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ขั้นทีส่ ามสิ บสาม การจาแลงพระกาย-ภูเขาเฮระโมน มัทธิว 17:1-13,
มาระโก 9:2-13, ลูกา 9:28-36
บัดนี้เป็ นวาระแห่งการเปลี่ยนแปลง การปฏิบตั ิพระราชกิจต่าง ๆ ที่พระเยซูทรงดาเนิ นมาตั้งแต่
เริ่ มแรก บัดนี้ได้เปลี่ยนเข็มการปฏิบตั ิไปอย่างหมดสิ้ น พระราชกิจของพระองค์เริ่ มมีศูนย์รวมอยูท่ ี่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ส่ วนการต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์น้ นั ก็ยงั คงทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ ตามลาดับโดยไม่มี
การหยุดยั้ง จนกระทัง่ ในที่สุดพระองค์ก็ทรงถูกทรยศ ถูกมอบให้อยูใ่ นอุง้ มือของพวกศัตรู
พระราชกิจของพระเยซูคริ สต์ในขั้นนี้
เป็ นประสบการณ์ที่ประเสริ ฐสุ ดและมิใช่ประเสริ ฐ
สาหรับองค์พระเยซูคริ สต์เองเท่านั้น หากยังเป็ นประสบการณ์ที่ประเสริ ฐสุ ด สาหรับอัครสาวกของ
พระองค์ ผูซ้ ่ ึ งได้รูปเห็นเป็ นประจักษ์พยานอีกด้วย คาพยานอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร ได้ทาให้พระเยซูทรง
ปลาบปลื้มยินดียงิ่ นัก (ขอให้ดูข้ นั ที่ 32) เพราะว่าเป็ นรากฐานในการก่อตั้งคริ สตจักรของพระองค์ และ
มาบัดนี้อคั รสาวกยิง่ ได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวติ ของพวกเขา กล่าวคือ พวกเขาได้เห็น
องค์พระเยซูคริ สตเจ้า จาแลงพระกายต่อหน้าพวกเขา และให้เห็นพระรัศมีของพระองค์อย่างที่พวกเขา
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
พระธรรมมัทธิ ว และมาระโกบันทึกไว้วา่ เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระองค์ทรง
ประกาศแก่บรรดาอัครสาวกว่า ในบรรดาอัครสาวกทั้งสิ บสองของพระองค์ จะมีบางคนได้เห็นแผ่นดิน
ของพระองค์ ซึ่ งจะมาถึงในอนาคตข้างหน้านี้ เป็ นเวลาหกวัน แต่ลูกาบันทึกไว้วา่ การจาแลงพระกาย
ของพระองค์เกิดขึ้นภายหลังการประกาศนี้เป็ นเวลาแปดวัน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ มิได้บ่งลงไปให้แน่ชดั ว่า การจาแลงพระกายของพระเยซูคริ สต์เกิดขึ้นที่
ใด นอกจากจะกล่าวรวม ๆ ว่า เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นที่ “ภูเขาสู ง” แต่อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว เข้าใจ
กันว่า เหตุการณ์น้ ีคงเกิดขึ้นที่บริ เวณไหล่เขาอันสู งชันของภูเขาเฮระโมน ตอนที่เป็ นแหล่งเกิดของ
แม่น้ ายอร์ แดนนัน่ เอง ภูเขาเฮระโมนนี้สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 10,000 ฟุต และอยูใ่ กล้ ๆ กับเมือง
กายะซาไรอา ฟิ ลิปปี เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนี้ และอยูใ่ กล้ ๆ กับบริ เวณที่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้ว
นัน่ เอง สาหรับภูเขาธาโบนซึ่ งบางคนเข้าใจว่า เป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระเยซูคริ สต์ทรงจาแลงพระกายนั้น เป็ น
เพียงภูเขาที่เตี้ย ๆ และอยูห่ ่างจากเมืองกายะซาไรอา ไปทางทิศใต้ประมาณ 48 กิโลเมตร
พระเยซูได้ทรงประกาศว่า พระองค์จะต้องเสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มและจะทรงรับการทน
ทุกข์ทรมาน จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์ที่นนั่ แต่พระองค์ก็ยงั มิได้เสด็จไปยัง “เมืองบริ สุทธิ์ ” ของพระเจ้า
(กรุ งเยรู ซาเล็ม) ในทันทีพระเยซูคริ สต์ทรงพาอัครสาวกของพระองค์สามคน ขึ้นไปยังที่สงบเงียบบน
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ภูเขาแต่ลาพังก่อน การที่พระเยซูทรงยับยั้งอยูน่ ้ ี ก็เพื่อที่จะได้พบปะกับผูร้ ับใช้ของพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด (คือ
โมเสส และเอลียาห์) ซึ่ งเป็ นบุคคลกลุ่มแรกที่พระองค์ตรัสให้ทราบถึง “ความมรณาของพระองค์ ซึ่งจะ
สาเร็ จในกรุ งเยรู ซาเล็ม” ความล่าช้าในชีวติ ของเรา มักเป็ นปั ญหาที่ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ ทั้งที่เราเอง
ต่างก็พยายามเตรี ยมตัวที่จะเผชิญกับการทดสอบอันสู งสุ ดเช่นนั้น แต่แล้วก็มีพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ แผ่
คลุมอยูเ่ หนื อชีวติ จิตใจและภารกิจของเรา จึงทาให้เราเข้าใจว่าความล่าช้านั้น เป็ นไปตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้า เรามักจะพูดกันว่า “ให้เราลงมือทางานกันเถิด” แต่พระเจ้าตรัสสั่งว่า “จงคอยก่อน” ซึ่งการคอย
นี้แหละจะทาให้เราได้รับความหวังใจและมีความเชื่อเพิ่มเติม
ตลอดจนเข้าใจถึงการดลใจและการ
เปิ ดเผยของพระเจ้า การที่เราต้องชักช้ารอคอยแต่ละครั้งนั้น เป็ นส่ วนหนึ่งในโครงการอันยิง่ ใหญ่ของ
พระเจ้านัน่ เอง
อัครสาวกคนสนิทที่ได้มีโอกาสติดตามพระเยซูคริ สต์ ขึ้นไปบนภูเขาครั้งนี้มีสามคน คือ เปโตร
ยากอบ และยอห์น อัครสาวกทั้งสามนี้มกั ได้รับสิ ทธิ พิเศษอยูเ่ สมอ แต่เป็ นที่น่าประหลาดใจอย่างยิง่ ที่
อัครสาวกผูไ้ ด้รู้เห็นเป็ นประจักษ์พยาน ในเหตุการณ์การจาแลงพระกายของพระคริ สต์ ด้วยตนเอง
เหล่านี้ มิได้บนั ทึกเหตุการณ์น้ ีไว้ ผูท้ ี่บนั ทึกเหตุการณ์น้ ีไว้กลับเป็ นอัครสาวกคนอื่น ๆ ซึ่งได้รับการ
บอกเล่าจากบุคคลทั้งสามนี้อีกทอดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การที่ยอห์นกล่าวว่า “ได้เห็นสง่าราศีของ
พระองค์” (ยอห์น 1:14) และการที่เปโตรกล่าวว่า พวกเขาได้ “อยูก่ บั พระองค์ที่ภูเขาบริ สุทธิ์ น้ นั ” และ
ได้ยนิ “พระสุ รเสี ยงจากพระบวรรัศมี” (2 เปโตร 1:16-18) นั้นพวกเขาคงหมายถึงเหตุการณ์น้ ี โดยตรง
นัน่ เอง
ภายหลังจากที่พระเยซูได้ทรงจาแลงพระกายให้อคั รสาวกทั้งสามเห็นแล้วพระองค์ได้ทรง
กาชับพวกเขา มิให้บอกกล่าวเรื่ องนี้แก่ผใู ้ ด จนกว่าพระองค์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาเสี ยก่อน ซึ่ ง
การนี้อคั รสาวกทั้งสามก็ “เก็บไว้เป็ นความลับ” ในระหว่างพวกตนเท่านั้น

อภิปราย
องค์ประกอบที่สาคัญยิง่ ในการจาแลงพระกาย เท่าที่ผบู ้ นั ทึกพระกิตติคุณกล่าวไว้น้ นั มีสาม
ประการด้วยกัน ประการแรกคือ นิมิต หมายถึงภาพหรื อปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกหรื อรับได้ดว้ ย
สัญชาตญาณพิเศษ เมื่ออัครสาวกทั้งสามตื่นจากภวังค์ พวกเขาก็ได้เห็น “พระรัศมีของพระองค์” คนที่
อยูใ่ นภวังค์หรื ออยูใ่ นลักษณะงัวเงียจะไม่สามารถมองเห็นนิมิตจากสวรรค์ได้เลย ผูท้ ี่มองเห็นพระรัศมี
ของพระเจ้า จะต้องเป็ นผูท้ ี่ตื่นอยูเ่ ท่านั้น ด้วยเหตุน้ ีพระเจ้าจึงได้ทรงเตือนเราอยูเ่ สมอว่า “แน่ะคนที่นอน
หลับอยู่ จงตื่นขึ้น” (เอเฟซัส 5:14) “เดี๋ยวนี้ เป็ นเวลาที่ซ่ ึ งเราทั้งหลาย ควรจะตื่นขึ้นจากหลับ” (โรม
13:11) ขณะที่อคั รสาวกทั้งสามขึ้นไปบนภูเขากับพระเยซูน้ นั พระองค์ได้เปิ ดตาของพวกเขาออก ใน
โอกาสนั้น “พวกเขาก็ได้เห็นพระรัศมีของพระองค์ และเห็นสองคนนั้นที่ยนื อยูก่ บั พระองค์” บุคคลทั้ง
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สองที่พวกเขาเห็นนั้น คือ โมเสส และเอลียาห์ ผูน้ าคนสาคัญในประวัติศาสตร์ ของชนชาติอิสราเอล
(โมเสส
เป็ นผูน้ าในด้านกฏหมายและพระบัญญัติ
ส่ วนเอลียาห์เป็ นศาสดาพยากรณ์ซ่ ึงมีความ
กระตือรื อร้นเพื่อพระเจ้า)
ประการที่สอง การพิสูจน์ ในประสบการณ์อนั สู งสุ ดนี้แหละ พระเยซูทรงประทับอยูบ่ นทาง
สองแพร่ งแห่งประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ พระองค์มิได้มีพระประสงค์ที่จะเสด็จลงมาสู่ โลกนี้ เพื่อที่จะละ
ทิ้งประวัติศาสตร์ หากแต่พระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะทาให้ทุกสิ่ งสาเร็ จ เหตุการณ์ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเกิดขึ้น
ก่อนหรื อหลังการเสด็จมาบังเกิดของพระองค์ก็ตาม ล้วนแต่ช้ ีถึงพระองค์ท้ งั สิ้ น มิใช่เพียงแต่โมเสสและ
เอลียาห์เท่านั้นที่เป็ นพยานถึงพระองค์ แม้พระเจ้าเองก็ทรงเปล่งพระสุ รเสี ยงจากสวรรค์ ประกาศถึงพระ
บุตรสุ ดที่รักของพระองค์เช่นเดียวกัน
ฝ่ ายเปโตรซึ่ งมีนิสัยหุ นหันพลันแล่นอยูแ่ ล้ว เมื่อได้เห็นการอัศจรรย์เช่นนั้น ก็รีบทูลต่อ
พระองค์ข้ ึนมาทันทีวา่ “... ให้เราทาพลับพลาสามหลัง” (เพื่อเป็ นที่ประทับของพระองค์ โมเสส และเอลี
ยาห์) แต่ในทันใดนั้น มีพระสุ รเสี ยงตรัสจากลุ่มเมฆว่า “ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเรา จงเชื่อฟังท่านเถิด”
พระสุ รเสี ยงของพระบุตรของพระเจ้า จะต้องเป็ นใหญ่ และสาคัญกว่าเสี ยงของบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้ น ไม่วา่
จะเป็ นพระบัญญัติหรื อคาพยากรณ์ก็ตาม พระสุ รเสี ยงของพระบุตรของพระเจ้า จะต้องเป็ นเสี ยงอันดับ
แรกที่มนุษย์พึงเชื่อฟังและทาตามเสมอ “เพื่อพระองค์จะได้เป็ นเอกในสรรพสิ่ งทั้งปวง” “เมื่อคราวก่อน
พระเจ้าได้ตรัสทางพวกผูพ้ ยากรณ์ทีละเล็กทีละน้อย ด้วยอาการหลายวิธีแก่บรรพบุรุษ แต่ในคราวที่สุด
นี้ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:1) ฉะนั้น “จงฟังท่านเถิด”
ประการที่สาม ชัยชนะ จะต้องเป็ นชัยชนะทั้งด้านส่ วนบุคคลและชัยชนะทัว่ ทั้งจักรวาล ซึ่ งทั้ง
พระบัญญัติและคาพยากรณ์ท้ งั หลาย ต่างก็เป็ นพยานถึงพระองค์ (ลก. 24:27) และแม้วา่ พระองค์จะต้อง
ถูกปลงพระชนม์ดว้ ยน้ ามือของหมู่มาร แต่พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาใหม่ในภายหลัง โดย
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ พระเยซูทรงทราบโดยตลอดว่า บาเหน็จที่พระองค์จะได้รับจาก
การทนทุกข์ทรมาน และการสิ้ นพระชนม์ที่ไม้กางเขน ก็คือพระรัศมี และพระมงกุฎแห่งชีวติ “เพราะ
เห็นแก่ความยินดีที่มีอยูต่ รงหน้านั้น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็ นสิ่ ง
สาคัญอะไร และได้เสด็จนัง่ เบื้องขวาพระที่นงั่ ของพระเจ้าแล้ว” (ฮีบรู 12:2) มหาบุรุษแห่งยุคทั้งสาม ซึ่ ง
ได้พบปะกันบนภูเขานั้น ต่างปรึ กษาหารื อกันเกี่ยวกับ “ความมรณาของพระองค์ซ่ ึงจะสาเร็ จ” การ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ เป็ นการกระทาโดยความสมัครใจโดยแท้ หาใช่เป็ นความพ่ายแพ้ไม่ หากแต่
เป็ นความมีชยั ซึ่งพระองค์จะทรงกระทาด้วยพระองค์เอง
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“พระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองแก่พระเจ้า เป็ นเครื่ องบูชาอันปราศจากตาหนิ ” (ฮีบรู 9:14)
เป็ นการปลดพระองค์ออกจากเครื่ องพันธนาการซึ่ งพระองค์ทรงยอมให้ผกู มัดไว้ ไปสู่ ความอิสระเสรี
แห่งสง่าราศีของพระเจ้า “เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงมีชีวติ อยูด่ ว้ ย”
ชัยชนะของพระองค์เป็ นชัยชนะที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับมนุษย์ทุกคน
“ทุกคนที่มาหาพระเจ้าโดย
พระองค์”จะได้รับส่ วนในชัยชนะของพระองค์ดว้ ย “เราทั้งหลายมีชยั ชนะเหลือล้นโดยพระองค์ผไู ้ ด้
ทรงรักเราทั้งหลาย” “บรรดาแผ่นดินแห่งพิภพนี้ก็กลายเป็ นอาณาจักรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา และ
ของพระคริ สต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองอยูส่ ื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์” (วิวรณ์ 11:15) “โอ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ใครผูใ้ ดจะไม่เกรงกลัวพระองค์ และจะไม่ถวายเกียรติยศแก่พระนามของพระองค์
เล่า? เพราะว่าพระองค์ผเู ้ ดียวทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ด้วยว่าประเทศทั้งปวงจะมาบูชา เฉพาะพระพักตร์ ของ
พระองค์” (วิวรณ์ 15:4)
พระเยซูทรงพาอัครสาวกสามคนขึ้นไปบนภูเขาสู งแต่ลาพัง โดยที่มิได้ทรงบอกกล่าวให้พวก
เขาทราบล่วงหน้าเลยว่า จะได้พบกับเหตุการณ์อะไรบ้าง เมื่อขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางอันสู งเทียมฟ้ า
นั้นแล้ว พระเยซูก็ทรงเริ่ มอธิ ษฐานต่อพระบิดาเจ้า ตอนแรกนั้นอัครสาวกทั้งสาม คงอธิ ษฐานร่ วมกับ
พระองค์ดว้ ย แต่พออธิ ษฐานได้เพียงชัว่ ครู พวกเขาก็รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนไปตาม ๆ กัน เมื่อพวกเขาได้
สตินยั ตาสว่างขึ้น ต่างก็รู้สึกอัศจรรย์ ต่อภาพที่ปรากฏต่อสายตาของพวกเขาอย่างยิง่ เพราะ “พระกาย
ของพระองค์ เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา”
การที่พระกายของพระเยซูเปลี่ยนแปลงไปครั้งนี้ เป็ นเรื่ องที่วทิ ยาการสมัยใหม่และจิตวิทยาของ
มนุษย์ไม่อาจจะวินิฉยั ได้ และก็ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ สาคัญและสาแดงถึงพระรัศมีอนั ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
เกินกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ เลย “เกียรติยศข้าพเจ้าได้มีกบั พระองค์ในกาลก่อน เมื่อโลกนี้ ยงั ไม่มี” (ยอห์น
17:5) ซึ่ งถูกปกคลุมไว้ดว้ ยรู ปกายเนื้อหนังมาเป็ นเวลานาน ได้เปล่งประกายออกมาอย่างสุ กใส ทั้งฉลอง
พระองค์ก็ขาวเป็ นประกายมันระยับดุจแสงสว่าง และขาวยิง่ กว่าหิ มะ และสิ่ งใด ๆ ในโลก พระพักตร์
ของพระองค์ผอ่ งใส่ ดุจแสงอาทิตย์ ทัว่ ทั้งพระวรกายของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดสิ้ น
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ กล่าวไว้วา่ “ตัวเราเองก็ยงั คร่ าครวญคอยท่าปรารถนา ให้บุตรทั้งหลาย
ของพระเจ้าปรากฏ” (โรม 8:19,23) ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดพระบุตรองค์ถาวรของพระเจ้า “ผูเ้ ป็ นแสงแห่ง
สง่าราศีของพระองค์และเป็ นแบบพระฉายของพระองค์น้ นั เองทีเดียว” (ฮีบรู 1:3) ทรงจากัดในร่ างกาย
ของมนุษย์ธรรมดา ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นทุกข์มากเท่าใด กว่าจะสาเร็ จ” (ลูกา. 12:50) เมื่อ
การจากัดขอบเขตของพระองค์สิ้นสุ ดลง
พระรัศมีของพระองค์ก็จะแผ่คลุมไปทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก
“ท้องฟ้ าและสวรรค์แวดล้อมพระองค์ไว้ไม่ได้” (1 พงศาวดาร 8:27) ฉะนั้นร่ างกายเนื้ อหนัง ซึ่ งพระองค์
ทรงอาศัยอยูช่ วั่ คราวนี้ จะกั้นขวางพระรัศมีของพระองค์ไว้ได้อย่างไร
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เมื่ออัครสาวกทั้งสามตื่นจากอาการง่วงเหงาหาวนอน ก็รู้สึกประหลาดใจและประหวัน่ พรั่น
พรึ งยิง่ นักที่ได้เห็นพระรัศมีของพระเยซู และนอกจากนั้นยังมีบุรุษอีกสองคน ซึ่ งกอปรไปด้วยรัศมี
เช่นเดียวกับพระเยซู กาลังสนทนาปราศรัยกันอยูก่ บั พระองค์ พระเยซูและบุรุษทั้งสองนี้สนทนากัน ถึง
เรื่ องการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ อันเป็ นจุดประสงค์ในการเสด็จมาของพระองค์ครั้งนี้เป็ นที่น่าสังเกต
อยูไ่ ม่นอ้ ย ที่อคั รสาวกทราบได้วา่ บุรุษสองคนนั้น คือ โมเสสและเอลียาห์ เพราะอัครสาวกเหล่านี้ ไม่
เคยเห็นท่านเหล่านั้นมาก่อนเลย อัครสาวกมีอะไรเป็ นข้อสังเกตหรื อ ข้อนี้แหละทาให้เรามีความมัน่ ใจ
ว่า เมื่อเราได้ข้ ึนไปอยูใ่ นสวรรค์กบั พระเจ้าแล้ว เราก็จะรู ้สึกซึ่ งกันและกันโดยทัว่ หน้าอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า เอลียาห์มิได้ตาย หากพระเจ้าได้ทรงรับท่านขึ้นสู่ สวรรค์ โดย
พระราชรถ และม้าเป็ นเปลวไฟ (2 พงศาวดาร 2:11) ส่ วนโมเสสนั้นได้ผา่ นความตายมาแล้ว พญามาร
ได้ต่อสู ้กบั พระเจ้าเพื่อแย่งชิงเอาศพของท่านไป (ยูเดีย ข้อ 9) แต่แล้วพญามารก็พา่ ยแพ้ไป พระเจ้าได้
ทรงฝังศพของโมเสสไว้ในแผ่นดินโลก โดยพระองค์เองเป็ นการลับ ที่หุบเขาแห่งหนึ่งในเมืองโมอาบ
(เฉลยธรรมบัญญัติ 34:5,6) แล้ววิญญาณของท่านก็ได้กลับคืนไปสู่ พระเจ้าซึ่ งเป็ นผูป้ ระทานวิญญาณนั้น
ส่ วนร่ างกายฝ่ ายเนื้อหนังของท่านคงต้องรอคอยต่อไปอีกจนกว่าจะได้ฟ้ื นคืนมาใหม่ ฉะนั้นรู ปกายของ
โมเสสซึ่ งกอปรไปด้วยรัศมีที่อคั รสาวกเห็นนั้น จึงเป็ นรู ปกายฝ่ ายวิญญาณจิต (ดู 1โคริ นธ์ บทที่ 15)
เราต่างก็ทราบว่า ภายหลังจากที่ศาสดาพยากรณ์ ซามูเอลได้ตายไปแล้ว ท่านก็ได้ปรากฏกาย
ขึ้นมาอีก และได้ตาหนิติโทษกษัตริ ยซ์ าอูล (1 ซามูเอล 28:15-18) การที่ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลปรากฏ
กายขึ้นมาครั้งนี้ มิใช่เป็ นไปโดยอานาจของแม่มดหมอผีเจ้าเล่ห์ ผูท้ ี่กษัตริ ยซ์ าอูลฝ่ าฝื นพระบัญญัติของ
พระเจ้าไปหานั้น (เลวีนิติ 19:31) หากแต่ทา่ นเป็ นขึ้นมาโดยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า ซึ่ งทรงโปรดให้
ท่านเป็ นขึ้นมา เพื่อตาหนิติโทษกษัตริ ยซ์ าอูลในความผิดบาปของเขา ตามที่บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์น้ นั
ปรากฏว่า กษัตริ ยซ์ าอูลมิได้เห็นศาสดาพยากรณ์ซามูเอลเลย ได้ยนิ เพียงแต่เสี ยงของท่านเท่านั้น แต่แม่
มดเจ้าเล่ห์ผนู ้ ้ นั มองเห็น และสามารถจดจาท่านได้ดว้ ย แม้องค์พระเยซูคริ สต์เองก็ได้ปรากฏพระองค์เอง
แก่อคั รสาวกเปาโล สะเตฟาโน และคนอื่น ๆ อีกหลายคน ภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์แล้ว พระองค์ทรงเป็ น “ผลแรก” แห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาใหม่
เมื่อพระเยซูตรัสถามอัครสาวกของพระองค์วา่ “คนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็ นผูใ้ ด” พวกเขาก็ทูล
ตอบว่า ประชาชนทั้งปวงต่างเข้าใจกันว่าพระองค์ทรงเป็ นศาสดาพยากรณ์ ซึ่ งได้ฟ้ื นคืนชีวติ ขึ้นมาใหม่
แต่มาบัดนี้ การจาแลงพระกายของพระองค์ ซึ่ งเขาเห็นเป็ นประจักษ์อยูน่ ้ นั ได้ทาให้พวกเขาตระหนัก
อย่างแน่ชดั ว่า แม้ตราบเท่าทุกวันนี้ บรรพบุรุษของพวกเขา ก็ยงั ปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้าอยู่ และได้
จัดเตรี ยมทางไว้ให้พระองค์
โมเสสมีชีวติ อยูใ่ นสมัยก่อนคริ สตศักราชประมาณ 1,500 ปี ส่ วนเอลียาห์มีชีวติ ในสมัยก่อน
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คริ สตศักราชประมาณ 900 ปี
บุรุษทั้งสองนี้ได้กระทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของพระเจ้า ในด้านพระบัญญัติและศาสดาพยากรณ์
ตามลาดับ พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านทั้งสองทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือ ในการยกระดับจิตใจของมนุษย์
ให้สูงขึ้น ซึ่ งท่านทั้งสองนี้ ก็ได้ทาให้โครงการของพระเจ้าสาหรับยุคนั้นสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี แต่ถึง
กระนั้นก็ไม่สามารถกระทาให้พระประสงค์ของพระเจ้าได้ผลสมบูรณ์ เท่ากับการเสด็จมาปฏิบตั ิพระ
ราชกิจของพระเยซูคริ สต์
พระบัญญัติที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้แก่โมเสสนั้น เป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างแผ่นดินของ
พระองค์ หากว่าพระบัญญัติน้ นั เป็ นเพียงบทบัญญัติของโมเสส มนุษย์ก็ยอ่ มสามารถ เพิกเฉย คัดค้าน
หรื อขัดขวางอย่างไรก็ได้ แต่นี่เป็ นพระบัญญัติของพระเจ้าโดยตรง ซึ่งผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะละเมิดหรื อฝ่ าฝื น
ไม่ได้เป็ นอันขาด
หากผูใ้ ดบังอาจกระทาการฝ่ าฝื นพระบัญญัติ ผูน้ ้ นั ก็จะต้องถูกปรับโทษ (ดู ลูกา 20:18)
ความหมายที่แท้จริ งของคาว่า “ศาสดาพยากรณ์” ก็คือ “ผูป้ ระกาศความชอบธรรม” ศาสดา
พยากรณ์เป็ นผูบ้ ุกเบิก วางรากฐานความชอบธรรมให้แก่มนุษย์
ท่านเหล่านี้ได้ตกั เตือนมนุษย์โลกให้ตระหนักถึงการพิพากษาของพระเจ้าอยูเ่ สมอ แต่ไม่วา่
ศาสดาพยากรณ์จะเพียรพยายามสักเท่าใดก็ตาม ก็ไม่อาจปลูกฝังความชอบธรรม ไว้ในจิตใจของมวล
มนุษย์ได้
“...พระราชบัญญัติน้ นั ไม่ได้ทาอะไรให้ถึงความสาเร็ จ แล้วได้นาความหวังดีกว่า เข้ามา และ
โดยความหวังนั้นเราทั้งหลายจึงเข้ามาใกล้พระเจ้า” (ฮีบรู 7:19) หากว่าพวกกฟาริ สีซ่ ึ งคอยขัดขวางรัง
ควานพระองค์อยูต่ ลอดเวลาจะได้เห็นเป็ นประจักษ์พยานในการจาแลงพระกายของพระเยซู ในครั้งนี้
แล้วไซร้ เป็ นที่เชื่อแน่ใจว่าพวกเขาก็คงต้องสานึกถึงความผิดบาปของตน ที่ได้กล่าวหาปรักปราว่า
พระองค์ทรงทาลายพระบัญญัติของโมเสส ซึ่ งความจริ งแล้วหาได้เป็ นเช่นข้อกล่าวหานั้นไม่ หากแต่ไม่
ทรงกระทาให้พระบัญญัติน้ นั สาเร็ จ แท้จริ งแล้วพระองค์ทรงอยูเ่ หนือพระบัญญัติน้ นั เสี ยอีก จริ งอยูพ่ ระ
บัญญัติเป็ นของประเสริ ฐและกอปรด้วยรัศมี แต่รัศมีก็ได้อบั แสงไปแล้ว เพราะถูกรัศมีที่ประเสริ ฐ
ยิง่ กว่านั้นส่ องแสงข่มเสี ยหมด รัศมีที่ประเสริ ฐยิง่ ที่วา่ นี้ ก็คือ พระรัศมีของพระคริ สต์นนั่ เอง เมื่อ
พระองค์ได้ทรงปฏบัติพระราชกิจด้วยพระองค์เองแล้ว บรรรดากฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยูแ่ ต่เดิมก็หมด
ความสาคัญไป (ดู 2 โคริ นธ์ 3:13-14)
พระคริ สต์ก็คือพระเจ้าซึ่ งเสด็จลงมาสู่ มนุษย์โลกนี้เอง เพราะว่า “ในพระองค์ นั้น สภาพของ
พระเจ้ าทรงดารงอยู่เต็มบริ บูรณ์ ” ฉะนั้นในพระองค์เราจึง “แลดูสง่าราศีขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เหมือน
เห็นเงาที่กระจก” (2 โคริ นธ์ 3:18) พระองค์ตรัสว่า “เราได้มาเพื่อ เขาทั้งหลายจะได้ชีวติ .....และได้ชีวติ
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นั้นครบบริ บูรณ์” การจาแลงพระกายของพระองค์เป็ นการเปิ ดเผยให้ทราบถึง “ชีวติ ที่บริ บูณ์” เมื่อเป
โตรรู ้วา่ ร่ างที่สว่างโรจน์ไปด้วยรัศมีน้ นั เป็ นผูใ้ ดบ้าง เขาก็ปลื้มปี ติยงิ่ นัก จึงแสดงความประสงค์ที่จะ
สร้างพลับพลาขึ้น ณ ที่น้ นั สามหลัง เพื่อให้เป็ นที่ประทับของพระเยซู โมเสสและเอลียาห์
แม้อคั รสาวกทั้งสามจะได้ “เห็นสง่าราศีของพระองค์ เหมือนสง่าราศีซ่ ึ งบุตรองค์เดียวได้จาก
พระบิดา” (ยอห์น 1:14) และมีความยินดีสักเพียงใดก็ตาม แต่พวกเขาก็หาได้เข้าใจไม่วา่ การจาแลงพระ
กายของพระองค์ เป็ นการสาแดงพระชนม์ชีพประกอบด้วยรัศมีของพระองค์จากเบื้องบน การที่พระ
คริ สต์เสด็จเข้ามาในโลก ก็เพื่อประทานชีวิตแห่งรัศมีน้ ีให้แก่คริ สตจักรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ น
ความสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตจิตใจของมนุษย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวติ ของมนุษย์ ฉะนั้น “อย่าประพฤติ
ตามอย่างชาวโลกนี้ แต่วา่ จงเปลี่ยนนิสัยเสี ยใหม่” (โรม 12:2) การเปลี่ยนแปลงชีวติ ที่แท้จริ งนั้นจะต้อง
มาจากภายใน จะต้องสาแดงชีวติ และอานาจของพระเจ้า จากตัวเราซึ่งเราได้รับไว้แล้วในการบังเกิดใหม่
โดยความเชื่อ “พระเจ้าทรงเป็ นความรักและผูท้ ี่อยูใ่ นความรักก็ได้อาศัยในพระเจ้า และพระเจ้าสถิตอยู่
ในผูน้ ้ นั ” (1 ยอห์น 4:16) ความรักทาให้พระบัญญัติสาเร็ จครบถ้วน (โรม 13:10) คือความรักที่มีอยูต่ ่อ
หน้าพระเจ้าและต่อมนุษย์โลกด้วยกัน เพราะ “บัญญัติและคาพยากรณ์ท้ งั สิ้ นก็รวมอยูใ่ นพระบัญญัติ
สองข้อนี้” (มัทธิว 22:40)
การสนทนาปราศรัยระหว่างพระเยซูกบั โมเสส และเอลียาห์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการทนทุกข์
ทรมาน และการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าสะพรึ งกลัวยิง่ นัก แต่เป็ นเรื่ องที่ประเสริ ฐ
สู งส่ งยิง่ และเป็ นจุดศูนย์รวมของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทุกอย่าง เมื่อพระองค์ได้ทรงเล่าให้อคั รสาวกฟังถึง
เหตุการณ์น้ ี เปโตรก็รีบทูลทัดทานขึ้นมาทันทีวา่ “พระองค์เจ้าข้า ให้เหตุการณ์น้ นั อยูห่ ่างไกลจาก
พระองค์เถิด” แต่บดั นี้พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ผูน้ ้ ีเป็ นบุตรของเรา...จงฟังท่านเถิด” ความสว่างจาก
สวรรค์ได้เปิ ดเผยให้เปโตรเข้าใจถึงความจริ งซึ่ งท่านได้ประกาศเป็ นพยานถึงความจริ งนั้น และด้วยคา
พยานนี้แหละที่พระเยซูตรัสว่า “บนศิลานี้ เราจะตั้งคริ สตจักรของเราไว้” การจาแลงพระกายของพระ
เยซูคริ สต์ ได้ทาให้อคั รสาวกทั้งสามมองเห็นนิมิต เกี่ยวกับโครงการอันถาวรของพระเจ้าตลอดทุกยุคทุก
สมัย พระองค์ทรงวางโครงการในการสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์ ด้วยความระมัดระวังยิง่ คือทรง
กาหนดที่จะ “ประดิษฐานขึ้นบนรากของพวกอัครสาวก และพวกศาสดาพยากรณ์ และพระเยซูคริ สต์
เองทรงเป็ นหัวมุม” (เอเฟซัส 2:20)
ศูนย์รวมของโครงการของพระเจ้าอยูท่ ี่พระคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ ง “ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุดนี้ ครั้งเดียว
เพื่อจะได้กาจัดความบาปได้โดยถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชา” (ฮีบรู 9:26) พระเยซูทรงอยูเ่ หนื อ
ความสาคัญใด ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตลอดทุกยุคทุกสมัย พระคริ สตธรรมคัมภีร์บรรยาย
เกี่ยวกับพระองค์ไว้วา่ ทรงเป็ น “เหมือนบุตรมนุษย์...เกศาของพระองค์ขาวเหมือนขนแกะ...พระบาท
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พระองค์ดุจทองเหลืองเกลี้ยง...และมีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์ และพระพักตร์ เหมือนดวง
อาทิตย์เมื่อส่ องแสงกล้า.....เป็ นเบื้องต้นและเป็ นเบื้องปลาย และเป็ นผูท้ ี่มีชีวติ อยู่ ถึงเราเป็ นผูท้ ี่ตายแล้ว
แต่นี่แน่ะเราก็ยงั ทรงมีชีวติ อยูส่ ื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์” (ดู วิวรณ์ 1:13-18) พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรองค์
ถาวรของพระเจ้านัน่ เอง
พระบิดาเจ้ามิได้ทรงนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์น้ ี พระองค์ทรงบันดาลให้มีกลุ่มเมฆสุ กใสมาปกคลุม
อัครสาวกไว้ และเสด็จลงมาประทับอยูก่ บั พวกเขา พระองค์ตรัสออกมาจากลุ่มเมฆนั้นว่า “ท่านนี้เป็ น
บุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟังท่านเถิด” พระบัญญัติ และศาสดาพยากรณ์ได้แผ้วถาง
ทางไว้ให้เราแล้ว แต่มาบัดนี้พระเจ้ากลับตรัสสั่งให้เราเชื่อฟังพระบุตรของพระองค์ ทั้งนี้เพราะพระ
ดารัสซึ่ งพระบุตรตรัสออกมานั้น ล้วนแต่เป็ น “จิตวิญญาณ และเป็ นชีวติ ”
การที่เปโตรปรารถนาที่จะอยูบ่ นภูเขา และอยูใ่ นบรรยากาศเช่นนั้นตลอดไป ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่น่า
ประหลาดแต่อย่างใด เพราะว่า ที่ใดอันเป็ นที่ประทับของพระเจ้า ที่น้ นั ย่อมบริ บูรณ์ไปด้วยความสุ ขอัน
แท้จริ งเสมอ ดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรมซึ่ งว่า “ความยินดีอนั บริ บูรณ์ มีอยูต่ รงพระพักตร์ พระองค์
ความสุ ขสาราญมีอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็ นนิจกาล” (สดุดี 16:11) ถ้าหากว่าเราปรารถนาที่
จะได้รับชีวิตเต็มบริ บูรณ์จากพระองค์ เราก็จาต้องเข้าสนิ ทกับพระองค์อยูต่ ลอดเวลา เปโตรไม่รู้ตวั เลย
ว่าได้กราบทูลอะไรต่อพระเยซูบา้ ง เพราะขณะนั้นเขาตื่นเต้น ตกใจ และวุน่ วายใจต่อภาพที่เขาเห็น
นัน่ เอง แม้ยอห์น ยากอบ และเปโตร ได้เห็นพระรัศมีของพระเยซูแต่เพียงเล็กน้อย ยังตกใจกลัวถึงเพียง
นี้ ถ้าหากว่าพระองค์สาแดงพระรัศมีของพระองค์อย่างเต็มที่ ก็เป็ นที่แน่นอนว่าอัครสาวกทั้งสามต้อง
สู ญเสี ยชีวติ ทั้งหมดอย่างไม่ตอ้ งสงสัย แม้แต่ขณะที่เปโตรทูลต่อพระเยซูคริ สต์น้ นั ก็ได้มีกลุ่มเมฆสุ กใส
มาหุ ม้ ห่อพวกเขาไว้ อานาจของพระเจ้าเข้าครอบงาพวกเขาไว้อย่างสิ้ นเชิง ทุกคนจึงซบหน้าลงกับ
พื้นดินด้วยความหวาดกลัว
พวกเขาได้มองเห็นทุกสิ่ งทุกอย่าง เท่าที่พวกเขาสามารถต้านทานต่อรัศมีน้ นั ได้ ชัว่ ครู่ ต่อมา
พระรัศมีของพระเจ้าก็จางหายไป ขณะนั้นพระเยซูได้เสด็จมาแตะต้องพวกเขา แล้วตรัสว่า “จงลุกขึ้น
เถิด อย่ากลัวเลย” เมื่ออัครสาวกทั้งสามเงยหน้าขึ้น ก็มองไม่เห็นผูใ้ ด เว้นแต่พระเยซูองค์เดียวเท่านั้น
ลองคิดดูเถิดว่า การที่พวกเขาได้เห็นพระเยซู และได้รับการสัมผัสจากพระองค์ ในรู ปกายเนื้ อหนัง
เช่นเดิม จะทาให้พวกเขาปรี ดาปราโมทย์สักเพียงใด กลุ่มเมฆได้ลอยหายไปแล้ว พร้อมทั้งผูม้ าเยือนแต่
สวรรค์ คือโมเสสและเอลียาห์ ก็หายไปด้วย
เมื่อพระเยซูและอัครสาวกทั้งสามพากันลงมาจากภูเขาแล้ว พระองค์ได้ทรงกาชับพวกเขามิให้
เล่าเหตุการณ์
ที่พวกเขาได้ประสบในครั้งนี้ แก่ผใู ้ ดจนกว่าพระองค์จะได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมา
เสี ยก่อน สาหรับเรื่ องการฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั อัครสาวกทั้งสามไม่เข้าใจเลยว่าหมายถึงอะไร ต่าง
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ปรึ กษาหารื อกันด้วยความพิศวงงงงวยไปตาม ๆ กัน นอกจากนี้ยงั มีปัญหาอื่น ๆ อีกหลายข้อที่พวกเขา
ไม่เข้าใจ จึงได้ทูลถามพระเยซูวา่ “เหตุไฉนพวกอาลักษณ์ จึงว่าเอลียาห์ ต้องมาก่อน” เอลียาห์ได้อยูก่ บั
พวกเขาบนภูเขา แต่ก็ได้จากพวกเขาไปแล้ว เหตุใดท่านจึงไม่อยูก่ บั พวกเขาอีกต่อไป นี่เป็ นปั ญหาหนึ่ง
ที่พวกเขายังคิดไม่ออก บัดนี้อคั รสาวกทั้งสามทราบแล้วว่า พระเยซูทรงเป็ นองค์พระเมสิ ยาห์ที่แท้จริ ง
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว จาเป็ นอะไรนักหรื อ ที่เอลียาห์จะต้องมาก่อน
พระเยซูตรัสตอบอัครสาวกทั้งสามว่า เอลียาห์ก็มาแล้ว และก็ได้ถูกมนุษย์ใจบาปหยาบช้า
ประหารชีวิตเสี ยก่อนแล้ว และบุตรมนุษย์เอง ก็จะต้องถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกัน เมื่อได้ฟังเช่นนั้น
อัครสาวกทั้งสามก็เข้าใจได้วา่ พระองค์ทรงหมายถึงยอห์นบัพติศมานัน่ เอง ผูแ้ ผ้วถางทางของพระองค์
ผูน้ ้ ีได้มีชีวติ อยูใ่ ห้เห็นอย่างแท้จริ งมาแล้ว นี่ยอ่ มแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ทุก ๆ อย่าง กาลังดาเนินไป
ตาม “ที่มีคาเขียนกล่าวไว้ถึงท่าน” แล้วทุกประการ (มาระโก 9:13) ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า อัครสาวกทั้ง
สามคงต้องรู้สึกพิศวงสงสัยใน “สิ่ งที่ได้เห็นนั้น” แต่พวกเขาก็ “มิได้บอกเหตุการณ์ซ่ ึ งเขาได้เห็นแก่ผใู ้ ด
ในกาลครั้งนั้นเลย”
พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์มิได้บอกให้เรารู ้วา่ ในคืนนั้น พระเยซูและอัครสาวกทั้งสามพักอยูท่ ี่ไหน
เพียงแต่กล่าวว่า วันรุ่ งขึ้น พระองค์และอัครสาวกได้ลงมาจากภูเขา สมทบกับอัครสาวกอีกเก้าคน และ
ต่อมาไม่นานนักก็มีประชาชน ซึ่ งต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ มาเฝ้ าพระองค์อย่างเนื องแน่น (ดู
ลูกา 9:37)

ข้ อไตร่ ตรอง
“ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเรา...จงเชื่อฟังท่านเถิด” จงเชื่อฟังพระองค์และดาเนินชีวิตตามการทา
นาของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ คือ พระดารัสคาสุ ดท้ายที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ จงอย่าหลงใหลใน
ความสุ ขฝ่ ายเนื้อหนัง แต่จงเชื่อฟังพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน ผูซ้ ่ ึ งจะส่ งท่านออกไปช่วยเยียวยา รักษา
จิตวิญญาณของชาวโลกที่หลงหายไปนั้น
“ซึ่ งเราจะอยู่ที่นี่กด็ ี ” เมื่อเปโตร “ได้ชิม.....ฤทธิ์ เดชแห่งยุคที่จะมานั้น” (ฮีบรู 6:5) ณ ที่ประทับ
ของพระเจ้าแล้ว เขาก็ไม่อยากจะจากที่นนั่ ไป ลองคิดดูเถิดว่าเราจะมีความรู ้สึกอย่างไร เมื่อเราอยูก่ บั คน
เป็ นจานวนมากมายในสวรรค์ ซึ่ งรุ่ งเรื องไปด้วยรัศมี ได้ร่วมร้องเพลงของโมเสส และเพลงของพระเมษ
โปดก ผูป้ ลดปล่อยเราให้พน้ จากความผิดบาปทั้งปวงของเราโดยพระโลหิ ตอันประเสริ ฐของพระองค์
“จงเปลี่ยนนิสัย เสี ยใหม่ ” (โรม 12:2) นี่คือพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อว่า “ท่านทั้งหลาย จะได้
สังเกต รู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบและอะไรยอดเยีย่ ม” “เพื่อท่านทั้งหลายจะ
ได้รับความบริ บูรณ์ ของพระเจ้าเต็มเปี่ ยม” (เอเฟซัส 3:19) พระเจ้าทรงยินดีที่จะให้เรามีชีวติ เต็มบริ บูรณ์
โดยไม่มีขอบเขตจากัด ซึ่ งเราสามารถรับไว้ได้โดยความเชื่ อ โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์
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การที่อคั รสาวกได้เห็นนิมิต ในการจาแลงพระกายของพระเยซูบนภูเขาย่อมแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดแล้วว่า พวกเขาได้เดินทางร่ วมกับพระองค์ผซู ้ ่ ึ งมีฤทธานุภาพยิง่ กว่ามนุษย์มากนัก พวกเขาได้เป็ น
พยานอย่างเข้มแข็งว่า “เราได้เห็นอานุภาพของพระองค์ดว้ ยตาของเราเอง” (2 เปโตร 1:16)
พระเจ้าทรงบัญชาว่า “จงเชื่ อฟั งท่ านเถิด” แต่เมื่อพระเยซู ตรัสถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
เปโตรก็กลับไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์ โดยทูลทัดทานว่า “ให้เหตุการณ์น้ นั อยูห่ ่างไกลจากพระองค์เถิด”
การที่เราไม่ยอมรับเอาชีวิตซึ่ งเป็ นผลมาจากความตายนั้น ทาให้เราไม่สามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
ได้ ชีวติ ฝ่ ายพระคริ สต์น้ นั เป็ นชีวติ ที่นอกเหนือไปจากชี วติ ฝ่ ายเนื้ อหนัง ชีวติ ที่เห็นแก่ตวั จะต้องตายไป
กล่าวคือ ต้องเลิกดาเนิ นชีวติ นั้นเสี ยโดยเด็ดขาด

ทบทวน
1. เหตุการณ์ที่สาคัญยิง่ สองประการในขั้นที่แล้ว คืออะไร? เรื่ องราวที่พระเยซูทรงเปิ ดเผยให้แก่
อัครสาวกของพระองค์มีอะไรบ้าง? จงบอกมาสี่ เรื่ อง
2. หลังจากเหตุการณ์น้ ีเป็ นเวลานานเท่าใด พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปบนภูเขา? ภูเขานั้นชื่ออะไร?
ตั้งอยูท่ ี่ไหน? และมีความสู งเท่าใด?
3. พระเยซูทรงพาผูใ้ ดไปกับพระองค์บา้ ง? เหตุใดพระองค์จึงคัดเลือกผูต้ ามเสด็จไว้เพียงสาม
คนเท่านั้น เมื่อเสด็จขึ้นถึงยอดภูเขาแล้ว พระเยซูทรงกระทาอะไรบ้าง? อัครสาวกเหล่านั้นทาอะไรบ้าง?
เมื่อพวกเขาหายงัวเงียและนัยตาสว่างขึ้นแล้ว พวกเขาได้เห็นอะไร? พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
บ้าง?
4. ขณะนั้นมีผใู ้ ดมาร่ วมสนทนากับพระองค์บา้ ง? ทั้งสองท่านนี้มาปรากฏโดยวิธีใด? ท่านทั้ง
สองนี้ได้ทาอะไรบ้าง? และได้สนทนากับพระเยซูดว้ ยเรื่ องอะไร? การสนทนานี้ ได้ช้ ีให้เราเห็นถึง
อะไรบ้าง? พระเยซูทรงสมัครพระทัยที่จะสิ้ นพระชนม์เช่นนั้นหรื อ?
5. ท่านคิดว่าการที่พระเยซูทรงพบปะ ปรึ กษาหารื อกับโมเสส และเอลียาห์ในครั้งนี้ ได้มีการ
เตรี ยมแผนการล่วงหน้าไว้แล้วหรื อ? ใครเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมแผนการนี้?
6. เปโตรทูลต่อพระเยซูวา่ อย่างไร เมื่อได้เห็นรัศมีของพระองค์เช่นนั้น? เขาเสนอแนะว่าจะทา
อะไร? เหตุใดเขาจึงทูลต่อพระองค์เช่นนั้น?
7. ขณะที่เปโตรกาลังทูลต่อพระเยซูคริ สต์น้ นั มีอะไรเกิดขึ้น? เมฆก้อนนั้นมีลกั ษณะอย่างไร?
เมฆก้อนนั้นลอยลงมาต่าเพียงใด? เสี ยงของใครพูดออกมาจากเมฆนั้น? เสี ยงนั้นพูดว่าอย่างไร? และพูด
กับใคร?
8. การเชื่อฟังพระบุตรของพระเจ้า สาคัญกว่าการเชื่อฟังโมเสสหรื อเอลียาห์ เช่นนั้นหรื อ?
เพราะเหตุใด?
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9. อัครสาวกทั้งสามมีความรู ้สึกอย่างไร? เมื่อได้ยนิ พระสุ รเสี ยงและได้เห็นก้อนเมฆนั้น พวก
เขาทาอย่างไร? เมื่อพระเยซูทรงเห็นอัครสาวกหวาดกลัวเช่นนั้น พระองค์ทรงกระทาอย่างไร? พระองค์
ตรัสแก่พวกเขาว่าอย่างไร? เมื่ออัครสาวกเงยหน้าขึ้น เขาเห็นผูใ้ ด?
10. เมื่อศุภนิมิตนั้นผ่านพ้นไปแล้ว อัครสาวกได้กระทาอะไรบ้าง? พระเยซูทรงอธิ บายศุภนิมิต
นั้น ให้แก่พวกเขาว่าอย่างไร?
11. เหตุการณ์ที่พระเยซูจะต้องประสบในอนาคตอันใกล้น้ ี ตามที่พระองค์ตรัสแก่อคั รสาวกนั้น
คืออะไร? อัครสาวกเข้าใจเรื่ องนี้ หรื อไม่? พวกเขาทูลถามพระองค์วา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่า
อย่างไร? พระองค์ตรัสว่าเอลียาห์จะทาอะไรบ้างเมื่อท่านมา? การที่พระองค์ตรัสว่าเอลียาห์ก็มาแล้วนั้น
พระองค์ทรงหมายถึงใคร? เอลียาห์จะกลับมาอีกหรื อไม่?
12. พระเยซูทรงทานายถึงพระองค์เองว่าอย่างไร? อัครสาวกของพระองค์รู้หรื อไม่วา่ ใน
อนาคตอันใกล้น้ ี พระองค์ก็จะถูกปลงพระชนม์ให้ตายเช่นเดียวกับยอห์นบัพติศมา?
13. ท่านคิดว่าการจาแลงพระกายของพระเยซูคริ สต์ ประทับใจของอัครสาวกมากน้อยเพียงใด?
14. อัครสาวกทั้งสามได้เผยเรื่ องราวเหล่านี้ให้แก่ผใู ้ ดหรื อไม่? ขณะนั้นอัครสาวกอีกเก้าคนอยูท่ ี่
ไหน? พระเยซูและอัครสาวกทั้งสามไปสมทบกับอัครสาวกเหล่านั้นเมื่อใด? ที่ไหน? ยอห์น ยากอบ
และเปโตร ได้เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับศุภนิมิตนี้ให้พวกเขาฟังหรื อไม่?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิดว่า พระรัศมีในการจาแลงพระกายของพระเยซูน้ นั เป็ นพระรัศมีที่มาจากสวรรค์ หรื อ
มาจากภายในพระกายของพระองค์เอง 2. ท่านคิดว่าพระรัศมีน้ นั ปรากฏออกมาอย่างรวดเร็ ว หรื อค่อย ๆ
ปรากฏออกมาทีละน้อย ๆ 3. ชาวสวรรค์ท้ งั สองซึ่ งมาเฝ้ าพระองค์น้ นั มีร่างกายที่กอปรไปด้วยรัศมี
เช่นเดียวกับพระเยซู เช่นนั้นหรื อ ท่านทั้งสองนี้สามารถสนทนากับพระเยซูได้อย่างไร ในเมื่อท่านมี
เพียงกายวิญญาณเท่านั้นมิใช่เนื้อหนัง 4. เหตุใดอัครสาวกจึงรู ้วา่ เป็ นโมเสส และเอลียาห์ ข้อนี้พอจะ
ชี้ให้เห็นหรื อไม่วา่ วิญญาณของมนุษย์เมื่อออกจากร่ างกายไปแล้ว สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ 5.
ท่านคิดว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเรี ยกให้เอลียาห์ และโมเสสมาเฝ้ าพระองค์หรื อว่า ท่านทั้งสองนั้นมาเฝ้ า
พระองค์ดว้ ยความสมัครใจของตนเอง 6. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงคาดการว่า โมเสสและเอลียาห์จะมาเฝ้ า
พระองค์เช่นนั้นหรื อ 7. ท่านคิดว่าขณะเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นบนภูเขานั้น พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์
จะได้รับการจาแลงพระกาย เช่นนั้นหรื อ 8. ท่านคิดว่าอัครสาวกทั้งสาม เสแสร้งปั้ นแต่งศุภนิมิตนี้ข้ ึนมา
เช่นนั้นหรื อ 9. พวกเขารู ้หรื อไม่วา่ เสี ยงที่ดงั ออกมาจากก้อนเมฆนั้น เป็ นพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า 10.
ท่านคิดว่าพระกายของพระเยซูซ่ ึ งเปลี่ยนแปลงไปนี้มีลกั ษณะเหมือนกับพระกายของพระองค์ เมื่อทรง
ฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาหรื อไม่ 11. พระเจ้ามีพระประสงค์อะไร ในการบันดาลให้เหตุการณ์อนั ยิง่ ใหญ่น้ ี
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เกิดขึ้น 12. เหตุใดพระองค์จึงเสด็จมาประทับในก้อนเมฆ 13. พระเจ้าเคยทรงประกาศรับรองพระบุตร
ของพระองค์ เช่นนี้มาก่อนหรื อไม่ 14. เอลียาห์จะทาให้ทุกสิ่ งคืนสู่ สภาพเดิม ได้อย่างไร 15. ที่วา่ ยอห์น
บัพติศมาก็คือ เอลียาห์น้ นั หมายความว่าอย่างไร ท่านทั้งสองนี้เป็ นบุคคลเดียวกันหรื อไม่ 16. คา
พยากรณ์ที่วา่ เอลียาห์จะมาอีกนั้นอยูใ่ นพระธรรมเล่มใด 18. เหตุใดพระเยซูจึงทรงกาชับให้อคั รสาวก
เก็บเรื่ องราวนี้ไว้เป็ นความลับ จนกว่าพระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาเสี ยก่อน
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ขั้นทีส่ ามสิ บสี่ ทรงขับไล่ ผสี ิ ง-ภูเขาเฮระโมน และเมืองกัปเรนาอูม
มัทธิว 17:14-18:35, มาระโก 9:14-50, ลูกา 9:37-50
ในขั้นที่แล้วเราได้เรี ยนรู ้ถึงประสบการณ์ที่ใหญ่ยงิ่ สู งสุ ดเรื่ องหนึ่ง ในพระราชประวัติของพระ
เยซูคริ สต์ คือเรื่ องการจาแลงพระกาย ประสบการณ์น้ ีทาให้พระเยซูทรงได้รับการหนุ นน้ าใจ และ
พละกาลัง เพื่อที่จะเผชิญกับความทุกข์ทรมานและความวิปโยคที่รออยูเ่ บื้องหน้า ในการนี้พระองค์ได้
ทรงคัดเลือกอัครสาวกบางคนให้ได้เห็นพระรัศมีของพระองค์ดว้ ย
หลังจากประสบการณ์อนั สู งสุ ดนี้แล้ว พระเยซูได้เสด็จลงมาสู่ เชิงเขา ณ ที่น้ นั ได้มีผคู้ นนาเด็ก
คนหนึ่ง มาขอรับการรักษาจากพระองค์ เด็กผูน้ ้ ีถูกผีสิง ได้รับความทุกข์ทรมานมาก คนไข้รายนี้เป็ นคน
ที่รักษาได้ยากที่สุดเท่าที่พระเยซูได้เคยพบเห็นมา อัครสาวกได้พยายามขับไล่ผสี ิ งจนสุ ดความสามารถ
แต่ก็ไม่อาจกระทาได้ แม้พระเยซูเองก็ยอมรับว่าการรักษาเด็กผูน้ ้ ีกระทาได้ยากมาก มีเพียงวิธีเดียว
เท่านั้น ที่จะบาบัดให้หายได้ คือโดยการอธิ ษฐานและถือศีลอดอาหาร แต่สาหรับพระเยซูแล้วไม่มีคาว่า
“ยาก” หรื อ “ง่าย” สาหรับพระองค์เลย ไม่วา่ จะเป็ นการรักษาคนเป็ นหวัด หรื อคนเป็ นโรคมะเร็ งก็มิได้มี
ความแตกต่างกันเลย เพราะพระองค์ทรงรักษาได้ทุกโรค พระองค์ทรงกล่าวย้าถึงคาสอนของพระองค์วา่
การที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะสามารถรับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจากพระองค์ได้ ก็โดยอาศัยความเชื่อเท่านั้น
อุปสรรค์ที่ทาให้อคั รสาวกทั้งหลายไม่สามารถขับไล่ผสี ิ ง ออกจากเด็กผูน้ ้ ีได้ก็เนื่ องจากอัคร
สาวกคิดว่ามันยากเกินไป และมิได้ไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง พระองค์ทรงตาหนิพวกเขาว่า มี
ความเชื่อน้อย ถ้าหากพวกเขาเชื่อฟังคาสัง่ สอนของพระองค์ พวกเขาก็จะสามารถรักษาผูป้ ่ วยรายนี้ได้
แน่ ถ้าเขาไม่เชื่ อฟัง เขาก็ไม่มีทางที่จะรักษาได้เลย ในข้อพระธรรมตอนสุ ดท้ายของบทเรี ยนนี้ (มาระโก
9:38 และ ลูกา 9:49) เราจะเห็นว่าได้มีชายผูห้ นึ่งซึ่ งไม่รู้จกั มักคุน้ กับพระเยซูหรื ออัครสาวกทั้งสิ บสอง
คนของพระองค์เลย แต่เขาก็สามารถขับผีสิงออกได้เช่นเดียวกัน อัครสาวกได้พยายามห้ามปรามชายผู ้
นั้นอย่างแข็งขัน แต่ตรงกันข้ามพระเยซูกลับทรงยกย่องสรรเสริ ญเขา นี่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า
บุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและแต่งตั้งไว้น้ นั ต้องเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์แล้ว
บัดนี้พระเยซูเสด็จมุ่งหน้าไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม โดยเสด็จผ่านเมืองกัปเรนาอูม พระองค์คงได้
ประทับแรมในเมืองนั้นหนึ่งคืน เมื่อก่อนนั้นชาวเมืองนี้ต่างยกย่องและแซ่ซอ้ งสรรเสริ ญพระองค์วา่ ทรง
เป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ เป็ นแพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐ และพยายามบังคับพระองค์ให้ทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา แต่ครั้งนี้
พระองค์เสด็จมาอย่างเงียบ ๆ เป็ นการลับ ฉะนั้นจึงไม่มีเสี ยงโห่ร้องถวายพระพรต้อนรับ หรื อเสี ยงคร่ า
ครวญหรื อการขอความช่วยเหลือจากพระองค์เลย พวกผูน้ าทางศาสนาของชาติยเู ดียได้เปลี่ยนท่าที และ
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ความคิดเห็นของตนต่อพระเยซูคริ สต์เสี ยใหม่ ไม่มีผใู ้ ดที่จะคัดค้านโต้แย้งสิ ทธิ์ อานาจของพวกเขาได้
แต่พระเยซูก็มิได้ทรงหวาดหวัน่ พระองค์ทรงเผชิ ญกับทุก ๆ เหตุการณ์อย่างอาจหาญ พระองค์ทรงสอน
ให้ประชาชนปฏิบตั ิอย่างไร พระองค์ก็ทรงปฏิบตั ิอย่างนั้นด้วย โดยมิได้มีขอ้ แม้พิเศษแต่อย่างใด เช่น
เมื่อพระองค์ทรงสัง่ สอนให้ประชาชนเป็ นคนสุ ภาพอ่อนน้อม รู ้จกั ถ่อมตนดุจดังเด็ก ๆ พระองค์ก็ได้ทรง
ถ่อมพระองค์ลง ปฏิบตั ิตามคาสอนนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
เข้าใจว่าการที่พระเยซูเสด็จไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มในครั้งนี้ พระองค์คงรู ้สึกหนักพระทัยไม่นอ้ ย
เพราะว่าในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นไม่มีอะไรดี สาหรับพระองค์เลย แต่ดว้ ยความถ่อมพระทัย พระองค์จึงทรง
ตัดสิ นพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะเสด็จไป เพราะว่าพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ ก็เพื่อที่จะกระทาตามน้ า
พระทัยของพระบิดาเจ้า ไม่วา่ เหตุการณ์จะเป็ นอย่างไรก็ตาม พระประสงค์ของพระเจ้าจะพ่ายแพ้ไม่ได้
เป็ นอันขาด พระเยซูได้ตรัสให้บรรดาอัครสาวกทราบอีกครั้งหนึ่งว่า พระองค์จะถูกปลงพระชนม์ในไม่
ช้านี้ และจะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาใหม่ แต่บรรดาอัครสาวกก็ยงั ไม่เข้าใจในคาตรัสของพระองค์
เนื่องจากพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์
ไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านเข้าไปในมณฑล
สะมาเรี ยได้ ดังนั้นจึงต้องเดินเลียบไปตามแม่น้ าจอร์แดนฟากข้างโน้น

อภิปราย
ในสมัยที่พระเยซูยงั ดารงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ เรื่ องคนถูกผีสิงถือเป็ นเรื่ องธรรมดา การ
บาบัดรักษาก็อาศัยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ซึ่ งส่ วนมากเป็ นวิธีที่โหดร้ายป่ าเถื่อนมาก วิธีการเช่นนี้ แม้
ในปั จจุบนั นี้ประชากรในภูมิภาคแถบร้อนบางประเทศก็ยงั ใช้กนั อยู่ สาหรับโรคจิตและโรคอื่น ๆ ก็มิได้
รับการวินิจฉัยให้ละเอียดถี่ถว้ น เพื่อจะรักษาได้อย่างถูกต้อง วิธีรักษาโรคของคนในสมัยนั้น ล้วนแต่
เป็ นวิธีที่โหดร้ายทารุ ณ และลงโทษผูป้ ่ วยอย่างน่าเวทนา บางครั้งก็ตอ้ งแยกผูป้ ่ วยให้อยูห่ ่างไกลจาก
ผูอ้ ื่น (ซึ่ งเท่ากับบังคับให้ตดั ขาดจากวงสังคมนัน่ เอง) ผูป้ ่ วยเหล่านี้บางคนเมื่อหมดที่พ่ งึ เข้าจริ ง ๆ ก็ตอ้ ง
ซมซานไปอยูใ่ นทะเลทรายหรื อถิ่นทุรกันดาร หรื อไม่ก็คิดทาลายชีวติ ของตนเองเสี ย
พระเยซูทรงนาเอาชีวิตวินิจฉัยโรคแบบใหม่ มาใช้กบั ประชาชนเหล่านั้น พระองค์ทรงหยัง่ ลง
ไปในชีวติ จิตใจของผูป้ ่ วย เพื่อค้นหาต้นเหตุ ที่แท้จริ งของโรค ซึ่ งบางครั้งก็มีสาเหตุมาจาก ความผิด
บาป บางครั้งก็เกิดจากการได้รับการฝึ กหัดอบรมจากบิดามารดาในทางที่ผดิ บางครั้งก็เกิดจากการไม่
ยอมเชื่อพระเจ้า บางครั้งก็เกิดจากการคุกคามของพวกภูติผปี ี ศาล ฯลฯ พระเยซูทรงรักษาโรคให้แต่ละ
คนตามสมุหฐาน (ต้นเหตุ) ของโรค พระองค์ทรงรักษาให้แก่ทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์
อัครสาวกคอยเฝ้ าสังเกตดู วิธีการบาบัดรักษาโรคของพระองค์อย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อให้รู้วา่
ฤทธิ์ อานาจที่พระองค์ใช้ในการรักษานั้นมาแต่ไหนพวกเขาพยายามจดจาคาพูดและเลียนแบบกิริยา
ท่าทางของพระองค์ทุกอย่าง แต่ก็ไม่สามารถรักษาอาการวิปริ ตของเด็กผูน้ ้ นั ได้ การนี้ ทาให้บรรดาอัคร
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สาวกประหลาดใจมาก พระเยซูจึงทรงเปิ ดเผยเคล็ดลับให้พวกเขาว่า “ผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลย
เว้นไว้แต่โดยคาอธิ ษฐานเท่านั้น” ไม่ใช่รักษาด้วยถ้อยคาหรื อวิธีการอื่นใด แต่โดยความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับพระบิดาเจ้าผูท้ รงเป็ นแหล่งเกิดแห่งฤทธิ์ อานาจทั้งปวง แม้ในทุกวันนี้ ซึ่ งเป็ นสมัยที่เจริ ญด้วย
วิทยาการอย่างมากมายแล้วก็ตาม เราก็ไม่สามารถรักษาโรคทั้งของส่ วนบุคคล และของสังคมด้วย
ความสามารถของเราเองเลย ความเพียรพยายามของเราจะไม่เกิดผลถ้าเราขาด “การอธิ ษฐานและการอด
อาหาร” ซึ่ งจะทาให้เราเข้าสนิทสนมกับพระเจ้าและยอมให้ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า ไหลผ่านตัวเรา เพื่อ
ผลประโยชน์ของตัวเราเอง และบุคคลอื่น ๆ ที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเรา
พระเยซูทรงทราบว่า การที่อคั รสาวกไม่สามารถรักษาเด็กชายซึ่ งถูกผีใบ้เข้าสิ งให้หายได้ ก็
เพราะความเชื่ อของพวกเขาไม่มนั่ คงนัน่ เอง แม้วา่ พวกเขาเคยบาบัดรักษาคนไข้มาหลายรายแล้วก็ตาม
สาหรับกรณี ของเด็กชายผูน้ ้ ีไม่มีอะไรที่จะเกื้อหนุนน้ าใจของพวกเขาเลย เด็กชายผูเ้ คราะห์ร้ายนี้ ไม่
สามารถที่จะแสดงความเชื่อของเขาได้เลย แม้แต่จะพูดเขาก็พดู ไม่ได้ บิดาของเขาต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
อยูต่ ลอดดเวลาจนรู ้สึกท้อแท้ เมื่อไม่มีผใู ้ ดที่จะช่วยรักษาได้อีกแล้ว บิดาของเด็กชายผูน้ ้ นั จึงนาไปให้
พระเยซูรักษาให้ เขาทูลวิงวอนต่อพระองค์ “ที่ขา้ พเจ้ายังขาดความเชื่ อนั้น ขอทรงโปรดช่วยเถิด” เมื่อ
พระเยซูได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ทรมานของเด็กผูน้ ้ นั ก็ทรงรู ้สึกเวทนาสงสาร อนึ่งพระองค์ทรง
ทราบว่าบิดาของเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อีกแล้ว พระองค์จึงตรัสสั่งให้ผที ี่สิงอยูใ่ นร่ างของ
เขาออกไปเสี ย และมันก็ยอมออกมา ทันใดนั้นเด็กคนนั้นก็หายเป็ นปกติ
พระเยซูทรงพยายามที่จะอธิบายให้อคั รสาวกของพระองค์ทราบว่า หากว่าพวกเขามีความเชื่อ
อย่างมัน่ คงแล้ว ก็จะสามารถทาได้ทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถของพวกเขาเลย สิ่ งใดที่
พระองค์กระทาได้ อัครสาวกก็สามารถกระทาได้เช่นเดียวกัน จากคาสั่งสอนของพระเยซูในตอนนี้
แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ไม่เพียงแต่บรรดาอัครสาวกเท่านั้น ที่จะกระทาการอันใหญ่หลวงได้ แม้แต่
ผูท้ ี่เชื่อทุก ๆ คน พระองค์ก็จะประทานฤทธิ์ อานาจให้สามารถทาการเช่นนั้นได้ “มี คนเชื่ อ ที่ไหน หมาย
สาคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นนั่ ” เครื่ องหมายสาคัญเหล่านี้แสดงให้ผเู ้ ชื่ อทราบว่า พระเจ้ากาลังปฏิบตั ิ
พระราชกิจของพระองค์ โดยอาศัยพวกเขาเป็ นผูด้ าเนินการ นอกจากนั้นยังเป็ นพยานให้มนุษย์โลก
ทราบว่า พระเจ้าทรงมีฤทธิ์ อานาจที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจของมนุษย์ได้ทุกคน พระองค์จะทรง
ช่วยเหลือผูท้ ี่มีชีวิตอับเฉา ต้องทนทุกข์ทรมานเนื่ องด้วยความบาป และโรคภัยไข้เจ็บ (มาระโก 16:1518) ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ควรปฏิเสธข้อนี้ จนกว่าจะได้ทาการทดสอบเสี ยก่อน ทั้งนี้เพราะการบาบัดรักษา
ให้พน้ จากความผิดบาปและความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับมนุษย์ทุกคน อนึ่งพระเจ้ามิได้
ทรงเลือกที่รักมักที่ชงั หรื อเห็นแก่หน้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดเลย
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เป็ นที่น่าสังเกตว่า พระเยซูมิได้ทรงปฏิเสธว่า เรื่ องผีสิงนั้นไม่มีจริ งเราจึงต้องสังเกตดูความ
ใกล้ชิดระหว่าง ผีชวั่ ความบาป และโรคภัยไข้เจ็บให้ถี่ถว้ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคที่เกี่ยวกับสมองและ
ร่ างกาย ซึ่ งแม้แต่วทิ ยาศาสตร์ สมัยใหม่ ก็ยงั ไม่สามารถที่จะให้ความแจ่มกระจ่างในเรื่ องนี้ได้
พระเยซูทรง “ตั้งพระพักตร์ แน่วไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม” พระองค์ได้ทรงสัง่ สอนบรรดาอัครสาวก
มากมายหลายเรื่ อง เพื่อตระเตรี ยมพวกเขาไว้ให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิพระราชกิจแทนพระองค์ ในยามที่
พระองค์จะ “ถูกมอบไว้ในมือของคนทั้งหลาย” มีบางคนกล่าวว่าพระเยซูทรงพะวงเกี่ยวกับเรื่ องการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์มากจนเกินไป แต่การพูดเช่นนี้หาเป็ นความจริ งแต่ประการใดไม่ เพราะ
พระองค์ทราบถึง “จอก” ที่พระบิดาประทานให้เป็ นอย่างดี ตลอดจนความเกลียดชัง ความร้ายกาจทั้ง
ปวงของมนุษย์และพญามาร ซึ่ งจะทาให้การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เป็ นผลสาเร็ จ พระองค์ทรง
ตักเตือนอัครสาวกของพระองค์ให้ทราบถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นในอนาคตอยูเ่ สมอ พระองค์ทรงประสงค์ที่จะ
ให้พวกเขารู ้วา่ การติดตามพระองค์น้ นั จะต้องเสี ยสละอย่างใหญ่หลวง อาจได้รับความทุกข์ทรมานมาก
ยิง่ จนถึงแก่ชีวติ แต่ปรากฏว่าอัครสาวกหาได้เข้าใจในถ้อยคาของพระองค์ไม่
สาหรับปัญหาเรื่ องเงินบารุ งโบสถ์น้ นั พระเยซูทรงสอนว่าเป็ นการสมควรแล้วที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ระเบียบของโบสถ์ แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ทรงอธิ บายให้เปโตรรู ้วา่ ชีวิตของเขาและอัครสาวก
ทั้งหมด จะต้องอยูเ่ หนือกว่าการผูกพันกับฝ่ ายโลก เพราะว่าพวกเขาเป็ นฝ่ ายที่ “เข้าส่ วนด้วยกันในการ
ทรงเรี ยก ซึ่งมาจากสวรรค์” การที่พระองค์ทรงหาเงินมาเสี ยค่าบารุ งการนมัสการ อย่างน่ามหัศจรรย์ใน
ครั้งนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กบั บรรดาสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้าง (โคโลสี 1:16)
และฤทธานุภาพอันใหญ่หลวงไร้ขอบเขตจากัด ของพระบิดาของพระองค์อย่างใกล้ชิด
เรายังคงลุ่มหลงอยูก่ บั สิ ทธิ พิเศษของความเป็ นผูใ้ หญ่กนั อยู่
แต่พระเยซูทรงเน้นให้เห็นถึง
คุณค่าของความเป็ นเด็ก พระองค์ทรงเอา “เด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งมาให้ยนื ท่ามกลางเหล่าสาวก” แล้วทรง
สอนให้อคั รสาวกรู ้ถึงความโอนอ่อนผ่อนปรน การเจริ ญเติบโต และการเชื่อไว้วางใจของเด็ก ความ
สุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตัวเยีย่ งเด็ก ๆ นี่แหละ เป็ นบรรทัดฐานของการที่จะเข้าสู่ แผ่นดินสวรรค์ และเป็ น
หลักปฏิบตั ิที่สาคัญยิง่ ในชีวติ คริ สเตียน นอกจากนั้นพระเยซูยงั ได้ทรงตักเตือนมิให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดขัดขวาง
หรื อทาให้ “ผูเ้ ล็กน้อย” (ผูเ้ ชื่ อใหม่ ๆ ) ต้องสะดุด และทรงให้ความมัน่ ใจว่า ผูท้ ี่กระทาการดีต่อบุคคล
“ที่อยูฝ่ ่ ายพระคริ สต์” แม้จะเป็ นเพียงการให้น้ าเย็นสักหนึ่ งจอก ก็จะได้รับบาเหน็จรางวัล พระเยซูมิได้
เน้นถึงการเป็ นเด็กในโลกนี้เท่านั้น หากยังทรงเน้นถึงการเป็ นเด็กแห่งแผ่นดินสวรรค์ดว้ ย ผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่
กระทาผิดคิดร้ายหรื อขัดขวางความเชื่อของบุตรของพระเจ้า ก็เท่ากับว่า บุคคลผูน้ ้ นั กระทาผิดต่อพระเจ้า
ด้วย
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การที่พระเยซูทรงยกเอาเรื่ องความถ่อมตัวเยีย่ งเด็ก ๆ ขึ้นมาสั่งสอนก็เพราะว่าบรรดาอัครสาวก
ต่าง ๆ แก่งแย่งทุ่มเถียงกันว่า ใครควรจะเป็ นใหญ่ในหมู่พวกเขา พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดใคร่ จะได้เป็ น
คนต้น ก็ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นคนสุ ดท้าย” รากฐานที่สาคัญยิง่ อย่างหนึ่งแห่งแผ่นดินของพระคริ สต์ก็คือ จะต้อง
ตายแก่ชีวติ ที่เห็นแก่ตนเอง “ผูท้ ี่พยายามให้ชีวติ ของตนเองรอด จะกลับเสี ยชีวติ แต่ผทู ้ ี่เสี ยชีวติ ของตน
เพราะเห็นแก่เรา ก็จะได้ชีวติ รอด” “ถ้าพวกท่านไม่ กลับใจเป็ นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดิน
สวรรค์ไม่ได้เลย” กล่าวคือชีวติ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกอย่าง กฏเกณฑ์แห่งแผ่นดินสวรรค์ ซึ่ ง
พระเยซูได้ทรงสั่งสอนไว้ในครั้งนี้ บรรดาอัครสาวกได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ชีวิตเก่าของ
เราได้ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว (โรม บทที่ 4 และบทที่ 6) และผูท้ ี่ติดตามพระองค์อย่างแท้จริ งนั้น
จะต้องสละชีวติ ที่มกั ใหญ่ใฝ่ สู งอย่างสิ้ นเชิง ซึ่ งเปรี ยบเหมือนการติดทิง้ เสี ยซึ่ งอวัยวะ ส่ วนที่จะทาให้
ชีวติ จิตใจทั้งหมดของเราต้องเสี ยไป “ถ้ามือของท่านทาให้หลงผิด จงตัดทิ้งเสี ย” “ถ้าตาของท่านทาให้
หลงผิดจงควักออกทิง้ เสี ย” เราจะต้องวางชีวิตของเราเพื่อผูอ้ ื่น เช่นเดียวกับที่พระเยซู คริ สต์ได้ทรงวาย
พระชนม์เพื่อเรา (1 ยอห์น 3:16)
พระเยซูมิได้ทรงสั่งสอนเฉพาะให้มีความสุ ภาพอ่อนน้อม ถ่อมตัวดังเด็ก ๆ เท่านั้น หากแต่ยงั
ทรงสอนถึงผลแห่งความผิดบาปซึ่ งทาให้เราต้องตกนรกที่สาคัญและน่าสะพรึ งกลัวที่สุดยิง่ กว่าข้อใด ๆ
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งเราควรเอาใจใส่ ให้มาก เราจะตีความหมายของคาว่านรกอย่างไรก็ตาม แต่
พระเยซูทรงใช้คาว่าไฟ และทรงกล่าวย้าถึงห้าครั้งว่า ไฟนี้ไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ โดยไม่มีวนั ดับเลย เราต่างรู ้
กันอยูว่ า่ สภาพของนรกจริ ง ๆ นั้น ร้ายกาจน่าสะพรึ งกลัว ยิง่ กว่าถ้อยคาที่บรรยายไว้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์มากมายนัก
กฏแห่ง การอภัยโทษ ก็เป็ นกฏที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง แห่ งแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่ งผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะ
ละเลยไม่ได้เป็ นอันขาด ถ้อยคาที่พระเยซูทรงตอบคาถามของเปโตร ตลอดจนคาอุปมาที่พระองค์ทรง
ยกมาสัง่ สอนอัครสาวก แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การอภัยโทษนั้น เป็ นสิ่ งทีเราจะต้องกระทาอยูเ่ สมอ
เป็ นเรื่ องฝ่ ายวิญญาณ หาใช่สิ่งที่เราจะนับหรื อคานวณตามแบบของคณิ ตศาสตร์ ไม่ เพราะเป็ นการ
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน ความสัมพันธ์น้ ีข้ ึนอยูก่ บั การที่มนุษย์แต่ละคน รู ้สานึกใน
ความผิดบาปของตนเอง และรับเอาการอภัยโทษจากพระเจ้าเป็ นสาคัญ หาใช่ข้ ึนอยูก่ บั ความผิดบาปของ
ผูก้ ระทาผิดใหม่ ตามคาอธิ ษฐานตามแบบของพระเยซูน้ นั กล่าวว่า พระเจ้าทรงอภัยโทษให้แก่ผทู ้ ี่อภัย
โทษ ให้แก่ผอู ้ ื่น
พระเยซูทรงวางกฏเกณฑ์สาหรับระงับการบาดหมาง หรื อการแตกแยกกันระหว่างคริ สเตียนใน
คริ สตจักรของพระองค์ ซึ่ งถ้าเราปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์น้ ี อย่างเคร่ งครัดแล้ว จะสามารถแก้ปัญหาการ
วิวาทบาดหมางกันได้อย่างเห็นผลดีที่สุด พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เรามีอานาจในการที่จะผูกมัด
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และปลดปล่อย และหากจะมีเพียงสองคนร่ วมใจกันอธิ ษฐาน ทูลขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจากพระเจ้า เขาก็จะ
ได้รับตามที่เขาทูลขอนั้น แต่เนื่ องจากความไม่เชื่ อของเรา เราจึงไม่ค่อยได้ใช้อานาจที่พระเจ้าประทาน
ให้แก่เรานี้

ข้ อไตร่ ตรอง
ความเชื่ อ เป็ นหลักสาคัญที่สุด ซึ่ งพระเยซูทรงกล่าวย้าหลายครั้งหลายหนว่า เป็ นหลักของ
สุ ขอนามัย เป็ นหลักของความสมบูรณ์ ทั้งฝ่ ายร่ างกายและจิตใจ และเป็ นกุญแจไขไปสู่ ความจริ ง ความ
เชื่อเท่านั้นที่จะขจัดความโฉดเขลา ความสงสัย ความกลัว และความไม่เชื่อของเราให้สูญสิ้ นไป
ในชุมนุมชนทุกแห่ง เรามักจะพบเห็นคนพิการ คนยากจนคนป่ วย ฯลฯ ซึ่งถูกพญามารผูกมัดไว้
ในกรณี เด็กที่ถูกผีใบ้เข้าสิ งนี้ เชื่อว่าเราทุกคนคงมีความเห็นอกเห็นใจบิดาของเขาไม่นอ้ ย แม้วา่ เขาจะ
สิ้ นหวังแล้ว แต่เขาก็ยงั เชื่อมัน่ ในองค์พระเยซูวา่ จะทรงรักษาบุตรชายของเขาได้
ผูท้ ี่ “ขาดความเชื่อและมีทิฐิชวั่ ” เหล่านี้ มาขอความช่วยเหลือจากพระเยซู ทั้ง ๆ ที่ยงั มีความ
ระแวงสงสัยในพระองค์อยู่ เช่นเดียวกับที่หลาย ๆ คนกระทากันอยูใ่ นทุกวันนี้
มีหลายคนถือว่า ความไม่เชื่อเป็ น “ความอ่อนแอ” ชนิดหนึ่ง มากกว่าที่จะเป็ นความรังเกียจ แต่
พระเยซูทรงถือว่าเป็ นความผิดบาปอย่างร้ายแรงในพระธรรมวิวรณ์ 21:8 ก็ได้จดั ความไม่ เชื่ อ นี้ไว้เป็ น
ความบาปประเภทร้ายแรงที่สุด ทางแก้ไขก็คือจะต้องให้พระเจ้าขจัดความไม่เชื่ อออกจากจิตใจของเรา
ให้หมด
การอ่อนน้อมถ่อมตัวลงเหมือนเด็ก ๆ นี่แหละที่สามารถทาให้ ชีวติ ความรัก และฤทธิ์ อานาจ
ของพระเจ้า หลัง่ ไหลเข้ามาสู่ จิตใจของมนุษย์ เพื่อช่วยในการบาบัดรักษาโรค การอภัยโทษบาป การ
ป้ องกัน และแม้กระทัง่ ช่วยให้ได้รับชัยชนะเหนือความตายได้

ทบทวน
1. เหตุการณ์สุดท้ายที่เราได้เรี ยนมา คือเรื่ องอะไร?
2. ในบรรดาอัครสาวกทั้งสิ บสองคนนั้น ใครเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซูไปบ้าง?
3. ขณะเมื่อพระเยซูและอัครสาวกทั้งสาม กลับลงมาสมทบกับอัครสาวกคนอื่น ๆ นั้น มีใครอยู่
กับอัครสาวกเหล่านั้นบ้าง ๆ ? พวกเขานาใครมาให้พระองค์รักษา? เหตุใดอัครสาวกจึงรักษาผูน้ ้ นั
ไม่ได้? พระเยซูทรงรักษาเขาอย่างไร? ผูเ้ ชื่ อสามารถรักษาคนป่ วยได้หรื อไม่?
4. หลังจากนั้นแล้วพระเยซูเสด็จไปสู่ ที่ใด? พระองค์เคยเสด็จไปยังสถานที่แห่งนั้นมาก่อน
หรื อไม่? ระหว่างทางพระองค์ได้ทรงสอนอัครสาวกถึงเรื่ องอะไร?
5. พระเยซูทรงเห็นชอบด้วยกับการเสี ยค่าบารุ งโบสถ์หรื อไม่?
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6. อัครสาวกทุ่มเถียงกันด้วยเรื่ องอะไร? พระเยซูทรงจัดการเรื่ องนี้ อย่างไร? พระองค์ทรงสอน
เกี่ยวกับผูท้ ี่ตอ้ งการจะเป็ นเอกเป็ นใหญ่กว่าอย่างไร? กฏของชีวติ คริ สเตียนซึ่ งเกี่ยวกับเรื่ องนี้ มีใจความ
ว่าอย่างไร? กฏแห่งแผ่นดินสวรรค์ซ่ ึ งพระเยซูทรงสั่งสอนไว้ในบทนี้ มีใจความว่าอย่างไร?
7. การที่พระเยซูตรัสว่า “ถ้ามือของท่านทาให้หลงผิด จงตัดทิง้ เสี ย” และ “ถ้าตาของท่านทาให้
ท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสี ย” นั้นพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร?
8. การที่พระเยซูทรงให้เด็กเล็ก ๆ ยืนอยูท่ ่ามกลางอัครสาวกนั้น พระองค์ทรงมีพระประสงค์ ที่
จะสั่งสอนให้พวกเขาทราบถึงอะไร?
9. ถ้าหากผูห้ นึ่งผูใ้ ดกระทาผิดต่อเรา เราควรจะปล่อยให้เขาเป็ นฝ่ ายมาหาเรา หรื อเราควรเป็ น
ฝ่ ายไปหาทางปรองดองกับเขาเอง? ถ้าเขาไม่ยอมปรองดองด้วย เราจะทาอย่างไรต่อไป?
10. พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการอภัยโทษว่าอย่างไร? และทรงสอนเกี่ยวกับการอธิ ษฐานว่า
อย่างไร?
11. การร่ วมใจกันอธิ ษฐาน จะก่อให้เกิดพลังมากขึ้นหรื อไม่?
12. ถ้าหากเรากระทาตามเงื่อนไขของพระเจ้าอย่างครบถ้วน พระสัญญาของพระองค์จะสาเร็ จ
หรื อไม่?
13. การ “ผูกมัด” และการ “ปลดปล่อย” หมายความว่าอย่างไร?
14. ท่านคิดว่านรกเป็ นสถานที่ทรมานคนผิดบาป ที่ถาวรอยูเ่ ป็ นนิ ตย์เช่นนั้นหรื อ? เราเชื่อฟังคา
สอนของพระเยซูในเรื่ องนี้ได้หรื อไม่?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. หลังจากการจาแลงพระกายของพระเยซูคริ สต์แล้ว พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรื อไม่
2. อัครสาวกพวกที่มิได้ติดตามพระเยซูข้ ึนไปบนภูเขา คอยพระองค์อยูท่ ี่ไหน 3. ท่านคิดว่าผูค้ นที่รอ
คอยพระเยซู อยูก่ บั อัครสาวกของพระองค์ที่เชิงเขานั้น ติดตามพระองค์มาโดยตรง หรื อว่าเขาติดตาม
เด็กที่ถูกผีสิงมา 4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ในการที่อคั รสาวกไม่สามารถบาบัดรักษาเด็กผูน้ ้ นั ให้
หายได้ ในเมื่ออัครสาวกต่างก็เคยรักษาผูป้ ่ วยมามากต่อมากแล้ว ท่านคิดว่าในกรณี เด็กถูกผีสิงรายนี้เป็ น
รายที่ยากเกินไป จนทาให้อคั รสาวกรู ้สึกหวาดกลัว เช่นนั้นหรื อ 5. เมื่อครั้งที่พระเยซูทรงส่ งบรรดาอัคร
สาวกออกไปประกาศ และบาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชนก่อนหน้านี้ พระองค์ประทานฤทธิ์
อานาจให้อคั รสาวก เฉพาะการประกาศครั้งนั้นเท่านั้นหรื อ หรื อว่าพระองค์ทรงโปรดประทานให้เป็ น
การถาวรตลอดไป อานาจนี้ อคั รสาวกได้รับจากพระเยซูโดยตรง หรื อว่าได้รับจากการสังเกตและฝึ กฝน
เลียนแบบตามพระองค์ 6. พระเยซูตรัสแก่อคั รสาวกว่าอย่างไร ในการที่พวกเขาไม่มีฤทธิ์ อานาจพอที่จะ
รักษาเด็กผูน้ ้ นั ได้ 7. เหตุใดพระเยซูจึงตรัสถามถึงความเชื่อของบิดาของเด็กผูน้ ้ นั ท่านคิดว่าความเชื่ ออัน
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อ่อนแอของบิดาเด็กผูน้ ้ นั สามารถช่วยเขาได้บา้ งหรื อไม่ เป็ นเพราะเหตุน้ ี เองหรื อที่พระเยซูตรัสว่า แม้มี
ความเชื่อเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ 8. เราวัดความเชื่ อโดยดูที่จิตใจหรื อท่าทีที่สาแดง
ภายนอก 9. พระเยซูทรงหมายความว่า การอธิ ษฐาน และการถือศีลอดอาหาร ก่อให้เกิดความเชื่อหรื อ
ก่อให้เกิดฤทธิ์ อานาจในการักษาโรคภัยไข้เจ็บ 10. พระเยซูเคยอธิ ษฐานเผื่อผูป้ ่ วย หรื อเคยแนะนาให้
อัครสาวกของพระองค์อธิ ษฐานเช่นนี้บา้ งหรื อไม่ พระองค์เคยสอนให้ผปู ้ ่ วยอธิ ษฐานเพื่อตนเองหรื อไม่
11. พระองค์ทรงช่วยเหลือผูท้ ี่ขาดความเชื่ ออย่างไร 12. ท่านคิดว่าในการบาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และ
ความทุกข์ทรมานของมนุษย์น้ นั พระเยซูทรงถือว่าบางรายก็ยากหรื อบางรายก็ง่ายเช่นนั้นหรื อ 13. ชายผู ้
ที่ขบั ผีออกตามที่ปรากฏในลูกา 9:49 นั้น ได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า เช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวก
เช่นนั้นหรื อ
14. เหตุใดพระเยซูจึงเล่าให้อคั รสาวกฟังอยูเ่ สมอว่า พระองค์จะทรงสิ้ นพระชนม์ในไม่ชา้ นี้
บรรดาอัครสาวกเชื่อพระองค์หรื อไม่ 15. ต่อจากนั้นแล้วพระเยซูเสด็จไปสู่ ที่ใด เหตุใดพระองค์จึงเสด็จ
ไปเป็ นการลับ (มาราโก 9:30) พระองค์เคยเสด็จไปยังเมืองกัปเรนาอูมมาแล้ว เมื่อเร็ ว ๆ นี้ใช่หรื อไม่
(พระองค์มิได้เสด็จไปที่เมืองนี้ เป็ นเวลาหนึ่งปี มาแล้ว ดูข้ นั ที่ยสี่ ิ บแปด และหลังจากการเสด็จครั้งนี้ แล้ว
พระองค์ก็มิได้เสด็จไปที่น้ นั อีกเลย)
16. ท่านคิดว่าการที่พระเยซูทรงชาระเงินค่าบารุ งโบสถ์ ก็เพียงเพื่อให้ถูกต้องตามธรรมเนียม
เท่านั้นหรื อ 17. เราจะเป็ นเหมือนเด็ก เพื่อที่จะเข้าสู่ แผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไร การเข้าสู่ แผ่นดินสวรรค์
ก็เช่นเดียวกันกับการบังเกิดใหม่เช่นนั้นหรื อ 18. ลักษณะสาคัญของการเป็ นเด็กคืออะไร
19. บรรดาอัครสาวกทุ่มเถียงกันด้วยเรื่ องอะไร การที่พวกเขาทุ่มเถียงกันเช่นนี้ แสดงว่าเขา
เข้าใจสั่งสอนของพระเยซูหรื อไม่ กฏเกณฑ์ที่สาคัญอันเป็ นรากฐานของแผ่นดินสวรรค์ ซึ่งพระเยซูทรง
สั่งสอนในตอนนี้มีอะไรบ้าง ในทุกวันนี้เราก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฏเหล่านี้ดว้ ยหรื อไม่ 20. เราควรปฏิบตั ิต่อ
ผูท้ ี่ทาผิดต่อเราอย่างไร เราควรอภัยให้เขาสักกี่ครั้ง 21. ถ้าหากมีเหตุจาเป็ นที่ทาให้เราเป็ นฝ่ ายกระทาผิด
ต่อผูอ้ ื่น เราจะต้องรับผิดชอบหรื อไม่ (กิจการ 2:23, มัทธิว 18:7)
22. พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับนรกอย่างไร ท่านคิดว่าไฟนรกเป็ นไฟจริ งหรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ไฟจริ ง
ๆ แล้ว จะทาให้คาบรรยายของพระเยซูลดความน่าสะพรึ่ งกลัวลงบ้างหรื อไม่ ไฟนรกนี้จะลุกไหม้อยู่
นานสักเท่าใด
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ขั้นทีส่ ามสิ บห้ าการฉลองเทศกาลตั้งทับอาศัย-กรุงเยรู ซาเล็ม
ยอห์ น 7:1-8:59
เนื่องจากชาวยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มเกลียดชังพระเยซูมาก ดังนั้นพระเยซูจึงมิได้เสด็จกลับไปยัง
มณฑลยูเดียในทันที หากแต่ “เสด็จท่องเที่ยวไปในมณฑลกาลิลา” พระองค์ทรงทราบว่า พระองค์
จะต้องเผชิญกับความยุง่ ยากต่าง ๆ อย่างแน่นอน เพราะ “พวกยูเดียแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์เสี ย”
แต่เนื่ องจาก ยังไม่ถึงกาหนดเวลาของพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้ากับบุคคลเหล่านั้นเสี ย
ขณะที่พระเยซูประทับอยูใ่ นมณฑลกาลิลา บรรดาน้อง ๆ ของพระองค์ต่างก็ได้เห็นพระราชกิจ
ของพระองค์น่าอัศจรรย์มากมายหลายอย่าง แต่เป็ นที่น่าประหลาดใจอย่างยิง่ ที่พวกเขายังคงสงสัย
พระองค์อยู่ และไม่ยอมเชื่อถือพระองค์เลย ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะพวกเขาถือว่า ได้รู้จกั มักคุน้ กับพระองค์
มามากแล้ว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ น “พี่ชาย” ของพวกเขาก็ได้ (สดุดี 69:8) และอีกประการหนึ่ง
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ ที่จะสาแดงพระองค์ต่อหน้าสาธารณะชนอย่างเปิ ดเผยว่า พระองค์ทรงเป็ น
พระบุตรของพระเจ้า น้อง ๆ ของพระเยซูต่างก็ถือกันว่า หากผูใ้ ดมีฤทธิ์ อานาจอย่างแท้จริ ง ก็น่าจะ
สาแดงตนให้ผอู ้ ื่นได้ทราบ ดังนั้นพวกเขาจึงได้ชกั ชวนพระองค์ให้เสด็จไปยังมณฑลยูเดียเพื่อร่ วมฉลอง
ในงานเทศกาลตั้งทับอาศัย และ “สาแดงตัวให้ปรากฏแก่โลก” เพื่อว่าบรรดาผูต้ ิดตามพระองค์ในมณฑล
นั้น จะได้ทราบถึงพระราชกิจของพระองค์ พวกน้อง ๆ ของพระเยซูคริ สต์คงคิดว่า ชาวยิวเจ้าเล่ห์ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม คงจะสามารถค้นพบสิ่ งที่แอบแฝงอยูใ่ นข้ออ้างของพระองค์เป็ นแน่ แต่พระเยซูมิได้ทรงสน
พระทัยเลยว่า ชาวโลกจะยกย่องสรรเสริ ญพระองค์หรื อไม่ ทั้งนี้เพราะ “แผ่นดินของพระองค์มิใช่โลก
นี้”
พระเยซูตรัสแก่นอ้ ง ๆ ของพระองค์วา่ พระองค์ยงั เสด็จไปไม่ได้ เพราะยังไม่ถึงกาหนดเวลา
ของพระองค์ และทรงขอร้องให้พวกเขาเดินทางล่วงหน้าไปก่อน แล้วพระองค์จะเสด็จไปทีหลัง
พระองค์ทรงชี้ แจงให้นอ้ ง ๆ ของพระองค์ทราบว่า พวกเขาอยูใ่ นฐานะที่ปลอดภัย แต่พระองค์ทรงอยูใ่ น
ฐานะที่มีภยั อันตรายรอบด้าน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระกาศถึงความผิดบาปของชาวโลก ดังนั้น
ชาวโลกจึงพากันชิงชังพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงไม่อาจเสด็จไปพร้อมกับพวกเขาได้ อย่างไรก็ตามภาย
หลังจากที่นอ้ ง ๆ ของพระองค์เดินทางไปแล้ว พระองค์ก็เสด็จตามไปอย่างลับ ๆ พระองค์ไม่ทรง
ประสงค์ที่จะเปิ ดเผยโครงการทุกอย่างของพระองค์ ให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดรู ้
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ผูค้ นที่ไปงานเลี้ยงฉลองต่างก็พากันซุ บซิ บไต่ถามถึงพระองค์ บางคนก็วา่ พระองค์เป็ นคนดี
บางคนก็วา่ พระองค์เป็ นคนหลอกลวง แต่ไม่มีผใู ้ ดกล้าไต่ถามถึงพระองค์อย่างเปิ ดเผย ทั้งนี้เพราะพวก
เขาหวาดกลัวพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยเู ดีย ซึ่ งได้ข่ไู ว้วา่ จะขับไล่ทุกคนที่เชื่อพระเยซูให้ออก
จากการเป็ นสมาชิกของธรรมศาลา
พระเยซูทรงรอคอยอยูจ่ นกระทัง่ ถึงกึ่งเวลาของงานเลี้ยง แล้วจึงเสด็จเข้าไปในพระวิหาร และ
ทาการสั่งสอนประชาชนอย่างกล้าหาญ ประชาชนเหล่านี้ ต่างรู ้สึกประหลาดใจในความรู ้ของพระองค์ยงิ่
นัก แต่เมื่อพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า พระองค์ทรงทราบว่า พวกเขาได้วางแผนการที่จะปลงพระชนม์
ของพระองค์ พวกเขาก็กลับหาว่าพระองค์มีผสี ิ งอยู่ ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปี เศษ พระองค์ได้ทรง
รักษาคนง่อยผูห้ นึ่งที่สระเบเธศดา ในวันสะบาโต และแม้วา่ นับตั้งแต่น้ นั มา พระองค์จะมิได้เสด็จมายัง
เมืองบริ สุทธิ์ น้ ีเลยก็ตาม พวกผูน้ าของฝ่ ายศาสนาของชนชาติยเู ดีย ก็มิได้ละความพยายาที่จะลงโทษ
พระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรงทาผิดกฎของวันสะบาโตซึ่ งพวกเขาถือว่า เป็ นความผิดที่ร้ายแรงยิง่
พระราชกิจอันใหญ่หลวงของพระเยซูในครั้งนี้ ได้ทาให้ผคู ้ นเป็ นจานวนไม่นอ้ ยรู ้สึกสานึกตัว และเริ่ ม
หันมาเชื่ อพระองค์ เมื่อพวกฟาริ สีเห็นว่า ประชาชนมีท่าทีวา่ จะเอนเอียงไปเชื่อพระเยซูเช่นนั้น จึง
ตัดสิ นใจส่ งทหารออกทาการจับกุมพระองค์ทนั ที แต่พระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่า ความจริ งมีอานุภาพ
ยิง่ กว่าคมดาบมากนัก เมื่อพระเยซูทรงยกเหตุผลขึ้นมาชี้แจงให้เห็นจริ ง ด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมเช่นนั้น
บรรดาทหารเหล่านั้นก็เปลี่ยนใจ มิได้จบั กุมพระองค์ตามที่ได้รับคาบัญชามา พระเยซูตรัสว่า พระองค์
ทรงแสวงหายศศักดิ์สาหรับพระเจ้า และในพระองค์น้ นั “ไม่ มีอธรรมเลย” (ยอห์น 7:18)
ส่ วนมนุษย์น้ นั มักจะแสวงหายศศักดิ์สาหรับตนเอง
การที่ชนชาติยเู ดียพากันซุ บซิ บกันว่า
พระองค์มาจากไหน และเป็ นไปได้หรื อที่พระองค์จะทรงเป็ นพระคริ สต์ แสดงให้เห็นว่า พวกเขามิได้มี
ความรอบรู้ในพระคัมภีร์ของพวกเขาเลย (ยอห์น 7:27,40,42) แต่พระเยซูซ่ ึ งเป็ นบรมครู ยงิ่ ใหญ่ ได้ตรัส
แทงทะลุเข้าไปในจิตใจของพวกเขา
ด้วยพระคาที่ประเสริ ฐยิง่ ของพระองค์จนกระทัง่ ทหารที่มาจับ
พระองค์ ต้องถือเป็ นข้อแก้ตวั ในการที่มิได้จบั กุมพระองค์วา่ “ไม่ เคยมีผ้ ใู ดพูดเหมือนคนนั้น” จาก
ข้ออ้างของพวกทหารดังกล่าวนี้ ผนวกกับคาตักเตือนของนิโกเดโม ได้ทาให้แผนการของพวกอาลักษณ์
และพวกฟาริ สีในครั้งนี้ลม้ เหลวลง ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหาหนทางอื่น ๆ เพื่อจะกาจัดพระองค์
ต่อไป
พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีพยายามสอดส่ อง จับกุมผูท้ ี่กระทาผิดพระบัญญัติและนาไปให้
พระเยซูตดั สิ นความ เพื่อจะดูวา่ พระเยซูทรงคัดค้านหรื อฝ่ าฝื นพระบัญญัติอีกหรื อไม่ ในการนี้พวกเขา
ได้นาเอาหญิงล่วงประเวณี ผหู ้ นึ่งไปหาพระองค์ แล้วบังคับให้พระองค์พิพากษาตัดสิ นประหารชีวติ
หญิงผูน้ ้ นั เสี ยตามพระบัญญัติของโมเสส หรื อถ้าพระองค์ไม่เห็นด้วย ก็ให้แสดงข้อคิดเห็นคัดค้านมา
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แต่พระเยซูมิได้ทรงทาตามข้อเสนอทั้งสองข้อนี้เลย พระองค์ทรงทาให้พวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สี
เหล่านี้ประหลาดใจ ผิดหวังและได้รับความอับอายขายหน้าไปตาม ๆ กัน ครั้นแล้วพระองค์จึงหันมา
ปลอบประโลมหญิงผูก้ ระทาการล่วงประเวณี ที่น่าสงสารนั้นว่า “เราก็ไม่ปรับโทษเจ้าด้วยเหมือนกัน”
ต่อมาผูค้ นก็เริ่ มทยอยกันเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ไว้อีก ในโอกาสนี้พระองค์ได้ทรงเทศนาสัง่
สอนพวกเขา ด้วยข้อพระธรรมที่ไพเราะซาบซึ้ งยิง่ ตอนหนึ่งของพระองค์ พร้อมทั้งคาสอนซึ่ งจะให้มี
ฤทธิ์ อานาจด้วย จนทาให้พวกศัตรู ผคู ้ ิดร้ายต่อพระองค์หลายคนรู ้สึกสานึกตัว พร้อมที่จะก้มลงกราบ
แทบพระบาทของพระองค์ และยอมรับว่าแท้จริ งพระองค์ก็คือ “ศาสดา - พยากรณ์ ผูท้ ี่จะมานั้น” แต่ก็มี
อยูห่ ลายคน (คงจะเป็ นผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยเู ดียนัน่ เอง) ที่ไม่ยอมเชื่อฟังคาสั่งสอนของพระเยซู
ทั้ง ๆ ที่รู้แน่อยูแ่ ก่ใจว่าคาสั่งสอนเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นความจริ งทั้งสิ้ น บุคคลเหล่านี้ ต้ งั ต้นเป็ นศัตรู ต่อ
พระเยซูอยูต่ ลอดเวลา โดยไม่คานึงถึงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้ น ชาวเมืองบางคนเริ่ มต้นตั้งข้อสังเกตว่า พวก
ผูป้ กครองของตนคงรู ้แล้วว่าพระเยซูคือพระคริ สต์ แต่การที่บุคคลเหล่านั้นปกปิ ดไว้เป็ นความลับ ก็เพื่อ
จะหาโอกาสกาจัดพระองค์เสี ยนัน่ เอง แต่พระเยซูยงั คงยืนยันข้อเรี ยกร้อยของพระองค์ต่อไป และ
ปฏิเสธข้อกล่าวหาของพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยเู ดียเหล่านั้น อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว โดย
ประกาศว่าพวกเขามิได้มาจากพระเจ้า หากแต่มาจากมาร “ซึ่งเป็ นบิดาของพวกเขา” บุคคลเหล่านั้นจึง
ได้ “หยิบก้อนหิ นจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซูได้ทรงหลีกเลี่ยงออกไปจากโบสถ์” พวกอาลักษณ์ และ
พวกฟาริ สีได้พยายามจับกุมพระเยซูอีกหลายครั้งหลายหน แต่พวกเขาก็ไม่สามารถจับกุม หรื อแม้แต่
แตะต้องพระองค์ได้เลย จนกว่ากาหนดเวลาของพระเจ้ามาถึง

อภิปราย
ยอห์นได้วาดภาพพจน์ของพระเยซูในตอนนี้ไว้อย่างสู งส่ ง ดังหนึ่งท่านอธิบายด้วยความเชื่อ ซึ่ง
เกิดขึ้นภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว ยอห์นได้ปล่อยให้อคั รสาวกอื่น ๆ กล่าวถึง
พระราชกิจของพระองค์เกี่ยวกับการฝ่ ายโลก ส่ วนจุดสนใจของท่าน มุ่งอยูท่ ี่พระประสงค์ฝ่ายวิญญาณ
จิตของพระเยซู จงสังเกตดูคาที่ยอห์นมักใช้อยูเ่ สมอ เช่น ชี วิต ความสว่ าง ความจริ ง การอภัยโทษบาป
ความชอบธรรม นา้ พระทัย ฯลฯ สาหรับยอห์นแล้ว คาเหล่านี้คือรากฐานที่สาคัญยิง่ ของพระเยซู
พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้มนุษย์เป็ นเช่นนี้ และเป็ นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกับพระบิดาเจ้า ดังนั้นยอห์นจึงได้ประสานเรื่ องพระวิญญาณของพระเจ้า เข้ากับพระชนม์ชีพของ
พระเยซูคริ สต์ พระเยซูมิได้ทรงเรี ยกร้องสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเพื่อพระองค์เลย พระองค์ตรัสว่า “คาสอนของเรา
ไม่เป็ นของเราเอง แต่เป็ นของพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ถ้าผูใ้ ด ตั้งใจประพฤติตามพระทัยของพระองค์ ผู้
นั้นคงจะรู ้ถึงคาสอนนั้นว่า มาจากพระเจ้า หรื อเราพูดตามลาพังใจของเราเอง” ประชาชนต่างก็รู้วา่ บ่อ
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เกิดแห่งคาสั่งสอนของพระเยซูน้ นั มาจากพระเจ้า ทั้งนี้เพราะในชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังนั้น พระองค์มิได้รับ
การศึกษามากพอที่จะมีความรู ้ถึงขนาดนั้นเลย (7:15)
การอัศจรรย์ที่สูงสุ ดในชีวิต คือการที่จิตวิญญาณได้รับการยกระดับสู งขึ้นจนพ้นขอบเขตการ
ผูกมัดของพระบัญญัติ แต่วถิ ีทางที่จะทาให้จิตใจของเรามีระดับสู งเช่นนี้ เป็ นทางที่ตอ้ งเผชิญกับภัย
อันตรายมาก พระบัญญัติของโมเสสเป็ นสิ่ งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สาหรับชาวยิว พวกเขาเคารพพระบัญญัติจน
ถึงกับกราบไหว้นมัสการ นอกจากนี้ยงั เคร่ งครัดในข้อหยุม ๆ หยิม ๆ อย่างไม่จาเป็ นอีกด้วย ฉะนั้น
ฐานะทางสังคมของพวกเขาจึงเหลื่อมล้ ากันมาก คนที่ยากจนอยูแ่ ล้วก็กลับยากจนลงไปอีก ส่ วนคนที่
ร่ ารวยก็ร่ ารวยยิง่ ขึ้น และคนที่เจ็บป่ วยได้รับความทุกขเวทนา ก็ถูกปล่อยปละละเลยให้ตกอยูใ่ นสภาพ
เช่นนั้น โดยปราศจากการเหลียวแล จนกระทัง่ ตายไป แต่พระราชบัญญัติหรื อกฏหมายใด ๆ ก็ตาม ถ้า
หากขัดต่อหลักมนุษยธรรมแล้ว พระราชบัญญัติหรื อกฏหมายนั้นก็ยอ่ มจะใช้ไม่ได้ ดังจะเห็นได้จาก
เรื่ องชาวสะมาเรี ยผูม้ ีใจเมตตา และเรื่ องอุบตั ิเหตุทางรถไฟครั้งหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผลให้มีผเู ้ สี ยชีวติ หลายราย
ด้วยกันเป็ นต้น ความจริ งแล้วอุบตั ิเหตุครั้งนี้ อาจจะไม่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าพนักงานให้สัญญาณตรงทาง
แยก จะยอม “ฝ่ าฝื นกฏ” การเดินรถสักเล็กน้อย โดยโบกธงให้ขบวนหนึ่งหยุดเสี ยก่อนในขณะที่อีก
ขบวนหนึ่งกาลังจะแล่นตัดหน้าไป แต่เนื่องจากพนักงานให้สัญญาณผูน้ ้ นั เคร่ งครัดต่อกฏเกณฑ์มาก
จนเกินไป ไม่ยอมนึกถึงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้ น ฉะนั้นรถไฟสองขบวนนั้นจึงเกิดชนกันขึ้น พนักงานผูน้ ้ ีให้
การแก่ศาลว่า เขาไม่กล้าให้สัญญาณไฟแดงแก่รถไฟขบวนนั้น เพราะผูบ้ งั คับบัญชาไม่ได้สงั่ ให้ทา
เนื่องจากพระเยซูทรงอยูเ่ หนื อพระราชบัญญัติและกฏหมายทุกอย่าง ดังนั้นชาวยิวจึงกล่าวหาว่าพระองค์
คือ “มารร้าย” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า พวกเขานัน่ แหละที่ได้ฝ่าฝื นพระบัญญัติ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผล
อะไรที่จะมาฟ้ องร้องกล่าวหาพระองค์ อนึ่งการตัดสิ นที่ยตุ ิธรรมนั้น ก็ใช่วา่ จะต้องเป็ นไปตามพระ
บัญญัติเสมอไปก็หาไม่ ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายย่อมพิพากษาตามเนื้อหนัง” (8:15)
“คนนั้นอยู่ที่ไหน” นี่คือคาถามซึ่งชาวยิว และมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยถามหาพระเยซู พระองค์
มิได้ประทับอยูใ่ นหนังสื อหรื ออยูใ่ นตัวบทกฏหมายใด ๆ หรื ออยูใ่ นศิลปแขนงหนึ่งแขนงใด เราจะ
กาหนดให้พระองค์อยูใ่ นขอบข่ายตามความนึกคิดของเราหาได้ไม่ หากแต่พระองค์ทรงพระชนม์อยูแ่ ละ
เมื่อใดที่เรายอมให้พระองค์ปรับระดับจิตใจของเราให้เข้ากับน้ าพระทัยของพระเจ้า เมื่อนั้นแหละเราจะ
พบพระองค์ (7:17) “ผูใ้ ดยินดีตามเรามาก็จงมาเถิด” นี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นใหม่ ผูท้ ี่อยู่
ใน “พระคริ สต์” คือผูท้ ี่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ และมีสัมพันธ์ไมตรี กบั พระเจ้าอย่างแนบแน่น และ
ต่อจากนั้นพระเจ้าก็สามารถที่จะทางานภายในจิตใจของเขาได้ ความลึกลับเกี่ยวกับจิตใจเช่นนี้ แม้แต่
นักวิทยาศาสตร์ ก็ไม่อาจที่จะเข้าใจได้ ในการรักษาพยาบาลคนไข้ตามแผนปั จจุบนั ต่างก็ยอมรับว่า
“กาลังใจ” ของคนไข้ เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการประสานความรู ้สึกระหว่าง สมอง กับ กล้ามเนื้อ
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นักวิทยาศาสตร์ ต่างก็รู้ถึงความเกี่ยวพันของส่ วนต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นอย่างดี แต่กห็ ารู ้ไม่วา่ เหตุใดจึงเป็ น
เช่นนั้น
คาไขที่สาคัญคาหนึ่งของบทเรี ยนนี้คือ ความสว่ าง พระเยซูทรงปรารถนาที่จะนา “ความสว่าง
ของโลก” เข้าสู่ ดินแดนต่าง ๆ ซึ่ งวิญญาณชัว่ ครอบครองอยู่ พระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถนาสันติสุข
ที่แท้จริ งมาสู่ โลก เพื่อว่ามนุษย์จะได้มีไมตรี จิตอันดีงามต่อกัน ยามใดที่มีการพรางแสงไฟ ยามนั้น
แหละแสงสว่างจะมีคุณค่ามากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็มีภยั อย่างมหันต์เพราะว่าอาจทาให้ ข้าศึกมองเห็น
เป้ าหมายและทาลายเราได้โดยง่าย “พวกฟาริ สีสมัยใหม่” ดังที่ปรากฏอยูใ่ นบทเรี ยนนี้ ก็ยงั “สะดุดที่หิน
สะดุดก้อนเดียวกันนี้ ” คือความไม่เชื่อและซ้ าร้ายยังกล่าวหาพระเยซูอีกว่า “คาพยานของท่านไม่จริ ง”
แต่พระองค์ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “พยานของเรานั้นจริ ง” และการที่พวกเขาไม่เข้าใจว่า พระองค์
ทรงเป็ นความสว่างที่แท้จริ งของโลกก็ยอ่ มจะต้องถูกปรับโทษด้วย ดังจะเห็นจากข้อพระดารัสซึ่ งว่า
“ท่านจะตายในการบาปของตัว” แต่อย่างไรก็ตาม เราจะเน้นหรื อเจาะจงลงไปว่าเป็ นการปรับโทษของ
พระเจ้าแต่เพียงฝ่ ายเดียวนั้นหาได้ไม่
เพราะตัวเองก็มีส่วนทาให้ตอ้ งถูกปรับโทษด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ยอมรับความสว่างและผูเ้ ป็ นความสว่างของโลก
คาไขที่สาคัญอีกคาหนึ่งคือ ความจริ ง “เราพูดความจริ ง เหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่ อเรา” (8:45)
ความจริ งที่กล่าวถึงนี้ คืออะไร มีหลายคนที่ได้ยนิ คานี้บ่อยครั้งเกินไป จนกระทัง่ ไม่รู้ถึงความสาคัญว่า
พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของมนุษย์ทุกคน ที่มาหาพระองค์โดยทางพระบุตร ผูซ้ ่ ึงเป็ น “ทางนั้น เป็ น
ความจริ งและเป็ นชีวติ ” แต่สาหรับชนชาติยวิ แล้วพวกเขาถือว่า อับราฮัมซึ่ งเป็ นบรรพบุรุษของพวกเขา
สาคัญยิง่ กว่า และน่าเชื่อถือมากกว่าพระเยซูคริ สต์ แต่พระเยซูได้ทรงชี้แจงให้พวกเขาเห็นว่า แม้พวกเขา
จะเป็ นเชื้ อสายของอับราฮัม แต่การประพฤติของพวกเขา หาได้เป็ นที่น่ายกย่องสรรเสริ ญ เหมือนอับ
ราฮัมไม่ (8:40,56) นอกจากนั้นพระองค์ยงั ตรัสอย่างชัดถ้อยชัดคาว่า พวกเขามิได้มาจากพระเจ้า ทั้งนี้
เพราะ “ผูท้ ี่มาจากพระเจ้าก็ยอ่ มฟังคาของพระเจ้า” (8:47) และ “คาของเราไม่มีโอกาสเข้าสู่ ในใจของ
ท่าน” (8:37) เนื่องจากพระเยซูทรงชี้แจงให้ชาวยิวเหล่านั้น รู้ถึงสภาพความเป็ นจริ ง ของพงศ์พนั ธุ์ของ
พระเจ้า (8:38) ซึ่ งเป็ นการทิ่มแทงความรู้สึกของเขาโดยตรง ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมรับถ้อยคา
ของพระองค์ และพากันกล่าวหาว่าพระองค์คือ “มาร” เสี ยอีก (8:48)
เนื่องจากชนชาติยเู ดียมัวพะวงอยูก่ บั สถานที่สาหรับนมัสการ สัญลักษณ์พิธีรีตองต่าง ๆ ใน
ศาสนา และพระบัญญัติมากเกินไป ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่อาจต้อนรับเอา “ท่านที่พระองค์ทรงใช้มานั้น”
ไว้ในจิตใจของพวกเขาได้แม้แต่ในทุกวันนี้จิตใจของมนุษย์ก็ยงั เป็ นเช่นนั้นอยู่ ถ้าเราไม่ยอมเปิ ดจิตใจ
อันแข็งกระด้างของเราออกต้อนรับพระองค์แล้วไซร้ พระองค์ก็คงตรัสได้เพียงว่า “ที่เราจะไปนั้นท่าน
ทั้งหลายจะไปไม่ได้” ความจริ งของพระองค์ยงั่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิตย์ “ความสว่างของโลก” ซึ่ งมาแต่สวรรค์
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มักจะถูกผูท้ ี่เป็ นปฏิปักษ์ต่อความจริ งคือ ความจริ งซึ่ งจะปลดปล่อยมวลมนุษย์ให้เป็ นอิสระ ขับไล่ออก
จากวิหารของพระเจ้าเสมอ เมื่อพวกทหารที่ไปทาการจับกุมพระเยซู กลับมารายงานตัวต่อพวกปุโรหิ ต
และพวกฟาริ สี โดยที่มิได้นาเอาพระเยซูคริ สต์มาด้วยเลย พวกฟาริ สีจึงว่ากล่าวทหารเหล่านั้นอย่าง
เกรี้ ยวกราดว่า ขอให้ดูพวกเขาเป็ นตัวอย่างซิ วา่ มีใครยอมเชื่อพระเยซูบา้ ง โดยกล่าวว่า “มีผใู้ ดในพวก
ขุนนาง และพวกฟาริ สีที่ได้เชื่อถือคนนั้นบ้าง” การเชื่อถือและไว้วางใจในผูน้ าศาสนาของเรานั้น อาจไม่
ก่อให้เกิดผลดีต่อเราเสมอไป เว้นแต่เราจะรู ้อย่างแน่ชดั ว่า เขาอยูใ่ นพระคริ สต์ผทู ้ รงความจริ งเท่านั้น
“เรายังอยูก่ บั ท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่ง” พระเยซูทรงทราบว่ากาหนดเวลาที่พระองค์จะเสด็จ
ขึ้นสู่ สวรรค์ได้ใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “แล้วท่านทั้งหลายจะรู ้” เมื่อเราได้กระทา
ความผิดบาปเสร็ จสิ้ นไปแล้วนัน่ แหละ เราจึงจะรู ้สึกตัว เช่นเดียวกับอาดามและเอวาเมื่อได้กระทาบาป
ไปแล้ว “ตาของเขาทั้งสองนั้นก็สว่างขึ้น และรู ้สึกตัว” ทั้งนี้เพราะตอนนั้นเขา “รู ้จกั ความดีและชัว่ ” แล้ว
เป็ นที่น่าสังเกตว่าชนชาติยวิ ไม่ทราบเลยว่าพระเยซูจะเสด็จไปที่ใด เพียงแต่คาดว่า พระองค์
อาจจะเสด็จไปสู่ ดินแดนของคนต่างชาติ เพื่อเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระองค์ให้แก่มนุษย์ทวั่ โลก จาก
นี้ไปเป็ นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องตัดสิ นเอาเองว่า จะรับพระองค์หรื อไม่
ในวันสุ ดท้ายของการเลี้ยงฉลองนั้น พระเยซูยนื อยูท่ ่ามกลางชาวยิวและทรงประกาศว่า “ถ้าผู้ใด
กระหายให้ผนู ้ ้ นั มาหาเราและดื่ม” ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงสัญญาว่า เมื่อพระองค์ได้รับสง่าราศีจาก
พระบิดาแล้ว พระองค์จะส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาสวมทับคริ สตจักรของพระองค์ (7:39) พระองค์
จะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่ทุกคนที่มาหาพระองค์
“พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของ
พระองค์ และพวกของพระองค์น้ นั หาได้ตอ้ นรับพระองค์ไม่” ฉะนั้นตั้งแต่น้ ีเป็ นต้นไป พระองค์จะ
ประทานความจริ งให้แก่ทุก ๆ คน ที่มีความกระหาย และปรารถนาที่จะดื่ม (1 โคริ นธ์ 12:13) พระ
สัญญานี้ จากัดเฉพาะผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์เท่านั้น ผูห้ นึ่งผูใ้ ดก็ตามที่มาหาพระองค์ และเชื่อในพระองค์ผู ้
นั้นจะประกอบด้วยน้ าทิพย์แห่งชีวติ น้ าทิพย์แห่งชีวติ นี้ มิใช่เฉพาะสาหรับตัวเขาผูเ้ ดียวเท่านั้น หากแต่
ยังเป็ นสายธารแห่งพระพร ไหลไปสู่ ผอู ้ ื่นอีกด้วย ทันทีที่พระเยซูตรัสว่า “จงวางใจในเรา เหมือนได้มีคา
เขียนไว้แล้ว” จบลง ประชาชนในที่น้ นั จึงพูดขึ้นว่า “แท้จริ ง ท่านนี้เป็ นศาสดาพยากรณ์น้ นั ที่จะเข้ามาใน
โลก” (ดู ยอห์น 1:21,6:14, พบญ. 18:18) เมื่อต่างคนต่างได้กลับไปบ้านของตนแล้ว พระเยซูได้เสด็จไป
ยังภูเขามะกอกเทศ เพื่อเข้าเฝ้ าพระบิดาเจ้าและทูลเรื่ องราวทั้งหมดให้พระองค์”
เช้ามืดของวันรุ่ งขึ้นพระเยซูได้เสด็จไปเทศนาสัง่ สอนประชาชน ในพระวิหารอีก พวกฟาริ สีได้
ถือโอกาสนี้หาทางจับผิดพระองค์ โดยนาหญิงประพฤติชวั่ คนหนึ่ง ไปให้พระองค์ตดั สิ นโทษ แต่
พระองค์ทรงทาให้พวกเขาต้องหุ บปากนิ่ง เพระความผิดบาปของตนเอง ในที่น้ ีได้แสดงให้เห็นถึงความ
มีจิตวินิจฉัยผิดและชอบ ซึ่ งพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์อย่างชัดเจน มีบางคนกล่าวว่า ที่พระองค์ทรง
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เอานิ้วพระหัตถ์ขีดเขียนบนพื้นดินนั้น แท้จริ งพระองค์คงเขียนถึงความผิดบาปที่พวกฟาริ สีได้กระทา
นั้นเอง เมื่อแต่ละคนได้รู้สึกถึงความผิดบาปของตนเองเช่นนั้น ก็ค่อย ๆ พากันหลบหน้าไป จุดมุ่งหมาย
ของพระบัญญัติก็เพื่อเปิ ดเผยให้มนุษย์รู้ถึงความผิดบาปของตน และสานึกในความผิดบาปนั้น ๆ แต่
พระคุณของพระเจ้าเท่านั้น ที่สามารถชาระล้างความผิดบาปนั้นได้ พระเยซูมิได้ทรงตาหนิ ติโทษ ใน
ความผิดบาปของผูห้ นึ่งผูใ้ ดเลย แม้แต่พวกฟาริ สีใจโหดเหล่านี้ พระองค์ก็มิได้ทรงตาหนิติเตียนพวกเขา
แต่ประการใด ถ้าพวกเขายอมรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขา พระองค์ก็จะทรงอภัย
โทษบาปให้แก่พวกเขา และจะ “ไม่ระลึกถึงความผิดบาปของเขาต่อไปอีกเลย” พระองค์ตรัสว่า “ถ้า
ท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็ นผูน้ ้ นั ท่านจะตายในการบาปของตัว” (8:24) แต่ผ้ ทู ี่เชื่ อและประพฤติตามคาสั่ง
สอนของพระองค์ “จะไม่เห็นความตายเลย” (5:51) “ถ้าท่านทั้งหลายตั้งมัน่ อยูใ่ นคาของเรา ท่านก็เป็ น
ศิษย์ของเราแท้ และท่านทั้งหลายจะรู ้จกั ความจริ ง และความจริ งนั้นจะกระทาให้ท่านทั้งหลายเป็ นไทย”
ทางเดียวที่จะปลดปล่อยให้เราเป็ นไทย ก็คือ การรู ้ถึงความจริ ง และความจริ งนั้นอยูใ่ นพระวจนะของ
พระองค์
ชนชาติยวิ ต่างพากันทนงตนและคิดว่า พวกเขาเป็ นอิสระ ไม่ตอ้ งตกเป็ นทาสของใครหรื อสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใด เพราะว่าเป็ นเผ่าพันธุ์ของอับราฮัม แต่แท้จริ งแล้ว พวกเขาถูกความบาปมัดตัวอยูอ่ ย่าง
หนาแน่น และบางคนก็ตอ้ งตกเป็ นทาสของความบาปตลอดไปเป็ นนิตย์ อับราฮัมเป็ นเพียงผูร้ ับใช้ของ
พระเจ้า ส่ วนพระคริ สต์เป็ นพระบุตร ซึ่ งสามารถปลดปล่อยให้พวกเขาเป็ นไทยได้อย่างแท้จริ ง
ชาวยิวอ้างว่าพวกเขาเป็ นบุตรของพระเจ้า แต่พระเยซู ทรงสาแดงให้เห็นว่าพวกเขามิใช่บุตร
ของพระเจ้า เพราะมิได้ทาการฝ่ ายพระเจ้าเลย หากแต่ทาการฝ่ ายมารซึ่ งเป็ นบิดาของพวกเขา พระองค์
ทรงประณามพวกเขาว่าเป็ นคนพูดมุสาเป็ นฆาตกร และเป็ นมารร้าย ชาวยิวเหล่านั้นไม่สามารถจะ
โต้ตอบพระเยซูได้เลย ทั้งนี้เพราะพวกเขาเคยกล่าวหาพระองค์ ในทานองเดียวกันนี้มาแล้ว แต่ไม่มีใคร
สามารถพิสูจน์ได้วา่ พระองค์ทรงกระทาความผิดบาปจริ ง ทั้งนี้เพราะพระเยซูทรงกระทาแต่ในสิ่ งที่
ชอบพระทัยพระบิดาเจ้านัน่ เอง “ได้มีพยานกล่าวถึงท่านว่า ท่านได้เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า” (ฮีบรู
11:5) ชาวยิวต่างรู ้สึกโกรธแค้นยิง่ นัก เมื่อพระเยซูทรงยกฐานะของพระองค์เองขึ้นสู งกว่าอับราฮัม โดย
ตรัสว่า “เราเป็ นอยูก่ ่อนอับราฮัมเกิดอีก” (8:58) พวกเขาจึงหยิบก้อนหิ นจะขว้างพระองค์ แต่พระองค์ได้
เสด็จเลี่ยงออกจากพระวิหารเสี ยก่อน

ข้ อไตร่ ตรอง
พระเยซูทรงมีความสามัคคีธรรมกับพระบิดาเจ้า และเข้าสนิทกับพระบิดาเจ้า อย่างเสมอต้น
เสมอปลาย เพราะทั้งพระบิดาเจ้า และพระเยซูต่างก็เป็ นพระเจ้าองค์เดียวกัน พระเยซูทรงถวายพระ
เกียรติยศทั้งหมดแก่พระบิดา พระองค์ทรงทราบว่า วันหนึ่งข้างหน้า พระองค์ก็จะได้รับเกียรติยศ
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เช่นเดียวกับพระบิดา (ยอห์น 7:39,17:4,5) พระเยซูทรง “มัน่ ใจอยู่ เหมือนหนึ่งเห็นพระองค์ผไู ้ ม่ทรง
ปรากฏแก่ตา” และถ้าเรา “ตั้งมัน่ คงอยูใ่ นคาของพระองค์” เราก็จะเป็ นสาวกที่แท้จริ งของพระองค์
ในเมื่อแม้แต่ญาติพี่นอ้ งของพระเยซู และชนชาติยวิ เอง ซึ่ งรู ้ถึงพระบัญญัติเป็ นอย่างดี ยังไม่
ยอมรับเอาคาสัง่ สอนของพระองค์เช่นนี้ แล้ว เราก็ไม่ควรแปลกใจต่อการที่ชาวโลก ผูซ้ ่ ึ งไม่เคยมี
ความสัมพันธ์กบั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พากันปฏิเสธความจริ งของพระองค์
ชาวยิวต่างรู ้สึกพิศวงในความรู ้ของพระเยซูยงิ่ นัก ทั้งนี้เพราะพวกเขารู ้ดีวา่ พระองค์มิได้ศึกษา
มาจากสถาบันใดเลย นอกจากจะทรงหมกหมุ่นอยูก่ บั งานช่างไม้ในเมืองนาซาเร็ ธวันละหลาย ๆ ชัว่ โมง
เห็นแต่น้ าทะเล คลื่นกระทบฝั่งและป่ าเขาลาเนาไพรเท่านั้น แต่พวกเขาไม่ทราบหรอกว่า ในท่ามกลาง
บรรยากาศอันสงบเงียบของสถานที่แห่งนั้น พระเยซูเจ้าทรงเข้าเฝ้ าพระบิดาเป็ นประจา และเรี ยนรู ้ความ
จริ งทุกสิ่ งทุกอย่างจากพระบิดาเจ้า
“ความจริ งนั้นจะกระทาให้ ท่านทั้งหลายเป็ นไทย” พระสัญญานี้ พระเจ้าประทานให้แก่ผทู ้ ี่
“เชื่อถือในพระองค์” และผูท้ ี่ “ตั้งมัน่ อยูใ่ นพระวจนะของพระองค์” เท่านั้น ทั้งนี้ หมายความว่า เรา
จะต้องเชื่ อฟังทาตาม คาสั่งสอนของพระเยซูเจ้าทุกอย่าง ไม่วา่ คาสอนนั้นจะเป็ นพระดารัสของพระองค์
โดยตรง หรื อเป็ นถ้อยคาของอัครสาวก ผูซ้ ่ ึงพระองค์ทรงโปรดให้มีอานาจในการสัง่ สอนก็ตามหรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราจะต้องเชื่อฟังและทาตามพระคริ สตธรรมใหม่ท้ งั เล่มนั้นเอง หากว่าเราไม่ยอมทา
ตามพระวจนะของพระองค์ เราก็จะไม่รู้ถึงความจริ ง และไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็ นทาสของความ
บาปได้ ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็ นความจริ งนัน่ เอง การดาเนินชีวิตตามน้ าพระทัยของพระองค์ จะทา
ให้เรารู้จกั พระองค์ และพระองค์จะทรงปลดปล่อยให้เราเป็ นอิสระ ความจริ งของพระองค์มิใช่ข่าวสาร
หรื อสารคดีความรู ้ใด ๆ หากแต่เป็ นความจริ งซึ่ งปรากฏแก่งชีวติ ของเราทุกเมื่อเชื่อวัน “ในพระองค์น้ นั
สภาพของพระเจ้าดารงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์” การเชื่ อฟังทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ จะนาเรามาสู่ พระองค์
สู่ ความจริ ง และอิสรภาพยิง่ ขึ้น

ทบทวน
1. ก่อนที่พระเยซู จะเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในครั้งนี้ พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด?
2. งานเลี้ยงฉลองที่มีข้ ึนในกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งนี้ เรี ยกว่าอะไร?
3. เหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงประสงค์ ที่จะเสด็จเข้าไปในมณฑลยูเดีย?
4. ใครเป็ นคนขอร้องให้พระเยซูเสด็จไปในงานเลี้ยง ? เพราะเหตุใด และเพราะเหตุใดพระองค์
จึงทรงหน่วงเหนี่ยวเวลาไว้? ใครเป็ นผูเ้ ดินทางล่วงหน้าไปก่อน?
5. เมื่อพระเยซูเสด็จไป พระองค์ทรงเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นทราบหรื อไม่?
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6. พระองค์ทรงเริ่ มต้นเทศนาสั่งสอนประชาชนเมื่อใด? พระองค์ตรัสถึงคาสอนของพระองค์วา่
อย่างไร?
7. เหตุใดพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยเู ดีย จึงส่ งทหารไปทาการจับกุมพระเยซู? ทหาร
เหล่านั้นแก้ตวั ว่าอย่างไร ในการที่พวกเขามิได้จบั พระเยซูตามที่ได้รับคาสัง่ ?
8. นิโกเดโมแนะนาพวกผูน้ าศาสนาเหล่านั้นว่าอย่างไร? นิโกเดโมผูน้ ้ ี เป็ นคนเดียวกับที่ได้เคย
ไปหาพระเยซูในตอนกลางคืนใช่หรื อไม่? (ยอห์น บทที่ 3)
9. พระเยซูทรงให้สัญญากับชนชาติยวิ เกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ วา่ อย่างไร? คาเชื้ อเชิ ญของ
พระองค์รวมไปถึงผูใ้ ดบ้าง?
10. พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใด? พระองค์จะเสด็จไปเมื่อใด? ประชาชนที่ได้ยนิ ได้
ฟังพระดารัสของพระองค์ คิดว่าพระองค์จะทรงกระทาอย่างไร? บางคนเชื่ อว่าพระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ด?
11. เหตุผลที่บางคนอ้างอิงจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพื่อคัดค้านว่าพระเยซูมิใช่พระคริ สต์น้ นั
มีอะไรบ้าง?
12. ผูท้ ี่เป็ นพยานให้แก่พระเยซู ตามที่พระเยซูตรัสว่ามีพยานสองคนนั้นคือผูใ้ ด?
13. บั้นปลายชีวติ ของผูท้ ี่ไม่เชื่อจะเป็ นอย่างไร? และบั้นปลายของผูเ้ ชื่อจะเป็ นอย่างไร?
14. เราควรตัดสิ นซึ่ งกันและกันหรื อไม่?
15. เมื่อผูค้ นแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้ว พระเยซูเสด็จไปสู่ ที่ใด?
16. พระเยซูตรัสแก่หญิงล่วงประเวณี ซึ่ งถูกพามาให้พระองค์พิพากษา ในพระวิหาร ว่า
อย่างไร?
17. เหตุใดพวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สี จึงอยากเอาหิ นขว้างหญิงผูน้ ้ นั ให้ถึงแก่ความตาย?
18. พระเยซูทรงตาหนิโทษหญิงผูน้ ้ นั หรื อไม่? พระองค์ตรัสแก่นางว่าอย่างไร? และทรงแนะนา
ให้นางทาอย่างไร? พระองค์ทรงทาให้ผฟู้ ้ องร้องกล่าวโทษนางสานึกในความผิดบาปของตนอย่างไร?
บุคคลเหล่านั้นทาอย่างไร? พระเยซูทรงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่พ้นื ดิน มีใจความว่าอย่างไร?
19. พระเยซูทรงสอนประชาชนเหล่านั้นว่า พระองค์คือผูใ้ ด? มีความจาเป็ นอย่างไรต่อโลก?
พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเช่นนั้นหรื อ?
20. เมื่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดรู้ความจริ งของพระเจ้าแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่เขาบ้าง? ความจริ งทาให้
มนุษย์ พ้นจากความเป็ นทาสของอะไร?
21. พระเยซูตรัสว่า ความจริ งมาจากไหน? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไรเกี่ยวกับอับราฮัม?
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22. พระเยซูตรัสบิดาของพวกฟาริ สีเหล่านั้นคือใคร? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับพระบัญญัติของ
โมเสสว่าอย่างไร? พระองค์ทรงอธิ บายถึงลักษณะของมารว่าอย่างไร? ชาวยิวขัดขวางมิให้พระเยซูสอน
เรื่ องนี้ต่อไปโดยการทาอย่างไร? พระองค์ยงั คงประทับอยู่ ณ ที่น้ นั ต่อไป หรื อว่าเสด็จเลี่ยงไปสู่ ที่อื่น?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.การเลี้ยงฉลองพิธีต้ งั ทับอาศัย จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงอะไร 2. การที่พระเยซูตรัสว่า “เวลาของเรา
ยังไม่ถึง” นั้น พระองค์ทรงหมายความว่าอะไร คาว่า “พี่นอ้ ง” ในที่น้ ีหมายถึง พี่นอ้ งฝ่ ายเนื้ อหนังของ
พระองค์ หรื อหมายถึงอัครสาวกของพระองค์ เหตุใดพวกเขาจึงไม่ยอม “เชื่อในพระองค์” 3. ในบรรดา
ผูน้ าชนชาติยเู ดียนั้น มีผใู ้ ดเชื่อในพระเยซูบา้ งหรื อไม่ 4. ท่านคิดว่า คาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์
ตลอดจนพระราชกิจของพระองค์ ยากเกินความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ของพวกผูป้ กครองของ
ชาติยเู ดียเช่นนั้นหรื อ และนี่คือมูลเหตุที่ทาให้บางคนสรรเสริ ญว่า พระองค์ทรงเป็ นคนดี และบางคน
ประณามว่า พระองค์ทรงเป็ นคนเลว เช่นนั้นหรื อ หรื อว่าการที่พวกเขาคัดค้านและขัดขวางพระองค์ ก็
เพราะพวกเขาเกรงว่า พระองค์จะทรงเปลี่ยนความเชื่อของชนชาติยวิ ทั้งหมดเสี ยใหม่ 5. จากท่าทีที่พวก
ผูน้ าของชนชาติยเู ดียมีต่อนิ โกเดโมนั้น พอจะแสดงให้เห็นได้หรื อไม่วา่ ในกลุ่มพวกเขานั้น มีบางคน
ยอมรับเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์อยูอ่ ย่างลับ ๆ 6. การที่พวกทหารมิได้จบั กุมพระเยซู เป็ นเพราะพวกเขา
คิดว่าพระองค์คือพระเมสิ ยาห์ หรื อเป็ นเพราะพวกเขาซาบซึ้ งในพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ หรื อ
ว่าเป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงขัดขวางไว้ 7. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงเป็ น “ศาสดาพยากรณ์ผทู้ ี่จะมานั้น”
หรื อ 8. “การตัดสิ นด้วยความชอบธรรม” หมายความว่าอย่างไร
9. เมื่อพระเยซูทรงดารงพระชนม์อยูใ่ ต้พระบัญญัติ พระองค์จึงทรงกระทาให้พระบัญญัติสาเร็ จ
ฉะนั้นการที่พระองค์ไม่ยอมปรับโทษหญิงล่วงประเวณี โดยการขว้างด้วยหิ น ตามพระบัญญัติของ
โมเสสนั้น ท่านเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยเหตุผลหรื อไม่ เหตุใดพระเยซูจึงไม่ทรงลงโทษ หรื อตาหนิ ติ
เตียนหญิงผูน้ ้ นั 10. ระหว่างความมุ่งร้ายของชาวยิว กับความเมตตากรุ ณาของพระเยซู อย่างไหนจะ
ช่วยชีวติ ของหญิงผูน้ ้ นั ได้ดีที่สุด 11. พระเยซูได้ทรงตาหนิพวกฟาริ สี เพราะความผิดบาปของพวกเขา
หรื อไม่ 12. การมีใจวินิจฉัยผิดและชอบ สามารถนาเราอย่างถูกต้องได้เสมอไปหรื อไม่
13. การที่พระเยซูตรัสว่า “เรามิได้ทาสิ่ งใดโดยลาพังตัวเราเอง” นั้น พระองค์ทรงหมายความว่า
อะไร ถ้อยคานี้เป็ นความจริ งสาหรับทุก ๆ คนหรื อไม่ 14. พระเจ้าพระบิดาของเราซึ่ งประทับอยูใ่ น
สวรรค์ ทรงตอบสนองความจาเป็ นของบุตรของพระองค์โดยตรง หรื อว่า ทรงตอบโดยการดลบันดาล
ให้เกิดผล จากการที่เราปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพระองค์ 15. ถ้าเราปฏิบตั ิถูกต้องตามหลักวิชาไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าก็จะเป็ นประโยชน์ต่อเรา แต่ถา้ เราปฏิบตั ิผดิ หลัก ไฟฟ้ าก็จะให้โทษแก่เราเช่นกัน ท่านจะกล้าพูด
ได้อย่างเต็มปากหรื อไม่วา่ พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อมนุษน์โดยวิธีเดียวกันนี้ เรายิง่ เข้าใจในพระบัญญัติและ
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ความจริ งของพระเจ้ามากเท่าใด เราก็จะยิง่ ได้รับผลประโยชน์และชื่นชมต่อผลที่ได้รับในชีวติ ของเรา
มากขึ้นเท่านั้น
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ขั้นทีส่ ามสิ บหก ชาวสะมาเรียผู้มใี จเมตตา-มณฑลเพอเรีย
มาระโก 10:1, ลูกา 9:51-10:37
ความยุง่ ยากอย่างหนึ่ง ในการศึกษาพระกิตติคุณ คือการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ในพระราชประวัติ
ของพระเยซูให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ผูท้ ี่บนั ทึกพระราชประวัติของพระเยซู มีท้ งั หมดสี่ ท่าน บันทึกเป็ นสี่
สานวน ต่างคนต่างก็เขียนไปตามทรรศนะของตน การลาดับเหตุการณ์ไม่ค่อยจะตรงกันเท่าใดนัก อนึ่ง
เมื่อกล่าวถึงสิ่ งต่าง ๆ ในเหตุการณ์เดียวกัน ก็ไม่ค่อยจะเหมือนกัน จนกระทัง่ บางครั้งทาให้เราไม่แน่ใจ
นักว่า ท่านที่บนั ทึกพระกิตติคุณทั้งสี่ ท่านนี้ กล่าวถึงเรื่ องราวเดียวกัน หรื อคนละเรื่ อง แต่มีขอ้ ความ
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น เรื่ องการเทศนาสั่งสอนของพระเยซูที่เมืองนาซาเร็ ธ การชาระพระวิหาร และ
การรักษาคนใช้ของนายร้อยทหารโรมัน ซึ่ งท่านลูกา และมัทธิ วได้บนั ทึกไว้เป็ นตน
สาหรับพระราชประวัติของพระเยซูในขั้นนี้ ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจน เราเริ่ มเรื่ องนี้ ต่อจากที่พระ
ธรรมลูกาได้วา่ งเว้นไว้ในขั้นที่สามสิ บสี่ ตอนที่พระเยซเสด็จไปร่ วมในการเลี้ยงฉลองพิธีต้ งั ทับอาศัย
ตามที่ยอห์นบันทึกไว้น้ นั ลูกาได้ละไว้ ดูเหมือนว่าพระเยซูได้เสด็จไปยังมณฑลกาลิลาอีกครั้งหนึ่ง แต่
เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ พระเยซูจึงมิได้เสด็จล้ าเข้าใจลึกนัก เพียงแต่ประทับอยูต่ ามชายแดนตอน
ใต้ของมณฑลนี้เท่านั้นเอง แล้วส่ งอัครสาวกบางคน (อาจเป็ นยากอบและยอห์น) ไปเจรจาดูวา่ ชาว
สะมาเรี ยจะยินดีตอ้ นรับพระองค์หรื อไม่
หากว่าพระองค์จะเดินทางผ่านมณฑลสะมาเรี ยไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม แต่ปรากฏว่าประชาชนแถบนั้นไม่ยนิ ดีตอ้ นรับพระองค์ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะพวกเขา
รังเกียจพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ ในฐานะที่เป็ นชนชาติยวิ ก็ได้ เพราะชนชาติสะมาเรี ยและชน
ชาติยวิ มีขอ้ บาดหมางกันในเรื่ องเชื้อชาติ
และตัดความสัมพันธ์จากกันเป็ นเวลาหลายชัว่ อายุคนแล้ว
หรื อมิฉะนั้นก็อาจเป็ นเพราะพวกเขาไม่พอใจในลักษณะท่าทาง และการพูดจาของอัครสาวกที่ไปเจรจา
ทาบทามนัน่ เอง ดังนั้นพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ จึงเดินทางต่อไปยังหมู่บา้ นอีกแห่งหนึ่ง แล้ว
ข้ามแม้น้ าจอร์ แดนไปสู่ ฟากข้างโน้น มุ่งหน้าไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มโดยผ่านมณฑลเพอเรี ย
ในระยะนี้พระเยซูได้ทรงส่ งสาวกของพระองค์ออกไปประกาศ ตามหัวเมืองต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่ งอาจรวมทั้งมณฑลสะมาเรี ย และมณฑลเพอเรี ยด้วยเป็ นการเตรี ยมลู่ทางไว้ เพื่อว่าพระเยซูจะได้เสด็จ
ไปเยีย่ มเยียนเมืองเหล่านี้ ในโอกาสต่อไป บรรดาสาวกที่ออกไปประกาศในครั้งนี้ มีท้ งั หมดเจ็ดสิ บคน
ในการนี้พระเยซูได้ทรงอบรมสั่งสอนและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประกาศ แก่พวกเขาอย่างละเอียดถี่
ถ้วน และโดยพระนามอันประเสริ ฐของพระองค์ สาวกเหล่านั้นจึงสามารถทางานอันใหญ่หลวงนั้นเป็ น
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ผลสาเร็ จ และได้กลับมารายงานต่อพระองค์ดว้ ยความชื่นชมยินดี ในที่น้ ีเราจะเห็นได้วา่ สาวกคนอื่น ๆ
ก็สามารถกระทาพระราชกิจอันใหญ่หลวงยิง่ ของพระองค์ ได้เช่นเดียวกับที่อคั รสาวกทั้งสิ บสองของ
พระองค์ได้กระทามาแล้ว อันเป็ นการชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า สิ่ งใดที่อคั รสาวกกระทาได้ ผูเ้ ชื่อที่แท้จริ ง
ทั้งหลายก็สามารถกระทาได้เช่นเดียวกัน
เมื่อพระเจ้าทรงกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเพื่อคนหนึ่งคนใดได้
พระองค์ก็ทรงกระทาสิ่ งนั้นเพื่อบุคคลอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน ถ้าบุคคลนั้น ๆ ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ที่
พระองค์ทรงวางไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่างไร ก็ทรงเป็ นอยูอ่ ย่างนั้น มิได้
เปลี่ยนแปลงเลย
มี “บาเรี ยน” (นักธรรม หรื อผูค้ งแก่เรี ยน) ของศาสนายิวผูห้ นึ่งได้พยายามที่จะวางกับดักพระ
เยซู ด้วยการเสแสร้งทูลถามปั ญหาต่าง ๆ แต่เมื่อได้โต้ตอบกันเพียงชัว่ ครู่ นักธรรมของศาสนายูเดียผูน้ ้ ีก็
รู ้สึกตัวว่า ได้ตกลงไปในบ่วงแร้วของตนเองเสี ยแล้ว และต้องยอมรับต่อหน้าสาธาารณชนว่า เขาต้อง
พ่ายแพ้ตอ่ อุบายตนเองอย่างสิ้ นเชิง
เหตุที่พระเยซูทรงยกเอาเรื่ องของชาวสะมาเรี ยขึ้นมาเป็ นคาอุปมาเปรี ยบเทียบ ก็เพื่อสั่งสอนให้
นักธรรมชาวยิวผูน้ ้ นั (ตลอดจนชนชาติยวิ ทั้งปวง) รู ้จกั ถ่อมตน รู ้จกั มองโลกในแง่ดี ไม่ควรดูหมิ่นผูใ้ ด
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่จะให้ชาวยิวดูหมิ่นชาวสะมาเรี ยอย่างไร้เหตุผล พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า
ความเมตตาอารี และความเป็ นมิตรที่ดีต่อกันนั้น เป็ นคุณสมบัติที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ทุกคน
โดยเท่าเทียมกัน ไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดหรื อชนชาติหนึ่งชนชาติใดมีสิทธิ พิเศษเหนือกัน ทั้งนี้เพราะชนชาติยวิ
มักจะถือตนว่าดีเด่นเป็ นเลิศไม่มีใครเทียบและมักจะดูหมิ่นเหยียดหยามชนชาติสะมาเรี ย ซึ่ งชาวยิวถือว่า
เป็ นชาติเลือดผสมเป็ นชาติที่ไม่บริ สุทธิ์ ชาวยิวรังเกียจชนชาติสะมาเรี ยมากจนไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย
เลย ความระทมขมขื่นอันนี้ ได้ฝังแน่นอยูใ่ นจิตของชาวสะมาเรี ยอย่างไม่เสื่ อมคลาย ดังจะเห็นได้จาก
ปฏิกิริยาที่หญิงสะมาเรี ย แสดงต่อพระเยซูในขั้นที่สิบ (ส่ วนประวัติความเป็ นมาของชนชาติสะมาเรี ย
ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดถี่ถว้ นแล้ว ในหน้า 1 ของหนังสื อพระเยซู คริสต์ เจ้ าเล่ ม 1 ฉะนั้นในที่น้ ีจึงไม่
ขอกล่าวถึงอีก) จากคาสั่งสอนและแบบอย่างของพระเยซู แสดงให้เห็นว่าพระองค์มิได้ทรงถือว่า ชน
ชาติยวิ และชนชาติสะมาเรี ยตลอดจนชนชาติอื่น ๆ แตกต่างกันประการใดเลย

อภิปราย
พระราชประวัติของพระเยซูในขั้นนี้ เป็ นอีกข้อหนึ่งที่เร่ งเร้าในเรารู ้สึกดื่มด่าในพระราชกิจอัน
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ เพราะว่าเตือนให้เราระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ชนชาติอิสราเอลพากันหลบหนี
จากประเทศอียปิ ต์ ไปสู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญาได้เป็ นอย่างดี เมื่อชนชาติอิสราเอลหนีไปติดอยูท่ ี่ฝั่ง
ทะเลพวกเขาก็เริ่ มพร่ าบ่น ต่อว่าโมเสสและพระเจ้าต่าง ๆ นานา เพราะจะหนีต่อไปอีกก็ไม่ได้เนื่องจาก
มีทะเลกั้นขวางอยู่ อนึ่งกองทัพของกษัตริ ยฟ์ าโรห์ที่รุกไล่ติดตามมาก็โอบล้อมตีกระหนาบเข้ามาทุก
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ด้าน ไม่มีทางหนีรอดไปได้เลย พวกเขาต่างคิดว่าครั้งนี้เห็นทีจะถึงที่อบั จนเป็ นแน่แท้ แต่แล้วพระเจ้าก็
ตรัสแก่โมเสสว่า “จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินทางต่อไปข้างหน้าเถิด”
พระเยซูทรงพยายามที่จะกระทาตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีรีตองต่าง ๆ ของชน
ชาติยวิ ยูเ่ สมอ และได้เสด็จไปร่ วมในงานเลี้ยงฉลองต่าง ๆ ทุกครั้งที่ชาวยิวจัดให้มีข้ ึน ในงานเลี้ยงฉลอง
เทศกาลตั้งทับอาศัยที่กรุ งเยรู ซาเล็มครั้งนี้ พระองค์เสด็จไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่ประชาชนได้เอาหิ น
ขว้างปาขับไล่พระองค์ออกจากพระวิหาร เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในมณฑลสะมาเรี ย ชาวสะมาเรี ยก็ไม่
ต้อนรับพระองค์ พระองค์ได้ทรงประทับอยูก่ บั บรรดาอัครสาวกของพระองค์เป็ นเวลาแรมเดือน แต่
พวกเขาก็หาได้เข้าใจในพระองค์ และพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์โดยตลอดไม่ พวกเขาอยากจะ
ทาลายชาวสะมาเรี ยด้วยไฟจากสวรรค์ แต่พระเยซูทรงมุ่งพระพักตร์ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างแน่วแน่
พระองค์จะต้องเสด็จต่อไปในโดยไม่หยุดยั้ง พระประสงค์ของพระองค์มีเพียงประการเดียว คือ ต้องการ
ช่วยมนุษย์โลกให้รอด พระองค์ทรงเป็ นพระผูน้ าที่แท้จริ งผูน้ าทุก ๆ คนจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริ ง
เพียงอย่างเดียว และเขาจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทุกอย่าง เพื่อจุดมุ่งหมายที่สาคัญอันนั้น กล่าวคือ ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างจะต้องมุ่งอยูท่ ี่เป้ าหมายเดียวกัน มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คุณสมบัติเหล่านี้แหละจะส่ งเสริ มให้เหมาะสมกับการเป็ นผูน้ า
บัดนี้วาระแห่งการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ได้ใกล้เข้ามาแล้ว (ลูกา 9:51) เมื่อพระองค์ตรัสแก่
อัครสาวกว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานและจะต้องถูกปลงพระชนม์ เปโตรก็รีบเอามือกุมพระหัตถ์
ของพระองค์ไว้ แล้วทูลทัดทานว่า “......อย่าให้เป็ นเช่นนั้นแก่พระองค์เลย” แต่พระองค์ตรัสแก่เขาด้วย
ความพิโรธว่า “ซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เจ้ามิได้คิดตามพระดาริ ของพระเจ้า แต่ตามความคิดของ
มนุษย์” พระองค์ทรงมุ่งพระพักตร์ ไปสู่ ไม้กางเขน ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะกระทาตามน้ า
พระทัยของพระบิดา พระองค์ทรงดาเนิ นต่อไปอย่างมัน่ คง และทรงมองเห็นแต่ไม้กางเขนเท่านั้น
“พระองค์ทรงเหยียบเครื่ องหี บน้ าองุ่นแต่ผเู ้ ดียว” อัครสาวกเดินตามพระองค์มาข้างหลัง พวกเขาต่าง
เข้าใจผิดคิดว่า พระองค์จะได้เป็ นกษัตริ ยฝ์ ่ ายโลก และพากันขบคิดกันว่า ผูใ้ ดจะได้รับเกียรติเป็ นข้าบาท
คนสนิทเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระองค์ เมื่อชาวสะมาเรี ยไม่ตอ้ นรับพระองค์ ยากอบและยอห์นจึง
ปรารถนา ที่จะเรี ยกไฟจากสวรรค์ลงมาเผาผลาญชาวสะมาเรี ยเหล่านั้นเสี ย แต่พระเยซูทรงห้ามปรามไว้
พระเยซูทรงมุ่งพระพักตร์ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างแน่วแน่ พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ าจอร์ แดน
เข้าสู่ มณฑลเพอเรี ย ตอนนี้เราคงนึกภาพได้วา่ คงมีผคู ้ นมาถามปั ญหา และขอรับการรักษาโรคจาก
พระองค์เป็ นอันมาก มีท้ งั ผูท้ ี่กระตือรื อร้นต้องการพบเห็นพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อพระองค์ดว้ ยความจริ งใจ
ตลอดจนคนเขาเขยกและคนตาบอดต่าง ๆ บุคคลเหล่านี้ต่างรับฟังพระธรรมของพระองค์ดว้ ยความปิ ติ
ยินดี นอกจากนี้ยงั มีพวกที่ชอบเยาะเย้ยดูหมิ่นคนอื่น พวกที่ชอบขัดแย้งและพวกที่ชอบตั้งปั ญหาซักถาม
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ผูอ้ ื่นร่ วมอยูด่ ว้ ย พระเยซูไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปจากฝูงชนเหล่านี้ได้เลย เพราะพวกเขาต่างห้อมล้อม
พระองค์ไว้ตลอดเวลาผูค้ นโดยทัว่ ไปต่างรับฟังพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ ด้วยความชื่นชมยินดี
บุคคลเหล่านี้ไม่วา่ จะเป็ นชนชั้นสู งหรื อต่าก็ตาม ล้วนปรารถนาที่จะได้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจากพระองค์
ด้วยกันทุกคน และสิ่ งที่พวกเขาจาเป็ นที่จะต้องรู ้ก็คือความจริ ง พระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นความจริ ง”
พวกเขาต้องการความเห็นอกเห็นใจซึ่งพระเยซูเองทรงรู้สึกเวทนาสงสารพวกเขามาก และได้ทรงรักษา
โรคภัยไข้เจ็บให้แก่พวกเขา โดยทัว่ หน้า บรรดาผูท้ ี่สิ้นหวังเหล่านี้จาเป็ นจะต้องได้รับการรักษาจาก
แพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐเท่านั้นจึงจะหาย พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า “ให้เป็ นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด....จง
ไปเป็ นสุ ขเถิด”
ขณะที่พระเยซูกบั บรรดาอัครสาวกของพระองค์กาลังเดินทางไปนั้น ได้มีชายคนหนึ่งมาเฝ้ า
พระองค์ แสดงความกระตือรื อร้นที่จะขอติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่ง พระเยซูทรงมองดูบุคคลผู ้
นั้นด้วยเมตตา พระองค์ทรงทราบว่า การที่เขามีความกระตือรื อร้นเพียงอย่างเดียวนั้น จะไม่สามารถทา
ให้เขาบรรลุผลสาเร็ จความตั้งใจได้เลย เพราะว่าการติดตามที่แท้จริ งนั้น จะต้องสละความสะดวกสบาย
ทุกอย่างในชีวติ แม้กระทัง่ ที่อยูอ่ าศัยและอาหารการกิน พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “สุ นขั จิ้งจอกยังมีโพรง
และนกในอากาศก็ยงั มีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ” พระดารัสนี้เป็ นปริ ศนาที่บุคคลผูน้ ้ นั
จะต้องขบคิดอย่างหนัก การที่จะติดตามพระเยซูไปนั้น จาต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่เหนื อสิ่ งอื่นใด
ทั้งปวง แม้จะเป็ นเพียงติดตามไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มก็ตาม พระเยซูได้ทรงเชื้ อเชิ ญอีกคนหนึ่งให้ติดตาม
พระองค์ไป แต่บุคคลผูน้ ้ นั กลับอิดเอื้อนผัดผ่อนขอให้ได้ฝังศพบิดาของเขาเสี ยก่อน แน่ละ นี่ยอ่ มแสดง
ให้เห็นว่าบิดาของเขายังมีชีวิตอยู่ เพราะถ้าบิดาของเขาสิ้ นชีวติ จริ ง ก่อนที่เขาจะมาเฝ้ าพระเยซูเขาก็คง
จะต้องทาพิธีฝังศพเรี ยบร้อยแล้ว เพราะประเพณี ของชนชาติยวิ บังคับไว้เช่นนั้น เขาต้องการอยูด่ ูแลบิดา
ของเขา จนกระทัง่ สิ้ นชีวิตและจัดการศพให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน แล้วจึงค่อยติดตามพระองค์ในภายหลัง
พระเยซูไม่ปรารถนาที่จะว่ากล่าวให้เป็ นที่กระทบกระเทือนใจเขา จึงตรัสว่า “ให้คนตายฝังคนตายเอง
เถิด” พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เขารู ้วา่ การตอบสนองความจาเป็ นของผูท้ ี่มีชีวติ ย่อมมีความสาคัญ
กว่า การไว้ทุกข์ให้แก่คนตายมากมายนัก การที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์น้ นั จะต้องกระทาโดย
รี บด่วน จะมัวชักช้าอยูไ่ ม่ได้ มีอีกคนหนึ่งที่ตอ้ งการติดตามพระองค์ แต่ขณะเดียวกันก็ใคร่ ที่จะกลับไป
ร่ าลามิตรสหายของเขาเสี ยก่อน พระเยซูทรงเตือนสติเขาว่า กิจการแห่งแผ่นดินของพระองค์เป็ นสิ่ งที่
ต้องกระทาอย่างรี บด่วน พระองค์ตรัสเปรี ยบเทียบให้เขาฟังว่า เมื่อผูใ้ ดจับคันไถแล้วก็ควรจะตั้งหน้าตั้ง
ตาไถต่อไป ไม่ควรพะวงหน้าพะวงหลัง เกลือกว่าจะเสี ยการ
เมื่อแมรี่ รีด จากมารดา และบ้านเมืองของเธอเพื่อไปยังประเทสอินเดียเป็ นครั้งสุ ดท้ายนั้น เธอ
อาจรอคอยร่ าลามิตรสหายของเธอเสี ยก่อน แล้วจึงเดินทางไปก็ได้ แต่เนื่องจากเธอเห็นถึงความจาเป็ น
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ของคนเป็ นโรคเรื้ อน ซึ่ งมีอยูเ่ ป็ นอันมากในประเทศอินเดีย ดังนั้นเธอจึงรี บเดินทางไปโดยมิได้ร่ าลา
มิตรสหายของเธอเลย แมรี่ รีดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เธอเหมาะสมกับแผ่นดินของพระเจ้าอย่างยิง่ โดย
ที่ไม่ยอมหันกลับมามองข้างหลังเลย
บางทีประสบการณ์ที่เด่นที่สุดของพระเยซูในการเดินทางครั้งนี้ อาจจะได้แก่การโต้ตอบกับ
บาเรี ยน หรื อนักธรรมชาวยิวตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ได้เขาคงต้องการที่จะทดลองความสามารถของ
พระองค์ ในด้านการเป็ นครู นนั่ เองหลายคนได้ต้ งั ปั ญหาเกี่ยวกับชีวติ นิรันดร์ วา่ “ข้าพเจ้าจะต้องกระทา
อะไร เพื่อจะได้ชีวติ นิรันดร์ ” พระเยซูได้ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีพระปรี ชาสามารถอย่างยิง่
ทั้งในการถาม ตอบปั ญหา และการตีความหมายของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ นักธรรมผูน้ ้ นั ก็มีความรอบ
รู ้ในพระบัญญัติมากเช่นเดียวกัน เขาสามารถอ้างข้อพระธรรมในพระบัญญัติ และพระธรรมเลวีนิติได้
อย่างถูกต้อง แต่เมื่อเขาทูลถามต่อพระเยซูวา่ “ใครเป็ นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า” พระองค์ก็ได้ทรงแสดง
ให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีพระปรี ชาสามารถเหนื อเขาอย่างมากมาย คาอุปมาเรื่ องชาวสะมาเรี ยผูม้ ีใจอารี
เป็ นเสมือนเพชรน้ าเอก ซึ่ งหาได้ยากยิง่ ในพระกิตติคุณ จากเรื่ องนี้จะเห็นได้วา่ เพื่อนบ้านที่แท้จริ งของ
เรา ก็คือผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือเราในยามจาเป็ นนัน่ เอง
การที่เราจะทารายงานเสนอชื่ อผูท้ ี่ตกอยูใ่ นความทุกข์ยาก ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง เพื่อว่า
จะได้พิจาณาให้ความช่วยเหลือนั้น นับว่าเป็ นการดีอยูแ่ ม้ในทุกวันนี้พวกปุโรหิ ตและพวกเลวีก็อาจจะ
ยังคงกระทาเช่นนี้ อยู่ แต่กว่าเราจะส่ งรายงานถึงมือเจ้าหน้าที่โดยตรงก็คงกินเวลามาก ผูท้ ี่ได้รับความ
ทุกข์ทรมานนั้น อาจถึงแก่ความตายเสี ยก่อนก็ได้ ฉะนั้นทันทีที่เราพบเห็น เราควรให้ความช่วยเหลือเขา
เสี ยก่อน เท่าที่เราจะกระทาได้ แล้วจึงค่อยช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปบางคนมีความกระตือรื อร้น ต้องการที่
จะให้พระเจ้าทรงเรี ยกเขา ออกไปปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์เป็ นอันมาก สาหรับเรื่ องนี้ ดร.โรเบิร์ต
อี.เสเปี ยร์ ได้กล่าวแก่เยาวชนคณะหนึ่งว่า “ความจาเป็ นของเพื่อนมนุษย์นี่แหละคือเสี ยงเรี ยกให้เรา
ออกไปปฏิบตั ิ” คนบาปทั้งปวงกาลังได้รับความทุกข์ทรมาน ไม่วา่ จะอยูใ่ กล้หรื อห่างไกลเราก็ตาม ต่าง
ก็เป็ นเพื่อนบ้านของเราทั้งสิ้ น ผูห้ นึ่งผูใ้ ดก็ตามที่มีความเมตตาปรานีต่อผูอ้ ื่น ผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นเพื่อนบ้านที่ดี
ดังที่ชาวสะมาเรี ยผูน้ ้ นั กระทาเป็ นต้น ฉะนั้น “ท่ านจงไปทาเหมือนอย่ างนั้นเถิด”
มีผคู้ นเป็ นอันมากที่ได้มาเฝ้ าพระองค์ ได้รับฟังพระธรรมของพระองค์และเข้าใจในความจริ ง
ของพระองค์ บัดนี้พระเยซูตอ้ งเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระองค์ ให้แก่ทุกคนที่ยงั ไม่มีโอกาสได้รับฟัง
พระองค์ทรงแต่งตั้งสาวกเพื่อทาการนี้ เจ็ดสิ บคน ให้แยกย้านกันออกไปยังหัวเมือง และหมู่บา้ นต่าง ๆ
โดยแบ่งออกเป็ นหมู่ ๆ หมู่ละสองคน ในการออกไปประกาศครั้งนี้ สาวกทุกคนจะต้องเชื่ อไว้วางใจ
และพึ่งพิงทุกสิ่ งทุกอย่าง ไว้กบั พระเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้น พวกเขามิได้นาเครื่ องใช้ไม้สอยติดตัวไปด้วยเลย
แม้แต่กระเป๋ าใส่ เงินและรองเท้า (ลูกาผูเ้ ดียวเท่านั้นที่บนั ทึกเรื่ องนี้ไว้) พระเยซูอาจจะเสด็จไปเทศนาสั่ง
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สอนประชาชนด้วยพระองค์เองก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามพระองค์กท็ รงต้องการความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
ด้วย เช่นเดียวกับที่ทรงต้องการความร่ วมมือจากเราในทุกวันนี้นนั่ เอง ฉะนั้นเราจึงต้องช่วยกันกระทา
พระราชกิจของพระองค์ สาวกทั้งเจ็ดสิ บคนนั้นจะเป็ นใครบ้างเราไม่ทราบ แต่พวกเขาคงต้องได้รับ
ประสบการณ์ในการมีความสามัคคีธรรมกับพระองค์ และรู ้ถึงพระชนม์ชีพอันประเสริ ฐของพระองค์
มาแล้วอย่างแน่นอน และพระองค์ก็ทรงไว้วางใจพวกเขาด้วย สาวกทั้งเจ็ดสิ บคนออกไปประกาศข่าว
ประเสริ ฐของพระเยซูให้แก่ชาวโลก ด้วยความอบอุ่นและอิ่มอกอิ่มใจ ในประสบการณ์ที่ได้รับจาก
พระองค์อย่างยิง่ และพร้อมที่จะแบ่งปั นความอิ่มใจ ที่พวกเขาได้รับอยูน่ ้ ีให้แก่บุคคลอื่น ๆ ด้วย เมื่อ
ประกาศเสร็ จแล้วพวกเขาก็กลับไปเฝ้ าพระองค์ และรายงานให้พระองค์ทราบ ถึงพระราชกิจที่พระเจ้า
ทรงกระทาโดยผ่านตัวเขา ด้วยความชื่นชมยินดียงิ่ เขาทูลว่าแม้แต่ผีร้ายทั้งหลาย ก็อยูใ่ ต้การบังคับของ
พวกเขา

ข้ อไตร่ ตรอง
มนุษย์ยอ่ มจะเชื่อฟังและมาหาผูท้ ี่สอนแต่ความจริ ง ความเชื่อ และความรัก ที่แท้จริ งเสมอ
มนุษย์คงอยากเรี ยกไฟลงมาเผาผลาญบรรดาผูท้ ี่ไม่ยอมรับเอาผลประโยชน์ที่เขาเสนอให้ แต่พระเยซู
ทรงทราบว่า การที่เขาขาดพระพรก็นบั ว่าเป็ นการลงโทษที่สาสมแล้ว พระองค์ได้ทรงตาหนิ อคั รสาวก
ของพระองค์ในการที่เขาคิดจะทาลายชาวสะมาเรี ยผูร้ ู ้เท่าไม่ถึงการณ์เหล่านั้นเสี ย
พระเยซูได้ทรงสั่งสอนอัครสาวกทั้งเจ็ดสิ บคนอย่างชัดแจ้งว่า พวกเขาจะต้องรักษาคนเจ็บไข้ได้
ป่ วย และประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่า “แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” การบาบัดรักษาคนป่ วย
ของเหล่าอัครสาวกครั้งนี้ เป็ นการสาแดงให้เห็นถึงฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า ผูท้ รงเป็ นกษัตริ ยใ์ นแผ่นดิน
ของพระองค์ และแสดงให้เห็นว่าพระองค์สถิตอยูก่ บั เราด้วย พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่เที่ยงแท้ ซึ่ง
ประทับอยูก่ บั เรา ทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็ นนิตย์ และครอบครองทุกคนที่อ่อนน้อมต่อ
พระองค์ แผ่นดินของพระเจ้ามิได้ต้ งั อยูใ่ นทุกหนทุกแห่งที่พระเยซูประทับอยูด่ อกหรื อ ถ้าเช่นนั้นเมื่อ
เราสามารถปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้าในครึ่ งหลังได้ เหตุใดเล่าเราจึงไม่ปฏิบตั ิในครึ่ งแรกให้
ตลอด ถ้าหากเราปฏิบตั ิตามแบบของอัครสาวกแล้ว ก็คงจะทาให้ทวั่ โลกหวัน่ ไหวได้เช่นเดียวกับที่
บรรดาอัครสาวกได้เคย “คว่าแผ่นดิน” แถบทะเลเมดิเตอเรเนียน มาแล้วในอดีตกาลโน้น

ทบทวน
1. ในขั้นที่แล้ว พระเยซูเสด็จไปในงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตั้งทับที่อาศัยที่เมืองใด?
2. พระองค์เสด็จออกจากพระวิหารในลักษณะอย่างไร? เหตุใดบุคคลเหล่านั้นจึงต้องการปลง
พระชนม์พระองค์?
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3. ในตอนต้นของบทเรี ยนนี้ พระเยซูคงได้เสด็จผ่านพรมแดนทางด้านใต้ของมณฑลกาลิลา
หรื อมิฉะนั้นก็คงจะเสด็จผ่านแห่งใดแห่งหนึ่ง ใกล้ ๆ กับแถบนั้นแล้วจึงเสด็จข้ามแม่น้ าจอร์ แดนไปสู่
มณฑลเพอเรี ย มุ่งหน้าไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มต่อไป แต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จข้ามแม่น้ าจอร์ แดนนั้น
พระองค์ได้ส่งอัครสาวกบางคน เข้าไปแจ้งให้ชาวสะมาเรี ยทราบว่า พระองค์ประสงค์ที่จะเสด็จผ่าน
มณฑลสะมาเรี ย อัครสาวกเหล่านั้นได้รับการต้อนรับจากชาวสะมาเรี ยอย่างไรบ้าง?
4. เหตุใดชาวสะมาเรี ยจึงไม่ยนิ ดีตอ้ นรับพระเยซู? ยากอบ และยอห์น ต้องการที่จะจัดการกับ
บุคคลเหล่านั้นอย่างไร? พระเยซูทรงมีความคิดเห็นอย่างไร ในข้อเสนอของยากอบและยอห์น?
5. พระเยซูทรงส่ งผูใ้ ดเข้าไปในมณฑลเพอเรี ย? พระองค์เสด็จไปกับเขาด้วยหรื อไม่?
6. นอกจากประกาศถึงการเสด็จมาของพระเยซูแล้ว สาวกทั้งเจ็ดสิ บคนได้ทาอะไรอีกบ้าง?
สาวกเหล่านี้ได้รับการต้อนรับอย่างไรบ้าง?
7. นักธรรมชาติยวิ ตั้งปั ญหาถามพระเยซูอะไรบ้าง? พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านว่า
อย่างไร? พระองค์ตรัสว่าเพื่อนบ้านของเราคือใคร? พระเยซูทรงยกคาอุปมาเรื่ องอะไรขึ้นมาสั่งสอนใน
เรื่ องนี้? เหตุใดท่านจึงคิดว่าผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในคาอุปมานี้คือชาวสะมาเรี ย? ท่านคิดว่านี่คือภาพพจน์
แสดงให้เห็น ถึงการที่พระเยซูทรงนาเอาความรอดไปสู่ ชาวโลก ที่หลงหายไป เช่นนั้นหรื อ?
8. นักธรรมชาติยวิ จาต้องตอบปั ญหาของตนเอง แต่ท่านคิดว่า เขาจะยอมประพฤติปฏิบตั ิตาม
สิ่ งที่เขายอมรับว่า เป็ นสิ่ งที่ถูกที่ควรนั้นหรื อไม่?
9. คาว่า “ทารก” ที่กล่าวถึงใน ลูกา 10:21 หมายถึงใคร?
10. ข้อคิดเห็นที่สาคัญที่สุด ในบทเรี ยนนี้คืออะไร

ข้ อพิจารณาสาหรับการศึกษา
1. สิ่ งที่พระเยซูทรงมุ่งมัน่ ที่จะกระทาอยูต่ ลอดเวลา คืออะไร 2. เหตุใด ลูกา 9:51 จึงกล่าวไว้
เช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่กว่าพระองค์จะถูกตรึ งก็เป็ นเวลานานอีกถึงหกเดือนและอย่างน้อยพระองค์ก็ยงั ไม่ได้
เสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอีกถึงสามครั้ง 3. จุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของพระเยซูคืออะไร?
4. เหตุใดชาวสะมาเรี ยจึงไม่ยอมต้อนรับพระเยซู ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนนี้ คือเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จ
ผ่านเมืองซูคารนั้น พวกเขาก็เคยมีความกระตือรื อร้นในพระองค์ และให้การต้อนรับพระองค์เป็ นอย่างดี
มาแล้ว (ดู ยอห์น 4:39,40)
5. เหตุใดจึงกล่าวว่า ผูป้ ฏิเสธคาสอนของสาวก “เจ็ดสิ บคน” ที่พระเยซูทรงสั่งออกไปประกาศ
นั้น ก็เท่ากับว่าเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าด้วย 6. คนประเภทใดที่รับฟังพระองค์ดว้ ยความชื่ นชมยินดี
7. ท่านจะอธิ บายความหมายของพระธรรมลูกา บทที่ 10 ข้อที่ 18 ว่าอย่างไรจากข้อพระธรรมนี้
ท่านเข้าใจว่าพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็น พญามาร หรื อฟ้ าแลบหรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดนอกจากนี้ 8. พญา
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มารมีตวั ตนหรื อไม่ พญามารเคยอยูใ่ นสวรรค์มาก่อนหรื อไม่ 9. สวรรค์เป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีจริ ง หรื อว่าเป็ น
เพียงสภาวะการณ์เท่านั้น (ขอให้อ่าน ยอห์น 14:2)
10. จากพระธรรมลูกา 10:23 อัครสาวกมองเห็นกิจการของพระเจ้าด้วยสายตาฝ่ ายเนื้อหนังของ
พวกเขาเองหรื อ หรื อมองเห็นได้ดว้ ยสายตาฝ่ ายจิตวิญญาณ หรื อมองเห็นได้ท้ งั สองอย่าง 11. ท่านจะพูด
ได้หรื อไม่วา่ คนตาบอดอาจมองเห็นในสิ่ งที่อคั รสาวกได้เห็น และคนหู หนวกก็อาจจะได้ยนิ ในสิ่ งที่
อัครสาวกได้ยนิ เช่นเดียวกัน (ลูกา 10:24) 12. ท่านคิดว่ามนุษย์ในทุกวันนี้ก็ยงั คงเห็นและได้ยนิ ในสิ่ งที่
อัครสาวกได้เห็น และได้ยนิ มาแล้ว เช่นนั้นหรื อ 13. ในการยกเอาคาอุปมาเรื่ องชาวสะมาเรี ยผูม้ ีความ
เมตตาอารี ข้ ึนมาสั่งสอนนั้น พระเยซูได้ทรงพยายามชี้แจงให้นกั ธรรมชาวยิว มองเห็นในสิ่ งที่ไม่
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยสายตาของฝ่ ายเนื้อหนังใช่หรื อไม่ 14. เหตุใดพระเยซูจึงทรงหยิบยกเอาคาอุปมา
เรื่ องชาวสะมาเรี ยมาสั่งสอนนักธรรมชาวยิวผูน้ ้ นั พระเยซูทรงถือว่า เขาเป็ นคนประเภทเดียวกันกับ
ปุโรหิ ตและพวกเลวี อย่างนั้นหรื อ 15. การที่ชาวสะมาเรี ยเป็ นคนดีได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การกระทาภายนอก
หรื อขึ้นอยูก่ บั ความเมตตากรุ ณา ที่มีอยูใ่ นจิตใจของเขาเป็ นสาคัญ 16. การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
อย่างเคร่ งครัด จะเป็ นการฝ่ าฝื นกฏหมายได้หรื อไม่ 17. ท่านคิดว่า ความประพฤติ แสดงให้เห็นถึงภาวะ
ของจิตใจ หรื อว่าภาวะของจิตใจเกิดจากความประพฤติ 18. ท่านคิดว่าคาอุปมาของพระเยซู จะก่อให้เกิด
ผลแก่นกั ธรรมชาวยิวผูน้ ้ นั ประการใดบ้าง
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ขั้นทีส่ ามสิ บเจ็ด ทรงเยีย่ มเยียนมาธา และมาเรีย- หมู่บ้านเบธาเนีย
ลูกา 10:38-41, ยอห์ น 9:1-10:21
ขณะที่พระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ เดินทางไปจวนถึงกรุ งเยรู ซาเล็มอยูน่ ้ นั พระองค์และ
อัครสาวกได้พกั อยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธาเนีย ในการนี้ได้มีหญิงสองพี่นอ้ ง คือมาธานและมาเรี ยได้ถวายการ
ต้อนรับพระองค์ และทูลเชิ ญพระองค์ให้ประทับอยูใ่ นบ้านของเขา ในการเสด็จมาเยีย่ มเยียนหมู่บา้ น
เบธาเนียครั้งนี้ จะเป็ นการเยีย่ มเยียนครั้งแรกหรื อไม่ เราไม่ทราบ เราทราบเพียงแต่วา่ หลังจากการเสด็จ
มาครั้งนี้แล้ว พระองค์ได้เสด็จมายังหมู่บา้ นอีกหลายครั้งทั้งเพื่อพักผ่อนอิริยาบท เพื่อปฏิบตั ิชาวบ้าน
และเพื่อให้มิตรสหายปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ย เนื่ องจากหมู่บา้ นเบธาเนียอยูใ่ กล้ ๆ กับกรุ งเยรู ซาเล็ม ดังนั้น
ระหว่างที่พระองค์ประทับอยูท่ ี่นนั่ พระองค์คงจะได้เสด็จไปในงานเลี้ยงฉลองต่าง ๆ และเสด็จไป
เทศนาสั่งสอนประชาชน ในกรุ งเยรู ซาเล็มหลายครั้ง
คาเทศนาสัง่ สอนของพระเยซูคริ สต์ โดยมากมักจะอ้างถึงเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มี
อยูโ่ ดยรอบ และสิ่ งเหล่านี้แหละที่เป็ นรากฐานสาคัญในการสอนถึงความจริ งฝ่ ายวิญญาณ คาอุทาหรณ์
ส่ วนมากพระองค์มกั จะทรงหยิบยกเอาจากผูค้ น และสิ่ งของที่มีอยูล่ อ้ มรอบพระองค์ คาเทศนาสั่งสอน
ต่าง ๆ ของพระองค์ ตลอดทั้งห้าสิ บสี่ ข้ นั ล้วนแต่เป็ นเรื่ องที่น่าศึกษาค้นคว้าทั้งสิ้ น
คาสั่งสอนของพระเยซูในขั้นนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเหตุการณ์สามประการ คาสอนทั้งสามประการ
นี้ พระองค์มิได้ทรงสัง่ สอนอย่างตรงไปตรงมา หากแต่ทรงสอนโดยยกเอาบุคคลหรื อของสองอย่าง ซึ่ ง
มีลกั ษณะตรงกันข้ามขึ้นมาเปรี ยบเทียบ ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรื อของสองสิ่ งนั้นว่า
เป็ นอย่างไร อะไรที่เราควรหรื อไม่ควรปฏิบตั ิตาม สาระสาคัญหรื อความหมายที่แท้จริ งของคาสอน
เหล่านี้ ก็เพื่อต้องการให้มนุ ษย์ ทราบถึงคุณค่าที่แท้จริ งของชีวติ และสิ่ งต่าง ๆ การที่ผคู้ นในสมัยของ
พระองค์หลงหายไปจากพระเจ้าก็เพราะเขาไม่รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริ งของสิ่ งต่าง ๆ นัน่ เอง ผูน้ าของพวกเขา
มักเน้นถึงแต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีคุณค่าแต่ได้ละเลยสิ่ งที่มีคุณค่าสู งเสี ย แม้ในยุคปั จจุบนั มนุษย์ก็ยงั กระทา
เช่นเดียวกันนี้
ในขณะที่พระเยซูประทับอยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธาเนียนั้น เราจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างมาธา
และมาเรี ยเป็ นอย่างดี มาธานั้นพะวงอยูก่ บั งานการบ้านการเรื อนจัดแจงบ้านช่องเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
มาธาคิดว่ากิจวัตรประจาวันเช่นนี้มีคุณค่าเหนื อสิ่ งอื่นใด ตรงกันข้ามกับมาเรี ยซึ่ งเห็นว่า โอกาสที่จะได้
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ฟังพระธรรมและได้เรี ยนรู ้จากพระองค์ผเู ้ ป็ นบรมครู มีคุณค่าสู งยิง่ ซึ่ งพระเยซูเองก็ได้ตรัสชมเชยนางว่า
รู ้จกั เลือกในสิ่ งที่มีคุณค่าสู งกว่า
เรื่ องที่สองก็คือ การรักษาคนตาบอดให้หาย สาหรับการอัศจรรย์ในเรื่ องนี้ มีการเปรี ยบเทียบ
มากมายหลายประการ เป็ นต้นว่าไม่ใช่สิ่งสาคัญอันใดเลยที่จะรู ้วา่ ใครเป็ นคนทาบาปในกรณี น้ ี (ชายตา
บอด หรื อว่าบิดามารดาของเขา) แต่สิ่งสาคัญก็คือการรู ้ถึงพระคุณและฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า ข้อเปรี ยบ
อีกประการหนึ่งในเรื่ องนี้ก็คือการชี้ให้เห็นว่า การรักษาชายตาบอดมีคุณค่าสู งกว่าการถือรักษาวันสะบา
โตมากมายนัก อันที่จริ งการถือรักษาวันสะบาโตเป็ นการดี แต่หาได้มีคุณค่าพอที่จะเปรี ยบเทียบกับการ
ช่วยมนุษย์ให้กลับมีชีวติ ที่สมบูรณ์ สามารถเป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้แต่ประการใดไม่ จุดประสงค์ใน
การเสด็จมาของพระเยซู คือเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่ตาบอดฝ่ ายจิตวิญญาณให้ได้เห็นคุณค่าที่แท้จริ งของชีวติ ผู ้
ที่ไม่ยอมรับรู ้คุณค่าที่แท้จริ งนั้น จะต้องมีความผิดฐานที่ด้ือดึง สมัครใจเป็ นคนตาบอดฝ่ ายจิตวิญญาณ
เรื่ องต่อมาได้แก่ บทเรี ยนที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้หวั ข้อว่า ผู้เลีย้ งแกะที่ดี ในที่น้ ีเราจะพบคาสอนโดย
การเปรี ยบเทียบอีกเช่นเดียวกัน กล่าวคือผูเ้ ลี้ยงแกะรับจ้าง ย่อมจะไม่เอาใจใส่ ต่อฝูงแกะเท่าใดนัก และ
เมื่อมีภยั อันตรายมาก็จะละทิ้งฝูงแกะหนีเอาตัวรอด โดยไม่คานึงถึงว่า แกะจะหลงหายไปส่ วนผูเ้ ลี้ยงที่ดี
จะต้องยอมสละชีวติ ของตนเพื่อฝูงแกะ ระหว่างการช่วยชี วติ ของตนเองกับการสละชีวติ เพื่อธารงไว้ซ่ ึ ง
ความซื่ อสัตย์และความจงรักภักดีสมกับที่ผอู ้ ื่นไว้วางใจเรานั้น อย่างไหนจะมีคุณค่ามากกว่ากัน บทเรี ยน
นี้สามารถตอบปั ญหาดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี “เหตุฉะนั้นพระบิดาทรงรักเรา เพราะเราสละชีวติ ของเรา”
พระบิดาเจ้าทรงมอบภาระนี้ให้แก่พระเยซูคริ สต์ และพระเยซูก็ทรงซื่ อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ซ่ ึ งพระองค์
ได้รับมอบหมายนั้น ชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังของพระเยซูน้ นั มีคุณน้อยกว่า ความซื่ อสัตย์ จงรักภักดีต่อความ
ไว้วางใจ ที่พระบิดาทรงมีต่อพระองค์มากมายนัก
คาสั่งสอนนี้ได้ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับฟัง เกิดความคิดเห็นแตกแยกกัน ทาให้เกิดการถกเถียงกันขึ้น
เกี่ยวกับคาสอน และพระราชกิจของพระองค์ ฝ่ ายหนึ่งถือว่าการเชื่อฟัง และการกระทาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ ึ งมีมาแต่โบราณสาคัญกว่าการเชื่อฟังพระเจ้า ฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธพระ
เยซู ส่ วนอีกฝ่ ายหนึ่งเห็นคาสั่งสอนของพระเยซูและพระราชกิจของพระองค์มีคุณค่ามากกว่า พระเยซู
เสด็จเข้ามาในโลกก็เพื่อสาแดงให้เราทราบถึงคุณค่าที่แท้จริ ง แต่ท้ งั นี้เป็ นหน้าที่ของเราซึ่ งจะต้องเลือก
เอาเอง และจะต้องเลือกเอาทุก ๆ วัน

