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ขั้นทีส่ามสิบสาม การจ าแลงพระกาย-ภูเขาเฮระโมน มทัธิว 17:1-13, 

มาระโก 9:2-13, ลูกา 9:28-36 

บดัน้ีเป็นวาระแห่งการเปล่ียนแปลง การปฏิบติัพระราชกิจต่าง ๆ ท่ีพระเยซูทรงด าเนินมาตั้งแต่
เร่ิมแรก บดัน้ีไดเ้ปล่ียนเขม็การปฏิบติัไปอยา่งหมดส้ิน พระราชกิจของพระองคเ์ร่ิมมีศูนยร์วมอยูท่ี่กรุง
เยรูซาเล็ม ส่วนการต่อสู้ขดัขวางพระองคน์ั้น ก็ยงัคงทวีความรุนแรงยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ ตามล าดบัโดยไม่มี
การหยดุย ั้ง จนกระทัง่ในท่ีสุดพระองคก์็ทรงถูกทรยศ ถูกมอบใหอ้ยูใ่นอุง้มือของพวกศตัรู 

พระราชกิจของพระเยซูคริสตใ์นขั้นน้ี เป็นประสบการณ์ท่ีประเสริฐสุดและมิใช่ประเสริฐ
ส าหรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์องเท่านั้น หากยงัเป็นประสบการณ์ท่ีประเสริฐสุด ส าหรับอคัรสาวกของ
พระองค ์ผูซ่ึ้งไดรู้ปเห็นเป็นประจกัษพ์ยานอีกดว้ย ค าพยานอนัยิง่ใหญ่ของเปโตร ไดท้  าใหพ้ระเยซูทรง
ปลาบปล้ืมยนิดียิง่นกั (ขอให้ดูขั้นท่ี 32) เพราะวา่เป็นรากฐานในการก่อตั้งคริสตจกัรของพระองค ์ และ
มาบดัน้ีอคัรสาวกยิง่ไดรั้บประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในชีวติของพวกเขา กล่าวคือ พวกเขาไดเ้ห็น
องคพ์ระเยซูคริสตเจา้ จ  าแลงพระกายต่อหนา้พวกเขา และใหเ้ห็นพระรัศมีของพระองคอ์ยา่งท่ีพวกเขา
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย 

พระธรรมมทัธิว และมาระโกบนัทึกไวว้า่ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีพระองคท์รง
ประกาศแก่บรรดาอคัรสาวกวา่ ในบรรดาอคัรสาวกทั้งสิบสองของพระองค ์ จะมีบางคนไดเ้ห็นแผน่ดิน
ของพระองค ์ ซ่ึงจะมาถึงในอนาคตขา้งหนา้น้ี เป็นเวลาหกวนั แต่ลูกาบนัทึกไวว้า่ การจ าแลงพระกาย
ของพระองคเ์กิดข้ึนภายหลงัการประกาศน้ีเป็นเวลาแปดวนั 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ มิไดบ้่งลงไปใหแ้น่ชดัวา่ การจ าแลงพระกายของพระเยซูคริสตเ์กิดข้ึนท่ี
ใด นอกจากจะกล่าวรวม ๆ วา่ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนท่ี “ภูเขาสูง” แต่อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ ๆ ไปแลว้ เขา้ใจ
กนัวา่ เหตุการณ์น้ีคงเกิดข้ึนท่ีบริเวณไหล่เขาอนัสูงชนัของภูเขาเฮระโมน ตอนท่ีเป็นแหล่งเกิดของ
แม่น ้ายอร์แดนนัน่เอง ภูเขาเฮระโมนน้ีสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 10,000 ฟุต และอยูใ่กล ้ๆ กบัเมือง
กายะซาไรอา ฟิลิปปี เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศน้ี และอยูใ่กล ้ๆ กบับริเวณท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ีแลว้
นัน่เอง ส าหรับภูเขาธาโบนซ่ึงบางคนเขา้ใจวา่ เป็นสถานท่ีซ่ึงพระเยซูคริสตท์รงจ าแลงพระกายนั้น เป็น
เพียงภูเขาท่ีเต้ีย ๆ และอยูห่่างจากเมืองกายะซาไรอา ไปทางทิศใตป้ระมาณ 48 กิโลเมตร 

พระเยซูไดท้รงประกาศวา่ พระองคจ์ะตอ้งเสด็จข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มและจะทรงรับการทน
ทุกขท์รมาน จนกระทัง่ส้ินพระชนมท่ี์นัน่ แต่พระองคก์็ยงัมิไดเ้สด็จไปยงั “เมืองบริสุทธ์ิ” ของพระเจา้ 
(กรุงเยรูซาเล็ม) ในทนัทีพระเยซูคริสตท์รงพาอคัรสาวกของพระองคส์ามคน ข้ึนไปยงัท่ีสงบเงียบบน
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ภูเขาแต่ล าพงัก่อน การท่ีพระเยซูทรงยบัย ั้งอยูน้ี่ ก็เพื่อท่ีจะไดพ้บปะกบัผูรั้บใชข้องพระเจา้ผูสู้งสุด (คือ 
โมเสส และเอลียาห์) ซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีพระองคต์รัสใหท้ราบถึง “ความมรณาของพระองค ์ ซ่ึงจะ
ส าเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม” ความล่าชา้ในชีวติของเรา มกัเป็นปัญหาท่ียากเกินกวา่ท่ีเราจะเขา้ใจ ทั้งท่ีเราเอง
ต่างก็พยายามเตรียมตวัท่ีจะเผชิญกบัการทดสอบอนัสูงสุดเช่นนั้น แต่แลว้ก็มีพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิแผ่
คลุมอยูเ่หนือชีวติจิตใจและภารกิจของเรา จึงท าให้เราเขา้ใจวา่ความล่าชา้นั้น เป็นไปตามน ้าพระทยัของ
พระเจา้ เรามกัจะพดูกนัวา่ “ใหเ้ราลงมือท างานกนัเถิด” แต่พระเจา้ตรัสสั่งวา่ “จงคอยก่อน” ซ่ึงการคอย
น้ีแหละจะท าใหเ้ราไดรั้บความหวงัใจและมีความเช่ือเพิ่มเติม ตลอดจนเขา้ใจถึงการดลใจและการ
เปิดเผยของพระเจา้ การท่ีเราตอ้งชกัชา้รอคอยแต่ละคร้ังนั้น เป็นส่วนหน่ึงในโครงการอนัยิง่ใหญ่ของ
พระเจา้นัน่เอง 

อคัรสาวกคนสนิทท่ีไดมี้โอกาสติดตามพระเยซูคริสต ์ข้ึนไปบนภูเขาคร้ังน้ีมีสามคน คือ เปโตร 
ยากอบ และยอห์น อคัรสาวกทั้งสามน้ีมกัไดรั้บสิทธิพิเศษอยูเ่สมอ แต่เป็นท่ีน่าประหลาดใจอยา่งยิง่ ท่ี
อคัรสาวกผูไ้ดรู้้เห็นเป็นประจกัษพ์ยาน ในเหตุการณ์การจ าแลงพระกายของพระคริสต ์ ดว้ยตนเอง
เหล่าน้ี มิไดบ้นัทึกเหตุการณ์น้ีไว ้ ผูท่ี้บนัทึกเหตุการณ์น้ีไวก้ลบัเป็นอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ซ่ึงไดรั้บการ
บอกเล่าจากบุคคลทั้งสามน้ีอีกทอดหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ียอห์นกล่าววา่ “ไดเ้ห็นสง่าราศีของ
พระองค”์ (ยอห์น 1:14) และการท่ีเปโตรกล่าววา่ พวกเขาได ้ “อยูก่บัพระองคท่ี์ภูเขาบริสุทธ์ินั้น” และ
ไดย้นิ “พระสุรเสียงจากพระบวรรัศมี” (2 เปโตร 1:16-18) นั้นพวกเขาคงหมายถึงเหตุการณ์น้ีโดยตรง
นัน่เอง 

ภายหลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงจ าแลงพระกายใหอ้คัรสาวกทั้งสามเห็นแลว้พระองคไ์ดท้รง
ก าชบัพวกเขา มิใหบ้อกกล่าวเร่ืองน้ีแก่ผูใ้ด จนกวา่พระองคไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาเสียก่อน ซ่ึง
การน้ีอคัรสาวกทั้งสามก็ “เก็บไวเ้ป็นความลบั” ในระหวา่งพวกตนเท่านั้น 

อภิปราย 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ในการจ าแลงพระกาย เท่าท่ีผูบ้นัทึกพระกิตติคุณกล่าวไวน้ั้นมีสาม

ประการดว้ยกนั ประการแรกคือ นิมิต หมายถึงภาพหรือปรากฏการณ์ท่ีเรารู้สึกหรือรับไดด้ว้ย
สัญชาตญาณพิเศษ เม่ืออคัรสาวกทั้งสามต่ืนจากภวงัค ์ พวกเขาก็ไดเ้ห็น “พระรัศมีของพระองค”์ คนท่ี
อยูใ่นภวงัคห์รืออยูใ่นลกัษณะงวัเงียจะไม่สามารถมองเห็นนิมิตจากสวรรคไ์ดเ้ลย ผูท่ี้มองเห็นพระรัศมี
ของพระเจา้ จะตอ้งเป็นผูท่ี้ต่ืนอยูเ่ท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีพระเจา้จึงไดท้รงเตือนเราอยูเ่สมอวา่ “แน่ะคนท่ีนอน
หลบัอยู ่ จงต่ืนข้ึน” (เอเฟซสั 5:14) “เด๋ียวน้ีเป็นเวลาท่ีซ่ึงเราทั้งหลาย ควรจะต่ืนข้ึนจากหลบั” (โรม 
13:11) ขณะท่ีอคัรสาวกทั้งสามข้ึนไปบนภูเขากบัพระเยซูนั้น พระองคไ์ดเ้ปิดตาของพวกเขาออก ใน
โอกาสนั้น “พวกเขาก็ไดเ้ห็นพระรัศมีของพระองค ์ และเห็นสองคนนั้นท่ียนือยูก่บัพระองค”์ บุคคลทั้ง
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สองท่ีพวกเขาเห็นนั้น คือ โมเสส และเอลียาห์ ผูน้  าคนส าคญัในประวติัศาสตร์ ของชนชาติอิสราเอล 
(โมเสส เป็นผูน้ าในดา้นกฏหมายและพระบญัญติั ส่วนเอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์ซ่ึงมีความ
กระตือรือร้นเพื่อพระเจา้) 

ประการท่ีสอง การพิสูจน์ ในประสบการณ์อนัสูงสุดน้ีแหละ พระเยซูทรงประทบัอยูบ่นทาง
สองแพร่งแห่งประวติัศาสตร์ของมนุษย ์พระองคมิ์ไดมี้พระประสงคท่ี์จะเสด็จลงมาสู่โลกน้ี เพื่อท่ีจะละ
ทิ้งประวติัศาสตร์ หากแต่พระองคเ์สด็จมาเพื่อท่ีจะท าให้ทุกส่ิงส าเร็จ เหตุการณ์ทุกอยา่ง ไม่วา่จะเกิดข้ึน
ก่อนหรือหลงัการเสด็จมาบงัเกิดของพระองคก์็ตาม ลว้นแต่ช้ีถึงพระองคท์ั้งส้ิน มิใช่เพียงแต่โมเสสและ
เอลียาห์เท่านั้นท่ีเป็นพยานถึงพระองค ์แมพ้ระเจา้เองก็ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากสวรรค ์ประกาศถึงพระ
บุตรสุดท่ีรักของพระองคเ์ช่นเดียวกนั 

ฝ่ายเปโตรซ่ึงมีนิสัยหุนหนัพลนัแล่นอยูแ่ลว้ เม่ือไดเ้ห็นการอศัจรรยเ์ช่นนั้น ก็รีบทูลต่อ
พระองคข้ึ์นมาทนัทีวา่ “... ใหเ้ราท าพลบัพลาสามหลงั” (เพื่อเป็นท่ีประทบัของพระองค ์โมเสส และเอลี
ยาห์) แต่ในทนัใดนั้น มีพระสุรเสียงตรัสจากลุ่มเมฆวา่ “ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา จงเช่ือฟังท่านเถิด” 
พระสุรเสียงของพระบุตรของพระเจา้ จะตอ้งเป็นใหญ่ และส าคญักวา่เสียงของบุคคลใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่วา่
จะเป็นพระบญัญติัหรือค าพยากรณ์ก็ตาม พระสุรเสียงของพระบุตรของพระเจา้ จะตอ้งเป็นเสียงอนัดบั
แรกท่ีมนุษยพ์ึงเช่ือฟังและท าตามเสมอ “เพื่อพระองคจ์ะไดเ้ป็นเอกในสรรพส่ิงทั้งปวง” “เม่ือคราวก่อน
พระเจา้ไดต้รัสทางพวกผูพ้ยากรณ์ทีละเล็กทีละนอ้ย ดว้ยอาการหลายวธีิแก่บรรพบุรุษ แต่ในคราวท่ีสุด
น้ีไดต้รัสแก่เราทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:1) ฉะนั้น “จงฟังท่านเถิด” 

ประการท่ีสาม ชยัชนะ จะตอ้งเป็นชยัชนะทั้งดา้นส่วนบุคคลและชยัชนะทัว่ทั้งจกัรวาล ซ่ึงทั้ง
พระบญัญติัและค าพยากรณ์ทั้งหลาย ต่างก็เป็นพยานถึงพระองค ์ (ลก. 24:27) และแมว้า่พระองคจ์ะตอ้ง
ถูกปลงพระชนมด์ว้ยน ้ามือของหมู่มาร แต่พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาใหม่ในภายหลงั โดย
ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ พระเยซูทรงทราบโดยตลอดวา่ บ าเหน็จท่ีพระองคจ์ะไดรั้บจาก
การทนทุกขท์รมาน และการส้ินพระชนมท่ี์ไมก้างเขน ก็คือพระรัศมี และพระมงกุฎแห่งชีวติ “เพราะ
เห็นแก่ความยนิดีท่ีมีอยูต่รงหนา้นั้น พระองคไ์ดท้รงทนเอากางเขน ทรงถือวา่ความละอายไม่เป็นส่ิง
ส าคญัอะไร และไดเ้สด็จนัง่เบ้ืองขวาพระท่ีนัง่ของพระเจา้แลว้” (ฮีบรู 12:2) มหาบุรุษแห่งยคุทั้งสาม ซ่ึง
ไดพ้บปะกนับนภูเขานั้น ต่างปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบั “ความมรณาของพระองคซ่ึ์งจะส าเร็จ” การ
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์ เป็นการกระท าโดยความสมคัรใจโดยแท ้ หาใช่เป็นความพา่ยแพไ้ม่ หากแต่
เป็นความมีชยัซ่ึงพระองคจ์ะทรงกระท าดว้ยพระองคเ์อง 
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“พระองคไ์ดท้รงถวายพระองคเ์องแก่พระเจา้ เป็นเคร่ืองบูชาอนัปราศจากต าหนิ” (ฮีบรู 9:14) 
เป็นการปลดพระองคอ์อกจากเคร่ืองพนัธนาการซ่ึงพระองคท์รงยอมใหผ้กูมดัไว ้ ไปสู่ความอิสระเสรี 
แห่งสง่าราศีของพระเจา้ “เพราะพระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงมีชีวติอยูด่ว้ย” 

ชยัชนะของพระองคเ์ป็นชยัชนะท่ียิง่ใหญ่ส าหรับมนุษยทุ์กคน “ทุกคนท่ีมาหาพระเจา้โดย
พระองค”์จะไดรั้บส่วนในชยัชนะของพระองคด์ว้ย “เราทั้งหลายมีชยัชนะเหลือลน้โดยพระองคผ์ูไ้ด้
ทรงรักเราทั้งหลาย” “บรรดาแผน่ดินแห่งพิภพน้ีก็กลายเป็นอาณาจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา และ
ของพระคริสตข์องพระองค ์ และพระองคจ์ะทรงครอบครองอยูสื่บ ๆ ไปเป็นนิตย”์ (วิวรณ์ 11:15) “โอ 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ใครผูใ้ดจะไม่เกรงกลวัพระองค ์ และจะไม่ถวายเกียรติยศแก่พระนามของพระองค์
เล่า? เพราะวา่พระองคผ์ูเ้ดียวทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ดว้ยวา่ประเทศทั้งปวงจะมาบูชา เฉพาะพระพกัตร์ของ
พระองค”์ (ววิรณ์ 15:4) 

พระเยซูทรงพาอคัรสาวกสามคนข้ึนไปบนภูเขาสูงแต่ล าพงั โดยท่ีมิไดท้รงบอกกล่าวใหพ้วก
เขาทราบล่วงหนา้เลยวา่ จะไดพ้บกบัเหตุการณ์อะไรบา้ง เม่ือข้ึนไปถึงจุดหมายปลายทางอนัสูงเทียมฟ้า
นั้นแลว้ พระเยซูก็ทรงเร่ิมอธิษฐานต่อพระบิดาเจา้ ตอนแรกนั้นอคัรสาวกทั้งสาม คงอธิษฐานร่วมกบั
พระองคด์ว้ย แต่พออธิษฐานไดเ้พียงชัว่ครู พวกเขาก็รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนไปตาม ๆ กนั เม่ือพวกเขาได้
สตินยัตาสวา่งข้ึน ต่างก็รู้สึกอศัจรรย ์ ต่อภาพท่ีปรากฏต่อสายตาของพวกเขาอยา่งยิง่ เพราะ “พระกาย
ของพระองค ์เปล่ียนไปต่อหนา้เขา” 

การท่ีพระกายของพระเยซูเปล่ียนแปลงไปคร้ังน้ี เป็นเร่ืองท่ีวทิยาการสมยัใหม่และจิตวทิยาของ
มนุษยไ์ม่อาจจะวนิิฉยัได ้และก็ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ส าคญัและส าแดงถึงพระรัศมีอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ 
เกินกวา่เหตุการณ์คร้ังน้ีเลย “เกียรติยศขา้พเจา้ไดมี้กบัพระองคใ์นกาลก่อน เม่ือโลกน้ียงัไม่มี” (ยอห์น 
17:5) ซ่ึงถูกปกคลุมไวด้ว้ยรูปกายเน้ือหนงัมาเป็นเวลานาน ไดเ้ปล่งประกายออกมาอยา่งสุกใส ทั้งฉลอง
พระองคก์็ขาวเป็นประกายมนัระยบัดุจแสงสวา่ง และขาวยิง่กวา่หิมะ และส่ิงใด ๆ ในโลก พระพกัตร์
ของพระองคผ์อ่งใส่ดุจแสงอาทิตย ์ทัว่ทั้งพระวรกายของพระองคไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปหมดส้ิน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ กล่าวไวว้า่ “ตวัเราเองก็ยงัคร ่ าครวญคอยท่าปรารถนา ใหบุ้ตรทั้งหลาย
ของพระเจา้ปรากฏ” (โรม 8:19,23) ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดพระบุตรองคถ์าวรของพระเจา้ “ผูเ้ป็นแสงแห่ง
สง่าราศีของพระองคแ์ละเป็นแบบพระฉายของพระองคน์ั้นเองทีเดียว” (ฮีบรู 1:3) ทรงจ ากดัในร่างกาย
ของมนุษยธ์รรมดา คร้ังหน่ึงพระองคต์รัสวา่ “เราเป็นทุกขม์ากเท่าใด กวา่จะส าเร็จ” (ลูกา. 12:50) เม่ือ
การจ ากดัขอบเขตของพระองคส้ิ์นสุดลง พระรัศมีของพระองคก์็จะแผค่ลุมไปทัว่ทั้งแผน่ดินโลก 
“ทอ้งฟ้าและสวรรคแ์วดลอ้มพระองคไ์วไ้ม่ได”้ (1 พงศาวดาร 8:27) ฉะนั้นร่างกายเน้ือหนงั ซ่ึงพระองค์
ทรงอาศยัอยูช่ัว่คราวน้ี จะกั้นขวางพระรัศมีของพระองคไ์วไ้ดอ้ยา่งไร 
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เม่ืออคัรสาวกทั้งสามต่ืนจากอาการง่วงเหงาหาวนอน ก็รู้สึกประหลาดใจและประหวัน่พร่ัน
พรึงยิง่นกัท่ีไดเ้ห็นพระรัศมีของพระเยซู และนอกจากนั้นยงัมีบุรุษอีกสองคน ซ่ึงกอปรไปดว้ยรัศมี
เช่นเดียวกบัพระเยซู ก าลงัสนทนาปราศรัยกนัอยูก่บัพระองค ์ พระเยซูและบุรุษทั้งสองน้ีสนทนากนั ถึง
เร่ืองการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ อนัเป็นจุดประสงคใ์นการเสด็จมาของพระองคค์ร้ังน้ีเป็นท่ีน่าสังเกต
อยูไ่ม่นอ้ย ท่ีอคัรสาวกทราบไดว้า่บุรุษสองคนนั้น คือ โมเสสและเอลียาห์ เพราะอคัรสาวกเหล่าน้ี ไม่
เคยเห็นทา่นเหล่านั้นมาก่อนเลย อคัรสาวกมีอะไรเป็นขอ้สังเกตหรือ ขอ้น้ีแหละท าใหเ้รามีความมัน่ใจ
วา่ เม่ือเราไดข้ึ้นไปอยูใ่นสวรรคก์บัพระเจา้แลว้ เราก็จะรู้สึกซ่ึงกนัและกนัโดยทัว่หนา้อยา่งไม่ตอ้งสงสัย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ เอลียาห์มิไดต้าย หากพระเจา้ไดท้รงรับท่านข้ึนสู่สวรรค ์ โดย
พระราชรถ และมา้เป็นเปลวไฟ (2 พงศาวดาร 2:11) ส่วนโมเสสนั้นไดผ้า่นความตายมาแลว้ พญามาร
ไดต่้อสู้กบัพระเจา้เพื่อแยง่ชิงเอาศพของทา่นไป (ยเูดีย ขอ้ 9) แต่แลว้พญามารก็พา่ยแพไ้ป พระเจา้ได้
ทรงฝังศพของโมเสสไวใ้นแผน่ดินโลก โดยพระองคเ์องเป็นการลบั ท่ีหุบเขาแห่งหน่ึงในเมืองโมอาบ
(เฉลยธรรมบญัญติั 34:5,6) แลว้วญิญาณของท่านก็ไดก้ลบัคืนไปสู่พระเจา้ซ่ึงเป็นผูป้ระทานวญิญาณนั้น 
ส่วนร่างกายฝ่ายเน้ือหนงัของท่านคงตอ้งรอคอยต่อไปอีกจนกวา่จะไดฟ้ื้นคืนมาใหม่ ฉะนั้นรูปกายของ
โมเสสซ่ึงกอปรไปดว้ยรัศมีท่ีอคัรสาวกเห็นนั้น จึงเป็นรูปกายฝ่ายวญิญาณจิต (ดู 1โครินธ์ บทท่ี 15) 

เราต่างก็ทราบวา่ ภายหลงัจากท่ีศาสดาพยากรณ์ ซามูเอลไดต้ายไปแลว้ ท่านก็ไดป้รากฏกาย
ข้ึนมาอีก และไดต้ าหนิติโทษกษตัริยซ์าอูล (1 ซามูเอล 28:15-18) การท่ีศาสดาพยากรณ์ซามูเอลปรากฏ
กายข้ึนมาคร้ังน้ี มิใช่เป็นไปโดยอ านาจของแม่มดหมอผเีจา้เล่ห์ ผูท่ี้กษตัริยซ์าอูลฝ่าฝืนพระบญัญติัของ
พระเจา้ไปหานั้น (เลวนิีติ 19:31) หากแต่ท่านเป็นข้ึนมาโดยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ ซ่ึงทรงโปรดให้
ท่านเป็นข้ึนมา เพื่อต าหนิติโทษกษตัริยซ์าอูลในความผดิบาปของเขา ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์นั้น
ปรากฏวา่ กษตัริยซ์าอูลมิไดเ้ห็นศาสดาพยากรณ์ซามูเอลเลย ไดย้นิเพียงแต่เสียงของท่านเท่านั้น แต่แม่
มดเจา้เล่ห์ผูน้ั้นมองเห็น และสามารถจดจ าท่านไดด้ว้ย แมอ้งคพ์ระเยซูคริสตเ์องก็ไดป้รากฏพระองคเ์อง
แก่อคัรสาวกเปาโล สะเตฟาโน และคนอ่ืน ๆ อีกหลายคน ภายหลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระ
ชนมแ์ลว้ พระองคท์รงเป็น “ผลแรก” แห่งการฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาใหม่ 

เม่ือพระเยซูตรัสถามอคัรสาวกของพระองคว์า่ “คนทั้งหลายพดูกนัวา่เราเป็นผูใ้ด” พวกเขาก็ทูล
ตอบวา่ ประชาชนทั้งปวงต่างเขา้ใจกนัวา่พระองคท์รงเป็นศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงไดฟ้ื้นคืนชีวติข้ึนมาใหม่ 
แต่มาบดัน้ี การจ าแลงพระกายของพระองค ์ ซ่ึงเขาเห็นเป็นประจกัษอ์ยูน่ั้นไดท้  าใหพ้วกเขาตระหนกั
อยา่งแน่ชดัวา่ แมต้ราบเท่าทุกวนัน้ี บรรพบุรุษของพวกเขา ก็ยงัปรนนิบติัรับใชพ้ระเจา้อยู ่ และได้
จดัเตรียมทางไวใ้หพ้ระองค์ 

โมเสสมีชีวติอยูใ่นสมยัก่อนคริสตศกัราชประมาณ 1,500 ปี ส่วนเอลียาห์มีชีวติในสมยัก่อน 
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คริสตศกัราชประมาณ 900 ปี 
บุรุษทั้งสองน้ีไดก้ระท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของพระเจา้ ในดา้นพระบญัญติัและศาสดาพยากรณ์

ตามล าดบั พระเจา้ไดท้รงแต่งตั้งใหท้่านทั้งสองท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือ ในการยกระดบัจิตใจของมนุษย์
ใหสู้งข้ึน ซ่ึงท่านทั้งสองน้ีก็ไดท้  าใหโ้ครงการของพระเจา้ส าหรับยคุนั้นส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี แต่ถึง
กระนั้นก็ไม่สามารถกระท าใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้ไดผ้ลสมบูรณ์ เท่ากบัการเสด็จมาปฏิบติัพระ
ราชกิจของพระเยซูคริสต ์

พระบญัญติัท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายใหแ้ก่โมเสสนั้น เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างแผน่ดินของ
พระองค ์ หากวา่พระบญัญติันั้นเป็นเพียงบทบญัญติัของโมเสส มนุษยก์็ยอ่มสามารถ เพิกเฉย คดัคา้น 
หรือขดัขวางอยา่งไรก็ได ้ แต่น่ีเป็นพระบญัญติัของพระเจา้โดยตรง ซ่ึงผูห้น่ึงผูใ้ดจะละเมิดหรือฝ่าฝืน
ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

หากผูใ้ดบงัอาจกระท าการฝ่าฝืนพระบญัญติั ผูน้ั้นก็จะตอ้งถูกปรับโทษ (ดู ลูกา 20:18) 
ความหมายท่ีแทจ้ริงของค าวา่ “ศาสดาพยากรณ์” ก็คือ “ผูป้ระกาศความชอบธรรม” ศาสดา

พยากรณ์เป็นผูบุ้กเบิก วางรากฐานความชอบธรรมให้แก่มนุษย ์
ท่านเหล่าน้ีไดต้กัเตือนมนุษยโ์ลกใหต้ระหนกัถึงการพิพากษาของพระเจา้อยูเ่สมอ แต่ไม่วา่

ศาสดาพยากรณ์จะเพียรพยายามสักเท่าใดก็ตาม ก็ไม่อาจปลูกฝังความชอบธรรม ไวใ้นจิตใจของมวล
มนุษยไ์ด ้

“...พระราชบญัญติันั้นไม่ไดท้  าอะไรใหถึ้งความส าเร็จ แลว้ไดน้ าความหวงัดีกวา่ เขา้มา และ
โดยความหวงันั้นเราทั้งหลายจึงเขา้มาใกลพ้ระเจา้” (ฮีบรู 7:19) หากวา่พวกกฟาริสีซ่ึงคอยขดัขวางรัง
ควานพระองคอ์ยูต่ลอดเวลาจะไดเ้ห็นเป็นประจกัษพ์ยานในการจ าแลงพระกายของพระเยซู ในคร้ังน้ี
แลว้ไซร้ เป็นท่ีเช่ือแน่ใจวา่พวกเขาก็คงตอ้งส านึกถึงความผดิบาปของตน ท่ีไดก้ล่าวหาปรักปร าวา่
พระองคท์รงท าลายพระบญัญติัของโมเสส ซ่ึงความจริงแลว้หาไดเ้ป็นเช่นขอ้กล่าวหานั้นไม่ หากแต่ไม่
ทรงกระท าใหพ้ระบญัญติันั้นส าเร็จ แทจ้ริงแลว้พระองคท์รงอยูเ่หนือพระบญัญติันั้นเสียอีก จริงอยูพ่ระ
บญัญติัเป็นของประเสริฐและกอปรดว้ยรัศมี แต่รัศมีก็ไดอ้บัแสงไปแลว้ เพราะถูกรัศมีท่ีประเสริฐ
ยิง่กวา่นั้นส่องแสงข่มเสียหมด รัศมีท่ีประเสริฐยิง่ท่ีวา่น้ีก็คือ พระรัศมีของพระคริสตน์ัน่เอง เม่ือ
พระองคไ์ดท้รงปฏบติัพระราชกิจดว้ยพระองคเ์องแลว้ บรรรดากฏเกณฑต่์าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ต่เดิมก็หมด
ความส าคญัไป (ดู 2 โครินธ์ 3:13-14) 

พระคริสตก์็คือพระเจา้ซ่ึงเสด็จลงมาสู่มนุษยโ์ลกน้ีเอง เพราะวา่ “ในพระองค์นั้น สภาพของ
พระเจ้าทรงด ารงอยู่เตม็บริบูรณ์” ฉะนั้นในพระองคเ์ราจึง “แลดูสง่าราศีขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เหมือน
เห็นเงาท่ีกระจก” (2 โครินธ์ 3:18) พระองคต์รัสวา่ “เราไดม้าเพื่อ เขาทั้งหลายจะไดชี้วติ.....และไดชี้วติ
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นั้นครบบริบูรณ์” การจ าแลงพระกายของพระองคเ์ป็นการเปิดเผยใหท้ราบถึง “ชีวติท่ีบริบูณ์” เม่ือเป
โตรรู้วา่ร่างท่ีสวา่งโรจน์ไปดว้ยรัศมีนั้นเป็นผูใ้ดบา้ง เขาก็ปล้ืมปีติยิง่นกั จึงแสดงความประสงคท่ี์จะ
สร้างพลบัพลาข้ึน ณ ท่ีนั้นสามหลงั เพื่อใหเ้ป็นท่ีประทบัของพระเยซู โมเสสและเอลียาห์ 

แมอ้คัรสาวกทั้งสามจะได ้ “เห็นสง่าราศีของพระองค ์ เหมือนสง่าราศีซ่ึงบุตรองคเ์ดียวไดจ้าก
พระบิดา” (ยอห์น 1:14) และมีความยนิดีสักเพียงใดก็ตาม แต่พวกเขาก็หาไดเ้ขา้ใจไม่วา่ การจ าแลงพระ
กายของพระองค ์ เป็นการส าแดงพระชนมชี์พประกอบดว้ยรัศมีของพระองคจ์ากเบ้ืองบน การท่ีพระ
คริสตเ์สด็จเขา้มาในโลก ก็เพื่อประทานชีวิตแห่งรัศมีน้ีใหแ้ก่คริสตจกัรของพระองค ์ พระองคท์รงเป็น
ความสวา่งท่ีส่องเขา้มาในชีวิตจิตใจของมนุษย ์ เพื่อเปล่ียนแปลงชีวติของมนุษย ์ ฉะนั้น “อยา่ประพฤติ
ตามอยา่งชาวโลกน้ี แต่วา่จงเปล่ียนนิสัยเสียใหม”่ (โรม 12:2) การเปล่ียนแปลงชีวติท่ีแทจ้ริงนั้นจะตอ้ง
มาจากภายใน จะตอ้งส าแดงชีวติและอ านาจของพระเจา้ จากตวัเราซ่ึงเราไดรั้บไวแ้ลว้ในการบงัเกิดใหม่
โดยความเช่ือ “พระเจา้ทรงเป็นความรักและผูท่ี้อยูใ่นความรักก็ไดอ้าศยัในพระเจา้ และพระเจา้สถิตอยู่
ในผูน้ั้น” (1 ยอห์น 4:16) ความรักท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จครบถว้น (โรม 13:10) คือความรักท่ีมีอยูต่่อ
หนา้พระเจา้และต่อมนุษยโ์ลกดว้ยกนั เพราะ “บญัญติัและค าพยากรณ์ทั้งส้ินก็รวมอยูใ่นพระบญัญติั
สองขอ้น้ี” (มทัธิว 22:40) 

การสนทนาปราศรัยระหวา่งพระเยซูกบัโมเสส และเอลียาห์ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการทนทุกข์
ทรมาน และการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสะพรึงกลวัยิง่นกั แต่เป็นเร่ืองท่ีประเสริฐ
สูงส่งยิง่ และเป็นจุดศูนยร์วมของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทุกอยา่ง เม่ือพระองคไ์ดท้รงเล่าใหอ้คัรสาวกฟังถึง
เหตุการณ์น้ี เปโตรก็รีบทูลทดัทานข้ึนมาทนัทีวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ใหเ้หตุการณ์นั้นอยูห่่างไกลจาก
พระองคเ์ถิด” แต่บดัน้ีพระเจา้ตรัสแก่เขาวา่ “ผูน้ี้เป็นบุตรของเรา...จงฟังท่านเถิด” ความสวา่งจาก
สวรรคไ์ดเ้ปิดเผยใหเ้ปโตรเขา้ใจถึงความจริงซ่ึงท่านไดป้ระกาศเป็นพยานถึงความจริงนั้น และดว้ยค า
พยานน้ีแหละท่ีพระเยซูตรัสวา่ “บนศิลาน้ี เราจะตั้งคริสตจกัรของเราไว”้ การจ าแลงพระกายของพระ
เยซูคริสต ์ไดท้  าให้อคัรสาวกทั้งสามมองเห็นนิมิต เก่ียวกบัโครงการอนัถาวรของพระเจา้ตลอดทุกยคุทุก
สมยั พระองคท์รงวางโครงการในการสถาปนาคริสตจกัรของพระองค ์ ด้วยความระมดัระวงัยิง่ คือทรง
ก าหนดท่ีจะ “ประดิษฐานข้ึนบนรากของพวกอคัรสาวก และพวกศาสดาพยากรณ์ และพระเยซูคริสต์
เองทรงเป็นหวัมุม” (เอเฟซสั 2:20) 

ศูนยร์วมของโครงการของพระเจา้อยูท่ี่พระคริสต ์ ผูซ่ึ้ง “ไดท้รงปรากฏในเวลาท่ีสุดน้ีคร้ังเดียว 
เพื่อจะไดก้ าจดัความบาปไดโ้ดยถวายพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชา” (ฮีบรู 9:26) พระเยซูทรงอยูเ่หนือ
ความส าคญัใด ๆ ในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติตลอดทุกยคุทุกสมยั พระคริสตธรรมคมัภีร์บรรยาย
เก่ียวกบัพระองคไ์วว้า่ ทรงเป็น “เหมือนบุตรมนุษย.์..เกศาของพระองคข์าวเหมือนขนแกะ...พระบาท
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พระองคดุ์จทองเหลืองเกล้ียง...และมีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ ์ และพระพกัตร์เหมือนดวง
อาทิตยเ์ม่ือส่องแสงกลา้.....เป็นเบ้ืองตน้และเป็นเบ้ืองปลาย และเป็นผูท่ี้มีชีวติอยู ่ ถึงเราเป็นผูท่ี้ตายแลว้ 
แต่น่ีแน่ะเราก็ยงัทรงมีชีวติอยูสื่บ ๆ ไปเป็นนิตย”์ (ดู วิวรณ์ 1:13-18) พระองคท์รงเป็นพระบุตรองค์
ถาวรของพระเจา้นัน่เอง 

พระบิดาเจา้มิไดท้รงน่ิงเฉยต่อเหตุการณ์น้ี พระองคท์รงบนัดาลใหมี้กลุ่มเมฆสุกใสมาปกคลุม
อคัรสาวกไว ้ และเสด็จลงมาประทบัอยูก่บัพวกเขา พระองคต์รัสออกมาจากลุ่มเมฆนั้นวา่ “ท่านน้ีเป็น
บุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก จงเช่ือฟังท่านเถิด” พระบญัญติั และศาสดาพยากรณ์ไดแ้ผว้ถาง
ทางไวใ้หเ้ราแลว้ แต่มาบดัน้ีพระเจา้กลบัตรัสสั่งใหเ้ราเช่ือฟังพระบุตรของพระองค ์ ทั้งน้ีเพราะพระ
ด ารัสซ่ึงพระบุตรตรัสออกมานั้น ลว้นแต่เป็น “จิตวิญญาณ และเป็นชีวติ” 

การท่ีเปโตรปรารถนาท่ีจะอยูบ่นภูเขา และอยูใ่นบรรยากาศเช่นนั้นตลอดไป ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีน่า
ประหลาดแต่อยา่งใด เพราะวา่ ท่ีใดอนัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ ท่ีนั้นยอ่มบริบูรณ์ไปดว้ยความสุขอนั
แทจ้ริงเสมอ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมซ่ึงวา่ “ความยนิดีอนับริบูรณ์ มีอยูต่รงพระพกัตร์พระองค ์
ความสุขส าราญมีอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองคเ์ป็นนิจกาล” (สดุดี 16:11) ถา้หากวา่เราปรารถนาท่ี
จะไดรั้บชีวิตเตม็บริบูรณ์จากพระองค ์ เราก็จ  าตอ้งเขา้สนิทกบัพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา เปโตรไม่รู้ตวัเลย
วา่ไดก้ราบทูลอะไรต่อพระเยซูบา้ง เพราะขณะนั้นเขาต่ืนเตน้ ตกใจ และวุน่วายใจต่อภาพท่ีเขาเห็น
นัน่เอง แมย้อห์น ยากอบ และเปโตร ไดเ้ห็นพระรัศมีของพระเยซูแต่เพียงเล็กนอ้ย ยงัตกใจกลวัถึงเพียง
น้ี ถา้หากวา่พระองคส์ าแดงพระรัศมีของพระองคอ์ยา่งเต็มท่ี ก็เป็นท่ีแน่นอนวา่อคัรสาวกทั้งสามตอ้ง
สูญเสียชีวติทั้งหมดอยา่งไม่ตอ้งสงสัย แมแ้ต่ขณะท่ีเปโตรทูลต่อพระเยซูคริสตน์ั้น ก็ไดมี้กลุ่มเมฆสุกใส
มาหุม้ห่อพวกเขาไว ้ อ านาจของพระเจา้เขา้ครอบง าพวกเขาไวอ้ยา่งส้ินเชิง ทุกคนจึงซบหนา้ลงกบั
พื้นดินดว้ยความหวาดกลวั 

พวกเขาไดม้องเห็นทุกส่ิงทุกอยา่ง เท่าท่ีพวกเขาสามารถตา้นทานต่อรัศมีนั้นได ้ ชัว่ครู่ต่อมา
พระรัศมีของพระเจา้ก็จางหายไป ขณะนั้นพระเยซูไดเ้สด็จมาแตะตอ้งพวกเขา แลว้ตรัสวา่ “จงลุกข้ึน
เถิด อยา่กลวัเลย” เม่ืออคัรสาวกทั้งสามเงยหนา้ข้ึน ก็มองไม่เห็นผูใ้ด เวน้แต่พระเยซูองคเ์ดียวเท่านั้น 
ลองคิดดูเถิดวา่ การท่ีพวกเขาไดเ้ห็นพระเยซู และไดรั้บการสัมผสัจากพระองค ์ ในรูปกายเน้ือหนงั
เช่นเดิม จะท าใหพ้วกเขาปรีดาปราโมทยส์ักเพียงใด กลุ่มเมฆไดล้อยหายไปแลว้ พร้อมทั้งผูม้าเยอืนแต่
สวรรค ์คือโมเสสและเอลียาห์ ก็หายไปดว้ย 

เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกทั้งสามพากนัลงมาจากภูเขาแลว้ พระองคไ์ดท้รงก าชบัพวกเขามิให้
เล่าเหตุการณ์ ท่ีพวกเขาไดป้ระสบในคร้ังน้ีแก่ผูใ้ดจนกวา่พระองคจ์ะไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมา
เสียก่อน ส าหรับเร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น อคัรสาวกทั้งสามไม่เขา้ใจเลยวา่หมายถึงอะไร ต่าง
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ปรึกษาหารือกนัดว้ยความพิศวงงงงวยไปตาม ๆ กนั นอกจากน้ียงัมีปัญหาอ่ืน ๆ อีกหลายขอ้ท่ีพวกเขา
ไม่เขา้ใจ จึงไดทู้ลถามพระเยซูวา่ “เหตุไฉนพวกอาลกัษณ์ จึงวา่เอลียาห์ ตอ้งมาก่อน” เอลียาห์ไดอ้ยูก่บั
พวกเขาบนภูเขา แต่ก็ไดจ้ากพวกเขาไปแลว้ เหตุใดท่านจึงไม่อยูก่บัพวกเขาอีกต่อไป น่ีเป็นปัญหาหน่ึง
ท่ีพวกเขายงัคิดไม่ออก บดัน้ีอคัรสาวกทั้งสามทราบแลว้วา่ พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระเมสิยาห์ท่ีแทจ้ริง 
เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ จ  าเป็นอะไรนกัหรือ ท่ีเอลียาห์จะตอ้งมาก่อน 

พระเยซูตรัสตอบอคัรสาวกทั้งสามวา่ เอลียาห์ก็มาแลว้ และก็ไดถู้กมนุษยใ์จบาปหยาบชา้ 
ประหารชีวิตเสียก่อนแลว้ และบุตรมนุษยเ์อง ก็จะตอ้งถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกนั เม่ือไดฟั้งเช่นนั้น
อคัรสาวกทั้งสามก็เขา้ใจไดว้า่ พระองคท์รงหมายถึงยอห์นบพัติศมานัน่เอง ผูแ้ผว้ถางทางของพระองค ์
ผูน้ี้ไดมี้ชีวติอยูใ่หเ้ห็นอยา่งแทจ้ริงมาแลว้ น่ียอ่มแสดงให้เห็นวา่ เหตุการณ์ทุก ๆ อยา่ง ก าลงัด าเนินไป
ตาม “ท่ีมีค  าเขียนกล่าวไวถึ้งท่าน” แลว้ทุกประการ (มาระโก 9:13) ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ อคัรสาวกทั้ง
สามคงตอ้งรู้สึกพิศวงสงสัยใน “ส่ิงท่ีไดเ้ห็นนั้น” แต่พวกเขาก็ “มิไดบ้อกเหตุการณ์ซ่ึงเขาไดเ้ห็นแก่ผูใ้ด
ในกาลคร้ังนั้นเลย” 

พระคริสตธ์รรมคมัภีร์มิไดบ้อกใหเ้รารู้วา่ ในคืนนั้น พระเยซูและอคัรสาวกทั้งสามพกัอยูท่ี่ไหน 
เพียงแต่กล่าววา่ วนัรุ่งข้ึน พระองคแ์ละอคัรสาวกไดล้งมาจากภูเขา สมทบกบัอคัรสาวกอีกเกา้คน และ
ต่อมาไม่นานนกัก็มีประชาชน ซ่ึงตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค ์มาเฝ้าพระองคอ์ยา่งเนืองแน่น (ดู 
ลูกา 9:37) 

ข้อไตร่ตรอง 
“ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา...จงเช่ือฟังท่านเถิด” จงเช่ือฟังพระองคแ์ละด าเนินชีวิตตามการท า

น าของพระองค ์ เพราะวา่พระองค ์ คือ พระด ารัสค าสุดทา้ยท่ีพระเจา้มีต่อมนุษย ์ จงอยา่หลงใหลใน
ความสุขฝ่ายเน้ือหนงั แต่จงเช่ือฟังพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน ผูซ่ึ้งจะส่งท่านออกไปช่วยเยยีวยา รักษา
จิตวิญญาณของชาวโลกท่ีหลงหายไปนั้น 

“ซ่ึงเราจะอยู่ ท่ีน่ีกดี็” เม่ือเปโตร “ไดชิ้ม.....ฤทธ์ิเดชแห่งยคุท่ีจะมานั้น” (ฮีบรู 6:5) ณ ท่ีประทบั
ของพระเจา้แลว้ เขาก็ไม่อยากจะจากท่ีนัน่ไป ลองคิดดูเถิดวา่เราจะมีความรู้สึกอยา่งไร เม่ือเราอยูก่บัคน
เป็นจ านวนมากมายในสวรรค ์ซ่ึงรุ่งเรืองไปดว้ยรัศมี ไดร่้วมร้องเพลงของโมเสส และเพลงของพระเมษ
โปดก ผูป้ลดปล่อยเราใหพ้น้จากความผดิบาปทั้งปวงของเราโดยพระโลหิตอนัประเสริฐของพระองค ์

“จงเปล่ียนนิสัย เสียใหม่” (โรม 12:2) น่ีคือพระบญัชาของพระเจา้เพื่อวา่ “ท่านทั้งหลาย จะได้
สังเกต รู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบและอะไรยอดเยีย่ม” “เพื่อท่านทั้งหลายจะ
ไดรั้บความบริบูรณ์ ของพระเจา้เตม็เป่ียม” (เอเฟซสั 3:19) พระเจา้ทรงยนิดีท่ีจะใหเ้รามีชีวติเตม็บริบูรณ์ 
โดยไม่มีขอบเขตจ ากดั ซ่ึงเราสามารถรับไวไ้ดโ้ดยความเช่ือ โดยเดชพระวิญญาณของพระองค ์
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การท่ีอคัรสาวกไดเ้ห็นนิมิต ในการจ าแลงพระกายของพระเยซูบนภูเขายอ่มแสดงใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัแลว้วา่ พวกเขาไดเ้ดินทางร่วมกบัพระองคผ์ูซ่ึ้งมีฤทธานุภาพยิง่กวา่มนุษยม์ากนกั พวกเขาไดเ้ป็น
พยานอยา่งเขม้แขง็วา่ “เราไดเ้ห็นอานุภาพของพระองคด์ว้ยตาของเราเอง” (2 เปโตร 1:16) 

พระเจา้ทรงบญัชาวา่ “จงเช่ือฟังท่านเถิด” แต่เม่ือพระเยซูตรัสถึงการส้ินพระชนมข์องพระองค ์
เปโตรก็กลบัไม่ยอมเช่ือฟังพระองค ์ โดยทูลทดัทานวา่ “ใหเ้หตุการณ์นั้นอยูห่่างไกลจากพระองคเ์ถิด” 
การท่ีเราไม่ยอมรับเอาชีวิตซ่ึงเป็นผลมาจากความตายนั้น ท าใหเ้ราไม่สามารถมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้
ได ้ ชีวติฝ่ายพระคริสตน์ั้น เป็นชีวติท่ีนอกเหนือไปจากชีวติฝ่ายเน้ือหนงั ชีวติท่ีเห็นแก่ตวัจะตอ้งตายไป 
กล่าวคือ ตอ้งเลิกด าเนินชีวตินั้นเสียโดยเด็ดขาด 

ทบทวน 
1. เหตุการณ์ท่ีส าคญัยิง่สองประการในขั้นท่ีแลว้ คืออะไร? เร่ืองราวท่ีพระเยซูทรงเปิดเผยใหแ้ก่

อคัรสาวกของพระองคมี์อะไรบา้ง? จงบอกมาส่ีเร่ือง 
2. หลงัจากเหตุการณ์น้ีเป็นเวลานานเท่าใด พระองคจึ์งเสด็จข้ึนไปบนภูเขา? ภูเขานั้นช่ืออะไร? 

ตั้งอยูท่ี่ไหน? และมีความสูงเท่าใด? 
3. พระเยซูทรงพาผูใ้ดไปกบัพระองคบ์า้ง? เหตุใดพระองคจึ์งคดัเลือกผูต้ามเสด็จไวเ้พียงสาม

คนเท่านั้น เม่ือเสด็จข้ึนถึงยอดภูเขาแลว้ พระเยซูทรงกระท าอะไรบา้ง? อคัรสาวกเหล่านั้นท าอะไรบา้ง? 
เม่ือพวกเขาหายงวัเงียและนยัตาสวา่งข้ึนแลว้ พวกเขาไดเ้ห็นอะไร? พระเยซูทรงเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร
บา้ง? 

4. ขณะนั้นมีผูใ้ดมาร่วมสนทนากบัพระองคบ์า้ง? ทั้งสองท่านน้ีมาปรากฏโดยวธีิใด? ท่านทั้ง
สองน้ีไดท้  าอะไรบา้ง? และไดส้นทนากบัพระเยซูดว้ยเร่ืองอะไร? การสนทนาน้ีไดช้ี้ใหเ้ราเห็นถึง
อะไรบา้ง? พระเยซูทรงสมคัรพระทยัท่ีจะส้ินพระชนมเ์ช่นนั้นหรือ? 

5. ท่านคิดวา่การท่ีพระเยซูทรงพบปะ ปรึกษาหารือกบัโมเสส และเอลียาห์ในคร้ังน้ี ไดมี้การ
เตรียมแผนการล่วงหนา้ไวแ้ลว้หรือ? ใครเป็นผูจ้ดัเตรียมแผนการน้ี? 

6. เปโตรทูลต่อพระเยซูวา่อยา่งไร เม่ือไดเ้ห็นรัศมีของพระองคเ์ช่นนั้น? เขาเสนอแนะวา่จะท า
อะไร? เหตุใดเขาจึงทูลต่อพระองคเ์ช่นนั้น? 

7. ขณะท่ีเปโตรก าลงัทูลต่อพระเยซูคริสตน์ั้น มีอะไรเกิดข้ึน? เมฆกอ้นนั้นมีลกัษณะอยา่งไร? 
เมฆกอ้นนั้นลอยลงมาต ่าเพียงใด? เสียงของใครพดูออกมาจากเมฆนั้น? เสียงนั้นพูดวา่อยา่งไร? และพดู
กบัใคร? 

8. การเช่ือฟังพระบุตรของพระเจา้ ส าคญักวา่การเช่ือฟังโมเสสหรือเอลียาห์ เช่นนั้นหรือ? 
เพราะเหตุใด? 
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9. อคัรสาวกทั้งสามมีความรู้สึกอยา่งไร? เม่ือไดย้นิพระสุรเสียงและไดเ้ห็นกอ้นเมฆนั้น พวก
เขาท าอยา่งไร? เม่ือพระเยซูทรงเห็นอคัรสาวกหวาดกลวัเช่นนั้น พระองคท์รงกระท าอยา่งไร? พระองค์
ตรัสแก่พวกเขาวา่อยา่งไร? เม่ืออคัรสาวกเงยหนา้ข้ึน เขาเห็นผูใ้ด? 

10. เม่ือศุภนิมิตนั้นผา่นพน้ไปแลว้ อคัรสาวกไดก้ระท าอะไรบา้ง? พระเยซูทรงอธิบายศุภนิมิต
นั้น ใหแ้ก่พวกเขาวา่อยา่งไร? 

11. เหตุการณ์ท่ีพระเยซูจะตอ้งประสบในอนาคตอนัใกลน้ี้ ตามท่ีพระองคต์รัสแก่อคัรสาวกนั้น 
คืออะไร? อคัรสาวกเขา้ใจเร่ืองน้ีหรือไม่? พวกเขาทูลถามพระองคว์า่อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบวา่
อยา่งไร? พระองคต์รัสวา่เอลียาห์จะท าอะไรบา้งเม่ือท่านมา? การท่ีพระองคต์รัสวา่เอลียาห์ก็มาแลว้นั้น 
พระองคท์รงหมายถึงใคร? เอลียาห์จะกลบัมาอีกหรือไม่? 

12. พระเยซูทรงท านายถึงพระองคเ์องวา่อยา่งไร? อคัรสาวกของพระองครู้์หรือไม่วา่ ใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ พระองคก์็จะถูกปลงพระชนมใ์หต้ายเช่นเดียวกบัยอห์นบพัติศมา? 

13. ท่านคิดวา่การจ าแลงพระกายของพระเยซูคริสต ์ประทบัใจของอคัรสาวกมากนอ้ยเพียงใด? 
14. อคัรสาวกทั้งสามไดเ้ผยเร่ืองราวเหล่าน้ีใหแ้ก่ผูใ้ดหรือไม่? ขณะนั้นอคัรสาวกอีกเกา้คนอยูท่ี่

ไหน? พระเยซูและอคัรสาวกทั้งสามไปสมทบกบัอคัรสาวกเหล่านั้นเม่ือใด? ท่ีไหน? ยอห์น ยากอบ 
และเปโตร ไดเ้ล่าเหตุการณ์เก่ียวกบัศุภนิมิตน้ีใหพ้วกเขาฟังหรือไม่? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิดวา่ พระรัศมีในการจ าแลงพระกายของพระเยซูนั้น เป็นพระรัศมีท่ีมาจากสวรรค ์หรือ

มาจากภายในพระกายของพระองคเ์อง 2. ท่านคิดวา่พระรัศมีนั้นปรากฏออกมาอยา่งรวดเร็ว หรือค่อย ๆ 
ปรากฏออกมาทีละนอ้ย ๆ 3. ชาวสวรรคท์ั้งสองซ่ึงมาเฝ้าพระองคน์ั้น มีร่างกายท่ีกอปรไปดว้ยรัศมี
เช่นเดียวกบัพระเยซู เช่นนั้นหรือ ท่านทั้งสองน้ีสามารถสนทนากบัพระเยซูไดอ้ยา่งไร ในเม่ือท่านมี
เพียงกายวญิญาณเท่านั้นมิใช่เน้ือหนงั 4. เหตุใดอคัรสาวกจึงรู้วา่เป็นโมเสส และเอลียาห์ ขอ้น้ีพอจะ
ช้ีใหเ้ห็นหรือไม่วา่ วญิญาณของมนุษยเ์ม่ือออกจากร่างกายไปแลว้ สามารถท่ีจะปรากฏใหเ้ห็นได ้ 5. 
ท่านคิดวา่พระเยซูคริสตท์รงเรียกใหเ้อลียาห์ และโมเสสมาเฝ้าพระองคห์รือวา่ ท่านทั้งสองนั้นมาเฝ้า
พระองคด์ว้ยความสมคัรใจของตนเอง 6. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงคาดการวา่ โมเสสและเอลียาห์จะมาเฝ้า
พระองคเ์ช่นนั้นหรือ 7. ท่านคิดวา่ขณะเม่ือพระเยซูเสด็จข้ึนบนภูเขานั้น พระองคท์รงทราบวา่พระองค์
จะไดรั้บการจ าแลงพระกาย เช่นนั้นหรือ 8. ท่านคิดวา่อคัรสาวกทั้งสาม เสแสร้งป้ันแต่งศุภนิมิตน้ีข้ึนมา
เช่นนั้นหรือ 9. พวกเขารู้หรือไม่วา่ เสียงท่ีดงัออกมาจากกอ้นเมฆนั้น เป็นพระสุรเสียงของพระเจา้ 10. 
ท่านคิดวา่พระกายของพระเยซูซ่ึงเปล่ียนแปลงไปน้ีมีลกัษณะเหมือนกบัพระกายของพระองค ์ เม่ือทรง
ฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาหรือไม่ 11. พระเจา้มีพระประสงคอ์ะไร ในการบนัดาลใหเ้หตุการณ์อนัยิง่ใหญ่น้ี
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เกิดข้ึน 12. เหตุใดพระองคจึ์งเสด็จมาประทบัในกอ้นเมฆ 13. พระเจา้เคยทรงประกาศรับรองพระบุตร
ของพระองค ์เช่นน้ีมาก่อนหรือไม่ 14. เอลียาห์จะท าใหทุ้กส่ิงคืนสู่สภาพเดิม ไดอ้ยา่งไร 15. ท่ีวา่ยอห์น
บพัติศมาก็คือ เอลียาห์นั้นหมายความวา่อยา่งไร ท่านทั้งสองน้ีเป็นบุคคลเดียวกนัหรือไม่ 16. ค  า
พยากรณ์ท่ีวา่เอลียาห์จะมาอีกนั้นอยูใ่นพระธรรมเล่มใด 18. เหตุใดพระเยซูจึงทรงก าชบัใหอ้คัรสาวก
เก็บเร่ืองราวน้ีไวเ้ป็นความลบั จนกวา่พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาเสียก่อน 
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ขั้นทีส่ามสิบส่ี ทรงขบัไล่ผสิีง-ภูเขาเฮระโมน และเมอืงกปัเรนาอูม 

มทัธิว 17:14-18:35, มาระโก 9:14-50, ลูกา 9:37-50 

ในขั้นท่ีแลว้เราไดเ้รียนรู้ถึงประสบการณ์ท่ีใหญ่ยิง่สูงสุดเร่ืองหน่ึง ในพระราชประวติัของพระ
เยซูคริสต ์ คือเร่ืองการจ าแลงพระกาย ประสบการณ์น้ีท าใหพ้ระเยซูทรงไดรั้บการหนุนน ้าใจ และ
พละก าลงั เพื่อท่ีจะเผชิญกบัความทุกขท์รมานและความวิปโยคท่ีรออยูเ่บ้ืองหนา้ ในการน้ีพระองคไ์ด้
ทรงคดัเลือกอคัรสาวกบางคนใหไ้ดเ้ห็นพระรัศมีของพระองคด์ว้ย 

หลงัจากประสบการณ์อนัสูงสุดน้ีแลว้ พระเยซูไดเ้สด็จลงมาสู่เชิงเขา ณ ท่ีนั้น ไดมี้ผูค้นน าเด็ก
คนหน่ึง มาขอรับการรักษาจากพระองค ์เด็กผูน้ี้ถูกผสิีง ไดรั้บความทุกขท์รมานมาก คนไขร้ายน้ีเป็นคน
ท่ีรักษาไดย้ากท่ีสุดเท่าท่ีพระเยซูไดเ้คยพบเห็นมา อคัรสาวกไดพ้ยายามขบัไล่ผสิีงจนสุดความสามารถ
แต่ก็ไม่อาจกระท าได ้ แมพ้ระเยซูเองก็ยอมรับวา่การรักษาเด็กผูน้ี้กระท าไดย้ากมาก มีเพียงวธีิเดียว
เท่านั้น ท่ีจะบ าบดัใหห้ายได ้ คือโดยการอธิษฐานและถือศีลอดอาหาร แต่ส าหรับพระเยซูแลว้ไม่มีค  าวา่ 
“ยาก” หรือ “ง่าย” ส าหรับพระองคเ์ลย ไม่วา่จะเป็นการรักษาคนเป็นหวดั หรือคนเป็นโรคมะเร็งก็มิไดมี้
ความแตกต่างกนัเลย เพราะพระองคท์รงรักษาไดทุ้กโรค พระองคท์รงกล่าวย  ้าถึงค าสอนของพระองคว์า่ 
การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะสามารถรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากพระองคไ์ด ้ก็โดยอาศยัความเช่ือเท่านั้น 

อุปสรรคท่ี์ท าใหอ้คัรสาวกทั้งหลายไม่สามารถขบัไล่ผสิีง ออกจากเด็กผูน้ี้ไดก้็เน่ืองจากอคัร
สาวกคิดวา่มนัยากเกินไป และมิไดไ้วว้างใจในพระเยซูคริสตน์ัน่เอง พระองคท์รงต าหนิพวกเขาวา่ มี
ความเช่ือนอ้ย ถา้หากพวกเขาเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระองค ์ พวกเขาก็จะสามารถรักษาผูป่้วยรายน้ีได้
แน่ ถา้เขาไม่เช่ือฟัง เขาก็ไม่มีทางท่ีจะรักษาไดเ้ลย ในขอ้พระธรรมตอนสุดทา้ยของบทเรียนน้ี (มาระโก 
9:38 และ ลูกา 9:49) เราจะเห็นวา่ไดมี้ชายผูห้น่ึงซ่ึงไม่รู้จกัมกัคุน้กบัพระเยซูหรืออคัรสาวกทั้งสิบสอง
คนของพระองคเ์ลย แต่เขาก็สามารถขบัผสิีงออกไดเ้ช่นเดียวกนั อคัรสาวกไดพ้ยายามหา้มปรามชายผู ้
นั้นอยา่งแขง็ขนั แต่ตรงกนัขา้มพระเยซูกลบัทรงยกยอ่งสรรเสริญเขา น่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ 
บุคคลท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรและแต่งตั้งไวน้ั้น ตอ้งเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดสนิทสนมกบัพระองคแ์ลว้ 

บดัน้ีพระเยซูเสด็จมุ่งหนา้ไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม โดยเสด็จผา่นเมืองกปัเรนาอูม พระองคค์งได้
ประทบัแรมในเมืองนั้นหน่ึงคืน เม่ือก่อนนั้นชาวเมืองน้ีต่างยกยอ่งและแซ่ซอ้งสรรเสริญพระองคว์า่ทรง
เป็นผูย้ิง่ใหญ่ เป็นแพทยผ์ูป้ระเสริฐ และพยายามบงัคบัพระองคใ์หท้รงเป็นกษตัริยข์องพวกเขา แต่คร้ังน้ี
พระองคเ์สด็จมาอยา่งเงียบ ๆ เป็นการลบั ฉะนั้นจึงไม่มีเสียงโห่ร้องถวายพระพรตอ้นรับ หรือเสียงคร ่ า
ครวญหรือการขอความช่วยเหลือจากพระองคเ์ลย พวกผูน้ าทางศาสนาของชาติยเูดียไดเ้ปล่ียนท่าที และ
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ความคิดเห็นของตนต่อพระเยซูคริสตเ์สียใหม่ ไม่มีผูใ้ดท่ีจะคดัคา้นโตแ้ยง้สิทธ์ิอ านาจของพวกเขาได ้
แต่พระเยซูก็มิไดท้รงหวาดหวัน่ พระองคท์รงเผชิญกบัทุก ๆ เหตุการณ์อยา่งอาจหาญ พระองคท์รงสอน
ใหป้ระชาชนปฏิบติัอยา่งไร พระองคก์็ทรงปฏิบติัอยา่งนั้นดว้ย โดยมิไดมี้ขอ้แมพ้ิเศษแต่อยา่งใด เช่น 
เม่ือพระองคท์รงสั่งสอนใหป้ระชาชนเป็นคนสุภาพอ่อนนอ้ม รู้จกัถ่อมตนดุจดงัเด็ก ๆ พระองคก์็ไดท้รง
ถ่อมพระองคล์ง ปฏิบติัตามค าสอนนั้นดว้ยเช่นเดียวกนั 

เขา้ใจวา่การท่ีพระเยซูเสด็จไปสู่กรุงเยรูซาเล็มในคร้ังน้ี พระองคค์งรู้สึกหนกัพระทยัไม่นอ้ย 
เพราะวา่ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นไม่มีอะไรดี ส าหรับพระองคเ์ลย แต่ดว้ยความถ่อมพระทยั พระองคจึ์งทรง
ตดัสินพระทยัอยา่งแน่วแน่ท่ีจะเสด็จไป เพราะวา่พระองคเ์สด็จมาในโลกน้ี ก็เพื่อท่ีจะกระท าตามน ้า
พระทยัของพระบิดาเจา้ ไม่วา่เหตุการณ์จะเป็นอยา่งไรก็ตาม พระประสงคข์องพระเจา้จะพา่ยแพไ้ม่ได้
เป็นอนัขาด พระเยซูไดต้รัสใหบ้รรดาอคัรสาวกทราบอีกคร้ังหน่ึงวา่ พระองคจ์ะถูกปลงพระชนมใ์นไม่
ชา้น้ี และจะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาใหม่ แต่บรรดาอคัรสาวกก็ยงัไม่เขา้ใจในค าตรัสของพระองค ์

เน่ืองจากพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค ์ ไม่สามารถท่ีจะเดินทางผา่นเขา้ไปในมณฑล
สะมาเรียได ้ดงันั้นจึงตอ้งเดินเลียบไปตามแม่น ้าจอร์แดนฟากขา้งโนน้ 

อภิปราย 
ในสมยัท่ีพระเยซูยงัด ารงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี เร่ืองคนถูกผสิีงถือเป็นเร่ืองธรรมดา การ

บ าบดัรักษาก็อาศยัพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ซ่ึงส่วนมากเป็นวธีิท่ีโหดร้ายป่าเถ่ือนมาก วธีิการเช่นน้ี แม้
ในปัจจุบนัน้ีประชากรในภูมิภาคแถบร้อนบางประเทศก็ยงัใชก้นัอยู ่ส าหรับโรคจิตและโรคอ่ืน ๆ ก็มิได้
รับการวินิจฉยัใหล้ะเอียดถ่ีถว้น เพื่อจะรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง วธีิรักษาโรคของคนในสมยันั้น ลว้นแต่
เป็นวธีิท่ีโหดร้ายทารุณ และลงโทษผูป่้วยอยา่งน่าเวทนา บางคร้ังก็ตอ้งแยกผูป่้วยใหอ้ยูห่่างไกลจาก
ผูอ่ื้น (ซ่ึงเท่ากบับงัคบัให้ตดัขาดจากวงสังคมนัน่เอง) ผูป่้วยเหล่าน้ีบางคนเม่ือหมดท่ีพึ่งเขา้จริง ๆ ก็ตอ้ง
ซมซานไปอยูใ่นทะเลทรายหรือถ่ินทุรกนัดาร หรือไม่ก็คิดท าลายชีวติของตนเองเสีย 

พระเยซูทรงน าเอาชีวิตวนิิจฉยัโรคแบบใหม่ มาใชก้บัประชาชนเหล่านั้น พระองคท์รงหย ัง่ลง
ไปในชีวติจิตใจของผูป่้วย เพื่อคน้หาตน้เหตุ ท่ีแทจ้ริงของโรค ซ่ึงบางคร้ังก็มีสาเหตุมาจาก ความผดิ
บาป บางคร้ังก็เกิดจากการไดรั้บการฝึกหดัอบรมจากบิดามารดาในทางท่ีผดิ บางคร้ังก็เกิดจากการไม่
ยอมเช่ือพระเจา้ บางคร้ังก็เกิดจากการคุกคามของพวกภูติผปีีศาล ฯลฯ พระเยซูทรงรักษาโรคใหแ้ต่ละ
คนตามสมุหฐาน (ตน้เหตุ) ของโรค พระองคท์รงรักษาให้แก่ทุกคนท่ีมาขอความช่วยเหลือจากพระองค ์

อคัรสาวกคอยเฝ้าสังเกตดู วิธีการบ าบดัรักษาโรคของพระองคอ์ยา่งพินิจพิเคราะห์ เพื่อใหรู้้วา่
ฤทธ์ิอ านาจท่ีพระองคใ์ชใ้นการรักษานั้นมาแต่ไหนพวกเขาพยายามจดจ าค าพดูและเลียนแบบกิริยา
ท่าทางของพระองคทุ์กอยา่ง แต่ก็ไม่สามารถรักษาอาการวปิริตของเด็กผูน้ั้นได ้ การน้ีท าใหบ้รรดาอคัร
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สาวกประหลาดใจมาก พระเยซูจึงทรงเปิดเผยเคล็ดลบัใหพ้วกเขาวา่ “ผอียา่งน้ีจะขบัใหอ้อกไม่ไดเ้ลย 
เวน้ไวแ้ต่โดยค าอธิษฐานเท่านั้น” ไม่ใช่รักษาดว้ยถอ้ยค าหรือวธีิการอ่ืนใด แต่โดยความสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ดกบัพระบิดาเจา้ผูท้รงเป็นแหล่งเกิดแห่งฤทธ์ิอ านาจทั้งปวง แมใ้นทุกวนัน้ี ซ่ึงเป็นสมยัท่ีเจริญดว้ย
วทิยาการอยา่งมากมายแลว้ก็ตาม เราก็ไม่สามารถรักษาโรคทั้งของส่วนบุคคล และของสังคมดว้ย
ความสามารถของเราเองเลย ความเพียรพยายามของเราจะไม่เกิดผลถา้เราขาด “การอธิษฐานและการอด
อาหาร” ซ่ึงจะท าใหเ้ราเขา้สนิทสนมกบัพระเจา้และยอมใหฤ้ทธ์ิอ านาจของพระเจา้ ไหลผา่นตวัเรา เพื่อ
ผลประโยชน์ของตวัเราเอง และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา 

พระเยซูทรงทราบวา่ การท่ีอคัรสาวกไม่สามารถรักษาเด็กชายซ่ึงถูกผใีบเ้ขา้สิงใหห้ายได ้ ก็
เพราะความเช่ือของพวกเขาไม่มัน่คงนัน่เอง แมว้า่พวกเขาเคยบ าบดัรักษาคนไขม้าหลายรายแลว้ก็ตาม 
ส าหรับกรณีของเด็กชายผูน้ี้ไม่มีอะไรท่ีจะเก้ือหนุนน ้าใจของพวกเขาเลย เด็กชายผูเ้คราะห์ร้ายน้ี ไม่
สามารถท่ีจะแสดงความเช่ือของเขาไดเ้ลย แมแ้ต่จะพดูเขาก็พดูไม่ได ้ บิดาของเขาตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด
อยูต่ลอดดเวลาจนรู้สึกทอ้แท ้ เม่ือไม่มีผูใ้ดท่ีจะช่วยรักษาไดอี้กแลว้ บิดาของเด็กชายผูน้ั้นจึงน าไปให้
พระเยซูรักษาให ้ เขาทูลวงิวอนต่อพระองค ์ “ท่ีขา้พเจา้ยงัขาดความเช่ือนั้น ขอทรงโปรดช่วยเถิด” เม่ือ
พระเยซูไดท้อดพระเนตรเห็นความทุกขท์รมานของเด็กผูน้ั้น ก็ทรงรู้สึกเวทนาสงสาร อน่ึงพระองคท์รง
ทราบวา่บิดาของเขาไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือเขาไดอี้กแลว้ พระองคจึ์งตรัสสั่งใหผ้ท่ีีสิงอยูใ่นร่างของ
เขาออกไปเสีย และมนัก็ยอมออกมา ทนัใดนั้นเด็กคนนั้นก็หายเป็นปกติ 

พระเยซูทรงพยายามท่ีจะอธิบายใหอ้คัรสาวกของพระองคท์ราบวา่ หากวา่พวกเขามีความเช่ือ
อยา่งมัน่คงแลว้ ก็จะสามารถท าไดทุ้กอยา่ง ไม่มีอะไรท่ีจะเกินความสามารถของพวกเขาเลย ส่ิงใดท่ี
พระองคก์ระท าได ้ อคัรสาวกก็สามารถกระท าไดเ้ช่นเดียวกนั จากค าสั่งสอนของพระเยซูในตอนน้ี
แสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ ไม่เพียงแต่บรรดาอคัรสาวกเท่านั้น ท่ีจะกระท าการอนัใหญ่หลวงได ้แมแ้ต่
ผูท่ี้เช่ือทุก ๆ คน พระองคก์็จะประทานฤทธ์ิอ านาจใหส้ามารถท าการเช่นนั้นได ้“มี คนเช่ือ ท่ีไหน หมาย
ส าคญัเหล่าน้ีจะบงัเกิดข้ึนท่ีนัน่” เคร่ืองหมายส าคญัเหล่าน้ีแสดงใหผู้เ้ช่ือทราบวา่ พระเจา้ก าลงัปฏิบติั
พระราชกิจของพระองค ์ โดยอาศยัพวกเขาเป็นผูด้  าเนินการ นอกจากนั้นยงัเป็นพยานใหม้นุษยโ์ลก
ทราบวา่ พระเจา้ทรงมีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจของมนุษยไ์ดทุ้กคน พระองคจ์ะทรง
ช่วยเหลือผูท่ี้มีชีวิตอบัเฉา ตอ้งทนทุกขท์รมานเน่ืองดว้ยความบาป และโรคภยัไขเ้จบ็ (มาระโก 16:15-
18) ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่ควรปฏิเสธขอ้น้ี จนกวา่จะไดท้  าการทดสอบเสียก่อน ทั้งน้ีเพราะการบ าบดัรักษา
ใหพ้น้จากความผดิบาปและความเจบ็ไขไ้ดป่้วยนั้น เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษยทุ์กคน อน่ึงพระเจา้มิได้
ทรงเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั หรือเห็นแก่หนา้ผูห้น่ึงผูใ้ดเลย 
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เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ พระเยซูมิไดท้รงปฏิเสธวา่ เร่ืองผสิีงนั้นไม่มีจริงเราจึงตอ้งสังเกตดูความ
ใกลชิ้ดระหวา่ง ผชีัว่ ความบาป และโรคภยัไขเ้จบ็ใหถ่ี้ถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรคท่ีเก่ียวกบัสมองและ
ร่างกาย ซ่ึงแมแ้ต่วทิยาศาสตร์สมยัใหม่ ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะใหค้วามแจ่มกระจ่างในเร่ืองน้ีได ้

พระเยซูทรง “ตั้งพระพกัตร์แน่วไปยงักรุงเยรูซาเล็ม” พระองคไ์ดท้รงสั่งสอนบรรดาอคัรสาวก
มากมายหลายเร่ือง เพื่อตระเตรียมพวกเขาไวใ้หพ้ร้อมท่ีจะปฏิบติัพระราชกิจแทนพระองค ์ ในยามท่ี
พระองคจ์ะ “ถูกมอบไวใ้นมือของคนทั้งหลาย” มีบางคนกล่าววา่พระเยซูทรงพะวงเก่ียวกบัเร่ืองการ
ส้ินพระชนมข์องพระองคม์ากจนเกินไป แต่การพูดเช่นน้ีหาเป็นความจริงแต่ประการใดไม่ เพราะ
พระองคท์ราบถึง “จอก” ท่ีพระบิดาประทานให้เป็นอยา่งดี ตลอดจนความเกลียดชงั ความร้ายกาจทั้ง
ปวงของมนุษยแ์ละพญามาร ซ่ึงจะท าใหก้ารส้ินพระชนมข์องพระองคเ์ป็นผลส าเร็จ พระองคท์รง
ตกัเตือนอคัรสาวกของพระองคใ์หท้ราบถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอยูเ่สมอ พระองคท์รงประสงคท่ี์จะ
ใหพ้วกเขารู้วา่การติดตามพระองคน์ั้น จะตอ้งเสียสละอยา่งใหญ่หลวง อาจไดรั้บความทุกขท์รมานมาก
ยิง่จนถึงแก่ชีวติ แต่ปรากฏวา่อคัรสาวกหาไดเ้ขา้ใจในถอ้ยค าของพระองคไ์ม่ 

ส าหรับปัญหาเร่ืองเงินบ ารุงโบสถน์ั้น พระเยซูทรงสอนวา่เป็นการสมควรแลว้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบของโบสถ ์ แต่ในขณะเดียวกนัพระองคก์็ไดท้รงอธิบายใหเ้ปโตรรู้วา่ ชีวิตของเขาและอคัรสาวก
ทั้งหมด จะตอ้งอยูเ่หนือกวา่การผกูพนักบัฝ่ายโลก เพราะวา่พวกเขาเป็นฝ่ายท่ี “เขา้ส่วนดว้ยกนัในการ
ทรงเรียก ซ่ึงมาจากสวรรค์” การท่ีพระองคท์รงหาเงินมาเสียค่าบ ารุงการนมสัการ อยา่งน่ามหศัจรรยใ์น
คร้ังน้ี ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ พระองคท์รงมีความสัมพนัธ์กบับรรดาส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง (โคโลสี 1:16) 
และฤทธานุภาพอนัใหญ่หลวงไร้ขอบเขตจ ากดั ของพระบิดาของพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ด 

เรายงัคงลุ่มหลงอยูก่บัสิทธิพิเศษของความเป็นผูใ้หญ่กนัอยู ่ แต่พระเยซูทรงเนน้ใหเ้ห็นถึง
คุณค่าของความเป็นเด็ก พระองคท์รงเอา “เด็กเล็ก ๆ คนหน่ึงมาใหย้นืท่ามกลางเหล่าสาวก” แลว้ทรง
สอนใหอ้คัรสาวกรู้ถึงความโอนอ่อนผอ่นปรน การเจริญเติบโต และการเช่ือไวว้างใจของเด็ก ความ
สุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตวัเยีย่งเด็ก ๆ น่ีแหละ เป็นบรรทดัฐานของการท่ีจะเขา้สู่แผน่ดินสวรรค ์ และเป็น
หลกัปฏิบติัท่ีส าคญัยิง่ในชีวติคริสเตียน นอกจากนั้นพระเยซูยงัไดท้รงตกัเตือนมิให้ผูห้น่ึงผูใ้ดขดัขวาง
หรือท าให้ “ผูเ้ล็กนอ้ย” (ผูเ้ช่ือใหม่ ๆ ) ตอ้งสะดุด และทรงใหค้วามมัน่ใจวา่ ผูท่ี้กระท าการดีต่อบุคคล 
“ท่ีอยูฝ่่ายพระคริสต”์ แมจ้ะเป็นเพียงการใหน้ ้าเยน็สักหน่ึงจอก ก็จะไดรั้บบ าเหน็จรางวลั พระเยซูมิได้
เนน้ถึงการเป็นเด็กในโลกน้ีเท่านั้น หากยงัทรงเนน้ถึงการเป็นเด็กแห่งแผน่ดินสวรรคด์ว้ย ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ี
กระท าผดิคิดร้ายหรือขดัขวางความเช่ือของบุตรของพระเจา้ ก็เท่ากบัวา่ บุคคลผูน้ั้นกระท าผดิต่อพระเจา้
ดว้ย 
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การท่ีพระเยซูทรงยกเอาเร่ืองความถ่อมตวัเยีย่งเด็ก ๆ ข้ึนมาสั่งสอนก็เพราะวา่บรรดาอคัรสาวก
ต่าง ๆ แก่งแยง่ทุ่มเถียงกนัวา่ ใครควรจะเป็นใหญ่ในหมู่พวกเขา พระเยซูตรัสวา่ “ถา้ผูใ้ดใคร่จะไดเ้ป็น
คนตน้ ก็ใหผู้น้ั้นเป็นคนสุดทา้ย” รากฐานท่ีส าคญัยิง่อยา่งหน่ึงแห่งแผน่ดินของพระคริสตก์็คือ จะตอ้ง
ตายแก่ชีวติท่ีเห็นแก่ตนเอง “ผูท่ี้พยายามใหชี้วติของตนเองรอด จะกลบัเสียชีวติ แต่ผูท่ี้เสียชีวติของตน
เพราะเห็นแก่เรา ก็จะไดชี้วติรอด”  “ถา้พวกท่านไม่ กลับใจเป็นเหมือนเดก็เลก็ ๆ ท่านจะเขา้ในแผน่ดิน
สวรรคไ์ม่ไดเ้ลย” กล่าวคือชีวติเราจะตอ้งเปล่ียนแปลงใหม่ทุกอยา่ง กฏเกณฑแ์ห่งแผน่ดินสวรรค ์ ซ่ึง
พระเยซูไดท้รงสั่งสอนไวใ้นคร้ังน้ี บรรดาอคัรสาวกไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ชีวิตเก่าของ
เราไดถู้กตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ (โรม บทท่ี 4 และบทท่ี 6) และผูท่ี้ติดตามพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงนั้น 
จะตอ้งสละชีวติท่ีมกัใหญ่ใฝ่สูงอยา่งส้ินเชิง ซ่ึงเปรียบเหมือนการติดทิ้งเสียซ่ึงอวยัวะ ส่วนท่ีจะท าให้
ชีวติจิตใจทั้งหมดของเราตอ้งเสียไป “ถา้มือของท่านท าใหห้ลงผดิ จงตดัทิ้งเสีย” “ถา้ตาของท่านท าให้
หลงผดิจงควกัออกทิ้งเสีย” เราจะตอ้งวางชีวิตของเราเพื่อผูอ่ื้น เช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงวาย
พระชนมเ์พื่อเรา (1 ยอห์น 3:16) 

พระเยซูมิไดท้รงสั่งสอนเฉพาะใหมี้ความสุภาพอ่อนนอ้ม ถ่อมตวัดงัเด็ก ๆ เท่านั้น หากแต่ยงั
ทรงสอนถึงผลแห่งความผดิบาปซ่ึงท าใหเ้ราตอ้งตกนรกท่ีส าคญัและน่าสะพรึงกลวัท่ีสุดยิง่กวา่ขอ้ใด ๆ 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเราควรเอาใจใส่ใหม้าก เราจะตีความหมายของค าวา่นรกอยา่งไรก็ตาม แต่
พระเยซูทรงใชค้  าวา่ไฟ และทรงกล่าวย  ้าถึงหา้คร้ังวา่ ไฟน้ีไหมอ้ยูเ่ป็นนิตย ์ โดยไม่มีวนัดบัเลย เราต่างรู้
กนัอยูว่า่ สภาพของนรกจริง ๆ นั้น ร้ายกาจน่าสะพรึงกลวั ยิง่กวา่ถอ้ยค าท่ีบรรยายไวใ้นพระคริสตธรรม
คมัภีร์มากมายนกั 

กฏแห่ง การอภัยโทษ ก็เป็นกฏท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง แห่งแผน่ดินของพระเจา้ ซ่ึงผูห้น่ึงผูใ้ดจะ
ละเลยไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ถอ้ยค าท่ีพระเยซูทรงตอบค าถามของเปโตร ตลอดจนค าอุปมาท่ีพระองคท์รง
ยกมาสั่งสอนอคัรสาวก แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ การอภยัโทษนั้น เป็นส่ิงทีเราจะตอ้งกระท าอยูเ่สมอ
เป็นเร่ืองฝ่ายวิญญาณ หาใช่ส่ิงท่ีเราจะนบัหรือค านวณตามแบบของคณิตศาสตร์ไม่ เพราะเป็นการ
แสดงออกถึงความสัมพนัธ์ท่ีเรามีต่อกนั ความสัมพนัธ์น้ีข้ึนอยูก่บั การท่ีมนุษยแ์ต่ละคน รู้ส านึกใน
ความผดิบาปของตนเอง และรับเอาการอภยัโทษจากพระเจา้เป็นส าคญั หาใช่ข้ึนอยูก่บัความผดิบาปของ
ผูก้ระท าผดิใหม่ ตามค าอธิษฐานตามแบบของพระเยซูนั้นกล่าววา่ พระเจา้ทรงอภยัโทษใหแ้ก่ผูท่ี้อภยั
โทษ ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

พระเยซูทรงวางกฏเกณฑส์ าหรับระงบัการบาดหมาง หรือการแตกแยกกนัระหวา่งคริสเตียนใน
คริสตจกัรของพระองค ์ ซ่ึงถา้เราปฏิบติัตามกฏเกณฑน้ี์อยา่งเคร่งครัดแลว้ จะสามารถแกปั้ญหาการ
ววิาทบาดหมางกนัไดอ้ยา่งเห็นผลดีท่ีสุด พระเจา้ทรงโปรดประทานใหเ้รามีอ านาจในการท่ีจะผกูมดั
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และปลดปล่อย และหากจะมีเพียงสองคนร่วมใจกนัอธิษฐาน ทูลขอส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากพระเจา้ เขาก็จะ
ไดรั้บตามท่ีเขาทูลขอนั้น แต่เน่ืองจากความไม่เช่ือของเรา เราจึงไม่ค่อยไดใ้ชอ้  านาจท่ีพระเจา้ประทาน
ใหแ้ก่เราน้ี 

ข้อไตร่ตรอง 
ความเช่ือ เป็นหลกัส าคญัท่ีสุด ซ่ึงพระเยซูทรงกล่าวย  ้าหลายคร้ังหลายหนวา่ เป็นหลกัของ

สุขอนามยั เป็นหลกัของความสมบูรณ์ ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ และเป็นกุญแจไขไปสู่ความจริง ความ
เช่ือเท่านั้นท่ีจะขจดัความโฉดเขลา ความสงสัย ความกลวั และความไม่เช่ือของเราใหสู้ญส้ินไป 

ในชุมนุมชนทุกแห่ง เรามกัจะพบเห็นคนพิการ คนยากจนคนป่วย ฯลฯ ซ่ึงถูกพญามารผกูมดัไว ้
ในกรณีเด็กท่ีถูกผใีบเ้ขา้สิงน้ี เช่ือวา่เราทุกคนคงมีความเห็นอกเห็นใจบิดาของเขาไม่นอ้ย แมว้า่เขาจะ
ส้ินหวงัแลว้ แต่เขาก็ยงัเช่ือมัน่ในองคพ์ระเยซูวา่ จะทรงรักษาบุตรชายของเขาได ้

ผูท่ี้ “ขาดความเช่ือและมีทิฐิชัว่” เหล่าน้ี มาขอความช่วยเหลือจากพระเยซู ทั้ง ๆ ท่ียงัมีความ
ระแวงสงสัยในพระองคอ์ยู ่เช่นเดียวกบัท่ีหลาย ๆ คนกระท ากนัอยูใ่นทุกวนัน้ี 

มีหลายคนถือวา่ ความไม่เช่ือเป็น “ความอ่อนแอ” ชนิดหน่ึง มากกวา่ท่ีจะเป็นความรังเกียจ แต่
พระเยซูทรงถือวา่เป็นความผิดบาปอยา่งร้ายแรงในพระธรรมววิรณ์ 21:8 ก็ไดจ้ดั ความไม่เช่ือ น้ีไวเ้ป็น
ความบาปประเภทร้ายแรงท่ีสุด ทางแกไ้ขก็คือจะตอ้งใหพ้ระเจา้ขจดัความไม่เช่ือออกจากจิตใจของเรา
ใหห้มด 

การอ่อนนอ้มถ่อมตวัลงเหมือนเด็ก ๆ น่ีแหละท่ีสามารถท าให ้ ชีวติความรัก และฤทธ์ิอ านาจ
ของพระเจา้ หลัง่ไหลเขา้มาสู่จิตใจของมนุษย ์ เพื่อช่วยในการบ าบดัรักษาโรค การอภยัโทษบาป การ
ป้องกนั และแมก้ระทัง่ช่วยใหไ้ดรั้บชยัชนะเหนือความตายได ้

ทบทวน 
1. เหตุการณ์สุดทา้ยท่ีเราไดเ้รียนมา คือเร่ืองอะไร? 
2. ในบรรดาอคัรสาวกทั้งสิบสองคนนั้น ใครเป็นผูติ้ดตามพระเยซูไปบา้ง? 
3. ขณะเม่ือพระเยซูและอคัรสาวกทั้งสาม กลบัลงมาสมทบกบัอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ นั้น มีใครอยู่

กบัอคัรสาวกเหล่านั้นบา้ง ๆ ? พวกเขาน าใครมาใหพ้ระองครั์กษา? เหตุใดอคัรสาวกจึงรักษาผูน้ั้น
ไม่ได?้ พระเยซูทรงรักษาเขาอยา่งไร? ผูเ้ช่ือสามารถรักษาคนป่วยไดห้รือไม่? 

4. หลงัจากนั้นแลว้พระเยซูเสด็จไปสู่ท่ีใด? พระองคเ์คยเสด็จไปยงัสถานท่ีแห่งนั้นมาก่อน
หรือไม่? ระหวา่งทางพระองคไ์ดท้รงสอนอคัรสาวกถึงเร่ืองอะไร? 

5. พระเยซูทรงเห็นชอบดว้ยกบัการเสียค่าบ ารุงโบสถห์รือไม่? 
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6. อคัรสาวกทุ่มเถียงกนัดว้ยเร่ืองอะไร? พระเยซูทรงจดัการเร่ืองน้ีอยา่งไร? พระองคท์รงสอน
เก่ียวกบัผูท่ี้ตอ้งการจะเป็นเอกเป็นใหญ่กวา่อยา่งไร? กฏของชีวติคริสเตียนซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี มีใจความ
วา่อยา่งไร? กฏแห่งแผน่ดินสวรรคซ่ึ์งพระเยซูทรงสั่งสอนไวใ้นบทน้ี มีใจความวา่อยา่งไร? 

7. การท่ีพระเยซูตรัสวา่ “ถา้มือของท่านท าใหห้ลงผดิ จงตดัทิ้งเสีย” และ “ถา้ตาของท่านท าให้
ท่านหลงผดิ จงควกัออกทิ้งเสีย” นั้นพระองคท์รงหมายความวา่อยา่งไร? 

8. การท่ีพระเยซูทรงใหเ้ด็กเล็ก ๆ ยนือยูท่่ามกลางอคัรสาวกนั้น พระองคท์รงมีพระประสงค ์ ท่ี
จะสั่งสอนใหพ้วกเขาทราบถึงอะไร? 

9. ถา้หากผูห้น่ึงผูใ้ดกระท าผิดต่อเรา เราควรจะปล่อยใหเ้ขาเป็นฝ่ายมาหาเรา หรือเราควรเป็น
ฝ่ายไปหาทางปรองดองกบัเขาเอง? ถา้เขาไม่ยอมปรองดองดว้ย เราจะท าอยา่งไรต่อไป? 

10. พระเยซูทรงสอนเก่ียวกบัการอภยัโทษวา่อยา่งไร? และทรงสอนเก่ียวกบัการอธิษฐานวา่
อยา่งไร? 

11. การร่วมใจกนัอธิษฐาน จะก่อใหเ้กิดพลงัมากข้ึนหรือไม่? 
12. ถา้หากเรากระท าตามเง่ือนไขของพระเจา้อยา่งครบถว้น พระสัญญาของพระองคจ์ะส าเร็จ

หรือไม?่ 
13. การ “ผกูมดั” และการ “ปลดปล่อย” หมายความวา่อยา่งไร? 
14. ท่านคิดวา่นรกเป็นสถานท่ีทรมานคนผิดบาป ท่ีถาวรอยูเ่ป็นนิตยเ์ช่นนั้นหรือ? เราเช่ือฟังค า

สอนของพระเยซูในเร่ืองน้ีไดห้รือไม่? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. หลงัจากการจ าแลงพระกายของพระเยซูคริสตแ์ลว้ พระองคท์รงเปล่ียนแปลงไปบา้งหรือไม่ 

2. อคัรสาวกพวกท่ีมิไดติ้ดตามพระเยซูข้ึนไปบนภูเขา คอยพระองคอ์ยูท่ี่ไหน 3. ท่านคิดวา่ผูค้นท่ีรอ
คอยพระเยซู อยูก่บัอคัรสาวกของพระองคท่ี์เชิงเขานั้น ติดตามพระองคม์าโดยตรง หรือวา่เขาติดตาม
เด็กท่ีถูกผสิีงมา 4. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร ในการท่ีอคัรสาวกไม่สามารถบ าบดัรักษาเด็กผูน้ั้นให้
หายได ้ ในเม่ืออคัรสาวกต่างก็เคยรักษาผูป่้วยมามากต่อมากแลว้ ท่านคิดวา่ในกรณีเด็กถูกผสิีงรายน้ีเป็น
รายท่ียากเกินไป จนท าให้อคัรสาวกรู้สึกหวาดกลวั เช่นนั้นหรือ 5. เม่ือคร้ังท่ีพระเยซูทรงส่งบรรดาอคัร
สาวกออกไปประกาศ และบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ให้แก่ประชาชนก่อนหนา้น้ี พระองคป์ระทานฤทธ์ิ
อ านาจให้อคัรสาวก เฉพาะการประกาศคร้ังนั้นเท่านั้นหรือ หรือวา่พระองคท์รงโปรดประทานใหเ้ป็น
การถาวรตลอดไป อ านาจน้ีอคัรสาวกไดรั้บจากพระเยซูโดยตรง หรือวา่ไดรั้บจากการสังเกตและฝึกฝน
เลียนแบบตามพระองค ์6. พระเยซูตรัสแก่อคัรสาวกวา่อยา่งไร ในการท่ีพวกเขาไม่มีฤทธ์ิอ านาจพอท่ีจะ
รักษาเด็กผูน้ั้นได ้7. เหตุใดพระเยซูจึงตรัสถามถึงความเช่ือของบิดาของเด็กผูน้ั้น ท่านคิดวา่ความเช่ืออนั
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อ่อนแอของบิดาเด็กผูน้ั้น สามารถช่วยเขาไดบ้า้งหรือไม่ เป็นเพราะเหตุน้ีเองหรือท่ีพระเยซูตรัสวา่ แมมี้
ความเช่ือเพียงเล็กนอ้ย ก็สามารถเคล่ือนยา้ยภูเขาได ้ 8. เราวดัความเช่ือโดยดูท่ีจิตใจหรือท่าทีท่ีส าแดง
ภายนอก 9. พระเยซูทรงหมายความวา่ การอธิษฐาน และการถือศีลอดอาหาร ก่อใหเ้กิดความเช่ือหรือ
ก่อใหเ้กิดฤทธ์ิอ านาจในการักษาโรคภยัไขเ้จบ็ 10. พระเยซูเคยอธิษฐานเผื่อผูป่้วย หรือเคยแนะน าให้
อคัรสาวกของพระองคอ์ธิษฐานเช่นน้ีบา้งหรือไม่ พระองคเ์คยสอนใหผู้ป่้วยอธิษฐานเพื่อตนเองหรือไม่ 
11. พระองคท์รงช่วยเหลือผูท่ี้ขาดความเช่ืออยา่งไร 12. ท่านคิดวา่ในการบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ และ
ความทุกขท์รมานของมนุษยน์ั้น พระเยซูทรงถือวา่บางรายก็ยากหรือบางรายก็ง่ายเช่นนั้นหรือ 13. ชายผู ้
ท่ีขบัผอีอกตามท่ีปรากฏในลูกา 9:49 นั้น ไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ เช่นเดียวกบับรรดาอคัรสาวก
เช่นนั้นหรือ  

14. เหตุใดพระเยซูจึงเล่าใหอ้คัรสาวกฟังอยูเ่สมอวา่ พระองคจ์ะทรงส้ินพระชนมใ์นไม่ชา้น้ี 
บรรดาอคัรสาวกเช่ือพระองคห์รือไม่ 15. ต่อจากนั้นแลว้พระเยซูเสด็จไปสู่ท่ีใด เหตุใดพระองคจึ์งเสด็จ
ไปเป็นการลบั (มาราโก 9:30) พระองคเ์คยเสด็จไปยงัเมืองกปัเรนาอูมมาแลว้ เม่ือเร็ว ๆ น้ีใช่หรือไม่ 
(พระองคมิ์ไดเ้สด็จไปท่ีเมืองน้ี เป็นเวลาหน่ึงปีมาแลว้ ดูขั้นท่ียีสิ่บแปด และหลงัจากการเสด็จคร้ังน้ีแลว้ 
พระองคก์็มิไดเ้สด็จไปท่ีนั้นอีกเลย) 

16. ท่านคิดวา่การท่ีพระเยซูทรงช าระเงินค่าบ ารุงโบสถ ์ ก็เพียงเพื่อใหถู้กตอ้งตามธรรมเนียม
เท่านั้นหรือ 17. เราจะเป็นเหมือนเด็ก เพื่อท่ีจะเขา้สู่แผน่ดินสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร การเขา้สู่แผน่ดินสวรรค ์
ก็เช่นเดียวกนักบัการบงัเกิดใหม่เช่นนั้นหรือ 18. ลกัษณะส าคญัของการเป็นเด็กคืออะไร 

19. บรรดาอคัรสาวกทุ่มเถียงกนัดว้ยเร่ืองอะไร การท่ีพวกเขาทุ่มเถียงกนัเช่นน้ี แสดงวา่เขา
เขา้ใจสั่งสอนของพระเยซูหรือไม่ กฏเกณฑท่ี์ส าคญัอนัเป็นรากฐานของแผน่ดินสวรรค ์ ซ่ึงพระเยซูทรง
สั่งสอนในตอนน้ีมีอะไรบา้ง ในทุกวนัน้ีเราก็ตอ้งปฏิบติัตามกฏเหล่าน้ีดว้ยหรือไม่ 20. เราควรปฏิบติัต่อ
ผูท่ี้ท  าผดิต่อเราอยา่งไร เราควรอภยัใหเ้ขาสักก่ีคร้ัง 21. ถา้หากมีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้เราเป็นฝ่ายกระท าผดิ
ต่อผูอ่ื้น เราจะตอ้งรับผดิชอบหรือไม่ (กิจการ 2:23, มทัธิว 18:7) 

22. พระเยซูทรงสอนเก่ียวกบันรกอยา่งไร ท่านคิดวา่ไฟนรกเป็นไฟจริงหรือไม่ ถา้ไม่ใช่ไฟจริง 
ๆ แลว้ จะท าใหค้  าบรรยายของพระเยซูลดความน่าสะพร่ึงกลวัลงบา้งหรือไม่ ไฟนรกน้ีจะลุกไหมอ้ยู่
นานสักเท่าใด 
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ขั้นทีส่ามสิบห้าการฉลองเทศกาลตั้งทบัอาศัย-กรุงเยรูซาเลม็  

ยอห์น 7:1-8:59 

เน่ืองจากชาวยวิในกรุงเยรูซาเล็มเกลียดชงัพระเยซูมาก ดงันั้นพระเยซูจึงมิไดเ้สด็จกลบัไปยงั
มณฑลยเูดียในทนัที หากแต่ “เสด็จท่องเท่ียวไปในมณฑลกาลิลา” พระองคท์รงทราบวา่ พระองค์
จะตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากต่าง ๆ อยา่งแน่นอน เพราะ “พวกยเูดียแสวงหาโอกาสท่ีจะฆ่าพระองคเ์สีย” 
แต่เน่ืองจาก ยงัไม่ถึงก าหนดเวลาของพระองค ์ ฉะนั้นพระองคจึ์งทรงประสงคท่ี์จะหลีกเล่ียงการ
เผชิญหนา้กบับุคคลเหล่านั้นเสีย 

ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยูใ่นมณฑลกาลิลา บรรดานอ้ง ๆ ของพระองคต่์างก็ไดเ้ห็นพระราชกิจ
ของพระองคน่์าอศัจรรยม์ากมายหลายอยา่ง แต่เป็นท่ีน่าประหลาดใจอยา่งยิง่ ท่ีพวกเขายงัคงสงสัย
พระองคอ์ยู ่ และไม่ยอมเช่ือถือพระองคเ์ลย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพวกเขาถือวา่ ไดรู้้จกัมกัคุน้กบัพระองค์
มามากแลว้ ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็น “พี่ชาย” ของพวกเขาก็ได ้ (สดุดี 69:8) และอีกประการหน่ึง
พระองคไ์ม่ทรงประสงค ์ ท่ีจะส าแดงพระองคต่์อหนา้สาธารณะชนอยา่งเปิดเผยวา่ พระองคท์รงเป็น
พระบุตรของพระเจา้ นอ้ง ๆ ของพระเยซูต่างก็ถือกนัวา่ หากผูใ้ดมีฤทธ์ิอ านาจอยา่งแทจ้ริง ก็น่าจะ
ส าแดงตนใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ ดงันั้นพวกเขาจึงไดช้กัชวนพระองคใ์หเ้สด็จไปยงัมณฑลยเูดียเพื่อร่วมฉลอง
ในงานเทศกาลตั้งทบัอาศยั และ “ส าแดงตวัใหป้รากฏแก่โลก” เพื่อวา่บรรดาผูติ้ดตามพระองคใ์นมณฑล
นั้น จะไดท้ราบถึงพระราชกิจของพระองค ์พวกนอ้ง ๆ ของพระเยซูคริสตค์งคิดวา่ ชาวยวิเจา้เล่ห์ในกรุง
เยรูซาเล็ม คงจะสามารถคน้พบส่ิงท่ีแอบแฝงอยูใ่นขอ้อา้งของพระองคเ์ป็นแน่ แต่พระเยซูมิไดท้รงสน
พระทยัเลยวา่ ชาวโลกจะยกยอ่งสรรเสริญพระองคห์รือไม่ ทั้งน้ีเพราะ “แผน่ดินของพระองคมิ์ใช่โลก
น้ี” 

พระเยซูตรัสแก่นอ้ง ๆ ของพระองคว์า่ พระองคย์งัเสด็จไปไม่ได ้ เพราะยงัไม่ถึงก าหนดเวลา
ของพระองค ์ และทรงขอร้องใหพ้วกเขาเดินทางล่วงหนา้ไปก่อน แลว้พระองคจ์ะเสด็จไปทีหลงั 
พระองคท์รงช้ีแจงใหน้อ้ง ๆ ของพระองคท์ราบวา่ พวกเขาอยูใ่นฐานะท่ีปลอดภยั แต่พระองคท์รงอยูใ่น
ฐานะท่ีมีภยัอนัตรายรอบดา้น เพราะวา่พระองคท์รงเป็นผูป้ระกาศถึงความผดิบาปของชาวโลก ดงันั้น
ชาวโลกจึงพากนัชิงชงัพระองค ์ฉะนั้นพระองคจึ์งไม่อาจเสด็จไปพร้อมกบัพวกเขาได ้อยา่งไรก็ตามภาย
หลงัจากท่ีนอ้ง ๆ ของพระองคเ์ดินทางไปแลว้ พระองคก์็เสด็จตามไปอยา่งลบั ๆ พระองคไ์ม่ทรง
ประสงคท่ี์จะเปิดเผยโครงการทุกอยา่งของพระองค ์ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดรู้ 
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ผูค้นท่ีไปงานเล้ียงฉลองต่างก็พากนัซุบซิบไต่ถามถึงพระองค ์ บางคนก็วา่พระองคเ์ป็นคนดี 
บางคนก็วา่พระองคเ์ป็นคนหลอกลวง แต่ไม่มีผูใ้ดกลา้ไต่ถามถึงพระองคอ์ยา่งเปิดเผย ทั้งน้ีเพราะพวก
เขาหวาดกลวัพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยเูดีย ซ่ึงไดขู้่ไวว้า่ จะขบัไล่ทุกคนท่ีเช่ือพระเยซูใหอ้อก
จากการเป็นสมาชิกของธรรมศาลา 

พระเยซูทรงรอคอยอยูจ่นกระทัง่ถึงก่ึงเวลาของงานเล้ียง แลว้จึงเสด็จเขา้ไปในพระวหิาร และ
ท าการสั่งสอนประชาชนอยา่งกลา้หาญ ประชาชนเหล่าน้ีต่างรู้สึกประหลาดใจในความรู้ของพระองคย์ิง่
นกั แต่เม่ือพระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ พระองคท์รงทราบวา่ พวกเขาไดว้างแผนการท่ีจะปลงพระชนม์
ของพระองค ์ พวกเขาก็กลบัหาวา่พระองคมี์ผสิีงอยู ่ ก่อนหนา้น้ีประมาณหน่ึงปีเศษ พระองคไ์ดท้รง
รักษาคนง่อยผูห้น่ึงท่ีสระเบเธศดา ในวนัสะบาโต และแมว้า่นบัตั้งแต่นั้นมา พระองคจ์ะมิไดเ้สด็จมายงั
เมืองบริสุทธ์ิน้ีเลยก็ตาม พวกผูน้ าของฝ่ายศาสนาของชนชาติยเูดีย ก็มิไดล้ะความพยายาท่ีจะลงโทษ
พระองค ์ ในฐานะท่ีพระองคท์รงท าผดิกฎของวนัสะบาโตซ่ึงพวกเขาถือวา่ เป็นความผดิท่ีร้ายแรงยิง่ 
พระราชกิจอนัใหญ่หลวงของพระเยซูในคร้ังน้ี ไดท้  าให้ผูค้นเป็นจ านวนไม่นอ้ยรู้สึกส านึกตวั และเร่ิม
หนัมาเช่ือพระองค ์ เม่ือพวกฟาริสีเห็นวา่ ประชาชนมีท่าทีวา่จะเอนเอียงไปเช่ือพระเยซูเช่นนั้น จึง
ตดัสินใจส่งทหารออกท าการจบักุมพระองคท์นัที แต่พระองคท์รงพิสูจน์ให้เห็นวา่ ความจริงมีอานุภาพ
ยิง่กวา่คมดาบมากนกั เม่ือพระเยซูทรงยกเหตุผลข้ึนมาช้ีแจงใหเ้ห็นจริง ดว้ยท่าทีท่ีอ่อนนอ้มเช่นนั้น 
บรรดาทหารเหล่านั้นก็เปล่ียนใจ มิไดจ้บักุมพระองคต์ามท่ีไดรั้บค าบญัชามา พระเยซูตรัสวา่ พระองค์
ทรงแสวงหายศศกัด์ิส าหรับพระเจา้ และในพระองคน์ั้น “ไม่มีอธรรมเลย” (ยอห์น 7:18) 

ส่วนมนุษยน์ั้นมกัจะแสวงหายศศกัด์ิส าหรับตนเอง การท่ีชนชาติยเูดียพากนัซุบซิบกนัวา่ 
พระองคม์าจากไหน และเป็นไปไดห้รือท่ีพระองคจ์ะทรงเป็นพระคริสต ์แสดงใหเ้ห็นวา่ พวกเขามิไดมี้
ความรอบรู้ในพระคมัภีร์ของพวกเขาเลย (ยอห์น 7:27,40,42) แต่พระเยซูซ่ึงเป็นบรมครูยิง่ใหญ่ ไดต้รัส
แทงทะลุเขา้ไปในจิตใจของพวกเขา ดว้ยพระค าท่ีประเสริฐยิง่ของพระองคจ์นกระทัง่ทหารท่ีมาจบั
พระองค ์ ตอ้งถือเป็นขอ้แกต้วัในการท่ีมิไดจ้บักุมพระองคว์า่ “ไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนคนน้ัน” จาก
ขอ้อา้งของพวกทหารดงักล่าวน้ี ผนวกกบัค าตกัเตือนของนิโกเดโม ไดท้  าใหแ้ผนการของพวกอาลกัษณ์
และพวกฟาริสีในคร้ังน้ีลม้เหลวลง ดงันั้นพวกเขาจึงพยายามหาหนทางอ่ืน ๆ เพื่อจะก าจดัพระองค์
ต่อไป 

พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีพยายามสอดส่อง จบักุมผูท่ี้กระท าผดิพระบญัญติัและน าไปให้
พระเยซูตดัสินความ เพื่อจะดูวา่ พระเยซูทรงคดัคา้นหรือฝ่าฝืนพระบญัญติัอีกหรือไม่ ในการน้ีพวกเขา
ไดน้ าเอาหญิงล่วงประเวณีผูห้น่ึงไปหาพระองค ์ แลว้บงัคบัใหพ้ระองคพ์ิพากษาตดัสินประหารชีวติ
หญิงผูน้ั้นเสียตามพระบญัญติัของโมเสส หรือถา้พระองคไ์ม่เห็นดว้ย ก็ใหแ้สดงขอ้คิดเห็นคดัคา้นมา 
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แต่พระเยซูมิไดท้รงท าตามขอ้เสนอทั้งสองขอ้น้ีเลย พระองคท์รงท าใหพ้วกอาลกัษณ์ และพวกฟาริสี
เหล่าน้ีประหลาดใจ ผดิหวงัและไดรั้บความอบัอายขายหนา้ไปตาม ๆ กนั คร้ันแลว้พระองคจึ์งหนัมา
ปลอบประโลมหญิงผูก้ระท าการล่วงประเวณี ท่ีน่าสงสารนั้นวา่ “เราก็ไม่ปรับโทษเจา้ดว้ยเหมือนกนั” 

ต่อมาผูค้นก็เร่ิมทยอยกนัเขา้มาหอ้มลอ้มพระองคไ์วอี้ก ในโอกาสน้ีพระองคไ์ดท้รงเทศนาสั่ง
สอนพวกเขา ดว้ยขอ้พระธรรมท่ีไพเราะซาบซ้ึงยิง่ ตอนหน่ึงของพระองค ์ พร้อมทั้งค  าสอนซ่ึงจะใหมี้
ฤทธ์ิอ านาจดว้ย จนท าใหพ้วกศตัรูผูคิ้ดร้ายต่อพระองคห์ลายคนรู้สึกส านึกตวั พร้อมท่ีจะกม้ลงกราบ
แทบพระบาทของพระองค ์และยอมรับวา่แทจ้ริงพระองคก์็คือ “ศาสดา - พยากรณ์ ผูท่ี้จะมานั้น” แต่ก็มี
อยูห่ลายคน (คงจะเป็นผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยเูดียนัน่เอง) ท่ีไม่ยอมเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระเยซู 
ทั้ง ๆ ท่ีรู้แน่อยูแ่ก่ใจวา่ค าสั่งสอนเหล่านั้นลว้นแต่เป็นความจริงทั้งส้ิน บุคคลเหล่าน้ีตั้งตน้เป็นศตัรูต่อ
พระเยซูอยูต่ลอดเวลา โดยไม่ค  านึงถึงเหตุผลใด ๆ ทั้งส้ิน ชาวเมืองบางคนเร่ิมตน้ตั้งขอ้สังเกตวา่ พวก
ผูป้กครองของตนคงรู้แลว้วา่พระเยซูคือพระคริสต ์ แต่การท่ีบุคคลเหล่านั้นปกปิดไวเ้ป็นความลบั ก็เพื่อ
จะหาโอกาสก าจดัพระองคเ์สียนัน่เอง แต่พระเยซูยงัคงยนืยนัขอ้เรียกร้อยของพระองคต่์อไป และ
ปฏิเสธขอ้กล่าวหาของพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยเูดียเหล่านั้น อยา่งกลา้หาญเด็ดเด่ียว โดย
ประกาศวา่พวกเขามิไดม้าจากพระเจา้ หากแต่มาจากมาร “ซ่ึงเป็นบิดาของพวกเขา” บุคคลเหล่านั้นจึง
ได ้ “หยบิกอ้นหินจะขวา้งพระองค ์ แต่พระเยซูไดท้รงหลีกเล่ียงออกไปจากโบสถ”์ พวกอาลกัษณ์ และ
พวกฟาริสีไดพ้ยายามจบักุมพระเยซูอีกหลายคร้ังหลายหน แต่พวกเขาก็ไม่สามารถจบักุม หรือแมแ้ต่
แตะตอ้งพระองคไ์ดเ้ลย จนกวา่ก าหนดเวลาของพระเจา้มาถึง 

อภิปราย 
ยอห์นไดว้าดภาพพจน์ของพระเยซูในตอนน้ีไวอ้ยา่งสูงส่ง ดงัหน่ึงท่านอธิบายดว้ยความเช่ือ ซ่ึง

เกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ ยอห์นไดป้ล่อยใหอ้คัรสาวกอ่ืน ๆ กล่าวถึง
พระราชกิจของพระองคเ์ก่ียวกบัการฝ่ายโลก ส่วนจุดสนใจของท่าน มุ่งอยูท่ี่พระประสงคฝ่์ายวญิญาณ
จิตของพระเยซู จงสังเกตดูค าท่ียอห์นมกัใชอ้ยูเ่สมอ เช่น ชีวิต ความสว่าง ความจริง การอภัยโทษบาป
ความชอบธรรม น า้พระทัย ฯลฯ ส าหรับยอห์นแลว้ ค าเหล่าน้ีคือรากฐานท่ีส าคญัยิง่ของพระเยซู 
พระองคท์รงประสงคท่ี์จะให้มนุษยเ์ป็นเช่นน้ี และเป็นขอ้พิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ พระองคท์รงเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกบัพระบิดาเจา้ ดงันั้นยอห์นจึงไดป้ระสานเร่ืองพระวญิญาณของพระเจา้ เขา้กบัพระชนมชี์พของ
พระเยซูคริสต ์พระเยซูมิไดท้รงเรียกร้องส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพื่อพระองคเ์ลย พระองคต์รัสวา่ “ค าสอนของเรา
ไม่เป็นของเราเอง แต่เป็นของพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา ถา้ผูใ้ด ตั้งใจประพฤติตามพระทัยของพระองค์ ผู ้
นั้นคงจะรู้ถึงค าสอนนั้นวา่ มาจากพระเจา้ หรือเราพดูตามล าพงัใจของเราเอง” ประชาชนต่างก็รู้วา่ บ่อ
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เกิดแห่งค าสั่งสอนของพระเยซูนั้นมาจากพระเจา้ ทั้งน้ีเพราะในชีวติฝ่ายเน้ือหนงันั้น พระองคมิ์ไดรั้บ
การศึกษามากพอท่ีจะมีความรู้ถึงขนาดนั้นเลย (7:15) 

การอศัจรรยท่ี์สูงสุดในชีวิต คือการท่ีจิตวิญญาณไดรั้บการยกระดบัสูงข้ึนจนพน้ขอบเขตการ
ผกูมดัของพระบญัญติั แต่วถีิทางท่ีจะท าใหจิ้ตใจของเรามีระดบัสูงเช่นน้ี เป็นทางท่ีตอ้งเผชิญกบัภยั
อนัตรายมาก พระบญัญติัของโมเสสเป็นส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับชาวยวิ พวกเขาเคารพพระบญัญติัจน
ถึงกบักราบไหวน้มสัการ นอกจากน้ียงัเคร่งครัดในขอ้หยมุ ๆ หยมิ ๆ อยา่งไม่จ  าเป็นอีกดว้ย ฉะนั้น
ฐานะทางสังคมของพวกเขาจึงเหล่ือมล ้ากนัมาก คนท่ียากจนอยูแ่ลว้ก็กลบัยากจนลงไปอีก ส่วนคนท่ี
ร ่ ารวยก็ร ่ ารวยยิง่ข้ึน และคนท่ีเจบ็ป่วยไดรั้บความทุกขเวทนา ก็ถูกปล่อยปละละเลยใหต้กอยูใ่นสภาพ
เช่นนั้น โดยปราศจากการเหลียวแล จนกระทัง่ตายไป แต่พระราชบญัญติัหรือกฏหมายใด ๆ ก็ตาม ถา้
หากขดัต่อหลกัมนุษยธรรมแลว้ พระราชบญัญติัหรือกฏหมายนั้นก็ยอ่มจะใชไ้ม่ได ้ ดงัจะเห็นไดจ้าก
เร่ืองชาวสะมาเรียผูมี้ใจเมตตา และเร่ืองอุบติัเหตุทางรถไฟคร้ังหน่ึง ซ่ึงเป็นผลใหมี้ผูเ้สียชีวติหลายราย
ดว้ยกนัเป็นตน้ ความจริงแลว้อุบติัเหตุคร้ังน้ีอาจจะไม่เกิดข้ึน ถา้หากวา่พนกังานให้สัญญาณตรงทาง
แยก จะยอม “ฝ่าฝืนกฏ” การเดินรถสักเล็กนอ้ย โดยโบกธงใหข้บวนหน่ึงหยดุเสียก่อนในขณะท่ีอีก
ขบวนหน่ึงก าลงัจะแล่นตดัหนา้ไป แต่เน่ืองจากพนกังานใหส้ัญญาณผูน้ั้น เคร่งครัดต่อกฏเกณฑม์าก
จนเกินไป ไม่ยอมนึกถึงเหตุผลใด ๆ ทั้งส้ิน ฉะนั้นรถไฟสองขบวนนั้นจึงเกิดชนกนัข้ึน พนกังานผูน้ี้ให้
การแก่ศาลวา่ เขาไม่กลา้ใหส้ัญญาณไฟแดงแก่รถไฟขบวนนั้น เพราะผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดส้ั่งใหท้  า
เน่ืองจากพระเยซูทรงอยูเ่หนือพระราชบญัญติัและกฏหมายทุกอยา่ง ดงันั้นชาวยวิจึงกล่าวหาวา่พระองค์
คือ “มารร้าย” แต่พระองคต์รัสตอบวา่ พวกเขานัน่แหละท่ีไดฝ่้าฝืนพระบญัญติั ดงันั้นจึงไม่มีเหตุผล
อะไรท่ีจะมาฟ้องร้องกล่าวหาพระองค ์ อน่ึงการตดัสินท่ียติุธรรมนั้น ก็ใช่วา่จะตอ้งเป็นไปตามพระ
บญัญติัเสมอไปก็หาไม่ ดงันั้นพระเยซูจึงตรัสแก่เขาวา่ “ท่านทั้งหลายยอ่มพิพากษาตามเน้ือหนงั” (8:15) 

“คนนั้นอยู่ ท่ีไหน” น่ีคือค าถามซ่ึงชาวยวิ และมนุษยทุ์กยคุทุกสมยัถามหาพระเยซู พระองค์
มิไดป้ระทบัอยูใ่นหนงัสือหรืออยูใ่นตวับทกฏหมายใด ๆ หรืออยูใ่นศิลปแขนงหน่ึงแขนงใด เราจะ
ก าหนดใหพ้ระองคอ์ยูใ่นขอบข่ายตามความนึกคิดของเราหาไดไ้ม่ หากแต่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูแ่ละ
เม่ือใดท่ีเรายอมใหพ้ระองคป์รับระดบัจิตใจของเราใหเ้ขา้กบัน ้าพระทยัของพระเจา้ เม่ือนั้นแหละเราจะ
พบพระองค ์ (7:17) “ผูใ้ดยนิดีตามเรามาก็จงมาเถิด” น่ีคือการอศัจรรยท่ี์พระเจา้ทรงสร้างข้ึนใหม่ ผูท่ี้อยู่
ใน “พระคริสต”์ คือผูท่ี้ไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่ และมีสัมพนัธ์ไมตรีกบัพระเจา้อยา่งแนบแน่น และ
ต่อจากนั้นพระเจา้ก็สามารถท่ีจะท างานภายในจิตใจของเขาได ้ ความลึกลบัเก่ียวกบัจิตใจเช่นน้ี แมแ้ต่
นกัวทิยาศาสตร์ก็ไม่อาจท่ีจะเขา้ใจได ้ ในการรักษาพยาบาลคนไขต้ามแผนปัจจุบนั ต่างก็ยอมรับวา่ 
“ก าลงัใจ” ของคนไข ้ เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการประสานความรู้สึกระหวา่ง สมอง กบั กลา้มเน้ือ 
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นกัวทิยาศาสตร์ต่างก็รู้ถึงความเก่ียวพนัของส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นอยา่งดี แต่ก็หารู้ไม่วา่เหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 

ค าไขท่ีส าคญัค าหน่ึงของบทเรียนน้ีคือ ความสว่าง พระเยซูทรงปรารถนาท่ีจะน า “ความสวา่ง
ของโลก” เขา้สู่ดินแดนต่าง ๆ ซ่ึงวญิญาณชัว่ครอบครองอยู ่พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถน าสันติสุข
ท่ีแทจ้ริงมาสู่โลก เพื่อวา่มนุษยจ์ะไดมี้ไมตรีจิตอนัดีงามต่อกนั ยามใดท่ีมีการพรางแสงไฟ ยามนั้น
แหละแสงสวา่งจะมีคุณค่ามากท่ีสุด แต่ขณะเดียวกนัก็มีภยัอยา่งมหนัตเ์พราะวา่อาจท าให ้ขา้ศึกมองเห็น
เป้าหมายและท าลายเราไดโ้ดยง่าย “พวกฟาริสีสมยัใหม”่ ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นบทเรียนน้ี ก็ยงั “สะดุดท่ีหิน
สะดุดกอ้นเดียวกนัน้ี” คือความไม่เช่ือและซ ้ าร้ายยงักล่าวหาพระเยซูอีกวา่ “ค าพยานของท่านไม่จริง” 
แต่พระองคท์รงยนืยนัอยา่งหนกัแน่นวา่ “พยานของเรานั้นจริง” และการท่ีพวกเขาไม่เขา้ใจวา่ พระองค์
ทรงเป็นความสวา่งท่ีแทจ้ริงของโลกก็ยอ่มจะตอ้งถูกปรับโทษดว้ย ดงัจะเห็นจากขอ้พระด ารัสซ่ึงวา่ 
“ท่านจะตายในการบาปของตวั” แต่อยา่งไรก็ตาม เราจะเนน้หรือเจาะจงลงไปวา่เป็นการปรับโทษของ
พระเจา้แต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นหาไดไ้ม่ เพราะตวัเองก็มีส่วนท าใหต้อ้งถูกปรับโทษดว้ยเช่นเดียวกนั 
เพราะวา่เราปฏิเสธไม่ยอมรับความสวา่งและผูเ้ป็นความสวา่งของโลก 

ค าไขท่ีส าคญัอีกค าหน่ึงคือ ความจริง “เราพดูความจริง เหตุไฉนท่านจึงไม่เช่ือเรา” (8:45) 
ความจริงท่ีกล่าวถึงน้ี คืออะไร มีหลายคนท่ีไดย้นิค าน้ีบ่อยคร้ังเกินไป จนกระทัง่ไม่รู้ถึงความส าคญัวา่ 
พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของมนุษยทุ์กคน ท่ีมาหาพระองคโ์ดยทางพระบุตร ผูซ่ึ้งเป็น “ทางนั้น เป็น
ความจริงและเป็นชีวติ” แต่ส าหรับชนชาติยวิแลว้พวกเขาถือวา่ อบัราฮมัซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา 
ส าคญัยิง่กวา่ และน่าเช่ือถือมากกวา่พระเยซูคริสต ์แต่พระเยซูไดท้รงช้ีแจงใหพ้วกเขาเห็นวา่ แมพ้วกเขา
จะเป็นเช้ือสายของอบัราฮมั แต่การประพฤติของพวกเขา หาไดเ้ป็นท่ีน่ายกยอ่งสรรเสริญ เหมือนอบั
ราฮมัไม่ (8:40,56) นอกจากนั้นพระองคย์งัตรัสอยา่งชดัถอ้ยชดัค าวา่ พวกเขามิไดม้าจากพระเจา้ ทั้งน้ี
เพราะ “ผูท่ี้มาจากพระเจา้ก็ยอ่มฟังค าของพระเจา้” (8:47) และ “ค าของเราไม่มีโอกาสเขา้สู่ในใจของ
ท่าน” (8:37) เน่ืองจากพระเยซูทรงช้ีแจงใหช้าวยวิเหล่านั้น รู้ถึงสภาพความเป็นจริง ของพงศพ์นัธ์ุของ
พระเจา้ (8:38) ซ่ึงเป็นการท่ิมแทงความรู้สึกของเขาโดยตรง ดงันั้นพวกเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมรับถอ้ยค า
ของพระองค ์และพากนักล่าวหาวา่พระองคคื์อ “มาร” เสียอีก (8:48) 

เน่ืองจากชนชาติยเูดียมวัพะวงอยูก่บัสถานท่ีส าหรับนมสัการ สัญลกัษณ์พิธีรีตองต่าง ๆ ใน
ศาสนา และพระบญัญติัมากเกินไป ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่อาจตอ้นรับเอา “ท่านท่ีพระองคท์รงใชม้านั้น” 
ไวใ้นจิตใจของพวกเขาไดแ้มแ้ต่ในทุกวนัน้ีจิตใจของมนุษยก์็ยงัเป็นเช่นนั้นอยู ่ ถา้เราไม่ยอมเปิดจิตใจ
อนัแขง็กระดา้งของเราออกตอ้นรับพระองคแ์ลว้ไซร้ พระองคก์็คงตรัสไดเ้พียงวา่ “ท่ีเราจะไปนั้นท่าน
ทั้งหลายจะไปไม่ได”้ ความจริงของพระองคย์ ัง่ยนือยูเ่ป็นนิตย ์ “ความสวา่งของโลก” ซ่ึงมาแต่สวรรค ์
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มกัจะถูกผูท่ี้เป็นปฏิปักษต่์อความจริงคือ ความจริงซ่ึงจะปลดปล่อยมวลมนุษยใ์หเ้ป็นอิสระ ขบัไล่ออก
จากวหิารของพระเจา้เสมอ เม่ือพวกทหารท่ีไปท าการจบักุมพระเยซู กลบัมารายงานตวัต่อพวกปุโรหิต 
และพวกฟาริสี โดยท่ีมิไดน้ าเอาพระเยซูคริสตม์าดว้ยเลย พวกฟาริสีจึงวา่กล่าวทหารเหล่านั้นอยา่ง
เกร้ียวกราดวา่ ขอใหดู้พวกเขาเป็นตวัอยา่งซิวา่ มีใครยอมเช่ือพระเยซูบา้ง โดยกล่าววา่ “มีผูใ้ดในพวก
ขนุนาง และพวกฟาริสีท่ีไดเ้ช่ือถือคนนั้นบา้ง” การเช่ือถือและไวว้างใจในผูน้ าศาสนาของเรานั้น อาจไม่
ก่อใหเ้กิดผลดีต่อเราเสมอไป เวน้แต่เราจะรู้อยา่งแน่ชดัวา่ เขาอยูใ่นพระคริสตผ์ูท้รงความจริงเท่านั้น 

“เรายงัอยูก่บัท่านทั้งหลายอีกหน่อยหน่ึง” พระเยซูทรงทราบวา่ก าหนดเวลาท่ีพระองคจ์ะเสด็จ
ข้ึนสู่สวรรคไ์ดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ “แลว้ท่านทั้งหลายจะรู้” เม่ือเราไดก้ระท า
ความผดิบาปเสร็จส้ินไปแลว้นัน่แหละ เราจึงจะรู้สึกตวั เช่นเดียวกบัอาดามและเอวาเม่ือไดก้ระท าบาป
ไปแลว้ “ตาของเขาทั้งสองนั้นก็สวา่งข้ึน และรู้สึกตวั” ทั้งน้ีเพราะตอนนั้นเขา “รู้จกัความดีและชัว่” แลว้ 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ชนชาติยวิไม่ทราบเลยวา่พระเยซูจะเสด็จไปท่ีใด เพียงแต่คาดวา่ พระองค์
อาจจะเสด็จไปสู่ดินแดนของคนต่างชาติ เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของพระองคใ์ห้แก่มนุษยท์ัว่โลก จาก
น้ีไปเป็นหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีจะตอ้งตดัสินเอาเองวา่ จะรับพระองคห์รือไม่ 

ในวนัสุดทา้ยของการเล้ียงฉลองนั้น พระเยซูยนือยูท่่ามกลางชาวยวิและทรงประกาศวา่ “ถา้ผู้ใด
กระหายใหผู้น้ั้นมาหาเราและด่ืม” ต่อจากนั้นพระองคไ์ดท้รงสัญญาวา่ เม่ือพระองคไ์ดรั้บสง่าราศีจาก
พระบิดาแลว้ พระองคจ์ะส่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิลงมาสวมทบัคริสตจกัรของพระองค ์ (7:39) พระองค์
จะประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่ทุกคนท่ีมาหาพระองค ์ “พระองคเ์สด็จมายงับา้นเมืองของ
พระองค ์ และพวกของพระองคน์ั้นหาไดต้อ้นรับพระองคไ์ม่” ฉะนั้นตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไป พระองคจ์ะ
ประทานความจริงใหแ้ก่ทุก ๆ คน ท่ีมีความกระหาย และปรารถนาท่ีจะด่ืม (1 โครินธ์ 12:13) พระ
สัญญาน้ีจ ากดัเฉพาะผูท่ี้เช่ือในพระองคเ์ท่านั้น ผูห้น่ึงผูใ้ดก็ตามท่ีมาหาพระองค ์ และเช่ือในพระองคผ์ู ้
นั้นจะประกอบดว้ยน ้าทิพยแ์ห่งชีวติ น ้าทิพยแ์ห่งชีวติน้ี มิใช่เฉพาะส าหรับตวัเขาผูเ้ดียวเท่านั้น หากแต่
ยงัเป็นสายธารแห่งพระพร ไหลไปสู่ผูอ่ื้นอีกดว้ย ทนัทีท่ีพระเยซูตรัสวา่ “จงวางใจในเรา เหมือนไดมี้ค า
เขียนไวแ้ลว้” จบลง ประชาชนในท่ีนั้นจึงพูดข้ึนวา่ “แทจ้ริง ท่านน้ีเป็นศาสดาพยากรณ์นั้นท่ีจะเขา้มาใน
โลก” (ดู ยอห์น 1:21,6:14, พบญ. 18:18) เม่ือต่างคนต่างไดก้ลบัไปบา้นของตนแลว้ พระเยซูไดเ้สด็จไป
ยงัภูเขามะกอกเทศ เพื่อเขา้เฝ้าพระบิดาเจา้และทูลเร่ืองราวทั้งหมดใหพ้ระองค”์ 

เชา้มืดของวนัรุ่งข้ึนพระเยซูไดเ้สด็จไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ในพระวิหารอีก พวกฟาริสีได้
ถือโอกาสน้ีหาทางจบัผดิพระองค ์ โดยน าหญิงประพฤติชัว่คนหน่ึง ไปใหพ้ระองคต์ดัสินโทษ แต่
พระองคท์รงท าใหพ้วกเขาตอ้งหุบปากน่ิง เพระความผดิบาปของตนเอง ในท่ีน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ
มีจิตวนิิจฉยัผดิและชอบ ซ่ึงพระเจา้ประทานใหแ้ก่มนุษยอ์ยา่งชดัเจน มีบางคนกล่าววา่ ท่ีพระองคท์รง
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เอาน้ิวพระหตัถขี์ดเขียนบนพื้นดินนั้น แทจ้ริงพระองคค์งเขียนถึงความผดิบาปท่ีพวกฟาริสีไดก้ระท า
นั้นเอง เม่ือแต่ละคนไดรู้้สึกถึงความผดิบาปของตนเองเช่นนั้น ก็ค่อย ๆ พากนัหลบหนา้ไป จุดมุ่งหมาย
ของพระบญัญติัก็เพื่อเปิดเผยใหม้นุษยรู้์ถึงความผดิบาปของตน และส านึกในความผิดบาปนั้น ๆ แต่
พระคุณของพระเจา้เท่านั้น ท่ีสามารถช าระลา้งความผดิบาปนั้นได ้ พระเยซูมิไดท้รงต าหนิติโทษ ใน
ความผดิบาปของผูห้น่ึงผูใ้ดเลย แมแ้ต่พวกฟาริสีใจโหดเหล่าน้ี พระองคก์็มิไดท้รงต าหนิติเตียนพวกเขา
แต่ประการใด ถา้พวกเขายอมรับเอาพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของพวกเขา พระองคก์็จะทรงอภยั
โทษบาปใหแ้ก่พวกเขา และจะ “ไม่ระลึกถึงความผดิบาปของเขาต่อไปอีกเลย” พระองคต์รัสวา่ “ถา้
ท่านมิไดเ้ช่ือวา่เราเป็นผูน้ั้น ท่านจะตายในการบาปของตวั” (8:24) แต่ผู้ท่ีเช่ือและประพฤติตามค าสั่ง
สอนของพระองค ์ “จะไม่เห็นความตายเลย” (5:51) “ถา้ท่านทั้งหลายตั้งมัน่อยูใ่นค าของเรา ท่านก็เป็น
ศิษยข์องเราแท ้และท่านทั้งหลายจะรู้จกัความจริง และความจริงนั้นจะกระท าใหท้่านทั้งหลายเป็นไทย” 
ทางเดียวท่ีจะปลดปล่อยใหเ้ราเป็นไทย ก็คือ การรู้ถึงความจริง และความจริงนั้นอยูใ่นพระวจนะของ
พระองค ์

ชนชาติยวิต่างพากนัทนงตนและคิดวา่ พวกเขาเป็นอิสระ ไม่ตอ้งตกเป็นทาสของใครหรือส่ิง
หน่ึงส่ิงใด เพราะวา่เป็นเผา่พนัธ์ุของอบัราฮมั แต่แทจ้ริงแลว้ พวกเขาถูกความบาปมดัตวัอยูอ่ยา่ง
หนาแน่น และบางคนก็ตอ้งตกเป็นทาสของความบาปตลอดไปเป็นนิตย ์ อบัราฮมัเป็นเพียงผูรั้บใชข้อง
พระเจา้ ส่วนพระคริสตเ์ป็นพระบุตร ซ่ึงสามารถปลดปล่อยใหพ้วกเขาเป็นไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ชาวยวิอา้งวา่พวกเขาเป็นบุตรของพระเจา้ แต่พระเยซูทรงส าแดงใหเ้ห็นวา่พวกเขามิใช่บุตร
ของพระเจา้ เพราะมิไดท้  าการฝ่ายพระเจา้เลย หากแต่ท าการฝ่ายมารซ่ึงเป็นบิดาของพวกเขา พระองค์
ทรงประณามพวกเขาวา่เป็นคนพดูมุสาเป็นฆาตกร และเป็นมารร้าย ชาวยวิเหล่านั้นไม่สามารถจะ
โตต้อบพระเยซูไดเ้ลย ทั้งน้ีเพราะพวกเขาเคยกล่าวหาพระองค ์ ในท านองเดียวกนัน้ีมาแลว้ แต่ไม่มีใคร
สามารถพิสูจน์ไดว้า่ พระองคท์รงกระท าความผิดบาปจริง ทั้งน้ีเพราะพระเยซูทรงกระท าแต่ในส่ิงท่ี
ชอบพระทยัพระบิดาเจา้นัน่เอง “ไดมี้พยานกล่าวถึงท่านวา่ ท่านไดเ้ป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้” (ฮีบรู 
11:5) ชาวยวิต่างรู้สึกโกรธแคน้ยิง่นกั เม่ือพระเยซูทรงยกฐานะของพระองคเ์องข้ึนสูงกวา่อบัราฮมั โดย
ตรัสวา่ “เราเป็นอยูก่่อนอบัราฮมัเกิดอีก” (8:58) พวกเขาจึงหยบิกอ้นหินจะขวา้งพระองค ์แต่พระองคไ์ด้
เสด็จเล่ียงออกจากพระวหิารเสียก่อน 

ข้อไตร่ตรอง 
พระเยซูทรงมีความสามคัคีธรรมกบัพระบิดาเจา้ และเขา้สนิทกบัพระบิดาเจา้ อยา่งเสมอตน้

เสมอปลาย เพราะทั้งพระบิดาเจา้ และพระเยซูต่างก็เป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั พระเยซูทรงถวายพระ
เกียรติยศทั้งหมดแก่พระบิดา พระองคท์รงทราบวา่ วนัหน่ึงขา้งหนา้ พระองคก์็จะไดรั้บเกียรติยศ
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เช่นเดียวกบัพระบิดา (ยอห์น 7:39,17:4,5) พระเยซูทรง “มัน่ใจอยู ่ เหมือนหน่ึงเห็นพระองคผ์ูไ้ม่ทรง
ปรากฏแก่ตา” และถา้เรา “ตั้งมัน่คงอยูใ่นค าของพระองค”์ เราก็จะเป็นสาวกท่ีแทจ้ริงของพระองค ์

ในเม่ือแมแ้ต่ญาติพี่นอ้งของพระเยซู และชนชาติยวิเอง ซ่ึงรู้ถึงพระบญัญติัเป็นอยา่งดี ยงัไม่
ยอมรับเอาค าสั่งสอนของพระองคเ์ช่นน้ีแลว้ เราก็ไม่ควรแปลกใจต่อการท่ีชาวโลก ผูซ่ึ้งไม่เคยมี
ความสัมพนัธ์กบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิพากนัปฏิเสธความจริงของพระองค ์

ชาวยวิต่างรู้สึกพิศวงในความรู้ของพระเยซูยิง่นกั ทั้งน้ีเพราะพวกเขารู้ดีวา่ พระองคมิ์ไดศึ้กษา
มาจากสถาบนัใดเลย นอกจากจะทรงหมกหมุ่นอยูก่บังานช่างไมใ้นเมืองนาซาเร็ธวนัละหลาย ๆ ชัว่โมง 
เห็นแต่น ้าทะเล คล่ืนกระทบฝ่ังและป่าเขาล าเนาไพรเท่านั้น แต่พวกเขาไม่ทราบหรอกวา่ ในท่ามกลาง
บรรยากาศอนัสงบเงียบของสถานท่ีแห่งนั้น พระเยซูเจา้ทรงเขา้เฝ้าพระบิดาเป็นประจ า และเรียนรู้ความ
จริงทุกส่ิงทุกอยา่งจากพระบิดาเจา้ 

“ความจริงนั้นจะกระท าให้ท่านท้ังหลายเป็นไทย” พระสัญญาน้ี พระเจา้ประทานใหแ้ก่ผูท่ี้ 
“เช่ือถือในพระองค”์ และผูท่ี้ “ตั้งมัน่อยูใ่นพระวจนะของพระองค”์ เท่านั้น ทั้งน้ีหมายความวา่ เรา
จะตอ้งเช่ือฟังท าตาม ค าสั่งสอนของพระเยซูเจา้ทุกอยา่ง ไม่วา่ค  าสอนนั้นจะเป็นพระด ารัสของพระองค์
โดยตรง หรือเป็นถอ้ยค าของอคัรสาวก ผูซ่ึ้งพระองคท์รงโปรดใหมี้อ านาจในการสั่งสอนก็ตามหรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เราจะตอ้งเช่ือฟังและท าตามพระคริสตธรรมใหม่ทั้งเล่มนั้นเอง หากวา่เราไม่ยอมท า
ตามพระวจนะของพระองค ์ เราก็จะไม่รู้ถึงความจริง และไม่สามารถหลุดพน้จากการเป็นทาสของความ
บาปได ้ ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงเป็นความจริงนัน่เอง การด าเนินชีวิตตามน ้าพระทยัของพระองค ์ จะท า
ใหเ้รารู้จกัพระองค ์ และพระองคจ์ะทรงปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระ ความจริงของพระองคมิ์ใช่ข่าวสาร
หรือสารคดีความรู้ใด ๆ หากแต่เป็นความจริงซ่ึงปรากฏแก่งชีวติของเราทุกเม่ือเช่ือวนั “ในพระองคน์ั้น 
สภาพของพระเจา้ด ารงอยูเ่ต็มบริบูรณ์” การเช่ือฟังท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์จะน าเรามาสู่พระองค ์
สู่ความจริง และอิสรภาพยิง่ข้ึน 

ทบทวน 
1. ก่อนท่ีพระเยซู จะเสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็มในคร้ังน้ี พระองคป์ระทบัอยู ่ณ ท่ีใด? 
2. งานเล้ียงฉลองท่ีมีข้ึนในกรุงเยรูซาเล็มคร้ังน้ี เรียกวา่อะไร? 
3. เหตุใดพระองคจึ์งไม่ทรงประสงค ์ท่ีจะเสด็จเขา้ไปในมณฑลยเูดีย? 
4. ใครเป็นคนขอร้องใหพ้ระเยซูเสด็จไปในงานเล้ียง ? เพราะเหตุใด และเพราะเหตุใดพระองค์

จึงทรงหน่วงเหน่ียวเวลาไว?้ ใครเป็นผูเ้ดินทางล่วงหนา้ไปก่อน? 
5. เม่ือพระเยซูเสด็จไป พระองคท์รงเปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบหรือไม่? 
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6. พระองคท์รงเร่ิมตน้เทศนาสั่งสอนประชาชนเม่ือใด? พระองคต์รัสถึงค าสอนของพระองคว์า่
อยา่งไร? 

7. เหตุใดพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยเูดีย จึงส่งทหารไปท าการจบักุมพระเยซู? ทหาร
เหล่านั้นแกต้วัวา่อยา่งไร ในการท่ีพวกเขามิไดจ้บัพระเยซูตามท่ีไดรั้บค าสั่ง? 

8. นิโกเดโมแนะน าพวกผูน้ าศาสนาเหล่านั้นวา่อยา่งไร? นิโกเดโมผูน้ี้ เป็นคนเดียวกบัท่ีไดเ้คย
ไปหาพระเยซูในตอนกลางคืนใช่หรือไม่? (ยอห์น บทท่ี 3) 

9. พระเยซูทรงใหส้ัญญากบัชนชาติยวิ เก่ียวกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิวา่อยา่งไร? ค าเช้ือเชิญของ
พระองคร์วมไปถึงผูใ้ดบา้ง? 

10. พระเยซูตรัสวา่พระองคจ์ะเสด็จไปท่ีใด? พระองคจ์ะเสด็จไปเม่ือใด? ประชาชนท่ีไดย้นิได้
ฟังพระด ารัสของพระองค ์คิดวา่พระองคจ์ะทรงกระท าอยา่งไร? บางคนเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นผูใ้ด? 

11. เหตุผลท่ีบางคนอา้งอิงจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพื่อคดัคา้นวา่พระเยซูมิใช่พระคริสตน์ั้น 
มีอะไรบา้ง? 

12. ผูท่ี้เป็นพยานใหแ้ก่พระเยซู ตามท่ีพระเยซูตรัสวา่มีพยานสองคนนั้นคือผูใ้ด? 
13. บั้นปลายชีวติของผูท่ี้ไม่เช่ือจะเป็นอยา่งไร? และบั้นปลายของผูเ้ช่ือจะเป็นอยา่งไร? 
14. เราควรตดัสินซ่ึงกนัและกนัหรือไม่? 
15. เม่ือผูค้นแยกยา้ยกนักลบับา้นหมดแลว้ พระเยซูเสด็จไปสู่ท่ีใด? 
16. พระเยซูตรัสแก่หญิงล่วงประเวณี ซ่ึงถูกพามาใหพ้ระองคพ์ิพากษา ในพระวหิาร วา่

อยา่งไร? 
17. เหตุใดพวกอาลกัษณ์ และพวกฟาริสี จึงอยากเอาหินขวา้งหญิงผูน้ั้นใหถึ้งแก่ความตาย? 
18. พระเยซูทรงต าหนิโทษหญิงผูน้ั้นหรือไม่? พระองคต์รัสแก่นางวา่อยา่งไร? และทรงแนะน า

ใหน้างท าอยา่งไร? พระองคท์รงท าใหผู้ฟ้้องร้องกล่าวโทษนางส านึกในความผดิบาปของตนอยา่งไร? 
บุคคลเหล่านั้นท าอยา่งไร? พระเยซูทรงเอาน้ิวพระหตัถเ์ขียนท่ีพื้นดิน มีใจความวา่อยา่งไร? 

19. พระเยซูทรงสอนประชาชนเหล่านั้นวา่ พระองคคื์อผูใ้ด? มีความจ าเป็นอยา่งไรต่อโลก? 
พระองคต์รัสวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้เช่นนั้นหรือ?  

20. เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดรู้ความจริงของพระเจา้แลว้ จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่เขาบา้ง? ความจริงท าให้
มนุษย ์พน้จากความเป็นทาสของอะไร? 

21. พระเยซูตรัสวา่ ความจริงมาจากไหน? พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไรเก่ียวกบัอบัราฮมั? 
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22. พระเยซูตรัสบิดาของพวกฟาริสีเหล่านั้นคือใคร? พระองคต์รัสเก่ียวกบัพระบญัญติัของ
โมเสสวา่อยา่งไร? พระองคท์รงอธิบายถึงลกัษณะของมารวา่อยา่งไร? ชาวยวิขดัขวางมิใหพ้ระเยซูสอน
เร่ืองน้ีต่อไปโดยการท าอยา่งไร? พระองคย์งัคงประทบัอยู ่ณ ท่ีนั้นต่อไป หรือวา่เสด็จเล่ียงไปสู่ท่ีอ่ืน?  

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.การเล้ียงฉลองพิธีตั้งทบัอาศยั จดัข้ึนเพื่อระลึกถึงอะไร 2. การท่ีพระเยซูตรัสวา่ “เวลาของเรา

ยงัไม่ถึง” นั้น พระองคท์รงหมายความวา่อะไร ค าวา่ “พี่นอ้ง” ในท่ีน้ีหมายถึง พี่นอ้งฝ่ายเน้ือหนงัของ
พระองค ์หรือหมายถึงอคัรสาวกของพระองค ์ เหตุใดพวกเขาจึงไม่ยอม “เช่ือในพระองค”์ 3. ในบรรดา
ผูน้ าชนชาติยเูดียนั้น มีผูใ้ดเช่ือในพระเยซูบา้งหรือไม่ 4. ท่านคิดวา่ ค  าสั่งสอนของพระเยซูคริสต ์
ตลอดจนพระราชกิจของพระองค ์ ยากเกินความรู้ ความสามารถ ความเขา้ใจ ของพวกผูป้กครองของ
ชาติยเูดียเช่นนั้นหรือ และน่ีคือมูลเหตุท่ีท าใหบ้างคนสรรเสริญวา่ พระองคท์รงเป็นคนดี และบางคน
ประณามวา่ พระองคท์รงเป็นคนเลว เช่นนั้นหรือ หรือวา่การท่ีพวกเขาคดัคา้นและขดัขวางพระองค ์ ก็
เพราะพวกเขาเกรงวา่ พระองคจ์ะทรงเปล่ียนความเช่ือของชนชาติยวิทั้งหมดเสียใหม่ 5. จากท่าทีท่ีพวก
ผูน้ าของชนชาติยเูดียมีต่อนิโกเดโมนั้น พอจะแสดงให้เห็นไดห้รือไม่วา่ ในกลุ่มพวกเขานั้น มีบางคน
ยอมรับเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตอ์ยูอ่ยา่งลบั ๆ 6. การท่ีพวกทหารมิไดจ้บักุมพระเยซู เป็นเพราะพวกเขา
คิดวา่พระองคคื์อพระเมสิยาห์ หรือเป็นเพราะพวกเขาซาบซ้ึงในพระธรรมค าสั่งสอนของพระองค ์ หรือ
วา่เป็นเพราะพระเจา้ไดท้รงขดัขวางไว ้ 7. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงเป็น “ศาสดาพยากรณ์ผูท่ี้จะมานั้น” 
หรือ 8. “การตดัสินดว้ยความชอบธรรม” หมายความวา่อยา่งไร 

9. เม่ือพระเยซูทรงด ารงพระชนมอ์ยูใ่ตพ้ระบญัญติั พระองคจึ์งทรงกระท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ 
ฉะนั้นการท่ีพระองคไ์ม่ยอมปรับโทษหญิงล่วงประเวณี โดยการขวา้งดว้ยหิน ตามพระบญัญติัของ
โมเสสนั้น ท่านเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยเหตุผลหรือไม่ เหตุใดพระเยซูจึงไม่ทรงลงโทษ หรือต าหนิติ
เตียนหญิงผูน้ั้น 10. ระหวา่งความมุ่งร้ายของชาวยวิ กบัความเมตตากรุณาของพระเยซู อยา่งไหนจะ
ช่วยชีวติของหญิงผูน้ั้นไดดี้ท่ีสุด 11. พระเยซูไดท้รงต าหนิพวกฟาริสี เพราะความผิดบาปของพวกเขา
หรือไม่ 12. การมีใจวนิิจฉยัผิดและชอบ สามารถน าเราอยา่งถูกตอ้งไดเ้สมอไปหรือไม่ 

13. การท่ีพระเยซูตรัสวา่ “เรามิไดท้  าส่ิงใดโดยล าพงัตวัเราเอง” นั้น พระองคท์รงหมายความวา่
อะไร ถอ้ยค าน้ีเป็นความจริงส าหรับทุก ๆ คนหรือไม่ 14. พระเจา้พระบิดาของเราซ่ึงประทบัอยูใ่น
สวรรค ์ ทรงตอบสนองความจ าเป็นของบุตรของพระองคโ์ดยตรง หรือวา่ ทรงตอบโดยการดลบนัดาล
ใหเ้กิดผล จากการท่ีเราปฏิบติัตามพระบญัญติัของพระองค ์ 15. ถา้เราปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัวชิาไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรา แต่ถา้เราปฏิบติัผดิหลกั ไฟฟ้าก็จะใหโ้ทษแก่เราเช่นกนั ท่านจะกลา้พดู
ไดอ้ยา่งเตม็ปากหรือไม่วา่ พระเจา้ทรงปฏิบติัต่อมนุษน์โดยวธีิเดียวกนัน้ี เรายิง่เขา้ใจในพระบญัญติัและ
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ความจริงของพระเจา้มากเท่าใด เราก็จะยิง่ไดรั้บผลประโยชน์และช่ืนชมต่อผลท่ีไดรั้บในชีวติของเรา
มากข้ึนเท่านั้น 
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ขั้นทีส่ามสิบหก ชาวสะมาเรียผู้มใีจเมตตา-มณฑลเพอเรีย 

มาระโก 10:1, ลูกา 9:51-10:37 

ความยุง่ยากอยา่งหน่ึง ในการศึกษาพระกิตติคุณ คือการเรียงล าดบัเหตุการณ์ในพระราชประวติั
ของพระเยซูใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ผูท่ี้บนัทึกพระราชประวติัของพระเยซู มีทั้งหมดส่ีท่าน บนัทึกเป็นส่ี
ส านวน ต่างคนต่างก็เขียนไปตามทรรศนะของตน การล าดบัเหตุการณ์ไม่ค่อยจะตรงกนัเท่าใดนกั อน่ึง
เม่ือกล่าวถึงส่ิงต่าง ๆ ในเหตุการณ์เดียวกนั ก็ไม่ค่อยจะเหมือนกนั จนกระทัง่บางคร้ังท าใหเ้ราไม่แน่ใจ
นกัวา่ ท่านท่ีบนัทึกพระกิตติคุณทั้งส่ีท่านน้ี กล่าวถึงเร่ืองราวเดียวกนั หรือคนละเร่ือง แต่มีขอ้ความ
คลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งเช่น เร่ืองการเทศนาสั่งสอนของพระเยซูท่ีเมืองนาซาเร็ธ การช าระพระวหิาร และ
การรักษาคนใชข้องนายร้อยทหารโรมนั ซ่ึงท่านลูกา และมทัธิวไดบ้นัทึกไวเ้ป็นตน 

ส าหรับพระราชประวติัของพระเยซูในขั้นน้ี ก็รู้สึกวา่ไม่ค่อยชดัเจน เราเร่ิมเร่ืองน้ีต่อจากท่ีพระ
ธรรมลูกาไดว้า่งเวน้ไวใ้นขั้นท่ีสามสิบส่ี ตอนท่ีพระเยซเสด็จไปร่วมในการเล้ียงฉลองพิธีตั้งทบัอาศยั 
ตามท่ียอห์นบนัทึกไวน้ั้น ลูกาไดล้ะไว ้ ดูเหมือนวา่พระเยซูไดเ้สด็จไปยงัมณฑลกาลิลาอีกคร้ังหน่ึง แต่
เน่ืองดว้ยเหตุผลบางประการ พระเยซูจึงมิไดเ้สด็จล ้าเขา้ใจลึกนกั เพียงแต่ประทบัอยูต่ามชายแดนตอน
ใตข้องมณฑลน้ีเท่านั้นเอง แลว้ส่งอคัรสาวกบางคน (อาจเป็นยากอบและยอห์น) ไปเจรจาดูวา่ ชาว
สะมาเรียจะยนิดีตอ้นรับพระองคห์รือไม่ หากวา่พระองคจ์ะเดินทางผา่นมณฑลสะมาเรียไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม แต่ปรากฏวา่ประชาชนแถบนั้นไม่ยนิดีตอ้นรับพระองค ์ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะพวกเขา
รังเกียจพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค ์ในฐานะท่ีเป็นชนชาติยวิก็ได ้เพราะชนชาติสะมาเรียและชน
ชาติยวิมีขอ้บาดหมางกนัในเร่ืองเช้ือชาติ และตดัความสัมพนัธ์จากกนัเป็นเวลาหลายชัว่อายคุนแลว้ 
หรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่พอใจในลกัษณะท่าทาง และการพดูจาของอคัรสาวกท่ีไปเจรจา
ทาบทามนัน่เอง ดงันั้นพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค ์จึงเดินทางต่อไปยงัหมู่บา้นอีกแห่งหน่ึง แลว้
ขา้มแมน้ ้าจอร์แดนไปสู่ฟากขา้งโนน้ มุ่งหนา้ไปสู่กรุงเยรูซาเล็มโดยผา่นมณฑลเพอเรีย 

ในระยะน้ีพระเยซูไดท้รงส่งสาวกของพระองคอ์อกไปประกาศ ตามหวัเมืองต่าง ๆ อีกคร้ังหน่ึง
ซ่ึงอาจรวมทั้งมณฑลสะมาเรีย และมณฑลเพอเรียดว้ยเป็นการเตรียมลู่ทางไว ้ เพื่อวา่พระเยซูจะไดเ้สด็จ
ไปเยีย่มเยยีนเมืองเหล่าน้ี ในโอกาสต่อไป บรรดาสาวกท่ีออกไปประกาศในคร้ังน้ีมีทั้งหมดเจ็ดสิบคน 
ในการน้ีพระเยซูไดท้รงอบรมสั่งสอนและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการประกาศ แก่พวกเขาอยา่งละเอียดถ่ี
ถว้น และโดยพระนามอนัประเสริฐของพระองค ์สาวกเหล่านั้นจึงสามารถท างานอนัใหญ่หลวงนั้นเป็น
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ผลส าเร็จ และไดก้ลบัมารายงานต่อพระองคด์ว้ยความช่ืนชมยนิดี ในท่ีน้ีเราจะเห็นไดว้า่สาวกคนอ่ืน ๆ 
ก็สามารถกระท าพระราชกิจอนัใหญ่หลวงยิง่ของพระองค ์ ไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีอคัรสาวกทั้งสิบสองของ
พระองคไ์ดก้ระท ามาแลว้ อนัเป็นการช้ีใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ ส่ิงใดท่ีอคัรสาวกกระท าได ้ผูเ้ช่ือท่ีแทจ้ริง
ทั้งหลายก็สามารถกระท าไดเ้ช่นเดียวกนั เม่ือพระเจา้ทรงกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพื่อคนหน่ึงคนใดได ้
พระองคก์็ทรงกระท าส่ิงนั้นเพื่อบุคคลอ่ืน ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั ถา้บุคคลนั้น ๆ ปฏิบติัตามกฏเกณฑท่ี์
พระองคท์รงวางไวอ้ยา่งครบถว้น ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงเป็นอยูอ่ยา่งไร ก็ทรงเป็นอยูอ่ยา่งนั้น มิได้
เปล่ียนแปลงเลย 

มี “บาเรียน” (นกัธรรม หรือผูค้งแก่เรียน) ของศาสนายิวผูห้น่ึงไดพ้ยายามท่ีจะวางกบัดกัพระ
เยซู ดว้ยการเสแสร้งทูลถามปัญหาต่าง ๆ แต่เม่ือไดโ้ตต้อบกนัเพียงชัว่ครู่ นกัธรรมของศาสนายเูดียผูน้ี้ก็
รู้สึกตวัวา่ ไดต้กลงไปในบ่วงแร้วของตนเองเสียแลว้ และตอ้งยอมรับต่อหนา้สาธาารณชนวา่ เขาตอ้ง
พา่ยแพต่้ออุบายตนเองอยา่งส้ินเชิง 

เหตุท่ีพระเยซูทรงยกเอาเร่ืองของชาวสะมาเรียข้ึนมาเป็นค าอุปมาเปรียบเทียบ ก็เพื่อสั่งสอนให้
นกัธรรมชาวยวิผูน้ั้น (ตลอดจนชนชาติยวิทั้งปวง) รู้จกัถ่อมตน รู้จกัมองโลกในแง่ดี ไม่ควรดูหม่ินผูใ้ด 
พระองคไ์ม่ทรงปรารถนาท่ีจะใหช้าวยวิดูหม่ินชาวสะมาเรียอยา่งไร้เหตุผล พระองคท์รงช้ีใหเ้ห็นวา่ 
ความเมตตาอารีและความเป็นมิตรท่ีดีต่อกนันั้น เป็นคุณสมบติัท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่มนุษยทุ์กคน
โดยเท่าเทียมกนั ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดหรือชนชาติหน่ึงชนชาติใดมีสิทธิพิเศษเหนือกนั ทั้งน้ีเพราะชนชาติยวิ
มกัจะถือตนวา่ดีเด่นเป็นเลิศไม่มีใครเทียบและมกัจะดูหม่ินเหยยีดหยามชนชาติสะมาเรีย ซ่ึงชาวยวิถือวา่
เป็นชาติเลือดผสมเป็นชาติท่ีไม่บริสุทธ์ิ ชาวยวิรังเกียจชนชาติสะมาเรียมากจนไม่ยอมคบคา้สมาคมดว้ย
เลย ความระทมขมข่ืนอนัน้ีไดฝั้งแน่นอยูใ่นจิตของชาวสะมาเรียอยา่งไม่เส่ือมคลาย ดงัจะเห็นไดจ้าก
ปฏิกิริยาท่ีหญิงสะมาเรีย แสดงต่อพระเยซูในขั้นท่ีสิบ (ส่วนประวติัความเป็นมาของชนชาติสะมาเรีย 
ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้ ในหนา้ 1 ของหนงัสือพระเยซูคริสต์เจ้าเล่ม 1 ฉะนั้นในท่ีน้ีจึงไม่
ขอกล่าวถึงอีก) จากค าสั่งสอนและแบบอยา่งของพระเยซู แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคมิ์ไดท้รงถือวา่ ชน
ชาติยวิและชนชาติสะมาเรียตลอดจนชนชาติอ่ืน ๆ แตกต่างกนัประการใดเลย 

อภิปราย 
พระราชประวติัของพระเยซูในขั้นน้ี เป็นอีกขอ้หน่ึงท่ีเร่งเร้าในเรารู้สึกด่ืมด ่าในพระราชกิจอนั

ยิง่ใหญ่ของพระองค ์ เพราะวา่เตือนใหเ้ราระลึกถึงเหตุการณ์เม่ือคร้ังท่ีชนชาติอิสราเอลพากนัหลบหนี
จากประเทศอียปิต ์ ไปสู่แผน่ดินแห่งพระสัญญาไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือชนชาติอิสราเอลหนีไปติดอยูท่ี่ฝ่ัง
ทะเลพวกเขาก็เร่ิมพร ่ าบ่น ต่อวา่โมเสสและพระเจา้ต่าง ๆ นานา เพราะจะหนีต่อไปอีกก็ไม่ไดเ้น่ืองจาก
มีทะเลกั้นขวางอยู ่ อน่ึงกองทพัของกษตัริยฟ์าโรห์ท่ีรุกไล่ติดตามมาก็โอบลอ้มตีกระหนาบเขา้มาทุก
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ดา้น ไม่มีทางหนีรอดไปไดเ้ลย พวกเขาต่างคิดวา่คร้ังน้ีเห็นทีจะถึงท่ีอบัจนเป็นแน่แท ้ แต่แลว้พระเจา้ก็
ตรัสแก่โมเสสวา่ “จงสั่งชนชาติอิสราเอลใหเ้ดินทางต่อไปขา้งหนา้เถิด” 

พระเยซูทรงพยายามท่ีจะกระท าตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีรีตองต่าง ๆ ของชน
ชาติยวิยูเ่สมอ และไดเ้สด็จไปร่วมในงานเล้ียงฉลองต่าง ๆ ทุกคร้ังท่ีชาวยวิจดัใหมี้ข้ึน ในงานเล้ียงฉลอง
เทศกาลตั้งทบัอาศยัท่ีกรุงเยรูซาเล็มคร้ังน้ี พระองคเ์สด็จไปดว้ยเช่นเดียวกนั แต่ประชาชนไดเ้อาหิน
ขวา้งปาขบัไล่พระองคอ์อกจากพระวหิาร เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ไปในมณฑลสะมาเรีย ชาวสะมาเรียก็ไม่
ตอ้นรับพระองค ์ พระองคไ์ดท้รงประทบัอยูก่บับรรดาอคัรสาวกของพระองคเ์ป็นเวลาแรมเดือน แต่
พวกเขาก็หาไดเ้ขา้ใจในพระองค ์ และพระธรรมค าสั่งสอนของพระองคโ์ดยตลอดไม่ พวกเขาอยากจะ
ท าลายชาวสะมาเรียดว้ยไฟจากสวรรค ์ แต่พระเยซูทรงมุ่งพระพกัตร์ไปยงักรุงเยรูซาเล็มอยา่งแน่วแน่ 
พระองคจ์ะตอ้งเสด็จต่อไปในโดยไม่หยดุย ั้ง พระประสงคข์องพระองคมี์เพียงประการเดียว คือ ตอ้งการ
ช่วยมนุษยโ์ลกใหร้อด พระองคท์รงเป็นพระผูน้ าท่ีแทจ้ริงผูน้ าทุก ๆ คนจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง
เพียงอยา่งเดียว และเขาจะตอ้งทุ่มเทชีวิตจิตใจทุกอยา่ง เพื่อจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัอนันั้น กล่าวคือ ทุกส่ิง
ทุกอยา่งจะตอ้งมุ่งอยูท่ี่เป้าหมายเดียวกนั มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมีความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คุณสมบติัเหล่าน้ีแหละจะส่งเสริมใหเ้หมาะสมกบัการเป็นผูน้ า 

บดัน้ีวาระแห่งการส้ินพระชนมข์องพระองคไ์ดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ (ลูกา 9:51) เม่ือพระองคต์รัสแก่
อคัรสาวกวา่ พระองคจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานและจะตอ้งถูกปลงพระชนม ์เปโตรก็รีบเอามือกุมพระหตัถ์
ของพระองคไ์ว ้ แลว้ทูลทดัทานวา่ “......อยา่ใหเ้ป็นเช่นนั้นแก่พระองคเ์ลย” แต่พระองคต์รัสแก่เขาดว้ย
ความพิโรธวา่ “ซาตาน จงถอยไปขา้งหลงัเรา เจา้มิไดคิ้ดตามพระด าริของพระเจา้ แต่ตามความคิดของ
มนุษย”์ พระองคท์รงมุ่งพระพกัตร์ไปสู่ไมก้างเขน ทรงตั้งพระทยัอยา่งแน่วแน่ท่ีจะกระท าตามน ้า
พระทยัของพระบิดา พระองคท์รงด าเนินต่อไปอยา่งมัน่คง และทรงมองเห็นแต่ไมก้างเขนเท่านั้น 
“พระองคท์รงเหยยีบเคร่ืองหีบน ้าองุ่นแต่ผูเ้ดียว” อคัรสาวกเดินตามพระองคม์าขา้งหลงั พวกเขาต่าง
เขา้ใจผดิคิดวา่ พระองคจ์ะไดเ้ป็นกษตัริยฝ่์ายโลก และพากนัขบคิดกนัวา่ ผูใ้ดจะไดรั้บเกียรติเป็นขา้บาท
คนสนิทเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวาของพระองค ์ เม่ือชาวสะมาเรียไม่ตอ้นรับพระองค ์ ยากอบและยอห์นจึง
ปรารถนา ท่ีจะเรียกไฟจากสวรรคล์งมาเผาผลาญชาวสะมาเรียเหล่านั้นเสีย แต่พระเยซูทรงหา้มปรามไว ้

พระเยซูทรงมุ่งพระพกัตร์ไปยงักรุงเยรูซาเล็มอยา่งแน่วแน่ พระองคเ์สด็จขา้มแม่น ้าจอร์แดน 
เขา้สู่มณฑลเพอเรีย ตอนน้ีเราคงนึกภาพไดว้า่ คงมีผูค้นมาถามปัญหา และขอรับการรักษาโรคจาก
พระองคเ์ป็นอนัมาก มีทั้งผูท่ี้กระตือรือร้นตอ้งการพบเห็นพระองค ์ ผูท่ี้เช่ือพระองคด์ว้ยความจริงใจ 
ตลอดจนคนเขาเขยกและคนตาบอดต่าง ๆ บุคคลเหล่าน้ีต่างรับฟังพระธรรมของพระองคด์ว้ยความปิติ
ยนิดี นอกจากน้ียงัมีพวกท่ีชอบเยาะเยย้ดูหม่ินคนอ่ืน พวกท่ีชอบขดัแยง้และพวกท่ีชอบตั้งปัญหาซกัถาม
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ผูอ่ื้นร่วมอยูด่ว้ย พระเยซูไม่สามารถหลีกเล่ียงไปจากฝงูชนเหล่าน้ีไดเ้ลย เพราะพวกเขาต่างห้อมลอ้ม
พระองคไ์วต้ลอดเวลาผูค้นโดยทัว่ไปต่างรับฟังพระธรรมค าสั่งสอนของพระองค ์ ดว้ยความช่ืนชมยนิดี
บุคคลเหล่าน้ีไม่วา่จะเป็นชนชั้นสูงหรือต ่าก็ตาม ลว้นปรารถนาท่ีจะไดส่ิ้งยดึเหน่ียวจิตใจจากพระองค์
ดว้ยกนัทุกคน และส่ิงท่ีพวกเขาจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ก็คือความจริง พระองคต์รัสวา่ “เราเป็นความจริง” 
พวกเขาตอ้งการความเห็นอกเห็นใจซ่ึงพระเยซูเองทรงรู้สึกเวทนาสงสารพวกเขามาก และไดท้รงรักษา
โรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่พวกเขา โดยทัว่หนา้ บรรดาผูท่ี้ส้ินหวงัเหล่าน้ีจ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการรักษาจาก
แพทยผ์ูป้ระเสริฐเท่านั้นจึงจะหาย พระเยซูตรัสแก่พวกเขาวา่ “ใหเ้ป็นไปตามความเช่ือของเจา้เถิด....จง
ไปเป็นสุขเถิด” 

ขณะท่ีพระเยซูกบับรรดาอคัรสาวกของพระองคก์ าลงัเดินทางไปนั้น ไดมี้ชายคนหน่ึงมาเฝ้า
พระองค ์ แสดงความกระตือรือร้นท่ีจะขอติดตามพระองคไ์ปทุกหนทุกแห่ง พระเยซูทรงมองดูบุคคลผู ้
นั้นดว้ยเมตตา พระองคท์รงทราบวา่ การท่ีเขามีความกระตือรือร้นเพียงอยา่งเดียวนั้น จะไม่สามารถท า
ใหเ้ขาบรรลุผลส าเร็จความตั้งใจไดเ้ลย เพราะวา่การติดตามท่ีแทจ้ริงนั้น จะตอ้งสละความสะดวกสบาย
ทุกอยา่งในชีวติ แมก้ระทัง่ท่ีอยูอ่าศยัและอาหารการกิน พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “สุนขัจ้ิงจอกยงัมีโพรง 
และนกในอากาศก็ยงัมีรัง แต่บุตรมนุษยไ์ม่มีท่ีจะวางศีรษะ” พระด ารัสน้ีเป็นปริศนาท่ีบุคคลผูน้ั้น
จะตอ้งขบคิดอยา่งหนกั การท่ีจะติดตามพระเยซูไปนั้น จ  าตอ้งมีความตั้งใจอยา่งแน่วแน่เหนือส่ิงอ่ืนใด
ทั้งปวง แมจ้ะเป็นเพียงติดตามไปยงักรุงเยรูซาเล็มก็ตาม พระเยซูไดท้รงเช้ือเชิญอีกคนหน่ึงให้ติดตาม
พระองคไ์ป แต่บุคคลผูน้ั้นกลบัอิดเอ้ือนผดัผอ่นขอใหไ้ดฝั้งศพบิดาของเขาเสียก่อน แน่ละ น่ียอ่มแสดง
ใหเ้ห็นวา่บิดาของเขายงัมีชีวิตอยู ่ เพราะถา้บิดาของเขาส้ินชีวติจริง ก่อนท่ีเขาจะมาเฝ้าพระเยซูเขาก็คง
จะตอ้งท าพิธีฝังศพเรียบร้อยแลว้ เพราะประเพณีของชนชาติยวิบงัคบัไวเ้ช่นนั้น เขาตอ้งการอยูดู่แลบิดา
ของเขา จนกระทัง่ส้ินชีวิตและจดัการศพใหเ้รียบร้อยเสียก่อน แลว้จึงค่อยติดตามพระองคใ์นภายหลงั 
พระเยซูไม่ปรารถนาท่ีจะวา่กล่าวใหเ้ป็นท่ีกระทบกระเทือนใจเขา จึงตรัสวา่ “ใหค้นตายฝังคนตายเอง
เถิด” พระองคท์รงประสงคท่ี์จะใหเ้ขารู้วา่ การตอบสนองความจ าเป็นของผูท่ี้มีชีวติยอ่มมีความส าคญั
กวา่ การไวทุ้กขใ์หแ้ก่คนตายมากมายนกั การท่ีจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระองคน์ั้น จะตอ้งกระท าโดย
รีบด่วน จะมวัชกัชา้อยูไ่ม่ได ้ มีอีกคนหน่ึงท่ีตอ้งการติดตามพระองค ์ แต่ขณะเดียวกนัก็ใคร่ท่ีจะกลบัไป
ร ่ าลามิตรสหายของเขาเสียก่อน พระเยซูทรงเตือนสติเขาวา่ กิจการแห่งแผน่ดินของพระองคเ์ป็นส่ิงท่ี
ตอ้งกระท าอยา่งรีบด่วน พระองคต์รัสเปรียบเทียบใหเ้ขาฟังวา่ เม่ือผูใ้ดจบัคนัไถแลว้ก็ควรจะตั้งหนา้ตั้ง
ตาไถต่อไป ไม่ควรพะวงหนา้พะวงหลงั เกลือกวา่จะเสียการ 

เม่ือแมร่ีรีด จากมารดา และบา้นเมืองของเธอเพื่อไปยงัประเทสอินเดียเป็นคร้ังสุดทา้ยนั้น เธอ
อาจรอคอยร ่ าลามิตรสหายของเธอเสียก่อน แลว้จึงเดินทางไปก็ได ้ แต่เน่ืองจากเธอเห็นถึงความจ าเป็น
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ของคนเป็นโรคเร้ือน ซ่ึงมีอยูเ่ป็นอนัมากในประเทศอินเดีย ดงันั้นเธอจึงรีบเดินทางไปโดยมิไดร้ ่ าลา
มิตรสหายของเธอเลย แมร่ีรีดไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่ เธอเหมาะสมกบัแผน่ดินของพระเจา้อยา่งยิง่ โดย
ท่ีไม่ยอมหนักลบัมามองขา้งหลงัเลย 

บางทีประสบการณ์ท่ีเด่นท่ีสุดของพระเยซูในการเดินทางคร้ังน้ี อาจจะไดแ้ก่การโตต้อบกบั
บาเรียน หรือนกัธรรมชาวยวิตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ก็ไดเ้ขาคงตอ้งการท่ีจะทดลองความสามารถของ
พระองค ์ ในดา้นการเป็นครูนัน่เองหลายคนไดต้ั้งปัญหาเก่ียวกบัชีวตินิรันดร์วา่ “ขา้พเจา้จะตอ้งกระท า
อะไร เพื่อจะไดชี้วตินิรันดร์” พระเยซูไดท้รงพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ พระองคท์รงมีพระปรีชาสามารถอยา่งยิง่ 
ทั้งในการถาม ตอบปัญหา และการตีความหมายของพระคริสตธรรมคมัภีร์ นกัธรรมผูน้ั้นก็มีความรอบ
รู้ในพระบญัญติัมากเช่นเดียวกนั เขาสามารถอา้งขอ้พระธรรมในพระบญัญติั และพระธรรมเลวนิีติได้
อยา่งถูกตอ้ง แต่เม่ือเขาทูลถามต่อพระเยซูวา่ “ใครเป็นเพื่อนบา้นของขา้พเจา้” พระองคก์็ไดท้รงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ พระองคท์รงมีพระปรีชาสามารถเหนือเขาอยา่งมากมาย ค าอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียผูมี้ใจอารี 
เป็นเสมือนเพชรน ้าเอก ซ่ึงหาไดย้ากยิง่ในพระกิตติคุณ จากเร่ืองน้ีจะเห็นไดว้า่เพื่อนบา้นท่ีแทจ้ริงของ
เรา ก็คือผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือเราในยามจ าเป็นนัน่เอง 

การท่ีเราจะท ารายงานเสนอช่ือผูท่ี้ตกอยูใ่นความทุกขย์าก ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบา้นเมือง เพื่อวา่
จะไดพ้ิจาณาใหค้วามช่วยเหลือนั้น นบัวา่เป็นการดีอยูแ่มใ้นทุกวนัน้ีพวกปุโรหิตและพวกเลวกี็อาจจะ
ยงัคงกระท าเช่นน้ีอยู ่ แต่กวา่เราจะส่งรายงานถึงมือเจา้หนา้ท่ีโดยตรงก็คงกินเวลามาก ผูท่ี้ไดรั้บความ
ทุกขท์รมานนั้น อาจถึงแก่ความตายเสียก่อนก็ได ้ฉะนั้นทนัทีท่ีเราพบเห็น เราควรใหค้วามช่วยเหลือเขา
เสียก่อน เท่าท่ีเราจะกระท าได ้แลว้จึงค่อยช่วยเหลือดา้นอ่ืนต่อไปบางคนมีความกระตือรือร้น ตอ้งการท่ี
จะใหพ้ระเจา้ทรงเรียกเขา ออกไปปฏิบติัพระราชกิจของพระองคเ์ป็นอนัมาก ส าหรับเร่ืองน้ี ดร.โรเบิร์ต 
อี.เสเปียร์ ไดก้ล่าวแก่เยาวชนคณะหน่ึงวา่ “ความจ าเป็นของเพื่อนมนุษยน่ี์แหละคือเสียงเรียกใหเ้รา
ออกไปปฏิบติั” คนบาปทั้งปวงก าลงัไดรั้บความทุกขท์รมาน ไม่วา่จะอยูใ่กลห้รือห่างไกลเราก็ตาม ต่าง
ก็เป็นเพื่อนบา้นของเราทั้งส้ิน ผูห้น่ึงผูใ้ดก็ตามท่ีมีความเมตตาปรานีต่อผูอ่ื้น ผูน้ั้นยอ่มเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี
ดงัท่ีชาวสะมาเรียผูน้ั้นกระท าเป็นตน้ ฉะนั้น “ท่านจงไปท าเหมือนอย่างนั้นเถิด” 

มีผูค้นเป็นอนัมากท่ีไดม้าเฝ้าพระองค ์ ไดรั้บฟังพระธรรมของพระองคแ์ละเขา้ใจในความจริง
ของพระองค ์ บดัน้ีพระเยซูตอ้งเผยแพร่พระกิตติคุณของพระองค ์ ใหแ้ก่ทุกคนท่ียงัไม่มีโอกาสไดรั้บฟัง 
พระองคท์รงแต่งตั้งสาวกเพื่อท าการน้ีเจด็สิบคน ใหแ้ยกยา้นกนัออกไปยงัหวัเมือง และหมู่บา้นต่าง ๆ 
โดยแบ่งออกเป็นหมู่ ๆ หมู่ละสองคน ในการออกไปประกาศคร้ังน้ี สาวกทุกคนจะตอ้งเช่ือไวว้างใจ
และพึ่งพิงทุกส่ิงทุกอยา่ง ไวก้บัพระเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้น พวกเขามิไดน้ าเคร่ืองใชไ้มส้อยติดตวัไปดว้ยเลย
แมแ้ต่กระเป๋าใส่เงินและรองเทา้ (ลูกาผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีบนัทึกเร่ืองน้ีไว)้ พระเยซูอาจจะเสด็จไปเทศนาสั่ง
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สอนประชาชนดว้ยพระองคเ์องก็ได ้ แต่อยา่งไรก็ตามพระองคก์็ทรงตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น
ดว้ย เช่นเดียวกบัท่ีทรงตอ้งการความร่วมมือจากเราในทุกวนัน้ีนัน่เอง ฉะนั้นเราจึงตอ้งช่วยกนักระท า
พระราชกิจของพระองค ์ สาวกทั้งเจด็สิบคนนั้นจะเป็นใครบา้งเราไม่ทราบ แต่พวกเขาคงตอ้งไดรั้บ
ประสบการณ์ในการมีความสามคัคีธรรมกบัพระองค ์ และรู้ถึงพระชนมชี์พอนัประเสริฐของพระองค์
มาแลว้อยา่งแน่นอน และพระองคก์็ทรงไวว้างใจพวกเขาดว้ย สาวกทั้งเจด็สิบคนออกไปประกาศข่าว
ประเสริฐของพระเยซูใหแ้ก่ชาวโลก ดว้ยความอบอุ่นและอ่ิมอกอ่ิมใจ ในประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาก
พระองคอ์ยา่งยิง่ และพร้อมท่ีจะแบ่งปันความอ่ิมใจ ท่ีพวกเขาไดรั้บอยูน้ี่ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย เม่ือ
ประกาศเสร็จแลว้พวกเขาก็กลบัไปเฝ้าพระองค ์ และรายงานใหพ้ระองคท์ราบ ถึงพระราชกิจท่ีพระเจา้
ทรงกระท าโดยผา่นตวัเขา ดว้ยความช่ืนชมยนิดียิง่ เขาทูลวา่แมแ้ต่ผีร้ายทั้งหลาย ก็อยูใ่ตก้ารบงัคบัของ
พวกเขา 

ข้อไตร่ตรอง 
มนุษยย์อ่มจะเช่ือฟังและมาหาผูท่ี้สอนแต่ความจริง ความเช่ือ และความรัก ท่ีแทจ้ริงเสมอ 

มนุษยค์งอยากเรียกไฟลงมาเผาผลาญบรรดาผูท่ี้ไม่ยอมรับเอาผลประโยชน์ท่ีเขาเสนอให ้ แต่พระเยซู
ทรงทราบวา่ การท่ีเขาขาดพระพรก็นบัวา่เป็นการลงโทษท่ีสาสมแลว้ พระองคไ์ดท้รงต าหนิอคัรสาวก
ของพระองคใ์นการท่ีเขาคิดจะท าลายชาวสะมาเรียผูรู้้เท่าไม่ถึงการณ์เหล่านั้นเสีย 

พระเยซูไดท้รงสั่งสอนอคัรสาวกทั้งเจด็สิบคนอยา่งชดัแจง้วา่ พวกเขาจะตอ้งรักษาคนเจ็บไขไ้ด้
ป่วย และประกาศใหป้ระชาชนไดท้ราบวา่ “แผน่ดินของพระเจา้มาใกลแ้ลว้” การบ าบดัรักษาคนป่วย
ของเหล่าอคัรสาวกคร้ังน้ี เป็นการส าแดงใหเ้ห็นถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ ผูท้รงเป็นกษตัริยใ์นแผน่ดิน
ของพระองค ์ และแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคส์ถิตอยูก่บัเราดว้ย พระองคท์รงเป็นกษตัริยท่ี์เท่ียงแท ้ ซ่ึง
ประทบัอยูก่บัเรา ทั้งวานน้ี และวนัน้ี และตลอดไปเป็นนิตย ์ และครอบครองทุกคนท่ีอ่อนนอ้มต่อ
พระองค ์ แผน่ดินของพระเจา้มิไดต้ั้งอยูใ่นทุกหนทุกแห่งท่ีพระเยซูประทบัอยูด่อกหรือ ถา้เช่นนั้นเม่ือ
เราสามารถปฏิบติัตามพระบญัชาของพระเจา้ในคร่ึงหลงัได ้ เหตุใดเล่าเราจึงไม่ปฏิบติัในคร่ึงแรกให้
ตลอด ถา้หากเราปฏิบติัตามแบบของอคัรสาวกแลว้ ก็คงจะท าใหท้ัว่โลกหวัน่ไหวไดเ้ช่นเดียวกบัท่ี 
บรรดาอคัรสาวกไดเ้คย “คว  ่าแผน่ดิน” แถบทะเลเมดิเตอเรเนียน มาแลว้ในอดีตกาลโนน้ 

ทบทวน 
1. ในขั้นท่ีแลว้ พระเยซูเสด็จไปในงานเล้ียงฉลองเทศกาลตั้งทบัท่ีอาศยัท่ีเมืองใด? 
2. พระองคเ์สด็จออกจากพระวหิารในลกัษณะอยา่งไร? เหตุใดบุคคลเหล่านั้นจึงตอ้งการปลง

พระชนมพ์ระองค?์ 
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3. ในตอนตน้ของบทเรียนน้ี พระเยซูคงไดเ้สด็จผา่นพรมแดนทางดา้นใตข้องมณฑลกาลิลา 
หรือมิฉะนั้นก็คงจะเสด็จผา่นแห่งใดแห่งหน่ึง ใกล ้ ๆ กบัแถบนั้นแลว้จึงเสด็จขา้มแม่น ้าจอร์แดนไปสู่
มณฑลเพอเรีย มุ่งหนา้ไปสู่กรุงเยรูซาเล็มต่อไป แต่ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จขา้มแม่น ้าจอร์แดนนั้น 
พระองคไ์ดส่้งอคัรสาวกบางคน เขา้ไปแจง้ใหช้าวสะมาเรียทราบวา่ พระองคป์ระสงคท่ี์จะเสด็จผา่น
มณฑลสะมาเรีย อคัรสาวกเหล่านั้นไดรั้บการตอ้นรับจากชาวสะมาเรียอยา่งไรบา้ง? 

4. เหตุใดชาวสะมาเรียจึงไม่ยนิดีตอ้นรับพระเยซู? ยากอบ และยอห์น ตอ้งการท่ีจะจดัการกบั
บุคคลเหล่านั้นอยา่งไร? พระเยซูทรงมีความคิดเห็นอยา่งไร ในขอ้เสนอของยากอบและยอห์น? 

5. พระเยซูทรงส่งผูใ้ดเขา้ไปในมณฑลเพอเรีย? พระองคเ์สด็จไปกบัเขาดว้ยหรือไม่? 
6. นอกจากประกาศถึงการเสด็จมาของพระเยซูแลว้ สาวกทั้งเจด็สิบคนไดท้  าอะไรอีกบา้ง? 

สาวกเหล่าน้ีไดรั้บการตอ้นรับอยา่งไรบา้ง? 
7. นกัธรรมชาติยวิตั้งปัญหาถามพระเยซูอะไรบา้ง? พระเยซูทรงสอนเก่ียวกบัเพื่อนบา้นวา่

อยา่งไร? พระองคต์รัสวา่เพื่อนบา้นของเราคือใคร? พระเยซูทรงยกค าอุปมาเร่ืองอะไรข้ึนมาสั่งสอนใน
เร่ืองน้ี? เหตุใดท่านจึงคิดวา่ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในค าอุปมาน้ีคือชาวสะมาเรีย? ท่านคิดวา่น่ีคือภาพพจน์
แสดงใหเ้ห็น ถึงการท่ีพระเยซูทรงน าเอาความรอดไปสู่ชาวโลก ท่ีหลงหายไป เช่นนั้นหรือ? 

8. นกัธรรมชาติยวิจ าตอ้งตอบปัญหาของตนเอง แต่ท่านคิดวา่ เขาจะยอมประพฤติปฏิบติัตาม
ส่ิงท่ีเขายอมรับวา่ เป็นส่ิงท่ีถูกท่ีควรนั้นหรือไม่? 

9. ค  าวา่ “ทารก” ท่ีกล่าวถึงใน ลูกา 10:21 หมายถึงใคร? 
10. ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัท่ีสุด ในบทเรียนน้ีคืออะไร 

ข้อพจิารณาส าหรับการศึกษา 
1. ส่ิงท่ีพระเยซูทรงมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าอยูต่ลอดเวลา คืออะไร 2. เหตุใด ลูกา 9:51 จึงกล่าวไว้

เช่นนั้น ทั้ง ๆ ท่ีกวา่พระองคจ์ะถูกตรึงก็เป็นเวลานานอีกถึงหกเดือนและอยา่งนอ้ยพระองคก์็ยงัไม่ได้
เสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็มอีกถึงสามคร้ัง 3. จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของพระเยซูคืออะไร? 

4. เหตุใดชาวสะมาเรียจึงไม่ยอมตอ้นรับพระเยซู ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือก่อนน้ี คือเม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สด็จ
ผา่นเมืองซูคารนั้น พวกเขาก็เคยมีความกระตือรือร้นในพระองค ์และใหก้ารตอ้นรับพระองคเ์ป็นอยา่งดี
มาแลว้ (ดู ยอห์น 4:39,40)  

5. เหตุใดจึงกล่าววา่ ผูป้ฏิเสธค าสอนของสาวก “เจด็สิบคน” ท่ีพระเยซูทรงสั่งออกไปประกาศ
นั้น ก็เท่ากบัวา่เขาไดป้ฏิเสธพระเจา้ดว้ย 6. คนประเภทใดท่ีรับฟังพระองคด์ว้ยความช่ืนชมยนิดี 

7. ท่านจะอธิบายความหมายของพระธรรมลูกา บทท่ี 10 ขอ้ท่ี 18 วา่อยา่งไรจากขอ้พระธรรมน้ี
ท่านเขา้ใจวา่พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็น พญามาร หรือฟ้าแลบหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดนอกจากน้ี 8. พญา
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มารมีตวัตนหรือไม่ พญามารเคยอยูใ่นสวรรคม์าก่อนหรือไม่ 9. สวรรคเ์ป็นสถานท่ีซ่ึงมีจริง หรือวา่เป็น
เพียงสภาวะการณ์เท่านั้น (ขอใหอ่้าน ยอห์น 14:2) 

10. จากพระธรรมลูกา 10:23 อคัรสาวกมองเห็นกิจการของพระเจา้ดว้ยสายตาฝ่ายเน้ือหนงัของ
พวกเขาเองหรือ หรือมองเห็นไดด้ว้ยสายตาฝ่ายจิตวญิญาณ หรือมองเห็นไดท้ั้งสองอยา่ง 11. ท่านจะพดู
ไดห้รือไม่วา่ คนตาบอดอาจมองเห็นในส่ิงท่ีอคัรสาวกไดเ้ห็น และคนหูหนวกก็อาจจะไดย้นิ ในส่ิงท่ี
อคัรสาวกไดย้นิเช่นเดียวกนั (ลูกา 10:24) 12. ท่านคิดวา่มนุษยใ์นทุกวนัน้ีก็ยงัคงเห็นและไดย้นิ ในส่ิงท่ี
อคัรสาวกไดเ้ห็น และไดย้นิมาแลว้ เช่นนั้นหรือ 13. ในการยกเอาค าอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียผูมี้ความ
เมตตาอารีข้ึนมาสั่งสอนนั้น พระเยซูไดท้รงพยายามช้ีแจงใหน้กัธรรมชาวยวิ มองเห็นในส่ิงท่ีไม่
สามารถมองเห็นไดด้ว้ยสายตาของฝ่ายเน้ือหนงัใช่หรือไม่ 14. เหตุใดพระเยซูจึงทรงหยบิยกเอาค าอุปมา 
เร่ืองชาวสะมาเรียมาสั่งสอนนกัธรรมชาวยวิผูน้ั้น พระเยซูทรงถือวา่ เขาเป็นคนประเภทเดียวกนักบั
ปุโรหิตและพวกเลว ีอยา่งนั้นหรือ 15. การท่ีชาวสะมาเรียเป็นคนดีไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัการกระท าภายนอก 
หรือข้ึนอยูก่บัความเมตตากรุณา ท่ีมีอยูใ่นจิตใจของเขาเป็นส าคญั 16. การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ
อยา่งเคร่งครัด จะเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายไดห้รือไม่ 17. ท่านคิดวา่ ความประพฤติ แสดงใหเ้ห็นถึงภาวะ
ของจิตใจ หรือวา่ภาวะของจิตใจเกิดจากความประพฤติ 18. ท่านคิดวา่ค าอุปมาของพระเยซู จะก่อใหเ้กิด
ผลแก่นกัธรรมชาวยวิผูน้ั้น ประการใดบา้ง 
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ขั้นทีส่ามสิบเจ็ด ทรงเยีย่มเยยีนมาธา และมาเรีย- หมู่บ้านเบธาเนีย 

ลูกา 10:38-41, ยอห์น 9:1-10:21 

ขณะท่ีพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค ์เดินทางไปจวนถึงกรุงเยรูซาเล็มอยูน่ั้น พระองคแ์ละ
อคัรสาวกไดพ้กัอยูท่ี่หมู่บา้นเบธาเนีย ในการน้ีไดมี้หญิงสองพี่นอ้ง คือมาธานและมาเรียไดถ้วายการ
ตอ้นรับพระองค ์ และทูลเชิญพระองคใ์หป้ระทบัอยูใ่นบา้นของเขา ในการเสด็จมาเยีย่มเยยีนหมู่บา้น
เบธาเนียคร้ังน้ี จะเป็นการเยีย่มเยยีนคร้ังแรกหรือไม่ เราไม่ทราบ เราทราบเพียงแต่วา่หลงัจากการเสด็จ
มาคร้ังน้ีแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จมายงัหมู่บา้นอีกหลายคร้ังทั้งเพื่อพกัผอ่นอิริยาบท เพื่อปฏิบติัชาวบา้น
และเพื่อใหมิ้ตรสหายปฏิบติัพระองคด์ว้ย เน่ืองจากหมู่บา้นเบธาเนียอยูใ่กล ้ ๆ กบักรุงเยรูซาเล็ม ดงันั้น 
ระหวา่งท่ีพระองคป์ระทบัอยูท่ี่นัน่ พระองคค์งจะไดเ้สด็จไปในงานเล้ียงฉลองต่าง ๆ และเสด็จไป
เทศนาสั่งสอนประชาชน ในกรุงเยรูซาเล็มหลายคร้ัง 

ค าเทศนาสั่งสอนของพระเยซูคริสต ์ โดยมากมกัจะอา้งถึงเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมี
อยูโ่ดยรอบ และส่ิงเหล่าน้ีแหละท่ีเป็นรากฐานส าคญัในการสอนถึงความจริงฝ่ายวญิญาณ ค าอุทาหรณ์
ส่วนมากพระองคม์กัจะทรงหยบิยกเอาจากผูค้น และส่ิงของท่ีมีอยูล่อ้มรอบพระองค ์ ค าเทศนาสั่งสอน
ต่าง ๆ ของพระองค ์ตลอดทั้งหา้สิบส่ีขั้น ลว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาคน้ควา้ทั้งส้ิน 

ค าสั่งสอนของพระเยซูในขั้นน้ี เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเหตุการณ์สามประการ ค าสอนทั้งสามประการ
น้ี พระองคมิ์ไดท้รงสั่งสอนอยา่งตรงไปตรงมา หากแต่ทรงสอนโดยยกเอาบุคคลหรือของสองอยา่ง ซ่ึง
มีลกัษณะตรงกนัขา้มข้ึนมาเปรียบเทียบ ช้ีใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลหรือของสองส่ิงนั้นวา่
เป็นอยา่งไร อะไรท่ีเราควรหรือไม่ควรปฏิบติัตาม สาระส าคญัหรือความหมายท่ีแทจ้ริงของค าสอน
เหล่าน้ี ก็เพื่อตอ้งการใหม้นุษย ์ ทราบถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริงของชีวติและส่ิงต่าง ๆ การท่ีผูค้นในสมยัของ
พระองคห์ลงหายไปจากพระเจา้ก็เพราะเขาไม่รู้ถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงต่าง ๆ นัน่เอง ผูน้ าของพวกเขา
มกัเนน้ถึงแต่ส่ิงท่ีไม่ค่อยมีคุณค่าแต่ไดล้ะเลยส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงเสีย แมใ้นยคุปัจจุบนัมนุษยก์็ยงักระท า
เช่นเดียวกนัน้ี 

ในขณะท่ีพระเยซูประทบัอยูท่ี่หมู่บา้นเบธาเนียนั้น เราจะเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งมาธา
และมาเรียเป็นอยา่งดี มาธานั้นพะวงอยูก่บังานการบา้นการเรือนจดัแจงบา้นช่องเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มาธาคิดวา่กิจวตัรประจ าวนัเช่นน้ีมีคุณค่าเหนือส่ิงอ่ืนใด ตรงกนัขา้มกบัมาเรียซ่ึงเห็นวา่ โอกาสท่ีจะได้
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ฟังพระธรรมและไดเ้รียนรู้จากพระองคผ์ูเ้ป็นบรมครูมีคุณค่าสูงยิง่ ซ่ึงพระเยซูเองก็ไดต้รัสชมเชยนางวา่ 
รู้จกัเลือกในส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงกวา่ 

เร่ืองท่ีสองก็คือ การรักษาคนตาบอดใหห้าย ส าหรับการอศัจรรยใ์นเร่ืองน้ี มีการเปรียบเทียบ
มากมายหลายประการ เป็นตน้วา่ไม่ใช่ส่ิงส าคญัอนัใดเลยท่ีจะรู้วา่ใครเป็นคนท าบาปในกรณีน้ี (ชายตา
บอด หรือวา่บิดามารดาของเขา) แต่ส่ิงส าคญัก็คือการรู้ถึงพระคุณและฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ ขอ้เปรียบ
อีกประการหน่ึงในเร่ืองน้ีก็คือการช้ีใหเ้ห็นวา่ การรักษาชายตาบอดมีคุณค่าสูงกวา่การถือรักษาวนัสะบา
โตมากมายนกั อนัท่ีจริงการถือรักษาวนัสะบาโตเป็นการดี แต่หาไดมี้คุณค่าพอท่ีจะเปรียบเทียบกบัการ
ช่วยมนุษยใ์หก้ลบัมีชีวติท่ีสมบูรณ์ สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมไดแ้ต่ประการใดไม่ จุดประสงคใ์น
การเสด็จมาของพระเยซู คือเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ตาบอดฝ่ายจิตวญิญาณใหไ้ดเ้ห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของชีวติ ผู ้
ท่ีไม่ยอมรับรู้คุณค่าท่ีแทจ้ริงนั้น จะตอ้งมีความผดิฐานท่ีด้ือดึง สมคัรใจเป็นคนตาบอดฝ่ายจิตวญิญาณ 

เร่ืองต่อมาไดแ้ก่ บทเรียนท่ียิ่งใหญ่ ภายใตห้วัขอ้วา่ ผู้เลีย้งแกะท่ีดี ในท่ีน้ีเราจะพบค าสอนโดย
การเปรียบเทียบอีกเช่นเดียวกนั กล่าวคือผูเ้ล้ียงแกะรับจา้ง ยอ่มจะไม่เอาใจใส่ต่อฝงูแกะเท่าใดนกั และ
เม่ือมีภยัอนัตรายมาก็จะละทิ้งฝงูแกะหนีเอาตวัรอด โดยไม่ค  านึงถึงวา่ แกะจะหลงหายไปส่วนผูเ้ล้ียงท่ีดี
จะตอ้งยอมสละชีวติของตนเพื่อฝงูแกะ ระหวา่งการช่วยชีวติของตนเองกบัการสละชีวติ เพื่อธ ารงไวซ่ึ้ง
ความซ่ือสัตยแ์ละความจงรักภกัดีสมกบัท่ีผูอ่ื้นไวว้างใจเรานั้น อยา่งไหนจะมีคุณค่ามากกวา่กนั บทเรียน
น้ีสามารถตอบปัญหาดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี “เหตุฉะนั้นพระบิดาทรงรักเรา เพราะเราสละชีวติของเรา” 
พระบิดาเจา้ทรงมอบภาระน้ีใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ และพระเยซูก็ทรงซ่ือสัตยต่์อภาระหนา้ท่ีซ่ึงพระองค์
ไดรั้บมอบหมายนั้น ชีวติฝ่ายเน้ือหนงัของพระเยซูนั้น มีคุณนอ้ยกวา่ ความซ่ือสัตย ์ จงรักภกัดีต่อความ
ไวว้างใจ ท่ีพระบิดาทรงมีต่อพระองคม์ากมายนกั 

ค าสั่งสอนน้ีไดท้  าใหผู้ท่ี้ไดรั้บฟัง เกิดความคิดเห็นแตกแยกกนั ท าใหเ้กิดการถกเถียงกนัข้ึน
เก่ียวกบัค าสอน และพระราชกิจของพระองค ์ ฝ่ายหน่ึงถือวา่การเช่ือฟัง และการกระท าตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึงมีมาแต่โบราณส าคญักวา่การเช่ือฟังพระเจา้ ฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธพระ
เยซู ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงเห็นค าสั่งสอนของพระเยซูและพระราชกิจของพระองคมี์คุณค่ามากกวา่ พระเยซู
เสด็จเขา้มาในโลกก็เพื่อส าแดงใหเ้ราทราบถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริง แต่ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีของเราซ่ึงจะตอ้งเลือก
เอาเอง และจะตอ้งเลือกเอาทุก ๆ วนั 

อภิปราย 
แมว้า่พระคริสตธรรมใหม่จะไม่เอ่ยถึงช่ือหมู่บา้น แต่เราก็พอจะเขา้ใจไดว้า่ หมู่บา้นท่ีมาธาและ

มาเรียอาศยัอยูน้ี่คงเป็นบา้นมาธาเนีย อนัเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคเ์สด็จไปเยีย่มเยยีนในระยะหลงั ๆ 
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บ่อยคร้ังนัน่เอง การเสด็จไปเยีย่มมาธาและมาเรียคร้ังน้ี คงจะเป็นคร้ังแรก ท่ีพระองคเ์สด็จไปจนถึงบา้น
ของเขาแต่เช่ือแน่วา่ พระองคค์งเคยรู้จกัพี่นอ้งคู่น้ีมาก่อนแลว้ รวมทั้งลาชะโรนอ้งชายของเขาดว้ย 

กล่าวกนัวา่ ทั้งมาธาและมาเรีย เดิมอาศยัอยูใ่นบา้นมฆัดาลา มาเรียผูน้ี้คงเป็นคนเดียวกนักบัท่ี
ถูกผสิีงอยูถึ่งเจด็ตน และพระเยซูไดท้รงช่วยขบัผเีหล่านั้นออก และเป็นผูท่ี้พระเยซูทรงพบปะในงาน
เล้ียง ท่ีพวกฟาริสีจดัข้ึนเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระองค ์ ท่ีบา้นของซีโมน ชายโรคเร้ือน ในเมืองกปัเร
นาอูม (ดูขั้นท่ี 22) เจตนาท่ีแทจ้ริงซ่ึงพวกฟาริสีจดังานเล้ียงน้ีข้ึน ก็เพื่อหาทางจบัผดิพระเยซูนัน่เอง ใน
การน้ีเป็นท่ีน่าสงสัยกนัอยูว่า่พวกเขาคงไดจ้า้งมาเรียใหช่้วยร่วมในแผนการอนัชัว่น้ีดว้ย แต่เม่ือมาเรียได้
มาถึงท่ีบา้นจดังานเล้ียงนั้น และไดเ้ห็นกิริยาท่าทาง ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความเมตตากรุณาของพระองคแ์ละ
ไดย้นิถอ้ยค าอนัอ่อนนอ้มของพระองคแ์ลว้ นางก็ใช่สามารถกระท าตามแผนการอนัชัว่ร้ายนั้นได ้
ขณะเดียวกนัก็รู้สึกส านึกในความผดิบาปของตนและร้องไหด้ว้ยความเสียใจ ความนึกคิดท่ีชัว่ร้าย
เหล่านั้น ไดล้ะลายสูญส้ินไปกบัน ้าตาท่ีไหลพรากลงช าระพระบาทของพระองค ์ ในขณะท่ีพระองคเ์อน
กายเสวยพระกระยาหาร ตามแบบของชาวยเูดีย แลว้นางไดเ้อาผมของนางเช็ดพระบาทของพระองค์ 

ภายหลงัจากเหตุการณ์น้ีแลว้ มาเรียพร้อมดว้ยสตรีอ่ืน ๆ อีกหลายคนไดร่้วมติดตามพระเยซูไป
ประกาศสั่งสอนประชาชนในมณฑลกาลิลา สตรีเหล่าน้ีแหละท่ีไดช่้วยเหลือพระราชกิจของพระองคใ์น
ดา้นการเงิน และวตัถุส่ิงของ (ดู ลูกา 8:1-3) เป็นธรรมดาอยูเ่องท่ีเม่ือชีวติของมาเรียไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงแลว้ นางก็ยอ่มคิดท่ีจะน าเอาข่าวประเสริฐแห่งความรอดท่ีตนไดรั้บนั้น ไปบอกเล่าให้
พี่สาวของตนคือมาธาไดท้ราบ ดงันั้นการท่ีมาธาปฏิบติัรับใชพ้ระเยซู จึงมีค่าเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ไม่
สามารถทดแทนพระคุณท่ีพระองคท์รงมีต่อนอ้งสาวของนาง และท่ีทรงน าความสุขให้แก่บา้นนอ้ย ๆ 
ของนางในบา้นเบธาเนียไดเ้ลย 

พระกิตติคุณมิไดก้ล่าวถึงตอนน้ีไวช้ดัเจนเท่าใดนกั แต่ไม่วา่เร่ืองน้ีจะเป็นความจริงหรือไม่ก็
ตาม เราก็ต่างทราบกนัอยา่งแน่ชดัวา่ ทั้งมาธาและมาเรียรักพระเยซูมาก และพระเยซูก็ไดเ้สด็จไปเยีย่ม
เยยีนคนทั้งสองอยูเ่สมอ อน่ึงลาซะโร นอ้งชายของบุคคลทั้งสองน้ี ไดฟ้ื้นข้ึนมาจากความตายอยา่ง
แทจ้ริงตลอดจนซีโมนคนโรคเร้ือนก็ไดรั้บการรักษาจนหาย และการส าแดงออกของความรัก ท่ีมาเรียมี
ต่อพระเยซู ไดก้ลายเป็นอนุสรณ์จารึกอยูใ่นหว้งนึกคิดของชนรุ่นหลงัตลอดมา (มทัธิว 26:13) 

แน่ละพระเยซูคงจะทรงโปรดสองพี่นอ้งคู่น้ีอยูไ่ม่นอ้ย พระองคมิ์ไดท้รงต าหนิติเตียนมาธา ใน
การท่ีนางมวัพะวงอยูก่บัการปรนนิบติัรับใชพ้ระองคด์ว้ยความรักเลย พระองคเ์พียงแต่อธิบายใหน้าง
ทราบวา่มีหนทางท่ีดีกวา่นั้นอีกไม่ควรจะ “เป็นทุกข”์ หรือ “กระวนกระวายใจ” กบัการปฏิบติัในฝ่าย
ร่างกายหรืออาหารการกิน เท่าใดนกั พระองคท์รงทราบวา่ มาเรียเขา้ใจในพระองคแ์ละปรารถนาท่ีจะ
หล่อเล้ียงจิตวิญญาณของนาง ดว้ย “บรรดาโอวาทซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจา้” และตอ้งการ  
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“แสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ก่อน” และพระองคจ์ะไม่ขดัขวางความสามคัคีธรรมท่ีนางมีต่อพระองค ์
โดยการท่ีสั่งใหน้างไปช่วยพี่สาวจดัเตรียมอาหารฝ่ายร่างกาย ส าหรับพระองคเ์ป็นอนัขาด 

เหตุท่ีการปฏิบติัพระเยซูเจา้ของเราตอ้งกลายเป็นภาระหนกั และเป็นส่ิงท่ีตอ้งคอย “กงัวล” ก็
เพราะ เราประมาณค่าของการปฏิบติันั้นผดิพลาด เม่ือจิตใจของเราคิดถูกตอ้ง เราก็จะเกิดความรักใน
พระวจนะของพระเจา้ และเราก็ยากท่ีจะกระท าการฝ่าฝืนพระวจนะนั้นได ้ เม่ือถึงขั้นน้ีแลว้ การท่ีจะ
กระท าความผดิต่อพระองค ์กลบัเป็นส่ิงท่ีกระท าไดย้ากยิง่ ตอ้งใชค้วามอุตสาหะอยา่งใหญ่หลวง ไม่ผดิ
อะไรกบัการพยายามท าในส่ิงท่ีถูกท่ีควร เม่ือคร้ังท่ีเรายงัไม่ไดรั้บ “ชีวติใหม่” จากพระเยซูนัน่เอง 

มาธารู้สึก “กระวนกระวาย” ในการตระเตรียมอาหาร เพื่อถวายแก่พระเยซู แต่มาเรียกลบัเอา
น ้ามนัหอมราคาแพง ไปชะโลมพระบาทของพระองคด์ว้ยความยนิดี (ดูขั้นท่ี 43 ดว้ย) ส าหรับมาธาเป็น
ภาระหนกั แต่ส าหรับมาเรียกลบัเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมยนิดี ซ่ึงถา้หากมาเรียไม่กระท าเช่นน้ี นางคงจะรู้สึก 
“กระวนกระวายใจ” มาก ดวงอาทิตยย์อ่มไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการส่องแสงสวา่ง และโลกก็
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม ออกแรงดึงเพื่อยดึแผน่ดินไว ้ ตลอดจนบ่อน ้าบาดาล ก็ยอ่มจะมีน ้าไหล
ออกมาโดยไม่ขาดสาย โดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามเลย ทั้งน้ีเพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปตามธรรมชาติ
ท านองเดียวกนั หากผูใ้ดมีความสามคัคีธรรมกบัพระเจา้อยา่งถูกตอ้งโดยทางพระคริสต ์ องคพ์ระผูช่้วย
ใหร้อด จิตใจของบุคคลผูน้ั้นก็จะประกอบไปดว้ย น ้าพุแห่งชีวติซ่ึงจะไหลพลุ่งข้ึนจนถึงชีวตินิรันดร์ 
พระเจา้จะทรงเปล่ียนแปลงนิสัยใจคอของเขา จนในท่ีสุด การท่ีจะรักพระเจา้หรือปฏิบติัพระเจา้นั้น 
กลายเป็นของธรรมดาสามญัส าหรับเขา โดยไม่มีความตะขิดตะขวางหรือรู้สึกวา่ เป็นการฝืนใจท าเลย 
“เหตุว่าความรักของพระเจ้าได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเรา โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองค์ได้
ทรงประทานให้แก่เราท้ังหลายแล้ว” 

กล่าวกนัวา่ ขณะท่ีพระเยซูเสด็จจากหมู่บา้นเบธาเนีย เพื่อไปสู่กรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองคไ์ด้
ทรงพบชายตาบอดคนหน่ึง ใกล ้ ๆ ภูเขามะกอกเทศพระองคไ์ดท้รงรักษาตาของเขา แลว้ตรัสสั่งใหเ้ขา
ไปลา้งตาท่ีสระซีโลอามซ่ึงอยูห่่างจากสถานท่ีแห่งนั้นประมาณหน่ึงกิโลเมตรคร่ึง ชายตาบอดผูน้ั้นไม่
ทราบเลยวา่ ผูท่ี้รักษาใหเ้ขาและตรัสกบัเขา คือพระเยซู แต่วา่พระสุรเสียงของพระองคไ์ดห้นุนใจให้เขา
กระท าตาม ท่ีพระองคท์รงแนะน า และเม่ือเขาเช่ือฟังพระองค ์ตาของเขาก็หายบอด สามารถมองเห็นได้
เช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป การเช่ือฟังกระท าตามพระบญัชาของพระเจา้ ยอ่มจะน าพระพรสู่เราเสมอ 

บรรดาเพื่อนบา้นและคนทั้งหลาย ท่ีเคยเห็นชายตาบอดผูน้ั้นมาก่อน ต่างประหลาดใจอยา่งยิง่ ท่ี
ทราบวา่ตาของเขาหายบอด พวกเขาไดซ้กัถามชายตาบอด (ซ่ึงบดัน้ีหายแลว้) ต่าง ๆ นานา และพาเขา
ไปหาพวกฟาริสี เพื่อท าการสอบสวน ทั้งน้ีเพราะวนัท่ีพระเยซูทรงรักษาตาของเขาเป็นวนัสะบาโต 
พวกฟาริสีไดพ้ากนัติดตามคน้หาพระเยซู เพื่อฟ้องร้องกล่าวโทษพระองคอี์กแทนท่ีพวกเขาจะเห็น
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คุณค่าของรักษาคนตาบอดใหห้าย พวกเขากลบัหาวา่ผูน้ั้นไม่เคยตาบอดมาก่อนเลย ทั้ง ๆ ท่ีพวกเขาก็เคย
เห็นชายตาบอดผูน้ั้นนัง่ขอทานอยูใ่นลานพระวหิารบ่อยคร้ัง เม่ือพวกฟาริสีจนมุมเขา้ พวกเขาพาลหา
เหตุพระเยซูอีก โดยกล่าวหาวา่พระองคเ์ป็นคนบาป เพราะวา่พระองคท์รงฝ่าฝืนกฏของวนัสะบาโต 
และไม่เช่ือวา่พระองคจ์ะสามารถกระท าการอศัจรรยเ์ช่นน้ีได ้ เน่ืองจากพวกฟาริสีถือวา่พระเยซูทรงเป็น
คนบาป เพราะวา่พระองคท์  าผดิกฏวนัสะบาโต ฉะนั้นเม่ือชายตาบอดผูน้ั้นกลา้เป็นพยานถึงฤทธ์ิอ านาจ
ของพระเยซูใหแ้ก่พวกเขา พวกเขาจึงขบัไล่ชายตาบอดผูน้ั้นออกจากพระวหิารของพระเจา้ไปในทนัที 

ปัญหาท่ียากท่ีสุดในบทเรียนน้ี ไดแ้ก่ถอ้ยค าซ่ึงวา่ “มิใช่คนน้ีไดท้  าผดิ มิใช่บิดามารดาของเขา 
แต่เกิดข้ึนเพื่อการของพระเจา้จะไดป้รากฏในตวัคนน้ี เราตอ้งท าการของพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา เม่ือยงั
วนัอยู”่ ไม่วา่เราจะเขา้ใจวา่ พระเจา้ทรงเป็นผูก้ระท า ใหช้ายผูน้ี้ตอ้งตาบอดมาแต่ก าเนิด และเป็นคน
ขอทานมาเป็นเวลาแรมปี เพื่อจะส าแดงใหเ้ห็นถึงอิทธิฤทธ์ิของพระองค ์ หรือเราจะเขา้ใจวา่ชาย
ผูเ้คราะห์ร้ายรายน้ี มิไดบ้อกมาแต่เกิด และเม่ือพระเยซูไดท้รงพบเขา ไดท้รงถวายพระเกียรติใหแ้ก่พระ
บิดาเจา้ โดยการรักษาเขาเช่นเดียวกบัท่ีไดท้รงรักษารายอ่ืน ๆ มาแลว้ ไม่วา่เราจะเขา้ใจในแง่หน่ึงแง่ใดก็
ตาม ก็ลว้นยากแก่การอธิบายทั้งส้ิน พระประสงคอ์นันิรันดร์ของพระเจา้มีความสัมพนัธ์ กบัค าสั่งสอน
ของพระเยซูดงักล่าวน้ีอยา่งแนบแน่น และเป็นการเหลือท่ีเราจะเขา้ใจได ้แต่พระเยซูเจา้ของเรา ก็ไดท้รง
อธิบายความหมายของเร่ืองน้ีไวแ้ลว้ในพระธรรมยอห์น 9:39-41 ผูท่ี้มีความพอใจในตนเองมกัจะบอก
วา่ “เราเขา้ใจแลว้” จะยงัคงหลงอยูใ่นความผดิบาปของตนแต่ผูท่ี้มีความถ่อมตวัและพดูวา่ “พระบุตรนั้น
เป็นผูใ้ด เพื่อขา้พเจา้จะเช่ือถือในพระองคไ์ด”้ จะเห็นพระรัศมีของพระองค ์ และจะออกไปประกาศแก่
คนอ่ืนวา่ “ขา้พเจา้ทราบแต่ส่ิงเดียว คือวา่ขา้พเจา้ไดเ้ป็นคนตาบอด เด๋ียวน้ีขา้พเจา้เห็นได”้ 

ในค าอุปมาเร่ืองน้ี ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีนั้น พระเยซูไดท้รงช้ีให้เห็นวา่พระองคมิ์ไดท้รงเป็นเพียงทาง
หรือประตูท่ีไปสู่ คอกแกะ (ความรอด) ของพระเจา้เท่านั้น หากแต่ยงัทรงเป็นพระผูเ้ล้ียงท่ีดี ของบรรดา 
“แกะ” ท่ีจ  าเสียงของพระองคไ์ด ้ และติดตามพระองคไ์ปอีกดว้ย ขอ้น้ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในความ
จริงท่ีวา่ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นท่ีอยู่ฝ่ายพระองค์” บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรง
เลือกสรรไว ้พวกเขาเป็นผูท่ี้ถ่อมตวัลงยอมรับเอาทางของพระคริสตแ์ละมาทาง “ประตูนั้น” 

ขอ้ไตร่ตรอง 
นกัจิตวทิยาในสมยัน้ีสอนวา่ผูท่ี้มีความนึกคิดฝ่ายจิตวญิญาณเท่านั้น ท่ีศาสนาจะช่วยไวไ้ด ้ส่วน

คนอ่ืน ๆ นอกจากน้ี จะไม่สามารถเขา้ใจศาสนาไดเ้ลย ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ในขณะท่ีมีบางคนไปโบสถ์
เป็นประจ าจนเป็นนิสัยนั้น ยงัมีผูค้นอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีถือวา่ศาสนาไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นส าหรับเขา ส าหรับ
ในกรณีของมาธาและมาเรียนั้น แมว้า่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกนั คือคนหน่ึงเห็นความจ าเป็นของ 
“การปฏิบติัฝ่ายเน้ือหนงั” ส่วนอีกคนหน่ึงเห็นถึงความจ าเป็นของ “ฝ่ายวญิญาณจิต” แต่กระนั้นบุคคล
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ทั้งสองก็ตอ้นรับและปรนนิบติัพระเยซู ดว้ยความรักความยนิดี อยา่งเตม็สติก าลงัเช่นเดียวกนั พระกิตติ
คุณสามารถท่ีจะเขา้ถึงและเปล่ียนแปลงชีวติจิตใจของทุก ๆ คนได ้ ไม่วา่บุคคลนั้นจะเป็นคนเช่นใด มี
นิสัยใจคออยา่งไรก็ตาม ดงัจะเห็นไดจ้ากรายนามของผูท่ี้กลบัใจใหม่ ในพระคริสตธรรมใหม่ ซ่ึงเป็น
ขอ้พิสูจน์ในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะวา่กิตติคุณนั้น “เป็นฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ใหค้นทั้งปวงท่ีเช่ือนั้น
ไดถึ้งท่ีรอดทุกคน” 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่พระเยซูตรัสวา่ พระองคท์รงเป็น “ความสวา่งของโลก” ทั้งในกรณีท่ีเก่ียวกบั
ชายตาบอดมาแต่ก าเนิด และกรณีท่ีเก่ียวกบัคนบาปซ่ึงไม่สามารถมองเห็นกิจการฝ่ายจิตวญิญาณ เพราะ
ความด้ือดา้น ไม่ยอมมาหาความสวา่งของพระองค ์

การ “เป็นทุกขแ์ละกระวนกระวายดว้ยหลายส่ิง” เป็นภาพท่ีเราแทบทุกคนประสบกนัอยูใ่นทุก
วนัน้ี ค  าวา่ “เป็นทุกข”์ ในท่ีน้ีหมายถึงการ “เป็นห่วง” หรือ “กงัวล” ส่วนค าวา่ “กระวนกระวาย” นั้นมา
จากราบศพัทเ์ดิมซ่ึงแปลวา่ “ความอึกทึกครึกโครม ความสับสนวุน่วาย ความยุง่ยาก” พระเยซูทรง
ต าหนิชีวิตท่ีไม่มีความสงบเช่นนั้น การท่ีพระเยซูทรงชมเชยมาเรียนั้นมิใช่วา่ เป็นเพราะนางเฝ้าอยูแ่ทบ
พระบาทของพระองค ์ หรือเป็นเพราะการรักษากิริยาท่าทางของนาง หากแต่เป็นเพราะจิตวญิญาณอนั
สงบของนาง ซ่ึงสามารถท าใหน้างมีความยนิดี ในการท่ีพระองคป์ระทบัอยูด่ว้ย พระประสงคป์ระการ
แรกท่ีพระเยซูทรงปรารถนาท่ีจะใหค้นของพระองคป์ฏิบติัก็คือ ทรงปรารถนาท่ีจะใหพ้วกเขาด าเนิน
ชีวติในวถีิทางท่ีถูกท่ีควร และรู้ซ้ึงถึงพระคุณของพระองคซ่ึ์งผูจ้ะท าเช่นน้ีได ้ ตอ้งมีจิตใจสงบ มีจิตใจท่ี
ติดสนิทอยูใ่นสันติสุขของพระเจา้ 

พระเยซูมกัจะทรงเห็นแก่ “แกะอ่ืน ๆ” ดว้ยเสมอ ซ่ึงเราสามารถท่ีจะเอ้ือมไปถึงและน ามาไว ้
“ในคอกเดียวกนั” ได ้“เพื่อเขาทั้งหลายจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” 

ทบทวน 
1. พระเยซูทรงเล่าเร่ืองชาวสะมาเรียผูมี้ใจเมตาใหใ้ครฟัง? ค าอุปมาเร่ืองน้ีสอนวา่อยา่งไร? 

