์
18:5-6

“เด็ก” ที่ถูกกล่าวถึ งในข้อเหล่านี้ ไม่ใช่ เด็กตามตัวอักษร แต่เป็ นสาวกที่ถ่อมตัวเขาเองหรื อตัว
เธอเองลง และในการท าอย่ า งนั้น ก็ ก ลายมาเป็ นเหมื อ นเด็ ก (ข้อ 3-4) พระเยซู ก ล่ า วถึ ง
การยอมรั บ สาวกที่ ถ่อมใจของพระองค์ในข้อ 5 (พระเยซู สอนความสาคัญของการยอมรั บ
เด็กเล็กๆใน มาระโก 9:36-37 และ ลูกา 9:48) ใครก็ตามทาสิ่ งนี้ “ในนามของพระเยซู ” ก็
ต้อนรับสาวกนั้นเพราะว่าเขาหรื อเธอเป็ นหนึ่ งในสาวกของพระเยซู ไม่ใช่ เพราะว่าสาวกนั้น
เหนื อกว่า มีอิทธิ พลหรื อโดดเด่นอย่างเป็ นส่ วนตัว บุคคลที่ตอ้ นรับหนึ่ งในสาวกที่ถ่อมใจของ
พระเยซูเพื่อเห็นแก่พระเยซู ก็ตอ้ นรับพระองค์เองอย่างแท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ 10:42) ในบริ บทนี้
เช่นเดียวกับในบทที่ 10 พระเยซู กล่าวถึงการต้อนรับในแง่ของการหยิบยื่นการต้อนรับขับสู้ให้
พร้อมกับการหนุ นใจและการสนับสนุ นที่ควบคู่ไป “ต้อนรับ” (คากรี ก เคโคมาย) หมายถึง ที่
จะต้อนรับเข้าสู่ การสามัคคีธรรม [1072]
สิ่ งที่ตรงกันข้ามในข้อ 6 เกี่ยวข้องกับ การ ไม่ ต้อนรับสาวก นัน่ คือ การปฏิเสธหรื อการละเลย
เขา การยับยั้งการหนุ นใจที่สนับสนุ นจะเป็ นเหตุให้สาวกที่จะสะดุดในแง่ที่วา่ มันจะทาให้มนั
ยากขึ้นสาหรับเขาที่จะทางานของเขา พระเยซู ไม่ได้กล่าวถึ งการเป็ นเหตุให้สาวกที่จะสะดุ ด
โดยการนาเขาหรื อเธอไปสู่ การเลิกเชื่อ ความตรงกันข้ามทาให้สิ่งนี้ ชดั เจน การทาให้สาวกท้อ
ใจเทียบเท่ากับการปฏิเสธพระอาจารย์ ดังนั้นการจมที่ทะเลจะดีสาหรับผูท้ าผิดมากกว่าการที่
จะเผชิ ญกับการกล่ าวโทษของพระเยซู ในนรกสาหรับการปฏิ เสธพระองค์ (ข้อ 8-9) อี กครั้ ง
หนึ่ง การพูดเกินจริ งนาเสนอผลลัพธ์ต่างๆว่าแย่อย่างยิง่
“ผูเ้ ล็กน้อยเหล่านี้ คนหนึ่ งที่วางใจในเรา” (ข้อ 6) ระบุถึงพวกสาวก นี่ เป็ นที่เดียวในพระกิตติคุณสัมพันธ์ที่ที่ “วางใจในเรา” ปรากฏ วลีน้ ีก็ปกติอย่างมากในงานเขียนของยอห์น
การทาให้จมน้ าเป็ นวิธีประหารชี วิตของกรี กและโรมันไม่ใช่ วิธีของยิว[1073] ชนิ ดของ “หิ น
โม่” ที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็ นชนิดที่ใหญ่ (“หนัก”) ที่ลาจะหมุนไม่ใช่หินโม่ดว้ ยมืออันเล็กที่ผหู ้ ญิง

ปาเลสไตน์ทุกคนใช้เพื่อจะเตรี ยมแป้ งของเธอ[1074] การจมน้ าในแนวทางนี้ จะน่ากลัว แต่มนั
จะ “ดีกว่า” การพินาศในบึงไฟ (ข้อ 8)
“สาหรับข้าพเจ้าแล้วมันดูเหมือนว่าสิ่ งที่พระองค์ [พระเยซู ] กาลังทาในส่ วนนี้
คื อการทาให้ก ารประกาศกับ เด็ ก เป็ นคาสั่ง ของพระเจ้า พระองค์ใ ห้ลาดับ
ความสาคัญสู งสุ ดต่อการนาเด็ก ๆมาสู่ พ ระคริ สต์ ข้าพเจ้า ขอแนะนาใครก็
ตามที่ ก าลัง ท างานกับ เด็ ก ๆในทุ ก วันนี้ ไม่ มี สิ่ ง ใดที่ ส าคัญเท่ า กับ สิ่ ง นั้น ”
[1075]
18:7

พระเยซูป่าวประกาศ “วิบตั ิ” แก่ “โลก” เพราะว่ามันเป็ นแหล่งของการต่อต้านต่อพระองค์และ
พวกสาวกของพระองค์ และแหล่งของ “การทาให้สะดุด” อย่างมากและ “สิ่ งกีดขวาง” มากมาย
ฉบับ แปล NIV อาจจะน าไปแบบผิ ด เล็ ก น้อ ยที่ นี่ “วิ บ ัติ ” ป่ าวประกาศการพิ พ ากษา
(เปรี ยบเทียบ 11:21; 23:13-32) มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่วา่ โลกจะปฏิเสธพวกสาวกของพระเยซู แต่
พระเจ้าจะให้บรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธพวกเขานั้นรับผิดชอบ (เปรี ยบเทียบ อสย. 10:5-12; กจ. 4:2728)
“ใครคนหนึ่ งเล่าถึงชายแก่คนหนึ่ งที่กาลังจะตาย เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาเป็ นทุกข์
อย่างมาก สุ ดท้ายพวกเขาก็ทาให้เขาบอกพวกเขาว่าทาไม เขากล่าวว่า ‘เมื่อ
เรายังเป็ นเด็ก ที่ ก าลัง เล่ น วันหนึ่ ง ณ ทางแยก เราได้กลับ ป้ ายชี้ ท างเพื่ อว่า
ลูกศรนั้นชี้ไปในทิศทางที่ผดิ และข้าพเจ้าไม่เคยหยุดที่จะแปลกใจว่ามีกี่คนได้
ถูกส่ งไปในทิศทางที่ผิดโดยสิ่ งที่เราได้ทาไป’ บาปแห่ งบาปทั้งหมดคือที่จะ
สอนอีกคนหนึ่งให้ทาบาป”[1076]

18:8-9

ถัดไปพระเยซู เตือนพวกสาวกของพระองค์เกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ของการที่พวกเขาทาสิ่ งที่
โลกทา นัน่ คือ การทาให้มนั ยากสาหรับสาวกอีกคนหนึ่ งที่จะบรรลุภารกิจของเขาหรื อของเธอ
เพื่อพระเยซู ในบริ บทนี้ ความหยิง่ ที่ย้อื แย่งแห่ งตาแหน่งของบุคคลหนึ่ งอาจเป็ นเหตุให้สาวก
อีกคนหนึ่ งที่จะสะดุด (ข้อ 1) ตัวอย่างประกอบที่พระเยซู ใช้ก็ทาให้ระลึ กถึ ง 5:29-30 ที่ที่
พระองค์กระตุน้ ให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะทาให้ความคิดและแรงจูงใจของพวกเขาอยูใ่ น
ระเบียบวินยั

ประเด็ นของส่ วนนี้ คือความรุ นแรงของการปฏิ เสธหรื อการต่อต้านพวกสาวกของพระเยซู
ในงานแห่งการทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ของพวกเขา มันรุ นแรงเท่ากับการละเมิดเด็ก
18:10-11

พระเยซู เตื อนพวกสาวกของพระองค์ที่ จะไม่ ดูหมิ่ นบรรดาผูต้ ิ ดตามของพระองค์ที่ ติดตาม
พระองค์อย่างถ่อมใจ สาวกสิ บสองคนอยูใ่ นอันตรายของการใช้มาตรฐานของโลกที่จะวัดและ
ให้ คุ ณ ค่ า แก่ เ พื่ อ นสาวกของพวกเขาอย่ า งที่ เ ราอยู่ ใ นทุ ก วัน นี้ (เปรี ย บเที ย บ 5:3) ยู ด าส
อิสคาริ โอท เป็ นสาวกคนหนึ่งที่ได้ลม้ เหลวที่จะใส่ ใจคาเตือนนี้
นักตีความหลายคนเชื่ อว่าส่ วนสุ ดท้ายของข้อ 10 สอนว่าพระเจ้ามีทูตสวรรค์ที่คุม้ ครองผูด้ ูแล
เด็กเล็กๆอย่างพิเศษ อย่างไรก็ตาม บริ บทของข้อ 10 ไม่ใช่การกล่าวถึงเด็กเล็กๆ แต่เป็ นพวก
สาวกผูจ้ าเป็ นต้องถ่อมใจอย่างเด็กเล็กๆ ยิ่งกว่านั้น “ทูตสวรรค์” ในพระคัมภีร์ตอนนี้ กาลังคอย
“เฝ้ าอยู่เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าในสวรรค์” “อย่างต่อเนื่ อง” ไม่ใช่ กาลังเฝ้ าดูการเคลื่ อนไหว
ของเด็กเล็กๆในโลก เป็ นที่ชัดเจนว่า ทูตสวรรค์ที่ถูกกล่าวถึ งเป็ นผูส้ ่ งสารที่เหนื อธรรมชาติ
(ความหมายตามปกติของ “ทูตสวรรค์” ) ผูช้ ่ วยเหลื อผูค้ นของพระเจ้า (ฮบ. 1:14) สาหรั บ
ข้าพเจ้าแล้วนี่ ดูเหมือนค่อนข้างเป็ นอย่างนี้ คือ พวกเขาเป็ นวิญญาณของผูเ้ ชื่ อหลังจากการตาย
ผูค้ อยเฝ้ าอยู่เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าอย่างต่อเนื่ อง (กจ. 12:15).[1077] อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า
พวกเขาเป็ นวิญญาณของเด็กๆที่ได้ตายไป[1078]
มี “ทูตสวรรค์ผคู้ ุม้ ครอง” สาหรับเด็กๆไหม? ข้าพเจ้าชอบที่จะคิดว่ามีเนื่ องจากความห่ วงใย
ของพระเจ้ า ที่ มี ต่ อ เด็ ก ๆ (เช่ น 19:14-15) แต่ ข ้ า พเจ้า ไม่ ส ามารถชี้ ไปยัง ข้ อ ที่ ส อนสิ่ ง นี้
อย่างชัดแจ้ง
คนยิวเชื่ อว่าทูตสวรรค์ที่เฉลี ยวฉลาดมากที่ สุดของเหล่ าทูตสวรรค์เท่านั้นเฝ้ าคอยอยู่เฉพาะ
พระพักตร์ พระเจ้า ทูตสวรรค์ที่เหลื อก็อยู่ขา้ งนอกรอคอยคาสั่งของพระองค์[1079] พระเยซู
สอนว่า พวกทู ต สวรรค์ที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อผูเ้ ชื่ อ ต่ า งก็ มี ท างเข้า ไปยัง พระเจ้า เนื่ อ งจาก
ความรักของพระองค์ที่มีต่อผูค้ นของพระองค์เอง
ข้อ 11 ไม่ปรากฏในสาเนาโบราณแรกๆของพระกิตติคุณมัทธิ ว บางทีผคู้ ดั ลอกที่ได้รับอิทธิ พล
โดย ลูกา 19:10 ก็รวมมันไว้ที่นี่ในฉบับต่อๆมาของตัวบท

18:12-13

จากการที่ ไ ด้สอนถึ ง ความส าคัญของความถ่ อมใจ ตอนนี้ พ ระเยซู ก็ อธิ บายมันด้วยคาอุ ปมา
พระเยซู สอนคาอุปมาเรื่ องเดี ยวกันในโอกาสที่แตกต่างกันเพื่อจะสอนบทเรี ยนที่ แตกต่างกัน
เล็กน้อย (ลก. 15:4-7) จุดประสงค์ของพระองค์ที่นั่นคื อการประกาศ ส่ วนจุ ดประสงค์ของ
พระองค์ที่นี่คือการอภิบาล
ผูเ้ ลี้ ยงในเรื่ องนี้ คือพระเจ้า (ข้อ 14) แกะคือบรรดาผูท้ ี่ ติดตามพระองค์ นั่นคื อพวกสาวกของ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ 10:6; 15:24) พระเจ้ามีความห่ วงใยสาหรับแกะทุกตัวของพระองค์และ
แสวงหาที่ จ ะท าให้ บ รรดาคนเหล่ า นั้น จากพวกเขาที่ ห ลงไปจากพระองค์น้ ัน กลับ คื น มา
พระองค์มีความห่ วงใยยิง่ ใหญ่สาหรับผูท้ ี่หลงไปจนเมื่อพวกเขากลับมาหาพระองค์ “พระองค์
ก็เปรมปรี ด์ ิ มากกว่า” เมื่อเทียบกับบรรดาผูท้ ี่ไม่ได้หลงไป นี่ ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้ารักแกะ
ที่หลงไปของพระองค์มากกว่าพระองค์รักแกะที่สัตย์ซื่อของพระองค์ มันหมายถึงว่าเมื่อแกะ
ที่หลงไปกลับมาหาพระองค์ นัน่ ก็ให้ความยินดีที่พิเศษแก่พระองค์
เมื่อพระเจ้ามีความห่ วงใยที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้นเพื่อพวกสาวกของพระองค์ผหู ้ ลงไป พวกสาวกของ
พระองค์ค วรระมัด ระวัง อย่า งมากที่ จ ะไม่ ท าสิ่ ง ใดก็ ต ามที่ จะเป็ นเหตุ ใ ห้ ห นึ่ ง ในแกะของ
พระองค์หลงไป[1080]
อีกครั้งหนึ่ง จงสังเกตการระบุของพระเยซู ถึงพระองค์เองและพระเจ้าในคาอุปมานี้ พวกสาวก
ของพระเยซูเป็ นแกะของพระเจ้า ดังนั้นพระเยซูและพระเจ้าก็เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ข้อนี้สรุ ปข้อพิสูจน์ของการอภิปรายจนบัดนี้ “พระบิดา” ในสวรรค์ไม่ตอ้ งการให้ใคร “สักคน”
ของพวกสาวกที่ถ่อมใจของพระเยซู ที่จะหลงไปจากการทรงเรี ยกของเขาในชี วิตเพราะว่าใคร
คนหนึ่งได้ทาให้ทอ้ ใจ ปฏิเสธหรื อต่อต้านเขา ยิง่ กว่านั้น จากทุกคนนั้นพระองค์ไม่ตอ้ งการให้
พวกสาวกของพระองค์ที่จะรั บผิดชอบสาหรั บสิ่ งนี้ “พินาศ” ในบริ บทนี้ ไม่ได้หมายถึ งการ
สู ญเสี ยความรอด แต่เป็ นผลลัพธ์สุดท้ายของการล้มเหลวที่จะบรรลุ เป้ าหมายของพระเจ้าที่มี
สาหรับเขาหรื อเธอในฐานะสาวก นัน่ คือชีวติ ที่สูญเสี ยไป

กำรกู้คืนสำวกทีห่ ลงไป 18:15-20

พระเยซู ดาเนิ น การต่ อไปที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ ส าวกที่ ถ่ อมใจควรท าเมื่ อ สาวกชายหรื อหญิ ง ได้หลงไปจาก
พระผูเ้ ลี้ยงและแกะ
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โดยการใช้คาว่า “พี่นอ้ ง” พระเยซู ก็สนับสนุ นการเข้าหาที่ถ่อมใจ พวกสาวกควรรับมือกับซึ่ ง
กันและกันในฐานะพี่น้องไม่ใช่ ผทู ้ ี่เหนื อกว่าและผูท้ ี่ต่ ากว่า (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 5:1-2) ตาม
บริ บทแล้ว บาปที่ถูกกล่าวถึงบางทีเป็ นการดูหมิ่นพี่นอ้ งชายหรื อหญิง อย่างไรก็ตาม พระเยซู
ไม่ได้ระบุวา่ เป็ นอะไร แต่พระองค์บ่งบอกว่ามันเป็ นบาปใดก็ตามที่นาสาวกไปจากพระผูเ้ ลี้ยง
พระเยซูสั่งให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะ “ไป” ยังบุคคลเช่นนั้นและว่ากล่าว (“ชี้ ความผิดของ
เขาแก่เขา”) เขา “เป็ นส่ วนตัว” สาวกต้องทาการริ เริ่ มและเผชิญหน้า (เปรี ยบเทียบ กท. 6:1)
“. . . ถ้ามันยากที่จะยอมรับการว่ากล่าว แม้กระทัง่ การว่ากล่าวที่เป็ นส่ วนตัว
มันก็ยากกว่าที่จะทาการว่ากล่าวด้วยความถ่อมใจที่มีความรัก”[1081]
“การครอบครองความถ่อมใจไม่ได้ถูกพิสูจน์โดยการรอคอยในเชิ งรับเพื่อใคร
คนหนึ่ งจะมาขอการยกโทษและจากนั้นก็ให้การยกโทษ ตรงกันข้าม มันถูก
สาแดงโดยการแสวงหาพี่นอ้ งที่ทาผิดในเชิงรุ กและการพยายามที่จะทาให้เขา
สานึกผิด”[1082]
“ถ้าเรามีขอ้ โต้แย้งกับใครก็ตาม มีวิธีเดี ยวที่จะยุติมนั และนัน่ คือหน้าต่อหน้า
ถ้อ ยค าที่ ถู ก กล่ า วออกมาบ่ อ ยครั้ งแล้ว สามารถยุ ติ ข ้อ โต้แ ย้ง ซึ่ งถ้อ ยค าที่
ถูกเขียนขึ้นคงได้ทาให้แย่ลงเท่านั้น”[1083]
คากริ ยา “ว่ากล่าว” หรื อ “ชี้ ความผิดต่อเขา” (คากรี ก เอเลงโค่ ) หมายถึง “พิสูจน์วา่ มีความผิด”
ในแง่ของการก่อให้เกิดการตระหนักถึงความผิด ไม่ใช่ในแง่ของการเป็ นเจ้านายเหนื อใครคน
หนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:19-22; 1 ปต. 3:1) วัตถุ ประสงค์ควรจะเป็ นการฟื้ นฟูพี่น้องชาย
หรื อหญิงที่ทาผิด ไม่ใช่การยกย่องของผูร้ ิ เริ่ ม (เปรี ยบเทียบ ลก. 17:3-4; 2 ธส. 3:14-15; ยก.
5:19-20) การเข้าหาแบบนี้ เป็ นการเข้าหาที่ธรรมบัญญัติของโมเสสได้สอนไว้เช่ นกัน (ลนต.
19:17) และพวกรับบีก็สนับสนุนอีกด้วย[1084].

“บาปของรู ปแบบใดก็ตามจะต้องไม่ถูกยอมทนภายในชุ มชนสาวก แต่จะต้อง
ถู ก จัดการเมื่ อเป็ นที่ รั บ รู ้ แต่ สิ่ ง นี้ จะถู ก กระท าด้วยความรู ้ สึ ก ไวและด้ว ย
จานวนน้อยที่สุดของการเผยแพร่ ”[1085]
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ธรรมบัญญัติของโมเสได้สนับสนุ นขั้นที่สองที่พระเยซู สอนอีกด้วย (ฉธบ. 19:15) อย่างไรก็
ตาม พระเยซู ขยายแวดวงของธรรมบัญญัติทางพลเรื อนที่ เนื้ อหาของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติกล่าวถึงเพื่อจะรวมถึงบาปใดๆที่ซ่ ึ งสาวกอาจต้องการการว่ากล่าว พระเยซู ไม่ได้ทาให้
ธรรมบัญ ญัติ ท้ งั หมดของโมเสสถาวร พระองค์เ พี ย งแค่ ด าเนิ น การข้อ ก าหนดเหล่ า นี้ ใน
ธรรมบัญญัติที่พระองค์ได้ป่าวประกาศว่าตอนนี้ก็ผกู มัดพวกสาวกของพระองค์
บางที หน้า ที่ ข อง “พยานบุ คคล” คื อที่ จะเป็ นพยานถึ งการตอบสนองของสาวกที่ ท าผิดที่ มี
ต่อการเผชิ ญหน้า นี่ ดูเหมือนจะได้เป็ นจุดประสงค์ในเนื้ อหาของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ
การปรากฏตัวของพวกเขาจะเป็ นการชักจูงที่เพิ่มเข้ามาเพื่อจะกลับไปยังคอกของคนสัตย์ซื่อ
ดูเหมือนคนเหล่านี้ จะเป็ นพยานบุคคลถึ งการเผชิ ญหน้าไม่ใช่ ถึงบาป ถ้าพี่น้องชายหรื อหญิง
พิสูจน์ว่าไม่ได้กลับใจ และผูร้ ิ เริ่ มจาเป็ นต้องใช้ข้ นั ที่ สาม (ข้อ 17) พยานบุคคลถึ ง การ
เผชิญหน้าอาจจาเป็ น
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ถ้าจาเป็ น ขั้นที่ สามคื อที่ จะรายงานสถานการณ์ ต่อ “คริ สตจักร” นี่ เป็ นการอ้างอิงที่ สองถึ ง
เอคคเลซิ อา ในมัทธิ ว และเป็ นการปรากฏที่อื่นครั้งเดียวของคานี้ ในพระกิตติคุณทั้งสี่ อย่างที่
ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้ว (เปรี ยบเทียบ 16:18) คานี้ หมายถึง “กลุ่มคนที่ถูกเรี ยกออกมา” บางที
พระเยซู ใ ช้ค านี้ ในแง่ ที่ ก ว้า งที่ นี่ เราได้ห มายเหตุ ว่ า ค าว่ า “องค์พ ระผู้เ ป็ นเจ้า ” “สาวก”
“อัค รทู ต ” และค าอื่ น ๆมาสู่ ก ารมี ค วามหมายที่ เ จาะจงมากขึ้ น เมื่ อ แผนการแห่ ง แผ่ น ดิ น
ของพระเจ้าถูกเปิ ดเผย
เมื่ อไม่นานมานี้ พระเยซู เพิ่งได้ทานายถึ งการมี อยู่ของคริ สตจักร คื อพระกายของพระคริ สต์
ใน 16:18 อย่างไรก็ตาม อย่างไม่สงสัยแล้ว พวกสาวกได้เข้าใจว่าพระองค์หมายถึ งแค่กลุ่ม
สาวกของพระองค์ พระเยซู ได้กล่าวถึ ง “กลุ่มคนแห่ งสาวกของพระองค์” ที่พระองค์ได้เรี ยก
ออกมาจากโลกเพื่อจะเป็ นตัว แทนของพระองค์ ซึ่ งพระองค์รู้วา่ จะกลายมาเป็ นพระกายที่ใหญ่
พระองค์รู้ว่า นี่ จะเป็ นคริ ส ตจักรอย่างที่ เรารู ้ แต่พวกสาวกต้องได้คิดว่า พระองค์หมายถึ งแค่

พวกเขาเองในแง่ ส่ วนรวม บางที พ วกเขาคิ ดว่า พระองค์อ้างอิ ง ถึ ง ที่ ประชุ มของชาวยิว คื อ
ธรรมศาลา [1086]
พระเยซู เกือบไม่เปิ ดเผยสิ่ งใดเกี่ ยวกับคริ สตจักรในหมวดพระกิ ตติคุณ อย่างที่การขาดหายไป
ของการอ้างอิ งต่า งๆต่อคริ สตจักรในพระธรรมเหล่ านี้ บ่งบอก พวกสาวกได้ดิ้นรนที่ จะเข้า
ใจความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู บทบาทผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ของพระองค์ และการทนทุกข์ของ
พระองค์ พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ท าให้ พ วกเขาสั บ สนกับ การเปิ ดเผยอย่า งมากเกี่ ย วกับ รู ป แบบที่
อัตลักษณ์ ส่วนรวมของพวกเขาจะเกิ ดขึ้ นตามหลังการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ พระองค์
ไม่ได้ทาอย่างนั้นแม้กระทัง่ หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์ (กจ. 1:6-8) การเปิ ดเผยนั้น
ได้ผ่านมาทางพวกอัครทูตของพระองค์หลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ เรามี สิ่งนั้น
ในพระธรรมกิจการและหมวดจดหมายฝาก
เมื่ อพระเยซู กล่ าวว่า “จงไปแจ้งต่อคริ สตจักร (ที่ประชุ ม)” บางที พวกสาวกได้ยินว่า “จงไป
แจ้งต่อสาวกคนอื่นๆทั้งหมด ไม่ใช่แค่พยานสองหรื อสามคน” การประยุกต์ใช้คาสั่งนี้ ในทุก
วันนี้ ก็ ยุ่ง ยากมากขึ้ นเพราะว่า จานวนของสาวกก็ นับ ไม่ ถ้วนและพวกเขาก็ อาศัยอยู่ท วั่ โลก
ในสถานการณ์ ส่ ว นใหญ่ ขอบเขตของการป่ าวประกาศต่ อ สาธารณชนก็ จ ะเป็ นที่ ป ระชุ ม
คริ สตจักรท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นการรวมกันที่เฉพาะของสาวกที่ซ่ ึ งพี่นอ้ งที่ไม่เชื่อฟังเป็ นส่ วนหนึ่ง
ถ้าสาวกที่ผิดไม่ตอบสนองต่อการหนุ นใจของคริ สตจักรที่ จะกลับไปหาพระผูเ้ ลี้ ยง พระเยซู
กล่ าวว่าพวกสาวกควรปฏิ บ ตั ิ ต่อบุ คคคลเช่ นนั้นในฐานะ “คนต่า งชาติ และคนเก็บ ภาษี ” นี่
ไม่ได้หมายถึ งว่าพวกสาวกควรต้อนรับเขาหรื อเธออย่างอบอุ่น อย่างที่พระเยซู ตอ้ นรับบุคคล
เช่นนั้น (8:1-11; 9:9-13; 15:21-28) ซึ่ งนักตีความบางคนได้สรุ ป [1087] บริ บทเช่ นเดียวกับ
การเที ยบเคี ยงของภาคพันธสัญญาใหม่ต่อการกระตุน้ นี้ ก็แสดงให้เห็ นว่าพระเยซู มีการแยก
ออกไปในความคิด (เปรี ยบเทียบ รม. 16:17; 2 ธส. 3:14) บางทีพระเยซู ใช้คนต่างชาติและ
คนเก็บภาษีในฐานะตัวอย่าง เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วคนยิวถอนตัวจากพวกเขา นัน่ คือสิ่ งที่
พระองค์ตอ้ งการให้พวกสาวกของพระองค์ทาเกี่ ยวกับพี่น้องชายหรื อหญิ งที่ผิด เอ. บี. บรู๊ ซ
อธิ บายการเข้าใจของเขาถึงความแตกต่างระหว่าง “คนต่างชาติ” และ “คนเก็บภาษี” ในแนวทาง
นี้:

“แนวคิดก็คือว่าผูท้ าผิดที่ไม่สานึ กผิดอย่างต่อเนื่ องจะต้องสิ้ นสุ ดกับบุคคลที่
เขาได้ทาผิดต่อและต่อทั้งหมดคริ สตจักร ผูซ้ ่ ึ งจะไม่มีการสามัคคี ธรรมทาง
ศาสนาและการสามัค คี ธ รรมทางสั ง คมก็ เป็ นไปได้น้อย ด้า นศาสนาของ
การไล่ออกก็ถูกชี้ ให้เห็ นโดยสานวน ‘ในฐานะคนต่างชาติ’ และด้านสังคม
ของมันก็ถูกแสดงออกในอนุ ประโยคที่สองของประโยคนั้นคือ ‘และคนเก็บ
ภาษี’”[1088]
“ท่าน” ในตัวบทกรี กเป็ นเอกพจน์ซ่ ึ งบ่งบอกว่าผูร้ ิ เริ่ มเป็ นบุคคลเดี ยว และขอบเขตของชี วิต
ที่พระเยซูมีในความคิดตลอดส่ วนนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เปรี ยบเทียบ ข้อ 15)
“เขาไม่สามารถรับการปฏิบตั ิต่อดังเช่นพี่นอ้ งฝ่ ายวิญญาณได้ เพราะว่าเขาได้
สู ญเสี ย ตาแหน่ ง นั้น เขาสามารถถู ก ปฏิ บ ตั ิ ต่อดัง เช่ นบุ ค คลหนึ่ ง ที่ อยู่นอก
คริ สตจัก รเท่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ถู ก เกลี ย ดชั ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นการสามัค คี ธ รรม
ที่ใกล้ชิด”[1089]
ไม่ว่าพระเยซู หรื อพวกอัครทูตก็ไม่ระบุถึงรู ปแบบอันแน่ นอนที่ การลงวินัยนี้ ควรมี ข้ ึน (เช่ น
การไล่ออก การกี ดกันไว้จากโต๊ะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การแยกออกทางสังคม การยับยั้งการ
สามัคคีธรรมบนโต๊ะ และอื่นๆ) ฟรานซ์ให้เหตุผลว่าเนื่ องจากว่าขอบเขตของชี วิตที่ถูกกล่าวถึง
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฝ่ ายผิดควรประสบกับการแยกออกจากผูร้ ิ เริ่ มแห่ งการกระทา
เท่านั้นไม่ใช่จากชุมชนทั้งหมดของผูเ้ ชื่ อ[1090] อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าถ้าทั้งหมดคริ สตจักร
เกี่ ยวข้องในการว่ากล่ าวผูท้ าผิด การลงโทษบางอย่างแบบชุ มชนเช่ นเดี ยวกับแบบแต่บุคคล
จะเกี่ยวข้อง
ดังนั้น ข้าพเจ้าทึกทักเอาว่าพระเยซู ต้ งั ใจให้พวกสาวกที่เกี่ ยวข้องในสถานการณ์ เช่ นนั้นที่จะ
ทาการตัดสิ นใจเหล่านี้ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งทั้งหมดในแต่ละกรณี ที่เจาะจง อย่างไรก็ตาม
ดูเหมื อนว่ามันจะไปไกลเกิ นไปที่จะทาให้ผทู ้ าผิดอยู่ในสถานการณ์ ที่ซ่ ึ งมันจะกลายเป็ นไป
ไม่ได้ส าหรั บ เขาหรื อเธอที่ จะกลับใจและประสบกับการฟื้ นฟูในภายหลัง วัตประสงค์ของ
การลงวินยั ทั้งหมดสุ ดท้ายแล้วคือการฟื้ นฟูไม่ใช่การกีดกัน[1091]

“บางทีการเปรี ยบเทียบที่ใกล้ชิดที่สุดในวัฒนธรรมของเราคือแนวทางที่ซ่ ึ ง
ข้อบังคับโดยประเทศต่างๆอาจ ‘ชักจูง’ อีกประเทศหนึ่งที่จะตอบสนองเพื่อ
จะป้ องกันการถูกทาให้โดดเดี่ยว”[1092]
“การรวมกันที่ ไ ม่ เหมาะสมเช่ นนั้นของคนที่ อ ยู่ใ นทางพระเจ้า และคนไร้
พระเจ้าก็เป็ นปรากฎการณ์ที่ปกติเกินไปในยุคสุ ดท้าย และเหตุผลก็ไม่ได้อยู่
ไกลที่ จะแสวงหา มันไม่ใช่ ความไม่สนใจต่อศี ลธรรม เพราะว่าโดยทัว่ ไป
แล้ ว นั่ น ไม่ ใ ช่ คุ ณ ลั ก ษณะของคริ สตจัก รในสมัย ของเรา มัน เป็ นความ
ปรารถนาที่ จะทวีคูณสมาชิ ก กลุ่ มทางศาสนาที่ หลากหลายเห็ นคุ ณค่าของ
สมาชิ กมากกว่าศีลธรรมหรื อคุ ณความดี แบบคริ สเตียนที่สูงส่ ง และพวกเขา
กลัวโดยเกรงว่าโดยการลงวินัย นั้น พวกเขาจะสู ญเสี ย หนึ่ งหรื อสองชื่ อใน
รายชื่อร่ วมกันของพวกเขา ความกลัวไม่ใช่ปราศจากการถูกนับว่าชอบธรรม
ผูล้ ้ ี ภยั จากการลงวินยั ก็แน่ใจถึ งประตูที่เปิ ดอยู่เสมอและการต้อนรับที่อบอุ่น
ในบางระยะ นี่ เป็ นหนึ่ งในคาสาปแช่งมากมายที่มาเหนื อเราโดยสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่
ที่สุดแห่ งการอื้อฉาวทั้งหมด ซึ่ งก็คือการแบ่งแยกทางศาสนา ใครคนหนึ่ งที่
ได้กลายมาเป็ นหรื ออยู่ใ นอันตรายของการกลายมาเป็ นดัง เช่ นคนต่ า งชาติ
และคนเก็บภาษี ต่อกลุ่ มคนที่ ถู กเรี ยกออกมากลุ่ ม หนึ่ ง ก็มีโอกาสดี ของการ
กลายมาเป็ นธรรมิ กชนหรื อทูตสวรรค์ในกลุ่ มคนที่ ถูกเรี ยกออกมาอี กกลุ่ ม
หนึ่ง” [1093]
18:18

ข้อนี้ ก็เหมือนกันกับ 16:19 ที่นนั่ พระเยซู กล่าวถึงแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์อย่างเจาะจง ที่นี่
พระองค์กล่าวโดยทัว่ ไปมากขึ้ นเกี่ ยวกับวิธีที่พวกสาวกของพระองค์ควรประพฤติด้วยความ
ถ่อมใจ อีกครั้งหนึ่ง “สิ่ งใดๆ” ดูเหมือนจะรวมถึงผูค้ นและสิ ทธิพิเศษเมื่อพิจารณาถึงแนวทางที่
ภาคพันธสัญญาเดิมอธิ บายถึงการใช้กุญแจของผูอ้ ารักขา พวกสาวกจะกาหนดน้ าพระทัยของ
พระเจ้าในเหตุการณ์ที่เจาะจงแต่ละอย่างของการมีการพิพากษาในคริ สตจักร อย่างหวังไว้ พวก
เขาจะปรึ ก ษาพระคัม ภี ร์และอธิ ษ ฐานเมื่ อพวกเขาท าสิ่ ง นี้ จากนั้นพวกเขาจะป่ าวประกาศ
การตัดสิ นใจของพวกเขา

ด้วยการป่ าวประกาศของพวกเขา พวกเขาจะให้หรื อยับยั้งสิ่ งใดๆที่การพิพากษาอาจเกี่ ยวข้อง
แต่ พ วกเขาจะป่ าวประกาศสิ่ ง ที่ พระเจ้ า คื อสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าได้ตดั สิ นใจแล้ว การ
ตัดสิ นใจของพวกเขาจะเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับบุ คคลที่ถูกลงวินยั ซึ่ งทึ กทักเอาว่า
พวกเขาได้รับน้ าพระทัยของพระเจ้าก่อนการป่ าวประกาศมัน[1094]
“กษัตริ ยไ์ ด้สัญญาสิ ทธิ อานาจในแผ่นดิ นสวรรค์แก่เปโตรซึ่ งทาให้เขาแน่ ใจ
ถึ งการนาพาในการใช้สิทธิ อานาจนั้น ตอนนี้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแนะนาพวก
สาวกของพระองค์เกี่ ย วกับ หัวข้อของการลงวินัย ในคริ ส ตจัก รและสั ญญา
ถึงการนาพาของพระเจ้าในการตัดสิ นใจของพวกเขาอีกด้วย”[1095]
18:19-20

มัน ควรชัด เจนจากบริ บ ทว่า พระสั ญ ญานี้ ไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง สิ่ ง ใดๆที่ ส าวกสองหรื อ สามคน
ร่ วมใจกันทูลขอพระเจ้าในการอธิ ษฐาน พระคัมภีร์มีพระสัญญามากมายเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน
(เปรี ยบเทียบ 7:7-8; 21:22; ยน. 14:13-14; 15:7-8, 16; 1 ยน. 5:14-15; และข้ออื่นๆ) แต่
พระสัญญานี้ไม่ใช่หนึ่งในพระสัญญาเหล่านั้น
ในบริ บท “สิ่ งใดๆ” อ้างอิงถึ งการตัดสิ นทางศาลใดๆที่เกี่ ยวข้องกับสาวกที่ทาผิดซึ่ งสาวกคน
อื่นๆอาจทาการตัดสิ นร่ วมกัน พระเจ้าได้อยู่เบื้ องหลังตัวแทนทางศาลของพระองค์ในโลก
เสมอเมื่อพวกเขาดาเนินการน้ าพระทัยของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 82:1) นี่เป็ นพระสัญญา
ที่ยอดเยี่ยม พระเจ้าจะสนับสนุ นการตัดสิ นใจใดๆที่เกี่ ยวข้องกับการลงวินยั ร่ วมกันเกี่ ยวกับ
พี่น้องชายหรื อหญิงที่ทาผิดซึ่ งพวกสาวกของพระองค์อาจทาการตัดสิ นหลังจากการหยัง่ รู ้ ถึง
น้ าพระทัยของพระองค์ดว้ ยอานาจและสิ ทธิ อานาจของพระองค์[1096]
“การประชุ ม ซึ่ งสมควรที่ จ ะชุ ม นุ ม กัน ในนามของพระคริ ส ต์ ดัง นั้นก็ ไ ม่
จาเป็ นที่จะเป็ นหนึ่งในเจ้าหน้าที่คริ สตจักรที่รวมตัวกันเพื่อการดาเนินการของ
ธุ รกิจของคริ สตจักร มันอาจจะเป็ นการประชุ มในคริ สตจักรหรื อในกระท่อม
เพื่ อจุ ดประสงค์ข องการนมัส การโดยเฉพาะ พระสั ญญาก็ มี ไ ว้เพื่ อทุ ก คน
ทุ ก หัวข้อของค าอธิ ษ ฐาน ทุ กสถานที่ และทุ กเวลา เพื่ อการชุ ม นุ มกันของ
คริ สเตียนอย่างแท้จริ งทั้งใหญ่และเล็ก”[1097]

“พระองค์ ไ ม่ ไ ด้ป รารถนาให้ ค ริ ส ตจัก รของพระองค์ ที่ จ ะประกอบด้ว ย
การชุ มนุ มของสโมสรต่างๆที่ไม่มีการติดต่อระหว่างบุคคลกับซึ่ งกันและกัน
อย่างที่พระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เป็ นโรงแรมปี ศาจ ซึ่ งต้อนรับและให้ที่พกั
แก่ผเู ้ ข้ามาทุกคน ไม่มีคาถามที่ถูกถาม”[1098]
ที่นี่อีกครั้งหนึ่ ง (ข้อ 20) พระเยซู ถือว่าที่ของพระเจ้าเป็ น “พระเจ้าทรงอยู่กบั เรา” (1:23; 2:6;
3:3; 11:4-6, 7-8; เปรี ยบเทียบ 28:20) ข้อความนี้ บ่งบอกถึ งเวลาในอนาคตเมื่อพระเยซู จะไม่
ปรากฎตัวทางกายภาพกับพวกสาวกของพระองค์ คื อยุค ระหว่างการเสด็จมาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ระยะเวลาที่ ตามหลัง การเสด็ จสู่ สวรรค์ของพระองค์และที่ นาหน้าการเสด็ จกลับมา
ของพระองค์ พระเยซูคาดหวังถึงการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์
นัก เขี ย นคนหนึ่ ง ให้เหตุ ผ ลว่า ข้อ 18-20 เป็ นศูนย์ก ลางของโครงร่ า งที่ ไ ขว้เปลี่ ย นทางโครงสร้ างและทาง
ศาสนศาสตร์ ที่รวบรวม 17:22—20:19 เข้ามาให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง[1099] สาหรับข้าพเจ้าแล้วข้อวินิจฉัยนี้ ดูเหมือน
ถูกขยายเล็กน้อย
ควำมสำคัญของกำรยกโทษแก่สำวก 18:21-35
จากการอภิปรายเกี่ยวกับการลงวินยั พระเยซูก็ดาเนิ นการที่จะเน้นถึงความสาคัญของการยกโทษต่อไป บางครั้ง
สาวกที่ร้อนรนใช้เวลามากเกิ นไปในการศึกษาการลงวินยั ของคริ สตจักรและใช้เวลาน้อยเกิ นไปในการศึกษา
ความสาคัญของการยกโทษ
18:21-22

พระเยซู กล่าวถึ งการกันออกไปไม่ใช่ การยกโทษ (ข้อ 17) สิ่ งนี้ นาเปโตรที่จะถามว่าในฐานะ
สาวกนั้นเขาควรยกโทษแก่พี่นอ้ งที่ทาผิดบ่อยแค่ไหนก่อนที่เขาหยุดการยกโทษ
“เราเป็ นหนี้ อ ย่า งใหญ่ หลวงต่ อข้อ เท็ จจริ ง ที่ ว่า เปโตรมี ลิ้ นที่ ไ ว ครั้ งแล้ว
ครั้ งเล่ า ที่ เ ปโตรพูด โพล่ ง ออกมา และความหุ นหัน พลัน แล่ น ของเขาก็ ดึ ง
คาสอนที่เป็ นอมตะจากพระเยซู”[1100]
พวกรับบีสอนว่าคนยิวควรยกโทษบาปที่ทาซ้ าสามครั้ง แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีความจาเป็ น

สาหรับการยกโทษอีกต่อไป (อมส. 1:3, 6, 9, 11, 13; 2:6).[1101] เปโตรแนะนาว่า “เจ็ดครั้ง”
และบางที ก็รู้สึกใจกว้างในการทาเช่ นนั้น เจ็ดเป็ นจานวนเต็ม บางครั้ งถู กถื อว่าเป็ นจานวน
ที่สมบูรณ์ซ่ ึ งมากกว่าสิ่ งที่พวกธรรมาจารย์สอนอย่างชัดเจน (เปรี ยบเทียบ ลนต. 26:21; ฉธบ.
28:25; สดด. 79:12; สภษ. 24:16; ลก. 17:4)
การตอบของพระเยซู พาดพิงถึง ปฐมกาล 4:24 ที่ที่ลาเมคผูอ้ ธรรมกล่าวว่า: “ถ้าหากทาร้าย
คาอิน ต้องรับโทษคืนเจ็ดเท่าแล้ว เมื่อทาร้ายลาเมคก็ตอ้ งรับโทษเจ็ดสิ บเจ็ดเท่า” ลาเมคอ้างที่
จะทาการแก้แค้นต่อผูท้ ี่ทาร้ายเขามากกว่าที่พระเจ้าได้ทาต่อคาอินสาหรับการฆ่าน้องชายของ
เขา พระเยซู หัก เหแบบอย่า งที่ แ ย่ข องลาเมคและกระตุ ้น ให้ พ วกสาวกของพระองค์ที่ จ ะ
ปฏิบตั ิการยกโทษที่ใจกว้างเมื่อพี่นอ้ งของพวกเขาทาร้ายพวกเขา
ฉบับแปล NASB มีพระเยซูที่กล่าวว่า “เจ็ดสิ บครั้งคูณเจ็ด” ส่ วนผูแ้ ปลฉบับ NIV เขียนว่า “เจ็ด
สิ บ เจ็ดครั้ ง” บางที ฉ บับ แปล NIV ถู ก ต้องเนื่ องจากว่า พระเยซู อ้า งอิ ง ฉบับ เซฟทัวจิ นท์
ของ ปฐมกาล 4:24 อย่างแท้จริ งที่นี่ และมันมี “เจ็ดสิ บเจ็ดครั้ง” แม้วา่ ความแตกต่างระหว่าง
การแปลสองอย่างนี้ เป็ นตัวเลขอย่างมาก มันก็ไม่ใช่ ความแตกต่างที่สาคัญอย่างมาก พระเยซู
ไม่ ไ ด้ร ะบุ ถึ ง จ านวนครั้ งที่ ม ากที่ สุ ด ตามตั ว อั ก ษร ที่ พ วกสาวกของพระองค์ค วรยกโทษ
พี่นอ้ งของพวกเขา พระองค์ก็ไม่ได้ลบล้างสิ่ งที่พระองค์เพิ่งได้สอนไปเกี่ยวกับการเผชิ ญหน้า
กับพี่นอ้ งที่ทาผิดเช่นกัน (ข้อ 15-20)
ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าสาวกที่ถ่อมใจไม่ควรจากัดจานวนครั้งที่พวกเขายกโทษแก่ซ่ ึ งกัน
และกัน หรื อจากัดความถี่ที่ซ่ ึ งพวกเขายกโทษแก่ซ่ ึ งกันและกัน คาอุปมาที่ตามมาเกี่ยวกับทาส
ที่ไร้เมตตาก็อธิ บายถึงประเด็นนี้
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เนื่ องจากว่า พระเยซู เรี ย กร้ องให้พ วกสาวกของพระองค์ที่ จะยกโทษในแนวทางนี้ แผ่นดิ น
สวรรค์ก็คล้ายคลึงกับสิ่ งที่พระองค์ดาเนิ นการที่จะอธิ บายต่อไป ไม่ใช่กษัตริ ยใ์ นคาอุปมานั้น
แต่ฉากของคาอุปมาทั้งเรื่ อง คาอุปมาทั้งเรื่ องสอนรู ปแบบบางอย่างของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การยกโทษ คาอุปมานี้ อธิ บายถึ งสภาพของแผ่นดินสวรรค์ ซึ่ งเป็ นสภาพที่
จะมีอยูท่ วั่ เมื่อพระเยซูสถาปนาแผ่นดินของพระองค์

พระเยซู ไม่ ได้กล่ า วว่า “แผ่นดิ นสวรรค์” ปรากฎในเวลานั้น อย่า งที่ พ ระองค์ไม่ ได้ก ล่ า วว่า
สภาพยุคพันปี ที่พระองค์ได้อธิ บายก็ปรากฎแล้ว พระองค์ช้ ี แจงว่าสภาพของแผ่นดิ นสวรรค์
ควรเป็ นสภาพเหล่านั้นที่ พวกสาวกของกษัตริ ยค์ วรแสวงหาที่จะติดตามในชี วิตของพวกเขา
ในตอนนี้ เนื่องจากว่าพวกเขาดาเนินชีวติ ภายใต้สิทธิอานาจของกษัตริ ยแ์ ล้ว (เปรี ยบเทียบ บทที่
5—7; โดยเฉพาะ 6:12, 14-15) “เจ้า” ในคาอุปมาต่างๆของพวกรั บบี ชาวยิวแห่ งสมัยของ
พระเยซูตามปกติก็แสดงถึงพระเจ้า[1102]
คาอุ ปมาทั้งเรื่ องกล่ าวถึ งการยกโทษส่ วนตัวแบบซ้ าๆและเหตุ ผลสาหรั บสิ่ งนั้น กษัตริ ยไ์ ด้
ยกโทษแก่พวกเขาแล้วมากกว่าที่พวกเขาสามารถยกโทษแก่เพื่อนสาวกของพวกเขาได้
ในทันนั้นพระเยซู ท าให้พ วกสาวกอยู่ใ นตาแหน่ ง ของทาส (ค ากรี ก ดูล อย) ของกษัต ริ ย ์ที่
ยิ่งใหญ่ ผูเ้ ป็ นพระเจ้า นี่ เป็ นหนึ่ งในความสัมพันธ์ ที่พวกสาวกมี กบั พระเจ้าซึ่ งพวกเขาต้อง
ไม่ลืมเลย พวกเขาเป็ นทาสของพระองค์เช่นเดียวกับบุตรของพระองค์
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ทาสคนนี้ มีสิทธิ อานาจที่ ยิ่งใหญ่ภายใต้แม้กระทัง่ กษัตริ ย ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1)
อย่า งไรก็ ตาม เขาสะสมหนี้ จ านวนมากที่ เ ขาไม่ ส ามารถจ่ า ยคื น ได้ ตะลันต์เป็ นเครื่ องวัด
น้ าหนักที่เทียบเท่ากับ 75 ปอนด์ อานาจการซื้ อแท้จริ งหรื อใกล้เคียงของเงิน 10,000 ตะลันต์ก็
เป็ นรองต่อประเด็นที่พระเยซู สร้าง นัน่ คือหนี้ น้ นั เป็ นไปไม่ได้ที่จะจ่าย ขึ้นอยูก่ บั ราคาของเงิน
ณ เวลานั้น ทาสคนนั้นเป็ นหนี้ ที่เทียบเท่ากับเงิ นหลายล้านดอลล่าร์ มันไม่มีทางที่เขาสามารถ
เริ่ มต้นจ่ายนี้เช่นนั้นได้
“หนึ่งหมื่น (มูริอา, ดังนั้นคือ ‘จานวนมหาศาล’ ของเรา) เป็ นตัวเลขที่มาก
ที่สุดที่ซ่ ึ งคากรี กปรากฏ และตะลันต์เป็ นจานวนเงิ นมากที่สุด อันเป็ นที่รู้จกั
เมื่อสองอย่างมารวมกัน ผลลัพธ์ก็เหมือน ‘จานวนมากจนนับไม่ถว้ น’ ของ
เรา”[1103]
เจ้า องค์น้ ัน “สั่ ง ” ให้ท าสนั้นและทุ ก สิ่ ง ที่ เ ขามี ที่ จ ะถู ก ขายเพื่ อจะชดเชยเขา แม้ว่า สิ่ ง ที่ เขา
สามารถจ่ายได้เทียบเท่ากับแค่เศษของสิ่ งที่เขาเป็ นหนี้ ทาสนั้นได้ร้องขอเวลา (“โปรดอดทน
กับข้าพเจ้า”) ซึ่ งสัญญาที่จะ “ใช้หนี้ ท้ งั หมด” ซึ่ งเป็ นความเป็ นไปไม่ได้ที่ชดั เจนเมื่อพิจารณา

ถึ ง จานวนของหนี้ เมื่ อถู กกระตุ น้ โดยความสงสารส าหรั บทาสที่ ไ ร้ ค วามหวัง เจ้าองค์น้ ัน
(เจ้านาย) ได้ยกเลิก (“ยกโทษแก่เขา”) “หนี้” ทั้งหมดอย่างกรุ ณา
คากรี กสาหรับ “หนี้ ” ในข้อ 27 คือ ดานิออน และหมายถึง “เงินกู”้ อย่างแท้จริ ง เป็ นที่ชดั เจน
ว่าเจ้าองค์น้ นั ตัดสิ นใจที่ จะยกเลิ กการเป็ นหนี้ ในฐานะเงิ นกู้ที่แย่แทนที่ จะถื อว่ามันเป็ นการ
ยักยอกเงิน ซึ่ งเป็ นข้อบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งถึงความกรุ ณาของเขา
“บทเรี ยนแรกกล่าวถึงความกรุ ณาอย่างมากของเจ้าองค์น้ นั ในการยกโทษหนี้ ”
[1104]
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การตอบสนองของทาสที่ได้รับการยกโทษก็น่าตกใจ เขาดาเนิ นการพยายามที่จะเก็บหนี้ จาก
“เพื่อนทาส” และแม้กระทัง่ ใช้มาตรการความรุ นแรงทางกายภาพ (พยายามที่จะ “บีบคอ” เขา)
ที่ จ ะได้ม ัน มา เดนาริ อ ัน เป็ นค่ า จ้า งของวัน หนึ่ ง ส าหรั บ แรงงานโดยทั่ว ไปหรื อ ทหารราบ
[1105] ดัง นั้นหนี้ ที่ เป็ นหนี้ ก็ ม ากมาย แต่ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ หนี้ ที่ เจ้า องค์น้ ันได้ย กให้ท าส
ที่เป็ นเจ้าหนี้น้ นั มันก็เล็กน้อย
ลูกหนี้ ท้ งั สองก็วิงวอนต่อเจ้าหนี้ ตามลาดับของพวกเขาอย่างคล้ายๆกัน (ข้อ 26, 29) กระนั้น
ทาสที่เป็ นเจ้าหนี้ ก็ยงั คงไม่สงสาร โหดร้ าย เขาได้ “โยน” เพื่อนทาสของเขาไปสู่ “คุก” ของ
เจ้าหนี้ จนกว่าเขาสามารถบีบคั้นเอาจานวนเต็มของหนี้ ของเขาจากเขาได้ ทาสคนอื่นๆของเจ้า
องค์น้ ัน ผูต้ ระหนัก ถึ ง สถานการณ์ น้ ัน และเป็ นทุ ก ข์โ ดยสิ่ ง นั้น อย่า งยิ่ ง ก็ ร ายงานทุ ก สิ่ ง ต่ อ
เจ้านายของพวกเขา “ในรายละเอียด” (คากรี ก ดิอาสสัปเฟซาน)
“บทเรี ยนที่ สองเมื่อถูกวางข้างๆกันกับบทเรี ยกแรกอย่างไม่สอดคล้องกันก็
กล่าวถึงความไร้สาระของการปฏิเสธความกรุ ณาเช่นนั้น”[1106]
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เจ้าองค์น้ นั จึ งเรี ยกทาสที่ ชวั่ ร้ ายนั้นให้เข้ามาอยู่ต่อหน้าเขาและย้ าเตื อนเขาถึ ง การปฏิ บตั ิ ที่ มี
เมตตาซึ่ งเขาได้รับ เป็ นสิ่ งน่ าสนใจที่ ว่าคาที่ เขาใช้สาหรั บ “หนี้ ” ที่นี่เป็ นคาปกติสาหรับหนี้
ไม่ใช่ “เงินกู”้ อย่างเช่นในข้อ 27 เขาถือมุมมองที่แตกต่างไปเกี่ยวกับหนี้ ของทาสนั้นในตอนนี้
แทนที่จะยกโทษแก่เขา เจ้าองค์น้ นั ก็มอบทาสที่ไม่ยกโทษแก่ “เจ้าหน้าที่ที่ทรมาน” (คากรี ก

บาสซานนิสไทส์ , เปรี ยบเทียบ ข้อ 6, 8-9) ทาสนั้นจะประสบกับการทรมานจนกว่าเขาจ่ายหนี้
ทั้งหมดของเขา ซึ่ งเขาไม่สามารถทาได้ ในอีกนัยหนึ่ง การทรมานของเขาจะไม่สิ้นสุ ด
“. . . นี่ ไม่ใช่ การชดเชยความผิด แต่เป็ นการลงโทษ เพราะว่าเขาไม่สามารถ
จ่ายคืนหนี้มากนั้นได้”[1107]
“บทเรี ยนที่ สามที่คาอุปมาสอนก็กล่าวถึ งจุดจบอันน่ ากลัวที่ รอคอยคนที่ ไม่
ยกโทษ”[1108]
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พระเยซู บรรยายการเปรี ย บเที ย บที่ ส าคัญในการประยุก ต์ใช้ค าอุ ป มานั้นกับ พวกสาวกของ
พระองค์ พระองค์พรรณนาว่าพระเจ้ายกโทษให้อย่างกรุ ณา กระนั้นก็ลงโทษอย่างโหดร้ าย
พระเจ้าไม่สามารถยกโทษแก่ บรรดาผูท้ ี่ขาดความสงสารและความเมตตาเพราะว่าพระองค์
ทรงเต็มไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ดว้ ยพระองค์เอง พระเยซู ไม่ได้หมายถึงว่าผูค้ นสามารถได้รับ
การยกโทษจากพระเจ้าได้โดยการยกโทษซึ่ งกันและกัน (เปรี ยบเทียบ 6:12, 14-15) บรรดา
ผูท้ ี่ พระเจ้าได้ยกโทษให้ตอ้ ง “ยกโทษ” อย่างที่ พระเจ้าได้ยกโทษแก่พวกเขาคื อจาก “ใจ” นี่
แสดงถึงความถ่อมใจแท้
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ พระเจ้า ที่ ม อบพวกผูร้ ั บใช้ข องพระองค์ คื อพวกสาวกของพระองค์แก่ ก าร
ทรมานที่ ไ ม่ สิ้ น สุ ด ได้ร บกวนผู ้อ่ า นหลายคนของค าอุ ป มานี้ บางคนได้ส รุ ป ว่ า พระเยซู
หมายถึ ง ว่า สาวกสามารถสู ญเสี ย ความรอดของเขาได้ “ถ้า ” เขา “ไม่ ย กโทษ” สิ่ ง นี้ ท าให้
ความรอดขึ้ นอยู่ก ับงานดี แ ทนที่ จะเป็ นความเชื่ อในพระเยซู ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ ง
ก็ คื อ ว่า พระเยซู ใ ช้ส ถานการณ์ ที่ เป็ นไปไม่ ไ ด้ซ่ ึ งก็ คื อการทรมานที่ ไ ม่ สิ้ น สุ ด เพื่ อ จะเตื อ น
พวกสาวกของพระองค์ แต่ถา้ พวกสาวกรู ้วา่ มันเป็ นสถานการณ์ที่เป็ นไปไม่ได้ คาเตือนนั้นจะ
สู ญเสี ยอานาจของมันอย่างมาก
บางทีพระองค์หมายถึงว่าสาวกที่ไม่ยกโทษอย่างแท้จริ งก็ให้หลักฐานที่วา่ เขาหรื อเธอยังไม่เคย
ได้รับการยกโทษของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง[1109] บุคคลนั้นอาจเป็ นสาวก แต่เขาหรื อเธอไม่ใช่
ผูเ้ ชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ยูดาส อิสคาริ โอท) อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชื่ อแท้หลายคนไม่ยกโทษแก่ พี่น้อง
ของพวกเขาอย่า งที่ พ วกเขาควรยกโทษ บางที ก ารลงโทษเกิ ดขึ้ นในชี วิตนี้ ไม่ ใ ช่ หลัง จาก

ความตาย และเทียบเท่ากับการตีสอนของพระเจ้า (ข้อ 14) [1110] ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ ง
ก็คือว่า พระเยซู มีการสู ญเสี ยรางวัลนิ รันดร์ ในความคิด หรื อบางทีนี่เป็ นอีกกรณี หนึ่ งของการ
พูดเกินจริ งเพื่อจะทาให้เข้าใจประเด็น
พระเยซู สรุ ปการอภิ ปรายนี้ ในเรื่ องความถ่อมใจอย่างที่พระองค์ได้เริ่ มต้นมันด้วยการอ้างอิ งถึ งการเข้าไปใน
แผ่นดินสวรรค์ (ข้อ 3) ความถ่อมใจจาเป็ นต่อการเข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์เพราะว่ามันเกี่ ยวข้องกับการรับ
ของขวัญแห่ งการยกโทษจากพระเจ้าอย่างถ่อมใจ (ข้อ 27) อย่างไรก็ตาม ความถ่อมใจต้องแสดงถึงคุณลักษณะ
ของสาวกต่อไป สาวกไม่เพียงแต่ดาเนิ นชี วิตต่อพระพักตร์ พระเจ้าในฐานะเด็กที่ถ่อมใจ (ข้อ 4) เขาหรื อเธอ
ต้องระมัดระวังที่จะหลีกเลี่ยงการวางสิ่ งกีดขวางในเส้นทางของสาวกอีกคนหนึ่ ง (ข้อ 5-14) ยิ่งกว่านั้น เขาหรื อ
เธอต้องแสวงหาอย่างถ่อมใจที่จะฟื้ นฟูเพื่อนสาวกที่เถลไถล (ข้อ 15-20) การยกโทษเพื่อนสาวกอย่างสุ ดใจและ
อย่างเต็มที่ก็สาคัญสาหรับสาวกที่ถ่อมใจเช่นเดียวกัน (ข้อ 21-35)
“ข่ า วสารของพระองค์ [พระเยซู '] ต่ อ พวกสาวกก็ คื อ ว่ า ความห่ ว งใยที่ มี ค วามรั ก ส าหรั บ
เพื่อนบ้านและวิญญาณแห่งการยกโทษจะต้องเป็ นเครื่ องหมายของชุ มชนของผูเ้ ชื่ อซึ่ งพระบุตร
ของพระเจ้าจะปรากฎท่ามกลางเสมอ”[1111]
5. กำรเปลีย่ นผ่ ำนจำกกำลิลไี ปยังยูเดีย 19:1-2 (เปรียบเทียบ มก. 10:1)
มัทธิ วแสดงถึงการจบการอภิปรายของพระเยซู ในเรื่ องความถ่อมใจ (บทที่ 18) และรายงานถึงการจากกาลิลีไป
ยังยูเดียของพระเยซู นี่เป็ นครั้งแรกในพระกิตติคุณมัทธิ วที่พระเยซู ยา้ ยไปที่ยเู ดียเพื่อพันธกิจ จนเดี๋ยวนี้ พนั ธกิจ
ต่อสาธารณชนทั้งหมดของพระเยซูที่ตามหลังการรับบัพติศมาและการถูกทดลองของพระองค์ก็อยูใ่ นกาลิลีและ
บริ เวณของคนต่างชาติที่ลอ้ มรอบ ตอนนี้พระเยซูเริ่ มต้นที่จะย้ายไปยังยูเดีย เยรู ซาเล็มและกางเขน
เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ออกจากคาเปอรนาอุมและเดินทางผ่านสะมาเรี ยหรื อบางทีรอบสะมาเรี ย[1112] และไป
ยังยูเดี ยและถึ งเยรู ซาเล็ม จากนั้นพระองค์ดาเนิ นไปทางตะวันออกข้ามแม่น้ าจอร์ แดนไปยังเพอเรี ยซึ่ งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของทะเลตาย จากที่นนั่ พระองค์ได้ไปยังเยรู ซาเล็มอีก จากนั้นเมื่อจากเยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็
เยี่ย มเยี ย นเอฟราอิ ม เดิ นทางต่ อไปทางเหนื อสู่ ส ะมาเรี ย มุ่ ง ไปยัง ทางตะวันออกยัง เพอเรี ย และกลับ ไปยัง
เยรู ซาเล็ม พันธกิ จที่ตามมาก็เกิ ดขึ้ นระหว่างวงวนสุ ดท้ายนี้ ในเพอเรี ยและยูเดี ย[1113] ฝูงชนใหญ่ได้ติดตาม

พระองค์ต่อไปและพระองค์ดาเนิ นการที่จะรักษาหลายคน พระเยซู ไม่ได้ละทิ้งพันธกิ จของพระองค์ต่อฝูงชน
แม้วา่ ประเทศได้ปฏิเสธพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 22:39)
“ถึ ง แม้พ ระองค์ เ ดิ น ทางไปยัง เยรู ซ าเล็ ม เพื่ อ จะทนทุ ก ข์ แ ละตายไป พระองค์ ก็ ส าแดง
ความเมตตากรุ ณาแบบกษัตริ ยข์ องพระองค์ในการรักษาบรรดาผูท้ ี่มาหาพระองค์”[1114]
ข้อ เหล่ า นี้ ส รุ ป ส่ ว นหลัก ของพระกิ ต ติ คุ ณ มัท ธิ ว (13:54—19:2) ส่ วนนี้ ได้เ น้น การตอบสนองของพระเยซู
ต่อการปฏิ เสธของอิ สราเอลที่ มีต่อพระองค์ พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่จะประสบกับการต่อต้านที่ มาจากคน
อิสราเอลธรรมดา จากผูป้ กครองชาวโรมันในบริ เวณนั้น และจากพวกผูน้ าทางศาสนาภายในอิ สราเอล การ
ตอบสนองของพระองค์ก็คือที่จะถอนตัวและที่จะจดจ่ออยู่ที่การเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรับสิ่ งที่อยู่
หน้าพวกเขาเมื่อพิจารณาถึ งการถู กปฏิ เสธของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระองค์ดาเนิ นการที่จะปรนนิ บตั ิต่อ
ความจาเป็ นของฝูงชนคือคนยิวเป็ นหลัก เพราะว่าพระองค์มีความสงสารต่อพวกเขา
VI. กำรนำเสนอและกำรปฏิเสธอย่ำงเป็ นทำงกำรต่ อกษัตริย์ 19:3—25:46
ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติ คุ ณดาเนิ นเรื่ องค าแนะนาของพระเยซู ต่อพวกสาวกของพระองค์ใ นการตระเตรี ย มเพื่ อ
อนาคตของพวกเขาต่อไป (19:3—20:34) จากนั้นพระเยซู นาเสนอพระองค์เองต่ออิสราเอลอย่างเป็ นทางการใน
ฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขาด้วยการเสด็จเข้ากรุ งที่มีชยั (21:1-17) สิ่ งนี้ ส่งผลต่อการปฏิเสธที่รุนแรงโดยพวกผูน้ า
ของอิ ส ราเอล (21:18—22:46) ดัง นั้น พระเยซู ป ระกาศการปฏิ เสธของพระองค์ที่ มี ต่ออิ ส ราเอล (บทที่ 23)
สุ ดท้ายพระองค์เปิ ดเผยต่อพวกสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะกลับมาหาอิสราเอลในภายหลังและสถาปนา
แผ่นดินของพระองค์ข้ ึน (บทที่ 24—25)
ตลอดส่ วนนี้ท้ งั หมด การต่อต้านของพวกผูน้ าชาวยิวที่มีต่อพระเยซู ก็เพิ่มขึ้นในความรุ นแรงต่อไป และมันจดจ่อ
ที่พระองค์มากขึ้น การไกล่เกลี่ ยก็เป็ นไปไม่ได้ พระเยซู เปิ ดเผยเกี่ยวกับพระองค์เองและภารกิจของพระองค์
ที่ มี ต่อพวกสาวกของพระองค์อย่า งมากขึ้ น และเน้นถึ ง การเปิ ดท าการในอนาคตของแผ่นดิ นของพระองค์
ระหว่างสองขั้วแห่ งการต่อต้านและการเปิ ดทาการนี้ พระคุ ณของพระเจ้าก็ปรากฏออกมาอย่างมีพลังมากกว่า
ที่เราได้เห็ นจนเดี๋ ยวนี้ มัทธิ วไม่เคยใช้คาว่า “พระคุณ” (คากรี ก คาริ ส) แต่การปรากฏของพระคุ ณก็ชดั เจนใน
พระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ 19:21-22; 20:1-16)

“. . . ทั้งๆที่มีการปฏิ เสธอย่างสิ้ นเชิ งต่อพระเยซู ความไม่เชื่ อที่เรื้ อรังของปฏิ ปักษ์ ฝูงชนและ
พวกสาวกเช่ น กัน และการพิ พ ากษาที่ คุ ก คามทั้ง ภายในประวัติศ าสตร์ และ ณ การสิ้ น สุ ด
พระคุ ณก็ มี ชัย และตะโกนเรี ยกผูค้ นของพระเมสสิ ยาห์ ที่ ก้มกราบต่ อความเป็ นเจ้า นายของ
พระเยซูและรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์อย่างร้อนรน”[1115]
ก. คำแนะนำของพระเยซู ต่อพวกสำวกของพระองค์ รอบๆ ยูเดีย 19:3—20:34
การเน้นหลัก ในส่ วนนี้ ข องพระกิ ตติ คุ ณมัท ธิ วคื อค าแนะนาของพระเยซู ต่ อพวกสาวกของพระองค์เพื่ อจะ
ตระเตรี ยมพวกเขาสาหรั บอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์เน้นถึ งความสาคัญของคนแรกที่ กลับไปเป็ น
คนสุ ดท้ายและคนสุ ดท้ายกลับไปเป็ นคนแรก คือ การเป็ นผูร้ ับใช้ที่ถ่อมใจ (เปรี ยบเทียบ 19:30; 20:16)
1. คำแนะนำเกีย่ วกับกำรสมรส 19:3-12 (เปรียบเทียบ มก. 10:2-12)
เป็ นที่ชดั เจนว่ามัทธิ วรวมคาแนะนานี้ ไว้เพราะว่าความสัมพันธ์ทางชี วิตสมรสของพวกสาวกของพระเยซู เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในพันธกิ จที่ มีประสิ ทธิ ภาพของพวกเขา พระองค์อธิ บายถึ งน้ าพระทัยของพระเจ้าแก่
พวกสาวกของพระองค์ ซึ่ งแตกต่างจากการรับรู ้ โดยทัว่ ไปของสมัยของพระองค์ พระองค์กล่าวถึ งภาวะโสด
เช่นเดียวกับแก่นสารของชีวติ สมรสและหัวข้อของการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่
19:3

อีกครั้งหนึ่งพวกฟาริ สีเข้าหาพระเยซูเพื่อจะทาให้พระองค์ตกหลุมพราง (เปรี ยบเทียบ 12:2, 14,
38; 15:1; 16:1; 22:15, 34-35) ครั้งนี้ พวกเขาตั้งคาถามเกี่ยวกับ “การหย่าร้าง” ใน 5:31-32
พระเยซู ส อนถึ ง ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของชี วิต สมรสในบริ บ ทของความชอบธรรมของแผ่นดิ น
สวรรค์ ที่นี่ พวกฟาริ สีถามพระองค์วา่ การหย่าร้างอะไรที่ถูกต้อง บางทีพวกเขาหวังว่าพระเยซู
จะต่อต้านเฮโรดอย่างที่ยอห์นได้ทา และประสบกับจุดจบที่คล้ายกัน ป้ อมมาคารัสที่ที่เฮโรด
แอนทิ พาสได้จาคุ กและประหารชี วิตยอห์นก็อยู่ใกล้ๆซึ่ งตั้งอยู่ทางตะวันออกของส่ วนเหนื อ
ของทะเลตาย อย่างไม่สงสัยแล้ว พวกฟาริ สีหวังว่าพระเยซูจะกล่าวบางสิ่ งที่พวกเขาสามารถใช้
เพื่อต่อต้านพระองค์ได้
ทั้งฉบับแปล NASB และ NIV ได้แปลคาถามของพวกฟาริ สีอย่างดี พวกเขาต้องการที่จะรู ้วา่
พระเยซูเชื่อว่าผูช้ ายสามารถ “หย่าภรรยาของเขาเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ” และทุกๆ “เหตุผล”

หรื อไม่ ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้อนุญาตให้ภรรยาที่จะหย่าสามีของเขา
มีความหลากหลายอย่างมากของความคิดเห็ นในหัวข้อที่ขดั แย้งนี้ ท่ามกลางพวกยิว พวกเขา
ส่ วนใหญ่เชื่ อว่าการหย่าร้ างก็ “ถูกกฎหมาย” สาหรับพวกยิว แม้วา่ ไม่ถูกกฎหมายคนต่างชาติ
แต่พวกเขาไม่เห็นด้วยเกี่ ยวกับเหตุผลของการหย่าร้าง[1116] ชุ มชนคุมรานเชื่ อว่าการหย่าร้ าง
ไม่ถูกต้องเนื่ องด้วยเหตุ ผลใดก็ตาม[1117] ในลัทธิ ยิวหลักก็มีมุมมองโดดเด่ นสองมุ มมองซึ่ ง
ทั้งสองนี้ ก็ถือว่าการหย่างร้ างก็อนุ ญาตได้สาหรับ “บางสิ่ งที่ไม่เหมาะสม” (ฉธบ. 24:1) รับบี
ชัมไมและสานักแห่ งผูต้ ิดตามของเขาเชื่ อว่าความไม่เหมาะสมเป็ นความไม่เหมาะสมที่เลวร้าย
บางอย่าง แม้วา่ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นการล่วงประเวณี
รั บ บี ฮิ ล เลลและส านัก ของเขาตี ค วามความไม่ เหมาะสมอย่า งกว้า งมากขึ้ น เพื่ อ จะรวมถึ ง
ความผิ ด ใดๆเชิ ง ปฏิ บ ัติ ที่ ภ รรยาอาจได้ท าผิ ด ซึ่ งเป็ นจริ ง หรื อ จิ น ตนาการโดยสามี สิ่ ง นี้
แม้กระทัง่ รวมถึ งภรรยาที่ไม่ทาอาหารตามที่สามีของเธอชอบ[1118] หนึ่งในสาวกของฮิลเลล
คือรับบี อาคิบาอนุ ญาตให้สามีที่จะหย่าภรรยาของเขาถ้าผูห้ ญิงที่สวยงามแตะต้องตาของเขา
[1119] โจเซฟั สเป็ นฟาริ สีที่ได้หย่าร้าง และเขาเชื่ อในการหย่าร้าง “สาหรับเหตุผลใดๆก็ตาม”
[1120] ในแวดวงของฟาริ สี จานวนมากมายนั้น “ความถี่ ข องการหย่า ร้ า งเป็ นเรื่ อ งอื้ อ ฉาว
ที่เปิ ดเผย”[1121]
19:4-6

ปฏิปักษ์ของพระเยซู ต้ งั การคิดของพวกเขาในเรื่ องการหย่าร้างที่ เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1-4 ที่ที่
โมเสสอนุญาตการหย่าร้าง พระเยซู ได้กลับไปยังปฐมกาลบทที่ 1 และ 2 เมื่อพระองค์แสดงถึง
ความตั้ง ใจดั้ง เดิ มของพระเจ้า สาหรั บชี วิตสมรสคื อ ไม่ มีก ารหย่าร้ าง พระเยซู ใ ห้เหตุ ผลว่า
หลักการดั้งเดิมอยูเ่ หนือข้อยกเว้นต่อหลักการนั้น
การอ้างอิงของพระเยซูถึง ปฐมกาล 1:27 และ 2:24 แสดงว่าพระองค์เชื่ อว่าชี วิตสมรสผูกพัน
ชายและหญิงไว้ในความสัมพันธ์ “เนื้อเดียวกัน”
“การรวมกันถูกทานายไว้ในการเปรี ยบเทียบที่ชดั เจนของปฐมกาลว่าเป็ นการ
เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับ ‘การติดกาว’ หรื อ ‘การเชื่อม’ มันจะยากที่จะจินตนาการ
ถึ ง การเปรี ย บเที ย บที่ มี พ ลัง มากกว่า ของการผูก ติ ด ที่ ถ าวร ในบริ บ ทของ

ปฐมกาล ภาพ ‘เนื้ อเดี ยวกัน’ มาจากการสร้ างผูห้ ญิงจากซี่ โครงของผูช้ าย
เพื่อจะเป็ น ‘กระดูกจากกระดูกของเราและเนื้ อจากเนื้ อของเรา’ (ปฐก. 2:2123); ในการสมรส เอกภาพดั้งเดิมนั้นถูกรื้ อฟื้ น”[1122]
“เนื้อเดียวกัน” แสดงถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ เมื่อผูช้ ายและผูห้ ญิงแต่งงานกัน พวกเขาก็สมบูรณ์ อย่าง
ที่อาดัมเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ ก่อนที่พระเจ้าได้สร้ างเอวาจากซี่ โครงของเขา นี่ เป็ นวิธีของการ
กล่ าวว่า ในฐานะแต่ละบุ คคลที่ ไม่ได้แต่งงาน อาดัมและเอวาแต่ละคนก็ขาดบางสิ่ ง แต่เมื่ อ
พระเจ้าได้นาพวกเขามาด้วยกันในการสมรส พวกเขาก็สมบูรณ์ เพศสัมพันธ์สร้างสภาพ “เนื้ อ
เดียวกัน” ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเอกภาพที่เป็ นผลมาจากการสมรส แต่เพศสัมพันธ์โดยตัวของ
มันเองนั้นก็ไม่ได้สร้างชีวติ สมรส การละและการผูกพันก็ถูกเรี ยกร้องอีกด้วย
พระเจ้าทรงเป็ นพระผูส้ ร้ า งที่ ถูกกล่ าวถึ ง (ข้อ 4) แม้ว่า พระเยซู ไม่ได้ดึงความสนใจไปยัง
ประเด็นนั้น (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:3; คส. 1:16) วลี “เพราะเหตุน้ ี ” (ข้อ 5) ใน ปฐมกาล 2:2324 อ้างอิงถึ งการกลายมาเป็ นเนื้ อเดียวกัน เอวาเกี่ ยวข้องกับอาดัมในแง่ที่ใกล้ชิดมากที่สุดเมื่อ
พวกเขาแต่ ง งาน จากการที่ ไ ด้ถู ก น ามาจากอาดัม และถู ก สร้ า งจากซี่ โ ครงของเขา เอวาก็
กลายเป็ น “เนื้ อเดี ยวกัน” กับเขาเมื่อพระเจ้ารวมพวกเขาเข้าด้วยกันในการแต่งงาน เมื่อผูช้ าย
และผูห้ ญิงแต่งงาน พวกเขาก็กลายมาเป็ น “เนื้ อเดียวกัน” ซึ่ งก็คือเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นก็
สถาปนารู ปแบบที่สนิทสนมของการรวมกันที่มีอยูร่ ะหว่างอาดัมและเอวาขึ้นใหม่
“. . . ‘เนื้ อเดี ยวกัน’ ในการสมรสระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิงเป็ นการทาซ้ าอีก
ครั้ งของและค าพยานต่ อโครงสร้ า งของมนุ ษ ย์อย่า งที่ พ ระเจ้า ได้ส ร้ า งไว้”
[1123]
จงสั ง เกตอี ก ด้วยว่า เป็ นการรวมกันของ ผู้ชายและผู้หญิ ง นั่นเองที่ พ ระเยซู ยื นยันในฐานะ
การสมรสที่ประกอบขึ้น ไม่ใช่การสมรสกับเพศเดียวกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การรวมกัน นี้ พระเยซู ส รุ ป ว่า สามี แ ละภรรยาจะไม่ เ ป็ นสองอี ก ต่ อ ไปแต่
เป็ นหนึ่ งเดียว (ข้อ 6) พระเจ้าได้รวมพวกเขาไว้ในความสัมพันธ์แบบ “เนื้ อเดียวกัน” โดยการ
แต่งงาน เนื่ องจากว่าพระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้ การแยกพวกเขาโดยการหย่าร้ างไม่ใช่ ผิดธรรมชาติ
เท่ า นั้น แต่ เ ป็ นการกบฏต่ อ พระเจ้า อี ก ด้ว ย โดยเนื้ อ แท้แ ล้ว พระเยซู เ องเข้า ร่ ว มกับ ผูเ้ ผย

พระวจนะมาลาคี เช่ น เดี ย วกับ โมเสสไม่ ใ ช่ ก ับ รั บ บี ค นใดๆ มาลาคี เปิ ดเผยว่า พระเจ้า ทรง
เกลียดชังการหย่าร้าง (มลค. 2:16)
“. . . ข้อโต้เถียงที่นี่ถูกแสดงออกไม่ใช่ในแง่ของสิ่ งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่
ในแง่ของ สิ่ งที่ ต้ อง ไม่เกิดขึ้น คากริ ยาเป็ นคาสั่ง ‘อย่า ให้ มนุษย์แยก’ ที่จะ
สลายการสมรสคือที่จะยื้อแย่งหน้าที่ของพระเจ้าซึ่ งโดยระเบียบที่สร้างสรรค์
ของพระองค์น้ นั มันก็ถูกตั้งขึ้น และพระองค์ได้บญั ชาว่ามันควรจะเป็ น ‘เนื้ อ
เดียวกัน’ ที่ถาวร”[1124]
พระเยซู จดจ่อที่เอกภาพที่พระเจ้าแต่งตั้งและสร้างอย่างเหนื อธรรมชาติของคู่สมรส พวกรับบี
เน้นถึงความผิดของการหย่าร้างในฐานะการเกี่ยวข้องกับการเอาภรรยาของผูช้ ายอีกคนหนึ่ งไป
พระเยซู เน้นถึงหลักการ พระองค์กลับไปยังการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์ที่เป็ นพื้นฐานในกรณี
นี้ คื อการทรงสร้ า ง พระองค์ใ ห้เหตุ ผ ลว่า ชี วิตสมรสขึ้ นอยู่กบั การที่ พ ระเจ้า ได้สร้ า งมนุ ษ ย์
อย่างไร ไม่ใช่ แค่ ความศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ของความสั มพันธ์ ทางพันธสัญญาระหว่างสามี และภรรยา
ความสั ม พัน ธ์ ท างพัน ธสั ญ ญานี้ คื อ สิ่ ง ที่ ห นัง สื อ เกี่ ย วกับ ชี วิ ต สมรสเชิ ง อี แ วลเจลลิ ค อล
บางเล่มเน้นเป็ นหลัก ชี วิตสมรสไม่ได้แตกหักเพียงเพราะว่าฝ่ ายหนึ่ งละเมิ ดพันธสัญญากับ
คู่สมรสของเขาหรื อของเธอ พระเจ้ารวมสามีและภรรยาไว้ในความสัมพันธ์ใหม่เมื่อพวกเขา
แต่งงาน นัน่ ก็ดาเนินไปทั้งๆที่มีความไม่สัตย์ซื่อทางชีวติ สมรส
กล่ าวโดยสรุ ป พระเยซู ให้เหตุ ผลสามประการว่าทาไมคู่สมรสควรยังคงอยู่ในสภาพสมรส
หนึ่ง พระผูส้ ร้างกาหนดสิ่ งที่เป็ นอุดมคติในชี วิตสมรส และเนื่ องจากว่าพระองค์ได้สร้างผูช้ าย
คนเดี ยวและผูห้ ญิ งคนเดี ยวอย่างเริ่ มแรก พระองค์ก็ต้ งั ใจให้มีคู่สมรสเดี ยวสาหรับแต่ละคน
ประการที่ ส อง พระเจ้า ได้อ อกแบบชี วิ ต สมรสในฐานะความผู ก พัน ที่ ห นัก แน่ น ที่ สุ ด ใน
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลของมนุ ษ ย์ท้ ัง หมด ดัง นั้ น ไม่ ค วรแตกหั ก ประการที่ ส าม
องค์ป ระกอบพื้ น ฐานในชี วิ ตสมรสคื อพัน ธสั ญ ญาหรื อสั ญ ญาที่ ส ามี และภรรยาท าขึ้ น กับ
ซึ่ งกันและกัน (เปรี ยบเทียบ มลค. 2:14) และสัญญานั้นเกี่ ยวข้องกับการเป็ น “เนื้ อเดี ยวกัน”
(นัน่ คือ ความสนิทสนมทางกาย)[1125]
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พระเยซูยงั ไม่ได้ตอบคาถามของพวกฟาริ สีเกี่ยวกับการที่คนหนึ่งควรถือธรรมบัญญัติของ

โมเสสในเรื่ องนี้ อย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงได้ถามพระองค์ด้วยคาถามนี้ เมื่ อให้มุมมองของ
พระเยซู เกี่ ยวกับชี วิตสมรส ทาไมโมเสสได้อนุ ญาตการหย่างร้ าง? ในพระธรรม เฉลยธรรม
บัญญัติ 24:1-4 ที่ ซ่ ึ งพวกฟาริ สี อ้า งอิ ง ถึ ง พระเจ้า แสดงถึ ง ความห่ ว งใยเกี่ ย วกับ การห้า ม
การแต่ ง งานใหม่ ข องผู ้ห ญิ ง ที่ ห ย่ า ร้ า งและสามี ค นแรกของเธอมากกว่ า เหตุ ผ ลส าหรั บ
การอนุญาตการหย่าร้าง อย่างไรก็ตาม พวกฟาริ สีถือว่าพระคัมภีร์ตอนนั้นเป็ น “คาสั่ง” (คากรี ก
เอนเทลโลไม) ที่จะ “หย่าร้ าง” ภรรยาของบุคคลหนึ่ งสาหรับความไม่เหมาะสมใดๆ พระเจ้า
ตั้งใจให้ พระคัมภีร์ตอนนั้นเป็ นการอนุ ญาตที่จะหย่าร้างเท่านั้น อย่างที่พระคัมภีร์ตอนนั้นเอง
แสดงให้เห็น
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พระเยซู อธิ บายว่าการยินยอมในธรรมบัญญัติของโมเสสก็เป็ นเช่ นนั้น คือ การยินยอม มัน
ไม่ได้สะท้อนถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าในการทรงสร้างแต่สะท้อนถึงความแข็งกระด้างของใจ
มนุษย์ การหย่าร้างไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของกฎการทรงสร้าง อย่างที่บาปก็ไม่ได้เป็ น อย่างไรก็ตาม
พระองค์ “อนุญาต” การหย่าร้าง อย่างที่พระองค์อนุญาตความบาป
“โมเสสได้ออกกฎแต่ดว้ ยเหตุน้ นั ก็ยนิ ยอมการปฏิบตั ิการหย่าร้าง ซึ่ งทั้งสองก็
เกี่ยวข้องกับมุมมองต่อ (พรอส) ความแข็งกระด้างของใจของชนชาติ (ฮู มอน)
เนื่ อ งจากว่ า พวกเขายื น กรานในการเสื่ อ มจากอุ ด มคติ แ ห่ ง สวนเอเดน
อย่างน้อยก็ขอให้มนั อยูภ่ ายในความจากัด”[1126]
ทางเลือกการหย่าร้างที่พระเจ้าอนุ ญาตต่อคนอิสราเอลก็เป็ นพยานถึ งความผิดบาปของมนุ ษย์
ดังนั้น บุคคลหนึ่งควรถืออยูเ่ สมอว่าการหย่าร้างเป็ นหลักฐานของบาป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
แข็งกระด้างของใจ เขาหรื อเธอไม่ควรมองว่ามันเป็ นแค่ทางเลื อกที่เป็ นกลางทางศีลธรรมซึ่ ง
พระเจ้า อนุ ญ าต ซึ่ งความถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ ถู ก ต้อ งของสิ่ ง นั้น ก็ ข้ ึ น อยู่ก ับ ค านิ ย ามของความ
ไม่ เหมาะสม ท่ า ที พ้ื น ฐานของพวกฟาริ สี ต่อ ประเด็ น นี้ ก็ ผิด พวกเขาก าลัง มองหาเหตุ ผ ล
สาหรับการหย่าร้าง พระเยซูกาลังเน้นถึงความละเมิดไม่ได้ของความสัมพันธ์ทางการสมรส
จงสังเกตว่าพระเยซู ไม่เชื่ อมโยงพระองค์เองกับบาปในการอภิปรายนี้ พระองค์กล่าวถึ งบาป
ของผูค้ นว่า เป็ นบาปของ พวกเขา หรื อ พวกท่ าน อย่า งต่ อเนื่ อง ไม่ กล่ าวถึ งว่าบาป ของเรา

(เปรี ย บเที ย บ 6:14-15) นี่ เป็ นประเด็ นที่ ดีเลิ ศ ซึ่ ง เปิ ดเผยถึ ง การตระหนัก รู ้ ข องพระเยซู ที่ ว่า
พระองค์ทรงปราศจากบาป
ความไม่ เ หมาะสมที่ ซ่ ึ งโมเสสอนุ ญ าตการหย่ า ร้ า งคื อ อะไร? มัน ไม่ ใ ช่ ก ารล่ ว งประเวณี
เนื่ องจากว่าการลงโทษสาหรับสิ่ งนั้นคือความตายไม่ใช่ การหย่าร้ าง (ฉธบ. 22:22) อย่างไรก็
ตาม มัน ก็ เ ป็ นที่ ถ กเถี ย งกัน ไม่ ว่า คนอิ ส ราเอลบัง คับ ใช้ก ารลงโทษโดยความตายส าหรั บ
การล่ วงประเวณี หรื อไม่ [1127] มันไม่ส ามารถเป็ นความสงสัย เกี่ ย วกับการล่ วงประเวณี ไ ด้
เนื่ องจากว่ามันมี ขบวนการที่ เจาะจงสาหรับการรับมื อกับกรณี เหล่ านั้น (กดว. 5:5-31) บางที
มันเป็ นอุ ป นิ สั ย ที่ ผิดทางศี ล ธรรมที่ ต่ า ช้า ใดๆซึ่ ง ปราศจากการล่ วงประเวณี นั่นคื อ การผิด
ประเวณี ที่รวมถึงทุกประเภทของอุปนิ สัยทางเพศที่ตอ้ งห้าม แม้ว่าการหย่าร้ างนั้นแพร่ หลาย
และง่ายที่จะได้รับในตะวันออกกลางและในอิ สราเอล ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ งคนอิสราเอลก็ถือ
การสมรสอย่างจริ งจังมากกว่าเพื่อนบ้านชาวต่างชาติของพวกเขา
19:9

พระเยซู แนะนาจุ ดยืนของพระองค์ในเรื่ องนี้ ดว้ ยถ้อยคาที่ เน้นถึ งสิ ทธิ อานาจของพระองค์ว่า
“เราขอบอกท่านทั้งหลายว่า” (เปรี ยบเทียบ 5:18, 20, 22, 28, 32, 34, 39, 44; 8:10; 16:18, 28)
มุมมองของพระองค์เป็ นมุมมองที่ถูกต้องเพราะว่ามันมาจากพระองค์ผไู ้ ด้มาเพื่อทาให้ธรรม
บัญญัติสมบูรณ์ มัทธิ วบันทึกเพียงแค่ถอ้ ยคาของพระเยซู เกี่ยวกับผูช้ ายที่ “หย่าภรรยาของเขา”
บางทีเพราะว่าในลัทธิ ยิวนั้นภรรยาไม่สามารถหย่าสามี ได้ อย่างไรก็ตาม มาระโกบันทึ กถึ ง
พระเยซู ที่กล่าวว่าสิ่ งอย่างเดี ยวกันนั้นก็เป็ นจริ งสาหรับผูห้ ญิงที่หย่าสามีของเธอ (มก. 10:12)
ดั้งเดิมนั้นมาระโกเขียนเพื่อผูอ้ ่านชาวโรมัน ภรรยาสามารถหย่าสามีของเธอได้ภายใต้กฎหมาย
ของโรมัน ผูอ้ ่านดั้งเดิมของมัทธิ วดาเนิ นชี วิตภายใต้ธรรมบัญญัติของชาวยิว ซึ่ งไม่อนุ ญาตให้
ภรรยาที่จะหย่าสามีของเธอ
มีปัญหาสี่ อย่างในข้อนี้ ที่อธิ บายถึงความยุง่ ยากของมัน หนึ่ง อนุประโยคยกเว้นรวมถึงอะไร?
หลักฐานตามตัวบทที่ดีที่สุดชี้ไปยังอนุประโยคสั้นๆที่ปรากฏในทั้งฉบับแปล NASB และ ฉบับ
แปล NIV ว่า “ยกเว้นความผิดศีลธรรม” หรื อ “ยกเว้นความไม่สัตย์ซื่อทางการสมรส”[1128]
ประการที่สอง ความหมายของ พอรเนอา (“ความผิดศี ลธรรม” NASB, “ความไม่สัตย์ซื่ อ
ทางการสมรส” NIV, “การผิดประเวณี ”) ในอนุ ประโยคยกเว้นคืออะไร? นักตีความบางคน
เชื่ อว่า มันอ้า งอิ ง ถึ ง การร่ วมประเวณี ระหว่า งผูใ้ กล้ชิ ด ทางพัน ธุ ก รรม[1129] เปาโลใช้ค านี้

เพื่อจะอธิบายถึงการเป็ นโสเภณี ใน 1 โคริ นธ์ 6:13 และ 16 คนอื่นๆเชื่ อว่า พอรเนอา อ้างอิงถึง
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเท่านั้น ถ้าผูช้ ายค้นพบว่าคู่หมั้นของเขาไม่ใช่หญิงพรหมจารี เมื่อเขา
แต่งงานกับเธอ เขาสามารถหย่าเธอได้[1130]
แม้วา่ คนยิวถื อว่าผูช้ ายและผูห้ ญิงเป็ นสามีและภรรยาระหว่างระยะเวลาการหมั้นของพวกเขา
พวกเขาก็ ไม่ไ ด้แต่ งงานอย่า งแท้จริ ง ดังนั้น ที่ จะถื อว่านี่ เป็ นเหตุ ผ ลสาหรั บการหย่าร้ างก็ ดู
เหมื อ นที่ จ ะเรี ยกร้ อ งค านิ ย ามใหม่ ข องการแต่ ง งานที่ นั ก ตี ค วามส่ วนใหญ่ ต่ อ ต้ า น
ยิ่งกว่านั้น เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1 บ่งชี้ วา่ คู่สมรสที่กาลังดาเนิ นชี วิตด้วยกัน ซึ่ งในวัฒนธรรม
ยิวจะหมายถึงว่าพวกเขาได้แต่งงานอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่แค่หมั้นกัน
คนอื่ นๆอี กก็นิยาม พอรเนอา ว่าเป็ นการล่ วงประเวณี [1131] อย่างไรก็ตาม คากรี กตามปกติ
สาหรั บการล่ วงประเวณี คือ มอยเคอา ซึ่ ง มัทธิ วใช้หลัง ชนหลัง กับ พอรเนอา ก่ อนหน้า นั้น
(15:19) ดังนั้นทั้งสองต้องไม่หมายถึ งสิ่ งเดี ยวกัน มันดู เหมือนเป็ นไปไม่ได้อีกว่า พอรเนอา
อ้างอิงถึง การล่วงประเวณี ฝ่ ายวิญญาณ เมื่อพิจารณาถึง 1 โคริ นธ์ 7:12
การแก้ไขที่ดีที่สุดดูเหมือนจะเป็ นว่า พอรเนอา เป็ นคาศัพท์ที่กว้างซึ่ งครอบคลุมบาปทางเพศ
ที่แตกต่างกันมากมายซึ่ งอยู่นอกน้ าพระทัยของพระเจ้า การสรุ ปนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความหมายของ
คานั้น[1132] บาปทางเพศเหล่านี้ ที่เรี ยกว่า “การผิดประเวณี ” จะรวมถึ ง รักร่ วมเพศ การสมสู่
ระหว่างมนุ ษย์และสัตว์ เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เพศสัมพันธ์นอกเหนื อการสมรส การร่ วม
ประเวณี ระหว่างผูใ้ กล้ชิดทางพันธุ กรรม การล่วงประเวณี การเป็ นโสเภณี และบางทีการอื่นๆ
โดยเนื้ อ แท้ แ ล้ ว มัน อ้ า งอิ ง ถึ ง เพศสั ม พัน ธ์ ใ ดๆที่ พ ระเจ้ า ห้ า ม (นั่ น คื อ กั บ บุ ค คลใดๆ
นอกเหนือจากคู่สมรสของตนเอง)
ปั ญหาที่สามในข้อนี้ คือ: จากผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ ท้ งั หมด ทาไมมัทธิ วเท่านั้นที่รวม
อนุ ประโยคข้อยกเว้นนี้ ไว้ที่นี่และใน 5:32 ในเมื่อคนอื่นๆกันออกไป? ที่จะตอบคาถามนี้ เรา
ต้องตอบคาถามที่สี่อีกด้วย นัน่ คือ อนุประโยคนี้หมายถึงอะไร?
นักวิชาการบางคนเชื่ อว่ามัทธิ วเพิ่มอนุ ประโยคนี้ ด้วยตนเองเพื่อทาให้สิ่งที่พระเยซู กล่าวนั้น
หนักแน่นขึ้น อย่ างแท้ จริ ง พวกเขาทึกทักเอาว่าสิ่ งที่มาระโกเขียนก็แสดงถึงสิ่ งที่พระเยซู กล่าว

อย่ างแท้ จริ ง มุมมองนี้ สะท้อนถึ งมุมมองที่ต่ าเกี่ ยวกับพระคัมภีร์ เนื่ องจากว่ามันทาให้มทั ธิ ว
บิดเบือนถ้อยคาของพระเยซู
อีกคาตอบหนึ่ งก็คือว่าอนุ ประโยคข้อยกเว้นไม่ได้แสดงถึ งข้อยกเว้น มุมมองนี้ เรี ยกร้ องการ
ตีความคาบุพบทกรี ก เอพิ (“ยกเว้น”) ว่าเป็ น “นอกเหนือไปจาก” หรื อ “เว้นเสี ยแต่วา่ ” อย่างไร
ก็ตาม เมื่อ เม (“ไม่”) แนะนา เอพิ มันก็แนะนาข้อยกเว้นเสมอในที่อื่นๆในภาคพันธสัญญาใหม่
ฉบับภาษากรี ก
อีกคาตอบหนึ่ งที่ คล้ายกันก็คือว่า ข้อยกเว้นนั้นเป็ นข้อยกเว้นต่อข้อเสนอทั้งหมดไม่ใช่ แค่ต่อ
ค ากริ ย า “หย่า ”[1133] ในกรณี น้ ี พอรเนอา ไม่ ไ ด้เ กี่ ย วข้อ ง เราอาจแปลอนุ ป ระโยคนั้น
ดังต่อไปนี้ เพื่อจะให้แง่ ได้: “ใครก็ตามที่ หย่าภรรยาของเขา ซึ่ ง ค่อนข้า งนอกเหนื อจากเรื่ อง
ของการผิดประเวณี และแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ล่วงประเวณี ” ดังนั้น ในมุมมองนี้ อย่างเช่นใน
มุมมองที่ผา่ นมา ไม่มีขอ้ ยกเว้นแท้จริ ง ปั ญหาหลักที่มีกบั มุมมองนี้อย่างที่มีกบั มุมมองที่ผา่ นมา
คือการรับมือที่ผดิ ปกติกบั ตัวบทกรี ก บุคคลหนึ่งจะต้องอ่านในสิ่ งต่างๆที่มนั ไม่ได้อยูท่ ี่นนั่
มุมมองที่สี่ก็คือว่าเมื่อพระเยซู ใช้คากริ ยากรี ก อะโพลูโอ่ (“หย่าร้ าง”) พระองค์หมายถึง “แยก
จาก” อย่างแท้จริ ง และดังนั้นก็อนุ ญาตการแยกกันไม่ใช่การหย่าร้าง[1134] เมื่อดูตามตรรกะนี้
ก็ไม่สามารถมีการแต่งงานใหม่ได้ เนื่องจากว่าการหย่าร้างยังไม่ได้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในข้อ
3 อะโพลูโอ่ หมายถึง “หย่าร้าง” อย่างชัดเจน ดังนั้นที่จะให้ความหมายที่แตกต่างในข้อ 9 ดู
เหมือนทาตามอาเภอใจโดยปราศจากเหตุผลที่บงั คับที่จะทาอย่างนั้น
นักตีความคนอื่ นๆเชื่ อว่าพระเยซู หมายถึ งว่า ในบางกรณี การหย่าร้ างไม่ใช่ การล่ วงประเวณี
ตรงกันข้าม ในบางกรณี การหย่าร้ างก็ไม่ผิดทางศี ลธรรม[1135] ในกรณี ของ พอรเนอา สามี
ไม่ได้ทาให้เธอเป็ นชู ้ เธอเป็ นชู ้แล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวบทไม่ได้กล่าวว่าเขาทาให้เธอ “เป็ นชู้”
หรื อ “หญิงชู”้ ตัวบทกล่าวว่าเขาทาให้เธอ ล่ วงประเวณี ถ้าผูห้ ญิงได้ทาการ พอรเนอา การหย่า
ร้างและการแต่งงานใหม่จะไม่ทาให้เธอเป็ นชู ้ อย่างไรก็ตาม การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่
จะทาให้เธอล่วงประเวณี ข้อบกพร่ องหลักในมุมมองนี้ก็คือว่าในข้อ 9 เป็ นผูช้ ายที่ล่วงประเวณี
ไม่ใช่ภรรยาของเขา

บางทีมนั ดีที่สุดที่จะตีความ พอรเนอา และ อนุ ประโยคยกเว้นอย่างที่ท้ งั สองปรากฎในตัวบท
ภาษาอังกฤษของเราอย่างตามปกติ พระเยซู หมายถึ งว่า ใครก็ตามที่หย่าภรรยาของเขา ยกเว้น
บาปทางเพศที่ต่าช้า และจากนั้นแต่งงานใหม่กบั คนอื่นก็ล่วงประเวณี (เปรี ยบเทียบ 5:32)
“ในความเข้าใจใดๆเกี่ ยวกับสิ่ งที่พระเยซู กล่าว . . ., พระองค์ก็ไม่เห็ นด้วย
กับชัมไมหรื อฮิลเลล เพราะแม้วา่ สานักของชัมไมนั้นเข้มงวดกว่าฮิลเลล มันก็
อนุ ญ าตการแต่ ง งานใหม่ เ มื่ อ การหย่ า ร้ า งไม่ ไ ด้ส อดคล้อ งกับ ฮาลัก กาห์
(กฎเกณฑ์แห่ งความประพฤติ) (M[ishnah] Eduyoth 4:7-10); และถ้าพระเยซู
จากัดเหตุผลสาหรับการหย่าร้ างต่อความไม่เหมาะสมทางเพศ . . ., จากนั้น
พระองค์ก็แตกต่างจากชัมไมโดยพื้นฐาน พระองค์ตดั แนวของพระองค์เอง
ในข้อเหล่านี้. . .” [1136]
การหย่าร้ า งและการแต่ง งานใหม่เกี่ ยวข้องกับความชั่วอยู่เสมอ (มลค. 2:16) อย่างไรก็ ตาม
อย่า งที่ โมเสสอนุ ญาตการหย่า ร้ า งเนื่ องจากความแข็งกระด้า งของใจของมนุ ษ ย์ พระเยซู ก็
อนุ ญาตเช่ นกัน กระนั้น ในขณะที่โมเสสไม่เจาะจงเกี่ ยวกับความไม่เหมาะสมที่จดั ตั้งเหตุผล
สาหรั บการหย่าร้ าง พระเยซู ก็ระบุความไม่เหมาะสมว่าเป็ นบาปทางเพศที่ ต่ าช้า คื อ การผิด
ประเวณี [1137]
ทาไมมาระโกและลูกาละเว้นอนุ ประโยคยกเว้น ? บางทีพวกเขาทาอย่างนั้นเพราะว่ามันแสดง
ถึงข้อยกเว้นต่อกฎเกณฑ์ และพวกเขาต้องการที่จะเน้นถึงประเด็นหลักของถ้อยคาของพระเยซู
โดยปราศจากการรั บมื อกับสถานการณ์ ที่เป็ นข้อยกเว้น เนื่ องจากมัทธิ วเขียนเพื่อคนยิวเป็ น
หลัก ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณนั้น บางทีท่านก็รู้สึกว่าท่านจาเป็ นต้องรวมอนุ ประโยค
ยกเว้นไว้เพื่อเหตุ ผลดังต่อไปนี้ หัวข้อของวิธีที่จะรั บมื อกับกรณี การหย่าร้ างที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความไม่สัตย์ซื่อทางการสมรสเป็ นหนึ่ ง ในความสนใจของคนยิวเมื่ อพิจารณาถึ งภาคพันธสัญญาเดิมและคาสอนของพวกรับบีในหัวข้อนี้ มาระโกและลูกาเขียนเพื่อคนต่างชาติเป็ นหลัก
ดังนั้นพวกเขาก็ละเว้นอนุประโยคยกเว้น[1138]
ในความคิ ดของผูส้ นับสนุ นมุ มมองนี้ นักตีความบางคนเชื่ อว่ามัทธิ วผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติคุณของ
ท่านหลังจากมาระโกและลูกาเขียนพระกิ ตติคุณของพวกเขาได้สอดแทรกอนุ ประโยคยกเว้น

เข้าไป เพราะว่ามันได้กลายมาเป็ นการปฏิบตั ิของคริ สตจักรเริ่ มแรก[1139] มุมมองนี้ไม่สามารถ
ยอมรั บ ได้เนื่ องด้วยเหตุ ผ ลอย่างน้อยสองประการ หนึ่ ง อนุ ประโยคยกเว้นดู เหมือนจะได้
ถูกกล่าวโดยพระเยซู ไม่ใช่ ถูกสอดแทรกโดยมัทธิ ว ณ เวลาภายหลัง ประการที่สอง การระบุ
วันที่ล่าสุ ดของพระกิตติคุณมัทธิ วยังไม่ได้พิสูจน์
19:10-12

นักวิชาการบางคนผูเ้ ชื่ อว่าพระเยซู หมายถึ งที่จะขัดขวางการแต่งงานใหม่ในข้อ 9 ก็ตีความ
ถ้อ ยค าของพวกสาวกในข้อ 10 ว่า เป็ นหลัก ฐานที่ ว่า พวกเขาได้เ ข้า ใจพระองค์ใ นแง่ น้ ี
[1140] ถ้าบุคคลหนึ่งจะต้องไม่แต่งงานหลังจากการหย่าร้าง มันคงจะดีวา่ ถ้าเขาไม่แต่งงานใน
ตอนแรก อย่างไรก็ตาม บางทีนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเยซู หมายถึงในข้อ 9 หลักฐานสาหรับสิ่ งนี้ คือ
การอ้างอิงของพระองค์ถึง “ขันที” ในข้อ 12 เช่นเดียวกับความด้อยกว่าของมุมมองนี้ อย่างที่ได้
อธิ บายไปแล้ว
บางที พ วกสาวกแสดงออกถึ ง ความผิ ดหวัง เพราะว่า พระเยซู เ ผชิ ญความจริ ง อย่า งอนุ รัก ษ์
มากกว่า แม้ก ระทัง่ รั บบี ชัม ไมผูซ้ ่ ึ ง เป็ นแบบอนุ รัก ษ์กว่า แห่ ง พวกรั บ บี ที่ เป็ นผูน้ า พระเยซู
ยินยอมการหย่าร้ างเนื่ องจากความไม่เหมาะสมทางเพศเท่านั้น อย่างที่ ชัมไมได้ยินยอม แต่
พระองค์เป็ นแบบอนุ รักษ์มากกว่าชัมไมในเรื่ องการแต่งงานใหม่ พระองค์สนับสนุ นให้พวก
สาวกที่ จะไม่ แต่งงานใหม่ หลังจากการหย่าร้ างที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ ความไม่เหมาะสมทางเพศ
ส่ วนชัมไมก็อนุ ญาต การสนับสนุ นของพระองค์อยู่ในการอธิ บายของพระองค์ที่ว่าแต่งงาน
จัดตั้งความสัมพันธ์ที่ผูกมัดอย่างมาก (ข้อ 4-6) พวกสาวกคิดว่าถ้าพวกเขาไม่สามารถหย่าและ
แต่งงานใหม่ได้ ซึ่ งทั้งฮิลเลและชัมไมอนุญาต พวกเขาคงจะอยูใ่ นสภาพโสดดีกว่า
พระเยซูตอบสนองว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถดาเนินชี วิตโดยคาตัดสิ นที่เคร่ งครัดซึ่ งพวกสาวกเพิ่ง
ได้กล่าวไปในข้อ 10 นัน่ คือ ไม่แต่งงาน พระองค์ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่จะดาเนิ น
ชี วิตด้วยมาตรฐานที่พระองค์ได้ต้ งั ขึ้นในข้อ 4-9 ถ้าพระองค์หมายถึงประเด็นหลัง พระองค์ก็
เฉื อนสิ่ ง ทั้ง หมดที่ พ ระองค์เพิ่ ง ได้ส อนไปเสี ย บางคนสามารถดาเนิ นชี วิตโดยค าตัดสิ น ที่
เคร่ งครัดซึ่ งพวกสาวกได้แนะนา นัน่ คือ ขันทีผซู ้ ่ ึ งพระเจ้าให้ความสามารถที่จะดาเนิ นชี วิตโดย
ไม่แต่งงานได้อย่างมีพระคุณ

พระเยซู ระบุ ถึ ง ขันที ส ามประเภท (ข้อ 12) ขันที บ างคนเกิ ด มาไร้ ส มรรถภาพทางเพศหรื อ
ปราศจากแรงผลักดันทางเพศตามปกติและดังนั้นก็ไม่แต่งงาน ขันทีคนอื่นๆเป็ นขันทีเพราะว่า
คนอื่นๆได้ตอนพวกเขา ส่ วนใหญ่เป็ นบรรดาขันทีที่รับใช้ในตาแหน่งของรัฐบาลที่ที่พวกเขามี
ทางเข้าไปสู่ ผหู ้ ญิ งที่ เป็ นราชวงศ์อยู่บ่อยๆ ส่ วนขันทีคนอื่ นๆก็เป็ นบรรดาผูท้ ี่ได้เลื อกชี วิตที่
ไม่แต่งงานเพื่อพวกเขาเองเพื่อว่าพวกเขาสามารถรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นได้
ดังนั้น ในการตอบต่อคาแนะนาของพวกสาวกที่วา่ การสนับสนุ นของพระเยซู ที่จะไม่แต่งงาน
ได้นาเสนอมาตรฐานสู งมากเกินไป (ข้อ 10) พระเยซู ก็ช้ ี ประเด็นว่าหลายคนสามารถดาเนิ น
ชี วิ ต โดยไม่ แ ต่ ง งานได้ พระองค์เ ป็ นผูห้ นึ่ ง ที่ เ ป็ นอย่า งนั้น ส าหรั บ บรรดาผูท้ ี่ ไ ด้รั บ ของ
ประทานจากพระเจ้า มันก็ดีกว่าที่จะไม่แต่งงาน บรรดาผูท้ ี่สามารถรับคาปรึ กษานี้ หรื อสภาพ
เป็ นโสดได้ ก็ควรทาเช่นนั้น
อย่างไรก็ตาม พระเยซูหรื อพวกอัครทูตไม่ถือว่าการอยูเ่ ป็ นโสดเป็ นสภาพที่บริ สุทธิ์ ภายในกว่า
การแต่งงาน (1 ทธ. 4:1-3; ฮบ. 13:4; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:5) พวกเขาถือว่ามันเป็ นการทรงเรี ยก
พิเศษที่พระเจ้าได้ประทานแก่ผรู ้ ับใช้บางคนของพระองค์เพื่อว่าพวกเขาสามารถเป็ นประโยชน์
มากขึ้นในการรับใช้ของพระองค์ได้ ขันทีไม่สามารถเข้าร่ วมในการนมัสการในที่สาธารณะ
ของอิส ราเอล (ลนต. 22:24; ฉธบ. 23:1) อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถเข้า ร่ วมในแผ่นดิ น
สวรรค์ได้ และเราอาจเพิ่มว่าในคริ สตจักรได้ (กจ. 8:26-40; 1 คร. 7:7-9) เป็ นที่ชดั เจนว่ามีบาง
คนในสมัยของพระเยซู ผไู ้ ด้สละการแต่งงานในการคาดหวังถึ งแผ่นดิ นสวรรค์ บางที ยอห์ น
ผูใ้ ห้บ ัพ ติ ศ มาเป็ นหนึ่ ง ในนั้น และบางที ส าวกบางคนของพระเยซู ไ ด้ย กเลิ ก แผนการที่ จ ะ
แต่ งงานเพื่อจะติ ดตามพระองค์ (เปรี ยบเที ย บ ข้อ 27) เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระเยซู เป็ นหนึ่ งใน
“ขันทีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์”
สรุ ป แล้ว พระเยซู ถือมุ มมองที่ สูงส่ งมากของการแต่ งงาน เมื่ อผูช้ ายและผูห้ ญิ ง แต่ง งาน พระเจ้าก็ส ร้ างการ
รวมกันที่หนักแน่ นเท่ากับการรวมกันที่ผูกพันอาดัมและเอวาไว้ดว้ ยกันก่อนที่พระเจ้าได้สร้ างเอวาจากซี่ โครง
ของอาดัม มนุ ษย์ไม่ควรแยกสิ่ งที่ พระเจ้าได้รวมกันไว้ (เปรี ยบเทียบ รม. 7:1-3) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระเจ้า
เกลียดการหย่าร้าง พระองค์ก็อนุญาตในกรณี ที่ความไม่เหมาะสมทางเพศอันต่าช้า (การผิดประเวณี ) ได้เข้ามาใน
ชีวติ สมรส ในทานองเดียวกัน พระเจ้าเกลียดบาป แต่พระองค์อนุ ญาตมันและให้คาแนะนาต่างๆเกี่ยวกับวิธีที่จะ
จัดการมัน

พระเยซู กระตุน้ ให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะไม่หย่าร้ าง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:10) แต่ถ้าพวกเขาหย่าร้ าง
พระองค์ก็กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะไม่แต่งงานใหม่ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:8, 11, 27) อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ไม่ไป
ไกลเกิ นไปจนถึ งการห้า มการแต่ งงานใหม่ (เปรี ย บเทีย บ 1 คร. 7:9, 28) พระองค์สนับสนุ นพวกเขาที่จะ
ตระหนักว่าการดาเนิ นชี วิตโดยไม่แต่งงานหลังจากการหย่าร้ างเป็ นความเป็ นไปได้ที่เป็ นจริ งสาหรับหลายคน
แต่พระองค์ยอมรับว่ามันเป็ นไปไม่ได้สาหรับทุกคน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:9) การพิจารณาหลักควรเป็ นการที่
บุคคลหนึ่ งสามารถดาเนิ นงานของเขาหรื อของเธอแห่ งการตระเตรี ยมเพื่อแผ่นดิ นสวรรค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุดอย่างไร (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:32-34)
มัทธิ วไม่ได้บนั ทึกการตอบสนองของพวกฟาริ สีต่อคาสอนนี้ ความเป็ นห่ วงหลักของท่านคือคาสอนเอง ท่าน
อ้างการมีส่วนร่ วมของพวกฟาริ สีเท่านั้นเพราะว่ามันอธิ บายถึ งการเป็ นปฏิ ปักษ์ที่ต่อเนื่ องของพวกเขา ซึ่ งเป็ น
หัวข้อหลักในพระกิตติคุณของท่าน และเพราะว่ามันตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมสาหรับคาสอนที่มีสิทธิ อานาจ
ของพระเยซู
2. คำแนะนำเกีย่ วกับกำรเป็ นเหมือนเด็ก 19:13-15 (เปรียบเทียบ มก. 10:13-16; ลก. 18:15-17)
อีกเหตุการณ์ หนึ่ งปรากฎขึ้นที่ตระเตรี ยมอีกโอกาสหนึ่ งสาหรับพระเยซู ที่จะเน้นถึ งความสาคัญของลักษณะที่
เหมือนเด็กในพวกสาวกของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ บทที่ 18) คาแนะนาเกี่ยวกับเด็กตามหลังคาแนะนาเกี่ยวกับ
การแต่งงาน
19:13

เป็ นธรรมเนี ย มส าหรั บ ผู้ค นที่ จ ะน าลู ก ๆของพวกเขามาหาพวกรั บ บี เ พื่ อ พระพร [1141]
ภาคพันธสั ญญาเดิ ม สะท้อนถึ ง การปฏิ บ ตั ิ น้ ี (ปฐก. 48:14; กดว. 27:18; เปรี ย บเที ย บ กจ.
6:6; 13:3) “พวกสาวกต่อว่า” บรรดาผูท้ ี่ “พา” “เด็กเล็กๆ” มาหาพระเยซู สาหรับการทาสิ่ งนั้น
(มก. 10:13; ลก. 18:15) บรรดาผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณไม่ได้เปิ ดเผยว่าทาไมพวกสาวกทาสิ่ งนี้
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริ งที่ว่าพวกเขาได้ทาก็แสดงถึงความจาเป็ นของพวกเขาต่อการเตือนสติ
ของพระเยซู ที่ตามมา พวกเขาไม่ได้ประพฤติดว้ ยความถ่อมใจอย่างที่พระเยซู ได้สอนให้พวก
เขาที่จะทาก่อนหน้านี้ (บทที่ 18; โดยเฉพาะ ข้อ 5) ยิ่งกว่านั้น คาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับ
ความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของการแต่งงาน (ข้อ 4-6) ก็ไม่ได้กระทบการที่ พวกเขามองดู เด็กๆอย่างไร
คนยิวทะนุ ถนอมลูกๆของพวกเขา แต่โดยหลักแล้วมองว่าพวกเขาจาเป็ นต้องฟั ง ต้องเรี ยนรู ้
และต้องนับถือ

“เป็ นความหายนะที่จะทาให้เด็กๆรู ้สึกว่าพวกเขาเป็ นในแนวทางที่อยูท่ ี่บา้ น
และที่โบสถ์เช่นกัน”[1142]
19:14-15

พระเยซู ต้อ นรั บ เด็ ก ๆ ท่ า ที น้ ี สอดคล้อ งกับ ท่ า ที ข องพระองค์ที่ มี ต่ อ ผูค้ นที่ ถ่ อ มใจ พึ่ ง พา
ต้องการ วางใจ และเปราะบางทั้งหมดผูม้ าหาพระองค์ ยิ่งกว่านั้น เด็กๆที่มาหาพระองค์เป็ น
สัญลักษณ์ของผูค้ นที่มีลกั ษณะของเด็กๆที่มาหาพระองค์ พระเยซู ไม่ตอ้ งการที่จะกีดกันใครก็
ตามที่เหมือนพวกเขาไว้จากการมาหาพระองค์ พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “แผ่นดินสวรรค์” เป็ น
ของเด็ ก เล็ ก ๆ แต่เป็ นของผูค้ นที่ ค ล้ายกับเด็ กเล็ ก ๆ (“เป็ นของคนเช่ นเด็ก เหล่ า นี้ ” ) เด็ก ๆ
ตระเตรี ยมตัวอย่างที่เป็ นอุทาหรณ์อนั ยอดเยี่ยมที่พระเยซู ใช้เพื่อจะอธิ บายถึงคุ ณสมบัติต่างๆที่
จาเป็ นสาหรับการเข้าไปและการรับใช้ในแผ่นดินสวรรค์
“มีความแตกต่างที่ประหลาดระหว่างพระเยซู และนักเทศน์หรื อผูป้ ระกาศข่าว
ประเสริ ฐมากมาย บ่อยครั้งแล้วมันเป็ นประตูถดั ไปที่จะเป็ นไปไม่ได้ที่จะเข้า
ไปต่ อหน้าหนึ่ ง ในผูม้ ี ชื่ อเสี ยงเหล่ านี้ พวกเขามี ประเภทของผูต้ ิดตามและ
ผูค้ ุ ม้ กันที่กนั ผูค้ นออกไปหาไม่แล้วผูย้ ิ่งใหญ่น้ นั จะเหนื่อยล้าและถูกรบกวน
พระเยซูเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามของสิ่ งนั้น ทางไปสู่ ต่อพระพักตร์ พระเยซูก็เปิ ดต่อ
บุคคลที่ถ่อมใจที่สุดและต่อเด็กที่อ่อนวัยที่สุด”[1143]