อภิปราย
แม้วา่ พระคริ สตธรรมใหม่จะไม่เอ่ยถึงชื่อหมู่บา้ น แต่เราก็พอจะเข้าใจได้วา่ หมู่บา้ นที่มาธาและ
มาเรี ยอาศัยอยูน่ ้ ีคงเป็ นบ้านมาธาเนีย อันเป็ นสถานที่ซ่ ึงพระองค์เสด็จไปเยีย่ มเยียนในระยะหลัง ๆ
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บ่อยครั้งนัน่ เอง การเสด็จไปเยีย่ มมาธาและมาเรี ยครั้งนี้ คงจะเป็ นครั้งแรก ที่พระองค์เสด็จไปจนถึงบ้าน
ของเขาแต่เชื่ อแน่วา่ พระองค์คงเคยรู ้จกั พี่นอ้ งคู่น้ ีมาก่อนแล้ว รวมทั้งลาชะโรน้องชายของเขาด้วย
กล่าวกันว่า ทั้งมาธาและมาเรี ย เดิมอาศัยอยูใ่ นบ้านมัฆดาลา มาเรี ยผูน้ ้ ีคงเป็ นคนเดียวกันกับที่
ถูกผีสิงอยูถ่ ึงเจ็ดตน และพระเยซูได้ทรงช่วยขับผีเหล่านั้นออก และเป็ นผูท้ ี่พระเยซูทรงพบปะในงาน
เลี้ยง ที่พวกฟาริ สีจดั ขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระองค์ ที่บา้ นของซี โมน ชายโรคเรื้ อน ในเมืองกัปเร
นาอูม (ดูข้ นั ที่ 22) เจตนาที่แท้จริ งซึ่ งพวกฟาริ สีจดั งานเลี้ยงนี้ข้ ึน ก็เพื่อหาทางจับผิดพระเยซูนนั่ เอง ใน
การนี้เป็ นที่น่าสงสัยกันอยูว่ า่ พวกเขาคงได้จา้ งมาเรี ยให้ช่วยร่ วมในแผนการอันชัว่ นี้ ดว้ ย แต่เมื่อมาเรี ยได้
มาถึงที่บา้ นจัดงานเลี้ยงนั้น และได้เห็นกิริยาท่าทาง ซึ่ งเต็มไปด้วยความเมตตากรุ ณาของพระองค์และ
ได้ยนิ ถ้อยคาอันอ่อนน้อมของพระองค์แล้ว
นางก็ใช่สามารถกระทาตามแผนการอันชัว่ ร้ายนั้นได้
ขณะเดียวกันก็รู้สึกสานึกในความผิดบาปของตนและร้องไห้ดว้ ยความเสี ยใจ
ความนึกคิดที่ชวั่ ร้าย
เหล่านั้น ได้ละลายสู ญสิ้ นไปกับน้ าตาที่ไหลพรากลงชาระพระบาทของพระองค์ ในขณะที่พระองค์เอน
กายเสวยพระกระยาหาร ตามแบบของชาวยูเดีย แล้วนางได้เอาผมของนางเช็ดพระบาทของพระองค์
ภายหลังจากเหตุการณ์น้ ีแล้ว มาเรี ยพร้อมด้วยสตรี อื่น ๆ อีกหลายคนได้ร่วมติดตามพระเยซูไป
ประกาศสัง่ สอนประชาชนในมณฑลกาลิลา สตรี เหล่านี้ แหละที่ได้ช่วยเหลือพระราชกิจของพระองค์ใน
ด้านการเงิน และวัตถุสิ่งของ (ดู ลูกา 8:1-3) เป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่เมื่อชีวติ ของมาเรี ยได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว นางก็ยอ่ มคิดที่จะนาเอาข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดที่ตนได้รับนั้น ไปบอกเล่าให้
พี่สาวของตนคือมาธาได้ทราบ ดังนั้นการที่มาธาปฏิบตั ิรับใช้พระเยซู จึงมีค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่
สามารถทดแทนพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อน้องสาวของนาง และที่ทรงนาความสุ ขให้แก่บา้ นน้อย ๆ
ของนางในบ้านเบธาเนียได้เลย
พระกิตติคุณมิได้กล่าวถึงตอนนี้ไว้ชดั เจนเท่าใดนัก แต่ไม่วา่ เรื่ องนี้จะเป็ นความจริ งหรื อไม่ก็
ตาม เราก็ต่างทราบกันอย่างแน่ชดั ว่า ทั้งมาธาและมาเรี ยรักพระเยซูมาก และพระเยซูก็ได้เสด็จไปเยีย่ ม
เยียนคนทั้งสองอยูเ่ สมอ อนึ่งลาซะโร น้องชายของบุคคลทั้งสองนี้ ได้ฟ้ื นขึ้นมาจากความตายอย่าง
แท้จริ งตลอดจนซี โมนคนโรคเรื้ อนก็ได้รับการรักษาจนหาย และการสาแดงออกของความรัก ที่มาเรี ยมี
ต่อพระเยซู ได้กลายเป็ นอนุสรณ์จารึ กอยูใ่ นห้วงนึกคิดของชนรุ่ นหลังตลอดมา (มัทธิ ว 26:13)
แน่ละพระเยซูคงจะทรงโปรดสองพี่นอ้ งคู่น้ ีอยูไ่ ม่นอ้ ย พระองค์มิได้ทรงตาหนิติเตียนมาธา ใน
การที่นางมัวพะวงอยูก่ บั การปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ดว้ ยความรักเลย พระองค์เพียงแต่อธิ บายให้นาง
ทราบว่ามีหนทางที่ดีกว่านั้นอีกไม่ควรจะ “เป็ นทุกข์” หรื อ “กระวนกระวายใจ” กับการปฏิบตั ิในฝ่ าย
ร่ างกายหรื ออาหารการกิน เท่าใดนัก พระองค์ทรงทราบว่า มาเรี ยเข้าใจในพระองค์และปรารถนาที่จะ
หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของนาง ด้วย “บรรดาโอวาทซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” และต้องการ
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“แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน” และพระองค์จะไม่ขดั ขวางความสามัคคีธรรมที่นางมีต่อพระองค์
โดยการที่สั่งให้นางไปช่วยพี่สาวจัดเตรี ยมอาหารฝ่ ายร่ างกาย สาหรับพระองค์เป็ นอันขาด
เหตุที่การปฏิบตั ิพระเยซูเจ้าของเราต้องกลายเป็ นภาระหนัก และเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคอย “กังวล” ก็
เพราะ เราประมาณค่าของการปฏิบตั ิน้ นั ผิดพลาด เมื่อจิตใจของเราคิดถูกต้อง เราก็จะเกิดความรักใน
พระวจนะของพระเจ้า และเราก็ยากที่จะกระทาการฝ่ าฝื นพระวจนะนั้นได้ เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว การที่จะ
กระทาความผิดต่อพระองค์ กลับเป็ นสิ่ งที่กระทาได้ยากยิง่ ต้องใช้ความอุตสาหะอย่างใหญ่หลวง ไม่ผดิ
อะไรกับการพยายามทาในสิ่ งที่ถูกที่ควร เมื่อครั้งที่เรายังไม่ได้รับ “ชีวติ ใหม่” จากพระเยซูนนั่ เอง
มาธารู้สึก “กระวนกระวาย” ในการตระเตรี ยมอาหาร เพื่อถวายแก่พระเยซู แต่มาเรี ยกลับเอา
น้ ามันหอมราคาแพง ไปชะโลมพระบาทของพระองค์ดว้ ยความยินดี (ดู ข้ นั ที่ 43 ด้วย) สาหรับมาธาเป็ น
ภาระหนัก แต่สาหรับมาเรี ยกลับเป็ นสิ่ งที่น่าชื่นชมยินดี ซึ่ งถ้าหากมาเรี ยไม่กระทาเช่นนี้ นางคงจะรู ้สึก
“กระวนกระวายใจ” มาก ดวงอาทิตย์ยอ่ มไม่จาเป็ นต้องใช้ความพยายามในการส่ องแสงสว่าง และโลกก็
ไม่จาเป็ นต้องใช้ความพยายาม ออกแรงดึงเพื่อยึดแผ่นดินไว้ ตลอดจนบ่อน้ าบาดาล ก็ยอ่ มจะมีน้ าไหล
ออกมาโดยไม่ขาดสาย โดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายามเลย ทั้งนี้เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นไปตามธรรมชาติ
ทานองเดียวกัน หากผูใ้ ดมีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างถูกต้องโดยทางพระคริ สต์ องค์พระผูช้ ่วย
ให้รอด จิตใจของบุคคลผูน้ ้ นั ก็จะประกอบไปด้วย น้ าพุแห่งชีวติ ซึ่ งจะไหลพลุ่งขึ้นจนถึงชีวติ นิรันดร์
พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงนิ สัยใจคอของเขา จนในที่สุด การที่จะรักพระเจ้าหรื อปฏิบตั ิพระเจ้านั้น
กลายเป็ นของธรรมดาสามัญสาหรับเขา โดยไม่มีความตะขิดตะขวางหรื อรู ้สึกว่า เป็ นการฝื นใจทาเลย
“เหตุว่าความรั กของพระเจ้ าได้ ซึมซาบเข้ าไปในจิตใจของเรา โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์ ได้
ทรงประทานให้ แก่ เราทั้งหลายแล้ ว”
กล่าวกันว่า ขณะที่พระเยซูเสด็จจากหมู่บา้ นเบธาเนีย เพื่อไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มนั้น พระองค์ได้
ทรงพบชายตาบอดคนหนึ่ง ใกล้ ๆ ภูเขามะกอกเทศพระองค์ได้ทรงรักษาตาของเขา แล้วตรัสสั่งให้เขา
ไปล้างตาที่สระซี โลอามซึ่ งอยูห่ ่างจากสถานที่แห่งนั้นประมาณหนึ่งกิโลเมตรครึ่ ง ชายตาบอดผูน้ ้ นั ไม่
ทราบเลยว่า ผูท้ ี่รักษาให้เขาและตรัสกับเขา คือพระเยซู แต่วา่ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ได้หนุนใจให้เขา
กระทาตาม ที่พระองค์ทรงแนะนา และเมื่อเขาเชื่อฟังพระองค์ ตาของเขาก็หายบอด สามารถมองเห็นได้
เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ทัว่ ไป การเชื่อฟังกระทาตามพระบัญชาของพระเจ้า ย่อมจะนาพระพรสู่ เราเสมอ
บรรดาเพื่อนบ้านและคนทั้งหลาย ที่เคยเห็นชายตาบอดผูน้ ้ นั มาก่อน ต่างประหลาดใจอย่างยิง่ ที่
ทราบว่าตาของเขาหายบอด พวกเขาได้ซกั ถามชายตาบอด (ซึ่ งบัดนี้ หายแล้ว) ต่าง ๆ นานา และพาเขา
ไปหาพวกฟาริ สี เพื่อทาการสอบสวน ทั้งนี้ เพราะวันที่พระเยซูทรงรักษาตาของเขาเป็ นวันสะบาโต
พวกฟาริ สีได้พากันติดตามค้นหาพระเยซู
เพื่อฟ้ องร้องกล่าวโทษพระองค์อีกแทนที่พวกเขาจะเห็น
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คุณค่าของรักษาคนตาบอดให้หาย พวกเขากลับหาว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยตาบอดมาก่อนเลย ทั้ง ๆ ที่พวกเขาก็เคย
เห็นชายตาบอดผูน้ ้ นั นัง่ ขอทานอยูใ่ นลานพระวิหารบ่อยครั้ง เมื่อพวกฟาริ สีจนมุมเข้า พวกเขาพาลหา
เหตุพระเยซูอีก โดยกล่าวหาว่าพระองค์เป็ นคนบาป เพราะว่าพระองค์ทรงฝ่ าฝื นกฏของวันสะบาโต
และไม่เชื่อว่าพระองค์จะสามารถกระทาการอัศจรรย์เช่นนี้ ได้ เนื่องจากพวกฟาริ สีถือว่าพระเยซูทรงเป็ น
คนบาป เพราะว่าพระองค์ทาผิดกฏวันสะบาโต ฉะนั้นเมื่อชายตาบอดผูน้ ้ นั กล้าเป็ นพยานถึงฤทธิ์ อานาจ
ของพระเยซูให้แก่พวกเขา พวกเขาจึงขับไล่ชายตาบอดผูน้ ้ นั ออกจากพระวิหารของพระเจ้าไปในทันที
ปั ญหาที่ยากที่สุดในบทเรี ยนนี้ ได้แก่ถอ้ ยคาซึ่ งว่า “มิใช่คนนี้ได้ทาผิด มิใช่บิดามารดาของเขา
แต่เกิดขึ้นเพื่อการของพระเจ้าจะได้ปรากฏในตัวคนนี้ เราต้องทาการของพระองค์ที่ทรงใช้เรามา เมื่อยัง
วันอยู”่ ไม่วา่ เราจะเข้าใจว่า พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ ระทา ให้ชายผูน้ ้ ีตอ้ งตาบอดมาแต่กาเนิด และเป็ นคน
ขอทานมาเป็ นเวลาแรมปี เพื่อจะสาแดงให้เห็นถึงอิทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ หรื อเราจะเข้าใจว่าชาย
ผูเ้ คราะห์ร้ายรายนี้ มิได้บอกมาแต่เกิด และเมื่อพระเยซูได้ทรงพบเขา ได้ทรงถวายพระเกียรติให้แก่พระ
บิดาเจ้า โดยการรักษาเขาเช่นเดียวกับที่ได้ทรงรักษารายอื่น ๆ มาแล้ว ไม่วา่ เราจะเข้าใจในแง่หนึ่งแง่ใดก็
ตาม ก็ลว้ นยากแก่การอธิ บายทั้งสิ้ น พระประสงค์อนั นิรันดร์ ของพระเจ้ามีความสัมพันธ์ กับคาสั่งสอน
ของพระเยซูดงั กล่าวนี้อย่างแนบแน่น และเป็ นการเหลือที่เราจะเข้าใจได้ แต่พระเยซูเจ้าของเรา ก็ได้ทรง
อธิ บายความหมายของเรื่ องนี้ ไว้แล้วในพระธรรมยอห์น 9:39-41 ผูท้ ี่มีความพอใจในตนเองมักจะบอก
ว่า “เราเข้าใจแล้ว” จะยังคงหลงอยูใ่ นความผิดบาปของตนแต่ผทู ้ ี่มีความถ่อมตัวและพูดว่า “พระบุตรนั้น
เป็ นผูใ้ ด เพื่อข้าพเจ้าจะเชื่อถือในพระองค์ได้” จะเห็นพระรัศมีของพระองค์ และจะออกไปประกาศแก่
คนอื่นว่า “ข้าพเจ้าทราบแต่สิ่งเดียว คือว่าข้าพเจ้าได้เป็ นคนตาบอด เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าเห็นได้”
ในคาอุปมาเรื่ องนี้ ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีน้ นั พระเยซูได้ทรงชี้ให้เห็นว่าพระองค์มิได้ทรงเป็ นเพียงทาง
หรื อประตูที่ไปสู่ คอกแกะ (ความรอด) ของพระเจ้าเท่านั้น หากแต่ยงั ทรงเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงที่ดี ของบรรดา
“แกะ” ที่จาเสี ยงของพระองค์ได้ และติดตามพระองค์ไปอีกด้วย ข้อนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในความ
จริ งที่วา่ “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงรู้ จักคนเหล่ านั้นที่อยู่ฝ่ายพระองค์ ” บุคคลเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรง
เลือกสรรไว้ พวกเขาเป็ นผูท้ ี่ถ่อมตัวลงยอมรับเอาทางของพระคริ สต์และมาทาง “ประตูน้ นั ”
ข้อไตร่ ตรอง
นักจิตวิทยาในสมัยนี้สอนว่าผูท้ ี่มีความนึกคิดฝ่ ายจิตวิญญาณเท่านั้น ที่ศาสนาจะช่วยไว้ได้ ส่ วน
คนอื่น ๆ นอกจากนี้ จะไม่สามารถเข้าใจศาสนาได้เลย ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ในขณะที่มีบางคนไปโบสถ์
เป็ นประจาจนเป็ นนิสัยนั้น ยังมีผคู ้ นอีกจานวนไม่นอ้ ยที่ถือว่าศาสนาไม่ใช่สิ่งจาเป็ นสาหรับเขา สาหรับ
ในกรณี ของมาธาและมาเรี ยนั้น แม้วา่ จะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือคนหนึ่งเห็นความจาเป็ นของ
“การปฏิบตั ิฝ่ายเนื้ อหนัง” ส่ วนอีกคนหนึ่งเห็นถึงความจาเป็ นของ “ฝ่ ายวิญญาณจิต” แต่กระนั้นบุคคล
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ทั้งสองก็ตอ้ นรับและปรนนิบตั ิพระเยซู ด้วยความรักความยินดี อย่างเต็มสติกาลังเช่นเดียวกัน พระกิตติ
คุณสามารถที่จะเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจของทุก ๆ คนได้ ไม่วา่ บุคคลนั้นจะเป็ นคนเช่นใด มี
นิสัยใจคออย่างไรก็ตาม ดังจะเห็นได้จากรายนามของผูท้ ี่กลับใจใหม่ ในพระคริ สตธรรมใหม่ ซึ่ งเป็ น
ข้อพิสูจน์ในเรื่ องนี้ได้เป็ นอย่างดีเพราะว่ากิตติคุณนั้น “เป็ นฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ให้คนทั้งปวงที่เชื่อนั้น
ได้ถึงที่รอดทุกคน”
เป็ นที่น่าสังเกตว่าพระเยซูตรัสว่า พระองค์ทรงเป็ น “ความสว่างของโลก” ทั้งในกรณี ที่เกี่ยวกับ
ชายตาบอดมาแต่กาเนิ ด และกรณี ที่เกี่ยวกับคนบาปซึ่ งไม่สามารถมองเห็นกิจการฝ่ ายจิตวิญญาณ เพราะ
ความดื้อด้าน ไม่ยอมมาหาความสว่างของพระองค์
การ “เป็ นทุกข์และกระวนกระวายด้วยหลายสิ่ ง” เป็ นภาพที่เราแทบทุกคนประสบกันอยูใ่ นทุก
วันนี้ คาว่า “เป็ นทุกข์” ในที่น้ ีหมายถึงการ “เป็ นห่ วง” หรื อ “กังวล” ส่ วนคาว่า “กระวนกระวาย” นั้นมา
จากราบศัพท์เดิมซึ่ งแปลว่า “ความอึกทึกครึ กโครม ความสับสนวุน่ วาย ความยุง่ ยาก” พระเยซูทรง
ตาหนิชีวิตที่ไม่มีความสงบเช่นนั้น การที่พระเยซูทรงชมเชยมาเรี ยนั้นมิใช่วา่ เป็ นเพราะนางเฝ้ าอยูแ่ ทบ
พระบาทของพระองค์ หรื อเป็ นเพราะการรักษากิริยาท่าทางของนาง หากแต่เป็ นเพราะจิตวิญญาณอัน
สงบของนาง ซึ่ งสามารถทาให้นางมีความยินดี ในการที่พระองค์ประทับอยูด่ ว้ ย พระประสงค์ประการ
แรกที่พระเยซูทรงปรารถนาที่จะให้คนของพระองค์ปฏิบตั ิก็คือ ทรงปรารถนาที่จะให้พวกเขาดาเนิ น
ชีวติ ในวิถีทางที่ถูกที่ควร และรู ้ซ้ ึ งถึงพระคุณของพระองค์ซ่ ึ งผูจ้ ะทาเช่นนี้ได้ ต้องมีจิตใจสงบ มีจิตใจที่
ติดสนิทอยูใ่ นสันติสุขของพระเจ้า
พระเยซูมกั จะทรงเห็นแก่ “แกะอื่น ๆ” ด้วยเสมอ ซึ่ งเราสามารถที่จะเอื้อมไปถึงและนามาไว้
“ในคอกเดียวกัน” ได้ “เพื่อเขาทั้งหลายจะเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

ทบทวน
1. พระเยซูทรงเล่าเรื่ องชาวสะมาเรี ยผูม้ ีใจเมตาให้ใครฟัง? คาอุปมาเรื่ องนี้สอนว่าอย่างไร?
เพื่อนบ้านของเราคือใคร?
2. ต่อจากนั้น พระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด? พระองค์ทรงเยีย่ มเยียนใครที่นนั่ ? ในระหว่างหญิงสองพี่
น้องคู่น้ นั พระเยซูทรงชมผูใ้ ดว่า “ได้เลือกเอาส่ วนทีดี?” เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น?
3. ระหว่างทางที่พระเยซูเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น พระองค์ทรงพบปะผูใ้ ด? พระองค์ทรง
รักษาเขาอย่างไร? พระองค์ทรงสั่งให้เขาไปล้างตาที่สระใด?
4. ระยะทางจากหมู่บา้ นเบธาเนียไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไกลประมาณเท่าใด? ท่านคิดว่าชายตา
บอดต้องเดินทางไปยังสระน้ านั้น เป็ นระยะทางเท่าใด? เมื่อตาของเขาหายบอดแล้ว เขาได้เข้าไปในพระ
วิหาร เหตุใดพวกฟาริ สีจึงกล่าวว่าพระเยซูเป็ นคนบาป?
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5. ในที่สุดพวกฟาริ สีได้จดั การกับชายตาบอด (ซึ่ งหายแล้ว) ผูน้ ้ นั อย่างไร? พระเยซูทรงทา
อย่างไร เมื่อทราบว่าเขาถูกขับไล่ออกจากพระวิหาร? จนกระทัง่ ถึงบัดนี้เขาทราบหรื อยังว่า ผูท้ ี่รักษาตา
ของเขาให้หายบอดคือพระเยซูคริ สต์?
6. พระเยซูทรงยกอุทาหรณ์เกี่ยวกับทางแห่งความรอด ว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสว่า ใครคือ
“ประตู” ของคอกแกะ? ใครคือผูเ้ ลี้ยงที่ดี? พระองค์ได้ประทานอะไรให้แก่ฝงู แกะของพระองค์? ฝูงแกะ
ที่วา่ นี้หมายถึงใคร?
7. พระเยซูตรัสว่า จุดประสงค์ของการที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ คืออะไร? ท่านได้รับชีวิต
ครบบริ บูรณ์แล้วหรื อยัง?
8. ในที่สุดประชาชนลงความเห็นว่า พระเยซูคือผูใ้ ด? พวกเขามีความเห็นพ้องต้องกันหรื อไม่?
ในการนี้ได้มีบางคนเข้าข้างพระองค์ บุคคลเหล่านี้ป้องกันพระเกียรติพระองค์อย่างไ?
9. ท่านคิดว่า ข้อใดที่เป็ นประโยชน์มากที่สุด ในบทเรี ยนนี้ ?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. การที่เราเชื่ อว่า มาธาและมาเรี ยอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเบธาเนีย ก็เพราะการเสด็จเยีย่ มเยียนของ
พระเยซูคริ สต์ ในครั้งหลัง ๆ ได้บ่งไว้เช่นนั้น ท่านคิดว่าพระเยซูเคยรู ้จกั หรื อพบปะสองพี่นอ้ งคู่น้ ีมา
ก่อนหรื อไม่ 2. เหตุใดพระเยซูจึงทรงชมชยมาเรี ย พระองค์ทรงหมายความว่ามาธามิได้สนใจในพระ
ธรรมคาสั่งสอนของพระองค์เลย เช่นนั้นหรื อ หากว่าคนหนึ่งสนใจในพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์
และอีกคนหนึ่งสนใจในการปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ในฝ่ ายเนื้อหนัง พระองค์ก็ควรจะชมเชยทั้งสองคน
มิใช่หรื อ 3. ท่านจะอธิ บายถึง “ส่ วนดี” ซึ่ งมาเรี ยได้เลือกเอานั้น ว่าอย่างไร 4. ท่านคิดว่ามาเรี ยผูน้ ้ ี เป็ น
คนเดียวกับที่ได้เอาน้ ามันหอมชะโลมพระบาทของพระเยซู ในงานเลี้ยงในเมืองกัปเรนาอูม และเป็ นคน
เดียวกับที่ถูกผีสิงอยูถ่ ึงเจ็ดตน ซึ่ งพระเยซูได้ทรงช่วยขับไล่ผสี ิ งเหล่านั้นออก เช่นนั้นหรื อ
5. กล่าวกันว่า สถานที่ซ่ ึ งพระเยซูทรงพบคนตาบอดนั้น อยูท่ ี่เชิงภูเขามะกอกเทศ และอยูห่ ่าง
จากสระซี โมนอาม ประมาณหนึ่งกิโลเมตรครึ่ ง ท่านจะอธิ บาย ยอห์น 9:3 ว่าอย่างไร ท่านคิดว่าชายตา
บอดผูน้ ้ ี ตาบอดมาแต่กาเนิ ด เพื่อว่าพระเยซูและพวกฟาริ สีกลุ่มนี้จะได้พบ เพื่อสาแดงให้เห็นถึงพระ
ปรี ชาสามารถของพระเยซู เช่นนั้นหรื อ ถ้าเป็ นเช่นนั้นเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเจาะจงเลือกเอาชายผูน้ ้ ี
6. ท่านคิดว่าเป็ นการยุติธรรมหรื อไม่ ในการที่ชายผูน้ ้ ี ตอ้ งทนทุกข์ทรมาน เพราะตาบอดเป็ น
เวลาแรมปี เพื่อจะสาแดงให้เห็นถึงพระราชกิจของพระเจ้า ซึ่ งต้องถูกพวกผูน้ าศาสนายูเดียตาหนิติเตียน
7. การที่พวกเขาตาหนิติเตียนพระเยซูในเรื่ องนี้มองไม่เห็นความจริ งของพระเจ้า จัดว่าพวกเขา
เป็ นคนตาบอดด้วยหรื อไม่
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8. โคลนตมและน้ าลายของพระเยซูมีคุณาค่าหรื อไม่ สิ่ งที่ทาให้ตาของชายผูน้ ้ นั หายบอดที่
แท้จริ งคืออะไร ไม่ตอ้ งสงสัยว่า ชายตาบอดคงจะเชื่อฟังพระเยซูในทันที เพราะว่าเขามิได้ขาดทุนหรื อ
สู ญเสี ยอะไรเลย นอกจากจะได้รับผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ ายเดียวเท่านั้น สิ่ งที่ปลาบปลื้มปิ ติยนิ ดีเป็ นล้น
พ้นก็คือว่า ก่อนนี้ เขาต้องอยูใ่ นโลกแห่งความมืด แต่บดั นี้เขาสามารถมองเห็นได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น
ๆ ทัว่ ๆ ไปแล้ว
9. การที่พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นผูเ้ ลี้ยงอันดี” นั้น พระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร คาว่า
“แกะอื่น” นั้นหมายความถึงใคร
10. การที่พระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นประตู” พระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร พระเยซูทรง
หมายความว่า หากพวกฟาริ สีเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอนของพระองค์ พวกเขาจะได้เข้าสู่ แผ่นดิน
สวรรค์หรื อว่าพระองค์ทรงเป็ นทางนาสู่ พระเจ้า เช่นนั้นหรื อ
11. พระองค์เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อนาเอาชีวติ ชนิดใดมาให้มนุษย์
12. ผูเ้ ลี้ยงแกะรับจ้าง หมายถึงผูใ้ ด
13. แกะของพระเยซูรู้จกั และจาเสี ยงของพระองค์ได้อย่างไร
14. อะไรเป็ นเหตุให้ชาวยิวเกิดความเห็นแตกแยกกัน เหตุใดบางคนจึงเข้าใจว่าพระองค์ทรง
วิกลจริ ตและมีผสี ิ งอยู่ ผูท้ ี่อยูฝ่ ่ ายพระเยซูน้ นั เชื่ อพระองค์ เนื่องจากคาสอนของพระองค์ หรื อเพราะรู้ถึง
สภาพที่แท้จริ งของพระองค์ หรื อเชื่อในพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทาจากความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ผู ้
เชื่อในสมัยเกือบสองพันปี มาแล้ว ยึดถือในการเชื่อพึ่งพระองค์ ดังกล่าวมานี้ ท่านยึดถือข้อใดเป็ น
รากฐานในการเชื่อพึ่งพระองค์
15. คาสอนทั้งสามเรื่ องในบทเรี ยนนี้ ท่านสนใจเรื่ องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
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ขั้นทีส่ ามสิ บแปด เทศกาลฉลองโบสถ์ – กรุงเยรู ซาเล็ม
ยอห์ น 10:22-39, ลูกา 11:14-12:59
ในช่วงระยะเวลานี้ เราคงนึกภาพได้วา่ พระเยซูคงจะเสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลา
กลางวัน และเสด็จกลับไปประทับแรมที่หมู่บา้ นเบธาเนี ย ซึ่ งอยูห่ ่างออกไปประมาณสามกิโลเมตรใน
เวลากลางคืน พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวไว้เลยว่า พระองค์ได้ทรงร่ วมในเทศกาลฉลองโบสถ์ ซึ่ ง
ชาวยิวได้จดั ให้มีข้ ึนเป็ นประจาทุกปี ในกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ก็ดูเหมือนว่า พระองค์ได้ทรงร่ วมในงานนี้อยู่
เสมอมา เทศกาลฉลองโบสถ์ เป็ นศาสนพิธีที่เพิ่งจัดให้มีข้ ึนโดยยูดา แม้คคาเบี๊ยส เมื่อก่อนคริ สตศักราช
146 ปี เพื่อเป็ นการชาระโบสถ์ถวายคืนให้แก่พระเจ้า และใช้เป็ นที่นมัสการพระองค์อีกเช่นเดิม
ภายหลังจากที่จกั รพรรดิแอนติโอกัส เอพิเฟนนิส ได้กระทาให้สถานที่อนั บริ สุทธิ์ ของพระเจ้าแห่งนี้
เป็ นมลทินไปในสมัยที่จกั รพรรดิผนู ้ ้ ียงั มีอานาจอยู่ ดังนั้นการฉลองโบสถ์ดงั กล่าวนี้ จึงไม่มีในพระ
คัมภีร์เดิม นอกจากพระธรรมยอห์นเท่านั้นที่บนั ทึกไว้
ในพระธรรมยอห์นและลูกาตอนนี้ เช่นเดียวกับพระธรรมกิตติคุณอื่น ๆ สิ่ งสาคัญอยูท่ ี่การ
สังเกตว่า บุคคลที่พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนนั้นเป็ นใคร ในตอนต้นของพระธรรมลูกาบทที่ 11 พระ
เยซูทรงสั่งสอนอัครสาวกอันเป็ นการตอบคาขอร้องของพวกเขา ซึ่ งว่า “ขอสอนพวกข้าพเจ้าให้
อธิษฐาน” ส่ วนพระธรรมมัทธิ วบันทึกคาสอนตอนนี้ไว้ เป็ นส่ วนหนึ่งของคาเทศนาบนภูเขา สาหรับ
ตอนปลายของพระธรรมลูกาบทที่ 11 นั้น พระเยซูทรงสอนให้แก่ประชาชนเป็ นอันมาก ซึ่ งมาชุมนุมกัน
เพื่อฟังพระธรรมของพระองค์ ประชาชนเหล่านั้นทูลขอให้พระองค์ทรงสาแดงเครื่ องหมายสาคัญแก่
พวกเขา เพื่อเป็ นเครื่ องพิสูจน์ให้เห็นอย่างแน่ชดั ว่า พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์อย่างแท้จริ งแต่
พระองค์ทรงตาหนิพวกเขา และตรัสว่าพระองค์เองนี่แหละเป็ นเครื่ องหมายสาคัญนั้น ประชาชน
ดังกล่าวนี้ได้ยอมรับเอาพระราชกิจของพระองค์เป็ นเครื่ องพิสูจน์ไม่ มิหนาซ้ ายังกล่าวหาว่า พระราชกิจ
ของพระองค์เป็ นงานของเบละซะบูลซึ่งเป็ นนายผี หรื อเป็ นงานของพญามารเสี ยอีก ในข้อที่ 22 พระเยซู
ทรงชี้แจงให้พวกเขาทราบว่า พระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจเหนือพญามารมากนัก นี่คือเหตุผลที่วา่ เหตุใด
พระองค์จึงทรงสามารถผูกมัด และขับไล่พญามารได้ แต่วญ
ิ ญาณชัว่ เหล่านี้ อาจจะหวนกลับมาอีก หาก
เราอนุญาตหรื อเป็ นใจให้มนั เว้นแต่วา่ เราจะฟังคาของพระเจ้าและปฏิบตั ิตามอยูเ่ สมอ
พระเยซูได้ทรงรับเชิญจากชาวฟาริ สีผหู ้ นึ่ง ให้เสวยพระกระยาหารร่ วมกับเขา แต่แล้วพระองค์
ทรงพบว่า นัน่ เป็ นแผนการณ์ชวั่ ของศัตรู ของพระองค์ พวกฟาริ สี พวกบาเรี ยน (นักธรรม) และพวก
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อาลักษณ์ต่างรุ มล้อมพระองค์ และพูดจาถากถางยัว่ เย้าพระองค์ตา่ ง ๆ นา ๆ เพื่อให้พระองค์บนั ดาล
โทสะ กระทาในสิ่ งที่ผดิ พลาด เพื่อจะได้หาเหตุฟ้องร้องพระองค์ พระธรรมลูกาบทนี้จบลงด้วยคาตาหนิ
ติเตียนและตักเตือน เกี่ยวกับความหน้าซื่ อใจคดและความไม่เชื่อของบุคคลเหล่านั้น พระองค์ทรง
ประณามว่า พวกเขาไม่เพียงแต่ขาดความเชื่อเท่านั้น หากยังกีดกันมิให้บุคคลอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายใต้การนา
ของพวกเขา ได้รู้ถึงความจริ งของพระองค์อีกด้วย
ข้อพระธรรมในลูกาบทที่ 12 ส่ วนใหญ่เป็ นคาสอนที่พระองค์ตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์
ในข้อที่ 41 อัครสาวกทูลถามพระองค์วา่ ข้อความที่พระองค์ตรัสในข้อก่อน ๆ นั้น พระองค์ทรง
หมายถึงใคร ซึ่ งพระองค์ก็ได้ทรงตอบเป็ นคาอุปมา (ข้อ 42-48) อันเป็ นเหมือนกระจกให้อคั รสาวกได้
เห็นสภาพของตัวเองว่า เป็ นผูเ้ ชื่อที่แท้จริ ง หรื อเป็ นผูท้ ี่ไม่เชื่อ ซึ่ งพวกเขาจะต้องได้รับผลตามการ
กระทาของเขาเอง คาสอนในข้อ 48-53 พระองค์ทรงทาให้อคั รสาวกตกตลึง นิ่งงัน ไม่สามารถพูดอะไร
ออกมาได้เลย เมื่อได้ฟังถ้อยคาที่เผ็ดร้อนและรุ นแรง ซึ่ งทิ่มแทงเข้าไปในความรู้สึกของพวกเขา และ
แบ่งแยกผูท้ ี่ติดตามพระองค์ดว้ ยใจจริ ง และผูต้ ิดตามที่ไม่สัตย์ซื่อให้แยกจากกัน หลังจากนั้นพระองค์
ทรงหันมาสั่งสอน “ประชาชน” อีก (ข้อ 54) และทรงประณามผูค้ นเหล่านั้นว่า เป็ นคนหน้าซื่ อใจคด
เพราะพวกเขาอ้างตนว่ารู ้จกั พระวจนะของพระเจ้า แต่ไม่สามารถตัดสิ นความระหว่างกันเองได้ ซึ่ ง
คริ สตจักรต่าง ๆ ในทุกวันนี้ ก็มีสภาพเช่นเดียวกันนี้ เหตุที่เราไม่มีอานาจ ก็เพราะว่าเราไม่ยอมให้ความ
จริ งของพระเยซูคริ สต์ปกครองเรานัน่ เอง กลับมีแต่การแตกแยกกัน
ในข้อพระธรรมสองข้อสุ ดท้ายในบทนี้ พระเยซูได้ทรงตักเตือนให้เราปรองดองกับปรปั กษ์
หรื อคู่ความของเราอย่างรวดเร็ ว ถ้าเขาขืนปล่อยให้การ “ขัดเคืองใจกัน” (1 โคริ นธ์ 3:3) และการ
แตกแยกกันดาเนินต่อไป คู่ความของเราก็อาจหาทางจับเราไปขังไว้ใน “เรื อนจา” และเราอาจต้องทน
ทุกข์อยูใ่ นนั้นจนกว่าจะ “ใช้หนีให้ครบ” คู่ความที่น่าอันตรายที่สุดของเราก็คือพญามาร “ผูท้ ี่กล่าวโทษ
พวกพี่นอ้ งของเรา” แต่ถา้ คากล่าวโทษของเขาเป็ นความจริ ง และเรายิง่ สารภาพ ความผิดของเราก็เร็ ว
เท่าใด เราก็จะได้รับการปลดปล่อยจาก “เรื อนจา” เร็ วยิง่ ขึ้นเท่านั้น
ข้อความในพระธรรมยอห์น ในตอนนี้ เป็ นพระดารัสที่พระเยซูตรัสแก่ชาวยิวซึ่ งมาห้อมล้อม
พระองค์ ขณะที่พระองค์ประทับอยูใ่ นพระวิหารเนื่องจากชาวยิวถือกันว่า พระวิหารเป็ นสถานที่หวง
ห้าม นอกจากมหาปุโรหิ ตและปุโรหิตแล้ว ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะล่วงล้ าเข้าไปภายในพระวิหารมิได้เป็ นอันขาด
แม้แต่พระเยซูเองก็ตาม ฉะนั้นเมื่อเรากล่าวว่าพระเยซู (หรื อผูอ้ ื่นใดก็ตาม ที่มิใช่ปุโรหิ ต) ประทับหรื อ
เสด็จดาเนินอยูใ่ นพระวิหารย่อมหมายถึงส่ วนที่เป็ นระเบียงภายนอกเท่านั้น หาใช่บริ เวณในจริ ง ๆ ไม่
ระเบียงเหล่านี้มีหลายส่ วน มีอยูส่ ่ วนหนึ่งเรี ยกกันว่าเฉลียงของซาโลมอน อันเป็ นสถานที่ซ่ ึงประชาชน
มาชุมนุมหรื อพบปะปรึ กษาหารื อกัน ดูเหมือนว่าเฉลียงนี้จะมีไว้เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปใช้ เป็ นที่แสดง
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ความคิดเห็นของตนต่อสาธารณชน โดยเสรี ซึ่ งแม้แต่ชนชาติตา่ ง ๆ ก็ได้รับอนุ ญาตให้กระทาได้
เช่นเดียวกัน พระเยซูประทับอยูท่ ี่เฉลียงนี้โดยที่มิได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา หรื อตรัสสิ่ งใดเลย แต่
ชาวยิวทั้งหลายซึ่ งบัดนี้ต่างก็รู้จกั พระองค์แล้ว ได้ทูลถามพระองค์ต่าง ๆ นานา พระองค์จึงได้ทรงตาหนิ
ติเตียนพวกเขา ในการที่พวกเขาขาดความเชื่อ และทรงตาหนิโทษพวกเขาโดยใช้ขอ้ พระธรรมจากพระ
คัมภีร์ของพวกเขาเอง ดังนั้นชาวยิวเหล่านั้นจึงเอาหิ นจะขว้างปาพระองค์ แต่พระองค์สามารถหลบหลีก
จากเงื้อมมือของบุคคลเหล่านั้นได้ และเสด็จข้ามแม่น้ าจอร์ แดนสู่ ฟากตรงข้าม

อภิปราย
ในบทเรี ยนนี้ เราได้ศึกษาถึงเหตุการณ์ และคาสอนที่สาคัญยิง่ บางส่ วนของพระเยซู บทเรี ยนนี้
ได้แสดงให้เราเห็นถึงพระลักษณะ วิธีการสอนและคาสั่งสอนอันประเสริ ฐยิง่ ของพระองค์ นอกจากนั้น
ยังเผยให้เห็นถึงการแตกแยกระหว่างพระองค์เองกับชาวยิว โดยเฉพาะพวกผูน้ าฝ่ ายศาสานาของชน
ชาติยวิ
วิธีสอนที่ประเสริ ฐยิง่ ของพระเยซู ปรากฏแก่เราอย่างชัดแจ้งก็โดยความจริ งที่วา่ คาสอนอัน
สัตย์จริ ง แต่ละเรื่ องที่พระองค์ทรงสอนประชาชนนั้นล้วนเป็ นการตอบปั ญหาข้อข้องใจของพวกเขา
ทั้งสิ้ น หรื อมิฉะนั้นก็เป็ นการเฉลยปมปั ญหาต่าง ๆ ที่พวกเขาขอร้องให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ พระเยซู
ทรงแสวงหาทางที่จะปลูกฝัง แนวทางของชีวิตใหม่ลงในจิตใจของมนุษย์ พระองค์มกั จะหยัง่ ลึกลงไป
ในความรู ้สึกนึกคิดของเขา และสาแดงให้เห็นถึงอานาจแห่งคาสั่งสอนของพระองค์ ในการแก้ไขปั ญหา
ของพวกเขา หลักคาสอนของพระเยซูขดั กับคาสอนของพวกฟาริ สีอย่างมากมาย เพราะพวกฟาริ สี
เน้นหนักไปในการรักษาพระบัญญัติ แต่กลับมองข้ามความรักและความเมตตากรุ ณาเสี ย ที่วา่ หลักคา
สอนของพระเยซูประเสริ ฐสุ ด ก็เพราะพระองค์มิได้ทรงเน้นถึงการปฏิบตั ิเพียงภายนอก ซึ่ งเขา “ควรจะ
ได้กระทาอยูแ่ ล้ว” หากแต่ทรงเน้นถึงชีวติ ภายในคือ “ความจริ งภายในทัว่ ทุกส่ วนของร่ างกาย”
พระลักษณะอันประเสริ ฐของพระเยซู ตามที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 10 นั้น ได้แสดง
ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ทรงมีความสัมพันธ์กบั พระบิดาเจ้าอย่างใกล้ชิด ใน
ฐานะที่ทรงเป็ นพระบุตรซึ่ งพระบิดาเจ้าทรงส่ งลงมาจากสวรรค์ ดูเหมือนว่าพระองค์มิได้ทรงประกาศ
อย่างเปิ ดเผยว่า พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ ตามที่ชาวยิวปรารถนา หากแต่ตรัสแก่พวกเขาว่า สาหรับ
ปั ญหานี้พระองค์ได้ทรงตอบให้แก่พวกเขาอย่างแจ่มแจ้งแล้ว แต่พวกเขาไม่เชื่ อเอง พระเยซูทรงทราบ
ถึงความไม่เชื่อ และใจแข็งกระด้างของพวกเขาพระองค์จึงไม่ทรงตอบอย่างตรงไปตรงมา หากแต่ทรง
อ้างถึงพระราชกิจของพระองค์วา่ เป็ นหลักฐานอย่างพอเพียง ในอันที่จะพิสูจน์วา่ พระองค์ทรงเป็ นองค์
พระเมสิ ยาห์ และในที่สุดก็ทรงสรุ ปด้วยคาว่า “เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ชาวยิวที่อยู่ ณ
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ที่น้ นั ได้แสดงความอสัตย์อธรรมของเขา ออกมาโดยการหยิบก้อนหิ นจะขว้างปาพระองค์ ทั้ง ๆ ที่พวก
เขาก็ยอมรับว่า พระดารัสของพระองค์เป็ นความจริ ง
ในข้อ 36,37 พระเยซูได้ตรัสย้าอีกว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และได้ทรงยกเอา
ข้อพระธรรมในพระคัมภีร์ของชนชาติยวิ มาเป็ นข้อพิสูจน์อีกด้วย ซึ่ งข้อพระธรรมเหล่านั้น “จะถูก
ทาลายเสี ยไม่ได้” พระองค์ทรงอ้างว่า แม้แต่ผเู ้ ขียนบทเพลงสดุดีเอง (สดุดี 82:6) ก็ยงั เรี ยกพลไพร่ ของ
พระเจ้าในยุคนั้นว่าเป็ นพระ ฉะนั้นจึงสมควรมากยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด ที่จะเรี ยกพระองค์วา่ เป็ นพระบุตร
ของพระเจ้า ซึ่งพระบิดาเจ้าได้ทรงใช้พระองค์ให้เสด็จเข้ามาในโลก และได้รับการชโลมไว้เป็ นพระ
บุตรองค์เดียวของพระบิดา ชนชาติอิสราเอลเป็ นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ ให้เป็ นเสมือนพระ
ของชนชาติอื่น แต่แล้วพวกเขาก็กลับปฏิเสธพระวจนะของพระองค์ ซึ่ งมีมาถึงพวกเขาโดยตรง และ
เนื่องจากความผิดบาปของพวกเขานี่เอง พวกเขาจึง “ต้องตายเหมือนมนุษย์สามัญ” (สดุดี 82:7) พระเจ้า
ทรงเป็ นผูท้ ี่อยูส่ ู งสุ ด เหนือผูท้ ี่มีตาแหน่งสู งใด ๆ ทั้งปวง (ผูป้ ระกาศ 5:8) แม้กระทัง่ ผูท้ ี่ได้ชื่อว่า เป็ น
“พระ” ก็ตามในปฐมกาลนั้น พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามแบบพระฉายาของพระองค์เป็ นดุจเงา
สะท้อนของพระองค์ มิใช่เป็ นเพียงรู ปกายซึ่ งเป็ นที่อาศัยของจิตวิญญาณเท่านั้น หากแต่มีองค์ประกอบ
ครบทั้งสามอย่างคือ มีจิตสานึก มีวญ
ิ ญาณและร่ างกาย และมีอิสระเสรี ในการกระทาทุกอย่าง ไม่วา่ จะ
เป็ นการเลือก ความตั้งใจ ความคิดเห็น และความรัก ฯลฯ “พระเจ้าได้ทรง....ระบายลมแห่งชีวติ เข้าทาง
จมูก ให้มีชีวติ หายใจเข้าออก มนุษย์จึงเกิดเป็ นจิตวิญญาณมีชีวติ อยู”่ ฉะนั้นในพระองค์ เราจึงมีชีวติ อยู่
ได้ แต่พระเจ้าทรงอยู่ “เหนือสารพัด” (ยอห์น 3:31) พญามารได้ล่อลวงบรรพบุรุษคู่แรกของเราว่า “เจ้า
จะเป็ นเหมือนพระ” แต่แล้วเขาก็หาได้เป็ นพระดังที่พญามารล่อลวงไม่ และโดยเหตุที่เขาหลงเชื่อกล
ลวงของพญามาร ดังนั้นเขาจึงต้องสู ญเสี ยฐานะตาแหน่งและสิ ทธิ การครอบครองสิ่ งต่าง ๆ ที่พระเจ้า
ประทานให้แต่เดิม สง่าราศีอนั เป็ นเสมือนเงาสะท้อนของพระเจ้า ก็ตอ้ งหมองมัวลงด้วยความผิดบาป
นั้น นอกจากนั้นยังเป็ นผลให้ตายในฝ่ ายจิตวิญญาณอีกด้วย นับตั้งแต่น้ นั มา แทนที่มนุษย์จะอยูภ่ ายใต้
การปกครองของจิตวิญญาณ และมีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอีกต่อไป มนุษย์ก็กลับต้องตกอยู่
ภายใต้การปกครองของพญามาร และอยูใ่ ต้ “ความปรารถนาของเนื้ อหนัง และความคิดในใจ และเป็ น
ลูกแห่งความพิโรธ” ฉะนั้นพวกเขาจึงถูกขับไล่ออกจากพระพักตร์ ของพระเจ้า มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทา
ให้เขาคืนสู่ สภาพเดิมได้ คือโดยทางพระเยซูคริ สต์ พระบุตร และพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
เมื่อครั้งที่อคั รสาวกเปาโลเทศนาสัง่ สอนพวกนักปราชญ์ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่กรุ งเอเธนส์น้ นั
ท่านได้ยกเอาวรรณคดีของพวกเขา ซึ่ งกล่าวไว้วา่ มนุษย์เป็ นเชื้ อสายของพระเจ้า ขึ้นมาอ้างอิงแก่พวก
เขา เพื่อสาแดงให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่า เขาไม่ควรจะนมัสการรู ปเคารพที่สร้างขึ้นด้วยมือของพวกเขา
เอง ซึ่ งอันที่จริ งแล้วมีค่าน้อยกว่าพวกเขาเองด้วยซ้ าไป เช่นเดียวกับที่พวกเขามีคุณค่าน้อยกว่า พระเจ้าผู ้
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ทรงสร้างพวกเขานัน่ เอง อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “ในเวลาเมื่อมนุษยังโฉดเขลาอยู่ พระเจ้ามิได้ทรงถือ
โทษ แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ท้ งั ปวงทัว่ ทุกแห่ง ให้ กลับใจเสี ยใหม่ ” เพื่อว่า จะได้เป็ น
บุตรของพระองค์ เพราะพวกเขาจะต้องถูกพิพากษาโดยพระเยซู พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ (กิจการ
บทที่ 17) โดยทางพระบุตรเท่านั้นที่มนุษย์จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้ (ยอห์น 1:12,3:36)
ในพระธรรมยอห์น 10:38 พระเยซูได้ทรงชี้ให้เห็นถึงพระราชกิจของพระองค์อีก และทรง
วิงวอนขอร้องให้ชาวยิวเชื่อและรู ้วา่ พระบิดาอยูใ่ นพระองค์ และพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
และทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ของพวกเขาอย่างแท้จริ ง แต่ชาวยิวเหล่านั้น กลับพยายามหาทางที่จะจับกุม
พระองค์อีก อันเป็ นเหตุให้พระองค์ตอ้ งหลบหนีพวกเขาไป
ในพระธรรมลูกา 11:14-28 พระเยซูก็ได้ทรงประกาศถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
เช่นเดียวกัน พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทรง “มีกาลังมากกว่าผูม้ ีกาลัง” ทรงมีฤทธิ์ อานาจเหนื อพญามาร
และภูตผีปีศาจทั้งปวง พระเยซูได้ทรงขับไล่ผใี บ้ออกจากชายคนหนึ่ง เมื่อประชาชนทั้งปวงได้เห็น
เช่นนั้นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจยิง่ นัก พวกเขาไม่อาจจะปฏิเสธพระราชกิจนี้ได้เลย แต่กระนั้นยังพูดบ่าย
เบี่ยงไปว่า พระองค์ได้ทรงรับฤทธิ์ อานาจจากเบละซะบูลหรื อพญามาร การพูดเช่นนี้เป็ นความผิดบาปที่
ไม่อาจจะอภัยให้ได้ เพราะเป็ นการดูหมิ่นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างรุ นแรง (มาระโก 3:29) พระเยซูตรัส
แก่บุคคลเหล่านั้นว่า พระองค์ทรงขับผีออกด้วย “นิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า” และนี่คือข้อพิสูจน์ที่วา่
แผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึงพวกเขาแล้วโดยทางพระองค์ พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัย สู้ทนอธิบายให้
ชาวยิว ซึ่ งพยายามคัดค้านโต้เถียงพระองค์ได้ทราบว่า พญามารจะไม่ทาลายพรรคพวกของมันเป็ นอัน
ขาด เพราะถ้ามันทาเช่นนั้น ก็เท่ากับมันทาลายอาณาจักรของมันเอง
พระเยซูทรงยอมรับว่า พญามาร “เป็ นผูม้ ีเรี่ ยวแรง” ตราบใดที่ยงั มีใครกาจัดมันได้ มันก็จะ
รักษาสมบัติของมันไว้ให้อยูใ่ นสภาพปกติ มัน “ไม่ยอมปลดปล่อยเชลยให้กลับไปยังบ้านเมืองของเขา”
(อิสยาห์ 14:17) เป็ นอันขาด มีแต่พระเยซูคริ สตเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่มีกาลังมากว่าพญามาร สามารถเอา
ชัยชนะต่อมันได้ และชิงเอาศาสตราวุธของมันไปทาลายเสี ย พระเยซูทรงเน้นถึงความดื้อดึงของพญา
มาร และอันตรายของการที่ไม่ป้องกันตัว ตลอดจนความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังพญามาร
ภายหลังจากที่ได้ชยั ชนะต่อมันแล้ว ด้วยว่า “ศัตรู ของท่านคือมาร ดุจสิ งห์โตคาราม แผดเสี ยงร้องน่า
กลัวก็เที่ยวเสาะแสวงหาคนที่มนั จะกัดกินได้ จงต่อสู ้กบั ศัตรู น้ นั ด้วยตั้งใจมัน่ คงในความเชื่อ” เพราะว่า
ความเชื่อจะเป็ นโล่ป้องกันเราให้พน้ จากมาร ฉะนั้นจงเชื่ อมัน่ ในพระวจนะของพระเจ้า และในข้อที่ 28
พระเยซูก็ได้ทรงเน้นให้เห็นถึงความจาเป็ นของการปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระองค์อีกว่า “จงเป็ นคน
ประพฤติตามคานั้น ไม่ใช่เป็ นแต่ผฟู ้ ังเท่านั้น” (ยากอบ 1:22)
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ชาวยิวบางคนได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซู ได้ทูลขอให้พระองค์สาแดงนิมิตจากสวรรค์ให้
พวกเขาเห็น เพื่อว่าพวกเขาจะได้รู้วา่ พระองค์คือผูใ้ ดแต่พระเยซูไม่ยอมทาตาม และทรงเรี ยกชาวยิว
เหล่านั้นว่า เป็ นคนชาติชวั่ และทรงชี้วา่ พระองค์เองนัน่ แหละที่เป็ นนิมิตจากสวรรค์ และทรงมีพระ
สติปัญญามากยิง่ กว่า กษัตริ ยซ์ าโลมอน และศาสดาพยากรณ์โยนา มากมายนักแต่แม้กระนั้นพวกเขาก็
มิได้มีทีท่าว่า จะกลับใจใหม่เลย (ข้อ 32) พระองค์ทรงเป็ น “ตะเกียง” (ข้อ 33) ที่พระเจ้าทรงจุดไว้ และ
มิได้นาไปซ่อนไว้ใน “ที่กาบัง” เป็ นความสว่างที่แท้ ซึ่ง “ส่ องสว่างถึงทุกคน” (ยอห์น 1:9)
ต่อจากนั้นพระเยซูก็ทรงชี้ให้เห็นถึงอันตราย ของการที่พวกเขาไม่ยอมรับเอาความสว่างของ
พระองค์ พระองค์ทรงตักเตือนพวกเขาให้ระวังให้ดีเกลือกว่าชีวติ จะต้องมืดมน “แสงสว่างของตะเกียง”
ได้ส่องทางให้แก่พวกเขา แต่พวกเขากลับดูหมิ่นเหยียดหยามว่า เป็ นกิจการของพญามาร ดูเถิด “ความ
มืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด” (มัทธิว 6:23)
พวกฟาริ สีคนหนึ่ง ได้เชิญพระองค์ให้เข้าไปเสวยพระกระยาหารภายในบ้านของเขา ร่ วมกับ
บุคคลอื่น ๆ อีกหลายคน โดยปกติแล้วพระเยซูทรงปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนชาติยวิ อ
ยูเ่ สมอ แต่ในกรณี น้ ีเข้าใจว่าพระองค์ทรงตั้งใจที่จะไม่ชาระล้างมือตามพิธีรีตองของพวกเขา เพราะ
พระองค์ทรงทราบถึงเจตนาของพวกเขา ในการเชื้ อเชิ ญ และทรงทราบความสับปลับของพวกเขาว่า
เคร่ งครัดเฉพาะการชาระล้างภายนอกเท่านั้น ส่ วนในจิตใจของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความนึกคิดที่ชวั่
ร้าย ระหว่างที่กาลังรับประทานอาหารกันอยูน่ ้ นั พระเยซูได้ตรัสแก่พวกฟาริ สีเหล่านั้นอย่างชัดถ้อยชัด
คา และได้ทรงเปิ ดเผยถึงความชัว่ ร้าย ของการเป็ นคนหน้าซื่ อใจคดของพวกเขา เป็ นที่น่าสนใจว่า
ในตอนนี้พระองค์มิได้ทรงขอร้องให้พวกเขากลับใจใหม่ หากแต่ได้ทรงประณามพวกเขาอย่างรุ นแรง
พระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาได้ถอยห่างไปจากพระเจ้า และพระองค์จะไม่ตรัสถึงเรื่ องการกลับใจใหม่
ให้แก่ผทู ้ ี่ปฏิเสธไม่ยอมรับแสงสว่างของพระองค์เป็ นอันขาด เราจะเห็นความจริ งในข้อนี้ จากการที่
พระองค์ทรงจัดการกับบรรดากษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลในอดีต ซึ่ งประพฤตินอกลู่นอกศาสนา ใน
พระคัมภีร์เดิม นอกจากนั้นยังจะเห็นได้จากคาเตือนของอัครสาวก ซึ่ งเขียนถึงบรรดาผูเ้ ชื่อชาวฮีบรู ที่ตก
อยูใ่ นห้วงอันตรายการหันหลังให้กบั พระเจ้า กลับไปทาการชัว่ ตามเดิม และ “ได้ตรึ งพระบุตรของพระ
เจ้าเสี ยอีกแล้ว”(ฮีบรู บทที่ 6 และบทที่ 10)
พระเยซูทรงยอมรับว่า
พวกฟาริ สีและบรรดาผูน้ าของศาสนายูเดียเป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดต่อการ
ปฏิบตั ิภายนอก แต่กลับละเลยในทางที่ “ดีใหญ่ยงิ่ กว่านั้น” กล่าวคือ พวกเขาเพิกเฉยต่อคุณธรรมภายใน
เสี ย ไม่เห็นถึงความสาคัญของการมีความรัก ความเมตตากรุ ณา และความยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน พระเยซูได้ทรงเปรี ยบเทียบบุคคลเหล่านี้ไว้วา่ เป็ นเหมือนหลุมฝังศพ (ข้อ 44) ซึ่ งมนุษย์อาจเดิน
ข้ามหลุมเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตวั ก็ได้ พวกเขา “เอาการอธรรมขัดขวางความจริ ง” (โรม 1:18)
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ต่อจากนั้นได้มีบาเรี ยน (นักธรรม) ชาวยูเดียคนหนึ่ง ลุกขึ้นทูลต่อพระเยซูวา่ “อาจารย์เจ้าข้า ซึ่ง
ท่านว่าอย่างนั้น ท่านก็ติเตียนพวกเราด้วย” พระองค์ทรงหันมาทางนักธรรมชาวยิวทั้งหมด แล้วชี้ให้เห็น
ถึงความผิดบาปอันน่าเศร้าของพวกเขา ในการที่พวกเขาสั่งสอนประชาชน ตามคาของศาสนาพยากรณ์
เรี ยกศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นว่า บิดา และอวดอ้างตัวว่าเชื่อในคาพยากรณ์ แต่พวกเขาหาได้ประพฤติ
ตามคาพูดของพวกเขาไม่ ดังนั้นพวกเขาจึงมีความผิดไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าบรรพบุรุษของพวกเขา ซึ่ งได้
ฆ่าศาสดาพยากรณ์มาแล้ว พระเยซูตรัสแก่พวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยวิ เหล่านั้น ต่อไปว่า “เราจะ
ใช้พวกศาสดาพยากรณ์ไปหาเขา” (ข้อ 49) พระองค์ทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็ น “พระปัญญาของพระ
เจ้า” (1 โคริ นธ์ 1:24) และตรัสว่าพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อนาความสว่างมาให้พวกเขา และได้
ส่ งสาวกของพระองค์ ออกไปเทศนาสัง่ สอนพวกเขา แต่พวกเขากลับกระทาการประทุษร้ายต่อสาวก
ของพระองค์ เช่นเดียวกับที่ได้กระทาต่อศาสดาพยากรณ์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมมาแล้ว ครั้นแล้วพระองค์
ได้ประกาศว่า บรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้า และตรึ งพระองค์ไว้จะต้องถูกปรับโทษอย่างน่า
สะพรึ งกลัวยิง่ นัก วิบตั ิ วับตั ิ วิบตั ิ จงมีแก่พวกเขาเถิด เพราะ “พระปัญญาของพระเจ้า” ได้มาอยูก่ บั พวก
เขาแล้ว แต่พวกเขาหาได้รู้ไม่ดูเถิด “จิตใจของเขามืดทึบสักเพียงใด” พวกเขาได้ “เอาลูกกุญแจแห่ง
ความรู้” ไปเสี ยแล้ว (ข้อ 52)
พระเยซูคือลูกกุญแจที่จะไขคาสอนของศาสดาพยากรณ์ ฉะนั้นการที่พวกเขาปฏิเสธพระองค์
จึงไม่เพียงแต่พวกเขาจะพลาดไม่มีโอกาสรู ้ถึงความจริ งของพระองค์เท่านั้น หากยังเป็ นข้อขัดขวางมิให้
ผูอ้ ื่นได้รู้ถึงความจริ งนั้นด้วย ไม่น่าประหลาดใจอันใดเลย ในการที่พระเยซูทรงกันแสงในความ
ผิดพลาดของชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซูทรงกาชับอัครสาวกของพระองค์ให้ระมัดระวัง ในคาสั่งสอน
ของพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีให้มาก (มัทธิว 23:2,3) เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมักอ้างถึงพระบัญญัติ
ของโมเสส
พระองค์ไม่พึงประสงค์ให้อคั รสาวกของพระองค์กระทาตามแบบอย่างของพวกเขา
เพราะว่า “เขาออกปากกล่าวว่าเขารู ้จกั พระเจ้า” แต่วา่ ในกิริยาประพฤติ ของเขา ๆ ปฏิเสธพระองค์ “เขา
มีสภาพธรรมภายนอก แต่ฤทธิ์ ของธรรมนั้นเขาปฏิเสธเสี ย”
สาหรับผูท้ ี่คิดถึงแต่ความรักความสุ ภาพอ่อนโยนของพระเยซูเท่านั้น แต่มิได้คานึงว่าพระองค์
เป็ นผูท้ รงไว้ซ่ ึ งยุติธรรม เป็ นผูท้ ี่บริ สุทธิ์ และเป็ นผูพ้ ิพากษาของมนุษย์ชาติท้ งั ปวง (พระองค์ทรง
พิพากษาโลก ด้วยดวงพระเนตรที่วาวโรจน์ดุจเปลวเพลิงซึ่ งไม่อาจจะอภัยต่อความผิดบาปได้ และมี
พระแสงดาบสองคมพุง่ ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์) พระลักษณะอันน่าสะพรึ งกลัวนี้ แม้แต่อคั ร
สาวกยอห์นเห็นเข้าก็ยงั ตกใจกลัว จนถึงกับล้มฟุบลงปิ่ มว่าจะสิ้ นใจตายแทบพระบาทของพระองค์ (ดู
วิวรณ์ 1:17) สาหรับบุคคลดังกล่าวนี้เป็ นการยากที่พวกเขาจะเชื่อว่า พระเยซูจะทรงประณามความผิด
บาปอย่างรุ นแรงถึงเพียงนั้น พระดารัสของพระองค์ได้ทาให้พวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สีทุกคนที่ร่วม
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รับประทานอาหารมื้อนั้น รู ้สึกตื่นเต้นไปตาม ๆ กัน พวกเขาพยายามเร่ งเร้าให้พระองค์ตรัสถึงเรื่ องราว
ต่าง ๆ เพื่อหาทางจับผิดและฟ้ องร้องพระองค์
ข้อพระธรรมในลูกาบทที่ 12 นี้ ส่ วนใหญ่เป็ นคาสั่งสอนที่พระองค์ตรัสแก่บรรดาอัครสาวก
ของพระองค์โดยเฉพาะ ขณะนั้นได้มีผคู ้ นมาห้อมล้อมพระเยซูอย่างหนาแน่น แทบว่าจะเหยียบย่ากัน
ตาย พระเยซูได้ทรงตักเตือนประชาชนเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ อัครสาวกของพระองค์ ให้ระมัด
ระวัง่ คาสอนของพวกฟาริ สีให้ดี พระองค์ตรัสอย่างชัดถ้อยชัดคาว่า พวกฟาริ สีเหล่านั้นเป็ นคนหน้าซื่ อ
ใจคด ด้วยทรงเกรงว่า “เชื้อ” แห่งคาสั่งสอนของพวกเขาจะลุกลามเข้าไปในจิตใจของประชาชนชาวยิว
ทั้งหลาย หากว่าไม่ระมัดระวังให้ดี พระเยซูทรงสัญญาว่าจะทรงเปิ ดเผยทุกสิ่ งทุกอย่างแก่พวกเขาอย่าง
ชัดเจน พวกเขาจึงไม่ตอ้ งกลัวผูท้ ี่ทาลายได้แต่เพียงร่ างกาย แต่ควรกลัวผูท้ ี่สามารถทาลายจิตวิญญาณได้
พระบิดาเจ้าในสวรรค์ ผูท้ รงเอาใจใส่ ต่อนกทุก ๆ ตัว มิได้ลืมบุตรของพระองค์เลย ถ้าพวกเขายอมรับ
พระเยซูต่อประชาชนทั้งปวง พระองค์ก็จะทรงรับพวกเขาเฉพาะพระพักตร์ พระบิดาเช่นเดียวกัน
ขณะที่พระเยซูกาลังสั่งสอนประชาชนอยูน่ ้ นั ได้มีชายคนหนึ่งทูลขอร้องให้พระองค์ช่วยจัดการ
แบ่งมรดกให้แก่เขาและพี่ชายของเขา แต่พระเยซูมิได้กระทาตามคาขอร้องของเขา พระองค์ทรง
ตักเตือนประชาชนทั้งปวง มิให้มีความละโมภในทรัพย์สมบัติ พระองค์ได้ทรงยกเอาเรื่ องเศรษฐีโง่คน
หนึ่ง ขึ้นมาเป็ นอุทาหรณ์แก่พวกเขาว่า แม้เศรษฐีจะส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้มากมายสักเพียงใดแต่เขาก็หา
ได้มงั่ มีเฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้าไม่ ในตอนนี้ลูกาได้ช้ ีให้เห็นว่าพระเยซูทรงสอนให้เราทราบถึงสิ่ ง
สาคัญและจาเป็ นต่อชีวิต ซึ่งเราจะต้องกระทาเป็ นอันดับแรก มนุษย์มกั จะกังวลกันในเรื่ องอาหารการ
กิน และเครื่ องนุ่งห่มมากกว่าอย่างอื่น จนกระทัง่ ลืมนึกถึงอานาจและความรักของพระเจ้า ผูท้ รงเอาใจ
ใส่ ดูแลรักษาสารพัดสิ่ ง ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า แล้ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้” จงเทิดพระเจ้าไว้เป็ นอันดับหนึ่ง สาหรับสิ่ งของต่าง ๆ ที่
เราต้องการนั้น จงไว้วางใจในพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงจัดหาให้เอง
ต่อจากนั้นพระเยซูก็ตรัสเกี่ยวกับอนาคต พระองค์ตรัสว่าภายหลังจากที่พระองค์เสด็จจากโลก
ไปแล้ว พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก และจะเสด็จมาในโมงที่ “พวกเขาไม่ทนั คิด” ฉะนั้นพวกเขาจึงต้อง
ระมัดระวังเตรี ยมพร้อมอยูท่ ุกขณะ และต้องซื่ อสัตย์ต่อภาระกิจการงานที่พระองค์ทรงมอบหมายไว้ให้
ดุจต้นเรื อนที่ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า ผูท้ ี่ติดตามพระองค์น้ นั จะไม่ได้รับความสุ ขฝ่ ายโลก
เลย จะต้องทนทุกข์ทรมาน ต้องต่อสู ้ต่อการกดขี่ข่มเหง จนอาจต้องถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นพวกเขาก็จาต้อง
มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเช่นเดียวกับพระเยซูคริ สต์ พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรค์ทุกอย่าง ปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูท้ ี่
ปราศจากตาหนิ ทั้งเฉพาะพระพักตร์ ของพระบิดาเจ้า และต่อมนุษย์ท้ งั ปวง การเสด็จเข้ามาในโลกครั้ง
แรกของพระองค์ มิได้นาสันติสุขมาสู่ แผ่นดินโลก หากแต่เป็ นการทาให้มนุษย์โลกต้องแยกกัน (ข้อ 51)
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แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกเป็ นครั้งที่สอง ในฐานะองค์สันติราช พระองค์จะทรงสถาปนาแผ่นดิน
แห่งความชอบธรรมของพระองค์ข้ ึน
ซึ่ งสาวกของพระองค์ทุกคนจะมีส่วนร่ วมในการครอบครอง
แผ่นดินนั้นด้วย
ไม่ใช่สิ่งน่าแปลกอะไรเลยในการที่พวกผูน้ าศาสนายูเดีย ชิงชังพระเยซูผซู ้ ่ ึ งกล้าเปิ ดเผยความชัว่
ร้าย ความผิดบาปของพวกเขา ต่อหน้าเขาเองและคนอื่น ๆ จนเป็ นเหตุให้บุคคลเหล่านี้แตกแยกกันและ
ตั้งตนเป็ นศัตรู ต่อพระองค์อย่างเปิ ดเผย ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา พวกเขา “ได้หาโอกาสที่จะจับพระองค์และ
ปลงพระชนม์พระองค์เสี ย” ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จจากที่นนั่ ไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง โดยเสด็จข้ามแม่น้ า
จอร์ แดนไปสู่ ฟากข้างโน้น

ข้ อไตร่ ตรอง
พระดารัสและพระราชกิจของพระเยซู ได้ทาให้พระบัญญัติและคาพยากรณ์สาเร็ จ พระเยซูทรง
ใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ของพระเจ้า ตอบโต้ศตั รู ของพระองค์ ในหลักความเชื่อ และทรงใช้ถอ้ ยคาที่
บุคคลเหล่านั้นอ้างว่าพวกเขายึดมัน่ ปฏิบตั ิตาม ตาหนิ โทษพวกเขาเอง ด้วยพระปรี ชาอันเฉี ยบแหลมยิง่
วิถีทางแห่งการดาเนินชีวิตมีอยูส่ องทาง ทางหนึ่งเป็ นทางชีวติ ของชาวโลก เป็ นทางที่ลุ่มหลง
อยูก่ บั ความสุ ขฝ่ ายร่ างกาย คือพะวงอยูแ่ ต่ในเรื่ องการกิน การดื่ม และการแต่งกาย เป็ นทางที่คนส่ วน
ใหญ่ดาเนินกันอยู่ อีกทางหนึ่งเป็ นทางแห่งชีวติ ที่แท้จริ ง ซึ่ ง “พระบิดาของท่านทั้งหลายทรงรู ้จกั ” เป็ น
กุญแจไขทางนี้
ลองคิดดูเถิดว่าการที่จะดารงชี วติ อยูโ่ ดยไม่ตอ้ งกังวลในสิ่ งใดเลยนั้น
เป็ นสิ่ งที่
สะดวกสบายและมีความสุ ขมากสักเพียงใด ในเมื่อทราบว่าพระบิดาเจ้าซึ่ งอยูใ่ นสวรรค์ทรงดูแลรักษา
และทานุบารุ งเราอยูต่ ลอดเวลา แต่เราจะมีชีวติ เช่นนี้ ก็ต่อเมื่อเรายอมให้พระเจ้าครอบครองชีวิตจิตใจ
ของเรา โดยการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และกระทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ก่อนสิ่ งอื่นใด แล้ว
พระองค์ก็จะทรงดูแล และตอบสนองความจาเป็ นในชีวติ ของเรา

ทบทวน
1. เทศกาลฉลองโบสถ์ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงอะไร? ใครเป็ นคนริ เริ่ มจัดงานนี้ข้ ึน?
2. ส่ วนที่เรี ยกว่า เฉลียงของซาโลมอน เป็ นส่ วนไหนของพระวิหาร? เหตุใดชาวยิวจึงไปชุมนุม
กันที่นนั่ ? ชาวยิวเหล่านี้ขอร้องให้พระเยซูทาอะไร? พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่าอย่างไร? ในการพิสูจน์
ถึงข้ออ้างของพระองค์พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่ องแกะว่าอย่างไร? แกะในที่น้ ีหมายถึงใคร? พระองค์ตรัส
ว่าพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างไร? ชาวยิวมีปฏิกริ ยาอย่างไร เมื่อได้ยนิ พระองค์ตรัส
เช่นนั้น?
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3. ข้อพระธรรมในพระคัมภีร์เดิม ที่พระเยซูทรงยกขึ้นมาอ้างอิงนั้น มีใจความว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงหมายความว่ามนุษย์ทุกคน ต่างก็เป็ นพระเช่นเดียวกับพระองค์เช่นนั้นหรื อ?
4. มนุษย์ทุกคนต่างเป็ นบุตรของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็ นเช่นนั้นหรื อ? พระเจ้า
ทรงมีความสัมพันธ์กบั มนุษย์ทวั่ ๆ ไปอย่างไร?
5. พระเยซูทรงสั่งสอนเรื่ องนี้ ให้แก่ใคร? มีประชาชนมาฟังมากน้อยเพียงใด?
6. พระเยซูประทานเครื่ องหมายสาคัญให้แก่บุคคลเหล่านั้น ตามคาขอร้องของพวกเขาหรื อไม่?
พวกเขากล่าวหาว่า อานาจที่พระองค์ได้รับนั้นเป็ นของใคร? การกล่าวเช่นนี้เป็ นความผิดบาปหรื อไม่?
7. พระเยซูได้ทรงรับเชิญให้ไปเสวยพระกระยาหารร่ วมกับผูใ้ ด? แขกอื่น ๆ มีใครบ้าง? มูลเหตุ
ที่ให้เกิดการโต้แย้งกันขึ้นคืออะไร? พระเยซูทรงสัง่ สอนบุคคลเหล่านั้นว่าอย่างไร? พระองค์ทรงเรี ยก
เขาว่าอย่างไร? พวกเขาเคร่ งครัดต่อศาสนาหรื อไม่? พระเยซูทรงประณามพวกเขาว่าอย่างไร? การ
กระทาของพระองค์ก่อให้เกิดผลอย่างไร?
8. พระเยซูทรงตักเตือนอัครสาวกของพระองค์วา่ อย่างไร? พระองค์ได้ทรงให้คามัน่ สัญญา
อะไรแก่พวกเขาหรื อไม่? พระองค์ตรัสว่า พระองค์จะประทานแผ่นดินของพระองค์ให้แก่ผใู ้ ด?
พระองค์รงยกคาอุปมาอะไรขึ้นมาสัง่ สอนพวกเขา? คนต้นเรื อนที่ซื่อสัตย์หมายถึงใคร? สาวกของ
พระองค์ในยุคนี้ควรจะปฏิบตั ิอย่างไร?
9. พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกเมื่อใด? เหตุใดพระองค์จึงทรงตักเตือนให้เรา
ระมัดระวัง และเตรี ยมพร้อมอยูเ่ สมอ? มนุษย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเยซูอย่างไร?
10. บทเรี ยนนี้ให้ความคิดเห็นแก่ท่าน แตกต่างไปจากบทเรี ยนที่แล้ว ๆ มาหรื อไม่? ในแง่
ใดบ้าง?

ข้ อพิจารณษในการศึกษา
1. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงร่ วมในเทศกาลฉลองโบสถ์ ที่ชาวยิวจัดให้มีข้ ึนเป็ นประจาหรื อไม่
ขณะที่พระเยซูทรงสัง่ สอนประชาชนในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น ท่านคิดว่าพระองค์ประทับแรม ณ ที่ใด 2.
เหตุใดจึงกล่าวว่า “พระคัมภีร์น้ นั จะถูกทาลายเสี ยไม่ได้” 3. มนุษย์เป็ นบุตรของพระเจ้าอย่างไร ระหว่าง
บุตรของพระเจ้ากับสารพัดสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้าง มีขอ้ แตกต่างกันอย่างไร 4. มนุษย์ทุกคนเป็ นบุตร
ของพระเจ้ามาตั้งแต่เกิดหรื อ เราเป็ นบุตรของพระเจ้าได้อย่างไร บุตรของพระเจ้าได้รับชีวติ อย่างไรจาก
พระองค์ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้ า ทรงมีความแตกต่างจากบุตรอื่น ๆ ของพระเจ้าอย่างไร ก่อน
หน้าที่มนุษย์จะหลงกระทาผิดบาปนั้น มนุษย์เคยมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าเช่นเดียวกับพระเยซูหรื อไม่
5. เหตุใดการที่จะรู ้วา่ พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนผูใ้ ด จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ พระเยซูมกั จะทรงสอน
โดยวิธีใด พระองค์ทรงเน้นถึงชีวติ ภายนอกหรื อชีวติ ภายใน 6. พระเยซูทรงสัง่ สอนอัครสาวกของ
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พระองค์ แตกต่างไปจากที่พระองค์สั่งสอนประชาชนทัว่ ๆ ไปเช่นนั้นหรื อ คาอุปมาหรื ออุทาหรณ์ต่าง
ๆ ที่พระองค์ทรงหยิบยกขึ้นมาสั่งสอนนั้น ส่ วนใหญ่พระองค์เอามาจากไหน
7. พระเยซูทรงเป็ น “เครื่ องหมายสาคัญ” แก่ชนชาติยวิ อย่างไร 8. “คนมีเรี่ ยวแรง” ที่พระเยซู
ตรัสนั้น หมายถึงใคร เหตุใดเขาจึงสามารถรักษาทรัพย์สมบัติของเขาได้โดยปลอดภัย ผูท้ ี่ “มีกาลัง
มากกว่าเขา” ซึ่ งสามารถช่วงชิงเอาศาสตราวุธของเขาไป และทาลายทรัพย์สมบัติของเขาได้น้ นั คือผูใ้ ด
9. พวกฟาริ สีมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในการทูลเชิ ญพระองค์ให้เสวยพระกระยาหารร่ วมกับพวกเขา 10.
พระเยซูทรงรู ้สึกหวัน่ เกรงต่อการที่จะแสดงความคิดเห็นของพระองค์ แก่พวกฟาริ สีที่มงั่ คัง่ และมี
อิทธิ พลเหล่านี้ใช่หรื อไม่ คนส่ วนมากมักจะปกปิ ดความผิดบาปของพวกเขาไว้ใช่หรื อไม่ 11. พระเยซู
ทรงกล่าวถึงความหน้าซื่ อใจคดของพวกฟาริ สีเหล่านี้วา่ อย่างไร การที่พวกเขาปฏิบตั ิตามพระบัญญัติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของพวกเขานั้น เป็ นการผิดหรื อไม่ เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า พวกเขาได้กระทา
ผิดเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเขาได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์มาแล้วในโบราณกาลโน้น 12. ในทุกวันนี้ยงั มี
คนหน้าซื่ อใจคดอยูใ่ นคริ สตจักรอีกหรื อไม่ พระเยซูจะทรงตาหนิพวกเขาเช่นเดียวกับได้ทรงตาหนิ
พวกฟาริ สีหรื อไม่ บุคคลดังกล่าวนี้ขดั ขวางมิให้ผอู ้ ื่นเข้าสู่ แผ่นดินของพระเจ้าอย่างไร 13. พระเยซูทรง
หมายความว่าอย่างไร ในการที่พระองค์ตรัสว่า พวกเขาได้เอากุญแจแห่งความรู ้ไปเสี ยแล้ว 14. เมื่อมี
การวิบาทบาดหมางกันขึ้น เราควรจะปรองดองกับคู่ความของเราหรื อไม่ เพราะเหตุใด หากเราไม่
หาทางปรองดองกับเขา จะมีอะไรเกิดขั้น ศัตรู ที่ร้ายกาจที่สุดของเราคือใคร
15. เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกครั้งแรกนั้น พระองค์ทรงนาสันติสุขมาสู่ โลกเช่นนั้นหรื อ
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ จะมีสภาพแตกต่างไปจากการเสด็จมาครั้งแรกอย่างไรบ้าง
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ขั้นทีส่ ามสิ บเก้ า การเสด็จไปเทศนาสั่ งสอน-มณฑลเพอเรีย
ลูกา 13:1-35
นับตั้งแต่การจาแลงพระกายของพระเยซูคริ สต์
และการเป็ นพยานที่ยงิ่ ใหญ่ของเปโตรมา
จนกระทัง่ บัดนี้ เป็ นเวลาหลายเดือนแล้ว และนับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา ประชาชนก็ได้ทวีการต่อสู ้ขดั ขวาง
พระเยซูยงิ่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว พระองค์ทรงถูกประชาชนในเมืองกัปเรนาอูม กล่าวปรักปราประณาม และ
ทอดทิง้ ทรงถูกกษัตริ ยเ์ ฮโรดตามล่าตามล้าง และหาโอกาสที่จะปลงพระชนม์พระองค์อยูต่ ลอดเวลา
ครั้นจะเสด็จเข้าไปในมณฑลสะมาเรี ย ชาวสะมาเรี ยก็ห้ามมิให้พระองค์เสด็จเข้าไปในดินแดนของเขา
นอกจากนั้นแม้แต่ในกรุ งเยรู ซาเล็มเมืองบริ สุทธิ์ ซึ่ งสมควรจะเป็ นศูนย์กลางแห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจ
ของพระองค์แท้ ๆ พระองค์ก็ยงั ทรงถูกชาวเมืองเอาหิ นขว้างปา ขับไล่ออกจากพระวิหารถึงสองครั้ง
สองคราวด้วยกัน
พระองค์ทรงทราบว่า บรรดาพวกผูน้ าศาสนายูเดียได้พยายามปลุกปั่ นล่อลวงประชาชน ให้มี
ความเข้าใจผิดและเกลียดชังพระองค์ จนถึงกับหาทางปลงพระชนม์ของพระองค์เสี ย หลังจากที่พระเยซู
ได้ทรงกล่าวประณามความชัว่ ร้ายของพวกฟาริ สี และพวกบาเรี ยน อย่างรุ นแรง ดังที่ได้กล่าวไว้ในขั้นที่
แล้ว แล้วพวกเขาก็ยงิ่ ทวีความเกลียดชังพระองค์ยงิ่ ขึ้น และได้ต้ งั ตนเป็ นศัตรู ต่อพระองค์โดยเปิ ดเผย
พวกเขาพยายามที่จะจับกุมพระองค์ให้ได้ แต่พระองค์เสด็จข้ามไปประทับอยูท่ างฝั่งแม่น้ าจอร์ แดนฟาก
ข้างโน้น (ยอห์น 10:40) พระองค์คงจะประทับอยูท่ ี่นนั่ เป็ นเวลาหลายวัน เพราะว่าพระคริ สตธรรม
คัมภีร์กล่าวว่า “ที่นนั่ มีคนหลายคนได้เชื่อถือในพระองค์”
ในการที่พระเยซูเสด็จข้ามไป ประทับอยูท่ างแม่น้ าจอร์ แดนฟากข้างโน้นในครั้งนี้ อาจจะมิใช่
เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงจากการรังควานของเหล่าศัตรู ของพระองค์เท่านั้น
พระองค์คงจะมีแผนการที่จะ
ปฏิบตั ิพระราชกิจในมณฑลเพอเรี ยด้วย ทั้งนี้เราคงจะจากันได้วา่ พระองค์ได้เคยส่ งสาวกทั้งเจ็ดสิ บคน
ออกไปประกาศตามหัวเมืองต่าง ๆ “ที่พระองค์จะเสด็จไปนั้น” เป็ นการเตรี ยมลู่ทางสาหรับพระองค์ไว้
แล้ว ซึ่ งสาวกทั้งเจ็ดสิ บคนของพระองค์ก็สามารถดาเนิ นการให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เพราะพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่า เมื่อพระเยซูเสด็จไปที่น้ นั ได้มีผคู ้ นมาฟังพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ ด้วย
ความสนใจอย่างมากมาย เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ เป็ นที่ซ่ ึ งยอห์นบัพติศมาได้ให้บพั ติศมาแก่ประชาชน
และประชาชนเหล่านั้นยังคงจดจาถ้อยคาต่าง ๆ ที่ยอห์นพูดเกี่ยวกับพระเยซูได้เป็ นอย่างดี พวกเขาได้
ประกาศยืนยันว่า “สารพัดซึ่ งยอห์นได้กล่าวถึงท่านนี้เป็ นความจริ ง” การที่มีผคู้ นให้ความสนใจใน
63

พระองค์เช่นนี้ คงทาให้พระองค์มีกาลังใจมุมานะในการปฏิบตั ิพระราชกิจ ในดินแดนห่งใหม่น้ ีไม่นอ้ ย
แต่ขณะที่ประชาชนพากันนิยมชมชอบในพระองค์มากขึ้นนั้น การต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์ก็ได้ขยายวง
กว้างขึ้นเช่นเดียวกัน
พระเยซูเสด็จไปเทศนาสัง่ สอนประชาชนทัว่ ทุกแห่งหนตาบล แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็มุ่ง
เสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอยูเ่ สมอ (13:22) เพราะพระองค์ทรงทราบว่า กาหนดเวลาที่พระองค์จะถูกปลง
พระชนม์ได้ใกล้เข้ามาแล้ว

อภิปราย
พระเยซูทรงรู ้สึกหนักพระทัยในความทุกข์โศก และความผิดบาปของโลกยิง่ นัก พระองค์ทรง
ตระหนักว่า มีคนเป็ นจานวนมาก ซึ่ งจะไม่มีโอกาสได้ฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์อีกเลย มีบางคนเตือน
พระเยซูวา่ การที่พระองค์ทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้านั้น จะเป็ นภัยแก่พระองค์อย่างใหญ่หลวง
ยิง่ นัก และได้ทูลให้ทราบถึงเรื่ อง ที่มีชาวมาลิลีบางคน ได้พยายามรวบรวมสมัครพรรคพวกไว้ แต่ใน
ที่สุดพวกเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองจับไว้ได้ และถูกประหารชีวติ พร้อมกับเครื่ องบูชาของพวกเขา แต่
พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่า ชาวกาลิลีเหล่านั้น เป็ นคนบาปยิง่ กว่าชาวกาลิลีอื่น ๆ ทั้งปวง
เพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรื อ เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่” มนุษย์ทุกคนต่างก็เป็ นคน
บาปเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า และจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องกลับใจใหม่ “ถ้าท่านทั้งหลายมิได้ กลับใจเสี ย
ใหม่ จะต้องพินาศเหมือนกัน”
หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงยกคาอุปมาขึ้นมาชี้แจง ให้พวกเขาเห็นถึงสภาพที่หมิ่นเหม่ต่อภัย
อันตรายของชนชาติอิสราเอล พระองค์มกั จะทรงใช้ตน้ มะเดื่อเป็ นแบบเล็งถึงชนชาติอิสราเอลเสมอ
พระองค์ได้ทรงเทศนาสั่งสอนพวกเขาเป็ นเวลาถึงสามปี แล้ว และ “แผ่นดินของพระเจ้าได้ใกล้เข้า
มาแล้ว” แต่พวกเขากลับปฏิเสธพระมหากษัตริ ยแ์ ละแผ่นดินนั้นเสี ย และตามที่ยอห์นได้เคยพูดแก่พวก
เขาว่า “บัดนี้เอง ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว” แสดวว่าต้นไม่น้ นั จวนจะถูกโค่นอยูแ่ ล้ว และพระเจ้า
ทรงยกแผ่นดินของพระองค์ให้แก่ชนต่างชาติ (มัทธิ ว 21:43) พระเยซูทรงหวนคิดถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ง
เปรี ยบดังต้นมะเดื่อในสวนองุ่นของพระบิดาเจ้า
พระองค์ทรงคิดหาทางที่จะช่วยเมืองบริ สุทธิ์ ของ
พระองค์ ให้มากยิง่ ขึ้น แต่ไม่มีอะไรที่จะทาได้อีกแล้ว (อิสยาห์ 5:4) พระองค์ได้ทรงแสวงหาผลเป็ น
เวลาถึงสามปี แต่ “ไม่ได้พบเลย” กลับได้แต่ “องุ่นป่ า” (5:1-7) ถึงแม้วา่ พระองค์จะทรงยืดเวลาออกไป
อีก (13:8) แต่เมื่อพระองค์เสด็จไปใกล้เมืองนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงทราบว่า ผูท้ ี่จะเข้าไปกับพระองค์
จะต้องเข้าไป “ทางประตูคบั แคบ” พระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นประตูน้ นั ” นอกจากทางนี้แล้วไม่มีทางอื่น
ใดอีก จะมีสักวันหนึ่งประตูน้ นั ต้องปิ ดลง และเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว จะไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดสามรถเข้าไปได้อีก
เลย แม้จะร้องเรี ยกพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า” สักกี่ครั้งก็ตาม
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แขวงเมืองเดกาโปลีซ่ ึ งอยูท่ างด้านเหนือขึ้นไป เป็ นดินแดนของชาวกรี ก ส่ วนมณฑลเพอเรี ยนั้น
เป็ นดินแดนของชนชาวิยวิ ชาวยิวได้สร้างธรรมศาลาขึ้นหลายแห่ง ขณะที่พระเยซูประทับอยูใ่ นมณฑล
นี้ พระองค์ได้เสด็จไปนมัสการพระเจ้าในวันสะบาโต ที่ธรรมศาลาเหล่านี้ อยูเ่ สมอ ดังที่พระองค์เคย
ปฏิบตั ิตมาเป็ นกิจวัตร และประชาชนก็ได้ทูลเชิญพระองค์ให้เทศนาสัง่ สอนแก่พวกเขา ดังที่พระองค์
เคยสั่งสอนในแห่งอื่น ๆ เช่นเดียวกัน
มีหญิงคนหนึ่งเป็ นโรคหลังโกง
หญิงผูน้ ้ ีคงได้ไปประชุมนมัสการพระเจ้าในธรรมศาลาอยู่
เสมอ แต่นางไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากพวกผูน้ าของชาวยิวเลย แต่มาบัดนี้นางได้รับการบาบัดรักษา
จากบรมครู คนใหม่ จนหายจากโรคได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง แต่เนื่ องจากพระองค์ทรงรักษานางในวันสะ
บาโต จึงทาให้ชาวยิวรู ้สึกโกรธแค้นพระองค์มาก พระเยซูทรงอธิ บายให้พวกเขาทราบอย่างแจ่มแจ้งว่า
หญิงผูน้ ้ ีมิได้เป็ นโรคธรรมดาแต่เป็ นเพราะถูกผีสิง และทรงสอนเราอย่างชัดเจนว่า ผีเหล่านี้มีอานาจร้าย
กาจยิง่ นัก มันพยายามที่จะทาลายทั้งร่ างกายและจิตใจของมนุษย์ พระเยซูทรงทราบว่า โรคของหญิงผู ้
นั้นเป็ นผลจากการกระทาของศัตรู ที่ร้ายกาจของพระองค์ พระองค์จึงทรงใช้ฤทธิ์ อานาจของพระองค์
ทาลายกิจการของมันทันที โดยตรัสแก่หญิงผูน้ ้ นั ว่า “หญิงเอ๋ ย ตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้ว” ทันใด
นั้นนางก็หายจากโรคหลังโกง นี่คือเหตุผลที่วา่ เหตุใดพระองค์จึงตรัสแก่เราว่า “ถ้าท่านจะสัง่ ภูเขานี้วา่
จงเลื่อนจากที่นี่ไปอยูท่ ี่โน่น แล้วมันก็จะไป” จงสังเกตว่าในตอนนี้พระเยซูมิได้บอกเราให้อธิ ษฐาน แต่
ให้เรา “สัง่ ” เมื่อคราวที่พระองค์ทรงส่ งสาวกเจ็ดสิ บคนให้ออกไปประกาศสัง่ สอนประชาชนนั้น
พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “เราได้ให้พวกท่านมีอานาจใหญ่ยงิ่ กว่ากาลังของศัตรู ”
ครั้นแล้วพระเยซูทรงวางพระหัตถ์ ซึ่งกอปรไปด้วยฤทธิ์ อานาจและความรักลงบนร่ างหญิงผู ้
นั้น และนางก็สามารถยืดตัวขึ้นตรงได้เป็ นครั้งแรก หลังจากที่ตอ้ งทนทุกข์เวทนาเป็ นเวลาถึงสิ บแปดปี
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ผูค้ นที่มานมัสการในธรรมศาลานี้คงต้องเคยเห็นหน้า และรู ้จกั นางด้วยกันทุกคน
แต่ก็ไม่มีผใู ้ ดปรารถนาที่จะแตะต้องนางเลย ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ครั้งนี้ เป็ นครั้งแรกที่นางได้รับการ
แตะต้องด้วยความรัก หลังจากที่ถูกทอดทิ้งมาเป็ นเวลาอันยาวนานนางได้สรรเสริ ญพระเจ้า ด้วยความ
ซาบซึ้ งในความกรุ ณาธิ คุณของพระองค์ เราไม่อาจทราบได้วา่ นางมีความปิ ติยนิ ดีสักเพียงใด ในการที่
ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็ นทาสของมารในครั้งนี้ การที่นางต้องมีร่างกายไม่สมประกอบเช่นนั้น
เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของผลแห่ งฤทธิ์ อานาจของมันเท่านั้น
การกระทาของพระเยซู ทาให้ชาวยิวในที่น้ นั รู ้สึกไม่พอใจเป็ นอย่างยิง่ พวกเขาพากันส่ งเสี ยง
เอะอะดังลัน่ ไปหมด โดยเฉพาะนายธรรมศาลาได้ร้องห้ามปรามประชาชนในที่น้ นั ด้วนเสี ยงอันดัง มิให้
พวกเขามารับการักษาโรคภัยไข้เจ็บในวันสะบาโต เขาได้กล่าวหาพระเยซูวา่ ทาลายกฏวันสะบาโตและ
ได้อา้ งพระบัญญัติของพระเจ้าที่วา่ ให้ทางานเพียงหกวันเท่านั้น ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระเยซูคงจะทรง
65

โต้ตอบด้วยเสี ยงอันดังเช่นเดียวกันว่า “โอ คนหน้าซื่อใจคดเรากระทาแต่ในสิ่ งที่เห็นสมควรเท่านั้น
แม้แต่เจ้าทั้งหลายทุกคนก็ได้แก้ววั แก้ลา ออกจากคอก พาไปให้กินน้ า ในวันสะบาโต มิใช่หรื อ”
เนื่องจากหญิงหลังโกงผูน้ ้ นั เป็ นเชื้อสายของอับราฮัมโดยความเชื่อ ดังนั้นพระเยซูจึงทรงช่วยเหลือนาง
คนทั้งปวงที่เชื่อที่เป็ นบุตรของอับราฮัมและเป็ นบุตรของพระเจ้าด้วย (ดู กาลาเทีย 3:7,9) สาหรับบุตร
ของพระองค์ทุก ๆ คน ไม่วา่ เขาจะถูกผูกมัดในทางหนึ่งทางใดก็ตาม พระองค์ก็ตรัสเช่นเดียวกันนี้วา่
“ไม่สมควรหรื อที่จะให้บุตรของเราหลุดพ้นจากเครื่ องจองจา” กิจการของความบาปและของพญามารก็
คือ การผูกมัดมนุษย์ไว้ แต่พระเยซูทรงสามารถปลดปล่อยให้ทุก ๆ คนหลุดพ้นจากเครื่ องจองจาของมัน
ได้ พระองค์ทรงรอคอยและปรารถนาที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนให้ได้รับความรอด
ไม่วา่ ศัตรู ของพระองค์จะถูกปราบปรามลงอย่างราบคาบหรื อไม่ก็ตาม แต่มนั ก็จะต้องคอตก
และต้องอับอายขายหน้า ขณะเดียวกันประชาชนก็พากัน “ชื่นใจเพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้
ทรงกระทา” เมื่อพวกฟาริ สีเห็นว่าประชาชนกาลังนิยมชมชอบใจพระเยซู พวกเขาจึงพยายามหาทางที่
จะกาจัดอิทธิ พพลของพระองค์ให้สูญสิ้ นไปจากดินแดนของพวกเขาเสี ย โดยแสร้งทาเป็ นเตือนพระองค์
ว่า กษัตริ ยเ์ ฮโรคกาลงค้นหาพระองค์ เพื่อที่จะปลงพระชนม์พระองค์ และขอร้องให้พระองค์ออกไป
จากดินแดนของพวกเขาเสี ย แต่พระองค์มิได้สนพระทัยในคาตักเตือนของพวกเขา นอกจากนั้นยังตรัส
ว่า กษัตริ ยเ์ ฮโรดนั้นเปรี ยบดัง “สุ นขั จิ้งจอก” พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า หลังจากที่พระองค์ถูกปลงพระ
ชนม์แล้ว พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาใหม่ในวันที่สามนอกจากนั้นพระองค์ยงั ตรัสแก่พวกเขา
อีกว่า พระองค์จะทรงสิ้ นพระชนม์เฉพาะในกรุ งเยรู ซาเล็มเท่านั้น เพราะว่าโลหิ ตของศาสดาพยากรณ์
จะต้องหลัง่ ไหลที่นนั่
เมื่อพระเยซูทรงหวนระลึกถึงกรุ งเยรู ซาเล็มเมืองบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรค์ไว้เป็ นที่
จารึ กพระนามของพระองค์ และจารึ กถึงการที่พวกเขาได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์ และเอาหิ นขว้างปา
พระองค์และผูร้ ับใช้ของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงเศร้าพระทัยยิง่ นัก เพราะว่าพวกเขาได้พลาด “เวลา
ที่พระองค์เสด็จมาหาพวกเขา” จนกระทัง่ พระองค์ตอ้ งกันแสงเพราะสงสารในชะตากรรมของชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็มที่จะมาถึง พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “เราปรารถนาเนือง ๆ จะใคร่ ....แต่เจ้าไม่ยอม” พระองค์
ทรงเปี่ ยมไปด้วยความเมตตากรุ ณาเหมือนมารดาที่มีความรักต่อบุตร
พระประสงค์ของพระเจ้าเจริ ญรุ ดหน้าอยูเ่ สมอ ไม่วา่ มนุ ษย์จะผิดพลาดและทาลายโอกาสของ
ตนเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อถึงกาหนดเวลาของพวกเขาก็จะต้องถูกพิพากษาอย่างแน่นอน “การพิพากษา
ต้องเริ่ มตั้งต้นที่จาพวกของพระเจ้า” ดังนั้นพระองค์จึงทรงประกาศอย่างน่ากลัวว่า “นี่แหละเรื อนของ
เจ้าก็ถูกปล่อยไว้ให้ร้างตามลาพัง” โอกาสของพวกเขาได้หมดสิ้ นไปแล้ว ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลจะต้องถูก
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ตัดทิ้ง แต่กระนั้นก็ยงั มีโอกาสสุ ดท้ายเหลืออยูบ่ า้ งว่า สักวันหนึ่งพวกเขาจะได้มีโอกาสต้อนรับพระองค์
เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สอง
ในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้นาน เพื่อเห็นแก่มนุษย์ แต่ “เมื่อเขา
ทั้งหลายพากันว่าสงบสุ ขและพ้นภัยอยูแ่ ล้ว เมื่อนั้นแหละความพินาศจะมาถึงเขาทันที และเขาจะหนีให้
พ้นไม่ได้” การเสด็จมาของพระองค์ได้ใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ยงั ทรงร้องเตือนเราอยูว่ า่ “...แต่ท่าน
ทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวติ ” โอกาสที่เราจะเป็ นพยานเพื่อพระองค์และนาวิญญาณของคน
อื่นมาหาพระองค์ อาจหมดไปในไม่ชา้ นี้ เราจะเป็ นดุจต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลเช่นนั้นหรื อ เมื่อถึงเวลานั้น
ทุกอย่างก็จะสาเร็ จผล (ข้อ 24) “คนเป็ นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้” เพราะประตูได้ปิดเสี ย
แล้ว
แผ่นดินของพระเจ้าจะเจริ ญรุ่ งเรื องและ “งอกขึ้นเป็ นต้นใหญ่” และฝูงนกจะมาอาศัยตามกิ่ง
ก้านรวมทั้งนกที่สะอาดและสกปรก (เช่นเดียวกับเรื่ องข้าวละมานกับข้าวสาลี) แต่ในวันนั้น จะมีหลาย
คนในจาพวกนี้ทูลต่อพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ขอเปิ ดให้ขา้ พเจ้าเถิด” แต่พระองค์จะ
ตรัสตอบว่า “เราไม่รู้จกั เจ้า เจ้าไม่ใช่แกะของเรา” พวกเขาจะทูลตอบพระองค์อีกว่า “พระองค์จาพวกเรา
ไม่ได้หรื อ พระองค์ได้สอนเราตามถนนหนทางได้กินและได้ดื่มกับเรา” แต่พระองค์จะตรัสตอบว่า “เรา
ไม่รู้จกั เจ้า เจ้าทั้งหลายผูป้ ระพฤติชวั่ จงถอยไปจากเรา” จากนั้นพวกเขาก็จะพากันคร่ าครวญร้องไห้และ
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เพราะโอกาสของพวกเขาหมดไปเสี ยแล้ว ทั้งนี้เนื่ องจากความหน้าซื่ อใจคดและความ
คดโกงของพวกเขาเอง ผูท้ ี่คิดว่าตนเองเป็ นคนสุ ดท้ายจะเป็ นคนแรก “ความนึกคิด และวิถีทางของพระ
เจ้าสู งส่ งกว่าความนึกคิด และวิถีทางของเรามากมายนัก” ผูท้ ี่จะได้รับความรอดเหล่านี้จะมาจากทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนื อ และทิศใต้ จากทุกตระกูลทุกชาติ ทุกภาษา พวกเขาจะนัง่ อยูใ่ น
แผ่นดินของพระเจ้าด้วยกัน และทูลว่า “ความสุ ขความเจริ ญ จงมีแก่ท่านผูม้ าในนามของพระเจ้า”

ข้ อไตร่ ตรอง
วันสะบาโตมิใช่มีไว้เพียงเพื่อพักผ่อน และนมัสการเท่านั้น แต่มีไว้เพื่อ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราด้วย” “ผลแรก” แห่งเวลาของเราควรจัดไว้เพื่อพระองค์ คริ สเตียนทุกคนควรคัดค้านในการที่มนุษย์
ทัว่ โลกในสมัยนี้ มิได้ช่วยกันรักษาวันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
หากว่าสันติสุข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความรักซึ่ งกันและกัน ขึ้นอยูก่ บั แผ่นดินของพระเจ้าซึ่ ง
จะมาถึงในอนาคตแล้ว เหตุใดเล่ามนุษย์จึงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อแผ่นดินของพระองค์เล่า เหตุที่เป็ นเช่นนี้
ก็เพราะความผิดบาปในจิตใจของมนุษย์นนั่ เอง “ถ้าผูใ้ ดไม่บงั เกิดใหม่แล้ว จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้า
ไม่ได้”

67

พระกระแสเรี ยกของพระคริ สต์เป็ นสิ่ งที่เราจะต้องตัดสิ นใจในทันทีทนั ใด “นี่แน่ะบัดนี้เป็ น
เวลาอันชอบ นี่แน่ะบัดนี้เป็ นวันแห่งความรอด” “วันนี้ ถา้ ท่านทั้งหลายได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์
อย่ากระทาให้ใจของท่านแข็งกระด้างไป” หากว่าสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดสมควรที่จะกระทา ก็จงกระทาเสี ยใน
วันนี้
พระเจ้าทรงเต็มพระทัยที่จะอภัยโทษบาปให้แก่เรา และช่วยให้เรารอดอยูเ่ สมอ โดยไม่มี
ขอบเขตจากัด แต่การที่มนุ ษย์ชกั ช้าในการรับเอาสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรานี้ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถ
จะอธิ บายได้ เช่นเดียวกับที่พระเยซูตอ้ งกันแสงในความดื้อด้าน ของชาวกรุ งเยรู ซาเล็มในสมัยก่อน
นัน่ เอง
ในทุกวันนี้โลกเราก็ยงั คงถูกปล่อยให้รกร้างอยู่ เรื่ องราวเกี่ยวกับองค์พระผูช้ ่วยให้รอด เป็ นสิ่ งที่
มืดมนสาหรับชาวโลก แต่ถึงกระนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็ยงั คงปกคลุมอยูเ่ หนือโลก เช่นเดียวกับ
ในสมัยปฐมกาล ทูตแห่งสันติสุขและการไถ่โทษความผิดบาปของพระเจ้า คือพระเยซู คริ สต์เจ้าของเรา
ยังคงเพียงพอต่อความต้องการของโลก พระเยซูผเู ้ ดียวเท่านั้นที่จะทาให้โลกอยูใ่ นระเบียบที่ดีงาม และ
ช่วยคนบาปให้ได้รับความรอด “ขอให้ท่านผูท้ ี่เสด็จมาในนามของพระเจ้า จงทรงพระเจริ ญสุ ขสวัสดิ์ยงิ่
ๆ ขึ้นไป” ขอให้จิตใจของเราสามารถมองเห็นพระคริ สต์ และให้ริมฝี ปากของเรายอมรับว่า จะรับเอา
พระคริ สต์ หรื อมิฉะนั้นจะต้องอยูใ่ นความสับสนวุน่ วายของโลกอีกต่อไป “ขอให้แผ่นดินของพระองค์
มาตั้งอยู”่
ต้นไม้ที่หกั แล้ว ก็อาจจะแตกหน่อเจริ ญขึ้นมาใหม่และเกิดดอกออกผลได้ฉนั ใด มนุษย์ที่เต็มไป
ด้วยความผิดบาป โรคภัยไข้เจ็บ และความผิดพลาดนานาชนิด ก็อาจฟื้ นขึ้นสู่ ชีวิตใหม่และเกิดผลโดย
พระคริ สต์ได้ฉนั นั้น
โดยความเชื่ อในพระบุตรของพระเจ้า หญิงผูน้ ้ นั ก็สามารถยืนตัวตรงได้เช่นเดียวกันกับบุคคล
อื่น ๆ ความเชื่อในใจของนางได้ทาให้นางร้อนรนในการสรรเสริ ญพระเจ้า เพราะว่าการรู ้จกั พระองค์
นั้นก่อให้เกิดชีวติ และอนามัย
บ้านที่ไม่มีพระเจ้าประทับอยู่ ก็เปรี ยบเสมือนบ้านร้างนัน่ เอง

ทบทวน
1. ในขั้นที่แล้วพระเยซูเสด็จไปยังมณฑลเพอเรี ย เพื่อหลีกเลี่ยงจากพวกผูน้ าศาสนายูเดีย ซึ่งจะ
ทาร้ายพระองค์ในพระวิหาร ใช่หรื อไม่?
2. ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปยังมณฑลเพอเรี ย ได้มีผใู ้ ดมาประกาศพระกิตติคุณในมณฑลแห่ง
นี้ล่วงหน้าแล้ว? พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างไร? พระเยซูทรงได้รับการต้อนรับอย่างไร เมื่อพระองค์
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ได้เสด็จไปถึงที่นนั่ ? พระองค์เคยเสด็จไปที่นนั่ มาก่อนหรื อไม่? ประชาชนจาพระองค์ได้หรื อไม่? พวก
เขาเชื่อในพระองค์หรื อไม่? พวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับยอห์นบัพติศมาอย่างไร?
3. พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชน ณ ที่ใดในวันสะบาโต? ในวันธรรมดาพระองค์ทรงสั่งสอน
พวกเขาที่ใด?
4. พระเยซูทรงเตือนประชาชนเหล่านั้นให้ทาอะไร พระองค์ได้ทรงยกคาอุปมาอะไรขึ้นเป็ น
อุทาหรณ์แก่พวกเขา? จงอธิ บายความหมายของคาอุปมานั้น ๆ
5. จงเล่าเรื่ องของหญิงที่ได้รับการรักษาจากพระเยซูในขั้นนี้ นางเป็ นโรคหลังโกงเป็ นเวลานาน
เท่าใด? พระเยซูทรงอธิ บายถึงอาการของนางว่าอย่างไร? พระองค์ทรงรักษาอย่างไร? เมื่อนายธรรม
ศาลาเห็นเช่นนั้นเขาทาอย่างไร? พระเยซูทรงเรี ยกเขาว่าอย่างไร? พระองค์ทรงอ้างเหตุผลอย่างไรในการ
รักษาหญิงหลังโกงผูน้ ้ ี? นายธรรมศาลาได้อา้ งข้อพระธรรมข้อใด?
6. ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลนั้น พระเยซูทรงหมายถึงอะไร?
7. ลักษณะที่สาคัญที่สุดของแป้ งเชื้อคืออะไร?
8. พระเยซูตรัสว่าอย่างไรเกี่ยวกับประตูคบั และทางแคบ? พระองค์จะตรัสแก่ผใู ้ ดบ้างว่า “เราไม่
รู้จกั เจ้า?” เหตุใดพระองค์จึงปิ ดประตูไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไป? พวกเขาจะได้รับผลในบั้นปลาย
อย่างไร? พระองค์ตรัสว่าใครจะเป็ นคนแรกในวันนั้น? ผูท้ ี่จะมาจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศ
เหนื อ และทิศใต้น้ นั คือใคร?
9. ศัตรู ของพระเยซูได้ข่พู ระองค์ให้ทรงหนี ออกจากดินแดนของพวกเขา โดยการทูลว่า
อย่างไร?
10. พระเยซูทรงเรี ยกกษัตริ ยเ์ ฮโรดว่าอย่างไร? เพราะเหตุใด? เหตุใดพระองค์จึงกันแสงเกี่ยวกับ
ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับกรุ งเยรู ซาเล็มว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสว่า พระองค์จะทอดทิ้ง
พวกเขาไว้ตามลาพังเช่นนั้นหรื อ? พระองค์ทรงให้เหตุผลอย่างไร? เมื่อใดพวกเขาจึงจะเข้าใจใน
พระองค์? ข้อนี้หมายถึงชนชาติยวิ ทั้งหมดใช่หรื อไม่? การที่พวกเขาจะได้พบพระองค์อีกนั้น พวกเขา
จะต้องพูดว่าอย่างไรบ้าง?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. นับตั้งแต่พระเยซูได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น จวบจนกระทัง่ เวลาที่กล่าวถึงนี้ เป็ นเวลา
เกือบสามปี แล้ว ผูค้ นที่อยูต่ ามแถบลุ่มแน่น้ าจอร์ แดนฟากข้างโน้นหลายคน ยังคงจดจาเหตุการณ์น้ นั ได้
ดี พวกเขาต่างรู ้สึกสนใจในพระองค์มาก ทั้งนี้ เพราะเมื่อชื่อเสี ยงกิตติคุณของพระองค์เป็ นที่เลื่องลือกัน
ทัว่ ประเทศ พวกเขาก็ได้เดินทางเข้าในในมณฑลกาลิลี เพื่อเข้าเฝ้ าและฟังพระธรรมจากพระองค์ ซึ่ ง
พระองค์ได้ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ ในดินแดนของพวกเขานัน่ เอง (มาระโก 3:8) ไม่ตอ้ ง
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สงสัยเลยว่า พระเยซูเจ้าของเรา ก็ทรงหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างฉันมิตรที่นนั่ ท่านเชื่อว่าพระเยซู
เสด็จไปตามที่ต่าง ๆ ตามการทรงนาของพระบิดาเจ้า ไม่วา่ ต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์อย่างไร เช่นนั้น
หรื อ 2. เหตุใดประชาชนเหล่านั้นจึงแสดงความเป็ นมิตรต่อพระเยซูคริ สต์ในวาระนี้
3. ท่านคิดว่า ประชาชนเหล่านี้ยกย่องนับถือยอห์นบัพติศมาอย่างสู งส่ งเช่นนั้นหรื อ การที่
ยอห์นบัพติศมาได้รับรองพระเยซูคริ สต์น้ นั ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรต่อพระองค์บา้ งหรื อไม่ 4. ท่าน
คิดว่าหากยอห์นบัพติศมา มิได้แนะนาพวกเขาให้ทราบถึงพระองค์ ประชาชนจะเชื่ อถือในพระองค์บา้ ง
หรื อไม่ 5. ยอห์นบัพติศมาได้กระทาการอัศจรรย์ประการใดหรื อไม่ ยอห์นมีอิทธิ พลเท่าเทียมกับพระ
เยซูหรื อไม่
6. ท่านเข้าใจเกี่ยวกับคาว่า “กลับใจเสี ยใหม่” อย่างไร คาว่า “พินาศ” หมายถึงการถูกทาลาย
การถูกปรับโทษ หรื อการถูกแยกออกจากพระเจ้า 7. ท่านคิดว่ามนุษย์จะถูกแยกออกจากพระเจ้าได้อย่าง
เด็ดขาด เช่นนั้นหรื อ 8. ข้อ 8 เราสามารถที่จะชักชวนพระเจ้า ให้เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ได้เช่นนั้น
หรื อ คาอุปมานี้เน้นถึงความอดกลั้นพระทัยไว้นาน ของพระเจ้าเช่นนั้นหรื อ 9. พระเยซูทรงยินดีรักษา
ให้ผทู ้ ี่มิได้ขอร้องพระองค์หรื อไม่ ท่านคิดว่าหญิงหลังโกงผูน้ ้ ีมาฟังพระธรรมของพระเยซู ด้วย
ความหวังที่จะได้รับการรักษาให้หายโรคเช่นนั้นหรื อ เหตุใดพระเยซูจึงทรงวางพระหัตถ์บนหญิงผูน้ ้ ี
โดยที่มิได้วางพระหัตถ์บนผูป้ ่ วยอื่น ๆ การที่พระเยซูทรงวางพระหัตถ์บนนางก็เพื่อจะรักษานางให้หาย
หรื อเพื่อกระตุน้ ให้นางมีความเชื่อมากขึ้น หรื อเพื่อเหตุผลอย่างอื่น 10. ท่านคิดว่าการที่นายธรรมศาลา
คัดค้านพระเยซูน้ นั ก็เพราะว่า เป็ นวันสะบาโต หรื อเป็ นเพราะเขาอิจฉาในฤทธิ์ อานาจและความสาเร็ จ
ของพระเยซู ท่านคิดว่าเขารู ้สึกละอายหรื อไม่ 11. พระเยซูตรัสว่าการที่หญิงหลังโกงต้องมีสภาพเช่นนี้
เป็ นเพราะความผิดบาปของนางเองเช่นนั้นหรื อ หรื อเป็ นเพราะเหตุผลอื่นใด มีหลักฐานอะไรบ้างที่
แสดงว่านางเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่ อ
12. พระเยซูทรงยกคาอุปมาเรื่ องเมล็ดพันธุ์ผกั กาดและเรื่ องแป้ งเชื้อ ขึ้นมาเพื่อสัง่ สอนเกี่ยวกับ
อะไร 13. เหตุใดผูค้ นป็ นอันมากจึงจะไม่สามารถเข้าทางประตูแคบได้ (ข้อ 24) เหตุที่เป็ นเช่นนี้ เป็ น
เพราะประตูปิดหรื อเพราะเขาเป็ นคนชัว่ (ข้อ 25,27) 14. ข้อที่ 29 อ้างว่า ผูท้ ี่ได้รับความรอดเป็ น
ชาวต่างชาติใช่หรื อไม่ 15. คาว่า “ผูท้ ี่อยูข่ า้ งปลาย กลับอยูข่ า้ งต้น” ในข้อ 30 หมายความว่าอย่างไร 16.
พระเยซูตรัสแก่ใครว่า “จงถอยไปจากเรา” สิ่ งที่จะทาให้เขามีความทุกข์มากขึ้นคืออะไร การที่เรารู้สึก
เสี ยใจนั้นเป็ นการกลับใจใหม่หรื อไม่ 17. เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อสิ้ นพระชนม์ที่นนั่ เหตุที่เป็ นเช่นนี้เป็ นเพราะ “โลหิตของบรรดาศาสดาพยากรณ์” จะต้อง
หลัง่ ไหล ณ ที่นนั่ หรื อ
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ขั้นทีส่ ามสิ บเก้ า (ต่ อ)การเสด็จไปเทศนาสั่ งสอน-มณฑลเพอเรีย
ลูกา 14:1-17:10
ในขั้นที่แล้วเราได้ทราบถึงสาเหตุประการหนึ่ง ของการที่พระเยซูเสด็จไปเยีย่ มเยียนมณฑลเพอ
เรี ยก็คือ เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อต้านของชาวยิวในกรุ งเยรู ซาเล็ม โดยปกติแล้วชาวยิวทัว่ ๆ ไปต่างก็
ต้อนรับพระเยซูดว้ ยความชื่นชมยินดี มีแต่พวกผูน้ าศาสนายูเดียเท่านั้น ที่ไม่พอใจในพระองค์ พวกผูน้ า
เหล่านี้ได้พยายามเสี้ ยมสอนชักนาให้ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม ถอยห่างออกไปจากพระองค์ เพราะเขาหาว่า
คาสั่งสอนของพระเยซูขดั แย้งกับศาสนาของพวกเขา
ดูเหมือนว่าพระเยซูประทับอยูใ่ นมณฑลเพอ
เรี ยเพียงวันสะบาโตสองวันเท่านั้น ในวันสะบาโตแรกพระองค์ทรงรักษาหญิงหลังโกง ซึ่งได้ทาให้นาย
ธรรมศาลาที่นนั่ รู ้สึกขัดเคืองใจยิง่ นัก เขาได้กล่าวหาพระองค์วา่ กระทาผิดกฏวันสะบาโตสาหรับในวัน
สะบาโตต่อมานั้น พระองค์ได้ทรงรับเชิญจากขุนนางผูใ้ หญ่คนหนึ่งของพวกฟาริ สี ให้ไปเสวยพระ
กระยาหารที่บา้ นของเขา ร่ วมกับผูน้ าศาสนายูเดียอีกหลายคน ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าการเชิญพระเยซูครั้งนี้
คงเป็ นแผนการของพวกเขาในอันที่จะจับผิด และตาหนิติเตียนพระองค์อีกอย่างแน่นอน ในขณะที่กาลัง
จะรับประทานอาหารอยูน่ ้ นั ได้มีชายคนหนึ่งซึ่ งเป็ นโรคท้องมานเข้าเฝ้ าพระองค์ ชายผูน้ ้ ีมิใช่แขกเหรื่ อ
ที่ได้รับเชิ ญมาในงานเลี้ยงนี้ แต่อาจเป็ นเพราะว่าพวกฟาริ สีได้แนะนาเขาให้ไปหาพระองค์ จุดประสงค์
ที่พวกฟาริ สีแนะนาเช่นนั้น มิใช่เพื่อต้องการให้เขาหายโรค แต่พวกเขาต้องการที่จะหยัง่ ดูวา่ พระเยซูจะ
ทรงกระทาประการใด พวกเขา “คอยมองดูพระองค์” ว่า พระองค์จะฝ่ าฝื นกฏวันสะบาโต โดยการรักษา
ชายผูน้ ้ นั หรื อไม่ เพื่อจะได้มีหลักฐานฟ้ องร้องพระองค์
พระเยซูทรงพร้อมที่จะเผชิญกับบุคคลเหล่านี้อยูเ่ สมอ แทนที่พระองค์จะปล่อยให้เขาทูลถาม
ปั ญหานี้ ต่อพระองค์ พระองค์ก็กลับเป็ นผูถ้ ามปั ญหานี้เสี ยเอง พระเยซูทรงถกปั ญหานี้ กบั พวกเขา เพื่อมิ
ให้พวกเขากล่าวโทษพระองค์ได้พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความเห็นแก่ตวั
และความน่าซื่ อใจคดของ
พวกเขา และชี้ให้พวกเขาเห็นถึงวิถีทางแห่งพระพร ซึ่ งได้แก่การกระทาคุณงามความดีโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงยกคาอุปมาเรื่ อง “การเลี้ยงใหญ่” ขึ้นมาสั่งสอนพวกเขา
ขณะที่พระเยซูเสด็จออกจากบ้านขุนนางผูใ้ หญ่ดงั กล่าว
ได้มีผคู ้ นติดตามพระองค์ไปเป็ น
จานวนมาก พระองค์ทรงทราบว่าผูค้ นเหล่านั้นติดตามพระองค์เพราะความอยากรู้อยากเห็น และด้วย
จุดประสงค์อื่น ๆ อีกหลายอย่าง พระองค์ทรงเริ่ มต้นสั่งสอนพวกเขาให้ทราบว่า การที่ติดตามพระองค์
ไปอย่างแท้จริ งนั้น พวกเขาจะต้องเสี ยสละมากเพียงใด พระองค์ทรงเตือนสติพวกเขาให้ไตร่ ตรองให้
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รอบคอบเสี ยก่อน ที่จะเรี ยกตัวเองว่าเป็ นสาวกของพระองค์ ดูเหมือนว่าผูท้ ี่ติดตามพระองค์ และ “เข้ามา
ใกล้เพื่อฟังพระองค์น้ นั ” ส่ วนใหญ่เป็ นคนเก็บภาษีและคนบาป การนี้ได้ทาให้พวกฟาริ สีถือเป็ นเหตุ
อย่างหนึ่งในการตาหนิ ติเตียนพระองค์ และพากันบ่นว่า “คนนี้ตอ้ นรับคนบาป” การที่พวกฟาริ สี และ
พวกอาลักษณ์แสดงความรังเกียจเดียดฉันท์คนบาป และคนเก็บภาษีเช่นนี้ ทาให้พระองค์ทรงยกคา
อุปมาเรื่ องแกะที่หลงหาย เหรี ยญเงินที่หายไป และเรื่ องบุตรเสเพลขึ้นมาสั่งสอนพวกเขา
ครั้นแล้วพระเยซูทรงหันมาทางอัครสาวกของพระองค์ และกล่าวคาอุปมาเรื่ องคนต้นเรื อนที่ไม่
ซื่อสัตย์แก่พวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจะปฏิบตั ิพระเจ้าและปฏิบตั ิเงินทองด้วยก็ไม่ได้” พวกฟาริ สีที่ได้ยนิ
เช่นนั้น ต่างก็รู้สึกโกรธแค้นมาก และเริ่ มเยาะเย้ยพระองค์ เพราะว่าพระดารัสของพระองค์ เป็ นการทิ่ม
แทงความรู ้สึกซึ่ งเต็มไปด้วยความละโมบของพวกเขาโดยตรง พวกเขาพยายามแก้ตวั ว่าพวกเขาไม่ผดิ
และบทพระบัญญัติของพวกเขาก็มิได้สอนผิดพลาดแต่พระเยซูทรงสอนพวกเขาว่า พระบัญญัติของพระ
เจ้าจะไม่มีวนั เสื่ อมสู ญเป็ นอันขาด การที่จะให้แผ่นดินสวรรค์และแผ่นดินโลกเสื่ อมสู ญไปยังจะง่ายกว่า
พระบัญญัติของพระเจ้าจะดารงอยูส่ ื บไปเป็ นนิตย์ พระเยซูทรงสอนเขาให้ทราบถึงพระบัญญัติเกี่ยวกับ
การหย่าร้าง และเศรษฐีกบั ลาซะโร โดยแสดงให้เห็นว่าไม่วา่ มนุษย์จะถูกปรับโทษโดยพระบัญญัติ หรื อ
โดยพระกิตติคุณก็ตาม ผลที่ได้รับย่อมเป็ นเช่นเดียวกันคือ “ถ้าหากท่านทั้งหลาย มิได้กลับใจเสี ยใหม่
จะต้องพินาศเหมือนกัน”
พระองค์ทรงสอนอัครสาวกของพระองค์ต่อไปอีก เกี่ยวกับการอภัยโทษความเชื่ อ และการ
ปฏิบตั ิพระเจ้า ในที่น้ ีได้ทาให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างคาสอนที่พระองค์สั่งสอนคนทัว่ ๆ ไป
กับคาสอนที่พระองค์ทรงสอนแก่อคั รสาวกของพระองค์เอง

อภิปราย
พระเยซูพระบรมครู ผกู้ ล้าหาญ ได้เสด็จเข้าไปในบ้านของขุนนางผูใ้ หญ่ของพวกฟาริ สีอย่าง
อาจหาญ ปราศจากความหวัน่ กลัวใด ๆ แม้วา่ พระองค์จะต้องตกเป็ นเป้ าสายตาของพวกฟาริ สี ซึ่ ง “คอย
มอง” จะจับผิด และขัดขวางการสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์ก็ตาม คาสอนเกี่ยวกับความรักและ
ความเมตตากรุ ณาของพระองค์
ขัดต่อบทบัญญัติและความน่าซื่ อใจคดของพวกเขาอย่างรุ นแรง
ตลอดเวลา ในการนี้ได้มีชายผูห้ นึ่งซึ่ งป่ วยเป็ นโรคท้องมานานเข้ามาเฝ้ าพระองค์ ชายผูน้ ้ ีคงถูกนามาไว้
ในที่เด่นชัด ซึ่ งพระเยซูสามารถมองเห็นได้ง่าย ชายผูน้ ้ ี อาจเป็ นคนขอทานตามถนนหนทาง และอาจเป็ น
เหตุหนึ่งที่ทาให้พระเยซูตรัสแก่ผทู ้ ี่เชิญพระองค์มาเสวยพระกระยาหารในวันนั้นว่า ควรเชิญคนยากจน
และคนที่อยูใ่ นสภาพต่าต้อยอื่น ๆ ให้มาร่ วมในงานเลี้ยงด้วย มนุษย์ในทุกวันนี้ก็ควรเอาใจใส่ ในคาสอน
ข้อนี้ของพระองค์ดว้ ยเช่นเดียวกัน เพราะผูท้ ี่มีความเป็ นอยูอ่ ย่างหรู หรา มีอาหารการกินอย่างฟุ่ มเฟื อย
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แทนที่จะแสดงความเมตตาปรานีต่อคนจน คนที่ขดั สน กลับพากันจัดงานเลี้ยงแก่ผทู ้ ี่มีฐานะร่ ารวย มี
การอยูด่ ีกินดี และสามารถที่จะจัดงานเลี้ยงตอบสนองตนได้เช่นเดียวกัน (ดู สุ ภาษิต 22:16)
พวกฟาริ สีต่าง “คอยมองดูพระองค์” อยูต่ ลอดเวลา แต่ก่อนที่พวกเขาจะพูดว่ากระไร พระเยซูก็
ตรัสถามขึ้นว่า “ถ้าจะรักษาคนป่ วยในวันสะบาโตจะผิดพระบัญญัติหรื อไม่” พวกเขามิได้ตอบว่ากระไร
ได้แต่ “นิ่งอยู”่ และทันใดนั้นพระองค์ก็ได้รักษาชายที่เป็ นโรคท้องมานนั้นจนหาย แล้ว “ก็ให้เขาไป”
ในตอนสุ ดท้ายนี้แสดงให้เราทราบว่า ชายผูน้ ้ ีมิได้เป็ นแขกเหรื่ อที่ได้รับเชิญมาในงาน หากแต่ถูกพามา
หาพระองค์ ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือของพวกฟาริ สี แต่กระนั้นเขาก็ยงั ได้รับพระพรจากพระองค์
ต่อจากนั้นพระเยซูก็เริ่ มสั่งสอน ให้พวกเขาทราบความจริ งของพระองค์หลายประการ และไม่
ยอมเปิ ดโอกาสให้พวกเขาตั้งปั ญหาถาม หรื อกล่าวหาพระองค์ได้เลย เมื่อแขกเหรื่ อทั้งหลายได้มาถึง
บริ เวณงานเลี้ยงเรี ยบร้อยแล้วพระองค์ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า “คนมียศมาก” ได้เลือกเอาที่นงั่ ที่ดีที่สุด ส่ วน
พระองค์ตอ้ งนัง่ ในอันดับต่าที่สุด ซึ่ งเป็ นไปตามความประสงค์ของผูจ้ ดั งานเลี้ยงดังนั้นพระองค์จึงยกเอา
คาอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงในพิธีสมรสขึ้นมา สั่งสอนแก่พวกเขาว่า ควรจะเลือกนัง่ ในอันดับต่าเสี ยก่อน
จนกระทัง่ ได้รับเชิ ญให้ “กระเถิบขึ้นไปนัง่ บนที่สูง” แล้วจึงค่อยนัง่ จึงจะนับว่าเป็ นผูท้ ี่มีเกียรติต่อหน้า
แขกเหรื่ อทั้งปวง พระเยซูทรงสรุ ปไว้ในข้อสิ บเอ็ด โดยเน้นถึงการถ่อมตัว และการไม่เห็นแก่ตนเอง ซึ่ ง
เป็ นหลักแห่งคาสอนของพระองค์ แต่เป็ นหลักที่ตรงกันข้ามกับคาสอนในสมัยใหม่ ซึ่ งสอนให้ “มี
ความเห็นแก่ได้” สนใจแต่เรื่ องราวของตนเอง
ตลอดเวลาที่พระเยซูทรงสั่งสอนพวกฟาริ สีอยูน่ ้ นั
มีผกู ้ ล่าวสอดแทรกขึ้นมาเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น ชายผูน้ ้ นั คงจะสรรเสริ ญพระเจ้าและสานึกได้วา่ “แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้” พวกเขาแล้ว “ผูท้ ี่
จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็ นสุ ข” พระเยซูได้ทรงตระหนักในความจริ งข้อนี้ ทั้ง ๆ
ที่ทรงอยูใ่ นท่ามกลางพวกหน้าซื่ อใจคดเป็ นจานวนมาก็ตาม พระองค์ทรงนึกถึงแต่แผ่นดินของพระเจ้า
ซึ่ง “คนทั้งปวง” จะต้องเข้าไปเป็ นส่ วนตัว (16:16) พระองค์ตรัสต่อไปถึงคาอุปมาเรื่ องการเลี้ยงใหญ่ ซึ่ ง
มีใจความว่า เจ้าของงานเลี้ยงได้เชิญคนเป็ นอันมาก แต่ผทู ้ ี่ได้รับเชิ ญเหล่านั้นล้วนแต่ปฏิเสธไม่ยอมมา
คาอุปมานี้เล็งถึงการที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยมสิ่ งที่ดีไว้แก่เรา ผูท้ ี่ได้รับเชิ ญเป็ นพวกแรกก็คือชนชาติยวิ ไพร่
พลของพระองค์นนั่ เอง แต่พวกเขากลับปฏิเสธคาเชิญอันนั้น ดังนั้นพระองค์จึงต้องยกสิ ทธิ ที่พระองค์
ประทานให้พวกเขา ให้แก่ชนต่างชาติแทน (มัทธิ ว 21:43) และบัดนี้พระกิตติคุณซึ่ งเปี่ ยมไปด้วยความ
รอด และไม่ตอ้ งเสี ยมูลค่าใด ๆ กาลังแพร่ ไปสู่ มนุษย์ทวั่ โลก พระเจ้าได้เชิ ญชวนและเตือนให้พวกเขา
เข้าสู่ แผ่นดินของพระองค์ เพราะว่า “ยังมีที่อยู”่ และผูท้ ี่ได้รับเชิ ญเป็ นพวกเราต่างก็ปฏิเสธ ไม่ยอมร่ วม
ในงานเลี้ยงใหญ่ของพระองค์ (ข้อ 24) โดยทางพระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่มนุษย์จะเข้าสู่ แผ่นดินของพระ
เจ้าได้และ “เมื่อท่านทั้งหลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริ สต์น้ นั จะเป็ นพวกยูเดียหรื อพวกเฮเลน
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ก็ไม่ได้” (กาลาเทีย 3:28) นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้ทรงตักเตือนผูท้ ี่ยงั เห็นแก่สิ่งของฝ่ ายโลก และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และถือว่าสิ่ งเหล่านี้สาคัญกว่าพระเจ้า โดยตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงแสวงหา
แผ่นดินของพระเจ้าก่อน”
ตอนนี้ดูเหมือนว่าพระเยซูได้เสด็จออกจากบ้านของขุนนางชาวฟาริ สีผนู ้ ้ นั ไปแล้ว ในขณะที่
พระองค์กาลังเสด็จไปนั้น มีประชาชนติดตามพระองค์ไปเป็ นจานวนมาก พระองค์ได้หนั มาตรัสแก่
พวกเขา เตือนพวกเขาให้สารวจตัวเองว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในการติดตามพระองค์ พระองค์มิได้
สนใจเลยว่าประชาชนจะนิยมชมชอบพระองค์สักเพียงใด ไม่วา่ จะเป็ นสมัยที่พระองค์ยงั คงดารงพระ
ชนม์ชีพในโลกนี้ หรื อสมัยนี้ก็ตาม พระองค์ทรงเอาใจใส่ ต่อผูท้ ี่รู้ซ้ ึ งถึงคุณค่า ของการเสี ยสละในการ
ติดตามพระองค์อย่างแท้จริ งเท่านั้น ซึ่ งเขาอาจต้องเสี ยสละแม้แต่ครอบครัวของเขาเองก็ได้ (14:26) จง
สังเกตว่า พระเยซูตรัสแก่ทุก ๆ คนโดยเสมอภาคกัน ด้วยการใช้คาว่า “ผูใ้ ด” ครู บางคนได้จาแนกความ
แตกต่างระหว่างผูเ้ ชื่ อและสาวกของพระองค์ออกจากกัน แต่ขอ้ พระคัมภีร์ตอนนี้ดูเหมือนจะสวนความ
จริ งข้อนี้ให้แก่ประชาชนทุกคนว่า “ผูใ้ ด” ก็ตาม ที่ยอมให้พระเยซูคริ สต์เป็ นใหญ่ในชีวติ และแบกไม้
กางเขนของตนเองและสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระองค์อย่างแท้จริ ง บุคคลผูน้ ้ นั ย่อมสามารถที่จะเป็ น
สาวกของพระองค์ได้ ในพระธรรมฟิ ลิปีบทที่สาม อัครสาวกเปาโลก็ได้สอนถึงการเสี ยสละทุกสิ่ ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งพระคริ สต์ คือต้องยอมเสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่างที่ตนมีอยู่ และกลับใจใหม่ ดังจะเห็นได้
จากข้อ 4-6 การ “แบกกางเขน” มิได้หมายถึงการเผชิ ญกับอุปสรรคหรื อความลุ่ม ๆ ดอน ๆ ใน
ชีวติ ประจาวันเยีย่ งชาวโลก หากแต่หมายถึงการที่ตอ้ งถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม และเผชิญกับอุปสรรค
นานาชนิด ในฐานะที่เป็ นผูต้ ิดตามพระคริ สต์ เราได้ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และได้รับการทรงเรี ยก
ให้แบกกางเขนติดตามพระองค์ไปทุกวัน และดาเนินชี วติ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ นั พระเยซู
ได้ทรงอธิ บายความจริ งข้อนี้ ไว้ ในคาอุปมาเกี่ยวกับเรื่ องป้ อมค่ายและกษัตริ ยท์ ี่จะยกทัพไปทาสงคราม
ชีวติ คริ สเตียนเป็ นชีวติ ที่มีโครงการแน่นอน เป็ นการร่ วมมือกัน ระหว่างจิตวิญญาณของเรากับองค์พระ
ผูช้ ่วยให้รอด เราจะทาครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ไม่ได้เป็ นอันขาด หากว่าเราเป็ นแต่เพียง “อุ่น ๆ ” จะเย็นก็ไม่เย็น
จะร้อนก็ไม่ร้อน เราก็จะถูกคายออก ในวาระที่พระองค์เสด็จมา
คาว่า “ชัง” หมายถึงลักษณะอาการซึ่ งเรามีต่อทุกสิ่ งทุกอย่าง ที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังในชีวติ เดิม
ของเรา มิได้หมายความว่า เราจะเกลียดบุคคลที่เรารักแต่หมายความว่าเราเทิดแผ่นดินของพระเจ้าไว้เป็ น
อันดับแรก ดังนั้นระหว่างคาว่า “รัก” และ “ชัง” จึงมีความแตกต่างกันมาก เราจะต้องเกลียดชังสิ่ งที่
ขัดขวางมิให้เราทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ดังที่ปรากฏในคาอุปมาเรื่ องการเลี้ยงใหญ่ เป็ นต้น
เกลือที่หมดรสเค็มไร้ประโยชน์ฉนั ใด สาวกที่มิได้สาแดง “สุ คนธรสของพระคริ สต์” ก็ไม่
สามารถที่จะเป็ น “เกลือของโลก” ได้ฉนั นั้น มีแต่จะถูกมนุษย์ “ทิ้งเสี ยเท่านั้น” (14:35) คริ สเตียนที่มิใช่
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“สุ คนธรสอันหอมหวานของพระคริ สต์” ซึ่ งนาไปถึงชีวติ ก็เท่ากับเป็ น “กลิ่นรสแห่งความตาย” ซึ่ง
นาไปสู่ ความตาย มนุษย์โลกย่อมไม่ปรารถนาคริ สเตียนชนิดนี้ มีแต่จะทิ้งเสี ยเท่านั้น นี่คือความจริ งที่
สาคัญยิง่ หลังจากนั้นพระเยซูทรงสรุ ปด้วยคาว่า “ใครมีหูยนิ ได้จงฟังเอาเถิด” พระดารัสข้อนี้เป็ น
เครื่ องหมายเตือนให้เราเชื่อฟังและกระทาตาม
หลังจากพระองค์ได้ทรงสอนถ้อยคาเหล่านี้ ซึ่ ง “คมกว่าดาบสองคมและแทงทะลุกระทัง่ จิต
วิญญาณ......และอาจวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจ” แล้ว ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า คงมีหลายคน
หันไปจากพระองค์ แต่ “บรรดาผูเ้ ก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์” เป็ นที่น่า
สังเกตว่าสามัญชนเป็ นอันมากต่างปรารถนาที่จะได้ฟังพระธรรมของพระองค์ แต่ขณะเดียวกันพวกฟาริ
สี กบั พวกอาลักษณ์กลับพากัน “บ่น” ต่อว่าพระองค์ ว่าทรงคบหาสมาคม และเสวยพระกระยาหารกับ
คนบาป การกระทาของพระเยซูพิสูจน์ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า พระองค์ “มิได้มาเพื่อให้เกิดความสงบสุ ข
แต่จะให้แตกแยกกันต่างหาก” (ดูลูกา 12:51) การเสด็จมาของพระเยซูและพระดารัสของพระองค์ ทาให้
เกิดการแตกแยกกันขึ้นเสมอ (ระหว่างความชอบธรรมกับความชัว่ ) แม้ในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
เมื่อพระเยซูทรงทราบถึงความนึกคิดของพวกฟาริ สีที่มีต่อคนบาป พระองค์จึงยกคาอุปมาเรื่ อง
ลูกแกะที่หลงหายไป เหรี ยญบาทที่หายไป และเรื่ องบุตรเสเพลขึ้นมาสัง่ สอนพวกเขา เพื่อแจ้งให้พวก
เขาทราบว่า พระองค์ “มิได้มาเพื่อจะเรี ยกคนชอบธรรม แต่มาเรี ยกคนบาปให้กลับใจใหม่” ทั้งนี้มิใช่วา่
ผูเ้ ลี้ยงแกะจะเพิกเฉย หรื อไม่เอาใจใส่ ดูแลฝูงแกะที่อยูใ่ นคอก น้อยไปกว่าเดิมหรื อบิดาจะรักบุตรที่บา้ น
น้อยไปกว่าเดิมก็หาไม่ แต่ผทู ้ ี่เลี้ยงแกะและบิดาทาเช่นนั้น ก็เพราะแกะที่อยูใ่ นคอก และบุตรซึ่ งอยูท่ ี่
บ้านต่างก็อยูใ่ นฐานะที่ปลอดภัยแล้ว ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องเป็ นห่วงแกะหรื อบุตรที่หลงหายไปมากกว่า
พระบิดาเจ้าซึ่ งอยูใ่ นสวรรค์ทรงรักมนุษย์ทวั่ โลก “บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วย ผู้ที่หลง
หายไปให้รอด” นี่แหละคือความรัก “ที่แสวงหา” ขององค์พระผูช้ ่วยให้รอด ซึ่ ง “ไม่ทรงประสงค์ให้คน
หนึ่งคนใดพินาศเลย”
ข้อ 7,10,32 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “คนบาป” เท่านั้นที่กลับใจเสี ยใหม่ ส่ วนคนที่ถือตนว่า
เป็ น “คนชอบธรรม” ก็เปรี ยบได้กบั พวกฟาริ สี ซึ่ งคิดว่าความชอบธรรมของพวกเขาเพียงพอสาหรับ
พวกเขาแล้ว และมิได้มีความเมตตาอารี ต่อคนบาปเลย พี่ชายคนโตเป็ นแบบเล็งถึงบุคคลชนิดนี้เขามิได้มี
ความยินดีในการที่นอ้ งชายของเขารู้สานึกตนและกลับมาเลย และจากข้อ 29 เราได้เห็นถึงนิสัยใจคอ
ของเขาว่า เป็ นคนเห็นแก่ตวั ทูตสวรรค์ยอ่ มแสดงความยินดี ในการที่มนุษย์ได้เข้าส่ วนในการรับความ
รอดของพระเจ้า แม้วา่ ทูตสวรรค์เหล่านั้น “จะไม่ได้รับความรอดเช่นเดียวกับเราก็ตาม” คือมีความยินดี
เกี่ยวกับ “คนที่เป็ นขึ้นมาจากความตาย” (โรม 6:13) “บุตรของเราคนนี้ได้ตายไปแล้ว แต่กลับเป็ นขึ้นมา
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อีก” “พระองค์ได้ทรงกระทาให้ท่านทั้งหลายมีชีวติ อยู่ แม้วา่ ท่านทั้งหลายได้เคยตายแล้วในการผิดบาป”
(เอเฟซัส 2:1)
เมื่อบุตรเสเพลได้ “ผลาญทรัพย์จนหมดแล้ว” เขาจึงเริ่ มตระหนักถึงความขาดแคลนของตัวเอง
เขาพยายามประทังชีวติ ด้วยสิ่ งของฝ่ ายโลก แต่ก็ถูกปฏิเสธ “ไม่มีใครให้อะไรเขากิน” เมื่อเรามีความหิว
ฝ่ ายจิตวิญญาณแล้วไซร้ก็ไม่มีอะไรที่จะทาให้เราสุ ขใจได้เลย มีหลายครั้งที่ “พระบิดาเจ้า” จาต้องปล่อย
ให้เราตกอยูใ่ นสภาพที่ยากแค้นแสนเข็ญ และ “อดอยากหิวโหย” จนกว่าเราจะ “รู้สานึกตัว” และ “ลุก
ขึ้นไปหาพระบิดา” เราจะต้องสารภาพอย่างหน้าชื่ นตาบานว่า “ข้าพเจ้าได้ทาผิดไปแล้ว” บิดาจะไม่คอย
ให้บุตรสารภาพเช่นเดียวนั้นเลย มีแต่จะวิง่ เข้าไปหาเขาทันที ช่างเป็ นการต้อนรับที่สร้างความปลาบ
ปลื้มปิ ติยนิ ดีสาหรับบุตรที่มีจิตใจชอกช้ ายิง่ นัก ลองคิดดูเถิดว่าอ้อมแขนอันอบอุ่นของบิดา จะทาให้เขา
เป็ นสุ ขสักเพียงใด และการที่เขามีโอกาสได้ร่วมชายคา และร่ วมโต๊ะรับประทานอาหารกับบิดาของเขา
เช่นเดิม จะทาให้เขาตื้นตันใจสักเพียงใด
คาอุปมานี้คงจะเห็นถึงสภาพของคนบาป ที่ไม่เคยรู ้ถึงเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้ามาก่อน ไม่
เหมือนกับพวกฟาริ สีซ่ ึ งซึ มทราบในเรื่ องนี้ดีอยูแ่ ล้ว คนบาปดังกล่าวนี้เพิ่งจะมาหาพระเจ้าเป็ นครั้งแรก
แต่อย่างไรก็ตามอุปมานี้ก็เป็ นหลักสาคัญไม่นอ้ ย สาหรับบุตรของพระเจ้าซึ่ งหลงทาผิดบาป หันหลัง
ให้กบั ความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า และตกอยูใ่ นบ่วงแร้วของความผิดบาป วิถีทางที่จะกลับไปสู่ พระ
บิดาก็ตอ้ งใช้ทางเดิมนัน่ เอง คือต้องรู ้ถึงความผิดบาปของตนเอง โดยการสานึกผิด การกลับใจใหม่ การ
ตั้งต้นชีวิตใหม่ การสารภาพความผิดบาป การอ่อนน้อมถ่อมตน การอภัยโทษซึ่ งกันและกัน การคืนสู่
สภาพเดิมและการมีความชื่นชมยินดี
“พี่ชาย” ของบุตรเสเพล ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามวิธีดงั กล่าวนี้ แม้วา่ พี่ชายของเขาจะมิได้กระทา
ความผิดบาปโดยเปิ ดเผย แต่เขาก็แสดงความโกรธเคืองและมิได้เข้าไปในบ้าน ซึ่ งแสดงถึงความไม่เชื่อ
ความเย่อหยิง่ จองหอง ความอิจฉาริ ษยา ความเห็นแก่ตวั ความละโมบและความโกรธ ความบาปเหล่านี้
มีรกรากอยูใ่ นชีวิตที่เห็นแก่ตวั และเป็ นรากฐานของการแยกจากพระเจ้า นอกจากนั้นเขายังไม่ให้อภัย
ในความผิดของน้องชายเขาอีกด้วย (ข้อ 30) เขาได้เน้นถึงความผิดในอดีตของน้องชายของเขา และยัง
เพิกเฉยไม่เอาใจใส่ ต่อการกลับใจของน้องชายของตน ในทุกวันนี้ก็มีคริ สเตียนจานวนไม่นอ้ ย ที่ไม่ยอม
ให้อภัยโทษซึ่ งกันและกัน เช่นเดียวกันนี้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้วา่ “ท่านทั้งหลายที่อยูฝ่ ่ าย
วิญญาณจิต จงช่วยคนนั้น ด้วยใจอ่อนสุ ภาพ ให้กลับตั้งตัวใหม่ได้อีก” (กาลาเทีย 6:1) ข้อที่ 31 ทาให้เรา
เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่บุตรทุก ๆ คนได้รับจากบิดา “สิ่ งของทั้งหมดของเราก็เป็ นของ ๆ เจ้า”
ในคาอุปมาเรื่ องคนต้นเรื อนที่ไม่ซื่อสัตย์ พระเยซูได้ทรงหยิบยกเอาสภาพของมนุษย์โลก และ
เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายในการทามาหากินของพวกเขาเพื่อชี้ให้เห็นว่า “ลูกทั้งหลายของโลกฉลาดกว่าลูก
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ของความสว่าง” (พวกคริ สเตียน) คนต้นเรื อนที่ไม่ซื่อสัตย์ ได้พยายามผูกมิตรกับผูท้ ี่เขาคิดว่า จะยินดี
ต้องรับเขาเข้าทางานเมื่อถึงคราวจาเป็ น ดังนั้นพระเยซูจึงได้ชกั ชวนอัครสาวกของพระองค์ ได้สละเงิน
และสิ่ งของที่มีอยู่ เพื่อใช้ในพระราชกิจของพระองค์ และเพื่องานฝ่ ายจิตวิญญาณ เพื่อว่าพวกเขาจะ
ได้รับมรกดในสวรค์ซ่ ึ ง ณ ที่น้ นั จะมีมิตรสหายของเขารอคอยต้อนรับพวกเขาอยู่ คริ สเตียนเป็ นจานวน
มาก เมื่อถึง “ที่อาศัยอันถาวรเป็ นนิตย์” เขาจะได้รับการต้อนรับจากบรรดา “มิตรสหาย” เป็ นจานวน
มากมาย ซึ่ งเขาไม่เคยรู ้จกั มาก่อนเลย บางทีบุคคลเหล่านี้ อาจมาจากดินแดนอันแสนไกล ซึ่งได้เชื่อพระ
คริ สต์ และได้เข้าไปในแผ่นดินของพระองค์ เนื่องด้วยการถวายทรัพย์และการอธิษฐานเผื่อผูป้ ระกาศ
“เจ้าจงโยนขนมปั งของเจ้าให้ลอยไว้บนพื้นน้ า ถึงอีกหลายวันต่อมา เจ้าจะพบขนมปั งนั้นได้” นี่คือคา
อุปมาเกี่ยวกับความสัตย์อธรรมซึ่ งได้กล่าวสรุ ปไว้ในข้อ 10 บทที่ 16 ถ้าหากว่าเราไม่มีความอสัตย์
อธรรมเกี่ยวกับสิ่ งของฝ่ ายโลกแล้วไซร้ เราจะหวังที่จะให้พระเจ้าประทาน “ทรัพย์สมบัติอนั แท้” ให้แก่
เราได้อย่างไร (ลูกา 16:11) คาว่าทรัพย์สมบัติในที่น้ ีหมายถึงสิ่ งของทุกสิ่ งทุกอย่างที่เป็ นของฝ่ ายโลก
เราไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิท้ งั พระเจ้าและโลกในเวลาเดียวกันได้
นายที่แท้จริ งของเรามีเพียงผูเ้ ดียว
เท่านั้น (ดู โรม 6:16, กาลาเทีย 1:10) พระเจ้าทรงทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทุกคน (ลูกา
16:15) มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่มนุษย์ยกย่องนับถือ แต่กลับเป็ นสิ่ งที่น่าสะอิดสะเอียนสาหรับพระเจ้า
มนุษย์ทุกคนจะต้องเลือกเอาเอง (16:16) ว่า เขาจะสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าหรื อไม่
เรื่ องเศรษฐีกบั ลาชะโรคงเป็ นเรื่ องจริ งมากกว่าที่จะเป็ นคาอุปมา เพราะพระเยซูทรงเรี ยกคน
ขอทานผูน้ ้ นั ว่า “คนขอทานคนหนึ่งชื่อลาชะโร” ในสวรรค์จะมีสิ่งที่น่าแปลกใจหลายอย่าง “ผูท้ ี่อยูข่ า้ ง
ปลายจะกลับไปอยูข่ า้ งต้น” คาสั่งสอนของพระองค์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว
จะไม่มีการสับเปลี่ยนฐานะของเขาเลย เป็ นต้นว่า คนบาปเมื่อตายไปแล้วก็ยงั คงอยูใ่ นสภาพของคนบาป
อยู่ และเปลี่ยนเป็ นคนชอบธรรมไม่ได้ จะมีหว้ งเหวกว้างและลึกขวางกั้นระหว่างคนชอบธรรมและคน
อธรรม สาหรับคนอธรรมนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานตลอดไปเป็ นนิตย์ เขาจะรู้สึกสานึกในความ
ผิดพลาดของเขาและการที่ได้ละเลยต่อความจริ งของพระเจ้า ส่ วนคนชอบธรรมนั้นจะได้อยูใ่ นสถานที่
ซึ่ งมีแต่ความชื่นชมยินดี และมีความสุ ขสาราญดัง่ หนึ่งพวกเขาอยูใ่ น “อกของอับราฮัม” คนอธรรม
อาจจะเห็นถึงความสุ ขสาราญของผูท้ ี่ได้รับความรอด แต่ความยินดีของคนชอบธรรมจะไม่ลดน้อยลง
เลย เมื่อเห็นสภาพที่น่าสังเวชของคนชัว่ เหล่านั้น จงสังเกตว่าเศรษฐีเรี ยกอับราฮัมว่า “บิดา” และอับ
ราฮัมก็เรี ยกเศรษฐีวา่ “ลูก” แต่ท้ งั นี้เป็ นเพียงความสัมพันธ์ทางฝ่ ายเนื้อหนังเท่านั้น หาใช่ความสัมพันธ์
ฝ่ ายวิญญาณไม่ “คนทั้งหลายที่เชื่อจึงได้ความสุ ขด้วยกันกับอับราฮัมผูท้ ี่ได้เชื่อนั้น” (กาลาเทีย 3:9)
ตอนนี้เศรษฐีผนู ้ ้ นั รู ้สึกเป็ นห่ วงญาติพี่นอ้ งของตน แต่ก็สายเกินกว่าที่จะเป็ นพยานให้แก่ผอู ้ ื่นเสี ยแล้ว นี่
คือความจริ งอันถาวรอีกประการหนึ่ง ไม่วา่ เขาจะมีศาสดาพยากรณ์โมเสสและศาสดาพยากรณ์อื่น ๆ
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หรื อมีพระคริ สต์ และพระกิตติคุณก็ตาม เขาก็สามารถรับความรอดได้โดยความเชื่ อเท่านั้น มีผเู ้ ดียว
เท่านั้น ที่ “เป็ นขึ้นมาจากตาย” แต่แม้กระนั้นมนุษย์ก็ยงั ปฏิเสธพระวจนะของพระองค์
พระเยซูได้ทรงเน้นถึงการอภัยโทษอีกครั้งหนึ่งในบทที่ 17 ในโลกของเรานี้ เป็ นการเหลือวิสัย
ที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทบาดหมางซึ่ งกันและกัน สิ่ งเหล่านี้ยอ่ มเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นเราจึงจาต้องเจริ ญวัฒนา
ขึ้นในพระคุณของพระเจ้า แต่นนั่ ไม่ใช่ขอ้ แก้ตวั สาหรับผูท้ ี่ก่อให้ความผิดเหล่านี้เกิดขึ้น (กิจการ 2:23)
พระเยซูทรงอธิ บายไว้อย่างชัดเจนว่า ผูท้ ี่ทาให้ “ผูเ้ ล็กน้อย” ของพระองค์แม้เพียงคนหนึ่งหลงผิด ก็ตอ้ ง
ได้รับโทษอย่างมหันต์ จนกล่าวได้วา่ หากเอาหิ นผูกคอแล้ว ถ่วงทะเลเสี ยก็ยงั จะดีกว่า พระเยซูตรัสแก่
อัครสาวกของพระองค์วา่ “ในโลกนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ยาก” พระองค์ทรงสั่งสอนให้ผเู ้ ชื่อรู ้จกั ยก
โทษซึ่ งกันและกัน ในกรณี ที่เกิดการวิวาทบาดหมางกันขึ้น อันเป็ นคาสอนที่คริ สตจักรในสมัยนี้
ต้องการเป็ นอย่างยิง่
พระเยซูทรงสรุ ปคาสอนของพระองค์ โดยชี้แจงให้อคั รสาวกของพระองค์เห็นว่า สัจจธรรม
ทั้งหมดนี้ มิได้มีจุดประสงค์ที่จะให้พวกเขากระทาเพื่อหวังความดีความชอบ หรื อคาขอบคุณใด ๆ
(17:1) หากแต่มุ่งหมายที่จะให้พวกเขา “ปฏิบตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณจิต” (โรม 12:1) ในฐานะที่เป็ นผูร้ ับ
ใช้ของพระองค์ เราจาเป็ นที่จะต้องรับใช้พระเจ้า ไม่ควรคิดว่าพระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับใช้ของเรา การ
อธิ ษฐานของเราส่ วนใหญ่มกั เป็ นไปในทานองที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับใช้ของเรา และจะต้องทาตาม
ความประสงค์ของเราโดยปราศจากเงื่อนไข

ข้ อไตร่ ตรอง
พระราชฐานของพระบิดาเป็ นสถานที่สงบสุ ข และบริ บูรณ์ไปด้วยฤทธิ์ อานาจ และสารพัดสิ่ ง
สาหรับเราอยูเ่ สมอ ฉะนั้นขอให้เราไปหาพระบิดากันเถิด
หากว่าท่านต้องการที่จะให้ชีวติ เจริ ญรุ่ งเรื อง ก็จงถ่อมตัวลง และมีความซื่อสัตย์ เพื่อให้ผมู้ ี
อานาจเหนื อท่านรู ้วา่ ท่านเป็ นผูท้ ี่ควรที่จะได้รับเกียรติยศและความเจริ ญก้าวหน้า
เรื่ องราวเกี่ยวกับการที่มนุษย์ปฏิเสธไม่ยอมรับคาเชิญของพระเจ้า ในงานเลี้ยงฝ่ ายวิญญาณจิต
ซึ่ งพระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ให้ และเลือกเอาทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก และเห็นแก่ครอบครัวของตนเอง
นั้น เป็ นสิ่ งที่น่าสะพรึ่ งกลัวยิ่งนักมนุษย์มกั จะตัดสิ นเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริ งของสิ่ งต่าง ๆ ผิดพลาดเสมอ
แน่นอนทีเดียวเราจะต้องเผชิ ญกับความทุกข์ยากในโลกนี้ แต่เราก็ไม่ควรสร้างความทุกข์ให้แก่
ใคร
การที่เราจะได้รับการอภัยโทษบาปนั้น ขึ้นอยูก่ บั การสานึกในการผิดบาปของเราเอง และทูล
ขอรับการอภัยโทษจากพระองค์
เลขเจ็ดที่พระเยซูตรัสแก่สาวกของพระองค์น้ นั หมายถึงความดี
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รอบคอบ หรื อการมีน้ าใจอภัยโทษแก่กนั และกันอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับที่เราได้รับการอภัยโทษจากพระ
เจ้านัน่ เอง
ไม่มีสักเวลาหนึ่งเวลาใดที่บุตรเสเพลจะไม่ได้รับความเกื้อหนุนจากบิดาของเขาเลย เมื่อเขา
สานึกในความผิดของตัวเอง เขาจึงกลับไปหาบิดา ซึ่งเป็ นความหวังเพียงอย่างเดียวของเขา และเขาก็
ไม่ได้รับความผิดหวังเลย
กฎเกณฑ์ของสังคมมิได้กีดกันพระเยซู มิให้ช้ ีแจงถึงข้อบกพร่ องของเจ้าภาพผูจ้ ดั งานเลี้ยง และ
แขกอื่น ๆ ที่ร่วมในงานเลี้ยงนั้น พระองค์มิได้เสแสร้งแกล้งแสดง “ความสุ ภาพอ่อนน้อม” เพื่อเอาอก
เอาใจบุคคลเหล่านั้นเลย
ในยุควิทยาศาสตร์ น้ ี เราจาเป็ นต้องเอาใจใส่ ต่อคาสอนของพระองค์ให้ถ่องแท้วา่ การที่เราจะ
ติดตามพระองค์ไปนั้นหมายความว่าอะไร และจะต้องเสี ยสละมากสักเพียงใด พระเยซูได้ตรัสถึง
เงื่อนไขในการเป็ นสาวกของพระองค์อย่างเฉี ยบขาดถึงสามครั้งว่า หากผูใ้ ดไม่ยอมปฏิบตั ิตาม “ผูน้ ้ นั จะ
เป็ นสาวกของเราไม่ได้” “จงพินิจดูใจของตนเองเสี ยก่อนว่า มีความเชื่อย่างแท้จริ งหรื อไม่” (ดู 1 โคริ นธ์
11:28)

ทบทวน
1. ในขั้นนี้พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน ณ ที่ใด? คาอุปมาเหล่านี้เป็ นคาอุปมาที่ลึกซึ้ งที่สุดของ
พระองค์หรื อ? คาสอนเหล่านี้ก่อให้เกิดผลแก่ผทู ้ ี่ได้ยนิ ได้ฟัง จนถึงกับติดตามพระองค์ไปหรื อไม่?
2. พระเยซูได้ทรงรับเชิญให้ไปเสวยพระกระยาหารที่ไหน? พระองค์ได้ทรงสาแดงการอัศจรรย์
อะไรที่นนั่ ? พวกฟาริ สีตาหนิติเตียนพระเยซูหรื อไม่? พระองค์ทรงเปิ ดโอกาสให้พวกเขาตาหนิ ติเตียน
พระองค์หรื อไม่?
3. ขณะที่พระองค์กาลังเทศนาสั่งสอนอยูน่ ้ นั มีผทู ้ ูลสอดแทรกขึ้นมาครั้งหนึ่งเขาทูลเรื่ องอะไร?
พระองค์ทรงให้คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่ องจรรยามารยาทแก่พวกฟาริ สีวา่ อย่างไร? หลักสาคัญที่พระองค์
ทรงสัง่ สอนในที่น้ ีมีะไรบ้าง? คาอุปมาเรื่ องการเลี้ยงใหญ่มีใจความว่าอย่างไร? คาอุปมาเรื่ องนี้สอนว่า
อย่างไร? เหตุใดผูท้ ี่ได้รับเชิ ญครั้งแรกจึงไม่มีส่วนในงานเลี้ยงครั้งนี้? ผลที่สุดใครเป็ นผูไ้ ด้รับเชิญแทน?
4. การ “ชัง” บุคคลที่เรารักและทรัพย์สมบัติของเรา หมายความว่าอย่างไร? การเป็ นสาวกของ
พระเยซูตอ้ งเสี ยสละมากมายสักเพียงใด?
5. ชีวติ คริ สเตียนควรเป็ นชีวติ ที่มีโครงการอย่างแน่นอนหรื อไม่? คาอุปมาเรื่ องนี้สอนว่า
อย่างไร? ในการต่อสู ้เกี่ยวกับความเชื่อนั้น เราจาต้องได้รับพลังจากไหน? กางเขนที่เราจะต้องแบกตาม
พระเยซูไปนั้นหมายถึงอะไร?
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6. คาสอนเกี่ยวกับเรื่ องเกลือมีใจความว่าอย่างไร? พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไร ในการที่
ตรัสว่า “ใครมีหูยนิ ได้จงฟังเอาเถิด?”
7. หลังจากที่พระเยซูทรงสั่งสอนคาอุปมาเหล่านี้แล้ว มีผใู ้ ดเข้ามาใกล้พระองค์เพื่อที่จะฟังพระ
ธรรมของพระองค์ต่อไปอีกบ้าง? เมื่อพวกฟาริ สีเห็นเช่นนั้นพวกเขาทาอย่างไร? คาอุมปมาทั้งสามเรื่ อง
ที่พระเยซูทรงสั่งสอนในตอนนี้มีเรื่ องอะไรบ้าง? คาอุปมาเหล่านี้มีใจความเหมือนกันหรื อไม่? บุตร
เสเพลหมายถึงใคร? และพี่ชายของเขาหมายถึงใคร? ผูเ้ ป็ นบิดารอคอยให้บุตรของตนสานึกผิด และ
สารภาพความผิดเช่นนั้นหรื อ? เขาเตือนบุตรของเขาถึงความผิดที่ได้กระทาหรื อไม่? เหตุใดพี่ชายของ
เขาจึงไม่ยอมเข้าไปในบ้าน?
8. แกะทั้งเก้าสิ บเก้าตัวหมายถึงใคร?
9. ในคาอุปมาเรื่ องเศรษฐีกบั ลาซะโรนั้น พระเยซูทรงเตือนเราให้ระมัดระวังเกี่ยวกับนรกหรื อ
เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ?
10. เราจะผูกมิตรกับคนอื่น ๆ โดยใช้ทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยความไม่ซื่อสัตย์ได้อย่างไร?
11. พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการอภัยโทษว่าอย่างไร? และทรงสอนเกี่ยวกับความเชื่อว่า
อย่างไร? เราควรอภัยโทษให้แก่กนั กี่ครั้ง? คาว่า “ทรัพย์สมบัติอนั แท้” หมายถึงอะไร?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิดว่า พระเยซูทรงล่วงรู ้ถึงจุดประสงค์ของพวกฟาริ สี ในการที่พวกเขาเชิญพระองค์ ให้
ไปเสวยพระกระยาหารร่ วมกับพวกเขาเช่นนั้นหรื อ 2. เหตุใดคนเป็ นโรคท้องมานจึงอยูท่ ี่นนั่ 3. ท่านคิด
ว่าพระเยซูทรงกลัวว่า หากพระองค์ทรงบาบัดรักษาชายผูน้ ้ นั จะเป็ นการฝ่ าฝื นกฏวันสะบาโตเช่นนั้น
หรื อ 4. ท่านคิดว่าการที่พระเยซูทรงรักษาชายผูน้ ้ นั ก็เพื่อที่จะสาแดงให้พวกฟาริ สีเห็นว่า พระองค์มิได้
ทรงกลัวเกรงพวกเขา หรื อเพื่อสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์ หรื อว่าเป็ นเพราะพระองค์ทรงเห็นแก่
ชายผูน้ ้ นั
5. พระเยซูทรงประสงค์ ที่จะทาให้แขกที่มาในงานเลี้ยงขุ่นเคืองใจ ด้วยการกล่าวตาหนิติเตียน
จรรยามารยาทของพวกเขาเช่นนั้นหรื อ เหตุใดพระองค์จึงไม่ยอมปล่อยให้ความผิดบาปของพวกเขาผ่าน
ไป เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้แย้งและการต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์ ซึ่งจะเป็ นผลตามมาภายหลัง
6.ในคาอุปมาเรื่ องบุตรเสเพลนั้น พระเยซูทรงมุ่งอธิ บายถึงบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล หลัก
ในการดาเนินชีวิต หรื อความจริ งอันนิ รันดร์ ระหว่างบิดา บุตรเสเพลและพี่ชายของเขา ท่านคิดว่าใคร
เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญที่สุดในเรื่ องนี้ ท่านมีความคิดอย่างไร ในการที่พี่ชายของเขาตาหนิติเตียนการ
กระทาของบิดาของเขา ความรู ้สึกของบิดาที่มีต่อบุตรทั้งสองแตกต่างกันหรื อไม่ 7. เราจะชักชวนผูค้ น
จากถนนใหญ่และตามตรอก ให้เข้ามาสู่ แผ่นดินของพระเจ้าได้อย่างไร 8. ผูใ้ ดบ้างที่จะได้มีโอกาสชิม
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รสอาหารจาก “การเลี้ยง” ของพระเจ้า 9. ท่านเข้าใจความหมายของการแบกกางเขนติดตามพระเยซูไป
ว่าอย่างไร หมายถึงการเสี ยสละเช่นนั้นหรื อ เราจะ “ชัง” ผูท้ ี่เรารักได้อย่างไร 10. คาว่าเกลือหมดรสเค็ม
นั้นหมายถึงอะไร 11. ผูเ้ ลี้ยงที่แสวงหาแกะที่หลงหายไปนั้นหมายถึงผูใ้ ด 12. เหรี ยญเงินที่หญิงผูน้ ้ นั ทา
หาย เป็ นเหรี ยญชนิ ดใด 13. เราจะปรนนิบตั ิสิ่งของฝ่ ายโลกได้อย่างไร 14. การสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อ
ติดตามพระเยซูไปนั้น หมายความว่าอย่างไร 15. เหตุใดท่านจึงคิดว่าสวรรค์มีลกั ษณะเหมือนดัง “อก
ของอับราฮัม” เหตุที่กล่าวเช่นนี้เป็ นเพราะอับราฮัม “เป็ นบิดาแห่งความเชื่อ” ใช่หรื อไม่ 16. “การทาผิด”
และ “การทาให้สะดุด” มีขอ้ แตกต่างกันอย่างไรบ้างหรื อไม่ 17. เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า เราเป็ นสาวก
ของพระคริ สต์
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ขั้นทีส่ ี่ สิบ ทรงช่ วยลาซะโรให้ ฟื้นคืนชีพ- บ้ านเบธาเนีย
ยอห์ น 11:1-54
พระเยซูได้เสด็จจากมณฑลเพอเรี ยไปยังบ้านเบธาเนีย
ตามคาวิงวอนของมิตรสหายของ
พระองค์ ตลอดจนนางมาธาและมาเรี ยพี่สาวของลาซะโร
เมื่อคนรับใช้ของมาธาและมาเรี ยมาแจ้งข่าวให้ทราบว่า ลาซะโรป่ วยหนัก พระองค์ก็ทรงรู ้สึก
เป็ นทุกข์พระทัยมาก แต่กระนั้นพระองค์ก็ยงั ทรงรู ้สึกพอพระทัยมาก ในการที่หญิงสาวสองพี่นอ้ งคู่น้ ี
รักและไว้วางใจในพระองค์
พระกิตติคุณยอห์นเท่านั้นที่บนั ทึกถึงการช่วยลาซะโรให้ฟ้ื นคืนชีพ ขอให้อ่านบทเรี ยนนี้ตลอด
ทั้งบทอย่างถี่ถว้ น และจดจาไว้เสมอว่า เหตุการณ์น้ ีเป็ นมูลเหตุสาคัญที่สุด ที่ทาให้พระองค์ถูกตรึ งบน
ไม้กางเขนเร็ ววันขึ้น เป็ นยอดแห่งการกระทาการอัศจรรย์ของพระองค์ และเป็ นการอัศจรรย์ครั้งสุ ดท้าย
ก่อนการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ ซึ่ งเป็ นการกระทาการอัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่สูงสุ ดเหนือพระราชกิจ
ใด ๆ ทั้งปวง ซึ่ งยอห์นได้บนั ทึกไว้เพื่อเป็ นข้อพิสูจน์วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์พระบุตรของพระ
เจ้า
ในการช่วยชีวติ คนตายให้ฟ้ื นคืนชีพทั้งสามรายนับตั้งแต่ตน้ มา มีอยูส่ องรายที่พระเยซูตรัสว่า
“ยังไม่ตาย” แต่รายที่สามพระองค์มิได้ตรัสเช่นนั้นเลย ขณะที่พระเยซูทรงช่วยให้ผตู ้ ายฟื้ นคืนชีพนั้น
สองรายแรกเพิง่ ตายไปใหม่ ๆ แต่ลาซะโรได้ตายไปถึงสี่ วนั แล้ว พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บอกให้เรา
ทราบว่าศพของลาซะโรเน่าเปื่ อยหรื อไม่ เพียงแต่กล่าวว่า มาธาเข้าใจว่าคงเป็ นเช่นนั้น
สาหรับในกรณี น้ ีได้ก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นสองสามประการ ซึ่ งยากที่จะอธิ บายได้ เป็ นต้นว่า เหตุ
ใดพระเยซูจึงไม่รีบเสด็จไปยังบ้านเบธาเนีย ในทันทีที่ทรงทราบข่าวการป่ วยของลาซะโร พระเยซูทรง
ทราบได้อย่างไรว่า การป่ วยของลาซะโรจะไม่ทาให้ถึงแก่ความตาย พระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่าลา
ซะโรตายแล้ว เหตุใดพระเจ้าจึงทรงยอมให้ครอบครัวของลาซะโรต้องทนทุกข์ เพื่อที่พระเยซูจะได้
สาแดงการอัศจรรย์ของพระองค์
หลายคนคงรู ้สึกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ ควรจะเกิดขึ้นแก่ครอบครัวของคนบาป ซึ่ งสมควรอย่างยิง่
ที่จะได้รับความทุกข์ทรมาน หรื อน่าจะเกิดแก่ครอบครัวของชายฟาริ สี หรื อพวกซาดูกายผูซ้ ่ ึ งไม่เชื่อใน
การฟื้ นคืนชีพ จะเหมาะกว่าเพราะจะทาให้พวกเขายอมรับในเรื่ องนี้ และจะได้เป็ นที่แพร่ หลายในหมู่
พวกที่ไม่เชื่อมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เชื่ อว่าบุคคลเหล่านี้ คงไม่ยอมขอร้องให้พระเยซูทรงช่วยเหลือ
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พวกเขาเป็ นแน่ และถ้าพระองค์ทรงช่วยเหลือคนใดคนหนึ่งในพวกเขาให้ฟ้ื นคืนชี วติ ขึ้นมา พวกเขาก็คง
จะไม่ประกาศข่าวนี้ให้ใครทราบเป็ นแน่ พระเยซูทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ เพื่อผูท้ ี่เชื่อใน
พระองค์เท่านั้น
การอัศจรรย์ครั้งนี้ เป็ นที่ประทับใจของชาวยิวบางคน ซึ่ งอยูก่ บั นางมาธาและนางมาเรี ย ณ ที่นนั่
เป็ นอย่างยิง่ พวกเขาได้กลับไปรายงานเรื่ องราวทั้งหมดที่พวกเขาได้เห็น ให้แก่ผนู ้ าของศาสนายูเดีย การ
นี้ดูเหมือนว่าพวกมหาปุโรหิ ตและพวกฟาริ สีก็ยอมรับว่า พระเยซูทรงสามารถกระทาการอัศจรรย์ได้จริ ง
ๆ พวกเขาตระหนักดีวา่ การที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์มากยิง่ ขึ้นนั้นเป็ นภัยต่อตาแหน่ง
และลัทธิ ศาสนาของพวกเขาอย่างยิง่ ดังนั้นพวกเขาจึงลงมติวา่ ควรปลงพระชนม์พระองค์เสี ย มหา
ปุโรหิ ตในปี นั้นได้ทานายว่า พระองค์ควรจะตายเพื่อชนชาติท้ งั ปวง มิใช่เพื่อชาติยวิ เท่านั้น แต่เพื่อ
มนุษย์โลกทั้งปวง “เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เสด็จในท่ามกลางพวกยูเดียโดยเปิ ดเผยอีก แต่ได้เสด็จจากที่
นัน่ ไปยังตาบลหนึ่งใกล้ป่าถึงเมืองชื่อเอฟรายิม”