เพื่อนบา้นของเราคือใคร? 
2. ต่อจากนั้น พระองคเ์สด็จไปสู่ท่ีใด? พระองคท์รงเยีย่มเยยีนใครท่ีนัน่? ในระหวา่งหญิงสองพี่

นอ้งคู่นั้น พระเยซูทรงชมผูใ้ดวา่ “ไดเ้ลือกเอาส่วนทีดี?” เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? 
3. ระหวา่งทางท่ีพระเยซูเสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองคท์รงพบปะผูใ้ด? พระองคท์รง

รักษาเขาอยา่งไร? พระองคท์รงสั่งใหเ้ขาไปลา้งตาท่ีสระใด? 
4. ระยะทางจากหมู่บา้นเบธาเนียไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ไกลประมาณเท่าใด? ท่านคิดวา่ชายตา

บอดตอ้งเดินทางไปยงัสระน ้ านั้น เป็นระยะทางเท่าใด? เม่ือตาของเขาหายบอดแลว้ เขาไดเ้ขา้ไปในพระ
วหิาร เหตุใดพวกฟาริสีจึงกล่าววา่พระเยซูเป็นคนบาป? 
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5. ในท่ีสุดพวกฟาริสีไดจ้ดัการกบัชายตาบอด (ซ่ึงหายแลว้) ผูน้ั้นอยา่งไร? พระเยซูทรงท า
อยา่งไร เม่ือทราบวา่เขาถูกขบัไล่ออกจากพระวหิาร? จนกระทัง่ถึงบดัน้ีเขาทราบหรือยงัวา่ ผูท่ี้รักษาตา
ของเขาใหห้ายบอดคือพระเยซูคริสต?์ 

6. พระเยซูทรงยกอุทาหรณ์เก่ียวกบัทางแห่งความรอด วา่อยา่งไร? พระองคต์รัสวา่ ใครคือ 
“ประตู” ของคอกแกะ? ใครคือผูเ้ล้ียงท่ีดี? พระองคไ์ดป้ระทานอะไรใหแ้ก่ฝงูแกะของพระองค?์ ฝงูแกะ
ท่ีวา่น้ีหมายถึงใคร? 

7. พระเยซูตรัสวา่ จุดประสงคข์องการท่ีพระองคเ์สด็จเขา้มาในโลกน้ี คืออะไร? ท่านไดรั้บชีวิต
ครบบริบูรณ์แลว้หรือยงั? 

8. ในท่ีสุดประชาชนลงความเห็นวา่ พระเยซูคือผูใ้ด? พวกเขามีความเห็นพอ้งตอ้งกนัหรือไม่? 
ในการน้ีไดมี้บางคนเขา้ขา้งพระองค ์บุคคลเหล่าน้ีป้องกนัพระเกียรติพระองคอ์ยา่งไ? 

9. ท่านคิดวา่ ขอ้ใดท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด ในบทเรียนน้ี? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. การท่ีเราเช่ือวา่ มาธาและมาเรียอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเบธาเนีย ก็เพราะการเสด็จเยีย่มเยยีนของ

พระเยซูคริสต ์ ในคร้ังหลงั ๆ ไดบ้่งไวเ้ช่นนั้น ท่านคิดวา่พระเยซูเคยรู้จกัหรือพบปะสองพี่นอ้งคู่น้ีมา
ก่อนหรือไม่ 2. เหตุใดพระเยซูจึงทรงชมชยมาเรีย พระองคท์รงหมายความวา่มาธามิไดส้นใจในพระ
ธรรมค าสั่งสอนของพระองคเ์ลย เช่นนั้นหรือ หากวา่คนหน่ึงสนใจในพระธรรมค าสั่งสอนของพระองค ์
และอีกคนหน่ึงสนใจในการปรนนิบติัรับใชพ้ระองคใ์นฝ่ายเน้ือหนงั พระองคก์็ควรจะชมเชยทั้งสองคน
มิใช่หรือ 3. ท่านจะอธิบายถึง “ส่วนดี” ซ่ึงมาเรียไดเ้ลือกเอานั้น วา่อยา่งไร 4. ท่านคิดวา่มาเรียผูน้ี้ เป็น
คนเดียวกบัท่ีไดเ้อาน ้ามนัหอมชะโลมพระบาทของพระเยซู ในงานเล้ียงในเมืองกปัเรนาอูม และเป็นคน
เดียวกบัท่ีถูกผสิีงอยูถึ่งเจด็ตน ซ่ึงพระเยซูไดท้รงช่วยขบัไล่ผสิีงเหล่านั้นออก เช่นนั้นหรือ 

5. กล่าวกนัวา่ สถานท่ีซ่ึงพระเยซูทรงพบคนตาบอดนั้น อยูท่ี่เชิงภูเขามะกอกเทศ และอยูห่่าง
จากสระซีโมนอาม ประมาณหน่ึงกิโลเมตรคร่ึง ท่านจะอธิบาย ยอห์น 9:3 วา่อยา่งไร ท่านคิดวา่ชายตา
บอดผูน้ี้ ตาบอดมาแต่ก าเนิด เพื่อวา่พระเยซูและพวกฟาริสีกลุ่มน้ีจะไดพ้บ เพื่อส าแดงใหเ้ห็นถึงพระ
ปรีชาสามารถของพระเยซู เช่นนั้นหรือ ถา้เป็นเช่นนั้นเหตุใดพระเจา้จึงทรงเจาะจงเลือกเอาชายผูน้ี้ 

6. ท่านคิดวา่เป็นการยติุธรรมหรือไม่ ในการท่ีชายผูน้ี้ตอ้งทนทุกขท์รมาน เพราะตาบอดเป็น
เวลาแรมปี เพื่อจะส าแดงให้เห็นถึงพระราชกิจของพระเจา้ ซ่ึงตอ้งถูกพวกผูน้ าศาสนายเูดียต าหนิติเตียน  

7. การท่ีพวกเขาต าหนิติเตียนพระเยซูในเร่ืองน้ีมองไม่เห็นความจริงของพระเจา้ จดัวา่พวกเขา
เป็นคนตาบอดดว้ยหรือไม่  
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8. โคลนตมและน ้าลายของพระเยซูมีคุณาค่าหรือไม่ ส่ิงท่ีท าใหต้าของชายผูน้ั้นหายบอดท่ี
แทจ้ริงคืออะไร ไม่ตอ้งสงสัยวา่ ชายตาบอดคงจะเช่ือฟังพระเยซูในทนัที เพราะวา่เขามิไดข้าดทุนหรือ
สูญเสียอะไรเลย นอกจากจะไดรั้บผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ส่ิงท่ีปลาบปล้ืมปิติยนิดีเป็นลน้
พน้ก็คือวา่ ก่อนน้ีเขาตอ้งอยูใ่นโลกแห่งความมืด แต่บดัน้ีเขาสามารถมองเห็นได ้ เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน 
ๆ ทัว่ ๆ ไปแลว้ 

9. การท่ีพระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นผูเ้ล้ียงอนัดี” นั้น พระองคท์รงหมายความวา่อยา่งไร ค าวา่ 
“แกะอ่ืน” นั้นหมายความถึงใคร  

10. การท่ีพระองคต์รัสวา่ “เราเป็นประตู” พระองคท์รงหมายความวา่อยา่งไร พระเยซูทรง
หมายความวา่ หากพวกฟาริสีเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระองค ์ พวกเขาจะไดเ้ขา้สู่แผน่ดิน
สวรรคห์รือวา่พระองคท์รงเป็นทางน าสู่พระเจา้ เช่นนั้นหรือ  

11. พระองคเ์สด็จเขา้มาในโลก เพื่อน าเอาชีวติชนิดใดมาใหม้นุษย ์ 
12. ผูเ้ล้ียงแกะรับจา้ง หมายถึงผูใ้ด  
13. แกะของพระเยซูรู้จกัและจ าเสียงของพระองคไ์ดอ้ยา่งไร  
14. อะไรเป็นเหตุใหช้าวยวิเกิดความเห็นแตกแยกกนั เหตุใดบางคนจึงเขา้ใจวา่พระองคท์รง

วกิลจริตและมีผสิีงอยู ่ ผูท่ี้อยูฝ่่ายพระเยซูนั้นเช่ือพระองค ์ เน่ืองจากค าสอนของพระองค ์ หรือเพราะรู้ถึง
สภาพท่ีแทจ้ริงของพระองค ์ หรือเช่ือในพระราชกิจท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าจากความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีผู ้
เช่ือในสมยัเกือบสองพนัปีมาแลว้ ยดึถือในการเช่ือพึ่งพระองค ์ ดงักล่าวมาน้ี ท่านยดึถือขอ้ใดเป็น
รากฐานในการเช่ือพึ่งพระองค ์

15. ค  าสอนทั้งสามเร่ืองในบทเรียนน้ี ท่านสนใจเร่ืองใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
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ขั้นทีส่ามสิบแปด เทศกาลฉลองโบสถ์ – กรุงเยรูซาเลม็ 

ยอห์น 10:22-39, ลูกา 11:14-12:59 

ในช่วงระยะเวลาน้ี เราคงนึกภาพไดว้า่ พระเยซูคงจะเสด็จเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มในเวลา
กลางวนั และเสด็จกลบัไปประทบัแรมท่ีหมู่บา้นเบธาเนีย ซ่ึงอยูห่่างออกไปประมาณสามกิโลเมตรใน
เวลากลางคืน พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าวไวเ้ลยวา่ พระองคไ์ดท้รงร่วมในเทศกาลฉลองโบสถ ์ ซ่ึง
ชาวยวิไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเป็นประจ าทุกปีในกรุงเยรูซาเล็ม แต่ก็ดูเหมือนวา่ พระองคไ์ดท้รงร่วมในงานน้ีอยู่
เสมอมา เทศกาลฉลองโบสถ ์เป็นศาสนพิธีท่ีเพิ่งจดัใหมี้ข้ึนโดยยดูา แมค้คาเบ๊ียส เม่ือก่อนคริสตศกัราช 
146 ปี เพื่อเป็นการช าระโบสถถ์วายคืนใหแ้ก่พระเจา้ และใชเ้ป็นท่ีนมสัการพระองคอี์กเช่นเดิม 
ภายหลงัจากท่ีจกัรพรรดิแอนติโอกสั เอพิเฟนนิส ไดก้ระท าใหส้ถานท่ีอนับริสุทธ์ิของพระเจา้แห่งน้ี 
เป็นมลทินไปในสมยัท่ีจกัรพรรดิผูน้ี้ยงัมีอ านาจอยู ่ ดงันั้นการฉลองโบสถด์งักล่าวน้ี จึงไม่มีในพระ
คมัภีร์เดิม นอกจากพระธรรมยอห์นเท่านั้นท่ีบนัทึกไว ้

ในพระธรรมยอห์นและลูกาตอนน้ี เช่นเดียวกบัพระธรรมกิตติคุณอ่ืน ๆ ส่ิงส าคญัอยูท่ี่การ
สังเกตวา่ บุคคลท่ีพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนนั้นเป็นใคร ในตอนตน้ของพระธรรมลูกาบทท่ี 11 พระ
เยซูทรงสั่งสอนอคัรสาวกอนัเป็นการตอบค าขอร้องของพวกเขา ซ่ึงวา่ “ขอสอนพวกขา้พเจา้ให้
อธิษฐาน” ส่วนพระธรรมมทัธิวบนัทึกค าสอนตอนน้ีไว ้ เป็นส่วนหน่ึงของค าเทศนาบนภูเขา ส าหรับ
ตอนปลายของพระธรรมลูกาบทท่ี 11 นั้น พระเยซูทรงสอนใหแ้ก่ประชาชนเป็นอนัมาก ซ่ึงมาชุมนุมกนั 
เพื่อฟังพระธรรมของพระองค ์ ประชาชนเหล่านั้นทูลขอใหพ้ระองคท์รงส าแดงเคร่ืองหมายส าคญัแก่
พวกเขา เพื่อเป็นเคร่ืองพิสูจน์ใหเ้ห็นอยา่งแน่ชดัวา่ พระองคเ์สด็จลงมาจากสวรรคอ์ยา่งแทจ้ริงแต่
พระองคท์รงต าหนิพวกเขา และตรัสวา่พระองคเ์องน่ีแหละเป็นเคร่ืองหมายส าคญันั้น ประชาชน
ดงักล่าวน้ีไดย้อมรับเอาพระราชกิจของพระองคเ์ป็นเคร่ืองพิสูจน์ไม่ มิหน าซ ้ ายงักล่าวหาวา่ พระราชกิจ
ของพระองคเ์ป็นงานของเบละซะบูลซ่ึงเป็นนายผ ีหรือเป็นงานของพญามารเสียอีก ในขอ้ท่ี 22 พระเยซู
ทรงช้ีแจงใหพ้วกเขาทราบวา่ พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจเหนือพญามารมากนกั น่ีคือเหตุผลท่ีวา่เหตุใด
พระองคจึ์งทรงสามารถผกูมดั และขบัไล่พญามารได ้ แต่วญิญาณชัว่เหล่าน้ีอาจจะหวนกลบัมาอีก หาก
เราอนุญาตหรือเป็นใจใหม้นั เวน้แต่วา่เราจะฟังค าของพระเจา้และปฏิบติัตามอยูเ่สมอ 

พระเยซูไดท้รงรับเชิญจากชาวฟาริสีผูห้น่ึง ใหเ้สวยพระกระยาหารร่วมกบัเขา แต่แลว้พระองค์
ทรงพบวา่ นัน่เป็นแผนการณ์ชัว่ของศตัรูของพระองค ์ พวกฟาริสี พวกบาเรียน (นกัธรรม) และพวก
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อาลกัษณ์ต่างรุมลอ้มพระองค ์ และพดูจาถากถางย ัว่เยา้พระองคต่์าง ๆ นา ๆ เพื่อใหพ้ระองคบ์นัดาล
โทสะ กระท าในส่ิงท่ีผดิพลาด เพื่อจะไดห้าเหตุฟ้องร้องพระองค ์พระธรรมลูกาบทน้ีจบลงดว้ยค าต าหนิ
ติเตียนและตกัเตือน เก่ียวกบัความหนา้ซ่ือใจคดและความไม่เช่ือของบุคคลเหล่านั้น พระองคท์รง
ประณามวา่ พวกเขาไม่เพียงแต่ขาดความเช่ือเท่านั้น หากยงักีดกนัมิใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารน า
ของพวกเขา ไดรู้้ถึงความจริงของพระองคอี์กดว้ย 

ขอ้พระธรรมในลูกาบทท่ี 12 ส่วนใหญ่เป็นค าสอนท่ีพระองคต์รัสแก่อคัรสาวกของพระองค ์
ในขอ้ท่ี 41 อคัรสาวกทูลถามพระองคว์า่ ขอ้ความท่ีพระองคต์รัสในขอ้ก่อน ๆ นั้น พระองคท์รง
หมายถึงใคร ซ่ึงพระองคก์็ไดท้รงตอบเป็นค าอุปมา (ขอ้ 42-48) อนัเป็นเหมือนกระจกใหอ้คัรสาวกได้
เห็นสภาพของตวัเองวา่ เป็นผูเ้ช่ือท่ีแทจ้ริง หรือเป็นผูท่ี้ไม่เช่ือ ซ่ึงพวกเขาจะตอ้งไดรั้บผลตามการ
กระท าของเขาเอง ค าสอนในขอ้ 48-53 พระองคท์รงท าให้อคัรสาวกตกตลึง น่ิงงนั ไม่สามารถพดูอะไร
ออกมาไดเ้ลย เม่ือไดฟั้งถอ้ยค าท่ีเผด็ร้อนและรุนแรง ซ่ึงท่ิมแทงเขา้ไปในความรู้สึกของพวกเขา และ
แบ่งแยกผูท่ี้ติดตามพระองคด์ว้ยใจจริง และผูติ้ดตามท่ีไม่สัตยซ่ื์อใหแ้ยกจากกนั หลงัจากนั้นพระองค์
ทรงหนัมาสั่งสอน “ประชาชน” อีก (ขอ้ 54) และทรงประณามผูค้นเหล่านั้นวา่ เป็นคนหนา้ซ่ือใจคด 
เพราะพวกเขาอา้งตนวา่รู้จกัพระวจนะของพระเจา้ แต่ไม่สามารถตดัสินความระหวา่งกนัเองได ้ ซ่ึง
คริสตจกัรต่าง ๆ ในทุกวนัน้ีก็มีสภาพเช่นเดียวกนัน้ี เหตุท่ีเราไม่มีอ านาจ ก็เพราะวา่เราไม่ยอมใหค้วาม
จริงของพระเยซูคริสตป์กครองเรานัน่เอง กลบัมีแต่การแตกแยกกนั 

ในขอ้พระธรรมสองขอ้สุดทา้ยในบทน้ี พระเยซูไดท้รงตกัเตือนใหเ้ราปรองดองกบัปรปักษ์
หรือคู่ความของเราอยา่งรวดเร็ว ถา้เขาขืนปล่อยใหก้าร “ขดัเคืองใจกนั” (1 โครินธ์ 3:3) และการ
แตกแยกกนัด าเนินต่อไป คู่ความของเราก็อาจหาทางจบัเราไปขงัไวใ้น “เรือนจ า” และเราอาจตอ้งทน
ทุกขอ์ยูใ่นนั้นจนกวา่จะ “ใชห้นีใหค้รบ” คู่ความท่ีน่าอนัตรายท่ีสุดของเราก็คือพญามาร “ผูท่ี้กล่าวโทษ
พวกพี่นอ้งของเรา” แต่ถา้ค ากล่าวโทษของเขาเป็นความจริง และเรายิง่สารภาพ ความผดิของเราก็เร็ว
เท่าใด เราก็จะไดรั้บการปลดปล่อยจาก “เรือนจ า” เร็วยิง่ข้ึนเท่านั้น 

ขอ้ความในพระธรรมยอห์น ในตอนน้ี เป็นพระด ารัสท่ีพระเยซูตรัสแก่ชาวยวิซ่ึงมาหอ้มลอ้ม
พระองค ์ ขณะท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่นพระวหิารเน่ืองจากชาวยวิถือกนัวา่ พระวหิารเป็นสถานท่ีหวง
หา้ม นอกจากมหาปุโรหิตและปุโรหิตแลว้ ผูห้น่ึงผูใ้ดจะล่วงล ้าเขา้ไปภายในพระวหิารมิไดเ้ป็นอนัขาด 
แมแ้ต่พระเยซูเองก็ตาม ฉะนั้นเม่ือเรากล่าววา่พระเยซู (หรือผูอ่ื้นใดก็ตาม ท่ีมิใช่ปุโรหิต) ประทบัหรือ
เสด็จด าเนินอยูใ่นพระวหิารยอ่มหมายถึงส่วนท่ีเป็นระเบียงภายนอกเท่านั้น หาใช่บริเวณในจริง ๆ ไม่ 
ระเบียงเหล่าน้ีมีหลายส่วน มีอยูส่่วนหน่ึงเรียกกนัวา่เฉลียงของซาโลมอน อนัเป็นสถานท่ีซ่ึงประชาชน
มาชุมนุมหรือพบปะปรึกษาหารือกนั ดูเหมือนวา่เฉลียงน้ีจะมีไวเ้พื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปใช ้ เป็นท่ีแสดง



 54 

ความคิดเห็นของตนต่อสาธารณชน โดยเสรี ซ่ึงแมแ้ต่ชนชาติต่าง ๆ ก็ไดรั้บอนุญาตใหก้ระท าได้
เช่นเดียวกนั พระเยซูประทบัอยูท่ี่เฉลียงน้ีโดยท่ีมิไดท้รงแสดงพระธรรมเทศนา หรือตรัสส่ิงใดเลย แต่
ชาวยวิทั้งหลายซ่ึงบดัน้ีต่างก็รู้จกัพระองคแ์ลว้ ไดทู้ลถามพระองคต่์าง ๆ นานา พระองคจึ์งไดท้รงต าหนิ
ติเตียนพวกเขา ในการท่ีพวกเขาขาดความเช่ือ และทรงต าหนิโทษพวกเขาโดยใชข้อ้พระธรรมจากพระ
คมัภีร์ของพวกเขาเอง ดงันั้นชาวยวิเหล่านั้นจึงเอาหินจะขวา้งปาพระองค ์แต่พระองคส์ามารถหลบหลีก
จากเง้ือมมือของบุคคลเหล่านั้นได ้และเสด็จขา้มแม่น ้าจอร์แดนสู่ฟากตรงขา้ม 

อภิปราย 
ในบทเรียนน้ี เราไดศึ้กษาถึงเหตุการณ์ และค าสอนท่ีส าคญัยิง่บางส่วนของพระเยซู บทเรียนน้ี

ไดแ้สดงใหเ้ราเห็นถึงพระลกัษณะ วธีิการสอนและค าสั่งสอนอนัประเสริฐยิง่ของพระองค ์ นอกจากนั้น
ยงัเผยใหเ้ห็นถึงการแตกแยกระหวา่งพระองคเ์องกบัชาวยวิ โดยเฉพาะพวกผูน้ าฝ่ายศาสานาของชน
ชาติยวิ 

วธีิสอนท่ีประเสริฐยิง่ของพระเยซู ปรากฏแก่เราอยา่งชดัแจง้ก็โดยความจริงท่ีวา่ ค  าสอนอนั
สัตยจ์ริง แต่ละเร่ืองท่ีพระองคท์รงสอนประชาชนนั้นลว้นเป็นการตอบปัญหาขอ้ขอ้งใจของพวกเขา
ทั้งส้ิน หรือมิฉะนั้นก็เป็นการเฉลยปมปัญหาต่าง ๆ ท่ีพวกเขาขอร้องใหพ้ระองคท์รงช่วยเหลือ พระเยซู
ทรงแสวงหาทางท่ีจะปลูกฝัง แนวทางของชีวิตใหม่ลงในจิตใจของมนุษย ์ พระองคม์กัจะหยัง่ลึกลงไป
ในความรู้สึกนึกคิดของเขา และส าแดงใหเ้ห็นถึงอ านาจแห่งค าสั่งสอนของพระองค ์ในการแกไ้ขปัญหา
ของพวกเขา หลกัค าสอนของพระเยซูขดักบัค าสอนของพวกฟาริสีอยา่งมากมาย เพราะพวกฟาริสี
เนน้หนกัไปในการรักษาพระบญัญติั แต่กลบัมองขา้มความรักและความเมตตากรุณาเสีย ท่ีวา่หลกัค า
สอนของพระเยซูประเสริฐสุด ก็เพราะพระองคมิ์ไดท้รงเนน้ถึงการปฏิบติัเพียงภายนอก ซ่ึงเขา “ควรจะ
ไดก้ระท าอยูแ่ลว้” หากแต่ทรงเนน้ถึงชีวติภายในคือ “ความจริงภายในทัว่ทุกส่วนของร่างกาย” 

พระลกัษณะอนัประเสริฐของพระเยซู ตามท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมยอห์นบทท่ี 10 นั้น ไดแ้สดง
ใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ ทรงมีความสัมพนัธ์กบัพระบิดาเจา้อยา่งใกลชิ้ด ใน
ฐานะท่ีทรงเป็นพระบุตรซ่ึงพระบิดาเจา้ทรงส่งลงมาจากสวรรค ์ ดูเหมือนวา่พระองคมิ์ไดท้รงประกาศ
อยา่งเปิดเผยวา่ พระองคท์รงเป็นพระคริสต ์ ตามท่ีชาวยวิปรารถนา หากแต่ตรัสแก่พวกเขาวา่ ส าหรับ
ปัญหาน้ีพระองคไ์ดท้รงตอบใหแ้ก่พวกเขาอยา่งแจ่มแจง้แลว้ แต่พวกเขาไม่เช่ือเอง พระเยซูทรงทราบ
ถึงความไม่เช่ือ และใจแขง็กระดา้งของพวกเขาพระองคจึ์งไม่ทรงตอบอยา่งตรงไปตรงมา หากแต่ทรง
อา้งถึงพระราชกิจของพระองคว์า่ เป็นหลกัฐานอยา่งพอเพียง ในอนัท่ีจะพิสูจน์วา่พระองคท์รงเป็นองค์
พระเมสิยาห์ และในท่ีสุดก็ทรงสรุปดว้ยค าวา่ “เรากบัพระบิดาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” ชาวยวิท่ีอยู ่ ณ 
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ท่ีนั้นไดแ้สดงความอสัตยอ์ธรรมของเขา ออกมาโดยการหยบิกอ้นหินจะขวา้งปาพระองค ์ ทั้ง ๆ ท่ีพวก
เขาก็ยอมรับวา่ พระด ารัสของพระองคเ์ป็นความจริง 

ในขอ้ 36,37 พระเยซูไดต้รัสย  ้าอีกวา่ พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และไดท้รงยกเอา
ขอ้พระธรรมในพระคมัภีร์ของชนชาติยวิมาเป็นขอ้พิสูจน์อีกดว้ย ซ่ึงขอ้พระธรรมเหล่านั้น “จะถูก
ท าลายเสียไม่ได”้ พระองคท์รงอา้งวา่ แมแ้ต่ผูเ้ขียนบทเพลงสดุดีเอง (สดุดี 82:6) ก็ยงัเรียกพลไพร่ของ
พระเจา้ในยคุนั้นวา่เป็นพระ ฉะนั้นจึงสมควรมากยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด ท่ีจะเรียกพระองคว์า่เป็นพระบุตร
ของพระเจา้ ซ่ึงพระบิดาเจา้ไดท้รงใชพ้ระองคใ์ห้เสด็จเขา้มาในโลก และไดรั้บการชโลมไวเ้ป็นพระ
บุตรองคเ์ดียวของพระบิดา ชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรไว ้ ใหเ้ป็นเสมือนพระ
ของชนชาติอ่ืน แต่แลว้พวกเขาก็กลบัปฏิเสธพระวจนะของพระองค ์ ซ่ึงมีมาถึงพวกเขาโดยตรง และ
เน่ืองจากความผดิบาปของพวกเขาน่ีเอง พวกเขาจึง “ตอ้งตายเหมือนมนุษยส์ามญั” (สดุดี 82:7) พระเจา้
ทรงเป็นผูท่ี้อยูสู่งสุด เหนือผูท่ี้มีต าแหน่งสูงใด ๆ ทั้งปวง (ผูป้ระกาศ 5:8) แมก้ระทัง่ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่ เป็น 
“พระ” ก็ตามในปฐมกาลนั้น พระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยข้ึ์นตามแบบพระฉายาของพระองคเ์ป็นดุจเงา
สะทอ้นของพระองค ์ มิใช่เป็นเพียงรูปกายซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของจิตวญิญาณเท่านั้น หากแต่มีองคป์ระกอบ
ครบทั้งสามอยา่งคือ มีจิตส านึก มีวญิญาณและร่างกาย และมีอิสระเสรีในการกระท าทุกอยา่ง ไม่วา่จะ
เป็นการเลือก ความตั้งใจ ความคิดเห็น และความรัก ฯลฯ “พระเจา้ไดท้รง....ระบายลมแห่งชีวติ เขา้ทาง
จมูก ใหมี้ชีวติหายใจเขา้ออก มนุษยจึ์งเกิดเป็นจิตวญิญาณมีชีวติอยู”่ ฉะนั้นในพระองค ์ เราจึงมีชีวติอยู่
ได ้แต่พระเจา้ทรงอยู ่“เหนือสารพดั” (ยอห์น 3:31) พญามารไดล่้อลวงบรรพบุรุษคู่แรกของเราวา่ “เจา้
จะเป็นเหมือนพระ” แต่แลว้เขาก็หาไดเ้ป็นพระดงัท่ีพญามารล่อลวงไม่ และโดยเหตุท่ีเขาหลงเช่ือกล
ลวงของพญามาร ดงันั้นเขาจึงตอ้งสูญเสียฐานะต าแหน่งและสิทธิ การครอบครองส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระเจา้
ประทานใหแ้ต่เดิม สง่าราศีอนัเป็นเสมือนเงาสะทอ้นของพระเจา้ ก็ตอ้งหมองมวัลงดว้ยความผดิบาป
นั้น นอกจากนั้นยงัเป็นผลใหต้ายในฝ่ายจิตวิญญาณอีกดว้ย นบัตั้งแต่นั้นมา แทนท่ีมนุษยจ์ะอยูภ่ายใต้
การปกครองของจิตวิญญาณ และมีความสามคัคีธรรมกบัพระเจา้อีกต่อไป มนุษยก์็กลบัตอ้งตกอยู่
ภายใตก้ารปกครองของพญามาร และอยูใ่ต ้ “ความปรารถนาของเน้ือหนงั และความคิดในใจ และเป็น
ลูกแห่งความพิโรธ” ฉะนั้นพวกเขาจึงถูกขบัไล่ออกจากพระพกัตร์ของพระเจา้ มีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะท า
ใหเ้ขาคืนสู่สภาพเดิมได ้คือโดยทางพระเยซูคริสต ์พระบุตร และพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 

เม่ือคร้ังท่ีอคัรสาวกเปาโลเทศนาสั่งสอนพวกนกัปราชญท่ี์ไม่เช่ือในพระเจา้ท่ีกรุงเอเธนส์นั้น 
ท่านไดย้กเอาวรรณคดีของพวกเขา ซ่ึงกล่าวไวว้า่ มนุษยเ์ป็นเช้ือสายของพระเจา้ ข้ึนมาอา้งอิงแก่พวก
เขา เพื่อส าแดงใหบุ้คคลเหล่านั้นทราบวา่ เขาไม่ควรจะนมสัการรูปเคารพท่ีสร้างข้ึนดว้ยมือของพวกเขา
เอง ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้มีค่านอ้ยกวา่พวกเขาเองดว้ยซ ้ าไป เช่นเดียวกบัท่ีพวกเขามีคุณค่านอ้ยกวา่ พระเจา้ผู ้
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ทรงสร้างพวกเขานัน่เอง อคัรสาวกเปาโลกล่าววา่ “ในเวลาเม่ือมนุษยงัโฉดเขลาอยู ่ พระเจา้มิไดท้รงถือ
โทษ แต่เด๋ียวน้ีพระองคไ์ดต้รัสสั่งแก่มนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่ง ให ้ กลับใจเสียใหม่” เพื่อวา่ จะไดเ้ป็น
บุตรของพระองค ์เพราะพวกเขาจะตอ้งถูกพิพากษาโดยพระเยซู พระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์(กิจการ 
บทท่ี 17) โดยทางพระบุตรเท่านั้นท่ีมนุษยจ์ะเป็นบุตรของพระเจา้ได ้(ยอห์น 1:12,3:36) 

ในพระธรรมยอห์น 10:38 พระเยซูไดท้รงช้ีใหเ้ห็นถึงพระราชกิจของพระองคอี์ก และทรง
วงิวอนขอร้องใหช้าวยวิเช่ือและรู้วา่ พระบิดาอยูใ่นพระองค ์ และพระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
และทรงเป็นพระเมสิยาห์ของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง แต่ชาวยวิเหล่านั้น กลบัพยายามหาทางท่ีจะจบักุม
พระองคอี์ก อนัเป็นเหตุใหพ้ระองคต์อ้งหลบหนีพวกเขาไป 

ในพระธรรมลูกา 11:14-28 พระเยซูก็ไดท้รงประกาศถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค์
เช่นเดียวกนั พระองคต์รัสวา่ พระองคท์รง “มีก าลงัมากกวา่ผูมี้ก าลงั” ทรงมีฤทธ์ิอ านาจเหนือพญามาร 
และภูตผปีีศาจทั้งปวง พระเยซูไดท้รงขบัไล่ผใีบอ้อกจากชายคนหน่ึง เม่ือประชาชนทั้งปวงไดเ้ห็น
เช่นนั้นแลว้ก็รู้สึกประหลาดใจยิง่นกั พวกเขาไม่อาจจะปฏิเสธพระราชกิจน้ีไดเ้ลย แต่กระนั้นยงัพดูบ่าย
เบ่ียงไปวา่ พระองคไ์ดท้รงรับฤทธ์ิอ านาจจากเบละซะบูลหรือพญามาร การพดูเช่นน้ีเป็นความผดิบาปท่ี
ไม่อาจจะอภยัใหไ้ด ้เพราะเป็นการดูหม่ินพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยา่งรุนแรง (มาระโก 3:29) พระเยซูตรัส
แก่บุคคลเหล่านั้นวา่ พระองคท์รงขบัผอีอกดว้ย “น้ิวพระหตัถข์องพระเจา้” และน่ีคือขอ้พิสูจน์ท่ีวา่ 
แผน่ดินของพระเจา้ไดม้าถึงพวกเขาแลว้โดยทางพระองค ์ พระองคท์รงอดกลั้นพระทยั สู้ทนอธิบายให้
ชาวยวิ ซ่ึงพยายามคดัคา้นโตเ้ถียงพระองคไ์ดท้ราบวา่ พญามารจะไม่ท าลายพรรคพวกของมนัเป็นอนั
ขาด เพราะถา้มนัท าเช่นนั้น ก็เท่ากบัมนัท าลายอาณาจกัรของมนัเอง 

พระเยซูทรงยอมรับวา่ พญามาร “เป็นผูมี้เร่ียวแรง” ตราบใดท่ียงัมีใครก าจดัมนัได ้ มนัก็จะ
รักษาสมบติัของมนัไวใ้ห้อยูใ่นสภาพปกติ มนั “ไม่ยอมปลดปล่อยเชลยใหก้ลบัไปยงับา้นเมืองของเขา” 
(อิสยาห์ 14:17) เป็นอนัขาด มีแต่พระเยซูคริสตเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นท่ีมีก าลงัมากวา่พญามาร สามารถเอา
ชยัชนะต่อมนัได ้ และชิงเอาศาสตราวธุของมนัไปท าลายเสีย พระเยซูทรงเนน้ถึงความด้ือดึงของพญา
มาร และอนัตรายของการท่ีไม่ป้องกนัตวั ตลอดจนความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมดัระวงัพญามาร 
ภายหลงัจากท่ีไดช้ยัชนะต่อมนัแลว้ ดว้ยวา่ “ศตัรูของท่านคือมาร ดุจสิงห์โตค าราม แผดเสียงร้องน่า
กลวัก็เท่ียวเสาะแสวงหาคนท่ีมนัจะกดักินได ้ จงต่อสู้กบัศตัรูนั้นดว้ยตั้งใจมัน่คงในความเช่ือ” เพราะวา่
ความเช่ือจะเป็นโล่ป้องกนัเราใหพ้น้จากมาร ฉะนั้นจงเช่ือมัน่ในพระวจนะของพระเจา้ และในขอ้ท่ี 28 
พระเยซูก็ไดท้รงเนน้ใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นของการปฏิบติัตามพระวจนะของพระองคอี์กวา่ “จงเป็นคน
ประพฤติตามค านั้น ไม่ใช่เป็นแต่ผูฟั้งเท่านั้น” (ยากอบ 1:22) 
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ชาวยวิบางคนไดเ้ห็นการอศัจรรยข์องพระเยซู ไดทู้ลขอใหพ้ระองคส์ าแดงนิมิตจากสวรรคใ์ห้
พวกเขาเห็น เพื่อวา่พวกเขาจะไดรู้้วา่พระองคคื์อผูใ้ดแต่พระเยซูไม่ยอมท าตาม และทรงเรียกชาวยวิ
เหล่านั้นวา่ เป็นคนชาติชัว่และทรงช้ีวา่ พระองคเ์องนัน่แหละท่ีเป็นนิมิตจากสวรรค ์ และทรงมีพระ
สติปัญญามากยิง่กวา่ กษตัริยซ์าโลมอน และศาสดาพยากรณ์โยนา มากมายนกัแต่แมก้ระนั้นพวกเขาก็
มิไดมี้ทีท่าวา่ จะกลบัใจใหม่เลย (ขอ้ 32) พระองคท์รงเป็น “ตะเกียง” (ขอ้ 33) ท่ีพระเจา้ทรงจุดไว ้และ
มิไดน้ าไปซ่อนไวใ้น “ท่ีก าบงั” เป็นความสวา่งท่ีแท ้ซ่ึง “ส่องสวา่งถึงทุกคน” (ยอห์น 1:9)  

ต่อจากนั้นพระเยซูก็ทรงช้ีให้เห็นถึงอนัตราย ของการท่ีพวกเขาไม่ยอมรับเอาความสวา่งของ
พระองค ์พระองคท์รงตกัเตือนพวกเขาใหร้ะวงัให้ดีเกลือกวา่ชีวติจะตอ้งมืดมน “แสงสวา่งของตะเกียง” 
ไดส่้องทางใหแ้ก่พวกเขา แต่พวกเขากลบัดูหม่ินเหยยีดหยามวา่ เป็นกิจการของพญามาร ดูเถิด “ความ
มืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด” (มทัธิว 6:23) 

พวกฟาริสีคนหน่ึง ไดเ้ชิญพระองคใ์หเ้ขา้ไปเสวยพระกระยาหารภายในบา้นของเขา ร่วมกบั
บุคคลอ่ืน ๆ อีกหลายคน โดยปกติแลว้พระเยซูทรงปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติยวิอ
ยูเ่สมอ แต่ในกรณีน้ีเขา้ใจวา่พระองคท์รงตั้งใจท่ีจะไม่ช าระลา้งมือตามพิธีรีตองของพวกเขา เพราะ
พระองคท์รงทราบถึงเจตนาของพวกเขา ในการเช้ือเชิญ และทรงทราบความสับปลบัของพวกเขาวา่ 
เคร่งครัดเฉพาะการช าระลา้งภายนอกเท่านั้น ส่วนในจิตใจของพวกเขากลบัเตม็ไปดว้ยความนึกคิดท่ีชัว่
ร้าย ระหวา่งท่ีก าลงัรับประทานอาหารกนัอยูน่ั้น พระเยซูไดต้รัสแก่พวกฟาริสีเหล่านั้นอยา่งชดัถอ้ยชดั
ค า และไดท้รงเปิดเผยถึงความชัว่ร้าย ของการเป็นคนหนา้ซ่ือใจคดของพวกเขา เป็นท่ีน่าสนใจวา่ 
ในตอนน้ีพระองคมิ์ไดท้รงขอร้องใหพ้วกเขากลบัใจใหม่ หากแต่ไดท้รงประณามพวกเขาอยา่งรุนแรง 
พระองคท์รงทราบวา่พวกเขาไดถ้อยห่างไปจากพระเจา้ และพระองคจ์ะไม่ตรัสถึงเร่ืองการกลบัใจใหม ่
ใหแ้ก่ผูท่ี้ปฏิเสธไม่ยอมรับแสงสวา่งของพระองคเ์ป็นอนัขาด เราจะเห็นความจริงในขอ้น้ี จากการท่ี
พระองคท์รงจดัการกบับรรดากษตัริยข์องชนชาติอิสราเอลในอดีต ซ่ึงประพฤตินอกลู่นอกศาสนา ใน
พระคมัภีร์เดิม นอกจากนั้นยงัจะเห็นไดจ้ากค าเตือนของอคัรสาวก ซ่ึงเขียนถึงบรรดาผูเ้ช่ือชาวฮีบรู ท่ีตก
อยูใ่นหว้งอนัตรายการหนัหลงัใหก้บัพระเจา้ กลบัไปท าการชัว่ตามเดิม และ “ไดต้รึงพระบุตรของพระ
เจา้เสียอีกแลว้”(ฮีบรู บทท่ี 6 และบทท่ี 10) 

พระเยซูทรงยอมรับวา่ พวกฟาริสีและบรรดาผูน้ าของศาสนายเูดียเป็นผูท่ี้เคร่งครัดต่อการ
ปฏิบติัภายนอก แต่กลบัละเลยในทางท่ี “ดีใหญ่ยิง่กวา่นั้น” กล่าวคือ พวกเขาเพิกเฉยต่อคุณธรรมภายใน
เสีย ไม่เห็นถึงความส าคญัของการมีความรัก ความเมตตากรุณา และความยติุธรรมต่อเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนั พระเยซูไดท้รงเปรียบเทียบบุคคลเหล่าน้ีไวว้า่ เป็นเหมือนหลุมฝังศพ (ขอ้ 44) ซ่ึงมนุษยอ์าจเดิน
ขา้มหลุมเหล่าน้ีโดยท่ีไม่รู้ตวัก็ได ้พวกเขา “เอาการอธรรมขดัขวางความจริง” (โรม 1:18) 
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ต่อจากนั้นไดมี้บาเรียน (นกัธรรม) ชาวยเูดียคนหน่ึง ลุกข้ึนทูลต่อพระเยซูวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ ซ่ึง
ท่านวา่อยา่งนั้น ท่านก็ติเตียนพวกเราดว้ย” พระองคท์รงหนัมาทางนกัธรรมชาวยวิทั้งหมด แลว้ช้ีใหเ้ห็น
ถึงความผดิบาปอนัน่าเศร้าของพวกเขา ในการท่ีพวกเขาสั่งสอนประชาชน ตามค าของศาสนาพยากรณ์ 
เรียกศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นวา่ บิดา และอวดอา้งตวัวา่เช่ือในค าพยากรณ์ แต่พวกเขาหาไดป้ระพฤติ
ตามค าพดูของพวกเขาไม่ ดงันั้นพวกเขาจึงมีความผดิไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่บรรพบุรุษของพวกเขา ซ่ึงได้
ฆ่าศาสดาพยากรณ์มาแลว้ พระเยซูตรัสแก่พวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยวิเหล่านั้น ต่อไปวา่ “เราจะ
ใชพ้วกศาสดาพยากรณ์ไปหาเขา” (ขอ้ 49) พระองคท์รงอา้งวา่พระองคท์รงเป็น “พระปัญญาของพระ
เจา้” (1 โครินธ์ 1:24) และตรัสวา่พระองคเ์สด็จเขา้มาในโลกน้ีเพื่อน าความสวา่งมาใหพ้วกเขา และได้
ส่งสาวกของพระองค ์ ออกไปเทศนาสั่งสอนพวกเขา แต่พวกเขากลบักระท าการประทุษร้ายต่อสาวก
ของพระองค ์เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ระท าต่อศาสดาพยากรณ์ในสมยัพระคมัภีร์เดิมมาแลว้ คร้ันแลว้พระองค์
ไดป้ระกาศวา่ บรรดาผูท่ี้ปฏิเสธพระบุตรของพระเจา้ และตรึงพระองคไ์วจ้ะตอ้งถูกปรับโทษอยา่งน่า
สะพรึงกลวัยิง่นกั วบิติั วบัติั วบิติั จงมีแก่พวกเขาเถิด เพราะ “พระปัญญาของพระเจา้” ไดม้าอยูก่บัพวก
เขาแลว้ แต่พวกเขาหาไดรู้้ไม่ดูเถิด “จิตใจของเขามืดทึบสักเพียงใด” พวกเขาได ้ “เอาลูกกุญแจแห่ง
ความรู้” ไปเสียแลว้ (ขอ้ 52) 

พระเยซูคือลูกกุญแจท่ีจะไขค าสอนของศาสดาพยากรณ์ ฉะนั้นการท่ีพวกเขาปฏิเสธพระองค ์
จึงไม่เพียงแต่พวกเขาจะพลาดไม่มีโอกาสรู้ถึงความจริงของพระองคเ์ท่านั้น หากยงัเป็นขอ้ขดัขวางมิให้
ผูอ่ื้นไดรู้้ถึงความจริงนั้นดว้ย ไม่น่าประหลาดใจอนัใดเลย ในการท่ีพระเยซูทรงกนัแสงในความ
ผดิพลาดของชาวกรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงก าชบัอคัรสาวกของพระองคใ์ห้ระมดัระวงั ในค าสั่งสอน
ของพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีใหม้าก (มทัธิว 23:2,3) เพราะวา่บุคคลเหล่านั้นมกัอา้งถึงพระบญัญติั
ของโมเสส พระองคไ์ม่พึงประสงคใ์หอ้คัรสาวกของพระองคก์ระท าตามแบบอยา่งของพวกเขา 
เพราะวา่ “เขาออกปากกล่าววา่เขารู้จกัพระเจา้” แต่วา่ในกิริยาประพฤติ ของเขา ๆ ปฏิเสธพระองค ์“เขา
มีสภาพธรรมภายนอก แต่ฤทธ์ิของธรรมนั้นเขาปฏิเสธเสีย” 

ส าหรับผูท่ี้คิดถึงแต่ความรักความสุภาพอ่อนโยนของพระเยซูเท่านั้น แต่มิไดค้  านึงวา่พระองค์
เป็นผูท้รงไวซ่ึ้งยติุธรรม เป็นผูท่ี้บริสุทธ์ิ และเป็นผูพ้ิพากษาของมนุษยช์าติทั้งปวง (พระองคท์รง
พิพากษาโลก ดว้ยดวงพระเนตรท่ีวาวโรจน์ดุจเปลวเพลิงซ่ึงไม่อาจจะอภยัต่อความผิดบาปได ้ และมี
พระแสงดาบสองคมพุง่ออกจากพระโอษฐข์องพระองค)์ พระลกัษณะอนัน่าสะพรึงกลวัน้ี แมแ้ต่อคัร
สาวกยอห์นเห็นเขา้ก็ยงัตกใจกลวั จนถึงกบัลม้ฟุบลงป่ิมวา่จะส้ินใจตายแทบพระบาทของพระองค ์ (ดู 
ววิรณ์ 1:17) ส าหรับบุคคลดงักล่าวน้ีเป็นการยากท่ีพวกเขาจะเช่ือวา่ พระเยซูจะทรงประณามความผดิ
บาปอยา่งรุนแรงถึงเพียงนั้น พระด ารัสของพระองคไ์ดท้  าใหพ้วกอาลกัษณ์ และพวกฟาริสีทุกคนท่ีร่วม
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รับประทานอาหารม้ือนั้น รู้สึกต่ืนเตน้ไปตาม ๆ กนั พวกเขาพยายามเร่งเร้าใหพ้ระองคต์รัสถึงเร่ืองราว
ต่าง ๆ เพื่อหาทางจบัผดิและฟ้องร้องพระองค ์

ขอ้พระธรรมในลูกาบทท่ี 12 น้ี ส่วนใหญ่เป็นค าสั่งสอนท่ีพระองคต์รัสแก่บรรดาอคัรสาวก
ของพระองคโ์ดยเฉพาะ ขณะนั้นไดมี้ผูค้นมาหอ้มลอ้มพระเยซูอยา่งหนาแน่น แทบวา่จะเหยยีบย  ่ากนั
ตาย พระเยซูไดท้รงตกัเตือนประชาชนเหล่านั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่อคัรสาวกของพระองค ์ ใหร้ะมดั
ระว ัง่ค  าสอนของพวกฟาริสีใหดี้ พระองคต์รัสอยา่งชดัถอ้ยชดัค าวา่ พวกฟาริสีเหล่านั้นเป็นคนหนา้ซ่ือ
ใจคด ดว้ยทรงเกรงวา่ “เช้ือ” แห่งค าสั่งสอนของพวกเขาจะลุกลามเขา้ไปในจิตใจของประชาชนชาวยวิ
ทั้งหลาย หากวา่ไม่ระมดัระวงัใหดี้ พระเยซูทรงสัญญาวา่จะทรงเปิดเผยทุกส่ิงทุกอยา่งแก่พวกเขาอยา่ง
ชดัเจน พวกเขาจึงไม่ตอ้งกลวัผูท่ี้ท  าลายไดแ้ต่เพียงร่างกาย แต่ควรกลวัผูท่ี้สามารถท าลายจิตวญิญาณได ้
พระบิดาเจา้ในสวรรค ์ ผูท้รงเอาใจใส่ต่อนกทุก ๆ ตวั มิไดลื้มบุตรของพระองคเ์ลย ถา้พวกเขายอมรับ
พระเยซูต่อประชาชนทั้งปวง พระองคก์็จะทรงรับพวกเขาเฉพาะพระพกัตร์พระบิดาเช่นเดียวกนั 

ขณะท่ีพระเยซูก าลงัสั่งสอนประชาชนอยูน่ั้น ไดมี้ชายคนหน่ึงทูลขอร้องใหพ้ระองคช่์วยจดัการ
แบ่งมรดกใหแ้ก่เขาและพี่ชายของเขา แต่พระเยซูมิไดก้ระท าตามค าขอร้องของเขา พระองคท์รง
ตกัเตือนประชาชนทั้งปวง มิใหมี้ความละโมภในทรัพยส์มบติั พระองคไ์ดท้รงยกเอาเร่ืองเศรษฐีโง่คน
หน่ึง ข้ึนมาเป็นอุทาหรณ์แก่พวกเขาวา่ แมเ้ศรษฐีจะส ่าสมทรัพยส์มบติัไวม้ากมายสักเพียงใดแต่เขาก็หา
ไดม้ัง่มีเฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ไม่ ในตอนน้ีลูกาไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่พระเยซูทรงสอนใหเ้ราทราบถึงส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นต่อชีวิต ซ่ึงเราจะตอ้งกระท าเป็นอนัดบัแรก มนุษยม์กัจะกงัวลกนัในเร่ืองอาหารการ
กิน และเคร่ืองนุ่งห่มมากกวา่อยา่งอ่ืน จนกระทัง่ลืมนึกถึงอ านาจและความรักของพระเจา้ ผูท้รงเอาใจ
ใส่ดูแลรักษาสารพดัส่ิง ท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึน “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ แลว้
พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให้” จงเทิดพระเจา้ไวเ้ป็นอนัดบัหน่ึง ส าหรับส่ิงของต่าง ๆ ท่ี
เราตอ้งการนั้น จงไวว้างใจในพระเจา้ แลว้พระองคจ์ะทรงจดัหาใหเ้อง 

ต่อจากนั้นพระเยซูก็ตรัสเก่ียวกบัอนาคต พระองคต์รัสวา่ภายหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จจากโลก
ไปแลว้ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีก และจะเสด็จมาในโมงท่ี “พวกเขาไม่ทนัคิด” ฉะนั้นพวกเขาจึงตอ้ง
ระมดัระวงัเตรียมพร้อมอยูทุ่กขณะ และตอ้งซ่ือสัตยต่์อภาระกิจการงานท่ีพระองคท์รงมอบหมายไวใ้ห้
ดุจตน้เรือนท่ีซ่ือสัตย ์ พระองคท์รงเตือนพวกเขาวา่ ผูท่ี้ติดตามพระองคน์ั้นจะไม่ไดรั้บความสุขฝ่ายโลก
เลย จะตอ้งทนทุกขท์รมาน ตอ้งต่อสู้ต่อการกดข่ีข่มเหง จนอาจตอ้งถึงแก่ชีวิตได ้ดงันั้นพวกเขาก็จ  าตอ้ง
มีจิตใจเด็ดเด่ียวเช่นเดียวกบัพระเยซูคริสต ์ พร้อมท่ีจะเผชิญกบัอุปสรรคทุ์กอยา่ง ปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูท่ี้
ปราศจากต าหนิ ทั้งเฉพาะพระพกัตร์ของพระบิดาเจา้ และต่อมนุษยท์ั้งปวง การเสด็จเขา้มาในโลกคร้ัง
แรกของพระองค ์มิไดน้ าสันติสุขมาสู่แผน่ดินโลก หากแต่เป็นการท าใหม้นุษยโ์ลกตอ้งแยกกนั (ขอ้ 51) 
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แต่เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมาอีกเป็นคร้ังท่ีสอง ในฐานะองคส์ันติราช พระองคจ์ะทรงสถาปนาแผน่ดิน 
แห่งความชอบธรรมของพระองคข้ึ์น ซ่ึงสาวกของพระองคทุ์กคนจะมีส่วนร่วมในการครอบครอง
แผน่ดินนั้นดว้ย 

ไม่ใช่ส่ิงน่าแปลกอะไรเลยในการท่ีพวกผูน้ าศาสนายเูดีย ชิงชงัพระเยซูผูซ่ึ้งกลา้เปิดเผยความชัว่
ร้าย ความผดิบาปของพวกเขา ต่อหนา้เขาเองและคนอ่ืน ๆ จนเป็นเหตุใหบุ้คคลเหล่าน้ีแตกแยกกนัและ
ตั้งตนเป็นศตัรูต่อพระองคอ์ยา่งเปิดเผย ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา พวกเขา “ไดห้าโอกาสท่ีจะจบัพระองคแ์ละ
ปลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย” ดงันั้นพระองคจึ์งเสด็จจากท่ีนัน่ไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง โดยเสด็จขา้มแม่น ้า
จอร์แดนไปสู่ฟากขา้งโนน้ 

ข้อไตร่ตรอง 
พระด ารัสและพระราชกิจของพระเยซู ไดท้  าใหพ้ระบญัญติัและค าพยากรณ์ส าเร็จ พระเยซูทรง

ใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ของพระเจา้ ตอบโตศ้ตัรูของพระองค ์ ในหลกัความเช่ือ และทรงใชถ้อ้ยค าท่ี
บุคคลเหล่านั้นอา้งวา่พวกเขายดึมัน่ปฏิบติัตาม ต าหนิโทษพวกเขาเอง ดว้ยพระปรีชาอนัเฉียบแหลมยิง่ 

วถีิทางแห่งการด าเนินชีวิตมีอยูส่องทาง ทางหน่ึงเป็นทางชีวติของชาวโลก เป็นทางท่ีลุ่มหลง
อยูก่บัความสุขฝ่ายร่างกาย คือพะวงอยูแ่ต่ในเร่ืองการกิน การด่ืม และการแต่งกาย เป็นทางท่ีคนส่วน
ใหญ่ด าเนินกนัอยู ่ อีกทางหน่ึงเป็นทางแห่งชีวติท่ีแทจ้ริง ซ่ึง “พระบิดาของท่านทั้งหลายทรงรู้จกั” เป็น
กุญแจไขทางน้ี ลองคิดดูเถิดวา่การท่ีจะด ารงชีวติอยูโ่ดยไม่ตอ้งกงัวลในส่ิงใดเลยนั้น เป็นส่ิงท่ี
สะดวกสบายและมีความสุขมากสักเพียงใด ในเม่ือทราบวา่พระบิดาเจา้ซ่ึงอยูใ่นสวรรคท์รงดูแลรักษา
และท านุบ ารุงเราอยูต่ลอดเวลา แต่เราจะมีชีวติเช่นน้ี ก็ต่อเม่ือเรายอมใหพ้ระเจา้ครอบครองชีวิตจิตใจ
ของเรา โดยการแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ และกระท าตามน ้าพระทยัของพระองคก่์อนส่ิงอ่ืนใด แลว้
พระองคก์็จะทรงดูแล และตอบสนองความจ าเป็นในชีวติของเรา 

ทบทวน 
1. เทศกาลฉลองโบสถ ์จดัข้ึนเพื่อระลึกถึงอะไร? ใครเป็นคนริเร่ิมจดังานน้ีข้ึน? 
2. ส่วนท่ีเรียกวา่ เฉลียงของซาโลมอน เป็นส่วนไหนของพระวหิาร? เหตุใดชาวยวิจึงไปชุมนุม

กนัท่ีนัน่? ชาวยวิเหล่าน้ีขอร้องใหพ้ระเยซูท าอะไร? พระเยซูตรัสแก่พวกเขาวา่อยา่งไร? ในการพิสูจน์
ถึงขอ้อา้งของพระองคพ์ระองคต์รัสเก่ียวกบัเร่ืองแกะวา่อยา่งไร? แกะในท่ีน้ีหมายถึงใคร? พระองคต์รัส
วา่พระองคท์รงมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งไร? ชาวยวิมีปฏิกริยาอยา่งไร เม่ือไดย้นิพระองคต์รัส
เช่นนั้น? 
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3. ขอ้พระธรรมในพระคมัภีร์เดิม ท่ีพระเยซูทรงยกข้ึนมาอา้งอิงนั้น มีใจความวา่อยา่งไร? 
พระองคท์รงหมายความวา่มนุษยทุ์กคน ต่างก็เป็นพระเช่นเดียวกบัพระองคเ์ช่นนั้นหรือ? 

4. มนุษยทุ์กคนต่างเป็นบุตรของพระเจา้ เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงเป็นเช่นนั้นหรือ? พระเจา้
ทรงมีความสัมพนัธ์กบัมนุษยท์ัว่ ๆ ไปอยา่งไร? 

5. พระเยซูทรงสั่งสอนเร่ืองน้ีใหแ้ก่ใคร? มีประชาชนมาฟังมากนอ้ยเพียงใด? 
6. พระเยซูประทานเคร่ืองหมายส าคญัใหแ้ก่บุคคลเหล่านั้น ตามค าขอร้องของพวกเขาหรือไม่? 

พวกเขากล่าวหาวา่ อ านาจท่ีพระองคไ์ดรั้บนั้นเป็นของใคร? การกล่าวเช่นน้ีเป็นความผิดบาปหรือไม่? 
7. พระเยซูไดท้รงรับเชิญให้ไปเสวยพระกระยาหารร่วมกบัผูใ้ด? แขกอ่ืน ๆ มีใครบา้ง? มูลเหตุ

ท่ีใหเ้กิดการโตแ้ยง้กนัข้ึนคืออะไร? พระเยซูทรงสั่งสอนบุคคลเหล่านั้นวา่อยา่งไร? พระองคท์รงเรียก
เขาวา่อยา่งไร? พวกเขาเคร่งครัดต่อศาสนาหรือไม่? พระเยซูทรงประณามพวกเขาวา่อยา่งไร? การ
กระท าของพระองคก่์อใหเ้กิดผลอยา่งไร? 

8. พระเยซูทรงตกัเตือนอคัรสาวกของพระองคว์า่อยา่งไร? พระองคไ์ดท้รงใหค้  ามัน่สัญญา
อะไรแก่พวกเขาหรือไม่? พระองคต์รัสวา่ พระองคจ์ะประทานแผน่ดินของพระองคใ์หแ้ก่ผูใ้ด? 
พระองคร์งยกค าอุปมาอะไรข้ึนมาสั่งสอนพวกเขา? คนตน้เรือนท่ีซ่ือสัตยห์มายถึงใคร? สาวกของ
พระองคใ์นยคุน้ีควรจะปฏิบติัอยา่งไร? 

9. พระเยซูตรัสวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีกเม่ือใด? เหตุใดพระองคจึ์งทรงตกัเตือนใหเ้รา
ระมดัระวงั และเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ? มนุษยส่์วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพระเยซูอยา่งไร? 

10. บทเรียนน้ีใหค้วามคิดเห็นแก่ท่าน แตกต่างไปจากบทเรียนท่ีแลว้ ๆ มาหรือไม่? ในแง่
ใดบา้ง? 

ข้อพจิารณษในการศึกษา 
1. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงร่วมในเทศกาลฉลองโบสถ ์ ท่ีชาวยวิจดัใหมี้ข้ึนเป็นประจ าหรือไม่ 

ขณะท่ีพระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนในกรุงเยรูซาเล็มนั้น ท่านคิดวา่พระองคป์ระทบัแรม ณ ท่ีใด 2. 
เหตุใดจึงกล่าววา่ “พระคมัภีร์นั้นจะถูกท าลายเสียไม่ได”้ 3. มนุษยเ์ป็นบุตรของพระเจา้อยา่งไร ระหวา่ง
บุตรของพระเจา้กบัสารพดัส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งไร 4. มนุษยทุ์กคนเป็นบุตร
ของพระเจา้มาตั้งแต่เกิดหรือ เราเป็นบุตรของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร บุตรของพระเจา้ไดรั้บชีวติอยา่งไรจาก
พระองค ์ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ทรงมีความแตกต่างจากบุตรอ่ืน ๆ ของพระเจา้อยา่งไร ก่อน
หนา้ท่ีมนุษยจ์ะหลงกระท าผิดบาปนั้น มนุษยเ์คยมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้เช่นเดียวกบัพระเยซูหรือไม่ 

5. เหตุใดการท่ีจะรู้วา่พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนผูใ้ด จึงเป็นส่ิงส าคญั พระเยซูมกัจะทรงสอน
โดยวธีิใด พระองคท์รงเนน้ถึงชีวติภายนอกหรือชีวติภายใน 6. พระเยซูทรงสั่งสอนอคัรสาวกของ
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พระองค ์ แตกต่างไปจากท่ีพระองคส์ั่งสอนประชาชนทัว่ ๆ ไปเช่นนั้นหรือ ค าอุปมาหรืออุทาหรณ์ต่าง 
ๆ ท่ีพระองคท์รงหยบิยกข้ึนมาสั่งสอนนั้น ส่วนใหญ่พระองคเ์อามาจากไหน 

7. พระเยซูทรงเป็น “เคร่ืองหมายส าคญั” แก่ชนชาติยวิอยา่งไร 8. “คนมีเร่ียวแรง” ท่ีพระเยซู
ตรัสนั้น หมายถึงใคร เหตุใดเขาจึงสามารถรักษาทรัพยส์มบติัของเขาไดโ้ดยปลอดภยั ผูท่ี้ “มีก าลงั
มากกวา่เขา” ซ่ึงสามารถช่วงชิงเอาศาสตราวธุของเขาไป และท าลายทรัพยส์มบติัของเขาไดน้ั้น คือผูใ้ด 
9. พวกฟาริสีมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร ในการทูลเชิญพระองคใ์หเ้สวยพระกระยาหารร่วมกบัพวกเขา 10. 
พระเยซูทรงรู้สึกหวัน่เกรงต่อการท่ีจะแสดงความคิดเห็นของพระองค ์ แก่พวกฟาริสีท่ีมัง่คัง่ และมี
อิทธิพลเหล่าน้ีใช่หรือไม่ คนส่วนมากมกัจะปกปิดความผดิบาปของพวกเขาไวใ้ช่หรือไม่ 11. พระเยซู
ทรงกล่าวถึงความหนา้ซ่ือใจคดของพวกฟาริสีเหล่าน้ีวา่อยา่งไร การท่ีพวกเขาปฏิบติัตามพระบญัญติั 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขานั้น เป็นการผิดหรือไม่ เหตุใดพระเยซูจึงตรัสวา่ พวกเขาไดก้ระท า
ผดิเช่นเดียวกบัท่ีบรรพบุรุษของเขาไดฆ่้าศาสดาพยากรณ์มาแลว้ในโบราณกาลโนน้ 12. ในทุกวนัน้ียงัมี
คนหนา้ซ่ือใจคดอยูใ่นคริสตจกัรอีกหรือไม่ พระเยซูจะทรงต าหนิพวกเขาเช่นเดียวกบัไดท้รงต าหนิ
พวกฟาริสีหรือไม่ บุคคลดงักล่าวน้ีขดัขวางมิใหผู้อ่ื้นเขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้อยา่งไร 13. พระเยซูทรง
หมายความวา่อยา่งไร ในการท่ีพระองคต์รัสวา่ พวกเขาไดเ้อากุญแจแห่งความรู้ไปเสียแลว้ 14. เม่ือมี
การวบิาทบาดหมางกนัข้ึน เราควรจะปรองดองกบัคู่ความของเราหรือไม่ เพราะเหตุใด หากเราไม่
หาทางปรองดองกบัเขา จะมีอะไรเกิดขั้น ศตัรูท่ีร้ายกาจท่ีสุดของเราคือใคร 

15. เม่ือพระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกคร้ังแรกนั้น พระองคท์รงน าสันติสุขมาสู่โลกเช่นนั้นหรือ 
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์จะมีสภาพแตกต่างไปจากการเสด็จมาคร้ังแรกอยา่งไรบา้ง 
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ขั้นทีส่ามสิบเก้า การเสดจ็ไปเทศนาส่ังสอน-มณฑลเพอเรีย 

ลูกา 13:1-35 

นบัตั้งแต่การจ าแลงพระกายของพระเยซูคริสต ์ และการเป็นพยานท่ียิง่ใหญ่ของเปโตรมา
จนกระทัง่บดัน้ี เป็นเวลาหลายเดือนแลว้ และนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ประชาชนก็ไดท้วีการต่อสู้ขดัขวาง
พระเยซูยิง่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว พระองคท์รงถูกประชาชนในเมืองกปัเรนาอูม กล่าวปรักปร าประณาม และ
ทอดทิ้งทรงถูกกษตัริยเ์ฮโรดตามล่าตามลา้ง และหาโอกาสท่ีจะปลงพระชนมพ์ระองคอ์ยูต่ลอดเวลา 
คร้ันจะเสด็จเขา้ไปในมณฑลสะมาเรีย ชาวสะมาเรียก็ห้ามมิใหพ้ระองคเ์สด็จเขา้ไปในดินแดนของเขา 
นอกจากนั้นแมแ้ต่ในกรุงเยรูซาเล็มเมืองบริสุทธ์ิ ซ่ึงสมควรจะเป็นศูนยก์ลางแห่งการปฏิบติัพระราชกิจ
ของพระองคแ์ท ้ ๆ พระองคก์็ยงัทรงถูกชาวเมืองเอาหินขวา้งปา ขบัไล่ออกจากพระวหิารถึงสองคร้ัง
สองคราวดว้ยกนั 

พระองคท์รงทราบวา่ บรรดาพวกผูน้ าศาสนายเูดียไดพ้ยายามปลุกป่ันล่อลวงประชาชน ใหมี้
ความเขา้ใจผดิและเกลียดชงัพระองค ์ จนถึงกบัหาทางปลงพระชนมข์องพระองคเ์สีย หลงัจากท่ีพระเยซู
ไดท้รงกล่าวประณามความชัว่ร้ายของพวกฟาริสี และพวกบาเรียน อยา่งรุนแรง ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขั้นท่ี
แลว้ แลว้พวกเขาก็ยิง่ทวคีวามเกลียดชงัพระองคย์ิง่ข้ึน และไดต้ั้งตนเป็นศตัรูต่อพระองคโ์ดยเปิดเผย 
พวกเขาพยายามท่ีจะจบักุมพระองคใ์หไ้ด ้ แต่พระองคเ์สด็จขา้มไปประทบัอยูท่างฝ่ังแม่น ้าจอร์แดนฟาก
ขา้งโนน้ (ยอห์น 10:40) พระองคค์งจะประทบัอยูท่ี่นัน่เป็นเวลาหลายวนั เพราะวา่พระคริสตธรรม
คมัภีร์กล่าววา่ “ท่ีนัน่มีคนหลายคนไดเ้ช่ือถือในพระองค”์ 

ในการท่ีพระเยซูเสด็จขา้มไป ประทบัอยูท่างแม่น ้าจอร์แดนฟากขา้งโนน้ในคร้ังน้ี อาจจะมิใช่
เพียงเพื่อหลีกเล่ียงจากการรังควานของเหล่าศตัรูของพระองคเ์ท่านั้น พระองคค์งจะมีแผนการท่ีจะ
ปฏิบติัพระราชกิจในมณฑลเพอเรียดว้ย ทั้งน้ีเราคงจะจ ากนัไดว้า่ พระองคไ์ดเ้คยส่งสาวกทั้งเจด็สิบคน
ออกไปประกาศตามหวัเมืองต่าง ๆ “ท่ีพระองคจ์ะเสด็จไปนั้น” เป็นการเตรียมลู่ทางส าหรับพระองคไ์ว้
แลว้ ซ่ึงสาวกทั้งเจด็สิบคนของพระองคก์็สามารถด าเนินการใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เพราะพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าววา่ เม่ือพระเยซูเสด็จไปท่ีนั้น ไดมี้ผูค้นมาฟังพระธรรมค าสั่งสอนของพระองค ์ดว้ย
ความสนใจอยา่งมากมาย เพราะวา่สถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีซ่ึงยอห์นบพัติศมาไดใ้หบ้พัติศมาแก่ประชาชน 
และประชาชนเหล่านั้นยงัคงจดจ าถอ้ยค าต่าง ๆ ท่ียอห์นพดูเก่ียวกบัพระเยซูไดเ้ป็นอยา่งดี พวกเขาได้
ประกาศยนืยนัวา่ “สารพดัซ่ึงยอห์นไดก้ล่าวถึงท่านน้ีเป็นความจริง” การท่ีมีผูค้นใหค้วามสนใจใน
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พระองคเ์ช่นน้ี คงท าใหพ้ระองคมี์ก าลงัใจมุมานะในการปฏิบติัพระราชกิจ ในดินแดนห่งใหม่น้ีไม่นอ้ย 
แต่ขณะท่ีประชาชนพากนันิยมชมชอบในพระองคม์ากข้ึนนั้น การต่อสู้ขดัขวางพระองคก์็ไดข้ยายวง
กวา้งข้ึนเช่นเดียวกนั 

พระเยซูเสด็จไปเทศนาสั่งสอนประชาชนทัว่ทุกแห่งหนต าบล แต่อยา่งไรก็ตามพระองคก์็มุ่ง
เสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็มอยูเ่สมอ (13:22) เพราะพระองคท์รงทราบวา่ ก าหนดเวลาท่ีพระองคจ์ะถูกปลง
พระชนมไ์ดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ 

อภิปราย 
พระเยซูทรงรู้สึกหนกัพระทยัในความทุกขโ์ศก และความผดิบาปของโลกยิง่นกั พระองคท์รง

ตระหนกัวา่ มีคนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะไม่มีโอกาสไดฟั้งพระสุรเสียงของพระองคอี์กเลย มีบางคนเตือน
พระเยซูวา่ การท่ีพระองคท์รงอา้งวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้นั้น จะเป็นภยัแก่พระองคอ์ยา่งใหญ่หลวง
ยิง่นกั และไดทู้ลใหท้ราบถึงเร่ือง ท่ีมีชาวมาลิลีบางคน ไดพ้ยายามรวบรวมสมคัรพรรคพวกไว ้ แต่ใน
ท่ีสุดพวกเขาก็ถูกเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองจบัไวไ้ด ้ และถูกประหารชีวติพร้อมกบัเคร่ืองบูชาของพวกเขา แต่
พระเยซูตรัสตอบวา่ “ท่านทั้งหลายคิดวา่ ชาวกาลิลีเหล่านั้น เป็นคนบาปยิง่กวา่ชาวกาลิลีอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
เพราะวา่เขาไดถู้กภยัอนัตรายอยา่งนั้นหรือ เราบอกท่านทั้งหลายวา่ มิใช่” มนุษยทุ์กคนต่างก็เป็นคน
บาปเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ และจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งกลบัใจใหม่ “ถา้ท่านทั้งหลายมิได ้กลับใจเสีย
ใหม่ จะตอ้งพินาศเหมือนกนั” 

หลงัจากนั้นพระองคไ์ดท้รงยกค าอุปมาข้ึนมาช้ีแจง ให้พวกเขาเห็นถึงสภาพท่ีหม่ินเหม่ต่อภยั
อนัตรายของชนชาติอิสราเอล พระองคม์กัจะทรงใชต้น้มะเด่ือเป็นแบบเล็งถึงชนชาติอิสราเอลเสมอ 
พระองคไ์ดท้รงเทศนาสั่งสอนพวกเขาเป็นเวลาถึงสามปีแลว้ และ “แผน่ดินของพระเจา้ไดใ้กลเ้ขา้
มาแลว้” แต่พวกเขากลบัปฏิเสธพระมหากษตัริยแ์ละแผน่ดินนั้นเสีย และตามท่ียอห์นไดเ้คยพดูแก่พวก
เขาวา่ “บดัน้ีเอง ขวานวางไวท่ี้โคนตน้ไมแ้ลว้” แสดววา่ตน้ไม่นั้นจวนจะถูกโค่นอยูแ่ลว้ และพระเจา้
ทรงยกแผน่ดินของพระองคใ์หแ้ก่ชนต่างชาติ (มทัธิว 21:43) พระเยซูทรงหวนคิดถึงกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึง
เปรียบดงัตน้มะเด่ือในสวนองุ่นของพระบิดาเจา้ พระองคท์รงคิดหาทางท่ีจะช่วยเมืองบริสุทธ์ิของ
พระองค ์ ใหม้ากยิง่ข้ึน แต่ไม่มีอะไรท่ีจะท าไดอี้กแลว้ (อิสยาห์ 5:4) พระองคไ์ดท้รงแสวงหาผลเป็น
เวลาถึงสามปี แต่ “ไม่ไดพ้บเลย” กลบัไดแ้ต่ “องุ่นป่า” (5:1-7) ถึงแมว้า่พระองคจ์ะทรงยดืเวลาออกไป
อีก (13:8) แต่เม่ือพระองคเ์สด็จไปใกลเ้มืองนั้นแลว้ พระองคก์็ทรงทราบวา่ ผูท่ี้จะเขา้ไปกบัพระองค์
จะตอ้งเขา้ไป “ทางประตูคบัแคบ” พระองคต์รัสวา่ “เราเป็นประตูนั้น” นอกจากทางน้ีแลว้ไม่มีทางอ่ืน
ใดอีก จะมีสักวนัหน่ึงประตูนั้นตอ้งปิดลง และเม่ือถึงเวลานั้นแลว้ จะไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดสามรถเขา้ไปไดอี้ก
เลย แมจ้ะร้องเรียกพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองค์เจา้ขา้” สักก่ีคร้ังก็ตาม 
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แขวงเมืองเดกาโปลีซ่ึงอยูท่างดา้นเหนือข้ึนไป เป็นดินแดนของชาวกรีก ส่วนมณฑลเพอเรียนั้น
เป็นดินแดนของชนชาวยิวิ ชาวยวิไดส้ร้างธรรมศาลาข้ึนหลายแห่ง ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยูใ่นมณฑล
น้ี พระองคไ์ดเ้สด็จไปนมสัการพระเจา้ในวนัสะบาโต ท่ีธรรมศาลาเหล่าน้ีอยูเ่สมอ ดงัท่ีพระองคเ์คย
ปฏิบติัตมาเป็นกิจวตัร และประชาชนก็ไดทู้ลเชิญพระองคใ์หเ้ทศนาสั่งสอนแก่พวกเขา ดงัท่ีพระองค์
เคยสั่งสอนในแห่งอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนั 

มีหญิงคนหน่ึงเป็นโรคหลงัโกง หญิงผูน้ี้คงไดไ้ปประชุมนมสัการพระเจา้ในธรรมศาลาอยู่
เสมอ แต่นางไม่เคยไดรั้บการช่วยเหลือจากพวกผูน้ าของชาวยวิเลย แต่มาบดัน้ีนางไดรั้บการบ าบดัรักษา
จากบรมครูคนใหม่ จนหายจากโรคไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยย์ิ่ง แต่เน่ืองจากพระองคท์รงรักษานางในวนัสะ
บาโต จึงท าใหช้าวยวิรู้สึกโกรธแคน้พระองคม์าก พระเยซูทรงอธิบายใหพ้วกเขาทราบอยา่งแจ่มแจง้วา่ 
หญิงผูน้ี้มิไดเ้ป็นโรคธรรมดาแต่เป็นเพราะถูกผสิีง และทรงสอนเราอยา่งชดัเจนวา่ ผีเหล่าน้ีมีอ านาจร้าย
กาจยิง่นกั มนัพยายามท่ีจะท าลายทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย ์ พระเยซูทรงทราบวา่ โรคของหญิงผู ้
นั้นเป็นผลจากการกระท าของศตัรูท่ีร้ายกาจของพระองค ์ พระองคจึ์งทรงใชฤ้ทธ์ิอ านาจของพระองค ์
ท าลายกิจการของมนัทนัที โดยตรัสแก่หญิงผูน้ั้นวา่ “หญิงเอ๋ย ตวัเจา้หายพน้จากโรคของเจา้แลว้” ทนัใด
นั้นนางก็หายจากโรคหลงัโกง น่ีคือเหตุผลท่ีวา่เหตุใดพระองคจึ์งตรัสแก่เราวา่ “ถา้ท่านจะสั่งภูเขาน้ีวา่ 
จงเล่ือนจากท่ีน่ีไปอยูท่ี่โน่น แลว้มนัก็จะไป” จงสังเกตวา่ในตอนน้ีพระเยซูมิไดบ้อกเราใหอ้ธิษฐาน แต่
ใหเ้รา “สั่ง” เม่ือคราวท่ีพระองคท์รงส่งสาวกเจ็ดสิบคนใหอ้อกไปประกาศสั่งสอนประชาชนนั้น 
พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ “เราไดใ้หพ้วกท่านมีอ านาจใหญ่ยิง่กวา่ก าลงัของศตัรู” 

คร้ันแลว้พระเยซูทรงวางพระหตัถ ์ ซ่ึงกอปรไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจและความรักลงบนร่างหญิงผู ้
นั้น และนางก็สามารถยดืตวัข้ึนตรงไดเ้ป็นคร้ังแรก หลงัจากท่ีตอ้งทนทุกขเ์วทนาเป็นเวลาถึงสิบแปดปี 
ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ผูค้นท่ีมานมสัการในธรรมศาลาน้ีคงตอ้งเคยเห็นหนา้ และรู้จกันางดว้ยกนัทุกคน 
แต่ก็ไม่มีผูใ้ดปรารถนาท่ีจะแตะตอ้งนางเลย ฉะนั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีนางไดรั้บการ
แตะตอ้งดว้ยความรัก หลงัจากท่ีถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลาอนัยาวนานนางไดส้รรเสริญพระเจา้ ดว้ยความ
ซาบซ้ึงในความกรุณาธิคุณของพระองค ์ เราไม่อาจทราบไดว้า่ นางมีความปิติยนิดีสักเพียงใด ในการท่ี
ไดรั้บการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของมารในคร้ังน้ี การท่ีนางตอ้งมีร่างกายไม่สมประกอบเช่นนั้น
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของผลแห่งฤทธ์ิอ านาจของมนัเท่านั้น 

การกระท าของพระเยซู ท าใหช้าวยวิในท่ีนั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอยา่งยิง่ พวกเขาพากนัส่งเสียง
เอะอะดงัลัน่ไปหมด โดยเฉพาะนายธรรมศาลาไดร้้องหา้มปรามประชาชนในท่ีนั้นดว้นเสียงอนัดงั มิให้
พวกเขามารับการักษาโรคภยัไขเ้จบ็ในวนัสะบาโต เขาไดก้ล่าวหาพระเยซูวา่ท าลายกฏวนัสะบาโตและ
ไดอ้า้งพระบญัญติัของพระเจา้ท่ีวา่ ใหท้  างานเพียงหกวนัเท่านั้น ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่พระเยซูคงจะทรง
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โตต้อบดว้ยเสียงอนัดงัเช่นเดียวกนัวา่ “โอ คนหนา้ซ่ือใจคดเรากระท าแต่ในส่ิงท่ีเห็นสมควรเท่านั้น 
แมแ้ต่เจา้ทั้งหลายทุกคนก็ไดแ้กว้วั แกล้า ออกจากคอก พาไปใหกิ้นน ้า ในวนัสะบาโต มิใช่หรือ” 
เน่ืองจากหญิงหลงัโกงผูน้ั้นเป็นเช้ือสายของอบัราฮมัโดยความเช่ือ ดงันั้นพระเยซูจึงทรงช่วยเหลือนาง 
คนทั้งปวงท่ีเช่ือท่ีเป็นบุตรของอบัราฮมัและเป็นบุตรของพระเจา้ดว้ย (ดู กาลาเทีย 3:7,9) ส าหรับบุตร
ของพระองคทุ์ก ๆ คน ไม่วา่เขาจะถูกผกูมดัในทางหน่ึงทางใดก็ตาม พระองคก์็ตรัสเช่นเดียวกนัน้ีวา่ 
“ไม่สมควรหรือท่ีจะใหบุ้ตรของเราหลุดพน้จากเคร่ืองจองจ า” กิจการของความบาปและของพญามารก็
คือ การผกูมดัมนุษยไ์ว ้แต่พระเยซูทรงสามารถปลดปล่อยใหทุ้ก ๆ คนหลุดพน้จากเคร่ืองจองจ าของมนั
ได ้พระองคท์รงรอคอยและปรารถนาท่ีจะช่วยมนุษยทุ์กคนใหไ้ดรั้บความรอด 

ไม่วา่ศตัรูของพระองคจ์ะถูกปราบปรามลงอยา่งราบคาบหรือไม่ก็ตาม แต่มนัก็จะตอ้งคอตก
และตอ้งอบัอายขายหนา้ ขณะเดียวกนัประชาชนก็พากนั “ช่ืนใจเพราะสรรพคุณความดีท่ีพระองคไ์ด้
ทรงกระท า” เม่ือพวกฟาริสีเห็นวา่ประชาชนก าลงันิยมชมชอบใจพระเยซู พวกเขาจึงพยายามหาทางท่ี
จะก าจดัอิทธิพพลของพระองคใ์หสู้ญส้ินไปจากดินแดนของพวกเขาเสีย โดยแสร้งท าเป็นเตือนพระองค์
วา่ กษตัริยเ์ฮโรคก าลงคน้หาพระองค ์ เพื่อท่ีจะปลงพระชนมพ์ระองค ์ และขอร้องใหพ้ระองคอ์อกไป
จากดินแดนของพวกเขาเสีย แต่พระองคมิ์ไดส้นพระทยัในค าตกัเตือนของพวกเขา นอกจากนั้นยงัตรัส
วา่ กษตัริยเ์ฮโรดนั้นเปรียบดงั “สุนขัจ้ิงจอก” พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ หลงัจากท่ีพระองคถู์กปลงพระ
ชนมแ์ลว้ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาใหม่ในวนัท่ีสามนอกจากนั้นพระองคย์งัตรัสแก่พวกเขา
อีกวา่ พระองคจ์ะทรงส้ินพระชนมเ์ฉพาะในกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น เพราะวา่โลหิตของศาสดาพยากรณ์
จะตอ้งหลัง่ไหลท่ีนัน่ 

เม่ือพระเยซูทรงหวนระลึกถึงกรุงเยรูซาเล็มเมืองบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเลือกสรรคไ์วเ้ป็นท่ี
จารึกพระนามของพระองค ์ และจารึกถึงการท่ีพวกเขาไดฆ่้าศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขวา้งปา
พระองคแ์ละผูรั้บใชข้องพระองคแ์ลว้ พระองคก์็ทรงเศร้าพระทยัยิง่นกั เพราะวา่พวกเขาไดพ้ลาด “เวลา
ท่ีพระองคเ์สด็จมาหาพวกเขา” จนกระทัง่พระองคต์อ้งกนัแสงเพราะสงสารในชะตากรรมของชาวกรุง
เยรูซาเล็มท่ีจะมาถึง พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ “เราปรารถนาเนือง ๆ จะใคร่....แต่เจา้ไม่ยอม” พระองค์
ทรงเป่ียมไปดว้ยความเมตตากรุณาเหมือนมารดาท่ีมีความรักต่อบุตร 

พระประสงคข์องพระเจา้เจริญรุดหนา้อยูเ่สมอ ไม่วา่มนุษยจ์ะผดิพลาดและท าลายโอกาสของ
ตนเพียงใดก็ตาม แต่เม่ือถึงก าหนดเวลาของพวกเขาก็จะตอ้งถูกพิพากษาอยา่งแน่นอน “การพิพากษา
ตอ้งเร่ิมตั้งตน้ท่ีจ าพวกของพระเจา้” ดงันั้นพระองคจึ์งทรงประกาศอยา่งน่ากลวัวา่ “น่ีแหละเรือนของ
เจา้ก็ถูกปล่อยไวใ้หร้้างตามล าพงั” โอกาสของพวกเขาไดห้มดส้ินไปแลว้ ตน้มะเด่ือท่ีไม่มีผลจะตอ้งถูก
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ตดัทิ้ง แต่กระนั้นก็ยงัมีโอกาสสุดทา้ยเหลืออยูบ่า้งวา่ สักวนัหน่ึงพวกเขาจะไดมี้โอกาสตอ้นรับพระองค ์
เม่ือพระองคเ์สด็จมาคร้ังท่ีสอง 

ในทุกวนัน้ีก็เช่นเดียวกนั พระเจา้ทรงอดกลั้นพระทยัไวน้าน เพื่อเห็นแก่มนุษย ์ แต่ “เม่ือเขา
ทั้งหลายพากนัวา่สงบสุขและพน้ภยัอยูแ่ลว้ เม่ือนั้นแหละความพินาศจะมาถึงเขาทนัที และเขาจะหนีให้
พน้ไม่ได”้ การเสด็จมาของพระองคไ์ดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ พระองคย์งัทรงร้องเตือนเราอยูว่า่ “...แต่ท่าน
ทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะไดชี้วติ” โอกาสท่ีเราจะเป็นพยานเพื่อพระองคแ์ละน าวญิญาณของคน
อ่ืนมาหาพระองค ์ อาจหมดไปในไม่ชา้น้ี เราจะเป็นดุจตน้มะเด่ือท่ีไม่มีผลเช่นนั้นหรือ เม่ือถึงเวลานั้น
ทุกอยา่งก็จะส าเร็จผล (ขอ้ 24) “คนเป็นอนัมากจะพยายามเขา้ไป แต่จะเขา้ไม่ได”้ เพราะประตูไดปิ้ดเสีย
แลว้  

แผน่ดินของพระเจา้จะเจริญรุ่งเรืองและ “งอกข้ึนเป็นตน้ใหญ่” และฝงูนกจะมาอาศยัตามก่ิง
กา้นรวมทั้งนกท่ีสะอาดและสกปรก (เช่นเดียวกบัเร่ืองขา้วละมานกบัขา้วสาลี) แต่ในวนันั้น จะมีหลาย
คนในจ าพวกน้ีทูลต่อพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคเ์จา้ขา้ ขอเปิดใหข้า้พเจา้เถิด” แต่พระองคจ์ะ
ตรัสตอบวา่ “เราไม่รู้จกัเจา้ เจา้ไม่ใช่แกะของเรา” พวกเขาจะทูลตอบพระองคอี์กวา่ “พระองคจ์  าพวกเรา
ไม่ไดห้รือ พระองคไ์ดส้อนเราตามถนนหนทางไดกิ้นและไดด่ื้มกบัเรา” แต่พระองคจ์ะตรัสตอบวา่ “เรา
ไม่รู้จกัเจา้ เจา้ทั้งหลายผูป้ระพฤติชัว่ จงถอยไปจากเรา” จากนั้นพวกเขาก็จะพากนัคร ่ าครวญร้องไหแ้ละ
ขบเข้ียวเค้ียวฟัน เพราะโอกาสของพวกเขาหมดไปเสียแลว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากความหนา้ซ่ือใจคดและความ
คดโกงของพวกเขาเอง ผูท่ี้คิดวา่ตนเองเป็นคนสุดทา้ยจะเป็นคนแรก “ความนึกคิด และวถีิทางของพระ
เจา้สูงส่งกวา่ความนึกคิด และวถีิทางของเรามากมายนกั” ผูท่ี้จะไดรั้บความรอดเหล่าน้ีจะมาจากทิศ
ตะวนัออก ทิศตะวนัตก ทิศเหนือ และทิศใต ้ จากทุกตระกลูทุกชาติ ทุกภาษา พวกเขาจะนัง่อยูใ่น
แผน่ดินของพระเจา้ดว้ยกนั และทูลวา่ “ความสุขความเจริญ จงมีแก่ท่านผูม้าในนามของพระเจา้” 

ข้อไตร่ตรอง 
วนัสะบาโตมิใช่มีไวเ้พียงเพื่อพกัผอ่น และนมสัการเท่านั้น แต่มีไวเ้พื่อ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ

เราดว้ย” “ผลแรก” แห่งเวลาของเราควรจดัไวเ้พื่อพระองค ์ คริสเตียนทุกคนควรคดัคา้นในการท่ีมนุษย์
ทัว่โลกในสมยัน้ี มิไดช่้วยกนัรักษาวนับริสุทธ์ิของพระเจา้ 

หากวา่สันติสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความรักซ่ึงกนัและกนั ข้ึนอยูก่บัแผน่ดินของพระเจา้ซ่ึง
จะมาถึงในอนาคตแลว้ เหตุใดเล่ามนุษยจึ์งไม่ยอมอ่อนนอ้มต่อแผน่ดินของพระองคเ์ล่า เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี
ก็เพราะความผดิบาปในจิตใจของมนุษยน์ัน่เอง “ถา้ผูใ้ดไม่บงัเกิดใหม่แลว้ จะเห็นแผน่ดินของพระเจา้
ไม่ได”้ 
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พระกระแสเรียกของพระคริสตเ์ป็นส่ิงท่ีเราจะตอ้งตดัสินใจในทนัทีทนัใด “น่ีแน่ะบดัน้ีเป็น
เวลาอนัชอบ น่ีแน่ะบดัน้ีเป็นวนัแห่งความรอด” “วนัน้ีถา้ท่านทั้งหลายไดย้นิพระสุรเสียงของพระองค ์
อยา่กระท าใหใ้จของท่านแข็งกระดา้งไป” หากวา่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดสมควรท่ีจะกระท า ก็จงกระท าเสียใน
วนัน้ี 

พระเจา้ทรงเตม็พระทยัท่ีจะอภยัโทษบาปใหแ้ก่เรา และช่วยใหเ้รารอดอยูเ่สมอ โดยไม่มี
ขอบเขตจ ากดั แต่การท่ีมนุษยช์กัชา้ในการรับเอาส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เราน้ี เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
จะอธิบายได ้ เช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูตอ้งกนัแสงในความด้ือดา้น ของชาวกรุงเยรูซาเล็มในสมยัก่อน
นัน่เอง 

ในทุกวนัน้ีโลกเราก็ยงัคงถูกปล่อยใหร้กร้างอยู ่เร่ืองราวเก่ียวกบัองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด เป็นส่ิงท่ี
มืดมนส าหรับชาวโลก แต่ถึงกระนั้นพระวิญญาณของพระเจา้ก็ยงัคงปกคลุมอยูเ่หนือโลก เช่นเดียวกบั
ในสมยัปฐมกาล ทูตแห่งสันติสุขและการไถ่โทษความผดิบาปของพระเจา้ คือพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา 
ยงัคงเพียงพอต่อความตอ้งการของโลก พระเยซูผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีจะท าใหโ้ลกอยูใ่นระเบียบท่ีดีงาม และ
ช่วยคนบาปใหไ้ดรั้บความรอด “ขอใหท้่านผูท่ี้เสด็จมาในนามของพระเจา้ จงทรงพระเจริญสุขสวสัด์ิยิง่ 
ๆ ข้ึนไป” ขอใหจิ้ตใจของเราสามารถมองเห็นพระคริสต ์ และใหริ้มฝีปากของเรายอมรับวา่ จะรับเอา
พระคริสต ์ หรือมิฉะนั้นจะตอ้งอยูใ่นความสับสนวุน่วายของโลกอีกต่อไป “ขอใหแ้ผน่ดินของพระองค์
มาตั้งอยู”่ 

ตน้ไมท่ี้หกัแลว้ ก็อาจจะแตกหน่อเจริญข้ึนมาใหม่และเกิดดอกออกผลไดฉ้นัใด มนุษยท่ี์เตม็ไป
ดว้ยความผดิบาป โรคภยัไขเ้จบ็ และความผิดพลาดนานาชนิด ก็อาจฟ้ืนข้ึนสู่ชีวิตใหม่และเกิดผลโดย
พระคริสตไ์ดฉ้นันั้น 

โดยความเช่ือในพระบุตรของพระเจา้ หญิงผูน้ั้นก็สามารถยนืตวัตรงไดเ้ช่นเดียวกนักบับุคคล
อ่ืน ๆ ความเช่ือในใจของนางไดท้  าใหน้างร้อนรนในการสรรเสริญพระเจา้ เพราะวา่การรู้จกัพระองค์
นั้นก่อใหเ้กิดชีวติและอนามยั 

บา้นท่ีไม่มีพระเจา้ประทบัอยู ่ก็เปรียบเสมือนบา้นร้างนัน่เอง 

ทบทวน 
1. ในขั้นท่ีแลว้พระเยซูเสด็จไปยงัมณฑลเพอเรีย เพื่อหลีกเล่ียงจากพวกผูน้ าศาสนายเูดีย ซ่ึงจะ

ท าร้ายพระองคใ์นพระวหิาร ใช่หรือไม่? 
2. ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จไปยงัมณฑลเพอเรีย ไดมี้ผูใ้ดมาประกาศพระกิตติคุณในมณฑลแห่ง

น้ีล่วงหนา้แลว้? พวกเขาไดรั้บการตอ้นรับอยา่งไร? พระเยซูทรงไดรั้บการตอ้นรับอยา่งไร เม่ือพระองค์
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ไดเ้สด็จไปถึงท่ีนัน่? พระองคเ์คยเสด็จไปท่ีนัน่มาก่อนหรือไม่? ประชาชนจ าพระองคไ์ดห้รือไม่? พวก
เขาเช่ือในพระองคห์รือไม่? พวกเขามีความคิดเห็นเก่ียวกบัยอห์นบพัติศมาอยา่งไร? 

3. พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชน ณ ท่ีใดในวนัสะบาโต? ในวนัธรรมดาพระองคท์รงสั่งสอน
พวกเขาท่ีใด? 

4. พระเยซูทรงเตือนประชาชนเหล่านั้นใหท้  าอะไร พระองคไ์ดท้รงยกค าอุปมาอะไรข้ึนเป็น
อุทาหรณ์แก่พวกเขา? จงอธิบายความหมายของค าอุปมานั้น ๆ  

5. จงเล่าเร่ืองของหญิงท่ีไดรั้บการรักษาจากพระเยซูในขั้นน้ี นางเป็นโรคหลงัโกงเป็นเวลานาน
เท่าใด? พระเยซูทรงอธิบายถึงอาการของนางวา่อยา่งไร? พระองคท์รงรักษาอยา่งไร? เม่ือนายธรรม
ศาลาเห็นเช่นนั้นเขาท าอยา่งไร? พระเยซูทรงเรียกเขาวา่อยา่งไร? พระองคท์รงอา้งเหตุผลอยา่งไรในการ
รักษาหญิงหลงัโกงผูน้ี้? นายธรรมศาลาไดอ้า้งขอ้พระธรรมขอ้ใด? 

6. ตน้มะเด่ือท่ีไม่มีผลนั้น พระเยซูทรงหมายถึงอะไร? 
7. ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของแป้งเช้ือคืออะไร? 
8. พระเยซูตรัสวา่อยา่งไรเก่ียวกบัประตูคบัและทางแคบ? พระองคจ์ะตรัสแก่ผูใ้ดบา้งวา่ “เราไม่

รู้จกัเจา้?” เหตุใดพระองคจึ์งปิดประตูไม่ยอมใหพ้วกเขาเขา้ไป? พวกเขาจะไดรั้บผลในบั้นปลาย
อยา่งไร? พระองคต์รัสวา่ใครจะเป็นคนแรกในวนันั้น? ผูท่ี้จะมาจากทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก ทิศ
เหนือ และทิศใตน้ั้นคือใคร? 

9. ศตัรูของพระเยซูไดขู้่พระองคใ์หท้รงหนีออกจากดินแดนของพวกเขา โดยการทูลวา่
อยา่งไร? 