ความแตกต่างระหว่างบทเรี ยนนี้และบทเรี ยนในบทที่ 18 คือ ที่นนั่ จุดจดจ่ออยูท่ ี่คุณภาพแห่ งความถ่อมใจเหมือน
เด็กที่สาคัญอย่างมากในสาวก ที่นี่พระเยซู ทาให้บทเรี ยนกว้างขึ้นเพื่อจะรวมถึงคุณลักษณะเหมือนเด็กต่างๆซึ่ ง
ทั้งหมดนั้นก็สาคัญ
3. คำแนะนำเกีย่ วกับทรัพย์สมบัติ 19:16—20:16
อีกครั้งหนึ่ งใครคนหนึ่ งเข้าหาพระเยซู ดว้ ยคาถามที่ตระเตรี ยมโอกาสสาหรับพระเยซู ที่จะให้คาสอนอันสาคัญ
ของพระองค์แก่ พ วกสาวกของพระองค์ (เปรี ย บเที ย บ ข้อ 3) สถานภาพทางสั ง คมของชายคนนี้ ก็ ห่า งจาก
สถานภาพทางสังคมของเด็ก และเขาก็ตระเตรี ยมแบบอย่างทางลบของการเป็ นเหมือนเด็ก ก่อนหน้านี้ พวกสาวก
ไม่ตอ้ นรับเด็กๆ (ข้อ 13) แต่ที่นี่พวกเขาสามารถแทบจะไม่เชื่ อว่าพระเยซู จะไม่ตอ้ นรับชายแห่ งความมัง่ คัง่ นี้
(ข้อ 25)

กำรเผชิ ญหน้ ำกับเศรษฐี หนุ่ม 19:16-22 (เปรียบเทียบ มก. 10:17-22; ลก. 18:18-23)
19:16-17

เศรษฐี หนุ่มถามพระเยซู วา่ เขาต้องทา “อะไร” “จึงจะได้ชีวิตนิ รันดร์ ” ลูกา 18:18 ระบุวา่ เขา
เป็ นขุนนาง มัทธิ วนาเสนอเขาในฐานะบุคคลที่ย้ าคิดย้ าทาโดยทัว่ ไปผูไ้ ม่เคยรู ้ว่าเมื่อไหร่ ที่จะ
หยุดทางาน
คาว่า “ชี วิตนิ รันดร์ ” ปรากฏที่นี่เป็ นครั้งแรกในพระกิ ตติ คุณมัทธิ ว (เปรี ยบเทียบ ดนล. 12:2,
LXX) อย่างไรก็ตาม แนวคิดของชี วิตนิ รันดร์ ปรากฏใน 7:14 ชี วิตนิ รันดร์ คือชี วิตที่ดาเนิ นต่อ
พระพักตร์ พระเจ้าเป็ นนิตย์ อย่างที่ตรงข้ามกับการลงโทษนิ รันดร์ ที่อยู่ต่างหากจากพระพักตร์
ของพระเจ้า (7:13; เปรี ยบเทียบ 25:46)
ความคิดของชายหนุ่ มคนนี้ เกี่ ยวกับการที่ บุคคลหนึ่ งได้รับชี วิตนิ รันดร์ ก็อยู่ห่างไกลจากสิ่ งที่
พระเยซูได้เทศนามาตลอดและแม้กระทัง่ ได้ยกตัวอย่างเมื่อเร็ วๆนี้ (ข้อ 13-15) เขาแสดงถึงสิ่ งที่
ตรงกันข้ามของความเชื่ อและความถ่อมใจเหมือนเด็ก เขาคิดว่าเขาจะต้องปฏิบตั ิการกระทาที่
เจาะจงบางอย่างเกี่ ยวกับความชอบธรรมนอกเหนื อไปจากการรักษาธรรมบัญญัติของโมเสส
(ข้อ 20) เขาต้องการให้พระเยซู บอกเขาถึ งสิ่ งที่ การกระทานั้นเป็ น เขาเป็ นบุ คคลที่เน้นการ
ปฏิบตั ิ
คาถามของพระเยซูในข้อ 17 ไม่ได้บ่งบอกว่าพระองค์ไม่สามารถตอบคาถามของชายหนุ่มคน
นั้นหรื อพระองค์ไม่ดีพอที่จะให้คาตอบ[1144] มันบ่งบอกว่าผูถ้ ามของพระองค์มีความเข้าใจที่
ไม่เหมาะสมเกี่ ยวกับความดี พระเยซู ก็ดาเนิ นการต่อไปที่ จะอธิ บายว่าพระเจ้าเท่านั้น “ที่ดี”
พอที่จะได้รับชี วิตนิ รันดร์ โดยการปฏิบตั ิการกระทาที่ดีบางอย่าง ไม่ใครดีพอที่จะได้รับมันใน
แนวทางนั้น พระเยซู ไ ม่ ไ ด้อธิ ป รายเกี่ ย วกับ ความสั ม พันธ์ ข องพระองค์เองกับ พระเจ้า ที่ นี่
อย่างไรก็ตาม โดยการตอบอย่างนี้ พระเยซู ก็บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าหรื ออย่างน้อย
ก็กล่ าวเพื่อพระเจ้า ชายหนุ่ มคนนั้นได้ถามพระเยซู ถึงคาถามต่างๆเกี่ ยวกับความดี ที่พระเจ้า
เท่านั้นสามารถตอบอย่างเพียงพอได้
ส่ วนสุ ดท้ายของข้อ 17 ไม่ได้หมายถึงว่า พระเยซู เชื่ อว่าบุคคลหนึ่ งสามารถได้รับชี วิตนิ รันดร์
ได้โดยการเชื่ อ ฟั ง ธรรมบัญ ญัติ ของพระเจ้า การเชื่ อ ฟั ง ธรรมบัญญัติข องพระเจ้า เป็ นการ

ตระเตรี ยมที่ดีสาหรับการเข้าไปยังชี วิต อย่างไรก็ตาม การเชื่ อฟั งที่ปราศจากความเชื่ อจะไม่
เป็ นเช่นนั้น
19:18-20

พวกรับบีได้เพิ่มคาสั่งมากมายเข้ากับคาสั่งเหล่านั้นในธรรมบัญญัติของโมเสสจนชายหนุ่มคน
นั้นไม่รู้วา่ “คาสั่ง” ไหนที่พระเยซูหมายถึง พระเยซูลงรายชื่อคาสั่งที่หก ที่เจ็ด ที่แปด ที่เก้าและ
ที่ห้าในลาดับนั้นรวมกับส่ วนหนึ่ งของ “คาสั่งที่ใหญ่ที่สุด” (ลนต. 19:18) คาสั่งเหล่านี้ ท้ งั หมด
กล่าวถึงอุปนิสัยที่สังเกตได้
“พระเยซู ไม่ได้แนะนาธรรมบัญญัติเพื่อแสดงให้ชายหนุ่ มคนนั้นถึ งวิธีที่จะ
ได้รับความรอด แต่ เพื่ อแสดงให้เขาเห็ นว่า เขาจาเป็ นต้ องได้ รับความรอด
[เปรี ยบเทียบ ยก. 1:22-25]”[1145]
ข้อเท็จจริ งว่าชายหนุ่ มคนนั้นอ้างว่าได้ “รักษาข้อเหล่านั้นทุกข้อ” เปิ ดเผยถึงความผิวเผินของ
ความเข้าใจของเขาถึงคาสั่งของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 5:20; ฟป. 3:6) ยิ่งกว่านั้น เป็ นที่ชดั เจนว่า
จากการที่ได้ดาเนิ นชี วิตที่ซื่อตรง เขาก็ยงั คงไม่มีความแน่ ใจว่าเขามีชีวิตนิ รันดร์ นี่ ก็เป็ นกรณี
เสมอเมื่อบุคคลหนึ่ งแสวงหาที่จะได้รับชี วิตนิ รันดร์ โดยความดี ของเขาหรื อของเธอ บุคคล
หนึ่งไม่สามารถแน่ใจได้วา่ เขาหรื อเธอได้ทาเพียงพอ
“เขาคิดถึงความดีดงั เช่นปริ มาณ (ชุ ดของการกระทาต่างๆ) และไม่ใช่คุณภาพ
(แห่ งธรรมชาติ ของพระเจ้า) คาถามของเขาเปิ ดเผยถึ งความพึงพอใจที่ หยิ่ง
หรื อความผิดหวังที่น่าสลดใจ? เล็กๆน้อยๆจากทั้งสองก็เป็ นไปได้มากที่สุด”
[1146]
ชายหนุ่ มคนนั้นอาจร่ ารวยทางวัตถุ แต่เขาขาดสิ่ งที่สาคัญกว่า นัน่ คือ ความแน่ใจถึงความรอด
ของเขา

19:21-22

โดยการอ้างอิงถึงการ “ดีพร้อม” พระเยซู ก็อา้ งอิงถึ งข้อความของชายหนุ่มคนนั้นที่วา่ เขารู ้ สึก
ขาด (ข้อ 20; เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) จนเขาจาเป็ นต้องทาบางสิ่ งมากขึ้นเพื่อจะทาให้แน่ใจถึงชี วิต
นิ รันดร์ ของเขา พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่าชายหนุ่ มคนนั้นมี ชีวิตนิ รันดร์ และก็แค่ทามากขึ้ น
เล็กน้อย คือที่จะใส่ ครี มโรยหน้าเค้ก (เปรี ยบเทียบ 23:8-12) ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้บอกพวก

สาวกของพระองค์ว่า ดี พร้ อม ที่ คากรี กคาเดี ยวกันแปลว่า “ดี พ ร้ อม” ที่ นี่ก็มาจาการติ ดตาม
พระองค์ (5:48) พระองค์กล่าวซ้ าสิ่ งเดียวกันที่นี่
สิ่ งที่ชายหนุ่ มคนนี้ จาเป็ นต้องทาคือที่จะมาเป็ นสาวกของพระเยซู ที่จะเริ่ มต้นติดตามพระองค์
และเรี ยนรู ้ จากพระองค์ น้ าพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ แค่เกี่ ยวข้องกับการรั กษาธรรมบัญญัติ
เท่านั้น มันเกี่ ย วข้องกับการติ ดตามพระเยซู อีกด้วย ถ้าเขาได้ท าอย่างนั้น เขาจะเรี ยนรู ้ วิธี ที่
บุ ค คลหนึ่ ง ได้รับ ชี วิตนิ รันดร์ คื อไม่ ใช่ โดยการกระท าดี แต่ โดยความเชื่ อในพระเยซู ที่ จะ
ติดตามพระเยซู ชายหนุ่มที่ร่ ารวยนี้ จะต้อง “ขาย” “ทรัพย์สิ่งของ” ของเขา เขาไม่สามารถไป
กับ พระเยซู อ ย่ า งที่ เ ขาต้อ งการได้ถ้ า ปราศจากการก าจัด สิ่ ง ต่ า งๆที่ จ ะท าให้ เ ขาไขว้เ ขว
(เปรี ยบเทียบ 8:19-22) การเสี ยสละทางวัตถุ เช่ นนั้นเพื่อจะติดตามพระเยซู จะได้รับรางวัลใน
ที่สุ ด (เปรี ย บเทีย บ ข้อ 29; 6:19-21) พระเยซู ทึก ทักเอาว่า ชายหนุ่ มคนนั้นจะมาเป็ นผูเ้ ชื่ อ
หลังจากที่เขาได้กลายมาเป็ นสาวก
“เขาติ ดกับ ทรั พย์สิ่ง ของอย่า งมากของเขาจนเขาไม่เต็ม ใจที่ จะแยกจากมัน
ความเคลือบแฝงของความร่ ารวยก็เป็ นเช่นนั้น อย่างที่เบนเกลเขียนว่า ‘ถ้าองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้กล่ าวว่า ท่านร่ ารวยและรั กความร่ ารวยของท่านจนเกิ นไป
ชายหนุ่ มคนนั้นคงได้ปฏิ เสธ’ เขาจาต้องถูกเผชิ ญหน้าด้วยพลังทั้งหมดของ
ทางเลือกที่สุดขีด”[1147]
ชายหนุ่มคนนั้นไม่เต็มใจที่จะแยกกับทรัพย์สิ่งของของเขาเพื่อจะติดตามพระเยซู เขาเต็มใจที่
จะรักษาธรรมบัญญัติท้ งั หมดของโมเสสและแม้กระทัง่ ที่จะกระทางานดี ที่เพิ่มเข้ามา แต่การ
จานนต่ อพระเยซู เป็ นอี ก เรื่ องหนึ่ ง พระเยซู ระบุ ถึ งการตัดสิ นใจอันสาคัญที่ ช ายหนุ่ ม คนนี้
จะต้องทาเมื่อพระองค์บอกให้เขาที่จะกาจัดทรัพย์สิ่งของของเขา เขาจะให้คุณค่าทรัพย์สิ่งของ
ของเขาหรื อการติดตามพระเยซู เพื่อจะเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับชี วิตนิ รันดร์ มากขึ้น อย่างสู งส่ งมากขึ้น?
การตัดสิ นใจของเขาเปิ ดเผยถึงค่านิยมของเขา (เปรี ยบเทียบ 6:24)
“ปั ญหาแท้จริ งของเขาคือการขาดความเชื่อในพระคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งถูกพิจารณาว่า
เป็ นพระอาจารย์ที่ดีแต่เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นผูท้ ี่ไม่ถูกถื อว่าเป็ นผูห้ นึ่ งที่มีสิทธิ์
ที่จะเรี ยกร้องให้เขาสละทุกสิ่ งเพื่อจะติดตามพระองค์”[1148]

“พระเยซู เรี ยกร้ องการทดสอบอย่างเดี ยวกันจากทุกคนไหม? ไม่ นอกจากว่า
เขา [หรื อเธอ] อยูใ่ นการยึดเกาะของเงิน บุคคลที่แตกต่างก็อยูใ่ นอานาจแห่ ง
บาปที่ แตกต่ า ง บาปหนึ่ ง ก็ เพี ย งพอที่ จะกันบุ ค คลหนึ่ ง ไว้จากพระคริ ส ต์”
[1149]
พระคัมภี ร์ตอนนี้ ไม่ได้สอนว่าความรอดมาโดยทางการกระทา พระเยซู ไม่ได้บอกชายหนุ่ มคนนั้นว่าเขาจะ
ได้รับชีวติ นิรันดร์ โดยการทาสิ่ งที่ดีบางอย่าง และก็ไม่ได้วา่ กล่าวเขาสาหรับสิ่ งดีที่เขาได้ทาไป พระองค์ได้ทาให้
มันชัดเจนอย่างมากว่าสิ่ งที่เขาต้องทาคือที่จะติดตามพระเยซูเพื่อว่าเขาสามารถมาสู่ ความเชื่อในพระเยซูได้
พระคัมภี ร์ตอนนี้ ไม่ได้สอนว่าบุคคลหนึ่ งต้องจานนทุกสิ่ งต่อพระเยซู ก่ อนที่ เขาหรื อเธอสามารถได้รับชี วิต
นิรันดร์ ได้ พระเยซู ไม่เคยทาให้สิ่งนี้ เป็ นเงื่อนไขสาหรับความรอด พระองค์ทาให้การแจกจ่ายทรัพย์สมบัติที่นี่
เป็ นเงื่อนไขสาหรับการเป็ นสาวกไม่ใช่ความรอด เราได้เห็นลาดับที่คงเส้นคงวาในพระกิตติคุณมัทธิ วที่เป็ นจริ ง
ในพระกิตติคุณทั้งหมด หนึ่ง พระเยซูเรี ยกให้บุคคลหนึ่ งติดตามพระองค์ นัน่ คือ ที่จะเริ่ มต้นเรี ยนรู้จากพระองค์
ในฐานะสาวก ประการที่สอง พระองค์เรี ยกให้พวกสาวกของพระองค์เชื่ อในพระองค์ในฐานะพระเจ้าและ
มนุ ษย์ ประการที่สาม พระองค์เรี ยกให้พวกสาวกที่เชื่อของพระองค์ที่จะติดตามพระองค์และเชื่ อในพระองค์
ต่อไปเพราะว่าพระองค์มีงานที่สาคัญสาหรับพวกเขาที่จะทา
คำสอนเกีย่ วกับควำมร่ำรวย 19:23-30 (เปรียบเทียบ มก. 10:23-31; ลก. 18:24-30)
19:23-24

“เราบอกท่านอย่างแท้จริ ง” หรื อ “เราบอกความจริ งกับท่านทั้งหลาย” แนะนาข้อความที่สาคัญ
อย่างมากอีกข้อความหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 5:18; และอื่นๆ) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์อา้ งอิงถึง”อูฐ”
ตามตัวอักษร และ “เข็ม ” (คากรี ก ราฟิ ดอส) เย็บตามตัวอัก ษรที่ นี่ ข้อความของพระองค์
ดูเหมือนจะเป็ นถ้อยคาแบบสุ ภาษิตโดยทัว่ ไปสาหรับบางสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ พระองค์ต้ งั ใจที่จะ
ยกตัว อย่ า งประกอบถึ ง สถานการณ์ ที่ เ ป็ นไปไม่ ไ ด้ โ ดยการกล่ า วถึ ง สั ต ว์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ในปาเลสไตน์และรู ที่เล็กที่สุดของรู ต่างๆ[1150] ข้าพเจ้าไม่สามารถพบพื้นฐานใดๆสาหรั บ
มุมมองที่วา่ “รู เข็ม” เป็ นประตูเล็กอย่างที่นกั อรรถาธิ บายบางคนได้แนะนา
“เราควรตระหนัก ว่ า โดยมาตรฐานของปาเลสไตน์ ใ นศตวรรษแรก คน
ตะวันตกระดับกลางอย่างสู งส่ วนใหญ่และบรรดาผูท้ ี่อยู่ในแถบมหาสมุทร
แปซิฟิกจะถูกถือว่าร่ ารวย สาหรับบุคคลเช่นนั้นทั้งหมด คาถามเกี่ยวกับความ

ร่ ารวย การเป็ นสาวก และคนยากจนไม่สามารถถูกหลีกเลี่ยงได้ถา้ การติดตาม
พระคริ สต์และคาสอนของพระองค์ไม่ได้หมายถึงสิ่ งใดเลย”[1151]
บาร์ คเล่ ยแ์ สดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับผลกระทบสามอย่างที่ความร่ ารวยบ่อยครั้งมี กบั มุ มมอง
ของบุคคลหนึ่ง (1) สิ่ งเหล่านั้นสนับสนุนความเป็ นอิสระเท็จ (2) สิ่ งเหล่านั้นล่ามบุคคลหนึ่ งกับ
ทรัพย์สิ่งของของเขาหรื อของเธอ (3) สิ่ งเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะทาให้บุคคลหนึ่ งเห็ นแก่ตวั
[1152]
“พื้นฐานของความเป็ นคริ สเตี ยนทั้งหมดคื อความรู ้ สึกที่ ครอบงาแห่ งความ
จาเป็ น เมื่อบุคคลหนึ่งมีหลายสิ่ งในโลก เขาก็อยูใ่ นอันตรายของการคิดว่าเขา
ไม่ ต้อ งการพระเจ้า เมื่ อ บุ ค คลหนึ่ ง มี บ างสิ่ ง ที่ เ ล็ ก น้อ ย บ่ อ ยครั้ งเขาก็ ถู ก
ผลักดันไปยังพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่มีที่อื่นใดที่จะไป”[1153]
บางที พ ระเยซู อ้า งอิ ง ถึ ง “แผ่นดิ นของ พระเจ้ า ” ในข้อ 24 เพื่ อเห็ นแก่ ค วามหลากหลาย
เนื่ องจากว่าพระองค์เพิ่งได้กล่าวถึง “แผ่นดิน สวรรค์ ” ในข้อ 23 ยิ่งกว่านั้น โดยการใช้นาม
ของพระเจ้า พระองค์ก็ เ น้น ถึ ง สิ ท ธิ อ านาจส่ ว นตัว ของพระเจ้า พระองค์ด าเนิ น การที่ จ ะ
เปรี ยบเทียบกษัตริ ยท์ ้ งั สองต่อไปคื อ พระเจ้าและเงิ นทอง ในขณะที่นักตีความบางคนถื อว่า
แผ่นดิ นของพระเจ้า และแผ่นดิ นสวรรค์เป็ นสองแผ่น ดิ นที่ แตกต่ า งกัน การใช้ก็ ใ ห้เหตุ ผ ล
สาหรับการมีความหมายเหมือนกัน[1154]
19:25-26

ความประหลาดใจของพวกสาวกก็เนื่ องจากความเชื่ อถื อของคนยิวที่ว่าความร่ ารวยแสดงถึ ง
ความโปรดปรานของพระเจ้า “รอด” มีความหมายเหมื อนกันสาหรั บการเข้าไปในแผ่นดิ น
สวรรค์ (ข้อ 24) หรื อการได้รับชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 16 เปรี ยบเทียบ มก. 9:43-47) สิ่ งที่มาก่อนของ
“สิ่ งนี้ ” ในข้อ 26 คือความรอด (ข้อ 25) ในอีกนัยหนึ่ ง มนุ ษย์ไม่สามารถช่วยเขาเองให้รอดได้
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 21) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าสามารถช่วยเขาให้รอดได้ และพระองค์สามารถทา
สิ่ ง ใดก็ ไ ด้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง พระเยซู ใ ห้พ วกสาวกหันจากงานของมนุ ษ ย์ไ ปยัง งานของ
พระเจ้า โยเซฟจากอาริ มาเธี ยเป็ นข้อยกเว้นในแง่ที่วา่ เขาทั้งร่ ารวยและเป็ นสาวก (27:57)

19:27-28

ข้อความของพระเยซู สนับสนุ นให้เปโตรที่จะถาม มันอาจได้ปรากฏแก่ท่านว่าเมื่อพระเยซู ได้
บอกชายหนุ่ มที่ร่ ารวยนั้นว่าถ้าเขาติ ดตามพระองค์ เขาจะรั บทรัพย์สมบัติในสวรรค์ (ข้อ 21)
เปโตรถามพระเยซูถึงสิ่ งที่บรรดาผูท้ ี่ได้ทาการเสี ยสละนี้สามารถจะคาดหวังที่จะได้รับ
พระเยซู ทาให้พวกสาวกแน่ใจอย่างแน่นอน “เราบอกความจริ งกับท่านทั้งหลายว่า” ว่าพระเจ้า
จะให้บาเหน็จแก่พวกเขาสาหรับการละทิ้งสิ่ งที่พวกเขาได้ละทิ้งและการติดตามพระองค์ (ข้อ
28) “โลกใหม่” หรื อ “การฟื้ นฟู” (คากรี ก พาลิกเกเนซี อา) อ้างอิงถึงการสถาปนาแผ่นดินของ
พระเมสสิ ยาห์ (อสย. 2:2-4; 4:2-6; 11:1-11; 32:16-18; 35:1-2; 65:17; 66:22; เปรี ยบเทียบ กจ.
3:21; รม. 8:18-23) จากนั้น “บุ ตรมนุ ษ ย์จะนั่ง บนพระที่ นงั่ อันรุ่ ง โรจน์ ของพระองค์” (ตาม
ตัวอัก ษรคื อ พระที่ นั่ง แห่ ง พระสิ ริ เปรี ย บเที ย บ 25:31; ดนล. 7:13-14) นี่ เป็ นการกล่ า วอ้า ง
เกี่ ยวกับ พระเมสสิ ยาห์ ที่ชัดเจนอย่างมาก พระเยซู เที ยบเท่าพระองค์เองกับบุ ตรมนุ ษย์ คื อ
พระผูพ้ ิพากษามนุษย์ (ดนล. 7:13) ยิ่งกว่านั้น จากนั้นสาวก 12 คนจะ “นัง่ บนบัลลังก์สิบสองที่
พิพากษาชนอิสราเอลสิ บสองเผ่า” (เปรี ยบเทียบ อสย. 1:26; ดนล. 7:22)
“ในภาคพันธสัญญาเดิ ม คริ เนอิ น [พิพากษา] บ่อยครั้ งหมายถึ ง ‘ปกครอง’
(เช่น สดด. 9:4, 8)”[1155]
เนื่ องจากว่ามีสาวกหรื ออัครทูตหลัก 12 คน (10:2-4) นัน่ ก็ดูเหมือนว่าพระเยซู มีแต่ละบุคคล
เหล่ านี้ ในความคิ ด “อิสราเอล” หมายถึ ง อิสราเอล คือพงศ์พนั ธุ์ทางกายภาพของยาโคบ
(อิสราเอล) เมื่ อใดก็ตามที่ คาศัพท์ปรากฏในภาคพันธสัญญาใหม่ บาเหน็จของสาวกเหล่ านี้
ส าหรั บ การละทิ้ ง ทุ ก สิ่ ง และการติ ดตามพระองค์จะเป็ นการแบ่ ง ปั นการพิ พ ากษาและการ
ปกครองร่ วมกับพระผูพ้ ิพากษาที่ยิ่งใหญ่คือพระเยซู ในแผ่นดินของพระองค์ (สดด. 2) การ
พิพากษานี้ จะเกิดขึ้นและการปกครองนี้ จะเริ่ มต้นในโลกเมื่อพระเยซู เสด็จกลับมา ณ การเสด็จ
มาครั้งที่สอง (25:31-46)
“นี่ เป็ นภาพของโลกพันปี อย่างชัดเจนไม่ใช่สวรรค์ ภายหลังในพันธกิ จของ
พระคริ สต์ พระองค์ก็สนับสนุ นแนวคิดที่วา่ แผ่นดิ นนั้นในขณะที่ถูกเลื่อนไป
ตราบเท่าที่การคาดหวังของมนุ ษย์เกี่ ยวข้องอย่างไรก็ตามก็แน่ นอนเกี่ ยวกับ
ความสาเร็ จที่ตามหลังการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์”[1156]

ชายหนุ่ ม คนนั้ นได้ ส ละมากแค่ ไ หนเพื่ อ จะเก็ บ “ทรั พ ย์ ส มบัติ อ ย่ า งมาก” ของเขาไว้
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 21-22)!
“ดังนั้นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ายืนยันพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้แก่เปโตรแล้ว (มธ.
16:19) และขยายมัน เพื่ อจะรวมพวกอัค รทู ตทั้ง หมด พวกเขาจะต้อ งเป็ น
ผูป้ กครองเหนืออิสราเอลในแผ่นดินนั้น”[1157]
มีความแตกต่างที่มโหฬารระหว่างการได้รับความรอดโดยการงานและการรับบาเหน็จสาหรับ
การงาน ความรอดไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การงานของมนุ ษ ย์ แต่ บ าเหน็ จก็ อยู่ใ นการตอบสนอง
ต่อการงานของมนุษย์เสมอ
19:29

ไม่เพียงแต่อคั รทูต 12 คน แต่สาวกที่เสี ยสละตนเองจะได้รับบาเหน็จสาหรับการเสี ยสละของ
เขาหรื อของเธอ[1158] ที่นี่พระเยซูหมายถึงว่า “ทุกคน” ผูท้ าการเสี ยสละเพื่อจะติดตามพระองค์
จะได้รับ มากกว่ าที่ เขาหรื อเธอได้เสี ยสละในฐานะบาเหน็จ ! พระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าถ้า
บุคคลหนึ่งเสี ยสละบ้านหนึ่งหลัง เขาหรื อเธอจะได้รับบ้าน 100 หลัง มารดา 100 คน หรื อบิดา
100 คนและอื่นๆ ถ้าสาวกละบิดามารดาของเขาเพื่อจะติดตามพระเยซู เขาหรื อเธอจะพบผูค้ น
มากมายผูจ้ ะเป็ นดังเช่ นบิดามารดาต่อเขาหรื อเธอในแผ่นดิ นสวรรค์ พระเจ้าไม่ใช่ลูกหนี้ ของ
มนุษย์
“. . . พระสัญญาจะถูกพบว่าไปด้วยดีกบั กฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติ ถ้าเราไม่
จ ากัด มุ ม มองของเรากับ ชี วิ ต ของแต่ ล ะบุ ค คล แต่ ร วมถึ ง ชนรุ่ น ต่ า งๆที่
ตามหลัง”[1159]
นอกจากนี้ บุ คคลนั้น “จะได้ชีวิตนิ รันดร์ เป็ นมรดก” นั่นคื อ เขาหรื อเธอจะเข้าไปในสู่ การ
ชื่ นชมชี วิตนิ รันดร์ ของเขาหรื อของเธอในแผ่นดิ นสวรรค์ ในฐานะ ทายาท ผูซ้ ่ ึ งพระบิดาใน
สวรรค์ของพวกเขาได้ตระเตรี ยมพระพรมากมายไว้สาหรับพวกเขา
“เราต้องระลึ กว่าชี วิตนิ รันดร์ ในพระคัมภี ร์ไม่ใช่ เอกลักษณ์ ที่อยู่นิ่ง แค่ของ
ประทานแห่ ง ชี วิ ต ใหม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ติ บ โตและพัฒ นาต่ อ ไป ไม่ เ ลย มัน เป็ น

ความสั มพันธ์ ที่ มีพ ลังกับพระคริ ส ต์เอง [เปรี ยบเที ย บ ยน. 10:10; 17:3]”
[1160]
พระคัมภีร์ตอนอื่นๆที่นาเสนอชี วิตนิ รันดร์ วา่ เป็ นบางสิ่ งที่ผเู ้ ชื่ อต้องทาเพื่อจะได้รับเป็ น 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
ชีวติ นิรันดร์ ก็เป็ นเชิงปริ มาณเช่นเดียวกับคุณภาพ
19:30

คากล่ าวแบบสุ ภาษิ ตนี้ แสดงถึ งการพลิ กกลับที่ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อกษัตริ ยเ์ ริ่ มต้นที่ จะปกครองใน
แผ่นดินนั้น “คนต้น” และ “คนสุ ดท้าย” เป็ นตาแหน่งที่แสดงถึงความยิง่ ใหญ่และความต่าต้อย
ตามลาดับ ชายหนุ่มที่ร่ ารวยและพวกสาวกเป็ นกรณี ชายหนุ่มนั้นร่ ารวยในตอนนั้น จะไม่ได้
รับพระพรมากมายในแผ่นดิ นสวรรค์ถ้าเขาได้เป็ นผูเ้ ชื่ อในพระคริ สต์ ในอี กด้านหนึ่ ง พวก
สาวกได้สละทุ ก สิ่ ง เพื่อจะติ ดตามพระเยซู แต่พวกเขาจะมี ทรั พ ย์ส มบัติมากแห่ งพระพรใน
แผ่นดินสวรรค์
ข้อความนี้ แนะนาค าอุ ป มาเรื่ องคนทางานและค่า ตอบแทนของพวกเขา (20:1-15) พระเยซู
กล่าวซ้ า ณ ตอนปลายของคาอุปมานี้แต่ในลาดับที่กลับกัน (20:16) โครงสร้างนี้แสดงให้เห็นว่า
คาอุปมานั้นอธิ บายถึงประเด็นที่ถูกกล่าวไว้ในข้อนี้ เป็ นที่ชดั เจนว่า ที่นี่พระองค์หมายถึงหลาย
คน (ไม่ใช่ทุกคน) จากบรรดาคนที่อยูใ่ นระดับแรกแห่งความสาคัญในตอนนั้น ตัวอย่างเช่น คน
ร่ ารวย คนมีชื่อเสี ยงและพวกสาวกที่สะดวกสบายจะเป็ นคนสุ ดท้ายในแผ่นดินสวรรค์ บาเหน็จ
ของพวกเขาจะเล็ ก น้อ ยเพราะว่า พวกเขาไม่ ไ ด้เต็ม ใจที่ จะเสี ย สละพวกเขาเองที่ จะติ ดตาม
พระเยซูดว้ ยสุ ดใจ ตรงกันข้าม บรรดาผูท้ ี่โลกดูถูก เนื่ องจากการเสี ยสละที่พวกเขาได้ทา เพื่อ
จะติ ด ตามพระเยซู จะได้รับ เกี ย รติ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ใ นแผ่น ดิ นสวรรค์ส าหรั บ การท าการเสี ย สละ
เหล่านั้น
“หลักการที่ ถูกสอนไว้ในเรื่ องนี้ ก็คือว่า ไม่ว่าความยากจนหรื อความร่ ารวยก็ไม่ได้รับรองถึ ง
ชีวติ นิรันดร์ . . .
“. . . สิ่ งที่รับรองถึ งชี วิตนิ รันดร์ คือการติดตามพระคริ สต์ (โดยความเชื่ อ) และสิ่ งที่รับรองถึ ง
บาเหน็จนิรันดร์ คือการดาเนินชีวติ ตามคาสั่งของพระองค์ (การเชื่อฟัง)”[1161]

คำอุปมำเรื่องคนทำงำนในสวนองุ่น 20:1-16
คาอุปมานี้ อธิ บายว่าทาไมคนสุ ดท้ายจะกลับไปเป็ นคนต้น มันเริ่ มต้นด้วยฉากอันเป็ นที่รู้จกั แต่จากนั้นก็แนะนา
องค์ประกอบที่ประหลาดใจเพื่อจะสร้างประเด็นที่มีพลัง
“พระเยซู ต้ งั ใจและนาพวกผูฟ้ ั ง ไปอย่างฉลาดโดยระดับต่างๆจนกระทัง่ พวกเขาเข้าใจว่าถ้า
ความใจกว้างของพระเจ้าจะต้องถูกนาเสนอโดยมนุ ษย์ บุคคลนั้นจะแตกต่างจากมนุ ษย์คนใด
ก็ตามที่เคยเผชิญหน้ามา”[1162]
“ผูน้ าสหภาพที่มีค่าคุม้ ค่าจ้างจะต่อต้านการปฏิบตั ิการจ้างงานเช่นนั้น ใครก็ตามที่ถือคาอุปมานี้
เป็ นพื้นฐานทางปฏิบตั ิสาหรับการจ้างงานจะล้มเหลวในไม่ชา้ ”[1163]
20:1-2

พระเยซู แนะนาคาอุปมานี้ อย่างที่พระเยซู ได้แนะนาคาอุปมาเกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์ในบทที่
13:13 (เปรี ยบเทียบ 13:24, 31, 33, และข้ออื่นๆ) นี่ คือการที่สภาพต่างๆจะเป็ นในแผ่นดินของ
พระเมสสิ ยาห์ หนึ่ ง “เดนาริ อนั ” เป็ นค่ าจ้างของวันปกติ สาหรั บ ลู กจ้างรายวันในสมัย ของ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ 18:28).[1164] “สวนองุ่น” เป็ นการเปรี ยบเทียบธรรมดาสาหรับอิสราเอล
ในภาคพันธสัญญาเดิม (อสย. 3:14; 5:1-2; ยรม. 12:10; และข้ออื่นๆ)

20:3-7

“ชัว่ โมงที่สาม” จะเป็ นประมาณ 9:00 น. “ชัว่ โมงที่หก” ก็ประมาณเที่ยงและ “ชัว่ โมงที่สิบเอ็ด”
ก็ประมาณ 17:00 น. “ตลาด” คงได้เป็ นลานกว้างที่เป็ นศูนย์ก ลางของเมืองที่ที่คนทางาน
กลางวันได้รับงานและค่าจ้าง “เจ้าของสวน” ไม่ได้สัญญาค่าจ้างที่เจาะจง เพียงแค่ว่าเขาจะ
รับมือกับคนทางานอย่างยุติธรรม พระเยซู ไม่ได้อธิ บายว่าทาไมเจ้าของสวนจ้างคนทางานมาก
ขึ้ น เรื่ อ ยไปตลอดทั้ง วัน นั่น เป็ นรายละเอี ย ดที่ ไ ม่ ต รงประเด็ น ในเรื่ อ งราวของพระองค์
คนทางานทั้งหมดวางใจว่าเจ้าของสวนจะให้สิ่งที่ยตุ ิธรรมแก่พวกเขา ณ ตอนสิ้ นสุ ดของวัน
“ลูกจ้างรายวันไม่มีแม้กระทัง่ ความมัน่ คงที่เล็กน้อยซึ่ งทาสมีในการเป็ นของ
เจ้านายคนหนึ่ ง ไม่มีแผนงานสวัสดิ การทางสังคมที่ซ่ ึ งคนที่ตกงานสามารถ
รับการช่วยเหลือยามคับขันได้ และไม่มีสหภาพแรงงานที่จะปกป้ องสิ ทธิ์ ของ
คนทางาน นายจ้างสามารถ ‘ทาสิ่ งที่ เขาเลื อกกับสิ่ งที่ เป็ นของเขา’ อย่า ง
แท้จริ ง (ข้อ 15)” [1165]

20:8-12

“เวลาพลบค่า” เป็ นเวลาการคิดบัญชี สาหรับคนทางาน (เปรี ยบเทียบ ลนต. 19:13) ลาดับที่ซ่ ึ ง
หัวหน้า คนงานของเจ้า ของสวนจ่ า ยค่ า จ้า งแก่ ค นท างาน (“คนสุ ดท้ายจนถึ งคนแรก”) อาจ
บ่ ง บอกว่า เขามี ค วามพึ ง พอใจมากขึ้ น ในการให้ บ าเหน็ จ แก่ บ รรดาผู ้ที่ ไ ด้ถู ก จ้า งสุ ด ท้า ย
[1166] เมื่ อพิจารณาถึ งสิ่ ง ที่ เขาได้จ่ายแก่ บรรดาผูท้ ี่ ได้ถูกจ้างในตอนท้ายของวัน บรรดาผูท้ ี่
ได้เริ่ มต้นทางานตั้งแต่เช้า คาดหวัง ที่จะได้รับมากกว่าที่พวกเขาได้หวังไว้ พวกเขาบ่นต่อเขา
เพราะว่าเขา “ใจดี” (ข้อ 15) ต่อผูม้ าทีหลังและแค่ยตุ ิธรรมกับพวกเขา
พวกผูเ้ ริ่ มต้นแต่เช้าก็อา้ งสภาพการทางานหนักของพวกเขาว่าเป็ นข้ออ้างสาหรับความข้องใจ
ของพวกเขา ความผิดพลาดของพวกเขาก็คือว่าพวกเขาได้รับใช้เพื่อค่าจ้างที่พวกเขาจะได้รับ
ส่ วนบรรดาผูท้ ี่รับใช้แค่หนึ่ งชัว่ โมงก็ทาอย่างนั้นซึ่ งวางใจในความกรุ ณาของนายจ้างของพวก
เขา ความแตกต่างอยูใ่ นแรงจูงใจของพวกเขา เราสามารถเห็นความแตกต่างอย่างเดี ยวกันใน
แรงจูงใจของยาโคบและอับราฮัม พวกฟาริ สีและผูห้ ญิงที่ได้ช โลมพระเยซู (ลก. 7:36-50) และ
บุตรคนโตและบุตรคนเล็กในคาอุปมาเรื่ องบุตรหลงหาย (ลก. 15:11-32)

20:13-15

“เพื่อนเอ๋ ย” เป็ นแค่คาศัพท์ที่นุ่มนวลของการว่ากล่าวในบริ บทนี้ เจ้าของสวนชี้ แจงว่าเขาไม่ได้
โกงบรรดาผูท้ ี่เขาได้จา้ งตั้งแต่เช้า เขาได้จ่ายค่าจ้างที่พวกเขาได้ตกลงกัน มันเป็ นธุ ระของเขา
ถ้าเขาต้องการที่จะจ่ายแก่บรรดาผูม้ าทีหลังมากกว่าที่พวกเขาสมควรได้รับ “ตาที่อิจฉา” หรื อ
ชัว่ ร้าย (ข้อ 15) เป็ นสานวนที่บ่งบอกถึ งความริ ษยา (เปรี ยบเทียบ 6:23; ฉธบ. 15:9; 1 ซมอ.
18:9)
คาถามเชิงโวหารของเจ้าของสวนอธิ บายว่าเขาได้จ่ายค่าจ้างอย่างที่เขาได้จ่ายเพราะว่าเขากรุ ณา
และ “ใจดี” เช่นเดียวกับยุติธรรม (เปรี ยบเทียบ ลก. 15:11-32; รม. 4:4-6; 11:6)
นักตีความบางคนเข้าใจว่าบรรดาคนทางานที่ได้ถูกจ้างแต่เช้าแสดงถึงคนอิสราเอล เนื่ องจากว่า
เจ้าของสวนได้ทาข้อตกลง (พันธสัญญา คาสัญญา) กับพวกเขา บรรดาผูท้ ี่ได้ถูกจ้างภายหลัง
ไม่มีการรับรองนี้ ดังนั้นพวกเขาก็แสดงถึงคนต่างชาติ[1167]

20:16

ประเด็นของคาอุปมานี้ก็คือว่าพระเจ้าจะทามากขึ้นอย่างมีพระคุณสาหรับบางคนของบรรดาผูท้ ี่
ทางานเพื่อพระองค์ มากกว่าที่ความยุติธรรมของพระองค์เรี ยกร้อง บรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์
ควรรับใช้พระองค์ในขณะที่วางใจในพระคุณและความดีของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา แทนที่จะ
คานวณว่าพระองค์เป็ นหนี้พวกเขาสาหรับการรับใช้ของพวกเขามากแค่ไหน
“คนแรกก็อยูใ่ นอันตรายของการกลับเป็ นคนสุ ดท้ายเมื่อการปฏิเสธตนเองถูก
ลดลงไปสู่ ระบบและถูกปฏิ บตั ิอย่างสันโดษไม่ใช่ เพื่อเห็ นแก่พระคริ สต์ แต่
เพื่อเห็นแก่เขาเอง”[1168]
“มัน เป็ นข้อ ความที่ ข ัด แย้ง ของชี วิ ต คริ ส เตี ย นที่ ว่า ผูท้ ี่ มุ่ ง เป้ าไปที่ ร างวัล ก็
สู ญเสี ยรางวัลและผูท้ ี่ลืมรางวัลก็พบรางวัล”[1169]

เมื่อพิจารณาถึงบริ บทนี้ สาวก 12 คนเข้ากันได้กบั บรรดาผูท้ ี่ได้ถูกจ้าง ณ ตอนเริ่ มต้นของวัน ซึ่ งก็คือการเริ่ มต้น
แห่งพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู บรรดาผูท้ ี่ได้ถูกจ้างภายหลังก็เข้ากันได้กบั คนอื่นๆที่กลายมาเป็ นสาวก
ของพระเยซู ในภายหลังในพันธกิ จของพระองค์ หนึ่ งในคนเหล่านี้ อาจได้เป็ นชายหนุ่ มที่ร่ ารวยนั้น ถ้าเขาได้
กลายมาเป็ นสาวก (19:16-22) คาถามของเปโตรเกี่ยวกับสิ่ งที่สาวกสิ บสองคนจะได้รับ (19:27) ก็บ่งบอกว่าพวก
เขาควรได้รับบาเหน็จที่ใหญ่กว่า เนื่ องจากว่าการเสี ยสละของพวกเขาได้ใหญ่กว่ามาตลอดและจะใหญ่กว่าใน
ภายหลัง คาอุปมานี้ สอนเขาว่าพระเจ้าจะให้บาเหน็จที่ยุติธรรมสาหรับการงานที่เสี ยสละของเขาเพื่อพระเยซู
อย่างไรก็ตาม พระเจ้ามีสิทธิ์ ที่จะให้บาเหน็จที่ยงิ่ ใหญ่แก่บรรดาผูท้ ี่งานรับใช้ของพวกเขานั้นไม่ได้ยาวนาน
“คาอุปมานี้ สอนว่างานรับใช้เพื่อพระคริ สต์จะได้รับบาเหน็จอย่างสัตย์ซื่อ และความสัตย์ซื่อที่
เท่ าเที ยมกับโอกาสของบุ ค คลหนึ่ ง จะได้รับ บ าเหน็ จอย่า งเท่ าเที ยม อย่า งไรก็ ตาม พระเจ้า
เท่านั้นสามารถประเมินความสัตย์ซื่อและโอกาสอย่างพอเพียง และดังนั้นการตัดสิ นของมนุ ษย์
นั้นอาจกลับกัน”[1170]
คาอุ ป มานี้ ส อนว่า พวกสาวกจะต้องไม่ คิ ดถึ ง บ าเหน็ จต่า งๆในสวรรค์ใ นแง่ ข องความยุติธ รรม คื อได้รับ ใน
สัดส่ วนต่อสิ่ งที่พวกเขาสมควรได้รับ พวกเขาควรคิดถึ งบาเหน็จเหล่านั้นในแง่ของพระคุณ บาเหน็จใดๆก็เป็ น
การกระทาแห่งพระคุณของพระเจ้า แม้กระทัง่ บรรดาผูไ้ ด้ถูกจ้างแต่เช้าได้รับบาเหน็จ และเจ้าของสวนได้กรุ ณา
และใจดีในการจ้างพวกเขาและไม่ใช่คนอื่นๆ

พวกสาวกสมัยใหม่ของพระเยซูควรมองบาเหน็จในสวรรค์ในทานองเดียวกัน เหตุผลเดียวที่เราจะได้รับบาเหน็จ
ใดๆก็คือว่าพระเจ้าได้เรี ยกให้เราเป็ นคนทางานของพระองค์ เราสามารถพึ่งพาพระเจ้าในการรับมือกับเราอย่าง
ยุติธรรม อย่างมีพระคุณและอย่างใจดี ไม่ว่าเรารับใช้พระเจ้าตลอดชี วิตของเราหรื อแค่เวลาสั้นๆ ซึ่ งได้มาเป็ น
สาวกของพระองค์ภายหลังในชีวติ
“คาอุปมานี้กาลังเน้นถึงท่าทีที่ถูกต้องในการรับใช้”[1171]
คาอุปมานี้ ไม่ได้สอนว่าพระเจ้าจะให้บาเหน็จแก่พวกสาวกของพระองค์อย่างเท่าเทียม คาอุปมาอื่นๆก็สอนว่า
พระองค์จะไม่ทาอย่างนั้น (เช่ น 25:14-30) ประเด็นของคาอุปมานี้ ก็คือว่าพระเจ้าจะให้บาเหน็ จแก่พวกสาวก
ของพระองค์อย่างยุติธรรม อย่างมีพระคุ ณ และอย่างใจดี ในบางกรณี “คนสุ ดท้าย” ที่ถูกเรี ยกจะอยู่ท่ามกลาง
“คนแรก” ในระดับของพระพร ตรงกันข้าม ในบางกรณี บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าได้เรี ยกแต่แรกในชี วิตของพวกเขา
อาจไม่ได้รับบาเหน็จมากเท่ากับบรรดาผูท้ ี่ถูกเรี ยกภายหลังในชีวติ
บางทีพระเยซูพดู เป็ นนัยมากขึ้นในคาอุปมานี้ อย่างน้อยแล้ว เราสามารถดึงการประยุกต์ใช้ดงั ต่อไปนี้ จากมันได้
พวกสาวกในสมัยของพระเยซู ไม่จาเป็ นว่าจะได้รับบาเหน็จมากกว่าพวกสาวกที่พระเจ้าเรี ยกให้รับใช้พระองค์
ก่อนที่วนั แห่ งการทางานสิ้ นสุ ดลง คือ ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ พวกสาวกชาวยิวก็ไม่จาเป็ น
ที่จะได้รับบาเหน็จมากกว่าพวกสาวกชาวต่างชาติ ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าจะเรี ยกในภายหลังในแผนงานแห่ งการตระเตรี ยม
ของพระองค์เพื่อแผ่นดินสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 6:2; วว. 2:26)
4. คำแนะนำเกี่ยวกับกำรทนทุกข์ ของพระเยซู 20:17-19 (เปรี ยบเทียบ มก. 10:32-34; ลก.
18:31-34)
มีการเชื่ อมโยงทางศาสนศาสตร์ ระหว่างส่ วนนี้ และส่ วนก่อนหน้านี้ การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู ตระเตรี ยม
พื้นฐานสาหรับการรับมือที่มีพระคุณของพระเจ้ากับผูเ้ ชื่ อในพระบุตรของพระองค์ การเชื่ อมโยงนี้ ก็ชดั เจนต่อ
ผูอ้ ่านของมัทธิ วเพราะว่ามัทธิ วได้เลื อกข้อมูลของท่านอย่างที่ ท่านได้เลื อก แต่บางที พวกสาวกไม่ได้เห็ นเมื่ อ
พระเยซูเปิ ดเผยมัน
20:17

การอ้างอิงของมัทธิ วถึ งพระเยซู ที่เสด็จขึ้นไป “ยังกรุ งเยรู ซาเล็ม” ย้ าเตือนผูอ้ ่านถึ งจุดสู งสุ ดที่
ซึ่ ง ความขัด แย้ง ระหว่า งพวกผูน้ าทางศาสนาและพระเยซู มุ่ ง หน้า ไปสู่ แน่ นอนว่า ในเชิ ง
ภู มิ ป ระเทศ กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม อยู่ “เหนื อ กว่า ” สถานที่ ส่ วนใหญ่ ใ นอิ ส ราเอล แต่ แนวคิ ด ของ

“การขึ้น” ไปที่นนั่ เป็ นการเปรี ยบเทียบอีกด้วย เนื่องจากว่ากรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นศูนย์กลางแห่ งชี วิต
ของประเทศ แน่ นอนว่า การปฏิ เสธพระเมสสิ ยาห์ เป็ นหนึ่ งในหัวข้อหลักในพระกิ ตติ คุณ
มัทธิ ว ผูเ้ ขียนไม่ได้กล่าวว่าพระเยซู ได้เริ่ มต้น “เคลื่อนไปยัง” กรุ งเยรู ซาเล็ม เพียงแค่บอกว่า
พระองค์ตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์ต่อไปเพื่อขั้นที่สาคัญถัดไป
20:18-19

พระเยซู พาพวกสาวกของพระองค์ข้ ึนไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อการฉลองปั สกาที่นนั่ ในขณะที่
อยู่ที่นั่น ด้วยเหตุ ใดเหตุหนึ่ งบุตรมนุ ษย์จะถู ก “มอบ” ไว้กบั “พวกหัวหน้าปุโรหิ ตและพวก
ธรรมาจารย์” ซึ่ งเป็ นฝ่ ายตรงข้า มที่ เ ป็ นปฏิ ปั ก ษ์ข องพระองค์ สิ่ ง นี้ บ่ ง บอกถึ ง การทรยศ
(เปรี ยบเทียบ 17:22) พวกเขาจะ “ลงโทษพระองค์จนถึงตาย” สิ่ งนี้ บ่งบอกถึงขบวนการทาง
กฎหมาย พระองค์จะตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ “คนต่างชาติ” ผูจ้ ะเยาะเย้ย (“ดูถูก”) ทรมาน
(“เฆี่ยนตี”) และ “ตรึ ง” พระองค์ ชาวโรมันเป็ นคนต่างชาติพวกเดียวที่มีสิทธิ อานาจที่จะตรึ ง
คนยิวไม่มีอานาจนี้ภายใต้การปกครองของโรม สามวันต่อมาพระเยซู จะ “ถูกทาให้เป็ นขึ้น” สู่
ชีวติ

นี่เป็ นการทานายครั้งที่สามและเจาะจงมากที่สุดของพระเยซู ถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ (16:21; 17:22-23;
เปรี ยบเทียบ 12:40; 16:4; 17:9) พระองค์กล่าวถึงรู ปแบบของการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เป็ นครั้งแรก คือการ
ถู กตรึ งและส่ วนของคนต่างชาติ ในเรื่ องนั้น ความสามารถของพระเยซู ที่จะทานายถึ งการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์เองก็เป็ นข้อบ่งชี้ อีกข้อหนึ่ งถึ งความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ ความเต็มใจของพระองค์ที่จะมุ่ง
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อพิจาณาถึ งสิ่ งที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ก็แสดงให้เห็ นว่าพระองค์เป็ นผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ คื อ
เชื่อฟังแม้กระทัง่ ความตายที่บนกางเขน
“การทานายถึงการทนทุกข์สามอย่างเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่คล้ายกันกับพระคัมภีร์แบบสรุ ปหลักที่พบ
ได้ในส่ วนที่สองของเรื่ องราวของมัทธิ ว (4:23; 9:35; 11:1) หน้าที่ที่การทานายเหล่านี้ ทาก็มี
อย่างน้อยสองอย่าง ในด้านหนึ่ ง การทานายเหล่ านี้ เชื้ อเชิ ญให้ผูอ้ ่า นที่ จะมองเรื่ องราวชี วิต
ทั้งหมดของพระเยซู ที่ตามหลัง 16:21 จากมุมมองเดี ยวและครอบงาแห่ งการทนทุกข์และการ
คืนพระชนม์ของพระองค์ ในอีกด้านหนึ่ ง ยิ่งกว่านั้นการทานายเหล่านี้ เชื้ อเชิ ญให้ผอู ้ ่านที่จะ
วิเคราะห์การปฏิ สัมพันธ์ของพระเยซู กบั พวกสาวกตลอด 16:21—28:20 อย่างที่ถูกควบคุ ม
โดยความเป็ นห่ วงของพระเยซู ที่จะย้ าความเข้าใจของพระองค์เกี่ ยวกับการเป็ นสาวกในฐานะ
การเป็ นผูร้ ับใช้ในพวกเขา (16:24-25; 20:25-28)”[1172]

5. คำแนะนำเกีย่ วกับกำรรับใช้ 20:20-28 (เปรียบเทียบ มก. 10:35-45)
ส่ วนนี้แสดงให้เห็นว่าพวกสาวกไม่เข้าใจสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าว (เปรี ยบเทียบ ลก. 18:34) ในวัฒนธรรมของพวก
เขา เหตุการณ์สาคัญกว่าเวลา เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขากาลังจดจ่อที่การสถาปนาแผ่นดิ นสวรรค์อย่างหนักแน่ น
และที่ ข องพวกเขาในสิ่ ง นั้นจนการทนทุ ก ข์ใ นอนาคตของพระคริ ส ต์ก่ อ ให้เ กิ ดความประทับ ใจที่ เล็ ก น้อ ย
ต่อพวกเขา
“ทั้งๆที่มีการทานายซ้ าๆถึงการทนทุกข์ของพระเยซู สาวกสองคนและมารดาของพวกเขายังคง
คิดเกี่ยวกับสิ ทธิ พิเศษ สถานะและอานาจ”[1173]
“อย่างชัดเจนแล้ว ความห่ วงใยแบบมนุ ษย์ตามธรรมชาติเกี่ยวกับสถานะและความสาคัญก็เป็ น
หนึ่งในสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดซึ่ งต้องถูกละเลยโดยบรรดาผูท้ ี่เป็ นของแผ่นดินของพระเจ้า”
[1174]
20:20

20:21

เป็ นที่ชดั เจนว่ายากอบและยอห์นเข้าหาพระเยซูพร้อมกับ “มารดา” ของพวกเขาผูท้ าการขอร้อง
เพื่อพวกเขา (เปรี ยบเทียบ มก. 10:35) เหตุผลที่พวกเขาทาการเข้าหานี้ ก็ไม่สาคัญต่อบรรดา
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ แม้วา่ มันบ่งบอกถึงการสงวนท่าทีบา้ งในส่ วนของยากอบและยอห์น เป็ นที่
ชัดเจนว่าพวกเขาเชื่ อว่าพระเยซู จะโปรดปรานการขอร้องของมารดาของพวกเขามากกว่าของ
พวกเขา บางที เนื่ องจากว่าพระเยซู ได้สอนพวกเขาให้ถ่อมใจ การคุ กเข่าของพวกเขา (“การ
กราบลง”) บ่งบอกถึงการนับถือไม่จาเป็ นต้องเป็ นการนมัสการ
เป็ นที่ชดั เจนว่าการขอร้องของพวกเขาเกิดจากสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวเกี่ยวกับบุตรมนุ ษย์ที่นงั่ บน
พระที่ นั่ง อันรุ่ ง โรจน์ ข องพระองค์ และพวกสาวกพิ พ ากษาชนอิ ส ราเอล 12 เผ่า (19:28)
ตาแหน่ งด้าน “ขวา” และ “ซ้าย” ข้างๆพระเยซู บ่งบอกถึ งตาแหน่ งแห่ งเกี ยรติยศและฤทธิ์ เดช
ในแผ่นดิ นของพระองค์ จงสังเกตว่าพวกสาวกเห็ นว่าแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ ยงั คงเป็ น
อนาคต ข้อเท็จจริ งที่วา่ พวกเขาจะทาการขอร้องนี้ ไม่นานหลังจากที่พระเยซู ได้ป่าวประกาศถึง
การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์อีกครั้งก็แสดงให้เห็ นว่าพวกเขาเข้าใจเกี่ ยวกับการสิ้ นพระชนม์
ของพระองค์ที่นาหน้าการสถาปนาแผ่นดิ นของพระองค์นอ้ ยแค่ไหน พวกเขาไม่เข้าใจความ
จาเป็ นสาหรั บกางเขนนับประสาอะไรกับการคืนพระชนม์ การเสด็จสู่ สวรรค์และระยะเวลา
ระหว่างการเสด็จมาของพระเยซู

20:22

พวกสาวกและมารดาของพวกเขาไม่ได้ตระหนัก ว่ากางเขนต้องมาก่ อนมงกุฎ ที่ จะแบ่งปั น
มงกุฎ พวกเขาจะต้องแบ่งปั นกางเขน เนื่ องจากพวกเขาไม่รู้สิ่งที่ได้เกี่ ยวข้องสาหรับพระเยซู
พวกเขาแทบจะไม่ชื่นชอบสิ่ งที่จะหมายถึ งสาหรับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 5:10-12; 10:37-39)
“ถ้วย” ในการใช้แบบเปรี ยบเที ยบของภาคพันธสัญญาเดิ มบางครั้ งอ้างอิ งถึ งพระพร (สดด.
16:5; 23:5; 116:13) บางครั้งมันเป็ นการเปรี ยบเทียบสาหรับ การพิ พากษา หรื อ การตอบแทน
(เปรี ยบเทียบ สดด. 75:8; อสย. 51:17-18; ยรม. 25:15-28; อสค. 23:31-34) มันพรรณนาถึง การ
ทนทุกข์ อีกด้วย (อสย. 51:17-23; พคค. 4:21) พระเยซูใช้การเปรี ยบเทียบนี้ คือถ้วยเพื่อจะแสดง
ถึง การพิ พากษาของพระเจ้ า ที่พระองค์จะต้องเผชิ ญเพื่อจะชาระบาปของมนุ ษย์ และ การทน
ทุกข์ ที่เสริ มเข้ามา เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกคิดว่าทั้งหมดที่พระองค์หมายถึ งคือการปฏิ เสธ
อันเป็ นที่นิยม

20:23

พระเยซู ตอบพวกสาวกตามแง่ของพวกเขาเอง พวกเขา จะ ประสบกับการทนทุ กข์และการ
ปฏิเสธ ยากอบจะกลายเป็ นผูต้ ายเพื่อความเชื่อที่เป็ นอัครทูต (กจ. 12:2) และยอห์นจะประสบ
กับการเนรเทศ (วว. 1:9) แต่พระเยซู จะไม่เป็ นผูท้ ี่จะกาหนดว่าใครจะนัง่ ข้างขวาและข้างซ้าย
ของพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ พระบิดาผูซ้ ่ ึ งพระเยซู ได้รับใช้ภายใต้สิทธิ อานาจก็ได้กาหนด
สิ่ งนั้นแล้ว (เปรี ยบเทียบ มก. 10:40)

20:24-27

เป็ นที่ ชดั เจนว่าการขอร้ องของยากอบและยอห์ นทาให้สาวกอีก “สิ บคน” ไม่พอใจเพราะว่า
พวกเขาคาดหวังตาแหน่งเหล่านั้น ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ยงั อยูใ่ นความคิดของพวก
เขาอย่ า งมาก ทั้ง ๆที่ มี ค าสอนของพระเยซู ใ นเรื่ อ งความถ่ อ มใจและการเป็ นเหมื อ นเด็ ก
(เปรี ยบเทียบ 18:10)
“ข้อเท็จจริ งที่ว่าสาวกคนอื่นๆได้โกรธต่อยากอบและยอห์ นแสดงให้เห็ นว่า
พวกเขาก็ ไม่ ดีไ ปกว่าพี่ น้องสองคนนั้นในใจและในวิญญาณ. . . . พวกเขา
ทั้งหมดต้องการที่แรก”[1175]
พระเยซู ดาเนิ นการที่จะเปรี ยบเทียบความยิ่งใหญ่ในโลกต่างชาติกบั ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดิ น
ของพระองค์ต่อไป พระองค์ไ ม่ได้วิจารณ์ การละเมิ ดของอานาจที่ เป็ นธรรมดาอย่างมากใน
รัฐบาลต่างชาติ ตรงกันข้าม พระองค์อธิ บายว่าโครงสร้างอานาจที่ปรากฏในรัฐบาลต่างชาติจะ
ไม่อยู่ในแผ่นดิ นของพระองค์ ในรั ฐบาลต่างชาติ ผูค้ นที่ ยกฐานะพวกเขาเองเหนื อคนอื่ นๆ

บ่อยครั้งก็ได้รับตาแหน่งของการเป็ นผูน้ า อย่างไรก็ตาม ในแผ่นดินของพระเยซู บรรดาผูท้ ี่ต้ งั
พวกเขาเองไว้ใต้คนอื่นๆจะได้รับตาแหน่งเหล่านั้น ในรัฐบาลต่างชาติ ผูค้ นก็ยิ่งใหญ่ผซู ้ ่ ึ งมีคน
อื่นๆรับใช้พวกเขา แต่ในแผ่นดิ นของพระเยซู บรรดาผูท้ ี่รับใช้คนอื่นๆจะยิ่งใหญ่ ที่จะทาให้
ประเด็นของพระองค์ชดั เจนมากขึ้น พระเยซู ก็ใช้คาว่า “ผูป้ รนนิบตั ิ” (คากรี ก ดิอัคโคนอส) ใน
ข้อ 26 และจากนั้น “ทาส” (คากรี ก ดูลอส) ในข้อ 27
20:28

พระเยซู น าเสนอพระองค์เองว่า “บุ ตรมนุ ษ ย์” เป็ นแบบอย่า งที่ สู ง สุ ด ของทาสต่ อคนอื่ น ๆ
พระองค์แม้กระทัง่ จะสละ “ชี วิตของพระองค์” ในการปรนนิ บตั ิคนอื่นๆ ไม่ใช่ แค่ช่วยเหลื อ
พวกเขาแต่ตายในที่ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ อสย. 53) ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ พระเยซู มีสิทธิ์
ทุกอย่างที่จะคาดหวังการปรนนิบตั ิจากคนอื่นๆ แต่พระองค์ปรนนิบตั ิคนอื่นๆ
“ที่จะเป็ นใหญ่คือที่จะเป็ นผูป้ รนนิ บตั ิ (ดิ อัคโคนอส) ของคนจานวนมาก ที่
จะเป็ นที่หนึ่งคือที่จะเป็ นทาส (ดูลอส) ของคนจานวนมาก ที่จะอยูส่ ู งสุ ดคือที่
จะสละชีวติ ของตนเองเพื่อคนจานวนมาก”[1176]
คากรี ก ลูทรอน (“ค่าไถ่ ”) เป็ นคาศัพธ์ที่ถูกใช้บ่อยๆในภาษากรี กที่อยู่นอกพระคัมภีร์เพื่อจะ
อธิ บายถึงราคาซื้ อขายสาหรับการทาให้ทาสเป็ นอิสระ[1177] คานี้ แสดงถึงราคาซื้ อขายเมื่อใดก็
ตามที่มนั ปรากฏในภาคพันธสัญญาใหม่[1178] “เพื่อ” (คากรี ก อันทิ ) บ่งบอกถึ งธรรมชาติ ที่
เป็ นตัวแทนแห่งการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู[1179] “คนจานวนมาก” ผูซ้ ่ ึ งพระองค์จะตายเพื่อ
นั้นสามารถเป็ นไม่วา่ คนที่ถูกเลือกสรรหรื อมนุษย์ทุกคน (เปรี ยบเทียบ อสย. 52:13—53:12)
“ศาสนศาสตร์ แ ห่ ง ‘การไถ่ โทษที่ จ ากัด ’ ก็ อ ยู่ไ กลจากความตั้ง ใจของ
พระคัมภีร์ตอนนี้และจะไม่เข้ากับบริ บทนี้”[1180]
พระคัมภีร์ตอนอื่นๆดูเหมือนจะชอบการตีความที่วา่ โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ พระเยซู
ได้ทาให้ทุกคนสามารถรอดได้ อย่างไรก็ตาม คนที่ถูกเลือกสรรเท่านั้นประสบกับความรอด
และเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ (เช่น ยน. 3:16; อฟ. 1:4-7) คนเดียวเท่านั้นจะตาย แต่คนจานวน
มากจะได้รับผลประโยชน์จากการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ นี่ เป็ นหนึ่ งในข้อพระคัมภีร์ที่
ยิง่ ใหญ่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์ พระคริ สต์และศาสนศาสตร์ ความรอดในพระคัมภีร์ เป็ นครั้งแรก
อีกด้วยที่พระเยซูอธิ บายแก่พวกสาวกของพระองค์ถึงเหตุผลที่พระองค์จะสิ้ นพระชนม์

“ความหมายโดยนัยของหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นก็คือว่าพระเยซู อา้ งถึงพระองค์
เองอย่างชัดแจ้ง ในฐานะผูร้ ั บใช้ที่ทนทุ กข์ข องอิ ส ยาห์ . . . และตีความการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์เองในแง่น้ นั . . .”[1181]
6. ตัวอย่ ำงประกอบของกำรทำให้ กระจ่ ำง 20:29-34 (เปรียบเทียบ มก. 10:46-52; ลก. 18:3543)
แม้กระทัง่ บนเส้นทางสู่ การให้ชีวิตของพระองค์เป็ นค่าไถ่เพื่อคนจานวนมาก พระเยซู ก็ปรนนิ บตั ิต่อไปอย่างที่
ส่ วนนี้ แสดงให้เห็ น แทนที่จะช่ วยกูพ้ ระองค์เองจากจุดจบที่พระองค์ได้เห็ นล่วงหน้า พระองค์ก็ช่วยกูค้ นอื่นๆ
จากความทุกข์ของพวกเขาอย่างมีเมตตาและสงสาร
20:29

พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ได้ละ “เมืองเยรี โค” ณ ตอนปลายด้านเหนือของทะเลตาย
และมุ่ งหน้า ไปยังตะวันตกขึ้ นไปทางถิ่ นทุ รกันดารยูเดี ย สู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่ อเทศกาลปั ส กา
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 17) เยรี โคเป็ นเมืองสุ ดท้ายที่นกั เดิ นทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มจะผ่านหลังจาก
การข้ามแม่น้ าจอร์ แดนจากเพอเรี ย อย่างไม่สงสัยแล้ว มหาชนได้ติดตามพระองค์ต่อไปเพื่อจะ
ได้รับผลประโยชน์จากพันธกิจการรักษาของพระองค์ บางทีถนนนั้นเต็มไปด้วยคนยิว ซึ่ งเป็ น
คนจานวนมากจากกาลิลีที่ทาการเดินทางของพวกเขาไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อเทศกาลนั้น

20:30

บางที “คนตาบอด” กาลังขอทานอยู่ (เปรี ยบเทียบ มก. 10:46) มาระโกอ้างอิงถึงแค่คนขอทาน
คนเดี ย ว บางที เป็ นคนที่ โดดเด่ นกว่า จาก “ทั้ง สอง” มัท ธิ วอาจได้อ้า งอิ ง ถึ ง ทั้ง สองเพื่ อจะ
ตระเตรี ยมพยานทั้งสองเพื่อผูอ้ ่านชาวยิวดั้งเดิมของท่าน พวกเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือจาก
พระเยซู อ้อนวอนต่อพระองค์ในฐานะ “บุตรของดาวิด ” เพื่อ “ความเมตตา” (เปรี ยบเทียบ
9:27; 21:9) ชื่ อเรี ย กนี้ แสดงถึ ง ความเชื่ อของพวกเขาที่ ว่าพระเยซู ท รงเป็ นพระเมสสิ ย าห์
[1182] พวกเขาต้องการให้พระเยซูที่จะรักษาพวกเขา (ข้อ 33)

20:31-34

ฉบับของมัทธิ วแห่ งการรั กษานี้ เน้นถึ ง “ความสงสาร” ของพระเยซู ซ่ ึ งพิชิตการต่อต้านของ
ฝูงชนเพื่อจะตระเตรี ยมการรักษาเพื่อชายเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ 19:13-15) เมื่อพระเยซูได้รักษา
ชายตาบอดสองคนก่อนหน้านี้ ในกาลิลี พระองค์สั่งให้พวกเขาที่จะไม่บอกใครเกี่ ยวกับการ
รักษา พระองค์ไม่ได้ทาอย่างนั้นที่นี่ เพราะว่าตอนนี้ มนั ไม่จาเป็ นที่จะปิ ดซ่ อนอัตลักษณ์ ของ

พระองค์ ในไม่ชา้ พระเยซูจะป่ าวประกาศความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ในการเสด็จเข้า
กรุ งที่มีชยั ชนะ (21:1-11) “คนตาบอด” ที่ได้รับการรักษาก็ “ติดตาม” พระเยซูทนั ที นี่เป็ นการ
ตอบสนองที่เหมาะสมสาหรับผูค้ นที่ได้มาพบผูท้ ี่พระเยซู ทรงเป็ น ผูเ้ ชื่ อเหล่านี้ ที่เชื่ อในความ
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ก็กลายมาเป็ นสาวก
เป็ นสิ่ งสาคัญที่ว่าชายสองคนนี้ แม้จะตาบอดทางกายก็รับรู ้ ฝ่ายวิญญาณเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู เมื่อไม่
นานมานี้ สาวกคนอื่ นๆได้แสดงถึ งการขาดการรับรู ้ ฝ่ายวิญญาณของพวกเขาเอง (ข้อ 17-23) พระเยซู ได้สอน
พวกเขาว่าความเข้าใจถ่องแท้สู่ความจริ งเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์มาจากการเปิ ดเผยของพระเจ้าเท่านั้น (16:17)
“‘สายตา’ ของคนตาบอดเหล่านี้ก็เปิ ดเผย ‘ความบอด’ ของสายตาของอิสราเอล”[1183]
“การให้การมองเห็นแก่คนตาบอดเป็ นการอัศจรรย์ที่น่าทึ่งใจซึ่ งชี้ ไปยังการเริ่ มต้นแห่ งยุคของ
ความสาเร็ จเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ บุตรของดาวิดก็ปรากฏท่ามกลางผูค้ นของท่าน และขณะที่
ท่านช่วยกูพ้ วกเขาจากความมืดตามที่เป็ นจริ งของพวกเขาอย่างสงสาร ดังนั้นท่านก็ดาเนิ นการ
เดิ นทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มต่อไปซึ่ งในการตายที่ เสี ยสละของท่านนั้น ท่านจะช่ วยกู้มนุ ษย์
ทุกคนจากความมืดที่ใหญ่กว่านัน่ คือความมืดแห่งการเป็ นทาสต่อบาปและความตาย. . . .ดังนั้น
ส่ วนที่เป็ นการรักษานี้อาจถูกถือว่าเป็ นข่าวประเสริ ฐในลักษณะเล็กๆ”[1184]
แม้วา่ ประเทศในฐานะคนทั้งหมดได้ปฏิเสธพระเยซู แต่ละบุคคลก็เชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ต่อไป
การเลื่ อนไปของแผ่นดิ นสวรรค์ไม่ได้ขดั ขวางความรอดส่ วนตัวสาหรั บใครก็ตามที่เชื่ อ พวกเขาจะเข้าไปใน
แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์โดยการเป็ นขึ้นจากตาย ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง (อสย. 26:19; ดนล. 12:2) ด้วยเหตุน้ ี
พระเยซู ก็ดาเนิ นการนาเสนอพระองค์เองแก่อิสราเอลในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาในการเสด็จเข้ากรุ ง
ที่มีชยั การอัศจรรย์น้ ีเป็ นการอารัมภบทต่อการนาเสนอนั้นในพระกิตติคุณมัทธิ ว
ข. กำรนำเสนอพระองค์ เองของพระเยซู ต่ออิสรำเอลในฐำนะกษัตริย์ของพวกเขำ 21:1-17
พระเยซู เสด็จมายังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อนาเสนอพระองค์เองต่อพวกผูน้ าของอิสราเอลอย่างเป็ นทางการในฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ของประเทศ พระองค์ทาสิ่ งนี้ เมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างที่อิสยาห์และเศคาริ ยาห์
ได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะปรากฎ

“พระเยซู เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นครั้งสุ ดท้ายในท่าทางที่แสดงให้เห็ นว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ บุตรของดาวิดผูเ้ สด็จมายังศิโยนเพื่ออ้างเอาเมืองนั้นมาเป็ นของพระองค์เอง”
[1185]
“พระเยซู อยู่ที่นี่นาเสนอพระองค์เองแก่ ผคู ้ นในฐานะผูร้ ั บการเจิมของพระเจ้า ณ เวลาที่กรุ ง
เยรู ซาเล็มก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วด้วยคนยิวจากทัว่ ประเทศและจากทัว่ โลก”[1186]
เหตุ ก ารณ์ ต่า งๆที่ ม ทั ธิ วบันทึ ก ไว้ใ นบทที่ 21—28 เกิ ดขึ้ นภายในหกวัน ยอห์ นบันทึ กว่า พระเยซู ไ ด้มาถึ ง
หมู่บา้ นเบธานี หกวันก่อนปั สกา เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นตอนเย็นวันเสาร์ ก่อนสัปดาห์การทนทุกข์ (ยน. 12:1-10)
ก่อนหน้านี้พระเยซูได้เดินทางจากเมืองเยรี โค สุ ดท้ายก็มาถึงเมืองที่เรี ยกว่าเอฟราอิมซึ่ งจากที่นนั่ พระองค์ก็ไปยัง
หมู่บา้ นเบธานี (เปรี ยบเทียบ ลก. 19:1-28; ยน. 11:55-57) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูพกั ในหมู่บา้ นเบธานี จนกระทัง่
วันจันทร์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม [1187] หลังจากนั้น ดูเหมือนว่าพระองค์ได้ไปมาระหว่างหมู่บา้ น
เบธานีและกรุ งเยรู ซาเล็มตลอดสัปดาห์น้ นั (21:17)
มัทธิ วดาเนินการที่จะบอกเรื่ องราวของท่านโดยการนาเสนอสามกลุ่ม อย่างที่ท่านได้ทาในบทก่อนหน้านี้ คือการ
กระทาเชิ งสัญลักษณ์ สามอย่าง (21:1-22) คาอุปมาเชิ งโต้แย้งสามเรื่ อง (21:28—22:14) และคาถามและการ
ตอบสนองที่ไม่เป็ นมิตรสามอย่าง (22:15-40)
1. กำรตระเตรี ยมของพระเยซู สำหรั บกำรนำเสนอ 21:1-7 (เปรี ยบเทียบ มก. 11:1-7; ลก.
19:29-35; ยน. 12:12-16)
21:1-2

พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์เดินทาง 17 ไมล์จากเมืองเยรี โคไปยังหมู่บา้ นเบธานี ตาม
ถนนของโรมัน พวกเขาขึ้นเนิ นเขาที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 3,000 ฟุตระหว่างเมือง
เหล่านั้น “เบธฟายี” (“บ้านแห่งต้นมะเดื่อ”) อยูห่ ่างจากหมู่บา้ นเบธานี ไปทางตะวันตกเล็กน้อย
และก็อยูบ่ นพื้นที่ลาดเอียงทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของ “ภูเขามะกอกเทศ” อีกด้วย มันไม่มีอยูอ่ ีก
ต่อไปแล้ว และสถานที่ ต้ งั แท้จริ งของมันก็ไม่เป็ นที่ รู้จกั แต่มนั มีความหมายโดยนัยเกี่ ยวกับ
พระเมสสิ ยาห์ (ศคย. 14:4; เปรี ยบเทียบ อสค. 11:23; 43:1-5) มันอาจได้เป็ นชื่ อของเขตนั้น
เช่นเดียวกับชื่อของหมู่บา้ นเล็กๆที่อยูใ่ กล้กบั กรุ งเยรู ซาเล็มที่ที่เขตนั้นได้เริ่ มต้น[1188]

เมื่อพระเยซู เข้าใกล้หมู่บา้ นเบธฟายี พระองค์สั่งให้ “สาวกสองคน” ที่จะเข้าไปในหมู่บา้ นนั้น
และ “นา” “ลา” และ “ลูก” ของมันมายังพระองค์ คนส่ วนใหญ่ยกเว้นคนร่ ารวยก็เดินทุกที่ใน
ปาเลสไตน์ในศตวรรษแรก[1189] นี่เป็ นการบันทึกเดียวเกี่ยวกับพระเยซูที่ขี่สัตว์ พระองค์กาลัง
ตระเตรี ยมเพื่อจะฟื้ นฟูการกลับมาของกษัตริ ยด์ าวิดยังกรุ งเยรู ซาเล็มด้วยสันติภาพและความ
ถ่อมใจ (2 ซมอ. 19—20) และทางเข้าของซาโลมอนเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มสาหรับ การขึ้น
ครองบัลลังก์ของท่าน (1 พกษ. 1:38-40; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 49:10-11) ในแต่ละโอกาสเหล่านี้
กษัตริ ยข์ ี่ไม่วา่ ลาหรื อล่อ
21:3

นี่เป็ นที่เดียวในพระกิตติคุณมัทธิ วที่ที่พระเยซูใช้ชื่อเรี ยก “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (คากรี ก คูริออส)
เกี่ ยวกับพระองค์เอง ในที่อื่นๆ มันอ้างอิงถึ งยาเวห์ แม้ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” เป็ นการเรี ยก
ขานที่มีการนับถือเมื่อถูกใช้ในแนวทางนี้ มนั ก็กลายมาเป็ นชื่ อเรี ยกแห่ งสิ ทธิ อานาจ บางทีก่อน
หน้านี้พระเยซูได้ทาการจัดการกับเจ้าของนั้นเพื่อจะใช้สัตว์ ตอนนี้ พวกสาวกไปเอามันมาและ
เมื่อถูกถามก็อธิ บายว่าพวกเขานาสัตว์ไปยัง “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ผูต้ อ้ งการมัน (มก. 11:5-6; ลก.
19:33-34) เป็ นที่ชดั เจนว่าเจ้าของนั้นเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซู
“สิ่ งนี้ แสดงถึ งการดึ งดู ดใจไปที่ ธรรมเนี ยมของ อังการิ อา ซึ่ งเป็ นการจัดหา
แหล่งชัว่ คราวในนามของผูน้ าไม่วา่ ผูป้ กครองหรื อรับบี”[1190]
“การตระเตรี ยมอัน รอบคอบที่ อ งค์ พ ระผู ้เ ป็ นเจ้า ท าก็ บ่ ง บอกถึ ง อ านาจ
สิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ สิ่ งที่กาลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุบงั เอิญ”[1191]

21:4-5

เป็ นไปได้ที่วา่ พระเยซูได้กล่าวคาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ก็เป็ นไปได้ที่วา่ มัทธิ วได้เพิ่มมาอย่างที่
ท่านได้ทาสาหรั บพระคัมภีร์ตอนที่สาเร็ จตอนอื่ นๆในพระกิ ตติคุณของท่าน (1:22; และข้อ
อื่นๆ) สองบรรทัดแรกของการอ้างอิงก็มาจาก อิสยาห์ 62:11 และสองบรรทัดสุ ดท้ายอ้างอิง
เศคาริ ยาห์ 9:9 “ศิโยน” เป็ นชื่ อทางบทกวีสาหรับเยรู ซาเล็มบ่อยครั้งถูกใช้เกี่ ยวกับเมืองที่อยู่
ภายใต้การปกครองของพระเมสสิ ยาห์ในระหว่างแผ่นดิ นของพระองค์[1192] เยรู ซาเล็มเป็ น
ของพระเมสสิ ย าห์ (5:35) มัท ธิ ว ละเว้น การอ้า งอิ ง ส่ ว นของ เศคาริ ย าห์ 9:9 ที่ ก ล่ า วถึ ง
พระเมสสิ ยาห์ที่นาความรอดระดับประเทศมาสู่ อิสราเอล พระเยซู ยงั จะไม่ทาสิ่ งนั้นเนื่ องจาก
การปฏิเสธของอิสราเอล

“นี่ คือการนาเสนอสุ ดท้ายและเป็ นทางการของกษัตริ ยเ์ กี่ ยวกับพระองค์เอง
ตามคาเผยพระวจนะของ เศคาริ ยาห์ 9:9.”[1193]
พวกผูป้ กครองขี่ลาในอิสราเอลระหว่างช่วงเวลาแห่ งสันติภาพ (วนฉ. 5:10; 1 พกษ. 1:33) นี่
เป็ นเครื่ องหมายของการบริ การที่ถ่อมใจของพวกเขาที่มีต่อผูค้ น พวกนักรบขี่มา้ พระเยซู กาลัง
ตระเตรี ย มที่ จะป่ าวประกาศถึ งความเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ของพระองค์โดยการบรรลุ ค าเผย
พระวจนะเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์น้ ี โดยการเข้ามาด้วยสันติภาพ พระองค์ก็หยิบยื่นพระคุ ณ
แก่เมืองนั้นแทนที่จะเป็ นการพิพากษา พระองค์กาลังมาในฐานะผูป้ รนนิบตั ิในตอนนี้ พระองค์
จะเสด็จกลับมาในฐานะกษัตริ ยผ์ พู้ ิชิตที่ขี่มา้ ศึกในภายหลัง (เปรี ยบเทียบ วว. 19:11)
พระเยซูขี่ “ลูกลา” (ลาตัวผูห้ นุ่ม) ไม่ใช่บนแม่ของมันคือลา (มก. 11:2; ลก. 19:30) มันคงน่าคิด
ที่วา่ พระเยซู สามารถควบคุมสัตว์ที่ไม่น่าเชื่ อง เคลื่อนผ่านฝูงชนที่ตื่นเต้นด้วยภาระที่ไม่คุน้ เคย
บนหลังของมัน นี่ เป็ นการสาแดงอีกอย่างหนึ่ งที่ว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ผูเ้ ป็ นเจ้าเหนื อ
ธรรมชาติ (เปรี ยบเทียบ 8:23-27; 14:22-32) แน่ นอนว่า พระองค์สามารถนาสันติ ภาพมายัง
อิสราเอลได้ถา้ พระองค์สามารถทาให้ลูกลาหนุ่มสงบได้ (อสย. 11:1-10)
“มัท ธิ วแทบไม่ ส ามารถท าให้ก ารน าเสนอเกี่ ย วกับ ความเป็ นกษัตริ ย ์ข อง
พระเยซูชดั แจ้งขึ้น”[1194]
ทูสซังต์ต้ งั ชื่ อคู่มืออรรถาธิ บายมัทธิ วของเขาว่า “ดูเถิ ดกษัตรยิ์” เพราะเขาเชื่ อว่าคาเหล่านี้ เป็ น
หัวข้อของพระกิตติคุณแบบยิวของมัทธิ ว
21:6-7

พวกสาวกได้ไปทาธุ ระของพวกเขา กลับมาหาพระเยซูและเอาเสื้ อผ้าของพวกเขาปูบนหลังสัตว์
ทั้งสองตัว ทั้งแม่ลาและลูกลาก็เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม “สิ่ ง” ที่พระเยซู นงั่ บนคือเสื้ อผ้าไม่ใช่
สัตว์ท้ งั สอง

การตระเตรี ยมที่รอบคอบนี้ สาหรับการต้อนรับทัว่ เมืองก็ตรงกันข้ามกับการเข้าหาพันธกิ จแต่แรกของพระเยซู
แต่ก่อนนั้น พระองค์ได้ต้ งั ใจที่จะ ไม่ ดึงดูดความสนใจมายังพระองค์เอง แต่ตอนนี้ พระองค์ตระเตรี ยมที่จะทา

อย่างนั้น แต่ก่อนนั้นพระองค์ได้ถอนตัวจากสภาปกครองที่เป็ นปฏิปักษ์ แต่ตอนนี้ พระองค์จดั การการเดินขบวน
ที่พวกเขาไม่สามารถพลาดได้[1195]
2. กำรเข้ ำไปยังกรุ งเยรู ซำเล็มของพระเยซู 21:8-11 (เปรียบเทียบ มก. 11:8-11ก; ลก. 19:3644; ยน. 12:17-19)
21:8

21:9

กลุ่มใหญ่ของผูค้ นเดินทางซึ่ งมาจากกาลิลีเป็ นหลักนั้นก็ยอมรับว่าพระเยซู เป็ นกษัตริ ยโ์ ดยการ
“ปู” เสื้ อผ้าของพวกเขาบน “ถนน” ต่อหน้าพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 9:13) ในทานอง
เดี ย วกัน การโยน “กิ่ ง ไม้จ ากต้น ไม้” ต่ อ หน้ า พระองค์ ก็ เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องสิ่ ง เดี ย วกัน
(เปรี ยบเทียบ 1 แมคคาบี 13:51; 2 แมคคาบี 10:7).[1196]
“โดยเนื้ อ แท้แ ล้ว ชาวกาลิ ลี เ ป็ นคนต่ า งแดนในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม และคณะ
ผูต้ ิดตามของพระเยซู ที่ประกอบด้วยชาวกาลิ ลีตามปกติแล้วจะเด่ นชัดอย่าง
แตกต่างท่ามกลางฝูงชนในกรุ งเยรู ซาเล็ม”[1197]
ฝูงชนนี้ ของคนที่ไม่ใช่ชาวเยรู ซาเล็มทั้งได้นาหน้าและติดตามพระองค์ขณะที่พระองค์เข้าใกล้
กรุ งเยรู ซาเล็ม
“เป็ นที่ ชัด เจนว่ า นัก เดิ น ทางชาวกาลิ ลี ที่ ม ากับ พระเยซู แ ละฝูง ชนที่ ก รุ ง
เยรู ซาเล็มที่ออกมาต้อนรับพระองค์ก็จดั ตั้งขบวนแห่งการสรรเสริ ญ”[1198]
อย่างไม่สงสัยแล้ว ถ้อยคาเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซู ได้นาหน้าพระองค์ ดังนั้นผูค้ นแห่ ง
เยรู ซ าเล็ ม ได้ค าดหวัง ถึ ง การมาถึ ง ของพระองค์ เนื่ อ งจากว่ า พระเยซู เ ป็ นคนยิ ว ที่ เ ชื่ อ ฟั ง
พระองค์เยี่ย มกรุ งเยรู ซ าเล็มส าหรั บเทศกาลที่ ถูกเรี ย กร้ องสามเทศกาลต่ อปี บรรดาผูเ้ ขี ย น
พระกิตติคุณสัมพันธ์ไม่ได้ให้การพูดเปรยเกี่ยวกับสิ่ งนี้ แต่ยอห์นอ้างอิงถึงพันธกิจที่พระเยซู มี
ในกรุ งเยรู ซาเล็มระหว่างการเยี่ยมเหล่านี้ ดังนั้นผูค้ นมากมายที่อาศัยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มได้
เห็นและได้ยนิ พระองค์ก่อนที่พระองค์เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มในการเสด็จเข้ากรุ งที่มีชยั
ตามเอดเดอร์ ไชม์ ประชากรของเยรู ซาเล็มที่ครอบคลุมเนื้ อที่ประมาณ 300 เอเคอร์ ตามปกติก็มี
จานวนระหว่าง 200,000 และ 250,000 คน แต่ระหว่างเทศกาลต่างๆ จานวนนี้ ก็เพิ่มขึ้นไปถึง

เกื อบ 3,000,000 คน [1199] โยอาคิม เยรี มิอสั คาดคะเนประชากรตามปกติของเยรู ซาเล็ม ณ
เวลานี้ก็ประมาณ 30,000 คน แต่ระหว่างปั สกาก็ประมาณ 180,000 คน[1200]
ถ้อยคาแห่ งการสรรเสริ ญของประชาชนมาจาก สดุดี 118:25-26 คนยิวใช้สดุดีน้ ี ณ ปั สกาใน
ฐานะส่ วนหนึ่ งของ “ฮาเลลที่ยิ่งใหญ่” (สดด. 113—18) และ ณ เทศกาลพลับพลาและเทศกาล
ฉลองพระวิหาร “โฮซันนา” แปลคาฮีบรู สาหรับ “โปรดช่วยเราให้รอดเดี๋ยวนี้ !” (เปรี ยบเทียบ 2
ซมอ. 14:4; 2 พกษ. 6:26) มัน กลายมาเป็ นการโห่ ร้ อ งผ่า นการใช้ (เปรี ย บเที ย บ วว.
7:10).[1201] “บุตรของดาวิด” เป็ นชื่ อเรี ยกของพระเมสสิ ยาห์ที่เน้นถึงบทบาทแบบกษัตริ ยท์ ี่
พระเมสสิ ยาห์จะปฏิบตั ิ ในทานองเดียวกัน “ผูท้ ี่เสด็จมาในนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ก็เป็ น
การอ้ า งอิ ง เกี่ ย วกั บ พระเมสสิ ยาห์ (23:39;
เปรี ยบเที ย บ 3:11;
11:3; สดด.
118:26).[1202] “โฮซันนาในที่สูงสุ ด” บางทีหมายถึง “พระสิ ริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุ ด” (ลก.
2:14).[1203] การอ้างอิงพระคัมภีร์ตอนนี้ ก็ป่าวประกาศการสรรเสริ ญแด่พระเจ้าสาหรับการส่ ง
พระเมสสิ ยาห์มาและร้องขอต่อพระองค์สาหรับการช่วยกู้
“ดังนั้นมหาชนที่ กระตื อรื อร้ นโห่ ร้องว่าพระเยซู ได้รับพรโดยพระเยโฮวาห์
ไม่ใช่แค่ดว้ ยการอวยพรทางคาพูดเท่านั้น แต่อย่างที่พระเยโฮวาห์อวยพรนั้น
คือด้วยของประทานและทรัยพ์สมบัติที่ถูกบ่งบอกไว้ในถ้อยคาแห่ งการอวย
พร และพวกเขาโห่ ร้องว่าพระองค์เสด็จมาและนาพระพรทั้งหมดนี้ มายังพวก
เขาและยังเมืองหลวงและประเทศของพวกเขา”[1204]
“ตอนนี้พวกเขาป่ าวประกาศว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์และพระองค์ปล่อย
ให้พวกเขาทาอย่างนั้น”[1205]
อย่างไรก็ตาม ผูค้ นเช่ นพวกสาวกก็ไม่เข้าใจบทบาทของพระเมสสิ ยาห์ในฐานะผูร้ ั บใช้ที่ทน
ทุกข์ผจู ้ ะต้องตาย ยิ่งกว่านั้น พวกเขาไม่ได้ชื่นชอบขอบเขตทัว่ โลกของแผ่นดินสวรรค์อย่างที่
ตรงกันข้ามกับขอบเขตระดับประเทศ
21:10-11

บางทีพระเยซูเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มทางประตูแกะ (ประตูของนักบุญสเทเฟน ซึ่ งเป็ นชื่อที่ได้
มอบแก่มนั หลังจากการตายเพื่อความเชื่อของสเทเฟน; เปรี ยบเทียบ กจ. 7:58) ประตูน้ ี ทะลุผา่ น

กาแพงเมืองทางตะวันออกไปยังส่ วนเหนื อของวงล้อมของพระวิหาร ผูน้ มัสการได้นาแกะเข้า
ไปในเมืองทางประตูน้ ี สาหรับการถวายบูชา เพราะว่ามันเป็ นประตูที่อยูใ่ กล้ที่สุดกับพระวิหาร
มันเหมาะสมที่วา่ พระเมษโปดกของพระเจ้าควรเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มทางประตูน้ ี การเข้าไป
ในกรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซู กลายมาเป็ นหัวข้ออันเป็ นที่นิยมของการสนทนา (เปรี ยบเทียบ
2:3) บรรดาผูอ้ าศัย ประหลาดใจว่าพระองค์เป็ นใครอย่างแท้จริ ง คนส่ วนใหญ่ ที่ รู้เกี่ ย วกับ
พระองค์ก็อธิ บายว่าพระองค์เป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะจากเมืองนาซาเร็ ธ ” ซึ่ งบริ เวณแห่ งพันธกิ จ
ของพระองค์น้ นั ส่ วนใหญ่ก็อยู่ใน “กาลิลี” (เปรี ยบเทียบ 2:23; 16:14; 21:46) การบรรยายนี้
สะท้อนถึงความไม่เชื่ออันเป็ นที่นิยมที่วา่ พระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์[1206]
มัทธิ วกล่าวว่าการเข้าไปของพระเยซู “กระตุน้ ” ทั้ง “เมือง” (เปรี ยบเทียบ 2:3) ณ เวลานั้น
กษัตริ ย ์จากราชวงศ์เฮโรดไม่ ได้ปกครองยูเดี ย อี ก ต่อไป โรมปกครองโดยตรงทางเจ้าเมื อง
[1207] ดังนั้นการมาถึ งของกษัตริ ยช์ าวยิวจากกาลิ ลีจากทุกแห่ งคงได้ก่อให้เกิ ดความเป็ นห่ วง
อย่างมากท่ามกลางผูอ้ าศัยของกรุ งเยรู ซาเล็ม ชาวโรมันจะตอบสนองอย่างไร?
“ความส าคั ญ ของการเสด็ จ เข้ า กรุ งที่ มี ชั ย ก็ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นพระกิ ต ติ คุ ณ นี้
สาหรับมัทธิ ว มันเป็ นการนาเสนอสุ ดท้ายและเป็ นทางการของพระเยซู ต่อ
อิสราเอลในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา นี่ ก็ชดั เจนเนื่ องด้วยหลายเหตุผล
เหตุ ผ ลแรกคื อ ท่ า ทางที่ ซ่ ึ งพระคริ ส ต์ ก ระท าตลอดเส้ น ทางทั้ง หมดของ
เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ พระองค์ต้ งั ใจท าการตระเตรี ย มที่ ร อบคอบอย่า งมากนี้
เพื่ อจะบรรลุ รายละเอี ย ดทุ ก อย่า งของค าเผยพระวจนะจาก เศคาริ ย าห์ 9:9
นอกจากนั้น พระองค์วางแผนการเคลื่อนที่ต่างๆของพระองค์ดว้ ยความเข้าใจ
ถึงความสาคัญของการเคลื่อนที่เหล่านั้น. . . .
“ข้อบ่งชี้ ที่สองของข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู นาเสนอพระองค์เองแก่อิสราเอล
ก็เห็นได้ในแง่ที่วา่ ผูค้ นรับรู ้มนั เช่นนั้น . . . .[1208]
“หลักฐานที่สามที่ว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านาเสนอพระองค์เองในฐานะกษัตริ ย ์
ของอิ ส ราเอลก็ เ ห็ น ได้ใ นค าอุ ป มาเรื่ อ งต่ า งๆที่ พ ระเมสสิ ย าห์ ใ ห้ หลัง จาก
เหตุการณ์น้ ี . . . .

“ข้อบ่งชี้ ที่สี่ . . . คือเวลาที่ซ่ ึ งมันปรากฏ เซอร์ โรเบิร์ต แอนเดอสันแสดงให้
เห็ นว่า การเข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ มของพระคริ สต์เกิ ดขึ้ นในวันที่ สั ปดาห์ ที่
หกสิ บเก้าของคาเผยพระวจนะของดาเนี ยลได้สิ้นสุ ด[1209] นี่ เป็ นเวลาที่ซ่ ึ ง
พระเมสสิ ยาห์จะเสด็จมา (ดนล. 9:25)
“เพราะว่า อิ สราเอลปฏิ เสธที่ จะยอมรั บ กษัตริ ย ์เมื่ อพระองค์ถู ก นาเสนอใน
ความสาเร็ จอย่างแน่ชดั แห่ งพระคัมภีร์ของพวกเขา ความไม่เชื่ อของพวกเขาก็
ถูกยืนยันอย่างไม่ตอ้ งสงสัย การต้อนรับที่ได้มอบแก่กษัตริ ยน์ ้ นั ก็ปราศจาก
ความเชื่ อและความเข้าใจแท้ อย่างไรก็ตาม มันก็ให้การเห็นแวบหนึ่งที่ส้ ันๆ
ของสิ่ งที่จะแสดงถึงการต้อนรับของกษัตริ ยเ์ มื่อพระองค์ปรากฎต่ออิสราเอล
เป็ นครั้งที่สอง”[1210]
3. กำรเข้ ำไปยังพระวิหำรของพระเยซู 21:12-17 (เปรี ยบเทียบ มก. 11:11ข, 15-18; ลก.
19:45-48)
มัทธิ วเน้นถึงการชาระพระวิหารของพระเยซู วา่ เป็ นงานของบุตรของดาวิด (ข้อ 9, 15) กิจกรรมนี้ มีความสาคัญ
เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ที่ยงิ่ ใหญ่[1211]
21:12

ธรรมบัญญัติของโมเสสเรี ยกร้องให้คนยิวที่จะจ่ายภาษีพระวิหารครึ่ งเชเขล ซึ่ งพวกเขาจ่ายด้วย
เงินเหรี ยญของพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ 17:24-27) ที่จะอานวยความสะดวกแก่ผูเ้ ดิ นทางที่มา
จากที่อื่น พวกผูน้ าทางศาสนาได้จดั ตั้งโต๊ะแลกเปลี่ ยนเงินตราในลานพระวิหารขนาดใหญ่ ที่
นัน่ ผูค้ นที่มีเงิ นของกรี กและโรมันสามารถได้รับเงิ นตราไทระที่ถูกเรี ยกร้องได้ พวกผูน้ าทาง
ศาสนาอานวยความสะดวกแก่ผนู ้ มัสการอีกด้วยโดยการขายสัตว์ที่จะถูกใช้ในการถวายบูชา
ของลัทธิ ยวิ ที่นนั่
ดังนั้นลานพระวิหารก็คล้ายคลึงกับตลาดกลางแจ้ง บางทีพอ่ ค้าที่โลภได้โกงผูซ้ ้ื อของพวกเขา
ถ้าพวกเขาสามารถทาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศกาลต่างๆ เมื่อผูเ้ ดินทางจากที่ไกลมา
ชุ มนุ มกันในบริ เวณพระวิหาร อย่างไรก็ตาม มันคือพวกปุโรหิ ตที่เป็ นสะดูสีได้อนุ ญาตให้

พ่อค้าที่จะดาเนิ นธุ รกิ จในลานของคนต่างชาติแทนที่จะเป็ นการที่พ่อค้าดาเนิ นธุ รกิจของพวก
เขานัน่ เองที่ได้กระตุน้ ความโกรธของพระเยซู
“ถ้าคนหนึ่ งนาสัตว์ของเขามาที่นี่ ได้แลกเปลี่ยนเงิ นตราที่นี่ สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ น
ที่ยอมรับได้ หาไม่แล้วเขาอาจมีปัญหาในประเด็นนั้น”[1212]
พระเยซู เ ข้า ไปในบริ เ วณพระวิห าร (ค ากรี ก เฮี ย รอน) และด าเนิ น การที่ จ ะท าลายตลาด
(เปรี ยบเทียบ ศคย. 14:21) บริ เวณพระวิหารทั้งหมดในสมัยของพระเยซู บางทีครอบคลุ มลาน
กว้างเรี ยวยาวประมาณ 925 x 950 ฟุต[1213] แท้จริ งแล้วมีลานสี่ แห่ งในบริ เวณพระวิหารคือ
ลานของคนต่างชาติ (ที่ใครก็ตามสามารถเข้าไปได้) ลานของผูห้ ญิง (ที่ชายและหญิงชาวยิวที่
สะอาดเท่านั้นสามารถเข้าไปได้) ลานของอิสราเอล (ที่ชายชาวยิวที่สะอาดเท่านั้นสามารถเข้า
ไปได้) และลานของพวกปุโรหิต (ที่ปุโรหิ ตชาวยิวที่สะอาดเท่านั้นสามารถเข้าไปได้)[1214]
21:13

พระเยซูอธิ บายถึงเหตุผลที่พระองค์ทาสิ่ งที่พระองค์ได้ทาต่อเจ้าหน้าที่ พระองค์อา้ งพระคัมภีร์
ที่นี่คล้ายๆกับแนวทางที่ พระองค์ได้ทาในการตอบต่อซาตาน (4:1-10) หนึ่ ง พระองค์อา้ งอิง
ถึง อิสยาห์ 56:7 ซึ่ งเป็ นพระคัมภีร์ตอนที่อิสยาห์เฝ้ าคอยเวลาเมื่อพระวิหารจะเป็ น “นิ เวศ
อธิ ษฐาน” อย่างสาคัญแล้ว มัทธิ วละเว้น “สาหรับทุกชนชาติ ” จากข้อความของอิสยาห์ ซึ่ ง
จดจ่ อความสนใจของผูอ้ ่ า นของท่ า นไปที่ อิ ส ราเอลในฐานะเป้ าแห่ ง พันธกิ จของพระเยซู
ประการที่สอง พระเยซู อา้ งอิงถึง เยเรมีย ์ 7:11 ซึ่ งเป็ นการกล่าวโทษการนับถื อแบบงมงายที่
มีต่อพระวิหารในขณะที่ผคู ้ นดูหมิ่นพระวิหาร
“ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาทาแม้กระทัง่ โดยการละเมิดความศักดิ์ สิทธิ์ ของ
พระวิหารของพวกเขา พวกเขาก็ จินตนาการว่า การยึด มัน่ ของพวกเขาต่ อ
พระวิหารนี้จะปกป้ องและป้ องกันพวกเขาจากการลงโทษใดๆ”[1215]
ในบริ บทของคาเผยพระวจนะของเยเรมีย ์ (ยรม. 7:9-11) “พวกโจร” ที่นี่เป็ นผูก้ บฏที่รักชาติ
นั่นเป็ นความหมายของคากรี ก เลสไท ที่พระเยซู ใช้ที่นี่อีกด้วย แทนที่จะเป็ นนิ เวศสาหรั บ
การอธิ ษฐาน พวกผูน้ าของอิสราเอลได้เปลี่ยนมันให้เป็ นป้ อมของการรักชาติของชาวยิวที่ดู
หมิ่นพระวิหารในขณะที่พวกเขารักษาไว้ซ่ ึ งการนับถือแบบงมงายที่มีต่อพระวิหาร[1216]

“. . . สาหรับพระเยซู ที่จะยกการอ้างผ่านทางการชาระพระวิหารของพระองค์
ว่า พระวิหารที่ อยู่ภายใต้ก ารดู แลของพวกผูน้ าทางศาสนาได้ก ลายมาเป็ น
‘ถ้ าของพวกโจร’ และที่วา่ การชาระมันจากการทาให้เสื่ อมความศักดิ์สิทธิ์ ของ
พวกพ่อค้าคือการฟื้ นฟูของมันสู่ การใช้ที่ถูกต้องในฐานะนิ เวศอธิ ษฐานของ
อิ ส ราเอลนั้น ก็ เพื่ อพระองค์จะเพิ่ ม การโจมตี ที่ ใ หญ่ โตต่ อสิ ท ธิ อานาจและ
ความสัตย์สุจริ ตของพวกผูน้ าทางศาสนา (21:12-13)”[1217]
“ปั ญหาที่มีกบั ผูแ้ ลกเงินก็ไม่ใช่เรื่ องของการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ทั้งๆที่มีการอ่านอันเป็ นที่นิยมเกี่ยวกับฉากนี้ ที่ระบายประเด็นนั้นในแนวทาง
นี้ ตรงกันข้าม โดยพื้นฐานแล้วการกระทาของพระเยซู ในพระวิหารก็เป็ น
กระทาเชิ งการเผยพระวจนะที่จะชี้ ประเทศไปที่การมาถึ งของบุคคลหลักใน
แผนงานของพระเจ้าในทิศทางและการป่ าวประกาศอันสดใหม่”[1218]
โดยการมายังพระวิหารและการชาระมัน พระเยซู ก็ทาการอ้างเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์อีกครั้ ง
หนึ่ง (เปรี ยบเทียบ มลค. 3:1-4) อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธของชนชาติถึงพระเมสสิ ยาห์ของพวก
เขาก็ลบล้างการชาระพระวิหารและขัดขวางความสาเร็ จแห่ งพระพรที่ตามหลังการชาระ (มลค.
3:5-6) สุ ดท้ายแล้วคาเผยพระวจนะนี้จะพบความสาเร็ จเมื่อพระเมสสิ ยาห์เสด็จมาครั้งที่สอง
“เมื่ อเราเปรี ยบเที ยบการบันทึ ก สามที่ เหล่ านี้ [เกี่ ย วกับสั ปดาห์ สุ ดท้ายของ
พระเยซูในกรุ งเยรู ซาเล็ม ] ในมัทธิ ว [21:12-13] มาระโก [11:11] และลูกา
[19:21-24, 47-48] มันก็ชดั เจนที่ว่าสิ่ งเหล่านั้นบันทึกการเข้าที่แตกต่างกัน
สามครั้ง และข้าพเจ้าเชื่ อว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ในสามวันที่ติดต่อกัน [วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันจันทร์ ] และในบทบาทที่
ติ ดต่ อกัน คื อ ในฐานะปุ โรหิ ต ในฐานะกษัต ริ ย ์ ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ”
[1219]
21:14

นี่เป็ นการอ้างอิงสุ ดท้ายถึงพันธกิจการรักษาของพระเยซู ในพระกิตติคุณมัทธิ ว การรักษานี้ บาง
ทีได้เกิดขึ้นในลานของคนต่างชาติ “คนตาบอดและคนง่อย” เหล่านี้ บางคนไม่สามารถเข้าร่ วม
ในกิจกรรมการนมัสการ ณ พระวิหารได้อย่างเต็มที่ได้ (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 5:6-8 ที่ที่ดาวิดได้
กันคนตาบอดและคนง่อยออกไป) อย่างไรก็ตาม พระเยซูได้ทาให้มนั เป็ นไปได้สาหรับพวกเขา

ที่จะทาอย่างนั้นโดยการรักษาพวกเขา (เปรี ยบเทียบ กจ. 3:2) ดังนั้นพระเยซู ชาระทั้งพระวิหาร
และบรรดาผูท้ ี่ ได้มายังพระวิหาร ผูห้ นึ่ งที่ ใหญ่กว่าพระวิหารได้มาถึ ง (12:6) ภายหลังพวก
เจ้าหน้าที่จะซักถามถึงสิ ทธิ อานาจของพระองค์ที่จะทาการชาระนี้ (ข้อ 23)
21:15-16

การตอบสนองอัน เป็ นที่ นิ ย มต่ อ การกระท าของพระเยซู ไ ด้ย วั่ ยุ พ วกหัว หน้า ปุ โ รหิ ต และ
พวกธรรมาจารย์ม ากขึ้ น สิ่ ง ที่ อ ัศ จรรย์ต่ า งๆที่ พ ระเยซู ท าก็ มี ค วามหมายโดยนัย เกี่ ย วกับ
พระเมสสิ ยาห์และผูค้ นได้ตระหนักถึงสิ่ งนี้
พระเยซู แนะนา สดุดี 8:2 ซึ่ งเป็ นการอ้างอิงที่มีการว่ากล่าว แน่ นอนว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญเหล่านี้ ใน
ภาคพันธสัญญาเดิมควรได้เห็นความหมายโดยนัยเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์เกี่ยวกับสิ่ งที่พระเยซู
กาลังทาและได้ยินถ้อยคาที่ผูค้ นใช้ขณะที่พวกเขาตอบสนองต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 12:3;
19:4; 21:42; 22:31) สดุดีน้ ี บรรยายถึง “การสรรเสริ ญ” ที่ผคู ้ นแม้กระทัง่ “เด็ก” เล็กๆจะให้แด่
พระเจ้า ส าหรั บ สภาพต่ า งๆที่ จะมี อยู่ท วั่ ระหว่า งแผ่นดิ นของพระเมสสิ ย าห์ บรรดาแม่ ท าง
ตะวันออกใกล้บ่อยครั้ งให้นมทารกของพวกเขายาวนานหลัง จากที่ ลูกๆของพวกเขาเรี ยนรู ้
ที่จะพูด บางครั้งยาวนานถึงสามปี หลังจากการกาเนิดของพวกเขา
การว่ากล่าวของพระเยซู ก็ตระเตรี ยมพื้นฐานสาหรับการสรรเสริ ญเรื่ อยไปของเด็กเล็กๆ และ
กาจัดการวิจารณ์ของพวกผูน้ าอย่างชัว่ คราว มันป่ าวประกาศถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
อี ก ด้ว ย เนื่ อ งจากว่ า พระเยซู ย อมรั บ การสรรเสริ ญ ที่ ถู ก สงวนไว้ส าหรั บ พระเจ้า เท่ า นั้ น
ยิ่ง กว่า นั้น มัน สนับ สนุ น ความจริ ง ที่ ว่า คนถ่ อ มใจและคนที่ เ ป็ นเหมื อ นเด็ ก บ่ อ ยครั้ งก็ รั บ รู ้
ความจริ ง ฝ่ ายวิ ญ ญาณอย่า งชัด เจนมากกว่า คนที่ ช่ า ชอง แม้ว่า บ่ อ ยครั้ งแล้ว พวกเขาไม่ ไ ด้
ตระหนักถึงความสาคัญเต็มที่ของมัน (เปรี ยบเทียบ 19:13-15)
“‘พวกนักปราชญ์’ (2:1) และ ‘นายร้อย’ (8:5) ทาหน้าที่เป็ นสิ่ งตรงกันข้าม
สาหรั บอิ สราเอล คื อ ความเชื่ อของคนต่างชาติ เหล่ านี้ ตรงกันข้ามกับความ
ไม่เชื่ อของอิสราเอล (2:1-12; 8:5-13) ‘คนตาบอดสองคน’ (9:27) ‘หญิงชาว
คานาอัน’ (15:22) ‘คนตาบอดสองคน’ (20:30) “เด็กเล็กๆ” ในพระวิหาร
(21:15) ทาหน้าที่เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามสาหรับอิสราเอลเช่นกัน ‘คน’ เหล่านี้ เห็น

และกล่าวยอมรั บสิ่ งที่อิสราเอลไม่สามารถเห็ นและกล่ าวยอมรับได้ นัน่ คื อ
พระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่มาจากพงศ์พนั ธุ์ดาวิดของพวกเขา”[1220]
การถอนตัวของพระเยซู ไปยัง “หมู่บา้ นเบธานี ” แต่ละเย็นระหว่างเทศกาลก็เพื่อเหตุผลทาง
ปฏิ บตั ิต่างๆ กรุ งเยรู ซาเล็มเต็มไปด้วยผูเ้ ดิ นทาง และพระเยซู มีเพื่อนรักในหมู่บา้ นเบธานี คือ
มารี ย ์ มารธาและลาซารัส

21:17

ค. กำรปฏิเสธกษัตริย์ของอิสรำเอล 21:18—22:46
ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติ คุณมัทธิ วนาเสนอการปฏิ เสธที่ เป็ นทางการของอิ สราเอลต่อพระเมสสิ ยาห์ ของพวกเขา
พระเยซู ได้ทาการนาเสนอที่ เป็ นทางการเกี่ ยวกับพระองค์เองแก่ ประชาชนและพวกผูน้ าของประเทศในเมือง
หลวงของพระเมสสิ ยาห์พร้อมกับการเสด็จเข้ากรุ งที่มีชยั ของพระองค์ (21:1-17) การปฏิเสธพระเยซู เริ่ มแรกได้
เกิดขึ้นในกาลิลีแถบชนบท (บทที่ 12) ตอนนี้มทั ธิ วบันทึกการตอบสนองของอิสราเอล[1221]
1. หมำยสำคัญแห่ งกำรปฏิเสธอิสรำเอลของพระเยซู 21:18-22 (เปรียบเทียบ มก. 11:12-14,
19-25; ลก. 21:37-38)
การเสด็จเข้ากรุ งที่ มีชัยได้เกิ ดขึ้ นในวันจันทร์ การสาปต้นมะเดื่ อได้เกิ ดขึ้ นในวันอังคาร และการอ้างอิ งของ
สาวกถึงการเหี่ ยวแห้งของมันก็ติดตามมาในวันพุธ (เปรี ยบเทียบ มก. 11:1-14).[1222]
21:18-19

พระเยซูผา่ น “ต้นมะเดื่อต้นเดียว” ที่ใดที่หนึ่งระหว่างหมู่บา้ นเบธานี้และกรุ งเยรู ซาเล็ม
“ใบมะเดื่ อ ปรากฏประมาณเวลาเดี ย วกัน กับ ผลหรื อ หลัง จากนั้น เล็ ก น้อ ย
[ตามปกติใ นเดื อนเมษายน] ผลมะเดื่ อสี เขี ย วก็กิ นได้ แม้ว่า ไม่ดีอย่างเพี ย ง
พอที่จะกินจนกว่าเดือนมิถุนายน ดังนั้น ตามปกติใบก็ช้ ี ไปยังการคาดหวังถึง
ผลแม้ว่าไม่ได้สุกเต็มที่ อย่างไรก็ตาม บางครั้งผลมะเดื่ อสี เขียวหล่นและไม่
เหลืออะไรไว้ยกเว้นใบ”[1223]
“นอกจาก ใบ” บนต้นมะเดื่ อนี้ บ่งบอกว่ามันได้ออกผล เนื่ องจากว่าต้นมะเดื่อออกผลก่อนใบ
ออกมา แต่มนั ไม่ออกผล พระเยซู เห็นโอกาสที่จะสอนพวกสาวกของพระองค์ถึงความจริ งซึ่ ง

ใช้ตน้ ไม้น้ ีเป็ นตัวอย่างที่เป็ นอุทาหรณ์ พระองค์สาปต้นมะเดื่อเพื่อจะสอนบทเรี ยนแก่พวกเขา
ไม่ใช่เพราะว่ามันล้มเหลวที่จะเกิดผล
นักตีความส่ วนใหญ่ของส่ วนนี้ ได้เห็ นการสาปต้นมะเดื่อของพระเยซู ว่าเชื่ อมโยงอย่างใกล้ชิด
กับบริ บทนั้น คือ การชาระพระวิหารและการประณามของพระเยซู ต่อพวกผูน้ าของอิสราเอล
หลายคนเห็น “ต้นมะเดื่อ” เป็ นสัญลักษณ์ของ ชนชาติ อิสราเอลทั้งหมด ที่ ไม่เกิ ดผลแห่ งการ
กลับใจใหม่ (เปรี ยบเทียบ ยรม. 8:13; ฮชย. 9:10, 16; ลก. 13:6-9).[1224] ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้
ก็คือว่าพระเยซูไม่ได้ละทิ้งอิสราเอลเป็ นนิตย์สาหรับการปฏิเสธพระองค์ (รม. 11)
มุ ม มองที่ ค ล้า ยกันก็ ถือว่า ต้นมะเดื่ อเป็ นการแสดงถึ ง ชนรุ่ นของคนยิ วที่ ไ ด้ ปฏิ เสธพระเยซู
[1225] พระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาโดยการยับยั้งแผ่นดินสวรรค์ไว้จากพวกเขา นี่ เป็ นมุมมองที่
ดีที่สุดจากมุมมองของข้าพเจ้า
มุมมองที่สามก็คือว่าต้นมะเดื่ออธิ บายถึง ส่ วนหนึ่งภายในชนรุ่ นของคนยิวของพระเยซู นัน่ คือ
พวกหน้ าซื่ อใจคด ภายในประเทศผูไ้ ด้ทาการแสดงถึงการเกิดผลแต่ไม่ได้เกิดผล (เปรี ยบเทียบ
6:2, 5, 16; 7:5; 15:7; 22:18; 23:1-39).[1226] พวกเขาเป็ นหมันฝ่ ายวิญญาณ คนเหล่านี้ เป็ น
พวกพ่อค้าและพวกหัวหน้าปุโรหิ ตและพวกธรรมาจารย์ แต่ไม่ใช่เด็กเล็กๆ หรื อคนตาบอดและ
คนง่อย อย่างไรก็ตาม พระเยซู สาปทั้งต้นและทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ส่วนต่างๆในมันที่พิสูจน์วา่
ไม่เกิดผล
แนวคิดที่วา่ พระเยซูสาปต้นมะเดื่อที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เนื่องจากความผิดของมันเองก็รบกวน
บางคน อย่างไรก็ตาม พระองค์ขบั ผีออกจากคนและเข้าไปสู่ สุกรที่จมน้ าทะเลอีกด้วย (8:2834) นี่แสดงถึงความสงสารของพระเยซูที่มีต่อผูค้ นอย่างแท้จริ งอย่างที่แตกต่างจากรู ปแบบชี วิต
ของสัตว์และพืช มนุษย์เป็ นการทรงสร้างพิเศษของพระเจ้า และการตระหนักของพระเยซูถึง
รู ปแบบชี วิตที่เหนื อกว่านี้ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ถือว่าทุกชี วิตมีค่าเท่าเทียมกัน ในการ
ถูกทาลายของสุ กร พระเยซู เตือนผูค้ นถึ งอานาจที่ทาลายของซาตาน ในการสาปต้นมะเดื่ อ
พระองค์เตือนพวกเขาถึงการพิพากษาของพระเจ้าสาหรับการขาดผล (เปรี ยบเทียบ 3:8, 10;
7:16-20; 12:33; 13:8)

“หนึ่ งในภาพของภาคพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าเหนื อ
อิสราเอลคือภาพของแผ่นดินที่ไม่สามารถเกิดผลมะเดื่อได้ (ยรม. 8:13; มคา.
7:1-6)”[1227]
21:20-22

มาระโกแยกการสาปต้นมะเดื่อจากการค้นพบของพวกสาวกที่วา่ มันได้เหี่ ยวแห้งไปอีกวันหนึ่ ง
(มก. 11:13, 20) มัทธิ วเพียงแค่รวมทั้งสองเหตุการณ์ไปสู่ เรื่ องราวเดียวโดยปราศจากการกล่าว
สิ่ งใดๆที่จะทาให้การรายงานของมาระโกเข้ากันไม่ได้
การตอบสนองของพระเยซู ได้นาให้นกั อรรถาธิ บายบางคนที่จะสรุ ปว่า สิ่ งที่พระองค์สอนด้วย
การสาปต้นมะเดื่อคือความสาคัญของความเชื่ อ ไม่ใช่การพิพากษาของพระเจ้าเหนื ออิสราเอล
[1228] อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้ ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้ต่อข้าพเจ้าเมื่อพิจารณาถึ งบริ บทที่มาก่อน
และการแสดงสัญลักษณ์ถึงต้นมะเดื่อ สาหรับข้าพเจ้าแล้ว ดูเหมือนว่าพระเยซู สอนบทเรี ยนทั้ง
สอง การประหลาดใจของพวกสาวกที่วา่ ต้นมะเดื่ อได้เหี่ ยวแห้งไปก็ได้นาให้พระเยซู ที่จะให้
ความคิดเห็ นต่อบทเรี ยนนั้นไม่ใช่ ต่ออี กบทเรี ยนหนึ่ ง พระองค์ใช้การอัศจรรย์น้ นั ที่ จะสอน
พวกเขาถึงบทเรี ยนในเรื่ องอานาจของการอธิษฐานที่เชื่อ
พระเยซู ใช้ความเชื่ อในพระเจ้า เมื่อพระองค์สาปต้นไม้น้ นั พระเจ้าได้ให้รางวัลแก่การวางใจ
ของพระเยซูโดยการทาให้ตน้ ไม้น้ นั ตายไป พระเยซู ช้ ี ให้เห็นว่าการวางใจในพระเจ้าสามารถมี
ผลลัพธ์ที่อศั จรรย์ได้ การเปรี ยบเทียบที่เกินจริ งของการสั่งให้ “ภูเขา. . .ไปที่ทะเล” ก็เป็ นสิ่ ง
นั้นที่พระองค์ได้ใช้มาก่อนเพื่อจะอธิ บายถึ งอานาจของความเชื่ อ (17:20) ที่นนั่ ประเด็นของ
พระองค์ก็คือว่า แม้กระทัง่ ความเชื่อที่เล็กน้อยก็สามารถบรรลุการกระทาที่ยงิ่ ใหญ่ต่างๆได้
ที่นี่ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่า พวกสาวกของพระองค์ควรเชื่ อ (“มีความเชื่ อ” ใน) พระเจ้า
แทนที่ จะไม่ เชื่ อพระองค์ พวกสาวกได้สั ง เกตผูส้ งสั ย หลายคนในบรรดาผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้เชื่ อว่า
พระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ โดยไม่คานึ งถึงหลักฐานที่พระเจ้าได้ให้แก่พวกเขาและพวกเขาเอง
ได้ปล้ าสู ้กบั ความสงสัย พระเยซู ก็กระตุน้ ให้พวกเขาที่ จะมีความมัน่ ใจเต็มที่ ในพระองค์ใน
ฐานะพระเมสสิ ยาห์ พร้อมกับพระสัญญาที่วา่ ความเชื่ อประเภท นั้น สามารถบรรลุการกระทา
ที่เหนือธรรมชาติต่างๆได้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 3:6-7).[1229]

“. . . ความเชื่ อในภาคพันธสัญญาใหม่ไม่เคยถูกลดไปสู่ การบังคับตนเองที่จะ
‘เชื่อ’ สิ่ งที่เขาไม่ได้เชื่ ออย่างแท้จริ ง ตรงกันข้าม มันเชื่ อมโยงกับการวางใจ
แท้ในพระเจ้าและการเชื่ อฟั งและการหยัง่ รู ้ ถึง น้ าพระทัยของพระองค์. . .”
[1230]
พระเยซู อาจได้สอนบทเรี ยนที่ลึกมากขึ้นพร้อมกับการอ้างอิงของพระองค์ถึงภูเขาที่ถูกโยนไป
ในทะเล ภูเขาในพระคัมภี ร์บางครั้ งแสดงถึ งอาณาจักร (สดด. 30:7; อสย. 2:2; 41:15; ยรม.
51:25; ดนล. 2:35, 44; เปรี ยบเทียบ วว. 8:8; 16:20; 17:9) ในทานองเดียวกันทะเลมีความหมาย
เชิ ง การเปรี ย บเที ย บถึ ง ประชาชาติ ที่ เ ป็ นต่ า งชาติ (ฉธบ. 33:19; สดด. 72:8; 114:3, 5; อสย.
11:11; 60:5) บางที ด้ว ยตัวอย่า งประกอบนี้ พระเยซู ก าลัง คาดหวัง การมาของแผ่น ดิ นของ
พระองค์ที่จะทาลายการปกครองของโลกต่างชาติ (เปรี ยบเทียบ 6:10; ดนล. 2:44-45)
ข้อ 22 ทึกทักสิ่ งที่พระเยซู ได้สอนในที่อื่นเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน นัน่ คือ พระเจ้าจะให้ตามคา
ขอร้ องต่างๆของประชากรของพระองค์ เมื่อสิ่ งเหล่านั้นสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระองค์
(6:9-13; 7:7-11; เปรี ยบเทียบ ยน. 14:13-14; 15:16; 16:23-24; 1 ยน. 5:14-15) ประเด็นของ
พระองค์ก็คือว่าเมื่อเราอธิ ษฐาน เราควรเชื่ อว่าพระเจ้า สามารถ ทาสิ่ งใดก็ตามที่เราขอร้ องได้
และที่วา่ พระองค์ จะ ทาสิ่ งที่สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระองค์และสิ่ งที่พระองค์ได้สัญญา
ว่าจะทา[1231]
2.