อภิปราย
ยอห์นบันทึกเรื่ องการฟื้ นคืนชีพของลาซะโร โดยการกล่าวถึงพระสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกบั
ครอบครัวของเขา เป็ นการขึ้นต้น (ข้อ 5) เป็ นที่ทราบกันว่า มาเรี ยเป็ นคนหนึ่งที่ได้ชโลมพระศพของ
พระเยซูดว้ ยน้ ามันหอมราคาแพง ก่อนที่จะอัญเชิ ญพระศพไปฝังในอุโมงค์
การที่มาธาและมาเรี ยส่ งข่าวไปทูลให้พระเยซูทรงทราบว่า น้องชายของเขาป่ วยหนัก โดยกล่าว
เพียงสั้น ๆ ว่า “ผูท้ ี่พระองค์ทรงรักนั้นป่ วยอยู”่ แสดงให้เห็นว่า หญิงสาวสองพี่นอ้ งคู่น้ ีมีความไว้วางใจ
ในพระเยซูคริ สต์อย่างยิง่ การทูลขอเช่นนี้ มิใช่เป็ นการขอร้องเยีย่ งปกติธรรมดาทัว่ ไป หากแต่เป็ นการ
เชิญชวนด้วยความรัก ทั้งมาธาและมาเรี ยต่างก็มนั่ ใจว่า พระเยซูคงจะตอบสนองความรักของเขาอย่าง
แน่นอน และหวังว่าพระองค์คงจะเสด็จมาโดยเร็ ว แต่เมื่อพระเยซูได้ทรงทราบข่าวแล้ว พระองค์มิได้
เสด็จไปในทันที หากแต่ยงั คงประทับอยู่ ณ ที่นนั่ กับอัครสาวกของพระองค์ต่อไปอีกเป็ นเวลาสองวัน
การที่พระองค์ทรงกระทาเช่นนี้ ก็เพื่อทาให้การตายของลาซะโร เป็ นโอกาสที่จะสาแดงพระสง่าราศีของ
พระเจ้า เช่นเดียวกับในกรณี ของคนตาบอดนัน่ เอง (ลูกา 9:3) พระเยซูทรงทราบว่าอาการป่ วยของลาซะ
โร “จะถึงตายก็หามิได้” ฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จไปตามกาหนดเวลาของพระองค์ แม้พระองค์จะทรง
ทราบว่า ลาซะโรได้สิ้นชีวติ เสี ยแล้วก็ตาม เราคงจะวาดภาพได้วา่ ระหว่างที่มาธาและมาเรี ยรอคอยพระ
เยซูอยูน่ ้ นั ทั้งสองคงมีความเศร้าโศกเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ ง และคงจะสงสัยในความล่าช้าของพระเยซูคริ สต์
เป็ นแน่
เมื่อสองวันนั้น ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว พระเยซูจึงได้ตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์วา่ “ให้เราเข้าไป
ในเขตมณฑลยูเดียอีก” แต่อคั รสาวกได้ทูลเตือนพระองค์วา่ ชาวยิวกาลังแสวงหาโอกาสที่จะประทุษร้าย
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ต่อพระองค์ พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “วันหนึ่งมีสิบสองชัว่ โมงไม่ใช่หรื อ.....” พระองค์ทรงสอนพวกเขา
ว่า จะไม่มีผใู ้ ดปลงพระชนม์พระองค์ ก่อนที่จะถึงกาหนดเวลาของพระเจ้าได้เลย พระองค์ตรัสว่า ผูท้ ี่
เดินอยูใ่ นความสว่างเพื่อกระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าจะได้รับการปกปั กรักษาจากพระองค์ จนกว่า
น้ าพระทัยของพระองค์จะสาเร็ จ แต่หลังจากนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เขาว่า “ลาซะโรสหายของเรา
ทั้งหลายหลับอยู”่ พระดารัสนี้ช้ ีให้เราทราบว่า บรรดาอัครสาวกต่างก็รู้จกั มักคุน้ และรักใคร่ ลาซะโรไม่
น้อยไปกว่าที่พระเยซูทรงรักเขา แต่บรรดาอัครสาวกไม่เข้าใจความหมายของคาว่า “หลับอยู”่ คาว่า
“หลับ” นี้มีใช้ท้ งั ในพระคัมภีร์เดิมและพระคริ สตธรรมใหม่ โดยเล็งถึงความตาย แต่อคั รสาวกเข้าใจว่า
ลาซะโรได้พน้ ขีดอันตรายแล้ว และกาลังนอนหลับอยู่ ดังนั้นพวกเขาจึงมองไม่เห็นความจาเป็ นใด ๆ ที่
พระเยซูจะเข้าไปในมณฑลยูเดีย ให้เสี่ ยงต่ออันตรายอีก
เมื่อพระเยซูเห็นว่าอัครสาวกไม่เข้าใจในคาตรัสของพระองค์ พระองค์จึงตรัสอย่างชัดถ้อยชัด
คาว่า “ลาซะโรตายแล้ว” พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทรงรู ้สึกยินดีที่พระองค์มิได้อยูท่ ี่น้ นั (ในเวลาที่ลาซะ
โรตาย) เพราะเห็นแก่อคั รสาวก เพื่อว่าการที่พระองค์ทรงช่วยให้ลาซะโร ฟื้ นคืนชีพจะได้ช่วยให้พวก
เขามีความเชื่ อมากยิง่ ขึ้น พระองค์ทรงทราบตั้งแต่ตน้ แล้วว่า พระองค์จะทรง “ปลุกลาซะโร” ให้ฟ้ื น
พระราชกิจของพระเยซูทุก ๆ ขั้น ล้วนเป็ นการตระเตรี ยมบรรดาอัครสาวกของพระองค์ ให้พร้อมที่จะ
ปฏิบตั ิพระราชกิจสื บต่อจากพระองค์
ภายหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปอยูก่ บั พระบิดาเจ้าของ
พระองค์แล้ว
ขณะที่พระเยซูเสด็จมาจวนจะถึงบ้านเบธาเนียนั้น ศพของลาซะโรได้ถูกนาไปฝังไว้ในอุโมงค์
เป็ นเวลาสี่ วนั แล้ว ข้อนี้ อาจอธิ บายได้วา่ เมื่อลาซะโรตายนั้น พระเยซูทรงยับยั้งอยูใ่ นมณฑลเพอเรี ยเป็ น
เวลาสองวัน และทรงใช้เวลาในการเดินทางอีกสองวัน ระยะทางที่พระองค์เสด็จจากมณฑลเพอเรี ยไป
ยังหมู่บา้ นเบธาเนีย ไกลประมาณสี่ สิบกิโลเมตร และระยะทางจากหมู่บา้ นเบธาเนียไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ไกลประมาณสามกิโลเมตรเศษ
ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จเข้าไปในหมู่บา้ นเบธาเนีย ได้มีผนู ้ าข่าวการเสด็จมาของพระองค์ไปบอก
ให้แก่มาธาและมาเรี ย เมื่อมาธาทราบเช่นนั้นก็รีบออกไปต้อนรับพระองค์ทนั ที ส่ วนมาเรี ยยังคงนัง่ อยู่
ในบ้านกับชาวยิวที่มาแสดงความทุกข์โศกและปลอบโยนพวกเขา เมื่อมาธาไปถึงพระเยซู นางก็แสดง
ความเชื่ออย่างใหญ่หลวง โดยทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ได้อยูท่ ี่นี่นอ้ งชายของข้าพเจ้าคงไม่ตาย
ถึงเดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าก็รู้วา่ สิ่ งใด ๆ ซึ่ งพระองค์จะขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้แก่
พระองค์” แต่เมื่อพระเยซูตรัสแก่นางว่าน้องชายของนางจะฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นมาอีก นางก็กลับคิดถึงแต่การ
ฟื้ นคืนชีวติ ในวาระสุ ดท้ายของโลกเท่านั้น พระเยซูจึงตรัสแก่นางด้วยข้อพระธรรมที่เล้าโลมใจ ผูท้ ี่ตก
อยูใ่ นความทุกข์โศกตลอดทุกยุคทุกสมัยว่า “เราเป็ นเหตุให้ คนทั้งปวงเป็ นขึน้ และให้ มีชีวิต” มาธายอม
84

รับว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าและเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ดว้ ย แต่ดูเหมือน
นางจะมิได้คิดเลยว่าพระองค์ทรงหมายถึงการฟื้ นคืนชี วติ ในปั จจุบนั
ในทันทีที่มาเรี ยทราบว่า พระเยซูเสด็จมาถึง นางก็รีบออกไปต้อนรับพระองค์ และทูลต่อ
พระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ได้อยูท่ ี่นี่ น้องชายของข้าพเจ้าคงไม่ตาย” เมื่อพวกยิวซึ่งอยูก่ บั มา
เรี ยในบ้าน เห็นมาเรี ยออกจากบ้านไปโดยเร็ วเช่นนั้นก็เข้าใจว่า นางคงไปร้องไห้ที่อุโมงค์ฝังศพ จึงได้
ตามไปด้วย เมื่อพระเยซูทรงเห็นมาเรี ยและชาวยิว ที่มากับนางพากันร้องไห้พระองค์ก็ทรงคร่ าครวญ
ร้อนพระทัย....และกันแสง ตรัสว่า “ได้เอาศพไปไว้ที่ไหน”
“พระเยซูกก็ ันแสง” ตอนนี้ สาแดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงมีสภาพ เป็ นทั้งมนุษย์และพระเจ้าใน
ขณะเดียวกัน ถ้อยคาอันประเสริ ฐยิง่ นี้ เน้นให้เห็นถึงความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูเป็ นอย่างดี แม้แต่
ชาวยิวซึ่ งอยู่ ณ ที่นนั่ เมื่อเห็นพระองค์ทรงสาแดงความรักความเมตตาออกมาเช่นนั้น ก็ถึงกับพูดว่า “ดู
เถิดพระองค์ทรงรักเขามากยิง่ นัก” แต่ก็มีบางคนสงสัยว่า เหตุใดพระองค์จึงปล่อยให้ลาซะโรตาย ในเมื่อ
พระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจใหญ่หลวงเช่นนั้น การที่พวกเขาสงสัยเช่นนี้ อาจแสดงว่าเขาไม่ได้วางใจใน
พระองค์ หรื ออาจเชื่อว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจอย่างแท้จริ งก็ได้
อุโมงค์ที่ฝังศพลาซะโรนั้นมีลกั ษณะเป็ นถ้ าและมีหินปิ ดปากถ้ าอยู่
เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึง
อุโมงค์ พระองค์ก็เป็ นทุกข์ในพระทัยอีก แต่พระองค์ทรงเป็ นทุกข์พระทัยด้วยความเศร้าโศกเสี ยใจ หรื อ
เนื่องด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดเราก็ไม่ทราบ เมื่อพระเยซูทรงสัง่ ให้พวกเขาเลื่อนหิ นออกจากปากอุโมงค์ มาธา
ก็กลัวว่าจะช่วยอะไรไม่ได้เสี ยแล้ว ป่ านนี้ศพของน้องชายของนางคงจะเน่าเปื่ อยแล้ว แต่พระเยซูทรง
เตือนให้นางทราบว่า หากนางเชื่อในพระองค์ พระเจ้าก็จะทรงสาแดงพระสง่าราศีของพระองค์ให้
ประจักษ์แก่สายตาของนาง ในข้อ 40 เป็ นข้อหนึ่งที่สอนถึงความเชื่ออันยิง่ ใหญ่ พระเจ้าทรงสาแดงพระ
สง่าราศีของพระองค์ ตอบสนองผูท้ ี่มีความเชื่อในพระองค์
เมื่อเขาได้เลื่อนหิ นออกจากปากถ้ าแล้ว พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ มองบนท้องฟ้ าและตรัสว่า
“โอ พระบิดา ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงฟังข้าพเจ้า ” ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้ก็
เพราะทรงเห็นแก่ทุกคนซึ่ งอยู่ ณ ที่น้ นั แม้วา่ การอัศจรรย์ครั้งนี้จะเป็ นการพิสูจน์ให้เห็นว่า พระบิดาเจ้า
ทรงสดับฟังพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าพระบิดาทรงทางาน
ร่ วมกับพระองค์ และการอัศจรรย์ครั้งนี้ มิใช่เป็ นโดยฤทธิ์ อานาจของพระองค์เอง พระองค์ทรง
ปรารถนาที่จะให้พวกเขาทราบ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กบั พระบิดาเจ้าในทุกด้าน ตลอดทั้ง
พระราชกิจทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงกระทา หรื อมิฉะนั้นพระองค์ก็ทรงปรารถนา ที่จะให้พวกเขามีส่วน
ร่ วมในการอัศจรรย์ครั้งนี้ดว้ ย โดยการแสดงความเชื่อของพวกเขา
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ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเมื่ออุโมงค์เปิ ดออกแล้ว สายตาของทุกคนคงจ้องจับอยูท่ ี่ศพซึ่ งมีผา้ พันห่อ
ไว้เป็ นจุดเดียวกัน มาธาและมาเรี ยคงจ้องมองดูจนแทบไม่หายใจทีเดียว แน่ละหากพระเยซูกระซิ บเพียง
ค่อย ๆ ลาซะโรก็คงจะฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นมาเช่นเดียวกัน แต่พระเยซูตรัสด้วย “เสี ยงอันดัง” ว่า “ลาซะโรเอ๋ ย
จงออกมาเถิด” มีหลายคนกล่าวว่าหากพระเยซูมิได้เอ่ยชื่ อลาซะโรโดยตรงแล้ว อุโมงค์ฝังศพทุกแห่งก็
คงจะเปิ ดออก และศพทุกศพก็คงจะฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นมาอีก
จิตใจของทุกคนซึ่ งอยู่ ณ ที่น้ นั คงตื่นเต้นไปด้วยความหวัง เราไม่อาจทราบได้วา่ ความรู ้สึกของ
พวกเขาจะเป็ นเช่นใด ในขณะที่เขาจ้องมองดูซากศพซึ่ งค่อย ๆ เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และลุกขึ้นมา พระ
วจนะอันทรงฤทธิ์ ได้ทาให้ลาซะโรฟื้ นคืนชีวิตขึ้นมาทันที
แต่ร่างกายของลาซะโรยังคงมีผา้ พันอยู่
พระองค์จึงตรัสแก่ผทู ้ ี่อยูใ่ นที่น้ นั ว่า “จงแก้ปล่อยให้เขาไปเถิด” คริ สเตียนที่เพิง่ ได้รับชีวติ ใหม่หลายคน
ก็เช่นเดียวกันนี้ คือยังคงผูกพันอยูก่ บั นิสัยเก่า ๆ อันเป็ นนิสัยของความตาย และสภาพเดิม ซึ่ งจาต้อง
ได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
การอัศจรรย์อนั ยิง่ ใหญ่ของพระเยซูครั้งนี้ คงทาให้ทุกคนตื่นตะลึงไปชัว่ ขณะหนึ่ง แต่เมื่อพระ
เยซูคริ สต์ตรัสขึ้นเช่นนั้น ทั้งมาธาและมาเรี ยก็รีบวิง่ ไปแก้ผา้ พันกายให้ลาซะโรทันที ทั้งสองพี่นอ้ งคง
ปลาบปลื้มไปด้วยความยินดีอย่างเหลือล้น ที่นอ้ งชายของตนได้ฟ้ื นขึ้นมาสู่ ชีวติ ใหม่ และมีพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่าง และลาซะโรก็คงโผเข้ากอดพี่สาวของเขา ด้วยความรักความปลื้มปี ติยนิ ดี
เช่นเดียวกัน ช่างน่าเป็ นสุ ขยิง่ นักที่ครอบครัวเล็ก ๆ นี้ ได้อยูก่ นั อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่ ง
พวกเขาคงจะรู ้สึกซาบซึ้ งในพระกรุ ณาธิ คุณของพระองค์ ผูท้ รงเป็ นมิตประเสริ ฐของพวกเขายิง่ นัก แน่
ละพวกเขาคงต้องกราบลงที่พระบาทของพระองค์ นมัสการและสรรเสริ ญพระองค์
แม้วา่ ชาวยูเดียหลายคนจะได้เห็นเป็ นประจักพยาน ในการอัศจรรย์ครั้งนี้ ซึ่ งเป็ นยอดแห่งการ
อัศจรรย์ท้ งั หลายของพระองค์ และเชื่อในพระองค์ แต่ก็มีชาวยิวบางคนนาข่าวนี้ไปบอกให้แก่พวกฟาริ
สี พวกผูน้ าศาสนายูเดียเหล่านี้ รู ้สึกตื่นเต้นและวิตกในข่าวนี้เป็ นอันมาก พวกเขาได้เรี ยกประชุม
ปรึ กษาหารื อกัน หาทางที่จะกาจัดพระเยซู พวกเขาตระหนักดีวา่ ผูใ้ ดก็ตามที่สามารถทาให้คนตายฟื้ น
คืนชีพขึ้นมาได้ ผูน้ ้ นั ก็จะมีผคู ้ นอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาอย่างมากมาย และชาวโรมันก็จะฉวยโอกาสยกทัพมา
ย่ายีพวกเขาได้โดยง่าย
ในบรรดาพวกผูน้ าศาสดายูเดียเหล่านี้ มีมหาปุโรหิ ตที่เฉลียวฉลาดคนหนึ่ง ชื่อกายะฟา แนะนา
ขึ้นว่า ควรให้คนหนึ่งตายเสี ยดีกว่า ที่จะให้ท้ งั ชาติตอ้ งประสบความพินาศ แต่ท้ งั นี้ เขาหาได้หมายความ
ว่า ผูท้ ี่จะต้องตายนั้นคือตัวเขาเองไม่ หากแต่บ่ายเบี่ยงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ชาวยิวปลงพระชนม์พระเยซูเสี ย
และเพื่อให้เป็ นไปตามแผนการของเขา เขาจึงได้กล่าวเป็ นเชิงทานายว่า พระเยซูสมควรที่จะตายเพื่อ
มนุษยชาติ ไม่เพียงแต่เพื่อชนชาติยวิ เท่านั้น แต่เพื่อมวลมนุษย์ทวั่ โลก ในฐานะที่กายะฟาเป็ นมหา
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ปุโรหิ ต ดังนั้นเขาจึงเป็ นตัวแทนของพระเจ้า สาหรับพลไพร่ ของพระองค์ แม้วา่ พวกฟาริ สีจะได้หลงไป
จากพระเจ้า แต่ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าได้ประทานคาทานายนี้ให้แก่เขา (ดู ยอห์น 11:52, กันดารวิถี 27:21)
ข้อนี้ทาให้เรารู ้ถึงระเบียบแบบแผนและพระประสงค์อนั นิ รันดร์ ของพระเจ้าว่า แม้วา่ มนุษย์จะมีสิทธิ ที่
จะกระทาสิ่ งใด ๆ ตามความปรารถนาของตนเองได้ (ดู กิจการ 2:23) แต่พระเจ้าเท่านั้น ที่ “ทรงกระทา
สิ่ งสารพัดตามที่ได้ทรงตริ ตรองไว้ สมกับน้ าพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11)
หลังจากการประชุมของพวกผูน้ าศาสนายูเดียครั้งนั้นแล้ว การต่อสู ้ขดั ขวางพระเยซูก็ทวีความ
รุ นแรงมากขึ้น นับจากวันนั้นมาชาวยิวก็ได้พยายามที่จะจับพระองค์ให้จงได้ พวกเขาได้วางแผนการไว้
อย่างรอบคอบ ดังนั้นพระเยซูจึงมิได้เสด็จไปในดินแดนของพวกเขาโดยเปิ ดเผยอีก หากแต่ได้เสด็จไป
ตามชายป่ าไปยังเมืองเอฟรายิม และประทับอยูใ่ นเมืองนั้นชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ในการนี้อคั รสาวกของ
พระองค์ได้ติดตามพระองค์ไปด้วย

ข้ อไตร่ ตรอง
ในหมู่บา้ นเบธาเนียที่ต่าต้อย พระเยซูได้ทรงช่วยคนตายให้ฟ้ื น มาธาและมาเรี ยได้ปฏิบตั ิรับใช้
พระเยซูคริ สต์ ในขณะที่พวกเขามีสภาพความเป็ นอยูอ่ ย่างดี มีอนามัยที่สมบูรณ์ (คนเราส่ วนมากจะมา
หาพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราตกอยูใ่ นความทุกข์ร้อนเท่านั้น ส่ วนยามปกติไม่ค่อยมีใครนึ กถึงพระองค์เลย)
และเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์ทรงตอบแทนให้เขาอย่างล้นเหลือ
“โอ พระบิดา ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณพระองค์ ” คาอธิ ษฐานของพระองค์แสดงให้ทราบว่า สิ่ งที่
พระองค์ทรงทราบปราถนานั้นได้สาเร็ จแล้ว และที่พระองค์ทูลต่อพระบิดาเจ้าก็เพื่อว่า ผูท้ ี่ได้ยนิ ได้ฟัง
จะได้เชื่อพระองค์
ช่างน่าเศร้าและสะเทือนใจสักเพียงใด
ในการที่มหาปุโรหิ ตเป็ นผูเ้ ลือกลูกแกะสาหรับเป็ น
เครื่ องสักการะบูชาด้วยตนเอง ในขณะที่เขากาลังหาทางกาจัดพระเยซูดว้ ยความเห็นแก่ตวั อย่างไรก็ตาม
คาทานายของเขาก็เป็ นความจริ ง คือว่าการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์จะช่วยมนุษย์โลกให้ได้รับความ
รอด
การช่วยลาซะโรให้ฟ้ื นคืนชี พ อันเป็ นการอัศจรรย์ใหญ่ยงิ่ สู งสุ ด ในครั้งนี้มิได้มีพิธีการพิเศษใด
ๆ เลย พระเยซูเพียงแต่ตรัสเท่านั้น ลาซะโรก็ออกมา
ชาวยิวซึ่ งยืนอยู่ ณ ที่น้ นั มีความคิดเห็นแตกแยกกันเป็ นสองฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่งมีความเชื่อในพระเยซู
เพิ่มขึ้น ส่ วนอีกฝ่ ายหนึ่งไม่ยอมเชื่อในพระองค์ และได้นาข่าวนี้ไปแจ้งแก่บรรดาหัวหน้าศาสนายูเดีย
เพื่อให้พวกเขาปรักปรากล่าวโทษต่อมนุษย์ องค์พระเยซู คริ สต์และพระราชกิจของพระองค์มกั จะทาให้
มนุษย์แตกแยกกันเสมอ
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เราอาจมีเหตุผลหลายอย่างในการที่ไม่ยอมติดตามพระเยซู แต่เมื่อรวมความแล้ว
เหล่านั้นต่างก็มีขอ้ คัดค้านเช่นเดียวกัน คือเราไม้ตอ้ งการให้ชีวติ ที่สะดวกสบายของเรา
เปลี่ยนแปลงไป

ข้ออ้าง
ต้องถูก

ทบทวน
1. ขณะที่พระเยซูได้ทรบข่าวของลาซะโรจากมาธาและมาเรี ยนั้น พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด?
ข่าวนั้นมีใจความว่าอย่างไร? พระองค์เสด็จไปในทันทีที่ทรงทราบข่าวหรื อไม่? เพราะเหตุใด? พระองค์
เสด็จไปเมื่อใด?
2. เมื่อพระเยซูตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์วา่ พระองค์จะเสด็จไปยังหมู่บา้ นเบธาเนีย บรรดา
อัครสาวกก็สนับสนุนให้พระองค์เสด็จไปที่นนั่ หรื อไม่? พวกเขาทูลตอบว่าอย่างไร? พระองค์ทรง
หมายความว่าอย่างไร ในการที่ตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดเดินในกลางวัน เขาจะไม่สะดุด?”
3. พระเยซูตรัสเกี่ยวกับอาการป่ วยของลาซะโรว่าอย่างไร? พระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่า ลา
ซะโรได้ตายไปแล้ว? พระองค์ตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์วา่ อย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงตรัสว่า
พระองค์จะเสด็จไปหาลาซะโร? บรรดาอัครสาวกเข้าใจในคาตรัสของพระองค์หรื อไม่? พวกเขามี
ความคิดเห็นอย่างไร?
4. เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า พระองค์ทรงรู ้สึกยินดี ที่พระองค์มิได้ประทับอยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธาเนีย
ในขณะที่ลาซะโรถึงแก่ความตาย?
พระองค์ได้ทรงชักชวนอัครสาวกให้ไปกับพระองค์หรื อไม่?
5. โธมาทูลตอบพระองค์วา่ อย่างไร? จากคาพูดของโธมาแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยใจคอของเขาว่า เป็ น
อย่างไร?
6. การเดินทางกินเวลานานเท่าใด? เมื่อพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ไปถึงหมู่บา้ นเบธา
เนียนั้น ลาซะโรตายไปเป็ นเวลากี่วนั แล้ว? ขณะนั้นมีใครอยูก่ บั มาธาและมาเรี ยบ้าง? เพราะเหตุใด? พวก
เขามาจากไหน? พวกเขาอาศัยอยูห่ ่างจากหมู่บา้ นเบธาเนีย เป็ นระยะทางประมาณเท่าใด?
7. ใครออกไปต้อนรับพระเยซู เป็ นคนแรก? นางต้อนรับพระองค์ ณ ที่ใด? นางกล่าวคาทักทาย
ปราศรัยต่อพระองค์วา่ อย่างไร? นางแสดงความเชื่ อว่า พระเยซูทรงสามารถกระทาได้ทุกสิ่ งทุกอย่าง ไม่
ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์เช่นใด เช่นนั้นหรื อ? พระเยซูตรัสตอบนางว่าอย่างไร? นางเข้าใจหรื อไม่? พระ
เยซูตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองว่าอย่างไร? และตรัสเกี่ยวกับผูเ้ ชื่อว่าอย่างไร?
8. มาธาได้แสดงความเชื่ อของนางโดยการทูลพระองค์อย่างไร? ขณะนั้นมาเรี ยอยูท่ ี่ไหน? เมื่อ
นางรู ้วา่ พระเยซูเสด็จมาถึงแล้ว นางทาอย่างไร? มีใครติดตามนางออกไปบ้าง? พวกเขาคิดว่านางจะไป
ไหน? นางกล่าวคาทักทายปราศรัยต่อพระเยซูวา่ อย่างไร เมื่อนางพบพระองค์? ขณะนั้นนางกาลังทา

88

อะไร? และชาวยิวเหล่านั้นกาลังทาอะไร? สิ่ งที่ทาให้มนุษย์ท้ งั โลกจดจาและระลึกถึงมาเรี ยตลอดมานั้น
คืออะไร
9. พระเยซูทรงรู ้สึกอย่างไรเมื่อได้พบมาธาและมาเรี ย? พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงรู ้สึกอย่างไร เมื่อได้เห็นถึงความทุกข์โศกของพวกเขา? การนี้เปิ ดเผยให้ทราบถึงอะไร?
ชาวยิวเหล่านั้นตั้งปั ญหาถามกันเองว่าอย่างไร?
10. ที่ฝังศพของลาซะโรมีลกั ษณะอย่างไร? พระเยซูทรงสั่งให้พวกเขาทาอะไรเป็ นประการ
แรก? มาธาทูลต่อพระองค์วา่ อย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้? เหตุใดนางจึงคิดเช่นนั้น? พระเยซูทรงเห็นพ้องกับ
นางหรื อไม่? พระองค์ทรงทาให้นางมีความมัน่ ใจในความเชื่อ โดยการตรัสว่าอย่างไร? เงื่อนไขที่จะทา
ให้เราได้เห็นพระสง่าราศีของพระเจ้ามีอะไรบ้าง?
11. ผูค้ นที่อยูท่ ี่นนั่ มีส่วนร่ วมในการเปิ ดอุโมงค์หรื อไม่? พระเยซูทรงอธิ ษฐานเพื่อลาซะโร
หรื อไม่? ก่อนที่พระเยซูจะทรงบันดาลให้ลาซะโรฟื้ นคืนชีพขึ้นมานั้น พระองค์ตรัสว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่าพระบิดาเจ้าทรงสดับฟังพระองค์? พระบิดาเจ้ามิได้สดับฟังพระองค์อยู่
เสมอดอกหรื อ? การอัศจรรย์ครั้งนี้มิได้เป็ นการพิสูจน์วา่ พระบิดาเจ้าทรงสดับฟังพระเยซูตลอดเวลา
ดอกหรื อ?
12. เป็ นการจาเป็ นหรื อไม่ที่พะรเยซูจะต้องเปล่งเสี ยงดัง ๆ เช่นนั้น? เหตุใดพระองค์จึงต้องเอ่ย
ชื่อของลาซะโร? ลาซะโรออกจากอุโมงค์ฝังศพในลักษณะอย่างไร? พระองค์ตรัสสัง่ ให้พวกที่ยนื อยู่ ณ
ที่น้ นั ทาอะไร? ใครเป็ นคนแก้ผา้ ที่พนั ร่ างกายให้ลาซะโร?
13. พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บนั ทึกถึงความปิ ติยนิ ดี ที่สามพี่นอ้ งนี้ได้มีโอกาสอยูร่ ่ วมกันอีก
อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหรื อไม่?
14. ชาวยิวเหล่านั้นทาอย่างไร? การกระทาการอัศจรรย์ครั้งนี้ มีผลต่อพวกผูน้ าศาสนายูเดียใน
กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างไร? พวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทาการอัศจรรย์ของพระเยซูอย่างไร?
15. ชนชาติยวิ เกรงกลัวผูใ้ ด? ใครเป็ นมหาปุโรหิ ตในปี นั้น? เขาเสนอวิธีแก้ไขอย่างไร? เขายอม
อุทิศชีวติ เป็ น “ผูท้ ี่จะต้องตาย” นั้นหรื อไม่? เขามีจุดมุ่งหมายอย่างไร? ข้อนี้เป็ นคาทานายที่แท้จริ ง ใช่
หรื อไม่? คาทานายนี้เกิดขึ้นจริ งหรื อไม่? มหาปุโรหิ ตผูน้ ้ ีทานายได้อย่างไร ในเมื่อเขาเป็ นคนชัว่ ช้าเลว
ทรามเช่นนั้น? หรื อว่าเขาอาจเป็ นเหมือนอัครสาวกเปาโล เมื่อครั้งที่ยงั มิได้เชื่อในพระคริ สต์ โดยคิดว่า
การกระทาของเขา เป็ นการปฏิบตั ิพระเจ้า (ยอห์น 16:2)
16. หลังจากการช่วยลาซะโรให้ฟ้ื นคืนชีวิตขึ้นมาแล้ว การต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์ได้ขยายวง
กว้างขวางมากขึ้นหรื อลดน้อยลง? พระเยซูทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ในมณฑลยูเดียต่อไปอีก
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หรื อไม่? พระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด? อัครสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์ไปด้วยหรื อไม่? พระองค์
ประทับอยูท่ ี่นนั่ นานเท่าใด?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงปรารถนา ที่จะเสด็จไปยังมณฑลยูเดีย เพื่อหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง
ๆ ในมณฑลเพอเรี ย หรื อเพื่อที่จะตอบสนองความจาเป็ นของประชาชนในหมู่บา้ นเบธาเนีย 2. ท่านคิด
ว่าพระเยซูทรงปรารถนา ที่จะช่วยเหลือผูท้ ี่รักพระองค์และมีความกตัญญูต่อพระองค์เช่นนั้นหรื อ 3. มา
เรี ยผูน้ ้ ี เป็ นคนเดียวกันกับมาเรี ยที่เคยอาศัอยูใ่ นเมืองมัฆดาลา และเคยเป็ น “คนบาป” ซึ่งชโลมพระบาท
พระเยซูดว้ ยน้ ามันหอม (ลูกา 7:37) ใช่หรื อไม่ 4. แม้วา่ พระเยซูได้เสด็จมาเยีย่ มเยียนครอบครัวเล็ก ๆ นี้
อยูเ่ สมอก็ตาม แต่ท่านคิดว่าพวกเขาเข้าใจในพระองค์อย่างแท้จริ งหรื อไม่ ถ้าหากว่าพวกเขารู ้จกั พระเยซู
อย่างแท้จริ ง เหตุใดพวกเขาจึงไม่ขอร้องให้พระองค์ช่วยเหลือลาซะโร จากสถานที่พระองค์ประทับอยู่
นั้น ณ แม่น้ าจอร์ แดนฟากข้างโน้น 5. ท่านคิดว่ามาธาและมาเรี ยส่ งข่าวไป ให้พระเยซูทรงทราบเป็ นครั้ง
ที่สองว่า ลาซะโรได้ตายเสี ยแล้วเช่นนั้นหรื อ พระเยซูทรงทราบเรื่ องราวของลาซะโรได้อย่างไร 6. ท่าน
คิดว่าพระเยซูทรงประสงค์ที่จะไปหาพวกเขา เพื่อปลอบโยนพวกเขาด้วยพระองค์เอง มากกว่าที่จะรักษา
จากระยะทางไกล ๆ เช่นนั้นหรื อ 7. เหตุใดท่านคิดว่า พระองค์ไม่ทรงช่วยเขา มิให้ได้รับความทุกข์
ทรมาน จากการที่นอ้ งชายของเขาต้องเสี ยชีวิตไป ในเมื่อพระองค์ทรงสามารถที่จะป้ องกัน มิให้
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นได้
8. การเดินทางจากที่ซ่ ึ งพระองค์ประทับในมณฑลเพอเรี ย ไปยังหมู่บา้ นเบธาเนียนั้น กินเวลา
อย่างน้อยหนึ่งวัน ฉะนั้นลาซะโรคงสิ้ นชีวติ ภายหลังจากที่พี่สาวของเขาส่ งข่าวไปให้พระองค์ทรงทราบ
ไม่นานนัก
9. หากว่าลาซะโรตายไปแล้วจริ ง ๆ เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า “โรคนั้นจะถึงตายก็หามิได้” และ
“ลาซะโรสหายของเราทั้งหลายหลับอยู”่ ฯลฯ
10. ท่านคิดว่า การที่พระเยซูทรงรั้งรออยู่ ก็เพื่อให้ศตั รู ของพระองค์แน่ใจว่าลาซะโรได้สิ้นชีวติ
ไปแล้วจริ ง ๆ เช่นนั้นหรื อ
11. ท่านคิดว่าพระพรส่ วนใหญ่ที่เราได้รับ เป็ นผลมาจากการทนทุกข์ทรมานของคนอื่น
เช่นนั้นหรื อ 12. การที่พระเยซูทรงรั้งรออยูน่ ้ นั แสดงว่า พระองค์มิได้ทรงรักพวกเขาเช่นนั้นหรื อ ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไรในความเชื่อของสองพี่นอ้ งคู่น้ ี ทั้ง ๆ ที่การที่พระเยซูเสด็จมาล่าช้า และทาให้เขา
ต้องตกอยูใ่ นความทุกข์โศกเป็ นเวลาถึงสี่ วนั ทั้งมาธาและมาเรี ยต่างก็ได้ยอมรับว่า น้องชายของตนได้
ตายไปแล้ว และคิดว่าศพอาจจะเน่าเปื่ อยเสี ยด้วยซ้ า แต่พระเยซูทรงเห็นด้วยกับความนึ กคิดของพวกเขา
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หรื อไม่ 13. พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไร ในการที่พระองค์ตรัสว่า “วันหนึ่งมีสิบสองชัว่ โมงมิใช่
หรื อ”
14. การที่พระเยซูตรัสว่า “โอพระบิดา ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงฟัง
ข้าพเจ้า” นั้น พระองค์ตรัสเพื่อให้พวกเขาเกิดความเชื่ อในการที่จะเลื่อนหิ นปิ ดปากอุโมงค์ออก หรื อ
พระองค์ตรัสเพื่อแสดงความมัน่ ใจว่า พระองค์ได้รับคาตอบแล้ว 15. เป็ นการจาเป็ นหรื อไม่ ที่พระองค์
จะต้องตรัสด้วย “เสี ยงดัง” ในการช่วยลาซะโรให้ฟ้ื น การที่ลาซะโรฟื้ นคืนชีพมานั้น เป็ นเพราะคา
อธิ ษฐานของพระเยซู หรื อฤทธิ์ อานาจของพระองค์ หรื อฤทธิ์ อานาจของพระบิดาผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์
16. พระเยซูเคยทูลขอให้พระบิดาเจ้า ทรงช่วยบันดาลให้คนตายฟื้ นคืนชีพขึ้นมาบ้างหรื อไม่ มี
ผูใ้ ดสามารถช่วยคนตายให้ฟ้ื นคืนชีวติ ขึ้นมาอีกหรื อไม่ หากว่ามนุษย์มีความเชื่ออย่างครบบริ บูรณ์ เขา
จะสามารถทาเช่นนี้ได้หรื อไม่ 17. พระเยซูทรงบัญชาให้อคั รสาวกของพระองค์ ช่วยคนตายให้ฟ้ื นคืน
ชีพหรื อไม่ หากว่าการนี้ เป็ นสิ่ งเหลือวิสัยสาหรับพวกเขา (มัทธิ ว 10:8) ข้อนี้รวมอยูใ่ นพระดารัสซึ่ง
พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ท่านทาไม่ได้จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20) หรื อไม่ 18. ท่านคิด
ว่าการที่พระเยซูเสด็จจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปนั้น เป็ นเพราะว่าพระองค์ทรงรู ้สึกเกรงกลัวชาวยิวเช่นนั้น
หรื อ เหตุใดพระองค์จึงเสด็จไปยังเมืองเอฟรายิม 19. ท่านคิดว่าพระเยซูเคยรู ้สึกกลัว รู ้สึกเหน็ดเหนื่อย
อ่อนเพลียในการที่ตอ้ งต่อสู ้กบั การทดลองอยูต่ ลอดเวลา จนกระทัง่ รู ้สึกท้อถอย ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบตั ิ
พระราชกิจของพระองค์ต่อไปอีกเช่นนั้นหรื อ 20. ท่านคิดว่า ถ้าพระเยซูยงั คงดารงพระชนม์ชีพอยูใ่ น
โลกทุกวันนี้ มนุษย์จะปฏิบตั ิต่อพระองค์เช่นเดียวกับคนในสมัยของพระองค์หรื อไม่
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ขั้นทีส่ ี่ สิบเอ็ด การเสด็จไปเทศนาสั่ งสอนในแคว้ นเพอเรียครั้งทีส่ อง
มัทธิว 19:2-20:28, มาระโก 10:2-45, ลูกา 17:11-18:34
พระเยซูทรงทราบว่า พระองค์จะต้องเผชิญกับความยุง่ ยาก ที่รุนแรงยิง่ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ดังนั้น
พระองค์จึงมิได้ประทับอยูท่ ี่นนั่ เมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมหมู่บา้ นเบธาเนียในครั้งที่แล้ว ดูเหมือนว่า
ภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้ลาซะโรให้ฟ้ื นคืนชี พแล้ว พระองค์ได้ประทับอยูก่ บั ครอบครัว
ของเขาเพียงวันหนึ่งหรื อสองวันเท่านั้น พระองค์ทรงทราบว่าชาวยิวได้วางแผนการที่จะจับกุมพระองค์
แต่เนื่ องจากยังไม่ถึงกาหนดเวลาของพระองค์ พระองค์จึงได้เสด็จผ่านเขตทุรกันดาร ไปยังเมืองเอฟ
รายิม ซึ่งเป็ นเมืองชายแดนทางตอนเหนือของมณฑลยูเดีย
ขณะที่พระเยซูเสด็จผ่านพรมแดนระหว่างมณฑลสะมาเรี ยและมณฑลกาลิลา พระองค์ทรงได้
พบคนโรคเรื้ อนสิ บคน หนึ่ งในสิ บนั้นเป็ นชาวสะมาเรี ยนอกนั้นเป็ นชาวยิว บุคคลเหล่านั้นล้วนแต่ถูก
สังคมทอดทิง้ ทั้งสิ้ น พวกเขาต้องท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีหลักแหล่ง เพราะไม่มีผใู ้ ดปรารถนาที่จะให้พวก
เขาอาศัยพักพิงอยูด่ ว้ ย ท้ายที่สุดพวกเขาจึงได้มาอยูร่ ่ วมกันตามชายแดนเช่นนี้ ฉะนั้นแม้วา่ พวกเขาจะ
ต่างชาติช้ นั วรรณะกัน ก็มิได้ถือเป็ นข้อรังเกียจเดียดฉันท์กนั เช่นคนปกติโดยทัว่ ไป (เพราะต่างก็เป็ นคน
โรคเรื้ อน ซึ่ งชนชาติเดียวกันกับตนไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกัน)
อาจเป็ นได้วา่ ประชาชนซึ่ งติดตามพระเยซูไปนั้น คงทาให้คนโรคเรื้ อนเหล่านี้ เกิดความสนใจ
ในพระองค์ อนึ่งพวกเขาคงเคยได้ยนิ กิตติศพั ท์เกี่ยวกับการกระทาการอัศจรรย์ ในด้านการรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บของพระองค์มาก่อนแล้ว ฉะนั้นพวกเขาจึงทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ซึ่ งพวกเขาก็มิได้
ผิดหวังเลย
ขณะที่พระเยซูกาลังเสด็จไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มนั้น พระองค์ได้ทรงพบชาวฟาริ สีคนหนึ่งซึ่ งได้
ทดลองพระองค์ โดยการตั้งปั ญหาถามพระองค์เกี่ยวกับการหย่าร้าง และคาสอนตามพระบัญญัติของ
โมเสส นอกจากนั้นก็ได้มีบางคนทูลถามพระองค์ ถึงเรื่ องของแผ่นดินของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้เคย
สอนประชาชนอยูเ่ สมอ พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า แผ่นดินของพระองค์อยูภ่ ายในจิตใจของมนุษยทุก
คนที่ยนิ ดีรับเอา แผ่นดินนี้ไม่อาจมองเห็นได้ดว้ ยตาฝ่ ายเนื้อหนัง ดังนั้นแผ่นดินของพระองค์จึงอยูใ่ น
ท่ามกลางพวกเขาแล้ว ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงอธิ บายให้อคั รสาวกของพระองค์ทราบถึงลักษณะของ
แผ่นดินของพระองค์ในยุคนี้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่ งจะทาให้แผ่นดินของพระองค์
ปรากฏแก่สายตาของมนุษย์โลก พระองค์ทรงเตือนพวกเขามิให้หลงเชื่อในคาสอนหลอกลวงของผูใ้ ด
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เพราะว่าเมื่อถึงวาระการเสด็จกลับมาของพระองค์ ทุกสิ่ งทุกอย่างก็จะปรากฏแจ้งแก่พวกเขา พระองค์
ทรงยกคาอุปมาขึ้นมาสั่งสอนพวกเขาเรื่ องหนึ่ง (ลูกา 18:1-8) โดยเน้นว่า ในระหว่างที่พระองค์มิได้
ประทับอยูก่ บั พวกเขานั้น พวกเขาจะต้อง “อธิ ษฐานอยูเ่ สมอ ไม่อ่อนระอาใจ” ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นก็
ตาม
พระองค์ตรัสกับพวกฟาริ สีอีกครั้งหนึ่ง (ลูกา 18:9-14) พระองค์ทรงสอนพวกเขาถึงการ
อธิษฐานที่แท้จริ ง โดยการยกตัวอย่าง ชายสองคนเข้าไปในพระวิหาร คนหนึ่งนั้นยกย่องตัวเอง ส่ วนอีก
คนหนึ่งถ่อมตัวลง
ขณะที่พระองค์เดินทางไปอยูน่ ้ นั ได้มีผคู ้ นพาบุตรหลานเข้ามาหาพระองค์เพื่อให้พระองค์อวย
พระพร แต่บรรดาอัครสาวกได้หา้ มปรามไว้ และพยายามขับไล่พวกเขาไปเสี ย ในการนี้พระเยซูทรง
สอนบรรดาอัครสาวกว่าเด็ก ๆ นั้นเป็ นแบบอย่างของผูท้ ี่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์ (มาระโก
10:15-17)
มีชายหนุ่มคนหนึ่งวิง่ ตามพระองค์มา แล้วทูลว่า ทาอย่างไรจึงจะรับชี วติ นิ รันดร์ แต่เนื่องจาก
เขาเป็ นคนมัง่ มี ดังนั้นการที่จะดาเนินชีวิตตามแบบของพระองค์น้ นั เขาคิดว่าจะต้องเสี ยสละมากเกินไป
(มาระโก 10:18-30)
พระเยซูทรงชี้ให้อคั รสาวกของพระองค์ทราบว่า ความมัง่ มีน้ นั เปรี ยบเสมือนบ่วงแร้ว พระองค์
ได้ทรงยกคาอุปมาเรื่ องหนึ่งขึ้นมา เป็ นอุทาหรณ์แก่เขาคาอุปมานี้เป็ นเรื่ องของชายคนหนึ่ง ผูไ้ ด้จา้ ง
คนงานเข้าไปทางานในสวนองุ่นและได้จ่ายค่าแรงงานให้ทุกคนเท่ากันหมด ซึ่ งเป็ นการยุติธรรมอย่างยิง่
(มัทธิว บทที่ 20) คาอุปมาของพระองค์ แต่ละเรื่ อง มักจะจบลงด้วยคาตักเตือนเสมอ การพิพากษาของ
พระองค์ไม่เหมือนกับการพิพากษาของชาวโลกหรื อความนึกคิดของมนุษย์ “มีหลายคนอยูข่ า้ งต้นจะ
กลับไปอยูข่ า้ งปลาย” ฉะนั้นเราจึงต้อง “อธิ ษฐานอยูเ่ สมอ” เพื่อว่าเราจะได้เป็ นผูเ้ หมาะสมกับแผ่นดิน
ของพระองค์
มารดาของอัครสาวกสองคนคือยอห์นและยากอบ ได้ทูลขอร้องพระเยซูให้บุตรของตนมีฐานะ
ตาแหน่งพิเศษ ในแผ่นดินของพระองค์ แต่พระองค์ทรงย้อนถามว่า “จอกซึ่ งเราจะดื่ม ท่านจะดื่มได้
หรื อ”
ประชาชนเป็ นอันมากได้ติดตามพระเยซู ไปทุกหนทุกแห่ ง เมื่อพระองค์จะเสด็จไปขึ้นไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็มนั้น ได้ผา่ นเมืองยะริ โฮ ซึ่งเป็ นสถานที่พระเยซูได้ทรงรักษาชายตาบอดที่ขา้ งถนน และเสด็จ
ไปเยีย่ มบ้านของซักคายเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าใกล้กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พระองค์ได้ตรัสย้าแก่อตั รสาวกทั้ง
สิ บสองของพระองค์อีกว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานและจะต้องสิ้ นพระชนม์ในไม่ชา้ นี้
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อภิปราย
เราไม่ทราบแน่ชดั ว่า หลังจากพระเยซูเสด็จไปยังเมืองเอฟรายิมแล้ว พระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด
ต่อไปอีก เราทราบแต่เพียงสังเขปว่า พระองค์ได้เสด็จไปยังมณฑลกาลิลา แล้ววกมาทางพรมแดน
ระหว่างมณฑลกาลิลากับมณฑลสะมาเรี ย
ในขั้นที่แล้วยอห์นได้กล่าวถึงการเดินทางของพระเยซู
(ยอห์น 11:54) และมิได้กล่าวต่อไปอีก จวบจนกระทัง่ พระองค์เสด็จกลับมาสู่ บา้ นเบธาเนียอีกครั้งหนึ่ง
ดังที่เขียนไว้ในขั้นที่ 43 เนื่ องจากชาวสะมาเรี ยไม่ยอมให้พระองค์ผา่ นเข้าไปในดินแดนของเขา ดังนั้น
การเดินทางของพระองค์ไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มในครั้งนี้ จึงต้องอ้อมผ่านไปทางแคว้นเพอเรี ย ที่เพอเรี ยนี้
เองได้มีประชาชนมาหาพระองค์เป็ นจานวนมาก และพระองค์ก็ได้ทรงบาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้พวก
เขาโดยทัว่ หน้ากัน
ขณะที่พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง (ในระหว่างพรมแดนมณฑลกาลิลากับมณฑล
สะมาเรี ย) ได้มีคนเป็ นโรคเรื้ อนสิ บคนมาหาพระองค์เนื่ องจากเขาเป็ นผูท้ ี่สังคมทอดทิ้ง ดังนั้นพวกเขา
จึงไม่สนในใยดีเกี่ยวกับพิธีรีตองต่าง ๆ ในทางศาสนา ซึ่ งเป็ นเครื่ องแบ่งแยกระหว่างชนชาติยวิ และชน
ชาติสะมาเรี ย พวกเขาอาศัยอยูร่ วมกันในแถบนั้นอย่างอิสระเสรี “บุคคลผูใ้ ดรู ้สึกบกพร่ องฝ่ ายวิญญาณก็
เป็ นสุ ข” ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า คนโรคเรื้ อนเหล่านี้คงได้ยนิ ชื่อเสี ยงของพระเยซูมาก่อนแล้วอย่างแน่นอน
และคงปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะให้พระองค์เสด็จมาใกล้พวกเขา เพื่อจะได้ขอรับการรักษาจากพระองค์
เนื่องจากพวกเขาเป็ นคนที่ไม่ “สะอาด” ดังนั้นพวกเขาจึง “ยืนอยูแ่ ต่ไกล” และร้องทูลพระองค์วา่ “เยซู
นายเจ้าข้า ขอเอ็นดูขา้ พเจ้าทั้งหลายเถิด” เป็ นที่น่าสังเกตว่า พระเยซูทรงสัง่ ให้คนโรคเรื้ อนเหล่านั้น ไป
รายงานตัวต่อปุโรหิ ตเพื่อให้ปุโรหิ ตประกาศรับรองว่า เขาพ้นจากมลทินและหายสะอาดแล้ว ตามพระ
บัญญัติของโมเสส (ดู เลวินิติ บทที่ 13) พระองค์เพียงแต่ตรัสเท่านั้นฤทธิ์ อานาจของพระองค์ก็ได้แผ่
ออกไปรักษาพวกเขา และขณะที่พวกเขากาลังเดินทางไปหาปุโรหิ ตด้วยความเชื่ อในพระองค์ พวกเขา
ต่างก็หายจากโรคเรื้ อน
ความเชื่อย่อมก่อให้เกิดผลเสมอ เมื่อคนโรคเรื้ อนชาวสะมาเรี ย หรื อที่พระเยซูทรงเรี ยกว่า “คน
ต่างชาติ” นั้น รู ้วา่ ตนหายโรคแลั้ว เขาก็รีบกลับมาขอบพระคุณพระองค์ ส่ วนอีกเก้าคนนั้น มิได้กลับมา
หาพระองค์อีกเลย คนโรคเรื้ อนชาวยิวดังกล่าวนี้ได้รับการสั่งสอนมาตามหลักพระบัญญัติของโมเสส
ดังนั้นพวกเขาจึงคิดแต่วา่
การปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฏหมายของโมเสสก็นบั ว่าเป็ นการเพียงพอแล้ว
ชาวสะมาเรี ยมิได้อยูใ่ นกรอบข่ายของศาสนายูเดีย ดังนั้นเขาจึงไม่จาเป็ นต้องไปรายงานตัวต่อปุโรหิ ต
อนึ่งเขาคงตระหนักดีวา่ แม้วา่ เขาจะไปรายงานตัวต่อปุโรหิ ตชาวยิว ปุโรหิ ตก็คงไม่ตอ้ นรับเขาอย่าง
แน่นอน ด้วยเหตุน้ ี เขาจึงกลับไปหาพระเยซู ผูต้ อบสนองความจาเป็ นของเขา เขาได้ทราบลงที่พระบาท
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ของพระเยซู นมัสการและสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยเสี ยงอันดัง พระเยซูมิได้ส่งเขาไปหาปุโรหิ ต หากแต่
ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทาให้ตวั เจ้า หายปกติ”
พระองค์ทรงพอพระทัย ในความกตัญญูกตเวทีของชาวสะมาเรี ยผูน้ ้ ีมาก เพราะแม้วา่ เขาเป็ นคน
ต่างชาติ แต่เขาก็ยงั กราบลงที่พระบาทของพระองค์ดว้ ยความขอบพระคุณ ขณะเดียวกัน “คนของ
พระองค์” แท้ ๆ กลับไม่ได้มาหาพระองค์เลย ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระองค์คงรู ้สึกเศร้าพระทัยไม่นอ้ ย
เมื่อตรัสถามว่า “เก้าคนนั้นอยูท่ ี่ไหน” คนโรคเรื้ อนชาวยิวทั้งเก้าคนดังกล่าวอาจกาลังเดินทางไปรายงาน
ตัวต่อปุโรหิ ตก็ได้ แต่เขาก็ได้รับการรักษาจนหายเช่นเดียวกับชาวสะมาเรี ยผูน้ ้ นั ด้วย นี่แสดงให้เห็นว่า
พระเจ้าทรงจัดการกับมนุษย์ทุกคนโดยอาศัยความเชื่อเป็ นหลัก โดยเท่าเทียมกันทัว่ หน้า ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะ
เป็ นชาวยิวหรื อ ชาวต่างชาติ เป็ นสิ ทธิ ชน หรื อคนบาปก็ตาม “คนทั้งหลายที่ไม่มีพระบัญญัติและ
ประพฤติผดิ ก็จะพินาศ โดยไม่อา้ งพระบัญญัติ แต่คนทั้งหลายที่มีพระบัญญัติและยังประพฤติผดิ ก็
จะต้องรับโทษตามพระบัญญัติ”
พระเยซูทรงอธิ บายให้แก่พวกฟาริ สีที่ตอ้ งการรู ้ถึงกาหนดเวลาการมาของแผ่นดินของพระเจ้า
ว่า แผ่นดินนั้นอยูใ่ นพวกเขาแล้ว และอยูภ่ ายในพระองค์ผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ยข์ องแผ่นดินนั้น และอยู่
ภายในบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์ดว้ ย พระเยซูได้ทรงนาเอาแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้พวกเขาแล้ว และ
แผ่นดินนั้นก็กาลังเจริ ญรุ่ งเรื อง
เพราะว่าผูเ้ ชื่อและยินดีเข้าไปในแผ่นดินนี้ได้ทวีมากขึ้นตามลาดับ
สภาพความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเจ้านั้นเป็ นสภาวะภายในจิตใจ หาใช่สภาวะภายนอกซึ่งอาจมองเห็นได้
เช่นกษัตริ ยข์ องชาวโลกไม่ แผ่นดินของพระองค์ มิใช่สิ่งที่เราอาจมองเห็นด้วยตาว่า อยูท่ ี่นี่หรื ออยูท่ ี่
โน่น หากแต่เป็ นแผ่นดินฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งประกอบขึ้นด้วยผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ บุคคลอื่น ๆ หรื อแม้แต่
อัครสาวกของพระองค์ ก็ยงั ไม่เข้าใจในเรื่ องนี้ พวกเขาคิดแต่วา่ แผ่นดินของพระองค์เป็ นแผ่นดินฝ่ าย
โลก เป็ นแผ่นดินที่เกี่ยวกับการเมือง แม้เมื่อถึงวาระสุ ดท้าย ที่พระองค์จะสิ้ นพระชนม์ พวกเขายังหวังว่า
พระองค์จะได้เป็ นกษัตริ ย ์ บางคนถึงกับทูลขอสิ ทธิ พิเศษในแผ่นดินของพระองค์ พวกเขาไม่เข้าใจเลย
ว่า แผ่นดินของพระองค์เป็ นแผ่นดินฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งพระองค์จะต้องเสวยราชย์ โดยการประทับบน
บัลลังก์ในจิตใจของมนุษย์
เมื่อพระเยซูตรัสแก่ปีลาตว่า “แผ่นดินของเรามิได้เป็ นอย่างโลกนี้” นั้นคาว่า “โลก” ในที่น้ ีมิได้
หมายถึง “แผ่นดินโลก” หากแต่หมายถึง ระเบียบแบบแผนและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของโลก มีหลายคนที่
เข้าใจผิดคิดว่า เมื่อแผ่นดินของพระองค์มิได้หมายถึงแผ่นดินโลกนี้ แผ่นดินของพระองค์ก็จะต้องเป็ น
แผ่นดินที่ลึกลับอย่างแน่นอน แต่แท้จริ งแล้ว แผ่นดินของพระองค์ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าซึ่ งตั้งอยู่ ใน
โลกนี ้ นัน่ เอง เพราะมิฉะนั้นก็จะแย้งกับคาอธิษฐานซึ่ งพระเยซูทรงสอนให้เราอธิ ษฐานว่า “ขอให้
แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ พระทัยของพระองค์สาเร็ จในสวรรค์อย่างไร ก็ให้สาเร็ จในแผ่นดินโลก
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เหมือนกัน” แผ่นดินของพระองค์ได้มาตั้งอยูใ่ นโลกนี้แล้ว แม้ในทุกวันนี้กย็ งั ตั้งอยูแ่ ละจะยัง่ ยืนอยู่
ตลอดไปเป็ นนิตย์ ในยุคนี้แผ่นดินของพระองค์เปรี ยบเสมือน “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้” ในนา (โลก) แต่
พระเยซูได้ทรงซื้ อนานั้นไว้แล้ว ด้วยพระชนม์ชีพของพระองค์เอง และได้ทรงไถ่ขมุ ทรัพย์น้ นั ตลอดจน
แกะทั้งปวงที่หลงหายไป และบุตรเสเพลคืนมา โดยการสิ้ นพระชนม์ที่ไม้กางเขน
พระราชบังลังก์ของพระองค์คือไม้ กางเขน และโดยวิถีทางแห่งไม้กางเขนนี่ แหละ จึงทาให้
มนุษย์เข้าสู่ แผ่นดินของพระองค์ได้ “ถ้าผูใ้ ดไม่ยอมสละสิ่ งสารพัด และแบกกางเขนของตนติดตามเรา
มา ผูน้ ้ นั จะเป็ นสาวกของเราไม่ได้” คาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า ที่พระเยซูทรงสั่งสอนนั้นมี
ทั้งหมดประมาณยีส่ ิ บสี่ เรื่ อง แต่ละเรื่ องล้วนแต่เปิ ดเผยให้ทราบถึงวิถีทางที่จะเข้าไปสู่ แผ่นดินของพระ
เจ้าทั้งสิ้ น นอกจากนั้นยังเป็ นหลักฐาน ยืนยันถึงคาสอนต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสัง่ สอนอัครสาวกของ
พระองค์ เป็ นต้นว่า เรื่ องการถ่อมตัว ความสุ ภาพอ่อมน้อม และการมอบทุกสิ่ งทุกอย่างไว้กบั พระองค์
ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ “เหมือนเด็กเล็ก ๆ ” ท่านจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ บรรดาอัครสาวกได้
ห้ามปรามและขับไล่ผทู ้ ี่นาเด็ก ๆ มาหาพระเยซู แต่พระองค์กลับทรงอนุ ญาตให้เด็ก ๆ เข้าใกล้พระองค์
และตรัสว่า “ชาวแผ่นดินของพระองค์ยอ่ มเป็ นคนอย่างนั้นแหละ” “ท่านทั้งหลายจงเป็ นเหมือนเด็ก
เล็ก” เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีก บุคคลเหล่านั้นจะได้รับส่ วนในแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้ และจะ
ได้ปกครองร่ วมกับพระองค์ในแผ่นดินเดียวกัน
พระเยซูทรงอธิ บายให้อคั รสาวกทราบ ถึงแผ่นดินของพระองค์ที่จะมาถึงในอนาคตต่อไปอีก
โดยเปิ ดเผยให้พวกเขาทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งจะเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาครอบครอง
โลกนี้วา่ ในตอนแรกพระองค์จะต้องได้รับความทุกขเวทนา นานาประการ และถูกมนุษย์ปฏิเสธ
พระองค์ทรงตักเตือนพวกเขาว่า ภายหลังจากที่พระองค์เสด็จจากพวกเขาไปแล้ว พวกเขาคงจะ
ปรารถนาที่จะให้พระองค์เสด็จกลับมาโดยเร็ ว ระหว่างนั้นขอให้อคั รสาวกระมัดระวังให้ดี อย่าได้หลง
เขาใจผิดในกลอุบายของผูใ้ ด เพราะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานั้น พระองค์จะเสด็จมาด้วยฤทธานุภาพ
และสง่าราศีอนั ยิง่ ใหญ่และปรากฏแก่คนทัว่ ไปดุจสายฟ้ าแลบ สภาวะของโลกในบั้นปลายของยุคนี้ คือ
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมานั้น โลกจะมีสภาพเช่นเดียวกับในสมัยของโนอาห์ สมัยของเมืองซาโดม และ
เมืองอะโมรา (ขอให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้จากพระธรรมปฐมกาล) ในวาระดังกล่าว
มนุษย์จะพากันกินและดื่มมัวหลงระเริ งอยูก่ บั สิ่ งของฝ่ ายโลก และในฉับพลันนั้น โลกก็ตอ้ งพินาศไป
อย่างไม่รู้ตวั เช่นเดียวกับที่ถูกน้ าท่วม และถูกไฟเผาผลาญในกาลก่อน การบันดาลให้น้ าท่วมโลกและ
ส่ งไฟลงมาเผาผลาญเมืองซะโดมกับเมืองอะโมรานั้น เป็ นการพิพากษาของพระเจ้า แต่ที่พระเยซูทรง
นามากล่าวย้าไว้ในที่น้ ีก็เพื่อชี้ให้ทราบว่าในวาระที่พระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมาอีกนั้น จะเป็ นวาระแห่ง
การพิพากษาของโลกและพระองค์จะทรงพิพากษาด้วยตนเอง
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ในวาระนั้นจะมีการแบ่งแยกกันขนานใหญ่ บุคคลใดที่ “หันหน้ากลับ” หรื อมัวสนใจอยูก่ บั
สิ่ งของฝ่ ายโลก บุคคลผูน้ ้ นั จะต้องเสี ยชีวติ ส่ วนผูท้ ี่ยอมสู ญเสี ยชีวติ เพื่อพระเจ้าในโลกนี้ ก็จะได้รับชี วติ
นิรันดร์ “อย่ากลัวผูท้ ี่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอานาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวท่านผูม้ ีฤทธิ์ ที่จะทาให้
ทั้งจิตทั้งกายพินาศในนรกได้” (มัทธิว 10:28) นี่คือการเตือนถึงการพิพากษาโทษอย่างชัดแจ้ง (ข้อ 3133) นอกจากนั้น ข้อ 37 ยังชี้ ให้เห็นว่าจะมีการฆ่าฟันกันอย่างนองเลือด และมีการล้มตาย มีซากศพอยูท่ ี่
ไหน ก็จะมีฝงู แร้งที่นนั่ แต่ผทู ้ ี่เชื่อในพระคริ สต์ จะได้รับความปลอดภัยใน “นาวา” ในวันที่พระเยซูเจ้า
จะทรงพิพากษาโลก พระองค์จะทรงรับเอาผูเ้ ชื่อเหล่านั้นขึ้นไปอยูก่ บั พระองค์ในท้องฟ้ า มีบางคนสอน
ว่า ฝูงแร้งเล็งเห็นผูเ้ ชื่ อมาหาพระคริ สต์ แต่ก็ออกจะเป็ นการยากไม่นอ้ ยที่จะคิดว่า พระเยซูทรงให้คาว่า
“ซากศพ” เล็งถึงพระองค์เอง ดูเหมือนว่าผูท้ ี่จะ “ถูกเอาไป” นั้น จะต้องหนีเอาตัวรอด ข้อนี้ช้ ีให้เห็นว่า
การที่พระเยซูคริ สต์เจ้าจะทรงรับเอาผูช้ อบธรรมขึ้นสู่ สวรรค์น้ นั มิได้เกิดขึ้นทันทีทนั ใด เพราะถ้า
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นในทันทีทนั ใดแล้ว เขาคงไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการกลับเข้าบ้านอีก
มีบางคนสอนว่า เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องของชาวยิวโดยเฉพาะ และเกิดขึ้นภายหลังที่พระเยซูคริ สต์เจ้า
ได้ทรงรับรู ้ชอบธรรมนี้ข้ ึนสู่ สวรรค์แล้ว แต่คาว่า “บุตรมนุษย์” มีความหมายกว้างขวางมาก แท้จริ งแล้ว
พระเยซูทรงสอนอัครสาวกของพระองค์โดยตรง (17:22,23) โดยชี้วา่ คริ สตจักรจะต้องประสบกับ
เหตุการณ์เหล่านี้ (จงเปรี ยบเทียบกับ มัทธิ ว 24:44) อาจเป็ นได้วา่ ข้อที่ 37 นั้นเล็งถึงมหาสงครามซึ่ งจะ
เกิดขึ้นที่ทุ่งราบอะระมะเฆโดน และผูท้ ี่หนีไปคงไปชุมนุมกัน ณ ที่นนั่ และเมื่อพระเยซูเสด็จมา
พระองค์จะรับผูเ้ ชื่ อขึ้นไปอยูก่ บั พระองค์ในท้องฟ้ า ใน “วันของมนุษย์” จะรวมเหตุการณ์ท้ งั หมดนี้ไว้
เช่นเดียวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ ซึ่ งได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายอย่าง
พวกฟาริ สีได้ต้ งั ปั ญหาถามพระเยซูเกี่ยวกับการหย่าร้างกัน เพื่อจะทดลองพระองค์ โดยอ้างข้อ
พระธรรมจากพระบัญญัติของโมเสส แต่พระเยซูทรงชี้แจงให้พวกเขาทราบว่า เหตุที่พระบัญญัติ
อนุญาตให้มีการหย่าร้างกันสื บเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะความใจแข็งกระด้างของพวกเขานัน่ เอง
แต่แท้ที่จริ งแล้ว พระเจ้าหาได้มีพระประสงค์ที่จะให้มีการหย่าร้างกันแต่อย่างใดไม่ เมื่อชายและหญิงได้
กลายเป็ น “เนื้ ออันเดียวกัน” แล้ว เขาก็เป็ นบุคคลเดียวกันในสายพระเนตรของพระเจ้า ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะแยก
เขาทั้งสองออกจากกันไม่ได้เป็ นอันขาด ไม่วา่ จะโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ฉะนั้นชายใดที่ละทิ้งภรรยาของตน
ไปสมรสกับหญิงอื่น จึงทาผิดประเวณี เพราะว่า “เมื่อเดิมมิได้เป็ นอย่างนั้น”
วิถีทางของพระเจ้าก็คือต้องการให้สามีผกู พันกับภรรยาเสมอ ไม่หย่าร้างกัน เหตุที่เกิดการหย่า
ร้างกันขึ้น ก็เพราะเขาไม่ยอมให้พระเจ้ามีส่วนร่ วมในชีวิตของเขานัน่ เอง เพราะถ้ามีพระวิญญาณของ
พระคริ สต์อยูด่ ว้ ย การหย่าร้างก็จะไม่เกิดขึ้นเป็ นอันขาด พระธรรมมัทธิ ว 19:12 ได้ช้ ีให้เห็นว่า พระเยซู
จะไม่ทรงสั่งสอนหรื อขอร้อง ให้เรากระทาในสิ่ งที่มนุษย์กระทาไม่ได้เป็ นอันขาดพระองค์ทรง “ร่ วม
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สุ ขร่ วมทุกข์กบั พวกเขา” เสมอ และไม่พึงประสงค์ที่จะให้พวกเขาอยูเ่ ป็ นโสดตลอดไป เว้นแต่เขาจะ
“ประพฤติตามข้อนี้” ได้เท่านั้น แต่เมื่อเขาได้สมรสแล้ว เขาก็กลายเป็ นเนื้ออันเดียวกันกับภรรยาของเขา
การอยูร่ ่ วมกันระหว่างคู่สามีภรรยาของตนนั้นไม่ถือว่าผิดประเวณี แต่เมื่อสมรสแล้วไปสมสู่ กบั ผูอ้ ื่นอีก
ถือว่าเป็ นการผิดประเวณี ผูท้ ี่เข้าสนิทกับพระคริ สต์จะไม่ทาผิดเช่นนั้นเลย
ในแต่ละคาอุปมาที่พระเยซูทรงสั่งสอนนั้น เราจะต้องค้นดูให้ลึกซึ้ งถึงความจริ งอันใหญ่ยงิ่ อัน
เป็ นวัตถุประสงค์ที่แท้จริ ง ซึ่ งพระองค์ตอ้ งการให้เรารู ้พวกฟาริ สีและคนเก็บภาษี เป็ นแบบอย่างของ
มนุษย์สองจาพวก พวกฟาริ สีเป็ นพวกที่เคร่ งครัดในศาสนา และพิธีรีตองต่าง ๆ ชอบโอ้อวดถึง
ความชอบธรรมของตนเอง ส่ วนคนเก็บภาษีน้ นั เป็ นคนไม่เคร่ งครัดต่อศาสนา และยอมรับในความ
บกพร่ องของตน ชนชาติยวิ โดยทัว่ ไปมักจะเข้าใจว่า พวกฟาริ สีซ่ ึงเป็ นครู ผสู้ อนพระบัญญัติ และ
พิธีรีตองต่าง ๆ เป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดศานาอย่างแท้จริ ง และเป็ นผูช้ อบธรรม ตามคากล่าวอ้างของพวกเขา
และเข้าใจว่าคนเก็บภาษีเป็ นคนบาป ตามที่พวกฟาริ สีแบ่งชั้นวรรณะเอาไว้ แต่ในคาอุปมาเรื่ องนี้พระ
เยซูทรงสอนให้ทราบว่า การเข้าใจเช่นนี้ เป็ นการผิดหลักความจริ งอย่างสิ้ นเชิง
พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูจิตใจมนุษย์ หาใช่มองดูภายนอกไม่ การอธิษฐานของพวกฟาริ สี
ล้วนแต่เป็ นการอวดอ้างคุณงามความดีของตน แต่การอธิ ษฐานของคนเก็บภาษีน้ นั เป็ นการทูลขอความ
เมตตาปรานี จากพระเจ้าและสารภาพถึงความอ่อนแอ และความจาเป็ นของตนต่อพระองค์ ความมุ่ง
หมายของการอธิ ษฐานนั้น มิใช่เพื่อเปลี่ยนน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่เป็ นการตักเตือนและเปลี่ยนแปลง
จิตใจของเราเอง พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์ล่วงรู ้ถึงความต้องการของเรา ก่อนที่เราจะทูลขอ
ต่อพระองค์เสี ยอีก การอธิ ษฐานเป็ นการปรับระดับจิตใจของเรา ให้อยูใ่ นบรรทัดฐานเดียวกันกับน้ า
พระทัยของพระเจ้า ดุจการปรับคลื่นวิทยุนนั่ เอง พระเจ้าตรัสอ้อนวอนเราอยูเ่ สมอ ดังนั้นเราจึงต้องปรับ
ระดับจิตใจของเรา ให้ตรงกับพระกระแสดารัสของพระองค์ และรับฟังพระดารัสนั้นตลอดเวลา พวกฟา
ริ สีมกั จะโอ้อวดถึงคุณงามความดีของตน แท้จริ งเป็ นเพียงการปฏิบตั ิ ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้พ วกเขา
กระทาเท่านั้น นอกจากนั้นพวกเขายังเป็ น “บ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย” อีกด้วย ส่ วนคนเก็บภาษีน้ นั
ตระหนักในความจาเป็ นของตน และทูลขอความเมตตากรุ ณาจากพระเจ้า แต่จะเป็ นการกลับใจใหม่ที่
แท้จริ งหรื อไม่ และเขาจะได้รับการอภัยโทษในความผิดบาปของพวกเขา มากน้อยเพียงใดนั้น เราไม่
อาจทราบได้
พระเยซูตรัสว่า เมื่อคนเก็บภาษีน้ นั กลับไปถึงบ้าน ก็จะกลายเป็ นคนชอบธรรมยิง่ กว่าชาวฟาริ สี
ชายคนนั้นเสี ยอีก เพราะว่าทั้งท่าทีและการกระทาของเขาถูกต้องตามน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่ท้ งั นี้มิได้
ชี้ให้ทราบว่า เขาจะยินดีเลิกกระทาความผิดบาปโดยเด็ดขาดหรื อไม่ ถ้าหากเขายังไม่ละทิ้งความผิดบาป
ของเขา เขาก็ยงั คงเป็ นคนบาปอยูเ่ ช่นเดิม พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวไว้วา่ คนเก็บภาษีได้รับการ
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ชาระ ให้เป็ นผูช้ อบธรรมอย่างแท้จริ งหรื อไม่ เพียงแต่กล่าวว่า “คนที่รับสารภาพและละทิ้งการผิดบาป
ของตนเสี ย จะประสบความเมตตา” เหตุที่พระเยซูทรงตาหนิติเตียนชาวฟาริ สีคนนั้น ก็เพราะเขายกย่อง
ตนเองนัน่ เอง
เศรษฐีหนุ่มซึ่ งมียศเป็ นขุนนางผูน้ ้ นั เรี ยกพระเยซูวา่ “ท่านอาจารย์ผปู้ ระเสริ ฐ” แต่พระองค์ตรัส
ตอบเขาว่า “ไม่มีใครประเสริ ฐ เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว” การที่พระองค์ตรัสเช่นนั้น อาจเป็ นเพราะว่า
พระองค์ทรงต้องการทดสอบดูวา่ เขารู ้วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าหรื อไม่นนั่ เอง เศรษฐีหนุ่มผูน้ ้ ี
ต้องการที่จะได้รับชีวิตนิ รันดร์ จากพระองค์ เพราะคิดว่าคงจะใช้อานาจเงินของตน ซื้ อหาเอาได้ ดังนั้น
พระเยซูจึงตรัสสั่งให้เขา “รักษาพระบัญญัติ” แต่สาหรับข้อนี้เขาได้ถือรักษามาตั้งแต่ยงั เยาว์วยั เพราะ
เป็ นหลักปฏิบตั ิของเขาแต่เขามิได้ “วางราก คือการกลับใจเสี ยใหม่ จากการประพฤติที่ตายแล้ว” (ฮีบรู
6:1) เขายังคิดว่า เขาสามารถที่จะทาบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ งชีวติ นิรันดร์ ได้ พระเยซูตรัสแก่เขาว่า หาก
ว่าเขาอยากมีความเชื่ ออย่างสมบูรณ์ซ่ ึ งจะนาให้เกิดผล เขาก็ตอ้ ง “สละสิ่ งสารพัด และติดตามพระองค์
ไป” ความมัง่ คัง่ มิได้ทาให้เขาต้องอยูห่ ่างไกลจากพระคริ สต์ หากแต่การที่เขาถือว่าทรัพย์สมบัติเป็ นเอก
เป็ นใหญ่ในชีวติ และไม่สามารถสละเสี ยได้ นี่สิเป็ นอุปสรรคทาให้เขาต้องอยูห่ ่างไกลจากพระองค์ สิ่ ง
ใดก็ตามที่ทาให้เราไม่สามารถถวายชีวติ จิตใจทั้งหมดของเราให้แก่พระคริ สต์ สิ่ งนั้นคืออุปสรรคที่ทา
ให้เราต้องอยูห่ ่างไกลจากพระองค์ เนื่ องจากเศรษฐีหนุ่มผูม้ ีทรัพย์ศฤงคารมาก ดังนั้นการที่จะติดตาม
พระองค์ไป จึงเป็ นสิ่ งที่สูงค่าเกินไป เขาจึงต้องกลับไปด้วยความเป็ นทุกข์ใจ เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนโรค
เรื้ อนดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น จะเห็นได้วา่ แตกต่างกันยิง่ นัก เนื่องจากคนโรคเรื้ อนเหล่านั้น ต้องถูก
สังคมทอดทิ้งและสู ญเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่าง ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถรับเอาทุกสิ่ งทุกอย่างได้จากพระองค์
ส่ วนเศรษฐีผนู ้ ้ ีไม่ได้รับอะไรเลย
การที่คนมัง่ มีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็ นการยากยิง่ นัก อุทาหรณ์ของพระเยซูในเรื่ อง
นี้ ชี้ให้เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ ในมัทธิ ว 19:26 ก็ได้บ่งไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นไปไม่ได้ แต่นี่เป็ นการ
มองกันในทัศนะของมนุษย์เท่านั้น เพราะว่า “พระเจ้าทรงกระทาได้สารพัด” และผูท้ ี่เชื่อพระองค์ก็
สามารถที่จะกระทาได้เช่นเดียวกัน หากว่าเขาจะยอมเป็ นคนยากจน เพื่อเห็นแก่พระองค์
เนื่องจากเปโตรและอัครสาวกคนอื่น ๆ ได้สละทุกสิ่ งทุกอย่างติดตามพระเยซูคริ สต์ไป ดังนั้น
เขาจึงถือเป็ นโอกาสที่จะขอรับบาเหน็จจากพระองค์ ในการนี้พระเยซูได้ทรงตักเตือนพวกเขา ถึงเรื่ อง
แผ่นดินของพระเจ้าที่จะมาถึงในอนาคตอีกครั้งหนึ่งว่า เมื่อพระองค์ประทับบนพระราชบังลังก์และทรง
ปกครองโลกนี้ดว้ ยพระสง่าราศีอนั รุ่ งโรจน์ พระองค์ทรงเปิ ดเผยให้อคั รสาวกทราบว่า พวกเขาก็จะได้
นัง่ บนพระที่นงั่ และปกครองแผ่นดินโลกร่ วมกับพระองค์ดว้ ย (มัทธิ ว 19:28) นอกจากนี้พระเยซูยงั ตรัส
ด้วยว่า พระเจ้ามิได้ทรงเป็ นหนี้มนุษย์แต่ผหู ้ นึ่งใดก็ตามที่สละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระองค์ ก็จะ
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ได้รับบาหน็จทั้งในโลกนี้ และในสวรรค์ดว้ ย แต่พระสัญญาในข้อ 29 นั้น มีไว้เฉพาะผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามอย่าง
แท้จริ ง เพื่อเห็นแก่ พระนามของพระองค์ เท่านั้น
คาสอนที่เป็ นบรรทัดฐานของคาอุปมาเรื่ องสวนองุ่นก็คือ “เราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้าตามที่ถูกต้อง”
ในที่น้ ีมิได้หมายถึงค่าแรงงานโดยเฉพาะเท่านั้น แต่หมายถึงทุกสิ่ งทุกอย่างที่เราได้รับในชีวติ ของเรา
หากว่าเราเป็ นบุตรของพระเจ้า เราก็จะได้รับสิ่ งต่าง ๆ มากมายหลายอย่าง จากพระองค์ ตามที่เราควรจะ
ได้รับ ฉะนั้นถ้าเราได้รับความทุกข์ยาก ความโศกเศร้าเสี ยใจหรื อถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เราก็ควร
ไปเฝ้ าพระองค์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ และเมื่อการตีสอนของพระองค์ผา่ นพ้นไปแล้ว ความทุกข์ยาก
เหล่านั้นก็จะหมดไป บุคคลเหล่านี้มกั จะ “บ่น” ทั้ง ๆ ที่ต่างก็ได้รับค่าจ้างตามสมควรแล้ว เหตุที่พวกเขา
บ่นก็เพราะเขาอิจฉาริ ษยาคนอื่น ๆ ที่ได้รับความสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งตรากตราทางานเหมือนอย่างพวก
เขานัน่ เอง “ผูพ้ ิพากษาทั้งโลก จะไม่พิพากษาตามความยุติธรรมหรื อ” “มีหลายคนที่อยูข่ า้ งปลายจะ
กลับไปอยูข่ า้ งต้น” “ผูร้ ับเชิ ญก็มาก แต่ผถู ้ ูกเลือกก็นอ้ ย” มีหลายคนที่พระเจ้าทรงเลือกเขา แต่เขาปฏิเสธ
แต่พระเยซูตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์วา่ “เราได้เลือกท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 15:16)
เป็ นธรรมดาอยูเ่ อง ที่มารดาย่อมต้องการให้บุตรของตนได้รับตาแหน่งดีที่สุด ดังนั้นมารดาของ
อัครสาวกยอห์นและยากอบ จึงได้ทูลขอสิ ทธิ พิเศษในแผ่นดินของพระองค์ให้แก่บุตรทั้งสองของนาง
แต่แผ่นดินของพระองค์หาได้ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของสิ่ งของฝ่ ายโลก ดุจแผ่นดินทัว่ ๆ ไปไม่ หากแต่
ตั้งอยูบ่ นรากฐานฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นสาคัญ พระเยซูทรงหันมาทางอัครสาวกของพระองค์แล้วตรัสแก่
พวกเขาว่า “ที่ท่านขอนั้น ท่านไม่เข้าใจ จอกนั้นซึ่ งเราจะดื่ม ท่านจะดื่มได้หรื อ” บรรดาอัครสาวกทูล
ตอบว่า “ได้ พระองค์เจ้าข้า” แต่แท้จริ งนั้นอัครสาวกแทบจะไม่เข้าใจเลยว่า สิ่ งที่บรรจุอยูใ่ นจอกนั้นคือ
อะไรและพระองค์ตอ้ งได้รับความทุกข์ทรมานมากสักเพียงใด ความจริ งอัครสาวกก็มีส่วนร่ วมในการ
ดื่มจากจอกนั้นด้วย แต่เป็ นการดื่มในฐานะที่พระบิดาเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ให้
อัครสาวกอีกสิ บคนรู ้สึกไม่พอใจในยากอบและยอห์นเป็ นอย่างยิง่ เพราะต่างคิดว่าตนก็ควรจะ
ได้รับส่ วนด้วยเช่นเดียวกัน แต่ในแผ่นดินของพระองค์น้ นั ไม่มีใครมีอานาจเหนื อกัน ทุกคนจะต้อง
ปฏิบตั ิซ่ ึ งกันและกัน หลักการปกครองข้อนี้แตกต่างจากหลักการปกครองของโลกอย่างสิ้ นเชิง พระเยซู
ทรงสาแดงให้พวกเขาทราบว่า พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกก็เพื่อจะปฏิบตั ิผอู ้ ื่น แม้แต่พระชนม์ชีพของ
พระองค์เอง ก็ทรงยอมเสี ยสละเพื่อเป็ นค่าไถ่ของมนุษย์โลกทั้งปวง
ประชาชนเป็ นอันมากได้ติดตามพระเยซูไปทัว่ ทุกหนทุกแห่ง มีหลายคนที่ได้รับการรักษาและ
ได้รับพระพรจากพระองค์ ขณะที่พระเยซูพร้อมกับบรรดาอัครสาวกและประชาชนเหล่านั้นเดินทาง มา
จวนจะถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ได้ตรัสแก่อคั รสาวกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า พระองค์จะถูกทรยศ
ถูกเยาะเย้ยถากถาง ถูกโบยตี ถูกถ่มน้ าลายรดพระพักตร์ และถูกปลงพระชนม์ ดังที่บรรดาศาสดา
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พยากรณ์ได้ทานายไว้ มีขอ้ หนุนน้ าใจอยูป่ ระการหนึ่งคือ พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีกใน
วันที่สาม นับแต่สิ้นพระชนม์ แต่บรรดาอัครสาวก “มิได้เข้าใจในสิ่ งเหล่านั้นเลย” เพราะคานั้นเป็ น
ข้อความลึกลับแก่เขา (ลูกา 18:34) พระองค์ทรงเตือนพวกเขาให้อธิ ษฐานอยูเ่ สมอไม่อ่อนระอาใจ (ลูกา
18:1-8) เพราะว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือและ “แก้แค้นให้คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้” เมื่อถึง
กาหนดเวลาของพระองค์ คาอุปมาเรื่ องผูพ้ ิพากษาอยุติธรรมชี้ให้เห็นว่า แม้แต่คนอธรรมก็ยงั ถูกรบเร้า
ให้กระทาในสิ่ งต่าง ๆ ได้ ฉะนั้นพระเจ้าผูเ้ ที่ยงธรรมและกอปรด้วยความรักจะทรงตอบคาอธิ ษฐาน ของ
ผูท้ ี่ทูลขอต่อพระองค์อย่างแน่นอน แม้วา่ จะต้องรอคอยเนิ่นนานไปบ้าง แต่เมื่อถึงกาหนดเวลาของ
พระองค์ พระองค์ก็จะทรงจัดการให้โดยเร็ วต่อจากนั้นพระเยซูได้ตรัสถามพวกเขาว่า “เมื่อบุตรมนุษย์
จะมา ท่านจะพบความเชื่ อในแผ่นดินโลกหรื อ” ในที่น้ ีหมายถึงความเชื่อของมนุษย์โลกโดยส่ วนรวม
เมื่อเดินทางเข้าใกล้เมืองบริ สุทธิ์ พระเยซูก็ทรงครุ่ นคิดถึง “จอก” ซึ่งพระองค์จะต้องดื่มนั้น สี
พระพักตร์ ของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพระองค์ทรงไตร่ ตรอง ถึงความทุกข์ทรมานที่พระองค์จะ
ได้รับในไม่ชา้ นี้ พระองค์ “ทรงตั้งพระพักตร์ แน่ว....” ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า คงจะต้องมีพระรัศมีจาก
สวรรค์เปล่งออกมาจากพระพักตร์ ของพระองค์ พระองค์เสด็จนาหน้าบรรดาอัครสาวกอย่างเร่ งรี บ ทา
ให้พวกเขา “แปลกใจมาก” และเริ่ มรู ้สึก “กลัว” ต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็ นอย่างยิง่ แต่พระเยซูทรง
ทอดพระเนตรผ่านไม้กางเขนไปถึง “ความยินดีที่มีอยูต่ รงหน้านั้น” (ฮีบรู 12:2) ในวาระที่พระองค์จะ
เสด็จกลับมา เพื่อรับเอาคนของพระองค์

ข้ อไตร่ ตรอง
ความจาเป็ นของมนุษย์เป็ นมูลเหตุสาคัญยิง่ ในการตอบคาอธิ ษฐานของพระเจ้า พระบิดา
เจ้าของเราผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ ทรงยินดีที่จะสดับฟังและตอบคาอธิ ษฐานของเราอย่างล้นเหลือ แต่ก่อนที่เรา
จะอธิ ษฐานขอ เราจะต้องตรวจดูคาทูลขอของเราให้ละเอียดถี่ถว้ น จนเป็ นที่แน่ใจเสี ยก่อนว่า เป็ นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ ซึ่ งจะทาให้เรามีความเชื่ อมัน่ ในการอธิ ษฐานของเรามากขึ้น ถ้าหากเรา
อธิ ษฐานได้เพียงชัว่ ประเดี๋ยวเดียว ก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากอธิ ษฐานอีกต่อไป แสดงว่าเราไม่มี
ความเชื่อมัน่ ในคาอธิ ษฐานของเราหรื อมิฉะนั้นก็ไม่มีความเชื่อมัน่ ในพระเจ้า หรื ออาจไม่มีความเชื่อมัน่
ทั้งสองประการก็ได้ การอดทนในการอธิ ษฐาน ขอและรอรับคาตอบเป็ นสิ่ งที่ช่วยหนุนน้ าใจให้
เจริ ญก้าวหน้า และทาให้เรามีจิตใจบริ สุทธิ์ มีความปรารถนาตามน้ าพระทัยของพระองค์ และเราจะไม่
ทูลขอในสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์เลย
ในทุกวันนี้เรามักจะได้ยนิ ถึงคาโอ้อวดของคริ สเตียน แทนที่จะเป็ นการอธิษฐานด้วยความอ่อน
น้อมและความอดทน ส่ วนคนเก็บภาษีน้ นั แม้วา่ เขาจะเป็ นคนที่มนุษย์ถือว่าไร้ค่า แต่เขาก็พบเคล็ดลับ
ในการอธิ ษฐาน คืออธิ ษฐานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่างแท้จริ ง
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พระเยซูตรัสว่า “พวกเก็บภาษีและหญิงแพศยา ก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย”
พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าไปสู่ แผ่นดินของพระเจ้า ซึ่ งพวกฟาริ สีปฏิเสธไม่ยอมเข้า
พระเยซูทรงใช้เด็กเป็ นอุทาหรณ์ช้ ีให้พวกเขาเห็นถึงคุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้เข้าในแผ่นดินของ
พระองค์ คนเก็บภาษีได้ถ่อมกายใจลงเหมือนเด็กเล็ก ๆ ฉะนั้นเขาจึงมีคุณสมบัติตามที่พระองค์ทรง
ประสงค์
คนโรคเรื้ อนทั้งเก้าคนได้ร้องตะโกน ขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขาด้วยเสี ยงอันดัง แต่
แล้วพวกเขาก็มิได้ขอบพระคุณพระองค์เลย แม้ในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน หลายคนได้แต่อธิ ษฐานทูลขอ
แต่ไม่ยอมสรรเสริ ญและขอบพระคุณพระองค์ คนโรคเรื้ อนชาวสะมาเรี ยมีความกระตือรื อร้นในการ
ขอบพระคุณพระองค์ เช่นเดียวกับที่เขามีความกระตือรื อร้นในการทูลขอให้พระองค์ทรงรักษาเขา
การนึกคิดของเด็กยังไม่ได้ประสบกับความยุง่ ยากในชีวติ
เด็กจึงเชื่ อในพระบิดาเจ้าซึ่ งอยูใ่ น
สวรค์ ได้อย่างไม่มีอะไรขัดขวาง
แม้วา่ เราจะสามารถท่องจาพระบัญญัติได้จนคล่อง
หรื อสามารถรักษาพระบัญญัติได้อย่าง
เข้มงวด ตามตัวบททุกตัวอักษรก็ตาม หาได้สาคัญเท่าเทียมกับการที่เรามีความเข้าใจซาบซึ้ งในพระ
บัญญัติ และนามาปฏิบตั ิในชี วติ ประจาวันของเราแต่อย่างใดไม่

ทบทวน
1. ในขั้นที่แล้ว พระเยซูทรงประทับอยู่ ณ ที่ใด? หลังจากนั้นแล้วพระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด? เหตุ
ใดพระองค์จึงมิได้เสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม? พระองค์เสด็จเข้าไปในมณฑลกาลิลาอีกหรื อไม่?
2. เมื่อพระเยซูเสด็จกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์เสด็จผ่านแคว้นใดบ้าง? พระองค์ทรงพบ
คนโรคเรื้ อนทั้งสิ บคน ณ ที่ใด? พระองค์ทรงรักษาพวกเขาอย่างไร? พระองค์ตรัสสั่งให้พกวเขาทา
อะไร? มีกี่คนที่กลับมาขอบพระคุณพระองค์? พระองค์ตรัสแก่เขาว่าอย่างไร?
3.พวกฟาริ สีต้ งั ปั ญหาถามเพื่อที่จะทดลองพระเยซูวา่ อย่างไรบ้าง? พระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับ
การหย่าร้างว่าอย่างไร? พระองค์ทรงสอนพวกฟาริ สีเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์วา่ อย่างไร?
4. พระองค์ทรงเปิ ดเผยแก่อคั รสาวกของพระองค์ต่อไปว่าอย่างไร? เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา
อีก โลกจะมีสภาพอย่างไร? ในวาระนั้นพระองค์จะทรงปรากฏต่อสายตาของมนุษย์ในลักษณะอย่างไร?
จะมีการแบ่งแยกคนชนิ ดใดออกจากกัน?
5. แร้งที่พระเยซูตรัสในที่นี่หมายถึงใคร? พระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับเด็กว่าอย่างไร?
6. ผูท้ ี่ทูลถามพระเยซูถึงวิถีทางที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ คือใคร? พระองค์ทรงสัง่ ให้เขาทาอะไร?
เขาเป็ นคนเคร่ งครัดในศาสนาหรื อไม่? เหตุใดเขาจึงจากพระเยซูไปด้วยความเป็ นทุกข์? เขาได้รับความ
รอดหรื อไม่?
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7. พระเยซูตรัสเกี่ยวกับคนมัง่ มี ซึ่ งจะเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์วา่ อย่างไร?
8.ในคาอุปมาเรื่ องชาวฟาริ สีและคนเก็บภาษีน้ นั พระเยซูตรัสว่าผูใ้ ดเป็ นคนชอบธรรม?
9. คาอุปมาเรื่ องสวนองุ่นมีใจความว่าอย่างไร? เจ้าของสวนองุ่นยึดอะไรเป็ นมาตรการในการ
จ่ายค่าจ้างแก่คนงาน?
10. พระเยซูจะทรงเสวยราชย์ในแผ่นดินโลกนี้หรื อ? บรรดาอัครสาวกจะมีส่วนร่ วมในการ
ครอบครองกับพระองค์ดว้ ยหรื อไม่? มารดาของอัครสาวกทูลขอให้พระเยซูประทานอะไรให้แก่บุตรทั้ง
สองของตน?
11. พระเยซูตรัสถึงเรื่ องที่อคั รสาวกจะมีส่วนร่ วมกับพระองค์วา่ อย่างไร? คาว่า “จอก” หมายถึง
อะไร?
12. คาอุปมาเรื่ องผูพ้ ิพากษาอยุติธรรมสอนถึงอะไร? เมื่อใดพระเจ้าจึงจะทรงแก้แค้นให้แก่ผทู ้ ี่
พระองค์ทรงเลือกสรรไว้
13. เหตุใดบรรดาอัครสาวกจึงรู ้สึกประหลาดใจ เมื่อพระองค์ตรัสย้าให้พวกเขาทราบถึงความ
ทุกข์ทรมานและการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่ งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ ี?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. โรคเรื้ อนมีลกั ษณะอาการอย่างไร โรคที่พระเยซูทรงรักษาให้หายนี้ รักษาได้ยากกว่าโรคอื่น
ๆ เช่นนั้นหรื อ พระเยซูตรัสถามคนโรคเรื้ อนเหล่านั้น หรื อทรงแตะต้องพวกเขา หรื ออธิษฐานเพื่อพวก
เขาบ้างหรื อไม่ 2. เหตุใดพระเยซูจึงมักยกย่องชาวสะมาเรี ยมากกว่าชาวยิว เหตุใดคนโรคเรื้ อนเหล่านั้น
จึงต้องไปรายงานตัวต่อปุโรหิ ต พระเยซูทรงเกลียดชังชาวยิวเช่นนั้นหรื อ หรื อว่าพระองค์ทรงพยายามที่
จะบังคับพวกเขาให้ตอ้ นรับพระองค์ 3. ท่านจะอธิ บายคาพูดที่วา่ “แผ่นดินของพระเจ้าอยูภ่ ายในท่าน
ทั้งหลาย” ว่าอย่างไร พระเยซูทรงหมายความว่าแผ่นดินของพระองค์อยูภ่ ายในพวกฟาริ สีที่ด้ือรั้น เห็น
แก่ตวั และเป็ นฆาตรกรเหล่านี้ดว้ ยหรื อ 4. จงเปรี ยบเทียบระหว่าง “ผูพ้ ิพากษาอยุติธรรม” กับพระเจ้าใน
ฐานะที่ทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาของโลก 5. หากว่าชาวฟาริ สีได้สาแดงถึงความจริ งของพวกเขาแล้ว เหตุใด
พระเจ้าจึงไม่ทรงอภัยโทษให้แก่เขา หากคนเก็บภาษีอธิ ษฐานทูลขอความเมตตากรุ ณาเพื่อที่จะกระทา
ความผิดบาปอีกต่อไป เขาจะได้รับการอภัยโทษจากพระบิดาเจ้าหรื อไม่พระเยซูเคยสอนไว้วา่ บุคคล
หนึ่งบุคคลใดในสองบุคคลนี้ เป็ นคนชอบธรรมเช่นนั้นหรื อ คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการหย่าร้างขัด
กับพระบัญญัติของโมเสสหรื อไม่ 6. พระเยซูทรงสอนว่า คนร่ ารวยไม่สามารถที่จะได้รับความรอด
เช่นนั้นหรื อ การมีทรัพย์สมบัติเป็ นอันมากนั้น เป็ นความผิดบาปด้วยหรื อ 7. ท่านคิดว่าคนงานในสวน
องุ่นได้รับค่าจ้างยุติธรรมแล้วหรื อ ท่านคิดว่าคาสอนที่สาคัญในคาอุปมานี้คืออะไร 8. ท่านเข้าใจ
ความหมายของคาว่า “จอก” ที่พระเยซูตรัสนั้นว่าอย่างไร 9. การที่ตอ้ งสละบิดามารดา ญาติพี่นอ้ ง ฯลฯ
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เพื่อเห็นแก่พระเยซูน้ นั หมายความว่าอย่างไร 10. เหตุใดท่านจึงคิดว่า บรรดาอัครสาวกไม่เข้าใจในสิ่ งที่
พระเยซูทรงสอนแก่พวกเขา 11. คาว่า “วันของบุตรมนุษย์” หมายถึงอะไร 12. สิ่ งที่จะแบ่งแยกระหว่าง
“ผูท้ ี่ถูกเอาไปและผูท้ ี่ถูกละไว้” นั้นคืออะไร
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ขั้นทีส่ ี่ สิบสอง บาระทีมาย, ซักคาย-เมืองยะริโฮ
มัทธิว 20:29-34, มาระโก 10:46-52, ลูกา 18:35-19:10
บัดนี้การปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซูในโลกนี้ ใกล้จะสิ้ นสุ ดลงแล้วและวาระที่พระองค์จะ
สิ้ นพระชนม์ก็กระชั้นชิดเข้ามาทุกขณะ เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อจะถูกมอบไว้ใน
มือของศัตรู ของพระองค์ ระหว่างทางพระองค์ได้ตรัสเรื่ องนี้แก่บรรดาอัครสาวกของพระองค์ แต่ “เหล่า
สาวกมิได้เข้าใจสิ่ งเหล่านี้เลย” แม้วา่ พระเยซูจะได้ประทับอยูก่ บั อัครสาวกของพระองค์เป็ นเวลาร่ วม
สามปี แล้วก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนว่า ไม่มีผใู ้ ดเข้าใจความหมายที่แท้จริ งเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์ และ
พระประสงค์ของพระองค์เลย แม้แต่คนเดียว ทั้ง ๆ ที่พระองค์ก็ได้ทรงสั่งสอนพวกเขา ได้ทรงสาแดง
นิมิต และกระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ พิสูจน์ให้เขาเห็นจริ งว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแล้วก็ตาม บรรดา
อัครสาวกต่างปรารถนาที่จะได้รับบาเหน็จเพื่อตนเอง และทูลขอในสิ่ งที่พระองค์ไม่อาจประทานให้ได้
พวกเขาต่างรู ้สึกเกรงกลัวต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาก ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามที่จะชักชวนพระองค์
ให้หลีกเลี่ยงจากไม้กางเขนเสี ย
เนื่องจากพระองค์ทรงมีความรักมากยิง่ ไม่มีขอบเขตจากัด และทรงสามารถเข้าใจในสิ่ งสารพัด
ทั้งปวง พระองค์ทรงสู ้อดทนต่อพวกเขาและทรงสั่งสอนพวกเขา พระองค์ทรงทราบว่า สติปัญญาของ
พวกเขามีจากัด ไม่อาจเข้าใจคาสอนของพระองค์ได้ “คานั้นเป็ นข้อความลึกลับแก่เขา” จนกระทัง่
พระองค์จะได้รับพระสง่าราศี และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์จะเสด็จลงมา “เอาเรื่ องราวของ
พระคริ สต์เปิ ดเผยแก่พวกเขา” เพื่อให้ “พวกเขาระลึกถึงทุกสิ่ ง” และนาพวกเขา “ไปสู่ ความจริ ง” (ยอห์น
16:12-15) เมื่อนั้นแหละพวกเขาจึงจะเข้าใจ
พระเยซูเสด็จต่อไปช่วงสุ ดท้าย แห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้ พระองค์ทรง
ทอดพระเนตรเห็นเงาของไม้กางเขน
ทาบไปตามเส้นทางที่พระองค์เสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอย่าง
เด่นชัด แม้วา่ เบื้องหลังพระองค์จะเป็ นสภาพที่น่าสพึงกลัวเช่นนี้ แต่พระองค์ก็ยงั คงสาแดงให้เห็นความ
เด็ดเดี่ยวอันน่าสรรเสริ ญของพระองค์ แม้วา่ พระองค์จะต้องเผชิ ญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
กระทัง่ ความตาย อย่างที่มนุ ษย์ไม่เคยประสบมาก่อนก็ตาม พระองค์มิได้ทรงพะวงหรื อสนใจเท่าใดนัก
สิ่ งที่พระองค์ทรงมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิก็คือ การตอบสนองความจาเป็ นของมนุษยชาติ พระองค์ทรงลืมนึก
ถึงความสุ ขของพระองค์เอง ทรงปรารถนาที่จะปฏิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่นอย่างเดียว พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้
คนตาบอดที่ร้องขอความเมตตาจากพระองค์ ตกอยูใ่ นโลกแห่งความมืดอีกต่อไป และจะไม่ทรงปล่อย
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ปละละเลย จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความผิดบาป โดยที่ไม่มีทางช่วยเหลือเป็ นอันขาด ฉะนั้นเมื่อเสด็จ
ผ่านเมืองยะริ โฮไปสู่ การสิ้ นพระชนม์ “พระองค์ทรงช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ทรงช่วยพระองค์เอง
ไม่ได้” (ในที่น้ ีมิได้หมายความว่า พระองค์ไม่สามารถที่จะช่วยพระองค์เอง หากแต่พระองค์ทรงสมัคร
พระทัยที่จะกระทาเช่นนี้ )
เส้นทางตอนที่ใกล้กบั เมืองยะริ โฮนั้น เป็ นชุมทางเชื่ อมโยงระหว่างถนนจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ประจวบเหมาะกับเวลานั้นเป็ นเทศกาลปัสกา ฉะนั้นจึงมีประชาชนเป็ นอันมาก หลัง่ ไหลมา
จากหัวเมืองต่าง ๆ และเดินทางร่ วมบนเส้นทางเดียวกับพระองค์ เพื่อไปร่ วมในงานเลี้ยงปั สกา ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ซึ่ งอยูห่ ่างจากเมืองยะริ โฮประมาณสิ บเก้ากิโลเมตร
ระหว่างทางพระเยซูได้ทรงรักษาคนขอทานตาบอดข้างถนนคนหนึ่งให้หายและเมื่อตาของเขา
หายบอดแล้ว เขาก็ติดตามพระองค์ไปด้วยความยินดี เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองยะริ โฮนั้น ได้มีผู ้
ห้อมล้อมพระองค์เป็ นจานวนมาก จนกระทัง่ ซักคายซึ่ งเป็ นชายร่ างเล็ก ไม่สามารถที่จะมองเห็น
พระองค์ได้เขาเกรงว่าจะพลาดโอกาสที่จะได้เห็นพระองค์
บรมครู และแพทย์ผปู้ ระเสริ ฐในครั้งนี้
ฉะนั้นเขาจึงปี นบนต้นไม้ แต่ดว้ ยพระเนตรที่มองเห็นทุกสิ่ งทุกอย่าง พระเยซูจึงได้เรี ยกเขาลงมาจาก
ต้นไม้และแจ้งความจานงว่า จะทรงพักผ่อนที่บา้ นของเขาหนึ่งวัน องค์พระผูช้ ่วยให้รอดทรงแสวงหาผู ้
ที่ตอ้ งการความรอดและหาโอกาสที่จะฟังความจริ งของพระองค์เสมอ
พระเยซูทรงตระหนักดีวา่ เมื่อพระองค์เสด็จไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ประชาชนคงปรารถนาที่
จะให้พระองค์สถานปนาแผ่นดินของพระองค์ข้ ึนอย่างแน่นอน ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงอธิ บายให้พวก
เขาทราบความจริ งของพระองค์อย่างชัดเจน โดยการตรัสคาอุปมาเรื่ องเจ้าประเทศราช ซึ่งต้องเดินทาง
ไปเมืองไกล เพื่อรับมอบอานาจในการครอบครองแผ่นดิน
นับแต่เมืองยะริ โฮไป ถนนก็เริ่ มเลียบไปตามเนินเขาจนกระทัง่ ถึงมณฑลยูเดีย ขณะที่พระเยซู
เสด็จนาหน้าบรรดาอัครสาวก “ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น” อัครสาวกต่างก็รู้สึกประหลาดใจและหวัน่
กลัวไปตาม ๆ กัน พวกเขาต่างรู ้แน่วา่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระองค์ตรัสแก่พวกเขานั้นจะต้องบังเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน

อภิปราย
ที่ริมถนนซึ่ งพระเยซูเสด็จนั้น มีชายตาบอดคนหนึ่งนัง่ ขอทานอยู่ ชายคนนี้ชื่อบาระทีมาย (ดู
มาระโก 10:46) เนื่องจากตาของเขาบอด เขาจึงใช้หูฟังเสี ยงต่าง ๆ แทนสายตา ดังนั้นหูของเขาจึง
สามารถสดับฟังเสี ยงได้ชดั เจนมากเมื่อเขาได้ยนิ เสี ยงคนเดินมาเป็ นจานวนมากผิดปกติ ก็รู้วา่ คงไม่ใช่
คนที่เดินทางไปร่ วมในพิธีปัสกาเช่นปกติทวั่ ไป น่าจะมีอะไรพิเศษอยู่ เมื่อเขาไต่ถามดูก็รู้วา่ “พระเยซู
ชาวนาซาเร็ ธเสด็จมา” เขาคงรอคอยโอกาสนี้มานานแล้ว ฉะนั้นเมื่อได้ทราบข่าวดีเช่นนั้น เขาจึงร้องขอ
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ความเมตตากรุ ณาจากพระองค์ข้ ึนมาทันที จากการที่เขาเรี ยกพระเยซูวา่ “บุตรดาวิดเจ้าข้า” พิสูจน์ให้
เห็นอย่างเด่นชัดว่า เขาเป็ นชนชาติยวิ
พระธรรมมาระโกได้บนั ทึกไว้วา่ ชายตาบอดผูน้ ้ ีชื่อบาระทีมาย เป็ นบุตรของทีมายซึ่งเป็ นผูท้ ี่
ประชาชนโดยทัว่ ๆ ไปรู ้จกั เป็ นอย่างดี ส่ วนพระธรรมมัทธิ วบันทึกไว้วา่ พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด
ถึงสองถึง ทั้งนี้อาจเป็ นคนละเหตุการณ์ก็ได้ เพียงแต่เกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก แต่ไม่วา่ จะ
เป็ นสักกี่คนก็ตาม ฤทธิ์ อานาจของพระเยซูก็สามารถที่จะตอบสนองความจาเป็ นและบาบัดรักษาพวก
เขาให้หายได้ทุกคน
ประชาชนหลายคนได้หา้ มปรามชายตาบอดผูน้ ้ ี มิให้ส่งเสี ยงเรี ยกพระเยซู เพราะว่าเขาเป็ นเพียง
คนขอทานเท่านั้น แต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อฟัง กลับร้องเสี ยงดังขึ้น การที่เขาไม่อาจจะทนนิ่งเฉยอยูไ่ ด้เช่นนี้
แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า เขามีความเชื่อในพระเยซูอย่างแท้จริ ง เขาได้ตกอยูใ่ นความมืดมนมาเป็ น
เวลานาน เขาเชื่ อว่าพระเยซู คงจะไม่ปฏิเสธคาขอร้องของเขาเป็ นแน่ นี่ คือความเชื่อที่ก่อให้เกิดผลเสมอ
พระเยซูทรงหยุดยืนอยูช่ วั่ ขณะและตรัสเรี ยกเขาให้เข้าหาพระองค์ ใครก็ตามที่ตกอยูใ่ นภาวะลาบาก
ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริ ง ก็จาต้องเข้าหาพระเยซูคริ สต์เจ้า พระเยซูผเู ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถ
ตอบสนองความจาเป็ นของเขาได้ “คนนั้นก็ตอ้ งทิง้ ผ้าห่มเสี ย ลุกขึ้นมาหาพระเยซู”
ถ้าเราปรารถนาที่จะได้รับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เราก็จาต้องละทิ้ง “เสื้ อผ้า
เปรอะเปื้ อน” แห่งความชอบธรรมของเราเสี ยก่อนและต้อง “ลุกขึ้นมาหาพระองค์” (ดู ยอห์น 5:40,6:37,
มัทธิว 11:28) จง “ลุกขึ้นเถิด” พระเยซูทรงเมตตาปรานีต่อชายขอทานตาบอดผูน้ ้ นั และทรง “ถูกต้องตา
ของเขา” ดูเถิด พระเยซูทางปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากพระองค์ ด้วยความอ่อนโยนยิง่ นัก
ในทันใดนั้นตาของชายตาบอดก็หายเป็ นปกติดงั เดิม พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “ความเชื่อของเจ้าได้กระทา
ให้ตวั เจ้าหายเป็ นปกติแล้ว” พระเยซูไม่เคยละเลยในการเน้นถึงเงื่อนไข ที่จะทาให้เราได้รับพระพรจาก
พระองค์เลย เป็ นต้นว่า “ให้เป็ นตามความเชื่ อของเจ้าเถิด”
เมื่อตาของบาระทีมายหายบอดแล้ว เขาก็ได้สรรเสริ ญพระเจ้า และละทิ้งทุกสิ่ งทุกอย่าง ติดตาม
พระองค์ไปพร้อมกับประชาชนเหล่านั้น เมื่อประชาชนดังกล่าวได้เห็นการอัศจรรย์เช่นนั้น พวกเขาต่าง
ก็แซ่ซอ้ งสรรเสริ ญพระเจ้า “...........ขอบพระคุณของพระเจ้า เป็ นอันมาก” (2 โคริ นธ์ 9:12)
ชาวเมืองยะริ โฮคงจะทราบข่าวว่า พระองค์จะเสด็จผ่านมาทางนั้น พวกเขาจึงพากันมาเฝ้ า
พระองค์อย่างเนืองแน้น ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าทุกคนต่างก็ออกมา เพื่อที่จะดู “ผูก้ ระทาการอัศจรรย์” ซึ่งมี
ชื่อเสี ยงแพร่ สะบัดไปทัว่ ทุกหนทุกแห่ง ประชาชนเฝ้ ามองดูพระองค์อย่างหนาแน่น จนกระทัง่ ซักคาย
ต้องวิง่ ไปดักอยูข่ า้ งหน้า และปี นขึ้นต้นไม้ตรงที่พระองค์จเสด็จผ่านนั้น เพื่อว่าจะได้มีโอกาสเห็น
พระองค์ แต่เมื่อพระเยซูเสด็จผ่านใต้ตน้ ไม้น้ นั พระองค์ได้ทรงแหงนพระพักตร์ มองขึ้นบนต้นไม้
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พระองค์ทรงจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเขาตอนนี้เราอาจจะวาดภาพได้วา่ ซักคายคงจะรู ้สึกว่าร่ างกาย
หดเล็กลงกว่าเดิมเมื่อรู ้วา่ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเขาอยูบ่ นต้นไม้
แต่แล้วความรู ้สึกของเขาก็
เปลี่ยนแปลงทันที เมื่อพระองค์ตรัสว่า จะทรงไปพักที่บา้ นของเขา เขาเริ่ มรู ้สึกว่าเขาเองก็มีความสาคัญ
ไม่นอ้ ย เพราะว่าพระเยซูทรงแสดงความจานงที่จะประทับที่บา้ นของเขา ซักคายรี บปี นลงมาจากต้นไม้
อย่างไม่ชกั ช้า ไม้ตอ้ งสงสัยเลยว่า เขาคงรู ้สึกภาคภูมิใจและปี ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงเลือกคน
ต่าต้อยเยีย่ งเขา ฉะนั้นเขาจึง “ต้อนรับพระองค์ดว้ ยความยินดี ”
ขณะที่กล่าวถึงนี้ ซักคายมีฐานะตาแหน่งเป็ นหัวหน้าคนเก็บภาษี ตาแหน่งผูเ้ ก็บภาษีน้ ี รัฐบาล
โรมันมอบหมายให้แก่ผทู ้ ี่ประมูลได้ในราคาสู งสุ ด ผูท้ ี่ประมูลได้น้ ีมิได้รับเงินเดือนประจาจากรัฐบาล
โรมัน หากแต่มีโอกาสเก็บภาษีพิเศษเอาจากราษฎร กล่าวคือรัฐบาลโรมันจะกาหนดอัตราต่าสุ ดและ
สู งสุ ดให้วา่ ราษฎรคนหนึ่งควรเสี ยภาษีไม่ต่ากว่าเท่านี้ แต่ไม่ควรเกินเท่านั้นเป็ นต้น เมื่อเป็ นเช่นนี้ผเู ้ ก็บ
ภาษีก็ยอ่ มจะมีโอกาสตักตวงเอาผลประโยชน์ ใส่ ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ คือเรี ยกเก็บภาษีในอัตรา
สู งสุ ด แล้วหักส่ งให้รัฐบาลโรมันแต่พอควรส่ วนที่เหลือก็เก็บไว้เป็ นผลประโยชน์ของตน โดยเหตุน้ ีคน
เก็บภาษีจึงร่ ารวยไปตาม ๆ กัน หากแต่เป็ นความร่ ารวยที่ได้มาจากความทุกข์ร้อนของคนอื่น ดังนั้น
ประชาชนโดยทัว่ ไปจึงตราหน้าคนเก็บภาษีวา่ เป็ นมหาโจรในเครื่ องแบบ และถือว่าเป็ น “คนบาป”
เพราะ “เก็บภาษีเกินพิกดั ” (ลูกา 3:13)
เมื่อพระเยซูเสด็จไปยังบ้านของซักคาย ประชาชนที่ติดตามมาก็เริ่ มตาหนิติเตียนพระองค์ทนั ที
พวกเขาตาหนิพระองค์วา่ เสด็จเข้าไปในบ้านของคนบาปซักคายพยายามที่จะชาระมลทินของเขาโดยทูล
ต่อพระองค์วา่ เขายินดีที่จะจ่ายเงินคืนให้แก่ผทู ้ ี่ถูกเขาโกง เป็ นสี่ เท่าของจานวนที่เขาได้มา (เทียบ อพยพ
22:1) และยอมสละทรัพย์สินกึ่งหนึ่งของที่เขามีอยูใ่ ห้แก่คนยากจน แต่พระเยซูมิได้ทรงยกย่อง
สรรเสริ ญเขาในคาทูลเหล่านี้ เพราะว่าการกระทาดังกล่าว ไม่ใช่สิ่งที่เขาสมควรจะได้รับเกียรติแต่อย่าง
ใด เพราะเป็ นหน้าที่ ๆ เขาจะต้องกระทาโดยตรงอยูแ่ ล้ว (ลูกา 11:42, 17:10) พระเยซูตรัสว่าที่พระองค์
ทรงโปรดเขาเป็ นเพราะเขาเป็ น “บุตรของอับราฮัม” เพราะว่าพระบิดาทรงส่ งพระองค์ลงมาเพื่อหา
“แกะชาติอิสราเอลที่หายไปนั้น” (มัทธิว 15:24) แท้จริ งแล้วพระเยซูทรงต้องการเน้นให้ซกั คายทราบว่า
เขาเป็ นผูห้ ลงหายไป แต่บดั นี้ความรอดได้มาถึงครอบครัวของเขาแล้ว โดยองค์พระผูช้ ่วยให้รอด ผูซ้ ่ ึ ง
“เสด็จมาเพื่อที่จะแสวงหา และช่วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด”
พระดารัสของพระองค์ทาให้ซกั คายไม่อาจที่จะภูมิใจในความชอบธรรมของตนเองอีกต่อไป
ทั้ง ๆ ที่เขามีฐานะตาแหน่งการงานดีและมีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่เขาก็จาต้องถ่อมตัวลง และยอม
สารภาพว่า เป็ นคนบาปที่หลงหายไปพระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวว่าเขามีความเชื่ อ ซึ่ งจะทาให้เขา
ได้รับความรอดเพราะเขาพูดถึงเฉพาะแต่การกระทาของเขาเท่านั้น ไม่มีตอนใดที่กล่าวถึงความเชื่อเลย
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นอกจากได้เรี ยกพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า” เท่านั้น (ดู มัทธิ ว 7:22) กรณี ของซักคายช่างตรงกันข้ามกับ
ชายตาบอด ผูน้ ่าสงสารซึ่ งยอมสละทุกสิ่ งทุกอย่าง เพื่อที่จะติดตามพระเยซูไปยิง่ นัก เขาได้สรรเสริ ญ
พระเจ้า และเป็ นเหตุให้บุคคลอื่น ๆ กระทาตามด้วย
พระเยซูทรงได้รับการต้อนรับในบ้านของคนร่ ารวยมาแล้วหลายครั้ง ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า แต่ละ
แห่งคงจะให้การต้อนรับพระองค์อย่างฟุ่ มเฟื อย และทุกครั้ง ก็ได้มีประชาชนเป็ นอันมากห้อมล้อม
ต้องการฟังพระธรรมจากพระองค์และติดตามพระองค์ไป แต่มาบัดนี้พระองค์จาต้องเสด็จมุ่งหน้า ไปสู่
กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อเผชิ ญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่รอคอยอยู่ ณ ที่นนั่

ข้ อไตร่ ตรอง
การที่ผหู้ นึ่งผูใ้ ดจะเป็ นคนมีชื่อเสี ยงโด่งดังนั้น
เขาจาต้องไม่พะวงในความสุ ของตัวเอง
จนเกินไป ไมเคิล แอนเจโล จิตรกรชื่อดัง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่วาดภาพบนเพดานของโบสถ์ซิสติน มักจะสนใจกับ
งานของเขา จนกระทัง่ ลืมกินอาหารและพักผ่อนอยูเ่ สมอ โทมัส เอดิสัน ก็มกั จะสนใจอยูก่ บั การทดลอง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ จนไม่สนใจว่าเวลาจะล่วงเลยไปเท่าใด นายแพทย์ที่มวั สนใจเฉพาะแต่ความสุ ข
ของตัวเอง ย่อมไม่เหมาะสมที่จะเป็ นแพทย์ นักเทศน์หรื อศิษยาภิบาลที่สนใจอยูแ่ ต่ความเจริ ญก้าวหน้า
ของตัวเอง ย่อมไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดผล ในด้านการนาวิญญาณของมนุษย์มาหาพระเจ้าได้เลย
การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงโด่งดังอย่างแท้จริ งนั้น จะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถลืม
ตนเอง และยอมปฏิบตั ิงานที่ยงิ่ ใหญ่และสาคัญด้วยความเต็มใจ การที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อที่จะสิ้ นพระชนม์ที่ไม้กางเขนนั้น เป็ นตัวอย่างอันประเสริ ฐของความจริ งข้อนี้ พระองค์
ทรงลืมความเหน็ดเหนื่อยและภัยอันตรายทั้งปวง เพื่อตอบสนองความจาเป็ นของมนุษยชาติ
หากเราตั้งใจแสวงหาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดอย่างแท้จริ ง เราก็จะได้พบสิ่ งนั้นประตูยอ่ มจะเปิ ดให้ผทู ้ ี่
เคาะเสมอ ผูท้ ี่ไม่เชื่ อ และผูท้ ี่ชอบตาหนิ ติเตียนย่อมจะมีเหตุผล หรื อข้ออ้างของเขาเสมอ ศาสดา
พยากรณ์ยอ่ มจะฟังพระวจนะของพระเจ้า คนตาบอดย่อมไม่ยอมรับการปฏิเสธเป็ นอันขาด และตาของ
เขาก็หายเป็ นปกติ ซักคายชายร่ างเล็กไม่สามารถที่จะมองเห็นพระเยซูได้ เพราะถูกคนอื่นบังเสี ยหมด
ดังนั้นเขาจึงต้องปี นขึ้นบนต้นไม้เพื่อให้เห็นพระองค์ ผลแห่งความเชื่ อของเขาได้ทาให้ครอบครัวของ
เขาได้รับความรอด บ่าวที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อนาย ย่อมจะไม่ได้รับบาเหน็จรางวัล “พระองค์จะทรง
ปรากฏครั้งที่สอง ปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ ให้เขาถึงความรอด” (ฮีบรู 9:28)
“ความเชื่อของเจ้าได้ทาให้เจ้าหายปกติแล้ว” สิ่ งที่ช่วยให้ตาของชายขอท่านผูน้ ้ นั หายเป็ นปกติ
มิใช่ความเชื่อของเขาโดยตรง หากแต่เป็ นจุดมุ่งหมายแห่งความเชื่อของเขา คือพระเยซู นนั่ เอง
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ประชาชนโดยมากมักจะไม่ยอมรับฟังคาร้องทุกข์ของผูใ้ ด แต่พระเยซูไม่เคยละเลยคาอ้อนวอน
ขอร้องความช่วยเหลือจากผูใ้ ดเลย จงเชื่ อเถิดว่าพระองค์จะทรงสดับฟังคาร้องทุกข์ของท่าน แม้วา่ เสี ยง
ของชาวโลกจะดังอึกทึกครึ กโครมอยูร่ อบ ๆ ท่านก็ตาม
ชาวฟาริ สีในสมัยใหม่หลายคนได้ถวายสิ บลด แต่เขาก็ไม่เคยคืนทรัพย์สมบัติที่เขาโกงคนอื่น
มาให้แก่เจ้าของเดิม “เป็ นสี่ เท่า” เลย

ทบทวน
1. พระเยซูเสด็จจากเมืองใด? ระหว่างทางที่พระองค์เสด็จสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มนั้น พระองค์เสด็จ
ผ่านเมืองใดบ้าง? เมืองนี้อยูห่ ่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นระยะทางเท่าใด? จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม?
2. เหตุใดจึงมีประชาชนมาชุ มนุมกันเป็ นอันมากที่ใกล้เมืองยะริ โฮ? พระเยซูทรงรักษาใคร ณ ที่
นั้น? ผูท้ ี่ได้รับการรักษาจากพระองค์ นอกจากชายตาบอดผูน้ ้ นั แล้ว มีใครอีกบ้างหรื อไม่? ชายตาบอดผู ้
นี้ชื่ออะไร? ผูท้ ี่หา้ มไม่ให้เขาไปเฝ้ าพระเยซูคือใคร? เพราะเหตุใด? พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่าอย่างไร?
3. เมื่อชายตาบอดถูกนาไปเฝ้ าพระเยซูน้ นั เขาได้ทิ้งอะไรไว้? พระเยซูตรัสถามเขาว่าอย่างไร?
เขาเรี ยกพระองค์วา่ อย่างไร? เขามีความเชื่ อหรื อไม่? พระเยซูทรงสัมผัสเขาหรื อไม่? สิ่ งที่พระเยซูตรัสว่า
ได้ทาให้เขาหายเป็ นปกติน้ นั คืออะไร? เมื่อเขาหายแล้วเขาไปที่ไหน? เขากระทาอะไร? ก่อให้เกิดผลต่อ
ประชาชนอย่างไร?
4. ซักคายคือใคร? เขามีลกั ษณะอย่างไร? เหตุใดเขาจึงต้องปี นขึ้นต้นไม้? เหตุใดเขาจึงมีความ
กระตือรื อร้น ที่จะได้เห็นพระเยซูมากนัก? เขามีอาชีพอะไร? เขาเป็ นชาวยิวหรื อ? ท่านรู ้ได้อย่างไร? เมื่อ
พระเยซูสั่งให้เขาปี นลงมาจากต้นไม้น้ นั แล้ว พระองค์ตรัสแก่เขาว่าอย่างไร?
5. ประชาชนคนอื่น ๆ ตาหนิพระเยซูอย่างไร เมื่อพระองค์เสด็จไปยังบ้านซักคาย? เหตุใด
พระองค์จึงทรงเลือกซักคาย ให้เป็ นผูต้ อ้ นรับพระองค์? ประชาชนแบ่งแยกซักคายไว้ในชั้นวรรณะ
อะไร? ซักคายพยายามที่จะชาระความผิดบาปของเขา โดยการทาอย่างไร?
6. พระเยซูทรงให้เหตุผลว่าอย่างไร ในการที่เสด็จไปยังบ้านของซักคาย? พระองค์ตรัสแก่เขาว่า
สิ่ งที่ได้มาถึงบ้านของเขาในวันนั้นคืออะไร?
7. พระเยซูตรัสว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะแสวงหา และช่วยเหลือผูใ้ ด? พระธรรมข้อนี้จะค้น
ได้จากพระธรรมเล่มใด? บทที่เท่าใด? พระองค์ทรงหมายความว่า ซักคายเป็ นผูท้ ี่หลงหายเช่นนั้นหรื อ?
8. เมื่อพระเยซูเสด็จจากเมืองยะริ โฮไปนั้น ซักคายได้ติดตามพระองค์ไปด้วยหรื อไม่? ซักคาย
ได้กล่าวถึงความเชื่อของเขาที่มีต่อพระองค์ (หรื อยอมรับว่าพระองค์เป็ นองค์พระเมสิ ยาห์) บ้างหรื อไม่?
เขาเรี ยกพระเยซูวา่ อย่างไร?
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9. เมื่อพระเยซูเสด็จจากเมืองยะริ โฮแล้ว พระองค์เสด็จไปทางใด? ท่านคิดว่าสิ่ งที่พระองค์ทรง
ครุ่ นคิดในพระทัยตลอดเวลานั้นคืออะไร? ในการนี้มีผใู ้ ดติดตามพระองค์ไปบ้าง? พวกเขาหวังว่าที่จะ
ให้พระองค์กระทาอะไรในกรุ งเยรู ซาเล็ม?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. สิ่ งที่พระเยซูทรงครุ่ นคิดอยูต่ ลอดเวลา ที่พระองค์เสด็จไปตามเส้นทางผ่านเมืองยะริ โฮนั้น
คืออะไร 2. ท่านคิดว่าฝูงชนมากมายเหล่านั้น ตั้งใจที่จะเดินทางไปร่ วมในการเลี้ยงปั สกา หรื อว่าส่ วน
ใหญ่ต้ งั ใจที่จะมาเฝ้ าพระเยซู โดยเฉพาะ 3. ท่านคิดว่าชายตาบอดผูน้ ้ นั รอคอยที่จะให้พระเยซูผา่ นไปทาง
นั้น หรื อว่าเขานัง่ อยูท่ ี่นนั่ เพื่อจะขอทานจากฝูงชนผูส้ ัญจรผ่านไปมา 4. ผูท้ ี่หา้ มปรามมิให้เขาร้องขอ
ความช่วยเหลือจากพระเยซูคือใคร ท่านคิดว่าพวกเขามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในการทาเช่นนั้น 5. มนุษย์
ในทุกวันนี้พยายามที่จะขัดขวาง ผูท้ ี่แสวงหาพระเยซูเช่นเดียวกันนี้หรื อ
6. ท่านคิดว่าชายตาบอดผูน้ ้ นั มีความเชื่ อที่แท้จริ งหรื อไม่ สิ่ งที่ช่วยให้ชายตาบอดผูน้ ้ นั หายเป็ น
ปกติ คือความเชื่ อหรื อจุดมุ่งหมายในความเชื่อของเขา เหตุใดเขาจึงเรี ยกพระเยซูวา่ “บุตรดาวิด” เหตุใด
พระเยซูจึงตรัสถามถึงความต้องการของเขาพระองค์ไม่ทรงทราบถึงความต้องการของเขาหรื อ 7. ท่าน
คิดว่า บาระทีมายเคยได้ยนิ กิตติศพั ท์วา่ พระองค์ทรงรักษาคนตาบอดอื่น ๆ ให้หายได้เช่นนั้นหรื อ 8.
เงื่อนไขที่มนุษย์จะได้รับพระพรจากพระเจ้าคืออะไร 9. การกระทาการอัศจรรย์ของพระเยซูในครั้งนี้
ก่อให้เกิดผลแก่ผอู ้ ื่นบ้างหรื อไม่ 10. ท่านคิดว่าเมื่อชายตาบอดหายเป็ นปกติแล้ว เขาจะกลับไปเก็บผ้าห่ม
ของเขาอีกหรื อไม่ 11. ระหว่างการเป็ นพยานกับการเทศนาสัง่ สอน อย่างไหนจะก่อให้เกิดความเชื่อ
มากกว่ากัน
12. พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นซักคายปี นขึ้นบนไม้เช่นนั้นหรื อ พระองค์ทรงทราบได้
อย่างไรว่า เขาอยูบ่ นต้นไม้ 13. ท่านคิดว่า ซักคายรู ้สึกภาคภูมิใจหรื อรู ้สึกขวยเขิน เมื่อพระเยซูตรัสว่า
พระองค์จะเสด็จไปยังบ้านของเขา เขาเป็ นคนที่เคร่ งครัดในศาสนาเช่นนั้นหรื อ เหตุใดพระองค์จึงเรี ยก
เขาว่า “บุตรของอับราฮัม” เขายอมรับว่าเขาคดโกงคนอื่นหรื อไม่ ท่านคิดว่าเราควรชมเชยในการกระทา
ของเขาหรื อไม่ ซักคายคิดว่าการกระทาของเขาจะช่วยให้เขาได้รับความรอดเช่นนั้นหรื อ ท่านคิดว่าเขามี
ความเชื่อซึ่ งจะนาให้ถึงความรอดเช่นนั้นหรื อ เหตุใดเขาจึงเรี ยกพระเยซูวา่ “พระเยซูเจ้าข้า” 14. พระเยซู
ทรงให้เหตุผลอย่างไรในการเสด็จไปยังบ้านของเขา เหตุใดพระองค์จึงทรงเลือกเขา ให้เป็ นผูต้ อ้ นรับ
พระองค์ 15. ความรอด “มาถึงบ้านของเขา” ได้อย่างไร
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ขั้นทีส่ ี่ สิบสาม มาเรียชโลมพระบาทของพระองค์ -บ้ านเบธาเนีย
มัทธิว 26:6-13, มาระโก 14:3-9, ลูกา 19:11-28, ยอห์ น 11:55-12:11
หลังจากที่พระเยซูได้ประทับพักแรมในเมืองยะริ โฮแล้ว พระองค์ก็เดินทางต่อไปเพื่อ “เสด็จขึ้น
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม” ในการนี้ได้มีประชาชนเป็ นอันมากติดตามพระองค์ไปด้วย กิตติศพั ท์ของพระองค์
ได้แพร่ สะพัดไปทัว่ จนประชาชนทั้งปวงต่างก็คาดกันว่า ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มคงจะต้อนรับพระองค์เป็ น
แน่ และเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงเมืองบริ สุทธิ์ น้ นั แล้ว พระองค์ก็คงจะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์
โดยเร็ วพลัน แม้แต่อคั รสาวกของพระองค์ก็คงจะคิดเช่นนี้ ดว้ ย
พระเยซูทรงทราบถึงความนึ กคิดของพวกเขาดังกล่าว ฉะนั้นในระหว่างทางพระองค์จึงได้ทรง
สั่งสอนพวกเขาด้วยคาอุปมาเรื่ อง เจ้าประเทศราชองค์หนึ่งเพื่อเน้นให้เห็นว่า บรรดาผูน้ าทางฝ่ ายศาสนา
ของชนชาติยเู ดียจะปฏิเสธพระองค์ และแผ่นดินของพระองค์ ซึ่ งสามารถมองเห็นด้วยตาของมาถึงใน
อนาคตข้างหน้า พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บ่งให้ทราบว่า พระเยซูทรงสอนคาอุปมาเรื่ องนี้ ขณะที่
ประทับอยูท่ ี่เมืองยะริ โฮ หรื อระหว่างที่เดินทางไปสู่ บา้ นเบธาเนีย พระธรรมลูกาเท่านั้น ที่บนั ทึกคา
อุปมาเรื่ องนี้ไว้ (จงเปรี ยบทียบกับ มัทธิ ว 25:14-30)
การที่มาเรี ยชโลมพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นการอธิ บายถึงคาอุปมาเรื่ องนี้ เป็ นอย่างดี โดยเน้นให้
เห็นถึงการรู้จกั ใช้โอกาสให้เป็ นประโยชน์ก่อนที่จะสายเกินไป และการชโลมพระเยซู เป็ นการปฏิบตั ิที่
เหมาะสมกับวิญญาณจิตของผูท้ ี่รู้จกั ใช้โอกาสนั้น เพื่อที่จะนามาซึ่ งพระพรอันนิรันดร์ โดยทางพระกิตติ
คุณ นับเป็ นการปฏิบตั ิที่เหมาะกับกาละเทศะอย่างยิง่ มาเรี ยได้ทุ่มเทความรักให้แก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
นาง ในขณะที่พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยูใ่ นโลก
เหลือเวลาอีกหกวันก็จะถึงการเลี้ยงปัสกาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ประชาชนเป็ นอันมากได้เดินทาง
มาล่วงหน้าเพือ่ จะได้ชาระตัวให้บริ สุทธิ์ ก่อนที่จะร่ วมฉลองในพิธีน้ นั (ยอห์น 11:55) ระหว่างทางพระ
เยซูได้ทรงแวะที่บา้ นเบธาเนี ยและประทับอยูท่ ี่บา้ นของมาธา มาเรี ยและลาซะโร ผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้ทรง
ช่วยให้ฟ้ื นคืนชีวติ ได้มีชาวยิวหลายคนพักที่หมู่บา้ นนั้นในวันสะบาโตด้วย ทั้งนี้ เพื่อว่าจะได้ดูลาซะโรผู ้
ซึ่ งฟื้ นคืนชีพขึ้นมาใหม่ ให้รู้แน่ชดั ว่า การอัศจรรย์ของพระเยซูในเรื่ องนี้เป็ นความจริ งหรื อไม่ แต่บาง
คนซึ่ งไม่ยอมเชื่อ และกล่าวหาว่าพระเยซูทรงเป็ นผูห้ ลอกลวงประชาชนสมจริ ง ดังที่พวกฟาริ สีสั่งสอน
บุคคลเหล่านี้ได้เดินทางไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มซึ่ งอยูห่ ่างออกไปประมาณสามกิโลเมตร และรายงานให้พวก
ผูน้ าของศาสนายูเดียทราบว่า พระเยซูกาลังหลอกลวงประชาชนและได้มีผคู ้ นเชื่ อถือพระองค์เป็ นอัน
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มาก พวกผูน้ าศาสนายูเดียได้วางแผนการที่จะปลงพระชนม์ของพระองค์เรี ยบร้อยแล้ว ฉะนั้นเมื่อได้
ทราบข่าวนี้ พวกเขาจึงได้เพิ่มความเคียดแค้นพระองค์ยิ่งขึ้น และได้ตดั สิ นใจอย่างแน่วแน่วา่ จะต้อง
หาทางกาจัดพระองค์ให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
ในระหว่างนั้นบรรดาคนในหมู่บา้ นเบธาเนียที่รักใคร่ ชอบพอพระเยซูได้จดั อาหารต้อนรับ
พระองค์และบรรดาอัครสาวก และขณะที่พระเยซูทรงเสวยพระกระยาหารอยูน่ ้ นั มาเรี ยได้แสดงความ
รักต่อพระองค์โดยการชโลมพระองค์ซ่ ึ งเป็ นการชโลมพระองค์ไว้ “เพื่อการศพของพระองค์”

อภิปราย
คาอุปมาเรื่ องเจ้าประเทศราชได้วาดภาพให้เห็นว่า องค์พระเยซูน้ นั เปรี ยบดังเจ้าประเทศราชใน
เรื่ อง ซึ่ งกาลังเดินทางไปยังเมืองไกล เพื่อจะรับอานาจในการครอบครองแผ่นดินจากพระบิดา และจะ
เสด็จกลับมาอีก พระองค์ “ได้กระทาการซึ่ งพระบิดาประทานให้แก่พระองค์สาเร็ จแล้ว” และกาลังเสด็จ
ขึ้นไปสู่ สวรรค์เพื่อรับแผ่นดินจากพระบิดา ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้วา่ จะประทานให้แก่ “ผูท้ ี่พระองค์ได้
ทรงชโลมไว้” (ดู สดุดี 2:6,8) หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปเป็ นเวลา “ช้านาน” แล้ว (มัทธิว 25:19)
พระองค์ก็จะเสด็จมาอีก นับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรคมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ เป็ นเวลาเกือบสอง
พันปี แล้ว แต่การเสด็จกลับมาของพระองค์เป็ นสิ่ งที่แน่นอนเสมอ เช่นเดียวกับความแน่นอนของการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ทุก ๆ วันนัน่ เอง พระสัญญาของพระองค์จะไม่ผดิ พลาดเลยแม้แต่นอ้ ย (ดู ยอห์น
14:3)
เจ้าประเทศราชผูน้ ้ นั ได้ทิง้ ทรัพย์สมบัติไว้ให้อยูใ่ นความดูแลของพวกบ่าวไพร่
ก่อนเดิน
ทางออกจากบ้าน ท่านได้มอบหมายงานให้แก่พวกบ่าวไพร่ ของท่านทา จนกว่าท่านจะกลับมา และ
กาชับให้พวกเขาเป็ นคนต้นเรื อนที่ดี ( ดู 1 เปโตร 4:10) การเสด็จกลับมาของพระเยซูคือเป้ าหมายอัน
ยิง่ ใหญ่ และเป็ นความหวังแห่งพระพรของเรา เราควรจะทางานในทุ่งนาของพระองค์ให้สมกับที่
พระองค์ทรงมอบหมายไว้ มิใช่ทาเพื่อความสุ ขสบาย หรื อเพื่อผลประโยชน์สาหรับตัวเอง พลเมือง
ส่ วนมากต่างก็เกลียดชังเจ้าประทานราชผูน้ ้ นั และพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า จะไม่ยอมให้เจ้าประเทศราช
ปกครองพวกเขาเป็ นอันขาด เรื่ องนี้เล็งถึงการที่ชนชาติยวิ ปฏิเสธพระเยซู ทั้ง ๆ ที่พระบิดาเจ้าทรงส่ ง
พระองค์ลงมาเพื่อพวกเขาเองแท้ ๆ (ดู มัทธิว 15:24) และยิง่ ไปกว่านั้นอีก ยังหมายถึงการที่ชาวโรมันได้
ปฏิเสธและตรึ งพระองค์ไว้เช่นเดียวกัน
มนุษย์โลกทั้งมวลต่างถือว่าพระเยซูไม่มีคุณค่าอะไรสาหรับพวกเขาเลยแผ่นดินของพระองค์
เป็ นอีกโลกหนึ่ง เป็ นแผ่นดินที่ “ลงมาจากพระเจ้าแต่สวรรค์” แม้แต่ผทู ้ ี่อา้ งตนว่าเป็ นผูร้ ับใช้ของ
พระองค์ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในแผ่นดินนั้นได้ (มัทธิว 7:21) เมื่อพระเยซูเสด็จมาอีก พระองค์จะ
ทรงพิจารณาบุตรของพระองค์ เป็ นรายบุคคล ตามความซื่อสัตย์ของพวกเขา ผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่แท้จริ ง
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จะได้รับบาเหน็จจากพระองค์มากน้อย ตามความซื่ อสัตย์ของพวกเขา ส่ วนผูท้ ี่ไม่ได้รับบาเหน็จอะไร
เลยนั้น พระเจ้าทรงประณามว่าเป็ นผูร้ ับใช้ที่ชวั่ ร้าย ในข้อที่ 22 ได้เปิ ดเผยให้ทราบว่าบ่าวผูน้ ้ นั มิได้มี
ความเชื่อหรื อไว้วางใจในนายของเขาเลย มิหนาซ้ ายังกล่าวหานายอีกว่า เป็ นคนอยุติธรรม และ “กลัว”
ต่อนายด้วย (ดู โรม 8:15, 2 ทิโมธี 1:7)
บ่าวผูน้ ้ นั มีความคิดที่พลาดอย่างมหันต์ และจากการทดสอบก็เผยให้ทราบเช่นนั้น (1 โคริ นธ์
3:13, ฮีบรู 3:12) ฉะนั้นทุกสิ่ งทุกอย่างที่เขามีอยูก่ ็จะต้องถูกยึดไป จากพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 3 ดู
เหมือนว่า เขาเพียงแต่สูญเสี ยบาเหน็จรางวัลไปเท่านั้น หาได้สูญเสี ยวิญญาณไปด้วยไม่ แต่ในพระ
ธรรมมัทธิว บทที่ 25 กล่าวว่า บ่าวผูไ้ ม่มีบุญคุณต่อนาย ต้องถูกทิ้งลงไปในสถานที่อนั มืดมน ซึ่ งมีแต่
การร้องไห้คร่ าครวญ และการขบเขี้ยวเคี้ยวฟันซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเขาต้องประสบความพินาศ ส่ วนพระ
ธรรมลูกามิได้กล่าวถึงตอนนี้ นอกจากจะกล่าวว่าสิ่ งใดที่เขามีอยูก่ ็จะถูกยึดเอาไป (ดู ฮีบรู 6:7,8, 10:38)
ถ้าหากบุคคลเช่นว่านี้ เคยรู ้จกั พระเจ้ามาแล้ว เขาก็คงจะ “ลืมการซึ่ งชาระความผิดของตนเมื่อก่อนนั้น
เสี ยแล้ว” (2 เปโตร 1:9) ความเชื่อโดยทัว่ ๆ ไปยังไม่อาจกล่าวได้วา่ เป็ นความเชื่อที่แท้จริ ง จนกว่าจะ
ผ่านการทดสอบเสี ยก่อน (1 เปโตร 1:7) “....ถ้าปราศจากการประพฤติ ความเชื่อ ก็ตายอยูใ่ นตัวเองแล้ว”
(ยากอบ 2:17) วาระที่พระเยซูเจ้าเสด็จจากเราขึ้นไปประทับอยูบ่ นสวรค์ เป็ นวาระแห่ งการทดลอง “ผูใ้ ด
ทนได้จนถึงที่สุดผูน้ ้ นั จะรอด” (มัทธิว 24:13, ดู ฮีบรู 3:14,6:8,11,12, ยอห์น 8:31)
บ่าวไพร่ ของเจ้าประเทศราชต่างก็มีโอกาสเท่า ๆ กัน “คนที่มีแล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีก” เพราะ
บ่าวเช่นนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เขาเป็ นบ่าวที่แท้จริ งและเป็ นผูท้ ี่สามารถไว้วางใจได้ ส่ วนบ่าวชัว่ จะ
ถูกปรับโทษในคาพูดของเขาเอง ถ้าหากว่านายของเขาเป็ นคนเข้มงวดกวดขัน เขาก็ควรจะรู ้วา่ จะต้อง
กระทาอย่างไรบ้าง เมื่อตัวเองเป็ นบ่าวไพร่ ก็จาต้องเชื่ อฟังนาย ดังนั้นบ่าวชัว่ จึงต้องถูกสลัดทิ้งไป เขารู ้
ถึงข้อบกพร่ องของเขา แต่ก็สายเกินกว่าที่จะกลับใจใหม่เสี ยแล้ว (ฮีบรู 6:6,12:17) และไม่มีขอ้ แก้ตวั ใด
ๆ สาหรับการปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาเลย ฉะนั้น “จงระวังให้ดี อย่าเป็ นคนเมิน ไม่ยอมฟัง
พระองค์ผตู ้ รัสนั้น” (ฮีบรู 12:25)
มีหลายคน “ออกปากกล่าวว่า เขารู ้จกั พระเจ้า แต่วา่ ในกิริยาการประพฤติของเขา เขาปฏิเสธ
พระองค์” ผูห้ นึ่งผูใ้ ดก็ตามที่มิได้ประพฤติตามข้ออ้างของเขา พระองค์ก็จะทรงเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นทราบถึง
สภาพที่แท้จริ งของเขานี่เป็ นวิธีหนึ่งที่พระเยซูทรงปฏิบตั ิต่อพวกฟาริ สี พวกเขาอวดโอ่อา้ งตนใหญ่ยงิ่
นัก แต่พระองค์ทรงเปิ ดเผยให้พวกเขาทราบว่า พวกเขาเป็ นเหมือน “อุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาว
ข้างนอกดูงดงาม แต่ขา้ งในเต็มไปด้วยกระดูกคนตาย” พวกเขาเต็มไปด้วย “การประพฤติที่ตายแล้ว” ซึ่ง
จาเป็ นต้องกลับใจเสี ยใหม่ (ฮีบรู 6:1) จากพระธรรมมัทธิว 7:21-23 ปรากฏว่ามีหลายคนซึ่ งจะต้อง
ประหลาดใจ และผิดหวังในวาระที่พระเยซูเสด็จมา บางคนจะได้รับ “ความละอายจาเพาะพระองค์ เมื่อ
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พระองค์จะเสด็จมา” (1 ยอห์น 2:28) พระเยซูคริ สตเจ้าทรงตักเตือนอัครสาวกของพระองค์ครั้งแล้วครั้ง
เล่า ให้ระมัดระวังและเตรี ยมตัวพร้อมให้ดี ในวาระนั้นบรรดาศัตรู ซ่ ึ งไม่ยอมให้พระองค์ครอบครอง
พวกเขา จะต้องถูกนามาประหารเฉพาะพระพักตร์พระองค์ “การลงโทษแก่คนเหล่านั้น ที่ได้ถูก
พิพากษานานมาแล้ว จะไม่รอช้า” (2 เปโตร 2:3)
ปั ญหาที่พระเยซูทรงครุ่ นคิดอยูต่ ลอดเวลา
ในขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนคาอุปมาก็คือ
พระองค์จะต้องถูกทรยศ และถูกตรึ งบนไม้กางเขนในไม่ชา้ นี้ แต่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก เพื่อ
สถาปนาแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ได้ทรงมอบหมายพระราชกิจของพระองค์ ให้อยูใ่ นความดูและ
รับผิดชอบของผูร้ ับใช้ของพระองค์ จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมากอีก ฉะนั้นพวกเขาจึงต้อง
ระมัดระวังเตรี ยมพร้อม และซื่ อสัตย์ต่อภาระหน้าที่อยูเ่ สมอ
การเลี้ยงฉลองปั สกาเป็ นการเลี้ยงที่สาคัญที่สุดของชนชาติยวิ งานนี้จดั ให้มีข้ ึนใน “เดือนที่หนึ่ง
วันที่สิบสี่ ” (เลวีนิติ 23:5) ซึ่งเป็ น “เดือนแรก” ของพวกเขา งานนี้จดั ขึ้นเพื่อราลึกถึงคืนอันน่าสยดสยอง
ในประเทศอียปิ ต์เมื่อ “พระองค์ได้ทรงยกเว้นเรื อนของชนชาติอิสราเอล ในประเทศอียิปต์ให้พน้ ภัยเมื่อ
พระองค์ได้ประหารชีวิตชนชาติอียปิ ต์” (อพยพ 12:27) พระองค์ได้ทรงประหารบุตรหัวปี ของทุก ๆ
บ้าน เว้นแต่บา้ นที่ได้ฆ่าลูกแกะเป็ นเครื่ องบูชา และเอาโลหิ ตของลูกแกะนั้นทาเป็ นเครื่ องหมายไว้ที่
กรอบประตู ตามพระบัญชาของพระองค์ พระเจ้าตรัสว่า “เมื่อเราเห็นเลือดนั้น” เราจะเว้นเจ้าทั้งหลายไว้
(อพยพ 12:13)
พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าพระองค์ทรงเป็ น “พระเมษโปดกที่ถูกฆ่าเสี ยนั้น” พระโลหิตของ
พระองค์ตอ้ งหลัง่ ไหลเพื่อไถ่โทษมนุษยชาติท้ งั ปวง การเลี้ยงปั สกาครั้งนี้ เป็ นวาระที่พระบิดาเจ้าทรง
กาหนดไว้วา่ พระเยซูจะถูกปลงพระชนม์ “ด้วยว่าพระคริ สต์ ผูเ้ ป็ นปั สกาของเราทั้งหลาย ได้ถูกฆ่าบูชา
เสี ยแล้ว” (1 โคริ นธ์ 5:7)
พระเยซูได้ประทับอยูใ่ นบ้านเบธาเนียกับพระสหายของพระองค์
จนกระทัง่ จวนจะถึง
กาหนดเวลาแล้ว พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ในการนี้ “มีชาวยิวเป็ นอันมาก” พักอยูท่ ี่บา้ น
นั้นด้วย “พวกเขาไม่เพียงแต่มาเพื่อเฝ้ าพระเยซูเท่านั้น” หากแต่ยงั ต้องการที่จะเห็นลาซะโร ให้ประจักษ์
แก่สายตาของพวกเขาเอง เพื่อให้เห็นเป็ นที่แน่ชดั ว่า ลาซะโรได้ฟ้ื นคืนชีวติ ขึ้นมาอีกจริ ง ๆ ไม่ตอ้ งสงสัย
เลยว่าชาวยิวเหล่านี้ คงมีหลายคนรู ้จกั มักคุน้ กับลาซะโรก่อนที่เขาจะตาย
ประชาชนในบ้านเบธาเนียได้จดั งานเลี้ยง เพื่อถวายพระเกียรติแก่พระเยซู และบรรดาอัครสาวก
ของพระองค์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวไว้วา่ แขกเหรื่ อในงานเลี้ยงมีกี่คน นอกจากกล่าวถึง มาธา
มาเรี ย และลาซะโรเท่านั้น แม้แต่มาธาก็ได้ปฏิบตั ิพระองค์ในงานเลี้ยงนี้ดว้ ย พระธรรมมัทธิ วและลูก
กล่าวว่า งานเลี้ยงนี้จดั ให้มีข้ ึนที่บา้ นของซี โมนชายโรคเรื้ อน ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า เขาคงเป็ นผูห้ นึ่งซึ่ ง
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พระเยซูได้ทรงรักษาจนหายเป็ นปกติ เพราะถ้าเขายังคงเป็ นโรคเรื้ อนอยู่ เขาคงไม่ได้รับอนุ ญาตให้คบ
หากับคนอื่น ๆ อย่างแน่นอน ดูเหมือนว่าเขาเป็ นชาวฟาริ สีคนเดียวกันกับที่ได้เคยจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
พระองค์ และมี “หญิงคนชัว่ ” ชโลมพระบาทของพระองค์ ด้วยน้ าหอมและเช็ดพระบาทของพระองค์
ด้วยผมของนาง (ดูข้ นั ที่ 22) กล่าวกันว่าหญิงผูน้ ้ นั คือ มาเรี ย มัฆดาลา แต่ก่อนที่นางเคยเป็ นคนบาป แต่
เมื่อเข้าเฝ้ าพระเยซูแล้ว นางก็ได้รับการอภัยโทษในการผิดบาปทั้งปวง และคงเป็ นคนเดียวกับมาเรี ยแห่ง
หมู่บา้ นเบธาเนีย ผูซ้ ่ ึ งปรารถนาที่จะนัง่ แทบพระบาทของพระองค์ และฟังพระธรรมจากพระองค์ พระ
กิตติคุณที่กล่าวถึงความจงรักภักดีของนาง ซึ่ งมีต่อพระองค์ในขั้นนี้มีสามเล่ม แต่พระธรรมยอห์น
เท่านั้นที่กล่าวถึงชื่อของนาง
อาจเป็ นได้วา่ บ้านของมาธาและมาเรี ยคับแคบเกินกว่า ที่จะจัดงานฉลองเช่นนั้นได้ อนึ่ งซี โมน
ซึ่ งเป็ นคนร่ ารวยก็มีความยินดี ที่จะได้เป็ นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับพระองค์ แขกเหรื่ อที่มาในงาน
เลี้ยงต่างก็มีความสุ ขความยินดีโดยทัว่ หน้ากัน แม้วา่ จะต่างชั้นวรรณกันก็ตาม แต่พวกเขาก็เป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในพระคริ สต์ มีความรักพระองค์ และได้รับการรักษาตลอดจนได้รับความรอดจากพระองค์
ลาซะโรเป็ นแขกผูม้ ีเกียรติคนหนึ่ง ซึ่ งได้นงั่ ร่ วมโต๊ะเดียวกันกับพระองค์ และอาจจะนัง่ ติดกับพระองค์ก็
ได้
ในประเทศทางตะวันออกนั้น ขณะที่ฝ่ายชายนัง่ รับประทานอาหาร ฝ่ ายหญิงจะต้องปฏิบตั ิฝ่าย
ชาย ในการนี้ มาธาก็ได้ปฏิบตั ิต่อพระองค์เช่นเคยแต่มาเรี ยก็ได้สาแดงความจงรักภักดี และได้นมัสการ
พระองค์ โดยเอาน้ ามันหอมราคาแพง ซึ่ งนางได้เก็บรักษาไว้สาหรับการนี้ โดยเฉพาะ และได้ชโลมองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของนาง เป็ นไปได้หรื อไม่วา่ นางได้รับการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้สาแดง
ความจงรักภักดีต่อองค์พระผูช้ ่วยให้รอดในครั้งนี้โดยตรง
ขณะที่พระเยซูกาลัวงเสวยพระกระยาหารอยูน่ ้ นั มาเรี ยได้เปิ ดผะอบน้ ามันหอม แล้วเทลงบน
พระกายของพระองค์ กลิ่นน้ ามันหอมได้กระจายฟุ้ งไปทัว่ ห้อง พระธรรมยอห์นบันทึกไว้วา่ มาเรี ยเท
น้ าหอมลงที่พระบาทของพระเยซู แต่พระธรรมมัทธิ วและมาระโกกลับกล่าวว่า นางเทน้ าหอมลงบน
พระเศียรของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามข้อความเหล่านี้ก็หาได้ขดั แย้งกันแต่ประการใดไม่ เพราะว่าเป็ น
ธรรมเนียมของชาวยิวที่จะต้องชโลมแขกทั้งศีรษะและเท้า (ลูกา 7:38-46) ฉะนั้นจึงอาจเป็ นได้วา่ นางคง
ได้ชโลมพระองค์ตามลักษณะที่กล่าวมานี้ คือทั้งพระเศียรและพระบาท แต่เท่าที่ปรากฏในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์น้ นั ได้กล่าวถึงพระบาทของพระองค์เป็ นส่ วนใหญ่ เพราะว่า นางได้เช็ดพระบาทของ
พระองค์ดว้ ยผมของนางเอง พระเยซูตรัสว่ามาเรี ยได้ “เทน้ ามันหอมบนกายเรา” (มัทธิว 26:12)
ขณะที่มาเรี ยเทน้ าหอมบนพระกายพระเยซูน้ นั ก็มีผคู ้ ดั ค้านขึ้นอย่างไม่พอใจ พระธรรมมาระ
โกมิได้กล่าวไว้วา่ บุคคลผูน้ ้ นั เป็ นใครบ้าง แต่พระธรรมมัทธิ วกล่าวว่า บุคคลเหล่านั้นก็คือบรรดาอัคร
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สาวกของพระองค์นนั่ เอง แต่ยอห์นบ่งถึงอัครสาวกผูเ้ ดียวเท่านั้นคือ ยูดา อิสการิ โอด ผูซ้ ่ ึ งจะทรยศต่อ
พระองค์นนั่ เอง เขากล่าวว่าการที่มาเรี ยทาเช่นนั้น เป็ นการเสี ยของโดยเปล่าประโยชน์ เพราะว่าน้ าหอม
ราคาแพง หากขายก็จะได้เงินมาก สามารถที่จะนาเงินไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนยากจนได้มาก พระธรรม
ยอห์นได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ยูดาเป็ นขโมย และเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเงินของอัครสาวกคนอื่น ๆ เขา
ปราถนาที่จะได้เงินที่จะรับจากการขายน้ ามันหอมผะอบนั้น เท่าที่ยเู ดียกล่าวอ้างเช่นนี้ หาใช่วา่ ยูดา
สนใจหรื อห่วงใย ในความเป็ นอยูข่ องคนยากจนแต่ประการใดไม่ ข้อนี้ เห็นได้ชดั เจนจากการที่เขา
ยอมรับเงินสิ นบนสามสิ บเหรี ยญเพื่อที่จะมอบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา ให้อยูใ่ นเงื้อมมือของเหล่าศัตรู
แม้วา่ จะมีผคู ้ ดั ค้านขึ้นเช่นนั้น มาเรี ยก็มิได้ปริ ปากว่ากล่าวแต่ประการใด นางคงปฏิบตั ิพระเยซู
ด้วยความสงบ พระเยซูได้ทรงตาหนิยดู าอย่างรุ นแรงว่า “อย่าว่าเขาเลย ไปกวนใจเขาทาไม” และตรัสแก่
บรรดาอัครสาวกของพระองค์วา่ “คนยากจนมีอยูก่ บั ท่านเป็ นนิตย์ และท่านจะทาการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทา
ได้ แต่เราจะไม่อยูก่ บั ท่านเสมอไป” ครั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสชมมาเรี ยว่าการที่นางชโลมพระองค์ดว้ ย
น้ ามันหอมนั้น เป็ นการกระทาที่ดี เป็ นการตระเตรี ยมไว้ “เพื่อการศพของพระองค์” ในที่น้ ีพระองค์ได้
ทรงประกาศถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ซ่ ึ งจะมาถึงในไม่ชา้ อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ตรัสแก่อคั รสาวก
ของพระองค์วา่ การสาแดงออกซึ่ งความรักของมาเรี ย ในการปฏิบตั ิพระองค์ในครั้งนี้ จะเป็ นอนุสรณ์แก่
คนทัว่ โลกตลอดไป “ซึ่ งผูห้ ญิงนี้ได้กระทาก็เป็ นการสุ ดกาลังของเรา” เป็ นการสาแดงความจงรักภักดี
ด้วยการปฏิบตั ิพระองค์อย่างง่าย ๆ และสงบเสงี่ยม และก็เป็ นการสมจริ งที่วา่ การกระทาของนางได้เป็ น
ที่กล่าวขานกันทัว่ โลก กว่าสองพันภาษา และจดจาสื บเนื่ องกันมาเกือบสองพันปี แล้ว (กล่าวคือได้มีการ
บันทึกเรื่ องนี้ไว้ให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ และแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ ทัว่ โลกนัน่ เอง)
การสาแดงความรักต่อพระเจ้า แม้วา่ เราจะเสี ยสละในสิ่ งที่เล็กน้อยก็ตามพระเจ้าก็ทรงเห็นอยู่
เสมอ (พระองค์มิได้มองดูที่สิ่งของหากแต่ดูที่จิตใจ) ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พระเยซูคงจะต้องปลาบปลื้ม
ปี ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้น เมื่อทรงทราบว่ามีผเู ้ ข้าใจในสิ่ งที่พระองค์ทรงสัง่ สอนแก่พวกเขา แม้วา่ จะเป็ นเพียง
คนเดียว และมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยก็ตาม
การสาแดงความรักต่อพระเจ้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านใด ๆ ก็ตาม ย่อมนาความปิ ติยนิ ดีมาสู่ พระองค์
อยูเ่ สมอ ท่านเล่า ได้แสดงความรักต่อพระองค์ดว้ ยใจจริ งของท่านหรื อยัง พระองค์ทรงทราบหรื อไม่วา่
ท่านนมัสการพระองค์ดว้ ยจิตวิญญาณและความจริ ง และพร้อมเสมอที่จะมอบทุกสิ่ งทุกอย่างไว้แทบ
พระบาทของพระองค์ ท่านได้ทุ่มเทความรักของท่านให้แก่พระองค์แล้วหรื อยัง
ไม่ใช่วา่ พระเยซูจะไม่ทรงสนพระทัยกับคนยากจน
พระองค์ทรงปฏิบตั ิรับใช้ประชาชน
โดยทัว่ ไปเสมอ และทรงยกย่องชมเชยการเสี ยสละของพวกเขาเพื่อพระเจ้า แม้แต่เพียงสตางค์แดงเดียว
ที่แม่หม้ายถวาย พระองค์ก็ยงั ตรัสชมเชย
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ในสมัยคริ สตจักรยุคแรกนั้น การเอาใจใส่ ดูและคนยากจน เป็ นหน้าที่อย่างหนึ่งซึ่ งอัครสาวกได้
เน้นให้สมาชิกในคริ สตจักรช่วยกันรับผิดชอบ แต่คริ สเตียนในสมัยนี้มกั จะพากันมองข้ามเสี ยสิ้ น ดู
เหมือนว่า พวกเขาไม่มีความสนใจใยดีต่อคนตกทุกข์ได้ยาก หรื อคนที่มีฐานะต่ากว่าพวกเขาเลย
ขณะที่พระเยซูประทับอยูท่ ี่เมืองเบธาเนียนั้น ประชาชนต่างพากันไปชุมนุมในกรุ งเยรู ซาเล็ม
เพื่อฉลองการเลี้ยงปั สกา มีหลายคนที่แสวงหาพระองค์และสงสัยว่า พระองค์จะเสด็จมาในงานเลี้ยงครั้ง
นี้ดว้ ยหรื อไม่ พวกเขาต่างไต่ถามกัน ในขณะที่ได้พบกันที่เฉลียงพระวิหารว่า “ท่านทั้งหลายคิดเห็น
อย่างไร พระองค์จะไม่เสด็จมาที่การเลี้ยงนี่หรื อ” ทางฝ่ ายมหาปุโรหิ ต และพวกฟาริ สีก็ออกคาสั่งว่า ถ้า
ผูใ้ ดรู ้วา่ พระเยซูประทับอยูท่ ี่ใด ก็ให้รายงานให้พวกเขาทราบโดยด่วน เพื่อว่าจะได้จบั กุมพระองค์
เมื่อพวกเขาได้ทราบว่ามีชาวยิวเป็ นจานวนมากพักอยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธาเนียเพื่อต้องการดูลาซะโร
และได้เชื่อว่าฟังคาสอนของพระเยซู พวกเขาจึงตัดสิ นใจที่จะสังหารลาซะโรเสี ย เพื่อมิให้เขาเป็ นพยาน
เกี่ยวกับพระเยซูอีก พวกเขาได้วางแผนที่ “จับพระเยซูฆ่าเสี ยด้วยอุบาย” แต่ก็ยงั ไม่กล้าที่จะปลงพระ
ชนม์พระองค์ระหว่างเทศกาลปั สกา
เพราะเกรงว่าประชาชนที่รักใคร่ ของพระองค์จะลุกฮือขึ้นต่อสู ้
ขัดขวาง ฉะนั้นพวกเขาจึงรอคอยจนกว่าพระองค์จะถูกมอบให้อยูใ่ นมือของพวกเขาเสี ยก่อน แล้วจึง
ค่อยลงมือทีหลัง และก็ปรากฏว่ามีอคั รสาวกคนหนึ่งของพระเยซู ทรยศต่อพระองค์ โดยสมคบกับพวก
ผูน้ าของศาสนายิวดังกล่าวประกอบกรรมชัว่ มอบพระองค์ไว้ให้อยูใ่ นอุง้ มือของพวกเขา โดยเห็นแก่
เงินสิ บบนเพียงสามสิ บเหรี ยญเท่านั้น อัครสาวกซึ่ งทรยศต่อพระเยซูผนู ้ ้ นั ยังคงแสร้งทาตนประหนึ่งไม่
มีความผิดอะไรเลย และได้ร่วมรับประทานอาหารในการเลี้ยงที่หมู่บา้ นเบธาเนียด้วย

ข้ อไตร่ ตรอง
ทั้งปุโรหิ ต พวกฟาริ สี ยูดาอิสการิ โอด และมาเรี ย ต่างก็เป็ นชาวยิว เป็ นพี่นอ้ งฝ่ ายเนื้อหนังของ
พระเยซู แต่จิตใจช่างแตกต่างกันเหลือเกินความรักมีฤทธิ์ อานาจในการเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์อย่างน่า
อัศจรรย์ยงิ่ ความรัก “ได้ซึมซาบเข้าไปในใจของเรา โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์ได้ประทาน
ให้แก่เราทั้งหลายแล้ว”
มาเรี ยได้ชโลมพระกายของพระเยซูไว้เป็ นการล่วงหน้า เหตุการณ์อนั น่าประทับใจนี้ ได้
ชี้ให้เห็นถึงหลักปฏิบตั ิที่จาเป็ นในชีวติ คริ สเตียนสองประการ ประการแรก ได้ช้ ีให้เห็นว่า การสาแดง
ความรักต่อผูท้ ี่ยงั มีชีวติ อยู่ ย่อมสาคัญกว่าการสาแดงความรักต่อคนตายมากมายยิง่ นัก การกระทาใด ๆ
ก็ตามที่กระทาด้วยใจจริ งปราศจากการเห็นแก่ตวั ย่อมเป็ นอมตะอยูเ่ สมอ ประการที่สองความรักที่
แท้จริ งย่อมเสี ยสละให้ได้แม้ในสิ่ งที่ดีที่สุด
บุคคลใดผูม้ ีความรักที่แท้จริ งบุคคลนั้นจะไม่เป็ นคน
ตระหนักถี่เหนียวเป็ นอันขาด เมื่อการสาแดงความจงรักจงภักดีต่อพระเยซู เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในชีวติ
ของเรา เราจะไม่มีการเห็นแก่ได้ในสิ่ งที่มีค่าน้อยกว่าเลย
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ไม่เป็ นความจริ งเสมอไปที่วา่ คนมีเงินอยูเ่ พียงตะลันต์เดียว จะใช้จา่ ยไปโดยไม่เกิดประโยชน์
อะไรขึ้นมาเลย เพราะแม้แต่คนร่ ารวยเอง ก็ยงั ใช้จ่ายในทางที่ผดิ อยูเ่ สมอ และพลาดในการที่จะใช้
โอกาสให้เป็ นประโยชน์ ขณะเดียวกัน คนที่มีเงินน้อยกลับพากเพียร ที่จะใช้เงินจานวนน้อยที่ตนมีอยู่
เพื่อประโยชน์ของพระเจ้า การมีเงินจานวนมาก ๆ นั้นมิใช่สาคัญ ที่จะทาให้เราได้รับความสาเร็ จเสมอ
ไป
คาอุปมา เกี่ยวกับเจ้าประเทศราช สอนถึงการรู ้จกั ใช้โอกาสให้เป็ นประโยชน์ ความจงรักภักดี
และบาเหน็จรางวัล การที่เราขาดโอกาสก็เพราะเราละเลย ขาดความซื่ อสัตย์ และมีความกลัวนัน่ เอง
คนรับใช้ที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อนายมักจะพูดว่า “ข้าพเจ้ากลัวว่า.....” ความกลัว คือโจรซึ่ง
ปล้นสดมภ์เอาความเข้มแข็งความสาเร็ จและพระพรไปจากมนุษย์ เปรี ยบเสมือนสัตว์ร้ายที่เราจะต้อง
เอาชนะให้ได้ มิฉะนั้นแล้วเราก็ตอ้ งพ่ายแพ้แก่มนั ผูร้ ับใช้ดงั กล่าวนี้ไม่กล้าที่จะเสี่ ยงเพื่อผลประโยชน์
ของนายของตน ดังนั้นเขาจึงต้องสู ญเสี ยทุกอย่าง ผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ ย่อมใช้โอกาสที่มีอยูก่ ่อให้เกิด
ผลิตผลยิง่ ๆ ขึ้นไป พวกเขามีจุดมุ่งหมายในชีวติ และความเชื่อ ความซื่ อสัตย์ของเขานั้นเป็ นที่ประจักษ์
แก่นายของพวกเขา และทาให้พวกเขาได้รับสิ ทธิ พิเศษสู งขึ้นกว่าเดิม การปฏิบตั ิดว้ ยความซื่ อสัตย์ยอ่ ม
นามาซึ่ งบาเหน็จรางวัล ส่ วนผูท้ ี่มิได้ใช้โอกาสในชีวติ ให้เป็ นประโยชน์ ย่อมจะสู ญเสี ยทุกอย่างที่เขามี
อยูใ่ นบั้นปลาย มนุษย์ทุก ๆ คนต้องอยูใ่ นจาพวกที่กล่าวนี้ ไม่พวกหนึ่งก็พวกใด
“ถ้าความสว่างซึ่ งอยูใ่ นตัวของท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด” (มัทธิว 6:23) เรา
จะต้องรู ้จกั ใช้ความจริ ง มิฉะนั้นแล้วเราก็จะสู ญเสี ยโอกาสนั้นไป เราจะต้องเดินในความสว่าง หาไม่
แล้วก็จะกลายเป็ นความมืด
พระเยซูทรงต้องการเรา และการสาแดงออกด้วยจิตใจที่แท้จริ งของเรามากกว่าการปฏิบตั ิแต่
เพียงภายนอก พระองค์มิได้ทรงพอพระทัยเฉพาะในกิจการงานของเราเท่านั้น พระองค์ยงั ทรงประสงค์
ที่จะให้เรานัง่ อยูแ่ ทบพระบาทของพระองค์ และสาแดงความรักต่อพระองค์ โดยปราศจากความคิด
คานึงถึงมูลค่าใด ๆ มาเรี ยได้ปฏิบตั ิท้ งั สองประการนี้ อย่างครบถ้วน บุคคลอื่น ๆ ได้ตาหนิติเตียนนาง แต่
พระเยซูกลับชมเชย

ทบทวน
1. พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับคาอุปมาเรื่ องเจ้าประเทศราช ณ ที่ใด? เหตุใดพระองค์จึงสอนคา
อุปมานี้?
2. พระเยซูตรัสถึงพระองค์เองอย่างไร? เจ้าประเทศราชทิง้ เงินและทรัพย์สมบัติของเขาให้แก่
ผูใ้ ด? คนใช้แต่ละคนได้รับเงินเท่ากันหรื อไม่?
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3. เจ้าประเทศราชได้มอบหมายให้คนรับใช้ของเขาทาอะไรบ้าง ในขณะที่เขาไม่อยู?่ คาอุปมานี้
สอนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระคริ สต์อย่างไร? พระองค์เสด็จไปไหน? เมื่อใดพระองค์จึงจะเสด็จกลับมา?
คนใช้ที่ซื่อสัตย์หมายถึงใคร? บาเหน็จรางวัลที่พวกเขาจะได้รับคืออะไร? จะมีอะไรบังเกิดแก่คนรับใช้ที่
ไม่ซื่อสัตย์?
4. ศัตรู ที่ไม่ตอ้ งการให้เจ้าประเทศราชปกครองพวกเขาคือใคร? จะมีอะไรบังเกิดแก่พวกเขา?
5. พระเยซูทรงมอบหมายให้เราทาอะไร ในระหว่างที่พระองค์ยงั ไม่เสด็จกลับมา? พระองค์จะ
รับแผ่นดินของพระองค์จากผูใ้ ด?
6. เหตุใดคนใช้ที่เป็ นประโยชน์ต่อนาย จึงซ่อนเงินของตนเสี ย? เขาจะถูกปรับโทษอย่างไร?
7.
หลักสาคัญที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับบาเหน็จรางวัลมีอะไรบ้าง?
ผูร้ ับใช้ที่ไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อนาย จะต้องสู ญเสี ยจิตวิญญาณของเขา หรื อเพียงแต่สูญเสี ยบาเหน็จรางวัลเท่านั้น?
8. ระหว่างทางที่พระเยซูเสด็จไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ทรงแวะประทับที่ใดบ้าง? พระองค์
ทรงเยีย่ มเยียนใครที่นนั่ ? พระองค์เสด็จไปในงานเลี้ยงที่บา้ นของใคร? ใครเป็ นผูป้ ฏิบตั ิรับใช้พระองค์?
9. ซี โมนยังคงเป็ นคนโรคเรื้ อนเช่นเดิมอีกหรื อ? แขกพิเศษที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึง
ในตอนนี้คือใคร? เขาเพิง่ ได้รับประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์เมื่อเร็ ว ๆ นี้อย่างไร?
10. มาเรี ยได้สาแดงความรักต่อพระเยซูโดยการปฏิบตั ิต่อพระองค์อย่างไร? นอกเหนือจาก
ชโลมพระองค์ดว้ ยน้ ามันหอมแล้ว มาเรี ยได้ทาอย่างไรอีก? ใครเป็ นผูห้ า้ มปรามมิให้มาเรี ยชโลมพระ
เยซู? ผูน้ ้ นั ได้เรี ยกการกระทาของนางว่าอย่างไร? เหตุใดเขาจึงกล่าวเช่นนั้น? น้ ามันหอมผอบนั้นมี
คุณค่ามากน้อยเพียงใด?
11. ยูดาอิสคาริ โอดมีตาแหน่งหน้าที่อะไรในจาพวกสาวกทั้งสิ บสอง? เขาเป็ นคนที่มีความ
สนใจในความทุกข์สุขของคนยากจนเช่นนั้นหรื อ? พระเยซูทรงสนพระทัยในความทุกข์สุขของคนจน
หรื อไม่? พระองค์ตรัสว่าอย่างไรในการที่อคั รสาวกไม่เห็นด้วย ในการกระทาของมาเรี ย? พระองค์ทรง
ชมเชยหรื อตาหนิติเตียนมาเรี ย? ทรงชมเชยว่าอย่างไร?
12. การชโลมที่เป็ นอนุสรณ์อยูใ่ นความทรงจาของมนุษย์ ตลอดมานั้นคืออะไร? พระเยซูตรัส
เกี่ยวกับมาเรี ยว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสว่า จุดมุ่งหมายของการชโลมครั้งนี้คืออะไร?
13. มีประชาชนแวะพักอยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธาเนียด้วยหรื อไม่ การที่พวกเขาพักอยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธาเนีย
ก็เพื่อต้องการรู ้เห็นพระเยซูเท่านั้นหรื อ?
14. ชาวยิวที่ไม่ยอมเชื่อพระเยซูและได้เดินทางต่อไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น ได้ทาอะไรบ้าง? การ
กระทาของพวกเขาก่อให้เกิดผลต่อปุโรหิ ตและพวกฟาริ สีอย่างไร? พวกเขาหวังที่จะให้พระองค์เสด็จมา
ในการเลี้ยงปั สกาหรื อไม่? พวกเขาวางแผนการที่จะกาจัดพระองค์อย่างไรเมื่อพระองค์เสด็จมา? ปุโรหิต
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ได้เตรี ยมการเพื่อที่จะจับกุมพระองค์อย่างไร?
นอกจากพระเยซูแล้วพวกเขาต้องการกาจัดใครอีก?
เพราะเหตุใด?
15. อีกกี่วนั จึงจะถึงการเลี้ยงปั สกา? การเลี้ยงปั สกาจัดขึ้นเพื่อราลึกถึงอะไร?
16. พวกปุโรหิ ตวางแผนการที่จะจับกุมพระเยซู ในระหว่างการเลี้ยงปัสกาหรื อ?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิดว่าประชาชนที่ติดตามพระเยซู มีความเห็นอย่างไรบ้าง เมื่อพระองค์เสด็จออกจาก
เมืองยะริ โฮ พระองค์เสด็จไปทางทิศใด 2. ท่านคิดว่าคาอุปมาเรื่ องเจ้าประเทศราช สอนให้ทราบว่า
พระองค์จะทรงสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ข้ ึนเช่นนั้นหรื อ ท่านคิดว่าแผ่นดินของพระองค์จะปรากฏ
เมื่อใด ผูท้ ี่ไม่ยอมให้พระองค์ปกครองพวกเขาคือใคร 3. ผูร้ ับใช้ที่พระเยซูทรงมอบทรัพย์สมบัติของ
พระองค์ให้เขาดูแลรักษาคือใคร ท่านคิดว่าผลประโยชน์ที่ได้จากเงินทุนนั้นจะตกเป็ นของเจ้าประเทศ
ราชหรื อของคนรับใช้
4. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงเปรี ยบเทียบให้เห็นว่า เจ้าประเทศราชผูน้ ้ นั ก็คือ พระองค์นนั่ เอง
เช่นนั้นหรื อ 5. พระเยซูทรงยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ น “คนเข้มงวด” เช่นนั้นหรื อ ท่านคิดว่าแต่ละคน
ต่างก็ได้รับบาเหน็จรางวัลอย่างยุติธรรมโดยทัว่ หน้ากันเช่นนั้นหรื อ ผูร้ ับใช้เหล่านั้นมีโอกาสเท่าเทียม
กันหรื อไม่ บาเหน็จรางวัลของการปฏิบตั ิรับใช้ดว้ ยความซื่ อสัตย์คืออะไร เหตุใดผูร้ ับใช้ผนู ้ ้ นั จึงกลัวว่า
จะทางานไม่ได้ผล 6. ท่านคิดว่าผูร้ ับใช้ท้ งั สิ บคนนั้นหมายถึงคริ สตจักรซึ่ งเปรี ยบเสมือนพระกายของ
พระคริ สต์และผูเ้ ชื่อที่ติดตามพระองค์อย่างแท้จริ งเช่นนั้นหรื อ หรื อหมายถึงคริ สตจักรเพียงแต่ในนาม
เท่านั้น 7. ท่านสามารถวาดภาพให้เห็นถึงสภาพบรรดาศัตรู ของพระองค์ที่จะถูกประหาร เฉพาะพระ
พักตร์ ของพระองค์ได้หรื อไม่ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์จะไม่ทรงพิพากษาบรรดาศัตรู ของ
พระองค์เช่นนั้นหรื อ (วิวรณ์ 91:11-16) 8. หลักพระธรรมที่วา่ “ผูใ้ ดมีอยูแ่ ล้วจะเพิ่มเติมให้ผนู ้ ้ นั มี
บริ บูรณ์เป็ นหลักธรรมที่ยตุ ิธรรมหรื อไม่” 9. เหตุใดพระเยซูจึงทรงหยุดพักที่หมู่บา้ นเบธาเนียแทนที่จะ
เสด็จต่อไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มทันที ใครเป็ นคนจัดงานเลี้ยงต้อนรับพระองค์ ท่านคิดว่านอกเหนือจากผูท้ ี่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงแล้ว มีแขกเหรื่ ออื่นใดอีกหรื อไม่ 10. การชโลมพระบาทของพระเยซูน้ นั
เป็ นความตั้งใจของมาเรี ยโดยเฉพาะหรื อเป็ นการกระทาที่เกิดจากการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ท่านคิดว่าผูท้ ี่ตาหนิ ติเตียนมาเรี ย มียดู า อิสการิ โอด เพียงคนเดียวเท่านั้นหรื อ 11. ท่านคิดว่ามาเรี ยที่ก
ล่าวถึงนี้เป็ นคนเดียวกัน กับคนที่ชโลมพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่ 7 เช่นนั้นหรื อ 12. เมื่อพระเยซู
ตรัสว่า การที่มาเรี ยชโลมพระองค์ เป็ นการชโลมไว้เพื่อการศพของพระองค์ จึงไม่มีผใู ้ ดพูดถึงเรื่ องนี้เลย
อัครสาวกเชื่ อว่าพระองค์จะต้องสิ้ นพระชนม์หรื อไม่ 13. การที่ชาวยิวคิดวางแผนการที่จะปลงพระชนม์
พระเยซู โดยการตรึ งพระองค์เสี ยนั้น ถือว่าเป็ นการฆาตรกรรมหรื อไม่
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14. จากการที่พระเยซูได้ดารงพระชนม์ชีพอยูใ่ นโลกนี้อย่างบริ บูรณ์ ปราศจากความบกพร่ อง
ใด ๆ และทรงปฏิบตั ิมนุษย์และสั่งสอนพวกเขาเป็ นเวลาถึงสามปี พระองค์ทรงมีพระสหายที่แท้จริ งกี่
คน 15. ท่านเคยทราบข่าวว่ามีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดซึ่ งตลอดชีวติ มิได้กระทาความผิดพลาดแต่ประการใด แต่ได้
ทนทุกข์เพราะความชัว่ ร้ายของคนอื่นหรื อไม่
16. เหตุใดพระเยซูจึงทรงหน่วงเหนี่ยวเวลา ในการที่จะเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อร่ วมใน
การเลี้ยงปั สกา
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ขั้นทีส่ ี่ สิบสี่ เสด็จเข้ าไปอย่ างผู้มชี ัย-กรุงเยรู ซาเล็ม
มัทธิว 21:1-11, มาระโก 11:1-11, ลูกา 19:28-44, ยอห์ น 12:12-19
บัดนี้เราจะศึกษาถึงสัปดาห์สุดท้าย ของการดารงพระชนม์ชีพของพระองค์พระผูช้ ่วยให้รอดใน
โลกนี้แล้ว เราเรี ยกสัปดาห์น้ ี วา่ “สัปดาห์แห่งความทุกข์ทรมาน” หรื อ “สัปดาห์แห่งความบริ สุทธิ์ ” เป็ น
วาระที่พระองค์ผซู ้ ่ ึ งดารงชีพอยูอ่ ย่างบริ สุทธิ์ รอบคอบ และชอบธรรม ท่ามกลางมนุษยชาติท้ งั ปวง จะ
เสด็จไปจากโลกนี้ “ขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยูแ่ ต่ก่อน” (ยอห์น 6:62) พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรองค์ถาวรของ
พระเจ้า และเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ตลอดเวลาสามปี เศษที่พระเยซูทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ได้เสด็จไปเกือบทัว่
ทั้งประเทศปาเลสไตน์ ทรงประกาศให้ชนชาติอิสราเอลรู ้ถึงการที่พระองค์ประทับอยูก่ บั พวกเรา และ
เทศนาให้พวกเขาทราบว่า บัดนี้แผ่นดินของพระเจ้าได้มาใกล้พวกเขาแล้ว นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้
ทรงส่ งอัครสาวกทั้งสิ บสองคนของพระองค์ และสาวกอื่นอีกเจ็ดสิ บคน ออกไปเทศนาสั่งสอนทัว่ ทุก
แห่งหนตาบล ในตอนแรก ๆ ประชาชนปฏิเสธพระองค์ แต่ต่อมาเมื่อพวกเขาได้เห็นถึงมหกิจของ
พระองค์ พวกเขาต่างก็ตอ้ นรับพระองค์ดว้ ยความปี ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้น และไม่วา่ พระองค์จะเสด็จไปที่ใด
ก็ตาม ก็จะมีผคู ้ นห้อมล้อมพระองค์อย่างเนืองแน่นเสมอ ออกจะเป็ นการลาบากมิใช่นอ้ ยในการที่จะให้
ประชาชนเชื่ อ ในคาสัง่ สอนของพระองค์ ซึ่ งล้วนแต่ขดั กับขนบธรรมเนียมประเพณี ของพวกเขาอย่าง
สิ้ นเชิง แต่พวกเขาก็รู้สึกประทับใจในความสุ ภาพอ่อนน้อม และพระดารัสอันกอปรด้วยความเมตตา
กรุ ณาของพระองค์ ตลอดจนรู ้สึกฉงนสนเท่ห์ในฤทธิ์ อานาจแห่งพระวจนะของพระองค์ รวมทั้งการ
อัศจรรย์นานาประการที่พระองค์ได้ทรงกระทา
คนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และผูท้ ี่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการผูกมัดของพญามาร
ต่างได้รับการบาบัดรักษาจากพระองค์ นับเป็ นพัน ๆ คน ดังนั้นกิตติศพั ท์ของพระองค์ จึงแพร่ สะพัดไป
ทัว่ ทั้งในหมู่ชนชาติอิสราเอลเอง และชนต่างชาติ ได้มีผคู ้ นเป็ นอันมากติดตามพระองค์ไปชัว่ ระยะเวลา
หนึ่ง แต่แล้วเมื่อพวกเขาได้ทราบถึงความจริ ง แห่งคาสอนของพระองค์ และทราบว่าการติดตาม
พระองค์ไปอย่างแท้จริ งนั้นต้องเสี ยค่ามากมายนัก พวกเขาก็หนั กลับไปจากพระองค์ มีบุคคลอื่น ๆ อีก
มากมายจากทุกชั้น นับแต่ขอทานข้างถนนตลอดจนข้าราชสานัก ที่ยนิ ดีรับฟังข่าวอันประเสริ ฐของ
พระองค์ และได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจใหม่ท้ งั หมด ด้วยฤทธิ์ อานาจของพระองค์ ทาให้พวกเขา
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มีชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์อย่างสมบูรณ์
และช่วยปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์อย่างเต็มสติกาลัง
ความสามารถเท่าที่พวกเขาจะกระทาได้
มีชนกลุ่มหนึ่งซึ่ งได้คดั ค้าน และขัดขวางการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ มาตั้งแต่เริ่ มแรก
บุคคลเหล่านี้ได้แก่พวกผูน้ าศาสนาของชนชาติยเู ดีย พวกอาลักษณ์ พวกฟาริ สีและพวกซาดูกาย พวกเขา
ถือว่า พระเยซูทรงเป็ นคนหลอกลวง เพราะทรงอ้างว่าพระองค์มีฐานะเท่าเทียมกับพระเจ้า และพากัน
ปฏิเสธคาสอนของพระองค์อย่างสิ้ นเชิง ทั้งนี้เพราะพระองค์มิได้ทรงยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี
อันมีมาแต่โบราณ และมิได้เป็ นไปตามพระบัญญัติของโมเสส หากแต่สอนไปตามแบบแผนของ
พระองค์เอง (ซึ่ งแท้จริ งแล้วมิได้ขดั กับคาสอนของโมเสสเลย แต่เป็ นคาสอนที่ประเสริ ฐยิง่ กว่าคาสอน
ของโมเสสมากมายนัก)
นอกจากนั้นบุคคลดังกล่าวนี้ ยงั พากันอิจฉาริ ษยาในการที่พระองค์ทรงมีอิทธิพลเหนือจิตใจของ
ประชาชนอีกด้วย พวกเขาตระหนักดีวา่ การที่จะกาจัดอิทธิ พลของพระองค์ให้สูญสิ้ นไปจากแผ่นดิน
ของพวกเขานั้น จะต้องใช้วธิ ี อนั รุ นแรงเท่านั้นจึงจะกระทาได้ พวกเขาได้หาทางที่จะปลงพระชนม์
พระองค์นบั ตั้งแต่พระองค์ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์เป็ นต้นมา เมื่อพระองค์ทรงแสดง
ปฐมเทศนาแก่ประชาชนในธรรมศาลา เมืองนาซาเร็ ธ ซึ่ งเป็ นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์เอง บุคคล
พวกนี้ก็ได้ก่อกวนให้การประชุมนมัสการต้องหยุดชงักลงกลางคัน และพยายามที่จะผลักพระองค์ให้ตก
จากหน้าผา แต่พระองค์ก็ทรงหลบหลีกพ้นเงื้อมมือพวกเขาไปได้ นั้นตั้งแต่น้ นั มาพวกเขาได้พยายามที่
จะปลงพระชนม์หลายครั้งหลายหน แต่พระองค์ทรงหลีกเลี่ยงไปได้ทุกครั้ง แม้วา่ พระเยซูจะทรง
สามารถหนีรอด จากการมุ่งร้ายของพวกศัตรู ของพระองค์ไปได้ทุกครั้งก็ตาม แต่พระองค์ยงั ทรงสอนให้
บรรรดาอัครสาวกพระองค์ทราบว่า วันหนึ่งพระองค์จะต้องถูกมอบให้อยูใ่ นเงื้อมมือของบุคคลเหล่านี้
และต้องได้รับความทุกข์เวทนาอย่างสาหัส และท้ายที่สุดก็จะถูกปลงพระชนม์ แต่เหตุการณ์อนั น่าสพ
รึ งกลัวนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อพระบิดาเจ้าทงอนุญาตเท่านั้น พระองค์ตรัสว่า “ไม่มีผใู ้ ดชิงเอาชีวิตนั้น
จากเราแต่เราสละชีวติ โดยใจสมัครของเราเอง” (ยอห์น 10:18) นี่คืออุปสรรค์ของการที่พระองค์เสด็จ
เข้ามาในโลกนี้ คือเพื่อจะวาง “ชีวติ ” ของพระองค์ลง เพื่อไถ่มนุษย์โลกให้ได้รับความรอด แต่การนี้จะ
สาเร็ จก็ต่อเมื่อกาหนดเวลาของพระบิดาเจ้าเท่านั้น
การเลี้ยงปั สกาได้ใกล้เข้ามาทุกขณะ เมื่อถึวาระนั้น ลูกแกะปั สกาของพระเจ้าก็จะต้องถูกปลง
พระชนม์ที่กรุ งรู ซาเล็ม เพื่อไถ่มนุษยชาติท้ งั ปวงให้พน้ จากควาผิดบาป “ด้วยว่า พระคริ สต์ผเู ้ ป็ นปั สกา
ของเราทั้งหลาย ได้ถูกฆ่าบูชาเสี ยแล้ว”
ประชาชนจากหัวเมืองต่าง ๆ ทัว่ ทั้งประเทศ ได้พากันหลัง่ ไหลมาสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อร่ วมใน
การเลี้ยงปั สกากันอย่างพร้อมพรั่ง ในจานวนนั้นมีหลายคนได้มีโอกาสเข้าเฝ้ าพระเยซู ได้เห็นและได้ยนิ
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การอัศจรย์ของพระองค์มาบ้างแล้วพวกเขาต่างสงสัยว่า จะได้พบพระองค์ในการเลี้ยงนี้อีกหรื อไม่ต่าง
ไต่ถามกันว่า พระองค์จะเสด็จมายังกรุ งเยรู ซาเล็มอีกหรื อไม่
หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จผ่านมณฑลเพอเรี ย และได้แวะที่เมืองยะริ โฮแล้ว พระองค์ได้เสด็จ
“ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม” โดยผ่านมาทางหมู่บา้ นเบธาเนี ย พระองค์ได้ประทับอยูท่ ี่หมู่บา้ นนี้ในวันสะ
บาโต เพื่อเยีย่ มเยียนมาธาและมารี ย ลาซะโร ดูเหมือนว่าในค่าของวันสะบาโตนั้น บรรดามิตรสหายของ
พระองค์ได้ “จัดแจงเลี้ยงพระองค์” ที่บา้ นของซี โมนซึ่ งเคยเป็ นโรคเรื้ อนมาธาก็ได้ปฏิบตั ิพระองค์ ณ ที่
นั้นด้วย และมาเรี ยก็ได้สาแดงความรักต่อพระองค์ โดยการชโลมพระองค์ดว้ ยน้ ามันหอมราคาแพง
“สาหรับการศพของพระองค์” ดูเหมือนจะมีมาเรี ยผูเ้ ดียวเท่านั้นที่รู้วา่ บัดนี้เงาของไม้กางเขนได้ทอด
มายังพระองค์แล้ว นางรู ้สึกอาลัยพระองค์จนปิ่ มว่า ดวงใจจะแตกสลายไปเมื่อรู ้วา่ พระองค์จะต้องเสด็จ
จากโลกนี้ไปในไม่ชา้ นี้ นางจึงได้ชโลมพระองค์เป็ นการสาแดงถึงความจงรักภักดี และความอาลัย
อาวรณ์ครั้งสุ ดท้าย การสาแดงออกของมาเรี ย เป็ นการบ่งให้ทราบว่า นางรู ้ซ่ ึ งถึงคุณค่าของพระเยซูผซู ้ ่ ึ ง
ตกอยูใ่ นความเศร้าโศกอย่างสุ ดซึ้ ง และมีความมัน่ ใจ และสามัคคีธรรมกับพระองค์ยงิ่ นัก ทั้งนี้เพราะไม่
ว่าพระวจนะของพระเจ้าเผยแพร่ ไปถึงที่ใดชื่อเสี ยงของมาเรี ยก็เผยแพร่ ไปถึงที่นนั่ ด้วย
มีชาวยิวหลายคนซึ่ งเดินทางขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อร่ วมในงานเลี้ยงปั สกา และระหว่างทาง
ได้แวะพักที่หมู่บา้ นเบธาเนียในวันสะบาโตด้วยเหตุที่พวกเขาต้องแวะพักที่หมู่บา้ นแห่งนี้ในวันสะบา
โต ก็เพราะกฏเกี่ยวกับวันสะบาโตได้มีขอ้ ห้ามไว้วา่ ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดจะเดินทางไปไหนไกล ๆ ไม่ได้ อนุญาต
ให้เดินทางได้ในระยะทางประมาณสามสิ บโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นชาวยิวดังกล่าวจึงไม่อาจเดินทางต่อ
ไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มได้ เพราะระยะทางจากหมู่บา้ นเบธาเนียไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไกลกว่าที่กาหนดไว้
เล็กน้อย อนึ่งพวกเขาก็มีความปรารถนาที่จะได้พบเห็นลาซะโร ผูซ้ ่ ึ งพระเยซูได้ทรงช่วยให้ฟ้ื นคืนจาก
ความตาย เมื่อเดือนเศษที่ล่วงมานี้ดว้ ย (ดู ยอห์น 12:9) ข่าวการที่พระเยซูทรงช่วยลาซะโรฟื้ นคืนชีวิตได้
แพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็ ว และเมื่อประชาชนได้มาถึงหมู่บา้ นเบธาเนีย พวกเขาก็ได้ประจักษ์ในความ
จริ งอย่างปราศจากข้อสงสัยใด ๆ พวกเขาได้พบ ลาซะโร ผูซ้ ่ ึ งฟื้ นขึ้นมาจากความตาย และ พระเยซูผู ้
ทรงเป็ นเหตุให้คนทั้งปวงเป็ นขึ้น และให้มีชีวติ
ข่าวคราวเรื่ องนี้ได้แพร่ ไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างรวดเร็ ว
ในขณะที่ประชาชนกาลังรู ้สึก
ประทับใจในพระองค์อย่างลึกซึ้ งอยูน่ ้ นั พวกผูน้ าของศาสนายูเดียต่างก็รู้สึกอิจฉาริ ษยาพระองค์อย่างยิง่
จนได้วางแผนการที่จะกาจัดทั้งพระเยซูและลาซะโรเสี ย เพราะเนื่ องจากที่ลาซะโรฟื้ นคืนชีพขึ้นมาใหม่
นั้นได้ทาให้ผคู ้ นเป็ นอันมากเชื่อในพระเยซู (ยอห์น 12:11) แต่อย่างไรก็ตามพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชน
ชาติยเู ดียก็ไม่กล้าที่จะจับกุมพระองค์ ในระหว่างเทศกาลปั สกา เพราะกลัวว่าผูค้ นที่รักและเชื่อใน
พระองค์จะก่อให้เกิดความวุน่ วายขึ้นได้ กระนั้นพวกปุโรหิ ตและพวกฟาริ สีก็มิได้ลดละ พวกเขาออก
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คาสั่งให้แก่ประชาชนว่า ถ้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดรู ้วา่ พระเยซูประทับอยูท่ ี่ใด ก็ให้รายงานแก่พวกเขา เพื่อว่าจะได้
จับกุมพระองค์ (ยอห์น 11:57)
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏว่า
เหตุการณ์ที่พระเยซูคริ สต์ทรงลาเข้าไปในกรุ ง
เยรู ซาเล็มอย่างมีชยั และสาแดงพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลในครั้ง
นี้ พระองค์ทรงกระทาตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า “ตามซึ่งเขียนไว้แล้วด้วยพระองค์” และพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ได้เสด็จลงมาสวมทับประชาชน เพื่อการประกาศยืนยันถึงเรื่ องนี้ ดว้ ยประชาชนต่างก็
ได้ประกาศถึงการเสด็จมาของ “บุตรดาวิด” ด้วยความปรี ดาปราโมทย์ แต่บุคคลที่ร้องต้อนรับพระองค์
ด้วยเสี ยงอันดังเหล่านี้แหละ ในไม่ชา้ ก็ร้องติดสิ นพระองค์วา่ “จงเอาเขาไปฆ่าเสี ย จงตรึ งเขาที่กางเขน
เสี ย”
แม้วา่ บรรดาศัตรู ของพระเยซู จะไม่พึงปรารถนา ที่จะได้เห็นประชาชนต้อนรับพระองค์อย่างน่า
ปลื้มใจเช่นนั้น แต่พวกเขาก็ไม่อาจฝื นความรู ้สึกของตัวเองไปได้วา่ ช่างเป็ นภาพที่ประทับใจยิง่ นัก แต่
อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยงั คงอยูใ่ นความมืดมนต่อไปอีก โดยไม่ยอมเชื่อในพระองค์ ยังคงปฏิเสธ
พระองค์และแผ่นดินของพระองค์ และวางแผนการที่จะทาลายพระองค์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประชาชน
ทัว่ ทั้งกรุ งเยรู ซาเล็มต่างก็แตกตื่น เมื่อรู ้วา่ พระเยซูเสด็จมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว หลังจากที่พระเยซูได้
ทรงปรากฏพระกายต่อพวกเขาที่พระวิหารแล้ว พระองค์ก็เสด็จกลับไปสู่ หมู่บา้ นเบธาเนียอีก