10. พระเยซูทรงเรียกกษตัริยเ์ฮโรดวา่อยา่งไร? เพราะเหตุใด? เหตุใดพระองคจึ์งกนัแสงเก่ียวกบั
ชาวกรุงเยรูซาเล็ม? พระองคต์รัสเก่ียวกบักรุงเยรูซาเล็มวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสวา่ พระองคจ์ะทอดทิ้ง
พวกเขาไวต้ามล าพงัเช่นนั้นหรือ? พระองคท์รงใหเ้หตุผลอยา่งไร? เม่ือใดพวกเขาจึงจะเขา้ใจใน
พระองค?์ ขอ้น้ีหมายถึงชนชาติยวิทั้งหมดใช่หรือไม่? การท่ีพวกเขาจะไดพ้บพระองคอี์กนั้น พวกเขา
จะตอ้งพดูวา่อยา่งไรบา้ง? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. นบัตั้งแต่พระเยซูไดท้รงรับบพัติศมาจากยอห์น จวบจนกระทัง่เวลาท่ีกล่าวถึงน้ี เป็นเวลา

เกือบสามปีแลว้ ผูค้นท่ีอยูต่ามแถบลุ่มแน่น ้าจอร์แดนฟากขา้งโนน้หลายคน ยงัคงจดจ าเหตุการณ์นั้นได้
ดี พวกเขาต่างรู้สึกสนใจในพระองคม์าก ทั้งน้ีเพราะเม่ือช่ือเสียงกิตติคุณของพระองคเ์ป็นท่ีเล่ืองลือกนั
ทัว่ประเทศ พวกเขาก็ไดเ้ดินทางเขา้ในในมณฑลกาลิลี เพื่อเขา้เฝ้าและฟังพระธรรมจากพระองค ์ ซ่ึง
พระองคไ์ดท้รงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์ในดินแดนของพวกเขานัน่เอง (มาระโก 3:8) ไม่ตอ้ง
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สงสัยเลยวา่ พระเยซูเจา้ของเรา ก็ทรงหวงัวา่จะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งฉนัมิตรท่ีนัน่ ท่านเช่ือวา่พระเยซู
เสด็จไปตามท่ีต่าง ๆ ตามการทรงน าของพระบิดาเจา้ ไม่วา่ตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์อยา่งไร เช่นนั้น
หรือ 2. เหตุใดประชาชนเหล่านั้นจึงแสดงความเป็นมิตรต่อพระเยซูคริสตใ์นวาระน้ี 

3. ท่านคิดวา่ ประชาชนเหล่าน้ียกยอ่งนบัถือยอห์นบพัติศมาอยา่งสูงส่งเช่นนั้นหรือ การท่ี
ยอห์นบพัติศมาไดรั้บรองพระเยซูคริสตน์ั้น ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์อะไรต่อพระองคบ์า้งหรือไม่ 4. ท่าน
คิดวา่หากยอห์นบพัติศมา มิไดแ้นะน าพวกเขาใหท้ราบถึงพระองค ์ ประชาชนจะเช่ือถือในพระองคบ์า้ง
หรือไม่ 5. ยอห์นบพัติศมาไดก้ระท าการอศัจรรยป์ระการใดหรือไม่ ยอห์นมีอิทธิพลเท่าเทียมกบัพระ
เยซูหรือไม่ 

6. ท่านเขา้ใจเก่ียวกบัค าวา่ “กลบัใจเสียใหม”่ อยา่งไร ค าวา่ “พินาศ” หมายถึงการถูกท าลาย 
การถูกปรับโทษ หรือการถูกแยกออกจากพระเจา้ 7. ท่านคิดวา่มนุษยจ์ะถูกแยกออกจากพระเจา้ไดอ้ยา่ง
เด็ดขาด เช่นนั้นหรือ 8. ขอ้ 8 เราสามารถท่ีจะชกัชวนพระเจา้ ใหเ้ปล่ียนพระทยัของพระองคไ์ดเ้ช่นนั้น
หรือ ค าอุปมาน้ีเนน้ถึงความอดกลั้นพระทยัไวน้าน ของพระเจา้เช่นนั้นหรือ 9. พระเยซูทรงยนิดีรักษา
ใหผู้ท่ี้มิไดข้อร้องพระองคห์รือไม่ ท่านคิดวา่หญิงหลงัโกงผูน้ี้มาฟังพระธรรมของพระเยซู ดว้ย
ความหวงัท่ีจะไดรั้บการรักษาใหห้ายโรคเช่นนั้นหรือ เหตุใดพระเยซูจึงทรงวางพระหตัถบ์นหญิงผูน้ี้ 
โดยท่ีมิไดว้างพระหตัถบ์นผูป่้วยอ่ืน ๆ การท่ีพระเยซูทรงวางพระหตัถบ์นนางก็เพื่อจะรักษานางใหห้าย 
หรือเพื่อกระตุน้ให้นางมีความเช่ือมากข้ึน หรือเพื่อเหตุผลอยา่งอ่ืน 10. ท่านคิดวา่การท่ีนายธรรมศาลา
คดัคา้นพระเยซูนั้นก็เพราะวา่ เป็นวนัสะบาโต หรือเป็นเพราะเขาอิจฉาในฤทธ์ิอ านาจและความส าเร็จ
ของพระเยซู ท่านคิดวา่เขารู้สึกละอายหรือไม่ 11. พระเยซูตรัสวา่การท่ีหญิงหลงัโกงตอ้งมีสภาพเช่นน้ี 
เป็นเพราะความผดิบาปของนางเองเช่นนั้นหรือ หรือเป็นเพราะเหตุผลอ่ืนใด มีหลกัฐานอะไรบา้งท่ี
แสดงวา่นางเป็นผูท่ี้มีความเช่ือ 

12. พระเยซูทรงยกค าอุปมาเร่ืองเมล็ดพนัธ์ุผกักาดและเร่ืองแป้งเช้ือ ข้ึนมาเพื่อสั่งสอนเก่ียวกบั
อะไร 13. เหตุใดผูค้นป็นอนัมากจึงจะไม่สามารถเขา้ทางประตูแคบได ้ (ขอ้ 24) เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเป็น
เพราะประตูปิดหรือเพราะเขาเป็นคนชัว่ (ขอ้ 25,27) 14. ขอ้ท่ี 29 อา้งวา่ ผูท่ี้ไดรั้บความรอดเป็น
ชาวต่างชาติใช่หรือไม่ 15. ค  าวา่ “ผูท่ี้อยูข่า้งปลาย กลบัอยูข่า้งตน้” ในขอ้ 30 หมายความวา่อยา่งไร 16. 
พระเยซูตรัสแก่ใครวา่ “จงถอยไปจากเรา” ส่ิงท่ีจะท าใหเ้ขามีความทุกขม์ากข้ึนคืออะไร การท่ีเรารู้สึก
เสียใจนั้นเป็นการกลบัใจใหม่หรือไม่ 17. เหตุใดพระเยซูจึงตรัสวา่พระองคจ์ะตอ้งเสด็จไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม เพื่อส้ินพระชนมท่ี์นัน่ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะ “โลหิตของบรรดาศาสดาพยากรณ์” จะตอ้ง
หลัง่ไหล ณ ท่ีนัน่หรือ 
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ขั้นทีส่ามสิบเก้า (ต่อ)การเสดจ็ไปเทศนาส่ังสอน-มณฑลเพอเรีย 

ลูกา 14:1-17:10 

ในขั้นท่ีแลว้เราไดท้ราบถึงสาเหตุประการหน่ึง ของการท่ีพระเยซูเสด็จไปเยีย่มเยยีนมณฑลเพอ
เรียก็คือ เพื่อหลีกเล่ียงการต่อตา้นของชาวยวิในกรุงเยรูซาเล็ม โดยปกติแลว้ชาวยวิทัว่ ๆ ไปต่างก็
ตอ้นรับพระเยซูดว้ยความช่ืนชมยนิดี มีแต่พวกผูน้ าศาสนายเูดียเท่านั้น ท่ีไม่พอใจในพระองค ์พวกผูน้ า
เหล่าน้ีไดพ้ยายามเส้ียมสอนชกัน าใหช้าวกรุงเยรูซาเล็ม ถอยห่างออกไปจากพระองค ์ เพราะเขาหาวา่
ค าสั่งสอนของพระเยซูขดัแยง้กบัศาสนาของพวกเขา ดูเหมือนวา่พระเยซูประทบัอยูใ่นมณฑลเพอ
เรียเพียงวนัสะบาโตสองวนัเท่านั้น ในวนัสะบาโตแรกพระองคท์รงรักษาหญิงหลงัโกง ซ่ึงไดท้  าใหน้าย
ธรรมศาลาท่ีนัน่รู้สึกขดัเคืองใจยิง่นกั เขาไดก้ล่าวหาพระองคว์า่กระท าผดิกฏวนัสะบาโตส าหรับในวนั
สะบาโตต่อมานั้น พระองคไ์ดท้รงรับเชิญจากขนุนางผูใ้หญ่คนหน่ึงของพวกฟาริสี ใหไ้ปเสวยพระ
กระยาหารท่ีบา้นของเขา ร่วมกบัผูน้ าศาสนายเูดียอีกหลายคน ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่การเชิญพระเยซูคร้ังน้ี 
คงเป็นแผนการของพวกเขาในอนัท่ีจะจบัผดิ และต าหนิติเตียนพระองคอี์กอยา่งแน่นอน ในขณะท่ีก าลงั
จะรับประทานอาหารอยูน่ั้น ไดมี้ชายคนหน่ึงซ่ึงเป็นโรคทอ้งมานเขา้เฝ้าพระองค ์ ชายผูน้ี้มิใช่แขกเหร่ือ
ท่ีไดรั้บเชิญมาในงานเล้ียงน้ี แต่อาจเป็นเพราะวา่พวกฟาริสีไดแ้นะน าเขาใหไ้ปหาพระองค ์ จุดประสงค์
ท่ีพวกฟาริสีแนะน าเช่นนั้น มิใช่เพื่อตอ้งการใหเ้ขาหายโรค แต่พวกเขาตอ้งการท่ีจะหยัง่ดูวา่พระเยซูจะ
ทรงกระท าประการใด พวกเขา “คอยมองดูพระองค”์ วา่ พระองคจ์ะฝ่าฝืนกฏวนัสะบาโต โดยการรักษา
ชายผูน้ั้นหรือไม่ เพื่อจะไดมี้หลกัฐานฟ้องร้องพระองค ์

พระเยซูทรงพร้อมท่ีจะเผชิญกบับุคคลเหล่าน้ีอยูเ่สมอ แทนท่ีพระองคจ์ะปล่อยใหเ้ขาทูลถาม
ปัญหาน้ีต่อพระองค ์พระองคก์็กลบัเป็นผูถ้ามปัญหาน้ีเสียเอง พระเยซูทรงถกปัญหาน้ีกบัพวกเขา เพื่อมิ
ใหพ้วกเขากล่าวโทษพระองคไ์ดพ้ระองคท์รงช้ีใหเ้ห็นถึงความเห็นแก่ตวั และความน่าซ่ือใจคดของ
พวกเขา และช้ีใหพ้วกเขาเห็นถึงวถีิทางแห่งพระพร ซ่ึงไดแ้ก่การกระท าคุณงามความดีโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน ต่อจากนั้นพระองคไ์ดท้รงยกค าอุปมาเร่ือง “การเล้ียงใหญ่” ข้ึนมาสั่งสอนพวกเขา 

ขณะท่ีพระเยซูเสด็จออกจากบา้นขนุนางผูใ้หญ่ดงักล่าว ไดมี้ผูค้นติดตามพระองคไ์ปเป็น
จ านวนมาก พระองคท์รงทราบวา่ผูค้นเหล่านั้นติดตามพระองคเ์พราะความอยากรู้อยากเห็น และดว้ย
จุดประสงคอ่ื์น ๆ อีกหลายอยา่ง พระองคท์รงเร่ิมตน้สั่งสอนพวกเขาใหท้ราบวา่ การท่ีติดตามพระองค์
ไปอยา่งแทจ้ริงนั้น พวกเขาจะตอ้งเสียสละมากเพียงใด พระองคท์รงเตือนสติพวกเขาใหไ้ตร่ตรองให้
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รอบคอบเสียก่อน ท่ีจะเรียกตวัเองวา่เป็นสาวกของพระองค ์ดูเหมือนวา่ผูท่ี้ติดตามพระองค ์และ “เขา้มา
ใกลเ้พื่อฟังพระองคน์ั้น” ส่วนใหญ่เป็นคนเก็บภาษีและคนบาป การน้ีไดท้  าใหพ้วกฟาริสีถือเป็นเหตุ
อยา่งหน่ึงในการต าหนิติเตียนพระองค ์ และพากนับ่นวา่ “คนน้ีตอ้นรับคนบาป” การท่ีพวกฟาริสี และ
พวกอาลกัษณ์แสดงความรังเกียจเดียดฉนัทค์นบาป และคนเก็บภาษีเช่นน้ี ท าให้พระองคท์รงยกค า
อุปมาเร่ืองแกะท่ีหลงหาย เหรียญเงินท่ีหายไป และเร่ืองบุตรเสเพลข้ึนมาสั่งสอนพวกเขา 

คร้ันแลว้พระเยซูทรงหนัมาทางอคัรสาวกของพระองค ์และกล่าวค าอุปมาเร่ืองคนตน้เรือนท่ีไม่
ซ่ือสัตยแ์ก่พวกเขาวา่ “ท่านทั้งหลายจะปฏิบติัพระเจา้และปฏิบติัเงินทองดว้ยก็ไม่ได”้ พวกฟาริสีท่ีไดย้นิ
เช่นนั้น ต่างก็รู้สึกโกรธแคน้มาก และเร่ิมเยาะเยย้พระองค ์ เพราะวา่พระด ารัสของพระองค ์ เป็นการท่ิม
แทงความรู้สึกซ่ึงเตม็ไปดว้ยความละโมบของพวกเขาโดยตรง พวกเขาพยายามแกต้วัวา่พวกเขาไม่ผดิ 
และบทพระบญัญติัของพวกเขาก็มิไดส้อนผดิพลาดแต่พระเยซูทรงสอนพวกเขาวา่ พระบญัญติัของพระ
เจา้จะไม่มีวนัเส่ือมสูญเป็นอนัขาด การท่ีจะใหแ้ผน่ดินสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกเส่ือมสูญไปยงัจะง่ายกวา่
พระบญัญติัของพระเจา้จะด ารงอยูสื่บไปเป็นนิตย ์ พระเยซูทรงสอนเขาใหท้ราบถึงพระบญัญติัเก่ียวกบั
การหยา่ร้าง และเศรษฐีกบัลาซะโร โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่วา่มนุษยจ์ะถูกปรับโทษโดยพระบญัญติั หรือ
โดยพระกิตติคุณก็ตาม ผลท่ีไดรั้บยอ่มเป็นเช่นเดียวกนัคือ “ถา้หากท่านทั้งหลาย มิไดก้ลบัใจเสียใหม ่
จะตอ้งพินาศเหมือนกนั” 

พระองคท์รงสอนอคัรสาวกของพระองคต่์อไปอีก เก่ียวกบัการอภยัโทษความเช่ือ และการ
ปฏิบติัพระเจา้ ในท่ีน้ีไดท้  าใหเ้ราเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งค าสอนท่ีพระองคส์ั่งสอนคนทัว่ ๆ ไป 
กบัค าสอนท่ีพระองคท์รงสอนแก่อคัรสาวกของพระองคเ์อง 

อภิปราย 
พระเยซูพระบรมครูผูก้ลา้หาญ ไดเ้สด็จเขา้ไปในบา้นของขนุนางผูใ้หญ่ของพวกฟาริสีอยา่ง

อาจหาญ ปราศจากความหวัน่กลวัใด ๆ แมว้า่พระองคจ์ะตอ้งตกเป็นเป้าสายตาของพวกฟาริสี ซ่ึง “คอย
มอง” จะจบัผดิ และขดัขวางการส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองคก์็ตาม ค าสอนเก่ียวกบัความรักและ
ความเมตตากรุณาของพระองค ์ ขดัต่อบทบญัญติัและความน่าซ่ือใจคดของพวกเขาอยา่งรุนแรง
ตลอดเวลา ในการน้ีไดมี้ชายผูห้น่ึงซ่ึงป่วยเป็นโรคทอ้งมานานเขา้มาเฝ้าพระองค ์ ชายผูน้ี้คงถูกน ามาไว้
ในท่ีเด่นชดั ซ่ึงพระเยซูสามารถมองเห็นไดง่้าย ชายผูน้ี้อาจเป็นคนขอทานตามถนนหนทาง และอาจเป็น
เหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้ระเยซูตรัสแก่ผูท่ี้เชิญพระองคม์าเสวยพระกระยาหารในวนันั้นวา่ ควรเชิญคนยากจน 
และคนท่ีอยูใ่นสภาพต ่าตอ้ยอ่ืน ๆ ใหม้าร่วมในงานเล้ียงดว้ย มนุษยใ์นทุกวนัน้ีก็ควรเอาใจใส่ในค าสอน
ขอ้น้ีของพระองคด์ว้ยเช่นเดียวกนั เพราะผูท่ี้มีความเป็นอยูอ่ยา่งหรูหรา มีอาหารการกินอยา่งฟุ่มเฟือย 
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แทนท่ีจะแสดงความเมตตาปรานีต่อคนจน คนท่ีขดัสน กลบัพากนัจดังานเล้ียงแก่ผูท่ี้มีฐานะร ่ ารวย มี
การอยูดี่กินดี และสามารถท่ีจะจดังานเล้ียงตอบสนองตนไดเ้ช่นเดียวกนั (ดู สุภาษิต 22:16) 

พวกฟาริสีต่าง “คอยมองดูพระองค”์ อยูต่ลอดเวลา แต่ก่อนท่ีพวกเขาจะพดูวา่กระไร พระเยซูก็
ตรัสถามข้ึนวา่ “ถา้จะรักษาคนป่วยในวนัสะบาโตจะผดิพระบญัญติัหรือไม่” พวกเขามิไดต้อบวา่กระไร 
ไดแ้ต่ “น่ิงอยู”่ และทนัใดนั้นพระองคก์็ไดรั้กษาชายท่ีเป็นโรคทอ้งมานนั้นจนหาย แลว้ “ก็ใหเ้ขาไป” 
ในตอนสุดทา้ยน้ีแสดงใหเ้ราทราบวา่ ชายผูน้ี้มิไดเ้ป็นแขกเหร่ือท่ีไดรั้บเชิญมาในงาน หากแต่ถูกพามา
หาพระองค ์ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือของพวกฟาริสี แต่กระนั้นเขาก็ยงัไดรั้บพระพรจากพระองค ์

ต่อจากนั้นพระเยซูก็เร่ิมสั่งสอน ใหพ้วกเขาทราบความจริงของพระองคห์ลายประการ และไม่
ยอมเปิดโอกาสใหพ้วกเขาตั้งปัญหาถาม หรือกล่าวหาพระองคไ์ดเ้ลย เม่ือแขกเหร่ือทั้งหลายไดม้าถึง
บริเวณงานเล้ียงเรียบร้อยแลว้พระองคไ์ดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ “คนมียศมาก” ไดเ้ลือกเอาท่ีนัง่ท่ีดีท่ีสุด ส่วน
พระองคต์อ้งนัง่ในอนัดบัต ่าท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามความประสงคข์องผูจ้ดังานเล้ียงดงันั้นพระองคจึ์งยกเอา
ค าอุปมาเก่ียวกบัการเล้ียงในพิธีสมรสข้ึนมา สั่งสอนแก่พวกเขาวา่ ควรจะเลือกนัง่ในอนัดบัต ่าเสียก่อน 
จนกระทัง่ไดรั้บเชิญให ้ “กระเถิบข้ึนไปนัง่บนท่ีสูง” แลว้จึงค่อยนัง่ จึงจะนบัวา่เป็นผูท่ี้มีเกียรติต่อหนา้
แขกเหร่ือทั้งปวง พระเยซูทรงสรุปไวใ้นขอ้สิบเอด็ โดยเนน้ถึงการถ่อมตวั และการไม่เห็นแก่ตนเอง ซ่ึง
เป็นหลกัแห่งค าสอนของพระองค ์ แต่เป็นหลกัท่ีตรงกนัขา้มกบัค าสอนในสมยัใหม่ ซ่ึงสอนให ้ “มี
ความเห็นแก่ได”้ สนใจแต่เร่ืองราวของตนเอง 

ตลอดเวลาท่ีพระเยซูทรงสั่งสอนพวกฟาริสีอยูน่ั้น มีผูก้ล่าวสอดแทรกข้ึนมาเพียงคร้ังเดียว
เท่านั้น ชายผูน้ั้นคงจะสรรเสริญพระเจา้และส านึกไดว้า่ “แผน่ดินของพระเจา้มาใกล”้ พวกเขาแลว้ “ผูท่ี้
จะรับประทานอาหารในแผน่ดินของพระเจา้ก็เป็นสุข” พระเยซูไดท้รงตระหนกัในความจริงขอ้น้ี ทั้ง ๆ 
ท่ีทรงอยูใ่นท่ามกลางพวกหนา้ซ่ือใจคดเป็นจ านวนมาก็ตาม พระองคท์รงนึกถึงแต่แผน่ดินของพระเจา้
ซ่ึง “คนทั้งปวง” จะตอ้งเขา้ไปเป็นส่วนตวั (16:16) พระองคต์รัสต่อไปถึงค าอุปมาเร่ืองการเล้ียงใหญ่ ซ่ึง
มีใจความวา่ เจา้ของงานเล้ียงไดเ้ชิญคนเป็นอนัมาก แต่ผูท่ี้ไดรั้บเชิญเหล่านั้นลว้นแต่ปฏิเสธไม่ยอมมา
ค าอุปมาน้ีเล็งถึงการท่ีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมส่ิงท่ีดีไวแ้ก่เรา ผูท่ี้ไดรั้บเชิญเป็นพวกแรกก็คือชนชาติยวิ ไพร่
พลของพระองคน์ัน่เอง แต่พวกเขากลบัปฏิเสธค าเชิญอนันั้น ดงันั้นพระองคจึ์งตอ้งยกสิทธิ ท่ีพระองค์
ประทานใหพ้วกเขา ให้แก่ชนต่างชาติแทน (มทัธิว 21:43) และบดัน้ีพระกิตติคุณซ่ึงเป่ียมไปดว้ยความ
รอด และไม่ตอ้งเสียมูลค่าใด ๆ ก าลงัแพร่ไปสู่มนุษยท์ัว่โลก พระเจา้ไดเ้ชิญชวนและเตือนใหพ้วกเขา
เขา้สู่แผน่ดินของพระองค ์ เพราะวา่ “ยงัมีท่ีอยู”่ และผูท่ี้ไดรั้บเชิญเป็นพวกเราต่างก็ปฏิเสธ ไม่ยอมร่วม
ในงานเล้ียงใหญ่ของพระองค ์ (ขอ้ 24) โดยทางพระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีมนุษยจ์ะเขา้สู่แผน่ดินของพระ
เจา้ไดแ้ละ “เม่ือท่านทั้งหลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระคริสตน์ั้น จะเป็นพวกยเูดียหรือพวกเฮเลน
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ก็ไม่ได”้ (กาลาเทีย 3:28) นอกจากนั้นพระองคย์งัไดท้รงตกัเตือนผูท่ี้ยงัเห็นแก่ส่ิงของฝ่ายโลก และ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และถือวา่ส่ิงเหล่าน้ีส าคญักวา่พระเจา้ โดยตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงแสวงหา
แผน่ดินของพระเจา้ก่อน” 

ตอนน้ีดูเหมือนวา่พระเยซูไดเ้สด็จออกจากบา้นของขนุนางชาวฟาริสีผูน้ั้นไปแลว้ ในขณะท่ี
พระองคก์ าลงัเสด็จไปนั้น มีประชาชนติดตามพระองคไ์ปเป็นจ านวนมาก พระองคไ์ดห้นัมาตรัสแก่
พวกเขา เตือนพวกเขาใหส้ ารวจตวัเองวา่มีจุดมุ่งหมายอยา่งไร ในการติดตามพระองค ์ พระองคมิ์ได้
สนใจเลยวา่ประชาชนจะนิยมชมชอบพระองคส์ักเพียงใด ไม่วา่จะเป็นสมยัท่ีพระองคย์งัคงด ารงพระ
ชนมชี์พในโลกน้ี หรือสมยัน้ีก็ตาม พระองคท์รงเอาใจใส่ต่อผูท่ี้รู้ซ้ึงถึงคุณค่า ของการเสียสละในการ
ติดตามพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงเท่านั้น ซ่ึงเขาอาจตอ้งเสียสละแมแ้ต่ครอบครัวของเขาเองก็ได ้ (14:26) จง
สังเกตวา่ พระเยซูตรัสแก่ทุก ๆ คนโดยเสมอภาคกนั ดว้ยการใชค้  าวา่ “ผูใ้ด” ครูบางคนไดจ้ าแนกความ
แตกต่างระหวา่งผูเ้ช่ือและสาวกของพระองคอ์อกจากกนั แต่ขอ้พระคมัภีร์ตอนน้ีดูเหมือนจะสวนความ
จริงขอ้น้ีใหแ้ก่ประชาชนทุกคนวา่ “ผูใ้ด” ก็ตาม ท่ียอมใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นใหญ่ในชีวติ และแบกไม้
กางเขนของตนเองและสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง บุคคลผูน้ั้นยอ่มสามารถท่ีจะเป็น
สาวกของพระองคไ์ด ้ ในพระธรรมฟิลิปีบทท่ีสาม อคัรสาวกเปาโลก็ไดส้อนถึงการเสียสละทุกส่ิง
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพระคริสต ์ คือตอ้งยอมเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีตนมีอยู ่ และกลบัใจใหม่ ดงัจะเห็นได้
จากขอ้ 4-6 การ “แบกกางเขน” มิไดห้มายถึงการเผชิญกบัอุปสรรคหรือความลุ่ม ๆ ดอน ๆ ใน
ชีวติประจ าวนัเยีย่งชาวโลก หากแต่หมายถึงการท่ีตอ้งถูกดูหม่ินเหยยีดหยาม และเผชิญกบัอุปสรรค
นานาชนิด ในฐานะท่ีเป็นผูติ้ดตามพระคริสต ์เราไดถู้กตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไดรั้บการทรงเรียก
ใหแ้บกกางเขนติดตามพระองคไ์ปทุกวนั และด าเนินชีวติเช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงปฏิบติันั้น พระเยซู
ไดท้รงอธิบายความจริงขอ้น้ีไว ้ ในค าอุปมาเก่ียวกบัเร่ืองป้อมค่ายและกษตัริยท่ี์จะยกทพัไปท าสงคราม 
ชีวติคริสเตียนเป็นชีวติท่ีมีโครงการแน่นอน เป็นการร่วมมือกนั ระหวา่งจิตวิญญาณของเรากบัองคพ์ระ
ผูช่้วยใหร้อด เราจะท าคร่ึง ๆ กลาง ๆ ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด หากวา่เราเป็นแต่เพียง “อุ่น ๆ ” จะเยน็ก็ไมเ่ยน็ 
จะร้อนก็ไม่ร้อน เราก็จะถูกคายออก ในวาระท่ีพระองคเ์สด็จมา 

ค าวา่ “ชงั” หมายถึงลกัษณะอาการซ่ึงเรามีต่อทุกส่ิงทุกอยา่ง ท่ีเราทิ้งไวเ้บ้ืองหลงัในชีวติเดิม
ของเรา มิไดห้มายความวา่ เราจะเกลียดบุคคลท่ีเรารักแต่หมายความวา่เราเทิดแผน่ดินของพระเจา้ไวเ้ป็น
อนัดบัแรก ดงันั้นระหวา่งค าวา่ “รัก” และ “ชงั” จึงมีความแตกต่างกนัมาก เราจะตอ้งเกลียดชงัส่ิงท่ี
ขดัขวางมิใหเ้ราท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ดงัท่ีปรากฏในค าอุปมาเร่ืองการเล้ียงใหญ่ เป็นตน้ 

เกลือท่ีหมดรสเคม็ไร้ประโยชน์ฉนัใด สาวกท่ีมิไดส้ าแดง “สุคนธรสของพระคริสต”์ ก็ไม่
สามารถท่ีจะเป็น “เกลือของโลก” ไดฉ้นันั้น มีแต่จะถูกมนุษย ์“ทิ้งเสียเท่านั้น” (14:35) คริสเตียนท่ีมิใช่ 
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“สุคนธรสอนัหอมหวานของพระคริสต์” ซ่ึงน าไปถึงชีวติ ก็เท่ากบัเป็น “กล่ินรสแห่งความตาย” ซ่ึง
น าไปสู่ความตาย มนุษยโ์ลกยอ่มไม่ปรารถนาคริสเตียนชนิดน้ี มีแต่จะทิ้งเสียเท่านั้น น่ีคือความจริงท่ี
ส าคญัยิง่ หลงัจากนั้นพระเยซูทรงสรุปดว้ยค าวา่ “ใครมีหูยนิไดจ้งฟังเอาเถิด” พระด ารัสขอ้น้ีเป็น
เคร่ืองหมายเตือนให้เราเช่ือฟังและกระท าตาม 

หลงัจากพระองคไ์ดท้รงสอนถอ้ยค าเหล่าน้ี ซ่ึง “คมกวา่ดาบสองคมและแทงทะลุกระทัง่จิต
วญิญาณ......และอาจวินิจฉยัความคิดและความมุ่งหมายในใจ” แลว้ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ คงมีหลายคน
หนัไปจากพระองค ์ แต่ “บรรดาผูเ้ก็บภาษีและพวกคนบาปเขา้มาใกลเ้พื่อจะฟังพระองค”์ เป็นท่ีน่า
สังเกตวา่สามญัชนเป็นอนัมากต่างปรารถนาท่ีจะไดฟั้งพระธรรมของพระองค ์ แต่ขณะเดียวกนัพวกฟาริ
สีกบัพวกอาลกัษณ์กลบัพากนั “บ่น” ต่อวา่พระองค ์ วา่ทรงคบหาสมาคม และเสวยพระกระยาหารกบั
คนบาป การกระท าของพระเยซูพิสูจน์ใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ พระองค ์ “มิไดม้าเพื่อให้เกิดความสงบสุข
แต่จะใหแ้ตกแยกกนัต่างหาก” (ดูลูกา 12:51) การเสด็จมาของพระเยซูและพระด ารัสของพระองค ์ท าให้
เกิดการแตกแยกกนัข้ึนเสมอ (ระหวา่งความชอบธรรมกบัความชัว่) แมใ้นทุกวนัน้ีก็เช่นเดียวกนั 

เม่ือพระเยซูทรงทราบถึงความนึกคิดของพวกฟาริสีท่ีมีต่อคนบาป พระองคจึ์งยกค าอุปมาเร่ือง
ลูกแกะท่ีหลงหายไป เหรียญบาทท่ีหายไป และเร่ืองบุตรเสเพลข้ึนมาสั่งสอนพวกเขา เพื่อแจง้ใหพ้วก
เขาทราบวา่ พระองค ์ “มิไดม้าเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปใหก้ลบัใจใหม่” ทั้งน้ีมิใช่วา่
ผูเ้ล้ียงแกะจะเพิกเฉย หรือไม่เอาใจใส่ดูแลฝงูแกะท่ีอยูใ่นคอก นอ้ยไปกวา่เดิมหรือบิดาจะรักบุตรท่ีบา้น
นอ้ยไปกวา่เดิมก็หาไม่ แต่ผูท่ี้เล้ียงแกะและบิดาท าเช่นนั้น ก็เพราะแกะท่ีอยูใ่นคอก และบุตรซ่ึงอยูท่ี่
บา้นต่างก็อยูใ่นฐานะท่ีปลอดภยัแลว้ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเป็นห่วงแกะหรือบุตรท่ีหลงหายไปมากกวา่ 
พระบิดาเจา้ซ่ึงอยูใ่นสวรรคท์รงรักมนุษยท์ัว่โลก “บุตรมนุษยไ์ดม้าเพื่อจะแสวงหาและช่วย ผู้ท่ีหลง
หายไปใหร้อด” น่ีแหละคือความรัก “ท่ีแสวงหา” ขององคพ์ระผูช่้วยใหร้อด ซ่ึง “ไม่ทรงประสงคใ์หค้น
หน่ึงคนใดพินาศเลย” 

ขอ้ 7,10,32 แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ “คนบาป” เท่านั้นท่ีกลบัใจเสียใหม่ ส่วนคนท่ีถือตนวา่
เป็น “คนชอบธรรม” ก็เปรียบไดก้บัพวกฟาริสี ซ่ึงคิดวา่ความชอบธรรมของพวกเขาเพียงพอส าหรับ
พวกเขาแลว้ และมิไดมี้ความเมตตาอารีต่อคนบาปเลย พี่ชายคนโตเป็นแบบเล็งถึงบุคคลชนิดน้ีเขามิไดมี้
ความยนิดีในการท่ีนอ้งชายของเขารู้ส านึกตนและกลบัมาเลย และจากขอ้ 29 เราไดเ้ห็นถึงนิสัยใจคอ
ของเขาวา่ เป็นคนเห็นแก่ตวั ทูตสวรรคย์อ่มแสดงความยินดี ในการท่ีมนุษยไ์ดเ้ขา้ส่วนในการรับความ
รอดของพระเจา้ แมว้า่ทูตสวรรคเ์หล่านั้น “จะไม่ไดรั้บความรอดเช่นเดียวกบัเราก็ตาม” คือมีความยนิดี
เก่ียวกบั “คนท่ีเป็นข้ึนมาจากความตาย” (โรม 6:13) “บุตรของเราคนน้ีไดต้ายไปแลว้ แต่กลบัเป็นข้ึนมา
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อีก” “พระองคไ์ดท้รงกระท าใหท้่านทั้งหลายมีชีวติอยู ่แมว้า่ท่านทั้งหลายไดเ้คยตายแลว้ในการผดิบาป” 
(เอเฟซสั 2:1) 

เม่ือบุตรเสเพลได ้ “ผลาญทรัพยจ์นหมดแลว้” เขาจึงเร่ิมตระหนกัถึงความขาดแคลนของตวัเอง 
เขาพยายามประทงัชีวติดว้ยส่ิงของฝ่ายโลก แต่ก็ถูกปฏิเสธ “ไม่มีใครใหอ้ะไรเขากิน” เม่ือเรามีความหิว
ฝ่ายจิตวญิญาณแลว้ไซร้ก็ไม่มีอะไรท่ีจะท าใหเ้ราสุขใจไดเ้ลย มีหลายคร้ังท่ี “พระบิดาเจา้” จ  าตอ้งปล่อย
ใหเ้ราตกอยูใ่นสภาพท่ียากแคน้แสนเข็ญ และ “อดอยากหิวโหย” จนกวา่เราจะ “รู้ส านึกตวั” และ “ลุก
ข้ึนไปหาพระบิดา” เราจะตอ้งสารภาพอยา่งหนา้ช่ืนตาบานวา่ “ขา้พเจา้ไดท้  าผดิไปแลว้” บิดาจะไม่คอย
ใหบุ้ตรสารภาพเช่นเดียวนั้นเลย มีแต่จะวิง่เขา้ไปหาเขาทนัที ช่างเป็นการตอ้นรับท่ีสร้างความปลาบ
ปล้ืมปิติยนิดีส าหรับบุตรท่ีมีจิตใจชอกช ้ายิง่นกั ลองคิดดูเถิดวา่ออ้มแขนอนัอบอุ่นของบิดา จะท าใหเ้ขา
เป็นสุขสักเพียงใด และการท่ีเขามีโอกาสไดร่้วมชายคา และร่วมโตะ๊รับประทานอาหารกบับิดาของเขา
เช่นเดิม จะท าใหเ้ขาต้ืนตนัใจสักเพียงใด 

ค าอุปมาน้ีคงจะเห็นถึงสภาพของคนบาป ท่ีไม่เคยรู้ถึงเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้มาก่อน ไม่
เหมือนกบัพวกฟาริสีซ่ึงซึมทราบในเร่ืองน้ีดีอยูแ่ลว้ คนบาปดงักล่าวน้ีเพิ่งจะมาหาพระเจา้เป็นคร้ังแรก 
แต่อยา่งไรก็ตามอุปมาน้ีก็เป็นหลกัส าคญัไม่นอ้ย ส าหรับบุตรของพระเจา้ซ่ึงหลงท าผดิบาป หนัหลงั
ใหก้บัความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ และตกอยูใ่นบ่วงแร้วของความผดิบาป วถีิทางท่ีจะกลบัไปสู่พระ
บิดาก็ตอ้งใชท้างเดิมนัน่เอง คือตอ้งรู้ถึงความผิดบาปของตนเอง โดยการส านึกผดิ การกลบัใจใหม่ การ
ตั้งตน้ชีวิตใหม่ การสารภาพความผดิบาป การอ่อนนอ้มถ่อมตน การอภยัโทษซ่ึงกนัและกนั การคืนสู่
สภาพเดิมและการมีความช่ืนชมยนิดี 

“พี่ชาย” ของบุตรเสเพล ก็ตอ้งปฏิบติัตามวธีิดงักล่าวน้ี แมว้า่พี่ชายของเขาจะมิไดก้ระท า
ความผดิบาปโดยเปิดเผย แต่เขาก็แสดงความโกรธเคืองและมิไดเ้ขา้ไปในบา้น ซ่ึงแสดงถึงความไม่เช่ือ 
ความเยอ่หยิง่จองหอง ความอิจฉาริษยา ความเห็นแก่ตวั ความละโมบและความโกรธ ความบาปเหล่าน้ี
มีรกรากอยูใ่นชีวิตท่ีเห็นแก่ตวั และเป็นรากฐานของการแยกจากพระเจา้ นอกจากนั้นเขายงัไม่ใหอ้ภยั
ในความผดิของนอ้งชายเขาอีกดว้ย (ขอ้ 30) เขาไดเ้นน้ถึงความผดิในอดีตของนอ้งชายของเขา และยงั
เพิกเฉยไม่เอาใจใส่ต่อการกลบัใจของนอ้งชายของตน ในทุกวนัน้ีก็มีคริสเตียนจ านวนไม่นอ้ย ท่ีไม่ยอม
ใหอ้ภยัโทษซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวกนัน้ี พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวว้า่ “ท่านทั้งหลายท่ีอยูฝ่่าย
วญิญาณจิต จงช่วยคนนั้น ดว้ยใจอ่อนสุภาพ ใหก้ลบัตั้งตวัใหม่ไดอี้ก” (กาลาเทีย 6:1) ขอ้ท่ี 31 ท าใหเ้รา
เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ท่ีบุตรทุก ๆ คนไดรั้บจากบิดา “ส่ิงของทั้งหมดของเราก็เป็นของ ๆ เจา้” 

ในค าอุปมาเร่ืองคนตน้เรือนท่ีไม่ซ่ือสัตย ์ พระเยซูไดท้รงหยบิยกเอาสภาพของมนุษยโ์ลก และ
เล่ห์เหล่ียมกลอุบายในการท ามาหากินของพวกเขาเพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่ “ลูกทั้งหลายของโลกฉลาดกวา่ลูก
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ของความสวา่ง” (พวกคริสเตียน) คนตน้เรือนท่ีไม่ซ่ือสัตย ์ ไดพ้ยายามผกูมิตรกบัผูท่ี้เขาคิดวา่ จะยนิดี
ตอ้งรับเขาเขา้ท างานเม่ือถึงคราวจ าเป็น ดงันั้นพระเยซูจึงไดช้กัชวนอคัรสาวกของพระองค ์ ไดส้ละเงิน
และส่ิงของท่ีมีอยู ่ เพื่อใชใ้นพระราชกิจของพระองค ์ และเพื่องานฝ่ายจิตวญิญาณ เพื่อวา่พวกเขาจะ
ไดรั้บมรกดในสวรคซ่ึ์ง ณ ท่ีนั้นจะมีมิตรสหายของเขารอคอยตอ้นรับพวกเขาอยู ่ คริสเตียนเป็นจ านวน
มาก เม่ือถึง “ท่ีอาศยัอนัถาวรเป็นนิตย”์ เขาจะไดรั้บการตอ้นรับจากบรรดา “มิตรสหาย” เป็นจ านวน
มากมาย ซ่ึงเขาไม่เคยรู้จกัมาก่อนเลย บางทีบุคคลเหล่าน้ีอาจมาจากดินแดนอนัแสนไกล ซ่ึงไดเ้ช่ือพระ
คริสต ์ และไดเ้ขา้ไปในแผน่ดินของพระองค ์ เน่ืองดว้ยการถวายทรัพยแ์ละการอธิษฐานเผื่อผูป้ระกาศ 
“เจา้จงโยนขนมปังของเจา้ให้ลอยไวบ้นพื้นน ้า ถึงอีกหลายวนัต่อมา เจา้จะพบขนมปังนั้นได”้ น่ีคือค า
อุปมาเก่ียวกบัความสัตยอ์ธรรมซ่ึงไดก้ล่าวสรุปไวใ้นขอ้ 10 บทท่ี 16 ถา้หากวา่เราไม่มีความอสัตย์
อธรรมเก่ียวกบัส่ิงของฝ่ายโลกแลว้ไซร้ เราจะหวงัท่ีจะให้พระเจา้ประทาน “ทรัพยส์มบติัอนัแท”้ ใหแ้ก่
เราไดอ้ยา่งไร (ลูกา 16:11) ค าวา่ทรัพยส์มบติัในท่ีน้ีหมายถึงส่ิงของทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นของฝ่ายโลก 
เราไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัทั้งพระเจา้และโลกในเวลาเดียวกนัได ้ นายท่ีแทจ้ริงของเรามีเพียงผูเ้ดียว
เท่านั้น (ดู โรม 6:16, กาลาเทีย 1:10) พระเจา้ทรงทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของมนุษยทุ์กคน (ลูกา 
16:15) มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีมนุษยย์กยอ่งนบัถือ แต่กลบัเป็นส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนส าหรับพระเจา้ 
มนุษยทุ์กคนจะตอ้งเลือกเอาเอง (16:16) วา่ เขาจะสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อแผน่ดินของพระเจา้หรือไม่ 

เร่ืองเศรษฐีกบัลาชะโรคงเป็นเร่ืองจริงมากกวา่ท่ีจะเป็นค าอุปมา เพราะพระเยซูทรงเรียกคน
ขอทานผูน้ั้นวา่ “คนขอทานคนหน่ึงช่ือลาชะโร” ในสวรรคจ์ะมีส่ิงท่ีน่าแปลกใจหลายอยา่ง “ผูท่ี้อยูข่า้ง
ปลายจะกลบัไปอยูข่า้งตน้” ค  าสั่งสอนของพระองคแ์สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ เม่ือมนุษยต์ายไปแลว้
จะไม่มีการสับเปล่ียนฐานะของเขาเลย เป็นตน้วา่ คนบาปเม่ือตายไปแลว้ก็ยงัคงอยูใ่นสภาพของคนบาป
อยู ่ และเปล่ียนเป็นคนชอบธรรมไม่ได ้ จะมีหว้งเหวกวา้งและลึกขวางกั้นระหวา่งคนชอบธรรมและคน
อธรรม ส าหรับคนอธรรมนั้นจะตอ้งทนทุกขท์รมานตลอดไปเป็นนิตย ์ เขาจะรู้สึกส านึกในความ
ผดิพลาดของเขาและการท่ีไดล้ะเลยต่อความจริงของพระเจา้ ส่วนคนชอบธรรมนั้นจะไดอ้ยูใ่นสถานท่ี
ซ่ึงมีแต่ความช่ืนชมยนิดี และมีความสุขส าราญดัง่หน่ึงพวกเขาอยูใ่น “อกของอบัราฮมั” คนอธรรม
อาจจะเห็นถึงความสุขส าราญของผูท่ี้ไดรั้บความรอด แต่ความยนิดีของคนชอบธรรมจะไม่ลดนอ้ยลง
เลย เม่ือเห็นสภาพท่ีน่าสังเวชของคนชัว่เหล่านั้น จงสังเกตวา่เศรษฐีเรียกอบัราฮมัวา่ “บิดา” และอบั
ราฮมัก็เรียกเศรษฐีวา่ “ลูก” แต่ทั้งน้ีเป็นเพียงความสัมพนัธ์ทางฝ่ายเน้ือหนงัเท่านั้น หาใช่ความสัมพนัธ์
ฝ่ายวญิญาณไม่ “คนทั้งหลายท่ีเช่ือจึงไดค้วามสุขดว้ยกนักบัอบัราฮมัผูท่ี้ไดเ้ช่ือนั้น” (กาลาเทีย 3:9) 
ตอนน้ีเศรษฐีผูน้ั้นรู้สึกเป็นห่วงญาติพี่นอ้งของตน แต่ก็สายเกินกวา่ท่ีจะเป็นพยานใหแ้ก่ผูอ่ื้นเสียแลว้ น่ี
คือความจริงอนัถาวรอีกประการหน่ึง ไม่วา่เขาจะมีศาสดาพยากรณ์โมเสสและศาสดาพยากรณ์อ่ืน ๆ 



 78 

หรือมีพระคริสต ์ และพระกิตติคุณก็ตาม เขาก็สามารถรับความรอดไดโ้ดยความเช่ือเท่านั้น มีผูเ้ดียว
เท่านั้น ท่ี “เป็นข้ึนมาจากตาย” แต่แมก้ระนั้นมนุษยก์็ยงัปฏิเสธพระวจนะของพระองค ์

พระเยซูไดท้รงเนน้ถึงการอภยัโทษอีกคร้ังหน่ึงในบทท่ี 17 ในโลกของเราน้ี เป็นการเหลือวสิัย
ท่ีจะหลีกเล่ียงการววิาทบาดหมางซ่ึงกนัและกนั ส่ิงเหล่าน้ียอ่มเกิดข้ึนได ้ฉะนั้นเราจึงจ าตอ้งเจริญวฒันา
ข้ึนในพระคุณของพระเจา้ แต่นัน่ไม่ใช่ขอ้แกต้วัส าหรับผูท่ี้ก่อใหค้วามผดิเหล่าน้ีเกิดข้ึน (กิจการ 2:23) 
พระเยซูทรงอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ผูท่ี้ท  าให้ “ผูเ้ล็กนอ้ย” ของพระองคแ์มเ้พียงคนหน่ึงหลงผดิ ก็ตอ้ง
ไดรั้บโทษอยา่งมหนัต ์ จนกล่าวไดว้า่หากเอาหินผกูคอแลว้ ถ่วงทะเลเสียก็ยงัจะดีกวา่ พระเยซูตรัสแก่
อคัรสาวกของพระองคว์า่ “ในโลกน้ีท่านทั้งหลายมีความทุกขย์าก” พระองคท์รงสั่งสอนใหผู้เ้ช่ือรู้จกัยก
โทษซ่ึงกนัและกนั ในกรณีท่ีเกิดการวิวาทบาดหมางกนัข้ึน อนัเป็นค าสอนท่ีคริสตจกัรในสมยัน้ี
ตอ้งการเป็นอยา่งยิง่ 

พระเยซูทรงสรุปค าสอนของพระองค ์ โดยช้ีแจงให้อคัรสาวกของพระองคเ์ห็นวา่ สัจจธรรม
ทั้งหมดน้ี มิไดมี้จุดประสงคท่ี์จะใหพ้วกเขากระท าเพื่อหวงัความดีความชอบ หรือค าขอบคุณใด ๆ 
(17:1) หากแต่มุ่งหมายท่ีจะใหพ้วกเขา “ปฏิบติัสมกบัฝ่ายวญิญาณจิต” (โรม 12:1) ในฐานะท่ีเป็นผูรั้บ
ใชข้องพระองค ์ เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับใชพ้ระเจา้ ไม่ควรคิดวา่พระองคท์รงเป็นผูรั้บใชข้องเรา การ
อธิษฐานของเราส่วนใหญ่มกัเป็นไปในท านองท่ีวา่พระองคท์รงเป็นผูรั้บใชข้องเรา และจะตอ้งท าตาม
ความประสงคข์องเราโดยปราศจากเง่ือนไข 

ข้อไตร่ตรอง 
พระราชฐานของพระบิดาเป็นสถานท่ีสงบสุข และบริบูรณ์ไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจ และสารพดัส่ิง

ส าหรับเราอยูเ่สมอ ฉะนั้นขอใหเ้ราไปหาพระบิดากนัเถิด 
หากวา่ท่านตอ้งการท่ีจะใหชี้วติเจริญรุ่งเรือง ก็จงถ่อมตวัลง และมีความซ่ือสัตย ์ เพื่อใหผู้มี้

อ  านาจเหนือท่านรู้วา่ ท่านเป็นผูท่ี้ควรท่ีจะไดรั้บเกียรติยศและความเจริญกา้วหนา้ 
เร่ืองราวเก่ียวกบัการท่ีมนุษยป์ฏิเสธไม่ยอมรับค าเชิญของพระเจา้ ในงานเล้ียงฝ่ายวิญญาณจิต 

ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมไวใ้ห ้ และเลือกเอาทรัพยส์มบติัฝ่ายโลก และเห็นแก่ครอบครัวของตนเอง
นั้น เป็นส่ิงท่ีน่าสะพร่ึงกลวัยิ่งนกัมนุษยม์กัจะตดัสินเก่ียวกบัคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงต่าง ๆ ผดิพลาดเสมอ 

แน่นอนทีเดียวเราจะตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากในโลกน้ี แต่เราก็ไม่ควรสร้างความทุกขใ์หแ้ก่
ใคร 

การท่ีเราจะไดรั้บการอภยัโทษบาปนั้น ข้ึนอยูก่บัการส านึกในการผดิบาปของเราเอง และทูล
ขอรับการอภยัโทษจากพระองค ์ เลขเจด็ท่ีพระเยซูตรัสแก่สาวกของพระองคน์ั้นหมายถึงความดี
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รอบคอบ หรือการมีน ้าใจอภยัโทษแก่กนัและกนัอยูเ่สมอ เช่นเดียวกบัท่ีเราไดรั้บการอภยัโทษจากพระ
เจา้นัน่เอง 

ไม่มีสักเวลาหน่ึงเวลาใดท่ีบุตรเสเพลจะไม่ไดรั้บความเก้ือหนุนจากบิดาของเขาเลย เม่ือเขา
ส านึกในความผดิของตวัเอง เขาจึงกลบัไปหาบิดา ซ่ึงเป็นความหวงัเพียงอยา่งเดียวของเขา และเขาก็
ไม่ไดรั้บความผดิหวงัเลย 

กฎเกณฑข์องสังคมมิไดกี้ดกนัพระเยซู มิใหช้ี้แจงถึงขอ้บกพร่องของเจา้ภาพผูจ้ดังานเล้ียง และ
แขกอ่ืน ๆ ท่ีร่วมในงานเล้ียงนั้น พระองคมิ์ไดเ้สแสร้งแกลง้แสดง “ความสุภาพอ่อนนอ้ม” เพื่อเอาอก
เอาใจบุคคลเหล่านั้นเลย 

ในยคุวทิยาศาสตร์น้ี เราจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ ต่อค าสอนของพระองคใ์หถ่้องแทว้า่ การท่ีเราจะ
ติดตามพระองคไ์ปนั้นหมายความวา่อะไร และจะตอ้งเสียสละมากสักเพียงใด พระเยซูไดต้รัสถึง
เง่ือนไขในการเป็นสาวกของพระองคอ์ยา่งเฉียบขาดถึงสามคร้ังวา่ หากผูใ้ดไม่ยอมปฏิบติัตาม “ผูน้ั้นจะ
เป็นสาวกของเราไม่ได”้ “จงพินิจดูใจของตนเองเสียก่อนวา่ มีความเช่ือยา่งแทจ้ริงหรือไม่” (ดู 1 โครินธ์ 
11:28) 

ทบทวน 
1. ในขั้นน้ีพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน ณ ท่ีใด? ค าอุปมาเหล่าน้ีเป็นค าอุปมาท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดของ

พระองคห์รือ? ค าสอนเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดผลแก่ผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง จนถึงกบัติดตามพระองคไ์ปหรือไม่? 
2. พระเยซูไดท้รงรับเชิญใหไ้ปเสวยพระกระยาหารท่ีไหน? พระองคไ์ดท้รงส าแดงการอศัจรรย์

อะไรท่ีนัน่? พวกฟาริสีต าหนิติเตียนพระเยซูหรือไม่? พระองคท์รงเปิดโอกาสใหพ้วกเขาต าหนิติเตียน
พระองคห์รือไม่? 

3. ขณะท่ีพระองคก์ าลงัเทศนาสั่งสอนอยูน่ั้น มีผูทู้ลสอดแทรกข้ึนมาคร้ังหน่ึงเขาทูลเร่ืองอะไร? 
พระองคท์รงให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองจรรยามารยาทแก่พวกฟาริสีวา่อยา่งไร? หลกัส าคญัท่ีพระองค์
ทรงสั่งสอนในท่ีน้ีมีะไรบา้ง? ค าอุปมาเร่ืองการเล้ียงใหญ่มีใจความวา่อยา่งไร? ค าอุปมาเร่ืองน้ีสอนวา่
อยา่งไร? เหตุใดผูท่ี้ไดรั้บเชิญคร้ังแรกจึงไม่มีส่วนในงานเล้ียงคร้ังน้ี? ผลท่ีสุดใครเป็นผูไ้ดรั้บเชิญแทน? 

4. การ “ชงั” บุคคลท่ีเรารักและทรัพยส์มบติัของเรา หมายความวา่อยา่งไร? การเป็นสาวกของ
พระเยซูตอ้งเสียสละมากมายสักเพียงใด? 

5. ชีวติคริสเตียนควรเป็นชีวติท่ีมีโครงการอยา่งแน่นอนหรือไม่? ค  าอุปมาเร่ืองน้ีสอนวา่
อยา่งไร? ในการต่อสู้เก่ียวกบัความเช่ือนั้น เราจ าตอ้งไดรั้บพลงัจากไหน? กางเขนท่ีเราจะตอ้งแบกตาม
พระเยซูไปนั้นหมายถึงอะไร? 
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6. ค  าสอนเก่ียวกบัเร่ืองเกลือมีใจความวา่อยา่งไร? พระเยซูทรงหมายความวา่อยา่งไร ในการท่ี
ตรัสวา่ “ใครมีหูยนิไดจ้งฟังเอาเถิด?” 

7. หลงัจากท่ีพระเยซูทรงสั่งสอนค าอุปมาเหล่าน้ีแลว้ มีผูใ้ดเขา้มาใกลพ้ระองคเ์พื่อท่ีจะฟังพระ
ธรรมของพระองคต่์อไปอีกบา้ง? เม่ือพวกฟาริสีเห็นเช่นนั้นพวกเขาท าอยา่งไร? ค าอุมปมาทั้งสามเร่ือง
ท่ีพระเยซูทรงสั่งสอนในตอนน้ีมีเร่ืองอะไรบา้ง? ค าอุปมาเหล่าน้ีมีใจความเหมือนกนัหรือไม่? บุตร
เสเพลหมายถึงใคร? และพี่ชายของเขาหมายถึงใคร? ผูเ้ป็นบิดารอคอยใหบุ้ตรของตนส านึกผดิ และ
สารภาพความผดิเช่นนั้นหรือ? เขาเตือนบุตรของเขาถึงความผดิท่ีไดก้ระท าหรือไม่? เหตุใดพี่ชายของ
เขาจึงไม่ยอมเขา้ไปในบา้น? 

8. แกะทั้งเกา้สิบเกา้ตวัหมายถึงใคร? 
9. ในค าอุปมาเร่ืองเศรษฐีกบัลาซะโรนั้น พระเยซูทรงเตือนเราให้ระมดัระวงัเก่ียวกบันรกหรือ

เก่ียวกบัทรัพยส์มบติั? 
10. เราจะผกูมิตรกบัคนอ่ืน ๆ โดยใชท้รัพยส์มบติัท่ีไดม้าโดยความไม่ซ่ือสัตยไ์ดอ้ยา่งไร? 
11. พระเยซูทรงสอนเก่ียวกบัการอภยัโทษวา่อยา่งไร? และทรงสอนเก่ียวกบัความเช่ือวา่

อยา่งไร? เราควรอภยัโทษให้แก่กนัก่ีคร้ัง? ค าวา่ “ทรัพยส์มบติัอนัแท”้ หมายถึงอะไร? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิดวา่ พระเยซูทรงล่วงรู้ถึงจุดประสงคข์องพวกฟาริสี ในการท่ีพวกเขาเชิญพระองค ์ให้

ไปเสวยพระกระยาหารร่วมกบัพวกเขาเช่นนั้นหรือ 2. เหตุใดคนเป็นโรคทอ้งมานจึงอยูท่ี่นัน่ 3. ท่านคิด
วา่พระเยซูทรงกลวัวา่ หากพระองคท์รงบ าบดัรักษาชายผูน้ั้น จะเป็นการฝ่าฝืนกฏวนัสะบาโตเช่นนั้น
หรือ 4. ท่านคิดวา่การท่ีพระเยซูทรงรักษาชายผูน้ั้น ก็เพื่อท่ีจะส าแดงใหพ้วกฟาริสีเห็นวา่ พระองคมิ์ได้
ทรงกลวัเกรงพวกเขา หรือเพื่อส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ หรือวา่เป็นเพราะพระองคท์รงเห็นแก่
ชายผูน้ั้น 

5. พระเยซูทรงประสงค ์ ท่ีจะท าใหแ้ขกท่ีมาในงานเล้ียงขุ่นเคืองใจ ดว้ยการกล่าวต าหนิติเตียน
จรรยามารยาทของพวกเขาเช่นนั้นหรือ เหตุใดพระองคจึ์งไม่ยอมปล่อยใหค้วามผดิบาปของพวกเขาผา่น
ไป เพื่อหลีกเล่ียงการโตแ้ยง้และการต่อสู้ขดัขวางพระองค ์ซ่ึงจะเป็นผลตามมาภายหลงั 

6.ในค าอุปมาเร่ืองบุตรเสเพลนั้น พระเยซูทรงมุ่งอธิบายถึงบุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคล หลกั
ในการด าเนินชีวิต หรือความจริงอนันิรันดร์ ระหวา่งบิดา บุตรเสเพลและพี่ชายของเขา ท่านคิดวา่ใคร
เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในเร่ืองน้ี ท่านมีความคิดอยา่งไร ในการท่ีพี่ชายของเขาต าหนิติเตียนการ
กระท าของบิดาของเขา ความรู้สึกของบิดาท่ีมีต่อบุตรทั้งสองแตกต่างกนัหรือไม่ 7. เราจะชกัชวนผูค้น
จากถนนใหญ่และตามตรอก ใหเ้ขา้มาสู่แผน่ดินของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร 8. ผูใ้ดบา้งท่ีจะไดมี้โอกาสชิม
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รสอาหารจาก “การเล้ียง” ของพระเจา้ 9. ท่านเขา้ใจความหมายของการแบกกางเขนติดตามพระเยซูไป
วา่อยา่งไร หมายถึงการเสียสละเช่นนั้นหรือ เราจะ “ชงั” ผูท่ี้เรารักไดอ้ยา่งไร 10. ค  าวา่เกลือหมดรสเคม็
นั้นหมายถึงอะไร 11. ผูเ้ล้ียงท่ีแสวงหาแกะท่ีหลงหายไปนั้นหมายถึงผูใ้ด 12. เหรียญเงินท่ีหญิงผูน้ั้นท า
หาย เป็นเหรียญชนิดใด 13. เราจะปรนนิบติัส่ิงของฝ่ายโลกไดอ้ยา่งไร 14. การสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อ
ติดตามพระเยซูไปนั้น หมายความวา่อยา่งไร 15. เหตุใดท่านจึงคิดวา่สวรรคมี์ลกัษณะเหมือนดงั “อก
ของอบัราฮมั” เหตุท่ีกล่าวเช่นน้ีเป็นเพราะอบัราฮมั “เป็นบิดาแห่งความเช่ือ” ใช่หรือไม่ 16. “การท าผดิ” 
และ “การท าใหส้ะดุด” มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งไรบา้งหรือไม่ 17. เราจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ เราเป็นสาวก
ของพระคริสต ์
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ขั้นทีส่ี่สิบ ทรงช่วยลาซะโรให้ฟ้ืนคนืชีพ- บ้านเบธาเนีย 

ยอห์น 11:1-54 

พระเยซูไดเ้สด็จจากมณฑลเพอเรียไปยงับา้นเบธาเนีย ตามค าวงิวอนของมิตรสหายของ
พระองค ์ตลอดจนนางมาธาและมาเรียพี่สาวของลาซะโร 

เม่ือคนรับใชข้องมาธาและมาเรียมาแจง้ข่าวใหท้ราบวา่ ลาซะโรป่วยหนกั พระองคก์็ทรงรู้สึก
เป็นทุกขพ์ระทยัมาก แต่กระนั้นพระองคก์็ยงัทรงรู้สึกพอพระทยัมาก ในการท่ีหญิงสาวสองพี่นอ้งคู่น้ี 
รักและไวว้างใจในพระองค ์

พระกิตติคุณยอห์นเท่านั้นท่ีบนัทึกถึงการช่วยลาซะโรใหฟ้ื้นคืนชีพ ขอให้อ่านบทเรียนน้ีตลอด
ทั้งบทอยา่งถ่ีถว้น และจดจ าไวเ้สมอวา่ เหตุการณ์น้ีเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีสุด ท่ีท าใหพ้ระองคถู์กตรึงบน
ไมก้างเขนเร็ววนัข้ึน เป็นยอดแห่งการกระท าการอศัจรรยข์องพระองค ์และเป็นการอศัจรรยค์ร้ังสุดทา้ย
ก่อนการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ ซ่ึงเป็นการกระท าการอศัจรรยท่ี์ยิง่ใหญ่สูงสุดเหนือพระราชกิจ
ใด ๆ ทั้งปวง ซ่ึงยอห์นไดบ้นัทึกไวเ้พื่อเป็นขอ้พิสูจน์วา่ พระเยซูทรงเป็นพระคริสตพ์ระบุตรของพระ
เจา้ 

ในการช่วยชีวติคนตายใหฟ้ื้นคืนชีพทั้งสามรายนบัตั้งแต่ตน้มา มีอยูส่องรายท่ีพระเยซูตรัสวา่ 
“ยงัไม่ตาย” แต่รายท่ีสามพระองคมิ์ไดต้รัสเช่นนั้นเลย ขณะท่ีพระเยซูทรงช่วยใหผู้ต้ายฟ้ืนคืนชีพนั้น 
สองรายแรกเพิ่งตายไปใหม่ ๆ แต่ลาซะโรไดต้ายไปถึงส่ีวนัแลว้ พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้อกใหเ้รา
ทราบวา่ศพของลาซะโรเน่าเป่ือยหรือไม่ เพียงแต่กล่าววา่ มาธาเขา้ใจวา่คงเป็นเช่นนั้น 

ส าหรับในกรณีน้ีไดก่้อให้เกิดปัญหาข้ึนสองสามประการ ซ่ึงยากท่ีจะอธิบายได ้ เป็นตน้วา่ เหตุ
ใดพระเยซูจึงไม่รีบเสด็จไปยงับา้นเบธาเนีย ในทนัทีท่ีทรงทราบข่าวการป่วยของลาซะโร พระเยซูทรง
ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ การป่วยของลาซะโรจะไม่ท าใหถึ้งแก่ความตาย พระองคท์รงทราบไดอ้ยา่งไรวา่ลา
ซะโรตายแลว้ เหตุใดพระเจา้จึงทรงยอมใหค้รอบครัวของลาซะโรตอ้งทนทุกข ์ เพื่อท่ีพระเยซูจะได้
ส าแดงการอศัจรรยข์องพระองค ์

หลายคนคงรู้สึกวา่เหตุการณ์เหล่าน้ี ควรจะเกิดข้ึนแก่ครอบครัวของคนบาป ซ่ึงสมควรอยา่งยิง่
ท่ีจะไดรั้บความทุกขท์รมาน หรือน่าจะเกิดแก่ครอบครัวของชายฟาริสี หรือพวกซาดูกายผูซ่ึ้งไม่เช่ือใน
การฟ้ืนคืนชีพ จะเหมาะกวา่เพราะจะท าใหพ้วกเขายอมรับในเร่ืองน้ี และจะไดเ้ป็นท่ีแพร่หลายในหมู่
พวกท่ีไม่เช่ือมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม เช่ือวา่บุคคลเหล่าน้ี คงไม่ยอมขอร้องใหพ้ระเยซูทรงช่วยเหลือ
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พวกเขาเป็นแน่ และถา้พระองคท์รงช่วยเหลือคนใดคนหน่ึงในพวกเขาใหฟ้ื้นคืนชีวติข้ึนมา พวกเขาก็คง
จะไม่ประกาศข่าวน้ีใหใ้ครทราบเป็นแน่ พระเยซูทรงกระท าพระราชกิจของพระองค ์ เพื่อผูท่ี้เช่ือใน
พระองคเ์ท่านั้น 

การอศัจรรยค์ร้ังน้ีเป็นท่ีประทบัใจของชาวยวิบางคน ซ่ึงอยูก่บันางมาธาและนางมาเรีย ณ ท่ีนัน่
เป็นอยา่งยิง่ พวกเขาไดก้ลบัไปรายงานเร่ืองราวทั้งหมดท่ีพวกเขาไดเ้ห็น ใหแ้ก่ผูน้ าของศาสนายเูดีย การ
น้ีดูเหมือนวา่พวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีก็ยอมรับวา่ พระเยซูทรงสามารถกระท าการอศัจรรยไ์ดจ้ริง 
ๆ พวกเขาตระหนกัดีวา่ การท่ีประชาชนเล่ือมใสศรัทธาในพระองคม์ากยิง่ข้ึนนั้นเป็นภยัต่อต าแหน่ง
และลทัธิศาสนาของพวกเขาอยา่งยิง่ ดงันั้นพวกเขาจึงลงมติวา่ ควรปลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย มหา
ปุโรหิตในปีนั้นไดท้  านายวา่ พระองคค์วรจะตายเพื่อชนชาติทั้งปวง มิใช่เพื่อชาติยวิเท่านั้น แต่เพื่อ
มนุษยโ์ลกทั้งปวง “เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เสด็จในท่ามกลางพวกยเูดียโดยเปิดเผยอีก แต่ไดเ้สด็จจากท่ี
นัน่ ไปยงัต าบลหน่ึงใกลป่้าถึงเมืองช่ือเอฟรายมิ” 

อภิปราย 
ยอห์นบนัทึกเร่ืองการฟ้ืนคืนชีพของลาซะโร โดยการกล่าวถึงพระสัมพนัธ์ระหวา่งพระเยซูกบั

ครอบครัวของเขา เป็นการข้ึนตน้ (ขอ้ 5) เป็นท่ีทราบกนัวา่ มาเรียเป็นคนหน่ึงท่ีไดช้โลมพระศพของ
พระเยซูดว้ยน ้ามนัหอมราคาแพง ก่อนท่ีจะอญัเชิญพระศพไปฝังในอุโมงค ์

การท่ีมาธาและมาเรียส่งข่าวไปทูลใหพ้ระเยซูทรงทราบวา่ นอ้งชายของเขาป่วยหนกั โดยกล่าว
เพียงสั้น ๆ วา่ “ผูท่ี้พระองคท์รงรักนั้นป่วยอยู”่ แสดงใหเ้ห็นวา่ หญิงสาวสองพี่นอ้งคู่น้ีมีความไวว้างใจ
ในพระเยซูคริสตอ์ยา่งยิง่ การทูลขอเช่นน้ี มิใช่เป็นการขอร้องเยีย่งปกติธรรมดาทัว่ไป หากแต่เป็นการ
เชิญชวนดว้ยความรัก ทั้งมาธาและมาเรียต่างก็มัน่ใจวา่ พระเยซูคงจะตอบสนองความรักของเขาอยา่ง
แน่นอน และหวงัวา่พระองคค์งจะเสด็จมาโดยเร็ว แต่เม่ือพระเยซูไดท้รงทราบข่าวแลว้ พระองคมิ์ได้
เสด็จไปในทนัที หากแต่ยงัคงประทบัอยู ่ ณ ท่ีนัน่ กบัอคัรสาวกของพระองคต่์อไปอีกเป็นเวลาสองวนั 
การท่ีพระองคท์รงกระท าเช่นน้ี ก็เพื่อท าใหก้ารตายของลาซะโร เป็นโอกาสท่ีจะส าแดงพระสง่าราศีของ
พระเจา้ เช่นเดียวกบัในกรณีของคนตาบอดนัน่เอง (ลูกา 9:3) พระเยซูทรงทราบวา่อาการป่วยของลาซะ
โร “จะถึงตายก็หามิได”้ ฉะนั้นพระองคจึ์งเสด็จไปตามก าหนดเวลาของพระองค ์ แมพ้ระองคจ์ะทรง
ทราบวา่ ลาซะโรไดส้ิ้นชีวติเสียแลว้ก็ตาม เราคงจะวาดภาพไดว้า่ ระหวา่งท่ีมาธาและมาเรียรอคอยพระ
เยซูอยูน่ั้น ทั้งสองคงมีความเศร้าโศกเสียใจอยา่งสุดซ้ึง และคงจะสงสัยในความล่าชา้ของพระเยซูคริสต์
เป็นแน่ 

เม่ือสองวนันั้น ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ พระเยซูจึงไดต้รัสแก่อคัรสาวกของพระองคว์า่ “ใหเ้ราเขา้ไป
ในเขตมณฑลยเูดียอีก” แต่อคัรสาวกไดทู้ลเตือนพระองคว์า่ ชาวยวิก าลงัแสวงหาโอกาสท่ีจะประทุษร้าย
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ต่อพระองค ์ พระเยซูจึงตรัสตอบวา่ “วนัหน่ึงมีสิบสองชัว่โมงไม่ใช่หรือ.....” พระองคท์รงสอนพวกเขา
วา่ จะไม่มีผูใ้ดปลงพระชนมพ์ระองค ์ ก่อนท่ีจะถึงก าหนดเวลาของพระเจา้ไดเ้ลย พระองคต์รัสวา่ ผูท่ี้
เดินอยูใ่นความสวา่งเพื่อกระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้จะไดรั้บการปกปักรักษาจากพระองค ์ จนกวา่
น ้าพระทยัของพระองคจ์ะส าเร็จ แต่หลงัจากนั้นพระองคไ์ดต้รัสแก่เขาวา่ “ลาซะโรสหายของเรา
ทั้งหลายหลบัอยู”่ พระด ารัสน้ีช้ีใหเ้ราทราบวา่ บรรดาอคัรสาวกต่างก็รู้จกัมกัคุน้และรักใคร่ลาซะโรไม่
นอ้ยไปกวา่ท่ีพระเยซูทรงรักเขา แต่บรรดาอคัรสาวกไม่เขา้ใจความหมายของค าวา่ “หลบัอยู”่ ค  าวา่ 
“หลบั” น้ีมีใชท้ั้งในพระคมัภีร์เดิมและพระคริสตธรรมใหม่ โดยเล็งถึงความตาย แต่อคัรสาวกเขา้ใจวา่
ลาซะโรไดพ้น้ขีดอนัตรายแลว้ และก าลงันอนหลบัอยู ่ ดงันั้นพวกเขาจึงมองไม่เห็นความจ าเป็นใด ๆ ท่ี
พระเยซูจะเขา้ไปในมณฑลยเูดีย ใหเ้ส่ียงต่ออนัตรายอีก 

เม่ือพระเยซูเห็นวา่อคัรสาวกไม่เขา้ใจในค าตรัสของพระองค ์ พระองคจึ์งตรัสอยา่งชดัถอ้ยชดั
ค าวา่ “ลาซะโรตายแลว้” พระองคต์รัสวา่ พระองคท์รงรู้สึกยนิดีท่ีพระองคมิ์ไดอ้ยูท่ี่นั้น (ในเวลาท่ีลาซะ
โรตาย) เพราะเห็นแก่อคัรสาวก เพื่อวา่การท่ีพระองคท์รงช่วยใหล้าซะโร ฟ้ืนคืนชีพจะไดช่้วยใหพ้วก
เขามีความเช่ือมากยิง่ข้ึน พระองคท์รงทราบตั้งแต่ตน้แลว้วา่ พระองคจ์ะทรง “ปลุกลาซะโร” ใหฟ้ื้น 
พระราชกิจของพระเยซูทุก ๆ ขั้น ลว้นเป็นการตระเตรียมบรรดาอคัรสาวกของพระองค ์ ใหพ้ร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัพระราชกิจสืบต่อจากพระองค ์ ภายหลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนไปอยูก่บัพระบิดาเจา้ของ
พระองคแ์ลว้ 

ขณะท่ีพระเยซูเสด็จมาจวนจะถึงบา้นเบธาเนียนั้น ศพของลาซะโรไดถู้กน าไปฝังไวใ้นอุโมงค์
เป็นเวลาส่ีวนัแลว้ ขอ้น้ีอาจอธิบายไดว้า่ เม่ือลาซะโรตายนั้น พระเยซูทรงยบัย ั้งอยูใ่นมณฑลเพอเรียเป็น
เวลาสองวนั และทรงใชเ้วลาในการเดินทางอีกสองวนั ระยะทางท่ีพระองคเ์สด็จจากมณฑลเพอเรียไป
ยงัหมู่บา้นเบธาเนีย ไกลประมาณส่ีสิบกิโลเมตร และระยะทางจากหมู่บา้นเบธาเนียไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 
ไกลประมาณสามกิโลเมตรเศษ 

ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จเขา้ไปในหมู่บา้นเบธาเนีย ไดมี้ผูน้ าข่าวการเสด็จมาของพระองคไ์ปบอก
ใหแ้ก่มาธาและมาเรีย เม่ือมาธาทราบเช่นนั้นก็รีบออกไปตอ้นรับพระองคท์นัที ส่วนมาเรียยงัคงนัง่อยู่
ในบา้นกบัชาวยวิท่ีมาแสดงความทุกขโ์ศกและปลอบโยนพวกเขา เม่ือมาธาไปถึงพระเยซู นางก็แสดง
ความเช่ืออยา่งใหญ่หลวง โดยทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้พระองคไ์ดอ้ยูท่ี่น่ีนอ้งชายของขา้พเจา้คงไม่ตาย 
ถึงเด๋ียวน้ีขา้พเจา้ก็รู้วา่ ส่ิงใด ๆ ซ่ึงพระองคจ์ะขอจากพระเจา้ พระเจา้จะทรงโปรดประทานใหแ้ก่
พระองค”์ แต่เม่ือพระเยซูตรัสแก่นางวา่นอ้งชายของนางจะฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมาอีก นางก็กลบัคิดถึงแต่การ
ฟ้ืนคืนชีวติในวาระสุดทา้ยของโลกเท่านั้น พระเยซูจึงตรัสแก่นางดว้ยขอ้พระธรรมท่ีเลา้โลมใจ ผูท่ี้ตก
อยูใ่นความทุกขโ์ศกตลอดทุกยคุทุกสมยัวา่ “เราเป็นเหตุให้คนท้ังปวงเป็นขึน้และให้มีชีวิต” มาธายอม
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รับวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้และเช่ือวา่ พระองคท์รงเป็นพระเมสิยาห์ดว้ย แต่ดูเหมือน
นางจะมิไดคิ้ดเลยวา่พระองคท์รงหมายถึงการฟ้ืนคืนชีวติในปัจจุบนั 

ในทนัทีท่ีมาเรียทราบวา่ พระเยซูเสด็จมาถึง นางก็รีบออกไปตอ้นรับพระองค ์ และทูลต่อ
พระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้พระองคไ์ดอ้ยูท่ี่น่ี นอ้งชายของขา้พเจา้คงไม่ตาย” เม่ือพวกยวิซ่ึงอยูก่บัมา
เรียในบา้น เห็นมาเรียออกจากบา้นไปโดยเร็วเช่นนั้นก็เขา้ใจวา่ นางคงไปร้องไหท่ี้อุโมงคฝั์งศพ จึงได้
ตามไปดว้ย เม่ือพระเยซูทรงเห็นมาเรียและชาวยวิ ท่ีมากบันางพากนัร้องไหพ้ระองคก์็ทรงคร ่ าครวญ
ร้อนพระทยั....และกนัแสง ตรัสวา่ “ไดเ้อาศพไปไวท่ี้ไหน” 

“พระเยซูกก็ันแสง” ตอนน้ีส าแดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูทรงมีสภาพ เป็นทั้งมนุษยแ์ละพระเจา้ใน
ขณะเดียวกนั ถอ้ยค าอนัประเสริฐยิง่น้ี เนน้ให้เห็นถึงความเป็นมนุษยข์องพระเยซูเป็นอยา่งดี แมแ้ต่
ชาวยวิซ่ึงอยู ่ณ ท่ีนัน่ เม่ือเห็นพระองคท์รงส าแดงความรักความเมตตาออกมาเช่นนั้น ก็ถึงกบัพดูวา่ “ดู
เถิดพระองคท์รงรักเขามากยิง่นกั” แต่ก็มีบางคนสงสัยวา่ เหตุใดพระองคจึ์งปล่อยใหล้าซะโรตาย ในเม่ือ
พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจใหญ่หลวงเช่นนั้น การท่ีพวกเขาสงสัยเช่นน้ี อาจแสดงวา่เขาไม่ไดว้างใจใน
พระองค ์หรืออาจเช่ือวา่พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจอยา่งแทจ้ริงก็ได ้

อุโมงคท่ี์ฝังศพลาซะโรนั้นมีลกัษณะเป็นถ ้าและมีหินปิดปากถ ้าอยู ่ เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึง
อุโมงค ์พระองคก์็เป็นทุกขใ์นพระทยัอีก แต่พระองคท์รงเป็นทุกขพ์ระทยัดว้ยความเศร้าโศกเสียใจ หรือ
เน่ืองดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดเราก็ไม่ทราบ เม่ือพระเยซูทรงสั่งใหพ้วกเขาเล่ือนหินออกจากปากอุโมงค ์มาธา
ก็กลวัวา่จะช่วยอะไรไม่ไดเ้สียแลว้ ป่านน้ีศพของนอ้งชายของนางคงจะเน่าเป่ือยแลว้ แต่พระเยซูทรง
เตือนใหน้างทราบวา่ หากนางเช่ือในพระองค ์ พระเจา้ก็จะทรงส าแดงพระสง่าราศีของพระองคใ์ห้
ประจกัษแ์ก่สายตาของนาง ในขอ้ 40 เป็นขอ้หน่ึงท่ีสอนถึงความเช่ืออนัยิง่ใหญ่ พระเจา้ทรงส าแดงพระ
สง่าราศีของพระองค ์ตอบสนองผูท่ี้มีความเช่ือในพระองค ์

เม่ือเขาไดเ้ล่ือนหินออกจากปากถ ้าแลว้ พระเยซูทรงแหงนพระพกัตร์มองบนทอ้งฟ้าและตรัสวา่ 
“โอ พระบิดา ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองค ์ เพราะพระองคไ์ดท้รงฟังขา้พเจา้” ท่ีพระองคต์รัสเช่นน้ีก็
เพราะทรงเห็นแก่ทุกคนซ่ึงอยู ่ณ ท่ีนั้น แมว้า่การอศัจรรยค์ร้ังน้ีจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นวา่ พระบิดาเจา้
ทรงสดบัฟังพระองค ์ แต่พระองคก์็ทรงปรารถนาท่ีจะใหบุ้คคลเหล่านั้นทราบวา่พระบิดาทรงท างาน
ร่วมกบัพระองค ์ และการอศัจรรยค์ร้ังน้ี มิใช่เป็นโดยฤทธ์ิอ านาจของพระองคเ์อง พระองคท์รง
ปรารถนาท่ีจะใหพ้วกเขาทราบ ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระองคก์บัพระบิดาเจา้ในทุกดา้น ตลอดทั้ง
พระราชกิจทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท า หรือมิฉะนั้นพระองคก์็ทรงปรารถนา ท่ีจะใหพ้วกเขามีส่วน
ร่วมในการอศัจรรยค์ร้ังน้ีดว้ย โดยการแสดงความเช่ือของพวกเขา 
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ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เม่ืออุโมงคเ์ปิดออกแลว้ สายตาของทุกคนคงจอ้งจบัอยูท่ี่ศพซ่ึงมีผา้พนัห่อ
ไวเ้ป็นจุดเดียวกนั มาธาและมาเรียคงจอ้งมองดูจนแทบไม่หายใจทีเดียว แน่ละหากพระเยซูกระซิบเพียง
ค่อย ๆ ลาซะโรก็คงจะฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมาเช่นเดียวกนั แต่พระเยซูตรัสดว้ย “เสียงอนัดงั” วา่ “ลาซะโรเอ๋ย 
จงออกมาเถิด” มีหลายคนกล่าววา่หากพระเยซูมิไดเ้อ่ยช่ือลาซะโรโดยตรงแลว้ อุโมงคฝั์งศพทุกแห่งก็
คงจะเปิดออก และศพทุกศพก็คงจะฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมาอีก 

จิตใจของทุกคนซ่ึงอยู ่ณ ท่ีนั้นคงต่ืนเตน้ไปดว้ยความหวงั เราไม่อาจทราบไดว้า่ความรู้สึกของ
พวกเขาจะเป็นเช่นใด ในขณะท่ีเขาจอ้งมองดูซากศพซ่ึงค่อย ๆ เคล่ือนไหวอยา่งชา้ ๆ และลุกข้ึนมา พระ
วจนะอนัทรงฤทธ์ิไดท้  าใหล้าซะโรฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนมาทนัที แต่ร่างกายของลาซะโรยงัคงมีผา้พนัอยู่
พระองคจึ์งตรัสแก่ผูท่ี้อยูใ่นท่ีนั้นวา่ “จงแกป้ล่อยใหเ้ขาไปเถิด” คริสเตียนท่ีเพิ่งไดรั้บชีวติใหม่หลายคน
ก็เช่นเดียวกนัน้ี คือยงัคงผกูพนัอยูก่บันิสัยเก่า ๆ อนัเป็นนิสัยของความตาย และสภาพเดิม ซ่ึงจ าตอ้ง
ไดรั้บการปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยพระวิญญาณของพระเจา้ 

การอศัจรรยอ์นัยิง่ใหญ่ของพระเยซูคร้ังน้ี คงท าใหทุ้กคนต่ืนตะลึงไปชัว่ขณะหน่ึง แต่เม่ือพระ
เยซูคริสตต์รัสข้ึนเช่นนั้น ทั้งมาธาและมาเรียก็รีบวิง่ไปแกผ้า้พนักายใหล้าซะโรทนัที ทั้งสองพี่นอ้งคง
ปลาบปล้ืมไปดว้ยความยนิดีอยา่งเหลือลน้ ท่ีนอ้งชายของตนไดฟ้ื้นข้ึนมาสู่ชีวติใหม่ และมีพลานามยั
แขง็แรงสมบูรณ์ทุกอยา่ง และลาซะโรก็คงโผเขา้กอดพี่สาวของเขา ดว้ยความรักความปล้ืมปีติยนิดี
เช่นเดียวกนั ช่างน่าเป็นสุขยิง่นกัท่ีครอบครัวเล็ก ๆ น้ี ไดอ้ยูก่นัอยา่งพร้อมหนา้พร้อมตากนัอีกคร้ังหน่ึง 
พวกเขาคงจะรู้สึกซาบซ้ึงในพระกรุณาธิคุณของพระองค ์ ผูท้รงเป็นมิตประเสริฐของพวกเขายิง่นกั แน่
ละพวกเขาคงตอ้งกราบลงท่ีพระบาทของพระองค ์นมสัการและสรรเสริญพระองค ์

แมว้า่ชาวยเูดียหลายคนจะไดเ้ห็นเป็นประจกัพยาน ในการอศัจรรยค์ร้ังน้ี ซ่ึงเป็นยอดแห่งการ
อศัจรรยท์ั้งหลายของพระองค ์ และเช่ือในพระองค ์ แต่ก็มีชาวยวิบางคนน าข่าวน้ีไปบอกใหแ้ก่พวกฟาริ
สี พวกผูน้ าศาสนายเูดียเหล่าน้ี รู้สึกต่ืนเตน้และวติกในข่าวน้ีเป็นอนัมาก พวกเขาไดเ้รียกประชุม
ปรึกษาหารือกนั หาทางท่ีจะก าจดัพระเยซู พวกเขาตระหนกัดีวา่ ผูใ้ดก็ตามท่ีสามารถท าใหค้นตายฟ้ืน
คืนชีพข้ึนมาได ้ผูน้ั้นก็จะมีผูค้นอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมากมาย และชาวโรมนัก็จะฉวยโอกาสยกทพัมา
ย  ่ายพีวกเขาไดโ้ดยง่าย 

ในบรรดาพวกผูน้ าศาสดายเูดียเหล่าน้ี มีมหาปุโรหิตท่ีเฉลียวฉลาดคนหน่ึง ช่ือกายะฟา แนะน า
ข้ึนวา่ ควรใหค้นหน่ึงตายเสียดีกวา่ ท่ีจะใหท้ั้งชาติตอ้งประสบความพินาศ แต่ทั้งน้ีเขาหาไดห้มายความ
วา่ ผูท่ี้จะตอ้งตายนั้นคือตวัเขาเองไม่ หากแต่บ่ายเบ่ียงเพื่อเปิดโอกาสใหช้าวยวิปลงพระชนมพ์ระเยซูเสีย 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการของเขา เขาจึงไดก้ล่าวเป็นเชิงท านายวา่ พระเยซูสมควรท่ีจะตายเพื่อ
มนุษยชาติ ไม่เพียงแต่เพื่อชนชาติยวิเท่านั้น แต่เพื่อมวลมนุษยท์ัว่โลก ในฐานะท่ีกายะฟาเป็นมหา
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ปุโรหิต ดงันั้นเขาจึงเป็นตวัแทนของพระเจา้ ส าหรับพลไพร่ของพระองค ์แมว้า่พวกฟาริสีจะไดห้ลงไป
จากพระเจา้ แต่ก็ดูเหมือนวา่พระเจา้ไดป้ระทานค าท านายน้ีใหแ้ก่เขา (ดู ยอห์น 11:52, กนัดารวถีิ 27:21) 
ขอ้น้ีท าใหเ้รารู้ถึงระเบียบแบบแผนและพระประสงคอ์นันิรันดร์ของพระเจา้วา่ แมว้า่มนุษยจ์ะมีสิทธิท่ี
จะกระท าส่ิงใด ๆ ตามความปรารถนาของตนเองได ้(ดู กิจการ 2:23) แต่พระเจา้เท่านั้น ท่ี “ทรงกระท า
ส่ิงสารพดัตามท่ีไดท้รงตริตรองไว ้สมกบัน ้าพระทยัของพระองค”์ (เอเฟซสั 1:11) 

หลงัจากการประชุมของพวกผูน้ าศาสนายเูดียคร้ังนั้นแลว้ การต่อสู้ขดัขวางพระเยซูก็ทวคีวาม
รุนแรงมากข้ึน นบัจากวนันั้นมาชาวยวิก็ไดพ้ยายามท่ีจะจบัพระองคใ์ห้จงได ้ พวกเขาไดว้างแผนการไว้
อยา่งรอบคอบ ดงันั้นพระเยซูจึงมิไดเ้สด็จไปในดินแดนของพวกเขาโดยเปิดเผยอีก หากแต่ไดเ้สด็จไป
ตามชายป่าไปยงัเมืองเอฟรายิม และประทบัอยูใ่นเมืองนั้นชัว่ระยะเวลาหน่ึง ในการน้ีอคัรสาวกของ
พระองคไ์ดติ้ดตามพระองคไ์ปดว้ย 

ข้อไตร่ตรอง 
ในหมู่บา้นเบธาเนียท่ีต ่าตอ้ย พระเยซูไดท้รงช่วยคนตายใหฟ้ื้น มาธาและมาเรียไดป้ฏิบติัรับใช้

พระเยซูคริสต ์ ในขณะท่ีพวกเขามีสภาพความเป็นอยูอ่ยา่งดี มีอนามยัท่ีสมบูรณ์ (คนเราส่วนมากจะมา
หาพระเจา้ก็ต่อเม่ือเราตกอยูใ่นความทุกขร้์อนเท่านั้น ส่วนยามปกติไม่ค่อยมีใครนึกถึงพระองคเ์ลย) 
และเม่ือพวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค ์พระองคท์รงตอบแทนใหเ้ขาอยา่งลน้เหลือ 

“โอ พระบิดา ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์” ค  าอธิษฐานของพระองคแ์สดงใหท้ราบวา่ ส่ิงท่ี
พระองคท์รงทราบปราถนานั้นไดส้ าเร็จแลว้ และท่ีพระองคท์ูลต่อพระบิดาเจา้ก็เพื่อวา่ ผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง
จะไดเ้ช่ือพระองค ์

ช่างน่าเศร้าและสะเทือนใจสักเพียงใด ในการท่ีมหาปุโรหิตเป็นผูเ้ลือกลูกแกะส าหรับเป็น
เคร่ืองสักการะบูชาดว้ยตนเอง ในขณะท่ีเขาก าลงัหาทางก าจดัพระเยซูดว้ยความเห็นแก่ตวั อยา่งไรก็ตาม
ค าท านายของเขาก็เป็นความจริง คือวา่การส้ินพระชนมข์องพระองคจ์ะช่วยมนุษยโ์ลกใหไ้ดรั้บความ
รอด 

การช่วยลาซะโรใหฟ้ื้นคืนชีพ อนัเป็นการอศัจรรยใ์หญ่ยิง่สูงสุด ในคร้ังน้ีมิไดมี้พิธีการพิเศษใด 
ๆ เลย พระเยซูเพียงแต่ตรัสเท่านั้น ลาซะโรก็ออกมา 

ชาวยวิซ่ึงยนือยู ่ณ ท่ีนั้นมีความคิดเห็นแตกแยกกนัเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงมีความเช่ือในพระเยซู
เพิ่มข้ึน ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงไม่ยอมเช่ือในพระองค ์ และไดน้ าข่าวน้ีไปแจง้แก่บรรดาหวัหนา้ศาสนายเูดีย 
เพื่อใหพ้วกเขาปรักปร ากล่าวโทษต่อมนุษย ์ องคพ์ระเยซูคริสตแ์ละพระราชกิจของพระองคม์กัจะท าให้
มนุษยแ์ตกแยกกนัเสมอ 
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เราอาจมีเหตุผลหลายอยา่งในการท่ีไม่ยอมติดตามพระเยซู แต่เม่ือรวมความแลว้ ขอ้อา้ง
เหล่านั้นต่างก็มีขอ้คดัคา้นเช่นเดียวกนั คือเราไมต้อ้งการใหชี้วติท่ีสะดวกสบายของเรา ตอ้งถูก
เปล่ียนแปลงไป 

ทบทวน 
1. ขณะท่ีพระเยซูไดท้รบข่าวของลาซะโรจากมาธาและมาเรียนั้น พระองคป์ระทบัอยู ่ ณ ท่ีใด? 

ข่าวนั้นมีใจความวา่อยา่งไร? พระองคเ์สด็จไปในทนัทีท่ีทรงทราบข่าวหรือไม่? เพราะเหตุใด? พระองค์
เสด็จไปเม่ือใด? 

2. เม่ือพระเยซูตรัสแก่อคัรสาวกของพระองคว์า่ พระองคจ์ะเสด็จไปยงัหมู่บา้นเบธาเนีย บรรดา
อคัรสาวกก็สนบัสนุนใหพ้ระองคเ์สด็จไปท่ีนัน่หรือไม่? พวกเขาทูลตอบวา่อยา่งไร? พระองคท์รง
หมายความวา่อยา่งไร ในการท่ีตรัสวา่ “ถา้ผูใ้ดเดินในกลางวนั เขาจะไม่สะดุด?” 

3. พระเยซูตรัสเก่ียวกบัอาการป่วยของลาซะโรวา่อยา่งไร? พระองคท์รงทราบไดอ้ยา่งไรวา่ ลา
ซะโรไดต้ายไปแลว้? พระองคต์รัสแก่อคัรสาวกของพระองคว์า่อยา่งไร? เหตุใดพระองคจึ์งตรัสวา่ 
พระองคจ์ะเสด็จไปหาลาซะโร? บรรดาอคัรสาวกเขา้ใจในค าตรัสของพระองคห์รือไม่? พวกเขามี
ความคิดเห็นอยา่งไร? 

4. เหตุใดพระเยซูจึงตรัสวา่ พระองคท์รงรู้สึกยนิดี ท่ีพระองคมิ์ไดป้ระทบัอยูท่ี่หมู่บา้นเบธาเนีย 
ในขณะท่ีลาซะโรถึงแก่ความตาย? พระองคไ์ดท้รงชกัชวนอคัรสาวกใหไ้ปกบัพระองคห์รือไม่? 
5. โธมาทูลตอบพระองคว์า่อยา่งไร? จากค าพดูของโธมาแสดงใหเ้ห็นถึงอุปนิสัยใจคอของเขาวา่ เป็น
อยา่งไร? 

6. การเดินทางกินเวลานานเท่าใด? เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกของพระองคไ์ปถึงหมู่บา้นเบธา
เนียนั้น ลาซะโรตายไปเป็นเวลาก่ีวนัแลว้? ขณะนั้นมีใครอยูก่บัมาธาและมาเรียบา้ง? เพราะเหตุใด? พวก
เขามาจากไหน? พวกเขาอาศยัอยูห่่างจากหมู่บา้นเบธาเนีย เป็นระยะทางประมาณเท่าใด? 

7. ใครออกไปตอ้นรับพระเยซู เป็นคนแรก? นางตอ้นรับพระองค ์ณ ท่ีใด? นางกล่าวค าทกัทาย
ปราศรัยต่อพระองคว์า่อยา่งไร? นางแสดงความเช่ือวา่ พระเยซูทรงสามารถกระท าไดทุ้กส่ิงทุกอยา่ง ไม่
วา่จะอยูใ่นสถานการณ์เช่นใด เช่นนั้นหรือ? พระเยซูตรัสตอบนางวา่อยา่งไร? นางเขา้ใจหรือไม่? พระ
เยซูตรัสเก่ียวกบัพระองคเ์องวา่อยา่งไร? และตรัสเก่ียวกบัผูเ้ช่ือวา่อยา่งไร? 

8. มาธาไดแ้สดงความเช่ือของนางโดยการทูลพระองคอ์ยา่งไร? ขณะนั้นมาเรียอยูท่ี่ไหน? เม่ือ
นางรู้วา่พระเยซูเสด็จมาถึงแลว้ นางท าอยา่งไร? มีใครติดตามนางออกไปบา้ง? พวกเขาคิดวา่นางจะไป
ไหน? นางกล่าวค าทกัทายปราศรัยต่อพระเยซูวา่อยา่งไร เม่ือนางพบพระองค?์ ขณะนั้นนางก าลงัท า
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อะไร? และชาวยวิเหล่านั้นก าลงัท าอะไร? ส่ิงท่ีท าใหม้นุษยท์ั้งโลกจดจ าและระลึกถึงมาเรียตลอดมานั้น 
คืออะไร 

9. พระเยซูทรงรู้สึกอยา่งไรเม่ือไดพ้บมาธาและมาเรีย? พระองคต์รัสถามพวกเขาวา่อยา่งไร? 
พระองคท์รงรู้สึกอยา่งไร เม่ือไดเ้ห็นถึงความทุกขโ์ศกของพวกเขา? การน้ีเปิดเผยใหท้ราบถึงอะไร? 
ชาวยวิเหล่านั้นตั้งปัญหาถามกนัเองวา่อยา่งไร? 

10. ท่ีฝังศพของลาซะโรมีลกัษณะอยา่งไร? พระเยซูทรงสั่งใหพ้วกเขาท าอะไรเป็นประการ
แรก? มาธาทูลต่อพระองคว์า่อยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี? เหตุใดนางจึงคิดเช่นนั้น? พระเยซูทรงเห็นพอ้งกบั
นางหรือไม่? พระองคท์รงท าใหน้างมีความมัน่ใจในความเช่ือ โดยการตรัสวา่อยา่งไร? เง่ือนไขท่ีจะท า
ใหเ้ราไดเ้ห็นพระสง่าราศีของพระเจา้มีอะไรบา้ง? 

11. ผูค้นท่ีอยูท่ี่นัน่มีส่วนร่วมในการเปิดอุโมงคห์รือไม่? พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อลาซะโร
หรือไม่? ก่อนท่ีพระเยซูจะทรงบนัดาลใหล้าซะโรฟ้ืนคืนชีพข้ึนมานั้น พระองคต์รัสวา่อยา่งไร? 
พระองคท์รงทราบไดอ้ยา่งไรวา่พระบิดาเจา้ทรงสดบัฟังพระองค?์ พระบิดาเจา้มิไดส้ดบัฟังพระองคอ์ยู่
เสมอดอกหรือ? การอศัจรรยค์ร้ังน้ีมิไดเ้ป็นการพิสูจน์วา่ พระบิดาเจา้ทรงสดบัฟังพระเยซูตลอดเวลา
ดอกหรือ? 

12. เป็นการจ าเป็นหรือไม่ท่ีพะรเยซูจะตอ้งเปล่งเสียงดงั ๆ เช่นนั้น? เหตุใดพระองคจึ์งตอ้งเอ่ย
ช่ือของลาซะโร? ลาซะโรออกจากอุโมงคฝั์งศพในลกัษณะอยา่งไร? พระองคต์รัสสั่งใหพ้วกท่ียนือยู ่ ณ 
ท่ีนั้นท าอะไร? ใครเป็นคนแกผ้า้ท่ีพนัร่างกายใหล้าซะโร? 

13. พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้นัทึกถึงความปิติยนิดี ท่ีสามพี่นอ้งน้ีไดมี้โอกาสอยูร่่วมกนัอีก 
อยา่งพร้อมหนา้พร้อมตาหรือไม่? 

14. ชาวยวิเหล่านั้นท าอยา่งไร? การกระท าการอศัจรรยค์ร้ังน้ี มีผลต่อพวกผูน้ าศาสนายเูดียใน
กรุงเยรูซาเล็มอยา่งไร? พวกเขามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการกระท าการอศัจรรยข์องพระเยซูอยา่งไร? 