กำรปฏิเสธโดยพวกหัวหน้ ำปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ 21:23—22:14 (เปรียบเทียบ มก.
11:27—12:12; ลก. 20:1-19)

การสาปต้นมะเดื่อเกิ ดขึ้นขณะที่พระเยซู และพวกสาวกเดินจากหมู่บา้ นเบธานี ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในวันอังคาร
การอุทานของพวกสาวกเกี่ ยวกับต้นมะเดื่ อที่เหี่ ยวแห้งไปและบทเรี ยนของพระเยซู ก็ตามมาในวันพุธ พระเยซู
และพวกสาวกของพระองค์ก็เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มที่ที่การเผชิ ญหน้ากับสามกลุ่มปะทุข้ ึนในลานพระวิหารใน
วันนั้น
ประเด็นของสิ ทธิอำนำจ 21:23-27

พวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลเข้าหาพระเยซู ขอให้พระองค์แสดงหลักฐานอ้างอิงของพระองค์แก่พวกเขาที่
ให้สิทธิ อานาจแก่พระองค์ที่จะขัดขวางการซื้ อและการขายในบริ เวณพระวิหารและที่จะรักษาผูค้ น
“สองเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจ (21:23-27 และ 22:41-46) ทาหน้าที่เป็ น ‘ที่ต้ งั หนังสื อ’ ต่อ
คาอุปมาสามเรื่ อง (21:28—22:14) และการสนทนาแบบโต้เถียงกับพวกฟาริ สีและพวกเฮโรด
สะดูสีและพวกฟาริ สี (22:15-40)”[1232]
21:23

พระเยซู สอนในลาน “พระวิหาร” หรื อบางทีใต้หนึ่ งในแนวเสาระเบียงที่ลอ้ มรอบมัน “พวก
หัวหน้าปุโรหิ ต” เป็ นเจ้าหน้าที่ระดับสู งในพระวิหาร ณ เวลานี้ ในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล
เจ้าหน้าที่โรมันได้แต่งตั้งพวกผูน้ าเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ 2:4) พวกเขาจัดตั้งส่ วนหนึ่ งของสภา
แซนเฮดริ น ซึ่ งเป็ นสภาที่ปกครองในลัทธิ ยวิ เป็ นที่ชดั เจนว่า “พวกผูใ้ หญ่” ไม่ใช่ปุโรหิ ตผูเ้ ป็ น
ตัวแทนของครอบครัวที่เป็ นผูน้ าในอิสราเอล พวกเขาเป็ นตัวแทนของสภาแซนเฮดริ นอีกด้วย
[1233] มัทธิ วบรรยายาถึ งคนเหล่านี้ ในแง่ของสถานะของพวกเขาไม่ใช่ การเข้าร่ วมพรรคของ
พวกเขา ประเด็นของท่านก็คือว่าคนเหล่านี้เป็ นผูน้ าระดับสู งของอิสราเอล
พวกเขาสอบถามเกี่ ยวกับ สิ ทธิ อานาจของพระเยซู ที่จะขับไล่ ผูแ้ ลกเงิ น และพ่อค้า รั ก ษาคน
เจ็บ ป่ วยและสอนผูค้ น พวกเขาเป็ นผูค้ นที่ มี สิทธิ อานาจที่ จะควบคุ มสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในบริ เวณ
พระวิหาร สิ ทธิอานาจ (คากรี ก เอ๊ กซูสิอา) คือสิ ทธิ และอานาจที่ไปพร้อมกับสิ ทธิ์ ที่จะทาบาง
สิ่ ง[1234] พวกเขาต้องการที่จะรู้ “สิ ทธิ อานาจอะไร” ที่ พระเยซู มี และ “ใคร” ได้ใ ห้ “สิ ทธิ
อานาจนี้” แก่พระองค์ ที่จะทาสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเนื่ องจากว่าพวกเขาไม่ได้ทา ความใช้ได้ของ
สิ ทธิ อานาจของพระเยซู ข้ ึนอยูก่ บั แหล่งของมัน [1235] คาถามของพวกเขาบ่งชี้ ถึงการต่อต้าน
ของพวกเขาต่อสิ่ งที่พระองค์ได้ทา
“. . . ณ สมัยขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ของเรา ไม่มี ใครคงได้เสี่ ยงอย่างมี สิท ธิ
อานาจที่จะสอนโดยปราศจากการอนุญาตของรับบี . . . . ‘ใครให้สิทธิ อานาจ
นี้ แก่ท่านที่จะทาสิ่ งเหล่านี้ ?’ ดูเหมือนจะชี้ ไปยังการโต้แย้งของพวกเขาที่วา่
อานาจที่พระเยซูใช้ถูกมอบหมายแก่พระองค์โดยเบเอลเซบูล”[1236]

“ประเด็ นที่ แท้จริ งในพระคัม ภี ร์ตอนนี้ ไ ม่เกี่ ยวข้องกับข้อมูล เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
อานาจของพระเยซู แต่เกี่ ยวข้องกับความไม่เชื่ อและการไม่รับของพวกผูน้ า
ชาวยิว พวกเขารู ้ดีพอว่าพระเยซูคงได้อา้ งสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าสาหรับการ
ทาสิ่ งต่างๆของพระองค์ในบริ เวณพระวิหาร ดังนั้นคาถามของพวกเขาไม่ได้
สะท้อนถึงความเปิ ดเผยที่อยากรู ้อยากเห็น แต่สะท้อนถึงการปฏิเสธที่ได้ต้ งั ไว้
แล้วต่อพระเยซู และความพยายามที่จะได้รับหลักฐานที่สามารถถูกใช้ต่อต้าน
พระองค์ในภายหลังได้”[1237]
21:24-26

พระเยซู ตอบสนองต่ อคาถามของพวกเขาด้วยหนึ่ งในคาถามของพระองค์เอง นี่ เป็ นกลวิธี
โต้แย้งของรับบีโดยทัว่ ไป (เปรี ยบเทียบ 15:3; 22:20).[1238] โดยการอ้างอิงถึงบัพติศมาของ
ยอห์น พระเยซู หมายถึงทุกสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับบัพติศมาของท่าน คือ เนื้ อหาและพันธกิ จทั้งสิ้ น
ของท่าน เนื่องจากว่ายอห์นเป็ นผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู การตอบสนองของพวกผูน้ าต่อ
พันธกิจของยอห์นจะตอบคาถามของพวกเขาเองเกี่ ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ถ้าพวกเขา
ตอบว่าพันธกิ จของยอห์นมาจากสวรรค์ พวกเขาคงได้ยอมรั บว่าพระเยซู รับสิ ทธิ อานาจของ
พระองค์มาจากพระเจ้า เนื่องจากว่านัน่ คือสิ่ งที่ยอห์นป่ าวประกาศ[1239]
แต่ถา้ พวกเขาตอบว่าพันธกิจของยอห์นมาจากมนุ ษย์ ขาดการรับรองของพระเจ้า พวกเขาก็รู้วา่
ผูค้ นจะต่อต้านพวกเขา เพราะว่าผูค้ นถือว่ายอห์นเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่มาจากพระเจ้า พวกผูน้ า
ปฏิ เสธที่ จะอุ ทิศพวกเขาเอง รู ้ ว่าอะไรก็ตามที่ พวกเขากล่ าวจะนาผลลัพธ์ ที่แย่มายังพวกเขา
พวกเขาต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเสี ยหน้า
เอดเดอร์ ไชม์เขียนว่าวงล้อมของพระวิหารสามารถจุคนได้มากเท่ากับ 210,000 คนในเวลา
เดียวกัน นี่เป็ นความจุประมาณสองเท่าของสนามกีฬาในกรุ งโรม[1240] ระหว่างเทศกาลปั สกา
จานวนคนที่ ใกล้เคียงกับจานวนนี้ ก็ปรากฏ ดังนั้นพวกหัวหน้าปุ โรหิ ตและพวกผูใ้ หญ่คงได้
รู้สึกหวาดกลัวโดยมหาชน
ผูแ้ สวงหาที่ จ ริ ง ใจคนใดก็ ตามท่ า มกลางพวกผูน้ านั้น คงได้เ ข้า ใจและยอมรั บ ค าตอบของ
พระเยซูต่อคาถามของพวกผูน้ า อย่างไรก็ตาม ผูน้ าส่ วนใหญ่ตอ้ งการที่จะขจัดพระเยซู จากการ

ที่ได้ปฏิ เสธพระองค์ก่อนหน้านี้ ด้วยคาถามของพระองค์ พระเยซู ช้ ี ให้เห็นว่าการปฏิเสธของ
พวกเขาต่อพระองค์เกิดจากการปฏิเสธก่อนหน้านี้ต่อยอห์น
21:27

การพูดกากวมของพวกผูน้ าให้เหตุผลแก่พระเยซู ที่จะปฏิ เสธพวกเขาจากคาตอบโดยตรงโดย
ปราศจาการเสี ยหน้า ทาไมพระองค์ไม่ได้ให้สักหนึ่ งคาตอบแก่พวกเขา? พวกเขาได้ปฏิเสธ
การเปิ ดเผยเริ่ มแรกทางยอห์น จากการที่ได้ปฏิเสธการเปิ ดเผยนั้น พวกเขาไม่มีสิทธิ์ ที่จะขอมาก
ขึ้น พวกเขาไร้ความสามารถที่จะตัดสิ นสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เนื่ องจากว่าพวกเขาเข้าใจภาค
พันธสัญญาเดิมผิดไปและปฏิเสธพันธกิจของยอห์น นัน่ น่าสลดใจ เนื่ องจากว่า คนเหล่านี้ เป็ น
ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาด้วยการประเมินการอ้างของบรรดาผูท้ ี่กล่าวว่าพวกเขาพูดเพื่อพระเจ้า พวกเขา
เป็ นผูน้ าฝ่ ายวิญญาณที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะตัดสิ นอย่างยุติธรรม [1241]
“คาตอบที่ แยบยลต่างๆของพระเยซู ต่อการท้าทายของพวกผูน้ าทางศาสนา
เกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระองค์ก็ดาเนิ นไปหลายบทแม้กระทัง่ หลังจากมันดู
เหมื อนว่า พระองค์ไ ด้หยุด โดยปราศจากการอ่ า นต่ อไป คนหนึ่ ง จะพลาด
ค าตอบต่ า งๆที่ พ ระเยซู ใ ห้อ ย่า งแท้จริ ง นั่นคื อ พระองค์เป็ นพระบุ ตรของ
พระบิดา และที่วา่ พระองค์แสดงสิ ทธิ อานาจของพระองค์อย่างเด็ดขาดเมื่อถูก
ท้าทายให้โต้แย้งโดยบรรดาผูท้ ี่ถือว่าพวกเขาเองเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ อานาจ”[1242]

มัทธิ วใช้การเผชิ ญหน้านี้ ต่อสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เพื่อจะแนะนาคาอุปมาสามเรื่ อง โดยพื้นฐานแล้ว ท่านใช้
เหตุการณ์ ต่างๆที่จะแนะนาคาสอนในพระกิ ตติคุณนี้ คาอุปมาทั้งสามเรื่ องกล่าวถึงพวกผูน้ าทางศาสนาเหล่านี้
คาอุปมาเหล่านั้นจดจ่อที่ความล้มเหลวของพวกเขาที่ จะตอบสนองต่อการทรงเรี ยกของพระเจ้า และผลลัพธ์
ต่างๆของความล้มเหลวนี้สาหรับอนาคตของคนอิสราเอล
คำอุปมำเรื่องบุตรชำยสองคน 21:28-32
คาอุปมาแรกนี้ประณามความประพฤติของพวกผูน้ าเหล่านี้ มันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาประณามพวกเขาเองโดย
การตัดสิ นพระเยซูอย่างที่พวกเขาได้ตดั สิ น

21:28

เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระเยซู เข้าสู่ คาอุ ปมานี้ ทนั ที คาถามแบบอารั มภบทของพระองค์ซ่ ึ งพิเศษ
ในมัทธิ วก็ดาเนิ นการสนทนาแบบรับบีต่อไป บุตร “คนแรก” เป็ นบุตรคนโตจากทั้งสองคน
(ข้อ 30) อีกครั้งหนึ่ง “สวนองุ่น” อ้างอิงถึงอิสราเอลเมื่อพิจารณาถึงการใช้ของภาคพันธสัญญา
เดิม (เปรี ยบเทียบ 20:1-15)

21:29-31

ตัวบทกรี กโบราณของข้อเหล่านี้ มีการแปรผันต่างๆที่ได้ส่งผลต่อการแปลที่แตกต่างกัน ฉบับ
แปล NASB (แก้ไขเมื่อ ค.ศ. 1971) มีบุตรคนโตที่กล่าวว่าไป แต่ไม่ได้ทาอะไร บุตรคนเล็ก
กล่าวว่าไม่ไป แต่กลับใจและไป บุตรคนเล็กทาตามความตั้งใจของบิดา ฉบับแปล NIV มีบุตร
คนโตที่กล่าวว่าไม่ไปแต่จากนั้นก็กลับใจและไป บุตรคนเล็กกล่าวว่าไปแต่ไม่ไป บุตรคนโต
ทาตามความตั้งใจของบิดา บางที การตี ความของคาอุ ปมานี้ ได้มีอิทธิ พลต่อบรรดาผูค้ ดั ลอก
เริ่ มแรก การอ่านที่ดีกว่าดูเหมือนว่าจะเป็ นการอ่านที่ถูกนาเสนอในฉบับแปล NASB.[1243]
นี่ เป็ นครั้ งแรกที่ พระเยซู ประยุกต์ใช้หนึ่ งในคาอุปมาของพระองค์กบั พวกผูน้ าของอิ สราเอล
โดยตรง (ข้อ 31) พระองค์แนะนาการประยุกต์ใช้น้ ี ดว้ ยบทนาที่จริ งจังตามปกติของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 5:16; และข้ออื่นๆ) ทั้งฉบับแปล NASB และฉบับแปล NIV ได้แปลคากริ ยา
สุ ดท้ายในประโยคนี้อย่างไม่ดีพอ คากริ ยากรี ก โพรอะโก (“เข้าไปใน. . .ก่อน” หรื อ “เข้าไป. .
.ล่วงหน้า”) ที่นี่หมายถึง “เข้าไปแทนที่”[1244]
“พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณี ” เป็ นเศษของสังคมชาวยิว อย่างไม่สงสัยแล้ว พระเยซู
ทาให้ผฟู ้ ังของพระองค์ตกใจเมื่อพระองค์กล่าวข้อความนี้ เศษของสังคมแม้วา่ เริ่ มแรกนั้นกล่าว
ว่า “ไม่” ต่อพระเจ้า ก็กลับใจใหม่ ณ การประกาศของยอห์นและพระเยซู และดังนั้นก็ ได้ ทา
ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 8:11-12) ดังนั้นคนเหล่านี้ จะเข้าไปในแผ่นดิ นของ
พระเจ้า (โดยการเป็ นขึ้นจากตาย) อย่างไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนายืนยันความเต็มใจของ
พวกเขาที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่ปฏิ เสธที่จะทาอย่างนั้นโดยการปฏิ เสธพระเยซู
พวกเขาจะไม่เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า
จงสังเกตว่าพระเยซู บรรยายถึ งทั้งสองกลุ่ มว่าเป็ น “บุตรชาย” ของบิ ดาในคาอุ ปมานี้ คนยิว
ทั้งหมดคือบรรดาผูท้ ี่มีตาแหน่งอันมีสิทธิ พิเศษและบรรดาผูท้ ี่ไม่มีก็ชื่นชมการเป็ น “บุตร” ของ
พระเจ้าในแง่ที่ว่าพระเจ้าได้เลื อกอิ สราเอลในฐานะ “บุตร” ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ฮชย.

11:1) พวกผูน้ ายังสามารถเชื่ อในพระเยซู และเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้าได้ ความรอดส่ วน
บุคคลยังเป็ นไปได้ แม้วา่ การปฏิเสธระดับประเทศนั้นหนักแน่น
ข้อนี้ เชื่ อมโยงค าอุ ปมานี้ ก ับถ้อยค าแต่ ก่อนของพระเยซู เกี่ ย วกับ การตอบสนองของผูน้ าต่ อ
ยอห์นและสิ ทธิ อานาจของพระองค์ (ข้อ 23-27) ยอห์นได้มาประกาศสิ่ งที่ถูกต้อง คือ “วิถีทาง
ของความชอบธรรม” พวกผูน้ าของอิสราเอลยังไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวสารของท่านในเชิ ง
บวก แม้กระทัง่ การกลับใจใหม่ของพลเมืองที่ถูกดูถูกมากที่สุดของอิสราเอลก็ไม่ได้เปลี่ยนใจ
ของพวกเขา มันควรได้เปลี่ยนใจ

21:32

คำอุปมำเรื่องคนเช่ ำสวนทีช่ ั่ วร้ ำย 21:33-46
พระเยซู ดาเนิ นการที่ จะเล่ าค าอุ ป มาอี ก เรื่ องหนึ่ ง ทันที ลู ก าเขี ยนว่าพระเยซู กล่ า วค าอุ ป มาต่อฝูงชนในลาน
พระวิหาร (ลก. 20:9) พวกหัวหน้าปุโรหิ ตและพวกผูใ้ หญ่ก็ฟังต่อไป (ข้อ 45-46)
“ค าอุ ป มานี้ เป็ นหนึ่ ง ในค าอุ ป มาที่ ส าคัญที่ สุ ดซึ่ งพระเยซู เล่ า เพราะว่า มันอธิ บ ายคร่ าวๆถึ ง
ประวัติศาสตร์ ของการตอบสนองของพวกผูน้ าต่อพระเยซู นี่ คือกรณี ของคาอุปมาที่มีลกั ษณะ
เชิ ง การเปรี ย บเที ย บที่ ชัด เจน เนื่ อ งจากว่า ทุ ก ขั้น ตอนในเรื่ อ งราวนี้ มี ค วามสอดคล้อ งใน
ประวัติศาสตร์ของอิสราเอล”[1245]
21:33-34

พระเยซูพาดพิงถึง อิสยาห์ 5:1-7 และ สดุดี 80:8-16 ที่ที่ “สวนองุ่น” คือ อิสราเอลและ “เจ้าของ
ที่ดิน” คื อ พระเจ้า การดู แลที่ เจ้าของที่ ดินมี กบั สวนองุ่ นของเขาแสดงถึ งความห่ วงใยของ
พระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล เขามีสิทธิ์ ที่จะคาดหวังว่ามันจะเป็ นสวนองุ่นที่เกิดผลและเกิดผลมาก
คนเช่ า (“คนปลู ก องุ่ น ”) ผู ้ซ่ ึ งเจ้า ของที่ ดิ น มอบหมายสวนองุ่ น ให้ แ สดงถึ ง พวกผูน้ าของ
อิสราเอล “ฤดูเก็บพืชผล” (ตามตัวอักษรคือฤดูผลไม้) แสดงถึงเวลาเมื่อพระเจ้าจะคาดหวังที่
จะได้รับรางวัลบางอย่างสาหรับการลงทุนของพระองค์ในอิสราเอล “บรรดาทาส” (คากรี ก ดู
ลอย) เป็ นผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าซึ่ งก็คือพวกผูเ้ ผยพระวจนะ ในสังคมของพระเยซู พวก
ทาสก็ไม่จาเป็ นที่จะอยูใ่ นระดับทางสังคมที่ต่าต้อย พวกเขาหลายคนมีตาแหน่งที่สาคัญในบ้าน
ของเจ้าของของพวกเขา[1246]

21:35-37

พวกผูน้ าของอิ ส ราเอลได้เฆี่ ย นตี แ ละฆ่ า ผูเ้ ผยพระวจนะมากมาย (เปรี ย บเที ย บ 1 พกษ.
18:4, 13; 22:24; 2 พศด. 24:21-22; ยรม. 20:1-2; 26:20-23; 37:15) การส่ ง “บุตรชาย” ของเขา
ไปอาจดู เหมือนสะเพร่ าเมื่อพิจารณาถึ งอุปนิ สัยแต่ก่อนของคนเช่ า[1247] อย่างไรก็ตาม การ
กระทานี้ แสดงถึงความอดทนของเจ้าของที่ดินและความหวังของเขาที่วา่ คนเช่ าจะตอบสนอง
อย่างเหมาะสมต่อตัวแทนที่มีสิทธิ อานาจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
“ความตรงกันข้ามก็อยูร่ ะหว่างสิ่ งที่มนุษย์จะทาและสิ่ งที่พระเจ้าได้ทา”[1248]

21:38-40

พวกผูน้ าของอิ ส ราเอลไม่ ไ ด้ป ฏิ เสธพระเยซู เพราะว่ามันไม่ ชัดเจนว่า พระองค์เป็ นใคร แต่
เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะจานนต่อสิ ทธิ อานาจของพระองค์ (23:37) พระเยซูได้ป่าวประกาศ
แก่ พวกสาวกของพระองค์ว่าพวกผูน้ าชาวยิวจะฆ่าพระองค์ (16:21; 17:23; 20:18) ตอนนี้
พระองค์ป่าวประกาสสิ่ งนี้ต่อพวกผูน้ าเองและประชาชน

21:41

ผูฟ้ ั งที่ตอบอาจเป็ นพวกผูน้ า แต่เนื่ องจากว่าพระเยซู ระบุผผู ้ ิดในคาอุปมานี้ อย่างชัดเจน บางที
พวกเขาเป็ นประชาชนที่ยืนอยู่รอบๆฟั งอยู่ พวกเขาคาดหวังการกระทาของพระเจ้าอย่างง่ายๆ
พระองค์จะปลดพวกผูน้ าและนาพวกเขาไปยังจุดจบที่น่าสังเวช จากนั้นพระเจ้าจะมอบการ
ดูแล “สวนองุ่น” ของพระองค์แก่ “คนเช่ าอื่น” ผูจ้ ะนาผลที่น่าปรารถนามา ณ เวลากาหนดไว้
คนเหล่านี้ อา้ งอิงถึงพวกผูเ้ ผยพระวจนะ พวกอัครทูตและผูร้ ับใช้ของพระเจ้าผูเ้ ป็ นตัวแทนของ
พระองค์หลังจากการสิ้ นพระชนม์ การคืนพระชนม์และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู

21:42

ทุกๆครั้งที่พระเยซูกล่าวว่า “ท่านยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรื อ?” พระองค์ก็เน้นว่าพระคัมภีร์
ชี้มายังพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 12:3, 5; 19:4; 21:16; 22:31; มก. 12:10) ในกรณี เหล่านี้ พระองค์
อ้างอิ งถึ งตัวบทอันเป็ นที่ รู้จกั กันดี อีกด้วย แต่พระองค์ใช้ตวั บทเหล่ านั้นในแนวทางที่ ไม่ได้
คาดหวังไว้ พระเยซูเปลี่ยนภาพจากสวนองุ่นไปสู่ อาคาร การอ้างอิงนี้ ก็มาจาก สดุดี 118:22-23
ดั้ง เดิ ม แล้วบางที ม นั บรรยายถึ ง ดาวิดซึ่ งเป็ นบรรพบุ รุษ และต้นแบบของพระเยซู พวกผูน้ า
ทั้งหมดของอิสราเอลรวมถึงซามูเอลและซาอูลได้ปฏิเสธดาวิดอย่างเริ่ มแรก แต่พระเจ้าได้เลือก
เขาและทาให้เขาเป็ นศิลามุมเอก (หรื อ “ศิลา [หิ น] หลัก”) ของประเทศ ในทานองเดี ยวกัน
พระเจ้า ได้เลื อกอิ ส ราเอล ซึ่ ง เป็ นประเทศที่ พ วกผูน้ าของโลกคนอื่ นๆดู ถู ก อย่า งไรก็ ต าม

พระเจ้า จะท าให้อิ ส ราเอลเป็ นศิ ล ามุ ม เอกของบรรดาประชาชาติ เมื่ อพระองค์ไ ด้ส ถาปนา
แผ่นดินของพระองค์
ในทานองเดียวกัน ในสมัยของพระเยซู พวกผูน้ าของอิสราเอลได้ปฏิเสธบุตรของดาวิดหลังจาก
การไต่สวน (คากรี ก อะพอดโดกิ มาซโซ่ ) แต่พระเจ้าจะทาให้พระองค์เป็ นศิลามุมเอก (หรื อ
“ศิลา [หิ น] หลัก”) ของอาคารของพระองค์ ประวัติศาสตร์ ของพระเยซูสรุ ปประวัติศาสตร์ ของ
ทั้งอิสราเอลและดาวิด พวกผูน้ าทางโลกได้ปฏิเสธพระองค์ แต่พระเจ้าจะยกย่องพระองค์เหนื อ
ทุกสิ่ งในที่สุด การกลับกันนี้ ของจุดจบเป็ นปรากฎการณ์ที่ผเู้ ห็นเหตุการณ์ ประหลาดใจต่อมัน
ขณะที่พวกเขาสังเกตมัน พระเยซู ได้ทาการอ้างเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ที่หนักแน่นอีกครั้งหนึ่ ง
เมื่อพระองค์ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ตอนนี้กบั พระองค์เอง
21:43

ข้อนี้ดาเนินการที่จะอธิ บายถึงคาอุปมาเรื่ องคนเช่าที่ชวั่ ร้ายต่อไป เพราะว่าพวกผูน้ าได้ลม้ เหลว
ใน “การผลิตผล” ที่พระเจ้าปรารถนาและได้ฆ่าพระบุตรของพระองค์ พระองค์จะขจัดความ
รับผิดชอบและสิ ทธิ พิเศษจากพวกเขา และให้แก่ “ประเทศ” หรื อ “ผูค้ น” (คากรี ก เอธเน) อื่น
สิ่ งที่พระเจ้าได้ทาคื อย้ายความรับผิดชอบสาหรับการตระเตรี ยมเพื่อแผ่นดิ นของพระเจ้าจาก
ผู้ ไ ม่ เ ชื่ อ ใ น อิ ส ร า เ อ ล แ ล ะ ม อ บ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม ที่ แ ต ก ต่ า ง ไ ป นั่ น คื อ ผู้ เ ชื่ อ ใ น
คริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ กจ. 13:46; 18:5-6; รม. 10:19; 1 ปต. 2:9) ดาวิด เทอร์ เนอร์ ให้เหตุผล
ว่า บรรดาผูไ้ ด้รับ ความรั บ ผิด ชอบคื อส่ ว นที่ เหลื อ ชาวยิวที่ สั ตย์ซื่ อซึ่ ง เป็ นตัวแทนโดยพวก
อัค รทู ตของพระเยซู [1249] นี่ เป็ นมุ ม มองที่ ค ล้า ยกันอย่า งมากเนื่ องจากว่า พวกอัค รทู ตของ
พระเยซูกลายมาเป็ นแกนของคริ สตจักร
“มัทธิว 21:43 สามารถเป็ นข้อไขในข้อพิสูจน์ท้ งั หมดของมัทธิ ว”[1250]
ค าศัพ ท์ที่ ไ ม่ ป กติ “แผ่นดิ นของพระเจ้า ” แทนที่ จะเป็ นธรรมเนี ย มของมัทธิ วคื อ “แผ่นดิ น
สวรรค์” บางทีเน้นถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ แผ่นดินเป็ นของพระเจ้า ไม่ใช่ของพวกผูน้ าของอิสราเอล
พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ห มายถึ ง ว่ า พระเจ้า จะขจัด แผ่ น ดิ น ของพระเจ้า ไปจากอิ ส ราเอลเป็ นนิ ต ย์
(เปรี ยบเทียบ รม. 11:26-27) เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมายังโลกและสถาปนาแผ่นดินของพระองค์
ขึ้น อิสราเอลจะมีที่ที่โดดเด่นที่สุดในแผ่นดินนั้น (ปฐก. 12; 15; 2 ซมอ. 7; ยรม. 31)

“เป็ นเวลาครั้งแรกที่กษัตริ ยก์ ล่าวอย่างเปิ ดเผยและอย่างชัดเจนต่อบางคนที่อยู่
นอกแวดวงของพวกสาวกเกี่ยวกับยุคใหม่ นี่ เป็ นหลักฐานเต็มที่ที่ว่าแผ่นดิ น
ของพระเจ้าไม่ได้มาใกล้แล้วอีกต่อไป”[1251]
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ศิลามุมเอก ซึ่ งเป็ นศิ ลาส่ วนบนที่อยู่บนผนังหรื อกาแพงอิฐที่ อยู่รอบๆอาหารที่ มีหลังคาราบ
สามารถหรื อได้กลายมาเป็ นสิ่ งกี ดขวางต่อบางคน ในทานองเดี ยวกัน คนยิวหลายคนสะดุ ด
ต่ออัตลักษณ์ของพระเยซูและพุง่ ไปสู่ การถูกทาลายของพวกเขา ในทานองเดียวกัน ศิลามุมเอก
สามารถล้ม ทับ บางคนที่ อ ยู่ข ้า งล่ า งและบดขยี้ เ ขาหรื อ เธอได้ สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นการพาดพิ ง
ถึง อิสยาห์ 8:14-15 และ ดาเนียล 2:35, 44-45 พระเยซูเป็ น “บุคคลที่อนั ตราย” เช่นเดียวกับ
ตัวแทนที่เลือกสรรของพระเจ้าและผูค้ รอบครองตาแหน่งที่เลือกสรรของพระเจ้าในอาคารของ
พระองค์ คืออิสราเอล พระเยซูอา้ งถึงการเป็ นผูพ้ ิพากษา พระองค์จะบดขยี้บรรดาผูท้ ี่พระองค์
ได้ลม้ ทับ

21:45-46

ความหมายของถ้อยคาของพระเยซู ก็ชัดเจนต่อพวกผูน้ าของอิสราเอลที่ได้ยินพระองค์ บาง
ที ม ทั ธิ วบรรยายว่า พวกเขาเป็ น “พวกหัวหน้าปุ โรหิ ต ” ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นพวกสะดู สี “และ
พวกฟาริ สี” เพราะว่าคนเหล่านี้ เป็ นสองพรรคที่นาภายในลัทธิ ยิว ด้วยกันนั้นสองกลุ่มนี้ เป็ น
ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ชาวยิวทั้งหมดที่ได้ต่อต้านพระเยซู
แทนที่จะกลัวพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งพวกเขา “เข้าใจ” ว่าอ้างที่จะเป็ นเครื่ องมือแห่ งการพิพากษาสุ ดท้าย
ของพวกเขา พวกผูน้ าเหล่านี้ ก็กลัวมหาชน ผูซ้ ่ ึ งอานาจของพวกเขาเหนื อพวกเขานั้นก็นอ้ ยกว่า
มาก แทนที่จะจานนต่อพระองค์ดว้ ยความเชื่อ พวกเขาพยายามที่จะ “จับพระองค์” ดังนั้น พวก
เขากระตุน้ สถานการณ์ที่พระเยซู ได้เตือนพวกเขาถึง นัน่ คือ การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์โดย
เงื้อมมือของพวกเขา การกระทาของพวกเขายืนยันถึ งการปฏิเสธของพวกเขาต่อพระเยซู และ
ความมืดบอดอันเป็ นผลที่ตามของพวกเขา

คำอุปมำเรื่องงำนเลีย้ งในพิธีอภิเษกสมรส 22:1-14

คาอุปมาสามเรื่ องในชุดนี้ก็คล้ายกับสามวงกลมที่มีศูนย์กลางในขอบเขตของพวกมัน ขอบเขตของคาอุปมาเรื่ อง
บุตรชายสองคนล้อมรอบพวกผูน้ าของอิสราเอล (21:28-32) คาอุปมาเรื่ องคนเช่ าที่ชวั่ ร้ ายก็เปิ ดเผยถึ งการขาด
ความรั บผิดชอบของพวกผูน้ าและความผิดของพวกเขาต่อผูค้ นที่ ฟังเช่ นเดี ยวกับต่อพวกผูน้ าเอง (21:33-46)
คาอุปมาเรื่ องสุ ดท้ายนี้เป็ นขอบเขตที่กว้างที่สุดของทั้งสาม มันประณามการดูถูกที่ซ่ ึ งอิสราเอลทั้งหมดได้ปฏิบตั ิ
ต่อพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา
22:1

ฉบับแก้ไขแรกๆของฉบับแปล NASB และ NKJV กล่าวว่า “พระเยซูตอบ” นี่เป็ นแนวทาง
ของมัทธิ วเกี่ยวกับการแนะนาสิ่ งที่พระเยซูกล่าว (เปรี ยบเทียบ 11:25) มันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่ งที่
พระเยซูกล่าวเป็ นการตอบสนองต่อคาถามที่เจาะจงซึ่ งบางคนได้ถามพระองค์ ฉบับแก้ไขใหม่
ขึ้นของฉบับแปล NASB NIV มี “กล่าว” พระเยซูตอบสนองต่อความปรารถนาต่างๆของพวก
ผูน้ า (เปรี ย บเที ย บ 21:45-46) สิ่ ง ที่ ม าก่ อน “พวกเขา” คื อ พวกผูน้ าชาวยิ ว แต่ มี ค นยิว อื่ น ๆ
มากมายในลานพระวิหารที่ฟังการสนทนานี้

22:2-3

พระเยซูกล่าวว่าแผ่นดินสวรรค์ก็คล้ายกับสิ่ งที่เรื่ องราวดังต่อไปนี้ บรรยาย (เปรี ยบเทียบ 13:24,
31, 33, 44, 45, 47; 20:1) “กษัตริ ย”์ แสดงถึงพระเจ้าพระบิดา “พระบุตรของพระองค์” เจ้าบ่าว
(เปรี ยบเทียบ 9:15; 25:1) คือพระเมสสิ ยาห์ “งานเลี้ยงสมรส” คือ งานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์
ที่จะเกิดขึ้นในโลก ณ การเริ่ มต้นของแผ่นดินของพระองค์ (8:11-12; 25:1; เปรี ยบเทียบ สดด.
132:15; อสย. 25:6-8; 65:13-14; วว. 21:2) อย่างเช่นในคาอุปมาก่อนหน้านี้ “พวกบ่าว” (คากรี ก
ดูลอย) ของกษัตริ ย ์เป็ นพวกผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์ (21:34-36).[1252] พวกเขาป่ าว
ประกาศการมาของงานเลี้ ย งและกระตุ ้น ให้บ รรดาผูท้ ี่ พ ระเจ้า ได้เชื้ อเชิ ญมาคื อคนยิวที่ จ ะ
ตระเตรี ย มเพื่องานเลี้ ยงนั้น อย่างไรก็ตาม ส่ วนใหญ่ ของบรรดาผูท้ ี่ ได้ยินเกี่ ยวกับ งานเลี้ ย ง
ไม่ได้ตอบสนองต่อการเรี ยกเพื่อการตระเตรี ยมสาหรับงานเลี้ยง นักเขียนหลายคนได้ถือว่าการ
เชื้อเชิญนี้เป็ นความสอดคล้องกับพันธกิจของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู[1253]

22:4-5

ข้อเท็จจริ งที่ ว่ากษัตริ ยท์ าซ้ าการเชื้ อเชิ ญของท่านและกระตุ น้ ให้บรรดาผูท้ ี่ไม่ได้แสดงความ
สนใจในการเข้าร่ วมก่อนหน้านี้ก็แสดงถึงพระคุณและความสงสารของท่าน นี่เป็ นการปฏิบตั ิที่
เป็ นธรรมเนี ย มในตะวันออกใกล้โบราณ[1254] คากรี กที่ แปลว่า “อาหารเย็น ” (อะริ สทั น )
ตามปกติอา้ งอิงถึ งหนึ่ งในอาหารสองมื้อที่คนยิวทานแต่ละวัน ส่ วนใหญ่ก็ใกล้ก่ ึงกลางเช้า นี่

เป็ นอาหารมื้อแรกของหลายมื้อที่พวกแขกจะทาน เนื่ องจากว่าตามปกติงานเลี้ยงสมรสอยูน่ าน
ถึงหนึ่งสัปดาห์หรื อประมาณนั้นในตะวันออกใกล้โบราณ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 13).[1255]
กษัตริ ยเ์ น้นถึง การจวนเจียน ของงานเลี้ ยง ขณะที่ “ท่านได้ส่ง” พวกบ่าวของท่านออกไปอีก
แน่นอนว่า นี่คือสิ่ งที่ยอห์นและพระเยซู ได้ประกาศมาตลอดขณะที่พวกท่านกระตุน้ ให้คนยิวที่
จะพร้อมสาหรับแผ่นดินสวรรค์ นักวิชาการบางคนถือว่าการเชื้ อเชิ ญนี้ เป็ นการเชื้ อเชิ ญที่พวก
อัครทูตออกการเชื้ อเชิ ญหลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู ที่ ได้ส่งผลต่อการถู กทาลาย
ของกรุ งเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 70[1256]
“ข้อเท็จจริ งที่ สาคัญอย่างมากที่ถูกเปิ ดเผยในคาอุ ปมานี้ ก็คือข้อเท็จจริ งที่ ว่า
การเสนอของแผ่นดิ นสวรรค์น้ ันเป็ นการเสนอแท้จริ ง แผ่นดิ นสวรรค์ใ น
ความเป็ นจริ งทั้งหมดของมันก็เตรี ยมพร้ อมและใกล้อย่างเช่ นงานเลี้ ยงของ
คาอุปมานั้น”[1257]
อย่า งไรก็ ต าม งานเลี้ ย งสมรสไม่ ใ ช่ แผ่นดิ นสวรรค์ มัน เป็ นการฉลอง ณ การเริ่ ม ต้นของ
แผ่นดินสวรรค์ ซึ่ งก็คืองานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก (วว. 19:9)
ผูค้ นที่พวกบ่าวของกษัตริ ยไ์ ด้เชื้อเชิญก็แสดงถึงความสนใจในทรัพย์สิ่งของและกิจกรรมต่างๆ
ของพวกเขาเองมากกว่าสนใจในงานเลี้ยง (ยน. 1:12) พวกเขาปฏิเสธการเชื้ อเชิ ญของกษัตริ ย ์
ของพวกเขา ซึ่ งเป็ นทั้งเกียรติและคาสั่ง
22:6-7

บางคนจากคนเหล่านั้นที่ได้รับการเชื้อเชิญไม่เพียงแต่ปฏิเสธการเชื้ อเชิ ญที่มีพระคุณ แต่ละเมิด
และแม้กระทัง่ ฆ่าพวกบ่าวของกษัตริ ยอ์ ีกด้วย เมื่อ “กริ้ ว” ต่อการประพฤติของพวกเขา กษัตริ ย ์
นั้นได้ “ส่ งกองทัพของท่าน” ไป “ทาลาย” “ฆาตกร” และเผา “เมืองของพวกเขา” (เปรี ยบเทียบ
21:38-41) การที่ เ มื อ งของพวกเขาถู ก เผาโดยศัต รู ก็ เ ป็ นจุ ด จบตามปกติ ข องพวกกบฎใน
ตะวันออกโบราณ (เปรี ยบเทียบ 2 พศด. 36:19; นฮม. 3:14-15) ที่นี่พระเยซู บ่งบอกว่ามันจะเกิด
ขึ้นกับกรุ งเยรู ซาเล็มอีก มันได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 70 เมื่อทิตสั จักรพรรดิ์โรมันได้พิชิตพวกกบฎ
ชาวยิวและทาให้พวกเขากระจัดกระจายไปจากปาเสลไตน์ นี่ เป็ นการทานายครั้ งแรกของ
พระเยซูเกี่ยวกับการถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม

22:8-10

กษัตริ ยย์ งั ไม่ได้เริ่ มงานเลี้ยงสมรส พระองค์ได้ส่งพวกบ่าวออกไปมากขึ้นเพื่อจะเชื้ อเชิ ญใครก็
ตามที่จะมาร่ วม แขกดั้งเดิม “ไม่คู่ควร” เพราะว่าพวกเขาไม่สนใจการเชื้ อเชิ ญของกษัตริ ย ์ พวก
เขาได้ลม้ เหลวที่ จะตอบสนองต่อการเชื้ อเชิ ญของพระองค์ที่จะมาอย่างอิ สระ กษัตริ ยไ์ ด้ส่ง
พวกบ่าวของพระองค์ออกไปตาม “ถนนหลวง” (NASB คากรี ก ทัส ดิเอกโซดัส ทัน โฮดอน
ตามตัวอักษรหมายถึง “มุมถนน” NIV สถานที่ที่ผคู้ นชุ มนุม) เพื่อจะเชื้ อเชิ ญทุกคนให้ไปยัง
งานเลี้ ยง (เปรี ยบเทียบ 8:11; 21:43) “พวกบ่าวจึ งออกไปตามถนนต่างๆ” และ “รวบรวม”
ทุกคนที่จะมาทั้ง “คนดี ” หรื อ “คนเลว” ในสายตาของมนุ ษย์ ในที่สุด “ห้องโถงงานอภิเษก
สมรส” ก็เต็มไปด้วย “แขก”
“การเรี ย กแขกอื่ นๆตอนนี้ (ยังดาเนิ นต่อไป) ก็ แทนที่ การเชื้ อเชิ ญครั้ งแรก
ความจาเป็ นรี บ ด่ ว นใหม่ และการตระเตรี ย มก็ ถู ก พัฒนา และจนกว่า แขก
เหล่านี้ได้รับ งานเลี้ยงก็ ถูกเลื่อน ไปยังการเสด็จมาครั้งที่สอง”[1258]
คนยิวส่ วนใหญ่ไม่คู่ควรที่จะเข้าร่ วมงานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์ ณ การเริ่ มต้นของแผ่นดินนั้น
เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธการนาเสนอที่มีพระคุณของพระเจ้าแห่ งการเข้าไปโดยความเชื่ อใน
พระบุตรของพระองค์ ดังนั้น พวกทาสของพระเจ้าจะออกไปในทั้งโลก (“ถนนทุกสาย”) เพื่อ
จะเชื้ อเชิ ญคนมากมายที่ จะยอมรั บ การเชื้ อเชิ ญที่ จะมา คื อคนยิว (“คนดี ”) และคนต่ างชาติ
(“คนเลว”) เช่นกัน (28:19) พระเยซูทานายว่าหลายคน ไม่ใช่แค่คนยิวแต่คนต่างชาติอีกด้วยจะ
ตอบสนอง ดังนั้นเมื่อแผ่นดินสวรรค์เริ่ มต้น ห้องโถงงานเลี้ยงที่ยงิ่ ใหญ่จะเต็มอย่างที่พระเจ้าได้
ตั้งใจไว้

22:11-13

“คนหนึ่ ง ” ผูไ้ ม่ ไ ด้ส วมเสื้ อส าหรั บ งานอภิ เ ษกสมรสก็ ไ ม่ ต ระเตรี ย มส าหรั บ งานเลี้ ยง ใน
วัฒนธรรมนั้น เสื้ อผ้าสาหรั บงานสมรสที่ เหมาะสมก็เป็ นเสื้ อผ้าที่สะอาด[1259] เขาอยู่ที่นั่น
ไม่ว่าคนดี หรื อคนเลว (ข้อ 10) เพราะว่าเขาได้ยอมรั บการเชื้ อเชิ ญที่ มีพระคุ ณของกษัตริ ย ์
อย่างไรก็ตาม เขาก็อยูภ่ ายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดของกษัตริ ย ์ กษัตริ ยก์ ล่าวถึงแขกของ
พระองค์วา่ เป็ น “สหาย” พระองค์ถามว่าเขาได้รับการอนุ ญาตโดยปราศจากเสื้ อผ้าที่เหมาะสม
(สะอาด) อย่างไร คนนั้นก็ “นิ่ งอั้นอยูพ่ ูดไม่ออก” เนื่ องจากความอับอาย จากนั้นกษัตริ ยอ์ อก
คาสั่งให้พวกคนรับใช้ (คากรี ก ดิอาโคนอยส์ ) ของพระองค์ที่จะ “มัดมือมัดเท้า” คนนั้น เหมือน
นักโทษ และ “โยนเขา” ออกไปจากห้องโถงงานเลี้ ยง พวกเขาจะโยนเขาไปใน “ความมื ด

ภายนอก” (NASB) หรื อ “ข้างนอก คือไปยังความมืด” (NIV) สถานที่ที่เขาจะไปจะเป็ นสถานที่
แห่ง “การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน”
“ข้าพเจ้าได้ยินบางคนพูดว่าพวกเขาไม่จาเป็ นจะต้องต้อนรับพระคริ สต์ ว่า
พวกเขาจะรับโอกาสของพวกเขาต่อพระพักตร์ พระเจ้า ว่าพวกเขาตั้งใจที่จะ
โต้แย้งกรณี ของพวกเขา เอาล่ะ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้กล่าวว่าสหายนี้ ที่
ไม่มีเสื้ อผ้าสาหรับงานสมรส นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ ออก”[1260]
บางทีมนั สาคัญที่วา่ พระเยซู อา้ งอิงถึงพวกบ่าวของกษัตริ ย ์ (คากรี ก ดูลอย ข้อ 3, 4, 6, 8, 10) ว่า
ป่ าวประกาศแผ่นดินสวรรค์ แต่พระองค์กล่าวว่าพวกคนรับใช้ของกษัตริ ย ์ (คากรี ก ดิอาโคนอย
ข้อ 13) ขับไล่แขกที่ไม่คู่ควร เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกบ่าวอ้างอิงถึงพวกผูเ้ ผยพระวจนะและพวก
คนรับใช้อา้ งอิงถึงพวกทูตสวรรค์
ข้อเหล่านี้ก่อให้เกิดการตีความที่แตกต่างมากมาย มุมมองหนึ่งก็คือว่าคนที่พยายามที่จะเข้าร่ วม
ในงานเลี้ยงแต่ถูกขับไล่แสดงถึ งบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าจะคัดออกในการพิพากษาที่จะเกิ ดขึ้นก่อน
แผ่นดินสวรรค์เริ่ มต้น[1261] มุมมองนี้ ถือว่าคนที่ถูกขับไล่น้ นั แสดงถึงคนยิวผูห้ วังว่าจะได้รับ
ทางเข้าไปสู่ แผ่นดิ นสวรรค์เพราะว่าเขาเป็ นคนยิว เนื่ องจากว่าเขาไม่มีเสื้ อผ้าที่เหมาะสม คื อ
เสื้ อผ้าแห่ งความชอบธรรม เขาไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์ได้ บทเรี ยนที่ พระเยซู
ต้องการที่จะสอนก็คือว่าความเชื่ อส่ วนบุคคลในพระองค์ไม่ใช่เชื้ อชาติก็จาเป็ นสาหรับการเข้า
ไป มุมมองนี้ดูเหมือนว่าดีที่สุดต่อข้าพเจ้า
“พระคริ สต์เปิ ดเผยว่านอกจากพวกเขาเตรี ยมตัวพวกเขาเองที่จะถูกพิพากษา
อย่างยอมรับได้โดยเจ้าภาพ พวกเขาจะถูกกันออกไปจากแผ่นดิ นสวรรค์เมื่อ
มันได้ถูกจัดตั้งขึ้น”[1262]
มุมมองที่สองก็คือว่าคนนั้นอยูท่ ี่งานเลี้ยงเพราะว่าเขาเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซู จากการตรวจสอบที่
ละเอียด ที่นนั่ กษัตริ ยค์ น้ พบว่าเขาไม่ได้มีความชอบธรรมที่ตอ้ งมีก่อน ดังนั้นกษัตริ ยก์ ็กนั เขา
ออกไปจากแผ่นดินสวรรค์ ในอีกนัยหนึ่ ง พระองค์ถอนความรอดของคนนั้น ปั ญหาที่มีกบั
มุ ม มองนี้ ก็คื อว่า มันเกี่ ย วข้องกับ การถอน (การสู ญเสี ย ) ความรอด มุ ม มองนี้ ฟั งไม่ ข้ ึ นเมื่ อ

พิ จ ารณาถึ ง พระสั ญ ญาต่ า งๆของพระคัม ภี ร์ ที่ ว่า เมื่ อ พระเจ้า ให้ข องขวัญแห่ ง ชี วิต นิ รั น ดร์
พระองค์ ไม่ เคย ถอนมัน (ยน. 10:28-29; รม. 8:31-39)
มุมมองที่สามก็คือว่าการสู ญเสี ยความรอดไม่ได้ถูกกล่าวถึงแต่เป็ นการสู ญเสี ยบาเหน็จ (มรดก)
นิรันดร์ คนนั้นมีชีวติ นิรันดร์ เสื้ อสาหรับงานสมรสไม่ได้แสดงถึงความรอด แต่เป็ นงานที่ดี ที่
ซึ่ งผูเ้ ชื่ อควรสวมใส่ ตวั เขาเองในการตอบสนองต่อข้อเรี ยกร้องที่พระเจ้ามีต่อชี วิตของเขาหรื อ
ของเธอ
“ที่นี่ไม่มีการชี้ แนะถึงการลงโทษหรื อการทรมาน การมีอยูข่ องความเสี ยใจ
ในรู ปแบบของการร้องไห้และการขบเขี้ยวเคี้ยวฟันก็ไม่เรี ยกร้องการอนุ มานนี้
ที่จริ ง สิ่ งที่เราเห็นอย่างแท้จริ งในภาพเองคือคนหนึ่ ง ‘ถูกมัด’ อย่างรัดกุมที่อยู่
ข้างนอกบนพื้นดินที่มืดของที่ดินของกษัตริ ย ์ ในขณะที่งานห้องโถงงานเลี้ยง
เปล่งเสี ยงด้วยความสว่างและทาให้กอ้ งด้วยความยินดีของผูท้ ี่อยูภ่ ายใน นัน่
คือสิ่ งที่เราเห็นอย่างแท้จริ ง และนั่นคือทั้งหมดที่มนั เป็ น!”[1263]
อย่างไรก็ตาม คาศัพท์ “การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” อย่างที่พระเยซูใช้ในที่อื่นๆ ดูเหมือนจะ
อธิ บายถึ ง นรก ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่ผูไ้ ม่ เชื่ อจะไป (เปรี ย บเทีย บ 8:12; 13:42, 50; 24:51;
25:30; ลก. 13:28) ค าศัพ ท์น้ ี เ ป็ นการบรรยายโดยทั่ว ไปถึ ง เกเฮนนา คื อ นรก (4 เอสรา
7:93; 1 เอโนค 63:10; สดุดีของซาโลมอน 14:9; ปั ญญาของซาโลมอน 17:21) งานเขียนที่เพิ่ง
อ้างไปในวงเล็บเป็ นหนังสื ออธิกธรรมภาษาฮีบรู [1264]
22:14

พระเยซู สรุ ปคาอุปมานี้ ดว้ ยข้อความที่ได้ใจความที่อธิ บายถึงมัน (เปรี ยบเทียบ 18:7) ไม่ใช่ทุก
คนที่ พระเจ้าได้เชื้ อเชิ ญให้มายังแผ่นดิ นสวรรค์จะเข้าร่ วมในการแบ่งปั นถึ งสิ ทธิ อานาจการ
ปกครองและบาเหน็จพิเศษ บรรดาผูท้ ี่ต อบสนองต่อการทรงเรี ยกของพระเจ้าและตระเตรี ยม
พวกเขาเองโดยการวางใจในพระเยซูเท่านั้นจะเข้าร่ วม
“สุ ดท้ายแล้ว คาอุปมานี้ สอนว่าการทรงเรี ยกทัว่ ไปไม่ก่อตั้งหรื อรับรองการ
เลือกสรร (ข้อ 14) คนอิสราเอลมีความหยิ่งที่ยิ่งใหญ่ในข้อเท็จจริ งที่วา่ พวก
เขาในฐานะชนชาติได้ค รอบครองพระสัญญาต่างๆเกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์

แต่สิ่งนี้ เองไม่ได้หมายถึ งว่าคนยิวแต่ละคนถูกเลื อกสู่ สิ่งนั้น การเข้าไปเป็ น
ความรั บ ผิ ด ชอบส่ ว นบุ ค คลและนั่น คื อ สิ่ ง ที่ พ ระคริ ส ต์ก าลัง เน้น ในส่ ว น
สุ ดท้ายของคาอุปมานี้”[1265]
“อย่างเหน็บแนมแล้ว ‘ผูค้ นเลือกสรร’ แสดงให้เห็นในการปฏิเสธของพวก
เขาต่อการเชื้ อเชิ ญนั้นว่าพวกเขาทั้งหมด ไม่ ใช่ อยูท่ ่ามกลาง ‘ผูถ้ ูกเลือก’ แต่
อยูท่ ่ามกลาง ‘ผูถ้ ูกเรี ยก’ เท่านั้น”[1266]
“ในขณะที่การเชื้อเชิญก็กว้าง บรรดาผูท้ ี่ถูกเลือกเพื่อพระพรก็นอ้ ย”[1267]
ประเด็นของคาอุปมาสามเรื่ องเหล่านี้ ก็ค่อนข้างชัดเจน พระเจ้าจะพิพากษาพวกผูน้ าของอิสราเอลเพราะว่าพวก
เขาได้ปฏิ เสธพระเยซู พระเมสสิ ยาห์ ของพวกเขา พระองค์จะเลื่ อนแผ่นดิ นสวรรค์ออกไปและยอมให้ใครก็
ตามที่จะเข้าไป ไม่ใช่แค่คนยิวอย่างที่พวกเขาหลายคนคิด[1268] พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายว่าคนต่างชาติจะ
เข้าร่ วมในแผ่นดินสวรรค์ นี่ไม่ใช่การเปิ ดเผยใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความหยิง่ ระดับชาติ คนยิวได้มาสู่ การ
เชื่ อว่าการเป็ นคนยิวคือคุ ณสมบัติท้ งั หมดที่คนหนึ่ งจาเป็ นต้องมีเพื่อจะเข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์ พระเยซู สอน
พวกเขาว่าการรับการเชื้อเชิญที่มีพระคุณของพระเจ้าและการตระเตรี ยมตนเองโดยการวางใจในพระองค์เป็ นข้อ
เรี ยกร้องที่จาเป็ นสาหรับการเข้าร่ วม
3. กำรปฏิเสธโดยพวกฟำริสีและพวกเฮโรด 22:15-22 (เปรียบเทียบ มก. 12:13-17; ลก. 20:2026)
การสนทนาก็ดาเนิ นต่อไปในลานพระวิหาร พวกผูน้ าของอิสราเอลได้ดาเนิ นการที่จะเผชิ ญหน้าพระเยซู ต่อไป
ถึงสามครั้ง ซึ่ งพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่ารับบีคนอื่นๆ พระเยซู ตอบสนองด้วยปั ญญาที่
ยิ่งใหญ่ ทาให้ผกู ้ ล่าวหาเงี ยบด้วยคาถามอีกคาถามหนึ่ งของพระองค์เอง และเปิ ดเผยอัตลักษณ์ของพระองค์อีก
ครั้งในแนวทางที่ปกปิ ดไว้
“พระเยซูจะสิ้ นพระชนม์ในฐานะพระเมษโปดกของพระเจ้า และมันจาเป็ นสาหรับลูกแกะที่จะ
ถูกตรวจสอบก่อนปั สกา (อพย. 12:3-6) ถ้าตาหนิ อะไรก็ตามที่ถูกพบในลูกแกะ มันไม่สามารถ
ถูกถวายบูชาได้ พระเยซู ถูกตรวจสอบอย่างเปิ ดเผยโดยพวกศัตรู ของพระองค์ และพวกเขาไม่
สามารถพบความผิดในพระองค์ได้”[1269]

22:15-16ก

พวกฟาริ สีตอ้ งการที่จะวางกับดักหรื อทาให้พระเยซู ติดกับ (คากรี ก พักกิ ดดิ วโอ) โดยคาถาม
ของพวกเขา อย่างชัดเจนแล้ว จุ ดประสงค์ของพวกเขาไม่ใช่ แค่ที่จะได้รับความคิดเห็ นของ
พระเยซู ในประเด็นที่เป็ นข้อโต้แย้ง มันคือการที่จะทาให้พระองค์แตกแยกจากส่ วนหลักของ
ประชาชนชาวยิว หรื อที่จะทาให้พระองค์ที่จะทาให้พระองค์เองเปิ ดต่อการกล่าวหาถึงการกบฏ
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั คาตอบของพระองค์และที่จะเสี ยหน้า
พวกฟาริ สีมีข้ ึนระหว่างการเนรเทศที่บาบิโลน คาว่า “ฟาริ สี” หมายถึง “ผูแ้ ยกออก” ระหว่าง
การเนรเทศ คนยิวได้อยู่ในอันตรายของการกลมกลื นโดยคนต่างชาติ พรรคฟาริ สีได้เริ่ มต้น
เพราะว่า คนยิวต้องการที่ จะรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง ความแตกต่ า งของพวกเขาจากเพื่ อนบ้า นที่ เป็ นคน
ต่างชาติ นี่ เป็ นสิ่ งดีในเวลานั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปและคนยิวได้กลับมายังแผ่นดิ น
แห่ งพระสัญญา การแยกตัวของพวกฟาริ สีได้กลายมาเป็ นสิ่ งดี มากเกิ นไป มันส่ งผลต่อการ
ปลีกตัวออกเมื่อคนยิวเหล่านั้นได้ต้ งั ธรรมเนี ยมที่ได้ถูกออกแบบไว้ไม่ใช่ ที่จะถื อรั กษาธรรม
บัญญัติของโมเสส แต่ที่จะบังคับใช้การตีความธรรมบัญญัติของพวกรับบี ผลลัพธ์ก็คือสิ่ งที่
เราได้เห็นในพระกิตติคุณนี้ นัน่ คือ การอุทิศของฟาริ สีต่อธรรมเนียมของพวกผูใ้ หญ่ที่เหนื อกว่า
การอุทิศต่อพระวจนะของพระเจ้า
พวกเฮโรดได้ก่อตั้งพรรคขึ้นภายในลัทธิ ยวิ ที่ชื่นชอบความร่ วมมือกับเฮโรดทั้งหลายที่ปกครอง
อิสราเอลภายใต้สิทธิอานาจของโรม พวกเขาสนับสนุนเฮโรดทั้งหลายที่ปกครองและนโยบาย
สนับสนุ นโรมันของพวกเขา คนโรมันได้ปลดเฮโรดที่ปกครองเหนื อยูเดี ยในปี ค.ศ. 6 แต่
เฮโรดทั้งหลายได้ปกครองส่ วนอื่นๆของปาเลสไตน์[1270] ตาแหน่ งนี้ ประนี ประนอมการเป็ น
อิสระและความแตกต่างของคนยิวในความคิดของคนยิวหลายคนรวมถึงพวกฟาริ สี ดังนั้น มัน
ผิดปกติ อย่างมากที่ ตวั แทนจากกลุ่ มที่ แข่ง ขันกันสองกลุ่ มจะรวมกันในการต่อต้านพระเยซู
พวกเขาแทบจะไม่ รวมกันในหัวข้อใดๆ แต่ ท้ งั สองพรรคถื อว่า พระเยซู เป็ นการคุ ก คามต่ อ
ความสนใจส่ วนบุคคลของพวกเขา

22:16ข-17

ความเป็ นพันธมิตรที่ไม่บริ สุทธิ์ แนะนาคาถามของมันด้วยบทนาที่ประจบสอพลอ พวกผูน้ า
เชื่อถือพระเยซู วา่ เป็ น “อาจารย์” หรื อ รับบี ยิ่งกว่านั้น พวกเขากล่าวว่าพวกเขาเชื่ อว่าพระองค์
กล่าวความจริ งและสอนน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างสัตย์จริ ง (“ด้วยความจริ ง” อย่างจริ งใจและ
อย่างสัตย์ซื่อ) ถ้าพระเยซูได้ลม้ เหลวที่จะตอบคาถามของพวกเขาหลังจากการแนะนาเช่นนั้น

ดูเหมือนพระองค์พยายามที่จะซ่อนบางสิ่ งไว้ บางทีเนื่ องจากความกดดันที่พระองค์รู้สึก ความ
สัตย์สุจริ ตของพระองค์จะเปิ ดต่อคาถาม
คาถามของพวกเขาเป็ นศาสนศาสตร์ เนื่ องจากว่าประเด็นทั้งหมดนั้นเกี่ ยวข้องกับน้ าพระทัย
ของพระเจ้าในอิสราเอล พวกเขาต้องการที่จะรู ้วา่ พระเยซู รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผูม้ ีอิทธิ พลชาว
โรมันของพวกเขา การจ่ายภาษีรายหัวเป็ นการทดสอบที่เจาะจงเกี่ยวกับความรู ้ สึกของบุคคล
หนึ่งที่มีต่อโรม อย่างที่ท่าทีของบุคคลหนึ่ งต่อการจ่ายภาษีได้บ่งบอกถึงท่าทีของบุคคลหนึ่ งต่อ
รั ฐ บาลตลอดประวัติ ศ าสตร์ นี่ เป็ นประเด็ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ง่ า ยโดยเฉพาะในอิ ส ราเอล
เนื่องจากมันเป็ นเทวาธิปไตย ภาษีรายหัวก็คดั ค้านไม่ได้เพราะมันมาก แท้จริ งแล้วมันค่อนข้าง
น้อย อย่างไรก็ตาม มันเกื อบเป็ นสากล ครอบคลุมผูห้ ญิงระหว่างอายุ 12 ถึง 65 ปี และผูช้ าย
ระหว่างอายุ 14 ถึง 65 ปี
“ซี ซาร์ ” ซึ่ งเป็ นนามสกุลของจูเลียส ซี ซาร์ ได้กลายมาเป็ นชื่อเรี ยกสาหรับผูป้ กครองชาวโรมัน
ณ เวลานี้ จักรพรรดิโรมัน ณ เวลานั้นคือทิเบเรี ยส ผูก้ ล่าวหาใช้ถอ้ ยคาเกี่ยวกับปั ญหาของพวก
เขาเพื่อจะดึงคาตอบแบบ “ใช่หรื อไม่ใช่” ออกมาจากพระเยซู พวกเขาคิดว่าไม่วา่ คาตอบใดจะ
ทาให้พระองค์พวั พันในการโต้เถียง
“ภาษี รายหัวได้มี ท่ า มกลางภาษี ต่า งๆที่ ถู ก ก าหนดไว้แก่ ยูเดี ย ตามหลัง การ
จัดเก็บภาษีของการปกครองของโรมันโดยตรงในปี ค.ศ. 6 ไม่นานมานี้ และ
ไม่เป็ นที่ พอใจอย่างรุ นแรงโดยคนยิวที่ รักชาติ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดการปฏิ วตั ิ ที่
รุ นแรงที่นาโดยยูดาส (Josephus, War 2.117-18; Ant. 18.4-10) การปฏิ วตั ิน้ นั
เป็ นการดลใจสาหรับกลุ่มเคลื่อนไหวที่หวั รุ นแรงภายหลังซึ่ งนาไปสู่ สงคราม
แห่ งการเป็ นอิ สระที่ เริ่ ม ต้นในปี ค.ศ. 66 และไปจนถึ ง การล่ ม สลายของ
กรุ งเยรู ซาเล็มและการถูกทาลายของพระวิหารในปี ค.ศ. 70”[1271]
22:18-20

พระเยซู ปฏิเสธที่จะให้คาตอบแบบ “ใช่ หรื อไม่ใช่ ” อย่างที่พวกเขาต้องการ ตรงกันข้าม เพื่อ
เห็ นแก่ผลประโยชน์ชองฝูงชนที่ยืนอยู่รอบๆ พระองค์ก็ช้ ี ให้เห็ นว่าพวกเขากาลัง “ทดสอบ”
พระองค์ (คากรี ก เปรั ดโซ่ , ที่จะแสดงถึงคุ ณสมบัติเนื้ อแท้โดยการทดสอบ เปรี ยบเทียบ 4:1;
16:1) นี่ เป็ นคาที่กรุ ณามากกว่าคาที่มทั ธิ วใช้เพื่อจะบรรยายถึ งความตั้งใจแท้ของพวกเขา (ข้อ
15) คาถามของพวกเขาไม่ได้คุกคามพระเยซู แม้วา่ พระองค์ “ทราบเจตนาร้ายของพวกเขา” แต่

พระองค์เห็นโอกาสที่จะเปิ ดเผยอัตลักษณ์ของพระองค์ พวกเขาเป็ น “คนหน้าซื่ อใจคด” ในแง่
ที่ว่าพวกเขามาภายใต้การเสแสร้ งถึ งการนับถื อที่ยิ่งใหญ่ แต่พวกเขามีความนับถื อที่ เล็กน้อย
ต่อพระองค์อย่างแท้จริ ง
พระเยซูเลือกที่จะตอบในแง่ของพระองค์เองไม่ใช่ของพวกเขา เหรี ยญที่คนส่ วนใหญ่ใช้ที่จ่าย
“ภาษีรายหัว” แก่โรมของพวกเขาคือ “เดนาริ อนั ” ซึ่ งมีค่าเท่ากับค่าจ้างวันหนึ่ งสาหรับกรรมกร
ชายหรื อทหาร เหรี ยญนี้มีรูปของจักรพรรดิและคาจารึ ก “ทิเบเรี ยส ซี ซาร์ บุตรชายของเทพเจ้า
ออกัสตัส” บนด้านหนึ่ งและ “pontifex maximus” บนอีกด้านหนึ่ ง คนยิวเข้าใจ “pontifex
maximus” (ตามตัวอักษรคือ ผูส้ ร้างสะพานหลัก ) ในแง่ของ “มหาปุโรหิ ต” คาจารึ กทั้งสอง
ก็ไม่เป็ นที่พอใจแก่คนยิว[1272]

22:21-22

ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ขอให้ใครคนหนึ่ งที่จะ “แสดง” ให้พระองค์เห็นก็นาให้ผอู ้ ่านบางคนที่
จะสรุ ปว่าพระองค์ยากจนอย่างมาก คนอื่นๆเชื่ อว่าพระองค์ทาสิ่ งนี้ เพราะว่าพระองค์และพวก
สาวกใช้กระเป๋ าเงิ นร่ วมกัน และคนอื่นๆเชื่ อว่าพระองค์ใช้กลวิธีการสอน ไม่ว่าเหตุผลของ
พระองค์จะเป็ นอะไรก็ตาม บางทีเราไม่ควรคิดเกี่ยวกับสิ่ งนี้ มากเนื่ องจากว่ามัทธิ วก็ไม่ได้บอก
อะไร
คาตอบของพระเยซู ก็สอดคล้องกับคาสอนของภาคพันธสัญญาเดิ มที่วา่ ผูค้ นควร “ให้” (มอบ
จ่ า ย) ภาษี แ ก่ บ รรดาผูท้ ี่ อ ยู่เ หนื อ พวกเขาแม้ก ระทั่ง คนต่ า งชาติ เพราะว่า ในที่ สุ ดแล้วพวก
ผู ้ป กครองก็ เ ป็ นหนี้ ต าแหน่ ง ของพวกเขาต่ อ พระเจ้ า (สภษ. 8:15; ดนล. 2:21, 37-38;
เปรี ยบเทียบ รม. 13:1-7; 1 ปต. 2:13-17) พระองค์ไม่ได้เข้าข้างสมาชิ กกลุ่มหัวรุ นแรงซึ่ งเป็ น
พรรคที่แสวงหาการโค่นล้มโรมที่รุนแรง หรื อกับกลุ่มอื่นใดที่ตอ้ งการให้พระเมสสิ ยาห์ที่จะ
นาการเป็ นอิสระทางการเมืองทันทีมายังอิสราเอล
“พวกผูถ้ ามได้กล่าวว่า ดูไน [“ส่ งส่ วย”] (ข้อ 17) ราวกับว่าเป็ นของขวัญที่อาจ
ยับยั้งไว้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตอบด้วย อะโพ โดเท [“ถวาย”] ซึ่ งเป็ นการจ่ายแห่ ง
เงินที่ตอ้ งชาระอันถูกต้อง”[1273]
อย่างไรก็ตาม พระเยซูสนับสนุนการถวาย “แด่พระเจ้า” ในสิ่ งที่เป็ นของพระองค์อีกด้วย อย่าง
ที่เหรี ยญมี รูปของจักรพรรดิ และเป็ นพยานถึ งการเป็ นเจ้าของของเขา ดังนั้นมนุ ษย์มีรูปของ

พระเจ้า และก็เป็ นพยานถึงความเป็ นเจ้าของของพวกเขาของพระองค์ พระเจ้าแม้กระทัง่ มีการ
อ้างพื้นฐานที่ผคู ้ นมากกว่าซี ซาร์ มี คนยิวควรยอมรับการอ้างของซี ซาร์ โดยการจ่ายภาษีของ
พวกเขา แต่อะไรสาคัญกว่า พวกเขาควรยอมรับการอ้างของพระเจ้าโดยการเชื่ อฟั งพระองค์ นี่
เป็ นการประณามพวกผูน้ าของอิสราเอล ผูไ้ ม่เชื่อฟังพระเจ้า เช่นเดียวกับการกระตุน้ ต่อทุกคนที่
จะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า สาหรับพวกเขา สิ่ งนั้นเกี่ ยวข้องกับการเชื่ อและการติดตาม
พระเยซู
“สิ่ งที่ถูกสอนที่นี่ไม่ใช่ ‘การแยกของคริ สตจักรและรัฐ’ แต่เป็ นการตระหนัก
ถึงขอบเขตที่มีข้ ึนของความสัมพันธ์และความรับผิดชอบที่ให้มา ทั้งพระเจ้า
และรัฐต้องได้รับเกียรติอย่างเหมาะสม”[1274]
เหตุการณ์น้ ี แสดงถึงปั ญญาและสิ ทธิ อานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู ความรุ นแรงของการต่อต้านของพวกผูน้ าที่มี
ต่อพระองค์และวิธีที่พระเยซู ตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรับสิ่ งที่อยู่ขา้ งหน้าพวกเขา (เปรี ยบเทียบ
รม. 13; 1 ปต. 2:11-17)
4. กำรปฏิเสธโดยพวกสะดูสี 22:23-33 (เปรียบเทียบ มก. 12:18-27; ลก. 20:27-40)
ต่อมาไม่นานในวันนั้น อีกกลุ่มหนึ่ งของพวกผูน้ าเข้าหาพระเยซู ด้วยคาถามที่แตกต่างไป แต่ดว้ ยจุ ดประสงค์
อย่างเดียวกัน คือ ที่จะทาให้พระองค์ติดกับในการโต้เถียงทางศาสนศาสตร์ เพื่อจะทาลายชื่อเสี ยงของพระองค์
22:23

พวกฟาริ สีเชื่อในการเป็ นขึ้นจากตาย (อสย. 26:19; ดนล. 12:2) พวกสะดูสีไม่เชื่ อ เพราะว่าพวก
เขาไม่สามารถพบว่ามันถูกสอนอย่างชัดเจนในเพ็นทาทูค[1275] พวกเขาเชื่ อว่าทั้งส่ วนที่เป็ น
วัตถุและส่ วนที่ไม่เป็ นวัตถุของมนุ ษย์พินาศไปในความตาย (เปรี ยบเทียบ กจ. 23:8).[1276] มี
ความคิดเห็ นที่หลากหมายมากเกี่ ยวกับความตายและชี วิตหลังความตายในสมัยของพระเยซู
[1277]

22:24-28

เหมือนกับพวกฟาริ สี พวกสะดูสีเข้าหาพระเยซู ดว้ ยการนับถื อที่น่าซื่ อใจคด เรี ยกพระองค์ว่า
“อาจารย์” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาเรี ยนรู ้ที่จะยกย่องการนับถืออันสู งส่ ง
ของพระเยซู ที่มีต่อภาคพันธสัญญาเดิ ม เพราะว่าพวกเขาเข้ามาหาพระองค์ดว้ ยคาถามเกี่ยวกับ

การตีความตามพระคัมภีร์ (ฉธบ. 25:5-6) นี่ เป็ นครั้งที่สองที่ถูกบันทึกไว้เท่านั้นที่พระเยซู ได้มา
สู่ ความขัดแย้งในที่สาธารณะกับพวกสะดูสี (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:1)
การแต่ ง งานกับ แม่ ม่ า ยของพี่ น้ อ งเป็ นธรรมเนี ย มทางตะวัน ออกใกล้ โ บราณที่ ม าก่ อ น
ธรรมบัญ ญัติ ข องโมเสส (ปฐก. 38:8) ธรรมบัญ ญัติ ไ ด้ ร วมไว้แ ละท าให้ เ ป็ นระเบี ย บ
ธรรมบัญญัติขอ้ นี้สนับสนุนให้นอ้ งชายที่จะแต่งงานกับแม่ม่ายของพี่ชายที่ตายไปของเขาและมี
ลูกกับเธอ ผูค้ นถื อว่าบุตรคนแรกจะเป็ นทายาทของพี่ชายที่ตายไป และบุตรนั้นจะคงชื่ อของ
เขาไว้ในอิสราเอลสื บไป ตามธรรมเนี ยมแล้ว พ่อม่ายถูกคาดหวังให้รอมากกว่าสามเทศกาล
ก่อนที่เขาแต่งงานใหม่ได้ หญิงม่ายรอสามเดือน และแม่ที่ต้ งั ครรภ์หรื อให้นมบุตรก็รอสองปี
[1278]
นี่ เป็ นคาถามที่ไม่น่าเป็ นไปได้สาหรับพวกสะดูสีที่จะถาม เนื่ องจากพวกเขาไม่เชื่ อในการเป็ น
ขึ้นจากตาย บางทีพวกเขารู ้ ว่าพระเยซู เชื่ อในการเป็ นขึ้นจากตาย และต้องการที่จะสร้ างสิ่ งที่
พวกเขาคิดว่าเป็ นสถานการณ์ที่เป็ นไปไม่ได้เพื่อที่จะทาให้พระองค์ลาบาก
“บางที ม ันเป็ นปริ ศ นาเก่ า แก่ ที่ พ วกเขาเคยใช้เพื่ อจะสร้ า งความสับ สนแก่
พวกฟาริ สี”[1279]
กรณี ที่พวกเขาตั้งขึ้นอาจเป็ นกรณี จริ งหรื อค่อนข้างเป็ นกรณี ที่เป็ นข้อสมมุติมากกว่า คาถาม
ของพวกเขาทึ ก ทัก เอาว่ า ชี วิ ต หลั ง ความตายจะเป็ นอย่ า งที่ ม ัน เป็ นในชี วิ ต นี้ ในแง่ ข อง
ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ เนื่ องจากเธอได้มีสามี “เจ็ด” คน “เธอจะ” เป็ น “ภรรยาของใคร. . .
ในวันที่เป็ นขึ้นมาจากความตาย” หรื อเธอจะมีความผิดเกี่ยวกับการร่ วมเพศกับญาติสนิ ทไหม?
สาหรับพวกสะดูสี ความเชื่ อในการเป็ นขึ้นจากตายก็สร้ างปั ญหาที่ไม่อาจกาจัดได้ บางทีพวก
เขาแปลกใจว่า: พระเยซู จะปฏิเสธการเป็ นขึ้นจากตาย และดังนั้นก็หลีกเลี่ยงปั ญหานี้ แต่ทาให้
พระองค์เองเหิ นห่างจากพวกฟาริ สีมากขึ้นไหม?
22:29-30

พวกสะดูสีไม่เข้าใจ “พระคัมภีร์” เพราะพระคัมภีร์สอนการเป็ นขึ้นจากตาย (เช่น สดด. 16; และ
ข้ออื่นๆ) พวกเขาไม่เข้าใจ “ฤทธิ์ เดช” ของพระเจ้า เพราะพวกเขาทึ กทักเอาว่าชี วิตหลังการ
เป็ นขึ้นจากตายคือในสวรรค์จะเป็ นอย่างเดี ยวกันกับที่มนั เป็ นในตอนนี้ พวกเขาทึกทักเอาว่า
การเป็ นขึ้นจากตายจะเกี่ ยวข้องกับการตื่นตัวเท่านั้น ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลง พระเจ้าสามารถ

ทาให้ผคู ้ นเป็ นขึ้นสู่ รูปแบบของการมีชีวติ ที่ไม่เหมือนสิ่ งที่เราประสบในตอนนี้ (เปรี ยบเทียบ 1
คร. 15:35-49)
ในรู ปแบบการมีชีวิตของการเป็ นขึ้ นจากตาย ความสัมพันธ์ทางเพศจะแตกต่างจากสิ่ งที่ เป็ น
ในตอนนี้
“ในอีกนัยหนึ่ ง ในสวรรค์จะไม่มีความจาเป็ นใดๆที่จะดาเนิ นเชื้ อชาติต่อไป
โดยวิธีกาเนิด”[1280]
พระเยซูกาลังกล่าวถึงชีวติ ที่เป็ นขึ้นจากตาย ไม่ใช่เหตุการณ์การเป็ นขึ้นจากตายที่เจาะจง อย่างที่
ชัดเจนจากคาบุพบทภาษากรี ก เอน (“ใน” ข้อ 30 ไม่ใช่ “ณ” NIV)
การอ้างอิงของพระเยซู ถึง “บรรดาทูตสวรรค์” เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับศาสนศาสตร์
ของพวกเขา เนื่องจากว่าพวกสะดูสีปฏิเสธการมีอยูข่ องพวกทูตสวรรค์ (กจ. 23:8)
พระเยซู ไม่ได้กล่ าวว่าในสภาพการเป็ นขึ้ นจากตาย ความทรงจาทั้งสิ้ นแห่ งการมี ชีวิตอยู่แต่
ก่อนและความสัมพันธ์ต่างๆของเราจะจบลง นี่ เป็ นการสรุ ปที่นกั ตีความบางคนได้ทาขึ้นโดย
ปราศจากการรั บรอง พระองค์ก็ไม่ได้กล่ าวว่าเราจะกลายมาเป็ นทูตสวรรค์ เราจะไม่กลาย
มาเป็ น เราจะเป็ น เหมือน บรรดาทูตสวรรค์
“อย่างไม่สงสัยแล้ว ความยิง่ ใหญ่ของการเปลี่ยนแปลง ณ การเป็ นขึ้นจากตาย
(เปรี ยบเทียบ 1 คร 15:44; ฟป. 3:21; 1 ยน. 3:1-2) จะทาให้ภรรยาของ
แม้ก ระทัง่ พี่ น้องเจ็ดคน (ข้อ 24-27) สามารถที่ จะรั ก ทุ ก คนและเป้ าแห่ ง
ความรักทั้งหมดได้อย่างที่แม่ที่ดีในทุกวันนี้ รักลูกทั้งหมดของเธอและได้รับ
ความรักจากพวกเขา”[1281]
22:31-32

พระเยซู ก ลับ ไปยัง สิ่ ง ที่ พ ระคัม ภี ร์ส อน (ข้อ 29) พระองค์แ นะนาการอธิ บ ายของพระองค์
ด้วยการว่ากล่าวที่เป็ นธรรมเนี ยมว่า “ท่านยังไม่ได้อ่าน. . .หรื อ?” (เปรี ยบเทียบ 21:42 และข้อ
อื่นๆ) พระคัมภีร์ตอนที่พระองค์อา้ งอิงคือ อพยพ 3:6 มาจากเพ็นทาทูคซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ที่พวกสะดูสีปฏิบตั ิต่อด้วยความนับถือที่ยงิ่ ใหญ่

ตอนนั้นพระเจ้าบรรยายพระองค์เองต่อโมเสสว่าเป็ น “พระเจ้า” ของ “อับราฮัม. . .อิสอัคและ. .
ยาโคบ” “เรา เป็ น พระเจ้าของ. . .” พระองค์ ยังเป็ นพระเจ้ าของพวกเขาอยู่ แม้ว่าพวกเขาได้
ตายไปหลายร้ อยปี ก่ อนหน้า นี้ ข้อความนี้ บ่ ง บอกถึ ง การมี ชี วิต อยู่ท างกายภาพต่ อ ไปของ
บรรพบุรุษ มันบ่งบอกถึงความใช้ได้ที่ต่อเนื่ องของพระสัญญาแบบพันธสัญญาต่างๆที่พระเจ้า
ได้ทากับชายเหล่ านี้ เนื่ องจากว่าพันธสัญญาต่างๆมีผลตราบเท่าที่ หุ้นส่ วนพันธสัญญามี ชีวิต
อยู่ (เปรี ยบเทียบ รม. 7:2; 1 คร. 7:39) การสรุ ปที่มีเหตุผลก็คือว่าถ้าพระเจ้าจะบรรลุพระสัญญา
ของพระองค์เพื่อจะเป็ นพระเจ้าของบรรพบุรุษต่อไป พระองค์ตอ้ งทาให้พวกเขาเป็ นขึ้นจาก
ตายในวันใดวันหนึ่ ง ดังนั้นพระเยซู แสดงให้เห็นว่าเพ็นทาทูคซึ่ งเป็ นบรรทัดฐานแบบย่อของ
พวกสะดูสีก็บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความเป็ นจริ งของการเป็ นขึ้นจากตายในอนาคต
“ข้อพิสูจน์ไม่ใช่ ทางภาษา ‘เราเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม ’ จะเป็ นวิธีที่ฉลาด
อย่างสมบูรณ์ แบบสาหรั บพระเจ้าที่ จะระบุ ว่าพระองค์เองเป็ นพระเจ้าผูซ้ ่ ึ ง
อับ ราฮัม ได้น มัส การนานมาแล้ว ข้อ พิ สู จ น์ น้ ี ก็ ข้ ึ น อยู่ ก ับ ธรรมชาติ แ ห่ ง
ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับเพื่อนมนุ ษย์ของพระองค์ว่า พันธสัญญาที่ ซ่ ึ ง
พระองค์ผกู พันพระองค์เองกับพวกเขาก็หนักแน่นเกินกว่าที่จะถูกทาลายโดย
ความตายของพวกเขา”[1282]
สาหรั บ ข้าพเจ้าแล้ว มันดู เหมื อนว่า ข้อพิสู จน์ของพระเยซู เป็ นทั้ง ทางภาษาและพันธสัญญา
พระเจ้าอาจได้ตรัสว่า “เรา ได้ เป็ น พระเจ้าของ. . .” และนี่ คงจะได้เป็ นจริ ง แต่พระองค์ใช้กาล
ปั จจุ บนั และในการทาอย่างนั้นก็บ่งบอกถึ งการมีชีวิตที่ต่อเนื่ องของบรรพบุรุษ จงสังเกตถึ ง
การนับถือที่สูงส่ งของพระเยซู ที่มีต่อพระคัมภีร์ พระองค์เชื่ อว่าแม้กระทัง่ กาลของคากริ ยาใน
ตัวบทฮีบรู ของพระธรรมอพยพก็แม่นยา
22:33

มัทธิ วปิ ดการบันทึกของท่านเกี่ยวกับการเผชิ ญหน้านี้ โดยการบันทึกการตอบสนองของฝูงชน
ไม่ใช่ การตอบสนองของพวกสะดูสี บางทีบางคนจากพวกสะดูสีได้เปลี่ยนศาสนศาสตร์ ของ
พวกเขาในฐานะผลลัพธ์ของการสนทนานี้ เนื่ องจากว่าพวกเขาดาเนิ นการที่จะต่อต้านพระเยซู
ต่อไป อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของฝูงชนแสดงว่าคาสอนของพระเยซู มีผลกระทบที่ มี
พลัง สาหรับผูส้ ังเกตที่ ไม่มีอคติ ข้อพิสูจน์ สิ ทธิ อานาจและการเข้าใจของพระเยซู เกี่ ยวกับ
ภาคพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ก็ น่ า ประหลาดใจ อย่ า งไม่ ส งสั ย แล้ว มัท ธิ ว หวัง ว่ า สิ่ ง นี้ จะเป็ นการ
ตอบสนองของผูอ้ ่านของท่านอีกด้วย

ส่ วนนี้ เปิ ดเผยความเข้มข้นของการต่อต้านที่มีต่อพระเยซู ที่เกิ ดขึ้นท่ามกลางพวกผูน้ าของอิสราเอล นี่ เป็ นกลุ่ม
ที่สามซึ่ งพยายามที่จะทาให้พระองค์ติดกับในวันหนึ่ ง มันแสดงถึ งความผิดของพวกผูน้ าของอิสราเอลอีกด้วย
เนื่ องจากว่าพวกเขาไม่เข้าใจไม่วา่ พระคัมภีร์หรื อฤทธิ์ เดชของพระเจ้า แต่ ควรเข้ าใจ พระเยซู กล่าวถึงผูค้ นที่เข้า
ไปในแผ่นดิ นสวรรค์หลังจากความตาย (ข้อ 10) สาหรับพวกเขา ที่จะทาสิ่ งนี้ จะต้องมีการเป็ นขึ้นจากตาย
พระเยซู ยืนยันความเชื่ อถื อที่ ว่าบรรพบุ รุษจะมี ชี วิตในแผ่นดิ นสวรรค์โดยสิ่ ง ที่ พ ระองค์ตรั สอี กด้วย ดังนั้น
คาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายก็ตอบคาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในแผ่นดินสวรรค์เนื่ องจาก
การเลื่อนไปของมัน มีไม่กี่คนในผูฟ้ ังของพระเยซูอาจได้เข้าใจสิ่ งนี้ แต่ผอู ้ ่านของมัทธิ วจะเข้าใจ
5. กำรปฏิเสธโดยพวกฟำริสี 22:34-46
ส่ วนนี้ ประกอบด้วยสองส่ วน หนึ่ ง ตัวแทนของพวกฟาริ สีถามพระเยซู (ข้อ 34-40) จากนั้นพระเยซู ถามพวก
ฟาริ สี (ข้อ 41-46)
คำถำมของฟำริสีทมี่ ีต่อพระเยซู 22:34-40 (เปรียบเทียบ มก. 12:28-34)
22:34

“พวกฟาริ สี” ได้ยินว่า “พระเยซู ทรงทาให้พวกสะดูสีนิ่งอั้นอยู”่ ในอีกนัยหนึ่ง พวกเขาเรี ยนรู้
ว่าพวกสะดูสีจะไม่ต่อต้านพระองค์อย่างเปิ ดเผยอีกต่อไป ดังนั้นพวกฟาริ สีตดั สิ นใจที่จะเริ่ ม
การโจมตีของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ใหม่

22:35-36

ฉบับแปล NASB บรรยายถึงโฆษกของพวกฟาริ สีวา่ “ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติ” คากรี ก นอมมิคอส
หมายถึ ง “เชี่ ย วชาญในธรรมบัญญัติ ” (NIV) เขาคงได้เป็ นอาจารย์ของภาคพันธสัญญาเดิ ม
ผูเ้ รี ยนรู ้ ท้ งั ศาสนศาสตร์ และธรรมบัญญัติโดยเฉพาะ เขาทาให้พระองค์อยู่ภายใต้การทดสอบ
(คากรี ก เปรั ดซอน) เพื่อจะพิสูจน์คุณภาพของพระองค์
เขากล่ าวต่อพระเยซู ด้วยความนับถื อที่ น่าซื่ อใจคดในฐานะ “อาจารย์” อีกด้วย แม้ว่าเมื่อการ
อภิปรายกับพระเยซู คืบหน้าในวันนี้ การนับถื อของฝ่ ายตรงข้ามของพระองค์ที่มีต่อพระองค์
ก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่สงสัย พวกฟาริ สีถามพระเยซูดว้ ยคาถามที่เป็ นเชิงโต้เถียงอีกคาถามหนึ่งที่ซ่ ึ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่หลากหลายให้คาตอบที่หลากหลาย

“ฉากนี้ ก็ เ ป็ นเหมื อ นสภาแต่ ง ตั้ง ที่ ที่ ผูส้ มัค รก าลัง ท าอย่า งดี จ นบางคนใน
ผูร้ ับใช้ที่ได้เรี ยนมามากที่สุดถามเขาด้วยคาถามต่างๆที่พวกเขาเองไม่สามารถ
ตอบได้ดว้ ยความหวังของการจับผิดเขาหรื อการค้นพบคาตอบ”[1283]
พวกรับบีเขียนธรรมบัญญัติ 613 ข้อในธรรมบัญญัติของโมเสส 248 ข้อเป็ นเชิงบวก และ 365
ข้อเป็ นเชิ ง ลบ เนื่ อ งจากว่า ไม่ มี ใ ครสามารถรั ก ษาธรรมบัญ ญัติท้ งั หมดได้ พวกเขาก็ แบ่ ง
ธรรมบัญญัติเหล่ านั้นเป็ น “หนัก” (สาคัญมากกว่า) และ “เบา” (สาคัญน้อยกว่า) พวกฟาริ สี
สอนว่าคนยิวต้องให้ความสนใจแก่ธรรมบัญญัติท้ งั หมดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมบัญญัติที่
“หนัก” ฟาริ สีคนนี้ กาลังถามถึงธรรมบัญญัติขอ้ ไหนจากธรรมบัญญัติ “หนัก” ที่พระเยซู ถือว่า
“หนักที่สุด”
22:37-39

ที่จะตอบ พระเยซู ก็อา้ งอิง เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 และจากนั้น เลวีนิติ 19:18 คาว่า “ใจ” “จิต”
และ “ความคิด” ก็ไม่ได้เป็ นประเภทที่แตกต่างรัดกุมอย่างสิ้ นเชิ ง ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ งสิ่ งหล่านี้
ก็คาบเกี่ ยวกันและครอบคลุ มทั้งบุ คคลด้วยกัน เมื่ อนามารวมกัน ความหมายก็คือว่า เราควร
“รัก. . .พระเจ้า” อย่างเป็ นเอกและอย่างไม่สงวนไว้
“พระเยซู รัก พระเจ้า ด้วยสุ ดใจของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ไร้ ตาหนิ ใ น
ความจงรักภักดี ของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้า (4:1-11) พระเยซู รักพระเจ้าด้วย
สุ ดจิตของพระองค์ เพราะว่าพระองค์เตรี ยมตัวที่จะจานนชี วิตของพระองค์ที่
จะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า (26:36-46) และพระเยซู รักพระเจ้าด้วยสุ ด
ความคิ ดของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ไม่ได้อา้ งเอาเพื่อพระองค์เองไม่ว่า
เกี่ ยวกับสิ ทธิ พิเศษของอานาจทางโลก [เปรี ยบเทียบ 20:25, 28; 21:5] หรื อ
ความมัน่ คงของครอบครัว บ้านและทรัพย์สมบัติ (8:20; 12:50)”[1284]
“และ” ในข้อ 38 ก็เป็ นการอธิ บาย คาสั่งที่หนึ่งยิง่ ใหญ่เพราะว่ามันเป็ นหลัก
พระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับ “สอง” ก็คล้ายกับอันดับแรกในคุ ณลักษณะและคุณภาพ (ข้อ
39) มันกล่าวถึงความรักเช่นกัน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 12:13) เราควร “รัก” เพื่อนมนุษย์ (“เพื่อน
บ้าน”) ของเราอย่างไม่เห็นแก่ตวั (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 3:17-18)

“การอ่านที่เรี ยบง่ายเกี่ ยวกับ เลวีนิติ 19:18 . . . เปิ ดเผยว่าพระบัญญัติน้ นั เป็ น
ของการรักคนอื่นไม่ใช่ตนเอง ส่ วน ‘เหมือนรักตนเอง’ ของพระบัญญัติเพียง
แค่ติดตั้งการเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับวิธีที่พวกสาวกของพระเยซูจะต้องรักคนอื่น”
[1285]
ผูเ้ ขียนดาเนิ นต่อไปที่จะอภิปรายว่าทาไมมันไม่เหมาะสมทางการตีความหมายที่จะโต้แย้งจาก
พระบัญญัติน้ ี ที่ว่าคนหนึ่ งต้องเรี ยนรู ้ ที่จะรั กเขาเองหรื อเธอเองก่ อนที่ เขาหรื อเธอสามารถรั ก
คนอื่นได้
22:40

ส่ วนที่เหลือของภาคพันธสัญญาเดิม (“ธรรมบัญญัติและคาของผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหมด”) แขวน
จากหรื อไหลจาก “พระบัญญัติสองข้อนี้ ” ธรรมบัญญัติอื่นทั้งหมดกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ที่
เจาะจงของหนึ่ ง หรื อ อี ก ข้อหนึ่ ง ของพระบัญ ญัติ ส องข้อนี้ พวกผูเ้ ผยพระวจนะเน้น อย่า ง
ต่อเนื่องถึงความสาคัญของความเป็ นจริ งของใจกับพระเจ้าและความรักแท้จริ งที่มีต่อเพื่อนบ้าน
ของคนหนึ่ ง โดยปราศจากพระบัญญัติสองข้อนี้ ภาคพันธสัญญาเดิ มก็ขาดการสรุ ปที่รวมเข้า
ด้วยกัน พระบัญญัติสองข้อนี้เป็ นพระบัญญัติที่สาคัญที่สุด แต่ไม่ใช่มีแค่สองข้อ
“มาระโกรวมอนุประโยค ‘. . .ก็สาคัญกว่าเครื่ องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้ น’
(มก. 12:33) มัทธิ วละเว้นสิ่ งนี้เนื่องจากว่ามันอาจได้รบกวนผูอ้ ่านชาวยิว [ที่ยงั
ไม่รอด] ของท่าน และประเด็นก็ถูกตั้งอย่างดีโดยปราศจากมัน”[1286]
การป่ าวประกาศนี้ ตระเตรี ยมสาหรับการประณามของพระเยซู ที่มีต่อพวกผูน้ าทางศาสนาใน
23:1-36
“ตอนนี้ พระเยซู ได้ตอบคาถามที่ยงุ่ ยากสามคาถาม พระองค์ได้กล่าวถึ งความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนาและรัฐบาล ระหว่างชี วิตนี้ และชี วิตถัดไป และระหว่างพระเจ้าและเพื่อนบ้านของเรา
สิ่ งเหล่านี้เป็ นความสัมพันธ์พ้นื ฐาน และเราไม่สามารถละเลยคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราได้ แต่มีคาถามหนึ่งที่เป็ นพื้นฐานมากกว่าคาถามเหล่านี้และพระเยซูได้ถามต่อพวกศัตรู ของ
พระองค์”[1287]

คำถำมของพระเยซู ทมี่ ีต่อพวกฟำริสี 22:41-46 (เปรียบเทียบ มก. 12:35-37; ลก. 20:41-44)

22:41-42

จากการที่ได้รับหลายคาถามจากพวกวิจารณ์ ของพระองค์ ตอนนี้ พระเยซู เปลี่ ยนสถานการณ์
และถามพวกฟาริ สีด้วยคาถามหนึ่ ง พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาที่ จะอธิ บายสิ่ งที่พระคัมภี ร์
สอนเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ สิ่ งนี้ จะเผชิ ญหน้าพวกเขาและฝูงชนด้วย “ใคร” ที่พระองค์เป็ น
อย่างแท้จริ ง ประเด็นแท้จริ งคือศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ ไม่ใช่ ภาษี การเป็ นขึ้นจากตาย หรื อ
แม้กระทัง่ พระบัญญัติที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
พระเยซู แนะนาหัวข้อของอัตลักษณ์ของพระเมสสิ ยาห์โดยการถามว่า พระองค์ทรงเป็ น “เชื้ อ
สายของใคร?” (ข้อ 42) บางทีนี่เป็ น “หัวข้อที่คุน้ เคยมากที่สุดในศาสนศาสตร์ ของพวกเขา
เกี่ ยวกับเชื้ อสายของพระเมสสิ ยาห์ ”[1288] พวกฟาริ สีให้คาตอบที่ถูกต้องอันเป็ นมาตรฐาน
ซึ่ งตั้งอยู่บนพระคัมภี ร์ในภาคพันธสัญญาเดิ ม (2 ซมอ. 7:13-14; อสย. 11:1, 10; ยรม. 23:5)
พระองค์เป็ นบุตรหรื อเชื้อสายของดาวิด (เปรี ยบเทียบ 1:1; 9:27-28; และข้ออื่นๆ) อย่างไรก็ตาม
มันไม่ใช่คาตอบเต็มที่
ก่อนหน้านี้พระเยซูได้ถามพวกสาวกด้วยคาถามที่คล้ายกันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระองค์
(16:13, 15) ในการพูดเพื่ อพวกสาวก เปโตรได้ให้ค าตอบเต็มที่ ที่ เหมาะสม (16:16) การ
ตอบสนองนั้นได้นาไปสู่ การชมเชย (16:17-21) การตอบสนองที่ไม่เหมาะสมของพวกฟาริ สี
ที่นี่ได้นาไปสู่ การประณาม (บทที่ 23) ทุกสิ่ งขึ้นอยูก่ บั มุมมองของคนหนึ่งที่มีต่อพระเยซู

22:43-45

พระเยซู ช้ ี ให้เห็ นว่าคาตอบของพวกฟาริ สีมีปัญหา พระเมสสิ ยาห์ สามารถเป็ น “บุตร” ของ
ดาวิดได้อย่างไรถ้า “ดาวิด” เรี ยกพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ของเขา? พระเยซู อา้ งอิงถึง
สดุดี 110 ซึ่ งเป็ นบทในภาคพันธสัญญาเดิมที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดในภาคพันธสัญญาใหม่ นี่ เป็ น
สดุ ดีที่ดาวิดได้เขี ยน อย่างที่ ชัดเจนจากคาจารึ ก พระเยซู นับถื อบทนี้ อย่างที่ พระองค์นับถื อ
ภาคพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ทั้ง หมด นั่ น คื อ ได้ รั บ การดลใจจากพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ (ข้อ 43;
เปรี ย บเที ย บ กจ. 4:25; ฮบ. 3:7; 9:8; 10:15; 1 ปต. 1:21) พระเยซู ทึ ก ทักเอาว่าสดุ ดี 110
เกี่ยวข้องกับดาวิดและพระเมสสิ ยาห์ และพวกฟาริ สีเห็นด้วย พระองค์อา้ งอิงถึงการดลใจของ
สดุดีบทนี้ที่นี่เพื่อจะส่ งเสริ มความถูกต้องของมันในความคิดของผูฟ้ ังของพระองค์ ดาวิดไม่ได้
ทาผิดพลาดเมื่ อเขาเขี ยนสิ่ ง นี้ “มือขวา” เป็ นตาแหน่ งแห่ งเกี ยรติ และสิ ทธิ อานาจที่ สูงที่ สุ ด
(เปรี ยบเทียบ 19:28)

มี ห ลัก ฐานที่ ดี ที่ ว่า คนยิ วเกื อบทั้ง หมดในสมัย ของพระเยซู ถื อว่า สดุ ดี 110 เกี่ ย วข้องกับ
พระเมสสิ ยาห์ [1289] ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าพระเมสสิ ยาห์ ไม่ใช่ แค่เชื้ อสายของดาวิด
แต่พระองค์เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้าอี กด้วย นี่ เป็ นประเด็นที่ มทั ธิ วเน้นตลอดพระกิ ตติ คุณ
ของท่ าน (บทที่ 1—2; 3:17; 8:20; 17:5; และข้ออื่ นๆ) พระเยซู กาลังนาแนวคิ ดที่ ว่า
พระเมสสิ ย าห์เป็ นบุ ตรที่ เป็ นมนุ ษย์ของดาวิดและบุ ตรที่ เป็ นพระเจ้า ของพระเจ้ามาด้วยกัน
[1290]
ยิ่ ง ก ว่ า นั้ น ก า รอ้ า ง อิ ง นี้ แ ส ด งถึ งก าร มี ชี วิ ต อ ยู่ ก่ อน ขอ งพ ระ เม ส สิ ย า ห์ อี ก ด้ ว ย
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของดาวิดมีชีวิตอยู่เมื่อดาวิดมีชีวิตอยู่ ยิ่งกว่านั้นอีก มันเปิ ดเผยถึงความเป็ น
พหู พจน์ภายในพระภาคของพระเจ้า บุ คคลที่เป็ นพระเจ้าพระภาคหนึ่ ง ตรั สกับอี กพระภาค
หนึ่ง
สดุ ดีน้ ี พรรณนาว่าพระเมสสิ ยาห์อยู่ที่ “มือขวา” ของพระเจ้าในขณะที่พวกศัตรู ของพระองค์
เป็ นปฏิปักษ์ต่อพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระเมสสิ ยาห์จะบดขยี้ความเป็ นปรปั กษ์น้ นั ในที่สุด นี่
เป็ นภาพเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายอย่างแท้จริ งที่ได้ถูกเปิ ดเผยตลอดพระกิตติคุณนี้ เมื่อถูกปฏิเสธโดย
คนของพระองค์เอง พระเยซูจะกลับไปหาพระบิดา แต่ภายหลังพระองค์จะกลับมายังโลกเพื่อ
จะสถาปนาแผ่ น ดิ น ของพระองค์ ข้ ึ น พวกรั บ บี ห ลั ง จากสมั ย ของพระเยซู ตี ค วาม
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของดาวิดว่าอับราฮัม ไม่ใช่พระเมสสิ ยาห์[1291]
22:46

ค าถามนี้ ท าให้ก ารวิจารณ์ ที่ เ ปิ ดเผยของพวกผูว้ ิจารณ์ ข องพระเยซู เงี ย บไปอย่า งถาวร การ
เผชิ ญหน้าได้จบลง พวกศัตรู ของพระองค์ไม่สามารถหลี กหนี ความคงเส้ นคงวาที่ มีเหตุ ผล
ของข้อพิสูจน์ตามพระคัมภีร์ของพระเยซู แทนที่จะจานนต่อสิ ทธิ อานาจของพระองค์ อย่างที่
พวกเขาควรได้ทา (เปรี ยบเทียบ 21:23) พวกเขาวางแผนการถูกทาลายของพระองค์
“เมื่อพ่ายแพ้ในการโต้แย้ง พวกผูน้ าก็ถอนตัวจากพระเยซู ในพระวิหารอย่างที่
ซาตานได้ถอนตัวจากพระองค์ก่อนหน้านี้ เมื่อได้ถูกพิชิตโดยพระเยซู ในการ
โต้แย้งเช่นกัน (4:11)” [1292]

ข้อ 46 ทาให้ส่วนรองทั้งหมดนี้ของพระกิตติคุณนี้จบลง (21:23—22:46) อิสราเอลได้ปฏิเสธกษัตริ ยข์ องพวกเขา
พระเยซูได้ทานายถึงการปฏิเสธนี้ (21:18-22) มันเป็ นผลมาจากการเผชิ ญหน้าทั้งหลายกับพวกผูน้ าของอิสราเอล
ที่ได้เกิดขึ้นในวันพุธวันเดียวในลานพระวิหาร ตอนนี้ กษัตริ ยก์ ็จะปฏิ เสธชนชาติน้ ี อย่างเป็ นทางการ แต่ไม่ใช่
อย่างถาวรเมื่อพิจารณาถึงพระสัญญาต่างๆที่มีต่อบรรพบุรุษ
ง. กำรปฏิเสธอิสรำเอลของกษัตริย์ บทที่ 23
การปฏิ เสธของอิ สราเอลต่อพระเยซู ในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขาก็ชัดเจนอย่างไม่ผิดพลาดในตอนนี้ กลุ่ ม ที่
หลากหลายของพวกผูน้ าของพวกเขาได้ปฏิเสธที่จะยอมรับพระองค์อย่างต่อเนื่อง
“. . . ดูเหมือนว่าสาหรับมัทธิ วแล้วพวกฟาริ สีเป็ นตัวอย่างถึ งสิ่ งทั้งหมดที่ผิดเกี่ ยวกับการเป็ น
ผูน้ า ณ เวลานั้นของกรุ งเยรู ซาเล็มโดยเฉพาะ”[1293]
การปฏิ เสธของพวกผูน้ าเป็ นการปฏิ เสธต่อตัวบุ คคลของพระเยซู (22:42) มันตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิ งกับการ
กล่าวยอมรับของพวกสาวกที่วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์และพระบุตรของพระเจ้า (16:16) ดังนั้น พระเยซู
ก็ป่าวประกาศการปฏิเสธของพระองค์ต่อชนรุ่ นนั้นของคนอิสราเอลที่ไม่เชื่ อ จงสังเกตการเปรี ยบเทียบระหว่าง
เหตุการณ์ น้ ี และเหตุการณ์ ของอิสราเอล ณ คาเดช บารเนี ย (กดว. 13—14) ชนรุ่ นนั้นจะไม่ประสบกับพระพร
ของการมี ส่ วนร่ วมในการเริ่ มต้นของแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ ที่ ได้สั ญญาไว้ ภาษาที่ รุนแรงของพระเยซู
สะท้อ นถึ ง ความรุ น แรงแห่ ง ความผิ ด พลาดของพวกเขาและผลลัพ ธ์ ที่ เ ลวร้ า ยมากของมัน มัน สะท้อ นถึ ง
ขนบธรรมเนียมของการโต้แย้งสมัยโบราณอีกด้วย [1294]
บทที่ 23 มีการอภิปรายที่พระเยซูให้ในวันเดียวกันที่พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์โจมตีพระองค์คือวันพุธ อย่างไรก็
ตาม ผูศ้ ึกษาพระกิตติคุณมัทธิ วส่ วนใหญ่ไม่ได้ถือว่าการอภิปรายนี้ เป็ นหนึ่ งในการอภิปรายหลักในพระธรรมนี้
เหตุ ผลหลักสาหรั บสิ่ ง นี้ ก็คือว่ามันขาดเครื่ องหมายทางโครงสร้ างที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนเน้นในการอภิปรายหลักอื่นๆ
เครื่ องหมายนั้นคือการจบการอภิปรายที่เป็ นลักษณะพิเศษ (เปรี ยบเทียบ 7:28-29) ตรงกันข้าม บทที่ 23 ดูเหมือน
จะเป็ นจุดสู งสุ ดของการเผชิ ญหน้าต่างๆที่มาก่อนมัน (21:23—22:46) เนื้ อหาของการอภิปรายนี้ ส่วนใหญ่เป็ น
เชิ งลบและเป็ นการประณาม และเป้ าหมายของมันก็คือกลุ่มที่เจาะจง ที่ว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการอภิปราย
ในบทที่ 24 และ 25 ก็ชดั เจน เพราะว่าพระเยซูกล่าวต่อผูฟ้ ังที่แตกต่างออกไป

“ขณะที่มทั ธิ วเริ่ มต้นการบรรยายของท่านเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซู ณ 4:17 ท่านได้ทานาย
ว่าพระเยซู จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มหลักสามกลุ่มเป็ นลาดับ ซึ่ งแต่ละกลุ่มทาหน้าที่เป็ นตัวละครใน
เรื่ องราวของท่านคือ พวกสาวก (4:18-22); ฝูงชน พร้อมกับพวกสาวก (4:25; 5:1-2); และ พวก
ผู้นา ทางศาสนา (9:2-13) เมื่อข้อบ่งชี้ ที่วา่ จุดสู งสุ ดของเรื่ องราวของท่าน (นัน่ คือ การทนทุกข์
ของพระเยซู ) ยังคงจะถูกบรรยาย ตอนนี้ มทั ธิ วก็ทานายถึ งการเกี่ยวข้องของพระเยซู กบั แต่ละ
กลุ่มของสามกลุ่มเดี ยวกันเหล่านี้ อย่างที่ถูกทาให้จบลงเป็ นลาดับในลาดับที่กลับกันต่อลาดับ
เริ่ มแรก นัน่ คือลาดับที่เป็ นแบบไขว้เปลี่ ยนในธรรมชาติ ตัวอย่างเช่ น โดยการลดระดับ พวก
ผู้นา ทางศาสนาในการโต้แย้งเปิ ดไปสู่ ความเงียบ พระเยซู ก็บงั คับการถอนตัวจากฉากของพวก
เขา (22:46) ด้วยการที่พวกผูน้ าได้จากไป พระเยซู ก็กล่าวอย่างเปิ ดเผยต่อ ฝูงชน ในพระวิหาร
พร้ อมกับพวกสาวกของพระองค์ (23:1) เมื่อกาลังจากพระวิหารไป พระเยซู ก็ให้การอภิปราย
เกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายของพระองค์ต่อ พวกสาวก เท่านั้น (24:1-3) ตลอดการใช้รูปแบบไขว้เปลี่ยน
นี้ มัทธิ วก็ส่งสัญญาณแก่ผอู ้ ่านว่าจุดสู งสุ ดแห่งเรื่ องราวของท่านใกล้จะถึงแล้ว”[1295]
“ท่ า ที ที่ ถู ก โจมตี ใ นบทนี้ คื อ ศาสนาแห่ ง สิ่ ง ภายนอก ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งราวของความสนใจที่ มี
รายละเอียดมากขึ้นต่อกฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับในขณะที่ลม้ เหลวที่จะหยัง่ รู ้ถึงลาดับ
ความสาคัญต่างๆของพระเจ้า”[1296]
1. กำรตักเตือนของพระเยซู ต่อฝูงชนและพวกสำวกของพระองค์ 23:1-12 (เปรียบเทียบ มก.
12:38-39; ลก. 20:45-46)
23:1

อย่างที่เราได้เห็น มีสามกลุ่มของผูค้ นที่ปรากฏในลานพระวิหาร กลุ่มเหล่านี้ คือ “พวกสาวก”
ของพระเยซู พวกผูว้ ิ จ ารณ์ ข องพระองค์ นั่น คื อ กลุ่ ม ที่ ห ลากหลายของ “พวกผูน้ า” ของ
อิสราเอล และ “ฝูงชน” ของคนอิสราเอลธรรมดา ตอนนี้ พระเยซู หันจากการกล่ าวต่อพวก
ฟาริ สี (22:41) และดาเนินการที่จะกล่าวต่อฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์เป็ นหลัก
พระเยซู ได้เริ่ มต้นที่จะวิจารณ์ พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ซ่ ึ งๆหน้าประมาณหนึ่ งปี ก่ อน
หน้านี้ (15:7) ต่อมาพระองค์เตือนพวกสาวกของพระองค์ที่จะระวังคาสอนของพวกฟาริ สีและ
พวกสะดูสี (16:5-12) ตอนนี้ พระองค์ประณามศัตรู เหล่านี้ อย่างเปิ ดเผย พระองค์ทาอย่างนั้น
เพราะว่าการตัดสิ นใจที่ฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์เผชิ ญในตอนนี้ คือไม่ว่าจะติ ดตาม

พระเยซูหรื อพวกผูน้ าทางศาสนาที่ถูกแต่งตั้งไว้ของอิสราเอล พวกเขาไม่สามารถทาสองอย่าง
ได้
23:2

“พวกธรรมาจารย์” เป็ นอาจารย์ที่เป็ นทางการแห่ งภาคพันธสัญญาเดิม “พวกฟาริ สี” เป็ นพรรค
ทางศาสนศาสตร์ภายในลัทธิยวิ
“พวกเขาครอบครองต าแหน่ ง อย่ า งเดี ย วกัน อย่ า งที่ พ วกผู ้น าคริ สตจัก ร
ครอบครองในทุ กวันนี้ ทีเดี ยว ผูค้ นพึ่ งพาพวกเขาสาหรั บการตี ความความ
จริ ง”[1297]
พระเยซู กล่ า วต่อสองกลุ่ มที่ แตกต่ า งแม้ว่า จะค่อนข้า งคาบเกี่ ย วกันเมื่ อพระองค์สร้ า งความ
แตกต่างนี้ ธรรมาจารย์บางคนเป็ นฟาริ สี แต่ไม่ใช่ฟาริ สีทุกคนที่เป็ นธรรมาจารย์ ชื่ อเรี ยกแรก
กล่ า วถึ ง บทบาทของผูน้ าบางคนและชื่ อเรี ย กที่ ส องกล่ า วถึ งความเชื่ อถื อทางศาสนศาสตร์
ของบางคน ตัวอย่า งประกอบสมัยใหม่ อาจจะเป็ น “นัก เทศน์ ” และ “นัก ประกาศ” ไม่ ใ ช่
นักเทศน์ทุกคนเป็ นผูป้ ระกาศ แม้วา่ บางคนเป็ น ในทานองเดียวกัน ไม่ใช่นกั ประกาศทุกคนที่
เป็ นนักเทศน์ แม้วา่ บางคนเป็ น
ตามการใช้เชิ ง เปรี ย บเที ย บของภาคพันธสัญญาเดิ ม บุ ค คลที่ นั่ง อยู่บ นที่ นั่ง ของบรรพบุ รุ ษ
ก็เป็ นผูร้ ับช่ วงต่อของบุคคลนั้น (อพย. 11:5; 12:29; 1 พกษ. 1:35, 46; 2:12; 16:11; 2 พกษ.
15:12; สดด. 132:12) เมื่อพระเยซู กล่าวว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีทาให้ “พวกเขาเอง
นัง่ ” บน “ที่นั่ง” ของโมเสส พระองค์หมายถึ งว่าพวกเขามองว่าพวกเขาเองเป็ นผูร้ ั บช่ องต่อ
ทางกฎหมายของโมเสสซึ่ งครอบครองสิ ทธิ อานาจของท่าน นี่ คือการที่พวกเขามองพวกเขา
เองอย่างแท้จริ ง[1298] ตามปกติ ธรรมศาลาของคนยิวมีที่นงั่ หิ นด้านหน้าที่ที่อาจารย์ผมู ้ ี สิทธิ
อานาจนั่ง[1299] อย่างสอดคล้องแล้ว รั บบี ส่วนใหญ่นั่งเมื่ อพวกเขาสอน ฉบับแปล NASB
“ได้ทาพวกเขาเองนัง่ ” ก็พูดเป็ นนัยเรื่ องการเหน็บแนมที่ตามมาในส่ วนแรกของข้อ 3 พวกเขา
ทึกทักที่จะเป็ นผูร้ ับช่วงต่อของโมเสสพร้อมกับสิ ทธิ อานาจ ของท่ าน
“‘ที่นงั่ ของโมเสส’ เป็ นรู ปแบบสั้นๆสาหรับที่นงั่ ของศาสตราจารย์ผซู ้ ่ ึ งหน้าที่
ของเขาคือที่จะตีความโมเสส”[1300]