อภิปราย
การเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูม้ ีชยั ของพระเยซู เพื่อสาแดงพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็ น
กษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้ เป็ นพระราชประวัติที่สาคัญตอนหนึ่งในไม่กี่ตอนนัก ซึ่ งมีบนั ทึก
ไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มเหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นก่อนวันที่พระองค์จะถูกตรึ งบนไม้กางเขนหนึ่งสัปดาห์
เข้าใจว่าคงจะเป็ นวันอาทิตย์ถดั จากวันสะบาโตที่กล่าวถึงนัน่ เอง ทั้งนี้เพราะชาวยิวจะไม่เดินทางไปไกล
ๆ ในวันสะบาโตเป็ นอันขาด
พระเยซูทราบว่า “ถึงเวลา” แล้ว ที่พระองค์จะต้องกระทาให้พระวจนะของพระบิดาเจ้า ซึ่งตรัส
โดยทางศาสดาพยากรณ์สาเร็ จ (มัทธิว 21:4) ดังนั้นพระองค์จึงทรงมุ่งพระพักตร์ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
อย่างแน่วแน่ เพื่อกระทาพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ให้เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ เป็ นที่น่าสังเกตว่า พระ
เยซูเป็ นฝ่ ายเสด็จเข้าหาศัตรู เอง แม้วา่ พระองค์จะทรงทราบว่าพระองค์จะต้องถูกตรึ งบนไม้กางเขน และ
การต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์ ได้บีบกระชับเข้าหาพระองค์อย่างรวดเร็ วก็ตาม แต่พระองค์มิได้ทรงชักช้า
หน่วงเหนี่ยวเวลาไว้เลย พระองค์ทูลต่อพระบิดาว่า “ข้ าแต่ พระเจ้ า ข้ าพเจ้ ามาเพื่อที่จะทาให้ นา้ พระทัย
ของพระองค์ สาเร็ จ ตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ กล่ าวถึงข้ าพเจ้ าแล้ วนั้น” นับตั้งแต่พระเยซูทรงเริ่ มปฏิบตั ิ
พระราชกิจเป็ นต้นมา
พระองค์มิได้ประกาศให้ผใู ้ ดทราบโดยเปิ ดเผยว่า
พระองค์ทรงเป็ น
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พระมหากษัตริ ย ์ หรื อเป็ นพระเมสิ ยาห์ นอกจากนั้นยังได้ตรัสเตือนอัครสาวกของพระองค์มิได้บอกแก่
ผูใ้ ดเป็ นอันขาด พระเยซูทรงเปิ ดเผยถึงความจริ งของพระองค์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ให้อคั รสาวกของพระองค์ทราบโดยเฉพาะเท่านั้น
บัดนี้พระเยซูได้เสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูม้ ีชยั แล้ว แม้วา่ พระองค์จะ “ทรงลา” มาใน
ลักษณะที่ต่าต้อยก็ตาม และแม้วา่ การโห่ ร้องต้อนรับพระองค์ของฝูงชนจะมิใช่เป็ นการล่อลวง หรื อเยาะ
เย้ยพระองค์ก็ตาม พระองค์ก็กนั แสงในความโฉดเขลาของพวกเขา และทรงประกาศให้ทราบถึงความ
พินาศซึ่ งจะมาถึงพวกเขาในไม่ชา้ นี้ ถ้าหากจะมองกันในทัศนะของชาวโลกแล้ว พระเยซูก็ไม่ทรงมีสิ่ง
ใดพอที่จะเป็ นกษัตริ ยไ์ ด้เลย “ไม่มีความสวยงามที่เราจะได้ชมเชย” แต่ชาวยิวที่มีความรู ้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ดี ก็น่าจะรู ้แจ้งเกี่ยวกับความจริ งของพระองค์ ว่าพระองค์เสด็จมาในลักษณะตามที่พระ
คัมภีร์ได้เขียนถึงพระองค์แล้วนั้น (เศคาริ ยาห์ 9:9)
เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบ้าน ที่เต็มไปด้วยไมตรี จิตมิตรภาพ ของมิตรสหายของพระองค์ใน
หมู่บา้ นเบธาเนียแล้ว พระองค์และอัครสาวกก็เดินทางไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มทันที โดยมีฝงู ชนซึ่งพักแรม
อยูท่ ี่บา้ นเบธาเนียเช่นเดียวกับพระองค์ติดตามไปด้วย แม้วา่ การเดินทางครั้งนี้จะเป็ นการเดินทางเพียง
ระยะสั้น ๆ แต่ก็เป็ นเหตุการณ์ที่สาคัญอย่างยิง่ ทุก ๆ ย่างก้าวที่พระองค์เสด็จ ล้วนแต่เป็ นไปตามพระ
บัญชาของพระบิดาเจ้าทั้งสิ้ น
เมื่อเสด็จมาใกล้หมู่บา้ นเบธฟาเฆ พระเยซูก็ได้ทรงใช้อคั รสาวกสองคนเข้าไปในหมู่บา้ น เพื่อ
นาเอาลูกลาที่พระองค์จะทรงกาหนดไว้เพื่อใช้ทรงเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม มาถวายแก่พระองค์ ลูกลาตัว
นี้เป็ นลูกลารุ่ น ๆ และยังไม่เคยมีใครขี่มาก่อน สาหรับพระธรรมมัทธิ วได้คดั เอาคาทานายของศาสดา
พยากรณ์ เศคาริ ยาห์ มาอ้างถึงทั้งแม่ลาและลูกของมัน ส่ วนพระกิตติคุณเล่มอื่น ๆ บ่งไว้อย่างแน่ชดั ว่า
พระองค์ทรงลูกลา เป็ นที่น่าสังเกตว่าทั้ง ๆ ที่ลูกลาตัวนี้เพิ่งจะถูกขี่เป็ นครั้งแรก แต่มนั ก็มิได้พยศเลย
เมื่ออัครสาวกทั้งสองพบลูกลาผูกไว้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งข้าง ๆ ถนน ตามที่พระเยซูตรัสไว้
พวกเขาจงเข้าไปแก้เชื อกแล้วจูงไปหาพระเยซูทนั ที เมื่อเจ้าของลูกลาตัวนั้นถามว่า จะเอาไปไหน พวก
เขาก็กล่าวตอบตามที่พระเยซูตรัสสั่งไว้ คือ “พระองค์ตอ้ งประสงค์ลูกลานี้” ซึ่ งเจ้าของลาก็มิได้ขดั ขวาง
กระไร ปล่อยให้อคั รสาวกนาไปถวายแก่พระเยซูตามความประสงค์ พระบัญชาของพระมหากษัตริ ย ์
ย่อมไม่มีผใู ้ ดบังอาจขัดขืนได้ เมื่ออัครสาวกทั้งสองจูงลูกลาตัวนั้นมาแล้ว ก็ได้เอาเสื้ อผ้าของตนปูบน
หลังลาต่างอาน ต่อจากนั้นพระเยซูก็ได้ข้ ึนทรงด้วยท่าทางอันสงบเสงี่ยม มุ่งหน้าเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
อย่างผูม้ ีชยั ในการนี้ได้มีประชาชนรอรับเสด็จตามรายทางเป็ นอันมาก บ้างก็เอาเสื้ อผ้าของตนบ้างก็เอา
ใบไม้ขา้ ง ๆ ทาง มาปูลงตามทางที่พระองค์เสด็จผ่าน
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ในขณะเดียวกันกับที่กล่าวถึงนี้
ในกรุ งเยรู ซาเล็มก็มีเหตุการ์ ที่ตื่นเต้นเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
ประชาชนเป็ นจานวนมากได้มาชุมนุมในกรุ ง ฯ เพื่อตระเตรี ยมในการเลี้ยงปั สกา เป็ นเวลาหลายวัน
มาแล้ว พวกเขาต่างก็ทราบถึงกิตติศพั ท์การกระทาการอัศจรรย์ของพระองค์ในหมู่บา้ นเบธาเนีย ในการ
ช่วยลาซะโรให้ฟ้ื นคืนชีวิตขึ้นมาจากความตาย ต่างก็ตระหนักดีวา่ พระเยซูทรงมีฤทธานุภาพเหนือ
สามัญชน ฉะนั้นเมื่อพวกเขาได้ทราบข่าวว่าพระองค์กาลังเสด็จมาสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อร่ วมฉลองในการ
เลี้ยงปั สกา พวกเขาจึงพากันไปที่ประตูเมือง และเรี ยงรายกันออกไปจนกระทัง่ ถึงภูเขามะกอกเทศ เพื่อ
ถวายการต้อนรับ หลายคนได้ถือทางตาลโบกถวายการต้อนรับแด่พระองค์
เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาใกล้ พวกเขาก็ร้องอวยพรขึ้นว่า “ยอห์นนาขอให้ท่านซึ่ งเสด็จมาในนาม
ของพระเจ้า คือมหากษัตริ ยข์ องพวกอิสราเอลจงเจริ ญสุ ขสวัสด์ยงิ่ ๆ ขึ้นไป” ฝ่ ายผูค้ นที่ติดตามพระองค์
มาจากหมู่บา้ นเบธาเนียก็ร้องรับติดต่อกันไป ขณะเดียวกันก็ “มีความยินดี” เพราะบรรดาการอิทธิ ฤทธิ์
ซึ่ งเขาได้เห็นนั้น จึงสรรเสริ ญพระเจ้าเสี ยงดัง แล้วทุกคนก็ร้องสรรเสริ ญขึ้นพร้อมกันว่า “โฮซันนา
ขอให้ท่านผูท้ ี่เสด็จมาในนามของพระเจ้าจงเจริ ญสุ ขสวัสดิ์ยงิ่ ๆ ขึ้นไป ความสุ ขสวัสดิ์จงมีแต่แผ่นดิน
ของดาวิด บิดาของเรา โฮซันนา ในที่สูงสุ ด”
ประชาชนต่างโห่ ร้องต้อนรับพระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขา
และยอมรับว่าแผ่นดินของดาวิด บิดาของเขากาลังมาใกล้พวกเขา พระเยซูทรงได้รับการสรรเสริ ญอย่าง
สมควรที่พระองค์จะได้รับเพียงชัว่ ระยะเวลาอันสั้น ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าการที่ประชาชนสรรเสริ ญสดุดี
พระเยซูในครั้งนี้ คงจะต้องเกิดจากการดลใจของพระเจ้าอย่างแน่นอน หาใช่เกิดจากความจริ งใจของ
พวกเขาไม่ เพราะภายหลังจากนั้นไม่กี่วนั นัก ผูค้ นเป็ นอันมากในฝูงชนเหล่านั้น ได้เผยให้เห็นถึงท่าทีที่
แท้จริ งของพวกเขา โดยเปลี่ยนจากการเคารพนบนอบต่อพระเยซู มาเป็ นการเกลียดชังพระองคื โดยยอม
อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของพวกเขา พวกเขาได้ร้องตะโกนยุยงให้ปีลาตปลงพระชนม์
พระองค์อย่างป่ าเถื่อนว่า “จงเอาไปฆ่าเสี ย จงตรึ งเอาเสี ย” แต่พระเจ้าจะให้บุตรของพระองค์ ได้รับ
เกียรติอนั ชอบธรรมจากการนี้อย่างแน่นอน
ช่างเป็ นภาพที่ประทับใจยิง่ นัก ทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงลาเข้าเมืองในสภาพที่ต่าต้อย ปราศจาก
ขบวนพยุหยาตราเยีย่ งกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย แต่ประชาชนทั้งหลายทั้ง ๆ ที่รอคอยรับเสด็จ และที่ติดตาม
พระองค์มา ต่างก็เปล่งเสี ยงถวายพระพรและสรรเสริ ญพระองค์อย่างอึงมี่ บรรดาศัตรู ของพระองค์คง
ต้องประทับใจ ในอานาจของพระองค์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย แม้วา่ พวกเขาจะไม่ตอ้ งการที่จะได้เห็นภาพ
เช่นนั้นเลยก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่อาจฝื นความรู ้สึกของตนเองได้ พวกฟาริ สีบางคนซึ่ งเดินปะปนกับ
ประชาชน ได้ทูลต่อพระเยซู วา่ “อาจารย์จงห้ามเหล่าสาวกของท่าน” ทั้งนี้เพราะพวกเขาไม่อาจทนฟัง
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ประชาชนร้องสรรเสริ ญ และถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์วา่ ทรงเป็ นบุตรของดาวิด และเป็ นกษัตริ ย ์
ของชนชาติอิสราเอลต่อไปได้นนั่ เอง
สาหรับความรู ้สึกของบุคคลเหล่านี้แล้ว กษัตริ ยข์ องพวกเขาจะต้องเสด็จมาด้วยขบวนพยุหยา
ตราที่สวยงาม
พรั่งพร้อมด้วยกองทหารถืออาวุธครอบถ้วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระเดชานุภาพและ
อานาจของพระองค์
แต่การเสด็จมาอย่างมีชยั ของพระเยซู
ตรงกันข้ามกับการเสด็จมาของ
พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งแผ่นดินโลกอย่างสิ้ นเชิง ผูท้ ี่ร่วมขบวนติดตามพระองค์ไป เป็ นแต่เพียงชาวชนบท
และถือทางตาล หาทหารใช่ถือหอกดาบแต่ประการใดไม่ นอกจากนั้นพระองค์ก็มิได้ประทับบนราชรถ
อันสวยงาม หากแต่ทรงลาที่ใช้สาหรับบรรทุกของเท่านั้น พระองค์เสด็จมาเพื่อจะปฏิบตั ิชาวโลก มิใช่
มาเพื่อให้ชาวโลกปฏิบตั ิพระองค์ พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อที่จะปกครองโลก หากแต่เสด็จมาเพื่อที่จะ
ตายแทนมนุษย์โลกและมิใช่เพื่อให้ผใู ้ ดต้องหลัง่ โลหิ ตเพื่อพระองค์ หากแต่พระองค์จะทรงหลัง่ โลหิ ต
ของพระองค์เอง ประทานให้ “เพื่อเป็ นชีวติ ของโลก” (ยอห์น 6:51) บรรดาศัตรู ของพระองค์ไม่สามารถ
เข้าใจภาษาฝ่ ายวิญญาณจิต อันเป็ นภาษาของชาวสวรรค์เลยแม้แต่นอ้ ย แผ่นดินของพระเยซูต้ งั อยูบ่ น
รากฐานแห่งความรักพระองค์ทรงสามารถที่จะเรี ยก “ทูตสวรรค์สิบสองกอง” หรื อมากกว่านั้น มาสู ้รบ
แทนพระองค์เมื่อใดก็ได้ แต่พระองค์ไม่ทรงกระทาเช่นนั้น เพราะหลักคาสอนเกี่ยวกับแผ่นดินของ
พระองค์มีวา่ “อย่าต่อสู ้คนชัว่ ” “อย่าปรับโทษคนอื่น” “จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็ ว” “เมื่อเขาติเตียน
ข่มเหงและนินทาท่านทั้งหลายต่าง ๆ เป็ นความเท็จ เพราะเรา ท่านก็เป็ นสุ ข.....จงชื่นชมยินดีอย่างยิง่ ”
บุคคลเหล่านั้นไม่อาจยอมรับพระมหากษัตริ ยใ์ นสภาพที่ต่าต้อยเช่นนั้นได้แต่พวกเขาก็ไม่มี
อานาจ ที่จะยับยั้งการโห่ ร้องสรรเสริ ญของฝูงชน ซึ่ งส่ งเสี ยงดังลัน่ อยูต่ ลอดเวลาได้ เมื่อพวกเขาทูลให้
พระองค์หา้ มปรามบรรดาสาวกของพระองค์
พระองค์จึงตรัสตอบโดยเปิ ดเผยให้พวกเขาทราบว่า
พระองค์ทรงล่วงรู ้ถึงความสาคัญอันยิง่ ยวดของการนี้เป็ นอย่างดี โดยตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า
ถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสี ย ศิลาทั้งหลายก็ยงั จะร้องออกเสี ยง” แม้วา่ ประชาชนทั้งหลายจะรู ้เข้าใจในสิ่ งที่ตน
กระทาอยู่ เพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่พระเจ้าก็ยงั ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ต่อไปให้สาเร็ จตามที่
ทรงตั้งพระทัยไว้ “เจ้ านายปรึ กษากันขัดขวางพระเยโฮวาห์ และต่ อสู้ผ้ ถู กู เจิมของพระองค์ .....พระองค์
จะตรัสแก่เขา โดยความพิโรธของพระองค์.....ฝ่ ายเราได้ตั้งกษัตริ ย์ของเราไว้ที่ซีโอน ภูเขาบริ สุทธิ์ ของ
เรา....ท่านเป็ นบุตรของเรา เราได้ให้กาเนิดท่านในวันนี้ เป็ นพระบุตร” (สดุดี บทที่ 2)
พระเจ้าได้ทรงส่ งกษัตริ ยข์ องพระองค์ลงมาที่ภูเขาซี โอน และถึงแม้วา่ พระองค์จะทรงถูกมนุษย์
ปฏิเสธ ปรักปราตาหนิ โทษและถูกตรึ ง แต่พระองค์ก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริ ญและเกียรติยศ ซึ่ ง
พระองค์สมควรที่จะได้รับนั้นอย่างแน่นอน หากมนุษย์ไม่สรรเสริ ญพระองค์ สารพัดสิ่ งซึ่ งพระองค์ทรง
สร้างขึ้น ก็จะเปล่งเสี ยงสรรเสริ ญต้อนรับพระองค์เอง
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เมื่อพระเยซูพร้อมด้วยบรรดาอัครสาวก และฝูงชนที่ติดตามพระองค์มาจวนจะถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
จนสามารถแลเห็นตัวเมืองบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระบิดาเจ้า “ได้ทรงเลือกไว้สาหรับเป็ นที่จารึ กพระนามของ
พระองค์” (อันเป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงทราบว่า พระองค์จะต้องปฏิเสธ และถูกตรึ งบนไม้กางเขน)
แล้วพระองค์ก็กนั แสงด้วยเสี ยงอันดัง ด้วยความสงสารในความตาบอด และความไม่เชื่อของชาวเมือง
พระองค์ทรงคร่ าครวญว่า “โอ ถ้าเจ้าได้รู้ในกาลวันนี้วา่ สิ่ งอะไรจะให้ความสุ ข แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อน
ไว้จากตาของข้าพเจ้าแล้ว” พวกเขาไม่รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาหาพวกเขา
พระเจ้าเสด็จลงมาเยีย่ นเยียนพวกเขาในสภาพของพระบุตร
นับเป็ นวันที่มีความสาคัญและ
น่าสนใจอย่างยิง่ สาหรับทูตสวรรค์นบั หมื่น นับแสนเหลือล้น แต่ดวงตาของมนุษย์กลับปิ ดสนิท หาได้
เห็นถึงความสาคัญไม่ พวกเขา “ไม่รู้” เพราะว่าถ้าเขารู ้แล้ว เขาจะมิได้เอาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงรัศมี
ตรึ งไว้ที่กางเขน (1 โคริ นธ์ 2:8) พวกเขาได้พลาดโอกาสอันดีงามของพวกเขาเสี ยแล้ว โดยปฏิเสธ
พระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขา ฉะนั้นแผ่นดินซึ่ งพระองค์จะประทานให้แก่พวกเขาจึงต้องตกเป็ นของคน
อื่น ดังที่พระองค์ตรัสว่า “แผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่าน ยกให้แก่ประเทศหนึ่งประเทศใด
ซึ่ งจะกระทาให้ผลเจริ ญสมกับแผ่นดินนั้น” (มัทธิว 21:43)
แม้วา่ พระเยซูจะทรงทราบล่วงหน้าว่า พระองค์จะถูกปฏิเสธ กระนั้นพระองค์ก็กนั แสงสงสาร
บรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธพระองค์ เพราะพระองค์ทรงทราบถึงความพินาศซึ่ งจะเกิดแก่พวกเขา และบ้านเมือง
ของพวกเขาในไม่ชา้ นี้ พระเยซูมิได้ทรงคานึงถึงพระองค์เองเลย ทรงคานึงถึงผูอ้ ื่นเท่านั้น แทนที่
พระองค์จะทรงรู้สึกพอพระทัยในความสาเร็ จ และเกียรติยศที่พระองค์ทรงได้รับ พระองค์กลับโศกเศร้า
เสี ยใจในความผิดพลาดของคนของพระองค์ จนปิ่ มว่าพระทัยของพระองค์จะแตกแยกสลายไป เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ก็ทรงสะอื้นคร่ าครวญ จนพระกายสั่นสะท้าน ด้วยความ
สงสารชาวเมืองในความดื้อด้านและความผิดบาปของเขา
เมื่อขบวนของพระเยซูเคลื่อนผ่านประตูเมืองเข้ามาแล้ว (คงเป็ นประตูทอง) “ประชาชนทัว่ ทั้ง
กรุ ง ก็แตกตื่นถามว่าท่านนี้เป็ นผูใ้ ด” ท่านผูน้ ้ ีกาลังสรรเสริ ญว่าเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเราผูน้ ้ ี คือใครกัน
หนอ ผูค้ นที่ติดตามพระเยซูมาก็ตอบว่า “คือพระเยซูศาสดาพยากรณ์ ซึ่งมาจากนาซาเร็ ธ” และปรากฏว่า
พวกเขามิได้รู้ถึงความจริ งของพระองค์มากไปกว่านั้นเลย
เมื่อพวกฟาริ สีเห็นประชาชนทั้งปวงต้อนรับพระเยซูเช่นนั้น ก็ไม่รู้จะทาประการใด ได้แต่
ปรึ กษากันว่า “ท่านทั้งหลายไม่เห็น หรื อท่านทาอะไรไม่ได้ ดูเถิดทั้งโลกติดตามเขาไปแล้ว” คาพูดนี้
พวกเขาพูดความจริ งเกินกว่าพวกเขารู ้เสี ยอีก เพราะพระองค์ตรัสว่า “ถ้าเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินแล้ว
เราจะชักชวนคนทั้งปวงให้มาหาเรา” (ยอห์น 12:32) พวกฟาริ สีเหล่านี้ต่างคิดว่าควรจะกระทาอะไรสัก
อย่างหนึ่งลงไป แต่แล้วก็ไม่กล้า พวกเขาต่างอดที่จะประหลาดใจไม่ได้วา่ เหตุใดจึงต้องยืนนิ่งอยูก่ บั ที่
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เช่นนั้น โดยที่ไม่สามารถจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระองค์ได้เลย พวกเขา “จะทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดต่อสู ้
ความจริ งไม่ได้” (2 โคริ นธ์ 13:8)
ขบวนของพระองค์เคลื่อนเข้าไปในกรุ ง และเคลื่อนต่อไปยังพระวิหารซึ่ งเป็ นศูนย์กลางแห่ง
ชีวติ จิตใจของชาวยิวทั้งหมด “เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มและเข้าไปในโบสถ์ เพื่อทอดพระเนตร
ดูสิ่งทั้งปวง” แล้ว ครั้นตกเย็นพระองค์พร้อมด้วยอัครสาวกทั้งสิ บสอง ก็กลับไปสู่ หมู่บา้ นเบธาเนียอีก
เพื่อพักผ่อนหลับนอนกับมิตรสหายของพระองค์ที่นนั่ จวบจนรุ่ งเช้า
พระองค์จึงเสด็จกลับมาสู่ กรุ ง
เยรู ซาเล็มอีก
แม้แต่บรรดาอัครสาวกเองแท้ ๆ ก็ยงั ไม่เข้าใจถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเลย
จนกระทัง่ พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์ และทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว นัน่ แหละ พวกเขาจึงเข้าใจ “เมื่อพระ
เยซูได้รับสง่าราศีแล้ว เขาจึงระลึกได้วา่ มีคาเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์ และคนทั้งหลายได้ทา
อย่างนั้นแก่พระองค์” (ยอห์น 12:16)
ในเหตุการ์ อนั ยิง่ ใหญ่น้ ีได้เปิ ดเผยให้ทราบถึงสิ ทธิ พิเศษของพระเยซูคริ สต์ แม้วา่ พระองค์ทรง
กาจัดอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์และถ่อมพระองค์ลงก็ตาม (ฟิ ลิปปี 2:6-8) แต่พระองค์ก็ยงั ทรง
มีสิทธิ พิเศษอยู่ และทรงสามารถใช้สิทธิ น้ นั ได้ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวมีมากมายหลายอย่างเป็ นต้นว่า
1. สิ ทธิ ในการครอบครองสิ่ งสารพัด สารพัดสิ่ งในโลกนี้ลว้ นเป็ นของพระองค์ท้ งั สิ้ น เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้างขึ้น เมื่ออัครสาวกไปนาลูกลามาให้แก่พระองค์ อัครสาวกตอบคาถามของ
เจ้าของลูกลาเพียงสั้น ๆ ว่า “พระองค์ตอ้ งประสงค์ลูกลานี้” คาตอบเท่านี้ก็เป็ นการเพียงพอแล้ว แม้แต่
รัฐบาลของมนุษย์เองยังสามารถใช้อานาจ เข้าครอบครองทรัพย์สมบัติไว้ได้ แล้วพระคริ สต์เจ้าเล่า จะ
ทรงมีอานาจมากยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด พระองค์ทรงมีสิทธิ ในทรัพย์สินทุกอย่างที่เรามีอยู่ มิใช่สิทธิเฉพาะ
เพียงส่ วนที่เราถวายสิ บลดเท่านั้น เราไม่ควรจะยึดมัน่ ในสารพัดสิ่ งว่า เป็ นของเราให้มากนัก เพราะว่าสิ่ ง
เหล่านี้เป็ นของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเรี ยกร้องหรื อขอร้องให้เราสละทรัพย์สมบัติอนั มีค่าของเรา
เพื่อใช้ในกิจการของพระองค์ หรื อละทิ้งนิสัยที่ไม่ดีไม่งามของเราเสี ย เราก็ควรเชื่ อฟังพระองค์ทนั ที
2. สิ ทธิ ในการประเดิมเป็ นคนแรก พระเยซูทรงเลือกเอาลูกลาซึ่ งยังไม่มีผใู ้ ดขี่หรื อใช้งานมา
ก่อนเลย พระองค์ทรงมีสิทธิ เรี ยกร้องเอาเป็ นคนแรก นอกจากนั้นยังทรงมีสิทธิ เรี ยกร้องเป็ นอันดับแรก
ทั้งในชีวติ เวลา ทรัพย์สมบัติของเรา สิ่ งของเราที่เรารัก และการนมัสการของเรา พระประสงค์ของ
พระองค์จะต้องเป็ นอันดับแรกในชีวติ ของเราเสมอ ส่ วนสิ่ งอื่น ๆ นั้นสาคัญรองลงมา เราจะต้องถวาย
เวลาและสิ่ งของที่ดีที่สุดของเรา ให้แก่พระองค์มิใช่ถวายเฉพาะเวลาว่าง หลังจากที่ประกอบธุ ระกิจการ
งานอย่างอื่นแล้ว หรื อไม่มีอะไรที่จะทาแล้ว หรื อรั้งรอไว้จนแก่ชรา แล้วจึงถวายเวลาในบั้นปลายของ
ชีวติ ให้แก่พระองค์
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3. สิ ทธิ ในการที่ทุกคนจะต้องเชื่อฟังพระองค์ พระเยซูตรัสสั่งอัครสาวกให้ไปหาลูกลา แก้เชือก
ที่ผกู มันออก และนามาถวายให้แก่พระองค์อคั รสาวกทั้งสองนั้นมิได้อิดเอื้อนสงสัยประการใด แต่ได้
เชื่อฟังพระองค์และทาตามพระบัญชาและพระองค์ทนั ที เราก็ควรเชื่ อฟังพระองค์เช่นนั้นด้วย คือต้อง
เชื่อฟังและทาตามพระบัญชาของพระองค์ ในการ “แสวงหา” ผูท้ ี่มีความจาเป็ นต่าง ๆ ผูท้ ี่หลงหายไป
เพื่อปลดปล่อยพวกเขาให้พน้ จากการผูกมัดของวิถีทางฝ่ ายโลกและเสน่ห์หาของความผิดบาป เพื่อนา
เขามาหาพระองค์
4. สิ ทธิ ในการเป็ นเอกเป็ นใหญ่ พระเยซูทรงสั่งสอนให้อคั รสาวกนาลูกลาที่ยงั ไม่มีใครขี่มา
ก่อนเลยมาให้พระองค์ พระองค์ทรงเป็ นคนแรกที่ทรงลาตัวนั้น พระองค์ทรงเป็ นเอกเป็ นใหญ่เหนือ
มนุษย์ และสิ่ งอื่นใดในจักรวาล มนุษย์ในทุกวันนี้จดั พระองค์ให้อยูใ่ นระดับเดียวกันกับศาสดาของ
ศาสนาอื่น ๆ และนักปรัชญาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการผิดพลาดอย่างยิง่ พระองค์ทรงอยูเ่ หนือมนุษย์ทุกคน และ
เหนื อสารพัดสิ่ งทั้งปวง พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง พระนามของพระองค์อยู่
เหนื อนามทั้งปวง “เพื่อพระองค์จะได้เป็ นเอก เป็ นใหญ่ในสรรพสิ่ งทั้งปวง”
5. สิ ทธิ ในการเริ่ มต้น พระเยซูมิได้ทรงรอคอยให้ประชาชน โห่ร้องสรรเสริ ญพระองค์วา่ เป็ น
กษัตริ ย ์ หากแต่พระองค์ทรงกระทา ตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสาหรับพระองค์ ทั้งนี้ก็เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยอ์ ย่างแท้จริ ง ทุกสิ่ งทุกอย่างจะต้องเข้าแถว ถวายการต้อนรับแด่พระองค์
พระองค์ทรงมีสิทธิ ที่จะเป็ นกษัตริ ยใ์ นชีวติ จิตใจของเรา ฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของ
พระองค์ในเรา เพื่อที่จะเปลี่ยนชีวติ ของเราให้เหมือนกับพระองค์ เราก็ตอ้ งยอมให้พระองค์ปฏิบตั ิโดย
ไม่ขดั ขืน
6. สิ ทธิในการเลือก พระเยซูทรงเลือกเอาลูกลาที่ยงั มิได้กระทาการฝึ กฝนมาก่อนเลย ซึ่ งอาจจะ
ทาให้ขบวนแห่ ตอ้ งเสี ยพิธี และทาให้เกิดการเยาะเย้ยถากถางขึ้นได้ สาหรับพระเยซูแล้ว ไม่จาเป็ นอะไร
เลยที่จะต้องฝึ กลูกลาตัวนั้น เพราะมันยอมรับใช้พระองค์ผสู ้ ร้างมันขึ้นมา นอกจากนั้นพระองค์ยงั ทรง
เลือกเอาคนที่ขาดการฝึ กฝนอบรม ให้เป็ นอัครสาวกของพระองค์อีกด้วยเราต่างก็รู้สึกประหลาดใจไป
ตาม ๆ กัน ในการที่พระองค์ทรงเลือกเอาชาวประมงที่ต่าต้อย และหยาบกร้านแห่งทะเลกาลิลา ให้เป็ น
อัครสาวกของพระองค์แต่ท้ งั นี้เราต้องจาไว้วา่ “เราทั้งหลายเป็ นกิจการของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นใหม่
ในพระเยซูคริ สต์ เพื่อจะให้ทาการดี ” พระองค์ตรัสว่า “เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และตั้งท่านทั้งหลายไว้
เพื่อท่านจะไปเกิดผล”
7. สิ ทธิ ในการรับนมัสการ ฝูงชนต่างก็โบกทางตาล ร้องสรรเสริ ญพระองค์และเอาเสื้ อผ้าปูให้
พระองค์เสด็จผ่าน การแสดงออกเหล่านี้เป็ นเครื่ องหมายของการนมัสการ และถ้าแม้นว่าพวกเขาจะไม่
โห่สรรเสริ ญพระองค์ศิลาทุก ๆ ก้อนก็จะเปล่งเสี ยงสรรเสริ ญเอง ปั จจุบนั นี้เรามีพิธีนมัสการมากมาย
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หลายแบบ แต่ก็มกั จะขาดการนมัสการที่แท้จริ งคือ “นมัสการโดยจิตวิญญาณและความจริ ง” อยูเ่ สมอ
พระองค์ทรงมีสิทธิที่จะรับการนมัสการจากใจจริ งของเรา เราจะต้องละทิ้งรู ปเคารพทุกอย่าง เพื่อที่
พระองค์จะได้เป็ นพระเจ้าของสรรพสิ่ งทั้งปวง ในทุกวันนี้เรายังคงลุ่มหลงอยูก่ บั การบูชาเงินตรา ธุ รกิจ
ความสนุกสนานร่ าเริ ง และตัวเราเอง จนถึงกับปฏิเสธพระเจ้าผูท้ รงมีสิทธิ ที่จะได้รับการเคารพนมัสการ
เสี ยสิ้ น
8. สิ ทธิ ในการรับการสรรเสริ ญ การสรรเสริ ญเป็ นสิ่ งที่ควรทาอย่างยิง่ พงศ์พนั ธุ์ของพวกฟาริ สี
ในสมัยต่อ ๆ มา ก็ยงั มีอีกไม่นอ้ ยที่ชอบตาหนิ ติเตียน ผูท้ ี่มีความยินดีและสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยเสี ยงอัน
ดังคาว่า “โฮซันนา” แปลว่า “ช่วยให้รอด” โดยมากมักจะใช้กบั พระเจ้าหรื อกษัตริ ย ์ เช่น “ขอให้พระเจ้า
จงช่วยเหลือกษัตริ ยข์ องเราเถิด” ประชาชนส่ งเสี ยงโห่ ร้องสรรเสริ ญพระองค์วา่ “โฮซันนา” และร้องรับ
กันเป็ นทอด ๆ ด้วยสาเนียงสู งต่าดุจเสี ยงดนตรี ขอให้ศึกษาบทเพลงสดุดีบทที่ 113 และ 118 ฯลฯ
โดยเฉพาะบทที่ 113 นั้นเป็ นบทหนึ่งในหลาย ๆ บทเพลง ที่เคยใช้ในคริ สตจักรยุคแรก ๆ
9. สิ ทธิในการปกครอง พระเยซู กนั แสงสงสารชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขา ทรงมีสิทธิที่จะปกครองพวกเขาแต่พวกเขากลับปฏิเสธพระองค์ และกล่าว
ว่า “เราไม่ยอมให้ผนู ้ ้ ีครอบครองเรา” พระองค์ทรงสะอึกสะอื้นด้วยความเศร้าโศกเสี ยใจ พระองค์ไม่พึง
ประสงค์สิ่งใดสาหรับพระองค์เลย พระองค์เสด็จมาเพื่อสิ้ นพระชนม์แทนพวกเขา พระองค์ทรงปกครอง
ด้วยพระคุณและความรัก แอกของพระองค์น้ นั ง่าย และภารกิจของพระองค์ก็เบาบางแก่การรับผิดชอบ
ท่านยอมรับในสิ ทธิ ของพระองค์ ยอมให้พระองค์ปกครองชีวติ จิตใจของท่าน และยอมรับปฏิบตั ิตาม
การทรงนาของพระองค์ทุกประการหรื อยัง หากท่านยังไม่ยอมรับ และไม่ยอมให้พระองค์ทรงปกครอง
ตัวท่าน ก็เท่ากับว่าท่านทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์และพระองค์เองต้องเศร้าโศกเสี ยใจ
อย่างใหญ่หลวง
10. สิ ทธิ ในการมีชยั ในวาระสุ ดท้าย พวกฟาริ สีต่างก็ยอมรับว่าไม่สามารถที่จะกระทาสิ่ งใดต่อ
พระเยซูได้เลย และไม่สามารถที่จะห้ามปรามฝูงชนให้สงบปากสงบคอได้เลย ต่อมาภายหลังพวกเขาได้
ใช้อิทธิพลเข้าบีบบังคับฝูงชนเหล่านั้น ให้ตดั สิ นตรึ งพระองค์เสี ย แต่ท้ งั ความตายและหลุมฝังศพ ก็ไม่
อาจหยุดยั้งพระองค์ไว้ได้ แม้แต่ “ประตูแห่งความตาย” ทุกแห่งก็ไม่อาจเอาชนะพระองค์ได้ พวกฟาริ สี
บ่นว่าต่อกันด้วยความขัดเคืองว่า “ดูเถิดทั้งโลกติดตามเขาไปแล้ว” เหตุการณ์เหล่านี้เป็ นไปตามคา
พยากรณ์ เพราะว่า “กิตติศพั ท์อนั ประเสริ ฐแห่งแผ่นดินนี้ จะได้ประกาศไปทัว่ โลก ให้เป็ นพยานแก่
บรรดาชาติมนุษย์ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” พระองค์จะทรงมีชยั ในวาระสุ ดท้าย คือเมื่อพระองค์เสด็จ
กลับมาอีกด้วยฤทธานุภาพ และรัศมีภาพอันยิง่ ใหญ่ เมื่อนั้นหัวเข่าทุกหัวเข่าจะต้องคุกลง และลิ้นทุกลิ้น
จะต้องสรรเสริ ญว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของมนุษย์ และสารพัดสิ่ งทั้งปวง
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ข้ อไตร่ ตรอง
“พระองค์ ทรงต้ องประสงค์ ลูกลานี”้ พระเยซูทรงประสงค์บางสิ่ งบางอย่างที่มนุษย์มีอยูท่ ้ งั ใน
อดีตและปัจจุบนั พระองค์ทรงประสงค์ตวั เรา เพื่อความมีชยั ในการเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระองค์
ให้แก่มนุษยโลก พระองค์ตรัสสั่งพวกเราว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศ....สอนให้
เขาถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้” “พระเจ้าโปรดช่วยคนทั้งหลายที่เชื่ อนั้น ให้รอดโดยคา
เทศนาที่เขาถือว่าโง่”
“พระองค์ กันแสงสงสารเมืองนั้น” ไม่มีภาพใดจะประทับใจเท่ากับ ภาพที่พระเยซูคริ สต์ทรง
ทอดพระเนตรดูกรุ งเยรู ซาเล็ม และกันแสงในความผิดพลาดของชาวเมืองที่ไม่รู้ถึงวาระการเสด็จมาของ
พระองค์ พระองค์กนั แสงสงสารชนชาติที่หนั หนีไปจากพระเจ้า และโลกที่พระองค์ทรงรัก ซึ่ งได้หลง
หายไปจากพระเจ้า พระองค์กนั แสงสงสารมนุษย์ทุกคน ที่ปฏิเสธความรัก และของประทานอันใหญ่
หลวงของพระองค์ คือความรอด ท่านร้องไห้ในความโศกเศร้าของผูอ้ ื่นเช่นเดียวกับองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของท่านหรื อไม่ พระเยซูไม่เคยหลัง่ น้ าพระเนตรให้กบั ความเศร้าโศกของพระองค์เองเลย แต่
พระองค์ทรงเศร้าโศกเสี ยใจในความผิดพลาดของเรา จนเสโทของพระองค์หลัง่ ไหลกลายเป็ นสายเลือด
พระมหากษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลได้เสด็จมาหาพวกเขาแล้ว แต่พวกผูน้ าของพวกเขาไม่พึง
ปรารถนาที่จะเข้าสู่ แผ่นดินของพระองค์ ซึ่ งต้องเข้าไปโดยทางการบังเกิดใหม่ พวกเขาไม่อยากละทิ้ง
ชีวติ เดิมของพวกเขา แต่ “เนื้ อเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” เพราะว่า “แผ่นดินของพระ
เจ้าไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็ นความชอบธรรม และความสุ ข และความยินดีในพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์”
“เจ้ าไม่ ได้ ร้ ู เวลาที่พระองค์ เสด็จมาหาเจ้ า” พระเจ้าเสด็จไปหามนุษย์ทุกหน ทุกแห่ง ถ้าหากว่า
พวกเขายังคงดื้อดึงปฏิเสธพระองค์อยู่ พวกเขาก็จะไม่ทราบความจริ งของพระองค์ เพราะสิ่ งนั้น “บัง
ซ่อนไว้จากตาของพวกเขา” หน้าที่รับผิดชอบของเราก็คือ ต้องพร้อมที่จะต้อนรับองค์พระมหากษัตริ ย ์
ของพวกเรา ในทันทีที่พระองค์เสด็จมาหาเรา และต้องมอบชีวติ จิตใจของเราถวายเป็ นพระราชบังลังก์
แก่พระองค์ ท่านเต็มใจที่จะเลิกการดาเนินชีวิตตามวิถีทางของท่านเองหรื อไม่ ท่านจะต้องเลือกเอาฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่งระหว่างการสรรเสริ ญพระองค์ กับการกาจัดพระองค์
“เหล่ าสาวกของพระเยซูไม่ เข้ าใจ” พวกเราก็ไม่เข้าใจในพระองค์เช่นเดียวกันนี้ และจะไม่เข้าใจ
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย จนกว่าเราจะยอมต้อนรับพระองค์ และถวายพระเกียรติให้แก่พระองค์ ให้
พระองค์ทรงเป็ นผูน้ าในชีวติ ของเรา (ยอห์น 7:17) “ในใจของท่านจะเคารพพระคริ สต์ ถือเป็ นองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า จงเตรี ยมใจไว้ให้พร้อม เพื่อท่านจะสามารถตอบแก่ทุกคนที่มาถามท่าน” ว่า ท่านมีความหวัง
ใจเช่นนี้ ด้วยเหตุผลประการใด (1 เปโตร 3:15)
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ทบทวน
1. นับตั้งแต่พระเยซูทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจต่อสาธารณชน มาจนกระทัง่ บัดนี้ (บทเรี ยนนี้ )
นับเป็ นเวลานานเท่าใด? ผลปรากฏว่าเป็ นอย่างไร?
2. พวกศัตรู ที่คอยขัดขวางการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์เป็ นใคร? พวกเราตั้งใจที่จะทา
อย่างไรต่อพระองค์? พวกเขาตั้งข้อกล่าวหาพระองค์อย่างไร? พระเยซูทรงเกรงกลัวพวกเขาหรื อไม่?
3. พระเยซูตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า เมื่อเดินทางไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้วจะมีเหตุการณ์อะไร
เกิดขั้นบ้าง? อัครสาวกเข้าใจและเชื่อฟังในพระดารัสของพระองค์หรื อไม่?
4. ในระยะที่กล่าวถึงนี้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มมีการจัดงานเนื่องในเทศกาลอะไร? พระเยซูจะประทับ
อยูใ่ นโลกนี้อีกนานเท่าใด?
5. ระหว่างทางที่เสด็จไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มนั้น พระองค์ทรงแวะเยีย่ มหมู่บา้ นใดบ้าง? ขณะที่
พระองค์ประทับอยูท่ ี่นนั่
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง? เหตุใดจึงมีผคู ้ นพักอยูใ่ นหมู่บา้ นเบธาเนีย
มากมายเช่นนั้น?
6. ประชาชนในกรุ งเยรู ซาเล็มโจษขานเกี่ยวกับพระเยซูวา่ อย่างไร? ใครบ้างที่ไปต้อนรับ
พระองค์ถึงนอกเมือง เมื่อทราบว่าพระองค์กาลังเสด็จมา? พระเยซูทรงมีพระประสงค์อะไรในการเสด็จ
มาครั้งนี้? ผูท้ ี่ติดตามพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์มาจากหมู่บา้ นเบธาเนียคือใคร? ขบวนของพระ
เยซูบรรจบกับพวกที่ออกมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ณ ที่ใด?
7. หลังจากที่เสด็จออกจากหมู่บา้ นเบธาเนียแล้ว พระเยซูทรงหยุด ณ ที่ใดบ้าง? เพื่อจุดประสงค์
อะไร? การเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มครั้งนี้ พระเยซูทรงกระทาให้คาพยากรณ์ใดสาเร็ จบ้าง? พระองค์
เสด็จเข้ากรุ งด้วยการเดินหรื อขี่พาหนะ? ขณะนั้นบรรดาอัครสาวกทาอย่างไร?
8. ประชาชนถวายการต้อนรับพระองค์อย่างไร? พวกเขาโห่ ร้องถวายพระพรชัยว่าอย่างไร?
พวกเขารู ้อย่างแน่ชดั ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์หรื อไม่?
9. เมื่อพระเยซูพร้อมทั้งอัครสาวกของพระองค์ และฝูงชนที่ติดตามพระองค์ได้มาใกล้กรุ ง
เยรู ซาเล็มจนสามารถมองเห็นตัวเมืองแล้ว พระเยซูทรงทาอย่างไร? เพราะเหตุใด? พระองค์ตรัสว่า
อย่างไร? ในตอนนี้พระองค์ได้ตรัสถึงคาพยากรณ์อะไรบ้าง?
10. ในกลุ่มชนที่ติดตามพระเยซูไปนั้นมีพวกฟาริ สีปะปนอยูด่ ว้ ยหรื อไม่? เมื่อพวกเขาได้ยนิ ฝูง
ชนร้องสรรเสริ ญถวายพระเกียรติต่อพระองค์อย่างอื้ออึงเช่นนั้น
พวกเขาทูลต่อพระองค์วา่ อย่างไร?
พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร? พระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร? ก่อนหน้านี้ประชาชนเคยพยายามที่
จะบังคับให้พระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขาหรื อไม่?
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11. คาว่า “โฮซันนา” หมายความว่าอย่างไร? ท่านคิดว่าพระเยซูทรงปรากฏพระกายเยีย่ ง
พระมหากษัตริ ยเ์ ช่นนั้นหรื อ?
12. เมื่อขบวนของพระเยซูคริ สต์เข้ามาในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ได้ก่อให้เกิดผลแก่ชาวเมือง
อย่างไรบ้าง? ผูค้ นเหล่านั้นถามกันว่าอย่างไร? ฝูงชนที่ติดตามพระองค์มาตอบว่าอย่างไร?
13. พวกฟาริ สีมีความรู ้สึกอย่างไรในเหตุการณ์น้ ี พวกเขาปรึ กษากันว่าอย่างไร?
14. เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเมืองแล้ว พระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด? เพราะเหตุใด? พระองค์ทรงกระทา
อะไรที่นนั่ ? ขณะนั้นบรรดาอัครสาวกเข้าใจถึงการกระทาของพระองค์หรื อไม่? ต่อภายหลังพวกเขา
เข้าใจหรื อไม่? เมื่อใดพวกเขาจึงจะเข้าใจ
15. ในค่าวันนั้น พระเยซูและอัครสาวกของพระองค์เดินทางไป ณ ที่ใด? พระองค์เสด็จกลับมา
สู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอีกเมื่อใด?
16. การเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มในครั้งนี้ เป็ นชัยชนะอย่างแท้จริ งหรื อไม่ ในเมื่อพระองค์มิได้
เสวยราชเป็ นพระมหากษัตริ ย?์
17. ระหว่าง “ฝ่ ายวิญญาณจิต” และ “ฝ่ ายโลก” อย่างไหนสาคัญกว่ากัน?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ขณะที่พระเยซูทรงใช้ให้อคั รสาวกไปนาลูกลามาให้แก่พระองค์น้ นั พระองค์ทรงทราบ
หรื อไม่วา่ การกระทาของพระองค์ เป็ นการทาให้คาพยากรณ์สาเร็ จ 2. ท่านคิดว่า จุดสาคัญของการที่
พระเยซูทรงลาเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มในขั้นนี้คืออะไร 3. เหตุใดท่านคิดว่าพระเยซูไม่ทรงประกาศให้ผใู ้ ด
ทราบ ถึงการกระทาของพระองค์ในการนี้ 4. พระเยซูทรงมีพระประสงค์อย่างไร ในการเสด็จเข้ากรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อสาแดงพระองค์วา่ ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องชนชาตอิสราเอลในครั้งนี้ ในเมื่อ
พระองค์ทรงทราบแล้วว่า ประชาชนจะปฏิเสธพระองค์ 5. มีเหตุผลใดพอที่จะทาให้เชื่ อถือได้หรื อไม่วา่
กิ่งไม้ที่ประชาชนโบกต้อนรับพระเยซูน้ นั คือทางตาล 6. พระเยซูทรงเริ่ มต้นสถาปนาแผ่นดินของ
พระองค์อย่างแท้จริ งในเวลานั้นหรื อ เหตุการณ์น้ ีสัมพันธ์กบั แผ่นดินฝ่ ายจิตวิญญาณที่พระองค์ตรัสว่า
อยูภ่ ายในพวกเขาอย่างไร ในเมื่อแผ่นดินของพระองค์เป็ นแผ่นดินฝ่ ายวิญญาณจิตแล้ว เหตุใดเล่าจึงต้อง
สาแดงออกภายนอกด้วย แผ่นดินของพระคริ สต์ในโลกทุกวันนี้คืออะไร 7. เหตุใดพระเยซูจึงไม่เปิ ดเผย
ถึงพระประสงค์ของพระองค์ให้แก่อคั รสาวก 8. ท่านเข้าใจอย่างไรในการที่อคั รสาวกไม่เข้าใจถึงพระ
ประสงค์ของพระเยซู ทั้ง ๆ ที่มีคาพยากรณ์ทานายล่วงหน้าไว้แล้ว 9. พระเยซูเคยเปิ ดเผยให้ชาวยิวทราบ
บ้างหรื อไม่วา่ พระองค์จะต้องเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขา 10. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงรู ้สึกกลัวต่อ
การถูกจับกุมในการนี้หรื อไม่ 11. การเลี้ยงปั สกาในครั้งนี้ มีส่วนเกี่ยวข้อง กับพระชนม์ชีพของพระเยซู
อย่าไร 12. เหตุใดพวกฟาริ สีจึงไม่สามารถทาอะไรต่อพระองค์ได้ 13. ท่านคิดว่าบรรดามิตรสหายของ
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พระเยซูในหมูบา้ นเบธาเนีย ติดตามพระองค์ไปด้วยหรื อไม่ 14. เมื่อเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว เหตุใดพระ
เยซูจึงเสด็จสู่ พระวิหาร
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ขั้นทีส่ ี่ สิบห้ า ทรงชาระพระวิหาร-กรุงเยรู ซาเล็ม
มัทธิว 21:12-22, มาระโก 11:12-19, ลูกา 19:45-48
การเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างมีชยั และการต้อนรับพระองค์อย่างเอิกเกริ กของฝูงชน ได้ทา
ให้ “ประชาชนทัว่ ทั้งกรุ งแตกตื่น” กันมาก ตอนแรกมหาปุโรหิ ต และพวกฟาริ สีได้ต้ งั ใจอย่างแน่วแน่วา่
จะจับกุมพระเยซู ก่อนเทศกาลเลี้ยงปั สกาจะสิ้ นสุ ดลง แต่แล้วพวกเขาก็ไม่กล้าทา เพราะเกรงว่า
ประชาชนที่รักพระองค์ จะก่อให้เกิดความวุน่ วายขึ้นได้
เมื่อพระเยซูได้เสด็จไปถึงพระวิหาร และเสี ยงโห่ ร้องต้อนรับพระองค์สงบลงแล้ว ตกตอนกลาง
คืน พระองค์พร้อมด้วยอัครสาวกของพระองค์ ได้เดินทางกลับไปสู่ หมู่บา้ นเบธาเนียอีก เพราะในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม “เมืองแห่งพระบิดาของเรา” นั้น พระองค์ไม่มีที่จะวางพระเศียร พระองค์จึงเดินทางอ้อมภูเขา
มะกอกเทศ ไปหามิตรสหายของพระองค์ในหมู่บา้ นเบธาเนีย คือ มาธา มาเรี ยและลาซะโร และดู
เหมือนว่าพระองค์จะประทับอยูก่ บั พวกเขาตลอดทั้งสัปดาห์น้ นั โดยที่ในเวลากลางวันพระองค์เข้าไป
เทศนาสั่งสอนประชาชน ในพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม (ดู ลูกา 19:47) ส่ วนกลางคืนก็เสด็จกลับมา
ประทับพักแรมที่หมู่บา้ นเบธาเนีย
ในเช้าวันจันทร์ พระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ได้กลับไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอีก ระหว่างทาง
พระองค์ได้ทรงแช่งสาปต้นมะเดื่อเทศ และได้ทรงเทศนาสั่งสอนอัครสาวกของพระองค์ ถึงเรื่ องความ
เชื่อและการอธิ ษฐานว่า การที่อา้ งว่ามีความเชื่ อแต่ปราศจากการปฏิบตั ิน้ นั ย่อมเป็ นการหน้าซื่ อใดคด
เมื่อพระเยซูและอัครสาวกมาถึงพระวิหาร ก็พบว่า พวกพ่อค้าได้ทาให้พระราชฐานของพระองค์เป็ น
มลทิน คือทาให้กลายเป็ นสถานที่คา้ ขาย และแลกเปลี่ยนเงินตราไป พระองคจึงทรงขับไล่พวกพ่อค้า
ทั้งหมดเหล่านั้นออกจากพระวิหาร นับว่าเป็ นการสาแดงถึงฤทธิ์ อานาจของพระองค์อีกวาระหนึ่ง โดย
ไม่คานึงการต่อต้านขัดขวางของพวกฟาริ สีเลย
พระธรรมมัทธิ วมิได้ช้ ีให้เห็น ถึงความแตกต่างระหว่างพระราชกิจในวันจันทร์ และวันอังคาร
ดังพระธรรมมาระโก พระธรรมมาระโกกล่าวว่า ในเช้าวันอังคารหลังจากที่ได้พบว่าต้นมะเดื่อเทศ ที่
พระองค์ทรงสาปแช่งได้เหี่ ยวแห้งไปแล้ว พระองค์ได้ทรงสั่งสอนอัครสาวกเพิ่มเติมถึงเรื่ องความเชื่อ
และเรื่ องการอภัยโทษอีก
ปั ญหาที่น่าคิดในที่น้ ีก็คือ การชาระพระวิหารในครั้งนี้ จะเป็ นครั้งเดียวกันกับที่บนั ทึกไว้ใน
พระธรรมยอห์น บทที่ 2 หรื อไม่ หรื อว่าเป็ นคนละเหตุการณ์ แต่เกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
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(ขอให้ดู ขั้นที่ 9 ด้วย) ยอห์นบันทึกเหตุการณ์น้ ีไว้ในตอนต้น ๆ แห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
คือในการเสด็จมาเยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งแรก ส่ วนพระธรรมมัทธิ ว และมาระโก บันทึกไว้ในบั้น
ปลายแห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ แม้วา่ พระธรรมยอห์นจะให้รายละเอียดในเรื่ องนี้ได้อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่า แต่เรื่ องราวก็มิได้แตกต่างกันเลย ดังนั้นนักศึกษาพระคริ สตธรรมส่ วนมาก จึง
ลงความเห็นว่า เป็ นเหตุการณ์เดียวกัน เพียงแต่ยอห์นมิได้บนั ทึกเหตุการณ์ตามลาดับ หากว่าเป็ นความ
จริ งตามที่กล่าวมานี้ ก็นบั ว่าเหตุการณ์ในบั้นปลายของพระองค์ รุ นแรงกว่าเหตุการณ์ในขั้นต้น ๆ ของ
การปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์มากทีเดียว
ในช่วงระยะเวลาเหล่านี้พระองค์ได้ทรงสังเกตเห็นว่าพวกพ่อค้า ได้ทาให้พระวิหารเป็ นทลทิน
หลายครั้งหลายคราว และพระองค์เองก็ทรงถูกผูค้ นขว้างด้วยก้อนหิ นหลายครั้งเช่นเดียวกัน พระองค์
กันแสงในความไม่เชื่อของชาวเมืองและทอดพระเนตรเห็นถึงความไม่เชื่อและความหน้าซื่ อใจคดของ
พวกชาวยิว ผูซ้ ่ ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาพระวิหาร ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มความเสื่ อมเสี ยขึ้น
เรื่ อย ๆ
หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ประชาชนก็ได้ยอมรับอานาจของพระองค์
และโห่ร้องต้อนรับพระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา ฉะนั้นการเสด็จมาของพระองค์ใน
ครั้งนี้ จึงเป็ นการเหมาะสมอย่างยิง่ ที่เป็ นการเสด็จมาของบุตรดาวิด “ท่านผูเ้ สด็จมาในนามของพระเจ้า”
ไม่ทรงสามารถที่จะทนเห็น พระราชฐานของพระบิดาเจ้าต้องเป็ นมลทิน
ประชาชนต่างก็รู้สึกประหลาดใจในการกระทาของพระองค์มาก
ส่ วนพวกอาลักษณ์และ
พวกฟาริ สีต่างก็โกรธแค้นพระองค์อย่างยิง่ และ “หาช่องทางที่จะประหารพระองค์” แต่พวกเขาก็ไม่
อาจจะกระทาอะไรได้ เพราะพระองค์กาลังเป็ นที่นิยมรักใคร่ ของประชาชน
ในเย็นวันนั้นพระเยซูและบรรดาอัครสาวกของพระองค์ ได้เดินทางกลับไปพักผ่อนที่หมู่บา้ น
เบธาเนียอีก

อภิปราย
พระเยซูทรงทราบถึงความยุง่ ยากที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างเทศกาลปั สกาเป็ นอย่างดี ไม่ตอ้ งสงสัย
เลยว่า พระองค์จะรู ้สึกเศร้าใจในเหตุการณ์ซ่ ึ งจะเกิดขึ้นอย่างสุ ดซึ้ ง ในเช้าตรู่ ของวันจันทร์ พระเยซู
พร้อมด้วยอัครสาวก ได้เดินทางกลับไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ดูเหมือนว่าตอนนั้นพระองค์ยงั มิได้เสวยพระ
กระยาหารเช้าเลย พระองค์คงใช้เวลาเกือบตลอดคืน ในการอธิ ษฐานต่อพระบิดาเจ้า ระหว่างเดินทางไป
นั้น พระองค์จึงทรงรู ้จกั หิ วพระกระยาหาร ขณะนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตเห็นต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่ง
มีใบเขียวชอุ่มไปทั้งต้นซึ่ งแสดงว่าน่าจะมีผลมะเดื่ออยูบ่ า้ ง เพราะโดยปกติแล้วต้นมะเดื่อเทศมักจะออก
ผลก่อนผลิใบ พระองค์ทรงหวังว่า จะเก็บผลมะเดื่อเสวยพอเป็ นพระกระยาหารมื้อเช้า แต่เมื่อพระองค์
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เสด็จไปถึง ปรากฏว่าต้นมะเดื่อนั้นมีแต่ใบ ไม่มีผลเลยโดยปกติแล้วมะเดื่อเทศจะออกผลในฤดูใบไม้
ร่ วง แต่ก็มีบา้ งเหมือนกันที่ออกผลในฤดูใบไม้ผลิ ผูท้ ี่สัญจรไปตามแถบนี้ เล่าว่า มะเดื่อเทศที่ออกก่อน
ฤดูเหล่านี้มีขายในกรุ งเยรู ซาเล็ม ในเทศกาลอีสเตอร์ อยูเ่ สมอ
พระเยซูทรงพบว่าต้นมะเดื่อเทศนั้น “ไม่มีผล มีแต่ใบเท่านั้น” พระองค์จึงสาปแช่งต้นมะเดื่อ
เทศนั้น โดยตรัสว่า “อย่าให้เกิดผลต่อไปเป็ นนิตย์” บรรดาอัครสาวกต่างก็รู้สึกฉงนสนเท่ห์ไปตาม ๆ
กัน ที่ได้เห็นต้นมะเดื่อนั้นเหี่ ยวแห้งอับเฉาไปต่อหน้าต่อตา ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า อัครสาวกคงจะต้องรู ้สึก
อัศจรรย์ใจและเกรงกลัวต่อฤทธิ์ อานาจของพระเยซูอย่างยิง่
ที่ได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไปตามพระ
บัญชาของพระองค์ แต่แม้วา่ พวกเขาจะได้ประจักษ์ในความจริ งเช่นนั้นแล้วก็ตาม เป็ นการยากที่จะ
อธิ บายได้วา่ เหตุใดพวกเขาจึงไม่ยอมเชื่อ และขาดความเชื่ อในพระองค์
การสาปแช่งต้นมะเดื่อเทศครั้งนี้ เป็ นการสอนให้ทราบถึงคาอุปมาเป็ นการสาแดงการอัศจรรย์
ในการพิพากษา เป็ นครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงสาปแช่งต้นมะเดื่อเทศ
เพราะเหตุที่มนั ไม่มีผล หากแต่พระองค์ทรงพิสูจน์ให้ทราบถึง ความเมตตากรุ ณา และความรักของ
พระองค์เป็ นการจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องแสดงให้ชาวโลกทราบว่า พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์
สามารถที่จะช่วยเราให้รอด และขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทาลายศัตรู ให้ยอ่ ยยับไปได้ หากถึงคราว
จาเป็ น “เหตุฉะนั้น เมื่อเรารู ้จกั ความเกรงกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว เราก็จะชวนคนทั้งหลายให้เห็นจริ ง
ได้” (2 โคริ นธ์ 5:11) “ซึ่ งจะตกเข้าไปในพระหัตถ์ของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยูน่ ้ นั ก็เป็ นการน่ากลัว”
เมื่อครั้งที่กษัตริ ยด์ าวิดเลือกที่จะอยูฝ่ ่ ายใด พระองค์ก็ตรัสว่า “จงให้พวกเขาอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเยโฮ
วาห์เถิด...แต่อย่าให้เราตกอยูใ่ นมือมนุษย์เลย” (2 ซามูเอล 24:14)
แต่พระเยซูทรงมีน้ าพระทัยสุ ภาพอ่อนโยน แทนที่พระองค์จะทรงทาลายมนุษย์ก็ทรงทาลาย
ต้นไม้ ซึ่ งไม่มีจิตวิญญาณ และไม่รู้จกั เจ็บปวดแทน แต่อย่างไรก็ตาม การกระทาของพระองค์ในครั้งนี้
ก็เป็ นสัญลักษณ์ของสิ่ งต่าง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงพบเห็นในประเทศอิสราเอล และต้นมะเดื่อนั้นก็เป็ น
แบบเล็งถึงชนชาติอิสราเอล พระองค์ได้ทรงพบเห็นการกระทาตามพิธีรีตองต่าง ๆ ในทางศาสนา
ตลอดจนการถือรักษาพระบัญญัติ ซึ่ งเป็ นแต่เพียงการแสดงเพื่ออวดอ้างมนุษย์ดว้ ยกันเท่านั้น หาได้
เกิดผลต่อพระเจ้า และมนุษย์อย่างใดไม่ การกระทาดังกล่าวนี้เปรี ยบเช่นเดียวกับต้นมะเดื่อซึ่ งมีแต่ใบ
เท่านั้น หามีผลไม่ตน้ มะเดื่อนี้สาแดงถึงความหน้าซื่ อใจคดของชาวยิว พร้อมกันนั้น พระองค์ก็ได้ถือ
โอกาสสัง่ สอนบรรดาอัครสาวกให้บาเพ็ญตนให้เกิดผล
คริ สเตียนจะต้องเป็ นผูเ้ กิดผล มิฉะนั้นก็เท่ากับว่าเขามิได้กระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ ง
เขาควรจะสาแดงพระลักษณะของพระคริ สต์ ในชีวติ ของเขาต่อผูอ้ ื่น เช่นต้นไม้ก็ควรจะมีผล ถ้าไม่มีผล
ก็ควรจะถูกโค่นเสี ย เพราะ “บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว” (มัทธิว 3:10) แต่เราจะเกิดผลได้ก็
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ต่อเมื่อเรา “ติดอยูก่ บั ต้น” ดังที่พระเยซูทรงสอนอัครสาวกของพระองค์เท่านั้น (ยอห์น บทที่ 15) “พระ
บิดาของเราได้รับเกียรติยศเพราะสิ่ งนี้ คือเมื่อท่านเกิดผลมาก” อัครสาวกเปาโลก็ได้เน้นถึงเรื่ องนี้
ในขณะที่ท่านอธิ ษฐานขอให้ชาวเมืองฟิ ลิปปี “จงเป็ นผูก้ อปรด้วยผล แห่งความชอบธรรม” ท่านได้
เตือนผูท้ ี่ท่านได้นาให้กลับใจใหม่วา่ ไม่เพียงแต่จะต้องละทิง้ กิเลสหรื อตัณหาฝ่ ายเนื้ อหนังเท่านั้น แต่
จะต้องเกิดผลฝ่ ายจิตวิญญาณอีกด้วย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า ขณะนั้น “ฤดูผลมะเดื่อเทศยังไม่ถึง” (มาระโก 11:13) แต่
กระนั้นพระเยซูทรงหวังว่าจะมีผลอยูบ่ า้ ง เพราะทรงเห็นว่า มีใบหนาทึบ พระองค์ทรงมีเหตุผลในการที่
จะหวังสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดอยูเ่ สมอ พระองค์ทรงมีความอดกลั้นต่อความไร้เดียงสาของเรา มากกว่าที่จะทรงมี
ความอดกลั้นต่อการหลอกลวง ซึ่ งแท้จริ งมีแต่ใบเท่านั้น หามีผลไม่ ในที่น้ ีเราจะเห็นได้วา่ พระเยซูทรง
ถือว่า การหน้าซื่ อใจคดนั้น เป็ นความผิดบาปที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่ง ต้นมะเดื่อนั้นมีทุกสิ่ งทุกอย่างที่
บ่งว่ามีชีวติ อยู่ แต่ปราศจากผลเรื่ องนี้เป็ นอีกบทเรี ยนหนึ่ง ซึ่งพระเยซูทรงต้องการให้อคั รสาวกรับทราบ
ไว้ท้ งั นี้เพราะหลังจากนั้นแล้ว บรรดาอัครสาวกอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นต้นมะเดื่อนั้นว่ายังมีชีวติ อยูอ่ ีก
หรื อไม่ แต่ถอ้ ยคาที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับใบมะเดื่อ จะยังคงดังก้องอยูใ่ นหูของพวกเขาตลอดไป ซึ่ งจะ
ทาให้พวกเขาจดจาคาสอนในการเร้าใจพวกเขาว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ถ้าท่านมีความเชื่อ
และมิได้สงสัย....แม้ท่านจะสัง่ ภูเขานี้วา่ จงถอยไป...ก็จะสาเร็ จได้ สิ่ งสารพัดซึ่ งท่านจะอธิ ษฐานขอโดย
ความเชื่อ ก็คงจะได้” ตลอดไป
“ท่านจะทา” “ท่านจะสั่ง” และ “ท่านจะขอ” ถ้อยคาเหล่านี้ในที่น้ ีมีความหมายลึกซึ้ งมากกว่า
การอธิ ษฐานขอให้พระเจ้ากระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้เรามากนัก พระเยซูตรัสว่า “ท่านจะทา” และ “ถ้าท่าน
จะสั่งมันก็จะสาเร็ จได้” แต่เราจะทาเช่นนี้ได้ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั “ความเชื่อ” เป็ นสาคัญ ไม่วเ่ ราจะทา จะพูด
หรื อจะอธิษฐาน ถ้าหากเราไม่มีความเชื่อก็จะไม่สาเร็ จผลได้เลย นี่คือบทเรี ยนที่สาคัญยิง่ ซึ่ งคริ สเตียน
ทุกคนจะต้องรู้ หลายคนอาจจะยินดีอธิษฐานแม้ตลอดคืนยังรุ่ ง แต่ถา้ เขาไม่มีความเชื่ อ เขาก็ไม่สามารถ
กระทาการใดได้เลย พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ไม่ได้ทรงกระทาการอิทธิ ฤทธิ์ มากใน
เมืองนั้น เพราะเขาไม่มีความเชื่อ”
เมื่อบรรดาอัครสาวกอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจที่เห็นต้นมะเดื่อเทศเหี่ ยวแห้งไปนั้น
พระเยซูมิได้ทรงอธิ บายให้พวกเขาทราบถึงความหมายในการกระทาของพระองค์เลย หากแต่ทรงปล่อย
ให้เขาขบคิดกันเอาเอง เช่นเดียวกับในการสอนคาอุปมานัน่ เอง บ่อยครั้งที่พระองค์ให้พวกเขาตีปัญหา
กันเอาเอง อุปสรรคที่สาคัญยิง่ อย่างหนึ่งในการนามนุษย์ให้มาหาพระเจ้าก็คือ การทาให้พวกเขารู้จกั
สารวจตัวเอง เพื่อให้รู้วา่ ชี วติ ของพวกเขาเป็ นอย่างไร ทั้งนี้เพราะจิตใจของพวกเขามัวฝักใฝ่ อยูก่ บั ธุ รกิจ
การงานส่ วนตัว ความสนุกสนาน และหน้าที่การงานด้านสังคม จนไม่มีเวลาสาหรับพระเจ้า บางคนก็
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อาจไม่อยากคิดเพราะกลัวว่าจะเกิดข้อสงสัยขึ้นได้ พระเยซูทรงสอนความจริ งและพระองค์โดยวิธีใหม่
อยูเ่ สมอ และสามารถที่จะทาให้มนุษย์ตอ้ งขบคิด
การสาปแข่งต้นมะเดื่อเป็ นตัวอย่างประการหนึ่งในเรื่ องนี้ ซึ่ งบางทีก็อาจจะทาให้มีผเู ้ ข้าใจผิด
และติฉินนินทา ยิง่ กว่าการปฏิบตั ิพระราชกิจครั้งใด ๆ ของพระองค์ก็ได้วา่ พระองค์ไม่ควรสาแดงพระ
พิโรธต่อต้นไม้น้ นั เลย เพราะยังไม่ถึงเวลา จะให้มนั ผลิดอกออกผลได้อย่างไร การเข้าใจเช่นนั้นนับว่า
เป็ นการตีความหมายอย่างผิวเผิน และไม่ทราบถึงพระลักษณะที่แท้จริ งของพระองค์ซ่ ึ งทรงเปิ ดเผยใน
ที่น้ ี การที่เราจะลงความเห็นว่าสิ่ งไหนดีหรื อไม่ดีน้ นั เราจาต้องพิจารณาถึงผูท้ ี่กระทาการนั้น ตลอดจน
เหตุผลและความมุ่งหมายของการกระทานั้น ๆ ด้วย เรามักจะไม่เข้าใจในคาสอนที่พระองค์ตอ้ งการให้
เรารู ้ ทั้งนี้เพราะเรามิได้เอาใจใส่ ต่อพระประสงค์อนั สู งสุ ดของพระองค์ และความมุ่งหมายในการ
กระทาของพระองค์นนั่ เอง
พระองค์ทรงประกาศแก่สาวกอยูต่ ลอดเวลา นับตั้งแต่ทรงเริ่ มเทศนาสั่งสอนเป็ นครั้งแรก ใน
เมืองนาซาเร็ ธเป็ นต้นมา (ดู ลูกา บทที่ 4) โดยมิได้ละเลยแม้แต่นอ้ ย แม้วา่ พระองค์จะทรงพะวงอยูก่ บั
การตอบสนองความจาเป็ นของประชาชน ที่หอ้ มล้อมพระองค์ตลอดเวลาก็ตาม พระองค์ “มิได้เสด็จมา
เพื่อทาลายชีวติ ของมนุษย์ หากแต่เสด็จมาเพื่อช่วยให้พวกเขารอด” พระบิดาเจ้าได้ชโลมพระองค์ไว้ให้
เป็ นพระผูไ้ ถ่ของมนุษย์ “เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์” แต่การที่พระองค์จะ
ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้น้ นั พระองค์จะต้องปฏิบตั ิตามโครงการที่พระบิดา
เจ้าได้ทรงกาหนดไว้ จะต้องซื่ อสัตย์ต่อพระบิดาเจ้าและต่อแผ่นดินของพระองค์ ด้วยเหตุน้ ีแหละ การ
กระทาของพระองค์บางครั้ง จึงดูเหมือนออกจะเข้มงวดไปบ้าง สาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าใจ ถึงโครงการ
อันถาวรของพระเจ้า
เหตุการณ์ท้ งั สองอย่างในขั้นนี้ เป็ นการสาแดงให้ทราบถึงความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า และการที่
พระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจสามารถที่จะกระทาสิ่ งใด ๆ ได้ตามพระประสงค์ และสามารถเรี ยกร้องเอาทุก
สิ่ งทุกอย่างได้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานสิ่ งเหล่านั้น พระเยซูมิได้มองดูสิ่งของฝ่ ายโลก หากแต่
ทรงมองดูสิ่งที่ถาวรนิ รันดร์ ของพระองค์ ทรงเผชิ ญกับความจริ งทุกอย่าง โดยมิได้ยน่ ย่อหรื อหลบเลี่ยง
แต่ประการใด พระองค์ทรงมองในแง่เดียวกันกับพระบิดาเจ้า พระองค์ “มิได้กระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดตาม
ลาพังพระองค์เลย” เหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนี้ ก็คือ การตาหนิติเตียนเปโตร พระองค์ทรงยก
ย่องชมเชยเปโตร ในการเป็ นพยานด้วยความเชื่ อของเขา แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาที พระองค์ก็ได้
ตวาดเปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา”
การที่พระเยซูทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร ก็ดว้ ยเหตุผลเดียวกันนี้คือ ทรงมีความ
ร้อนรนเพื่อพระสง่าราศีของพระบิดาเจ้า และพระราชฐานของพระองค์ ในการนี้ได้ทาให้บางคนเข้าใจ
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ผิด คิดว่า เมื่อพระเยซูทรงมีสิทธิ์ อานาจทาเช่นนี้ได้ พวกเขาก็ยอ่ มสามารถที่จะใช้กาลังอานาจของตน
ขับไล่คนชัว่ เพื่อสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ อนั ชอบธรรมของตน ได้เช่นเดียวกัน และเมื่อเป็ นเช่นนั้นการที่มนุษย์
ทาสงครามกันนั้นเป็ นการชอบด้วยเหตุผลแล้ว ความคิดเช่นนี้ก็นบั ว่าน่าคิดอยูไ่ ม่นอ้ ย แต่เราต้องจาไว้
ว่า การที่พระเยซูสามารถขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหารได้ ก็มิใช่เพราะแส้น้ นั หากแต่เป็ นเพราะ
การสาแดงความไม่พอพระทัย ที่พวกเขาทาให้พระราชฐานของพระเจ้าต้องเป็ นมลทิน จากคาพูดที่เต็ม
ไปด้วยเหตุผล และความจริ งของพระองค์ พวกเขาจึงสานึ กผิดไม่กล้าที่จะโต้ตอบพระองค์ได้เลย ฉะนั้น
พวกเขาจึงพากันหลบลี้หนีหน้าผูท้ ี่ยนื หยัดอยูก่ บั ความจริ ง เพื่อพระเกียรติของพระเจ้า และความชอบ
ธรรม แม้จะมีเพียงผูเ้ ดียวก็ยงั คงเข้มแข็งกว่าพวกคนชัว่ หลายคนนัก
บริ เวณที่เกิดเหตุน้ ีคงเป็ นเฉลียงภายในด้านหน้าพระวิหาร ตรงทางเข้าประตูซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั แท่น
เผาเครื่ องสักการะบูชานัน่ เอง การฆ่าสัตย์เพื่อถวายเป็ นเครื่ องสักการะบูชา เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการ
นมัสการพระเจ้าในสมัยนั้น อนึ่งการเลี้ยงปั สกาครั้งนี้ได้มีผคู ้ นเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ หลาย
ประเทศ (กิจการ 2:5,11) กระแสเงินตราจึงมีหลายชนิ ด ดังนั้นจึงจาต้องมีสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา
เพื่อใช้เป็ นค่าบารุ งพระวิหาร และซื้ อหาเครื่ องสักการะบูชาตลอดจนค่ใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะผูค้ น
เหล่านี้ต่างก็มาจากแดนไกล ย่อมไม่สะดวกในการนาสัตว์สาหรับฆ่าเป็ นเครื่ องสักการะบูชาติดตัวมา
ด้วย ดังนั้นพวกพ่อค้าจึงได้จดั ตั้งที่สาหรับบริ การสิ่ งเหล่านี้ ขึ้นที่ลานนอกพระวิหารด้านที่ติดกับถนน
แต่เนื่ องจากพวกพ่อค้าแข่งขันกันค้าขายมากเกินไป ถึงกับมีบางคนวิง่ เต้นจนได้รับอนุญาตให้ต้ งั ที่ทา
การค้าในเฉลียงด้านในของพระวิหาร ใกล้ ๆ กับแท่นบูชาทีเดียว ซึ่ งเป็ นการไม่บงั ควรอย่างยิง่ เพราะว่า
เป็ นที่สาหรับผูท้ ี่มีความเชื่ อมัน่ ในพระเจ้า เข้าเฝ้ านมัสการพระองค์เท่านั้น (เป็ นความจริ งที่วา่ ไม่มีผใู ้ ด
สามารถเข้าไปในพระวิหารชั้นใน ซึ่ งจัดเป็ นห้องบริ สุทธิ์ ที่สุดได้เลย นอกจากมหาปุโรหิ ตผูเ้ ดียว ซึ่ งเข้า
ไปได้ปีละครั้งเท่านั้น ไม่มีใครได้เห็นหี บพระสัญญาในห้องนั้นเลย เพราะแม้แต่สมัยที่ยงั มีพลับพลาอยู่
ก็ไม่มีผใู ้ ดเห็น เวลาจะเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ ณ ที่ใด ก็จะมีผา้ คลุมไว้เสมอ แม้แต่คนแบกหามก็ไม่
สามารถมองเห็น ไม่มีใครรู ้วา่ หี บพระสัญญามีลกั ษณะอย่างไร นอกจากจะทราบจากคาบอกเล่าของมหา
ปุโรหิ ตเท่านั้น)
เมื่อการค้าของพวกพ่อค้าเหล่านั้น เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการนมัสการพระเจ้าเช่นนี้แล้ว เหตุใดเล่า
พระเยซูจึงทรงตาหนิติเตียนและขับไล่พวกเขาออกจากพระวิหาร สาหรับปั ญหานี้ โดยแท้จริ งแล้ว พระ
เยซูไม่ทรงมีพระประสงค์ที่จะใช้อานาจหรื อกาลังขับไล่พวกเขาเลย หากแต่พระองค์ทรงพระพิโรธ
เพราะเหตุแห่งความชอบธรรมนัน่ เอง เมื่อพระเยซูได้ยนิ พวกพ่อค้าส่ งเสี ยงร้องขายสิ นค้าอย่างเซ็งแซ่
ในสถานที่อนั พึงเคารพสักการะ และก่อให้เกิดความราคาญแก่ผเู ้ ข้านมัสการพระเจ้าเช่นนั้น พระองค์ก็
ไม่สามารถที่จะอดกลั้นพระทัยไว้ได้ (คงมีแต่บรรดาปุโรหิ ต ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบพิธีที่แท่นบูชาเท่านั้น ที่
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ทาเป็ นไม่สนใจ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าได้รับเงินสมณาคุณ จากพ่อค้าเป็ นค่าตอบแทนการอนุมตั ิให้พวก
เขา ตั้งร้านขายสิ นค้าในบริ เวณนั้นเอง) พระองค์ทรงหันพระพักตร์ ไปรอบ ๆ มองดูพวกพ่อค้าเหล่านั้น
ด้วยดวงเนตรวาวโรจน์แล้วทรงร้องว่า “มีคาเขียนไว้วา่ โบสถ์ของเราจะเป็ นที่สาหรับอธิ ษฐาน แต่เจ้า
ทั้งหลายมากระทาให้เป็ นถ้ าของพวกโจร” (ลูกา 19:46, ดู อิสยาห์ 56:7 และเยเรมีย ์ 7:11 ด้วย) จากนั้น
พระองค์ก็มิได้ตรัสถ้อยคาใด ๆ อีก หากแต่ตรงเข้าไปยังที่ขายของ ๆ ของพวกพ่อค้า แล้วคว่าโต๊ะ
แลกเปลี่ยนเงินตรา และกรงนกพิราบ ทรงกวัดแกว่งแส้ไล่แกะและวัว ที่พวกเขานามาขายจนหนีกระเจิง
ออกไปจากพระวิหาร นกพิราบต่าง ๆ ก็บินว่อนหนีไป พวกพ่อค้าต่างก็วงิ่ ไล่ติดตามสัตว์ของตนเป็ น
โกลาหล คาบัญชาของพระเยซูยอ่ มไม่มีผใู ้ ดบังอาจคัดค้านได้ การนี้ทาให้บรรดาอัครสาวกของพระองค์
ระลึกถึงถ้อยคาซึ่ งเขียนไว้วา่ “ความร้อนใจในการรักโบสถ์ของพระองค์ จะเผาข้าพเจ้าเสี ยแล้ว” (ยอห์น
2:17)
เหตุผลประการแรกที่พระเยซูทรงกล่าวตาหนิพวกพ่อค้าก็คือ
พวกเขาไม่เอาใจใส่ ต่อพระ
บัญญัติของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “โบสถ์ของเรา” เป็ นที่ประทับของพระเจ้า เป็ นสถานที่ซ่ ึง
พระองค์สเด็จลงมาพบปะกับคนของพระองค์ และ “เป็ นที่สาหรับอธิษฐาน” โดยเฉพาะ แต่พวกผูน้ า
ของศาสนายูดาซึ่ งมีหน้าที่พิทกั ษ์รักษาพระวิหารให้เป็ นที่บริ สุทธิ์ โดยตรง กลับปล่อยให้มีการค้าขายใน
สถานที่หวงห้ามเช่นนั้นได้ อันเป็ นการทาลายจุดประสงค์ด้ งั เดิม ในการสร้างพระวิหารนี้ อย่างสิ้ นเชิง
เป็ นที่ปรากฏอย่างแน่ชดั ว่า พวกผูน้ าทางศาสนาเหล่านี้ รู ้เห็นเป็ นใจกับพวกพ่อค้า และอาจให้สิทธิ พวก
พ่อค้าเหล่านี้ โดยได้รับค่าตอบแทนก็ได้ เพราะไม่ปรากฏว่าพวกเขาขออภัยโทษต่อพระเยซูแต่อย่างใด
เลย และก็ได้วา่ กล่าวตักเตือนพวกพ่อค้าด้วย มิหนาซ้ ายังวิพากวิจารณ์พระองค์ ผูซ้ ่ ึงแสวงหาทางที่จะ
พิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งความบริ สุทธิ์ แห่งพระราชฐานของพระบิดาเจ้า
พระองค์มิได้ทรงว่ากล่าวติเตียน
ปุโรหิ ตเลยแม้แต่นอ้ ย แต่กระนั้นพวกปุโรหิ ตก็ยงั วิพากษ์วจิ ารณ์ติเตียนพระองค์ และหาทางที่จะปลง
พระชนม์พระองค์ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าการกระทาของพระองค์ (ซึ่ งพวกเขาถือว่าเป็ นคนหลอกลวง) คง
จะทาให้ปุโรหิ ตเหล่านั้น ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างยิง่ ทั้งนี้เพราะการที่พวกพ่อค้าได้รับอนุ ญาต
ให้เข้าไปค้าขายภายในพระวิหารนั้น เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขาโดยตรง อนึ่งถ้าพวกปุโรหิ ต
ได้รับเงินสิ นจ้างรางวัลจากพ่อค้า พวกเขาคงต้องกลัวว่า พวกพ่อค้าจะทวงเงินของพวกเขาคืนเป็ นแน่
เหตุผลประการที่สอง ในการที่พระเยซูทรงประณามพวกพ่อค้าก็คือ นอกจากพวกพ่อค้าจะ
ไม่ได้ยดึ มัน่ ในพระบัญญัติของพระเจ้า เกี่ยวกับพระวิหารแล้ว พวกเขายังได้ “กระทาให้เป็ นถ้ าของพวก
โจร” อีกด้วย เป็ นที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า พวกพ่อค้าเหล่านี้เก็งกาไรมากเกินไป โดยขายของในราคาสู ง
มาก พวกเขาอ้างถึงความสะดวกสบายของผูซ้ ้ื อว่า ไม่ตอ้ งไปแสวงหาจากที่ไกล ๆ เป็ นหลัก กล่าวกันว่า
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มหาปุโรหิ ตอันนาเป็ นผูค้ วบคุมการค้าขายเหล่านี้และได้รับผลประโยชน์จากการค้านี้ถึงปี ละแปดแสน
บาท
เหตุผลประการที่สาม บรรดาผูท้ ี่เข้าไปนมัสการพระเจ้า ไม่สามารถนมัสการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้
เพราะพวกพ่อค้าส่ งเสี ยงตะโกนขายของรบกวนอยูต่ ลอดเวลา พวกพ่อค้าเหล่านี้ต้ งั โต๊ะขายของอยูใ่ น
ระเบียงภายในพระวิหารใกล้ ๆ กับที่ซ่ ึ งชาวยิวเข้าไปนมัสการพระเจ้า และเผาเครื่ องสักการะบูชาถวาย
ต่อพระองค์ ส่ วนชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าไปนมัสการพระเจ้าในชั้นใน คงได้รับอนุญาตให้
อยูท่ ี่บริ เวณภายนอกเท่านั้น การกระทาของพวกพ่อค้าเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะทาให้ชาวต่างชาติที่เคร่ งครัด
ในศาสนา และบากบัน่ เดินทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อนมัสการพระเจ้า ไม่สามาถรกระทาตาม
วัตถุประสงค์ของเขาได้โดยสะดวก นอกจากนั้นยังทาให้พวกเขาคิดว่า พระวิหารของพระเจ้าก็มิได้
แตกต่างกันกับตลาดของพวกเขาเลย พระเจ้าได้ตรัสว่าคนต่างชาติที่ “มาเข้าจารี ตนับถือพระเยโฮวาห์”
ไม่ควรจะถูกแยกออกจากคนของพระองค์ หากแต่ควรจะได้รับอนุญาตให้นมัสการพระองค์ร่วมกับคน
ของพระองค์ ถ้าหากยินดีที่จะ “ถือตามสันถวไมตรี ” ของพระองค์ และพระองค์ตรัสว่า “พระองค์จะให้
มีอนุสาวรี ยไ์ ว้ และขนานนามให้แก่เขาเหล่านั้นขึ้นไว้....ภายในกาแพงของเรา ให้ดีกว่าบุตรชาย บุตร
หญิงของเรา เราจะขนานนามให้แก่เขาเป็ นนามถาวร...และจะทาให้เขาชื่นบานในพลับพลาอธิษฐาน
ของเรา เครื่ องบูชาเผาและเครื่ องสักการะบูชาของเขา จะถูกต้อนรับไว้.....เพราะว่าพลับพลาของเราจะ
ถูกเรี ยกว่า เป็ นพลับพลาสาหรับอธิ ษฐานของประชาชนทั้งหมด” (อิสยาห์ 56:5-7)
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้พระวิหารของพระองค์ เป็ นสถานที่อนั บริ สุทธิ์ และกอปร
ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ ซึ่ งไม่เพียงแต่ชนชาติอิสราเอลเท่านั้น ที่ควรจะรู ้วา่ พระองค์
ประทับอยู่ ณ ที่นนั่ หากแต่ “คนทุกประเทศ” ก็ควรตระหนักในความบริ สุทธิ์ ของพระวิหารของ
พระองค์และเดินทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อนมัสการ “ในที่อธิษฐาน” ของพระองค์ดว้ ย การนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา สถาปนาแผ่นดินของพระองค์ในอนาคต (อิสยาห์ 25:6, เศคาริ ยาห์
14:16,17)”
พระเยซูทรงทราบถึงท่าทีของพวกปุโรหิ ตใหญ่ที่มีต่อพระองค์
แต่พระองค์ก็มิได้สนใจต่อ
กิจการของฝ่ ายโลก หากแต่ทรงมองดูที่พระประสงค์อนั ใหญ่ยงิ่ ของพระบิดาเจ้า ประการแรก พระองค์
จะต้องซื่ อสัตย์ต่อพระบิดาเจ้า และแผ่นดินของพระองค์อย่างแน่วแน่ การนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
นั้น จะต้องเป็ นการนมัสการที่บริ สุทธิ์ สิ่ งใด ๆ ก็ตามที่ขดั ขวางการนมัสการนี้จะต้องถูกกาจัดอย่าง
สิ้ นเชิง ประการที่สอง ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่พระบิดาเจ้าใช้มา ดังนั้นพระองค์จึงต้องซื่ อสัตย์
ต่อพระราชกิจของพระองค์เสมอ ไม่วา่ ผลแห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจนั้นจะทาให้พระองค์ ต้องตกอยูใ่ น
สภาพใดก็ตาม พระองค์จะต้องซื่ อสัตย์ต่อพระประสงค์อนั ใหญ่ยงิ่ ของพระบิดาเจ้า ตลอดจนเป้ าหมาย
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แห่งพระชนม์ชีพของพระองค์เสมอ อันเป็ นการถวายพระสง่าราศีให้แก่พระเจ้าและเป็ นการทาให้น้ า
พระทัยของพระบิดาเจ้าสาเร็ จ พระเยซูมิได้มองข้ามสิ่ งเหล่านี้
นี่แหละคือเป้ าหมายที่แท้จริ งของคริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ในปั จจุบนั กล่าวคือพระราชฐาน
ของพระเจ้า จะต้องเป็ น “ที่อธิษฐาน” เป็ นสถานที่อนั บริ สุทธิ์ ซ่ ึ งคนทั้งปวงรู ้วา่ เป็ นที่ประทับของพระ
เจ้า เป็ นสถานที่สาหรับนมัสการและสรรเสริ ญพระองค์โดยเฉพาะ มิใช่เป็ นสมาคม รมณี ยสถาน หรื อ
สถานที่หาความสนุกสนาน หรื อสถานที่คา้ ขาย ถ้าหากพระเยซูเสด็จเข้ามาในคริ สตจักรของเรา ในทุก
วันนี้ พระองค์ก็คงจะได้พบข้อความบกพร่ องต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้พระองค์เศร้าพระทัยยิง่ นัก ไม่ตอ้ ง
สงสัยว่าพระองค์ก็คงมีพระประสงค์ที่จะขับไล่ ผูท้ ี่ทาให้พระราชฐานของพระบิดาเจ้าของพระองค์ตอ้ ง
เป็ นมลทิน ให้ออกไปเช่นเดียวกัน พระเยซูทรงรักพระวิหารมาก และทรง “รักคริ สตจักรด้วย” และได้
ทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น” เราได้มองข้ามจุดประสงค์อนั เป็ นรากฐานของคริ สตจักร
หรื อไม่ เราไปโบสถ์เพื่อเข้าเฝ้ าพระเจ้าและนมัสการพระองค์ ด้วยจิตวิญญาณและความจริ งหรื อ หรื อไป
เพื่อพบปะสังสรรค์กบั มิตรสหาย เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น
ความจาเป็ นในการแสดงความเคารพสักการะ และการถวายพระเกียรติต่อพระเจ้าในพระวิหาร
ของพระองค์ เป็ นบทเรี ยนที่สาคัญยิง่ บทเรี ยนหนึ่งในเรื่ องนี้ มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่เรากระทาในนาม
ของศาสนา ซึ่งมักจะไขว้เขวไปจากการอธิษฐานและการเคารพบูชาที่แท้จริ ง เราจะต้องหวนกลับไป
ปฏิบตั ิเช่นเดียว กับที่บรรพบุรุษของเราปฏิบตั ิในกาลก่อน บรรพบุรุษของเราในคริ สตจักรสมัยแรกนั้น
เมื่อเขาไปในโบสถ์แล้ว ก็จะมีกม้ ศีรษะลง อธิ ษฐานภายในใจ โดยไม่มีการเปล่งเสี ยงออกมาดัง ๆ หรื อ
พูดคุยกันแต่ประการใด ครั้นมาในสมัยนี้ เรายิง่ คุน้ เคยกับโบสถ์วหิ ารของพระเจ้ามากเท่าใด ก็ดู
เหมือนว่ายิง่ จะเสื่ อมคลายความเคารพสักการะลงเท่านั้น
ในปั จจุบนั นี้ เรามักจะไม่คานึ งถึงความจาเป็ นที่จะต้องรับเอาพระเจ้าเป็ นผูน้ าในชีวติ ของเรา
และการนมัสการพระองค์อย่างแท้จริ ง เรามักจะบูชาเงินทองเห็นแก่ธุรกิจการงาน หรื อความสนุกสนาน
รื่ นเริ งของตนเอง พระเยซูเสด็จไปนมัสการพระเจ้าในธรรมศาลาในวันสะบาโตเสมอ พระองค์ทรงยึด
ถือเอาการนมัสการพระเจ้าในธรรมศาลาในวันสะบาโตเสมอ พระองค์ทรงยึดถือเอาการนมัสการและ
การอธิษฐาน เป็ นพระราชกิจอันดับแรกในพระชนม์ชีพของพระองค์ หากว่าเรื่ องราวอันเกี่ยวกับพระ
บุตรผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้าดังกล่าวมานี้เป็ นความจริ ง ก็จงคิดดูเถิดว่าจะเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับชีวิตของเรา
สักเพียงใด
ถัดจากการนมัสการก็คือการปฏิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่น เมื่อพระเยซูได้ทรงชาระพระวิหารแล้วก็ได้มีคน
ตาบอด คนขาเขยก และคนป่ วยมาหาพระองค์ ซึ่ งพระองค์ก็ได้ทรงบาบัดรักษาให้แก่พวกเขาทุกคน
ประชาชนยังคงจดจาเหตุการณ์ในการเสด็จเข้ามาอย่างมีชยั ของพระองค์ ต่างจึงร้องสรรเสริ ญพระองค์
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ว่าต่อไปอีกและแม้แต่เด็ก ๆ ก็ยงั ร้องสรรเสริ ญพระองค์วา่ “ให้ราชโอรสแห่งดาวิดทรงสาราญเถิด”
เสี ยงสรรเสริ ญของพระองค์ดงั ก้องไปทัว่ พระวิหาร
เมื่อพวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกอาลักษณ์ได้ยนิ ผูค้ นสรรเสริ ญพระเยซูดงั นั้นประกอบกับได้เห็น
การอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทา ก็รู้สึก “แค้นเคือง” ยิง่ นัก แต่ก็ไม่ปรากฏว่าพวกเขาห้ามปราม
ประชาชน มิให้โห่ ร้องสรรเสริ ญพระองค์อีกต่อไปแต่อย่างใด ได้แต่ทูลถามพระองค์วา่ “ท่านไม่ได้ยนิ
คาที่เขาร้องหรื อ” ทั้งนี้โดยหวังที่จะให้พระเยซูสั่งให้ประชาชนหยุดโห่ร้องเสี ยนัน่ เอง แต่พระเยซูก็ทรง
มีคาตอบที่เหมาะสมสาหรับพวกเขาเสมอ พระองค์ไม่เคยหวาดหวัน่ พรั่นพรึ งต่อสิ่ งใดเลย พระองค์ทรง
อาศัยพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์เองเสมอ ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน พระองค์ตรัสตอบว่า “ได้
ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรื อว่า เสี ยงที่ออกจากปากเด็กอ่อน และทารกนั้นก็เป็ นคาสรรเสริ ญอัน
จริ งแท้” (มัทธิว 21:16, ดู สดุดี 8:2 ด้วย) พวกที่ชอบตาหนิติเตียนพระองค์ มักจะเงียบงันไปทันที เมื่อถูก
พระองค์โต้ตอบด้วยข้อพระธรรมจากพระคัมภีร์ของพวกเขาเอง แต่พวกเขาต้องยิง่ พ่ายแพ้ต่อพระองค์
เท่าใด พวกเขาก็ยงิ่ ขัดเคืองใจพระองค์ยงิ่ ขึ้น จนถึงกับตัดสิ นใจปลงพระชนม์เสี ย แต่พวกเขาก็ยงั เกรง
กลัวประชาชนอยู่ เพราะประชาชนส่ วนใหญ่นิยมรักใคร่ ในพระองค์ ดังจะเห็นได้จากการที่แม้แต่เด็ก ๆ
ก็ยงั ร้องเพลงสรรเสริ ญพระองค์
และการที่ประชาชนมาขอรับการบาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บจาก
พระองค์ประชาชนต่างก็ “ชอบฟังพระองค์มาก” และต่างก็ประหลาดใจด้วยคาสอนของพระองค์ และมี
หลายคนที่เชื่อในพระองค์ พระเยซูทรงมีฤทธิ์ อานาจจึงไม่มีผใู ้ ดสามารถโต้ตอบพระองค์ได้ บรรดาศัตรู
ของพระองค์ “ไม่พบช่องที่จะทาอะไรได้” และในวันนั้นก็ไม่มีผใู ้ ดกล้าจับกุมพระองค์เลย
ตามที่ได้บนั ทึกไว้ในพระธรรมยอห์นนั้นปรากฏว่า ชาวยิวได้ทูลให้พระเยซูสาแดงนิมิตแก่
พวกเขา และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “ถ้าทาลายโบสถ์น้ ีเสี ย เราจะสร้างขึ้นในสามวัน” (ยอห์น 2:19)
พระดารัสนี้ช้ ีให้เห็นว่าการชาระพระวิหารครั้งนี้ เป็ นการปฏิบตั ิพระราชกิจขั้นสุ ดท้ายของพระองค์หา
ใช่พระราชกิจขั้นต้นดังที่ได้กล่าวไว้ในขั้นที่ 9 ไม่ ชาวยิวทั้งหลายที่ได้ยนิ พระองค์ตรัสเช่นนั้น ต่างก็ไม่
เชื่อ เพราะเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์หมายถึงตัวพระวิหารจริ ง ๆ แต่พระองค์ทรงหมายถึง “โบสถ์แห่งพระ
กายของพระองค์” (ยอห์น 2:21) และคาตรัสของพระองค์ก็ปรากฏผลสมจริ งทุกประการ เมื่อพระองค์
ฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาในวันที่สาม นับตั้งแต่วนั ที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์แล้ว บรรดาอัครสาวกจึงได้
ระลึกขึ้นได้วา่ พระองค์ได้ตรัสไว้เช่นนั้น
ในคืนนั้นพระเยซูมิได้ประทับอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
หากแต่เสด็จกลับไปประทับอยูก่ บั มิตร
สหายของพระองค์ที่หมู่บา้ นเบธาเนีย อันเป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และ
ได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง ซึ่ งพวกผูน้ าของชนชาติยวิ พากันปฏิเสธ ไม่ยอมถวายแก่พระองค์ ครั้งรุ่ งเช้า
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พระองค์เสด็จกลับไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ทรงสั่งสอนประชาชนในพระวิหาร ในกรุ งเยรู ซาเล็มใน
กลางวัน ส่ วนกลางคืนพระองค์ก็เสด็จไปพักผ่อนที่หมู่บา้ นเบธาเนียพระองค์ทรงกระทาเช่นนี้ทุก ๆ วัน

ข้ อไตร่ ตรอง
ต้ นผลไม้ ทุกอย่ างย่ อมเป็ นที่ หวังกันว่ าจะออกผล นี่คือหน้าที่อนั สาคัญยิง่ ของต้นผลไม้ทุกชนิด
ใบไม้อาจทาให้เกิดที่ร่ม และอาจทาให้ดูงดงาม แต่หน้าที่ประการแรกของต้นไม้คือจะต้องผลิดอกออก
ผล เช่นเดียวกับบุตรของพระเจ้าคือจะต้องบังเกิดผลเพื่อพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “เราได้เลือกท่าน
ทั้งหลายและได้ต้ งั ท่านไว้ เพื่อท่านจะไปเกิดผล และผลของท่านจะอยูถ่ าวร” ผูแ้ ต่งบทเพลงสดุดีก็
ตระหนักในความจริ งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบคนชอบธรรมว่า เป็ นดุจดัง “ต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน้ า ซึ่ งจะ
เกิดผลตามฤดู” (สดุดี 1:3)
คาว่า “ผล” ในที่น้ ีพระเยซูทรงหมายถึงอะไร คานี้มีความหมายไปถึงผลของพระวิญญาณ ผล
ของความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความสุ ภาพอ่อนน้อม ความดี ความเชื่ อ ความถ่อมตัว การ
รู ้จกั ประมาณตน นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการรักษาพระบัญญัติ การปฏิบตั ิตามคาเทศนาบนภูเขา การ
ได้รับพระพร ตลอดจนการนาพระวิญญาณของมนุษย์ให้มาหาพระเจ้า และการที่มนุษย์ได้รับพระพร
กล่าวคือรวมทั้งพระคุณฝ่ ายวิญญาณจิตและการปฏิบตั ิในชี วติ คริ สเตียนด้วย ดังที่พระเยซูตรัสว่า “ซึ่ง
ท่านได้กระทาแก่ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดคนหนึ่ง ในพวกพี่นอ้ งของเรานี้ ก็เหมือนท่านได้กระทาแก่เราด้วย”
(มาระโก 25:40)
พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็น “ต้ นมะเดื่อนั้นไม่ มีผล มีแต่ ใบเท่ านั้น” ลองคิดดูเถิดว่า ถ้าหาก
พระเยซูเสด็จมาหาท่าน และตรวจดูผลในชีวิตของท่านแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น พระองค์จะทรงได้รับ
ความผิดหวังเช่นนั้นหรื อ พระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นแต่ใบอันเขียวชอุ่ม แต่ปราศจากผลเช่นนั้น
หรื อ “ใบ” ในที่น้ ีหมายถึงการอวดอ้างตนเองต่อชาวโลกว่าเป็ นคริ สเตียน เราอาจะเป็ นสมาชิกคริ สตจักร
อาจประกาศตนว่าเป็ นคนของพระเจ้า และอาจกระทาตามพิธีรีตองต่าง ๆ ทางศาสนา แต่การกระทาของ
เราจะบังเกิดผลฝ่ ายวิญญาณจิต เพื่อเป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ เราได้รับชีวติ ฝ่ ายวิญญาณที่แท้จริ งหรื อไม่ ชีวิต
ที่มีแต่ “ใบ” เท่านั้น เป็ นชี วติ ที่น่าเศร้าอย่างยิง่ ถ้าหากว่าเราต้องการเกิดผลเพื่อพระเจ้าและผูอ้ ื่น เราก็
จะต้องมี “ผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ในชีวติ ของเรา
“อย่ าให้ ผลเกิดต่ อไปเป็ นนิตย์ ” ลองคิดดูเถิดว่าจะน่าสะพรึ งกลัวสักเพียงใดที่เราจะต้องถูกตัด
สิ ทธิ์ ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าได้อีกเป็ นนิตย์ ต้องถูกปล่อยให้อบั เฉาตายไป เนื่องจากการที่
เราปล่อยโอกาสให้ผา่ นพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ ขอให้เราค้นดูชีวติ ของเราเอง พยายามแก้ไข
ข้อบกพร่ องให้หมดไป อย่าได้พอใจกับใบของเราเลย พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “กิ่งจะเกิดผลเอง
ไม่ได้เว้นไว้ติดอยูก่ บั ต้น”
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“ถ้ าท่ ามีความเชื่ อและมิได้ สงสัย” เราไม่เพียงแต่จะต้องเชื่ อเพื่อความเจริ ญวัฒนาขึ้นเท่านั้น แต่
เราจะต้อง “ไม่สงสัย” ด้วย
“ที่อธิ ษฐานสาหรั บคนทุกประเทศ” การอธิ ษฐานคือวิธีแก้ไขเยียวยาความป่ วยไข้ ความทุกข์
ยากของเรา และเป็ นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของโลก และเป็ นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วย
ให้มนุษย์ได้รับความรอด แต่คริ สตจักรมิได้ปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้า และผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระองค์ ในการที่มิได้รักษาไว้ให้เป็ น “ที่สาหรับอธิษฐาน” เท่านั้น ฉะนั้น
ชาวโลกจึงพากันปฏิเสธคริ สตจักร และข่าวประเสริ ฐของพระองค์มิได้แพร่ ไปทัว่ ทุกชนชาติ ตามที่ควร
“คาสรรเสริ ญอันจริ งแท้ ” คือคาสรรเสริ ญโดยปราศจากอคติหรื อความไม่เชื่ อใด ๆ อัครสาวก
ของพระเยซูมกั จะประหลาดใจ ในสิ่ งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทาอยูเ่ สมอ ทั้งนี้ เพราะความเชื่อของ
พวกเขายังไม่สมบูรณ์นนั่ เอง แต่หลังจากวันแพคศเตแล้ว พวกเขามีความกล้าหาญเต็มที่ จนประชาชน
ทั้งปวงต่างก็ประหลาดใจไปตาม ๆ กัน

ทบทวน
1. พระเยซูเสด็จกลับไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มในวันใด? มีใครติดตามพระองค์ไปด้วย? เมื่อวันก่อนมี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น?
2. ระหว่างที่พระเยซูเสด็จจากหมู่บา้ นเบธาเนีย ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นมีเหตุอะไรเกิดขึ้น? เหตุ
ใดพระเยซูจึงสนพระทัยต่อต้นมะเดื่อเทศต้นนั้น?
3. เวลานั้นเป็ นฤดูอะไร? เป็ นฤดูที่ตน้ มะเดื่อเทศออกผลหรื อ? มะเดื่อเทศต้นนั้นมีแต่อะไร?
พระเยซูทรงหวังว่าจะได้พบอะไร? พระองค์ทรงพบสิ่ งที่พระองค์ทรงต้องการหรื อไม่? พระองค์ตรัส
อย่างไรและกระทาอย่างไรต่อต้นมะเดื่อเทศนั้น? ผลสุ ดท้ายเป็ นอย่างไร? การเปลี่ยนแปลงของต้น
มะเดื่อกินเวลาช้านานเท่าใด?
4. อัครสาวกของพระเยซู พดู กันว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสแก่พวกเขาอย่างไร? ในตอนนี้
พระองค์ทรงสัง่ สอนบทเรี ยนอะไรแก่บรรดาอัครสาวก? พระองค์ตรัสว่าพวกเขาคงจะทาอะไรได้บา้ ง?
พระองค์ได้ทรงให้สัญญาเกี่ยวกับการอธิ ษฐานว่าอย่างไร?
5. เมื่อพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ได้พากันไปยังที่ใด? ได้
พบอะไรที่นนั่ ? พระเยซูทรงกระทาอะไร? พระองค์ตรัสว่าอย่างไร? พระองค์ได้ทรงอ้างข้อพระธรรม
ใด?
6. สถานที่แลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว ตั้งอยูใ่ นส่ วนใดของพระวิหาร? พระวิหารส่ วนนี้ใช้
สาหรับทาอะไร?
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7. พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้วา่ อย่างไร เกี่ยวกับพระวิหารของพระองค์? เหตุใดพระเยซู จึงตรัสว่า
เป็ น “ถ้ าของพวกโจร?” ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อสถานการณ์เช่นนี้?
8. เป็ นการจาเป็ นหรื อไม่ ที่จะต้องมีสถานที่สาหรับแลกเปลี่ยนเงินตรา และขายสัตว์ สาหรับ
ถวายเป็ นเครื่ องสักการะบูชา ใกล้ ๆ กับพระวิหาร? เพราะเหตุใด?
9. ผูท้ ี่มานมัสการพระเจ้าเดิ นทางมาจากไหนบ้าง? ประชาชนมีทีท่าต่อพระเยซูอย่างไร เมื่อพวก
เขาได้พบพระองค์ที่พระวิหาร? พวกเด็ก ๆ ทาอย่างไร? พวกปุโรหิ ตทูลต่อพระองค์เกี่ยวกับเรื่ องนี้วา่
อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร? พระองค์ทรงต้องการข้อพระธรรมใด? นอกจากนั้นแล้ว
พระองค์ได้ทรงกระทาอะไรในพระวิหารอีกบ้าง?
10. พวกผูน้ าของชนชาติยวิ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะกาจัดพระองค์อยูอ่ ีกหรื อไม่? พวกเขาพยายามที่จะ
จับพระองค์ในวันนั้นหรื อ? เพราะเหตุใด? เมื่อบุคคลเหล่านั้นทูลขอให้พระองค์สาแดงนิมิตแก่พวกเขา
พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าอย่างไร? พระองค์ทรงหมายถึงอะไร? การสร้างพระวิหารนั้นกินเวลานาน
เท่าใด? แม้ในทุกวันนี้ พระเจ้าก็ยงั คงต้องการให้มนุษย์เคารพสักการะพระราชฐานของพระองค์
เช่นเดียวกันหรื อ?
11. จงอ้างเหตุผลมาสักสามประการว่า เหตุใดพระเยซูจึงทรงตาหนิติเตียนการกระทาของพวก
พ่อค้าในพระวิหารนั้น?
12. จุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของพระเยซู ตลอดเวลาที่พระองค์ดารงพระชนม์ชีพอยูใ่ นโลกนี้ คือ
อะไร?
13. มีชาวต่างชาติคนใด ได้รับอนุญาตให้นมัสการในพระวิหารหรื อไม่?
14. พอตกกลางคืนพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ ประทับพักแรม อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
เช่นนั้นหรื อ? พระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด? พระองค์เสด็จไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอีกเมื่อใด? ในแต่ละวันนั้น ๆ
พระองค์ทรงกระทาอะไรบ้าง? เหตุใดพวกผูน้ าของชนชาติยวิ จึงปล่อยให้พระองค์ทาเช่นนั้น ในเมื่อ
พวกเขาต่างก็ชิงชังพระองค์ และปรารถนาที่จะปลงพระชนม์พระองค์

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. เหตุที่พระเยซูทรงสาปแช่งต้นมะเดื่อเทศ เป็ นเพราะพระองค์ทรงหิ วพระกระยาหาร และ
บังเอิญต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผล จึงไม่เป็ นที่สบพระทัยของพระองค์เช่นนั้นหรื อ หรื อเป็ นเพราะพระองค์
ทรงมีพระประสงค์ ที่จะให้เป็ นบทเรี ยนแก่อคั รสาวกของพระองค์ 2. ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมายังต้น
มะเดื่อเทศนั้น พระองค์ทรงทราบหรื อไม่วา่ ต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผล 3. ท่านคิดว่าการที่พระเยซูทรง
สาปแช่งต้นมะเดื่อนั้นเป็ นการเหมาะสมหรื อไม่ ถ้าเช่นนั้นท่านจะให้เหตุผลว่าอย่างไร เหตุการณ์น้ ี
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เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่ ออย่างไร 4. ฤทธิ์ อานาจที่ทาให้ตน้ มะเดื่อเทศเหี่ ยวแห้งตายไปนั้น เป็ นฤทธิ์
อานาจอย่างเดียวกัน กับที่พระเยซูทรงรักษาคนมือลีบให้หายใช่หรื อไม่ (ดูข้ นั ที่ 18)
5. ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาโดยความเชื่อได้หรื อไม่ 6. มีใครบ้างหรื อไม่ที่อธิ ษฐาน
ขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดตลอดชีวติ ของเขา จนกระทัง่ ตายไปโดยมิได้รับสิ่ งนั้นเลย เพราะเหตุใด มีใครบ้าง
หรื อไม่ที่เชื่อแต่ไม่ได้รับ
7. ท่านคิดว่า การชาระพระวิหารมีสองครั้งหรื อครั้งเดียว และเกิดขึ้นในขั้นต้นหรื อบั้นปลาย
แห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซู ท่านคิดว่าพระองค์ทรงพิโรธพวกพ่อค้าเช่นนั้นหรื อ พระ
ประสงค์ที่แท้จริ งของพระองค์ในการกระทาครั้งนี้คืออะไร 8. เหตุใดคริ สตจักรจึงเป็ นสถานที่บริ สุทธิ์
9. ท่านคิดว่าในทุกวันนี้ มนุษย์ก็ยงั เคารพสักการะพระเจ้าในคริ สตจักรอย่างแท้จริ งเช่นนั้นหรื อ 10.
ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลสาคัญที่สุด ในการที่พระเยซู ทรงขับไล่พวกแลกเปลี่ยนเงินตรา และขับไล่
พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร
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ขั้นทีส่ ี่ สิบหก วันสุ ดท้ ายในพระวิหาร-กรุงเยรู ซาเล็ม
มัทธิว 21:23-23:39, มาระโก 11:20-12:44, ลูกา 20:1-21:4, ยอห์ น
12:20-50
เหตุการณ์แต่ละอย่างในสัปดาห์สุดท้าย แห่งพระชนม์ชีพขององค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเราใกล้
จะจบสิ้ นลงแล้ว พระราชกิจในแต่ละขั้น ล้วนเป็ นการตระเตรี ยมไว้เพื่อ “ความมรณาของพระองค์ ซึ่ง
จะสาเร็ จในกรุ งเยรู ซาเล็ม” ซึ่ งจะบังเกิดขึ้นในสองสามวันข้างหน้านี้ การเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างมี
ชัยดังที่กล่าวมาแล้ว เป็ นพระราชกิจขั้นสุ ดท้ายในการสาแดงพระองค์ ในฐานะทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์
ของชนชาติอิสราเอล แม้วา่ ประชาชนทั้งหลายจะพากันถวายการต้อนรับพระองค์อย่างใหญ่หลวงก็ตาม
แต่พระองค์ก็ทรงล่วงรู ้วา่ พวกเขาจะปฏิเสธพระองค์ในที่สุด พระองค์ทรงรู้สึกเศร้าพระทัย และสงสาร
ในความผิดพลาดของพวกเขาเป็ นที่สุด จนถึงกับต้องกันแสงและสะอึกสะอื้นคร่ าครวญด้วยเสี ยงอันดัง
เพราะบัดนี้ เป็ นโอกาสสุ ดท้ายของพวกเขาแล้ว
ในวันจันทร์พระองค์ได้เสด็จกลับเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ทรงสาแดงฤทธิ์
อานาจในฐานะ ที่ทรงเป็ นศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิต พระมหากษัตริ ย ์ และในตอนสุ ดท้าย พระองค์ได้
ทรงขับไล่พวกพ่อค้า ชาระทุกสิ่ งทุกอย่างที่ทาให้พระราชฐานแห่งพระบิดาเจ้าของพระองค์ ต้องเป็ น
มลทินไประหว่างที่พระองค์เสด็จจากหมู่บา้ นเบธาเนียไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น พระองค์ได้ทรงสาปแช่ง
ต้นมะเดื่อเทศให้เหี่ยวแห้งตายไป เพื่อสอนบรรดาอัครสาวกให้ทราบถึงการพิพากษาโทษของความหน้า
ซื่ อใจคด อาจจะมีบางคนตั้งปั ญหาถามว่า ในประเทศปาเลสไตน์ มีตน้ ไม้ที่ไม่ออกผลมากมาย เหตุใด
เล่าพระเยซูจึงทรงเจาะจงสาปแช่งต้นมะเดื่อเทศต้นนี้เพียงต้นเดียว การที่พระองค์ทรงกระทาเช่นนี้ ก็
เพื่อที่จะสอนให้บรรดาอัครสาวกทราบถึงความคิดเห็นใหม่ ๆ และสรุ ปถึงหลักความเชื่อ และการ
อธิ ษฐานด้วยความเชื่อแก่พวกเขา
พอตกค่าพระเยซูกบั อัครสาวกของพระองค์ ก็กลับไปสู่ หมู่บา้ นเบธาเนียและเช้าวันอังคารก็ได้
เดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอีก และได้เดินผ่านต้นมะเดื่อเทศนั้นอีกครั้งหนึ่ง และพบว่าบัดนี้มนั ได้เหี่ยว
แห้งตายไปแล้ว สาหรับตอนนี้พระธรรมมาระโกกล่าวว่า เปโตรเป็ นผูส้ ังเกตและชี้ให้พระเยซูดู ครั้น
แล้วพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนพวกเขาถึงเรื่ องความเชื่ อ
ส่ วนพระธรรมมัทธิ วบ่งไว้อย่างชัดเจนว่า
พระองค์ทรงสั่งสอนเรื่ องนี้แก่บรรดาอัครสาวก ในทันทีที่พระองค์ทรงสาปแช่งต้นมะเดื่อเทศต้นนั้น
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บรรดาอัครสาวกของพระเยซูต่างก็ได้เห็นพระองค์กระทาการอัศจรรย์มาแล้วนานาประการ แต่บดั นี้
พระองค์กาลังจะเสด็จจากพวกเขาไป พระองค์จึงทรงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้พวกเขาเข้าใจว่าหาก
พวกเขามีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง พวกเขาก็จะสามารถกระทาสิ่ งต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับพระองค์
ไม่วา่ เขาจะสัง่ อย่างไรก็จะเป็ นไปตามอย่างนั้น แม้แต่จะสัง่ ภูเขาให้เคลื่อนที่ มันก็จะเคลื่อนที่ไปตาม
คาสั่ง แต่ท้ งั นี้พวกเขาจะต้องไว้วางใจในพระเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้น จะไว้วางใจหรื อพึ่งในความสามารถของ
ตนเอง ไม่ได้เป็ นอันขาด
มีบ่อยครั้งที่อคั รสาวกตกใจกลัว ในการกระทาการอัศจรรย์ของพระองค์ จนพระองค์ตอ้ งตรัส
เตือนว่า “โอ คนมีความเชื่อน้อย” การที่จะมีความเชื่อนั้น จะต้อมีรากฐานในความจริ งของพระเจ้าอย่าง
ลึกซึ้ งว่า พระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจใหญ่ยงิ่ สู งสุ ดในการทุกสิ่ ง “เหตุฉะนั้น เราบอกท่ านทั้งหลายว่ า
ขณะเมื่อท่ านจะอธิ ษฐานขอพระเจ้ านั้น ท่ านจะปรารถนาสิ่ งใด จงเชื่ อว่ าได้ รับ และท่ านคงจะได้ สิ่งนั้น”
(มาระโก 11:24) เพราะว่าการเชื่ อในพระเจ้านั้น ก็เท่ากับว่าทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นของเราอยูแ่ ล้ว ความเชื่ อ
ทาให้เราได้รับสิ่ งที่เราต้องการ ส่ วนการขาดความเชื่ อทาให้เราขาดพระพร การมีความเชื่อนี้ เราจะต้อง
เชื่อในพระเจ้าผูป้ ระทานพระพร มิใช่ในพระพรที่เรายอมรับ พระองค์ทรงสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ในชีวติ ของเราได้ทุกอย่าง เมื่อเราตกอยูใ่ นความมืดมน ไม่ทราบวิถีทางในอนาคตว่าจะเป็ นอย่างไร
ต่อไป เราก็ควรหันเข้าหาพระเจ้า แล้วเราก็จะได้รับคาตอบจากพระองค์โดยเร็ ว “เมื่อคนใดจะกลับมาหา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผ้าคลุมนั้นจะเปิ ดออก...ผ้าคลุมหน้าผืนนั้นเอง พระคริ สต์ได้ทรงเปิ ดออกแล้ว” (2 โค
ริ นธ์ 3:16,14)
สารพัดสิ่ งที่เราปรารถนานั้นมีพร้อมสาหรับเราอยูแ่ ล้ว แต่เราจะรับสิ่ งเหล่านั้นได้ก็โดยความ
เชื่อเท่านั้น ในปั จจุบนั นี้ วทิ ยาศาสตร์ สมัยใหม่ ได้มีการค้นพบสิ่ งต่าง ๆ มากมายหลายอย่าง ซึ่ งบรรพ
บุรุษของเราไม่เคยรู ้จกั เลย แต่สิ่งเหล่านี้ก็หาใช่ที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างใดไม่ หากแต่มีอยูก่ ่อนแล้วใน
จักรวาลของพระเจ้า เพียงแต่รอคอยเวลาที่จะให้มนุษย์คน้ พบเท่านั้น เราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกล่าวหา
โมเสสที่ไม่สามารถมีวทิ ยุ เพียงแต่มนุษย์ในสมัยนั้นยังไม่รู้จกั ทฤษฎีและวิธีสร้างขึ้นมาเท่านั้น เมื่อ
มนุษย์รู้ถึงหลักการเหล่านี้แล้ว ก็ยอ่ มจะประจักษ์ชดั ว่าการที่สามารถมีวทิ ยุได้น้ นั ก็มีหลักในจักรวาล
แล้ว ทานองเดียวกัน ฤทธิ์ อานาจ และพระคุณของพระเจ้า ก็มีพร้อมสาหรับเราอยูแ่ ล้วเมื่อเราได้พบ
อานาจและพระคุณของพระองค์โดยพระเยซูคริ สต์แล้ว เราจึงรู ้วา่ สิ่ งเหล่านี้มีไว้สาหรับเราอยูต่ ลอดเวลา
แต่เหตุที่เราไม่ได้รับก็เพราะว่าเราขาดความเชื่ อนัน่ เอง
ในที่น้ ีพระเยซูได้ตรัสถึงเงื่อนไขแห่งความเชื่ อไว้ดว้ ย
ซึ่ งได้แก่การอภัยโทษซึ่ งกันและกัน
นัน่ เอง ถ้าเราไม่ยอมอภัยโทษให้แก่ผอู ้ ื่น พระเจ้าจะทรงอภัยโทษให้แก่เราได้อย่างไร หากว่าเรามีความ
บาปในใจที่ไม่ได้รับการอภัยแล้ว “ถ้าข้าพเจ้าคิดนึกตรึ กตรองความชัว่ ในใจ พระเจ้าจะไม่ทรงฟัง
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ข้าพเจ้าเลย” (สดุดี 66:18) มีหลายคนที่ไม่อาจสาแดงความเชื่อได้ ทั้งนี้เพราะเขามิได้ขอให้พระเจ้าอภัย
โทษความผิดบาปของเขา
เมื่อพระเยซูสเด็จมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พระองค์ได้ตรงไปยังพระวิหารเพื่อเทศนาสั่งสอน
ประชาชน อันเป็ นการเทศนาสัง่ สอนครั้งสุ ดท้ายในพระวิหาร บรรดาปุโรหิ ตและพวกฟาริ สีได้มาทูล
ถามเกี่ยวกับอานาจของพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงเอาชนะพวกเขาได้ดว้ ยพระสติปัญญาอันเฉี ยบแหลม
พร้อมกันนั้นก็ได้ถือโอกาสกล่าวคาอุปมา
สั่งสอนให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์
พวกฟาริ สี พวกซาดูกาย และ พวกเฮโรด ต่างก็ส่งผูแ้ ทนของตนมาหาพระเยซู พยายามทูลถามปั ญหา
ต่าง ๆ เพื่อจะคอย “จับความผิดให้ถอ้ ยคาของพระองค์” แต่พระองค์สามารถทาให้บุคคลเหล่านั้นเงียบ
งัน และพ่ายแพ้ไปในที่สุด ประชาชนทั้งหลายต่างก็รู้สึกฉงนสนเท่ห์ในพระดารัสของพระองค์ยงิ่ นัก มี
ผูค้ นเป็ นอันมากที่เชื่ อในพระองค์ มีแต่พวกผูน้ าของพวกเขาเท่านั้นที่ไม่ยอมเชื่อ และวางแผนการที่จะ
กาจัดพระองค์เสี ย นอกจากพระเยซูจะทรงตอบคาถามของพวกผูน้ าของชนชาติยวิ ดังกล่าวแล้ว พระองค์
ก็ได้ตรัสถามพวกเขาด้วยเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีผใู ้ ดตอบได้เลย นับจากนั้นก็ไม่มีผใู ้ ดกล้าซักถามพระองค์
ต่อไปอีก
พระเยซูทรงตักเตือนอัครสาวกของพระองค์ ถึงความหน้าซื่อใจคดของพวกฟาริ สี และทรง
ประณามบุคคลพวกนี้ ด้วยถ้อยคาที่รุนแรงต่อหน้าประชาชนทั้งหลาย พระองค์ตรัสว่าพวกเขาเป็ นผูฆ้ ่า
ศาสดาพยากรณ์
และทรงทานายไว้วา่ พวกเขาจะข่มเหงและตรึ งพระองค์ตลอดจนอัครสาวกของ
พระองค์อีกด้วย สามัญชนทัว่ ไป ต่างก็รับฟังพระองค์ดว้ ยความยินดี และขอรับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ตลอดจนความทุกข์ทรมานต่าง ๆ จากพระองค์ ด้วยเหตุน้ ี พวกฟาริ สีจึงไม่กล้าที่จะจับพระองในทันที
พระเยซูประทับอยูต่ รงหน้าตูเ้ ก็บเงินถวาย คอยสังเกตดูการถวายของประชาชน พระองค์ตรัส
ชมเชยหญิงหม้ายผูย้ ากจนซึ่ งถวายสองสตางค์แดง ทั้งนี้เพราะนางมีเงินทั้งหมดเท่านั้นเอง และก็ถวาย
ด้วยความเต็มใจ ตรงข้ามกับคนอื่น ๆ ซึ่ งมีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ถวายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ใน
เทศกาลเลี้ยงปั สกาครั้งนี้ ได้มีชาวต่างชาติเดินทางมาด้วยหลายคน พวกเขาต่างก็ปรารถนาที่จะได้พบ
เห็นพระองค์ แต่พระเยซูกลับตรัสแก่พวกเขาว่า บัดนี้ใกล้จะถึงวาระที่พระองค์จะสิ้ นพระชนม์ เพื่อว่า
พระบิดาเจ้าจะได้รับพระสง่าราศีในตอนนี้พระบิดาเจ้าได้ตรัสจากสวรรค์ รับรองพระดารัสของพระเยซู
อีกครั้งหนึ่ง
แม้วา่ พระเยซูจะได้กระทาการอัศจรรย์ให้เห็นเป็ นประจักษ์ต่อปวงมนุษย์นานาประการแล้วก็
ตาม แต่ก็ยงั มีผไู ้ ม่ยอมเชื่ อพระองค์อยูน่ นั่ เอง และแม้จะมีผเู ้ ชื่ออยูเ่ ป็ นจานวนมาก แต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่
จะยอมรับออกมาอย่างเปิ ดเผยเพราะเรงกลัวในอิทธิ พลของพวกฟาริ สี หลังจากที่พระเยซูได้ทรงเทศนา
สั่งสอนประชาชน และตอบข้อซักถามตลอดจนตรัสคาอุปมาแก่พวกผูน้ าของศาสนายูเดียแล้ว พระองค์
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พร้อมด้วยบรรดาอัครสาวกก็ออกจากพระวิหาร เดินทางไปสู่ ภูเขามะกอกเทศ ในตอนนี้เองที่พระ
ธรรมมัทธิ วบันทึกไว้วา่ พระเยซูทรงกันแสงสงสารชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม ส่ วนพระธรรมลูกบันทึกไว้ในขั้น
ที่ 38

อภิปราย
วันอังคารเป็ นวันสุ ดท้ายที่พระเยซูทรงมีโอกาสเข้าไปในพระวิหาร อันเป็ นพระราชฐานของ
พระบิดาเจ้าของพระองค์ พวกปุโรหิ ตใหญ่ และพวกฟาริ สีได้ส่งผูแ้ ทนมาทาการซักถามพระองค์วา่
พระองค์ทรงมีสิทธิ อานาจในการชาระพระวิหารและสัง่ สอนประชาชนนั้นมาจากไหน พระองค์ทรง
ได้รับสิ ทธิ อานาจนั้นจากผูใ้ ด พระองค์ตรัสตอบโดยการย้อนถามถึงการให้บพั ติศมาของยอห์น บัพติศ
มาว่า การที่ท่านยอห์นทาดังนั้นท่านได้รับอานาจจากผูใ้ ด บุคคลเหล่านั้น ต่างก็จนมุมไม่ทราบว่าจะตอบ
ประการใด ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า “เราก็จะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เราได้
กระทาการนี้โดยอานาจอะไร” พระเยซูไม่จาเป็ นที่จะต้องมีผใู ้ ดรับรอง
ต่อจากนั้นพระเยซูก็ได้ตรัสคาอุปมาแก่พวกเขาหลายเรื่ องด้วยกัน เช่นเรื่ องบิดากับบุตรสองคน
เป็ นต้น เพื่อชี้แจงให้พวกเขาทราบว่า พวกเขาได้แต่อวดอ้างว่าปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยพระเจ้า แต่แท้จริ ง
แล้ว พวกเขาหาได้ปฏิบตั ิตามไม่ ผิดกับคนอื่น ๆ ซึ่ งมิได้อวดอ้างตนเองว่า เป็ นคนเคร่ งคัดศาสนาเลยแต่
ได้กลับใจใหม่ ยอมรับเอาพระกิตติคุณของพระองค์ และได้เข้าในแผ่นดินของพระองค์เช่นคนเก็บภาษี
หญิงล่วงประเวณี ซ่ ึ งรับเอาพระกิตติคุณของพระองค์
จากการประกาศของยอห์นบัพติศมาเป็ นต้น
(มัทธิว 8:11,12, ลูกา 13:28,29) พวกฟาริ สีได้เห็นประชาชนแย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์ แต่
พวกเขาก็มิได้กลับใจเชื่อพระองค์ ฉะนั้นในวาระสุ ดท้ายพวกเขาจะต้องถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน
คาอุปมาเรื่ องเจ้าของสวนองุ่น เป็ นคาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์โดยตรง (ดูข้ นั ที่ 39)
พระเจ้าได้ทรงมอบสวนองุ่นของพระองค์ให้ชนชาติอิสราเอลเป็ นคนดูแล (อิสยาห์ 5:1-7) และได้ทรง
ส่ งศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ลงมารับผลผลิตที่พึงจะได้ แต่ชนชาติอิสราเอลกลับเฆี่ยนตี เอาหิ นขว้าง
ปาและประหารชีวิตศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นเสี ย
ไม่วา่ พระองค์จะทรงส่ งผูใ้ ดลงมาก็ได้รับผล
เช่นเดียวกันนี้ คือแทนที่จะได้รับการต้อนรับ กลับถูกทรมานให้ได้รับบาดแผล ความทุกข์เวทนาและ
ความอับอายขายหน้า ซ้ ายังถูกขับไล่ไสส่ งไปโดยไม่มีอะไรติดมือมาเลย มี “ผูใ้ ดได้ทาสวนปลูกต้นองุ่น
และมิได้กินผลองุ่นจากสวนนั้น” หรื อ (1 โคริ นธ์ 9:7) ครั้นแล้วพระเจ้าผูท้ รงเป็ นเจ้าของสวนนั้น ก็ได้
ส่ งพระบุตรสุ ดที่รักยิง่ ของพระองค์ลงมาทาการแทน ด้วยทรงมีพระดาริ วา่ เพื่อจะได้เป็ นที่เคารพยาเกรง
ของชนชาติอิสราเอล ผูด้ ูแลสวนของพระองค์บา้ ง แต่พวกเขากลับกล่าวว่า “ผูน้ ้ ีแหละเป็ นผูร้ ับมรดก....
ให้เราฆ่าเสี ยเถอะ แล้วเอามรดกของเขา” พระเยซูได้ทรงทานายไว้ในที่น้ ีวา่ ชนชาติอิสราเอลจะจัดการ
กับพระองค์ เช่นเดียวกับที่พวกเขากระทาต่อบรรดาศาสดาพยากรณ์มาแล้ว และด้วยเหตุน้ ีแหละ พระ
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บิดาเจ้าจะทรงล้างผลาญคนชัว่ เหล่านั้นด้วยโทษร้ายแรง และสวนนั้นจะให้คนอื่นที่จะนาผลมาส่ งให้
ตามฤดูเช่าต่อไป” (มัทธิว 21:41)
เมื่อพวกฟาริ สีได้ยนิ คาอุปมาดังนั้น ก็รู้วา่ พระเยซูตรัสเล็งถึงพวกเขาจึงร้องออกมาว่า “อย่าให้
เป็ นอย่างนั้นเลย”แต่พระเยซูทรงยืนยันว่า มีคาเขียนไว้วา่ ช่างก่อสร้างจะไม่ยอมให้ใช้ศิลาหัวมุม และผูท้ ี่
ก่อสร้างเหล่านั้นจะต้องแตกหักแหลกละเอียดเป็ นผุยผงไปในที่สุด ครั้นแล้วพระองค์จึงตรัสแก่พวกฟา
ริ สีอย่างชัดถ้อยชัดคาว่า “แผ่นดินของพระเจ้า จะต้องเอาไปจากท่าน ยกให้แก่ประเทศหนึ่งประเทศใด
ซึ่ งจะกระทาให้ผลเจริ ญสมกับแผ่นดินนั้น” (มัทธิว 21:43) เจ้าของสวนองุ่นย่อมหวังที่จะได้รับผลจาก
การลงทุนลงแรงของพระองค์ แต่แล้วสิ่ งที่พระองค์ได้รับกลับกลายเป็ นการกดขี่ข่มเหง และการกบฎ
ในคาอุปมานี้ พระเยซูได้ทรงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรงเป็ นใหญ่กว่าศาสดาพยากรณ์
ทั้งปวง ศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นเป็ นแต่เพียงคนรับใช้ของพระบิดาเจ้า ส่ วนพระองค์ทรงเป็ นถึงพระ
บุตร (ดู ฮีบรู 3:5,6) พระองค์ทรงเปิ ดเผยความจริ งนี้ โดยทางคาอุปมา ซึ่ งแม้วา่ ประชาชนทัว่ ๆ ไปจะไม่
เข้าใจ แต่พระองค์ก็ทรงทราบว่า พวกผูน้ าของชนชาติอิสราเอลก็พอจะเข้าใจได้ เมื่อพวกฟาริ สีได้ยนิ
พระองค์ตรัสเปรี ยบเปรยถึงพวกเขาเช่นนั้นก็โกรธ คิดจะกาจัดพระองค์เสี ย แต่ก็กลัวว่า ประชาชนซึ่ งรัก
ใคร่ และยกย่องพระองค์วา่ เป็ นศาสดาพยากรณ์ จะก่อให้เกิดความวุน่ วายขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงจากไป
โดยมิได้ทาอะไรพระองค์เลย (ดู มาระโก 12:12)
หลังจากนั้นพระเยซูได้ตรัสคาอุปมา เรื่ องการเลี้ยงในพิธีอภิเษกสมรสให้แก่ชาวฟาริ สีฟังอีก
ครั้งหนึ่ง มีใจความคล้าย ๆ กันกับคาอุปมา เรื่ องการเลี้ยงใหญ่ในพระธรรมลูกาบทที่ 14 (ขั้นที่ 39)
กล่าวคือ ผูท้ ี่ได้รับเชิญจากพระมหากษัตริ ยใ์ ห้ร่วมในการเลี้ยงเป็ นพวกแรกก็คือชนชาติอิสราเอล แต่
พวกเขากลับปฏิเสธคาเชื้อเชิ ญของพระองค์ โดย “เพิกเฉยเสี ย” และหันไปทาธุ รกิจการงานของตน
มิหนาซ้ าพวกผูน้ าของพวกเขา ยังจับเอาข้าราชบริ พารที่กษัตริ ยท์ รงใช้ให้ไปเชื้อเชิ ญพวกเขา มาประจาน
ให้ได้รับความอัปยศอดสู และฆ่าเสี ยอีก ด้วยเหตุน้ ีกษัตริ ยอ์ งค์น้ นั จึงทรงยาตราทัพไปปราบปรามผูช้ วั่
ร้ายเหล่านั้น และเผาผลาญบ้านเมืองของพวกเขาเสี ย
คาอุปมา เป็ นการทานายถึงการทาลายกรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริ งเมื่อ ค.ศ. 70 (ลูกา
21:20) แม้แต่ในยุคของพระองค์เองบ้านเมืองของพวกเขารกร้างอยูแ่ ล้ว เพราะชาวยิวทั้งชาติ ต่างก็
ปฏิเสธพระองค์ผทู้ รงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขา
พระองค์ทรงส่ งคาเชื้อเชิ ญของพระองค์แก่คนทัว่ ไปโดยไม่เลือกหน้า ดังจะเห็นได้จากพระ
ดารัสซึ่ งว่า “จงออกไปจากแพร่ ง พบใคร ๆ ก็ให้เชิ ญมาในการนี้...ทั้งดีและชัว่ ” นี่คือภาพพจน์แห่ง
แผ่นดินของพระองค์ในยุคนี้ เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้กล่าวไว้แล้ว ในคาอุปมาในพระธรรมในพระ
ธรรมมัทธิ ว บทที่ 13 กล่าวคือพระองค์ทรงเชื้ อเชิ ญทุกคน แต่ผลมักจะเป็ นดังนี้เสมอคือ “ผูร้ ับเชิ ญก็มาก
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แต่ผทู ้ ี่ถูกเลือกก็นอ้ ย” (มัทธิ ว 22:14, ดูมทั ธิว 20:16 ด้วย) ผูท้ ี่ได้รับเลือกจะต้องสวมเครื่ องแต่งกาย
สาหรับไปในงานเลี้ยงฉลองพิธีอภิเษกสมรสให้ถูกต้อง ถ้าผูใ้ ดมิได้สวมเสื้ อผ้าให้เหมาะกับงาน ก็
จะต้องได้รับโทษโดยไม่มีขอ้ แม้ใด ๆ ทั้งสิ้ น เขาจะต้องถูกมัดมือและเท้า และถูกเหวีย่ งออกไปสู่ ความ
มืดภายนอก (มัทธิว 22:13) เครื่ องแต่งกายสาหรับงานเลี้ยงในพิธีอภิเษกสมรสนั้น พระเจ้าได้จดั เตรี ยม
ให้แก่มนุษย์ทุกคนแล้ว แต่เราทุกคนจะต้องสวมเอาเอง เพราะว่าการสวมเสื้ อผ้าชุดนี้ “ขึ้นอยูก่ บั ความ
เชื่อ” ของแต่ละคน เป็ นหลัก “ท่านทั้งหลายจงประดับตัวด้วยพระเยซูคริ สตเจ้า” (โรม 13:14) พระองค์
คือความชอบธรรมของเรา (1 โคริ นธ์ 1:10, กาลาเทีย 3:26-29)
ชาวยิวทั้งปวงต่างก็รักษาพระบัญญัติ เพื่อหวังความชอบธรรม “แต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของ
พระเจ้าก็ทรงปรากฏ นอกจากการประพฤติตามพระบัญญัติพระบัญญัติกบั เหล่าศาสดาพยากรณ์ก็เป็ น
พยานอยู่ คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ งประทานแก่คนทั้งปวง โดยความเชื่ อที่เขาได้เชื่อในพระเยซู
คริ สต์” (โรม 3:21,22) ในทุกวันนี้พระเจ้าทรงเชื้อเชิญมายังมนุษย์ทุกคน ซึ่ งยินดีรับเอาโดยมิได้ถือว่า
พวกเขาแตกต่างกันแต่อย่างใด ผูท้ ี่ไม่ได้ไปร่ วมในงานเลี้ยงคือ ชนชาติยวิ ด้วยว่าพวกเขา “ไม่ได้รู้จกั
ความชอบธรรมของพระเจ้า แต่ได้อุตส่ าห์ที่จะตั้งความชอบธรรมของตัวเองขึ้น เขาจึงมิได้ยอมตัวอยูใ่ น
ความชอบธรรมของพระเจ้า” “เพราะว่าพระคริ สต์น้ นั เป็ นผูท้ ี่จะทาให้พระบัญญัติสาเร็ จ เพื่อให้ทุกคนที่
เชื่อนั้นได้ความชอบธรรม...ที่มาจากความเชื่อ” (โรม 10:3-6) “ความชอบธรรมที่ขา้ พเจ้ามีอยูน่ ้ นั มิได้มี
โดยพระบัญญัติ แต่มีโดยความเชื่อ ในพระคริ สต์” (ฟิ ลิปปี 3:9)
ชนชาติยวิ พยายามที่จะสร้างความชอบธรรมขึ้นด้วยตนเอง แต่แล้วในที่สุดก็เป็ นดุจ “เสื้ อผ้าที่
เปรอะเปื้ อน” (อิสยาห์ 64:6) ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 19 ได้กล่าวไว้วา่ เครื่ องแต่งกายชุดที่เราจะต้อง
สวมไปในงานอภิเษกสมรสของพระคริ สต์น้ นั คือ “การประพฤติชอบธรรมของพวกสิ ทธิชน” “ผูท้ ี่เฝ้ า
ระวังให้ดี และรักษาเสื้ อเผ้าของตนจะเป็ นสุ ข เกลือกว่าผูน้ ้ นั จะเดินเปลือยกาย และคนทั้งหลายจะได้
เห็นความละอายของเขา” (วิวรณ์ 16:15) “ต่อจากนั้นก็จะมีการร้องไห้ ขบเขี้ยว เคี้ยวฟัน” เราจะต้อง
รักษาความชอบธรรมของเราไว้ ให้ประเสริ ฐกว่าความชอบธรรมของพวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สีให้
ได้ มิฉะนั้นเราจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ (มัทธิ ว 5:20)
เมื่อพวกฟาริ สีได้ฟังคาอุปมาดังกล่าวแล้ว ก็ได้เรี ยกพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยวิ ทั้งหมด
ซึ่งประกอบด้วยพวกฟาริ สีเอง พวกซายูกายและพวกเฮโรด มาร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อกัน ในการที่จะ
ต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์ผซู ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงชโลมไว้ และทาลายเครื่ องพันธนาการ ที่พระองค์จะทรงผูกมัก
พวกเขาเสี ย (ดู สดุดี 2:2,3) แต่ “พระองค์ผทู้ รงประทับบนฟ้ าสวรรค์จะทรงพระสรวล และพระเจ้าจะ
ทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้น” (สดุดี 2:4) พวกเขาไม่กล้าที่จะจับกุมพระองค์ จนกว่าจะถึงกาหนดเวลาของ
พระเจ้า โดยปกติแล้ว พวกผูน้ าทางศาสนากลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ เป็ นศัตรู ต่อกัน ทั้งนี้เพราะหลักคาสอน
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ของแต่ละพวกไม่เหมือนกัน แต่มาในครั้งนี้พวกเขาได้ผนึ กกาลังเข้าด้วยกัน เพื่อต่อต้านพระเยซูผทู ้ ี่พระ
เจ้าทรงชโลมไว้ “เขาตามดูพระองค์ และใช้คนสอดแนมไป ให้ปลอมเป็ นเหมือนคนสุ จริ ต หวังจะจับผิด
ในถ้อยคาของพระองค์ เพื่อจะมอบพระองค์ไว้ ในอานาจและอาชญาของบ้านเมือง” (ลูกา 20:20)
ในตอนแรกพวกเขาได้ส่งพวกเฮโรดไปแสร้งทูลถามพระองค์ เกี่ยวกับการส่ งส่ วยให้แก่กายะ
ซา แต่พระองค์ทรงทราบ ถึงเล่ห์เหลี่ยมของพวกเขา จึงตรัสแก่พวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาทดลองเรา
ทาไม” พระองค์ทรงทราบว่า ถ้าพระองค์ตอบว่า ไม่ควรส่ งส่ วยให้แก่จกั รพรรด์กายะซาก็จะทาให้พวก
โรมันขัดเคืองใจ เพราะการที่ชาวยิวพูดจาต่อต้านจักรพรรด์ถือว่าเป็ นความผิดอย่างมหันต์ อาจถูกจับกุม
ลงโทษได้ แต่ถา้ พระองค์ตรัสตอบว่า เห็นควรที่จะส่ งส่ วย ก็จะทาให้ชาวยิวพวกที่คิดขบฎต่อรัฐบาล
โรมันไม่พอใจ พวกเฮโรดต้องการที่จะให้พระองค์พดู ในทางที่ผดิ ตามที่ได้วางกับดักไว้ เพื่อจะได้ใช้
ถ้อยคาของพระองค์เองไปยุแหย่ประชาชน
ให้ชิงชังพระองค์แต่พระเยซูทรงมีพระสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด ยิง่ กว่าบุคคลเหล่านั้นมากมายนัก พวกเขาต้องการให้พระองค์ตอบรับ หรื อไม่ก็ตอบปฏิเสธ แต่
พระองค์มิได้ตอบตามความประสงค์ของพวกเขา กลับตอบเลี่ยงไปว่า “ของ ๆ กายะซาจงถวายแก่กาซะ
ยา และของ ๆ พระเจ้า จงถวายแก่พระเจ้า” พระองค์ทรงทราบถึงหลักอันพึงปฏิบตั ิวา่ ควรจะจงรักภักดี
ต่อจักรพรรดิกายะซา แต่จะต้องมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเป็ นอันดับแรก
อัครสาวกเปาโลได้เขียนจดหมายฝากถึงชนชาติยวิ ที่เป็ นคริ สเตียนในกรุ งโรม
ตอนหนึ่งมี
ใจความว่า “....ผูม้ ีอานาจซึ่ งดารงอยูน่ ้ นั พระเจ้าก็ได้ทรงตั้งไว้....ผูค้ รอบครองนั้น เป็ นผูร้ ับใช้ของพระ
เจ้า......เพราะเหตุน้ นั ท่านทั้งหลายจึงได้เสี ยส่ วยอากรด้วย ท่านทั้งหลายจงให้แก่ทุกคน ตามที่เขาควรจะ
ได้รับ ส่ วยอากรควรจะให้แก่ผใู ้ ด จงให้แก่ผนู ้ ้ นั ” (โรม 13:1-7)
พวกสอดแนมกลุ่มแรก
ต้องยอมจานนต่อพระเยซูอย่างไม่มีขอ้ โต้แย้งพวกเขาต่างรู ้สึก
ประหลาดใจในคาตอบของพระองค์ยงิ่ นัก ต่างก็ได้แต่นิ่งอยูแ่ ต่ในวันเดียวกันนั้นเอง พวกซาดูกายก็ได้
ส่ งคนสอดแนมของตนไปหาพระองค์อีก คนพวกนี้ เชื่อว่า เมื่อมนุษย์ตายไปแล้วจะไม่มีการฟื้ นคืนชีวิต
อีก จึงได้นาเอาปั ญหานี้ไปทูลถามพระองค์ และแสร้งทาเป็ นเชื่อในเรื่ องการฟื้ นคืนชีวิต พวกเขาได้อา้ ง
คาสอนของโมเสส (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 25:5) และคิดว่าคงจะจับผิดพระองค์ได้เป็ นแน่ เพราะว่าปั ญหา
นี้ยากมาก แม้แต่พวกเขาเองก็ไม่อาจเฉลยได้แต่พระเยซูก็สามารถแก้ไขปั ญหานี้ให้ลุล่วงไปได้ โดย
ชี้แจงให้พวกเขาทราบว่าพวกเขาหาได้รู้ซ้ ึ งถึงพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าไม่
ทั้งนี้เพราะพระบัญญัติของโมเสส เป็ นกฏที่วา่ ด้วยชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังเท่านั้น ส่ วนการฟื้ นคืนชีวติ นั้นเป็ น
เรื่ องราวว่าด้วยชีวติ ในสวรรค์
มนุษย์ในโลกนี้ยงั คงหลงไหลอยูใ่ นกิเลสตัณหา ยังคงมีการสมรสกันแต่ผทู ้ ี่ฟ้ื นขึ้นมาจากความ
ตาย คือบุตรของพระเจ้า จะไม่มีการสมรสกันเลย เพราะต่างเป็ นดุจทูตสวรรค์ ผูท้ ี่ได้รับสภาพเช่นนี้ จะ
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ไม่สนใจถึงความสัมพันธ์ฝ่ายเนื้อหนังเป็ นอันขาด พวกเขาจะสนใจต่อความสัมพันธ์ฝ่ายจิตวิญญาณ
เท่านั้น ถ้าเราอยูฝ่ ่ ายจิตวิญญาณ เราก็จะ “รู้อะไร ๆ หมด เหมือนพระองค์ทรงรู้จกั ” เรา (1 โคริ นธ์
13:12) และจะได้ “ต้อนรับ ซึ่ งกันและกันในที่อาศัยอันถาวร” (ดู ลูกา 16:9)
พระเยซูได้ทรงพิสูจน์ให้ผสู ้ อดแนมของพวกซาดูกายประจักษ์ในความจริ งของเรื่ องการฟื้ นคืน
ชีวติ ต่อไปอีก โดยอ้างถึงพระดารัสที่พระเจ้าตรัสแก่โมเสสในพระธรรมอพยพ บทที่ 3 ข้อ 6 เมื่อ
พระองค์ทรงปรากฏต่อโมเสสในพุม่ ไม้วา่ “เราเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของยิคอาค และพระ
เจ้าของยาโคบ” การที่พระเจ้าเอ่ยถึงชื่อของบรรพบุรุษของชนชาติยวิ เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า ท่าน
เหล่านั้นยังคงมีชีวติ อยู่ เพราะถ้าท่านเหล่านั้นมิได้มีชีวิตอยูพ่ ระองค์ก็คงจะไม่เอ่ยถึงอย่างแน่นอน ทั้งนี้
เพราะ “พระเจ้ามิได้เป็ นพระเจ้าของคนตาย แต่เป็ นพระเจ้าของคนเป็ น” (ลูกา 20:38) สาหรับเรื่ องนี้อคั ร
สาวกทั้งสามคือยอห์น เปโตร และยากอบ ผูซ้ ่ ึ งได้ติดตามพระเยซูไป ในคราวที่พระองค์ทรงจาแลงพระ
กาย และได้เห็นว่า โมเสส และเอลียาห์ ยังคงมีชีวติ อยูย่ อ่ มจะเข้าใจได้ดี แต่พวกซาดูกาย “ไม่รู้จกั พระ
คัมภีร์ หรื อฤทธิ์ เดชของพระเจ้า” ที่จะบันดาลให้คนตายฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นได้ ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสแก่พวก
เขาว่า “ท่านทั้งหลายหลงผิดไปมาก”
พระเยซูทรงใช้ไหวพริ บ และพระสติปัญญาอันล้ าเลิศของพระองค์ตอบปัญหาของพวกซาดูกาย
ได้อย่างง่ายดาย ชนทั้งปวงที่ได้ยนิ พระดารัสของพระองค์ ต่างก็รู้สึกฉงนสนเท่ห์ในพระสติปัญญาของ
พระองค์ยงิ่ นัก ครั้นเมื่อพวกฟาริ สีได้ทราบว่า พวกซาดูกายต้องพ่ายแพ้พระเยซู เช่นเดียวกับพวกเฮโรด
จงประชุมปรึ กษาหารื อกันอย่างเคร่ งครัด เพื่อหาทางเอาชนะพระองค์ให้ได้ ในบรรดาพวกฟาริ สีน้ นั มี
บาเรี ยนคนหนึ่งใคร่ ที่จะทดลองพระเยซูและเท่าที่พระธรรมมาระโกบันทึกไว้น้ นั ปรากฏว่าบาเรี ยนผูน้ ้ ี
สามารถเข้าใจในพระดารัสของพระเยซูมากกว่าผูส้ อดแนมอื่น ๆ เขาทูลถามพระองค์วา่ “อาจารย์เจ้าข้า
พระบัญญัติขอ้ ใดเป็ นข้อใหญ่” พระเยซูตรัสตอบในทันทีทนั ใด โดยยกเอาพระบัญญัติขอ้ แรกมาอ้าง
ความว่า “จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของเจ้า และสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า” และตรัส
เพิ่มเติมอีกว่า “ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” แม้วา่ จะเป็ นคาตอบที่ส้ นั ๆ
เพียงไม่กี่คา แต่พระองค์ได้ทรงสรุ ปเอาแก่นหรื อสาระสาคัญของพระบัญญัติไว้อย่างสมบูรณ์ พระองค์
ตรัสแก่เขาว่า “บัญญัติและคาพยากรณ์ท้ งั สิ้ นก็รวมอยูใ่ นพระบัญญัติสองข้อนี้ ” (มัทธิว 22:40) “พระ
บัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าพระบัญญัติท้ งั สองนี้ไม่มี” (มาระโก 12:32) การรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน เป็ นการทาให้พระบัญญัติสาเร็ จ เพราะว่า “ความรักเป็ นเหตุให้พระบัญญัติสาเร็ จ (ดู โรม 13:10”
เมื่อบาเรี ยนผูน้ ้ นั ได้ยนิ พระดารัสตอบของพระองค์ เช่นนั้น จึงทูลว่า “ดีแล้วอาจารย์เจ้าข้า ท่าน
กล่าวถูกจริ งว่า พระเจ้ามีแต่พระองค์เดียว และนอกจากพระองค์น้ นั พระเจ้าอื่นไม่มีเลย และซึ่ งจะรัก
พระองค์ดว้ ยสุ ดใจสุ ดความเข้าใจ และสิ้ นสุ ดกาลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็ประเสริ ฐกว่า
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ของถวาย และของบูชาทั้งสิ้ น” (มาระโก 12:32,33) เขาสามารถเข้าใจถึงกฏแห่งความรักของพระเจ้า
(ยากอบ 2:8) “พระบัญญัติแห่งเสรี ภาพอันบริ สุทธิ์ ” (ยากอบ 1:25) และตระหนักดีวา่ สิ่ งเหล่านั้นดีกว่า
เครื่ องสักการะบูชาตามที่กล่าวไว้ในพระบัญญัติ “โดยเหตุที่พระบัญญัติน้ นั ได้เป็ นแต่เงาของสิ่ งดีที่จะ
มาภายหน้า มิใช่ตวั จริ งแห่งของสิ่ งนั้นทีเดียว พระบัญญัติน้ นั จะใช้เครื่ องบูชาที่เขาถวายทุกปี ๆ เสมอมา
กระทาให้ผถู ้ วายสักการะบูชานั้นถึงที่สาเร็ จไม่ได้” (ฮีบรู 10:1) แต่เมื่อพระเยซู “ได้ทรงชาระความบาป
ของเรา.....โดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ได้ทรงกระทาให้คนทั้งหลายถูกชาระแล้ว ถึงที่สาเร็ จ
เป็ นนิตย์” (ฮีบรู 1:3,10:14)
พระเยซูทรงเข้าใจถึงความรู้สึกของบาเรี ยนผูน้ ้ นั
และทรงทราบว่าเขาทูลตอบพระองค์ดว้ ย
ความสุ ขมุ รอบคอบอย่างยิง่ พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า” เขาได้
สาแดงให้เห็นถึงทางแห่งความรักที่ยงิ่ ใหญ่ (ดู 1 โคริ นธ์ 12:31) และตระหนักแน่ชดั ว่า เป็ นทางที่ใหญ่
ยิง่ กว่าพระบัญญัติ เพราะว่าพระบัญญัติน้ นั ปรับโทษ แต่พระคริ สต์ทรงให้มีชีวติ “ท่านทั้งหลายเป็ นบุตร
ของพระเจ้า โดยศรัทธาในพระเยซูคริ สต์แล้ว” (ดู กาลาเทีย 3:26)
เป็ นอันว่าคนสอดแนมพวกที่สามก็ได้ถูกพระเยซูโต้ตอบด้วยปั ญหาเกี่ยวกับพระบัญญัติ จน
ต้องยอมจานนไปอีกเช่นเคย เมื่อพวกฟาริ สียงั ประชุมอยูท่ ี่นนั่ พระเยซูทรงถามพวกเขาว่า “พวกท่าน
คิดเห็นอย่างไรด้วยเรื่ องพระคริ สต์ ท่านเป็ นบุตรของผูใ้ ด พวกเขาตอบว่า พระองค์ทรงเป็ น “บุตรดาวิด”
พระเยซูตรัสถามต่อไปอีกว่า “ถ้าอย่างนั้นเป็ นไฉน ดาวิดโดยพระเดชพระวิญญาณ จึงได้เรี ยก พระเจ้า”
พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็ นใหญ่กว่าดาวิดเสี ยอีก (สดุดี 110:1, 1 โคริ นธ์ 15:25) ไม่มี
ผูใ้ ดสามารถตอบคาถามของพระองค์ได้เลยแม้แต่สักคาหนึ่ง
“ตั้งแต่วนั นั้นมาไม่มีใครกล้าซักถาม
พระองค์ต่อไป” (มัทธิว 22:46)
บรรดาที่ผตู ้ ิฉินนินทาพระเยซู ต่างก็ตอ้ งเงียบงันไป ด้วย “ถ้อยคาอันประกอบด้วยคุณ ซึ่ง
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์” (ลูกา 4:22) และไม่กล้าทูลถามอะไรต่อไปอีก และนับจากนั้นมา
พระเยซูก็ได้ทรงประณามบุคคลพวกนี้อย่างเปิ ดเผย สามัญชนทัว่ ไปต่างรับฟังพระวจนะของพระองค์
ด้วยความยินดี พระองค์ได้ทรงตักเตือนบรรดาอัครสาวกของพระองค์และประชาชนทั้งปวง ให้
ระมัดระวังพวกฟาริ สีและพวกอาลักษณ์ให้ดี
พระองค์ทรงยอมรับว่าบุคคลพวกนี้เป็ นผูน้ าของชน
ชาติยวิ และเป็ นผูท้ าหน้าที่แทนโมเสส พระองค์ทรงเรี ยกร้องให้ประชาชนเชื่อฟังคาสอนของพวกฟาริ สี
และพวกอาลักษณ์ท้ งั นี้เพราะคาสัง่ สอนของพวกเขาคือพระบัญญัติของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงขอร้อง
ให้คนทั้งปวงอย่าได้เอาเยีย่ งอย่าง ตามการประพฤติของบุคคลดังกล่าวเพราะการประพฤติของบุคคล
พวกนั้น มักอยูน่ อกรี ดนอกรอยเสมอ กล่าวคือได้แต่สั่งสอนผูอ้ ื่นให้ประพฤติตามพระบัญญัติ ส่ วน
ตนเองไม่ยอมประพฤติตาม เข้าทานองปากว่าอย่างหนึ่ง แต่ใจคิดอีกอย่างหนึ่งนัน่ เอง พวกเขากระทา
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เพื่ออวดอ้างต่อมนุษย์ แต่มิใช่กระทาเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย เนื่องจากพวกเขาเป็ นเผ่าพันธุ์ของอับรา
ฮัม ฉะนั้นจึงมักจะสาคัญผิดคิดว่า พวกตนดีกว่าคนอื่นแต่พระเยซูตรัสว่า “ท่านมีพระบิดาแต่องค์เดียว
คือผูท้ ี่สถิตอยูใ่ นสวรรค์” ถ้าพวกเขาไม่ใช่บุตรที่แท้จริ งของบิดาแล้ว เขาก็มิใช่บุตรของอับราฮัมด้วย (ดู
กาลาเทีย 3:29) ถ้าหากว่าพวกเขาใคร่ จะเป็ นใหญ่ ก็จาเป็ นต้องยอมลดตัวเป็ นผูร้ ับใช้ ปรนนิบตั ิ
ประชาชนโดยทัว่ ไปด้วยความเต็มใจ เพราะว่า “ผูท้ ี่ถ่อมตัวลง ผูน้ ้ นั จะต้องถูกยกขึ้น”
ครั้นแล้วพระเยซูก็ทรงหันมาทางพวกฟาริ สี และทรงประณามพวกเขาอีกว่าเป็ นคนหน้าซื่ อใจ
คด ทั้งนี้เพราะพวกเขาไม่เพียงแต่จะปฏิเสธแผ่นดินสวรรค์เท่านั้น หากแต่ยงั กีดกันมิให้ผอู ้ ื่นได้เข้าไป
ในแผ่นดินนั้นอีกด้วย พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า การที่พวกเขาแสร้งทาเป็ นเคร่ งครัดในศาสนานั้น จะ
นาความวิบตั ิมาให้แก่พวกเขาอย่างร้ายแรง เพราะว่าพวกเขาเป็ นเหมือน “อุโมงค์ฝังศพ ซึ่งฉาบด้วยปูน
ขาว ข้างนอกดูงดงาม แต่ขา้ งในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัดโสโครก” พระองค์ทรงประณาม
พวกฟาริ สีดว้ ยถ้อยคาที่รุนแรงยิง่ พวกเขาไม่กล้าตอบโต้ประการใด ได้แต่นิ่งอยู่ พระองค์ตรัสต่อไปอีก
ว่า “โอพวกชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นจากการปรับโทษ ในนรกอย่างไรได้” พระเยซูทรงตาหนิพวกเขามากมาย
หลายอย่าง แม้แต่การที่พวกเขาเคารพนักถือศาสดาพยากรณ์ พระองค์ก็มิได้เว้น ทั้งนี้ เพราะพวกเขาเป็ น
บุตรหลาน ของผูท้ ี่ได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์เหล่านั้น และพวกเขาเองก็กาลังจะทาเช่นนั้นด้วย เพราะพวก
เขาต่างก็ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ทานายไว้วา่ พวกเขาจะโบยตี ทาทารุ ณกรรมตรึ งและฆ่า บรรดา
ศาสดาพยากรณ์ เหล่าสาวก ที่พระองค์จะทรงใช้ไปหาพวกเขา นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้ทรงทานายไว้
อีกว่า ผลแห่งความผิดบาปจากการที่บรรพบุรุษของพวกเขา และพวกเขาเองได้เข่นฆ่าผูช้ อบธรรม ทา
ให้โลหิ ตอันชอบธรรมของท่านเหล่านั้นที่ปราศจากความผิดบาป ต้องหลัง่ ไหลนับตั้งแต่เฮเบลเป็ นต้น
มา พวกเขาจะต้องรับผลตอบแทนอย่างสาสมที่สุด ประวัติศาสตร์ เปิ ดเผยให้เราทราบ ถึงการปรับโทษ
หลายชัว่ อายุคน เพราะความบาปที่บรรพบุรุษได้กระทาในศตวรรษก่อน ๆ แต่อย่างไรก็ตาม คาว่า “คน
ในสมัยนี้อาจหมายถึงผูค้ นมากกว่า หมายถึงกาลเวลา ดังเช่นในพระธรรมปฐมกาล 5:1,6:9,10:1 ฯลฯ
กล่าวคือหมายถึงวงศ์วาน
ของผูท้ ี่ขดั ขวางวิถีทางของพระเจ้า
และขัดขวางผูท้ ี่เชื่อในพระองค์
ตัวอย่างเช่น คายินและพงศ์พนั ธุ์ของเขาเป็ นศัตรู ต่อเซ็ธ และพงศ์พนั ธุ์อนั ชอบธรรมของเขา ยิศมาเอล
เป็ นศัตรู ต่อยิศฮาค และเอซาวเป็ นศัตรู ต่อยากอบเป็ นต้น และคาทานายของพระองค์ก็เกิดขึ้นสมจริ ง
กล่าวคือกรุ งเยรู ซาเล็มต้องถูกทาลายลงใน ค.ศ. 70 แต่ในวาระสุ ดท้ายของโลก คาทานายของพระองค์ก็
จะสาเร็ จผลสมบูรณ์ยงิ่ กว่านี้ พระธรรมวิวรณ์ 18:20 ชี้ให้เห็นในทานองเดียวกันกับที่พระเยซูตรัสไว้ใน
ที่น้ ีวา่ โลหิ ตของ “ศาสดาพยากรณ์ นักปราชญ์ และอาจารย์ต่าง ๆ ” และโลหิ ตของคนชอบธรรมทั้งปวง
ที่ตอ้ งหลัง่ ไหลนั้น (มัทธิ ว 23:34,35) พระองค์จะทรงแก้แค้นแทนให้ โดยจะทรงทาลาย “กรุ งบาบุโลน
เสี ย” อันเป็ นแบบเล็งถึงศาสนาที่เทียมเท็จทั้งปวง “ในเมืองนั้นเขาได้พบโลหิ ตของพวกผูพ้ ยากรณ์และ
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พวกสิ ทธิ ชน และโลหิ ตของคนทั้งปวงที่ถูกฆ่าเสี ย ที่แผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 18:24,17:16,18:10,19) แต่
นักศึกษาพระคริ สตธรรมหลายคนพากันเชื่อว่า กรุ ง “บาบุโลน” เล็งถึงกรุ งโรม ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศา
นาคริ สตนิกายคาธอลิก แต่จากถ้อยคาของพระเยซูคริ สต์ช้ ีให้เห็นว่า เมืองนั้นน่าจะเป็ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
มากว่า (ลูกา 21:20, มัทธิว 23:34,35) พระเยซูกนั แสงสงสารในความผิดพลาดของชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
พระองค์ทรงคร่ าครวญว่า “โอ เยรู ซาเล็ม ที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหิ นขว้างฆ่าผูท้ ี่รับใช้มา
หาเจ้า” “เนินสู งอันงดงามเป็ นที่ชื่นตาของคนทั้งโลก” นัน่ คือเมืองของพระเจ้า (สดุดี 48:2) แต่พระเยซู
ตรัสว่า “ศิลาที่ซบั ซ้อนอันอยูท่ ี่นี่ ซึ่ งจะไม่ถูกทาลายลงก็หามิได้” (ขอให้ดูในขั้นต่อไป)
เรื่ องแม่หม้ายถวายเงินสองสตางค์แดงที่บนั ทึกไว้ในขั้นนี้ เป็ นตัวอย่างของการนมัสการพระเจ้า
ที่แท้จริ ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่ถวายเพื่ออวดอ้างทางฝ่ ายเนื้อหนัง พระเยซูตรัสว่าแม้หม้ายผูน้ ้ นั ถวาย
“มากกว่าคนทั้งปวง”
ในหมู่คนทั้งหลายที่ได้ข้ ึนไปนมัสการ
และร่ วมในการเลี้ยงปั สกานั้นมีชาวกรี กร่ วมอยูด่ ว้ ย
(ยอห์น 12:20) ชาวกรี กเหล่านี้ได้ไปหาฟิ ลิป และพูดว่า “ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้าจะใคร่ เห็นพระเยซู”
ฟิ ลิปและอันดะเรอาจึงทูลไปให้พระเยซูทรงทราบ แต่ปรากฏว่าพระเยซูไม่ทรงต้อนรับชาวต่างชาติใน
ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตามโดยการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ก็ได้ทาให้ชนชาติยวิ และมนุษย์ท้ งั ปวงมี
ส่ วนร่ วมในแผ่นดินของพระองค์โดยทัว่ หน้ากัน พระเยซูตรัสตอบฟิ ลิปและอันดะเรอาในทันทีน้ นั ว่า
“ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและเปื่ อยเน่าไป จะอยูเ่ ป็ นเมล็ดเดียว แต่ถา้ เน่าเปื่ อยแล้วจะงอกขึ้นเกิดผล
มาก” “ถ้าเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินแล้ว เราชักชวนคนทั้งปวงให้มาหาเรา” “ถ้าผูใ้ ดจะปรนนิบตั ิเรา ให้ผู้
นั้นตามเรามา” “ผูท้ ี่รักชีวติ ของตน จะเสี ยชีวติ ”
ครั้นแล้วพระเยซูก็เริ่ มต้นอธิ ษฐานต่อพระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเป็ นทุกข์พระทัยในเหตุการ์ อนั
น่าเศร้าใจซึ่ งกาลังจะเกิดขึ้นยิง่ นัก พระองค์ทูลต่อพระบิดาเจ้าว่า “โอพระบิดา ขอให้ขา้ พเจ้ารอดพ้น
เวลานี้เถิด แต่เพราะเหตุน้ ีเองข้าพเจ้าจึงได้มาถึงเวลานี้ โอ พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์มี
เกียรติยศ” ช่วงเวลานี้และที่เป็ นเป้ าหมาย แห่งการเสด็จจากพระทรวงของพระบิดาเจ้าลงมารับสภาพ
เป็ นมนุษย์ และการปฏิบตั ิพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์โดยยอมรับการดูหมิ่นเหยียดหยาม และการ
ปฏิเสธจากมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อพระนามของพระบิดาเจ้าจะได้รับพระสง่าราศีโดยพระองค์
พระบิดาเจ้าของพระองค์ทรงสถิตกับพระองค์อย่างใกล้ชิด ในทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระองค์ทรง
กระทา ดังนั้นในทันทีที่พระองค์ตรัสจบลง ก็มีพระสุ รเสี ยงจากท้องฟ้ าว่า “เราได้ให้มีเกียรติยศแล้ว และ
จะให้มีเกียรติยศอีก” นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระบิดาเจ้าตรัสจากสวรรค์ เพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับ
เกียรติยศ และสง่าราศี ผูค้ นที่ยนื ห้อมล้อมพระองค์อยู่ ณ ที่น้ นั ต่างก็มีความคิดเห็นไปต่าง ๆ นาน บ้างก็
ว่า ทูตสวรรค์สนทนากับพระองค์ บ้างก็วา่ ฟ้ าร้องพระเยซูจึงตรัสแก่ผคู ้ นเหล่านั้นว่า พระสุ รเสี ยงนั้น
162