15. ชนชาติยวิเกรงกลวัผูใ้ด? ใครเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้น? เขาเสนอวธีิแกไ้ขอยา่งไร? เขายอม
อุทิศชีวติเป็น “ผูท่ี้จะตอ้งตาย” นั้นหรือไม่? เขามีจุดมุ่งหมายอยา่งไร? ขอ้น้ีเป็นค าท านายท่ีแทจ้ริง ใช่
หรือไม่? ค  าท านายน้ีเกิดข้ึนจริงหรือไม่? มหาปุโรหิตผูน้ี้ท  านายไดอ้ยา่งไร ในเม่ือเขาเป็นคนชัว่ชา้เลว
ทรามเช่นนั้น? หรือวา่เขาอาจเป็นเหมือนอคัรสาวกเปาโล เม่ือคร้ังท่ียงัมิไดเ้ช่ือในพระคริสต ์ โดยคิดวา่
การกระท าของเขา เป็นการปฏิบติัพระเจา้ (ยอห์น 16:2) 

16. หลงัจากการช่วยลาซะโรใหฟ้ื้นคืนชีวิตข้ึนมาแลว้ การต่อสู้ขดัขวางพระองคไ์ดข้ยายวง
กวา้งขวางมากข้ึนหรือลดนอ้ยลง? พระเยซูทรงกระท าพระราชกิจของพระองคใ์นมณฑลยเูดียต่อไปอีก
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หรือไม่? พระองคเ์สด็จไปสู่ท่ีใด? อคัรสาวกของพระองคติ์ดตามพระองคไ์ปดว้ยหรือไม่? พระองค์
ประทบัอยูท่ี่นัน่นานเท่าใด? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงปรารถนา ท่ีจะเสด็จไปยงัมณฑลยเูดีย เพื่อหลีกเล่ียงจากเหตุการณ์ต่าง 

ๆ ในมณฑลเพอเรีย หรือเพื่อท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นของประชาชนในหมู่บา้นเบธาเนีย 2. ท่านคิด
วา่พระเยซูทรงปรารถนา ท่ีจะช่วยเหลือผูท่ี้รักพระองคแ์ละมีความกตญัญูต่อพระองคเ์ช่นนั้นหรือ 3. มา
เรียผูน้ี้เป็นคนเดียวกนักบัมาเรียท่ีเคยอาศอัยูใ่นเมืองมฆัดาลา และเคยเป็น “คนบาป” ซ่ึงชโลมพระบาท
พระเยซูดว้ยน ้ามนัหอม (ลูกา 7:37) ใช่หรือไม่ 4. แมว้า่พระเยซูไดเ้สด็จมาเยีย่มเยยีนครอบครัวเล็ก ๆ น้ี
อยูเ่สมอก็ตาม แต่ท่านคิดวา่พวกเขาเขา้ใจในพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ถา้หากวา่พวกเขารู้จกัพระเยซู
อยา่งแทจ้ริง เหตุใดพวกเขาจึงไม่ขอร้องใหพ้ระองคช่์วยเหลือลาซะโร จากสถานท่ีพระองคป์ระทบัอยู่
นั้น ณ แม่น ้าจอร์แดนฟากขา้งโนน้ 5. ท่านคิดวา่มาธาและมาเรียส่งข่าวไป ใหพ้ระเยซูทรงทราบเป็นคร้ัง
ท่ีสองวา่ ลาซะโรไดต้ายเสียแลว้เช่นนั้นหรือ พระเยซูทรงทราบเร่ืองราวของลาซะโรไดอ้ยา่งไร 6. ท่าน
คิดวา่พระเยซูทรงประสงคท่ี์จะไปหาพวกเขา เพื่อปลอบโยนพวกเขาดว้ยพระองคเ์อง มากกวา่ท่ีจะรักษา
จากระยะทางไกล ๆ เช่นนั้นหรือ 7. เหตุใดท่านคิดวา่ พระองคไ์ม่ทรงช่วยเขา มิใหไ้ดรั้บความทุกข์
ทรมาน จากการท่ีนอ้งชายของเขาตอ้งเสียชีวิตไป ในเม่ือพระองคท์รงสามารถท่ีจะป้องกนั มิให้
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนได ้

8. การเดินทางจากท่ีซ่ึงพระองคป์ระทบัในมณฑลเพอเรีย ไปยงัหมู่บา้นเบธาเนียนั้น กินเวลา
อยา่งนอ้ยหน่ึงวนั ฉะนั้นลาซะโรคงส้ินชีวติภายหลงัจากท่ีพี่สาวของเขาส่งข่าวไปให้พระองคท์รงทราบ
ไม่นานนกั 

9. หากวา่ลาซะโรตายไปแลว้จริง ๆ เหตุใดพระเยซูจึงตรัสวา่ “โรคนั้นจะถึงตายก็หามิได”้ และ 
“ลาซะโรสหายของเราทั้งหลายหลบัอยู”่ ฯลฯ 

10. ท่านคิดวา่ การท่ีพระเยซูทรงร้ังรออยู ่ก็เพื่อใหศ้ตัรูของพระองคแ์น่ใจวา่ลาซะโรไดส้ิ้นชีวติ
ไปแลว้จริง ๆ เช่นนั้นหรือ 

11. ท่านคิดวา่พระพรส่วนใหญ่ท่ีเราไดรั้บ เป็นผลมาจากการทนทุกขท์รมานของคนอ่ืน 
เช่นนั้นหรือ 12. การท่ีพระเยซูทรงร้ังรออยูน่ั้นแสดงวา่ พระองคมิ์ไดท้รงรักพวกเขาเช่นนั้นหรือ ท่านมี
ความคิดเห็นอยา่งไรในความเช่ือของสองพี่นอ้งคู่น้ี ทั้ง ๆ ท่ีการท่ีพระเยซูเสด็จมาล่าชา้ และท าใหเ้ขา
ตอ้งตกอยูใ่นความทุกขโ์ศกเป็นเวลาถึงส่ีวนั ทั้งมาธาและมาเรียต่างก็ไดย้อมรับวา่ นอ้งชายของตนได้
ตายไปแลว้ และคิดวา่ศพอาจจะเน่าเป่ือยเสียดว้ยซ ้ า แต่พระเยซูทรงเห็นดว้ยกบัความนึกคิดของพวกเขา
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หรือไม่ 13. พระเยซูทรงหมายความวา่อยา่งไร ในการท่ีพระองคต์รัสวา่ “วนัหน่ึงมีสิบสองชัว่โมงมิใช่
หรือ” 

14. การท่ีพระเยซูตรัสวา่ “โอพระบิดา ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองค ์ เพราะพระองคไ์ดท้รงฟัง
ขา้พเจา้” นั้น พระองคต์รัสเพื่อใหพ้วกเขาเกิดความเช่ือในการท่ีจะเล่ือนหินปิดปากอุโมงคอ์อก หรือ
พระองคต์รัสเพื่อแสดงความมัน่ใจวา่ พระองคไ์ดรั้บค าตอบแลว้ 15. เป็นการจ าเป็นหรือไม่ ท่ีพระองค์
จะตอ้งตรัสดว้ย “เสียงดงั” ในการช่วยลาซะโรใหฟ้ื้น การท่ีลาซะโรฟ้ืนคืนชีพมานั้น เป็นเพราะค า
อธิษฐานของพระเยซู หรือฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์หรือฤทธ์ิอ านาจของพระบิดาผูอ้ยูใ่นสวรรค ์

16. พระเยซูเคยทูลขอใหพ้ระบิดาเจา้ ทรงช่วยบนัดาลให้คนตายฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาบา้งหรือไม่ มี
ผูใ้ดสามารถช่วยคนตายใหฟ้ื้นคืนชีวติข้ึนมาอีกหรือไม่ หากวา่มนุษยมี์ความเช่ืออยา่งครบบริบูรณ์ เขา
จะสามารถท าเช่นน้ีไดห้รือไม่ 17. พระเยซูทรงบญัชาใหอ้คัรสาวกของพระองค ์ ช่วยคนตายใหฟ้ื้นคืน
ชีพหรือไม่ หากวา่การน้ีเป็นส่ิงเหลือวสิัยส าหรับพวกเขา (มทัธิว 10:8) ขอ้น้ีรวมอยูใ่นพระด ารัสซ่ึง
พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ “ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีท่านท าไม่ไดจ้ะไม่มีเลย” (มทัธิว 17:20) หรือไม่ 18. ท่านคิด
วา่การท่ีพระเยซูเสด็จจากกรุงเยรูซาเล็มไปนั้น เป็นเพราะวา่พระองคท์รงรู้สึกเกรงกลวัชาวยวิเช่นนั้น
หรือ เหตุใดพระองคจึ์งเสด็จไปยงัเมืองเอฟรายมิ 19. ท่านคิดวา่พระเยซูเคยรู้สึกกลวั รู้สึกเหน็ดเหน่ือย
อ่อนเพลียในการท่ีตอ้งต่อสู้กบัการทดลองอยูต่ลอดเวลา จนกระทัง่รู้สึกทอ้ถอย ไม่ประสงคท่ี์จะปฏิบติั
พระราชกิจของพระองคต่์อไปอีกเช่นนั้นหรือ 20. ท่านคิดวา่ ถา้พระเยซูยงัคงด ารงพระชนมชี์พอยูใ่น
โลกทุกวนัน้ี มนุษยจ์ะปฏิบติัต่อพระองคเ์ช่นเดียวกบัคนในสมยัของพระองคห์รือไม่ 
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ขั้นทีส่ี่สิบเอด็ การเสดจ็ไปเทศนาส่ังสอนในแคว้นเพอเรียคร้ังทีส่อง 

มทัธิว 19:2-20:28, มาระโก 10:2-45, ลูกา 17:11-18:34 

พระเยซูทรงทราบวา่ พระองคจ์ะตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยาก ท่ีรุนแรงยิง่ในกรุงเยรูซาเล็ม ดงันั้น
พระองคจึ์งมิไดป้ระทบัอยูท่ี่นัน่ เม่ือพระองคเ์สด็จไปเยี่ยมหมู่บา้นเบธาเนียในคร้ังท่ีแลว้ ดูเหมือนวา่
ภายหลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงช่วยใหล้าซะโรใหฟ้ื้นคืนชีพแลว้ พระองคไ์ดป้ระทบัอยูก่บัครอบครัว
ของเขาเพียงวนัหน่ึงหรือสองวนัเท่านั้น พระองคท์รงทราบวา่ชาวยวิไดว้างแผนการท่ีจะจบักุมพระองค ์
แต่เน่ืองจากยงัไม่ถึงก าหนดเวลาของพระองค ์ พระองคจึ์งไดเ้สด็จผา่นเขตทุรกนัดาร ไปยงัเมืองเอฟ
รายมิ ซ่ึงเป็นเมืองชายแดนทางตอนเหนือของมณฑลยเูดีย 

ขณะท่ีพระเยซูเสด็จผา่นพรมแดนระหวา่งมณฑลสะมาเรียและมณฑลกาลิลา พระองคท์รงได้
พบคนโรคเร้ือนสิบคน หน่ึงในสิบนั้นเป็นชาวสะมาเรียนอกนั้นเป็นชาวยวิ บุคคลเหล่านั้นลว้นแต่ถูก
สังคมทอดทิ้งทั้งส้ิน พวกเขาตอ้งท่องเท่ียวไปอยา่งไม่มีหลกัแหล่ง เพราะไม่มีผูใ้ดปรารถนาท่ีจะใหพ้วก
เขาอาศยัพกัพิงอยูด่ว้ย ทา้ยท่ีสุดพวกเขาจึงไดม้าอยูร่่วมกนัตามชายแดนเช่นน้ี ฉะนั้นแมว้า่พวกเขาจะ
ต่างชาติชั้นวรรณะกนั ก็มิไดถื้อเป็นขอ้รังเกียจเดียดฉนัทก์นัเช่นคนปกติโดยทัว่ไป (เพราะต่างก็เป็นคน
โรคเร้ือน ซ่ึงชนชาติเดียวกนักบัตนไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกนั) 

อาจเป็นไดว้า่ประชาชนซ่ึงติดตามพระเยซูไปนั้น คงท าใหค้นโรคเร้ือนเหล่าน้ีเกิดความสนใจ
ในพระองค ์ อน่ึงพวกเขาคงเคยไดย้นิกิตติศพัทเ์ก่ียวกบัการกระท าการอศัจรรย ์ ในดา้นการรักษาโรคภยั
ไขเ้จบ็ของพระองคม์าก่อนแลว้ ฉะนั้นพวกเขาจึงทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค ์ ซ่ึงพวกเขาก็มิได้
ผดิหวงัเลย 

ขณะท่ีพระเยซูก าลงัเสด็จไปสู่กรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองคไ์ดท้รงพบชาวฟาริสีคนหน่ึงซ่ึงได้
ทดลองพระองค ์ โดยการตั้งปัญหาถามพระองคเ์ก่ียวกบัการหยา่ร้าง และค าสอนตามพระบญัญติัของ
โมเสส นอกจากนั้นก็ไดมี้บางคนทูลถามพระองค ์ ถึงเร่ืองของแผน่ดินของพระองค ์ ซ่ึงพระองคไ์ดเ้คย
สอนประชาชนอยูเ่สมอ พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ แผน่ดินของพระองคอ์ยูภ่ายในจิตใจของมนุษยทุก
คนท่ียนิดีรับเอา แผน่ดินน้ีไม่อาจมองเห็นไดด้ว้ยตาฝ่ายเน้ือหนงั ดงันั้นแผน่ดินของพระองคจึ์งอยูใ่น
ท่ามกลางพวกเขาแลว้ ต่อจากนั้นพระองคไ์ดท้รงอธิบายใหอ้คัรสาวกของพระองคท์ราบถึงลกัษณะของ
แผน่ดินของพระองคใ์นยคุน้ี ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต ซ่ึงจะท าใหแ้ผน่ดินของพระองค์
ปรากฏแก่สายตาของมนุษยโ์ลก พระองคท์รงเตือนพวกเขามิใหห้ลงเช่ือในค าสอนหลอกลวงของผูใ้ด 
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เพราะวา่เม่ือถึงวาระการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ ทุกส่ิงทุกอยา่งก็จะปรากฏแจง้แก่พวกเขา พระองค์
ทรงยกค าอุปมาข้ึนมาสั่งสอนพวกเขาเร่ืองหน่ึง (ลูกา 18:1-8) โดยเนน้วา่ ในระหวา่งท่ีพระองคมิ์ได้
ประทบัอยูก่บัพวกเขานั้น พวกเขาจะตอ้ง “อธิษฐานอยูเ่สมอ ไม่อ่อนระอาใจ” ไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนก็
ตาม 

พระองคต์รัสกบัพวกฟาริสีอีกคร้ังหน่ึง (ลูกา 18:9-14) พระองคท์รงสอนพวกเขาถึงการ
อธิษฐานท่ีแทจ้ริง โดยการยกตวัอยา่ง ชายสองคนเขา้ไปในพระวหิาร คนหน่ึงนั้นยกยอ่งตวัเอง ส่วนอีก
คนหน่ึงถ่อมตวัลง 

ขณะท่ีพระองคเ์ดินทางไปอยูน่ั้น ไดมี้ผูค้นพาบุตรหลานเขา้มาหาพระองคเ์พื่อใหพ้ระองคอ์วย
พระพร แต่บรรดาอคัรสาวกไดห้า้มปรามไว ้ และพยายามขบัไล่พวกเขาไปเสีย ในการน้ีพระเยซูทรง
สอนบรรดาอคัรสาวกวา่เด็ก ๆ นั้นเป็นแบบอยา่งของผูท่ี้จะเขา้ไปในแผน่ดินของพระองค ์ (มาระโก 
10:15-17) 

มีชายหนุ่มคนหน่ึงวิง่ตามพระองคม์า แลว้ทูลวา่ ท าอยา่งไรจึงจะรับชีวตินิรันดร์ แต่เน่ืองจาก
เขาเป็นคนมัง่มี ดงันั้นการท่ีจะด าเนินชีวิตตามแบบของพระองคน์ั้น เขาคิดวา่จะตอ้งเสียสละมากเกินไป 
(มาระโก 10:18-30) 

พระเยซูทรงช้ีใหอ้คัรสาวกของพระองคท์ราบวา่ ความมัง่มีนั้นเปรียบเสมือนบ่วงแร้ว พระองค์
ไดท้รงยกค าอุปมาเร่ืองหน่ึงข้ึนมา เป็นอุทาหรณ์แก่เขาค าอุปมาน้ีเป็นเร่ืองของชายคนหน่ึง ผูไ้ดจ้า้ง
คนงานเขา้ไปท างานในสวนองุ่นและไดจ่้ายค่าแรงงานให้ทุกคนเท่ากนัหมด ซ่ึงเป็นการยติุธรรมอยา่งยิง่ 
(มทัธิว บทท่ี 20) ค าอุปมาของพระองค ์ แต่ละเร่ือง มกัจะจบลงดว้ยค าตกัเตือนเสมอ การพิพากษาของ
พระองคไ์ม่เหมือนกบัการพิพากษาของชาวโลกหรือความนึกคิดของมนุษย ์ “มีหลายคนอยูข่า้งตน้จะ
กลบัไปอยูข่า้งปลาย” ฉะนั้นเราจึงตอ้ง “อธิษฐานอยูเ่สมอ” เพื่อวา่เราจะไดเ้ป็นผูเ้หมาะสมกบัแผน่ดิน
ของพระองค ์

มารดาของอคัรสาวกสองคนคือยอห์นและยากอบ ไดทู้ลขอร้องพระเยซูใหบุ้ตรของตนมีฐานะ
ต าแหน่งพิเศษ ในแผน่ดินของพระองค ์ แต่พระองคท์รงยอ้นถามวา่ “จอกซ่ึงเราจะด่ืม ท่านจะด่ืมได้
หรือ” 

ประชาชนเป็นอนัมากไดติ้ดตามพระเยซูไปทุกหนทุกแห่ง เม่ือพระองคจ์ะเสด็จไปข้ึนไปยงักรุง
เยรูซาเล็มนั้น ไดผ้า่นเมืองยะริโฮ ซ่ึงเป็นสถานท่ีพระเยซูไดท้รงรักษาชายตาบอดท่ีขา้งถนน และเสด็จ
ไปเยีย่มบา้นของซกัคายเม่ือพระเยซูเสด็จเขา้ใกลก้รุงเยรูซาเล็มแลว้ พระองคไ์ดต้รัสย  ้าแก่อตัรสาวกทั้ง
สิบสองของพระองคอี์กวา่ พระองคจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานและจะตอ้งส้ินพระชนมใ์นไม่ชา้น้ี 

 



 94 

อภิปราย 
เราไม่ทราบแน่ชดัวา่ หลงัจากพระเยซูเสด็จไปยงัเมืองเอฟรายมิแลว้ พระองคเ์สด็จไปสู่ท่ีใด

ต่อไปอีก เราทราบแต่เพียงสังเขปวา่ พระองคไ์ดเ้สด็จไปยงัมณฑลกาลิลา แลว้วกมาทางพรมแดน
ระหวา่งมณฑลกาลิลากบัมณฑลสะมาเรีย ในขั้นท่ีแลว้ยอห์นไดก้ล่าวถึงการเดินทางของพระเยซู 
(ยอห์น 11:54) และมิไดก้ล่าวต่อไปอีก จวบจนกระทัง่พระองคเ์สด็จกลบัมาสู่บา้นเบธาเนียอีกคร้ังหน่ึง
ดงัท่ีเขียนไวใ้นขั้นท่ี 43 เน่ืองจากชาวสะมาเรียไม่ยอมใหพ้ระองคผ์า่นเขา้ไปในดินแดนของเขา ดงันั้น
การเดินทางของพระองคไ์ปสู่กรุงเยรูซาเล็มในคร้ังน้ี จึงตอ้งออ้มผา่นไปทางแควน้เพอเรีย ท่ีเพอเรียน้ี
เองไดมี้ประชาชนมาหาพระองคเ์ป็นจ านวนมาก และพระองคก์็ไดท้รงบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหพ้วก
เขาโดยทัว่หนา้กนั 

ขณะท่ีพระองคเ์สด็จเขา้ไปในหมู่บา้นแห่งหน่ึง (ในระหวา่งพรมแดนมณฑลกาลิลากบัมณฑล
สะมาเรีย) ไดมี้คนเป็นโรคเร้ือนสิบคนมาหาพระองคเ์น่ืองจากเขาเป็นผูท่ี้สังคมทอดทิ้ง ดงันั้นพวกเขา
จึงไม่สนในใยดีเก่ียวกบัพิธีรีตองต่าง ๆ ในทางศาสนา ซ่ึงเป็นเคร่ืองแบ่งแยกระหวา่งชนชาติยวิและชน
ชาติสะมาเรีย พวกเขาอาศยัอยูร่วมกนัในแถบนั้นอยา่งอิสระเสรี “บุคคลผูใ้ดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก็
เป็นสุข” ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ คนโรคเร้ือนเหล่าน้ีคงไดย้นิช่ือเสียงของพระเยซูมาก่อนแลว้อยา่งแน่นอน 
และคงปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะใหพ้ระองคเ์สด็จมาใกลพ้วกเขา เพื่อจะไดข้อรับการรักษาจากพระองค์
เน่ืองจากพวกเขาเป็นคนท่ีไม่ “สะอาด” ดงันั้นพวกเขาจึง “ยนือยูแ่ต่ไกล” และร้องทูลพระองคว์า่ “เยซู 
นายเจา้ขา้ ขอเอน็ดูขา้พเจา้ทั้งหลายเถิด” เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ พระเยซูทรงสั่งใหค้นโรคเร้ือนเหล่านั้น ไป
รายงานตวัต่อปุโรหิตเพื่อให้ปุโรหิตประกาศรับรองวา่ เขาพน้จากมลทินและหายสะอาดแลว้ ตามพระ
บญัญติัของโมเสส (ดู เลวินิติ บทท่ี 13) พระองคเ์พียงแต่ตรัสเท่านั้นฤทธ์ิอ านาจของพระองคก์็ไดแ้ผ่
ออกไปรักษาพวกเขา และขณะท่ีพวกเขาก าลงัเดินทางไปหาปุโรหิตดว้ยความเช่ือในพระองค ์ พวกเขา
ต่างก็หายจากโรคเร้ือน 

ความเช่ือยอ่มก่อใหเ้กิดผลเสมอ เม่ือคนโรคเร้ือนชาวสะมาเรีย หรือท่ีพระเยซูทรงเรียกวา่ “คน
ต่างชาติ” นั้น รู้วา่ตนหายโรคแลั้ว เขาก็รีบกลบัมาขอบพระคุณพระองค ์ ส่วนอีกเกา้คนนั้น มิไดก้ลบัมา
หาพระองคอี์กเลย คนโรคเร้ือนชาวยวิดงักล่าวน้ีไดรั้บการสั่งสอนมาตามหลกัพระบญัญติัของโมเสส 
ดงันั้นพวกเขาจึงคิดแต่วา่ การปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฏหมายของโมเสสก็นบัวา่เป็นการเพียงพอแลว้ 
ชาวสะมาเรียมิไดอ้ยูใ่นกรอบข่ายของศาสนายเูดีย ดงันั้นเขาจึงไม่จ  าเป็นตอ้งไปรายงานตวัต่อปุโรหิต 
อน่ึงเขาคงตระหนกัดีวา่ แมว้า่เขาจะไปรายงานตวัต่อปุโรหิตชาวยวิ ปุโรหิตก็คงไม่ตอ้นรับเขาอยา่ง
แน่นอน ดว้ยเหตุน้ีเขาจึงกลบัไปหาพระเยซู ผูต้อบสนองความจ าเป็นของเขา เขาไดท้ราบลงท่ีพระบาท



 95 

ของพระเยซู นมสัการและสรรเสริญพระเจา้ดว้ยเสียงอนัดงั พระเยซูมิไดส่้งเขาไปหาปุโรหิต หากแต่
ตรัสวา่ “จงลุกข้ึนเถิด ความเช่ือของเจา้ไดก้ระท าให้ตวัเจา้ หายปกติ” 

พระองคท์รงพอพระทยั ในความกตญัญูกตเวทีของชาวสะมาเรียผูน้ี้มาก เพราะแมว้า่เขาเป็นคน
ต่างชาติ แต่เขาก็ยงักราบลงท่ีพระบาทของพระองคด์ว้ยความขอบพระคุณ ขณะเดียวกนั “คนของ
พระองค”์ แท ้ ๆ กลบัไม่ไดม้าหาพระองคเ์ลย ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่พระองคค์งรู้สึกเศร้าพระทยัไม่นอ้ย 
เม่ือตรัสถามวา่ “เกา้คนนั้นอยูท่ี่ไหน” คนโรคเร้ือนชาวยวิทั้งเกา้คนดงักล่าวอาจก าลงัเดินทางไปรายงาน
ตวัต่อปุโรหิตก็ได ้ แต่เขาก็ไดรั้บการรักษาจนหายเช่นเดียวกบัชาวสะมาเรียผูน้ั้นดว้ย น่ีแสดงใหเ้ห็นวา่
พระเจา้ทรงจดัการกบัมนุษยทุ์กคนโดยอาศยัความเช่ือเป็นหลกั โดยเท่าเทียมกนัทัว่หนา้ ไม่วา่ผูน้ั้นจะ
เป็นชาวยวิหรือ ชาวต่างชาติ เป็นสิทธิชน หรือคนบาปก็ตาม “คนทั้งหลายท่ีไม่มีพระบญัญติัและ
ประพฤติผดิก็จะพินาศ โดยไม่อา้งพระบญัญติั แต่คนทั้งหลายท่ีมีพระบญัญติัและยงัประพฤติผดิ ก็
จะตอ้งรับโทษตามพระบญัญติั” 

พระเยซูทรงอธิบายใหแ้ก่พวกฟาริสีท่ีตอ้งการรู้ถึงก าหนดเวลาการมาของแผน่ดินของพระเจา้
วา่ แผน่ดินนั้นอยูใ่นพวกเขาแลว้ และอยูภ่ายในพระองคผ์ูท้รงเป็นกษตัริยข์องแผน่ดินนั้น และอยู่
ภายในบรรดาผูท่ี้ติดตามพระองคด์ว้ย พระเยซูไดท้รงน าเอาแผน่ดินของพระเจา้มาใกลพ้วกเขาแลว้ และ
แผน่ดินนั้นก็ก าลงัเจริญรุ่งเรือง เพราะวา่ผูเ้ช่ือและยนิดีเขา้ไปในแผน่ดินน้ีไดท้วมีากข้ึนตามล าดบั 
สภาพความเป็นกษตัริยข์องพระเจา้นั้นเป็นสภาวะภายในจิตใจ หาใช่สภาวะภายนอกซ่ึงอาจมองเห็นได้
เช่นกษตัริยข์องชาวโลกไม่ แผน่ดินของพระองค ์ มิใช่ส่ิงท่ีเราอาจมองเห็นดว้ยตาวา่ อยูท่ี่น่ีหรืออยูท่ี่
โน่น หากแต่เป็นแผน่ดินฝ่ายจิตวิญญาณ ซ่ึงประกอบข้ึนดว้ยผูท่ี้เช่ือในพระองค ์บุคคลอ่ืน ๆ หรือแมแ้ต่
อคัรสาวกของพระองค ์ ก็ยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองน้ี พวกเขาคิดแต่วา่แผน่ดินของพระองคเ์ป็นแผน่ดินฝ่าย
โลก เป็นแผน่ดินท่ีเก่ียวกบัการเมือง แมเ้ม่ือถึงวาระสุดทา้ย ท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนม ์พวกเขายงัหวงัวา่ 
พระองคจ์ะไดเ้ป็นกษตัริย ์ บางคนถึงกบัทูลขอสิทธิพิเศษในแผน่ดินของพระองค ์ พวกเขาไม่เขา้ใจเลย
วา่ แผน่ดินของพระองคเ์ป็นแผน่ดินฝ่ายจิตวิญญาณ ซ่ึงพระองคจ์ะตอ้งเสวยราชย ์ โดยการประทบับน
บลัลงักใ์นจิตใจของมนุษย ์

เม่ือพระเยซูตรัสแก่ปีลาตวา่ “แผน่ดินของเรามิไดเ้ป็นอยา่งโลกน้ี” นั้นค าวา่ “โลก” ในท่ีน้ีมิได้
หมายถึง “แผน่ดินโลก” หากแต่หมายถึง ระเบียบแบบแผนและกฏเกณฑต่์าง ๆ ของโลก มีหลายคนท่ี
เขา้ใจผดิคิดวา่ เม่ือแผน่ดินของพระองคมิ์ไดห้มายถึงแผน่ดินโลกน้ี แผน่ดินของพระองคก์็จะตอ้งเป็น
แผน่ดินท่ีลึกลบัอยา่งแน่นอน แต่แทจ้ริงแลว้ แผน่ดินของพระองคก์็คือแผน่ดินของพระเจา้ซ่ึงตั้งอยู ่ ใน
โลกนี ้ นัน่เอง เพราะมิฉะนั้นก็จะแยง้กบัค าอธิษฐานซ่ึงพระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานวา่ “ขอให้
แผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู ่ พระทยัของพระองคส์ าเร็จในสวรรคอ์ยา่งไร ก็ใหส้ าเร็จในแผน่ดินโลก
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เหมือนกนั” แผน่ดินของพระองคไ์ดม้าตั้งอยูใ่นโลกน้ีแลว้ แมใ้นทุกวนัน้ีก็ยงัตั้งอยูแ่ละจะย ัง่ยนือยู่
ตลอดไปเป็นนิตย ์ ในยคุน้ีแผน่ดินของพระองคเ์ปรียบเสมือน “ขมุทรัพยท่ี์ซ่อนไว”้ ในนา (โลก) แต่
พระเยซูไดท้รงซ้ือนานั้นไวแ้ลว้ ดว้ยพระชนมชี์พของพระองคเ์อง และไดท้รงไถ่ขมุทรัพยน์ั้น ตลอดจน
แกะทั้งปวงท่ีหลงหายไป และบุตรเสเพลคืนมา โดยการส้ินพระชนมท่ี์ไมก้างเขน 

พระราชบงัลงักข์องพระองคคื์อไม้กางเขน และโดยวถีิทางแห่งไมก้างเขนน่ีแหละ จึงท าให้
มนุษยเ์ขา้สู่แผน่ดินของพระองคไ์ด ้ “ถา้ผูใ้ดไม่ยอมสละส่ิงสารพดั และแบกกางเขนของตนติดตามเรา
มา ผูน้ั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได”้ ค  าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้ ท่ีพระเยซูทรงสั่งสอนนั้นมี
ทั้งหมดประมาณยีสิ่บส่ีเร่ือง แต่ละเร่ืองลว้นแต่เปิดเผยใหท้ราบถึงวถีิทางท่ีจะเขา้ไปสู่แผน่ดินของพระ
เจา้ทั้งส้ิน นอกจากนั้นยงัเป็นหลกัฐาน ยนืยนัถึงค าสอนต่าง ๆ ท่ีพระองคท์รงสั่งสอนอคัรสาวกของ
พระองค ์ เป็นตน้วา่ เร่ืองการถ่อมตวั ความสุภาพอ่อมนอ้ม และการมอบทุกส่ิงทุกอยา่งไวก้บัพระองค ์
ถา้พวกท่านไม่กลบัใจ “เหมือนเด็กเล็ก ๆ ” ท่านจะเขา้ไปในแผน่ดินสวรรคไ์ม่ได ้ บรรดาอคัรสาวกได้
หา้มปรามและขบัไล่ผูท่ี้น าเด็ก ๆ มาหาพระเยซู แต่พระองคก์ลบัทรงอนุญาตให้เด็ก ๆ เขา้ใกลพ้ระองค ์
และตรัสวา่ “ชาวแผน่ดินของพระองคย์อ่มเป็นคนอยา่งนั้นแหละ”  “ท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนเด็ก
เล็ก” เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมาอีก บุคคลเหล่านั้นจะไดรั้บส่วนในแผน่ดินของพระองคใ์นโลกน้ี และจะ
ไดป้กครองร่วมกบัพระองคใ์นแผน่ดินเดียวกนั 

พระเยซูทรงอธิบายใหอ้คัรสาวกทราบ ถึงแผน่ดินของพระองคท่ี์จะมาถึงในอนาคตต่อไปอีก 
โดยเปิดเผยใหพ้วกเขาทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จมาครอบครอง 
โลกน้ีวา่ ในตอนแรกพระองคจ์ะตอ้งไดรั้บความทุกขเวทนา นานาประการ และถูกมนุษยป์ฏิเสธ 
พระองคท์รงตกัเตือนพวกเขาวา่ ภายหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จจากพวกเขาไปแลว้ พวกเขาคงจะ
ปรารถนาท่ีจะใหพ้ระองคเ์สด็จกลบัมาโดยเร็ว ระหวา่งนั้นขอให้อคัรสาวกระมดัระวงัใหดี้ อยา่ไดห้ลง
เขาใจผดิในกลอุบายของผูใ้ด เพราะเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมานั้น พระองคจ์ะเสด็จมาดว้ยฤทธานุภาพ 
และสง่าราศีอนัยิง่ใหญ่และปรากฏแก่คนทัว่ไปดุจสายฟ้าแลบ สภาวะของโลกในบั้นปลายของยคุน้ี คือ
ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จมานั้น โลกจะมีสภาพเช่นเดียวกบัในสมยัของโนอาห์ สมยัของเมืองซาโดม และ
เมืองอะโมรา (ขอใหดู้รายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์เหล่าน้ีไดจ้ากพระธรรมปฐมกาล) ในวาระดงักล่าว 
มนุษยจ์ะพากนักินและด่ืมมวัหลงระเริงอยูก่บัส่ิงของฝ่ายโลก และในฉบัพลนันั้น โลกก็ตอ้งพินาศไป
อยา่งไม่รู้ตวั เช่นเดียวกบัท่ีถูกน ้าท่วม และถูกไฟเผาผลาญในกาลก่อน การบนัดาลใหน้ ้าท่วมโลกและ
ส่งไฟลงมาเผาผลาญเมืองซะโดมกบัเมืองอะโมรานั้น เป็นการพิพากษาของพระเจา้ แต่ท่ีพระเยซูทรง
น ามากล่าวย  ้าไวใ้นท่ีน้ีก็เพื่อช้ีใหท้ราบวา่ในวาระท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมาอีกนั้น จะเป็นวาระแห่ง
การพิพากษาของโลกและพระองคจ์ะทรงพิพากษาดว้ยตนเอง 
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ในวาระนั้นจะมีการแบ่งแยกกนัขนานใหญ่ บุคคลใดท่ี “หนัหนา้กลบั” หรือมวัสนใจอยูก่บั
ส่ิงของฝ่ายโลก บุคคลผูน้ั้นจะตอ้งเสียชีวติ ส่วนผูท่ี้ยอมสูญเสียชีวติเพื่อพระเจา้ในโลกน้ี ก็จะไดรั้บชีวติ
นิรันดร์ “อยา่กลวัผูท่ี้ฆ่าไดแ้ต่กาย แต่ไม่มีอ านาจท่ีจะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลวัท่านผูมี้ฤทธ์ิ ท่ีจะท าให้
ทั้งจิตทั้งกายพินาศในนรกได”้ (มทัธิว 10:28) น่ีคือการเตือนถึงการพิพากษาโทษอยา่งชดัแจง้ (ขอ้ 31-
33) นอกจากนั้น ขอ้ 37 ยงัช้ีใหเ้ห็นวา่จะมีการฆ่าฟันกนัอยา่งนองเลือด และมีการลม้ตาย มีซากศพอยูท่ี่
ไหน ก็จะมีฝงูแร้งท่ีนัน่ แต่ผูท่ี้เช่ือในพระคริสต ์จะไดรั้บความปลอดภยัใน “นาวา” ในวนัท่ีพระเยซูเจา้
จะทรงพิพากษาโลก พระองคจ์ะทรงรับเอาผูเ้ช่ือเหล่านั้นข้ึนไปอยูก่บัพระองคใ์นทอ้งฟ้า มีบางคนสอน
วา่ ฝงูแร้งเล็งเห็นผูเ้ช่ือมาหาพระคริสต ์ แต่ก็ออกจะเป็นการยากไม่นอ้ยท่ีจะคิดวา่ พระเยซูทรงใหค้  าวา่ 
“ซากศพ” เล็งถึงพระองคเ์อง ดูเหมือนวา่ผูท่ี้จะ “ถูกเอาไป” นั้น จะตอ้งหนีเอาตวัรอด ขอ้น้ีช้ีให้เห็นวา่ 
การท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้จะทรงรับเอาผูช้อบธรรมข้ึนสู่สวรรคน์ั้น มิไดเ้กิดข้ึนทนัทีทนัใด เพราะถา้
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใดแลว้ เขาคงไม่มีปัญหาอะไรเก่ียวกบัการกลบัเขา้บา้นอีก 

มีบางคนสอนวา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของชาวยวิโดยเฉพาะ และเกิดข้ึนภายหลงัท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้
ไดท้รงรับรู้ชอบธรรมน้ีข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ แต่ค าวา่ “บุตรมนุษย”์ มีความหมายกวา้งขวางมาก แทจ้ริงแลว้
พระเยซูทรงสอนอคัรสาวกของพระองคโ์ดยตรง (17:22,23) โดยช้ีวา่ คริสตจกัรจะตอ้งประสบกบั
เหตุการณ์เหล่าน้ี (จงเปรียบเทียบกบั มทัธิว 24:44) อาจเป็นไดว้า่ขอ้ท่ี 37 นั้นเล็งถึงมหาสงครามซ่ึงจะ
เกิดข้ึนท่ีทุ่งราบอะระมะเฆโดน และผูท่ี้หนีไปคงไปชุมนุมกนั ณ ท่ีนัน่ และเม่ือพระเยซูเสด็จมา 
พระองคจ์ะรับผูเ้ช่ือข้ึนไปอยูก่บัพระองคใ์นทอ้งฟ้า ใน “วนัของมนุษย”์ จะรวมเหตุการณ์ทั้งหมดน้ีไว้
เช่นเดียวกบัการเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค ์ซ่ึงไดมี้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนหลายอยา่ง 

พวกฟาริสีไดต้ั้งปัญหาถามพระเยซูเก่ียวกบัการหยา่ร้างกนั เพื่อจะทดลองพระองค ์ โดยอา้งขอ้
พระธรรมจากพระบญัญติัของโมเสส แต่พระเยซูทรงช้ีแจงใหพ้วกเขาทราบวา่ เหตุท่ีพระบญัญติั
อนุญาตใหมี้การหยา่ร้างกนัสืบเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี ก็เพราะความใจแขง็กระดา้งของพวกเขานัน่เอง 
แต่แทท่ี้จริงแลว้ พระเจา้หาไดมี้พระประสงคท่ี์จะใหมี้การหยา่ร้างกนัแต่อยา่งใดไม่ เม่ือชายและหญิงได้
กลายเป็น “เน้ืออนัเดียวกนั” แลว้ เขาก็เป็นบุคคลเดียวกนัในสายพระเนตรของพระเจา้ ผูห้น่ึงผูใ้ดจะแยก
เขาทั้งสองออกจากกนัไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ไม่วา่จะโดยวธีิใด ๆ ก็ตาม ฉะนั้นชายใดท่ีละทิ้งภรรยาของตน
ไปสมรสกบัหญิงอ่ืน จึงท าผิดประเวณี เพราะวา่ “เม่ือเดิมมิไดเ้ป็นอยา่งนั้น” 

วถีิทางของพระเจา้ก็คือตอ้งการใหส้ามีผกูพนักบัภรรยาเสมอ ไม่หยา่ร้างกนั เหตุท่ีเกิดการหยา่
ร้างกนัข้ึน ก็เพราะเขาไม่ยอมใหพ้ระเจา้มีส่วนร่วมในชีวิตของเขานัน่เอง เพราะถา้มีพระวญิญาณของ
พระคริสตอ์ยูด่ว้ย การหยา่ร้างก็จะไม่เกิดข้ึนเป็นอนัขาด พระธรรมมทัธิว 19:12 ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ พระเยซู
จะไม่ทรงสั่งสอนหรือขอร้อง ใหเ้รากระท าในส่ิงท่ีมนุษยก์ระท าไม่ไดเ้ป็นอนัขาดพระองคท์รง “ร่วม
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สุขร่วมทุกขก์บัพวกเขา” เสมอ และไม่พึงประสงคท่ี์จะใหพ้วกเขาอยูเ่ป็นโสดตลอดไป เวน้แต่เขาจะ 
“ประพฤติตามขอ้น้ี” ไดเ้ท่านั้น แต่เม่ือเขาไดส้มรสแลว้ เขาก็กลายเป็นเน้ืออนัเดียวกนักบัภรรยาของเขา 
การอยูร่่วมกนัระหวา่งคู่สามีภรรยาของตนนั้นไม่ถือวา่ผดิประเวณี แต่เม่ือสมรสแลว้ไปสมสู่กบัผูอ่ื้นอีก 
ถือวา่เป็นการผดิประเวณี ผูท่ี้เขา้สนิทกบัพระคริสตจ์ะไม่ท าผดิเช่นนั้นเลย 

ในแต่ละค าอุปมาท่ีพระเยซูทรงสั่งสอนนั้น เราจะตอ้งคน้ดูใหลึ้กซ้ึงถึงความจริงอนัใหญ่ยิง่ อนั
เป็นวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง ซ่ึงพระองคต์อ้งการใหเ้รารู้พวกฟาริสีและคนเก็บภาษี เป็นแบบอยา่งของ
มนุษยส์องจ าพวก พวกฟาริสีเป็นพวกท่ีเคร่งครัดในศาสนา และพิธีรีตองต่าง ๆ ชอบโออ้วดถึง
ความชอบธรรมของตนเอง ส่วนคนเก็บภาษีนั้น เป็นคนไม่เคร่งครัดต่อศาสนา และยอมรับในความ
บกพร่องของตน ชนชาติยวิโดยทัว่ไปมกัจะเขา้ใจวา่ พวกฟาริสีซ่ึงเป็นครูผูส้อนพระบญัญติั และ
พิธีรีตองต่าง ๆ เป็นผูท่ี้เคร่งครัดศานาอยา่งแทจ้ริง และเป็นผูช้อบธรรม ตามค ากล่าวอา้งของพวกเขา 
และเขา้ใจวา่คนเก็บภาษีเป็นคนบาป ตามท่ีพวกฟาริสีแบ่งชั้นวรรณะเอาไว ้ แต่ในค าอุปมาเร่ืองน้ีพระ
เยซูทรงสอนใหท้ราบวา่ การเขา้ใจเช่นน้ี เป็นการผดิหลกัความจริงอยา่งส้ินเชิง 

พระเจา้ทรงทอดพระเนตรดูจิตใจมนุษย ์ หาใช่มองดูภายนอกไม่ การอธิษฐานของพวกฟาริสี 
ลว้นแต่เป็นการอวดอา้งคุณงามความดีของตน แต่การอธิษฐานของคนเก็บภาษีนั้น เป็นการทูลขอความ
เมตตาปรานีจากพระเจา้และสารภาพถึงความอ่อนแอ และความจ าเป็นของตนต่อพระองค ์ ความมุ่ง
หมายของการอธิษฐานนั้น มิใช่เพื่อเปล่ียนน ้าพระทยัของพระเจา้ แต่เป็นการตกัเตือนและเปล่ียนแปลง
จิตใจของเราเอง พระเจา้ไม่ทรงเปล่ียนแปลงพระองคล่์วงรู้ถึงความตอ้งการของเรา ก่อนท่ีเราจะทูลขอ
ต่อพระองคเ์สียอีก การอธิษฐานเป็นการปรับระดบัจิตใจของเรา ใหอ้ยูใ่นบรรทดัฐานเดียวกนักบัน ้า
พระทยัของพระเจา้ ดุจการปรับคล่ืนวทิยนุัน่เอง พระเจา้ตรัสออ้นวอนเราอยูเ่สมอ ดงันั้นเราจึงตอ้งปรับ
ระดบัจิตใจของเรา ใหต้รงกบัพระกระแสด ารัสของพระองค ์และรับฟังพระด ารัสนั้นตลอดเวลา พวกฟา
ริสีมกัจะโออ้วดถึงคุณงามความดีของตน แทจ้ริงเป็นเพียงการปฏิบติั ซ่ึงพระเจา้ทรงบญัชาใหพ้วกเขา
กระท าเท่านั้น นอกจากนั้นพวกเขายงัเป็น “บ่าวท่ีไม่มีบุญคุณต่อนาย” อีกดว้ย ส่วนคนเก็บภาษีนั้น
ตระหนกัในความจ าเป็นของตน และทูลขอความเมตตากรุณาจากพระเจา้ แต่จะเป็นการกลบัใจใหม่ท่ี
แทจ้ริงหรือไม่ และเขาจะไดรั้บการอภยัโทษในความผดิบาปของพวกเขา มากนอ้ยเพียงใดนั้น เราไม่
อาจทราบได ้

พระเยซูตรัสวา่ เม่ือคนเก็บภาษีนั้นกลบัไปถึงบา้น ก็จะกลายเป็นคนชอบธรรมยิง่กวา่ชาวฟาริสี
ชายคนนั้นเสียอีก เพราะวา่ทั้งท่าทีและการกระท าของเขาถูกตอ้งตามน ้าพระทยัของพระเจา้ แต่ทั้งน้ีมิได้
ช้ีใหท้ราบวา่ เขาจะยนิดีเลิกกระท าความผดิบาปโดยเด็ดขาดหรือไม่ ถา้หากเขายงัไม่ละทิ้งความผดิบาป
ของเขา เขาก็ยงัคงเป็นคนบาปอยูเ่ช่นเดิม พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าวไวว้า่ คนเก็บภาษีไดรั้บการ
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ช าระ ใหเ้ป็นผูช้อบธรรมอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ เพียงแต่กล่าววา่ “คนท่ีรับสารภาพและละทิ้งการผดิบาป
ของตนเสีย จะประสบความเมตตา” เหตุท่ีพระเยซูทรงต าหนิติเตียนชาวฟาริสีคนนั้น ก็เพราะเขายกยอ่ง
ตนเองนัน่เอง 

เศรษฐีหนุ่มซ่ึงมียศเป็นขนุนางผูน้ั้นเรียกพระเยซูวา่ “ท่านอาจารยผ์ูป้ระเสริฐ” แต่พระองคต์รัส
ตอบเขาวา่ “ไม่มีใครประเสริฐ เวน้แต่พระเจา้องคเ์ดียว” การท่ีพระองคต์รัสเช่นนั้น อาจเป็นเพราะวา่
พระองคท์รงตอ้งการทดสอบดูวา่ เขารู้วา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้หรือไม่นัน่เอง เศรษฐีหนุ่มผูน้ี้
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์จากพระองค ์ เพราะคิดวา่คงจะใชอ้ านาจเงินของตน ซ้ือหาเอาได ้ ดงันั้น
พระเยซูจึงตรัสสั่งใหเ้ขา “รักษาพระบญัญติั” แต่ส าหรับขอ้น้ีเขาไดถื้อรักษามาตั้งแต่ยงัเยาวว์ยั เพราะ
เป็นหลกัปฏิบติัของเขาแต่เขามิได ้ “วางราก คือการกลบัใจเสียใหม่ จากการประพฤติท่ีตายแลว้” (ฮีบรู 
6:1) เขายงัคิดวา่ เขาสามารถท่ีจะท าบางอยา่งเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงชีวตินิรันดร์ได ้ พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ หาก
วา่เขาอยากมีความเช่ืออยา่งสมบูรณ์ซ่ึงจะน าใหเ้กิดผล เขาก็ตอ้ง “สละส่ิงสารพดั และติดตามพระองค์
ไป” ความมัง่คัง่ มิไดท้  าใหเ้ขาตอ้งอยูห่่างไกลจากพระคริสต ์หากแต่การท่ีเขาถือวา่ทรัพยส์มบติัเป็นเอก
เป็นใหญ่ในชีวติ และไม่สามารถสละเสียได ้ น่ีสิเป็นอุปสรรคท าให้เขาตอ้งอยูห่่างไกลจากพระองค ์ ส่ิง
ใดก็ตามท่ีท าใหเ้ราไม่สามารถถวายชีวติจิตใจทั้งหมดของเราใหแ้ก่พระคริสต ์ ส่ิงนั้นคืออุปสรรคท่ีท า
ใหเ้ราตอ้งอยูห่่างไกลจากพระองค ์ เน่ืองจากเศรษฐีหนุ่มผูมี้ทรัพยศ์ฤงคารมาก ดงันั้นการท่ีจะติดตาม
พระองคไ์ป จึงเป็นส่ิงท่ีสูงค่าเกินไป เขาจึงตอ้งกลบัไปดว้ยความเป็นทุกขใ์จ เม่ือเปรียบเทียบกบัคนโรค
เร้ือนดงักล่าวมาแลว้ในตอนตน้ จะเห็นไดว้า่แตกต่างกนัยิง่นกั เน่ืองจากคนโรคเร้ือนเหล่านั้น ตอ้งถูก
สังคมทอดทิ้งและสูญเสียทุกส่ิงทุกอยา่ง ดงันั้นพวกเขาจึงสามารถรับเอาทุกส่ิงทุกอยา่งไดจ้ากพระองค ์
ส่วนเศรษฐีผูน้ี้ไม่ไดรั้บอะไรเลย 

การท่ีคนมัง่มีจะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้นั้นเป็นการยากยิง่นกั อุทาหรณ์ของพระเยซูในเร่ือง
น้ี ช้ีใหเ้ห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ในมทัธิว 19:26 ก็ไดบ้่งไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นไปไม่ได ้แต่น่ีเป็นการ
มองกนัในทศันะของมนุษยเ์ท่านั้น เพราะวา่ “พระเจา้ทรงกระท าไดส้ารพดั” และผูท่ี้เช่ือพระองคก์็
สามารถท่ีจะกระท าไดเ้ช่นเดียวกนั หากวา่เขาจะยอมเป็นคนยากจน เพื่อเห็นแก่พระองค ์

เน่ืองจากเปโตรและอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ไดส้ละทุกส่ิงทุกอยา่งติดตามพระเยซูคริสตไ์ป ดงันั้น
เขาจึงถือเป็นโอกาสท่ีจะขอรับบ าเหน็จจากพระองค ์ ในการน้ีพระเยซูไดท้รงตกัเตือนพวกเขา ถึงเร่ือง
แผน่ดินของพระเจา้ท่ีจะมาถึงในอนาคตอีกคร้ังหน่ึงวา่ เม่ือพระองคป์ระทบับนพระราชบงัลงักแ์ละทรง
ปกครองโลกน้ีดว้ยพระสง่าราศีอนัรุ่งโรจน์ พระองคท์รงเปิดเผยให้อคัรสาวกทราบวา่ พวกเขาก็จะได้
นัง่บนพระท่ีนัง่ และปกครองแผน่ดินโลกร่วมกบัพระองคด์ว้ย (มทัธิว 19:28) นอกจากน้ีพระเยซูยงัตรัส
ดว้ยวา่ พระเจา้มิไดท้รงเป็นหน้ีมนุษยแ์ต่ผูห้น่ึงใดก็ตามท่ีสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพระองค ์ ก็จะ
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ไดรั้บบ าหน็จทั้งในโลกน้ีและในสวรรคด์ว้ย แต่พระสัญญาในขอ้ 29 นั้น มีไวเ้ฉพาะผูท่ี้ปฏิบติัตามอยา่ง
แทจ้ริง เพ่ือเห็นแก่พระนามของพระองค์เทา่นั้น 

ค าสอนท่ีเป็นบรรทดัฐานของค าอุปมาเร่ืองสวนองุ่นก็คือ “เราจะใหค้่าจา้งแก่เจา้ตามท่ีถูกตอ้ง” 
ในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงค่าแรงงานโดยเฉพาะเท่านั้น แต่หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเราไดรั้บในชีวติของเรา 
หากวา่เราเป็นบุตรของพระเจา้ เราก็จะไดรั้บส่ิงต่าง ๆ มากมายหลายอยา่ง จากพระองค ์ตามท่ีเราควรจะ
ไดรั้บ ฉะนั้นถา้เราไดรั้บความทุกขย์าก ความโศกเศร้าเสียใจหรือถูกโรคภยัไขเ้จบ็เบียดเบียน เราก็ควร
ไปเฝ้าพระองคเ์พื่อใหท้ราบถึงสาเหตุ และเม่ือการตีสอนของพระองคผ์า่นพน้ไปแลว้ ความทุกขย์าก
เหล่านั้นก็จะหมดไป บุคคลเหล่าน้ีมกัจะ “บ่น” ทั้ง ๆ ท่ีต่างก็ไดรั้บค่าจา้งตามสมควรแลว้ เหตุท่ีพวกเขา
บ่นก็เพราะเขาอิจฉาริษยาคนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งตรากตร าท างานเหมือนอยา่งพวก
เขานัน่เอง “ผูพ้ิพากษาทั้งโลก จะไม่พิพากษาตามความยติุธรรมหรือ” “มีหลายคนท่ีอยูข่า้งปลายจะ
กลบัไปอยูข่า้งตน้” “ผูรั้บเชิญก็มาก แต่ผูถู้กเลือกก็นอ้ย” มีหลายคนท่ีพระเจา้ทรงเลือกเขา แต่เขาปฏิเสธ
แต่พระเยซูตรัสแก่อคัรสาวกของพระองคว์า่ “เราไดเ้ลือกท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 15:16) 

เป็นธรรมดาอยูเ่อง ท่ีมารดายอ่มตอ้งการใหบุ้ตรของตนไดรั้บต าแหน่งดีท่ีสุด ดงันั้นมารดาของ
อคัรสาวกยอห์นและยากอบ จึงไดทู้ลขอสิทธิพิเศษในแผน่ดินของพระองคใ์หแ้ก่บุตรทั้งสองของนาง 
แต่แผน่ดินของพระองคห์าไดต้ั้งอยูบ่นรากฐานของส่ิงของฝ่ายโลก ดุจแผน่ดินทัว่ ๆ ไปไม่ หากแต่
ตั้งอยูบ่นรากฐานฝ่ายจิตวิญญาณเป็นส าคญั พระเยซูทรงหนัมาทางอคัรสาวกของพระองคแ์ลว้ตรัสแก่
พวกเขาวา่ “ท่ีท่านขอนั้น ท่านไม่เขา้ใจ จอกนั้นซ่ึงเราจะด่ืม ท่านจะด่ืมไดห้รือ” บรรดาอคัรสาวกทูล
ตอบวา่ “ได ้พระองคเ์จา้ขา้” แต่แทจ้ริงนั้นอคัรสาวกแทบจะไม่เขา้ใจเลยวา่ ส่ิงท่ีบรรจุอยูใ่นจอกนั้นคือ
อะไรและพระองคต์อ้งไดรั้บความทุกขท์รมานมากสักเพียงใด ความจริงอคัรสาวกก็มีส่วนร่วมในการ
ด่ืมจากจอกนั้นดว้ย แต่เป็นการด่ืมในฐานะท่ีพระบิดาเจา้ทรงจดัเตรียมไวใ้ห้ 

อคัรสาวกอีกสิบคนรู้สึกไม่พอใจในยากอบและยอห์นเป็นอยา่งยิง่ เพราะต่างคิดวา่ตนก็ควรจะ
ไดรั้บส่วนดว้ยเช่นเดียวกนั แต่ในแผน่ดินของพระองคน์ั้นไม่มีใครมีอ านาจเหนือกนั ทุกคนจะตอ้ง
ปฏิบติัซ่ึงกนัและกนั หลกัการปกครองขอ้น้ีแตกต่างจากหลกัการปกครองของโลกอยา่งส้ินเชิง พระเยซู
ทรงส าแดงใหพ้วกเขาทราบวา่ พระองคเ์สด็จเขา้มาในโลกก็เพื่อจะปฏิบติัผูอ่ื้น แมแ้ต่พระชนมชี์พของ
พระองคเ์อง ก็ทรงยอมเสียสละเพื่อเป็นค่าไถ่ของมนุษยโ์ลกทั้งปวง 

ประชาชนเป็นอนัมากไดติ้ดตามพระเยซูไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง มีหลายคนท่ีไดรั้บการรักษาและ
ไดรั้บพระพรจากพระองค ์ ขณะท่ีพระเยซูพร้อมกบับรรดาอคัรสาวกและประชาชนเหล่านั้นเดินทาง มา
จวนจะถึงกรุงเยรูซาเล็ม พระองคไ์ดต้รัสแก่อคัรสาวกอยา่งชดัเจนอีกคร้ังหน่ึงวา่ พระองคจ์ะถูกทรยศ 
ถูกเยาะเยย้ถากถาง ถูกโบยตี ถูกถ่มน ้าลายรดพระพกัตร์และถูกปลงพระชนม ์ ดงัท่ีบรรดาศาสดา
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พยากรณ์ไดท้  านายไว ้ มีขอ้หนุนน ้าใจอยูป่ระการหน่ึงคือ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีกใน
วนัท่ีสาม นบัแต่ส้ินพระชนม ์ แต่บรรดาอคัรสาวก “มิไดเ้ขา้ใจในส่ิงเหล่านั้นเลย” เพราะค านั้นเป็น
ขอ้ความลึกลบัแก่เขา (ลูกา 18:34) พระองคท์รงเตือนพวกเขาใหอ้ธิษฐานอยูเ่สมอไม่อ่อนระอาใจ (ลูกา 
18:1-8) เพราะวา่พระเจา้จะทรงช่วยเหลือและ “แกแ้คน้ใหค้นท่ีพระองคท์รงเลือกไว”้ เม่ือถึง
ก าหนดเวลาของพระองค ์ ค าอุปมาเร่ืองผูพ้ิพากษาอยติุธรรมช้ีใหเ้ห็นวา่ แมแ้ต่คนอธรรมก็ยงัถูกรบเร้า
ใหก้ระท าในส่ิงต่าง ๆ ได ้ฉะนั้นพระเจา้ผูเ้ท่ียงธรรมและกอปรดว้ยความรักจะทรงตอบค าอธิษฐาน ของ
ผูท่ี้ทูลขอต่อพระองคอ์ยา่งแน่นอน แมว้า่จะตอ้งรอคอยเน่ินนานไปบา้ง แต่เม่ือถึงก าหนดเวลาของ
พระองค ์ พระองคก์็จะทรงจดัการใหโ้ดยเร็วต่อจากนั้นพระเยซูไดต้รัสถามพวกเขาวา่ “เม่ือบุตรมนุษย์
จะมา ท่านจะพบความเช่ือในแผน่ดินโลกหรือ” ในท่ีน้ีหมายถึงความเช่ือของมนุษยโ์ลกโดยส่วนรวม 

เม่ือเดินทางเขา้ใกลเ้มืองบริสุทธ์ิ พระเยซูก็ทรงครุ่นคิดถึง “จอก” ซ่ึงพระองคจ์ะตอ้งด่ืมนั้น สี
พระพกัตร์ของพระองคเ์ปล่ียนแปลงไปเม่ือพระองคท์รงไตร่ตรอง ถึงความทุกขท์รมานท่ีพระองคจ์ะ
ไดรั้บในไม่ชา้น้ี พระองค ์ “ทรงตั้งพระพกัตร์แน่ว....” ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ คงจะตอ้งมีพระรัศมีจาก
สวรรคเ์ปล่งออกมาจากพระพกัตร์ของพระองค ์ พระองคเ์สด็จน าหนา้บรรดาอคัรสาวกอยา่งเร่งรีบ ท า
ใหพ้วกเขา “แปลกใจมาก” และเร่ิมรู้สึก “กลวั” ต่อเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนเป็นอยา่งยิง่ แต่พระเยซูทรง
ทอดพระเนตรผา่นไมก้างเขนไปถึง “ความยนิดีท่ีมีอยูต่รงหนา้นั้น” (ฮีบรู 12:2) ในวาระท่ีพระองคจ์ะ
เสด็จกลบัมา เพื่อรับเอาคนของพระองค์ 

ข้อไตร่ตรอง 
ความจ าเป็นของมนุษยเ์ป็นมูลเหตุส าคญัยิง่ ในการตอบค าอธิษฐานของพระเจา้ พระบิดา

เจา้ของเราผูอ้ยูใ่นสวรรค ์ ทรงยนิดีท่ีจะสดบัฟังและตอบค าอธิษฐานของเราอยา่งลน้เหลือ แต่ก่อนท่ีเรา
จะอธิษฐานขอ เราจะตอ้งตรวจดูค าทูลขอของเราใหล้ะเอียดถ่ีถว้น จนเป็นท่ีแน่ใจเสียก่อนวา่ เป็นไป
ตามน ้าพระทยัของพระองค ์ ซ่ึงจะท าใหเ้รามีความเช่ือมัน่ในการอธิษฐานของเรามากข้ึน ถา้หากเรา
อธิษฐานไดเ้พียงชัว่ประเด๋ียวเดียว ก็เกิดความเบ่ือหน่ายไม่อยากอธิษฐานอีกต่อไป แสดงวา่เราไม่มี
ความเช่ือมัน่ในค าอธิษฐานของเราหรือมิฉะนั้นก็ไม่มีความเช่ือมัน่ในพระเจา้ หรืออาจไม่มีความเช่ือมัน่
ทั้งสองประการก็ได ้ การอดทนในการอธิษฐาน ขอและรอรับค าตอบเป็นส่ิงท่ีช่วยหนุนน ้าใจให้
เจริญกา้วหนา้ และท าใหเ้รามีจิตใจบริสุทธ์ิ มีความปรารถนาตามน ้าพระทยัของพระองค ์ และเราจะไม่
ทูลขอในส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองคเ์ลย 

ในทุกวนัน้ีเรามกัจะไดย้นิถึงค าโออ้วดของคริสเตียน แทนท่ีจะเป็นการอธิษฐานดว้ยความอ่อน
นอ้มและความอดทน ส่วนคนเก็บภาษีนั้น แมว้า่เขาจะเป็นคนท่ีมนุษยถื์อวา่ไร้ค่า แต่เขาก็พบเคล็ดลบั
ในการอธิษฐาน คืออธิษฐานดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตวัอยา่งแทจ้ริง 
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พระเยซูตรัสวา่ “พวกเก็บภาษีและหญิงแพศยา ก็เขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ก่อนท่านทั้งหลาย” 
พวกเขาเหล่านั้นไดเ้ขา้ไปสู่แผน่ดินของพระเจา้ ซ่ึงพวกฟาริสีปฏิเสธไม่ยอมเขา้ 

พระเยซูทรงใชเ้ด็กเป็นอุทาหรณ์ช้ีใหพ้วกเขาเห็นถึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดเ้ขา้ในแผน่ดินของ
พระองค ์ คนเก็บภาษีไดถ่้อมกายใจลงเหมือนเด็กเล็ก ๆ ฉะนั้นเขาจึงมีคุณสมบติัตามท่ีพระองคท์รง
ประสงค ์

คนโรคเร้ือนทั้งเกา้คนไดร้้องตะโกน ขอใหพ้ระองคท์รงช่วยเหลือพวกเขาดว้ยเสียงอนัดงั แต่
แลว้พวกเขาก็มิไดข้อบพระคุณพระองคเ์ลย แมใ้นทุกวนัน้ีก็เช่นเดียวกนั หลายคนไดแ้ต่อธิษฐานทูลขอ 
แต่ไม่ยอมสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค ์ คนโรคเร้ือนชาวสะมาเรียมีความกระตือรือร้นในการ
ขอบพระคุณพระองค ์เช่นเดียวกบัท่ีเขามีความกระตือรือร้นในการทูลขอใหพ้ระองคท์รงรักษาเขา 

การนึกคิดของเด็กยงัไม่ไดป้ระสบกบัความยุง่ยากในชีวติ เด็กจึงเช่ือในพระบิดาเจา้ซ่ึงอยูใ่น
สวรค ์ไดอ้ยา่งไม่มีอะไรขดัขวาง 

แมว้า่เราจะสามารถท่องจ าพระบญัญติัไดจ้นคล่อง หรือสามารถรักษาพระบญัญติัไดอ้ยา่ง
เขม้งวด ตามตวับททุกตวัอกัษรก็ตาม หาไดส้ าคญัเท่าเทียมกบัการท่ีเรามีความเขา้ใจซาบซ้ึงในพระ
บญัญติั และน ามาปฏิบติัในชีวติประจ าวนัของเราแต่อยา่งใดไม่ 

ทบทวน 
1. ในขั้นท่ีแลว้ พระเยซูทรงประทบัอยู ่ณ ท่ีใด? หลงัจากนั้นแลว้พระองคเ์สด็จไปสู่ท่ีใด? เหตุ

ใดพระองคจึ์งมิไดเ้สด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็ม? พระองคเ์สด็จเขา้ไปในมณฑลกาลิลาอีกหรือไม่? 
2. เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็ม พระองคเ์สด็จผา่นแควน้ใดบา้ง? พระองคท์รงพบ

คนโรคเร้ือนทั้งสิบคน ณ ท่ีใด? พระองคท์รงรักษาพวกเขาอยา่งไร? พระองคต์รัสสั่งใหพ้กวเขาท า
อะไร? มีก่ีคนท่ีกลบัมาขอบพระคุณพระองค?์ พระองคต์รัสแก่เขาวา่อยา่งไร? 

3.พวกฟาริสีตั้งปัญหาถามเพื่อท่ีจะทดลองพระเยซูวา่อยา่งไรบา้ง? พระองคท์รงสอนเก่ียวกบั
การหยา่ร้างวา่อยา่งไร? พระองคท์รงสอนพวกฟาริสีเก่ียวกบัแผน่ดินของพระองคว์า่อยา่งไร? 

4. พระองคท์รงเปิดเผยแก่อคัรสาวกของพระองคต่์อไปวา่อยา่งไร? เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา
อีก โลกจะมีสภาพอยา่งไร? ในวาระนั้นพระองคจ์ะทรงปรากฏต่อสายตาของมนุษยใ์นลกัษณะอยา่งไร? 
จะมีการแบ่งแยกคนชนิดใดออกจากกนั? 

5. แร้งท่ีพระเยซูตรัสในท่ีน่ีหมายถึงใคร? พระองคท์รงสอนเก่ียวกบัเด็กวา่อยา่งไร? 
6. ผูท่ี้ทูลถามพระเยซูถึงวถีิทางท่ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์คือใคร? พระองคท์รงสั่งใหเ้ขาท าอะไร? 

เขาเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาหรือไม่? เหตุใดเขาจึงจากพระเยซูไปดว้ยความเป็นทุกข?์ เขาไดรั้บความ
รอดหรือไม่? 
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7. พระเยซูตรัสเก่ียวกบัคนมัง่มี ซ่ึงจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระองคว์า่อยา่งไร? 
8.ในค าอุปมาเร่ืองชาวฟาริสีและคนเก็บภาษีนั้น พระเยซูตรัสวา่ผูใ้ดเป็นคนชอบธรรม? 
9. ค  าอุปมาเร่ืองสวนองุ่นมีใจความวา่อยา่งไร? เจา้ของสวนองุ่นยดึอะไรเป็นมาตรการในการ

จ่ายค่าจา้งแก่คนงาน? 
10. พระเยซูจะทรงเสวยราชยใ์นแผน่ดินโลกน้ีหรือ? บรรดาอคัรสาวกจะมีส่วนร่วมในการ

ครอบครองกบัพระองคด์ว้ยหรือไม่? มารดาของอคัรสาวกทูลขอใหพ้ระเยซูประทานอะไรใหแ้ก่บุตรทั้ง
สองของตน? 

11. พระเยซูตรัสถึงเร่ืองท่ีอคัรสาวกจะมีส่วนร่วมกบัพระองคว์า่อยา่งไร? ค าวา่ “จอก” หมายถึง
อะไร? 

12. ค าอุปมาเร่ืองผูพ้ิพากษาอยติุธรรมสอนถึงอะไร? เม่ือใดพระเจา้จึงจะทรงแกแ้คน้ใหแ้ก่ผูท่ี้
พระองคท์รงเลือกสรรไว ้

13. เหตุใดบรรดาอคัรสาวกจึงรู้สึกประหลาดใจ เม่ือพระองคต์รัสย  ้าใหพ้วกเขาทราบถึงความ
ทุกขท์รมานและการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. โรคเร้ือนมีลกัษณะอาการอยา่งไร โรคท่ีพระเยซูทรงรักษาใหห้ายน้ี รักษาไดย้ากกวา่โรคอ่ืน 

ๆ เช่นนั้นหรือ พระเยซูตรัสถามคนโรคเร้ือนเหล่านั้น หรือทรงแตะตอ้งพวกเขา หรืออธิษฐานเพื่อพวก
เขาบา้งหรือไม่ 2. เหตุใดพระเยซูจึงมกัยกยอ่งชาวสะมาเรียมากกวา่ชาวยวิ เหตุใดคนโรคเร้ือนเหล่านั้น
จึงตอ้งไปรายงานตวัต่อปุโรหิต พระเยซูทรงเกลียดชงัชาวยวิเช่นนั้นหรือ หรือวา่พระองคท์รงพยายามท่ี
จะบงัคบัพวกเขาใหต้อ้นรับพระองค ์ 3. ท่านจะอธิบายค าพดูท่ีวา่ “แผน่ดินของพระเจา้อยูภ่ายในท่าน
ทั้งหลาย” วา่อยา่งไร พระเยซูทรงหมายความวา่แผน่ดินของพระองคอ์ยูภ่ายในพวกฟาริสีท่ีด้ือร้ัน เห็น
แก่ตวั และเป็นฆาตรกรเหล่าน้ีดว้ยหรือ 4. จงเปรียบเทียบระหวา่ง “ผูพ้ิพากษาอยติุธรรม” กบัพระเจา้ใน
ฐานะท่ีทรงเป็นผูพ้ิพากษาของโลก 5. หากวา่ชาวฟาริสีไดส้ าแดงถึงความจริงของพวกเขาแลว้ เหตุใด
พระเจา้จึงไม่ทรงอภยัโทษให้แก่เขา หากคนเก็บภาษีอธิษฐานทูลขอความเมตตากรุณาเพื่อท่ีจะกระท า
ความผดิบาปอีกต่อไป เขาจะไดรั้บการอภยัโทษจากพระบิดาเจา้หรือไม่พระเยซูเคยสอนไวว้า่ บุคคล
หน่ึงบุคคลใดในสองบุคคลน้ี เป็นคนชอบธรรมเช่นนั้นหรือ ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการหยา่ร้างขดั
กบัพระบญัญติัของโมเสสหรือไม่ 6. พระเยซูทรงสอนวา่ คนร ่ ารวยไม่สามารถท่ีจะไดรั้บความรอด
เช่นนั้นหรือ การมีทรัพยส์มบติัเป็นอนัมากนั้น เป็นความผดิบาปดว้ยหรือ 7. ท่านคิดวา่คนงานในสวน
องุ่นไดรั้บค่าจา้งยติุธรรมแลว้หรือ ท่านคิดวา่ค าสอนท่ีส าคญัในค าอุปมาน้ีคืออะไร 8. ท่านเขา้ใจ
ความหมายของค าวา่ “จอก” ท่ีพระเยซูตรัสนั้นวา่อยา่งไร 9. การท่ีตอ้งสละบิดามารดา ญาติพี่นอ้ง ฯลฯ 
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เพื่อเห็นแก่พระเยซูนั้น หมายความวา่อยา่งไร 10. เหตุใดท่านจึงคิดวา่ บรรดาอคัรสาวกไม่เขา้ใจในส่ิงท่ี
พระเยซูทรงสอนแก่พวกเขา 11. ค  าวา่ “วนัของบุตรมนุษย”์ หมายถึงอะไร 12. ส่ิงท่ีจะแบ่งแยกระหวา่ง 
“ผูท่ี้ถูกเอาไปและผูท่ี้ถูกละไว”้ นั้นคืออะไร 
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ขั้นทีส่ี่สิบสอง บาระทมีาย, ซักคาย-เมอืงยะริโฮ 

มทัธิว 20:29-34, มาระโก 10:46-52, ลูกา 18:35-19:10 

บดัน้ีการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูในโลกน้ี ใกลจ้ะส้ินสุดลงแลว้และวาระท่ีพระองคจ์ะ
ส้ินพระชนมก์็กระชั้นชิดเขา้มาทุกขณะ เม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะถูกมอบไวใ้น
มือของศตัรูของพระองค ์ระหวา่งทางพระองคไ์ดต้รัสเร่ืองน้ีแก่บรรดาอคัรสาวกของพระองค ์แต่ “เหล่า
สาวกมิไดเ้ขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีเลย” แมว้า่พระเยซูจะไดป้ระทบัอยูก่บัอคัรสาวกของพระองคเ์ป็นเวลาร่วม
สามปีแลว้ก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนวา่ ไม่มีผูใ้ดเขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัแผน่ดินของพระองค ์ และ
พระประสงคข์องพระองคเ์ลย แมแ้ต่คนเดียว ทั้ง ๆ ท่ีพระองคก์็ไดท้รงสั่งสอนพวกเขา ไดท้รงส าแดง
นิมิต และกระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ พิสูจน์ใหเ้ขาเห็นจริงวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้แลว้ก็ตาม บรรดา
อคัรสาวกต่างปรารถนาท่ีจะไดรั้บบ าเหน็จเพื่อตนเอง และทูลขอในส่ิงท่ีพระองคไ์ม่อาจประทานใหไ้ด ้
พวกเขาต่างรู้สึกเกรงกลวัต่อเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนมาก ดงันั้นพวกเขาจึงพยายามท่ีจะชกัชวนพระองค ์
ใหห้ลีกเล่ียงจากไมก้างเขนเสีย 

เน่ืองจากพระองคท์รงมีความรักมากยิง่ ไม่มีขอบเขตจ ากดั และทรงสามารถเขา้ใจในส่ิงสารพดั
ทั้งปวง พระองคท์รงสู้อดทนต่อพวกเขาและทรงสั่งสอนพวกเขา พระองคท์รงทราบวา่ สติปัญญาของ
พวกเขามีจ ากดั ไม่อาจเขา้ใจค าสอนของพระองคไ์ด ้ “ค านั้นเป็นขอ้ความลึกลบัแก่เขา” จนกระทัง่
พระองคจ์ะไดรั้บพระสง่าราศี และพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองคจ์ะเสด็จลงมา “เอาเร่ืองราวของ
พระคริสตเ์ปิดเผยแก่พวกเขา” เพื่อให้ “พวกเขาระลึกถึงทุกส่ิง” และน าพวกเขา “ไปสู่ความจริง” (ยอห์น 
16:12-15) เม่ือนั้นแหละพวกเขาจึงจะเขา้ใจ 

พระเยซูเสด็จต่อไปช่วงสุดทา้ย แห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระองคใ์นโลกน้ี พระองคท์รง
ทอดพระเนตรเห็นเงาของไมก้างเขน ทาบไปตามเส้นทางท่ีพระองคเ์สด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มอยา่ง
เด่นชดั แมว้า่เบ้ืองหลงัพระองคจ์ะเป็นสภาพท่ีน่าสพึงกลวัเช่นน้ี แต่พระองคก์็ยงัคงส าแดงใหเ้ห็นความ
เด็ดเด่ียวอนัน่าสรรเสริญของพระองค ์ แมว้า่พระองคจ์ะตอ้งเผชิญกบัความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั
กระทัง่ความตาย อยา่งท่ีมนุษยไ์ม่เคยประสบมาก่อนก็ตาม พระองคมิ์ไดท้รงพะวงหรือสนใจเท่าใดนกั 
ส่ิงท่ีพระองคท์รงมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัก็คือ การตอบสนองความจ าเป็นของมนุษยชาติ พระองคท์รงลืมนึก
ถึงความสุขของพระองคเ์อง ทรงปรารถนาท่ีจะปฏิบติัรับใชผู้อ่ื้นอยา่งเดียว พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยให้
คนตาบอดท่ีร้องขอความเมตตาจากพระองค ์ ตกอยูใ่นโลกแห่งความมืดอีกต่อไป และจะไม่ทรงปล่อย
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ปละละเลย จิตวญิญาณท่ีเตม็ไปดว้ยความผดิบาป โดยท่ีไม่มีทางช่วยเหลือเป็นอนัขาด ฉะนั้นเม่ือเสด็จ
ผา่นเมืองยะริโฮไปสู่การส้ินพระชนม ์ “พระองคท์รงช่วยคนอ่ืนให้รอดได ้ แต่ทรงช่วยพระองคเ์อง
ไม่ได”้ (ในท่ีน้ีมิไดห้มายความวา่ พระองคไ์ม่สามารถท่ีจะช่วยพระองคเ์อง หากแต่พระองคท์รงสมคัร
พระทยัท่ีจะกระท าเช่นน้ี) 

เส้นทางตอนท่ีใกลก้บัเมืองยะริโฮนั้น เป็นชุมทางเช่ือมโยงระหวา่งถนนจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ประจวบเหมาะกบัเวลานั้นเป็นเทศกาลปัสกา ฉะนั้นจึงมีประชาชนเป็นอนัมาก หลัง่ไหลมา
จากหวัเมืองต่าง ๆ และเดินทางร่วมบนเส้นทางเดียวกบัพระองค ์ เพื่อไปร่วมในงานเล้ียงปัสกา ในกรุง
เยรูซาเล็ม ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองยะริโฮประมาณสิบเกา้กิโลเมตร 

ระหวา่งทางพระเยซูไดท้รงรักษาคนขอทานตาบอดขา้งถนนคนหน่ึงใหห้ายและเม่ือตาของเขา
หายบอดแลว้ เขาก็ติดตามพระองคไ์ปดว้ยความยนิดี เม่ือพระเยซูเสด็จเขา้ไปในเมืองยะริโฮนั้น ไดมี้ผู ้
หอ้มลอ้มพระองคเ์ป็นจ านวนมาก จนกระทัง่ซกัคายซ่ึงเป็นชายร่างเล็ก ไม่สามารถท่ีจะมองเห็น
พระองคไ์ดเ้ขาเกรงวา่จะพลาดโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นพระองค ์ บรมครูและแพทยผ์ูป้ระเสริฐในคร้ังน้ี 
ฉะนั้นเขาจึงปีนบนตน้ไม ้ แต่ดว้ยพระเนตรท่ีมองเห็นทุกส่ิงทุกอยา่ง พระเยซูจึงไดเ้รียกเขาลงมาจาก
ตน้ไมแ้ละแจง้ความจ านงวา่ จะทรงพกัผอ่นท่ีบา้นของเขาหน่ึงวนั องคพ์ระผูช่้วยใหร้อดทรงแสวงหาผู ้
ท่ีตอ้งการความรอดและหาโอกาสท่ีจะฟังความจริงของพระองคเ์สมอ 

พระเยซูทรงตระหนกัดีวา่ เม่ือพระองคเ์สด็จไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแลว้ ประชาชนคงปรารถนาท่ี
จะใหพ้ระองคส์ถานปนาแผน่ดินของพระองคข้ึ์นอยา่งแน่นอน ฉะนั้นพระองคจึ์งไดท้รงอธิบายใหพ้วก
เขาทราบความจริงของพระองคอ์ยา่งชดัเจน โดยการตรัสค าอุปมาเร่ืองเจา้ประเทศราช ซ่ึงตอ้งเดินทาง
ไปเมืองไกล เพื่อรับมอบอ านาจในการครอบครองแผน่ดิน 

นบัแต่เมืองยะริโฮไป ถนนก็เร่ิมเลียบไปตามเนินเขาจนกระทัง่ถึงมณฑลยเูดีย ขณะท่ีพระเยซู
เสด็จน าหนา้บรรดาอคัรสาวก “ข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มนั้น” อคัรสาวกต่างก็รู้สึกประหลาดใจและหวัน่
กลวัไปตาม ๆ กนั พวกเขาต่างรู้แน่วา่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีพระองคต์รัสแก่พวกเขานั้นจะตอ้งบงัเกิดข้ึน
อยา่งแน่นอน 

อภิปราย 
ท่ีริมถนนซ่ึงพระเยซูเสด็จนั้น มีชายตาบอดคนหน่ึงนัง่ขอทานอยู ่ ชายคนน้ีช่ือบาระทีมาย (ดู 

มาระโก 10:46) เน่ืองจากตาของเขาบอด เขาจึงใชหู้ฟังเสียงต่าง ๆ แทนสายตา ดงันั้นหูของเขาจึง
สามารถสดบัฟังเสียงไดช้ดัเจนมากเม่ือเขาไดย้นิเสียงคนเดินมาเป็นจ านวนมากผิดปกติ ก็รู้วา่ คงไม่ใช่
คนท่ีเดินทางไปร่วมในพิธีปัสกาเช่นปกติทัว่ไป น่าจะมีอะไรพิเศษอยู ่ เม่ือเขาไต่ถามดูก็รู้วา่ “พระเยซู
ชาวนาซาเร็ธเสด็จมา” เขาคงรอคอยโอกาสน้ีมานานแลว้ ฉะนั้นเม่ือไดท้ราบข่าวดีเช่นนั้น เขาจึงร้องขอ
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ความเมตตากรุณาจากพระองคข้ึ์นมาทนัที จากการท่ีเขาเรียกพระเยซูวา่ “บุตรดาวดิเจา้ขา้” พิสูจน์ให้
เห็นอยา่งเด่นชดัวา่ เขาเป็นชนชาติยวิ 

พระธรรมมาระโกไดบ้นัทึกไวว้า่ ชายตาบอดผูน้ี้ช่ือบาระทีมาย เป็นบุตรของทีมายซ่ึงเป็นผูท่ี้
ประชาชนโดยทัว่ ๆ ไปรู้จกัเป็นอยา่งดี ส่วนพระธรรมมทัธิวบนัทึกไวว้า่ พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด
ถึงสองถึง ทั้งน้ีอาจเป็นคนละเหตุการณ์ก็ได ้ เพียงแต่เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก แต่ไม่วา่จะ
เป็นสักก่ีคนก็ตาม ฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูก็สามารถท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นและบ าบดัรักษาพวก
เขาใหห้ายไดทุ้กคน 

ประชาชนหลายคนไดห้า้มปรามชายตาบอดผูน้ี้ มิใหส่้งเสียงเรียกพระเยซู เพราะวา่เขาเป็นเพียง
คนขอทานเท่านั้น แต่เขาก็ไม่ยอมเช่ือฟัง กลบัร้องเสียงดงัข้ึน การท่ีเขาไม่อาจจะทนน่ิงเฉยอยูไ่ดเ้ช่นน้ี 
แสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ เขามีความเช่ือในพระเยซูอยา่งแทจ้ริง เขาไดต้กอยูใ่นความมืดมนมาเป็น
เวลานาน เขาเช่ือวา่พระเยซูคงจะไม่ปฏิเสธค าขอร้องของเขาเป็นแน่ น่ีคือความเช่ือท่ีก่อใหเ้กิดผลเสมอ 
พระเยซูทรงหยดุยนือยูช่ัว่ขณะและตรัสเรียกเขาให้เขา้หาพระองค ์ ใครก็ตามท่ีตกอยูใ่นภาวะล าบาก 
ตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งแทจ้ริง ก็จ  าตอ้งเขา้หาพระเยซูคริสตเ์จา้ พระเยซูผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นของเขาได ้“คนนั้นก็ตอ้งทิ้งผา้ห่มเสีย ลุกข้ึนมาหาพระเยซู” 

ถา้เราปรารถนาท่ีจะไดรั้บส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา เราก็จ  าตอ้งละทิ้ง “เส้ือผา้
เปรอะเป้ือน” แห่งความชอบธรรมของเราเสียก่อนและตอ้ง “ลุกข้ึนมาหาพระองค”์ (ดู ยอห์น 5:40,6:37, 
มทัธิว 11:28) จง “ลุกข้ึนเถิด” พระเยซูทรงเมตตาปรานีต่อชายขอทานตาบอดผูน้ั้น และทรง “ถูกตอ้งตา
ของเขา” ดูเถิด พระเยซูทางปฏิบติัต่อผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค ์ ดว้ยความอ่อนโยนยิง่นกั 
ในทนัใดนั้นตาของชายตาบอดก็หายเป็นปกติดงัเดิม พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ “ความเช่ือของเจา้ไดก้ระท า
ใหต้วัเจา้หายเป็นปกติแลว้” พระเยซูไม่เคยละเลยในการเนน้ถึงเง่ือนไข ท่ีจะท าใหเ้ราไดรั้บพระพรจาก
พระองคเ์ลย เป็นตน้วา่ “ใหเ้ป็นตามความเช่ือของเจา้เถิด”  

เม่ือตาของบาระทีมายหายบอดแลว้ เขาก็ไดส้รรเสริญพระเจา้ และละทิ้งทุกส่ิงทุกอยา่ง ติดตาม
พระองคไ์ปพร้อมกบัประชาชนเหล่านั้น เม่ือประชาชนดงักล่าวไดเ้ห็นการอศัจรรยเ์ช่นนั้น พวกเขาต่าง
ก็แซ่ซอ้งสรรเสริญพระเจา้ “...........ขอบพระคุณของพระเจา้ เป็นอนัมาก” (2 โครินธ์ 9:12) 

ชาวเมืองยะริโฮคงจะทราบข่าววา่ พระองคจ์ะเสด็จผา่นมาทางนั้น พวกเขาจึงพากนัมาเฝ้า
พระองคอ์ยา่งเนืองแนน้ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ทุกคนต่างก็ออกมา เพื่อท่ีจะดู “ผูก้ระท าการอศัจรรย”์ ซ่ึงมี
ช่ือเสียงแพร่สะบดัไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง ประชาชนเฝ้ามองดูพระองคอ์ยา่งหนาแน่น จนกระทัง่ซกัคาย
ตอ้งวิง่ไปดกัอยูข่า้งหนา้ และปีนข้ึนตน้ไมต้รงท่ีพระองคจ์เสด็จผา่นนั้น เพื่อวา่จะไดมี้โอกาสเห็น
พระองค ์ แต่เม่ือพระเยซูเสด็จผา่นใตต้น้ไมน้ั้น พระองคไ์ดท้รงแหงนพระพกัตร์มองข้ึนบนตน้ไม ้
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พระองคท์รงจอ้งมองเขา้ไปในดวงตาของเขาตอนน้ีเราอาจจะวาดภาพไดว้า่ ซกัคายคงจะรู้สึกวา่ร่างกาย
หดเล็กลงกวา่เดิมเม่ือรู้วา่พระองคท์อดพระเนตรเห็นเขาอยูบ่นตน้ไม ้ แต่แลว้ความรู้สึกของเขาก็
เปล่ียนแปลงทนัที เม่ือพระองคต์รัสวา่ จะทรงไปพกัท่ีบา้นของเขา เขาเร่ิมรู้สึกวา่เขาเองก็มีความส าคญั
ไม่นอ้ย เพราะวา่พระเยซูทรงแสดงความจ านงท่ีจะประทบัท่ีบา้นของเขา ซกัคายรีบปีนลงมาจากตน้ไม้
อยา่งไม่ชกัชา้ ไมต้อ้งสงสัยเลยวา่ เขาคงรู้สึกภาคภูมิใจและปีติยนิดีเป็นลน้พน้ ท่ีพระองคท์รงเลือกคน
ต ่าตอ้ยเยีย่งเขา ฉะนั้นเขาจึง “ตอ้นรับพระองคด์ว้ยความยินดี” 

ขณะท่ีกล่าวถึงน้ี ซกัคายมีฐานะต าแหน่งเป็นหวัหนา้คนเก็บภาษี ต าแหน่งผูเ้ก็บภาษีน้ี รัฐบาล
โรมนัมอบหมายใหแ้ก่ผูท่ี้ประมูลไดใ้นราคาสูงสุด ผูท่ี้ประมูลไดน้ี้มิไดรั้บเงินเดือนประจ าจากรัฐบาล
โรมนั หากแต่มีโอกาสเก็บภาษีพิเศษเอาจากราษฎร กล่าวคือรัฐบาลโรมนัจะก าหนดอตัราต ่าสุดและ
สูงสุดใหว้า่ราษฎรคนหน่ึงควรเสียภาษีไม่ต ่ากวา่เท่าน้ี แต่ไม่ควรเกินเท่านั้นเป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ีผูเ้ก็บ
ภาษีก็ยอ่มจะมีโอกาสตกัตวงเอาผลประโยชน์ ใส่ตนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้คือเรียกเก็บภาษีในอตัรา
สูงสุด แลว้หกัส่งใหรั้ฐบาลโรมนัแต่พอควรส่วนท่ีเหลือก็เก็บไวเ้ป็นผลประโยชน์ของตน โดยเหตุน้ีคน
เก็บภาษีจึงร ่ ารวยไปตาม ๆ กนั หากแต่เป็นความร ่ ารวยท่ีไดม้าจากความทุกขร้์อนของคนอ่ืน ดงันั้น
ประชาชนโดยทัว่ไปจึงตราหนา้คนเก็บภาษีวา่ เป็นมหาโจรในเคร่ืองแบบ และถือวา่เป็น “คนบาป” 
เพราะ “เก็บภาษีเกินพิกดั” (ลูกา 3:13) 

เม่ือพระเยซูเสด็จไปยงับา้นของซกัคาย ประชาชนท่ีติดตามมาก็เร่ิมต าหนิติเตียนพระองคท์นัที 
พวกเขาต าหนิพระองคว์า่เสด็จเขา้ไปในบา้นของคนบาปซกัคายพยายามท่ีจะช าระมลทินของเขาโดยทูล
ต่อพระองคว์า่ เขายนิดีท่ีจะจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูท่ี้ถูกเขาโกง เป็นส่ีเท่าของจ านวนท่ีเขาไดม้า (เทียบ อพยพ 
22:1) และยอมสละทรัพยสิ์นก่ึงหน่ึงของท่ีเขามีอยูใ่ห้แก่คนยากจน แต่พระเยซูมิไดท้รงยกยอ่ง
สรรเสริญเขาในค าทูลเหล่าน้ี เพราะวา่การกระท าดงักล่าว ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขาสมควรจะไดรั้บเกียรติแต่อยา่ง
ใด เพราะเป็นหนา้ท่ี ๆ เขาจะตอ้งกระท าโดยตรงอยูแ่ลว้ (ลูกา 11:42, 17:10) พระเยซูตรัสวา่ท่ีพระองค์
ทรงโปรดเขาเป็นเพราะเขาเป็น “บุตรของอบัราฮมั” เพราะวา่พระบิดาทรงส่งพระองคล์งมาเพื่อหา 
“แกะชาติอิสราเอลท่ีหายไปนั้น” (มทัธิว 15:24) แทจ้ริงแลว้พระเยซูทรงตอ้งการเนน้ใหซ้กัคายทราบวา่ 
เขาเป็นผูห้ลงหายไป แต่บดัน้ีความรอดไดม้าถึงครอบครัวของเขาแลว้ โดยองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด ผูซ่ึ้ง 
“เสด็จมาเพื่อท่ีจะแสวงหา และช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นใหร้อด” 

พระด ารัสของพระองคท์  าให้ซกัคายไม่อาจท่ีจะภูมิใจในความชอบธรรมของตนเองอีกต่อไป 
ทั้ง ๆ ท่ีเขามีฐานะต าแหน่งการงานดีและมีทรัพยส์มบติัมากมาย แต่เขาก็จ  าตอ้งถ่อมตวัลง และยอม
สารภาพวา่ เป็นคนบาปท่ีหลงหายไปพระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าววา่เขามีความเช่ือ ซ่ึงจะท าใหเ้ขา
ไดรั้บความรอดเพราะเขาพดูถึงเฉพาะแต่การกระท าของเขาเท่านั้น ไม่มีตอนใดท่ีกล่าวถึงความเช่ือเลย 
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นอกจากไดเ้รียกพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้” เท่านั้น (ดู มทัธิว 7:22) กรณีของซกัคายช่างตรงกนัขา้มกบั
ชายตาบอด ผูน่้าสงสารซ่ึงยอมสละทุกส่ิงทุกอยา่ง เพื่อท่ีจะติดตามพระเยซูไปยิง่นกั เขาไดส้รรเสริญ
พระเจา้ และเป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืน ๆ กระท าตามดว้ย 

พระเยซูทรงไดรั้บการตอ้นรับในบา้นของคนร ่ ารวยมาแลว้หลายคร้ัง ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ แต่ละ
แห่งคงจะใหก้ารตอ้นรับพระองคอ์ยา่งฟุ่มเฟือย และทุกคร้ัง ก็ไดมี้ประชาชนเป็นอนัมากหอ้มลอ้ม 
ตอ้งการฟังพระธรรมจากพระองคแ์ละติดตามพระองคไ์ป แต่มาบดัน้ีพระองคจ์  าตอ้งเสด็จมุ่งหนา้ ไปสู่
กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเผชิญกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีรอคอยอยู ่ณ ท่ีนัน่ 

ข้อไตร่ตรอง 
การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะเป็นคนมีช่ือเสียงโด่งดงันั้น เขาจ าตอ้งไม่พะวงในความสุของตวัเอง

จนเกินไป ไมเคิล แอนเจโล จิตรกรช่ือดงั ซ่ึงเป็นผูท่ี้วาดภาพบนเพดานของโบสถซิ์สติน มกัจะสนใจกบั
งานของเขา จนกระทัง่ลืมกินอาหารและพกัผอ่นอยูเ่สมอ โทมสั เอดิสัน ก็มกัจะสนใจอยูก่บัการทดลอง
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ จนไม่สนใจวา่เวลาจะล่วงเลยไปเท่าใด นายแพทยท่ี์มวัสนใจเฉพาะแต่ความสุข
ของตวัเอง ยอ่มไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นแพทย ์ นกัเทศน์หรือศิษยาภิบาลท่ีสนใจอยูแ่ต่ความเจริญกา้วหนา้
ของตวัเอง ยอ่มไม่สามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดผล ในดา้นการน าวญิญาณของมนุษยม์าหาพระเจา้ไดเ้ลย 

การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัอยา่งแทจ้ริงนั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถลืม
ตนเอง และยอมปฏิบติังานท่ียิง่ใหญ่และส าคญัดว้ยความเตม็ใจ การท่ีพระเยซูเจา้เสด็จไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม เพื่อท่ีจะส้ินพระชนมท่ี์ไมก้างเขนนั้น เป็นตวัอยา่งอนัประเสริฐของความจริงขอ้น้ี พระองค์
ทรงลืมความเหน็ดเหน่ือยและภยัอนัตรายทั้งปวง เพื่อตอบสนองความจ าเป็นของมนุษยชาติ 

หากเราตั้งใจแสวงหาส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งแทจ้ริง เราก็จะไดพ้บส่ิงนั้นประตูยอ่มจะเปิดใหผู้ท่ี้
เคาะเสมอ ผูท่ี้ไม่เช่ือ และผูท่ี้ชอบต าหนิติเตียนยอ่มจะมีเหตุผล หรือขอ้อา้งของเขาเสมอ ศาสดา
พยากรณ์ยอ่มจะฟังพระวจนะของพระเจา้ คนตาบอดยอ่มไม่ยอมรับการปฏิเสธเป็นอนัขาด และตาของ
เขาก็หายเป็นปกติ ซกัคายชายร่างเล็กไม่สามารถท่ีจะมองเห็นพระเยซูได ้ เพราะถูกคนอ่ืนบงัเสียหมด 
ดงันั้นเขาจึงตอ้งปีนข้ึนบนตน้ไมเ้พื่อใหเ้ห็นพระองค ์ ผลแห่งความเช่ือของเขาไดท้  าใหค้รอบครัวของ
เขาไดรั้บความรอด บ่าวท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อนาย ยอ่มจะไม่ไดรั้บบ าเหน็จรางวลั “พระองคจ์ะทรง
ปรากฏคร้ังท่ีสอง ปราศจากความบาปแก่บรรดาคนท่ีคอยพระองค ์ใหเ้ขาถึงความรอด” (ฮีบรู 9:28) 

“ความเช่ือของเจา้ไดท้  าใหเ้จา้หายปกติแลว้” ส่ิงท่ีช่วยใหต้าของชายขอท่านผูน้ั้นหายเป็นปกติ 
มิใช่ความเช่ือของเขาโดยตรง หากแต่เป็นจุดมุ่งหมายแห่งความเช่ือของเขา คือพระเยซูนัน่เอง 
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ประชาชนโดยมากมกัจะไม่ยอมรับฟังค าร้องทุกขข์องผูใ้ด แต่พระเยซูไม่เคยละเลยค าออ้นวอน
ขอร้องความช่วยเหลือจากผูใ้ดเลย จงเช่ือเถิดวา่พระองคจ์ะทรงสดบัฟังค าร้องทุกขข์องท่าน แมว้า่เสียง
ของชาวโลกจะดงัอึกทึกครึกโครมอยูร่อบ ๆ ท่านก็ตาม 

ชาวฟาริสีในสมยัใหม่หลายคนไดถ้วายสิบลด แต่เขาก็ไม่เคยคืนทรัพยส์มบติัท่ีเขาโกงคนอ่ืน 
มาใหแ้ก่เจา้ของเดิม “เป็นส่ีเท่า” เลย 

ทบทวน 
1. พระเยซูเสด็จจากเมืองใด? ระหวา่งทางท่ีพระองคเ์สด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองคเ์สด็จ

ผา่นเมืองใดบา้ง? เมืองน้ีอยูห่่างจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นระยะทางเท่าใด? จะมีเหตุอะไรเกิดข้ึนในกรุง
เยรูซาเล็ม? 

2. เหตุใดจึงมีประชาชนมาชุมนุมกนัเป็นอนัมากท่ีใกลเ้มืองยะริโฮ? พระเยซูทรงรักษาใคร ณ ท่ี
นั้น? ผูท่ี้ไดรั้บการรักษาจากพระองค ์นอกจากชายตาบอดผูน้ั้นแลว้ มีใครอีกบา้งหรือไม่? ชายตาบอดผู ้
น้ีช่ืออะไร? ผูท่ี้หา้มไม่ใหเ้ขาไปเฝ้าพระเยซูคือใคร? เพราะเหตุใด? พระเยซูตรัสแก่พวกเขาวา่อยา่งไร? 

3. เม่ือชายตาบอดถูกน าไปเฝ้าพระเยซูนั้นเขาไดทิ้้งอะไรไว?้ พระเยซูตรัสถามเขาวา่อยา่งไร? 
เขาเรียกพระองคว์า่อยา่งไร? เขามีความเช่ือหรือไม่? พระเยซูทรงสัมผสัเขาหรือไม่? ส่ิงท่ีพระเยซูตรัสวา่
ไดท้  าใหเ้ขาหายเป็นปกตินั้นคืออะไร? เม่ือเขาหายแลว้เขาไปท่ีไหน? เขากระท าอะไร? ก่อใหเ้กิดผลต่อ
ประชาชนอยา่งไร? 

4. ซกัคายคือใคร? เขามีลกัษณะอยา่งไร? เหตุใดเขาจึงตอ้งปีนข้ึนตน้ไม?้ เหตุใดเขาจึงมีความ
กระตือรือร้น ท่ีจะไดเ้ห็นพระเยซูมากนกั? เขามีอาชีพอะไร? เขาเป็นชาวยวิหรือ? ท่านรู้ไดอ้ยา่งไร? เม่ือ
พระเยซูสั่งใหเ้ขาปีนลงมาจากตน้ไมน้ั้นแลว้ พระองคต์รัสแก่เขาวา่อยา่งไร? 

5. ประชาชนคนอ่ืน ๆ ต าหนิพระเยซูอยา่งไร เม่ือพระองคเ์สด็จไปยงับา้นซกัคาย? เหตุใด
พระองคจึ์งทรงเลือกซกัคาย ใหเ้ป็นผูต้อ้นรับพระองค?์ ประชาชนแบ่งแยกซกัคายไวใ้นชั้นวรรณะ
อะไร? ซกัคายพยายามท่ีจะช าระความผดิบาปของเขา โดยการท าอยา่งไร? 

6. พระเยซูทรงให้เหตุผลวา่อยา่งไร ในการท่ีเสด็จไปยงับา้นของซกัคาย? พระองคต์รัสแก่เขาวา่ 
ส่ิงท่ีไดม้าถึงบา้นของเขาในวนันั้นคืออะไร? 

7. พระเยซูตรัสวา่ พระองคเ์สด็จมาเพื่อท่ีจะแสวงหา และช่วยเหลือผูใ้ด? พระธรรมขอ้น้ีจะคน้
ไดจ้ากพระธรรมเล่มใด? บทท่ีเท่าใด? พระองคท์รงหมายความวา่ ซกัคายเป็นผูท่ี้หลงหายเช่นนั้นหรือ? 

8. เม่ือพระเยซูเสด็จจากเมืองยะริโฮไปนั้น ซกัคายไดติ้ดตามพระองคไ์ปดว้ยหรือไม่? ซกัคาย
ไดก้ล่าวถึงความเช่ือของเขาท่ีมีต่อพระองค ์ (หรือยอมรับวา่พระองคเ์ป็นองคพ์ระเมสิยาห์) บา้งหรือไม่? 
เขาเรียกพระเยซูวา่อยา่งไร? 
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9. เม่ือพระเยซูเสด็จจากเมืองยะริโฮแลว้ พระองคเ์สด็จไปทางใด? ท่านคิดวา่ส่ิงท่ีพระองคท์รง
ครุ่นคิดในพระทยัตลอดเวลานั้นคืออะไร? ในการน้ีมีผูใ้ดติดตามพระองคไ์ปบา้ง? พวกเขาหวงัวา่ท่ีจะ
ใหพ้ระองคก์ระท าอะไรในกรุงเยรูซาเล็ม? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ส่ิงท่ีพระเยซูทรงครุ่นคิดอยูต่ลอดเวลา ท่ีพระองคเ์สด็จไปตามเส้นทางผา่นเมืองยะริโฮนั้น

คืออะไร 2. ท่านคิดวา่ฝงูชนมากมายเหล่านั้น ตั้งใจท่ีจะเดินทางไปร่วมในการเล้ียงปัสกา หรือวา่ส่วน
ใหญ่ตั้งใจท่ีจะมาเฝ้าพระเยซูโดยเฉพาะ 3. ท่านคิดวา่ชายตาบอดผูน้ั้นรอคอยท่ีจะใหพ้ระเยซูผา่นไปทาง
นั้น หรือวา่เขานัง่อยูท่ี่นัน่เพื่อจะขอทานจากฝงูชนผูส้ัญจรผา่นไปมา 4. ผูท่ี้หา้มปรามมิใหเ้ขาร้องขอ
ความช่วยเหลือจากพระเยซูคือใคร ท่านคิดวา่พวกเขามีจุดมุ่งหมายอยา่งไร ในการท าเช่นนั้น 5. มนุษย์
ในทุกวนัน้ีพยายามท่ีจะขดัขวาง ผูท่ี้แสวงหาพระเยซูเช่นเดียวกนัน้ีหรือ 

6. ท่านคิดวา่ชายตาบอดผูน้ั้นมีความเช่ือท่ีแทจ้ริงหรือไม่ ส่ิงท่ีช่วยใหช้ายตาบอดผูน้ั้นหายเป็น
ปกติ คือความเช่ือหรือจุดมุ่งหมายในความเช่ือของเขา เหตุใดเขาจึงเรียกพระเยซูวา่ “บุตรดาวดิ” เหตุใด
พระเยซูจึงตรัสถามถึงความตอ้งการของเขาพระองคไ์ม่ทรงทราบถึงความตอ้งการของเขาหรือ 7. ท่าน
คิดวา่ บาระทีมายเคยไดย้นิกิตติศพัทว์า่ พระองคท์รงรักษาคนตาบอดอ่ืน ๆ ใหห้ายไดเ้ช่นนั้นหรือ 8. 
เง่ือนไขท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บพระพรจากพระเจา้คืออะไร 9. การกระท าการอศัจรรยข์องพระเยซูในคร้ังน้ี
ก่อใหเ้กิดผลแก่ผูอ่ื้นบา้งหรือไม่ 10. ท่านคิดวา่เม่ือชายตาบอดหายเป็นปกติแลว้ เขาจะกลบัไปเก็บผา้ห่ม
ของเขาอีกหรือไม่ 11. ระหวา่งการเป็นพยานกบัการเทศนาสั่งสอน อยา่งไหนจะก่อใหเ้กิดความเช่ือ
มากกวา่กนั 

12. พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นซกัคายปีนข้ึนบนไมเ้ช่นนั้นหรือ พระองคท์รงทราบได้
อยา่งไรวา่ เขาอยูบ่นตน้ไม ้ 13. ท่านคิดวา่ ซกัคายรู้สึกภาคภูมิใจหรือรู้สึกขวยเขิน เม่ือพระเยซูตรัสวา่ 
พระองคจ์ะเสด็จไปยงับา้นของเขา เขาเป็นคนท่ีเคร่งครัดในศาสนาเช่นนั้นหรือ เหตุใดพระองคจึ์งเรียก
เขาวา่ “บุตรของอบัราฮมั” เขายอมรับวา่เขาคดโกงคนอ่ืนหรือไม่ ท่านคิดวา่เราควรชมเชยในการกระท า
ของเขาหรือไม่ ซกัคายคิดวา่การกระท าของเขาจะช่วยใหเ้ขาไดรั้บความรอดเช่นนั้นหรือ ท่านคิดวา่เขามี
ความเช่ือซ่ึงจะน าใหถึ้งความรอดเช่นนั้นหรือ เหตุใดเขาจึงเรียกพระเยซูวา่ “พระเยซูเจา้ขา้” 14. พระเยซู
ทรงใหเ้หตุผลอยา่งไรในการเสด็จไปยงับา้นของเขา เหตุใดพระองคจึ์งทรงเลือกเขา ใหเ้ป็นผูต้อ้นรับ
พระองค ์15. ความรอด “มาถึงบา้นของเขา” ไดอ้ยา่งไร 
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ขั้นทีส่ี่สิบสาม มาเรียชโลมพระบาทของพระองค์-บ้านเบธาเนีย 

มทัธิว 26:6-13, มาระโก 14:3-9, ลูกา 19:11-28, ยอห์น 11:55-12:11 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดป้ระทบัพกัแรมในเมืองยะริโฮแลว้ พระองคก์็เดินทางต่อไปเพื่อ “เสด็จข้ึน
ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม” ในการน้ีไดมี้ประชาชนเป็นอนัมากติดตามพระองคไ์ปดว้ย กิตติศพัทข์องพระองค์
ไดแ้พร่สะพดัไปทัว่ จนประชาชนทั้งปวงต่างก็คาดกนัวา่ ชาวกรุงเยรูซาเล็มคงจะตอ้นรับพระองคเ์ป็น
แน่ และเม่ือพระองคเ์สด็จไปถึงเมืองบริสุทธ์ินั้นแลว้ พระองคก์็คงจะสถาปนาแผน่ดินของพระองค์
โดยเร็วพลนั แมแ้ต่อคัรสาวกของพระองคก์็คงจะคิดเช่นน้ีดว้ย 

พระเยซูทรงทราบถึงความนึกคิดของพวกเขาดงักล่าว ฉะนั้นในระหวา่งทางพระองคจึ์งไดท้รง
สั่งสอนพวกเขาดว้ยค าอุปมาเร่ือง เจา้ประเทศราชองคห์น่ึงเพื่อเนน้ใหเ้ห็นวา่ บรรดาผูน้ าทางฝ่ายศาสนา
ของชนชาติยเูดียจะปฏิเสธพระองค ์ และแผน่ดินของพระองค ์ ซ่ึงสามารถมองเห็นดว้ยตาของมาถึงใน
อนาคตขา้งหนา้ พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้่งใหท้ราบวา่ พระเยซูทรงสอนค าอุปมาเร่ืองน้ี ขณะท่ี
ประทบัอยูท่ี่เมืองยะริโฮ หรือระหวา่งท่ีเดินทางไปสู่บา้นเบธาเนีย พระธรรมลูกาเท่านั้น ท่ีบนัทึกค า
อุปมาเร่ืองน้ีไว ้(จงเปรียบทียบกบั มทัธิว 25:14-30) 

การท่ีมาเรียชโลมพระเยซูคริสตน์ั้น เป็นการอธิบายถึงค าอุปมาเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี โดยเนน้ให้
เห็นถึงการรู้จกัใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์ก่อนท่ีจะสายเกินไป และการชโลมพระเยซู เป็นการปฏิบติัท่ี
เหมาะสมกบัวญิญาณจิตของผูท่ี้รู้จกัใชโ้อกาสนั้น เพื่อท่ีจะน ามาซ่ึงพระพรอนันิรันดร์โดยทางพระกิตติ
คุณ นบัเป็นการปฏิบติัท่ีเหมาะกบักาละเทศะอยา่งยิง่ มาเรียไดทุ้่มเทความรักใหแ้ก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
นาง ในขณะท่ีพระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยูใ่นโลก 

เหลือเวลาอีกหกวนัก็จะถึงการเล้ียงปัสกาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม แต่ประชาชนเป็นอนัมากไดเ้ดินทาง
มาล่วงหนา้เพือ่จะไดช้ าระตวัใหบ้ริสุทธ์ิ ก่อนท่ีจะร่วมฉลองในพิธีนั้น (ยอห์น 11:55) ระหวา่งทางพระ
เยซูไดท้รงแวะท่ีบา้นเบธาเนียและประทบัอยูท่ี่บา้นของมาธา มาเรียและลาซะโร ผูซ่ึ้งพระองคไ์ดท้รง
ช่วยใหฟ้ื้นคืนชีวติ ไดมี้ชาวยิวหลายคนพกัท่ีหมู่บา้นนั้นในวนัสะบาโตดว้ย ทั้งน้ีเพื่อวา่จะไดดู้ลาซะโรผู ้
ซ่ึงฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาใหม่ ให้รู้แน่ชดัวา่ การอศัจรรยข์องพระเยซูในเร่ืองน้ีเป็นความจริงหรือไม่ แต่บาง
คนซ่ึงไม่ยอมเช่ือ และกล่าวหาวา่พระเยซูทรงเป็นผูห้ลอกลวงประชาชนสมจริง ดงัท่ีพวกฟาริสีสั่งสอน 
บุคคลเหล่าน้ีไดเ้ดินทางไปสู่กรุงเยรูซาเล็มซ่ึงอยูห่่างออกไปประมาณสามกิโลเมตร และรายงานใหพ้วก
ผูน้ าของศาสนายเูดียทราบวา่ พระเยซูก าลงัหลอกลวงประชาชนและไดมี้ผูค้นเช่ือถือพระองคเ์ป็นอนั
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มาก พวกผูน้ าศาสนายเูดียไดว้างแผนการท่ีจะปลงพระชนมข์องพระองคเ์รียบร้อยแลว้ ฉะนั้นเม่ือได้
ทราบข่าวน้ี พวกเขาจึงไดเ้พิ่มความเคียดแคน้พระองคย์ิ่งข้ึน และไดต้ดัสินใจอยา่งแน่วแน่วา่จะตอ้ง
หาทางก าจดัพระองคใ์หเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

ในระหวา่งนั้นบรรดาคนในหมู่บา้นเบธาเนียท่ีรักใคร่ชอบพอพระเยซูไดจ้ดัอาหารตอ้นรับ
พระองคแ์ละบรรดาอคัรสาวก และขณะท่ีพระเยซูทรงเสวยพระกระยาหารอยูน่ั้น มาเรียไดแ้สดงความ
รักต่อพระองคโ์ดยการชโลมพระองคซ่ึ์งเป็นการชโลมพระองคไ์ว ้“เพื่อการศพของพระองค”์ 

อภิปราย 
ค าอุปมาเร่ืองเจา้ประเทศราชไดว้าดภาพใหเ้ห็นวา่ องคพ์ระเยซูนั้นเปรียบดงัเจา้ประเทศราชใน

เร่ือง ซ่ึงก าลงัเดินทางไปยงัเมืองไกล เพื่อจะรับอ านาจในการครอบครองแผน่ดินจากพระบิดา และจะ
เสด็จกลบัมาอีก พระองค ์“ไดก้ระท าการซ่ึงพระบิดาประทานใหแ้ก่พระองคส์ าเร็จแลว้” และก าลงัเสด็จ
ข้ึนไปสู่สวรรคเ์พื่อรับแผน่ดินจากพระบิดา ตามท่ีไดท้รงสัญญาไวว้า่จะประทานใหแ้ก่ “ผูท่ี้พระองคไ์ด้
ทรงชโลมไว”้ (ดู สดุดี 2:6,8) หลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จไปเป็นเวลา “ชา้นาน” แลว้ (มทัธิว 25:19) 
พระองคก์็จะเสด็จมาอีก นบัตั้งแต่พระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี เป็นเวลาเกือบสอง
พนัปีแลว้ แต่การเสด็จกลบัมาของพระองคเ์ป็นส่ิงท่ีแน่นอนเสมอ เช่นเดียวกบัความแน่นอนของการข้ึน
และตกของดวงอาทิตยทุ์ก ๆ วนันัน่เอง พระสัญญาของพระองคจ์ะไม่ผดิพลาดเลยแมแ้ต่นอ้ย (ดู ยอห์น 
14:3) 

เจา้ประเทศราชผูน้ั้นไดทิ้้งทรัพยส์มบติัไวใ้หอ้ยูใ่นความดูแลของพวกบ่าวไพร่ ก่อนเดิน
ทางออกจากบา้น ท่านไดม้อบหมายงานใหแ้ก่พวกบ่าวไพร่ของท่านท า จนกวา่ท่านจะกลบัมา และ
ก าชบัใหพ้วกเขาเป็นคนตน้เรือนท่ีดี ( ดู 1 เปโตร 4:10) การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคือเป้าหมายอนั
ยิง่ใหญ่ และเป็นความหวงัแห่งพระพรของเรา เราควรจะท างานในทุ่งนาของพระองคใ์หส้มกบัท่ี
พระองคท์รงมอบหมายไว ้ มิใช่ท าเพื่อความสุขสบาย หรือเพื่อผลประโยชน์ส าหรับตวัเอง พลเมือง
ส่วนมากต่างก็เกลียดชงัเจา้ประทานราชผูน้ั้นและพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ จะไม่ยอมใหเ้จา้ประเทศราช
ปกครองพวกเขาเป็นอนัขาด เร่ืองน้ีเล็งถึงการท่ีชนชาติยวิปฏิเสธพระเยซู ทั้ง ๆ ท่ีพระบิดาเจา้ทรงส่ง
พระองคล์งมาเพื่อพวกเขาเองแท ้ๆ (ดู มทัธิว 15:24) และยิง่ไปกวา่นั้นอีก ยงัหมายถึงการท่ีชาวโรมนัได้
ปฏิเสธและตรึงพระองคไ์วเ้ช่นเดียวกนั 

มนุษยโ์ลกทั้งมวลต่างถือวา่พระเยซูไม่มีคุณค่าอะไรส าหรับพวกเขาเลยแผน่ดินของพระองค์
เป็นอีกโลกหน่ึง เป็นแผน่ดินท่ี “ลงมาจากพระเจา้แต่สวรรค”์ แมแ้ต่ผูท่ี้อา้งตนวา่เป็นผูรั้บใชข้อง
พระองค ์ ก็ไม่สามารถท่ีจะเขา้ไปในแผน่ดินนั้นได ้ (มทัธิว 7:21) เม่ือพระเยซูเสด็จมาอีก พระองคจ์ะ
ทรงพิจารณาบุตรของพระองค ์ เป็นรายบุคคล ตามความซ่ือสัตยข์องพวกเขา ผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตยท่ี์แทจ้ริง 
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จะไดรั้บบ าเหน็จจากพระองคม์ากนอ้ย ตามความซ่ือสัตยข์องพวกเขา ส่วนผูท่ี้ไม่ไดรั้บบ าเหน็จอะไร
เลยนั้น พระเจา้ทรงประณามวา่เป็นผูรั้บใชท่ี้ชัว่ร้าย ในขอ้ท่ี 22 ไดเ้ปิดเผยใหท้ราบวา่บ่าวผูน้ั้น มิไดมี้
ความเช่ือหรือไวว้างใจในนายของเขาเลย มิหน าซ ้ ายงักล่าวหานายอีกวา่ เป็นคนอยติุธรรม และ “กลวั” 
ต่อนายดว้ย (ดู โรม 8:15, 2 ทิโมธี 1:7) 

บ่าวผูน้ั้นมีความคิดท่ีพลาดอยา่งมหนัต ์ และจากการทดสอบก็เผยใหท้ราบเช่นนั้น (1 โครินธ์ 
3:13, ฮีบรู 3:12) ฉะนั้นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขามีอยูก่็จะตอ้งถูกยดึไป จากพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 3 ดู
เหมือนวา่ เขาเพียงแต่สูญเสียบ าเหน็จรางวลัไปเท่านั้น หาไดสู้ญเสียวญิญาณไปดว้ยไม่ แต่ในพระ
ธรรมมทัธิว บทท่ี 25 กล่าววา่ บ่าวผูไ้ม่มีบุญคุณต่อนาย ตอ้งถูกทิ้งลงไปในสถานท่ีอนัมืดมน ซ่ึงมีแต่
การร้องไหค้ร ่ าครวญ และการขบเข้ียวเค้ียวฟันซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เขาตอ้งประสบความพินาศ ส่วนพระ
ธรรมลูกามิไดก้ล่าวถึงตอนน้ี นอกจากจะกล่าววา่ส่ิงใดท่ีเขามีอยูก่็จะถูกยดึเอาไป (ดู ฮีบรู 6:7,8, 10:38) 
ถา้หากบุคคลเช่นวา่น้ี เคยรู้จกัพระเจา้มาแลว้ เขาก็คงจะ “ลืมการซ่ึงช าระความผดิของตนเม่ือก่อนนั้น
เสียแลว้” (2 เปโตร 1:9) ความเช่ือโดยทัว่ ๆ ไปยงัไม่อาจกล่าวไดว้า่ เป็นความเช่ือท่ีแทจ้ริง จนกวา่จะ
ผา่นการทดสอบเสียก่อน (1 เปโตร 1:7) “....ถา้ปราศจากการประพฤติ ความเช่ือ ก็ตายอยูใ่นตวัเองแลว้” 
(ยากอบ 2:17) วาระท่ีพระเยซูเจา้เสด็จจากเราข้ึนไปประทบัอยูบ่นสวรค ์เป็นวาระแห่งการทดลอง “ผูใ้ด
ทนไดจ้นถึงท่ีสุดผูน้ั้นจะรอด” (มทัธิว 24:13, ดู ฮีบรู 3:14,6:8,11,12, ยอห์น 8:31) 