23:3-4

ข้อความของพระเยซู ในส่ วนแรกของข้อ 3 ดูเหมือนจะขัดแย้งกับสิ่ งที่พระองค์ได้กล่าวก่อน
หน้านี้ เกี่ ยวกับการที่ คนยิวคนอื่ นๆควรตอบสนองต่อค าสอนของพวกธรรมาจารย์และพวก
ฟาริ สีอย่างไร (15:7-14; 16:5-12) จากการทึกทักเอาความคงเส้นคงวาของคาสอนของพระเยซู
เราเข้าใจถ้อยคาของพระองค์ว่าเป็ นการเหน็บแนมที่นี่[1301] อีกมุ มมองหนึ่ งเห็ นว่าพระเยซู
ยืนยันสิ ทธิ อานาจของพวกฟาริ สีในหลักการ เนื่องจากกว่าพวกเขาสอนโทราห์ แต่ไม่ได้รับรอง
คาสอนทั้งหมดของพวกเขา (ฮาลักกาห์ คือ การตีความที่ถูกต้องของพระคัมภีร์ )[1302] การ
ตีความที่ชอบมากกว่าอันแรกยอมให้คากริ ยาช่องที่สองของภาษากรี ก เอคคาธิ ดซั น (“นัง่ ” ข้อ
2) ที่จะมีพลังธรรมชาติของมัน มุมมองนี้อธิ บายถึงการไขว้เปลี่ยนในข้อ 2-4 ที่ซ่ ึ งสองข้อความ
แรกจัดตั้งการเหน็บแนมและสองข้อความหลังให้คาแนะนาที่ไม่ใช่การเหน็บแนม
A

A'

พวกผูน้ าทึกทักเอาสิ ทธิ อานาจแห่งการสอนของโมเสส ข้อ 2
B

จงทาสิ่ งที่พวกเขากล่าว ข้อ 3ก

B'

อย่าทาสิ่ งที่พวกเขาทา ข้อ 3ข

คาสอนของพวกเขาผูกมัดผูค้ นเท่านั้น ข้อ 4

พระเยซูดาเนินการที่จะใช้การเหน็บแนมในการกล่าวนี้ต่อไป (ข้อ 23-28)
ทั้งสานักฮิลเลลและสานักชัมไมได้เพิ่มภาระของความรับผิดชอบแก่คนยิวโดยการเพิ่มเข้าไป
กับธรรมบัญญัติ [1303]
“พวกเขาเป็ นผูค้ วบคุ มงาน ไม่ใช่ ผแู ้ บกภาระ ไม่ใช่ ผชู ้ ่ วยเหลื อที่เห็ นอกเห็ น
ใจ”[1304]
23:5-7

พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่จะระบุถึงการปฏิ บตั ิของพวกผูน้ าเหล่านี้ มากขึ้นที่ฝูงชนและพวก
สาวกของพระองค์ไม่ควรเลี ยนแบบ (เปรี ยบเทียบ 6:1-18) “กลักพระธรรม” เป็ นกล่ องหนัง
หรื อแผ่นหนังสัตว์เล็กๆที่คนยิวใส่ ฉบับคัดลอกของตัวบทของภาคพันธสัญญาเดิ มทั้งสี่ ที่ถูก
เขียนขึ้นบนหนังแกะ (ตามธรรมเนี ยมคือแผ่นหนังสัตว์ที่ดี อพย. 13:1-10, 11-16; ฉธบ. 6:4-9;
และ 11:13-21) จากนั้นพวกเขาได้ผกู สิ่ งเหล่านี้ เข้ากับหน้าผากและหรื อแขนท่อนล่างของพวก
เขาด้วยสายรัดเพื่อจะบรรลุ อพยพ 13:9 และ 16 และ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:8 และ 11:18

บางทีพระเจ้าตั้งใจให้คนยิวที่จะตีความคาสั่งเหล่านี้ ในเชิ งเปรี ยบเทียบ แต่พวกผูน้ าทางศาสนา
แบบผิวเผินถือสิ่ งนี้ ตามตัวอักษร คากรี กที่แปลว่า “กลักพระธรรม” (โททาพอท ตามตัวอักษร
คือ “แถบคาดหน้าผาก”) ปรากฏที่นี่เท่านั้นในภาคพันธสัญญาใหม่ มันมีความเกี่ยวข้องกับคน
ต่างชาติ และการใช้คานี้ ของพระเยซู ที่นี่ก็บ่งบอกว่าคนยิวใช้กล่องเล็กๆเหล่านี้ เป็ นเครื่ องราง
ของขลัง [1305] ยิ่งกว่า นั้นอี ก พวกเขาท าให้ม นั ใหญ่จนคนยิวคนอื่ นๆจะแน่ ใจว่าจะสั งเกต
“ความเคร่ งศาสนา” ของพวกเขา [1306]
นอกจากนั้น พวกผูน้ าที่หน้าซื่ อใจคดจะ “ทาให้พู่ยาว” ซึ่ งพวกเขาใส่ ที่มุมของเสื้ อผ้าของพวก
เขา (ข้อ 5) พระเจ้าได้บญ
ั ชาการสวมพู่เหล่ านี้ เพื่อจะย้ าเตื อนประชากรของพระองค์ถึงการ
ทรงเรี ยกที่บริ สุทธิ์ และใหญ่หลวงของพวกเขา (กดว. 15:37-41; ฉธบ. 22:12) คนยิวทุกคนใส่
พู่เหล่านี้ รวมทั้งพระเยซู (9:20; 14:36) อย่างไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนาใส่ พู่ที่ยาวเพื่อจะ
บ่งบอกถึงความเคร่ งศาสนามากและเพื่อจะดึงดูดการยกย่องของผูค้ นโดยทัว่ ไป
พวกผูน้ าต้องการที่จะนัง่ ใกล้กลับม้วนธรรมบัญญัติเท่าที่จะเป็ นไปได้ในธรรมศาลา สิ่ งเหล่านี้
เป็ น “ที่นงั่ อันมีเกียรติ” (ข้อ 6) ชื่อเรี ยก “รับบี” หมายถึง “ครู ของข้าพเจ้า” หรื อ “อาจารย์ของ
ข้าพเจ้า” เริ่ มแรกแล้วมันเป็ นแค่ชื่อเรี ยกแห่ งความนับถือ อย่างไรก็ตาม ในที่สุดคานี้ กลายมา
เป็ นชื่ อเรี ยกที่แสดงถึ งความนับถื อที่ยิ่งใหญ่ พวกผูน้ าในสมัยของพระเยซู ตอ้ งการชื่ อเรี ยกนี้
เพราะว่า มันท าให้พ วกเขาแตกต่า งและเหนื อกว่าคนอื่ นๆ คนสมัย ใหม่ที่ ถื อมุ ม มองนี้ แห่ ง
ปริ ญญาทางการศึกษาที่กา้ วหน้าหรื อชื่อเรี ยกก็ตกอยูใ่ นความผิดพลาดอย่างเดียวกัน
23:8-10

ข้อเหล่านี้ ก็ประยุกต์ใช้กบั คนยิวทุกคน แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสาวก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1)
โดยการตั้ง “ท่านทั้งหลาย” ในตาแหน่งการเน้นแรกเมื่อพระองค์กล่าวต่อพวกสาวก พระเยซู ก็
บ่งบอกว่าพวกเขาจะถื อตาแหน่ งแห่ งการเป็ นผูน้ าเหนื อประชากรของพระเจ้าที่พวกผูว้ ิจารณ์
ครอบครองอยู่ (เปรี ยบเทียบ 13:52) พวกเขาจะต้องไม่รักมันเมื่อผูค้ นเรี ยกพวกเขาว่า “รับบี”
เพราะว่าพวกเขามี อาจารย์ คนเดี ยว (คากรี ก ดิ ดาสคาลอส) นัน่ คือ พระเจ้า พวกเขาจะต้อง
ถื อว่าพวกเขาอยู่ในระดับพี่น้องเดี ยวกันในฐานะผูเ้ รี ยนรู ้ ไม่ใช่ ในฐานะอาจารย์เหนื อผูไ้ ม่มี
การศึกษา
คาว่า “บิดา” (ข้อ 9) บางทีอา้ งอิงถึงบิดาในความเชื่ อของพวกเขา คือบรรพบุรุษฝ่ ายวิญญาณ
ของพวกเขาแห่ งชนรุ่ นปั จจุบนั (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 2:12) เป็ นที่ชดั เจนว่าบิดาที่นี่ตายไปแล้ว

การเปลี่ยนในกาลของคากริ ยากรี กระหว่างข้อ 8, 9 และ 10 ดูเหมือนแนะนาสิ่ งนี้ ถ้าสิ่ งนี้ เป็ น
จริ ง ขอยกตัวอย่างว่าตอนนี้ บุคคลที่กล่าวต่อพระโรมันคาทอลิกว่า “บิดา” ก็กาลังใช้คานี้ ในแง่
ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยจากคนยิวที่ใช้มนั ในสมัยของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:15; 1
ยน. 2:13-14) อย่า งไรก็ ตาม ถ้าคริ ส เตี ย นสมัย ใหม่ใ ช้ค านี้ ด้วยแนวคิ ดที่ ว่า “บิ ดา” เป็ นผู้
เหนือกว่าฝ่ ายวิญญาณของเขาหรื อเธอ เขาหรื อเธอจะมีความผิดแห่ งการทาสิ่ งที่พระเยซู ได้ห้าม
ไว้ที่นี่
“ ‘บิดา’ เป็ นผูใ้ ห้ชีวติ ที่จะเรี ยกมนุ ษย์วา่ ‘บิดา’ ในแง่ฝ่ายวิญญาณก็ทาให้เขา
อยูใ่ นที่ของพระเจ้าในฐานะผูท้ ี่ให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณ นี่ เป็ นการหมิ่นประมาท
พระเจ้าพระบิดาเท่านั้นให้ชีวติ ”[1307]
บุคคลเดียวที่คู่ควรแก่ชื่อเรี ยกของ “อาจารย์” ในแง่สูงสุ ดคือพระเมสสิ ยาห์ พระองค์เป็ นเพียง
“ผูเ้ ดียว” ที่สามารถนัง่ ในที่นงั่ ของโมเสสได้และดาเนิ นการที่จะตีความและเปิ ดเผยน้ าพระทัย
ของพระเจ้าอย่างถูกต้องและอย่างมีสิทธิ อานาจ (เปรี ยบเทียบ 1:1; 16:16; 22:41-46) พระเยซูใช้
คากรี กคาที่สามสาหรับ “อาจารย์” ที่นี่ นัน่ คื อ คาเธเกเทส บางทีพระองค์ทาอย่างนั้นเพื่อจะ
เชื่ อมโยงมันกับคาไขอื่ นๆในส่ วนนี้ ที่เกี่ ยวข้องกับการสอนที่ มีสิทธิ อานาจคื อ เอคคาธิ ดซั น
(“พวกเขานัง่ ลง” ข้อ 2) และ คาเธดรา (“ที่นงั่ ” ข้อ 2) ดังนั้นพระองค์ใช้เครื่ องมือเชิ งโวหาร
ของคาพ้องเสี ยง (คาที่เสี ยงคล้ายกัน)
“พวกศัต รู ของพระเยซู ซ่ ึ งเป็ นอาจารย์ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองในอิ ส ราเอล
ไม่สามารถตอบคาถามตามพระคัมภีร์ที่เป็ นพื้นฐานเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ได้
ตอนนี้ พ ระองค์ คื อพระเยซู พระเมสสิ ย าห์ ป่าวประกาศในการรู้ สึก ตัวของ
การล้อเลี ยนนั้นว่าพระองค์เองเป็ นผูเ้ ดี ยวที่ มีคุณสมบัติที่จะนั่งในที่ นั่งของ
โมเสส เพื่ อจะรั บ ช่ วงต่ อจากท่ า นในฐานะอาจารย์ที่ มี สิ ท ธิ อานาจแห่ ง น้ า
พระทัยและความคิดของพระเจ้า”[1308]
จากคาสอนนี้ มันจะไม่ถูกต้องที่จะสรุ ปว่าพระเยซู ไม่สนับสนุ นการรับรู ้ท้ งั หมดเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างพวกผูน้ าและบทบาทของพวกเขาท่ามกลางพวกคนรับใช้ของพระองค์ ขอ
ยกตัวอย่างเช่ น พวกอัครทูตมี สิทธิ อานาจในคริ สตจักรที่อยู่เหนื อสิ ทธิ อานาจของคริ สเตี ยน

ธรรมดา พวกผูป้ กครองและพวกมัคนายกดาเนิ นการที่จะใช้สิทธิ อานาจซึ่ งได้รับการรับรอง
โดยพระเจ้า ในคริ สตจักรและพระองค์ได้สั่งให้เราที่ จะนับถื อบุ ค คลเหล่ านี้ (1 คร. 16:1516; ฮบ. 13:7, 17)
สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ป ระณามคื อ การแสวงหาและการให้ เ กี ย รติ ที่ อ ยู่ เ หนื อ กว่ า สิ่ ง ที่ เ หมาะสม
เนื่ องจากว่าผูเ้ ชื่ อเป็ นพี่น้อง เนื่ องจากว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาฝ่ ายวิญญาณแท้จริ งของเรา
และเนื่ องจากพระเยซูทรงเป็ นอาจารย์และผูน้ าแท้ของเรา อาจารย์และผูน้ าของประชากรของ
พระเจ้า ต้องจาจาไว้ว่าพวกเขาเป็ นเพื่อนผูเ้ รี ยนรู ้ ก ับธรรมิ ก ชน พวกเขายังคงเป็ นบุ ตรของ
พระบิดาในสวรรค์ และพวกเขาต้องจานนต่อพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ นศีรษะของคริ สตจักร
“. . . พระคริ ส ต์ที่ เ ป็ นขึ้ น ไม่ พึ ง พอใจกับ บรรดาผู ้ที่ อ ยู่ ใ นคริ ส ตจัก รของ
พระองค์ผเู้ รี ยกร้องการจานนโดยปริ ย ายต่อพวกเขาเองและความคิดเห็นของ
พวกเขาและสั บสนชื่ อเสี ย งส าหรั บการเคร่ งศาสนาที่ โอ้อวดกับการจานน
ในทางพระเจ้าต่อคาสอนของพระองค์อย่างที่พระองค์ไม่พึงพอใจกับฟาริ สี
คนใด”[1309]
23:11-12

ในการสรุ ปคาเตือนเหล่านี้ พระเยซูกลับไปสู่ หวั ข้อ การถ่ อมใจ ที่พระองค์ได้เน้นกับพวกสาวก
ของพระองค์ก่อหน้านี้ (เปรี ยบเทียบ 18:4; 20:20-28) พระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค์ให้
เป็ นคนรับใช้ของคนอื่นๆ ไม่ใช่ปกครองเหนือพวกเขา
“ตาแหน่งการเป็ นผูน้ าต่างๆไม่ควรเป็ นเป้ าหมายในและของตาแหน่งเหล่านั้น
แต่ควรถูกมองว่าเป็ นโอกาสที่จะรับใช้คนอื่นๆ”[1310]
การพลิกกลับของจุดจบที่พระเยซู ทานายที่นี่จะเกิ ดขึ้นเมื่อแผ่นดิ นสวรรค์เริ่ มต้น พระเยซู เอง
เป็ นตัวอย่างที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของสิ่ งที่พระองค์สอนที่นี่ (เปรี ยบเทียบ 20:26-28; ฟป. 2:5-11)
2. ข้ อกล่ ำวหำของพระเยซู ต่อพวกธรรมำจำรย์ และพวกฟำริ สี 23:13-36 (เปรี ยบเทียบ มก.
12:40; ลก. 20:47)

ตอนนี้ พระเยซู มุ่งความสนใจของพระองค์ไปที่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีในลานพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 1) พระองค์ดาเนิ นการที่ จะป่ าวประกาศข้อกล่าวหาที่เสี ยดแทงต่อพวกเขาในเจ็ดส่ วน จงเปรี ยบเทียบวิบตั ิ
หกอย่างของ อิสยาห์ 5:8-23 และวิบตั ิห้าอย่างของ ฮาบากุก 2:6-20 พระองค์แนะนาข้อกล่าวหาแต่ละอย่างด้วย
คาว่า “วิบตั ิ” พระเยซูกล่าว ถึง พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี แต่พระองค์กล่าว ต่ อ ฝูงชนและพวกสาวก
“ไม่ มีตอนใดในพระคัม ภี ร์ที่ ประชดประชันมากกว่า พูดตรงๆมากกว่า และรุ นแรงมากกว่า
การป่ าวประกาศนี้ ของพระคริ สต์ต่อพวกฟาริ สี มันสาคัญที่ ว่าพระองค์เลื อกเฉพาะพวกเขา
อย่างที่ต่อต้านพวกสะดูสีผเู ้ ป็ นแบบเสรี นิยมมากกว่าและพวกเฮโรดผูเ้ ป็ นนักการเมือง ในขณะ
ที่พยายามที่ จะให้เกี ยรติ แด่พระวจนะของพระเจ้าและแสดงรู ปแบบสุ ดขีดของการถื อรั กษา
ทางศาสนา แท้จริ งแล้วพวกฟาริ สีเป็ นผูท้ ี่อยูห่ ่างไกลที่สุดจากพระเจ้า”[1311]
โดยเนื้ อแท้แล้ว พระเยซู วิจารณ์ พวกเขาเนื่ องจากความหน้าซื่ อใจคดของพวกเขา [1312] อย่างที่ หัวข้อของ
ค าเทศนาบนภู เขาคื อ ความชอบธรรม หัว ข้อของวิบ ตั ิ เหล่ า นี้ คื อ ความหน้า ซื่ อใจคด มี ก ารเน้นที่ หนัก แน่ น
โดยทัว่ ไปในการกล่าวทั้งสองต่อความล้มเหลวของพวกผูน้ าที่จะเข้าใจและจานนต่อพระคัมภีร์ พระเยซูให้การ
กล่าวทั้งสองเพื่อจะเปรี ยบเทียบความหมายแท้จริ งของพระคัมภีร์กบั การตีความและการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์
ของพวกฟาริ สี พวกฟาริ สีกล่าวยอมรับที่จะสอนพระคัมภี ร์อย่างแม่นยาแต่ไม่ได้ทาอย่างนั้น ดังนั้นพวกเขา
ก็เป็ นคนหน้าซื่ อใจคด
โครงสร้างทางวรรณกรรมของวิบตั ิเหล่านี้เป็ นแบบไขว้เปลี่ยน
A

A'

การปฏิเสธแผ่นดินสวรรค์ ข้อ 13
B ผลกระทบต่างๆที่มีต่อคนอื่นๆซึ่ งมีอนั ตรายมากกว่าดี ข้อ 15
C การใช้พระคัมภีร์แบบถูกนาไปผิดๆที่กระทบต่อความประพฤติ ข้อ 16-22
D ความล้มเหลวที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ ข้อ 23-24
C' การใช้พระคัมภีร์แบบถูกนาไปผิดๆที่กระทบต่อคุณลักษณะ ข้อ 25-26
B' ผลกระทบต่างๆที่มีต่อคนอื่นๆซึ่ งทาให้ผลลัพธ์อนั ปรารถนาเสี ยไป ข้อ 27-28
การปฏิเสธผูถ้ ือสารของแผ่นดินสวรรค์ ข้อ 29-36

วิบัติแรก 23:13[-14]

“แต่” แนะนาการเปลี่ ยนผ่านจากถ้อยคาที่มีต่อพวกสาวกที่มาก่อน (ข้อ 1-12) พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี
ถือจุดยืนที่ตรงกันข้ามอย่างแท้จริ งในเรื่ องตัวบุคคลของพระเยซู ที่พวกสาวกถือ ดังนั้น อนาคตของพวกเขาจะ
แตกต่างสิ้ นเชิง (เปรี ยบเทียบ 16:17-28; 19:27-29)
“วิบ ตั ิ ” สามารถเป็ นการอุ ทานที่ นุ่ม นวลของความสงสาร (24:19) การแสดงออกที่ รุนแรงถึ งการประณาม
(11:21) หรื อทั้งสอง (18:7; 26:24) ในการกล่าวนี้ การประณามถูกกล่าวถึ งอย่างที่ชดั เจนว่าสิ่ งที่พระเยซู กล่าว
อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรตี ความคานี้ ว่าเป็ นการอธิ บายถึงความพยาบาทหรื อความเคี ยดแค้นที่ นี่ ตรงกันข้าม
มันเป็ นการป่ าวประกาศทางศาลแห่งการประณามจากพระเมสสิ ยาห์ พระผูพ้ ิพากษา
“ทุกวิบตั ิจาก ‘วิบตั ิ ’ ทั้งเจ็ดเป็ นการอุ ทานดังเช่ น ‘ก็เป็ นสุ ข’ ในสุ ขคติ มันไม่ได้กล่ าวถึ ง
ความปรารถนาแต่ เ ป็ นข้อ เท็ จ จริ ง มัน ไม่ ใ ช่ ค าสาปที่ เ รี ย กความหายนะลงมาแต่ เ ป็ นการ
พิพากษาที่สงบ แท้จริ งและคาตัดสิ นที่ให้มาโดยพระผูพ้ ิพากษาสู งสุ ดเอง ดังนั้น การพิพากษา
หกอย่างจากการพิพ ากษาเหล่ า นี้ มี หลักฐานที่ แนบมาโดยวิธีข องอนุ ประโยค โฮทิ [เพราะ]
เกี่ ยวกับสาเหตุที่จดั ให้มีเหตุผลเต็มที่สาหรับคาตัดสิ น ‘วิบตั ิ’ และในการพิพากษาที่เหลื ออยู่
(ข้อ 16) รู ปแบบที่หลากหลายของการแสดงออกก็ทาอย่างเดียวกันโดยวิธีของการวางข้างกัน”
[1313]
พวกผูน้ าเหล่านี้ เป็ นคนหน้าซื่ อใจคดเพราะว่าพวกเขากล่าวยอมรับว่าจะสอนน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่พวกเขา
กันผูค้ นไว้จากการเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์เมื่อมันเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับประชากรของพระองค์ที่จะ
เข้าไป พวกเขากันผูค้ นไว้จากการเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ โดยการไม่ได้ตระเตรี ยมที่จะเข้าไปด้วยพวกเขาเอง
และโดยการทาให้คนอื่นๆท้อใจจากการทาอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ 18:6-7; 22:41-46)
นักตีความบางคนเชื่อว่าการสร้างประโยคของข้อ 13 ทึกทักเอาว่าแผ่นดินสวรรค์ได้เริ่ มต้นแล้ว[1314] อย่างไรก็
ตาม พื้นฐานสาหรั บการสรุ ปนี้ คือข้อสันนิ ษฐานที่ว่ามันได้เริ่ มต้น มากกว่าข้อเรี ยกร้ องของการสร้ างประโยค
ของภาษากรี ก การสร้ างประโยคเรี ยกร้ องว่าเราเข้าใจรู ปแบบของคากริ ยาที่เติม –ing หรื อ –ed ที่เป็ นคานาม
ทูส เฮเซโคเมนูส (“บรรดาผูท้ ี่เข้าไป”) และคากริ ยาแท้ปัจจุบนั กาล อูเด . . . อะฟิ เอเท่ (“ท่านไม่อนุ ญาต”) ใน
ฐานะเป็ นการอธิ บายถึ งการกระทาที่ เกิ ดขึ้ นพร้ อมกันกับถ้อยคาของผูพ้ ูด การกระทาทั้งสองสามารถและก็
อธิ บายถึ งสิ่ งที่ พวกผูน้ าทาในการคาดหวังถึ งการเริ่ มต้นของแผ่นดิ นสวรรค์ พระเยซู อา้ งอิ งถึ ง แผ่นดิ นของ

พระเมสสิ ยาห์อย่างต่อเนื่ องว่าเป็ นอนาคตไม่ใช่ปัจจุบนั การปรากฏของกษัตริ ยไ์ ม่เทียบเท่ากับการปรากฏของ
แผ่นดิน
ฉบับคัดลอกที่ดีที่สุ ดและเก่ าแก่ ที่สุดบางฉบับของพระกิ ตติ คุณมัทธิ วที่ มีให้เราก็ละเว้นข้อ 14 ฉบับคัดลอก
บางฉบับที่มีขอ้ 14 ก็ต้ งั มันไว้ก่อนข้อ 13 และฉบับอื่นๆตั้งไว้หลังข้อ 13 บางทีผคู ้ ดั ลอกได้ใส่ มนั ไว้ในภายหลัง
เนื่องจากว่ามันปรากฏในพระคัมภีร์ตอนที่เหมือนกัน (มก. 12:40; ลก. 20:47)
วิบัติทสี่ อง 23:15
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีกระตือรื อร้ นอย่างมากที่จะให้คนยิวเห็ นพ้องกับความเชื่ อมัน่ ทางหลักคาสอน
ของพวกเขา นักอรรถาธิ บายบางคนเน้นว่าพวกฟาริ สีสร้างสาวกสู่ ลทั ธิ ยิว สิ่ งนี้ อาจได้เป็ นจริ ง แต่ความผิดหลัก
ของพวกเขาคือการนาคนยิวไปอยูภ่ ายใต้ศาสนศาสตร์ ที่เสื่ อมทรามของพวกเขา[1315] พระเยซู ไม่ได้วิจารณ์พวก
เขาเนื่องจากความร้อนรนของพวกเขา พระองค์วิจารณ์พวกเขาเนื่ องจากสิ่ งที่พวกเขาสอนผูก้ ลับใจเชื่ อของพวก
เขาและผลกระทบที่ “การกลับใจเชื่อ” นี้มีต่อผูก้ ลับใจเชื่อของพวกเขา
อย่างที่ได้หมายเหตุไปก่อนหน้านี้ สิ่ งที่แสดงถึงคาสอนของพวกผูน้ าเหล่านี้ ก็คือว่าพวกเขาให้การตีความและคา
สอนตามธรรมเนี ยมบอกเล่ าของพวกรั บบี ว่าอย่างน้อยแล้วมี สิทธิ อานาจเท่ากับ ภาคพันธสัญญาเดิ ม ถ้าไม่ มี
สิ ทธิ อานาจมากกว่า ในเชิ งปฏิ บตั ิแล้ว พวกเขาบิดเบือนภาคพันธสัญญาเดิ มเมื่อมันไม่สอดคล้องกับคาสอนที่
ยอมรับได้ของพวกรับบี (เปรี ยบเทียบ 5:21-48)
คนกลับใจเชื่อสู่ ฟาริ สีนิยมก็ร้อนรนต่อธรรมเนียมของบรรพบุรุษมากกว่าพวกอาจารย์ของพวกเขา บ่อยครั้งแล้ว
นี่เป็ นผลลัพธ์ของการกลับใจเชื่อ บางครั้งนักศึกษาถือมุมมองของอาจารย์ของพวกเขามากกว่าอาจารย์ของพวก
เขา ธรรมชาติที่มีพลังของมุมมองของฟาริ สีเกี่ ยวกับสิ ทธิ อานาจของการตีความของบรรพบุรุษได้เพิ่มปั ญหานี้
เมื่อบุคคลหนึ่งเชื่อว่าสิ ทธิ อานาจตามพระคัมภีร์ขยายเกินกว่าข้อความของพระคัมภีร์ มันก็จะไม่มีขอ้ จากัดต่อสิ่ ง
ที่จะมีสิทธิ อานาจ การตีความเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพวกฟาริ สีปิดกั้นพระเยซู ไว้จากบทบาทของพระองค์
ในฐานะพระผูต้ ีความ
พวกเข้า จารี ต เป็ นบุ ต ร “ของนรก” (เกเฮนนา) ในแง่ ที่ ว่า พวกเขาเป็ นของนรกและจะไปยัง นรกในที่ สุ ด
(เปรี ยบเทียบ 8:12; 13:38) แทนที่จะนาพวกเขาไปยังสวรรค์ พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์นาพวกเขาไปยัง

นรก เกเฮนนาแสดงถึงสถานที่แห่ งการลงโทษนิ รันดร์ คือบึงไฟ (เปรี ยบเทียบ 25:41) ฮาเดสเป็ นที่พกั ชัว่ คราว
ของคนชั่วร้ ายที่ซ่ ึ งพระเจ้าจะทาให้พวกเขาเป็ นขึ้นเพื่อการพิพากษา ณ พระที่นั่งใหญ่สีขาว และจากนั้นการ
ลงโทษสุ ดท้ายในบึงไฟ (วว. 20:11-15)
วิบัติทสี่ ำม 23:16-22
พระเยซูได้กล่าวถึงหัวข้อการสาบานในคาเทศนาบนภูเขา (5:33-37) พระองค์ได้เรี ยกพวกผูว้ ิจารณ์ของพระองค์
ว่า “ผูน้ าที่ตาบอด” มาก่อนเช่ นกัน (15:14) นี่ คือตัวอย่างที่เจาะจงเกี่ ยวกับสิ่ งที่พระเยซู ประณามในวิบตั ิที่สอง
(ข้อ 15) โดยการแยกแยะระหว่างสิ่ งที่ผกู มัดในคาสาบานของพวกเขาและสิ่ งที่ไม่ผูกมัด พวกฟาริ สีและพวก
ธรรมาจารย์ได้สนับสนุ นคาสาบานที่หลีกเลี่ยงซึ่ งเทียบเท่ากับการโกหก ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าผูค้ นควร
บอกความจริ ง พระเยซูประณามพวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์เนื่ องจากการรับมือกับพระคัมภีร์อย่างผิดๆที่พวกเขา
อ้างว่าจะปกป้ องและอธิ บาย
ข้อ 20-22 จัดเตรี ยมเหตุผลสาหรับ 5:33-37 เมื่อคนยิวทาการสาบาน เขาก็เชื่ อมโยงมันกับพระเจ้าในบางแง่
ดังนั้นคาสาบานทั้งหมดของพวกเขาก็ผกู มัด พระเยซูไม่อนุญาตคาสาบานที่หลีกเลี่ยงทั้งหมดและถือว่าสิ่ ง
เหล่านั้นเป็ นถ้อยคาที่ไม่สัตย์จริ ง
“เวลายังไม่ได้จบลงเมื่อบุคคลหนึ่ งจะแสวงหาที่จะหลี กเลี่ ยงหน้าที่บางอย่างในการใช้กลวิธี
หรื อเมื่ อเขาจะเรี ยกตัวอัก ษรที่ เคร่ งครั ดของธรรมบัญญัติเพื่อจะหลี กเลี่ ยงสิ่ งที่ วิญญาณของ
ธรรมบัญญัติหมายถึงอย่างชัดเจนว่าเขาควรจะทา”[1316]
วิบัติทสี่ ี่ 23:23-24
ธรรมบัญญัติของโมเสสเรี ยกร้องให้คนอิสราเอลที่จะคืนสิ บลดข้าว เหล้าองุ่นและน้ ามัน (ฉธบ. 14:22-29) พวก
เขาจะถือสิ่ งนี้ไปไกลแค่ไหนก็เป็ นเรื่ องของการโต้แย้ง พระเยซู ไม่ได้ไม่สนับสนุ นการถือรักษาที่เคร่ งครัดของ
ธรรมบัญญัติน้ ี พระองค์มุ่ งการประณามของพระองค์ไปที่ ความล้มเหลวของพวกผูน้ าที่ จะถื อรั กษาคาสั่ง ที่
“ส าคัญกว่า ” ในธรรมบัญญัติใ นขณะที่ ต่อรองราคาว่าพื ช เครื่ องเทศ เมล็ดที่ เจาะจงอันไหนที่ จะคื นสิ บลด
พระองค์กลับไปยัง มีคาห์ 6:8 สาหรับหน้าที่หลักสามอย่างที่พระเจ้าเรี ยกร้ องคือ “ความยุติธรรม ความเมตตา
และความสัตย์ซื่อ” บางทีพระองค์เลือกลูกน้ า (คากรี ก คาลมา) และ อูฐ (คากรี ก กัมลา) เป็ นตัวอย่างเนื่ องจาก

ขนาดของพวกมันและชื่ อที่เสี ยงคล้ายกันของพวกมัน เป็ นที่ชดั เจนว่านี่ เป็ นการกล่าวเกิ นจริ ง เนื่ องจากว่ามัน
เป็ นไปไม่ได้ที่จะกลืนตัวอูฐเข้าไปอย่างแท้จริ ง
“ปกติมนั เป็ นกรณี ที่วา่ ผูย้ ดึ ถือกฎก็เป็ นผูย้ ดึ ติดในรายละเอียด แต่มืดบอดต่อหลักการใหญ่ๆ ฝูง
ชนนี้ ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับการประณามคนที่ไร้ความผิด กระนั้นพวกเขาก็กลัวที่จะเข้าไปใน
ศาลพิพากษาของปี ลาตด้วยเกรงว่าพวกเขาจะเป็ นมลทิน (ยน. 18:28)”[1317]
การพิพากษานี้ จดั ตั้งศูนย์กลางสาหรับการไขว้เปลี่ ยนและความล้มเหลวที่สาคัญที่สุดของพวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริ สี พวกเขาบิดเบือนน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ได้เปิ ดเผยในพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ 9:9-13;
12:1-14) การบิดเบือนนี้ ส่งผลต่อหลักคาสอนที่ผิดพลาด (วิบตั ิที่ 3 และ 5) ซึ่ งส่ งผลต่อการปฏิบตั ิที่เป็ นหายนะ
(วิบตั ิที่ 2 และ 6) ซึ่ งส่ งผลต่อการเลื่อนไปของแผ่นดินสวรรค์ (วิบตั ิที่ 1 และ 7)
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะตระหนักว่าพระคัมภีร์เปิ ดเผยน้ าพระทัยของพระเจ้า และที่ว่าเราไม่ควรยกสิ ทธิ อานาจของ
การตี ความของมนุ ษย์ถึงระดับของพระคัมภี ร์เอง อย่างไรก็ตาม เป็ นสิ่ งสาคัญอีกด้วยที่จะตระหนักว่าภายใน
พระคัมภีร์ คาสั่งบางอย่างก็สาคัญกว่าคาสั่งอื่นๆ และที่ว่าเราควรสังเกตความแตกต่างเหล่านี้ และไม่สับสน นี่
เกี่ยวข้องกับปั ญญาและความสมดุลในการตีความและการประยุกต์ใช้
อาจารย์และนักเทศน์สมัยใหม่แห่ งพระวจนะของพระเจ้าอาจทาความผิดพลาดหลายอย่างที่แสดงถึงพวกฟาริ สี
อย่างไรก็ตาม เราต้องจดจาไว้วา่ พวกฟาริ สีไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า
วิบัติทหี่ ้ ำ 23:25-26
พระเยซูประณามความผิวเผินที่เป็ นคุณลักษณะของฟาริ สีดว้ ยการเปรี ยบเทียบนี้ ภาชนะแสดงถึงพวกฟาริ สีและ
บรรดาผูท้ ี่พวกเขาสอน คนยิวจะต้องเป็ นภาชนะที่สะอาดซึ่ งพระเจ้าสามารถใช้ได้เพื่อจะนาการหล่อเลี้ยงและ
การทาให้สดชื่นฝ่ ายวิญญาณไปยังคนอื่นๆ พวกฟาริ สีสอนถึงความสาคัญของการสะอาดทางพิธีกรรมโดยการ
ถื อรักษากฎเกณฑ์เกี่ ยวกับอาหารและการชาระของธรรมบัญญัติ อย่างไรก็ตาม พวกเขาละเลยความบริ สุทธิ์
ภายใน พวกฟาริ สีผิดพลาดในการเน้นต่ างๆของพวกเขา พวกเขาตั้งความสาคัญไว้ที่เรื่ องราวเล็กน้อยมาก
เกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องราวทางพิธีกรรมและภายนอก และไม่เพียงพอที่เรื่ องราวอันเป็ นหลัก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับความเป็ นจริ งฝ่ ายวิญญาณ “ฟาริ สี” คนเดี ยวบางทีเป็ นการอ้างอิงโดยทัว่ ไปถึ งฟาริ สี
ทั้งหมด (ข้อ 26)
วิบัติทหี่ ก 23:27-28
คนยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มโบกปูนขาวหิ นบนหลุ มฝั งศพก่อนปั สกาเพื่อจะเตื อนผูเ้ ดิ นทางถึ งการปรากฏของสิ่ ง
เหล่านั้น[1318] พวกเขาทาสิ่ งนี้ เพื่อว่าคนแปลกหน้าเหล่านี้ จะไม่แตะต้องหลุมฝังศพใดอย่างไม่รู้ และดังนั้นก็
ขาดคุ ณสมบัติที่จะเข้าร่ วมในเทศกาล [1319] มันไม่ใช่ การโบกปูนขาวมากสักเท่าไหร่ ที่ได้ทาให้สิ่งเหล่านั้น
น่าดึงดูดใจอย่างที่มนั เป็ นอนุเสาวรี ยเ์ องที่น่าดึงดูดใจ พระเยซูเปรี ยบเทียบ “อนุสาวรี ย ์ (“อุโมงค์ศพ”) กับพวกฟา
ริ สี ทั้งสองดูเหมือนน่าดึงดูดใจ (“สวยงามที่ขา้ งนอก”) แต่ท้ งั สองก็ทาให้ผคู ้ นที่สัมผัสพวกเขาด่างพร้อยอีกด้วย
(นัน่ คือ ผ่านทางคาสอนของพวกเขา ซึ่ ง “อย่างภายในแล้ว” ก็ “เต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคดและความอธรรม”)
การเจือปนด้วยฟาริ สีก็กนั การมีส่วนร่ วมในพระพรที่ปัสกานั้นคาดหวังไว้ นัน่ คือ พระพรแห่งแผ่นดินสวรรค์
การอ้างอิงถึง “ความอธรรม” ของพระเยซูก็สาคัญ (ข้อ 28) พวกฟาริ สีอวดพวกเขาเองในการถือรักษาที่พิถีพิถนั
ของธรรมบัญญัติ (คากรี ก โนมอส) อย่างเหน็บแนมแล้ว ความล้มเหลวของพวกเขาที่จะเข้าใจและประยุกต์ใช้
ธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องได้ทาให้พวกเขาอธรรม (คากรี ก อะโนมิอา) ในมุมมองของพระเยซู อะโนมิอา เป็ นคา
ทัว่ ไปสาหรับความชัว่ ร้ ายในภาคพันธสัญญาใหม่ พระเยซู บ่งบอกว่าการเข้าหาทั้งสิ้ นของพวกฟาริ สีต่อธรรม
บัญญัติน้ นั ก็ ชั่วร้ าย อย่างแท้จริ ง
วิบัติทเี่ จ็ด 23:29-36
23:29-30

โดยการสร้ า ง “อนุ ส าวรี ย ์” แก่ “พวกผูเ้ ผยพระวจนะ” และ คน “ชอบธรรม” คนอื่ น ๆที่
บรรพบุรุษของพวกเขาได้ฆ่า พวกฟาริ สีก็กล่าวว่าพวกเขาคงไม่ได้ฆ่าพวกเขาถ้าพวกเขาได้มี
ชี วิตอยู่ในตอนนั้น โครงการก่อสร้ างเหล่านี้ ได้จดั ตั้งการกล่าวยอมรับถึ งความเหนื อกว่าฝ่ าย
วิญญาณของพวกเขาเองเช่นเดียวกับเกียรติสาหรับคนที่ตายไป คริ สเตียนผูค้ ิดอย่างไร้เดียงสา
ว่าเขาหรื อเธอคงจะไม่ได้ทาความผิดพลาดต่างๆที่ สาวกเริ่ มแรกของพระเยซู ได้ทาก็ทาการ
ทึกทักเอาอย่างเดียวกันถึงความเหนือกว่า

23:31

“ถ้าเป็ นเช่ นนั้น” อ้างอิงถึงการยอมรับของพวกฟาริ สีถึงพวกเขาเองในฐานะ “บุตรของบรรดา
ผูท้ ี่ได้ฆ่าพวกผูเ้ ผยพระวจนะ” (ข้อ 30) ไม่ใช่ การสร้างหลุ มฝั งศพของพวกเขา (ข้อ 29) พวก
ฟาริ สีเป็ นเชื้ อสายของบรรดาผูท้ ี่ได้ฆ่าพวกผูเ้ ผยพระวจนะมากกว่าที่พวกเขาได้รู้ ไม่ใช่แค่ทาง
กายภาพแต่ทางฝ่ ายวิญญาณอีกด้วย พวกเขาได้วางแผนที่จะฆ่าผูเ้ ผยพระวจนะที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
(21:38-39, 46)
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แนวคิ ดของภาคพันธสัญญาเดิ มที่ อยู่เบื้ องหลัง ข้อนี้ ก็คือว่าพระเจ้าจะทนต่อบาปอย่างจากัด
จากนั้นพระองค์จะกระทาในการพิพากษา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 6:3, 7; 15:16; เปรี ยบเทียบ 1 ธส.
2:14-16) ที่นี่พระเยซู หมายถึงว่าอิสราเอลได้ทาบาปหลายอย่างและได้ก่อให้เกิดความผิดอย่าง
มากโดยการฆ่าพวกผูเ้ ผยพระวจนะ เมื่อพวกฟาริ สีได้ฆ่าพระเยซู และพวกสาวกของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 34) ถ้วยแห่ งพระพิโรธของพระเจ้าคงจะได้เต็ม และพระองค์จะตอบสนอง
ด้วยพระพิโรธ การถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็มและการกระจัดกระจายไปทัว่ โลกของคนยิวได้
ส่ งผลในปี ค.ศ. 70
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พระเยซู กล่าวซ้ าคาเรี ยกชื่ อที่พระองค์ได้ใช้มาก่อนเพื่อจะป่ าวประกาศการพิพากษาของพวก
ผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:7; 12:34) พวกเขาจะพินาศใน “นรก” เนื่องจากความ
ล้มเหลวของพวกเขาที่จะยอมรับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 5:22; 23:15)
“ทุกวันนี้มีการใช้ของคริ สเตียนที่เหมาะสมอันเดียวเกี่ยวกับการกล่าววิบตั ิของ
ส่ วนนี้ โดยพื้นฐานแล้ว มันไม่ได้พบในการประยุกต์ใช้ของพระคัมภีร์ตอนนี้
กับพวกฟาริ สีในประวัติศาสตร์ และไม่เอ่ยถึงลัทธิ ยวิ สมัยใหม่ในฐานะศาสนา
แต่ในการประยุกต์ใช้ของพระคัมภี ร์ตอนนี้ กบั สมาชิ กของคริ สตจักร ความ
หน้าซื่ อใจคดเป็ นศัตรู แท้ของส่ วนนี้ ไม่ใช่ พวกธรรมาจารย์ พวกฟาริ สีหรื อ
พวกยิว ในต้นแบบของส่ วนนี้ ถ้าวิบตั ิ ที่รุนแรงจะถู กป่ าวประกาศต่อใครก็
ตามในทุกวันนี้ มันต้องถูกมุ่งไปที่ความหน้าซื่ อใจคดในคริ สตจักร เท่ านั้น
(เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 2:1)”[1320]
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สิ่ ง ที่ ม าก่ อนของ “เพราะเหตุ น้ ี ” (คากรี ก ดิ อา ทู ท อ) คื อ คนยิวได้ฆ่าพวกผูเ้ ผยพระวจนะที่
พระเจ้าได้ส่งมายังพวกเขาในอดีต (ข้อ 29-30; เปรี ยบเทียบ 22:3-10) เพราะว่าคนยิวได้ปฏิเสธ

พวกผูเ้ ผยพระวจนะแต่ก่อน พระเยซู จะส่ ง “บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ” “บรรดานักปราชญ์” และ
อาจารย์ท้ งั หลาย (“พวกธรรมาจารย์”) ไปยังพวกเขามากขึ้น คนเหล่านี้ คนยิวจะปฏิเสธเช่นกัน
ซึ่ งเติ มระดับของความผิดของพวกเขาจนเต็ม บางที นี่เป็ นการอ้างอิ งถึ งพยานทั้งหลายที่ ได้
ติ ด ตามพระเยซู แ ละวิ ง วอนต่ อ คนยิ ว ที่ จ ะเชื่ อ ในพระองค์ (กจ.
3:19-21; 7:2-53;
เปรี ยบเทียบ มธ. 5:10-12; 9:37-38; 28:18-20)
พระเยซู จะยังคงไม่สถาปนาแผ่นดินของพระองค์ข้ ึน เพราะว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธพระองค์ใน
ฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ในข้อนี้พระเยซู เปิ ดเผยว่าพระเจ้าจะลงโทษชน
รุ่ นของอิสราเอลที่ได้ปฏิ เสธพระองค์และพวกอัครทูตผูจ้ ะติดตามพระองค์ในวิธีที่เพิ่มเติม นี่
รวมถึ ง การถู ก ท าลายของกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม และกระจัดกระจายไปของคนยิวจากแผ่นดิ นแห่ ง
พระสัญญา พระเยซู อธิ บ ายถึ งเหตุ การณ์ เหล่ านี้ ในการอภิ ปรายที่ ภูเขามะกอกเทศที่ ตามมา
(บทที่ 24—25)
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เนื่ องจากว่าคนยิวไม่มีสิทธิ อานาจที่จะ “ตรึ ง” ผูค้ น บางทีเราควรเข้าใจการอ้างอิงของพระเยซู
ถึ งพวกเขาว่าตรึ งพยานเหล่านี้ บางคนในแง่ที่เป็ นสาเหตุ อย่างน่ าสังเกตแล้ว พวกเขาจะเป็ น
เหตุให้คนอื่นๆคือคนโรมันที่จะตรึ งพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 10:24-25)
พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่าคนยิวที่ได้ปฏิ เสธพระองค์ก็มีความรับผิดชอบต่อการตายของผูต้ ายเพื่อ
ความเชื่ อที่ชอบธรรมทุ กคนตลอดประวัติศาสตร์ ของพระคัมภีร์ พวกเขาเป็ นบุคคลที่จะเพิ่ม
จานวนสุ ดท้ายของความผิดที่จะส่ งผลต่อการเทออกแห่ งพระพิโรธของพระเจ้าสาหรับผูฆ้ ่าคน
เหล่านั้นทั้งหมด
“ในกรณี ของคนยิว ความจากัดของพฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสมเกื อบได้มาถึ ง
แล้ว และด้วยการฆ่าพระเมสสิ ยาห์และพวกอัครทูตของพระองค์จะเป็ นการ
ละเมิด”[1321]
“อาเบล” เป็ นคนชอบธรรมคนแรกที่ได้ถูกฆ่าซึ่ งพระคัมภีร์บนั ทึกไว้ (ปฐก. 4:8) เราไม่รู้แน่ชดั
ว่าเมื่อไหร่ ที่ผเู ้ ผยพระวจนะ “เศคาริ ยาห์” “บุตรเบเรคียาห์ ” ได้ตายไป แต่ท่านได้เริ่ มต้นการ
เผยพระวจนะในฐานะคนหนุ่ มในปี กคศ. 520 และได้เผยพระวจนะบางอย่างในปี กคศ. 518
ท่านอาจได้เป็ นคนที่ ตายเพื่อความเชื่ อคนสุ ดท้ายในประวัติศาสตร์ ของภาคพันธสัญญาเดิ ม

[1322] อย่างไรก็ตาม ตามธรรมเนี ยมของคนยิว เศคาริ ยาห์ นี ้ ได้ตายไปอย่างสันติ ณ วัยชรา
[1323]
ผูศ้ ึกษาหลายคนของปั ญหานี้ เชื่ อว่า “เศคาริ ยาห์” ผูซ้ ่ ึ งพระเยซูอา้ งอิงถึงเป็ นปุโรหิ ตผูซ้ ่ ึ งคนยิว
ได้เอาหินขว้างในลานพระวิหาร (2 พศด. 24:20-22) ชายคนนั้นได้ตายไปหลายร้อยปี ก่อนหน้า
ผูเ้ ผยพระวจนะเศคาริ ย าห์ ดู เหมื อนว่า พระเยซู ไ ด้ส รุ ป คนชอบธรรมทั้งหมดที่ ค นยิวได้ฆ่า
ตลอดประวัติศาสตร์ของภาคพันธสัญญาเดิม “เศคาริ ยาห์บุตรของเยโฮยาดา” เป็ นคนที่ตายเพื่อ
ความเชื่ อคนสุ ดท้ายในพระธรรมเล่ ม สุ ดท้ายของพระคัมภี ร์ภาษาฮี บ รู (พงศาวดาร) ดังนั้น
พระเยซู อาจได้กล่าวถึงความมีค่าเท่ากันของ “คนที่ตายเพื่อความเชื่ อทั้งหมดตั้งแต่ปฐมกาลถึ ง
วิวรณ์” อย่างไรก็ตาม “เศคาริ ยาห์” นั้น เป็ นบุตรของ เยโฮยาดา ไม่ใช่ เบเรคียาห์ และพระเยซู
อ้างอิงถึง เบเรคี ยาห์ ในฐานะบิดาของ “เศคาริ ยาห์” ที่พระองค์หมายถึง (เปรี ยบเทียบ 2 พศด.
24:22) เบเรคียาห์อาจได้เป็ นบิดาแท้จริ งของคนที่ตายเพื่อความเชื่ อนี้ และผูเ้ ขียน 2 พงศาวดาร
อาจได้ระบุวา่ เขาเป็ นบุตรของปู่ ที่มีชื่อเสี ยงของเขาคือ เยโฮยาดา
ดูเหมือนเป็ นไปได้นอ้ ยที่วา่ บิดาของเศคาริ ยาห์คนแรกมีสองชื่อที่แตกต่างกันคือ เบเรคียาห์และ
เยโฮยาดา ข้อเท็จจริ งที่วา่ ชื่ อของอาเบลเริ่ มต้นด้วยตัวอักษร “A” และชื่ อของเศคาริ ยาห์เริ่ มต้น
ด้วย “Z” ก็เป็ นความบังเอิญ “Z” ไม่ใช่ตวั อักษรสุ ดท้ายในไม่วา่ ตัวอักษรฮีบรู หรื อกรี ก บาง
ที เศคาริ ยาห์ ท้ งั สองได้ถูกฆ่าเพื่อความเชื่ อระหว่างแท่นบูชาและพระวิหาร ซึ่ งจะอธิ บายถึ ง
ปริ ศนานั้น แต่สิ่งนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในภาคพันธสัญญาเดิม
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ด้วยการยืนยันที่ หนัก แน่ นถึ งความแน่ นอน พระเยซู ไ ด้ท านายว่า การพิ พากษาของพระเจ้า
จะ “ตก” (ข้อ 35) บน “ชนรุ่ น” ของคนยิวที่ได้ปฏิเสธพระองค์ นี่เป็ นการปฏิเสธที่เป็ นทางการ
และสู งสุ ดของพระเยซู ที่มี ต่ออิ สราเอลส าหรั บ การปฏิ เสธพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ย าห์
ของพวกเขา “สิ่ งทั้งหมดนี้” อ้างอิงถึงการเทออกของพระพิโรธของพระเจ้าที่เพิ่งได้เปิ ดเผยไป
(ข้อ 33, 35) ชนรุ่ นนั้นจะสู ญเสี ยสิ ทธิ พิเศษของการเป็ นพยานถึ งการสถาปนาแผ่นดิ นของ
พระเมสสิ ยาห์ และสิ ทธิ พิเศษของการเป็ นผูแ้ รกที่จะเข้าไปโดยความเชื่ อในพระเยซู ตรงกัน
ข้าม พวกเขาจะประสบกับการถูกทาลายของเมืองหลวงของพวกเขา และการกระจัดกระจายไป
ของประชากรของพวกเขาจากแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา (ในปี 70 ค.ศ.) ชนรุ่ นทั้งหมดจะทน

ทุกข์เพราะพวกผูน้ าได้กระทาเพื่อประชาชน และประชาชนไม่ได้ละทิ้งพวกผูน้ าของพวกเขา
เพื่อจะรับเอาพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ กดว. 13—14)
“ความวิปริ ตของพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลไม่ได้ยกเว้นคนอิสราเอล
พวกเขามีความผิดของการติดตามพวกผูน้ าที่ตาบอดอย่างเต็มใจ”[1324]
อย่า งไรก็ตาม จงสัง เกตว่า “ชนรุ่ น” นั้น เท่า นั้นที่ พระเยซู ไ ด้ส าปแช่ ง มันไม่ใ ช่ ชนชาติ ยิว
ทั้งหมด [1325] พระเจ้าไม่ได้เสร็ จสิ้ นกับอิสราเอล (รม. 11:1) พระองค์ได้เลื่อนแผ่นดินสวรรค์
ไป พระองค์ไม่ได้เลิกล้ม
การอ้างอิงของพระเยซู ถึงการทนทุกข์ของชนรุ่ นปั จจุบนั ก็นาให้พระองค์ที่จะโศกเศร้าต่อสภาพที่กาลังมาของ
เยรู ซาเล็ม (ข้อ 37-39)
3. กำรคร่ำครวญของพระเยซู เหนือกรุ งเยรู ซำเล็ม 23:37-39 (เปรียบเทียบ ลก. 13:34-35)
การคร่ าครวญนี้ ควรช่ วยให้เราตระหนักว่าการพิพากษาที่พระเยซู เพิ่งได้ประกาศไปในภาษาที่รุนแรงเช่ นนั้นก็
ไม่ใช่ บางสิ่ งที่ทาให้พระองค์ยินดี มันได้ทาลายใจของพระองค์ สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนในแง่ที่วา่ พระองค์ทาให้ผคู ้ นใน
เยรู ซาเล็มเป็ นส่ วนตัวในข้อเหล่านี้ พระเยซู กล่าวถึงเมืองในฐานะหลายคน (“ลูกๆของเจ้า”) ไม่ใช่ในฐานะสิ่ งที่
ไม่ใช่บุคคล (ซึ่งแสดงถึงโดยการกก “ลูกไก่”) พระองค์กล่าวที่นี่ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดของอิสราเอลอีกด้วย
(ซึ่งแสดงโดย “แม่ไก่” ที่ปกป้ อง “ลูกไก่ที่อยูใ่ ต้ปีกของมัน) ไม่ใช่แค่ผเู ้ ผยพระวจนะแต่เป็ นพระเจ้าเอง สามข้อ
เหล่านี้เป็ นถ้อยคาต่อสาธารณะสุ ดท้ายของพระเยซูที่มีต่อฝูงชนอิสราเอลที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณได้บนั ทึก
“การคร่ าครวญของพระเยซูเหนือเยรู ซาเล็มเปิ ดเผยว่าพระองค์ได้ทาการเสนอที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
แผ่นดินสวรรค์แก่อิสราเอลและที่วา่ มันเป็ นความประสงค์อนั ปรารถนาของพระองค์ที่พวกเขา
จะตอบสนอง ในฐานะผลลัพธ์ของการที่ พวกเขาได้ปฏิ เสธการเสนอที่ไม่คาดหมายมาก่อน
บ้านของพวกเขาได้ถูกทาลาย. . . . เวลาตั้งแต่การปฏิเสธของพระองค์ถึงการเสด็จกลับมาของ
พระองค์เป็ นระยะที่ ‘ลึกลับ’ ของแผ่นดิ นสวรรค์อย่างที่ถูกอธิ บายไว้ในมัทธิ ว 13 ระยะ
สุ ดท้ายของระยะเวลานั้นก็ถูกเขียนเป็ นโครงร่ างไว้ในบทที่ 24—25”[1326]

ผูถ้ ือตามยุคส่ วนใหญ่ถือว่า “แผ่นดินสวรรค์” มีสองระยะ ผูถ้ ือตามยุคแบบบรรทัดฐาน (ธรรมเนียม) บ่อยครั้ง
อ้างอิงถึ งยุคระหว่างการเสด็จมาในปั จจุบนั ในฐานะระยะลึกลับของแผ่นดิ นสวรรค์ และยุคพันปี ในอนาคตใน
ฐานะแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ ผูถ้ ือตามยุคแบบตามลาดับอ้างอิงถึงยุคระหว่างการเสด็จมาในปั จจุบนั ในฐานะ
ระยะ “เรี ยบร้อยแล้ว” ของแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์และยุคพันปี ในอนาคตในฐานะระยะ “ที่ยงั ไม่มาถึง” ของ
แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ ผูถ้ ือตามยุคบางคนปฏิเสธระยะปั จจุบนั ใดๆของแผ่นดินสวรรค์ [1327]
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“เยรู ซาเล็ม” ถูกเรี ยกว่า “เมืองของดาวิด” และ “เมืองแห่ งสันติสุข” มันเป็ นเมืองที่พระเจ้าได้
เลือกเพื่อจะเปิ ดเผยพระองค์เองแก่อิสราเอลทางพระวิหาร และที่จะเป็ นเมืองหลวงของแผ่นดิน
ของพระองค์บ นโลก อย่า งไรก็ ต าม มัน หรื อ เจ้ า (ได้ท าให้เ ป็ นบุ ค คล) ได้ฆ่ า พวกผูเ้ ผย
พระวจนะที่พระองค์ได้ส่งมายังประชากรของพระองค์ดว้ ยข่าวสารของพระองค์ การเอาหิ น
ขว้างเป็ นการลงโทษสาหรับอาชญากรรมที่แย่ที่สุดในอิสราเอลรวมถึ งการเผยพระวจนะเท็จ
ผูค้ นได้ใช้รูปแบบของการประหารนี้ ต่อบรรดาผูท้ ี่ได้นาพระวจนะของพระเจ้ามาถึ งพวกเขา
อย่างสัตย์ซื่อ ถ้อยคาของพระเยซู ทาให้ระลึกถึงความเสี ยใจของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์
เหนือการตายของอับซาโลมบุตรของเขา (2 ซมอ. 18:33; 19:4) การกล่าวซ้ าของ “เยรู ซาเล็ม”
เปิ ดเผยถึงอารมณ์อนั หนักแน่นที่พระเยซูรู้สึก (เปรี ยบเทียบ ลก. 10:41; กจ. 9:4)
หลายครั้ งระหว่ า งพัน ธกิ จ ของพระองค์ พระองค์ ไ ด้แ สวงหาที่ จ ะรวบรวมและปกป้ อง
เยรู ซาเล็ม ซึ่ ง ถู กใช้ที่นี่โดยคาเปรี ยบเที ยบที่ แสดงถึ ง ชนทั้งชาติ คาเปรี ยบเที ยบเป็ นการใช้
สานวนโวหารที่ซ่ ึ งส่ วนหนึ่ งแสดงถึงทั้งหมดหรื อทั้งหมดแสดงถึ งส่ วนหนึ่ งของมัน พระองค์
ต้องการให้ผูค้ นที่ จะท าการลี้ ภยั ในพระองค์อย่า งที่ ลู ก ไก่ ท าใต้ปี กของแม่ ของพวกมันทาง
กายภาพ และในฐานะประชากรของพระเจ้าได้ท าใต้ก ารดู แลของพระองค์ในฝ่ ายวิญญาณ
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:11; สดด. 17:8; 36:7; 91:4; ยรม. 48:40) ทั้งๆที่มีการริ เริ่ มแห่ งความรัก
ของพระเจ้า อิ ส ราเอลได้ปฏิ เสธพระองค์อย่างจงใจอย่างซ้ าๆ การเข้าส่ วนของพระเยซู ก ับ
พระเจ้าก็ชดั เจนอย่างมากในข้อนี้ (เปรี ยบเทียบ อสค. 18:32) เยเรมียไ์ ด้บ่งชี้ ถึงพระเยซู เริ่ มแรก
ขณะที่ท่านได้บรรยายถึ งการถูกทาลายของเยรู ซาเล็มโดยชาวบาลิ โลนในพระธรรมบทเพลง
คร่ าครวญ

23:38

“นิเวศ” ที่นี่บางทีเป็ นพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 9:7-8) มุมมองอื่นๆก็คือว่ามันอ้างอิงถึง
เมื อง ราชวงศ์ข องดาวิ ด ประเทศ หรื อที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมด ก่ อนหน้า นั้น พระเยซู ไ ด้อ้า งว่า

พระวิหารเป็ นนิเวศของพระองค์เอง (5:35; 17:25-26; 21:12-16) ตอนนี้ พระองค์กล่าวถึงมันใน
ฐานะ “นิเวศ” (“ของพวกท่าน”) ซึ่ งเป็ นนิ เวศอธิ ษฐานที่พวกเขาได้เปลี่ยนเป็ นถ้ าของพวกโจร
(21:13) พระเยซูและพระเจ้าจะละพระวิหารให้ “รกร้าง” โดยการขจัดการทรงสถิตของพระเยซู
ไปจากมัน แทนที่มนั จะกลายมาเป็ นจุดที่สาคัญมากของการนมัสการระหว่างแผ่นดิ นของ
พระเมสสิ ยาห์ มันจะไม่มีอิมมานูเอล “พระเจ้าทรงอยูก่ บั เรา” จนกระทัง่ พระองค์เสด็จกลับมา
ยังมัน (1:23; เปรี ยบเทียบ ยรม. 12:7; 22:5; อสค. 43:1-5) แทนที่จะนาการพักและพระพรที่ได้
สัญญาไว้มายังอิสราเอล พระเมสสิ ยาห์จะละพวกเขาไว้ให้รกร้าง ไม่มีการอาศัย
23:39

พระเยซูอา้ งอิง สดุดี 118:26 (เปรี ยบเทียบ 21:9) พระองค์กาลังอ้างอิงถึ งการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ยงั พระวิหารด้วยอานาจและพระสิ ริที่ยงิ่ ใหญ่ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ณ การเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์ ไม่ใช่ยงั การเสด็จกลับมาบางอย่างยังพระวิหารก่อนการเสด็จสู่ สวรรค์
ของพระองค์ เชิ งลบก็หนักแน่ นอย่างมากในตัวบทกรี ก (อู เม) เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ทุก
คนจะยอมรับพระองค์แทนที่จะปฏิเสธพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ศคย. 12:10) ยิ่งกว่านั้น พระองค์
จะเสด็จมาด้วยการพิพากษา (เปรี ยบเทียบ 24:30-31; ฟป. 2:9-11; วว. 1:7)
“มันสาคัญอย่างมากส าหรั บ คนหนึ่ งที่ จะสั งเกตว่า การปฏิ เสธของพระเยซู
ต่ออิสราเอลไม่ใช่การปฏิเสธถาวร คาว่า ‘จนกว่า’ (อี ออส) ของข้อสามสิ บเก้า
พร้อมกับข้อความที่ตามมาก็ยนื ยันข้อเท็จจริ งที่วา่ พระคริ สต์จะเสด็จมาอีกครั้ง
ยังชนชาติที่กลับใจใหม่เพื่อจะสถาปนาแผ่นดินพันปี ที่ได้สัญญาไว้”[1328]
“อย่างชัดเจนแล้ว แผ่นดินสวรรค์จะถูกเลื่อนไป มีหลายคนที่ต่อต้านคาสอน
นั้น แต่ที่จะทาอย่างนั้นพวกเขาต้องต่อต้านภาษาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
[ในข้อนี้]”[1329]

จากการที่ ไ ด้ก ล่ า วคาอาลาของพระองค์แก่ พระวิหาร พระเยซู ก็จากลานไปที่ ที่ พระองค์ได้ใช้เวลาในวันพุ ธ
อันยุง่ ที่จะสอน (21:18—23:46)
“อย่างประหลาดใจแล้ว การสอนของพระเยซูเป็ นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในเรื่ องราวของมัทธิ ว
น้อยกว่า ที่ บุค คลหนึ่ ง จะคาดหวัง ไว้ เหตุ ผ ลก็คื อว่า พวกผูน้ าทางศาสนาไม่ ได้เป็ นผูร้ ั บ การ

อภิปรายที่ยิ่งใหญ่ใดๆของพระเยซู [บทที่ 5—7; 10; 13; 18; 24—25] และแม้กระทัง่ ถ้อยคา
แห่ งวิบตั ิของพระเยซู ก็ไม่ได้ถูกกล่าวต่อพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีแต่ต่อพวกสาวกและ
ฝูงชน (บทที่ 23) มันแน่ นอนจากการโต้แย้งที่พระเยซู มีกบั พวกผูน้ าทางศาสนาที่ ว่าคาสอน
ของพระองค์ก่อให้เกิดความขัดแย้ง”[1330]
จ. กำรเปิ ดเผยของกษัตริย์เกีย่ วกับอนำคต บทที่ 24—25
ตอนนี้เรามาสู่ การอภิปรายหลักที่หา้ และสุ ดท้ายในพระกิตติคุณมัทธิ ว คือการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ หัวข้อ
คือแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหตุการณ์ต่างๆที่นาไปถึงการสถาปนาแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
1. บริบทของกำรอภิปรำยทีภ่ ูเขำมะกอกเทศ 24:1-3 (เปรียบเทียบ มก. 13:1-4; ลก. 21:5-7)
24:1

คาเชื่อม “และ” (NASB, คากรี ก คาย) เชื่ อมสิ่ งที่ตามหลังการประณามอันก่อนของพระเยซู ต่อ
ชนรุ่ นของคนยิวที่ ได้ป ฏิ เสธพระองค์และการพิ พากษาของพระเจ้า ที่ จะตามมา (23:36-39)
อย่างไรก็ตาม การอภิปรายเกี่ยวกับ “การพยากรณ์ ” หรื อ “ยุคสุ ดท้าย” ที่พระองค์ดาเนินการที่
จะให้ก็ไม่ใช่แค่การขยายของคากล่าวในบทที่ 23 สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนเพราะว่าบริ บท ผูฟ้ ั งและหัวข้อ
หลักต่างๆได้เปลี่ ยนไป มีการดาเนิ นต่อไปบางอย่างของหัวข้อ แต่ก็ไม่พอที่จะตัดสิ นในการ
ถือว่าบทที่ 23—25 เป็ นการอภิปรายเดียว
พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์กาลังจะจากบริ เวณพระวิหารไป (คากรี ก เฮี ยรอน) และมุ่ง
ไปทางตะวันออกยังเบธานี ที่ที่พระเยซู ใช้เวลาหลายคืนของพระองค์ระหว่างเทศกาลปั สกา
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่พวกเขาจากบริ เวณพระวิหารไป พวกสาวกก็แสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
อาคารพระวิหารที่งดงามต่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มก. 13:1; ลก. 21:5).[1331]
“พวกเขายัง จดจ่ อ ที่ พ ระวิ ห าร ที่ ซ่ ึ งพระเยซู ไ ด้ ป ระกาศความหายนะ
เนื่ องจากว่า ศู นย์ก ลางแท้ข องความสั ม พันธ์ ระหว่า งพระเจ้า และมนุ ษ ย์ไ ด้
เปลี่ ยนไปยังพระองค์เอง ในบทที่ 23 พระเยซู ไ ด้ยืนกรานแล้วว่า สิ่ ง ที่
อิ สราเอลทากับพระองค์ไม่ใช่ พระวิหารก็กาหนดจุ ดจบของพระวิหารและ
ของอิสราเอลทั้งชาติ”[1332]

24:2

“สิ่ งทั้งหมดนี้ ” ที่ พระเยซู ช้ ี ให้พวกสาวกเห็ นก็เป็ นอาคารที่ พวกเขาเพิ่งได้ช้ ี ให้พระองค์เห็ น
จากนั้นพระองค์แนะนาการเปิ ดเผยที่สาคัญด้วยบทนาการเน้นที่พิเศษว่า: “เรากล่าวต่อท่าน
อย่างแท้จริ ง” หรื อ “เราบอกความจริ งกับท่าน” พระเยซูทานายถึงการถูกทาลายของพระวิหาร
ที่เฮโรดมหาราชได้เริ่ มต้นสร้างราวๆ 20 กคศ. ซึ่ งไม่เสร็ จจนกระทัง่ ปี คศ. 60 [1333] พระองค์
ใช้ภาษาของภาคพันธสัญญาเดิม (ยรม. 26:6, 18; มีคา. 3:12; เปรี ยบเทียบ 23:38; 26:61; ลก.
23:28-31)
“ข้อความที่ยิ่งใหญ่น้ ี ถูกให้มาด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่เนื่ องจากปริ กลั บมาลากรรม
วาจกของคากริ ยา ‘ละ’ ด้วยคาปฏิเสธสองคา อู เม (แปลว่า ‘ไม่’)”[1334]
“พระวิหารถูกสร้ างขึ้นด้วยหิ นก้อนใหญ่ ขนาดของบางก้อนก็หนักหลายตัน
ซึ่ งได้ถูกแกะสลักในเหมือนหิ นที่อยู่ใต้กรุ งเยรู ซาเล็ม หิ นก้อนใหญ่เช่ นนั้น
สามารถถูกทาให้หลุ ดจากที่ได้โดยพลังจงใจเท่านั้น ความสาเร็ จที่น่าเศร้ าก็
จะมาในปี ค.ศ. 70 เพียงแค่หกปี หลังจากพระวิหารได้ถูกสร้างเสร็ จ เมื่อพวก
ทหารโรมันได้ทาลายพระวิหารอย่างจงใจ งัดหิ นแต่ละก้อนและทิ้งพวกมันลง
ไปในห้วยที่อยูข่ า้ งล่าง”[1335]
“. . . การทาลายพระวิหารของเฮโรดโดยคนโรมันในปี ค.ศ. 70 ก็สิ้นเชิ งจน
ทั้งหมดที่คงเหลื ออยู่ก็คือส่ วนของโครงสร้ างพื้นฐานของขอบเขตพระวิหาร
ไม่ใช่อาคารพระวิหารเอง”[1336]
“. . . สถานที่ ต้ งั แท้จ ริ ง ของสถานนมัส การก็ ย งั ไม่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก ในทุ ก วัน นี้ ”
[1337]
“อย่ า งที่ ธ รรมเนี ย มของชาวยิ ว มี ไ ว้ อาจจะเป็ นว่ า ตั้ง แต่ ก ารเป็ นเชลยที่
บาบิโลน ‘หี บแห่ งพันธสัญญา’ ก็ถูกฝั งและปิ ดซ่ อนไว้ภายใต้ลานไม้ ณ มุม
ตะวันออกเฉียงเหนือของลานของผูห้ ญิง”[1338]

24:3

“ภูเขามะกอกเทศ” ตั้งอยูท่ างตะวันออกของบริ เวณพระวิหารโดยตรง ซึ่ งอยูบ่ นด้านตะวันออก
ของลาห้วยขิดโลนที่แยกภูเขามะกอกเทศจากภูเขาศิโยน สถานที่ต้ งั ของการอภิปรายนี้ ได้ให้

ชื่ อของมันแก่ การอภิ ปราย คื อ การอภิ ป รายที่ ภูเขามะกอกเทศ มันเป็ นสถานที่ ที่เหมาะสม
สาหรับพระเยซู ที่จะให้การอภิปรายที่กล่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ ภูเขามะกอกเทศ
คือที่ที่เศคาริ ยาห์ได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะยืนเพื่อพิพากษาบรรดาประชาชาติและสถาปนา
แผ่นดินของพระองค์ (ศคย. 14:4) คาเผยพระวจนะนี้เป็ นรากฐานต่อการอภิปรายที่ตามมา
คาว่า “เป็ นส่ วนตัว” อย่างที่มทั ธิ วและมาระโกใช้ก็แยกพวกสาวกจากฝูงชน มาระโกเขียนว่า
เปโตร ยากอบ ยอห์นและอันดรู วถ์ ามพระเยซู (มก. 13:3) ไม่วา่ พระองค์ให้คาตอบแก่พวกเขา
เท่านั้นซึ่ งดูเหมือนไม่น่าจะเป็ นไปได้ หรื อแก่ “สาวก” ทุกคน พระองค์ก็ไม่ได้ให้แก่ฝูงชน นี่
เป็ นการเปิ ดเผยมากขึ้นเพื่อหู ที่เชื่ อของพวกเขาเท่านั้น ลูกาไม่ได้อา้ งอิงถึ งพวกสาวกในฐานะ
ผูร้ ับคาสอนนี้ แต่บ่งบอกว่าผูฟ้ ั งที่มากกว่าได้ยินมัน (ลก. 21:5-7) อย่างไรก็ตาม นี่ ดูเหมือนจะ
ได้ถูกตั้งใจไว้โดยลูกาเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคาสอนนี้มีความสาคัญสาหรับทุกคน
บางที พ วกสาวกได้ถ ามพระเยซู ส องค าถาม แม้ว่า นัก ตี ค วามบางคนเชื่ อว่า พวกเขาถามแค่
คาถามเดียว
“สาหรับพวกสาวก การถูกทาลายของเมืองและการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์
ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุการณ์ เดี ยว คาถามของพวกสาวกบางทีควรถูกถื อว่า
เป็ นคาถามเดียว แม้วา่ ความสาเร็ จจะมาในหลายระยะ”[1339]
คาถามแรกคือ “เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ?” คาถามที่สองมีสองส่ วนอย่างที่ชดั เจนจาก
การสร้างประโยคของภาษากรี ก มันเชื่ อมคานามสองคา “เสด็จมา” (คากรี ก พารู ซิอัส ) และ
“สิ้ นสุ ด” (คากรี ก ซุนเทเลอัส) ด้วยคานาหน้าเดียว “เดอะ” (คากรี ก ทอ) และคาสันธาน “และ”
(คากรี ก คาย) คาถามที่สองคือ “อะไรเป็ นหมายสาคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่ าจะ
สิ้ นสุ ดลง?” โดยการถามคาถามในแนวทางนี้ เราก็รู้วา่ พวกสาวกเชื่ อว่าการเสด็จมาของพระเยซู
(23:39) จะท าให้ยุค ปั จจุ บ นั สิ้ น สุ ดลงและแนะนายุค ของพระเมสสิ ย าห์ [1340] ค าถามแรก
กล่ า วถึ ง เวลาของการถู ก ท าลายของพระวิห าร ค าถามที่ ส องกล่ า วถึ ง หมายส าคัญ ที่ จ ะส่ ง
สัญญาณถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูและการสิ้ นสุ ดของยุคนี้
พวกสาวกหมายถึ งอะไรเมื่ อพวกเขาถามพระเยซู เกี่ ยวกับหมายสาคัญแห่ ง การเสด็จมาของ
พระองค์ ? นี่ เ ป็ นการปรากฏครั้ งแรกของ พารู ซิ อา (“การมา”) ในพระกิ ต ติ คุ ณ มัท ธิ ว

(เปรี ยบเทียบ ข้อ 27, 37, 39) มันปรากฏบ่อยๆในส่ วนที่เหลื อของภาคพันธสัญญาใหม่ แต่
ปรากฏที่ นี่ เ ท่ า นั้น ในหมวดพระกิ ต ติ คุ ณ ในภาษากรี ก นอกพระคัม ภี ร์ แ บบโบราณ ค านี้
หมายถึง “การปรากฏ” และภายหลังคือ “การมาถึง” หรื อ “การมา” ซึ่ งเป็ นระยะแรกของการ
ปรากฏ [1341]
“สิ่ ง ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกับ มัน ก็ คื อ ว่ า มัน เป็ นค าปกติ ส าหรั บ การมาถึ ง ของ
ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ยัง จัง หวัด ของเขา หรื อ ส าหรั บ การมาของกษัต ริ ย ์ย งั
ประชากรของเขา ตามปกติมนั อธิ บายถึงการมาด้วยสิ ทธิ อานาจและอานาจ”
[1342]
ในภาคพัน ธสั ญ ญาใหม่ พารู ซิ อ า ไม่ ไ ด้ มี ค วามหมายเสริ ม เกี่ ย วกับ ยุ ค สุ ด ท้า ยอยู่ เ สมอ
(เช่น 2 คร. 7:6; 10:10) ในศตวรรษที่สองและที่สามคริ สตศักราช บรรดานักเขียนใช้มนั เพื่อ
จะอธิ บายถึงการเยี่ยมของกษัตริ ยห์ รื อเจ้าหน้าที่ที่สาคัญคนอื่นๆ[1343] เมื่อพิจารณาถึงถ้อยคา
เมื่อเร็ วๆนี้ของพระเยซูที่วา่ คนอิสราเอลจะไม่เห็นพระองค์อีกจนกว่าพวกเขาจะกล่าวว่า “ขอให้
ท่านผูเ้ สด็จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพระเจริ ญ” อย่างไม่สงสัยแล้ว การมา นั้น
เองที่พวกสาวกอ้างอิงถึง (23:39) พวกเขาต้องการที่จะรู ้ วา่ เมื่อไหร่ พระองค์จะเสด็จกลับมายัง
พระวิหารเนื่องจากการที่ได้รับการยอมรับไม่ใช่การถูกปฏิเสธโดยชนชาติน้ ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พวกเขาต้องการที่จะรู ้ สิ่งที่จะส่ งสัญญาณถึ งการเสด็จกลับมาของพระองค์ คื อสิ่ งที่จะเป็ นตัว
บ่งชี้ถึงการเสด็จมาของพระองค์
พวกเขาหมายถึง “ยุคเก่าจะสิ้ นสุ ดลง” ว่าอย่างไร? พระเยซู ได้ใช้วลีน้ ี มาก่อน (13:39, 40, 49;
เปรี ยบเทียบ 28:20) โดย “ยุคเก่าจะสิ้ นสุ ดลง” พระเยซู หมายถึงว่าจุดสิ้ นสุ ดของยุคปั จจุบนั จะ
เสร็ จสมบู รณ์ ณ การเสด็ จมาครั้ งที่ ส องของพระองค์และการพิ พ ากษาผูไ้ ม่ เ ชื่ อที่ มี ชี วิตอยู่
(เปรี ยบเทียบ ยรม. 29:22; 51:33; ดนล. 3:6; ฮชย. 6:11; ยอล. 3:13; ศฟย. 1:3) สิ่ งนี้ จะเกิดขึ้น
ก่อนแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์เริ่ มต้น พวกสาวกใช้วลี “ยุคเก่าจะสิ้ นสุ ดลง” อย่างที่พระเยซู
และพวกผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงมัน พวกเขาเข้าใจว่าพระเยซู หมายถึง
ยุคปั จจุบนั คือยุคก่อนยุคของพระเมสสิ ยาห์เริ่ มต้น เนื่ องจากว่าในคาถามของพวกเขานั้นพวก
เขาก็เชื่อมโยงมันกับการเสด็จกลับมายังพระวิหารของพระเยซู

คาถามทั้งสองของพวกสาวกซึ่ ง ปรากฏอย่า งที่ ไ ด้ป รากฏด้วยกันนั้นก็ บ่ง บอกว่าพวกสาวก
เชื่ อมโยงการถู กทาลายของพระวิหารกับการเสด็จกลับมายังพระวิหารของพระเยซู และการ
สิ้ นสุ ดของยุคปั จจุบนั [1344] ภาคพันธสัญญาเดิมสอนว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายจะเกิดขึ้น
ในล าดั บ ดั ง ต่ อ ไปนี้ หนึ่ ง กรุ งเยรู ซาเล็ ม จะประสบกั บ การถู ก ท าลาย (ศคย. 14:1-2;
เปรี ยบเทียบ มธ. 24:2) สอง พระเมสสิ ยาห์ จะเสด็จมาและทาให้ยุคปั จจุบนั สิ้ นสุ ดลง (ศคย.
14:3-8; เปรี ยบเทียบ มธ. 23:39) สาม พระเมสสิ ยาห์จะตั้งแผ่นดินของพระองค์ข้ ึน (ศคย. 14:311) พวกสาวกต้องการจะรู ้วา่ เมื่อไหร่ ในอนาคตที่การถูกทาลายของพระวิหาร การเสด็จกลับมา
ยังพระวิหารของพระเยซู และการสิ้ นสุ ดของยุคปั จจุ บนั จะเกิ ดขึ้ น บางที พ วกเขาไม่ ได้ถาม
พระองค์ว่าเมื่อไหร่ พระองค์จะเริ่ มต้นแผ่นดิ นของพระองค์ เพราะพวกเขารู ้ ว่าสิ่ งนี้ จะเกิ ดขึ้น
หลังจากพระองค์เสด็จกลับมายังพระวิหารและได้ทาให้ยคุ ปั จจุบนั สิ้ นสุ ดลง
“พระกิตติคุณมัทธิ วไม่ได้ตอบคาถามแรก ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการถูกทาลายของ
กรุ งเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 70 สิ่ งนี้ ได้รับรายละเอียดมากขึ้นในลูกา ในขณะ
ที่มทั ธิ วและมาระโกตอบคาถามที่สองและสาม ซึ่ งแท้จริ งแล้วอ้า งอิงถึงการ
เสด็จมาของพระคริ สต์และการสิ้ นสุ ดของยุคเก่ าว่าเป็ นเหตุ การณ์ เดี ยวและ
เหมื อนกัน การบรรยายของมัทธิ วเกี่ ย วกับ การอภิ ปรายที่ ภูเขามะกอกเทศ
บันทึกส่ วนนั้นของคาตอบของพระเยซู ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดิ นในอนาคตของ
พระองค์และการที่มนั จะถูกนามาอย่างไร ซึ่ งเป็ นหนึ่งในจุดประสงค์หลักของ
ข่าวประเสริ ฐ”[1345]
2. คำเตือนของพระเยซู เกีย่ วกับกำรหลอกลวง 24:4-6 (เปรียบเทียบ มก. 13:5-7; ลก. 21:8-9)
พระเยซู เริ่ มต้นการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศโดยการเตือนพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของ
การสรุ ปอย่างผิดๆของพวกเขาที่วา่ พระองค์ได้เสด็จกลับมาหรื อกาลังจะเสด็จกลับมา คิงส์เบอรี่ แบ่งคากล่าวนี้
ในเรื่ อง “เวลาสุ ดท้าย” ดังต่อไปนี้ : (I) ในเรื่ องการเข้าใจหมายสาคัญของการสิ้ นยุคอย่างถูกต้อง (24:4-35); (II)
ในเรื่ องการตื่นตัวสาหรับการเสด็จมาของพระเยซู ณ จุดสู งสุ ดของยุคเก่า (24:36—25:30); และ (III) ในเรื่ องการ
เสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูและการพิพากษาครั้งสุ ดท้าย (25:31-46).[1346]

24:4-5

การถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็มและความหายนะที่คล้ายกันอื่นๆจะไม่บ่งบอกว่าการเสด็จมา
ของพระเมสสิ ยาห์และการสิ้ นสุ ดลงของยุคปั จจุบนั ก็ใกล้เข้ามาแล้ว อย่างที่คาเผยพระวจนะ
ของเศคาริ ยาห์ดูเหมือนจะบ่งบอกไว้ การปรากฏในอนาคตของผูค้ นที่อา้ งว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์
ไม่ควรหลอกลวงพวกสาวกไปสู่ การสรุ ปว่าพระองค์ได้เสด็จมาถึ งแล้วเช่ นกัน บรรดาผูท้ ี่จะ
“มาใน” “นาม” ของพระเมสสิ ยาห์อา้ งอิงถึงบรรดาผูท้ ี่จะมาอ้างถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ไม่ใช่
บรรดาผูท้ ี่จะมาในฐานะตัวแทนของพระเยซู

24:6

ในทานองเดี ยวกัน การปรากฏของ “สงครามและข่าวลื อเรื่ องสงคราม” ไม่ควรนาพวกสาวก
อย่ า งผิ ด ๆสู่ ก ารคิ ด ว่ า การถู ก ท าลายของกรุ งเยรู ซาเล็ ม ที่ ไ ด้ ถู ก ท านายไว้ก็ อ ยู่ ใ กล้ แ ล้ ว
(เปรี ยบเทียบ วว. 6:3-4) สงครามและข่าวลือเรื่ องสงครามจะมา แต่สิ่งเหล่านั้นไม่จาเป็ นจะต้อง
เป็ นความส าเร็ จ ของค าเผยพระวจนะเกี่ ย วกับ การท าลายพวกศัต รู ข องพระเมสสิ ย าห์ เ มื่ อ
พระองค์เสด็จกลับมา (ศคย. 14:2-5) พวกสาวกไม่ควรยอมให้การปรากฎของสงครามและ
ข่าวลื อเรื่ องสงครามหลอกลวงพวกเขาไปสู่ การคิ ดว่า การเสด็จกลับ มาเพื่อจะปกครองของ
พระเมสสิ ยาห์น้ นั ก็ใกล้จะเกิดขึ้น
“ข้อ 4-6 อาจบรรยายส่ วนแรกของสัปดาห์ที่เจ็ดสิ บของดาเนียล (ดู ดนล. 9:25-27) แต่เป็ นไปได้
ว่าข้อเหล่านั้นแสดงถึงภาพโดยทัว่ ไปของยุคปั จจุบนั ”[1347]
3. คำอธิบำยโดยทั่วไปของพระเยซู เกี่ยวกับอนำคต 24:7-14 (เปรียบเทียบ มก. 13:8-13; ลก.
21:10-19)

พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่ จะให้ภาพโดยทัว่ ไปของสภาพต่างๆก่ อนที่ พระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อจะทาให้
ยุคปั จจุบนั สิ้ นสุ ดลงและเริ่ มแผ่นดินของพระองค์น้ นั แก่สาวกของพระองค์
24:7-8

สงคราม “กัน ดารอาหาร” และ “แผ่ น ดิ น ไหว” จะคาดหวัง การสิ้ น สุ ด ของยุ ค ปั จ จุ บ ัน
(เปรี ยบเทียบ วว. 6:1-8; 8:5-13; 9:13-21; 16:2-21)

“ความน่ ากลัวที่ถูกบรรยายไปก็ไม่ใช่ ความไม่สงบทางท้องถิ่ น แต่ก็กระจาย
ไปทัว่ โลกอันเป็ นที่ รู้จกั ประชาชาติ และอาณาจักรต่างๆก็อยู่ใ นความเป็ น
ปรปั กษ์กบั ซึ่ งกันและกัน. . .”[1348]
พวกยิวเชื่อว่าช่วงเวลาเจ็ดปี จะนาหน้าการเสด็จมาเพื่อปกครองโลกของพระเมสสิ ยาห์ทนั ที
“พวกรับบีของเราสอนไว้: ณ ตอนปลายในวงเวียนเจ็ดปี บุตรของดาวิดจะมา
ณ ตอนปลายของเจ็ดปี บุตรของดาวิดจะมา”[1349]
“แนวคิดนี้ ก็ถูกรุ กล้ าจนการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์จะถูกนาหน้าโดยการ
ทนทุ กข์ที่เพิ่มขึ้ นอย่างมาก. . . สิ่ งนี้ จะอยู่ถึงเจ็ดปี และจากนั้น อย่างไม่ได้
คาดหวังไว้ พระเมสสิ ยาห์จะเสด็จมา”[1350]
“ลักษณะที่ โดดเด่ นของอนาคตศาสตร์ ของยิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ ถู ก
บรรยายโดยวรรณกรรมของรับบีก็เป็ นเวลาของความทุกข์ที่นาหน้าการเสด็จ
มาของพระเมสสิ ยาห์ มันถูกเรี ยกว่า ‘ความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่ มคลอดลูกของ
พระเมสสิ ยาห์’ บางครั้งถูกแปลอย่างสั้นกว่าว่า ‘วิบตั ิเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์’”
[1351]
วลี “ความทุ ก ข์ เ หมื อ นเมื่ อ เริ่ มคลอดลู ก ” มี ต้ น ก าเนิ ด ในพระคั ม ภี ร์ ต อนต่ า งๆ ของ
ภาคพันธสัญญาเดิมที่บรรยายถึงระยะเวลาของความเจ็บปวดที่นาหน้ายุคของพระเมสสิ ยาห์
นั่ น คื อ ความทุ ก ข์ ล าบากยิ่ ง ใหญ่ (อสย. 13:8; 26:17; ยรม. 4:31; 6:24; มี ค า. 4:9-10;
เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 5:3)
“‘ความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่ มคลอดลูก’ เป็ นการเปรี ยบเทียบที่ชื่นชอบสาหรับ
ความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่ที่การพิพากษาของพระเจ้านามาเหนือมนุษย์”[1352]
“ความทุ กข์เหมือนเมื่อเริ่ มคลอดลู ก” ที่ พระเยซู กล่ าวถึ งที่นี่จะเป็ นระยะเวลานานเจ็ดปี ทันที
ก่อนที่พระเมสสิ ยาห์เสด็จกลับมาเพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระองค์[1353] สิ่ งนี้ สอดคล้องกับ

“สัปดาห์ที่ เจ็ดสิ บของดาเนี ยล” (ดนล. 9:26-27) การเริ่ ม ต้นของ “ความทุ กข์เหมื อนเมื่ อเริ่ ม
คลอดลูก” เป็ นการเริ่ มต้นของความทุ กข์ลาบากยิ่งใหญ่น้ ี นักตีความบางคนเชื่ อว่าข้อ 4-8
บรรยายถึ ง ครึ่ งแรกของความทุ ก ข์ ล าบากยิ่ ง ใหญ่ แ ละข้อ 9-14 บรรยายถึ ง ครึ่ งหลัง
[1354] ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่ งนี้ ถูกต้อง คนอื่นๆเชื่ อว่าข้อ 4-14 บรรยายถึงการเริ่ มต้นของความทุกข์
ลาบากยิ่งใหญ่ ข้อ 15-22 บรรยายถึงช่วงกลางของมัน และข้อ 23-44 บรรยายถึงช่ วงสุ ดท้าย
ของมัน[1355]
“อย่างที่อาการเจ็บท้องคลอดครั้งแรกของผูห้ ญิงที่ต้ งั ครรภ์บ่งชี้ ถึงความใกล้
ของการเกิ ดของเด็ ก ดัง นั้นหมายส าคัญที่ ยิ่ง ใหญ่ เ หล่ า นี้ ก็ ค าดหวัง ถึ ง การ
สิ้ นสุ ดของยุคเก่าและการเริ่ มต้นของยุคใหม่”[1356]
สั ปดำห์ ที่ 70 ของดำเนียล 9
เจ็ดปี
ควำมทุกข์ ลำบำกยิง่ ใหญ่
ค ว า ม ทุ ก ข์ ล า บ า ก ยิ่ ง ใ ห ญ่
เวลาทุกข์ใจของยาโคบ
การเริ่ ม ต้น ของความทุ ก ข์
เหมือนเมื่อเริ่ มคลอดลูก

ความเจ็ บ ปวดอย่ า งยิ่ ง ของการ
คลอด

ครึ่ งแรก

ครึ่ งหลัง

“ดัง นั้น ผลกระทบของข้อ เหล่ า นี้ [6-8] ไม่ ใ ช่ ที่ จ ะระงับ ความกระตื อ รื อ ร้ น ส าหรั บ การเสด็ จ มาของ
องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่ ที่ จะเตื อนถึ ง ผูอ้ ้า งสิ ท ธิ เท็จและการคาดหวัง ถึ ง การเสด็ จกลับ มาก่ อนเวลาอันควร
ที่ข้ ึนอยูก่ บั หมายสาคัญที่ถูกตีความผิดๆ”[1357]
“การเปรี ยบเทียบถึ งการบรรยายของพระคริ สต์เกี่ ยวกับการเริ่ มต้นของความ
ทุ กข์เหมื อนเมื่ อเริ่ มคลอดลู กใน มัทธิ ว 24:5-7 กับดวงตราสี่ ดวงแรกของ
วิวรณ์ 6:1-8 บ่งชี้ ว่าการเริ่ มต้นของความทุกข์เหมือนเมื่ อเริ่ มคลอดลูกและ
ดวงตราสี่ ดวงแรกเป็ นสิ่ งเดียวกัน

“กำรเริ่ ม ต้ นของควำมทุ ก ข์ เหมื อ น ดวงตรำสี่ ดวงแรก(วว. 6)
เมื่อเริ่มคลอดลูก” (มธ. 24)
1. พระเมสสิ ยาห์เท็จผูน้ าคนมากมาย 1. ตราดวงที่ หนึ่ ง : ผูท้ ี่ ขี่ ม้าสี ขาวคื อ
ไปแบบผิดๆ (ข้อ 5)
พระเมสสิ ยาห์เท็จ (ข้อ 2)
2. สงครามและข่าวลื อเรื่ องสงคราม 2. ตราดวงที่ ส อง: ผูท้ ี่ ขี่ ม้า สี แดงน า
ประชาชาติ ก ับ ประชาชาติ ต่ อ สู ้ ก ัน สันติภาพไปจากโลก (ข้อ 3-4)
(ข้อ 6-7)
3. กันดารอาหาร (ข้อ 7)

3. ดวงตราที่ ส าม: ผู้ที่ ขี่ ม้า สี ด าถื อ
ต ร า ชู แ ส ด ง ถึ ง กั น ด า ร อ า ห า ร
(ข้อ 5-6)

4. ดวงตราที่ สี่ : ผู้ที่ ขี่ ม้า สี กะเลี ย ว
4. ความตายทางกันดารอาหาร และ
แสดงถึ งความตายทางกันดารอาหาร
แผ่นดินไหว (ข้อ 7)
โรคระบาดและสัตว์ร้าย (ข้อ 7-8)
“นอกจากนั้น ทันทีหลังจากการบรรยายของพระองค์ถึงการเริ่ มต้นของความ
ทุกข์เหมือนเมื่อเริ่ มคลอดลูก พระคริ สต์ก็อา้ งอิงถึงการฆ่าบรรดาผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับพระองค์ (มธ. 24:9) เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งนี้ ตราดวงที่ห้าก็อา้ งอิงถึงผูค้ น
ที่ถูกฆ่าเพราะคาพยานของพวกเขา (วว. 6:9-11)”[1358]
ตราดวงที่หกดูเหมือนจะตกภายในระยะเวลานี้อีกด้วย
24:9-13

ในบริ บท “สิ่ งทั้งหมดนี้ ” (ข้อ 8) ที่ถูกบรรยายไว้ในข้อเหล่านี้ จะเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของ
“ความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่ มคลอดลูก” นัน่ คือ ระหว่างความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่ อย่างไรก็ตาม สิ่ ง
ที่ตามมาดูเหมือนจะตั้งเหตุการณ์ เหล่านี้ ไว้ในครึ่ งหลังของความทุกข์ลาบากยิ่งใหญ่ ระหว่าง
“ความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่ มคลอดลูก” พวกสาวกจะประสบกับการถูกข่มเหงและการตายเพื่อ
ความเชื่ อ “ท่าน” ก็ขยายไปไกลกว่าพวกสาวกใกล้ชิดของพระเยซู และรวมถึ งสาวกที่มีชีวิต
ในอนาคตเมื่ อสิ่ งเหล่ า นี้ จะเกิ ดขึ้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง พระเยซู ก ล่ า วไปไกลกว่า ผูฟ้ ั งใกล้ชิดของ
พระองค์

คาว่า “ความทุกข์ลาบาก” หรื อ “ถูกข่มเหง” (คากรี ก ธลิบซิ ส หรื อ “ความลาบาก”) เป็ นคาไข
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ที่ปรากฏสามครั้ง (ข้อ 9, 21, 29; เปรี ยบเทียบ 13:21) การปรากฏเหล่านี้
เป็ นการปรากฏทั้งหมดของคานี้ ในพระกิ ตติคุณมัทธิ ว ลักษณะที่ โดดเด่ นของเวลานี้ จะเป็ น
ธลิ บ ซิ ส ในขณะที่ บ รรดาผู ้ติ ด ตามของพระคริ สต์ ไ ด้ ป ระสบกั บ การถู ก ข่ ม เหงตลอด
ประวัติศาสตร์ นี่ จะเป็ นเวลาของการถูกข่มเหงที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21)
การข่ ม เหงนี้ จะน าสาวกหลายคนให้ หั น เหไปจากความเชื่ อ (เปรี ยบเที ย บ ดนล.
11:35).[1359] แม้กระทัง่ พวกเขาจะ “เกลียดชังกันและกัน” (ข้อ 10)
อิทธิ พลที่ล่อลวงของ “พวกผูเ้ ผยพระวจนะเท็จ” เช่นเดียวกับการข่มเหงที่พวกสาวกจะประสบ
จะเป็ นเหตุให้หลายคนหันไปจากความเชื่อ ( “ถดถอยไป” ข้อ 10; เปรี ยบเทียบ 7:15-23; 13:21)
บรรดาสาวกที่เกลียดชังกันและกันจะทาอย่างนั้นเพราะความชัว่ ร้ ายจะมีมาก และ “ความรัก”
ของพวกเขาหลายคน (สาหรับพระผูช้ ่วยให้รอด ความจริ งและหรื อกันและกัน) “จะเยือกเย็น
ลง” (ข้อ 12)
แม้วา่ คาว่า “สาวก” เป็ นคาที่กว้างกว่า “ผูเ้ ชื่ อ” นัน่ ดูเหมือนชัดเจนว่าพระเยซู หมายถึงว่าผูเ้ ชื่ อ
บางคนจะถูกล่อลวง หันไปจากความเชื่ อ และแม้กระทัง่ เกลียดผูเ้ ชื่ อคนอื่นๆ ไม่มีการเปิ ดเผย
อื่นในพระคัมภีร์ที่จะขจัดการตีความนี้ และเตือนผูเ้ ชื่ออย่างมากเกี่ยวกับความเป็ นไปได้น้ ี (เช่น
1 ทธ. 4; 2 ทธ. 3) อย่างไรก็ตาม มีการเปิ ดเผยมากที่ขจัดมุมมองที่วา่ บรรดาผูท้ ี่จะหันไปจาก
ความเชื่อจะสู ญเสี ยความรอดของพวกเขา (เช่น ยน. 10:28-29; รม. 8:31-39)
ในความตรงกันข้ามกับบรรดาผูท้ ี่พิสูจน์ว่าไม่สัตย์ซื่อ บรรดาผูท้ ี่อดทนและสู ้ทนการทดลอง
ต่างๆของระยะเวลานั้นจะประสบกับการช่ วยกู้ (ข้อ 13) อย่างน่ าเสี ยดายแล้ว การช่ วยกูข้ อง
พวกเขาอย่างที่ถูกอ้างอิงว่าเป็ น “ได้รับการช่ วยให้รอด” โดยฉบับแปลภาษาอังกฤษฉบับหลัก
ต่างๆนั้นจะเกิ ดขึ้นเมื่อและเนื่ องจากพระเมสสิ ยาห์จะเสด็จกลับมา ณ “ที่สุด” ของความทุกข์
ลาบากยิ่งใหญ่ พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่าการอดทนส่ งผลต่อความรอดนิ รันดร์ ความเชื่ อใน
พระองค์เท่านั้นที่ส่งผลอย่างนั้น พระองค์จะทาให้การถูกข่มเหงของพวกสาวกของพระองค์
สิ้ นสุ ดและด้วยเหตุน้ นั ก็ช่วยกูพ้ วกเขาจากความลาบากนี้ อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า “ที่สุด” อ้างอิง

ถึ ง ที่ สุ ดของชี วิตของสาวกที่ สัตย์ซื่ อ [1360] อย่า งไรก็ ตาม หัว ข้อหลัก ของพระสั ญญานี้ ดู
เหมือนจะเป็ นเวลา (ระยะเวลา) ของการทดสอบ ไม่ใช่ชีวติ ของสาวก
“มันเป็ นพระสัญญาที่วา่ บรรดาผูท้ ี่สัตย์ซื่อจนถึงที่สุด ในท่ามกลางการข่มเหง
แห่ ง ความทุ ก ข์ลาบากยิ่งใหญ่ข องศัตรู ของพระคริ ส ต์น้ นั จะได้รับ บาเหน็ จ
อย่างสมบูรณ์ ด้วยการปกครองร่ วมกับพระคริ สต์ในแผ่นดิ นที่ กาลังมาของ
พระองค์”[1361]
24:14

ลักษณะอีกอย่างหนึ่งของครึ่ งหลังนี้ของระยะเวลาแห่งความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่ก็คือว่า ระหว่าง
ปี เหล่ านั้น ข่าวดี (“ข่าวประเสริ ฐ”) เกี่ ยวกับการมาของแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ จะไปยังหู
ของทุ ก คนที่ อ ยู่บ นโลกอย่ า งแท้จ ริ ง “แล้ว ” ผู ก ข้อ นี้ กับ ระยะเวลาที่ นี่ ใ นข้อ 9-13 “ข่ า ว
ประเสริ ฐเรื่ องแผ่นดิ นของพระเจ้า” เป็ นข่า วดี อย่างเดี ยวกันที่ ยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศ มา พระเยซู
และพวกสาวกได้ประกาศ นัน่ คือ แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว (3:2; 4:17)
ภายหลังวิวรณ์ ก็ บอกเราว่า มิ ชชั่นนารี ชาวยิว 144,000 คนผูซ้ ่ ึ ง พระเจ้า จะปกป้ องระหว่า ง
ความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่จะจัดเตรี ยมการเป็ นผูน้ าในการป่ าวประกาศข่าวประเสริ ฐไปทัว่ โลกนี้
(วว. 7:1-8; 14:1-5) อย่า งไม่ ส งสั ย แล้ว ข่ า วสารของพวกเขาจะคล้า ยกับ ข่ า วสารที่ ย อห์ น
พระเยซู พวกสาวกแรกเริ่ มได้ประกาศ พวกเขาประกาศว่าผูค้ นควรพร้ อมสาหรับการเริ่ มต้น
ของแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์โดยการเชื่ อในกษัตริ ยน์ ้ ี คือ พระเยซู อย่างไม่สงสัยแล้ว บางคน
จะเชื่อและคนอื่นๆจะไม่เชื่อเช่นกัน
“สาหรับบรรดาผูท้ ี่ยอมรับข่าวสาร ทางเข้าไปสู่ แผ่นดินของพระเจ้าก็รอคอย
อยู่ แต่การสาปแช่ งนิ รันดร์ ก็เพิ่มขึ้นกับบรรดาผูท้ ี่ปฏิ เสธข่าวประเสริ ฐแห่ ง
แผ่นดินของพระเจ้า”[1362]
“นี่ ไม่ใช่ ข่าวสารอย่างเดี ยวกันที เดี ยวที่ คริ สตจักรกาลังประกาศในทุ กวันนี้
ข่าวสารที่ถูกประกาศในยุคคริ สตจักรในทุกวันนี้ และข่าวสารที่ถูกประกาศใน
ระยะเวลาแห่งความทุกข์ลาบากยิ่งใหญ่ก็เรี ยกให้มีการหันไปหาพระผูช้ ่วยให้
รอดเพื่อความรอด อย่างไรก็ตาม ในความทุกข์ลาบากยิ่งใหญ่ ข่าวสารจะเน้น

ถึ งแผ่นดิ นของพระเจ้าที่ กาลังมาและบรรดาผูท้ ี่ หันไปหาพระผูช้ ่ วยให้รอด
เพื่อความรอดจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในแผ่นดินนั้น”[1363]
“ข้อนี้ ไม่ได้สอนว่าข่าวประเสริ ฐแห่ งพระคุ ณของพระเจ้าต้องถูกกระจายไป
ยังทุกประเทศในทุกวันนี้ ก่อนที่พระเยซู สามารถเสด็จกลับมาเพื่อคริ สตจักร
ของพระองค์ได้ เป็ นการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ณ การสิ ้นสุ ดของยุค
เก่ า นัน่ เองที่ถูกกล่าวถึงที่นี่”[1364]
ในการตอบค าถามที่ ส องของพวกสาวก พระเยซู ก็ อธิ บ ายว่า จะมี หมายส าคัญมากมายแห่ ง การเสด็ จมาของ
พระองค์และการสิ้ นสุ ดลงของยุคปั จจุบนั สงคราม ข่าวลือเรื่ องสงคราม กันดารอาหารและแผ่นดินไหวจะเป็ น
การปรากฏโดยทัว่ ไปตามลาดับ (ข้อ 6-8) หมายสาคัญต่างๆจะรวมถึ งการถูกข่มเหงทัว่ โลกของพวกสาวกของ
พระองค์ การละทิ้งความเชื่ อของบางคน ความสาเร็ จของพวกผูเ้ ผยพระวจนะเท็จ และความอธรรม (ความชัว่
ร้าย) ความรักของสาวกบางคนจะเยือกเย็นลง แต่คนอื่นๆจะสู ้ทนอย่างสัตย์ซื่อเมื่อข่าวประเสริ ฐจะขยายไปยัง
ทุกส่ วนของโลก (ข้อ 9-14) จากนั้นที่สุด (ของความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่) จะมาถึง (ข้อ 14; เปรี ยบเทียบ ข้อ 3)
“โดยทัว่ ไป หมายสาคัญเหล่านี้ได้สาเร็ จเป็ นบางส่ วนในยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างน้อย และได้แสดง
ถึงระยะเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริ สต์”[1365]
อย่างไรก็ตาม เราควรคาดหวังความสาเร็ จที่สมบูรณ์ในอนาคต วิวรณ์ 6—18 ให้ขอ้ มูลมากขึ้นเกี่ยวกับเวลานี้
4. ควำมวิบัติยงิ่ ใหญ่ 24:15-22 (เปรียบเทียบ มก. 13:14-20)
จากการที่ได้ให้คาอธิ บายโดยทัว่ ไปถึ งสภาพต่างๆที่นาหน้าการเสด็จกลับมาของพระองค์และการสิ้ นสุ ดของ
ยุคปั จจุบนั ถัดไปพระองค์ก็บรรยายถึ งเหตุการณ์ ที่เจาะจงหนึ่ งที่ จะเป็ นหมายสาคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหมาย
สาคัญทั้งหมด นักตี ความบางคนเห็ นว่าครึ่ งหลังของความทุ กข์ลาบากยิ่งใหญ่เริ่ มต้นที่ จะถู กบรรยายไว้ที่ นี่
[1366]
24:15

“เพราะฉะนั้น” หรื อ “ดังนั้น” (คากรี ก อุน) ผูกส่ วนนี้กบั ส่ วนที่มาก่อนอย่างใกล้ชิดมาก อย่างไร
ก็ตาม มันไม่ได้บ่งชี้ ว่าสิ่ งที่ ตามมาในตัวบทจะตามสิ่ งที่ พระเยซู เพิ่งได้เสร็ จสิ้ นการบรรยาย
ไปตามล าดับ นั่นคื อ การสิ้ นสุ ดของความทุ ก ข์ล าบากยิ่ง ใหญ่ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ล าดับ ของ
ดาเนียล มันดูเหมือนจะปรากฏในช่วงกลางของความทุกข์ลาบากเจ็ดปี

“สิ่ งที่น่ารังเกี ยจซึ่ งก่อให้เกิ ดความหายนะ” หรื อ “สิ่ งที่น่ารังเกี ยจซึ่ งแสดงลักษณะโดยความ
หายนะ” เป็ นคาที่ดาเนียลใช้ใน ดาเนียล 8:13; 9:27; 11:31; และ 12:11 มันบรรยายถึงบางสิ่ งที่
เนื่ องจากลักษณะที่น่ารังเกี ยจของมันก็เป็ นเหตุให้คนในทางพระเจ้าละพระวิหารไปเนื่ องจาก
เรื่ องราวของมัน[1367] ใน ดาเนี ยล 11:31 ผูเ้ ผยพระวจนะนี้ อา้ งอิงถึงอันทิโอคัส เอพิฟาเนส
ว่าเป็ นสิ่ งที่น่ารังเกียจซึ่ งก่อให้เกิดความหายนะ อันทิโอคัสได้พิสูจน์วา่ เป็ น สิ่ งที่ น่ารั งเกียจ นี้
เมื่อเขาได้สร้ างแท่นบูชาแด่ พระซุ สเหนื อแท่นทองสัมฤทธิ์ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและดาเนิ นการ
ที่จะถวายสุ กรบนที่น้ นั
ในพระคัมภี ร์ คากรี กที่แปลว่า “สิ่ งที่น่ารังเกี ยจ” (บเดลุกม่ า ) บรรยายถึ งบางสิ่ งที่ น่ารั งเกี ยจ
ต่อพระเจ้าโดยเฉพาะซึ่ ง พระองค์ท รงปฏิ เสธ[1368] บ่ อยครั้ งมันอ้า งอิ ง ถึ ง บรรดาพระของ
ชาวต่างชาติและเครื่ องใช้ที่เชื่อมโยงกับการกราบไหว้รูปเคารพ[1369] ในบริ บทของการอ้างอิง
ของดาเนียล มันระบุถึงรู ปเคารพที่ถูกตั้งขึ้นในพระวิหาร
พระเยซูกระตุน้ ผูอ้ ่านเกี่ยวกับการอ้างอิงต่างๆของดาเนี ยลถึงสิ่ งที่น่ารังเกียจซึ่ งก่อให้เกิดความ
หายนะโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การอ้า งอิ ง ทั้ง หลายที่ ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ น่า รั ง เกี ย จซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดความ
หายนะในอนาคต (ดนล. 9:27; 12:11) เพื่อจะเข้าใจความหมายแท้จริ งของสิ่ งเหล่านั้น พระเยซู
เน้นต่อไปถึงความสาคัญและความใช้ได้ของคาเผยพระวจนะเหล่านี้ โดยการอ้างอิงถึงดาเนี ยล
ว่าเป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ” การผนวกของมัทธิ วเกี่ ยวกับวลี “สิ่ งที่น่ารังเกี ยจซึ่ งก่อให้เกิ ดความ
หายนะ” ซึ่ งลู ก าละเว้น และ “สถานบริ สุ ท ธิ์ ” ซึ่ ง มาระโกและลู ก าละเว้นก็ เ หมาะสมเมื่ อ
พิจารณาถึงผูฟ้ ังชาวยิวของท่าน
ดาเนี ยล 9:24-27 ได้ทานายว่าตั้งแต่เวลาที่ ใครคนหนึ่ งได้ออกกฤษฎี กาให้คนยิวที่ จะสร้ าง
กรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่จนกระทัง่ การเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล 69 สัปดาห์ (ตาม
ตัวอักษรคือ 70 สัปดาห์ ) ของปี ทั้งหลายจะคาบเกี่ ยว ระยะ 483 ปี นี้ ได้เริ่ มต้นเมื่ อกษัตริ ย ์
อารทาเซอร์ ซี ส ได้ อ อกกฤษฎี ก าของเขาและมัน ได้ สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ พระเยซู ไ ด้ เ สด็ จ เข้ า
กรุ งเยรู ซาเล็มในการเข้ากรุ งที่มีชยั (21:8-11) เพราะอิสราเอลปฏิเสธที่จะยอมรับพระองค์ใน
ฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา เหตุการณ์ต่างๆที่ดาเนี ยลได้ทานายไว้จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่เจ็ดสิ บ
(นัน่ คือ เจ็ดปี ที่คงเหลือในคาเผยพระวจนะ 70 สัปดาห์ของท่าน) จะไม่ตามมาทันที

สิ่ งที่ ดาเนี ยลได้ทานายไว้จะเกิ ดขึ้ นในเจ็ดปี เหล่ านั้นจะเป็ นความลาบากระดับชาติ ที่เฉพาะ
สาหรับอิสราเอล (ดนล. 12:1; เปรี ยบเทียบ ยรม. 30:7) มันจะเริ่ มต้นเมื่ อผูป้ กครองที่ ชวั่ ร้ าย
(ศัตรู ของพระคริ สต์) ทาพันธสัญญากับอิสราเอล (ดนล. 9:27) หลังจากสามปี ครึ่ ง ผูป้ กครองนี้
จะละเมิดพันธสัญญานั้นและทาลายการนมัสการในพระวิหาร เขาจะทาให้การนมัสการใน
พระวิหารสิ้ นสุ ดลงโดยการตั้งรู ปเคารพที่ น่ารังเกี ยจขึ้ นที่ นั่น (เปรี ยบเทียบ 2 ธส. 2:4; วว.
13:14-15)
นักตีความบางคนได้สรุ ปว่าเราไม่ควรถือคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับสัปดาห์ที่เจ็ดสิ บของดาเนี ยล
ตามตัวอักษรและหรื อที่ยงั คงเป็ นอนาคต พวกเขาบางคนเชื่ อว่าสิ่ งที่ น่ารังเกี ยจซึ่ งก่ อให้เกิ ด
ความหายนะอ้างอิงถึงการกระทาของพวกรักชาติในพระวิหารก่อนคนโรมันได้ทาลายมันในปี
ค.ศ. 70 [1370] มุมมองนี้ ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้เนื่ องจากว่าพวกรักชาติไม่ได้นาการกราบ
ไหว้รูป เคารพเข้า ไปในพระวิหาร มุ ม มองนี้ ดูเหมื อนจะลดความสาคัญพลัง ของ “สิ่ ง ที่ น่า
รังเกียจ”
อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า เมื่อคนโรมันได้นาหน่วยเงินตราที่มีรูปของซี ซาร์ เข้าไปในพระวิหาร
และถวายเครื่ องบูชาแก่บรรดาพระของพวกเขา พวกเขาก็ได้จดั ตั้งสิ่ งที่น่ารังเกียจซึ่ งดาเนียล
ได้ท านายไว้[1371] ปั ญหาหลัก ที่ มีก ับมุ ม มองนี้ ก็คื อว่า พระเยซู บอกให้คนยิวที่ อาศัย อยู่ใ น
เยรู ซาเล็มและยูเดียที่จะหนีไปเมื่อสิ่ งที่น่ารังเกียจปรากฏในพระวิหาร (ข้อ 16-20) อย่างไรก็ตาม
สุ ดท้ายแล้วเมื่อคนโรมันได้ทาลายพระวิหารในปี ค.ศ. 70 คนยิวส่ วนใหญ่ได้ละเยรู ซาเล็ม
และยูเดียไปแล้ว ดังนั้น คาเตือนของพระเยซูคงไร้ความหมาย
“. . . มี ธ รรมเนี ย มที่ ดี อ ย่า งสมเหตุ ส มผลที่ ว่า คริ ส เตี ย นได้ล ะเมื อ งนั้น ไป
ประมาณครึ่ งทางผ่านการล้อม บางทีในปี ค.ศ. 68”[1372]
มีเหตุผลหลายประการว่าทาไมสิ่ งที่น่ารังเกียจซึ่ งก่อให้เกิ ดความหายนะต้องเป็ นเหตุการณ์ใน
อนาคตในแผนการเกี่ ยวกับสิ่ งสุ ดท้ายของพระเจ้า หนึ่ ง ข้อ 15 อยู่ในบริ บทของข้อต่างๆที่
บรรยายถึ งเหตุการณ์ ต่างๆที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้น (ข้อ 14-21; เปรี ยบเทียบ ข้อ 29) สอง สัปดาห์ที่
เจ็ดสิ บของดาเนี ยลพร้ อมกับความทุกข์ที่เฉพาะของมันยังไม่ได้เกิดขึ้น สาม มาระโกบรรยาย
ว่าพระเยซู กล่าวว่าสิ่ งที่น่ารังเกียจซึ่ งก่อให้เกิดความหายนะจะยืน (รู ปแบบของคากริ ยาที่เติม -

ing หรื อ –ed ที่ เ ป็ นเพศชาย เอสเทโคทา) ในฐานะบุ ค คลผู้ตั้ง เขาเองขึ ้นเป็ นพระเจ้ า
ในพระวิหาร (มก. 13:14) นี่ ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่ องจากว่าพระเยซู ทาการเผยพระวจนะนี้ สี่ การ
เปิ ดเผยภายหลังอื่ นๆชี้ ไปยังศัตรู ของพระคริ สต์ในอนาคตในฐานะสิ่ งที่ น่ารั งเกี ยจซึ่ งก่ อให้
เกิดความหายนะ (2 ธส. 2:3-4; วว. 13:11-18).[1373]
“วงเล็บที่น่าสนใจปรากฏ ณ ตอนปลายของ มัทธิ ว 24:15—'ให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
เอาเถิด' ข้อความนี้บ่งชี้วา่ สิ่ งที่พระเยซู กาลังสอนคงได้มีความสาคัญที่มากขึ้น
สาหรับผูค้ นที่อ่านพระกิตติคุณมัทธิ วในวันทั้งหลายในภายหลัง”[1374]
24:16-20