มิได้เกิดขึ้นเพื่อพระองค์เอง พระองค์ไม่ตอ้ งมีคารับรองจากสวรรค์ พระองค์ทรงปฏิบตั ิตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้า แต่พระสุ รเสี ยงนี้เกิดขึ้นเพื่อเห็นแก่พวกเขานัน่ เอง เพื่อว่าพวกเขาจะได้เชื่อและจะได้รู้วา่
วาระนี้แหละเป็ นวาระแห่งการพิพากษาโลก (ยอห์ 12:31) เป็ นวาระแห่งการปรัปโทษ เป็ นเวลาแห่งการ
ฝัดร่ อนมนุษย์ เป็ นวาระที่ผคู ้ รองโลกคือพญามารจะต้องถูกกาจัด เป็ นวาระที่ “คนมีเรี่ ยวแรง” จะต้องถูก
“คนมีกาลังมากกว่าเขา” ปราบปราม (ดู ลูกา 11:21,22) พระเยซูจะทรงเผชิญกับศัตรู ที่ร้ายกาจของพระ
เจ้าที่ไม้กางเขน และพระองค์จะทรง “เอาชัยชนะต่อเขา...โดยกางเขนนั้น” (โคโลสี 2:15) ลูกแกะปัสกา
ของพระเจ้าจะถูกถวายบูชา เพื่อไถ่โทษของมนุษย์ท้ งั ปวง และเมื่อพระองค์ “ถูกยกขึ้นจากแผ่นดินแล้ว”
พระองค์จะทรงนามนุษย์ท้ งั ปวงให้มาหาพระองค์ “พระองค์ตรัสอย่างนั้น เป็ นที่สาแดงว่า พระองค์จะ
สิ้ นพระชนม์อย่างไร” คือการถูกตรึ งบนไม้กางเขน
พระเยซูทรงทราบว่า ประชาชนเหล่านั้นไม่ทราบว่าพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ ฉะนั้น
พระองค์จึงได้เรี ยกร้องให้พวกเขาเชื่อพระองค์ ในขณะที่ยงั มีความสว่างอยู่ กล่าวคือ ในขณะที่พระองค์
ยังคงประทับอยูก่ บั พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้เป็ นลูกแห่งความสว่าง แต่ถึงแม้วา่ พระองค์ได้กระทา
การอัศจรรย์ให้เป็ นที่ประจักษ์แก่พวกเขามาแล้วนานาประการ พวกเขาก็ยงั ไม่ยอมเชื่ อในพระองค์และ
ยังคงปฏิเสธพระองค์อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีหลายคนที่เชื่อในพระองค์แม้แต่ในระหว่างพวกผูน้ า
ของชนชาติยวิ เองก็มีผทู ้ ี่เชื่อถือในพระองค์ แต่ไม่กล้าแสดงออกมาโดยเปิ ดเผย เพราะกลัวว่าพวกฟาริ สี
จะตัดเอาออกจากการเป็ นสมาชิกธรรมศาลา เช่นเดียวกับมนุษย์หลายคนในสมัยนี้ ซึ่ งปรารถนาที่จะผูก
มิตรกับบรรดาผูน้ าในคริ สตจักร แต่มิได้มีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้าอย่างแท้จริ ง (ดู ยอห์น 12:43) แต่พระเยซู
ตรัสแก่พวกเขาว่า ผูท้ ี่วางใจในพระองค์แท้จริ งหาใช่วา่ ใจในพระองค์ไม่ แต่เป็ นการวางใจในพระบิดาผู ้
ทรงใช้พระองค์มา (ยอห์น 12:44) และผูท้ ี่ปฏิเสธพระองค์ ก็ใช่วา่ จะถูกพระองค์พิพากษาลงโทษเองไม่
หากแต่จะถูกพิพากษาโดยพระวจนะของพระเจ้า (ยอห์น 12:48) ทั้งนี้เพราะถ้อยคาที่พระองค์ตรัสนั้น
เป็ นพระวจนะของพระเจ้า (ยอห์น 12:49)
การที่ชนชาติอิสราเอลไม่ยอมเชื่อในพระเยซูคริ สต์น้ นั ทาให้พระองค์ทรงปวดร้าวพระทัยอย่าง
สุ ดซึ้ ง พวกเขาได้ทาให้คาพยากรณ์ของอิสยาห์ซ่ ึ งว่า “ใครเล่าจะยอมเชื่อในสิ่ งที่เขาได้ยินมา และพระเด
ชานุภาพของพระเยโฮวาห์ได้ทรงสาแดงให้ผใู้ ดเห็นแจ้งแล้ว” สาเร็ จ (อิสยาห์ 53:1) ใครเล่าจะยอมเชื่ อ
ว่าพระเจ้าเองทรงเปิ ดเผยถึงพระเดชานุาภาพของพระองค์
โดยการประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ลงมาเพื่อช่วยมนุษย์โลกให้รอด การที่ตาของพวกเขาบอดมืดไป และไม่สามารถเชื่อในพระเจ้า
ได้ ก็เพราะจิตใจอันแข็งกระด้างของพวกเขานัน่ เอง (ยอห์น 12:38-40) ในข้อ 41 ได้ช้ ีให้เห็นว่าผูท้ ี่อิส
ยาห์เห็นในนิมิตในพระวิหาร (อิสยาห์ 6:1) ก็คือพระเยซู คริ สต์พระบุตรของพระเจ้านัน่ เอง “อิสยาห์ได้
กล่าวถึงอย่างนั้น ก็เพราะว่าท่านได้เห็นรัศมีของพระองค์”
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เมื่อพระเยซูตรัสจบแล้ว พระองค์กเ็ สด็จออกจากพระวิหาร และเสด็จเลี่ยงไปสู่ ที่อื่นโดยมิให้
ผูใ้ ดทราบ การเสด็จออกจากพระวิหารในครั้งนี้ นบั เป็ นครั้งสุ ดท้าย ทั้งนี้เพราะวันนี้เป็ นวันสุ ดท้ายที่
พระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารเมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระวิหารแล้ว พระองค์ก็กนั แสงสงสารใน
ความผิดพลาดของชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งจะต้องถูกทอดทิง้ ให้รกร้างว่างเปล่า ในการที่เขาปฏิเสธ
พระองค์ ผูท้ รงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา หลังจากที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์แล้ว พวกเขาจะไม่มีโอกาส
ได้เห็นพระองค์อีกเลย จนกว่าพวกเขาพร้อมที่จะสรรเสริ ญว่า “ขอให้ท่านผูท้ ี่เสด็จมาในนามของพระ
เจ้า จงทรงพระเจริ ญสุ ขสวัสดิ์ยงิ่ ๆ ขึ้นไป”

ข้ อไตร่ ตรอง
“.......มิได้ สงสัยในใจ” ความสงสัยจะบัน่ ทอนความรู ้ และไม่ยอมให้เรามีความเชื่อ ความเชื่อ
ออกมาจากจิตใจของผูท้ ี่วางใจในพระเยซูอย่างแท้จริ งและเป็ นการสาแดงออกซึ่ งชีวิตของพระองค์
ภายในเรา
“....เราก็จะไม่ บอกท่ านทั้งหลายเหมือนกัน”
พระเยซูได้ทรงพิสูจน์ให้เห็นถึงอานาจของ
พระองค์ แต่พระองค์มิได้ทรงอธิ บายให้ทราบว่า พระองค์ทรงกระทาการนี้โดยอานาจอะไร พระองค์
ยอมสละอานาจเพื่อเห็นแก่เราทั้งหลาย “เพื่อจะรั บเอาอานาจนั้นอีก” และปราบศัตรู ท้ งั หมดของ
พระองค์ให้อยูใ่ ต้พระบาทของพระองค์ “ศิลาซึ่ งช่ างก่ อสร้ างได้ ทอดทิง้ เสี ย ยังประกอบเข้ าเป็ นหัวมุม
ได้ ”
“เขาคงจะเคารพบุตรของเรา” พระบิดาเจ้าได้ทรงส่ งผูท้ ี่ประเสริ ญที่สุดในสวรรค์คือ “ผูร้ ับสิ่ ง
ทั้งปวงเป็ นมรดก” (ฮีบรู 1:2) ให้เข้าไปในสวนองุ่นเพื่อรับเอาผลิตผลที่ควรจะได้ แต่แล้วพระบุตรของ
พระองค์กลับถูกทาทารุ ณกรรม ได้รับทุกขเวทนายิง่ กว่าบุคคลใด ๆ ที่พระองค์ทรงใช้มา “รู ปโฉมของ
เขาฟกช้ ายิง่ กว่า....บุตรมนุษย์ท้ งั ปวง” (อิสยาห์ 52:14) ถ้าจะแปลตรงตัวก็ได้ความว่า “พระองค์ทรง
ได้รับความบอบช้ า จนกระทัง่ รู ปร่ างของพระองค์แทบจะไม่เป็ นผูเ้ ป็ นคนกับเขาเลย” จนกระทัง่
พระองค์สามารถตรัสได้อย่างเต็มพระโอษฐ์วา่ “ข้ าพเจ้ าดุจตัวหนอน มิใช่ คน จึงเป็ นที่เยาะเย้ ยของคน
ทั้งปวง และเป็ นที่ดูหมิ่นของพลเมือง ทุกคนที่เห็นข้ าพเจ้ าก็เยาะเย้ ย เขาบุ้ยปาก และสั่นศีรษะ แล้ วกล่ าว
ว่ า จงมอบกายไว้ ให้ เป็ นธุระของพระเยโฮวาห์ ให้ พระองค์ ทรงช่ วยเขาเถอะ” (สดุดี 22:6-8)
การสมรสก็พร้ อมอยู่แล้ ว “การมงคลสมรสแห่งพระเมษโปดกนั้นมาถึงแล้ว และเจ้าสาวได้
แต่งตัวเตรี ยมพร้อมแล้ว
และได้ทรงโปรดให้เจ้าสาวนั้นนุ่งห่มแต่งตัวด้วยผ้าป่ านเนื้ อละเอียดสดใส
บริ สุทธิ์” (วิวรณ์ 19:7,8) ชีวิตของท่านสะอาดบริ สุทธิ์ และเตรี ยมพร้อมสาหรับวันที่เจ้าบ่าวจะกลับมารับ
เอาเจ้าสาวของพระองค์หรื อไม่ มีแต่ความบริ สุทธิ์ ของพระเยซูเท่านั้นที่จะเป็ นเสื้ อผ้าสาหรับเข้าไปใน
งานมคลสมรสนั้นได้ ซึ่ งเราจะรับเอาได้โดยความเชื่ อในพระองค์ เพราะว่าพระเจ้า “ได้ทรงกระทาให้
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พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีความผิด เป็ นความผิด เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็ นความชอบธรรมของพระเจ้า
โดยพระองค์” (2 โคริ นธ์ 5:21) “คนทั้งหลายที่รับเชิ ญมาในงานเลี้ยงมงคลสมรสของพระเมษโปดกนั้น
ก็เป็ นสุ ข” (วิวรณ์ 19:7-9)
ปั ญหาอันโง่เขลาเกี่ยวกับพระเจ้า เปิ ดเผยให้เราทราบว่า การที่เราไม่รู้ถึงพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ของพระเจ้า และการที่เราสงสัยในพระวจนะแห่งความจริ งของพระองค์ ก็เพราะเราไม่รู้ถึงฤทธิ์ อานาจ
ของพระองค์นนั่ เอง (ดู มาระโก 12:24)
“พระเยซูได้ เสด็จประทับอยู่ตรงหน้ าตู้เก็บเงินถวาย ทรงพิเคราะห์ ดูประชาชนเอาเงินมาใส่ ไว้
ในตู้นั้น” (มาระโก 12:41) ไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากการสังเกตของพระองค์ได้ พระองค์ทรงล่วงรู ้ถึง
ความมุ่งหมายในการถวายของเรา และทรงทราบอีกด้วยว่า เราถวายเท่าใด และเหลืออยูเ่ ท่าใด มีหลาย
คนที่ถวายเพราะร่ ารวย มีเหลือกินเหลือใช้ แต่แม่หม้ายที่ยากจนได้ถวายทั้งหมดที่ตนมีอยู่ พวกฟาริ สี
อาจจะดูหมิ่นที่นางได้ถวายเงินเพียงเล็กน้อย แต่พระเยซูทรงยกย่องชมเชยนาง มีหลายคนที่รู้นึก
ภาคภูมิใจในการถวายสิ บลดของตน แต่ “ข้ อสาคัญแห่ งพระบัญญัติ คือความชอบธรรม ความเมตตา
ความเชื่ อนั้น ได้ ละเว้ นเสี ย” มิได้นาไปปฏิบตั ิต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันเลย พระเยซูตรัสว่า “การถวายสิ บ
ลด พวกเจ้ าได้ กระทาอยู่แล้ ว แต่ ข้ออื่น ๆ นั้นก็ไม่ ควรละเว้ นด้ วย”
“โอพวกชาติงูร้าย” พระเยซูทรงเรี ยกพวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สีวา่ งูร้าย ทั้งนี้เพราะพวกเขา
เป็ น “ลูกของมาร” (ดู ยอห์น 8:44) คือ “งูโบราณซึ่ งล่อลวง” (ดู วิวรณ์ 20:2,3)

ทบทวน
1. ในวันอาทิตย์ และวันจันทร์ ของสัปดาห์น้ ี มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง? พระเยซู และอัคร
สาวกของพระองค์ เสด็จกลับไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มในวันอังคารหรื อไม่?
2. ระหว่างที่เดินทางจากหมู่บา้ นเบธาเนียไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น?
3. เมื่อพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ได้ไปสถานที่ใด?
หลังจากนี้แล้ว พระเยซูได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารอีกหรื อไม่? พระองค์ทรงกระทาอะไรในวันนั้นบ้าง?
4. ปั ญหาแรกที่พวกฟาริ สีทูลถามพระองค์ มีใจความว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสตอบอย่างไร?
เหตุใดพระองค์จึงตรัสเช่นนั้น? คาอุปมาทั้งสามเรื่ องที่พระเยซูตรัสแก่พวกเขามีเรื่ องอะไรบ้าง? แต่ละ
เรื่ องมีความหมายว่าอย่างไร? ในคาอุปมาเรื่ องชายคนหนึ่งกับบุตรสองคนนั้น ท่านคิดว่าการกลับใจใหม่
เป็ นหลักสาคัญในการสอนเรื่ องนี้หรื อ? ในคาอุปมาเรื่ องสวนองุ่น ท่านคิดว่าเจ้าของสวนองุ่นเล็งถึง
ผูใ้ ด? และบรรดาคนใช้เล็งถึงใคร?
5. พระเจ้าทรงรักเอาแผ่นดินของพระองค์ ไปจากชนชาติอิสราเอลเมื่อใด? พระองค์จะทรงยก
ให้แก่ใคร?
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6. ศิลาที่ถูกช่างก่อสร้างปฏิเสธนั้น หมายถึงผูใ้ ด?
7. เหตุใดพวกฟาริ สีจึงไม่กล้าจัดการกับพระเยซูในขณะนั้น? ประชาชนโดยทัว่ ไปมีท่าทีต่อ
พระองค์อย่างไร? พวกเขาคิดว่าพระองค์คือผูใ้ ด?
8. ในคาอุปมาเรื่ อง การเลี้ยงในพิธีอภิเษกสมรสนั้น ใครเป็ นกษัตริ ย?์ และใครเป็ นราชโอรส?
บ่าวไพร่ ที่แจกบัตรเชิ ญคือใคร เหตุใดพระองค์จึงเชิญทั้งคนดีและคนชัว่ ? ผูท้ ี่มิได้สวมเครื่ องแต่งกาย
สาหรับพิธีอภิเษกสมรสนั้น เป็ นคนดีหรื อคนชัว่ ?
9. เสื้ อผ้าที่เราจะสวมไปในงานนั้นหมายถึงอะไร? การได้รับเชิ ญถือว่าเป็ นการเพียงพอที่จะไป
ในงานนั้นหรื อไม่? หรื อว่า ผูไ้ ด้รับเชิญแต่ละคนจะต้องสวมเสื้ อผ้าสาหรับพิธีอภิเษกสมรสนั้น
โดยเฉพาะด้วย? เหตุใดผูท้ ี่ไม่สวมเสื้ อผ้าสาหรับพิธีน้ นั จึงนิ่งอึ้งอยู?่
10. จงอธิ บายความหมายของคาว่า “ผูร้ ับเชิ ญก็มาก แต่ผทู ้ ี่ถูกเลือกก็นอ้ ย”
11. คนสอดแนมทั้งสามพวก ที่ไปซักถามปั ญหาต่าง ๆ จากพระเยซูน้ นั มีพวกใดบ้าง?
จุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของพวกเขาคืออะไร? ตามปกติแล้วพวกผูน้ าศาสนาของชนชาติยวิ ทั้งสามพวกนั้น
เป็ นมิตรต่อกันหรื อไม่? คาสอนของพวกเขาเหมือนกันหรื อไม่?
12. พวกไหนที่มาถามปั ญหาต่อพระเยซูเป็ นพวกแรก? พวกเขาเริ่ มพูดจากับพระองค์วา่
อย่างไร? พวกเขาทูลถามพระองค์วา่ อย่างไร? ก่อนที่พระเยซูจะตอบคาถามของพวกเขา พระองค์ตรัสว่า
อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบอย่างไร? พระองค์ทรงเห็นด้วยกับการยอมอ่อนน้อมต่อผูท้ ี่มีอานาจหรื อไม่?
เพราะเหตุใด? พระองค์ทรงทาให้คนพวกนี้เงียบงันไปหรื อไม่?
13.คนสอดแนมกลุ่มที่สอง คือพวกใด? หลักคาสอนของพวกนี้มีใจความว่าอย่างไร? พวกเขา
แสร้งทาอย่างไร? พวกเขาทูลถามพระเยซูวา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสแก่พวกเขาอย่างไร? “ลูกแห่งความ
เป็ นขึ้นมาจากตาย” ที่พระองค์ตรัสนั้น หมายถึงใคร? บุคคลเหล่านี้มีคุณลักษณะอย่างไร? ข้อพิสูจน์ของ
พระเยซูอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการฟื้ นคืนชีพขึ้นมาจากความตาย มีใจความว่าอย่างไร? ประชาชนมี
ปฏิกิริยาต่อพระดารัสของพระองค์อย่างไร?
14. พวกฟาริ สีทาอย่างไรเมื่อทราบว่า คนสอดแนมกลุ่มที่สองนี้ตอ้ งยอมจานนต่อพระเยซูอีก
เช่นเดียวกับกลุ่มแรก? ต่อจากนั้นมีใครมาซักถามพระองค์อีก? เขามีอาชีพอะไร? เหตุใดเขาจึงมาหา
พระองค์? เขาทูลถามพระองค์วา่ อย่างไร? พระเยซูตรัสตอบว่าอย่างไร? พระองค์ทรงยกเอาข้อพระธรรม
ข้อใดมาอ้างอิง? เขาทูลตอบพระองค์วา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าอย่างไร? พระองค์ทรง
หมายความว่าอย่างไร?
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15. ครั้นแล้วพระเยซูตรัสถามพวกฟาริ สีวา่ อย่างไร? พวกเขาทูลตอบว่าอย่างไร? พระองค์ทรง
ทาให้พวกเขาต้องการตรัสอย่างไร? ต่อจากนั้นแล้วมีใครกล้าซักถามพระองค์อีกหรื อไม่ สามัญชนโดย
ทัว่ มีท่าทีต่อพระเยซูอย่างไร?
16. พระเยซูทรงยอมถึงฐานะตาแหน่งของพวกฟารี สีหรื อไม่? พระองค์ทรงยอมรับอย่างไร
พระองค์ตรัสเกี่ยวกับความประพฤติของพวกเขาว่าอย่างไร? พระองค์กล่าวหาพวกเขาว่าอย่างไร? จง
อธิบายพอเป็ นสังเขป
17. พระเยซูตรัสแก่พวกฟาริ สีอย่างไร? พระองค์ทรงกล่าวหาพวกเขาด้วยเรื่ องอะไร? พระองค์
ตรัสว่าการที่เสแสร้งทาเป็ นเคร่ งครัดต่อศาสนาพวกเขาจะได้รับผลอย่างไร? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับการ
สาบานว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับการถวายสิ บลดว่าอย่างไร? การ “กรองลูกน้ าออกแต่กลืนอูฐ
เข้าไป” หมายความว่าอย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงตรัสว่าพวกฟาริ สีเปรี ยบเหมือนอุโมงค์ฝังศพ?
18. พระเยซูทรงยกย่องชมเชยฟาริ สีหรื อไม่ ในการที่พวกเขาแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่
ศาสดาพยากรณ์ พระองค์ทรงเรี ยกพวกเขาว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสว่าเขาจะต้องตกนรกเช่นนั้นหรื อ? ผู ้
ที่พระองค์จะทรงใช้ไปหาพวกฟาริ สีคือใคร? ผลจะเป็ นอย่างไร? พระองค์ทรงพิพากษาโทษพวกฟาริ สี
ว่าอย่างไร? พระองค์ทรงทานายเกี่ยวกับอะไรกับบ้าง?
19. พระเยซูทรงชมเชยการถวายทรัพย์ของผูใ้ ด เพราะเหตุใด?
20. ชาวต่างชาติที่มาหาพระเยซูในพระวิหารนั้นเป็ นชนชาติใด? พระองค์ทรงต้อนรับพวกเขา
หรื อไม่? เพราะเหตุใด? พระองค์เริ่ มตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์และประชาชนทัว่ ไปว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไรในการที่ตรัสว่า “เวลานั้นมาถึงแล้ว” พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเมล็ดข้าว
ว่าอย่างไร?
21. เหตุใดพระเยซูจึงเป็ นทุกข์พระทัยนัก? พระองค์ทรงอธิ ษฐานทูลต่อพระบิดาเจ้าว่าอย่างไร?
พระบิดาเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไร? พระเยซูตรัสอย่างไรเกี่ยวกับวาระอันสาคัญยิง่ นี้?
22. ผูค้ รอบครองโลกนี้คือใคร? ใครเป็ นผูแ้ ต่งตั้งขึ้น? มันจะถูกกาจัดออกจากที่ไหน? จะถูก
กาจัดออกเมื่อใด?
23. พระเยซูตรัสว่า การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์จะเป็ นไปในลักษณะใด? เมื่อประชาชนได้ยนิ
พระองค์ ตรัสถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เช่นนั้นพวกเขาทูลต่อพระองค์วา่ อย่างไร? พระเยซูตรัส
ว่า ข่าวประเสริ ฐที่พระองค์ประกาศแก่ประชาชนนั้น เป็ นเรื่ องราวของผูใ้ ด?
24. พระเยซูตรัสเกี่ยวกับความสว่างว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษา
โลกเช่นนั้นหรื อ? มนุษย์จะถูกพิพากษาโทษในวาระสุ ดท้ายอย่างไร?
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25. เหตุใดประชาชนจึงไม่เชื่อในพระเยซูคริ สต์? ประชาชนเหล่านั้นได้ทาให้คาพยากรณ์ใด
สาเร็ จ?
26. ผูท้ ี่เชื่อ กล้าเป็ นพยานถึงพระคริ สต์หรื อไม่? เพราะเหตุใด?
27. เมื่อพระเยซูเทศนาสัง่ สอนเสร็ จแล้ว พระองค์ทรงกระทาอะไร? เมื่อพระเยซูเสด็จออกจาก
พระวิหารแล้ว พระองค์เสด็จไปที่ใดต่อไป? มีผใู ้ ดตามเสด็จไปบ้าง?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. เหตุใดท่านจึงคิดว่าพระเยซูไม่ยอมบอกแก่พวกฟาริ สีวา่ พระองค์ทรงได้รับอานาจจากผูใ้ ด
2. คนเก็บภาษีและหญิงแพศยา จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ก่อนพวกฟาริ สีได้อย่างไร? 3. ท่านคิดว่าฝูง
ชนที่หอ้ มล้อมพระเยซูอยูน่ ้ นั จะรู ้สึกอย่างไร ถ้าหากพระเยซูทรงบันดาลให้พวกที่ตาหนิติเตียนพระองค์
ต้องเศร้าซึ มเงื่องหงอยหรื อตายไป เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสาปแช่งต้นมะเดื่อเทศ อันเป็ นแบบเล็งถึง
พวกเขาเอง 4. พระเยซูเคยกระทาอะไร “ก่อนเวลาหรื อไม่”
5. ในคาอุปมาเรื่ องชายคนหนึ่งกับบุตรสองคนนั้น บุตรแต่ละคนต่างก็มิได้รักษาคาพูดของตน
เหตุใดบุตรคนหนึ่งกลับได้รับการชมเชย
6. ในคาอุปมาเรื่ องของสวนองุ่น ท่านคิดว่าพระเยซูทรงชี้หมายไว้วา่ พระองค์คือบุตรของเข้า
ของสวนองุ่นเช่นนั้นหรื อ พระเจ้าทรงหวังว่าผูด้ ูแลสวนองุ่นของพระองค์ (ชนชาติอิสราเอล) จะเคารพ
นบนอบพระบุตรของพระองค์เช่นนั้นหรื อ เมื่อพระเจ้าทรงรับเอาแผ่นดินของพระองค์ ไปจากชนชาติ
อิสราเอลแล้ว พระองค์ประทานให้แก่ชนชาติใด ผูท้ ี่จะถูก “ศิลา” ตกทับจนแหลกเป็ นธุ ลีไปนั้นคือใคร
7. ท่านคิดว่า ผูท้ ี่ได้รับเชิญให้ไปพิธีอภิเษกสมรสนั้น มีโอกาสที่จะได้สวมเครื่ องแต่งกายสาหรับพิธีน้ นั
ทุกคนหรื อไม่ ถ้าเช่นนั้นเหตุใดจึงมีผทู ้ ี่ไม่ได้สวมเครื่ องแต่งกายสาหรับพิธีน้ ี
8. ในการตอบคาถามเรื่ องเงินส่ งส่ วย เหตุใดพระเยซูจึงต้องขอดูเหรี ยญเงินตราจากพวกที่มา
ถามพระองค์เสี ยก่อน กายะซาเป็ นใคร พวกเขาสามารถชี้ขาดได้อย่างไรว่า สิ่ งไหนเป็ นของกายะซา
และสิ่ งใดเป็ นของพระเจ้า
9. ทูตสวรรค์จดั อยูใ่ นเพศใด พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงทูตสวรรค์วา่ เป็ นอย่างไร ท่าน
พอจะจาชื่อทูตสวรรค์ได้หรื อไม่ จงเขียนชื่ อมาเท่าที่จาได้ 10. มีแต่บุตรของพระองค์เท่านั้นหรื อ ที่จะ
ฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นมาจากความตาย 11. การที่พระเยซูตรัสว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” นั้น
พระองค์ทรงหมายความว่า เราควรรักตนเองเช่นนั้นหรื อ 12. ท่านจะตอบคาถามของพระเยซูที่วา่
พระองค์ทรงเป็ นบุตรของดาวิด ว่าอย่างไร? เหตุใดท่านจึงคิดว่า พวกฟาริ สีไม่กล้าที่จะซักถามพระองค์
ต่อไปอีก
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13. พวกฟาริ สีกีดกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า โดยการทาอย่างไร 14. การ
เข้ารี ตหมายถึงอะไร 15. ระหว่างแท่นบูชา กับ เครื่ องสักการะบูชาที่วางอยูบ่ นแท่นนั้น อย่างไหนสาคัญ
กว่ากัน 16. พวกฟาริ สีจะต้องรับผิดชอบในความผิดบาปที่บรรพบุรุษของพวกเขา ได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์
หรื อไม่ 17. การที่พวกฟาริ สีไม่สามารถเชื่อในพระเจ้านั้น เป็ นเพราะพระเจ้าทรงกระทาให้จิตใจของเขา
แข็งกระด้าง และตาของเขาบอดไปเช่นนั้นหรื อ เมื่อเป็ นเช่นนั้นเหตุใดพวกเขาจึงต้องรับผิดชอบด้วยเล่า
18. เหตุใดท่านจึงคิดว่าพระเยซูไม่ทรงต้อนรับชาวกรี กที่มาหาพระองค์ 19. พระเยซูทรงอธิษฐานขอให้
พระบิดาเจ้าทรงช่วยพระองค์ให้รอดพ้นจากเวลานั้น จริ ง ๆ หรื อ
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ขั้นทีส่ ี่ สิบเจ็ด คาเทศนาสั่ งสอนบนภูเขามะกอกเทศ
มัทธิว 24:1-26:16, มาระโก 13:1-14:11, ลูกา 21:5-22:6
ในขั้นที่แล้วพระเยซูประทับอยูใ่ นพระวิหาร ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และเป็ นวาระสุ ดท้ายที่พระองค์
ทรงเทศนาสั่งสอนที่นนั่ พระองค์ได้ทรงเผชิญหน้ากับพวกผูน้ าของชนชาติยวิ ทรงตอบข้อซักถามของ
พวกเขา ทรงตาหนิ โทษพวกเขา และได้ทรงพยากรณ์ไว้วา่ พระเจ้าจะทรงรับเอาแผ่นดินของพระองค์ไป
จากพวกเขา ทั้งนี้เพราะพวกเขาอวดอ้างว่า เป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดในการปฏิบตั ิพระบัญญัติ แต่พวกเขากลับ
ปฏิเสธพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งพระบิดาเจ้าทรงใช้มา เพื่อให้พระบัญญัติสาเร็ จ และเพื่อช่วยให้มนุษย์โลกได้รับ
ความรอด พระเยซูทรงบัญชาให้ประชาชนเชื่อฟังพระบัญญัติ ตามที่พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีสั่ง
สอน แต่ไม่ให้เอาเยีย่ งอย่างตามการประพฤติของพวกเขา ทั้งนี้เพราะพวกเขามิได้ประพฤติตามที่พวก
เขาสอนคนอื่น พระองค์ทรงประณามพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีอย่างเปิ ดเผย และทรงทานายไว้วา่
พวกเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างสาสม จากการที่พวกเขาได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และผูช้ อบ
ธรรมในกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ได้ออกจากพระวิหารไปแล้ว บรรดาอัคร
สาวกได้ช้ ีให้พระองค์ทอดพระเนตรดูตึกรามบ้านช่องอันสวยงาม แต่พระองค์ได้ทรงทานายไว้วา่ ตึก
รามบ้านช่องเหล่านั้นจะต้องถูกทาลายลงในที่สุด และเมื่อพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ออกจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มนั้น พระองค์ได้กนั แสงสงสารในความผิดพลาดของชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
แม้วา่ เราจะไม่ทราบว่า ในวันต่อมาพระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด แต่ก็พอจะอนุ มาณได้วา่
พระองค์เสด็จกลับไปยังหมู่บา้ นเบธาเนียนัน่ เอง หลังจากวันยุง่ ยากนั้นแล้ว หากพระองค์ประทับ
พักผ่อนในหมู่บา้ นเบธาเนีย ก็จะเป็ นการดีไม่นอ้ ย แต่เท่าที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั
ปรากฏว่าพระองค์เสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ และประทับอยูท่ ี่นนั่ ตลอดคืน (ลูกา 21:37) นับว่าเป็ นคืน
สุ ดท้ายที่พระองค์มีอิสราภาพก่อนถูกจับ พระองค์ทรงหลีกเลี่ยงจากศัตรู ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และมิตร
สหายในหมู่บา้ นเบธาเนีย ไปประทับอยูบ่ นภูเขานั้นกับอัครสาวกของพระองค์ตามลาพัง พระองค์ทรง
ตระเตรี ยมบรรดาอัครสาวกไว้เพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในอนาคต ขณะที่อยูบ่ นภูเขานั้น บรรดาอัครสาวก
ได้ทูลถามพระเยซูเกี่ยวกับคาทานาย และนิมิตเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ พระราชดารัสตอบ
ของพระองค์ในเรื่ องนี้ เรี ยกว่า “คาเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ” เป็ นคาสั่งสอนที่ยาวที่สุด ยิง่ กว่าที่
พระองค์เคยสั่งสอนในครั้งใด ๆ สถานที่ซ่ ึ งพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนอัครสาวกในครั้งนี้เป็ นที่เดียวกัน
กับที่พระองค์ทรงกันแสง สงสารในความผิดพลาดของชาวกรุ งเยรู ซาเล็มนัน่ เอง สถานที่แห่งนี้ อยูห่ ่าง
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จากกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณหนึ่งกิโลเมตรครึ่ ง อยูท่ างด้านหน้าพระวิหารด้วย (มาระโก 13:3) สามารถ
มองเห็นเปลวไฟจากแท่นเผาเครื่ องสักการะบูชาได้อย่างชัดเจน ตลอดจนผูค้ นที่เข้าไปนมัสการพระเจ้า
ซึ่งต่างก็เข้าใจว่าตนกาลังนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริ งด้วย
ขณะที่พระเยซูทรงทอดพระเนตรดูผคู ้ นเหล่านั้น พระองค์คงจะดาริ อยูใ่ นพระทัยว่า การ
นมัสการของพวกเขาไม่มีความหมายแต่ประการใด ทั้งนี้เพราะพวกเขามิได้สนใจและไม่เข้าใจถึงวันที่
พระเจ้าเสด็จมาเยีย่ มเยียนและประทับอยูก่ บั พวกเขา พระองค์ทรงคร่ าครวญว่า “เราใคร่ จะรวบรวมลูก
ของเจ้าไว้เนื อง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกไก่อยูใ่ ต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอม” พระองค์ทรงรู้สึกปวดร้าว
พระทัยยิง่ นัก เมื่อทรงท้าวความถึงการที่พระองค์ทรงพากเพียรอดทนนาน ทรงยอมทนทุกข์ทรมาน ทน
ต่อการถูกตาหนิติเตียน และการข่มเหงรังแกต่าง ๆ เพื่อพวกเขา แต่บดั นี้โอกาสของพวกเขาก็สายเกินไป
เสี ยแล้ว เพราะพวกเขาได้ปฏิเสธพระองค์ พยายามทาร้ายพระองค์ จนพระองค์ตอ้ งคอยหลบซ่อนอยู่
ตลอดเวลา
ดูเหมือนว่าพระเยซูพา่ ยแพ้แก่พญามาร ต้องอยูต่ ามลาพัง ปราศจากองครักษ์ปกป้ องคุม้ ภัยให้แต่
อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ทรงทราบว่า น้ าพระทัยของพระบิดาเจ้าจะต้องสาเร็ จอย่างแน่นอน พระองค์ได้
ทรงสัง่ สอนความจริ งทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ และประณามศัตรู ของพระองค์ โดยเปิ ดเผย
พระองค์มิได้กนั แสงเพื่อพระองค์เอง หากแต่กนั แสงเพื่อชาวกรุ งเยรู ซาเล็มทั้งปวง บ้านเมืองของพวก
เขาจะต้องตกอยูใ่ นสภาพที่รกร้าง พระองค์ทรงทราบว่า พระองค์ได้ปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระบิดา
เจ้า และถึงแม้วา่ จะต้องวายพระชนม์ดว้ ยน้ ามือของพวกเขาก็ตาม แต่พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์
ขึ้นมาอีก และกลับไปรับสง่าราศีร่วมกับพระบิดาของพระองค์เช่นเคย
ในการเทศนาสั่งสอนบนภูเขามะกอกเทศครั้งนี้ พระเยซู ได้ทรงทานายถึงความพินาศของกรุ ง
เยรู ซาเล็ม อนาคตของโลกยุคนี้ ความทุกข์เข็ญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศี
และฤทธานุภาพของพระองค์ตลอดจนการพิพากษาโลกในวาระสุ ดท้ายด้วย นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้
ทรงตักเตือนบรรดาอัครสาวก ให้สู้ทนต่อการข่มเหงคะเนงร้ายของพวกศัตรู ต้องคอยระแวดระวังตัว
และเตรี ยมพร้อมสาหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์อยูเ่ สมอ คาอุปมาเรื่ องหญิงสาวพรหมจารี สิบคน
และเรื่ องเงินตะลันต์ เป็ นเรื่ องราวที่เปิ ดเผยถึงการเสด็จมาของพระองค์ที่ประทับใจยิง่
ในระหว่างนั้นยูดาอิศการิ โอด อัครสาวกคนหนึ่งในจานวนสิ บสองคนได้ทรยศต่อพระองค์ เขา
ได้หลบหนีไปปรึ กษาหารื อกับพวกปุโรหิ ตใหญ่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ในอันที่จะมอบพระเยซูให้อยูใ่ นเงื้อม
มือของพวกปุโรหิ ตใหญ่ เพื่อหวังเงินสิ บบนสามสิ บเหรี ยญ และแล้วแผนการจับกุมพระเยซู เพื่อจะปลง
พระชนม์พระองค์ ก็ถูกร่ างขึ้นอย่างรี บด่วน
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อภิปราย
ขณะนั้นเหลือเวลาอีกสองวัน ก็จะถึงการเลี้ยงปั สกา พระเยซูทรงทราบว่า ยูดาอิสการิ โอด กาลัง
ต่อรองกับพวกปุโรหิ ตใหญ่ ในการที่จะกาจัดพระองค์ขณะเมื่อพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหาร พร้อม
กับอัครสาวกของพระองค์ หลังจากที่พระเยซูได้ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน ในวันสุ ดท้ายนั้นเสร็ จสิ้ น
ลงแล้ว บรรดาอัครสาวกได้ช้ ีให้พระองค์ทอดพระเนตร ดูตวั พระวิหารอันสวยงามตลอดจนสิ่ งก่อสร้าง
อื่น ๆ ที่ประดับประดาอยูใ่ นพระวิหารนั้น ซึ่ งชาวยิวได้ใช้เวลาก่อสร้างและตกแต่งถึง 46 ปี เป็ นวิหารที่
สง่างามยิง่ แต่พระเยซูตรัสแก่อคั รสาวกว่าพระวิหารและสิ่ งก่อสร้างเหล่านั้น จะต้องถูกทาลายลงในไม่
ช้านี้ และจะไม่มีเหลืออยูเ่ ลย ชาวยิวอาจจะเห็นว่าพวกเขาไม่สร้างขึ้นอย่างมัน่ คงแข็งแรงแล้วแต่พระเยซู
ทรงเห็นว่ามิได้มนั่ คงอะไรเลย
เมื่อพระเยซูและบรรดาอัครสาวกออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปแล้ว ก็ได้ขา้ มลาธารฆิดโรนไปสู่
ภูเขามะกอกเทศ และนัง่ พักผ่อนอยูท่ ี่เชิงเขานั้น พระเยซูหนั กลับไปมองดูตวั เมืองอีกครั้งหนึ่ง กันแสง
ในความผิดพลาดของชาวเมืองและทรงทานายถึงชะตากรรมของกรุ งเยรู ซาเล็ม
อาจเป็ นไปได้วา่
ประชาชนได้ติดตามพระเยซูและอัครสาวกไปด้วยเป็ นจานวนมาก แต่อคั รสาวกเพียงสี่ คนคือเปโตร อัน
ดะเรอา ยากอบ และยอห์นได้มาเฝ้ าพระองค์เป็ นส่ วนตัว และทูลถามถึงกาหนดเวลาของเหตุการณ์ต่าง
ๆ ที่พระองค์ได้ตรัสแก่พวกเขาโดยทูลว่า “ขอโปรดให้ขา้ พเข้าทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะ
บังเกิดขึ้นเมื่อไรจะมีอะไรเป็ นหมายสาคัญ ในการที่พระองค์จะเสด็จมาและเวลาที่จะสิ้ นโลกนี้ ”
พระองค์ตรัสตอบแก่พวกเขาอย่างยืดยาว ไม่เพียงแต่อธิ บายถึงเหตุการณ์ซ่ ึ งจะบังเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่พวกเขายังมีชีวติ อยูเ่ ท่านั้น
หากยังอธิ บายถึงเหตุการณ์ซ่ ึ งจะเกิดขึ้นตลอดไปจนถึงวาระ
สุ ดท้าย พระองค์ทรงเตือนบรรดาอัครสาวกมิให้หลงเชื่อ ในคาหลอกลวงของผูใ้ ด และประทานหมาย
สาคัญซึ่ งไม่ผดิ พลาดให้แก่พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้รู้วา่ อะไรที่พวกเขาควรหวัง แม้วา่ พระองค์ได้
เคยเปิ ดเผยให้พวกเขาทราบถึง การทนทุกข์ทรมาน และการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่ งจะมาถึงในไม่
ช้านี้แล้วก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนพวกเขาจะคิดว่า เหตุการณ์น้ ีคงจะไม่เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด คงมีเวลาอีก
มาก ฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ จิตใจของพวกเขาจึงยังไม่อยูใ่ นสภาพเตรี ยมพร้อม
ภารกิจอันยิง่ ใหญ่ของบรรดาอัครสาวก ซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิในสมัยต่อมาก็คือ การเทศนาสั่งสอน
พระกิตติคุณให้แก่มนุษย์ทุกชนชาติ ตามที่พระเยซูทรงมอบหมายให้พวกเขากระทา ในขณะนั้นบรรดา
อัครสาวกอาจรู้สึกว่า เป็ นสิ่ งเหลือวิสัยสาหรับพวกเขา ที่จะดาเนินภารกิจอันยิง่ ใหญ่น้ ี เพราะว่าพวกเขา
ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่พวกเขามิได้คิดไกลออกไปอีกว่า พระเยซูคริ สตเจ้าจะประทานพระวิญญาณ
ซึ่ งกอปรด้วยฤทธิ์ อานาจของพระองค์ ให้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขามีกาลังและอานาจในการที่จะปฏิบตั ิ
ภารกิจนั้น พอถึงวันเพ็นเทคศเต ทุกสิ่ งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้ น และเพียงระยะเวลาไม่กี่ปีต่อมา
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คริ สตจักรในสมัยแรกนั้น ก็ได้ประกาศแพร่ พระกิตติคุณไปทัว่ โลก พวกได้พลิก “คว่าแผ่นดิน” อย่าง
สิ้ นเชิง (กิจการ 17:6) นี่แหละคือสภาวะของโลก ในระหว่างที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ กล่าวคือจะมี
การประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณ และการเป็ นพยานแก่ชนทุกชาติทวั่ โลก (มัทธิ ว 24:14, มาระโก
13:10) แต่ขณะเดียวกันพญามารก็เผยแพร่ อิทธิ พลของมันด้วย และเมื่อใกล้จะถึงวาระสุ ดท้าย “จอกแห่ง
ความผิด” ก็จะเต็มล้น และจะเกิด “ความทุกขเวทนามากยิง่ ” และจะมีการ “เบียดเบียนข่มเหงเหล่าผู ้
บริ สุทธิ์”
พระเยซูทรงจัดเตรี ยมอัครสาวกของพระองค์ให้พร้อม ที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ โดยเตือน
ให้พวกเขาตระหนัก ในคาสั่งสอนที่พระองค์เคยสั่งสอนแก่พวกเขา และเตือนให้ระมัดระวังใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้
1. พระคริ สต์ เทียมเท็จ พระเยซูทรงเตือนว่า จะมีคนอ้างว่า พระเยซูจะไม่เสด็จกลับมาอีกตามที่
พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ และจะมีพระคริ สต์เทียมเท็จเกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนก็จะอ้างตนว่าเป็ นพระ
คริ สต์ โดยกล่าวว่า “เราเป็ นผูน้ ้ นั ” และจะมีผคู้ นเป็ นอันมากหลงเข้าใจผิด ตลอดเวลาที่พระเยซูทรงสั่ง
สอนอัครสาวกในครั้งนี้
พระองค์ได้ทรงย้าเตือนในข้อนี้ หลายครั้งหลายหนอัครสาวกได้ทูลถามว่า
“อะไรจะเป็ นหมายสาคัญในการที่พระองค์จะเสด็จมา”
พระองค์ตรัสตอบว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผใู ้ ดล่อลวงท่านให้หลงด้วยมีหลายคนอ้างนามของเรา
ว่า ตัวเขาเป็ นพระคริ สต์ และจะพูดว่า นี่แน่ะพระองค์อยูท่ ี่นี่ ที่นนั่ หรื ออยูใ่ นป่ า หรื ออยูท่ ี่หอ้ งใน
อย่าได้เชื่อเลย” พระองค์ได้ทรงอธิ บายให้บรรดาอัครสาวกอย่างชัดเจนว่า พระองค์จะเสด็จกลับมา
เมื่อใดและพวกเขาจะรู ้ได้อย่างไร
การเสด็จกลับมาของพระองค์จะปรากฏแก่คนทัว่ ไปอย่างชัดเจน
เช่นเดียวกับแสงสว่างของประกายฟ้ าแลบ ซึ่ งสว่างโรจน์จากขอบฟ้ าอีกฟากหนึ่งไปสู่ ขอบฟ้ าอีกฟาก
หนึ่ง (ดู มัทธิว 24:27) และ “นัยตาทุกดวงจะเห็นพระองค์” (วิวรณ์ 1:7)
2. สงครามและข่ าวลือเกี่ยวกับสงคราม ก็เป็ นสัญญาลักษณ์อย่างหนึ่งของยุคนั้น และยิง่ ใกล้จะ
สิ้ นยุคนั้นเท่าใด ก็ยงิ่ จะมีมากขึ้นเท่านั้น จะเกิดการพิพากกันระหว่างประเทศต่อประเทศ และระหว่าง
อาณาจักรต่ออาณาจักร แต่พระเยซูทรงเตือนอัครสาวกว่า “คอยระวังเถิดอย่าวิตกเลย” โดยปกติแล้วเรา
ย่อมอดไม่ได้ที่จะวิตกและหวาดกลัว ต่อภัยอันตรายของสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สงคราม ซึ่งจะ
เกิดขึ้นในวาระสุ ดท้าย ซึ่ งมนุษย์ต่างก็มุ่งมัน่ ที่จะประดิษฐ์อาวุธร้ายขึ้นมาประหัตประหารกัน แต่
พระองค์ทรงสัง่ เราว่า อย่าได้วติ กกังวลใน “เวลาและกาลกาหนด” ซึ่งพระบิดาเจ้าได้ทรงดาริ ไว้โดย
อานาจของพระองค์ สงครามจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็ นเพียง “ขั้นแรกแห่ง
ความทุกข์” และความเจ็บปวดรวดร้าวเท่านั้นเอง หลังจากวาระอันทุกข์เข็ญนี้แล้ว ก็เป็ นอันว่าสิ้ นสุ ดยุค
เก่า และเริ่ มยุคใหม่แทน
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3. การกันดารอาหาร ภัยพิบัติ และแผ่ นดินไหว (มาระโก 13:8) เหตุการณ์เหล่านี้ จะต้องเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน แต่ยงั ไม่ถึงวาระสุ ดท้าย เพียงแต่เป็ นเครื่ องหมายเตือนให้ทราบว่า ใกล้จะถึงวาระสุ ดท้าย
เท่านั้น และคราวใดที่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุ นแรงยิง่ ๆ ขึ้น เราก็จะรู ้วา่ เมื่อนั้น
แหละวาระสุ ดท้ายของโลกกาลังจะสิ้ นสุ ดลงแล้ว เหตุการณ์เหล่านี้ เป็ นภาวะภายนอก ซึ่งเป็ นผล
หลังจากที่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ พระเจ้ามิได้มีพระประสงค์ที่จะทาลายพระวิหารแต่ประการใด
แต่ความชัว่ ร้ายของมนุษย์โลกต่างหากที่ทาให้เป็ นไปเช่นนั้น พระองค์มิได้ทรงเป็ นผูท้ าลายพระวิหาร
หากแต่มนุษย์ที่ชวั่ ร้าย ซึ่ งพระองค์จะทรงอนุ ญาตให้ต่อต้าน กระทาความเสื่ อมเสี ยต่อพระราชฐานของ
พระองค์ ต่อเมืองของพระองค์ ต่อพลไพร่ ของพระองค์ ต่างหากที่เป็ นผูท้ าลาย ทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์ยอม
ให้ความชัว่ ร้ายเหล่านั้นเกิดขึ้นเอง ในวาระนั้นมนุษย์จะกลายเป็ นคนจะกละ เห็นแก่ตวั เป็ นคน
หลอกลวง เป็ นผูท้ ี่ไว้วางใจไม่ได้ และเต็มไปด้วยความชัว่ ร้าย เมื่อความชัว่ ร้ายทวียงิ่ ขึ้น ความรักของ
หลายคนก็จะเย็นชาลง และแล้ว พระวิหารและทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระวิหารนั้นจะต้องถูกทาลาย
ลง เมื่อที่ประทับของพระเจ้าภายในจิตใจของมนุษย์ ถูกทาลายแล้ว ก็จะไม่มี “แท่นบูชา” และการ
นมัสการในจิตใจอีกต่อไป ต่อจากนั้น การนมัสการ และการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยอาการภายนอก จะถูก
ทาลายลงเช่นเดียวกัน
4. การข่ มเหงรั งแก และความทุกข์ ลาบาก ระหว่างที่บรรดาอัครสาวกออกไปเทศนาสั่งสอน
พระกิตติคุณ ให้แก่มนุษย์ทวั่ โลกอยูน่ ้ นั พวกเขาจะต้องถูกกักขัง ถูกโบยตีให้ได้รับความทุกข์ลาบากต่าง
ๆ นานา ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสเตือนพวกเขาว่า “จงระวังตัวให้ดี” ไม่เพียงแต่ชาวโลกเท่านั้น ที่จะ
ประสบกับกลียคุ แม้แต่อคั รสาวกเองก็จะต้องประสบความยุง่ ยาก พระองค์ทรงเตือนพวกเขา ถึงการที่
พวกเขาจะถูกชาวยิวโบยตีในธรรมศาลา เนื่องจากการสั่งสอนของพวกเขา พวกเขาจะต้องถูกจับและนา
ตัวไปพิพากษาต่อหน้าพวกเจ้าเมืองและกษัตริ ยข์ องชาวต่างชาติ เพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซู
“เพื่อจะได้เป็ นพยานแก่เขา” (มาระโก 13:9) “การนั้นจะเกิดแก่ท่าน เพื่อจะให้ท่านเป็ นพยาน” (ลูกา
21:13) ก็เป็ นดังนั้นเมื่ออัครสาวกเปาโลอยูใ่ นเมืองฟิ ลิปปี ขณะที่ท่านถูกจาคุกอยู่ ท่านได้เป็ นพยาน
ให้แก่พสั ดีและครอบครัวของเขา จนในที่สุดเขาเหล่านั้นได้หนั มาเชื่ อในพระองค์ (ดู กิจการ บทที่ 16)
พระเยซูทรงตักเตือนอัครสาวกต่อไปว่า เมื่อเหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้น “ท่านทั้งหลายจะต้องปลงใจไว้วา่ จะไม่
คิดนึกก่อนว่าจะแก้ตวั อย่างไร ด้วยว่าเราจะให้ปากและปั ญหาแก่ท่านซึ่ งศัตรู ท้ งั หลายของท่าน จะ
ต่อต้านและคัดค้านไม่ได้”
มนุษย์ไม่สามารถที่จะต่อต้านฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า
และการเป็ นพยานของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เมื่อถึงวาระนั้นแล้ว พระองค์จะทรงบันดาลให้อคั รสาวกของพระองค์พดู ตามที่พระวิญญาณ
ทรงนา “ผู้ที่พูดนั้นมิใช่ ท่านเอง แต่ เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” พระเจ้าทรงปกป้ องคุม้ ครองผูป้ ระกาศ
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ข่าวประเสริ ฐของพระองค์เสมอ ถ้าหากเขาไว้วางใจในพระองค์ และไม่พยายามที่จะป้ องกันตัวเอง เมื่อ
เราตกอยูใ่ นความทุกข์ลาบาก เราก็มกั จะกระเสื อกกระสนที่จะช่วยตนเอง และพยายามที่จะ “ตั้ง
ความชอบธรรมของเราเอง” ขึ้น แทนที่จะไว้วางใจในพระเจ้า เพื่อให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา แน่ละเรา
จะต้องสารภาพความผิดบาปของเราแก่พระองค์ แต่หากว่าเราทนทุกข์เพราะความเชื่ อของเรา “เพื่อเห็น
แก่พระเยซูคริ สต์” เราก็สามารถที่จะไว้วางใจในพระองค์ เพื่อให้พระองค์เป็ นผูท้ รงปกป้ องคุม้ ครองเรา
5. ความชั่วจะทวีมากขึน้ ความชัว่ จะทวีมากขึ้น จนทาให้ความรักของคนเป็ นอันมากเย็นชาลง
และหลายคนจะสดุด เนื่องจากความยุง่ ยากในชีวติ คริ สเตียน และจะทรยศซึ่ งกันและกัน พระเยซูได้ตรัส
เตือนในข้อนี้วา่ “บิดามารดาญาติพี่นอ้ งและมิตรสหายจะมอบท่านไว้ แม้วา่ พี่ก็จะมอบน้อง พ่อจะมอบ
ลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่าน เพราะนามของเรา”
นักศึกษาพระคริ สตธรรมบางคนเข้าใจว่า
พระดารัสนี้หมายถึงชนชาติยวิ โดยเฉพาะ
เพราะว่า
ชาวต่างชาติมกั จะเกลียดชังชนชาติยวิ แต่ในที่น้ ีเป็ นที่ปรากฏอย่างเด่นชัดแจ้งว่า พระเยซูมิได้บ่งถึง
ชาวยิว หากแต่หมายถึงคริ สเตียน เพราะว่าพระองค์ตรัสสอนบรรดาอัครสาวกของพระองค์ ซึ่ งพระองค์
จะทรงใช้ ให้ออกไปเทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณของพระองค์ แก่คนทัว่ โลกและที่พวกเขาจะต้องได้รับ
ความทุกข์ทรมาน ก็เพื่อพระนามของพระองค์ ส่ วนชนชาติยวิ นั้นไม่เคยทนทุกข์ทรมาน เพื่อพระนาม
ของพระองค์เลยแม้แต่นอ้ ยเพราะพวกเขามิได้รับเอาพระองค์นนั่ เอง (ดู ยอห์น 13:13)
พระธรรมมัทธิ วกล่าวถึง “ข่าวประเสริ ญแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า” แต่ก็มีบางคน
พยายามที่จะตีความหมายว่า คาสอนนี้หมายถึงแผ่นดินที่จะมาถึงในอนาคตเท่านั้น แต่มาระโกกล่าวว่า
พระกิตติคุณจะต้องได้รับการประกาศเป็ นอันดับแรก (มาระโก 13:10) พระกิตติคุณนี้ เป็ นพระกิตติคุณ
เดียวกันกับที่พระเยซูและอัครสาวกของพระองค์เทศนาสั่งสอนนัน่ เอง “ทุกคนที่วางใจในพระบุตรตนั้น
จะมิได้ พินาศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์ ” และการที่ประกาศพระกิตติคุณนี่ แหละบรรดาอัครสาวกจึงถูกข่มเหง
เบียดเบียน แต่พระเยซูตรัสให้สติแก่พวกเขาว่าแม้แต่ผมของท่านสักเส้นหนึ่งจะเสี ยไปก็หามิได้ (ลูกา
21:18,19) พระองค์ได้ตรัสแก่พวกเขาว่า ถึงแม้วา่ พวกเขาบางคนจะถูกประหารชีวิต เส้นผมของพวกเขา
สักเส้นหนึ่งจะเสี ยไปก็หามิได้ เว้นแต่พระองค์จะทรงยอมให้เป็ นเช่นนั้น และแม้นว่า พวกเขาจะต้อง
เสี ยชีวติ พระองค์ก็จะทรงรับเขาให้ไปอยูก่ บั พระองค์ ขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ตรัสย้ าอีกว่า “ผูใ้ ดที่จะ
ทนเอาจนถึงที่สุดปลาย ผูน้ ้ นั จะรอด” ในวาระสุ ดท้ายพระองค์จะเสด็จกลับมา ช่วยผูท้ ี่เชื่อและซื่ อสัตย์
ต่อพระองค์ ให้รอดพ้นจากการทนทุกข์
6. ความพินาศของกรุ งเยรู ซาเล็ม ในพระธรมลูกา บทที่ 21 ข้อ 20-24 นั้น พระเยซูทรงทานาย
ถึงการทาลายกรุ งเยรู ซาเล็ม โดยกองทัพของข้าศึกและคาทานายนี้ก็ปรากฏผลสมจริ งทุกประการ ในปี
ค.ศ. 70 จักรพรรดิ์ไทรัสแห่ งโรมได้ยกทัพมาย่ายีกรุ งเยรู ซาเล็ม และกวาดต้อนเอาผูค้ นไปเป็ นเชลยอัน
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เป็ นเหตุให้ชนชาติยวิ ต้องกระจัดกระจายไปอยูต่ ามประเทศต่าง ๆ จนทุกวันนี้และกรุ งเยรู ซาเล็มเองก็ถูก
ชาวต่างชาติเหยียบย่า “จนกว่าเวลากาหนดของคนต่างประเทศนั้นจะครบถ้วน”ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์
ได้ทานายไว้วา่ ก่อนที่จะพระเยซูคริ สต์เสด็จลงมารับสภาพเป็ นมนุษย์ เป็ นเวลาหลายร้อยปี ที่ประเทศ
อิสราเอลเป็ น “ประเทศที่เต็มไปด้วยบาป พลเมืองเพียบไปด้วยสัตย์อธรรมเป็ นว่านเครื อของความชัว่ ”
เป็ นชาติกบฎซึ่งจะต้องถูกเฆี่ยนตีจน “ทั้งศีรษะก็เจ็บไปทัว่ และทั้งใจก็ละเหี่ ยม่อยไป” (อิสยาห์ บทที่ 1)
และกรุ งเยรู ซาเล็มก็ได้ถูกละไว้ (ดู อิสยาห์ 1:8)
พระเยซูได้ทรงทานายว่า การแก้แค้นจะบังเกิดแก่เมืองที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และซึ่ ง
ได้ปฏิเสธพระองค์และอัคสาวกของพระองค์ อันเป็ นการทาให้ขอ้ พระธรรมอิสยาห์ 62:1 ตอนปลาย
สาเร็ จ พระเยซูได้ทรงกระทาให้ตอนต้นของพระธรรมข้อนี้สาเร็ จ โดยการเสด็จออกไป “ประกาศปี ที่
พระเจ้ากาหนดจะทรงโปรดปรานนั้น” ให้แก่มวลมนุษย์ (ลูกา 4:19) แต่ “วันแห่งความแก้แค้นของพระ
เยโฮวาห์” ยังไม่ถึงกาหนด พระเจ้าจะทรงแก้แค้นชนชาติอิสราเอลอย่างแน่นอน แต่แผ่นดินของเขา
จะต้องถูกย่ายี โดยชาวต่างชาติที่ได้ออกพระนามของพระองค์ (ดู อิสยาห์ บทที่ 65)
พระเยซูตรัสว่า “เวลานั้นเป็ นเวลาของพระราชอาญา เพื่อจะช่วยให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้น้ นั
สาเร็ จ” (ลูกา 21:22) วาระนี้พระเยซูมิได้ทานายเฉพาะการทาลายกรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ไม่ชา้ ไม่นานเท่านั้น หากยังทานายถึงการทาลายกรุ งในวาระสุ ดท้าย
ด้วย “กว่าเวลากาหนดของคนต่างประเทศนั้นจะครบถ้วน” (ลูกา 21:24) เครื่ องหมายแห่งความพินาศ
ของกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งแรก คือ “เมื่อท่านเห็นกองทัพมาตั้งล้อมรอบกรุ งเยรู ซาเล็ม” (ลูกา 21:20) ส่ วน
เครื่ องหมายแห่งความพินาศในวาระสุ ดท้าย คือ “เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่ งอันน่าเกลียด ซึ่ งจะทาให้เกิด
วิบตั ิ...ตั้งอยูใ่ นที่บริ สุทธิ์ น้ นั ” (มัทธิว 24:15) ข้อนี้ อาจหมายถึงการเริ่ มต้นการปกครองของพระคริ สต์
เท็จ และนามาซึ่ งความทุกข์ยากอย่างแสนเข็ญ ในการปิ ดล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มคราวแรกนั้น กรุ งก็ถูก
ทาลาย (ลูกา 19:44) แต่ในครั้งที่สองพระเยซูเจ้าจะเสด็จลงมาช่วยพลไพร่ ของพระองค์ทุกคน ที่มีชื่ออยู่
ในสมุดทะเบียนประจาชีพให้รอด (ดานิเอล 12:1, ดู 2 เธสะโลนิกา 1:7 ด้วย)
7. ผู้ทานายเทียมเท็จ ในที่น้ ี พระเยซูมิได้หมายความว่า เฉพาะแต่บรรดาอัครสาวกเท่านั้นที่ควร
ออกไปประกาศคาสั่งสอนของพระองค์
หากแต่พระองค์ทรงต้องการให้คริ สเตียนทุกคนออกไป
ประกาศด้วย ในวาระที่เขาเหล่านั้นออกไปประกาศความจริ งของพระองค์ จะมีผทู ้ านายเทียมเท็จต่อสู ้
ขัดขวางพวกเขา และจะ “ล่อลวงให้หลายคนหลงผิดไป” แม้กระทัง่ ผูท้ ี่เคยได้ยนิ ได้ฟังพระวจนะของ
พระองค์มาแล้วก็จะหลงหายไป จนถึงกับ “ปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูไ้ ด้ทรงไถ่เขาไว้” (2 เปโตร 2:1, 1
ยอห์น 4:1) “ความรักของคนเป็ นอันมากจะเยือกเย็นลง”
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8. การหลงหายไปจากพระเจ้ า เนื่องจากความชัว่ ทวียงิ่ ขึ้น และผูพ้ ยากรณ์เทียมเท็จก็พยายาม
หลอกลวงมนุษย์ยงิ่ ขึ้น ดังนั้นจะมีหลายคนถูกล่อลวงให้เชื่อความเท็จ เพราะพวกเขาไม่ยอมเชื่อความ
จริ ง (2 เธสะโลนิกา 2:10-12) ความรักของหลายคนจะเย็นชาลงไป การหลงไปจากพระเจ้านี่แหละ จะ
เกิดขึ้นเป็ นอันดับแรก (2 เธสะโลนิกา 2:3) ก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซู ซึ่ งจะเป็ นการเตรี ยมไว้
เพื่อต้อนรับ “ลูกแห่งความพินาศ” ซึ่งจะสถาปนาตนเองขึ้นเป็ นใหญ่เสมอด้วยพระเจ้า หลายคนที่ไม่
ยอมรับความสว่าง และไม่ยอมที่จะ “ปรากฏดุจดวงสว่างต่าง ๆ ในโลก” จะถูกเหวีย่ งทิ้ง และกลายเป็ น
“ดาวที่ลอยลับไป ความมืดมัวได้มีไว้สาหรับเขาเป็ นนิตย์” (ยูเดีย ข้อ 13)
วันเวลาที่มนุษย์หลงไปจากพระเจ้านั้นได้เริ่ มแล้ว เพราะว่ามีผคู ้ นมากมายทุกหนทุกแห่ ง ได้หนั
กลับไปจากพระเจ้า แต่ขณะเดียวกันพลไพร่ ของพระองค์ กลับได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ ” (ดานิเอล
12:10) และ “ผูท้ ี่ชกั นาคนมากหลาย ให้กลับมาถึงความชอบธรรม จะโชติช่วงดังดวงดาวเป็ นนิ ตย์นิ
รันดร์ ” (ดานิเอล 12:3)
9. สิ่ งอันน่ าเกลียด ซึ่ งจะทาให้ เกิดวิบัติ หลังจาก “ขั้นแรกแห่งความทุกข์” ผ่านพ้นไปแล้ว
ความชัว่ จะทวียงิ่ ๆ ขึ้น จนกระทัง่ “ลูกแห่งความพินาศ” จะถูกเปิ ดเผย “มันนัง่ ลงในโบสถ์ของพระเจ้า
สาแดงตัวของตนว่าเป็ นพระเจ้า” (2 เธสะโลนิกา 2:4) พระเยซูได้ตรัสแก่ชนชาติยเู ดียล่วงหน้าว่า “ท่าน
ทั้งหลายได้ปฏิเสธเรา” แต่ “ผูอ้ ื่นจะมาในนามของตัวเอง ท่านทั้งหลายคงจะรับผูน้ ้ นั ” (ยอห์น 5:43)
“ท่านทั้งหลายเห็นสิ่ งอันน่าเกลียด ซึ่ งจะทาให้เกิดวิบตั ิ.....ตั้งอยูใ่ นที่บริ สุทธิ์ ” คือพระวิหารของพระเจ้า
ขอให้ผอู ้ ่านเข้าใจเอาเองเถิด (มัทธิว 24:15) ประวัติศาสตร์ ตอนนี้สาเร็ จโดยอันติโกเกีย เอพิเพเนส์ (ดานิ
เอล 11:31) แต่จะสาเร็ จผลมากยิง่ ขึ้นโดย “สิ่ งน่าเกลียดอันเป็ นที่สะอิดสะเอียน” (สัตว์ร้าย) (ดานิเอล
12:11) ทั้งสองกรณี น้ ีมีสภาพเช่นเดียวกัน
10. ความทุกข์ ทรมานมากยิ่งขึน้ การที่ท่านลูกาได้บนั ทึกไว้น้ นั หมายถึงการทาลายกรุ ง
เยรู ซาเล็ม หาได้เล็งถึงการทาลายในวาระสุ ดท้ายของโลกไม่ (ข้อ 24) ดังนั้นคงหมายถึงคนชาติยวิ ซึ่ งอยู่
ในมณฑลยูเดียในวาระนั้นโดยตรงทั้งพระธรรมมัทธิ วและมาระโกต่างก็หมายถึงวาระสุ ดท้ายของโลก
เพราะว่า “ในคราวนั้นจะมีความทุกข์ลาบากยิง่ ใหญ่ ซึ่ งไม่เคยมีต้ งั แต่เดิมสร้างโลกมาจนบัดนี้ หรื อใน
เบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีก” (มัทธิว 24:21, มาระโก 13:19) ถ้าพระองค์ไม่ทรงยืน่ วันเวลาเหล่านั้นให้ส้ นั
เข้าแล้ว จะไม่มีผใู ้ ดมีชีวติ รอดได้เลย แต่ “เพราะทรงเห็นแก่ผถู ้ ูกเลือกสรร วันเหล่านั้นจึงสั้นเข้า” ความ
ทุกข์ลาบากนี้คือความพิโรธของผูท้ ี่ต่อสู ้พระคริ สต์ ซึ่ งได้แก่สัตว์ร้าย ผูซ้ ่ ึ งแย่งเอาการนมัสการและความ
จงรักภักดีจากมนุษย์ท้ งั โลก ชนทุกชาติจะมอบอานาจของตนให้สัตว์ร้ายนั้น (วิวรณ์ 17:17) และ
“บรรดาคนที่อาศัยแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นเว้นไว้คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียนประจา
ชีพ...ของพระเมษโปดก” (วิวรณ์ 13:7-8) “และทรงยอมให้มนั มีอานาจกระทาอย่างนั้นตลอด 42 เดือน”
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(วิวรณ์ 13:5) และ “กระทาสงครามต่อพวกสิ ทธิ ชนและมีชยั ชนะแก่เขา” (วิวรณ์ 13:7) แต่มนั ก็ตอ้ งตาย
“โดยไม่มีผใู ้ ดจะช่วยเหลือเขาได้” (ดานิเอล 11:45) เพราะว่า “ในยุคนั้นชนร่ วมชาติของเจ้าจะถูกช่วยให้
รอด คือทุกคนที่มีชื่อจารึ กไว้ในสมุดเล่มนั้น” (ดานิเอล 12:1) ซึ่ งมีท้ งั ชนชาติยวิ และชาวต่างชาติ (2 เธ
สะโลนิกา 2:7) เพราะว่า “พระเยซูเจ้าจะทรงประหารเสี ยด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรง
ผลาญให้สูญ ไปด้วยอาการปรากฏ และการเสด็จมาของพระองค์” (2 เธสะโลนิกา 2:8,9)
เราควรสังเกตดูขอ้ แตกต่างระหว่างความโกรธแค้นของสัตว์ร้ายนั้น กับพระพิโรธของพระเจ้า
ซึ่ งจะไม่เคยเทลงมาสู่ พลไพร่ ของพระองค์เลย มีแต่เทลงสู่ คนชัว่ ซึ่ งเป็ น “บุตรแห่ งความไม่เชื่อฟัง”
(เอเฟซัส 5:6) พลไพร่ ของพระองค์ได้รับการ “ให้รอดพ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้านั้น” (1 เธ
สะโลนิกา 1:10) แต่ความโกรธของผูท้ ี่ต่อสู ้พระคริ สต์ มีจุดมุ่งหมายอยูท่ ี่พลไพร่ ของพระเจ้า และมัน
ได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระยานาค (วิวรณ์ 13:4) “พระยานาคใหญ่น้ นั คืองูเฒ่าที่เขาเรี ยกว่า มาร” (วิวรณ์
12:9) แต่พระเจ้าจะทรงบันดาลให้วนั เวลาแห่งความทุกข์ลาบากนั้นสั้นเข้า เพื่อเห็นแก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรง
เลือกสรรไว้
11. นิมิตและการอัศจรรย์ ผูพ้ ยากรณ์เทียมเท็จและพระคริ สต์เท็จจะสาแดงเครื่ องหมาย และ
กระทาการอัศจรรย์หลายอย่าง ระหว่างช่วงเวลานี้และจะมีหลายคนถูกล่อลวงจนหลงไป “ถ้าเป็ นได้
ถึงแม้ผทู้ ี่ถูกเลือกสรรแล้วก็จะให้หลงไปด้วย” (มัทธิว 24:24) แต่พระเยซูได้ตรัสเตือนว่า “ดูก่อนท่าน
เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว” การเสด็จกลับมาของบุตรมนุษย์จะเป็ นดุจสายฟ้ าแลบ และทุกคน
จะรู ้วา่ เป็ นพระองค์ พระคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นดุจแม่เหล็กใหญ่จะดึงดูดเอาพลไพร่ ของพระองค์ ให้มาหา
พระองค์
12. นิมิตในสวรรค์ เมื่อยุคของชนต่างชาติล่วงพ้นไปแล้ว (ลูกา 21:24, เอเสเคียล. 3:17) และ
“พอสิ้ นความลาบากแห่งวันเหล่านั้นแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป ดวงจันทร์ ไม่ส่องสว่าง ดวงดาวทั้งปวง
จะตกจากท้องฟ้ า บรรดาสิ่ งที่มีอานาจในท้องฟ้ าจะสะเทือนสะท้านหวัน่ ไหว” เหตุการณ์น้ ีจะเกิดขึ้นใน
ฉับพลันทันที หลังจากที่ความทุกข์ลาบากผ่านพ้นไปแล้ว และเกิดขึ้น “ก่อนที่วนั ใหญ่ยงิ่ อันน่ากลัว ของ
พระเยโฮวาห์จะมาถึง” (เอเสเคียล 2:31) ซึ่ งเป็ นการเน้นถึงความแตกต่าง ความโกรธของพญามารใน
วาระแห่งความทุกข์ยาก กับพระพิโรธของพระเจ้า ที่ทรงมีต่อคนชัว่ อีกครั้งหนึ่ง “และในกรุ งเยรู ซาเล็ม
จะมีผหู ้ นีพน้ ภัยได้ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว และในพวกที่เหลืออยูน่ ้ นั ก็จะมีผเู ้ หล่านั้น ซึ่ งพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงเรี ยกไว้แล้ว” ฤทธิ์ อานาจแห่งสวรรค์จะสะเทือนสะท้าน แผ่นดินสวรรค์จะหวัน่ ไหว
(วิวรณ์ 6:13) และ “เมื่อนั้น นิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฎขึ้นในท้องฟ้ า มนุษย์ทุกชาติทวั่ โลกจะพิลาป
ร่ าไร แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้ า ด้วยฤทธานุ ภาพและสง่าราศีเป็ นอันมาก”
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13. ความทุกข์ ร้อนบนแผ่ นดินโลก ในคราวที่สิ่งซึ่ งมีอานาจในท้องฟ้ าสะเทือนสะท้าน
หวัน่ ไหวนั้น ก็จะเกิดความทุกข์ร้อนทัว่ ทั้งแผ่นดินโลกด้วยทะเล มหาสมุทรต่าง ๆ จะปั่ นป่ วน มนุษย์จะ
สลบไสลไป เพราะความกลัวในเหตุการณ์น้ นั ความภาคภูมิใจในสติปัญญาของชาวโลก ไม่เพียงพอจะ
ช่วยเขาได้ เขาจะรู ้สึกสานึกถึงความอ่อนแอของตนเอง มนุษย์ทุกชาติทุกตระกูลจะพากันทุกข์โศก เมื่อ
เห็นนิมิตของบุตรมนุษย์ปรากฏบนท้องฟ้ า และท้องฟ้ าก็จะม้วนตัวเข้าประดุจม้วนหนังสื อ พวกเขาจะ
“ขอร้องภูเขาและศิลาว่า ขอให้ตกลงทับบังช่อนเราไว้พน้ พระพักตร์ ของพระองค์...และพ้นจากพระ
นิเคราะห์ของพระเมษโปดกนั้น เพราะว่าวันสาคัญแห่ งพระนิเคราะห์ของพระองค์มาถึงแล้วและใคร
ผูใ้ ดจะทนอยูไ่ ด้เล่า” (วิวรณ์ 6:14-17)
14. ความเฉยเมย ในสมัยของโนอาห์ มนุษย์มวั หลงอยูใ่ นการกิน การดื่ม และการสมรส ใน
วาระที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมา มนุษย์ก็จะเป็ นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน พระธรรมลูกาได้กล่าวถึงตอนนี้
ไว้ในขั้นที่ 41 นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการพิพากษาโทษเมืองสะโดมด้วย พระเจ้าทรงส่ งไฟกามะถันลง
มาเผาเมืองสะโดม ในวันเดียวกันกับที่โลตออกจากเมืองสะโดมฉันใด “เมื่อบุตรมนุ ษย์จะเสด็จมาก็จะ
เป็ นฉันนั้น” เมื่อนั้นคนสองคนนอนด้วยกันพระเจ้าจะเอาคนหนึ่งไป ละทิ้งคนหนึ่งไว้ คนสอง
คนทางานด้วยกัน พระองค์ก็จะรับเอาคนหนึ่งและละไว้คนหนึ่ง ฯลฯ นี่คือการพิพากษาของพระองค์
ซึ่ งพวกเขาจะไม่รู้สึกตัวเลยจนกว่าน้ าจะไหลบ่าท่วมพวกเขา
พระเยซูทรงตักเตือนอัครสาวกของ
พระองค์ มิให้ตกอยูใ่ นความประมาทเช่นเดียวกับผูไ้ ม่เชื่อ ว่า “จงระวังตัวให้ดี เกลือกว่าใจของท่านจะ
ล้นไปด้วยความสนุกสนาน และด้วยกังวลคิดถึงชีวติ นี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านดุจบ่วงแร้ว เมื่อท่านไม่
ทันคิดเพราะว่าวันนั้นจะมาถึงคนทั้งปวง ที่อยูท่ วั่ แผ่นดินโลก” พระเยซูกาชับให้อคั รสาวกของพระองค์
ให้หมัน่ อธิ ษฐานอยูเ่ สมอ เพื่อว่าจะได้พน้ จากเหตุการณ์ท้ งั ปวงซึ่ งจะเกิดขึ้นนั้น และจะสามารถยืนอยู่
ต่อหน้าพระองค์ได้ในเวลาที่พระองค์เสด็จมาด้วยความกล้าหาญ โดยไม่มีความละอายแต่อย่างใด (ดู
ยอห์น 2:28)
15.
ความจาเป็ นที่จะต้ องเฝ้ าระมัดระวัง
พระเยซูทรงเตือนอัครสาวกของพระองค์ให้
เตรี ยมพร้อมและระมัดระวังอยูเ่ สมอเพราะ “บุตรมนุษย์จะเสด็จมาในโมงที่ท่านไม่ทนั คิด” (ลูกา 12:40)
“แต่วนั นั้นโมงนั้นไม่มีผใู ้ ดรู ้ ถึงทูตสวรรค์หรื อพระบุตรก็ไม่รู้ รู ้แต่พระบิดาองค์เดียว” (มาระโก 13:32)
แม้พระเยซูเองก็ไม่ได้ทรงทราบถึงกาหนดเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมา มีแต่พระบิดาเท่านั้นที่ทรง
ทราบ พระเยซูคริ สต์ย้าครั้งแล้วครั้งเล่าว่า “ท่านทั้งหลายจงเฝ้ าระวังอยู่ ท่านไม่รู้วา่ เจ้าของบ้านจะมา
เมื่อไร จะมาหัวค่าหรื อเวลาเที่ยงคืนหรื อเวลาไก่ขนั หรื อรุ่ งเข้า กลัวว่าจะมาฉับพลัน และจะมาพบท่าน
นอนหลับอยูซ่ ่ ึ งเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทั้งปวงด้วยว่า จงเฝ้ าระวังอยูเ่ ถิด” (มาระโก 13:35-37)
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พระเยซูได้ตรัสคาอุปมาเรื่ องต้นมะเดื่อว่า เมื่อต้นมะเดื่อผลิใบ แสดงว่าใกล้จะถึงฤดูร้อนแล้ว
เมื่อเราเห็นเครื่ องหมายเหล่านี้ซ่ ึ งพระองค์ประทานให้แก่เรา เราก็จะทราบว่า กาหนดเวลาการเสด็จ
กลับมาของพระองค์ใกล้จะถึงประตูแล้ว (ดู มัทธิว 24:33) เป็ นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรง
หมายถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์เอง เพราะพระองค์ตรัสว่า “เมื่อท่านทั้งหลายเห็นบรรดาสิ่ ง
เหล่านั้นแล้ว” แสดงว่า พระองค์ตรัสว่าถึงสิ่ งซึ่ งจะบังเกิดขึ้นในวาระสุ ดท้าย พระธรรมลูกา 21:28 กล่าว
ว่า “เมื่อเหตุการณ์ท้ งั ปวงนี้ เริ่ ม บังเกิดขึ้นนั้น ท่านทั้งหลายจะเงยหน้าและผงกศีรษะขึ้น ด้วยความรอด
ของท่านใกล้จะถึงกาหนดแล้ว” “จงรู ้วา่ แผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้ว” (ลูกา 21:31) แต่พระองค์
ทรงหมายถึงเครื่ องหมายในท้องฟ้ าซึ่ง “เริ่ มจะบังเกิดขึ้น” (ลูกา 21:28) จงสังเกตว่าพระองค์มิได้
หมายถึง ขั้นแรกแห่งความทุกข์ เพราะพระองค์ตรัสว่า “วาระนั้นยังไม่มาถึง” หลังจากกาหนดเวลาของ
คนต่างชาติและความทุกขเวทนาใหญ่ยงิ่ ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว นิมิตในสวรรค์จึงจะปรากฏขึ้นเมื่อนั้นแหละ
“ความรอดของท่านใกล้จะมาถึงแล้ว” คนในชัว่ อายุน้ ี จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่ งทั้งปวงนั้นจะบังเกิดขึ้น คา
ว่ายุคนี้จะหมายถึงกาลเวลา หรื อหมายถึงมนุษย์ ไม่เป็ นที่แน่ชดั นัก แต่มนุษย์ผซู ้ ่ ึ งมีชีวติ อยูใ่ นวาระที่
นิมิตสุ ดท้ายปรากฏ จะได้มีโอกาสเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวาระสุ ดท้าย
16. การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ เจ้ า พระเยซูได้ตรัสให้อคั รสาวกทราบถึงวาระที่
พระองค์จะเสด็จกลับมาอยูเ่ สมอ พระองค์จะกระทาให้ความหวังของพวกเขาสาเร็ จผล เพราะว่าในการ
เสด็จกลับมาของพระองค์ จะไม่ใช่การเสด็จกลับมาในฐานะที่ต่าต้อย และอ่อนแอดุจมนุษย์ แต่จะเสด็จ
กลับมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอนั ยิง่ ใหญ่ คือสง่าราศีของพระบิดาเจ้า พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์อนั
บริ สุทธิ์ ของพระองค์ และ “ท่านจะใช้เหล่าทูตสวรรค์ของท่าน มาด้วยเสี ยงแตรอันดังยิง่ นัก ให้เก็บ
รวบรวมบรรดาผูท้ ี่ถูกเลือกสรรของท่าน จากทิศลมทั้งสี่ ตั้งแต่ที่สุดฟ้ าข้างนี้ จนถึงที่สุดฟ้ าข้างโน้น”
(มัทธิว 24:30,31) ดังที่พระองค์ได้ทรงให้สัญญาไว้ในคาอุปมาของพระองค์ (มัทธิว 13:41) การปรากฏ
ขององค์พระเยซูคริ สตเจ้า เป็ นความหวังและพระพรของคริ สเตียนทั้งปวง ในเวลาที่เรา “คอยท่าพระ
บุตรของพระเจ้าจากสวรรค์” คริ สเตียนหลายคนเชื่ อว่า ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏอย่างแจ่มชัด
นั้น พระองค์จะเสด็จมาเป็ นการลับ เพื่อรับเอาคริ สตจักรของพระองค์ข้ ึนสู่ สวรรค์ ถ้าหากนี้เป็ นความ
จริ ง เหตุใดพระองค์จึงมิได้เล่าเรื่ องนี้แก่อคั รสาวกของพระองค์ในการเทศนาสั่งสอนครั้งสุ ดท้าย ทั้ง ๆ
ที่พระองค์ได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ทุกอย่างซึ่ งจะบังเกิดขึ้น ให้แก่พวกเขา
เราไม่สามารถที่จะอธิ บายถึงเหตุการณ์อนั น่าสนใจหลายอย่าง เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ไว้ในที่น้ ีได้ แต่หากว่า เราจะใช้ พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไร เล่ม 1 ศึกษาประกอบ
แล้ว เราก็จะศึกษาได้อย่างละเอียดถี่ถว้ น แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้รู้วา่ พระ
เยซูจะเสด็จกลับมาและเราจะต้องเตรี ยมพร้อม ที่เข้าเฝ้ าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ มีพยานหลักฐาน
180

หลายอย่างที่บ่งว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก และในการสั่งสอนอัครสาวกเป็ นครั้งสุ ดท้าย พระองค์ก็ได้
ทรงประกาศเช่นนั้น “เราจะมาอีก” (ยอห์น 14:1-3) “บุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยรัศมีภาพของพระองค์กบั
ทั้งหมู่ทูตสวรรค์” (มัทธิว 25:31, ลูกา 21:27) “นายจึงมาคิดบัญชีกบั บ่าวเหล่านั้น” (มัทธิว 25:19)
นอกจากนี้แล้วยังมีหลักฐานอื่น ๆ อีกเช่นทูตสวรรค์ก็ได้ประกาศถึงเรื่ องนี้ (กิจการ 1:10,11)
การรับศีลมหาสนิทเป็ นการชี้ ถึงการเสด็จมาของพระองค์ “ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า พระองค์จะเสด็จมา”
พระคริ สตธรรมใหม่กล่าว ถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ กว่าห้าสิ บครั้ง เป็ นต้นว่า
“พระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่สอง” (ฮีบรู 9:28) “ผูเ้ ลี้ยงใหญ่น้ นั จะเสด็จมาปรากฏ” (1 เปโตร 5:4)
ข่าวสุ ดท้ายที่พระองค์ประทานให้แก่คริ สตรจักรของพระองค์ โดยทางท่านยอห์นก็คือ “แท้จริ ง
เราจะมาโดยเร็ วพลัน” (วิวรณ์ 22:20) พระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอน ฉะนั้นขอให้เรา จงเชื่อ เตรี ยมตัว
ไว้ให้พร้อม และ “มีใจรักยินดี ในการที่พระองค์เสด็จมาปรากฏนั้น” (2 ทิโมธี 4:8)
อัครสาวกทูลถามพระเยซูวา่ เมื่อใดจึงจะถึงวาระสุ ดท้ายของโลก แต่พระเยซูมิได้ตรัสถึงวาระ
สุ ดท้ายของโลก หากแต่ตรัสว่าวาระสุ ดท้ายของยุค (สิ้ นยุค) เราทราบกันแล้วว่า วาระสิ้ นโลกยังคงมีอีก
นาน เพราะยังมีคาพยากรณ์อีกหลายข้อ ซึ่ งจะต้องสาเร็ จเสี ยก่อนเป็ นต้นว่า การครอบครองโลกด้วย
ความสงบสุ ขเป็ นเวลาหนึ่งพันปี การพันธนาการพญามาร ฯลฯ (วิวรณ์ 20:1-3) แต่วาระสุ ดท้ายของยุค
จะสิ้ นสุ ดลง ด้วยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ดว้ ยสง่าราศี พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนั้นจงเฝ้ าระวัง
ไว้....จงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม” “ใครเป็ นบ่าวสัตย์ซื่อ และฉลาด ที่นายได้ต้ งั ไว้เป็ นใหญ่ในครอบครัว
สาหรับแจกอาหารตามเวลา เมื่อนายมาพบเขากระทาอยูอ่ ย่างนั้น บ่าวผูน้ ้ นั ก็จะเป็ นสุ ข” สาหรับบ่าวชัว่
ซึ่ งมิได้เฝ้ าระมัดระวังการเสด็จกลับมาของพระองค์ จะถูกขับไล่อยูร่ วมกับพวกคนหน้าซื่ อใจคด
ในคาอุปมาเรื่ องหญิงสาวพรมจารี สิบคน พระเยซูได้ทรงอธิบายถึงความผิดพลาด ในการที่มิได้
เตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม สาหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ และเตรี ยมพร้อมโดยใช้สติปัญญา การ
เตรี ยมพร้อมในด้านจิตวิญญาณ ก็จาเป็ นอย่างยิง่ ในการต้อนรับพระเยซูคริ สต์ หญิงสาวพรมจารี ท้ งั สิ บ
คน ต่างก็มีทุกสิ่ งทุกอย่างคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ต่างก็เป็ นหญิงสาวบริ สุทธิ์ มีตะเกียงด้วยกันทุกคน และ
นอนหลับเช่นเดียวกัน แต่การที่เอาน้ ามันเติมใส่ ตะเกียงไว้ให้พร้อมนั้น แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างหญิงที่มีปัญญากับหญิงที่โง่เขลา คาว่า นา้ มัน ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นแบบเล็งถึง พระ
วิญญาณของพระเจ้ า
ในที่น้ ีเราจะเห็นได้วา่ หญิงสาวพรมจารี หา้ คนได้เชื่อฟังคาสัง่ ซึ่ งว่า
“จง
ประกอบด้วยพระวิญญาณ” การประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบตั ิรับ
ใช้พระเจ้า แต่อาจเกิดขึ้นในวินาทีหนึ่ง แต่ท้ งั นี้จะต้องหมายความว่า เกิดขึ้นภายหลังจากการรับบัพติศ
มาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เข้าเป็ นส่ วนในพระกายของพระคริ สต์แล้ว เราจะต้องรับเอาพระคริ สต์เป็ น
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ส่ วนตัว โดยการดาเนินชี วติ ตามการทรงนาของพระผูเ้ ล้าโลม ซึ่ งสถิตอยูภ่ ายในเรา เพื่อว่าความบริ สุทธิ์
ของพระวิญญาณจะได้ไหลเข้าสู่ ชีวติ ของเรา ชีวติ มิใช่เป็ นภาชนะแต่เป็ นเสมือนร่ องน้ าจงประกอบด้วย
พระวิญญาณอยูเ่ สมอ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้าดังนั้นเราต้อนรับพระองค์ เช่นเดียวกับเราที่
รับพระเยซูคริ สต์
เราต้องรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อดวงวิญญาณของเรารู ้สึกว่า ตนเองได้สนใจกับสิ่ งของฝ่ าย
โลก อันเป็ นเหตุให้ตะเกียงแห่งชีวติ คริ สเตียนหรี่ ลงแทบว่าจะดับไป เมื่อการเสด็จกลับมาของบุตร
มนุษย์อยูใ่ กล้เอื้อมมือ ในวาระนั้นเราจะไม่สามารถเตรี ยมตัวให้ทนั ต่อเหตุการณ์ได้ มีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
เตือนให้ทุกคนดาเนินชี วติ อยูใ่ นความสว่าง แห่งการเสด็จมาของพระองค์ ถ้าท่านมีตะเกียง ท่านจะต้อง
หาน้ ามันมาเติม และชีวติ ของท่านก็ตอ้ งรับการตบแต่ง และเตรี ยมตัวให้พร้อมอยูเ่ สมอ ไม่ควรปล่อยให้
ล่วงเลยไป โดยมิได้เตรี ยมตัวอะไรเลย “ผูใ้ ดได้รับมากจะต้องเรี ยกเอาจากผูน้ ้ นั มาก” จงใช้ชีวติ ด้วย
ความสุ ขมุ รอบคอบ โศกนาฎกรรมในการที่พระเจ้าจะทรงปิ ดประตู เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้ จะ
มีบางคนซึ่ งจะถูกปิ ดกั้นมิให้มีโอกาสเข้าเฝ้ าเจ้าบ่าว คือพระเยซูคริ สต์เป็ นนิตย์ บุคคลเหล่านี้คือผูท้ ี่มิได้
เตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม ดังจะเห็นได้จากการที่พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เราไม่รู้จกั เจ้า” พวกเขาจะเป็ นคน
แปลกหน้าสาหรับพระองค์ ถ้าหากเราขาดชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ ตะเกียงของเราก็จะดับไป
ในวาระที่พระองค์จะเสด็จมานั้น
เป็ นการยากที่จะชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง “ข้าวสาลี” กับ “ข้าวละมาน” ระหว่าง “ความดี”
และ “ความชัว่ ” เช่นเดียวกับคาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า เรื่ องอื่น ๆ (มัทธิว บทที่ 13) มีหลาย
คนที่ละเลยต่อความจาเป็ นของตนเอง ในวาระที่เจ้าบ่าวเสด็จมา บุคคลเหล่านี้ จะถูกประตูปิดกั้นและจะ
เคาะประตู แต่จะไม่มีผใู ้ ดเปิ ดให้เขาเลย
คาอุปมาเรื่ องเงินตะลันต์เป็ นคาอุปมาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิรับใช้ ซึ่ งจะได้รับบาเหน็จตอบแทน
แตกต่างกันไป การกระทาดีเพื่อพระเจ้านั้น จะต้องกระทาด้วยความซื่ อสัตย์ มิใช่เห็นแก่สิ่งตอบแทน
หรื อผลกาไร บ่าวซึ่ งจะถูกขับไล่เสี ยนั้น เป็ นบ่าวชัว่ และไม่มีบุญคุณต่อนาย มิได้สิ่งที่พระองค์
มอบหมายให้ไปทา ให้เกิดผลงอกเงยขึ้นมาเลย บ่าวเช่นนั้นอาจเปรี ยบได้กบั ยูดาซึ่ งมิใช่อคั รสาวกที่
แท้จริ ง หากแต่เป็ น “ลูกของความพินาศ” และเขาได้ออกไปยังที่ของตน (ยอห์น 17:12, กิจการ 1:25)
ฉากแห่งการพิพากษา (มัทธิว 25:31-46) เราอาจตีความหมายได้หลายอย่าง แต่บทเรี ยนที่สาคัญ
ที่สุด ก็คือว่า “ชีวติ ของเราจะล่วงหนีไปในกาลเวลาอันไม่นานนักแต่สิ่งที่เราทาเพื่อพระเยซูจะยังคงอยู่
ตลอดไป” กษัตริ ยใ์ นเรื่ องนี้เปรี ยบได้เช่นเดียวกับบุตรมนุ ษย์ และ “การพิพากษาทั้งสิ้ น พระองค์ได้ทรง
มอบไว้แก่พระบุตร” (ยอห์น 5:22) ดูเหมือนว่า การพิพากษาซึ่ งกล่าวถึงในที่น้ ีมิใช่การพิพากษา ทุกชน
ชาติเป็ นส่ วนรวม หากแต่เป็ นการพิพากษาส่ วนบุคคลแต่ละชาติเหล่านั้น ตามการกระทาของเขา การ
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จาแนกออกเป็ นขั้นนั้นขึ้นอยูท่ ี่ ความประพฤติของเขา ซึ่ งมีตอ่ พระคริ สต์หรื อพี่นอ้ งของพระองค์
นักศึกษาพระคริ สตธรรมบางคนคิดว่า ข้อนั้นหมายถึงพี่นอ้ งฝ่ ายเนื้ อหนังของพระองค์เช่นชาวยิวเป็ น
ต้น แต่พระเยซูทรงอธิ บายคาว่า พี่นอ้ ง ไว้อย่างชัดเจน ในพระธรรมมัทธิ ว 12:48-50 ในพระธรรมมาระ
โก 9:41 กล่าวว่าการปฏิบตั ิที่จะได้รับบาเหน็จนั้น คือการปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่ “เป็ นฝ่ ายพระคริ สต์” เพราะ
พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามความจริ งว่า ซึ่ งท่านได้กระทาอยูแ่ ก่ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดคนหนึ่ง
ในจาพวกพี่นอ้ งของเรานี้ ก็เหมือนท่านได้กระทาแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40, ดูยอห์น 13:33 ด้วย)
พระเยซูได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า การรับเอาความรอดหรื อการถูกปรับโทษนั้น เป็ นสิ่ งที่ถาวร
คาว่า “เป็ นนิตย์” และ “นิรันดร์ ” ต่างก็มีความหมายเช่นเดียวกัน การปรับโทษเป็ นนิ จนั้น พระเจ้ามิได้
ตระเตรี ยมไว้สาหรับมนุษย์ หากแต่ทรงเตรี ยมไว้สาหรับ “พญามารและพรรคพวกของมัน” เพราะพระ
เจ้า “ไม่ประสงค์ที่จะให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดพินาศ” แต่ถา้ หากว่ามนุษย์ไม่ยอมดาเนินชี วติ ในวิถีทาง ซึ่งจะได้รับ
ชีวติ ที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ให้ พวกเขาก็จะต้องพินาศอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
ระหว่างที่พระเยซูทรงอบรมสั่งสอนอัครสาวกของพระองค์ และสาแดงให้พวกเขาทราบ ถึง
สง่าราศี แห่งพระชนม์ชีพในอนาคตของพระองค์ บนภูเขามะกอกเทศนั้น พวกผูน้ าของชนชาติยวิ ใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม กาลังเตรี ยมแผนการณ์ที่จะปลงพระชนม์พระองค์
เมื่อพระเยซูได้ทรงเตือนอัครสาวก ถึงเรื่ องราวต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว พระองค์ได้ตรัสเพิ่มเติมอีก
ว่า “ท่านทั้งหลายรู ้อยูว่ า่ อีกสองวันจะถึงเทศกาลปั สกา บุตรมนุษย์จะต้องมอบไว้ให้เขาตรึ งที่กางเขน”
เรื่ องราวแห่งการไถ่โทษมนุษย์โดยพระเจ้า ได้ดาเนินมาจวนจะถึงจุดยอดอยูแ่ ล้ว แต่พระเจ้าก็ยงั สาแดง
ให้เราทราบถึง ความชัว่ ที่ทางานภายในจิตใจของมนุษย์
พวกผูน้ าศาสนาของชนชาติอิสราเอล ซึ่ งประกอบด้วยพวกปุโรหิ ตใหญ่ พวกอาลักษณ์ และ
พวกผูเ้ ฒ่า ได้ประชุมกันในวังของมหาปุโรหิ ตกายะฟาอย่างพร้อมพรั่ง เพื่อปรึ กษาหารื อกัน ถึงวิธีที่จะ
ปลงพระชนม์ของพระเยซูแต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะกระทาการอันชัว่ ร้ายนี้ ในระหว่าง
เทศกาลปั สกา ทั้งนี้เพราะกลัวว่าประชาชนผูซ้ ่ ึ งเชื่อในพระองค์จะก่อให้เกิดการจราจลขึ้นได้ ต่อมา
ปรากฏว่ายูดาอิสการิ โอดได้สมคบอยูก่ บั พวกนี้ เพื่อกาจัดพระองค์ดว้ ย พวกปุโรหิ ตเหล่านั้น “ดีใจและ
สัญญากับยูดาว่าจะให้เงิน” แก่เขา ยูดาได้รับเงินจากพวกปุโรหิ ต เพื่อการนี้สามสิ บเหรี ยญ ตั้งแต่น้ นั มายู
ดาก็พยายามที่จะหาโอกาสมอบพระเยซู ให้อยูใ่ นเงื้อมมือของบุคคลเหล่านั้น ในยามที่พระองค์ทรงอยู่
ห่างจากฝูงชน ยูดาได้ร่วมปรึ กษาหารื อในแผนการนี้ ด้วยความสมัครใจ และเป็ นคนออกความคิดใน
การขายพระองค์ รวมทั้งเป็ นผูต้ ้ งั ราคาไว้ดว้ ย เมื่อเขากลับไปเฝ้ าพระเยซู เขาได้นาเงินสิ นบนติดตัวไป
ด้วย พระเยซูเองก็ทรงทราบโดยตลอดแล้วว่า มีอะไรเกิดขึ้น
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ในพระธรรมลูกา 22:3 ได้อธิ บายถึงสาเหตุที่ทาให้ยดู าอิสการิ โอด ผูซ้ ่ ึ งร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับพระ
เยซูมาเป็ นเวลาแรมปี ต้องหลงผิดเช่นนั้นว่า “ซาตานเข้าดลใจยูดา” การมอบพระบุตรของพระเจ้า เป็ น
เรื่ องที่สาคัญอย่างยิง่ แม้วา่ จะมิใช่เป็ นการมอบ ให้แก่ตวั พญามารเองก็ตาม พญามารได้ดาเนินการ
ร่ วมกับผูข้ ดั ขวางพระเจ้าตลอดทุกยุคทุกสมัย และบัดนี้การต่อสู ้ก็ได้ทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้นจวนจะถึงจุด
สุ ดยอดอยูแ่ ล้ว มันดาเนินการด้วยตนเองโดยมีลูกเรื อ ซึ่ งเต็มใจให้ความช่วยเหลือ คือยูดานัน่ เอง พระ
ธรรมยอห์น 13:2 กล่าวว่า มารได้เข้าดลใจยูดาก่อน ต่อจากนั้น “จึงเข้าไปสิ งอยูใ่ นใจของเขา” (ยอห์น
13:27) แต่พระเยซูตรัสว่า “บุตรมนุษย์จะเสด็จไป เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์วา่ ด้วยพระองค์น้ นั ”
(มัทธิว 26:24)

ข้ อไตร่ ตรอง
ในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น ไม่มีที่สาหรับพระบุตรเลย ไม่ผดิ อะไรกับหมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม ซึ่ งไม่มี “ที่”
สาหรับพระองค์ ในตอนที่พระองค์ประสู ติ สภาพความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ไม่คู่ควรกับพระองค์ ในที่สุด
พระองค์ก็เสด็จไปประทับอยูบ่ นภูเขามะกอกเทศ
มีคาพยากรณ์ถึงการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ ของพระเยซูในบ้านเบธเลเฮ็ม ไว้มากมายหลายข้อ
เช่นใด ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ ก็ได้มีคาพยากรณ์ไว้มากมายหลายข้อเช่นนั้นด้วย
พระองค์คือพระคริ สต์ “ผูซ้ ่ ึ งทรงเป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ผูไ้ ด้ทรงเป็ นอยูใ่ นกาลก่อน และผูจ้ ะทรงเป็ นอยูเ่ บื้อง
หน้านั้น” (วิวรณ์ 1:8) การเปรี ยบเทียบระหว่างพระธรรมเล่มแรกกับเล่มสุ ดท้ายในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ เป็ นเรื่ องราวที่น่าศึกษาเป็ นอย่างยิง่ ในพระธรรมเล่มแรกนั้น พญามารเข้ามาในสวน นาความบาป
เข้ามาด้วยและเป็ นเหตุให้อุทยานอันสวยงามของพระเจ้า ต้องกลายเป็ นถิ่นทุรกันดารส่ วนในพระธรรม
เล่มสุ ดท้ายนั้น พญามารและความผิดบาปทั้งปวง จะถูกทอดทิ้งไป และถิ่นทุรกันดารจะกลายเป็ น
อุทยาน พระธรรมปฐมกาลว่าด้วยความตายส่ วนพระธรรมวิวรณ์ ว่าด้วยการฟื้ นขึ้นจากความตาย ขึ้นมา
สู่ ชีวติ
สาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ก็คือองค์พระเยซูคริ สตเจ้าหลังจากที่มนุษย์ได้หลง
กระทาความผิดบาป พระเจ้าก็ได้ทรงทานายไว้วา่ เผ่าพันธ์ของหญิงจะทาให้หวั งูน้ นั ฟกช้ าไป (ปฐมกาล
3:15) และมีคาพยากรณ์อื่น ๆ อีกหลายคา ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า และแผ่นดินของ
พระองค์ตลอดจนทุกสิ่ งสาเร็ จผล ดังที่เราได้ศึกษาในพระคริ สตธรรมใหม่ พระองค์ทรงเป็ นเบื้องต้น
ทรงเป็ นเบื้องปลาย เป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยใ์ ด ๆ ในโลก ขอให้พระองค์ทรงประกอบด้วยสง่า
ราศีเป็ นนิตย์เถิด
พันธสัญญาเดิม “ใกล้จะสู ญไปแล้ว” สิ่ งของอันเป็ นสัญลักษณ์แต่เพียงภายนอก เช่นพระวิหาร
ก็จะสู ญหายไปด้วย เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงได้ประทานพระวิหารใหม่ คือพระกายของพระองค์เอง และ
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พันธสัญญาใหม่พระโลหิ ตอันประเสริ ฐของพระองค์ ได้ทาให้เกิดพระกายใหม่ คือคริ สตจักรโดยได้รับ
อานาจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
“กิตติศพั ท์อนั ประเสริ ฐแห่งแผ่นดินนี้ จะได้ประกาศไปทัว่ โลก ให้เป็ นพยานแก่บรรดาชาติ
มนุษย์ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” ทุกวันนี้ได้มีการแปลพระคริ สตธรรมคัมภีร์ออก เป็ นภาษาต่าง ๆ ทัว่
โลก กว่าหนึ่งพันสามร้อยภาษาแล้ว
ปั ญหาที่สาคัญยิง่ ในการเสด็จกลับมาของพระเยซู ก็คือไม่ระบุเวลาที่แน่นอน ถ้าหากว่าเราไม่
เฝ้ าระมัดระวังให้ดีแล้ว ในเวลานั้นเราก็จะไม่พร้อม ซึ่ งจะทาให้เราได้รับบาเหน็จไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพราะ
การเสด็จกลับมาของพระองค์หมายถึงการปิ ดประตู ในวาระนั้นจะมีบางคน ยืนเคาะประตูอยูข่ า้ งนอก
แต่ก็ไร้ผล พระองค์จะทรงแยกแกะออกจากแพะ ภายนอกจะมีความมืด และจะมีการขบเคี้ยวฟันในเวลา
นั้น
เมื่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดปฏิเสธพระเยซู และไม่ยอมรับเอาความจริ งของพระองค์ไว้ในจิตใจ ก็เท่ากับว่าผู ้
นั้น ได้กระทาการอัตวินิบาตกรรม โดยการผูกคอของตนเองด้วยเชื อก ซึ่ งจะต้องตาย อย่างแน่นอนไม่
เร็ วก็ชา้

ทบทวน
1. เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหารนั้น พระองค์ได้ทรงทานายเกี่ยวกับพระวิหารบ้าง
หรื อไม่?
2. เมื่อพระองค์เสด็จออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม พร้อมกับเหล่าอัครสาวกของพระองค์แล้ว พระองค์
ได้เสด็จไป ณ ที่ใด? ลาธารที่พระองค์และอัครสาวกข้ามไปนั้นชื่ออะไร?
3. บรรดาอัครสาวกได้ทูลถามพระองค์วา่ อย่างไร? พระองค์จึงได้ทรงเทศนาสั่งสอนพวกเขาบน
ภูเขามะกอกเทศ? ท่านคิดว่าพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนพวกเขาเมื่อใด? อัครสาวกที่ทูลถามพระองค์น้ นั
คือใคร? สถานที่ ๆ พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนอัครสาวกตั้งอยูท่ ี่ไหน? พระเยซูและอัครสาวกสามารถ
มองเห็นพระวิหารจากที่น้ นั หรื อไม่? พระเยซูทรงรู ้สึกอย่างไรต่อทัศนียภาพที่ได้เห็น? ท่านคิดว่า
พระองค์ทรงรู ้สึกว่า การปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ผล เช่นนั้นหรื อ?
4. เหลือเวลาอีกกี่วนั จึงจะถึงเทศกาลปั สกา? พระเยซูทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่
พระองค์หรื อไม่? บรรดาอัครสาวกรู ้วา่ พระองค์จะเสด็จจากพวกเขาไปหรื อไม่?
5. ภาระหน้าที่ที่พระเยซูสั่งให้บรรดาอัครสาวกกระทา ในระหว่างที่พระองค์เสด็จจากพวกเขา
นั้นคืออะไร? พระกิตติคุณจะต้องได้รับการเผยแพร่ กว้างขวางเพียงใด?
6. พระเยซูทรงตอบคาถามของพวกเขาว่าอย่างไร? พระองค์ทรงทานายเกี่ยวกับกรุ งเยรู ซาเล็ม
ว่าอย่างไร? เหตุใดกรุ งเยรู ซาเล็มจึงต้องถูกทาลาย? คาว่า “วันแห่งการแก้แค้น” ที่พระองค์ตรัสนั้น
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หมายถึงอะไร? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับยุคนี้วา่ อย่างไร? จงบรรยายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งจะเกิดขึ้นบนพื้น
โลก (มี 14 ประการด้วยกัน)
7. เหตุการณ์ซ่ ึงจะเป็ น “ขั้นแรกแห่งความทุกข์” นั้นคืออะไร? และเหตุการณ์ซ่ ึ งจะเกิดขึ้นใน
วาระสุ ดท้ายคืออะไร?
8. พระองค์ตรัสเกี่ยวกับพระคริ สต์เท็จว่าอย่างไร? เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าใครคือพระคริ สต์
เท็จ? พระองค์ตรัสว่าเมื่อเราได้ยนิ ข่าวสงคราม เราควรทาอย่างไร? แผ่นดินไหว ภัยพิบตั ิ ฯลฯ จะเกิดขึ้น
ที่ไหน? เมื่อไร?
9. พระเยซูตรัสว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับอัครสาวกของพระองค์แต่ละคน? เพราะเหตุใด?
พระองค์ทรงหมายถึงอัครสาวกทั้ง 12 คน โดยเฉพาะเท่านั้นหรื อ? พระองค์ทรงบัญชาให้เขาทาอย่างไร
เมื่อถูกจับกุม? การทนทุกข์ทรมานทั้งหมดที่คนของพระองค์รับนั้น เป็ นเพราะ “เห็นแก่พระเยซู” เสมอ
ไปเช่นนั้นหรื อ?
10. ผูท้ านายเท็จคือใคร? พวกเขาจะทาอะไร? เหตุใดจึงจะมีหลายคนหลงไปจากความจริ ง? สิ่ ง
อันน่าเกลียดซึ่ งจะทาให้เกิดความวิบตั ิคืออะไร? สิ่ งนี้จะเกิดขึ้นที่ใด? เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรื อไม่? สิ่ ง
นี้เกิดขึ้นก่อนหรื อหลังการทานายของพระเยซู? ศาสดาพยากรณ์ใดบ้างที่บนั ทึกเรื่ องนี้?
11. ยุคเข็ญก่อนหน้าที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้น คืออะไร? จะเกิดขึ้นอย่างไร? ใครจะเป็ นผูท้ ี่
มีอานาจในเวลานั้น? ผูน้ ้ นั มีชื่อว่าอะไร? จะมีผคู ้ นเคารพนมัสการผูน้ ้ นั มากน้อยเท่าใด? จุดมุ่งหมายของ
ผูน้ ้ นั คืออะไร? ความลาบากเหล่านั้นจะกินเวลาเท่าใด? ใครบ้างที่จะได้รับความรอดในวาระนั้น?
12. นิมิตซึ่ งจะปรากฏในท้องฟ้ ามีอะไรบ้าง? พระคัมภีร์เดิมได้ทานายถึงสิ่ งเหล่านี้หรื อไม่? สิ่ ง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด? ในวาระนั้นโลกจะมีสภาพอย่างไร? สภาวะด้านจิตใจของมนุษย์จะเป็ น
อย่างไร? พระเยซูตรัสว่าภาวะนั้นจะมีสภาพเหมือนอะไร? หลังเหตุการณ์เหล่านี้แล้ว จะมีนิมิตอะไร
ปรากฏขึ้นในท้องฟ้ า? เมื่อเห็นนิมิตนี้ คนชัว่ จะทาอย่างไร? เพราะเหตุใด? ต่อจากนั้นจะมีเหตุการณ์
อะไร ที่เต็มไปด้วยรัศมีภาพเกิดขึ้น? พระเยซูจะเสด็จมาอย่างไร? ผูท้ ี่จะตามเสด็จนั้นคือใคร?
13. มีผใู ้ ดบ้างหรื อไม่ ที่รู้กาหนดเวลาการเสด็จกลับมาของพระองค์? พระเยซูทรงทราบในข้อนี้
หรื อไม่? พระองค์ตรัสเตือนอัครสาวกของพระองค์วา่ อย่างไร? คาเตือนเหล่านี้เฉพาะอัครสาวกสิ บสอง
คนเท่านั้นหรื อ? ในตอนนี้ พระองค์ได้ตรัสคาอุปมาอะไรบ้าง? พระองค์ทรงหนุนน้ าใจของพวกเขา
เพื่อให้เผชิ ญกับสิ่ งเหล่านี้ อย่างไร? อะไรคือความหวังของคริ สเตียน? พระเยซูตรัสถึงการเสด็จมา รับเอา
พลไพร่ ของพระองค์ ให้ข้ ึนไปอยูก่ บั พระองค์ เป็ นการลับด้วยหรื อไม่? พระองค์ตรัสถึงการฟื้ นคืนชีวิต
ในที่น้ ีหรื อไม่?
14. คาอุปมาที่พระองค์ทรงสอน ถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ มีเรื่ องอะไรบ้าง?
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15. คาอุปมาเรื่ องหญิงสาวพรหมจารี สอนเกี่ยวกับอะไร? น้ ามันเป็ นแบบเล็งถึงอะไร? เหตุใด
หญิงสาวพรหมจารี บางคน จึงไม่สามารถเข้าไปในพิธีสมรสได้?
16. เวลานั้นพระเยซูตรัสแก่ผทู ้ ี่ไม่เตรี ยมตัวให้พร้อม ว่าอย่างไร?
17. คาอุปมาเรื่ องเงินตะลันต์สอนว่าอย่างไร? ใครบ้างจะได้รับบาเหน็จ? บ่าวซึ่ งจะถูกขับไล่
ออกไปอยูใ่ นความมืดคือใครบ้าง? เขาต้องพินาศหรื อไม่?
18. เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์จะแบ่งชนชาติต่าง ๆ ออกอย่างไร?
19. พระเยซูตรัสว่าใครบ้างที่เป็ นพี่นอ้ งของพระองค์? เราจะปฏิบตั ิรับใช้พระคริ สต์ในทุกวันนี้
ได้อย่างไร? พระเยซูตรัสเกี่ยวกับเรื่ องนี้ วา่ อย่างไร? อนาคตอันไม่มีสิ้นสุ ดของแกะกับแพะจะเป็ น
อย่างไร? พระเยซูตรัสว่าการปรับโทษจะมีอยูเ่ ป็ นนิ ตย์เช่นนั้นหรื อ?
20. เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงสั่งสอน อบรมอัครสาวกของพระองค์เสร็ จแล้ว พระองค์ตรัสแก่พวก
เขาเกี่ยวกับเทศกาลปั สกาว่าอย่างไร? จะมีอะไรเกิดขึ้นในวาระนั้น? ในระหว่างนี้ พวกผูน้ าของชน
ชาติยวิ กาลังทาอะไร? พวกเขาวางแผนการที่จะจับกุมพระเยซูอย่างไร? เหตุใดพวกเขาจึงไม่กล้าทาการ
อย่างเปิ ดเผย? ใครเป็ นผูส้ มคบกับพวกเขาในการจะมอบพระเยซู? ผูน้ ้ นั ได้รับเงินสิ นบนเป็ นจานวน
เท่าใด? เขากระทาการอันน่าสยดสยองนี้ได้อย่างไร?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ในระหว่างที่พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน บรรดาอัครสาวกบนภูเขามะกอกเทศนั้น ท่านคิดว่า
ยูดาอยูก่ บั พระองค์ ณ ที่น้ นั ด้วยหรื อไม่ 2. ท่านจะอธิ บาย ถึงความรู ้สึกของพระเยซู ในขณะนั้น และ
เหตุผลที่พระองค์ทรงรู ้สึกเช่นนั้น ว่าอย่างไร 3. ท่านคิดว่าคาทานายของพระเยซู เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง
ๆ ซึ่ งจะเกิดขึ้นนั้น ทาให้บรรดาอัครสาวกรู ้สึกเป็ นทุกข์หรื อไม่ หรื อว่าพวกเขาเข้าใจในความหมายของ
พระองค์ 4. ท่านคิดว่าเครื่ องหมายบนเแผ่นดินโลกเป็ นต้นว่า แผ่นดินไหว ภัยพิบตั ิ ฯลฯ กาลังทวีข้ ึน
เช่นนั้นหรื อ ความชัว่ กาลังทวีข้ ึนเป็ นเงาตามตัวด้วยหรื อไม่ 5. ท่านเคยเห็นเครื่ องหมาย แห่งการ
“ทรยศ” ต่อพระพระคริ สต์หรื อไม่ ตามคาตรัสของพระเยซูในวาระสุ ดท้ายนั้น ซึ่ งพระองค์จะละทิง้ ให้
โลกอยูใ่ นความปกครองของศัตรู ของพระองค์น้ นั จะมีผทู ้ ี่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์ เพียงจานวน
น้อยเท่านั้นหรื อ 6. พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า ผูท้ ี่จะได้รับความรอดนั้น มีมากน้อยเท่าใด ถ้าหาก
พระเยซูเสด็จมาในสภาพบุคคล พระองค์จะทรงเป็ นเช่นเดียวกับเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์หรื อไม่
7. เราทุกคนจาต้องเดินทางไปเฝ้ าพระองค์ที่กรุ งเยรู ซาเล็มหรื อไม่ 8. ถ้าหากพระองค์เสด็จบนเมฆ
มนุษย์ทุกคนทุกส่ วนต่าง ๆ ของโลกจะแลเห็นพระองค์ได้อย่างไร คนที่ตายแล้วจะเห็นพระองค์ดว้ ย
หรื อไม่ 9. เหตุใดในตอนนี้จึงไม่มีการกล่าวถึงการฟื้ นขึ้นมาจากความตาย 10. ท่านคิดว่าการเสด็จ
กลับมาของพระคริ สต์ มีความสาคัญสาหรับท่านหรื อไม่ เพราะเหตุใด 11. ท่านคิดว่าหญิงสาวพรหมจารี
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ทั้งสิ บคน ดังกล่าวได้รับความรอดทุกคนหรื อไม่ ท่านคิดว่าผูท้ ี่ได้รับความรอดบางคนจะถูกทิ้งไว้
ภายนอกเช่นนั้นหรื อ 12. ท่านคิดว่าพระเยซูจะทรงจาแนกมนุษย์ ชนชาติต่าง ๆ เป็ นรายบุคคล หรื อเป็ น
ชาติ เป็ นเผ่าพันธุ์ 13. ท่านคิดว่าการพิพากษาโทษครั้งนี้ เป็ นครั้งเดียวกันกับการพิพากษาต่อหน้าพระที่
นัง่ ใหญ่ขาว ในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 20 หรื อไม่ การพิพากษาทั้งสองครั้งนี้ห่างกันเป็ นเวลานานเท่าใด
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ขั้นทีส่ ี่ สิบแปด การเสวยพระกระยาหารมือ้ สุ ดท้ าย-กรุงเยรู ซาเล็ม
มัทธิว 26:17-35, มาระโก 14:12-31, ลูกา 22:7-38, ยอห์ น 13:1-17:26
บัดนี้ได้ล่วงเข้าสู่ เย็นวันพฤหัสบดีแล้ว ขั้นที่แล้วได้กล่าวถึงตอนที่พระเยซูประทับอยูท่ ี่ภูเขา
มะกอกเทศ พร้อมกับบรรดาอัครสาวกของพระองค์
เป็ นการยากที่จะคิดว่า องค์พระเมสิ ยาห์ ผูซ้ ่ ึ งพระบิดาเจ้าทรงใช้มานั้นหลบลี้หนี จากประชาชน
ไปอยูต่ ามภูเขา แต่พระองค์ทรงทราบว่า เหล่าศัตรู ได้ตดั สิ นใจที่จะปลงพระชนม์พระองค์ และอัคร
สาวกคนหนึ่งของพระองค์จะทรยศต่อพระองค์ อนึ่งยังไม่ถึงกาหนดเวลาของพระองค์ ดังนั้นพระองค์
จึงต้องซ่ อนเร้นพระองค์ และใช้เวลาที่ยงั เหลืออยูส่ ่ วนใหญ่อยูท่ ี่ภูเขามะกอกเทศนี้ พระองค์ทรงใช้วนั
สุ ดท้ายที่นี่ ณ ที่น้ ีเองที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก “และในวันนั้นพระบาทของพระองค์ จะยืนที่ยอด
ภูเขาเอลายโอน” (เซคาริ ยาห์ 14:4)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บ่งไว้อย่างชัดเจนว่า ยูดา อิสการิ โอด ไปหาพวกปุโรหิ ตเมื่อใด และ
ตกลงมอบพระองค์ให้แก่บุคคลเหล่านั้น ด้วยราคาสามสิ บเหรี ยญ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นแล้วยูดา
ได้เสาะหาโอกาส ที่จะพบพระเยซูตามลาพัง และห่างไกลจากผูค้ น เพื่อว่าจะได้มอบพระองค์ให้อยูใ่ น
อุง้ มือของพวกปุโรหิ ต ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ยูดาคงจะหาโอกาสปลีกตัวจากอัครสาวกคนอื่น ๆ ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่กระนั้นก็ยงั ไม่มีผใู ้ ดสงสัยเขาเลยเพราะต่างก็ไม่ทราบว่า ผูใ้ ดจะทรยศต่อ
พระองค์นนั่ เอง ในการเลี้ยงปั สกาที่หอ้ งชั้นบน ยูดาก็ได้อยูร่ ่ วมกับพระเยซูและอัครสาวกคนอื่น ๆ ด้วย
การเลี้ยงปั สกาเป็ นการราลึกถึงวาระ
ที่ชนชาติอิสราเอลหนีรอดพ้นจากการเป็ นทาสของ
ประเทศอียปิ ต์ (อพยพ บทที่ 12) และเป็ นการเลี้ยงที่สาคัญที่สุดของชนชาติอิสราเอล (ดูข้ นั ที่ 43) ถัดจาก
การเลี้ยงนี้ ก็เป็ นเทศกาลรับประทานขนมปั งไม่มีเชื้ อ ซึ่ งดาเนินไปอีกถึงเจ็ดวัน ในระหว่างเทศกาล
รับประทานขนมปั งที่ไม่มีเชื้ อนี้ ประชาชนจะไม่รับประทานอาหารหรื อสิ่ งอื่นใด ที่มีแป้ งเชื้อเจืออยูด่ ว้ ย
เป็ นอันขาด วันแรกของการเลี้ยงปั สกานี้พวกเขาจะฆ่าลูกแกะถวายเป็ นเครื่ องสักการะบูชา แต่ก่อนที่จะ
ฆ่าลูกแกะตัวนั้น เขาจะเลี้ยงบารุ งบาเรอให้มนั กินอาหารอย่างอิ่มหมีพีมนั เพื่อให้อว้ นท้วนเป็ นเวลาสี่ วนั
เสี ยก่อน และในค่าวันนั้นก็เลี้ยงกันด้วยลูกแกะย่าง ขนมปั งไม่มีเชื้อ และผักขม เท่าที่พระธรรมลูกา
บรรยายไว้น้ นั ปรากฎว่า มีการดื่มน้ าองุ่นด้วย พระเยซูทรงส่ งจอกน้ าองุ่นให้แก่อคั รสาวกของพระองค์
และตรัสแก่พวกเขาว่า พระองค์จะไม่เสวยน้ าองุ่นอีก จนกว่าแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งอยู่ แล้ว
พระองค์จึงจะทรงเสวยร่ วมกับพวกเขา
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เมื่อถึงเทศกาลปั สกา
บรรดาอัครสาวกได้พากันมาทูลถามพระเยซูวา่
“จะให้ขา้ พเจ้า
จัดเตรี ยมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน” พระเยซูทรงเลือกเอาอัครสาวกสองคน ให้เข้าไปในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม จัดเตรี ยมปั สกาล่วงหน้าไว้พระธรรมลูกาบ่งไว้อย่างชัดเจนว่า อัครสาวกสองคนนั้นคือ เป
โตร และยอห์น พระเยซูตรัสสัง่ อัครสาวกทั้งสองว่า เมื่อพวกเขาเข้าไปในตัวเมืองแล้ว ก็จะมีชายคน
หนึ่งหิ้วหม้อน้ า เดินมาหาพวกเขา ให้พวกเขาติดตามชายคนนั้นไปจนถึงบ้าน บ้านนั้นแหละจะเป็ น
สถานที่เสวยปั สกาของพระองค์ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ชายผูน้ ้ นั คงจะเชื่ อถือและติดตามพระเยซู ด้วยความ
ศรัทธาอย่างยิง่ เพราะพระองค์ตรัสสั่งให้อคั รสาวกของพระองค์พดู กับชายผูน้ ้ นั ว่า “พระอาจารย์วา่ เวลา
ของเรามาใกล้แล้ว เราจะถือปั สกาที่บา้ นของท่าน พร้อมกับสาวกของเรา”
ชายนั้นได้ตอ้ นรับอัครสาวกทั้งสองอย่างดี และมอบห้องชั้นบนอันกว้างขวางให้เป็ นสถานที่
เลี้ยงปั สกา สมความมุ่งหมาย และเชื่อว่าคงจะมอบลูกแกะปั สกาให้ดว้ ย แน่ละลูกแกะตัวนั้นจะต้องเป็ น
ลูกแกะตัวผู ้ มีอายุไม่เกินหนึ่ งปี ปราศจากพิการหรื อด่างพร้อยใด ๆ ลูกแกะที่จะเป็ นแบบเล็งถึง “พระ
คริ สต์ผซู้ ่ ึงเป็ นลูกแกะปัสกาของเรา” นี้ จะต้องเป็ นลูกแกะที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเลือกสรรมาอย่างดี
แล้ว
ตามถ้อยคาที่บอกเล่ากันมาแต่โบราณนั้น ห้องชั้นบนนี้อยูท่ ี่ภูเขาซี โอนอันเป็ นที่ต้ งั ของกรุ ง
เยรู ซาเล็มนัน่ เอง มหาปุโรหิ ตกายะฟาก็อาศัยอยูใ่ นย่านนั้นด้วย นอกจากนั้นยังเชื่อกันด้วยว่า อัครสาวก
ยอห์นเองก็เคยอาศัยอยูใ่ นย่านนั้น และรู ้จกั กับมหาปุโรหิ ตผูน้ ้ นั เป็ นอย่างดีอีกด้วย หลังจากที่พระเยซูถูก
ตรึ งบนไม้กางเขนแล้ว นางมาเรี ยมารดาของพระเยซู ได้มาอาศัยอยูท่ ี่บา้ นยอห์น โบสถ์ของหญิงสาว
พรหมจารี เวลานี้ยงั อยูน่ นั่ และหลุมฝังศพของดาวิดซึ่ งมีชีวติ อยูก่ ่อนสมัยพระเยซูร่วมสองพันปี ก็อยูท่ ี่
ภูเขาซี โอนนี้ดว้ ย
ลาดับเหตุการณ์เกี่ยวกับห้องชั้นบน ในคืนที่เลี้ยงปั สกามีดงั นี้ เลี้ยงปั สกา ถกเถียงในระหว่าง
อัครสาวกว่า ใครจะเป็ นใหญ่ พระเยซูทรงล้างเท้าให้บรรดาอัครสาวก ทรงมอบหมายภารกิจแห่ง
แผ่นดินของพระเจ้าให้แก่บรรดาอัครสาวก พระเยซูประกาศว่า ในบรรดาอัครสาวกทั้งสิ บสองคน จะมีผู ้
หนึ่งซึ่ งจะทรยศต่อพระองค์ บรรดาอัครสาวกทูลถามว่า ผูท้ ี่ทรยศนั้นเป็ นใคร ยูดาร่ วมรับประทาน
อาหารกับพระเยซู ยูดาลอบออกไปพบปะกับพวกศัตรู พระเยซูทรงตั้งพิธีศีลมหาสนิท การกล่าวคาอาลา
ครั้งสุ ดท้าย (ยอห์นบทที่ 14) พร้อมกับตรัสถึงพระบัญญัติใหม่ซ่ ึ งว่าด้วยความรัก ทรงประกาศถึงการ
เสด็จจากไปของพระองค์ และคาสัญญาเกี่ยวกับพระผูเ้ ล้าโลม ผูซ้ ่ ึ งจะเสด็จลงมา
การเสวยพระกระยาหารครั้งสุ ดท้าย พร้อมกับบรรดาอัครสาวกของพระองค์ เสร็ จสิ้ นลงด้วย
การร้องเพลงสรรเสริ ญ หลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปสู่ ภูเขามะกอกเทศอีก ระหว่างทางพระองค์ได้ตรัส
แก่บรรดาอัครสาวกถึงเรื่ องต้นองุ่นแท้และกิ่งของมัน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระราชกิจของพระองค์
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การทรมาน และความทุกข์ลาบากต่าง ๆ ซึ่ งพวกเขาจะต้องประสบในไม่ชา้ นี้ตลอดจน “พระราชกิจอัน
ยิง่ ใหญ่” ที่พวกเขาจะสามารถกระทาให้สาเร็ จลุล่วงไปโดยการอธิ ษฐาน พระองค์ได้ทรงตักเตือนพวก
เขาว่า จะมีสิ่งใดบ้างเกิดขึ้นแก่พระองค์ในคืนนั้น ซึ่ งพวกเขาจะสะดุดและละทิ้งพระองค์ พระองค์ทรง
เตือนเปโตรว่า ในคืนนั้นเขาจะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง อัครสาวกทั้งหมดต่างก็ให้ความมัน่ ใจแก่
พระองค์วา่ จะจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างไม่เสื่ อมคลายและยินดีที่จะถูกจองจาหรื อตายร่ วมกับพระองค์
พระองค์ได้ตรัสว่า พระองค์จะทรงถูกจับกุมและถูกปลงพระชนม์ แต่พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์
ขึ้นมาอีก และจะเสด็จไปหาพวกเขาที่ทะเลกาลิลา

อภิปราย
ขณะที่จดั เตรี ยมการเลี้ยงปั สกาอยูน่ ้ นั พระเยซูทรงทราบว่า เวลาของพระองค์ได้มาถึงแล้ว
พระองค์จะต้องกระทาภารกิจของพระองค์ ให้เสร็ จสิ้ นลงก่อนที่เทศกาลเลี้ยงจะสิ้ นสุ ดลง ลูกแกะปั สกา
เพียงแต่ปกคลุมความผิดบาปของมนุษย์ไว้เท่านั้น แต่พระเมษโปดกของพระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อ “รับเอา
ความผิดบาปของโลกไป” และประทานพระชนม์ชีพของพระองค์เอง เพื่อ “ยกความผิดที่ล่วงไปแล้ว
นั้น” (โรม 3:25) เพราะว่า “โดยการทรงถวายบูชาหนเดียวพระองค์ได้ทรงกระทาให้คนทั้งหลาย ที่ถูก
ชาระแล้วถึงที่สาเร็ จเป็ นนิตย์” และโดยการ “กระทาบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียว ซึ่งใช้ได้เป็ น
นิตย์” (ฮีบรู 10:12 ดูขอ้ 14 ด้วย)
เจ้าของบ้านหลังนั้นได้จดั แจงตกแต่งห้องโถงสาหรับต้อนรับแขก ไว้คอยท่าพระเยซูเรี ยบร้อย
แล้ว ทั้งนี้เพราะการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า เพื่อให้โครงการของพระองค์สาเร็ จผล
นัน่ เอง (ดู มาระโก 14:15,16) อัครสาวกของพระเยซูจึงได้พบว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนเป็ นไปตามที่พระ
เยซูตรัสไว้ท้ งั สิ้ น
หลังจากที่เปโตรและยอห์นได้เตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว พระเยซูพร้อมด้วยอัครสาวกอีก
สิ บคน ก็เดินทางมาสมทบด้วย พระองค์ทรงนาอัครสาวกเหล่านั้น มาถึงบ้านหลังนั้นได้อย่างถูกต้อง
เราไม่อาจหยัง่ รู ้ถึงความรู ้สึกนึกคิดของพระเยซู ขณะที่พระองค์ประทับที่โต๊ะเสวยพระกระยา
หาร ซึ่ งแวดล้อมด้วยอัครสาวกทั้งสิ บสองได้ อัครสาวกสิ บเอ็ดคนผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์ ต่างปรารถนาที่จะ
สาแดงความรัก และปฏิบตั ิพระองค์อย่างจริ งใจ ส่ วนอีกคนหนึ่งมิได้เป็ นเช่นนี้เลย เป็ นผูท้ ี่มีนิสัยชัว่ ช้า
ร้ายกาจมาก คือเป็ นผูท้ รยศต่อพระองค์ ไม่มีอะไรที่จะทาให้เราชอกช้ าใจเท่ากับการที่บุคคลซึ่งเรารัก
และไว้วางใจทรยศต่อเรา พระเยซูตรัสไว้วา่ “ผูท้ ี่รับอาหารกับเราได้ยกส้นเท้าต่อเรา” (ยอห์น 13:18) แต่
การที่เป็ นเช่นนี้ก็เพื่อ “พระคาที่เขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์จะสาเร็ จ” “บุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนกับที่
ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่วา่ ด้วยพระองค์น้ นั แต่วบิ ตั ิแก่ผทู ้ ี่จะมอบบุตรมนุษย์ไว้ ถ้าคนนั้นมิได้มา
บังเกิดก็จะดีกว่า”
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แต่วา่ พระเยซูทรงรักอัครสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุด ความรักของ
พระองค์เป็ นความรักที่ถาวรเป็ นนิจ พระองค์ได้ทรงคัดเลือกพวกเขาออกจากประชาชน ซึ่งได้ทรง
ปฏิบตั ิรับใช้มาเป็ นเวลาสามปี เศษแล้ว พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้พวกเขาเป็ นอัครสาวกคนสนิทของ
พระองค์ และทรงมอบหมายพระราชกิจอันใหญ่หลวงของพระองค์ ในการประกาศพระกิตติคุณของ
พระองค์ ให้แพร่ ไปทัว่ โลกแก่พวกเขา
คาอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่ 17 แสดงให้เห็นถึ งความรักอันลึกซึ้ งของ
พระองค์ซ่ ึ งมีต่ออัครสาวก ตลอดจนสง่าราศีที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมไว้สาหรับพวกเขา ในขณะที่
พระเยซูกาลังเสวยปั สกาอยูน่ ้ นั ได้มีอคั รสาวกผูห้ นึ่งซึ่งพระองค์ทรงรักมาก คลานมาซบลงที่พระทรวง
ของพระองค์ เชื่ อกันว่าอัครสาวกผูน้ ้ นั ก็คือยอห์น ซึ่ งเป็ นผูบ้ นั ทึกเรื่ องนี้เอง (ยอห์น 13:23,25) เขาได้รับ
การเปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจจากการเป็ นคนใจร้อน สมกับนามที่พระองค์ประทานให้วา่ “ลูกฟ้ าร้อง” ใน
ตอนที่เพิ่งออกติดตามพระองค์ใหม่ ๆ จนกระทัง่ กลายเป็ นอัครสาวกที่พระองค์ทรงรักยิง่
พระเยซูตรัสแก่เหล่าอัครสาวกของพระองค์วา่ “เรามีความปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะกินปั สกานี้
กับพวกท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่กินปั สกานี้ต่อไป
จนกว่าจะสาเร็ จ ความหมายของปั สกานั้น ในแผ่นดินของพระเจ้า” (ลูกา 22:15,16)
วาระแห่งการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ ได้ใกล้เข้ามาทุกขณะ พระเยซูทรงตั้งความหวังไว้
ก่อนแล้ว ในการที่จะได้ร่วมในการเลี้ยงอันกอปรด้วยความรักนี้ ร่ วมกับอัครสาวกของพระองค์ เป็ นครั้ง
สุ ดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ “ทรงนาพระโลหิ ตของพระองค์เอง เสด็จเข้าไปในที่บริ สุทธิ์
นั้นแต่เพียงครั้งเดียว และทรงได้ความรอดนิรันดร์ ไว้” (ฮีบรู 9:11,12,26,10:19) “ด้วยว่าพระคริ สต์ผู ้
เป็ นปั สกาของเราทั้งหลาย ได้ถูกฆ่าบูชาเสี ยแล้ว” (1 โคริ นธ์ 5:7)
ระหว่างการเลี้ยงปั สกานั้น พระเยซูทรงได้ยนิ บรรดาอัครสาวก พูดเรื่ องแผ่นดินสวรรค์ และ
ถกเถียงกัน ชิงความเป็ นใหญ่ ในระหว่างกันเอง (ลูกา 22:24-27) พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า “ท่าน
ทั้งหลายเป็ นคนที่ได้อยูก่ บั เราในเวลาที่เราถูกทดลอง และพระบิดาได้ทรงจัดเตรี ยมแผ่นดินมอบให้แก่
เราอย่างไร เราก็จดั เตรี ยมมอบให้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนกัน” (ลูกา 22:28,29) ทั้งนี้เพราะพวกเขาต่างก็มี
ความซื่ อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์ในโลกนี้พวกเขาก็ควรจะได้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์ ในแผ่นดิน
ของพระเจ้าด้วย
พระเยซูได้ทรงเปิ ดเผยถึงฐานะของบรรดาอัครสาวกว่า พวกเขาจะได้นงั่ บนบัลลังก์ และ
ปกครองชนชาติอิสราเอลทั้งสิ บสองตระกูล แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ทรงย้าเตือนว่า ผูท้ ี่เป็ นใหญ่
เหนื อคนอื่นใดนั้น จะต้องปรนนิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่น ในโลกนี้ผทู ้ ี่เป็ นใหญ่จะเป็ นฝ่ ายรอคอยรับการปรนนิบตั ิ
จากผูอ้ ื่นเท่านั้น แต่ในแผ่นดินของพระคริ สต์ จะไม่เป็ นเช่นนั้นเป็ นอันขาด พระเยซูตรัสว่า “เราอยู่
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ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผูร้ ับใช้” และได้ทรงสาแดงความจริ งในข้อนี้ให้เป็ นประจักษ์ โดยการ
ล้างเท้าของพวกเขา
เมื่อการเลี้ยงสิ้ นสุ ดลง พระเยซูก็ทรงลุกขึ้นจากโต๊ะ เปลื้องฉลองพระองค์ช้ นั นอกวางไว้แล้ว
เอาผ้าเช็ดตัวและอ่างน้ า มาล้างเท้าให้แก่อคั รสาวกทุกคน (ยอห์นบทที่ 13) แม้วา่ พระเยซูทรงทราบว่า
พระองค์เสด็จลงมาจากพระเจ้า และจะเสด็จกลับไปหาพระเจ้าอีกในไม่ชา้ นี้ และพระบิดาเจ้าได้ทรง
มอบหมายทุกสิ่ งทุกอย่าง ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วก็ตาม พระองค์ก็ยงั ทรงถ่อมพระองค์ลงดุจ
ผูร้ ับใช้ ทั้งนี้เพื่อสาแดงให้อคั รสาวกของพระองค์ได้เข้าใจ ในลักษณะแห่งแผ่นดินของพระองค์อย่าง
ถ่องแท้ พระองค์มิได้มา “เพื่อให้เขาปรนนิบตั ิ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขา” พระเยซูตรัสแก่บรรดา
อัครสาวกว่า “เราเป็ นอย่างไร ท่านทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็ นอย่างนั้น” “พระบิดาใช้เรามาฉันใด เราใช้
ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”
เมื่อพระเยซูทรงล้างเท้าของอัครสาวกต่าง ๆ จนกระทัง่ มาถึงเปโตร เขารี บทูลปฏิเสธว่า
“พระองค์จะล้างเท้าของข้าพเจ้าไม่ได้เลย” แต่พระเยซูตรัสว่า “ถ้าเราไม่ลา้ งท่านแล้ว ท่านจะมีส่วนใน
เราไม่ได้” “ซึ่ งเรากระทานี้ท่านยังไม่เข้าใจ แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ” จากนั้นเปโตรก็ยอมให้พระองค์
ล้างเท้าให้เขา และยังทูลต่อพระองค์ดว้ ยว่า “พระองค์เจ้าข้า ไม่ใช่เท้าของข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ท้ งั มือและ
ศีรษะด้วย” แต่ในที่สุดเขาก็ยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์โดยดุษฎี แม้วา่ เราจะสามารถวาดภาพถึง
ความรู้สึกของอดีตชาวประมงผูม้ ีเรื อนร่ าง อันสู งใหญ่กายันล่าสันผูน้ ้ ี ในการที่เขายอมให้องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ผูเ้ ป็ นที่เคารพรักของเขา ถ่อมพระองค์ลงล้างเท้าให้เขาได้ก็ตาม แต่การกระทาของพระเยซูในทุก ๆ
ประการ ล้วนแต่มีความหมายอย่างลึกซึ้ ง
พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงสอนถึงการถ่อมตัว และการปรนนิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่นเท่านั้น หากยังทรง
สอนถึงความจริ งที่วา่ ความเชื่อมีอานาจในการชาระความผิดบาป เพื่อรับความรอดอีกด้วย พระองค์
ตรัสว่า “บัดนี้ท่านทั้งหลายถูกลิดชาระให้สะอาด โดยคาที่เราได้กล่าวแก่ท่านแล้ว” ผูท้ ี่อาบน้ าแล้วไม่
ต้องการล้างตัวอีก เว้นแต่เท้า เพราะสะอาดทั้งตัวแล้ว (ดู 1 โคริ นธ์ 6:11, ยอห์น 15:3, ดู เอเฟซัส 5:26
ด้วย) ผูท้ ี่ได้รับการชาระแล้ว ย่อมเป็ นคนที่สะอาด แต่การที่เขาต้องใช้เท้าเดินเหยียบย่า ในวันหนึ่ง ๆ
นั้น ย่อมทาให้เท้าสกปรก ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องได้รับการชาระล้างให้สะอาด ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา
ก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องได้รับการชาระล้างครั้งเดียว โดยพระโลหิ ตของพระคริ สต์ โดยการรับเอาพระ
วจนะของพระองค์ แต่ในการดาเนินชีวิตประจาวันของเรานั้น เราจะต้องชาระล้างให้ปราศจากมลทิน
เสมอ “ถ้าเราดาเนินอยูใ่ นความสว่าง....พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ได้ทรงชาระ
เราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้ น” (ดู 1 ยอห์น 1:7)
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นับเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจไม่นอ้ ย ในการที่จะรู ้ถึงความนึกคิดของยูดา อิสการิ โอด ในขณะที่เขายอม
ให้พระเยซูลา้ งเท้าให้เขา ว่าเขาคัดค้านพระองค์เช่นเดียวกับเปโตรหรื อไม่ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า เวลานั้นยู
ดาคงอยูก่ บั พระองค์เพราะว่าหลังจากนี้ไปเล็กน้อย พระเยซูได้ทรงจิ้มอาหารแล้วส่ งให้แก่เขา แต่
อย่างไรก็ตาม ยูดาก็ไม่มีส่วนร่ วมกับพระองค์อย่างแท้จริ งเลย
เมื่อพระเยซูทรงล้างเท้าของอัครสาวกทุก ๆ คนแล้วพระองค์ก็ทรงฉลองพระชนม์ช้ นั นอก และ
ประทับที่โต๊ะรับประทานอาหารเช่นเดิม พระองค์ตรัสแก่อคั รสาวกทั้งหมดว่า “ท่านทั้งหลายเข้าใจถึง
การ ซึ่งเราได้กระทาแก่ท่านนั้นแล้วหรื อ...ถ้าเราผูเ้ ป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และอาจารย์ ได้ลา้ งเท้าของท่าน
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายควรจะล้างเท้าซึ่ งกันและกัน ด้วยว่าเราได้วางแบบอย่างให้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว
บ่าวจะเป็ นใหญ่กว่านายก็หามิได้...ถ้าท่านทั้งหลายรู ้สิ่งเหล่านั้นแล้ว และประพฤติตาม ท่านก็จะเป็ น
สุ ข” เราไม่เพียงแต่จะต้องดาเนินชีวิตในทางที่สะอาดเท่านั้น หากเมื่อเราเห็นคนอื่นหลงไปในทางที่ผดิ
เราก็ควรจะแสดงความรักต่อเขา และช่วยเขาอีกด้วย โดยการชักนาให้เขาสนใจในพระวจนะของพระ
เจ้า ซึ่งจะชาระเขาให้เป็ นผูส้ ะอาดสดใส
พระเยซูทรงรู ้สึกเป็ นทุกข์พระทัยยิง่ นัก พระองค์ตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทั้งหลายก็
สะอาด แต่ไม่ใช่ทุกคน” “เรามิได้พดู ถึงท่านทั้งหลายสิ้ นทุกคน” “นี่แหละ มือของผูท้ ี่จะมอบเราไว้ ก็อยู่
กับเราบนโต๊ะ” (ลูกา 22:21) “เรารู ้จกั ผูท้ ี่เราได้เลือกไว้แล้ว...ในพวกท่านมีผหู ้ นึ่งจะมอบเราไว้....เพื่อคา
ที่เขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์จะสาเร็ จ” (ยอห์น 13:21,18) “ข้อความนี้เราบอกท่านทั้งหลายก่อนเกิดขึ้น
เพื่อเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท่านจะได้เชื่อว่าเราเป็ นผูน้ ้ นั ” (ยอห์น 13:19) “บุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ทรง
ดาริ ไว้แต่ก่อนแล้ว แต่วบิ ตั ิแก่ผทู ้ ี่จะมอบพระองค์ไว้”
คาตรัสของพระเยซูทาให้บรรดาอัครสาวกเป็ นทุกข์ยงิ่ นัก ต่างก็มองหน้ากันด้วยความสงสัย ไม่
ทราบว่าพระองค์หมายความว่ากระไร ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ขณะนั้นอัครสาวกแต่ละคน ต่างก็ตระหนัก
ถึงความบกพร่ องของตัวเองหลายครั้งหลายคราว ซึ่ งเป็ นเหตุให้พระองค์ตาหนิ ติเตียนพวกเขา พวกเขา
จึง “เริ่ มถามกันและกันว่า จะเป็ นใครในพวกเขาที่กระทาการนั้น” ต่างผลัดกันถามพระองค์วา่ “อาจารย์
เจ้าข้า คือข้าพเจ้าหรื อ”
พระองค์มิได้ตรัสตอบพวกเขาอย่างเปิ ดเผยในทันทีทนั ใด
ดังนั้นเปโตรจึงพยักหน้าให้อคั ร
สาวก คนที่อยูใ่ กล้พระเยซูที่สุด ซึ่ งได้แก่ยอห์น ให้ทูลถามพระองค์ ขณะนั้นยอห์นกาลัง “เอนกายลงที่
พระทรวงของพระองค์” พระเยซูตรัสตอบว่า “เราจะเอาอาหารนี้จิม้ แล้ว ยืน่ ให้แก่ผใู ้ ด ก็เป็ นผูน้ ้ นั นัน่
แหละ” ในการนี้ยดู าก็ได้ทูลถามพระองค์วา่ “อาจารย์เจ้าข้า คือข้าพเจ้าหรื อ” พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่าน
ว่าถูกแล้ว” เมื่อพระเยซูได้ทรงจิ้มอาหารและส่ งให้แก่ยดู าแล้ว ซาตานจึงเข้าสิ งอยูใ่ นใจของเขา “มารได้
เข้าดลใจยูดา อิสการิ โอดให้มอบพระองค์ไว้” (ยอห์น 13:2)
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ในบรรดาอัครสาวกทั้งสิ บสองคนนั้น มีคนที่ชื่อยูดาอยูส่ องคน แต่ผบู ้ นั ทึกพระกิตติคุณก็ได้
ระมัดระวังอย่างยิง่ ในการที่จะระบุลงไปว่า ผูท้ ี่ทรยศต่อพระเยซูน้ นั คือยูดา อิสการิ โอด บุตรของซี โมน
(ยอห์น 13:2,26)
พระเยซูตรัสแก่ยดู าว่า “ท่านจะกระทาอะไรก็จงกระทาโดยเร็ วเถิดเวลาอันสาคัญของท่านได้มา
ถึงแล้ว” และพระเยซูก็ไม่ทรงปรารถนาที่จะหน่วงเหนี่ยวเวลาให้ยดื เยื้อต่อไปอีก อัครสาวกคนอื่น ๆ
ต่างก็ไม่เข้าใจว่าพระองค์หมายถึงอะไร ทั้งนี้เพราะเขาไม่รู้ถึงแผนการอันชัว่ ร้ายของยูดา และพวกศัตรู
นัน่ เอง พวกเขาต่างเข้าใจว่า การที่พระองค์ตรัสแก่ยดู าเช่นนั้น ก็เนื่องจากว่ายูดาเป็ นคนเก็บรักษาเงิน
และพระองค์คงสั่งให้เขาซื้ ออาหารที่ปราศจากเชื้อเป็ นเสบียงสารองสาหรับรับประทานจนตลอด
สัปดาห์ หรื อพระองค์อาจสัง่ ให้ยดู าแบ่งปั นทรัพย์ที่มีอยูใ่ ห้แก่คนจนก็ได้
คืนนั้นเมื่อได้โอกาส ยูดาก็รีบหลบออกไปทันที เพื่อเดินทางไปรายงานให้พวกปุโรหิตทราบ
ถึงความคืบหน้าของแผนการในอันที่จะกาจัดพระองค์
ขณะที่กาลังรับประทานอาหารอยูน่ ้ นั พระเยซูทรงหยิบขนมปั งที่ไม่มีเชื้อขึ้นมาของพร แล้วหัก
ส่ งให้แก่อคั รสาวกทุกคน และตรัสว่า “จงรับกินเถิดนี่แหละเป็ นกายของเรา ซึ่ งได้ประทานให้สาหรับ
ท่านทั้งหลาย จงกระทาอย่างนี้ให้เป็ นที่ระลึกถึงเรา” หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงหยิบจอกมา โมทนา
ขอบพระคุณพระบิดา แล้วส่ งให้แก่อคั รสาวกและตรัสว่า “จอกนี้เป็ นคาสัญญาใหม่โดยโลหิ ตของเราซึ่ ง
จะเทไหลออกมาเพื่อไถ่โทษคนเป็ นอันมาก เราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่กินผลแห่ งต้นองุ่นนี้ต่อไป
อีก จนวันนั้นมาถึง คือวันที่เราจะกินใหม่ ในแผ่นดินของพระเจ้า”
คาตรัสของพระองค์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พิธีศีลมหาสนิทนั้นมิใช่เป็ นเพียงการระลึกถึง
การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เท่านั้น หากแต่เป็ นการเลี้ยงที่แสดงถึงความรัก ความสามัคคีธรรม
ระหว่างเรากับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ซึ่ งได้จากเราไป จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก พร้อมกับ
การจัดตั้งแผ่นดินของพระองค์
อัครสาวกเปาโลก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า ท่านได้รับเรื่ องพิธีศีลมหาสนิทจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
(1 โคริ นธ์ 11:23) ท่านได้บนั ทึกไว้วา่ “เมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปั งนี้และดื่มจากจอกนี้เวลาใด ท่าน
ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า กว่าพระองค์จะเสด็จมา” พระเยซูตรัสว่า “นี่เป็ นกาย
ของเรา” และ “นี่เป็ นโลหิตของเรา” ดังนั้นการเลี้ยงนี้จึงเป็ นมูลฐานการริ เริ่ มศีลมหาสนิท เพื่อระลึกถึง
พระองค์ดว้ ย กล่าวคือ เพื่อระลึกถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู และการคอยท่าการเสด็จกลับมาของ
พระองค์
อัครสาวกจะเข้าใจความหมายของการกระทาของพระองค์หรื อไม่ เราไม่ทราบ พระเยซูทรง
จัดตั้งพันธสัญญาใหม่ คือการให้สัตย์ปฏิญาณ ระหว่างพระองค์และพลไพร่ ของพระองค์ พันธสัญญา
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เดิมนั้นกาลังสาเร็ จและผ่านพ้นไปแล้ว การเลี้ยงครั้งใหม่น้ ีเป็ นการแทนการเลี้ยงแบบเก่า การเลี้ยงใหม่
ดังกล่าวนี้เป็ นการเลี้ยงฝ่ ายวิญญาณ ส่ วนการเลี้ยงแบบเก่านั้นเป็ นการเลี้ยงฝ่ ายเนื้ อหนัง พระเยซูตรัสแก่
ผูท้ ี่ติดตามพระองค์วา่ “ถ้าท่านไม่กินเนื้ อ และดื่มโลหิ ตของบุตรมนุษย์ ท่านไม่มีชีวิตในตัวท่าน ผูท้ ี่กิน
เนื้อและดื่มโลหิ ตของเราก็มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 6:53) คาตรัสนี้ออกจะยากแก่การเข้าใจ แต่พระองค์
ทรงอธิบายด้วยการประทานน้ าองุ่น และขนมปั งให้แก่พวกเขา ซึ่ งพวกเขาสามารถที่จะรับประทานเข้า
ไป และกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของร่ างกายของพวกเขาเพื่อให้เห็นสัญลักษณ์ของพระชนม์ชีพของพระองค์
ซึ่ งได้ประทานแก่พวกเขาการเลี้ยงปั สกาแบบเก่าเป็ นแบบเล็งถึงพระเมษโปดกของพระเจ้า ซึ่ งจะเสด็จ
มาลูกแกะปั สกาแบบนั้นเป็ นเพียงเงา (ฮีบรู 10:1) ส่ วนการเลี้ยงแบบใหม่ของพระเยซู หรื อศีลมหาสนิท
นั้น ชี้ยอ้ นหลัง ถึงไม้กางเขนและการสิ้ นพระชนม์ของพระเมษโปดกของพระเจ้า
อัครสาวกเปาโลได้สอนเรื่ องนี้แก่คริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ อย่างชัดเจนว่าผูท้ ี่ร่วมในพิธีศีลมหา
สนิท โดยที่ตนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมนั้น ทาให้พระกายและพระโลหิ ตของพระองค์ตอ้ งเป็ นมลทิน
อนึ่งการกินนั้นก็เป็ นการปรับโทษตนเอง เพราะมิได้สังเกตพระกายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ด้วยเหตุน้ ีเอง
จึงทาให้คนต้องล้มป่ วยและถึงแก่ความตาย ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า นี่คือมูลเหตุอนั สาคัญแห่งการป่ วยไข้
และการตายของพลไพร่ ของพระองค์ เรามักจะรับการแนะนามิให้ปฏิเสธศีลมหาสนิทนี้ ในยามที่เรา
ผิดพลาด เพราะพิธีศีลมหาสนิทนี้ พิธีช่วยเราได้เป็ นอย่างดี เพราะเมื่อเราถูกตัดสิ น เราก็จะได้รับการตี
สอนจากพระองค์ ซึ่ งจะทาให้เราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปราศจากข้อตาหนิติเตียนของชาวโลก เราจะต้องไม่อยู่
ห่างไกลโต๊ะเสวยของพระเจ้า แต่ “จงให้ ทุกคนพินิจดูใจของตนเองเสี ยก่ อน แล้ วจึงกินขนมปั งนี ”้ (1
โคริ นธ์ 11:28-32) กล่าวคือ การเลี้ยงนี้หมายถึงพระคุณของพระเจ้าภายในมนุษย์ เป็ นเครื่ อหมาย
ภายนอกซึ่งเป็ นผลของลักษณะภายใน พระคุณที่เราได้รับนั้นเป็ นไปตามความเข้าใจความซื่ อสัตย์ และ
ความตั้งใจจริ งของเรา เป็ นหลักในการให้สัตยาบันข้อตกลงระหว่างเรากับพระเจ้า นอกจากนี้ยงั มี
เครื่ องหมายภายนอกที่สาคัญ อันเป็ นการประกาศอย่างเปิ ดเผยว่า เราได้รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเรา และเป็ นพยานแก่คนอื่นว่าเราได้รับการอภัยโทษ และพระคุณของพระองค์ค้ าจุน
ชีวติ ของเรา
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ ท่าน และอัครสาวกเปาโลได้บนั ทึกถึงการเลี้ยงปั สกาครั้งสุ ดท้ายนี้ และ
ทุกคนต่างก็กล่าวถึงการตั้งพิธีศีลมหาสนิท นอกจากยอห์นเท่านั้นที่มิได้บนั ทึกเรื่ องนี้ การบันทึกของแต่
ละท่านอาจมีขอ้ แตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ แต่สาระสาคัญแล้วต่างก็สอดคล้อง
ต้องกัน
ดังนั้นจึงทาให้เราได้ทราบถึงการจัดตั้งศีลมหาสนิทนี้อย่างถูกต้องคริ สตจักรทัว่ โลกต่างก็
กระทาพิธีศีลนี้ เพราะว่าเป็ นพิธีศีลที่พระเยซูคริ สตเจ้าทรงเป็ นผูจ้ ดั ตั้งด้วยพระองค์เอง เพื่อระลึกถึง
วาระการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์และพระชนม์ชีพของพระองค์ ไม่มีพิธีศีลใด ๆ ที่จะมีอิทธิ พลฝ่ ายจิต
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วิญญาณมากไปกว่าพิธีศีลนี้ พิธีศีลนี้จะยัง่ ยืนคงทน ยิง่ กว่าศีลใด ๆ เพราะว่าได้จารึ กไว้ในห้วงสานึก
แห่งความจาเป็ น และความต้องการของมนุษย์
การถือศีลมหาสนิทในแต่ละคริ สตจักรย่อมแตกต่างกันไป แต่การถือศีลของแต่ละคริ สตจักร
ต่างก็เป็ นการระลึกถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์โดยมีพระเจ้าองค์เดียวกัน มีความเชื่อเดียวกัน
มีคริ สตจักรที่แท้จริ งอันเดียวกันคือพระกายของพระองค์ (เอเฟซัส 4:4-6) เราควรรับศีลมหาสนิทโดย
การถ่อมกายถ่อมใจ และมีความปรารถนาอย่างแน่วแน่ ที่จะรับการชาระล้างให้พน้ จากความผิดบาป
และรับเอาพละกาลังจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์
ดูเหมือนว่า ยูดา อิสการิ โอดได้ออกจากห้องชั้นบน ก่อนที่พระเยซูจะทรงจัดตั้งพิธีศีลมหาสนิท
ขึ้น ถ้าหากว่าเขายังอยู่ ณ ที่น้ นั เขาก็คงไม่ได้รับจอกน้ าองุ่น เพราะว่าเขาไม่อาจจะมีส่วนร่ วมในพระกาย
และพระโลหิ ตของพระองค์ ซึ่ งเขาจะมอบให้แก่ศตั รู ในไม่ชา้ นี้ แต่อย่างไรก็ตามความผิดบาปของเรา
ทั้งหลายก็เป็ นมูลเหตุอย่างหนึ่ง ที่ทาให้พระโลหิ ตของพระองค์ตอ้ งหลัง่ ไหลขณะเมื่อเรารับศีลมหา
สนิท เราคิดถึงข้อนี้หรื อไม่
ยูดาได้กลายเป็ นเครื่ องมือของพญามาร โดยการเป็ นผูท้ รยศต่อพระองค์ แต่ในด้านฝ่ ายจิต
วิญญาณ ไม้กางเขนก็ได้ถูกยกขึ้นแล้ว พระเยซูทรงรับเอาไม้กางเขนจากพระหัตถ์ของพระบิดา แต่มือ
อันชัว่ ร้ายของพญามาร “ก็อยูร่ ่ วมโต๊ะเดียวกันกับพระองค์ดว้ ย” การต่อสู ้ระหว่างการฝ่ ายพระเจ้าและ
ฝ่ ายพญามารได้เกิดขึ้นแก่พระเยซู (กิจการ 2:23) “พระเยซูกาลังเสด็จไป” เหมือนได้ทรงดาริ ไว้แต่ก่อน
แล้ว (ลูกา 22:23) แต่ซาตานได้เข้าสิ งอยูใ่ นใจของยูดา เพื่อทาให้กิจการของมันสาเร็ จ ด้วยวิกฤติการณ์
อันสาคัญยิง่ ได้ใกล้เข้ามาแล้ว และพระเยซูเองก็ได้ทรงจัดเตรี ยมวิถีทาง ที่จะตอบสนองความจาเป็ นของ
อัครสาวกทั้งสิ บสองคน เพราะว่าพระองค์จะต้องเสด็จจากพวกเขาไปพระองค์ทรงประสงค์ที่ให้พวก
เขามีความสามัคคีธรรม ร่ วมกับพระองค์ในการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ทรงยกพวกเขาให้อยู่
ในระดับความเชื่ อให้สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันขุมนรกก็ได้ส่งผูแ้ ทนของมัน ให้ข้ ึนไปอยูใ่ นห้องชั้นบน
ด้วย จิตใจของอัครสาวกแต่ละคน ต่างก็เพ่งแน่วแน่ และมีความรักพระองค์ แต่พวกเขาก็จาเป็ นที่จะต้อง
รู้ถึงอุบายของพญามารด้วย
เมื่อยูดาได้ออกจากห้องชั้นบนแล้ว พระเยซูได้ตรัสแก่อคั รสาวกคนอื่น ๆ ซึ่ งอยู่ ณ ที่น้ นั ว่า
“เดี๋ยวนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติยศ และพระเจ้าก็ได้รับเกียรติยศเพราะบุตรมนุษย์” (ยอห์น 13:31) แทนที่
พระองค์จะตรัสว่า บุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ พระองค์กบั ตรัสว่า “เดี๋ยวนี้บุตรมนุษย์ก็ได้รับเกียรติยศ....”
ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติยศเพราะพระบุตร พระเจ้าจะประทานให้พระบุตรมีเกียรติยศในพระองค์เอง และ
จะให้มีเกียรติยศเดี๋ยวนี้ เวลาได้ใกล้เข้ามาแค่เอื้อมมือถึงแล้ว ในคืนวันนั้นพระองค์ทรงถูกมอบไว้
ในช่วงระยะเวลาสุ ดท้ายนี้ พระเยซูทรงประทับอยูก่ บั อัครสาวกของพระองค์ ทรงตระหนักถึงความทุกข์
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ทรมานที่กาลังจะมาถึง ทั้งนี้ เพื่อพระองค์เองและเพื่ออัครสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงเรี ยกพวกเขา
ด้วยความความรักดุจ “ลูกเล็ก ๆ ของพระองค์” พวกเขาจะต้องอยูต่ ามลาพัง พระเยซูทรงทราบถึงข้อ
สงสัย ถึงความกลัว ซึ่ งจะบังเกิดขึ้นแก่พวกเขา ฉะนั้นพระองค์จึงหนุนน้ าใจพวกเขา คาสอนครั้งสุ ดท้าย
(ยอห์น บทที่ 14) เป็ นคาหนุ นน้ าใจที่อ่อนโยน ทาให้พวกเขาสานึกถึงความผิดของตนเอง และเล้าโลม
จิตใจของพวกเขา ให้มีความมัน่ ใจเกี่ยวกับอนาคต ถ้าหากว่าอัครสาวกมีความมัน่ ใจในพระองค์ ปฏิบตั ิ
ตามคาสั่งสอนของพระองค์ พวกเขาก็ยอ่ มจะไม่มีความสงสัยในจิตใจว่า พระองค์จะเสด็จจากพวกเขา
พระองค์ทรงเริ่ มต้นด้วยคาว่า “เราไป” แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ตรัสอีกว่า “เราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลาย
ไว้เป็ นลูกกาพร้า เราจะมาหาท่าน... ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา” “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย...ถ้าเราไป
จัดแจงที่สาหรับท่านแล้ว เราจะมาอีก รับทานให้ไปอยูก่ บั เรา....ในปราสาทพระบิดาของเรามีอยูห่ ลาย
แห่ง” เป็ นที่แน่นอนว่า เราทั้งหลายจะต้องมีส่วนร่ วมในการนี้เพราะพระเยซูคริ สต์ “ถ้าไม่มีเราคงได้
บอกท่านทั้งหลายแล้ว”
พระเยซูทรงเล่าให้บรรดาอัครสาวกทราบถึง การเสด็จมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระผู ้
เล้าโลมใหม่ ซึ่ งพระบิดาเจ้าจะส่ งมาในนามของพระองค์ เพื่อสั่งสอนให้เขาเข้าใจในการทุกสิ่ ง ที่พระ
เยซูได้ทรงสัง่ สอนแก่พวกเขามาแล้ว ซึ่ งพระองค์ไม่สามารถที่จะอธิ บายให้พวกเขาเข้าใจ ในวาระที่
พระองค์ทรงมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ได้ เพราะขณะนั้นพวกเขา “รับเอายังไม่ได้” นอกจากนั้นพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ยังจะทาให้พวกเขาระลึกถึงทุกสิ่ งทุกอย่าง ที่พระเยซูได้เคยตรัสแก่พวเขาอีกด้วย (ยอห์น 14:26)
พระเยซูตรัสว่า แม้บดั นี้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ได้อาศัยอยูก่ บั ท่านแล้ว และจะอยูภ่ ายในท่าน “จะอยูก่ บั
ท่านเป็ นนิ ตย์” (ดู ยอห์น 14:16,17) “ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถึงกระนั้นก็ดี เราบอกความจริ ง
แก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจะไปนั้นจะเป็ นประโยชน์แก่ท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผชู ้ ่วยนั้นจะ
มิได้มาหาท่าน” (ยอห์น 16:6,7) “ถ้าท่านทั้งหลายได้รักเรา ท่านคงจะได้มีใจชื่ นชม เพราะเราจะไปหา
พระบิดา เพราะว่าพระบิดาเป็ นใหญ่กว่าเรา” (ยอห์น 14:28) “ถ้าผูใ้ ดรักเรา...พระบิดาจะทรงรักเขา แล้ว
พระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะสถิตอยูก่ บั เขา” (ยอห์น 14:23)
พระเยซูได้ทรงประทานพระบัญญัติใหม่ ให้แก่บรรดาอัครสาวกของพระองค์ เพื่อชี้ ให้ทุกคน
ทราบอย่างชัดแจ้งว่า พวกเขาเป็ นอัครสาวกของพระองค์ คือ “ให้เจ้ารักซึ่ งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลาย
มาแล้วฉันใด เจ้าจงรักซึ่ งกันและกันด้วยฉันนั้น คนทั้งปวงจะได้รู้ เจ้าเป็ นเหล่าสาวกของเรา” (ยอห์น
13:34,35) พระองค์ตรัสให้พวกเขาทราบต่อไปอีก ถึงการข่มเหงรังแก และความทุกข์ต่าง ๆ ซึ่งพวกเขา
จะต้องประสบแต่พระองค์ก็ทรงเล้าโลมพวกเขาว่า “จงยินดีเถิด เราชนะโลกแล้ว” “ความสุ ขของเรา ๆ
ให้แก่ท่าน”
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นอกจากนั้นแล้วพระเยซูทรงสอน ให้บรรดาอัครสาวกรู ้ถึงสิ ทธิ พิเศษในการอธิ ษฐาน ในพระ
นามของพระองค์อีกด้วย พวกเขาสามารถที่จะทูลขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจากพระองค์ได้ท้ งั สิ้ น และพระองค์ก็
จะต้องตอบสนองตามคาทูลของนั้น สิ่ งใด ๆ ที่พระองค์กระทา อัครสาวกก็จะสามารถกระทาได้
เช่นเดียวกันและอาจสามารถกระทาภารกิจ “ยิง่ ใหญ่กว่า” ที่พระองค์ทรงกระทาได้ เพราะว่าพระองค์
กาลังจะเสด็จไปหาพระบิดาของพระองค์ และพวกเขาจาต้องปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์สืบต่อไป
เพราะว่าพวกเขาเป็ นกิ่งของต้นองุ่นแท้ คือพระองค์นนั่ เอง (ดู ยอห์น 15:1) แต่ท้ งั นี้ อคั รสาวกจะกระทา
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดโดยอาศัยความสามารถของตนเองไม่ได้เป็ นอันขาด พวกเขาจะต้องอาศัยอยูใ่ นพระองค์
ตลอดเวลา เช่นเดียวกับต้นองุ่น ลาพังแต่กิ่งนั้นย่อมผลิดอกออกผลไม่ได้ เพราะชีวิตของมันอยูท่ ี่ลาต้น
ไม่ใช่อยูท่ ี่กิ่ง เพียงแต่สาแดงชีวติ ให้ปรากฏโดยไหลผ่านทางกิ่งเท่านั้น ดังนั้น “ท่านทั้งหลายจึงเป็ น
สาวกของเรา” “พระองค์น้ นั จะเป็ นพยานถึงเรา และท่านทั้งหลายเป็ นพยานด้วยเพราะว่าท่านได้อยูก่ บั
เราตั้งแต่แรก” (ยอห์น 15:27) พระเยซูมิได้เรี ยกอัครสาวกของพระองค์วา่ “บ่าว” ของพระองค์อีกแล้ว
หากแต่ทรงเรี ยกพวกเขาว่า “มิตรสหาย” พระองค์ทรงพยายามที่จะทาให้พวกเขาสนิทสนมกับพระองค์
มากยิง่ ขึ้น พระองค์ทรงเป็ นห่วงพวกเขาดุจแม่ไก่ห่วงลูกของมัน แต่ขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงปลอบ
ประโลมพระองค์เอง ว่าพวกเขาเป็ น “มิตรสหาย” ของพระองค์ (ยอห์น 15:15)
เชื่อแน่วา่ บรรดาอัครสาวกคงจะต้องเริ่ มเข้าใจในพระองค์ ยิง่ กว่าเดิมอย่างแน่นอน และเข้าใจถึง
โครงการต่าง ๆ ที่พระองค์จดั เตรี ยมไว้สาหรับพวกเขาบ้างแล้ว กระนั้นก็ตามเขาก็ยงั มีขอ้ สงสัยอยูม่ าก
โธมาได้ทูลถามพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้วา่ พระองค์จะไปทางไหนข้าพเจ้าจะ
รู ้จกั ทางนั้นอย่างไรได้” พระเยซูตรัสตอบว่า “เราเป็ นทางนั้นเป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ” (ยอห์น
14:5,6) ฟิ ลิปได้ทูลถามพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอสาแดงพระบิดาให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายเห็น ข้าพเจ้า
จงจะพอใจ” พระองค์ตรัสตอบว่า “ฟิ ลิปเอ๋ ย เราได้อยูก่ บั ท่านนานแล้วเช่นนี้ และท่านยังไม่รู้จกั รเรา
หรื อ ผูท้ ี่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:8,9) ยูดาซึ่ งมิใช่ยดู า อิสการิ โอด ได้ทูลถามพระองค์วา่
“พระองค์เจ้าข้า เป็ นเรื่ องอะไรที่พระองค์จะสาแดงพระองค์เอง ให้ปรากฏแก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย แต่ไม่ให้
ปรากฏแก่โลก” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผูใ้ ดรักเรา ผูน้ ้ นั จะประพฤติตามคาของเรา และพระบิดาจะ
ทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะสถิตอยูก่ บั เขา” (ยอห์น 14:22,23)
ซี โมน เปโตร ได้ทูลถามพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะไปไหน” พระเยซูตรัสตอบว่า
“ที่เราไปนั้น ท่านจะตามไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ แต่ภายหลังจะตามเรา” แต่เปโตรก็ยงั ทูลถามพระองค์ต่อไปอีก
ว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้...ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะไปกับ
พระองค์ ถึงจะต้องติดคุกหรื อถึงความตายก็ดี” พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “ซีโมน ๆ เอ๋ ย นี่แหละ ซาตาน
ได้ขอพวกท่านไว้ เพื่อจะฝัดร่ อนเหมือนฝัดข้าวสาลี แต่เราได้อธิ ษฐานเผือ่ ตัวท่าน เพื่อความเชื่ อของ
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ท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านได้หนั กลับแล้ว จงชูกาลังพี่นอ้ งทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:31-32) พระ
เยซูทรงทราบว่าเปโตรจะหลงผิดพลาดไป เพราะแม้แต่พระองค์เอง ก็ตอ้ งถูกพญามารทดลองฝัดร่ อน
ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าบัดนี้ถึงเวลาแห่งการฝัดร่ อนครั้งใหญ่ คือวาระแห่งไม้กางเขนแล้ว (ยอห์น
12:31) พระองค์ไม่ได้อธิ ษฐาน มิให้อคั รสาวกของพระองค์ถูกฝัดร่ อน แต่พระองค์ทรงอธิ ษฐาน เพื่อให้
พวกเขามีความเชื่ อที่กล้าแข็งขึ้น และไม่หลงผิดพลาดในการต่อสู ้ครั้งใหญ่ยงิ่ ระหว่างพระเจ้ากับพญา
มาร ทั้งพระเจ้าและพญามารจะทดลองความเชื่ อของพวกเขา แต่ขณะเดียวกันนั้น พระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของพวกเขา ก็จะอธิ ษฐานเผือ่ พวกเขาด้วย พระองค์ทรงทราบโดยตลอดแล้วว่า คาอธิ ษฐานของ
พระองค์ ได้รับการประทับตราไว้แล้วในสวรรค์ท้ งั นี้ เพราะการอธิ ษฐานนี้มีรากฐาน อยูบ่ นพระราชกิจที่
พระองค์ทรงกระทาพระองค์กาลังจะสละพระชนม์ชีพของพระองค์ เป็ นค่าไถ่ของคนทั้งโลก เปโตรนั้น
เปรี ยบเสมือนข้าวสาลี ส่ วนฟางและแกลบจะต้องถูกฝัดร่ อนทิ้งไป พระเจ้าทรงเป็ นต้นเหตุแรกของการ
ฝัดร่ อน พญามารเป็ นเพียงต้นเหตุที่สองเท่านั้นความรักของพระเจ้า และการเสี ยสละของพระเยซู รวม
กับการอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อของพระองค์ จะต้องมีชยั ในที่สุด
ระหว่างที่พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนอัครสาวกเป็ นครั้งสุ ดท้าย ในขณะที่ออกจากห้องชั้นบน
เพื่อไปสู่ สวนเฆ็ธเชมาเนนั้น พระธรรมมาระโก 14:26 กล่าวว่า “เมื่อร้องเพลงสรรเสริ ญแล้ว เขาก็พากัน
ออกไปยังภูเขามะกอกเทศ” ส่ วนยอห์นได้บนั ทึกข้อความตอนที่พระเยซูตรัสสั่งบรรดาอัครสาวกว่า “จง
ลุกขึ้นให้เราทั้งหลายไปจากที่น้ ีเถิด” ไว้ในตอนท้ายของบทที่ 14 นี่แสดงว่า คาอุปมาเรื่ องต้นองุ่นแท้
และกิ่งองุ่นนั้น พระเยซูอาจจะตรัสแก่บรรดาอัครสาวกระหว่างที่เดินทางไปภูเขามะกอกเทศนัน่ เอง
พระเยซูตรัสแก่บรรดาอัคสาวกของพระองค์วา่ “ตั้งแต่น้ ีไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลาย
เพราะว่าผูค้ รองโลกจะมา ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ์ อะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30) ทั้งนี้เพราะพระองค์จะไม่มี
โอกาสได้สนทนากับพวกเขาอีกมากนักนัน่ เอง พระองค์ตรัสว่า “สิ่ งเหล่านี้เราได้สอนท่านเป็ นคาอรรถ
วันหนึ่งเราจะไม่สอนท่านเป็ นคาอรรอีก.. เราได้มาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้ว เราจะจากโลก
ไปถึงพระบิดาอีก” เหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์วา่ .. “คราวนี้ขา้ พเจ้าทั้งหลายรู้แน่ชดั ว่า พระองค์ทรง
ทราบสารพัดทั้งสิ้ นและ..เชื่ อว่าพระองค์ได้มาจากพระเจ้า” แต่พระเยซูตรัสตอบว่า “เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลาย
เชื่อหรื อ..ท่านทั้งหลายจะต้องกระจัดกระจายไป...และจะละเราไว้ผเู ้ ดียว แต่เราหาได้อยูผ่ เู ้ ดียวไม่ เพราะ
พระบิดาทรงสถิตอยูก่ บั เรา” (ยอห์น 16:22-32)
“ท่านทั้งหลายจะกระดากใจ ด้วยมีคากล่าวไว้ในพระคัมภีร์วา่ เราจะตีผเู ้ ลี้ยงแกะ และฝูงแกะ
นั้นจะกระจัดกระจายไป” (มาระโก 14:27) “คาซึ่ งเขียนไว้แล้วนั้นต้องสาเร็ จ คือว่าท่านต้องนับเข้าใน
หมู่คนอธรรม” (มาระโก 15:28, ดู อิสยาห์ 53:12 ด้วย) แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูได้ทรงให้ความมัน่ ใจ
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แก่อคั รสาวกของพระองค์วา่ พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก และจะไปพบปะพวกเขาที่
มณฑลกาลิลา
เปโตรได้ให้คามัน่ สัญญาในความจงรักภักดีต่อพระเยซูอีกว่า “แม้คนทั้งปวงจะสะดุดกระดาก
ใจเพราะพระองค์ ข้าพเจ้าจะสะดุดกระดากใจหามิได้แต่พระเยซูกลับตรัสตอบเปโตรอย่างเศร้าว ๆ ว่า
ในคืนนี้ ก่อนไก่ขนั เขาจะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งเปโตรไม่ยอมเชื่อว่าเป็ นเช่นนั้น เขายังคงกล่าวย้า
อย่างหนักแน่นยิง่ ขึ้นอีกว่า “ถึงแม้ขา้ พเจ้าจะต้องตายกับพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย”
อัครสาวกคนอื่น ๆ ต่างก็ยนื ยันเช่นเดียวกันนี้ แต่ครั้นเวลานั้นมาถึง” “สาวกทั้งหมดก็ได้ละทิ้งพระองค์
ไว้ และพากันหนีไป”
พระเยซูตรัสแก่สาวกทั้งหลายว่า “ท่านจะร้องไห้พิลาปร่ าไร แต่โลกนี้ จะยินดี ท่านจะเป็ นทุกข์
โศก แต่ความทุกข์โศกของท่านจะกลับกลายเป็ นความยินดี” (ยอห์น 16:20) เมื่อพระเยซูตรัสจบแล้ว
พระองค์ก็แหงนพระพักตร์ ดูทอ้ งฟ้ า และตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า เวลาก็มาถึงแล้ว” คาอธิ ษฐานอันน่า
ประทับใจยิง่ ในพระธรรมยอห์นบทที่ 17 นี้ เป็ นคาอธิ ษฐานที่ยาวที่สุดของพระองค์ เท่าที่ปรากฏในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นการอธิฐานของมหาปุโรหิ ต ที่ทรงอ้อนวอนขอให้พระบิดาเจ้า โอบอุม้ พิทกั ษ์
รักษาของคนพระองค์ก่อนที่พระองค์จะทรงละทิง้ พวกเขา ให้อยูเ่ ดียวดาย ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่
เชื่อ และชัว่ ร้ายนี้
แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูก็มิได้อธิ ษฐาน
ขอให้พระบิดาเจ้ารับเอาพวกเขาออกไปจากโลก
พระองค์เพียงแต่อธิ ษฐาน ขอให้พระบิดาเจ้าปกปั กรักษาพวกเขา ให้พน้ จากความชัว่ ร้ายเท่านั้น (ยอห์น
17:15) พระองค์ตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าก็ได้พิทกั ษ์รักษาพวกเขาไว้แล้ว แต่บดั นี้ขา้ พเจ้าจะไปหา
พระองค์ ฉะนั้นขอให้พระองค์ทรงพิทกั ษ์รักษาเขาด้วยเถิด พระเจ้าข้า (ดู ยอห์น 17:11,12) เหล่าสาวก
คงต้องเข้าใจในความรักอันลึกซึ้ งของพระองค์ที่ทรงมีต่อพวกเขา เข้าใจถึงความสาคัญของพระราชกิจที่
พระองค์ทรงมอบหมายให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของพวกเขา ตลอดจนการพิทกั ษ์รักษาจากพระบิดาเจ้า
ผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ อย่างที่พวกเขาไม่เคยมีความเข้าใจเช่นนั้นมาก่อนเลย
พระเยซูทรงไว้วางใจในอัครสาวกของพระองค์ และในสิ่ งที่พระองค์จะทรงกระทาโดยทาง
พวกเขา พระองค์ทรงสาแดงความรู ้สึกนี้ออกมาอย่างชัดแจ้งความปรารถนาอันยิง่ ใหญ่ประการหนึ่งของ
พระเยซู ที่ทรงเป็ นต่อพวกเขาก็คือเพื่อว่า พวกเขาจะได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และพระ
บิดา และเพื่อว่าพวกเขาจะได้มีส่วนในพระสว่าราศีของพระองค์ เพื่อชาวโลกจะได้รู้เห็นว่าพวกเขาเป็ น
อัครสาวกของพระองค์
พระเยซูมิได้ทรงอธิ ษฐานเพื่ออัครสาวกทั้งสิ บสองคนนี้โดยเฉพาะเท่านั้น
หากแต่พระองค์ทรงอธิ ษฐานเผือ่ ทุกคนที่เชื่อพระองค์ โดยการยอมรับเอาคาสั่งสอนของบรรดาอัคร
สาวก ทั้งนี้รวมทั้งเราทั้งหลาย ซึ่ งเป็ นคนของพระเจ้าในทุกวันนี้ดว้ ย (ยอห์น 17:20)
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ข้ อไตร่ ตรอง
การร่ วมในพิธีศีลมหาสนิทนั้น ก็เปรี ยบประดุจกับการที่เราทูลต่อพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า
โลกอันชัว่ ร้ายนี้อาจจะทาลายพระกาย ฝ่ ายเนื้อหนังของพระองค์ บนไม้กางเขนได้ แต่พระองค์จะเสด็จ
กลับมาอีก นับแต่บดั นี้ไปจนถึงวาระนั้น ข้าพเจ้าขอถวายร่ างกายของข้าพเจ้า เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยู่
เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
คริ สตจักรทุก ๆ แห่งในโลกนี้ต่างก็เป็ นพระกายของพระองค์ ซึ่ งสมาชิกคริ สตจักรทุกคน
จะต้องเป็ น “วิหารของพระวิญญาณ” ถ้าหากว่าผูท้ ี่นมัสการพระองค์ มิได้มีส่วนในพระชนม์ชีพของ
พระคริ สต์แล้ว ก็ยอ่ มแสดงว่เขามิได้นมัสการพระองค์อย่างแท้จริ ง เพราะว่าการนมัสการพระองค์น้ นั
เป็ นการที่พระคริ สต์ได้ประทับอยูภ่ ายในท่าน และเป็ นความไว้ใจว่า จะได้รับพระรัศมีของพระเจ้า
พระบัญญัติใหม่ของพระเยซู คริ สต์ ซึ่ งว่าด้วยความรักนั้น เป็ นการจัดตั้งมาตรฐานที่สูงส่ ง
พระองค์ตรัสว่า “เราให้บญั ญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่ งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลาย
มาแล้วฉันใด เจ้าจงรักซึ่ งกันและกันด้วยฉันนั้น” มาตรการแห่งความรักของพระเยซูคือการที่พระองค์
ทรงยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อเรา “ความรักใหญ่กว่านี้ไม่มี”
เมื่อยูดารับประทานอาหารเสร็ จแล้ว เขาก็รีบออกไปข้างนอกทันที ขณะนั้น “เป็ นเวลา
กลางคืน” เป็ นเวลากลางคืนตลอดไปเป็ นนิตย์ในวิญญาณเป็ นราตรี แห่งความทุกข์ทรมานขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรา เป็ นราตรี แห่งความเศร้าโศก แห่งความอ่อนแอ และความผิดพลาดของอัครสาวกทั้งปวง
ทั้งจะเป็ นความมืดมิดอยูใ่ นจิตใจของผูท้ ี่ต่อต้านพระเจ้าตลอดไป “พระเจ้าทรงเป็ นความสว่าง และใน
พระองค์ไม่มีความมืดเลย”
เปโตรเชื่ อมัน่ ว่า เขาจะมีความซื่ อสัตย์ต่อพระคริ สต์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย แต่แล้วเขาก็กลับ
ผิดพลาด ฉะนั้นขอให้เราอย่าได้ไว้ใจตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพูดต่อชุมชน แต่จงพึ่งใน
พระองค์ผซู ้ ่ ึ งมีพระคุณเพียงพอสาหรับความต้องการของเรา ภายในตัวเรานั้นประกอบด้วยชีวติ หรื อ
ความรู ้สึกที่เห็นแก่ตนเอง และปรารถนาที่จะสาแดงความรู ้สึกนั้นออกมา แม้ในกรณี ที่เกี่ยวกับสิ่ งของ ๆ
พระเจ้าเช่นเดียวกัน อีกครั้งหนึ่งที่เปโตรได้สาแดงออกมาในลักษณะเช่นนี้ จนพระเยซูตรัสว่า คาพูด
ของเขาเป็ นคาพูดของมาร โดยปกติแล้วเปโตรเป็ นคนที่ใจร้อน หุ นหันพลันแล่นและกล้าหาญ แต่คุณ
สมบัตเหล่านี้หาได้มีคุณค่าอะไร ในแผ่นดินสวรรค์ของพระคริ สต์ก็หาไม่
ชีวติ เก่าของเรานั้นไม่วา่ จะเป็ นชีวติ ที่ดีหรื อเลวก็ตาม
ได้ถูกตรึ งไว้กบั พระเยซูแล้ว
ขณะเดียวกันเราก็ได้รับชี วติ ใหม่จากพระเจ้าแทน เราไม่มีทางที่จะปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า จนกว่าพระองค์
จะมอบภารกิจให้ “มีอะไรบ้างที่ท่านมิได้รับเล่า” ฉะนั้นขอให้เราอย่าได้ไว้วางใจในตัวเองเลย ไม่วา่ จะ
เป็ นกรณี ใด ๆ ก็ตาม (ดู ฟิ ลิปปี 3:3) แต่จงแสวงหาพละกาลังและสิ่ งต่าง ๆ เราต้องการจากพระองค์ แล้ว
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เราก็จะสามารถพูดได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับอาจารย์เปาโล ซึ่ งว่า “ข้าพเจ้าจะกระทาทุกสิ่ งได้ โดยพระ
เยซูคริ สต ผูท้ รงชูกาลังข้าพเจ้า” (ฟิ ลิปปี 4:13) พระเยซูตรัสว่า “นอกจากเราแล้ว ท่านจะทาสิ่ งใดไม่ได้
เลย” “กิ่งจะเกิดผลเองไม่ได้” มันจะต้องติดสนิทอยูก่ บั ลาต้นฉันใด เราก็จะต้องเชื่ อพึ่งพระองค์อย่าง
แนบแน่นฉันนั้น
แม้วา่ พระเยซูจะต้องเผชิ ญกับความทุกข์ทรมาน ที่กาลังรออยูเ่ บื้องหน้าทั้งยังเป็ นปัญหาหนักใจ
อื่น ๆ อีก เช่นอัครสาวกของพระองค์เอง กลับเป็ นผูท้ รยศต่อพระองค์ มิหนาซ้ าในกลุ่มอัครสาวกยังมี
การทุ่มเถียงแย่งชิงความเป็ นใหญ่ต่อกัน ในวาระที่พระองค์จะต้องถูกตรึ งบนไม้กางเขน ซึ่งจะทาให้
มนุษย์ทุกคนต้องถ่อมกายใจลง แม้กระนั้นพระเยซูก็ยงั ตรัสอย่างชัดแจ้งว่าพระองค์จะได้รับชัยชนะใน
ที่สุด และเป็ นชัยชนะที่ยงั่ ยืนตลอดกทุกยุคทุกสมัย พระองค์มิได้ตรัสถึงการต่อสู ้ขดั ขวางอันขมขื่นของ
พวกศัตรู หรื อความเหี้ ยมโหดอย่างร้ายกาจ ของการทนทุกข์ที่กาลังรอคอยพระองค์อยูแ่ ม้แต่นอ้ ย ความ
วุน่ วายดังกล่าวนี้ คงจะทาให้พระเยซูทรงทราบแล้วว่า น้ าพระทัยของพระบิดากาลังจะสาเร็ จลงแล้ว
ผูใ้ ดที่มีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ผูน้ ้ นั จะไม่พา่ ยแพ้ต่อมารเลย นอกจากนั้นเขายังจะปรารถนาที่จะ
ให้ทุกคนหันเข้าสู่ ชยั ชนะแห่ งการฟื้ นคืนชีวิตอีกด้วย

ทบทวน
1. ในเย็นวันอังคาร พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน ณ ที่ใด? พระองค์ทรงสอนว่าอย่างไร? วันพุธ
และวันพฤหัสบดีพระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด?
2. พิธีรับประทานขนมปั งที่ไม่มีเชื้อ เริ่ มขึ้นเมื่อใด? การรับประทมนอาหารนี้มีกี่วนั ?
3. พิธีเลี้ยงปั สกาเริ่ มต้นเมื่อใด? อาหารที่รับประทานมีอะไรบ้าง? พระเยซูทรงประสงค์ที่จะ
ร่ วมในการเลี้ยงนี้หรื อไม่? พระองค์ทรงสั่งใครให้เข้าไปจัดเตรี ยมปัสการในเมือง? พระองค์หาสถานที่
ได้โดยวิธีใด? สถานที่น้ นั มีลกั ษณะอย่างไร? เมื่อนัง่ ประจาที่เรี ยบร้อยแล้ว อัครสากวคนใดนัง่ ใกล้พระ
เยซูที่สุด? เพราะเหตุใด?
4. ระหว่างการรับประทานอาหาร บรรดาอัครสาวกได้พดู กันถึงเรื่ องอะไร? พระเยซูตรัสว่าใคร
เป็ นใหญ่ที่สุด? พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองว่าอย่างไร? พระองค์ทรงย้าถึงคาสั่งสอน ที่พระองค์ได้
เพียรพยายามสั่งสอนพวกเขาตลอดมา โดยการทาอย่างไร?
5. อัครสาวกคนใดที่คดั ค้านไม่ยอมให้พระเยซูทรงล้างเท้าของเขา? เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น? พระ
เยซูตรัสแก่เขาว่าอย่างไร? พระเยซูทรงอธิ บายถึงความมุ่งหมาย ของการกระทาของพระองค์วา่ อย่างไร?
เหตุใดพระองค์จึงล้างเฉพาะแต่เท้าเท่านั้น? การกระทาของพระองค์ครั้งนี้ เป็ นแบบอย่างในชีวติ ฝ่ าย
วิญญาณจิตอย่างไร?
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6.