บ่าวไพร่ของเจา้ประเทศราชต่างก็มีโอกาสเท่า ๆ กนั “คนท่ีมีแลว้จะเพิ่มเติมใหเ้ขาอีก” เพราะ
บ่าวเช่นน้ีไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่ เขาเป็นบ่าวท่ีแทจ้ริงและเป็นผูท่ี้สามารถไวว้างใจได ้ ส่วนบ่าวชัว่จะ
ถูกปรับโทษในค าพดูของเขาเอง ถา้หากวา่นายของเขาเป็นคนเขม้งวดกวดขนั เขาก็ควรจะรู้วา่จะตอ้ง
กระท าอยา่งไรบา้ง เม่ือตวัเองเป็นบ่าวไพร่ ก็จ  าตอ้งเช่ือฟังนาย ดงันั้นบ่าวชัว่จึงตอ้งถูกสลดัทิ้งไป เขารู้
ถึงขอ้บกพร่องของเขา แต่ก็สายเกินกวา่ท่ีจะกลบัใจใหม่เสียแลว้ (ฮีบรู 6:6,12:17) และไม่มีขอ้แกต้วัใด 
ๆ ส าหรับการปฏิเสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาเลย ฉะนั้น “จงระวงัใหดี้ อยา่เป็นคนเมิน ไม่ยอมฟัง
พระองคผ์ูต้รัสนั้น” (ฮีบรู 12:25) 

มีหลายคน “ออกปากกล่าววา่ เขารู้จกัพระเจา้ แต่วา่ในกิริยาการประพฤติของเขา เขาปฏิเสธ
พระองค”์ ผูห้น่ึงผูใ้ดก็ตามท่ีมิไดป้ระพฤติตามขอ้อา้งของเขา พระองคก์็จะทรงเปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบถึง
สภาพท่ีแทจ้ริงของเขาน่ีเป็นวธีิหน่ึงท่ีพระเยซูทรงปฏิบติัต่อพวกฟาริสี พวกเขาอวดโอ่อา้งตนใหญ่ยิง่
นกั แต่พระองคท์รงเปิดเผยใหพ้วกเขาทราบวา่ พวกเขาเป็นเหมือน “อุโมงคฝั์งศพซ่ึงฉาบดว้ยปูนขาว 
ขา้งนอกดูงดงาม แต่ขา้งในเตม็ไปดว้ยกระดูกคนตาย” พวกเขาเตม็ไปดว้ย “การประพฤติท่ีตายแลว้” ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งกลบัใจเสียใหม่ (ฮีบรู 6:1) จากพระธรรมมทัธิว 7:21-23 ปรากฏวา่มีหลายคนซ่ึงจะตอ้ง
ประหลาดใจ และผดิหวงัในวาระท่ีพระเยซูเสด็จมา บางคนจะไดรั้บ “ความละอายจ าเพาะพระองค ์ เม่ือ
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พระองคจ์ะเสด็จมา” (1 ยอห์น 2:28) พระเยซูคริสตเจา้ทรงตกัเตือนอคัรสาวกของพระองคค์ร้ังแลว้คร้ัง
เล่า ใหร้ะมดัระวงัและเตรียมตวัพร้อมใหดี้ ในวาระนั้นบรรดาศตัรูซ่ึงไม่ยอมใหพ้ระองคค์รอบครอง
พวกเขา จะตอ้งถูกน ามาประหารเฉพาะพระพกัตร์พระองค ์ “การลงโทษแก่คนเหล่านั้น ท่ีไดถู้ก
พิพากษานานมาแลว้ จะไม่รอชา้” (2 เปโตร 2:3) 

ปัญหาท่ีพระเยซูทรงครุ่นคิดอยูต่ลอดเวลา ในขณะท่ีพระองคท์รงสั่งสอนค าอุปมาก็คือ 
พระองคจ์ะตอ้งถูกทรยศ และถูกตรึงบนไมก้างเขนในไม่ชา้น้ี แต่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีก เพื่อ
สถาปนาแผน่ดินของพระองค ์ พระองคไ์ดท้รงมอบหมายพระราชกิจของพระองค ์ ให้อยูใ่นความดูและ
รับผดิชอบของผูรั้บใชข้องพระองค ์ จนกวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมากอีก ฉะนั้นพวกเขาจึงตอ้ง
ระมดัระวงัเตรียมพร้อม และซ่ือสัตยต่์อภาระหนา้ท่ีอยูเ่สมอ 

การเล้ียงฉลองปัสกาเป็นการเล้ียงท่ีส าคญัท่ีสุดของชนชาติยวิ งานน้ีจดัใหมี้ข้ึนใน “เดือนท่ีหน่ึง 
วนัท่ีสิบส่ี” (เลวนิีติ 23:5) ซ่ึงเป็น “เดือนแรก” ของพวกเขา งานน้ีจดัข้ึนเพื่อร าลึกถึงคืนอนัน่าสยดสยอง
ในประเทศอียปิตเ์ม่ือ “พระองคไ์ดท้รงยกเวน้เรือนของชนชาติอิสราเอล ในประเทศอียิปตใ์หพ้น้ภยัเม่ือ
พระองคไ์ดป้ระหารชีวิตชนชาติอียปิต์” (อพยพ 12:27) พระองคไ์ดท้รงประหารบุตรหวัปีของทุก ๆ 
บา้น เวน้แต่บา้นท่ีไดฆ่้าลูกแกะเป็นเคร่ืองบูชา และเอาโลหิตของลูกแกะนั้นทาเป็นเคร่ืองหมายไวท่ี้
กรอบประตู ตามพระบญัชาของพระองค ์พระเจา้ตรัสวา่ “เม่ือเราเห็นเลือดนั้น” เราจะเวน้เจา้ทั้งหลายไว ้
(อพยพ 12:13) 

พระเยซูเจา้ทรงทราบวา่พระองคท์รงเป็น “พระเมษโปดกท่ีถูกฆ่าเสียนั้น” พระโลหิตของ
พระองคต์อ้งหลัง่ไหลเพื่อไถ่โทษมนุษยชาติทั้งปวง การเล้ียงปัสกาคร้ังน้ี เป็นวาระท่ีพระบิดาเจา้ทรง
ก าหนดไวว้า่ พระเยซูจะถูกปลงพระชนม ์ “ดว้ยวา่พระคริสต ์ผูเ้ป็นปัสกาของเราทั้งหลาย ไดถู้กฆ่าบูชา
เสียแลว้” (1 โครินธ์ 5:7) 

พระเยซูไดป้ระทบัอยูใ่นบา้นเบธาเนียกบัพระสหายของพระองค ์ จนกระทัง่จวนจะถึง
ก าหนดเวลาแลว้ พระองคจึ์งเสด็จข้ึนไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม ในการน้ี “มีชาวยวิเป็นอนัมาก” พกัอยูท่ี่บา้น
นั้นดว้ย “พวกเขาไม่เพียงแต่มาเพื่อเฝ้าพระเยซูเท่านั้น” หากแต่ยงัตอ้งการท่ีจะเห็นลาซะโร ใหป้ระจกัษ์
แก่สายตาของพวกเขาเอง เพื่อใหเ้ห็นเป็นท่ีแน่ชดัวา่ ลาซะโรไดฟ้ื้นคืนชีวติข้ึนมาอีกจริง ๆ ไม่ตอ้งสงสัย
เลยวา่ชาวยวิเหล่าน้ี คงมีหลายคนรู้จกัมกัคุน้กบัลาซะโรก่อนท่ีเขาจะตาย 

ประชาชนในบา้นเบธาเนียไดจ้ดังานเล้ียง เพื่อถวายพระเกียรติแก่พระเยซู และบรรดาอคัรสาวก
ของพระองค ์ พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าวไวว้า่แขกเหร่ือในงานเล้ียงมีก่ีคน นอกจากกล่าวถึง มาธา 
มาเรีย และลาซะโรเท่านั้น แมแ้ต่มาธาก็ไดป้ฏิบติัพระองคใ์นงานเล้ียงน้ีดว้ย พระธรรมมทัธิวและลูก
กล่าววา่ งานเล้ียงน้ีจดัใหมี้ข้ึนท่ีบา้นของซีโมนชายโรคเร้ือน ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ เขาคงเป็นผูห้น่ึงซ่ึง
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พระเยซูไดท้รงรักษาจนหายเป็นปกติ เพราะถา้เขายงัคงเป็นโรคเร้ือนอยู ่ เขาคงไม่ไดรั้บอนุญาตใหค้บ
หากบัคนอ่ืน ๆ อยา่งแน่นอน ดูเหมือนวา่เขาเป็นชาวฟาริสีคนเดียวกนักบัท่ีไดเ้คยจดังานเล้ียงตอ้นรับ
พระองค ์ และมี “หญิงคนชัว่” ชโลมพระบาทของพระองค ์ ดว้ยน ้าหอมและเช็ดพระบาทของพระองค์
ดว้ยผมของนาง (ดูขั้นท่ี 22) กล่าวกนัวา่หญิงผูน้ั้นคือ มาเรีย มฆัดาลา แต่ก่อนท่ีนางเคยเป็นคนบาป แต่
เม่ือเขา้เฝ้าพระเยซูแลว้ นางก็ไดรั้บการอภยัโทษในการผดิบาปทั้งปวง และคงเป็นคนเดียวกบัมาเรียแห่ง
หมู่บา้นเบธาเนีย ผูซ่ึ้งปรารถนาท่ีจะนัง่แทบพระบาทของพระองค ์ และฟังพระธรรมจากพระองค ์ พระ
กิตติคุณท่ีกล่าวถึงความจงรักภกัดีของนาง ซ่ึงมีต่อพระองคใ์นขั้นน้ีมีสามเล่ม แต่พระธรรมยอห์น
เท่านั้นท่ีกล่าวถึงช่ือของนาง 

อาจเป็นไดว้า่บา้นของมาธาและมาเรียคบัแคบเกินกวา่ ท่ีจะจดังานฉลองเช่นนั้นได ้ อน่ึงซีโมน
ซ่ึงเป็นคนร ่ ารวยก็มีความยนิดี ท่ีจะไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังานเล้ียงตอ้นรับพระองค ์ แขกเหร่ือท่ีมาในงาน
เล้ียงต่างก็มีความสุขความยนิดีโดยทัว่หนา้กนั แมว้า่จะต่างชั้นวรรณกนัก็ตาม แต่พวกเขาก็เป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัในพระคริสต ์ มีความรักพระองค ์ และไดรั้บการรักษาตลอดจนไดรั้บความรอดจากพระองค ์
ลาซะโรเป็นแขกผูมี้เกียรติคนหน่ึง ซ่ึงไดน้ัง่ร่วมโตะ๊เดียวกนักบัพระองค ์และอาจจะนัง่ติดกบัพระองคก์็
ได ้

ในประเทศทางตะวนัออกนั้น ขณะท่ีฝ่ายชายนัง่รับประทานอาหาร ฝ่ายหญิงจะตอ้งปฏิบติัฝ่าย
ชาย ในการน้ี มาธาก็ไดป้ฏิบติัต่อพระองคเ์ช่นเคยแต่มาเรียก็ไดส้ าแดงความจงรักภกัดี และไดน้มสัการ
พระองค ์ โดยเอาน ้ามนัหอมราคาแพง ซ่ึงนางไดเ้ก็บรักษาไวส้ าหรับการน้ีโดยเฉพาะ และไดช้โลมองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของนาง เป็นไปไดห้รือไม่วา่ นางไดรั้บการทรงน าจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใหส้ าแดง
ความจงรักภกัดีต่อองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดในคร้ังน้ีโดยตรง 

ขณะท่ีพระเยซูก าลวังเสวยพระกระยาหารอยูน่ั้น มาเรียไดเ้ปิดผะอบน ้ามนัหอม แลว้เทลงบน
พระกายของพระองค ์ กล่ินน ้ามนัหอมไดก้ระจายฟุ้งไปทัว่หอ้ง พระธรรมยอห์นบนัทึกไวว้า่ มาเรียเท
น ้าหอมลงท่ีพระบาทของพระเยซู แต่พระธรรมมทัธิวและมาระโกกลบักล่าววา่ นางเทน ้าหอมลงบน
พระเศียรของพระองค ์ แต่อยา่งไรก็ตามขอ้ความเหล่าน้ีก็หาไดข้ดัแยง้กนัแต่ประการใดไม่ เพราะวา่เป็น
ธรรมเนียมของชาวยวิท่ีจะตอ้งชโลมแขกทั้งศีรษะและเทา้ (ลูกา 7:38-46) ฉะนั้นจึงอาจเป็นไดว้า่ นางคง
ไดช้โลมพระองคต์ามลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ี คือทั้งพระเศียรและพระบาท แต่เท่าท่ีปรากฏในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์นั้น ไดก้ล่าวถึงพระบาทของพระองคเ์ป็นส่วนใหญ่ เพราะวา่ นางไดเ้ช็ดพระบาทของ
พระองคด์ว้ยผมของนางเอง พระเยซูตรัสวา่มาเรียได ้“เทน ้ามนัหอมบนกายเรา” (มทัธิว 26:12) 

ขณะท่ีมาเรียเทน ้าหอมบนพระกายพระเยซูนั้น ก็มีผูค้ดัคา้นข้ึนอยา่งไม่พอใจ พระธรรมมาระ
โกมิไดก้ล่าวไวว้า่ บุคคลผูน้ั้นเป็นใครบา้ง แต่พระธรรมมทัธิวกล่าววา่ บุคคลเหล่านั้นก็คือบรรดาอคัร
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สาวกของพระองคน์ัน่เอง แต่ยอห์นบ่งถึงอคัรสาวกผูเ้ดียวเท่านั้นคือ ยดูา อิสการิโอด ผูซ่ึ้งจะทรยศต่อ
พระองคน์ัน่เอง เขากล่าววา่การท่ีมาเรียท าเช่นนั้น เป็นการเสียของโดยเปล่าประโยชน์ เพราะวา่น ้าหอม
ราคาแพง หากขายก็จะไดเ้งินมาก สามารถท่ีจะน าเงินไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนยากจนไดม้าก พระธรรม
ยอห์นไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ยดูาเป็นขโมย และเป็นผูเ้ก็บรักษาเงินของอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ เขา
ปราถนาท่ีจะไดเ้งินท่ีจะรับจากการขายน ้ามนัหอมผะอบนั้น เท่าท่ียเูดียกล่าวอา้งเช่นน้ี หาใช่วา่ยดูา
สนใจหรือห่วงใย ในความเป็นอยูข่องคนยากจนแต่ประการใดไม่ ขอ้น้ีเห็นไดช้ดัเจนจากการท่ีเขา
ยอมรับเงินสินบนสามสิบเหรียญเพื่อท่ีจะมอบองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา ให้อยูใ่นเง้ือมมือของเหล่าศตัรู 

แมว้า่จะมีผูค้ดัคา้นข้ึนเช่นนั้น มาเรียก็มิไดป้ริปากวา่กล่าวแต่ประการใด นางคงปฏิบติัพระเยซู
ดว้ยความสงบ พระเยซูไดท้รงต าหนิยดูาอยา่งรุนแรงวา่ “อยา่วา่เขาเลย ไปกวนใจเขาท าไม” และตรัสแก่
บรรดาอคัรสาวกของพระองคว์า่ “คนยากจนมีอยูก่บัท่านเป็นนิตย ์และท่านจะท าการดีแก่เขาเม่ือไรก็ท า
ได ้ แต่เราจะไม่อยูก่บัท่านเสมอไป” คร้ันแลว้พระองคก์็ตรัสชมมาเรียวา่การท่ีนางชโลมพระองคด์ว้ย
น ้ามนัหอมนั้น เป็นการกระท าท่ีดี เป็นการตระเตรียมไว ้ “เพื่อการศพของพระองค”์ ในท่ีน้ีพระองคไ์ด้
ทรงประกาศถึงการส้ินพระชนมข์องพระองคซ่ึ์งจะมาถึงในไม่ชา้อีกคร้ังหน่ึง พระองคต์รัสแก่อคัรสาวก
ของพระองคว์า่ การส าแดงออกซ่ึงความรักของมาเรีย ในการปฏิบติัพระองคใ์นคร้ังน้ี จะเป็นอนุสรณ์แก่
คนทัว่โลกตลอดไป “ซ่ึงผูห้ญิงน้ีไดก้ระท าก็เป็นการสุดก าลงัของเรา” เป็นการส าแดงความจงรักภกัดี
ดว้ยการปฏิบติัพระองคอ์ยา่งง่าย ๆ และสงบเสง่ียม และก็เป็นการสมจริงท่ีวา่ การกระท าของนางไดเ้ป็น
ท่ีกล่าวขานกนัทัว่โลก กวา่สองพนัภาษา และจดจ าสืบเน่ืองกนัมาเกือบสองพนัปีแลว้ (กล่าวคือไดมี้การ
บนัทึกเร่ืองน้ีไวใ้หพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทัว่โลกนัน่เอง) 

การส าแดงความรักต่อพระเจา้ แมว้า่เราจะเสียสละในส่ิงท่ีเล็กนอ้ยก็ตามพระเจา้ก็ทรงเห็นอยู่
เสมอ (พระองคมิ์ไดม้องดูท่ีส่ิงของหากแต่ดูท่ีจิตใจ) ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ พระเยซูคงจะตอ้งปลาบปล้ืม
ปีติยนิดีเป็นลน้พน้ เม่ือทรงทราบวา่มีผูเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีพระองคท์รงสั่งสอนแก่พวกเขา แมว้า่จะเป็นเพียง
คนเดียว และมีความเขา้ใจเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม 

การส าแดงความรักต่อพระเจา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นใด ๆ ก็ตาม ยอ่มน าความปิติยนิดีมาสู่พระองค์
อยูเ่สมอ ท่านเล่า ไดแ้สดงความรักต่อพระองคด์ว้ยใจจริงของท่านหรือยงั พระองคท์รงทราบหรือไม่วา่ 
ท่านนมสัการพระองคด์ว้ยจิตวญิญาณและความจริง และพร้อมเสมอท่ีจะมอบทุกส่ิงทุกอยา่งไวแ้ทบ
พระบาทของพระองค ์ท่านไดทุ้่มเทความรักของท่านให้แก่พระองคแ์ลว้หรือยงั 

ไม่ใช่วา่พระเยซูจะไม่ทรงสนพระทยักบัคนยากจน พระองคท์รงปฏิบติัรับใชป้ระชาชน
โดยทัว่ไปเสมอ และทรงยกยอ่งชมเชยการเสียสละของพวกเขาเพื่อพระเจา้ แมแ้ต่เพียงสตางคแ์ดงเดียว
ท่ีแม่หมา้ยถวาย พระองคก์็ยงัตรัสชมเชย 
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ในสมยัคริสตจกัรยคุแรกนั้น การเอาใจใส่ดูและคนยากจน เป็นหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงซ่ึงอคัรสาวกได้
เนน้ใหส้มาชิกในคริสตจกัรช่วยกนัรับผดิชอบ แต่คริสเตียนในสมยัน้ีมกัจะพากนัมองขา้มเสียส้ิน ดู
เหมือนวา่ พวกเขาไม่มีความสนใจใยดีต่อคนตกทุกขไ์ดย้าก หรือคนท่ีมีฐานะต ่ากวา่พวกเขาเลย 

ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยูท่ี่เมืองเบธาเนียนั้น ประชาชนต่างพากนัไปชุมนุมในกรุงเยรูซาเล็ม 
เพื่อฉลองการเล้ียงปัสกา มีหลายคนท่ีแสวงหาพระองคแ์ละสงสัยวา่ พระองคจ์ะเสด็จมาในงานเล้ียงคร้ัง
น้ีดว้ยหรือไม่ พวกเขาต่างไต่ถามกนั ในขณะท่ีไดพ้บกนัท่ีเฉลียงพระวหิารวา่ “ท่านทั้งหลายคิดเห็น
อยา่งไร พระองคจ์ะไม่เสด็จมาท่ีการเล้ียงน่ีหรือ” ทางฝ่ายมหาปุโรหิต และพวกฟาริสีก็ออกค าสั่งวา่ ถา้
ผูใ้ดรู้วา่พระเยซูประทบัอยูท่ี่ใด ก็ใหร้ายงานใหพ้วกเขาทราบโดยด่วน เพื่อวา่จะไดจ้บักุมพระองค ์

เม่ือพวกเขาไดท้ราบวา่มีชาวยวิเป็นจ านวนมากพกัอยูท่ี่หมู่บา้นเบธาเนียเพื่อตอ้งการดูลาซะโร 
และไดเ้ช่ือวา่ฟังค าสอนของพระเยซู พวกเขาจึงตดัสินใจท่ีจะสังหารลาซะโรเสีย เพื่อมิใหเ้ขาเป็นพยาน
เก่ียวกบัพระเยซูอีก พวกเขาไดว้างแผนท่ี “จบัพระเยซูฆ่าเสียดว้ยอุบาย” แต่ก็ยงัไม่กลา้ท่ีจะปลงพระ
ชนมพ์ระองคร์ะหวา่งเทศกาลปัสกา เพราะเกรงวา่ประชาชนท่ีรักใคร่ของพระองคจ์ะลุกฮือข้ึนต่อสู้
ขดัขวาง ฉะนั้นพวกเขาจึงรอคอยจนกวา่พระองคจ์ะถูกมอบใหอ้ยูใ่นมือของพวกเขาเสียก่อน แลว้จึง
ค่อยลงมือทีหลงั และก็ปรากฏวา่มีอคัรสาวกคนหน่ึงของพระเยซู ทรยศต่อพระองค ์ โดยสมคบกบัพวก
ผูน้ าของศาสนายวิดงักล่าวประกอบกรรมชัว่ มอบพระองคไ์วใ้หอ้ยูใ่นอุง้มือของพวกเขา โดยเห็นแก่
เงินสิบบนเพียงสามสิบเหรียญเท่านั้น อคัรสาวกซ่ึงทรยศต่อพระเยซูผูน้ั้น ยงัคงแสร้งท าตนประหน่ึงไม่
มีความผดิอะไรเลย และไดร่้วมรับประทานอาหารในการเล้ียงท่ีหมู่บา้นเบธาเนียดว้ย 

ข้อไตร่ตรอง 
ทั้งปุโรหิต พวกฟาริสี ยดูาอิสการิโอด และมาเรีย ต่างก็เป็นชาวยวิ เป็นพี่นอ้งฝ่ายเน้ือหนงัของ

พระเยซู แต่จิตใจช่างแตกต่างกนัเหลือเกินความรักมีฤทธ์ิอ านาจในการเปล่ียนจิตใจของมนุษยอ์ยา่งน่า
อศัจรรยย์ิง่ ความรัก “ไดซึ้มซาบเขา้ไปในใจของเรา โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองคไ์ดป้ระทาน
ใหแ้ก่เราทั้งหลายแลว้” 

มาเรียไดช้โลมพระกายของพระเยซูไวเ้ป็นการล่วงหนา้ เหตุการณ์อนัน่าประทบัใจน้ี ได้
ช้ีใหเ้ห็นถึงหลกัปฏิบติัท่ีจ  าเป็นในชีวติคริสเตียนสองประการ ประการแรก ไดช้ี้ให้เห็นวา่ การส าแดง
ความรักต่อผูท่ี้ยงัมีชีวติอยู ่ ยอ่มส าคญักวา่การส าแดงความรักต่อคนตายมากมายยิง่นกั การกระท าใด ๆ 
ก็ตามท่ีกระท าดว้ยใจจริงปราศจากการเห็นแก่ตวั ยอ่มเป็นอมตะอยูเ่สมอ ประการท่ีสองความรักท่ี
แทจ้ริงยอ่มเสียสละใหไ้ดแ้มใ้นส่ิงท่ีดีท่ีสุด บุคคลใดผูมี้ความรักท่ีแทจ้ริงบุคคลนั้นจะไม่เป็นคน
ตระหนกัถ่ีเหนียวเป็นอนัขาด เม่ือการส าแดงความจงรักจงภกัดีต่อพระเยซู เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวติ
ของเรา เราจะไม่มีการเห็นแก่ไดใ้นส่ิงท่ีมีค่านอ้ยกวา่เลย 
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ไม่เป็นความจริงเสมอไปท่ีวา่ คนมีเงินอยูเ่พียงตะลนัตเ์ดียว จะใชจ่้ายไปโดยไม่เกิดประโยชน์
อะไรข้ึนมาเลย เพราะแมแ้ต่คนร ่ ารวยเอง ก็ยงัใชจ่้ายในทางท่ีผดิอยูเ่สมอ และพลาดในการท่ีจะใช้
โอกาสใหเ้ป็นประโยชน์ ขณะเดียวกนั คนท่ีมีเงินนอ้ยกลบัพากเพียร ท่ีจะใชเ้งินจ านวนนอ้ยท่ีตนมีอยู ่
เพื่อประโยชน์ของพระเจา้ การมีเงินจ านวนมาก ๆ นั้นมิใช่ส าคญั ท่ีจะท าใหเ้ราไดรั้บความส าเร็จเสมอ
ไป 

ค าอุปมา เก่ียวกบัเจา้ประเทศราช สอนถึงการรู้จกัใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์ ความจงรักภกัดี 
และบ าเหน็จรางวลั การท่ีเราขาดโอกาสก็เพราะเราละเลย ขาดความซ่ือสัตย ์และมีความกลวันัน่เอง 

คนรับใชท่ี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อนายมกัจะพดูวา่ “ขา้พเจา้กลวัวา่.....” ความกลวั คือโจรซ่ึง
ปลน้สดมภเ์อาความเขม้แขง็ความส าเร็จและพระพรไปจากมนุษย ์ เปรียบเสมือนสัตวร้์ายท่ีเราจะตอ้ง
เอาชนะใหไ้ด ้ มิฉะนั้นแลว้เราก็ตอ้งพา่ยแพแ้ก่มนั ผูรั้บใชด้งักล่าวน้ีไม่กลา้ท่ีจะเส่ียงเพื่อผลประโยชน์
ของนายของตน ดงันั้นเขาจึงตอ้งสูญเสียทุกอยา่ง ผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตย ์ ยอ่มใชโ้อกาสท่ีมีอยูก่่อใหเ้กิด
ผลิตผลยิง่ ๆ ข้ึนไป พวกเขามีจุดมุ่งหมายในชีวติ และความเช่ือ ความซ่ือสัตยข์องเขานั้นเป็นท่ีประจกัษ์
แก่นายของพวกเขา และท าใหพ้วกเขาไดรั้บสิทธิพิเศษสูงข้ึนกวา่เดิม การปฏิบติัดว้ยความซ่ือสัตยย์อ่ม
น ามาซ่ึงบ าเหน็จรางวลั ส่วนผูท่ี้มิไดใ้ชโ้อกาสในชีวติใหเ้ป็นประโยชน์ ยอ่มจะสูญเสียทุกอยา่งท่ีเขามี
อยูใ่นบั้นปลาย มนุษยทุ์ก ๆ คนตอ้งอยูใ่นจ าพวกท่ีกล่าวน้ีไม่พวกหน่ึงก็พวกใด 

“ถา้ความสวา่งซ่ึงอยูใ่นตวัของท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด” (มทัธิว 6:23) เรา
จะตอ้งรู้จกัใชค้วามจริง มิฉะนั้นแลว้เราก็จะสูญเสียโอกาสนั้นไป เราจะตอ้งเดินในความสวา่ง หาไม่
แลว้ก็จะกลายเป็นความมืด 

พระเยซูทรงตอ้งการเรา และการส าแดงออกดว้ยจิตใจท่ีแทจ้ริงของเรามากกวา่การปฏิบติัแต่
เพียงภายนอก พระองคมิ์ไดท้รงพอพระทยัเฉพาะในกิจการงานของเราเท่านั้น พระองคย์งัทรงประสงค์
ท่ีจะใหเ้รานัง่อยูแ่ทบพระบาทของพระองค ์ และส าแดงความรักต่อพระองค ์ โดยปราศจากความคิด
ค านึงถึงมูลค่าใด ๆ มาเรียไดป้ฏิบติัทั้งสองประการน้ีอยา่งครบถว้น บุคคลอ่ืน ๆ ไดต้  าหนิติเตียนนาง แต่
พระเยซูกลบัชมเชย 

ทบทวน 
1. พระเยซูทรงสอนเก่ียวกบัค าอุปมาเร่ืองเจา้ประเทศราช ณ ท่ีใด? เหตุใดพระองคจึ์งสอนค า

อุปมาน้ี? 
2. พระเยซูตรัสถึงพระองคเ์องอยา่งไร? เจา้ประเทศราชทิ้งเงินและทรัพยส์มบติัของเขาใหแ้ก่

ผูใ้ด? คนใชแ้ต่ละคนไดรั้บเงินเท่ากนัหรือไม่? 
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3. เจา้ประเทศราชไดม้อบหมายใหค้นรับใชข้องเขาท าอะไรบา้ง ในขณะท่ีเขาไม่อยู?่ ค  าอุปมาน้ี
สอนเก่ียวกบัแผน่ดินของพระคริสตอ์ยา่งไร? พระองคเ์สด็จไปไหน? เม่ือใดพระองคจึ์งจะเสด็จกลบัมา? 
คนใชท่ี้ซ่ือสัตยห์มายถึงใคร? บ าเหน็จรางวลัท่ีพวกเขาจะไดรั้บคืออะไร? จะมีอะไรบงัเกิดแก่คนรับใชท่ี้
ไม่ซ่ือสัตย?์ 

4. ศตัรูท่ีไม่ตอ้งการให้เจา้ประเทศราชปกครองพวกเขาคือใคร? จะมีอะไรบงัเกิดแก่พวกเขา? 
5. พระเยซูทรงมอบหมายให้เราท าอะไร ในระหวา่งท่ีพระองคย์งัไม่เสด็จกลบัมา? พระองคจ์ะ

รับแผน่ดินของพระองคจ์ากผูใ้ด? 
6. เหตุใดคนใชท่ี้เป็นประโยชน์ต่อนาย จึงซ่อนเงินของตนเสีย? เขาจะถูกปรับโทษอยา่งไร? 
7. หลกัส าคญัท่ีพระเยซูทรงสอนเก่ียวกบับ าเหน็จรางวลัมีอะไรบา้ง? ผูรั้บใชท่ี้ไม่เป็น

ประโยชน์ต่อนาย จะตอ้งสูญเสียจิตวญิญาณของเขา หรือเพียงแต่สูญเสียบ าเหน็จรางวลัเท่านั้น? 
8. ระหวา่งทางท่ีพระเยซูเสด็จไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม พระองคท์รงแวะประทบัท่ีใดบา้ง? พระองค์

ทรงเยีย่มเยยีนใครท่ีนัน่? พระองคเ์สด็จไปในงานเล้ียงท่ีบา้นของใคร? ใครเป็นผูป้ฏิบติัรับใชพ้ระองค?์ 
9. ซีโมนยงัคงเป็นคนโรคเร้ือนเช่นเดิมอีกหรือ? แขกพิเศษท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึง

ในตอนน้ีคือใคร? เขาเพิ่งไดรั้บประสบการณ์ท่ีน่ามหศัจรรยเ์ม่ือเร็ว ๆ น้ีอยา่งไร? 
10. มาเรียไดส้ าแดงความรักต่อพระเยซูโดยการปฏิบติัต่อพระองคอ์ยา่งไร? นอกเหนือจาก

ชโลมพระองคด์ว้ยน ้ามนัหอมแลว้ มาเรียไดท้  าอยา่งไรอีก? ใครเป็นผูห้า้มปรามมิใหม้าเรียชโลมพระ
เยซู? ผูน้ั้นไดเ้รียกการกระท าของนางวา่อยา่งไร? เหตุใดเขาจึงกล่าวเช่นนั้น? น ้ามนัหอมผอบนั้นมี
คุณค่ามากนอ้ยเพียงใด? 

11. ยดูาอิสคาริโอดมีต าแหน่งหนา้ท่ีอะไรในจ าพวกสาวกทั้งสิบสอง? เขาเป็นคนท่ีมีความ
สนใจในความทุกขสุ์ขของคนยากจนเช่นนั้นหรือ? พระเยซูทรงสนพระทยัในความทุกขสุ์ขของคนจน
หรือไม่? พระองคต์รัสวา่อยา่งไรในการท่ีอคัรสาวกไม่เห็นดว้ย ในการกระท าของมาเรีย? พระองคท์รง
ชมเชยหรือต าหนิติเตียนมาเรีย? ทรงชมเชยวา่อยา่งไร? 

12. การชโลมท่ีเป็นอนุสรณ์อยูใ่นความทรงจ าของมนุษย ์ ตลอดมานั้นคืออะไร? พระเยซูตรัส
เก่ียวกบัมาเรียวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสวา่ จุดมุ่งหมายของการชโลมคร้ังน้ีคืออะไร? 

13. มีประชาชนแวะพกัอยูท่ี่หมู่บา้นเบธาเนียดว้ยหรือไม่ การท่ีพวกเขาพกัอยูท่ี่หมู่บา้นเบธาเนีย 
ก็เพื่อตอ้งการรู้เห็นพระเยซูเท่านั้นหรือ? 

14. ชาวยวิท่ีไม่ยอมเช่ือพระเยซูและไดเ้ดินทางต่อไปยงักรุงเยรูซาเล็มนั้น ไดท้  าอะไรบา้ง? การ
กระท าของพวกเขาก่อให้เกิดผลต่อปุโรหิตและพวกฟาริสีอยา่งไร? พวกเขาหวงัท่ีจะให้พระองคเ์สด็จมา
ในการเล้ียงปัสกาหรือไม่? พวกเขาวางแผนการท่ีจะก าจดัพระองคอ์ยา่งไรเม่ือพระองคเ์สด็จมา? ปุโรหิต
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ไดเ้ตรียมการเพื่อท่ีจะจบักุมพระองคอ์ยา่งไร? นอกจากพระเยซูแลว้พวกเขาตอ้งการก าจดัใครอีก? 
เพราะเหตุใด? 

15. อีกก่ีวนัจึงจะถึงการเล้ียงปัสกา? การเล้ียงปัสกาจดัข้ึนเพื่อร าลึกถึงอะไร? 
16. พวกปุโรหิตวางแผนการท่ีจะจบักุมพระเยซู ในระหวา่งการเล้ียงปัสกาหรือ? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิดวา่ประชาชนท่ีติดตามพระเยซู มีความเห็นอยา่งไรบา้ง เม่ือพระองคเ์สด็จออกจาก

เมืองยะริโฮ พระองคเ์สด็จไปทางทิศใด 2. ท่านคิดวา่ค าอุปมาเร่ืองเจา้ประเทศราช สอนใหท้ราบวา่
พระองคจ์ะทรงสถาปนาแผน่ดินของพระองคข้ึ์นเช่นนั้นหรือ ท่านคิดวา่แผน่ดินของพระองคจ์ะปรากฏ
เม่ือใด ผูท่ี้ไม่ยอมใหพ้ระองคป์กครองพวกเขาคือใคร 3. ผูรั้บใชท่ี้พระเยซูทรงมอบทรัพยส์มบติัของ
พระองคใ์หเ้ขาดูแลรักษาคือใคร ท่านคิดวา่ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากเงินทุนนั้นจะตกเป็นของเจา้ประเทศ
ราชหรือของคนรับใช ้

4. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงเปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ เจา้ประเทศราชผูน้ั้นก็คือ พระองคน์ัน่เอง 
เช่นนั้นหรือ 5. พระเยซูทรงยอมรับวา่พระองคท์รงเป็น “คนเขม้งวด” เช่นนั้นหรือ ท่านคิดวา่แต่ละคน
ต่างก็ไดรั้บบ าเหน็จรางวลัอยา่งยติุธรรมโดยทัว่หนา้กนัเช่นนั้นหรือ ผูรั้บใชเ้หล่านั้นมีโอกาสเท่าเทียม
กนัหรือไม่ บ าเหน็จรางวลัของการปฏิบติัรับใชด้ว้ยความซ่ือสัตยคื์ออะไร เหตุใดผูรั้บใชผู้น้ั้นจึงกลวัวา่
จะท างานไม่ไดผ้ล 6. ท่านคิดวา่ผูรั้บใชท้ั้งสิบคนนั้นหมายถึงคริสตจกัรซ่ึงเปรียบเสมือนพระกายของ
พระคริสตแ์ละผูเ้ช่ือท่ีติดตามพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงเช่นนั้นหรือ หรือหมายถึงคริสตจกัรเพียงแต่ในนาม
เท่านั้น 7. ท่านสามารถวาดภาพใหเ้ห็นถึงสภาพบรรดาศตัรูของพระองคท่ี์จะถูกประหาร เฉพาะพระ
พกัตร์ของพระองคไ์ดห้รือไม่ เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา พระองคจ์ะไม่ทรงพิพากษาบรรดาศตัรูของ
พระองคเ์ช่นนั้นหรือ (วิวรณ์ 91:11-16) 8. หลกัพระธรรมท่ีวา่ “ผูใ้ดมีอยูแ่ลว้จะเพิ่มเติมใหผู้น้ั้นมี
บริบูรณ์เป็นหลกัธรรมท่ียติุธรรมหรือไม่” 9. เหตุใดพระเยซูจึงทรงหยดุพกัท่ีหมู่บา้นเบธาเนียแทนท่ีจะ
เสด็จต่อไปยงักรุงเยรูซาเล็มทนัที ใครเป็นคนจดังานเล้ียงตอ้นรับพระองค ์ ท่านคิดวา่นอกเหนือจากผูท่ี้
พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงแลว้ มีแขกเหร่ืออ่ืนใดอีกหรือไม่ 10. การชโลมพระบาทของพระเยซูนั้น
เป็นความตั้งใจของมาเรียโดยเฉพาะหรือเป็นการกระท าท่ีเกิดจากการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ท่านคิดวา่ผูท่ี้ต  าหนิติเตียนมาเรีย มียดูา อิสการิโอด เพียงคนเดียวเท่านั้นหรือ 11. ท่านคิดวา่มาเรียท่ีก
ล่าวถึงน้ีเป็นคนเดียวกนั กบัคนท่ีชโลมพระเยซูในพระธรรมลูกาบทท่ี 7 เช่นนั้นหรือ 12. เม่ือพระเยซู
ตรัสวา่ การท่ีมาเรียชโลมพระองค ์เป็นการชโลมไวเ้พื่อการศพของพระองค ์จึงไม่มีผูใ้ดพดูถึงเร่ืองน้ีเลย 
อคัรสาวกเช่ือวา่พระองคจ์ะตอ้งส้ินพระชนมห์รือไม่ 13. การท่ีชาวยวิคิดวางแผนการท่ีจะปลงพระชนม์
พระเยซู โดยการตรึงพระองคเ์สียนั้น ถือวา่เป็นการฆาตรกรรมหรือไม่ 
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14. จากการท่ีพระเยซูไดด้ ารงพระชนมชี์พอยูใ่นโลกน้ีอยา่งบริบูรณ์ ปราศจากความบกพร่อง
ใด ๆ และทรงปฏิบติัมนุษยแ์ละสั่งสอนพวกเขาเป็นเวลาถึงสามปี พระองคท์รงมีพระสหายท่ีแทจ้ริงก่ี
คน 15. ท่านเคยทราบข่าววา่มีผูห้น่ึงผูใ้ดซ่ึงตลอดชีวติ มิไดก้ระท าความผดิพลาดแต่ประการใด แต่ได้
ทนทุกขเ์พราะความชัว่ร้ายของคนอ่ืนหรือไม่ 

16. เหตุใดพระเยซูจึงทรงหน่วงเหน่ียวเวลา ในการท่ีจะเสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็ม เพื่อร่วมใน
การเล้ียงปัสกา 
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ขั้นทีส่ี่สิบส่ี เสดจ็เข้าไปอย่างผู้มชัีย-กรุงเยรูซาเลม็ 

มทัธิว 21:1-11, มาระโก 11:1-11, ลูกา 19:28-44, ยอห์น 12:12-19 

บดัน้ีเราจะศึกษาถึงสัปดาห์สุดทา้ย ของการด ารงพระชนมชี์พของพระองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดใน
โลกน้ีแลว้ เราเรียกสัปดาห์น้ีวา่ “สัปดาห์แห่งความทุกขท์รมาน” หรือ “สัปดาห์แห่งความบริสุทธ์ิ” เป็น
วาระท่ีพระองคผ์ูซ่ึ้งด ารงชีพอยูอ่ยา่งบริสุทธ์ิ รอบคอบ และชอบธรรม ท่ามกลางมนุษยชาติทั้งปวง จะ
เสด็จไปจากโลกน้ี “ข้ึนไปยงัท่ีท่ีท่านอยูแ่ต่ก่อน” (ยอห์น 6:62) พระองคท์รงเป็นพระบุตรองคถ์าวรของ
พระเจา้ และเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

ตลอดเวลาสามปีเศษท่ีพระเยซูทรงปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์พระองคไ์ดเ้สด็จไปเกือบทัว่
ทั้งประเทศปาเลสไตน์ ทรงประกาศใหช้นชาติอิสราเอลรู้ถึงการท่ีพระองคป์ระทบัอยูก่บัพวกเรา และ
เทศนาใหพ้วกเขาทราบวา่ บดัน้ีแผน่ดินของพระเจา้ไดม้าใกลพ้วกเขาแลว้ นอกจากนั้นพระองคย์งัได้
ทรงส่งอคัรสาวกทั้งสิบสองคนของพระองค ์ และสาวกอ่ืนอีกเจ็ดสิบคน ออกไปเทศนาสั่งสอนทัว่ทุก
แห่งหนต าบล ในตอนแรก ๆ ประชาชนปฏิเสธพระองค ์ แต่ต่อมาเม่ือพวกเขาไดเ้ห็นถึงมหกิจของ
พระองค ์ พวกเขาต่างก็ตอ้นรับพระองคด์ว้ยความปีติยนิดีเป็นลน้พน้ และไม่วา่พระองคจ์ะเสด็จไปท่ีใด
ก็ตาม ก็จะมีผูค้นห้อมลอ้มพระองคอ์ยา่งเนืองแน่นเสมอ ออกจะเป็นการล าบากมิใช่นอ้ยในการท่ีจะให้
ประชาชนเช่ือ ในค าสั่งสอนของพระองค ์ ซ่ึงลว้นแต่ขดักบัขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาอยา่ง
ส้ินเชิง แต่พวกเขาก็รู้สึกประทบัใจในความสุภาพอ่อนนอ้ม และพระด ารัสอนักอปรดว้ยความเมตตา
กรุณาของพระองค ์ ตลอดจนรู้สึกฉงนสนเท่ห์ในฤทธ์ิอ านาจแห่งพระวจนะของพระองค ์ รวมทั้งการ
อศัจรรยน์านาประการท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท า 

คนเจบ็ไขไ้ดป่้วยดว้ยโรคต่าง ๆ และผูท่ี้ไดรั้บความทุกขท์รมานจากการผกูมดัของพญามาร 
ต่างไดรั้บการบ าบดัรักษาจากพระองค ์นบัเป็นพนั ๆ คน ดงันั้นกิตติศพัทข์องพระองค ์จึงแพร่สะพดัไป
ทัว่ ทั้งในหมู่ชนชาติอิสราเอลเอง และชนต่างชาติ ไดมี้ผูค้นเป็นอนัมากติดตามพระองคไ์ปชัว่ระยะเวลา
หน่ึง แต่แลว้เม่ือพวกเขาไดท้ราบถึงความจริง แห่งค าสอนของพระองค ์ และทราบวา่การติดตาม
พระองคไ์ปอยา่งแทจ้ริงนั้นตอ้งเสียค่ามากมายนกั พวกเขาก็หนักลบัไปจากพระองค ์ มีบุคคลอ่ืน ๆ อีก
มากมายจากทุกชั้น นบัแต่ขอทานขา้งถนนตลอดจนขา้ราชส านกั ท่ียนิดีรับฟังข่าวอนัประเสริฐของ
พระองค ์ และไดรั้บการเปล่ียนแปลงชีวติจิตใจใหม่ทั้งหมด ดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ ท าใหพ้วกเขา
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มีชีวติอยูเ่พื่อพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์ และช่วยปฏิบติัพระราชกิจของพระองคอ์ยา่งเตม็สติก าลงั
ความสามารถเท่าท่ีพวกเขาจะกระท าได ้

มีชนกลุ่มหน่ึงซ่ึงไดค้ดัคา้น และขดัขวางการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์ มาตั้งแต่เร่ิมแรก 
บุคคลเหล่าน้ีไดแ้ก่พวกผูน้ าศาสนาของชนชาติยเูดีย พวกอาลกัษณ์ พวกฟาริสีและพวกซาดูกาย พวกเขา
ถือวา่ พระเยซูทรงเป็นคนหลอกลวง เพราะทรงอา้งวา่พระองคมี์ฐานะเท่าเทียมกบัพระเจา้ และพากนั
ปฏิเสธค าสอนของพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง ทั้งน้ีเพราะพระองคมิ์ไดท้รงยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี
อนัมีมาแต่โบราณ และมิไดเ้ป็นไปตามพระบญัญติัของโมเสส หากแต่สอนไปตามแบบแผนของ
พระองคเ์อง (ซ่ึงแทจ้ริงแลว้มิไดข้ดักบัค าสอนของโมเสสเลย แต่เป็นค าสอนท่ีประเสริฐยิง่กวา่ค าสอน
ของโมเสสมากมายนกั) 

นอกจากนั้นบุคคลดงักล่าวน้ียงัพากนัอิจฉาริษยาในการท่ีพระองคท์รงมีอิทธิพลเหนือจิตใจของ
ประชาชนอีกดว้ย พวกเขาตระหนกัดีวา่ การท่ีจะก าจดัอิทธิพลของพระองคใ์หสู้ญส้ินไปจากแผน่ดิน
ของพวกเขานั้น จะตอ้งใชว้ธีิอนัรุนแรงเท่านั้นจึงจะกระท าได ้ พวกเขาไดห้าทางท่ีจะปลงพระชนม์
พระองคน์บัตั้งแต่พระองคท์รงเร่ิมตน้ปฏิบติัพระราชกิจของพระองคเ์ป็นตน้มา เม่ือพระองคท์รงแสดง
ปฐมเทศนาแก่ประชาชนในธรรมศาลา เมืองนาซาเร็ธ ซ่ึงเป็นบา้นเกิดเมืองนอนของพระองคเ์อง บุคคล
พวกน้ีก็ไดก่้อกวนใหก้ารประชุมนมสัการตอ้งหยดุชงกัลงกลางคนั และพยายามท่ีจะผลกัพระองคใ์หต้ก
จากหนา้ผา แต่พระองคก์็ทรงหลบหลีกพน้เง้ือมมือพวกเขาไปได ้ นั้นตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไดพ้ยายามท่ี
จะปลงพระชนมห์ลายคร้ังหลายหน แต่พระองคท์รงหลีกเล่ียงไปไดทุ้กคร้ัง แมว้า่พระเยซูจะทรง
สามารถหนีรอด จากการมุ่งร้ายของพวกศตัรูของพระองคไ์ปไดทุ้กคร้ังก็ตาม แต่พระองคย์งัทรงสอนให้
บรรรดาอคัรสาวกพระองคท์ราบวา่ วนัหน่ึงพระองคจ์ะตอ้งถูกมอบให้อยูใ่นเง้ือมมือของบุคคลเหล่าน้ี 
และตอ้งไดรั้บความทุกขเ์วทนาอยา่งสาหสั และทา้ยท่ีสุดก็จะถูกปลงพระชนม ์ แต่เหตุการณ์อนัน่าสพ
รึงกลวัน้ีจะเกิดข้ึนได ้ ก็ต่อเม่ือพระบิดาเจา้ทงอนุญาตเท่านั้น พระองคต์รัสวา่ “ไม่มีผูใ้ดชิงเอาชีวิตนั้น
จากเราแต่เราสละชีวติ โดยใจสมคัรของเราเอง” (ยอห์น 10:18) น่ีคืออุปสรรคข์องการท่ีพระองคเ์สด็จ
เขา้มาในโลกน้ี คือเพื่อจะวาง “ชีวติ” ของพระองคล์ง เพื่อไถ่มนุษยโ์ลกใหไ้ดรั้บความรอด แต่การน้ีจะ
ส าเร็จก็ต่อเม่ือก าหนดเวลาของพระบิดาเจา้เท่านั้น 

การเล้ียงปัสกาไดใ้กลเ้ขา้มาทุกขณะ เม่ือถึวาระนั้น ลูกแกะปัสกาของพระเจา้ก็จะตอ้งถูกปลง
พระชนมท่ี์กรุงรูซาเล็ม เพื่อไถ่มนุษยชาติทั้งปวงใหพ้น้จากควาผดิบาป “ดว้ยวา่ พระคริสตผ์ูเ้ป็นปัสกา
ของเราทั้งหลาย ไดถู้กฆ่าบูชาเสียแลว้” 

ประชาชนจากหวัเมืองต่าง ๆ ทัว่ทั้งประเทศ ไดพ้ากนัหลัง่ไหลมาสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อร่วมใน
การเล้ียงปัสกากนัอยา่งพร้อมพร่ัง ในจ านวนนั้นมีหลายคนไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าพระเยซู ไดเ้ห็นและไดย้นิ
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การอศัจรยข์องพระองคม์าบา้งแลว้พวกเขาต่างสงสัยวา่ จะไดพ้บพระองคใ์นการเล้ียงน้ีอีกหรือไม่ต่าง
ไต่ถามกนัวา่ พระองคจ์ะเสด็จมายงักรุงเยรูซาเล็มอีกหรือไม่ 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดเ้สด็จผา่นมณฑลเพอเรีย และไดแ้วะท่ีเมืองยะริโฮแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จ 
“ข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็ม” โดยผา่นมาทางหมู่บา้นเบธาเนีย พระองคไ์ดป้ระทบัอยูท่ี่หมู่บา้นน้ีในวนัสะ
บาโต เพื่อเยีย่มเยยีนมาธาและมารีย ลาซะโร ดูเหมือนวา่ในค ่าของวนัสะบาโตนั้น บรรดามิตรสหายของ
พระองคไ์ด ้ “จดัแจงเล้ียงพระองค”์ ท่ีบา้นของซีโมนซ่ึงเคยเป็นโรคเร้ือนมาธาก็ไดป้ฏิบติัพระองค ์ณ ท่ี
นั้นดว้ย และมาเรียก็ไดส้ าแดงความรักต่อพระองค ์ โดยการชโลมพระองคด์ว้ยน ้ามนัหอมราคาแพง 
“ส าหรับการศพของพระองค”์ ดูเหมือนจะมีมาเรียผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีรู้วา่ บดัน้ีเงาของไมก้างเขนไดท้อด
มายงัพระองคแ์ลว้ นางรู้สึกอาลยัพระองคจ์นป่ิมวา่ ดวงใจจะแตกสลายไปเม่ือรู้วา่พระองคจ์ะตอ้งเสด็จ
จากโลกน้ีไปในไม่ชา้น้ี นางจึงไดช้โลมพระองคเ์ป็นการส าแดงถึงความจงรักภกัดี และความอาลยั
อาวรณ์คร้ังสุดทา้ย การส าแดงออกของมาเรีย เป็นการบ่งใหท้ราบวา่ นางรู้ซ่ึงถึงคุณค่าของพระเยซูผูซ่ึ้ง
ตกอยูใ่นความเศร้าโศกอยา่งสุดซ้ึง และมีความมัน่ใจ และสามคัคีธรรมกบัพระองคย์ิง่นกั ทั้งน้ีเพราะไม่
วา่พระวจนะของพระเจา้เผยแพร่ไปถึงท่ีใดช่ือเสียงของมาเรียก็เผยแพร่ไปถึงท่ีนัน่ดว้ย 

มีชาวยวิหลายคนซ่ึงเดินทางข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็ม เพื่อร่วมในงานเล้ียงปัสกา และระหวา่งทาง
ไดแ้วะพกัท่ีหมู่บา้นเบธาเนียในวนัสะบาโตดว้ยเหตุท่ีพวกเขาตอ้งแวะพกัท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีในวนัสะบา
โต ก็เพราะกฏเก่ียวกบัวนัสะบาโตไดมี้ขอ้หา้มไวว้า่ ผูห้น่ึงผูใ้ดจะเดินทางไปไหนไกล ๆ ไม่ได ้อนุญาต
ใหเ้ดินทางไดใ้นระยะทางประมาณสามสิบโลเมตรเท่านั้น ดงันั้นชาวยวิดงักล่าวจึงไม่อาจเดินทางต่อ
ไปสู่กรุงเยรูซาเล็มได ้ เพราะระยะทางจากหมู่บา้นเบธาเนียไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ไกลกวา่ท่ีก าหนดไว้
เล็กนอ้ย อน่ึงพวกเขาก็มีความปรารถนาท่ีจะไดพ้บเห็นลาซะโร ผูซ่ึ้งพระเยซูไดท้รงช่วยใหฟ้ื้นคืนจาก
ความตาย เม่ือเดือนเศษท่ีล่วงมาน้ีดว้ย (ดู ยอห์น 12:9) ข่าวการท่ีพระเยซูทรงช่วยลาซะโรฟ้ืนคืนชีวิตได้
แพร่สะพดัไปอยา่งรวดเร็ว และเม่ือประชาชนไดม้าถึงหมู่บา้นเบธาเนีย พวกเขาก็ไดป้ระจกัษใ์นความ
จริงอยา่งปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ พวกเขาไดพ้บ ลาซะโร ผูซ่ึ้งฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย และ พระเยซูผู ้
ทรงเป็นเหตุใหค้นทั้งปวงเป็นข้ึน และใหมี้ชีวติ 

ข่าวคราวเร่ืองน้ีไดแ้พร่ไปถึงกรุงเยรูซาเล็มอยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีประชาชนก าลงัรู้สึก
ประทบัใจในพระองคอ์ยา่งลึกซ้ึงอยูน่ั้น พวกผูน้ าของศาสนายเูดียต่างก็รู้สึกอิจฉาริษยาพระองคอ์ยา่งยิง่ 
จนไดว้างแผนการท่ีจะก าจดัทั้งพระเยซูและลาซะโรเสีย เพราะเน่ืองจากท่ีลาซะโรฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาใหม่
นั้นไดท้  าใหผู้ค้นเป็นอนัมากเช่ือในพระเยซู (ยอห์น 12:11) แต่อยา่งไรก็ตามพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชน
ชาติยเูดียก็ไม่กลา้ท่ีจะจบักุมพระองค ์ ในระหวา่งเทศกาลปัสกา เพราะกลวัวา่ผูค้นท่ีรักและเช่ือใน
พระองคจ์ะก่อให้เกิดความวุน่วายข้ึนได ้ กระนั้นพวกปุโรหิตและพวกฟาริสีก็มิไดล้ดละ พวกเขาออก
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ค าสั่งใหแ้ก่ประชาชนวา่ ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดรู้วา่พระเยซูประทบัอยูท่ี่ใด ก็ใหร้ายงานแก่พวกเขา เพื่อวา่จะได้
จบักุมพระองค ์(ยอห์น 11:57) 

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ปรากฏวา่ เหตุการณ์ท่ีพระเยซูคริสตท์รงลาเขา้ไปในกรุง
เยรูซาเล็มอยา่งมีชยั และส าแดงพระองคใ์นฐานะท่ีทรงเป็นพระมหากษตัริยข์องชนชาติอิสราเอลในคร้ัง
น้ี พระองคท์รงกระท าตามพระประสงคข์องพระบิดาเจา้ “ตามซ่ึงเขียนไวแ้ลว้ดว้ยพระองค์” และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิก็ไดเ้สด็จลงมาสวมทบัประชาชน เพื่อการประกาศยนืยนัถึงเร่ืองน้ีดว้ยประชาชนต่างก็
ไดป้ระกาศถึงการเสด็จมาของ “บุตรดาวดิ” ดว้ยความปรีดาปราโมทย ์ แต่บุคคลท่ีร้องตอ้นรับพระองค์
ดว้ยเสียงอนัดงัเหล่าน้ีแหละ ในไม่ชา้ก็ร้องติดสินพระองคว์า่ “จงเอาเขาไปฆ่าเสีย จงตรึงเขาท่ีกางเขน
เสีย” 

แมว้า่บรรดาศตัรูของพระเยซูจะไม่พึงปรารถนา ท่ีจะไดเ้ห็นประชาชนตอ้นรับพระองคอ์ยา่งน่า
ปล้ืมใจเช่นนั้น แต่พวกเขาก็ไม่อาจฝืนความรู้สึกของตวัเองไปไดว้า่ ช่างเป็นภาพท่ีประทบัใจยิง่นกั แต่
อยา่งไรก็ตามพวกเขาก็ยงัคงอยูใ่นความมืดมนต่อไปอีก โดยไม่ยอมเช่ือในพระองค ์ ยงัคงปฏิเสธ
พระองคแ์ละแผน่ดินของพระองค ์และวางแผนการท่ีจะท าลายพระองคต่์อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ประชาชน
ทัว่ทั้งกรุงเยรูซาเล็มต่างก็แตกต่ืน เม่ือรู้วา่พระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแลว้ หลงัจากท่ีพระเยซูได้
ทรงปรากฏพระกายต่อพวกเขาท่ีพระวหิารแลว้ พระองคก์็เสด็จกลบัไปสู่หมู่บา้นเบธาเนียอีก  

อภิปราย 
การเสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มอยา่งผูมี้ชยัของพระเยซู เพื่อส าแดงพระองคใ์นฐานะท่ีทรงเป็น

กษตัริยข์องชนชาติอิสราเอลในคร้ังน้ี เป็นพระราชประวติัท่ีส าคญัตอนหน่ึงในไม่ก่ีตอนนกั ซ่ึงมีบนัทึก
ไวใ้นพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระองคจ์ะถูกตรึงบนไมก้างเขนหน่ึงสัปดาห์ 
เขา้ใจวา่คงจะเป็นวนัอาทิตยถ์ดัจากวนัสะบาโตท่ีกล่าวถึงนัน่เอง ทั้งน้ีเพราะชาวยวิจะไม่เดินทางไปไกล 
ๆ ในวนัสะบาโตเป็นอนัขาด 

พระเยซูทราบวา่ “ถึงเวลา” แลว้ ท่ีพระองคจ์ะตอ้งกระท าใหพ้ระวจนะของพระบิดาเจา้ ซ่ึงตรัส
โดยทางศาสดาพยากรณ์ส าเร็จ (มทัธิว 21:4) ดงันั้นพระองคจึ์งทรงมุ่งพระพกัตร์ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
อยา่งแน่วแน่ เพื่อกระท าพระราชกิจอนัยิง่ใหญ่ของพระองคใ์หเ้สร็จส้ินสมบูรณ์ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ พระ
เยซูเป็นฝ่ายเสด็จเขา้หาศตัรูเอง แมว้า่พระองคจ์ะทรงทราบวา่พระองคจ์ะตอ้งถูกตรึงบนไมก้างเขน และ
การต่อสู้ขดัขวางพระองค ์ ไดบี้บกระชบัเขา้หาพระองคอ์ยา่งรวดเร็วก็ตาม แต่พระองคมิ์ไดท้รงชกัชา้
หน่วงเหน่ียวเวลาไวเ้ลย พระองคท์ูลต่อพระบิดาวา่ “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ามาเพ่ือท่ีจะท าให้น า้พระทัย
ของพระองค์ส าเร็จ ตามพระคัมภีร์ท่ีเขียนไว้กล่าวถึงข้าพเจ้าแล้วนั้น” นบัตั้งแต่พระเยซูทรงเร่ิมปฏิบติั
พระราชกิจเป็นตน้มา พระองคมิ์ไดป้ระกาศใหผู้ใ้ดทราบโดยเปิดเผยวา่ พระองคท์รงเป็น
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พระมหากษตัริย ์ หรือเป็นพระเมสิยาห์ นอกจากนั้นยงัไดต้รัสเตือนอคัรสาวกของพระองคมิ์ไดบ้อกแก่
ผูใ้ดเป็นอนัขาด พระเยซูทรงเปิดเผยถึงความจริงของพระองค ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในกรุง
เยรูซาเล็ม ใหอ้คัรสาวกของพระองคท์ราบโดยเฉพาะเท่านั้น  

บดัน้ีพระเยซูไดเ้สด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มอยา่งผูมี้ชยัแลว้ แมว้า่พระองคจ์ะ “ทรงลา” มาใน
ลกัษณะท่ีต ่าตอ้ยก็ตาม และแมว้า่การโห่ร้องตอ้นรับพระองคข์องฝงูชนจะมิใช่เป็นการล่อลวง หรือเยาะ
เยย้พระองคก์็ตาม พระองคก์็กนัแสงในความโฉดเขลาของพวกเขา และทรงประกาศใหท้ราบถึงความ
พินาศซ่ึงจะมาถึงพวกเขาในไม่ชา้น้ี ถา้หากจะมองกนัในทศันะของชาวโลกแลว้ พระเยซูก็ไม่ทรงมีส่ิง
ใดพอท่ีจะเป็นกษตัริยไ์ดเ้ลย “ไม่มีความสวยงามท่ีเราจะไดช้มเชย” แต่ชาวยวิท่ีมีความรู้ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ดี ก็น่าจะรู้แจง้เก่ียวกบัความจริงของพระองค ์ วา่พระองคเ์สด็จมาในลกัษณะตามท่ีพระ
คมัภีร์ไดเ้ขียนถึงพระองคแ์ลว้นั้น (เศคาริยาห์ 9:9) 

เม่ือพระเยซูเสด็จออกจากบา้น ท่ีเตม็ไปดว้ยไมตรีจิตมิตรภาพ ของมิตรสหายของพระองคใ์น
หมู่บา้นเบธาเนียแลว้ พระองคแ์ละอคัรสาวกก็เดินทางไปสู่กรุงเยรูซาเล็มทนัที โดยมีฝงูชนซ่ึงพกัแรม
อยูท่ี่บา้นเบธาเนียเช่นเดียวกบัพระองคติ์ดตามไปดว้ย แมว้า่การเดินทางคร้ังน้ีจะเป็นการเดินทางเพียง
ระยะสั้น ๆ แต่ก็เป็นเหตุการณ์ท่ีส าคญัอยา่งยิง่ ทุก ๆ ยา่งกา้วท่ีพระองคเ์สด็จ ลว้นแต่เป็นไปตามพระ
บญัชาของพระบิดาเจา้ทั้งส้ิน 

เม่ือเสด็จมาใกลห้มู่บา้นเบธฟาเฆ พระเยซูก็ไดท้รงใชอ้คัรสาวกสองคนเขา้ไปในหมู่บา้น เพื่อ
น าเอาลูกลาท่ีพระองคจ์ะทรงก าหนดไวเ้พื่อใชท้รงเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็ม มาถวายแก่พระองค ์ ลูกลาตวั
น้ีเป็นลูกลารุ่น ๆ และยงัไม่เคยมีใครข่ีมาก่อน ส าหรับพระธรรมมทัธิวไดค้ดัเอาค าท านายของศาสดา
พยากรณ์ เศคาริยาห์ มาอา้งถึงทั้งแม่ลาและลูกของมนั ส่วนพระกิตติคุณเล่มอ่ืน ๆ บ่งไวอ้ยา่งแน่ชดัวา่ 
พระองคท์รงลูกลา เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ทั้ง ๆ ท่ีลูกลาตวัน้ีเพิ่งจะถูกข่ีเป็นคร้ังแรก แต่มนัก็มิไดพ้ยศเลย 

เม่ืออคัรสาวกทั้งสองพบลูกลาผกูไวท่ี้หนา้บา้นหลงัหน่ึงขา้ง ๆ ถนน ตามท่ีพระเยซูตรัสไว ้
พวกเขาจงเขา้ไปแกเ้ชือกแลว้จูงไปหาพระเยซูทนัที เม่ือเจา้ของลูกลาตวันั้นถามวา่ จะเอาไปไหน พวก
เขาก็กล่าวตอบตามท่ีพระเยซูตรัสสั่งไว ้ คือ “พระองคต์อ้งประสงคลู์กลาน้ี” ซ่ึงเจา้ของลาก็มิไดข้ดัขวาง
กระไร ปล่อยใหอ้คัรสาวกน าไปถวายแก่พระเยซูตามความประสงค ์ พระบญัชาของพระมหากษตัริย์
ยอ่มไม่มีผูใ้ดบงัอาจขดัขืนได ้ เม่ืออคัรสาวกทั้งสองจูงลูกลาตวันั้นมาแลว้ ก็ไดเ้อาเส้ือผา้ของตนปูบน
หลงัลาต่างอาน ต่อจากนั้นพระเยซูก็ไดข้ึ้นทรงดว้ยท่าทางอนัสงบเสง่ียม มุ่งหนา้เขา้สู่กรุงเยรูซาเล็ม
อยา่งผูมี้ชยั ในการน้ีไดมี้ประชาชนรอรับเสด็จตามรายทางเป็นอนัมาก บา้งก็เอาเส้ือผา้ของตนบา้งก็เอา
ใบไมข้า้ง ๆ ทาง มาปูลงตามทางท่ีพระองคเ์สด็จผา่น 
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ในขณะเดียวกนักบัท่ีกล่าวถึงน้ี ในกรุงเยรูซาเล็มก็มีเหตุการ์ท่ีต่ืนเตน้เกิดข้ึนเช่นเดียวกนั 
ประชาชนเป็นจ านวนมากไดม้าชุมนุมในกรุง ฯ เพื่อตระเตรียมในการเล้ียงปัสกา เป็นเวลาหลายวนั
มาแลว้ พวกเขาต่างก็ทราบถึงกิตติศพัทก์ารกระท าการอศัจรรยข์องพระองคใ์นหมู่บา้นเบธาเนีย ในการ
ช่วยลาซะโรใหฟ้ื้นคืนชีวิตข้ึนมาจากความตาย ต่างก็ตระหนกัดีวา่ พระเยซูทรงมีฤทธานุภาพเหนือ
สามญัชน ฉะนั้นเม่ือพวกเขาไดท้ราบข่าววา่พระองคก์ าลงัเสด็จมาสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อร่วมฉลองในการ
เล้ียงปัสกา พวกเขาจึงพากนัไปท่ีประตูเมือง และเรียงรายกนัออกไปจนกระทัง่ถึงภูเขามะกอกเทศ เพื่อ
ถวายการตอ้นรับ หลายคนไดถื้อทางตาลโบกถวายการตอ้นรับแด่พระองค ์

เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้มาใกล ้พวกเขาก็ร้องอวยพรข้ึนวา่ “ยอห์นนาขอใหท้่านซ่ึงเสด็จมาในนาม
ของพระเจา้ คือมหากษตัริยข์องพวกอิสราเอลจงเจริญสุขสวสัดย์ิง่ ๆ ข้ึนไป” ฝ่ายผูค้นท่ีติดตามพระองค์
มาจากหมู่บา้นเบธาเนียก็ร้องรับติดต่อกนัไป ขณะเดียวกนัก็ “มีความยนิดี” เพราะบรรดาการอิทธิฤทธ์ิ
ซ่ึงเขาไดเ้ห็นนั้น จึงสรรเสริญพระเจา้เสียงดงั แลว้ทุกคนก็ร้องสรรเสริญข้ึนพร้อมกนัวา่ “โฮซนันา 
ขอใหท้่านผูท่ี้เสด็จมาในนามของพระเจา้จงเจริญสุขสวสัด์ิยิง่ ๆ ข้ึนไป ความสุขสวสัด์ิจงมีแต่แผน่ดิน
ของดาวดิ บิดาของเรา โฮซนันา ในท่ีสูงสุด” 

ประชาชนต่างโห่ร้องตอ้นรับพระองค ์ ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นพระมหากษตัริยข์องพวกเขา 
และยอมรับวา่แผน่ดินของดาวดิ บิดาของเขาก าลงัมาใกลพ้วกเขา พระเยซูทรงไดรั้บการสรรเสริญอยา่ง
สมควรท่ีพระองคจ์ะไดรั้บเพียงชัว่ระยะเวลาอนัสั้น ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่การท่ีประชาชนสรรเสริญสดุดี
พระเยซูในคร้ังน้ี คงจะตอ้งเกิดจากการดลใจของพระเจา้อยา่งแน่นอน หาใช่เกิดจากความจริงใจของ
พวกเขาไม่ เพราะภายหลงัจากนั้นไม่ก่ีวนันกั ผูค้นเป็นอนัมากในฝงูชนเหล่านั้น ไดเ้ผยใหเ้ห็นถึงท่าทีท่ี
แทจ้ริงของพวกเขา โดยเปล่ียนจากการเคารพนบนอบต่อพระเยซู มาเป็นการเกลียดชงัพระองคื โดยยอม
อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของพวกเขา พวกเขาไดร้้องตะโกนยยุงใหปี้ลาตปลงพระชนม์
พระองคอ์ยา่งป่าเถ่ือนวา่ “จงเอาไปฆ่าเสีย จงตรึงเอาเสีย” แต่พระเจา้จะใหบุ้ตรของพระองค ์ ไดรั้บ
เกียรติอนัชอบธรรมจากการน้ีอยา่งแน่นอน 

ช่างเป็นภาพท่ีประทบัใจยิง่นกั ทั้ง ๆ ท่ีพระองคท์รงลาเขา้เมืองในสภาพท่ีต ่าตอ้ย ปราศจาก
ขบวนพยหุยาตราเยีย่งกษตัริยท์ ั้งหลาย แต่ประชาชนทั้งหลายทั้ง ๆ ท่ีรอคอยรับเสด็จ และท่ีติดตาม
พระองคม์า ต่างก็เปล่งเสียงถวายพระพรและสรรเสริญพระองคอ์ยา่งอึงม่ี บรรดาศตัรูของพระองคค์ง
ตอ้งประทบัใจ ในอ านาจของพระองคอ์ยา่งไม่ตอ้งสงสัย แมว้า่พวกเขาจะไม่ตอ้งการท่ีจะไดเ้ห็นภาพ
เช่นนั้นเลยก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่อาจฝืนความรู้สึกของตนเองได ้ พวกฟาริสีบางคนซ่ึงเดินปะปนกบั
ประชาชน ไดทู้ลต่อพระเยซูวา่ “อาจารยจ์งหา้มเหล่าสาวกของท่าน” ทั้งน้ีเพราะพวกเขาไม่อาจทนฟัง
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ประชาชนร้องสรรเสริญ และถวายพระเกียรติยศแด่พระองคว์า่ ทรงเป็นบุตรของดาวดิ และเป็นกษตัริย์
ของชนชาติอิสราเอลต่อไปไดน้ัน่เอง 

ส าหรับความรู้สึกของบุคคลเหล่าน้ีแลว้ กษตัริยข์องพวกเขาจะตอ้งเสด็จมาดว้ยขบวนพยหุยา
ตราท่ีสวยงาม พร่ังพร้อมดว้ยกองทหารถืออาวธุครอบถว้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระเดชานุภาพและ
อ านาจของพระองค ์ แต่การเสด็จมาอยา่งมีชยัของพระเยซู ตรงกนัขา้มกบัการเสด็จมาของ
พระมหากษตัริยแ์ห่งแผน่ดินโลกอยา่งส้ินเชิง ผูท่ี้ร่วมขบวนติดตามพระองคไ์ป เป็นแต่เพียงชาวชนบท
และถือทางตาล หาทหารใช่ถือหอกดาบแต่ประการใดไม่ นอกจากนั้นพระองคก์็มิไดป้ระทบับนราชรถ
อนัสวยงาม หากแต่ทรงลาท่ีใชส้ าหรับบรรทุกของเท่านั้น พระองคเ์สด็จมาเพื่อจะปฏิบติัชาวโลก มิใช่
มาเพื่อใหช้าวโลกปฏิบติัพระองค ์ พระองคมิ์ไดเ้สด็จมาเพื่อท่ีจะปกครองโลก หากแต่เสด็จมาเพื่อท่ีจะ
ตายแทนมนุษยโ์ลกและมิใช่เพื่อใหผู้ใ้ดตอ้งหลัง่โลหิตเพื่อพระองค ์ หากแต่พระองคจ์ะทรงหลัง่โลหิต
ของพระองคเ์อง ประทานให้ “เพื่อเป็นชีวติของโลก” (ยอห์น 6:51) บรรดาศตัรูของพระองคไ์ม่สามารถ
เขา้ใจภาษาฝ่ายวญิญาณจิต อนัเป็นภาษาของชาวสวรรคเ์ลยแมแ้ต่นอ้ย แผน่ดินของพระเยซูตั้งอยูบ่น
รากฐานแห่งความรักพระองคท์รงสามารถท่ีจะเรียก “ทูตสวรรคสิ์บสองกอง” หรือมากกวา่นั้น มาสู้รบ
แทนพระองคเ์ม่ือใดก็ได ้ แต่พระองคไ์ม่ทรงกระท าเช่นนั้น เพราะหลกัค าสอนเก่ียวกบัแผน่ดินของ
พระองคมี์วา่ “อยา่ต่อสู้คนชัว่” “อยา่ปรับโทษคนอ่ืน” “จงปรองดองกบัคู่ความโดยเร็ว” “เม่ือเขาติเตียน
ข่มเหงและนินทาท่านทั้งหลายต่าง ๆ เป็นความเท็จ เพราะเรา ท่านก็เป็นสุข.....จงช่ืนชมยนิดีอยา่งยิง่” 

บุคคลเหล่านั้นไม่อาจยอมรับพระมหากษตัริยใ์นสภาพท่ีต ่าตอ้ยเช่นนั้นไดแ้ต่พวกเขาก็ไม่มี
อ านาจ ท่ีจะยบัย ั้งการโห่ร้องสรรเสริญของฝงูชน ซ่ึงส่งเสียงดงัลัน่อยูต่ลอดเวลาได ้ เม่ือพวกเขาทูลให้
พระองคห์า้มปรามบรรดาสาวกของพระองค ์ พระองคจึ์งตรัสตอบโดยเปิดเผยใหพ้วกเขาทราบวา่ 
พระองคท์รงล่วงรู้ถึงความส าคญัอนัยิง่ยวดของการน้ีเป็นอยา่งดี โดยตรัสวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายวา่ 
ถึงคนเหล่าน้ีจะน่ิงเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยงัจะร้องออกเสียง” แมว้า่ประชาชนทั้งหลายจะรู้เขา้ใจในส่ิงท่ีตน
กระท าอยู ่ เพียงเล็กนอ้ยก็ตาม แต่พระเจา้ก็ยงัทรงปฏิบติัพระราชกิจของพระองคต่์อไปใหส้ าเร็จตามท่ี
ทรงตั้งพระทยัไว ้ “เจ้านายปรึกษากันขดัขวางพระเยโฮวาห์ และต่อสู้ผู้ถกูเจิมของพระองค์.....พระองค์
จะตรัสแก่เขา โดยความพิโรธของพระองค.์....ฝ่ายเราไดต้ั้งกษัตริย์ของเราไวท่ี้ซีโอน ภูเขาบริสุทธ์ิของ
เรา....ท่านเป็นบุตรของเรา เราไดใ้หก้ าเนิดท่านในวนัน้ีเป็นพระบุตร” (สดุดี บทท่ี 2) 

พระเจา้ไดท้รงส่งกษตัริยข์องพระองคล์งมาท่ีภูเขาซีโอน และถึงแมว้า่พระองคจ์ะทรงถูกมนุษย์
ปฏิเสธ ปรักปร าต าหนิโทษและถูกตรึง แต่พระองคก์็จะไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญและเกียรติยศ ซ่ึง
พระองคส์มควรท่ีจะไดรั้บนั้นอยา่งแน่นอน หากมนุษยไ์ม่สรรเสริญพระองค ์สารพดัส่ิงซ่ึงพระองคท์รง
สร้างข้ึน ก็จะเปล่งเสียงสรรเสริญตอ้นรับพระองคเ์อง 
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เม่ือพระเยซูพร้อมดว้ยบรรดาอคัรสาวก และฝงูชนท่ีติดตามพระองคม์าจวนจะถึงกรุงเยรูซาเล็ม 
จนสามารถแลเห็นตวัเมืองบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระบิดาเจา้ “ไดท้รงเลือกไวส้ าหรับเป็นท่ีจารึกพระนามของ
พระองค”์ (อนัเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคท์รงทราบวา่ พระองคจ์ะตอ้งปฏิเสธ และถูกตรึงบนไมก้างเขน) 
แลว้พระองคก์็กนัแสงดว้ยเสียงอนัดงั ดว้ยความสงสารในความตาบอด และความไม่เช่ือของชาวเมือง 
พระองคท์รงคร ่ าครวญวา่ “โอ ถา้เจา้ไดรู้้ในกาลวนัน้ีวา่ ส่ิงอะไรจะใหค้วามสุข แต่เด๋ียวน้ีส่ิงนั้นบงัซ่อน
ไวจ้ากตาของขา้พเจา้แลว้” พวกเขาไม่รู้เวลาท่ีพระองคเ์สด็จมาหาพวกเขา 

พระเจา้เสด็จลงมาเยีย่นเยยีนพวกเขาในสภาพของพระบุตร นบัเป็นวนัท่ีมีความส าคญัและ
น่าสนใจอยา่งยิง่ ส าหรับทูตสวรรคน์บัหม่ืน นบัแสนเหลือลน้ แต่ดวงตาของมนุษยก์ลบัปิดสนิท หาได้
เห็นถึงความส าคญัไม่ พวกเขา “ไม่รู้” เพราะวา่ถา้เขารู้แลว้ เขาจะมิไดเ้อาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงรัศมี
ตรึงไวท่ี้กางเขน (1 โครินธ์ 2:8) พวกเขาไดพ้ลาดโอกาสอนัดีงามของพวกเขาเสียแลว้ โดยปฏิเสธ
พระมหากษตัริยข์องพวกเขา ฉะนั้นแผน่ดินซ่ึงพระองคจ์ะประทานใหแ้ก่พวกเขาจึงตอ้งตกเป็นของคน
อ่ืน ดงัท่ีพระองคต์รัสวา่ “แผน่ดินของพระเจา้จะตอ้งเอาไปจากท่าน ยกใหแ้ก่ประเทศหน่ึงประเทศใด 
ซ่ึงจะกระท าใหผ้ลเจริญสมกบัแผน่ดินนั้น” (มทัธิว 21:43) 

แมว้า่พระเยซูจะทรงทราบล่วงหนา้วา่ พระองคจ์ะถูกปฏิเสธ กระนั้นพระองคก์็กนัแสงสงสาร
บรรดาผูท่ี้ปฏิเสธพระองค ์ เพราะพระองคท์รงทราบถึงความพินาศซ่ึงจะเกิดแก่พวกเขา และบา้นเมือง
ของพวกเขาในไม่ชา้น้ี พระเยซูมิไดท้รงค านึงถึงพระองคเ์องเลย ทรงค านึงถึงผูอ่ื้นเท่านั้น แทนท่ี
พระองคจ์ะทรงรู้สึกพอพระทยัในความส าเร็จ และเกียรติยศท่ีพระองคท์รงไดรั้บ พระองคก์ลบัโศกเศร้า
เสียใจในความผดิพลาดของคนของพระองค ์ จนป่ิมวา่พระทยัของพระองคจ์ะแตกแยกสลายไป เม่ือ
ทอดพระเนตรเห็นกรุงเยรูซาเล็ม พระองคก์็ทรงสะอ้ืนคร ่ าครวญ จนพระกายสั่นสะทา้น ดว้ยความ
สงสารชาวเมืองในความด้ือดา้นและความผดิบาปของเขา 

เม่ือขบวนของพระเยซูเคล่ือนผา่นประตูเมืองเขา้มาแลว้ (คงเป็นประตูทอง) “ประชาชนทัว่ทั้ง
กรุง ก็แตกต่ืนถามวา่ท่านน้ีเป็นผูใ้ด” ท่านผูน้ี้ก าลงัสรรเสริญวา่เป็นกษตัริยข์องพวกเราผูน้ี้ คือใครกนั
หนอ ผูค้นท่ีติดตามพระเยซูมาก็ตอบวา่ “คือพระเยซูศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงมาจากนาซาเร็ธ” และปรากฏวา่
พวกเขามิไดรู้้ถึงความจริงของพระองคม์ากไปกวา่นั้นเลย 

เม่ือพวกฟาริสีเห็นประชาชนทั้งปวงตอ้นรับพระเยซูเช่นนั้น ก็ไม่รู้จะท าประการใด ไดแ้ต่
ปรึกษากนัวา่ “ท่านทั้งหลายไม่เห็น หรือท่านท าอะไรไม่ได ้ ดูเถิดทั้งโลกติดตามเขาไปแลว้” ค  าพดูน้ี
พวกเขาพดูความจริงเกินกวา่พวกเขารู้เสียอีก เพราะพระองคต์รัสวา่ “ถา้เราถูกยกข้ึนจากแผน่ดินแลว้ 
เราจะชกัชวนคนทั้งปวงใหม้าหาเรา” (ยอห์น 12:32) พวกฟาริสีเหล่าน้ีต่างคิดวา่ควรจะกระท าอะไรสัก
อยา่งหน่ึงลงไป แต่แลว้ก็ไม่กลา้ พวกเขาต่างอดท่ีจะประหลาดใจไม่ไดว้า่ เหตุใดจึงตอ้งยนืน่ิงอยูก่บัท่ี
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เช่นนั้น โดยท่ีไม่สามารถจดัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อพระองคไ์ดเ้ลย พวกเขา “จะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่อสู้
ความจริงไม่ได”้ (2 โครินธ์ 13:8) 

ขบวนของพระองคเ์คล่ือนเขา้ไปในกรุง และเคล่ือนต่อไปยงัพระวหิารซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่ง
ชีวติจิตใจของชาวยวิทั้งหมด “เม่ือพระเยซูเสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มและเขา้ไปในโบสถ ์เพื่อทอดพระเนตร
ดูส่ิงทั้งปวง” แลว้ คร้ันตกเยน็พระองคพ์ร้อมดว้ยอคัรสาวกทั้งสิบสอง ก็กลบัไปสู่หมู่บา้นเบธาเนียอีก
เพื่อพกัผอ่นหลบันอนกบัมิตรสหายของพระองคท่ี์นัน่จวบจนรุ่งเชา้ พระองคจึ์งเสด็จกลบัมาสู่กรุง
เยรูซาเล็มอีก 

แมแ้ต่บรรดาอคัรสาวกเองแท ้ ๆ ก็ยงัไม่เขา้ใจถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้นเลย 
จนกระทัง่พระเยซูทรงส้ินพระชนม ์และทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ นัน่แหละ พวกเขาจึงเขา้ใจ “เม่ือพระ
เยซูไดรั้บสง่าราศีแลว้ เขาจึงระลึกไดว้า่ มีค  าเช่นนั้นเขียนไวก้ล่าวถึงพระองค ์ และคนทั้งหลายไดท้  า
อยา่งนั้นแก่พระองค”์ (ยอห์น 12:16) 

ในเหตุการ์อนัยิง่ใหญ่น้ีไดเ้ปิดเผยใหท้ราบถึงสิทธิพิเศษของพระเยซูคริสต ์ แมว้า่พระองคท์รง
ก าจดัอ านาจและฤทธานุภาพของพระองคแ์ละถ่อมพระองคล์งก็ตาม (ฟิลิปปี 2:6-8) แต่พระองคก์็ยงัทรง
มีสิทธิพิเศษอยู ่และทรงสามารถใชสิ้ทธินั้นได ้สิทธิพิเศษดงักล่าวมีมากมายหลายอยา่งเป็นตน้วา่ 

1. สิทธิในการครอบครองส่ิงสารพดั สารพดัส่ิงในโลกน้ีลว้นเป็นของพระองคท์ั้งส้ิน เพราะ
พระองคท์รงเป็นผูส้ร้างข้ึน เม่ืออคัรสาวกไปน าลูกลามาใหแ้ก่พระองค ์ อคัรสาวกตอบค าถามของ
เจา้ของลูกลาเพียงสั้น ๆ วา่ “พระองคต์อ้งประสงคลู์กลาน้ี” ค  าตอบเท่าน้ีก็เป็นการเพียงพอแลว้ แมแ้ต่
รัฐบาลของมนุษยเ์องยงัสามารถใชอ้ านาจ เขา้ครอบครองทรัพยส์มบติัไวไ้ด ้ แลว้พระคริสตเ์จา้เล่า จะ
ทรงมีอ านาจมากยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด พระองคท์รงมีสิทธิในทรัพยสิ์นทุกอยา่งท่ีเรามีอยู ่ มิใช่สิทธิเฉพาะ
เพียงส่วนท่ีเราถวายสิบลดเท่านั้น เราไม่ควรจะยดึมัน่ในสารพดัส่ิงวา่ เป็นของเราใหม้ากนกั เพราะวา่ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นของพระองค ์ เม่ือพระองคท์รงเรียกร้องหรือขอร้องให้เราสละทรัพยส์มบติัอนัมีค่าของเรา 
เพื่อใชใ้นกิจการของพระองค ์หรือละทิ้งนิสัยท่ีไม่ดีไม่งามของเราเสีย เราก็ควรเช่ือฟังพระองคท์นัที 

2. สิทธิในการประเดิมเป็นคนแรก พระเยซูทรงเลือกเอาลูกลาซ่ึงยงัไม่มีผูใ้ดข่ีหรือใชง้านมา
ก่อนเลย พระองคท์รงมีสิทธิเรียกร้องเอาเป็นคนแรก นอกจากนั้นยงัทรงมีสิทธิเรียกร้องเป็นอนัดบัแรก
ทั้งในชีวติ เวลา ทรัพยส์มบติัของเรา ส่ิงของเราท่ีเรารัก และการนมสัการของเรา พระประสงคข์อง
พระองคจ์ะตอ้งเป็นอนัดบัแรกในชีวติของเราเสมอ ส่วนส่ิงอ่ืน ๆ นั้นส าคญัรองลงมา เราจะตอ้งถวาย
เวลาและส่ิงของท่ีดีท่ีสุดของเรา ใหแ้ก่พระองคมิ์ใช่ถวายเฉพาะเวลาวา่ง หลงัจากท่ีประกอบธุระกิจการ
งานอยา่งอ่ืนแลว้ หรือไม่มีอะไรท่ีจะท าแลว้ หรือร้ังรอไวจ้นแก่ชรา แลว้จึงถวายเวลาในบั้นปลายของ
ชีวติใหแ้ก่พระองค ์



 132 

3. สิทธิในการท่ีทุกคนจะตอ้งเช่ือฟังพระองค ์พระเยซูตรัสสั่งอคัรสาวกใหไ้ปหาลูกลา แกเ้ชือก
ท่ีผกูมนัออก และน ามาถวายใหแ้ก่พระองคอ์คัรสาวกทั้งสองนั้นมิไดอิ้ดเอ้ือนสงสัยประการใด แต่ได้
เช่ือฟังพระองคแ์ละท าตามพระบญัชาและพระองคท์นัที เราก็ควรเช่ือฟังพระองคเ์ช่นนั้นดว้ย คือตอ้ง
เช่ือฟังและท าตามพระบญัชาของพระองค ์ ในการ “แสวงหา” ผูท่ี้มีความจ าเป็นต่าง ๆ ผูท่ี้หลงหายไป 
เพื่อปลดปล่อยพวกเขาใหพ้น้จากการผกูมดัของวถีิทางฝ่ายโลกและเสน่ห์หาของความผิดบาป เพื่อน า
เขามาหาพระองค ์ 

4. สิทธิในการเป็นเอกเป็นใหญ่ พระเยซูทรงสั่งสอนใหอ้คัรสาวกน าลูกลาท่ียงัไม่มีใครข่ีมา
ก่อนเลยมาใหพ้ระองค ์ พระองคท์รงเป็นคนแรกท่ีทรงลาตวันั้น พระองคท์รงเป็นเอกเป็นใหญ่เหนือ
มนุษย ์ และส่ิงอ่ืนใดในจกัรวาล มนุษยใ์นทุกวนัน้ีจดัพระองคใ์หอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัศาสดาของ
ศาสนาอ่ืน ๆ และนกัปรัชญาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการผดิพลาดอยา่งยิง่ พระองคท์รงอยูเ่หนือมนุษยทุ์กคน และ
เหนือสารพดัส่ิงทั้งปวง พระองคท์รงเป็นพระมหากษตัริยข์องกษตัริยท์ ั้งปวง พระนามของพระองคอ์ยู่
เหนือนามทั้งปวง “เพื่อพระองคจ์ะไดเ้ป็นเอก เป็นใหญ่ในสรรพส่ิงทั้งปวง” 

5. สิทธิในการเร่ิมตน้ พระเยซูมิไดท้รงรอคอยใหป้ระชาชน โห่ร้องสรรเสริญพระองคว์า่เป็น
กษตัริย ์ หากแต่พระองคท์รงกระท า ตามพระประสงคข์องพระบิดาเจา้ส าหรับพระองค ์ ทั้งน้ีก็เพราะ
พระองคท์รงเป็นกษตัริยอ์ยา่งแทจ้ริง ทุกส่ิงทุกอยา่งจะตอ้งเขา้แถว ถวายการตอ้นรับแด่พระองค ์
พระองคท์รงมีสิทธิ ท่ีจะเป็นกษตัริยใ์นชีวติจิตใจของเรา ฉะนั้นเม่ือพระองคท์รงปฏิบติัพระราชกิจของ
พระองคใ์นเรา เพื่อท่ีจะเปล่ียนชีวติของเราให้เหมือนกบัพระองค ์ เราก็ตอ้งยอมใหพ้ระองคป์ฏิบติัโดย
ไม่ขดัขืน 

6. สิทธิในการเลือก พระเยซูทรงเลือกเอาลูกลาท่ียงัมิไดก้ระท าการฝึกฝนมาก่อนเลย ซ่ึงอาจจะ
ท าใหข้บวนแห่ตอ้งเสียพิธี และท าใหเ้กิดการเยาะเยย้ถากถางข้ึนได ้ส าหรับพระเยซูแลว้ ไม่จ  าเป็นอะไร
เลยท่ีจะตอ้งฝึกลูกลาตวันั้น เพราะมนัยอมรับใชพ้ระองคผ์ูส้ร้างมนัข้ึนมา นอกจากนั้นพระองคย์งัทรง
เลือกเอาคนท่ีขาดการฝึกฝนอบรม  ใหเ้ป็นอคัรสาวกของพระองคอี์กดว้ยเราต่างก็รู้สึกประหลาดใจไป
ตาม ๆ กนั ในการท่ีพระองคท์รงเลือกเอาชาวประมงท่ีต ่าตอ้ย และหยาบกร้านแห่งทะเลกาลิลา ใหเ้ป็น
อคัรสาวกของพระองคแ์ต่ทั้งน้ีเราตอ้งจ าไวว้า่ “เราทั้งหลายเป็นกิจการของพระองค ์ ท่ีทรงสร้างข้ึนใหม่
ในพระเยซูคริสต ์เพื่อจะใหท้ าการดี” พระองคต์รัสวา่ “เราไดเ้ลือกท่านทั้งหลาย และตั้งท่านทั้งหลายไว ้
เพื่อท่านจะไปเกิดผล” 

7. สิทธิในการรับนมสัการ ฝงูชนต่างก็โบกทางตาล ร้องสรรเสริญพระองคแ์ละเอาเส้ือผา้ปูให้
พระองคเ์สด็จผา่น การแสดงออกเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองหมายของการนมสัการ และถา้แมน้วา่พวกเขาจะไม่
โห่สรรเสริญพระองคศิ์ลาทุก ๆ กอ้นก็จะเปล่งเสียงสรรเสริญเอง ปัจจุบนัน้ีเรามีพิธีนมสัการมากมาย
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หลายแบบ แต่ก็มกัจะขาดการนมสัการท่ีแทจ้ริงคือ “นมสัการโดยจิตวญิญาณและความจริง” อยูเ่สมอ 
พระองคท์รงมีสิทธิท่ีจะรับการนมสัการจากใจจริงของเรา เราจะตอ้งละทิ้งรูปเคารพทุกอยา่ง เพื่อท่ี
พระองคจ์ะไดเ้ป็นพระเจา้ของสรรพส่ิงทั้งปวง ในทุกวนัน้ีเรายงัคงลุ่มหลงอยูก่บัการบูชาเงินตรา ธุรกิจ
ความสนุกสนานร่าเริง และตวัเราเอง จนถึงกบัปฏิเสธพระเจา้ผูท้รงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเคารพนมสัการ
เสียส้ิน 

8. สิทธิในการรับการสรรเสริญ การสรรเสริญเป็นส่ิงท่ีควรท าอยา่งยิง่ พงศพ์นัธ์ุของพวกฟาริสี
ในสมยัต่อ ๆ มา ก็ยงัมีอีกไม่นอ้ยท่ีชอบต าหนิติเตียน ผูท่ี้มีความยนิดีและสรรเสริญพระเจา้ดว้ยเสียงอนั
ดงัค าวา่ “โฮซนันา” แปลวา่ “ช่วยใหร้อด” โดยมากมกัจะใชก้บัพระเจา้หรือกษตัริย ์ เช่น “ขอใหพ้ระเจา้
จงช่วยเหลือกษตัริยข์องเราเถิด” ประชาชนส่งเสียงโห่ร้องสรรเสริญพระองคว์า่ “โฮซนันา” และร้องรับ
กนัเป็นทอด ๆ ดว้ยส าเนียงสูงต ่าดุจเสียงดนตรี ขอใหศึ้กษาบทเพลงสดุดีบทท่ี 113 และ 118 ฯลฯ 
โดยเฉพาะบทท่ี 113 นั้นเป็นบทหน่ึงในหลาย ๆ บทเพลง ท่ีเคยใชใ้นคริสตจกัรยคุแรก ๆ  

9. สิทธิในการปกครอง พระเยซูกนัแสงสงสารชาวกรุงเยรูซาเล็ม พระองคท์รงเป็น
พระมหากษตัริยข์องพวกเขา ทรงมีสิทธิท่ีจะปกครองพวกเขาแต่พวกเขากลบัปฏิเสธพระองค ์และกล่าว
วา่ “เราไม่ยอมให้ผูน้ี้ครอบครองเรา” พระองคท์รงสะอึกสะอ้ืนดว้ยความเศร้าโศกเสียใจ พระองคไ์มพ่ึง
ประสงคส่ิ์งใดส าหรับพระองคเ์ลย พระองคเ์สด็จมาเพื่อส้ินพระชนมแ์ทนพวกเขา พระองคท์รงปกครอง
ดว้ยพระคุณและความรัก แอกของพระองคน์ั้นง่าย และภารกิจของพระองคก์็เบาบางแก่การรับผิดชอบ 
ท่านยอมรับในสิทธิของพระองค ์ ยอมใหพ้ระองคป์กครองชีวติจิตใจของท่าน และยอมรับปฏิบติัตาม
การทรงน าของพระองคทุ์กประการหรือยงั หากท่านยงัไม่ยอมรับ และไม่ยอมใหพ้ระองคท์รงปกครอง
ตวัท่าน ก็เท่ากบัวา่ท่านท าใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองคแ์ละพระองคเ์องตอ้งเศร้าโศกเสียใจ
อยา่งใหญ่หลวง 

10. สิทธิในการมีชยัในวาระสุดทา้ย พวกฟาริสีต่างก็ยอมรับวา่ไม่สามารถท่ีจะกระท าส่ิงใดต่อ
พระเยซูไดเ้ลย และไม่สามารถท่ีจะหา้มปรามฝงูชนใหส้งบปากสงบคอไดเ้ลย ต่อมาภายหลงัพวกเขาได้
ใชอิ้ทธิพลเขา้บีบบงัคบัฝงูชนเหล่านั้น ให้ตดัสินตรึงพระองคเ์สีย แต่ทั้งความตายและหลุมฝังศพ ก็ไม่
อาจหยดุย ั้งพระองคไ์วไ้ด ้ แมแ้ต่ “ประตูแห่งความตาย” ทุกแห่งก็ไม่อาจเอาชนะพระองคไ์ด ้พวกฟาริสี
บ่นวา่ต่อกนัดว้ยความขดัเคืองวา่ “ดูเถิดทั้งโลกติดตามเขาไปแลว้” เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นไปตามค า
พยากรณ์ เพราะวา่ “กิตติศพัทอ์นัประเสริฐแห่งแผน่ดินน้ี จะไดป้ระกาศไปทัว่โลก ใหเ้ป็นพยานแก่
บรรดาชาติมนุษย ์ แลว้ท่ีสุดปลายจะมาถึง” พระองคจ์ะทรงมีชยัในวาระสุดทา้ย คือเม่ือพระองคเ์สด็จ
กลบัมาอีกดว้ยฤทธานุภาพ และรัศมีภาพอนัยิง่ใหญ่ เม่ือนั้นหวัเข่าทุกหวัเข่าจะตอ้งคุกลง และล้ินทุกล้ิน
จะตอ้งสรรเสริญวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของมนุษย ์และสารพดัส่ิงทั้งปวง 
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ข้อไตร่ตรอง 
“พระองค์ทรงต้องประสงค์ลูกลานี”้ พระเยซูทรงประสงคบ์างส่ิงบางอยา่งท่ีมนุษยมี์อยูท่ ั้งใน

อดีตและปัจจุบนั พระองคท์รงประสงคต์วัเรา เพื่อความมีชยัในการเผยแพร่พระกิตติคุณของพระองค์
ใหแ้ก่มนุษยโลก พระองคต์รัสสั่งพวกเราวา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศ....สอนให้
เขาถือรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว”้ “พระเจา้โปรดช่วยคนทั้งหลายท่ีเช่ือนั้น ใหร้อดโดยค า
เทศนาท่ีเขาถือวา่โง่” 

“พระองค์กันแสงสงสารเมืองนั้น” ไม่มีภาพใดจะประทบัใจเท่ากบั ภาพท่ีพระเยซูคริสตท์รง
ทอดพระเนตรดูกรุงเยรูซาเล็ม และกนัแสงในความผดิพลาดของชาวเมืองท่ีไม่รู้ถึงวาระการเสด็จมาของ
พระองค ์ พระองคก์นัแสงสงสารชนชาติท่ีหนัหนีไปจากพระเจา้ และโลกท่ีพระองคท์รงรัก ซ่ึงไดห้ลง
หายไปจากพระเจา้ พระองคก์นัแสงสงสารมนุษยทุ์กคน ท่ีปฏิเสธความรัก และของประทานอนัใหญ่
หลวงของพระองค ์ คือความรอด ท่านร้องไหใ้นความโศกเศร้าของผูอ่ื้นเช่นเดียวกบัองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของท่านหรือไม่ พระเยซูไม่เคยหลัง่น ้าพระเนตรใหก้บัความเศร้าโศกของพระองคเ์องเลย แต่
พระองคท์รงเศร้าโศกเสียใจในความผดิพลาดของเรา จนเสโทของพระองคห์ลัง่ไหลกลายเป็นสายเลือด 

พระมหากษตัริยข์องชนชาติอิสราเอลไดเ้สด็จมาหาพวกเขาแลว้ แต่พวกผูน้ าของพวกเขาไม่พึง
ปรารถนาท่ีจะเขา้สู่แผน่ดินของพระองค ์ ซ่ึงตอ้งเขา้ไปโดยทางการบงัเกิดใหม่ พวกเขาไม่อยากละทิ้ง
ชีวติเดิมของพวกเขา แต่ “เน้ือเลือดจะมีส่วนในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ เพราะวา่ “แผน่ดินของพระ
เจา้ไม่ใช่การกินและการด่ืม แต่เป็นความชอบธรรม และความสุข และความยนิดีในพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ” 

“เจ้าไม่ได้รู้เวลาท่ีพระองค์เสดจ็มาหาเจ้า” พระเจา้เสด็จไปหามนุษยทุ์กหน ทุกแห่ง ถา้หากวา่
พวกเขายงัคงด้ือดึงปฏิเสธพระองคอ์ยู ่ พวกเขาก็จะไม่ทราบความจริงของพระองค ์ เพราะส่ิงนั้น “บงั
ซ่อนไวจ้ากตาของพวกเขา” หนา้ท่ีรับผิดชอบของเราก็คือ ตอ้งพร้อมท่ีจะตอ้นรับองคพ์ระมหากษตัริย์
ของพวกเรา ในทนัทีท่ีพระองคเ์สด็จมาหาเรา และตอ้งมอบชีวติจิตใจของเราถวายเป็นพระราชบงัลงัก์
แก่พระองค ์ ท่านเตม็ใจท่ีจะเลิกการด าเนินชีวิตตามวถีิทางของท่านเองหรือไม่ ท่านจะตอ้งเลือกเอาฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงระหวา่งการสรรเสริญพระองค ์กบัการก าจดัพระองค ์ 

“เหล่าสาวกของพระเยซูไม่เข้าใจ” พวกเราก็ไม่เขา้ใจในพระองคเ์ช่นเดียวกนัน้ี และจะไม่เขา้ใจ
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย จนกวา่เราจะยอมตอ้นรับพระองค ์ และถวายพระเกียรติใหแ้ก่พระองค ์ ให้
พระองคท์รงเป็นผูน้ าในชีวติของเรา (ยอห์น 7:17) “ในใจของท่านจะเคารพพระคริสต ์ ถือเป็นองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ จงเตรียมใจไวใ้หพ้ร้อม เพื่อท่านจะสามารถตอบแก่ทุกคนท่ีมาถามท่าน” วา่ ท่านมีความหวงั
ใจเช่นน้ี ดว้ยเหตุผลประการใด (1 เปโตร 3:15) 
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ทบทวน 
1. นบัตั้งแต่พระเยซูทรงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจต่อสาธารณชน มาจนกระทัง่บดัน้ี (บทเรียนน้ี) 

นบัเป็นเวลานานเท่าใด? ผลปรากฏวา่เป็นอยา่งไร? 
2. พวกศตัรูท่ีคอยขดัขวางการปฏิบติัพระราชกิจของพระองคเ์ป็นใคร? พวกเราตั้งใจท่ีจะท า

อยา่งไรต่อพระองค?์ พวกเขาตั้งขอ้กล่าวหาพระองคอ์ยา่งไร? พระเยซูทรงเกรงกลวัพวกเขาหรือไม่? 
3. พระเยซูตรัสแก่บรรดาอคัรสาวกวา่ เม่ือเดินทางไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแลว้จะมีเหตุการณ์อะไร

เกิดขั้นบา้ง? อคัรสาวกเขา้ใจและเช่ือฟังในพระด ารัสของพระองคห์รือไม่? 
4. ในระยะท่ีกล่าวถึงน้ี ในกรุงเยรูซาเล็มมีการจดังานเน่ืองในเทศกาลอะไร? พระเยซูจะประทบั

อยูใ่นโลกน้ีอีกนานเท่าใด? 
5. ระหวา่งทางท่ีเสด็จไปสู่กรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองคท์รงแวะเยีย่มหมู่บา้นใดบา้ง? ขณะท่ี

พระองคป์ระทบัอยูท่ี่นัน่ มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง? เหตุใดจึงมีผูค้นพกัอยูใ่นหมู่บา้นเบธาเนีย
มากมายเช่นนั้น? 

6. ประชาชนในกรุงเยรูซาเล็มโจษขานเก่ียวกบัพระเยซูวา่อยา่งไร? ใครบา้งท่ีไปตอ้นรับ
พระองคถึ์งนอกเมือง เม่ือทราบวา่พระองคก์ าลงัเสด็จมา? พระเยซูทรงมีพระประสงคอ์ะไรในการเสด็จ
มาคร้ังน้ี? ผูท่ี้ติดตามพระเยซูและอคัรสาวกของพระองคม์าจากหมู่บา้นเบธาเนียคือใคร? ขบวนของพระ
เยซูบรรจบกบัพวกท่ีออกมาจากกรุงเยรูซาเล็ม ณ ท่ีใด? 

7. หลงัจากท่ีเสด็จออกจากหมู่บา้นเบธาเนียแลว้ พระเยซูทรงหยดุ ณ ท่ีใดบา้ง? เพื่อจุดประสงค์
อะไร? การเสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มคร้ังน้ี พระเยซูทรงกระท าใหค้  าพยากรณ์ใดส าเร็จบา้ง? พระองค์
เสด็จเขา้กรุงดว้ยการเดินหรือข่ีพาหนะ? ขณะนั้นบรรดาอคัรสาวกท าอยา่งไร? 

8. ประชาชนถวายการตอ้นรับพระองคอ์ยา่งไร? พวกเขาโห่ร้องถวายพระพรชยัวา่อยา่งไร? 
พวกเขารู้อยา่งแน่ชดัวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสิยาห์หรือไม่?  

9. เม่ือพระเยซูพร้อมทั้งอคัรสาวกของพระองค ์ และฝงูชนท่ีติดตามพระองคไ์ดม้าใกลก้รุง
เยรูซาเล็มจนสามารถมองเห็นตวัเมืองแลว้ พระเยซูทรงท าอยา่งไร? เพราะเหตุใด? พระองคต์รัสวา่
อยา่งไร? ในตอนน้ีพระองคไ์ดต้รัสถึงค าพยากรณ์อะไรบา้ง? 