เมื่อสิ่ งที่ น่ารังเกี ยจซึ่ งก่ อให้เกิ ดความหายนะปรากฏ คนยิวที่ อาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็มและยูเดี ย
ควร “หนีไป” ทันที (เปรี ยบเทียบ ลก. 17:31; วว. 12:14) อิทธิ พลของเขาจะขยายไปไกลพ้น
เยรู ซ าเล็ ม พวกเขาต้อ งแสวงหาที่ ล้ ี ภ ัย ในที่ ต่ า งๆ (“ภู เ ขา”) ที่ ที่ พ วกเขาสามารถหลบหนี
การข่มเหงของเขาได้ พวกเขาต้องไม่แม้กระทัง่ ใช้เวลาที่จะกอบกู้ทรั พย์สมบัติของพวกเขา
จากบ้านของพวกเขาขณะที่พวกเขาหนีไป มันจะเป็ นเหมือนเมื่อบ้านถูกไฟไหม้ คนพักอาศัย
ควรหลบหนี เพื่อสงวนชี วิตของพวกเขาไว้ ซึ่ งไม่ได้ให้ความสนใจต่อทรัพย์สมบัติที่ถูกละไว้
เบื้องหลัง (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 19:17) ผูห้ ญิงที่ “ตั้งครรภ์” และแม่ที่ให้ “ลูกอ่อนกินนมอยู”่ จะมี
เวลาที่ยงุ่ ยากเพราะว่าสภาพทางกายภาพของพวกเขาจะจากัดการเคลื่ อนที่ของพวกเขา สภาพ
อากาศจะทาให้การหนี ไปยากขึ้นใน “ฤดูหนาว” และคนยิวที่ถือรักษาจะแสวงหาที่จะขัดขวาง
การเดินทาง “ใน” วัน “สะบาโต”
เมื่อพระวิหารได้ถูกทาลายในปี ค.ศ. 70 คริ สเตียนหลายคนได้หนี และไปซ่ อนในรอยแยกต่างๆ
แห่ งเพทรา แต่ความสาเร็ จสุ ดท้ายของคาเผยพระวจนะนี้ ก็อยู่ในอนาคต จากนั้นทุ กคนใน
“ยูเดีย” จะต้อง “หนีไปที่ภูเขา”

24:21

พระเยซู อธิ บายถึงเหตุผลสาหรับการล่าถอยที่รีบเร่ งเช่นนั้น “ความทุกข์ลาบาก” ที่ใหญ่กว่า
ความทุกข์ลาบากใดๆที่โลกเคยเห็ นหรื อจะเห็ นก็กาลังจะเกิ ดขึ้นกับคนยิว คาอธิ บายนี้ เข้ากับ
การแสดงก่ อนของภาคพันธสัญญาเดิ มเกี่ ยวกับความทุ กข์ลาบากยิ่งใหญ่คือ สามปี ครึ่ งหลัง
ของความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่ (วว. 11:2; 13:5)

อีกครั้งหนึ่ง คาว่า “ความทุกข์ลาบาก” อ้างอิงถึงระยะเจ็ดปี ในอนาคตของความลาบาก ซึ่ งก็คือ
สัปดาห์ที่เจ็ดสิ บของดาเนียล (ยรม. 30:7; ดนล. 9:26) คาว่า “ความทุกข์ลาบากยิ่งใหญ่” อ้างอิง
ถึ งครึ่ งหลัง หรื อสามปี ครึ่ งที่สองของระยะเจ็ดปี นั้น (มธ. 24:15-22) ซึ่ งเยเรมี ยเ์ รี ยกว่า “เวลา
ทุกข์ใจของยาโคบ” (ยรม. 30:6-7) ระหว่างครึ่ งแรกของความทุกข์ลาบาก อิสราเอลจะชื่ นชม
การปกป้ องของพันธสัญญาของศัตรู ของพระคริ สต์ (ดนล. 9:27) แต่ระหว่างครึ่ งหลัง หลังจาก
ที่ศตั รู ของพระคริ สต์ทาลายพันธสัญญาของเขากับอิ สราเอล อิ สราเอลจะประสบกับการถู ก
ข่มเหงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (ดนล. 9:27)
คาอธิ บายในข้อนี้ไม่ใช่คาอธิ บายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ.
70 ซึ่ งแย่อย่างที่มนั เป็ น เป็ นที่ชดั เจนว่าการสังหารหมู่โดยพวกนาซีที่ซ่ ึงคนยิวประมาณหกล้าน
คนได้พินาศ และการกาจัดอื่นๆที่ซ่ ึ งคนมากมายได้ตายไปก็ได้เป็ นเวลาที่แย่กว่าการถูกทาลาย
ของกรุ งเยรู ซาเล็ม กระนั้นความทุ กข์ลาบากยิ่งใหญ่จะเป็ นเวลาที่ แย่ที่สุดของเวลาทั้งหมด
ส าหรั บ คนยิ ว ความล าบากที่ ก าลั ง มาจะไม่ เ คยเกิ ด ขึ้ นมาก่ อ นในการทนทุ ก ข์ ข องมัน
(เปรี ยบเทียบ ดนล. 12:1; วว. 7:14)
“ทุ กวันนี้ ขา้ พเจ้าได้ยินผูค้ นพูดเกี่ ยวกับคริ สตจักรที่เผชิ ญความทุ กข์ลาบาก
และดูเหมือนพวกเขาจะไม่ตระหนักว่ามันจะรุ นแรงแค่ไหน ที่ จริ ง บางคน
กล่าวว่าเราอยูใ่ นความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่ ณ เวลาปั จจุบนั นี้ ! เอาล่ะ ข้าพเจ้าก็
ยินยอมว่าสิ่ งต่างๆก็แย่ในสมัยของเรา แต่ระยะเวลานี้ สามารถเที ยบเท่ากับ
ระยะเวลาอื่นๆมากมายในประวัติศาสตร์ ได้ เมื่ อ ความทุ กข์ลาบากยิ่งใหญ่
มาถึ ง ที่ นี่ จะไม่ มี สิ่ งใดที่ จ ะเที ย บเท่ า กั บ มั น ในอดี ต หรื อในอนาคต
[เปรี ยบเทียบ ดวงตรา แตรและชามการพิพากษาของพระธรรมวิวรณ์ซ่ ึ งจะ
บรรยายถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในรายละเอียดมากขึ้น]”[1375]
“ในศตวรรษที่ ไ ด้เห็ น สงครามโลกสองครั้ ง ตอนนี้ ดาเนิ น ชี วิตภายใต้ก าร
คุกคามของการสู ญพันธุ์โดยการสังหารหมู่แบบนิ วเคลียร์ และได้มีคริ สเตียน
ที่ตายเพื่อความเชื่ อมากกว่าทั้งหมดในศตวรรษที่ สิบเก้าก่ อนหน้านี้ รวมกัน
การทานายของพระเยซู ก็ไม่ได้ดูเหมื อนไกลจากความจริ ง แต่ยุคนั้นจะไม่
ดาเนินเส้นทางของมัน มันจะถูกตัดให้ส้ นั ลง”[1376]
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นอกจากว่าพระเจ้าทาให้ความทุกข์ลาบากสิ้ นสุ ด (คากรี ก เอกโคโลโบเธซัน “ทาลายหรื อตัดให้
สั้นลง”) ไม่มีสิ่งมีชีวติ ใดจะคงมีชีวติ อยู่
“นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าระยะนั้นจะน้อยกว่าสามปี ครึ่ ง แต่มนั จะถูกทาลายทันที
โดยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริ สต์อย่างแน่นอน”[1377]
สิ่ งที่มาก่อน “วันเหล่านั้น” คือวันต่างๆที่พระเยซู เพิ่งได้บรรยายไปในข้อ 15-21: คือวันต่างๆ
ของความทุกข์ลาบาก การเปิ ดเผยภายหลังของระยะนี้ ในพระธรรมวิวรณ์ ก็ช่วยเราที่จะชื่ นชม
ความจริ งของข้อความของพระเยซู ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ วว. 6—18) ไม่ใช่ แค่ผคู ้ น แต่ทุกรู ปแบบ
ของชีวติ (คากรี ก พาซา ซาร์ ก ตามตัวอักษรคือ “เนื้ อหนังทั้งหมด”) จะประสบกับการลดจานน
ลงที่ น่ า ทึ่ ง ระหว่า งความทุ ก ข์ล าบากยิ่ ง ใหญ่ (เปรี ย บเที ย บ วว. 6:7-8; 16:13-21) ศัต รู ข อง
พระคริ สต์จะมุ่งเป้ าไปที่คนยิวและจากนั้นคนยิวที่เชื่อในพระเยซู โดยเฉพาะ (วว. 12:13-17) แต่
ฝูง ชนจ านวนมากจะพิ น าศเนื่ อ งจากความล าบากที่ เ ขาน ามา “พวกที่ ท รงเลื อ ก” คื อ ผูเ้ ชื่ อ
(เปรี ยบเทียบ 20:16; 22:14; 24:22, 24, 31)
อย่างไรก็ตาม นักตี ความหลายคนถื อว่าข้อนี้ เป็ นการบรรยายถึ งยุค ปั จจุ บนั ไม่ใ ช่ ความทุ ก ข์
ลาบากในอนาคต[1378] นี่ เป็ นการตีความแบบไม่มียุคพันปี และหลังยุคพันปี แม้ว่าคนที่ เชื่ อ
แบบก่ อนยุค พันปี เช่ นคาร์ สันถื อมันเช่ นกัน เมื่ อพิ จารณาความล าบากของยุคปั จจุ บ นั กับ
ความลาบากของความทุกข์ลาบาก ข้าพเจ้าต้องสรุ ปว่าข้อ 22 และพระคัมภีร์ตอนนี้ ท้ งั หมด
บรรยายถึงความทุกข์ลาบากในอนาคตไม่ใช่ยคุ ปั จจุบนั
“ย่อหน้าทั้งหมดนี้ [ข้อ 15-22] เกี่ยวข้องกับคนยิวเท่านั้น เพราะไม่มีผเู ้ ชื่ อที่เป็ นคริ สเตียนที่จะ
กังวลเกี่ยวกับการละเมิดกฎวันสะบาโต”[1379]
5. กำรเสด็จมำครั้งทีส่ องของกษัตริย์ 24:23-31 (เปรียบเทียบ มก. 13:21-27; ลก. 21:25-28)

พระเยซูดาเนินการที่จะอธิ บายต่อพวกสาวกของพระองค์วา่ การเสด็จมาของพระองค์จะทาลายความทุกข์ลาบาก
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“จากนั้น” หมายถึง “ในเวลานั้น” นัน่ คือ ณ การสิ้ นสุ ดของความทุกข์ลาบาก (ข้อ 2) พระเยซู
เตือนพวกสาวกถึงผูค้ นที่จะอ้างว่าพระเมสสิ ยาห์ได้เสด็จกลับมา ณ ตอนสิ้ นสุ ดของความทุกข์
ลาบาก ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างแท้จริ ง ผูค้ นที่กล่าวยอมรับว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์
(“พระคริ สต์เทียมเท็จ”) และคนอื่นๆที่อา้ งว่าเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ (“ผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จ”)
“จะปรากฏขึ้น” และ “นาหลายคนไปในทางที่ผิด” เนื่องจากความสามารถของพวกเขาที่จะทา
การอัศจรรย์ที่ประทับใจ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11; 7:21-23; 16:1; ลก. 17:23-24; วว. 13:15) เป็ นที่
ชัดเจนว่า ซาตานจะท าให้พ วกเขามี ค วามสามารถที่ จะท า “หมายส าคัญและการอัศจรรย์ที่
ยิง่ ใหญ่" เหล่านี้
“ในขณะที่พระคริ สต์เทียมเท็จและผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จได้ปรากฏมาโดย
ตลอด พวกเขาจะโดดเด่นเป็ นพิเศษ ณ การสิ้ นสุ ดของยุคเก่าในความพยายาม
ครั้งสุ ดท้ายของซาตานที่จะหันผูค้ นไปจากความเชื่อในพระคริ สต์”[1380]
“ถ้าเป็ นไปได้” (คากรี ก เอ ดูนาโทน ข้อ 24) หมายถึงว่าพวกผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จหวังจะนา
พวกที่พระเจ้าทรงเลือกที่มีชีวติ อยูใ่ นความทุกข์ลาบากไปในทางผิด มันไม่ได้หมายถึงว่า พวก
ที่พระเจ้าทรงเลือกจะสัตย์จริ งต่อความเชื่ ออย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ พระเยซู ได้กล่าวแล้วว่าพวก
สาวกบางคนของพระองค์จะละทิ้งความจริ งภายใต้การถูกข่มเหง (ข้อ 10-11; เปรี ยบเทียบ
26:31) อย่างไรก็ตาม พวกที่พระเจ้าทรงเลือกจะไม่สูญเสี ยความรอดของพวกเขา
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พระเยซู ย้ าเตือนพวกสาวกของพระองค์ว่าพระองค์ได้เตือนพวกเขาล่วงหน้าถึงคนหลอกลวง
เหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ มก. 13:1-37; ลก. 21:5-36) พวกเขาจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพื่อว่า
พวกเขาจะไม่หลอกลวงพวกเขา
อย่างไม่สงสัยแล้ว พวกสาวกที่พระเยซูกล่าวต่อนี้คิดว่าพวกเขาจะมีชีวติ อยูเ่ มื่อสิ่ งเหล่านี้ เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม นัน่ จะไม่เป็ นกรณี และพระเยซู ไม่ได้กล่าวสิ่ งใดเพื่อจะนาพวกเขาไปแบบผิดๆ
พระองค์ส อนพวกสาวกของพระองค์ใ นปี ทั้ง หลายที่ จะมาถึ ง เช่ นเดี ย วกับ บรรดาผูท้ ี่ นั่ง ต่ อ
พระพักตร์ ของพระองค์ในการอภิปรายนี้และในการอภิปรายอื่นๆของพระองค์
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ประเด็นของพระเยซู ในข้อเหล่ านี้ ก็คือว่าการเสด็จมาของพระองค์จะเป็ นที่ ชดั เจนต่อทุ กคน
ไม่ใช่คลุมเครื อ เมื่อพระองค์เสด็จมา ทุกคนจะรู ้ ดังนั้น พวกสาวกไม่จาเป็ นที่จะกลัวการพลาด
เหตุการณ์น้ นั และพวกเขาไม่ควรโต้ตอบข่าวลือทุกอย่างที่ประกาศว่ามันกาลังเกิดขึ้น การเสด็จ
มาของพระองค์จะชัดเจนดังเช่น “ฟ้ าแลบ” ที่ปกคลุมท้องฟ้ า (ศคย. 9:14) มันจะเป็ นเหตุการณ์
ที่รู้กนั โดยทัว่ ไป ไม่ใช่ บางสิ่ งที่เป็ นส่ วนตัวที่พวกสาวกหรื อกลุ่มเล็กบางกลุ่มเท่านั้นจะเป็ น
พยาน
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นี่ดูเหมือนจะได้เป็ นคากล่าวเชิงสุ ภาษิตอันเป็ นที่รู้จกั กันดี (เปรี ยบเทียบ ลก. 17:37; โยบ 39:30)
มุมมองหนึ่งของความหมายของมันก็คือว่า พระเยซูหมายถึงว่าพระเมสสิ ยาห์เทียมเท็จและพวก
ผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จก็คล้ายกับนกแร้ง (ข้อ 24, 26) พวกเขาพยายามที่จะเก็บซากศพของ
คนอิสราเอลที่ตายจนเกลี้ยงเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองเมื่อพระเยซู เสด็จกลับมา[1381] นี่
ก็เป็ นความเป็ นไปได้เมื่อพิจารณาถึ งบริ บท อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า ซากศพเล็งถึ งพระคริ สต์
และนกแร้ งเป็ นพวกบุตรของพระเจ้าที่รวมกันเพื่อรั บการเลี้ ยงจากพระองค์[1382] อย่างไรก็
ตาม แนวคิ ดของการรับการเลี้ ยงจากพระคริ สต์ก็ไม่เกี่ ยวข้องกับบริ บท และการเปรี ยบเทียบ
พระองค์กบั ซากศพก็ไม่น่าดู นักตีความคนอื่นๆถือว่าตัวอย่างประกอบของพระเยซู หมายถึ ง
“หมายสาคัญที่มองเห็นและบ่งชี้ [เช่ นนกแร้งรวมกันที่ซากศพ] จะประกาศความเป็ นจริ งของ
การเสด็ จ มา”[1383] ผูเ้ ขี ย นอี ก คนหนึ่ งถอดความข้อ นั้น ดัง ต่ อ ไปนี้ เพื่ อ จะให้ ก ารตี ค วาม
อีกอย่างหนึ่ง
“. . . อย่างที่เมื่อชีวติ ได้ละร่ างกาย และมันกลายมาเป็ นซากศพ นกแร้งจะโฉบ
ลงมาบนมันทันที ดังนั้นเมื่ อโลกได้เน่ า เปื่ อยด้วยความชัว่ บุ ตรมนุ ษ ย์และ
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์จะมาเพื่อดาเนิ นการการพิพากษาของพระเจ้า”
[1384]
ค ากรี ก ที่ แปลว่า “นกแร้ ง ” ไอตอย หมายถึ ง “นกอิ นทรี ” อี ก ด้วย แต่ น กอิ นทรี แ ทบจะไม่
แสวงหาซากศพ อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า การเปรี ยบเทียบนั้นเน้นถึงความรวดเร็ วของการเสด็จ
มาของพระเมสสิ ยาห์ [1385] อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่น่ารังเกี ยจของนกแร้ งและซากศพ บ่งชี้
มากกว่า แค่ ก ารมาที่ ร วดเร็ ว ยิ่ ง กว่า นั้น นกแร้ ง ไม่ ม าถึ ง และกลื นกิ น ซากศพอย่า งรวดเร็ ว
มุมมองที่น่าสนใจต่อข้าพเจ้ามากที่สุดก็คือว่า โลก ณ การสิ้ นสุ ดของระยะความทุกข์ลาบากเป็ น

ซากศพ และนกแร้ งแสดงถึ งพระเยซู และกองทัพทูตสวรรค์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ วว.
19:17-19) เมื่ อ การเสื่ อมทรามทางศี ล ธรรมปรากฏ การพิ พ ากษาของพระเจ้ า ก็ มี ข้ ึ น
(เปรี ยบเทียบ โยบ 39:27-30).[1386] ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าจะมีการนองเลือดที่น่ากลัว
เมื่อพระองค์เสด็จมาในการพิพากษา
24:29

ข้อนี้และสองข้อที่ตามมาก็ให้คาอธิ บายเชิงบวกถึงการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์ “แต่” (NASB
คากรี ก เด) แนะนาความตรงกันข้ามจากคาเตือนทางลบที่มาก่อน ณ การสิ้ นสุ ดของความทุกข์
ลาบาก ก็จะมีหมายสาคัญในท้องฟ้ า “ดวงอาทิตย์” และ “ดวงจันทร์ ” จะมืดไป และ “ดวงดาว
ทั้ง หลายจะตกจากฟ้ าสวรรค์ (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) บางทีนี่เป็ นภาษาของการปรากฏ “บรรดาสิ่ งที่อานาจ
ในฟ้ าสวรรค์” (NASB) “บริ วารของฟ้ าสวรรค์” (NIV) บางทีเป็ นการอ้างอิงโดยรวมถึ งดวง
อาทิ ต ย์ ดวงจัน ทร์ และดวงดาว[1387] อย่า งไรก็ ต าม ค าอธิ บ ายถึ ง ความทุ ก ข์ ล าบากใน
พระธรรมวิวรณ์บ่งชี้วา่ พระเจ้าจะบรรลุการทานายเหล่านี้ตามตัวอักษร
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“หมายสาคัญแห่งบุตรมนุ ษย์” คืออะไร? การตีความที่เก่าแก่มากอันหนึ่ งคือ มันเป็ นการแสดง
ถึงกางเขนในท้องฟ้ า[1388] มุมมองนี้ดูเหมือนเพ้อฝันต่อนักตีความส่ วนใหญ่ มุมมองอันเป็ นที่
นิ ยมก็คือว่า มันจะเป็ นความสว่างหรื อเมฆที่คล้ายหรื อเหมือนกับพระสิ ริแห่ งการปรากฏของ
พระเจ้าที่จะล้อมรอบพระเยซู เมื่อพระองค์เสด็จมา[1389] นี่ ดูเหมื อนเป็ นไปได้มากที่ สุดต่ อ
ข้าพเจ้า เนื่องจากพระเยซูอา้ งอิงถึง ดาเนียล 7:13 อย่างชัดเจนเมื่อพระองค์กล่าวถ้อยคาเหล่านี้
ยิง่ กว่านั้น เมื่อพระเยซูเสด็จสู่ สวรรค์ในเมฆ ทูตสวรรค์บอกพวกสาวกของพระองค์วา่ พระองค์
จะเสด็ จ กลับ มาในลัก ษณะเดี ย วกัน (กจ. 1:11) เมฆแสดงให้เ ห็ นถึ งที่ มาในสวรรค์และ
คุณลักษณะของกษัตริ ย ์ (เปรี ยบเทียบ 17:5).[1390] มุมมองที่สามก็คือว่า หมายสาคัญนั้นจะเป็ น
พระคริ สต์ พระองค์ เอง[1391] ในกรณี น้ ี การปรากฏของพระคริ สต์จะแสดงถึงการพิพากษาที่
กาลังมา นี่อาจเป็ นมุมมองที่ถูกต้อง
เศคาริ ยาห์ได้ทานายว่าทุกเผ่าของอิสราเอลในแผ่นดินจะโศกเศร้ าในการกลับใจ (ศคย. 12:12)
พระเยซู ทาให้การทานายนี้ เข้าส่ วนกับการเสด็จมาของพระองค์ และทาให้กว้างเพื่อจะรวมถึ ง
“ทุกเผ่าของโลก” บางทีคนที่ไม่ได้รับความรอด “จะทุกข์โศก” เนื่องจากการพิพากษาที่พวกเขา
คาดหวังว่าจะพบ
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พระเยซู อธิ บายถึ งอี กเหตุ การณ์ หนึ่ งที่จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อพระองค์เสด็จกลับมา ณ การสิ้ นสุ ดของ
ความทุกข์ลาบาก พระคัมภีร์ตอนที่พระองค์อา้ งอิงถึงคือ อิสยาห์ 27:12-13 ที่นนั่ อิสราเอลถูก
กล่าวถึง ดังนั้น พระเยซู ตอ้ งได้กล่าวถึงการรวมกันของคนอิสราเอลยังแผ่นดินแห่ งพระสัญญา
อีกครั้ง ณ การเสด็จมาครั้งที่ สองของพระองค์ ลมทั้งสี่ อา้ งอิ งถึ งเข็มชี้ ท้ งั สี่ ของเข็มทิศ การ
รวมตัวกันใหม่น้ ี จะเกี่ยวข้องกับการพิพากษา (13:39, 41; 24:40-41; 25:31; 2 ธส. 1:7-8) ก่อน
หน้านี้ พระเยซู ได้กล่าวถึงบทบาทของทูตสวรรค์ในการช่ วยเหลื อพระองค์ ณ เวลานี้ (13:41
เปรี ย บเที ย บ 16:27) การรวมตัว กัน ใหม่ น้ ี จะจัด ตั้ง เวที ส าหรั บ การปกครองทั่ว โลกของ
พระเมสสิ ยาห์
พระเจ้าได้สั่งให้คนอิสราเอลที่จะเดินขบวนและนมัสการโดยใช้แตรระหว่างการวนเวียนในถิ่น
ทุรกันดารและในแผ่นดิน (อพย. 19:16; 20:18; ยรม. 4:5; และข้ออื่นๆ) นี่ ไม่ใช่แตรอันเดียวกัน
ที่จะเรี ยกคริ สเตียนทั้งหมดไปยังสวรรค์ ณ การรับคริ สตจักรขึ้นไป (1 คร. 15:52; 1 ธส. 4:16)
แตรคันอื่นๆจะส่ งเสี ยงการประกาศถึงเหตุการณ์ที่หลากหลายอื่นๆในอนาคต (เปรี ยบเทียบ วว.
8:2, 6, 13; 9:14; 11:15; และข้ออื่นๆ)
เหตุ การณ์ ต่างๆในยุคคริ สตจักรระหว่างวันเพ็นเทคอสต์และการรับคริ สตจักรขึ้ นไปก็ไม่ถูก
กล่าวถึ งในการอภิ ปรายที่ ภูเขามะกอกเทศ นี่ เป็ นการตีความแบบความทุ กข์ลาบากก่ อนโดย
พื้นฐานเกี่ ย วกับ การอภิ ป รายนั้น [1392] การอภิ ปรายทั้งหมดกล่ าวถึ ง การเสด็ จกลับ มาของ
พระเมสสิ ยาห์เพื่อจะสถาปนาแผ่นดิ นของพระองค์บนโลกและสิ่ งต่างๆที่นาไปสู่ สิ่งนั้น ใน
การอภิปรายนี้ พระเยซู ไม่ได้อา้ งอิงถึงหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งใดๆในยุคคริ สตจักร หมาย
ส าคัญ ต่ า งๆเริ่ มต้น ในความทุ ก ข์ ล าบากเมื่ อ คริ ส เตี ย นจะได้ไ ปอยู่ ก ับ องค์ พ ระผู ้เ ป็ นเจ้า
การอ้างอิ งครั้งแรกของพระเยซู ถึงการรับคริ สตจักรขึ้ นไปก็อยู่ในการอภิ ปรายที่ ห้องชั้นบน
(ยน. 14:1-3) ซึ่ ง พระองค์ให้หลังจากการอภิ ปรายที่ ภูเขามะกอกเทศ[1393] เทอร์ เนอร์
เปรี ย บเที ย บและชี้ ให้ เห็ นความแตกต่ า งของมุ ม มองแบบอี แวนเจลลิ ค อลหลัก สี่ อย่า งของ
พระคัมภีร์ตอนนี้ คือ แบบอนาคต แบบสาเร็ จแล้ว แบบอนาคตที่สาเร็ จแล้วโดยพื้นฐาน และ
แบบอนาคตที่ ส าเร็ จแล้ว ซึ่ ง แก้ไขใหม่ [1394] เขาชื่ นชอบมุ ม มองที่ สามของมุ มมองเหล่ า นี้
และข้าพเจ้าถือมุมมองแรก

“บรรดาผูท้ ี่ถือมุมมองหลังความทุกข์ลาบากที่วา่ การรับคริ สตจักรขึ้นไปและ
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริ สต์ปรากฏในเวลาเดี ยวกันมีแนวโน้มที่จะ
ละเลยรายละเอียดของการอภิปรายนี้ในลักษณะเดียวกันที่ผไู ้ ม่เชื่อยุคพันปี ทา”
[1395]
การอ้างอิงถึงพระเยซูที่รวบรวมพวกที่พระเจ้าทรงเลือก “จากท้องฟ้ า” อาจบ่งชี้ วา่ คนตายที่ถูก
ทาให้เป็ นขึ้นและคริ สเตียนที่ถูกรับขึ้นไปก็ถูกกล่าวถึงเช่นกัน[1396] พวกเขาจะมากับพระองค์
เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเพื่อจะปกครองบนโลก (เปรี ยบเทียบ คส. 3:4) นักตีความบางคน
เชื่อว่าการอ้างอิงถึง “ท้องฟ้ า” ก็บรรยายถึงโลกทั้งหมดในถ้อยคาที่แตกต่างออกไป และคนยิว
เท่านั้นที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ บางคนรู ้สึกว่านี่ อาจรวมถึงธรรมิกชนในภาคพันธสัญญาเดิมผูไ้ ด้ตาย
ไป[1397] ข้าพเจ้าคิดว่ามันรวมถึ งคริ สเตียนและธรรมิกชนในภาคพันธสัญญาเดิ ม และบางที
เหล่าทูตสวรรค์
สิ่ งนี้สรุ ปคาตอบของพระเยซูต่อคาถามของพวกสาวกเกี่ยวกับหมายสาคัญของการเสด็จมาของพระองค์และ
การสิ้ นสุ ดของยุคปั จจุบนั (ข้อ 3) พระคัมภีร์ตอนที่สาคัญอื่นๆที่กล่าวถึงการเสด็จมาครั้งที่สองก็คือดังต่อไป
เฉลยธรรมบัญญัติ 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; ยูดา 14-15; และ วิวรณ์ 1:7; 19:11-21.[1398]

6. ควำมรับผิดชอบต่ ำงๆของพวกสำวก 24:32—25:30
ถัดไป บนพื้นฐานของการเปิ ดเผยนี้ พระเยซู กระตุน้ พวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับอนาคต พระองค์สอนพวก
เขาโดยใช้คาอุปมาเจ็ดเรื่ อง
ควำมสำคัญของกำรเฝ้ ำดู 24:32-44
พระเยซู เล่าคาอุ ปมาสี่ เรื่ องแก่ พวกสาวกของพระองค์ที่สนับสนุ นการเฝ้ าดู เมื่อพิจารณาถึ งเวลาแห่ งการเสด็จ
กลับมาของพระองค์ เรื่ องเหล่านี้ เป็ นตัวอย่างประกอบถึ งประเด็นหลักๆของพระองค์ในการอภิปรายที่ ภูเขา
มะกอกเทศ
คำอุปมำเรื่องต้ นมะเดื่อ 24:32-36 (เปรียบเทียบ มก. 13:28-32; ลก. 21:29-33)
คาอุปมานี้เน้นถึงความสาคัญของหมายสาคัญต่างๆที่ส่งสัญญาณถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์
24:32-33

บทเรี ยน (คากรี ก พาราโบเล ตามตัวอักษรคือ อุปมา) “ของต้นมะเดื่ อ” ก็ค่อนข้างเรี ยบง่ าย
อย่างที่การปรากฏของกิ่ ง “อ่อน” และ “ใบ” ที่ “ต้นมะเดื่อ” บ่งชี้ ถึงความใกล้ของ “ฤดูร้อน”
ดังนั้นการปรากฏของหมายสาคัญต่างๆที่พระเยซู อธิ บายไปจะบ่งชี้ วา่ การเสด็จมาของพระองค์
ก็ใกล้แล้ว
การตีความอันเป็ นที่นิยมของคาอุปมานี้ เทียบเท่าการปรากฏของอิสราเอลสมัยใหม่ในแผ่นดิ น
แห่ งพระสัญญากับการแตกหน่ออ่อนของต้นมะเดื่ อ[1399] มุมมองนี้ อาจตั้งการเน้นอย่างมาก
เกินไปที่การระบุตน้ มะเดื่อเข้ากับรัฐสมัยใหม่ของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ ยรม. 24:1-8; 29:17)
ในอีกด้านหนึ่ง อย่างน้อยแล้วนี่อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งที่พระเยซู ได้ต้ งั ใจไว้ นักอรรถาธิ บาย
หลายคนถือว่าคาอุปมานี้ เป็ นการบรรยายถึงการถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม[1400] อย่างที่ได้
อ้างอิงไปก่อนหน้านี้ นี่อาจไม่ถูกต้อง
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แรกสุ ด พระเยซูเน้นถึงความสาคัญของสิ่ งที่พระองค์จะกล่าว
พระองค์หมายถึง “คนในยุคนี้ ” ว่าอย่างไร? นักตีความหลายคนได้สรุ ปว่าพระเยซู หมายถึงชน
รุ่ นของพวกสาวกที่พระองค์กล่าวต่อ (เปรี ยบเทียบ 11:16; 12:39, 41-42, 45; 16:4; 17:17;

23:36) ภายในกลุ่มของนักตีความนี้ บางคนได้สรุ ปว่าเพราะว่าหมายสาคัญเหล่านี้ ไม่ได้ปรากฏ
ขึ้นก่อนชนรุ่ นนั้นของพวกสาวกได้ตายไป พระเยซู ก็ได้ทาความผิดพลาด[1401] การแก้ไขนี้ ก็
ยอมรับไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงใครที่พระเยซูทรงเป็ น
นักตี ความคนอื่นๆในกลุ่ มนี้ ได้สรุ ปว่า เนื่ องจากว่าหมายสาคัญเหล่านี้ ไม่ได้ปรากฏระหว่าง
ช่ วงเวลาของชนรุ่ นนั้นของพวกสาวก พระเยซู ต้องได้ก ล่ า วในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ ไม่ ใ ช่ ตาม
ตัวอัก ษร[1402] พวกเขากล่ า วว่า การถู กท าลายของกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ได้บ รรลุ สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ไ ด้
ทานายไว้[ 1403] การแก้ไขนี้ ก็ย อมรั บ ไม่ ไ ด้ เพราะว่า ไม่ มี สิ่ง ใดในตัวบทที่ บ่ งชี้ ว่าพระเยซู
หมายถึงว่าพวกสาวกควรเข้าใจหมายสาคัญและการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์อย่างไม่เป็ น
ตามตัวอักษร ยิ่งกว่านั้น คาเผยพระวจนะที่คล้ายกันจานวนมากเกี่ ยวกับการเสด็จมาครั้งแรก
ของพระเมสสิ ยาห์ได้เกิดขึ้นตามตัวอักษร
บางทีพระเยซูหมายถึงว่าชนรุ่ นของพวกสาวกที่เห็นหมายสาคัญในอนาคตจะเป็ นพยานถึงการ
เสด็จกลับมาของพระองค์อีกด้วย[1404] อย่างไรก็ตาม คาสรรพนามบ่งชี้ “นี้ ” (คากรี ก เอาเต) ดู
เหมือนจะเน้นถึงชนรุ่ นที่พระเยซู กาลังกล่าวต่อ แม้กระนั้น คาสรรพนามนี้ สามารถอ้างอิงถึ ง
ชนรุ่ นยุคสุ ดท้ายแทนที่จะเป็ นชนรุ่ นนั้น[1405] ข้าพเจ้าชอบมุมมองนี้
นักตีความคนอื่นๆได้สังเกตว่า “ชนรุ่ น” (คากรี ก เกนเนอ่ า) นั้นสามารถอ้างอิงถึงเชื้ อชาติของ
ผูค้ นไม่ใช่แค่ชนรุ่ นหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 16:4; ฟป. 2:15).[1406] พวกเขาสรุ ปว่าพระเยซู หมายถึง
เชื้ อชาติ ยิวจะไม่ สิ้นสุ ดลงก่ อนที่ หมายสาคัญเหล่ า นี้ ไ ด้บ รรลุ ความสาเร็ จ [1407] นี่ เป็ นการ
แก้ไขที่เป็ นไปได้ แต่ดูเหมือนว่าผิดปกติที่วา่ พระเยซู จะแนะนาการมีชีวิตต่อไปของเชื้ อชาติยิว
เพื่อจะยืนยันถึงความสาเร็ จของหมายสาคัญเหล่านี้
อีกมุมมองหนึ่งได้จดจ่อความสนใจไปที่คาว่า “เกิดขึ้น” หรื อ “ได้เกิดขึ้น” (คากรี ก เกนเนทาย)
ที่ปรากฏในการบันทึกของพระกิตติคุณสัมพันธ์ท้ งั สาม คากรี กนั้นหมายถึง “เริ่ มต้น” หรื อ “มี
การเริ่ มต้น” บรรดาผูส้ นับสนุ นยืนยันว่าพระเยซู หมายถึงว่าความสาเร็ จของ บางสิ่ ง ของ “สิ่ ง
เหล่านี้ ” จะเริ่ มต้นในชนรุ่ นของพวกสาวก ณ เวลานั้นของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 33) แต่
ความสาเร็ จที่สมบูรณ์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าภายหลัง[1408]

อย่างไรก็ตาม พระเยซู กล่าวว่า สิ่ งเหล่านั้น “ทั้งหมด” จะเกิดขึ้นระหว่างชนรุ่ นนั้น เป็ นไปได้
ว่า สิ่ ง เหล่ า นั้น “ทั้ง หมด” จะเริ่ ม ต้น ระหว่า งชนรุ่ นนั้นถ้า บุ ค คลหนึ่ ง ตี ค วาม “สิ่ ง เหล่ า นั้น
ทั้งหมด” ในฐานะ หมายสาคัญต่ างๆโดยรวม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 32) ดังนั้นหมายสาคัญเริ่ มแรก
ต่างๆจะสอดคล้องกับกิ่งต่างๆของต้นมะเดื่อที่แตกหน่อ นี่จะเป็ นหลักฐานแรกของความสาเร็ จ
ที่เป็ นรู ปเป็ นร่ าง ดังนั้น “ชนรุ่ นนี้ ” “แสดงถึ งชนชั้นที่ชวั่ ร้ ายของผูค้ นที่จะต่อต้านพวกสาวก
ของพระเยซูจนกระทัง่ วันที่พระองค์เสด็จกลับมา”[1409]
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พระเยซู เน้นต่ อไปถึ งความแน่ นอนของสิ่ งที่ หมายสาคัญต่ างๆได้คาดหวัง ไว้ด้วยคาเหล่ า นี้
พระองค์อา้ งว่าการทานายต่างๆของพระองค์ก็มีสิทธิ อานาจและความใช้ได้นิรันดร์ เหมื อน
พระวจนะของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 119:89-90; อสย. 40:6-8)
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ความแน่ นอนของความสาเร็ จไม่ควรนาให้พวกสาวกสรุ ปว่าพวกเขาสามารถทานายถึ งเวลา
แห่งความสาเร็ จอย่างแน่ชดั ได้ พระเยซู อธิ บายว่า “พระบิดา” ในสวรรค์ เท่ านั้น ที่รู้อย่างแน่ชดั
ว่าเมื่อไหร่ ที่พระบุตรจะเสด็จกลับมา (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:7)
“ข้อ นี้ กลายมาเป็ นข้อ เสนอหลัก ซึ่ งถู ก พัฒ นาจากประเด็ น นี้ ไปยัง มัท ธิ ว
25:30.”[1410]
การตระเตรี ยมแบบคอยเฝ้ าดูก็จาเป็ น เนื่ องจากว่า “ไม่มีใครรู ้” “วัน” หรื อ “เวลา” เมื่อพระเยซู
จะเสด็จกลับมา เราไม่รู้ปีหรื อเดือนเช่นกัน อีกทางเลือกหนึ่งสู่ การตระเตรี ยมจะเป็ นการดาเนิ น
ชีวติ ตามปกติโดยปราศจากการคานึงถึงการเสด็จกลับมาของกษัตริ ย ์ พระเยซูจงใจที่จะขัดขวาง
พวกสาวกของพระองค์จากการตั้งวันเวลา
ความไม่รู้ที่ได้สารภาพด้วยตนเองของพระเยซู ได้สร้ างปั ญหาสาหรั บผูอ้ ่านบางคน พระองค์
สามารถเป็ นพระเจ้าและไม่รู้ทุกสิ่ งได้อย่างไร? คาตอบคือส่ วนหนึ่ งของปั ญหาเกี่ยวกับพระเจ้า
ที่ ก ลายมาเป็ นมนุ ษ ย์ คื อการบัง เกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์ พระเยซู จากัดพระองค์อ ย่า งสมัค รใจ และ
ความจากัดแห่ ง ความรู ้ ข องพระองค์ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของการลดเกี ย รติ ข องพระองค์ (ลก.
2:52; ฟป. 2:7).[1411]

“พระกิ ตติคุณยอห์น ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในพระกิ ตติคุณทั้งสี่ ที่ยืนกรานถึงความเป็ น
พระเจ้าของพระเยซู อย่างชัดเจนมากที่สุดก็ยืนกรานด้วยอานาจที่เท่าเทียมใน
เรื่ องการพึ่งพาและการเชื่ อฟั งต่อพระบิดาของพระองค์ที่เป็ นการพึ่งพาซึ่ งไป
ถึ ง แม้ก ระทัง่ ความรู ้ ข องพระองค์ถึ ง พระเจ้า การที่ ก ารยื นกรานของภาค
พันธสัญญาใหม่ในเรื่ องความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู จะต้องถูกรวมเข้ากับ
การยืนกรานของภาคพันธสัญญาใหม่ในเรื่ องความไม่รู้และการพึ่งพาของ
พระองค์อย่างไรนั้นก็เป็ นเรื่ องราวของความสาคัญที่ลึกซึ้ งต่อคริ สตจักร และ
ความพยายามที่ จะก าจัดความจริ ง หนึ่ ง เพื่ อเห็ นแก่ ก ารสงวนความจริ งอี ก
อย่างหนึ่งไว้ตอ้ งถูกหลีกเลี่ยง”[1412]
คำอุปมำเรื่องสมัยของโนอำห์ 24:37-39 (เปรียบเทียบ ลก. 17:26-27)
คาอุปมานี้ อธิ บายข้อ 36 อย่างที่การเกริ่ นนา “เพราะ” (คากรี ก การ์ ) บ่งชี้ ไว้ คาอุปมาก่อนหน้านี้ เน้นถึ งหมาย
สาคัญต่างๆที่ นาไปสู่ การเสด็จกลับมาของพระเยซู แต่คาอุ ปมานี้ เน้นถึ งการตอบสนองต่างๆต่อหมายสาคัญ
เหล่านั้นและผลลัพธ์ต่างๆ ชี วิตจะคืบหน้าไปตามปกติเมื่อกษัตริ ยเ์ สด็จมาเพื่อจะพิพากษา ในทานองเดี ยวกัน
ชีวิตได้คืบหน้าไปตามปกติในสมัยของโนอาห์ ก่อนที่พระเจ้าแทรกเข้ามาในท่ามกลางมนุ ษย์ดว้ ยการพิพากษา
(เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 3:20-21) ทั้งๆที่มีความวุน่ วายต่างๆ ผูค้ นจะดาเนิ นการแสวงหาตามปกติของพวกเขาต่อไป
ความผิดบาปที่สุดขีดและการไม่นบั ถือพระวจนะของพระเจ้าจะแพร่ หลายในตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 6:5)
“ประเด็นที่พิเศษของการเปรี ยบเทียบไม่ใช่วา่ ชนรุ่ นที่ได้ถูกกวาดล้างไปโดยน้ าท่วมนั้นชัว่ ร้าย
อย่างผิดปกติ ไม่มีการงานใดที่ถูกอ้างอิงนั้นเป็ นบาป แต่มนั คือการหมกมุ่นในการแสวงหา
ในทางโลกจนมันไม่มีการสนใจต่อคาเตือนที่จริ งจัง”[1413]
พวกสาวกของพระเยซู ตอ้ งรักษาการเฝ้ าดูที่ต่อเนื่ องไว้ เพราะว่างานหนักประจาวันซึ่ งรวมถึงความลาบากและ
การถูกข่มเหงจะมีแนวโน้มที่จะชักชวนพวกเขาไปสู่ ความพึงพอใจที่อนั ตราย มันปกติสาหรับแม้กระทัง่ หมาย
สาคัญที่โดดเด่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้ามาก็ไม่มีผลกระทบต่อผูค้ น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักอุตุนิยมวิทยา
ประกาศการมาของพายุเฮอริ เคนหรื อพายุทอร์ นาโด ก็มีบางคนเสมอในเส้นทางของมันผูป้ ฏิ เสธที่จะแสวงหา
ความปลอดภัย

คำอุปมำเรื่องคนหนึ่งถูกรับไปและอีกคนหนึ่งถูกละทิง้ ไว้ 24:40-41 (เปรียบเทียบ ลก. 17:34-35)
จากการที่ ไ ด้อธิ บ ายถึ ง ความส าคัญ ของหมายส าคัญ ต่ า งๆที่ น าไปสู่ ก ารเสด็ จ กลับ มาของพระองค์แ ละการ
ตอบสนองต่างๆต่อหมายสาคัญเหล่านั้น ถัดไป พระเยซู ก็อธิ บายถึ งผลลัพธ์ตามลาดับของการตอบสนองสอง
อย่าง
คริ สเตียนหลายคนที่ได้อ่านข้อเหล่านี้ ก็ทึกทักเอาว่าข้อเหล่านั้นบรรยายถึงผูเ้ ชื่ อที่ถูกรับไปยังสวรรค์ ณ การรับ
ขึ้นไป และผูไ้ ม่เชื่อถูกละทิ้งไว้ให้เข้าสู่ ความทุกข์ลาบาก อย่างไรก็ตาม บริ บทกล่าวถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระคริ สต์ ไม่ใช่การรับขึ้นไป ลาดับของเหตุการณ์ต่างๆจะเป็ น: การเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู ยุคคริ สตจักร
(เริ่ มต้นตั้งแต่วนั เพ็นเทคอสต์และจบลงด้วยการรั บขึ้นไป) ความทุกข์ลาบาก การเสด็จมาครั้งที่สอง และการ
เริ่ มต้นของแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
“มันจะเป็ นการรับไปในเชิ งศาลและในการพิพากษา พวกที่ถูกละทิ้งไว้จะชื่นชมพระพรของ
การปกครองบนโลกของพระคริ สต์ อย่างที่ โนอาห์ และครอบครั วของเขาได้ถูกละทิ้งไว้ใ ห้
ดาเนินชีวติ บนโลกต่อไป นี่เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับการรับขึ้นไป ที่ซ่ ึ งพวกที่ถูกละทิ้งไว้จะไปสู่
การพิพากษาแห่งความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่”[1414]
“พระเยซูไม่ได้อา้ งอิงถึงการรับคริ สตจักรขึ้นไปในมัทธิ ว 24 เมื่อเหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้น ผูท้ ี่ได้รับ
ความรอดทุ ก คนจะถู ก ย้า ยไปจากโลกเพื่ อ จะพบพระคริ ส ต์ใ นฟ้ าอากาศ และผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
ความรอดทุกคนจะถูกละทิ้งไว้บนโลก ดังนั้น การรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นในการกลับกันกับลาดับ
ของสิ่ งต่างๆในสมัยของโนอาห์และการกลับกันของลาดับ ณ การเสด็จมาของพระเยซู ทนั ที
หลังจากความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่”[1415]
นักตีความบางคนได้สร้ างกรณี สาหรับสิ่ งนี้ ที่จะเป็ นการอ้างอิ งถึ งการรับขึ้นไป เพราะว่าพระเยซู ใช้สองคาที่
แตกต่างกันสาหรับ “รับ” ในบริ บทในข้อ 39 คากริ ยากรี กคือไอโร ส่ วนข้อ 40 และ 41พระองค์ใช้ พาราลัมบาโน่
ข้อโต้แย้งก็คือว่า พาราลัมบาโน่ เป็ นคาที่อธิ บายว่าพระเยซู รับคนของพระองค์เองมายังพระองค์เอง อย่างไรก็
ตาม มันปรากฏในแง่ที่แย่อีกด้วย (4:5, 8) บางทีพระเยซูใช้ พาราลัมบาโน่ เพราะว่ามันพรรณนาอย่างชัดเจนมาก
ขึ้นถึงการกวาดล้างอย่างเช่นในน้ าท่วม[1416]

บางทีพระเยซูใช้ตวั อย่างประกอบสองอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่า: เพศ หรื ออาชี พ หรื อความสัมพันธ์ใกล้ชิดจะไม่
ป้ องกันการแยกเพื่อการพิพากษาได้ (เปรี ยบเทียบ 10:35-36) โดยปกติ ผูห้ ญิงสองคนบ่อยครั้งแล้วคือพี่นอ้ ง แม่
และลูกสาว หรื อคนใช้สองคนก็นงั่ ตรงกันข้ามซึ่ งแต่ละคนก็หมุนเครื่ องโม่ดว้ ยมือเล็กๆระหว่างพวกเขา[1417]
“สุ ภาษิตของพระผูช้ ่วยให้รอดของเราก็เป็ นจริ งต่อชี วิต เพราะว่าผูห้ ญิงเท่านั้นที่โม่ ข้าพเจ้าไม่
สามารถระลึ กถึ งเหตุการณ์ ที่ซ่ ึ งผูช้ ายอยู่ ณ เครื่ องโม่ได้ มันเป็ นงานที่ น่าเบื่ อหนาย เมื่อยล้า
และทาสหรื อคนใช้ที่ต่าที่สุดก็ถูกตั้งไว้ที่นนั่ ”[1418]
กำรกระตุ้นสู่ กำรเฝ้ ำดู 24:42 (เปรียบเทียบ มก. 13:33-37; ลก. 21:34-36)
ข้อนี้ประยุกต์ใช้กบั ทุกสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวเริ่ มต้นในข้อ 32 พวกสาวกของพระเยซู ตอ้ งคอยเฝ้ าดูเพราะว่าเวลา
ที่แน่ชดั ของการเสด็จกลับมาของกษัตริ ยก์ ็ไม่เป็ นที่รู้จกั แม้วา่ หมายสาคัญต่างๆแห่ งการเสด็จมาของพระองค์จะ
บ่งชี้ถึงการใกล้เข้ามาของพระองค์
คำอุปมำเรื่องเจ้ ำของบ้ ำนทีค่ อยเฝ้ ำดู 24:43-44
พระเยซู สรุ ป คาแนะนาของพระองค์เกี่ ยวกับความส าคัญของการเฝ้ าดู เมื่ อพิ จารณาถึ ง การเสด็ จกลับมาของ
พระองค์โดยการให้คาอุปมาที่กระตุน้ การคอยเฝ้ าดู
การเกริ่ น นา “แต่ ” เชื่ อ มโยงตัวอย่า งประกอบนี้ กับ ตัว อย่า งประกอบแต่ ก่ อ นและระบุ ถึ ง ความตรงกันข้า ม
พระเยซูเป็ นเหมือน “โจร” ในแง่เดียวเท่านั้น นัน่ คือ คนอื่นจะไม่คาดหวังถึงการเสด็จมาของพระองค์ ประเด็น
ของคาอุปมานี้ ก็คือว่า: ถ้าเจ้าของบ้านรู ้ เวลาโดยทัว่ ไปเมื่อขโมยจะบุกเข้าไป เขาจะตระเตรี ยมอย่างสอดคล้อง
หมายสาคัญต่างๆของเวลาระหว่างความทุกข์ลาบากที่พระเยซู ได้เปิ ดเผย (ข้อ 5-22) จะทาให้ผเู้ ชื่อสามารถที่จะรู้
เวลาโดยทัว่ ไปที่พระองค์จะเสด็จกลับมา ดังนั้น ผูเ้ ชื่อที่อยูใ่ นความทุกข์ลาบากควรตระเตรี ยมพวกเขาเอง
“วันตายของโลกต้องถูกปิ ดซ่ อนไว้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆของการเตรี ยมของพระเจ้ามากเท่ากับ
วันที่กาลังตายของแต่ละบุคคล”[1419]

นี่ สรุ ปการเน้นที่การเฝ้ าดูซ่ ึ งแสดงถึ งส่ วนแรกของคาแนะนาของพระเยซู ต่อพวกสาวกของพระองค์ ที่คาดหวัง
การเสด็จกลับมาของพระองค์และการสิ้ นสุ ดของยุคปั จจุบนั
“พระเยซู ได้ใช้โนอาห์ที่จะเตือนว่ามนุ ษย์จะไม่รู้ วันนั้น และพระองค์ใช้ภาพของขโมยเพื่อจะ
เตือนว่าพวกเขาจะไม่รู้ เวลานั้น”[1420]
ดังนั้น ดูเหมือนชัดเจนว่าพระองค์กล่าวถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์และหมายสาคัญความทุกข์ลาบาก
ต่างๆที่ จะนาหน้า มัน เช่ นเดี ยวกับการถู ก ทาลายที่ มาถึ งของกรุ งเยรู ซ าเล็ มในปี ค.ศ. 70 ข้า พเจ้าเชื่ อว่า นี่ คื อ
ความหมายที่ ไ ด้ต้ งั ใจไว้ข องพระองค์แ ละการเข้า ใจสิ่ ง ที่ พ ระองค์ก ล่ า วในแนวทางนี้ ก็ เ ป็ น การตี ความ ที่
เหมาะสมถึ งถ้อยคาของพระองค์ อย่างไรก็ตาม คริ สเตียนที่ดาเนิ นชี วิตในยุคคริ สตจักรสามารถ ประยุกต์ ใช้
พระคัมภีร์ตอนนี้ กบั สถานการณ์ของเราได้ เพราะสิ่ งที่เราเผชิ ญตอนนี้ ก็คล้ายกับสิ่ งที่ธรรมิกชนในคราวความ
ทุกข์ลาบากจะเผชิญในอนาคต เราเช่นกันก็ต้ งั ตาคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ณ การรับขึ้นไป)
ที่จะถูกนาหน้าโดยความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นสาหรับผูเ้ ชื่ อ (เช่น 1 ทธ. 4; 2 ทธ. 3) เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเราที่จะคอย
เฝ้ าดูอย่างที่มนั จะเป็ นสาหรับธรรมิกชนที่มีชีวติ อยูร่ ะหว่างความทุกข์ลาบาก
ควำมสำคัญของควำมสุ ขุมและควำมสั ตย์ ซื่อ 24:45—25:30
พระเยซู ดาเนิ นการที่จะแนะนาพวกสาวกของพระองค์ต่อไป แต่ตอนนี้ ก็เน้นถึงความสาคัญของความสุ ขุมและ
ความสัตย์ซื่อ ขณะที่พระองค์ตระเตรี ยมพวกเขาเพื่อการเสด็จกลับมาของพระองค์ มีคาอุปมาสามเรื่ องในส่ วนนี้
คาอุปมาทั้งหมดอ้างอิงถึงสาวกสองประเภท คือผูท้ ี่สัตย์ซื่อและผูท้ ี่ไม่สัตย์ซื่อ[1421]
คำอุปมำเรื่องบ่ ำวสองคน 24:45-51 (เปรียบเทียบ ลก. 12:42-48)
คาอุ ป มานี้ อธิ บายถึ งท่ าที ส องอย่างที่ ผูค้ นที่ อยู่ ระหว่ างความทุ กข์ ล าบาก จะมี เกี่ ย วกับ การเสด็จกลับมาของ
พระเยซู
24:45-47

บ่าว (คากรี ก ดูลอย) เป็ นพวกสาวกของพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้มอบหมายความรับผิดชอบ
ของการจัดการธุ รกิจของพระองค์ให้ระหว่างการขาดหายไปจากโลกของพระองค์ บ่าวบางคน
จะ “สั ตย์ซื่ อ และมี ไ หวพริ บ ” (สุ ขุม เปรี ย บเที ย บ 7:24; 10:16) พวกเขาจะดาเนิ นการ

พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีสาหรับพวกเขารวมถึงการเลี้ยงโลกด้วยข่าวประเสริ ฐซึ่ งการแจก
อาหารแสดงถึงในคาอุปมานี้ เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา บ่าวที่สัตย์ซื่อเหล่านี้ จะได้รับ “พระพร”
(นั่น คื อ เป้ าแห่ ง ความโปรดปรานของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งเป็ นสุ ข ในภายหลัง เปรี ย บเที ย บ 5:3)
ยิง่ กว่านั้น พระเยซูจะเลื่อนขั้นพวกเขาไปสู่ ตาแหน่งแห่ งความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าในแผ่นดิน
ที่พระองค์จะสถาปนา
“บาเหน็จของความสัตย์ซื่อคือที่จะได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบที่
สู งขึ้น เปรี ยบเทียบ 25:21, 23; ลก. 16:10ก เนื่องจากว่าคาอุปมานี้ กล่าวถึงการ
เสด็จมา คาต่างๆก็ประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมที่สูงขึ้นในยุคที่จะมาถึง”[1422]
24:48-51

สาวกคนอื่นๆอาจสรุ ปว่าการล่าช้าของพระเยซูบ่งชี้ถึงการเลื่อนไปแห่งการปรากฏของพระองค์
การสรุ ปนี้อาจนาไปสู่ การทาทารุ ณกับเพื่อนสาวกของพวกเขาและการกินเลี้ยงของพวกเขา การ
เสด็จกลับมาของพระเยซูจะทาให้สาวกเช่นนั้นผูซ้ ่ ึ งจะไม่พร้อมสาหรับสิ่ งนั้นประหลาดใจ จุด
จบของบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อและไม่ฉลาดเช่ นนั้นจะน่ าสลดใจ พระเยซู จะ “ตัด” พวกเขาออกเป็ น
“ชิ้ น ๆ” ซึ่ งเป็ นค าอธิ บ ายที่ ชั ด เจนและขยายความของการถู ก ท าลายส่ ว นตัว (ข้อ 51;
เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 15:33; ฮบ. 11:37).[1423] ส่ วนแบ่งของพวกเขาจะอยู่ “กับพวกคนหน้าซื่ อ
ใจคด” ซึ่ งก็คือบรรดาผูท้ ี่พระเยซู ทานายว่าจะประสบกับการพิพากษาและการปฏิเสธที่รุนแรง
ที่สุดของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 6:2, 5, 16; 16:3; 23:13-29).[1424] ยิ่งกว่านั้น สุ ดท้ายพวกเขาจะ
ไปยังนรก
“อย่างสม่าเสมอนั้น ตลอดมัทธิ ววลีน้ ี [การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟั น] อ้างอิงถึง
การลงโทษของบรรดาผูท้ ี่ถูกพิพากษาก่อนที่อาณาจักรพันปี ถูกสถาปนา (มธ.
8:12; 13:42, 50; 22:13; 25:30)”[1425]
บ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อเหล่านี้ ตอ้ งเป็ นพวกสาวกของพระเยซู ระหว่างความทุกข์ลาบากผูไ้ ม่ใช่ ผเู ้ ชื่ อ
แท้ จะมีบางคนผูอ้ า้ งที่จะเป็ นสาวกของพระเยซู ในความทุกข์ลาบาก แต่เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่ได้วางใจ
ในพระองค์สาหรั บความรอด มีหลายคนเช่ นนั้นในสมัยของพระเยซู และมีหลายคนในทุก
วันนี้

ในคาอุปมานี้ บ่าวที่ดีน้ นั ทั้งสุ ขุมและสัตย์ซื่อ (ข้อ 45) ถัดไปพระเยซูให้คาอุปมาเรื่ องหญิงพรหมจารี 10 คนเพื่อ
จะอธิ บายถึงความสุ ขมุ และจากนั้นพระองค์ก็ให้คาอุปมาเรื่ องเงินตะลันต์เพื่อจะอธิ บายถึงความสัตย์ซื่อ[1426]
“ส่ วน [ถัดไป] นี้ ของการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ [นัน่ คื อ บทที่ 25] ก็ไปไกลกว่าคาถาม
เกี่ ยวกับ “หมายสาคัญ” ของพวกสาวก (24:3) และนาเสนอการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้
เป็ นเจ้าของเราในสามลักษณะคือ (1) ในฐานะการทดสอบอาชี พ, ข้อ 1-13; (2) ในฐานะการ
ทดสอบการบริ การ ข้อ 14-30; และ (3) ในฐานะการทดสอบคนต่างชาติแต่ละคน ข้อ 3146”[1427]
คำอุปมำเรื่องหญิงพรหมจำรี 10 คน 25:1-13
คาอุปมานี้ช่วยให้พวกสาวกเข้าใจสิ่ งที่หมายถึงที่จะรอคอยการเสด็จกลับมาของกษัตริ ยด์ ว้ ยความสุ ขมุ
“. . . ประเด็นก็คือว่าความพร้อมไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใดก็ตาม ไม่ใช่บางสิ่ งที่สามารถบรรลุได้
โดยการปรับเปลี่ยนในนาทีสุดท้าย มันขึ้นอยูก่ บั การตระเตรี ยมในระยะยาว และถ้านัน่ ได้ทาไว้
แล้ว สาวกที่ฉลาดสามารถนอนหลับอย่างมัน่ คงในความรู ้ที่วา่ ทุกสิ่ งนั้นพร้อมแล้ว”[1428]
คาอุปมานี้ได้ถูกเข้าใจว่าให้สอนถึงทฤษฏีการรับขึ้นไปบางส่ วน ทฤษฏีการรับขึ้นไปบางส่ วนก็คือว่าบรรดาผูท้ ี่
เตรี ยมตัวเท่านั้น (นัน่ คือ ผูท้ ี่กาลังคาดหวังถึงการทรงเรี ยกขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพร้อมสาหรับสิ่ งนั้น) จะถูก
รับขึ้ นไป ผูเ้ ชื่ อคนอื่ นๆจะคงอยู่ขา้ งหลัง การอธิ บายของคาอุ ปมานี้ ที่ขา้ งล่ างจะแสดงให้เห็ นว่านี่ ไม่ใช่ การ
ตีความที่ถูกต้อง
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การเกริ่ นนา “เวลานั้น” ผูกคาอุปมานี้ กบั หัวข้อของคาแนะนาที่มาก่อน นัน่ คือ การเสด็จมาครั้ง
ที่สองของบุตรมนุษย์ การเริ่ มต้นของ “แผ่นดินสวรรค์” ก็ถูกกล่าวถึง มันจะคล้ายกับสิ่ งที่เรื่ อง
ดังต่อไปนี้บรรยายไว้
บางทีพระเยซู เลื อก “หญิงพรหมจารี 10 คน” เพื่อตัวอย่างประกอบของพระองค์เพราะว่า
จานวนเช่นนั้นเป็ นธรรมเนียมสาหรับการแต่งงานในสมัยของพระองค์[1429] จานวนนั้นบางที
ไม่มีความสาคัญทางสัญลักษณ์ ในทานองเดียวกัน พวกผูห้ ญิงที่เป็ น “หญิงพรหมจารี ” (คากรี ก
พาร์ เธนอส เปรี ยบเทียบ 1:23) บางทีไม่มีความสาคัญอื่นใดนอกจากที่วา่ พวกเขาเป็ นหญิงสาว

ผูเ้ ป็ นเพื่อนของเจ้าสาวและเจ้าบ่าว ความเป็ นพรหมจารี ของพวกเขาไม่ใช่ องค์ประกอบใน
คาอุปมานี้ “ตะเกียง” (คากรี ก ลัมปาส) อาจได้เป็ นไม่วา่ คบเพลิงหรื อบางทีตะเกียงเล็กๆพร้อม
กับใส้ตะเกี ยง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7) “พบ” (คากรี ก ฮุ แพนเตซิ ส) อธิ บายถึ งการต้อนรับที่เป็ น
ทางการของผูส้ ู งศักดิ์ที่เยีย่ มเยียน[1430]
นักอรรถาธิ บายแบบก่ อนยุคพันปี ส่ วนใหญ่ได้ถือว่าหญิ งพรหมจารี เหล่ านี้ เป็ นการแสดงถึ ง
คนยิวระหว่างความทุกข์ลาบาก อย่างไรก็ตาม บางคนก็โต้แย้งว่าพวกเขาแสดงถึงคริ สเตียนใน
ยุคปั จจุบนั [1431] โดยพื้นฐานแล้ว ข้อโตแย้งต่างๆในการเห็ นด้วยกับมุมมองที่สองก็คือสิ่ งที่
พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่มี เช่น ชื่ อเรี ยก “บุตรมนุษย์” วลี “เวลาหรื อวาระ” และข้ออ้างอิงต่างๆของ
ภาคพันธสัญญาเดิ ม อย่างไรก็ตาม ข้อโต้แย้งต่างๆจากความเงี ยบก็ไม่หนักแน่ นเลย และข้อ
โต้แย้งเหล่านั้นก็ไม่โน้มน้าวที่นี่
การอธิ บายที่ดีกว่าก็คือว่า คาอุปมานี้ กล่าวถึงเวลาและผูค้ นอย่างเดียวกันกับคาอุปมาที่มาก่อน
และตามมาทันที น้ นั กล่ าวถึ ง หญิ งพรหมจารี สิบคนแสดงถึ งพวกสาวกคนยิว ในความทุก ข์
ลาบาก ซึ่ งรอคอยการมาของกษัตริ ย ์ อย่างไรก็ตาม นัน่ ไม่ใช่ จะกล่าวว่าหลักการของการเฝ้ า
มองอย่างระมัดระวังที่คาอุปมานี้ สอนก็ไม่ประยุกต์ใช้กบั พวกสาวกที่เป็ นคริ สเตียนผูร้ อคอย
การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อพวกเขา ณ การรับขึ้นไป
ข้อมูลเบื้องหลังบางอย่างเกี่ ยวกับการแต่งงานในตะวันออกใกล้โบราณก็มีประโยชน์ในการ
เข้าใจคาอุปมานี้:[1432]
หนึ่ง พ่อแม่จดั การการแต่งงานด้วยการอนุญาตของเจ้าสาวและเจ้าบ่าว
สอง คู่แต่งงานนั้นได้ผ่านระยะการหมั้นในเวลาหลายเดื อนที่ ซ่ ึ งมันจะชัดเจนอย่าง
คาดหวังว่าเจ้าสาวเป็ นหญิงพรหมจารี
สาม ในวันแต่งงานเจ้าบ่าวจะไปยังบ้านของเจ้าสาวเพื่อจะอ้างเอาเจ้าสาวของเขาจาก
พ่อแม่ของเธอ เพื่อนๆของเขาจะไปกับเขา
สี่ พิธีแต่งงานจะเกิดขึ้นที่บา้ นของเจ้าสาว
ห้า ในตอนเย็นของวันแต่งงาน เจ้าบ่าวจะนาเจ้าสาวของเขามาบ้าน สิ่ งนี้ เกี่ ยวข้องกับ
ขบวนการในตอนกลางคืนตลอดถนน

หก เจ้า สาวและเจ้า บ่ า วจะท าให้ก ารแต่ ง งานของพวกเขาเสร็ จสมบู รณ์ ที่ บ ้า นของ
เจ้าบ่าวในคืนของพิธีแต่งงาน
เจ็ด จะมีงานเลี้ยงซึ่ งบ่อยครั้งจะอยูน่ านถึงเจ็ดวัน บ่อยครั้งแล้วสิ่ งนี้ เกิดขึ้นที่บา้ นของ
เจ้าบ่าว
ฉากในคาอุปมานี้คือตอนกลางคืน เมื่อเพื่อนๆของเจ้าสาวกาลังรอคอยที่จะต้อนรับคู่สมรสและ
เข้าไปในบ้านของเจ้าบ่าวเมื่ องานเลี้ ยงจะเริ่ มต้นในไม่ช้า หญิ งพรหมจารี ท้ งั สิ บคนรู ้ ว่าการ
ปรากฏของเจ้าบ่าวจะเกิดขึ้นในไม่ชา้
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“หญิงพรหมจารี ที่มีปัญหาห้าคน” (คากรี ก ฟรอนนีมอย เปรี ยบเทียบ 7:24; 10:16; 24:45) แสดง
ถึงพวกสาวกคนยิวผูไ้ ม่เพียงแต่คาดหวังการมาถึงของพระเยซู แต่ได้เตรี ยมตัวเพื่อสิ่ งนั้นอีกด้วย
(เปรี ยบเทียบ 3:2: 4:17) หญิ งพรหมจารี ที่โง่ ห้าคนคาดหวังมันแต่ไม่ได้เตรี ยมตัวสาหรับมัน
การเตรี ยมพร้อมคือสิ่ งที่แยกคนมีปัญญากับคนโง่
“บางทีสภาพฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาจะคล้ายคลึ งกับคนยิว ณ การเสด็จมา
ครั้งแรกขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ด้วยสายตาที่มีเพื่อผลประโยชน์ทางกายภาพ
ของแผ่นดิ นสวรรค์เท่านั้น คนยิวที่ โง่ ก็ล้มเหลวที่ จะตระเตรี ยมพวกเขาเอง
ฝ่ ายวิญญาณเพื่อการมาของแผ่นดินสวรรค์”[1433]
ทั้งสองกลุ่มของหญิงสาวได้นอนหลับไป
“นักเทศน์หลายคนได้เห็นสิ่ งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เขากาลังเทศนา”[1434]
ระยะนี้ ข องการล่ า ช้า ก็ ส อดคล้องกับ เวลาระหว่า งหมายส าคัญแรกๆแห่ ง การเสด็ จมาของ
พระเยซู และการปรากฏของพระองค์ พระเยซู ไม่ได้ยกย่องหรื อตาหนิ หญิงพรหมจารี สาหรับ
การนอนหลับ หญิงพรหมจารี ที่ฉลาดเท่านั้น “นาน้ ามัน” ไปกับพวกเขา (ข้อ 4) เป็ นที่ชดั เจน
ว่าหญิงพรหมจารี ที่โง่แค่ตกแต่งคบเพลิงหรื อไส้ตะเกียงของพวกเขาโดยปราศจากน้ ามัน การ
แสดงสัญลัก ษณ์ ถึง น้ า มันบางที ก็ส าคัญเนื่ องจากว่า บ่อยครั้ ง แล้วมันแสดงถึ งพระวิญญาณ-

บริ สุทธิ์ ในพระคัมภีร์ (เช่น 1 ซมอ. 16:13) ถ้าเป็ นเช่นนั้น บรรดาผูท้ ี่มีน้ ามันอาจเป็ นผูเ้ ชื่ อ และ
บรรดาผูท้ ี่ไม่มีน้ ามันก็เป็ นผูไ้ ม่เชื่อ[1435]
25:6-9

“เวลาเที่ ยงคื น ” บางที มีค วามสาคัญอี กด้วย เนื่ องจากว่าบ่ อยครั้ ง แล้วมันเป็ นเวลาแห่ ง การ
พิพากษา ในพระคัมภีร์ (เช่น อพย. 11:4) เมื่อใครคนหนึ่ งประกาศการมาถึงของเจ้าบ่าว “หญิง
พรหมจารี ” ทุกคนจะตื่นขึ้นและ “ตกแต่งตะเกียงของพวกเขา” อย่างไรก็ตาม ตะเกียงของหญิง
พรหมจารี ที่โง่ก็ดบั ไปในไม่ชา้ (กาลปั จจุบนั ในตัวบทกรี ก) การตระเตรี ยมของหญิงพรหมจารี
ที่มีปัญญาก็ไม่มีประโยชน์สาหรับหญิงพรหมจารี ที่โง่ เวลาที่จะตระเตรี ยมนั้นได้ผา่ นไปแล้ว
แม้วา่ พระเยซู ไม่ได้ไปยังสิ่ งนี้ เจ้าสาวในคาอุปมาต้องเป็ นคริ สตจักร คือเจ้าสาวของพระคริ สต์
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 11:2) คริ สตจักรจะอยูใ่ นสวรรค์กบั พระเยซูระหว่างความทุกข์ลาบาก ซึ่ งได้
ไปที่นนั่ ณ การรับขึ้นไป (1 ธส. 4:13-17) คริ สเตียนจะกลับมายังโลกพร้ อมกับพระคริ สต์ ณ
การเสด็จมาครั้ งที่ ส องของพระองค์ และเป็ นที่ ชัดเจนว่าจะมี บ างส่ วนในการพิ พ ากษาที่ จะ
เริ่ มต้นแผ่นดินของพระเจ้า (ข้อ 31-46; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 6:2)
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หลังจากการประกาศได้ออกไปไม่นาน เจ้าบ่าวก็ได้มาถึง (เปรี ยบเทียบ 24:27, 39, 50) ไม่มีเวลา
พอสาหรับหญิงพรหมจารี ที่โง่ที่จะได้รับน้ ามันในตอนนั้น หญิงพรหมจารี ที่มีปัญญาได้เข้าไป
ในงานเลี้ ยงแต่งงานและใครคนหนึ่ งได้ “ปิ ด. . .ประตู” ที่ไปสู่ ห้องโถงงานเลี้ ยง (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 34-40) ไม่มีโอกาสสาหรับหญิงพรหมจารี ที่โง่ที่จะเข้าไป การร้องขอที่น่าสงสารของพวก
เขาก็ไม่มีประโยชน์ (เปรี ยบเทียบ 7:21-23; 23:37) การปฏิเสธของเจ้าบ่าวที่จะยอมให้พวกเขา
เข้าไปไม่ใช่ผลลัพธ์ของการปฏิเสธที่ใจดาโดยไม่คานึ งถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะเข้า
ไปสู่ งานเลี้ยง ตรงกันข้าม เขาปฏิเสธที่จะยอมให้พวกเขาเข้าไปเพราะว่าพวกเขาได้ลม้ เหลวที่
จะตระเตรี ยมอย่างเหมาะสม
“ประตูที่ปิด ซึ่ งสาหรับบรรดาผูท้ ี่พร้อมก็หมายถึงความมัน่ คงและความสุ ขที่
เหลือพรรณนา สาหรับคนอื่นๆหมายถึงการขับไล่และความหมดหวังที่เหลือ
พรรณนา”[1436]
ข้อเหล่านี้ พรรณนาถึ งการพิพากษาของคนยิวที่จะเกิ ดขึ้น ณ การสิ้ นสุ ดของความทุกข์ลาบาก
และก่อนการสถาปนาแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
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นี่คือบทเรี ยนที่พวกสาวกจะต้องเรี ยนรู ้จากคาอุปมานี้ พวกสาวกต้องตระเตรี ยมเพื่อการปรากฏ
ของพระเมสสิ ยาห์เช่นเดียวกับที่จะคาดหวังเหตุการณ์ น้ นั พระเยซู ไม่ได้เรี ยกร้องความตื่นตัว
ในคาอุปมานี้ ซ่ ึ งยังคงตื่นอยูใ่ นขณะที่คนอื่นๆหลับอย่างที่สาคัญอย่างที่เป็ น พระองค์เรี ยกร้อง
การเตรี ยมตัว การตระเตรี ยมเกี่ยวข้องกับการวางใจในพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ คนยิว
หลายคนในสมัยของพระเยซู ได้ค าดหวังการปรากฏของพระเมสสิ ยาห์ และการเริ่ มต้นของ
แผ่น ดิ น ของพระองค์ อย่า งไรก็ ต าม พวกเขาไม่ ไ ด้เ ตรี ย มตัว แม้ว่า ยอห์ น ผูใ้ ห้ บ ัพ ติ ศ มา
พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะเตรี ยมตัว บรรดาผูท้ ี่ได้เตรี ยมตัว
ก็กลายมาเป็ นสาวกที่เชื่ อของพระเยซู อี กครั้ งหนึ่ ง คนยิวสองประเภทที่ เหมื อนกันจะมี ข้ ึ น
ระหว่างความทุกข์ลาบากก่อนที่พระเมสสิ ยาห์ปรากฏเป็ นครั้งที่สอง สาวกที่สุขุมคือผูท้ ี่ทาการ
ตระเตรี ยมที่จาเป็ นโดยการวางใจในพระเยซู [1437]
“ถ้าเราทบทวนในลาดับที่กลับกันถึงคาอุปมาสามเรื่ องที่เราได้ตรวจสอบจนเดี๋ยวนี้ [ใน 24:4344; 24:45-51; และ 25:1-13] ข้าพเจ้าวางใจว่าท่านจะเห็นด้วยว่าสิ่ งที่เราได้เห็นก็เป็ นตัวอย่าง
ของการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ที่ชา้ กว่าที่ได้คาดหวังไว้ การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ที่
เร็ วกว่าที่ ได้คาดหวังไว้ และการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ที่มา ณ เวลาที่ไม่ได้คาดหวังไว้
ข้าพเจ้าคิดว่านัน่ ครอบคลุ มความเป็ นไปได้ทางเหตุ ผลทั้งหมดและควรจะทาให้การเดาของ
คริ สเตียนเกี่ยวกับเวลาของการสิ้ นสุ ดของยุคเก่านั้นจบลงตลอดไป” [1438]
คำอุปมำเรื่องเงินตะลันต์ 25:14-30

นอกเหนื อจากความสุ ขุม คุ ณสมบัติที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งที่จะทาให้สาวกได้รับพรเมื่อพระเยซู เสด็จกลับมาคือ
ความสัตย์ซื่อ (เปรี ยบเทียบ 24:45-46) คาอุปมานี้อธิ บายถึงสิ่ งที่พระเยซู ถือว่าเป็ นความสัตย์ซื่อ โดยเนื้ อแท้แล้ว
มันเกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายแก่บุคคลหนึ่งเพื่อจะทาให้ความสนใจต่างๆของพระองค์ในโลก
นี้ กา้ วหน้าไป มันเกี่ยวข้องกับการทาผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณด้วยการฝากที่พระเจ้าได้มอบหมายแก่สาวกแต่
ละคน (เปรี ยบเทียบ ยก. 2:14-26) คาอุปมาเรื่ องหญิงพรหมจารี สิบคนกล่าวถึ งความรอด แต่คาอุปมานี้ เน้นถึ ง
ความสาคัญของบาเหน็จและการพิพากษา
25:14

“เพราะว่า” เชื่อมโยงคาอุปมาที่ตามมากับบทเรี ยนที่ถูกแสดงไว้ในข้อ 13 สิ่ งที่มาก่อน “มัน” คือ
แผ่นดินสวรรค์ (ข้อ 1)

“บางทีคาอุปมานี้ เกี่ ยวข้องกับคาอุปมาล่าสุ ดอย่างแน่ นหนาเพื่อที่จะแบ่งปั น
บทนาของมัน. . .”[1439]
ดัง นั้น ประเด็ นของค าอุ ป มาเรื่ อ งหญิ ง พรหมจารี 10 คนและค าอุ ป มาเรื่ อ งเงิ น ตะลัน ต์ก็
เหมือนกัน ความแตกต่างคือเรื่ องของการเน้น การเน้นของคาอุปมาแรกคือความสาคญของ
การตระเตรี ยมฝ่ ายวิญญาณ ส่ วนการเน้นของคาอุปมาที่สองคือความสาคัญของการรับใช้ฝ่าย
วิญญาณ คาอุปมาที่สองกล่าวถึ งระยะของการรอคอย ที่คาอุปมาแรกได้อา้ งอิ งถึ งแบบผ่านๆ
เท่านั้น คาอุปมาทั้งสองกล่าวถึ งการพิพากษาคนยิว ณ ตอนสิ้ นสุ ดของความทุกข์ลาบากเป็ น
หลัก แม้ว่ า ทั้ง สองประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ คริ ส เตี ย นในทุ ก วัน นี้ เช่ น เดี ย วกับ การอภิ ป รายที่ ภู เ ขา
มะกอกเทศทั้งหมด
บ่าวบางคน (คากรี ก ดูลอย) ในโลกของพระคัมภีร์สมัยโบราณได้ชื่นชมความรับผิดชอบและ
สิ ทธิ อานาจที่สาคัญ ในคาอุปมานี้ ชายคนหนึ่ งที่ทาการเดินทางได้มอบเงินของเขาแก่บ่าวสาม
คนของเขา พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาสามารถแบ่งปั นในกาไรได้ถา้ พวกเขาได้จดั การสิ่ งที่พวก
เขาได้รับอย่างดี
25:15

ในสมัย ของภาคพัน ธสั ญ ญาใหม่ เงิ น ตะลัน ต์ (ค ากรี ก ทะลั น ทอน) เป็ นหน่ ว ยของการ
แลกเปลี่ยน ค่าของมันก็ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของโลหะที่ปรากฏ เช่น ทอง เงินหรื อทองแดง เงิน
ตะลันต์ในคาอุปมานี้ อาจเป็ นเงิ น แม้ว่าสิ่ งนี้ ไม่สาคัญ คากรี ก อารกูริออน ในข้อ 18 สามารถ
หมายถึงไม่วา่ “เงินทอง” หรื อ “เงิน” ตามดั้งเดิมแล้ว เงินตะลันต์เป็ นหน่วยวัดน้ าหนักระหว่าง
58 และ 80 ปอนด์[1440] นักแปลและนักอรรถาธบายหลายคนใช้ “75 ปอนด์” เป็ นจานวนที่ทา
การอันสะดวก ภายหลังเงินตะลันต์เป็ นเหรี ยญที่มีค่าประมาณ 6,000 เดนาริ อนั ดังนั้น อานาจ
ที่ ไ ด้มาของเหรี ย ญตะลันต์ก็เป็ นความเที ย บเท่ ากับ ประมาณ 16 ปี ครึ่ งของค่ าจ้า งสาหรั บ
คนทางานหรื อทหารราบ โดยการคานวณใดๆ ค่าของเงินตะลันต์ที่ได้มอบแก่บ่าวทั้งหลายใน
คาอุปมานี้ก็มาก “ห้าตะลันต์” อาจเทียบเท่ากับมากกว่ารายได้ตลอดชีวติ
นายคนนี้ แจกจ่ายทรัพยากรของเขาตามการประเมินของเขาเกี่ยวกับความสามารถของบ่าวแต่
ละคน ตามปกติ สิ ทธิ พิเศษที่ใหญ่ข้ ึนก็นามาซึ่ งความรับผิดชอบที่ใหญ่ข้ ึน

บางที เราควรเข้าใจว่าเงิ นตะลันต์แสดงถึ งทุ นที่ ทาการทั้งหมดซึ่ งพระเจ้ามอบหมายแก่ พวก
สาวกของพระองค์ ที่จะจากัดความสาคัญของเงินตะลันต์กบั ไม่วา่ : ของประทานฝ่ ายวิญญาณ
ความสามารถตามธรรมชาติ ข่าวประเสริ ฐ โอกาสต่างๆสาหรับการรับใช้ เงินทองหรื ออะไรก็
ตามนั้นก็จากัดขอบเขตของสิ่ งที่บางทีพระเยซู ได้ต้ งั ใจไว้ สิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมดจัดตั้งสิ่ งที่พระเจ้า
ได้มอบแก่พวกผูร้ ับใช้ของพระองค์ที่จะใช้เพื่อพระสิ ริของพระองค์
“การใช้ ที่ บุ ค คลหนึ่ งท าเกี่ ย วกั บ โอกาสต่ า งๆของเขาก็ เ ป็ นการวัด ถึ ง
ความสามารถของเขาสาหรับสิ่ งมากขึ้น”[1441]
“ความสามารถนี้ ส าหรั บ งานไม่ ใ ช่ อยู่ภายในอานาจของเราเอง แต่ อยู่ ใน
อานาจของเราที่จะใช้สิ่งใดก็ตามที่เรามีเพื่อพระคริ สต์”[1442]
บ่าวเหล่านี้แสดงถึงคนยิวที่มีชีวติ อยูร่ ะหว่างความทุกข์ลาบาก ไม่ใช่คริ สเตียนที่มีชีวิตอยูใ่ นยุค
คริ สตจักร แม้วา่ คาอุปมานี้ก็ประยุกต์ใช้กบั เราอีกด้วย คนยิวที่อยูใ่ นคราวความทุกข์ลาบากจะ
มี โ อกาสที่ ไ ม่ มี เสมอเหมื อ นต่ า งๆที่ จะรั บ ใช้พ ระเยซู ค ริ ส ต์ โอกาสที่ จะป่ าวประกาศข่ า ว
ประเสริ ฐไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเป็ นหนึ่งในสิ ทธิ พิเศษที่ยงิ่ ใหญ่เหล่านี้ สาวกหลาย
คนในตอนนั้น (มิ ชชั่นนารี 144,000 คน; วว. 7; 14) บางที จะมี โอกาสที่ จะนาเสนอข่าว
ประเสริ ฐแก่คนเป็ นพันๆ และบางทีเป็ นล้านๆซึ่ งใช้เทคโนโลยีแห่งสมัยของพวกเขา.
25:16-18

บ่าวที่ได้รับมอบ “ห้า” และ “สอง” ตะลันต์ก็เริ่ มต้นที่จะใช้เงินของพวกเขาเพื่อนายของพวกเขา
“ทันที” นี่แสดงถึงความสัตย์ซื่อของพวกเขาต่อหน้าที่ของพวกเขาที่จะใช้เงินเพื่อเขา พวกเขา
ได้ทาการค้าขายด้วยเงินในบางวิธีและพวกเขาได้กาไร อย่างไรก็ตาม บ่าวอีกคนหนึ่ งไม่เต็มใจ
ที่จะทางานและเสี่ ยง โดยการฝังเงินนั้น เขาแสดงให้เห็นว่าเขาให้คุณค่าความปลอดภัยมากกว่า
สิ่ งอื่นใด การฝังเงินตะลันต์ของเขาก็ปลอดภัยกว่าการฝากมันไว้ที่บญั ชี สะสมทรัพย์อย่างมาก
ก่อนสมัยของการธนาคารสมัยใหม่ คนมากมายได้ฝังเงินไว้ในดินเพื่อการเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
พวกบ่าวของพระเจ้าผูม้ ีหัวใจเพื่อพระเจ้าและแผ่นดิ นที่ กาลังมาของพระองค์จะรู ้ สึกถึ งสิ ทธิ
พิ เศษของพวกเขา ฉวยโอกาศต่ า งๆของพวกเขา และรั บ ใช้พ ระเจ้า จนถึ ง ขนาดเต็ม ที่ แห่ ง
ความสามารถของพวกเขาในความทุ กข์ลาบาก บรรดาผูท้ ี่ไม่มีความห่ วงใยแท้เกี่ ยวกับการ
ตระเตรี ยมผูค้ นสาหรับกษัตริ ยท์ ี่เสด็จมาจะไม่ทาอะไรเกี่ยวกับโอกาสต่างๆของพวกเขา ความ

ปลอดภัยของพวกเขาเองจะสาคัญต่อพวกเขามากกว่าการทางานเพื่อตระเตรี ยมสาหรับการ
มาถึงของกษัตริ ย ์ การเป็ นผูอ้ ารักขาที่ดีเกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงบางอย่าง
25:19-23

การอ้างอิงของพระเยซูถึง “เวลานาน” ที่ผา่ นไปบางทีบ่งบอกถึงเวลาระหว่างการเสด็จสู่ สวรรค์
ของพระองค์และการเสด็ จมาครั้ งที่ ส องของพระองค์ (เปรี ย บเที ยบ 24:48; 25:5) ดัง นั้น
ในขณะที่พวกบ่าวที่ถูกกล่าวถึงเป็ นบรรดาผูท้ ี่มีชีวิตอยูร่ ะหว่างความทุกข์ลาบาก ด้วยเรื่ องราว
ของการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศทั้งหมด คาอุปมานี้ ก็มีความหมายสาหรับพวกสาวกทุกคน
ของพระเยซู ผคู ้ าดหวังถึ งแผ่นดิ นของพระเจ้า นี่ ก็เป็ นจริ งเกี่ ยวกับการอภิ ปรายทั้งหมดของ
พระเยซูในมัทธิว
บ่าวคนแรกได้รับการชมเชยทางคาพูดจากนายของเขา ความรั บผิดชอบที่ เพิ่มขึ้นภายใต้นาย
ของเขาและความยินดีกบั นายของเขา (ข้อ 21; เปรี ยบเทียบ 24:46; ยน. 15:11) เขาจะปฏิบตั ิ
ความรั บ ผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้ นของเขาและชื่ นชมความยินดี ข องเขาในแผ่นดิ นของพระเจ้า และ
ข้าพเจ้าทึ กทักเอาว่าไกลกว่านั้นเมื่อแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ในโลกเคลื่ อนไปสู่ ฟ้าสวรรค์
ใหม่ และแผ่นดิ นโลกใหม่ (วว. 21:1—22:5) บ่ าวคนที่ ส องได้รับการชมเชยทางคาพูด อย่า ง
เดียวกันกับบ่าวคนแรก และเขาได้รับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและความยินดีที่ได้สัดส่ วนกับ
ความสามารถที่พระเจ้าให้มาของเขา (ข้อ 23) เนื่ องจากว่าเราไม่สามารถทาสิ่ งใดได้ยกเว้นโดย
พระคุณของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:5) บาเหน็จเหล่านี้ เหมือนบาเหน็จที่คล้ายกันทั้งหมด
นั้นก็เนื่ องจากพระคุ ณของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง แทนที่ จะเนื่ องจากความสัตย์ซื่อของบ่าวซึ่ ง
พระคุณของพระเจ้าให้ความสามารถ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:7)
“คุณไม่ ‘เกษียณอายุ’ จากการเป็ นสาวก”[1443]

25:24-25

เมื่อบ่าวคนที่สามได้กล่าวว่านายของเขาเป็ นคนที่ “ใจแข็ง” (คากรี ก สะกเลรอส) เขาหมายถึง
ว่า นายของเขาได้เ อาเปรี ย บแรงงานของคนอื่ น ๆ นั่น คื อ บ่ า วคนนี้ และเพื่ อ นบ่ า วของเขา
(เปรี ยบเทียบ ยน. 6:60; กจ. 26:14; ยก. 3:4; ยด. 15) เป็ นที่ชดั เจนว่าบ่าวนี้ รู้สึกว่านายของเขาจะ
ไม่แบ่งปั นบาเหน็จมากมายแห่ งแรงงานของเขากับเขา ถ้าเขาพิสูจน์วา่ ประสบความสาเร็ จ แต่
จะลงโทษเขาอย่างรุ นแรงถ้าเขาล้มเหลว ข้อเท็จจริ งที่วา่ เขาได้รับน้อยกว่าบ่าวคนอื่นๆไม่ควร
ทาให้เขารู ้ สึกไม่พอใจถ้ามันได้ทา เนื่ องจากว่าแม้กระทัง่ เขาได้รับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
เขาละเลยความรับผิดชอบของเขาต่อนายของเขาและพันธะของเขาที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของเขา

ยิ่งกว่านั้น เขาไม่แสดงความรักสาหรับนายของเขา ผูซ้ ่ ึ งเขาได้ตาหนิ และด้วยวิธีน้ นั ก็พยายาม
ที่จะปกปิ ดความล้มเหลวของเขาเอง[1444]
“พระคุ ณไม่เคยไม่เอาผิดความไม่รับผิดชอบ แม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่ได้รับน้อย
กว่าก็มีพนั ธะที่จะใช้และพัฒนาสิ่ งที่พวกเขามี”[1445]
25:26-27

แทนที่จะชมเชยบ่าวคนนี้ นายของเขาก็ให้การประณามที่เจ็บแสบแก่เขา แทนที่จะเป็ น “ดีและ
สัตย์ซื่อ” เขาก็ “ชัว่ ” และ “ขี้เกียจ” ที่จะขี้เกียจคือที่จะไม่สัตย์ซื่อ นายนั้นใช้ถอ้ ยคาของบ่าวเอง
ที่จะประณามเขา (ข้อ 24-25) ถ้านายนั้นใจแข็งและโลภอย่างแท้จริ ง บ่าวนั้นคงได้รู้ว่าเขาจะ
ได้รับการลงโทษ ถ้าเขาพิสูจน์วา่ ไม่สัตย์ซื่อ อย่างน้อยแล้วเขาควรเอาเงิ นของนายของเขาไป
ฝากกับนายธนาคาร นั่นคงได้เป็ นวิธีที่ ปลอดภัยและง่ ายพอควรที่ จะจัดการมัน และมันคง
ได้รับ “ดอกเบี้ย” บ้าง คนยิวจะไม่คิดดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากเพื่อนคนยิวด้วยกัน แต่พวกเขาสามารถ
คิดดอกเบี้ยจากคนต่างชาติได้ (ฉธบ. 23:19-20)
“. . . ความเสี่ ยงก็อยูท่ ี่หวั ใจของการเป็ นสาวก (10:39; 16:25-26); โดยการป้ อง
ความล้มเหลว บ่าวที่ ระมัดระวังนี้ ก็ไม่ได้บรรลุ สิ่งใด และเป็ นความขี้ขลาด
และการขาดความกล้าเสี่ ยงของเขานั่นเอง. . . ซึ่ งถูกประณาม ในหน้า 473
สไวเซอร์ อธิ บายอย่างตรงประเด็นถึงท่าทีของเขาว่าเป็ นการแสดงถึง ‘ศาสนา
ที่เป็ นห่วงเกี่ยวกับการไม่ทาสิ่ งใดผิดเท่านั้น’”[1446]

25:28-30

แทนที่จะให้ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแก่บ่าวคนนี้ นายนั้นได้เอา “เงินตะลันต์” ที่เขาได้มอบ
แก่เขานั้นกลับคืนมา แทนที่จะอวยพรเขาด้วยความยินดีแห่ งการสามัคคีธรรมกับนาย บ่าวนั้น
จาต้องจากไปต่อหน้านายของเขา ข้อ 29 แสดงถึ งหลักการของแผ่นดิ นสวรรค์ที่พระเยซู ได้
อธิบายแต่ก่อน (13:12; เปรี ยบเทียบ 21:43) นายนั้นได้กาจัดโอกาสที่จะรับใช้เขาต่อไป เขาได้
ประกาศว่าเขา “ไร้ค่า” (ข้อ 30) เพราะว่าเขาได้ลม้ เหลวที่จะทาตามความประสงค์ของนายของ
เขาด้วยสิ่ งที่นายได้ให้แก่เขาที่จะใช้ นี่ ส่งผลต่อการสู ญเสี ยทรัพยากรของเขา การปฏิเสธโดย
นาย (“โยนบ่าวที่ไร้ค่าทิ้งไป”) การขับไล่ไปต่อหน้านายของเขา (“ที่มืดภายนอก”) น้ าตา (“การ
ร้องไห้”) และ “การขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน”

บ่าวที่ ไ ม่สั ตย์ซื่อแสดงถึ งคนยิวที่ เชื่ อหรื อไม่เชื่ อในความทุ กข์ล าบาก? เมื่ อพิจารณาถึ งการ
ลงโทษที่ เขาได้รับ เขาต้องเป็ นผูไ้ ม่เชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 13:12).[1447] ที่ อื่นๆในพระกิ ตติ คุ ณ
มัทธิ วที่ที่วลี “การร้ องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟั น” ปรากฏ มันก็อา้ งอิงถึ งสภาพสุ ดท้ายของผูไ้ ม่เชื่ อ
(8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51) “ที่มืด” ภายนอก (ข้อ 30) ตรงกันข้ามกับ “ความยินดี” ภายใน
งานเลี้ยงและแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ (ข้อ 21, 23)
“คาอุปมาสามเรื่ องสุ ดท้ายให้คาแนะนาเชิ งปฏิ บตั ิตามความจริ งแห่ งการเสด็จมาของกษัตริ ย ์
เพื่อจะพิพากษาและปกครอง หลักการที่รองรับแต่ละเรื่ องก็เป็ นหลักการเดียวกันที่ได้ให้มาใน
คาเทศนาบนภูเขา (มธ. 7:16-21) ผลของความสัตย์ซื่อและการเตรี ยมพร้ อมจะบ่งบอกถึ ง
ลักษณะของบรรดาผูท้ ี่มีชีวิตอยู่ในสมัยก่ อนการเสด็จมาของพระองค์ ในคาอุปมาแต่ละเรื่ อง
ลักษณะถูกแสดงออกโดยการงาน ความคิดนี้จดั ตั้งกุญแจสู่ พระคัมภีร์ตอนที่ตามมาซึ่ งกล่าวถึง
การพิพากษาประชาชาติท้ งั หลาย (มธ. 25:31-46)”[1448]
สิ่ งนี้ สรุ ปส่ วนของการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศที่ซ่ ึ งพระเยซู สอนพวกสาวกของพระองค์ถึงความรับผิดชอบ
ต่ า งๆของพวกเขาเมื่ อพิ จารณาถึ ง การเสด็ จมาของพระองค์ และการสิ้ น สุ ดของยุค ปั จจุ บ นั (24:32—25:30)
พระองค์เน้นถึ งความสาคัญของการเฝ้ าดูด้วยคาอุปมาสี่ เรื่ อง (24:32-44) และความสาคัญของความสุ ขุมและ
ความสัตย์ซื่อด้วยคาอุปมาสามเรื่ อง (24:43—25:30) คริ สเตียนสมัยใหม่ควรปลูกฝั งคุ ณสมบัติเหล่านี้ ในฐานะ
สาวกของพระคริ สต์ผคู้ าดหวังการเสด็จมาแบบ “เวลาใดๆ” ของพระองค์สาหรับเรา ณ การรับขึ้นไป
7. กำรพิพำกษำของกษัตริย์ต่อบรรดำประชำชำติ 25:31-46
พระเยซูสรุ ปการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศด้วยการเปิ ดเผยต่อไปเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะเกิดขึ้น ณ การสิ้ นสุ ด
ของยุคปัจจุบนั เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์ได้อา้ งอิงถึงมันบ่อยๆในการอภิปรายนั้น แต่ตอนนี้ พระองค์
ทาให้มนั เป็ นหัวข้อพิเศษแห่งการอธิ บาย การพิพากษานี้ จะเกิดขึ้นเมื่อกษัตริ ยเ์ สด็จกลับมายังโลก ณ การสิ้ นสุ ด
ของความทุกข์ลาบากเพื่อจะจัดตั้งแผ่นดินของพระองค์ข้ ึน[1449]
อย่างที่เราได้เห็นไป มัทธิ วเน้นถึงการพิพากษาในพระกิตติคุณของท่าน (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) นี่ ไม่ใช่ไม่ธรรมดา เนื่ องจากภาคพันธสัญญาเดิ มได้ทานายว่าการพิพากษาจะนาหน้าแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์และมัทธิ วก็เน้นถึ งแผ่นดิ นสวรรค์

ดัง นั้น มันไม่แปลกใจที่ ว่า พระเยซู ส รุ ป การอภิ ป รายนี้ ที่ เปิ ดเผยถึ ง เหตุ ก ารณ์ ต่า งๆที่ นาไปสู่ ก ารเริ่ ม ต้นของ
แผ่นดินของพระองค์ โดยการอธิบายถึงการพิพากษาที่จะนาหน้ามัน
ภาคพันธสัญญาใหม่สอนว่าจะมีการพิพากษาที่แตกต่างสองอย่างที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้า นักวิชาการ
มากมายเชื่ อว่าจะมีการพิพากษาโดยทัว่ ไปเดี ยวเท่านั้นในตอนสุ ดท้าย[1450] คนเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็ นผูไ้ ม่เชื่ อ
ยุคพันปี แต่ผทู ้ ี่เชื่ อแบบก่อนยุคพันปี บางคนเชื่ อสิ่ งนี้ เช่ นกัน[1451] หนึ่ งในการพิพากษาเหล่านี้ จะเกิ ดขึ้นก่อน
แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์เริ่ มต้น และอีกอันหนึ่ งจะตามมา ณ ตอนปลายของแผ่นดินนั้น การพิพากษา ณ ตอน
ปลายนั้นเป็ นการพิพากษาที่พระที่นงั่ ใหญ่สีขาว เมื่อพระเจ้าจะส่ งผูไ้ ม่เชื่อทั้งหมดไปยังนรก (วว. 20:11-15)
ความแตกต่างบางอย่างของการพิพากษาสองอย่างนี้ บ่งชี้ ถึงความแตกต่างของทั้งสอง หนึ่ ง การพิพากษาแรกจะ
ไม่เกี่ ยวข้องกับการเป็ นขึ้นจากตายของผูไ้ ม่เชื่ อ แต่จะจัดการกับผูไ้ ม่เชื่ อที่มีชีวิตอยู่บนโลกในเวลานั้น คาว่า
“ประชาชาติ ” (นัน่ คื อ คนต่างชาติ คากรี ก เอธเน่ ) ไม่เคยอ้างอิงถึงคนตายในที่อื่นใดในพระคัมภีร์ [1452] การ
พิพากษาที่สองจะเกี่ยวข้องกับการเป็ นขึ้นจากตายของผูไ้ ม่เชื่ อ ประการที่สอง การพิพากษาแรกจะเกี่ยวข้องกับ
คนสามประเภทคือ แกะ แพะและพี่นอ้ งของพระเยซู การพิพากษาที่สองจะเกี่ยวข้องกับคนชัว่ ร้าย (วว. 20:1315) และบางทีคนชอบธรรมผูไ้ ด้ตายไประหว่างยุคพันปี ประการที่สาม การพิพากษาแรกจะส่ งผลต่อบางคนที่
ได้รับแผ่นดิ นสวรรค์เป็ นมรดกและคนอื่นๆได้รับการลงโทษนิ รันดร์ แต่การพิพากษาที่สองจะส่ งผลต่อคนชัว่
ร้ายที่ถูกพิพากษาไปสู่ บึงไฟ ประการที่สี่ การพิพากษาแรกเกิดขึ้น ณ ตอนเริ่ มต้นของแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์
(พันปี ) แต่การพิพากษาที่สองเกิดขึ้น ณ ตอนปลายของแผ่นดินนั้น[1453]
ส่ วนนี้ ทาให้บทนาของพระเยซู เกี่ ยวกับอนาคตจบด้วยดี ในแนวทางที่คล้ายกันกับการที่ 10:40-42 ทาให้การ
กาชับของพระเยซู เกี่ ยวกับภารกิ จของพวกอัครทูตที่มีต่ออิสราเอลนั้นสาเร็ จ (10:5-42) มันคือคาอุปมาเรื่ องแกะ
และแพะ นักเขียนบางคนได้โต้แย้งว่านี่ไม่ใช่คาอุปมา[1454] อย่างไรก็ตาม นักตีความส่ วนใหญ่ถือว่าส่ วนนี้ เป็ น
คาอุปมาในแง่ที่หย่อนกว่าของบทเรี ยน
25:31

ข้อนี้ กาหนดเวลาของการพิพากษาที่ถูกบรรยายไว้ในข้อทั้งหลายที่ตามมา ณ ตอนเริ่ มต้นแห่ ง
การปกครองแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:9-14, 22-27) ไม่มีที่ไหนใน
การอภิ ปรายนี้ ที่พระเยซู ระบุว่าพระองค์เองเป็ น “บุตรมนุ ษย์” อย่างแจ่มแจ้ง อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากว่าพระองค์ใช้ชื่อเรี ยกนั้นในการตอบคาถามของพวกสาวกในบทที่ 24 ข้อ 3 การ
อนุ มานก็หลี กเลี่ ยงไม่ได้ (เปรี ยยเทียบ ศคย. 14:5; ยอล. 3:1-12) พระเยซู กลายมาเป็ นพระผู้

พิพากษาเกี่ ย วกับสิ่ ง สุ ดท้า ยที่ ภาคพันธสั ญญาเดิ มระบุ ว่าเป็ นพระเจ้า อี กครั้ ง หนึ่ ง พระเยซู
อ้างอิงถึงการเสด็จมาของพระองค์ดว้ ย “พระรัศมี” แห่ งสวรรค์ของพระองค์และ “ทูตสวรรค์”
(16:27; 24:30; เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 4:16; 2 ธส. 1:8) พระเยซู จะ “ประทับบนพระที่นงั่ อัน
รุ่ ง โรจน์ ” ของพระองค์ใ นฐานะพระผูพ้ ิ พ ากษาและกษัต ริ ย ์ (เปรี ย บเที ย บ 28:18; 1 คร.
15:25; ฮบ. 12:2)
25:32-33

ตามปกติ “ประชาชาติ ” (ค ากรี ก ทา เอธเน่ ) อ้างอิ ง ถึ งคนต่างชาติ อย่างที่ แตกต่า งจากคนยิว
(เช่น ลก. 21:24; กจ. 14:16).[1455] เนื่องจากสิ่ งนี้ นักตีความบางคนเชื่ อว่าการพิพากษาของข้อ
31-46 เป็ นการพิพากษาคนต่างชาติ เท่ านั้น[1456] อย่างไรก็ตาม วลี “ประชาชาติ ท้ งั หมด”
บ่อยครั้งก็ครอบคลุ มมากกว่าซึ่ งอ้างอิ งถึ งทุ กคนรวมถึ งคนยิว (เปรี ยบเทียบ รม. 16:26; วว.
15:4) ที่นี่บางทีมนั อ้างอิงถึงทุกคนที่มีชีวติ อยูบ่ นโลกเมื่อพระเยซูสถาปนาแผ่นดินของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 28:19; มก. 13:10) ทุกคนจะได้ยินข่าวประเสริ ฐแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้าป่ าว
ประกาศไประหว่างความทุกข์ลาบาก (24:14)
ในสมัยของพระเยซู ผูเ้ ลี้ ยงแยก “แกะ” จาก “แพะ” ในฝูงสัตว์ของพวกเขาเพื่อเหตุผลหลาย
อย่าง ณ เวลาที่หลากหลาย (เปรี ยบเทียบ อสค. 34:17) ยิ่งกว่านั้น แกะและแพะในตะวันออก
กลางก็ดูเหมือนกันมากกว่าในส่ วนอื่นบางส่ วนของโลก[1457] “เบื้องขวา” บ่อยครั้งแสดงถึงที่
แห่ งความโปรดปราน และ “เบื้องซ้าย” แสดงถึงที่แห่ งความไม่ชอบพอสมควรในวรรณกรรม
ทางพระคัมภีร์และของยิว[1458]

25:34

การระบุถึง “กษัตริ ย”์ เข้ากับ “บุตรมนุษย์” (ข้อ 31) ทาให้ระลึกถึง ดาเนียล 7:13-14 ที่ที่บุตร
มนุ ษย์เข้า หาผูเ้ จริ ญด้วยวัย วุฒิ (พระเจ้าพระบิ ดา) เพื่ อจะรับเอาอาณาจัก ร จุ ดประสงค์ของ
พระเยซู ที่แยกมนุ ษย์เป็ นสองกลุ่ม ณ ตอนเริ่ มต้นของแผ่นดิ นของพระองค์คือที่จะกาหนดว่า
ใครที่ พ ระองค์จ ะยอมให้ เ ข้า ไปในแผ่น ดิ น ของพระองค์แ ละใครที่ พ ระองค์จ ะกัน ออกไป
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 41, 46) พระบิดาอวยพร (คากรี ก ยูโลเกเมนอย เปรี ยบเทียบ 21:9; 23:39) บาง
คนโดยการอนุ ญาตให้พวกเขาเข้าไปในแผ่นดิ นของพระองค์ ตอนนี้ พวกเขาเข้าไปใน มรดก
ของพวกเขาซึ่ งเป็ นคาที่ คาดคะเนล่วงหน้าถึงความสัมพันธ์กบั พระบิดา มรดกจะเกี่ ยวข้องกับ
พระพรที่พระเจ้าจะให้แก่พวกเขาในแผ่นดินนั้นที่จะหลากหลายซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การรับใช้ของพวก
เขาระหว่างความทุกข์ลาบาก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14-23, 28-29)

คาอธิบายของพระเยซูถึง “ราชอาณาจักร” ว่าเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าได้ “เตรี ยมไว้. . . ตั้งแต่แรกสร้าง
โลก” ก็สาคัญ การปกครองของพระเมสสิ ยาห์บนโลกเหนื อมนุ ษย์ทุกคนได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แผนการของพระเจ้าตั้งแต่การทรงสร้าง นี่ แสดงถึงที่ที่เป็ นศูนย์กลางของมันในแผนการของ
พระเจ้า ส าหรั บ มนุ ษ ยชาติ การสถาปนาของมัน จะเป็ นความส าเร็ จ ของพระสั ญ ญาและ
พันธสัญญามากมายที่พระเจ้าได้ให้แก่อาดัมและเอวา (ปฐก. 3:15) แก่อบั ราฮัม (ปฐก. 12; 15;
17; 21) แก่ดาวิด (2 ซมอ. 7:12-16) และแก่ชนชาติอิสราเอล (อสค. 34:20-31; ยรม. 31:3140; ศคย. 10:5-12).[1459]
25:35-40

จากนั้นพระเยซู อธิ บายถึงพื้นฐานสาหรับการพิพากษา มันจะเป็ นการต้อนรับหรื อการปฏิเสธ
ของ “กษัตริ ย”์ อย่างที่เห็นโดยพระเจ้าในการต้อนรับหรื อการปฏิเสธของผูค้ นต่อ “พี่นอ้ ง” ของ
กษัตริ ย ์ “พี่นอ้ ง” ของกษัตริ ยบ์ างทีเป็ นพวกสาวกที่สัตย์ซื่อของพระองค์ผบู้ รรลุพระประสงค์
ของพระองค์โดยการประกาศข่าวประเสริ ฐแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้าระหว่างความทุกข์ลาบาก
(เปรี ยบเทียบ 12:48-49; 28:10; อสย. 58:7) คนเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นคนยิวรวมถึง 144,000
คนแม้วา่ บางคนอาจเป็ นคนกลับใจเชื่ อที่เป็ นคนต่างชาติอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ วว. 7:1-8; 14:15) พวกเขาจะได้กลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อตามหลังการรั บขึ้ นไป เนื่ องจากว่าผูเ้ ชื่ อทุ กคนที่มีชีวิตอยู่
บนโลกก่ อนการรั บขึ้ นไปนั้นจะได้ไปอยู่กบั พระเยซู แล้ว [1460] นัก ตีความคนอื่นๆได้ระบุ
พี่น้องเหล่านี้ อย่างหลากหลายเช่ น ผูข้ ดั สนทั้งหมดของโลก[1461] คนยิวทั้งหมด[1462] หรื อ
บรรดาอัครทูตและมิชชัน่ นารี ที่เป็ นคริ สเตียน[1463]
“บรรดาผูท้ ี่ ถูกอธิ บายถึ ง ที่ นี่เป็ นผูค้ นที่ ได้มีชีวิตอยู่ตลอดความทุ กข์ลาบาก
ยิ่งใหญ่ ซึ่ งเป็ นเวลาแห่ งการต่อต้านคนยิวที่ไม่มีเสมอเหมือน เมื่อคนยิวส่ วน
ใหญ่ในแผ่นดิ นจะถูกฆ่า ภายใต้สถานการณ์ เหล่านี้ ถ้าคนต่างชาติ เป็ นมิตร
กับคนยิวจนถึงขนาดของการเลี้ยงดู การสวมใส่ และการเยี่ยมเขา มันสามารถ
หมายถึงได้เท่านั้นว่าเขาเป็ นผูเ้ ชื่ อในพระเยซู คริ สต์และตระหนักว่าคนยิวเป็ น
ผูค้ นที่เลือกสรร”[1464]
“คนที่เล็กน้อยที่สุดของ” พี่น้องของพระเยซู บางทีเป็ นคนที่ตายเพื่อความเชื่ อชาวยิวในคราว
ความทุกข์ลาบาก[1465]

25:41-45

พระเยซู จะขับไล่พวกแพะและส่ งพวกเขา “เข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็ นนิ ตย์” (เปรี ยบเทียบ
13:24-30, 31-43, 47-50; วว. 14:11; 19:15) คาอธิ บายของพระเยซู เกี่ยวกับนรกก็เป็ นที่คุน้ เคย
ต่อคนยิวแห่ งสมัยของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:10, 12; 5:22; 7:19; 13:40, 42, 50; 18:8-9; ยด.
7; วว. 20:10-15) คนชอบธรรมเท่านั้นจะเข้าไปในราชอาณาจักรนั้น (ข้อ 34) ข้อเท็จจริ งที่ว่า
พวกแพะจะกล่าวต่อพระเยซู ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” (ข้อ 44) ก็ไม่แสดงว่าพวกเขาเป็ นผูเ้ ชื่ อ
เนื่องจากว่าทุกคนจะยอมรับพระองค์ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ ฟป.
2:11)
พวกแกะและพวกแพะจะแสดงออกถึงความประหลาดใจ แต่ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาคาดหวังถึง
จุดจบที่แตกต่างกัน พวกเขาจะแสดงออกถึงความประหลาดใจเนื่ องจากหลักฐานที่ซ่ ึ งพระเยซู
จะใช้เ พื่ อตัด สิ นสภาพของพวกเขา นั่นคื อ การปฏิ บ ัติข องพวกเขาต่ อ พี่ น้องของพระองค์
ตามปกติ งานของบุคคลหนึ่งแสดงถึงความเชื่อของเขาหรื อการขาดความเชื่อ
“บาปของการละเว้น ถู ก มองว่า น่ า สาปแช่ ง มากกว่า บาปของการกระท า”
[1466]
“ก่ อนที่ พระองค์ปรากฏด้วยพระรั ศมี ทนั ที ผูส้ ่ ง สารของกษัตริ ยจ์ ะออกไป
ประกาศข่าวประเสริ ฐแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้าทุกที่ และเมื่อกษัตริ ยป์ ระทับ
บนพระที่ นั่ง ของพระองค์ บรรดาผูท้ ี่ ไ ด้รับ ข่ าวประเสริ ฐแห่ ง แผ่นดิ นของ
พระเจ้าท่ามกลางประชาชาติท้ งั หลายก็ถูกตระหนักว่าเป็ น ‘แกะ’ และผูท้ ี่ดูถูก
ก็พินาศในฐานะ ‘แพะ’”[1467]

25:46

พวกแพะ (ผูไ้ ม่เชื่ อ) จะไป “สู่ การลงโทษเป็ นนิ ตย์” และในนรกในที่สุดแทนที่จะเข้าไปใน
แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ 7:21-23; 13:40-43) นี่ เป็ นที่เดียวในพระคัมภีร์ที่คาว่า
“การลงโทษเป็ นนิ ต ย์” ปรากฏ นัก ตี ค วามบางคนเชื่ อ ว่า “เป็ นนิ ต ย์” ที่ นี่ ไ ม่ ไ ด้ห มายถึ ง
“นิ รันดร์ ” แต่เป็ นของยุคที่ จะมาถึ งซึ่ งอยู่เป็ นนิ ตย์[1468] พวกเขาชอบที่ จะเข้าใจว่าพระเยซู
หมายถึ งว่าคนหลงหายจะประสบกับการทาลายล้าง บางครั้งมุมมองนี้ ถูกเรี ยกว่า “ความเป็ น
อมตะที่มีเงื่อนไข”[1469]

“นิรันดร์ และ เป็ นนิ ตย์ ถูกใช้เพื่อจะอธิ บายถึงทั้ง ความทรมานและ ชี วิต ซึ่ ง
บ่ง ชี้ ว่า อันหนึ่ ง จะอยู่นานตราบเท่ า ที่ อีกอันหนึ่ ง ที่ จริ ง ‘นิ รันดร์ ’ ถู ก ใช้
เกี่ยวกับพระเจ้าใน รม. 16:26”[1470]
“ณ เวลาของพระคริ ส ต์ แน่ น อนว่ า การลงโทษคนชั่ ว ร้ า ยถู ก ถื อ ว่ า เป็ น
ระยะเวลาเป็ นนิตย์”[1471]
ผูไ้ ม่เชื่ อเหล่ านี้ จะเข้าไปในฮาเดสทันที ซึ่ งเป็ นสถานที่ แห่ งวิญญาณที่ ถูกแยกไป จนกระทัง่
พระเจ้า ทาให้พวกเขาเป็ นขึ้ นจากตาย ณ ตอนสิ้ นสุ ดของยุคพันปี และส่ งพวกเขาไปยัง นรก
(เปรี ยบเทียบ วว. 20:11-15) แกะ (ผูเ้ ชื่อ) จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่ งจะเป็ นระยะแรก
แห่งชีวติ ที่ไม่สิ้นสุ ดกับพระเจ้าของพวกเขา ในขณะที่ชีวิตนิ รันดร์ เริ่ มต้นเมื่อบุคคลหนึ่ งวางใจ
พระเยซู ค ริ ส ต์ ระยะแรกแห่ ง ชี วิตในจาเพาะพระพัก ตร์ ก ษัตริ ย ์ส าหรั บ ผูเ้ ชื่ อเหล่ า นี้ จะเป็ น
แผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ ในที่อื่นๆ พระเจ้าเปิ ดเผยว่ามีระดับต่างๆของความสุ ขและความ
รับผิดชอบในแผ่นดินของพระเจ้า (ข้อ 14-30; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:10-15) และระดับต่างๆของ
การลงโทษในนรก (11:22; ลก. 12:47-48) พระเยซูบรรยายว่าแกะนั้น “ชอบธรรม”
“อีกครั้งหนึ่ ง การอภิปรายทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงการเน้นขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ที่ความชอบธรรม [เปรี ยบเทียบ คาเทศนาบนภูเขา] มันเป็ นความชอบธรรมที่
พบได้ในความเชื่ อในพระเจ้าซึ่ งโดยพระคุ ณของพระเจ้านั้นก็ทาให้คนหนึ่ ง
สามารถที่จะดาเนินชีวติ ใหม่และชอบธรรมได้”[1472]
พระคัมภีร์ตอนนี้ (25:31-46) สอนเราถึงสิ่ งใดก็ตามเกี่ยวกับเวลาของการรับขึ้นไปไหม?
“แม้วา่ คาถามเกี่ยวกับไม่วา่ พระคริ สต์ขจะมาเพื่อคริ สตจักรของพระองค์ก่อนความทุกข์ลาบาก
(มุ ม มองแบบก่ อ นความทุ ก ข์ล าบาก) หรื อ ณ เวลาแห่ ง การเสด็ จ มายัง โลกครั้ งที่ ส องของ
พระองค์ (มุมมองแบบหลังความทุกข์ลาบาก) ก็ไม่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ ความหมาย
โดยนัยก็เห็ นด้วยกับมุ มมองแบบก่ อนความทุ กข์ลาบากอย่างชัดเจน ถ้าการรั บและการย้าย
คริ สตจักรขึ้นไปปรากฏในขณะที่พระคริ สต์กาลังเสด็จมาจากสวรรค์ยงั โลกในการเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระองค์เพื่อจัดตั้งแผ่นดิ นของพระองค์ และคริ สตจักรพบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ า

อากาศ มัน ก็ ชั ด เจนว่ า การกระท านี้ จะแยกคนที่ ร อดทั้ง หมดจากคนที่ ไ ม่ ร อด ภายใต้
สถานการณ์เหล่านี้ การพิพากษาประชาชาติท้ งั หลายก็ไม่จาเป็ นที่จะตามหลังการเสด็จมาครั้งที่
สองของพระคริ สต์ เพราะแกะและแพะจะถูกแยกแล้ว”[1473]
ดังนั้นการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศก็จบลง วิวรณ์ 6—20 จัดเตรี ยมการอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาสอนของ
พระเยซูในการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ[1474]
“เมื่อพิจารณาโดยรวม การอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศเป็ นหนึ่งในคาพูดทางการเผยพระวจนะที่
ยิง่ ใหญ่ของพระคัมภีร์และตระเตรี ยมข้อเท็จจริ งต่างๆที่ที่อื่นๆไม่ได้ให้มาอย่างเดียวกัน ในการ
อภิปรายนี้ พระคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ที่สุดของผูเ้ ผยพระวจนะและพระอาจารย์ได้บรรยายถึ ง
การสิ้ นสุ ดของยุค เก่ า ว่าเป็ นจุ ดสู ง สุ ดของปั ญหาต่า งๆของโลกในความทุ กข์ล าบากยิ่ง ใหญ่
เวลาแห่ ง ความทุ ก ข์ ที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาก่ อ น จะถู ก ท าลายโดยการเสด็ จ มาครั้ งที่ ส องของ
พระคริ สต์ คนที่รอดและคนที่ ไม่รอดจะถูกแยก และคนที่รอดเท่านั้นจะเข้าไปในอาณาจักร
พันปี นี่เป็ นถ้อยคาสุ ดท้าย ซึ่ งมัทธิ วนามาในการตอบคาถามที่สาคัญของพระกิตติคุณเล่มแรกนี้
เกี่ยวกับความสาเร็ จแห่ งคาเผยพระวจนะต่างๆของภาคพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับแผ่นดินที่มีสง่า
ราศี บนโลก มัท ธิ วกล่ า วอย่า งชัดเจนว่า ในขณะที่ ในการเสด็จมาครั้ งแรกของพระองค์น้ ัน
พระคริ สต์ได้ทนทุกข์ ตายไป และได้ถูกปฏิเสธในฐานะทั้งกษัตริ ยแ์ ละพระผูช้ ่ วยให้รอดโดย
ประชากรของพระองค์เอง พระองค์ก็ จะเสด็จมาอี ก ครั้ ง และในชัย ชนะนั้น พระองค์จะนา
แผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ ถู ก เผยพระวจนะไว้ม าตามตัว อัก ษร อย่ า งที่ ค าเผยพระวจนะต่ า งๆของ
ภาคพันธสัญญาเดิมได้คาดหวังไว้ มี การเลื่ อนไปแต่ไม่ใช่ การยกเลิ กของคาเผยพระวจนะที่
ยิง่ ใหญ่ต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดินนั้นบนโลก”[1475]