พระเยซูตรัสว่าอย่างไรเกี่ยวกับการที่อคั รสาวกของพระองค์

ควรจะมีส่วนในแผ่นดิน

สวรรค์?
7. เมื่อการเลี้ยงปั สกาในวันนั้นเสร็ จสิ้ นแล้ว พระเยซูทรงตั้งการเลี้ยงอะไรขึ้นใหม่? พระองค์
ตรัสว่าอย่างไร? จงอธิ บายถึงความสาคัญของการเลี้ยงนี้
8. พิธีปัสกากับพิธีศีลมหาสนิทแตกต่างกันอย่างไร? พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงเสวยพระ
กระยาหาร และดื่มร่ วมกับอัครสาวกของพระองค์อีกเมื่อใด?
9. พระเยซูตรัสอย่างไรเกี่ยวกับผูท้ ี่จะมอบพระองค์ไว้? พระองค์ทรงอ้างคาพยากรณ์อะไร?
บรรดาอัครสาวกต่างรู ้สึกประหลาดใจหรื อไม่ เมื่อทราบว่าคนหนึ่งในพวกเขาจะทรยศต่อพระองค์?
พวกเขาทาอย่างไรเมื่อทราบเช่นนั้น? ยูดาอิสการิ โอดทูลถามพระองค์ดว้ ยหรื อไม่ พระเยซูตรัสตอบว่า
อย่างไร? พระองค์ตรัสสั่งให้เขาทาอะไร? อัครสาวกอื่น ๆ ทราบหรื อไม่วา่ ยูดาไปไหน? เมื่อยูดาออกจา
ห้องชั้นบนนั้นไปแล้ว พระเยซูได้ตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองว่าอย่างไร?
10.คาเทศนาสั่งสอนสุ ดท้าย ก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากเหล่าอัครสาวกไปมีลกั ษณะอย่างไร?
พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะไปสู่ ที่ใด? พระองค์ทรงหนุนน้ าใจของพวกเขาอย่างไร? พระองค์ตรัส
เกี่ยวกับปราสาทของพระบิดาของพระองค์วา่ อย่างไร? พระบัญญัติใหม่ที่พระองค์ประทานให้แก่พวก
เขามีใจความว่าอย่างไร? พระองค์ทรงตั้งมาตรฐานแห่งความรักซึ่ งกันและกันว่าอย่างไร? ถ้าหากว่าพวก
เขารักพระองค์อย่างแท้จริ ง พวกเขาจะทาอย่างไร?
11. เปโตรทูลถามพระเยซูวา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร?
12. โธมาทูลถามพระเยซูวา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร?
13. ฟิ ลิปทูลถามพระเยซูวา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร?
14. ยูดา ที่ไม่ใช่ยดู าอิสการิ โอด ทูลถามพระเยซูวา่ อย่างไร?
15. พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระบิดาเจ้าว่าอย่างไร? และตรัสเกี่ยวกับภารกิจที่อคั รสาวกจะต้อง
กระทา ในขณะที่พระองค์เสด็จจากพวกเขาไป ว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสว่าพระบิดาเจ้าจะทรงส่ งผูใ้ ด
ลงมาแทนพระองค์? พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในผูเ้ ชื่อ และในโลกมีอะไรบ้าง?
16. พระเยซูตรัสอย่างไรเกี่ยวกับ สันติสุข ความยินดี และความโศกเศร้า ว่าอย่างไร? พระองค์
ทรงสัญญาเกี่ยวกับการอธิ ษฐานว่าอย่างไร?
17. การประชุมในห้องชั้นบน เสร็ จสิ้ นลงโดยการทาอย่างไร? หลังจากนั้นแล้วพระเยซูทรงนา
อัครสาวกของพระองค์ ไปที่ใด? ระหว่างทางพระองค์ตรัสอะไรแก่พวกเขา? พระองค์ทรงสอนคาอุปมา
อะไรแก่พวกเขา?
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18. พระเยซูตรัสว่าชาวโลกจะปฎิบตั ิต่อพระองค์อย่างไร? พระองค์ทรงสั่งให้เหล่าอัครสาวก
ของพระองค์ ออกไปประกาศ โดยไม่ตอ้ งนาถุงเงินและดาบไปด้วย ดังที่พระองค์เคยตรัสสั่งพวกเขา
มาแล้ว เช่นนั้นหรื อ? พวกเขามีดาบกี่เล่ม?
19. พระเยซูตรัสว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่พระองค์ในคืนนั้น คาพยากรณ์ที่พระองค์ทรงอ้าง
เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ีมีใจความว่าอย่างไร? จงกล่าวถึงคาพยากรณ์อีกข้อหนึ่ง ซึ่ งพระเยซูทรงอ้างว่า
พระองค์จะต้องกระทาให้คาพยากรณ์น้ นั สาเร็ จ
20. พระเยซูตรัสว่า อัครสาวกของพระองค์จะทาอย่างไร? เปโตรทูลต่อพระองค์วา่ อย่างไร?
พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร? เปโตรโอ้อวดต่อไปว่าอย่างไรอีก? พระเยซูทรงมีความคิดเห็นเป็ นอย่างไร
เกี่ยวกับการโอ้อวดของเขา? อัครสาวกคนอื่น ๆ ได้ทูลต่อพระองค์วา่ อย่างไร? หลังจากนั้นแล้ว พระเยซู
ทรงสนทนากับพวกเขามากเช่นเดิมอีกหรื อไม่?
21. เมื่อถึงสวนเฆ็ธเซมาเนแล้ว พระเยซูทรงกระทาอย่างไร? การอธิ ษฐานของพระองค์มี
ลักษณะอย่างไร? พระองค์ทรงอธิ ษฐานเผือ่ ใคร? พระองค์ทรงอธิ ษฐานเพื่อพระองค์เองหรื อ? ภาระที่
หนักที่สุดของพระองค์ในขณะนั้นคืออะไร?
22. คาอธิ ษฐานของพระเยซูในตอนนี้ มีเรื่ องราวอะไรที่สาคัญบ้าง จงอธิ บายสักสามข้อ?
23. สวนเฆ็ธเซมาเนอยู่ ณ ที่ใด?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ตามปกติแล้วพระเยซูทรงร่ วมในพิธีเลี้ยงต่าง ๆ ของชนชาติยวิ อยูห่ รื อไม่การเลี้ยงปั สกา
แตกต่างจากการเลี้ยงอื่น ๆ อย่างไร เมื่อสิ้ นสมัยของพระเยซูแล้ว การเลี้ยงปั สกายังคงถือปฏิบตั ิกนั
เรื่ อยมาอีกหรื อไม่ พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้มีการเลี้ยงปั สกาสื บต่อ ๆ มาอีกหรื อไม่ พระเยซูทรงมี
พระประสงค์อะไรในการร่ วมในการเลี้ยงนี้ 2. ท่านคิดว่าเจ้าของบ้านที่พระเยซูทรงทาการเลี้ยงปั สกานั้น
เป็ นศิษย์ของพระเยซูหรื อไม่ 3. ท่านคิดว่าบรรดาอัครสาวก เอาลูกแกะมาจากไหน 4. ขนมปั ง และน้ า
องุ่น กลายเป็ นพระกายและพระโลหิ ต ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจริ ง ๆ หรื อ ในทุกวันนี้ ก็ยงั คงเป็ น
เช่นนี้ อยูห่ รื อ 5. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงดื่มน้ าองุ่นด้วยหรื อ ท่านคิดว่าน้ าองุ่นในที่น้ ี แท้จริ งเป็ นเหล้า
องุ่นหรื อ 6. การจัดตั้งศีลมหาสนิท สามารถจัดตั้งในเวลาอื่น เช่นก่อนหรื อหลังจากการเลี้ยงปั สกาได้
หรื อไม่ 7. ท่านคิดว่ายูดา อิสการิ โอดได้ร่วมในพิธีศีลมหาสนิทด้วยหรื อไม่ หรื อว่าเขาได้ออกจาห้องชั้น
บนไปก่อน 8. การล้างเท้าควรจะเป็ นหลักปฏิบตั ิของคริ สตจักรในทุกวันนี้ หรื อไม่ ท่านจะอธิ บายถึง
ความสาคัญของการกระทาเช่นนี้อย่างไร ท่านคิดว่าพระเยซูทรงล้างเท้าของยูดาอิสการิ โอดหรื อไม่ 9.
เมื่อยูดาจิ้มอาหารลงในชาม ที่พระเยซูทรงส่ งให้เขานั้น เขารู ้สึกตัวหรื อไม่วา่ พระเยซูทรงทราบแล้วว่า
เขาเป็ นคนทรยศต่อพระองค์ พระองค์ทรงทราบเรื่ องนี้มานานแล้วหรื อ ท่านคิดว่าเขาคงรู ้สึกดีใจ ที่ได้
205

ออกจากห้องชั้นบนนั้นหรื อ ท่านคิดว่ายูดารู ้สึกตัวหรื อไม่วา่ พญามารได้เข้าสิ งในตัวของเขา 10. การที่
พระเยซูตรัสว่า อัครสาวกของพระองค์จะกระทาการใหญ่กว่านั้นอีก พระองค์ทรงหมายถึงอะไร คาตรัส
นี้ช้ ีให้เห็นว่า ยังคงมีพลังอานาจฝ่ ายวิญญาณจิต พวกอัครสาวกยังมิได้ทูลขออีกเช่นนั้นหรื อ 11. อะไร
คือสาเหตุของความล้มเหลวในการทาการใหญ่ ๆ เกินกว่าที่เราทากันอยูใ่ นทุกวันนี้ 12. การที่พระเยซู
ตรัสว่า “อีกหน่อยหนึ่งท่านจะเห็นเรา” นั้น พระองค์ทรงหมายความว่าอะไร
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ขั้นทีส่ ี่ สิบเก้ า ทรงระทมทุกข์ และทรงถูกมอบไว้ - สวนเฆ็ธเซมาเน
มัทธิว 26:36-52, มาระโก 24:32-52, ลูกา 22:39-53, ยอห์ น 18:1-12
สาหรับผูท้ ี่ศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะสังเกตรู ้ได้ในทันทีวา่
ผูบ้ นั ทึกพระกิตติคุณมัทธิ ว
และมาระโกได้บนั เรื่ องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่สวนเฆ็ธเซนาเนคล้ายคลึงกันแทบทุกอย่าง ยอห์น
ได้บนั ทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับการที่พระเยซูถูกทรยศและถูกจับกุม แต่มิได้บนั ทึกเกี่ยวกับความเป็ นทุกข์
พระทัยในการอธิ ษฐานของพระองค์ สาหรับหลักใหญ่ ๆ แล้ว ลูกาเองก็มิได้บนั ทึกผิดแผกไปจากนี้ แต่
ได้เพิ่มเติมรายละเอียด ที่น่าสนใจและสาคัญบางอย่าง เช่นเรื่ องทูตสวรรค์ลงมาเล้าโลมให้กาลังใจแก่
พระองค์ ความทุกข์ระทมของพระองค์และการที่พระเสโทของพระองค์ไหลออกมาเป็ นเหมือนโลหิ ต
ลูกาเท่านั้นที่บนั ทึกถึงการรักษาใบหูของทาส ของมหาปุโรหิ ตซึ่ งถูกฟัน นอกจากนี้ยงั ได้อา้ งอิง
ถึงความจริ งเช่นเดียวกับที่ยอห์นบันทึกไว้วา่ ในวาระอันสาคัญยิง่ นั้น พระเยซูมิได้เสด็จไปหลบภัยใน
สวยเฆ็ธเซนาเน หากแต่พระองค์เสด็จไปที่นนั่ “ตามเคย” (ลูกา 22:39) สถานที่ซ่ ึงเรามักจะไปในยามที่มี
ความจาเป็ นอย่างใหญ่หลวงนั้น คือสถานที่เราเคยเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังพระเยซูกบั เหล่าสาวกไปที่
นัน่ บ่อย ๆ ดังนั้นยูดาจึงรู ้จกั ที่แห่งนั้น เข้าใจว่าอาจจะอยูห่ ่างจากห้องชั้นบนประมาณหนึ่งกิโลกเมตร
เศษ ๆ คืออยูท่ ี่เชิงภูเขามะกอกเทศ ด้านตรงกันข้ามกับประตูทองของกรุ งเยรู ซาเล็มก็ได้ อาจเป็ นได้วา่
สวนนั้นมีตน้ มะกอกเทศขึ้นอยูล่ อ้ มรอบ
สวนเฆ็ธเซนาเนมิใช่เป็ นเพียงสถานที่แห่งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ เท่านั้น หากยังเป็ นสถานที่ ซึ่ ง
คงไว้ซ่ ึ งความรู ้ฝ่ายวิญญาณจิตอันเร้นลับ ทั้งในพระทัยของพระเจ้าและของมนุษย์ จนตราบเท่าทุกวันนี้
พระราชกิจแห่งการไถ่โทษบาปของมนุษย์ มีมากมายหลายประการ ซึ่ งยังคงเป็ นสิ่ งลึกลับอยู่ และหนึ่ง
ในจานวนนี้ ก็คือเรื่ องราวเกี่ยวกับสวนเฆ็ธเซนาเนนัน่ เอง
เมื่อพระเยซูและบรรดาอัครสาวกได้เข้าไปในสวนนั้นแล้ว จิตใจของบุคคลทั้งหมด ต่างก็เข้า
สนิทอยูใ่ นความรัก และความสามัคคีธรรมซึ่ งกันและกัน ภายหลังจากที่พระเยซูได้กล่าวคาอาลา และ
ได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาแล้ว (ยอห์น บทที่ 17) พระองค์ได้มอบอัครสาวกทั้งหมด ให้อยูใ่ นพระหัตถ์ของ
พระบิดาของพระองค์
พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า เวลาที่พระองค์จะทรงถูกมอบให้อยูใ่ นอุง้ มือของศัตรู ได้มาถึงแล้ว
แต่กระนั้นบรรดาอัครสาวกก็ยงั ไม่เข้าใจและไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
พวกเขาหวังอย่างยิง่ ว่า
พระองค์จะทรงต่อต้านศัตรู ท้ งั ปวง ทั้ง ๆ ที่ความเชื่อเช่นนี้ ขัดกับคาสั่งสอนของพระองค์อย่างสิ้ นเชิง
เหตุที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่า พวกเขาไม่ทราบว่าเหตุการณ์เช่นนั้น จะบังเกิดขึ้นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
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เขานั้นเอง พระองค์เคยถูกทดลองมาแล้วหลายครั้งหลายคราว และพระองค์ก็สามารถเอาชัยชนะต่อศัตรู
ของพระองค์ได้ทุกครั้ง ถ้าหากว่าอัครสาวกรู ้ล่วงหน้าว่า พระเยซูกาลังตกอยูใ่ นภัยอันตรายเช่นนั้น พวก
เขาก็คงไม่หลับไหลไปอย่างง่ายดายเช่นนั้นเป็ นแน่ ดูเหมือนว่าอัครสาวกคงได้อยูท่ ี่ภูเขามะกอกเทศนี้
หนึ่งหรื อสองคืนมาแล้ว และเมื่อออกจากห้องชั้นบนมานั้น เป็ นเวลาเที่ยงคืนแล้ว ฉะนั้นพวกเขาจึงง่วง
นอนอย่างยิง่
พระเยซูได้เสด็จไปอธิษฐานตามลาพังพระองค์ถึงสามครั้ง ความทุกข์ของพระองค์น้ นั มากยิง่
นัก เราไม่อาจทราบได้วา่ พระองค์ทรงใช้เวลา ในการอธิ ษฐานฝากทุกสิ่ งไว้กบั พระบิดาของพระองค์
และต่อสู ้กบั อานาจแห่งความมืดนานเท่าใด เราทราบแล้วว่า มีบ่อยครั้งที่พระองค์ทรงอธิษฐานตลอดคืน
พระองค์ตรัสพ้อต่อว่าเปโตรว่า “เป็ นอย่างไรนะ ท่านจะเฝ้ าอยูก่ บั เราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรื อ” คาว่าทุ่ม
เดียวในที่น้ ี พระองค์มิได้หมายถึงหนึ่งชัว่ โมงหากแต่ทรงหมายถึง เวลาแห่งการทนทุกข์ทรมานของ
พระองค์ต่างหาก และเวลาที่วา่ นี้ อาจเป็ นเวลาเช้ามืดของวันรุ่ งขึ้นก็ได้ ขณะที่ยดู าพาพรรคพวกของมหา
ปุโรหิ ตมาจับกุมพระเยซูน้ นั ท้องฟ้ ายังมืดอยู่
พระเยซูเสด็จจากสถานที่ซ่ ึ งพระองค์อธิ ษฐานนั้น
ไปด้วยท่าทีอนั สงบด้วยจิตสานึกที่วา่
พระองค์กาลังปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระบิดาเจ้า
และจะทรงเผชิ ญกับบรรดาศัตรู ซ่ ึ งถืออาวุธมา
จับกุมพระองค์ ด้วยพละกาลังของพระเจ้าเมื่อบุคคลเหล่านั้นมาถึง ยูดาก็เริ่ มแสดงบทบาทของตน ตามที่
ได้ตกลงกับบุคคคลดังกล่าวไว้แล้ว และแล้วพระเยซูก็ “ถูกมอบไว้ในมือของคนบาป” สานึกสุ ดท้าย
ของพระองค์ในขณะนั้น ก็คือ ทรงขอร้องให้พวกศัตรู ปล่อยบรรดาอัครสาวกของพระองค์ไปเสี ย
หลังจากที่เปโตรได้กวัดแกว่งดาบ เพื่อป้ องกันพระเยซูอยูค่ รู่ หนึ่งแล้ว “สาวกทั้งหมดก็ได้ละทิ้งพระองค์
ไว้ และพากันหนีไป” ปล่อยให้พระองค์ถูกนาไปหามหาปุโรหิ ต เพื่อทาการพิพากษาตามลาพัง

อภิปราย
พระเยซูทรงโปรดการเสด็จไปพักผ่อน และอธิ ษฐานที่ภูเขามะกอกเทศบ่อยครั้ง ปรากฏว่าสวน
เฆ็ธเซมาเน เป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์และบรรดอัครสาวกชอบไป ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่รู้ลู่ทางของ
สวนนี้เป็ นอย่างดีนนั่ เอง ฉะนั้นสวนเฆ็ธเซมาเน จึงนับได้วา่ เป็ นสถานที่แห่งหนึ่ ง ซึ่ งก่อให้เกิด
เหตุการณ์อนั สาคัญ แห่งยุคมากมาย หลายเหตุการณ์ ทั้งรวมไปถึงอนาคตของมนุษยชาติทุกคน
เหตุการณ์ที่สาคัญในตอนนี้ มีดว้ ยกันหกประการ ซึ่ งแต่ละประการก็ได้เกิดขึ้นสมจริ ง ตามที่พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ได้เขียนไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระชนม์ชีพของพระเยซู ตลอดจนการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์น้ นั หาใช่
เกิดจากความปรานถนาของมนุษย์เองไม่ หากแต่เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ตามที่พระองค์ได้
เปิ ดเผยไว้แล้วในพระคัมภีร์เดิม “เพื่อให้พระคาของพระเจ้าสาเร็ จ” เหตุการณ์ท้ งั หมดเหล่านี้พระเจ้าได้
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ทรงทานายไว้ล่วงหน้าอย่างแน่ชดั อย่างไรก็ตามพระองค์มิได้กระทาให้มนุษย์มีจิตใจที่ชวั่ ช้า การที่
มนุษย์เป็ นเช่นนี้ก็เพราะเป็ นแผนการของพญามารต่างหาก พระองค์ถูกมอบไว้ตามซึ่ งพระเจ้าได้ทรง
ดาริ แน่นอนล่วงหน้าไว้แล้ว และพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่า น้ าพระทัยของพระองค์จะต้องสาเร็ จ
อย่างแน่นอน ลาดับเหตุการณ์ ในสวนเฆ็ธเซมาเนมีดังนี ้
การอธิษฐานของพระเยซู เมื่อพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์เข้าไปในสวนเฆ็ธเซนาเน
แล้ว พระองค์ได้ทรงอธิ ษฐานเผือ่ พวกเขา พระองค์ทรงขอร้องให้อคั รสาวกแปดคน เฝ้ าระวังอยูใ่ กล้ ๆ
ปากทางเข้าสวนนั้น ส่ วนพระองค์ได้เสด็จไปอธิษฐาน พระองค์ทรงสอนบรรดาอัครสาวกให้อธิษฐาน
เพื่อว่าจะมิได้หลงเข้าสู่ การทดลอง เพราะพระองค์ทรงทราบว่า วาระแห่งการทดลองได้มาใกล้พวกเขา
แล้ว
พระองค์ทรงพา เปโตร ยากอบ และยอห์น อัครสาวกคนสนิท เดินลึกเข้าในสวนอีกหน่อยหนึ่ง
การต่อสู ้กบั อานาจแห่งความมืดครั้งยิง่ ใหญ่ ได้บงั เกิดขึ้นกับพระองค์แล้ว พระองค์ตอ้ งทรงแบก
รับภาระเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทรงรู ้สึก “วิตกและโทมนัสในพระทัยยิง่ นัก” จนตรัสว่า “จิตใจของเราเป็ น
ทุกข์เพียงจะตาย” พระองค์มิได้หลบซ่อนให้พน้ จากความทุกข์ อัครสาวกทั้งสามเคยได้เห็นสง่าราศีของ
พระองค์มาแล้วเมื่อคราวทรงจาแลงพระกาย และอาจเป็ นได้วา่ พระองค์ทรงทราบว่า มีเพียงอัครสาวก
สามคนนี้เท่านั้น ที่พอจะเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์ได้ หรื อว่าพระองค์ไม่พึงประสงค์ที่จะ
ประทับตามลาพังในวาระอันวิกฤตนั้น ถึงแม้วา่ พระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้าในรู ปกายเนื้อหนัง แต่
พระองค์ก็ทรงเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริ ง พระองค์ทรงทราบถึงพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าทุกอย่าง แต่
กระนั้นพระองค์ก็ยงั ทรงมีความรู ้สึกของมนุษย์อยู่ พระองค์ทรงทราบถึงความอ่อนแอของเรา และ
“ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ปราศจากความบาป” พระองค์ทรงประสงค์ที่จะ
ได้รับการเล้าโลมจากมิตรสหายของพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จงจาต้องพาอัครสาวกทั้งสามคนนี้ไปด้วย
และก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากพวกเขาไปอธิ ษฐาน พระองค์ได้กาชับพวกเขาว่า “จงเฝ้ าอยูก่ บั เราที่นี่
เถิด”
จอกสุ ดท้ายอันขมขื่นยิง่ นัก เราจาต้องดื่มแต่ลาพังผูเ้ ดียว มิตรสหายตลอดจนบรรดาผูท้ ี่เรารัก
นั้น ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ เราจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์อนั สาคัญยิง่ แต่ลาพังผูเ้ ดียว พระเยซู
เองก็เช่นเดียวกัน พระองค์เสด็จลึกเข้าไปในสวนอีกเล็กน้อย “ประมาณขว้างหินตก” ทรงชบพระพักตร์
ลงและได้อธิษฐานด้วยความทุกข์ระทมตามลาพัง สาหรับตอนนี้พระธรรมลูกาบรรยายไว้วา่ พระองค์
ทรง “คุกเข่าลง” แต่ท้ งั พระธรรมมัทธิ วและมาระโกบันทึกไว้วา่ พระองค์ทรงซบพระพักตร์ ลง
จิตรกรหลายท่านได้เพียรพยายาม ที่จะจาลองเอาภาพนี้ ไว้บนแผ่นภาพของเขา แต่เขาก็สามารถ
แสดงความรู้สึกอันทรมานของพระองค์ได้เพียงภายนอกเท่านั้น
เราไม่สามารถที่จะประมาณความ
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ปวดร้าวในพระทัยของพระองค์ได้วา่ มีมากเพียงใด พระองค์ตอ้ งดื่มจอกอันแสนขมขื่น ซึ่ งหากว่า
พระองค์ทรงประสงค์ที่จะอธิ ษฐานให้เลื่อนไปจากพระองค์ก็ยอ่ มจะกระทาได้ พระองค์ทรงอธิ ษฐาน
กระทัง่ พระเสโท ไหลออกมาเป็ นเหมือนโลหิ ต เราอาจจะรู ้ถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ของพระองค์เพียง
บางประการเท่านั้น “นี่แน่ะ จงดูซิวา่ มีความทุกข์ใดบ้างไหม อันเหมือนความทุกข์ที่เขาได้ทากับ
ข้าพเจ้า” (เพลงคร่ าครวญ 1:12)
ความทุกข์ทรมานของพระเยซูดงั ได้กล่าวมานั้น มิใช่เป็ นเพียงความเจ็บปวดฝ่ ายร่ างกายเท่านั้น
มิใช่เป็ นเพียงการหวนคิดถึงการที่ศตั รู ของพระองค์ต่อสู ้ขดั ขวาง และมุ่งร้ายต่อพระองค์ ถึงความ
ผิดพลาดของชนชาติอิสราเอล การทรยศของยูดาอิสการิ โอด การที่มิตรสหายและอัครสาวกของ
พระองค์ จะละทิง้ และปฏิเสธพระองค์ และมิใช่เพียงความหวาดกลัว ต่อความตายฝ่ ายเนื้อหนังเท่านั้น
หากแต่เป็ นภารบาปอันหนักยิง่ เหลือที่จะกล่าว ซึ่ งพระองค์จะต้องแบกรับแต่ผเู ้ ดียว
ด้วยเหตุน้ ีแหละจึงทาให้พระองค์เป็ นทุกข์มาก เพราะ “ความบาปของมนุษย์โลกทั้งสิ้ น” “ซึ่ง
พระองค์จะต้องรับแบก...ในพระกายของพระองค์ที่ตน้ ไม้น้ นั ”
พระองค์ทรงยอมกระทัง่ ถวายจิต
วิญญาณของพระองค์ เพื่อพระประสงค์จะได้สาเร็ จ “ได้ทรงถวายพระองค์เองแก่พระเจ้า โดยพระ
วิญญาณนิรันดร์ ” เป็ นการ “ยอมทนความเจ็บปวดรวดร้าว” พระองค์ทรง “พลีชีวติ ให้เป็ นเครื่ องบูชาไถ่
บาป” ทรง “ยอมสละเลือดจนกระทัง่ หยดสุ ดท้าย” (อิสยาห์ 53:10-12) พระเยซูทรงถวายพระองค์เอง
เป็ นเครื่ องสักการะบูชา ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด แก่พระบิดาเจ้าที่สวนนั้น ณ ที่น้ นั เองพระองค์ได้รับชัยชนะ เป็ น
ชัยชนะที่มีสง่าราศีอย่างแท้จริ ง
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ ได้บนั ทึกการเสี ยสละของพระเยซูไว้ ในพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 53
อย่างน่าประทับใจยิง่ ว่า พระองค์ทรงเป็ น “คนเจ้าทุกข์และคุน้ เคยกับความเจ็บปวด” ซึ่งเป็ นการอ้างถึง
ไม้กางเขนในพระคัมภีร์เดิม แต่เหตุใดเล่าพระองค์จึงต้อง “ถูกโบย และมีความทุกข์” พระองค์มิใช่พระ
เจ้าที่แท้จริ งดอกหรื อ “ถึงอย่างนั้นก็ยงั เป็ นความเจ็บปวดของเราเอง ที่เขาผูน้ ้ นั รับแบกหาม ฝ่ ายเราก็ถือ
ว่าเขาถูกพระเจ้าโบยตี จึงมีความทุกข์ เขาผูน้ ้ นั ถูกเจ็บเป็ นบาดแผล ก็เพราะการล่วงละเมิดของเรา” (อิส
ยาห์ 53:4,5) “ถึงกระนั้นพระเยโฮวาห์ก็ยงั ทรงพอพระทัย ที่จะให้ผนู ้ ้ นั ฟกซ้ าและเจ็บปวด” (อิสยาห์
53:10) ดูเถิดความรักที่พระองค์ทรงมีต่อคนบาปนั้น ใหญ่ยงิ่ เพียงใด มนุษย์ได้จดั เตรี ยมไม้กางเขนไว้
เพื่อตรึ งพระกายของพระองค์ แต่พระบิดาเจ้าได้ทรงเตรี ยมกางเขนฝ่ ายวิญญาณ ซึ่ง “พระองค์ยอมสละ
เลือดจนกระทัง่ หยดสุ ดท้าย” ความตายฝ่ ายจิตวิญญาณนี้ เท่ากัน ที่ทาให้เรามีส่วนในการสิ้ นพระชนม์
ของพระองค์
แต่ในขณะเดียวกันอานาจของความชัว่ ร้ายทุกอย่าง ก็ยงิ่ บีบบังคับพระองค์ยงิ่ ขึ้นทุกที พระเยซู
ตรัสแก่พวกที่มาจับพระองค์วา่ “เวลานี้เป็ นทีของท่านและเป็ นเวลาแห่งอานาจของความมืด” (ลูกา
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22:53) แม้วา่ จะถูกอานาจของความมืด บีบบังคับครอบงา แต่พระเยซูก็ยงั ทรงดาเนิน ไปตามวิธีทางของ
พระองค์โดยไม่หยุดยั้ง จุดมุ่งหมายของหมู่มารพวกนี้ก็คือ เพื่อให้พระองค์หลีกเลี่ยงเสี ยจากวิถีทางแห่ง
ไม้กางเขน หรื อปลงพระชนม์เสี ยก่อน ที่จะมาถึงเวลาของพระเจ้า เพื่อทาลายโครงการของพระองค์ ซึ่ ง
ได้ทรงดาริ ไว้แล้ว ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลก ในการที่จะ “ช่วยเราทั้งหลายให้พน้ จากอานาจแห่งความ
มืด” (โคโลสี 1:13)
พระเจ้าจาต้องยอมให้พระบุตรของพระองค์ ตกอยูใ่ นอานาจอันร้ายกาจของมันแทนเรา พระ
เยซูจะต้องถูกฝัดร่ อนอย่างขนานใหญ่ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ พระองค์ก็จาต้องถูก “เขย่า”
ไปมาระหว่างพระบิดาเจ้ากับพญามาร พระองค์ไม่ได้รับความปลอดภัยเลย เมื่อถึงกาหนดเวลาของพระ
เจ้าพระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุน้ ีเอง ข้าพเจ้าจึงได้มาถึงเวลานี้” พระองค์เคยตรัสไว้แล้วว่า พระองค์ทรง
เลือกทาตามน้ าพระทัยของพระบิดา พระองค์ทรงอธิ ษฐานว่า “อาบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์อาจทรง
กระทาสรรพสิ่ งทั้งปวงได้...แต่วา่ อย่าให้เป็ นตามใจปรารถนาของข้าพเจ้า
แต่ให้เป็ นตามพระทัย
พระองค์” (มาระโก 14:36)
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้ลงมาช่วยชูกาลังของพระเยซู (ลูกา 22:43) ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่าวว่า มีหลายครั้งที่ทูตสวรรค์ลงมา ปฏิบตั ิผรู ้ ับใช้ของพระเจ้า ในยามที่ถูกทดลอง และตกอยูใ่ นภาวะ
คับขันอย่างยิง่ ทั้งนี้เพราะ “ทูตสวรรค์ท้ งั ปวงนั้นเป็ นวิญญาณสาหรับไว้ปรนนิบตั ิ ซึ่ งได้รับการ
ปรนนิบตั ิคนเหล่านั้น ที่จะรับความรอดเป็ นมรดก” (ฮีบรู 1:14) ฉะนั้นลองคิดดูเถิดว่า พระมหากษัตริ ยผ์ ู ้
ทรงสง่าราศี จะสมควรได้รับการปรนนิบตั ิยงิ่ กว่านั้นสักเท่าใด แน่ละ เหล่าทูตสวรรค์ต่างก็ปรารถนา ที่
จะได้รับสิ ทธิ พิเศษในการที่จะชูกาลังของพระเยซู ในยามที่พระองค์ทรงรับความทุกขเวทนามากยิง่ นี้
หลังจากที่พระเยซูได้ตรัสกับอัครสาวกของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงอธิ ษฐานอีก “เมื่อพระ
เยซูทรงเป็ นทุกข์มากนัก พระองค์ก็ยงิ่ ปลงพระทัยอธิ ษฐาน เสโทของพระองค์เป็ นเหมือนโลหิ ต ไหล
หยดลงถึงดิน เป็ นเม็ดใหญ่” (ลูกา 22:44) การต่อสู ้ในขั้นสุ ดท้ายนี้ แทบจะทาให้พระโลหิ ตของพระองค์
หลัง่ ไหลออกมาหมด
แม้วา่ พระกายของพระองค์จะแดงฉานไปด้วยพระโลหิ ตแต่พระองค์ก็ทรงตั้ง
พระทัยอย่างแน่วแน่ ที่จะไปสู่ ไม้กางเขน เพื่อทาให้พระประสงค์ของพระเจ้า สาหรับทุกยุคทุกสมัย
สาเร็ จ พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อไถ่โทษความผิดบาปของมนุษย์โลก และก่อนหน้านั้นพระองค์ทรง
ประทับตราด้วยพระโลหิ ตของพระองค์ที่ภูเขาโกลาโกธา พระองค์ได้ทรงเผชิญกับวิกฤตกาลอันร้ายกาจ
และได้ทรงสละ “เลือดจนกระทัง่ หยดสุ ดท้าย” ในที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงอธิ ษฐาน และทนต่อความเจ็บปวด
รวดร้าวแต่ผเู ้ ดียว
พระเยซูทรงทูลต่อพระบิดาถึงสามครั้งว่า “โอพระบิดาของข้าพเจ้า ถ้าจอกนี้เคลื่อนไปจาก
ข้าพเจ้าไม่ได้ และข้าพเจ้าจาต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์” ขณะเมื่อเรามีความ
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ร้อนใจหรื อตกอยูใ่ นความทุกข์น้ นั เรามักจะไม่กล่าวถ้อยคามากนัก นอกจากกล่าวข้อความเดิมซ้ าหลาย
ครั้ง ด้วยความรู ้สึกที่ออกมาจากใจจริ ง คาอธิษฐานของพระเยซูทาให้เราระลึกถึงคาอธิษฐาน ที่พระองค์
ทรงสั่งสอนอัครสาวกของพระองค์ ซึ่ งควรจะฝังแน่นอยูใ่ นจิตใจ และติดอยูท่ ี่ริมฝี ปากของเราอยู่
ตลอดเวลาว่า “ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์เถิด”
เมื่อเราศึกษาคาอธิ ษฐานของพระเยซู
เราก็จะสังเกตเห็นหลักที่สาคัญอยูส่ ามประการคือ
ประการแรก พระองค์ทรงตระหนักถึงความสามารถของพระบิดา ในการตอบสนองความจาเป็ นของ
พระองค์ทุกอย่าง “พระองค์อาจทรงกระทาสรรพสิ่ งทั้งปวงได้” เกี่ยวกับฤทธิ์ อานาจของพระเจ้านั้น ไม่
มีปัญหาอะไรเลย ปั ญหาอยูท่ ี่วา่ คาอธิ ษฐานของเรานั้น เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์หรื อไม่ พระ
เจ้าอาจจะทรงตอบคาอธิษฐานของเราในทางหนึ่งทางใดก็ได้
แต่การเชื่ อฟังทาตามน้ าพระทัยของ
พระองค์เป็ นวิธีที่ดีที่สุด พระเยซูทรงเชื่อและไว้วางใจในโครงการของพระเจ้าทุกประการ
ประการที่สอง พระเยซูทรงอ่อนน้อมต่อน้ าพระทัยของบิดาพระเจ้า “ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัย
ของพระองค์” การเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาอย่างแท้จริ งนี้เท่านั้น ที่จะแผ้วถางทางให้
โครงการอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้าบรรลุกผลสาเร็ จ การอธิ ษฐานดังกล่าว ย่อมนาไปสู่ การตัดสิ นใจและ
การกระทาอันยิง่ ใหญ่
ประการที่สาม คือการเชื่ อฟังอย่างมัน่ คงแน่วแน่ การที่เราจะมีความเชื่อไว้วางใจเช่นนี้ ก็ต่อเมื่อ
ความต้องการของเรา สอดคล้องต้องกันกับน้ าพระทัยของพระบิดาเจ้าเท่านั้น พระเยซูทรงอธิ ษฐาน
จนกระทัง่ ได้รับ “สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่ งเหลือที่จะเข้าใจได้” ซึ่ งหลัง่ ไหลมาสู่ ผทู ้ ี่ยอมอ่อนน้อมต่อน้ า
พระทัยของพระบิดาเจ้าเสมอ บัดนี้การทดลองก็เสร็ จสิ้ นลงแล้ว พระเยซูมิได้รีรอในสิ่ งใดอีก การ
อธิ ษฐานได้เปิ ดทางให้พระองค์ลงมือปฏิบตั ิพระราชกิจ หลังจากที่พระองค์ทรงอธิ ษฐานถึงสามครั้งแล้ว
พระองค์ก็ทรงเผชิญหน้ากับศัตรู ของพระองค์ ด้วยท่าทีสง่าผ่าเผยและอาจหาญยิง่ อันเป็ นลักษณะของผู ้
ที่ปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยแท้
เหตุการณ์เหล่านี้ เตือนให้เราระลึกถึงชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ที่ได้ประสบโดยการอธิ ษฐาน อย่างยาก
ที่จะลืมเลือนได้
อัครสาวกพากันนอนหลับ ในเหตุการณ์ที่สองนี้ แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความตั้งใจของ
พระเยซู และความเฉยเมยของอัครสาวกทั้งสามของพระองค์อย่างชัดเจน ในขณะที่พระเยซูทรง “เป็ น
ทุกข์เพียงจะตาย” อยูน่ ้ นั พวกเขาต่างพากันหลับไหลไปอย่างง่ายดาย หลังจากที่พระเยซูได้ทรงอธิ ษฐาน
ครั้งแรกจบแล้ว พระองค์เสด็จมาหาพวกเขา โดยหวังที่จะได้รับการเล้าโลมใจแต่แล้วพระองค์ก็ตอ้ ง
ประหลาดพระทัยยิง่ นัก ที่ได้เห็นพวกเขานอนหลับอยู่ พระองค์จึงตรัสแก่เปโตรว่า “เป็ นอย่างไรนะ
ท่านทั้งหลายจะเฝ้ าอยูก่ บั เราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรื อ” เพื่อเป็ นการต่อว่าเปโตรซึ่ งได้คุยโม้โอ้อวดเมื่อไม่กี่
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ชัว่ โมงมานี้แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงทราบว่า
เปโตรซื่ อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์โดยไม่
เปลี่ยนแปลง “จิตใจพร้อมแล้วก็จริ ง แต่เนื้ อหนังยังอ่อนกาลัง”
พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงทราบถึงความอ่อนแอฝ่ ายเนื้ อหนัง และนี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรง
ยอมให้เปโตรตกอยูใ่ นการฝัดร่ อนของมาร ทั้งนี้ก็เพื่อสอนเปโตรมิให้ไว้ใจตนเอง แต่ให้ไว้วางใจใน
พระเจ้า (2 โคริ นธ์ 1:9,4-7) “พระองค์ทรงทราบร่ างกายของพวกข้าพเจ้าแล้ว พระองค์ทรงระลึกอยูว่ า่
พวกข้าพเจ้าเป็ นแต่ผงคลีดิน” (สดุดี 103:14) นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงทราบถึงการทดลองที่ยงิ่ ใหญ่
ซึ่ งจะบังเกิดแก่บรรดาอัครสาวกในไม่ชา้ นี้อีกพระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า “จงเฝ้ าระวังและอธิษฐาน
เพื่อท่านจะไม่ได้เข้าในการทดลอง”
แม้วา่ พระเยซูจะได้ทรงว่ากล่าวตักเตือนอัครสาวกทั้งสามแล้วก็ตาม แต่ภายหลังจากที่พระองค์
ทรงอธิ ษฐานครั้งที่สองเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว พวกเขาก็ยงั คงนอนหลับอยูอ่ ีกเช่นเคย เราไม่อาจทราบได้วา่
เป็ เพราะอัครสาวกทั้งสามไม่เข้าใจ ถึงความสาคัญของช่วงระยะเวลานั้นหรื อไฉน ออกจะเป็ นการง่าย
เกินไปที่จะมัวยึดถือว่า ถ้าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่ งใดเกิดขึ้นแล้ว ไม่วา่ เราจะทาอย่างไร
สิ่ งนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่เหล่าศาสดาพยากรณ์ ได้เตือนไว้แต่โบราณกาลแล้วว่า “วิบตั ิแก่
เขาทั้งหลายที่อยูเ่ ลินเล่อในซี โอน” (อาโมส 6:1) พระธรรมลูกาได้กล่าวเกี่ยวกับตอนนี้ไว้วา่ อัครสาวก
นอนหลับเพราะ “กาลังเป็ นทุกข์” การนี้อาจแสดงให้เห็นว่า พวกเขารู ้สึกเศร้าโศกในความทุกข์ของ
พระองค์ เกินกว่าที่เราเข้าใจก็ได้ เพราะการร้องไห้ความทุกข์โศกอย่างสุ ดซึ่ งนั้น มักจะทาให้อ่อนเพลีย
และหลับไปได้ง่าย ๆ เสมอ
หลังจากที่พระเยซูได้ทรงอธิ ษฐานครั้งที่สามเรี ยบร้อยแล้ว พระองค์จึงตรัสแก่อคั รสาวกของ
พระองค์วา่ “ท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่ อยอีกหรื อ” โอกาสที่เหล่าอัครสาวกจะเฝ้ าระวัง และ
อธิ ษฐานกับพระองค์น้ นั ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว พวกเขามิได้ตระหนักแม้แต่นอ้ ยว่า นัน่ เป็ นโอกาสสุ ดท้ายที่
พวกเขาจะได้อยูร่ ่ วมกับพระองค์ ในขณะที่พระเยซูทรงอธิ ษฐานอยูต่ ามลาพังผูเ้ ดียวนั้น พวกเขาสามารถ
ที่จะปลอบประโลม และชูกาลังให้แก่พระองค์ ผูซ้ ่ ึ งพวกเขารักยิง่
ในวาระที่พวกเขาทูลขอยศฐาบรรดาศักด์ในแผ่นดินสวรรค์น้ นั พระเยซูได้ตรัสย้อนแก่พวกเขา
ว่า “จอกนั้นซึ่ งเราจะดื่ม ท่านจะดื่มได้หรื อ” พวกเขาทูลตอบว่า “ได้พระองค์เจ้าข้า” พระองค์จึงตรัสอีก
ว่า “จอกซึ่ งเราดื่ม ท่านคงจะดื่ม...” (มาระโก 10:39) บัดนี้ เวลานั้นได้มาถึงแล้ว แต่พวกเขาไม่สามารถที่
จะเผชิญกับมันได้เลย การที่เราไม่ยอมแสดงความรักและความเมตตาปรานีในกรณี เล็ก ๆ น้อย ๆ และ
มัวแต่คิดว่า เราะวางชีวิตของเราลงเพื่อบุคคลอื่นก็ต่อเมื่อเป็ นกรณี ที่สาคัญและจาเป็ นเท่านั้น นัน่ ได้ทา
ให้เราพลาดโอกาสอันดีงามมากต่อมากแล้ว มีบ่อยครั้งที่เรานอนหลับอย่างมีความสุ ข ในขณะที่คนอื่น
ๆ ทนทุกข์แทบจะเลือดตากระเด็น เพื่อแก้ไขปั ญหา ซึ่ งอาจะจะเป็ นปั ญหาของเขาหรื อของเราเองก็ได้
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พระเยซูตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์วา่ “พอทีเถอะ นี่แน่ะ เวลาซึ่ งบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบ
ไว้ในมือของคนบาปมาถึงแล้ว ลุกขึ้นให้เราพากันไปเถอะ ผูท้ ี่จะมอบเรามาใกล้แล้ว” ชัยชนะก็เป็ นของ
พระองค์ การอธิ ษฐานจะต้องติดตามด้วยการปฏิบตั ิเสมอ “จอกซึ่ งพระบิดาของเราทรงประทานแก่เราะ
จะไม่ดื่มหรื อ”
ศัตรู ของพระเยซูมาถึง เมื่อพวกศัตรู ของพระองค์มาถึง เหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ขณะที่พระองค์กาลังตรัสกับอัครสาวกของพระองค์อยูน่ ้ นั ก็มีเสี ยงอึกทึกครึ กโครมของผูค้ นจานวนมาก
กาลังมุ่งหน้ามาหาพระองค์ เวลานั้นท้องฟ้ ายังมืดอยู่ ผูค้ นเหล่านั้นถือตะเกียงและโคมไฟมาด้วยเพียง
ไม่กี่นาทีต่อมา พระเยซูและอัครสาวก ก็ได้เผชิ ญหน้ากับคนกลุ่มนั้นอย่างใกล้ชิด ผูค้ นเหล่านี้ ต่างถือ
อาวุธมาด้วยทุกคน ผูท้ ี่นาหน้ามาก็คือยูดาอิสการิ โอดนัน่ เอง นอกนั้นล้วนเป็ นทหารและข้าทาสที่พวก
ปุโรหิ ตใหญ่ และพวกผูเ้ ฒ่าส่ งมา เพื่อจักกุมพระองค์ ยูดารับหน้าที่เป็ นคนพามา และได้ตกลงนัดแนะ
กันไว้ก่อนแล้วว่า ถ้าเห็นเขาจูบผูใ้ ดก็ให้จบั ผูน้ ้ นั ได้ทนั ที เพราะผูน้ ้ นั แหละคือพระเยซูที่พวกเขาต้องการ
ตัว ดูเถิดช่างเป็ นสิ่ งที่น่าละอายสักเพียงใดที่เขาใช้การจูบ เพื่อกระทาการอันชัว่ ช้าเลวทรามเช่นนั้น
พระเยซูมิได้หวัน่ ไหวต่อเหตุการณ์น้ ีเลย เพราะพระองค์ “ทรงทราบสิ่ งสารพัดซึ่ งจะบังเกิดแก่
พระองค์” (ยอห์น 18:4) พระองค์ตรัสถามผูค้ นเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายมาหาผูใ้ ด” พวกเขาทูลตอบว่า
“มาหาเยซูชาวนาซาเร็ ธ” พระองค์จึงตรัสว่า “เราเป็ นผูน้ ้ นั แหละ” ทันใดพวกเขาก็ถอยหลงไป และล้ม
ลงกับพื้นดิน (ดู ยอห์น 18:6) ฤทธิ์ อานาจของคาว่า “เราเป็ นผู้น้ ัน” ไม่มีผใู ้ ดสามารถต้านทานได้ ถ้าหาก
ว่าพระองค์ไม่ทรงยินยอมให้พวกเขาจับกุมพระองค์แล้ว พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องพระองค์ได้
เลย แต่พระองค์เสด็จมาในโลก ก็เพื่อประทานพระชนม์ชีพของพระองค์เอง ดังนั้นพระองค์จึงทรงยอม
ให้ผคู ้ นเหล่านั้นจับกุมโดยความสมัครใจ
การมอบพระเยซู การนี้ได้ดาเนินไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ เพราะผูท้ ี่มาจับพระเยซูกลัวว่า ยูดาจะ
เปลี่ยนใจ ไม่ยอมมอบพระเยซูให้แก่พวกตนนั้นเอง ระหว่างที่เดินทางมานั้น พวกเขาให้ยดู าเดินนาหน้า
มาอย่างเร่ งรี บ แต่เมื่อถึงแล้ว พวกเขาก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องเร่ งเร้ายูดาเลย เพราะ “ครั้นมาถึงในทันใดนั้น
ยูดาก็ได้เข้าไปหาพระองค์ คานับว่า อาจารย์เจ้าข้า แล้วก็จูบพระองค์” (ขอให้สังเกตว่า ยูดาไม่เคยเรี ยก
พระเยซูวา่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เลย ไม่วา่ จะเป็ นตอนใดก็ตาม)
พระเยซูตรัสแก่ยดู าว่า “สหายเอ๋ ย ท่านจะมอบบุตรมนุษย์ดว้ ยการอาการจูบหรื อ” แม้วา่ พระเยซู
ทรงตกอยูใ่ นการทดลอง ขั้นสุ ดยอดเช่นนี้ก็ตามแต่พระองค์ก็ยงั ทรงสงบสติอารมณ์ได้อย่างดียงิ่ และยัง
ทรงเรี ยกยูดาว่าเป็ น “สหาย” ของพระองค์อยู่ แต่ความรักของพระเจ้าเท่านั้น ที่ทาให้เรามีจิตใจสุ ขมุ
เยือกเย็น สามารถเผชิญกับการท้าทายเช่นนั้นได้ “แม้สหายสนิทซึ่งเป็ นที่ไว้ใจของข้าพเจ้าเอง และได้
รับประทานอาหารของข้าพเจ้า แล้วก็ยงั ทรยศยกส้นเท้าขึ้นให้ขา้ พเจ้า”(สดุดี 41:9)
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การจับกุม ครั้นแล้วพระเยซูก็ทรงเผชิ ญกับเหล่าศัตรู ของพระองค์อย่างอาจหาญ โดยมิได้ตอ่ สู ้
หรื อเบี่ยงบ่ายแต่ประการใด และทรงยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่า ผูท้ ี่พวกเขาต้องการตัวก็คือพระองค์
นัน่ เอง ก่อนหน้านี้พระองค์ได้ทรงอธิ ษฐานว่า “ถ้าเป็ นได้ ขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพเจ้าเถิด” แต่
มาบัดนี้ พระองค์ทรงเผชิญกับพวกทหารซึ่ งมาจักกุมพระองค์ อย่างไม่สะทกสะท้านแม้แต่นอ้ ย อัคร
สาวกของพระองค์ต่างก็ตระหนัก ถึงภัยอันตรายซึ่ งจะเกิดขึ้นแก่พระองค์ จึงทูลต่อพระองค์วา่ “พระองค์
เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะเอาดาบฟันเขาหรื อ”
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า บรรดาอัครสาวกคงจะระลึกถึง ถ้อยคาที่พระองค์ตรัสสั่งให้พวกเขา
จัดเตรี ยมดาบไว้ เพื่อเผชิ ญกับสถานการณ์ซ่ ึ งจะบังเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระองค์เสด็จจากพวกเขาไป
แล้วนั้นอย่างแน่อนน และโดยที่มิได้รอฟังว่าพระเยซูตรัสว่าอย่างไร เปโตรได้ชกั ดาบของตนออกฟัน
ถูกใบหูทาสของมหาปุโรหิ ตขาดกระเด็นไป
พระเยซู ตรัสห้ามมิให้เปโตรต่อสู ้ขดั ขืนการจับกุมของ
บุคคลเหล่านั้น และตรัสสั่งให้เขาเก็บดาบเสี ย โดยตรัสว่า “.....ด้วยว่าบรรดาผูถ้ ือดาบจะต้องพินาศ
เพราะดาบ” “เราจะขอพระบิดาของเรา และในประเดี๋ยวเดียว พระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรา
กว่าสิ บสองกองไม่ได้หรื อ” แต่ถา้ พระองค์ขดั ขืนเช่นนั้น คาที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่วา่ จาจะต้องเป็ น
อย่างนั้น จะสาเร็ จอย่างไรได้ “จอกซึ่ งพระบิดาของเราทรงประทานแก่เรา ๆ จะไม่ดื่มหรื อ” ครั้นแล้ว
พระองค์ทรงต่อใบหูให้ทาสผูน้ ้ นั จนหายสนิทเช่นเดิม
พระเยซูทรงหันมาทางพวกทหารแล้วตรัสว่า
“ท่านทั้งหลายถือดาบถือตระบองมาจับเรา
เหมือนจะจับโจรหรื อ เมื่อเราอยูก่ บั ท่านทั้งหลายในโบสถ์ทุก ๆ วัน ท่านมิได้ยนื่ มือออกจับเรา แต่เวลานี้
เป็ นทีของท่าน และเป็ นเวลาแห่งอานาจของความมืด” หากว่าไม่ใช่เวลาของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะ
กระทาต่อพระองค์มิได้เลย “แต่เหตุการณ์ที่ได้บงั เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อคาของศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์
จะสาเร็ จ” (มัทธิว 26:56)
แม้วา่ พระเยซูจะทรงตกอยูท่ ่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครี ยดเช่นนี้ แต่พระองค์ก็ยงั ทรงห่วงใย
อัครสาวกของพระองค์เสมอ พระองค์ตรัสแก่พวกที่มาจับพระองค์วา่ “ถ้าท่านแสวงหา จงปล่อยให้คน
เหล่านี้ไปเถิด” เชื่อแน่วา่ พวกทหารเหล่านั้นคงไม่หวัน่ กลัวบรรดาอัครสาวกเท่าใดนัก ดังนั้นพวกเขาจึง
ปล่อยตัวบรรดาอัครสาวกไป และในทันทีที่ถูกปล่อยตัวให้ได้รับอิสระ “สาวกทั้งหลายได้ละทิ้ง
พระองค์ไว้ และพากันหนีไป” ทั้งนี้เพราะเขาไม่เชื่ อมัน่ ในพระองค์นนั่ เอง ผูท้ ี่ไว้วางใจในพระเจ้าอย่าง
แท้จริ งนั้น จะต้องมีความเชื่อมัน่ ในพระองค์อย่างแน่วแน่ แม้วา่ จะตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใด
ก็ตามอัครสาวกอีกแปดคนที่พระเยซูปล่อยให้อยูใ่ กล้ ๆ กับทางเข้าสวน ได้เฝ้ าดูเหตุการณ์น้ ีอยูด่ ว้ ย
หรื อไม่ เราไม่ทราบ แต่ตามที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์นนั่ ปรากฏว่า อัครสาวกทุกคนต่างก็
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หวาดกลัว และพากันหนีไป แม้แต่เปโตรผูซ้ ่ ึ งพร้อมที่จะสละชีวติ ของตนเอง เพื่อพระเยซูก็พลอยหนีไป
ด้วย
หลังจากนั้นพวกทหารก็จบั พระเยซูมดั ไว้ แล้วพาพระองค์ไป พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บ่งไว้
ว่า พระเยซูทรงถูกจับโดยถูกต้องตามกฏหมายของบ้านเมืองหรื อไม่ และก็มิได้กล่าวถึงทหารโรมันเลย
การกระทาครั้งนี้เป็ นแผนการของผูน้ าทางศาสนาของพวกชนชาติยวิ โดยเฉพาะ พระเยซูทรงถูกพาไป
หาอันนาศ ซึ่ งเป็ นพ่อตาของมหาปุโรหิตกายะฟา เพื่อทาการสอบสวน
อัครสาวกของพระเยซูต่างก็พากันหลบหนี ยกเว้นเปโตรเท่านั้นที่ยงั คง “ติดตามพระองค์ไปแต่
ห่าง ๆ ...จะคอยฟังความนั้นจนเสร็ จสิ้ น” (มัทธิว 26:58)

ข้ อไตร่ ตรอง
การอธิ ษฐานเป็ นการสาแดงอานาจ และจะเกิดประโยชน์ต่อเราที่สุดในเมื่อเราตกอยูใ่ นความ
ทุกข์โศก หรื อได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
“คนหนึ่งในสาวกสิ บสองคน” ได้ทรยศต่อพระเยซูคริ สตเจ้า นี่ เป็ นการกระทาผิดที่ร้ายแรง
ที่สุด พญามารพยายามจะแทรกแซงกิจการของมันไปทัว่ ทุกหนทุกแห่ง แม้แต่ในสวรรค์เองก็ตาม (โยบ
1:6, เศคาริ ยาห์ 3:1) “ลูกของความพินาศ” (ยอห์น 17:12) ได้ทรยศต่อ “บุตรของผูส้ ู งสุ ด” (ลูกา 1:32)
ประสบการณ์ของพระเยซูเจ้าในสวนเฆ็ธเซนาเน มีหลายอย่างที่พอจะเปรี ยบเทียบได้กบั การ
ทดลองในถิ่นทุรกันดาร เมื่อพระองค์ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพระราชกิจใหม่ ๆ เหตุการณ์ท้ งั สองอย่างนี้
พิสูจน์ให้เห็นว่า น้ าพระทัยของพระองค์ สอดคล้องต้องกันกับน้ าพระทัย อันชอบธรรมของพระบิดาเจ้า
ทุกประการ และพระองค์ทรงอ่อนน้อมต่อพระบัญญัติ และกฏเกณฑ์เกี่ยวกับชีวติ ที่พระเจ้าทรงกาหนด
ขึ้น กล่าวคือขั้นแรกได้แก่ทรงเตรี ยมพระองค์ไว้ เพื่อพระราชกิจของพระองค์ และการทานายถึงชัยชนะ
ของพระองค์เหนื ออานาจแห่ งความมืด ในบั้นปลายขั้นที่สองได้แก่การอ่อนน้อม ต่อพระประสงค์ของ
พระบิดาเจ้า ในการไถ่บาปของมนุษย์โลก และชัยชนะฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งสามารถชูกาลังใจของ
พระองค์ ให้ยอมถวายพระชนม์ชีพของพระองค์เองที่ไม้กางเขน
เหตุการณ์ในสวนเฆ็ธเซนาเน ปลอบประโลมจิตใจของเราได้มากยิง่ ณ ที่น้ นั พระเยซูทรงยอม
ทุกข์ทรมานจนถึงที่สุด เท่าที่มนุษย์จะทนได้ เพื่อให้หลักประกันแก่เราว่า ไม่มีความมืดมนใด ๆ ที่
พระองค์ไม่อาจประทานแสงสว่างให้แก่เราได้ “ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ งได้ โดยพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงชูกาลัง
ข้าพเจ้า” (ฟิ ลิปปี 4:13) เนื้อหนังจะต้องถูกตรึ งไว้ มีแต่พระวิญญาณซึ่ งช่วยพระเยซูให้ผา่ นพ้นอุปสรรค์
ต่าง ๆ ในสวนเฆ็ธเซนาเนเท่านั้น ที่สามารถช่วยเราได้
ยูดาได้รับเงินค่าจ้างสาหรับพระโลหิ ตของพระเยซูเจ้า แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นการทาลายจิตใจ
ของตนเอง อันเป็ นสิ่ งที่สูงค่ากว่าทรัพย์ศฤงคารทั้งปวงในโลกนี้
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ภายหลังจากที่พระเยซูทรงเอาชัยชนะต่ออานาจแห่งความมืดแล้ว พระเยซูทรงเผชิ ญหน้ากับ
ศัตรู ของพระองค์อย่างผูม้ ีชยั พระองค์มิได้หลีกเลี่ยงการเสี่ ยงต่อการเสี ยสละอันยิง่ ใหญ่ครั้งนี้เล่ย แม้วา่
การนี้จะทาให้พระทัยของพระองค์ตอ้ งหวัน่ ไหวสั่นสะท้าน และพระโลหิ ตต้องหลัง่ ไหลก็ตามที แต่ก้
หาได้เปลี่ยนความตั้งใจของพระองค์ไม่ เหตุการณ์น้ ีได้ “จารึ กไว้ในปฏิทินในสวรรค์แล้ว ตั้งแต่สมัยดึก
ดาบรรพ์”
“จอกซึ่ งพระบิดาของเราทรงประทานแก่ เรา” พระเยซูมิได้คิดว่าความทุกข์ทรมานที่พระองค์
ต้องการทรงได้รับที่ไม้กางเขนนั้น เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ผชู ้ วั่ ร้าย หรื อเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
หากแต่พระองค์ทรงถือว่าเป็ น “จอก” ที่พระบิดาประทานให้แก่พระองค์ ซึ่ งพระองค์จะต้องรับไว้ดว้ ย
ความยินดี
การนอนหลับแทนการอธิ ษฐานนั้น เป็ นของธรรมดาสาหรับเราทุกคน
“จงเอาดาบใส่ ฝักเสี ย” พระบัญชาของพระเยซูที่ทรงมีต่อเปโตรครั้งนี้ เป็ นการโต้ตอบการ
กระทาของเปโตร อย่างเฉี ยบขาดยิง่ หากว่ามนุษย์ตลอดทุกศตวรรษเชื่อฟังพระองค์ และปฏิบตั ิตาม
คาสั่งสอนของพระองค์อย่างระมัดระวังแล้ว ความทุกขเวทนาต่าง ๆ และความมตายจะไม่เกิดขึ้น
มากมายเช่นทุกวันนี้ พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่า การใช้อานาจตอบโต้กบั อานาจนั้น มิใช่วถิ ีทางของ
พระองค์ วิถีทางของพระองค์ก็คือการทาความดีตอบโต้ความชัว่ พระเยซูทรงต่อใบหู ของทาสของมหา
ปุโรหิ ตซึ่ งถูกเปโตรฟันขาด การกระทาของเปโตรในครั้งนี้ นับว่าเป็ นความหวังดีต่อพระองค์โดยแท้
แต่แผ่นดินสวรรค์น้ นั หาได้ยอมรับการช่วยเหลือจากการฝ่ ายโลกไม่ เพราะว่าเรา “ไม่ไดั้ต่อสู ้กบั เนื้ อ
หนังและเลือด” (เอเฟซัส 6:12)
“เวลานีเ้ ป็ นทีของท่ าน และเป็ นเวลาแห่ งอานาจของความมืด” พระเยซูทรงหลัง่ พระโลหิ ตของ
พระองค์
เพื่อช่วยให้เราให้พน้ จากอานาจของความมืดบัดนี้เราได้รับอิสราภาพอย่างน่าภาคภูมิแล้ว
ความสงสัย ความกลัว ความท้อถอย ความมืดมน ความกังวล ทั้งหมดเหล่านี้ ล้วนเป็ นการสาแดงออก
ของอานาจแห่งความมืดทั้งสิ้ น พระเจ้าทรงเป็ นความสว่าง และเราต่างก็เป็ นบุตรของความสว่าง ดังนั้น
เราจึงควรปฏิบตั ิตนให้สมกับเป็ นบุตรของความสว่าง ในความรัก ควมยินดี สันติสุข และการทั้งปวง ที่
เป็ นฝ่ ายของความสว่าง “ถ้าเราจะว่า เรามีใจร่ วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ และยังประพฤติอยูใ่ นความ
มืด เราก็พดู มุสา” (1 ยอห์น 1:6) เราจะต้องเรี ยนรู ้ เพื่อที่จะปฏิบตั ิทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอานาจของ
ความมืด ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราให้พน้ จากการผูกมัดของมัน แล้วนั้น (โคโลสี 1:13)

ทบทวน
1. พระเยซูทรงเสวยปั สการ่ วมกันอัครสาวกของพระองค์ ณ ที่ใด? วันนั้นเป็ นวันใดในสัปดาห์?
2. ระหว่างที่เดินทางไปยังสวนนั้น พระองค์ทรงสอนอัครสาวกของพระองค์เกี่ยวกับอะไรบ้าง?
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3. สวนนี้อยู่ ณ ที่ใด? อยูห่ ่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มเท่าใด? สวนนี้มีชื่อว่าอะไร? มีผเู ้ ขียนพระกิตติ
คุณกี่คนที่บนั ทึกเหตุการณ์ในสวนแห่งนี้? ลูกาได้บนั ทึกเพิ่มเติมข้อความอะไรบ้าง ซึ่ งคนอื่นมิได้กล่าว
ไว้เลย?
4. ยอห์นกล่าวถึงอะไรบ้างในเรื่ องนี้ ? ขณะนั้นยูดาอิสการิ โอดอยู่ ณ ที่นนั่ ร่ วมกับอัครสาวกคน
อื่น ๆ หรื อไม่? เหตุใดยูดาจึงรู ้วา่ จะพบพระเยซูได้ ณ ที่ใด?
5. พระเยซูและอัครสาวกไปถึงสวนเมื่อเวลาเท่าใด? พระเยซูทรงอธิ ษฐานเพื่ออัครสาวกของ
พระองค์ ณ ที่ใด? (ดู ยอห์นบทที่ 17)
6. ขณะที่พระองค์เสด็จไปอธิษฐานตามลาพังนั้น พระองค์ทรงพาอัครสาวกไปด้วยกี่คน? มีใคร
บ้าง? พระองค์ทรงปล่อยให้อคั รสาวกที่เหลืออยู่ ณ ที่ใด? พระองค์ตรัสสัง่ พวกเขาให้ทาอะไร?
7. ขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปจากอัครสาวกทั้งสามนั้น พระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าอย่างไร?
พระองค์ตรัสเกี่ยวกับความรู ้สึกของพระองค์วา่ อย่างไร? เมื่อพระองค์อยูต่ ามลาพังผูเ้ ดียว พระองค์ทรง
กระทาอะไร? ลักษณะท่าทางในการอธิ ษฐานของพระองค์เป็ นอย่างไร? พระองค์ทรงอธิ ษฐานนาน
เท่าใด? พระองค์ทูลตอบพระบิดาเจ้าของพระองค์วา่ อย่างไร?
8. ท่านจะอธิ บายความหมายของคาว่า “จอก” ซึ่ งพระองค์จะต้องดื่มนั้นว่าอย่างไร?
9. ท่านคิดว่า อะไรทาให้พระองค์ตอ้ งทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสยิง่ เช่นนั้น?
10. มีหลักฐานอะไรบ้างหรื อไม่ที่แสดงให้เห็นว่า พระบิดาเจ้าได้ทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของ
พระองค์? ผูท้ ี่ช่วยชูกาลังของพระเยซูคือใคร?
11. เมื่อพระเยซูเสด็จไปหาอัครสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงพบอะไร? พระองค์ตรัสแก่
พวกเขาว่าอย่างไร?
12. พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์ ขณะที่พระองค์ทรงอธิ ษฐาน
ครั้งที่สองว่าอย่างไร? เหตุใดการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ ในวาระก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปสู่ ไม้
กางเขนนี้ จึงใหญ่หลวงยิง่ นัก? ศาสดาพยากรณ์คนใดในพระคัมภีร์เดิม ซึ่ งได้พยากรณ์ถึงความทุกข์
ทรมานของพระองค์? พระองค์ทรงอธิ ษฐานกี่ครั้ง? สิ่ งที่นาสันติสุขความสงบมาสู่ พระองค์คืออะไร?
13.เมื่อพระเยซูเสด็จไปหาอัครสาวกครั้งที่สาม พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าอย่างไร?
14. จงอธิ บายถึงเหตุการณ์ที่พวกศัตรู มาจับกุมพระองค์ ขณะนั้นเป็ นเวลาเท่าใด? พวกเขาถือ
อาวุธอะไรมาด้วย? พระเยซูทรงกระทาอย่างไร เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นบุคคคลเหล่านี้? ใครเป็ น
ผูน้ าบุคคลดังกล่าวมาหาพระองค์? เมื่อเขาได้พบพระเยซูแล้วเขาทาอย่างไร? พระเยซูตรัสแก่เขาว่า
อย่างไร? พระธรรมสดุดีบทใดที่กล่าวถึงการทรยศต่อพระองค์ บรรดาอัครสาวกทาอย่างไร เมื่อศัตรู ได้
จับเอาพระเยซูไป? เปโตรทาอย่างไร? พระเยซูทรงเห็นด้วยกับการกระทาของเขาหรื อไม่? พระเยซูทรง
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สามารถที่จะป้ องกันพระองค์เองได้หรื อไม่? พระองค์ทรงทาอย่างไร ต่อทาสที่ถูกเปโตรตัดใบหูน้ นั ?
พระองค์ตรัสแก่พวกทหารว่าอย่างไร? เหตุใดพระเจ้าจึงทรงอณุ ญาตให้เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้น?
15. พระเยซูทรงขอร้องให้ศตั รู ของพระองค์ทาอย่างไร ต่อบรรดาอัครสาวกของพระองค์?
ขณะนั้นอัครสาวกอีกแปดคนได้มาสมทบกับพระองค์อีกหรื อไม่? หรื อว่าพากันหลบหนีไปในทันที ที่
เห็นพวกศัตรู เข้ามาในสวน? เมื่ออัครสาวกได้รับการปลดปล่อยแล้วพวกเขาทาอย่างไร? เพราะเหตุใด?
พวกทหารเหล่านั้นทาอย่างไรต่อพระเยซู? พระองค์ทรงถูกจับตามตัวบทกฏหมายเช่นนั้นหรื อ? ใน
บรรดาทหารเหล่านั้นมีทหารโรมันรวมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่? ผูท้ ี่บงการในการจับกุมพระเยซูครั้งนี้คือใคร?
พวกเขาจับเอาพระองค์ไปไหน? มีอคั รสาวกคนใดตามพระองค์ไปด้วยหรื อเปล่า?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. หากว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า และทรงทราบว่า พระองค์กาลังกระทาตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้าแล้ว ท่านจะอธิ บายถึงการที่พระองค์ทรงอธิ บายขอให้จอกนั้นเลื่อนไปจากพระองค์วา่ อย่างไร 2.
อานาจในโลกนี้สามารถครอบงาอานาจซึ่ งไม่มีขอบเขตจากัดของพระองค์ได้หรื อไม่ เหตุใดมนุษย์ผชู ้ วั่
ร้ายและเป็ นฆาตรกรจึงสามารถเอาชนะต่อพระองค์ และบังคับให้พระองค์ดื่มจอกอันขมขื่นนั้นได้ 3.
การอธิษฐานของพระเยซู แสดงถึงความอ่อนแอ ความหวาดกลัว และความท้อถอย หรื อ แสดงให้เห็น
ถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เช่นนั้นหรื อ 4. ในขณะที่พระองค์ทรงตกอยูใ่ นความทุกข์ทรมาน
เช่นนั้น ท่านจะอธิ บายเกี่ยวกับการที่อคั สาวกคนสนิทของพระองค์ นอนหลับไปอย่างง่ายดายว่าอย่างไร
ท่านคิดว่าการที่อคั รสาวกหลับไปอย่างเช่นนั้น เป็ นเพราะพวกเขาอ่อนเพลียเท่านั้น หรื อเป็ นเพราะว่า
พวกเขาคิดว่าพระเยซูจะไม่ทรงยอมต่อศัตรู ท่านคิดว่าพระเยซูมิได้อธิบายให้พวกเขาทราบ ถึง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่พระองค์ได้ทรงสาแดงฤทธิ์ อานาจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ หรื อเป็ นเพราะ
ความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ จึงเป็ นเช่นนั้น
5. ท่านจะอธิ บายอย่างไร ถึงการที่พวกเขาทรยศต่อพระองค์ ปฏิเสธพระองค์การที่เปโตรทูลว่า
เขาสามารถสละชีวติ เพื่อพระองค์ได้น้ นั ท่านคิดว่าเปโตรพูดด้วยใจจริ งหรื อไม่ ถ้าเป็ นเช่นนั้นเหตุใดเขา
จึงละทิ้งพระองค์ในชัว่ โมงที่พระองค์ถูกทดลองอย่างสุ ดแสนที่จะทรมานนั้น 6. การที่พระเยซูทรงยอม
ให้ยดู าจูบพระองค์และทรงเรี ยกเขาว่า “สหาย” นั้น ก็เพื่อที่จะให้เขามีใจอ่อนลงเช่นนั้นหรื อ ข้อนี้
สาแดงให้เราทราบว่า เราควรปฏิบตั ิต่อศัตรู ของเราอย่างไร เช่นนั้นหรื อ 7. ผูท้ ี่ทรยศต่อเรามักจะปิ ดบัง
ความจริ ง และเสแสร้งทาเป็ นว่า รักเช่นนั้นหรื อ 8. ท่านคิดว่ายูดารู ้สึกละอายแก่ใจหรื อไม่ เมื่อเขาจูบ
พระเยซู คริ สเตียนควรจะใช้ตามหรื อไม่ ความจริ งมีชยั ชนะเหนื อความผิดเสมอไปหรื อไม่ 9. เหตุใด
พระเยซูจึงไม่ทรงเรี ยกทูตสวรรค์ให้ลงมาปกป้ องพระองค์ 10. ผูท้ ี่สลัดเสื้ อผ้า เปลือยกายวิง่ หนีศตั รู คือ
ใคร ท่านคิดว่าการที่ยดู าทรยศต่อพระเยซู จนเป็ นเหตุให้พระเยซูถูกจับกุมนั้น เขาจะต้องรับผิดชอบแต่ผู ้
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เดียวหรื อ ถ้ามีผอู ้ ื่นต้องรับผิดชอบด้วย ผูน้ ้ นั คือใคร 11. ท่านคิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าหากว่า
ยูดาไม่ทรยศต่อพระเยซู 12. ถ้าพระเยซูขดั ขืนไม่ยอมให้ทาการจับกุม โครงการของพระเจ้าจะสัมฤทธิ์
ผลหรื อไม่ 13. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่อคั รสาวก ทั้งสิ บสองคนได้ละทิ้งพระเยซูไว้ แล้วหนี
เอาตัวเช่นนั้น
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ขั้นทีห่ ้ าสิ บ ทรงถูกหัวหน้ าศาสนายิวไต่ สวน-กรุงเยรู ซาเล็ม
มัทธิว 26:57-27:10, มาระโก 14:53-72, ลูกา 22:54-71, ยอห์ น 18:1227
ชัยชนะของพระเยซูเหนื ออานาจแห่งความมืดในสวนเฆ็ธเซนาเน
ด้วยการอ่อนน้อมต่อน้ า
พระทัยของบิดาของพระองค์ ทุกประการนั้น เป็ นการตระเตรี ยมพระองค์เอง เพื่อเผชิ ญกับการถูกทรยศ
กับการถูกจับ ซึ่ งจะเกิดขึ้นในภายหน้า “สหายสนิท” ของพระองค์เองได้มอบพระองค์ไว้ ให้อยูใ่ นเงื้อม
มือของศัตรู ของพระองค์ ยูดาซึ่ง “นับเข้าในสาวกสิ บสองคนนั้น” ได้รับส่ วนในการปฏิบตั ิน้ ี (กิจการ
1:17) แต่เป็ นเพียงส่ วนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะเขาผิดพลาดในการรับเอาชี วติ นิ รันดร์ เหตุฉะนั้นเขาจึง
ยังคงเป็ น “ลูกของความพินาศ” “และเดินไปยังที่ของตน”
พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานแต่เพียงผูเ้ ดียว
และการที่พระองค์ทรงเป็ นทุกข์อย่างสุ ดซึ้ งนี้
พระองค์จึงเลือกเอาอัครสาวกคนสนิทสามคนไปกับพระองค์แม้กระนั้นเขาก็หาได้มีความสามัคคีธรรม
กับพระองค์เท่าที่ควรไม่ พระองค์ตรัสสั่งให้เขาเฝ้ าระมัดระวังพระองค์ แต่เมื่อการทดลองมาถึง และ
พระองค์ทรงถูกพวกศัตรู จบั กุม “สาวกทั้งหมดก็ได้ละทิง้ พระองค์ไว้ และพากันหนีไป”
เปโตรผูซ้ ่ ึงเคยประกาศถึงความจงรักภักดีต่อพระเยซูเจ้าเสมอ และได้ประกาศว่า เขาจะยอมตาย
เพื่อพระองค์ ก็ได้ละทิ้งพระองค์และหนีไปด้วยแต่เนื่ องจากเขาต้องการที่จะ “คอยฟังความนั้น จนเสร็ จ
สิ้ น” ดังนั้นเขาจึงติดตามพระองค์ไปแต่ห่าง ๆ และเดินปะปนกับคนอื่น ๆ เข้าไปในลานบ้านของมหา
ปุโรหิ ตในกรุ งเยรู ซาเล็ม (มัทธิว 26:58)
สาหรับตอนนี้ยอห์นกล่าวว่า ได้มีสาวกอีกคนหนึ่งติดตามพระเยซูมาด้วยเช่นเดียวกัน (ยอห์น
18:15) เป็ นที่แน่นอนว่า สาวกคนนั้นก็คือยอห์นนัน่ เอง แม้วา่ เขาจะมิได้ระบุชื่อออกมาโดยตรงก็ตาม
ยอห์นเป็ นผูท้ ี่รู้จกั กันกับมหาปุโรหิ ตและได้รับอนุ ญาตให้ตามพระเยซู
เข้าไปถึงลานบ้านของมหา
ปุโรหิ ตผูน้ ้ นั ร่ วมกับบุคคลอื่น ๆ ด้วย ยอห์นเป็ นผูท้ ี่ “พระเยซูทรงรัก” มาก และเป็ นผูท้ ี่ “เอนตัวลงที่
พระทรวงของพระองค์เมื่อรับประทานอาหาร” ยอห์นได้อยูก่ บั พระองค์จนถึงที่สุด ขณะเมื่อพระองค์ถูก
ตรึ งอยูบ่ นไม้กางเขน พระองค์ก็ได้มอบมารดาของพระองค์ ให้อยูใ่ นความดูแลของยอห์น”
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เนื่องจากเปโตรมิได้รับอนุ ญาต ให้เข้าไปฟังการพิจาณาคดีเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ ดังนั้นเขาจึง
หยุดอยูท่ ี่ประตูภายนอก แต่ภายหลังยอห์นได้ออกไปขออนุญาตหญิงที่เฝ้ าประตู และพาเขามาข้างใน
ขณะนั้นเป็ นเวลาเช้ามืดของวันศุกร์ และเป็ นเวลาก่อนไก่ขนั เป็ นคืนที่อากาศหนาวมาก
เมื่อพวกทหารและผูร้ ับใช้ของมหาปุโรหิ ต เข้าไปในห้องโถงเรี ยบร้อยแล้ว พวกเขาก็ก่อไฟขึ้น
ผิงกันหนาว เปโตรได้นงั่ ร่ วมอยูก่ บั พวกเขาด้วย พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวว่า บุคคลเหล่านั้น
สามารถจดจาเขาว่าเป็ นอัครสาวกของพระเยซูได้หรื อไม่ ทั้งนี้เพราะเขารู ้จกั กับพวกปุโรหิ ตเป็ นอย่างดี
นัน่ เอง ดังนั้นเขาจึงอาจได้รับการต้อนรับจากบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเคารพนับถือก็ได้ แม้วา่ เขาจะ
สารภาพว่าเป็ นอัครสาวกของพระเยซูก็ตาม เมื่อผูร้ ับใช้ของพระมหาปุโรหิ ตจาได้วา่ เปโตรเป็ นอัคร
สาวกคนหนึ่งของพระเยซู เปโตรก็รีบปฏิเสธบ่ายเบี่ยงทันที สมดังที่พระเยซูได้ทานายไว้ล่วงหน้า
แม้วา่ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ จะไม่มีผใู ้ ดบันทึกเรื่ องราวตอนนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม แต่จาก
การอ่านพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม เราก็สามารถเข้าใจได้วา่ ได้มีการไต่สวนพิจารณาคดีกนั ในเช้ามืด จนถึง
ดวงอาทิตย์ข้ ึนรวมสามครั้งด้วยกัน ครั้งแรกได้ทาการไต่สวนกันต่อหน้าของอันนาศ ครั้งที่สองไต่สวน
กันต่อหน้ากายะฟา ปุโรหิ ตใหญ่อื่น ๆ บรรดานักปราชญ์และบรรดาผูเ้ ฒ่า ดังนี้ พอรุ่ งเช้าพวกเขาจึงตาม
พระเยซูไปยังศาลโปรตีเรี ยน
การยะฟาเป็ นมหาปุโรหิ ต แต่เนื่ องจากอันนาศเป็ นพ่อตาของเขา ดังนั้นผูค้ นทั้งปวงต่างจึง
พลอยเรี ยกอันนาศว่า มหาปุโรหิ ตด้วย (กิจการ 4:6) ในพระธรรมลูกา 3:2 ได้เรี ยกบุคคลทั้งสองนี้วา่ เป็ น
มหาปุโรหิ ตทั้งคู่ มหาปุโรหิ ตเป็ นตาแหน่งที่สูงสุ ดของชนชาติอิสราเอล เป็ นคนกลางระหว่างพระเจ้า
กับพลไพร่ ของพระองค์ และเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรึ งพระบุตรของพระเจ้าโดยตรง กา
ยะฟาผูน้ ้ ีแหละที่ได้ทานายไว้วา่ “ควรที่จะให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมด” (ยอห์น 18:14) และการ
ที่พระเยซูจะทรงสิ้ นพระชนม์น้ นั มิใช่สิ้นพระชนม์ เพื่อชนชาติอิสราเอลเพียงชาติเดียว หากแต่เพื่อคน
ทั้งปวง (ยอห์น 11:51,52) พระเจ้าได้ตรัสคาพยากรณ์น้ ี โดยทางกายะฟา ในฐานะที่เขาเป็ นผูแ้ ทนของ
พระองค์ ในประเทศอิสราเอล (กันดารวิถี 27:21)
ก่อนหน้านี้ยสี่ ิ บปี อันนาศเคยเป็ นมหาปุโรหิ ตอยูเ่ จ็ดปี แต่แล้วก็ถูกรัฐบาลโรมันปลดออกจาก
ตาแหน่งนี้ หลังจากที่เขาถูกปลดออกจากตาแหน่งแล้ว บุตรชายทั้งห้าของเขา และบุตรเขยก็ได้รับ
ตาแหน่งหน้าที่สืบต่อมา หลักฐานในทางประวัติศาสตร์ ได้บ่งไว้ชดั เจนว่า อันนาศเป็ นผูก้ ุมอานาจของ
ลูก ๆ ของเขาไว้ท้ งั หมด ดังนั้นเขาจึงยังมีชื่อเสี ยงและอิทธิ พล อยูใ่ นตาแหน่งเช่นนี้สืบมา เป็ นเวลาห้า
สิ บปี อันนาศเป็ นคนเฉลียวฉลาด เป็ นคนหนึ่งในพวกซาดูกาย และเห็นแก่ทรัพย์สมบัติอย่างยิง่ ในยุคนั้น
สาหรับอันนาศแล้วเขาถือว่า การปฏิบตั ิศาสนกิจ ก็คือธุ รกิจอย่างหนึ่งซึ่ งทาให้เขามีอานาจและ
มัง่ คัง่ ครอบครัวของเขา มีร้านขายสัตว์ที่ใช้สาหรับเป็ นเครื่ องสักการะบูชาในพระวิหาร ถึงสี่ ร้าน ดังนั้น
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เขาจึงสามารถเรี ยกราคาสิ่ งของที่เขาขายเหล่านั้นอย่างสู งลิ้วเป็ นต้นว่า ขายนกพิราบตัวละหนึ่งเหรี ยญ
ทองซึ่ งพระเจ้าได้ตรัสไว้วา่ การถวายนกพิราบนั้น ก็สาหรับคนยากจนโดยเฉพาะ
พระเยซูได้ทรงลบล้างอานาจของครอบครัวนี้ เมื่อคราวที่พระองค์ทรงชาระพระวิหาร ด้วยเหตุ
นี้พวกเขาจึงปรารถนาที่จะกาจัดพระองค์เสี ย การที่พวกเขามุ่งร้ายต่อพระองค์น้ นั มิใช่เป็ นเพราะคาสอน
ของพระองค์ หากแต่เป็ นเพราะพระองค์ทรงซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า และเป็ นที่นิยมชมชอบของประชาชน
ทัว่ ไป และเป็ นเพราะพระองค์ทรงเปิ ดเผย ถึงการค้าที่ชวั่ ช้าของพวกเขา
เหตุฉะนั้นเมื่อพระเยซูปรากฏพระองค์ต่อหน้าของอันนาศ ในการสอบสวนครั้งแรกนั้น จึง
เท่ากับว่าพระองค์ประทับอยูเ่ บื้องหน้าของมนุษย์ ผูซ้ ่ ึ งอวดอ้างว่ามีอานาจสามารถที่จะเข่นฆ่าผูใ้ ดก็ได้
เขาเป็ นผูท้ ี่คุมอานาจฝ่ ายศาสนายิวสามารถที่จะปลดปล่อยพระเยซูให้ได้รับอิสรภาพ หรื อปลงพระชนม์
พระองค์เสี ย แต่หลังจากที่ได้ทาการสอบสวนอยูไ่ ม่นานนัก เขาก็สั่งให้ “พาพระเยซูท้ งั ยังถูกมัดอยู่ ไป
หากายะฟาผูเ้ ป็ นมหาปุโรหิต”
พระเยูทางถูกจับมัดที่สวนเฆ็ธเซมาเน แม้เมื่อถูกพาไปทาการสอบสวนตามที่ต่าง ๆ ก็ยงั ถูกมัด
เช่นนั้นอยู่ ต่อมาเมื่อชาวยิวซึ่ งเป็ นพลไพร่ ของพระองค์เองแท้ ๆ ได้ลงความเห็นว่า สมควรที่จะปลง
พระชนม์พระองค์เสี ย พระองค์ก็ถูกส่ งไปยังปี ลาต ซึ่ งเป็ นข้าหลวงของรัฐบาลโรมัน เพื่อดาเนินตาม
กฏหมายต่อไป

อภิปราย
ในการสอบสวนพิจารณาคดีพระเยซูน้ นั เราจะเห็นได้วา่ เป็ นการสอบสวนพระเจ้า โดยมนุษย์
ผูท้ ี่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น กาลังพิจารณาโทษพระองค์ดว้ ยข้อหาว่า พระองค์ทรงอวดอ้างว่าเป็ นพระบุตร
ของพระเจ้า (ซึ่ งพระองค์ทรงเป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ ) แต่พระเยซูก็มิได้หวาดหวัน่ แต่ประการใด หากยังได้
ตรัสอีกว่า พวกเขาจะได้เห็นพระองค์ ซึ่ งเป็ นบุตรมนุษย์อยู่ ณ บัดนี้ ในฐานะเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
ประทับอยู่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ และเสด็จกลับมาในท้องฟ้ า
การที่พวกปุโรหิ ตและศัตรู ท้ งั หลายของพระเยซู ขาดความรู้ความเข้าใจในพระองค์ อาจทาให้
เข้าเปิ ดการอภิปรายโต้เถียงกัน เพื่อขบปั ญหาว่าพระองค์ทรงบังเกิดมาแต่พระเจ้า และมีความแตกต่าง
จากมนุษย์ดว้ ยประการทั้งปวงอย่างแท้จริ งหรื อไม่ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับข้ออ้างของพระองค์ใน
เรื่ องนี้ การที่มหาปุโรหิ ตทูลถามพระเยซูวา่ “ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้าหรื อ” แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด
แล้วว่า มหาปุโรหิ ตเองก็รู้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ ว่า พระเยซูทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็ นผูส้ ู งสุ ด
ข้ออ้างของพระเยซูที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า มิได้มีความผิดอะไรพอที่ศาล
ทางศาสนาจะพิจารณาโทษพระองค์ได้ และแม้แต่พระองค์ก็ได้อา้ งความจริ งที่วา่ พระองค์ทรงทานายว่า
พระองค์จะทรงฟื้ นขึ้นจากความตายไว้ดว้ ย ตลอดจนการที่ฟ้ื นคืนพระชนม์ ก็ไม่อาจลบล้างจากพระ
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กิตติคุณได้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงชี้หมายไว้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น “บุตรของพระเจ้าโดยฤทธา
นุภาพ ด้วยทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย” (โรม 1:4)
เมื่อพระเยซูทรงถูกจับในสวนเฆ็ธเซมาเนนั้น พระองค์ทงยอมให้พวกเขาจับกุมแต่โดยดี มิได้
ทรงต่อสู ้ขดั ขืนเลย ทั้งนี้ เพราะพระองค์ “ทรงทราบสิ่ งสารพัดซึ่ งจะบังเกิดแก่พระองค์” แรกที่สุด
พระองค์ถูกนาไปยังบ้านของอันนาศ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลมากยิง่ ผูห้ นึ่งในบรรดาปุโรหิ ตใหญ่ท้ งั ปวง แต่
หลังจากที่ได้ทาการสอบสวนเล็กน้อย เขาก็ส่งพระองค์ไปยังกายะฟา ผูเ้ ป็ นมหาปุโรหิ ตอีกทีหนึ่ง ดู
เหมือนว่าอันนาศ และกายะฟา ต่างก็อยูร่ ่ วมบ้านเดียวกันหรื อมิฉะนั้นก็คงตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นบริ เวณ
เดียวกัน เชื่ อแน่วา่ อันนาศคงร่ วมในการไต่สวนพระเยซูในครั้งนี้ดว้ ย และคงใช้อานาจอันไร้ความ
ยุติธรรมต่อพระองค์ ในการไต่สวนนั้นอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
มีบางคนเข้าใจว่า ข้อความในพระธรรมยอห์นบทที่ 18 ข้อ 19-23 นั้นเป็ นการไต่สวนต่อหน้า
อันนาศ แต่ก็ไม่เป็ นที่แน่ชดั นัก เพราะถ้าเป็ นเช่นนั้นจริ ง ขณะเมื่ออันนาศไต่ถามพระเยซูถึงหลักคาสอน
ของพระองค์ และพระองค์ตรัสเปรี ยบเปรยถึงคาสอนของพระองค์ ซึ่ งทรงกระทาอย่างเปิ ดเผย พระองค์
ต้องตรัสถึงการค้าขายของอันนาศนั้น ที่เก็บกาไรเกินควร ตลอดจนพฤติการณ์อนั ชัว่ ร้าย ที่ผดิ กฏหมาย
ซึ่ งเขากระทาอย่างลับ ๆ บ้างเป็ นแน่
พระเยซูทรงเทศนาในธรรมศาลาเปิ ดเผยและ “หาได้สอนสิ่ งใดในที่ลบั ไม่” พระองค์ตรัสแก่
ผูท้ าการไต่สวนพระองค์วา่ “ท่านถามเราทาไมจงถามผูท้ ี่ได้ฟังเราว่า เราได้สอนเขาอย่างไร” พระองค์
ทรงทราบว่า พวกที่ไต่สวนพระองค์ มิได้มีความสนใจในพระกิตติคุณแต่ประการใด ดังนั้นพระองค์จึง
ไม่ประสงค์ ที่จะอธิ บายถึงพระกิตติคุณให้แก่พวกเขา
การที่พระองค์ตรัสตอบโต้ผทู ้ าการไต่สวนอย่างอาจหาญเช่นนี้ ทาให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งโกรธ
เคืองมาก ถึงกับตบพระพักตร์ พระองค์ พลางพูดว่า “เจ้าตอบมหาปุโรหิ ตอย่างนั้นหรื อ” ขณะนั้นพระ
เยซูทรงถูกมัดพระกายอยูไ่ ม่สามารถที่จะป้ องกันพระองค์เองได้ พระองค์ตรัสตอบว่า “ถ้าเราพูดผิด จง
เป็ นพยานถึงความผิดนั้น แต่ถา้ เราพูดถูก ตบเราทาไม” เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ไม่มีสิทธิ์ ที่จะตบตีผตู ้ อ้ งหา เว้น
แต่จะถูกตัดสิ นโทษแล้ว แต่ดูเหมือนว่า มหาปุโรหิ ตมิได้หา้ มปรามหรื อคัดค้านคนของเขาเลย
ขณะนั้นเปโตรกาลังยืนผิงไฟอยู่ กับคนใช้ของมหาปุโรหิ ตในห้องโถงชั้นล่าง เมื่อยอห์นไปขอ
อนุญาตคนเฝ้ าประตู เปโตรก็เข้ามาด้วย หญิงที่เฝ้ าประตูก็จาเปโตรได้ทนั ที และเมื่อพระเยซูถูกนาไป
พิจารณาคดี ต่อหน้ามหาปุโรหิ ตกายะฟาและปุโรหิ ตใหญ่อื่น ๆ ตลอดจนผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ท้ งั หลาย (มาระโก
14:66) หญิงผูน้ ้ นั ได้เดินเข้ามาหาเปโตรแล้วพูดว่า “ท่านเป็ นศิษย์ของคนนั้นด้วยหรื อ” เปโตรรับปฏิเสธ
ว่า “ข้าไม่ได้เป็ น” ต่อมาอีกสักเล็กน้อย “คนทั้งหลายที่ยนื อยูใ่ กล้ ๆ นั้น” ก็ได้พดู แก่เขาอีกว่า “คนนี้ได้
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อยูก่ บั คนนั้นด้วย..ด้วยว่าภาษาของเขาส่ งตัวเอง” แต่เปโตรก็คงปฏิเสธอีกและสาบานว่า “ข้าไม่รู้จกั คน
นั้น”
กายะฟาเป็ นคนเจ้าเล่ห์และไร้ศีลธรรม เช่นเดียวกับอันนาศพ่อตาของเขา แต่เมื่อพระเยซูถูก
นามาสอบสวนต่อหน้าเขา เขาก็ตอ้ งตกอยูใ่ นฐานะลาบากใจไม่นอ้ ย ทั้งนี้เพราะ ข้อกล่าวหาและความ
คิดเห็นของพวกอาลักษณ์และพวกผูเ้ ฒ่า ไม่ตรงกับข้อหาของพวกชาดูกาย จึงไม่สามารถที่จะฟ้ องร้อง
พระองค์ ในการที่พระองค์ทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร โดยปราศจากความร่ วมมือของ
พวกฟาริ สีได้ และขณะเดียวกันพวกฟาริ สี ก็ไม่อาจจะกล่าวหาพระเยซู ในข้อหาที่พระองค์ทรงประณาม
การคือรักษาขนบธรรมเนียมบางอย่างเช่น การถือรักษาวันสะบาโต โดยปราศจากความร่ วมมือของพวก
ชาดูกายได้ เนื่องจากความเชื่ อของพวกเขาเหล่านี้ขดั แย้งกัน จึงไม่อาจทาอะไรพระเยซูได้
ดังนั้นพวกเขาจึงหาพยานเท็จมาปรักปราพระองค์ แต่ขอ้ กล่าวหาของบุคคลเหล่านี้หาได้ตรงกัน
ไม่ เพราะทั้งสองฝ่ ายไม่ลงรอยกันนัน่ เอง อย่างไรก็ดี ในที่สุดก็มีพยานเท็จอยูส่ องคนซึ่ งพูดความจริ งอยู่
บ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็ นความเท็จอยูน่ นั่ เอง เขากล่าวหาพระเยซูในกรณี ที่พระองค์ตรัส พระองค์ทรง
สามารถที่จะทาลายพระวิหาร แต่กระนั้นคาให้การของพวกเขา ก็หาได้ตรงกันไม่ คนหนึ่งกล่าวว่า พระ
เยซูทรงอ้างว่า “เราสามารถจะทาลายโบสถ์ของพระเจ้า” อีกคนหนึ่งกล่าวว่า พระเยซูตรัสว่า “เราจะ
ทาลายโบสถ์น้ ีที่สร้างไว้ดว้ ยมือมนุษย์ และในสามวัน จะสร้างขึ้นใหม่อีก โบสถ์ใหม่ซ่ ึ งไม่ได้ทาด้วยมือ
มนุษย์” แท้จริ งพระเยซูตรัสว่า “ถ้าทาลายโบสถ์น้ ีเสี ย เราจะสร้างขึ้นในสามวัน” (ยอห์น 2:19)
ตลอดเวลาที่พระเยซูทรงถูกไต่สวนนั้น พระองค์ทรงสงบสติอารมณ์มิได้ทรงโต้ตอบพวกเขา
แต่ประการใด การนี้ได้ทาให้พวกเขาโกรธแค้นยิง่ นัก จนกายะฟาถึงกับลุกขึ้นจากบัลลังก์ เดินตรงเข้า
ไปหาพระเยซู และร้องออกมาอย่างเดือดดาลว่า “เจ้าจะไม่ตอบอะไรหรื อ” แต่พระเยซูก็ยงั ทรงนิ่งเฉยอยู่
จนในที่สุดกายะฟา (บางทีอาจจะเป็ นอันนาศก็ได้) ได้ข่พู ระองค์วา่ “เราให้เจ้าสาบานต่อพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่า เจ้าเป็ นพระคริ สต์ บุตรของพระเจ้าหรื อไม่” พระเยซูไม่อาจนิ่งเฉยต่อคาพูดนี้
ได้ ทั้งนี้เพราะประการแรก เขาบังคับให้พระองค์ตอ้ งสาบาน ประการที่สอง พระองค์ทรงกระทาการ
โดยเปิ ดเผย มิใช่กระทาเยีย่ งคนหน้าซื่ อใจคด
พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร สวรรค์ โลก และนรก ขึ้นอยูก่ บั ถ้อยคาของพระองค์ สวรรค์ได้ส่ง
พระองค์ลงมา โลกจาเป็ นที่จะต้องรับเอาพระองค์แต่แล้วก็กลับปฏิเสธพระองค์ และนรกก็พยายามที่จะ
ทาให้พระองค์ถึงแก่ความพินาศ เวลานั้นเป็ นทีของพวกเขาและเป็ นเวลาแห่งความมืด ปั ญหานี้ เป็ นที่ซึม
ทราบดี ทั้งในความรู ้สึกของพระเยซู และผูท้ ี่ได้ยนิ ได้ฟังพระองค์ การที่จะตอบคาถามของมหาปุโรหิ ต
ก็เท่ากับว่าเป็ นการยกพระองค์เอง ขึ้นเท่าเทียมกับพระเจ้า และเป็ นการประกาศว่า พระองค์ทรงเป็ นพระ
เจ้า ผูซ้ ่ ึ งชนชาติยวิ กาลังคอยท่าการเสด็จมาของพระองค์ พวกเขาต่างหวังว่าพระเจ้าจะเสด็จมาแต่มิใช่มา
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ในลักษณะรู ปกายของมนุษย์ เหมือนอย่างพระเยซู ถ้าหากว่าพระเยซูทรงอ้างถึงสภาพที่แท้จริ งของ
พระองค์ ก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าและการที่มนุษย์จะอ้างเช่นนั้นก็เท่ากับว่า เป็ นการดูหมิ่น
พระเจ้า ซึ่ งมีโทษถึงตาย แต่พระเยซูก็มิได้หวัน่ ไหว พระองค์ทรงตอบอย่างชัดถ้อยคาว่า “เราเป็ น....”
(มาระโก 14:62) และได้ทรงอ้างข้อพระธรรมดานิเอลบทที่ 7 ข้อ 13 เพื่อชี้แจงให้พวกเขาทราบว่า พระ
เมสิ ยาห์ พระบุตรของพระเจ้า และบุตรมนุษย์ก็คือองค์เดียวกันนัน่ เอง “และท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตร
มนุษย์ นัง่ อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของผูท้ รงเดชานุภาพ และเสด็จมาในเมฆฟ้ า”
แต่ความจริ ง การเสด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์ของพระองค์น้ นั เป็ นเรื่ องลึกซึ้ ง เหลือที่มหา
ปุโรหิ ตและพรรคพวกเขาจะเข้าใจได้ มหาปุโรหิตสุ ดที่จะทนฟังพระดารัสของพระเยซู ต่อไปได้ จึงฉี ก
เสื้ อผ้าของตน แล้วร้องออกมาด้วยเสี ยงอันดังว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ท่านทั้งหลายได้ยนิ คา
หมิ่นประมาทของเขาแล้ว ท่านทั้งหลายคิดว่าอย่างไร” พวกที่อยูใ่ นที่น้ นั ได้เห็นพ้องกันว่า พระองค์ควร
มีโทษถึงตาย
แต่อย่างไรก็ตามการสอบสวนครั้งนี้ เป็ นการใช้อานาจอธรรมกระทาขึ้นเอง หาใช่เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามตัวบทกฏหมายไม่ และคนเหล่านี้ ก็ไม่มีสิทธิ อานาจใด ๆ ที่จะตัดสิ นประหารชีวิตพระองค์
ดังนั้นจึงต้องนาพระองค์ข้ ึนฟ้ องร้องต่อศาลศาสนา แห่งชนชาติอิสราเอล แต่เนื่ องจากขณะนั้น ยังเป็ น
เวลาเช้ามืดอยู่ จาจะต้องรอจนกว่าจะรุ่ งสางเสี ยก่อน ดังนั้นพระเยซูจึงถูกนาลงสู่ ลานเบื้องล่าง ระหว่าง
นั้นพวกผูร้ ับใช้ และทหารรักษาการณ์ของมหาปุโรหิ ต ได้พากันเยาะเย้ยพระองค์ต่าง ๆ นาน บ้างก็ชก
พระองค์ บ้างก็เฆี่ยนตีพระองค์ บ้างก็เอาผ้าผูกปิ ดพระเนตรของพระองค์ไว้แล้ว ถ่มน้ าลายรดพระพักตร์
พระองค์ บ้างก็ตบพระองค์ แล้วให้พระองค์ทายว่า ใครเป็ นคนตบนอกจากนั้นพวกเขายังพูดคาหยาบช้า
แก่พระองค์อีกนานาประการ”
ขณะที่เปโตรนัง่ ผิงไฟอยูใ่ นลานบ้านชั้นล่าง แลเห็นพระเยซูเจ้าถูกตบตีอย่างทารุ ณเช่นนั้น เขา
คงรู ้สึกชอกช้ าอย่างยิง่ แต่กระนั้นเขาก็ยงั ไม่กล้าพอที่จะรับว่า เขาเป็ นคนของพระองค์ และพระองค์ทรง
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา ทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิ ต ซึ่ งเป็ นญาติกบั คนที่ถูกเปโตรฟันจนหูขาด
ยืนผิงไฟอยูข่ า้ ง ๆ เปโตร ได้วา่ แก่เขาว่า “ข้าได้เห็นเจ้ากับท่านนั้นในสวนมิใช่หรื อ” แต่เปโตรก็คง
ปฏิเสธอีก นับเป็ นการปฏิเสธครั้งที่สามว่า “พ่อเอ๋ ยที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่ อง” ขณะที่เขากาลังพูดอยู่
นั้นเอง ไก่ก็ขนั ขึ้นเปโตรจ้องมองพระเยซู ซึ่ งตกอยูใ่ นสภาพอันทุกขเวทนานั้นอย่างไม่วางตาและพระ
เยซูก็ได้ทรงหันมาทอดพระเนตรดูเปโตรเช่นเดียวกัน ครั้นแล้วเปโตรก็ระลึกถึงถ้อยคาที่พระเยซูตรัสแก่
เขาว่า ก่อนไก่ขนั เขาจะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง เขาเริ่ มสานึกและรู ้สึกเสี ยใจต่อความผิดของตนเป็ น
อย่างยิง่ เขาไม่อาจจะอยูส่ ู ้หน้ากับพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเขาได้ปฏิเสธนั้นอีกต่อไป ดังนั้นเขาจึงเดินออกไปข้าง
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นอก และร้องไห้อย่างขมขื่น เราไม่อาจทราบได้วา่ ขณะนั้นเปโตรมีความยุง่ ยากลาบากใจสักเพียงใด
เพราะเขาเองก็ถูกฝัดร่ อนอย่างไม่ได้หยุดหย่อนอยูต่ ลอดเวลาเช่นเดียวกัน (ลูกา 22:31)
การที่พระเยซูเจ้าผูท้ รงมีฤทธานุภาพ อันยิง่ ใหญ่ แม้แต่ลมและทะเลก็ยงั เชื่อฟัง ไม่ยอมใช้ฤทธา
นุภาพ ที่พระองค์ทรงมีอยู่ เพื่อป้ องกันพระองค์เอง มิหนาซ้ ายังยอมตกอยูใ่ นเงื้อมมือของคนชัว่ และ
ยอมให้เขาตัดสิ นประหารชีวิตพระองค์น้ นั เป็ นสิ่ งที่เหลือวิสัยที่เปโตรจะเข้าใจได้ แน่ละ เปโตรคง
จะต้องเกิดความระแวงสงสัย ไม่ค่อยแน่ใจว่า พระเยซูทรงเป็ นองค์พระเมสิ ยาห์อย่างแท้จริ งหรื อไม่
พญามารเองก็ตอ้ งการที่จะให้เปโตรสงสัยเช่นนั้นด้วยแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เปโตรมิได้มีความเชื่ อ
หลงเหลืออยูเ่ ลย การขาดความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นสิ่ งที่น่าเศร้าที่สุด เมื่อวาระที่จะต้องสานึกตนเอง
มาถึงเมื่อนั้นต้องตาย ฝ่ ายชีวติ ที่เห็นแก่ตนเองอย่างแท้จริ ง แต่เวลานั้นจะเป็ นวาระแห่ งการเริ่ มต้นใหม่
ความตายจะต้องเกิดขึ้นก่อนการฟื้ นคืนชีพ พระเยซูได้ทรงอธิ ษฐานเผือ่ เปโตร เพื่อมิให้เขาหลงไปจาก
ความเชื่อ
ในช่วงระยะเวลาอันน่าสะพรึ งกลัวนี้ พระเจ้าก็ได้ทรงทราบถึงกิจการงานของยูดา อิสการิ โอด
ผูท้ รยศต่อพระเยซูดว้ ย หลังจากที่เขาได้มอบพระเยซูให้อยูใ่ นเงื้อมมือของพวกทหาร ซึ่ งเป็ นบริ วารของ
มหาปุโรหิ ตแล้ว เขาได้ติดตามพวกนี้เข้าไปในบ้านของมหาปุโรหิ ตด้วย เขาได้รู้เห็นเหตุการณ์น้ ี โดย
ตลอด เมื่อเขาเห็นพระเยซูถูกระบุวา่ มีความผิดสมควรที่จะต้องถูกประหารชีวติ เช่นนั้น เขาก็สานึกถึง
ความผิดบาปของตนเอง และรู้สึกเสี ยใจมาก เขารี บนาเงินสามสิ บเหรี ยญนั้นไปคืนให้แก่พวกปุโรหิ ต
ใหญ่ และพวกผูเ้ ฒ่าแล้วสารภาพว่า ตนรู ้สึกเสี ยใจเป็ นที่สุดที่ได้มอบพระองค์ ผูไ้ ม่มีความผิดให้แก่พวก
เขา แต่พวกเขาปุโรหิ ตใหญ่ และพวกผูเ้ ฒ่า ไม่ยอมกลับคาตัดสิ นของพวกตน พวกเขากล่าวแก่ยดู าว่า
“การนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเรา เจ้าเองต้องรับธุระเอาเถิด” ยูดาได้กระทาความผิดจนสุ ดที่จะหาทาง
แก้ไขได้เสี ยแล้วเขาได้ทรยศต่อพระเยซู ซึ่ งเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้น ที่สามารถช่วยเขาให้ได้รับความรอดด้วย
ทันทีที่ฟ้าสาง พระเยซูก็ถูกนาไปยังศาลศาสนา เพื่อทาการสอบสวนให้เป็ นไปตามด้วยบท
กฏหมาย ต่อหน้าสมาชิกสภาการปกครอง ที่ประชุมมีมติให้ปลงประชนม์พระองค์เสี ย แท้จริ งแล้ว
สมาชิกสภาก็ลว้ นแต่เป็ นพวกปุโรหิ ต ซึ่ งพระเยซูเคยตาหนิติเตียน ในความเห็นแก่ได้ และเห็นแก่ตวั
พวกผูเ้ ฒ่า ซึ่ งพระเยซูเคยตาหนิติเตียนในความหน้าซื่ อใจคดของเขา พวกอาลักษณ์ซ่ ึ งพระองค์ทรง
ตาหนิวา่ เป็ นผูข้ าดความรู ้ในพระบัญญัติ และพวกซาดูกาย ซึ่ งพระเยซูเคยตาหนิ ในการลุ่มหลงต่อการ
ฝ่ ายโลก และความไม่เชื่อของพวกเขาเชื่ อแน่วา่ กรรมการไต่สวนคงได้ทารายงานข้อกล่าวหาพระองค์
เพราะพวกเขาได้ถามพระองค์ซ้ าอีกว่า “ถ้าท่านเป็ นพระคริ สต์ จงบอกเราเถิด” พระเยซูตรัสตอบด้วย
ท่าทีอนั สงบว่า “ถึงเราจะบอกท่าน ท่านก็จะไม่เชื่อ” และได้ทรงชี้แจงให้ทุกคนที่อยูใ่ นนั้น เข้าใจว่า ผูท้ ี่
ประทับ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ ก็คือ บุตรมนุษย์นนั่ เอง แต่อย่างไรก็ตาม
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ข้อความที่พวกผูฟ้ ้ องร้องพระองค์ ปรารถนาที่จะให้ทุกคนในศาลแห่งนั้น ได้ยนิ จากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ ก็คือ ข้ออ้างที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ทั้งนี้ เพื่อจะได้ปรับโทษพระองค์ ในข้อหากล่าวคา
หมิ่นประมาทต่อพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงถามอย่างจงใจ ที่จะให้พระองค์ตอบรับ โดยไม่มีการ
หลีกเลี่ยงใด ๆ ว่า “ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้าหรื อ” พระเยซูตรัสตอบว่า “เราเป็ นตามที่ท่านทั้งหลายว่านี้
แหละ”
ในทันใดนั้นผูค้ นทั้งหมดที่อยู่ ณ ที่น้ นั ต่างก็ลุกขึ้น และร้องตะโกนให้ประหารชีวิตพระองค์
เสี ย และพาพระองค์ไปหาเจ้าเมืองซึ่ งเป็ นชาวโรมันหัวหน้าศาสนายิวทั้งหลายต่างปรารถนาที่จะปลง
พระชนม์พระเยซู แต่พวกเขาไม่มีอานาจที่จะกระทาเช่นนั้นได้ ดังนั้นพวกเขาจึงนาความไม่ฟ้องร้องต่อ
ปี ลาตต่อไป
ข้อทดสอบเกี่ยวกับข้ออ้างของพระเยซูที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้านั้น ก่อให้เกิดปั ญหาซึ่ งเรา
จะต้องเลือกเอาประการหนึ่ง ในสามประการดังต่อไปนี้ พระองค์ทรงพูดเท็จ พระองค์ทรงเป็ นคน
หลอกลวงหรื อ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าดังที่พระองค์ทรงอ้าง การที่พระองค์ทรงเป็ นผูห้ ลอกลวง
เป็ นไปไม่ได้ที่จะเชื่ อว่าผูม้ ีชีวติ อันบริ สุทธิ์ มีคาสั่งสอนอันประเสริ ฐ และมีอิทธิ พลเหนือจิตใจของผูค้ น
ทั้งปวงเช่นพระเยซู จะเป็ นคนหลอกลวงดังคากล่าวหาของบุคคลพวกนั้น กิจการทุกอย่างที่เกิดผลได้
นั้นย่อมมีตน้ เหตุ หรื อแรงสนับสนุนอย่างเพียงพอจึงจะเกิดผลได้ ดังนั้นเราจึงต้องเชื่ อว่า พระเยซูทรง
เป็ นพระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และทรงเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง พวกศัตรู ของพระองค์ได้
ฟ้ องร้องพระองค์วา่ กล่าวคาหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเองได้บงั อาจกล่าวคาดูหมิ่น
เหยียดหยามพระเจ้า อย่างที่ไม่เคยมีใครทาเช่นนั้นมาก่อน นับตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างโลกมา
เมื่อยูดาได้ทราบว่า พวกปุโรหิ ตใหญ่ต่างมีมติให้ปลงพระชนม์พระเยซูคริ สต์เสี ย เขาก็รู้สึกตัว
ว่า เขามีส่วนในการทาให้พระองค์ถึงแก่ชีวติ ด้วยเขาไม่อาจจะอิ่มเอิบกับเงินสิ นจ้าง ที่ได้รับจากพวก
ปุโรหิ ตเลย แม้แต่นอ้ ย เขารู ้สึกว่า เงินสามสิ บเหรี ยญที่อยูใ่ นกระเป๋ าของเขานั้น ร้อนระอุ ดัง่ ถ่านไฟ
ดังนั้นเขาจึงนาเงินจานวนนั้น ไปคืนให้แก่ปุโรหิ ต โดยหวังที่จะให้ปุโรหิ ตปล่อยพระเยซูไป แต่พวก
ปุโรหิ ตไม่ยอมรับเงินคืน และยูดาเองก็ไม่ปรารถนาที่จะได้เงินจานวนนั้น ให้เป็ นราคีแก่ใจอีกต่อไป จึง
ทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารแล้วออกมาข้างนอกด้วยความเศร้าโศกเสี ยใจ และจบชีวติ ลง ด้วยการแขวน
คอตนเอง พระธรรมกิจการ 1:18 กล่าวว่า “...ล้มคะมาลงแตกกลางตัว ไส้พุงทะลักออกมาทั้งสิ้ น” ยูดา
“ไม่มีหนทางแก้ไขเลยแม้เขาได้กลับใจเสี ยใหม่แล้ว” (ฮีบรู 12:17,6:6)
พวกปุโรหิ ตที่เห็นแก่ได้ ซึ่ งอยูใ่ นที่น้ นั ได้ช่วยกันเก็บเงินที่ยดู าโยนทิ้งไว้ข้ ึนมา แต่เนื่องจาก
เงินจานวนนี้ เป็ นค่าพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ไม่อาจเก็บไว้เป็ นทรัยพ์ของพระวิหารได้ เพราะผิด
พระบัญญัติ ดังนั้นพวกเขาจึงได้ตกลงกันนาเงินทั้งหมดนี้ ไปซื้ อที่ดินสักแปลงหนึ่งสาหรับเป็ นที่ฝังศพ
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ของคนต่างชาติ การนี้ได้ทาให้คาพยากรณ์ของเยเรมีย ์ ดังที่พระธรรมมัทธิ ว 27:7 บันทึกไว้สาเร็ จ ซึ่งถ้า
เราจะดูในพระธรรมเศคาริ ยาห์ (11:12,13) ก็จะได้ความชัดเจนยิง่ ขึ้น เป็ นที่ปรากฏอย่างแน่ชดั แล้วว่า
ที่ดินแปลงนั้นถูกซื้ อด้วย “บาเหน็จแห่งการผิด” (กิจากร 1:18) ด้วยเหตุน้ ีชาวกรุ งเยรู ซาเล็มจึงเรี ยกที่ดิน
แปลงนั้นว่า “นาเลือด” มาจนตราบเท่าทุกวันนี้
หลังจากที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว บรรดาอัครสาวกของพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งติดตาม
พระองค์ นับตั้งแต่พระองค์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจเป็ นต้นมา ประมาณหนึ่งร้อยยีส่ ิ บคนได้พากัน
คัดเลือก ตัวแทนขึ้นสองคน เพื่อให้พระเจ้าทรงเลือกเอาคนหนึ่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนยูดา “ซึ่งได้หลง
จากหน้าที่ ไปยังที่ของตน” (กิจการ 1:21-25) และผูท้ ี่ได้รับเลือกได้แก่มดั เธี ย

ข้ อไตร่ ตรอง
นับตั้งแต่พระเยซูทรงรับสารภาพ เป็ นมนุษย์เป็ นต้นมา คริ สตจักรของพระคริ สต์ได้ถูกทดลอง
ต่าง ๆ นานา ๆ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงถูกทดลองมาแล้ว กล่าวคือ ประการแรก ถูกทดลองโดยผูน้ า
และผูป้ กครองของคริ สตจักร ในการตัดสิ นปั ญหาเกี่ยวกับชีวติ และคาสัง่ สอนของพระเยซูคริ สต์ โดย
การยึดเอาความคิดเห็นของตนเองเป็ นหลัก แทนที่จะยึดถือเอาพระวจนะของพระเจ้า และคาสั่งสอน
ของพระคริ สต์ เป็ นหลักในการตัดสิ นชีวิตของตนเอง พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “...เขาเอาตัวของ
เขาเองเป็ นขนาดวัดซึ่ งกันและกัน และเอาตัวเข้าเปรี ยบเทียบซึ่ งกันและกัน เขาจึงเป็ นคนขาดปั ญญา” (2
โคริ นธ์ 10:12,13) และสาวกกลุ่มน้อยซึ่ งเป็ นสาวกที่แท้จริ ง ก็กลับเป็ นเช่นเปโตรเสี ยอีก คือ “ติดตาม
พระองค์ไปแต่ห่าง” และเมื่อถูกทดลองก็มีความกลัวและขาดความจงรักภักดีต่อพระองค์ รี บปฏิเสธ
พระองค์ทนั ที
ประการที่สอง เมื่อสมาชิกคริ สตจักรเอง ไม่ซื่อสัตย์ ไม่จงรักภักดีต่อพระราชกิจที่พระเยซูทรง
มอบหมายให้ ชาวโลกก็ไม่นิยมเลื่อมใส ท้ายที่สุดก็ถูกเขาไต่สวน และถูกปรับปราโทษอย่างไร้ความ
ยุติธรรม เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงถูกระทามาแล้ว ฉะนั้นขอให้คริ สตจักรทั้งหลายในยุคนี้ จง “ตื่นขึ้น
สู่ นิสัยอันชอบ” ซื่ อสัตย์ต่อพระคริ สต์ผเู ้ ป็ นศีรษะ ปฏิบตั ิพระราชกิจที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้ดว้ ยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต เพราะว่าพระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อเห็นแก่เราทั้งมวล
เขาทั้งหลายได้ร่วมมือกันจับพระเยซูมดั ไว้ พระองค์ทรงสามารถที่จะเรี ยกทูตสวรรค์ให้ลงมา
ช่วยปกป้ องพระองค์ได้ถึงสิ บสองกอง และทรงสามารถที่จะหลบเร้นไปจากเงื้อมมือ ของพวกที่จบั กุม
พระองค์ได้ เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้เคยกระทามาแล้ว ที่เมืองนาซาเร็ ธ (ขั้นที่ 11) และในกรณี ที่พระ
วิหารกรุ งเยรู ซาเล็ม (ขั้นที่ 38) การหายตัวไปอย่างลึกลับ ในกรณี ดงั กล่าวคงเป็ นบทสอนใจให้พวกเขา
พันธนาการพระองค์ไว้ แต่ถา้ พระองค์ทรงใช้ฤทธิ์ อานาจของพระองค์ในฐานะ พระบุตรของพระเจ้า
แล้ว ก็ไม่มีเครื่ องพันธนาการใด ๆ จะต้านทานไว้ได้เลย แต่ในฐานะที่พระองค์เป็ นบุตรมนุษย์ พระองค์
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ได้ทรงถวายพระองค์เอง แก่พระเจ้า “เป็ นเครื่ องบูชา อันปราศจากตาหนิ ” โดยพระวิญญาณองค์ถาวร
อนึ่งกาหนดเวลาของพระองค์ก็มาถึงแล้ว ดังนั้นพระองค์จึงมิได้ต่อสู ้หรื อขัดขืนแต่ประการใด
“ท่ านทั้งหลายคิดเห็นอย่ างไร” ที่ประชุมได้ลงมติให้นาพระเยซูไปไต่สวนพิพากษา ต่อศาสนา
พลไพร่ ของพระเจ้าทุกคน ไม่วา่ จะในสมัยพระคัมภีร์เดิม หรื อสมัยของพระคริ สตธรรมใหม่ก็ตาม
จะต้อง “พิจารณาดู และเห็นความบกพร่ องของตัวเราเอง..เพื่อมิให้เราถูกปรับโทษด้วยกันกับโลก” (1
โคริ นธ์ 11:31,32) คริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ จะได้พิพากษาโลก และทูตสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิง่
สิ่ งทั้งปวงที่เกี่ยวกับชีวติ นี้ (1 โคริ นธ์ 5:1-5,6:2-4)
เมื่อมีการวิวาทบาดหมางระหว่างสมาชิกคริ สตจักรด้วยกัน ก็ควรจะหาทางตกลงปรับความ
เข้าใจกันเอง หรื อมิฉะนั้นก็ให้คริ สตจักรตั้งผูแ้ ทนทาการไกล่เกลี่ย ไม่ควรเปิ ดเผยเรื่ องราวให้ชาวโลกรู ้
(มัทธิว 18:11,18,17) พระเยซูตรัสว่า “สิ่ งสารพัดซึ่ งท่านจะผูกมัดในแผ่นดินโลก ก็จะถูกผูกมัดใน
แผ่นดินสวรรค์ดว้ ย ผูท้ ี่ติดตามพระเยซูไปแต่ห่าง ๆ และสร้างความอบอุ่นให้แก่ตนเองด้วยไฟของศัตรู
มักจะตกอยูใ่ นสภาวะคับขันเสมอ และเมื่อถูกทดลองก็จะรี บปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาทันที”
“เปโตร...ร้ องไห้ เป็ นทุกข์ นัก” การที่เปโตรร้องไห้เช่นนี้ แสดงให้เห็นถึง “จิตใจที่แตกและฟก
ซ้ า ซึ่ งพระองค์ไม่ดูถูกดูหมิ่นเลย” การเสี ยใจในการกระทาความผิดบาปอย่างแท้จริ ง ย่อมจะได้รับความ
รักและความเห็นอกเห็นใจจากพระเจ้าเสมอ ไม่วา่ เราจะปฏิเสธพระองค์มาแล้วกี่ครั้งก็ตาม เปโตร
ปฏิเสธพระเยซูสสามครั้ง แต่การที่เขารู ้สานึกตัวและกลับใจใหม่อย่างแท้จริ งก็ได้นาเขาขึ้นไปสู่ หอ้ งชั้น
บน ณ ที่ซ่ ึ งเขาได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จากพระคริ สต์ ในวันเพ็นเทคศเต และเป็ นผลให้การประกาศ
พระกิตติคุณ ครั้งแรกของเขา สามารถนาจิตวิญญาณมาหาพระองค์ได้ถึงสามพันดวง (กิจการ 2:41)
การที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเป็ นการพิสูจน์ให้เราเห็นว่า มนุษย์ไม่สามารถที่จะติดตามพระเยซู
ไปสู่ ไม้กางเขนแห่งการเสี ยสละเพื่อผูอ้ ื่นได้ ก่อนหน้านี้เปโตรได้คุยโม้โอ้อวดว่า “ถึงแม้ขา้ พเจ้าจะต้อง
ตายกับพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย” (มาระโก 14:31) สิ่ งที่เปโตรจะต้องทาก็คือ ต้อง
ตายฝ่ ายชีวติ ที่เห็นแก่ตนเอง และความจงรักภักดีที่มีต่อเพื่อนสนิทของตนเสี ย “อัครสาวกทั้งหมดได้ละ
ทิ้งพระองค์ไว้ และพากันหนี ไป” นี่คือการสาแดงออกที่แท้จริ งของมนุษย์ซ่ ึ งมีต่อองค์พระผูช้ ่วยให้รอด
ผูท้ รงถูกตรึ งไว้น้ นั “จิตใจพร้อมแล้วก็จริ ง แต่เนื้ อหนังยังอ่อนกาลัง” เนื้อหนังได้ถูกตรึ งไว้กบั พระ
คริ สต์แล้ว (โรม 6:6) แต่เราไม่สามารถไว้ใจในเนื้อหนัง และเป็ นพยานถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ต่อ
หน้าศัตรู ท้ งั ปวงได้อย่างกล้าหาญจนกระทัง่ เราดาเนินชีวิตกับพระองค์
มีทางเดียวเท่านั้น คือทางแห่ งไม้กางเขน และพระวิญญาณของพระคริ สต์ ทรงสามารถนาเรา
ไปสู่ สามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ ฉะนั้นขอ “ให้เรารู้จกั พระองค์เถิด” (โฮเชยาห์ 6:3) ผูท้ ี่เป็ นอันหนึ่งอัน
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เดียวกันกับพระเยซูคริ สต์ ยอมให้พระองค์ครอบครองจิตใจอย่างแท้จริ ง เราจึงจะสามารถติดตาม
พระองค์ได้อย่างแท้จริ ง และยอมเสี ยสละแม้กระทัง่ ชีวติ เพื่อเห็นแก่พระองค์
“เจ้ าเองต้ องรั บธุระเอาเถอะ” พวกปุโรหิ ตที่ชวั่ ร้าย ต่างก็ยนิ ดีที่จะจ่ายเงินสิ บบน ค่านาจับพระ
เยซูให้แก่ยดู าอิสการิ โอด แต่เมื่อยูดาสานึกถึงความผิดบาปของตนเองแล้ว พวกปุโรหิ ตก็กลับหันหลัง
ให้แก่ยดู า ปล่อยให้เขาต้องแบกรับความเศร้าโศกเสี ยใจ ไว้แต่ผเู ้ ดียว จนต้องจบชีวิตของตนเองลงด้วย
ความรักทดใจ
“เจ้ าทั้งหลายก็ได้ ยินคาประมาทของเขาแล้ ว” พวกเขากล่าวหาพระเยซูวา่ พูดจาหมิ่นประมาท
พระเจ้า แต่แท้จริ งพวกเขาทุกคนนับตั้งแต่มหาปุโรหิ ตลงมาจนถึงบริ วารของเขา ล้วนมีความผิดฐาน
หมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างรุ นแรงด้วยกันทั้งสิ้ น เพราะพวกเขาได้กระทาการอันหยาบหยามท ต่อพระ
บุตรของพระเจ้า และถ่มน้ าลายรดพระพักตร์ พระองค์
ขอเราอย่าได้เป็ นเช่นยูดาเลย อย่าได้ทรยศต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ด้วยความชัว่ ร้ายของเรา
เป็ นอันขาด เพราะว่าการกระทาเช่นนั้น จะทาให้เราพบกับความพินาศเป็ นนิ ตย์ ขออย่าให้เราเป็ นดุจเป
โตร อย่าได้ปฏิเสธพระองค์เพราะความอ่อนแอของเรา และอย่าได้กระทาสิ่ งใด ๆ ในอันที่จะทาให้ความ
สามัคคีธรรม ที่เรามีพระองค์เสื่ อมสู ญไป ขอให้เราจงละทิง้ ไฟของ “ศัตรู แห่งไม้กางเขนของพระ
คริ สต์” เสี ยและแสวงหาความอบอุ่น และสามัคคีธรรมกับพระองค์ ที่ไฟขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
(ดู ลูกา 12:49)

ทบทวน
1. พระเยซูทรงถูกจับกุมโดยวิธีใด? ขณะเมื่อพระเยซูถูกจับ บรรดาอัครสาวกทาอย่างไร? มีใคร
ติดตามพระองค์ไปด้วยหรื อไม่?
2. พวกเขาพาพระเยซูไปที่ไหน? เพื่อวัตถุประสงค์อะไร?
3. มีผบู ้ นั ทึกพระกิตติคุณกี่คน ที่บนั ทึกถึงการไต่สวนพระเยซู? พระเยซูทรงถูกไต่สวนกี่ครั้ง?
4. ครั้งแรกพระองค์ทรงถูกไต่สวนต่อหน้าของผูใ้ ด? เพราะเหตุใด? อันนาศคือใคร? เขามี
ความสัมพันธ์กบั มหาปุโรหิ ตอย่างไร? เหตุผลประการหนึ่ ง ที่ทาให้เขาเป็ นปรปั กษ์ต่อพระเยซูคืออะไร?
ในการไต่สวนนั้นเขาทูลถามพระเยซูวา่ อย่างไร? เขามีความสนใจในคาสั่งสอนของพระเยซูหรื อไม่?
พระเยซูตรัสตอบว่าอย่างไร? หลังจากนั้นแล้ว อันนาศส่ งพระเยซูไปหาใคร?
5. ในระยะนั้นใครเป็ นมหาปุโรหิ ต? เขาได้กล่าวคาทานายเกี่ยวกับพระเยซูวา่ อย่างไร? ผูท้ ี่ร่วม
ทาการไต่สวนกับกายะฟามีใครบ้าง? บุคคลเหล่านั้นเป็ นผูแ้ ทนของพวกใดบ้าง? พวกเขาพยายามที่จะใส่
ร้ายพระเยซูวา่ อย่างไร? ในตอนสุ ดท้ายพยานเท็จสองคน ได้ให้การว่าอย่างไร? เหตุใดคาให้การของ
บุคคลทั้งสองจึงไม่ตรงกัน? การที่คาให้การของเขาไม่ตรงกัน เป็ นผลประโยชน์แก่พระเยซูอย่างไร?
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พระเยซูทรงตอบโต้คากล่าวหาของพวกเขาหรื อไม่? การที่พระองค์ทรงนิ่งเฉยอยูเ่ ช่นนั้น ทาให้พวก
ปุโรหิ ตรู ้สึกอย่างไร? มหาปุโรหิ ตได้ทาอย่างไร?
6. หลังจากนั้นพระเยซูทรงถูกนาไปที่ใด? ศาลศาสนาตั้งอยูท่ ี่ไหน? ผูท้ าการไต่สวน ได้ถาม
พระเยซูวา่ อย่างไร? พระเยซู ตรัสตอบว่าอย่างไร? เมื่อพวกเขาบังคับให้พระองค์ตอบ พระองค์ตรัสว่า
อย่างไร? ข้อกล่าวหาที่สาคัญที่สุดของพวกเขาคืออะไร? ผูค้ นที่อยูใ่ นที่น้ นั ทาอย่างไร?
7. ยูดาได้ติตตามผูท้ ี่จะจับพระเยซู เข้าไปในลานบ้านของมหาปุโรหิ ตด้วยหรื อไม่? ยูดาทา
อย่างไร เมื่อเห็นพระเยซูถูกตัดสิ นโทษเช่นนั้น? เขาเข้าไปพูดกับพวกปุโรหิ ตว่าอย่างไร? ปุโรหิ ตตอบ
อย่างไร? ยูดาทาอะไรในพระวิหาร? เขาได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริ งหรื อไม่? ท่านจะอ้างข้อพระธรรม
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริ ง เมื่อเขาออกจากพระวิหาร แล้วเขาทาอย่างไร? ยูดาจบชีวติ ของตนเองโดยการทา
อย่างไร?
8. พวกปุโรหิ ตจัดการอย่างไรกับเงินที่ยดู าทิง้ ไว้ เงินจานวนนั้นมีท้ งั หมดเท่าใด? การกระทา
ของพวกเขาเป็ นการทาให้คาพยากรณ์ขอ้ ใดสาเร็ จ? พวกเขาชี้อนาแห่งนั้นจากใคร? ชาวเมืองเรี ยกที่นา
แห่งนั้นว่าอะไร?
9. ใครได้รับแต่งตั้งให้เป็ นอัครสาวกแทนยูดา เขาได้รับการคัดเลือกอย่างไร? เขาได้ดาเนินชีวิต
ตามพระเยซูมานานเท่าใดแล้ว?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. พระกิตติคุณเขียนขึ้นภายหลังจาก พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์ไปแล้วกี่ปี ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
ได้รู้เห็น เป็ นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตาตนเองหรื อ ในสมัยนั้น ได้มีการจัดตั้งคริ สตจักร
ขึ้นเป็ นกิจลักษณะหรื อยัง 2. พระเยซูเคยยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าหรื อไม่ สรรพ
นามที่พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองบ่อย ๆ คืออะไร 3. ท่านคิดว่าผูท้ ี่ต้ งั ปั ญหาถามพระเยซู เกี่ยวกับคาสั่ง
สอนของพระองค์น้ นั อันนาศ หรื อกายะฟา (ดู ยอห์น 18:19)
4. การที่มหาปุโรหิ ต ฉี กเสื้ อผ้าของตนเองนั้น หมายความว่าอย่างไร เป็ นเพราะอานาจโทสะ
หรื อเป็ นธรรมเนียมของเขาที่จะต้องทาเช่นนั้น 5. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงทราบถึงแผนการของพวก
ปุโรหิ ต ในการหาพยานเท็จมาปรักปราพระองค์โดยตลอดหรื อไม่ 6. พระเจ้าทรงสามารถที่จะ
แทรกแซง ในการไต่สวนนี้ได้หรื อไม่ 7. ขณะที่ยดู าสารภาพว่า เขาได้กระทาผิดในการที่ได้มอบโลหิ ตที่
ปราศจากราคีน้ นั พระเยซูทรงพยายามที่จะตรัสอะไรหรื อไม่ 8. ยูดารู ้สึกสานึกในความผิดบาปของ
ตนเอง อย่างแท้จริ งหรื อไม่ เขาได้รับความรอดหรื อไม่ เพราะเหตุใด ในเมื่อเขาก็ได้สารภาพผิด และ
พยายามที่จะคืนเงินให้แก่พวกปุโรหิ ตอย่างจริ งใจแล้ว 9. เหตุใดมหาปุโรหิ ต จึงต้องรอให้รุ่งสาง
เสี ยก่อน จึงนาพระเยซูไปฟ้ องร้องต่อศาลศาสนาแห่งสภาการปกครองของชนชาติอิสราเอล การไต่สวน
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ในศาลนี้พระเยซูทรงเป็ นผูช้ นะหรื อแพ้คดี เหตุใดพวกเขาจึงต้องมัดพระองค์ พระองค์ทรงสามารถที่จะ
หลบหนีไปได้หรื อไม่ 10. เหตุใดพระเยซูจึงไม่ทรงสาแดงฤทธานุภาพของพระองค์ เช่นเดียวกับที่
พระองค์ทรงกระทาในกรณี อื่น ๆ พระองค์ตอ้ งตกเป็ นผูเ้ คราะห์ร้ายในสถานการณ์เช่นนั้นหรื อ พระองค์
ทรงยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อมนุษย์โลกทั้งปวงจริ งหรื อ 11. ระหว่างความทุกข์ทรมานฝ่ ายจิตวิญญาณ
กับฝ่ ายร่ างกาย ที่พระเยซูทรงได้รับนั้น ฝ่ ายไหนมีมากกว่ากัน 12. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ในการ
ที่เปโตรปฏิเสธพระเยซู
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ขั้นทีห่ ้ าสิ บเอ็ด พระเยซู ทรงถูกไต่ สวนต่ อหน้ าปี ลาต-กรุงเยรู ซาเล็ม
มัทธิว 27:11-31, มาระโก 15:1-20, ลูกา 23:1-25, ยอห์ น 18:28:19:16
ศาลศาสนาได้ไต่สวนพระเยซู ต่อหน้าผูน้ าของชนชาติยิว ด้วยข้อหาที่วา่ พระองค์ทรงอ้างว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่เมื่อพวกผูฟ้ ้ องร้องพระองค์ นาพระองค์ไปให้เจ้าหน้าที่
บ้านเมือง พวกเขาก็กลับหาว่า พระองค์ทรงกระทาการต่อต้านรัฐบาลโรมัน ปนเตียว ปี ลาตรู ้สึกไม่สบาย
ใจ ที่จะต้องทาตามคาของร้องของชาวยิว แต่แท้จริ งแล้วชาวยิว ซึ่ งส่ งพระเยซูไปให้เจ้าเมืองพิพากษา
กลับเป็ นฝ่ ายกระทาความผิดบาป ยิง่ กว่าที่พวกเขากล่าวหาพระเยซูมากมายนัก ซึ่ งพระเยซูเองก็ได้ทรง
ประกาศถึงความจริ งข้อนี้ (ยอห์น 19:11) ผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ก็คือพวก
ผูน้ าของชนชาติยวิ นัน่ เอง (มัทธิ ว 23:35)
การที่ชาวยิวมุ่งร้ายต่อพระเยซู ก่อความประหลาดใจให้แก่ปีลาตผูเ้ ป็ นเจ้าเมือง แต่ความขี้ขลาด
และการไม่กล้าตัดสิ นใจอย่างเด็ดขาดของปี ลาตกลับทาให้มนุษย์ทุกสมัยงงงันยิง่ นัก การทรยศต่อบุคคล
อื่นเป็ นสิ่ งที่น่าขยะแขยงและน่าละอายใจ แม้แต่ “ลูกของความพินาศ” เอง ก็ยงั รู ้สึกสานึกว่า การกระทา
ของเขาเป็ นสิ่ งที่น่าอดสู อย่างยิง่ จนไม่อาจจะทนชีวิตอยูเ่ พื่อสู ้หน้ากับผูใ้ ดต่อไปได้อีก เขาจึงเดินออก
จากวิหารด้วยความหดหู่ใจ และท้อแท้สุดที่จะประมาณได้ และท้ายที่สุดก็กระทาอัตวินิบาตกรรมด้วย
การแขวนคอตนเอง แต่การที่เขาแขวนคอตนเองนั้น ก็หาช่วยให้เขาได้รับความรอดไม่ กลับยิง่ ทาให้ตก
อยูใ่ นสภาพ “อันสุ ดที่จะทนได้” ยิง่ กว่านั้นอีก ตลอดไปเป็ นนิจ เพราะว่าเขาได้ไปยังที่ของตน
ความผิดบาปของเปโตร ในการที่เขาปฏิเสธพระเยซูน้ นั ทาให้เขาชอกซ้ าใจมาก เขาออกจาก
บ้านของมหาปุโรหิ ต และร้องไห้อย่างข่มขื่น เมื่อตอนที่อยูใ่ นสวนเฆ็ธเซมาเนนั้น เขาได้กระชากดาบ
ออกทาการต่อสู ้ศตั รู อย่างอาจหาญ แต่เมื่อพระเยซูทรงยอมให้พวกศัตรู จบั และเมื่อถูกสาวใช้ของมหา
ปุโรหิ ตตาม เปโตรก็รู้สึกหวัน่ เกรงต่อคาถามนั้นมาก แม้วา่ เขาจะเป็ นคนที่รักพระเยซูอย่างแท้จริ ง และ
ในเวลาอื่นเขาจะมีความกล้าหาญชาญชัยมากก็ตามแต่ในเวลานั้นเขาก็ได้ปฏิเสธพระองค์ และพูดจา
ในทางที่ไม่สมควร ส่ วนอัครสาวกคนอื่น ๆ ต่างพากันหลบลี้หนีหน้าไป ต่างพากันหลงลืมคาพูดที่เคย
คุยโม้โอ้อวดว่า จะจงรักภักดีต่อพระองค์เสี ยสิ้ น
แม้วา่ ยอห์นติดตามเข้าไปดูการไต่สวนพระเยซู ในบ้านของมหาปุโรหิ ต แต่นนั่ ก็หาใช่เกิดจาก
ความกล้าหาญของเขา จนเสี่ ยงอันตรายเข้าไปในที่น้ นั ไม่ หากแต่ที่ยอห์นเข้าไปในที่น้ นั ได้ ก็โดยความ
อนุเคราะห์ของมหาปุโรหิ ตนัน่ เอง (ยอห์น 18:15)
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การไต่สวนพิจารณาโทษของพระเยซู ได้กระทาขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการต่อหน้าของอันนาศ
และกายะฟาตลอดคืนนั้น ในการนี้พระเยซูทรงถูกทุกตี ถูกถ่มน้ าลายรดพระพักตร์ และถูกเยาะเย้ยถาก
ถางต่าง ๆ นานา หลังจากพวกเขาดึงดัน พยายามที่จะให้พระเยซู ประกาศว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุตร
ของพระเจ้า จนกระทัง่ เป็ นผลสาเร็ จ พวกเขาก็ถือเอาข้ออ้างนี้ของพระองค์ กล่าวหาว่าพระองค์หมิ่น
ประมาทต่อพระเจ้า ระหว่างที่ทาการไต่สวนพระเยซูอยูน่ ้ นั ได้มีผคู ้ นมาฟังอยูด่ ว้ ยไม่นอ้ ย บ้างก็ทยอย
กันมา บ้างก็ออกไปบอกกล่าวแก่คนอื่น ๆ ดังนั้นเพียงชัว่ ระยะเวลาอันสั้น ข่าวเกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็แพร่
สะพัดไปทัว่ เมือง พอรุ่ งอรุ ณของวันใหม่ (วันศุกร์ ) มหาปุโรหิ ตก็นาพระองค์ไปฟ้ องต่อศาลศาสนาเพื่อ
ทาการไต่สวนเป็ นทางการต่อไป ซึ่ งกระทาขึ้นต่อหน้าสมาชิกสภาการปกครอง ของผูน้ าของชาติท้ งั
ปวง ในการนี้ได้มีผคู ้ นติดตามไปเพื่อฟังการไต่สวนที่พระวิหารอย่างเนืองแน่น พวกปุโรหิ ตใหญ่และ
บรรดาผูเ้ ฒ่า ต่างถูกห้อมล้อมไปด้วยฝูงชน พระเยซู ทรงถูกสภาการบริ หารของศาสนา ยืน่ มือเข้า
เกี่ยวข้องด้วย และบุคคลเหล่านี้เองที่ยยุ งส่ งเสริ มประชาชน ให้เรี ยกร้องให้ตรึ งพระองค์เสี ย การใช้วาจา
หว่านล้อมประชาชนให้ทาตามแผนการอันชัว่ ร้ายของพวกเขา เป็ นไปอย่างได้ผล ได้มีพยานเท็จหลาย
คนให้การปรักปราพระเยซูแต่คาให้การเหล่านั้น เป็ นเพียงกลอุบายของพวกผูน้ าของชนชาติยวิ ในอันที่
จะกล่าวโทษพระองค์เท่านั้น หาได้เป็ นความจริ งแต่ประการใดไม่
การไต่สวนต่อหน้าสมาชิกสภาการปกครองของชนชาติยิว เสร็ จสิ้ นลงท่ามกลางความสับสน
อลหม่าน เพราะประชาชนทั้งหมด ต่างก็เรี ยกร้องให้ปลงพระชนม์พระองค์เสี ย หลังจากนั้นพวกเขาได้
นาพระองค์ไปฟ้ องร้องต่อปี ลาตอีกทั้งนี้ เพราะศาลศาสนาของชนชาติยวิ ไม่มีอานาจที่จะตัดสิ นประหาร
ชีวติ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดได้ แต่อย่างไรก็ตามบรรดาศัตรู ของพระเยซูก็หวังว่า คงจะสามารถหว่านล้อมชักนาให้ปี
ลาติ ผูเ้ ป็ นเจ้าเมืองชาวโรมัน ตัดสิ นประหารชีวิตพระองค์ได้
หลังจากที่ปีลาตได้ทาการไต่สวนพระเยซูแล้ว ก็ลงความเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ไม่มี
ความผิดตามข้อกล่าวหา และเตรี ยมจะปล่อยพระองค์ไปแต่ชาวยิวทั้งปวงที่ได้ฟังคาตัดสิ นต่างก็ลุกฮือ
ขึ้น และขอร้องให้ปล่อยบาระบาซึ่ งเป็ นอาชญากร และนักโทษคดีอุกฉกรรจ์แทน ปี ลาตรู ้สึกหนักใจ
มากไม่รู้จะทาประการใด จึงส่ งพระเยซูไปให้เฮโรดตัดสิ นคดี แต่เฮโรดและหทารของเขาได้แต่ทาการ
เยาะเย้ยพระองค์ แล้วส่ งพระองค์กลับไปให้ปีลาตอีก พระเยซูคริ สต์ทรงถูกส่ งมาให้ได้รับความ
ทุกขเวทนาโดยแท้ พวกทหารได้ปฏิบตั ิต่อพระองค์ อย่างดูหมิ่นเหยียดหยาม พวกเขาได้เอามงกุฏหนาม
สวมไว้บนพระเศียรของพระองค์ พระเศียรซึ่ งยอมก้มลงรับสภาพที่ต่าต้อย และอ่อนน้อมต่อน้ าพระทัย
ของพระบิดาเจ้าทุกประการ การที่เรื่ องราวทั้งหมดเป็ นเช่นนี้ หมายความว่าอย่างไร ไม่มีใครที่สามารถ
ให้คาตอบได้อย่างชัดเจน แต่พระเยซูก็ได้ทรงให้คาตอบไว้ ในขณะที่พระองค์ทรงถูกจับกุมว่า “เวลานี ้
เป็ นทีของท่ าน และเป็ นเวลาแห่ งอานาจของความมืด” (ลูกา 22:53) เป็ นเวลาของมนุษย์และเป็ นวาระที่
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พระองค์จะต้อง “ถูกมอบไว้ในมือคนบาป” ชีวติ ของพระองค์ข้ ึนอยูก่ บั ความเห็นอกเห็นใจของพวกเขา
เพราะในชัว่ โมงดังกล่าวนี้ พระเจ้าทรงเปิ ดโอกาส ให้มนุษย์ทาตามความประสงค์ของตนเอง ไม่มีใครที่
จะยืนหยัดอยูใ่ นเวลาเช่นนี้ได้ เว้นแต่จะได้รับอานาจจากพระเจ้า มนุษย์จะต้อง “ได้รับการปกปักรักษา
โดยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า” มิฉะนั้นแล้วก็จะต้องถูกกับดักใน “บ่วงแร้วของมาร” (2 ทิโมธี 2:26) และ
ถูกผลักไสลงสู่ ความพินาศ เมื่อมนุษย์ปลีกตัวออกห่างจากพระเจ้ามนุษย์ก็จะตกอยูใ่ น “อานาจของความ
มืด”
แต่ละคนที่เกี่ยวกับการปลงพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ต่างก็ดาเนิ นบทบาทของตนไป
จนกระทัง่ ทุกสิ่ งทุกอย่างเสร็ จสิ้ นลง ที่ตาบลโกลาโกธาอันมืดมนแห่งนั้น โดยที่ไม่ทราบเลยว่าการ
กระทาของตน นั้นถูกชักนาโดยอานาจของพญามารซึ่ งเป็ นศัตรู ที่ร้ายกาจของพระเจ้าตลอดเวลา ตั้งแต่
ดึกดาบรรพ์มาแล้ว
การที่พวกผูน้ าของชนชาติยวิ ต่างพากันเกลียดชังพระเยซูอย่างยิง่ และพากันกล่าวหาพระองค์
โดยปราศจากมูลความจริ ง ตลอดจนการที่ประชาชนมาฟังการพิพากษาพระองค์ในศาล พากันตะโกน
เรี ยกร้องให้ปลงพระชนม์พระองค์อย่างป่ าเถื่อน ขาดความยั้งคิดดุจคนตาบอดว่า “จงเอาเขาไปฆ่าเสี ย”
จงตรึ งเขาที่กางเขนเสี ย ก็เพราะถูกอานาจลึกลับดังกล่าวชักนานัน่ เอง การพิจารณาคดีพระเยซูเป็ นไป
อย่างโกลาหลวุน่ วาย เพราะพวกมารทั้งหลายแหล่ได้มาชุ มนุมกันที่นนั่ เพื่อจัดการตามแผนการที่พวก
มันรอคอยมานานแสนนานแล้วนัน่ เอง ด้วยเหตุน้ ีประชาชนเหล่านั้นจึงตกอยูใ่ นบ่วงกิเลส ต่างพากัน
โกรธแค้นพระองค์อย่างยิง่ ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดที่จะทาให้เขาพอใจ หรื อคลายความโกรธลงได้ นอกจาก
จะได้เห็นความอับอายขายหน้า ความทุกข์ทรมาน และความตายของพระเยซู ผูซ้ ่ ึงเปี่ ยมด้วยความเมตตา
กรุ ณาต่อมนุษย์ทุกคน และ “ได้เสด็จไปกระทาคุณ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน”
มนุษย์ทุกชั้นทุกประเภท ได้ไปรวมกันอยู่ ณ ที่นนั่ ต่างก็ถูกกระตุน้ ให้คดั ค้านพระเยซูอย่างบ้า
คลัง่ โดยที่พวกเขาเองก็ไม่เข้าใจเลยว่า เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น บรรดาปุโรหิ ตซึ่ งมีหน้าที่ให้ความยุติธรรม
ก็กลับทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของคนอื่น กล่าวหาและตัดสิ นพระองค์ กฏหมายซึ่ งมีไว้เพื่อคุม้ ครองและให้
ความเป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ สุทธิ์ ซึ่ งพระเยซูเคยเคารพเชื่ อถือ ก็กลับกลายเป็ นเครื่ องปรับโทษพระองค์เอง
ประชาชนกลับแสดงความชอบพอรักใคร่ โจรผูร้ ้าย มากกว่าที่จะชอบพอพระองค์ ผูป้ ระทาน
ทุกสิ่ งทุกอย่าง ที่พระองค์ทรงมีอยู่ ให้แก่โลก อาชญากรกลับได้รับความเห็นอกเห็นใจ จากประชาชน
มากกว่าพระองค์ แม้วา่ ปี ลาตคาดคั้นให้พระเยซูสารภาพ แต่เขาก็มองไม่เห็นเลยว่า พระองค์จะมี
ความผิดประการใด ปี ลาตรู ้สึกหนักใจต่อการที่จะพิพากษาโทษพระเยซู ดังนั้นเขาจึงหาทางออกด้วย
การล้างมือ เลิกเกี่ยวข้องกับคดีน้ ีเลย แต่กระนั้นก็ยงั ไม่วาย ที่จะสั่งให้ทหารนาพระเยซูไปโบยตีเสี ยก่อน
แล้วจึงมอบให้แก่บรรดาผูท้ ี่กระหายจัดการกันเองต่อไป
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ผูบ้ นั ทึกพระกิตติคุณทั้งสี่ ท่าน ต่างก็บนั ทึกถึงการไต่สวนพระเยซูดว้ ยกันทุกคน มัทธิ วและลูกา
บันทึกเรื่ องราวใกล้เคียงกันมาก ส่ วนอีกสองท่านมีขอ้ แตกต่างออกไปบ้าง ซึ่ งทาให้ยากแก่การพิจารณา
ถึงการลาดับเหตุการณ์ ลูกาเท่านั้นที่บนั ทึกไว้วา่ ปี ลาตส่ งพระเยซูไปให้เฮโรดตัดสิ นความส่ วนยอห์น
บันทึกถึงการเป็ นพยานของพระเยซู มากกว่าบุคคลอื่น ๆ
โดยปกติแล้วปี ลาตอาศัยอยูท่ ี่เมืองกายซาโรอา อันเป็ นเมืองชายทะเลแต่เมื่อเขาเข้ามาในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เขาก็จะพักอยูห่ อสู งอันโตเนีย ซึ่ งอยูต่ ิดกับด้านเหนื อของพระวิหาร ส่ วนบ้านพักรับรองแขก
เมืองนั้นคือ หอสู งซึ่ งสร้างในสมัยของดาวิด ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า เวลาที่เฮโรดอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม ก็คง
จะพักผ่อนที่หอสู งนั้นเอง และ ณ ที่น้ นั เองซึ่ งพระเยซูถูกนาไปให้เฮโรดตัดสิ นคดี

อภิปราย
เมื่อพระเยซูทรงถูกนาไปฟ้ องร้องต่อเจ้าเมือง คือ ปนเตียว ปี ลาตนั้นยังเป็ นเวลาเช้าตรู่ อยู่ หาก
พิจาณากันอย่างลึกซึ้ งแล้ว จะเห็นได้วา่ แท้จริ งแล้วตอนนี้ปีลาตกาลังเข้าเฝ้ าอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระเยซู
ในฐานะที่ปีลาตเป็ นตัวแทนของรัฐบาลโรมัน และต้องเป็ นผูช้ ้ ีขาดว่า พระเยซูจะต้องถูกตรึ งบนไม้
กางเขนหรื อไม่ การตัดสิ นใจของปี ลาตเกี่ยวกับปั ญหานี้ นับว่าเป็ นการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคตอันนิ
รันดร์ ของเขาเอง แม้วา่ ปี ลาตอาจจะไม่เข้าใจเรื่ องนี้ แต่บดั นี้ เขาก็ได้เฝ้ าอยูเ่ บื้องหน้าของพระองค์ผู ้
พิพากษาโลกแล้ว (ยอห์น 5:22)
ปั ญาหาที่สาคัญยิง่ ในบทเรี ยนก็คือ ปั ญหาซึ่ งปี ลาตถามฝูงชนที่มาฟังการตัดสิ นคดีวา่ “เราจะทา
อย่ างไรแก่ พระเยซูที่เรี ยกว่ าพระคริ สต์ ” (มัทธิว 27:22) จริ งอยูแ่ ม้ปีลาตจะเป็ นเจ้าเมืองปกครองชาวยิว มี
สิ ทธิ์ที่จะกระทาตามความคิดเห็นของตนเองได้ทุกอย่าง แต่เขาก็ไม่ประสงค์ที่จะปรับโทษพระเยซู เพียง
เพื่อความพอใจของประชาชน อย่างไรก็ตามเขาจะต้องตัดสิ นใจเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใด ระหว่างการ
ใช้อานาจหน้าที่ของตนเอง ปลดปล่อยพระเยซูไป เพราะพระองค์มิได้มีความผิดตามข้อกล่าวหา แต่ตอ้ ง
ได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทาของพวกผูน้ าของชนชาติยวิ กับการตัดสิ นตรึ งพระองค์บนไม้
กางเขนเพื่อตัดปั ญหายุง่ ยากของตนให้หมดไป
ประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ปี ลาตเป็ นผูท้ ี่โหดเหี้ ยมมาก เป็ นเจ้าเมืองที่ปราศจากมนุษยธรรม และ
ชอบตรึ งคนที่ไม่มีความผิดด้วย (ดู ลูกา 13:1) แต่เท่าที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ในตอนนี้เป็ น
ปรากฏว่าเขาเป็ นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และปรารถนาที่จะปลดปล่อยพระเยซู ให้ได้รับอิสระภาพทั้งนี้
เพราะเขาได้พยายามอย่างยิง่ ที่จะให้พวกปุโรหิ ตใหญ่เลิกการมุ่งร้ายต่อพระเยซูเสี ย แต่เนื่องจากอิทธิพล
ของพวกปุโรหิ ตที่ครอบงาอยูเ่ หนือจิตใจของชาวยิวนั้นมีมากกว่า ดังนั้นปี ลาตจึงต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด
จาต้องปล่อยให้เป็ นไปตามความประสงค์ของพวกเขา
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ตลอดหลายศตวรรษที่ผา่ นมา ได้มีผเู ้ คราะห์ร้ายทางกางเมืองเป็ นจานวนมากที่ตอ้ งถูกลงโทษ
โดยการประชามติเช่นนี้ และคริ สตจักรเองก็หาได้ปลอดภัย จากตัวอย่างเช่นนี้ไม่ แต่สาหรับกรณี ของ
พระเยซูน้ นั เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่มีกรณี ใดเสมอเหมือน เพราะการทนทุกข์ทรมาน และการสิ้ นพระชนม์
ของพระองค์ เป็ นการทาให้มนุษย์โลกได้รับชีวติ นิรันดร์ ความปรารถนาดีของปี ลาตที่มีต่อพระเยซูตอ้ ง
ยุติลง เพราะความขี้ขลาดตาขาวของเขานัน่ เอง เหตุที่เรี ยกปี ลาตว่าเป็ นคนขี้ขลาด ก็เพราะว่าการที่เขา
ยอมมอบพระเยซูให้ประชาชนผูโ้ ง่เขลา และไร้ความยุติธรรมพิพากษาเอาเองนั้น ทาให้เราไม่อาจหา
สมญานามใด ๆ ที่เหมาะสมไปกว่านี้ต้ งั ให้เขาได้ มีหลายคนที่มกั จะหลงผิด รวมหัวกับคนอื่น ๆ คิด
ต่อต้านผูท้ ี่ช่วยเหลือเกื้อกูลตนเอง และสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผอู ้ ื่น พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “มี
ทางหนึ่งซึ่ งดูเหมือนบางคนเห็นว่ าเป็ นทางถูก แต่ ปลายทางนั้นเป็ นทางแห่ งความตาย” (สุ ภาษิต 14:12)
ปี ลาตควรจะ “ยกย่องหน้าที่ของเขา” (ดู โรม 11:13) และ “ตัดสิ นตามชอบธรรม” ให้เป็ นไปตามอานาจ
หน้าที่จึงจะถูก
ปี ลาตไม่เคยพิพากษาโทษผูต้ อ้ งหาคนใดเป็ นพิเศษเช่นนี้มาก่อน พวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกผูน้ า
ของชนชาติยวิ ได้นา พระเยซูจากศาลศาสนามาให้ปีลาตตัดสิ นชี้ขาด ในการนี้ได้มีฝงู ชนติดตามมาด้วย
อย่างมากมาย แต่เนื่ องจากวันนั้นเป็ นวัน “วันเตรี ยม” ก่อนหน้าที่จะถึงวันสะบาโต ซึ่ งวันสะบาโตนี้ถือ
ว่า เป็ นวันสาคัญยิง่ วันหนึ่ งในระหว่างเทศกาลปั สกานั้น ดังนั้นชาวยิวจึงมิได้เข้าไปในห้องพิจารณา
ความ เพราะเกรงว่าจะต้องเป็ นมลทิน และไม่อาจกินปั สกาได้ พวกเขาต่างพิถีพิถนั ในการเป็ นมลทินแต่
ภายนอก แต่ภายในจิตใจของพวกเขานั้นเล่าเต็มไปด้วยความฉ้อโกง และความผูกพยาบาทของอาชญา
กร (1 ยอห์น 3:15, มัทธิว 23:23)
เมื่อชาวยิวไม่ยอมนาพระเยซูเข้าไปหาปี ลาตในห้องพิจารณาคดี ปี ลาตจึงเป็ นฝ่ ายออกไปหา
พวกเขาเอง และได้ไต่ถามถึงข้อกล่าวหาของพวกเขา เมื่อปี ลาตได้ยนิ พวกปุโรหิ ตและชาวยิวเหล่านั้น
แจ้งข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้ว จึงแนะนาให้พวกเขาตัดสิ น ตามตัวบทกฏหมายของเขาเอาเอง แต่พวก
เขาตอบว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ อานาจ ที่จะตัดสิ นประหารชีวิตผูห้ นึ่งผูใ้ ด คาตอบนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนา
ร้ายของพวกเขาได้อย่างชัดเจน จริ งอยูช่ าวยิวมีกฏหมายทางศาสนาเป็ นของตนเอง แต่ในกิจการ
บ้านเมืองแล้ว ต้องอยูใ่ นการดูแลของรัฐบาลโรมัน ข้อนี้เป็ นการทาให้พระดารัสของพระเยซู ซึ่งตรัส
เกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่ งว่าพระองค์จะต้องถูกมอบ “ไว้ กับคนต่ างประเทศ” (มัทธิว
20:19) สาเร็ จ
ปี ลาตพิจารณาแล้วเห็นว่า พระเยซูมิได้ทาผิดร้ายแรงอะไรเลย แต่พวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกผู ้
เฒ่า ได้ต้ งั ข้อกล่าวหาพระเยซู เพิ่มขึ้นอีกหลายประการได้เปลี่ยนใจความเสี ยใจว่า “เราได้พบคนนี้ยยุ ง
ชนประเทศของเรา และห้ามมิให้ส่งส่ วยแก่กายะซา และว่าตนเองเป็ นพระคริ สต์ กษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ง” ใน
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การไต่สวนต่อหน้ามหาปุโรหิ ตนั้น พวกเขากล่าวโทษพระเยซูในข้อที่วา่
พระองค์ททรงอ้างว้าง
พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่มาบัดนี้พวกเขากลับกล่าวโทษพระองค์ ในข้อหาปลุกปั้ น
ประชาชน ให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลโรมัน
พระเยซูมิได้ตรัสตอบข้อกล่าวหาแต่ประการใด จนทาให้ปีลาตรู ้สึกประหลาดใจมาก เขาเข้าไป
ในศาลอีก และได้เรี ยกพระเยซูมาถามเป็ นการส่ วนตัวว่า “ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยูดาหรื อ” ความจริ ง
ปี ลาตถามเป็ นเชิงล้อเลียน แต่พระเยซูยอ้ นถามว่า “ท่านถามอย่างนั้นแต่ลาพังท่านเองหรื อ หรื อมีคนอื่น
บอกท่านถึงเรา”
ปี ลาตถามย้อนกลับอีกว่า “เราเป็ นชาติยดู าหรื อชนประเทศของท่านเอง....ได้มอบท่านไว้กบั เรา
” พระเยซูตรัสตอบว่า “แผ่ นดินของเรามิได้ เป็ นอย่ างแผ่ นดินโลกนี ้ ถ้ าแผ่ นดินของเราเป็ นอย่ างแผ่ นดิน
โลกนี ้ พวกของเราก็คงได้ ต่อสู้ ไม่ ให้ เราตกในมือของพวกยูดา” (ยอห์น 18:36) ที่พระเยซูตรัสเช่นนี้ก็
เพราะความจริ งปรากฏว่า ประชาชนต่างพากันทิง้ พระองค์ไปหมดสิ้ น และบัดนี้พระองค์ได้ถูกมอบให้
คนต่างชาติตดั สิ น
ปี ลาตได้ถามพระเยซูอีกว่า “ถ้าเช่นนั้นท่านเป็ นกษัตริ ยห์ รื อ” พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านว่าถูก
แล้วว่า เราเป็ นกษัตริ ย ์ เพราะเหตุน้ ี เราจึงบังเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็ นพยานถึงความจริ ง
คนทั้งปวงซึ่ งอยูฝ่ ่ ายความจริ งย่อมฟังเสี ยงของเรา” (ยอห์น 18:37) แน่ละคาตรัสนี้ยอ่ มขัดต่อความ
คิดเห็นของชนชาติยวิ อย่างรุ นแรง พระเจ้าทรงส่ งพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อให้เป็ นพยาน (อิสยาห์ 55:4)
แต่ประชาชนของพระองค์เองแท้ ๆ กลับปฏิเสธคาพยานของพระองค์ และบัดนี้พระองค์ก็ทรงถูกมอบ
ให้อยูใ่ นกามือของชนต่างชาติ
คาตรัสของพระเยซูเป็ นสิ่ งที่เหลือวิสัยที่ปีลาตจะเข้าใจได้
แต่อย่างไรก็ดีก็ได้ทาให้เขาต้อง
ครุ่ นคิดอย่างหนัก เขาได้ถามพระองค์อย่างเยาะเย้ยว่า “ความจริ งคืออะไรเล่า” แล้วออกไปบอกแก่
พวกยิวที่ชุมนุมกันอยูข่ า้ งนอกว่า “เราไม่เห็นคนนั้นมีความผิด” แต่ชาวยิวเหล่านั้น ยิง่ ยืนยันอย่างหนัก
แน่นว่า “คนนี้ยยุ งพลเมืองให้วนุ่ วาย และสั่งสอนทัว่ ประเทศยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่” (ลูกา 23:5)
พระเยซูทรงนิ่งอยูม่ ิได้ตรัสตอบประการใด
ปี ลาตจึงถามพระองค์วา่ “ท่านไม่ได้ยนิ หรื อ ซึ่ งเขาเบิก พยานปรั กปราท่านเป็ นหลายประการ”
แต่พระเยซูก็มิได้ตรัสตอบแม้สักคาเดียว ทาให้ปีลาตประหลาดใจยิง่ นัก “แกะตัวเมียไม่อา้ ปากร้องต่อ
หน้าคนตัดขนฉันใด เขาผูน้ ้ นั ก็ไม่ปริ ปากฉันนั้น” (อิสยาห์ 53:7) การที่พระเยซูทรงนิ่งเงียบอยูเ่ ช่นนี้
มิใช่วา่ พระองค์ทรงถือทิฐิมานะหรื อไว้ตวั พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่สุภาพอ่อนน้อม มิได้ถือโกรธ หยิง่
จองหอง และมิได้มีความอาฆาตมุ่งร้ายต่อผูใ้ ดเลย หากแต่พระองค์ทรงนิ่งเฉยอยูเ่ ช่นนั้น ก็ดว้ ยพระทัย
อ่อนน้อมต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริ งนัน่ เอง
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เมื่อปี ลาตได้ยนิ ชาวยิวพูดว่า พระเยซูทรงเป็ นชาวกาลิลี ปี ลาตมองเห็นทางออกทันที เพราะว่า
มณฑลกาลิลีอยูภ่ ายใต้การปกครองของเฮโรดประจวบกับเวลานั้น
เฮโรดก็อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มด้วย
ดังนั้นปี ลาตจึงเห็นควรที่จะส่ งพระเยซูไปให้เฮโรดพิจารณาคดีเอง ฝ่ ายเฮโรดนั้นมีความยินดีอย่างยิง่ ที่
จะได้เห็นพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ ผูซ้ ่ ึ งมีชื่อเสี ยงยิง่ เพราะว่าเขาได้ยนิ กิตติศพั ย์เกี่ยวกับการกระทาการ
อัศจรรย์ของพระองค์มากมากหลายประการ และปรารถนาที่จะได้พบเห็นพระองค์มาเป็ นเวลานานแล้ว
และคงหวังว่าพระองค์จะได้ทาการอัศจรรย์ให้เขาได้เห็นบ้าง แต่แล้วเฮโรดก็ตอ้ งผิดหวัง เพราะแม้วา่ จะ
ซักถามพระองค์ประการใด พระองค์ก็มิได้ตรัสตอบเลย
ฝ่ ายพวกปุโรหิ ตใหญ่ซ่ ึ งนาพระเยซูมาให้เฮโรด ก็พากัน “ยืนขึ้นฟ้ องแข็งแรงมาก” แต่พระเยซูก็
มิได้โต้ตอบแต่ประการใด จนเฮโรดไม่มีโฮกาสได้ฟังพระวจนะของพระองค์เลยแม้แต่สักคาหนึ่ง ไม่
ต้องสงสัยเลยว่า เฮโรดคงเห็นว่าข้อกล่าวหาที่เขาได้ยนิ นั้น ล้วนแต่เป็ นการพูดขยายความจนเกินความ
จริ งอย่างไม่น่าเป็ นไปได้ ทั้งนี้เพราะเฮโรดถือว่า เป็ นเรื่ องเล็กน้อยเกินไป และในที่สุดก็ “ส่ งพระองค์
กลับไปหาปี ลาตอีก” (ลูกา 23:11)
เนื่องจากพระเยซูทรงอยูใ่ นความควบคุมของพวกทหาร ดังนั้นพระองค์จึงถูกพวกเขาเยาะเย้ย
ถากถางพระองค์ต่าง ๆ นานา พวกทหารดังกล่าวได้เอาเสื้ อคลุมสี ม่วงที่สวยงาม สวมให้พระองค์ และ
ระหว่างที่นาพระองค์มายังห้องพิพากษาของปี ลาต พวกเขาก็ได้เฆี่ยนตีพระองค์ดว้ ย การที่ปีลาตส่ งพระ
เยซูไปให้เฮโรดตัดสิ นใจครั้งนี้ ได้ทาให้ท้ งั สองฝ่ ายคืนดีต่อกัน หลังจากที่ได้บาดหมางกันมาชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่บุคคลทั้งสองฝ่ ายนี้ต่างก็ไม่เชื่อพระเยซู แต่พระเยซูก็ทรงให้เกิดสันติสุขแก่พวก
เขาได้ การที่พวกเฮโรดคืนดีกบั ปี ลาตในครั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า เขารู ้สึกพึงพอใจในการที่ปีลาต ให้
เกียรติแก่เขาโดยให้มีอานาจตัดสิ นโทษพลเมืองของเขาเอง อีกประการหนึ่ง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เขา
ได้พบเห็นพระเยซูดว้ ย ดังนั้นทั้งสองฝ่ ายจึงสถาปนาสัมพันธ์ไมตรี ต่อกันขึ้นใหม่ นับตั้งแต่วนั นั้นมา
ในการที่พระเยซูถูกส่ งให้กลับมาหาปี ลาตคราวนี้ ได้มีผคู ้ นติดตามด้วยเป็ นจานวนมาก จนปี
ลาตสามารถมองเห็นความยุง่ ยากต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและรู ้วา่ ตนเองต้องรับผิดชอบต่อความยุง่ ยากนั้น ใน
วันเทศกาลปัสกาของทุก ๆ ปี ปี ลาตจะปล่อยนักโทษให้ได้รับความอิสระหนึ่งคน นักโทษดังกล่าวนี้
อาจจะเป็ นใครก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของชาวยิว ทั้งนี้เพื่อเอาใจชาวยิวนัน่ เอง
สาหรับเทศกาลปั สกานี้ปีลาตตั้งใจไว้วา่ จะปล่อยพระเยซูให้แก่พวกเขา ปี ลาตจึงเรี ยกประชุม
พวกปุโรหิ ตใหญ่ ขุนนาง และชาวกรุ งเยรู ซาเล็มมาประชุมพร้อมกัน แล้วกล่าวแก่พวกเขาว่า “ท่าน
ทั้งหลายได้พาคนนี้มาหาเราฟ้ องว่าเขาได้ยยุ งราษฎร นี่แน่ะ เราได้สืบถามต่อหน้าท่านทั้งหลาย และไม่
เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้ องเขานั้น และเฮโรดก็ไม่เห็นเขามีความผิดด้วย.. คนนี้
ไม่ได้ทาผิดอะไรซึ่ งสมควรจะมีโทษถึงตาย” (ลูกา 23:14,15) ตามประเพณี ของเขา ๆ จะปล่อยนักโทษผู ้
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หนึ่ง ในเทศกาลนี้ เป็ นประจา “ท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษัตริ ยข์ องพวกยูเดียให้ท่านหรื อ”
(ยอห์น 18:39) “เมื่อเราเฆี่ยนตีเขาแล้ว เราก็จะปล่อยเสี ย”
พวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกผูเ้ ฒ่า มิได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ พวกเขาส่ วน
ใหญ่เป็ นคนที่มงั่ คัง่ และประกอบไปด้วยอิทธิ พลสามารถที่จะยุยงประชาชน ให้เรี ยกร้องให้ปล่อยบาระ
บา แทนที่จะปล่อยพระเยซูคริ สต์ ดังนั้นคนทั้งปวงจึงร้องตอบปี ลาตว่า “มิใช่คนนี้ แต่ขอปล่อยบาระบา”
บาระบาเป็ นนักโทษอุกฉกรรจ์ เป็ นผูก้ ่อการขบถต่อบ้านเมืองและเป็ นอาชญากร ดังนั้นปี ลา
ตจึงพยายามที่จะชักชวนประชาชนลงมติปลดปล่อยพระเยซูผซู ้ ่ ึ งไม่มีความผิดอะไรเลย พระองค์เพียงแต่
ถูกกล่าวหา เพราะความอิจฉาริ ษยาของศัตรู ของพระองค์เท่านั้น ปี ลาตได้ถามซ้ าอีกว่า “เจ้าทั้งหลายจะ
ให้ปล่อยผูใ้ ด บาระบาหรื อพระเยซู” แต่ประชาชนเหล่านั้นก็ยงิ่ ร้องตะโกนขึ้นด้วยเสี ยงอันดังว่า “มิใช่
คนนี้ แต่ขอปล่อยบาระบา”
ปี ลาตได้ร้องถามประชาชนเหล่านั้นว่า “เราจะทาอย่ างไรแก่ พระเยซู ที่เรี ยกว่ าพระคริ สต์ ” และ
ทันใดนั้นก็มีเสี ยงร้องตะโกนตัดสิ นโทษพระเยซูวา่ “ตรึ งเขาที่ไม้กางเขนเสี ยเถิด”
เมื่อภรรยาของปี ลาตได้ยนิ เสี ยงอึกทึกวุน่ วาย จึงได้ให้คนใช้มาเรี ยนปี ลาตว่า “อย่าทาอะไรแก่
คนชอบธรรมนั้นเลย ด้วยว่าวันนี้ฉนั ไม่สบายใจมากเพราะได้ฝันถึงผูน้ ้ นั ” (มัทธิว 27:19) ทั้งภรรยาของ
ปี ลาต เฮโรด และปี ลาตเองต่างก็รู้สึกดีวา่ บรรดาพยานทั้งหลายแหล่ของพวกที่กล่าวหาพระองค์ลว้ นแต่
เป็ นพยานเท็จ และกระทาตามแผนการของผูน้ าของชนชาติยวิ แต่กระนั้นก็ตาม ความต้องการของ
ชาวยิวเป็ นส่ วนร่ วม ย่อมมีอานาจ ดังนั้นปี ลาตจึงไม่อาจที่จะคัดค้านอะไรได้ แต่การกระทาเช่นนี้ ก็ได้
ทาให้ขอ้ ความที่ทานายไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์สาเร็ จ จากพระธรรมสดุดีบทที่ยสี่ ิ บสองเราจะได้ยนิ
เสี ยงพระเยซูร้องทุกข์ ต่อพระบิดาของพระองค์วา่ “สุ นขั ล้อมรอบข้าพเจ้าแล้ว พวกคนชัว่ ร้ายมากั้นกาง
ข้าพเจ้าไว้.....มันอ้าปากจะงับข้าพเจ้าดุจสิ งห์โตจะฉี กกัดและแผดเสี ยงร้อง” (สดุดี 22:12,13,16) “เขา
เป็ นที่ดูหมิ่น และคนไม่คบหา” “เขาเสื อกใสผูน้ ้ นั ไปเสี ยโดยไม่เป็ นธรรม” (อิสยาห์ 53:3,8)
ด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยพระเยซู ดังนั้นปี ลาตจึงพูดแก่ประชาชนอีกเป็ นครั้งที่สามว่า
ตรึ งทาไม เขาได้ทาผิดอะไร เราไม่เห็นว่าเขาทาผิดอะไร ที่สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั้นเมื่อเรา
เฆี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสี ย แต่ประชาชนทั้งหลายไม่ยอมทาตาม พวกเขาร้องตะโกนด้วยเสี ยงอันดัง
ยิง่ ขึ้นว่า “ตรึ งเขาเสี ย”
การที่ปีลาตปล่อยให้ศตั รู ของพระเยซู เฆี่ยนตีพระองค์ต่อหน้าของเขานั้น ก็ดว้ ยความหวังว่า
เมื่อศัตรู ของพระองค์โบยตีพระองค์จนพอใจแล้ว ก็คงจะปล่อยพระองค์ไป ซึ่ งเป็ นการป้ องกันมิให้
พระองค์ทรงถูกตรึ งนัน่ เอง แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์เขียนถึงพระเยซู วา่ “ข้าพเจ้าหันหลังให้กบั ผูเ้ ฆี่ยนตี
และให้แก้มแก่คนที่ถอนเครา ข้าพเจ้ามิได้ซ่อนหน้าให้พน้ จากความหยาบคายและการถ่มน้ าลาย” (อิส
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ยาห์ 50:6) “ที่พวกเขาหายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลเฆี่ยนของเขาผูน้ ้ นั ” (อิสยาห์ 53:5) “เขาจะปรับ
โทษท่านถึงชีวติ และจะมอบท่านไว้ให้กบั คนต่างประเทศ ให้เยาะเย้ยเฆี่ยนตี และให้ตรึ งไว้ที่กางเขน”
(มัทธิว 20:19) ไม่มีตอนใดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่บนั ทึกเกี่ยวกับพระองค์ไม่สาเร็ จผลตามที่ทานาย
ไว้
พระธรรมลูกามิได้บนั ทึกถึงการเฆี่ยนตีพระเยซู เพียงแต่กล่าวว่า ปี ลาต “มอบพระองค์ ให้เขา
ทาตามความชอบใจ” ชีวติ ของพระองค์ตกอยูใ่ นเงื้อมมือของทหาร และเมื่อพลทหารเห็นว่า พระองค์
“เป็ นที่ดูหมิ่นและคนไม่คบหา” พวกเขาจึงได้ฉุดกระชากเสื้ อผ้าของพระองค์ และบังคับให้พระองค์มา
ยืนอยูต่ ่อหน้าพวกเขา พวกทหารเหล่านี้ได้ถ่มน้ าลายรดพระองค์ พระกายอันประเสริ ฐของพระองค์
จะต้องแตกสลาย เพราะความผิดบาปของพวกเขา
เมื่อได้เฆี่ยนตีพระองค์จนหนาใจแล้ว พวกทหารก็ได้เอาเสื้ อคลุมสี ม่วงสวมให้แก่พระองค์ พวก
เขาเอาไม้ออ้ ยัดใส่ พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ต่างธารพระกร และเอามงกุฏหนามสวมลงบนพระ
เศียรของพระองค์ แล้วเอาไม้ออ้ ตีที่พระเศียรพระองค์ และตบพระองค์ดว้ ยฝ่ ามือ หนามเป็ นผลแห่งการ
แช่งสาป (ปฐมกาล 3:18) ซึ่ งพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ให้พน้ จากการแช่งสาปของพระเจ้า
(กาลาเทีย 31:3) พวกทหารใช้หนามเป็ นเครื่ องมือทิ่มแทงเข้าไปในมังสะของพระองค์และเป็ นเหตุให้
พระโลหิ ตของพระองค์หลัง่ ไหล อาบพระพักตร์ ซึ่ งถูกปากที่ “เต็มไปด้วยคาแช่งด่าและความขมขื่น
ของพวกเขาถ่มน้ าลายรดเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้า และการถูกตบครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยมืออันชัว่ ช้าของพวก
เขา” “รู ปโฉมของเขาฟกช้ ายิง่ กว่าใคร ๆ” (ปฐมกาล 52:14) “พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา”
ในการเยาะเย้ยพระองค์พวกทหารได้คุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์ และร้องว่า “ท่านกษัตริ ยข์ อง
พวกยูเดีย “จงจาเริ ญเถิด” พวกเขามิได้เอาใจใส่ ต่อความจริ งที่วา่ วันซึ่ งทุกหัวเข่าในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดิน
โลกก็ดี ใต้พ้นื แผ่นดินโลกก็ดีจะได้คุกกราบลงนมัสการในพระนามแห่งพระเยซูน้ นั และเพื่อลิ้นทุกลิ้น
จะยอมรับว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (ฟิ ลิปปี 2:10,11) คนทั้งโลกจะนมัสการพระองค์
มงกุฏทุก ๆ มงกุฎในแผ่นดินโลก จะถูกเหวีย่ งลงแทบพระบาทของพระองค์ เมื่อสถาปนาพระองค์ให้
เป็ นเจ้าเหนื อสิ่ งทั้งปวง พระองค์ “ทรงรับสง่าราศีและยศศักดิ์เป็ นมงกุฏ” เพราะว่าพระองค์ “ได้ทรงชิม
ความตายเผื่อมนุษย์ทุกคน” (ฮีบรู 2:9) ช่างเป็ นการหยาบกระด้างอย่างยิง่ ในการที่พวกทหารเหล่านี้ไม่
ทราบว่า ได้เข้าเฝ้ าอยูเ่ บื้องหน้าพระพักตร์ ของพระองค์ ในขณะที่พวกเขายกมือขึ้นเฆี่ยนตีพระองค์ผทู ้ รง
สร้างพวกเขาขึ้นมา ที่น่าประหลาดที่สุดพวกทหารเหล่านั้น มิได้ “ล้มลงที่ดิน” เช่นเดียวกับที่พวกทหาร
ได้กระทาในสวนเฆ็ธเชมาเน (ยอห์น 18:6)
พวกเขากล้าประทุษร้ายต่อพระกายอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ เมื่อครั้งอยูใ่ นสวนเฆ็ธเซมาเนนั้น
พวกทหารเหล่านี้ ได้ถูกผลักด้วยอานาจอันยิง่ ใหญ่ของคาตรัสที่วา่ “เราเป็ นผูน้ ้ นั แหละ” แต่บดั นี้
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พระองค์ทรงสมัครใจที่จะให้พวกเขากระทาต่อพระองค์ พระองค์ทรงยอมถ่อมพระทัยลง ยอมรับเอา
รอยเฆี่ยนตีเพื่อรักษาเราทั้งปวง การถ่อมตนของพระเยซูดงั กล่าว ช่างเป็ นการถ่อมพระทัยและพระกายที่
ใหญ่ยงิ่ แน่ละพระองค์ผซู ้ ่ ึ งมาจากพระเจ้า และจะเสด็จไปหาพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งดารงพระชนม์ชีพเฉพาะพระ
พักตร์ พระเจ้าอยูต่ ลอดเวลา “ทรงทาตามชอบพระทัยพระบิดาเจ้าของพระองค์อยูเ่ สมอ” ในพระองค์น้ นั
ไม่มีสิ่งใดที่เป็ นความหยาบกระด้างอยูเ่ ลย พระองค์ทรงยอมรับความดูหมิ่นเหยียดหยาม การตบตี ถูก
แทงด้วยหนาม ถูกเฆี่ยนตีดว้ ยแส้ตามหลังไหล่อนั เปลือยเปล่าของพระองค์ พระกายของพระองค์เต็มไป
ด้วยบาดแผล และถูกกระทาการอันหยาบหยามต่าง ๆ นาๆ ด้วยเงื้อมมือของซาตาน แต่ในส่ วนลึกนั้น
ความทุกข์ทรมานที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ก็คือ การที่บุคคลเหล่านั้นไม่รู้ตวั เลยว่าเขากาลังทาอะไร พวก
เขาปล่อยตัวไปกับความสนุกสนาน จนกระทัง่ ถึงกับปลงพระชนม์ผซู ้ ่ ึ งเสด็จมาเพื่อเป็ นพระผูช้ ่วย และ
มิตรของพวกเขา พระองค์จะทรงมีความยินดีสักเพียงไหนหนอ หากสามารถรวบรวมบุคคเหล่านั้น ให้
อยูภ่ ายใต้ความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ได้
แต่พระเนตรที่เต็มไปด้วยแววแห่งความเจ็บปวดของพระองค์น้ นั เพ่งมองไปที่จุดหมายซึ่ งอยู่
เหนือความเข้าใจของมนุษย์ ไม่เพียงแต่บุคคลเหล่านั้นเท่านั้น ที่จาเป็ นจะต้องได้รับการไถ่บาป มนุษย์
โลกทั้งปวง ก็จาเป็ นจะต้องรับการไถ่บาปเช่นเดียวกัน พระองค์มิได้ละเลยต่อข้อนี้เลย แม้วา่ พระองค์จะ
ถูกทดลองเพียงใดก็ตาม แต่พระองค์ก็มิได้ทรงพร่ าบ่นแต่ประการใด พระองค์ “ทรงรับสภาพอย่างทาส”
ทรงยอมเชื่ อฟังอย่างทาส “ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กางเขนนั้น”
พระองค์ทรงยอมให้พวกเขาปฏิบตั ิต่อพระองค์ตามใจชอบ อย่างอาจหาญและ “พระองค์หาได้
ปริ ปากไม่” นอกจากเพื่อที่จะตรัสถึงพระสง่าราศีของพระบิดาของพระองค์มิได้ทรงนิ่ งเฉยอย่างอาชญา
กรเมื่อจนมุม หากแต่พระองค์ทรงนิ่งอย่างพระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงมองการไกล เหนือความเจ็บปวด
ทรมานฝ่ ายร่ างกายเพื่อรับ “สง่าราศีที่จะมาภายหลังความทุกข์ทรมานนั้น” “เพราะเห็นแก่ความยินดีที่มี
อยูต่ รงหน้านั้น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็ นสิ่ งสาคัญอะไร” (ฮีบรู
12:2) พระบุตรของพระเจ้าได้ตกอยูใ่ นเงื้อมมือของคนบาป แต่พระองค์ทรงทราบว่า การกระทาของ
พระองค์ ได้ทาให้พระบิดาเจ้าของพระองค์รับเกียรติยศ (ยอห์น 13:31)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บ่งไว้อย่างชัดแจ้งว่า ปี ลาตได้เห็นการเฆี่ยนตีและเยาะเย้ยถากถาง
พระเยซูดว้ ยตนเอง พระธรรมยอห์นเท่านั้นที่กล่าวถึงข้อนี้แน่ละ การกระทาเช่นนั้น ย่อมสั่นสะเทือน
ความรู ้สึกของเขาอย่างรุ นแรงปี ลาตได้รับพระเยซูมาจากพวกทหาร และนาพระองค์ไปให้ประทับต่อ
หน้าชาวยิวทั้งปวงอีก และพูดว่า “นี่แน่ะ เราพาคนนั้นมาให้ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะรู ้วเ่ รามิได้เห็น
ความผิดสิ่ งใดในเขาเลย” ปี ลาตคงต้องรู ้สึกพิศวงงงงวยเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้เห็นถึงความกล้าหาญ และ
ความอดทนของพระเยซู ที่สู้ทนต่อความทุกข์ทรมานทั้งปวง
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ปี ลาตพูดแก่ชาวยิวนั้นว่า “นี่ แน่ะ ดูคนนี้ซิ” เขาอาจจะพูดว่า “นี่แน่ะท่านผูน้ ้ ีเป็ นมนุ ษย์” แต่
ปรากฏว่าปี ลาตเริ่ มจะตระหนักว่า พระเยซูมิใช่มนุษย์ธรรมดา หากแต่ทรงเหนือมนุษย์มากนัก
ครั้นแล้ว “พระเยซูเสด็จออกมาทรงมงกุฏทาด้วยหนาม และทรงเสื้ อสี ม่วง” ดูช่างเป็ นภาพที่
ประหลาดอะไรเช่นนั้น เมื่อพระเจ้าถูกพิพากษากษัตริ ยแ์ ห่งสวรรค์ผทู ้ รงรับสภาพในรู ปกายเนื้ อหนัง
“ทรงถูกดูหมิ่นและปฏิเสธโดยมนุษย์” “ไม่มีใครได้เห็นพระองค์เลย พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ผู ้
ทรงสถิตอยูใ่ นทรวงของพระบิดา ท่านองค์น้ นั ได้สาแดงพระองค์แล้ว” (ยอห์น 1:18) พระบุตรได้ทรง
เปิ ดเผยให้มนุษย์ทราบ ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ตลอดเวลาอันยาวนาน และการที่มนุษย์
ปฏิเสธคาพยานของพระองค์ สาแดงให้เราทราบว่า พระองค์คือพระคริ สต์ เพราะเราจะเห็นได้วา่ ไม่มีที่
ใดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งกล่าวว่าพระเมสิ ยาห์ได้รับการต้อนรับในการเสด็จมาในครั้งแรกของ
พระองค์ พระองค์ทรง “ถูกมอบไว้ ตาม ซึ่ งพระเจ้ าได้ ทรงดาริ แน่ นอนล่ วงหน้ าไว้ ก่อนแล้ ว” (กิจการ
2:23) “พระองค์เสด็จมายังพลไพร่ ของพระองค์แต่พลไพร่ ของพระองค์หาได้ตอ้ นรับพระองค์ไม่” บัดนี้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงชี้หมายไว้วา่ พระองค์ “เป็ นบุตรของพระเจ้า...ด้วยทรงเป็ นขึ้นมาจากความ
ตาย” (โรม 1:4) กระนั้นในทุกวันนี้มนุษย์ก็ยงั หันหนี จากพระองค์
ในขณะที่พระองค์ทรงยืนอยูต่ ่อหน้าพวกเขานั้น แน่ละ บรรดาทูตสวรรค์ท้ งั ปวงคงหุ บปี กซ่อน
หน้าไว้และร้องไห้ แต่พวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกผูเ้ ฒ่า เมื่อได้เห็นพระองค์ กลับเฉยเมย ไม่มีความรู ้สึก
สะเทือนใจหรื อสงสารพระองค์เลย มิหนาซ้ าฝูงชนก็ยงั ร้องตะโกนอีกว่า “ตรึ งเขาที่กางเขนเสี ย ตรึ งเขา
ที่กางเขนเสี ย”
ปี ลาตหมดปั ญญาสุ ดที่จะหาทางแก้ไข เขารู ้วา่ เขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพระองค์ได้เลย
ขณะเดียวกันประชาชนก็ส่งเสี ยงอื้ออึง เขาจึงพูดกับประชาชนเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายจงเอาเขาไป
ตรึ งที่กางเขนเถิด เพราะว่าเราไม่ได้เห็นความผิดในเขาเลย” (ยอห์น 19:6) หลังจากนั้นปี ลาตก็ได้เอาอ่าง
น้ ามาล้างมือ ต่อหน้าประชาชนทั้งปวง แล้วว่า “เราปราศจากเลือดของคนชอบธรรมนี้ แล้ว เจ้าทั้งหลาย
เป็ นธุระเถิด” (มัทธิว 27:24) ปี ลาตไม่เพียงแต่จะประกาศว่า พระเยซูทรงเป็ นผูช้ อบธรรมเท่านั้น หากยัง
พูดถึงพระองค์ดว้ ยท่าทีแสดงความนับถืออีกด้วย
แต่ “บรรดาฝูงชนก็เรี ยนว่า ให้เลือดของเขาตกอยูบ่ นเรา ทั้งบุตรของเราด้วย” ช่างเป็ นการ
ผูกมัดตนเองที่น่ากลัวอะไรเช่นนั้น พวกเขาไม่สามารถหลีกหนีคาพูดนี้ได้ หลายศตวรรษมาแล้ว ใน
ที่สุดประชาชนเหล่านั้นได้ร้องตะโกนว่า “เขาควรจะตาย เพราะเขาได้ต้ งั ตัวเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
ในเวลาเดียวกันนี้ ปี ลาตเริ่ มรู ้สึกสานึกตัว พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงปี ลาตว่า “ท่าน
ตกใจกลัว” และปรารถนาที่จะปลดปล่อยพระองค์ให้ได้รับอิสระ เขาได้เดินเข้าไปในห้องผูพ้ ิพากษาอีก
และทูลถามพระเยซูวา่ “ท่านมาจากไหน” แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการใด ปี ลาตทูลต่อไปว่า “ท่าน
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ไม่รู้หรื อว่า เรามีอานาจที่จะปล่อยท่านได้ และมีอานาจที่จะตรึ งท่านไว้ที่กางเขนได้” แต่พระเยซูตรัส
ตอบว่า “ท่านจะมีอานาจเหนือเราก็หามิได้ เว้นแต่ทรงประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่าน เหตุฉะนั้นผูท้ ี่
มอบเราไว้ให้แก่ท่านก็มีความผิดมากกว่าท่าน” (ยอห์น 19:11) พระเยซูทรงทราบว่าปี ลาตพยายามที่จะ
ปลดปล่อยพระองค์ แต่ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถ ที่จะกระทาตามความตั้งใจของเขาได้ เพราะเกรงว่า
ชาวยิวทั้งหลายจะกล่าวหาว่า เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อจักรพรรดิ์กายะซา
ครั้นแล้วปี ลาตก็นาพระเยซูเข้ามาในห้องโถง ซึ่ งเรี ยกว่าพระลาน อันเป็ นสถานที่ฝงู ชนชุมนุม
กันอยู่ แล้วพูดกับฝูงชนเหล่านั้นว่า “นี่แน่ะ กษัตริ ยข์ องท่านทั้งหลาย” เขาตั้งใจที่จะโยนความ
รับผิดชอบในการพิพากษาพระเยซูแก่ชาวยิว แต่คนทั้งปวงร้องอื้ออึงว่า “จงเอาเขาไปฆ่าเสี ย จงตรึ งเขาที่
กางเขนเสี ย...กษัตริ ยข์ องพวกเราไม่มี เว้นแต่กายะซา”
“ฝ่ ายคนทั้งปวงร้องพร้อมกันเสี ยงดัง ขอให้ตรึ งเสี ยที่กางเขน และเสี ยงคนทั้งปวงนั้นมีชยั ชนะ
ปี ลาตจึงสั่งให้เป็ นไปตามเขาทั้งหลายปรารถนา” (ลูกา 23:23,24) ปี ลาตปล่อยบาระบาให้แก่ชาวยิว
เหล่านั้น และมอบพระเยซูให้อยูใ่ นเงื้อมมือของคนเหล่านั้น พวกเขาได้สวมเสื้ อให้แก่พระองค์ตามเดิม
แล้ว นาพระองค์ไปตรึ ง ขณะนั้นเป็ นเวลา “ประมาณเที่ยง” (ยอห์น 19:14)