กำรทำนำยตำมพระคัมภีร์สำหรับอนำคต

ในแง่หนึ่ง 25:46 เป็ นจุดสู งสุ ดของข้อโต้แย้งของมัทธิ วในพระกิตติคุณนี้[1476]
“ณ จุดนี้ ท่านได้บรรลุ จุดประสงค์หลักๆของท่านในการนาเสนอหลักฐานรับรองของกษัตริ ย ์
และแผนการของแผ่นดินของพระเจ้าของคนยิว กษัตริ ยไ์ ด้สาแดงพระองค์เองโดยถ้อยคาของ
พระองค์และงานของพระองค์ที่ จะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ข องอิ สราเอล เพราะว่า อิ ส ราเอลได้
ปฏิเสธที่จะยอมรับพระองค์ในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา แผ่นดินนั้นก็ถูกนาไปจากพวกเขาและ
ถู กมอบแก่ ช นชาติ ที่จะเกิ ดผลให้สมกับ การกลับใจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ น้ ี จะเกิ ดขึ้ น
จนกระทัง่ บุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระองค์ ณ เวลานั้น ความอธรรมทั้งหมดจะถูก
ลงโทษและพระคริ สต์จะปกครองในฐานะกษัตริ ยข์ องอิสราเอลเหนื อประชาชาติท้ งั หลายของ
โลก”[1477]
VII. กำรถูกตรึงและกำรเป็ นขึน้ จำกตำยของกษัตริย์ บทที่ 26—28

วลี ที่สาคัญในพระกิ ตติ คุณมัทธิ ว “เมื่ อพระเยซู ตรั สถ้อยคาเหล่ านี้ เสร็ จแล้ว” บ่งชี้ ถึงการเปลี่ ยนผ่านหลักอี ก
อันหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 7:28; 11:1; 13:53; 19:1) ตามปกติ มันเกิดขึ้น ณ ตอนปลายของคากล่าวหลัก ในกรณี น้ ี
มันแนะนาส่ วนบรรยายที่ต่อเนื่ องสุ ดท้ายและยาวที่สุดซึ่ งไปถึ งจุดสู งสุ ดของมันด้วยคากล่าวอีกอย่างหนึ่ ง ใน
กรณี น้ ี ก็เป็ นคากล่าวที่ส้ ันมากแต่ก็สาคัญ (28:18-20) พระมหาบัญชาเป็ นคากล่าวสุ ดท้ายของกษัตริ ยท์ ี่ จดั ตั้ง
เส้นทางสุ ดท้ายสาหรับพวกสาวกของพระองค์ระหว่างยุคระหว่างการเสด็จมาสองครั้งของพระเยซู การบันทึก
เกี่ยวกับการถูกตรึ งและการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ควรกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านสมัยใหม่ที่จะบรรลุพระมหาบัญชา
เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่พระเยซูได้ทาเพื่อเรานัน่ เองที่เราควรสร้างสาวกของพระองค์ทวั่ โลก
“ในฐานะจุดสุ ดยอดของการบรรยายของมัทธิ ว เรื่ องราวการทนทุกข์ก็จดั ตั้งฉากที่เด็ดขาดใน
ความขัดแย้งของพระเยซู กบั อิ สราเอลอี กด้วย (บทที่ 26—28).[1478] ที่ นี่การแก้ไขเกี่ ยวกับ
ความขัดแย้งนี้ก็ทาการของมันเองในรายละเอียดที่น่าทึ่ง”[1479]
ส่ วนบรรยายนี้มีสองส่ วน คือการถูกตรึ ง (บทที่ 26—27) และการเป็ นขึ้นจากตายของกษัตริ ย ์ (28:1-15)
“อย่างยอมผ่อนปรนแล้ว เหตุการณ์ ต่างๆของชี วิตกษัตริ ยก์ ็เคลื่ อนไปสู่ การสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์บนกางเขน พระองค์ได้บรรลุการสาแดงในที่สาธารณะของพระองค์ต่ออิสราเอลและ
ชนชาติน้ นั ได้ปฏิเสธพระองค์ นอกจากนั้น พวกสาวกได้รับการแนะนาเกี่ยวกับการปฏิเสธของ
อิ สราเอลและพื้นฐานฝ่ ายวิญญาณของการเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้า บนโลก ทั้งหมดที่
เหลืออยูก่ ็คืองานของพระเมสสิ ยาห์ที่จะจัดเตรี ยมวิธีที่ซ่ ึงบรรดาผูใ้ ช้ความเชื่อในพระองค์จะเข้า
ไปในแผ่นดิ นของพระองค์ งานนี้ คื อการสิ้ นพระชนม์และการคื นพระชนม์ของกษัตริ ยถ์ ู ก
บรรยายอย่างรัดกุมมากโดยมัทธิ ว ในส่ วนที่ใหญ่ ข้อโต้แย้งของมัทธิ วก็บรรลุ และเหตุการณ์
สุ ดท้ายเหล่านี้ จดั ตั้งการสรุ ปที่เหมาะสมกับพระธรรมของท่านเนื่ องจากว่าที่นี่พระเยซู เคลื่ อน
ผ่านความพ่ายแพ้ไปยังชัยชนะ”[1480]
ก. กำรถูกตรึงของกษัตริย์ บทที่ 26—27
มัท ธิ ว รายงานการถู ก ตรึ ง ของพระเยซู ใ นห้า ฉากคื อ การตระเตรี ย มส าหรั บ การตรึ ง การจับ กุ ม พระเยซู
การไต่สวนพระองค์ การตรึ ง และการฝังพระองค์

“ข้อวินิจฉัยของภาคพันธสัญญาใหม่ บางทีเป็ นข้อวินิจฉัย หลัก ก็คือว่าคาตอบต่อปั ญหาของ
การทนทุกข์และความตายก็อยูใ่ นการทนทุกข์และการตายของพระเยซูคริ สต์”[1481]
1. กำรตระเตรียมสำหรับกำรตรึงพระเยซู 26:1-46
มีหลายเหตุการณ์ที่นาไปสู่ การจับกุมพระเยซู มัทธิ วไม่ได้นาเสนอสิ่ งเหล่านั้นในลาดับตามวันเวลาที่เคร่ งครัด
แต่ในลาดับการบรรยายทางเหตุผล
กำรทำนำยเกี่ยวกับกำรทนทุกข์ ครั้ งที่สี่ของพระเยซู และแผนกำรที่จะทรยศพระองค์ 26:1-5 (เปรียบเทียบ มก.
14:1-2; ลก. 22:1-2)
ข้อเหล่ านี้ บนั ทึกการทานายหลักที่สี่เกี่ ยวกับการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู ที่พระองค์ได้ให้แก่พวกสาวกของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 16:21; 17:22-23; 20:18-19) มัทธิ วเพิ่งจบการบันทึกการอ้างของพระเยซู ที่จะพิพากษา
มนุษย์ (25:31-46) ตอนนี้ท่านเขียนว่าพระผูพ้ ิพากษาจะประสบกับการประณามจากผูท้ ี่ถูกประณาม พระองค์ได้
เตือนพวกศัตรู ของพระองค์เกี่ยวกับผลลัพธ์ต่างๆของความน่าซื่ อใจคด (23:12-31) ตอนนี้ เราเรี ยนรู ้วา่ พวกเขาไม่
ใส่ ใจต่อคาเตื อนของพระองค์ แต่ดาเนิ นการที่จะตรึ งพระองค์อย่างน่ าซื่ อใจคด การเหน็ บแนมนี้ ช้ ี ไปยังการ
ควบคุ มสิ ทธิ์ ขาดของพระเยซู เหนื อเรื่ องราวต่างๆที่นาไปสู่ การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ และมันเป็ นตัวอย่าง
ของการประพันธ์เชิงการบรรยายที่เชี่ยวชาญ
26:1-2

เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูกล่าวคาเหล่านี้เวลาหนึ่งในวันพุธ ซึ่ งเป็ นวันเดียวกันกับการโต้เถียงของ
พระองค์กบั พวกผูน้ าทางศาสนา (21:23—23:39) และการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ (บทที่
24—25) พระเยซู ทานายว่าพวกศัตรู ของพระองค์จะทาให้พระองค์ถึงตายโดย “การตรึ ง” ใน
สองวัน การเชื่อมโยงระหว่างการตายของพระเยซูและปั สกาจะปรากฏอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อ
พระเยซู ฉลองเทศกาลนั้นพร้ อมกับพวกสาวกของพระองค์ในวันถัดไป ดังนั้น วันพฤหัสบดี
เป็ นวันแห่ งการพักสาหรับพระเยซู ที่ซ่ ึ งพระองค์ตระเตรี ยมเพื่อความทรมานที่หนักหนาของ
พระองค์ในวันศุกร์

26:3-5

การต่อต้านพระเยซู ได้เกิดขึ้นเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 12:14; 21:45-46) การบรรยาย
ของมัทธิ วเกี่ ยวกับความคืบหน้าของแผนการนี้ ไปยังจุดสู งสุ ดของมันซึ่ งตามหลังการทานาย

ของพระเยซู (ข้อ 2) ก็มีผลกระทบของการแสดงให้เห็ นว่าการสมรู ้ ร่วมคิดของพวกศัตรู ของ
พระองค์น้ นั เป็ นผลลัพธ์แห่งสิ ทธิ อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ในที่สุด พระองค์ไม่ใช่คนถูกเอา
เปรี ยบที่ไร้ อานาจภายใต้การควบคุ มของพวกเขา แท้จริ งแล้วพระองค์กาลังวางแผนการทน
ทุกข์ของพระองค์เอง
“พวกหัวหน้าปุ โรหิ ตและบรรดาผูใ้ หญ่” แสดงถึงสมาชิ กแบบนักบวชและฆราวาสของสภา
แซนเฮดริ นตามลาดับ (เปรี ยบเทียบ 21:23) ณ เวลานั้นในประวัติศาสตร์ โรมได้แต่งตั้ง “มหา
ปุโรหิ ต” ของอิสราเอล แต่โดยพื้นฐานแล้วบางคนได้ซ้ื อตาแหน่ งนั้น[1482] อันนาสได้เป็ น
มหาปุโรหิ ตจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 15 เมื่อคนโรมันได้ถอดถอนเขาและตั้งเอเลอาซาร์ บุตรชายของ
เขาไว้ในตาแหน่งของเขา เอเลอาซาร์ ได้รับใช้เป็ นเวลาประมาณสองปี (ค.ศ. 16-17) จนกระทัง่
คนโรมันได้แทนที่เขาด้วยโยเซฟ คายาฟาสในปี ค.ศ. 18 “คายาฟาส” ได้อยู่ในตาแหน่ งนั้น
จนกระทัง่ การตายของเขาในปี ค.ศ. 36.[1483] ช่วงระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งที่ยาวผิดปกติของ
เขาสะท้อนถึงทักษะทางการเมืองของเขาและการเป็ นที่ยอมรับของเขาต่อพวกเจ้าหน้าที่โรมัน
ภาคพันธสัญญาเดิมถือว่ามหาปุโรหิ ตเป็ นมหาปุโรหิ ตจนกระทัง่ ความตายของเขา ดังนั้น คนยิว
ยังถือว่าอันนาสเป็ นมหาปุโรหิ ต บางทีสิ่งนี้ อธิ บายว่าทาไมมัทธิ วและยอห์นกล่าวถึงคายาฟาส
ในฐานะมหาปุโรหิ ต (ยน. 11:49) แต่ลูกากล่าวว่าอันนาสเป็ นมหาปุโรหิ ต (ลก. 3:2; กจ. 4:6)
อันนาสเป็ นพ่อตาของคายาฟาส และเขาก็ใช้อานาจอย่างมากต่อไปแม้กระทัง่ หลังจากคนโรมัน
ได้บงั คับให้เขาออกจากตาแหน่ง
พวกผูน้ าชาวยิววางแผนที่ จะฆ่าคนที่ ไร้ ความผิดในที่ ที่ความยุติธรรมควรจะหนักแน่ นที่ สุด
ผู้นาฝ่ ายวิญญาณ ของอิสราเอลคือ “มหาปุโรหิ ต” ได้รับเอาบทบาทที่สาคัญในการล้อเลียนนี้ !
ผูอ้ ่ า นคนยิวดั้ง เดิ ม ของมัท ธิ วต้องประหลาดใจต่ อความอยุติธ รรมนี้ อย่า งไรก็ ตาม “พวก
หัวหน้าปุโรหิ ตและบรรดาผูใ้ หญ่” เป็ นตัวแทนของประชาชน ดังนั้นประชาชนก็ร่วมกันรับการ
ถูกตาหนิ พวกผูน้ าหันไปใช้การหลอกลวง เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถทาให้พระเยซู ติดกับ
ด้วยคาถามต่างๆและโน้มน้าวให้ฝงู ชนต่อต้านพระองค์หรื อใช้กาลังกับพระองค์ได้
“ในการพรรณนาถึ ง พวกผูน้ าตลอดการทนทุ ก ข์ น้ ี มัท ธิ ว ประพัน ธ์ ค วาม
หลากหลายมากมายทั้ง ในหัวข้อนี้ ข อง ‘การหลอกลวง’ และในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับของ ‘การหลอกลวงตนเอง’”[1484]

ประชากรของกรุ ง เยรู ซ าเล็ มเพิ่ ม จานวนด้วยผูเ้ ดิ นทางระหว่า งเทศกาลปั ส กา เนื่ องจากว่า
พระเยซู มีผตู ้ ิดตามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางชาวกาลิ ลี พวกผูน้ าก็ตระหนักว่าพวกเขา
จาต้องวางแผนที่จะกาจัดพระองค์อย่างลับๆและอย่างระมัดระวัง หาไม่แล้วความคิดเห็ นอัน
เป็ นที่ นิ ย มก็ หั น มาต่ อ ต้า นพวกเขา[1485] พวกเขาไม่ รู้ วิ ธี ที่ จ ะแก้ไ ขปั ญ หาของพวกเขา
จนกระทัง่ ยูดาสได้อาสาสมัครที่จะมอบพระเยซูให้แก่พวกเขาโดยส่ วนตัว
กำรชโลมพระเยซู เพือ่ กำรฝัง 26:6-13 (เปรียบเทียบ มก. 14:3-9; ยน. 12:1-8)
26:6-7

เป็ นที่ชดั เจนว่าเหตุการณ์ น้ ี ได้เกิ ดขึ้นในตอนเย็นของวันเสาร์ ที่แล้ว “ในหมู่บา้ นเบธานี ” (ยน.
12:1).[1486]
“หมู่บา้ นเบธานี้ เป็ นสถานที่ แห่ งความรั ก อย่างที่ กรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นสถานที่
แห่งความเกลียด”[1487]
การอ้างอิงถึ งสองวันก่อนวันปั สกาในข้อ 2 ระบุถึงแผนการที่จบั พระเยซู ไม่ใช่ การชโลมใน
บ้านของซีโมน[1488] เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ใช้เวลาในตอนเย็นของวันเสาร์ น้ นั ใน “บ้านของ
ซีโมน” ซึ่ งเป็ น “คนโรคเรื้ อน” ที่ได้รับการรักษาพร้อมกับพวกสาวกของพระองค์และแขกคน
อื่นๆ ยอห์นบันทึกว่าลาซารัสอยูท่ ี่นนั่ มารธาพี่สาวของเขาก็ช่วยในการปรนนิ บตั ิ และมารี ย ์
พี่ ส าวของเขาก็ เ ป็ นผู ้ห ญิ ง ที่ ทุ บ ขวดน้ ามัน หอมและชโลมพระเศี ย รของพระเยซู (และ
พระบาท ยน. 12:2-3) บางที มทั ธิ วไม่ได้อา้ งอิ งถึ งพวกเขาโดยชื่ อเพื่อจะทาให้พระเยซู เป็ น
ศูนย์กลางในการบรรยายของท่าน ยอห์นบันทึกเพิ่มเติมว่าหน่ วยน้ าหนักของน้ ามันหอมนั้น
ราคา 300 เหรี ยญเดนาริ อนั ซึ่ งประมาณค่าจ้างหนึ่งปี สาหรับคนทางาน (ยน. 12:3, 5) มัทธิ วและ
มาระโกแค่กล่าวว่ามันราคาแพง “มาก” (“มีราคาสู ง”) น้ าหอมนั้นเป็ น ต้ นไม้ กลิ่ นหอมแถบ
หิ มาลายา ที่บางทีมาจากประเทศอินเดีย[1489]

26:8-9

เป็ นที่ชดั เจนว่ายูดาสนาการวิจารณ์ของพวกสาวกเกี่ยวกับการกระทาของมารี ย ์ (ยน. 12:4) ตาม
การบันทึกของหมวดพระกิตติคุณ ทุกครั้งที่มารี ยพ์ ยายามที่จะทาบางสิ่ งเพื่อพระเยซู เธอก็ถูก
เข้าใจผิด[1490] พวกสาวกล้มเหลวที่จะเล็งเห็นถึงความสาคัญของสิ่ งที่มารี ยก์ าลังทา และการ
ชโลมเช่ น นั้น ก็ เ หมาะสมเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข องพระเยซู ใ นฐานะ “ผู้รั บ เจิ ม ของ

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” และความตายที่ใกล้เข้ามาถึงของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 16:21-28; 17:2223; 20:18-19)
โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง แรงจู ง ใจแท้ข องยู ด าส สาวกคนอื่ น ๆก็ รู้ สึ ก ว่ า ของขวัญ ของมารี ย ์น้ ัน ไม่
เหมาะสมเนื่องจากว่าคนยากจนมากมายอาจได้ผลประโยชน์จากมัน พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่า
การเสี ยสละที่ พระเยซู จะทานั้นจะได้แก้ไขความจาเป็ นพื้นฐานของคนยากจนทุ กคนตลอด
ประวัติศาสตร์ ท้ งั หมด การคัดค้านของพวกเขาก็ไม่ชวั่ ร้ายแต่ผิด เนื่ องจากการขาดความเข้าใจ
ดูเหมือนว่ามารี ยก์ ็ไม่ได้เข้าใจว่าพระเยซู จะตายอย่างที่พวกสาวกก็ไม่เข้าใจ เป็ นที่ชดั เจนว่าเธอ
ได้ทาการเสี ยสละที่ยงิ่ ใหญ่เพราะว่าเธอรักพระเยซู
26:10-11

บางทีพระเยซู ได้ยินพวกสาวกพูดกันโดยไม่ต้ งั ใจ แม้ว่าการรับรู ้ของพระองค์ถึงความคิดของ
พวกเขานั้นอาจเป็ นสิ่ งที่เหนือธรรมชาติ (เปรี ยบเทียบ 16:8) พระเยซู ถือว่าการวิจารณ์ที่โผงผาง
เกี่ยวกับมารี ยเ์ ป็ น “การรบกวน” ต่อเธอ สิ่ งที่สวยงามนี้ ที่มารี ยท์ าซึ่ งพระเยซู เรี ยกว่า “ความดี”
ก็ถูกเอ่ยอย่างดูถูกว่า “การสิ้ นเปลืองนี้ ” โดยพวกสาวก พวกสาวกจะ “มีคนยากจนเสมอ” ผูซ้ ่ ึ ง
พวกเขาสามารถช่วยเหลือด้วยความดีได้ แต่พวกเขาจะไม่มีบุตรมนุษย์ที่ได้บงั เกิดมาอยูก่ บั พวก
เขาอีกต่อไป
“ความเป็ นห่ วงของสาวกที่มีต่อคนจนก็ไม่ผิดอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ใน
เหตุการณ์น้ ีเวลานั้นผิด”[1491]
“อย่างชัดแจ้งแล้ว ความแตกต่างที่พระเยซู ทาคือการอ้างเกี่ยวกับศาสนศาสตร์
พระคริ สต์ที่สูงส่ ง เพราะว่ามันไม่เพียงแต่แสดงว่าพระองค์เห็ นล่วงหน้าถึ ง
การจากไปที่ใกล้เข้ามาของพระองค์ แต่แสดงให้เห็นว่าพระองค์เองผู ้ ‘สุ ภาพ
อ่อนโยนและใจอ่อนน้อม’ (11:29) สมควรได้ รับ การไหลล้นมากมายนี้ ของ
ความรักและค่าใช้จ่าย
“พระเยซู เป็ นผูท้ นทุกข์ที่ยากจน ชอบธรรมอย่างยอดเยี่ยม และโอกาสที่ จะ
ช่วยเหลื อพระองค์ในวิธีใดก็ตามจะหมดไปเป็ นนิ ตย์ในไม่ช้า [เปรี ยบเทียบ
สดด. 41]”[1492]

26:12

ตามปกติเพื่อนๆของผูต้ ายจะ “เตรี ยม” ร่ าง “เพื่อการฝัง” หลังจากการตาย แต่นนั่ เป็ นไปไม่ได้
ในกรณี ของอาชญากร[1493]มารี ยอ์ าจหรื อไม่อาจเข้าใจความสาคัญเต็มที่ของสิ่ งที่เธอทา แต่
พระเยซู ใช้สถานการณ์ น้ นั ที่จะย้ าเตือนพวกสาวกของพระองค์ถึงการถูกตรึ งที่ใกล้เข้ามาของ
พระองค์[1494]

26:13

“ข่าวประเสริ ฐ” หรื อ ข่ าวดี ที่ซ่ ึ งพระเยซูอา้ งอิงถึงบางทีเป็ นข่าวดีเกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์ นัน่ คือ มันเป็ นเป็ นพื้นฐานสาหรับความรอด (ข้อ 12) บางทีนี่ไม่ใช่การอ้างอิงถึงข่าว
ประเสริ ฐแห่ งแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ว่าในกรณี ใด การกระทาของมารี ยไ์ ด้กลายมาเป็ นส่ วน
หนึ่งของเรื่ องราวข่าวประเสริ ฐในแง่ที่ใหญ่กว่า เพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ รักษาการบันทึก
ของมันไว้ในพระคัมภีร์ พระเยซู แนะนาการทานายนี้ ดว้ ยวลีที่พิเศษซึ่ งเน้นถึงบางสิ่ งที่สาคัญ
โดยเฉพาะคื อ “เรากล่ า วต่ อ ท่ า นทั้ง หลายอย่ า งแท้จ ริ ง ” หรื อ “เราบอกความจริ ง กับ ท่ า น
ทั้งหลาย”

ข้ อตกลงทีจ่ ะทรยศพระเยซู 26:14-16 (เปรียบเทียบ มก. 14:10-11; ลก. 22:3-6)
ที่นี่คาว่า “เวลานั้น” บางทีระบุการเชื่ อมโยงทางเหตุผลเข้ากับสิ่ งที่มาก่อน[1495] เป็ นที่ชดั เจนว่า “ยูดาส อิสคาริ
โอท” ได้วางแผนการเหล่านี้ ในวันเดียวกันที่พระเยซู ทานายถึงการถูกตรึ งของพระองค์ในสองวัน นัน่ คือ ในวัน
พุธ (ข้อ 1-5) ไม่มีผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนไหนที่บนั ทึกแรงจูงใจของยูดาสสาหรับการทรยศพระเยซู แต่ยดู าสอาจ
ไม่มีความพอใจต่อการว่ากล่าวของพระเยซู ในตอนเย็นของวันเสาร์ ก่อนนั้น (ข้อ 10-13) บางทีขอ้ เท็จจริ งที่ว่า
พระเยซู อ นุ ญ าตการกระท าที่ ฟุ่ มเฟื อยของมารี ย ์โ ดยปราศจากการว่า กล่ า วก็ โน้ม น้า วเขาว่า พระเยซู ไ ม่ ใ ช่
พระเมสสิ ยาห์ [1496] นี่ อาจได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของแรงจูงใจของเขา “พวกหัวหน้าปุโรหิ ต ” เป็ นพวกผูน้ าแบบ
นักบวชของอิสราเอล พวกเขาก็สามารถทาลายพระเยซูได้
“เงิน 30 เหรี ยญ” ที่พวกเขาตกลงที่จะจ่ายให้ยดู าสเป็ นจานวนเงินที่เล็กน้อย (ในความตรงกันข้ามกับ “ราคาสู ง”
ที่ซ่ ึงมารี ยไ์ ด้ประเมินพระเยซู ข้อ 9) และบรรลุ เศคาริ ยาห์ 11:12 จานวนนั้นจัดตั้งค่าจ้างหนึ่ งเดือน ถ้าเหรี ยญนั้น
เป็ นเดนาริ อ ัน ซึ่ งดู เ หมื อ นว่า เป็ นไปได้[ 1497] มัท ธิ ว ไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง สิ่ ง นี้ ในฐานะความส าเร็ จ ของค าเผย
พระวจนะที่ นี่ แต่ ท่ า นได้อ้า งอิ ง ในภายหลัง ใน 27:9-10 อย่า งไรก็ ต าม ท่ า นก็ ร ะมัด ระวัง ที่ จ ะท าให้ ค วาม
สอดคล้องทางคาพูดกับเนื้ อหาของเศคาริ ยาห์ ใกล้ชิดที่นี่[1498] นี่ เป็ นราคาที่คนอิสราเอลจะต้องจ่ายแก่เพื่อน
บ้านของเขาถ้าวัวของเขาขวิดทาสของเพื่อนบ้านจนถึงตายโดยบังเอิญ (อพย. 21:32) เงิ นจานวนที่เล็กน้อยนี้
แสดงถึงความเคารพนับถือที่เล็กน้อยที่ซ่ ึงพวกหัวหน้าปุโรหิ ตและยูดาสมีต่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:3)

“อย่างไม่สงสัยแล้ว มีการดูถูกสาหรับพระเยซู ในความคิดของทั้งสภาแซนเฮดริ นและยูดาสใน
การต่อรองราคานี้”[1499]
“. . . อย่า งโศกสลดแล้ว ในการขายการบริ การของเขาแก่ พวกหัวหน้า ปุ โรหิ ตเพื่ อจะทรยศ
พระเยซู ยูดาสก็กระทาในท่าทางที่เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิ งกับ ‘การเป็ นคนรับใช้’ โดย
ไม่รู้ พระเยซูเป็ นคนรับใช้ที่ยอดเยีย่ ม เพราะว่าพระองค์มอบพระองค์เองแก่ความตายเพื่อว่าคน
อื่นๆจะได้รับชี วิต โดยความตรงกันข้าม ยูดาสมอบพระเยซู แก่ ความตายเพื่อว่าเขาจะได้รับ
ผลประโยชน์เพื่อเขาเอง. . .”[1500]
ปัสกำสุ ดท้ ำยของพระเยซู 26:17-30
ในส่ วนนี้มทั ธิ วเน้นถึงการเตรี ยมเพื่ออาหารปั สกา การทานายของพระเยซู ถึงการถูกทรยศของพระองค์ และการ
จัดตั้งพิธีมหาสนิท
กำรเตรียมเพือ่ ปัสกำ 26:17-19 (เปรียบเทียบ มก. 14:12-16; ลก. 22:7-13)
26:17

วันแรกของเทศกาลกิ นขนมปั งไร้ เชื้ อคงต้องเป็ นวันพฤหัส บดี ซึ่ งเป็ นวันที่ สิ บสี่ ข องเดื อน
นิสาน (เปรี ยบเทียบ อพย. 12:18).[1501] ตามปกติ คนยิวกล่าวถึง “ปั สกาและเทศกาลกินขนม
ปั งไร้เชื้อ” รวมกันว่าเป็ น “เทศกาลกินขนมปั งไร้เชื้อ” หรื อ “ขนมปั งไร้เชื้อ”[1502]
“บางที หลังจากอาหารมื้ อแรกๆ และเมื่อการทานขนมปั งมีเชื้ อได้สิ้นสุ ดลง
นัน่ เองที่พระเยซูเริ่ มต้นการเตรี ยมสาหรับอาหารมื้อเย็นเกี่ยวกับปั สกา”[1503]

26:18-19

“เมือง” นั้นคือกรุ งเยรู ซาเล็ม อัตลักษณ์ของ “คนผูห้ นึ่ง” ผูซ้ ่ ึ งพระเยซู อา้ งอิงแก่พวกสาวกของ
พระองค์คือเปโตรและยอห์น (ลก. 22:8) ก็ไม่สาคัญพอสาหรับผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนใดที่จะ
บันทึ ก ไว้ เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระเยซู วางแผนมื้ อปั สกานี้ อย่างละเอี ยด (เปรี ย บเที ย บ 21:2-3)
สาหรับพวกสาวกและคนผูห้ นึ่งที่มีความรับผิดชอบสาหรับห้องนั้น “เวลา” ที่พระเยซูอา้ งอิงถึง
คือเวลาของปั สกา ภายหลังพวกสาวกตระหนักว่าโดย “เวลาของเรา” นั้นพระเยซู หมายถึงเวลา
แห่ งการทนทุกข์ของพระองค์ เมื่อพระองค์จะทาให้ภารกิ จของพระองค์คือการทนทุกข์ไปสู่

จุดสู งสุ ด พวกเขายอมทาตามคาสั่งของพระเยซู บางทีพระเยซู เก็บสถานที่ต้ งั ของปั สกาไว้เป็ น
ความลับเพื่อว่ายูดาสไม่สามารถบอกพวกผูน้ าทางศาสนาได้
คำทำนำยของพระเยซู เกี่ยวกับกำรทรยศพระองค์ 26:20-25 (เปรียบเทียบ มก. 14:17-21; ลก. 22:1416, 21-30; ยน. 13:21-30)
26:20-22

ปั สกานี้ คงได้เกิ ดขึ้นในเย็นวันพฤหัสบดี ข้าพเจ้าได้กล่าวถึ งปั ญหาต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับความ
สอดคล้องของ ยอห์น 13:1, 27; 18:28; 19:14 และ 36 พร้ อมกับการถื อรักษาปั สกาที่ผเู ้ ขียน
หมวดพระกิตติคุณสัมพันธ์บนั ทึกนั้นในบทอธิ บายของข้าพเจ้าในพระกิตติคุณยอห์น คนยิวไม่
ทานมื้ อ ปั ส กาจนกระทั่ ง ตะวัน ตกดิ น บรรดาผู ้ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นปาเลสไตน์ ท านมั น ใน
กรุ งเยรู ซาเล็มหรื อไม่ทานเลย [1504]ข้อเท็จจริ งนี้ ช่วยให้เราเข้าใจว่าผูเ้ ดิ นทางจานวนมากคง
ได้อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั้น
พวกรั บบี ยืนกรานว่าอย่างน้อยแล้วบางส่ วนของปั สกาควรถู กทานในท่านอน เนื่ องจากว่านี่
เป็ นท่าที่คนอิสระทาน ในอีกด้านหนึ่ ง พวกทาสทานในท่ายืน[1505] เวลาหนึ่ งเวลาใดระหว่าง
มื้อนั้น พระเยซู ประกาศว่าหนึ่ งในสาวกสิ บสองคนจะ “ทรยศ” พระองค์ถึงกับมอบให้พวก
ศัตรู ของพระองค์ ขณะที่ความสาคัญของการทานายใหม่น้ ี ซึมเข้าไป สาวกแต่ละคนที่ปรากฏ
ตัวก็ถามพระเยซู ราวกับว่าเป็ นเขาเอง รู ปแบบของคาถามในตัวบทกรี กคาดหวังคาตอบใน
ทางลบคือ “ไม่ใช่ขา้ พระองค์แน่นอน ใช่ไหมองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า?”
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คาตอบของพระเยซู ไม่ได้ระบุถึงผูท้ รยศอย่างเจาะจง การตอบของพระองค์หมายถึงว่าผูท้ รยศ
เป็ นใครคนหนึ่งที่ได้ “เอามือจิ้มลง” ใน “ชาม” เดียวกันที่พระเยซู ได้จิ้ม นัน่ คือ หนึ่ งในสาวก
สิ บ สองคน ซึ่ ง เป็ นใครคนหนึ่ ง ที่ อยู่ใ กล้พระเยซู การตอบนี้ เน้นถึ ง ความเลวร้ ายของการ
ทรยศและความมีพระคุณของพระเยซู
“ภาษานี้ หมายถึ งว่า หนึ่ งในบรรดาผูท้ ี่ได้ทานขนมปั งกับพระองค์ [พระเยซู ]
ได้ล ะเมิ ดสิ ท ธิ ข องความใจกว้า งโดยการทรยศพระองค์ ในทุ ก วัน นี้ ชาว
อาหรับก็พิถีพิถนั ในประเด็นนี้ การทานขนมปั งของบุคคลหนึ่ งก็ผูกมือของ
คุณไว้และบังคับมิตรภาพ”[1506]

“เหตุการณ์ท้ งั หมดต้องถูกตีความในฐานะความพยายามที่กรุ ณาในส่ วนของ
พระเยซู ที่ จะท าให้ยูดาสตระหนัก ถึ งบาปที่ น่า กลัวของเขาและหันจากมัน
ก่อนที่จะสายเกินไป”[1507]
ถ้านี่เป็ นอาหารมื้อหลัก ชามทั้งหลายต้องมีสมุนไพรและผลไม้บดที่ทุกคนคงได้ตกั ด้วยขนมปั ง
เพื่อจะทานกับเนื้อลูกแกะ
“จนถึงช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสบดี วันที่ 14 เดือนนิสาน พวกลูกแกะ (ตัวหนึ่ง
ต่อ ‘ครอบครัว’ คือกลุ่มที่สะดวกของคนสิ บหรื อสิ บสองคน) จะถูกนาไปยัง
บริ เวณพระวิหารที่ที่ พวกปุโรหิ ตได้ถวายบูชาพวกมัน พวกปุโรหิ ตได้เอา
เลือดมาและส่ งผ่านมันไปในชามตามแนวจนกระทัง่ มันถูกเทที่ฐานของแท่น
บู ช า พวกเขาได้เ ผาไขมัน ของลู ก แกะบนแท่ น เผาบู ช าอี ก ด้ว ย การร้ อ ง
เกี่ยวกับ ฮาลเลล (สดด. 113—18) ก็ควบคู่ไปกับขั้นตอนเหล่านี้
“หลังจากตะวันตกดิน (นัน่ คือ ตอนนี้ วันที่ 15 เดือนนิสาน) ‘ครอบครัว’ จะ
รวมตัวกันในบ้า นเพื่ อจะทานลู ก แกะปั ส กา ซึ่ ง โดยเวลานี้ ก็ ไ ด้ถู ก ย่า งด้ว ย
สมุ นไพรที่ ขม หัวหน้าครอบครั วเริ่ มต้นมื้ ออาหารนั้นด้วยการขอบพระคุ ณ
สาหรับวันเทศกาลนั้น (คิ ดดุช ปั สกา) และสาหรับเหล้าองุ่นซึ่ งอธิ ษฐานเผื่อ
จอกแรกของสี่ จอก เป็ นที่ชดั เจนว่าอาหารเบื้องต้นเกี่ ยวกับสมุนไพรที่เขียว
และขมนั้น ได้ติ ด ตามมาด้ว ย ฮั ก กาดาห์ ปั ส กา ที่ ซ่ ึ งเด็ ก ผู้ช ายจะถามถึ ง
ความหมายของสิ่ งทั้งหมดนี้ และหัวหน้าครอบครั วจะอธิ บายถึ งสัญลักษณ์
ต่างๆในแง่ของการอพยพ (เปรี ยบเทียบ [มิชนาห์] เปซาฮิ ม 10:4-5) และการ
ร้องเกี่ ยวกับส่ วนแรกของ ฮาลเลล (สดด. 113 หรื อ สดด. 113—14) แม้ว่า
ล าดับ ที่ แ น่ น อนก็ เ ป็ นที่ โ ต้เ ถี ย ง เป็ นที่ ชัด เจนว่า จอกที่ ส องของเหล้า องุ่ น
แนะนาถึงอาหารมื้อหลักซึ่ งติดตามมาโดยจอกที่สามซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า ‘จอก
แห่ งพระพร’ ซึ่ งควบคู่ไปกับคาอธิ ษฐานแห่ งการขอบพระคุ ณอีกครั้งหนึ่ ง
จากนั้นผูเ้ ข้าร่ วมก็ร้องส่ วนที่เหลือของ ฮาลเลล (สดด. 114—18 หรื อ 115—
18) และบางทีดื่มจอกเหล้าองุ่นจอกที่สี่”[1508]

26:24

ชื่ อเรี ยก “บุตรมนุ ษย์” ที่นี่รวมบทบาทผูร้ ับใช้แบบพระเมสสิ ยาห์และที่ทนทุกข์ของพระเยซู
เกือบเท่าเทียมกันอย่างที่ชดั เจนจากบริ บท ในทานองเดียวกัน “วิบตั ิ” ของพระเยซูที่นี่แสดงถึง
การรวมกันของความสงสารและการประณาม (เปรี ย บเที ย บ 18:17) พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ระบุ ถึ ง
คาเผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิมที่พระองค์มีในความคิด มันอาจได้เป็ น อิสยาห์ 53:79, ดาเนียล 9:26 การรวมกันของพระคัมภีร์ตอนต่างๆเช่น พระคัมภีร์ตอนเหล่านั้นที่กล่าวถึ ง
ลูกแกะปั สกา ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้วางแผนอย่างสิ ทธิ์ ขาดเพื่อพระเมสสิ ยาห์จะตายก็ไม่ได้
ทาให้ความรับผิดชอบแบบมนุ ษย์ของยูดาสในการทรยศพระองค์ลดน้อยลง ความตายของ
พระเยซู ได้ส่งผลต่อความรอดสาหรับหลายคน แต่มนั หมายถึ งความเสี ยหายส่ วนตัวและเป็ น
นิตย์สาหรับยูดาส

26:25

คาถามที่น่าซื่ อใจคดของยูดาสซึ่ งมัทธิ วเท่านั้นบันทึกในท่ามกลางบรรดาผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณ
ก็ เน้นถึ ง ความเลวร้ า ยของการกระท าของยูด าสในการทรยศพระเยซู บางที ยูดาสรู ้ สึ ก ถึ ง
ความกดดันที่จะกล่าวซ้ าคาถามที่สาวกคนอื่นๆได้ถาม ถ้าไม่เขาคงเผยตัวเขาเองโดยความเงียบ
ของเขา “รับบี” เป็ นชื่ อเรี ยกที่มีความนับถือ สาวกคนอื่นๆได้เรี ยกพระเยซู วา่ “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” (ข้อ 22) บางทีชื่อเรี ยกที่แตกต่างบ่งชี้ วา่ ยูดาสมองพระเยซู อย่างแตกต่างจากสาวกคนอื่นๆ
[1509]
คาตอบของพระเยซู ก็คลุ มเครื ออย่างเพียงพอที่จะนาให้สาวกคนอื่นๆที่จะสรุ ปว่ายูดาสไม่ผิด
และนายูดาสเองที่ จะสงสั ย ว่า พระเยซู รู้ว่า เป็ นเขาหรื อไม่ “ท่ า นกล่ า ว เราไม่ ไ ด้ก ล่ า ว” ให้
ความรู ้สึกถึงการตอบสนองของพระเยซู ตัวบทกรี กอ่านว่า “ซู เอพาส”[1510] ฉบับแปล NIV
“ใช่ มันคือท่าน” ก็รุนแรงเกิ นไป ภายหลังพระเยซู กล่าวคาที่คล้ายกันต่อปี ลาต (ข้อ 64) แล้ว
ยูดาสได้จากห้องนั้นไป (ยน. 13:30)
กำรจัดตั้งพิธีมหำสนิทของพระเยซู 26:26-30 (เปรียบเทียบ มก. 14:22-25; ลก. 22:17-20; 1 คร.
11:23-26)
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“และ” แนะนาสิ่ งที่สองซึ่ งมัทธิ วบันทึกว่าได้เกิดขึ้น ขณะที่พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์
กาลังทานมื้อปั สกา สิ่ งแรกคือการประกาศของพระเยซู เกี่ยวกับผูท้ รยศของพระองค์ (ข้อ 21)
พระเยซู “หยิบขนมปัง” (คากรี ก อารทอส 4:4; 6:11; 15:2, 26) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขนมปั งไร้เชื้ อ

ที่ อยู่บ นโต๊ะต่ อหน้าพระองค์ (เปรี ยบเที ยบ อพย. 12:15; 13:3, 7; ฉธบ. 16:3) และจากนั้นก็
ขอบพระคุ ณ พระเจ้า (“พระพร”) ค าอธิ ษ ฐานตามธรรมเนี ย มที่ ค นยิ ว หลายคนใช้เ มื่ อ
ขอบพระคุ ณ พระเจ้า ส าหรั บ อาหารคื อ “สาธุ ก ารแด่ พ ระองค์ โอ องค์ พ ระผู ้เ ป็ นเจ้า ของ
ข้าพระองค์ท้ งั หลาย กษัตริ ยแ์ ห่ งจักรวาล ผูน้ าอาหารมาจากโลก” บางทีพระเยซู กล่าวถ้อยคา
เช่ นนั้นบางถ้อยคา จากนั้นพระองค์ “ได้หัก” ขนมปั งเป็ นชิ้ นๆ แจกจ่ายมันท่ามกลาง “พวก
สาวก” และแนะนาให้พวกเขาที่จะ “กิน” มันด้วยถ้อยคานี้: “นี่เป็ นกายของเรา”
คาว่า “นี่เป็ นกายของเรา” ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพิธีปัสกา การกระทาของพระคริ สต์เกี่ยวกับการ
หักขนมปั งและแจกจ่ายมันก็สาคัญ เหมื อนกับขนมปั ง กายของพระองค์จะแตกหักแม้ว่า
กระดู ก ของพระองค์ไ ม่ แตกหัก และพวกสาวกของพระองค์จะต้องมี ส่ วนในพระองค์เป็ น
ส่ วนตัว พระเยซู เชื่ อมโยงการเสี ย สละของพระองค์ก ับ ประวัติศาสตร์ ก ารไถ่ เมื่ อพระองค์
จัดตั้งพิธีน้ ี ระหว่างมื้ อปั สกา คนอิ สราเอลเชื่ อมโยงการไถ่จากอี ยิปต์ของพวกเขากับการกิ น
มื้อปั สกา เอาล่ะ พวกสาวกของพระเยซู จะต้องเชื่ อมโยงการไถ่ของพวกเขากับการตายของ
พระเยซูซ่ ึ งถูกถูกแสดงเป็ นสัญลักษณ์ในมื้อที่คล้ายกันนี้
มี ก ารตี ค วามที่ หลากหลายเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ห มายถึ ง เมื่ อ พระองค์ต รั ส ว่า “นี่ เ ป็ นกาย
ของเรา” มี สี่มุมมองหลัก โรมันคาทอลิ กถื อว่ามันเป็ นข้อความตามตัวอักษรซึ่ งหมายถึ งว่า
ขนมปั งก็กลายมาเป็ นกายของพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง และสิ่ งที่บรรจุอยู่ในถ้วยก็กลายมาเป็ น
โลหิ ตของพระคริ สต์ตามตัวอักษร นี่ เป็ นจริ งเมื่อตัวแทนที่ ได้รับอานาจอย่างเหมาะสมของ
คริ สตจักรปฏิบตั ิการบริ การอย่างเหมาะสม นี่ เป็ นมุมมองแบบ การเปลี่ยนสภาพ ผูส้ นับสนุน
เชื่ อว่า พระเจ้าเปลี่ ยนกายและโลหิ ตของพระคริ สต์ไปสู่ สสารขององค์ประกอบ มุ มมองนี้
ถือว่าขนมปั งและเหล้าองุ่นกลายมาเป็ นกายและโลหิ ตทางกายภาพของพระคริ สต์ อย่ างแท้ จริ ง
[1511]
มุมมองที่สองไม่ใช่ตามตัวอักษร มันคือมุมมองแบบ การอยู่ร่วมของสสาร อย่างที่ถอ้ ยคาบ่งชี้
นั้น ผูส้ นับ สนุ นมุ มมองนี้ เห็ นว่ากายและโลหิ ตของพระคริ ส ต์ปรากฏ “ใน กับและภายใต้”
องค์ประกอบ ตามมุมมองแบบลูเธอแรนนี้ พระคริ สต์ทรงปรากฏอย่างแท้จริ ง แม้วา่ ไม่ใช่การ
ปรากฏทางกายภาพ[1512]

มุมมองหลักที่สามคือมุมมองแบบ การปรากฏฝ่ ายวิญญาณ ที่คณะเพรสไบทีเรี ยนและผูท้ าตาม
ค าสอนของคาลวินในเรื่ องพิ ธี มหาสนิ ท ถื อ ส าหรั บ พวกเขาการปรากฏฝ่ ายวิญ ญาณของ
พระคริ สต์อยู่ในองค์ประกอบและอย่างเช่ นในมุมมองก่อนหน้านี้ พระเจ้าปรนนิ บตั ิ พระคุ ณ
แก่ผเู ้ ข้าร่ วมในวิธีที่เป็ นรู ปธรรมผ่านทางการมีส่วนร่ วม[1513]
“เอาล่ะ ถ้าใครก็ตามถามข้าพเจ้าว่าสิ่ งนี้ เกิดขึ้นอย่างไร ข้าพเจ้าไม่ควรอับอาย
ที่จะกล่ าวยอมรั บว่ามันเป็ นความลับที่สูงเกิ นไปสาหรั บไม่ว่าความคิ ดของ
ข้าพเจ้าที่จะเข้าใจหรื อถ้อยคาของข้าพเจ้าที่จะประกาศ”[1514]
มุมมองที่สี่คือมุมมองแบบ การระลึก ผูส้ นับสนุ นเชื่ อว่าเมื่อพระเยซู กล่าวว่า: “นี่ เป็ นกายของ
เรา” พระองค์หมายถึง : “นี่ แสดงถึงกายของเรา” ในอีกนัยหนึ่ ง พวกเขาเข้าใจข้อความของ
พระองค์ว่าเป็ นการเปรี ยบเทียบอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ 13:19-23, 36-39; ยน. 15:1) คา
เปรี ยบเทียบเป็ นการเปรี ยบเทียบ ที่ซ่ ึ งสิ่ งหนึ่งถูกทาให้เป็ นเหมือนสิ่ งที่แตกต่างออกไปโดยการ
ถูกกล่าวถึงราวกับว่ามัน เป็ น สิ่ งอื่นนั้น (เช่น “ทั้งโลกเป็ นเวที”) ผูส้ นับสนุนถือว่าองค์ประกอบ
เป็ นภาพหรื อสัญลักษณ์ของกายและโลหิตของพระคริ สต์
ในความตรงกันข้า มกับมุ มมองที่ ม าก่ อน มุ มมองนี้ ไม่ เห็ นว่าพระคริ สต์ป รากฏ ในแง่ พิเศษ
ใดๆ ในองค์ประกอบ ฮุลดริ ช ซวิงลีนกั ปฏิรูปชาวสวิสสนับสนุ นมุมมองนี้ ทุกวันนี้ คริ สตจักร
ส่ ว นใหญ่ จ ากสาขาอนาแบพติ ส ต์ข องนิ ก ายโปรแตสแตนท์ (เช่ น แบพติ ส ท์ เมธอดิ ส ท์
คริ ส ตจัก รอิ นดิ เพนเดิ นท์ไปเบิ ล คริ ส ตจักรอี แวลเจลลิ คอลฟรี และอื่นๆ) ถื อการตี ความนี้
[1515]ข้า พเชื่ อ ว่า มุ ม มองนี้ แสดงถึ ง การเปิ ดเผยเต็ ม ที่ เ กี่ ย วกับ พิ ธี ม หาสนิ ท ในพระคัม ภี ร์
อย่างไรก็ตาม หลายคนจากคนเหล่านี้ รวมทั้งข้าพเจ้าก็เชื่ ออีกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้พระพร
แก่บุตรของพระองค์ผเู ้ ชื่อฟังพระองค์โดยการระลึกถึงพระองค์ในพิธีมหาสนิท[1516]
คริ สเตียนบางคนอ้างอิงถึงพิธีมหาสนิ ทว่าเป็ นหนึ่ งใน “พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ”[1517] พวกเขาหมายถึง
ว่าองค์ประกอบนั้นปฏิ บตั ิ พระคุ ณแก่ผเู ้ ข้าร่ วมในแนวทางโดยตรงและทางกายภาพมากกว่า
บรรดาผูท้ ี่ ก ล่ าวถึ ง สิ่ ง นี้ ว่า เป็ น “พิ ธี ทางศาสนา” ซึ่ งทึ ก ทัก เอาว่าพวกเขาใช้คาเหล่ า นี้ อย่า ง
เหมาะสม พิธีทางศาสนาหรื อพิธีศกั ดิ์ สิทธิ์ เป็ นพิธีที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบัญชาให้ผูต้ ิดตามของ
พระองค์ที่จะถือรักษา
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“ถ้วย” นี ้ บางทีเป็ นถ้วย ที่สาม ที่ใช้ดื่มในมื้อปั สกานัน่ คือ “ถ้วยแห่ งพระพร” มันประกอบด้วย
เหล้าองุ่นที่เจือจางด้วยน้ า เหล้าองุ่นที่เจือจางนี้ คือสิ่ งที่คนยิวดื่มพร้อมกับอาหารของพวกเขา
ตามปกติ [1518] จากนั้นพระเยซู ได้ “ขอบพระคุ ณ ” อี กครั้ ง คากรี ก ยูคาริ สเทซั ส (“ให้การ
ขอบคุณ”) เป็ นคาที่มาจากรากศัพท์เดี ยวกันของ ยูคาริ สเท (“การขอบคุณ”) ที่ซ่ ึ งเราได้รับคา
อังกฤษมาจากคือ “Eucharist” ซึ่งเป็ นอีกชื่อหนึ่งสาหรับพิธีมหาสนิท
“. . . จนทุกวันนี้ ในบ้านคนยิวทุกหลัง ณ ส่ วนที่เจาะจงของการบริ การปั สกา
คือหลังจากที่ ‘ถ้วยที่สาม’ หรื อ ‘ถ้วยแห่งพระพร’ ได้ถูกดื่มนั้นประตูก็ถูกเปิ ด
ออกเพื่อจะยอมรั บ ผูเ้ ผยพระวจนะเอลี ยาห์ ใ นฐานะผูล้ ่ วงหน้า มาก่ อนของ
พระเมสสิ ยาห์ ในขณะที่ พระคัมภี ร์ตอนที่ เหมาะสมต่างๆก็ถูกอ่านในเวลา
เดี ย วกันซึ่ ง บอกล่ วงหน้า ถึ ง การถู ก ท าลายของประชาชาติ ท้ งั หมด (สดด.
79:6; 69:25; พคค. 3:66) มันเป็ นการเกิ ดขึ้ นพร้ อมกันที่ โดดเด่ นที่ ว่าในการ
จัดตั้งพิธีมหาสนิทของพระองค์เองนั้น พระเยซู เจ้าก็เชื่ อมโยงไม่ใช่สัญลักษณ์
ของการพิพากษาแต่ของความรักขณะใกล้ตายของพระองค์ดว้ ย ‘ถ้วยที่สาม’
นี้”[1519]
พระเยซู สั่งให้สาวก “ทุก คน” ของพระองค์ที่จะ “ดื่ มจาก” ถ้วยนั้น พวกเขาจะต้องนาสิ่ ง ที่
โลหิ ตของพระองค์แสดงถึงมาใช้ส่วนตัว อย่างที่พวกเขาจะต้องนาสิ่ งที่กายของพระองค์แสดง
ถึงมาใช้ส่วนตัว ด้วยกันนั้น องค์ประกอบเหล่านี้แสดงถึง พระเยซูเอง
“. . . พระองค์ [พระเยซู ] กาหนดถ้วยอย่างแยกออกจากขนมปั งเพื่อที่จะสอน
เราว่าพระองค์พอใจเครื่ องดื่มไม่นอ้ ยกว่าอาหาร”[1520]
สาวกสิ บ เอ็ ด คนเรี ย นรู ้ ที่ จ ะชื่ น ชมความส าคัญ ที่ ใ หญ่ ก ว่า ของสิ่ ง เหล่ า นี้ หลัง จากการคื น
พระชนม์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:23-28)
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พระเยซู เ ปิ ดเผยว่า การตายที่ เ สี ย สละซึ่ งพระองค์ก าลัง จะตายนั้น จะยื น ยัน (ท าให้ใ ช้ไ ด้ )
“พันธสัญญา” (คากรี ก ดิอาเธเค่ ) กับผูค้ นของพระองค์) ในทานองเดียวกัน การตายที่เสี ยสละ
ของสัตว์ได้ทาให้พนั ธสัญญาแบบอับราฮัมและแบบโมเสสที่ทากับอับราฮัมและโมเสสนั้น

ใช้ได้ (ปฐก. 15:9-10; อพย. 24:8) ในกรณี ท้ งั หมด โลหิ ตแสดงถึ งชี วิตของเครื่ องบูชาแทน
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 17:11) เยเรมียไ์ ด้ทานายว่าพระเจ้าจะทาพันธสัญญาใหม่กบั ประชากรของ
พระองค์ในอนาคต (ยรม. 31:31-34; 32:37-40; เปรี ยบเทียบ อพย. 24:8; ลก. 22:20) เมื่อพระเยซู
สิ้ นพระชนม์ โลหิ ตของพระองค์ได้ทาให้พนั ธสัญญานั้นใช้ได้ มื้ออาหารห้องชั้นบนนี้ ได้ทาให้
ระลึ กถึ งการทาให้พนั ธสัญญานั้นใช้ได้ พระเมสสิ ยาห์ ได้ทาให้ประชากรของพระองค์รอด
จากบาปของพวกเขาโดยการตายที่เสี ยสละของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:21) ความสัมพันธ์ที่
เป็ นผลลัพธ์ระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์คือความสัมพันธ์แบบพันธสัญญา
“จากนั้นดูเหมือนว่า พระเยซู เข้าใจว่าพันธสัญญาที่พระองค์กาลังแนะนาเป็ น
ความสาเร็ จของคาเผยพระวจนะของเยเรมียแ์ ละสัญลักษณ์แทนล่วงหน้าก่อน
ของพันธสัญญาที่ ซี นาย [เปรี ย บเที ยบ อพย. 24:8] ดัง นั้นการเสี ย สละของ
พระองค์ก็ถูกบอกล่วงหน้าไว้ท้ งั ในประวัติศาสตร์ การไถ่และในคาแห่ งการ
เผยพระวจนะ การอพยพกลายมาเป็ น ‘แบบ’ ของการช่วยกูใ้ หม่และใหญ่ข้ ึน
และอย่างที่ประชากรของพระเจ้าในภาคพันธสัญญาเดิมได้ฉลองการหลีกหนี
จากอียิปต์ของพวกเขาในปั สกาแรกอย่างคาดหวังไว้ซ่ ึ งคาดหวังถึ งการมาถึ ง
ของพวกเขาในแผ่นดิ นแห่ ง พระสั ญญา ดัง นั้นประชากรของพระเจ้า ที่ นี่ก็
ฉลองการช่ วยกูจ้ ากบาปและความเป็ นทาสของพวกเขาอย่างคาดหวังไว้ ซึ่ ง
คาดหวังถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่กาลังมา. . .”[1521]
คาบุพบทกรี กที่แปลว่า “เพื่อเห็นแก่” หรื อ “สาหรับ” คือ เพอริ มาระโกใช้คาบุพบทนี้ ฮู เพ ซึ่ ง
แปลว่า “เพื่อเห็นแก่” หรื อ “สาหรับ” อีกด้วย (มก. 14:24) คากรี กทั้งสองคาบ่งบอกถึงตัวแทน
แม้วา่ พลังของ เพอริ นั้นอยูท่ ี่ขอ้ เท็จจริ งที่วา่ พระเยซูได้ตายเพื่อเรามากกว่า พลังของ ฮู เพ ก็คือ
ว่าพระองค์ได้ตายทั้งเพื่อเราและในที่ของเรา[1522] “คนจานวนมาก” ที่พระคริ สต์ได้ตายเพื่อ
นั้นรวมถึงทุกคน (เปรี ยบเทียบ 20:28; อสย. 53:11-12) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ใช้ “คนจานวน
มาก” ในแง่ ภ าษาฮี บ รู เ พื่ อ จะเปรี ย บเที ย บกับ การเสี ย สละที่ เ พี ย งพอทั้ง หมดอัน เดี ย วของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 5:15-19; ฮบ. 9:26-28;10:10, 12, 14).[1523] การตายของพระเยซู
จัดเตรี ยมพื้นฐานสาหรับพระเจ้าที่จะยกโทษแก่คนบาป วลี “เพื่อยกบาปโทษ” ก็ยอ้ นกลับไป
ยัง เยเรมีย ์ 31:34 ที่การยกบาปโทษเป็ นหนึ่ งในพระพรของพันธสัญญาใหม่ มีการพาดพิง
มากมายถึงผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ในข้อนี้ (เปรี ยบเทียบ อสย. 42:6; 49:8; 52:13—53:12)

เยเรมียไ์ ด้ทานายว่าพระเจ้าจะทาพันธสัญญาใหม่ “กับเชื้ อสายของอิสราเอลและเชื้ อสายของ
ยูดาห์ ” (ยรม. 31:31) นี่ เป็ นการอ้า งอิ ง ถึ ง ชนชาติ อิ ส ราเอล ดัง นั้นพันธสั ญญาใหม่ จ ะเป็ น
พันธสัญญากับอิสราเอลอย่างเจาะจง (แต่ไม่เฉพาะ) เยเรมียแ์ ละเอเสเคียลได้ทานายว่าพระพร
มากมายจะมายังอิ สราเอลภายใต้พนั ธสัญญาใหม่ คนยิวจะประสบกับการมี ชีวิตใหม่ (ยรม.
31:33) การยกบาปโทษ (ยรม. 31:34) และพระพรฝ่ ายวิญญาณอื่นๆ (ยรม. 31:33-34; 32:38-40)
และการรวมตัวกันใหม่ของชนชาติ (ยรม. 32:37) เยเรมียไ์ ด้ทานายอีกว่าพันธสัญญานี้ จะอยู่
ตลอดไป (ยรม. 32:40) และที่ว่าอิสราเอลจะชื่ นชมความปลอดภัยและความมัง่ คัง่ ในแผ่นดิ น
แห่งพระสัญญา (ยรม. 32:37; อสค. 34:25-31) เอเสเคียลได้เพิ่มว่าพระเจ้าจะอยูก่ บั อิสราเอลใน
สถานนมัสการของพระองค์เป็ นนิตย์ (อสค. 37:26-28)
แม้ว่าพระเยซู ได้ทาให้พนั ธสัญญาใหม่ใช้ได้เมื่ อพระองค์สิ้นพระชนม์ที่บนกางเขน พระพร
ต่างๆที่จะมายังอิสราเอลก็ไม่ได้เริ่ มต้นในเวลานั้น พระพรเหล่านั้นจะเริ่ มต้นเมื่อพระเยซู เสด็จ
กลับ มาและสถานปนาแผ่นดิ นของพระองค์บ นโลกนี้ อย่า งไรก็ ตาม คริ ส ตจัก รก็ เข้า ไปสู่
พระพรบางอย่างของพันธสัญญาใหม่ในตอนนี้ [1524] อัครทูตเปาโลเขียนเกี่ยวกับคริ สเตียนที่
รับใช้ภายใต้พนั ธสัญญาใหม่ (2 คร. 3:1—6:10; กท. 4:21-31; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:25) ผูเ้ ขียน
จดหมายฝากฮีบรู กล่าวต่อคริ สเตียนเกี่ยวกับการชื่ นชมผลประโยชน์ต่างๆของพันธสัญญาใหม่
ในปัจจุบนั อีกด้วย (ฮบ. 7:1—10:18)
พันธสัญญาใหม่ก็คล้ายกับ “ความประสงค์สุดท้าย” เมื่อพระเยซู สิ้นพระชนม์ การจัดเตรี ยม
ต่างๆเกี่ ยวกับความประสงค์ของพระองค์ก็บงั เกิ ดผล ทุ กคนเริ่ มที่จะได้รับผลประโยชน์จาก
ความตายของพระองค์ทนั ที ยกตัวอย่างเช่น การยกบาปโทษและการครอบครองพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ กลายมาเป็ นมรดกของทุกคนที่วางใจในพระองค์ คือคนยิวและคนต่างชาติเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การจัดเตรี ยมเหล่านั้นของความประสงค์ของพระเยซู ที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลใน
ฐานะจุ ดจดจ่อที่ เจาะจงของพระองค์เกี่ ย วกับพระพรนั้นจะไม่ เกิ ดขึ้ นจนกว่าชนชาติ น้ นั หัน
กลับไปหาพระองค์ดว้ ยการกลับใจ ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ ดังนั้น คริ สตจักรมี
ส่ วนในผลประโยชน์ต่างๆของพันธสัญญาใหม่ แม้วา่ พระเจ้าได้ทามันกับอิสราเอลอย่างเจาะจง
“ความสัมพันธ์ ของคริ สตจักรกับพันธสัญญาใหม่ก็คล้ายกันในบางด้านกับ
การเชื่อมโยงของมันกับพระสัญญาเกี่ยวกับแผ่นดินของอิสราเอล คริ สตจักร

ถูกตั้งขึ้น ได้รับพรและได้รับการนาโดยบุคคลเดียวกันผูจ้ ะนาแผ่นดินเกี่ยวกับ
คนยิวตามที่เป็ นจริ งมา คริ สตจักรจะปกครองกับพระคริ สต์ระหว่างยุคพันปี
อีกด้วย ในลักษณะที่คล้ายกัน คริ สตจักรมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ต่างๆของ
พัน ธสั ญ ญาใหม่ ดัง นั้น ในการจัด ตั้ง พัน ธสั ญ ญาใหม่ พระคริ ส ต์ท าการ
จัด เตรี ยมต่ า งๆส าหรั บ พัน ธสั ญ ญานี้ ที่ จ ะรวมถึ ง แผนการปั จ จุ บ ัน ของ
คริ สตจักรเช่นเดียวกับยุคในอนาคตของอิสราเอล”[1525]
ผูไ้ ม่เชื่อยุคพันปี และผูเ้ ชื่อแบบก่อนยุคพันปี ถือความสัมพันธ์ของคริ สตจักรกับพันธสัญญาใหม่
แตกต่างออกไป พวกเขาเชื่ อว่าคริ สตจักรแทนที่อิสราเอลในแผนการของพระเจ้า[1526] วิธี
เดี ย วที่ พ วกเขาสามารถอธิ บ ายถึ ง การที่ ค ริ ส ตจัก รบรรลุ พ ระสั ญญาทั้ง หมดในเยเรมี ย ์และ
เอเสเคียลอย่างไรนั้นคือที่จะถื อสิ่ งเหล่านั้นอย่างไม่เป็ นตามตัวอักษร กระนั้น อัครทูตเปาโล
เปิ ดเผยว่าพระเจ้าไม่ได้เสร็ จสิ้ นกับ “อิสราเอล” อิสราเอลมีอนาคตในแผนการของพระเจ้า (รม.
11:26) มัน มี ป ระโยชน์ ม ากที่ จ ะจ าจดไว้ว่ า การอ้า งอิ ง ทุ ก อย่ า งเกี่ ย วกับ อิ ส ราเอลในภาค
พันธสัญญาใหม่สามารถและก็อา้ งอิงถึงเชื้อสายทางกายภาพของยาโคบได้
ผูเ้ ชื่ อ แบบก่ อ นยุ ค พัน ปี บางคนเชื่ อ ว่า คริ ส ตจัก รไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พัน ธสั ญ ญาใหม่ ที่
เยเรมียแ์ ละเอเสเคียลได้เผยพระวจนะ[1527] พวกเขาเห็นพันธสัญญาใหม่สองอย่าง อย่างหนึ่ ง
กับอิสราเอลที่พระเยซู จะทาให้ใช้ได้เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา และอย่างหนึ่ งกับคริ สตจักรที่
พระองค์ได้ทาให้ใช้ได้เมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ผูเ้ ชื่ อแบบก่อนยุคพันปี ส่ วนใหญ่รวมทั้ง
ข้า พเจ้า เองปฏิ เสธมุ ม มองนี้ เพราะว่าทุ ก สิ่ ง ที่ ถู ก กล่ า วเกี่ ย วกับพันธสั ญญาใหม่ ส ามารถถู ก
อธิ บายได้อย่างเพียงพอด้วยพันธสัญญาใหม่เดียวเท่านั้น
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อย่างที่ปัสกาแรกได้ต้ งั ตาคอยการช่วยกูแ้ ละการตั้งถิ่ นฐานในแผ่นดินแห่ งพระสัญญา ดังนั้น
พิธีมหาสนิทได้ต้ งั ตาคอยการช่วยกูแ้ ละการตั้งถิ่นฐานในอาณาจักรแห่ งพระสัญญา พวกสาวก
จะต้องถือรักษาพิธีมหาสนิ ทจนกระทัง่ พระองค์เสด็จกลับมาเท่านั้น (1 คร. 11:26) จากนั้นเรา
จะชื่ นชมงานเลี้ ยงของพระเมสสิ ย าห์ พ ร้ อมกับพระผูช้ ่ วยให้รอดและกษัตริ ยข์ องเรา (อสย.
25:6; เปรี ยบเทียบ มธ. 8:11) บางทีพระเยซู กล่าวคาเหล่านี้ หลังจากการดื่มถ้วยที่สามของพิธี
ปัสกา

“ถ้วยทั้งสี่ ได้ถูกตั้ง ใจที่ จะสอดคล้องกันกับพระสัญญาสี่ อย่างแห่ ง อพยพ
6:6-7 ถ้วยที่สาม ที่เป็ น ‘ถ้วยแห่งพระพร’ ซึ่ งถูกใช้โดยพระเยซู ในถ้อยคาแห่ ง
การจัดตั้งนั้นก็เกี่ ยวข้องกับการไถ่ (อพย. 6:6) แต่ถ้วยที่สี่สอดคล้องกันกับ
พระสั ญ ญานี้ ‘เราจะรั บ พวกเจ้า เป็ นประชากรของเรา และเราจะเป็ น
พระเจ้าของพวกเจ้า’ (อพย. 6:7; . . .) ดังนั้น ในเวลาเดียวกันนั้นพระเยซู กาลัง
ให้ค าปฏิ ญาณว่า พระองค์จะดื่ ม ‘ถ้วยที่ ขม’ ล่ วงหน้า พระองค์ท นั ที และ
ปฏิ ญาณว่าจะไม่ดื่มถ้วยแห่ งความบริ บูรณ์ คือถ้วยที่สัญญาถึ งการทรงสถิ ต
ของพระเจ้าจนกว่าแผ่นดินและความเต็มที่ของมันทั้งหมดได้เริ่ มต้น จากนั้น
พระองค์จะดื่มถ้วยนี้กบั ประชากรของพระองค์”[1528]
โดยการอ้างอิงถึงการดื่ มเหล้าองุ่น (“ผลของต้นองุ่น”) “ใหม่” (คากรี ก คายน่ อน นัน่ คือ ใหม่
ในทางที่แตกต่างทางคุ ณภาพ) พระเยซู หมายถึ งว่าพระองค์และพวกสาวกได้คาดหวังถึ งการ
ทนทุ ก ข์ แ ละความตาย แต่ ใ นอนาคตพวกเขาจะประสบกับ ความยิ น ดี แ ห่ ง งานเลี้ ยงของ
พระเมสสิ ยาห์และ “แผ่นดินของพระเจ้า”[1529]
ข้อนี้ แสดงให้เห็ นว่าความตายของพระเยซู ก็ใกล้อย่างมาก[1530] มันเปิ ดเผยอี กว่าพระเจ้ามี
แผนการเกี่ ยวกับสิ่ งสุ ดท้ายที่ เฉพาะ[1531] พระเยซู ตอ้ งการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะ
ท างานเพื่ อ พระองค์ใ นยุค ปั จจุ บ ัน คาดหวัง อย่า งชื่ น ชมยิ นดี ถึ ง การรวมกันกับ พระองค์ใ น
แผ่นดินของพระเจ้า[1532]
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อย่างไม่สงสัยแล้ว สิ่ งที่พระเยซู และพวกสาวกร้องเป็ นส่ วนสุ ดท้ายของ ฮาลเลล (สดด. 114—
118 หรื อ 115—118; เปรี ยบเทียบ มก. 14:26; ลก. 22:39; ยน. 18:1) โดยธรรมเนียมแล้ว คนยิว
ร้องเพลงนี้ อย่างตอบโต้กนั : ด้วยผูน้ าในกรณี น้ ี คือพระเยซู ที่ร้องบรรทัดแรก และผูเ้ ข้าร่ วมคน
อื่ น ๆที่ ต อบสนองด้ว ย “ฮาเลลู ย า!” สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ร้ อ งก็ ร วมถึ ง การอุ ทิ ศ ตนที่ จ ะถื อ รั ก ษา
คาปฏิญาณของพระองค์ (สดด. 116:12-13) อีกส่ วนหนึ่ งของ ฮาลเลล อ้างอิงถึงการปราฏของ
พระเมสสิ ยาห์ (สดด. 118:25-26) “เพลงสรรเสริ ญ ” ที่นี่อาจได้เป็ นสดุ ดี 136 อีกด้วยซึ่ งนัก
วิชาการบางคนอ้างว่าเป็ นสดุ ดีฮาลเลลที่ ยิ่งใหญ่เดี ยว[1533] มันสามารถเป็ นการเสริ มสร้ าง
ที่จะอ่านสดุ ดีเหล่านี้ ในขณะที่คิดถึ งพระเยซู ที่ร้องสดุ ดีเหล่ านั้นในห้องชั้นบนกับพวกสาวก
ของพระองค์

“ในความเร่ งด่ วนของชัว่ ขณะนั้น พวกสาวกไม่สามารถเริ่ มต้นที่ จะตระหนักถึ งความสาคัญ
ของสิ่ งที่พระเยซูกล่าวและทา พวกเขาจะทาสิ่ งนี้ เป็ นครั้งแรกหลังจากการเป็ นขึ้นจากตาย แต่
ณ เวลาที่ ผูอ้ ่ า นของมัท ธิ วอ่ า นเรื่ องราวนี้ พิ ธีม หาสนิ ท ก็ ย าวนานเนื่ องจากมันกลายมาเป็ น
ส่ วนประกอบที่ไม่ผนั แปร ดังนั้นพวกเขาก็อ่านเรื่ องราวด้วยความเข้าใจมากขึ้น”[1534]
กำรทำนำยของพระเยซู เกีย่ วกับกำรละทิง้ และกำรปฏิเสธของพวกสำวก 26:31-35 (เปรียบเทียบ มก. 14:27-31;
ลก. 22:31-38; ยน. 13:31-38)
เป็ นที่ ชั ด เจนว่ า พระเยซู ใ ห้ ค าท านายนี้ ก่ อ นที่ พ ระองค์ แ ละพวกสาวกของพระองค์ จ ากห้ อ งชั้ น บนไป
(เปรี ย บเที ยบ ลก. 21:31-38; ยน. 13:36-38) บางที มทั ธิ วและมาระโกใส่ ม นั ไว้ในจุ ดที่ พวกท่ านได้ใ ส่ ใ น
พระกิ ตติ คุณของพวกท่านเพื่อจะเน้นถึ งความร้ ายแรงของการละทิ้งของพวกสาวกและการปฏิ เสธของเปโตร
[1535] มัทธิ วนาเสนอว่าพระเยซู รู้ถึงสิ่ งที่อยู่ขา้ งหน้าพระองค์อย่างแท้จริ ง พระองค์ไม่ใช่ เหยื่อของจุดจบ แต่
พระองค์เข้าหาความตายของพระองค์อย่า งจงใจในฐานะเครื่ องบู ชาที่ เต็มใจ และตระเตรี ยมพวกสาวกของ
พระองค์อย่างรอบคอบเพื่อความชอกช้ าของเหตุการณ์น้ นั
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“เวลานั้น” (คากรี ก ทอเท่ ) ที่นี่แสดงถึงการเชื่อมโยงทางเหตุผลมากกว่าแบบชัว่ คราวกับสิ่ งที่มา
ก่ อน พระเยซู เน้นว่า พวกสาวกจะละทิ้ ง พระองค์ใ นไม่ ช้า ใน “คื น” นั้น พวกเขาจะพบว่า
พระองค์เป็ นแหล่งของการสะดุ ด (คากรี ก สกันดาลอน เปรี ยบเทียบ 11:6) การถูกจับกุมของ
พระเยซูจะทาให้พวกเขาสะดุดและพวกเขาจะหยุดติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อเพียงชัว่ คราว
พวกเขายังไม่เข้าใจว่าพระเมสสิ ยาห์จะต้องตาย โดยการอ้างอิง เศคาริ ยาห์ 13:7 อย่างอิสระ
พระเยซู ก็บอกพวกเขาอี กครั้งว่าพระองค์จะตาย และที่ว่าการกระจัดกระจายจากพระองค์ไป
ของพวกเขาก็เป็ นบางสิ่ งภายในแผนการสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า นี่ ไม่ได้แก้ตวั ถึงความล้มเหลว
ของพวกเขา แต่มนั ตระเตรี ยมพวกเขาสาหรับมันและช่วยให้พวกเขากลับคืนมาหลังจากมัน
ใน เศคาริ ยาห์ 13:1-6 ผูเ้ ผยพระวจนะนี้ กล่าวถึ งวันหนึ่ งเมื่อ “ผูเ้ ลี้ ยง” จะถูกฆ่าและผูต้ ิดตาม
ของท่านจะกระจัดกระจายไป “แกะ” ในคาเผยพระวจนะนั้นคือคนยิว ซึ่ งหลายคนจากพวกเขา
จะจากพระเยซู ไป แต่หนึ่ งในสามของพวกเขาจะคงอยู่ พวกสาวกจัดตั้งแกนหลักของส่ วนที่
เหลือนี้ที่เศคาริ ยาห์ได้ทานายว่าพระเจ้าจะอวยพรในอนาคต (ศคย. 13:7-9)
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พระเยซู ท าให้ พ วกสาวกแน่ ใ จว่ า พระองค์จ ะพบพวกเขาในแคว้น กาลิ ลี ห ลัง จากการคื น
พระชนม์ของพระองค์ อย่างที่การประกาศถึงการละทิ้งพระองค์ของพวกเขาทานั้น พระสัญญา
นี้ ได้ทาให้พวกเขาแน่ใจว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งพวกเขา พระเยซู จะไป “ยังแคว้นกาลิลี” ก่อน
พวกเขา ที่ที่พระองค์จะรอคอยพวกเขาเมื่อพวกเขามาถึง (เปรี ยบเทียบ ยน. 21)
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เปโตรพร้ อมที่จะประสบกับการตายเพื่อความเชื่ อกับพระเยซู แต่ท่านไม่ได้เตรี ยมตัวสาหรับ
การเสี ยสละตนเองที่สมัครใจของพระเยซู โดยไม่คานึงถึงการอ้างของเปโตร พระเยซู อธิ บายว่า
การละทิ้ ง ของท่ า นจะเกิ ดขึ้ นในไม่ กี่ ชั่วโมง การขันของไก่ ส่ ง สั ญญาณถึ ง ตอนเช้า เปโตร
ปฏิ เสธที่จะยอมรับความเป็ นไปได้ที่วา่ ท่านจะปฏิเสธพระเยซู ภาษาที่ท่านใช้ ซึ่ งเป็ นรู ปของ
คากริ ยาที่หายากของคากรี กซึ่ งแสดงถึ งความเป็ นไปได้มากกว่าความจริ งคือ เด (“ถ้าข้าพเจ้า
ต้ อง”) อาจบ่งบอกว่าท่านไม่คิดอย่างแท้จริ งว่าพระเยซูจะตาย[1536]

กำรอธิษฐำนของพระเยซู ต่อพระบิดำของพระองค์ ในสวนเกทเสมนี 26:36-46 (เปรียบเทียบ มก. 14:32-42; ลก.
22:40-46)
ส่ วนนี้บรรยายถึงความสาคัญของการเผชิญหน้ากับการทดลองด้วยการเฝ้ าดูและการอธิ ษฐาน สิ่ งที่สาคัญกว่าคือ
มันเปิ ดเผยถึ งท่าทีของพระเยซู ต่อสิ่ งที่พระองค์กาลังจะทา จนกระทัง่ บัดนี้ ดูเหมือนว่าพระเยซู ได้คาดหวังถึ ง
การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ดว้ ยการควบคุ มที่สงบและความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ ที่นี่ดูเหมือนว่าพระองค์อยู่
ภายใต้ความกดดันทางอารมณ์ ที่ลึก ท่าทีเหล่านี้ สอดคล้องกับการที่พระองค์เป็ นทั้งพระบุตรของพระเจ้าและ
ผูร้ ั บ ใช้ที่ ไ ด้เสด็ จมาเพื่ อจะให้ชี วิตของพระองค์เป็ นค่ า ไถ่ ค นเป็ นอันมาก (1:21: 20:28) ผูต้ ายเพื่ อความเชื่ อ
สามารถเผชิ ญความตายอย่างกล้าหาญได้ แต่การเสี ยสละตนเองที่สมัครใจก็เรี ยกร้ องความเข้มแข็งที่ใหญ่กว่า
ยิ่งกว่านั้น พระเยซู รู้ว่าพระเจ้าจะทอดทิ้งพระองค์เมื่ อพระองค์สิ้นพระชนม์ เพราะว่าพระองค์จะแบกรั บการ
ลงโทษเพื่อ (พระพิโรธของพระเจ้าต่อ) บาปของมนุษย์ อย่างที่การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูน้ นั พิเศษ ความทุกข์
ทรมานของพระองค์ก็เช่นกันเมื่อพระองค์ได้คาดหวังมัน
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จากการที่ได้จากห้องชั้นบนซึ่ งธรรมเนี ยมบอกว่าได้ต้ งั อยู่บนส่ วนทางใต้ของภูเขาศิโยนที่อยู่
ทางตะวันตกของเมืองของดาวิด (กรุ งเยรู ซาเล็มเก่ า) พระเยซู ก็พาพวกสาวกของพระองค์ไป
ทางตะวันออกที่อยู่นอกกรุ งเยรู ซาเล็มและข้ามห้วยขิดโลนไปยังพื้นที่ลาดเอียงทางตะวันตก
ของภูเขามะกอกเทศ[1537]

“ถนนสายต่างๆแทบจะไม่สามารถถูกกล่าวว่าถูกทิ้งร้ าง เพราะว่าบ้านหลาย
หลังได้ส่องแสงตะเกี ยงเทศกาล และหลายคนยังคงได้รวมตัวกัน และทุกที่
ก็เป็ นการกุลีกุจอของการตระเตรี ยมเพื่อการไปยังพระวิหาร ซึ่ งประตูท้ งั หลาย
ก็เปิ ดออกในตอนเที่ยงคืน”[1538]
ค าว่า “เกทเสมนี ” หมายถึ ง “ที่ ส กัด น้ า มัน ” ที่ ส กัดน้ า มันมะกอกนี้ อ ยู่ใ นสวนมะกอกที่ ที่
พระเยซู และพวกสาวกของพระองค์ได้ไปมาก่อน (ยน. 18:1-2) เปโตรและพวกสาวกเพิ่งได้
อวดถึงความเข้มแข็งของพวกเขาส่ วนพระเยซู บอกพวกเขาว่าพวกเขาอ่อนแอ (ข้อ 31-35) ใน
ความตรงกันข้าม พระเยซู รู้สึกถึงความอ่อนแอของพระองค์เองและดังนั้นก็วางแผนที่จะได้รับ
ก าลัง จากพระบิ ด าของพระองค์ [ 1539] ส่ ว นนี้ ของตัว บทก็ เ ต็ ม ไปด้ว ยการเปรี ย บเที ย บที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งและความอ่อนแอ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 12:9-10)
พระเยซู ละสาวกส่ วนใหญ่ ไว้ใ นส่ วนหนึ่ งของสวนมะกอกเทศ และพาเปโตร ยากอบและ
ยอห์นไปยังอีกบริ เวณหนึ่ งกับพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 17:1; มก. 5:37; ลก. 8:51) ที่นนั่ พระองค์
เริ่ มต้นที่ จะปล่ อยอารมณ์ บางอย่างของพระองค์ที่พระองค์ได้เก็บไว้จนเดี๋ ยวนี้ พระองค์ไ ด้
โศกเศร้าหรื อเสี ยใจ (คากรี ก ลูเพสธาย) และทุกข์ใจหรื อเป็ นทุกข์ (คากรี ก อัดเอโมเนน) คากรี ก
ที่สองบ่งบอกถึง “การหลบหลีกที่ไม่สงบ ที่วา่ วุน้ จากความทุกข์บางอย่างหรื อความคิดเกี่ยวกับ
ความทุกข์ซ่ ึ งไม่สามารถหลบหนีได้”[1540]
“ไม่มีมนุษย์คนใดในเนื้อหนังที่เป็ นบาปและต้องตายของเขาสามารถเข้าใจถึง
ความขัดแย้งภายในใจที่บริ สุทธิ์ ของพระเยซู ผไู ้ ม่เคยประสบกับเงาที่เล็กน้อย
ที่ สุ ด ของบาปและไม่ เ คยรู ้ จ ัก สิ่ ง กี ด ขวางใดๆระหว่ า งพระองค์ เ องและ
พระบิดา”[1541]
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“ใจ” ที่นี่ (คากรี ก ซู เค่ ) แสดงถึ งทั้งตัวบุคคล พระเยซู หมายถึงว่าพระองค์รู้สึกความโศกเศร้ า
ที่ เ สี ย ใจและเจ็บ ปวด (ความทรมานที่ ก ระทบจิ ต ใจ ความตั้ง ใจ อารมณ์ แ ละร่ า งกายของ
พระองค์) อย่างลึ กจนพระองค์รู้สึกว่ามันเกื อบจะได้ฆ่าพระองค์ (“จนถึ งจุดแห่ งความตาย”)
[1542] พระองค์ไม่ได้หมายถึ งว่าพระองค์โศกเศร้าจนพระองค์ปรารถนาจะตาย ถ้อยคาของ
พระเยซู ทาให้ระลึกถึงท่อนที่กล่าวซ้ าของ สดด. 42:5, 11 และ 43:5 ซึ่ งบางทีพระองค์ได้มีใน

ความคิด พระองค์แบ่งปั นความรู ้ สึกเหล่านี้ กบั สาวกสามคนที่ถูกเลือกเพื่อจะหนุ นใจให้พวก
เขาที่จะ “เฝ้ าระวัง” และ “อธิษฐาน” กับพระองค์
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ท่าทางที่หมอบราบของพระเยซู (“ซบพระพักตร์ ลง”) สะท้อนถึงความทุกข์ทรมานที่หนักหนา
ที่พระองค์รู้สึก พระองค์กล่าวต่อพระเจ้าว่า “พระบิดาของข้าพระองค์” (เปรี ยบเทียบ 6:9) ชื่อ
เรี ยกนี้ เน้นถึ งความใกล้ชิดที่ พระเยซู รู้สึ กกับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มก. 14:36) ตามหมวด
พระกิตติคุณ นี่เป็ นครั้งเดียวที่พระเยซูกล่าวต่อพระเจ้าในแนวทางนี้ เมื่อพิจารณาถึงความจากัด
ต่างๆที่การบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์เกี่ยวข้อง พระเยซู อาจไม่ได้รู้ว่ามีอีกวิธีหนึ่ งที่จะจัด
เตรี ยมการไถ่ที่มีข้ ึนหรื อไม่ (เปรี ยบเทียบ 24:36) แม้วา่ นี่ดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้
“ที่นี่เราอยูใ่ นมุมมองเต็มที่ของความลึกลับที่ลึกที่สุดของความเชื่ อของเราคือ
สองธรรมชาติในบุคคลเดี ยว ทั้งสองธรรมชาติก็กล่าวที่นี่ และ ‘ถ้าเป็ นได้’
ของมัทธิ วและมาระโกก็คือ ‘ถ้าพระองค์พอพระทัย’ ในลูกา[1543]
ในแง่หนึ่ง พระเจ้าสามารถทาสิ่ งใดก็ได้ แต่ในอีกแง่หนึ่ง พระองค์ก็ผกู พระองค์เข้ากับแนวทาง
บางอย่างของการกระทาเนื่ องจากจุดประสงค์ต่างๆของพระองค์เอง พระเยซู ขอการปลดปล่อย
(“ขอให้. . .เลื่อนพ้นไป”) “ถ้าเป็ นได้” จากการที่จะต้องเผชิ ญกับการเทออกของพระพิโรธของ
พระเจ้า (“ถ้ว ยนี้ ” ) ส าหรั บบาปของมนุ ษ ย์ที่ บนกางเขน (เปรี ย บเที ย บ 4:1-11; 16:2123).[1544] อย่างไรก็ตาม พระองค์ตอ้ งการบางสิ่ งมากกว่านั้น เหนื อสิ่ งอื่นใด พระองค์ตอ้ งการ
ให้ “พระทัย” ของพระบิดาของพระองค์ที่จะเกิดขึ้น พระองค์จานนต่อการทนทุกข์และความ
ตาย ถ้านี่ เป็ นวิธีเดี ยวที่ จะจัดเตรี ยมความรอด แต่พระองค์ขอร้ องการแก้ไขอี กทางหนึ่ ง “ถ้า
เป็ นได้” “ถ้วย” เป็ นการเปรี ยบเทียบของภาคพันธสัญญาเดิ มถึงการทนทุกข์และความตาย
ภายใต้พ ระพิ โ รธของพระเจ้า (เปรี ย บเที ย บ ข้อ 27; 20:22-23; สดด. 11:6; 75:7-8; อสย.
51:17, 22; ยรม. 25:15-16, 27-29; และข้ออื่นๆ).[1545]
นี่ เป็ นการอธิ ษ ฐานต้นแบบที่ ย อดเยี่ย มเมื่ อเราไม่ รู้น้ า พระทัย ของพระเจ้า อย่า งเจาะจง เรา
สามารถขอความพึงใจของเรา อย่างที่พระเยซู ได้ทา แต่เราควรจานนความพึงใจของเราต่อน้ า
พระทัยของพระเจ้าอีกด้วย ไม่วา่ มันจะเป็ นอะไรก็ตาม (เปรี ยบเทียบ 6:10) การที่พระเจ้าจะลบ
ล้างความต้องการของเราก็ไม่ได้ทาให้การอธิ ษฐานไร้ความหมาย เพราะว่าบางครั้งความพึงใจ

ของเราจะอยู่ภายในน้ าพระทัยของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระองค์อาจไม่ให้สิ่งที่เราต้องการ
โดยปราศจากการที่เราขอมัน ดังนั้นเรายังต้องขอเพื่อจะได้รับ (เปรี ยบเทียบ ยก. 4:2) ถ้าความ
พึงใจของเราอยู่นอกน้ าพระทัยของพระเจ้า การที่พระองค์ปฏิ เสธการขอร้ องของเราจะเป็ น
คาตอบเชิงบวกต่อการอธิ ษฐานของเรา ถ้าเราต้องการน้ าพระทัยของพระองค์เหนือสิ่ งอื่นใด
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พระเยซู กลับไปยังสาวกวงในก็พบว่าพวกเขา “นอนหลับ” พระองค์ปลุ กพวกเขาและกล่าว
คาถามของพระองค์ต่อเปโตรในฐานะตัวแทนของพวก คาถามของพระองค์มี “ท่าน” ที่เป็ น
พหู พจน์ในตัวบทกรี ก “หนึ่ งชัว่ โมง” อาจเป็ นจานวนเต็ม แต่อย่างไม่สงสัยแล้ว มันเป็ นการ
ประมาณ พระเยซูกระตุน้ ให้พวกเขาที่จะตื่นตัวฝ่ ายวิญญาณอยู่ (เปรี ยบเทียบ 24:32-44) และที่
จะ “อธิษฐาน” ขอกาลังเพื่อจะต่อต้าน “การทดลอง” ที่พระองค์ได้บอกพวกเขาว่ากาลังมา (ข้อ
31-35) แม้วา่ พระเยซู ได้บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะปฏิเสธพระองค์ ความล้มเหลวของพวกเขา
อาจจะใหญ่กว่า ดังนั้นการอธิ ษฐานขอพระคุณที่ค้ าจุนของพระเจ้าในการทดลองก็จาเป็ น
หนึ่ งในหลักฐานเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่และความสงสารของพระเยซู ก็คือว่าแม้กระทัง่ ต่อหน้า
กางเขน พระองค์ย งั คิ ดถึ ง พวกสาวกของพระองค์ในการทดลองที่ เล็ กกว่าของพวกเขาและ
หนุนใจพวกเขา
ความตรงกันข้ามระหว่าง “เนื้ อหนัง” และ “วิญญาณ” ก็ไม่ใช่ ระหว่างธรรมชาติของมนุ ษย์ที่
เป็ นบาปและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (อย่างเช่นใน กท. 5:17) แต่ระหว่างความเข้มแข็งที่ต้ งั ใจของ
มนุ ษย์และความอ่อนแอทางกายภาพของเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 35) บ่อยครั้งเราต้องการที่จะทา
สิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ งแต่ ก็ พ บว่ า เราต้อ งการการช่ ว ยเหลื อ ที่ เ หนื อ ธรรมชาติ เ พื่ อ จะบรรลุ สิ่ ง นั้ น
(เปรี ยบเทียบ รม. 7:15-25)
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การกล่าวซ้ าของพระเยซู ถึงการขอร้องของพระองค์บรรยายถึงความพากเพียรในการอธิ ษฐาน
ไม่ใช่การกล่าวซ้ าที่ไร้ประโยชน์ ความพากเพียรแสดงถึงความเข้มข้นที่เรารู้สึกถึงความจาเป็ น
ที่จะให้การขอร้องเราได้รับการตอบสนอง และมันแสดงถึงความเชื่อของเราในความสามารถ
ของพระเจ้าที่จะตอบสนองต่อความจาเป็ นของเรา การกล่าวซ้ าที่ไร้ ประโยชน์ก็ข้ ึนอยูก่ บั การ
กล่าวซ้ าที่เรี ยบง่ายของถ้อยคาที่ทึกทักเอาว่าจะทาให้พระเจ้าอ่อนล้า เพื่อว่าพระองค์จะให้สิ่งที่
เราต้องการ

อีกครั้งหนึ่งพระเยซูอธิ บายถึงความสาคัญของการจานนต่อน้ าพระทัยของพระบิดาสาหรับพวก
สาวกของพระองค์ พระองค์ได้สอนพวกเขาถึงความสาคัญของท่าทีน้ ี ก่อนหน้านั้น (6:10) โดย
การจานนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า พระเยซูก็เรี ยนรู ้การเชื่อฟัง (ฮบ. 5:7-9).[1546]
“ในสวนแห่ ง แรก ‘ไม่ ใช่ น้ า พระทัย ของพระองค์ แต่เป็ นใจปรารถนาของ
ข้าพระองค์’ ได้เปลี่ ยนแดนสุ ขาวดี ไปสู่ ทะเลทรายและนามนุ ษย์จากสวน
เอเดนไปยังสวนเกทเสมนี ตอนนี้ ‘ไม่ใช่ใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่เป็ น
น้ าพระทัยของพระองค์’ นาความทุกข์ทรมานไปยังมนุ ษย์ที่อธิ ษฐานสิ่ งนี้ แต่
เปลี่ ยนทะเลทรายไปสู่ แผ่นดิ นของพระเจ้าและนามนุ ษย์จากสวนเกทเสมนี
ไปยังประตูท้ งั หลายแห่งพระสิ ริ”[1547]
“หลัง จากการโจมตี ท้ ัง สาม ผูท้ ดลองได้ล ะพระองค์ ไ ว้ใ นถิ่ น ทุ ร กัน ดาร
หลังจากความขัดแย้งทั้งสามในสวนนั้น พระองค์ก็ถูกพิชิต”[1548]
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ข้อความของพระเยซู ที่ถูกแปลเป็ นคาถามในฉบับแปล NASB และ NIV แม้วา่ ถูกแปลเป็ น
ข้อความอย่างเหมาะสมมากกว่าในฉบับแปล AV (“จงนอนในตอนนี้ และทาการพักผ่อนของ
ท่าน”) ก็สะท้อนถึ งความเหน็บแนมของชัว่ ขณะนั้น (เปรี ยบเทียบ 23:2-3).[1549] เวลาที่พวก
สาวกควรได้ใช้ในการอธิ ษฐานก็ผา่ นไป การถูกจับกุมของพระเยซู และการทดลองของพวกเขา
ก็ใกล้จะถึง อย่างน่าเสี ยใจ พวกเขาอาจ “นอนต่อไป”
การเหน็บแนมก็ดาเนิ นต่อไป ผูท้ รยศบุตรมนุ ษย์กาลังจะมอบ พระองค์ ผ้ ูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ แก่ พวกคนบาป บางที พระเยซู ไ ด้เห็ นและได้ยินกลุ่ ม ที่ ยูดาสนามา ท าการข้า มที่ ห้วย
ขิดโลน และขึ้นไปยังภูเขามะกอกเทศมายังสวนเกทเสมนี
“เวลาของพระองค์ก็มาถึ ง และพระองค์ก็ร้อนใจที่ จะบรรลุ สิ่งทั้งหมดที่ ถูก
เรี ยกร้องจากพระองค์”[1550]

พระเยซูได้อธิ ษฐาน และตอนนี้เผชิญกับการทดลองของพระองค์ดว้ ยความเข้มแข็งและความสู งส่ ง และพระองค์
พิชิตมันได้ พวกสาวกได้นอนหลับ และตอนนี้เผชิญกับการทดลองของพวกเขาด้วยความอ่อนแอและความกลัว
และพวกเขาได้ลม้ ลงต่อมัน

2. กำรจับกุมพระเยซู 26:47-56 (เปรียบเทียบ มก. 14:43-52; ลก. 22:47-53; ยน. 18:2-12)
26:47

ผูอ้ ่านที่ได้ตระหนักถึงการจานนของพระเยซูที่จะสละชีวติ ของพระองค์อย่างสมัครใจอาจถือว่า
คนกลุ่มใหญ่ที่ติดอาวุธก็ไม่จาเป็ น อย่างไรก็ตาม พวกผูน้ าทางศาสนาก็กลัวถึ งปฏิ กิริยาของ
ประชาชนถ้าพวกเขาได้จบั กุมพระเยซู ผูค้ นที่มากับยูดาสบางทีไม่ได้มาเพื่อจะจับกุมพระเยซู
เท่านั้น แต่เพื่อจะยับยั้งพวกสาวกของพระองค์และผูเ้ ห็นอกเห็นใจคนอื่นๆอีกด้วย บางทีพวก
เขาคิดว่าพวกเขาจะต่อสู ้กบั สาวกที่ตกใจและก้าวร้าวอย่างน้อย 11 คน เป็ นที่ชดั เจนว่า ทุกคน
ในคนกลุ่มใหญ่น้ ีไม่วา่ เป็ นคนยิวที่มาจากสภาแซนเฮดริ นหรื อคนโรมัน (ยน. 18:12)
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ยูดาสจาเป็ นต้องระบุถึงพระเยซูเพราะว่ามันมืดและเพราะว่าแม้วา่ หลายคนรู ้เกี่ยวกับพระเยซู ก็
มี ค นจานวนน้อ ยที่ ไ ด้เ ห็ นพระองค์อย่า งใกล้ชิ ดอย่า งแท้จริ ง ยูด าสเปลี่ ย นสั ญลัก ษณ์ ของ
มิตรภาพคือการจูบไปสู่ สัญลักษณ์ของการทรยศที่หน้าซื่ อใจคดด้วยการกระทาของเขา การส่ ง
สัญญาณแห่ งการทักทายของเขาก็เพื่อจะมุ่งเป้ าไปที่พระเยซู ไม่ใช่ ที่จะแสดงถึงความรักและ
เกียรติแด่พระองค์ ยูดาส “จูบ” พระเยซู หลายครั้ง อย่างเสี ยงดังและอย่างไม่ขาดสาย (คากรี ก
คาเทฟิ เลเซ่ น)
การทักทายของพระเยซู “เพื่อนเอ๋ ย” ไม่ใช่สนิ ทสนมแต่กรุ ณา ถ้อยคาที่ตามมาของพระเยซู ได้
ถูกแปลไม่ว่าเป็ นข้อความหรื อคาถาม ในฐานะข้อความ คาเหล่ านั้นสะท้อนถึ งการควบคุ ม
สิ ท ธิ์ ขาดของพระเยซู ใ นสถานการณ์ น้ ี คื อ : “จงท าตามที่ ท่ า นตั้ง ใจเถิ ด ” ในฐานะค าถาม
คาเหล่ านั้นเสนอการว่ากล่ าวที่ เหน็ บแนมว่า: “ท่านมาทาไม?” แน่ นอนว่าพระเยซู รู้ว่า
ทาไมยูดาสมา
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ยอห์ นระบุ ว่าผูก้ ้าวร้ าวเป็ นเปโตรและชายที่ บาดเจ็บเป็ นมัลคัส (ยน. 18:10) บางคนได้ถื อ
คาอธิ บายเกี่ ยวกับชายคนนี้ “บ่าว (คนใช้) ของมหาปุโรหิ ต” ว่าเป็ นการบ่งชี้ ว่าเขาอาจได้เป็ น
ผูบ้ ญั ชาการของพวกทหาร[1551] บางทีผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆไม่ได้บนั ทึกชื่ อของเปโตร
และมัล คัส เพื่ อ จะมุ่ ง ความสนใจไปที่ พ ระเยซู การควบคุ ม สถานการณ์ น้ ี ของพระองค์
แม้กระทัง่ ว่าพระองค์เป็ นผูท้ ี่ถูกจับกุมก็เป็ นการเน้นที่ชดั เจนโดยมัทธิ ว

การตอบสนองของเปโตรก็ทานายได้ เมื่อพิจารณาถึ งการคัดค้านแต่ก่อนของท่าน (ข้อ 33-35)
ความกล้าหาญของเปโตรก็น่ายกย่อง แม้ว่าใช้ผิด ท่านพรวดพลาดไปเพื่อจะปกป้ องพระเยซู
อย่างไรก็ตาม การห้ามของพระเยซู เกี่ ยวกับความรุ นแรงและการจานนของพระองค์ต่อการ
จับกุมก็ทาให้เปโตรดูโง่เขลา เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกสาวกได้นาดาบสองเล่มมาพร้อมกับพวกเขา
เมื่อพิจารณาถึงการทานายของพระเยซู (ลก. 22:38) บางทีผคู ้ ุม้ กันของยูดาสไม่ได้จบั กุมเปโตร
เพราะว่าพระเยซูยบั ยั้งท่านไว้
“เปโตรได้โต้แย้งพระวาทะ ปฏิเสธพระวาทะ และไม่เชื่ อฟั งพระวาทะ (เมื่อ
เขาไปนอน) ตอนนี้เขานาหน้าพระวาทะ”[1552]
ถ้อยคาของพระเยซู ต่อเปโตรในข้อ 52 แสดงให้เห็นว่าความรุ นแรงในการปกป้ องพระองค์เอง
ก็ไม่เหมาะสม พระเยซู ไม่ได้หมายถึงว่าความรุ นแรงในสถานการณ์ใดๆก็ผิด[1553] พระเยซู
มี “ทู ต สวรรค์ ” มากกว่ า 72,000 ตน (“12 กองพล”) ที่ พ ร้ อ มจะช่ ว ยเหลื อ พระองค์
นอกเหนื อไปจากสาวกที่สัตย์ซื่อ 11 คนของพระองค์ (ข้อ 53) พระองค์ไม่ได้ตอ้ งการการ
ช่วยเหลือของเปโตร
“มันเป็ นลักษณะของพระกิตติคุณนี้ ที่วา่ สิ ทธิ อานาจและสง่าราศีแบบกษัตริ ย ์
ของพระเยซู ควรถูกแนะนา ณ ชัว่ ขณะที่ความหวังทุกอย่างดูหมือนจะพินาศ
ไป”[1554]
เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับพระเยซู ที่จะประสบกับการถูกจับกุมเพื่อจะบรรลุ “พระคัมภีร์” หลายข้อ
รวมถึ งข้อเหล่านั้นที่เกี่ ยวข้องกับการสิ้ นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ อีกครั้ง
หนึ่ ง พระเยซู กล่าวการอุทิศตนของพระองค์ต่อน้ าพระทัยของพระบิดา (ข้อ 54; เปรี ยบเทียบ
ข้อ 39, 42)
26:55-56

คนกลุ่มใหญ่น้ นั ไม่จาเป็ นต้องจับกุมพระเยซู อย่างลับๆและอย่างรุ นแรงในตอนกลางคืน พวก
เขาสามารถพบพระองค์อย่างง่ายดายในวันไหนก็ตามระหว่างเทศกาลปั สกาขณะที่ พระองค์
สอนในลานพระวิหาร การจับกุมในตอนกลางคืนของพวกเขาทาให้พ ระเยซู ดูเหมือนเป็ น
อาชญากรที่อนั ตราย พระองค์ได้ถูก “นับเข้ากับพวกคนทรยศ” (อสย. 53:12) พระเยซู ช้ ี ให้เห็น

ว่าเวลาของพวกเขาและท่าทางแห่งการจับกุมพระองค์ได้กล่าวเกี่ยวกับพวกเขามากกว่าเกี่ยวกับ
พระองค์ พวกเขาเป็ นผูท้ ี่คุกคาม ไม่ใช่พระองค์
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่เพียงแต่ตาหนิ พวกสาวกของพระองค์ พระองค์วา่ กล่าว
ฝูง ชนที่ ก าลัง จับ พระองค์อีกด้วย แม้ก ระทัง่ ในการถู ก จับ กุม ของพระองค์
พระเยซูก็เป็ นกษัตริ ย”์ [1555]
“ลักษณะของฝูงชน [ในการบันทึกของมัทธิ ว ] ก็พฒั นาไปตามสองแนวคื อ
ผ่านทางการปฏิ สัมพันธ์ของพวกเขากับพระเยซู และผ่านทางการที่พวกเขา
แตกต่างกับพวกผูน้ าของพวกเขา จนกระทัง่ การถูกจับกุมของพระเยซู ท่าที
ของผูอ้ ่านต่อฝูงชนโดยส่ วนใหญ่ก็คือท่าทีแห่ งการยอมรับและความเห็นอก
เห็นใจ”[1556]
“จากนั้น ในความสมดุล ฝูงชนชาวยิวก็ ‘มีเจตนาดี’ ต่อพระเยซู แต่ ‘ปราศจาก
ความเชื่ อ’ ในพระองค์ ในการที่ปราศจากความเชื่ อในพระเยซู พวกเขาก็
แตกต่างกับพวกสาวก และในการมีเจตนาดีต่อพระเยซู พวกเขาก็แตกต่างกับ
พวกผูน้ าของพวกเขา”[1557]
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง มัท ธิ วชี้ ใ ห้เห็ นว่า เหตุ ก ารณ์ เหล่ า นี้ ท้ งั หมดได้บ รรลุ พ ระคัม ภี ร์ ซึ่ งเป็ นจุ ดแห่ ง
ความสนใจที่เฉพาะของผูอ้ ่านชาวยิวของท่าน (ข้อ 56) เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ พระเมสสิ ยาห์บรรลุ
คาเผยพระวจนะ บรรดาผูเ้ ขียนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ ซึ่ งเป็ น
ตัว แทนที่ มี สิ ท ธิ อ านาจของพระเจ้า โดยการหนี ไ ป พวกสาวกก็ ไ ด้บ รรลุ ห นึ่ งในค าเผย
พระวจนะเหล่านี้อย่างที่พระเยซูได้ทานายไว้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 31; ศคย. 13:7)
3. กำรไต่ สวนพระเยซู 26:57—27:26
มัทธิ วเน้นถึงความชอบธรรมของพระเยซู สาหรับผูอ้ ่านของท่านโดยการเน้นถึงความอยุติธรรมของการไต่สวน
ของพระองค์

“การฝ่ าฝื นทั้งหลายในกฎหมายก็มากมายเหลือเชื่อ. . .”[1558]
“. . . แม้กระทัง่ กฎเกณฑ์ตามกฎหมายแบบปกติก็ถูกมองข้ามในเรื่ องที่เจาะจงดังต่อไปนี้ : (ก)
การสอบสวนโดยอันนาสที่ปราศจากพยาน (ข) การไต่สวนในตอนกลางคืน (ค) การตัดสิ นใน
วันแรกของการไต่สวน (ง) การไต่สวนแห่ งการกล่าวหาที่มีโทษถึงตายก่อนวันสะบาโต (จ)
การติดสิ นบนพวกพยาน (ฉ) การซักถามโดยตรงโดยมหาปุโรหิต”[1559]
ฟรานซ์ บ่งชี้ ว่ากฎเกณฑ์เหล่ านี้ ประยุกต์ใช้ในภายหลัง อย่างที่ สะท้อนให้เห็ นในมิ ชนาห์ (ณ ตอนปลายของ
ศตวรรษที่สองคริ สตศักราช) ดังนั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์ท้ งั หมดที่ได้ถูกบังคับใช้เมื่อพระเยซูได้ถูกไต่สวน[1560]
“. . . มีการกล่าวอยู่บ่อยๆว่าผูน้ าละเมิดกฎเกณฑ์ตามกฎหมายของพวกเขาเองในสามวิธีเป็ น
อย่างน้อยโดยการมีการไต่สวนที่มีโทษถึงตายระหว่างเทศกาลทางศาสนา ณ ตอนกลางคืนและ
โดยปราศจากพยานฝ่ ายจาเลย อย่างไรก็ตาม ถ้าสิ่ งนี้ เป็ นเหมือนการแนะนาของคณะลู กขุน
ที่ ยิ่ง ใหญ่ ม ากกว่า การไต่ ส วนที่ เป็ นทางการ การละเมิ ดเช่ นนั้นก็ ไ ม่เกิ ดขึ้ น ประการที่ ส อง
เป้ าหมายไม่ใช่ ที่จะนามาซึ่ งข้อกล่ าวหาทางศาสนา เพราะว่านั่นจะเกี่ ยวกับความสนใจทาง
กฎหมายที่เล็กน้อยต่อคนโรมัน (เช่น กจ. 25:18-20) เป้ าหมายคือที่จะนามาซึ่ งข้อกล่าวหาทาง
การเมืองที่จะเป็ นเหตุให้คนโรมันที่จะกระทาการด้วยความสนใจตนเองของพวกเขาเอง สิ่ งนี้
อธิ บายถึงจุดเริ่ มต้นของการตรวจสอบที่เป็ นความเห็นของพระเยซู เกี่ยวกับพระวิหารในมัทธิ ว
และมาระโก. . . . สิ่ งนี้ ก็อธิ บายถึ งความสนใจในการอ้างเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ อีกด้วย ถ้า
พระเยซูอา้ งถึงการเป็ นกษัตริ ยค์ ู่แข่ง ซี ซาร์ จะไม่พอใจ”[1561]
มันอาจเป็ นประโยชน์ ที่ จะพิ จารณาภาพรวมที่ ส้ ั นเกี่ ย วกับ การไต่ สวนของพระเยซู เนื่ องจากว่า ไม่มี ผูเ้ ขี ย น
พระกิ ตติ คุ ณคนใดที่ ใ ห้ภาพที่ ส มบู รณ์ โดยเนื้ อแท้แล้ว มี ก ารไต่ส วนสองอย่า ง คื อการไต่ ส วนของชาวยิว
และการไต่สวนของคนโรมัน การไต่สวนของคนยิวซึ่ งแท้จริ งแล้วเป็ นการฟั งขั้นต้นนั้นก็เริ่ มต้นเมื่ออันนาส
ตรวจสอบพระเยซู ในตอนดึ กของคื นวันพฤหัสบดี อย่างไม่เป็ นทางการ (ยน. 18:12-14, 19-23) ระหว่างการ
ตรวจสอบนี้ เป็ นที่ชดั เจนว่า สมาชิกของสภาแซนเฮดริ นก็มาชุมนุมกัน จากนั้นบรรดาผูก้ ล่าวหาของพระองค์ได้
นาพระเยซู ไปต่อหน้าคายาฟาสและสภาแซนเฮดริ น ผูไ้ ด้ตดั สิ นว่าพระองค์ผิดในเรื่ องการหมิ่นประมาท (มธ.
26:57-68; มก. 14:53-65)

ณ ดวงอาทิตย์ข้ ึนในวันศุ กร์ สภาแซนเฮดริ นตัดสิ นใจที่ จะส่ งพระเยซู ไปยังปี ลาตเพื่อการไต่สวน (มธ. 27:12; ลก. 22:66-71) การไต่สวนของคนโรมันเริ่ มต้นด้วยการที่พระเยซู ปรากฎตัวต่อหน้าปี ลาต (มธ. 27:11-14; ยน.
18:28-38ก) จากนั้นปี ลาตส่ งพระเยซูไปหาเฮโรดเพื่อการซักถาม (ลก. 23:6-12) สุ ดท้าย เฮโรดส่ งพระเยซู กลับไป
ยังปี ลาตเพื่อการตรวจสอบครั้ ง ที่ ส อง (มธ. 27:15-31; ยน. 18:38ข—19:16) การไต่สวนต่ างๆก็ สิ้นสุ ดและ
พระเยซูก็อยูท่ ี่โกละโกธาในเวลาครึ่ งกลางเช้าคือประมาณ 9:00 น. (มก. 15:25)
กำรไต่ สวนต่ อหน้ ำสภำแซนเฮดริน 26:57-68 (เปรียบเทียบ มก. 14:53-65; ลก. 22:54, 63-65)
มัท ธิ ว ละเว้น การไต่ ส วนของพระเยซู ต่ อ หน้ า อัน นาส (ยน. 18:12-14, 19-23) อย่ า งค่ อ นข้า งเป็ นไปได้
อันนาสอาศัยอยูใ่ นปี กด้านหนึ่งของอาคารเดียวกันที่ซ่ ึ งสภาแซนเฮดริ นพบปะ[1562]
“นี่คือจุดที่การตายของพระเยซู ถูกประทับตรา ทุกสิ่ งที่ตามมาซึ่ งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรมันก็
เป็ นแค่การดาเนินการที่เป็ นทางการของคาตัดสิ นที่ได้ตดั สิ นแล้วโดยเจ้าหน้าที่ชาวยิว”[1563]
26:57

โจเซฟั สเขียนว่าอาคารที่ซ่ ึ งสภาแซนเฮดริ นพบปะตามปกติคือ “ห้องประชุ มแห่ งหิ นตัด” ก็อยู่
ใกล้กบั กาแพงทางตะวันตกของวงล้อมของพระวิหาร[1564] ส่ วนหนึ่งของกาแพงทางตะวันตก
เป็ นกาแพงแห่ งเสี ย งคร่ าครวญสมัย ใหม่ ที่ที่ คนยิวไปประจาวันเพื่อจะอธิ ษฐาน สถานที่ ต้ งั
แท้จริ ง ของห้องประชุ ม นี้ ก็ ไ ม่ เป็ นที่ รู้จกั ในปั จจุ บ นั อย่า งไรก็ ตาม การประชุ ม นี้ ของสภา
แซนเฮดริ นหรื อสภาสู งอื่นๆของผูน้ าชาวยิว [1565] เกิดขึ้นในบ้านหรื อวังของคายาฟาสซึ่ งเป็ น
สถานที่ต้ งั ซึ่ งเป็ นที่โต้แย้งอี กด้วย (ลก. 22:54).[1566] ในขณะที่อนั นาสตรวจสอบพระเยซู
สมาชิกสภาแซนเฮดริ นก็ชุมนุมกัน
อย่างที่อา้ งอิงไปก่อนนั้น “คายาฟาส” เป็ น “มหาปุโรหิ ต” ที่เป็ นทางการในตอนนั้น เขาคงได้
เป็ นประธานของสภาแซนเฮดริ น เขาเป็ นสะดูสี (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:17) พวกสะดูสีมีอานาจ
ในอิสราเอลในตอนนั้น “พวกธรรมาจารย์” เป็ นอาจารย์สอนธรรมบัญญัติที่เป็ นทางการ และ
“พวกผูใ้ หญ่” เป็ นตัวแทนที่เป็ นฆราวาสของประชาชน “พวกหัวหน้าปุโรหิต” ที่เป็ นสะดูสีโดย
ส่ วนใหญ่ก็ปรากฏตัวที่ นนั่ ด้วย (ข้อ 59) กลุ่ มเหล่ านี้ เป็ นสามกลุ่ มที่ ประกอบเป็ นกลุ่มคนที่
ปกครองหลักของอิสราเอล

26:58

สาวกทั้งหมดได้ละทิ้งพระเยซู และหนี ไป (ข้อ 56; เปรี ยบเทียบ มก. 14:54; ลก. 22:54; ยน.
18:15-18) “แต่เปโตร” ตามไป “ห่ างๆ” ขณะที่ผคู ้ ุม้ กันของพระเยซู ได้นาพระองค์ขา้ มห้วยขิดโลนเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มและเข้าไปในบ้านของมหาปุโรหิ ต บ้านนี้ มีลานเปิ ดในตรงกลาง
ซึ่ งก็เป็ นเรื่ องปกติ เปโตรวางตนเองอย่างไม่เป็ นเป้ าสายตาใกล้กบั ไฟใน “ลาน” ท่านคิดว่าจะ
สังเกตสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้น (เปรี ยบเทียบ ยน. 18:15-16) ตอนนี้ คริ สตจักรตั้งอยู่บนสถานที่ต้ งั ตาม
ธรรมเนี ย มบอกเล่ า บนภู เ ขาศิ โ ยน คื อ คริ สตจัก รแห่ ง เซนต์ ปี เตอร์ ใ นกาลิ ค ัน ทู หรื อ
เซนต์ ปี เตอร์ ณ การขันของไก่

26:59-63ก

วลี “สมาชิกสภายิวทั้งหมด” หรื อ “สภาแซนเฮดริ นทั้งหมด” ก็ไม่จาเป็ นหมายถึงสมาชิ ก 70 คน
กับมหาปุโรหิ ตก็อยูท่ ี่นนั่ เนื่องจากว่าแค่ 23 คนก็จดั ตั้งองค์ประชุ มได้ (เปรี ยบเทียบ ลก. 23:5051).[1567] บางที มทั ธิ วหมายถึ ง ว่า ตัวแทนจากทุ ก ฝ่ ายของสภาแซนเฮดริ นก็ ปรากฏ พวก
หัวหน้าปุโรหิ ตเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญทางกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นเป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาทาการนาใน
การดาเนิ นการไต่สวน มัทธิ วเขียนว่าพวกเขาพยายามที่จะหา “พยานเท็จมาปรักปราพระเยซู ”
นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าพวกเขามองหาคนโกหก แต่พวกเขามองหาพยานผูจ้ ะรับรองความเชื่ อมัน่
ของพวกเขาที่ว่าพระเยซู เป็ นผูล้ ะเมิดกฎหมาย ที่จะทาอย่างนั้น พวกพยานจะต้องให้ “พยาน
เท็จ”
ธรรมบัญ ญัติข องโมเสสเรี ย กร้ องพยานอย่า งน้อ ยสองคนในกรณี ข องความผิด ที่ มี โทษถึ ง
ประหารชีวิต ทนายความจะต้องสัมภาษณ์หลายคน (“พยานเท็จ”) ก่อนที่สุดท้ายแล้วพวกเขา
พบ “สองคน” จากพวกเขาที่ จะเห็ นด้วยในข้อกล่ าวหาที่ มี ต่อพระเยซู นี่ เป็ นอี กทางหนึ่ ง ที่
มัทธิ วเน้นถึงการไร้ความผิดของพระเยซู จากการตีความด้วยการยึดถือตามตัวอักษรที่แข็งทื่อ
คนหนึ่งอาจถือว่าถ้อยคาของพระเยซู เป็ นการคุกคามที่จะทาลายพระวิหาร แต่พระเยซู ได้กล่าว
อย่างเปรี ยบเทียบ (ยน. 2:19-21) พระองค์หมายถึงว่าพระองค์เป็ นพระวิหารแท้ที่ที่ประชาชน
พบพระเจ้า และที่ ที่ พระเจ้าพบพวกเขา คนทางตะวันออกใกล้โบราณส่ วนใหญ่ ถือว่า การ
ท าลายพระวิ ห ารเป็ นความผิ ด ที่ มี โ ทษถึ ง ประหารชี วิ ต และคนยิ ว ก็ แ บ่ ง ปั น มุ ม มองนี้
(เปรี ยบเทียบ ยรม. 26:1-19) ตราบเท่าที่การบันทึกของพระกิ ตติคุณดาเนิ นไป พระเยซู ไม่ได้
กล่ าวว่า พระองค์ จะ หรื อสามารถทาลายพระวิหารได้ พระองค์ได้กล่าวว่า “[ท่ าน] ทาลาย
พระวิหารนี้ . . . หรื อพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าพระองค์จะสร้างพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่
[1568]

แม้ว่าพวกผูน้ าทางศาสนาได้กดขี่ และทรมานพระเยซู พระองค์ไม่ ได้เปิ ดปากของพระองค์
พระองค์ท รง “นิ่ ง อยู่” เหมื อ นลู ก แกะที่ ไ ปยัง การฆ่ า และดัง เช่ น แกะที่ อ ยู่ต่ อ หน้า ผูต้ ัด ขน
ของมัน (ข้อ 63ก เปรี ยบเทียบ อสย. 53:7)
26:63ข