ข้ อไตร่ ตรอง
ปี ลาตเอ่ยถามฝูงชนว่า “เราจะทาอย่ างไรแก่ พระเยซูที่เรี ยกว่ าพระคริ สต์ ” ซึ่ งฝูงชนเหล่านั้นก็
ร้องขอให้มอบพระองค์ให้แก่พวกเขา การที่ปีลาตยอมมอบพระเยซูให้แก่ชาวยิวดังกล่าว จึงเท่ากับว่าเขา
ได้สูญเสี ยโอกาสอันดีงามในอนาคตของเขาตลอดไปเป็ นนิตย์
ปี ลาตได้แสวงหาทางที่จะโยนความ
รับผิดชอบของเขาในเรื่ องนี้ให้แก่ผอู ้ ื่น สาหรับปั ญหานี้ เราทุกคนจะต้องตอบด้วยตนเอง นับเป็ นปั ญหา
ที่ยงิ่ ใหญ่ในจักรวาล ซึ่ งพระเจ้าตั้งปั ญหาถามมนุษย์ทุกคนเป็ นส่ วนตัว ไม่วา่ จะเป็ นแว่นแคว้นใด ๆ ก็
ตาม ที่พระกิตติคุณเผยแพร่ ไปถึงมนุษย์มกั จะหลงเข้าไปในฝูงชนและหลีกเลี่ยง การรับผิดชอบของ
ตนเอง แต่พระเจ้าจะไม่ทรงอนุญาตให้มนุษย์หนีพน้ ปั ญหานี้ได้เป็ นอันขาด เราทุกคนจะต้องเผชิญกับ
ปั ญหานี้ เราได้เผชิญกับได้ให้คาตอบแล้ว เราจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างการรับเอา กับ
การปฏิเสธพระองค์ซ่ ึ งพระเจ้าส่ งมา เราจะต้องลงคะแนนเสี ยงว่า พระองค์ตอ้ งถูกตรึ งหรื อจะได้รับ
มงกุฏ เราตอบเพียงครั้งเดียวแต่เพื่ออนาคตตลอดไป ขณะเดียวกันเราก็จาจะต้องมีความรู ้ถึงสิ่ งที่เรา
กระทานั้น เราจะต้องตัดสิ นใจทุก ๆ วันว่า สิ่ งใดบ้างที่เราจะกระทาโดยฤทธิ์ อานาจของพระองค์ และมี
สิ่ งใดบ้าง ที่เราจะกระทาเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
ปั ญหาดังกล่าวนี้มิใช่ปัญหาสาหรับสังคมส่ วนรวมโดยทัว่ ไป แต่เป็ นปั ญหาสาหรับเราแต่ละคน
ที่จะต้องตอบโดยเฉพาะ
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ไม่ใช่ปัญหาสาหรับรัฐบาลที่จะต้องตอบ แต่เป็ นปั ญหาการตัดสิ นใจของมนุษย์ เฉพาะตัว
รัฐบาลได้ตอบปั ญหานี้แล้ว เมื่อวันที่ปีลาตพิพากษาพระเยซูเป็ นที่น่าสังเกตว่า การพิพากษาพระเยซูวนั
นั้น ทาให้เราเห็นถึงลักษณะการปกครองของรัฐบาลของโลกสี่ แบบ และแต่ละแบบ ต่างก็ให้คาตอบ
เช่นเดียวกันหมด คือ “ตรึ งเขาที่กางเขนเสี ยเถิด” นี่คือคาตอบที่รัฐบาลทัว่ โลกนิยมใช้
ระบบประชาธิปไตย เป็ นระบอบการปกครองที่สภาการปกครองของชนชาติยวิ ใช้ พวกผูน้ า
ของชาวยิวเห็นว่าพระเยซูทรงแทรกแซง ขัดขวางผลประโยชน์ของพวกเขา และตาหนิติโทษการ
บริ หารงานทางศาสนาของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงสมคบกัน ในอันที่จะตรึ งพระองค์เสี ย
การที่พระเยซูทรงย้าเตือนพวกเขาเป็ นรายบุคคลนั้น เป็ นวิถีทางแห่งประชาธิ ปไตย พระองค์
ทรงแสวงหาเสรี ภาพ และอิสระภาพที่ยงิ่ ใหญ่ให้แก่มนุษย์ พระองค์เท่านั้นที่สามารถทาให้มนุษย์
ปกครองตัวเองได้ และประชาธิ ปไตยจะดารงอยูไ่ ด้ หากว่าราษฎรสามารถปกครองตนเองอย่างสัมฤทธิ์
ผล มนุษย์ทุกคนจาต้องเลือกเอาพระคริ สต์ หรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งเลือกเอาวิถีทางของตนเอง ถ้าหากว่าเขา
เลือกวิถีทางของเขาเองก็เท่ากับว่า เขาแสวงหาหนทางที่จะปกครองพระเจ้าผูท้ รงสร้างเขาขึ้นมา ชาวยิว
เหล่านั้นถือว่า ตนเองอยูใ่ นระบอบประชาธิ ปไตย ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเลือกเอาผูท้ ี่จะสร้างสรร
ผลประโยชน์ให้แก่เขา ด้วยเหตุน้ ีพระเยซูจึงถูกนาไปตรึ งที่ไม้กางเขน
ระบอบอลเชวิค เป็ นวิธีการของชนที่มีใจอามหิ ตโหดเหี้ ยม ซึ่ งก่อความโกลาหลวุน่ วายทัว่ ทั้ง
ศาลของปี ลาต พระคริ สต์มิได้ทรงครอบครองอยูใ่ นจิตใจของบุคคลประเภทนี้ เพราะว่าพวกเขากระทา
ตามราคะตัณหาของเนื้ อหนังโดยปราศจากการใช้เหตุผล พวกเขากระทาลงไปก็โดยความอยุติธรรม
และดวงตาอันมืดสนิทต่อความเป็ นธรรม “วิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเยซู” (1 ยอห์น 4:3)
ครอบงาอยูใ่ นจิตใจของผูค้ นเหล่านี้ ดังนั้นสิ่ งที่พวกเขาเรี ยกร้องต้องการมีแต่คาว่า “ตรึ งเขาที่กางเขน
เสี ย”
ระบอบเผด็จการ เป็ นระบอบการปกครองของปี ลาต รัฐบาลเช่นว่านี้ไม่สู้จะนับถือในศาสนา
มากนัก แต่พวกเขาจะใช้ศาสนาเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และพรรคพวกให้มากที่สุดที่จะมากได้ ถ้า
หากว่าประชาชนเชื่ อฟังเจ้าหน้าที่บา้ นเมือง ก็ยอ่ มจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง แต่ถา้ เป็ นผูท้ ี่นบั ถือศาสนา
คริ สต์ซ่ ึ งคอยตาหนิต่อความประพฤติชวั่ ของพวกเขา
ก็จะต้องถูกฆ่าและถูกบีบบังคับทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะถูกทาลายไป
ระบบการปกครองโดยทหาร
เป็ นระบบการปกครองที่รัฐบาลโรมันใช้กบั เมืองขึ้นของตน
ระบบการปกครองของพวกนี้ ไม่ยอมรับคาสั่งสอนของพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งตอบแทนความชัว่ ด้วยความดี และ
มีอาณาจักรซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแห่งความรัก

246

รัฐบาลของโลกนี้ได้ปฏิเสธพระเยซูเสมอมา ตราบจนกระทัง่ “บรรดาแผ่นดินแห่งพิภพนี้ ก็
กลายเป็ นอาณาจักรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา และของพระคริ ตส์ของพระองค์” (วิวรณ์ 11:15)
อาณาจักรของพระองค์มิใช่ในโลกนี้ หากแต่เป็ นอาณาจักร ซึ่ งมีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าปกครองอยู่
ภายในจิตใจ ของผูท้ ี่รับเอาพระองค์ ให้เป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องเขา สัมพันธ์ไมตรี ระหว่างพระองค์กบั
มนุษย์ มิได้ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุสิ่งของ หากแต่ข้ ึนอยูก่ บั ตัวบุคคลเป็ นสาคัญ พระองค์ทรงเชิญชวนมนุษย์แต่
ละคนให้เลือกพระองค์ไว้เป็ นพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นเจ้าชีวิต เพื่อว่าพระองค์
จะเสด็จลงมาในคริ สตจักรของพระองค์อีก “เป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้...เพื่อ
เอาตัวของข้ าพเจ้ า เป็ นที่สาแดงพระบุตรของพระองค์” (กาลาเทีย 1:15)
ปี ลาตถามพระเยซูวา่ “ความจริ งคื ออะไรเล่ า” แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบเขาเลย เพราะว่า
พระองค์ทรงเป็ นความจริ ง คาถามนี้เป็ นคาถามที่มีต่อมนุษย์ นับจากนั้นมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้และ
ตลอดไปทุกยุคทุกสมัย แต่พระเยซูตรัสว่า ผูซ้ ่ ึ งไม่มีความจริ ง จะไม่สามารถเข้าใจปั ญหานี้เลย “ความ
จริ ง” มิใช่เป็ นเพียงคาพูด หากแต่มีสภาพเป็ นบุคคล พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และ
เป็ นชีวติ ” “ท่านทั้งหลายจะรู ้จกั ความจริ งและความจริ งนั้นจะกระทาให้ท่านทั้งหลายเป็ นไทย” พระ
ผูส้ ร้างสิ่ งสารพัดเท่านั้นที่ทรงเป็ นความจริ ง และสามารถปลดปล่อยผูท้ ี่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ที่พวั พัน
อยูก่ บั ความบาปให้เป็ นไทย พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “คาของพระองค์เป็ นความจริ ง” (ยอห์น 17:17) “พระ
วาทะนั้นได้บงั เกิดเป็ นเนื้อหนังและได้อาศัยอยูก่ บั เรา” (ยอห์น 1:14) พระองค์ผทู้ รงเป็ นความจริ ง ได้
เสด็จมาเพื่อเป็ นพยานฝ่ ายความจริ งนั้น
และทรงสิ้ นพระชนม์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นความจริ ง
บรรดาศัตรู ของพระองค์ได้ตรึ งพระองค์ไว้ที่กางเขน เพราะพวกเขาเกลียดชังความจริ ง พระองค์ตรัสว่า
“คนทั้งปวงซึ่ งอยูฝ่ ่ ายความจริ งย่อมฟังเสี ยงของเรา” แต่ความจริ งซึ่ งถูกกดดันให้ถึงแก่ความตายนี้จะฟื้ น
ขึ้นมาอีก ความจริ งย่อมเป็ นอยูช่ วั่ นิรันดร์ และอาศัยอยูใ่ นอาณาจักรของพระเจ้า และยังคงอยูใ่ นจิตใจ
ของทุก ๆ คน ที่ฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์

ทบทวน
1. ข้อกล่าวหา ที่ศตั รู ของพระเยซูฟ้องร้องพระองค์ ต่อศาลศาสนา คืออะไร? พวกปุโรหิ ตใหญ่
มีใครบ้าง? ศาสนดาของชนชาติยวิ พิพากษาพระองค์วา่ อย่างไร? เหตุใดพวกเขาจึงนาพระองค์ไปให้ปี
ลาตตัดสิ น? ขณะนั้นเป็ นเวลาเท่าใด และเป็ นวันอะไร? มีพระกิตติคุณกี่เล่มที่บนั ทึกถึงการพิพากษาของ
พระองค์?
เหตุใดชาวยิวเหล่านั้นจึงไม่เข้าไปในห้องพิพากษา? ปี ลาตออกไปพบพวกเขาที่ไหน? พวกเขา
กล่าวหาพระเยซูต่อปี ลาตว่าอย่างไร? เหตุใดพวกเขาจึงเปลี่ยนข้อกล่าวหา? ปี ลาตมีความรู ้สึกต่อพระเยซู
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ฉันมิตรเช่นนั้นหรื อ? พระเยซูตรัสเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์วา่ อย่างไร จึงต้องถูกจับกุมเช่นนี้ ?
ขณะที่พระองค์ทรงถูกไต่สวนนั้น มีมิตรสหายของพระองค์ยนื อยูข่ า้ งเคียงหรื อไม่?
2. ปี ลาตถามพระเยซูวา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับพระประสงค์ของในการเสด็จเข้ามาใน
โลกของพระองค์ ว่าอย่างไร? ปี ลาตทูลตอบพระเยซู อย่างไร? ปี ลาตกล่าวตอบชาวยิวเหล่านั้นว่า
อย่างไร?
3. ข้อกล่าวหาพระเยซูประการต่อไปคืออะไร? พระองค์ตรัสตอบหรื อไม่? ปี ลาตมีความรู ้สึกต่อ
พระเยซูอย่างไร ในการที่พระองค์สงบนิ่งอยูเ่ ช่นนั้น? เหตุใดพระเยซูจึงมิได้โต้ตอบคากล่าวหา?อย่างนี้
จะเรี ยกว่าเป็ นการสู ้คดีกนั ได้หรื อไม่?
4. ปี ลาตทาอย่างไร เมื่อได้ทราบว่า พระเยซูทรงเป็ นชาวกาลิลา? การกระทาของเขาเป็ นที่พึง
พอใจของเฮโรดหรื อไม่? เพราะเหตุใด? ใครพาพระเยซูไปให้เฮโรดตัดสิ น? พวกเขาทาอย่างไร? พระ
เยซูตรัสว่าอย่างไร? เฮโรดจัดการอย่างไรกับพระเยซู? มิตรภาพระหว่างเฮโรดกันปี ลาตลงเอยอย่างไร?
ทหารของเฮโรดกระทาต่อพระเยซูอย่างไร? พวกเขาพาพระองค์ไปที่ไหน?
5. สาเหตุที่ทาให้ฝงู ชนไปชุมนุมกันที่หอ้ งพิจารณาคดีคืออะไร? พวกเขาไปชุมนุมกัน ณ ที่ใด?
ปี ลาตทาอะไรในเทศกาลปั สกาแต่ละปี ? สาหรับเทศกาลนี้เขาตั้งใจว่าจะปล่อยใคร? เขาพูดกับปุโรหิ ต
ใหญ่วา่ อย่างไร เกี่ยวกับพระเยซู? ฝูงชนทาอย่างไร เมื่อปี ลาตประกาศว่าจะปล่อยพระองค์? นักโทษที่
พวกเขาขอร้องให้ปีลาตปลดปล่อยคือใคร? เขาต้องโทษด้วยคดีอะไร?
6. ปี ลาตถามพวกเขาว่าอย่างไร? ผลเป็ นอย่างไร? คาพยากรณ์ที่สาเร็ จในขั้นนี้ คือคาพยากรณ์
ใด? ท่านสามารถที่จะคัดลอกข้อความมากล่าวอ้างพอสังเขปได้หรื อไม่?
7. “ใครเป็ นคนให้คนใช้มาเตือนปี ลาต? ปี ลาตพูดกับฝูงชนเหล่านั้นเป็ นครั้งที่สามว่าอย่างไร?
คาตอบที่ได้รับคืออะไร?”
8. ปี ลาตจัดการอย่างไรกับพระเยซูต่อไป? เขามีเหตุผลอย่างไรในการทาเช่นนี้? ศาสดา
พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมที่กล่าวถึงเรื่ องนี้คือใคร? และผูท้ ี่อา้ งถึงคาพยากรณ์น้ ี ในพระคริ สตธรรมใหม่
คือใคร? พวกทหารปฏิบตั ิต่อพระเยซูอย่างไร? “หนาม” เป็ นแบบเล็งถึงอะไร? พระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่าวถึงสง่าราศีและมงกุฎ ที่พระองค์จะได้รับในอนาคตว่าอย่างไร?
9. เหตุใดพระเยซูจึงยอมรับสภาพที่ต่าต้อยเช่นนั้น? ท่านคิดว่าพระองค์ทรงได้รับความทุกข์
ทรมานอย่างยิง่ เช่นนี้หรื อ? เพราะเหตุใด? พระองค์ทรงถูกทดลองอย่างรุ นแรงเช่นนั้นหรื อ?
10. ท่านคิดว่าสิ่ งที่ทาให้พระองค์ได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวที่สุดคืออะไร? ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวพระองค์ได้ตรัสอะไรหรื อไม่? จงอ้างคาพยากรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้? เหตุใดพระองค์จึงไม่เป็ น
พยาน ให้แก่พวกทหารเหล่านั้น? เหตุผลในการที่พระองค์ทรงสงบนิ่งคืออะไร?
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11. ปี ลาตได้เห็นทหารโบยตีพระเยซูหรื อไม่? เมื่อเขานาพระเยซูไปจากทหารเหล่านั้นให้มาอยู่
ต่อหน้าชาวยิวแล้ว เขาได้ทาอะไร? เขาพูดแก่ชาวยิวเหล่านั้นว่าอย่างไร? จงบรรยายถึงพระลักษณะของ
พระเยซูในขณะนั้นพวกปุโรหิ ตใหญ่มีความรู ้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นพระองค์? ประชาชนที่อยู่ ณ ที่น้ นั มี
ปฏิกิริยาอย่างไร?
12. ปี ลาตทาอย่างไรเมื่อเห็นว่า ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพระเยซูได้? ประชาชนเหล่านั้นตอบ
ว่าอย่างไร? ข้อกล่าวหาสุ ดท้ายที่พวกเขาฟ้ องร้องพระเยซูคืออะไร? ปี ลาตทาอย่างไรเมื่อได้ยนิ ข้อ
กล่าวหานั้น? พระเยซูตรัสตอบประการใดหรื อไม่? พระเยซูตรัสว่าผูท้ ี่จะต้องรับผิดชอบ ต่อการ
พิพากษาพระองค์มากที่สุดคือใคร? ใครเป็ นผูย้ ยุ ง ส่ งเสริ ม และสมคบกันเพื่อที่จะปลงพระชนม์
พระองค์? ปี ลาตไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ต่อเรื่ องนี้ หรื อ? เขาพยายามที่จะปลีกตัวออกจากเรื่ องนี้โดยการ
ทาอย่างไร? ชาวยิวเหล่านี้ข่ปู ี ลาตว่าอย่างไร? เขาตอบผูค้ นเหล่านั้นเป็ นคาสุ ดท้ายว่าอย่างไร? หลังจาก
นั้นเขาพาพระเยซูไปที่ไหน? เขาหาทางที่จะโยนความรับผิดชอบให้แก่ชาวยิว โดยการทาอย่างไร? ผูค้ น
เหล่านั้นตอบว่าอย่างไร? ผลสุ ดท้ายพวกเขาตัดสิ นพระองค์อย่างไร? การที่ปีลาตมอบให้ฝงู ชนพิพากษา
พระเยซูเอาเองนั้น เป็ นการถูกต้องหรื อไม่? ฝูงชนเหล่านั้นมีจิตใจเป็ นอย่างไร?
ปี ลาตตัดสิ นพระเยซูอย่างไร? นักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย ตามคาขอร้องของชาวยิว คือใคร?
พวกเขาจัดการกับพระเยซูอย่างไร? พระเยซูทรงถูกนาไปทั้ง ๆ ที่สวมเสื้ อคลุมสี ม่วงเช่นนั้นหรื อ หรื อว่า
ได้ถอดออกแล้ว เหลือแต่เสื้ อผ้าของพระองค์เอง? เพราะเหตุใด? ขณะนั้นเป็ นเวลาเท่าใด?
13. คาถามที่สาคัญยิง่ ในบทเรี ยนนี้คืออะไร? มนุษย์ในทุกวันนี้จะตอบคาถามนี้ได้อย่างไร?
มนุษย์จาเป็ นต้องตอบปั ญหานี้เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นส่ วนรวม? เราจะรับเอาพระเยซูได้อย่างไร? การที่
จะปฏิเสธพระเยซูน้ นั จะต้องทาอย่างไร?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ประเด็นสาคัญในการไต่สวนพระเยซูต่อหน้าปี ลาตนั้น เกี่ยวกับคาสั่งสอนของพระองค์ หรื อ
เกี่ยวกับพระองค์เอง 2. เหตุใดท่านจึงคิดว่าปี ลาตต้องการปล่อยพระเยซู เหตุผลที่แท้จริ งของปี ลาตใน
การที่จะส่ งพระเยซู ไปให้เฮโรดคืออะไร เฮโรดที่กล่าวถึงนี้ มีความสัมพันธ์กบั กษัตริ ยเ์ ฮโรด ในสมัยที่
พระเยซูประสู ติอย่างไร? 3. ความทุกข์ทรมานฝ่ ายร่ างกายของพระเยซู เป็ นผลกระทบกระเทือน ต่อจิต
วิญญาณของพระองค์หรื อไม่ การที่พระองค์ตรัสว่า “จิตใจของเราเป็ นทุกข์เพียงจะตาย” นั้น พระองค์
หมายความว่าอย่างไร 4. การที่ศตั รู ของพระเยซูคิดทาลายพระองค์ พวกเขารู ้หรื อไม่วา่ เขากาลังตรึ งพระ
คริ สต์ 5.พระเยซูคริ สต์ตรัสว่าอย่างไรเกี่ยวกับพระกายของพระองค์ 6. ถ้าพระเยซูไม่ยอมอยูใ่ นเงื้อมมือ
ของศัตรู ของพระองค์จะมีอะไรเกิดขึ้น สาเหตุที่ทาให้พระเยซูตอ้ งถูกตรึ งที่ไม้กางเขนคืออะไร ผูท้ ี่
จะต้องรับผิดชอบในการนี้มากที่สุดคือปี ลาตหรื อชนชาติยวิ 7. ท่านคิดว่า การล้างมือของปี ลาต จะทาให้
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เขารู ้สึกสบายใจมากขึ้นเช่นนั้นหรื อ การที่ปีลาตกระทาเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็ นคนอ่อนแอ เช่นนั้น
หรื อ 8. การ “นิ่ง” เป็ นอาวุธที่มีอานุภาพเสมอไป เช่นนั้นหรื อ 9. ท่านจะตอบว่าอย่างไร ต่อคาถามที่วา่
“ความจริ งคืออะไรเล่า” พระเยซูตรัสตอบคาถามนี้หรื อไม่ 10. พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์ในฐานะผูแ้ บก
รับความผิดบาปของคนทั้งปวง ในฐานะที่ถูกสิ่ งแวดล้อม และสถานการณ์ภายใต้การปกครองเช่นนั้น
สามารถช่วยเหลือได้ หรื อพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ดว้ ยความสมัครใจของพระองค์ เพื่อเป็ นเครื่ อง
สักการบูชา ไถ่โทษความบาปของเรา
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ขั้นทีห่ ้ าสิ บสอง ทรงถูกตรึง-ตาบลโกลาโกธา
มัทธิว 27:32-56, มาระโก 15:21-41, ลูกา 23:26-49, ยอห์ น 19:16-37
เราได้ติดตามเรื่ องราวของพระเยซูเจ้า มาทีละขั้นโดยตลอด นับตั้งแต่แรกประสู ติ บรรทมใน
รางหญ้าที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม ทรงเจริ ญวัยและดารงพระชนม์ชีพในร้านช่างไม้ในเมืองนาซาเร็ ธ การดารง
พระชนม์ชีพตามแถบชายทะเลกาลิลา และการเสด็จไปสู่ หมู่บา้ นต่าง ๆ ตามถนนที่ขรุ ขระ และเต็มไป
ด้วยฝุ่ นละออง เราได้มีโอกาสรับฟังการเทศนาสัง่ สอน ด้วยพระดารัสที่ประกอบด้วยพระเมตตากรุ ณา
และพระสติปัญญาอันล้ าเลิศ รวมทั้งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยเหลือผูท้ ี่ตกอยูใ่ นความทุกข์ร้อน
ทุกคน ตลอดจนการที่พวกผูน้ าของชนชาติยวิ ต่อสู ้ขดั ขวางการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ยแุ หย่ให้
ชาวยิวเกลียดชังพระองค์ และวางแผนจับผิดพระองค์ โดยพยายามหลอกล่อ คาดคั้นให้พระองค์ตรัสใน
สิ่ งที่พวกตนต้องการ แล้วยึดถือเอาพระดารัสที่พระองค์ตรัสนั้นเป็ นข้อกล่าวหาพระองค์ เราได้เฝ้ า
ระมัดระวังอยูก่ บั พระองค์ทรงอธิ ษฐานอยูต่ ามลาพัง ในสวนเฆ็ธเซมาเนอันมืดมิด และในเวลาที่
พระองค์ทรงยอม ให้ยดู า อิสการิ โอด ผูท้ รยศจูบพระองค์เราได้ร่วมกับพระองค์ เผชิญหน้ากับความ
เกรี้ ยวกราดของพวกปุโรหิ ตใหญ่ ซึ่ งพยายามหาทางตัดสิ นลงโทษพระองค์ และได้ร่วมเป็ นสักขีพยาน
ในการไต่สวนอันหยาบคาย เต็มไปด้วยการเยาะเย้ยถากถางพระองค์ในห้องพิจารณาความของปี ลาต
จิตใจของเราแทบจะแยกสลาย เมื่อเราได้ยนิ เสี ยงร้องตะโกนของฝูงชนที่กระหายเลือด ซึ่งเรี ยกร้องให้
ตรึ งพระองค์เสี ย และถูกมอบให้พวกเขาทาตามใจชอบของพวกเขา
บัดนี้เราได้มาถึงขั้นสุ ดท้ายแล้ว พระองค์ทางถูกพวกศัตรู “นับเข้าอยูใ่ นจาพวกล่วงละเมิด”
และถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนไปยังภูเขากะโหลกศีรษะ (ภาษาฮีบรู เรี ยกว่า โกลาโกธา) เพื่อจะตรึ ง
พระองค์ และ ณ ที่น้ นั เองที่พระองค์ทูลต่อพระบิดาเจ้าว่า “สาเร็ จแล้ว”
ตลอดพระชนม์ชีพของพระเยซู ล้วนแต่เต็มล้นด้วยอานาจแห่งความรักของพระเจ้า ซึ่ งส่ องลง
มาสู่ ความมืดมน และความสยดสยองของความผิดบาปที่ร้ายแรงยิง่ ของมนุษย์ นี่คือชัยชนะของ
พระมหากษัตริ ย ์ แผ่นดินของพระองค์มิใช่โลกนี้ พระวจนะ และพระราชกิจของพระองค์ เปิ ดเผยถึง
พระสง่าราศีของพระองค์เอง ไม่มีผใู ้ ดพูดจาเหมือนพระองค์ ไม่มีผใู ้ ดดารงพระชนม์และสิ้ นพระชนม์
เหมือนพระองค์ ทั้งมิตรภาพและศัตรู ของพระองค์ ต่างก็เป็ นพยานในความจริ งข้อนี้ ตรงกัน ถ้อยคาที่
สาคัญยิง่ ซึ่ งกล่าวถึงพระเยซูส่วนใหญ่ลว้ นแต่เป็ นคาพูดของศัตรู ของพระองค์เอง
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พวกเขาเรี ยกพระองค์วา่ “มิตรสหายกับคนเก็บภาษีและคนบาป” แม้วา่ พวกเขาจะพูดด้วยความ
เย้ยหยันพระองค์ แต่คาพูดนี้ ก็ได้เปิ ดเผยให้ทราบถึงพระลักษณะที่แท้จริ งของพระองค์ พวกเจ้าหน้าที่ซ่ ึ ง
พวกปุโรหิ ตและพวกฟาริ สี ส่ งมาจับกุมพระองค์ ต่างยืนยันว่า “ไม่เคยมีผใู ้ ดพูดเหมือนคนนั้น” (ยอห์น
7:46) ทหารที่จบั พระองค์ พวกปุโรหิ ตใหญ่ และพวกอาลักษณ์ ผูซ้ ่ ึ งบงการให้ตรึ งพระองค์ ต่างพากัน
เยาะเย้ยพระองค์วา่ “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ช่วยตนเองไม่ได้” แต่แก่นแท้ของพระกิตติคุณนั้นคือ
“ทรงโปรดประทานพระองค์ เองเพื่อเรา” พระองค์ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเราทุกคน พระองค์ทรง
ดารงพระชนม์ชีพอยูเ่ พื่อเรา
ทรงมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาเจ้าอย่างแท้จริ งและทรงล่วงรู ้ถึงความ
ต้องการของเราทุกประการ
การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ เป็ นการปิ ดฉากชีวิตฝ่ ายเนื้ อหนังของมหาบุรุษเป็ นทั้งมนุษย์และ
พระเจ้า คือพระเยซูคริ สตเจ้า จากการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิพระราชกิจอันล้ าเลิศ ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดเสมอ
เหมือนพระองค์ ทาให้เรารู้สึกอัศจรรย์ใจยิง่ นักที่พบว่า พระองค์ทรงมีพระลักษณะเป็ นเอกในทุกวิถีทาง
และพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ได้ทาให้มนุษย์ทุกชั้นวรรณะต้องอัศจรรย์ใจ การที่ผมู ้ ีพระ
ปรี ชาอย่างพระองค์ ต้องประสบกับการต่อสู ้ขดั ขวางจนกระทัง่ ถึงแก่ชีวติ นั้น เป็ นสิ่ งที่เราไม่อาจจะ
เข้าใจได้ นอกจากนั้นในบั้นปลาย พระองค์ทรงแบกรับความทุกข์ทรมานด้วยการอดกลั้นพระทัยซึ่ งทา
ให้ศตั รู ผจู ้ องล้างจองผลาญพระองค์ และมนุษย์โลก ต้องพิศวงงงงวยไปตาม ๆ กัน
เมื่อพายุพดั มา ชะตาชีวติ ของต้นผลหมากรากไม้ท้ งั ปวง ก็ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั พายุน้ นั แต่ก็เป็ นเพียง
ระยะเวลาอันเท่านั้น เมื่อพายุร้ายพัดผ่านพ้นไปแล้วต้นไม้เหล่านั้นก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีก พายุที่พดั
กระหน่ าพระบุตรที่เนินเขาโกลาโกธา ทาให้พระองค์ตอ้ งได้รับความฟกช้ าถึงกับต้องหลัง่ พระโลหิ ต
ความน่าเกลียดน่าขยะแขยงของความผิดบาปทั้งปวง เปรี ยบเหมือนสายน้ าอันเชี่ยวกรากที่ไหลบ่ามา
ถึงแม้ความมืดจะปิ ดบังพระองค์ไว้
และถึงแม้วา่ สายตาของคนบาปจะมองไม่เห็นพระสง่าราศีของ
พระองค์ แต่พระองค์ยงั ทรงดารงพระชนม์ชีพ ตามน้ าพระทัยของพระบิดาเจ้า ตามโครงการที่พระองค์
ทรงวางไว้ทุกประการ ประสบการณ์ของพระเยซูในครั้งนี้ทาให้จิตวิญญาณของพระองค์ตอ้ งหวัน่ ไหว
และร้องทูลต่อพระบิดาเจ้าท่ามกลางความมืดนั้นว่า “พระเจ้าข้า ๆ เหตุไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้า
เสี ย” พระองค์สามารถ “ช่วยคนอื่นให้รอดได้” แต่ไม่สามารถช่วยพระองค์เองได้
เมื่อพระองค์ตรัสว่า “สาเร็ จแล้ว” สิ้ นพระสุ รเสี ยงลง จิตวิญญาณของพระองค์ก็ออกจากร่ าง
ปล่อยให้พระกายที่บอบช้ า อาบไปด้วยพระโลหิ ตติดตรึ งอยูก่ บั ไม้กางเขนนั้น
พระประสงค์อนั นิ รันดร์ ของพระเจ้า ปรากฏที่ไม้กางเขนของพระเยซูน้ นั เอง วิถีทางแห่งไม้
กางเขนนี่แหละ ที่พระเยซูทรงตั้งพระพักตร์ ไปสู่ อย่างแน่วแน่ จนกระทัง่ บรรลุผลสาเร็ จ พระองค์ได้
เสด็จเข้ามาในโลก (ที่กาลังถูกทาลายลง เพราะความผิดบาปของมนุษย์) โดยการดาเนินชีวติ ที่บริ สุทธิ์
252

ปราศจากความผิดบาปและเต็มไปด้วยการเสี ยสละของพระองค์ จนกระทัง่ ยอมวายพระชนม์ชีพแทนเรา
และโดยการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์นี่แหละที่พระองค์ได้ทรง “นาชีวติ ซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่านั้น ให้
กระจ่างแจ้งโดยพระกิตติคุณ” มาสู่ มนุษย์ คือเป็ นชีวติ ที่เป็ นอิสระจากความบาป เป็ นชี วติ ใหม่ พระองค์
“ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูเมือง” เป็ นเครื่ องสักการะบูชาด้วยความเต็มพระทัย “เพราะฉะนั้น
ให้เราทั้งหลายพึงออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายที่พกั นั้น สู ้ทนความนินทาซึ่ งพระองค์ได้ทรงทนมา
นั้น” (ฮีบรู 13:10-13) “ดูแน่ พระเมษโปดกของพระเจ้า ผูท้ รงรับความผิดบาปของโลกไป” “นี่แน่ ดูคน
นี้ซิ....นี่แน่กษัตริ ยท์ ่านทั้งหลาย”

อภิปราย
ไม้กางเขน คือเครื่ องทดสอบความเชื่อในชี วติ คริ สเตียนของเรา สานักพิมพ์ต่าง ๆ ทัว่ โลก ต่างก็
พิมพ์หนังสื ออยูเ่ สมอมามิได้หยุดยั้ง เพื่อเปิ ดเผยถึงความหมายใหม่ ๆ แห่งความสว่าง และความจริ งแห่ง
ไม้กางเขน นอกจากนั้นไม้กางเขนซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ แล้ว ยังเป็ นจุดศูนย์กลางของทุก
ยุคทุกสมัยตลอดไปอีกด้วย ไม่มีผใู ้ ดที่จะมองย้อนไปสู่ ประวัติศาสตร์ โดยที่มิได้มองดูไม้กางเขนนั้นเลย
ไม้กางเขนได้ยนื เด่น เป็ นตระหง่าน ส่ องแสงสว่างให้แก่มนุษย์ ให้พน้ จากความมืดมนมาแล้วหลาย
ศตววรรษ และจะยัง่ ยืนอยูต่ ่อไปเป็ นนิตย์
แต่นนั่ แหละ ณ ที่ใดก็ตามที่มีแสงสว่าง ณ ที่น้ นั ย่อมมีเงามืดแฝงอยูด่ ว้ ยเสมอ ความสว่างของ
ไม้กางเขน ได้เปิ ดเผยให้เราทราบถึงแก่นแท้ของสวรรค์ แต่ขณะเดียวกันในเงามืดของไม้กางเขน ก็เป็ น
ที่ซ่อนเร้นของความชัว่ สุ ดที่เราจะหยัง่ ได้เช่นเดียวกัน ไม้กางเขนได้ฉายให้เห็นถึงทั้งความสว่าง และ
ความมืดของอดีตกาล ทั้งพระพรและยาพิษ ทั้งความสัตย์จริ งและการคิดคดทรยศ ทั้งความซื่ อสัตย์และ
การพูดเท็จ ทั้งความชอบธรรม และความผิดบาปทั้งการพิพากษาโลกและความเมตตากรุ ณา ทั้งความ
ปรานีและความเหี้ ยมโหดทั้งความรัก และความเกลียดชัง ณ ที่น้ นั เป็ นทั้งทะเลอันดาสกปรกไปด้วย
ความผิดบาปอันโสมมของมนุษย์ และเป็ นทั้งมหาสมุทรอันใสสะอาดแห่งความรัก และความเมตตา
ปรานีของพระเจ้า และเป็ นทั้งมหาสมุทรอันใสสะอาดแห่งความรัก และความเมตตาปรานีของพระเจ้า
ซึ่ งจะดูดกลืนหรื อทาลายความชัว่ ร้ายทุกอย่างให้สูญหายไปด้วยสายน้ าซึ่ งประกอบด้วยชีวติ ณ ที่น้ นั
“ความชอบธรรมทอดตาแลลงมาจากสวรรค์” (สดุดี 85:11) และ “เมืองผีเบือ้ งใต้ นั้นก็ตื่นเต้ น” ที่จะได้
พบความชอบธรรม (อิสยาห์ 14:9) ณ ที่น้ นั คนบาปผูโ้ ฉดเขลาได้ยกมือขึ้นทาร้ายพระเจ้า ผูท้ รงสร้างเขา
มา อย่างไม่ยาเกรง และพระเจ้าตรัสตอบเขาด้วยถ้อยคาที่กอปรด้วยความรัก ซึ่ งสุ ดที่จะพรรณนาได้ ณ
ที่น้ นั ทั้งอานาจฝ่ ายการดีและอานาจฝ่ ายการชัว่ ได้ทาการรบพุง่ กันเป็ นครั้งสุ ดท้าย ไม่เคยมีความผิด
บาปใด ๆ ในจักรวาลจะเทียบเท่าความผิดบาปครั้งนี้ เมื่อแรกเริ่ มที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ งสารพัดนั้น
ก็ได้มีการกบฏแย่งชิงอานาจกันขึ้น ในระหว่างทูตสวรรค์ดว้ ยกัน แต่ก็ไม่เคยมีผใู ้ ดที่บงั อาจ ถึงกับคิด
253

กาจัดพระเจ้าผูส้ ร้างเขาขึ้นมาเอง เหมือนกับครั้งนี้เลย “พระเจ้าผูส้ ถิตในองค์พระคริ สต์ ทรงกระทาให้
โลกนี้คืนดีกนั กับพระองค์” (2 โคริ นธ์ 5:19)
บุตรมนุษย์ตกอยู่ “ในมือของคนบาป” ระหว่างที่พวกทหารพาพระเยซูออกไปจากห้อง
พิพากษาของปี ลาต ไปสู่ สถานที่ ๆ จะตรึ งพระองค์น้ นั พวกเขาได้บงั คับให้พระองค์ แบกไม้กางเขนที่
จะใช้ตรึ งพระองค์ไปด้วย การตรึ งเป็ นวิธีประหารชีวิตแบบหนึ่งของชาวโรมัน แต่ใช้ประหารเฉพาะ
พวกทาสคนต่างชาติ และอาชญากรที่ชวั่ ร้ายเท่านั้น
ช่างเป็ นภาพที่สะเทือนใจยิง่ นัก เมื่อพระเยซูทรงค้อมพระกายแบกไม้กางเขนอันหนักอึ้ง เสด็จ
นาหน้าพวกทหารที่คุมพระองค์ไป ทั้ง ๆ ที่ยงั ทรงมงกุฎหนามอยู่ แต่พระองค์ก็ทรงอยูใ่ นอาการสงบ
มิได้มีทา่ มีโกรธแค้นใด ๆ เลย ติดตามด้วยทหารคอยควบคุมอยูเ่ บื้องหลัง (ดูยอห์น 19:23) ขณะนั้นซี
โมนชาวเมืองกุเรเน เดินทางผ่านมาพอดี เขารู ้สึกประหลาดใจมาก ที่ได้เห็นผูค้ นกลุ่มหนึ่ง ในจานวน
นั้นมีนกั โทษสามคน กาลังถูกทหารโรมันคอยคุมตัวไปสู่ แดนประหาร และดูเหมือนว่า จุดสนใจของ
ผูค้ นทั้งหมดจะพุง่ ไปอยูท่ ี่นกั โทษคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะสง่างาม สงบเสงี่ยม นักโทษผูน้ ้ นั
พยายามแบกไม้กางเขนอันแสนหนักไป โดยมิได้ปริ ปากพูดจาว่ากระไร ทั้ง ๆ ที่ถูกเยาะเย้ยถากถางอยู่
ตลอดเวลา
พระธรรมยอห์นกล่าวว่า พระเยซูทรงแบกไม้กางเขนของพระองค์ไปเองแต่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณ
อีกสามท่านกล่าวว่า ทหารได้เกณฑ์ซีโมนให้แบกไม้กางเขนตามพระเยซูไป (ลูกา 23:26) จิตรกรและ
นักเขียนหลายท่านได้สร้างจินตนาการเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ เป็ นภาพพระเยซูทรงหกล้ม ขณะที่แบกไม้
กางเขนอยู่ ทั้ง ๆ ที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ มิได้กล่าวไว้เช่นนั้นเลย แม้จะถือเป็ นประเพณี แต่โบราณมา
ว่านักโทษจะต้องแบกไม้กางเขนของตนเองไป
แต่พวกทหารก็คงจะตระหนักเป็ นอย่างดีแล้วว่า
ขณะนั้นพระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยอ่อนระโหย แทบไม่มีพระกาลังเหลืออยูเ่ ลย แต่การที่จะให้พระองค์
แบกไม้กางเขนไปสู่ ที่สาหรับตรึ งนั้น ออกจะเป็ นการทารุ ณที่ไร้มนุษยธรรมจนเกินไป ซี โมนคงช่วย
แบ่งเบาน้ าหนักให้แก่พระเยซู โดยการแบกส่ วนท้ายของไม้กางเขน
เนื่องจากเมืองกุเรเน อยูใ่ นทวีปอาฟริ กาเหนื อ ดังนั้นซี โมนผูน้ ้ ี จึงมีผวิ ดา เขาเป็ นบิดาของอา
เล็กซันดะโร และรู โฟ ซึ่ งกล่าวกันว่าเป็ นผูเ้ ชื่ อทั้งสองคน และคงจะเป็ นรู โฟคนนี้กระมังที่พระธรรม
โรม 16:13 กล่าวถึงดังนั้นจึงเป็ นอันเชื่ อได้วา่ ซี โมนเป็ นผูเ้ ชื่อที่แข็งขันผูห้ นึ่ง และยอมรับแบกภาระอัน
หนักของพระองค์ดว้ ยความยินดี การที่ซีโมนมาพบพระเยซูและช่วยพระองค์แบกไม้กางเขนนี้ เป็ นการ
เหมาะเจาะเป็ นอย่างยิง่ และเป็ นโครงการอันหนึ่งของพระเจ้า เกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระบุตร
ของพระองค์ นับตั้งแต่น้ นั มา นามซี โมนชาวกุเรเน ก็เป็ นที่รู้จกั แก่บุคคลทัว่ ไป ในฐานะผูแ้ บกไม้
กางเขนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เขาเป็ นผูแ้ บกรับแอก ร่ วมกับพระคริ สต์เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
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องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงต้องการความช่วยเหลือจากเขาเมื่อเขากลับไปสู่ บา้ นเมืองของเขา เขาก็อาจจะเล่า
เรื่ องราวทั้งหมดที่เขาประสบมาให้แก่มิตรสหายของเขา และสามารถพูดได้อย่างเต็มที่วา่ ฉันเป็ นคนที่
แบกไม้กางเขนร่ วมกับพระองค์
ขบวนของพระเยซู เคลื่อนไปสู่ จุดหมายปลายทางอย่างเชื่องช้า เบื้องหลังพระเยซูและซี โมนซึ่ ง
แบกไม้กางเขนเดินนาไปนั้น “มีคนเป็ นอันมากตามพระองค์ไป ทั้งพวกผูห้ ญิงที่พิลาปร้องไห้สงสาร
พระองค์” (ลูกา 23:27) นอกจากพระเยซูแล้ว ยังมีผรู ้ ้ายอีกสองคน ซึ่ งถูกตรึ งพร้อมกับพระองค์ (ลูกา
23:32) นักโทษทั้งสองก็ตอ้ งแบกไม้กางเขนของเขาไปสู่ สถานที่ตรึ งเช่นเดียวกัน ถนนที่ผคู ้ นทั้งหมด
เดินไปนั้น เรี ยกว่า “ทางแห่งความทุกข์” ตามเส้นทางนับตั้งแต่หอ้ งพิพากษาของปี ลาต จนออกนอก
ประตูเมืองมีประชาชนมาเฝ้ าดูมากมาย เมื่อออกนอกประตูเมืองไปแล้ว ถนนสายนั้นก็ตดั ไปสู่ เนินเขา
สาหรับพระเยซูแล้ว แน่ละถนนสายนี้เป็ น “ทางแห่งความทุกข์” ของพระองค์อย่างแท้จริ ง แต่สาหรับ
พวกผูค้ นที่ชิงชังพระองค์แล้ว กลับเป็ นวาระที่พวกเขาเยาะเย้ยดูหมิ่นพระองค์ และถือเป็ นการเล่นที่
สนุกสนานเสี ยอีก
ตามโบสถ์ของโรมันคาธอลิกมักจะพูดถึง สถานที่ซ่ ึงพระเยซูหยุดพักเสมอ (เนื่องจากพระองค์
ทรงแบกไม้กางเขน และเดินทางไกล ๆ ดังนั้น พระองค์จึงต้องพักเป็ นระยะ ๆ ไป) แต่พระคริ สตธรรม
คัมภีร์มิได้กล่าวย้าถึงตอนนี้ นอกจากจะกล่าวไว้วา่ พระเยซูทางหยุดตรัสกับผูค้ นที่ตามพระองค์มา เมื่อ
พระองค์ได้ยนิ พวกสตรี ร้องไห้คร่ าครวญ สงสารพระองค์ พระองค์หนั พระพักตร์ที่เต็มไปด้วยความ
ทุกข์โศกมาทางสตรี เหล่านั้นแล้วตรัสแก่พวกเขาว่า “บุตรี เยรู ซาเล็มเอ๋ ย อย่าร้องไห้สงสารเรา แต่จง
ร้องไห้สงสารตนเอง และสงสารลูกทั้งหลายของตน” (ลูกา 23:28) นี่เป็ นการทานายถึงการพิพากษาอัน
น่าสะพรึ งกลัว ซึ่ งจะบังเกิดแก่กรุ งเยรู ซาเล็ม เนื่องจากความชัว่ ร้ายของชาวเมืองและเนื่ องจากการที่พวก
เขาปฏิเสธผูร้ ับใช้ของพระเจ้า เป็ นการเตือนถึงวาระที่พวกเขาจะขอร้องให้ศิลาและภูเขา ตกลงมาบัง
ซ่อนพวกเขาไว้ให้พน้ จากพระพักตร์ของพระเจ้า (โอเชยา 10:8, อิสยาห์ 2:19, ลูกา 21:20-24, วิวรณ์
6:16,17)
การที่พระเยซูทรงรู ้สึกเจ็บปวดร้าวรานใจยิง่ นั้น หาใช่เป็ นเพราะความทุกข์ทรมานฝ่ ายเนื้อหนัง
ที่พระองค์ทรงได้รับไม่ หากแต่เป็ นเพราะความผิดบาปของชนชาติอิสราเอลโดยแท้ พระองค์ตรัสว่า
“ถ้าเขาทากับต้นไม้สดอย่างนี้ เขาจะทาอย่างไงกับต้นไม้ที่แห้งแล้วเล่า” (ลูกา 23:31) ชนชาติอิสราเอล
เปรี ยบเหมือนต้นไม้สด แต่ยอห์นบัพติศมาเคยกล่าวแก่พวกเขาว่า บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว
(มัทธิว 3:10) ชนชาติอิสราเอลจะต้องถูกพิพากษาให้ประสบกับความวิบตั ิ และแผ่นดินของพวกเขาจะ
ถูกคนต่างประเทศ...เหยียบย่า (ลูกา 21:24) เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธองค์พระเมสิ ยาห์ของพวกเขา
ดังนั้นพวกเขาจึงต้องกลายเป็ น “ต้นไม้ที่แห้ง” และมีความผิดบาปอย่างมหันต์
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ตาแหน่งที่พระเยซูทรงถูกตรึ งนั้นไม่เป็ นที่ทราบกันแน่ชดั ว่าอยูท่ ี่ใด รู ้กนั แต่วา่ อยูใ่ กล้กบั กรุ ง
เยรู ซาเล็ม (ยอห์น 19:20)
สถานที่ฝ่ายคาธอลิกสร้างโบสถ์คือ “สุ สานบริ สุทธิ์ ” เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์น้ นั จะเป็ นตาแหน่งเดียวกับที่พระเยซูทรงถูกตรึ งหรื อไม่ เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ ครั้นต่อมา
ในศตวรรษที่สิบเก้า นายพลคนสาคัญของประเทศอังกฤษท่านหนึ่งชื่อ กอร์ ดอน ได้ลงความเห็นว่า
สถานที่พระเยซูทรงถูกตรึ งนั้น มิใช่ตรงที่สร้างโบสถ์ไว้ แต่อยูอ่ ีกแห่งหนึ่ง ซึ่ งเรี ยกกันว่า “คาลวารี่ ของ
กอร์ดอน” อยูบ่ นเนินเขาแห่ งหนึ่ง นอกกาแพงเมืองชั้นที่สาม เป็ นเนินเขาที่มีรูปลักษณะคล้ายกับรู ป
กะโหลกศีรษะ ชาวบ้านจึงเรี ยกกันว่าภูเขา “กะโหลกศีรษะ” สื บมาจนทุกวันนี้ ผูเ้ ขียนพระธรรมกิตติ
คุณทั้งสี่ ท่านต่างก็บนั ทึกไว้วา่ พระเยซูทรงถูกตรึ งที่ตาบล “กระโหลกศีรษะ” (ภาษาฮีบรู เรี ยกว่า ตาบล
โกลาโกธา) นี่พอจะเป็ นเครื่ องชี้ให้ทราบว่าตาบลที่วา่ นี้คงมีรูปร่ างเหมือนกระโหลกศีรษะ หรื อมิฉะนั้น
ก็คงเป็ นสุ สานในสมัยโบราณ ประการหนึ่งประการใดอย่างแน่นอน
“เขาจึงตรึ งพระองค์ไว้บนไม้กางเขนที่นนั่ ”
พร้อมกับผูร้ ้ายสองคนโดยตรึ งพระองค์ไว้ตรง
กลางผูร้ ้ายทั้งสองคนอยูค่ นละข้างของพระองค์ คาพยากรณ์ของอิสยาห์ ซึ่ งว่า “ผูน้ ้ นั ...ถูกนับเข้าอยูใ่ น
จาพวกผูล้ ่วงละเมิด” (อิสยาห์ 53:12) จึงได้สาเร็ จด้วยประการเช่นนี้ (มาระโก 15:28) ขณะที่พระเยซู
ทรงถูกตรึ งนั้นเป็ นเวลาประมาณเก้านาฬิกา (มาระโก 15:25) ทั้งนี้คือตามเวลาของชาติฮีบรู ส่ วนพระ
ธรรมยอห์นนั้น ถือตามเวลาของชาวโรมัน (ยอห์น 19:14) นับตั้งแต่เที่ยงคืนที่แล้วมา จนกระทั้งถึงเวลา
ที่พระองค์ทรงถูกตรึ ง พระองค์ทรงถูกพวกศัตรู นาไปไต่สวน และทรมานอยูม่ ิได้หยุด ดังนั้นพระองค์จึง
ทรงเหน็ดเหนื่อย ไม่มีเรี่ ยวแรงเหลืออยูเ่ ลย
เมื่อทุกคนขึ้นไปจนถึงยอดเขานั้น และซี โมนก็วางไม้กางเขนลงจากนั้นพวกพนักงานก็เริ่ มขุด
หลุมเพื่อปั กเสาไม้กางเขนทันที พวกทหารได้เปลื้องเอาฉลองพระองค์ออก ต่อจากนั้นพระเยซูก็ทรงถูก
ตรึ งในสภาพที่ต่าต้อยที่สุดเพชฌฆาตได้ตรึ งพระองค์ไว้กบั ไม้กางเขนอันหยาบกระด้าง ด้วยการตอก
ตะปูตรึ งพระหัตถ์ และพระบาทของพระองค์ติดกับไม้กางเขน ก่อนที่จะทาการตรึ งนั้น พวกหทารได้
เตรี ยมน้ าองุ่นเปรี้ ยวผสมกับดีขมให้พระเยซู และนักโทษอีกสองคนดื่ม (ยอห์น 19:29) เพื่อให้ประสาท
มึนชา จะได้ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดที่จะได้รับให้นอ้ ยลง แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ชิมน้ าองุ่นนั้นแล้ว
พระองค์ก็ไม่ยอมเสวย พระองค์จะไม่ยอมช่วยเหลือพระองค์เองให้พน้ จาก “จอก” ที่พระบิดาเจ้า
ประทานให้พระองค์เป็ นอันขาด (ยอห์น 18:11) พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวไว้เลยว่า พระเยซูทรง
ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดในขณะที่ถูกตอกตาปูลงในพระหัตถ์และพระบาททั้งสองข้าง (ลูกา
24:40) พระองค์เพียงแต่ทูลต่อพระบิดาว่า “โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดยกโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้วา่
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เขาทาอะไร” (ลูกา 23:34) เท่านั้น พระองค์ทรงมีความปรารถนา เพียงประการเดียว คือ ที่จะอภัยโทษแก่
ผูก้ ระทาทารุ ณกรรมต่อพระองค์
การอธิ ษฐานของพระเยซูดงั กล่าว จะได้รับคาตอบจากพระบิดาเจ้าหรื อไม่ เราไม่ทราบ แต่เราก็
เชื่อมัน่ ว่า พระบิดาเจ้าคงไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานนี้เป็ นอันขาด เว้นแต่วา่ บรรดาผูท้ ี่พระเยซูเจ้าทรง
อธิ ษฐานเผื่อนั้น จะสานึกในการกระทาผิดอุกฉกรรจ์ของตน และกลับใจใหม่อย่างแท้จริ ง พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์กล่าวว่า อย่างน้อยที่สุดก็มีนายร้อยหทาร และบางทีคนอื่น ๆ ที่ได้ประจักษ์แน่วา่ บุคคลที่
พวกเขาตรึ งไว้กบั ไม้กางเขนนั้น เป็ นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง (มัทธิ ว 27:54) แต่การที่พวกเขา
สานึกในความผิดบาปของพวกเขา และยอมรับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาหรื อไม่น้ นั
ยังเป็ นที่สงสัยกันอยู่ บุคคลดังกล่าวเป็ นเพียงเครื่ องมือ ของผูม้ ีอานาจเหนื อกว่า ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ร่วมกันตัดสิ น
ประหารชีวิตพระองค์ แต่โดยทางส่ วนตัวแล้ว พวกเขาหาได้เป็ นศัตรู ต่อพระองค์ไม่ ในการเทศนาแก่
ชาวยิวตอนหนึ่ง เปโตรได้กล่าวว่า ท่านทั้งหลายได้ให้คนใจอามหิ ตจับพระองค์ไปตรึ งที่กางเขน และ
ประหารเสี ย (กิจการ 2:23, ยอห์น 19:11)
เป็ นประเพณี อย่างหนึ่ง ที่จะต้องเขียนคาประจานติดไว้บนไม้กางเขนของนักโทษประหารแต่
ละคน บ่งให้รู้ถึงพฤติการณ์หรื อความผิดของเขา ในการนี้ ปี ลาตได้เขียนคาประจานติดไว้บนไม้กางเขน
ของพระเยซูวา่ “เยซูชาวนาซาเร็ ธ กษัตริ ยข์ องพวกยูเดีย” สาหรับคาประจานนี้ ผูบ้ นั ทึกพระกิตติคุณแต่
ละท่านได้บนั ทึกเพี้ยนกันไปเล็กน้อย
แต่เมื่อประมวลความเข้าด้วยกันแล้วก็คงได้ขอ้ ความดังกล่าว
ข้างบน คาประจานนี้ เขียนเป็ นสามภาษาคือ ภาษาฮีบรู ภาษากรี ก และภาษาลาติน ทั้งนี้เพื่อให้ผคู ้ นได้
อ่านกันอย่างทัว่ ถึง
เนื่องจากสถานที่ตรึ งพระเยซู อยูไ่ ม่ห่างจากตัวกรุ งเยรู ซาเล็มเท่าใดนัก ดังนั้นจึงมีผรู ้ ู ้เห็นกัน
มาก แทบจะกล่าวได้วา่ เกือบทั้งเมืองก็วา่ ได้ เมื่อชาวเมืองได้อ่านคาประจานนั้นแล้ว ต่างก็พากันไปหา
ปุโรหิ ตใหญ่ เพือ่ ให้ตีความหมายของข้อความที่เขียนนั้น พร้อมทั้งได้ยนื ยันว่า พระเยซูไม่ใช่กษัตริ ย ์
ของพวกเขา พวกปุโรหิ ตใหญ่จึงได้ไปหาปี ลาต และตัดพ้อต่อว่าปี ลาตว่าไม่ควรเขียนว่า พระองค์คือ
กษัตริ ยข์ องพวกยูเดีย แต่ควรเขียนว่า “ตัวเขาว่า เป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยูเดีย” แต่ก่อนที่ปีลาตจะเขียน
เช่นนั้น เขาก็ได้ใคร่ ครวญมากพอแล้ว และได้ตระหนักแน่วา่ พระเยซูคือกษัตริ ยข์ องชาติยเู ดียอย่าง
แท้จริ ง ความขี้ขลาดตาขาวของเขาที่ไม่กล้าตัดสิ นใจช่วยพระองค์ มิหน้ าซ้ ากลับไต่สวนพระองค์ดว้ ย
อาการเย้ยหยันนั้น ทาให้เรารู ้สึกเศร้าโศกเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ ง เขาได้ตอบพวกปุโรหิ ตใหญ่อย่างเด็ดขาดว่า
“ซึ่ งเราได้เขียนเราก็เขียนแล้ว” (เราเขียนว่าอย่างไรก็ให้เป็ นอย่างนั้น) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอัน
ขาด ฉะนั้นคาประจานที่ติดอยูบ่ นไม้กางเขน เหนื อพระเศียรของพระองค์ ในขณะที่พระองค์ทรงทนรับ
ความเจ็บปวดรวดร้าว อยูบ่ นไม้กางเขนนั้น และถูก “นับเข้าอยูใ่ นจาพวกผูล้ ่วงละเมิด” จึงยังคงมี
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ข้อความเดิมอย่างไรก็ดี พระองค์กท็ รงเป็ นกษัตริ ยแ์ ท้จริ งอยูน่ นั่ เอง ซึ่ งมีพระราชบัลลังก์คือไม้กางเขน
แม้วา่ พระเยซูจะทรงอยูใ่ นสภาพที่ต่าต้อยที่สุดถึงเพียงนี้ แต่พระองค์ก็ยงั สามารถทาให้ผคู ้ นเคารพนับ
ถือพระองค์ และสามารถทาให้พวกเขา ประหวัน่ พรั่นพรึ่ งด้วยความเกรงกลัว พระเขนย (หมอน) ใบ
แรกที่พระองค์ทรงหนุน ก็คือฟางในรางหญ้า และหมอนใบสุ ดท้ายของพระองค์ก็คือ มงกุฏหนาม
พระองค์ทรง “ชิมความตายเผือ่ มนุษย์ทุกคน” และในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นผูแ้ ทนของมนุษย์
พระองค์จะได้ทรง “รับสง่าราศี และยศศักดิ์เป็ นมงกุฎ” และจะทรงยกระดับชีวติ ของมนุษย์ ให้พน้ จาก
ปรักของความผิดบาปที่ถลาลงไป สู่ ชีวติ ที่สูงส่ งกว่า คือชีวติ นิ รันดร์ อันเป็ นชีวิตที่พระองค์เสด็จเข้ามา
ในโลก เพื่อประทานให้มนุษย์โดยตรง พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อให้เราได้มีชีวติ นิรันดร์
เมื่อพวกทหารได้จดั การตรึ งพระเยซู เรี ยบร้อยแล้ว พวกเขาก็เริ่ มเยาะเย้ยถากถางพระองค์ต่าง ๆ
นานา เอาเสื้ อผ้าของพระองค์มาแบ่งปั นกัน (แม้วา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ จะไม่บ่งชัดนักว่า ทหารเหล่านี้
มีท้ งั หมดกี่คนแต่ก็พอจะเข้าใจได้วา่ มีสี่คน ทั้งนี้เพราะว่าเขาแบ่งเสื้ อผ้าของพระองค์ออกเป็ นสี่ ส่วน
และเอาไปคนละส่ วน ขอให้ดู ยอห์น 19:23, มาระโก 15:24) เมื่อแบ่งส่ วนต่าง ๆ เสร็ จแล้วก็มาถึงเสื้ อ
คลุม ก็ปรากฏว่า เป็ นเสื้ อที่ทอหรื อถักขึ้นสาเร็ จรู ปเป็ นชิ้นเดียว โดยไม่มีตะเข็บเลย เข้าใจว่าบางทีอาจ
เป็ นเสื้ อที่มารดาของพระองค์ เป็ นผูท้ อขึ้นเองก็ได้ ทหารทั้งหมดต่างก็มีความละโมภอยากได้เสื้ ออัน
สวยงามตัวนี้ทุกคน จนแทบจะแย่งกัน จนเกือบฉี กขาดแต่ในที่สุดก็ตกลงกันจับสลากเสี่ ยงเอาว่า ใคร
ควรจะได้เป็ นเจ้าของ พวกเขาไม่รู้เลยว่า สวรรค์กาลังจ้องมองดูการกระทาของพวกเขา ด้วยความไม่
พอใจ ความละโมภของพวกเขาอยูภ่ ายใต้น้ าพระทัยของพระเจ้า ดังนั้นการกระทาของพวกเขาจึงเป็ นไป
ตาม ที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์เขียนไว้ทุกประการ (สดุดี 22:18)
ต่อจากนั้นทหารเหล่านั้น ก็ “นัง่ เฝ้ าพระองค์อยูท่ ี่นนั่ ” (มัทธิว 27:36) และ “คนทั้งปวงก็ยนื
มองดูอยู”่ พวกปุโรหิ ต และพวกอาลักษณ์ต่างก็พดู จาเยาะเย้ยพระองค์ในหมู่พวกของเขาว่า “เขาช่วยคน
อื่นให้รอดได้ ช่วยตัวของตัวเองไม่ได้” “ถ้าเขาเป็ นพระคริ สต์ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้...เป็ นกษัตริ ยข์ อง
อิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้ เราจะได้เชื่ อถือบ้าง” (ลูกา 23:35, มัทธิว 27:42) “เขาได้วางใจ
ในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยก็ให้ช่วยเขาเดี๋ยวนี้ เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็ นบุตรของพระเจ้า”
(มัทธิว 27:43) แม้พวกทหารที่ทาการตรึ งพระองค์ ก็เยาะเย้ยพระองค์เช่นเดียวกันว่า “จงช่วยตัวเองให้
รอดเถิด” และได้เอาน้ าองุ่นเปรี้ ยวส่ งให้พระองค์ แต่พระองค์ไม่ยอมเสวยจนกระทัง่ ทรงปลงจิต
วิญญาณ (สิ้ นพระชนม์) “ทุกคนที่เห็นข้าพเจ้าก็เยาะเย้ย เขาบุย้ ปากและสัน่ ศีรษะ” (ดู สดุดี 22:7) แล้วพูด
ว่า “เฮ้ย เจ้าผูจ้ ะทาลายโบสถ์ และสร้างขึ้นในสามวัน จงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิด”
(มาระโก 15:29,30, มัทธิว 27:39,40) แม้แต่โจรผูร้ ้ายที่ถูกตรึ งร่ วมกับพระองค์ก็ยงั “กล่าวคาหยาบช้าต่อ
พระองค์เหมือนกัน” (มัทธิว 27:44)
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เนื่องจากโจรทั้งสองนี้ไม่สามารถสู ้ทนต่อความเจ็บปวดได้ จึงกล่าวคาหยาบช้าต่อพระองค์วา่
“ท่านเป็ นพระคริ สต์มิใช่หรื อ จงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิด” เหตุที่โจรพูดเช่นนี้ ก็เพราะว่า การ
ประหารชีวิตโดยการตรึ งนั้นมิใช่จะตายได้ง่าย ๆ กว่าจะตายก็ตอ้ งทนต่อความเจ็บปวดเป็ นวัน ๆ ทีเดียว
เขาจึงคิดว่า ถ้าข้ออ้างของพระองค์ ที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าเป็ นจริ ง พระองค์คงจะ
สามารถช่วยเขาได้
พระธรรมมัทธิวและพระธรรมมาระโกได้บ่งไว้วา่ โจรผูร้ ้ายทั้งสองคนต่างก็พดู จาหยาบหยาม
ต่อพระเยซู แต่พระธรรมลูกากล่าวว่า โจรที่พดู จาหยาบหยามต่อพระเยซูมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้อาจ
เป็ นได้วา่ เดิมที่ท้ งั สองคนต่างก็ได้พดู จาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อพระองค์ แต่ต่อมาเมื่อโจรคนหนึ่ง
ได้เห็นถึงความเพียรทนของพระองค์ ที่ทรงยอมสู ้ทนต่อความทุกข์ทรมานอย่างไม่ยน่ ย่อ และพร่ าบ่น
แต่อย่างใด และหวนคิดถึงเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพระองค์ และแผ่นดินของพระองค์ ซึ่ งเขาเคยได้ยนิ ได้
ฟังมา ดังนั้นเขาจึงมิได้วา่ กล่าวพระองค์อีก มิหน้ าซ้ ายังได้ตาแหน่งเพื่อนของเขา และเตือนให้เกรงกลัว
พระเจ้า และว่าการที่พวกเขาทั้งสองถูกตรึ ง เป็ นการสาสมกับความผิดแล้ว แต่พระเยซูน้ นั สิ ต้องได้รับ
โทษโดยที่ไม่มีความผิดเลย ครั้นแล้วโจรผูน้ ้ นั ก็ทูลต่อพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงละลึก
ถึงข้าพเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์” (ลูกา 23:42)
ช่างเป็ นความเชื่ อที่น่าศรัทธาอะไรเช่นนั้น เราจะต้องจาไว้เสมอว่า ขณะนั้นพระเยซูทรงถูกนับ
เข้าอยูใ่ นจาพวกผูร้ ้าย ทรงถูกเยาะเย้ยถากถาง ถูกปฏิเสธ ถูกเปลืองพระกาย ทรงหลัง่ พระโลหิ ตและใกล้
จะวายพระชนม์ แม้กระนั้นอาชญากรเองแท้ ๆ ก็ยงั เคารพพระองค์ ดัง่ พระมหากษัตริ ย ์ โจรผูน้ ้ นั รู ้วา่
พระเยซูทรงต้องสิ้ นพระชนม์อย่างแน่นอน ดังนั้นเขาจึงปรารถนาที่จะรู ้ให้ซ้ ึ งถึงแผ่นดินของพระองค์
และต้องการรู ้ความจริ งเกี่ยวกับวิญญาณจิต ซึ่ งจะทาให้เขาฟื้ นขึ้นสู่ ชีวิตอีก เขาได้เรี ยกพระเยซูวา่
“พระองค์เจ้า” อันเป็ นการนมัสการพระองค์ และเป็ นการแสดงว่า เขารู ้ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
พระเยซูทรงตอบความเชื่ อของโจรผูน้ ้ นั ทันที และนับว่าเป็ นครั้งแรกที่พระองค์ตรัส ภายหลัง
จากที่พระองค์ทรงอธิษฐานเผือ่ ผูท้ ี่มุ่งร้ายต่อพระองค์ พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “แท้จริ งเราบอกเจ้าว่า วันนี้
เจ้าจะอยูก่ บั เราในเมืองบรมสุ ขเกษม” แม้วา่ พระเยซูจะตรัสเพียงไม่กี่คา แต่ก็ก่อให้เกิดความหวังแก่โจร
ที่กาลังจะตายผูน้ ้ นั เหลือที่จะกล่าว เขาได้รับคาสัญญาที่แน่นอน มีกาหนดเวลาที่แน่นอน สถานที่
แน่นอน ตลอดจนคามัน่ อันแน่นอนว่า เขาจะได้อยูก่ บั พระองค์ผซู ้ ่ ึ งเขารับว่า เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เขา เขาร้องทูลต่อพระองค์วา่ “ขอทรงระลึกถึงข้าพเจ้า” และพระสัญญาของพระองค์ก็คือ “ทุกคนที่จะ
ร้องออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็จะรอด” (โรม 10:13) การกลับใจใหม่ของโจรผูน้ ้ ี เป็ นการ
กระโจมลงสู่ บ่อน้ าทิพย์แห่งพระโลหิ ตของพระคริ สต์โดยแท้ ความผิดบาปทั้งปวงของเขาได้รับการ
ชาระหมดสิ้ นแล้ว ความเชื่อของเขาจะต้องเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอน ต่อจากนั้นก็มีเหตุการณ์อนั
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ประหลาดบังเกิดขึ้น กล่าวคือ มีความมืดปกคลุมไปทัว่ ทั้งภูเขากะโหลกศีรษะ และทัว่ แผ่นดินแม้แต่ผทู ้ ี่
ไม่เชื่อในพระเยซูเอง ก็ยงั ตระหนักแน่วา่ เหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นเนื่ องจากพระเยซูยอมรับว่า พระองค์คือ
พระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
พระเยซูตรัสว่า “บัดนี้เป็ นเวลาพิพากษาโลกนี้” (ยอห์น 12:31) ที่ไม้กางเขนนั้นมนุษย์ทุกคน
ต่างก็ได้แสดงถึงอุปนิสัยใจคอที่แท้จริ งของตน ณ ที่น้ นั มีนกั ศาสนศาสตร์ ที่ขอร้องให้พระองค์พิสูจน์
ข้ออ้างของพระองค์ให้เห็นจริ ง ซึ่ งย่อมแสดงถึงความไม่เชื่อของพวกเขา มีท้ งั ฝูงชนที่จบั กลุ่มมองดู
พระองค์อย่างเฉยเมย ไม่คิดที่จะช่วยพระองค์เลย มีท้ งั ผูท้ ี่ดูหมิ่นเยาะเย้ยถากถางอย่างป่ าเถื่อน ตลอดจน
การทดลองพระองค์ดว้ ยน้ าองุ่นเปรี้ ยว ส่ วนความละโมภของพวกเขานั้นได้สาแดงออกมา อย่างชัดแจ้ง
โดยไม่ตอ้ งรอให้พระองค์สิ้นพระชนม์เสี ยก่อน พวกเขาเอาเสื้ อผ้าของพระองค์มาแบ่งปั นกัน และจับ
สลากเอาไปครอบครอง ณ ที่นนั่ แม้โจรผูร้ ้ายซึ่ งเป็ นอาชญากรเองแท้ ๆ ก็ยงั ตาหนิพระองค์มีท้ งั โจรที่
กลับใจใหม่ รู ้สึกสานึกในความผิดบาปของตน อธิ ษฐานเพื่อรับความรอด และในที่สุดก็ได้รับความ
มัน่ ใจในชีวติ นิรันดร์
โดยไม้กางเขนของพระคริ สต์ มนุษย์ทุกคนจึงถูกพิพากษา “เพื่อปิ ดปากทุกคน และเพื่อคนทั้ง
ปวงทัว่ พิภพ จะได้อยูใ่ ต้การพิพากษาของพระเจ้า” (โรม 3:19) จนกว่า “พระเจ้าทรงพระกรุ ณาให้เขา
เป็ นผูช้ อบธรรมโดยไม่คิดค่า เพราะพระเยซูทรงไถ่เขาให้พน้ แล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ ให้
ปรากฏเป็ นที่ระงับพระพิโรธเพราะความเชื่อ โดยพระโลหิตของพระองค์ (โรม 3:24,25) โดยกางเขน
นั้น โลกนี้ ตรึ งไว้แล้วสาหรับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึ งไว้แล้วสาหรับโลก” (กาลาเทีย 6:14)
บรรดาผูท้ ี่ติดตามมาดูการตรึ งพระเยซู ต่างก็จบั กลุ่มกันดูภาพอันสยดสยองนั้น มิตรสหายและ
“คนทั้งปวงที่รู้จกั พระองค์” ยืนดูเหตุการณ์น้ นั แต่ไกล (ลูกา 23:49) ในบรรดาผูท้ ี่มุงดูอยูน่ ้ ี มีผทู ้ ี่ติดตาม
พระองค์ นับตั้งแต่พระองค์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจ ในมณฑลกาลิลาเป็ นต้นมา ประมาณหนึ่งร้อย
ยีส่ ิ บคน (กิจการ 1:15,21) และเชื่อแน่วา่ ในบรรดาผูค้ นทั้งหมดนี้คงมีหลายคน ซึ่ งได้เห็นการปรากฏ
พระกายของพระเยซู หลังจากที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ เมื่อครั้งทรงปรากฏพระกาย แก่ประชาชน
กว่าห้าร้อยคน (1 โคริ นธ์ 15:6) นั้นด้วย และในบรรดามิตรสหายของพระเยซูซ่ ึ งติดตามพระองค์มาจาก
มณฑลกาลิลานั้น บางคนก็เป็ นสตรี และสตรี เหล่านี้แหละที่ได้ติดตามพระองค์ออกไปประกาศ และ
ช่วยเหลือค้ าจุนกิจการของพระองค์ในด้านปั จจัยวัตถุสิ่งของ สตรี เหล่านี้พระองค์ได้ทรงโปรดรักษาให้
หายจากโรคภัยไข้เจ็บ บาบัดให้พน้ จากความทุกข์ร้อน และช่วยขับผีสิงออกให้ ด้วยการแตะหรื อสัมผัส
ด้วยพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์ มาบัดนี้พระหัตถ์ซ่ ึ งเปี่ ยมไปด้วยความรักของพระองค์ ถูกตาปู
ตอกตรึ งไว้กบั ไม้กางเขน พวกเขาเห็นพระองค์ ถูกว่ากล่าวด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย และอยูใ่ นสภาพที่ต่า
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ต้อยยิง่ พวกเขาต่างเฝ้ ามองดูพระองค์สิ้นพระชนม์ดว้ ยความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างโดดเดี่ยว และได้แต่
ยืนดูอยูห่ ่าง ๆ เท่านั้น ไม่กล้าเข้าใกล้ เพราะไม่อาจทนต่อสภาพอันสยดสยองนั้นได้
แต่ก็มีบางคนที่กล้าเข้าไปใกล้ ๆ พระองค์ และยืนห้อมล้อมอยูร่ อบ ๆ ไม้กางเขนนั้น เพื่อว่าจะ
อยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ในวาระสุ ดท้าย ก่อนที่พระองค์จะสิ้ นพระชนม์ ในบรรดาผูท้ ี่กล้าหาญเหล่านี้ มี
อัครสาวกยอห์น “ผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก” (ยอห์น 19:26) และอาจจะมีอคั รสาวกคนอื่น ๆ อีกก็ได้
นอกจากนั้นก็มีนางมาเรี ยมารดาของพระองค์ ซึ่ งสาแดงความรักของมารดาที่มีต่อบุตรอย่างแท้จริ ง นาง
ต้องการอยูใ่ กล้ชิดกับบุตร ที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เพื่อฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์
และเพื่อจับต้องไม้กางเขนอันโหดเหี้ ยมทารุ ณนั้น นอกจากนางมาเรี ยแล้วก็มีชะโลเม ผูเ้ ป็ นน้องสาวของ
มาเรี ยเองเป็ นภรรยาของเซเบดาย และเป็ นมารดาของ ยากอบ และยอห์น พร้อมกันนั้นก็มีมาเรี ยมัฆดา
ลา มาเรี ยภรรยาของเกลวปา และมาเรี ยผูเ้ ป็ นภรรยาของอาละฟาย และเป็ นมารดาของยากอบน้อย (ดู
มัทธิว 27:56, มาระโก 15:40, ยอห์น 19:25) สตรี เหล่านี้อยูก่ บั พระเยซูอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เราคง
พอจะนึกภาพออกได้วา่ พวกเขามีความเศร้าโศกเพียงใด เมื่อเห็นพระองค์ผทู ้ ี่พวกเขารัก ต้องได้รับความ
ทุกข์ทรมาน และถูกประจานอย่างน่าอับอายขายหน้าเช่นนั้น “ความรักของสตรี ” (2 ซามูเอล 1:26) ที่
ซื่ อสัตย์ จงรักภักดีได้ปลอบประโลม และให้กาลังใจแก่ผทู ้ ี่ถูกทดลองอย่างหนักได้เป็ นเวลาหลาย ๆ
ชัว่ โมง
เมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นอัครสาวกยอห์น และมารดาของพระองค์ยนื อยูใ่ กล้ ๆ
พระองค์ พระองค์จึงตรัสแก่มาเรี ยว่า “ท่ านสุภาพสตรี จงดูบุตรของท่ านเถิด” และตรัสแก่ยอห์นว่า “จง
ดูมารดาของท่ านเถิด” การตรัสด้วยถ้อยคาที่สุภาพอ่อนหวาน ทั้ง ๆ ที่ถูกตรึ งอย่างเจ็บปวดรวดร้าวเช่นนี้
นับว่าเป็ นพระลักษณะของพระเจ้าโดยแท้ พระองค์ทรงฝากฝังมารดาที่รักยิง่ ของพระองค์ไว้ให้ยอห์น
ดูแลแทน (ยอห์น 19:26,27)
เวลาสามชัว่ โมงผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้า นับเป็ นชัว่ โมงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวอย่าง
สาหัสที่สุด ครั้นพอถึงเที่ยงวัน ความมืดก็ปกคลุมไปทัว่ ทั้งแผ่นดิน ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผทู ้ ี่
จับกลุ่มดูพระเยซูที่ไม้กางเขนนั้น รวมทั้งชนชาติยวิ ทั้งปวงเป็ นอย่างยิง่ ความมืดปกคลุมอยูเ่ ช่นนี้เป็ น
เวลาสามชัว่ โมง และในชัว่ โมงอันน่าสะพรึ่ งกลัวนี้เอง ที่พระเยซูเผชิญกับวิกฤติกาลแห่งไม้กางเขนที่
แท้จริ ง พระองค์มิได้ตรัสเพียงว่า “บัดนี้เป็ นเวลาพิพากโลกนี้” หากแต่ยงั ไม่ได้ตรัสอีกด้วย “เดี๋ยวนี้ผู ้
ครองโลกจะต้องถูกกาจัดเสี ยภายนอก” (ยอห์น12:31) “เวลานี้เป็ นทีของท่าน และเป็ นเวลาแห่ งอานาจ
ของความมืด” (ลูกา 22:53)
มนุษย์ได้มีโอกาสเป็ นของตัวเอง และได้กระทาตามความปรารถนาของตัวเอง พวกเขาได้พา
กันชิงชังพระเยซูอย่างไม่มีเหตุ (ยอห์น 15:25) ด้วยจิตใจอันแข็งกระด้าง และอามหิ ตโหดเหี้ ยม พวกเขา
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ได้กลายเป็ นเครื่ องมือของพญามาร และได้กระทาความชัว่ โดยปราศจากความยั้งคิด ในการตัดสิ น
ประหารชีวิตพระบุตรของพระเจ้า และตอกตะปูตรึ งพระองค์ไว้กบั ไม้กางเขน “แล้วก็นงั่ เฝ้ าพระองค์อยู่
ณ ที่น้ นั ” แต่เหตุการณ์น้ ี เหลือวิสัยที่มนุษย์จะควบคุมไว้ได้
“อานาจของความมืด” ได้รับเอาทุกสิ่ งทุกอย่างไปจากมนุษย์ แม้วา่ ราชาแห่งความมืดคือพญา
มาร มิได้เป่ าแตรประกาศถึงการมาของมัน และมิได้เรี ยกระดมพรรคพวกของมัน แต่ก็ไม่เคยมีครั้งใดใน
ประวัติศาสตร์ โลกที่พลพรรค์ของมัน จะมาชุมนุมกันมากมายเท่ากับที่ภูเขากะโหลกศีรษะครั้งนี้เลย
มารร้ายทัว่ ทั้งขุมนรกต่างก็ลุกฮือขึ้น ต่อสู ้กบั การควบคุมของสวรรค์ “บรรดาผูท้ ี่มีบรรดาศักดิ์ และมี
อานาจ” ได้รวบรวมกาลังของมัน และบรรดาประเทศราชที่ตกอยูใ่ นอานาจของมัน ก็ได้ส่งกาลังรบ
หน่วยสุ ดท้ายที่มีอยูเ่ ข้าประชิดติดพัน พญามารมิได้ถูกล่อลวงเลย ตลอดเวลาอันยาวนาน ที่มนั เป็ น
ปรปั กษ์ขบั เคี่ยวกับพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดมาหลายยุคหลายสมัย (อิสยาห์ บทที่ 14) มันก็ได้ประจักษ์แก่ตาของ
มันเองแล้วว่า แผนการของมันต้องล้มเหลว และอานาจของมันก็ตอ้ งถูกทาลายล้างไป พญามาร
ตระหนักแน่วา่ มันจะต้องทาสงครามขั้นแตกหัก กับผูซ้ ่ ึ งไม่เคยพ่ายแพ้แก่ใครเลย เป็ นสงครามที่ตอ้ งมี
การล้มตายกันพญามารปั กหลักตั้งมัน่ อยูท่ ี่น้ นั ด้วยแสนยานุภาพทั้งหมดที่มีอยู่ แต่อย่างมากที่สุดมัน
กระทาได้ก็เพียงแต่ทาให้ “ส้นเท้า” ของเผ่าพันธุ์ของหญิงฟกช้ าเท่านั้น (ปฐมกาล 3:15)
พระเจ้าก็ประทับอยูท่ ี่น้ นั ด้วย เพื่อพิพากษาความผิดบาป มันเป็ นเวลาของพญามารโดยแท้ และ
เป็ นการต่อสู ้ที่ยตุ ิธรรมที่สุด พระเยซูมิได้ใช้ฤทธิ์ อานาจจากสวรรค์ของพระองค์เลย พระองค์ทรงเผชิญ
กับพญามารในฐานะที่ทรงเป็ นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้น พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้ผมู ้ ีอานาจแห่งความมืด
ทั้งหลายกระทาความชัว่ ร้ายได้ตามใจชอบ ถ้าหากว่าพระเยซูพระบุตรองค์บริ สุทธิ์ ของพระเจ้า กระทา
ความผิดบาป แม้แต่เพียงนิดเดียว แผนการที่จะไถ่โทษบาปของมนุษย์ท้ งั ปวง ตามที่พระองค์ทรงวางไว้
ก็จะต้องล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิงแต่พระเยซูทรงยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยที่ไม่มีความผิดบาป
เลย แม้แต่นอ้ ย พระองค์ตรัสว่า “ผู้ครองโลกจะมา ผู้นั้นไม่ มีสิทธิ์ อะไรเหนื อเรา” (ยอห์น 14:30)
พระองค์ทรงถูกพญามารทดลองทุก ๆ ด้าน แต่พระองค์ก็มิได้หลงผิดเลย เครื่ องบูชาของคน
บาปนั้นจะต้อง “หักเป็ นท่อน ๆ ” (เลวีนิติ 2:6) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่ องบูชานั้นบริ สุทธิ์ ไม่มีมลทิน
หรื อความพิการด่างพร้อยฉันใดพระชนม์ชีพของพระเยซูก็ฉนั นั้น พระโลหิ ตของพระองค์ได้พิสูจน์ถึง
ความบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องสมบูรณ์ทุกอย่างของพระองค์เช่นเดียวกัน พระเยซูทรงสามารถถวายพระองค์เอง
แก่พระเจ้าเป็ นเครื่ องบูชา “อันปราศจากตาหนิ ” (ฮีบรู 9:14) พระองค์ไม่เคยมีความคิดเห็นแก่พระองค์
ไม่เคยคิดช่วยเอาตัวรอดเลย ทุกสิ่ งทุกอย่าง ที่พระองค์ทรงกระทานั้น ล้วนเป็ นไปตามพระประสงค์ของ
พระบิดาเจ้าทั้งสิ้ น พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจ ที่พระบิดาเจ้าทรงมอบหมายให้โดยไม่มีการพร่ าบ่น
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แต่อย่างใด “ครั้นทรงปรากฏเป็ นรู ปกายมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึง
ความมรณา กระทัง่ ความมรณาที่กางเขนนั้น” (ฟิ ลิปปี 2:8)
พระรัศมีแห่งคุณธรรมอันประเสริ ฐของพระองค์ ได้ส่องสว่างไสวไปทัว่ ภูเขากะโหลกศีรษะ
ท่ามกลางความมืดมิดที่ปิดบังอยู่ พระองค์ทรงถูกทรยศถูกปฏิเสธ ถูกทอดทิง้ ให้อยูแ่ ต่ผเู ้ ดียว ถูกเยาะเย้ย
ถากถาง ถูกดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย และถูกโอบล้อมด้วยบรรดาผูม้ ีอานาจแห่งความมืดและ
ในที่สุดยังทรงถูกพระบิดาเจ้าปล่อยให้ เผชิญกับศัตรู ของพระองค์ตามลาพังผูเ้ ดียวอีกด้วย พระองค์ทรง
สู ้ทนอย่างโดดเดี่ยว ในชัว่ โมงแห่งความมืด พระองค์ทรง “ยอมถูกแช่ งสาปเพื่อเรา” ทรงยอม “เป็ น
ความผิด เพราะเห็นแก่ เรา เพื่อเราจะได้ เป็ นความชอบธรรมของพระเจ้ าโดยพระองค์ ” และ “ได้ทรง
ทาลายผูม้ ีบรรดาศักดิ์ และผูม้ ีฤทธิ์ .....ได้ทรงประจานเขา และเอาชัยชนะต่อเขาได้ โดยกางเขนนั้น”
(โคโลสี 2:15)
ถูกแล้วพญามารอยูท่ ี่นนั่
พร้อมด้วยแสนยานุภาพเท่าที่มนั มีอยู่ ในฐานะที่เป็ นรากเง่าของ
ความผิดบาปทั้งหมด มนุษย์ก็อยูน่ นั่ ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือ ของพญามาร เพื่อดาเนินแผนการชัว่ ขั้นสุ ด
ยอดของมันให้สาเร็ จ พระเจ้าประทับอยูท่ ี่นนั่ เพื่อพิพากษาความผิดบาป และพระเยซูก็ทรงอยู่ ณ ที่น้ นั
ในฐานะ “ความผิดบาป” ซึ่ งจะต้องถูกพระบิดาเจ้าปรับโทษ เพราะความผิดบาปของมนุษย์ท้ งั ปวง
ความชัว่ ร้ายทั้งจักรวาลได้มาชุมนุมกันต่อสู ้พระองค์ พายุร้ายพร้อมทั้งการพิพากษาโทษความผิดบาป
ได้โหมกระหน่าลงบนพระเศียรของพระองค์ ทาให้พระองค์ตอ้ ง “จมลงในเลนตมอันลึก หาที่จะยืน
ไม่ได้” คลื่นแห่งความพิโรธ ซัดผ่านพระเศียรของพระองค์ จนเข้าไปถึงจิตวิญญาณของพระองค์ (สดุดี
บทที่ 22 และ 68)
เพลงสรรเสริ ญทั้งสองบทนี้ บรรยายถึงความเจ็บปวดรวดร้าวของพระเยซู ตัวอย่างเช่น
“ข้าพเจ้าต้องถูกเทออกเสี ยดุจฟ้ า กระดูกของข้าพเจ้าเคลื่อนออกจากที่แล้ว หัวใจของข้าพเจ้าอ่อนดุจขี้ผ้ งึ
ที่ละลายอยูใ่ นตัวข้าพเจ้ากาลังของข้าพเจ้าเหี่ ยวแห้งไปดุจกระเบื้องหม้อ และลิ้นก็ติดอยูท่ ี่ขากรรไกร
ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปถึงผงคลีแห่งความตาย...พวกคนชัว่ ร้ายมากั้นกางข้าพเจ้าไว้ เขา
แทงมือและเท้าของข้าพเจ้า.....เขาทั้งหลายเพ่งตาดูขา้ พเจ้า....ข้าพเจ้าเป็ นดุจตัวหนอนไม่ใช่คน.....ข้าแต่
พระเยโฮวาห์...ขอโปรดรี บเสด็จมาช่วยเถิด ขอพระองค์ทรงช่วยจิตของข้าพเจ้า”...(สดุดี บทที่ 22) “ขอ
ทรงโปรดฉุ ดลากข้าพเจ้าขึ้นจากตมเลน ขออย่าให้ขา้ พเจ้าจมมิดลงไป แต่โปรดให้พน้ จากคนที่ชงั
ข้าพเจ้า และพ้นจากน้ าลึก อย่าให้อุทกภัยทาลายล้างข้าพเจ้า.....ขอพระองค์อย่าซ่อนพระพักตร์ จากผูท้ าส
ของพระองค์ เพราะข้าพเจ้าตกอยูใ่ นความทุกข์ยาก ขอรี บตอบโดยเร็ ว” (สดุดี บทที่ 69)
แต่ความเจ็บปวดรวดร้าวซึ่ งเหลือจะพรรณนาได้เหล่านี้ บีบคั้นพระทัยของพระองค์อย่างหนัก
จนพระองค์ตอ้ งร้องคร่ าครวญ อย่างน่าสะเทือนใจเมื่อพระบิดาเจ้าได้ทอดทิ้งให้พระองค์อยูต่ ามลาพัง
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แต่ผเู ้ ดียว พระองค์ทรงร้องว่า “พระเจ้าข้า ๆ เหตุไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเสี ย” พระองค์มิได้
ทรงร้องว่า “พระบิดา” อีกต่อไป หากแต่ทรงร้องว่า “พระเจ้า” แทนเพราะพระบิดาเจ้ามิได้สถิตอยูก่ บั
พระเยซูเวลานั้น พระองค์จึงทรงเรี ยกหาพระเจ้า เช่นเดียวกับคนบาป เพราะว่าพระองค์ตอ้ งทรงแบกรับ
ความผิดบาปของมนุษยโลกไว้
ก่อนที่พระเจ้าจะทรงวางรากสร้างโลกนั้น พระองค์ทรงกาหนดโครงการไว้อย่างสุ ขมุ รอบคอบ
ไม่มีขอ้ ผิดพลาดบกพร่ องใด ๆ เลย การนี้นบั ว่าเป็ นการพิพากษาความผิดบาปของโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
และเป็ นชัยชนะที่สมบูรณ์ที่สุด พญามารจะต้องถูกพิพากษา ในฐานะที่เป็ นผูค้ รองโลกและเป็ นพระของ
ชาวโลก และฤทธิ์ อานาจของมันจะต้องถูกทาลายเป็ นนิ ตย์ สติปัญญาของโลกนี้เป็ นสิ่ งที่โง่เขลา เฉพาะ
พระพักตร์พระเจ้า (1 โคริ นธ์ 3:19) มนุษย์ “ชัว่ ร้ายกาจนัก” ในจิตใจนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังพระ
เจ้า พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึงคุณงามความดี ความรัก และความชอบธรรมตลอดไปเป็ นนิตย์ “เพื่อจะได้ปรากฏ
ว่า พระองค์ทรงเป็ นผูช้ อบธรรม และยังโปรดแก่คนที่เชื่อพระเยซูให้เป็ นผูช้ อบธรรมด้วย” (โรม 3:26)
ส่ วนพระเยซูทรงเป็ นผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เป็ นผูท้ ี่ถวายพระเกียรติและสง่าราศีให้แก่พระองค์
แม้วา่ พระเจ้าจะทรงทอดทิ้งพระองค์ ในวาระสุ ดท้ายนั้นก็ตาม พระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้า
มาเพื่อจะให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จ ตามคัมภีร์ที่เขียน ไว้กล่าวถึงข้าพเจ้าแล้วนั้น” (ฮีบรู 10:7)
การต่อสู ้ได้สิ้นสุ ดลงแล้ว พระเจ้าได้ทรงทาลายพระอานาจของพญามารจนแหลกละเอียดเป็ น
ผุยผง และได้ชยั ชนะอย่างเด็ดขาด พระเยซูทรงทราบว่า “สิ่ งทั้งปวงสาเร็ จแล้ว” ตามที่พระคัมภีร์เขียน
ไว้ (สดุดี 69:21)
เนื่องจากพระองค์ทรงถูกตรึ งต้องตากแดด ตากลมเป็ นเวลานาน พระองค์จึงทรงกระหายน้ า
มาก พระองค์ตรัสว่า “เรากระหายน้ า” (ยอห์น 19:28) ทหารโรมันคนหนึ่งจึงเอาฟองน้ า ชุบน้ าองุ่น
เปรี้ ยวใส่ ที่ปลายไม้ แล้วยืน่ จ่อไปที่พระโอษฐ์ของพระองค์ การที่พระเยซูทรงยอมดื่มน้ าองุ่นเปรี้ ยวใน
ครั้งนี้ก็เพราะความทุกข์ทรมานของพระองค์ ได้ผา่ นพ้นไปแล้วนัน่ เอง
ครั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสด้วยพระสุ รเสี ยงอันดังว่า “สาเร็ จแล้ว” (ยอห์น 19:30) เป็ นการสาแดง
ถึงพละกาลังอันแข็งแรงเหนื อมนุษย์ของพระองค์ นับเป็ นการร้องประกาศความมีชยั ของพระองค์ ผูท้ รง
ชนะสงคราม ซึ่ งดาเนินต่อเนื่ องกันมาหลายยุคหลายสมัย “สิ งห์โตแห่งตระกูลยะฮูดา ที่เป็ นมูลรากของ
ดาวิด ท่านได้ชยั ชนะ” (วิวรณ์ 5:5) บรรดาศัตรู ท้ งั ปวงต่างถูกกวาดล้างจานหมดสิ้ น ณ สมรภูมิแห่งนั้น
เหลือแต่พระคริ สต์ของพระเจ้าในฐานะผูม้ ีชยั เท่านั้น
นิสัยบาปอันสื บเนื่ องมาจากอาดามนั้น ทาให้เราไม่ยอมรับพระเจ้าไว้ในจิตใจของเรา แต่ใน
พระคริ สต์ซ่ ึงเป็ นผูแ้ ทนของมนุษย์ ผูซ้ ่ ึง “บังเกิดต่ากว่าทูตสวรรค์อยูช่ วั่ คราวหนึ่ง....และ...ได้ทรงรับ
ทุกข์ทรมานจนถึงความตาย” นิสัยเก่าของเราจึงได้ถูกตรึ งไว้กบั ไม้กางเขนของพระองค์ และได้ “ถูก
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พิพากษาอยูแ่ ล้ว” (ยอห์น 3:18) พระเจ้าทรงยินดีตอ้ นรับเอาพระเยซูไว้ เครื่ องบูชาอันหอมหวลของพระ
คริ สต์ ได้ส่งกลิ่นลอยขึ้นจนถึงพระเจ้าและทาให้คนบาป ได้มีโอกาสเข้าสู่ สวรรค์ได้ตลอดไปเป็ นนิตย์
พระเจ้าทรงได้รับพระสง่าราศีโดยพระบุตรของพระองค์
และทรงโปรดรับมนุ ษย์ไว้เป็ นบุตรของ
พระองค์ ในพระเยซู “ผูเ้ ป็ นที่รักใคร่ ” ของพระองค์ และเป็ นประมุขของคริ สตจักร ซึ่ งได้ชยั ชนะความ
บาปบนไม้กางเขนของพระองค์
พระดารัสคาสุ ดท้ายของพระเยซู ก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้ นพระชนม์ก็คือ “พระบิดาเจ้ าข้ า
ข้ าพเจ้ าฝากวิญญาณจิ ตของข้ าพเจ้ าไว้ ในพระหั ตถ์ ของพระองค์ ” เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว จึงทรงก้มพระ
เศียรลง ปลงจิตวิญญาณ (ลูกา 23:46, ยอห์น 19:30) การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู แตกต่างจากการตาย
ของบุคคลทัว่ ๆ ไป ฉบับภาษากรี กอธิ บายว่า การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูเป็ นไปโดยความสมัครใจ
ของพระองค์โดยแท้ เมื่อพระองค์ได้ทรงกระทาพระราชกิจ ตามที่พระบิดาเจ้าทรงมอบหมายให้สาเร็ จ
แล้ว พระองค์ทรงปลงจิตสิ้ นพระชนม์ ดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรมที่วา่ “ไม่ มีผ้ ใู ดชิ งเอาชี วิตนั้นจาก
เราแต่ เราสละชี วิตนั้นโดยใจสมัครของเราเอง” (ยอห์น 10:18) “อาหารที่เราจะให้น้ นั คือ เนื้ อของเรา ซึ่ ง
เราจะให้เพื่อเป็ นชีวติ ของโลก” (ยอห์น 6:51) พระองค์ได้ประทานเนื้อหนังของพระองค์ เป็ นค่าไถ่ของ
มนุษย์เป็ นอันมากในสวนเฆ็ธเซมาเน พระองค์ได้ทรงยอม “สละเลือดจนกระทัง่ หยดสุ ดท้าย” (อิสยาห์
53:12) ที่ภูเขากะโหลกศีรษะ พระองค์ได้ประทานเลือดเนื้ อของพระองค์ เพื่อเป็ นชีวิตของโลก พระราช
กิจของพระองค์ในรู ปกายของเนื้อหนังได้สาเร็ จลงแล้ว
“พระวิสูตรนั้นคือพระกายของพระองค์” (ฮีบรู 10:20) พระกายเนื้อหนังซึ่ งได้ปกปิ ดพระรัศมี
ภาพความเป็ นพระเจ้าของพระองค์น้ นั ได้ขาดสะบั้นแล้วที่ไม้กางเขน พระองค์เสด็จมาด้วยรัศมีภาพ
แห่งอานาจของการฟื้ นคืนพระชนม์ และพระสัมภาระของพระองค์ “ทรงพาบุตรเป็ นอันมากถึงสง่าราศี”
(ฮีบรู 2:10)
ช่างน่ามหัศจรรย์อย่างยิง่ ที่การสิ้ นพระชนม์ของพระบุตรของพระเจ้า “ผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ่ งสารพัด
และผูท้ รงบันดาลให้สิ่งสารพัดบังเกิดขึ้น” (ฮีบรู 2:10) ได้ทาให้เกิดแผ่นดินไหว (ฮีบรู 1:10)
พวกปุโรหิ ตในกรุ งเยรู ซาเล็มก็ชุมนุมกันในพระวิหาร ต่างรู ้สึกตกใจกลัวเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้เห็น
ความมืดปกคลุมไปทัว่ ทั้งแผ่นดิน และประหลาดใจยิง่ นัก เมื่อเห็นผ้าม่านใหญ่ขึงอยูใ่ นพระวิหาร
(อพยพ 26:3) ขาดออกเป็ นสองส่ วน ตามแนวจากบนลงมาล่าง ประดุจถูกฉี กขาด โดยพระหัตถ์ที่พวก
เขาไม่อาจมองเห็นด้วยตา หรื อมิฉะนั้นก็ขาดออกด้วยประกายฟ้ าแลบฉันนั้นถูกแล้ว นัน่ เป็ นพระหัตถ์
ของพระเจ้า ซึ่ งกาจัดอุปสรรค์ทุกอย่างที่กีดขวางระหว่างพระองค์กบั มนุษย์ ผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้ทรงทาให้
เป็ นไมตรี กนั กับพระองค์ “โดยความตายแห่งพระบุตรของพระองค์ ครั้นเรากลับเป็ นไมตรี แล้ว เราจะ
รอดโดยชีวิตของพระองค์ แน่ยงิ่ กว่านั้นอีกมาก” (โรม 5:10) บัดนี้มนุษย์สามารถมหาพระเจ้าได้โดย
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ความเชื่อ ไม่ตอ้ งอาศัยปุโรหิ ต และเครื่ องบูชาอันใดอีก เราสามารถมาหาพระเจ้าโดย “คนกลางแต่ผู ้
เดียว ระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์คือพระคริ สต์ผทู ้ รงสภาพเป็ นมนุษย์” (1 ทิโมธี 2:5) “ตามทางใหม่และ
เป็ นทางที่มีชีวติ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิ ดออกสาหรับเราทั้งหลาย โดยพระวิสูตรนั้น คือพระกายของ
พระองค์” (ฮีบรู 10:20) “เพราะว่าพระคริ สต์น้ นั เป็ นผูท้ ี่จะทาให้พระบัญญัติสาเร็ จ เพื่อให้ทุกคนที่เชื่ อ
นั้นได้ความชอบธรรม” (โรม 10:4) พระองค์ทรงเป็ นทั้งปุโรหิ ต และเครื่ องสักการะบูชา พระองค์ทรง
กาจัดความบาปโดย ถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องสักการะบูชา ไถ่ความผิดบาปของเรา (ฮีบรู 9:26) ครั้น
แล้ว ทรงนาพระโลหิ ตของพระองค์เอง เสด็จเข้าไปในที่บริ สุทธิ์ น้ นั แต่เพียงครั้งเดียว และทรงได้ความ
รอดนิรันดร์ไว้ (ฮีบรู 9:12) พระองค์มิได้เข้าไปในสถานที่บริ สุทธิ์ ซึ่ งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์หรื อ
พลับพลาของโลก (ฮีบรู 9:11,24) หากแต่เสด็จเข้าไปในสวรรค์น้ นั เอง (ฮีบรู 9:24,4:14) เพื่อ “ปรากฏ
จาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า เพื่อเราทั้งหลาย”
การที่มหาปุโรหิ ต กายะฟา นาเลือดของสัตย์ที่ฆ่าสาหรับถวายเป็ นเครื่ องบูชา เข้าไปในสถานที่
บริ สุทธิ์ ที่สุด (ที่สร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์) เป็ นประจาปี ละครั้งนั้น เป็ นเพียงตัวอย่างหรื อเงาของการ
ปฏิบตั ิที่แท้จริ งเท่านั้น ซึ่ งการปฏิบตั ิที่แท้จริ งนี้ ยัง “ไม่ได้ปรากฏแจ้ง” (ฮีบรู 9:8,9,24,10:1) “แต่เมื่อ
พระคริ สต์ได้เสด็จมา” (ฮีบรู 9:11) ทุกสิ่ งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปสิ้ น ไม่เป็ นการจาเป็ นอะไรที่
พระองค์จะต้องถวายพระองค์เอง เป็ นเครื่ องบูชาบ่อยครั้งนัก “พระองค์ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุดนี้
ครั้งเดียว” (ฮีบรู 9:25,26) เป็ นเครื่ องสักการะบูชาไถ่โทษบาปของมนุษย์โลกที่สมบูรณ์ครบถ้วน และ
ใช้ได้ตลอดไปเป็ นนิตย์ “ไม่มีการบูชาแก้บาปอีกต่อไป” (ฮีบรู 10:18) แต่ในฐานะที่พระองค์ทรงทา
หน้าที่เป็ นมหาปุโรหิ ตของเรา พระองค์จึง “ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ เพื่อจะได้ช่วยเสนอความให้คน
เหล่านั้น” (ฮีบรู 7:25) เพื่อช่วยให้เราพ้นจากมลทินความผิดบาป (ความจริ งอันประเสริ ฐนี้ได้แสดงไว้ใน
พระธรรมฮีบรู โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทที่ 8-10)
ผูบ้ นั ทึกพระกิตติคุณสามท่านคือ มัทธิ ว มาระโก และลูกา ต่างก็บนั ทึกถึงความจริ งที่ยงิ่ ใหญ่
เกี่ยวกับผ้าม่านขาดนี้ แต่มทั ธิ วเท่านั้นที่กล่าวถึงเรื่ องแผ่นดินไหว หิ นแยก และอุโมงค์ฝังศพเปิ ดออก
(มัทธิว 27:51)
เราไม่ทราบแน่ชดั ว่า แผ่นดินไหว และอุโมงค์ฝังศพเปิ ดออก ดังที่มทั ธิ วกล่าวไว้น้ นั เกิดขึ้น
เมื่อใด หรื ออะไรเป็ นต้นเหตุทาให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น พระเจ้าย่อมทาให้ทุกสิ่ งดาเนินไป
ตามลาดับอย่างเรี ยบร้อยเสมอ เหตุการณ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงพระพิโรธของพระองค์ เช่นนั้นหรื อ
หรื อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสรรค์ตอ้ งปั่ นป่ วน เพราะความชัว่ ร้าย และความผิดบาปของ
มนุษยโลก และเนื่องด้วยการกบฎของพญามาร เมื่อหลายยุคหลายสมัยมาแล้ว มันเคยกล่าวไว้วา่ “ข้าฯ
จะเขยิบที่นงั่ ของข้าฯ ขึ้นไปเหนือดาราทั้งหลายของพระเจ้า” (อิสยาห์ 14:13) แต่แล้วมันก็กลับ “ถูกไล่
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ลงไปยังเมืองผี” (อิสยาห์ 14:15) จนเราทั้งหลายอาจพิจารณาดู....แล้วกล่าวว่า “คนนี้หรื อที่เคยทาให้โลก
สั่นสะเทือน” (อิสยาห์ 14:16) เราทราบดีวา่ พญามารสามารถจะบันดาลให้ “พายุเพชรหึง” พัดกระหน่า
ทาลายบุตรหลานของโยบตลอดจนบ้านช่องให้พินาศลงไปได้ (โยบ 1:19) และมันก็ได้บนั ดาลให้เกิด
พายุร้ายมาแล้วหลายครั้ง หากว่ามันรวบรวมกาลังอานาจทั้งหมดที่มีอยู่ จะเพียงพอที่จะเขย่าโลกให้
หวัน่ ไหวได้ไหมหนอ เรารู ้วา่ อาณาจักรของพญามารคืออาณาจักรแห่งความมืด หรื อว่ามันเป็ นผูท้ าให้
ความมืดปกคลุมไปทัว่ ทั้งแผ่นดิน เพื่อบดบังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ของพระเจ้า และเพื่อซ่อนเร้นพระ
เยซูคริ สต์ผทู้ รงทนทุกข์ทรมาน ไปจากพระพักตร์ของพระบิดาเจ้าของพระองค์ (สดุดี 69:17) “พระเจ้า
เป็ นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย” (1 ยอห์น 1:5) นับว่าเป็ นชัว่ โมงที่เศร้าสลดที่สุด เมื่อ
ดวงอาทิตย์ตอ้ งมืดไป (ลูกา 23:45) ซึ่ งพระเยซูตอ้ งร้องขึ้นด้วยความปวดร้าวสุ ดที่จะทนทานได้
หรื อว่าความมืดนี้ เป็ นม่านปิ ดบังภาพอันน่าอับอาย บนภูเขาโกลาโกธาไว้ เพื่อมิให้ผใู ้ ดรู ้เห็น
เมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขาซี นาย และตรัสกับโมเสสนั้น พระองค์เสด็จมาในก้อนเมฆอันหนาทึบ
โดยมีควันและไฟลุกโพลงอยูโ่ ดยรอบ (อพยพ 19:9,18,21) และพระสุ รเสี ยงพระองค์คราวนั้นได้
“บันดาลให้แผ่นดินหวัน่ ไหว” (ฮีบรู 12:26) พระเจ้าได้เสด็จลงมาเพื่อทรงลองใจของเขาทั้งหลาย
(อพยพ 20:20) และที่ภูเขาภูเขาโกลาโกธานั้น พระองค์เสด็จมาเพื่อทดสอบพระบุตรของพระองค์ และก็
ได้ทรงประจักษ์วา่ ในพระบุตรนั้น ไม่มีความคิดหรื อข้อบกพร่ องใด ๆ เลย
“ศิลาก็แตกออกจากกัน” ในวันที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มด้วยชัยชนะนั้น พวกปุโรหิ ต
พร่ าบ่น ต่อว่าพระเยซู ในการที่ประชาชนโห่ ร้องต้อนรับพระองค์อย่างอึงมี่ พระองค์ตรัสแก่ปุโรหิ ตว่า
“ถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสี ย ศิลาทั้งหลายก็จะยังร้องออกเสี ยง”
ความลึกลับเหล่านี้ ลึกซึ้ งเกินกว่าจะเข้าใจได้ ต้องปล่อยไว้เป็ นเรื่ องของพระเจ้าเองเพราะ
มิฉะนั้นแล้วเราอาจจะ “ล่วงเขามาถึงพระเยโฮวาห์ เพราะใคร่ จะเห็น” (อพยพ 19:21) “และใฝ่ ฝันอยูใ่ น
สิ่ งเหล่านั้นที่เขาได้เห็น....” (โคโลสี 2:18) ความลึกลับเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้พญามาร
กระทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้ตามความปรารถนาของมันชัว่ ระยะเวลาหนึ่งนี้ เป็ นความลึกลับที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุด
ในจักรวาล และจะทรงเปิ ดเผยให้เราทราบเมื่อผ่าน “พระวิสูตร” เท่านั้น
ผูท้ ี่มุงดูอยูร่ อบ ๆ ไม้กางเขนนั้น ต่างก็ตกใจกลัวไปตาม ๆ กัน และพวกที่เยาะเย้ยถากถาง
พระองค์ต่างก็เงียบงันไป มิได้ปริ ปากเอ่ยถ้อยคาใด ๆ ออกมาเลย และ “คนทั้งปวงที่มาชุมนุมกัน เพื่อจะ
ดูเหตุการณ์ นั้น เมื่อเห็นแล้ วก็พากันตีอกของตัว แล้ วกลับไป” (ลูกา 23:48) นายร้อยทหารโรมันซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบในการตรึ งพระเยซู และพรรคพวกของเขา พากันกลัวยิง่ นักจึงพูดกันว่า “แท้ จริ ง ท่ าน
ผู้นีเ้ ป็ นพระราชบุตรของพระเจ้ า” (มัทธิว 27:54) ส่ วนนางมาเรี ย มารดาของพระเยซูน้ นั มีความเศร้า
โศกอย่างสุ ดซึ้ งเกินกว่าที่น้ าตาจะหลัง่ ไหลออกมา ยอห์นได้พานางเดินไปจากที่นนั่ โดยที่นางแทบจะ
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ไม่สามารถละสายตาไปจากภาพของพระเยซูได้เลย ทุกครั้งที่นางหันกลับมาก็พบภาพไม้กางเขน ตั้ง
ตระหง่านอยูแ่ ละความมืดก็เริ่ มจางหายไป
เมื่อคนทั้งหลายที่ติดตามมาดูการตรึ งพระเยซู
กลับไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็มก็ได้ทราบถึงเรื่ องที่
ผ้าม่านในพระวิหารขาดเป็ นสองส่ วนนั้น ข่าวนี้ทาให้พวกเขารู ้สึกอัศจรรย์ใจยิง่ ขึ้น หลังจากนั้นไม่กี่วนั
และเป็ นเวลา ภายหลังจากที่ พระเยซูทรงฟื ้ นคืนพระชนม์ แล้ ว บรรดาสิ ทธิ ชนของพระเจ้าที่ได้ล่วงลับไป
แล้ว ต่างก็ออกจากอุโมงค์ฝังศพของตน ไปปรากฏตัวในกรุ งเยรู ซาเล็ม และบอกเล่าให้ชาวเมืองทราบ
ถึงเรื่ องราวที่พวกเขาได้ฟ้ื นขึ้นมาจากความตายขึ้นมาสู่ ชีวิตใหม่อีก (ดูข้ นั ต่อไป)
เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ก็เริ่ มย่างเข้าสู่ วนั สะบาโต วันนี้เป็ นวันสาคัญวันหนึ่ง ของเทศกาล
รับประทานขนมปั งที่ไม่มีเชื้ อ ต่อเนื่ องจากเทสกาลปั สกา ดังนั้นชาวยิวทั้งหลายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า
ควรจะนาศพทั้งสามลงจากไม้กางเขน และจัดการฝังเสี ยให้เรี ยบร้อย ก่อนที่จะถึงวันสะบาโตเพื่อว่าพวก
เขาและแผ่นดินของพวกเขา จะได้พน้ จากการแช่งสาป และมลทินเพราะว่า “...ทุกคนที่ตอ้ งแขวนต้นไม้
....ก็เป็ นที่แช่งของพระเจ้า” (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:23,กาลาเทีย 3:13) การประหารชีวิตโดยการตรึ งบน
ไม้กางเขนนี้ตามกฎของชาวโรมันแล้ว ต้องปล่อยศพให้อยูใ่ นสภาพเช่นนี้ต่อไปอีกนาน ๆ บางศพอาจ
ปล่อยทิง้ ไว้หลาย ๆ วัน แต่ตามกฎหมายของชาวยิวบ่งว่า ศพเหล่านั้นไม่ควรจะถูกปล่อยค้างคืน ดังนั้น
เพื่อจะเร่ งให้พระเยซูและโจรที่ถูกตรึ งพร้อมกับพระเยซู ตายเร็ ว ๆ เข้า พวกเขาจึงร้องให้ปีลาตสั่งทหาร
ให้ทุบเท้าของบุคคลทั้งสามให้หกั เสี ยด้วย ซึ่ งปี ลาตก็ยนิ ยอมทาตามคาขอร้องนั้นเมื่อทหารได้ทุบเท้า
ของโจรทั้งสองเรี ยบร้อยแล้ว ก็เตรี ยมจะทุบเท้าของพระเยซูแต่ปรากฏว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เสี ยก่อน
แล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงมิได้ทุบ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วจริ ง ๆ ทหารคนหนึ่งจึง
ได้ใช้ทวนแทงที่สีขา้ งของพระองค์ ซึ่ งปรากฎว่า “มีน้ ากับโลหิ ตไหลออกจากแผลนั้น”
ยอห์นเป็ นผูบ้ นั ทึกความจริ งตอนนี้ไว้ ท่านกล่าวเช่นนี้ เพราะท่านได้รู้เห็นเป็ นประจักษ์พยาน
ด้วยตนเอง และคาพยานของท่านเป็ นความจริ งทุกประการ
“พระโลหิ ตและนา้ หลั่งไหล ออกมาจากสี ข้างพระกาย
เป็ นฤทธิ์ เดชชาระบาปข้ า ให้ หลุดโทษพ้ นบาปนานา”
นี่เป็ นอีกตอนหนึ่งที่ทาให้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้นสาเร็ จ
“พระองค์ทรงรักษาบรรดากระดูกของข้าพเจ้าไว้ ไม่ให้หกั สักซี่ เลย” (สดุดี 34:20) และ “เขา
ทั้งหลายจะพินิจดูเราซึ่ งเขาได้แทง” (เศคาริ ยาห์ 12:10, วิวรณ์ 1:7) พวกเขาจะถามว่า “รอยแผลที่มือของ
เข้าเป็ นอะไร” และพระองค์จะตอบว่า “ข้าเป็ นแผลรอยนี้ในเรื อนของพวกเพื่อนรัก” (เศคาริ ยาห์ 13:6)

ข้ อไตร่ ตรอง
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ซี โมน ชาวกุเรเน ได้รับการขอร้องให้ช่วยพระเยซูแบกไม้กางเขนขึ้นไปบนเนินเขาซึ่ งเขาก็ยนิ ดี
เขาได้แบกไม้กางเขนอันแสนหนักร่ วมกับพระองค์
ในยามที่พระองค์ทรงต้องการความช่วยเหลือ
ดังนั้นเขาจึงเป็ นคนแรกที่ได้รับสิ ทธิ์ ให้มีส่วนร่ วมในไม้กางเขนของพระเยซู และปฏิบตั ิตามหลักสาคัญ
ของชีวติ ตามที่พระเยซูตรัสไว้อย่างจริ งจัง ซึ่ งว่า “ถ้ าผู้ใดจะใคร่ ตามเรามาให้ ผ้ นู ั้นเอาชนะตัวเอง และ
รั บไม้ กางเขนของตนแบกตามเรามา” นี่คือคุณสมบัติของผูท้ ี่ติดตามพระเยซูคริ สต์อย่างแท้จริ ง พระเยซู
ได้ทรงวางพระชนม์ชีพของพระองค์ลง เป็ นแบบอย่างแก่เรา และทรงเรี ยกร้องให้เราปฏิบตั ิตาม (1
ยอห์น 3:16) นอกจากนี้แล้ว ไม่มีทางอื่นใดที่สาแดงอานาจของไม้กางเขนให้ปรากฏในชีวติ ของเราได้
ไม้กางเขนมิใช่เป็ นเพียงเครื่ องหมายของการเสี ยสละเท่านั้น
หากแต่เป็ นตัวอย่างของการ
เสี ยสละอย่างแท้จริ ง การที่เพียงแต่แขวนไม้กางเขนไว้กบั คอและร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า หรื อพูดถึง
เรื่ องไม้กางเขน แต่มิได้ดาเนินชีวติ ให้สมจริ งนั้น หาใช่ชีวติ ที่ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์ไม่ ไม้กางเขน
หมายถึงการตาย คือตายต่อทุกสิ่ งทุกอย่าง เว้นแต่ทางแห่งไม้กางเขนเท่านั้นการปฏิเสธตัวเอง และแบก
ไม้กางเขนของตัวเองนั้น หมายความว่าเราตายแก่นิสัยบาป (มนุษย์เก่า) ของเรา และไม่เพียงแต่จะต้องมี
ความเชื่อเท่านั้น หากยังต้องปฏิบตั ิตามอีกด้วย จึงนับว่า เป็ นการตรึ งที่แท้จริ ง ถ้าหากว่าเราปฏิบตั ิไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกล่าวมานี้ ก็แสดงว่าเรายังปฏิบตั ิไม่ครบตามแบบอย่างอันยิง่ ใหญ่ของพระคริ สต์
พระเยซูตอ้ งแบกไม้กางเขน จาเป็ นต้องแบกผูเ้ ดียว เพื่อปลดปล่อยโลกให้ได้รับอิสระเช่นนั้นหรื อ เปล่า
เลยมนุษย์ทุก ๆ คนจะต้องแบกไม้กางเขนของตนด้วย
“ถ้ าไม่ มีโลหิ ตไหลออกแล้ วก็จะไม่ มีการยกบาป” ไม่มีทางอื่นใดที่จะยกโทษของมวลมนุษย์ที่
ได้หลงไปในความผิดบาป พระโลหิตซึ่งไหลออกมาจากพระอุระของพระเยซู ได้เปิ ดทางให้เราเข้าไป
ถึงพระเจ้า
ไม้กางเขนที่พระเยซูทรงแบกรับในพระทัยของพระองค์น้ นั หนักกว่าที่พระองค์ทรงแบกรับ
เอาไว้บนหลังของพระองค์
พญามารได้เสนอเงื่อนไขแก่พระเยซูวา่ ถ้าหากพระองค์ยอมนมัสการมัน มันจะยกอาณาจักร
ของมันทั้งหมดในโลกนี้ให้แก่พระองค์ แต่พระเยซูกลับเลือกเอาวิถีทางของพระบิดาเจ้า ในที่สุดก็ได้
ทรงพบพระราชลัลลังก์บนไม้กางเขนไม้กางเขนคือแหล่งแห่งพลังอานาจ
ขั้นสุ ดท้ายแห่งการกระทาบาปก็คือจะต้องถูกพระเจ้าทอดทิ้ง
การที่พระเยซูร้องคร่ าครวญ
ท่ามกลางความมืดนั้น เป็ นการประกาศว่า พระองค์กาลังแบกรับความผิดบาปของเราไว้
ตามพันธสัญญาเก่านั้น พระเจ้าได้ทรงกระทาทุกสิ่ งทุกอย่างด้วยพระองค์เอง เพื่อนามนุษย์ให้
มาหาพระองค์ แต่กม็ ีพระวิสูตรขวางกั้นอยูเ่ สมอมาบัดนี้พระวิสูตรนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว และทั้งพระเจ้า
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เอง และมนุษย์ต่างก็ชื่นชมยินดีดว้ ยกันทั้งสองฝ่ าย “เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจงมีใจกล้ า เข้ ามาถึงพระที่นั่ง
แห่ งพระคุณ”

ทบทวน
1. ศาลที่ตดั สิ นประหารชี วติ พระเยซูโดยการตรึ งไว้บนไม้กางเขนนั้น คือศาลอะไร? ใครเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่อคาตัดสิ นนี้? พระเยซูทรงถูกตรึ ง ณ ที่ใด? สถานที่แห่งนั้นภาษาฮีบรู และภาษาลาติน
เรี ยกว่าอะไร? และอยูห่ ่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มเท่าใด?
2. ใครเป็ นผูค้ ุมพระเยซูไปตรึ ง? ผูท้ ี่ติดตามพระองค์ไปมีใครบ้าง? ใครเป็ นคนแบกไม้กางเขน
ของพระองค์? เมืองกุเรเนอยูใ่ นประเทศอะไร? ซี โมนเป็ นผูเ้ ชื่อหรื อไม่?
3. มีพระเยซูผเู ้ ดียวเท่านั้นหรื อที่ตกเป็ นนักโทษในครั้งนี้? นักโทษเหล่านั้นมีความผิดอะไร?
4. พระเยซูทรงคร่ าครวญในความเจ็บปวดทรมานของพระองค์หรื อไม่? ระหว่างทาง พระองค์
ได้ตรัสกับผูท้ ี่ติดตามพระองค์มาบ้างหรื อไม่? พระองค์ตรัสว่าอย่างไร? พระองค์ทรงทานายไว้วา่
อย่างไร? คาว่า “ต้นไม้สด” นั้น พระองค์ทรงหมายถึงอะไร?
5. เวลาที่พวกทหารโรมัน ตรึ งพระเยซู กับโจรสองคนนั้น พวกเขาทาอย่างไร? ต้องถอดเสื้ อผ้า
ของผูถ้ ูกตรึ งออกหรื อไม่ พวกเขาทาอย่างไรกับเสื้ อผ้าของพระเยซู? พวกเขาทาให้พระธรรมข้อใด
สาเร็ จ?
6. ขณะนั้นเป็ นเวลาเท่าใด พระเยซูทรงถูกพวกศัตรู ของพระองค์ จับกุมเป็ นเวลานานเท่าใด?
ทหารโรมันมันได้ให้อะไรแก่นกั โทษ เพื่อระงับความเจ็บปวดในการตรึ งบ้างหรื อไม่?
7. พระดารัส คาแรกที่พระเยซูตรัสจากไม้กางเขนคืออะไร? คาประจานที่ติดไว้บนกางเขนของ
พระองค์ มีใจความว่าอย่างไร? ใครเป็ นคนเขียน (สั่งให้เขียน) ข้อความนี้ ? เมื่อชาวยิวได้อ่านคาประจาน
นี้แล้ว พวกเขาได้พดู แก่ปีลาตว่าอย่างไร?
8. ผูค้ นที่มุงดูอยูร่ อบ ๆ ไม้กางเขนนั้นทาอย่างไร? จงบอกชื่อของผูท้ ี่เยาะเย้ยพระเยซูเท่าที่ท่าน
จาได้ พวกเขาพูดว่าอย่างไร? เวลานั้นมิตรสหายของพระเยซูอยูท่ ี่ไหน? มีใครกล้าเข้าใกล้ไม้กางเขน
หรื อไม่? ใครบ้าง? ในบรรดาผูท้ ี่รู้จกั มักคุน้ กับพระเยซู มีใครบ้าง?
9. โจรทั้งสองได้ทาอะไรบ้าง? ถ้อยคาที่พระเยซูตรัสครั้งที่สองมีใจความว่าอย่างไร? ท่านคิดว่า
โจรผูน้ ้ ีได้รับชีวิตนิรันดร์ เช่นนั้นหรื อ?
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10. ขณะนั้นยอห์นอยูท่ ี่ไหน? พระเยซูตรัสแก่เขาว่าอย่างไร? และตรัสแก่มารดาของพระองค์วา่
อย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงตรัสเช่นนั้น พวกทหารโรมันเอาอะไรให้พระเยซูเสวย? พระองค์เสวย
หรื อไม่?
11. ในชัว่ โมงที่หก (นับจากย่ารุ่ งของวันที่พระเยซูทรงถูกพิพากษา และถูกตรึ ง) มีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้นบ้าง? เหตุการณ์น้ นั กินเวลานานเท่าใด?
12. ในท่ามกลางความมืดนั้น พระเยซูทรงร้องออกมาว่าอย่างไร? เหตุใดพระบิดาเจ้าจึงทรง
ทอดทิ้งพระบุตรของพระองค์ไว้ตามลาพัง?
13. มีเหตุการณ์อะไรที่น่าประหลาดเกิดขึ้นหรื อไม่? ท่านคิดว่าใครเป็ นผูท้ าให้เกิดเหตุการณ์น้ นั
เกิดขึ้น พระเจ้าหรื อพญามาร?
14. ใครเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุด ในฉากการประหารพระเยซู ที่ภูเขาโกลาโกธา?
15. เหตุใดพระเจ้าจึงเทความพิโรธของพระองค์ ลงเหนือพระบุตรของพระองค์ และพิพากษา
พระบุตรเช่นนั้น? จงอ้างคาพยากรณ์ที่วา่ ด้วยความทุกข์ทรมานของพระเยซู มาพอสังเขป คาพยากรณ์
เหล่านี้อยูใ่ นพระธรรมอะไร?
16. ที่ไม้กางเขนนั้นมีอานาจอะไรเผชิ ญกันอยู?่ ใครเป็ นฝ่ ายถูกพิพากษาที่ไม้กางเขน? พระเจ้า
ทรงพอพระทัยในการพิพากษานั้นหรื อไม่? ในการสู ้รบระหว่างพระเจ้ากับพญามารใครเป็ นผูช้ นะ? เมื่อ
เป็ นเช่นนั้น เหตุใดพระเยซูจึงต้องวายพระชนม์? พระองค์ทรงพ่ายแพ้แก่พญามารหรื อ? คาตรัสครั้งที่หา้
ของพระเยซูบนไม้กางเขนมีใจความว่าอย่างไร? พระองค์ทรงดื่มน้ าองุ่นเปรี้ ยวนั้นหรื อไม่ เพราะเหตุ
ใด? คาตรัสครั้งที่หก มีใจความว่าอย่างไร? พระองค์ทรงร้องออกมาด้วยอาการอย่างไร? ท่านคิดว่าเป็ น
พระดารัสที่สาคัญหรื อไม่?
17. ในกรุ งเยรู ซาเล็มมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น? หลังจากนั้นสองสามวันมีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้น? เหตุใดเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ปรากฏทันที?
18. พระดารัสครั้งสุ ดท้ายของพระเยซูมีใจความว่าอย่างไร? พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ภาย
หลังจากตรัสถ้อยคานี้ชา้ นานเท่าใด? พระราชกิจที่พระองค์ทรงบาเพ็ญเพื่อมนุษย์จนสาเร็ จลงนั้นคือ
อะไร? พระราชกิจของพระองค์ทรงกระทาเพื่อพระบิดาเจ้าจนสาเร็ จคืออะไร?
19. บรรดาผูท้ ี่มุงดูรอบ ๆ ไม้กางเขนนั้นพากันทาอย่างไร? มีใครบ้างหรื อไม่ที่รู้วา่ พระองค์มิใช่
มนุษย์ธรรมดา? หลังจากนั้นแล้วนางมาเรี ยได้ไป ณ ที่ใด? คนอื่น ๆ พากันแยกย้ายกันกลับไปหรื อไม่?
20. พวกเขาปล่อยพระศพของพระเยซู กับศพของโจรอีกสองคน ไว้บนไม้กางเขนนานเท่าใดจึง
เอาลง? ได้ขอร้องปี ลาตให้ทาอย่างไร? เมื่อทหารมาถึงพระเยซูน้ นั มีอะไรบังเกิดขึ้น? ตอนนี้ได้ทาให้คา
พยากรณ์ใดสาเร็ จ? พระโลหิ ตและน้ า หมายถึงอะไร?พวกเขาจัดการอย่างไรกับพระศพของพระเยซู?
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ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ความจริ งถูกตรึ งได้หรื อไม่ ท่านคิดว่าพระเจ้าทรงสามารถช่วยเหลือมนุษย์โลกโดยทางอื่น
ได้หรื อไม่ 2. พระเยซูทรงหมายความว่า ทุก ๆ คนที่ตายไปแล้วจะได้ข้ ึนสู่ สวรรค์เช่นนั้นหรื อ หรื อ
พระองค์ทรงหมายความว่า โจรผูน้ ้ นั ได้รับความรอด ท่านคิดว่าพระเยซูทรงปลดเปลื้อง ความทุกข์
ทรมาน ของโจรที่กลับใจใหม่เช่นนั้นหรื อ 3. เหตุใดพระเยซูจึงไม่ประกาศให้ชดั เจนว่า ไม้กางเขนคือ
จุดสุ ดยอดแห่งพระราชกิจ ในการไถ่โทษบาปของมนุษย์ของพระองค์ 4. จากพระดารัสที่พระเยซูตรัส
จากไม้กางเขน เราทราบได้หรื อไม่วา่ พระองค์ได้ทรงนาเอาความรอดมาประทานให้แก่มนุษย์โลกทุก
คน 5. ท่านคิดว่า ระหว่างพระราชกิจที่พระเยซูทรงปฏิบตั ิ กับความจริ งที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด
อย่างไหนสาคัญกว่ากัน 6. พระเยซูได้ทรงวางแบบอย่างอันสู งสุ ดเกี่ยวกับ การทนทุกข์ทรมาน และการ
เสี ยสละให้แก่มนุษย์ เช่นนั้นหรื อ หรื อว่าพระองค์ทรงรับเอาความผิดบาปของมนุษย์ท้ งั หมดไว้ 7. ทันที
ที่พระองค์สิ้นพระชนม์น้ นั วิญญาณของพระองค์ได้ข้ ึนไปยังพระเจ้าทันทีเช่นนั้นหรื อ
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ขั้นทีห่ ้ าสิ บสาม การฟื้ นคืนพระชนม์ -กรุงเยรู ซาเล็ม
มัทธิว 27:57-28:10, มาระโก 15:42-16:11, ลูกา 23:50-24:12, ยอห์ น
19:38-20:18
การที่มีเหตุการณ์อนั น่ามหัศจรรย์หลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น ในคราวเดียวกันกับการตรึ งองค์พระ
เยซูคริ สตเจ้า เป็ นต้นว่า มีความมืดปกคลุมไปทัว่ ทั้งแผ่นดินในเวลาเที่ยงวัน และแผ่นดินไหวไปทัว่
เหตุการณ์เหล่านี้คงเป็ นที่ประทับใจชาวยิวทั้งหลาย ทั้งที่อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม และที่อยูร่ อบ ๆ กรุ ง
เยรู ซาเล็มอย่างยิง่ การพิพากษาและการตรึ งพระเยซูได้กระทาอย่างรี บเร่ ง ให้เสร็ จสิ้ นลงภายในวันเดียว
ชาวยิวทั้งปวงต่างก็คงจะพากันตกใจไปตาม ๆ กัน เมื่อได้ทราบว่าชาวนาซาเร็ ธที่ต่าต้อย และกอปรด้วย
ฤทธิ์ อานาจอันมหัศจรรย์ ต้องถูกปลงพระชนม์ ด้วยน้ ามือของชาวยิว พลไพร่ ของพระองค์เอง ทั้งนี้
เพราะชาวกรุ งเยรู ซาเล็มทุกคนต่างก็รู้จกั พระเยซูดว้ ยกันทั้งสิ้ น ชื่อเสี ยงกิตติศพั ท์ของพระองค์ แพร่
สะพัดไปทัว่ ทั้งมณฑลยูเดีย มณฑลกาลิลี ตลอดทัว่ ทั้งประเทศปาเลสไตน์ และประเทศข้างเคียง ดังที่
อัครสาวกเปาโลกล่าวแก่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด เฟสโตว่า “การเหล่านั้นได้กระทาในที่เปิ ดเผย” (กิจการ
26:26)
เรื่ องราวเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระเยซูในสภาพของมนุ ษย์ เป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ ไป พระราช
ประวัติของพระองค์ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ไม่มีใครที่อ่านพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม และประวัติของ
คริ สตจักรในสมัยแรกได้ โดยปราศจากการคานึงถึง เหตุการณ์อนั มหัศจรรย์ในยุคของพระองค์ และ
อัครสาวกของพระองค์ ตามที่ได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมใหม่ เพราะว่าเป็ นยุคแห่ งห้วงมหาภัย แห่ง
ประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ เป็ นที่บรรจบของสายน้ าอันเชียวกราก ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดต้านทานได้
ในฐานะที่ท่านได้ศึกษาพระราชประวัติขององค์พระเยซูคริ สตเจ้าของเรา รวมทั้งการปฏิบตั ิ
พระราชกิจของพระองค์ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงรับสภาพเป็ นมนุษย์โลกนี้ ทั้งนี้ จึงเชื่อว่า ท่านคงไม่
คิดว่า การศึกษาเรื่ องราวของพระองค์ เป็ นเพียงการอ่านประวัติของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่ งมีชีวติ อยูเ่ มื่อสมัย
นานมาแล้ว ซึ่ งไม่รู้เรื่ องราวอะไรเกี่ยวกับโลก หรื อปั ญหาของโลกในปั จจุบนั เป็ นต้นว่าปั ญหาสังคม
ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาการเมือง และปั ญหาระหว่างชาติ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวติ ของพระองค์ นับตั้งแต่ทรงประสู ติ (และดวงดาวประหลาด
ส่ องแสงเป็ นประกายกล้า นาทางให้พวกนักปราชญ์ ซึ่ งล้วนแต่ เดินทางมาจากดินแดนอันห่างไกล มา
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ก้มกราบลงที่พระบาทของพระกุมาร และกษัตริ ยข์ องประเทศอิสราเอล ได้สั่งประหารชีวติ เด็กผูช้ ายรุ่ น
ราวคราวเดียวกันกับพระองค์ ในหมู่บา้ นเบธเลเฮ็มทุกคน ทั้งนี้เพื่อกาจัดพระกุมาเยซูเสี ยนัน่ เอง เพราะ
ความหวาดหวัน่ เกรงกลัวในความเป็ นใหญ่ของพระองค์) จนกระทัง่ บัดนี้ ประชาชนห้อมล้อมปี ลาต
และร้องตะโกนอย่างเซ็งแซ่ ให้ประหารพระองค์วา่ “จงเอาเขาไปฆ่าเสี ย จงตรึ งเขาที่กางเขนเสี ย” แม้วา่
เราจะได้ทราบถึงพระราชประวัติในวัยเยาว์ของพระองค์เพียงเล็กน้อย แต่ในทันทีที่พระองค์เสด็จออก
ปฏิบตั ิพระราชกิจ พระองค์ทรงกลายเป็ นศูนย์รวมแห่งกิจการทั้งปวงของพระเจ้า โดยไม่มีผใู ้ ดเสมอ
เหมือน
ตลอดเวลาสามปี ที่พระเยซูเสด็จไปประกาศพระกิตติคุณ ทัว่ ทั้งประเทศอิสราเอลนั้น พระองค์
ทรงเต็มไปด้วยความเมตตาปรานี ถ่อมตน สุ ขมุ เยือกเย็น ไม่เคยมีปฏิกิริยาโต้ตอบ ความโหดร้ายต่าง ๆ
ที่พระองค์ทรงได้รับเลยขณะที่เราอ่านพระกิตติคุณของพระองค์ หูของเราคงจะแว่วเสี ยงฝี เท้าของคน
จานวนมากที่ติดตามพระองค์ เสี ยงร้องต่าง ๆ ความเร่ งรี บ ความปั่ นป่ วนยุง่ เหยิงมรสุ มร้ายของกิเลส
ตัณหา และเสี ยงร้องอุทาหรณ์ถึงความจาเป็ นต่าง ๆ ของมนุษย์ พระเยซูไม่เคยละเลยต่อการตอบสนอง
ความจาเป็ นของมนุษยชาติเลย นับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นสู่ ภูเขาแห่งการทดลอง พระองค์ได้ทรงสู ้ทน
จนถึงที่สุด เพื่อพระราชกิจแห่งสวรรค์ และเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ของพระองค์ อีกทั้งฤทธิ์ อานาจและ
สิ ทธิ พิเศษ และโอกาสอันดีงาม ซึ่ งพระองค์จะต้องได้รับ โดยทางพระองค์เอง จนกว่าโจรผูร้ ้ายที่กาลัง
จะตายอยูบ่ นกางเขน ซึ่ งอยูเ่ คียงข้างร้องว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดระลึกถึงข้าพเจ้า” เสี ยงร้องต้องการ
ความช่วยเหลือของมนุษย์ต่อพระองค์ ดังก้องในพระกรรณของพระองค์อยูต่ ลอดเวลา ทั้งกลางวันและ
กลางคืน
พระองค์ทรงเผชิ ญกับ ความเจ็บปวด และโรคภัยไข้เจ็บ และความผิดบาปของมนุษย์ผทู้ ี่ได้รับ
ความทุกข์ทรมานต่าง ๆ เหล่านี้ เรี ยงรายกันขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ริ มถนนที่พระองค์เสด็จผ่าน
และพากันร้องว่า “ขอทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด” ไม่วา่ พระองค์จะเสด็จไปตามถนนสายใด ประชาชนก็
มักจะห้อมล้อมพระองค์ จนแทบจะมองไม่เห็นพระองค์
ครั้งหนึ่งได้มีหญิงเป็ นโรคโลหิ ตตคนหนึ่ง ได้เอื้มมืออันสั่นเทาของนางมาจับต้องชายฉลอง
พระองค์ดว้ ยความเชื่อ ซึ่ งก็ได้ทาให้นางหายจากโรคนั้นอย่างเด็ดขาด เมื่อพระองค์ทรงหลีกเลี่ยจากฝูง
ชน เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งโดยหวังที่จะได้ปฏิบตั ิพระราชกิจอย่างเงียบ ๆ แต่ประชาชนก็ยงั คงติดตาม
มาอีกพวกเขาได้หามคนง่อยมาด้วย เมื่อเขาไม่สามารถพาคนง่อยเข้าหาพระองค์ได้ พวกเขาก็ช่วยกัน
หามคนง่อยผูน้ ้ นั ขึ้นไปบนดาดฟ้ า แล้วช่วยกันรื้ อหลังคา ห้องที่พระเยซูประทับออก และหย่อนคนง่อย
ลงตรงหน้าพระพักตร์ของพระองค์

274

เมื่อพระองค์เสด็จข้ามฟากทะเลสาปไป เพื่อจะพักผ่อน แต่ประชาชนก็หลัง่ ไหลไปรอกันตาม
ชายทะเลจนแน่นไปหมด และขอให้พระองค์บาบัดความหิ วกระหายให้แก่พวกเขา ชายหนุ่มคนหนึ่ง
ได้มาหาพระองค์ (คิดว่าท่านคงจะนึกภาพออกและได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าอันเร่ งรี บของเขาได้) เขาทูลต่อ
พระองค์วา่ “ท่านอาจารย์ผปู ้ ระเสริ ฐ ข้าพเจ้าจะกระทาประการใด จึงจะได้ชีวิตนิ รันดร์ ” ขณะเดียวกัน
ประชาชนต่างก็ลอ้ มพระองค์ไว้ และขอร้องให้พระองค์บาบัดความทุกข์ร้อน และแก้ไขปัญหาชีวิต
ให้แก่พวกเขา
ขณะที่พระเยซูกาลังประกาศสัจจธรรมอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ในพระวิหารของพระเจ้า ได้มี
ชายคนหนึ่งขอร้องพระองค์ให้ช่วยจัดการให้พี่ชายของเขา แบ่งมรดกให้แก่เขาด้วย โดยทูลว่า “อาจารย์
เจ้าข้า ขอสัง่ พี่ชายของข้าพเจ้า ให้แบ่งมรดกให้ขา้ พเจ้า” เมื่อพระองค์ทรงแสวงหาโอกาสที่จะอธิบายถึง
พระสง่าราศีอนั นิรันดร์ ของพระเจ้า ก็ได้มีผคู ้ นมาทูลถามพระองค์วา่ หญิงมีสามีมาแล้วหลายคน จะมี
ชีวติ อย่างไรในสวรรค์ (กล่าวคือเมื่อฟื้ นขึ้นมาจากความตายแล้ว) จะมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร และจะตก
เป็ นภรรยา ของสามีคนใด (ดู มาระโก 12:19-23, ลูกา 20:28-33)
มีชายคนหนึ่งถูกผีหลายกองสิ งอยู่ จนกระทัง่ จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แต่เมื่อ
พระเยซูตรัสสัง่ ผีเหล่านั้นว่า “จงออกมาจากคนนั้นเถิด” ผีเหล่านั้นก็ออกไปแต่โดยดี ทาให้ชายคนนั้นมี
สติเช่นเดิม เขารี บสวมเสื้ อผ้าแล้วนัง่ ลงแทบพระบาทของพระองค์ มนุษย์ต่างมอบปั ญหาชีวิต และ
ความหวังทุกอย่างไว้กบั พระเยซู ให้พระองค์ทรงจัดการแก้ไขให้ เช่นบางคนทูลถามพระองค์วา่ “พี่นอ้ ง
ของข้าพเจ้าจะทาผิดต่อข้าพเจ้าได้กี่ครั้ง ซึ่ งข้าพเจ้าควรจะยกความผิดของเขา” “คนชราแล้วจะบังเกิด
ใหม่อย่างไรได้” ฯลฯ
สารพัดทุกสิ่ งที่มนุษย์เคยคิดเคยปรารถนา ตลอดจนกิเลสตัณหาทั้งปวงที่เคยครอบครองชีวิต
ของมนุษย์ ล้วนแต่ร่ าร้องต้องการพระเยซูท้ งั สิ้ น แต่พระองค์ก็ไม่เคยตกใจกลัว ไม่เคยหวัน่ ไหว
พระองค์ทรงสามารถตอบสนองความจาเป็ นของจิตวิญญาณ ที่โหยหิ วของมนุษย์ทุกคน ได้อย่าง
พอเพียง และเกินพอที่จะตอบสนองความจาเป็ นของพวกเขาเสี ยอีก พระองค์มิได้ปล่อยให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
ต้องได้รับความทุกขเวทนา อยูโ่ ดยที่ไม่ทรงช่วยเหลือเลย ไม่เคยมีสิ่งหนึ่งสิ่ งใด ที่จะยุง่ ยากเกินความรู ้
ความเข้าใจของพระองค์ ไม่เคยมีความต้องการของมนุษย์ ประการหนึ่งประการใด ที่ทาให้พระองค์ตอ้ ง
ทรงตกพระทัยและไม่เคยมีอานาจใด ๆ ที่สามารถเอาชนะพระองค์ได้ พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจ
ของพระองค์อย่างผูม้ ีชยั ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดหรื อสิ่ งใดอาจต้านทานได้ โดยไม่ทรงสนใจใยดีต่อราชสมบัติ อัน
มัง่ คัง่ สมบูรณ์ของพระองค์เลยแม้แต่นอ้ ย
เราต่างรู ้สึกพิศวงงงงวย ในความเป็ นอยูข่ องพระองค์ยิ่งนัก เราขอสรรเสริ ญในความเป็ น
พระมหากษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ของพระองค์ สุ ดที่จะพรรณนาได้ และรู ้สึกอัศจรรย์ในความสุ ภาพถ่อมตนของ
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พระองค์ยงิ่ นัก พระองค์ทรงชนะพระองค์เอง และทรงชนะโลก ทรงชนะทั้งพญามาร ความตายขุมนรก
และหลุมฝังศพ พระองค์ทรงเป็ นผูช้ นะในการทุกสิ่ ง ตลอดไปเป็ นนิตย์ พระองค์ทรงตอบสนองความ
จาเป็ นของมนุษย์ทุกคน
แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงซื่ อสัตย์ต่อพระราชกิจแห่งสวรรค์ของ
พระองค์ดว้ ย พระองค์ทรงพบปะกับชายหญิงทุก ๆ คน ในความสว่างอันนิรันดร์ คือเป็ นความสว่างแห่ง
ชีวติ ซึ่ งอยูเ่ หนือหลุมฝังศพ และเหนือการฟื้ นคืนชีวิต พระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง
และเป็ นชี วิต” พระองค์ทรงบังคับให้มนุษย์ทุกคนเผชิญกับปั ญหาที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด และไม่
ทรงอนุ ญาตให้วพิ ากวิจารณ์พระองค์ในแง่อื่นใด นอกเหนือจากปั ญหาที่วา่ “ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พระคริ สต์อย่างไร” ผูท้ ี่วพิ ากษ์วจิ ารณ์พระองค์ ผูท้ ี่พิพากษาพระองค์ ผูท้ ี่กล่าวหาพระองค์ ตลอดจนผูท้ ี่
ตรึ งพระองค์ จะต้องตอบคาถามนี้ทุกคน คาตอบนี้ได้มีมาก่อนสร้างโลกแล้ว และสื บมาจนถึงทุกวันนี้
นักประวัติศาสตร์ คนสาคัญทั้งที่เป็ นชาวยิว และชาวโรมัน ในสมัยของพระเยซู ต่างก็ยอมรับว่า
พระเยซูทรงมีพระลักษณะหลายอย่างที่ผดิ ไปจากมนุษย์ธรรมดา โยเซฟัส นักประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุด ของชนชาติยวิ ได้กล่าวถึงพระเยซูวา่ “พระองค์ทรงมีพระปรี ชาญาณล้ าเลิศ จนข้าพเจ้าไม่แน่ใจนัก
ว่า การที่จะเรี ยกพระองค์วา่ มนุษย์น้ นั จะเป็ นการถูกต้องหรื อไม่” พระคริ สตธรรมใหม่ได้กล่าวถึง พระ
เยซู ดุจเดียวกับคาพูดอันหนักแน่นของเซอร์ ไอแซคนิวตัน (นักวิทยาศาสตร์ คนสาคัญแห่งประเทศ
อังกฤษ) ที่วา่ “เป็ นเรื่ องจริ งที่สุดและมีพยานผูร้ ู้เห็นมากที่สุด เหนือกว่าประวัติศาสตร์ เรื่ องใด” แม้แต่
ศัตรู ของพระเยซูเองก็ยงั รับว่า เรื่ องราวของพระเยซูตามที่บนั ทึกไว้ในพระคริ ตธรรมใหม่ เป็ นความจริ ง
ทุกประการ ผูใ้ ดเล่าที่สามารถเขียนถึงเรื่ องราวของพระเยซูได้ถูกต้องและชัดเจน เท่าเทียมกับพระธรรม
กิตติคุณ”
มรสุ มชีวติ ทาให้พระเยซูสิ้นพระชนม์ในเวลาอันรวดเร็ ว แต่ในการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
นั้น พระองค์ก็ยงั ทรงเป็ นพระคริ สต์ผมู ้ ีชยั อยูน่ นั่ เอง พระองค์ทรงดื่มจนหยดสุ ดท้ายจาก “จอก” ซึ่งพระ
บิดาของพระองค์ได้ประทานให้พระองค์ทรงเผชิ ญกับอุปสรรค์ทุก ๆ อย่างเท่าที่จะพึงมีในโลกนี้ และก็
ไม่มีอานาจใด ๆ ที่สามารถเอาชัยชนะต่อพระองค์ได้ จนกระทัง่ ท้ายที่สุดทั้งมนุษย์และที่มารร้ายได้รวม
หัวกันต่อสู ้พระองค์ และแม้แต่พระบิดาเจ้าเองก็ได้สละทิ้งพระองค์ไว้ตามลาพัง กระนั้นพระเยซูก็หาได้
เลิกล้มความตั้งใจอันแน่วแน่ของพระองค์ไม่
พระองค์ทรงยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์เอง
นับเป็ นชัยชนะอันนิ รันดร์ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “สาเร็ จแล้ว” แล้วก็ทรงก้มพระเศียรลงปลงจิตวิญญาณ
พระองค์มิได้ทรงสิ้ นพระชนม์ในฐานะสิ ทธิ ชน หรื อพยานฝ่ ายพระเจ้าเพราะว่าสิ ทธิ ชนหรื อผูเ้ ชื่ อนั้น
ตายเพราะเชื่อในพระเจ้า และรู ้วา่ พระองค์สถิตอยูก่ บั เขา พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์ในฐานะเครื่ อง
สักการะบูชาไถ่ความบาป และพระเจ้าเองก็ทรงซ่อนพระพักตร์ ไปจากพระองค์ การสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์เป็ นการสิ้ นพระชนม์ของพระผูไ้ ถ่ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่โทษความผิดบาปของเรา
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และได้ทรง “เป็ นขึ้นมาจากความตาย เพื่อจะให้เราเป็ นคนชอบธรรม” (โรม 4:25) พระเยซูทรงชนะ
ความตาย โดยการทรงยอมวายพระชนม์ ดังนั้นความตายจึงสู ญเสี ยเหล็กไนของมันไป และอุโมงค์ฝัง
ศพก็ตอ้ งสู ญเสี ยชัยชนะของมันไป
พระเยซูทรงละทิง้ กลุ่มผูเ้ ชื่อที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ไว้ ทุกคนที่รู้จกั พระองค์ยอ่ มไม่เป็ นศัตรู ต่อ
พระองค์ แม้อคั รสาวกของพระองค์แท้ ๆ ก็ยงั ละทิ้งพระองค์ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงถูกพิพากษา
เพราะความเกรงกลัวศัตรู ของพระองค์นนั่ เอง “คนทั้งปวงที่รู้จกั พระองค์” ต่างก็ได้เห็นประจักษ์พยาน
ในภาพอันน่าสะพรึ งกลัวบนภูเขาโกลาโกธา (ลูกา 23:49) และโจรที่กาลังจะตายอยูน่ ้ นั ก็ได้เชื่ อใน
พระองค์ แน่ละ ถ้าโจรเองก็ยงั เชื่อ อัครสาวกของพระองค์ก็จะต้องเชื่อด้วย นับตั้งแต่พระเยซูทรงเริ่ ม
ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์เป็ นต้นมา จนกระทัง่ พระองค์ถูกตรึ งบนไม้กางเขน มีผตู ้ ิดตามพระองค์
120 คน (กิจการ 1:15,21,22) และมีอีกหลายคนที่เชื่อเมื่อพระองค์ทรงปรากฏพระกายให้เห็น ภายหลัง
จากฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ก็ทรงปรากฏให้พวกเขาเห็นในคราวเดียวถึง 500 คน (1 โคริ นธ์ 15:6)
ในบรรดาผูค้ นเหล่านี้ มีชนชั้นสู ง มีการศึกษาดี และมีอิทธิ พลรวมอยูด่ ว้ ยไม่นอ้ ย และบางคนเป็ นถึง
ข้าราชการในราชสานัก (ลูกา 8:3) และบุคคลอื่น ๆ อีกที่ได้ช่วยเหลือพระราชกิจของพระองค์ในด้าน
ทรัพย์สินเงินทอง ต่อมาภายหลังเมื่อได้มีการก่อตั้งคริ สตจักรขึ้น บุคคลเหล่านี้ก็ได้ร่วมใจกันขาย
ทรัพย์สินของตนเอง บริ จาคสมทบเป็ นเงินกองกลางของคริ สตจักร (กิจการ 4:32-37) เมื่อก่อนการเสด็จ
ฟื้ นคืนพระชนม์ และก่อนที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมานั้น ในบรรดาผูค้ นเหล่านี้ บางคนเพียงแต่
เชื่ออย่างลับ ๆ เท่านั้น ยังไม่กล้าแสดงท่าทีออกมาอย่างเปิ ดเผย เมื่อวันที่เปโตรและอัครสาวกอีกสิ บเอ็ด
คน เทศนาให้แก่ชาวเยรู ซาเล็มฟังในวันเพนเทคศเตนั้น ได้มีผกู ้ ลับใจเชื่อในพระเยซู ถึงสามพันคน
นอกจากนั้นยังมีผคู ้ นอีกเป็ นจานวนมาก “ก็ได้เชื่อ” (กิจากร 5:14,6:7) แม้แต่พวกผูน้ าชนชาติยวิ เอง ก็มี
บางคนที่เชื่อในพระองค์ แต่ไม่กล้าเป็ นพยานถึงพระองค์อย่างเปิ ดเผย เพราะกลัวว่าพวกฟาริ สีจะตัดขาด
พวกเขา จากการเป็ นสมาชิกธรรมศาลา (ยอห์น 12:42) ในบรรดาผูน้ าชาวยิวเหล่านี้มีนิโกเดโม และโย
เซฟชาวอิริมาธายรวมอยูด่ ว้ ย
โยเซฟเป็ นผูท้ ี่มงั่ คัง่ “เป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวง” เขาเป็ นสมาชิกสภาศาสนาของชนชาติยวิ และ
อาศัยอยูใ่ นเมืองอิริมาธาย ซึ่ งอยูถ่ ดั ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ ของกรุ งเยรู ซาเล็มเท่าไม่ไกลใดนัก
เขาเป็ นผูเ้ คร่ งครัดในศาสนาอย่างยิง่ “เป็ นคนดีมีความยุติธรรม” และมีความรอบรู้ในพระคัมภีร์เดิมเป็ น
อย่างดี “เป็ นผูค้ อยท่าแผ่นดินของพระเจ้า” (ลูกา 23:50,51,2:25,38) โยเซฟรู ้วา่ พระเยซูทรงเป็ นองค์พระ
เมสิ ยาห์ ตามที่ศาสดาพยากรณ์ได้ทานายไว้ แต่เขาก็ได้เพียงแต่เชื่อ “อย่างลับ ๆ ” เพราะกลัวชาวยิว
ดูเหมือนว่าในวาระนั้นเขาอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
และได้เห็นการพิจารณาคดีของพระองค์
ตลอดจนการตรึ งพระองค์ดว้ ย เขา “มิได้ยอมเห็นด้วยกับพวกที่ปรึ กษาหารื อของเขา และการซึ่ งเขา
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ทั้งหลายได้กระทานั้น” (ลูกา 23:51) และภายหลังจากการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู และเหตุการณ์อนั
น่าสะพรึ งกลัวต่าง ๆ ซึ่ งเกิดขึ้นในเวลาติด ๆ กันนั้น เขาก็ไม่อาจซ่อนเร้นความเชื่ อของเขาไว้ได้อีก
ต่อไป เมื่อเขาทราบว่า จะมีการเคลื่อนย้ายพระศพของพระเยซูลงจากไม้กางเขน ในตอนหัวค่า ก่อน
หน้าที่จะถึงวันสะบาโต (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:23) เขาจึงได้ไปหาปี ลาต และขออนุญาตเป็ นผูจ้ ดั การ
พระศพของพระเยซูเอง การนี้ยอ่ มแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่แท้จริ งของเขา ตลอดจนความรักที่เขามีต่อ
พระเยซูดว้ ย เขายินดีที่จะอุทิศอุโมงค์ฝังศพ ซึ่ งเตรี ยมไว้สาหรับตัวเขาเอง ให้เป็ นที่เก็บพระศพของ
พระองค์
การที่จะเผชิ ญหน้ากับปี ลาต และเอ่ยขออนุญาตเป็ นผูจ้ ดั การพระศพของพระเยซูน้ นั ย่อม
จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างแท้จริ ง เพราะโยเซฟรู ้ดีวา่ การกระทาเช่นนี้ ย่อมจะรู ้ไปถึง
ปุโรหิ ตใหญ่และพวกผูน้ าชนชาติยวิ ในเวลาอันรวดเร็ ว บุคคลเหล่านี้ถือว่าผูท้ ี่ติดตามพระเยซูเป็ นผูท้ ี่ถูก
แช่งสาปเช่นเดียวกับชนต่างชาติ พวกเขากล่าวว่า “มีผใู้ ดในพวกขุนนาง และพวกฟาริ สีที่เชื่อบ้าง
ประชาชนที่ไม่รู้จกั พระบัญญัติก็ถูกแช่งสาปอยูแ่ ล้ว” ในวาระนั้นนิ โกเดโมผูซ้ ่ ึ งเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของ
ศาลศาสนา ได้โต้ตอบเพื่อป้ องกันพระเยซูวา่ “กฏหมายของเราย่อมพิพากษาคนใดหรื อ เมื่อยังไม่ได้ฟัง
เขาก่อน และรู ้วา่ เขาได้ทาอะไรบ้าง” (ยอห์น 7:47-51)
การที่ผเู ้ ชื่ อที่มีอิทธิ พล และผูเ้ ชื่ออื่น ๆ ได้สาแดงตัวออกมาอย่างกล้าหาญเพื่อพระคริ สต์เช่นนี้
ย่อมแสดงให้เห็นว่า พวกเขาเป็ นพวกที่มีสติสัมปชัญญะมีความคิดอ่านที่ถูกต้อง และเชื่อในการฟื้ นคืน
พระชนม์ เพราะถ้าหากว่าพวกเขาไม่เชื่อแน่วา่ พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก ตามที่พระองค์
ได้ทรงสัญญาไว้ พวกเขาก็คงจะไม่ยอมเป็ นสาวกของพระองค์ ภายหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
ลงไปแล้ว
โยเซฟรู ้วา่ พวกเขาโกหกมดเท็จหรื อเบี่ยงบ่าย ชาวยิวที่จะต้องดูหมิ่นและตราหน้าว่าเขาเป็ นคน
หลอกลวง นัน่ ย่อมหมายความว่าเขาจะต้องถูกรังเกียจเหยียดหยาม และถูกตัดออกจากสังคม ดังนั้นเขา
จึงประกาศตนเองอย่างเปิ ดเผย โดยการตัดสิ นใจเข้าไปหาปี ลาต และขอพระศพของพระเยซูต่อปี ลาต
อย่างอาจหาญ (มาระโก 15:43) แต่พระเจ้าย่อมทรงเตรี ยมคนของพระองค์ในกรณี กิจที่สาคัญ ๆ อย่าง
พร้อมมูลเสมอ นับว่าเป็ นสิ ทธิ พิเศษอันประเสริ ฐยิง่ ที่พระเจ้าทรงเลือกเขาให้ทาการปฏิบตั ิพระศพที่
บอบช้ า และร้าวรานของพระเยซูคริ สต์ ซึ่งทรงยอมวายพระชนม์เพื่อโลก ด้วยมืออันกอปรด้วยความรัก
ปี ลาตไม่เชื่อว่าพระเยซูจะทรงสิ้ นพระชนม์ ในเวลาอันรวดเร็ วเช่นนั้น แต่เมื่อเขาได้รับรายงาน
ยืนยันความจริ งข้อนี้ จากนายร้อยทหารผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรึ งพระเยซู ดังนั้นปี ลาตจึงได้สั่งให้
ทหารมอบพระศพของพระเยซูให้แก่โยเซฟ ทันทีที่ได้รับอนุญาตโยเซฟก็รีบไปซื้ อผ้าป่ านสี ขาวสาหรับ
ห่อพระศพของพระองค์ “ตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยูเดีย” (ยอห์น 19:40) แล้วรี บตรงไปเอาพระศพ
278

ของพระองค์ลงจากไม้กางเขน โยเซฟเป็ นเศรษฐี (มัทธิว 27:57) ได้ทาให้คาพยากรณ์ของอิสยาห์ซ่ ึ งว่า
“จัดอุโมงค์ไว้ร่วมกับคนอธรรม” (อิสยาห์ 53:9) สาเร็ จ
โยเซฟแห่งอาริ มาธายมีที่ดินในบริ เวณเชิงเขาโกลาโกธา ภายในเป็ นสวน และในสวนนั้นมี
อุโมงค์ฝังศพที่เพิง่ สะกัดเสร็ จใหม่ ๆ หนึ่งอุโมงค์ การที่โยเซฟไปของพระศพของพระเยซูจากปี ลาต ก็
เพราะว่า “อุโมงค์น้ นั อยูใ่ กล้” ทั้งสะดวก และเหมาะสมที่จะเป็ นที่เก็บพระศพของพระองค์นนั่ เอง (ดู
ยอห์น 19:42)
นิโกเดโมเป็ นอีกคนหนึ่งที่เป็ นสาวกลับ ๆ ของพระเยซู นับตั้งแต่ที่เขาได้เข้าเฝ้ าพระเยซูใน
ตอนกลางคืนในกรุ งเยรู ซาเล็ม และได้ยนิ เรื่ องราวเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่จากพระองค์ (ยอห์น บทที่ 3)
ปรากฏว่าเขาเริ่ มมีความกล้าหาญในการปฏิบตั ิ เพื่อพระคริ สต์ยงิ่ ๆ ขึ้นทุกทีและภายหลังเขาได้ช่วยพูด
ป้ องกันพระเยซูจากการคุกคามของพวกฟาริ สี (ยอห์น 7:51) บัดนี้เขาก็ได้ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ปฏิบตั ิ
พระศพของพระองค์ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสามท่านคือ ท่านมัทธิ ว มาระโก และลูกา ได้บนั ทึกไว้วา่ โย
เซฟเป็ นคนอัญเชิญพระศพของพระองค์ลงมาจากไม้กางเขน และนาไปฝังไว้ แต่พระธรรมยอห์นบันทึก
ไว้วา่ นิโกเดโมได้ช่วยโยเซฟจัดการในเรื่ องนี้
เศรษฐีผมู ้ ีอิทธิ พลทั้งสองท่านนี้ไม่เกรงกลัวต่อการวิพากวิจารณ์จากพี่นอ้ งชาวยิวของเขา และ
ไม่เกรงกลัวต่อการจับต้องศพในตอนเย็นก่อนวันสะบาโตด้วย เขาได้อญั เชิ ญพระศพของพระองค์ลงมา
จากไม้กางเขนด้วยความรัก ดูเถิดการถอนตาปูออกจากพระหัตถ์และพระบาท ซึ่งเต็มไปด้วยบาดแผล
จากการถูกตรึ ง และอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้า ซึ่งถูกแทงด้วยทวนและเต็มไปด้วยรอยฟกช้ าของ
พระองค์ เป็ นงานที่น่าหนักใจยิง่ นัก
นิโกเดโมได้ซ้ื อเครื่ องหอม มดยอบ และไม้กฤษณา หนักประมาณสามสิ บชัง่ ชโลมพระศพ
ของพระเยซู ในขณะที่เอาผ้าพันพระศพและอัญเชิญพระศพของพระองค์ไปเก็บไว้ในอุโมงค์ฝังศพนั้น
เสร็ จแล้วก็ได้ช่วยกันกลิ้งก้อนหิ นใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้ เพื่อป้ องกันมิให้ผใู้ ดเคลื่อนย้ายพระศพของ
พระองค์ไป บัดนี้มืออันเหี้ ยมโหดของบรรดาศัตรู ของพระองค์ ไม่สามารถที่จะแตะต้องพระองค์ได้อีก
แล้ว และบรรดาผูท้ ี่ข่มเหงเบียดเบียนพระองค์ ก็ไม่สามารถกล่าววาจาดูหมิ่นต่อพระศพของพระองค์ได้
อีก พวกเขาได้ทาการเก็บพระศพของพระองค์ไว้ในอุโมงค์ โดยไม่มีพิธีรีตองใด ๆ เลย