จากการผิดคาดโดยความเงียบของพระเยซู “มหาปุโรหิ ต” พยายามที่จะตัดผ่านไปยังประเด็น
พื้นฐาน พระเยซูอา้ งถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (“พระคริ สต์”) หรื อไม่?
“ในแง่ของแผนการของการบันทึกของมัทธิ ว การสอบถามที่ไม่ได้คาดหวังนี้
ก็ต้ งั ปั ญหาขึ้นเกี่ ยวกับแหล่งที่ซ่ ึ งมหาปุโรหิ ตได้รับแนวคิดที่จะถามพระเยซู
เกี่ยวกับการเป็ นบุตรของพระเจ้า แหล่งนี้ คือพระเยซู เองและการบรรยายของ
พระองค์ เ กี่ ย วกับ ค าอุ ป มาเรื่ อ งคนเช่ า สวนที่ ชั่ว ร้ า ย [21:33-45] ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ที่เป็ นประธานของสภาแซนเฮดริ น มหาปุโรหิ ตก็มีความรู ้เกี่ ยวกับ
การอ้างถึงการเป็ นบุตรของพระเจ้าที่พระเยซู ได้อา้ งในการเล่าคาอุปมาของ
พระองค์ ต่ อ พวกหั ว หน้ า ปุ โ รหิ ต และพวกผู ้ใ หญ่ ดัง นั้น ณ การไต่ ส วน
มหาปุโรหิ ตจับการอ้างของพระเยซู เอง . . . และเหวี่ยงมันกลับไปที่พระเยซู
ในฐานะอาวุธที่จะทาลายพระองค์”[1569]
คายาฟาสเรี ยกร้องให้พระเยซูตอบภายใต้คาสาบาน “โดยพระเจ้าผูท้ รงประชนม์อยู”่ “บุตรของ
พระเจ้า” เป็ นชื่ อเรี ยกที่เท่าเทียมกับ “พระเมสสิ ยาห์” (เปรี ยบเทียบ 2:15; 3:17; 11:27; 16:1320) ถ้า พระเยซู ป ฏิ เสธที่ จะตอบ พระองค์จะละเมิ ดค าสาบานที่ ก าหนดให้ก ับ พระองค์ท าง
กฎหมายโดยมหาปุโรหิ ต ถ้าพระองค์ปฏิเสธการกล่าวหา พระองค์คงไม่มีอิทธิ พลต่อไปแม้วา่
สภาแซนเฮดริ นอาจปล่อยพระองค์ ถ้าพระองค์ยืนยันถึ งการกล่าวหา พระองค์คงจะดูเหมือน
เป็ นคนหลอกลวงที่ ไ ด้รั บ ข้อ สั น นิ ษ ฐานของสภาแซนเฮดริ น จากมุ ม มองของพวกเขา
พระเมสสิ ยาห์จะไม่ยอมให้คนอื่นๆจาคุกพระองค์และทาให้ชีวติ ของพระองค์อยูใ่ นอันตราย
“นี่ คือชัว่ ขณะที่ สาคัญในการไต่สวนของพระเยซู เราอาจกล่ าวว่า จักรวาล
ทั้งสิ้ นกลั้นลมหายใจของมันไว้ขณะที่มนั รอคอยคาตอบของพระเยซู”[1570]

26:64

พระเยซู ให้คาตอบเดียวกันแก่คายาฟาสอย่างที่พระองค์ได้ให้แก่ยูดาส (ข้อ 25) “มันยืนยันใน
เนื้ อหา และลังเลหรื ออ้อมค้อมในการวางหลักเกณฑ์”[1571] คายาฟาสถือว่ามันคือใช่ (ข้อ 65)
จากนั้นพระเยซู ดาเนิ นการที่จะขยายหรื อทาให้การตอบสนองของพระองค์มีคุณภาพ เพราะว่า
แนวคิดของพวกผูน้ าทางศาสนาเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์น้ นั ไม่เพียงพอ พระเยซู อา้ งถึงการเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ แต่ไม่ใช่ “พระเมสสิ ยาห์” ที่คายาฟาสและพวกพ้องของเขามีในความคิด
พระเยซู พาดพิงถึง สดุดี 110:1 และ ดาเนียล 7:13 เพื่อแสดงว่าพระองค์ไม่ใช่พระเมสสิ ยาห์
ทางการเมื องในแบบหล่ ออันเป็ นที่ นิยม พระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ผูจ้ ะ รั บอาณาจักรจาก
ผู้เจริ ญด้ วยวัยวุฒิ และกลับไปเพื่อจะปกครองด้วย “อานาจ” และเกียรติที่ยงิ่ ใหญ่ นี่ เป็ นหนึ่ งใน
การอ้างที่ชดั เจนที่สุดเกี่ยวกับความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 16:27; 23:39;
24:30-31; 26:29) มันจัดตั้งทั้งการเปิ ดเผยและการคุกคามต่อพวกผูน้ าของอิสราเอล ตั้งแต่น้ ี ไป
พระเยซู อา้ งว่าผูฟ้ ั งของพระองค์จะไม่เห็ นพระองค์อย่างที่พระองค์ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาใน
ตอนนั้น ในอนาคต พวกเขาจะเห็ นพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์และพระผูพ้ ิพากษาของ
พวกเขา

26:65-66

การฉี กเสื้ อผ้าของบุคคลหนึ่ งแสดงถึ งความเดื อดดาลหรื อความเสี ยใจ (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ.
18:37) มันกลายมาเป็ นการตอบสนองตามธรรมเนี ยมต่อการหมิ่นประมาท (เปรี ยบเทียบ กจ.
14:14).[1572] อย่างไรก็ตาม มันผิดกฎหมายสาหรับมหาปุโรหิ ตที่จะฉี กเสื้ อผ้าของเขา (ลนต.
21:10) การลงโทษสาหรับ “การหมิ่นประมาท” ในธรรมบัญญัติของโมเสสคือความตาย (ลนต.
24:16) ณ เวลานั้น การหมิ่นประมาทประกอบด้วยการอ้างถึ งความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้า
สาหรับตนเอง ซึ่ งสะท้อนใน “การนัง่ ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” ไม่ใช่การใช้พระนาม
ของพระเจ้าอย่างผิดๆ[1573] มันรวมถึงการพูดคัดค้านพระวิหารและพวกผูน้ าของอิสราเอล
อีกด้วย[1574]

26:67-68

การอ้างเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู ไม่ได้คุกคามหรื อทาให้พวกผูก้ ล่าวหาของพระองค์
ประทับใจ พวกเขาดาเนิ นการที่จะทาให้พระองค์อบั อายเนื่ องจากสิ่ งที่พวกเขาถื อว่าเป็ นการ
เสแสร้ งที่ เที ยมเท็จของพระองค์ การยอมรั บเชิ งรั บ ของพระเยซู ถึ งความเสี ยเกี ย รติ เหล่ า นี้
สนับ สนุ นการทึ ก ทัก ของพวกเขาและส่ ง เสริ ม ให้พ วกเขาที่ จะเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ม ากขึ้ นเท่ า นั้น
(เปรี ยบเทียบ อสย. 53:7)

มาระโกและลูกาบันทึกว่าพวกเขา “เอาผ้าปิ ดตา” พระเยซู (มก. 14:65; ลก. 22:64) บางทีการ
ละเว้นข้อเท็จจริ งนี้ ของมัทธิ วบ่งบอกว่าพวกผูน้ าหรื อคนใช้ของพวกเขา “ตี ” พระเยซู อย่าง
รุ นแรงจนพระองค์ไ ม่ ส ามารถเห็ น ว่า ใครก าลัง ท าการตี แม้ว่า พวกเขา ไม่ ไ ด้ เอาผ้า ปิ ดตา
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 52:14) ถ้าพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระองค์ควรได้สามารถที่
จะบอก (“ทานาย” ในแง่ของการเปิ ดเผยถึงบางสิ่ งที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ) ว่า “ใครตี” พระองค์ ไม่ว่า
พระเยซูจากัดในความรู ้น้ ีก็ไม่ใช่ประเด็น เมื่อพวกผูก้ ล่าวหายืนต่อหน้าพระเยซู ในวันหนึ่ ง เมื่อ
พระองค์เป็ นพระผูพ้ ิพากษาของพวกเขา บุคคลที่ตีพระองค์จะต้องตอบคาถามจาก พระองค์ ว่า
คาแก้ต่างของท่านสาหรับการเกลียดเราคืออะไร?
“มันเป็ นข้อเท็จจริ งที่โดดเด่นที่ว่า เมื่อพระเยซู เจ้าและเมื่อสเทเฟนผูต้ ายเพื่อ
ความเชื่อของพระองค์ได้อยูต่ ่อหน้าสภาแซนเฮดริ น [กจ. 7:58] ในแต่ละกรณี
นั้น ขบวนการก็อยูใ่ นการฝ่ าฝื นกฎโดยตรงกับกฎเกณฑ์ท้ งั สิ้ นของกฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมของรับบี”[1575]
“สาหรับการไต่สวนเช่ นนั้น องค์ประชุ มนี้ มี 23 คน [จากสมาชิ กสภาแซนเฮดริ น 71 คน] มันมีกฎเกณฑ์บางอย่าง กรณี เกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งหมด
ต้องถู กไต่สวนระหว่างเวลากลางวันและต้องเสร็ จสิ้ นภายในเวลากลางวัน
กรณี เกี่ยวกับอาชญากรรมไม่สามารถถูกดาเนิ นการได้ระหว่างเทศกาลปั สกา
เลย ถ้าค าตัดสิ นคื อ ไม่ ผิด เท่ า นั้น กรณี ส ามารถถู ก ท าให้เสร็ จในวันที่ ไ ด้
เริ่ มต้นได้ มิฉะนั้น กลางคืนอาจคาบเกี่ยวก่อนการประกาศถึงคาตัดสิ น ดังนั้น
ความรู ้ สึกแห่ งความเมตตาอาจมีเวลาที่เกิดขึ้น ยิ่งกว่านั้น ไม่มีการตัดสิ นใจ
ของสภาแซนเฮดริ นที่ใช้ได้นอกจากมันพบในสถานที่ประชุมของมันเอง คือ
หอประชุ มแห่ งหิ นตัดในบริ เวณพระวิหาร ในความเกี่ ยวข้องกับพยานต่างๆ
หลักฐานทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองโดยพยานสองปากที่ถูกตรวจสอบ
แบบแยกกัน และไม่มีการติดต่อกับซึ่ งกันและกัน. . . . ยิ่งกว่านั้นอีก ในการ
ไต่ ส วนใดๆ ขบวนการเริ่ ม ต้นโดยการวางหลัก ฐานทั้ง หมดส าหรั บ ความ
บริ สุทธิ์ ของผูท้ ี่ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล ก่อนที่หลักฐานสาหรับความผิดของ
เขาได้ถูกอ้างอิง”[1576]

แม้วา่ นี่เป็ นแค่การไต่ส่วนเบื้องต้น นัน่ ก็ชดั เจนว่าสภาแซนเฮดริ นไม่ได้ปฏิบตั ิต่อพระเยซู อย่าง
ยุติธรรม
กำรปฏิเสธพระเยซู ของเปโตร 26:69-75 (เปรียบเทียบ มก. 14:66-72; ลก. 22:55-62; ยน. 18:15-18, 25-27)
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ คนบันทึกการปฏิเสธสามครั้ง แต่รายละเอียดแตกต่างเล็กน้อย[1577]
26:69-70

เปโตรกาลังอบอุ่นตัวท่านเองใกล้ไฟ “ในศูนย์กลาง” ของ “ลานบ้าน” (มก. 14:66-67; ลก.
22:55; ยน. 18:18) ถ้อยคาของสาวใช้แสดงถึ งทั้งความอยากรู ้ อยากเห็ นและการกล่าวหา เธอ
อ้างอิงถึงพระเยซู อย่างดูถูกในฐานะ “ชาวกาลิลี” (เปรี ยบเทียบ มก. 14:67) สครอกจี้เชื่ อว่าเธอ
อ้างอิงถึงพรรคการเมืองที่เรี ยกว่า “พรรคกาลิลี”
“พรรคนี้ ได้เ กิ ด ขึ้ น ในปาเลสไตน์ ท างเหนื อ และเป็ นผู ้ติ ด ตามของยู ด าส
คนหนึ่ งแห่ งกาลิลีผนู ้ าการกบฎต่อการปกครองของต่างชาติท้ งั หมด พวกเขา
ยืนกรานที่สิทธิ์ ของพวกเขาเองและไม่ไตร่ ตรองถึงสิ ทธิ์ ของคนอื่นๆ พวกเขา
เป็ นผูค้ ลัง่ ไคล้ท างการเมืองและได้มาสู่ การขัดแย้ง ที่ รุนแรงกับ ปี ลาต (ลก.
13:1-3) พวกศัตรู ของพระคริ สต์พยายามที่จะระบุพระองค์และพวกสาวก
ของพระองค์เข้ากับพรรคนี้ (มธ. 26:69; มก. 14:70; ลก. 23:6)”[1578]
นักอรรถาธิ บายคนอื่ นๆเข้าใจว่าหญิงสาวนั้นอ้างอิ งถึ งแถบทางภูมิศาสตร์ ของกาลิ ลีเท่านั้น
ผูอ้ ยู่อาศัยแห่ งยูเดี ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยรู ซาเล็มถื อว่าชาวกาลิ ลีน้ นั ด้อยกว่าพวกเขาเอง
เพราะว่า ส่ วนใหญ่ แล้วกาลิ ลี เป็ นชนบท เป็ นที่ ชัดเจนว่า หลายคนบังเอิ ญได้ยินข้อคิ ดเห็ น
ของเธอและอาจได้ร่วมในการถามของเธอ เปโตร “ปฏิ เสธ ต่อหน้าคนทั้งหมด” ซึ่ งตอบด้วย
ถ้อยคาที่คล้ายกับ คาสาบานทางกฎหมาย ที่เป็ นทางการ[1579]

26:71-72

เปโตรออก “ไปที่ประตูบา้ น” ซึ่ งนาทางจากถนนเข้าไปในลานบ้าน บางทีเพราะว่าบริ เวณนั้น
มืดกว่าและมีคนน้อยกว่าที่นนั่ ที่นนั่ สาว (ใช้) “อีกคนหนึ่ ง” ชี้ ให้คนอื่นๆที่ยืนอยู่ที่นนั่ เห็ นว่า
ท่านเป็ นผูท้ ี่ ได้อยู่กบั พระเยซู “ชาวนาซาเร็ ธ ” ซึ่ งเป็ นการใส่ ความแบบดู ถูกอี กครั้ งหนึ่ งเมื่อ
พิจารณาถึงชื่อเสี ยงที่ไม่ดีของนาซาเร็ ธ (เปรี ยบเทียบ 2:23) เปโตรปฏิเสธการกล่าวหาของเธอ

ครั้งนี้ ดว้ ยคาสาบานที่หนักแน่ นกว่า มัทธิ วไม่ได้หมายถึ งว่าเปโตรใช้ถอ้ ยคาที่หยาบคาย แต่
ท่านขอให้การสาปแช่งเกิ ดขึ้นกับท่านเองถ้าท่านโกหก ท่านวิงวอนต่อบางสิ่ งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เพื่อ
จะยืนยันถึงความสัตย์จริ งของท่าน (เปรี ยบเทียบ 5:33-34; 23:16-22)
26:73-75

บุคคลที่สามซึ่ งเป็ นหนึ่ งในบ่าวของมหาปุโรหิ ตผูเ้ ป็ นญาติของชายคนที่หูของเขาโดนตัดออก
โดยเปโตรในสวนเกทเสมนี (ยน. 18:26) ก็เข้าหาเปโตรพร้อมกับ “คนยืนมอง” ประมาณหนึ่ง
ชัว่ โมงต่อมา (ลก. 22:59) พวกเขา ถามเปโตรอย่างกล่าวหาอีกครั้งหนึ่ งว่าเขาเป็ นหนึ่ งในพวก
สาวกของพระเยซู หรื อไม่ เนื่ องจากว่าเขาเป็ นชาวกาลิ ลี ชาวกาลิ ลีมีสาเนี ยงที่ส่อพวกเขาเอง
(เหมือนสาเนี ยงเท็กซัส บอสตั้นหรื อนิ วยอร์ กส่ อในอเมริ กา)[1580] นี่ แสดงให้เห็ นว่าผูอ้ าศัย
ของกรุ งเยรู ซาเล็มเชื่ อมโยงพันธกิ จของพระเยซู กบั กาลิลีอย่างละเอียดอย่างไร เนื่ องจากว่ามัน
เป็ นสถานที่ ต้ งั ของกิ จกรรมส่ วนมากของพระองค์ สาวกส่ วนใหญ่ ถ้า ไม่ ใ ช่ ท้ งั หมดก็ เป็ น
ชาวกาลิลี คนที่อาจไม่ได้เป็ นก็คือยูดาส อิสคาริ โอท ถ้า “อิสคาริ โอท” อ้างอิงถึงเมืองเคริ โอท
ในยูดาห์
เปโตรปฏิเสธว่าเขารู ้จกั พระเยซูเป็ นครั้ง ที่สาม ซึ่ งใช้คาสาบานมากขึ้นเพื่อจะยืนยันถึงคาพยาน
ของท่าน ท่านอาจได้สาปแช่งพระเยซู[1581] “ทันใดนั้นไก่ก็ขนั ” เปโตรได้ยินและ “ระลึกถึง”
คาทานายของพระเยซู ที่ว่าท่านจะปฏิ เสธพระเยซู สามครั้ ง ก่อนไก่ขนั (ข้อ 34) เปโตรก็จาก
ลานไปและ “ร้ องไห้อย่างขมขื่น” ต่อความขี้ขลาดและความล้มเหลวของท่าน (เปรี ยบเทียบ 2
คร. 7:10) นี่เป็ นการอ้างอิงสุ ดท้ายถึงเปโตรของมัทธิว

บางทีมทั ธิ วบันทึกเหตุการณ์น้ ี เพราะว่ามันบรรยายถึ งความสามารถของพระเยซู ที่จะทานายถึ งอนาคต ซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะของพระเมสสิ ยาห์ ยิง่ กว่านั้นมันเปิ ดเผยถึงความอ่อนแอของพวกสาวกผูซ้ ่ ึ งพระเยซูใช้ความเจ็บปวด
เช่ นนั้นที่ จะตระเตรี ยมเพื่ อการทนทุ กข์ของพระองค์แต่ปราศจากความสาเร็ จที่ชัดเจน แนวคิดของพวกเขา
เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์และแผ่นดิ นนั้นโดยส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นแนวคิดของคนส่ วนใหญ่ในอิสราเอลในตอนนั้น
แม้ว่า พวกเขาได้ม าสู่ ก ารตระหนัก ว่า พระเยซู เ ป็ นพระเจ้า การคื น พระชนม์ข องพระเยซู เ ท่ า นั้น จะท าให้
ความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับความเป็ นพระเมสสิ ยาห์และแผนงานของแผ่นดินของพระองค์ชดั เจน
“ผูอ้ ่านถูกเชิญที่จะเลือกระหว่างแบบอย่างสองอย่างของการที่คนของพระเจ้าประพฤติอย่างไร
ภายใต้ความกดดัน คือคนหนึ่งที่หลีกหนีความตายแต่ดว้ ยการที่ชื่อเสี ยงฝ่ ายวิญญาณของเขานั้น

อยูใ่ นผ้าขี้ริ้ว และคนที่จะถูกฆ่าเพื่อจะมีชีวิตอยูอ่ ีกครั้งในชัยชนะ ดังนั้นผูอ้ ่านถูกย้ าเตือนว่า ‘ผู้
ที่จะเอาชี วิตของตนรอด จะกลับเสี ยชี วิต แต่ผูท้ ี่เสี ยชี วิตของตนเพราะเห็ นแก่ เราก็จะได้ชีวิต
รอด’ (10:39; 16:25)”[1582]
กำรตัดสิ นทีเ่ ป็ นทำงกำรของสภำแซนเฮดริน 27:1-2 (เปรียบเทียบ มก. 15:1; ลก. 22:66-71)
การบรรยายของมัทธิ วนาความสนใจของผูอ้ ่านจากลานบ้านกลับไปยังห้องประชุ มของสภาแซนเฮดริ น (ข้อ 68)
โจเซฟัสเขียนว่ากฎหมายของคนยิวห้ามพวกเขาไว้จากการฆ่าใครก็ตามโดยปราศจากการพิพากษาโดยสภาแซนเฮดริ น[1583]
“พวกหัวหน้า ปุ โรหิ ตและพวกผูใ้ หญ่ ” จะต้องตัดสิ นใจว่าพวกเขาจะนาเสนอกรณี ข องพระเยซู “ต่ อปี ลาต”
อย่างไรเพื่อจะรั บรองถึ งคาตัดสิ นที่ พวกเขาต้องการจากเขา ชื่ อเรี ยก “เจ้าเมือง” เป็ นชื่ อเรี ยกทัว่ ไป แท้จริ ง
ปอนทัส ปี ลาตเป็ น เจ้ าหน้ าที่ ผูซ้ ่ ึ งทิเบเรี ยส ซี ซาร์ ได้แต่งตั้งในปี ค.ศ. 26 เพื่อจะรับช่วงจากผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งคน
ก่อนเขา คือ วาเลรัส กราทุส [1584]ยูเดียและสะมาเรี ยกลายมาเป็ นจังหวัดหนึ่ งของโรมันในปี ค.ศ. 6 ที่ปีลาต
ปกครองตอนนี้ (ใน ค.ศ. 33).[1585]
ตามปกติปีลาตอาศัยอยูใ่ นซี ซารี ยา แต่ระหว่างเทศกาลของยิว บ่อยครั้งเขาก็มาที่เยรู ซาเล็มและพักในวังเก่าของ
เฮโรด เพราะว่าเยรู ซาเล็มกลายมาเป็ นจุ ดที่ มีแนวโน้มที่ จะมี ปัญหาในตอนนั้น[1586] สถานที่ ต้ งั ของวังของ
เฮโรด ซึ่ งตอนนี้ก็เป็ นที่รู้จกั กันว่าป้ อมซึ่ งอยูท่ างใต้ของประตูยฟั ฟา “ปอนทัส” เป็ นนามสกุลของเขา
กำรฆ่ ำตัวตำยของยูดำส 27:3-10 (เปรียบเทียบ กจ. 1:18-19)
“เปโตรได้ท าบาปโดยถ้อยค าซึ่ ง อยู่ภายใต้ค วามกดดันของชั่วขณะ และส าหรั บ ท่ า นนั้น ก็
สามารถมีการเริ่ มต้นใหม่ได้ ยูดาสได้ทาบาปโดยการกระทา ในเส้นทางแห่ งการกระทาที่ได้
ไตร่ ตรองล่วงหน้าและตัดสิ นใจแล้ว ซึ่ งตอนนี้ ได้เกิดผล และมันสายเกิ นไปที่เขาปรารถนาว่า
เขาสามารถทากลับได้”[1587]
27:3

เป็ นที่ ชดั เจนว่ายูดาส “รู้สึกเสี ยใจ” เพราะเขาตระหนักว่าเขาได้ “กล่ าวโทษ” คนไร้ความผิด
จนถึงตาย ความเสี ยใจของเขา (คากรี ก เมทาเมลโลมาย) ส่ งผลต่อประเภทของการกลับใจ (คา

กรี ก เมทาโนเอโอ) แต่มนั ไม่เพียงพออย่างสมบูรณ์ คาแรกของคากรี กสองคานี้ ไม่ได้บ่งชี้ ถึง
“ความเสี ยใจสาหรั บความบิ ดเบื อนทางศีลธรรมและบาปต่อพระเจ้า แต่เป็ นสิ่ งที่รบกวน ณ
ผลลัพ ธ์ ต่า งๆของการกระท าหรื อเส้ นทางแห่ ง การกระท า และผิดหวัง ต่ อการที่ ไ ม่ รู้ดีข้ ึ น ”
[1588] ยูดาสเสี ยใจสาหรับสิ่ งที่เขาได้ทาไป และพยายามที่จะทาการชดเชย แต่เขาไม่เคยเชื่ อว่า
พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:16-19)
27:4

ค าพยานของยูด าสถึ ง ความบริ สุ ท ธิ์ ของพระเยซู เ ป็ นส่ วนที่ ส าคัญ ต่ อพยานของมัท ธิ ว ที่ ว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ในทานองเดียวกัน การตอบสนองของสมาชิ กสภาแซนเฮดริ น
ก็พิสูจน์ถึงความผิดของพวกเขา มันควรได้หมายถึงบางสิ่ งต่อพวกเขาในสิ่ งที่ยดู าสได้กล่าวว่า
พระเยซูบริ สุทธิ์ ยูดาสได้ทรยศ “คนบริ สุทธิ์ ” และพวกเขาได้พิพากษาคนบริ สุทธิ์ [1589] พวก
เขาผิดในการคิ ดว่าพวกเขาสามารถหลี กเลี่ ย งความรั บผิดชอบต่ อการตายของพระคริ สต์ไ ด้
เนื่องจากความผิดของยูดาสในการทรยศพระองค์
“พวกเขา ‘เจ้าเล่ห์’ และ ‘แข็งกระด้าง’ ในการซื้ อการบริ การของยูดาสที่จะ
ทรยศพระเยซู กระนั้นก็ไ ด้ล ะยูดาสไว้ก ับ กลไกของเขาเองในการมาสู่ ก าร
ประนีประนอมกับภาระแห่งความผิดของเขา (26:14-16; 27:3-4)”[1590]

27:5-8

ยูดาส “โยน” “เงิ น 30 เหรี ยญ” ที่ เขาได้รับสาหรับการทรยศพระเยซู น้ นั “เข้าไปในสถาน
นมัสการแห่งพระวิหาร” บางทียดู าสคิดว่าเขาสามารถไถ่โทษบาปของเขาได้ในบางระดับด้วย
ของขวัญนี้ จากนั้นเขาได้ออกไป “ผูกคอตาย” (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 17:23 LXX) นักวิชาการ
หลายคนเชื่ อว่านี่ เป็ นบริ เวณของ เกเฮนน่ า ซึ่ งเป็ นที่ทิ้งขยะของเมืองของกรุ งเยรู ซาเล็มซึ่ งอยู่
ใกล้กบั การบรรจบกันของห้วยขิดโลนและฮินโนมซึ่ งอยูท่ างใต้ของเมือง
บรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณไม่ได้เปิ ดเผยถึงแรงจูงใจของยูดาสสาหรับการทรยศพระเยซู ดังนั้น
ก็มีขอ้ เสนอมากมายคื อ (1) เขาอาจได้ทามันเนื่ องจากความโลภที่มีต่อเงิ นที่เขาได้รับ (2) เขา
อาจได้ท ามัน เนื่ อ งจากความเกลี ย ดที่ ข้ ึ น อยู่ก ับ ความสั บ สน ซึ่ ง คิ ดว่า พระเยซู ไ ด้ท าให้ เ ขา
ผิดหวัง (3) เขาอาจได้ทามันเพื่ อจะบัง คับมื อของพระเยซู เพื่อว่าพระเยซู จะกระทาเหมื อน
พระเมสสิ ยาห์ ที่ยดู าสคิดว่าพระองค์ควรเป็ น[1591]

พวกหั ว หน้ า ปุ โ รหิ ต ปฏิ เ สธอย่ า งเหมาะสมที่ จ ะรั บ เงิ น นั้ นเอา “ไว้ใ นคลัง พระวิ ห าร”
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 23:18) ที่นี่อีกครั้งหนึ่ ง ดูเหมือนพวกเขาจะเคร่ งครัดในเรื่ องการถื อรักษา
ทางพิธีกรรมเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ ในขณะเดี ยวกันพวกเขาก็ลม้ เหลวที่จะปกป้ องสิ่ งที่สาคัญ
กว่านัน่ คือ ความบริ สุทธิ์ ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 12:9-14; 15:1-9; 23:23: 28:12-13) พวกเขา
ตัด สิ น ใจที่ จ ะใช้เ งิ น เพื่ อ โครงการเกี่ ย วกับ สาธารณชน คื อ สุ ส านส าหรั บ คนต่ า งประเทศ
“สาหรับการฝังคนต่างชาติผไู ้ ด้ตายในนครบริ สุทธิ์ ”[1592] เป็ นที่ชดั เจนว่า สถานที่ที่พวกเขา
ซื้ อก็เป็ นบริ เวณของพื้นที่ที่ช่างปั้ นหม้อเอาดินเหนียวของพวกเขามา แต่ตอนนี้ก็วา่ งเปล่า
เรื่ องราวของการตายของยูดาสใน กิ จการ 1:18-19 ก็แตกต่างเล็กน้อย แต่มนั ง่ ายที่ จะทาให้
เรื่ องราวทั้งสองเรื่ องสอดคล้องกัน พวกมหาปุโรหิ ต “ซื้ อ” สุ สาน “ด้วย” “เงิน” ของยูดาส (ข้อ
7) เป็ นที่ชัดเจนว่า ยูดาสผูกคอตาย และจากนั้นอย่างชัดแจ้งแล้วศพก็ตกลงพื้นและแตกออก
บางทีกิ่งไม้ที่เขาผูกคอตายนั้นหัก หรื อร่ างกายของเขาได้ตกลงเมื่อมันเริ่ มที่จะเน่า สถานที่แห่ ง
การฆ่าตัวตายของเขาสามารถได้รับชื่ อว่า “ทุ่งโลหิ ต” ก่อนหรื อหลังจากการตายของยูดาส ถ้า
ก่อน ยูดาสอาจได้เลือกที่จะฆ่าตนเองบนทุ่งนั้นที่เงินของเขาได้ซ้ื อ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนไป
ได้มากกว่าว่า สภาแซนเฮดริ นซื้ อทุ่งนั้นหลังจากเหตุการณ์ต่างๆของคืนนี้ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง
27:9-10

ความสาเร็ จที่ยงุ่ ยากนี้ ดูเหมือนจะเป็ นการอ้างอิงจาก เศคาริ ยาห์ 11:12-13 แต่มทั ธิ วถือว่าเป็ น
ของเยเรมีย ์ บางทีมทั ธิ วอ้างอิงถึง เยเรมีย ์ 19:1-13 และหรื อบางที เยเรมีย ์ 18:6 ซึ่ งท่านย่อการ
ใช้ถอ้ ยคาของ เศคาริ ยาห์ 11:12-13 เป็ นหลักเนื่ องจากความคล้ายคลึ งของกันกับสถานการณ์
ของยูดาส[1593] ดู มาระโก 1:2-3 และ 2 พงศาวดาร 36:21 สาหรั บ ตัวอย่างอื่ นๆของ
ความสาเร็ จประเภทนี้ ที่เกี่ ยวข้องกับการรวมแหล่งที่ มาเข้าด้วยกัน มัทธิ วเอ่ยถึ งอิ สยาห์ และ
เยเรมียเ์ ท่านั้นในฐานะแหล่งที่มาแห่ งการอ้างอิงของท่าน (2:17; 3:3; 4:14; 8:17; 12:17; 13:14;
15:7; 17:9) ท่านละแหล่งที่มาทางคาเผยพระวจนะอื่นๆของท่านไว้อย่างไม่ได้ระบุ ท่านถือว่า
การพาดพิงอันหนึ่งเป็ นของดาเนียลอีกด้วย (24:15)
“การรวมการอ้างอิงสองอย่างจากพระธรรมในภาคพันธสัญญาเดิ ม และการ
อ้างว่าเป็ นของพระธรรมเล่มหนึ่ ง (ในกรณี น้ ี คือเยเรมีย)์ ก็ได้ถูกทาอย่างนั้น
ใน มาระโก 1:2-3 อีกด้วยที่ซ่ ึ ง อิสยาห์ 40:3 และ มาลาคี 3:1 ถูกอ้างอิงแต่ถูก

ถื อ ว่ า เป็ นของอิ ส ยาห์ สิ่ ง นี้ เป็ นตามธรรมเนี ย มของการอ้า งอิ ง ถึ ง ผู ้เ ผย
พระวจนะที่โดดเด่นกว่าก่อน”[1594]
ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า คาเผยพระวจนะนั้นได้ถูกกล่าวโดยเยเรมียแ์ ต่ถูกบันทึกไว้
โดยเศคาริ ยาห์[1595]
การอธิ บายที่แตกต่างของปั ญหานี้ก็คือว่าเยเรมียเ์ ป็ นพระธรรมเล่มแรกในหมวดผูเ้ ผยพระวจนะ
ของภาคพันธสัญญาเดิมในภาษาฮีบรู พระเยซู อา้ งอิงเศคาริ ยาห์จากเยเรมียเ์ พราะว่าพระธรรม
เศคาริ ยาห์อยู่ในส่ วนของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ที่เริ่ มต้นด้วยพระธรรมเยเรมีย[์ 1596] อย่างไรก็
ตาม นั่น ก็ ไ ม่ แ น่ น อนว่า พระธรรมเยเรมี ย ์ค รอบคลุ ม ต าแหน่ ง ที่ น านี้ ในหมวดที่ ส ามของ
พระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ในสมัยของมัทธิว[1597] การอธิ บายที่คล้ายกันก็คือว่า ชื่อ “เยเรมีย”์ แสดง
ถึงการรวบรวมของงานเขียนเชิงการเผยพระวจนะที่ซ่ ึงพระธรรมเศคาริ ยาห์ถูกพบ
ในเยเรมีย ์ 19 พวกผูป้ กครองของอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้าและทาให้เยรู ซาเล็มเป็ นสถานที่
สาหรับพวกพระต่างชาติ หุ บเขาที่ผเู ้ ผยพระวจนะกล่าวคาเผยพระวจนะนี้ และที่ที่ท่านทาให้
ภาชนะแตกก็ได้รับชื่ อ “หุ บเขาแห่ งการฆ่า” ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของความหายนะของยูดาห์และ
เยรู ซ าเล็ม ในทานองเดี ยวกัน ในมัทธิ ว 26—27 การปฏิ เสธพระเยซู นาไปสู่ ก ารทาให้ทุ่ ง
เปรอะเปื้ อนซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของการตายและการถูกทาลายของอิสราเอล ซึ่ งคนต่างประเทศ
กาลังจะ “ฝัง” ในเศคาริ ยาห์ 11 และใน มัทธิ ว 26—27 คนอิสราเอลปฏิเสธผูเ้ ลี้ยงของพระเจ้า
และให้ค่าของพระองค์ในราคาของทาส ในพระคัมภีร์ท้ งั สองตอน ใครคนหนึ่ งก็โยนเงินเข้า
ไปใน พระวิหาร และในที่สุดคนอื่นก็ใช้มนั เพื่อจะซื้ อบางสิ่ งที่ทาให้เปรอะเปื้ อน
“. . . สิ่ งที่เราพบในมัทธิ วรวมถึงข้อ 9-10 ก็ไม่ใช่ การระบุ ถึงตัวบท พร้ อมกับ
เหตุการณ์แต่ระบุถึง ความสาเร็ จ ของตัวบท ใน เหตุการณ์ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั แบบ
ลักษณ์ที่กว้างซึ่ งควบคุมการที่ท้ งั พระเยซู และมัทธิ วอ่านภาคพันธสัญญาเดิ ม
อย่างไร. . .”[1598]
การเข้าใจนี้ถึงความสาเร็ จก็อธิ บายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มทั ธิ วทาในตัวบทต่างๆที่ท่านกล่าวว่า
ได้บรรลุเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยูดาส ในเยเรมีย ์ 9 และเศคาริ ยาห์ 11 มัทธิ วเห็นไม่ใช่

แค่ความเหมือนทางคาพูดหลายอย่าง แต่เห็นรู ปแบบของการละทิ้งความเชื่ อและการปฏิเสธที่
พบความสาเร็ จสุ ดท้ายในยูดาสอีกด้วย[1599]
กำรไต่ สวนต่ อหน้ ำปี ลำต 27:11-26 (เปรียบเทียบ มก. 15:2-15; ลก. 23:3-25; ยน. 18:33—19:16)
ปี ลาตเป็ นผูป้ กครองที่โหดร้ายผูม้ ีความพยายามที่เล็กน้อยที่จะเข้าใจคนยิวผูท้ ี่เขาเกลียด[1600] เขาได้ปฏิ บตั ิต่อ
พวกเขาอย่า งไม่ ยุติธ รรมและอย่า งโหดร้ า ยในหลายโอกาส แต่ ไ ม่ นานมานี้ ซี ซ าร์ ไ ด้ต่ อว่า เขาอย่า งรุ นแรง
[1601] บางที นี่ อ ธิ บ ายถึ ง ท่ า ที ที่ อ่ อ นน้ อ มอย่ า งพอสมควรต่ อ สภาแซนเฮดริ นในการบัน ทึ ก ของหมวด
พระกิตติคุณ เขาต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการต่อว่าอีกครั้งจากซี ซาร์ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของเขากับคนยิว
เลวลงต่อไปจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 39 เมื่อซี ซาร์ ขจัดเขาออกจากตาแหน่งและเนรเทศเขา
หลังจากอธิ บายถึงความรุ นแรงของปี ลาติกบั พลเมืองที่เป็ นคนยิวของเขา โจเซฟั สก็เขียนสิ่ งดังต่อไปนี้ เกี่ยวกับ
พระเยซู
“เอาล่ะ นี่เกี่ยวกับพระเยซู ณ เวลานี้ ผูเ้ ป็ นคนที่ฉลาด ถ้ามันถูกต้องที่จะเรี ยกพระองค์วา่ มนุ ษย์
เพราะว่าพระองค์เป็ นผูก้ ระทาแห่ งการงานที่อศั จรรย์ต่างๆ เป็ นอาจารย์ของคนเหล่านั้นที่รับ
ความจริ ง ด้วยความพึ ง พอใจ พระองค์นาทั้ง คนยิ วมากมายและคนต่ า งชาติ ม ากมายมายัง
พระองค์เอง พระองค์เป็ น [พระ] คริ สต์ และเมื่อปี ลาตได้พิพากษาพระองค์ไปสู่ กางเขน ณ การ
แนะนาของบรรดาผูท้ ี่ผทู ้ ี่มีตาแหน่งสู งสุ ดท่ามกลางเรานั้น บรรดาผูท้ ี่รักพระองค์ในตอนแรกก็
ไม่ได้ละทิ้งพระองค์ เพราะว่าพระองค์ได้ปรากฏแก่พวกเขาอย่างเป็ นๆอีกครั้งหนึ่ งในวันที่สาม
อย่างที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้าได้ทานายสิ่ งเหล่านี้ และสิ่ งที่อศั จรรย์อื่นๆอีกมากมาย
เกี่ยวกับพระองค์ และเผ่าของคริ สเตียนที่ต้ งั ชื่อจากพระองค์ก็ไม่สูญพันธุ์จนทุกวันนี้”[1602]
ในหมวดพระกิตติคุณ ดูเหมือนปี ลาตจะอยูข่ า้ งพระเยซู แต่บางทีเขา ดูเหมือนว่ า ชอบพระเยซู เพราะว่าเขาเกลียด
สภาแซนเฮดริ นที่ต่อต้านเขาเท่านั้น ปี ลาตอาจได้ปฏิบตั ิกบั พระเยซู อย่างที่เขาปฏิ บตั ิอีกด้วย เพราะว่าพระเยซู
ไม่ได้ต้ งั การคุ กคามอะไรต่อเขาจากมุมมองของเขา การพิสูจน์ว่ากระทาผิดโดยทั้งสภาแซนเฮดริ นและปี ลาตก็
จาเป็ นที่จะพิพากษาพระเยซู พวกศัตรู ที่เก่าแก่เหล่านี้ก็รวมกันต่อต้านพระองค์[1603]

27:11

สถานที่แห่งการไต่สวนนี้ก็ไม่แน่นอน บางทีมนั เกิดขึ้นในวังเก่าของเฮโรด (เปรี ยบเทียบข้อ 2)
สถานที่ต้ งั ที่เป็ นไปได้อีกแห่งหนึ่งคือป้ อมอันโทเนี ย ป้ อมนี้ เป็ นสถานที่ต้ งั ของการถูกจาคุกใน
ภายหลังของเปโตรและการปลดปล่อยที่อศั จรรย์ (กจ. 12:3-11) และการแก้ต่างของเปาโลต่อ
หน้าผูค้ นแห่ งกรุ งเยรู ซาเล็มและการถูกจาคุกของท่าน (กจ. 21:27—23:30) เฮโรดมหาราชได้
สร้ างป้ อมนี้ ข้ ึนใหม่และตั้งชื่ อใหม่ ชื่ อเดิ มของมันคือ บาริ ส (ป้ อม) ในการให้เกี ยรติแก่ซีซาร์
อันโทนิอสั สหายของเขา[1604]
ค าถามของปี ลาตออกมาจากการอ้า งของพระเยซู ถึ งการเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข องอิ ส ราเอล
(26:64) ซึ่ งอย่างไม่สงสัยแล้ว สภาแซนเฮดริ นรายงานต่อปี ลาต (เปรี ยบเทียบ 2:2) นี่ เป็ นการ
กล่ า วหาทางการเมื อง ส่ วนการกล่ าวหาที่ ค ายาฟาสนามาต่ อต้านพระเยซู ก็ เป็ นทางศาสนา
(26:61, 63) พระเยซู ตอบสนองต่อคาถามของปี ลาตด้วยข้อความที่ยืนยันอย่างเดี ยวกันแต่มี
คุณภาพที่พระองค์ได้ให้แก่ยดู าส (26:25) และสภาแซนเฮดริ นมาก่อน (26:64) พระองค์ เป็ น
“กษัตริ ยข์ องพวกยิว ” (เปรี ยบเทียบ 2:2) แต่ไม่ใช่ ในแนวทางที่ ปีลาตได้คิดเกี่ ยวกับบุ คคล
เช่นนั้น
คนที่ไม่ใช่ชาวยิวเท่านั้นใช้ชื่อเรี ยกนี้ ของพระเยซู เฮโรดมหาราชได้เป็ นกษัตริ ยท์ ี่เป็ นทางการ
คนสุ ดท้ายของพวกยิว ก่อนที่คนโรมันได้มีการควบคุ มสิ ทธิ์ ขาดเหนื อพวกเขา พระเยซู ไม่ใช่
ผูก้ ่อกบฎทางกองทัพที่ มุ่งไปที่ การหักแอกของโรมโดยการใช้กองทัพติ ดอาวุธ อีกครั้งหนึ่ ง
มัทธิวบันทึกการอ้างของพระเยซูถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์
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จากการที่ได้ตอบสนองต่อการกล่าวหาที่มีต่อพระองค์ พระเยซู ก็ไม่ได้มีความพยายามต่อไปที่
จะปกป้ องหรื อทาให้พระองค์เองไร้มลทิน (เปรี ยบเทียบ 26:63) ปี ลาตแทบไม่เชื่ อว่าพระเยซู จะ
ไม่ พ ยายามที่ จะปกป้ องพระองค์เอง เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้พ ยายามที่ จะหลี ก เลี่ ย ง
กางเขน (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:7) ท่าทีเช่ นนั้นก็นาให้ปีลาตสรุ ปว่าไม่ว่าพระเยซู โง่เขลาหรื อ
เป็ นบ้า
ลูกาเท่านั้นที่รายงานว่าตอนนี้ ปีลาตส่ งพระเยซู หาเฮโรด แอนทิพาสเพื่อการซักถาม (ลก. 23:612) จากนั้นเฮโรดก็ส่งพระเยซูกลับไปยังปี ลาต

27:15

เป็ นที่ ชดั เจนว่า มันกลายมาเป็ นธรรมเนี ยมสาหรับปี ลาตที่จะ “ปล่อย” “นักโทษ” ชาวยิวคน
หนึ่ งที่เขาถือว่าเป็ นความชอบต่อพวกยิวในปั สกาแต่ละครั้ง บางทีเขาทาสิ่ งนี้ เพื่อจะปรับปรุ ง
ความสัมพันธ์ของเขากับพลเมืองของเขาในโอกาสที่สาคัญทางการเมือง

27:16

ชื่ อ ของบารั บ บัส หมายถึ ง “บุ ต รชายของบิ ดา” แน่ นอนว่า พระเยซู เ ป็ น พระบุต รแท้ ข อง
พระบิดา คากรี กที่แปลว่า “อุกฉกรรจ์” (เอบพิสเซมอส) หมายถึ งมีชื่อเสี ยงหรื อโดดเด่นอย่าง
แท้จริ ง (เปรี ยบเทีย บ รม. 16:7) เขาเป็ นนักโทษที่ มีชื่อเสี ยง แต่ไม่จาเป็ นต้องเป็ นนักโทษที่
พวกยิวถือว่าเป็ นบุคคลที่น่าปรารถนา อย่างที่แสดงในภาพยนตร์ บางเรื่ อง ในความตรงกันข้าม
เป็ นที่ ชั ด เจนว่ า เขาได้ น าการกบฏต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลโรมั น ในฐานะผู ้ต่ อ สู ้ เ พื่ อ เสรี ภาพ
(เปรี ยบเทียบ มก. 15:7; ลก. 23:19; ยน. 18:40) การกระทาแบบกองโจรของเขาก็ธรรมดา
พอสมควรในตอนนั้น[1605] คนยิวหลายคนคงได้ถือว่าบารับบัสเป็ นวีรบุรุษแทนที่จะเป็ นตัว
ร้าย ในความคิดของคนยิวส่ วนใหญ่ เขามีลกั ษณะเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์มากกว่าที่พระเยซูมี
เป็ นไปได้ที่ชายสองคนที่ถูกตรึ งกับพระเยซูเป็ นหุ น้ ส่ วนของบารับบัส มัทธิ วใช้คากรี กเดียวกับ
ที่จะบรรยายถึ งพวกเขาอย่างที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆใช้เพื่อจะบรรยายถึ งบารับบัส (นัน่
คือ เลสเทส “ผูก้ บฏ” หรื อ “ผูก้ ่อการกบฏ” ข้อ 38) ชายทั้งสามก็เป็ นคนที่ดีกว่าโจรโดยทัว่ ไป
พวกเขาเป็ นเหมือนพวกของโรบิน ฮูด
พระเยซู แทนที่ของผูก้ บฏคนหนึ่ งอย่างแท้จริ ง คือบารับบัสเพราะว่าผูค้ นชอบผูท้ ี่พยายามที่จะ
โค่นล้มอานาจของโรมมากกว่าพระเมสสิ ยาห์ที่พระเจ้าได้เตรี ยมไว้เพื่อพวกเขา นี่ แสดงถึงการ
ยืนกรานของพวกเขาที่การมี “พระเมสสิ ยาห์” ตามการออกแบบของพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ 1
ซมอ. 8:5, 19-20)

27:17-18

“พวกเขา” (NASB) หรื อ “ฝูงชน” (NIV) ฝูงชนของคนทัว่ ไป (ข้อ 15; เปรี ยบเทียบ มก. 15:8)
ปี ลาตเห็นว่าสภาแซนเฮดริ นพยายามที่จะทาให้เขากาจัดใครคนหนึ่ งที่พวกเขาเห็นว่าเป็ นการ
คุ ก คามต่ อสิ ท ธิ อานาจของพวกเขาเอง นั่นคื อ พระเยซู เขารู ้ ว่า สภาแซนเฮดริ นไม่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษที่จะพัฒนาสวัสดิภาพของโรม อย่างไม่สงสัยแล้ว ปี ลาตรู ้วา่ พระเยซู ชื่นชมความ
เป็ นที่นิยมอย่างมากท่ามกลางคนยิวหลายคน (เปรี ยบเทียบ 21:1-16) และที่วา่ พวกผูน้ าของพวก

เขาอิจฉาพระองค์ ดังนั้นเขาก็ขอให้ประชาชนที่จะให้เขารู ้วา่ นักโทษคนไหนที่พวกเขาต้องการ
ให้เขาที่จะ “ปล่อย”
อย่างไม่สงสัยแล้ว ปี ลาตคิดว่าฝูงชนจะเรี ยกร้ องพระเยซู ดังนั้นก็ให้เหตุผลแก่เขาที่จะทาให้
สภาแซนเฮดริ นขายหน้า โดยการปล่ อ ยพระเยซู เขาอาจได้ส รุ ป อย่า งผิ ดๆว่า ผูอ้ าศัย ของ
กรุ งเยรู ซาเล็มสนับสนุ นพระเยซู เนื่ องจากชื่ อเสี ยงของพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ณ เวลานั้น
อย่างไรก็ตาม เป็ นชาวกาลิ ลีอย่างแท้จริ งที่ เป็ นผูส้ นับสนุ นหลักของพระเยซู ดู เหมื อนผูค้ น
แห่งกรุ งเยรู ซาเล็มได้ติดตามการนาของสภาแซนเฮดริ นอย่างเต็มใจในการปฏิเสธพระเยซู อย่ าง
ตั้งใจ
“. . . บารับบัสถูกเรี ยกว่าเยซูอีกด้วย ฉบับที่เก่าแก่ที่สุดบางฉบับของภาคพันธสัญญาใหม่ เช่ นฉบับ ซี เรี ย และอาร์ มีเนี ยนโบราณเรี ย กเขาว่า เยซู บารั บบัส
และทั้งโอริ เจนและเจอโรมรู ้ ถึงการอ่านนั้น และรู ้ สึกว่ามันอาจถูกต้อง มัน
เป็ นสิ่ งแปลกที่วา่ ปี ลาตอ้างอิงถึง พระเยซูที่เรี ยกว่ าพระคริ สต์ ถึงสองครั้ง (ข้อ
17 และ 22) ราวกับที่จะแยกแยะพระองค์จากเยซูคนอื่นๆ”[1606]
27:19

“ภรรยา” ของปี ลาตขัดจังหวะเขาเมื่อเขา “นัง่ ว่าราชการอยู”่ ซึ่ งกาลังที่จะให้คาตัดสิ นในกรณี
ของพระเยซู บางทีมทั ธิ วบันทึกเหตุการณ์น้ ีเพราะว่ามันเป็ นข้อบ่งชี้อีกข้อหนึ่ งถึงความบริ สุทธิ์
ของพระเยซู คนโรมันหลายคนถือว่าความฝันเป็ นวิธีแห่ งการนาพาของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ
1:20).[1607] ในกรณี น้ ี พระเจ้านาพาเธอที่จะเป็ นพยานถึงความชอบธรรมของพระเยซู
“ธรรมเนี ยมได้ให้ชื่อแก่เธอว่า พรอคูล่า พระกิตติคุณแบบอธิ กธรรมบรรยาย
เธอว่าเป็ นคนหันมานับถื อลัทธิ ยิว [คือ พระกิ ตติคุณของนิ โคเดมัส บทที่ 2]
ในขณะที่ ค ริ ส ตจัก รกรี ก ได้ใ ส่ เธอไว้ใ นบัญ ชี ร ายชื่ อของธรรมิ ก ชนอย่า ง
แท้จริ ง”[1608]
“‘ภรรยา’ ของปี ลาต (27:19) ท าหน้า ที่ เป็ นสิ่ ง กี ดกันส าหรั บ ปี ลาตเอง การ
เตือนของเธอต่อปี ลาตที่จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนชอบธรรมนั้น (พระเยซู )
ก็ตรงกันข้ามกับการตัดสิ นใจของปี ลาตที่จะยอมตามการเรี ยกร้องของคนยิวที่

ให้พระเยซูถูกประหาร ‘บารับบัส’ (27:15-26) ทาหน้าที่เป็ นสิ่ งกีดกันสาหรับ
พระเยซู นักโทษอุกฉกรรจ์ถูกปล่อยให้เป็ นอิสระ ส่ วนคนบริ สุทธิ์ ถูกนาไป
ตรึ ง”[1609]
27:20-21

สมาชิกสภาแซนเฮดริ น “ยุยงให้ฝงู ชน” ที่จะยืนกรานให้ปีลาตปล่อยบารับบัสและตรึ งพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ มก. 15:11) เริ่ มแรกแล้ว นี่ อาจเหลือเชื่ อ แต่ท้ งั พระเยซู และบารับบัสก็เป็ นที่นิยม
กับฝูงชน ต่อประชาชนแล้ว ดูเหมือนปี ลาตจะชื่ นชอบการปล่อยของพระเยซู แต่พวกผูน้ าทาง
ศาสนาของพวกเขาชื่นชอบการปล่อยของบารับบัส มันค่อนข้างปกติที่วา่ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มจะ
เข้าข้างพวกผูน้ าของพวกเขาในการต่อต้านปี ลาต เมื่อได้รับโอกาสเช่ นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื่องจากว่าพระเยซูเป็ นชาวกาลิลี “ต่างถิ่น”
ก่อนหน้านี้สภาแซนเฮดริ นได้หว่านความสงสัยเกี่ยวกับพระเยซู ในความคิดของประชาชนโดย
การรายงานหมุ น เวีย นที่ ว่า พระองค์ไ ด้ท าการหมิ่ น ประมาท ต่ อพวกเขาหลายคน ตอนนี้
พระองค์เป็ นคนนอกรี ต พระเยซูเองไม่ได้พยายามที่จะทาสิ่ งที่บารับบัสได้พยายามทา นัน่ คือ ที่
จะโค่นล้มสิ ทธิ อานาจเหนื ออิ สราเอลของโรม นี่ อาจเป็ นอี กเหตุ ผลหนึ่ งที่ ผูค้ นต้องการให้
บารับบัสถูกปล่อย

27:22-23

ปี ลาตพยายามที่จะผันกลับความผิดพลาดทางยุทธวิธีของเขาโดยการถามคาถามมากขึ้ น แต่
ความคิดเห็นของฝูงชนที่ต่อต้านเขาและการเลือกของเขาก็หนักแน่นขึ้นกับคาถามแต่ละคาถาม
ที่เขาถามฝูงชน หนึ่ง ปี ลาตนาเสนอการลงโทษที่เบากว่าสาหรับพระเยซู แต่ฝงู ชนไม่ตอ้ งการ
(ข้อ 22)
“จงจินตนาการว่าผูพ้ ิพากษากาลังขอการตัดสิ นจากฝูงชนเกี่ยวกับสิ่ งที่ควรถูก
กระทากับคนที่ถูกไต่สวน!”[1610]
ประการที่สอง ปี ลาตยืนยันถึงความบริ สุทธิ์ ของพระเยซู แต่คาตอบแรกเริ่ มของฝูงชนกลายมา
เป็ นการร้องของฝูงชนจนเป็ นที่ชดั เจนว่าผูว้ า่ การนั้นไม่สามารถเปลี่ยนหรื อเงียบได้

“บุคคลหนึ่งเกือบสามารถพรรณนาถึงฉากนี้ ได้กบั บางสิ่ งเช่นสนามฟุตบอลที่
ซึ่ งฝูงชนตะโกนว่า ‘จงตั้งรับ!’ การส่ งเสี ยงเชี ยร์ ของพวกเขาคือ ‘จงตรึ ง จง
ตรึ ง!’”[1611]
พวกยิว ต้องการให้ปี ลาต “ตรึ ง ” พระเยซู แทนที่ จ ะลงโทษพระองค์ด้ว ยวิธี อื่ นๆ เพราะว่า
สาหรับคนยิวแล้ว บุคคลที่ แขวนบนต้นไม้เป็ นการแสดงถึ งว่าเขาอยู่ภายใต้การสาปแช่ งของ
พระเจ้า (ฉธบ. 21:23)
27:24

การล้างมือของบุคคลหนึ่ งเพื่อจะแสดงถึ งความบริ สุทธิ์ ของคนหนึ่ งเป็ นธรรมเนี ยมยิว ไม่ใช่
ธรรมเนียมโรมัน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 21:6; สดด. 26:6).[1612] บางทีปีลาตทาสิ่ งนี้ เพื่อจะแสดง
ถึงการดูถูกสาหรับคนยิว เช่ นเดี ยวกับที่จะทาให้จิตสานึ กของเขาบรรเทาโดยการประกาศต่อ
สาธารณชนว่าเขาเอง “ไม่มีความผิดเรื่ องโลหิ ตของชายคนนี้ ” ปี ลาตสามารถล้างมือของเขา
ด้วยจิตสานึกที่โปร่ งใสได้เพราะว่าเขาได้พยายามที่จะปล่อยพระเยซู แต่คนยิวจะไม่ยอมให้เขา
ทาอย่างนั้น นี่ไม่ใช่การกล่าวว่าเขาไม่มีความผิด แต่อย่างไม่สงสัยแล้ว เขารู ้สึกว่าไม่ผิดในการ
ทาสิ่ งที่เขาทา
จากนั้นปี ลาตมอบพระเยซู ให้ไปสู่ การถูกตรึ ง เนื่ องจากความขี้ขลาดและความกลัวต่อคนยิวผู ้
ซึ่งเขาดูถูก เขาไม่สามารถส่ งผ่านความรับผิดชอบส่ วนตัวของสาหรับการตายของพระเยซู ไปที่
ประชาชนได้ อย่างที่พวกมหาปุโรหิ ติและพวกผูใ้ หญ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของ
พวกเขาสาหรับมันโดยการตาหนิยดู าสได้ (ข้อ 4)

27:25

การตอบสนองของผูค้ นก็ไม่ใหม่ (2 ซมอ. 1:16; 3:28; 21:6, 14; เปรี ยบเทียบ กจ. 18:6; 20:26)
“ฝูง ชนทั้ง หมด” ในตัว บทอ้า งอิ ง ถึ ง ฝูง ชนที่ ป รากฏ ไม่ ใ ช่ ส ภาแซนเฮดริ นหรื อ ชนชาติ ยิ ว
ทั้งหมด วลีน้ ี ไม่ได้ครอบคลุมคนยิวที่เชื่ อในพระเยซู แต่ครอบคลุ มอิสราเอลที่ไม่เชื่ อ ดังนั้น
เป็ นสิ่ งไม่เหมาะสมที่จะใช้ขอ้ นี้ เพื่อจะแก้ตวั เกี่ ยวกับการต่อต้านยิว[1613] การตอบสนองของ
ผูค้ นก็เป็ นปกติอย่างเต็มที่ในวัฒนธรรมนั้น[1614]
“ความชั่วร้ า ยของความโกรธของพวกเขาแทบจะไม่ส ามารถถู กอธิ บายได้
อย่างชัดเจนไปมากกว่าการเปล่งเสี ยงที่น่ากลัวนี้”[1615]

“จากการเป็ นหนี้ ต่อการปฏิ เสธที่ ต่ า ช้า ของพวกผูน้ าต่ อพระเยซู พวกเขาก็
ส่ งผลกระทบต่อไม่ใช่ ความรอดของอิสราเอลอย่างที่พวกเขาได้คาดหวัง แต่
ต่อสิ่ งที่ตรงกันข้ามคือการสิ้ นสุ ดของอิสราเอลในฐานะประชากรที่พิเศษของ
พระเจ้าโดยไม่รู้ พวกเขานาการสาปแช่งมาเหนื อพวกเขาเองและประชาชน
(27:25) พวกเขากระตุน้ การถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม (22:7) และอย่างไม่รู้
นั้นพวกเขาทาให้พวกเขาเองรับผิดชอบต่อการย้ายการปกครองของพระเจ้าไป
ยังอีกชนชาติหนึ่ ง คือคริ สตจักรซึ่ งกลายมาเป็ นประชากรของพระเจ้าในยุค
สุ ดท้าย (21:43; 16:18; 13:38)”[1616]
“ความอยุติธรรมได้ถูกกระทาต่อคนยิวตลอดหลายศตวรรษเพียงไร พวกเขา
ได้ถูกตาหนิสาหรับอาชญากรรมของบุคคลเช่น อันนาส คายาฟาส และปี ลาต
ข้า พเจ้า ไม่ ถื อ ความรั บ ผิ ด ชอบส าหรั บ อาชญากรรมของเจสซี่ เจมส์ เ พี ย ง
เพราะว่าเขาเป็ นคนอเมริ กนั ใช่ไหม? เป็ นเวลาหลายศตวรรษที่โรมันนิยมได้
เรี ยกคนยิวว่า ‘ผูฆ้ ่าพระคริ สต์’ ซึ่ งได้เป็ นพื้นฐานสาหรับการต่อต้านยิวใน
ยุโรป กระนั้นพวกเขาก็ตอ้ งรับผิดชอบอย่างที่คนต่างชาติก็ตอ้ งรับผิดชอบ ใน
การวิ เ คราะห์ สุ ด ท้า ย เราทุ ก คนต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตายของพระองค์
พระองค์ได้ตายเพื่อบาปของโลก ไม่ควรจะมีการชี้ นิ้วไปที่เชื้ อชาติหรื อกลุ่ม
ใดๆของผูค้ น”[1617]
เมื่อคนยิวที่ปรากฏในลานบ้านของปี ลาตร้องว่า “ให้ความผิดเรื่ องความตายของเขาตกอยูก่ บั เรา
และลูกๆของเรา” พวกเขาก็ยอมรับถึ งความรับผิดชอบของเขาต่อการตายของพระเยซู แต่คน
โรมัน (คนต่างชาติ) ก็ตอ้ งรับผิดชอบสาหรับสิ่ งนั้นอย่างเท่าเทียม
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ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเส คนยิวไม่สามารถเฆี่ยนใครคนหนึ่ งมากกว่า 40 ครั้งได้ (ฉธบ.
25:3; เปรี ยบเทียบ 2 คร. 11:24) อย่างไรก็ตาม ที่นี่คนโรมันไม่ใช่คนยิวกาลังเฆี่ยน พวกเขา ไม่
มีความจากัดในเรื่ องของจานวนของการเฆี่ยนที่พวกเขาสามารถกาหนดให้มีกบั นักโทษ ตาม
ธรรมเนี ยมแล้ว พวกเขาใช้แส้หนังที่มีเศษของกระดูกหรื อโลหะที่ ถูกฝั งไว้ในสายหนัง คื อ
ฟราเจลลั่ม การเฆี่ ยนด้วยแส้น้ ี บ่อยครั้ งก็เปลี่ ยนเนื้ อหนังของมนุ ษย์ให้เป็ นเนื้ อเยื่อและเปิ ด
กระดูกและอวัยวะภายใน[1618] บ่อยครั้งผูค้ นตายจากการเฆี่ยนประเภทนี้ คนโรมันใช้มนั ทา
ให้นกั โทษอ่อนแอก่ อนการถู กตรึ ง การเฆี่ ยนนี้ บรรลุ ถอ้ ยคาของพระเยซู ใน 20:19 หลังจาก

ความโหดร้ ายที่รุนแรงและเต็มไปด้วยโลหิ ตนี้ ปี ลาตได้ส่งให้พระเยซู ไปตายดังเช่นนักโทษที่
ถูกพิพากษาโดยการถูกตรึ ง (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:6, 12)
“ยูดาสยอมต่อ มาร ในบาปที่ใหญ่หลวงของเขา (ยน. 13:2, 27) เปโตรยอมต่อ
เนื อ้ หนัง เมื่อท่านปฏิ เสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่ปีลาตยอมต่อ โลก และฟั งฝูง
ชน”[1619]
การบั น ทึ ก ของมั ท ธิ ว เกี่ ย วกั บ การไต่ ส วนต่ อ หน้ า ปี ลาตท าให้ ค วามบริ สุ ทธิ์ ของพระเยซู น้ ั นชั ด เจน
[1620] อย่างเช่นในการไต่สวนทางศาสนา พระเยซู ก็ยืนต่อหน้าผูพ้ ิพากษาที่อยุติธรรมผูซ้ ่ ึ งอคติส่วนตัวของเขา
นาพาเขาแทนที่จะเป็ นความยุติธรรม การเสี ยสละตนเองของผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ผ่านพ้นในการไต่สวนนี้ อีกด้วย
ไม่มีใครเอาชี วิตของพระเยซู ไปจากพระองค์ในฐานะผูต้ ายเพื่อความเชื่ อ พระองค์สละชี วิตเพื่อคนอื่นๆในการ
เสี ยสละตนเอง
4. กำรตรึงพระเยซู 27:27-56
มัทธิ วบรรยายถึ งการตรึ งพระเยซู โดยการเน้นถึ งการละเมิ ดของทหารโรมันที่ มีต่อพระเยซู การเยาะเย้ยของ
คนยิวที่มีต่อพระเยซู การสิ้ นพระชนม์แท้จริ งของพระองค์ และเหตุการณ์ต่างๆที่ตามหลังการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์ทนั ที
กำรละเมิดของทหำรโรมันทีม่ ีต่อพระเยซู 27:27-31 (เปรียบเทียบ มก. 15:16-20; ยน. 19:16-17ก)
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“พวกทหาร” ที่นี่บางทีเป็ นทหาร “ของปี ลาต” “กองบัญชาการปรี โทเรี ยม” หรื อลานบ้านบางที่
อ้างอิ งถึ งลานในวังของเฮโรดที่ อยู่ใกล้กบั ประตูยฟั ฟา ซึ่ งเป็ นลานในป้ อมอันโทเนี ย เป็ นที่
ชัดเจนว่า “พวกทหาร” ทั้งหมดของ “กลุ่มทหาร” ที่ปรากฏ (“กลุ่มทหาร โรมัน ทั้งหมด”) “พา
พระเยซู ไปไว้ในกองบัญชาการปรี โทเรี ยม” นัน่ คื อ ลานกลางของกองบัญชาการปรี โทเรี ยม
กลุ่มทหารมีทหาร 600 นาย ทหารเหล่านี้ คงได้เป็ นกาลังสารองที่ถูกนามาจากพลเมืองที่ไม่ใช่
ยิวของบริ เวณรอบๆ เนื่ องจากว่าไม่มีกองทหารของโรมันที่ เข้าประจาการในปาเลสไตน์ ณ
เวลานี้[1621]
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สภาแซนเฮดริ นและหรื อบ่าวของพวกเขาได้ข่มเหงพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ (26:67-68)
ตอนนี้ พวกทหารของปี ลาตข่ มเหงพระองค์ในฐานะกษัตริ ยเ์ ที ยมเท็จ อย่างเหน็ บแนมแล้ว
พระเยซูทรงเป็ นทุกสิ่ งที่พระองค์ถูกเยาะเย้ยว่าเป็ น คือ พระเมสสิ ยาห์และกษัตริ ยข์ องอิสราเอล
“เสื้ อคลุมสี แดง” (คากรี ก คลามุส) ที่พวกเขาสวมให้พระเยซู (ข้อ 28) บางทีเป็ นเสื้ อคลุมสี ม่วง
ค่อนข้างแดงที่เจ้าหน้าทางกองทัพและพลเรื อนของโรมสวม บางทีเดือยแหลมที่เป็ นหนามซึ่ ง
พวกทหารสานเป็ นวงกลม (“มงกุฎหนาม”) ก็คล้ายกับมงกุฎที่อยู่บนของทิเบเรี ยส ซี ซาร์ บน
เหรี ยญของโรมันที่ประกอบด้วยกิ่งตาล
กาลไม่สมบูรณ์ ของกริ ยากรี กที่แปลว่า “ตี” หมายถึ งว่าพวกเขาตีพระเศียรของพระเยซู หลาย
ครั้ง (เปรี ยบเทียบ อสย. 52:14) ตามปกติ ทหารสี่ นายกับนายร้อยเดิ นทางไปด้วยกับนักโทษที่
ถูกพิพากษาไปยังการถูกตรึ งของเขา โดยทัว่ ไป นักโทษแบกไม้ขวางที่ซ่ ึ งพวกทหารจะตอก
ตะปูที่มือของเขาในภายหลัง (เปรี ยบเทียบ ยน. 19:17, 23).[1622]

ส่ วนนี้แสดงถึงคนบาป ณ ความเลวร้ายที่สุดของพวกเขาซึ่ งเยาะเย้ยและทาร้ายบุคคลที่สละชี วิตของพระองค์ใน
ฐานะเครื่ องบูชาเพื่อบาปของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 20:19)
“เหตุการณ์ จานวนน้อยในประวัติศาสตร์ บรรยายถึ งความโหดร้ ายในใจที่ ชวั่ ร้ ายอย่างยิ่งของ
มนุษย์อย่างชัดเจนมากกว่าสิ่ งที่ก่อความทุกข์แก่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า”[1623]
“การอธิ บายสู งสุ ดถึงกางเขนไม่ใช่ความเป็ นปฏิปักษ์ของยิวหรื อความอยุติธรรมของโรมัน แต่
เป็ นพระประสงค์ที่ได้ป่าวประกาศไปของพระเจ้า”[1624]
กำรตรึงและกำรเยำะเย้ ยพระเยซู 27:32-44 (เปรียบเทียบ มก. 15:21-32; ลก. 23:26-43; ยน. 19:17ข-27)
“ความพยายามที่กระตือรื อร้นเกินไปที่จะทาให้เห็นถึงความน่ากลัวทางกายภาพของการตรึ งซึ่ ง
ทาให้การเทศนา (และอย่างน้อยภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่ งเมื่อไม่นานมานี้ ) ของคริ สเตียนบางอย่าง
เสี ยหายก็ไม่พบเสี ยงสะท้อนในหมวดพระกิตติคุณ บางทีผอู ้ ่านดั้งเดิมก็คุน้ เคยมากเกินไปกับ
ทั้งการทรทานและความอับอายของการถูกตรึ งจนไม่ตอ้ งการการช่วยเหลือใดๆในการพิจารณา
ถึ งสิ่ งที่ มนั หมายถึ งอย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตาม จุดจดจ่อของการบรรยายในข้อเหล่านี้ ก็อยู่ที่
เหตุการณ์รอบข้างต่างๆและผูค้ นที่เกี่ยวข้อง (ซีโมน พวกทหารและโจร) พร้อมกับป้ ายประกาศ

ในเชิ ง เหน็ บ แนมเหนื อพระเศี ยรของพระเยซู ซ่ ึ งสรุ ปการยกเลิ ก ของโรมันเกี่ ยวกับการอ้า ง
ต่างๆของพระองค์”[1625]
การเน้นของมัทธิ วในการบันทึกของท่านเกี่ยวกับการถูกตรึ งของพระเยซูก็อยูท่ ี่การเยาะเย้ยของผูช้ ม
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พระเยซู สามารถที่จะแบกไม้ขวางแห่ งกางเขนของพระองค์จนกระทัง่ พระองค์ผา่ นประตูเมือง
(เปรี ย บเที ย บ มก. 15:21; ยน. 19:17) ตามปกติ การตรึ ง เกิ ด ขึ้ น นอกก าแพงเมื อ ง
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 24:14; กดว. 15:35-36; 1 พกษ. 21:13; กจ. 7:58) สถานที่ต้ งั นี้ แสดงถึงการ
ปฏิเสธมากขึ้น (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 13:13)
ชื่ อซี โมนเป็ นแบบยิว เขามาจากเมือง “ไซรี น” (สมัยใหม่คือ ทริ โพลิ ) ที่ อยู่ทางชายฝั่ งทะเล
เมดิเตอเรเนียนของอัฟนิกาเหนือ (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:10; 6:9; 11:20; 13:1) พวกทหารโรมันได้
บังคับให้เขาแบกกางเขนของพระเยซู บางทีมทั ธิ วอ้างอิงสิ่ งนี้เพราะว่ามันเป็ นอีกส่ วนหนึ่ งของ
การเหน็บแนม พระเยซูกาลังแบกกางเขนของซี โมนโดยการตายในที่ของเขา ผูอ้ ่านเข้าใจสิ่ งนี้
แต่ ณ เวลานั้น สิ่ งต่างๆก็เป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ามต่อผูด้ ูอย่างสิ้ นเชิ ง เหตุผลอีกอย่างหนึ่ งที่มทั ธิ ว
อาจได้อา้ งอิงถึง “ซี โมนชาวไซรี น” โดยชื่ อก็คือว่า เขาอาจเป็ นที่รู้จกั กันดี ท่ามกลางคริ สเตียน
เริ่ มแรก อย่างเหน็บแนมแล้ว ซี โมน เปโตร ควรปรากฏเพื่อจะช่ วยเหลื อพระเยซูเมื่อพิจารณา
ถึงการโอ้อวดก่อนหน้านี้ของท่าน (26:33, 35) แต่ “ซีโมน” อีกคนหนึ่งจาต้องแทนที่ของท่าน
ชาวมุสลิมที่สอนว่าซี โมนแทนที่พระเยซูและตายบนกางเขนแทนพระองค์น้ นั ก็เป็ นที่ชดั เจนว่า
ขึ้นอยูก่ บั คาสอนของบาสิ ลิเดสซึ่ งเป็ นคนนอกรี ตแบบนอสติกในศตวรรษที่สอง[1626]
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ค าว่า “กลโกธา” เป็ นการถอดถ่ า ยตัว อัก ษรของกรี ก จากค าอารเมค กั ล กลธา ที่ ห มายถึ ง
“กะโหลกศีรษะ” “คาลวารี่ ” มาจากคาลาติน คาลวา ซึ่ งก็คือ “กะโหลกศีรษะ” สถานที่ต้ งั แน่
ชัดนั้นก็ไม่เป็ นที่รู้จกั เป็ นที่ชดั เจนว่า มันอยู่ทางเหนื อของกาแพงเมืองเก่า บางทีไม่ไกลจาก
ส ถ าน ที่ ตั้ งข องคริ ส ตจั ก รแห่ ง สุ ส าน ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ใ น ปั จจุ บั น (เปรี ย บเที ย บ ย น .
19:20).[1627] เอดเดอร์ ไชม์เชื่ อว่าสถานที่ต้ งั ก็อยูใ่ กล้กบั ประตูดามัสกัสในปั จจุบนั อย่างมาก
[1628] คาลวารี่ ของกอร์ ดอนซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากประตูดามัสกัสก็ไม่ได้ชื่นชมการสนับสนันอย่าง
มากในฐานะสถานที่ ต้ งั จากบรรดานักวิชาการอี กต่ อไป[1629] เวี ยร์ โดโลโรซา (“ทางแห่ ง

ความเสี ยใจ”) ตามธรรมเนี ยมซึ่ งเป็ นเส้นทางจากการไต่สวนของพระเยซู ไปยังสถานที่ต้ งั ของ
การถูกตรึ งของพระองค์ก็ข้ ึนอยูส่ มมุติฐานที่วา่ การไต่สวนของพระเยซู ต่อหน้าปี ลาตได้เกิดขึ้น
ในป้ อมอันโทเนีย
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เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูห้ ญิงบางคนเสนอเหล้าองุ่นให้พระเยซูดื่มบ้าง ที่ซ่ ึ งพวกเขาได้เพิ่มมดยอบเพื่อ
จะลดความเจ็บปวดของพระองค์ (มก. 15:23).[1630] พระเยซู ไ ด้ปฏิ เสธหลังจากที่ไ ด้ชิม
เพราะว่าพระองค์เลื อกที่จะทนต่อกางเขนอย่างมีสติ สัมปชัญญะเต็มที่ มัทธิ วเขี ยน “ของขม”
เนื่องจากรสชาติที่ขมของมดยอบและที่จะทาให้ความสาเร็ จแห่ง สดุดี 69:20-21 ชัดเจนขึ้น อีก
มุมมองหนึ่ งก็คือว่า พวกทหารเสนอเครื่ องดื่ มให้พระองค์ แต่ดูเหมือนว่ามันไม่เป็ นสิ่ งที่เคย
ทาประจาที่วา่ พวกเขาจะได้พยายามที่จะทาให้การทนทุกข์ของพระองค์ลดลง
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ตามปกติพวกโรมันผูกหรื อตรึ งเหยือ่ กับไม้ขวางของกางเขนของเขา ในกรณี ของพระเยซู พวก
เขาทาแบบหลัง จากนั้นพวกเขาจะยกไม้ขวางและนักโทษขึ้ นสู่ ส่วนประกอบที่ต้ งั ตรงของ
กางเขน ถัดไปพวกเขาจะมัดเท้าของบุคคลที่ถูกตรึ งเข้ากับส่ วนตั้งโดยมัดด้วยเชื อกหรื อตอก
ด้วยตะปูขนาดใหญ่ พวกโรมันสร้างกางเขนในหลายรู ปแบบคือ แบบ X แบบ T หรื ออย่างเช่น
ในกรณี ของพระเยซู แบบ T ตามธรรมเนี ยมพร้อมกับส่ วนตั้งที่ขยายออกไปเหนื อไม้ขวาง (ข้อ
37) บางครั้งเหยือ่ ก็อยูห่ ่างจากดินไม่กี่นิ้ว แต่ดูเหมือนว่าพระเยซู อยูส่ ู งจากดินสองสามฟุต (ข้อ
48; ยน. 19:29)
ตามปกติพวกโรมันตรึ งเหยือ่ ของพวกเขาแบบเปลือยเปล่า “ยกเว้นผ้าขาวม้า”[1631] เพชฌฆาต
สี่ คนนาเสื้ อผ้าของนักโทษไปเพื่อพวกเขาเอง สิ่ งเหล่านี้ คงได้เป็ นรองเท้า ผ้ารัดเอว เสื้ อผ้า
ชั้นใน และเสื้ อคลุ มชั้นนอกหรื อเสื้ อคลุ มของเขา[1632] ในกรณี ของพระเยซู พวกเขา “จับ
ฉลาก” สาหรับเสื้ อคลุม (“เสื้ อผ้า”) ของพระองค์ซ่ ึ งบรรลุ สดุดี 22:18 (เปรี ยบเทียบ ยน. 19:2324) สิ่ งนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าสายๆของวันศุกร์ (มก. 15:25; ยน. 19:14)
“ในกรณี ของพระเยซู เรามีเหตุผลที่จะคิดว่า ในขณะที่รูปแบบของการลงโทษ
ที่ซ่ ึ งพระองค์ตอ้ งจานนต่อนั้นไม่ใช่ เป็ นแบบยิว [คือ การตรึ ง] ทุกๆการ
ยินยอมจะถูกทาต่อธรรมเนี ยมแบบยิว และดังนั้นเราก็เชื่ ออย่างขอบพระคุ ณ

ว่าบนกางเขนนั้นพระองค์ได้ถูกสงวนไว้จากความไร้ เกี ยรติแห่ งการเปิ ดเผย
สิ่ งเช่นนั้นคงได้เป็ นแบบไม่ใช่ยวิ อย่างแท้จริ ง”[1633]
ชาวมุสลิ มเชื่ อว่าพระเจ้านาพระเยซู ไปยังสวรรค์ก่อนที่พระองค์ตายไป และที่ว่าพระองค์จะ
กลับมายังโลกเพื่อจะทาให้งานของพระองค์สาเร็ จ อย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น พวกเขา
เชื่อว่าเป็ นซี โมนชาวไซรี นที่ได้ตายที่บนกางเขน
“การตรึ งเป็ นความเจ็บปวดและการทาให้ขายหน้าอย่างพูดไม่ออก ไม่วา่ ถูก
ผูกหรื อตรึ งกับกางเขน เหยื่อก็ทนต่ออาการหดเกร็ งมากมายขณะที่เขาดึงด้วย
มือแขนของเขาและผลักด้วยขาของเขาเพื่อจะทาให้ช่องอกของเขาเปิ ดออก
เพื่อการหายใจและจากนั้นก็ยุบลงด้วยความหมดแรงจนกระทัง่ การเรี ยกร้ อง
สาหรับออกซิ เจนเรี ยกร้องอาการหดเกร็ งใหม่ การเฆี่ยนตี การสู ญเสี ยโลหิ ต
สภาวะช็อกจากความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นก็ก่อให้เกิ ดความทรมานที่สามารถ
ดาเนิ นไปหลายวัน สุ ดท้ายก็จบลงด้วยการหายใจไม่ออก ภาวะที่หัวใจหยุด
เต้น หรื อ การสู ญ เสี ย โลหิ ต เมื่ อ มี เ หตุ ผ ลที่ จ ะเร่ ง ความตาย กลุ่ ม ทหารที่
ประหารชี วิตจะทุบเท้าของเหยื่อ ความตายก็ติดตามมาเกื อบทันทีไม่ว่าจาก
สภาวะช็อกหรื อจากการยุบลงที่ตดั การหายใจออกไป”[1634]
พวกโรมัน สงวนการตรึ ง ไว้ส าหรั บ นัก โทษที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด จากชนชั้น ที่ ต่ า ที่ สุ ด ของสั ง คม
พลเมืองโรมันถูกยกเว้นจากการถูกตรึ งนอกจากซี ซาร์ เองสั่งการ สาหรับคนยิว การตรึ งก็น่า
กลัวมากขึ้ นเพราะว่ามันแสดงถึ งบุ คคลที่ ตายภายใต้การสาปแช่ งของพระเจ้า (ฉธบ. 21:23)
พวกผูน้ าของอิสราเอลได้แขวนบรรดาผูท้ ี่ได้ตายไปภายใต้การสาปแช่งของพระเจ้าเพื่อคนอื่นๆ
จะเห็นและเรี ยนรู ้จาก พระเยซู ได้แบกรับการสาปแช่งของพระเจ้าไว้เพื่อบาปของมนุ ษย์ เพื่อ
ผูค้ นจะไม่ตอ้ งประสบกับการสาปแช่งนั้น
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ข้อนี้ก็พิเศษต่อพระกิตติคุณเล่มแรก บางครั้งผูค้ นนานักโทษลงมาจากกางเขนของพวกเขาเพื่อ
ป้ องกันพวกเขาไว้จากการตาย พวกทหารได้ปกป้ องพระเยซู เพื่อจะกันสิ่ งนี้ ไว้จากการเกิดขึ้น
พระเยซูได้ตายอย่างแท้จริ ง ไม่มีใครช่วยกูพ้ ระองค์
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บ่อยครั้งพวกโรมันเขียนการกล่าวหาต่อนักโทษที่ถูกตรึ งไว้บนแผ่นจารึ กสี ขาวพร้อมกับหมึก
สี แดงหรื อสี ดาและติดมันไว้กบั กางเขนของเขา ปี ลาตให้การกล่าวหาของพระเยซู ถูกเขียนขึ้น
ด้วยภาษาอารเมค ภาษากรี กและภาษาลาติน (ยน. 19:20) เขาตั้งใจให้มนั ที่จะเป็ นการดูถูกต่อ
คนยิว ชื่อเรี ยก “กษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ ” หมายถึง “พระเมสสิ ยาห์” ต่อคนยิว ปี ลาตหมายถึงว่า
พระเยซู เป็ นผูอ้ วดอ้างถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ แต่แน่นอนว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
จริ ง ๆ อย่างเหน็ บ แนมแล้ว ปี ลาตกล่ า วสิ่ ง ที่ ม ทั ธิ วต้องการให้ผูอ้ ่ านของท่ า นที่ จะเข้า ใจว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ภาคพันธสัญญาเดิมได้ทานายไว้ คือ พระบุตรของพระเจ้าและ
ผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์
“‘คนนี้ คือเยซู กษัตริ ยข์ องชนชาติยิว’ แท้จริ งแล้วเป็ นหัวข้อของพระธรรมนี้
แม้วา่ มันถูกใช้ที่นี่ในการเยาะเย้ยเต็มที่”[1635]
การกล่าวหาเต็มที่ซ่ ึ งถูกรวบรวมโดยการเปรี ยบเทียบการบันทึกของพระกิตติคุณที่หลากหลาย
ก็ เ ป็ นที่ ชัด เจนว่ า “คนนี้ คื อ เยซู ช าวนาซาเร็ ธ กษัต ริ ย ์ข องชนชาติ ยิ ว ” (เปรี ย บเที ย บ มก.
15:26; ลก. 23:38; ยน. 19:19)
“ในแง่หนึ่ ง ชื่ อเรี ยกนี้ พิสูจน์วา่ เป็ น ‘หนังสื อเล่มเล็กๆเกี่ ยวกับพระกิ ตติคุณ’
อันแรกที่เคยถูกเขียนขึ้น” [1636]
ข้าพเจ้าถือว่าข้อนี้เป็ นข้อไขในพระกิตติคุณมัทธิ วเพราะว่าข้อนี้กล่าวถึงข่าวสารของมัทธิ วอย่าง
รวบรัด
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ชาย “สอง” คนที่ ถูกตรึ ง กับ พระเยซู เป็ นนัก สู ้ ก องโจรเพื่อเสรี ภาพไม่ใ ช่ แค่ “โจร” (คากรี ก
เลสทาย เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) พระเยซู พระเมสสิ ยาห์แท้ถูกแขวนระหว่างชายสองคนที่ตอ้ งการ
ที่จะนาอาณาจักรของอิสราเอลมาผ่านทางการกระทาที่รุนแรงต่อต้านพวกศัตรู ของอิสราเอล
ซึ่ งตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้า มัทธิ วคงมี อิสยาห์ 53:12 ในความคิดเมื่อท่านเขียน
ข้อนี้ คือ พระองค์ “ถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศ”
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พวกโรมันตรึ งผูค้ นต่อสาธารณชนเพื่อจะเป็ นตัวอย่างแก่คนอื่นๆ เป็ นที่ชดั เจนว่า สถานที่ต้ งั
ของการตรึ งของพระเยซู ก็อยู่ขา้ งถนน พวกผูน้ าของอิสราเอลได้กล่าวหาพระเยซู ถึงการเป็ น
ผูห้ มิ่นประมาทเนื่องจากการอ้างของพระองค์ถึงการเป็ นผูห้ นึ่งที่พวกเขาจะเห็นประทับข้างขวา
ของพระเจ้า (26:64) มัทธิ วชี้ ให้เห็ นว่าผูค้ นที่ผ่านไปก็เป็ นผูท้ ี่ “ด่าทอ” (ตามตัวอักษรคือ หมิ่น
ประมาท) เนื่ องจากว่าพวกเขาได้กล่ าวหาพระองค์อย่างอยุติธรรม (เปรี ยบเทียบ 9:3:12:31;
26:65) การเยาะเย้ยของพวกเขาได้บรรลุ ค าเผยพระวจนะ (สดด. 22:7; 109:25; พคค. 2:15)
ผูห้ มิ่นประมาทเหล่านี้ ดาเนิ นการที่จะสงสัยอัตลักษณ์ ของพระเยซู ต่อไป (เปรี ยบเทียบ 26:63)
เหมือนกับซาตาน พวกเขาทดลองพระองค์ให้พิสูจน์ถึงใครที่ พระองค์เป็ นโดยการสาแดงถึ ง
อัตลักษณ์ ของพระองค์ในวิธีที่ตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 4:3, 6) ที่
นี่มทั ธิ วแสดงถึงคนยิวที่เยาะเย้ยพระเยซูอย่างที่พวกโรมันได้ทามาก่อน (ข้อ 27-31)
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“พวกหัวหน้าปุโรหิ ต ” “พวกธรรมาจารย์” และ “พวกผูใ้ หญ่” เป็ นตัวแทนของทุก กลุ่ มของ
สภาแซนเฮดริ น (เปรี ยบเทียบ 21:23; 26:59) พวกเขาต่างเยาะเย้ยพระเยซู บางทีดว้ ยถ้อยคาที่
พระเยซูได้ยนิ
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การอ้างอิงถึ งพระองค์ที่ช่วยคนอื่นให้รอดบางทียอ้ นกลับไปยังพันธกิ จการรักษาของพระเยซู
พวกผูน้ าทางศาสนาได้ต้ งั ใจที่จะโยนความสงสัยไปที่พนั ธกิ จการรักษาของพระเยซู โดยการ
อ้า งว่า พระองค์ไม่ ส ามารถรั ก ษาได้แม้ก ระทัง่ สภาพของพระองค์เอง บางที ช าวเยรู ซาเล็ ม
เหล่ า นี้ ได้ระลึ กถึ งการเสด็ จเข้า กรุ งที่ มีชัยของพระเยซู และเสี ยงร้ องของผูต้ ิ ดตามชาวกาลิ ลี
ส่ วนใหญ่ของพระองค์ว่า “โปรดช่ วยเราให้รอดเดี๋ ยวนี้ เถิ ด!” (21:9, 15) แน่ นอนว่า พระเยซู
สามารถช่วยพระองค์เองให้รอดจากการทนทุกข์บนกางเขนได้ แต่พระองค์ไม่สามารถทาอย่าง
นั้นและก็ตระเตรี ยมความรอดเพื่อมนุษย์ได้ ในแง่หนึ่ง พวกผูน้ าทางศาสนากล่าวความจริ ง
พวกผูว้ จิ ารณ์ก็ดาเนินการที่จะชี้ให้เห็นถึงการหมดหนทางที่ชดั เจนของพระเยซู ต่อไป พวกเขา
บ่งบอกว่าความล้มเหลวของพวกเขาที่ จะเชื่ อในพระเยซู เป็ นความผิดของพระองค์ พวกเขา
สัญญาว่าจะ “เชื่อในพระองค์” ถ้าพระองค์ “ลงมา” จาก “กางเขน” ถ้าพระองค์ได้ทาอย่างนั้น
ก็คงจะไม่มีความรอดสาหรับใครก็ตาม (เปรี ยบเทียบ 1:21; 8:16-17; 20:28; 26:26-29; 28:1820) พวกเขาอาจได้เยาะเย้ยความเชื่ อถือของชาวกาลิ ลีที่โง่ผไู ้ ด้กลายมาเป็ นสาวกของพระองค์
อีกด้วย
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บางทีพวกผูน้ าเหล่านี้ได้อา้ ง สดุดี 22:8 (เปรี ยบเทียบ ยน. 11:51-52) โดยไม่รู้ พวกเขาหมายถึง
ว่าความล้มเหลวของพระเจ้าที่จะช่ วยกูพ้ ระเยซู พิสูจน์ว่าพระเจ้า ไม่ ได้ พอพระทัยในพระองค์
ดังนั้น การอ้างของพระเยซู ถึงการเป็ นพระบุ ตรของพระเจ้าก็เสแสร้ งในสายตาของพวกเขา
พระเจ้าจะเข้าส่ วนกับพระบุตรของพระองค์โดยการช่วยกูพ้ ระองค์จากความตาย แต่ไม่ใช่ในวิธี
ที่ พ วกผู ้น าทางศาสนาทึ ก ทัก ไว้ ในขณะนี้ พระเจ้า จ าต้อ งละทิ้ ง พระบุ ต รของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ สดด. 2)
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โจรที่ ถู กตรึ ง กับ พระเยซู ก็ ร่วมกับคนอื่ นๆที่ ได้เยาะเย้ย พระองค์ (เปรี ยบเที ยบ อสย. 53:12)
มัทธิ วไม่ได้บนั ทึกว่าใครก็ตามกล่าวปกป้ องพระองค์

ส่ วนนี้ นาเสนอกลุ่ มและแต่ละบุ คคลที่ แตกต่า งทั้งหลายซึ่ งเยาะเย้ยพระเยซู คือ ทหารโรมัน ฝูงชน พวกผูน้ า
ของยิว และโจร ภาพของผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ก็ถูกละทิ้ง ถูกเข้าใจผิดและถูกปฏิเสธโดยทุกคนอย่างสิ้ นเชิง กระนั้น
ตลอดทั้งหมดนี้ พระเยซูได้บรรลุคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์
“อย่างที่พวกผูน้ าเห็ นนั้น พระเยซู คุกคามการล้มล้างธรรมบัญญัติและธรรมเนี ยมและการถู ก
ทาลายของชนชาติ (12:1-14; 15:12; 21:43) ในการอ้างถึงการเป็ นพระบุตรของพระเจ้าและ
บุคคลที่เด็ดเดี่ยวในประวัติศาสตร์ ของความรอด [เปรี ยบเทียบ 21:33-42; 26:63-64] พระเยซู ก็
ท าให้พ ระองค์เ องผิด เกี่ ย วกับ ความหมิ่ น ประมาทต่ อ พระเจ้า และก าลัง สมควรต่ อการตาย
(26:65-66) อย่างสอดคล้องแล้ว ในการก่อให้เกิดการตายของพระเยซู พวกผูน้ าเข้าใจว่าพวกเอง
กาลังขจัดอิ สราเอลออกจากความผิดพลาดที่ ซ่ ึ งพระเมสสิ ยาห์ เที ยมเท็จจะทาให้ชนชาติ น้ ัน
เสื่ อมเสี ย (27:63-64) อย่างไรก็ตาม การเหน็บแนมก็คือว่า ในการปฏิ เสธพระเยซู อย่างต่ าช้า
พวกผูน้ าก็บรรลุ สิ่งที่ ตรงกันข้ามกับสิ่ งที่ พวกเขาได้ต้ งั ใจไว้ ไกลจากการขจัดอิ สราเอลจาก
ความผิดพลาด พวกเขาผลักอิสราเอลไปสู่ ความผิดพลาดที่ร้ายแรง เพราะว่าพวกเขาทาให้ท้ งั
พวกเขาเองและประชาชนต้องรับผิดชอบต่อการตายของผูห้ นึ่ งผูซ้ ่ ึ งตามความเป็ นจริ งแล้วเป็ น
พระบุตรของพระเจ้าและผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าเสนอความรอดแก่อิสราเอลทางพระองค์ ดังนั้น อย่างไม่
รู ้น้ นั พวกผูน้ าทาให้พวกเขาเองต้องรับผิดชอบต่อการสู ญเสี ย [ชัว่ คราว] ของอิสราเอลเกี่ยวกับ
ที่แห่ งสิ ทธิ พิเศษท่ามกลางประชาชาติต่างๆในฐานะประชากรที่เลื อกสรรของพระเจ้า (15:1314; 21:37-43; 22:7; 27:20-25)”[1637]

กำรสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู 27:45-50 (เปรียบเทียบ มก. 15:33-37; ลก. 23:44-46; ยน. 19:28-30)
ตอนนี้มทั ธิ วหันจุดสนใจของท่านจากพวกผูส้ ังเกตของพระเยซูไปยังพระเยซูเอง
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“แผ่นดิ น” (คากรี ก เก) แห่ งปาเลสไตน์มืดมัวอย่างผิดปกติต้ งั แต่เวลาเที่ยงวันจนถึ งบ่ายสาม
โมง นี่ เป็ นการมืดมัวที่ ผิดปกติแท้จริ งอย่างชัดเจนของท้องฟ้ า มันไม่สามารถเป็ นผลมาจาก
สุ ริยุป ราคาได้เนื่ องจากเทศกาลปั ส กาได้ถูก ฉลองในตอนดวงจันทร์ เต็มดวง[1638] การใช้
ของมัทธิ วเกี่ยวกับ เก บางทีบ่งบอกถึงอิสราเอลอีกด้วย ความมืด ในพระคัมภีร์บ่อยครั้งแสดง
ถึงการพิพากษาและหรื อความหายนะ (เปรี ยบเทียบ อมส. 8:9-10) จงเปรี ยบเทียบสาม วัน แห่ ง
ความมื ด ในอี ยิ ป ต์ (อพย. 10:21-23) และสาม ชั่ ว โมง ที่ นี่ การบรรยายของมัท ธิ ว ถึ ง
สภาพแวดล้อม “แสดงถึงความรู ้สึกที่หนักแน่นเกี่ยวกับความหายนะที่ใกล้เข้ามา”[1639] นี่เป็ น
การพิพากษาเหนืออิสราเอลและประชาชน แต่เป็ นการพิพากษาเหนื อพระเยซู อีกด้วย การร้อง
เรี ย กของพระองค์แห่ ง ความโดดเดี่ ย วก็ ออกมาจากความมื ดนี้ (ข้อ 46) นี่ เป็ นเวลาแห่ ง การ
พิพากษาเหนือพระเยซูสาหรับบาปของมนุษย์ทุกคน
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พระเยซู “ร้อง” ถ้อยคาของ สดุดี 22:1 เพราะพระองค์รู้สึกเหมือนว่าพระบิดาของพระองค์ได้
ละทิ้งพระองค์เมื่อพระองค์ “(ได้มี) บาปเพื่อเรา” (2 คร. 5:21) และแบกรับพระพิโรธเต็มที่ของ
พระเจ้าที่มีต่อบาป
มันออกมาจากความรู ้ สึ ก ที่ ค ล้า ยกันแห่ ง การละทิ้ ง ที่ ดาวิ ดได้เขี ย นถ้อยค าของสดุ ดีน้ ี อ ย่า ง
เริ่ มแรก
“. . . สดุดีน้ ี แสดงถึงความโดดเดี่ยวฝ่ ายวิญญาณของชายคนหนึ่ งที่ดาเนิ นการ
ที่จะวางใจและวิงวอนต่อพระเจ้าต่อไปโดยไม่คานึ งถึงความเป็ นจริ งที่วา่ ฝ่ าย
ตรงข้ามที่ อธรรมของเขาเยาะเย้ยและข่มเหงเขาด้วยการไม่ตอ้ งถู กลงโทษ”
[1640]
การแยกจากพระบิดาต้องได้เป็ นส่ วนที่แย่ที่สุดของกางเขนสาหรับพระเยซู ผไู ้ ม่เคยประสบกับ
สิ่ ง ใดๆมาก่ อนนอกจากการสามัค คี ธ รรมที่ ส นิ ท สนมกับ พระบิ ดาของพระองค์ เนื่ องจาก

พระเยซู ท รงเป็ นพระเจ้า ข้า พเจ้า ไม่ เชื่ อว่า พระองค์ป ระสบกับ การแยกแท้จริ ง จากพระเจ้า
พระบิดา อย่างไรก็ตาม เมื่อพระบิดาเทพระพิโรธของพระองค์บนพระบุตรของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ ง
แบกบาปของโลกไว้ที่พระองค์เองนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับพระบุตรก็แตกต่าง
พระเยซู กลายมาเป็ นจุ ด รวมแห่ งการพิ พ ากษาของพระเจ้ า เหนื อบาปของมนุ ษย์
(เปรี ยบเทียบ รม. 3:21-26; 2 คร. 5:21).[1641]
“ที่นี่พระเยซูกาลังแบกบาปของทั้งโลก และแม้กระทั้งพระเจ้าพระบิดาจาต้อง
หันไปขณะที่พระเยซู แบกรับการสาปแช่ งและทาให้พระองค์เองเข้าส่ วนกับ
บาปของทั้งโลก เมื่อพระเยซู ได้สิ้นพระชนม์จริ งๆ พระองค์ก็มอบพระองค์
กลับไปยังพระหัตถ์ของพระบิดา”[1642]
ฉบับแปล NASB มี “เอลี เอลี” ซึ่ งเป็ นการถอดถ่ายตัวอักษรของคาฮีบรู ที่หมายถึง “พระเจ้าของ
ข้าพเจ้า พระเจ้า ของพระเจ้า ” ฉบับแปล NIV มี “เอลลอย เอลลอย” ซึ่ งเป็ นคาอารเมคที่
หมายถึ งสิ่ งเดี ยวกัน บางทีฉบับแปล NIV ถูกต้องที่นี่ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู อา้ งถ้อยคา
เหล่านี้ ในภาษาอารเมค (เปรี ยบเทียบ มก. 15:34) ถ้อยคาที่เหลืออยู่ “ลามา สะบักธานี ” เป็ นคา
อารเมค มัทธิ วแปลคาอารเมคของพระเยซู ไปสู่ คากรี ก หรื อบางทีผูค้ ดั ลอกที หลังได้ทาการ
เปลี่ยนแปลง
โดยการเปรี ยบเทียบการบันทึกของพระกิตติคุณ เราก็รู้วา่ พระเยซู พูดเจ็ดครั้งในขณะที่ถูกแขวน
ไว้บนกางเขน หนึ่ ง พระองค์กล่าวว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขา” (ลก. 23:34)
สอง พระองค์บอกหนึ่ งในโจรที่ถูกตรึ งกับพระองค์วา่ “วันนี้ ท่านจะอยู่กบั เราในเมืองบรมสุ ข
เกษม” (ลก. 23:43) สาม พระองค์บอกมารดาของพระองค์ว่า “หญิงเอ๋ ย นี่ คือบุตรของท่าน”
และพระองค์ บ อกยอห์ น ว่า “นี่ คื อ มารดาของท่ า น” (ยน. 19:26-27) สี่ พระองค์ ร้ อ งว่ า
“พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทาไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสี ย?”
(มธ. 27:46; มก. 15:34) ห้า พระองค์กล่าวว่า “เรากระหายน้ า” (ยน. 19:28) หก พระองค์ร้อง
อุทานว่า “สาเร็ จแล้ว ” (ยน. 19:30) เจ็ด พระองค์ร้องว่า “ข้าแต่พระบิ ดา ข้าพระองค์ขอฝาก
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (มธ. 27:50; มก. 15:37; ลก. 23:46)
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ข้อความนี้ ซ่ ึ งถูกกล่าวโดยผูด้ ูเหตุการณ์ “บางคน” “ที่ยืนอยู่ที่นนั่ ” สะท้อนถึงความเชื่ อถือที่ว่า
“เอลี ยาห์” ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้นาไปยังสวรรค์โดยปราศจากการตายนั้นจะกลับมาช่ วยกูค้ นชอบ
ธรรมจากความทุ ก ข์ย ากของพวกเขา ไม่ มี พ้ื นฐานทางพระคัม ภี ร์ส าหรั บ แนวคิ ด นี้ แม้ว่า
ภายหลัง คนยิ ว ยึ ด ถื อ มัน ในภายหลัง [1643] บางที ม ัน มี ก ารเชื่ อ มโยงบางอย่ า งกับ ค าเผย
พระวจนะเกี่ยวกับการกลับมาของเอลียาห์เพื่อจะป่ าวประกาศถึงการปรากฎของพระเมสสิ ยาห์
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เป็ นที่ชดั เจนว่า หนึ่ งในพวกทหารใช้อีกโอกาสหนึ่ งที่จะเยาะเย้ยพระเยซู ต่อไป (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 34) คากรี กที่ แปลว่า “เหล้าองุ่ นเปรี้ ยว” หรื อ “น้ าส้มสายชู เหล้าองุ่น” คือ ออกซอส และ
หมายถึ ง “น้ าส้ ม สายชู ” บางที ม ัน เป็ นเหล้ า องุ่ น ที่ พ วกทหารท าให้ มี พ ลัง มากขึ้ นด้ ว ย
น้ าส้มสายชูและดื่มด้วยพวกเขาเอง โดยการให้สิ่งนี้ แก่พระเยซู พวกเขาทาให้การทนทุกข์ของ
พระองค์ยืดยาวออกไปอย่างแท้จริ ง มันเป็ นการแสดงตัวแห่ งความเมตตาที่จะเสนอเครื่ องดื่ ม
แก่พระเยซู แต่มนั ไม่อานวยประโยชน์ต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 69:21) “แต่” (คากรี ก
เด) ในฉบับแปล NASB ในข้อ 49 เป็ นการแปลที่หนักแน่นเกินไป การรวมวลี “ปล่อยเขาตาม
ลาพังเดี๋ยวนี้” (NIV) ก็ให้ความรู ้สึกของข้อ 49 พวกทหารต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ของการดื่ม
น้ าส้มสายชูของพระเยซูวา่ จะเป็ นอะไร ด้วยความศรัทธาปลอม พวกทหารก็กล่าวอย่างเยาะเย้ย
ว่าพวกเขาจะรอคอยว่าเอลียาห์จะมาช่วยกูพ้ ระเยซูหรื อไม่
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จากการที่ถูกละทิ้งโดยทุกคนรวมถึงพระบิดาของพระองค์ พระเยซู ก็ร้องอย่างเสี ยงดังอีกครั้ง
หนึ่งในความทรมานของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 19:30) นี่ เป็ นการพูดครั้งที่หกบนกางเขน
ของพระองค์ จากนั้นการพูดครั้ งที่ เจ็ดและถ้อยคาสุ ดท้ายก็ตามมาว่า: “ข้าแต่พระบิ ดา ข้า
พระองค์ข อฝากจิ ตวิญญาณของข้าพระองค์ไ ว้ใ นพระหัตถ์ของพระองค์ ” (ลก. 23:46;
เปรี ยบเทียบ สดด. 31:6) หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ปล่อย “วิญญาณของพระองค์” (คือ สิ่ ง
ที่ให้ชีวติ แก่พระองค์ คากรี ก นิวม่ า) การบรรยายของมัทธิ วถึงชัว่ ขณะแห่งการสิ้ นพระชนม์ของ
พระเยซู แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า พระเยซู มี ก ารควบคุ ม สิ ทธิ์ ขาดเหนื อ ชี วิ ต ของพระองค์ เ อง
(เปรี ยบเทียบ ยน. 10:18) พระเยซูสาแดงถึงสิ ทธิอานาจแบบกษัตริ ยข์ องพระองค์แม้กระทัง่ ด้วย
ลมหายใจที่กาลังตายของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างที่ยดู าสได้ทาไป แต่พระองค์
สละชีวติ ของพระองค์ในการเสี ยสละตนเองสาหรับบาปของมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ 20:28)

“คากรี กที่ถูกใช้ที่นี่และใน ยน. 19:30 ก็พิเศษในภาคพันธสัญญาใหม่ ในข้อ
พระคัมภีร์อีกสิ บห้าข้อ ‘ยอมมอบวิญญาณ’ หรื อ ‘ยินยอมให้วิญญาณ’ ถูกใช้
เพื่อจะแปลคาฮีบรู หรื อคากรี กคาเดียวที่หมายถึง หายใจออก หรื อ สิ ้นใจ นี่ ก็
เป็ นจริ งเกี่ ย วกั บ การบรรยายถึ ง การสิ้ น พระชนม์ ข องพระเยซู ใ น มก.
15:37, 39 และ ลก. 23:46 แต่ใน มธ. 27:50 และ ยน. 19:30 การแสดงออก
เหล่ านี้ แปลวลี กรี กของสองคาที่ หมายถึ ง ยอมมอบวิ ญญาณให้ กับ หรื อ ส่ ง
วิญญาณให้ กับ การตายของพระเยซู ก็แตกต่างจากการตายของมนุ ษย์คนใดๆ
ไม่มีใครสามารถเอาชี วิตของพระองค์ไปจากพระองค์ได้ยกเว้นว่าพระองค์
เต็มใจที่จะอนุ ญาต (ยน. 10:18) พระคริ สต์เลื อกที่จะตายเพื่อว่าเราจะมีชีวิต”
[1644]
ผลลัพธ์ ทนั ทีของกำรสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู 27:51-56 (เปรียบเทียบ มก. 15:38-41; ลก. 23:45, 47-49)
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บางที “ม่าน” ชั้นในของพระวิหารถูกกล่าวถึงที่นี่ คือม่านที่แยกวิสุทธิ สถานกับอภิสุทธิ สถาน
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 4:16; 6:19-20; 9:11-28; 10:19-22).[1645]
“ตามธรรมเนี ยมของชาวยิว ที่จริ ง มีม่านสองผืนก่ อนทางเข้าไปสู่ อภิ สุทธิ สถาน (โยมา ฉบับที่ 1). . . . ม่านผืนหนึ่ งแขวนอยู่ขา้ งวิสุทธิ สถาน และม่าน
อีกผืนหนึ่ งแขวนอยู่ขา้ งอภิสุทธิ สถาน. . . . ม่านที่อยู่ก่อนอภิ สุทธิ สถานยาว
40 คิวบิท (60 ฟุต) และกว้าง 20 คิวบิท (30 ฟุต) จากความหนาของฝ่ ามือ. . .”
[1646]
“ม่านผืนนี้ เป็ นผ้าที่ ทออย่างประณี ตมากที่ สุดของรอยจี บเจ็ดสิ บ สองที่ ของ
เส้นด้ายยีส่ ิ บสี่ เส้นในแต่ละรอยจีบ. . .”[1647]
“ผนังไม้ก็แยกวิสุทธิ สถานจากอภิ สุทธิ สถาน และเหนื อประตูน้ นั ก็มีม่านที่
แขวนอยูซ่ ่ ึ ง ‘ฉี กขาดเป็ นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง’ เมื่อทางไปสู่ สถานที่ที่
บริ สุทธิ์ ของทั้งหมดได้ถูกเปิ ดบนภูเขากลโกธา”[1648]

“พวกรับบีกล่าวถึงม่านสองผืน และกล่าวว่ามหาปุโรหิ ตเข้าไปโดยขอบด้าน
ใต้ของม่านผืนแรก จากนั้นก็เดินไปตามทางจนกระทัง่ เขาไปถึงมุมด้านเหนื อ
ของม่านผืนที่สองที่ซ่ ึ งเขาเข้าไปในอภิสุทธิ สถาน”[1649]
การฉี ก ขาดเกิ ดขึ้ น ณ เวลาบ่ า ยสามโมง ซึ่ งเป็ นเวลาของการถวายเครื่ อ งหอมในตอนเย็น
ตามปกติปุโรหิ ตจะยืนอยูใ่ นวิสุทธิ สถานถวายเครื่ องหอมเมื่อมันฉี กขาด (เปรี ยบเทียบ ลก. 1:810) แหล่งที่มาของชาวยิวที่อยูน่ อกพระคัมภีร์เริ่ มแรกรายงานถึงปรากฎการณ์ที่ผิดปกติต่างๆใน
พระวิหาร 40 ปี ก่อนการถูกทาลายของมันในปี ค.ศ. 70 อีกด้วย หนึ่ งในนั้นคือม่านพระวิหาร
ฉีกขาด[1650]
“ข้อเท็จจริ งที่วา่ สิ่ งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่บนตลอดล่างแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ ี่
ฉี กม่านที่หนานั้น มันไม่ได้ฉีกขาดตั้งแต่ล่างโดยมนุษย์ที่ฉีกมัน”[1651]
นี่เป็ นการกระทาที่เหนือธรรมชาติซ่ ึ งแสดงถึงการเปิ ดทางเข้าไปสู่ พระเจ้าและการทาลายระบบ
นมัสการของโมเสส เหตุ การณ์ น้ ี แสดงถึ งจุ ดจบของพันธสัญญาแบบโมเสสดั้งเดิ มและการ
เริ่ มต้น สู่ พ ัน ธสั ญ ญาใหม่ (เปรี ยบเที ย บ 26:26-29) ตอนนี้ พระเยซู เ องแทนที่ พ ระวิ ห าร
(เปรี ยบเทียบ 26:61) พระองค์กลายมาเป็ นมหาปุโรหิ ตของประชากรของพระองค์อีกด้วย ม่าน
ที่ฉีกขาดแสดงล่วงหน้าถึงการถูกทาลายทางกายภาพของพระวิหารอีกด้วย ซึ่ งเป็ นผลที่ตามมา
อันจาเป็ นต่อการไร้ประโยชน์ฝ่ายวิญญาณของมันตั้งแต่เวลานั้นเป็ นต้นไป
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บ่อยครั้งแผ่นดินไหวก็มากับการพิพากษาของพระเจ้าและเป็ นการสาแดงถึงพระสิ ริของพระเจ้า
ในพันธสัญญาเดิม (1 พกษ. 19:11; อสย. 29:6; ยรม. 10:10; อสค. 26:18).[1652] แผ่นดินไหวนี้
อาจมีความรับผิดชอบต่อการฉี กขาดของม่านในพระวิหาร การแตกของศิลา และการเปิ ดของ
อุโมงค์ พระวิหารตั้งอยู่บนรอยเลื่ อนทางภูมิศาสตร์ ที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายเล็กน้อยตลอด
ประวัติศาสตร์ [1653] เหตุการณ์ ที่เหนื อธรรมชาติที่มากับการถูกตรึ งของพระเยซู ก็พูดเป็ นนัย
เรื่ องความหมายโดยนัยฝ่ ายวิญญาณต่างๆ
นักเขียนคนหนึ่ งแนะนาว่าประโยคที่เริ่ มต้นในข้อ 51 ควรจบด้วย “เปิ ดออก” หรื อ “แตกออก”
ในข้อ 52 อย่างแท้จริ ง [1654] ไม่มีเครื่ องหมายวรรคตอนในตัวบทกรี กดั้งเดิม ดังนั้นเหตุการณ์

ทั้ง สองที่ ม ากับ แผ่น ดิ น คื อ การฉี ก ขาดของม่ า นในพระวิ ห ารและการแตกออกของศิ ล า
เหตุการณ์สองอย่างแรกนี้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์
การเป็ นขึ้ นจากตายของ “ธรรมิกชน” (ตามตัวอักษรคือ “คนบริ สุทธิ์ ”) ที่มทั ธิ วบรรยายที่ นี่
แท้จริ งแล้วเกิดขึ้น ภายหลัง เมื่อพระเยซู ได้เป็ นขึ้นจากตาย การอธิ บายนี้ หลบเลี่ยงปั ญหาของ
ผูค้ นที่ออกมาจากอุโมงค์ของพวกเขาเมื่อพระเยซู สิ้นพระชนม์ แต่ไม่ได้ปรากฎตนจนกระทัง่
พระองค์ได้เป็ นขึ้ นจากตาย มัทธิ วไม่ได้ตอบหลายคาถามที่ เราชอบที่ จะตอบ เช่ น ร่ างกาย
ประเภทไหนที่พวกเขามี และไม่วา่ พวกเขาตายอีกครั้งหนึ่ งหรื อได้ไปสวรรค์โดยตรง พวกเขา
เป็ นธรรมิกชนของพันธสัญญาเดิ ม ข้าพเจ้าคาดว่าพวกเขาได้ประสบกับการเป็ นขึ้นประเภท
เดียวกันที่ลาซารัสได้ประสบ
บางทีเหตุผลที่มทั ธิ วอ้างอิงถึงการเป็ นขึ้นจากตาย ที่ นี่ ก็เพื่อจะช่วยให้เราชื่ นชมข้อเท็จจริ งที่วา่
การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูได้จดั เตรี ยมพื้นฐานสาหรับการเป็ นขึ้นจากตายของผูเ้ ชื่ อที่ตายไป
ก่อนกางเขนเช่ นเดี ยวกับหลังจากนั้น บางทีท่านใส่ มนั ไว้ที่นี่เพื่อจะหลี กเลี่ ยงการตัดการไหล
ของเรื่ องราวของบทที่ 28 อีกด้วย และที่จะเชื่ อมโยงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู กบั การคืน
พระชนม์ทนั ที[1655] กษัตริ ยม์ ีสิทธิอานาจเหนือชีวติ และความตาย
“สามประเด็นก็สาคัญที่นี่ หนึ่ ง มัทธิ วกาลังพรรณนาด้วยคาศัพท์ทางภาพว่า
การทรงสร้ างทั้งหมดถูกกระทบโดยการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู . . . . สอง
สิ่ งประหลาดของฉากทั้งหมดนี้ รวมกับความมื ดของโลกทาให้แนวคิดและ
การเชื่อมโยงของการปรากฏของคนตายนั้นประหลาดน้อยลง . . . . สาม การ
ปลดปล่อยผูค้ นจากอุโมงค์เป็ นภาพก่อนเวลาของผลกระทบที่ช่วยให้รอดแห่ ง
การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู”[1656]
“เหตุ ก ารณ์ น้ ี ไ ม่ไ ด้ถูก อธิ บายไว้ในที่ ใดๆในพระคัมภี ร์ แต่ดูเหมื อนว่า เป็ น
ความส าเร็ จแห่ ง เทศกาลผลแรกของการเก็บ เกี่ ยวที่ ถูก อ้า งอิ งไว้ใน เลวีนิติ
23:10-14 ในโอกาสนั้น ในฐานะเครื่ องแสดงถึ งการเก็บเกี่ ยวที่กาลังจะมาถึ ง
ผูค้ นจะนาเมล็ดข้าวหนึ่งกามือไปยังปุโรหิ ต การเป็ นขึ้นของธรรมิกชนเหล่านี้

ที่ปรากฎหลังจากพระเยซู ได้ถูกทาให้เป็ นขึ้นนั้นก็เป็ นเครื่ องแสดงถึงการเก็บ
เกี่ยวที่กาลังจะมาถึงเมื่อธรรมิกชนทั้งหมดจะถูกทาให้เป็ นขึ้น”[1657]
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สิ่ งที่ “นายร้อย” และทหารคนอื่นๆหมายถึงเมื่อพวกเขาเรี ยกพระเยซู วา่ “พระบุตรของพระเจ้า”
นั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ งก็ข้ ึนอยูก่ บั ใครที่พวกเขาเป็ นและสิ่ งที่เป็ นเบื้องหลังของพวกเขา นาย
ร้อยเป็ นทหารโรมันที่รับผิดชอบต่อคน 100 คน ไม่ใช่ หลายคน ที่ป้องกันพระเยซู ณ กางเขน
ทหารคนอื่นๆอาจได้เป็ นคนโรมันที่มาจากนอกปาเลสไตน์ หรื อบางทีเป็ นผูอ้ าศัยที่เป็ นคน
ต่างชาติของแผ่นดิ นที่เขาปฏิบตั ิการในกองทัพ บางทีพวกเขาหมายถึ งว่า พระเยซู เป็ นพระเจ้า
ในแง่ของคนต่างชาติ (“บุตรของพระ” ไม่ใช่ “พระบุตรของพระเจ้า”) ถ้าเป็ นเช่นนั้น พวกเขาก็
พูดอย่างแท้จริ งมากกว่าที่พวกเขารู ้
ความมืด แผ่นดิ นไหว และท่าทางแห่ งการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู โน้มน้าวทหารที่ใจแข็ง
เหล่ า นี้ ว่ า นี่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารประหารชี วิ ต ที่ ธ รรมดา ดู เ หมื อ นว่ า พวกเขาได้ต อบสนองในทาง
ไสยศาสตร์และด้วยความกลัว มัทธิวบันทึกข้อคิดเห็นของนายร้ อยว่าเป็ นคาพยานที่เหน็บแนม
อี ก อย่า งหนึ่ ง ต่ อ อัตลัก ษณ์ แห่ ง พระเมสสิ ย าห์ ข องพระเยซู ที่ นี่ คนต่ า งชาติ เป็ นพยานถึ ง
อัตลักษณ์ของพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล ผูซ้ ่ ึงคนยิวได้ปฏิเสธ!
“ในการประกาศว่าพระเยซู เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้านั้น พวกทหารโรมัน
‘คิด’ เกี่ ยวกับพระองค์อย่างที่พระเจ้า ‘คิด’ เกี่ ยวกับพระองค์ [เปรี ยบเทียบ
3:17; 17:5; 16:23] อย่างสอดคล้องแล้ว มุ มมองที่ ป ระเมิ นของพวกเขา
เกี่ ย วกั บ อัต ลั ก ษณ์ ข องพระเยซู ส ามารถเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ ว่ า อยู่ ใ นความ
สอดคล้องกับมุมมองที่ประเมินของพระเจ้า. . . .
“ผลลัพธ์สองอย่างก็ไหลจากสิ่ งนี้ ผลลัพธ์แรกก็คือว่า การประกาศของพวก
ทหารกลายมาเป็ นที่ในแผนการของมัทธิ วที่ที่พระเยซูถูกยืนยันโดยมนุษย์ถึง
การเป็ นพระบุตรของพระเจ้าทั้งอย่างถูกต้องและต่อสาธารณชนเป็ นครั้งแรก
และผลลัพธ์ที่สองก็คือว่า ในฐานะผลลัพธ์ของการประกาศของพวกทหาร ใน
หลักการแล้ว ตอนนี้ หนทางก็เปิ ดออกสาหรับงานแห่ ง ‘การออกไปและสร้าง
สาวกจากทุก ชนชาติ ’ หรื อกล่ า วในแนวทางที่ แตกต่า งออกไป คนหนึ่ ง
สามารถกล่ า วได้ว่ า ตอนนี้ หนทางก็ เ ปิ ดออกส าหรั บ งานแห่ ง การท าให้

ความรอดที่ พระเยซู ได้บรรลุ ในการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ที่เป็ นหนี้ ต่อ
ความขัดแย้งของพระองค์กบั อิสราเอลนั้นมีผลต่อผลประโยชน์ของมนุ ษย์ทุก
คน จากนั้นเช่ นกัน เนื่ องจากพวกทหารโรมันเองเป็ นคนต่างชาติ พวกเขา
ยืนยันในแนวทางนี้ อีกด้วยว่าเวลาสาหรับการเริ่ มต้นภารกิ จทัว่ โลกก็มาใกล้
แล้ว”[1658]
คากล่าวยอมรับอื่นๆที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าก็ปรากฏใน 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

ทาไมมัทธิ วรวมการอ้างอิงถึง “พวกผูห้ ญิง” ที่เฝ้ าดูการตรึ ง? แม้วา่ สังคมชาวยิวไม่ได้ถือว่า
ผูห้ ญิงเท่าเทียมกับผูช้ าย การเป็ นพยานของพวกเขาถึ งการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คงได้เพิ่ม
ความน่าเชื่ อถือบางอย่างแก่การบันทึกของมัทธิ ว (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:27-31) เช่นกับมารี ย ์ ผู ้
ดูเหมือนจะเข้าใจและเชื่ อบางสิ่ งเกี่ยวกับสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวเกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ (26:613) พวกเขาไม่ได้ละทิ้งพระองค์อย่างที่สาวกผูช้ ายที่ไม่สัตย์ซื่อส่ วนใหญ่ของพระองค์ได้ทา
สาวกที่ เชื่ อผูไ้ ม่ ไ ด้ล ะทิ้ ง พระองค์ดูเหมื อนจะเป็ นผูห้ ญิ งที่ ไ ร้ ก าลัง บางคน ผูซ้ ่ ึ ง ไม่ สามารถ
ช่วยเหลือพระองค์ได้ แต่เพียงแค่เฝ้ าดูการทนทุกข์ของพระองค์แต่ไกลและยอห์น (ยน. 19:2627)
ผูห้ ญิงเหล่านี้ เป็ นคนสุ ดท้ายที่อยู่ ณ กางเขนและเป็ นผูแ้ รกที่อยู่ ณ อุโมงค์ (เปรี ยบเทียบ 28:1)
ซึ่ ง บ่ งบอกถึ ง การอุ ทิ ศตนของพวกเขาต่ อพระเยซู ผูซ้ ่ ึ ง พวกเขา “ได้ติดตาม” ในและ “จาก
กาลิลี” และผูซ้ ่ ึ งพวกเขาได้ปรนนิ บตั ิต่อในด้านการเงิน (ลก. 8:2-3) ดังนั้นเหตุผลเดียวสาหรับ
การอ้างอิงนี้ ถึงพวกผูห้ ญิงดูเหมือนที่จะเชื่ อมโยงการถูกตรึ งของพระเยซู กบั การคืนพระชนม์
ของพระองค์ พวกผูห้ ญิ งที่ มทั ธิ วเลื อกที่ จะระบุ โดยชื่ อบางที เป็ นคนเหล่ านั้นที่ ผูอ้ ่านดั้งเดิ ม
ของท่ านรู ้ จกั ดี ที่สุดโดยชื่ อที่ ท่ านใช้เพื่ อจะบรรยายถึ งพวกเขา ตารางข้า งล่ า งพยายามที่ จะ
ประสานการอ้างอิ ง ต่างๆในหมวดพระกิ ตติ คุณที่ ระบุ ถึ งพวกผูห้ ญิ งที่ เฝ้ าดู พระเยซู ที่ อยู่บ น
กางเขน
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5. กำรฝังพระเยซู 27:57-66
มัทธิ วเน้นสองสิ่ งเกี่ยวกับการฝังพระเยซู คือ ความสาเร็ จของคาเผยพระวจนะ และความเป็ นไปไม่ได้ของทฤษฎี
ที่วา่ ใครคนหนึ่งได้ขโมยพระศพของพระเยซูไป
กำรวำงพระเยซู ไว้ ในอุโมงค์ 27:57-61 (เปรียบเทียบ มก. 15:42-47; ลก. 23:50-56; ยน. 19:31-42)
ตามปกติพวกโรมันปล่อยให้ร่างกายของนักโทษที่ถูกตรึ งนั้นเน่าเปื่ อยบนกางเขนของพวกเขาโดยปราศจาการฝัง
ถ้าสมาชิกของครอบครัวต้องการที่จะฝังผูเ้ ป็ นที่รักที่ถูกตรึ งนั้น พวกเขาจาต้องขอการอนุญาตสาหรับการทาอย่าง
นั้น โดยปกติ พวกโรมันอนุ ญาตการขอร้ องเหล่ านี้ ด้วยข้อยกเว้นของนักโทษที่ ได้ทาการกบฏอย่างรุ นแรง
อย่างไรก็ตาม พวกยิวไม่ตอ้ งการปล่อยให้ซากศพที่จะไม่ถูกฝังข้ามคืน (ฉธบ. 21:22-23)
27:57

“เวลาพลบค่ า ” คงเป็ นบ่า ยคล้อย วันถัดไปคื อวันสะบาโตเริ่ มต้น ณ ตะวันตกดิ น ซึ่ ง คงได้
เกิ ดขึ้นราวๆหกโมงเย็น ณ เวลานี้ ของปี ในปาเลสไตน์ โฮห์เนอร์ คานวณว่านัน่ เป็ นตอนเย็น
ของวันศุกร์ คือวันที่ 3 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 33[1659]
สถานที่ต้ งั บ้านของโยเซฟก็ไม่แน่นอน มันอาจได้เป็ นรามาธาอิม-โซฟิ มที่อยูห่ ่างจากเยรู ซาเล็ม
ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือประมาณ 20 ไมล์[1660]โยเซฟเป็ นสมาชิกของสภาแซนเฮดริ น

ผูไ้ ม่ยินยอมให้มีการตายของพระเยซู (ลก. 23:51) มัทธิ วเพียงแค่อา้ งอิงว่าเขาเป็ น “สาวก. . .ที่
เป็ นเศรษฐี ” ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:9-12) ในตัวบทกรี ก คาที่แปลว่า “เศรษฐี” อยู่
ในตาแหน่ ง ที่ เน้นในประโยค เป็ นที่ ชัดเจนว่า มัท ธิ วต้องการที่ จะเน้นถึ ง ความส าเร็ จของ
อิสยาห์ 53:9: “และเขาจัดหลุ มศพของท่านไว้กบั คนอธรรมและเขาจัดท่านไว้กบั เศรษฐี ใน
ความตายของท่าน” เป็ นที่ชดั เจนว่า โยเซฟเป็ นผูต้ ิดตาม จากระยะไกล เนื่ องจากยอห์นเขียนว่า
เขาเป็ นสาวกลับๆเนื่องจากกลัวพวกยิว (ยน. 19:38) มัทธิ วบันทึกว่าแม้กระทัง่ สมาชิ กของกลุ่ม
คนที่ปกครองซึ่ งได้กล่าวโทษพระเยซู ก็เชื่ อในพระองค์ ซึ่ งเป็ นอีกพยานหนึ่ งที่วา่ พระองค์ทรง
เป็ นพระเมสสิ ยาห์จริ งๆ
27:58-60

โยเซฟกล้าพอที่จะ “ขอพระศพของพระเยซู” จากปี ลาต ข้อเท็จจริ งที่วา่ ปี ลาตอนุ ญาตให้โยเซฟ
ที่จะฝังพระศพของพระเยซูแสดงว่าเจ้าเมืองนั้นไม่คิดว่าพระเยซู มีความผิดของการกบฎ โยเซฟ
ตระเตรี ยมพระศพของพระเยซู ดว้ ยการช่วยเหลือของนิ โคเดมัส (ยน. 19:39) และบางทีเพื่อน
คนอื่นๆและหรื อพวกคนใช้
มัทธิ วไม่ได้อา้ งอิงว่าชายเหล่านี้ห่อพระศพของพระเยซู สาหรับการฝังอย่างไร แต่เพียงแค่กล่าว
ว่า พวกเขาใช้ “ผ้า ป่ านที่ ส ะอาด” (ค ากรี ก ซิ น โดน) ซึ่ ง ในวัฒ นธรรมนั้น คงมี ราคาแพง นี่
สะท้อนถึงการนับถือของพวกเขาที่มีต่อพระเยซู
“อุ โ มงค์ใ หม่ ” ของโยเซฟ ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งหมายของความมั่ง คั่ง ของเขาบางที ก็ อ ยู่ใ กล้ก ับ
คริ สตจักรแห่ งสุ สานศักดิ์สิทธิ์ ในปั จจุบนั บริ เวณนี้ ได้เป็ นเหมือนหิ นหลายศตวรรษก่อนหน้า
นั้น ซึ่ งพวกยิวได้ตดั อุโมงค์จากกาแพงของมัน[1661] โยเซฟได้เตรี ยมอุโมงค์น้ ีไว้สาหรับตัวเขา
เอง แต่ ต อนนี้ เขาวางพระเยซู ไ ว้ใ นที่ ข องเขา นี่ เ ป็ นการกระท าที่ ทุ่ ม เทของการอุ ทิ ศ ตน
(เปรี ยบเทียบ 26:6-13) มันแสดงถึงสิ่ งที่ทุกๆคนจาเป็ นต้องทากับพระเยซู อีกด้วย นัน่ คือ ถือว่า
พระองค์ได้แทนที่ของเราในฐานะตัวแทนของเรา มันเป็ นไปไม่ได้ (พูดแบบมนุ ษย์) สาหรับ
พระเยซู ที่จะหลี กพ้นจากอุโมงค์ที่ “ตัดออก” จากศิ ลาก้อนใหญ่ที่แข็งแกร่ ง (คากรี ก เพทรา
เปรี ยบเทียบ 16:18) แม้ว่าพระองค์มีชีวิตอยู่เมื่อถูกวางไว้ในนั้น มัทธิ วสร้ างกรณี ที่หนักแน่ น
สาหรับความเป็ นจริ งแห่งการคืนพระชนม์ของพระเยซู อย่างที่ท่านได้ทาสาหรับการบังเกิดจาก
หญิงพรหมจารี ของพระเยซู

“อุโมงค์ก็มีหลายประเภท อุโมงค์หลายแห่ งได้ถูกปิ ดด้วยหิ นก้อนใหญ่ที่ถูก
แทรกเข้า ไปยัง ที่ เ พื่ อ กี ด กัน สั ต ว์ป่ าและพวกโจร แต่ อุ โ มงค์ ร าคาแพง
ประกอบด้วยห้องขนาดเล็กที่ตดั ออกจากผิวหน้าของศิลาพร้อมกับทางเดินที่
ต่า (เปรี ยบเทียบ ‘ก้มลง’ ยน. 20:5, 11) ที่นาไปสู่ ห้องฝังที่ถูกปิ ดด้วยก้อนหิ น
ที่ถูกตัดให้มีรูปร่ างแบบจานที่เคลื่ อนไปในช่ องแคบที่ตดั ไปสู่ ศิลา ช่ องแคบ
นั้นเป็ นพื้นที่ลาดเอียงซึ่ งทาให้อุโมงค์ง่ายที่จะปิ ดแต่ยากที่จะเปิ ด ชายหลาย
คนอาจจาเป็ นต้องเคลื่อนก้อนหิ นย้อนกลับไปตามพื้นที่ลาดเอียงนั้น”[1662]
27:61

พวกโรมันไม่อนุ ญาตให้เพื่อนๆที่ จะโศกเศร้ าต่อการตายของนักโทษที่ พ วกเขาได้ประหาร
อย่างไรก็ตาม พวกผูห้ ญิงที่ถูกอ้างอิงถึ งที่นี่ก็เป็ นพยานถึงการฝังพระเยซู พร้ อมกับโยเซฟและ
นิโคเดมัส (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:4) การบันทึกของมัทธิ วถึงสิ่ งที่พวกเขาได้เห็นก็ตระเตรี ยม
เพื่อ 28:1

กำรป้องกันอุโมงค์ ของพระเยซู 27:62-66
พระกิตติคุณมัทธิ วเป็ นพระกิตติคุณเดียวที่รวมส่ วนนี้ไว้ มันเป็ นพยานถึงความเท็จแห่งการอ้างของพวกหัวหน้า
ปุโรหิ ตและพวกผูใ้ หญ่ที่วา่ ใครคนหนึ่งได้ขโมยพระศพของพระเยซูไป (28:11-15)
27:62

วันที่มทั ธิ วอ้างอิงถึงเป็ นวันสะบาโต บางทีท่านอ้างอิงถึงมันอย่างที่ท่านได้ทา (“วันถัดจากวัน
เตรี ยม”) เพื่อจะหลี กเลี่ยงความสับสนที่บ่อยครั้งเกิ ดขึ้นเมื่อบรรยายถึ งวันสะบาโตที่เกี่ยวข้อง
กับ เทศกาล สมาชิ ก ของสภาแซนเฮดริ นอาจหารื อกับ ปี ลาตว่าพวกเขาจาเป็ นที่ จะต้องเดิ น
ทางไกลกว่าการเดินทางของวันสะบาโตหรื อไม่และพวกเขาจาเป็ นที่จะเข้าไปในที่พกั ของเขา
หรื อไม่ (เปรี ยบเทียบ ยน. 18:28) อย่างไรก็ตาม พวกเขาแทบจะไม่สามารถทาสิ่ งอื่นใดที่พวก
เขาทาโดยปราศจากการละเมิดวันสะบาโต ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งที่พวกเขาได้กล่าวหาพระเยซู ถึงการ
ทาอย่างหน้าซื่ อใจคด

27:63-64

พระเยซู อยูใ่ นอุโมงค์น้ นั แค่ 36 ชัว่ โมง แต่เพราะว่าชัว่ โมงเหล่านี้ ขยายข้ามส่ วนของสามวันที่
ต่อเนื่ องกัน พวกยิวถื อว่าระยะนั้นเป็ นสามวัน (เปรี ยบเทียบ 12:40) ข้อเท็จจริ งที่ว่าการทานาย
ของพระเยซู ถึงการคื นพระชนม์ของพระองค์ได้ไปถึ งหู ของคนเหล่ านี้ ก็สะท้อนถึ งการขาด

ความเชื่ อ ของพวกสาวกอย่ า งแย่ ๆ พวกเขาควรได้เ ข้า ใจและเชื่ อ ว่ า พระเยซู จ ะเป็ นขึ้ น
เนื่ องจากว่าความรู ้ เกี่ ยวกับการทานายของพระองค์เกี่ ยวกับเหตุการณ์ น้ ี ก็แพร่ หลายอย่างมาก
สมาชิกของสภาแซนเฮดริ นเหล่านี้ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซู จะเป็ นขึ้น พวกเขาต้องการที่จะป้ องกัน
แผนการใดๆที่พวกเขาสาวกอาจกุเรื่ องขึ้นที่ยืนยันว่าพระองค์ได้เป็ นขึ้น พวกยิวต้องการการ
รับรองจากปี ลาตสาหรับการกระทาทางกองทัพใดๆ
“การหลอกลวง” แรกของพระเยซู จากมุ มมองของพวกเขาก็คื อการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ข อง
พระองค์ และการหลอกลวง “สุ ดท้าย” (ที่สอง) ของพระองค์ก็คือการอ้างของพระองค์ที่ว่า
พระองค์จะเป็ นขึ้นจากตาย พวกหัวหน้าปุโรหิ ตและพวกฟาริ สีที่ศรัทธาอย่างเทียมเท็จก็แสร้งที่
จะต้อ งการปกป้ องผูค้ นจากการหลอกลวง มัท ธิ ว ถื อ ว่า การกระท าของพวกเขาเป็ นการ
หลอกลวงตนเองที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะหลอกลวงคนอื่นๆ (“คนตาบอดนาทางคนตาบอด”)
อย่างเช่นที่นี่ ก่อนหน้านั้นพวกเขาได้กล่าวหาพระเยซูถึงการเป็ น “ผูห้ ลอกลวง” (26:4) แต่ พวก
เขา เป็ นผูห้ ลอกลวงผูค้ นที่แท้จริ ง
27:65-66

ปี ลาตปฏิ เสธที่จะมอบหมายให้กองทหารของเขาเองที่จะป้ องกันอุโมงค์ของพระเยซู แต่เขา
อนุญาตให้พวกผูน้ าชาวยิวที่จะใช้ยามของพระวิหารสาหรับจุดประสงค์น้ ี (เปรี ยบเทียบ 28:11)
การตอบของปี ลาตบางทีเป็ นการเหยียดหยาม ชายเหล่ านี้ ไ ด้กลัวพระเยซู เมื่ อพระองค์ทรง
พระชนม์อยู่ และตอนนี้พวกเขากลัวพวกสาวกของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์
ปี ลาตไม่คิดว่าโอกาสที่วา่ พวกสาวกของพระเยซู จะขโมยพระศพของพระองค์น้ นั ยิ่งใหญ่มาก
พวกหัวหน้าปุโรหิ ตและพวกฟารสี ทาให้อุโมงค์แน่นหนาโดยการจัดกาลังยามของพวกเขาไว้ที่
สถานที่ต้ งั นั้น และโดยการใส่ “ตราประทับ” ที่เป็ นกระดาษไขอย่างเป็ นทางการไว้ที่ประตูหิน
(เปรี ยบเทียบ สดด. 2:4)
“ราวกับ ปี ลาตกล่ า วอย่า งไม่ มี ส ติ อ ย่า งสิ้ น เชิ ง ว่า ‘จงเก็ บ พระคริ ส ต์ไ ว้ใ น
อุโมงค์ ถ้าพวกท่านสามารถทาได้’”[1663]

ส่ วนนี้ เน้นถึ งความเสื่ อมทรามของพวกผูป้ กครองของอิสราเอลและการปฏิ เสธที่จงใจของพวกเขาต่อพระเยซู
[1664] มันแสดงให้เห็นอีกว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์อย่างแท้จริ ง

“ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ม่ ส อดคล้องกันและเหน็ บ แนมก็ คื อ ว่า ฝ่ ายตรงกัน ข้า มถื อ ถ้อ ยค าของพระเยซู
เกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายอย่างจริ งจังมากกว่าพวกสาวกถือ”[1665]
ข. กำรเป็ นขึน้ จำกตำยของกษัตริย์ บทที่ 28
การเป็ นขึ้นจากตายสาคัญต่อศาสนศาสตร์ ของคริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:12-19) อย่างไรก็ตาม บรรดา
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณไม่ได้กล่าวถึงความหมายโดยนัยทางศาสนศาสตร์ ของการเป็ นขึ้นจากตาย เพียงแต่ได้บนั ทึก
ข้อเท็จจริ ง อัค รทู ตเปาโลได้เขี ย นอย่า งมากเพื่ อจะช่ วยให้เราชื่ นชมความส าคัญ ของเหตุ ก ารณ์ ที่ ยิ่ง ใหญ่ น้ ี
(เปรี ยบเทียบ 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)
“ประวัต ศาสตร์ ข องชี วิ ต พระคริ สต์ บ นโลกจบลงด้ ว ยการอั ศ จรรย์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ ท่ า กั บ
ประวัติศาสตร์ ของการเริ่ มต้นของสิ่ งนั้น”[1666]
“ข้อเท็จจริ งพิเศษของข่าวประเสริ ฐคือการเป็ นขึ้นจากตาย ศาสนาอื่นๆทั้งหมดบันทึกการตาย
ของผูน้ าของพวกเขา ความเชื่ อแบบคริ สเตียน เท่ านั้น บันทึกการเป็ นขึ้นจากตายของผูก้ ่อตั้ง
ของความเชื่อแบบนี้ พวกผูน้ าทางศาสนาอื่นๆทั้งหมดตายไป พระเยซู เท่ านั้น ที่ ทรงพระชนม์
อยู่”[1667]
1. อุโมงค์ ทวี่ ่ ำงเปล่ ำ 28:1-7 (เปรียบเทียบ มก. 16:1-8; ลก. 24:1-8; ยน. 20:1)
28:1

การแปลของฉบับ NASB เกี่ยวกับคาบุพบทกรี ก อบเซ ว่าเป็ น “ช่วงหลัง” ก็นาไปผิดๆ คากรี ก
นั้นสามารถหมายถึง “หลังจาก” อีกด้วย และดูเข้าท่ากว่าถ้าถูกแปลเช่ นนั้นในที่นี่[1668] พวก
ผูห้ ญิงรอจนกระทัง่ “หลังจากวันสะบาโต” เพื่อจะไปยังอุโมงค์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มก.
16:1-2) พวกเขาไปตั้งแต่เช้าตรู่ วนั อาทิตย์ มารี ย ์ “อีกคนหนึ่ง” เป็ นมารี ยม์ ารดาของยากอบและ
โยเซฟ (27:56) มาระโกเพิ่มว่านางสะโลเมได้ไปกับพวกเขาด้วย (มก. 16:1) เป็ นที่ชดั เจนว่า
สะโลเมเป็ นชื่ อ ของมารดาของบุ ต รทั้ง สองของเศเบดี “และ” (ค ากรี ก คาย) ใน มาระโก
16:1 บางทีเป็ นตัวช่วยซึ่ งหมายถึง “แม้กระทัง่ ” เป็ นที่แน่ชดั ว่า พวกเขาไม่รู้วา่ สภาแซนเฮดริ น

ได้ต้ งั ยามไว้ที่อุโมงค์ เป็ นที่ ชดั เจนว่า พวกเขาไปที่นั่นเพื่อจะระลึ กถึ งพระเยซู แต่ที่จะชโลม
พระศพของพระเยซูอีกด้วย (มก. 16:1) พวกเขาต้องไม่ได้รู้วา่ มันได้ถูกประทับไว้เช่นกัน
28:2-4

“แผ่ น ดิ น ไหว” ที่ ส อง (การแทรกแซงของพระเจ้า ) ได้ เ กิ ด ขึ้ น (เปรี ยบเที ย บ 27:51)
ความสัมพันธ์ระหว่างแผ่นดินไหว การลงมาของทูตสวรรค์ และการกลิ้งก้อนหิ นก็ไม่ตายตัวใน
ตัวบท เหตุการณ์เหล่านี้ ท้ งั หมดมีความหมายโดยนัยที่เหนื อธรรมชาติ ทูตสวรรค์ได้ประกาศ
ถึ งการบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์และตอนนี้ ประกาศถึ งการเป็ นขึ้ นจากตาย (1:20-23; เปรี ยบเทียบ
18:10).[1669] ทูตสวรรค์กลิ้งก้อนหิ นออกเพื่อจะยอมให้บรรดาพยานเข้าไป ไม่ใช่เพื่อจะยอม
ให้พ ระเยซู หนี ไ ป (เปรี ย บเที ย บ ยน. 20:26) พวกยามประสบกับ แผ่นดิ นไหวและมองดู
ทูตสวรรค์ที่ปรากฎดังเช่นชายหนุ่ม (มก. 16:5) มันเป็ นการเห็นทูตสวรรค์ผซู้ ่ ึ งการปรากฏของ
ท่านนั้น “เหมือนฟ้ าแลบ” อีกด้วยนัน่ เองซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าได้ทาให้พวกเขาตกใจกลัวอย่างมาก
จนมัท ธิ วสามารถบรรยายว่าพวกเขาเป็ น “เหมื อนคนตาย” (ข้อ 3-4) บางทีพ วกเขาเป็ นลม
“หมดสติ” อย่างเช่นในการหลับสนิทหรื อการไม่รู้สึกตัว

28:5-7

“ทูตสวรรค์” องค์น้ นั ระงับความกลัวของพวกผูห้ ญิงซึ่ งก่อให้เกิ ดโดยการตกใจของการเฝ้ าดู
ฉากนั้นโดยการกล่าวต่อพวกเขา (เปรี ยบเทียบ มก. 16:2-7; ลก. 24:1-8; ยน. 20:1) จากเหตุผลที่
เป็ นไปได้ท้ งั หมดส าหรั บ อุ โมงค์ที่ เ ปิ ดและว่า งเปล่ า ซึ่ ง พวกผูห้ ญิ ง อาจได้จิ นตนาการนั้น
ทู ตสวรรค์ก็ ช้ ี แ จงถึ ง การอธิ บ ายแท้จ ริ ง อัน เดี ย ว “พระเยซู ” ได้ “เป็ นขึ้ น ” จากความตาย!
ทู ต สวรรค์ ย้ า เตื อ นพวกเขาว่ า พระเยซู ไ ด้ ท านายถึ ง การเป็ นขึ้ นจากตายของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 16:21; 17:23; 20:18-19) จากนั้นทูตสวรรค์ก็เชื้ อเชิ ญให้พวกเขาที่จะ “มา” และ
“ดู” ที่ซ่ ึ งพระองค์ได้ถูกวางไว้แล้ว “ไป” และ “บอก” “สาวก” คนอื่นๆว่า “พระองค์ทรงเป็ น
ขึ้นมาจากความตายแล้ว” พวกเขาควรไปอย่าง “รวดเร็ ว” เพราะว่านี่ เป็ นข่าวที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด
แห่ งทุกสมัย พระเยซู จะยืนยันถึ งการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ดว้ ยการปรากฏส่ วนตัวใน
กาลิลีในไม่ชา้ (เปรี ยบเทียบ 26:32) พระองค์จะไปถึง “กาลิลี” ก่อนที่พวกเขาได้ไปถึงและพบ
พวกเขาที่นนั่
“เริ่ มแรกในการบันทึกของมัทธิ ว พระเยซู ได้กล่าวต่อพวกสาวกถึงสองครั้งว่า
‘ผูท้ ี่เสี ยชี วิตของตนก็จะได้ชีวิตรอด’ [10:39; 16:25] และบนกางเขนพระเยซู
ได้ยึ ด มั่น ในพระเจ้า โดยการวางใจแม้ก ระทั่ง เมื่ อ พระองค์ ส ละชี วิ ต ของ
พระองค์ (27:46, 50) ในการทาให้พระเยซู เป็ นขึ้นจากตาย พระเจ้ารั บรอง

ความจริ งแห่ งถ้อยคาของพระเยซู และการก่อผลแห่ งการวางใจของพระองค์
ซึ่ งที่จะกล่ าวว่าพระเจ้าแก้ต่างแทนพระเยซู พระเจ้าแก้ไขความขัดแย้งของ
พระเยซู ก ับ อิ ส ราเอลโดยการแสดงให้เห็ นว่า พระเยซู อยู่ในความถู ก ต้อง”
[1670]
ใครกลิ ้ง ก้ อนหิ น ? เป็ นการปกป้ องความเชื่ อดั้ง เดิ ม ในหัวข้อการเป็ นขึ้ นจากตายของพระเยซู ค ริ สต์ แฟรง
มอริ สัน ผูซ้ ่ ึ งชื่ อจริ งของเขาคือ อัลเบิร์ต เฮนรี่ รอสส์ เป็ นนักข่าวชาวอังกฤษที่ไม่เชื่ อเมื่อเขาเริ่ มต้นการค้นคว้า
ของเขา แต่มนั โน้มน้าวเขาถึงหลักฐานในประวัติศาสตร์ ของการเป็ นขึ้นจากตายและเขาได้กลายมาเป็ นคริ สเตียน
หนัง สื อเล่ ม นี้ นาเสนอการศึ ก ษาที่ ล ะเอี ย ดเกี่ ย วกับ เจ็ดวันสุ ด ท้า ยแห่ ง พันธกิ จก่ อนการถู ก ตรึ ง ของพระเยซู
[1671]
2. กำรปรำกฏของพระเยซู ต่อพวกผู้หญิง 28:8-10
พระกิ ตติคุณทั้งหมดอ้างอิ งถึ งข้อเท็จจริ งที่ ว่าพวกผูห้ ญิงเป็ นผูค้ นแรกที่ เห็ นพระเยซู ทรงพระชนม์อยู่ นี่ เป็ น
หลัก ฐานที่ ว่า การเป็ นขึ้ นจากตายนั้นจริ ง ในวัฒนธรรมนั้น พยานของผูห้ ญิ ง ก็ ไ ม่ ถู ก ถื อว่า สู ง ส่ ง อย่า งมาก
[1672] ดังนั้น ถ้าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณกุเรื่ องการเป็ นขึ้นจากตาย แน่ นอนว่าพวกเขาคงไม่ได้เขียนว่าพวกผูห้ ญิง
เป็ นพยานถึงสิ่ งนั้นก่อน
“เหตุการณ์ สูงสุ ดของเรื่ องการเป็ นขึ้นจากตายคือการปรากฏของพระคริ สต์ที่เป็ นขึ้ นต่อพวก
ผูห้ ญิงก่อนและจากนั้นก็ต่อพวกสาวกของพระองค์ นัน่ คือ สาวกสิ บเอ็ดคน สาหรับความน่ า
ประทับใจและความสาคัญทั้งหมดของมัน อุโมงค์วา่ งเปล่าไม่ใช่หลักฐานที่เพียงพอในตัวของ
มันเองสาหรั บการเป็ นขึ้ นจากตายของพระเยซู สิ่ งเดี ยวที่ สามารถเด็ดเดี่ ยวคื อคาพยานของ
ประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ที่วา่ พระเยซูได้ถูกทาให้เป็ นขึ้นจากตาย”[1673]
28:8-9

การปรากฏทันใดของพระเยซู คงได้ให้ความตกใจแห่ งชี วิตแก่พวกผูห้ ญิง (เปรี ยบเทียบ มก.
16:8) พระองค์ให้การทักทายตามธรรมเนี ยมแก่พวกเขา (คากรี ก คาริ เอเต้ เปรี ยบเทียบ 26:49)
พวกเขาได้คุกเข่าและจับ “พระบาท” ของพระองค์ และ “นมัสการพระองค์” (เปรี ยบเทียบ ข้อ
17) การจับ เท้า ของใครคนหนึ่ งเป็ นการกระท าอัน เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ แ ห่ ง การขอร้ อ งและ
ความเคารพ (มก. 5:22; 7:25; ลก. 17:16)

“โดยการกระทานี้ พวกผูห้ ญิงกาลังแสดงให้เห็นถึงการจานนของพวกเขาต่อ
องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ในท่ า ทางที่ ซ่ ึ งพลเมื อ งในตะวัน ออกชิ น ต่ อ การให้ ก าร
ก้มคานับแก่เจ้าชายที่มีอธิ ปไตย”[1674]
28:10

พระเยซู ร ะงับ ความกลัว ของพวกผูห้ ญิ ง อย่า งที่ ทู ต สวรรค์ไ ด้ท าไป และพระองค์ก ล่ า วซ้ า
คาแนะนาที่ ทู ตสวรรค์ไ ด้ใ ห้แก่ พ วกเขา “พี่ น้อง” ของพระเยซู คื อพวกสาวกของพระองค์
(12:48-50; 18:15; 23:8; 25:40; เปรี ยบเทียบ 5:22-24; 7:3-5; 18:21, 35)
“แล้วทาไมจึงเป็ นการบันทึกของมัทธิ วถึงการปรากฏแห่ งการเป็ นขึ้นจากตาย
ในกาลลี? แน่นอนว่า คาตอบนั้นก็อยูใ่ นการรวมกันของสองหัวข้อที่ได้แทรก
ซึ มทั้งพระกิตติคุณนี้ หนึ่ง พระเมสสิ ยาห์จะมาจากบริ เวณที่ถูกดูถูก . . . และ
เปิ ดเผยแก่ผคู ้ นที่ถูกดูถูกก่อน. . . เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็ นของคนยากจน
ด้านจิตวิญญาณ (5:3) เนื่ องจากเหตุผลนี้ อีกด้วย พระเยซู ที่เป็ นขึ้นปรากฏแก่
พวกผูห้ ญิงก่อนผูซ้ ่ ึ งคุ ณค่าของพวกเขาในฐานะพยานท่ามกลางพวกยิวก็ไร้
ค่า . . . สอง ‘กาลิ ลีข องพวกต่ า งชาติ ’ (4:15) ก็ เข้า กันได้ก ับ หัวข้อที่ เพิ่ม ขึ้ น
เกี่ยวกับภารกิจต่างชาติในพระกิตติคุณนี้ . . . และตระเตรี ยมสาหรับพระมหาบัญชา (28:18-20)”[1675]
3. ควำมพยำยำมทีจ่ ะปกปิ ด 28:11-15

การบันทึกที่ส้ นั นี้ทาให้การบันทึกของมัทธิ วเกี่ยวกับยามใน 27:62-66 เสร็ จสิ้ นอย่างสมบูรณ์
28:11

ยาม “บางคน” ได้ละคนอื่นๆไว้ที่อุโมงค์น้ นั และ “เล่า” ถึงแผ่นดินไหว ทูตสวรรค์ และอุโมงค์
ว่างเปล่า “แก่ พวกหัวหน้าปุ โรหิ ต” ที่ พวกเขาเล่าต่อพวกปุ โรหิ ตก็บ่งบอกอย่างหนักแน่ นว่า
พวกเขาเป็ นยามพระวิหารชาวยิวไม่ใช่ยามคนโรมัน (เปรี ยบเทียบ 27:65) ถ้าพวกเขาได้เป็ นยาม
คนโรมันและได้เล่าต่อผูบ้ งั คับบัญชาชาวโรมันของพวกเขา บางทีพวกเขาคงได้สูญเสี ยชี วิต
ของพวกเขาเนื่องจากการหลับในขณะอยูใ่ นหน้าที่ (เปรี ยบเทียบ กจ. 12:19; 16:27-28)

28:12-14

การกระทาของสมาชิ กของสภาแซนเฮดริ นเหล่านี้ พิสูจน์ว่าคาสัญญาของพวกเขาที่จะเชื่ อใน
พระเยซู ถ้าพระองค์จะลงมาจากกางเขนก็หน้าซื่ อใจคด (เปรี ยบเทียบ 27:42; ลก. 24:13-32)
พวกเขาแสดงถึ ง ความเป็ นห่ วงมากขึ้ น ส าหรั บ ชื่ อเสี ย งของพวกเขาเองต่ อไปและสิ่ ง ที่ ไ ด้
ประโยชน์มากกว่าความจริ ง
เรื่ องราวที่คาดคะเนของพวกเขาก็เป็ นเรื่ องราวที่อ่อนแอที่ผวู ้ ิจารณ์อาจทาให้เสี ยชื่ อเสี ยงอย่าง
ง่ายดาย ถ้ายามได้นอนหลับ พวกเขาคงไม่ได้รู้เกี่ยวกับขโมย ถ้าหนึ่ งในพวกเขาตื่นอยู่ ทาไม
เขาไม่ส่งเสี ยงเตือน? มันเหลือเชื่ ออีกด้วยที่วา่ พวกสาวกที่ได้ละทิ้งพระเยซู เนื่ องจากความกลัว
คงได้รวบรวมความกล้า หาญพอที่จะเสี่ ยงในการเปิ ดอุโมงค์ที่ ถู กป้ องกันไว้ ยิ่งกว่านั้น ถ้า
สภาแซนเฮดริ นได้มีหลักฐานใดๆต่อต้านพวกสาวก แน่นอนว่าพวกเขาคงได้ข่มเหงพวกเขา แต่
พวกเขาไม่ได้ทา
การรุ กรานสุ สานบางครั้งก็มีโทษถึงตายในตะวันออกใกล้โบราณ [1676] ดังนั้นพวกศัตรู ของ
พระเยซูหนั ไปใช้สินบนเพื่อจะปิ ดปากของพวกทหารและปี ลาตในภายหลังถ้าจาเป็ น ก่อนหน้า
นั้นพวกเขาได้เต็มใจที่จะจ่ายเงินแก่ยดู าสเพื่อจะปกป้ องผลประโยชน์ของพวกเขา (26:15)

28:15

มัทธิ วอธิ บายว่านี่เป็ นที่มาของการอธิ บายของชาวยิวเกี่ยวกับอุโมงค์วา่ งเปล่าที่มีจนถึงเวลาแห่ ง
การเขียนของท่าน เมื่อใดก็ตามที่มนั อาจได้เกิดขึ้น
“จัสติ น ในเรื่ อง ไดอั ล [โลกั ส] หน้า 108 บอกเราว่าการกล่ าวหานี้ ยงั ถู ก
เผยแพร่ อย่างแข็งขันในช่ วงกลางของศตวรรษที่ สอง มันเป็ นการตอบโต้ที่
ชัดเจนต่ อการอ้า งของคริ ส เตี ย นเกี่ ย วกับ การเป็ นขึ้ นจากตายของพระเยซู ”
[1677]
จัสตินเป็ นนักเขียนคริ สเตียนเริ่ มแรก
“มันน่ าสนใจที่ จะดู พิจารณาวิธีที่เจ้าหน้าของชาวยิวได้ใช้ในความพยายาม
อย่างยิง่ ของพวกเขาที่จะขจัดพระเยซู พวกเขาได้ใช้การทรยศที่จะจับพระองค์
พวกเขาได้ใช้ความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะไต่สวนพระองค์ พวกเขาได้ใช้

การใส่ ร้ายป้ ายสี ที่จะกล่าวหาพระองค์ต่อปี ลาต และตอนนี้ พวกเขาใช้สินบน
เพื่ อจะท าให้ค วามจริ ง เกี่ ย วกับ พระองค์เงี ย บไป และพวกเขาได้ ล้ มเหลว”
[1678]
“เหตุ ผลส าหรั บ ความขยันของมัท ธิ วในการเข้าหาการเป็ นขึ้ นจากตายในลักษณะแบบการ
ปกป้ องความเชื่ อก็ชัดเจนเนื่ องจากหลายสิ่ งขึ้นอยู่กบั การเป็ นขึ้ นจากตายของพระเมสสิ ยาห์
มันรับรองถึงความเป็ นบุคคลของพระองค์ สาหรับชนชาติอิสราเอล การเป็ นขึ้นจากตายของ
พระองค์เป็ นหมายสาคัญ ของผูเ้ ผยพระวจนะโยนาห์ (มธ. 12:38-39) ซึ่ งยืนยันข้อเท็จจริ งที่ว่า
พระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ เหตุ ผ ลที่ ม ทั ธิ วไม่ ได้กล่ า วเกี่ ยวกับ การเสด็จสู่ สวรรค์ก็ถู ก
ห่ อไว้ในประเด็นนี้ ถ้าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ จากนั้นเรื่ องราวของการเสด็จสู่ สวรรค์
ก็ ไ ม่ จาเป็ นและไม่ จ าต้อ งพิ สู จ น์ ต่อ คนอิ ส ราเอล กระนั้น พระองค์จ ะเสด็ จ มาในเมฆด้ว ย
พระรั ศ มี สิ่ ง ที่ ส าคัญ ต่ อมัท ธิ วก็ คื อว่า พระเยซู ท รงเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข องอิ ส ราเอลและ
การเป็ นขึ้นจากตายได้พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งนั้น ดังนั้นท่านก็ไม่ได้กล่ าวเพิ่มเติ ม ประการที่ สอง
การเป็ นขึ้ นจากตายรั บรองคาเผยพระวจนะของพระคริ สต์เกี่ ยวกับการเป็ นขึ้ นจากตายของ
พระองค์ (มธ. 16:21; 17:22-23; 20:17-19) ประการสุ ดท้าย ข่าวสารของกษัตริ ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของแผ่นดินสวรรค์ การนาเสนอของแผ่นดินสวรรค์ และการถอนตัวของการนาเสนอ
ทั้งหมดนั้นก็เกี่ ยวข้องในการเป็ นขึ้นจากตาย เพราะว่าการเป็ นขึ้นจากตายรับรองความแท้จริ ง
ของทุกสิ่ งที่พระคริ สต์เคยกล่าว” [1679]
4. บรรดำคำสั่ งสุ ดท้ ำยของกษัตริ ย์ต่อพวกสำวกของพระองค์ 28:16-20 (เปรียบเทียบ มก.
16:15-18; 1 คร. 15:6)
ในขณะที่พวกหัวหน้าปุโรหิ ตใช้เงินสิ นบนที่จะสั่งการให้พวกทหารที่จะกระจายความเท็จ พระเยซู ที่ได้เป็ นขึ้น
จากตายใช้พระสัญญาแห่ งฤทธิ์ เดชและการทรงสถิ ตของพระองค์ที่จะสั่งการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะ
กระจายข่าวประเสริ ฐ[1680] นี่ เป็ นคากล่าวสุ ดท้ายที่มทั ธิ วบันทึกว่าพระเยซู ให้ อย่างเช่นเคย ท่านใช้เรื่ องราวที่
จะนาไปสู่ คากล่าว ในกรณี น้ ี เรื่ องราวนั้นประกอบด้วยการถูกตรึ งและการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ดังนั้น
คากล่ าวนี้ เป็ นจุ ดสู งสุ ดของเหตุ การณ์ เหล่ านี้ ในโครงสร้ างของมัทธิ วเกี่ ยวกับพระกิ ตติ คุณของท่าน มันเป็ น
จุดสู งสุ ดอีกด้วยเนื่องจากตาแหน่งของมัน ณ ตอนปลายอย่างมากของพระกิตติคุณนี้ และเนื่ องจากเนื้ อหาของมัน

มันกล่าวซ้ าหัวข้อหลายอย่างของมัทธิ ว และทาให้เรื่ องราวของพระเยซูจบลงในที่ที่มนั ได้เริ่ มต้นขึ้น คือ ในกาลิลี
[1681]
“. . . . ในการอดทนต่อความอับอายแห่ งกางเขน ที่ จะแสดงว่าพระเยซู ไม่ ได้ตายในฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ เทียมเท็จแต่ในฐานะพระบุ ตรผูไ้ ด้ทาตามน้ าพระทัยของพระบิ ดา (21:37-39)
พระเจ้าก็รับรองพระเยซู โดยการทาให้พระองค์เป็ นขึ้นจากตาย (28:5-6) ดังนั้น เมื่อพระเยซู
ปรากฏต่อพวกสาวกบนภูเขาในกาลิลี (28:16-17) นัน่ ก็อยูใ่ นฐานะพระบุตรของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ ง
พระเจ้าได้กผู้ า่ นทางการเป็ นขึ้นจากตจาย (28:5ค-6) ในความสงสัยนั้น สาวกบางคนแสดงให้
เห็นว่าพวกเขายังคงอ่อนแอในความเชื่ อ (28:17; 14:32) พวกเขาทั้งหมดก็เห็นในตัวบุคคลของ
พระเยซู ว่า การถู ก ตรึ ง หรื อ การเป็ นบุ ต รที่ ท นทุ ก ข์เ ป็ นแก่ นสารของพัน ธกิ จ ของพระองค์
(21:42) อย่างสัมพันธ์กนั นั้น ในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าการเป็ นผูร้ ับใช้เป็ นแก่นสารของการ
เป็ นสาวก (16:24; 20:25-28) ดังนั้น ในฐานะผูท้ ี่เข้าใจในความสอดคล้องกับมุมมองที่ประเมิน
ของพระเจ้า (17:5) ไม่เพียงแต่ใครที่ พระเยซู ทรงเป็ น แต่สิ่งที่ พระองค์เกี่ ยวข้องและสิ่ งที่มนั
หมายถึ ง ที่ จะเป็ นผูต้ ิ ดตามของพระองค์ พวกสาวกก็รับเอาพระมหาบัญชาจากพระเยซู และ
เริ่ มต้นภารกิจต่อทุกประชาชาติ (28:18-20; บทที่ 24—25)”[1682]
28:16

“แต่ ” (NASB) เป็ นความตรงข้า มที่ ห นัก แน่ น เกิ น ไปส าหรั บ ค ากรี ก เด ที่ ป รากฏที่ นี่ แ ละ
หมายถึง “จากนั้น” (NIV) อย่างไรก็ตาม การกระทาของ “สาวกสิ บเอ็ดคน” ก็แตกต่างกันกับ
การกระทาของพวกทหาร (ข้อ 15) เราไม่รู้ “ภูเขา” ที่ซ่ ึ งพระเยซู ช้ ี แนะแก่พวกเขาและที่พวกเขา
ได้ไป (เปรี ยบเทียบ 26:32; 28:7, 10) แน่นอนว่า “กาลิลี” เป็ นที่ที่พระเยซู ได้เริ่ มต้นพันธกิจของ
พระองค์ และมันมีการแสดงความหมายถึงคนต่างชาติเนื่ องจากการปรากฎและความใกล้เคียง
ของคนต่างชาติมากมาย สิ่ งที่พระเยซูจะบอกพวกสาวกของพระองค์ในกาลิลีจะดาเนิ นพันธกิจ
และการสอนของพระองค์ที่พวกเขาได้ประสบแล้วต่อไป

28:17

สุ ดท้ายเมื่อสาวกสิ บเอ็ดคน “เห็น” พระเยซู “เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการพระองค์” กระนั้น
พวกเขาบางคนยังมี คาถามที่ ไม่ ได้รับการแก้ไขเกี่ ย วกับการที่ พ วกเขาควรจะตอบสนองต่ อ
พระองค์อย่า งไร ค าว่า “สงสัย ” (ค ากรี ก เอดิ ส ทาซาน) หมายถึ ง “ลัง เลใจ” (เปรี ย บเที ย บ
14:31).[1683] เป็ นที่ชดั เจนว่า การเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ไม่ได้ขจัดคาถามต่างๆที่ยงั ค้าง

อยูใ่ นความคิดของพวกสาวกของพระองค์ทนั ที บางทีพวกเขาบางคนยังคงรู ้สึกอับอายเกี่ยวกับ
การละทิ้งพระองค์และแปลกใจว่าพระองค์จะปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างไรอีกด้วย
28:18

พระเยซู ดาเนิ นการที่ จะกล่ าวต่อสาวกสิ บเอ็ดคนต่อไป มัทธิ วไม่ได้บนั ทึกว่าพวกเขากล่ าว
อะไร ซึ่ งทาให้ความสนใจของเรามุ่งไปที่ถอ้ ยคาของพระเยซู อย่างเต็มที่ จงสังเกตการกล่าวซ้ า
ของ “ทั้งหมด” หรื อ “ทุก” (ผูแ้ ปล) ในข้อ 18-20 คือ สิ ทธิ อานาจทั้งหมด ทุกชาติ ทุกสิ่ ง และ
ทุกวัน มัทธิ วเน้นถึง “สิ ทธิ อานาจ” ของพระเยซู ตลอดพระกิตติคุณของท่าน (7:29; 10:1, 7-8;
11:27; 22:43-44; 24:35)
“ไม่ใช่แค่ อานาจหรื อพลัง (ดูนามิส) อย่างที่ผพู ้ ิชิตที่ยิ่งใหญ่อาจอ้าง แต่ ‘สิ ทธิ
อานาจ’ (เอกซู ซิอา) ในฐานะบางสิ่ งที่เป็ นของพระองค์โดยสิ ทธิ ซ่ ึ งได้มอบ
ให้แก่พระองค์โดยผูห้ นึ่งที่มีสิทธิ์ ที่จะมอบให้ (วว. 2:27)” [1684]
พระเจ้าจากัดสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ก่อนการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์เนื่ องจากบทบาท
ของพระองค์ในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ พระเจ้าทาให้
ขอบเขตที่ พ ระเยซู ใ ช้สิ ท ธิ อานาจนั้นกว้า งขึ้ น (เปรี ย บเที ยบ 4:8-10) พระองค์ก ลายมาเป็ น
ผู ้ห นึ่ งซึ่ งตอนนี้ พระเจ้ า ท าให้ เ ป็ นสื่ อกลางในการมอบ “สิ ทธิ อ านาจทั้ ง หมด” ผ่ า น
(เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:14; ฟป. 2:5-11) นี่เป็ นการอ้างที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเยซู
“โดยการท าให้ พ ระเยซู เ ป็ นขึ้ น จากตายและมอบสิ ท ธิ อ านาจทั้ง หมดแก่
พระองค์ พระเจ้าก็แก้ต่างพระเยซู และดังนั้นก็ตดั สิ นความขัดแย้งด้วยการ
สนับสนุนพระองค์ (28:5-6, 18)”[1685]

28:19

พวกสาวกของพระเยซูควร “ไป . . . และสร้างสาวก” เพราะตอนนี้ พระเยซู มีอานาจทัว่ จักรวาล
พระองค์ให้ภารกิ จทัว่ โลกใหม่แก่พวกเขาในความสอดคล้องกับสิ ทธิ อานาจทัว่ จักรวาลใหม่
ของพระองค์ ก่อนหน้านั้นพระองค์จากัดงานของพวกเขาแก่อิสราเอล (10:1-8; เปรี ยบเทียบ
15:24) ตอนนี้ พระองค์ส่ ง พวกเขา ออกไปทั่ วโลก พวกเขาสามารถไปอย่า งมั่นใจได้ รู ้ ว่า
พระเยซู มีการควบคุมสิ ทธิ์ ขาดเหนื อทุกสิ่ ง “ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก” (เปรี ยบเทียบ รม.

8:28) จงสังเกตความคล้ายกันระหว่างคาสั่งตามวัฒนธรรมดั้งเดิ มที่ จะให้เกิ ดผล ทวีคูณและ
เติมเต็มแผ่นดิน (ปฐก. 1:28; 9:1) และคาสั่งใหม่น้ ีสาหรับผูเ้ ชื่อ
ในตัวบทกรี ก มีกริ ยาที่เป็ นคาสั่งเดียว “จงสร้างสาวก” (คากรี ก มาเธทิ วซาเท) ซึ่ งถูกขยายโดย
รู ปแบบของคากริ ยาที่เติม –ing สามคาคือ “การไป” “การให้บพั ติศมา” และ “การสอน”
[1686] นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าเราควรสร้ างสาวกที่ใดก็ตามที่เราอาจจะไป รู ปแบบของคากริ ยาที่
เติม –ing ไม่ใช่แค่สถานการณ์ แต่มนั มีพลังเชิ งบังคับบางอย่าง[1687] ในอีกนัยหนึ่ง พระเยซู
สั่งให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะเข้าถึ งผูค้ นที่ เข้าไม่ถึงและสร้ างสาวก ไม่ใช่ แค่ที่จะสร้ าง
สาวกในท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่พวกเขาได้พบปะเท่านั้น
การสร้างสาวกเกี่ ยวข้องกับการนาผูค้ นไปสู่ ความสัมพันธ์กบั พระเยซู ในฐานะนักเรี ยนกับครู
มันเกี่ ยวข้องกับการทาให้พวกเขาที่จะรับเอาแอกแห่ งคาแนะนาของพระองค์มาอยู่เหนื อพวก
เขาในฐานะสิ ทธิ อานาจ (11:29) ยอมรั บพระวจนะของพระองค์ว่าเป็ นจริ ง และจานนต่อน้ า
พระทัยของพระองค์ในฐานะสิ่ งที่ถูกต้อง สาวกที่ดีคือผูท้ ี่ฟัง เข้าใจและเชื่ อฟั งคาแนะนาของ
พระเยซู (12:46-50) พวกสาวกของพระเยซูตอ้ งทาซ้ าพวกเขาเองในคนอื่นๆ[1688]
“ชนทุกชาติ” (คากรี ก พันทา ทา เอธเน่ ) ที่ถูกกล่าวถึงคือ ทุกเผ่า ทุกชนชาติ และทุกคนรวมถึ ง
อิสราเอล (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 12:3; 18:18; 22:18).[1689] วลี น้ ี ไม่ได้หมายถึงคนต่างชาติที่ไม่
รวมถึ งคนยิว มัทธิ วพูดเป็ นนัยเรื่ องการรวมอยู่ด้วยของคนต่างชาติ ในแผนการของพระเจ้า
ที่จะอวยพรมนุษยชาติตลอดพระกิตติคุณของท่าน (1:1; 2:1-12; 4:15-16; 8:5-13; 10:18; 13:38;
24:14 และข้ออื่นๆ)พวกสาวกของพระเยซู ควรสร้ างสาวกท่ามกลางทุกคนโดยปราศจากการ
แยกแยะ
“การให้บพั ติศมา” และ “การสอน” จะต้องแสดงถึงการสร้างสาวก การให้บพั ติศมาจะต้องเข้า
ไปใน “นาม” ของพระเจ้าสามพระภาค (เปรี ยบเทียบ 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” (คากรี ก เอซ) บ่งบอกถึงการเข้ามาในความสัมพันธ์
กับพระเจ้าในฐานะสาวก การบัพติศมาบ่งชี้ ถึงทั้งการเข้ามาในความสัมพันธ์แบบพันธสัญญา
กับพระเจ้าและการปฏิญาณการจานนต่อความเป็ นเจ้านายของพระองค์ [1690] เป็ นที่ชดั เจนว่า

การรับบัพติศมาในน้ ามากกว่าการรับบัพติศมาในพระวิญญาณที่ถูกกล่าวถึง (เปรี ยบเทียบ 3:6,
11, 13-17)
การบัพติ ศมานี้ แตกต่างจากการบัพติศมาของยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติศมา การบัพติศมานี้ เป็ นสากล
ส่ วนการบัพติศมาของยอห์นนั้นก็เพื่อคนอิสราเอล การบัพติศมานี้ ข้ ึนอยู่กบั งานที่สาเร็ จแล้ว
ของพระเยซู คริ สต์ แต่การบัพติศมาของยอห์นตระเตรี ยมผูค้ นเพื่อบุคคลและงานของพระเยซู
[1691]
พระเยซูต้ งั พระองค์เองในระดับกับพระบิดาและพระวิญญาณบริ สุทธิ์
“มันเป็ นสิ่ งหนึ่ งสาหรับพระเยซู ที่จะกล่าวถึ งความสัมพันธ์ของพระองค์ก บั
พระเจ้าในฐานะพระบุตรกับพระบิดา(อย่างน่าสังเกตคือ 11:27; 24:36; 26:6364) และที่จะดึ งความสนใจไปยังการเชื่ อมโยงที่ใกล้ชิดระหว่างพระองค์กบั
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ (12:28, 31-32) แต่สาหรับ ‘พระบุตร’ ที่จะรับเอาที่ของ
พระองค์ในฐานะสมาชิกผูก้ ลางระหว่างพระบิดาและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใน
การพรรณนาสามอย่างถึงเป้ าแห่ งความจงรักภักดี ของพวกสาวกนั้นก็พิเศษ”
[1692]
“อย่างกล่าวยอมรับแล้ว พระภาคทั้งสามของพระเจ้าเป็ นความล้ าลึกที่ยิ่งใหญ่
เป็ นบางสิ่ ง ที่ เ กิ น ความเป็ นไปได้แ ห่ ง การอธิ บ ายที่ ส มบู ร ณ์ เ ต็ ม ที่ แต่ เ รา
สามารถป้ องกันความผิดพลาดโดยการยึดข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยของ
พระเจ้าว่า (1) เกี่ยวกับ การเป็ นอยู่ หรื อแก่นสารของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ น
หนึ่งเดียว (2) เกี่ยวกับ บุคลิกภาพ ของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นสาม และ (3)
เราต้องไม่แบ่งแก่นสารหรื อสับสนบุคคลต่างๆ[1693]
เป็ นที่ ชัด เจนว่า คริ ส เตี ย นเริ่ ม แรกไม่ เข้า ใจค าว่า “ในพระนามของพระบิ ดา พระบุ ตรและ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ว่าเป็ นรู ปแบบการรั บบัพติศมาที่ พวกเขาจาเป็ นต้องใช้เมื่อใดก็ตามที่
พวกเขาให้บพั ติศมาใครคนหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; รม. 6:3) เป็ นที่แน่

ชัดว่า พระเยซู หมายถึ ง ว่า พวกสาวกของพระองค์จะต้องเชื่ อมโยงคนอื่ นๆกับ พระเจ้า สาม
พระภาคของพระคัมภีร์ในการบัพติศมา
“แล้วพระเยซูหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์สงั่ ว่าการบัพติศมาควรทาในพระนาม
ของพระบิ ดา พระบุ ตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยกเว้นที่ ว่าเราควรทาด้วย
ความเชื่อเดียวที่จะเชื่อในพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?มีอะไร
อีกไหมที่จะเป็ นพยานอย่างชัดเจนว่าพระบิดา พระบุตรและ พระวิญญาณเป็ น
พระเจ้าเดียว?”[1694]
พระเยซู ไม่ได้ระบุ ถึงรู ปแบบของการบัพติ ศมา แม้ว่าการจุ่มก็เป็ นธรรมดาในลัทธิ ยิวและก็
สอดคล้องกับความหมายของคากรี ก บัพติ ดโซ่ คือ “จุ่มหรื อจุ่มลงในน้ า” คาสั่งของพระองค์ที่
จะให้บพั ติศมาแก่พวกสาวกดูเหมือนจะขัดขวางการบัพติศมาสาหรั บทารกและคนอื่นๆผูไ้ ม่
สามารถเข้าใจและเห็นด้วยกับสิ่ งที่การบัพติศมาบ่งบอกไว้
28:20

การสร้ างสาวกก็เกี่ ยวข้องกับ “การสอน” ทุกสิ่ ง (ทุกอย่าง) แก่ผตู ้ ิดตามถึ งสิ่ งที่พระเยซู “สั่ง”
พวกสาวกของพระองค์ไว้ จงสังเกตว่าเนื้ อหาไม่ใช่ ธรรมบัญญัติของภาคพันธสัญญาเดิ ม แต่
เป็ นคาสั่งของพระเยซู นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าภาคพันธสัญญาเดิ มไม่สาคัญ พระเยซู รับรองภาค
พันธสัญญาเดิมทั้งหมดระหว่างพันธกิจของพระองค์ (5:17-20) อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ จุดจดจ่อ
กลายมาเป็ น พระเยซู ในฐานะแหล่ ง แห่ งการเปิ ดเผยแทนที่ จะเป็ นแหล่ งรองอย่างเช่ นพวก
ผูเ้ ผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:1-4) ในทานองเดียวกัน การเปิ ดเผย
ของส่ วนที่ เหลื อของภาคพันธสัญญาใหม่ก็มาทางพระเยซู และดังนั้นก็มีสิทธิ อานาจอี กด้วย
(กจ. 1:1-2) “ทั้งหมด” ของคาสอนนี้ยงั คงมีสิทธิ อานาจเป็ นนิตย์ (24:35)
พวกสาวกต้องไม่เพียงแค่ เข้ าใจ สิ่ งที่ พระเยซู ได้สั่งที่ เป็ นพื้นฐานเท่าที่ มนั เป็ น พวกเขาต้อง
เชื่ อฟั ง มันอีกด้วย
“. . . มัท ธิ วใช้ค าสั่ ง สุ ดท้า ยนี้ ที่ จะทอเรื่ องสุ ดท้า ยแห่ ง ข้อโต้แย้ง ของท่ า น
จุดประสงค์ของพระกิ ตติคุณของท่านคือที่ จะพิสูจน์ต่ออิสราเอลว่าพระเยซู
ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ คนยิวที่ชอบไตร่ ถามจะถามว่า ‘ถ้าพระเยซู ทรงเป็ น

กษัตริ ยข์ องเรา แล้วแผ่นดินของเราอยูท่ ี่ไหน?’ มัทธิวได้บ่งชี้ วา่ แผ่นดินได้ถูก
นาเสนอแก่อิสราเอล ได้ถูกปฏิ เสธโดยพวกเขา และถูกเลื่ อนไปโดยพระเจ้า
ณ เวลาปั จจุ บ นั และจนกว่า การสิ้ นสุ ดของความทุ ก ข์ลาบาก แผ่นดิ นนั้นก็
กาลังถูกนาเสนอแก่คนต่างชาติ (รม. 11) ดังนั้น พวกสาวกจะต้องสร้างสาวก
จากทุ ก ชาติ ณ การสิ้ นสุ ดของยุค นั้น แผ่นดิ นของอิ ส ราเอลจะได้รับ การ
เริ่ มต้นโดยการเสด็จกลับมาของกษัตริ ยข์ องอิสราเอล”[1695]
พระกิ ตติ คุณนี้ ไม่ได้จบลงด้วยคาสั่งแต่ด้วยพระสัญญา หรื อข้อเท็จจริ ง พระเยซู จะอยู่ “กับ”
พวกสาวกของพระองค์ “เสมอไป” ขณะที่พวกเขาดาเนิ นการน้ าพระทัยของพระองค์ นี่ เป็ น
การอุ ทิ ศ ตนที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระองค์ อิ ม มานู เ อลยัง คงเป็ น “พระเจ้า สถิ ต กับ เรา” (1:23;
เปรี ยบเทียบ 18:20) “เสมอไป” (คากรี ก พาสั ส เทส เฮเมราส) ตามตัวอักษรหมายถึง “ทั้งหมด
ของทุ ก ๆวัน ”[1696] พระเยซู สั ญญาที่ จ ะอยู่ก ับ เราทุ ก ๆ วันเสมอไป มัน ไม่ ไ ด้หมายถึ ง ว่า
พระองค์จะหยุดอยู่กบั เราเมื่ อยุคปั จจุ บนั สิ้ นสุ ดลงและแผ่นดิ นของพระเมสสิ ยาห์ เริ่ มต้นขึ้ น
ตลอดยุคปัจจุบนั (คากรี ก ซุนเทลเลอัส ทู ไอโอนอส) พวกสาวกของพระเยซูจะต้องดาเนินการ
พระมหาบัญชาของพระองค์[1697]
พระมหาบัญชาอธิ บายว่าพระเยซู ได้เรี ยกพวกสาวกที่เชื่ อของพระองค์ที่จะทาระหว่างการจากไปของพระองค์
จากแผ่นดินโลกและการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อจะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์บนแผ่นดินโลก (นัน่ คือ
ช่ วงยุค ระหว่า งการเสด็ จมา) นั่นคื อเหตุ ที่ ข ้อเหล่ านี้ ส าคัญอย่า งมาก ผูเ้ ขี ย นพระกิ ตติ คุ ณทุ ก ๆคนได้บ นั ทึ ก
พระเยซูที่ให้คาสั่งแบบเดินขบวนเหล่านี้ แต่พวกเขาทั้งหมดไม่ได้บนั ทึกโอกาสเดียวกันเมื่อพระองค์ได้ให้คาสั่ง
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ให้พระบัญชานี้ ในสามโอกาสที่แยกกันเป็ นอย่างน้อย มาระโกและยอห์นบันทึกโอกาส
แรก (มก. 16:15-16; ยน. 20:21-23) มัทธิ วบันทึกโอกาสที่สอง (28:19-20) และลูกาบันทึกโอกาสที่สาม (ลก.
24:46-48; กจ. 1:8) จุ ดประสงค์ต่างๆของพระองค์สาหรับเราในฐานะสาวกของพระองค์ก็ไม่สามารถชัดเจน
กว่าได้
พระเยซูเริ่ มต้นส่ วนหลักที่มาก่อนแต่ละส่ วนของมัทธิ วด้วยพันธกิจ และสรุ ปแต่ละส่ วนด้วยการสอน อย่างไรก็
ตาม ในส่ วนนี้ พ ระองค์ส รุ ป ด้วยคาสั่ง สาหรั บ พวกสาวกของพระองค์ที่ จะดาเนิ นพันธกิ จและการสอนของ
พระองค์ต่อไป ดังนั้นพระธรรมนี้จบด้วยความรู ้สึกที่วา่ พันธกิจและการสอนของพระเยซูก็ต่อเนื่อง

ภำคผนวกที่ 1
ควำมสอดคล้ องของหมวดพระกิตติคุณ
วันเวลำ[1698]

มัทธิว

มำระโก

ลูกำ

ยอห์ น

บทนำ
แหล่งต่างๆของหมวดพระกิตติคุณ

1:1-4

การมีชีวิตอยูก่ ่อนและการบังเกิดเป็ นมนุษย์
ของพระเยซู

1:1-18

ลาดับพงศ์ของพระเยซู

1:1-17

3:23-38

เหตุกำรณ์ ต่ำงๆก่ อนกำรเริ่มต้ นของพันธกิจ
ต่ อสำธำรณชนของพระเยซู
การประกาศถึ ง การก าเนิ ดของยอห์ น ผูใ้ ห้
บัพติศมา

1:5-25

การประกาศถึ ง การก าเนิ ด ของพระเยซู ต่ อ
มารี ย ์

1:26-56

การกาเนิ ดและชี วิตเริ่ มแรกของยอห์นผูใ้ ห้
บัพติศมา

1:57-80

การประกาศถึ ง การก าเนิ ด ของพระเยซู ต่ อ
โยเซฟ
การประสูติของพระเยซู

1:18-25
หน้าหนาวของ 5-4 ก.ค.ศ.

2:1-7

การประกาศต่อคนเลี้ยงแกะ

2:8-20

การเข้าสุหนัตของพระเยซู

2:21

การถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร

2:22-38

การเยีย่ มของพวกนักปราชญ์

2:1-12

การเดิ นทางของครอบครั วที่ บริ สุทธิ์ ไปยัง
อียปิ ต์

2:13-18

การกลับ ไปยัง นาซาเร็ ธ ของครอบครั ว ที่
บริ สุทธิ์

2:19-23

2:39

วัยเด็กของพระเยซู

2:40

การเดิ นทางของครอบครั วที่ บริ สุทธิ์ ไปยัง ปั สกา 29 เมษายน ค.ศ.9

2:41-50

เยรู ซาเล็ม
วัยรุ่ นของพระเยซูในนาซาเร็ ธ

2:51-52

การเริ่ มต้น ของพัน ธกิ จ ของยอห์ น ผู ้ใ ห้ ค.ศ. 29
บัพติศมา

3:1-2

ข่าวสารของยอห์น

3:1-6

1:1-6

3:3-6

การประกาศของยอห์น

3:7-12

1:7-8

3:7-18

1:9-11

3:21-22

1:12-13

4:1-13

กำรเริ่มต้ นของพันธกิจต่ อสำธำรณชนของ
พระเยซู
การรับบัพติศมาของพระเยซู

ฤดู ร้ อ นหรื อ ฤดู ใ บไม้ร่ ว ง 3:13-17
แห่ง ค.ศ. 29

การถูกทดลองของพระเยซู

4:1-11

คาพยานของยอห์ นผูใ้ ห้บัพ ติ ศ มาเกี่ ยวกับ
พระเยซู

1:19-28

การระบุ ข องยอห์ น ถึ ง พระเยซู ใ นฐานะ
พระเมสสิ ยาห์

1:29-34

สาวกพวกแรกของพระเยซู

1:35-51

พันธกิจในกำลิลเี ริ่มแรกของพระเยซู
การอัศ จรรย์แ รกของพระเยซู ณ หมู่ บ้า น
คานา

2:1-11

ก า ร เ ยี่ ย ม เ ริ่ ม แ ร ก ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู ยั ง
คาเปอรนาอุม

2:12

กำเรเยีย่ มเยรู ซำเล็มครั้งแรกของพระเยซู
การชาระพระวิหารครั้งแรกของพระเยซู

7 เมษายน ค.ศ. 30

2:13-22

การตอบสนองเริ่ มแรกต่ อ พระเยซู ใ น
เยรู ซาเล็ม

2:23-25

การสนทนาของพระเยซูกบั นิโคเดมัส

3:1-15

ภารกิจของพระเยซูและผลลัพธ์ต่างๆ

3:16-21

พันธกิ จที่ คล้ายกันของพระเยซู และยอห์ น
ผูใ้ ห้บพั ติศมา

3:22-30

การอธิบายถึงความเป็ นเอกของพระเยซู

3:31-36

เหตุผลของพระเยซูสาหรับการจากยูเดียไป

4:12

1:14

3: 19-20; 4:1-4
4:14

พันธกิจของพระเยซู ในแคว้ นสะมำเรีย
การสนทนาของพระเยซู กั บ หญิ ง ชาว
สะมาเรี ย

4:5-26

การอธิ บ ายของพระเยซู ถึ ง พัน ธกิ จ การ
ประกาศ

4:27-38

การตอบสนองต่อพระเยซูในสะมาเรี ย

4:39-42

พันธกิจหลักในกำลิลขี องพระเยซู
การมาถึงกาลิลีของพระเยซู
สาระสาคัญแห่งคาสอนของพระเยซู

4:43-45
4:17

1:14-15

4:14-15

การรักษาบุตรชายของข้าราชการ

4:46-54

การถู ก ปฏิ เ สธครั้ งแรกของพระเยซู ใ น
นาซาเร็ ธ

4:16-30

การย้ายไปที่คาเปอรนาอุมของพระเยซู

4:13-16

การเรี ยกสาวกสี่ คนของพระเยซู

4:18-22

การรักษาชายที่มีผีโสโครกในคาเปอรนาอุม
ของพระเยซู

4:31ก
1:16-20

5:1-11

1:21-28

4:31ข-37

การรักษาแม่ยายของเปโตรในคาเปอรนาอุม
ของพระเยซู

8:14-15

1:29-31

4:38-39

การรั ก ษาชาวกาลิ ลี ค นอื่ น ๆมากมายของ
พระเยซู

8:16-17

1:32-34

4:40-41

การเดินทางไปในที่ต่างๆของกาลิลีครั้งแรก
ของพระเยซู

4:23-25

1:35-39

4:42-44

การรักษาคนยิวที่เป็ นโรคเรื้ อนของพระเยซู

8:1-4

1:40-45

5:12-16

การรั ก ษาและการยกโทษคนง่ อ ยของ
พระเยซู

9:1-8

2:1-12

5:17-26

การทรงเรี ยกมัทธิวของพระเยซู

9:9-13

2:13-17

5:27-32

การแก้ ต่ า งพวกสาวกส าหรั บ การไม่ อ ด
อาหารของพระเยซู

9:14-17

2:18-22

5:33-39

กำรเยีย่ มเยรู ซำเล็มครั้งทีส่ องของพระเยซู
การรั กษาคนเป็ นอัมพาต ณ สระเบธซาธา
ในเยรู ซาเล็มของพระเยซู

5:1-9

การเป็ นปฏิปักษ์ของเจ้าหน้าที่ชาวยิว

5:10-18

ความเท่าเทียมของพระบุตรกับพระบิดา

5:19-29

พยานของพระบิดาที่มีต่อพระบุตร

5:30-47

กำรกลั บ มำเริ่ ม พั น ธกิ จ ในกำลิ ลีใ หม่ ข อง
พระเยซู
การแก้ต่างพวกสาวกสาหรับการเด็ดรวงข้าว
ของพระเยซู

12:1-8

2:23-28

6:1-5

การรักษาชายที่มือข้างหนึ่งลีบของพระเยซู

12:9-14

3:1-6

6:6-11

การสอนและการรักษาข้างทะเลกาลิ ลีของ
พระเยซู

12:15-21

3:7-12

การเลือกสาวกสิ บสองคนของพระเยซู

3:13-19

6:12-16

คาเทศนาบนภูเขา

5:1—7:29

6:17-49

การรักษาบ่าวของนายร้อยของพระเยซู

8:5-13

7:1-10

การทาให้บุตรชายของหญิงม่ายเป็ นขึ้นจาก
ตายของพระเยซู

7:11-17

การสอบถามของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา

11:2-19

การประกาศวิบตั ิแก่เมืองต่างๆในกาลิลีของ
พระเยซู

11:20-30

7:18-35

การชโลมพระเยซู ใ นบ้า นของซี โ มนคน
ฟาริ สี

7:36-50

การเดิ นทางไปในที่ ต่า งๆของกาลิ ลี ครั้ งที่
สองของพระเยซู

8:1-3

การโต้ เ ถี ย งเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยงของ
พระเยซูกบั เบเอลเซบูล

12:22-37

การเรี ยกร้ อ งหมายส าคัญ ของพวกผู ้น า
ชาวยิว

12:38-45

การเยีย่ มของสมาชิกครอบครัวของพระเยซู

12:46-50

3:20-30

3:31-35

8:19-21

คาอุปมาเกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์ที่พระเยซู
สอนข้างทะเลกาลิลี

13:1-53

การทาให้ทะเลกาลิลีสงบของพระเยซู

8:18, 23- 4:35-41
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8:22-25

การรั ก ษาคนผี เ ข้ า ในแดนกาดาราของ
พระเยซู

8:28-34

5:1-20

8:26-39

การรั กษาผูห้ ญิ งและลูกสาวของไยรัสของ
พระเยซู

9:18-26

5:21-43

8:40-56

การรักษาคนตาบอดสองคนของพระเยซู

9:27-31

การรักษาคนผีเข้าที่เป็ นใบ้ของพระเยซู

9:32-34

การเยีย่ มนาซาเร็ ธครั้งสุดท้ายของพระเยซู

13:54-58

การเดิ นทางไปในที่ ต่า งๆของกาลิ ลี ครั้ งที่
สามของพระเยซู

9: 35— 6:6ข-7
10:4

การเดิ นทางไปในที่ ต่างๆของกาลิลีเป็ นคู่ๆ
ของสาวกสิ บสองคน

10: 5— 6:8-13, 30 9:3-6, 10ก
11:1

ความอยากรู ้อยากเห็ นเกี่ ยวกับพระเยซู ของ
เฮโรด

14:1-3

6:14-16

14:4-12

6:17-29

การเลี้ยงคน 5,000 คน

14:13-21

6:31-44

การถอนตัวเพื่อการอธิษฐานของพระเยซู

14:22-23

6:45-46

6:15

การเดินบนทะเลของพระเยซู

14:24-33

6:47-52

6:16-21

การต้อนรับพระเยซูที่เยนเนซาเรท

14:34-36

6:53-56

การตายแต่เนิ่นๆของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา
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4:1-34

8:4-18

6:1-6ก
9:1-2

9:7-9

กำรฝึ กฝนสำวกสิบสองคนรอบๆกำลิลี
9:10ข-17

6:1-14

การอภิปรายเรื่ องอาหารแห่งชีวติ

6:22-59

การตอบสนองต่อการอภิปรายเรื่ องอาหาร
แห่งชีวติ

6:60—7:1

การแก้ต่ างพวกสาวกสาหรั บการทานด้ว ย
มือที่ไม่ได้ลา้ งของพระเยซู

15:1-20

7:1-23

การรักษาเด็กหญิงชาวฟี นิเซียของพระเยซู

15:21-28

7:24-30

การรั กษาคนหู ห นวกในแคว้น ทศบุ รี ข อง

7:31-37

พระเยซู
การรั ก ษาหลายคนใกล้ท ะเลกาลิ ลี ข อง
พระเยซู

15:29-31

การเลี้ยงคน 4,000 คน

15:32-39

8:1-10

หมายสาคัญของโยนาห์

16:1-4

8:11-13

การว่ากล่าวความเชื่องช้าของพวกสาวกของ
พระเยซู

16:5-12

8:14-21

การรั ก ษาคนตาบอดใกล้เ บธไซธาของ
พระเยซู

8:22-26

การกล่าวยอมรับแห่งความเชื่อของเปโตร

16:13-20

8:27-30

9:18-21

การพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์และการคืน
พระชนม์ครั้งแรกของพระเยซู

16:21-26

8:31-37

9:22-25

การพยากรณ์ถึงการเสด็จมาด้วยสง่าราศีของ
พระเยซู

16:27-28

8:38—9:1 9:26-27

การทรงจาแลงพระกาย

17:1-8

9:2-8

คาถามเกี่ยวกับการกลับมาของเอลียาห์

17:9-13

9:9-13

การรักษาเด็กชายที่ถูกผีสิงของพระเยซู

17:14-20

9:14-29

9:37-43ก

การพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์และการคืน
พระชนม์ครั้งที่สองของพระเยซู

17:22-23

9:30-32

9:43ข-45

บทเรี ยนของพระเยซูในเรื่ องการเสี ยภาษี

17:24-27

คาสอนของพระเยซูในเรื่ องความยิ่งใหญ่ใน
แผ่นดินสวรรค์

18:1-5

9:33-37

9:46-48

ค าสอนของพระเยซู เ กี่ ย วกั บ การท าให้
คนอื่นสะดุด

18:6-14

9:38-50

9:49-50

คาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับการยกโทษแก่
คนอื่นๆ

18:15-35

คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการละทิ้งทุกสิ่ ง
ในฐานะสาวก

8:19-22

9:28-36

9:57-62

คาปรึ กษาจากพวกน้องๆของพระเยซู ที่จะ
สาแดงพระองค์เองในเยรู ซาเล็ม
การเดิ นทางไปยั ง เยรู ซาเล็ ม ผ่ า นทาง

7:2-9
9:51-56

7:10

สะมาเรี ยของพระเยซู
พันธกิจในยูเดียในภำยหลังของพระเยซู
การโต้เถียงเกี่ยวกับพระเยซู

7:11-13

พันธกิ จของพระเยซู ณ เทศกาลอยู่เพิงของ 10-17 กันยายน ค.ศ. 32
พระเยซู

7:14-44

ความไม่เชื่อของพวกผูน้ าชาวยิว

7:45-52

ผูห้ ญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี

7: 53—
8:11

การอภิ ปรายเรื่ อ งความสว่างของโลกของ
พระเยซู

8:12-20

ความพยายามของพวกฟาริ สี ที่ จ ะเอาหิ น
ขว้างพระเยซู

8:21-59

การรักษาคนตาบอดแต่กาเนิดของพระเยซู

9:1-41

การอภิปรายเรื่ องผูเ้ ลี้ยงที่ดีของพระเยซู

10:1-21

การเดินทางไปที่ต่างๆเป็ นคู่ๆ ของสาวกเจ็ด
สิ บคน

10:1-24

คาอุปมาเรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดี

10:25-37

อาหารของพระเยซู ในบ้านของมารี ย ์แ ละ
มารธา

10:38-42

พระด ารั ส สอนเรื่ องการอธิ ษฐานของ
พระเยซู

11:1-4

คาอุปมาเรื่ องเพื่อนที่ไม่อบั อาย

11:5-13

การกล่ าวหาครั้ งที่ ส องถึ งการสมรู ้ ร่ว มคิ ด
ของพระเยซูกบั ซาตาน

11:14-36

การประณามพวกฟาริ สีของพระเยซู

11:37-54

ค าสอนของพระเยซู เกี่ ยวกั บ การเป็ น
ผูอ้ ารักขา

12:1-59

คาอุปมาเรื่ องต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล

13:1-9

การรักษาหญิงหลังโกงของพระเยซู

13:10-17

คาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ถูกกล่าวซ้ า

13:18-21

การเผชิญหน้า ณ เทศกาลฉลองพระวิหาร

18 ธันวาคม ค.ศ. 32

10:22-39

การถอนตัวไปยังเพอเรี ยของพระเยซู

10:40-42

พันธกิจในเพอเรียในภำยหลังของพระเยซู
คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับทางแคบ

13:22-35

การรักษาชายที่เป็ นโรคบวมน้ าของพระเยซู

14:1-6

ค าสอนของพระเยซู เ กี่ ย วกับ ผูเ้ ข้า ร่ ว มใน
แผ่นดินสวรรค์

14:7-24

คาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับ ราคาของการ
เป็ นสาวก

14:25-35

คาอุปมาเรื่ องของหายทั้งสาม

15:1-32

คาอุปมาสามเรื่ องเกี่ยวกับการเป็ นผูอ้ ารักขา

16: 1—
17:10

การทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตาย

11:1-54

การรักษาคนโรคเรื้ อน 10 คนของพระเยซู

17:11-19

ค าสอนของพระเยซู เ กี่ ย วกั บ การเสด็ จ
กลับมาของพระองค์

17:20-37

คาอุปมาเรื่ องหญิงม่ายที่พากเพียร

18:1-8

คาอุปมาเรื่ องฟาริ สีและคนเก็บภาษี

18:9-14

การออกไปจากกาลิลีและการเข้าไปในยูเดีย
ของพระเยซู

19:1-2

10:1

คาสอนของพระเยซูในเรื่ องการหย่าร้าง

19:3-12

10:2-12

การต้อนรับเด็กๆของพระเยซู

19:13-15

10:13-16

18:15-17

การเผชิ ญ หน้ า ของขุ น นางที่ ร่ ารวยกั บ
พระเยซู

19:16-30

10:17-31

18:18-30

คาอุปมาเรื่ องคนทางานในสวนองุ่น

20:1-16

การป่ าวประกาศถึ ง การสิ้ น พระชนม์แ ละ
การคืนพระชนม์ครั้งที่สามของพระเยซู

20:17-19

10:32-34

18:31-34

การปรารถนาความโดดเด่นของยากอบและ
ยอห์น

20:20-28

10:35-45

การรักษาคนตาบอดใกล้เยรี โค

20:29-34

10:46-52

18:35-43

การเยีย่ มเยียนศักเคียสของพระเยซู

19:1-10

คาอุปมาเรื่ องเงินมินา

19:11-27

พันธกิจต่ อสำธำรณชนสุ ดท้ ำยในเยรู ซำเล็ม
ของพระเยซู
การมาถึงเบธาเนียของพระเยซู
การชโลมพระบาทพระเยซูของมารี ย ์

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม ค.ศ.
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11:55-57
26:6-13

14:3-9

การเสด็จเข้ากรุ งที่พิชิต

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 21: 1-11, 11:1-11
33
14-17

การสาปต้นมะเดื่อของพระเยซู

วัน อัง คารที่ 31 มี น าคม 21:18-19ก 11:12-14
ค.ศ. 33

การชาระพระวิหารครั้งที่สองของพระเยซู

21:12-13

11:15-18

12:1-11
19:28-44

12:12-19

19:45-48

การค้น พบต้นมะเดื่ อที่ เ หี่ ย วแห้งของพวก วันพุธที่ 1 เมษายน ค.ศ. 33 21:19ข-22 11:19-25
สาวก
คาสอนเกี่ยวกับเมล็ดข้าวสาลีของพระเยซู

12:20-50

การท้าทายต่อสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ของ
สภาแซนเฮดริ น

21: 23— 11: 27— 20:1-19
22:14
12:12

คาถามเกี่ยวกับการเสี ยภาษีแก่ซีซาร์

22:15-22

12:13-17

20:20-26

คาถามของพวกสะดู สีเกี่ ยวกับการเป็ นขึ้ น
จากตาย

22:23-33

12:18-27

20:27-40

คาถามเกี่ยวกับพระบัญญัติที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด

22:34-40

12:28-34

ค าถามของพระเยซู เ กี่ ย วกับ องค์ พ ระผู ้เป็ นเจ้าของดาวิด

22:41-46

12:35-37

20:41-44

การปฏิ เสธสุ ดท้ายของพระเยซู ต่อพวกผูน้ า
ทางศาสนาของอิสราเอล

23:1-39

12:38-40

20:45-47

12:41-44

21:1-4

หญิงม่ายที่ให้ทุกสิ่ งที่เธอมี
กำรเตรียมสำวกสิ บสองคนเพื่ออนำคตของ
พระเยซู
การอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ

24: 1— 13:1-37
25:46

21:5-36

การปฏิ บั ติ ต่ า งๆของพระเยซู ร ะหว่ า ง
สัปดาห์น้ ี

21:37-38

การพยากรณ์ของพระเยซูถึงการถูกตรึ งของ วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 26:1-5
พระองค์ในสองวัน
ค.ศ. 33

14:1-2

22:1-2

ข้อตกลงของยูดาสที่จะทรยศพระเยซู

26:14-16

14:10-11

22:3-6

การเตรี ยมสาหรับอาหารมื้อปั สกา

26:17-19

14:12-16

22:7-13

การเริ่ มต้นของอาหารมื้อปั สกา

26:20

14:17

22: 14-16,
24-30

การล้ า งเท้ า ของสาวกสิ บสองคนของ
พระเยซู
การระบุของพระเยซูถึงผูท้ รยศของพระองค์

13:1-20
26:21-25

14:18-21

22:21-23

การให้พระบัญญัติใหม่ของพระเยซู
การพยากรณ์ ข องพระเยซู ถึ ง การปฏิ เ สธ
ของเปโตร

13:31-35
26:31-35

14:27-31

คาแนะนาของพระเยซู ที่จ ะเตรี ยมสาหรั บ
ภารกิจ
การจัดตั้งพิธีมหาสนิทของพระเยซู

13:21-30

22:31-34

13:36-38

23:35-38
26:26-29

14:22-25

22:17-20

การอภิปรายที่หอ้ งชั้นบน

14: 1—
16:33

คาอธิษฐานแบบมหาปุโรหิ ตของพระเยซู

17:1-26

การออกเดิ นทางไปยังภูเขามะกอกเทศของ
พระเยซู

26:30

14:26

22:39

ความทรมานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี

26:36-46

14:32-42

22:40-46

วันศุกร์ ที่ 3 เมษยายน ค.ศ. 26:47-56
33

14:43-52

22:47-53

18:1

พันธกิจกำรทนทุกข์ ของพระเยซู
การถูกจับกุมของพระเยซู
การซักถามพระเยซูโดยอันนาส

18:2-14
18:19-24

การซักถามพระเยซูโดยคายาฟาส

26:57-68

14:53-65

22:54-65

การกล่าวโทษพระเยซูโดยสภาแซนเฮดริ น

27:1

15:1ก

22:66-71

18: 15-18,
25-27

ความเสี ยใจและการฆ่าตัวตายของยูดาส

27:3-10

การปรากฏครั้ งแรกของพระเยซู ต่ อ หน้ า
ปี ลาต

27:2, 11- 15:1ข-5
14

การปรากฏของพระเยซูต่อหน้าเฮโรด

23:1-7

18:28-38ก

23:8-12

การปรากฏครั้ งที่ สองของพระเยซู ต่อหน้า
ปี ลาต

27:15-26

15:6-15

การเฆี่ ยนตีพระเยซู ที่รุนแรงของพวกทหาร
โรมัน

27:27-31

15:16-20

การเดินทางไปยังกลโกธาของพระเยซู

27:32-34

สามชัว่ โมงแรกบนไม้กางเขนของพระเยซู

23:13-25

18: 38ข —
19:16

15:21-23

23:26-32

19:17

27:35-44

15:24-32

23:33-43

19:18-27

สามชัว่ โมงที่สองบนไม้กางเขนของพระเยซู

27:45-50

15:33-37

23:44-45ก, 19:28-30
46

ปรากฎการณ์ที่มาพร้อมกับการสิ้ นพระชนม์
ของพระเยซู

27:51-56

15:38-41

23: 45ข ,
47-49

การปฏิบตั ิต่อพระกายของพระเยซู หลังจาก
การสิ้นพระชนม์ของพระองค์

19:31-37

การฝังของพระเยซู

27:57-60

15:42-46

23:50-54

19:38-42

การเยีย่ มอุโมงค์ของพระเยซูของพวกผูห้ ญิง

27:61-66

15:47

23:55-56

16:1-8

24:1-8

20:1

24:9-11

20:2

24:12

20:3-9

กำรคืนพระชนม์ และกำรปรำกฎหลังกำรคืน
พระชนม์ ของพระเยซู
แผ่ น ดิ น ไหวและการกลิ้ ง ก้ อ นหิ นของ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 28:2-4
ทูตสวรรค์
33
การกลับไปยังอุโมงค์ของพระเยซู ของพวก
ผูห้ ญิง

28:1, 5-7

การรายงานถึ ง อุ โ มงค์ ว่า งเปล่ า ของพวก
ผูห้ ญิงต่อพวกสาวก

28:8

การเยีย่ มอุโมงค์ของเปโตรและยอห์น
การปรากฏของพระเยซูต่อมารี ยม์ กั ดาลา

16:9-11

การปรากฎของพระเยซูต่อผูห้ ญิงคนอื่นๆ

28:9-10

การรายงานถึงอุโมงค์วา่ งเปล่าของพวกยาม

28:11-15

20:10-18

การปรากฏของพระเยซูต่อเปโตร

24:34ข

การปรากฎของพระเยซู ต่อสาวกที่ เดิ นทาง
ไปยังเอมมาอูส

16:12-13

24:13-34ก,
35

การปรากฏของพระเยซู ต่ อ พวกสาวกเมื่ อ
โธมัสไม่อยู่

16:14-18

24:36-43

20:19-23

การปรากฏของพระเยซู ต่ อ พวกสาวกเมื่ อ วันอาทิ ตย์ที่ 12 เมษายน
โธมัสอยู่
ค.ศ. 33

20:24-31

การปรากฏของพระเยซู ต่อสาวกเจ็ดคน ณ ระหว่าง 12 เมษายนและ 14
ทะเลกาลิลี
พฤษภาคม ค.ศ. 33

21:1-24

การปรากฏของพระเยซูต่อสาวกสิ บเอ็ดคน
บนภูเขาในกาลิลี
การปรากฏตัวสุดท้ายและการเสด็จสู่ สวรรค์ วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่ 14
ของพระเยซู
พฤษภาคม ค.ศ 33

28:16-20
16:19-20

24:44-53

สรุป
ขอบเขตของหมวดพระกิตติคุณ

ภำคผนวกที่ 2

20:25

ภำคผนวกที่ 3
มุมมองต่ ำงๆเกีย่ วกับแผ่ นดินของพระเมสสิ ยำห์
มุมมอง

มั น ไ ด้ เ ริ่ ม ต้ น
กีร่ ะยะ?
หรือยัง?

สถำนทีต่ ้ งั ของพระเยซู

ตั ว แ ท น ข อ ง
พระเยซู

ไม่มีพนั ปี

เริ่ มแล้ว

หนึ่ง

สวรรค์หรื อแผ่นดินโลกใหม่ คริ สตจักร

ก่ อ น ยุ ค พั น ปี แ บ บ
เริ่ มแล้ว
พันธสัญญา

สอง

ส วรรค์ (แล้ ว ) แ ล ะ โล ก ค ริ ส ต จั ก ร แ ล ะ
(ยังไม่)
คริ สตจักร

ตามยุคแบบตามลาดับ

เริ่ มแล้ว

สอง

ส วรรค์ (แล้ ว ) แ ล ะ โล ก ค ริ ส ต จั ก ร แ ล ะ
(ยังไม่)
อิสราเอล

ตามยุคแบบดั้งเดิม

ยังไม่เริ่ ม

หนึ่ง

โลก

อิสราเอล

ภำคผนวกที่ 4
คำอุปมำต่ ำงๆของพระเยซู
(ในลาดับตามลาดับเวลาที่เป็ นไปได้)

หมอ
ตะเกียง
ผูน้ าทางที่ตาบอด
ต้นไม้สองต้น
เส้นทางสองเส้นทาง
คนสองคน
คนสร้างสองคน
เพื่อนของเจ้าบ่าว

มัทธิว

มำระโก

5:15
7:3-5
7:15-20
7:13-14
12:35
7:21-27
9:15

4:21-25

2:19-20

ลูกำ
ยอห์ น
4:23
8:16; 11:33
6:39-42
6:43-44
6:45
6:46-49
5:34-35

ชิ้นผ้าทอใหม่และเสื้ อเก่า
เหล้าองุ่นใหม่และถุงหนังเก่า
เด็กๆในตลาด
ลูกหนี้สองคน
บ้านที่แตกแยกกัน
บ้านของคนที่มีกาลัง
บ้านที่วา่ ง
ดิน
เมล็ดที่เติบโตด้วยตัวของมันเอง
ข้าวละมาน
เมล็ดมัสตาร์ด
เชื้อที่ถูกซ่อนไว้ในอาหาร
ขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนไว้
ไข่มุข
อวน
เจ้าของบ้าน
ทาสที่ไม่ยอมให้อภัย
ชาวสะมาเรี ยใจดี
เพื่อนที่ไม่อบั อาย
เศรษฐีโง่
บ่าวที่สัตย์ซื่อ
บ่าวสองคน
ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล
ที่นงั่ ณ การเลี้ยงสมรส
งานเลี้ยงใหญ่
ผูส้ ร้างตึก
กษัตริ ยท์ ี่กาลังจะไปทาสงคราม
แกะหาย

9:16
9:17
11:16-17

2:21
2:22

12:25
3:24-25
12:29
3:27
12:43-45
13:3ข-9, 18-23 4:3-20
4:26-29
13:24-30, 36-42
13:31-32
4:30-32
13:33
13:44
13:45-46
13:47-50
13:52
18:21-35

24:45-51

18:12-14

5:36
5:37-38
7:31-32
7:41-42
11:21-22
8:5-15

13:18-19
13:20-21

10:30-37
11:5-8
12:16-21
12:36-38
12:42-48
13:6-9
14:7-11
14:15-24
14:28-30
14:31-33
15:4-7

เหรี ยญหาย
บุตรหลงหาย
ผูจ้ ดั การที่มีเล่ห์เหลี่ยม
เศรษฐีกบั ลาซารัส
บ่าวที่ไม่คู่ควร
คนหนึ่งถูกรับไปและคนหนึ่งถูกละไว้
หญิงม่ายที่พากเพียร
ฟาริ สีและคนเก็บภาษี
คนทางานในสวนองุ่น
เงินมินา
บุตรชายสองคน
คนเช่าสวนองุ่นที่ชวั่ ร้าย
งานเลี้ยงในพิธีอภิเษกสมรส
ต้นมะเดื่อ
คนเฝ้ าประตู
เจ้าของบ้านที่เฝ้ าระวังอยู่
หญิงพรหมจารี สิบคน
เงินตะลันต์
แกะและแพะ

15:8-10
15:11-32
16:1-9
16:19-31
17:7-10
17:34-35
18:1-8
18:9-14

24:40-42

20:1-16
19:11-27
21:28-32
21:33-46
22:1-14
24:32-34

12:1-12

20:9-19

13:28-30 21:29-31
13:34-37

24:43-44
25:1-13
25:14-30
25:31-46

ภำคผนวกที่ 5
อะไรทำให้ กำรสมรสสิ้นสุ ดลงในสำยพระเนตรของพระเจ้ ำ?
คาสอนของพระเยซู
มัทธิว 5:27-32
1. การล่วงประเวณี เป็ นบาป ข้อ 27 (อพย. 20:14; ฉธบ. 5:18)
2. การมีตณั หาต่อใครคนหนึ่งในทางเพศเป็ นรู ปแบบของการล่วงประเวณี ดังนั้นมันก็เป็ นบาป ข้อ 28

3.
4.
5.
6.

ดังนั้น พวกสาวกของพระเยซูตอ้ งจัดการกับการทดลองทางเพศอย่างจริ งจัง ข้อ 29-30
โมเสสยอมให้คนอิสราเอลที่จะหย่าร้าง ข้อ 31
คนที่หย่าร้างและจากนั้นก็แต่งงานใหม่กบั คนอื่นก็ล่วงประเวณี ข้อ 32
แต่การแต่งงานใหม่โดยฝ่ ายที่ไม่ผิดในการหย่าร้างก็ไม่ส่งผลต่อการล่วงประเวณี ถา้ ฝ่ ายผิดนั้นไม่
สัตย์ซื่อทางเพศ ข้อ 32
7. (ความไม่สัตย์ซื่อทางการสมรส คากรี ก พอรเนอา หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์กบั คนอื่นที่ไม่ใช่ คู่
สมรสของตน)
8. สรุ ป: การหย่าร้างก็พอยอมได้ แต่มนั ไม่เคยเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดของพระเจ้า (มลค. 2:16)
มัทธิว 19:9
(เหมือนกับประการที่ 5 – 7 ข้างบน)
มำระโก 10:11-12; ลูกำ 16:18
(เหมือนกับประการที่ 5 ข้างบน)
คาสอนของเปาโล
1 โครินธ์ 7:11-16
1. คริ สเตียนที่หย่าร้างมีสองทางเลือกคือ ไม่แต่งงานหรื อคืนดี ข้อ 11-12
2. คริ สเตียนที่แต่งงานกับผูไ้ ม่เป็ นคริ สเตียนไม่ควรริ เริ่ มการหย่าร้าง ข้อ 13
3. คริ สเตียนที่แต่งงานกับผูไ้ ม่เป็ นคริ สเตียนไม่ควรปฏิเสธที่จะให้การหย่าร้างถ้าคู่สมรสของพวกเขา
ยืนกรานถึงการหย่าร้าง ข้อ 14-16
1 โครินธ์ 7:39-40
1. ความตายเท่านั้นทาให้การสมรสสิ้ นสุ ดลงในสายพระเนตรของพระเจ้า (ไม่ใช่ การล่วงประเวณี
ความไม่สัตย์ซื่อทางการสมรสหรื อการหย่าร้าง) ข้อ 39
2. หญิงม่ายหรื อพ่อม่ายก็เป็ นอิสระที่จะแต่งงานใหม่กบั คริ สเตียนคนอื่นๆ ข้อ 39
3. แต่พวกเขาจะเป็ นสุ ขกว่าถ้าพวกเขาไม่แต่งงาน ข้อ 40

ภำคผนวกที่ 6
กำรอัศจรรย์ ต่ำงๆของพระเยซู
(ในลาดับตามลาดับเวลาที่เป็ นไปได้)
กุญแจ: ธ = การอัศจรรย์เกี่ยวกับธรรมชาติ (9); ร = การรักษา (21); ข = การขับผี (6); ป = การทาให้คนตายเป็ น
ขึ้น (3)
เหตุกำรณ์
สถำนที่
การเปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น (ธ) คานา (กาลิลี)
การรักษาบุตรชายของข้าราชการ(ร) คาเปอรนาอุม (กาลิลี)
การจัดเตรี ยมการจับปลาจานวนมาก
(ธ)
การรักษาชายที่มีผโี สโครก (ข)
การรักษาแม่ยายของเปโตร (ร)
การรักษาคนอื่นๆมากมาย (ร)
การรักษาคนยิวที่เป็ นโรคเรื้ อน (ร)
การรักษาและการยกโทษคนง่อย (ร)
การรักษาคนอัมพาต (ร)

มัทธิว

มำระโก

ทะเลกาลิลี

คาเปอรนาอุม (กาลิลี)
คาเปอรนาอุม (กาลิลี)
คาเปอรนาอุม (กาลิลี)
กาลิลี
คาเปอรนาอุม (กาลิลี)
สระเบธซาธา เยรู ซาเล็ม
(ยูเดีย)
การรักษาชายที่มือข้างหนึ่งลีบ (ร) กาลิลี
กาลิลี
การรักษาคนอื่นๆมากมาย (ร)
คาเปอรนาอุม (กาลิลี)
การรักษาบ่าวของนายร้อย (ร)
การทาให้บุตรของหญิ งม่ายเป็ นขึ้ น นาอิน (กาลิลี)
จากตาย (ป)
การรั ก ษาคนถู ก ผีสิ ง ที่ ตาบอดและ กาลิลี

ลูกำ

ยอห์ น
2:1-11
4: 4654

5:1-11
1:21-28
8:14-15 1:29-31
8:16-17 1:32-34
8:1-4 1:40-45
9:1-8 2:1-12

4:31-37
4:38-39
4:40-41
5:12-16
5:17-26
5:1-9

12:9-14 3:1-6
12:15 3:10-11
8:5-13

12: 22-

6:6-11
7:1-10
7:11-17

เป็ นใบ้ (ข)
การทาให้พายุสงบ (ธ)
การรักษาคนผีเข้า (ข)
การรักษาผูห้ ญิงที่เป็ นโรคตกโลหิ ต
(ร)
การท าให้ลู ก สาวของไยรั สเป็ นขึ้ น
จากตาย (ป)
การรักษาคนตาบอดสองคน (ร)
การรักษาคนผีสิงที่เป็ นใบ้ (ข)
การเลี้ยงคนมากกว่า 5,000 คน (ธ)

ทะเลกาลิลี
กาดารา (แคว้นทศบุรี)
กาลิลี

24
8:23-27 4:35-41
8:28-34 5:1-20
9:20-22 5:25-34

8:22-25
8:26-39
8:43-48

กาลิลี

9:23-26 5:35-43

8:49-56

คาเปอรนาอุม (กาลิลี)
คาเปอรนาอุม (กาลิลี)
ใกล้เบธไซดา (กาลิลี)

9:27-31
9:32-34
14: 13- 6:31-44
21
14: 22- 6:45-52
33
15: 21- 7:24-30
28
7:31-37
15: 2931
15: 32- 8:1-9
38
8:22-26
17: 14- 9:14-29
20
17: 2427

การเดินบนทะเล (ธ)

กาลิลี

การรักษาเด็กหญิงชาวฟี นิเซีย (ร)

ฟี นิเซีย

การรักษาคนหูหนวกที่พดู ติดอ่าง (ร) แคว้นทศบุรี
ใกล้ทะเลกาลิลี
การรักษาคนอื่นๆมากมาย (ร)
การเลี้ยงคนมากกว่า 4,000 คน (ธ)

แคว้นทศบุรี

การรักษาคนตาบอด (ร)
การรักษาเด็กที่มีผโี สโครก (ข)

ใกล้เบธไซดา (กาลิลี)
กาลิลี

การใส่ เงินไว้ในปากของปลา (ธ)

คาเปอรนาอุม (กาลิลี)

การรักษาคนตาบอดแต่กาเนิด (ร)
การรักษาคนผีสิงที่เป็ นใบ้ (ข)

เยรู ซาเล็ม (ยูเดีย)
ยูเดีย

9: 10ข - 6:1-14
17
6: 1521

9: 37-43
ก

9:1-7
11: 1415

การรักษาหญิงหลังโกง (ร)

ยูเดีย

13: 1017
14:1-6

การรักษาชายที่เป็ นโรคบวมน้ า (ร) เพอเรี ย
การท าใ ห้ ล าซ ารั สเป็ นขึ้ นจาก เบธานี (ยูเดีย)
ตาย (ป)
สะมาเรี ย
การรักษาคนโรคเรื้ อนสิ บคน (ร)
การรักษาคนตาบอดสองคน (ร)

ใกล้เยรี โค (ยูเดีย)

การสาปต้นมะเดื่อ (ธ)

ใกล้เยรู ซาเล็ม (ยูเดีย)

การรักษาใบหูของมัลคัส (ร)

ใกล้เยรู ซาเล็ม (ยูเดีย)

11: 144

20: 29- 10:46-52
34
21: 18- 11: 12-14,
22
19-25

การจัดเตรี ยมการจับปลาจานวนมาก ทะเลกาลิลี
(ธ)

17: 1119
18: 3543

22: 4951
21: 113

ภำคผนวกที่ 7
คำเปรียบเทียบบำงอย่ำงในพระคัมภีร์
ลักษณะ
คำนิยำม
แนวคิ ด ที่ แ สดงออกโดย การแสดงออกถึ งความคิ ดเดี ย วที่
ซับ ซ้อ นโดยการรวมค านามสอง
คำนำมสองคำ
คาด้วยคาว่า “และ” แทนที่จะใช้
คาคุณศัพท์และคานาม
ค ำพู ด ที่ ข ยำยเกิ น ควำม การกล่ าวเกิ นจริ งเพื่อจุ ดประสงค์
ของการเน้น
จริง

ตัวอย่ำง
“การเสี ยสละและการรับใช้แห่ ง
ความเชื่ อของท่าน”= การรับใช้
ที่เสี ยสละแห่งความเชื่อของท่าน
จงตัด มื อ ของท่ า นถ้า มัน ท าให้
ท่ า น ส ะ ดุ ด = จ ง จั ด ก า ร กั บ
เครื่ องมื อแห่ ง การทดลองอย่า ง
รุ นแรง

อุปนิเสธ
บ ำ ง ส่ ว น ที่ บ่ ง บ อ ก ถึ ง
ทั้งหมด
คำอุปมำ

กำรเรียกชื่ อสิ่ งหนึ่งโดยใช้
อีกสิ่ งหนึ่งแทน
รู ป ของภำษำที่ ใ ช้ ถ้ อ ยค ำ
ขัดกัน

กำรทำให้ เป็ นบุคคล
กำรแยกออกเป็ นสองขั้ว

ควำมคล้ำยคลึงกัน

สั มพจนัย

ถ้อยคาในเชิ งลบเพื่อจะเน้นถึ งสิ่ ง
ตรงกันข้ามในเชิงบวก
การระบุ ถึง ความสุ ดขี ดสองอย่า ง
เพื่อจะแสดงถึงทั้งหมด
การเปรี ยบเที ย บที่ ซ่ ึ ง สิ่ ง หนึ่ ง เป็ น
เหมื อนสิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งออกไปโดย
การถู ก กล่ า วถึ ง ราวกับ ว่า มันเป็ น
สิ่ งนั้น
การใช้ชื่อของสิ่ งหนึ่ ง เพื่อชื่ อของ
อีกสิ่ งหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องหรื อแนะนา
โดยมัน
การรวมกัน ของค าที่ ต รงกัน ข้า ม
หรื อไม่ ก ลมเกลี ย วกั น เพื่ อ จะชี้
ประเด็น
การท าให้ คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆของ
บุคคลเป็ นของสิ่ งที่ไม่มีชีวติ
การแสดงออกถึงความสุ ดขีดต่างๆ
เพื่อเน้นถึ งความแตกต่างระหว่าง
พวกมัน
ค าเปรี ย บเที ย บที่ ซ่ ึ งสิ่ ง หนึ่ งเป็ น
เหมื อ นกับ สิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งออกไป
โ ด ย ก า ร ใ ช้ ค า ว่ า “เ ช่ น ,”
“ดังเช่น” และอื่นๆ
การใช้ ท้ ั ง หมดเพื่ อ จะแสดงถึ ง
บางส่ วนของมั น หรื อการใช้
บางส่ วนเพื่อจะแสดงถึงทั้งหมด

“ไม่ มี สิ่ ง เล็ ก ”= สิ่ ง ใหญ่ อย่า ง
มาก
“ฟ้ าสวรรค์แ ละแผ่นดิ น โลก”=
จักรวาล
“โลกทั้งสิ้ นเป็ นเวที”

“เยรู ซาเล็ ม ”= อิ ส ราเอล;
“ท าเนี ย บขาวได้ ต ัด สิ นใจ”=
“ประธานาธิบดีได้ตดั สิ นใจ”
“เ ว ล า ก า ลั ง ม า แ ล ะ ต อ น นี้
มาแล้ว ”= สิ่ ง ที่ จ ะแสดงถึ ง
ลักษณะของอนาคตคือปั จจุบนั
และแม้กระทัง่ บัดนี้
“หินจะร้องออกมา”
“ตะวัน ออกไกลจากตะวัน ตก
เท่าใด”= ระยะทางที่ไกลอย่าง
มาก
หัวใจก็ใหญ่ดงั เช่นปลาวาฬ

“ทั้งโลก” = ทั้งโลกโรมัน หรื อ
“ขนมปัง” = “อาหาร”

ภำคผนวกที่ 8
กำรบังเกิดเป็ นมนุษย์ ของพระเจ้ ำพระบุตร
มีหลายลักษณะของการบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าพระบุตรที่ควรได้รับคาชี้แจง
หนึ่ ง พระเจ้า พระบุ ตรดารงอยู่ตลอดนิ รันกาล การบัง เกิ ดเป็ นมนุ ษย์ไ ม่ ใ ช่ ก ารเริ่ ม ต้นของการดารงอยู่ข อง
พระองค์ (ยน. 1:1-3; คส. 1:15-17)
สอง เมื่อพระบุตรได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์เองก็รับเอาความเป็ นมนุ ษย์เต็มที่ พระองค์กลายมาเป็ นมนุษย์ใน
ลักษณะที่สาคัญทุกๆอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ไม่เพียงแต่รับเอาร่ างกายของมนุ ษย์เท่านั้น แต่พระองค์
รับเอาบุคลิกภาพของมนุษย์ (อารมณ์ ปั ญญา และความตั้งใจ) จิตใจ (ความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กบั มนุ ษย์คน
อื่นๆ) และวิญญาณ (ความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กบั พระเจ้า) อีกด้วย พระองค์เป็ นมนุ ษย์เต็มที่ในด้านที่ไม่ใช่
วัตถุ ข องมนุ ษ ย์ ไม่ ใ ช่ แค่ ด้า นทางวัตถุ (กายภาพ) มนุ ษ ย์ทุ ก คนรวมทั้ง พระเยซู ค ริ ส ต์ก็ มี ล ัก ษณะทางวัต ถุ
(กายภาพ) และลักษณะที่ไม่ใช่วตั ถุ (วิญญาณ) ทั้งสองอย่างก็จาเป็ นต่อมนุษย์
สาม การบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ ไม่ ได้หมายถึง พระเยซู รับเอาธรรมชาติ บาป ของมนุ ษย์เมื่อพระองค์กลายมาเป็ น
มนุ ษย์ บาปไม่ใช่ เป็ นส่ วนที่สาคัญของการเป็ นมนุ ษย์ พระเจ้าได้สร้ างมนุ ษย์โดยปราศจากบาป และจากนั้น
อาดัมและเอวาเลือกที่จะทาบาป บาปได้กระทบต่อมนุ ษย์ทุกคนตั้งแต่การล้มลงนั้น แต่การมีบาปไม่ใช่ ส่วนที่
สาคัญของการเป็ นมนุ ษย์ ในแง่หนึ่ ง บาปก็แปลกต่อมนุ ษย์ มันเป็ นสี ยอ้ มที่ได้เปลี่ ยนสี ทุกๆด้านของทุกๆคน
(ความเสื่ อมทรามอย่างสิ้ นเชิง) ที่วา่ พระเยซูไม่มีบาปก็ชดั เจนจากข้อเท็จจริ งสองประการ
หนึ่ ง พระองค์ไ ม่ ไ ด้ท าบาป (1 ปต. 2:22) นี่ ร วมถึ ง ความคิ ด เช่ นเดี ย วกับ การกระท า การละเว้น
เช่นเดียวกับการละเมิด บาปเล็กๆเช่นเดียวกับบาปใหญ่ๆ ไม่มีทางที่พระเยซูเคยหันเหไปจากน้ าพระทัย
ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
สอง พระองค์ไม่ได้รับธรรมชาติที่เป็ นบาปจากบิดาที่เป็ นมนุ ษย์ของพระองค์ อย่างที่มนุ ษย์คนๆได้รับ
เนื่ องจากว่า พระองค์ไ ด้ป ฏิ ส นธิ โดยพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ (มธ. 1:23; ลก. 1:35) การบัง เกิ ดจาก
หญิงพรหมจารี ของพระเยซูรับรองถึงธรรมชาติมนุษย์ที่ปราศจากบาปของพระองค์

สี่ ในขณะที่พระเยซู รับเอาร่ างกายมนุ ษย์และธรรมชาติมนุ ษย์ ณ การบังเกิดของพระองค์ พระองค์ก็ไม่เคยและ
จะไม่เคยหยุดที่จะเป็ นมนุ ษย์เต็มที่เช่นเดียวกับพระเจ้าเต็มที่ เมื่อพระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมายังโลก ณ การเสด็จ
มาครั้ งที่ สองของพระองค์ พระองค์จะมีร่างกายของมนุ ษย์และธรรมชาติของมนุ ษย์ อย่างที่ พระองค์ได้มีเมื่ อ
พระองค์เสด็จสู่ สวรรค์ (กจ. 1:11) วันหนึ่งเราจะเห็นพระเยซูอย่างที่พวกสาวกของพระองค์ได้เห็นพระองค์ และ
พระองค์จะคงอยูแ่ บบนั้นตลอดนิรันกาล ทุกวันนี้มีมนุษย์ในสวรรค์เพื่อเรา
ห้า ร่ างกายที่พระเยซู ได้บงั เกิดมาด้วยนั้นก็ไม่ใช่ประเภทเดียวกันของร่ างกายที่พระองค์ได้เป็ นขึ้นจากตายด้วย
พระองค์ได้บงั เกิดมาด้วยร่ างกายที่ตอ้ งตาย (นัน่ คือ ร่ างกายที่สามารถตายได้) แต่พระองค์ได้ถูกทาให้เป็ นขึ้นด้วย
ร่ างกายที่ไม่ตาย (นัน่ คือ ร่ างกายที่ไม่สามารถและจะไม่ตายเลย) มีความคล้ายคลึ งที่เพียงพอระหว่างร่ างกาย
เหล่ า นี้ ที่ พ วกสาวกของพระองค์รับ รู ้ ถึ ง พระเยซู หลัง จากการคื นพระชนม์ข องพระองค์ แต่ มี ค วามแตกต่ า ง
บางอย่างจนพวกเขามีความยุง่ ยากในการรับรู ้ถึงพระองค์ในบางโอกาส
หก ในการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์น้ นั พระเยซู ไม่ได้หยุดเป็ นพระเจ้าอย่างเต็มที่ สิ่ งที่พระเยซู “ทาให้พระองค์เองว่าง
เปล่ า” เมื่อพระองค์ได้กลายมาเป็ นมนุ ษย์ (ฟป. 2:7) ไม่ใช่ ค วามเป็ นพระเจ้าของพระองค์ มันเป็ นพระสิ ริที่
พระองค์ได้ชื่นชมกับพระบิดาและพระวิญญาณก่อนการบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ แทนที่จะคงพระสิ ริน้ ี ไว้ พระบุตร
ของพระเจ้าได้รับเอาความจากัดของมนุษย์ (ปราศจากบาป) ยิง่ กว่านั้น พระองค์ได้กลายมาเป็ นผูร้ ับใช้ท่ามกลาง
มนุษย์ซ่ ึ งขยายไปสู่ การตายเพื่อบาปของมนุ ษยชาติในวิธีที่น่ากลัว ทรมานและอับอายมากที่สุดที่เป็ นไปได้ (นัน่
คือ โดยการถูกตรึ ง)
เจ็ด ระหว่างพันธกิจในโลกของพระเยซู บางครั้งพระองค์แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆของมนุ ษย์เต็มที่และ
บางครั้งก็เป็ นคุณสมบัติต่างๆของพระเจ้าเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น
ในฐำนะมนุษย์ พระเยซู . . .

ในฐำนะพระเจ้ ำพระเยซู . . .

เหน็ดเหนื่อย

เชิญผูเ้ หน็ดเหนื่อยที่จะพบการพักในพระองค์

หิว

นาเสนอพระองค์เองในฐานะอาหารแห่งชีวติ

กระหาย

อ้างถึงการเป็ นน้ าธารงชีวติ

ประสบกับการทรมานอย่างหนัก

ไม่ได้รับผลกระทบจากการทนทุกข์และได้รักษา
โรคภัยไข้เจ็บของคนอื่นๆ

เป็ นที่ ช อบพระทัย ต่ อพระพัก ตร์ พ ระเจ้า และต่ อ ทรงเป็ นเหมื อ นเดิ ม ทั้ งวานนี้ และวัน นี้ และ
มนุษย์
ตลอดไปเป็ นนิตย์
ประสบกับการทดลอง

ไม่สามารถประสบกับการทดลองได้

กล่าวว่าพระองค์ไม่รู้บางสิ่ ง

ทรงสัพพัญญู

ปรากฎในที่เดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง

ทรงปรากฎทุกแห่งหนในเวลาเดียวกัน

ปฏิบตั ิการด้วยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

ปฏิ บ ั ติ ก ารด้ ว ยฤทธิ์ เดชและสิ ทธิ อ านาจของ
พระองค์เอง

กล่าวว่าพระบิดาใหญ่กว่าพระองค์

อ้างว่าพระองค์และพระบิดานั้นเท่าเทียมกัน

อธิษฐาน

รับและตอบคาอธิษฐานของคนอื่นๆ

ร้องไห้ที่อุโมงค์ของคนตาย

ทาให้คนตายเป็ นขึ้น

ถามว่าผูค้ นกล่าวว่าพระองค์เป็ นใคร

รู ้สิ่งที่ผคู ้ นคิด

ถามว่าทาไมพระเจ้าได้ทอดทิง้ พระองค์

อ้างว่าพระเจ้าอยูก่ บั พระองค์เสมอ

ตาย

ทรงอยู่นิรันดร์ และให้ชีวิตนิ รันดร์ แก่ บ รรดาผูท้ ี่
วางใจพระองค์

เป็ นมนุษย์ในอุดมคติของพระเจ้า

เป็ นพระเจ้าในอุดมคติของมนุษย์

คาพูดที่ ดูเหมื อนขัดแย้งกันเหล่านี้ ก็เกี่ ยวข้องในธรรมชาติ แบบพระเจ้าและมนุ ษย์ของพระคริ สต์ตามหลังการ
บังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระองค์ เป็ นเพราะว่าคาพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเหล่านี้ นนั่ เองที่บางครั้งเรามีความยุง่ ยาก
ในการเข้า ใจการบันทึ กเกี่ ย วกับ ถ้อยคาและการงานของพระเยซู ใ นหมวดพระกิ ตติ คุณ พระองค์ไม่ เหมื อน
บุคคลอื่น ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์เต็มที่แต่เพราะว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าเต็มที่อีกด้วย
ในฐานะพระเจ้า พระคริ สต์ที่บงั เกิ ดเป็ นมนุ ษย์ก็เปิ ดเผยพระเจ้าและสมควรได้รับการนมัสการและการรับใช้
ของเรา ในฐานะมนุ ษย์ พระองค์เปิ ดเผยสิ่ งที่ พระเจ้าตั้งใจให้มนุ ษย์เป็ น และพระองค์จดั เตรี ยมแบบอย่างที่
สมบูรณ์แบบถึงการที่เราควรดาเนินชีวติ อย่างไรในฐานะมนุษย์