อภิปราย
พระเยซูทรงถูกปลงพระชนม์เยีย่ งอาชญากร และถูกนาไปฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพ ซึ่งเป็ นของคน
อื่น และผูท้ ี่จดั การพระศพของพระองค์ก็เป็ นเพียงผูเ้ ชื่ อแต่เพียงลับ ๆ มิได้ประกาศตนเองว่า เป็ นสวาก
ของพระองค์ อย่างเปิ ดเผยปั ญหามีอยูว่ า่ เหตุใด เปโตร ยอห์น และอัครสาวกคนอื่น ๆ จึงมิได้จดั การ
พระศพของพระองค์โดยตรง เรื่ องนี้หากพิจารณาตามเหตุผลแล้ว อาจเป็ นได้วา่ บรรดาอัครสาวกของ
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พระองค์ไม่ทราบว่า มีการเคลื่อนย้ายพระศพของพระองค์ลงจากไม้กางเขนในคืนนั้น ทั้งโยเซฟ และนิ
โกเดโม ต่างก็เป็ นที่ปรึ กษาของชนชาติยวิ ดังนั้นจึงพอจะรู ้ท่าทีของพวกปุโรหิ ตใหญ่อยูบ่ า้ ง อนึ่งเพื่อ
เป็ นการตัดปั ญหาที่พวกปุโรหิ ต จะกระทาประการหนึ่งประการใดต่อพระศพของพระเยซู ดังนั้นเขาจึง
รี บชิงขอรับจัดการพระศพของพระองค์จากปี ลาตเสี ยก่อน บรรดาอัคสาวกของพระองค์ ต่างโศกเศร้า
เสี ยใจเป็ นอย่างยิง่ พวกเขารู ้สึกยุง่ ยากลาบากใจยิง่ นัก และสู ญสิ้ นความหวังทุกสิ่ งทุกอย่าง ทั้งนี้เพราะว่า
พระเยซูทรงอ้างว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ ทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาเจ้า และถูก
ปลงพระชนม์ดว้ ยข้อหาที่พระองค์ทรงอ้างว่า ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เป็ นไปได้หรื อที่พระเจ้าจะ
ทรงสิ้ นพระชนม์ พวกเขาได้สละทุกสิ่ งทุกอย่าง เพื่อติดตามพระองค์ มาบัดนี้พระองค์ละทิ้งพวกเขาไว้
โดยการสิ้ นพระชนม์และนอนสงบนิ่งในหลุมฝังศพ
สตรี บางคนยังคงรั้งรออยูใ่ กล้ไม้กางเขนนั้น ทั้ง ๆ ขณะนั้นเป็ นวเลาเย็นแล้ว และเมื่อโยเซฟ
และนิโกเดโมอัญเชิญพระศพของพระองค์ลงมาจากไม้กางเขน มาเรี ยมัฆดาลา และมาเรี ยอีกคนหนึ่งได้
ติดตามไปยังอุโมงค์ฝังศพเพื่อดูการเก็บพระศพด้วย แม้เมื่อบรรดาพวกผูช้ ายได้แยกย้ายกันไปแล้ว สตรี
เหล่านี้ก็ยงั นัง่ อยูห่ น้าอุโมงค์ดว้ ยความเศร้าโศกอีกครู่ ใหญ่ (มัทธิ ว 27:61) ในที่สุดก็ตดั สิ นใจว่า ในทันที
ที่วนั สะบาโตล่วงพ้นไปแล้ว พวกเขาจะกลับมาเพื่อเอาน้ ามันหอมชโลมพระศพของพระเยซู
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวไว้วา่ ในบรรดาผูเ้ ชื่อของพระองค์มีใครบ้างที่คิดว่า พระองค์
จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงให้ไว้ แน่ละ จะต้องมีผทู ้ ี่ยงั จดจา
คามัน่ สัญญาของพระองค์ได้ เพราะแม้แต่พวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกฟาริ สีเอง ก็ยงั ไม่ลืมพระดารัสของ
พระองค์ พวกปุโรหิตและพวกฟาริ สีเหล่านี้ได้เฝ้ าคอยว่า พระดารัสของพระองค์จะเป็ นจริ งหรื อไม่ พวก
เขาทราบว่าพระเยซูได้ทรงทานายไว้หลายครั้งหลายหนว่า พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีกใน
วันที่สาม ภายหลังจากที่ทรงสิ้ นพระชนม์ พวกเขาต่างกลัวว่า พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมา
ตามที่พระองค์ตรัสไว้ ดังนั้นพวกเขาจึงไปหาปี ลาต ขอร้องให้ปีลาตส่ งทหารไปเฝ้ าอุโมงค์ฝังศพนั้นไว้
เป็ นเวลาสามวัน เพื่อพิสูจน์วา่ พระเยซูจะทรงฟื้ นคืนมาอีกในวันที่สาม ตามที่พระองค์ตรัสไว้หรื อไม่
พวกเขารู ้วา่ หากว่าการฟื้ นคืนพระชนม์เป็ นความจริ ง คากล่าวหาของพระเยซูเกี่ยวกับพระองค์เองต้อง
เป็ นจริ งด้วย แต่ปีลาตไม่ยอมเกี่ยวข้องในเรื่ องนี้ เขาจึงอนุ ญาตให้พวกปุโรหิ ตจัดทหารไปเฝ้ าเอาเอง การ
ที่เขาทาเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกผูน้ าของชนชาติยวิ มีความเคารพนับถือในตัวเขานัน่ เอง แทบจะกล่าวไว้วา่
ภายหลังจากที่เขาได้พยายามปลดปล่อยพระเยซูให้เป็ นอิสระ และจากการสนทนาปราศัยกับพระองค์
ในขณะที่ทาการไต่สวนพระองค์ ปี ลาตก็มีความรู ้สึกต่อพระองค์เหมือนดังคาเตือนของภรรยาของเขา
เขาอาจจะได้เห็นการตรึ งพระเยซู มาแล้ว ถ้าไม่ไปอย่างเปิ ดเผย ก็คงไปเป็ นการลับ และฤทธิ์ อานาจของ
พระเจ้า และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวันนั้น คงประทับใจเขาอย่างลึกซึ้ ง ชาวยิวได้จดั การเฝ้ าระมัดระวัง
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อุโมงค์โดยการปิ ดปากอุโมงค์ดว้ ยก้อนหิ นใหญ่ และให้ทหารอยูย่ ามพิทกั ษ์รักษาอย่างแข็งแรง พร้อม
กับเตือนย้ามิให้ทหารเหล่านั้น หลงเชื่อผูใ้ ด (มัทธิว 27:66) เข้าใจว่าในบรรดาพวกผูน้ าของชนชาติยวิ
นั้น คงมีบางคนที่ปรารถนาที่จะทราบความจริ งในเรื่ องนี้ และคงเชื่อพระองค์เมื่อประจักษ์วา่ พระองค์
ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาแล้ว
พวกทหารต่างเฝ้ าระมัดระวังอุโมงค์ฝังศพอย่างใกล้ชิด ทั้งกลางวันและกลางคืน การที่จะต้อง
เฝ้ าอุโมงค์ฝังศพเช่นนี้ เป็ นสิ่ งที่ออกจะผิดปกติธรรดาและน่ากลัวอยูไ่ ม่นอ้ ย โดยเฉพาะการเฝ้ าพระศพ
ของพระเยซู ซึ่งต้องวายพระชนม์โดยการตรึ งบนไม้กางเขน เป็ นสิ่ งที่น่าหวาดกลัวยิง่ นัก ในเช้ามืดก่อน
รุ่ งสางของวันที่สามนั้น พวกเขาต่างได้รับความตกใจอย่างยิง่ เพราะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอย่างฉับพลัน
(มัทธิว 28:2) ไม่ผดิ อะไรกับเมื่อคราวที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
พวกเขาต่างก็ลุกพรวดพราดขึ้นด้วยความตกใจ และทันใดนั้นก็มีรัศมีอนั สว่างจ้าของทูตสวรรค์
ปรากฏอยูต่ รงหน้าพวกเขา ทูตสวรรค์องค์น้ นั ได้กลิ้งหิ นที่ปิดปากอุโมงค์ออก แล้วนัง่ บนก้อนหิ นนั้น
สัญฐานของทูตนั้นเหมือนฟ้ าแลบ เสื้ อก็ขาวเหมือนหิ มะ ทหารยามที่เฝ้ าอุโมงค์กลัวทูตองค์น้ นั จนตัว
สั่นและเป็ นเหมือน “คนตาย” เมื่อได้สติข้ ึนมาพวกเขาก็รีบไปรายงาน ให้แก่พวกปุโรหิ ตใหญ่ ทราบถึง
เหตุการณ์น้ นั ทันที พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บนั ทึกไว้วา่ ทหารยามเหล่านี้ได้ยนิ ข้อความที่ทูตสวรรค์
ได้กล่าวแก่เหล่าสตรี ดงั กล่าวหรื อไม่ แต่เมื่อพวกเขามองเข้าไปในอุโมงค์ก็ปรากฏว่า ไม่มีพระศพของ
พระองค์อยูเ่ ลย ทั้ง ๆ ที่พวกเขาก็ได้ป้องกันอย่างเต็มที่อยูแ่ ล้ว
พระคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาแล้ว ความตายไม่อาจจะครอบงาเหยื่อของมันไว้ได้ และ
หลุมฝังศพก็ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ได้เช่นกัน พระองค์ทรงเป็ นเหตุให้คนทั้งปวง เป็ นขึ้น และ
ให้มีชีวติ พระองค์ทรง “มีสิทธิ ที่จะสละชีวติ นั้น และมีสิทธิ ที่จะรับเอาคืนอีก” (ยอห์น 10:18) “พระองค์
นั้น พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์ ด้วยทรงเปลื้องปลดเครื่ องจองจาแห่งความตายเสี ย เพราะว่า
ความตายจะครอบงาพระองค์ไว้ก็หามิได้” (กิจการ 2:24) เนื้ อหนังของพระองค์เน่าเปื่ อยไปก็หามิได้
(กิจการ 2:31) พระศพของพระองค์ถูกนาไปเก็บไว้ในอุโมงค์ฝังศพอย่างแท้จริ ง หาได้มีการเคลื่อนย้าย
สับเปลี่ยนแต่อย่างใดไม่ และแล้วพระองค์ก็ได้ฟ้ื นขึ้นมาอีก พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าวว่า
พระองค์เสด็จออกมาจากอุโมงค์เมื่อเวลาใด นอกจากกล่าวไว้วา่ ในวัน “ที่สาม” ตามที่พระองค์ได้ตรัส
ไว้เท่านั้น ปั ญหาที่วา่ พระเยซู จะทรงฟื้ นขึ้นภายหลังที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ไปแล้ว เป็ นเวลาสามวัน
เต็ม ๆ หรื อเมื่อย่างเข้าวันที่สามนั้น ไม่ใช่ปัญหาสาคัญอะไร ความสาคัญอยูท่ ี่วา่ พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ข้ ึนมา ด้วยรู ปกายเดิมของพระองค์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด (ดู ลูกา 24:39) และความ
จริ งแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์นี่แหละ เป็ นหลักแห่งความเชื่อของเรา
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บางคนจะถามว่า “คนเหล่านั้นที่ตายแล้ว จะเป็ นขึ้นอย่างไรได้ เขาจะเป็ นขึ้นมามีรูปกาย
อย่างไร” (1 โคริ นธ์ 15:35) สาหรับปั ญหาข้อนี้ อคั รสาวกเปาโลได้ให้คาตอบไว้อย่างชัดเจนว่า กายที่ฟ้ื น
ขึ้นมาใหม่น้ ีเป็ นกายวิญญาณ หาใช่กายธรรมดาไม่ (1 โคริ นธ์ 15:44) เพราะเป็ นร่ างกายที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น แทนที่จะเป็ นกายเนื้ อหนัง จึงกลับเป็ นกายวิญญาณแต่ก็มีรูปพรรณสัณฐานของ
กายเดิมอยู่ เราไม่อาจทราบได้วา่ สภาพดังกล่าวนี้เป็ นไปได้อย่างไร เช่นเดียวกับที่เราไม่อาจเข้าใจได้วา่
ร่ างกายที่เรามีอยูน่ ้ ีเป็ นร่ างกายอันเดียวกันกับ เมื่อครั้งเรายังเป็ นเด็กได้อย่างนัน่ เอง พระเยซูทรง “มี
ลักษณะสมกับดินมาแล้ว” บัดนี้พระองค์จึงทรง “มีลกั ษณะสมกับสรรค์” ด้วย
และเราก็จะเป็ นเช่นเดียวกันนี้ การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู เป็ นเครื่ องประกันการฟื้ นคืน
ชีวตของเรา เพราะพระองค์ได้ตรัสไว้วา่ “เพราะเราเป็ นอยู่ ท่านทั้งหลายจึงเป็ นอยูด่ ว้ ย” การฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระองค์เป็ นแบบอย่างสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้น เพราะว่า “พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอัน
ต่าต้อยของเราให้ใหม่ข้ ึน ให้เป็ นเหมือนอย่างกายของพระองค์ อันทรงสว่าราศี” (ฟิ ลิปปี 3:21)
เรา “รู ้แล้วว่า เมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏ เราทั้งหลายจะเป็ นเหมือนพระองค์” (1 ยอห์น 3:2)
ทุกวันนี้เราได้รับชี วติ อันนิ รันดร์ ของพระองค์ ในทันทีที่เราบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์
(ยอห์น 5:24) แต่ในการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ทรงนาชีวิต ซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่านั้นให้
กระจ่างแจ้ง โดยพระกิตติคุณ (2 ทิโมธี 1:10) ร่ างกายที่ทาให้เราได้รับสิ่ งเหล่านี้ ย่อมเป็ นกายเนื้ อหนัง
เป็ นกายที่ตอ้ งเปื่ อยเน่าไปในที่สุด พระเยซูเป็ นขึ้นมาในรู ปกายที่ไม่รู้จกั ตาย ในทุกวันนี้ พระองค์ผเู้ ดียว
เท่านั้นที่เป็ นอมตะ (1 ทิโมธี 6:16) แต่ “เมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏ เราทั้งหลายจะเป็ นเหมือน
พระองค์” (1 ยอห์น 3:2) ด้วยว่าสิ่ ง “ซึ่ งจะตาย ต้องสวมซึ่ งไม่รู้ตาย” (1 โคริ นธ์ 15:53) “คือที่จะให้กาย
ขอเราทั้งหลายรอดตาย” ตามที่เราคอยเท่านั้น (โรม 8:23) “”เมื่อนั้นคาซึ่ งเขียนไว้แล้วจะสาเร็ จ คือว่า
ความตายก็ถึงปราชัยแล้ว (1โคริ นธ์ 15:54) “บรรดาคนที่อยูใ่ นอุโมงค์ฝังศพ จะได้ยนิ สาเนียงของ
พระองค์ และจะได้เป็ นขึ้นมา” (ยอห์น 5:28) การ “เป็ นขึ้นมา” นี้มีสองอย่างคือ การ “เป็ นขึ้นมาสู่ ชีวติ นิ
รันดร์ ” และ “เป็ นขึ้นมาสู่ การพิพากษา” (ยอห์น 5:29)
ได้มีปัญหาเกิดขึ้นว่า ระหว่างสามวันที่พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์น้ นั พระวิญญาณของพระองค์
สถิตอยู่ ณ ที่ใด เพราะในอุโมงค์ก็มีแต่พระศพของพระองค์เท่านั้น กษัตริ ยด์ าวิดได้เขียนไว้ในพระ
คัมภีร์เดิมว่า พระวิญญาณของพระองค์สถิตอยูใ่ น “เมืองบรมสุ ขเกษม” (อุทยานของพระเจ้า) อัครสาวก
เปาโลได้บรรยายไว้วา่ “พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่ เบื้องต่าของแผ่นดินโลกก่อน” แล้วจึง “เสด็จขึ้นไปยัง
สู งเหนือฟ้ าสวรรค์ท้ งั ปวง” (เอเฟซัส 4:8-10) และพระองค์ได้ทรงพบกับโจรผูร้ ้ายที่ถูกตรึ งข้าง ๆ
พระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้ตรัสไว้วา่ “วันนี้เจ้าจะอยูก่ บั เราในเมืองบรมสุ ขเกษม” เปโตรก็ได้บรรยายถึง
ตอนนี้ดว้ ย ระหว่างที่พระเยซูเสด็จลงไปสู่ “เบื้องต่าแห่งแผ่นดินโลก” โดยพระวิญญาณของพระองค์
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นั้น พระองค์ได้ “ประกาศแก่บรรดาวิญญาณที่ติดคุก” (1 เปโตร 3:18,19,4:6) วิญญาณเหล่านี้ คือผูท้ ี่ไม่
เชื่อซึ่ งถูกน้ าท่วมตายในสมัยโนอาห์ (1 เปโตร 3:20) พระองค์ทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาของทั้งคนเป็ นและคน
ตาย (1 เปโตร 4:5)
วันที่พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมานั้น เป็ นวันอาทิตย์หรื อวันแรกของสัปดาห์ ส่ วน
ปั ญหาเกี่ยวกับวันที่พระองค์ถูกตรึ งนั้น ยังมีการถกเถียงกันอยู่ ไม่ทราบวันที่แน่นอน ตลอดจน
เหตุการณ์ที่สาคัญอื่น ๆ ก็ยงั มีขอ้ โต้แย้งกันอยู่ แต่วนั ที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั เป็ นที่แน่นอน
ว่า เป็ นวันอาทิตย์ พระธรรมยอห์น 20:19 ก็ได้กล่าวถึงข้อนี้ คือเมื่อวันสะบาโตได้ผา่ นพ้นไปแล้ว คาว่า
“ภายหลังวันสะบาโต” (มัทธิว 28:1) อาจหมายถึงภายหลังวันสุ ดท้ายของเทศปัสกา หรื อหมายถึง
ภายหลังวันสะบาโตทัว่ ๆ ไปก็ได้ ขณะนั้นเป็ นเวลาเช้ามืดของวันใหม่ เป็ นวันแรกของสัปดาห์ใหม่และ
เป็ นวันแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์
สตรี ดงั กล่าวนามมาแล้วข้างต้น ได้กลับไปยังบ้านของตน เพื่อพักผ่อนในวันสะบาโต เพื่อให้
เป็ นไปตามพระบัญญัติ (ลูกา 23:56) แต่ “เวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ มาเรี ย มัฆดาลา กับมาเรยอีกคน
หนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์” พวกเขาได้นาเครื่ องหอม เพื่อที่จะชโลมพระศพของพระองค์ผซู้ ่ ึงเป็ นที่รักของ
พวกเขา ระหว่างที่หญิงเหล่านี้กาลังเดินเข้ามาในสวนนั้น ต่างก็ครุ่ นคิดเกี่ยวกับปั ญหาที่วา่ ทาอย่างไร
พวกเขาจึงจะกลิ้งก้อนหิ นออกจากปากอุโมงค์ได้
ตอนนี้ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณแต่ละเล่มต่างได้ให้
รายละเอียด แตกต่างกันเล็กน้อยเกี่ยวกับรายนามของสตรี ดงั กล่าวแต่อย่างไรก็ดี พระธรรมทุก ๆ เล่ม
ต่างก็เอ่ยถึงมาเรี ยมัฆดาลาด้วยกันทุกเล่มส่ วนคนอื่น ๆ ได้แก่นางมาเรี ย มารดาของยากอบ และโยเซฟ
ชาโลเมมารดาของยากอบ และยอห์น โยอันนาภรรยาของคูซา ซึ่งเป็ นต้นเรื อนของเฮโรด (ลูกา 8:3)
และสตรี คนอื่น ๆ ซึ่งติดตามพระองค์มาจากมณฑลกาลิลาพระธรรมยอห์นเอ่ยถึงชื่อมาเรี ยมัฆดาลา
เท่านั้น และนางเป็ นคนแรกที่ไปถึงอุโมงค์เพราะเมื่อเดินทางไปถึงนั้นยังเป็ นเวลา “เช้ามืด” อยู่ (ยอห์น
20:1) ในทันทีที่อุโมงค์ฝังศพปรากฏอยูใ่ นคลองจักษุ นางก็เห็นว่าก้อนหิ นที่ปิดปากอุโมงค์น้ นั ได้กลิ้ง
ออกจากปากอุโมงค์แล้ว นางรู ้ในทันทีน้ นั ว่า จะต้องมีอะไรสกัอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นนางจึง
รี บเร่ งไปบอกบรรดาอัครสาวก เข้าใจว่าคงจะมีมาเรี ยอีกคนหนึ่งไปกับนางด้วย แต่เนื่ องจากนางมา
เรี ยมัฆดาลามีอาวุโสน้อยกว่า ดังนั้นจึงเป็ นผูน้ าข่าวไปบอกแก่คนอื่น นางรายงานข่าวนี้แก่อคั รสาวก
โดยกล่าวว่า “เขาเอาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าออกจากอุโมงค์ และเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน เราไม่รู้” (ยอห์น
20:2)
เมื่อสตรี คนอื่น ๆ ได้ไปสมทบกับมาเรี ยอีกคนหนึ่งอุโมงค์ฝังศพนั้นพวกเขาต่างก็รู้สึกฉงน ต่อ
เหตุการณ์น้ นั ยิง่ นัก และต่างก็รู้สึกหวาดกลัวยิง่ ขึ้นเมื่อทูตสวรรค์สององค์ลงมาปรากฏต่อหน้าพวกเขา
พวกเขากลัวจนต้องซบหน้าลงกับดิน ทูตสวรรค์สององค์น้ นั จึงพูดขึ้นว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็ นใน
283

พวกคนตายทาไม พระองค์ไม่อยูท่ ี่นี่ แต่เป็ นขึ้นมาแล้ว” คาพูดนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็ นผูม้ ีชยั
พระองค์ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาแล้ว ท่านจาไม่ได้หรื อว่าพระองค์เคยตรัสไว้วา่ พระองค์จะทรงฟื้ นขึ้นมาอีก
ในวันที่สาม อย่ากลัวเลย แต่จงไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์โดยเฉพาะ เปโตร (มาระโก 16:7)
พระองค์จะเสด็จไปพบกับท่านทั้งหลายในมณฑลกาลิลา เหมือนดังที่พระองค์ได้ตรัสแก่ท่านนั้น (มาระ
โก 14:28)
เราไม่ทราบแน่ชดั นักว่า จานวนสตรี ที่ไปอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูมีท้ งั หมดกี่คน ตลอดจนทูต
สวรรค์ที่ปรากฏนั้นว่ามีกี่องค์ จะมีเพียงองค์เดียวหรื อหลายองค์ก็ตาม ต่างก็ประกาศถึงพระสง่าราศีของ
พระองค์ดว้ ยกันทั้งสิ้ น ในเช้านั้นอัครสาวกของพระองค์คงได้ไปยังอุโมงค์ฝังศพ ทั้งนี้ เพราะความหวัง
ทั้งหมดของเขาถูกฝังไว้กบั พระเยซูแล้ว อัครสาวกเหล่านี้รู้เพียงอย่างเดียวว่า พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์
และไม่เข้าใจถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ จนกระทัง่ เมื่อพระองค์ “ทรงนาชีวิตซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่านั้น
ให้กระจ่าง” พวกเขาจึงเข้าใจ
เมื่อสตรี เหล่านั้นได้ยนิ ถ้อยคาที่ทูตสวรรค์กล่าวแล้ว ต่างก็ลุกขึ้นด้วยท่าทีงนั งกตกใจ และรี บ
ออกไปจากบริ เวณแห่งนั้นด้วยความกลัว แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเต็มตื้นด้วยความยินดี (มัทธิ ว 28:8) เมื่อ
สองสามวันมานี้เอง สตรี เหล่านี้เพิง่ ประสบกับเหตุการณ์แปลก ๆ หลายอย่าง จนจิตใจแทบแตกสลาย
ไป แต่มาบัดนี้ความหวังของพวกเขาก็เริ่ มแจ่มกระจ่างขึ้นไปอีก ระหว่างทางพวกเขามิได้บอกเล่าให้แก่
ผูใ้ ดเลย คงมุ่งหน้าไปแจ้งข่าวให้แก่อคั รสาวกตามที่ทูตสวรรค์ได้สงั่ ไว้ รวมทั้ง “เหตุการ์ ท้ วั ปวงที่
เกิดขึ้นแก่พวกเขาด้วย” เมื่อสตรี ดงั กล่าวกระหื ดกระหอบไปถึง พร้อมกับเล่าว่า พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ข้ ึนมามิใช่ถูกขโมยเอาไปตามที่มาเรี ยมัฆดาลาคิดไว้ อัครสาวกก็ไม่เชื่ อ เพราะถือว่าเป็ นเรื่ อง
เหลวไหล (ลูกา 24:11) แต่เมื่อเปโตรได้ยนิ ว่า ทูตสวรค์เน้นถึงชื่อของเขาเป็ นพิเศษ เขาจึงรี บลุกขึ้นและ
ตรงไปยังอุโมงค์ทนั ที เพื่อดูให้รู้เห็นด้วยตาของตนเอง ในการนี้ยอห์นได้ติดตามไปด้วย
เราสามารถที่จะวาดภาพ ถึงความรู ้สึกของเหล่าอัครสาวกของพระเยซูได้ พวกเขายังจดจาถึง
ถ้อยคาของพระเยซูที่ตรัสไว้วา่ พระองค์จะทรงฟื้ นขึ้นมาอีก แต่พวกเขากลับคิดไปอีกว่า ถ้าหากพระเยซู
ทรงฟื้ นขึ้นมาจริ ง ๆ พระองค์ก็คงจะเสด็จออกจากอุโมงค์ ได้อย่างง่ายดาย ดังที่พวกเขาได้เคยเห็น
พระองค์สาแดงการอัศจรรย์อื่น ๆ มาแล้วคงไม่หายไปอย่างลึกลับเช่นนี้เป็ นแน่ ทั้งนี้ก็เพราะพวกเขาไม่
เชื่อว่าพระเยซูจะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมานัน่ เลย มิหน้ าซ้ าบางคนยังเริ่ มสงสัยด้วยว่า พระองค์ทรง
เป็ นพระเมสิ ยาห์ อย่างแท้จริ งหรื อไม่ แม้แต่อคั รสาวกบางคนเองก็ยงั สงสัย เรื่ องนี้ ยากเกินกว่าเราจะ
เข้าใจได้ เพราะเราเคยได้ยินถึงเรื่ องการฟื้ นคืนชีวติ เสมอ แต่ถา้ หากว่าเราเผชิ ญกับเหตุการณ์น้ นั ด้วย
ตนเอง ความรู้สึกของเราก็จะผิดแผกไปจากนี้ อัครสาวกของพระเยซูเคยเห็นพระเยซูช่วยให้ผอู ้ ื่นฟื้ น
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ชีวติ ขึ้นมา แต่เมื่อพระองค์ผทู ้ รงเป็ นเหตุแห่งการเป็ นขึ้นมา และเป็ นชีวติ พ่ายแพ้แก่ความตาย ความหวัง
ทุกอย่างของพวกเขาก็ดูเหมือนว่าละลายสิ้ นไป
เนื่องจากยอห์นยังหนุ่มแน่นกว่าเปโตร
ดังนั้นเขาจึงไปถึงอุโมงค์ก่อนแต่ยงั มิได้เข้าไปใน
อุโมงค์น้ นั เมื่อเปโตรตามมาถึง เขาก็รีบเข้าไปในอุโมงค์น้ นั ทันที และรู ้สึกประหลาดใจเป็ นอย่างยิง่ ที่
พระศพของพระองค์หายไปดังคาบอกกล่าวของเหล่าสตรี แต่ผา้ ป่ านที่พนั พระศพของพระองค์กลับ
ยังคงอยูแ่ ละผ้าซึ่งใช้พนั พระเศียรของพระองค์ก็พบั วางอยูต่ ่างหาก เขาจึงเรี ยกยอห์นเข้ามาดู ซึ่ งยอห์นก็
“ได้เห็นและเชื่อ” (ยอห์น 20:8) แล้วเขาทั้งสองก็กลับไปและคิด “พิศวงถึงเหตุการณ์ซ่ ึ งได้เป็ นไปนั้น”
(ลูกา 24:12)
ระหว่างนั้นมาเรี ยได้กลับมยังอุโมงค์ฝังศพอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อได้พบว่าคนอื่น ๆ พากัน
กลับไปหมดแล้ว นางจึงยืนร้องไห้อยูน่ อกอุโมงค์ และขณะที่ร้องไห้น้ นั นางก็มองเข้าไปในอุโมงค์ดว้ ย
นางได้แลเห็นทูตสวรรค์สององค์นงั่ อยูต่ รงที่วางพระศพของพระเยซู องค์หนึ่งอยูท่ างเบื้องพระเศียร
และอีกองค์หนึ่งอยูเ่ บื้องพระบาท ทูตสวรรค์ท้ งั สองพูดกับมาเรี ยว่า “สตรี เอ๋ ยร้องไห้ทาไม” มาเรี ยตอบ
ว่า “เพราะเขาเอาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสี ยแล้ว และเขาเองพระองค์ไปไว้ที่ไหนข้าพเจ้าไม่รู้”
ทันใดพระเยซูก็ปรากฏทางเบื้องหลังของนาง และเมื่อนางหันมา พระองค์ก็ตรัสแก่นางว่า “สตรี เอ๋ ย
ร้องไห้ทาไมมาหาผูใ้ ด” นางไม่ทราบว่าเป็ นพระองค์จึงได้ทูลไปตามที่ได้ตอบแก่ทูตสวรรค์และเพิ่มเติม
ว่า “ถ้าท่านได้เอาพระศพของพระองค์ไป ขอบอกดิฉนั ให้รู้วา่ ท่านเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน และดิฉนั จะ
รับพระองค์ไป”
เมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าจิตใจของนางถูกต้อง ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทรงเห็นถึง
ความรักที่นางมีต่อพระองค์เช่นนั้น จึงตรัสแก่นางว่า “มาเรี ยเอ๋ ย” ทันใดนั้นมาเรี ยก็จาพระองค์จึงร้องว่า
“รับโบนี ” และทรุ ดตัวลงกราบที่พระบาทของพระองค์ แต่พระองค์ก็ตรัสแก่นางว่า “อย่ายึดหน่วงเราไว้
เพราะเรายังไม่ได้ไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพี่นอ้ งของเรา บอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดา
ของเรา และพระบิดาของท่านทั้งหลาย และจะไปหาพระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่านทั้งหลาย”
“พระองค์จึงไม่ทรงละอายในการที่จะเรี ยกเขาเหล่านั้นว่า เป็ นพี่นอ้ งกัน” (ฮีบรู 2:11)
ความโศกเศร้าของนางมาเรี ยกลับกลายเป็ นความยินดี นางรี บวิง่ กลับไปบอกบรรดาอัครสาวก
ของพระองค์ดว้ ยความปรี ดาปราโมทย์วา่ พระเยซูเจ้าได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาแล้ว อีกทั้งนางก็ได้
พบเห็นพระองค์และได้พดู คุยกับพระองค์ดว้ ยตนเอง ความรู ้สึกของนางปั่ นป่ วนวุน่ วาย เหลือที่จะกล่าว
และนับเป็ นเกียรติอนั ใหญ่ยงิ่ สาหรับนาง ในการที่นางเป็ นคนแรกที่ได้เป็ นพยานถึงการฟื้ นคืนพระชนม์
ของพระองค์
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ภายหลังจากที่มาเรี ย มัฆดาลาจากไปแล้ว ได้มีสตรี อีกกลุ่มหนึ่ง มาที่อุโมงค์ฝังศพ และก็ได้รับ
ข่าวจากทูตสวรรค์เช่นเดียวกันว่า “พระองค์หาได้ประทับอยูท่ ี่นี่ ทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว ตามที่ซ่ ึ งพระองค์
ได้ตรัสไว้น้ นั มาดูที่ซ่ ึ งพระองค์ได้ทรงนอนอยูน่ ้ นั ” สตรี เหล่านั้นรี บจากไป “ทั้งกลัวทั้งยินดีเป็ นอันมาก
วิง่ ไปบอกพวกสาวกของพระองค์” (มัทธิว 28:8)
ในขณะที่พวกเขากาลังไปบอกข่าวนี้แก่อคั รสาวกนั้น พระเยซูได้ทรงปรากฏพระกายแก่พวก
เขา และตรัสอวยพระพรว่า “จงจาเร็ ญเถิด” สตรี เหล่านั้นต่างก็กราบที่พระบาทนมัสการพระองค์ (มัทธิว
28:9) พระองค์ได้ตรัสปลอบพวกเขาว่าไม่ตอ้ งกลัว แต่จงไปบอกอัครสาวกของพระองค์ให้ไปพบ
พระองค์ที่มณฑลกาลิลา พวกเขาเดินทางต่อไปด้วยความรู ้สึกอัศจรรย์ใจ และพิศวงงงงวยเป็ นอย่างยิง่
ไม่มีปัญหาว่า พระกายที่ปรากฏอยูน่ ้ นั จะมิใช่พระเยซูพระองค์ทรงสาแดงพระองค์แก่พวกเขาอย่างแจ่ม
แจ้ง โดยปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัยใด ๆ ครั้นแล้วก็ทรงหายวับไป
อาจมีบางคนถามว่า ถ้าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าจริ ง ๆ เหตุใดเล่าพระองค์จึงทรงละทิง้ พวกเขา
ไว้ คาถามข้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะแม้วา่ พระองค์จะเสด็จจากพวกเขาไป แต่พระองค์ก็ได้ทรง
สัญญาไว้วา่ จะทรงพบพวกเขาอีกในมณฑลกาลิลา สถานที่ซ่ ึ งพวกเขาเคยอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
มาแล้ว
สตรี เหล่านี้ได้นาข่าวประเสริ ฐตามที่ตนได้ประสบนั้น มาบอกเล่าให้แก่บรรดาอัครสาวก และ
ว่าพระองค์จะทรงรักษาคามัน่ สัญญา ซึ่ งพระองค์ได้เคยให้ไว้แก่เหล่าสาวก เมื่อคราวเสวยพระกระยา
หารมื้อสุ ดท้ายร่ วมกับพวกเขา (มาระโก 14:28) อัครสาวกทั้งหมดต่างรู ้สึกวุน่ วายใจเป็ นอย่างยิง่ เพราะ
มีความรู ้สึกหลาย ๆ อย่างขัดแย้งกันภายในจิตใจ มีท้ งั ความสงสัย และความหวาดกลัวต่อเรื่ องราวที่พวก
เขาได้ยนิ มานั้น ต่างได้ปรึ กษาหารื อกัน พวกเขาควรจะไปยังมณฑลกาลิลาในทันทีน้ นั หรื อไม่ แต่
ปรากฏว่า พวกเขามิได้ไปทันทีเพราะในวันนั้นพระเยซูเจ้าได้ทรงปรากฏให้พวกเขาเห็นหลายครั้งหลาย
หนและในสัปดาห์ต่อมาเมื่อพวกเขาอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ก็ได้ทรงปรากฏให้พวกเขาเห็นอีก

ข้ อไตร่ ตรอง
โยเซฟ “กล้ าเข้ าไปหา” ปี ลาต บางครั้งพระเจ้าจะทาให้เราประสบกับภาวะอันยุง่ ยาก เหลือที่จะ
กล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อเร่ งเร้าให้เรามีความเชื่อแข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะเป็ นโอกาสให้เรา เป็ นพยานถึงพระองค์
มากยิง่ ขึ้น
“อุโมงค์ ของตน” โยเซฟได้จดั เตรี ยมอุโมงค์ไว้สาหรับฝังศพของตนเอง แต่แล้ว เขาก็ถวายให้
พระเยซู ก่อนหน้านี้พระเยซูเคยทรงลูกลา เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ นลูกลาที่ไม่เคยมีใครขี่มาก่อนเลย
มาบัดนี้พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน อย่างไม่เคยมีใครถูกกระทาเช่นนี้ เลย ทรงถูกฝังไว้ใน
อุโมงค์ซ่ ึ งไม่เคยมีใครถูกฝังก่อนเลย
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การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ ได้เปิ ดเผยให้คนทั้งปวงรู ้ถึงสาวกลับ ๆ ของพระองค์
ในขณะที่อคั รสาวก “ทั้งหมดได้ละทิ้งพระองค์ไว้ และพากันหนีไป” ผูท้ ี่พดู แต่ปากว่า จะไม่ละทิ้ง
พระองค์จะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กบั พระองค์ในยามวิกฤตกาลนั้น หาได้กระทาตามคาพูดของตน
เสมอไปไม่ “ไม้กางเขนมีอานาจที่จะเปลี่ยนชีวิตจิตใจของมนุษย์ได้ ทั้งโยเซฟและนิโกเดโม ก็ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจโดยไม้กางเขนนี้ และประกาศตนเป็ นศิษย์ของพระองค์อย่างเปิ ดเผย เมื่อพระองค์
ทรงถูกตรึ ง และสิ้ นพระชนม์แล้ว”
การที่สาวกของพระเยซูไม่ยอมประกาศตนอย่างเปิ ดเผย ก็เพราะควมกลัวนัน่ เอง “ความกลัว
เป็ นที่ให้ใจสะดุง้ ต่อโทษ” แต่ “ความรักที่สมบูรณ์ก็กาจัดความกลัวเสี ย” นอกจากนั้นยังทาให้เรามีความ
เชื่อ ความไว้วางใจที่บริ บูรณ์ และกล้าเป็ นพยานแก่สาธารณะชนอย่างเปิ ดเผย
“ปิ ดให้ แข็งแรง ให้ เป็ นที่มั่นใจที่สุด” พวกผูน้ าของชนชาติยวิ พยายามป้ องกันรักษาพระศพ
ของพระเยซูอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่อาจต้านทานฤทธิ์ อานาจพระเจ้าและทูตสวรรค์ได้ ทหารที่เฝ้ าอยู่
หน้าอุโมงค์ ต่างก็รู้สึกตกใจกลัว จนความกล้าหาญถูกหลอมไปสิ้ น และ “เป็ นเหมือนคนตาย” ทูต
สวรรค์นงั่ อยูบ่ นก้อนหิ นหน้าอุโมงค์ฝังศพของพระเยซู เพื่อถวายความอารักขา ไม่มีใครที่มนั่ ใจว่า จะ
สามารถกาจัดพระองค์ได้อย่างเด็ดขาด พระองค์มกั จะทรงพบกับเรา ในเวลาที่เราไม่คาดคิดเสมอ ความ
จาเป็ น ความหิ วกระหาย และความไม่สบายใจ ไม่พอใจต่าง ๆ ในชีวติ ของเรานั้น ล้วนจาเป็ นที่จะต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ บาบัดจากพระองค์ท้ งั สิ้ น พระองค์ทรงสามารถช่วยเหลือเราได้ทุกอย่าง บรรดาผูท้ ี่
เกลียดชังพระองค์ จะพากันมีความสุ ขความยินดีเป็ นล้นพ้น ถ้าพวกเขามัน่ ใจว่า พระองค์ไม่สามารถฟื้ น
คืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก แต่พวกเขาก็ไม่มนั่ ใจเช่นนั้นเลย
บรรดาผูท้ ี่รักพระเยซู ตอนแรกนั้นมาที่อุโมงค์ฝังศพของพระองค์ ด้วยความหวาดกลัว แต่ก็
หวังว่าจะได้พบพระศพของพระองค์ และแล้วต่างก็ได้รับความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวง เมื่อรู ้วา่
พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู ได้นาความประหลาดใจมาสู่ ศิษย์
ของพระองค์และศัตรู ของพระองค์ยงิ่ นัก เพราะต่างก็เคยถือว่าเป็ นไปไม่ได้ แต่แล้วต่างก็พบเห็นเป็ นได้
ประจักษ์พยานแล้วว่า อุโมงค์น้ นั ว่างเปล่า และได้เผชิญกับฤทธิ์ เดช ซึ่ งเนื่องด้วยการที่พระองค์ทรงคืน
พระชนม์น้ นั
ชีวติ ของเราทั้งหลาย ล้วนมีความสาคัญกับอุโมงค์ฝังศพอันว่างเปล่าของพระเยซูดว้ ยกันทั้งสิ้ น
แต่ต่างกันในข้อที่วา่ เรารู ้จกั พระเยซูในฐานะที่พระองค์ทรงล่วงลับไปแล้วหรื อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระ
คริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่
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บรรดาอัครสาวก ต่างมิได้หวังว่าองค์พระผูช้ ่วยของเขา จะทรงฟื้ นขึ้นมาอีก เพราะพวกเขาได้
นาเครื่ องหอมมาเพื่อทาพิธีศพ ความจริ งเกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เท่านั้น ที่เปลี่ยน
ชีวติ จิตใจของพวกเขา แล้วทาให้พวกเขา เป็ นพวกที่ “คว่าแผ่นดิน” ได้ (กิจการ 17:6)
“แล้ วเปโตร” พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นความเศร้าโศกของเขาท่านเองรู ้สึกท้อถอย เป็ น
คนพ่ายแพ้ และผิดหวังเช่นนั้นหรื อ พระเยซูทรงระลึกถึงท่าน และพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาเพื่อท่านด้วย
ทูตสวรรค์สามารถที่จะประกาศถึงอุโมงค์อนั ว่างเปล่านั้น เพราะว่าทูตสวรรค์เหล่านั้น อยูเ่ หนือ
ความตาย และในการฟื้ นขึ้นจากความตายนัน่ มนุษย์จะเป็ นเหมือนทูตสวรรค์ (มัทธิ ว 22:30)
“ใครจะช่ วยกลิง้ ก้ อนหิ นออกจากปากอุโมงค์ ” ในชีวติ ของท่านมีหินก้อนใหญ่ถ่วงอยู่ ซึ่ งทูต
สวรรค์เท่านั้นที่จะยกหิ นก้อนนั้นออกไปได้ เช่นนั้นหรื อพระเจ้าจะทรงจัดหาที่พ่ งึ พิงไว้ให้ท่าน ในกรณี
ที่ท่านมีอุปสรรค์ขดั ขวาง พระองค์ตรัสว่า “บรรดาผูล้ าบากเหน็ดเหนื่ อย จงมาหาเรา และเราจะให้ท่าน
ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็ นสุ ข”
“เขาจึงระลึกขึน้ และจาพระคาของพระองค์ ได้ ” ถ้าหากว่าเราหมัน่ จดจาและระลึกถึงพระวจนะ
ของพระคริ สต์เสมอ เราก็จะเข้าใจถึงพระราชกิจของพระองค์ พระเยซูทรงรักษาคาพูดของพระองค์
เสมอ พระองค์จะทรงพบกับเรา “เหมือนพระองค์ได้ตรัสไว้” ในสถานที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงสัญญานั้น

ทบทวน
1. ภายหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์แล้ว พวกเขาปล่อยพระศพของพระองค์ไว้บนไม้
กางเขน เป็ นเวลานานเท่าใด? เหตุใดพวกเขาจึงอัญเชิ ญพระศพของพระองค์ลงจากไม้กางเขนในวันนั้น?
2. ใครเป็ นผูอ้ ญั เชิญพระศพของพระองค์ลงจากไม้กางเขน? พวกเขาจัดเตรี ยมเพื่อจะฝังพระศพ
ของพระองค์อย่างไร? พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ ณ ที่ใด? ชายสองคนที่กล่าวถึงนี้ เป็ นศิษย์ของพระ
เยซูหรื อไม่? เหตุใดเขาจึงกล้าแสดงตนว่า เป็ นศิษย์ของพระองค์ในเวลานั้น? ทั้งสองคนเป็ นคนอย่างไร?
พวกเขาได้ทาให้คาพยากรณ์ใดสาเร็ จ? ผูท้ ี่ติดตามเขาเพื่อดูไปว่า พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ที่ใดนั้น
คือใคร? บุคคลดังกล่าวเตรี ยมโครงการว่า จะทาอะไรบ้าง? วันนั้นเป็ นวันอะไร? ถัดจากวันนั้นเป็ นวัน
อะไร? สตรี เหล่านั้นทาอะไรในวันสะบาโต?
3. พวกปุโรหิ ตใหญ่กระทาอย่างไรต่อพระศพของพระเยซู? ปี ลาตสั่งให้พวกเขาทาอย่างไร?
พวกเขาพิทกั ษ์รักษาอุโมงค์ฝังศพของพระองค์อย่างไร? ผูท้ ี่เฝ้ าอุโมงค์ได้พบอะไร? ใครเป็ นผูก้ ลิ้งหิ นที่
ปิ ดปากอุโมงค์ออก? ขณะเมื่อทูตสวรรค์ลงมาปรากฏนั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง? การนี้ทาให้
บรรดาทหารยามรักษาอุโมงค์รู้สึกอย่างไร? พวกเขาทาอย่างไร?
4. ทูตสวรรค์ซ่ ึ งลงมาปรากฏที่อุโมงค์มีกี่องค์? สตรี ที่มายังอุโมงค์มีใครบ้าง? พวกเขานาอะไร
มา? ขณะนั้นบรรดาอัครสาวกของพระเยซูกาลังทาอะไร? ผูท้ ี่ไปถึงอุโมงค์เป็ นคนแรกคือใคร ไปถึง
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เมื่อใด? เขาทาอย่างไร? บรรดาอัครสาวกเชื่อเรื่ องราวที่นางเล่าใหฟังหรื อไม่? ข้อความที่ทูตสวรรค์แจ้ง
แก่สตรี ผนู ้ ้ นั มีใจความว่าอย่างไร? อัครสาวกทั้งปวงมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่ องราวที่ได้ยนิ นั้น? พวก
เขาทาอย่างไร? อัครสาวกที่ไปพิสูจน์ให้เห็นจริ งในเรื่ องนี้ คือใคร? ใครเป็ นคนไปถึงอุโมงค์ก่อน? เพราะ
เหตุใด? ใครเป็ นผูเ้ ข้าไปในอุโมงค์ก่อน เขาได้พบอะไรบ้าง? พวกเขาเชื่อว่าพระเยซูได้ทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ข้ ึนมาแล้วหรื อไม่? พวกเขาจากอุโมงค์ไปด้วยอาการอย่างไร?
5. ผูท้ ี่ยงั คงอยูท่ ี่อุโมงค์น้ นั คือใคร? นางทาอย่างไร? ทูตสวรรค์กล่าวแก่นางว่าอย่างไร? มีทูต
สวรรค์อยู่ ณ ที่น้ นั กี่องค์? นางกล่าวตอบทูตสวรรค์วา่ อย่างไร? ขณะนั้นผูใ้ ดมาปรากฏอยูเ่ บื้องหลังของ
นาง? นางคิดว่าผูน้ ้ นั เป็ นใคร? ทั้งสองสนทนากันว่าอย่างไร? เหตุใดพระเยซูจึงทรงห้ามนาง มิให้หน่วง
เหนี่ยวพระองค์ไว้? พระองค์ตรัสสัง่ ให้นางทาอะไร?
6. พระเยซูตรัสแก่บรรดาสตรี ซึ่ งกาลังเดินทางจากอุโมงค์ไปว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสสั่งให้
พวกเขาทาอะไร? พระองค์ตรัสว่า พระองค์จะเสด็จไปพบปะกับอัครสาวกของพระองค์ ณ ที่ใด? สตรี
เหล่านี้บอกกล่าวเรื่ องราวที่พวกเขาได้ประสบมา ให้แก่ผคู ้ นต่าง ๆ ซึ่ งพวกเขาพบระหว่างทางหรื อไม่?
สตรี เหล่านั้นมีความรู ้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้พบเห็นพระเยซูแล้ว?
7. เมื่อพวกทหารที่เฝ้ าอุโมงค์ฝังศพของพระเยซู กลับไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็มก็รีบไปรายงานให้
พวกปุโรหิ ตใหญ่ทราบถึงเหตุการณ์ที่ได้บงั เกิดขึ้น
พวกปุโรหิ ตใหญ่เชื่อหรื อไม่วา่ พระเยซูทรงฟื้ น
ขึ้นมาจากความตายแล้วจริ ง ๆ พวกเขาทาอย่างไร?
8. ท่านคิดว่ามีขอ้ พิสูจน์อย่างเพียงพอหรื อไม่วา่ พระเยซูได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนอย่าง
แท้จริ ง? การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญส่ วนหนึ่ง ในความเชื่อของท่าน
หรื อไม่ เพราะเหตุใด?
9. เหตุใดจึงกล่าวว่า พระเยซูทรงเป็ นคนแรกที่ฟ้ื นขึ้นมาจากความตาย? เมื่อใดบรรดาสิ ทธิ ชนที่
ล่วงลับไปแล้ว จึงจะฟื้ นขึ้นมาอีก? พวกเขาจะเป็ นเหมือนพระองค์หรื อไม่?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการที่โยเซฟ ขอเป็ นผูจ้ ดั การพระศพของพระเยซู จง
บรรยายถึงอุปนิสัยใจคอของโยเซฟ นิโกเดโม และปี ลาตมาอย่างละเอียด ท่านคิดว่าบรรดาทหาร ที่เฝ้ า
รักษาอุโมงค์ต่างพากันกล่าวว่า พระเยซูจะทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย เช่นนั้นหรื อ 2. แผ่นดินไหว
เกิดขึ้นก่อนหรื อ ภายหลังจากที่พวกสตรี มาถึงอุโมงค์ 3. ท่านคิดว่า ระหว่างเวลาสามวันที่พระศพของ
พระองค์อยูใ่ นอุโมงค์น้ นั พระองค์สถิตอยู่ ณ ที่ใด ตั้งแต่พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์จนกระทัง่ พระองค์
ทรงฟื้ นขึ้นมา เป็ นเวลาสามวันเต็ม ๆ เช่นนั้นหรื อ 4. เมื่อพระเยซูทรงฟื้ นขึ้นมานั้น พระองค์ทรงพับผ้า
พันพระศพของพระองค์ แล้วจึงเสด็จไปเช่นนั้นหรื อ 5. พระศพของพระองค์ส่งกลิ่นเหม็นและขึ้นอีก
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เช่นศพสามัญชนทัว่ ไปหรื อไม่ เพราะเหตุใด 6. ท่านคิดว่า พระเยซู เสด็จออกจากอุโมงค์ก่อนหรื อ
ภายหลังจากที่กอ้ นหิ นที่ปิดปากอุโมงค์เปิ ดออก ท่านคิดว่าอุโมงค์ฝังพระศพของพระองค์ ถูกผนึกด้วย
ปูนซีเมนต์จริ ง ๆ หรื อเพียงแต่ถูกประทับตราปิ ดตาย โดยคาสั่งของรัฐบาลโรมัน 7. มีผใู ้ ดในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ที่กล่าวถึงเรื่ องราวภายหลังจากความตายบ้าง ท่านคิดว่าเหตุใดพระเยซูจึงทรงห้าม มิให้มา
เรี ยสัมผัสถูกต้องพระองค์ จนกว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นไปเฝ้ าพระบิดาในสวรรค์เสี ยก่อน แต่ภายหลัง
จากนั้นไม่กี่วนั พระองค์กลับบอกให้โธมาสัมผัสพระกายของพระองค์ ในตอนนี้พระองค์เสด็จขึ้นสู่
สวรรค์หรื อยัง 8. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับร่ างกาย หลังจากที่ฟ้ื นขึ้นมาใหม่ ท่านคิดว่าความ
ชื่นชมยินดีที่สาคัญที่สุดอนาคตของเราคืออะไร 9. ผูท้ ี่ทาให้พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์คือ พระเจ้า
พระบิดา พระเยซูเอง หรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ 10. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการ
ที่บรรดาอัครสาวก ลังเลและชักช้าต่อการเชื่ อในการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู ในเมื่อพระองค์เคย
ตรัสย้าถึงเรื่ องนี้ หลายครั้งหลายหนมาแล้ว และพระดารัสของพระองค์ก็ไม่เคยผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้ง
เดียว 11. เหตุใดทูตสวรรค์จึงระบุถึงเปโตรเป็ นพิเศษ 12. ท่านคิดว่ามีทหารหรื อพวกปุโรหิ ต คนใดบ้าง
หรื อไม่ ที่เชื่อว่า พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมา
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ขั้นทีห่ ้ าสิ บสี่ การปรากฏพระกายในทีต่ ่ าง ๆ ภายหลังจากการฟื้ นคืน
พระชนม์ มัทธิว 28:11-20, มาระโก 16:12-20, ลูกา 24:13-53, ยอห์ น
20:19-21:25
พระเยซูเจ้าทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาแล้วอย่างแท้จริ ง ดังที่ศาสดาพยากรณ์ได้ทานายไว้ (สดุดี
16:10, อิสยาห์ 25:8, กิจการ 2:24-32) พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น “ผูแ้ รกที่...คืนพระชนม์” (กิจการ 26:23)
พระองค์ทรงเป็ นปฐม “เป็ นคนแรกที่เป็ นขึ้นมาจากตาย เพื่อพระองค์จะได้เป็ นเอกในสรรพสิ่ งทั้งปวง”
(โคโลสี 1:18) พระองค์ทรงเป็ นผลแรกในสรรพสิ่ งทั้งปวง ทรงเป็ นเบื้องต้นและเป็ นเบื้องปลาย “ทรง
เป็ นผูแ้ รกในจาพวกคนที่ตายไปแล้ว...และผูท้ รงครอบครองกษัตริ ยท์ ้ งั ปวงบนพื้นโลก” (วิวรณ์ 1:5,8,
22:13) พระองค์ทรงเป็ นคนแรก ที่ฟ้ื นขึ้นมาจากความตาย ขึ้นสู่ ชีวติ นิ รันดร์
พระเยซูได้ทรงช่วยให้คนอื่น ๆ ฟื้ นขึ้นมาจากความตาย แต่บุคคลเหล่านี้ก็จะต้องตายอีกเช่นเดิม
เพราะร่ างกายที่เขาฟื้ นขึ้นมานั้นเป็ นร่ างกายเนื้ อหนังหาใช่กายทิพย์ดงั่ พระองค์ไม่
ระหว่างที่เกิด
แผ่นดินไหวในเวลาที่พระเยซูทรงถูกตรึ งนั้น หลุมฝังศพบางแห่งได้เปิ ดออก “ศพของสิ ทธิชนหลายคน
ที่ล่วงหลับไปแล้ว ได้เป็ นขึ้นมา ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในเมืองบริ สุทธิ์ ปรากฏแก่คนเป็ นอันมาก”
(มัทธิว 27:52,53) แต่พระรรมมัทธิ วก็ได้บนั ทึกไว้อย่างชัดเจนว่า อุโมงค์เหล่านั้นเปิ ดออกเพราะ
แผ่นดินไหว และเวลานั้นเป็ นเวลา “หลังจากพระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว” ไม่มีขอ้ พระธรรมตอนใด ที่
บ่งว่าผูท้ ี่ฟ้ื นขึ้นมาเหล่านั้นตายอีก หรื อกลับไปสู่ หลุมฝังศพของเขาดังเดิม ข้อนี้ยอ่ มแสดงให้เห็นว่าคน
เหล่านี้มิได้ตายอีก แต่เป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ่งของการฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ภายหลังการฟื้ นคืน
พระชนม์ของพระเยซู ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พระองค์คงจะรับพวกเขาขึ้นไปอยูก่ บั พระองค์ เป็ นผลแรกที่
ถวายแก่พระเจ้า
แต่พระเยซูคริ สต์ “ทรงเป็ นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้น” (เอเสเคียล
44:30, 1 โคริ นธ์ 15:20) พระองค์ทรงเป็ นผูช้ นะความตาย ซึ่งเป็ นศัตรู “ตัวที่สุด” (1 โคริ นธ์ 14:26) และ
เป็ นศัตรู ที่ร้ายกาจที่สุดของมนุษยชาติ ความตายก็หาครอบงาพระองค์ต่อไปไม่ (โรม 6:9) และในที่สุด
ความตายก็ตอ้ งปราชัยในเวลานั้น ผูน้ ้ นั ที่มีอานาจแห่งความตายคือมาร (ดู ฮีบรู 2:14) “ไม่ยอม
ปลดปล่อยเชลย” (อิสยาห์ 14:17) แต่เมื่อพระเยซูทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ผทู ้ รง มีชีวิต
อยู.่ ..ตายแล้ว และยังมีชีวติ อยูส่ ื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ ตรัสว่า “เราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผี”
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(วิวรณ์ 1:18) พระองค์ทรงรับลูกกุญแจนี้ เมื่อพระองค์ เสด็จลงไปสู่ เบื้องต่าของแผ่นดินโลก (เอเฟซัส
4:9, กิจการ 2:31) เช่นนั้นหรื อ พระองค์ได้ทรงเผชิ ญกับผูค้ รองความมืด คือพญามาร ทรงบังคับให้มนั
กราบลง ที่พระบาทของพระองค์ และมอบลูกกุญแจให้แก่พระองค์เช่นนั้นหรื อ ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรง
ปลดปล่อยบรรดาวิญญาณ ซึ่ งคอยท่าพระองค์ จนกว่าพระองค์จะทรงเป็ น ผูแ้ รกในจาพวกที่ตายไปแล้ว
บัดนี้พวกเขาเหล่านั้นไม่ตอ้ งรอคอยต่อไปแล้ว นับตั้งแต่น้ นั ไปบรรดาผูท้ ี่ตายเพื่อพระคริ สต์ จะ
ได้ไปอยูก่ บั พระองค์ทนั ที “...อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า...” (2 โคริ นธ์ 5:8, ฟิ ลิปปี 1:23) “ครั้นพระองค์ได้
เสด็จขึ้นไปที่สูง...” (เอเฟซัส 4:8) พระองค์ “จะได้ทรงทาลายการปกครองอานุภาพและอานาจอื่น ๆ
หมดแล้ว ด้วยว่าจาเป็ นที่พระองค์จะต้องปกครองอยูก่ ่อน จนกว่าพระองค์ได้ทรงปราบศัตรู ท้ งั สิ้ น ให้อยู่
ใต้พระบาทของพระองค์” (1 โคริ นธ์ 15:24-28)
พระเยซูทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิราชกิจของพระองค์โดยการ “ปราบสิ่ งสารพัดให้อยูใ่ ต้พระองค์” (1
โคริ นธ์ 15:24-28) พระดารัสคาสุ ดท้ายของพระองค์ไม่ใช่เกี่ยวกับความตาย หากแต่เกี่ยวกับชีวติ ชัย
ชนะของพระองค์มิใช่ชยั ชนะเพื่อความผิดบาป การผิดพระบัญญัติ และความตาย หากแต่เป็ นชัยชนะ
เพื่อชีวติ ความรัก และความอมตะ
พระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์ทรงสามารถกระทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้ตามความปรารถนา
ของพระองค์ จากการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์น้ นั เราได้รับแบบอย่างแห่งฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า
ในการชนะอุปสรรค์ทุกสิ่ งทุกอย่าง ทั้งของโลกและนรก ความจริ งข้อนี้ เป็ นการสรุ ปรวบยอดถึงความ
รัก ความเสี ยสละในพระชนม์ชีพของพระองค์ ซึ่งเป็ นเป้ าหมายสุ ดยอดของไม้กางเขน และเป็ นการสรุ ป
ยอดถึงความทุกข์ทรมานต่าง ๆ และความชัว่ ร้ายทั้งปวง พระคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ ทรงไขปั ญหา
ต่าง ๆ ในชีวิตของเรา และทรงสาแดงให้เห็นว่า “ทางดีใหญ่ยงิ่ ” แห่งความรัก เป็ นเรื่ องจริ ง มิใช่การ
หลอกลวง
แต่อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวแห่งสง่าราศีของการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู ก็ยงั คงเป็ นเรื่ อง
ลึกลับสาหรับอัครสาวกของพระองค์อยูน่ นั่ เอง ทั้งนี้ เพราะพวกเขา “ยังไม่ได้เข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่เขียน
ไว้แล้วว่า พระองค์ตอ้ งเป็ นขึ้นมาจากความตาย” (ยอห์น 20:9) ทั้ง ๆ ที่พระองค์ได้ตรัสแก่พวกเขาหลาย
ครั้งหลายหนแล้วว่า พระองค์จะถูกพวกศัตรู ปลงพระชนม์ แต่ในวันที่สามภายหลังจากการสิ้ นพระชนม์
ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟื้ นขึ้นมาใหม่
เป็ นความจริ งที่วา่ เมื่อแรกที่พวกเขาได้รับทราบข่าวการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์น้ นั พวก
เขาไม่ค่อยเชื่ อเลย อัครสาวกต่างรู ้สึกตกใจกลัวและงงงันไปตาม ๆ กัน เมื่อเหตุการณ์ผนั แปรไปอย่าง
รวดเร็ วเช่นนั้น พระองค์ตอ้ งถูกศัตรู จบั กุมไป และถูกตรึ งจนถึงแก่ความตาย อย่างทารุ ณบนไม้กางเขน
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ครั้งแรกเหล่าอัครสาวกต่างพากันหลบซ่อน มิให้พวกผูน้ าของชนชาติยเู ดียเห็น โดยปิ ดประตู
ขังตัวเองอยูใ่ นบ้านอย่างเงียบ ๆ เพราะกลัวว่าจะถูกทรมานเช่นเดียวกับพระเยซู แต่แล้วการณ์ก็กลับเป็ น
เครื่ องพิสูจน์ให้เห็นว่า พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอย่างแท้จริ ง และทรงมีพระกายอมตะ
คือกายทิพย์ ประตูที่พวกเขาลงกลอนหรื อลัน่ ดานอย่างหนาแน่นนั้น ไม่อาจปิ ดกั้นพระองค์ได้ พระ
คริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์สามารถเสด็จทะลุผา่ นผนังแห่งความกลัวเราไม่สามารถปิ ดกั้นพระองค์ได้
เรื่ องราวเกี่ยวกับพระคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ เหลือที่จะอธิ บายได้ แต่ก็ไม่มีผใู ้ ดที่จะหลีกเลี่ยงให้
พ้นจากพระองค์ได้ และก็ไม่มีฤทธิ์ อานาจหรื อพลังใด ๆ ที่ต่อต้านพระองค์ได้
การที่บรรดาอัครสาวก ไม่ยอมเชื่อคาพยากรณ์เกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเขา ก็คล้าย ๆ กับการเริ่ มก่อตั้งคริ สตจักรของพระองค์บนรากฐานที่ไม่เข้มแข็ง ซึ่ งพระองค์ได้
เคยประกาศไว้วา่ คริ สตจักรของพระองค์เปรี ยบเหมือนศิลา และ “ประตูแห่งความตายจะมีชยั ชนะต่อ
คริ สตจักรนั้นหามิได้” พระเยซูได้ทรงเปิ ดเผยให้อคั รสาวกทราบถึงความจริ งว่า พระเยซูคริ สต์ ผู้ทรง
พระชนม์ อยู่ จะเป็ นบ่อเกิดแห่งอานาจทั้งปวงของเขาทั้งหลาย
อัครสาวกเองไม่สามารถมีชีวิตเพื่อพระองค์ หรื อเป็ นพยานเพื่อพระองค์จนกระทัง่ พระเยซูทรง
ฟื้ นคืนพระชนม์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ และได้ทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาสวมทับเหล่าสาวกแล้ว
ภายหลังจากที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ได้ทรง “พิสูจน์ให้เห็นว่า
พระองค์ทรงพระชนม์อยู”่ ทรงดาเนินไปมาท่ามกลางเหล่าสาวก นอกจากนั้นยังทรงกินและดื่มร่ วมกับ
พวกเขาอีกด้วย (กิจการ 10:41) เพื่อให้พวกเขาเชื่อว่า พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นมาแล้วจริ ง ๆ แต่พวกเขาก็
ยังคงมีความกลัว และไม่เชื่ออยูน่ ้ นั เอง และ “บางคนยังสงสัยอยู”่ (มัทธิว 28:17) แต่ภายหลังจากที่
พระองค์ได้ทรงเสนอ “พระสัญญาของพระบิดา” คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่เขาแล้ว ความไม่เชื่อ
ของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็ นความเชื่อมัน่ อย่างแข็งแรง ทั้งรู ้วา่ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และปฏิบตั ิพระราช
กิจของพระองค์โดยทางพวกเขา พระคริ สต์ได้ทรงตั้งอัครสาวกของพระองค์ไว้ เป็ นที่ให้ “ทั้งทูตสวรรค์
และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวง” (1 โคริ นธ์ 4:9)
เป็ นการยากที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
จะยอมสละชีวติ ของตนเพื่อสิ่ งที่เขายังไม่รู้แจ้งเห็นจริ ง
หรื อไม่มีความเชื่อถือ สาหรับบุคคลเช่นว่านี้ ข้ออ้างที่วา่ เรื่ องการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู มีพยานรู้
เห็นมากมายนี้ เขาถือว่าเป็ นเพียงภาพลวงหรื อเรื องไร้สาระ แต่ถา้ เขาจะศึกษาเรื่ องนี้ให้มากเท่าใด เขาก็
จะยิง่ เข้าใจและเชื่อมากขึ้นเท่านั้น บุคคลเหล่านี้ใจแข็งกระด้าง เกินกว่าที่จะตระหนักถึงความจริ งนี้ได้
เมื่อแรกที่ได้รับรายงานข่าวเกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูน้ นั อัครสาวกไม่เชื่อเพราะถือว่า
เป็ นเรื่ อง “เหลวไหล” (ลูกา 24:11) แต่ดว้ ย “การพิสูจน์หลายอย่าง” พระเยซูได้สาแดงให้เห็นอย่างชัด
แจ้งว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ จนเป็ นที่รู้กนั ทัว่ ไปอย่างปราศจากข้อสงสัยใด ๆ
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ก่อนหน้าที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์ได้ทรงปรากฏพระกายแก่มนุษย์หลายครั้งหลาย
หน และเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว ก็ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์จากสวรรค์ เพื่อให้เขา
ได้บงั เกิดความมัน่ ใจและมีความเชื่อเข้มแข็งยิง่ ขึ้นตราบจนสิ้ นชีวติ รากฐานแห่งความเชื่อของพวกเขา
มิได้อยูท่ ี่อุโมงค์ฝังศพอันว่างเปล่านั้น หากแต่ข้ ึนอยูก่ บั ความจริ ง ที่พวกเขาได้เห็นพระองค์ดว้ ยตาของ
พวกเขาเอง พระเยซูมิได้สาแดงพระองค์ให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเห็นโดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่ยงั ทรงสาแดงให้
ผูค้ นถึงห้าร้อยคนเห็นในคราวเดียวกัน
การนี้ยอ่ มยืนยันความจริ งเกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ได้ เป็ นอย่างดี เพราะการที่พวกเขาจะเห็นเป็ นภาพลวง พร้อม ๆ กันทุกคนนั้น ย่อมเป็ นไป
ไม่ได้ การมีสามัคคีธรรมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงฟื้ นขึ้นมาจากความตายนั้น มีค่ายิง่ กว่าชีวติ สาหรับ
เขา ระหว่างเวลาที่สี่สิบวันก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์ได้ทรงอธิบาย “เรื่ องราวเกี่ยวกับ
แผ่นดินของพระเจ้า” แก่เขาเหล่านั้น
ความจริ งเกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ ี
เป็ นเรื่ องที่สาคัญและมีผลต่อ
มนุษยชาติ ยิง่ กว่าเหตุการณ์ใด ๆ ที่ได้บงั เกิดขึ้น และที่จะพึงบังเกิดขึ้น และอานาจของคริ สตจักรสมัย
แรกก็ไม่สามารถแยกจากเรื่ องการสิ้ นพระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ได้ เรื่ องราว
การฟื้ นคืนพระชนม์น้ ีแหละ เป็ นเอกเป็ นใหญ่ในศาสนาคริ สต์ ไม่มีศาสนาใด ๆ ที่อา้ งอิงถึงการฟื้ นคืน
พระชนม์ของศาสดาของศาสนานั้น ๆ นอกจากศาสนาคริ สต์

อภิปราย
สาหรับผูท้ ี่มีความสงสัยเกี่ยวกับความจริ ง เรื่ องราวการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เขา
จะต้องเผชิญกับความจริ งนี้อย่างแน่นอน เพราะว่าเรื่ องนี้ แม้นกั ศึกษาพระคริ สตธรรม ที่มีความรอบรู ้
เป็ นเยีย่ มที่สุด ก็ได้ประกาศรับรองแล้วว่า เป็ นความจริ งยิง่ กว่าความจริ งใด ๆ ในประวัติศาสตร์ ของ
มนุษย์ชาติ เรื่ องนี้ เป็ นความจริ งที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดเรื่ องหนึ่ง แห่งประมวลความรู ้ของยุคต่าง ๆ และเป็ น
เหตุการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่อนั เป็ นศูนย์กลาง แห่งพระประสงค์ของพระเจ้าในยุคนั้น และฉายแสงแห่งพระสง่า
ราศีของพระเจ้าสู่ ชีวติ ของมนุษย์ท้ งั ปวงตลอดกาลนาน
อีเดอไซม นักวิทยาศาสตร์ ผูม้ ีความรอบรู ้ท้ งั ภาษาอังกฤษ และภาษาฮีบรู ได้กล่าวว่าการฟื้ นคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ นั
รับรองได้วา่ เป็ นความจริ งที่ยงิ่ ใหญ่กว่าความจริ งใด ๆ ใน
ประวัติศาสตร์
ได้มีผทู ้ ี่พยายามหาทางพิสูจน์วา่ บันทึกหลักฐานต่าง ๆ ในการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริ สต์ ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอแก่ความเชื่อถือ แต่นกั ศึกษาพระคริ สตธรรมหลายคนได้ทาการค้นคว้า เพื่อ
จะหักล้างข้อกล่าวหาของบุคคลดังกล่าว และได้ประกาศว่า มีหลักฐานมากมายหลายอย่าง เพียงพอที่จะ
“ปิ ดปากของทุกคน” ที่สงสัยให้เงียบไปได้ พระราชประวัติรวมทั้งพระราชกิจและพระธรรมคาสั่งสอน
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ของพระเยซูคริ สต์ ที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมย่อมเป็ นเครื่ องพิสูจน์ได้อย่างเพียงพอ พระคริ สต
ธรรมใหม่เป็ นเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่เชื่ อมัน่ ได้อย่างแท้จริ ง และพระกิตติคุณทั้งสี่ ซึ่ งกล่าวถึงชีวติ
และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ต่างก็เป็ นอิสระแก่กนั กล่าวคือผูเ้ ขียนต่างก็เขียนไปตาม
ความนึกคิดของตน โดยหาได้ลอกหรื ออ้างอิงของกันและกันไม่ แต่ละเล่มก็ชดั แจ้งโดยปราศจากข้อ
สงสัยใด ๆ พระกิตติคุณทั้งสี่ ได้เห็นพ้องต้องกันว่า พระเยซูคริ สต์ทรงถูกตรึ ง ทรงสิ้ นพระชนม์อย่าง
แท้จริ งและถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ แห่งอาริ มาธาย ซึ่ งอยูใ่ กล้ ๆ กับสถานที่ตรึ งนั้น และอยู่
นอกกรุ งเยรู ซาเลม และในวันที่สามภายหลังจากการสิ้ นพระชนม์ พระองค์ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาใหม่ และ
ปรากฏพระกายแก่บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์
เชื่อกันว่าอุโมงค์ที่ใช้ฝังศพของพระองค์น้ นั อยูท่ ี่เชิงเขาโกลาโกธานัน่ เอง ซึ่ งนายพลกอร์ ดอน
ได้เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยในปี ค.ศ. 1881 ซึ่ งเป็ นอุโมงค์ที่มีลกั ษณะใหญ่ และตั้งอยูใ่ นภูมิประเทศ เหมือนกับที่
กล่าวไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกประการ
นักประวัติศาสตร์ ชาวโรมันชื่ อ ดาซิ ตรัส ได้บนั ทึกไว้วา่ ในรัชสมัยของซี ซาร์ ติเบเรี ยว ได้มี
มนุษย์ผหู ้ นึ่งซึ่ งผิดไปจากสามัญชนทั้งปวง ชื่อ “คริ สตัส” เป็ นผูด้ ารงชีวิตอยูอ่ ย่างน่าสนใจ และถูก
ประหารชีวิตโดยเจ้าเมืองชื่ อปนเตียวปี ลาต ดาซิ ตสั ได้แสดงความสงสัยว่า เหตุใดคริ สตัสจึงถูกประหาร
ชีวติ ในเมื่อไม่มีความผิดอะไรเลย
ลูกา ผูเ้ ขียนพระธรรมกิจการ และพระธรรมลูกา เป็ นนายแพทย์เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในด้าน
วิทยาศาสตร์ และมีไหวพริ บดี ท่านรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงได้รับความทุกข์ทรมานฝ่ ายเนื้อหนังสัก
เพียงใด และรู ้วา่ พระเยซูได้ทรงสิ้ นพระชนม์ไปแล้วจริ ง ๆ ท่านได้เป็ นพยานอย่างเข้มแข็งว่า พระองค์
ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอย่างแท้จริ ง
นักวิจารณ์ทวั่ ไปต่างพากันยอมรับว่า อัครสาวกลูกา เป็ นนักประวัติศาสตร์ ช้ นั เอก อนึ่งทางด้าน
โบราณคดี ก็ได้คน้ คว้าหาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนบันทึกของลูกาด้วย ท่านเหล่านี้กล่าวว่า “นัก
วิจารณ์ในสมัยแรก ๆ นั้น ได้เริ่ มต้นซักถามข้อเขียนแห่งความจริ งของท่านลูกา โดยพิจารณาคดีถึงแง่คิด
ในด้านประวัติศาสตร์ แต่แล้วผลของการถกเถียงอภิปรายกัน และผลของการสอบสวน ก็ปรากฏว่า
ท่านลูกาเป็ นนักประวัติศาสตร์ ผหู ้ นึ่ง ที่สามารถไว้วางใจอย่างแท้จริ ง นอกจากนั้น ในสมัยนั้นหาได้มี
นักเขียนคนใด ที่พอจะไว้วางใจได้ดุจท่านลูกาไม่”
อัครสาวกได้เป็ นพยานว่า พระเยซูได้ทรง “พิสูจน์หลายอย่างให้เขาเห็นว่า พระองค์ทรงพระ
ชนม์อยู”่ (กิจการ 1:3) ข้อความนี้มีน้ าหนักเพียงพออยูแ่ ล้วไม่จาเป็ นต้องแสวงหาข้อพิสูจน์อื่นใดมา
อ้างอิงอีกเลย อนึ่งคาสั่งสอนครั้งสุ ดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ก็มีผรู ้ ู ้เห็นเป็ นประจักษ์
พยานกว่าห้าร้อยคน ซึ่ ง “ไม่ได้คล้อยตามนิยาย ที่เขาคิดแต่งไว้ดว้ ยความเฉลียดฉลาด” (2 เปโตร 1:16)
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“พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์น้ นั คืนพระชนม์ และให้ปรากฏแจ้ง ใช่วา่ ปรากฏแก่คนทัว่ ไป แต่
ปรากฏแก่เหล่าพยาน ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อน ...ที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ เมื่อ
พระองค์ ทรงคื นพระชนม์ ” (กิจการ 10:40,41)

ประจักษ์ พยาน
1. มาเรี ยมัฆดาลา เป็ นคนแรกในบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ให้เป็ นพยานในเรื่ องนี้ พระ
เยซูทรงปรากฏพระกายครั้งแรกภายหลังจากการฟื้ นคืนพระชนม์ที่อุโมงค์ฝังศพนั้นเอง ทรงปรากฏแก่
มาเรี ยขณะที่นางร้องไห้คร่ าครวญถึงพระองค์
นางไม่สามารถจาพระองค์ได้ในทันทีที่เห็นพระองค์
จนกระทัง่ พระองค์ตรัสเรี ยกชื่อของนาง นัน่ แหละ นางจึงจาพระองค์ได้ ครั้งแรกมาเรี ยเข้าใจว่า พระเยซู
คือคนเฝ้ าสวน แม้วา่ มาเรี ยจะมิได้แสดงความเชื่อมัน่ ใด ๆ ไว้ก่อนว่า พระเยซูจะทรงฟื้ นขึ้นมาจากความ
ตายก็ตาม แต่นางก็มีความรักต่อพระองค์เป็ นล้นพ้น และรู ้สึกเศร้าสลดในการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
อย่างสุ ดซึ้ ง พระองค์ได้สาแดงความเมตตากรุ ณา ที่พระองค์ทรงมีต่อคนของพระองค์ โดยการ “สาแดง
พระองค์ให้ปรากฏแก่มาเรี ยมัฆดาลาก่อน” (มาระโก 16:9)
พระองค์ตรัสแก่นางว่า “อย่ายืดหน่วงเราไว้ เพราะเรายังไม่ได้ข้ ึนไปหาพระบิดาของเรา แต่จง
ไปหาพี่นอ้ งของเราบอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเรา และพระบิดาของท่านทั้งหลาย” (ยอห์น
20:17) พระคริ สตธรรมคัมภีร์บนั ทึกไว้วา่ พระองค์ทรงปรากฏพระกายในที่ต่าง ๆ กัน เป็ นเวลาถึงสี่ สิบ
วันก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ และการเสด็จขึ้นสู่ สรรค์มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หาใช่สองครั้งไม่ ดังนั้น
จึงมีปัญหาซึ่ งเราไม่ทราบแน่ชดั นักว่า เหตุใดพระองค์จึงห้ามมิให้มาเรี ยจับต้องพระองค์ แต่กลับสัง่
ให้โธมาและอัครสาวกคนอื่น ๆ จับต้องพระองค์ เพื่อให้เห็นจริ งว่ารู ปกายที่พระองค์สาแดงแก่พวกเขา
นั้นคือพระองค์นนั่ เอง แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ปรากฏว่ามีผใู ้ ดจับ
ต้องพระองค์เลย พระองค์ทรงเป็ นมหาปุโรหิ ตของพวกเราซึ่ งเสด็จเข้าไปในสถานที่บริ สุทธิ์ (ดู อพยพ
30:19-21)
2. บรรดาสตรี ซึ่ งกาลังเดินทางกลับจากอุโมงค์เป็ นลาดับที่สองสตรี เหล่านี้ได้เห็นทูตสวรรค์ที่
อุโมงค์ และรี บรับข่าวประเสริ ฐที่วา่ พระองค์ “ทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว” พระเยซูทรงปรากฏพระกาย
ในขณะที่พวกเขากาลังนาข่าวกลับไปบอกแก่บรรดาอัครสาวก (มัทธิ ว 28:9) สตรี เหล่านั้นได้ยนิ พระสุ
รเสี ยงแห่งความรักของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง และรับเอาพระสัญญาของพระองค์ซ่ ึ งว่า จะพบกับพวกเขา
อีกครั้งหนึ่ง ในมณฑลกาลิลี ดูเหมือนว่าสตรี เหล่านี้ จะจดจาพระองค์ได้ในทันที ซึ่ งเป็ นการตรงกันข้าม
กับมาเรี ยพระเยซูทรงปรากฏพระกายหลาย ๆ แบบ (มาระโก 16:12)
การปรากฏพระกายในลักษณะต่าง ๆ ทุกแบบ พระองค์ทรงปรากฏให้แก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงรัก
และผูท้ ี่รักพระองค์เท่านั้น กล่าวคือ เป็ นผูท้ ี่ “พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อน” (กิจการ 10:41) พระองค์
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มิได้ปรากฏพระกายให้แก่ผอู ้ ื่นเลย แม้แต่ทหารที่เฝ้ าอุโมงค์ก็มิได้เห็นพระองค์ ทหารเหล่านี้ ตา่ งตกใจ
กลัวเป็ นอย่างยิง่ เมื่อทูตสวรรค์ปรากฏต่อหน้าพวกเขา แต่เมื่อพวกเขาคลายความหวาดกลัวและพบว่า
พระศพซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของพวกเขาได้อนั ตราธานไปจากอุโมงค์ พวกเขาก็รีบไปแจ้งเรื่ องราวทุก
อย่างที่บงั เกิดขึ้น ให้แก่พวกปุโรหิ ตใหญ่ทนั ที (มัทธิ ว 28:11-15)
พวกปุโรหิ ตใหญ่และผูเ้ ฒ่าทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจเป็ นอย่างยิง่
ต่างรี บประชุม
ปรึ กษาหารื อกันเป็ นการด่วน สิ่ งที่พวกเขาจะกระทาได้มีเพียงประการเดียวคือการออกข่าวเท็จ และเมื่อ
พูดปดครั้งหนึ่งแล้วก็ยอ่ มจะต้องพูดปดต่อ ๆ ไป ปุโรหิ ตใหญ่เหล่านี้ได้ให้สินบนแก่พวกทหารดังกล่าว
ด้วย “เงินเป็ นอันมาก” เพื่อเป็ นการปิ ดปากมิให้ทหารเหล่านี้พดู ความจริ ง และให้ไปป่ าวประกาศแก่คน
ทัว่ ไปว่า อัครสาวกของพระเยซูได้ลกั เอาพระศพของพระองค์ไปในขณะที่พวกเขานอนหลับอยู่ พวก
ปุโรหิ ตใหญ่ได้ให้คามัน่ สัญญาว่า ถ้าหากเจ้าเมืองจะเอาโทษพวกเขา ในฐานะที่ละทิ้งหน้าที่ พวก
ปุโรหิ ตก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือมิให้ตอ้ งโทษ เมื่อทหารเหล่านั้นได้รับเงินแล้ว “จึงทาตามคาสั่ง
และความนี้ก็ลือไปในท่ามกลางพวกยูเดียจนทุกวันนี้ ” (มัทธิว 28:15)
ไม่เพียงแต่ชาวยิวในยุคนั้นเท่านั้น แม้แต่คนอื่นก็ไม่เชื่ อ และหัวเราะเยาะ เพราะถือว่า “การซึ่ง
พระเจ้าจะทรงบันดาล ให้คนทั้งหลายเป็ นขึ้นมาจากตาย เป็ นการเชื่อไม่ได้” (กิจการ 26:8) พวกฟาริ สี
เจ้าเล่ห์เหล่านั้นซึ่ งเป็ นฆาตกร ปลงพระชนม์พระเยซู ได้สร้างรากฐานแห่งความสงสัยอันเป็ นผลให้
ประชาชนไม่เชื่อ และไม่ยอมรับในความจริ งเกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระชนม์นบั ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ถ้าหากว่าอัครสาวกของพระเยซูลกั เอาพระศพของพระองค์ไปจริ ง เหตุใดเล่าพวกปุโรหิ ตจึงไม่
จับพวกอัครสาวก ในข้อหากระทาผิดกฏหมาย เพราะอุโมงค์ฝังศพนั้น ได้ถูกประทับตราปิ ดตายไว้แล้ว
โดยรัฐบาลที่มีอานาจมากที่สุดในโลก ขณะนั้นอัครสาวกยังอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม และกล่าวหาผูน้ าชาวยิว
ในเมืองนั้นว่า เป็ นฆาตกรประหารชีวิตขององค์พระเยซูคริ สต์ และไม่มีผใู ้ ดปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เลย
และถ้าทหารเหล่านั้นนอนในขณะปฏิบตั ิงาน พวกเขาก็จะต้องถูกลงโทษอย่างรุ นแรง (กิจการ 12:19)
แต่ก็ไม่ปรากฏว่าพวกเขาถูกพิจารณาโทษแต่อย่างใด อนึ่ งถ้าหากว่า ทหารเหล่านั้นหลับ เขาจะทราบได้
อย่างไรว่า อัครสาวกเป็ นผูข้ โมยเอาพระศพของพระเยซูไป บรรดาอัครสาวกคงจะถูกคาดคั้นอย่างหนัก
เพื่อเอาความจริ งในเรื่ องนี้ และมีการค้นหาพระศพของพระองค์อย่างโกลาหล และก็คน้ พบได้โดยง่าย
3. เปโตร เมื่อสตรี ดงั กล่าวข้างต้น นาข่าวมาแจ้งแก่บรรดาอัครสาวกปรากฏว่าอัครสาวกไม่เชื่อ
แต่เปโตรและยอห์นก็มิได้เพิกเฉย ทั้งสองได้พากันไปยังอุโมงค์ฝังศพ เพื่อดูให้รู้แจ้งก่อนหน้านี้ เปโตร
ได้ปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา ระหว่างที่พระองค์ทรงถูกไต่สวนซึ่ งพระองค์ก็ได้ทรงตาหนิเขา
มาแล้วไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเขาคงรู ้สึกชอกช้ าใจยิง่ กว่าอัครสาวกคนใด ๆ ในทันทีที่เขาได้ยนิ ข่าวซึ่ งทูต
สวรรค์สั่งมาถึงเขา ความหวังก็พลันพลุ่งขึ้นมาในจิตใจของเขาอีกดังนั้นเขาจึงรี บตรงไปยังอุโมง โดยไม่
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ชักช้า ยอห์นติดตามมาด้วย ทั้งสองได้เห็นผ้าพันพระศพของพระองค์พบั วางไว้อย่างเรี ยบร้อย ข้อนี้
แสดงให้เห็นว่าพระศพของพระองค์มิได้ถูกผูใ้ ดลักพาไปเป็ นแน่ ทั้งสองจึงเชื่อ แต่ “เขาหาได้เห็น
พระองค์ไม่” (ลูกา 24:24) อย่างไรก็ตาม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้วา่ พระเยซู ทรงปรากฏพระ
กายแก่ซีโมนเปโตร เข้าใจว่าคงจะเป็ นตอนบ่ายของวันที่พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นมานั้นเอง การปรากฏพระ
กายครั้งนี้พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บนั ทึกไว้วา่ เกิดขึ้นโดยตรง หากแต่เป็ นคาบอกเล่าอีกทอดหนึ่ง (ลู
กา 24:34, 1 โคริ นธ์ 15:5)
4. ลูกศิษย์บนเส้นทางเอมมาอู (ลูกา 24:13-32) เอมมาอูเป็ นหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง อยูห่ ่างจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มไปทางทิศตะวันตก ประมาณเจ็ดกิโลเมตร ขณะนั้นศิษย์ของพระเยซูสองคนกาลังเดินทาง
ไปสู่ หมู่บา้ นเอมมาอู ระหว่างทางเขาทั้งสอง “สนทนากันถึงเหตุการณ์ซ่ ึ งได้เป็ นไปนั้น” และพยายาม
ขบคิดปั ญหาเหล่านั้น (ข้อ 15) ขณะที่เขากาลังสนทนากันอยูน่ ้ นั “พระเยซูก็เสด็จมาใกล้ ดาเนินไปกับ
เขา” แต่เขาไม่รู้จกั พระองค์ เพราะว่า “ตาเขาฟางไป พระองค์ถามเขาทั้งสองว่า กาลังปรึ กษาหารื อกัน
ด้วยเรื่ องอะไรเหตุใดจึงมีสีหน้าเศร้าโศกนัก”
หนึ่งในสองคนนั้นชื่ อ เกลวปา ผูซ้ ่ ึ งภรรยาของเขา ได้ยนื ดูพระองค์ถูกตรึ งบนไม้กางเขนอย่าง
ใกล้ชิด (ยอห์น 19:25) เขาไม่เชื่อเลยว่า พระองค์จะทรงฟื้ นขึ้นมาอีก จึงได้ถามพระองค์วา่ พระองค์เป็ น
แขกเมืองที่เพิ่งมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มหรื อ จึงไม่ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คือ “เรื่ องพระเยซู
ชาวนาซาเร็ ธ ผูเ้ ป็ นศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชในการงานและในถ้อยคา...พวกปุโรหิ ตกับ
ขุนนางทั้งหลายได้ปรับโทษท่านถึงตาย” ทั้งสองคนหาได้เข้าใจถึงสภาพที่แท้จริ งของพระเยซูไม่ ยังคง
คิดว่าพระองค์คือศาสดาพยากรณ์อยู่ แต่เขาก็ได้พดู เพิ่มเติมว่า “เราทั้งหลายหวังใจว่า ท่านผูน้ ้ นั จะไถ่พล
อิสราเอล” พวกเขาเคยหวังใจว่า พระองค์จะเป็ นพระเมสิ ยาห์ของชนชาติอิสราเอล ที่พวกเขาคอยท่ามา
เป็ นเวลานานแสนนานนัน่ เอง แต่บดั นี้ “เป็ นวันที่สามตั้งแต่เหตุการณ์น้ นั เป็ นไปแล้ว” ผูท้ ี่เป็ นศูนย์กลาง
แห่งความหวังทั้งปวงของพวกเขาได้ตายไปแล้ว พวกเขาไม่เคยคาดหวังไว้เลยว่าพระองค์จะทรงฟื้ น
ขึ้นมาอีก ข้อนี้ จะเห็นได้จากการที่พวกเขาต่างแสดงความ “ประหลาดใจ” ไปตาม ๆ กันในทันที ที่ได้
ทราบข่าวว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่
เมื่อพระเยซูทรงเห็นถึงความไม่เชื่อของศิษย์ท้ งั สอง พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า “โอ คนหา
ความคิดมิได้ และมีใจเฉื่ อย ในการเชื่ อบรรดาคาซึ่ งพวกศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้น้ นั จาเป็ นซึ่ งพระ
คริ สต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้น แล้วเข้าในรัศมีภาพของพระองค์มิใช่หรื อ” (ลูกา 24:25,26) พระ
เยซูทรงทราบว่าความยุง่ ยากของพวกเขา เกิดจากการที่พวกเขาไม่รู้ถึงพระวจนะของพระเจ้า หรื ออีกนัย
หนึ่งไม่เข้าใจในข้อความซึ่ งศาสดาพยากรณ์เขียนไว้น้ นั ถ้าหากว่าพวกเขาเข้าใจคาพยากรณ์ดงั ต่อไปนี้
คืออิสยาห์ บทที่ 53 สดุดีบทที่ 16,22,40,69 และบทอื่น ๆ แล้ว พวกเขาก็คงจะเข้าใจว่า พระคริ สต์
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สมควรที่จะรับทุกข์ทรมานเช่นนั้น ถ้าหากพระเยซูไม่ทรงกระทาเช่นนั้นแล้ว พระองค์กไ็ ม่สามารถทา
ให้ขอ้ พระคัมภีร์ที่เปิ ดเผยถึงพระองค์สาเร็ จได้ และพระองค์ก็จะไม่ใช่พระเมสิ ยาห์ที่แท้จริ ง
การที่มนุษย์ปฏิเสธพระองค์และพระองค์ตอ้ งทนทุกข์เวทนาต่าง ๆ เหล่านั้น แสดงให้เห็นว่า
พระองค์คือ “ผูท้ ี่จะมานั้น” แม้ศาสดาพยากรณ์ที่เขียนถึงการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้าเอง ก็ไม่
อาจเข้าใจข้อความที่ตนเขียนได้เลย (1 เปโตร 1:10-12) การนี้ยอ่ มพิสูจน์ได้วา่ เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ท่าน
เหล่านั้นเขียนขึ้น หาใช่เรื่ องราวของท่านเหล่านั้นไม่ หากเป็ นข่าวของพระเจ้า ซึ่ งส่ งมาถึงพวกเรา โดย
อาศัยศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นเป็ นสื่ อกลาง
พระเยซูทรงสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ เริ่ มต้นด้วยสมัยของโมเสสตลอดทั้งคาทานายของ
“ศาสดาพยากรณ์ และผูเ้ ขียนบทเพลงสดุดี” (สดุดีบทที่ 24 และ 44) พระองค์ทรงสอนเรื่ องราวเหล่านี้
เพือ่ แสดงให้เขาทั้งสองทราบว่า เรื่ องราวต่าง ๆ ที่พวกเขาเขียนนั้น ล้วนแต่กล่าวถึงองค์พระเมสิ ยาห์
ทั้งสิ้ น และถ้าพระเยซูผซู ้ ่ ึ งพวกเขาเขียนถึงนั้น ดาเนินพระชนม์ชีพตามที่พวกเขาได้กล่าวไว้ พระองค์ก็
จะต้องเป็ นผูท้ ี่พวกเขาคอยท่าอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพราะศาสดาพยากรณ์เหล่านั้น ได้กล่าวถึงความทุกข์
ทรมานอย่างที่ไม่เคยมีผใู ้ ดถูกกระทาเช่นนั้น และขณะเดียวกันก็ได้กล่าวถึงสง่าราศีของผูน้ ้ นั ด้วย เมื่อ
ศิษย์ท้ งั สองของพระเยซูได้ยนิ พระองค์ตรัสดังนั้น
ก็รู้สึกร้อนรุ่ มในใจเป็ นกาลังแน่ละพวกเขาคง
ตระหนักถึงบางสิ่ งบางอย่าง จากพระดารัสแห่งความจริ งที่พระองค์ตรัสนั้น ขณะเดียวกัน ก็รู้สึกว่า
ได้รับพระพรเมื่อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ของพระองค์
เมื่อศิษย์ท้ งั สองของพระเยซูถึงหมู่บา้ นเอมมาอูแล้ว พระเยซูก็ทรงดู “ประหนึ่งว่าจะเสด็จ
ต่อไป” แม้ศิษย์ท้ งั สองยังจดจาพระองค์ไม่ได้ แต่ก็ได้เชื้อเชิ ญให้พระองค์ประทับแรมอยูด่ ว้ ย เพราะ
ขณะนั้นมืดแล้ว พระองค์ทรงรับเชิ ญด้วยความกรุ ณาปรานี
ขณะที่พระเยซูและศิษย์ท้ งั สอง กาลังจะรับประทานอาหารอยูน่ ้ นั พระองค์ได้ทรงหยิบขนมปั ง
ขึ้นมาโมทณาขอบพระคุณ แล้วหักแจกให้แก่ศิษย์ท้ งั สองซึ่ งเป็ นเจ้าของบ้าน ลักษณะอาการดังกล่าว
ของพระองค์ ทาให้ “ตาของเขาหายฟาง” และจาพระองค์ได้แล้ว “พระองค์ก็อนั ตธานไปจากเขา” การนี้
ได้ทาให้จิตใจของเขาทั้งสองร้อนรุ่ มยิง่ นัก จึงได้พากันเดินทางกลับไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มในชัว่ โมงนั้นเอง
เพื่อเล่าประสบการณ์อนั มหัศจรรย์ของเขา แก่บรรดาอัครสาวกของพระองค์
แน่ละศิษย์ของพระเยซูท้ งั สองคนนี้คงรู ้สึกอัศจรรย์ และพิศวงงงงวยเป็ นที่สุด เมื่อได้เห็นพระผู้
เป็ นเจ้าของพวกเขาในพระกายใหม่ ซึ่ งเป็ นพระกายที่ได้ฟ้ื นขึ้นมาจากความตาย พวกเขาเพิง่ เดินทางจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มมาเมื่อครู่ ใหญ่ ๆ นี้เอง และบัดนี้ได้ยอ้ นกลับไปสู่ กรุ งเยรุ ซาเล็มอีก มิหนาซ้ ายังเป็ นเวลา
มืดค่าด้วย แต่ท้ งั สองมิได้ยอ่ ท้อ เพราะความทุกข์โศกทั้งปวงของพวกเขาได้กลับกลายเป็ นความชื่นชม
ยินดี ความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาก็พลันเปลี่ยนไปทาให้การเดินทางรวดเร็ วยิง่ ขึ้นมาก
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5. อัครสาวก “สิ บเอ็ด” คน (ลูกา 24:36,ยอห์น 20:19) ขณะเมื่อศิษย์ท้ งั สองดังกล่าวไปถึงกรุ ง
เยรู ซาเล็มนั้น เป็ นเวลาค่าแล้ว ทั้งสองรี บตรงไปยังห้องชั้นบน อันเป็ นที่พกั ของบรรดาอัครสาวกทันที
ซึ่ งบางทีอาจจะเป็ นห้องเดียวกัน กับที่พระเยซูทรงเสวยพระกระยาหารมื้อสุ ดท้ายกับเหล่าอัครสาวกก็ได้
อัครสาวกได้ยดึ เอาสถานที่แห่งนี้เป็ นที่พกั ศิษย์ท้ งั สองดังกล่าวได้พบอัครสาวกทั้งสิ บเอ็ดคนชุมนุมกัน
อยู่ (ลูกา 24:33) รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ อีกด้วย พวกเขาปิ ดประตูไว้อย่างหนาแน่น เพราะกลัวว่าพวกยิวจะ
จับเอาไปฆ่าเสี ย เพื่อมิให้พวกเขาได้เป็ นพยานถึงพระเยซูคริ สต์อีกต่อไป แม้ขอ้ พระธรรมตอนนี้จะ
กล่าวว่าอัครสาวกทั้งสิ บเอ็ดชุมนุมกันอยู่ แต่แท้จริ งแล้วพวกเขามิได้อยูพ่ ร้อมหน้ากันหมดทุกคนทีเดียว
ยังขาดโธมาอีกคนหนึ่ง (ยอห์น 20:24)
เมื่อศิษย์ท้ งั สองที่มาจากหมู่บา้ นเอมมาอูไปถึง อัครสาวกเหล่านั้นก็เล่าให้ศิษย์ท้ งั สองนั้นฟังว่า
“พระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นขึ้นมาแล้วจริ ง ๆ และได้ปรากฏแก่ซีโมน” แต่จะเป็ นที่ใดนั้นเราไม่ทราบ
ศิษย์ท้ งั สองคนจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้บงั เกิดขึ้นแก่ตน ตลอดจนข้อความที่พระเยซูทรงอธิ บายข้อพระ
ธรรมแก่พวกเขาและดาเนินไปยังบ้านของพวกเขา และทรงสาแดงพระองค์ให้แก่พวกเขาโดยการหัก
ขนมปั ง แม้กระนั้นก็ตามก็ยงั มีบางคนที่ไม่เชื่อ (มาระโก 16:13)
วันหนึ่งขณะที่อคั รสาวกทั้งสิ บเอ็ดคนกาลังรับประทานอาหาร และถกกันถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับ
การปรากฏพระกายของพระเยซู และพยายามจะชี้ขาดลงไปว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยูอ่ ย่างแท้จริ ง
หรื อไม่ “พระเยซูเองทรงยืนอยูท่ ่ามกลาง ตรัสแก่เขาว่า ท่านทั้งหลายจงเป็ นสุ ขเถิด” (ลูกา 24:36) แม้
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์จะเป็ นหัวข้อ แห่งการสนทนาของพวกเขาก็ตามพวกเขาก็ยงั คงคิดว่า
พระองค์ทรงเป็ นผีและ “สดุง้ ตกใจกลัว” การปรากฏในครั้งนี้ผดิ แผกไปจากรู ปลักษณะ ที่พระองค์เคย
ปรากฏแก่บุคคลอื่น ๆ และพระองค์เสด็จเข้าไปในห้อง ทั้ง ๆ ที่ประตูยงั คงปิ ดอยู่ และประทับท่ามกลาง
พวกเขาโดยปกติแล้ว สาหรับผูท้ ี่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ดุจอัครสาวกเหล่านี้ การที่พระองค์
ปรากฏพระกายให้เห็น ก็ไม่น่าแปลกประหลาดใจอะไรมากนัก แต่อคั รสาวกก็ยงั มีความคิดเห็น
แบบเดิมอยู่ และมิได้มีความเชื่อฝ่ ายจิตวิญญาณเข้มแข็งกว่าเดิมแต่อย่างใด
พระเยซูตรัสแก่บรรดาอัครสาวกของพระองค์วา่ “เหตุไฉนความคิดสนเท่ห์ จึงบังเกิดขึ้นในใจ
ของท่านทั้งหลายเล่า” พระองค์ “ทรงติเตียนเขาเพราะเขาสงสัยและใจแข็งกระด้าง เหตุที่เขามิได้เชื่อซึ่ง
ได้เห็นพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว” (มาระโก 16:14) แต่พระองค์ก็ได้เสด็จมาหาพวกเขา
จนถึงที่อยูด่ ว้ ยพระกาย ซึ่งอัครสาวกสามารถสัมผัสได้ เพื่อเป็ นรากฐานแห่งความเชื่ อของพวกเขา ใน
ที่น้ ีเราจะเห็นว่าพระเยซู “ทรงนาชีวติ ซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่าให้กระจ่างแจ้ง” แม้พระกายอันทรงสง่าราศีซ่ ึ งไม่
รู้จกั เปื่ อยเน่า พระองค์ทรงสาแดงพระหัตถ์ พระบาท และสี ขา้ งที่มีรอยบาดแผลของพระองค์แก่พวกเขา
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และเชิญพวกเขามาสัมผัส จับต้องพระองค์ ให้เห็นอย่างแน่ชดั ว่า พระกายที่พระองค์ทรงปรากฏอยูน่ ้ นั
เป็ นพระกายเนื้ อหนังไม่ใช่พระกายวิญญาณ
เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้วา่ กายเนื้อหนัง จะสามารถฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นมา และเดินผ่านประตูที่
ปิ ดอย่างหนาแน่นได้อย่างไร แต่เมื่ออัครสาวกได้เห็นรอยแผลเหล่านั้นก็รู้วา่ พระองค์คือองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของพวกเขานั้นเอง และพากันตื่นเต้นกันอยูน่ ้ ี พระองค์ได้ตรัสถามพวกเขาว่า มีอาหารบ้างหรื อไม่
และทรงรับประทานอาหารที่เขานามาให้ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า เป็ นพระองค์อย่างแท้จริ ง หาใช่ผไี ม่
“ครั้งนั้น พระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดสว่างขึ้น” เพื่อให้พวกเขาเข้าใจ บรรดาสิ่ งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นนั้น ก็เพื่อให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งเขียนไว้น้ นั สาเร็ จ และเป็ นเครื่ องยืนยันว่า พระองค์ทรง
เป็ นพระคริ สต์ พระองค์ได้ทรงไถ่โทษให้แก่มนุษย์ท้ งั ปวงที่จะได้รับฟังคาสัง่ สอนของพระองค์ ในทุก
ๆ ประเทศในพระนามของพระองค์ต้ งั ต้นที่กรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นต้นไป พระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่า “ท่าน
ทั้งหลายเป็ นพยานด้วยข้อความเหล่านั้น”
พระองค์ทรงเปิ ดเผยให้พวกเขาทราบถึงหน้าที่การงานของพระองค์ ซึ่งพวกเขาจาต้องกระทา
สื บต่อจากพระองค์ ทรงพิสูจน์พระองค์เองแก่พวกเขา และได้ทรงกระทาตามคาสั่งสอน ซึ่ งพระองค์ได้
ทรงสัง่ สอนพวกเขา พระองค์ตรัสว่า “นี่เป็ นถ้อยคาของเรา ซึ่ งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลาย เมื่อเรายัง
อยูก่ บั ท่านว่าบรรดาคาที่เขียนไว้ในบัญญัติของโมเสส และในคัมภีร์ของเหล่าศาสดาพยากรณ์ และใน
คัมภีร์เพลงสดุดี กล่าวเล็งถึงเรานั้นจาเป็ นจะต้องสาเร็ จ” (ลูกา 24:44)
การที่พระเยซูทรงเปิ ดเผยพระองค์เองแก่อคั รสาวกของพระองค์ ก็เพื่อให้พวกเขาได้เป็ นพยาน
ถึงพระองค์นนั่ เอง พระเยซูได้เคยตรัสแก่บรรดาอัครสาวก ในการเทศนาสั่งสอนครั้งสุ ดท้าย ก่อนที่
พระองค์จะทรงถูกทรยศ และถูกปลงพระชนม์แล้วว่า พวกเขาจะต้องประกาศพระกิตติคุณของพระองค์
แก่ชนทุกชาติ (มัทธิ ว 24:14) และพวกเขาจะต้องถูกข่มเหงเบียดเบียน และถูกฆ่าเช่นเดียวกันกับ
พระองค์ (มัทธิว 24:9) มาบัดนี้พระองค์ทรงกล่าวย้าอีกว่า “พระบิดาได้ทรงใช้เรามาฉันใด เราใช้ท่าน
ทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21)
พระเยซูทรงทราบว่า อัครสาวกของพระองค์ไม่มีความสามารถพอที่จะดาเนินงานของพระองค์
เลย แม้แต่นอ้ ย เพราะว่าแม้แต่พวกเขาเอง ก็ยงั ไม่เชื่ อมัน่ ในพระองค์ แล้วพวกเขาจะนาคนอื่นให้เชื่อได้
อย่างไร ดังนั้นพระองค์จึงทรงระบายลมหายใจ และตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เถิด” แล้วท่านจะได้รับฤทธิ์ อานาจ (ยอห์น 20:22,23) พระองค์ได้ตรัสแก่พวกเขามาก่อนแล้วว่า พวกเขา
จะได้รับกุญแจแห่งแผ่นดินของพระองค์ และทุกอย่างที่พวกเขากระทา ไม่วา่ จะเป็ นการผูกมัดหรื อ
ปลดปล่อยสิ่ งใด ก็จะเป็ นอย่างนั้นในสวรรค์ดว้ ย (มัทธิ ว 16:19) และบัดนี้พระองค์ก็ได้ประทานพระ
สัญญานั้นแก่พวกเขาอีก
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6. อัครสาวกทั้งหมดรวมทั้งโธมา (ยอห์น 20:24-29) ในการปรากฏพระกาย แก่บรรดาอัคร
สาวกในครั้งแรกนั้น โธมามิได้อยูด่ ว้ ย ดังนั้นเมื่ออัครสาวกเหล่านั้น เล่าให้เขาฟังว่า “เราได้เห็นองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว” เขาจึงไม่เชื่ อ เขาพูดว่า “ถ้าเราไม่ได้เห็นรอยปู ที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์และมิได้เอานิ้ว
มือของเรา แยงเข้าที่รอยตาปูน้ นั และมิได้เอามือของเราแยงเข้าไปในสี ขา้ งของพระองค์แล้ว เราจะไม่
เชื่อ”
ครั้นล่วงไปอีกแปดวัน ขณะที่บรรดาอัครสาวกทั้งหมด รวมทั้งโธมากาลังชุมนุมกันอยูข่ า้ งใน
นั้น พระเยซูได้เสด็จเข้าไปประทับท่ามกลางพวกเขาทั้ง ๆ ที่พวกเขาได้ปิดประตูอย่างหนาแน่นแล้ว
พระองค์ทรงทราบถึงความสงสัยของโธมา จึงได้เสด็จมาปรากฏแก่เขา มิใช่เขาเพื่อดุด่าว่ากล่าวเขา
หากแต่เสด็จมาเพื่อช่วยให้เขามีความเชื่อในพระองค์ยงิ่ ขึ้น พระองค์ทรงอนุญาตให้โธมาจับต้อง และ
พิสูจน์พระองค์ได้ตามความต้องการของเขา โธมาเองถึงกับนิ่งงันอยูก่ บั ที่ เมื่อได้เห็นพระองค์ปรากฏ
อย่างเด่นชัด บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่อคั รสาวกจะต้องรับเอาสิ่ งของฝ่ ายวิญญาณจิต
กล่าวคือต้องเชื่อและเสี ยสละอย่างแท้จริ ง มิใช่ปล่อยตัวให้ตกอยูใ่ นระดับต่าทราม หลงอยูใ่ น
ราคะตัณหา จนถึงกับต้องยึดถือเอาภาพที่ปรากฏต่อสายตาหรื อการเห็น มาเป็ นมาตรฐานของความเชื่อ
พระเยซูตรัสแก่โธมาว่า “จงเอานิ้วของท่านแยงดู....อย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อเถิด” พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์มิได้ระบุไว้วา่ โธมาสัมผัสจับต้องดูรอยบาดแผลของพระองค์หรื อไม่ แต่ดว้ ยความเชื่อเขาจง
ทูลตอบพระองค์วา่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า” โธมาไม่เพียงแต่จะรับว่า
เป็ นองค์พระเยซูผทู ้ รงฟื้ นขึ้นมาจากความตายเท่านั้น หากยังรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้
แต่พระเยซูทรงมองลึกซึ้ งไปในอนาคต
พระองค์ทรงมองไปถึงคนทั้งหลายที่จะวางใจใน
พระองค์เพราะถ้อยคาของผูเ้ ชื่อ (ยอห์น 17:20) คือบรรดาผูซ้ ่ ึ งไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในรู ปกายเนื้อ
หนัง หรื อแม้แต่พระกายที่ฟ้ื นขึ้นมาจากความตาย หรื อสัมผัสรอยแผลของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ทรง
ยอมรับเพื่อไถ่โทษความผิดบาปของพวกเขา พระองค์ตรัสว่า “โธมาเอ๋ ย เพราะท่านได้เห็นเรา ท่านจึง
เชื่อ ผูท้ ี่ มิได้ เห็นเรา แต่ได้เชื่ อก็เป็ นสุ ข” (ยอห์น 20:29, 1 เปโตร 1:8 และ มัทธิว 11:11)
พระคริ สต์คือองค์พระผูช้ ่วยให้รอด ซึ่ งมนุษย์แสวงหา พระองค์จะเสด็จมาพบกับเราในระดับ
ชีวติ อันต่าต้อย ซึ่ งเราเป็ นอยูน่ ้ ี เพื่อว่าจะทรงยกพวกเราขึ้นสู่ ที่สูง ซึ่ งเป็ นสถานที่ “เราดาเนินโดยความ
เชื่อ มิใช่ตามที่เราได้เห็น” เพราะว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยูโ่ ดยความเชื่ อ” (2 โคริ นธ์ 5:7, โรม
1:17, 5:17, ดู กาลาเทีย 2:20) จากพระดารัสของพระองค์ ๆ ได้ทรงเปิ ดเผยให้เราเห็นและได้ยิน เพื่อว่า
หากเรา “คลาหาก็ได้พบพระองค์” และ “ชิมดูจึงจะรู ้วา่ พระเยโฮวาห์เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ” แต่ก็โดยความเชื่อ
เท่านั้น ที่เราจะสามารถ “ปฏิบตั ิไปจนถึงขั้นที่สุด” เพื่อพระองค์ได้
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ยอห์นกล่าวว่า “มีนิมิตอื่นหลายประการ ที่พระเยซูทรงกระทาต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์
ที่มิได้จดไว้” แต่เหตุการณ์เหล่านี้เท่าที่ท่านได้จดไว้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายเชื่อ (ยอห์น 20:30,21:25) พระ
เยซูอาจจะทรงปรากฏพระกายในกรุ งเยรู ซาเล็มอีกหลายครั้ง แต่มิได้บนั ทึกไว้เป็ นหลักฐาน พระเยซู
“ได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงสี่ สิบวัน
และได้ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า”
(กิจการ 1:3) ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระองค์คงจะอธิ บายถึงเรื่ องราวต่าง ๆ หลายอย่าง ซึ่ งเมื่อก่อนพวกเขา
“รับเอายังไม่ได้” (ยอห์น 16:12) พระองค์ได้ตรัสแก่พวกเขาว่า พระองค์จะทรงปรากฏแก่พวกเขาใน
มณฑลกาลิลี พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บ่งไว้วา่ อัครสาวกทั้งหมดออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปสู่ มณฑล
กาลิลีเมื่อใด
7. สาวกที่ทะเลติเบเรี ย มณฑลกาลิลี (ยอห์น 21:1-24) เมื่อบรรดาอัครสาวกทั้งหมดเดินทาง
ไปสู่ มณฑลกาลิลีตามพระบัญชาของพระเยซู ขณะเมื่อเขาผ่านมาในบริ เวณฝั่งทะเลติเบเรี ย (ทะเลกาลิลี)
นั้นบรรยากาศเก่า ๆ ในอดีตและกลิ่นไอของน้ าทะเล ทาให้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะจับปลาอีก เปโตรได้
บอกแก่อคั รสาวกคนอื่น ๆ อีกหกคน ซึ่ งร่ วมเดินทางกับเขาว่า เขาจะไปจับปลา ซึ่ งอัครสาวกคนอื่น ๆ
ได้ขอลงเรื อไปด้วย จริ งอยูแ่ ม้อคั รสาวกเหล่านี้จะคอยท่าพระเยซูคริ สต์ ตามที่พระองค์ตรัสว่า จะเสด็จ
มาพบพวกเขา แต่พวกเขาก็มิได้มีความกระตือรื อร้นในพระราชกิจของพระบิดาเจ้าเลย การจับปลาเป็ น
อาชีพดั้งเดิมของเปโตร ซึ่ งเขาได้ละทิ้งไปเป็ นเวลานานเพื่อที่จะ “จับ” มนุษย์ร่วมกับพระเยซู ถ้าหากว่า
เราหันกลับไปสู่ ทางเดิมของเรา ในขณะที่พระเจ้าทรงเรี ยกให้เรากระทาสิ่ งที่มีคุณค่าสู งส่ งกว่า ความ
พยายามของเราก็จะไร้ผล ในคืนนั้นอัครสาวกจับปลาไม่ได้เลย พวกเขาไม่มีอานาจในตัวเอง แต่เมื่อพระ
เยซูทรงสั่งให้ทอดอวนลงข้างขวาของลาเรื อ ก็ปรากฏว่าได้ปลาเป็ นอันมาก
ขณะนั้นบรรดาอัครสาวกดังกล่าวยังไม่ทราบเลยว่า พระองค์คือพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
พวกเขา เปโตรรู ้สึกประหลาดใจเป็ นอย่างยิง่ ที่ชาวประมงค์ผมู ้ ีความเจนจัดในย่านน้ าเขตนี้อย่างเขา
กลับต้องทอดอวนลงตามคาสัง่ ของคนแปลกหน้า แน่ละพวกเขาคงได้รับการดลใจจากสวรรค์ ให้จา
พระองค์ได้หรื อมิฉะนั้น ก็เพราะการที่พวกเขาสามารถจับปลาได้อย่างมากมายในครั้งนี้ ทาให้พวกเขา
ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เมื่อครั้งที่พวกเขาจับปลาได้เป็ นจานวนมากอย่างที่ไม่เคยคาดมาก่อนนั้นเอง
(ลูกา 5:6 ขั้นที่ 13) ในการนี้ พวกเขาทอดอวนได้ปลาอย่างมากมาย จนไม่สามารถที่จะลากอวนขึ้นมาได้
ทันใดนั้นยอห์นก็จาพระเยซูได้ เขาจึงบอกเปโตรว่า พระองค์ “เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เปโตรก็เชื่อตาม
คาบอกเล่านั้นด้วย เขารี บกระโจนลงไปในน้ าและตะเกียกตะกายขึ้นไปหาพระองค์ทนั ที
เมื่ออัครสาวกเหล่านั้นขึ้นฝั่งก็พบว่า พระเยซูทรงเตรี ยมอาหารเช้าไว้เรี ยบร้อยแล้ว พระองค์
ทรงทราบว่าพวกเขาคงจะรู ้สึกหนาวและหิ ว
ดังนั้นจึงจัดเตรี ยมอาหารไว้ให้พวกเขาด้วยความรัก
พระองค์ทรงเชื้อเชิญอัครสาวกเหล่านั้นว่า “เชิญมารับประทานอาหารเถิด” เมื่อทุกคนนัง่ ลงเรี ยบร้อย
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แล้วต่างนิ่งไปตาม ๆ กัน ไม่มีใครกล้าถามเลยว่า พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด ทั้งนี้ เพราะต่างก็รู้ดีมิใช่ใครอื่น
นอกจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขานั้นเอง พระองค์ทรงส่ งขนมปั งและปลาให้แก่ทุกคน และได้ร่วม
สังสรรค์กนั อย่างสนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนเช่นนี้ อัครสาวกทุกคนในที่น้ นั จึงเชื่ อ โดยปราศจากข้อ
สงสัยใด ๆ ว่า พระเยซูเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ แม้วา่ บัดนี้ พระองค์จะได้ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตายแล้ว
แต่พระองค์ก็ยงั ทรงประทับอยูก่ บั พวกเขาซึ่ งเป็ นมนุษย์อยูอ่ ีก พระองค์ได้ทรงเสี ยสละเพื่อมนุษยชาติ
โดยไม่มีขอบเขตจากัด และโดยการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์นี่แหละ ที่ทาให้มนุษย์เป็ นผูช้ อบธรรม
อย่างสมบูรณ์ฝ่าย “วิญญาณจิต” (ดู ฮีบรู 12:23)
พระองค์ทรงปรารถนา ที่จะให้อคั รสาวกได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “จงนาปลาที่ท่านจับได้มาให้เรา” การที่อคั รสาวกจับปลาได้เป็ นจานวนมากนั้น ก็
เพราะฤทธิ์ อานาจของพระเยซูแท้ ๆ แต่ดว้ ยพระกรุ ณาธิ คุณอันสู งส่ งของพระองค์ พระองค์จึงได้ให้
เกียรติแก่พวกเขาโดยการอนุ ญาตให้พวกเขา เอาผลแห่ งความเหนื่อยยากของพวกเขา ในฐานะเป็ น
“ผูร้ ่ วมงานกับพระองค์” พระเยซูได้ทรงกระทาทุกอย่างเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว พระองค์ทรงสามารถ
กระทาการทุกอย่างโดยไม่ตอ้ งอาศัยเราเลย แต่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้พวกเรามีความสามัคคีธรรม
กับพระองค์ จึงได้ทรงเรี ยกให้เราเป็ นพยานเพื่อพระองค์ และทางานร่ วมกับพระองค์
ครั้งนี้เป็ นครั้งที่สาม ที่พระองค์ทรงสาแดงพระกาย แก่บรรดาอัครสาวกซึ่ งเข้าร่ วมเป็ นหมู่
(ยอห์น 21:14) และมีความสามัคคีธรรมกันอย่างสนิทสนมแนบแน่น เช่นนี้ ย่อมทาให้เหล่าอัครสาวก
ของพระองค์มีความเชื่ อเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และทาให้พวกเขารู้แน่ยงิ่ ขึ้นว่า การฟื้ นขึ้นจากความตาย
นั้นเป็ นเรื่ องจริ ง และพระเยซูผซู ้ ่ ึ งประทับอยูก่ บั พวกเขา ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิ์ อานาจ
ของพระองค์
เมื่อทั้งหมดได้รับประทานอาหารมื้อนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
พระเยซูได้ตรัสถามเปโตรว่า
“เปโตรบุตรโยนาเอ่ย ท่านรักเราหรื อ แน่ละเปโตรคงจะต้องรู ้สึกกระดากใจไม่นอ้ ย ในการที่ตอบว่ารัก
พระองค์ เพราะก่อนหน้านี้ เพียงไม่กี่วนั เขาได้กระทาการที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิง่ คือได้ปฏิเสธ
พระองค์แต่อย่างไรก็ตาม เปโตรทูลตอบพระองค์ดว้ ยความยินดีวา่ “จริ งอยูพ่ ระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง
ทราบว่า ข้าพเจ้าเป็ นมิตรกับพระองค์”
เปโตรรู ้วา่ พระเยซูทรงล่วงรู ้ถึงจิตใจของเขาเป็ นอย่างดี ถึงแม้วา่ เขาได้ปฏิเสธพระองค์ และ
รู้สึกเป็ นทุกข์ใจที่ตอ้ งตอบคาถามของพระองค์ในข้อเดียวถึงสามครั้ง การที่พระเยซูทรงถามเขาถึงสาม
ครั้ง ก็เพื่อเตือนให้เขาระลึกถึงเหตุการณ์ ที่เขาได้ปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งนัน่ เอง พระเยซูทรงเปิ ด
โอกาสให้เขาลบล้างความผิดของเขา ในการปฏิเสธพระองค์ แต่ละครั้งด้วยการแสดงความรักต่อ
พระองค์อย่างจริ งใจ และทรงบัญชาให้เขาปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์วา่ “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด”
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เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงอภัยโทษให้เขาแล้ว พระองค์ทรงทดสอบเปโตร เพื่อเตรี ยมรับพระราช
กิจอันยิง่ ใหญ่ ในการประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ให้แก่ทุกชนชาติ ซึ่ งพระองค์จะทรงมอบหมาย
ให้อคั รสาวกของพระองค์ ดาเนินสื บต่อจากพระองค์ในไม่ชา้ นี้
การที่พระองค์จะทรงใช้เราได้ในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ ประการแรกเราจะต้องรัก
พระองค์สูงสุ ดเหนือบุคคลใด ๆ และเหนื อสิ่ งใด ความรักที่วา่ นี้มิได้ข้ ึนอยูท่ ี่วา่ รักมากหรื อรักน้อย แต่
ขึ้นอยูท่ ี่จุดมุ่งหมายของความรักว่าเป็ นพระคริ สต์หรื อสิ่ งของฝ่ ายโลก ประการที่สอง เราต้องมีความ
ยินดีและเต็มใจ ที่จะรับเอาภาระหน้าที่ ซึ่งพระองค์ทรงมอบหมายให้คือว่า “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”
เราไม่เพียงแต่จะเฝ้ าดูและพวกเขาเท่านั้น หากต้องเลี้ยงดูพวกเขาอีกด้วย
นอกจากนั้น เราจาเป็ นที่จะต้องยินดีเผชิญกับความทุกข์ทรมาน ยินดีเสี ยสละอีกด้วย พระเยซู
ได้ทรงทานายล่วงหน้าถึงความตายของเปโตรว่า จะเป็ นเช่นใด เป็ นที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไปว่า เปโตรถูก
ตรึ งเช่นเดียวกันกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา เขา “เหยียดมือออก” ตายบนไม้กางเขน เนื่องด้วยความเชื่อ
ที่เขามีในพระเยซูคริ สต์
เราต้องพร้อมที่จะถวายพระเกียรตแด่พระเจ้า ทั้งเมื่อถูกข่มเหงรังแกเมื่อไม่ได้รับความยุติธรรม
หรื อเมื่อทนทุกข์ทรมานต่าง ๆ นานา ๆ เราไม่ควรเปรี ยบเทียบชีวติ ของเรากับคนอื่น ๆ ไม่ควรอิจฉา
ริ ษยาผูท้ ี่ไม่ได้รับความทุกข์เช่นเดียวกับเรา
การสนทนาปราศรัยระหว่างพระเยซูคริ สต์ กับอัครสาวกของพระองค์ในตอนนี้ นับว่าเป็ นการ
สนทนาที่ยาวนานที่สุด นับแต่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมา พระองค์ทรงสอนพวกเขาให้ทราบ
ถึงมาตรฐานแห่งความรัก ในอันที่จะทาให้ชีวติ ของผูเ้ ชื่ อบริ บูรณ์ แม้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ข้ ึนมาแล้ว แต่พระองค์ก็ยงั ทรงเอาใจใส่ ในการเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งหิ วกระหายทิพย์
อาหารแห่งชีวิต พระองค์มิได้เอาใจใส่ แต่เฉพาะชาวยิวเท่านั้น หากแต่ทรงเอาใจใส่ ต่อมนุษยชาติท้ งั ปวง
แม้ในทุกวันนี้ พระบุตรผูท้ ี่ทรงไว้ซ่ ึ งสง่าราศีของพระเจ้าก็ยงั ทรงเอาใจใส่ ดูแลเรา เมื่อยามเราต้อง
ตรากตราลาบากเหน็ดเหนื่อย ถูกทดลองและผิดหวัง เราจาเป็ นที่จะต้องได้รับสติปัญญาของพระองค์
เพื่อดาเนินภาระกิจของเรา พระเยซูทรงทราบถึงความอ่อนแอและความจาเป็ นทั้งปวงของเรา
แม้เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปหาพระบิดาในสวรรค์ พระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิ้งบรรดาอัครสาวก
พระองค์ยงั ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์โดยผ่านทางพวกเขา
และทรงตระเตรี ยมพวกเขาไว้เพื่อ
ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ต่อไปภายหน้า
8. อัครสาวกสิ บเอ็ดคน และพี่นอ้ งกว่าห้าร้อยคน (มัทธิ ว 28:16, 1 โคริ นธ์ 15:6) อัครสาวกทั้ง
สิ บเอ็ดคน “ได้ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซู ได้ทากาหนดไว้” เข้าใจว่าคงจะมีผเู ้ ชื่ อประมาณห้าร้อยคน
ชุมนุมกันอยู่ ณ ที่น้ นั ร่ วมกับอัครสาวกด้วย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาผูท้ รงฟื้ น
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คืนพระชนม์ ก่อนหน้านี้พระองค์ทรงปรากฏพระกายแก่พวกเขาเป็ นส่ วนบุคคล แต่ในครั้งนี้พระองค์
ทรงเชื้ อเชิ ญบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ให้ไปชุมนุมกันเพื่อปรากฏพระกายแก่พวกเขาในคราวเดียวกัน
พระองค์ได้ประทับอยูก่ บั พวกเขาเกือบสี่ สิบวันแล้ว ดังนั้นจึงเชื่ อแน่วา่ ความจริ งเกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระองค์ คงจะเป็ นที่รู้และเป็ นที่เชื่ อถือกันทัว่ ไป ดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางมาจากทัว่ ทุกหนทุก
แห่ง ทั้งในมณฑลกาลิลี มณฑลยูเดีย เพื่อที่จะให้รู้แน่ชดั ว่า พระองค์จะทรงรักษาคามัน่ สัญญาของ
พระองค์หรื อไม่
เข้าใจว่าภูเขาที่วา่ นี้คงอยูต่ รงหน้าเมืองกัปเรนาอูม และเป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงแต่งตั้งอัคร
สาวกทั้งสิ บสองของพระองค์ และเป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชนที่เรี ยกกันว่า
“คาเทศนาบนภูเขา” นัน่ เองการที่พระเยซูจะเสด็จไปที่นนั่ ก็เพื่อที่จะ “ตรัสสัง่ โดยเดชพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แก่อคั รสาวกซึ่ งพระองค์ทรงเลือกไว้น้ นั ” (กิจการ 1:2) เป็ นครั้งสุ ดท้าย นับว่าเป็ นการเหมาะสม
อย่างยิง่
“พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมา” พระองค์มิได้ผดิ พระสัญญา ที่พระองค์ได้ทรงให้ไว้ก่อนการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ (มาระโก 14:28) เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึ ง และพระศพถูกอัญเชิญไปเก็บไว้ใน
อุโมงค์ ดูประหนึ่งว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาของพระองค์ได้เลย แต่พระเยซูไม่
เคยผิดพลาดในคามัน่ สัญญาของพระองค์ แม้แต่ครั้งเดียว และเมื่ออัครสาวกเห็นพระองค์ “จึงกราบลง
นมัสการ” พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ ผูท้ รงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย และถึงแม้วา่ พระองค์จะทรง
ปรากฏ แก่บรรดาอัครสาวกในรู ปกายมนุษย์ พระองค์ยงั คงมีบางสิ่ งบางอย่างที่สามารถดลใจพวกเขาให้
นมัสการพระองค์ บรรดาอัครสาวกต่างก็ตระหนักดีวา่ พระองค์มิใช่มนุษย์ธรรมดา แม้วา่ พวกเขาทุกคน
จะได้ตระหนักในความจริ งนี้ ดี กระนั้นก็ยงั มีบางคนที่ “สงสัยอยู”่ เพราะยังมีความกลัวต่อปรากฏการณ์
ที่เหนื อธรรมชาติอยู่ ไม่มีเหตุผลอันใเลย ที่อคั รสาวกจะพึงสงสัยในพระองค์ แต่ก็เป็ นที่น่าชื่นชมยินดีที่
พระเยซูมิได้ทรงตาหนิพวกเขาแต่ประการใดเลย การที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาในการบันทึกถ้อยคา
เหล่านี้ในที่น้ ี ก็เพื่อที่จะทาให้เรามีความกล้าหาญเมื่อสงสัยหรื ออยูใ่ นสภาพที่พิศวงงงงวยต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ ง
ใด แม้แต่เมื่อยูจ่ าเพาะพระพักตร์ ของพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว ก็ยงั มีบางคนที่มี
ความรู ้สึกเช่นนี้ อยูค่ ือรู ้สึกแคลงใจอยูบ่ า้ ง แต่มิได้หมายความว่าไม่เชื่อเสี ยทีเดียว
“พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาใกล้ ๆ แล้วตรัสแก่เขา” (มัทธิว 28:18) หัวข้อที่พระเยซูตรัสนั้น มีเพียง
ประการเดียวคือ “เรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า” (กิจการ 1:3) โดยการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์
พระองค์จึงได้รับการประกาศว่า “เป็ นบุตรของพระเจ้าโดยฤทธานุภาพ” (โรม 1:4) “พวกทูตสวรรค์และ
ผูม้ ีอานาจและผูม้ ีฤทธิ์ เดชทั้งหลาย ทรงมอบไว้ให้อยูใ่ ต้อานาจของพระองค์แล้ว” (1 เปโตร 3:22)
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พระเจ้าทรงเริ่ มต้นวางระเบียบแบบแผนใหม่ “เพราะเห็นแก่พระดาริ ของพระองค์เอง และ
พระคุณซึ่ งทรงประทานเแก่เราในพระเยซูคริ สต์ ตั้งแต่ก่อนดึกดาบรรพ์ แต่บดั นี้ทรงสาแดงให้ปรากฏ
แก่เราโดยพระเยซูคริ สต์ผชู ้ ่วยให้รอดของเรา ผูไ้ ด้ทรงกาจัดความตายให้ศูนย์ และได้ทรงนาชีวิตและซึ่ ง
ไม่รู้เปื่ อยเน่านั้น ให้กระจ่างแจ้ง” (2 ทิโมธี 1:9,10) พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิ “ตามพระดาริ ของพระองค์
ซึ่ งพระองค์ได้ทรงดาริ ไว้ก่อนในพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา” (เอเฟซัส 3:9-11) นี่ คือเหตุการณ์อนั ยิง่ ใหญ่
ในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่ งพระเยซูตรัสแก่บรรดาอัครสาวกบ่อยครั้งนั้น
บัดนี้พระองค์ได้ทรงนามาให้กระจ่างแจ้งแล้ว บัดนี้พระองค์ได้ทรงมอบหมายพระราชกิจ ครั้งสุ ดท้าย
ให้แก่อคั รสาวก ประการแรก พระองค์ได้ทรงประกาศถึงโครงการของพระเจ้า ประการที่ สอง พระองค์
ทรงให้คาบัญชาแก่อคั รสาวกประการที่สาม พระองค์จึงทรงให้ คามัน่ สัญญา แก่พวกเขา
ก. การประกาศ “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลก็ดีทรงมอบไว้ให้แก่เราแล้ว”
แม้วา่ จะเป็ นคาพูดที่ส้ ัน ๆ แต่ก็เป็ นที่เข้าใจดีวา่ เป็ นฤทธานุภาพทั้งหมดในจักรวาลของพระเจ้า และ
ฤทธานุภาพของทุกยุคทุกสมัย คาตรัสนี้มิใช่เพียงแต่การแสดงความหวัง และมิใช่คาพยากรณ์ หากแต่
เป็ นการประกาศถึงสภาวะที่แท้จริ งของพระองค์วา่ โครงการของพระเจ้าในตอนนี้ ได้สาเร็ จลุล่วงไป
แล้วอย่างแท้จริ งพิสูจน์ได้ โดยการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ (โรม 1:4) “พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้
พระองค์เป็ นขึ้นมาจากตาย และได้ทรงประทานสง่าราศีให้แก่พระองค์” (1 เปโตร 1:21) พระบิดาเจ้า
มิได้ประทานเพียง “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ น” ให้แก่พระเยซูเท่านั้น “ด้วยว่าไม่มีอานาจอันใด เว้นไว้ซ่ ึงมา
จากพระเจ้า” (โรม 13:1) และในพระบุตรนั้น “สภาพของพระเจ้า ทรงดารงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์” (โคโลสี
2:9) “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ น” นี้ทาให้พระองค์มีเสรี ภาพ ที่จะกระทาทุกสิ่ งทุกอย่างในจักรวาลของพระเจ้า
(เอเฟซัส 1:21) ได้ตามน้ าพระทัยของพระองค์ กล่าวคือ ทรงมีอานาจในการที่จะ เลือก กระทาสิ่ งใด ๆ
ได้ตามพระประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงกระทา ตามน้ าพระทัยของพระบิดาเจ้าเสมอ
การเปิ ดเผยครั้งนี้ นบั ว่าเป็ นการประกาศครั้งยิง่ ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีมาพระเยซูคริ สต์เจ้าทรงถูก
ตรึ ง ทรงสิ้ นพระชนม์ ทรงถูกฝังไว้ และทรงฟื้ นขึ้นมาอีก ทรงได้รับตาแหน่งสู งสุ ดจากพระบิดาเจ้า
“การพิพากษาทั้งสิ้ น พระองค์ได้ทรงมอบไว้แก่พระบุตร” (ยอห์น 5:22,27) พระองค์ทรงเป็ นเจ้าของสิ่ ง
สารพัดและทรงมีภาวะอันถาวรนี้ เนื่องมาจากการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ในฐานะ “ทรงเป็ นผูแ้ รก
ในจาพวกคนที่ตายไปแล้วซึ่ งได้กลับเป็ นขึ้นมา”
ข. การบัญชา พระเยซูตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นทรงมอบแก่เราแล้ว และเรากาลังจะใช้อานาจ
นี้โดยอาศัยพวกท่าน เหตุฉะนั้น “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน”
(มาระโก 16:15) “สัง่ สอนชนทุกประเทศ” (มัทธิว 28:19)
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ภาระหน้าที่ ๆ พระเยซูทรงบัญชาแก่อคั รสาวกของพระองค์น้ นั มีสามประการคือ ประการแรก
ประกาศพระกิตติคุณ คือ “จงออกไปทัว่ โลกประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” ประการ “เรื่ องการกลับ
ใจใหม่ และเรื่ องยกบาป” แก่มนุษย์ทุกคน (ลูกา 24:47) นาพวกเขาให้ยอมอ่อนน้อมต่อฤทธิ์ อานาจของ
พระองค์ โดยความสมัครใจของพวกเขาเอง สอนพวกเขาให้รู้วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า เร่ งเร้าพวก
เขา ให้ยอมรับพระองค์ไว้ เป็ นองค์พระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นเจ้านายของพวกเขา แผ่นดินของพระองค์
มิใช่แผ่นดินที่ตอ้ งใช้กาลังอานาจบังคับ มนุษย์ไม่สามารถที่จะกระทาให้พระเยซูเป็ นกษัตริ ย ์ พระองค์
ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง และทรงเป็ นพระเจ้าเหนื อพระทั้งปวง
ประการที่สอง ผูท้ ี่รับเอาพระเยซูและยอมอยูใ่ ต้กฏข้อบังคับของพระเยซูคริ สต์ จะต้องรั บศีล
บัพติศมา เข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักร ผูท้ ี่ยอมรับพระคริ สต์จะต้องได้รับการรับรองจากคริ สตจักรของ
พระองค์ และต้องรับศีลบัพติศมา ในพระนามของ ตรี เอกานุภาพของพระเจ้า “ไม่ใช่ดว้ ยชาระราคีแห่ง
เนื้อหนัง แต่โดยให้มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจาเพาะพระเจ้า” (1 เปโตร 3:21) ผูท้ ี่ยอมรับฟังพระกิตติ
คุณ เชื่อฟังทาตาม ก็จะได้รับให้เป็ นสมาชิกคริ สตจักรของพระองค์ การที่พวกเขารู ้ถึงพระองค์และ
ยอมรับเอาพระองค์น้ นั ทาให้พวกเขามีส่วนร่ วมในพระชนม์ชีพของพระองค์ รับการบังเกิดใหม่โดย
พระวิญญาณของพระองค์
การที่พวกเขารับบัพติศมาในน้ านั้น เป็ นการชี้ให้เห็นว่าเขาได้ตายไปแล้ว และมีชีวติ ขึ้นมาใหม่
ซึ่ งเล็งถึงการสิ้ นพระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง (1 เปโตร 3:21) ซึ่งพวกเขา
“ถูกฝังไว้กบั พระองค์แล้ว โดยบัพติศมาเข้าส่ วนในความตายนั้น” และได้ฟ้ื นขึ้นมาสู่ ชีวติ (โรม 6:4)
“ได้รับบัพติศมาแต่พระวิญญาณองค์เดียว เข้าเป็ นกายอันเดียว” (1 โคริ นธ์ 12:13) เข้าสู่ “คริ สตจักร
เริ่ มแรก” (ฮีบรู 12:23) กฏข้อบังคับใหม่ที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นนั้น ก็ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของการฟื้ นคืนพระ
ชนม์ ของพระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ ง “เป็ นบุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่นอ้ งเป็ นอันมาก” (โรม 8:29, สดุดี 89:27)
เป็ นแผ่นดินฝ่ ายวิญญาณจิตซึ่ งหวาดหวัน่ ไหวไม่ได้ (ฮีบรู 12:27,28) ซึ่งจะสาเร็ จบริ บูรณ์เมื่อพระคริ สต์
เสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีเมื่อสิ้ นสุ ดยุคนี้ วาระนั้น “ผูใ้ ดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผูน้ ้ นั จะรอด” แต่ผใู ้ ด
ไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ (มาระโก 16:16)
ประการที่สาม การสั่งสอน เมื่อได้ให้บพั ติศมาแก่ผเู ้ ชื่อใหม่แล้ว อันดับต่อไปได้แก่ การสั่งสอน
“สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัด ซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้” ไม่เพียงแต่จะต้องตั้งใจฟังคาสั่งสอนของ
พระองค์เท่านั้น แต่จะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามอีกด้วย จงศึกษาทบทวนคาเทศนาบนภูเขาอีกครั้งหนึ่ง
(มัทธิว บทที่ 5-7) ศึกษาถึงสารพัดสิ่ งซึ่ งพระองค์ได้ทรงสั่งสอนแก่อคั รสาวกเมื่อครั้งที่พระองค์ทรง
แต่งตั้งพวกเขา จงศึกษาทั้งคาเทศานาสั่งสอนครั้งสุ ดท้ายซึ่ งพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนแก่อคั รสาวกที่
ห้องชั้นบน (ยอห์น บทที่ 14-16) และคาเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ ให้รู้ถึงลักษณะของยุคนี้ (มัทธิ วบท
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ที่ 24,25, ลูกาบทที่ 21, มาระโกบทที่ 13) การประกาศและคาบัญชาของพระเยซูในครั้งนี้ ทาให้เราเข้าใจ
ในคาเทศนาเหล่านี้ยงิ่ มากขึ้น
บรรดาอัครสาวกจะต้องออกไป ประกาศพระธรรมคาสั่งสอนต่าง ๆ ที่พระเยซูทรงสั่งสอนพวก
เขา ให้แก่ชาวโลก พวกเขาจะต้องไม่แสดงความคิดเห็นของเขาเอง แต่จะต้องสัง่ สอนตามที่พระเยซูได้
ทรงสั่งสอนพวกเขา พวกเขาจะต้องออกไปในฐานะผูส้ ่ งข่าวของพระมหากษัตริ ยข์ องเขา มีหลายคนได้
อ้างว่าพระเยซูทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ เท่านั้น
มิใช่พระมหากษัตริ ยข์ องคริ สตจักร
โดยทัว่ ไป แต่พระเยซูตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เรา
แล้ว” พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องมนุษย์ทุกคน พระราชบัลลังก์ของพระองค์คือศูนย์รวมของ
จักรวาล และข่าวประเสริ ฐของพระองค์น้ นั พระองค์ประทานให้แก่ “ชนทุกประเทศ” พระองค์ตรัสกับ
อัครสาวกของพระองค์ ในฐานะที่เป็ นผูส้ ื บพระราชกิจของพระองค์ มิใช่ตรัสในฐานะที่พวกเขาเป็ น
ชาวยิว อัคสาวกเหล่านี้แหละ ที่จะเป็ นรากฐานแห่งคริ สตจักรของพระองค์ (เอเฟซัส 2:20) แน่ละหากว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องสากลพิภพ พระองค์ก็ยอ่ มจะเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ อง “คนของ
พระองค์” ด้วย
ก่อนหน้านี้พระเยซูได้เคยตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า พวกเขาจะต้องเป็ นพยานฝ่ ายพระองค์
เพราะว่าพวกเขาได้อยูก่ บั พระองค์ต้ งั แรก (ยอห์น 15:27) อัครสาวกเหล่านี้ไดรับฟังคาสั่งสอนของ
พระองค์ทุกประการ บัดนี้พวกเขาจึงจาต้องออกไปสัง่ สอนพระธรรมเหล่านั้น ให้แก่มนุษย์ทวั่ โลก ได้มี
บางคนสอนว่า พระกิตติคุณมัทธิ วนั้น มีไว้สาหรับชาวยิวโดยเฉพาะเท่านั้นหาใช่มีไว้สาหรับคริ สตจักร
ไม่ แต่พระเยซูตรัสว่า “จงสอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัด ซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้” จะเห็นได้วา่ พระ
ดารัสนี้มีความหมายคลุมไปถึงมนุษย์ทุกชนชาติและทุกคน โดยมิได้ยกเว้นหรื อกล่าวว่า สาหรับชาวยิว
โดยเฉพาะแต่ประการใด
“มีคนเชื่อที่ไหน หมายสาคัญเหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นที่นนั่ ” (มาระโก 16:17,18) พระเยซูตรัสแก่
อัครสาวกของพระองค์วา่ จะมีเครื่ องหมายสาคัญซึ่ งแสดงว่า พระองค์คือองค์พระเมสิ ยาห์ บังเกิดขึ้น
ควบคู่กบั การประกาศพระนามของพระองค์
เพื่อทาให้การเป็ นพยานของพวกเขาหนักแน่นยิง่ ขึ้น
“บรรดาการซึ่ งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทาและสั่งสอน” (กิจการ 1:1) พระองค์จะทรงดาเนินต่อไป โดย
ทางคริ สตจักรของพระองค์”
ค. พระสัญญา “นี่แหละเราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิตย์กว่าจะสิ้ นโลก” พระเยซู
คริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ ผูซ้ ่ ึ งประทับอยูก่ บั อัครสาวกตลอดเวลา ผูท้ รงผจญชีวติ อันระหกระเหิ นขึ้น ๆ
ลง ๆ กับพวกเขา ผูท้ ี่ได้ทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงมีชยั ชนะเหนือความตาย จะเสด็จขึ้นสู่ พระราชบัง
ลังก์ของพระองค์ในไม่ชา้ นี้ ในฐานะ “พระเมษโปดกที่ทรงอยูท่ ่ามกลางพระที่นงั่ ” พระองค์ตรัสแก่อคั ร
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สาวกว่า “เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไป” ไม่วา่ จะเป็ นวันแห่งความมืด วันแห่งความสดใส วันแห่ง
ความทุกข์ยาก วันแห่งความสดชื่นแจ่มใส ยามเมื่อท้องฟ้ าหม่นหมอง ยามเมื่อสวรรค์น้ นั มืดลง ยามเมื่อ
อยูโ่ ดดเดี่ยวดาย ยามเมื่อเรามีความปี ติยนิ ดี ยามเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วย ยามเมื่อเรามีอนามัยเข้มแข็ง ยาม
เมื่อเราท้อแท้ ยามเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างเป็ นปกติพระองค์ตรัสว่าเราอยูก่ บั ท่านเสมอไปเป็ นนิ ตย์ การที่
พระคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยูป่ ระทับอยูก่ บั เรานั้น เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ยวดสาหรับเราทั้งหลาย แม้วา่
เราจะไม่ทราบถึงความจาเป็ นนี้ก็ตาม พระองค์ประทับอยูก่ บั เราเสมอ เพราะได้ทรงสัญญาไว้แล้ว
แต่พระองค์ประทานพระสัญญานี้ ให้แก่ผใู ้ ดโดยเฉพาะเล่า พระองค์ประทานให้แก่ผทู ้ ี่รู้ถึงฤทธิ์
อานาจของพระองค์ และเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ พระองค์มิได้ประทานให้แก่ผทู ้ ี่เชื่อพระองค์ แต่
มิได้ปฏิบตั ิภาระกิจของพระองค์ พระองค์ประทานให้แก่สมาชิกคริ สตจักร ซึ่ งเข้าส่ วนในแผนการณ์
ของพระองค์ เป็ นส่ วนบุคคล พระประสงค์อนั ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ก็คือคริ สตจักรและชนทุกชาติ
พระสัญญานี้ จะใช้ได้นานสักเท่าใด “จนกว่าจะสิ้ นโลก” การที่พระประสงค์อนั ยิง่ ใหญ่ของ
พระองค์จะสาเร็ จ ได้ผลนั้น พระองค์ก็จะต้องกระทาตามพระสัญญา คือประทับอยูก่ บั เราจนถึงวาระ
สุ ดท้าย จนกระทัง่ พระองค์เสด็จกลับมาอีก พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเราไป...เราจะมาอีกรับท่านให้ไปอยูก่ บั
เรา” (ยอห์น 14:3) แน่ละเมื่อพระองค์ทรงรักษาคามัน่ สัญญา ในการเสด็จไปพบกับบรรดาอัครสาวใน
มณฑลกาลิลี พระองค์ก็จะทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์โดยทางคริ สตจักร และจะเสด็จกลับมา
อีกเช่นเดียวกัน และทุกคนก็จะรู ้วา่ พระราชกิจของพระองค์ จะสาเร็ จเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก ผูท้ ี่เชื่อ
พึ่งฤทธิ์ อานาจของพระองค์ และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์โดยความเชื่ อ จะขึ้นไปอยูก่ บั
พระองค์ บรรดาศิษย์ท้ งั หลายที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ก็จะฟื้ นขึ้นมาใหม่อีก เช่นเดียวกับพระองค์ทรงฟื้ น
ขึ้นมานั้น
พระสัญญานี้ช่างเป็ นการเร้าใจที่ใหญ่หลวงยิง่ นัก ทาให้อคั รสาวกมีความรู ้สึก ทั้งกลัวและ
สงสัยระคนกัน แต่พระเยซูได้ทรงบัญชาต่อไปอีกว่า พระองค์ได้ทรงวางโครงการทุกอย่างไว้เรี ยบร้อย
แล้ว และโครงการนี้จะต้องสาเร็ จ สาหรับพระองค์น้ นั ก็จะประทานฤทธิ์ อานาจ ให้แก่พวกเขาเพื่อ
ดาเนินการนี้ “พระองค์ได้ทรง...กาชับเขามิให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ให้คอยรับตามสัญญาของ
พระบิดา” (กิจการ 1:4,5) “ให้ทานระลึกถึงทุกสิ่ งที่เราได้กล่าวแก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26,16:7-11)
“ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน
และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา...จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) บรรดาอัครสาวก
จะต้องอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มจนกระทัง่ พระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ สวรรค์ และส่ งพระวิญญาณของพระองค์ลง
มาสวมทับพวกเขา ต่อจากนั้นพวกเขาจะต้องแยกย้ายกันออกไป ประกาศด้วยฤทธิ์ อานาจแห่งพระ
วิญญาณของพระองค์ และกระทาให้พระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้น้ นั สาเร็ จ
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9. ยากอบ ภายหลังจากที่พระเยซูทรงปรากฏแก่บรรดาอัครสาวกในมณฑลกาลิลีแล้ว พระองค์
ได้ทรงปรากฏแก่ยากอบอีก (1 โคริ นธ์ 17:7) ยากอบเป็ นน้องชายของยอห์น เข้าใจว่าต่อมาภายหลังได้
เป็ นประธานสภาพคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม (กิจการ 15:13) ท่านเป็ นผูเ้ ขียนพระธรรมยากอบ
10. อัครสาวกทั้งหมดในกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลูกา 24:49-52, 1 โคริ นธ์ 15:7) การปรากฏพระกายแก่
อัครสาวกในครั้งนี้ นับว่าเป็ นครั้งสุ ดท้าย เมื่ออัครสาวกทั้งหมดได้รับทราบถึงโครงการของพระองค์ ใน
อันที่จะให้พวกเขาออกไปประกาศแก่มนุษย์ทวั่ โลกแล้ว พวกเขาได้ถามพระองค์วา่ พระองค์จะทรงตั้ง
แผ่นดินของชนชาติอิสราเอล ให้เป็ นปึ กแผ่นอีกหรื อไม่ (กิจการ 1:6) แต่พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า
เรื่ องนี้เป็ นหน้าที่ของพระองค์โดยเฉพาะ พวกเขาไม่จาเป็ นที่จะต้องรู ้ หน้าที่ของพวกเขาก็คือ เป็ นพยาน
เรื่ องการสิ้ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ ให้แก่มนุษย์โลก และนาพวกเขาให้กลับใจ
ใหม่เพื่อให้ได้รับการอภัยโทษบาป แต่การนี้ อคั รสาวกจะต้องไม่อาศัยกาลังอานาจของพวกเขาเอง พระ
เยซูตรัสว่า “นี่แน่ะเราจะอานวยให้คาสัญญาแห่งพระบิดาของเราสาเร็ จที่ท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลาย
จงคอยอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็มกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชที่มาแต่เบื้องบน” อัครสาวกจะต้องรับเอา
ฤทธิ์ ที่อยูน่ อกเหนื อธรรมชาติ สาหรับปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา
ครั้นแล้วพระเยซูก็ทรงนาอัครสาวกทั้งหมด เดินทางจากหมู่บา้ นเบธาเนียถึงภูเขามะกอกเทศ
ไม่ตอ้ งสงสัยว่าพระองค์ทรงตรัสกับพวกเขา มากมายหลายอย่างเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ ครั้นแล้ว
พระองค์ก็ทรงโบกพระหัตถ์อวยพระพรแก่พวกเขาและเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ “และมีเฆมคลุมพระองค์บงั ตา
เขาไว้” พระองค์ “ทรงประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” (มาระโก 16:19) พระองค์เสด็จขึ้นไป
ด้วยพระรัศมีของอันสว่างจ้า และประทับในที่ “สู งยิง่ ” เหนือสิ่ งใด ๆ (เอเฟซัส 1:21) “เมื่อพระองค์ได้
ทรงชาระความบาปของเราเสร็ จแล้ว ก็ได้ประทับข้างขวาพระหัตถ์ผทู ้ รงเดชานุ ภาพเบื้องบน (ฮีบรู 1-:3)
“ฝ่ ายพระองค์น้ ีครั้นทรงกระทาบูชา เพราะความบาปเพียงหนเดียว ซึ่ งใช้ได้เป็ นนิ ตย์ ก็เสด็จนัง่ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้า ตั้งแต่น้ ีต่อไปพระองค์คอยอยู่ จนถึงบรรดาศัตรู ของพระองค์จะถูกปราบลงเป็ นที่
รองพระบาทของพระองค์” (ฮีบรู 10:12,13)
เราไม่อาจที่จะคาดคะเนถึงความรู ้สึกของบรรดาอัครสาวก ในขณะที่พวกเขา “กาลังเขม็นดูฟ้า
ขณะเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น” หลังจากที่พระองค์ได้ทรงสาแดงพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ และ
ประทับอยูก่ บั พวกเขาอย่างสนิทสนม เป็ นเวลาถึงสี่ สิบวัน พระองค์ก็เสด็จจากพวกเขาไปอีก แต่พวกเขา
ก็ได้รับการแนะนาจากพระองค์วา่ ความตายไม่มีฤทธิ์ อานาจอีกแล้ว และพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
ตลอดไปเป็ นนิตย์ นอกจากนั้นการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ ยังช่วยยืนยันถึงฤทธิ์ อานาจและสง่า
ราศีของพระองค์อีกด้วย “เจ้าทั้งหลายจึงกราบลงนมัสการพระองค์” (ลูกา 24:52) และยืนมองดูพระองค์
ด้วยความยินดีอย่างเหลือล้น จนกระทัง่ ทูตสวรรค์สององค์ ซึ่ งยืนอยูข่ า้ ง ๆ พวกเขา ได้ให้คามัน่ สัญญา
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เพื่อให้พวกเขาแน่ใจยิง่ ขึ้นว่า “พระเยซูองค์น้ ีซ่ ึ งถูกรับไปจากท่าน เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์แล้ว จะเสด็จมา
อีกเหมือนท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์น้ นั ” (กิจการ 1:11) และพระองค์จะเสด็จ
ลงมายังที่เดียวกันนี้อีก เพราะว่า “วันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนที่ยอดภูเขาเอลายโอน” (ภูเขา
มะกอกเทศ) (เศคาริ ยาห์ 14:4)
ขั้นที่ 54 นี้ เป็ นขั้นสุ ดท้ายที่กล่าวถึงพระเยซูในสภาพของมนุษย์ ซึ่ งสามารถมองเห็นด้วยตา
พระองค์ “ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นนั่ เอง และบัดนี้ทรงปรากฏจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้าเพื่อเรา
ทั้งหลาย” (ยอห์น 9:24) จนกว่าพระองค์จะ มาอีก รับผูเ้ ชื่อให้ไปอยูก่ บั พระองค์ (ยอห์น 14:3)
อัครสาวกทั้งหมดไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ด้วยความปลื้มปิ ติยนิ ดีอย่างใหญ่หลวง พวกเขารู ้วา่ พระ
เยซูเสด็จขึ้นไปหาพระบิดา พวกเขากลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มก็เพื่อคอยท่า พระสัญญาของพระองค์ ซึ่ งว่าจะ
ส่ งวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาให้แก่พวกเขา ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พวกเขาคงต้องรู ้สึกอัศจรรย์ใจในการที่
พระองค์จะทรงสาแดง พระเจ้าให้พวกเขา อัครสาวกทั้งหมดได้ข้ ึนไปยังห้องชั้นบน ซึ่ งเป็ นที่พกั อาศัย
ของพวกเขาบางคน เป็ นที่แน่ชดั ว่าห้องชั้นบนนี่แหละ ต่อมากลายเป็ นสถานที่ประชุมอธิษฐานพร้อม
กับเหล่าสตรี รวมทั้งมาเรี ย มารดาของพระองค์ และพวกพี่นอ้ งของพระองค์ซ่ ึ งได้หนั มาเชื่อพระองค์ นี่
คือข้อความสุ ดท้ายที่กล่าวถึงมาเรี ย นางได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที่ในฐานะเป็ นมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา โดยสมบูรณ์แล้ว และบัดนี้ก็ได้อยูใ่ นความดูแลของยอห์น ดังนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์จึง
มิได้กล่าวถึงนางอีก และนางก็มิใช่สื่อกลางระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าดังที่นิกายคาธอลิกสอนไว้ (1 ทิ
โมธี 2:5)
ขณะนั้นมีสาวกซึ่ งติดตามพระองค์ ตั้งแต่แรกเริ่ มอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณร้อยยีส่ ิ บคน
(กิจการ 1:16,21) ผูเ้ ชื่ อเหล่านี้ยงั คงอธิ ษฐานร่ วมกันต่อไปอีก และ “อยูใ่ นโบสถ์ทุกวัน สรรเสริ ญโมทนา
พระเดชพระคุณของพระเจ้า” (ลูกา 24:53) คอยท่า เพื่อรับเอาฤทธิ์ อานาจ ตามที่พระเยซูทรงสั่งไว้
หลังจากที่พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้วสิ บวัน ซึ่ งตรงกับวันเพ็นเทคศเต อันเป็ นวันฉลอง
เทศกาลเก็บเกี่ยวของชนชาติยวิ พระเยซูก็ได้ทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ ให้แก่ศิษย์ของพระองค์
ตามที่ได้สัญญาไว้ทุกประการ (กิจการ 1:2) ต่อจากนั้น “สาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่ง
ทุกตาบล และพระองค์ทรงร่ วมงานกับเขา ให้คาสอนของเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยหมายสาคัญที่เขาได้ทานั้น”
(มาระโก 16:20)
พระดารัสคาสุ ดท้ายของพระองค์ได้รับการประกาศ “จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” เดิมที่อคั ร
สาวกของพระองค์ลว้ นแต่เป็ นผูท้ ี่เต็มไปด้วยความกลัวและไม่เชื่อ
แต่บดั นี้
พวกเขาได้รับการ
เปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์แล้ว ภายหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูเพียงไม่กี่วนั พวกเขาก็เข้า
ไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม และประกาศให้แก่ชาวเมืองรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้าและบุตรของ
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มนุษย์ ได้กระทาในสิ่ งที่ผดิ แผกไปจากมนุษย์ พวกเขาบอกเล่าเรื่ องนี้ แก่ประชาชน ด้วยภาษาต่าง ๆ
หลายภาษาซึ่ งเป็ นที่เข้าใจแก่ชุมนุมชนทัว่ ไป “อัครสาวกจึงประกอบด้วยฤทธิ์ เดชใหญ่ยงิ่ และได้เป็ น
พยานว่า พระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และพระคุณอันใหญ่ยงิ่ ได้อยูก่ บั เขาทุกคน” (กิจากร 4:33)
เมื่อเปโตรเทศนาในวันแรกคือ วันเพนเทคศเตนั้น เขาได้เผชิญกับพวกยิวผูซ้ ่ ึงได้ทาการตรึ ง
พระเยซู เปโตรได้ประนามบุคคลเหล่านั้นว่า เป็ นอาชญากร และได้ประกาศว่า บัดนี้พระเยซูได้ทรงฟื้ น
คืนพระชนม์แล้ว ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดปฏิเสธความจริ งนี้เลย คนเหล่านี้ได้พยายามค้นหาพระศพของพระเยซู
อย่างสุ ดความสามารถแต่ก็ไม่พบ เปโตรก็รู้เรื่ องเช่นเดียวกัน เขาจึงได้ตะโกนว่า “พระเจ้าได้ทรงยกพระ
เยซูน้ ี ซึ่ งท่านทั้งหลายได้ตรึ งไว้ที่กางเขน ตั้งขึ้นให้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเป็ นพระคริ สต์” (กิจการ
2:36) “เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ข้ ึน... พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์ เดช
นี้ ลงมาตามซึ่งท่านทั้งหลายได้ยนิ และได้เห็นแล้ว” การเป็ นพยานครั้งนี้ นบั ว่าเป็ นพยานที่ยงิ่ ใหญ่ครั้ง
แรก เกี่ยวกับการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู ซึ่งได้ทาให้พวกผูน้ าของชนชาติยวิ ต้องร้องออกมาด้วย
ความหวาดกลัวว่า “พี่นอ้ งเอ๋ ยเราจะทาอย่างไร” ในวันนั้นได้มีผรู ้ ับเชื่ อและรับความรอดสามพันคน
ในบันทึกของอัครสาวกเปาโล เกี่ยวกับเรื่ องการปรากฏพระกายภายหลังจากฟื้ นคืนพระชนม์
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ท่านได้ผนวกคาเหล่านี้ เข้าด้วยซึ่ งว่า “ภายหลังที่สุด พระองค์ทรงปรากฏ
แก่ขา้ พเจ้าด้วยเหมือนอย่างเด็กคลอดก่อนกาหนด” (1 โคริ นธ์ 15:8) เปาโลเป็ นอัครสาวกที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
คนหนึ่งในยุคนั้น และเป็ นผูเ้ ขียนพระธรรมต่าง ๆ ในพระคริ สตธรรมใหม่หลายเล่ม ท่านเป็ นพยานว่า
พระเยซูคริ สต์กบั ท่านจากสวรรค์และได้ประกาศว่า การฟื้ นคืนพระชนม์เป็ นแก่นใจของพระกิตติคุณ (ดู
1 โคริ นธ์ 15:1,4-8) ท่านได้ประกาศอย่างชัดแจ้งว่า “ถ้าพระคริ สต์ไม่ได้ทรงคืนพระชนม์ ความเชื่อของ
ท่านทั้งหลายนั้นก็ไร้ประโยชน์ ท่านทั้งหลายก็ยงั คงอยูใ่ นความบาปของตน” (1 โคริ นธ์ 15:14-17)
“เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิ ตผูเ้ ป็ นใหญ่ ที่ผา่ นท้องฟ้ าไปแล้ว คือพระเยซู พระบุตรของพระ
เจ้า ก็ให้เราทั้งหลายยึดความที่เราได้รับเชื่ อนั้นไว้ให้มนั่ คง...อย่าให้ยงิ่ ๆ หย่อน ๆ ไป เพราะว่าพระองค์
ผูไ้ ด้ทรงสัญญานั้นสัตย์ซื่อ” (ฮีบรู 4:14,10:23) พระองค์จะเสด็จมาอีก

ข้ อไตร่ ตรอง
พระคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวติ ของเราให้ใหม่อยู่
เสมอ การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ได้นาเราสู่ ความรู ้แจ้ง
1. ชีวติ ใหม่ เป็ นชี วติ ที่อยูน่ อกเหนือความตาย พระเยซูได้ทรงสาแดงสภาพที่แท้จริ งของชีวติ ให้
แห่งแผ่นดินสวรรค์ให้แก่มาเรี ย วันเวลาแห่งความสนิทสนมกันระหว่างพระองค์ และศิษย์ของพระองค์
ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว ฉะนั้นเมื่อมาเรี ยทรุ ดกายลงกอดพระบาทของพระองค์ พระองค์ตรัสห้ามว่า “อย่า
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หน่วงเหนี่ยวเราไว้” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของนางจะยังคงประทับอยูก่ บั นางต่อไปเช่นเดิม แต่มิใช่วถิ ีชีวติ
เดิม
2. ความเชื่อใหม่ “พระองค์อธิบายคัมภีร์” ให้แก่ศิษย์และผูเ้ ชื่อในพระองค์ ความเชื่อของเรา
จะต้องตั้งอยูบ่ นรากฐาน แห่ งพระวจนะของพระเจ้า พระเยซูได้ทรงเปิ ดเผยพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ง
ผิดพลาดไม่ได้ และซึ่ งสาเร็ จในพระองค์ ให้แก่ศิษย์ของพระองค์ ในขณะที่เขากาลังเดินทางไปยัง
หมู่บา้ นเอ็มมาอู เพียงแต่การรู ้ความจริ งเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระองค์ และการฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั
ยังไม่เป็ นการเพียงพอ พระองค์ยงั ได้ทรงสาแดงพระองค์เองให้แก่พวกเขาอีกด้วย
3. มิตรภาพใหม่ “พระเยซูเสด็จมาใกล้” การที่เราจะดาเนินชีวติ ร่ วมกับพระคริ สต์ รู ้ถึงพระ
ธรรมคาสัง่ สอนของพระองค์ ตลอดจนพระราชกิจทั้งปวง ที่พระองค์ทรงกระทา โดยที่ไม่มีความ
สามัคคีธรรมกับพระองค์อย่างแท้จริ งนั้น ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ความคิดที่วา่ การรู ้ถึงเรื่ องราวของพระเยซูก็
คือการรู ้จกั พระองค์น้ นั เป็ นความคิดที่ผดิ และเป็ นภัยอย่างมหันต์ เราจะต้องมีความ “เร่ าร้อนภายใน”
และกระตือรื อร้น ที่จะมีความสามัคคีธรรมกับพระองค์ทุก ๆ ขณะ
4. มโนภาพใหม่ “พระองค์ทรงเปิ ดตาของเขา” ความไม่เชื่ อทาให้ดวงตาบอดมืดไป มองไม่เห็น
พระเยซู มโนภาพของเราชัดเจนสดใส เมื่อเราดาเนิ นสนทนาปราศรัย และรับประทานอาหารร่ วมกับ
พระเยซู ในชีวติ ประจาวันของเราอย่างแท้จริ ง และแล้วความเศร้าโศกของเรา ก็จะกลายเป็ นความยินดี
และมีความรุ่ มร้อนใจเพื่อพระองค์
5. ความเข้าใจใหม่ “พระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดสว่างขึ้น” อัครสาวกรู้สึกฉงน
สนเท่ห์ ไม่ทราบเรื่ องราวแน่ชดั และพากันเศร้าโศกเป็ นอันมาก และในความเศร้าโศกของพวกเขา
นัน่ เอง พวกเขาเริ่ มเข้าใจถึงเรื่ องราวที่อยูส่ ู งกว่าฝ่ ายเนื้อหนัง เข้าใจถึงสิ่ งของฝ่ ายวิญญาณ และถึงพระ
คริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ จิตวิญญาณของเราเต็มล้นไปด้วยความรู ้สึกที่วา่ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
เท่านั้นเองหรื อ เราได้พลาดในการรับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ในการรู ้ถึง “ฤทธิ์ เดชเนื่องจากการที่
พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์” หรื อ เราจะหยุดยั้งก่อนมีประสบการณ์ซ่ ึ งได้เปลี่ยนแปลงอัครสาวกที่ไม่
เชื่อ ให้กลายเป็ นวีระบุรุษแห่ งความเชื่อ เช่นนั้นหรื อ
6. ความยินดีใหม่ บรรดาอัครสาวกต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความคลางแคลงใจ แต่
พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็ นสุ ขเถิด” กระนั้นพวกเขายังไม่สามารถช่วยตนเอง และพระเยซูทรง
พ่นลมหายใจลงบนพวกเขาและตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงรับเอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เถิด” ขณะนั้นอัคร
สาวกเต็มไปด้วยความเศร้าโศก พระองค์ทรงทาให้พวกเขามีความยินดี “เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์
แล้ว เขาจึงมีความยินดี ”
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7. การดาเนินชีวิตใหม่ คริ สเตียนจะต้องเรี ยนรู ้ ที่จะดาเนินชีวติ โดยความเชื่ อ ไม่ใช่เห็นด้วยตา
โธมากล่าวว่า “ถ้าเราไม่เห็น...เราจะไม่เชื่ อ” แต่พระเยซูตรัสว่า “ผูท้ ี่มิได้เห็น แต่ได้เชื่อ ก็เป็ นสุ ข”
8. ความรักใหม่ “ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้หรื อ” เมื่อพระเยซูทรงพบเปโตร พระองค์จึงทรง
รักษา “ไม้ออ้ ช้ า” อย่างสุ ภาพอ่อนโยน พระองค์มิได้ตรัสถามเกี่ยวกับความผิดพลาดของเขา แต่ตรัสถาม
เกี่ยวกับความรักพระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อที่จะให้ผใู ้ ดปรนนิบตั ิ หากแต่เสด็จมาปรนนิบตั ิผอู ้ ื่นพระองค์
ทรงเตรี ยมอาหารให้เหล่าอัครสาวก และตรัสเรี ยกพวกเขาว่า “เชิญรับประทานอาหารเถิด” ความรักนี้
ต้องเสี ยค่า เพราะความรักของพระเจ้าทรงมีค่าต่อมนุษย์โลก พระองค์จึงต้องเสี ยค่าแห่ งความรักนี้ ด้วย
การส่ งพระบุตรของพระองค์เข้ามายังโลก และเปโตรเองก็ตอ้ งเสี ยค่า โดยการสละธุ รกิจทางด้านการ
ประมงเพื่อติดตามพระเยซู หากเรารักพระองค์เหนื อสิ่ งใด เราก็จะต้องสละทุกสิ่ งทุกอย่างที่เรามีอยูเ่ พื่อ
พระองค์
9. หน้าที่ใหม่ พระเยซูทรงมอบหมายหน้าที่ใหม่ ให้แก่อคั รสาวกของพระองค์ ขณะอยูท่ ี่ชายฝั่ง
ทะเลกาลิลี คือการ “จับคน” “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด” “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด” “ท่านทั้งหลายจง
ออกไป”
10. รากฐานใหม่ การปรากฏของพระองค์ ต่อหน้าผูค้ นกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียวกัน เป็ น
พยานครั้งยิง่ ใหญ่ที่มนั่ คง และเป็ นศูนย์รวมแห่งความจริ งของศาสนาคริ สต์ คือสาแดงการฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระองค์ “ด้วยความพิสูจน์หลายอย่าง”
11. ทัศนะใหม่ ของสิ่ งที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตา การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู ได้ยกระดับ
สายตาของอัครสาวก ให้มองขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ทรงนาพวกเขาให้เชื่อไว้วางใจในพระเจ้า ซึ่ งเรา
ไม่อาจมองเห็นได้ดว้ ยตา และเชื่อว่าพระบิดาเจ้าสถิตอยูใ่ กล้ ๆ เรา ทรงปกปั กรักษา และสรรหาสิ่ งที่
จาเป็ นให้แก่เรา เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ “เหมือนหนึ่งเห็นผูไ้ ม่ทรงปรากฏแก่ตา”
12. ฤทธิ์ อานาจใหม่ พระวิญญาณซึ่ งประทับอยูภ่ ายใน ทรงประทับอยูก่ บั ท่าน แต่ท่านจะต้อง
รับเอาพระองค์ไว้ให้อยูภ่ ายในท่าน “ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน” “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบให้แก่เรา
แล้ว...นี่แหละเราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้ นโลก”

ทบทวน
1. พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์ในวันอะไร? เป็ นเวลาหลังจากการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์กี่
วัน? ก่อนหน้านี้เคยมีผใู ้ ดฟื้ นขึ้นมาจากความตายบ้างหรื อไม่? พระกายภายหลังจากการฟื้ นคืนพระชนม์
ของพระองค์ เป็ นพระกายชนิดใด? พระองค์สิ้นพระชนม์อีกได้หรื อไม่?
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2. ตามที่ปรากฏในพระคริ สตธรรมใหม่น้ นั พระองค์ทรงปรากฏพระกายกี่ครั้ง? ทรงปรากฏให้
ผูใ้ ดเห็นบ้าง?
3. เมื่ออัครสาวกได้เห็นพระองค์ พวกเขาเชื่อในทันทีหรื อไม่วา่ พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นมาแล้ว?
4. พวกทหารที่เฝ้ าอุโมงค์น้ นั เห็นพระเยซูเสด็จออกจากอุโมงค์หรื อไม่? พวกเขาทาอย่างไร?
พวกปุโรหิ ตใหญ่ให้สินบนแก่พวกเขา เพื่อให้โคมข่าวว่าอย่างไร?
5. พระเยซูทรงปรากฏพระกายแก่ใครเป็ นคนแรก? ที่ไหน? พระองค์ทรงปรากฏพระกายแก่คน
อื่น เป็ นรายบุคคลหรื อไม่?
6. การปรากฏพระกายที่หมู่บา้ นเอ็มมาอู สอนให้ทราบถึงอะไรบ้าง? ศิษย์ท้ งั สองคนนั้น รู ้วา่
พระองค์คือพระเยซูหรื อไม่? เหตุใดพระองค์ทรงเตือนให้พวกเขารู ้วา่ พระคริ สต์จะต้องได้รับความทุกข์
ทรมาน? ศิษย์ท้ งั สองทาอย่างไรในเมื่อรู ้วา่ พระเยซูประทับอยูก่ บั พวกเขา?
7. พระองค์ทรงปรากฏพระกายแก่อรั สาวก ณ ที่ใด? ผูท้ ี่มิได้อยู่ ณ ที่น้ นั คือใคร? เขาเชื่ อรายงาน
ข่าวนั้นหรื อไม่? พวกเขามีความรู ้สึกอย่างไรเมื่อเห็นพระเยซู? เหตุใดพวกเขาจึงปิ ดประตูลนั่ ดานอย่าง
หนาแน่น? พระเยซูเสด็จเข้าไปในห้องนั้นได้อย่างไร? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับการไม่เชื่ อของพวกเขา ว่า
อย่างไร? พระองค์ทาให้พวกเขารู ้วา่ พระองค์มิใช่วญ
ิ ญาณโดยการทาอย่างไร?
8. โธมาพูดว่าอย่างไรเมื่อทราบข่าวว่า พระเยซูเสด็จมาหาพวกเขา? เมื่อพระเยซูเสด็จมาหาพวก
เขาอีก พระองค์ติเตียนโธมาหรื อไม่? พระองค์ทรงทาอย่างไรเพื่อให้เขาแน่ใว่าคือพระองค์เอง? โธมา
สัมผัสพระองค์หรื อไม่? เขาทูลพระองค์วา่ อย่างไร?
9. พระเยซูตรัสแก่อคั รสาวกว่า พระองค์จะเสด็จไปพบพวกเขา ณ ที่ใด? พระองค์ทรงให้พระ
สัญญานี้ ต้ งั แต่เมื่อใด?
10. พระเยซูทรงปรากฏพระกาย เป็ นครั้งแรก ณ ที่ใด ในมณฑลกาลิลี? ทรงปรากฏพระกายแก่
กี่คน? บุคคลเหล่านั้นกาลังทาอะไร? พระเยซูตรัสถามพวกเขาว่าอย่างไร? พระองค์ทรงช่วยเหลือพวก
เขาอย่างไร? เมื่อคนเหล่านั้นขึ้นฝั่งแล้ว พวกเขาพบอะไร? พวกเขารู้หรื อไม่วา่ พระองค์คือองค์พระผู้
เป็ นเจ้า? ปลาที่ใช้เป็ นอาหารเช้าวันนั้นเป็ นปลาของใคร?
11. ภายหลังจากการรับประทานอาหารแล้ว พระองค์ตรัสกับผูใ้ ดเป็ นส่ วนตัว? พระองค์ตรัส
ถามเขาว่าอย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงตรัสถามย้าหลายหน? พระองค์ตรัสถามทั้งหมดกี่หน? พระองค์
ทรงบัญชาให้เขาทาอะไร? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์วา่ อย่างไร? คาว่า
“มากกว่าคนเหล่านี้” ที่พระองค์ตรัสนั้น พระองค์หมายความว่าอย่างไร?
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12. หลังจากนั้นพระเยซูทรงปรากฏพระกาย ณ ที่ใด? แก่ผอู ้ ื่นกี่คน? บุคคลเหล่านั้นทาอย่างไร
เมื่อพระองค์ทรงปรากฏพระกาย? พวกเขาเชื่อหรื อไม่? พระเยซูทรงประกาศข่าวประเสริ ฐให้แก่พวกเขา
ว่าอย่างไร? พระองค์ทรงบัญชาพวกเขาอย่างไร?
13. หน้าที่สามประการซึ่งพวกเขาจะต้องกระทามีอะไรบ้าง? พระองค์ประทานพระสัญญา
อะไรให้แก่พวกเขา? ทาอย่างไรพวกเขาจึงจะได้รับฤทธิ์ อานาจสาหรับปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์?
14. พระองค์ตรัสสั่งพวกเขาให้ทาอย่างไร ในการรับเอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์?
15. พระราชกิจที่พระองค์มอบหมายให้น้ ี ทรงมอบหมายให้แก่อคั ราวกของพระองค์เท่านั้น
หรื อ?
16. พระเยซูทรงปรากฏพระกายเป็ นครั้งสุ ดท้าย ณ ที่ใด? มีใครบ้างที่อยูก่ บั พระองค์? พวกเขา
ทูลถามพระองค์วา่ อย่างไร? พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานอะไรให้แก่พวกเขา? ขณะเมื่อพระองค์
ทรงอวยพระพรให้แก่พวกเขานั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น?
17. พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ในลักษณะอย่างไร? พวกเขาทาอย่างไรเมื่อเห็นพระองค์เสด็จขึ้น
ไป? พระองค์เสด็จไปยังที่ใด? ทรงกระทาอะไรที่นนั่ ?
18. หลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว ผูท้ ี่มาพูกบั อัครสาวกคือใคร? ท่านเหล่านั้น
ประกาศว่าอย่างไร? หลังจากนั้นแล้วอัครสาวกเดินทางไปไหน? พวกเขาต้องรอคอยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เป็ นเวลานานเท่าใด? หลังจากนั้นแล้วพวกเขาทาอย่างไร?
19. มีผเู ้ ชื่อติดตามพระเยซูต้ งั แต่พระองค์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจ ชุมนุมกันอยูใ่ นกรุ ง
เยรู ซาเล็มกี่คน? บุคคลเหล่านี้ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทุกคนหรื อไม่?
20. ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระเยซูตรัสนั้น อัครสาวกบันทึกไว้ท้ งั หมดหรื อไม่? มีพระธรรมกี่เล่ม ที่
ยอห์นกล่าวว่า จะต้องใช้ในการบันทึกเอาเหตุการณ์ท้ งั หมดเหล่านี้ไว้?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. พระเยซูทรงออกมาจากอุโมงค์ฝังพระศพเมื่อใด ตลอดระยะเวลาสามวันวิญญาณของ
พระองค์สถิต ณ ที่ใด พระกายที่ฟ้ื นขึ้นมาใหม่ มีเนื้ อหนัง กระดูก และโลหิ ต ครบถ้วนเช่นเดิมหรื อไม่
2. ตามที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์บนั ทึกไว้น้ นั มีผใู ้ ดับต้องพระกายของพระองค์หรื อไม่ 3. พระเยซูทรง
เล่าให้อคั รสาวกฟังถึงเรื่ องราวของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกับพระองค์ เมื่อพระศพอยูใ่ นอุโมงค์หรื อเปล่า
4. ร่ างกายเนื้อหนังของพระเยซู สามารถเสด็จผ่านประตูที่ปิดกั้นอยูอ่ ย่างหนาแน่นได้อย่างไร?
5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการที่อคั รสาวกบางคน “ยังสงสัยอยู”่
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6. ท่านคิดว่าพวกทหารที่เฝ้ าอุโมงค์ เห็นพระองค์ เสด็จออกจากอุโมงค์หรื อไม่ในบรรดาพวก
ศัตรู ของพระองค์ มีใครเชื่อในพระองค์บา้ งหรื อไม่ เมื่อได้ทราบว่าพระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึน
มาแล้ว ท่านคิดว่าพวกปุโรหิ ตใหญ่รู้แน่แก่ใจ ถึงการกระทาของพวกเขาหรื อไม่
7. พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ในรู ปกายเนื้ อหนังจริ ง ๆ หรื อ ท่านคิดว่าสวรรค์เป็ นสถานที่จริ ง ๆ
หรื อ อยูท่ ี่ไหน
8. ท่านคิดว่าในการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซูน้ นั พระองค์ทรงถูก “ผูม้ ีบรรดาศักดิ์ และผูม้ ี
อานาจในสวรรค์สถาน” ต่อสู ้ขดั ขวางหรื อไม่ ขณะเมื่อพระองค์เสด็จผ่านอาณาเขตของพวกเขา 9.
บุคคลทั้งสองที่ปรากฏ แก่อคั รสาวกในขณะที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์น้ นั เป็ นทูตสวรรค์หรื อมนุษย์
10. สภาพความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู ภายหลังจากการฟื้ นคืนพระชนม์ สู งเด่นกว่าสภาพ เมื่อก่อน
การฟื้ นพระชนม์เช่นนั้นหรื อ 11. ร่ างกายที่ฟ้ื นขึ้นมาจากความตายของเรา จะเป็ นเหมือนพระกายของ
พระเยซูหรื อ เพราะเหตุใด ถ้าเช่นนั้นเหตุใดการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ จึงแตกต่างจากการฟื้ น
ขึ้นมาจากความตายของเรา เราจะฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นมาด้วยฤทธิ์ อานาจของเราเอง เช่นเดียวกับพระเยซูได้
หรื อไม่ 12. เมื่อใดถ้อยคาซึ่ งเขียนไว้วา่ “ความตาย ก็ถึงปราชัยแล้ว” จึงจะสาเร็ จ 13. ท่านคิดว่า ข้อ
พิสูจน์ที่ดีที่สุด ซึ่ งทาให้เราเชื่อในการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู คืออะไร 14. ท่านจะอธิ บายได้
อย่างไรว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ทรงเทลงเหนื อคริ สตจักรนั้นคือ พระวิญญาณของพระคริ สต์ ผูอ้ ยูใ่ น
สวรรค์ 15. ท่านคิดว่า ศิษย์ของพระเยซูต่างก็ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทุกคน เช่นนั้น
หรื อ หรื อว่า มีแต่อคั รสาวกเท่านั้นที่ได้รับ 16. จงศึกษาคาเทศนาของคนเหล่านี้ในพระธรรมกิจการ และ
สังเกตว่า พวกเขาเน้นถึงการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู ให้เด่นชัด
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