10. ในกลุ่มชนท่ีติดตามพระเยซูไปนั้นมีพวกฟาริสีปะปนอยูด่ว้ยหรือไม่? เม่ือพวกเขาไดย้นิฝงู
ชนร้องสรรเสริญถวายพระเกียรติต่อพระองคอ์ยา่งอ้ืออึงเช่นนั้น พวกเขาทูลต่อพระองคว์า่อยา่งไร? 
พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไร? พระองคท์รงหมายความวา่อยา่งไร? ก่อนหนา้น้ีประชาชนเคยพยายามท่ี
จะบงัคบัใหพ้ระองคเ์ป็นกษตัริยข์องพวกเขาหรือไม่? 
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11. ค  าวา่ “โฮซนันา” หมายความวา่อยา่งไร? ท่านคิดวา่พระเยซูทรงปรากฏพระกายเยีย่ง
พระมหากษตัริยเ์ช่นนั้นหรือ? 

12. เม่ือขบวนของพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในกรุงเยรูซาเล็มแลว้ ไดก่้อใหเ้กิดผลแก่ชาวเมือง
อยา่งไรบา้ง? ผูค้นเหล่านั้นถามกนัวา่อยา่งไร? ฝงูชนท่ีติดตามพระองคม์าตอบวา่อยา่งไร? 

13. พวกฟาริสีมีความรู้สึกอยา่งไรในเหตุการณ์น้ี พวกเขาปรึกษากนัวา่อยา่งไร? 
14. เม่ือพระเยซูเสด็จเขา้เมืองแลว้ พระองคเ์สด็จไปสู่ท่ีใด? เพราะเหตุใด? พระองคท์รงกระท า

อะไรท่ีนัน่? ขณะนั้นบรรดาอคัรสาวกเขา้ใจถึงการกระท าของพระองคห์รือไม่? ต่อภายหลงัพวกเขา
เขา้ใจหรือไม่? เม่ือใดพวกเขาจึงจะเขา้ใจ 

15. ในค ่าวนันั้น พระเยซูและอคัรสาวกของพระองคเ์ดินทางไป ณ ท่ีใด? พระองคเ์สด็จกลบัมา
สู่กรุงเยรูซาเล็มอีกเม่ือใด? 

16. การเสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มในคร้ังน้ี เป็นชยัชนะอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ในเม่ือพระองคมิ์ได้
เสวยราชเป็นพระมหากษตัริย?์ 

17. ระหวา่ง “ฝ่ายวญิญาณจิต” และ “ฝ่ายโลก” อยา่งไหนส าคญักวา่กนั? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ขณะท่ีพระเยซูทรงใชใ้หอ้คัรสาวกไปน าลูกลามาให้แก่พระองคน์ั้น พระองคท์รงทราบ

หรือไม่วา่ การกระท าของพระองค ์ เป็นการท าใหค้  าพยากรณ์ส าเร็จ 2. ท่านคิดวา่ จุดส าคญัของการท่ี
พระเยซูทรงลาเขา้กรุงเยรูซาเล็มในขั้นน้ีคืออะไร 3. เหตุใดท่านคิดวา่พระเยซูไม่ทรงประกาศใหผู้ใ้ด
ทราบ ถึงการกระท าของพระองคใ์นการน้ี 4. พระเยซูทรงมีพระประสงคอ์ยา่งไร ในการเสด็จเขา้กรุง
เยรูซาเล็ม เพื่อส าแดงพระองคว์า่ ทรงเป็นพระมหากษตัริยข์องชนชาตอิสราเอลในคร้ังน้ี ในเม่ือ
พระองคท์รงทราบแลว้วา่ ประชาชนจะปฏิเสธพระองค ์5. มีเหตุผลใดพอท่ีจะท าใหเ้ช่ือถือไดห้รือไม่วา่ 
ก่ิงไมท่ี้ประชาชนโบกตอ้นรับพระเยซูนั้นคือทางตาล 6. พระเยซูทรงเร่ิมตน้สถาปนาแผน่ดินของ
พระองคอ์ยา่งแทจ้ริงในเวลานั้นหรือ เหตุการณ์น้ีสัมพนัธ์กบัแผน่ดินฝ่ายจิตวิญญาณท่ีพระองคต์รัสวา่ 
อยูภ่ายในพวกเขาอยา่งไร ในเม่ือแผน่ดินของพระองคเ์ป็นแผน่ดินฝ่ายวญิญาณจิตแลว้ เหตุใดเล่าจึงตอ้ง
ส าแดงออกภายนอกดว้ย แผน่ดินของพระคริสตใ์นโลกทุกวนัน้ีคืออะไร 7. เหตุใดพระเยซูจึงไม่เปิดเผย
ถึงพระประสงคข์องพระองคใ์หแ้ก่อคัรสาวก 8. ท่านเขา้ใจอยา่งไรในการท่ีอคัรสาวกไม่เขา้ใจถึงพระ
ประสงคข์องพระเยซู ทั้ง ๆ ท่ีมีค  าพยากรณ์ท านายล่วงหนา้ไวแ้ลว้ 9. พระเยซูเคยเปิดเผยใหช้าวยวิทราบ
บา้งหรือไม่วา่ พระองคจ์ะตอ้งเป็นพระมหากษตัริยข์องพวกเขา 10. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงรู้สึกกลวัต่อ
การถูกจบักุมในการน้ีหรือไม่ 11. การเล้ียงปัสกาในคร้ังน้ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง กบัพระชนมชี์พของพระเยซู
อยา่ไร 12. เหตุใดพวกฟาริสีจึงไม่สามารถท าอะไรต่อพระองคไ์ด ้ 13. ท่านคิดวา่บรรดามิตรสหายของ
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พระเยซูในหมูบา้นเบธาเนีย ติดตามพระองคไ์ปดว้ยหรือไม่ 14. เม่ือเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มแลว้ เหตุใดพระ
เยซูจึงเสด็จสู่พระวหิาร 
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ขั้นทีส่ี่สิบห้า ทรงช าระพระวหิาร-กรุงเยรูซาเลม็ 

มทัธิว 21:12-22, มาระโก 11:12-19, ลูกา 19:45-48 

การเสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มอยา่งมีชยั และการตอ้นรับพระองคอ์ยา่งเอิกเกริกของฝงูชน ไดท้  า
ให ้“ประชาชนทัว่ทั้งกรุงแตกต่ืน” กนัมาก ตอนแรกมหาปุโรหิต และพวกฟาริสีไดต้ั้งใจอยา่งแน่วแน่วา่
จะจบักุมพระเยซู ก่อนเทศกาลเล้ียงปัสกาจะส้ินสุดลง แต่แลว้พวกเขาก็ไม่กลา้ท า เพราะเกรงวา่
ประชาชนท่ีรักพระองค ์จะก่อใหเ้กิดความวุน่วายข้ึนได ้

เม่ือพระเยซูไดเ้สด็จไปถึงพระวหิาร และเสียงโห่ร้องตอ้นรับพระองคส์งบลงแลว้ ตกตอนกลาง
คืน พระองคพ์ร้อมดว้ยอคัรสาวกของพระองค ์ ไดเ้ดินทางกลบัไปสู่หมู่บา้นเบธาเนียอีก เพราะในกรุง
เยรูซาเล็ม “เมืองแห่งพระบิดาของเรา” นั้น พระองคไ์ม่มีท่ีจะวางพระเศียร พระองคจึ์งเดินทางออ้มภูเขา
มะกอกเทศ ไปหามิตรสหายของพระองคใ์นหมู่บา้นเบธาเนีย คือ มาธา มาเรียและลาซะโร และดู
เหมือนวา่พระองคจ์ะประทบัอยูก่บัพวกเขาตลอดทั้งสัปดาห์นั้น โดยท่ีในเวลากลางวนัพระองคเ์ขา้ไป
เทศนาสั่งสอนประชาชน ในพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม (ดู ลูกา 19:47) ส่วนกลางคืนก็เสด็จกลบัมา
ประทบัพกัแรมท่ีหมู่บา้นเบธาเนีย 

ในเชา้วนัจนัทร์ พระเยซูและอคัรสาวกของพระองคไ์ดก้ลบัไปสู่กรุงเยรูซาเล็มอีก ระหวา่งทาง
พระองคไ์ดท้รงแช่งสาปตน้มะเด่ือเทศ และไดท้รงเทศนาสั่งสอนอคัรสาวกของพระองค ์ ถึงเร่ืองความ
เช่ือและการอธิษฐานวา่ การท่ีอา้งวา่มีความเช่ือแต่ปราศจากการปฏิบติันั้น ยอ่มเป็นการหนา้ซ่ือใดคด 
เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกมาถึงพระวหิาร ก็พบวา่ พวกพอ่คา้ไดท้  าใหพ้ระราชฐานของพระองคเ์ป็น
มลทิน คือท าใหก้ลายเป็นสถานท่ีคา้ขาย และแลกเปล่ียนเงินตราไป พระองคจึงทรงขบัไล่พวกพอ่คา้
ทั้งหมดเหล่านั้นออกจากพระวหิาร นบัวา่เป็นการส าแดงถึงฤทธ์ิอ านาจของพระองคอี์กวาระหน่ึง โดย
ไม่ค  านึงการต่อตา้นขดัขวางของพวกฟาริสีเลย 

พระธรรมมทัธิวมิไดช้ี้ให้เห็น ถึงความแตกต่างระหวา่งพระราชกิจในวนัจนัทร์ และวนัองัคาร
ดงัพระธรรมมาระโก พระธรรมมาระโกกล่าววา่ ในเชา้วนัองัคารหลงัจากท่ีไดพ้บวา่ตน้มะเด่ือเทศ ท่ี
พระองคท์รงสาปแช่งไดเ้ห่ียวแหง้ไปแลว้ พระองคไ์ดท้รงสั่งสอนอคัรสาวกเพิ่มเติมถึงเร่ืองความเช่ือ 
และเร่ืองการอภยัโทษอีก 

ปัญหาท่ีน่าคิดในท่ีน้ีก็คือ การช าระพระวิหารในคร้ังน้ี จะเป็นคร้ังเดียวกนักบัท่ีบนัทึกไวใ้น
พระธรรมยอห์น บทท่ี 2 หรือไม่ หรือวา่เป็นคนละเหตุการณ์ แต่เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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(ขอใหดู้ ขั้นท่ี 9 ดว้ย) ยอห์นบนัทึกเหตุการณ์น้ีไวใ้นตอนตน้ ๆ แห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์
คือในการเสด็จมาเยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเล็มคร้ังแรก ส่วนพระธรรมมทัธิว และมาระโก บนัทึกไวใ้นบั้น
ปลายแห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์ แมว้า่พระธรรมยอห์นจะให้รายละเอียดในเร่ืองน้ีไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ครบถว้นมากกวา่ แต่เร่ืองราวก็มิไดแ้ตกต่างกนัเลย ดงันั้นนกัศึกษาพระคริสตธรรมส่วนมาก จึง
ลงความเห็นวา่ เป็นเหตุการณ์เดียวกนั เพียงแต่ยอห์นมิไดบ้นัทึกเหตุการณ์ตามล าดบั หากวา่เป็นความ
จริงตามท่ีกล่าวมาน้ี ก็นบัวา่เหตุการณ์ในบั้นปลายของพระองค ์ รุนแรงกวา่เหตุการณ์ในขั้นตน้ ๆ ของ
การปฏิบติัพระราชกิจของพระองคม์ากทีเดียว 

ในช่วงระยะเวลาเหล่าน้ีพระองคไ์ดท้รงสังเกตเห็นวา่พวกพอ่คา้ ไดท้  าใหพ้ระวหิารเป็นทลทิน
หลายคร้ังหลายคราว และพระองคเ์องก็ทรงถูกผูค้นขวา้งดว้ยกอ้นหินหลายคร้ังเช่นเดียวกนั พระองค์
กนัแสงในความไม่เช่ือของชาวเมืองและทอดพระเนตรเห็นถึงความไม่เช่ือและความหนา้ซ่ือใจคดของ
พวกชาวยวิ ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลรักษาพระวหิาร ซ่ึงนบัวนัมีแต่จะเพิ่มความเส่ือมเสียข้ึน
เร่ือย ๆ  

หลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มแลว้ ประชาชนก็ไดย้อมรับอ านาจของพระองค ์
และโห่ร้องตอ้นรับพระองค ์ ในฐานะท่ีทรงเป็นกษตัริยข์องพวกเขา ฉะนั้นการเสด็จมาของพระองคใ์น
คร้ังน้ี จึงเป็นการเหมาะสมอยา่งยิง่ ท่ีเป็นการเสด็จมาของบุตรดาวดิ “ท่านผูเ้สด็จมาในนามของพระเจา้” 
ไม่ทรงสามารถท่ีจะทนเห็น พระราชฐานของพระบิดาเจา้ตอ้งเป็นมลทิน 

ประชาชนต่างก็รู้สึกประหลาดใจในการกระท าของพระองคม์าก ส่วนพวกอาลกัษณ์และ
พวกฟาริสีต่างก็โกรธแคน้พระองคอ์ยา่งยิง่ และ “หาช่องทางท่ีจะประหารพระองค”์ แต่พวกเขาก็ไม่
อาจจะกระท าอะไรได ้เพราะพระองคก์ าลงัเป็นท่ีนิยมรักใคร่ของประชาชน 

ในเยน็วนันั้นพระเยซูและบรรดาอคัรสาวกของพระองค ์ ไดเ้ดินทางกลบัไปพกัผอ่นท่ีหมู่บา้น
เบธาเนียอีก 

อภิปราย 
พระเยซูทรงทราบถึงความยุง่ยากท่ีจะเกิดข้ึน ในระหวา่งเทศกาลปัสกาเป็นอยา่งดี ไม่ตอ้งสงสัย

เลยวา่ พระองคจ์ะรู้สึกเศร้าใจในเหตุการณ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนอยา่งสุดซ้ึง ในเชา้ตรู่ของวนัจนัทร์ พระเยซู
พร้อมดว้ยอคัรสาวก ไดเ้ดินทางกลบัไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม ดูเหมือนวา่ตอนนั้นพระองคย์งัมิไดเ้สวยพระ
กระยาหารเชา้เลย พระองคค์งใชเ้วลาเกือบตลอดคืน ในการอธิษฐานต่อพระบิดาเจา้ ระหวา่งเดินทางไป
นั้น พระองคจึ์งทรงรู้จกัหิวพระกระยาหาร ขณะนั้นพระองคไ์ดท้อดพระเนตเห็นตน้มะเด่ือเทศตน้หน่ึง 
มีใบเขียวชอุ่มไปทั้งตน้ซ่ึงแสดงวา่น่าจะมีผลมะเด่ืออยูบ่า้ง เพราะโดยปกติแลว้ตน้มะเด่ือเทศมกัจะออก
ผลก่อนผลิใบ พระองคท์รงหวงัวา่ จะเก็บผลมะเด่ือเสวยพอเป็นพระกระยาหารม้ือเชา้ แต่เม่ือพระองค์
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เสด็จไปถึง ปรากฏวา่ตน้มะเด่ือนั้นมีแต่ใบ ไม่มีผลเลยโดยปกติแลว้มะเด่ือเทศจะออกผลในฤดูใบไม้
ร่วง แต่ก็มีบา้งเหมือนกนัท่ีออกผลในฤดูใบไมผ้ลิ ผูท่ี้สัญจรไปตามแถบน้ี เล่าวา่ มะเด่ือเทศท่ีออกก่อน
ฤดูเหล่าน้ีมีขายในกรุงเยรูซาเล็ม ในเทศกาลอีสเตอร์อยูเ่สมอ 

พระเยซูทรงพบวา่ตน้มะเด่ือเทศนั้น “ไม่มีผล มีแต่ใบเท่านั้น” พระองคจึ์งสาปแช่งตน้มะเด่ือ
เทศนั้น โดยตรัสวา่ “อยา่ใหเ้กิดผลต่อไปเป็นนิตย”์ บรรดาอคัรสาวกต่างก็รู้สึกฉงนสนเท่ห์ไปตาม ๆ 
กนั ท่ีไดเ้ห็นตน้มะเด่ือนั้นเห่ียวแหง้อบัเฉาไปต่อหนา้ต่อตา ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ อคัรสาวกคงจะตอ้งรู้สึก
อศัจรรยใ์จและเกรงกลวัต่อฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูอยา่งยิง่ ท่ีไดเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นไปตามพระ
บญัชาของพระองค ์ แต่แมว้า่พวกเขาจะไดป้ระจกัษใ์นความจริงเช่นนั้นแลว้ก็ตาม เป็นการยากท่ีจะ
อธิบายไดว้า่เหตุใดพวกเขาจึงไม่ยอมเช่ือ และขาดความเช่ือในพระองค ์

การสาปแช่งตน้มะเด่ือเทศคร้ังน้ี เป็นการสอนใหท้ราบถึงค าอุปมาเป็นการส าแดงการอศัจรรย์
ในการพิพากษา เป็นคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ยของพระองค ์ พระองคมิ์ไดท้รงสาปแช่งตน้มะเด่ือเทศ 
เพราะเหตุท่ีมนัไม่มีผล หากแต่พระองคท์รงพิสูจน์ใหท้ราบถึง ความเมตตากรุณา และความรักของ
พระองคเ์ป็นการจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งแสดงใหช้าวโลกทราบวา่ พระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระองค ์
สามารถท่ีจะช่วยเราให้รอด และขณะเดียวกนัก็สามารถท่ีจะท าลายศตัรูใหย้อ่ยยบัไปได ้ หากถึงคราว
จ าเป็น “เหตุฉะนั้น เม่ือเรารู้จกัความเกรงกลวัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เราก็จะชวนคนทั้งหลายใหเ้ห็นจริง
ได”้ (2 โครินธ์ 5:11) “ซ่ึงจะตกเขา้ไปในพระหตัถข์องพระเจา้ ผูท้รงพระชนมอ์ยูน่ั้นก็เป็นการน่ากลวั” 
เม่ือคร้ังท่ีกษตัริยด์าวดิเลือกท่ีจะอยูฝ่่ายใด พระองคก์็ตรัสวา่ “จงใหพ้วกเขาอยูใ่นพระหตัถข์องพระเยโฮ
วาห์เถิด...แต่อยา่ใหเ้ราตกอยูใ่นมือมนุษยเ์ลย” (2 ซามูเอล 24:14) 

แต่พระเยซูทรงมีน ้าพระทยัสุภาพอ่อนโยน แทนท่ีพระองคจ์ะทรงท าลายมนุษยก์็ทรงท าลาย
ตน้ไม ้ ซ่ึงไม่มีจิตวิญญาณ และไม่รู้จกัเจบ็ปวดแทน แต่อยา่งไรก็ตาม การกระท าของพระองคใ์นคร้ังน้ี 
ก็เป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระองคไ์ดท้รงพบเห็นในประเทศอิสราเอล และตน้มะเด่ือนั้นก็เป็น
แบบเล็งถึงชนชาติอิสราเอล พระองคไ์ดท้รงพบเห็นการกระท าตามพิธีรีตองต่าง ๆ ในทางศาสนา 
ตลอดจนการถือรักษาพระบญัญติั ซ่ึงเป็นแต่เพียงการแสดงเพื่ออวดอา้งมนุษยด์ว้ยกนัเท่านั้น หาได้
เกิดผลต่อพระเจา้ และมนุษยอ์ยา่งใดไม่ การกระท าดงักล่าวน้ีเปรียบเช่นเดียวกบัตน้มะเด่ือซ่ึงมีแต่ใบ
เท่านั้น หามีผลไม่ตน้มะเด่ือน้ีส าแดงถึงความหนา้ซ่ือใจคดของชาวยวิ พร้อมกนันั้น พระองคก์็ไดถื้อ
โอกาสสั่งสอนบรรดาอคัรสาวกใหบ้ าเพญ็ตนใหเ้กิดผล 

คริสเตียนจะตอ้งเป็นผูเ้กิดผล มิฉะนั้นก็เท่ากบัวา่เขามิไดก้ระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึง
เขาควรจะส าแดงพระลกัษณะของพระคริสต ์ ในชีวติของเขาต่อผูอ่ื้น เช่นตน้ไมก้็ควรจะมีผล ถา้ไม่มีผล
ก็ควรจะถูกโค่นเสีย เพราะ “บดัน้ีขวานวางไวท่ี้โคนตน้ไมแ้ลว้” (มทัธิว 3:10) แต่เราจะเกิดผลไดก้็
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ต่อเม่ือเรา “ติดอยูก่บัตน้” ดงัท่ีพระเยซูทรงสอนอคัรสาวกของพระองคเ์ท่านั้น (ยอห์น บทท่ี 15) “พระ
บิดาของเราไดรั้บเกียรติยศเพราะส่ิงน้ี คือเม่ือท่านเกิดผลมาก” อคัรสาวกเปาโลก็ไดเ้นน้ถึงเร่ืองน้ี 
ในขณะท่ีท่านอธิษฐานขอให้ชาวเมืองฟิลิปปี “จงเป็นผูก้อปรดว้ยผล แห่งความชอบธรรม” ท่านได้
เตือนผูท่ี้ท่านไดน้ าใหก้ลบัใจใหม่วา่ ไม่เพียงแต่จะตอ้งละทิ้งกิเลสหรือตณัหาฝ่ายเน้ือหนงัเท่านั้น แต่
จะตอ้งเกิดผลฝ่ายจิตวิญญาณอีกดว้ย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ ขณะนั้น “ฤดูผลมะเด่ือเทศยงัไม่ถึง” (มาระโก 11:13) แต่
กระนั้นพระเยซูทรงหวงัวา่จะมีผลอยูบ่า้ง เพราะทรงเห็นวา่ มีใบหนาทึบ พระองคท์รงมีเหตุผลในการท่ี
จะหวงัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยูเ่สมอ พระองคท์รงมีความอดกลั้นต่อความไร้เดียงสาของเรา มากกวา่ท่ีจะทรงมี
ความอดกลั้นต่อการหลอกลวง ซ่ึงแทจ้ริงมีแต่ใบเท่านั้น หามีผลไม่ ในท่ีน้ีเราจะเห็นไดว้า่ พระเยซูทรง
ถือวา่ การหนา้ซ่ือใจคดนั้น เป็นความผดิบาปท่ีเลวร้ายท่ีสุดอยา่งหน่ึง ตน้มะเด่ือนั้นมีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
บ่งวา่มีชีวติอยู ่แต่ปราศจากผลเร่ืองน้ีเป็นอีกบทเรียนหน่ึง ซ่ึงพระเยซูทรงตอ้งการใหอ้คัรสาวกรับทราบ
ไวท้ั้งน้ีเพราะหลงัจากนั้นแลว้ บรรดาอคัรสาวกอาจจะไม่มีโอกาสไดเ้ห็นตน้มะเด่ือนั้นวา่ยงัมีชีวติอยูอี่ก
หรือไม่ แต่ถอ้ยค าท่ีพระองคต์รัสเก่ียวกบัใบมะเด่ือ จะยงัคงดงักอ้งอยูใ่นหูของพวกเขาตลอดไป ซ่ึงจะ
ท าใหพ้วกเขาจดจ าค าสอนในการเร้าใจพวกเขาวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ถา้ท่านมีความเช่ือ
และมิไดส้งสัย....แมท้่านจะสัง่ภูเขาน้ีวา่จงถอยไป...ก็จะส าเร็จได ้ ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านจะอธิษฐานขอโดย
ความเช่ือ ก็คงจะได”้ ตลอดไป 

“ท่านจะท า” “ท่านจะสั่ง” และ “ท่านจะขอ” ถอ้ยค าเหล่าน้ีในท่ีน้ีมีความหมายลึกซ้ึงมากกวา่ 
การอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้กระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหเ้รามากนกั พระเยซูตรัสวา่ “ท่านจะท า” และ “ถา้ท่าน
จะสั่งมนัก็จะส าเร็จได”้ แต่เราจะท าเช่นน้ีไดก้็ตอ้งข้ึนอยูก่บั “ความเช่ือ” เป็นส าคญั ไม่วเ่ราจะท า จะพดู 
หรือจะอธิษฐาน ถา้หากเราไม่มีความเช่ือก็จะไม่ส าเร็จผลไดเ้ลย น่ีคือบทเรียนท่ีส าคญัยิง่ซ่ึงคริสเตียน
ทุกคนจะตอ้งรู้ หลายคนอาจจะยนิดีอธิษฐานแมต้ลอดคืนยงัรุ่ง แต่ถา้เขาไม่มีความเช่ือ เขาก็ไม่สามารถ
กระท าการใดไดเ้ลย พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “พระองคไ์ม่ไดท้รงกระท าการอิทธิฤทธ์ิมากใน
เมืองนั้น เพราะเขาไม่มีความเช่ือ” 

เม่ือบรรดาอคัรสาวกอุทานออกมาดว้ยความประหลาดใจท่ีเห็นตน้มะเด่ือเทศเห่ียวแหง้ไปนั้น 
พระเยซูมิไดท้รงอธิบายใหพ้วกเขาทราบถึงความหมายในการกระท าของพระองคเ์ลย หากแต่ทรงปล่อย
ใหเ้ขาขบคิดกนัเอาเอง เช่นเดียวกบัในการสอนค าอุปมานัน่เอง บ่อยคร้ังท่ีพระองคใ์หพ้วกเขาตีปัญหา
กนัเอาเอง อุปสรรคท่ีส าคญัยิง่อยา่งหน่ึงในการน ามนุษยใ์หม้าหาพระเจา้ก็คือ การท าใหพ้วกเขารู้จกั
ส ารวจตวัเอง เพื่อใหรู้้วา่ชีวติของพวกเขาเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีเพราะจิตใจของพวกเขามวัฝักใฝ่อยูก่บัธุรกิจ
การงานส่วนตวั ความสนุกสนาน และหนา้ท่ีการงานดา้นสังคม จนไม่มีเวลาส าหรับพระเจา้ บางคนก็
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อาจไม่อยากคิดเพราะกลวัวา่จะเกิดขอ้สงสัยข้ึนได ้ พระเยซูทรงสอนความจริงและพระองคโ์ดยวธีิใหม่
อยูเ่สมอ และสามารถท่ีจะท าใหม้นุษยต์อ้งขบคิด 

การสาปแข่งตน้มะเด่ือเป็นตวัอยา่งประการหน่ึงในเร่ืองน้ี ซ่ึงบางทีก็อาจจะท าใหมี้ผูเ้ขา้ใจผดิ 
และติฉินนินทา ยิง่กวา่การปฏิบติัพระราชกิจคร้ังใด ๆ ของพระองคก์็ไดว้า่ พระองคไ์ม่ควรส าแดงพระ
พิโรธต่อตน้ไมน้ั้นเลย เพราะยงัไม่ถึงเวลา จะใหม้นัผลิดอกออกผลไดอ้ยา่งไร การเขา้ใจเช่นนั้นนบัวา่
เป็นการตีความหมายอยา่งผวิเผนิ และไม่ทราบถึงพระลกัษณะท่ีแทจ้ริงของพระองคซ่ึ์งทรงเปิดเผยใน
ท่ีน้ี การท่ีเราจะลงความเห็นวา่ส่ิงไหนดีหรือไม่ดีนั้น เราจ าตอ้งพิจารณาถึงผูท่ี้กระท าการนั้น ตลอดจน
เหตุผลและความมุ่งหมายของการกระท านั้น ๆ ดว้ย เรามกัจะไม่เขา้ใจในค าสอนท่ีพระองคต์อ้งการให้
เรารู้ ทั้งน้ีเพราะเรามิไดเ้อาใจใส่ต่อพระประสงคอ์นัสูงสุดของพระองค ์ และความมุ่งหมายในการ
กระท าของพระองคน์ัน่เอง 

พระองคท์รงประกาศแก่สาวกอยูต่ลอดเวลา นบัตั้งแต่ทรงเร่ิมเทศนาสั่งสอนเป็นคร้ังแรก ใน
เมืองนาซาเร็ธเป็นตน้มา (ดู ลูกา บทท่ี 4) โดยมิไดล้ะเลยแมแ้ต่นอ้ย แมว้า่พระองคจ์ะทรงพะวงอยูก่บั
การตอบสนองความจ าเป็นของประชาชน ท่ีหอ้มลอ้มพระองคต์ลอดเวลาก็ตาม พระองค ์ “มิไดเ้สด็จมา
เพื่อท าลายชีวติของมนุษย ์ หากแต่เสด็จมาเพื่อช่วยใหพ้วกเขารอด” พระบิดาเจา้ไดช้โลมพระองคไ์วใ้ห้
เป็นพระผูไ้ถ่ของมนุษย ์ “เพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วิต และไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์” แต่การท่ีพระองคจ์ะ
ปฏิบติัพระราชกิจของพระองคใ์หส้ าเร็จลุล่วงไปไดน้ั้น พระองคจ์ะตอ้งปฏิบติัตามโครงการท่ีพระบิดา
เจา้ไดท้รงก าหนดไว ้ จะตอ้งซ่ือสัตยต่์อพระบิดาเจา้และต่อแผน่ดินของพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีแหละ การ
กระท าของพระองคบ์างคร้ัง จึงดูเหมือนออกจะเขม้งวดไปบา้ง ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ใจ ถึงโครงการ
อนัถาวรของพระเจา้ 

เหตุการณ์ทั้งสองอยา่งในขั้นน้ี เป็นการส าแดงใหท้ราบถึงความบริสุทธ์ิของพระเจา้ และการท่ี
พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจสามารถท่ีจะกระท าส่ิงใด ๆ ไดต้ามพระประสงค ์และสามารถเรียกร้องเอาทุก
ส่ิงทุกอยา่งได ้ เพราะพระองคท์รงเป็นผูป้ระทานส่ิงเหล่านั้น พระเยซูมิไดม้องดูส่ิงของฝ่ายโลก หากแต่
ทรงมองดูส่ิงท่ีถาวรนิรันดร์ของพระองค ์ ทรงเผชิญกบัความจริงทุกอยา่ง โดยมิไดย้น่ยอ่หรือหลบเล่ียง
แต่ประการใด พระองคท์รงมองในแง่เดียวกนักบัพระบิดาเจา้ พระองค ์ “มิไดก้ระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดตาม
ล าพงัพระองคเ์ลย” เหตุการณ์อีกอยา่งหน่ึงเช่นเดียวกนัน้ี ก็คือ การต าหนิติเตียนเปโตร พระองคท์รงยก
ยอ่งชมเชยเปโตร ในการเป็นพยานดว้ยความเช่ือของเขา แต่หลงัจากนั้นเพียงไม่ก่ีนาที พระองคก์็ได้
ตวาดเปโตรวา่ “อา้ยซาตาน จงถอยไปขา้งหลงัเรา” 

การท่ีพระเยซูทรงขบัไล่พวกพอ่คา้ออกจากพระวหิาร ก็ดว้ยเหตุผลเดียวกนัน้ีคือ ทรงมีความ
ร้อนรนเพื่อพระสง่าราศีของพระบิดาเจา้ และพระราชฐานของพระองค ์ ในการน้ีไดท้  าใหบ้างคนเขา้ใจ
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ผดิ คิดวา่ เม่ือพระเยซูทรงมีสิทธ์ิอ านาจท าเช่นน้ีได ้ พวกเขาก็ยอ่มสามารถท่ีจะใชก้ าลงัอ านาจของตน
ขบัไล่คนชัว่เพื่อสงวนไวซ่ึ้งสิทธิอนัชอบธรรมของตน ไดเ้ช่นเดียวกนั และเม่ือเป็นเช่นนั้นการท่ีมนุษย์
ท าสงครามกนันั้นเป็นการชอบดว้ยเหตุผลแลว้ ความคิดเช่นน้ีก็นบัวา่น่าคิดอยูไ่ม่นอ้ย แต่เราตอ้งจ าไว้
วา่ การท่ีพระเยซูสามารถขบัไล่พวกพอ่คา้ออกจากพระวิหารได ้ ก็มิใช่เพราะแส้นั้น หากแต่เป็นเพราะ
การส าแดงความไม่พอพระทยั ท่ีพวกเขาท าใหพ้ระราชฐานของพระเจา้ตอ้งเป็นมลทิน จากค าพดูท่ีเตม็
ไปดว้ยเหตุผล และความจริงของพระองค์ พวกเขาจึงส านึกผดิไม่กลา้ท่ีจะโตต้อบพระองคไ์ดเ้ลย ฉะนั้น
พวกเขาจึงพากนัหลบล้ีหนีหนา้ผูท่ี้ยนืหยดัอยูก่บัความจริง เพื่อพระเกียรติของพระเจา้ และความชอบ
ธรรม แมจ้ะมีเพียงผูเ้ดียวก็ยงัคงเขม้แขง็กวา่พวกคนชัว่หลายคนนกั 

บริเวณท่ีเกิดเหตุน้ีคงเป็นเฉลียงภายในดา้นหนา้พระวหิาร ตรงทางเขา้ประตูซ่ึงเป็นท่ีตั้งแท่น
เผาเคร่ืองสักการะบูชานัน่เอง การฆ่าสัตยเ์พื่อถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชา เป็นส่ิงจ าเป็นในการ
นมสัการพระเจา้ในสมยันั้น อน่ึงการเล้ียงปัสกาคร้ังน้ีไดมี้ผูค้นเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ หลาย
ประเทศ  (กิจการ 2:5,11) กระแสเงินตราจึงมีหลายชนิด ดงันั้นจึงจ าตอ้งมีสถานท่ีแลกเปล่ียนเงินตรา 
เพื่อใชเ้ป็นค่าบ ารุงพระวิหาร และซ้ือหาเคร่ืองสักการะบูชาตลอดจนค่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะผูค้น
เหล่าน้ีต่างก็มาจากแดนไกล ยอ่มไม่สะดวกในการน าสัตวส์ าหรับฆ่าเป็นเคร่ืองสักการะบูชาติดตวัมา
ดว้ย ดงันั้นพวกพอ่คา้จึงไดจ้ดัตั้งท่ีส าหรับบริการส่ิงเหล่าน้ี ข้ึนท่ีลานนอกพระวิหารดา้นท่ีติดกบัถนน 
แต่เน่ืองจากพวกพอ่คา้แข่งขนักนัคา้ขายมากเกินไป ถึงกบัมีบางคนวิง่เตน้จนไดรั้บอนุญาตให้ตั้งท่ีท า
การคา้ในเฉลียงดา้นในของพระวหิาร ใกล ้ๆ กบัแท่นบูชาทีเดียว ซ่ึงเป็นการไม่บงัควรอยา่งยิง่ เพราะวา่
เป็นท่ีส าหรับผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในพระเจา้ เขา้เฝ้านมสัการพระองคเ์ท่านั้น (เป็นความจริงท่ีวา่ ไม่มีผูใ้ด
สามารถเขา้ไปในพระวหิารชั้นใน ซ่ึงจดัเป็นหอ้งบริสุทธ์ิท่ีสุดไดเ้ลย นอกจากมหาปุโรหิตผูเ้ดียว ซ่ึงเขา้
ไปไดปี้ละคร้ังเท่านั้น ไม่มีใครไดเ้ห็นหีบพระสัญญาในห้องนั้นเลย เพราะแมแ้ต่สมยัท่ียงัมีพลบัพลาอยู ่
ก็ไม่มีผูใ้ดเห็น เวลาจะเคล่ือนยา้ยไปเก็บไว ้ ณ ท่ีใด ก็จะมีผา้คลุมไวเ้สมอ แมแ้ต่คนแบกหามก็ไม่
สามารถมองเห็น ไม่มีใครรู้วา่หีบพระสัญญามีลกัษณะอยา่งไร นอกจากจะทราบจากค าบอกเล่าของมหา
ปุโรหิตเท่านั้น) 

เม่ือการคา้ของพวกพอ่คา้เหล่านั้น เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการนมสัการพระเจา้เช่นน้ีแลว้ เหตุใดเล่า
พระเยซูจึงทรงต าหนิติเตียนและขบัไล่พวกเขาออกจากพระวหิาร ส าหรับปัญหาน้ี โดยแทจ้ริงแลว้ พระ
เยซูไม่ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใชอ้  านาจหรือก าลงัขบัไล่พวกเขาเลย หากแต่พระองคท์รงพระพิโรธ 
เพราะเหตุแห่งความชอบธรรมนัน่เอง เม่ือพระเยซูไดย้นิพวกพอ่คา้ส่งเสียงร้องขายสินคา้อยา่งเซ็งแซ่ 
ในสถานท่ีอนัพึงเคารพสักการะ และก่อใหเ้กิดความร าคาญแก่ผูเ้ขา้นมสัการพระเจา้เช่นนั้น พระองคก์็
ไม่สามารถท่ีจะอดกลั้นพระทยัไวไ้ด ้ (คงมีแต่บรรดาปุโรหิต ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบพิธีท่ีแท่นบูชาเท่านั้น ท่ี
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ท าเป็นไม่สนใจ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ไดรั้บเงินสมณาคุณ จากพอ่คา้เป็นค่าตอบแทนการอนุมติัใหพ้วก
เขา ตั้งร้านขายสินคา้ในบริเวณนั้นเอง) พระองคท์รงหนัพระพกัตร์ไปรอบ ๆ มองดูพวกพอ่คา้เหล่านั้น 
ดว้ยดวงเนตรวาวโรจน์แลว้ทรงร้องวา่ “มีค  าเขียนไวว้า่ โบสถข์องเราจะเป็นท่ีส าหรับอธิษฐาน แต่เจา้
ทั้งหลายมากระท าใหเ้ป็นถ ้าของพวกโจร” (ลูกา 19:46, ดู อิสยาห์ 56:7 และเยเรมีย ์ 7:11 ดว้ย) จากนั้น
พระองคก์็มิไดต้รัสถอ้ยค าใด ๆ อีก หากแต่ตรงเขา้ไปยงัท่ีขายของ ๆ ของพวกพอ่คา้ แลว้คว  ่าโตะ๊
แลกเปล่ียนเงินตรา และกรงนกพิราบ ทรงกวดัแกวง่แส้ไล่แกะและววั ท่ีพวกเขาน ามาขายจนหนีกระเจิง
ออกไปจากพระวิหาร นกพิราบต่าง ๆ ก็บินวอ่นหนีไป พวกพอ่คา้ต่างก็วิง่ไล่ติดตามสัตวข์องตนเป็น
โกลาหล ค าบญัชาของพระเยซูยอ่มไม่มีผูใ้ดบงัอาจคดัคา้นได ้การน้ีท าใหบ้รรดาอคัรสาวกของพระองค ์
ระลึกถึงถอ้ยค าซ่ึงเขียนไวว้า่ “ความร้อนใจในการรักโบสถข์องพระองค ์จะเผาขา้พเจา้เสียแลว้” (ยอห์น 
2:17) 

เหตุผลประการแรกท่ีพระเยซูทรงกล่าวต าหนิพวกพ่อคา้ก็คือ พวกเขาไม่เอาใจใส่ต่อพระ
บญัญติัของพระเจา้ พระองคต์รัสวา่ “โบสถข์องเรา” เป็นท่ีประทบัของพระเจา้ เป็นสถานท่ีซ่ึง
พระองคส์เด็จลงมาพบปะกบัคนของพระองค ์ และ “เป็นท่ีส าหรับอธิษฐาน” โดยเฉพาะ แต่พวกผูน้ า
ของศาสนายดูาซ่ึงมีหนา้ท่ีพิทกัษรั์กษาพระวหิารให้เป็นท่ีบริสุทธ์ิโดยตรง กลบัปล่อยใหมี้การคา้ขายใน
สถานท่ีหวงหา้มเช่นนั้นได ้ อนัเป็นการท าลายจุดประสงคด์ั้งเดิม ในการสร้างพระวิหารน้ีอยา่งส้ินเชิง 
เป็นท่ีปรากฏอยา่งแน่ชดัวา่ พวกผูน้ าทางศาสนาเหล่าน้ี รู้เห็นเป็นใจกบัพวกพอ่คา้ และอาจใหสิ้ทธิพวก
พอ่คา้เหล่าน้ีโดยไดรั้บค่าตอบแทนก็ได ้ เพราะไม่ปรากฏวา่พวกเขาขออภยัโทษต่อพระเยซูแต่อยา่งใด
เลย และก็ไดว้า่กล่าวตกัเตือนพวกพอ่คา้ดว้ย มิหน าซ ้ ายงัวพิากวจิารณ์พระองค ์ ผูซ่ึ้งแสวงหาทางท่ีจะ
พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งความบริสุทธ์ิแห่งพระราชฐานของพระบิดาเจา้ พระองคมิ์ไดท้รงวา่กล่าวติเตียน
ปุโรหิตเลยแมแ้ต่นอ้ย แต่กระนั้นพวกปุโรหิตก็ยงัวพิากษว์จิารณ์ติเตียนพระองค ์ และหาทางท่ีจะปลง
พระชนมพ์ระองค ์ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่การกระท าของพระองค ์ (ซ่ึงพวกเขาถือวา่เป็นคนหลอกลวง) คง
จะท าใหปุ้โรหิตเหล่านั้น ไดรั้บความอบัอายขายหนา้อยา่งยิง่ ทั้งน้ีเพราะการท่ีพวกพ่อคา้ไดรั้บอนุญาต
ใหเ้ขา้ไปคา้ขายภายในพระวิหารนั้น เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของพวกเขาโดยตรง อน่ึงถา้พวกปุโรหิต
ไดรั้บเงินสินจา้งรางวลัจากพอ่คา้ พวกเขาคงตอ้งกลวัวา่ พวกพอ่คา้จะทวงเงินของพวกเขาคืนเป็นแน่ 

เหตุผลประการท่ีสอง ในการท่ีพระเยซูทรงประณามพวกพอ่คา้ก็คือ นอกจากพวกพอ่คา้จะ
ไม่ไดย้ดึมัน่ในพระบญัญติัของพระเจา้ เก่ียวกบัพระวหิารแลว้ พวกเขายงัได ้“กระท าใหเ้ป็นถ ้าของพวก
โจร” อีกดว้ย เป็นท่ีปรากฏอยา่งชดัแจง้วา่ พวกพอ่คา้เหล่าน้ีเก็งก าไรมากเกินไป โดยขายของในราคาสูง
มาก พวกเขาอา้งถึงความสะดวกสบายของผูซ้ื้อวา่ ไม่ตอ้งไปแสวงหาจากท่ีไกล ๆ เป็นหลกั กล่าวกนัวา่ 
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มหาปุโรหิตอนันาเป็นผูค้วบคุมการคา้ขายเหล่าน้ีและไดรั้บผลประโยชน์จากการคา้น้ีถึงปีละแปดแสน
บาท 

เหตุผลประการท่ีสาม บรรดาผูท่ี้เขา้ไปนมสัการพระเจา้ ไม่สามารถนมสัการอยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ี
เพราะพวกพอ่คา้ส่งเสียงตะโกนขายของรบกวนอยูต่ลอดเวลา พวกพอ่คา้เหล่าน้ีตั้งโตะ๊ขายของอยูใ่น
ระเบียงภายในพระวหิารใกล ้ ๆ กบัท่ีซ่ึงชาวยวิเขา้ไปนมสัการพระเจา้ และเผาเคร่ืองสักการะบูชาถวาย
ต่อพระองค ์ ส่วนชาวต่างชาติไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปนมสัการพระเจา้ในชั้นใน คงไดรั้บอนุญาตให้
อยูท่ี่บริเวณภายนอกเท่านั้น การกระท าของพวกพอ่คา้เหล่าน้ี ไม่เพียงแต่จะท าใหช้าวต่างชาติท่ีเคร่งครัด
ในศาสนา และบากบัน่เดินทางมายงักรุงเยรูซาเล็ม เพื่อนมสัการพระเจา้ ไม่สามาถรกระท าตาม
วตัถุประสงคข์องเขาไดโ้ดยสะดวก นอกจากนั้นยงัท าใหพ้วกเขาคิดวา่ พระวหิารของพระเจา้ก็มิได้
แตกต่างกนักบัตลาดของพวกเขาเลย พระเจา้ไดต้รัสวา่คนต่างชาติท่ี “มาเขา้จารีตนบัถือพระเยโฮวาห์” 
ไม่ควรจะถูกแยกออกจากคนของพระองค ์ หากแต่ควรจะไดรั้บอนุญาตใหน้มสัการพระองคร่์วมกบัคน
ของพระองค ์ถา้หากยนิดีท่ีจะ “ถือตามสันถวไมตรี” ของพระองค ์และพระองคต์รัสวา่ “พระองคจ์ะให้
มีอนุสาวรียไ์ว ้ และขนานนามใหแ้ก่เขาเหล่านั้นข้ึนไว.้...ภายในก าแพงของเรา ใหดี้กวา่บุตรชาย บุตร
หญิงของเรา เราจะขนานนามใหแ้ก่เขาเป็นนามถาวร...และจะท าใหเ้ขาช่ืนบานในพลบัพลาอธิษฐาน
ของเรา เคร่ืองบูชาเผาและเคร่ืองสักการะบูชาของเขา จะถูกตอ้นรับไว.้....เพราะวา่พลบัพลาของเราจะ
ถูกเรียกวา่ เป็นพลบัพลาส าหรับอธิษฐานของประชาชนทั้งหมด” (อิสยาห์ 56:5-7) 

พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหพ้ระวหิารของพระองค ์ เป็นสถานท่ีอนับริสุทธ์ิ และกอปร
ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์ ซ่ึงไม่เพียงแต่ชนชาติอิสราเอลเท่านั้น ท่ีควรจะรู้วา่พระองค์
ประทบัอยู ่ ณ ท่ีนัน่ หากแต่ “คนทุกประเทศ” ก็ควรตระหนกัในความบริสุทธ์ิของพระวหิารของ
พระองคแ์ละเดินทางมายงักรุงเยรูซาเล็ม เพื่อนมสัการ “ในท่ีอธิษฐาน” ของพระองคด์ว้ย การน้ีจะ
เกิดข้ึนเม่ือพระเยซูเจา้เสด็จกลบัมา สถาปนาแผน่ดินของพระองคใ์นอนาคต (อิสยาห์ 25:6, เศคาริยาห์ 
14:16,17)” 

พระเยซูทรงทราบถึงท่าทีของพวกปุโรหิตใหญ่ท่ีมีต่อพระองค ์ แต่พระองคก์็มิไดส้นใจต่อ
กิจการของฝ่ายโลก หากแต่ทรงมองดูท่ีพระประสงคอ์นัใหญ่ยิง่ของพระบิดาเจา้ ประการแรก พระองค์
จะตอ้งซ่ือสัตยต่์อพระบิดาเจา้ และแผน่ดินของพระองคอ์ยา่งแน่วแน่ การนมสัการพระเจา้อยา่งแทจ้ริง
นั้น จะตอ้งเป็นการนมสัการท่ีบริสุทธ์ิ ส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการนมสัการน้ีจะตอ้งถูกก าจดัอยา่ง
ส้ินเชิง ประการท่ีสอง ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นผูท่ี้พระบิดาเจา้ใชม้า ดงันั้นพระองคจึ์งตอ้งซ่ือสัตย์
ต่อพระราชกิจของพระองคเ์สมอ ไม่วา่ผลแห่งการปฏิบติัพระราชกิจนั้นจะท าใหพ้ระองค ์ ตอ้งตกอยูใ่น
สภาพใดก็ตาม พระองคจ์ะตอ้งซ่ือสัตยต่์อพระประสงคอ์นัใหญ่ยิง่ของพระบิดาเจา้ ตลอดจนเป้าหมาย
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แห่งพระชนมชี์พของพระองคเ์สมอ อนัเป็นการถวายพระสง่าราศีใหแ้ก่พระเจา้และเป็นการท าใหน้ ้า
พระทยัของพระบิดาเจา้ส าเร็จ พระเยซูมิไดม้องขา้มส่ิงเหล่าน้ี 

น่ีแหละคือเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของคริสตจกัรของพระเยซูคริสตใ์นปัจจุบนักล่าวคือพระราชฐาน
ของพระเจา้ จะตอ้งเป็น “ท่ีอธิษฐาน” เป็นสถานท่ีอนับริสุทธ์ิซ่ึงคนทั้งปวงรู้วา่ เป็นท่ีประทบัของพระ
เจา้ เป็นสถานท่ีส าหรับนมสัการและสรรเสริญพระองคโ์ดยเฉพาะ มิใช่เป็นสมาคม รมณียสถาน หรือ
สถานท่ีหาความสนุกสนาน หรือสถานท่ีคา้ขาย ถา้หากพระเยซูเสด็จเขา้มาในคริสตจกัรของเรา ในทุก
วนัน้ี พระองคก์็คงจะไดพ้บขอ้ความบกพร่องต่าง ๆ ซ่ึงจะท าใหพ้ระองคเ์ศร้าพระทยัยิง่นกั ไม่ตอ้ง
สงสัยวา่พระองคก์็คงมีพระประสงคท่ี์จะขบัไล่ ผูท่ี้ท  าใหพ้ระราชฐานของพระบิดาเจา้ของพระองคต์อ้ง
เป็นมลทิน ใหอ้อกไปเช่นเดียวกนั พระเยซูทรงรักพระวิหารมาก และทรง “รักคริสตจกัรดว้ย” และได้
ทรงประทานพระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น” เราไดม้องขา้มจุดประสงคอ์นัเป็นรากฐานของคริสตจกัร
หรือไม่ เราไปโบสถเ์พื่อเขา้เฝ้าพระเจา้และนมสัการพระองค ์ดว้ยจิตวญิญาณและความจริงหรือ หรือไป
เพื่อพบปะสังสรรคก์บัมิตรสหาย เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น 

ความจ าเป็นในการแสดงความเคารพสักการะ และการถวายพระเกียรติต่อพระเจา้ในพระวหิาร
ของพระองค ์ เป็นบทเรียนท่ีส าคญัยิง่บทเรียนหน่ึงในเร่ืองน้ี มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเรากระท าในนาม
ของศาสนา ซ่ึงมกัจะไขวเ้ขวไปจากการอธิษฐานและการเคารพบูชาท่ีแทจ้ริง เราจะตอ้งหวนกลบัไป
ปฏิบติัเช่นเดียว กบัท่ีบรรพบุรุษของเราปฏิบติัในกาลก่อน บรรพบุรุษของเราในคริสตจกัรสมยัแรกนั้น 
เม่ือเขาไปในโบสถแ์ลว้ ก็จะมีกม้ศีรษะลง อธิษฐานภายในใจ โดยไม่มีการเปล่งเสียงออกมาดงั ๆ หรือ
พดูคุยกนัแต่ประการใด คร้ันมาในสมยัน้ี เรายิง่คุน้เคยกบัโบสถว์หิารของพระเจา้มากเท่าใด ก็ดู
เหมือนวา่ยิง่จะเส่ือมคลายความเคารพสักการะลงเท่านั้น 

ในปัจจุบนัน้ีเรามกัจะไม่ค  านึงถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับเอาพระเจา้เป็นผูน้ าในชีวติของเรา 
และการนมสัการพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง เรามกัจะบูชาเงินทองเห็นแก่ธุรกิจการงาน หรือความสนุกสนาน
ร่ืนเริงของตนเอง พระเยซูเสด็จไปนมสัการพระเจา้ในธรรมศาลาในวนัสะบาโตเสมอ พระองคท์รงยดึ
ถือเอาการนมสัการพระเจา้ในธรรมศาลาในวนัสะบาโตเสมอ พระองคท์รงยดึถือเอาการนมสัการและ
การอธิษฐาน เป็นพระราชกิจอนัดบัแรกในพระชนมชี์พของพระองค ์ หากวา่เร่ืองราวอนัเก่ียวกบัพระ
บุตรผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้ดงักล่าวมาน้ีเป็นความจริง ก็จงคิดดูเถิดวา่จะเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตของเรา
สักเพียงใด 

ถดัจากการนมสัการก็คือการปฏิบติัรับใชผู้อ่ื้น เม่ือพระเยซูไดท้รงช าระพระวหิารแลว้ก็ไดมี้คน
ตาบอด คนขาเขยก และคนป่วยมาหาพระองค ์ ซ่ึงพระองคก์็ไดท้รงบ าบดัรักษาให้แก่พวกเขาทุกคน 
ประชาชนยงัคงจดจ าเหตุการณ์ในการเสด็จเขา้มาอยา่งมีชยัของพระองค ์ ต่างจึงร้องสรรเสริญพระองค์
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วา่ต่อไปอีกและแมแ้ต่เด็ก ๆ ก็ยงัร้องสรรเสริญพระองคว์า่ “ใหร้าชโอรสแห่งดาวิดทรงส าราญเถิด” 
เสียงสรรเสริญของพระองคด์งักอ้งไปทัว่พระวหิาร 

เม่ือพวกปุโรหิตใหญ่และพวกอาลกัษณ์ไดย้นิผูค้นสรรเสริญพระเยซูดงันั้นประกอบกบัไดเ้ห็น
การอศัจรรยท่ี์พระองคไ์ดท้รงกระท า ก็รู้สึก “แคน้เคือง” ยิง่นกั แต่ก็ไม่ปรากฏวา่พวกเขาหา้มปราม
ประชาชน มิให้โห่ร้องสรรเสริญพระองคอี์กต่อไปแต่อยา่งใด ไดแ้ต่ทูลถามพระองคว์า่ “ท่านไม่ไดย้นิ
ค าท่ีเขาร้องหรือ” ทั้งน้ีโดยหวงัท่ีจะใหพ้ระเยซูสั่งใหป้ระชาชนหยดุโห่ร้องเสียนัน่เอง แต่พระเยซูก็ทรง
มีค าตอบท่ีเหมาะสมส าหรับพวกเขาเสมอ พระองคไ์ม่เคยหวาดหวัน่พร่ันพรึงต่อส่ิงใดเลย พระองคท์รง
อาศยัพระวจนะของพระเจา้เก่ียวกบัพระองคเ์องเสมอ ในคร้ังน้ีก็เช่นเดียวกนั พระองคต์รัสตอบวา่ “ได้
ยนิแลว้ พวกท่านยงัไม่เคยอ่านหรือวา่ เสียงท่ีออกจากปากเด็กอ่อน และทารกนั้นก็เป็นค าสรรเสริญอนั
จริงแท”้ (มทัธิว 21:16, ดู สดุดี 8:2 ดว้ย) พวกท่ีชอบต าหนิติเตียนพระองค ์มกัจะเงียบงนัไปทนัที เม่ือถูก
พระองคโ์ตต้อบดว้ยขอ้พระธรรมจากพระคมัภีร์ของพวกเขาเอง แต่พวกเขาตอ้งยิง่พ่ายแพต่้อพระองค์
เท่าใด พวกเขาก็ยิง่ขดัเคืองใจพระองคย์ิง่ข้ึน จนถึงกบัตดัสินใจปลงพระชนมเ์สีย แต่พวกเขาก็ยงัเกรง
กลวัประชาชนอยู ่ เพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมรักใคร่ในพระองค ์ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีแมแ้ต่เด็ก ๆ 
ก็ยงัร้องเพลงสรรเสริญพระองค ์ และการท่ีประชาชนมาขอรับการบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จบ็จาก
พระองคป์ระชาชนต่างก็ “ชอบฟังพระองคม์าก” และต่างก็ประหลาดใจดว้ยค าสอนของพระองค ์และมี
หลายคนท่ีเช่ือในพระองค ์พระเยซูทรงมีฤทธ์ิอ านาจจึงไม่มีผูใ้ดสามารถโตต้อบพระองคไ์ด ้บรรดาศตัรู
ของพระองค ์“ไม่พบช่องท่ีจะท าอะไรได”้ และในวนันั้นก็ไม่มีผูใ้ดกลา้จบักุมพระองคเ์ลย 

ตามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรมยอห์นนั้นปรากฏวา่ ชาวยวิไดทู้ลใหพ้ระเยซูส าแดงนิมิตแก่
พวกเขา และพระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ “ถา้ท าลายโบสถน้ี์เสีย เราจะสร้างข้ึนในสามวนั” (ยอห์น 2:19) 
พระด ารัสน้ีช้ีให้เห็นวา่การช าระพระวหิารคร้ังน้ี เป็นการปฏิบติัพระราชกิจขั้นสุดทา้ยของพระองคห์า
ใช่พระราชกิจขั้นตน้ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขั้นท่ี 9 ไม่ ชาวยวิทั้งหลายท่ีไดย้นิพระองคต์รัสเช่นนั้น ต่างก็ไม่
เช่ือ เพราะเขา้ใจผิดคิดวา่พระองคห์มายถึงตวัพระวหิารจริง ๆ แต่พระองคท์รงหมายถึง “โบสถแ์ห่งพระ
กายของพระองค”์ (ยอห์น 2:21) และค าตรัสของพระองคก์็ปรากฏผลสมจริงทุกประการ เม่ือพระองค์
ฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาในวนัท่ีสาม นบัตั้งแต่วนัท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนมแ์ลว้ บรรดาอคัรสาวกจึงได้
ระลึกข้ึนไดว้า่ พระองคไ์ดต้รัสไวเ้ช่นนั้น  

ในคืนนั้นพระเยซูมิไดป้ระทบัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม หากแต่เสด็จกลบัไปประทบัอยูก่บัมิตร
สหายของพระองคท่ี์หมู่บา้นเบธาเนีย อนัเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคท์รงไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น และ
ไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ซ่ึงพวกผูน้ าของชนชาติยวิพากนัปฏิเสธ ไม่ยอมถวายแก่พระองค ์ คร้ังรุ่งเชา้
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พระองคเ์สด็จกลบัไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม พระองคท์รงสั่งสอนประชาชนในพระวหิาร ในกรุงเยรูซาเล็มใน
กลางวนั ส่วนกลางคืนพระองคก์็เสด็จไปพกัผอ่นท่ีหมู่บา้นเบธาเนียพระองคท์รงกระท าเช่นน้ีทุก ๆ วนั 

ข้อไตร่ตรอง 
ต้นผลไม้ทุกอย่างย่อมเป็นท่ีหวังกันว่าจะออกผล น่ีคือหนา้ท่ีอนัส าคญัยิง่ของตน้ผลไมทุ้กชนิด 

ใบไมอ้าจท าใหเ้กิดท่ีร่ม และอาจท าใหดู้งดงาม แต่หนา้ท่ีประการแรกของตน้ไมคื้อจะตอ้งผลิดอกออก
ผล เช่นเดียวกบับุตรของพระเจา้คือจะตอ้งบงัเกิดผลเพื่อพระเจา้ พระเยซูตรัสวา่ “เราไดเ้ลือกท่าน
ทั้งหลายและไดต้ั้งท่านไว ้ เพื่อท่านจะไปเกิดผล และผลของท่านจะอยูถ่าวร” ผูแ้ต่งบทเพลงสดุดีก็
ตระหนกัในความจริงน้ี เม่ือเปรียบเทียบคนชอบธรรมวา่ เป็นดุจดงั “ตน้ไมท่ี้ปลูกไวริ้มทางน ้า ซ่ึงจะ
เกิดผลตามฤดู” (สดุดี 1:3) 

ค าวา่ “ผล” ในท่ีน้ีพระเยซูทรงหมายถึงอะไร ค าน้ีมีความหมายไปถึงผลของพระวญิญาณ ผล
ของความรัก ความยนิดี สันติสุข ความอดทน ความสุภาพอ่อนนอ้ม ความดี ความเช่ือ ความถ่อมตวั การ
รู้จกัประมาณตน นอกจากนั้นยงัรวมไปถึงการรักษาพระบญัญติั การปฏิบติัตามค าเทศนาบนภูเขา การ
ไดรั้บพระพร ตลอดจนการน าพระวญิญาณของมนุษยใ์ห้มาหาพระเจา้ และการท่ีมนุษยไ์ดรั้บพระพร 
กล่าวคือรวมทั้งพระคุณฝ่ายวิญญาณจิตและการปฏิบติัในชีวติคริสเตียนดว้ย ดงัท่ีพระเยซูตรัสวา่ “ซ่ึง
ท่านไดก้ระท าแก่ผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดคนหน่ึง ในพวกพี่นอ้งของเราน้ี ก็เหมือนท่านไดก้ระท าแก่เราดว้ย” 
(มาระโก 25:40) 

พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็น “ต้นมะเด่ือนั้นไม่มีผล มีแต่ใบเท่านั้น” ลองคิดดูเถิดวา่ ถา้หาก
พระเยซูเสด็จมาหาท่าน และตรวจดูผลในชีวิตของท่านแลว้จะมีอะไรเกิดข้ึน พระองคจ์ะทรงไดรั้บ
ความผดิหวงัเช่นนั้นหรือ พระองคจ์ะทรงทอดพระเนตรเห็นแต่ใบอนัเขียวชอุ่ม แต่ปราศจากผลเช่นนั้น
หรือ “ใบ” ในท่ีน้ีหมายถึงการอวดอา้งตนเองต่อชาวโลกวา่เป็นคริสเตียน เราอาจะเป็นสมาชิกคริสตจกัร 
อาจประกาศตนวา่เป็นคนของพระเจา้ และอาจกระท าตามพิธีรีตองต่าง ๆ ทางศาสนา แต่การกระท าของ
เราจะบงัเกิดผลฝ่ายวญิญาณจิต เพื่อเป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่ เราไดรั้บชีวติฝ่ายวญิญาณท่ีแทจ้ริงหรือไม่ ชีวิต
ท่ีมีแต่ “ใบ” เท่านั้น เป็นชีวติท่ีน่าเศร้าอยา่งยิง่ ถา้หากวา่เราตอ้งการเกิดผลเพื่อพระเจา้และผูอ่ื้น เราก็
จะตอ้งมี “ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” ในชีวติของเรา 

“อย่าให้ผลเกิดต่อไปเป็นนิตย์” ลองคิดดูเถิดวา่จะน่าสะพรึงกลวัสักเพียงใดท่ีเราจะตอ้งถูกตดั
สิทธ์ิ ไม่มีโอกาสท่ีจะปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ไดอี้กเป็นนิตย ์ ตอ้งถูกปล่อยใหอ้บัเฉาตายไป เน่ืองจากการท่ี
เราปล่อยโอกาสใหผ้า่นพน้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ขอใหเ้ราคน้ดูชีวติของเราเอง พยายามแกไ้ข
ขอ้บกพร่องใหห้มดไป อยา่ไดพ้อใจกบัใบของเราเลย พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “ก่ิงจะเกิดผลเอง
ไม่ไดเ้วน้ไวติ้ดอยูก่บัตน้” 
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“ถ้าท่ามีความเช่ือและมิได้สงสัย” เราไม่เพียงแต่จะตอ้งเช่ือเพื่อความเจริญวฒันาข้ึนเท่านั้น แต่
เราจะตอ้ง “ไม่สงสัย” ดว้ย 

“ท่ีอธิษฐานส าหรับคนทุกประเทศ” การอธิษฐานคือวธีิแกไ้ขเยยีวยาความป่วยไข ้ ความทุกข์
ยากของเรา และเป็นวธีิเดียวเท่านั้นท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของโลก และเป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีจะช่วย
ใหม้นุษยไ์ดรั้บความรอด แต่คริสตจกัรมิไดป้ฏิบติัตามพระประสงคข์องพระเจา้ และผดิพลาดในการ
ปฏิบติัตามพระบญัชาของพระองค ์ ในการท่ีมิไดรั้กษาไวใ้หเ้ป็น “ท่ีส าหรับอธิษฐาน” เท่านั้น ฉะนั้น
ชาวโลกจึงพากนัปฏิเสธคริสตจกัร และข่าวประเสริฐของพระองคมิ์ไดแ้พร่ไปทัว่ทุกชนชาติ ตามท่ีควร 

“ค าสรรเสริญอันจริงแท้” คือค าสรรเสริญโดยปราศจากอคติหรือความไม่เช่ือใด ๆ อคัรสาวก
ของพระเยซูมกัจะประหลาดใจ ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระองคท์รงกระท าอยูเ่สมอ ทั้งน้ีเพราะความเช่ือของ
พวกเขายงัไม่สมบูรณ์นัน่เอง แต่หลงัจากวนัแพคศเตแลว้ พวกเขามีความกลา้หาญเตม็ท่ี จนประชาชน
ทั้งปวงต่างกป็ระหลาดใจไปตาม ๆ กนั 

ทบทวน 
1. พระเยซูเสด็จกลบัไปสู่กรุงเยรูซาเล็มในวนัใด? มีใครติดตามพระองคไ์ปดว้ย? เม่ือวนัก่อนมี

เหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน? 
2. ระหวา่งท่ีพระเยซูเสด็จจากหมู่บา้นเบธาเนีย ไปยงักรุงเยรูซาเล็มนั้นมีเหตุอะไรเกิดข้ึน? เหตุ

ใดพระเยซูจึงสนพระทยัต่อตน้มะเด่ือเทศตน้นั้น? 
3. เวลานั้นเป็นฤดูอะไร? เป็นฤดูท่ีตน้มะเด่ือเทศออกผลหรือ? มะเด่ือเทศตน้นั้นมีแต่อะไร? 

พระเยซูทรงหวงัวา่จะไดพ้บอะไร? พระองคท์รงพบส่ิงท่ีพระองคท์รงตอ้งการหรือไม่? พระองคต์รัส
อยา่งไรและกระท าอยา่งไรต่อตน้มะเด่ือเทศนั้น? ผลสุดทา้ยเป็นอยา่งไร? การเปล่ียนแปลงของตน้
มะเด่ือกินเวลาชา้นานเท่าใด? 

4. อคัรสาวกของพระเยซูพดูกนัวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสแก่พวกเขาอยา่งไร? ในตอนน้ี
พระองคท์รงสั่งสอนบทเรียนอะไรแก่บรรดาอคัรสาวก? พระองคต์รัสวา่พวกเขาคงจะท าอะไรไดบ้า้ง? 
พระองคไ์ดท้รงใหส้ัญญาเก่ียวกบัการอธิษฐานวา่อยา่งไร? 

5. เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกของพระองคเ์ขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มแลว้ ไดพ้ากนัไปยงัท่ีใด? ได้
พบอะไรท่ีนัน่? พระเยซูทรงกระท าอะไร? พระองคต์รัสวา่อยา่งไร? พระองคไ์ดท้รงอา้งขอ้พระธรรม
ใด? 

6. สถานท่ีแลกเปล่ียนเงินตราดงักล่าว ตั้งอยูใ่นส่วนใดของพระวหิาร? พระวหิารส่วนน้ีใช้
ส าหรับท าอะไร? 
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7. พระเจา้ไดท้รงบญัชาไวว้า่อยา่งไร เก่ียวกบัพระวหิารของพระองค?์ เหตุใดพระเยซูจึงตรัสวา่
เป็น “ถ ้าของพวกโจร?” ใครเป็นผูรั้บผิดชอบต่อสถานการณ์เช่นน้ี? 

8. เป็นการจ าเป็นหรือไม่ ท่ีจะตอ้งมีสถานท่ีส าหรับแลกเปล่ียนเงินตรา และขายสัตว ์ ส าหรับ
ถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชา ใกล ้ๆ กบัพระวหิาร? เพราะเหตุใด? 

9. ผูท่ี้มานมสัการพระเจา้เดินทางมาจากไหนบา้ง? ประชาชนมีทีท่าต่อพระเยซูอยา่งไร เม่ือพวก
เขาไดพ้บพระองคท่ี์พระวหิาร? พวกเด็ก ๆ ท าอยา่งไร? พวกปุโรหิตทูลต่อพระองคเ์ก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่
อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไร? พระองคท์รงตอ้งการขอ้พระธรรมใด? นอกจากนั้นแลว้
พระองคไ์ดท้รงกระท าอะไรในพระวหิารอีกบา้ง? 

10. พวกผูน้ าของชนชาติยวิยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะก าจดัพระองคอ์ยูอี่กหรือไม่? พวกเขาพยายามท่ีจะ
จบัพระองคใ์นวนันั้นหรือ? เพราะเหตุใด? เม่ือบุคคลเหล่านั้นทูลขอใหพ้ระองคส์ าแดงนิมิตแก่พวกเขา 
พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่อยา่งไร? พระองคท์รงหมายถึงอะไร? การสร้างพระวิหารนั้นกินเวลานาน
เท่าใด? แมใ้นทุกวนัน้ี พระเจา้ก็ยงัคงตอ้งการใหม้นุษยเ์คารพสักการะพระราชฐานของพระองค ์
เช่นเดียวกนัหรือ? 

11. จงอา้งเหตุผลมาสักสามประการวา่ เหตุใดพระเยซูจึงทรงต าหนิติเตียนการกระท าของพวก
พอ่คา้ในพระวหิารนั้น? 

12. จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของพระเยซู ตลอดเวลาท่ีพระองคด์ ารงพระชนมชี์พอยูใ่นโลกน้ี คือ
อะไร? 

13. มีชาวต่างชาติคนใด ไดรั้บอนุญาตใหน้มสัการในพระวหิารหรือไม่? 
14. พอตกกลางคืนพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค ์ ประทบัพกัแรม อยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม

เช่นนั้นหรือ? พระองคเ์สด็จไปสู่ท่ีใด? พระองคเ์สด็จไปสู่กรุงเยรูซาเล็มอีกเม่ือใด? ในแต่ละวนันั้น ๆ 
พระองคท์รงกระท าอะไรบา้ง? เหตุใดพวกผูน้ าของชนชาติยวิจึงปล่อยใหพ้ระองคท์  าเช่นนั้น ในเม่ือ
พวกเขาต่างก็ชิงชงัพระองค ์และปรารถนาท่ีจะปลงพระชนมพ์ระองค ์

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. เหตุท่ีพระเยซูทรงสาปแช่งตน้มะเด่ือเทศ เป็นเพราะพระองคท์รงหิวพระกระยาหาร และ

บงัเอิญตน้มะเด่ือนั้นไม่มีผล จึงไม่เป็นท่ีสบพระทยัของพระองคเ์ช่นนั้นหรือ หรือเป็นเพราะพระองค์
ทรงมีพระประสงค ์ ท่ีจะใหเ้ป็นบทเรียนแก่อคัรสาวกของพระองค ์ 2. ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จมายงัตน้
มะเด่ือเทศนั้น พระองคท์รงทราบหรือไม่วา่ ตน้มะเด่ือนั้นไม่มีผล 3. ท่านคิดวา่การท่ีพระเยซูทรง
สาปแช่งตน้มะเด่ือนั้นเป็นการเหมาะสมหรือไม่ ถา้เช่นนั้นท่านจะให้เหตุผลวา่อยา่งไร เหตุการณ์น้ี
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เก่ียวขอ้งกบัหลกัความเช่ืออยา่งไร 4. ฤทธ์ิอ านาจท่ีท าใหต้น้มะเด่ือเทศเห่ียวแหง้ตายไปนั้น เป็นฤทธ์ิ
อ านาจอยา่งเดียวกนั กบัท่ีพระเยซูทรงรักษาคนมือลีบใหห้ายใช่หรือไม่ (ดูขั้นท่ี 18) 

5. ผูห้น่ึงผูใ้ดจะสามารถเคล่ือนยา้ยภูเขาโดยความเช่ือไดห้รือไม่ 6. มีใครบา้งหรือไม่ท่ีอธิษฐาน
ขอส่ิงหน่ึงส่ิงใดตลอดชีวติของเขา จนกระทัง่ตายไปโดยมิไดรั้บส่ิงนั้นเลย เพราะเหตุใด มีใครบา้ง
หรือไม่ท่ีเช่ือแต่ไม่ไดรั้บ 

7. ท่านคิดวา่ การช าระพระวหิารมีสองคร้ังหรือคร้ังเดียว และเกิดข้ึนในขั้นตน้หรือบั้นปลาย
แห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซู ท่านคิดวา่พระองคท์รงพิโรธพวกพอ่คา้เช่นนั้นหรือ พระ
ประสงคท่ี์แทจ้ริงของพระองคใ์นการกระท าคร้ังน้ีคืออะไร 8. เหตุใดคริสตจกัรจึงเป็นสถานท่ีบริสุทธ์ิ 
9. ท่านคิดวา่ในทุกวนัน้ี มนุษยก์็ยงัเคารพสักการะพระเจา้ในคริสตจกัรอยา่งแทจ้ริงเช่นนั้นหรือ 10. 
ท่านคิดวา่อะไรคือเหตุผลส าคญัท่ีสุด ในการท่ีพระเยซูทรงขบัไล่พวกแลกเปล่ียนเงินตรา และขบัไล่
พวกพอ่คา้ออกจากพระวหิาร 
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ขั้นทีส่ี่สิบหก วนัสุดท้ายในพระวหิาร-กรุงเยรูซาเลม็ 

มทัธิว 21:23-23:39, มาระโก 11:20-12:44, ลูกา 20:1-21:4, ยอห์น 

12:20-50 

เหตุการณ์แต่ละอยา่งในสัปดาห์สุดทา้ย แห่งพระชนมชี์พขององคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเราใกล้
จะจบส้ินลงแลว้ พระราชกิจในแต่ละขั้น ลว้นเป็นการตระเตรียมไวเ้พื่อ “ความมรณาของพระองค ์ ซ่ึง
จะส าเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม” ซ่ึงจะบงัเกิดข้ึนในสองสามวนัขา้งหนา้น้ี การเสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มอยา่งมี
ชยัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ เป็นพระราชกิจขั้นสุดทา้ยในการส าแดงพระองค ์ในฐานะทรงเป็นพระมหากษตัริย์
ของชนชาติอิสราเอล แมว้า่ประชาชนทั้งหลายจะพากนัถวายการตอ้นรับพระองคอ์ยา่งใหญ่หลวงก็ตาม 
แต่พระองคก์็ทรงล่วงรู้วา่ พวกเขาจะปฏิเสธพระองคใ์นท่ีสุด พระองคท์รงรู้สึกเศร้าพระทยั และสงสาร
ในความผดิพลาดของพวกเขาเป็นท่ีสุด จนถึงกบัตอ้งกนัแสงและสะอึกสะอ้ืนคร ่ าครวญดว้ยเสียงอนัดงั 
เพราะบดัน้ีเป็นโอกาสสุดทา้ยของพวกเขาแลว้ 

ในวนัจนัทร์พระองคไ์ดเ้สด็จกลบัเขา้กรุงเยรูซาเล็มอีกคร้ังหน่ึง พระองคไ์ดท้รงส าแดงฤทธ์ิ
อ านาจในฐานะ ท่ีทรงเป็นศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิต พระมหากษตัริย ์ และในตอนสุดทา้ย พระองคไ์ด้
ทรงขบัไล่พวกพอ่คา้ ช าระทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าใหพ้ระราชฐานแห่งพระบิดาเจา้ของพระองค ์ ตอ้งเป็น
มลทินไประหวา่งท่ีพระองคเ์สด็จจากหมู่บา้นเบธาเนียไปยงักรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองคไ์ดท้รงสาปแช่ง
ตน้มะเด่ือเทศให้เห่ียวแหง้ตายไป เพื่อสอนบรรดาอคัรสาวกใหท้ราบถึงการพิพากษาโทษของความหนา้
ซ่ือใจคด อาจจะมีบางคนตั้งปัญหาถามวา่ ในประเทศปาเลสไตน์ มีตน้ไมท่ี้ไม่ออกผลมากมาย เหตุใด
เล่าพระเยซูจึงทรงเจาะจงสาปแช่งตน้มะเด่ือเทศตน้น้ีเพียงตน้เดียว การท่ีพระองคท์รงกระท าเช่นน้ี ก็
เพื่อท่ีจะสอนใหบ้รรดาอคัรสาวกทราบถึงความคิดเห็นใหม่ ๆ และสรุปถึงหลกัความเช่ือ และการ
อธิษฐานดว้ยความเช่ือแก่พวกเขา 

พอตกค ่าพระเยซูกบัอคัรสาวกของพระองค ์ ก็กลบัไปสู่หมู่บา้นเบธาเนียและเชา้วนัองัคารก็ได้
เดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็มอีก และไดเ้ดินผา่นตน้มะเด่ือเทศนั้นอีกคร้ังหน่ึง และพบวา่บดัน้ีมนัไดเ้ห่ียว
แหง้ตายไปแลว้ ส าหรับตอนน้ีพระธรรมมาระโกกล่าววา่ เปโตรเป็นผูส้ังเกตและช้ีใหพ้ระเยซูดู คร้ัน
แลว้พระองคท์รงเทศนาสั่งสอนพวกเขาถึงเร่ืองความเช่ือ ส่วนพระธรรมมทัธิวบ่งไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
พระองคท์รงสั่งสอนเร่ืองน้ีแก่บรรดาอคัรสาวก ในทนัทีท่ีพระองคท์รงสาปแช่งตน้มะเด่ือเทศตน้นั้น 
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บรรดาอคัรสาวกของพระเยซูต่างก็ไดเ้ห็นพระองคก์ระท าการอศัจรรยม์าแลว้นานาประการ แต่บดัน้ี
พระองคก์ าลงัจะเสด็จจากพวกเขาไป พระองคจึ์งทรงพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะใหพ้วกเขาเขา้ใจวา่หาก
พวกเขามีความเช่ือในพระเจา้อยา่งแทจ้ริง พวกเขาก็จะสามารถกระท าส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัพระองค ์
ไม่วา่เขาจะสั่งอยา่งไรก็จะเป็นไปตามอยา่งนั้น แมแ้ต่จะสั่งภูเขาใหเ้คล่ือนท่ี มนัก็จะเคล่ือนท่ีไปตาม
ค าสั่ง แต่ทั้งน้ีพวกเขาจะตอ้งไวว้างใจในพระเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้น จะไวว้างใจหรือพึ่งในความสามารถของ
ตนเอง ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

มีบ่อยคร้ังท่ีอคัรสาวกตกใจกลวั ในการกระท าการอศัจรรยข์องพระองค ์ จนพระองคต์อ้งตรัส
เตือนวา่ “โอ คนมีความเช่ือนอ้ย” การท่ีจะมีความเช่ือนั้น จะตอ้มีรากฐานในความจริงของพระเจา้อยา่ง
ลึกซ้ึงวา่ พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจใหญ่ยิง่สูงสุดในการทุกส่ิง “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านท้ังหลายว่า 
ขณะเม่ือท่านจะอธิษฐานขอพระเจ้านั้น ท่านจะปรารถนาส่ิงใด จงเช่ือว่าได้รับ และท่านคงจะได้ส่ิงนั้น” 
(มาระโก 11:24) เพราะวา่การเช่ือในพระเจา้นั้น ก็เท่ากบัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นของเราอยูแ่ลว้ ความเช่ือ
ท าใหเ้ราไดรั้บส่ิงท่ีเราตอ้งการ ส่วนการขาดความเช่ือท าใหเ้ราขาดพระพร การมีความเช่ือน้ีเราจะตอ้ง
เช่ือในพระเจา้ผูป้ระทานพระพร มิใช่ในพระพรท่ีเรายอมรับ พระองคท์รงสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ในชีวติของเราไดทุ้กอยา่ง เม่ือเราตกอยูใ่นความมืดมน ไม่ทราบวถีิทางในอนาคตวา่จะเป็นอยา่งไร
ต่อไป เราก็ควรหนัเขา้หาพระเจา้ แลว้เราก็จะไดรั้บค าตอบจากพระองคโ์ดยเร็ว “เม่ือคนใดจะกลบัมาหา
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผา้คลุมนั้นจะเปิดออก...ผา้คลุมหนา้ผืนนั้นเอง พระคริสตไ์ดท้รงเปิดออกแลว้” (2 โค
รินธ์ 3:16,14) 

สารพดัส่ิงท่ีเราปรารถนานั้นมีพร้อมส าหรับเราอยูแ่ลว้ แต่เราจะรับส่ิงเหล่านั้นไดก้็โดยความ
เช่ือเท่านั้น ในปัจจุบนัน้ีวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ ไดมี้การคน้พบส่ิงต่าง ๆ มากมายหลายอยา่ง ซ่ึงบรรพ
บุรุษของเราไม่เคยรู้จกัเลย แต่ส่ิงเหล่าน้ีก็หาใช่ท่ีเกิดข้ึนใหม่แต่อยา่งใดไม่ หากแต่มีอยูก่่อนแลว้ใน
จกัรวาลของพระเจา้ เพียงแต่รอคอยเวลาท่ีจะใหม้นุษยค์น้พบเท่านั้น เราไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะกล่าวหา
โมเสสท่ีไม่สามารถมีวทิย ุ เพียงแต่มนุษยใ์นสมยันั้นยงัไม่รู้จกัทฤษฎีและวธีิสร้างข้ึนมาเท่านั้น เม่ือ
มนุษยรู้์ถึงหลกัการเหล่าน้ีแลว้ ก็ยอ่มจะประจกัษช์ดัวา่การท่ีสามารถมีวทิยไุดน้ั้น ก็มีหลกัในจกัรวาล
แลว้ ท านองเดียวกนั ฤทธ์ิอ านาจ และพระคุณของพระเจา้ ก็มีพร้อมส าหรับเราอยูแ่ลว้เม่ือเราไดพ้บ
อ านาจและพระคุณของพระองคโ์ดยพระเยซูคริสตแ์ลว้ เราจึงรู้วา่ส่ิงเหล่าน้ีมีไวส้ าหรับเราอยูต่ลอดเวลา 
แต่เหตุท่ีเราไม่ไดรั้บก็เพราะวา่เราขาดความเช่ือนัน่เอง 

ในท่ีน้ีพระเยซูไดต้รัสถึงเง่ือนไขแห่งความเช่ือไวด้ว้ย ซ่ึงไดแ้ก่การอภยัโทษซ่ึงกนัและกนั
นัน่เอง ถา้เราไม่ยอมอภยัโทษใหแ้ก่ผูอ่ื้น พระเจา้จะทรงอภยัโทษใหแ้ก่เราไดอ้ยา่งไร หากวา่เรามีความ
บาปในใจท่ีไม่ไดรั้บการอภยัแลว้ “ถา้ขา้พเจา้คิดนึกตรึกตรองความชัว่ในใจ พระเจา้จะไม่ทรงฟัง
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ขา้พเจา้เลย” (สดุดี 66:18) มีหลายคนท่ีไม่อาจส าแดงความเช่ือได ้ ทั้งน้ีเพราะเขามิไดข้อใหพ้ระเจา้อภยั
โทษความผดิบาปของเขา 

เม่ือพระเยซูสเด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแลว้ พระองคไ์ดต้รงไปยงัพระวหิารเพื่อเทศนาสั่งสอน
ประชาชน อนัเป็นการเทศนาสั่งสอนคร้ังสุดทา้ยในพระวหิาร บรรดาปุโรหิตและพวกฟาริสีไดม้าทูล
ถามเก่ียวกบัอ านาจของพระองคแ์ต่พระองคก์็ทรงเอาชนะพวกเขาไดด้ว้ยพระสติปัญญาอนัเฉียบแหลม 
พร้อมกนันั้นก็ไดถื้อโอกาสกล่าวค าอุปมา สั่งสอนใหพ้วกเขาทราบเก่ียวกบัแผน่ดินของพระองค ์
พวกฟาริสี พวกซาดูกาย และ พวกเฮโรด ต่างก็ส่งผูแ้ทนของตนมาหาพระเยซู พยายามทูลถามปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อจะคอย “จบัความผดิใหถ้อ้ยค าของพระองค”์ แต่พระองคส์ามารถท าใหบุ้คคลเหล่านั้นเงียบ
งนั และพา่ยแพไ้ปในท่ีสุด ประชาชนทั้งหลายต่างก็รู้สึกฉงนสนเท่ห์ในพระด ารัสของพระองคย์ิง่นกั มี
ผูค้นเป็นอนัมากท่ีเช่ือในพระองค ์ มีแต่พวกผูน้ าของพวกเขาเท่านั้นท่ีไม่ยอมเช่ือ และวางแผนการท่ีจะ
ก าจดัพระองคเ์สีย นอกจากพระเยซูจะทรงตอบค าถามของพวกผูน้ าของชนชาติยวิดงักล่าวแลว้ พระองค์
ก็ไดต้รัสถามพวกเขาดว้ยเช่นเดียวกนั แต่ไม่มีผูใ้ดตอบไดเ้ลย นบัจากนั้นก็ไม่มีผูใ้ดกลา้ซกัถามพระองค์
ต่อไปอีก 

พระเยซูทรงตกัเตือนอคัรสาวกของพระองค ์ ถึงความหนา้ซ่ือใจคดของพวกฟาริสี และทรง
ประณามบุคคลพวกน้ี ดว้ยถอ้ยค าท่ีรุนแรงต่อหนา้ประชาชนทั้งหลาย พระองคต์รัสวา่พวกเขาเป็นผูฆ่้า
ศาสดาพยากรณ์ และทรงท านายไวว้า่พวกเขาจะข่มเหงและตรึงพระองคต์ลอดจนอคัรสาวกของ
พระองคอี์กดว้ย สามญัชนทัว่ไป ต่างก็รับฟังพระองคด์ว้ยความยนิดี และขอรับการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็
ตลอดจนความทุกขท์รมานต่าง ๆ จากพระองค ์ดว้ยเหตุน้ีพวกฟาริสีจึงไม่กลา้ท่ีจะจบัพระองในทนัที 

พระเยซูประทบัอยูต่รงหนา้ตูเ้ก็บเงินถวาย คอยสังเกตดูการถวายของประชาชน พระองคต์รัส
ชมเชยหญิงหมา้ยผูย้ากจนซ่ึงถวายสองสตางคแ์ดง ทั้งน้ีเพราะนางมีเงินทั้งหมดเท่านั้นเอง และก็ถวาย
ดว้ยความเตม็ใจ ตรงขา้มกบัคนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทรัพยส์มบติัมากมาย แต่ถวายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ใน
เทศกาลเล้ียงปัสกาคร้ังน้ี ไดมี้ชาวต่างชาติเดินทางมาดว้ยหลายคน พวกเขาต่างก็ปรารถนาท่ีจะไดพ้บ
เห็นพระองค ์ แต่พระเยซูกลบัตรัสแก่พวกเขาวา่ บดัน้ีใกลจ้ะถึงวาระท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนม ์ เพื่อวา่
พระบิดาเจา้จะไดรั้บพระสง่าราศีในตอนน้ีพระบิดาเจา้ไดต้รัสจากสวรรค ์ รับรองพระด ารัสของพระเยซู
อีกคร้ังหน่ึง 

แมว้า่พระเยซูจะไดก้ระท าการอศัจรรยใ์หเ้ห็นเป็นประจกัษต่์อปวงมนุษยน์านาประการแลว้ก็
ตาม แต่ก็ยงัมีผูไ้ม่ยอมเช่ือพระองคอ์ยูน่ัน่เอง และแมจ้ะมีผูเ้ช่ืออยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่พวกเขาก็ไม่กลา้ท่ี
จะยอมรับออกมาอยา่งเปิดเผยเพราะเรงกลวัในอิทธิพลของพวกฟาริสี หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงเทศนา
สั่งสอนประชาชน และตอบขอ้ซกัถามตลอดจนตรัสค าอุปมาแก่พวกผูน้ าของศาสนายเูดียแลว้ พระองค์
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พร้อมดว้ยบรรดาอคัรสาวกก็ออกจากพระวหิาร เดินทางไปสู่ภูเขามะกอกเทศ ในตอนน้ีเองท่ีพระ
ธรรมมทัธิวบนัทึกไวว้า่ พระเยซูทรงกนัแสงสงสารชาวกรุงเยรูซาเล็ม ส่วนพระธรรมลูกบนัทึกไวใ้นขั้น
ท่ี 38 

อภิปราย 
วนัองัคารเป็นวนัสุดทา้ยท่ีพระเยซูทรงมีโอกาสเขา้ไปในพระวหิาร อนัเป็นพระราชฐานของ

พระบิดาเจา้ของพระองค ์ พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกฟาริสีไดส่้งผูแ้ทนมาท าการซกัถามพระองคว์า่ 
พระองคท์รงมีสิทธิอ านาจในการช าระพระวหิารและสั่งสอนประชาชนนั้นมาจากไหน พระองคท์รง
ไดรั้บสิทธิอ านาจนั้นจากผูใ้ด พระองคต์รัสตอบโดยการยอ้นถามถึงการใหบ้พัติศมาของยอห์น บพัติศ
มาวา่ การท่ีท่านยอห์นท าดงันั้นท่านไดรั้บอ านาจจากผูใ้ด บุคคลเหล่านั้น ต่างก็จนมุมไม่ทราบวา่จะตอบ
ประการใด ฉะนั้นพระองคจึ์งตรัสแก่พวกเขาวา่ “เราก็จะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกนัวา่ เราได้
กระท าการน้ีโดยอ านาจอะไร” พระเยซูไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูใ้ดรับรอง 

ต่อจากนั้นพระเยซูก็ไดต้รัสค าอุปมาแก่พวกเขาหลายเร่ืองดว้ยกนั เช่นเร่ืองบิดากบับุตรสองคน
เป็นตน้ เพื่อช้ีแจงใหพ้วกเขาทราบวา่ พวกเขาไดแ้ต่อวดอา้งวา่ปฏิบติัตามน ้าพระทยัพระเจา้ แต่แทจ้ริง
แลว้ พวกเขาหาไดป้ฏิบติัตามไม่ ผดิกบัคนอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดอ้วดอา้งตนเองวา่ เป็นคนเคร่งคดัศาสนาเลยแต่
ไดก้ลบัใจใหม่ ยอมรับเอาพระกิตติคุณของพระองค ์ และไดเ้ขา้ในแผน่ดินของพระองคเ์ช่นคนเก็บภาษี 
หญิงล่วงประเวณีซ่ึงรับเอาพระกิตติคุณของพระองค ์ จากการประกาศของยอห์นบพัติศมาเป็นตน้ 
(มทัธิว 8:11,12, ลูกา 13:28,29) พวกฟาริสีไดเ้ห็นประชาชนแยง่ชิงกนัเขา้ไปในแผน่ดินของพระองค ์แต่
พวกเขาก็มิไดก้ลบัใจเช่ือพระองค ์ฉะนั้นในวาระสุดทา้ยพวกเขาจะตอ้งถูกทอดทิ้งอยา่งแน่นอน 

ค าอุปมาเร่ืองเจา้ของสวนองุ่น เป็นค าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดินของพระองคโ์ดยตรง (ดูขั้นท่ี 39) 
พระเจา้ไดท้รงมอบสวนองุ่นของพระองคใ์ห้ชนชาติอิสราเอลเป็นคนดูแล (อิสยาห์ 5:1-7) และไดท้รง
ส่งศาสดาพยากรณ์ของพระองคล์งมารับผลผลิตท่ีพึงจะได ้แต่ชนชาติอิสราเอลกลบัเฆ่ียนตี เอาหินขวา้ง
ปาและประหารชีวิตศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นเสีย ไม่วา่พระองคจ์ะทรงส่งผูใ้ดลงมาก็ไดรั้บผล
เช่นเดียวกนัน้ี คือแทนท่ีจะไดรั้บการตอ้นรับ กลบัถูกทรมานใหไ้ดรั้บบาดแผล ความทุกขเ์วทนาและ
ความอบัอายขายหนา้ ซ ้ ายงัถูกขบัไล่ไสส่งไปโดยไม่มีอะไรติดมือมาเลย มี “ผูใ้ดไดท้  าสวนปลูกตน้องุ่น
และมิไดกิ้นผลองุ่นจากสวนนั้น” หรือ (1 โครินธ์ 9:7) คร้ันแลว้พระเจา้ผูท้รงเป็นเจา้ของสวนนั้น ก็ได้
ส่งพระบุตรสุดท่ีรักยิง่ของพระองคล์งมาท าการแทน ดว้ยทรงมีพระด าริวา่ เพื่อจะไดเ้ป็นท่ีเคารพย  าเกรง
ของชนชาติอิสราเอล ผูดู้แลสวนของพระองคบ์า้ง แต่พวกเขากลบักล่าววา่ “ผูน้ี้แหละเป็นผูรั้บมรดก....
ใหเ้ราฆ่าเสียเถอะ แลว้เอามรดกของเขา” พระเยซูไดท้รงท านายไวใ้นท่ีน้ีวา่ ชนชาติอิสราเอลจะจดัการ
กบัพระองค ์ เช่นเดียวกบัท่ีพวกเขากระท าต่อบรรดาศาสดาพยากรณ์มาแลว้ และดว้ยเหตุน้ีแหละ พระ



 156 

บิดาเจา้จะทรงลา้งผลาญคนชัว่เหล่านั้นดว้ยโทษร้ายแรง และสวนนั้นจะใหค้นอ่ืนท่ีจะน าผลมาส่งให้
ตามฤดูเช่าต่อไป” (มทัธิว 21:41) 

เม่ือพวกฟาริสีไดย้นิค าอุปมาดงันั้น ก็รู้วา่พระเยซูตรัสเล็งถึงพวกเขาจึงร้องออกมาวา่ “อยา่ให้
เป็นอยา่งนั้นเลย”แต่พระเยซูทรงยนืยนัวา่ มีค  าเขียนไวว้า่ช่างก่อสร้างจะไม่ยอมใหใ้ชศิ้ลาหวัมุม และผูท่ี้
ก่อสร้างเหล่านั้นจะตอ้งแตกหกัแหลกละเอียดเป็นผยุผงไปในท่ีสุด คร้ันแลว้พระองคจึ์งตรัสแก่พวกฟา
ริสีอยา่งชดัถอ้ยชดัค าวา่ “แผน่ดินของพระเจา้ จะตอ้งเอาไปจากท่าน ยกใหแ้ก่ประเทศหน่ึงประเทศใด 
ซ่ึงจะกระท าใหผ้ลเจริญสมกบัแผน่ดินนั้น” (มทัธิว 21:43) เจา้ของสวนองุ่นยอ่มหวงัท่ีจะไดรั้บผลจาก
การลงทุนลงแรงของพระองค ์แต่แลว้ส่ิงท่ีพระองคไ์ดรั้บกลบักลายเป็นการกดข่ีข่มเหง และการกบฎ 

ในค าอุปมาน้ี พระเยซูไดท้รงช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ พระองคท์รงเป็นใหญ่กวา่ศาสดาพยากรณ์
ทั้งปวง ศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นเป็นแต่เพียงคนรับใชข้องพระบิดาเจา้ ส่วนพระองคท์รงเป็นถึงพระ
บุตร (ดู ฮีบรู 3:5,6) พระองคท์รงเปิดเผยความจริงน้ีโดยทางค าอุปมา ซ่ึงแมว้า่ประชาชนทัว่ ๆ ไปจะไม่
เขา้ใจ แต่พระองคก์็ทรงทราบวา่ พวกผูน้ าของชนชาติอิสราเอลก็พอจะเขา้ใจได ้ เม่ือพวกฟาริสีไดย้นิ
พระองคต์รัสเปรียบเปรยถึงพวกเขาเช่นนั้นก็โกรธ คิดจะก าจดัพระองคเ์สีย แต่ก็กลวัวา่ ประชาชนซ่ึงรัก
ใคร่และยกยอ่งพระองคว์า่เป็นศาสดาพยากรณ์ จะก่อให้เกิดความวุน่วายข้ึน ดงันั้นพวกเขาจึงจากไป
โดยมิไดท้  าอะไรพระองคเ์ลย (ดู มาระโก 12:12) 

หลงัจากนั้นพระเยซูไดต้รัสค าอุปมา เร่ืองการเล้ียงในพิธีอภิเษกสมรสใหแ้ก่ชาวฟาริสีฟังอีก
คร้ังหน่ึง มีใจความคลา้ย ๆ กนักบัค าอุปมา เร่ืองการเล้ียงใหญ่ในพระธรรมลูกาบทท่ี 14 (ขั้นท่ี 39) 
กล่าวคือ ผูท่ี้ไดรั้บเชิญจากพระมหากษตัริยใ์ห้ร่วมในการเล้ียงเป็นพวกแรกก็คือชนชาติอิสราเอล แต่
พวกเขากลบัปฏิเสธค าเช้ือเชิญของพระองค ์ โดย “เพิกเฉยเสีย” และหนัไปท าธุรกิจการงานของตน 
มิหน าซ ้ าพวกผูน้ าของพวกเขา ยงัจบัเอาขา้ราชบริพารท่ีกษตัริยท์รงใชใ้หไ้ปเช้ือเชิญพวกเขา มาประจาน
ใหไ้ดรั้บความอปัยศอดสูและฆ่าเสียอีก ดว้ยเหตุน้ีกษตัริยอ์งคน์ั้น จึงทรงยาตราทพัไปปราบปรามผูช้ัว่
ร้ายเหล่านั้น และเผาผลาญบา้นเมืองของพวกเขาเสีย 

ค าอุปมา เป็นการท านายถึงการท าลายกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงเม่ือ ค.ศ. 70 (ลูกา 
21:20) แมแ้ต่ในยคุของพระองคเ์องบา้นเมืองของพวกเขารกร้างอยูแ่ลว้ เพราะชาวยวิทั้งชาติ ต่างก็
ปฏิเสธพระองคผ์ูท้รงเป็นพระมหากษตัริยข์องพวกเขา 

พระองคท์รงส่งค าเช้ือเชิญของพระองคแ์ก่คนทัว่ไปโดยไม่เลือกหนา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากพระ
ด ารัสซ่ึงวา่ “จงออกไปจากแพร่ง พบใคร ๆ ก็ใหเ้ชิญมาในการน้ี...ทั้งดีและชัว่” น่ีคือภาพพจน์แห่ง
แผน่ดินของพระองคใ์นยคุน้ี เช่นเดียวกบัท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวไวแ้ลว้ ในค าอุปมาในพระธรรมในพระ
ธรรมมทัธิว บทท่ี 13 กล่าวคือพระองคท์รงเช้ือเชิญทุกคน แต่ผลมกัจะเป็นดงัน้ีเสมอคือ “ผูรั้บเชิญก็มาก 
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แต่ผูท่ี้ถูกเลือกก็นอ้ย” (มทัธิว 22:14, ดูมทัธิว 20:16 ดว้ย) ผูท่ี้ไดรั้บเลือกจะตอ้งสวมเคร่ืองแต่งกาย 
ส าหรับไปในงานเล้ียงฉลองพิธีอภิเษกสมรสใหถู้กตอ้ง ถา้ผูใ้ดมิไดส้วมเส้ือผา้ให้เหมาะกบังาน ก็
จะตอ้งไดรั้บโทษโดยไม่มีขอ้แมใ้ด ๆ ทั้งส้ิน เขาจะตอ้งถูกมดัมือและเทา้ และถูกเหวีย่งออกไปสู่ความ
มืดภายนอก (มทัธิว 22:13) เคร่ืองแต่งกายส าหรับงานเล้ียงในพิธีอภิเษกสมรสนั้น พระเจา้ไดจ้ดัเตรียม
ใหแ้ก่มนุษยทุ์กคนแลว้ แต่เราทุกคนจะตอ้งสวมเอาเอง เพราะวา่การสวมเส้ือผา้ชุดน้ี “ข้ึนอยูก่บัความ
เช่ือ” ของแต่ละคน เป็นหลกั “ท่านทั้งหลายจงประดบัตวัดว้ยพระเยซูคริสตเจา้” (โรม 13:14) พระองค์
คือความชอบธรรมของเรา (1 โครินธ์ 1:10, กาลาเทีย 3:26-29) 

ชาวยวิทั้งปวงต่างก็รักษาพระบญัญติั เพื่อหวงัความชอบธรรม “แต่เด๋ียวน้ีความชอบธรรมของ
พระเจา้ก็ทรงปรากฏ นอกจากการประพฤติตามพระบญัญติัพระบญัญติักบัเหล่าศาสดาพยากรณ์ก็เป็น
พยานอยู ่คือความชอบธรรมของพระเจา้ ซ่ึงประทานแก่คนทั้งปวง โดยความเช่ือท่ีเขาไดเ้ช่ือในพระเยซู
คริสต”์ (โรม 3:21,22) ในทุกวนัน้ีพระเจา้ทรงเช้ือเชิญมายงัมนุษยทุ์กคน ซ่ึงยนิดีรับเอาโดยมิไดถื้อวา่
พวกเขาแตกต่างกนัแต่อยา่งใด ผูท่ี้ไม่ไดไ้ปร่วมในงานเล้ียงคือ ชนชาติยวิ ดว้ยวา่พวกเขา “ไม่ไดรู้้จกั
ความชอบธรรมของพระเจา้ แต่ไดอุ้ตส่าห์ท่ีจะตั้งความชอบธรรมของตวัเองข้ึน เขาจึงมิไดย้อมตวัอยูใ่น
ความชอบธรรมของพระเจา้” “เพราะวา่พระคริสตน์ั้นเป็นผูท่ี้จะท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ เพื่อใหทุ้กคนท่ี
เช่ือนั้นไดค้วามชอบธรรม...ท่ีมาจากความเช่ือ” (โรม 10:3-6) “ความชอบธรรมท่ีขา้พเจา้มีอยูน่ั้น มิไดมี้
โดยพระบญัญติั แต่มีโดยความเช่ือ ในพระคริสต”์ (ฟิลิปปี 3:9) 

ชนชาติยวิพยายามท่ีจะสร้างความชอบธรรมข้ึนดว้ยตนเอง แต่แลว้ในท่ีสุดก็เป็นดุจ “เส้ือผา้ท่ี
เปรอะเป้ือน” (อิสยาห์ 64:6) ในพระธรรมววิรณ์บทท่ี 19 ไดก้ล่าวไวว้า่ เคร่ืองแต่งกายชุดท่ีเราจะตอ้ง
สวมไปในงานอภิเษกสมรสของพระคริสตน์ั้น คือ “การประพฤติชอบธรรมของพวกสิทธิชน” “ผูท่ี้เฝ้า
ระวงัใหดี้ และรักษาเส้ือเผา้ของตนจะเป็นสุข เกลือกวา่ผูน้ั้นจะเดินเปลือยกาย และคนทั้งหลายจะได้
เห็นความละอายของเขา” (ววิรณ์ 16:15) “ต่อจากนั้นก็จะมีการร้องไห ้ ขบเข้ียว เค้ียวฟัน” เราจะตอ้ง
รักษาความชอบธรรมของเราไว ้ ใหป้ระเสริฐกวา่ความชอบธรรมของพวกอาลกัษณ์ และพวกฟาริสีให้
ได ้มิฉะนั้นเราจะเขา้ในแผน่ดินสวรรคไ์ม่ได ้(มทัธิว 5:20) 

เม่ือพวกฟาริสีไดฟั้งค าอุปมาดงักล่าวแลว้ ก็ไดเ้รียกพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยวิทั้งหมด 
ซ่ึงประกอบดว้ยพวกฟาริสีเอง พวกซายกูายและพวกเฮโรด มาร่วมประชุมปรึกษาหารือกนั ในการท่ีจะ
ต่อสู้ขดัขวางพระองคผ์ูซ่ึ้งพระเจา้ไดท้รงชโลมไว ้และท าลายเคร่ืองพนัธนาการ ท่ีพระองคจ์ะทรงผกูมกั
พวกเขาเสีย (ดู สดุดี 2:2,3) แต่ “พระองคผ์ูท้รงประทบับนฟ้าสวรรคจ์ะทรงพระสรวล และพระเจา้จะ
ทรงเยย้หยนัเขาเหล่านั้น” (สดุดี 2:4) พวกเขาไม่กลา้ท่ีจะจบักุมพระองค ์ จนกวา่จะถึงก าหนดเวลาของ
พระเจา้ โดยปกติแลว้ พวกผูน้ าทางศาสนากลุ่มต่าง ๆ ดงักล่าวน้ี เป็นศตัรูต่อกนั ทั้งน้ีเพราะหลกัค าสอน
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ของแต่ละพวกไม่เหมือนกนั แต่มาในคร้ังน้ีพวกเขาไดผ้นึกก าลงัเขา้ดว้ยกนั เพื่อต่อตา้นพระเยซูผูท่ี้พระ
เจา้ทรงชโลมไว ้“เขาตามดูพระองค ์และใชค้นสอดแนมไป ใหป้ลอมเป็นเหมือนคนสุจริต หวงัจะจบัผิด
ในถอ้ยค าของพระองค ์เพื่อจะมอบพระองคไ์ว ้ในอ านาจและอาชญาของบา้นเมือง” (ลูกา 20:20)  

ในตอนแรกพวกเขาไดส่้งพวกเฮโรดไปแสร้งทูลถามพระองค ์ เก่ียวกบัการส่งส่วยใหแ้ก่กายะ
ซา แต่พระองคท์รงทราบ ถึงเล่ห์เหล่ียมของพวกเขา จึงตรัสแก่พวกเขาวา่ “ท่านทั้งหลายมาทดลองเรา
ท าไม” พระองคท์รงทราบวา่ ถา้พระองคต์อบวา่ ไม่ควรส่งส่วยใหแ้ก่จกัรพรรดก์ายะซาก็จะท าใหพ้วก
โรมนัขดัเคืองใจ เพราะการท่ีชาวยวิพดูจาต่อตา้นจกัรพรรดถื์อวา่เป็นความผดิอยา่งมหนัต ์อาจถูกจบักุม
ลงโทษได ้ แต่ถา้พระองคต์รัสตอบวา่ เห็นควรท่ีจะส่งส่วย ก็จะท าใหช้าวยวิพวกท่ีคิดขบฎต่อรัฐบาล
โรมนัไม่พอใจ พวกเฮโรดตอ้งการท่ีจะใหพ้ระองคพ์ดูในทางท่ีผดิ ตามท่ีไดว้างกบัดกัไว ้ เพื่อจะไดใ้ช้
ถอ้ยค าของพระองคเ์องไปยแุหยป่ระชาชน ใหชิ้งชงัพระองคแ์ต่พระเยซูทรงมีพระสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด ยิง่กวา่บุคคลเหล่านั้นมากมายนกั พวกเขาตอ้งการใหพ้ระองคต์อบรับ หรือไม่ก็ตอบปฏิเสธ แต่
พระองคมิ์ไดต้อบตามความประสงคข์องพวกเขา กลบัตอบเล่ียงไปวา่ “ของ ๆ กายะซาจงถวายแก่กาซะ
ยา และของ ๆ พระเจา้ จงถวายแก่พระเจา้” พระองคท์รงทราบถึงหลกัอนัพึงปฏิบติัวา่ ควรจะจงรักภกัดี
ต่อจกัรพรรดิกายะซา แต่จะตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อพระเจา้เป็นอนัดบัแรก 

อคัรสาวกเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากถึงชนชาติยวิท่ีเป็นคริสเตียนในกรุงโรม ตอนหน่ึงมี
ใจความวา่ “....ผูมี้อ  านาจซ่ึงด ารงอยูน่ั้น พระเจา้ก็ไดท้รงตั้งไว.้...ผูค้รอบครองนั้น เป็นผูรั้บใชข้องพระ
เจา้......เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจึงไดเ้สียส่วยอากรดว้ย ท่านทั้งหลายจงใหแ้ก่ทุกคน ตามท่ีเขาควรจะ
ไดรั้บ ส่วยอากรควรจะใหแ้ก่ผูใ้ด จงใหแ้ก่ผูน้ั้น” (โรม 13:1-7) 

พวกสอดแนมกลุ่มแรก ตอ้งยอมจ านนต่อพระเยซูอยา่งไม่มีขอ้โตแ้ยง้พวกเขาต่างรู้สึก
ประหลาดใจในค าตอบของพระองคย์ิง่นกั ต่างก็ไดแ้ต่น่ิงอยูแ่ต่ในวนัเดียวกนันั้นเอง พวกซาดูกายก็ได้
ส่งคนสอดแนมของตนไปหาพระองคอี์ก คนพวกน้ีเช่ือวา่ เม่ือมนุษยต์ายไปแลว้จะไม่มีการฟ้ืนคืนชีวิต
อีก จึงไดน้ าเอาปัญหาน้ีไปทูลถามพระองค ์ และแสร้งท าเป็นเช่ือในเร่ืองการฟ้ืนคืนชีวิต พวกเขาไดอ้า้ง
ค าสอนของโมเสส (ดู เฉลยธรรมบญัญติั 25:5) และคิดวา่คงจะจบัผดิพระองคไ์ดเ้ป็นแน่ เพราะวา่ปัญหา
น้ียากมาก แมแ้ต่พวกเขาเองก็ไม่อาจเฉลยไดแ้ต่พระเยซูก็สามารถแกไ้ขปัญหาน้ีใหลุ้ล่วงไปได ้ โดย
ช้ีแจงใหพ้วกเขาทราบวา่พวกเขาหาไดรู้้ซ้ึงถึงพระคริสตธรรมคมัภีร์ และฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ไม่ 
ทั้งน้ีเพราะพระบญัญติัของโมเสส เป็นกฏท่ีวา่ดว้ยชีวติฝ่ายเน้ือหนงัเท่านั้น ส่วนการฟ้ืนคืนชีวตินั้นเป็น
เร่ืองราววา่ดว้ยชีวติในสวรรค ์

มนุษยใ์นโลกน้ียงัคงหลงไหลอยูใ่นกิเลสตณัหา ยงัคงมีการสมรสกนัแต่ผูท่ี้ฟ้ืนข้ึนมาจากความ
ตาย คือบุตรของพระเจา้ จะไม่มีการสมรสกนัเลย เพราะต่างเป็นดุจทูตสวรรค ์ผูท่ี้ไดรั้บสภาพเช่นน้ี จะ
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ไม่สนใจถึงความสัมพนัธ์ฝ่ายเน้ือหนงัเป็นอนัขาด พวกเขาจะสนใจต่อความสัมพนัธ์ฝ่ายจิตวญิญาณ
เท่านั้น ถา้เราอยูฝ่่ายจิตวิญญาณ เราก็จะ “รู้อะไร ๆ หมด เหมือนพระองคท์รงรู้จกั” เรา (1 โครินธ์ 
13:12) และจะได ้“ตอ้นรับ ซ่ึงกนัและกนัในท่ีอาศยัอนัถาวร” (ดู ลูกา 16:9) 

พระเยซูไดท้รงพิสูจน์ใหผู้ส้อดแนมของพวกซาดูกายประจกัษใ์นความจริงของเร่ืองการฟ้ืนคืน
ชีวติต่อไปอีก โดยอา้งถึงพระด ารัสท่ีพระเจา้ตรัสแก่โมเสสในพระธรรมอพยพ บทท่ี 3 ขอ้ 6 เม่ือ
พระองคท์รงปรากฏต่อโมเสสในพุม่ไมว้า่ “เราเป็นพระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของยคิอาค และพระ
เจา้ของยาโคบ” การท่ีพระเจา้เอ่ยถึงช่ือของบรรพบุรุษของชนชาติยวิเช่นน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ ท่าน
เหล่านั้นยงัคงมีชีวติอยู ่ เพราะถา้ท่านเหล่านั้นมิไดมี้ชีวิตอยูพ่ระองคก์็คงจะไม่เอ่ยถึงอยา่งแน่นอน ทั้งน้ี
เพราะ “พระเจา้มิไดเ้ป็นพระเจา้ของคนตาย แต่เป็นพระเจา้ของคนเป็น” (ลูกา 20:38) ส าหรับเร่ืองน้ีอคัร
สาวกทั้งสามคือยอห์น เปโตร และยากอบ ผูซ่ึ้งไดติ้ดตามพระเยซูไป ในคราวท่ีพระองคท์รงจ าแลงพระ
กาย และไดเ้ห็นวา่ โมเสส และเอลียาห์ ยงัคงมีชีวติอยูย่อ่มจะเขา้ใจไดดี้ แต่พวกซาดูกาย “ไม่รู้จกัพระ
คมัภีร์ หรือฤทธ์ิเดชของพระเจา้” ท่ีจะบนัดาลใหค้นตายฟ้ืนคืนชีวติข้ึนได ้ดงันั้นพระเยซูจึงตรัสแก่พวก
เขาวา่ “ท่านทั้งหลายหลงผดิไปมาก” 

พระเยซูทรงใชไ้หวพริบ และพระสติปัญญาอนัล ้าเลิศของพระองคต์อบปัญหาของพวกซาดูกาย
ไดอ้ยา่งง่ายดาย ชนทั้งปวงท่ีไดย้นิพระด ารัสของพระองค ์ ต่างก็รู้สึกฉงนสนเท่ห์ในพระสติปัญญาของ
พระองคย์ิง่นกั คร้ันเม่ือพวกฟาริสีไดท้ราบวา่ พวกซาดูกายตอ้งพา่ยแพพ้ระเยซู เช่นเดียวกบัพวกเฮโรด 
จงประชุมปรึกษาหารือกนัอยา่งเคร่งครัด เพื่อหาทางเอาชนะพระองคใ์หไ้ด ้ ในบรรดาพวกฟาริสีนั้น มี
บาเรียนคนหน่ึงใคร่ท่ีจะทดลองพระเยซูและเท่าท่ีพระธรรมมาระโกบนัทึกไวน้ั้น ปรากฏวา่บาเรียนผูน้ี้
สามารถเขา้ใจในพระด ารัสของพระเยซูมากกวา่ผูส้อดแนมอ่ืน ๆ เขาทูลถามพระองคว์า่ “อาจารยเ์จา้ขา้ 
พระบญัญติัขอ้ใดเป็นขอ้ใหญ่” พระเยซูตรัสตอบในทนัทีทนัใด โดยยกเอาพระบญัญติัขอ้แรกมาอา้ง 
ความวา่ “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ดว้ยสุดจิตสุดใจของเจา้ และส้ินสุดความคิดของเจา้” และตรัส
เพิ่มเติมอีกวา่ “ขอ้ท่ีสองก็เหมือนกนั คือ จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” แมว้า่จะเป็นค าตอบท่ีสั้น ๆ 
เพียงไมก่ี่ค า แต่พระองคไ์ดท้รงสรุปเอาแก่นหรือสาระส าคญัของพระบญัญติัไวอ้ยา่งสมบูรณ์ พระองค์
ตรัสแก่เขาวา่ “บญัญติัและค าพยากรณ์ทั้งส้ินก็รวมอยูใ่นพระบญัญติัสองขอ้น้ี” (มทัธิว 22:40) “พระ
บญัญติัอ่ืนท่ีใหญ่กวา่พระบญัญติัทั้งสองน้ีไม่มี” (มาระโก 12:32) การรักพระเจา้และรักเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนั เป็นการท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ เพราะวา่ “ความรักเป็นเหตุใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ (ดู โรม 13:10” 

เม่ือบาเรียนผูน้ั้นไดย้นิพระด ารัสตอบของพระองค ์ เช่นนั้น จึงทูลวา่ “ดีแลว้อาจารยเ์จา้ขา้ ท่าน
กล่าวถูกจริงวา่ พระเจา้มีแต่พระองคเ์ดียว และนอกจากพระองคน์ั้น พระเจา้อ่ืนไม่มีเลย และซ่ึงจะรัก
พระองคด์ว้ยสุดใจสุดความเขา้ใจ และส้ินสุดก าลงั และรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง ก็ประเสริฐกวา่
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ของถวาย และของบูชาทั้งส้ิน” (มาระโก 12:32,33) เขาสามารถเขา้ใจถึงกฏแห่งความรักของพระเจา้ 
(ยากอบ 2:8) “พระบญัญติัแห่งเสรีภาพอนับริสุทธ์ิ” (ยากอบ 1:25) และตระหนกัดีวา่ส่ิงเหล่านั้นดีกวา่
เคร่ืองสักการะบูชาตามท่ีกล่าวไวใ้นพระบญัญติั “โดยเหตุท่ีพระบญัญติันั้น ไดเ้ป็นแต่เงาของส่ิงดีท่ีจะ
มาภายหนา้ มิใช่ตวัจริงแห่งของส่ิงนั้นทีเดียว พระบญัญติันั้นจะใชเ้คร่ืองบูชาท่ีเขาถวายทุกปี ๆ เสมอมา 
กระท าใหผู้ถ้วายสักการะบูชานั้นถึงท่ีส าเร็จไม่ได”้ (ฮีบรู 10:1) แต่เม่ือพระเยซู “ไดท้รงช าระความบาป
ของเรา.....โดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองคไ์ดท้รงกระท าใหค้นทั้งหลายถูกช าระแลว้ ถึงท่ีส าเร็จ
เป็นนิตย”์ (ฮีบรู 1:3,10:14) 

พระเยซูทรงเขา้ใจถึงความรู้สึกของบาเรียนผูน้ั้น และทรงทราบวา่เขาทูลตอบพระองคด์ว้ย
ความสุขมุรอบคอบอยา่งยิง่ พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ “ท่านไม่ไกลจากแผน่ดินของพระเจา้” เขาได้
ส าแดงใหเ้ห็นถึงทางแห่งความรักท่ียิง่ใหญ่ (ดู 1 โครินธ์ 12:31) และตระหนกัแน่ชดัวา่ เป็นทางท่ีใหญ่
ยิง่กวา่พระบญัญติั เพราะวา่พระบญัญติันั้นปรับโทษ แต่พระคริสตท์รงใหมี้ชีวติ “ท่านทั้งหลายเป็นบุตร
ของพระเจา้ โดยศรัทธาในพระเยซูคริสตแ์ลว้” (ดู กาลาเทีย 3:26) 

เป็นอนัวา่คนสอดแนมพวกท่ีสามก็ไดถู้กพระเยซูโตต้อบดว้ยปัญหาเก่ียวกบัพระบญัญติั จน
ตอ้งยอมจ านนไปอีกเช่นเคย เม่ือพวกฟาริสียงัประชุมอยูท่ี่นัน่ พระเยซูทรงถามพวกเขาวา่ “พวกท่าน
คิดเห็นอยา่งไรดว้ยเร่ืองพระคริสต ์ท่านเป็นบุตรของผูใ้ด พวกเขาตอบวา่ พระองคท์รงเป็น “บุตรดาวดิ” 
พระเยซูตรัสถามต่อไปอีกวา่ “ถา้อยา่งนั้นเป็นไฉน ดาวดิโดยพระเดชพระวิญญาณ จึงไดเ้รียก พระเจา้” 
พระองคท์รงแสดงใหเ้ห็นวา่ พระองคท์รงเป็นใหญ่กวา่ดาวดิเสียอีก (สดุดี 110:1, 1 โครินธ์ 15:25) ไม่มี
ผูใ้ดสามารถตอบค าถามของพระองคไ์ดเ้ลยแมแ้ต่สักค าหน่ึง “ตั้งแต่วนันั้นมาไม่มีใครกลา้ซกัถาม
พระองคต่์อไป” (มทัธิว 22:46) 

บรรดาท่ีผูติ้ฉินนินทาพระเยซู ต่างก็ตอ้งเงียบงนัไป ดว้ย “ถอ้ยค าอนัประกอบดว้ยคุณ ซ่ึง
ออกมาจากพระโอษฐข์องพระองค”์ (ลูกา 4:22) และไม่กลา้ทูลถามอะไรต่อไปอีก และนบัจากนั้นมา
พระเยซูก็ไดท้รงประณามบุคคลพวกน้ีอยา่งเปิดเผย สามญัชนทัว่ไปต่างรับฟังพระวจนะของพระองค์
ดว้ยความยนิดี พระองคไ์ดท้รงตกัเตือนบรรดาอคัรสาวกของพระองคแ์ละประชาชนทั้งปวง ให้
ระมดัระวงัพวกฟาริสีและพวกอาลกัษณ์ใหดี้ พระองคท์รงยอมรับวา่บุคคลพวกน้ีเป็นผูน้ าของชน
ชาติยวิ และเป็นผูท้  าหนา้ท่ีแทนโมเสส พระองคท์รงเรียกร้องใหป้ระชาชนเช่ือฟังค าสอนของพวกฟาริสี 
และพวกอาลกัษณ์ทั้งน้ีเพราะค าสั่งสอนของพวกเขาคือพระบญัญติัของพระเจา้ แต่พระองคท์รงขอร้อง
ใหค้นทั้งปวงอยา่ไดเ้อาเยีย่งอยา่ง ตามการประพฤติของบุคคลดงักล่าวเพราะการประพฤติของบุคคล
พวกนั้น มกัอยูน่อกรีดนอกรอยเสมอ กล่าวคือไดแ้ต่สั่งสอนผูอ่ื้นใหป้ระพฤติตามพระบญัญติั ส่วน
ตนเองไม่ยอมประพฤติตาม เขา้ท านองปากวา่อยา่งหน่ึง แต่ใจคิดอีกอยา่งหน่ึงนัน่เอง พวกเขากระท า



 161 

เพื่ออวดอา้งต่อมนุษย ์ แต่มิใช่กระท าเพื่อใหพ้ระเจา้พอพระทยั เน่ืองจากพวกเขาเป็นเผา่พนัธ์ุของอบัรา
ฮมั ฉะนั้นจึงมกัจะส าคญัผิดคิดวา่ พวกตนดีกวา่คนอ่ืนแต่พระเยซูตรัสวา่ “ท่านมีพระบิดาแต่องคเ์ดียว 
คือผูท่ี้สถิตอยูใ่นสวรรค”์ ถา้พวกเขาไม่ใช่บุตรท่ีแทจ้ริงของบิดาแลว้ เขาก็มิใช่บุตรของอบัราฮมัดว้ย (ดู 
กาลาเทีย 3:29) ถา้หากวา่พวกเขาใคร่จะเป็นใหญ่ ก็จ  าเป็นตอ้งยอมลดตวัเป็นผูรั้บใช ้ ปรนนิบติั
ประชาชนโดยทัว่ไปดว้ยความเตม็ใจ เพราะวา่ “ผูท่ี้ถ่อมตวัลง ผูน้ั้นจะตอ้งถูกยกข้ึน” 

คร้ันแลว้พระเยซูก็ทรงหนัมาทางพวกฟาริสี และทรงประณามพวกเขาอีกวา่เป็นคนหนา้ซ่ือใจ
คด ทั้งน้ีเพราะพวกเขาไม่เพียงแต่จะปฏิเสธแผน่ดินสวรรคเ์ท่านั้น หากแต่ยงักีดกนัมิใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ไป
ในแผน่ดินนั้นอีกดว้ย พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ การท่ีพวกเขาแสร้งท าเป็นเคร่งครัดในศาสนานั้น จะ
น าความวบิติัมาให้แก่พวกเขาอยา่งร้ายแรง เพราะวา่พวกเขาเป็นเหมือน “อุโมงคฝั์งศพ ซ่ึงฉาบดว้ยปูน
ขาว ขา้งนอกดูงดงาม แต่ขา้งในเตม็ไปดว้ยกระดูกคนตายและสารพดัโสโครก” พระองคท์รงประณาม
พวกฟาริสีดว้ยถอ้ยค าท่ีรุนแรงยิง่ พวกเขาไม่กลา้ตอบโตป้ระการใด ไดแ้ต่น่ิงอยู ่ พระองคต์รัสต่อไปอีก
วา่ “โอพวกชาติงูร้าย เจา้จะพน้จากการปรับโทษ ในนรกอยา่งไรได”้ พระเยซูทรงต าหนิพวกเขามากมาย
หลายอยา่ง แมแ้ต่การท่ีพวกเขาเคารพนกัถือศาสดาพยากรณ์ พระองคก์็มิไดเ้วน้ ทั้งน้ีเพราะพวกเขาเป็น
บุตรหลาน ของผูท่ี้ไดฆ่้าศาสดาพยากรณ์เหล่านั้น และพวกเขาเองก็ก าลงัจะท าเช่นนั้นดว้ย เพราะพวก
เขาต่างก็ปฏิเสธพระองค ์ พระองคท์  านายไวว้า่ พวกเขาจะโบยตี ท าทารุณกรรมตรึงและฆ่า บรรดา
ศาสดาพยากรณ์ เหล่าสาวก ท่ีพระองคจ์ะทรงใชไ้ปหาพวกเขา นอกจากนั้นพระองคย์งัไดท้รงท านายไว้
อีกวา่ ผลแห่งความผิดบาปจากการท่ีบรรพบุรุษของพวกเขา และพวกเขาเองไดเ้ข่นฆ่าผูช้อบธรรม ท า
ใหโ้ลหิตอนัชอบธรรมของท่านเหล่านั้นท่ีปราศจากความผดิบาป ตอ้งหลัง่ไหลนบัตั้งแต่เฮเบลเป็นตน้
มา พวกเขาจะตอ้งรับผลตอบแทนอยา่งสาสมท่ีสุด ประวติัศาสตร์เปิดเผยใหเ้ราทราบ ถึงการปรับโทษ
หลายชัว่อายคุน เพราะความบาปท่ีบรรพบุรุษไดก้ระท าในศตวรรษก่อน ๆ แต่อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ “คน
ในสมยัน้ีอาจหมายถึงผูค้นมากกวา่ หมายถึงกาลเวลา ดงัเช่นในพระธรรมปฐมกาล 5:1,6:9,10:1 ฯลฯ 
กล่าวคือหมายถึงวงศว์าน ของผูท่ี้ขดัขวางวถีิทางของพระเจา้ และขดัขวางผูท่ี้เช่ือในพระองค ์
ตวัอยา่งเช่น คายนิและพงศพ์นัธ์ุของเขาเป็นศตัรูต่อเซ็ธ และพงศพ์นัธ์ุอนัชอบธรรมของเขา ยศิมาเอล
เป็นศตัรูต่อยศิฮาค และเอซาวเป็นศตัรูต่อยากอบเป็นตน้ และค าท านายของพระองคก์็เกิดข้ึนสมจริง 
กล่าวคือกรุงเยรูซาเล็มตอ้งถูกท าลายลงใน ค.ศ. 70 แต่ในวาระสุดทา้ยของโลก ค าท านายของพระองคก์็
จะส าเร็จผลสมบูรณ์ยิง่กวา่น้ี พระธรรมววิรณ์ 18:20 ช้ีใหเ้ห็นในท านองเดียวกนักบัท่ีพระเยซูตรัสไวใ้น
ท่ีน้ีวา่ โลหิตของ “ศาสดาพยากรณ์ นกัปราชญ ์และอาจารยต่์าง ๆ ” และโลหิตของคนชอบธรรมทั้งปวง
ท่ีตอ้งหลัง่ไหลนั้น (มทัธิว 23:34,35) พระองคจ์ะทรงแกแ้คน้แทนให้ โดยจะทรงท าลาย “กรุงบาบุโลน
เสีย” อนัเป็นแบบเล็งถึงศาสนาท่ีเทียมเทจ็ทั้งปวง “ในเมืองนั้นเขาไดพ้บโลหิตของพวกผูพ้ยากรณ์และ
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พวกสิทธิชน และโลหิตของคนทั้งปวงท่ีถูกฆ่าเสีย ท่ีแผน่ดินโลก” (ววิรณ์ 18:24,17:16,18:10,19) แต่
นกัศึกษาพระคริสตธรรมหลายคนพากนัเช่ือวา่ กรุง “บาบุโลน” เล็งถึงกรุงโรม ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศา
นาคริสตนิกายคาธอลิก แต่จากถอ้ยค าของพระเยซูคริสตช้ี์ใหเ้ห็นวา่ เมืองนั้นน่าจะเป็นกรุงเยรูซาเล็ม
มากวา่ (ลูกา 21:20, มทัธิว 23:34,35) พระเยซูกนัแสงสงสารในความผดิพลาดของชาวกรุงเยรูซาเล็ม 
พระองคท์รงคร ่ าครวญวา่ “โอ เยรูซาเล็ม ท่ีไดฆ่้าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขวา้งฆ่าผูท่ี้รับใชม้า
หาเจา้” “เนินสูงอนังดงามเป็นท่ีช่ืนตาของคนทั้งโลก” นัน่คือเมืองของพระเจา้ (สดุดี 48:2) แต่พระเยซู
ตรัสวา่ “ศิลาท่ีซบัซอ้นอนัอยูท่ี่น่ี ซ่ึงจะไม่ถูกท าลายลงก็หามิได”้ (ขอให้ดูในขั้นต่อไป)  

เร่ืองแม่หมา้ยถวายเงินสองสตางคแ์ดงท่ีบนัทึกไวใ้นขั้นน้ี เป็นตวัอยา่งของการนมสัการพระเจา้
ท่ีแทจ้ริง เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ถวายเพื่ออวดอา้งทางฝ่ายเน้ือหนงั พระเยซูตรัสวา่แมห้มา้ยผูน้ั้นถวาย 
“มากกวา่คนทั้งปวง” 

ในหมู่คนทั้งหลายท่ีไดข้ึ้นไปนมสัการ และร่วมในการเล้ียงปัสกานั้นมีชาวกรีกร่วมอยูด่ว้ย 
(ยอห์น 12:20) ชาวกรีกเหล่าน้ีไดไ้ปหาฟิลิป และพดูวา่ “ท่านเจา้ขา้ พวกขา้พเจา้จะใคร่เห็นพระเยซู” 
ฟิลิปและอนัดะเรอาจึงทูลไปใหพ้ระเยซูทรงทราบ แต่ปรากฏวา่พระเยซูไม่ทรงตอ้นรับชาวต่างชาติใน
ขณะนั้น แต่อยา่งไรก็ตามโดยการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ ก็ไดท้  าใหช้นชาติยวิ และมนุษยท์ั้งปวงมี
ส่วนร่วมในแผน่ดินของพระองคโ์ดยทัว่หนา้กนั พระเยซูตรัสตอบฟิลิปและอนัดะเรอาในทนัทีนั้นวา่ 
“ถา้เมล็ดขา้วไม่ไดต้กลงดินและเป่ือยเน่าไป จะอยูเ่ป็นเมล็ดเดียว แต่ถา้เน่าเป่ือยแลว้จะงอกข้ึนเกิดผล
มาก” “ถา้เราถูกยกข้ึนจากแผน่ดินแลว้ เราชกัชวนคนทั้งปวงใหม้าหาเรา” “ถา้ผูใ้ดจะปรนนิบติัเรา ใหผู้ ้
นั้นตามเรามา” “ผูท่ี้รักชีวติของตน จะเสียชีวติ” 

คร้ันแลว้พระเยซูก็เร่ิมตน้อธิษฐานต่อพระบิดาเจา้ พระองคท์รงเป็นทุกขพ์ระทยัในเหตุการ์อนั
น่าเศร้าใจซ่ึงก าลงัจะเกิดข้ึนยิง่นกั พระองคท์ูลต่อพระบิดาเจา้วา่ “โอพระบิดา ขอใหข้า้พเจา้รอดพน้
เวลาน้ีเถิด แต่เพราะเหตุน้ีเองขา้พเจา้จึงไดม้าถึงเวลาน้ี โอ พระบิดา ขอใหพ้ระนามของพระองคมี์
เกียรติยศ” ช่วงเวลาน้ีและท่ีเป็นเป้าหมาย แห่งการเสด็จจากพระทรวงของพระบิดาเจา้ลงมารับสภาพ
เป็นมนุษย ์ และการปฏิบติัพระราชกิจทั้งหมดของพระองคโ์ดยยอมรับการดูหม่ินเหยยีดหยาม และการ
ปฏิเสธจากมนุษย ์ทั้งน้ีเพื่อพระนามของพระบิดาเจา้จะไดรั้บพระสง่าราศีโดยพระองค ์

พระบิดาเจา้ของพระองคท์รงสถิตกบัพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ด ในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระองคท์รง
กระท า ดงันั้นในทนัทีท่ีพระองคต์รัสจบลง ก็มีพระสุรเสียงจากทอ้งฟ้าวา่ “เราไดใ้หมี้เกียรติยศแลว้ และ
จะใหมี้เกียรติยศอีก” น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีพระบิดาเจา้ตรัสจากสวรรค ์ เพื่อใหพ้ระบุตรของพระองคไ์ดรั้บ
เกียรติยศ และสง่าราศี ผูค้นท่ียนืหอ้มลอ้มพระองคอ์ยู ่ณ ท่ีนั้น ต่างก็มีความคิดเห็นไปต่าง ๆ นาน บา้งก็
วา่ ทูตสวรรคส์นทนากบัพระองค ์ บา้งก็วา่ฟ้าร้องพระเยซูจึงตรัสแก่ผูค้นเหล่านั้นวา่ พระสุรเสียงนั้น
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มิไดเ้กิดข้ึนเพื่อพระองคเ์อง พระองคไ์ม่ตอ้งมีค ารับรองจากสวรรค ์ พระองคท์รงปฏิบติัตามน ้าพระทยั
ของพระเจา้ แต่พระสุรเสียงน้ีเกิดข้ึนเพื่อเห็นแก่พวกเขานัน่เอง เพื่อวา่พวกเขาจะไดเ้ช่ือและจะไดรู้้วา่ 
วาระน้ีแหละเป็นวาระแห่งการพิพากษาโลก (ยอห์ 12:31) เป็นวาระแห่งการปรัปโทษ เป็นเวลาแห่งการ
ฝัดร่อนมนุษย ์เป็นวาระท่ีผูค้รองโลกคือพญามารจะตอ้งถูกก าจดั เป็นวาระท่ี “คนมีเร่ียวแรง” จะตอ้งถูก 
“คนมีก าลงัมากกวา่เขา” ปราบปราม (ดู ลูกา 11:21,22) พระเยซูจะทรงเผชิญกบัศตัรูท่ีร้ายกาจของพระ
เจา้ท่ีไมก้างเขน และพระองคจ์ะทรง “เอาชยัชนะต่อเขา...โดยกางเขนนั้น” (โคโลสี 2:15) ลูกแกะปัสกา
ของพระเจา้จะถูกถวายบูชา เพื่อไถ่โทษของมนุษยท์ั้งปวง และเม่ือพระองค ์“ถูกยกข้ึนจากแผน่ดินแลว้” 
พระองคจ์ะทรงน ามนุษยท์ั้งปวงใหม้าหาพระองค ์ “พระองคต์รัสอยา่งนั้น เป็นท่ีส าแดงวา่ พระองคจ์ะ
ส้ินพระชนมอ์ยา่งไร” คือการถูกตรึงบนไมก้างเขน 

พระเยซูทรงทราบวา่ ประชาชนเหล่านั้นไม่ทราบวา่พระองคท์รงเป็นพระคริสต ์ ฉะนั้น
พระองคจึ์งไดเ้รียกร้องใหพ้วกเขาเช่ือพระองค ์ ในขณะท่ียงัมีความสวา่งอยู ่ กล่าวคือ ในขณะท่ีพระองค์
ยงัคงประทบัอยูก่บัพวกเขา เพื่อวา่พวกเขาจะไดเ้ป็นลูกแห่งความสวา่ง แต่ถึงแมว้า่พระองคไ์ดก้ระท า
การอศัจรรยใ์ห้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พวกเขามาแลว้นานาประการ พวกเขาก็ยงัไม่ยอมเช่ือในพระองคแ์ละ
ยงัคงปฏิเสธพระองคอ์ยู ่ แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ไดมี้หลายคนท่ีเช่ือในพระองคแ์มแ้ต่ในระหวา่งพวกผูน้ า
ของชนชาติยวิเองก็มีผูท่ี้เช่ือถือในพระองค ์ แต่ไม่กลา้แสดงออกมาโดยเปิดเผย เพราะกลวัวา่พวกฟาริสี 
จะตดัเอาออกจากการเป็นสมาชิกธรรมศาลา เช่นเดียวกบัมนุษยห์ลายคนในสมยัน้ี ซ่ึงปรารถนาท่ีจะผกู
มิตรกบับรรดาผูน้ าในคริสตจกัร แต่มิไดมี้ชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้อยา่งแทจ้ริง (ดู ยอห์น 12:43) แต่พระเยซู
ตรัสแก่พวกเขาวา่ ผูท่ี้วางใจในพระองคแ์ทจ้ริงหาใช่วา่ใจในพระองคไ์ม่ แต่เป็นการวางใจในพระบิดาผู ้
ทรงใชพ้ระองคม์า (ยอห์น 12:44) และผูท่ี้ปฏิเสธพระองค ์ ก็ใช่วา่จะถูกพระองคพ์ิพากษาลงโทษเองไม่ 
หากแต่จะถูกพิพากษาโดยพระวจนะของพระเจา้ (ยอห์น 12:48) ทั้งน้ีเพราะถอ้ยค าท่ีพระองคต์รัสนั้น 
เป็นพระวจนะของพระเจา้ (ยอห์น 12:49) 

การท่ีชนชาติอิสราเอลไม่ยอมเช่ือในพระเยซูคริสตน์ั้น ท าใหพ้ระองคท์รงปวดร้าวพระทยัอยา่ง
สุดซ้ึง พวกเขาไดท้  าใหค้  าพยากรณ์ของอิสยาห์ซ่ึงวา่ “ใครเล่าจะยอมเช่ือในส่ิงท่ีเขาไดย้ินมา และพระเด
ชานุภาพของพระเยโฮวาห์ไดท้รงส าแดงใหผู้ใ้ดเห็นแจง้แลว้” ส าเร็จ (อิสยาห์ 53:1) ใครเล่าจะยอมเช่ือ
วา่พระเจา้เองทรงเปิดเผยถึงพระเดชานุาภาพของพระองค ์ โดยการประทานพระบุตรองคเ์ดียวของ
พระองคล์งมาเพื่อช่วยมนุษยโ์ลกใหร้อด การท่ีตาของพวกเขาบอดมืดไป และไม่สามารถเช่ือในพระเจา้
ได ้ ก็เพราะจิตใจอนัแขง็กระดา้งของพวกเขานัน่เอง (ยอห์น 12:38-40) ในขอ้ 41 ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้อิส
ยาห์เห็นในนิมิตในพระวหิาร (อิสยาห์ 6:1) ก็คือพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้นัน่เอง “อิสยาห์ได้
กล่าวถึงอยา่งนั้น ก็เพราะวา่ท่านไดเ้ห็นรัศมีของพระองค”์ 



 164 

เม่ือพระเยซูตรัสจบแลว้ พระองคก์็เสด็จออกจากพระวิหาร และเสด็จเล่ียงไปสู่ท่ีอ่ืนโดยมิให้
ผูใ้ดทราบ การเสด็จออกจากพระวหิารในคร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังสุดทา้ย ทั้งน้ีเพราะวนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยท่ี
พระองคเ์สด็จเขา้ไปในพระวิหารเม่ือพระองคเ์สด็จออกจากพระวหิารแลว้ พระองคก์็กนัแสงสงสารใน
ความผดิพลาดของชาวกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงจะตอ้งถูกทอดทิ้งใหร้กร้างวา่งเปล่า ในการท่ีเขาปฏิเสธ
พระองค ์ผูท้รงเป็นกษตัริยข์องพวกเขา หลงัจากท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนมแ์ลว้ พวกเขาจะไม่มีโอกาส
ไดเ้ห็นพระองคอี์กเลย จนกวา่พวกเขาพร้อมท่ีจะสรรเสริญวา่ “ขอใหท้่านผูท่ี้เสด็จมาในนามของพระ
เจา้ จงทรงพระเจริญสุขสวสัด์ิยิง่ ๆ ข้ึนไป” 

ข้อไตร่ตรอง 
“.......มิได้สงสัยในใจ” ความสงสัยจะบัน่ทอนความรู้ และไม่ยอมใหเ้รามีความเช่ือ ความเช่ือ

ออกมาจากจิตใจของผูท่ี้วางใจในพระเยซูอยา่งแทจ้ริงและเป็นการส าแดงออกซ่ึงชีวิตของพระองค์
ภายในเรา 

“....เรากจ็ะไม่บอกท่านท้ังหลายเหมือนกัน” พระเยซูไดท้รงพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงอ านาจของ
พระองค ์ แต่พระองคมิ์ไดท้รงอธิบายใหท้ราบวา่ พระองคท์รงกระท าการน้ีโดยอ านาจอะไร พระองค์
ยอมสละอ านาจเพื่อเห็นแก่เราทั้งหลาย “เพ่ือจะรับเอาอ านาจนั้นอีก” และปราบศตัรูทั้งหมดของ
พระองคใ์หอ้ยูใ่ตพ้ระบาทของพระองค ์ “ศิลาซ่ึงช่างก่อสร้างได้ทอดทิง้เสีย ยงัประกอบเข้าเป็นหัวมมุ
ได้” 

“เขาคงจะเคารพบุตรของเรา” พระบิดาเจา้ไดท้รงส่งผูท่ี้ประเสริญท่ีสุดในสวรรคคื์อ “ผูรั้บส่ิง
ทั้งปวงเป็นมรดก” (ฮีบรู 1:2) ใหเ้ขา้ไปในสวนองุ่นเพื่อรับเอาผลิตผลท่ีควรจะได ้ แต่แลว้พระบุตรของ
พระองคก์ลบัถูกท าทารุณกรรม ไดรั้บทุกขเวทนายิง่กวา่บุคคลใด ๆ ท่ีพระองคท์รงใชม้า “รูปโฉมของ
เขาฟกช ้ายิง่กวา่....บุตรมนุษยท์ั้งปวง” (อิสยาห์ 52:14) ถา้จะแปลตรงตวัก็ไดค้วามวา่ “พระองคท์รง
ไดรั้บความบอบช ้า จนกระทัง่รูปร่างของพระองคแ์ทบจะไม่เป็นผูเ้ป็นคนกบัเขาเลย” จนกระทัง่
พระองคส์ามารถตรัสไดอ้ยา่งเตม็พระโอษฐ์วา่ “ข้าพเจ้าดุจตัวหนอน มิใช่คน จึงเป็นท่ีเยาะเย้ยของคน
ท้ังปวง และเป็นท่ีดูหม่ินของพลเมือง ทุกคนท่ีเห็นข้าพเจ้ากเ็ยาะเย้ย เขาบุ้ยปาก และส่ันศีรษะ แล้วกล่าว
ว่า จงมอบกายไว้ให้เป็นธุระของพระเยโฮวาห์ให้พระองค์ทรงช่วยเขาเถอะ” (สดุดี 22:6-8) 

การสมรสกพ็ร้อมอยู่แล้ว “การมงคลสมรสแห่งพระเมษโปดกนั้นมาถึงแลว้ และเจา้สาวได้
แต่งตวัเตรียมพร้อมแลว้ และไดท้รงโปรดให้เจา้สาวนั้นนุ่งห่มแต่งตวัดว้ยผา้ป่านเน้ือละเอียดสดใส
บริสุทธ์ิ” (ววิรณ์ 19:7,8) ชีวิตของท่านสะอาดบริสุทธ์ิและเตรียมพร้อมส าหรับวนัท่ีเจา้บ่าวจะกลบัมารับ
เอาเจา้สาวของพระองคห์รือไม่ มีแต่ความบริสุทธ์ิของพระเยซูเท่านั้นท่ีจะเป็นเส้ือผา้ส าหรับเขา้ไปใน
งานมคลสมรสนั้นได ้ ซ่ึงเราจะรับเอาไดโ้ดยความเช่ือในพระองค ์ เพราะวา่พระเจา้ “ไดท้รงกระท าให้
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พระองคน์ั้นผูไ้ม่มีความผดิ เป็นความผดิ เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นความชอบธรรมของพระเจา้
โดยพระองค”์ (2 โครินธ์ 5:21) “คนทั้งหลายท่ีรับเชิญมาในงานเล้ียงมงคลสมรสของพระเมษโปดกนั้น
ก็เป็นสุข” (ววิรณ์ 19:7-9) 

ปัญหาอนัโง่เขลาเก่ียวกบัพระเจา้ เปิดเผยใหเ้ราทราบวา่ การท่ีเราไม่รู้ถึงพระคริสตธรรมคมัภีร์
ของพระเจา้ และการท่ีเราสงสัยในพระวจนะแห่งความจริงของพระองค ์ ก็เพราะเราไม่รู้ถึงฤทธ์ิอ านาจ
ของพระองคน์ัน่เอง (ดู มาระโก 12:24) 

“พระเยซูได้เสดจ็ประทับอยู่ตรงหน้าตู้ เกบ็เงินถวาย ทรงพิเคราะห์ดูประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้
ในตู้นั้น” (มาระโก 12:41) ไม่มีใครท่ีจะรอดพน้จากการสังเกตของพระองคไ์ด ้ พระองคท์รงล่วงรู้ถึง
ความมุ่งหมายในการถวายของเรา และทรงทราบอีกดว้ยวา่ เราถวายเท่าใด และเหลืออยูเ่ท่าใด มีหลาย
คนท่ีถวายเพราะร ่ ารวย มีเหลือกินเหลือใช ้ แต่แม่หมา้ยท่ียากจนไดถ้วายทั้งหมดท่ีตนมีอยู ่ พวกฟาริสี
อาจจะดูหม่ินท่ีนางไดถ้วายเงินเพียงเล็กนอ้ย แต่พระเยซูทรงยกยอ่งชมเชยนาง มีหลายคนท่ีรู้นึก
ภาคภูมิใจในการถวายสิบลดของตน แต่ “ข้อส าคัญแห่งพระบัญญัติ คือความชอบธรรม ความเมตตา 
ความเช่ือนั้น ได้ละเว้นเสีย” มิไดน้ าไปปฏิบติัต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเลย พระเยซูตรัสวา่ “การถวายสิบ
ลด พวกเจ้าได้กระท าอยู่แล้ว แต่ข้ออ่ืน ๆ นั้นกไ็ม่ควรละเว้นด้วย” 

“โอพวกชาติงูร้าย” พระเยซูทรงเรียกพวกอาลกัษณ์ และพวกฟาริสีวา่ งูร้าย ทั้งน้ีเพราะพวกเขา
เป็น “ลูกของมาร” (ดู ยอห์น 8:44) คือ “งูโบราณซ่ึงล่อลวง” (ดู ววิรณ์ 20:2,3) 

ทบทวน 
1. ในวนัอาทิตย ์ และวนัจนัทร์ของสัปดาห์น้ี มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง? พระเยซูและอคัร

สาวกของพระองค ์เสด็จกลบัไปสู่กรุงเยรูซาเล็มในวนัองัคารหรือไม่? 
2. ระหวา่งท่ีเดินทางจากหมู่บา้นเบธาเนียไปยงักรุงเยรูซาเล็มนั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน? 
3. เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค ์ เขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มแลว้ ไดไ้ปสถานท่ีใด? 

หลงัจากน้ีแลว้ พระเยซูไดเ้สด็จเขา้ไปในพระวหิารอีกหรือไม่? พระองคท์รงกระท าอะไรในวนันั้นบา้ง? 
4. ปัญหาแรกท่ีพวกฟาริสีทูลถามพระองค ์ มีใจความวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบอยา่งไร? 

เหตุใดพระองคจึ์งตรัสเช่นนั้น? ค าอุปมาทั้งสามเร่ืองท่ีพระเยซูตรัสแก่พวกเขามีเร่ืองอะไรบา้ง? แต่ละ
เร่ืองมีความหมายวา่อยา่งไร? ในค าอุปมาเร่ืองชายคนหน่ึงกบับุตรสองคนนั้น ท่านคิดวา่การกลบัใจใหม่
เป็นหลกัส าคญัในการสอนเร่ืองน้ีหรือ? ในค าอุปมาเร่ืองสวนองุ่น ท่านคิดวา่เจา้ของสวนองุ่นเล็งถึง
ผูใ้ด? และบรรดาคนใชเ้ล็งถึงใคร? 

5. พระเจา้ทรงรักเอาแผน่ดินของพระองค ์ ไปจากชนชาติอิสราเอลเม่ือใด? พระองคจ์ะทรงยก
ใหแ้ก่ใคร? 
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6. ศิลาท่ีถูกช่างก่อสร้างปฏิเสธนั้น หมายถึงผูใ้ด? 
7. เหตุใดพวกฟาริสีจึงไม่กลา้จดัการกบัพระเยซูในขณะนั้น? ประชาชนโดยทัว่ไปมีท่าทีต่อ

พระองคอ์ยา่งไร? พวกเขาคิดวา่พระองคคื์อผูใ้ด? 
8. ในค าอุปมาเร่ือง การเล้ียงในพิธีอภิเษกสมรสนั้น ใครเป็นกษตัริย?์ และใครเป็นราชโอรส? 

บ่าวไพร่ท่ีแจกบตัรเชิญคือใคร เหตุใดพระองคจึ์งเชิญทั้งคนดีและคนชัว่? ผูท่ี้มิไดส้วมเคร่ืองแต่งกาย
ส าหรับพิธีอภิเษกสมรสนั้น เป็นคนดีหรือคนชัว่? 

9. เส้ือผา้ท่ีเราจะสวมไปในงานนั้นหมายถึงอะไร? การไดรั้บเชิญถือวา่เป็นการเพียงพอท่ีจะไป
ในงานนั้นหรือไม่? หรือวา่ ผูไ้ดรั้บเชิญแต่ละคนจะตอ้งสวมเส้ือผา้ส าหรับพิธีอภิเษกสมรสนั้น
โดยเฉพาะดว้ย? เหตุใดผูท่ี้ไม่สวมเส้ือผา้ส าหรับพิธีนั้นจึงน่ิงอ้ึงอยู?่ 

10. จงอธิบายความหมายของค าวา่ “ผูรั้บเชิญก็มาก แต่ผูท่ี้ถูกเลือกก็นอ้ย” 
11. คนสอดแนมทั้งสามพวก ท่ีไปซกัถามปัญหาต่าง ๆ จากพระเยซูนั้นมีพวกใดบา้ง? 

จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของพวกเขาคืออะไร? ตามปกติแลว้พวกผูน้ าศาสนาของชนชาติยวิทั้งสามพวกนั้น 
เป็นมิตรต่อกนัหรือไม่? ค  าสอนของพวกเขาเหมือนกนัหรือไม่? 

12. พวกไหนท่ีมาถามปัญหาต่อพระเยซูเป็นพวกแรก? พวกเขาเร่ิมพดูจากบัพระองคว์า่
อยา่งไร? พวกเขาทูลถามพระองคว์า่อยา่งไร? ก่อนท่ีพระเยซูจะตอบค าถามของพวกเขา พระองคต์รัสวา่
อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบอยา่งไร? พระองคท์รงเห็นดว้ยกบัการยอมอ่อนนอ้มต่อผูท่ี้มีอ านาจหรือไม่? 
เพราะเหตุใด? พระองคท์รงท าใหค้นพวกน้ีเงียบงนัไปหรือไม่? 

13.คนสอดแนมกลุ่มท่ีสอง คือพวกใด? หลกัค าสอนของพวกน้ีมีใจความวา่อยา่งไร? พวกเขา
แสร้งท าอยา่งไร? พวกเขาทูลถามพระเยซูวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสแก่พวกเขาอยา่งไร? “ลูกแห่งความ
เป็นข้ึนมาจากตาย” ท่ีพระองคต์รัสนั้น หมายถึงใคร? บุคคลเหล่าน้ีมีคุณลกัษณะอยา่งไร? ขอ้พิสูจน์ของ
พระเยซูอีกประการหน่ึงเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาจากความตาย มีใจความวา่อยา่งไร? ประชาชนมี
ปฏิกิริยาต่อพระด ารัสของพระองคอ์ยา่งไร? 

14. พวกฟาริสีท าอยา่งไรเม่ือทราบวา่ คนสอดแนมกลุ่มท่ีสองน้ีตอ้งยอมจ านนต่อพระเยซูอีก
เช่นเดียวกบักลุ่มแรก? ต่อจากนั้นมีใครมาซกัถามพระองคอี์ก? เขามีอาชีพอะไร? เหตุใดเขาจึงมาหา
พระองค?์ เขาทูลถามพระองคว์า่อยา่งไร? พระเยซูตรัสตอบวา่อยา่งไร? พระองคท์รงยกเอาขอ้พระธรรม
ขอ้ใดมาอา้งอิง? เขาทูลตอบพระองคว์า่อยา่งไร? พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่อยา่งไร? พระองคท์รง
หมายความวา่อยา่งไร? 
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15. คร้ันแลว้พระเยซูตรัสถามพวกฟาริสีวา่อยา่งไร? พวกเขาทูลตอบวา่อยา่งไร? พระองคท์รง
ท าใหพ้วกเขาตอ้งการตรัสอยา่งไร? ต่อจากนั้นแลว้มีใครกลา้ซกัถามพระองคอี์กหรือไม่ สามญัชนโดย
ทัว่มีท่าทีต่อพระเยซูอยา่งไร? 

16. พระเยซูทรงยอมถึงฐานะต าแหน่งของพวกฟารีสีหรือไม่? พระองคท์รงยอมรับอยา่งไร 
พระองคต์รัสเก่ียวกบัความประพฤติของพวกเขาวา่อยา่งไร? พระองคก์ล่าวหาพวกเขาวา่อยา่งไร? จง
อธิบายพอเป็นสังเขป 

17. พระเยซูตรัสแก่พวกฟาริสีอยา่งไร? พระองคท์รงกล่าวหาพวกเขาดว้ยเร่ืองอะไร? พระองค์
ตรัสวา่การท่ีเสแสร้งท าเป็นเคร่งครัดต่อศาสนาพวกเขาจะไดรั้บผลอยา่งไร? พระองคต์รัสเก่ียวกบัการ
สาบานวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสเก่ียวกบัการถวายสิบลดวา่อยา่งไร? การ “กรองลูกน ้าออกแต่กลืนอูฐ
เขา้ไป” หมายความวา่อยา่งไร? เหตุใดพระองคจึ์งตรัสวา่พวกฟาริสีเปรียบเหมือนอุโมงคฝั์งศพ? 

18. พระเยซูทรงยกยอ่งชมเชยฟาริสีหรือไม่ ในการท่ีพวกเขาแสดงความเคารพและใหเ้กียรติแก่
ศาสดาพยากรณ์ พระองคท์รงเรียกพวกเขาวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสวา่เขาจะตอ้งตกนรกเช่นนั้นหรือ? ผู ้
ท่ีพระองคจ์ะทรงใชไ้ปหาพวกฟาริสีคือใคร? ผลจะเป็นอยา่งไร? พระองคท์รงพิพากษาโทษพวกฟาริสี
วา่อยา่งไร? พระองคท์รงท านายเก่ียวกบัอะไรกบับา้ง? 

19. พระเยซูทรงชมเชยการถวายทรัพยข์องผูใ้ด เพราะเหตุใด? 
20. ชาวต่างชาติท่ีมาหาพระเยซูในพระวหิารนั้นเป็นชนชาติใด? พระองคท์รงตอ้นรับพวกเขา

หรือไม่? เพราะเหตุใด? พระองคเ์ร่ิมตรัสแก่อคัรสาวกของพระองคแ์ละประชาชนทัว่ไปวา่อยา่งไร? 
พระองคท์รงหมายความวา่อยา่งไรในการท่ีตรัสวา่ “เวลานั้นมาถึงแลว้” พระองคต์รัสเก่ียวกบัเมล็ดขา้ว
วา่อยา่งไร? 

21. เหตุใดพระเยซูจึงเป็นทุกขพ์ระทยันกั? พระองคท์รงอธิษฐานทูลต่อพระบิดาเจา้วา่อยา่งไร? 
พระบิดาเจา้ตรัสตอบวา่อยา่งไร? พระเยซูตรัสอยา่งไรเก่ียวกบัวาระอนัส าคญัยิง่น้ี? 

22. ผูค้รอบครองโลกน้ีคือใคร? ใครเป็นผูแ้ต่งตั้งข้ึน? มนัจะถูกก าจดัออกจากท่ีไหน? จะถูก
ก าจดัออกเม่ือใด? 

23. พระเยซูตรัสวา่ การส้ินพระชนมข์องพระองคจ์ะเป็นไปในลกัษณะใด? เม่ือประชาชนไดย้นิ
พระองค ์ ตรัสถึงการส้ินพระชนมข์องพระองคเ์ช่นนั้นพวกเขาทูลต่อพระองคว์า่อยา่งไร? พระเยซูตรัส
วา่ ข่าวประเสริฐท่ีพระองคป์ระกาศแก่ประชาชนนั้น เป็นเร่ืองราวของผูใ้ด? 

24. พระเยซูตรัสเก่ียวกบัความสวา่งวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสวา่พระองคเ์สด็จมาเพื่อพิพากษา
โลกเช่นนั้นหรือ? มนุษยจ์ะถูกพิพากษาโทษในวาระสุดทา้ยอยา่งไร? 
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25. เหตุใดประชาชนจึงไม่เช่ือในพระเยซูคริสต?์ ประชาชนเหล่านั้นไดท้  าใหค้  าพยากรณ์ใด
ส าเร็จ? 

26. ผูท่ี้เช่ือ กลา้เป็นพยานถึงพระคริสตห์รือไม่? เพราะเหตุใด? 
27. เม่ือพระเยซูเทศนาสั่งสอนเสร็จแลว้ พระองคท์รงกระท าอะไร? เม่ือพระเยซูเสด็จออกจาก

พระวหิารแลว้ พระองคเ์สด็จไปท่ีใดต่อไป? มีผูใ้ดตามเสด็จไปบา้ง? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. เหตุใดท่านจึงคิดวา่พระเยซูไม่ยอมบอกแก่พวกฟาริสีวา่ พระองคท์รงไดรั้บอ านาจจากผูใ้ด 

2. คนเก็บภาษีและหญิงแพศยา จะเขา้ไปในแผน่ดินสวรรคก่์อนพวกฟาริสีไดอ้ยา่งไร? 3. ท่านคิดวา่ฝงู
ชนท่ีหอ้มลอ้มพระเยซูอยูน่ั้นจะรู้สึกอยา่งไร ถา้หากพระเยซูทรงบนัดาลใหพ้วกท่ีต าหนิติเตียนพระองค ์
ตอ้งเศร้าซึมเง่ืองหงอยหรือตายไป เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงสาปแช่งตน้มะเด่ือเทศ อนัเป็นแบบเล็งถึง
พวกเขาเอง 4. พระเยซูเคยกระท าอะไร “ก่อนเวลาหรือไม่” 

5. ในค าอุปมาเร่ืองชายคนหน่ึงกบับุตรสองคนนั้น บุตรแต่ละคนต่างก็มิไดรั้กษาค าพดูของตน 
เหตุใดบุตรคนหน่ึงกลบัไดรั้บการชมเชย 

6. ในค าอุปมาเร่ืองของสวนองุ่น ท่านคิดวา่พระเยซูทรงช้ีหมายไวว้า่ พระองคคื์อบุตรของเขา้
ของสวนองุ่นเช่นนั้นหรือ พระเจา้ทรงหวงัวา่ผูดู้แลสวนองุ่นของพระองค ์ (ชนชาติอิสราเอล) จะเคารพ
นบนอบพระบุตรของพระองคเ์ช่นนั้นหรือ เม่ือพระเจา้ทรงรับเอาแผน่ดินของพระองค ์ ไปจากชนชาติ
อิสราเอลแลว้ พระองคป์ระทานใหแ้ก่ชนชาติใด ผูท่ี้จะถูก “ศิลา” ตกทบัจนแหลกเป็นธุลีไปนั้นคือใคร 
7. ท่านคิดวา่ ผูท่ี้ไดรั้บเชิญใหไ้ปพิธีอภิเษกสมรสนั้น มีโอกาสท่ีจะไดส้วมเคร่ืองแต่งกายส าหรับพิธีนั้น
ทุกคนหรือไม่ ถา้เช่นนั้นเหตุใดจึงมีผูท่ี้ไม่ไดส้วมเคร่ืองแต่งกายส าหรับพิธีน้ี 

8. ในการตอบค าถามเร่ืองเงินส่งส่วย เหตุใดพระเยซูจึงตอ้งขอดูเหรียญเงินตราจากพวกท่ีมา
ถามพระองคเ์สียก่อน กายะซาเป็นใคร พวกเขาสามารถช้ีขาดไดอ้ยา่งไรวา่ ส่ิงไหนเป็นของกายะซา 
และส่ิงใดเป็นของพระเจา้ 

9. ทูตสวรรคจ์ดัอยูใ่นเพศใด พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงทูตสวรรคว์า่เป็นอยา่งไร ท่าน
พอจะจ าช่ือทูตสวรรคไ์ดห้รือไม่ จงเขียนช่ือมาเท่าท่ีจ  าได ้ 10. มีแต่บุตรของพระองคเ์ท่านั้นหรือ ท่ีจะ
ฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมาจากความตาย 11. การท่ีพระเยซูตรัสวา่ “จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” นั้น 
พระองคท์รงหมายความวา่ เราควรรักตนเองเช่นนั้นหรือ 12. ท่านจะตอบค าถามของพระเยซูท่ีวา่
พระองคท์รงเป็นบุตรของดาวดิ วา่อยา่งไร? เหตุใดท่านจึงคิดวา่ พวกฟาริสีไม่กลา้ท่ีจะซกัถามพระองค์
ต่อไปอีก 
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13. พวกฟาริสีกีดกนัไม่ใหป้ระชาชนเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ โดยการท าอยา่งไร 14. การ
เขา้รีตหมายถึงอะไร 15. ระหวา่งแท่นบูชา กบั เคร่ืองสักการะบูชาท่ีวางอยูบ่นแท่นนั้น อยา่งไหนส าคญั
กวา่กนั 16. พวกฟาริสีจะตอ้งรับผดิชอบในความผดิบาปท่ีบรรพบุรุษของพวกเขา ไดฆ่้าศาสดาพยากรณ์
หรือไม่ 17. การท่ีพวกฟาริสีไม่สามารถเช่ือในพระเจา้นั้น เป็นเพราะพระเจา้ทรงกระท าใหจิ้ตใจของเขา
แขง็กระดา้ง และตาของเขาบอดไปเช่นนั้นหรือ เม่ือเป็นเช่นนั้นเหตุใดพวกเขาจึงตอ้งรับผดิชอบดว้ยเล่า 
18. เหตุใดท่านจึงคิดวา่พระเยซูไม่ทรงตอ้นรับชาวกรีกท่ีมาหาพระองค ์ 19. พระเยซูทรงอธิษฐานขอให้
พระบิดาเจา้ทรงช่วยพระองคใ์หร้อดพน้จากเวลานั้น จริง ๆ หรือ 
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ขั้นทีส่ี่สิบเจ็ด ค าเทศนาส่ังสอนบนภูเขามะกอกเทศ 

มทัธิว 24:1-26:16, มาระโก 13:1-14:11, ลูกา 21:5-22:6 

ในขั้นท่ีแลว้พระเยซูประทบัอยูใ่นพระวหิาร ในกรุงเยรูซาเล็ม และเป็นวาระสุดทา้ยท่ีพระองค์
ทรงเทศนาสั่งสอนท่ีนัน่ พระองคไ์ดท้รงเผชิญหนา้กบัพวกผูน้ าของชนชาติยวิ ทรงตอบขอ้ซกัถามของ
พวกเขา ทรงต าหนิโทษพวกเขา และไดท้รงพยากรณ์ไวว้า่ พระเจา้จะทรงรับเอาแผน่ดินของพระองคไ์ป
จากพวกเขา ทั้งน้ีเพราะพวกเขาอวดอา้งวา่ เป็นผูท่ี้เคร่งครัดในการปฏิบติัพระบญัญติั แต่พวกเขากลบั
ปฏิเสธพระองค ์ ผูซ่ึ้งพระบิดาเจา้ทรงใชม้า เพื่อใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ และเพื่อช่วยใหม้นุษยโ์ลกไดรั้บ
ความรอด พระเยซูทรงบญัชาใหป้ระชาชนเช่ือฟังพระบญัญติั ตามท่ีพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีสั่ง
สอน แต่ไม่ใหเ้อาเยีย่งอยา่งตามการประพฤติของพวกเขา ทั้งน้ีเพราะพวกเขามิไดป้ระพฤติตามท่ีพวก
เขาสอนคนอ่ืน พระองคท์รงประณามพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีอยา่งเปิดเผย และทรงท านายไวว้า่ 
พวกเขาจะไดรั้บการตอบแทนอยา่งสาสม จากการท่ีพวกเขาไดฆ่้าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และผูช้อบ
ธรรมในกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกของพระองคไ์ดอ้อกจากพระวิหารไปแลว้ บรรดาอคัร
สาวกไดช้ี้ใหพ้ระองคท์อดพระเนตรดูตึกรามบา้นช่องอนัสวยงาม แต่พระองคไ์ดท้รงท านายไวว้า่ ตึก
รามบา้นช่องเหล่านั้นจะตอ้งถูกท าลายลงในท่ีสุด และเม่ือพระเยซูและอคัรสาวกของพระองคอ์อกจาก
กรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองคไ์ดก้นัแสงสงสารในความผดิพลาดของชาวกรุงเยรูซาเล็ม 

แมว้า่เราจะไม่ทราบวา่ ในวนัต่อมาพระองคป์ระทบัอยู ่ ณ ท่ีใด แต่ก็พอจะอนุมาณไดว้า่ 
พระองคเ์สด็จกลบัไปยงัหมู่บา้นเบธาเนียนัน่เอง หลงัจากวนัยุง่ยากนั้นแลว้ หากพระองคป์ระทบั
พกัผอ่นในหมู่บา้นเบธาเนีย ก็จะเป็นการดีไม่นอ้ย แต่เท่าท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น 
ปรากฏวา่พระองคเ์สด็จไปยงัภูเขามะกอกเทศ และประทบัอยูท่ี่นัน่ตลอดคืน (ลูกา 21:37) นบัวา่เป็นคืน
สุดทา้ยท่ีพระองคมี์อิสราภาพก่อนถูกจบั พระองคท์รงหลีกเล่ียงจากศตัรูในกรุงเยรูซาเล็ม และมิตร
สหายในหมู่บา้นเบธาเนีย ไปประทบัอยูบ่นภูเขานั้นกบัอคัรสาวกของพระองคต์ามล าพงั พระองคท์รง
ตระเตรียมบรรดาอคัรสาวกไวเ้พื่อเผชิญกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขณะท่ีอยูบ่นภูเขานั้น บรรดาอคัรสาวก
ไดทู้ลถามพระเยซูเก่ียวกบัค าท านาย และนิมิตเก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของพระองค ์พระราชด ารัสตอบ
ของพระองคใ์นเร่ืองน้ี เรียกวา่ “ค าเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ” เป็นค าสั่งสอนท่ียาวท่ีสุด ยิง่กวา่ท่ี
พระองคเ์คยสั่งสอนในคร้ังใด ๆ สถานท่ีซ่ึงพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนอคัรสาวกในคร้ังน้ีเป็นท่ีเดียวกนั
กบัท่ีพระองคท์รงกนัแสง สงสารในความผดิพลาดของชาวกรุงเยรูซาเล็มนัน่เอง สถานท่ีแห่งน้ีอยูห่่าง
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จากกรุงเยรูซาเล็มประมาณหน่ึงกิโลเมตรคร่ึง อยูท่างดา้นหนา้พระวหิารดว้ย (มาระโก 13:3) สามารถ
มองเห็นเปลวไฟจากแท่นเผาเคร่ืองสักการะบูชาไดอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนผูค้นท่ีเขา้ไปนมสัการพระเจา้ 
ซ่ึงต่างก็เขา้ใจวา่ตนก าลงันมสัการพระเจา้อยา่งแทจ้ริงดว้ย 

ขณะท่ีพระเยซูทรงทอดพระเนตรดูผูค้นเหล่านั้น พระองคค์งจะด าริอยูใ่นพระทยัวา่ การ
นมสัการของพวกเขาไม่มีความหมายแต่ประการใด ทั้งน้ีเพราะพวกเขามิไดส้นใจและไม่เขา้ใจถึงวนัท่ี
พระเจา้เสด็จมาเยีย่มเยยีนและประทบัอยูก่บัพวกเขา พระองคท์รงคร ่ าครวญวา่ “เราใคร่จะรวบรวมลูก
ของเจา้ไวเ้นือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกไก่อยูใ่ตปี้กของมนั แต่เจา้ไม่ยอม” พระองคท์รงรู้สึกปวดร้าว
พระทยัยิง่นกั เม่ือทรงทา้วความถึงการท่ีพระองคท์รงพากเพียรอดทนนาน ทรงยอมทนทุกขท์รมาน ทน
ต่อการถูกต าหนิติเตียน และการข่มเหงรังแกต่าง ๆ เพื่อพวกเขา แต่บดัน้ีโอกาสของพวกเขาก็สายเกินไป
เสียแลว้ เพราะพวกเขาไดป้ฏิเสธพระองค ์ พยายามท าร้ายพระองค ์ จนพระองคต์อ้งคอยหลบซ่อนอยู่
ตลอดเวลา  

ดูเหมือนวา่พระเยซูพา่ยแพแ้ก่พญามาร ตอ้งอยูต่ามล าพงั ปราศจากองครักษป์กป้องคุม้ภยัใหแ้ต่
อยา่งไรก็ตาม พระองคก์็ทรงทราบวา่ น ้าพระทยัของพระบิดาเจา้จะตอ้งส าเร็จอยา่งแน่นอน พระองคไ์ด้
ทรงสั่งสอนความจริงทรงปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์ และประณามศตัรูของพระองค ์ โดยเปิดเผย 
พระองคมิ์ไดก้นัแสงเพื่อพระองคเ์อง หากแต่กนัแสงเพื่อชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งปวง บา้นเมืองของพวก
เขาจะตอ้งตกอยูใ่นสภาพท่ีรกร้าง พระองคท์รงทราบวา่ พระองคไ์ดป้ฏิบติัตามพระบญัชาของพระบิดา
เจา้ และถึงแมว้า่จะตอ้งวายพระชนมด์ว้ยน ้ามือของพวกเขาก็ตาม แต่พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนม์
ข้ึนมาอีก และกลบัไปรับสง่าราศีร่วมกบัพระบิดาของพระองคเ์ช่นเคย 

ในการเทศนาสั่งสอนบนภูเขามะกอกเทศคร้ังน้ี พระเยซูไดท้รงท านายถึงความพินาศของกรุง
เยรูซาเล็ม อนาคตของโลกยคุน้ี ความทุกขเ์ข็ญท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และการเสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศี
และฤทธานุภาพของพระองคต์ลอดจนการพิพากษาโลกในวาระสุดทา้ยดว้ย นอกจากนั้นพระองคย์งัได้
ทรงตกัเตือนบรรดาอคัรสาวก ใหสู้้ทนต่อการข่มเหงคะเนงร้ายของพวกศตัรู ตอ้งคอยระแวดระวงัตวั 
และเตรียมพร้อมส าหรับการเสด็จกลบัมาของพระองคอ์ยูเ่สมอ ค าอุปมาเร่ืองหญิงสาวพรหมจารีสิบคน 
และเร่ืองเงินตะลนัต ์เป็นเร่ืองราวท่ีเปิดเผยถึงการเสด็จมาของพระองคท่ี์ประทบัใจยิง่ 

ในระหวา่งนั้นยดูาอิศการิโอด อคัรสาวกคนหน่ึงในจ านวนสิบสองคนไดท้รยศต่อพระองค ์ เขา
ไดห้ลบหนีไปปรึกษาหารือกบัพวกปุโรหิตใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็ม ในอนัท่ีจะมอบพระเยซูใหอ้ยูใ่นเง้ือม
มือของพวกปุโรหิตใหญ่ เพื่อหวงัเงินสิบบนสามสิบเหรียญ และแลว้แผนการจบักุมพระเยซู เพื่อจะปลง
พระชนมพ์ระองค ์ก็ถูกร่างข้ึนอยา่งรีบด่วน 
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อภิปราย 
ขณะนั้นเหลือเวลาอีกสองวนั ก็จะถึงการเล้ียงปัสกา พระเยซูทรงทราบวา่ ยดูาอิสการิโอด ก าลงั

ต่อรองกบัพวกปุโรหิตใหญ่ ในการท่ีจะก าจดัพระองคข์ณะเม่ือพระเยซูเสด็จออกจากพระวหิาร พร้อม
กบัอคัรสาวกของพระองค ์หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงเทศนาสั่งสอนประชาชน ในวนัสุดทา้ยนั้นเสร็จส้ิน
ลงแลว้ บรรดาอคัรสาวกไดช้ี้ใหพ้ระองคท์อดพระเนตร ดูตวัพระวิหารอนัสวยงามตลอดจนส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน ๆ ท่ีประดบัประดาอยูใ่นพระวหิารนั้น ซ่ึงชาวยวิไดใ้ชเ้วลาก่อสร้างและตกแต่งถึง 46 ปี เป็นวหิารท่ี
สง่างามยิง่ แต่พระเยซูตรัสแก่อคัรสาวกวา่พระวิหารและส่ิงก่อสร้างเหล่านั้น จะตอ้งถูกท าลายลงในไม่
ชา้น้ี และจะไม่มีเหลืออยูเ่ลย ชาวยวิอาจจะเห็นวา่พวกเขาไม่สร้างข้ึนอยา่งมัน่คงแขง็แรงแลว้แต่พระเยซู
ทรงเห็นวา่มิไดม้ัน่คงอะไรเลย 

เม่ือพระเยซูและบรรดาอคัรสาวกออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปแลว้ ก็ไดข้า้มล าธารฆิดโรนไปสู่
ภูเขามะกอกเทศ และนัง่พกัผอ่นอยูท่ี่เชิงเขานั้น พระเยซูหนักลบัไปมองดูตวัเมืองอีกคร้ังหน่ึง กนัแสง
ในความผดิพลาดของชาวเมืองและทรงท านายถึงชะตากรรมของกรุงเยรูซาเล็ม อาจเป็นไปไดว้า่
ประชาชนไดติ้ดตามพระเยซูและอคัรสาวกไปดว้ยเป็นจ านวนมาก แต่อคัรสาวกเพียงส่ีคนคือเปโตร อนั
ดะเรอา ยากอบ และยอห์นไดม้าเฝ้าพระองคเ์ป็นส่วนตวั และทูลถามถึงก าหนดเวลาของเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีพระองคไ์ดต้รัสแก่พวกเขาโดยทูลวา่ “ขอโปรดให้ขา้พเขา้ทั้งหลายทราบวา่ เหตุการณ์เหล่าน้ีจะ
บงัเกิดข้ึนเม่ือไรจะมีอะไรเป็นหมายส าคญั ในการท่ีพระองคจ์ะเสด็จมาและเวลาท่ีจะส้ินโลกน้ี” 

พระองคต์รัสตอบแก่พวกเขาอยา่งยดืยาว ไม่เพียงแต่อธิบายถึงเหตุการณ์ซ่ึงจะบงัเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาท่ีพวกเขายงัมีชีวติอยูเ่ท่านั้น หากยงัอธิบายถึงเหตุการณ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนตลอดไปจนถึงวาระ
สุดทา้ย พระองคท์รงเตือนบรรดาอคัรสาวกมิใหห้ลงเช่ือ ในค าหลอกลวงของผูใ้ด และประทานหมาย
ส าคญัซ่ึงไม่ผดิพลาดใหแ้ก่พวกเขา เพื่อวา่พวกเขาจะไดรู้้วา่อะไรท่ีพวกเขาควรหวงั แมว้า่พระองคไ์ด้
เคยเปิดเผยใหพ้วกเขาทราบถึง การทนทุกขท์รมาน และการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ ซ่ึงจะมาถึงในไม่
ชา้น้ีแลว้ก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนพวกเขาจะคิดวา่ เหตุการณ์น้ีคงจะไม่เกิดข้ึนในทนัทีทนัใด คงมีเวลาอีก
มาก ฉะนั้นเม่ือพระองคท์รงส้ินพระชนม ์จิตใจของพวกเขาจึงยงัไม่อยูใ่นสภาพเตรียมพร้อม 

ภารกิจอนัยิง่ใหญ่ของบรรดาอคัรสาวก ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัในสมยัต่อมาก็คือ การเทศนาสั่งสอน
พระกิตติคุณให้แก่มนุษยทุ์กชนชาติ ตามท่ีพระเยซูทรงมอบหมายใหพ้วกเขากระท า ในขณะนั้นบรรดา
อคัรสาวกอาจรู้สึกวา่ เป็นส่ิงเหลือวสิัยส าหรับพวกเขา ท่ีจะด าเนินภารกิจอนัยิง่ใหญ่น้ี เพราะวา่พวกเขา
ก็มีเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น แต่พวกเขามิไดคิ้ดไกลออกไปอีกวา่ พระเยซูคริสตเจา้จะประทานพระวญิญาณ 
ซ่ึงกอปรดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ ใหแ้ก่พวกเขาเพื่อใหพ้วกเขามีก าลงัและอ านาจในการท่ีจะปฏิบติั
ภารกิจนั้น พอถึงวนัเพน็เทคศเต ทุกส่ิงทุกอยา่งก็เปล่ียนแปลงไปทั้งส้ิน และเพียงระยะเวลาไม่ก่ีปีต่อมา 
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คริสตจกัรในสมยัแรกนั้น ก็ไดป้ระกาศแพร่พระกิตติคุณไปทัว่โลก พวกไดพ้ลิก “คว  ่าแผน่ดิน” อยา่ง
ส้ินเชิง (กิจการ 17:6) น่ีแหละคือสภาวะของโลก ในระหวา่งท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ กล่าวคือจะมี
การประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ และการเป็นพยานแก่ชนทุกชาติทัว่โลก (มทัธิว 24:14, มาระโก 
13:10) แต่ขณะเดียวกนัพญามารก็เผยแพร่อิทธิพลของมนัดว้ย และเม่ือใกลจ้ะถึงวาระสุดทา้ย “จอกแห่ง
ความผดิ” ก็จะเตม็ลน้ และจะเกิด “ความทุกขเวทนามากยิง่” และจะมีการ “เบียดเบียนข่มเหงเหล่าผู ้
บริสุทธ์ิ” 

พระเยซูทรงจดัเตรียมอคัรสาวกของพระองคใ์หพ้ร้อม ท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์เหล่าน้ี โดยเตือน
ใหพ้วกเขาตระหนกั ในค าสั่งสอนท่ีพระองคเ์คยสั่งสอนแก่พวกเขา และเตือนใหร้ะมดัระวงัใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 

1. พระคริสต์เทียมเทจ็ พระเยซูทรงเตือนวา่ จะมีคนอา้งวา่ พระเยซูจะไม่เสด็จกลบัมาอีกตามท่ี
พระองคไ์ดท้รงสัญญาไว ้ และจะมีพระคริสตเ์ทียมเทจ็เกิดข้ึนมากมาย แต่ละคนก็จะอา้งตนวา่เป็นพระ
คริสต ์ โดยกล่าววา่ “เราเป็นผูน้ั้น” และจะมีผูค้นเป็นอนัมากหลงเขา้ใจผดิ ตลอดเวลาท่ีพระเยซูทรงสั่ง
สอนอคัรสาวกในคร้ังน้ี พระองคไ์ดท้รงย  ้าเตือนในขอ้น้ีหลายคร้ังหลายหนอคัรสาวกไดทู้ลถามวา่ 
“อะไรจะเป็นหมายส าคญัในการท่ีพระองคจ์ะเสด็จมา” 

พระองคต์รัสตอบวา่ “ระวงัใหดี้ อยา่ใหผู้ใ้ดล่อลวงท่านใหห้ลงดว้ยมีหลายคนอา้งนามของเรา
วา่ ตวัเขาเป็นพระคริสต ์ และจะพดูวา่ น่ีแน่ะพระองคอ์ยูท่ี่น่ี ท่ีนัน่ หรืออยูใ่นป่า หรืออยูท่ี่หอ้งใน 
อยา่ไดเ้ช่ือเลย” พระองคไ์ดท้รงอธิบายใหบ้รรดาอคัรสาวกอยา่งชดัเจนวา่ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา
เม่ือใดและพวกเขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร การเสด็จกลบัมาของพระองคจ์ะปรากฏแก่คนทัว่ไปอยา่งชดัเจน 
เช่นเดียวกบัแสงสวา่งของประกายฟ้าแลบ ซ่ึงสวา่งโรจน์จากขอบฟ้าอีกฟากหน่ึงไปสู่ขอบฟ้าอีกฟาก
หน่ึง (ดู มทัธิว 24:27) และ “นยัตาทุกดวงจะเห็นพระองค์” (ววิรณ์ 1:7) 

2. สงครามและข่าวลือเก่ียวกับสงคราม ก็เป็นสัญญาลกัษณ์อยา่งหน่ึงของยคุนั้น  และยิง่ใกลจ้ะ
ส้ินยคุนั้นเท่าใด ก็ยิง่จะมีมากข้ึนเท่านั้น จะเกิดการพิพากกนัระหวา่งประเทศต่อประเทศ และระหวา่ง
อาณาจกัรต่ออาณาจกัร แต่พระเยซูทรงเตือนอคัรสาวกวา่ “คอยระวงัเถิดอยา่วติกเลย” โดยปกติแลว้เรา
ยอ่มอดไม่ไดท่ี้จะวติกและหวาดกลวั ต่อภยัอนัตรายของสงคราม โดยเฉพาะอยา่งยิง่สงคราม ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนในวาระสุดทา้ย ซ่ึงมนุษยต่์างก็มุ่งมัน่ ท่ีจะประดิษฐอ์าวธุร้ายข้ึนมาประหตัประหารกนั แต่
พระองคท์รงสั่งเราวา่ อยา่ไดว้ติกกงัวลใน “เวลาและกาลก าหนด” ซ่ึงพระบิดาเจา้ไดท้รงด าริไวโ้ดย
อ านาจของพระองค ์ สงครามจะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน แต่เหตุการณ์เหล่าน้ีก็เป็นเพียง “ขั้นแรกแห่ง
ความทุกข”์ และความเจบ็ปวดรวดร้าวเท่านั้นเอง หลงัจากวาระอนัทุกขเ์ขญ็น้ีแลว้ ก็เป็นอนัวา่ส้ินสุดยคุ
เก่า และเร่ิมยคุใหม่แทน 
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3. การกันดารอาหาร ภัยพิบัติ และแผ่นดินไหว (มาระโก 13:8) เหตุการณ์เหล่าน้ีจะตอ้งเกิดข้ึน
อยา่งแน่นอน แต่ยงัไม่ถึงวาระสุดทา้ย เพียงแต่เป็นเคร่ืองหมายเตือนใหท้ราบวา่ ใกลจ้ะถึงวาระสุดทา้ย
เท่านั้น และคราวใดท่ีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และทวคีวามรุนแรงยิง่ ๆ ข้ึน เราก็จะรู้วา่เม่ือนั้น
แหละวาระสุดทา้ยของโลกก าลงัจะส้ินสุดลงแลว้ เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นภาวะภายนอก ซ่ึงเป็นผล
หลงัจากท่ีไดเ้กิดข้ึนในจิตใจของมนุษย ์ พระเจา้มิไดมี้พระประสงคท่ี์จะท าลายพระวหิารแต่ประการใด 
แต่ความชัว่ร้ายของมนุษยโ์ลกต่างหากท่ีท าใหเ้ป็นไปเช่นนั้น พระองคมิ์ไดท้รงเป็นผูท้  าลายพระวหิาร 
หากแต่มนุษยท่ี์ชัว่ร้าย ซ่ึงพระองคจ์ะทรงอนุญาตใหต่้อตา้น กระท าความเส่ือมเสียต่อพระราชฐานของ
พระองค ์ ต่อเมืองของพระองค ์ ต่อพลไพร่ของพระองค ์ ต่างหากท่ีเป็นผูท้  าลาย ทั้งน้ีก็เพราะมนุษยย์อม
ใหค้วามชัว่ร้ายเหล่านั้นเกิดข้ึนเอง ในวาระนั้นมนุษยจ์ะกลายเป็นคนจะกละ เห็นแก่ตวั เป็นคน
หลอกลวง เป็นผูท่ี้ไวว้างใจไม่ได ้ และเตม็ไปดว้ยความชัว่ร้าย เม่ือความชัว่ร้ายทวยีิง่ข้ึน ความรักของ
หลายคนก็จะเยน็ชาลง และแลว้ พระวหิารและทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัพระวหิารนั้นจะตอ้งถูกท าลาย
ลง เม่ือท่ีประทบัของพระเจา้ภายในจิตใจของมนุษย ์ ถูกท าลายแลว้ ก็จะไม่มี “แท่นบูชา” และการ
นมสัการในจิตใจอีกต่อไป ต่อจากนั้น การนมสัการ และการเช่ือฟังพระเจา้ดว้ยอาการภายนอก จะถูก
ท าลายลงเช่นเดียวกนั 

4. การข่มเหงรังแก และความทุกข์ล าบาก ระหวา่งท่ีบรรดาอคัรสาวกออกไปเทศนาสั่งสอน
พระกิตติคุณ ใหแ้ก่มนุษยท์ัว่โลกอยูน่ั้น พวกเขาจะตอ้งถูกกกัขงั ถูกโบยตีใหไ้ดรั้บความทุกขล์ าบากต่าง 
ๆ นานา ดงันั้นพระเยซูจึงตรัสเตือนพวกเขาวา่ “จงระวงัตวัใหดี้” ไม่เพียงแต่ชาวโลกเท่านั้น ท่ีจะ
ประสบกบักลียคุ แมแ้ต่อคัรสาวกเองก็จะตอ้งประสบความยุง่ยาก พระองคท์รงเตือนพวกเขา ถึงการท่ี
พวกเขาจะถูกชาวยวิโบยตีในธรรมศาลา เน่ืองจากการสั่งสอนของพวกเขา พวกเขาจะตอ้งถูกจบัและน า
ตวัไปพิพากษาต่อหนา้พวกเจา้เมืองและกษตัริยข์องชาวต่างชาติ เพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซู 
“เพื่อจะไดเ้ป็นพยานแก่เขา” (มาระโก 13:9) “การนั้นจะเกิดแก่ท่าน เพื่อจะใหท้่านเป็นพยาน” (ลูกา 
21:13) ก็เป็นดงันั้นเม่ืออคัรสาวกเปาโลอยูใ่นเมืองฟิลิปปี ขณะท่ีท่านถูกจ าคุกอยู ่ ท่านไดเ้ป็นพยาน
ใหแ้ก่พสัดีและครอบครัวของเขา จนในท่ีสุดเขาเหล่านั้นไดห้นัมาเช่ือในพระองค ์ (ดู กิจการ บทท่ี 16) 
พระเยซูทรงตกัเตือนอคัรสาวกต่อไปวา่ เม่ือเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน “ท่านทั้งหลายจะตอ้งปลงใจไวว้า่จะไม่
คิดนึกก่อนวา่จะแกต้วัอยา่งไร ดว้ยวา่เราจะใหป้ากและปัญหาแก่ท่านซ่ึงศตัรูทั้งหลายของท่าน จะ
ต่อตา้นและคดัคา้นไม่ได”้ 

มนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะต่อตา้นฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ และการเป็นพยานของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ เม่ือถึงวาระนั้นแลว้ พระองคจ์ะทรงบนัดาลใหอ้คัรสาวกของพระองคพ์ดูตามท่ีพระวญิญาณ
ทรงน า “ผู้ท่ีพูดนั้นมิใช่ท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” พระเจา้ทรงปกป้องคุม้ครองผูป้ระกาศ
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ข่าวประเสริฐของพระองคเ์สมอ ถา้หากเขาไวว้างใจในพระองค ์ และไม่พยายามท่ีจะป้องกนัตวัเอง เม่ือ
เราตกอยูใ่นความทุกขล์ าบาก เราก็มกัจะกระเสือกกระสนท่ีจะช่วยตนเอง และพยายามท่ีจะ “ตั้ง
ความชอบธรรมของเราเอง” ข้ึน แทนท่ีจะไวว้างใจในพระเจา้ เพื่อใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเหลือเรา แน่ละเรา
จะตอ้งสารภาพความผดิบาปของเราแก่พระองค ์ แต่หากวา่เราทนทุกขเ์พราะความเช่ือของเรา “เพื่อเห็น
แก่พระเยซูคริสต”์ เราก็สามารถท่ีจะไวว้างใจในพระองค ์เพื่อใหพ้ระองคเ์ป็นผูท้รงปกป้องคุม้ครองเรา 

5. ความช่ัวจะทวีมากขึน้ ความชัว่จะทวมีากข้ึน จนท าให้ความรักของคนเป็นอนัมากเยน็ชาลง
และหลายคนจะสดุด เน่ืองจากความยุง่ยากในชีวติคริสเตียน และจะทรยศซ่ึงกนัและกนั พระเยซูไดต้รัส
เตือนในขอ้น้ีวา่ “บิดามารดาญาติพี่นอ้งและมิตรสหายจะมอบท่านไว ้ แมว้า่พี่ก็จะมอบนอ้ง พอ่จะมอบ
ลูกและลูกก็จะทรยศต่อพอ่แม่ใหถึ้งแก่ความตาย คนทั้งปวงจะเกลียดชงัท่าน เพราะนามของเรา” 
นกัศึกษาพระคริสตธรรมบางคนเขา้ใจวา่ พระด ารัสน้ีหมายถึงชนชาติยวิโดยเฉพาะ เพราะวา่
ชาวต่างชาติมกัจะเกลียดชงัชนชาติยวิ แต่ในท่ีน้ีเป็นท่ีปรากฏอยา่งเด่นชดัแจง้วา่ พระเยซูมิไดบ้่งถึง
ชาวยวิ หากแต่หมายถึงคริสเตียน เพราะวา่พระองคต์รัสสอนบรรดาอคัรสาวกของพระองค ์ ซ่ึงพระองค์
จะทรงใช ้ ใหอ้อกไปเทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณของพระองค ์ แก่คนทัว่โลกและท่ีพวกเขาจะตอ้งไดรั้บ
ความทุกขท์รมาน ก็เพื่อพระนามของพระองค ์ ส่วนชนชาติยวินั้นไม่เคยทนทุกขท์รมาน เพื่อพระนาม
ของพระองคเ์ลยแมแ้ต่นอ้ยเพราะพวกเขามิไดรั้บเอาพระองคน์ัน่เอง (ดู ยอห์น 13:13) 

พระธรรมมทัธิวกล่าวถึง “ข่าวประเสริญแห่งแผน่ดินสวรรคข์องพระเจา้” แต่ก็มีบางคน
พยายามท่ีจะตีความหมายวา่ ค  าสอนน้ีหมายถึงแผน่ดินท่ีจะมาถึงในอนาคตเท่านั้น แต่มาระโกกล่าววา่ 
พระกิตติคุณจะตอ้งไดรั้บการประกาศเป็นอนัดบัแรก (มาระโก 13:10) พระกิตติคุณน้ีเป็นพระกิตติคุณ
เดียวกนักบัท่ีพระเยซูและอคัรสาวกของพระองคเ์ทศนาสั่งสอนนัน่เอง “ทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรตนั้น
จะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” และการท่ีประกาศพระกิตติคุณน่ีแหละบรรดาอคัรสาวกจึงถูกข่มเหง
เบียดเบียน แต่พระเยซูตรัสใหส้ติแก่พวกเขาวา่แมแ้ต่ผมของท่านสักเส้นหน่ึงจะเสียไปก็หามิได ้ (ลูกา 
21:18,19) พระองคไ์ดต้รัสแก่พวกเขาวา่ ถึงแมว้า่พวกเขาบางคนจะถูกประหารชีวิต เส้นผมของพวกเขา
สักเส้นหน่ึงจะเสียไปก็หามิได ้ เวน้แต่พระองคจ์ะทรงยอมใหเ้ป็นเช่นนั้น และแมน้วา่ พวกเขาจะตอ้ง
เสียชีวติ พระองคก์็จะทรงรับเขาใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์ขณะเดียวกนัพระองคก์็ไดต้รัสย  ้าอีกวา่ “ผูใ้ดท่ีจะ
ทนเอาจนถึงท่ีสุดปลาย ผูน้ั้นจะรอด” ในวาระสุดทา้ยพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา ช่วยผูท่ี้เช่ือและซ่ือสัตย์
ต่อพระองค ์ใหร้อดพน้จากการทนทุกข ์

6. ความพินาศของกรุงเยรูซาเลม็ ในพระธรมลูกา บทท่ี 21 ขอ้ 20-24 นั้น พระเยซูทรงท านาย
ถึงการท าลายกรุงเยรูซาเล็ม โดยกองทพัของขา้ศึกและค าท านายน้ีก็ปรากฏผลสมจริงทุกประการ ในปี 
ค.ศ. 70 จกัรพรรด์ิไทรัสแห่งโรมไดย้กทพัมาย  ่ายกีรุงเยรูซาเล็ม และกวาดตอ้นเอาผูค้นไปเป็นเชลยอนั
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เป็นเหตุใหช้นชาติยวิตอ้งกระจดักระจายไปอยูต่ามประเทศต่าง ๆ จนทุกวนัน้ีและกรุงเยรูซาเล็มเองก็ถูก
ชาวต่างชาติเหยยีบย  ่า “จนกวา่เวลาก าหนดของคนต่างประเทศนั้นจะครบถว้น”ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์
ไดท้  านายไวว้า่ ก่อนท่ีจะพระเยซูคริสตเ์สด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษย ์ เป็นเวลาหลายร้อยปี ท่ีประเทศ
อิสราเอลเป็น “ประเทศท่ีเต็มไปดว้ยบาป พลเมืองเพียบไปดว้ยสัตยอ์ธรรมเป็นวา่นเครือของความชัว่” 
เป็นชาติกบฎซ่ึงจะตอ้งถูกเฆ่ียนตีจน “ทั้งศีรษะก็เจบ็ไปทัว่ และทั้งใจก็ละเห่ียม่อยไป” (อิสยาห์ บทท่ี 1) 
และกรุงเยรูซาเล็มก็ไดถู้กละไว ้(ดู อิสยาห์ 1:8) 

พระเยซูไดท้รงท านายวา่ การแกแ้คน้จะบงัเกิดแก่เมืองท่ีไดฆ่้าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และซ่ึง
ไดป้ฏิเสธพระองคแ์ละอคัสาวกของพระองค ์ อนัเป็นการท าใหข้อ้พระธรรมอิสยาห์ 62:1 ตอนปลาย
ส าเร็จ พระเยซูไดท้รงกระท าใหต้อนตน้ของพระธรรมขอ้น้ีส าเร็จ โดยการเสด็จออกไป “ประกาศปีท่ี
พระเจา้ก าหนดจะทรงโปรดปรานนั้น” ใหแ้ก่มวลมนุษย ์(ลูกา 4:19) แต่ “วนัแห่งความแกแ้คน้ของพระ
เยโฮวาห์” ยงัไม่ถึงก าหนด พระเจา้จะทรงแกแ้คน้ชนชาติอิสราเอลอยา่งแน่นอน แต่แผน่ดินของเขา
จะตอ้งถูกย  ่าย ีโดยชาวต่างชาติท่ีไดอ้อกพระนามของพระองค ์(ดู อิสยาห์ บทท่ี 65) 

พระเยซูตรัสวา่ “เวลานั้นเป็นเวลาของพระราชอาญา เพื่อจะช่วยใหส่ิ้งสารพดัท่ีเขียนไวน้ั้น
ส าเร็จ” (ลูกา 21:22) วาระน้ีพระเยซูมิไดท้  านายเฉพาะการท าลายกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงจะเกิดข้ึนภายหลงั
จากการส้ินพระชนมข์องพระองคไ์ม่ชา้ไม่นานเท่านั้น หากยงัท านายถึงการท าลายกรุงในวาระสุดทา้ย
ดว้ย “กวา่เวลาก าหนดของคนต่างประเทศนั้นจะครบถว้น” (ลูกา 21:24) เคร่ืองหมายแห่งความพินาศ
ของกรุงเยรูซาเล็มคร้ังแรก คือ “เม่ือท่านเห็นกองทพัมาตั้งลอ้มรอบกรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 21:20) ส่วน
เคร่ืองหมายแห่งความพินาศในวาระสุดทา้ย คือ “เม่ือท่านทั้งหลายเห็นส่ิงอนัน่าเกลียด ซ่ึงจะท าใหเ้กิด
วบิติั...ตั้งอยูใ่นท่ีบริสุทธ์ินั้น” (มทัธิว 24:15) ขอ้น้ีอาจหมายถึงการเร่ิมตน้การปกครองของพระคริสต์
เทจ็ และน ามาซ่ึงความทุกขย์ากอยา่งแสนเขญ็ ในการปิดลอ้มกรุงเยรูซาเล็มคราวแรกนั้น กรุงก็ถูก
ท าลาย (ลูกา 19:44) แต่ในคร้ังท่ีสองพระเยซูเจา้จะเสด็จลงมาช่วยพลไพร่ของพระองคทุ์กคน ท่ีมีช่ืออยู่
ในสมุดทะเบียนประจ าชีพใหร้อด (ดานิเอล 12:1, ดู 2 เธสะโลนิกา 1:7 ดว้ย) 

7. ผู้ท านายเทียมเทจ็ ในท่ีน้ีพระเยซูมิไดห้มายความวา่ เฉพาะแต่บรรดาอคัรสาวกเท่านั้นท่ีควร
ออกไปประกาศค าสั่งสอนของพระองค ์ หากแต่พระองคท์รงตอ้งการใหค้ริสเตียนทุกคนออกไป
ประกาศดว้ย ในวาระท่ีเขาเหล่านั้นออกไปประกาศความจริงของพระองค ์ จะมีผูท้  านายเทียมเทจ็ต่อสู้
ขดัขวางพวกเขา และจะ “ล่อลวงใหห้ลายคนหลงผดิไป” แมก้ระทัง่ผูท่ี้เคยไดย้นิไดฟั้งพระวจนะของ
พระองคม์าแลว้ก็จะหลงหายไป จนถึงกบั “ปฏิเสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูไ้ดท้รงไถ่เขาไว”้ (2 เปโตร 2:1, 1 
ยอห์น 4:1) “ความรักของคนเป็นอนัมากจะเยอืกเยน็ลง” 
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8. การหลงหายไปจากพระเจ้า เน่ืองจากความชัว่ทวยีิง่ข้ึน และผูพ้ยากรณ์เทียมเทจ็ก็พยายาม
หลอกลวงมนุษยย์ิง่ข้ึน ดงันั้นจะมีหลายคนถูกล่อลวงใหเ้ช่ือความเท็จ เพราะพวกเขาไม่ยอมเช่ือความ
จริง (2 เธสะโลนิกา 2:10-12) ความรักของหลายคนจะเยน็ชาลงไป การหลงไปจากพระเจา้น่ีแหละ จะ
เกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรก (2 เธสะโลนิกา 2:3) ก่อนการเสด็จกลบัมาของพระเยซู ซ่ึงจะเป็นการเตรียมไว้
เพื่อตอ้นรับ “ลูกแห่งความพินาศ” ซ่ึงจะสถาปนาตนเองข้ึนเป็นใหญ่เสมอดว้ยพระเจา้ หลายคนท่ีไม่
ยอมรับความสวา่ง และไม่ยอมท่ีจะ “ปรากฏดุจดวงสวา่งต่าง ๆ ในโลก” จะถูกเหวีย่งทิ้ง และกลายเป็น 
“ดาวท่ีลอยลบัไป ความมืดมวัไดมี้ไวส้ าหรับเขาเป็นนิตย”์ (ยเูดีย ขอ้ 13) 

วนัเวลาท่ีมนุษยห์ลงไปจากพระเจา้นั้นไดเ้ร่ิมแลว้ เพราะวา่มีผูค้นมากมายทุกหนทุกแห่ง ไดห้นั
กลบัไปจากพระเจา้ แต่ขณะเดียวกนัพลไพร่ของพระองค ์ กลบัไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ” (ดานิเอล 
12:10) และ “ผูท่ี้ชกัน าคนมากหลาย ใหก้ลบัมาถึงความชอบธรรม จะโชติช่วงดงัดวงดาวเป็นนิตยนิ์
รันดร์” (ดานิเอล 12:3) 

9. ส่ิงอันน่าเกลียด ซ่ึงจะท าให้เกิดวิบัติ หลงัจาก “ขั้นแรกแห่งความทุกข”์ ผา่นพน้ไปแลว้ 
ความชัว่จะทวยีิง่ ๆ ข้ึน จนกระทัง่  “ลูกแห่งความพินาศ” จะถูกเปิดเผย “มนันัง่ลงในโบสถข์องพระเจา้ 
ส าแดงตวัของตนวา่เป็นพระเจา้” (2 เธสะโลนิกา 2:4) พระเยซูไดต้รัสแก่ชนชาติยเูดียล่วงหนา้วา่ “ท่าน
ทั้งหลายไดป้ฏิเสธเรา” แต่ “ผูอ่ื้นจะมาในนามของตวัเอง ท่านทั้งหลายคงจะรับผูน้ั้น” (ยอห์น 5:43) 
“ท่านทั้งหลายเห็นส่ิงอนัน่าเกลียด ซ่ึงจะท าใหเ้กิดวบิติั.....ตั้งอยูใ่นท่ีบริสุทธ์ิ” คือพระวหิารของพระเจา้ 
ขอใหผู้อ่้านเขา้ใจเอาเองเถิด (มทัธิว 24:15) ประวติัศาสตร์ตอนน้ีส าเร็จโดยอนัติโกเกีย เอพิเพเนส์ (ดานิ
เอล 11:31) แต่จะส าเร็จผลมากยิง่ข้ึนโดย “ส่ิงน่าเกลียดอนัเป็นท่ีสะอิดสะเอียน” (สัตวร้์าย) (ดานิเอล 
12:11) ทั้งสองกรณีน้ีมีสภาพเช่นเดียวกนั 

10. ความทุกข์ทรมานมากย่ิงขึน้ การท่ีท่านลูกาไดบ้นัทึกไวน้ั้น หมายถึงการท าลายกรุง
เยรูซาเล็ม หาไดเ้ล็งถึงการท าลายในวาระสุดทา้ยของโลกไม่ (ขอ้ 24) ดงันั้นคงหมายถึงคนชาติยวิ ซ่ึงอยู่
ในมณฑลยเูดียในวาระนั้นโดยตรงทั้งพระธรรมมทัธิวและมาระโกต่างก็หมายถึงวาระสุดทา้ยของโลก 
เพราะวา่ “ในคราวนั้นจะมีความทุกขล์ าบากยิง่ใหญ่ ซ่ึงไม่เคยมีตั้งแต่เดิมสร้างโลกมาจนบดัน้ี หรือใน
เบ้ืองหนา้จะไม่มีต่อไปอีก” (มทัธิว 24:21, มาระโก 13:19) ถา้พระองคไ์ม่ทรงยืน่วนัเวลาเหล่านั้นใหส้ั้น
เขา้แลว้ จะไม่มีผูใ้ดมีชีวติรอดไดเ้ลย แต่ “เพราะทรงเห็นแก่ผูถู้กเลือกสรร วนัเหล่านั้นจึงสั้นเขา้” ความ
ทุกขล์ าบากน้ีคือความพิโรธของผูท่ี้ต่อสู้พระคริสต ์ซ่ึงไดแ้ก่สัตวร้์าย ผูซ่ึ้งแยง่เอาการนมสัการและความ
จงรักภกัดีจากมนุษยท์ั้งโลก ชนทุกชาติจะมอบอ านาจของตนใหส้ัตวร้์ายนั้น (ววิรณ์ 17:17) และ 
“บรรดาคนท่ีอาศยัแผน่ดินโลกจะบูชาสัตวร้์ายนั้นเวน้ไวค้นทั้งปวงท่ีมีช่ือจดไวใ้นสมุดทะเบียนประจ า
ชีพ...ของพระเมษโปดก” (ววิรณ์ 13:7-8) “และทรงยอมใหม้นัมีอ านาจกระท าอยา่งนั้นตลอด 42 เดือน” 
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(ววิรณ์ 13:5) และ “กระท าสงครามต่อพวกสิทธิชนและมีชยัชนะแก่เขา” (ววิรณ์ 13:7) แต่มนัก็ตอ้งตาย 
“โดยไม่มีผูใ้ดจะช่วยเหลือเขาได”้ (ดานิเอล 11:45) เพราะวา่ “ในยคุนั้นชนร่วมชาติของเจา้จะถูกช่วยให้
รอด คือทุกคนท่ีมีช่ือจารึกไวใ้นสมุดเล่มนั้น” (ดานิเอล 12:1) ซ่ึงมีทั้งชนชาติยวิและชาวต่างชาติ (2 เธ
สะโลนิกา 2:7) เพราะวา่ “พระเยซูเจา้จะทรงประหารเสียดว้ยลมพระโอษฐข์องพระองค ์ และจะทรง
ผลาญใหสู้ญ ไปดว้ยอาการปรากฏ และการเสด็จมาของพระองค์” (2 เธสะโลนิกา 2:8,9) 

เราควรสังเกตดูขอ้แตกต่างระหวา่งความโกรธแคน้ของสัตวร้์ายนั้น กบัพระพิโรธของพระเจา้ 
ซ่ึงจะไม่เคยเทลงมาสู่พลไพร่ของพระองคเ์ลย มีแต่เทลงสู่คนชัว่ ซ่ึงเป็น “บุตรแห่งความไม่เช่ือฟัง” 
(เอเฟซสั 5:6) พลไพร่ของพระองคไ์ดรั้บการ “ใหร้อดพน้จากพระอาชญาท่ีจะมีมาภายหนา้นั้น” (1 เธ
สะโลนิกา 1:10) แต่ความโกรธของผูท่ี้ต่อสู้พระคริสต ์ มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่พลไพร่ของพระเจา้ และมนั
ไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระยานาค (ววิรณ์ 13:4) “พระยานาคใหญ่นั้นคืองูเฒ่าท่ีเขาเรียกวา่ มาร” (ววิรณ์ 
12:9) แต่พระเจา้จะทรงบนัดาลใหว้นัเวลาแห่งความทุกขล์ าบากนั้นสั้นเขา้ เพื่อเห็นแก่ผูท่ี้พระองคท์รง
เลือกสรรไว ้

11. นิมิตและการอัศจรรย์ ผูพ้ยากรณ์เทียมเทจ็และพระคริสตเ์ท็จจะส าแดงเคร่ืองหมาย และ
กระท าการอศัจรรยห์ลายอยา่ง ระหวา่งช่วงเวลาน้ีและจะมีหลายคนถูกล่อลวงจนหลงไป “ถา้เป็นได ้
ถึงแมผู้ท่ี้ถูกเลือกสรรแลว้ก็จะใหห้ลงไปดว้ย” (มทัธิว 24:24) แต่พระเยซูไดต้รัสเตือนวา่ “ดูก่อนท่าน 
เราไดบ้อกท่านทั้งหลายไวก่้อนแลว้” การเสด็จกลบัมาของบุตรมนุษยจ์ะเป็นดุจสายฟ้าแลบ และทุกคน
จะรู้วา่เป็นพระองค ์ พระคริสตผ์ูท้รงเป็นดุจแม่เหล็กใหญ่จะดึงดูดเอาพลไพร่ของพระองค ์ ใหม้าหา
พระองค ์

12. นิมิตในสวรรค์ เม่ือยคุของชนต่างชาติล่วงพน้ไปแลว้ (ลูกา 21:24, เอเสเคียล. 3:17) และ 
“พอส้ินความล าบากแห่งวนัเหล่านั้นแลว้ ดวงอาทิตยจ์ะมืดไป ดวงจนัทร์ไม่ส่องสวา่ง ดวงดาวทั้งปวง
จะตกจากทอ้งฟ้า บรรดาส่ิงท่ีมีอ านาจในทอ้งฟ้าจะสะเทือนสะทา้นหวัน่ไหว” เหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึนใน
ฉบัพลนัทนัที หลงัจากท่ีความทุกขล์ าบากผา่นพน้ไปแลว้ และเกิดข้ึน “ก่อนท่ีวนัใหญ่ยิง่อนัน่ากลวั ของ
พระเยโฮวาห์จะมาถึง” (เอเสเคียล 2:31) ซ่ึงเป็นการเนน้ถึงความแตกต่าง ความโกรธของพญามารใน
วาระแห่งความทุกขย์าก กบัพระพิโรธของพระเจา้ ท่ีทรงมีต่อคนชัว่อีกคร้ังหน่ึง “และในกรุงเยรูซาเล็ม 
จะมีผูห้นีพน้ภยัไดต้ามท่ีพระเยโฮวาห์ไดต้รัสไวแ้ลว้ และในพวกท่ีเหลืออยูน่ั้นก็จะมีผูเ้หล่านั้น ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ไดท้รงเรียกไวแ้ลว้” ฤทธ์ิอ านาจแห่งสวรรคจ์ะสะเทือนสะทา้น แผน่ดินสวรรคจ์ะหวัน่ไหว 
(ววิรณ์ 6:13) และ “เม่ือนั้น นิมิตแห่งบุตรมนุษยจ์ะปรากฎข้ึนในทอ้งฟ้า มนุษยทุ์กชาติทัว่โลกจะพิลาป
ร ่ าไร แลว้จะเห็นบุตรมนุษยเ์สด็จมาบนเมฆในทอ้งฟ้า ดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอนัมาก” 
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13. ความทุกข์ร้อนบนแผ่นดินโลก ในคราวท่ีส่ิงซ่ึงมีอ านาจในทอ้งฟ้าสะเทือนสะทา้น
หวัน่ไหวนั้น ก็จะเกิดความทุกขร้์อนทัว่ทั้งแผน่ดินโลกดว้ยทะเล มหาสมุทรต่าง ๆ จะป่ันป่วน มนุษยจ์ะ
สลบไสลไป เพราะความกลวัในเหตุการณ์นั้น ความภาคภูมิใจในสติปัญญาของชาวโลก ไม่เพียงพอจะ
ช่วยเขาได ้ เขาจะรู้สึกส านึกถึงความอ่อนแอของตนเอง มนุษยทุ์กชาติทุกตระกลูจะพากนัทุกขโ์ศก เม่ือ
เห็นนิมิตของบุตรมนุษยป์รากฏบนทอ้งฟ้า และทอ้งฟ้าก็จะมว้นตวัเขา้ประดุจมว้นหนงัสือ พวกเขาจะ 
“ขอร้องภูเขาและศิลาวา่ ขอใหต้กลงทบับงัช่อนเราไวพ้น้พระพกัตร์ของพระองค.์..และพน้จากพระ
นิเคราะห์ของพระเมษโปดกนั้น เพราะวา่วนัส าคญัแห่งพระนิเคราะห์ของพระองคม์าถึงแลว้และใคร
ผูใ้ดจะทนอยูไ่ดเ้ล่า” (ววิรณ์ 6:14-17) 

14. ความเฉยเมย ในสมยัของโนอาห์ มนุษยม์วัหลงอยูใ่นการกิน การด่ืม และการสมรส ใน
วาระท่ีพระเยซูเจา้จะเสด็จกลบัมา มนุษยก์็จะเป็นอยา่งนั้นเช่นเดียวกนั พระธรรมลูกาไดก้ล่าวถึงตอนน้ี
ไวใ้นขั้นท่ี 41 นอกจากนั้นยงักล่าวถึงการพิพากษาโทษเมืองสะโดมดว้ย พระเจา้ทรงส่งไฟก ามะถนัลง
มาเผาเมืองสะโดม ในวนัเดียวกนักบัท่ีโลตออกจากเมืองสะโดมฉนัใด “เม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมาก็จะ
เป็นฉนันั้น” เม่ือนั้นคนสองคนนอนดว้ยกนัพระเจา้จะเอาคนหน่ึงไป ละทิ้งคนหน่ึงไว ้ คนสอง
คนท างานดว้ยกนั พระองคก์็จะรับเอาคนหน่ึงและละไวค้นหน่ึง ฯลฯ น่ีคือการพิพากษาของพระองค ์
ซ่ึงพวกเขาจะไม่รู้สึกตวัเลยจนกวา่น ้าจะไหลบ่าท่วมพวกเขา พระเยซูทรงตกัเตือนอคัรสาวกของ
พระองค ์ มิใหต้กอยูใ่นความประมาทเช่นเดียวกบัผูไ้ม่เช่ือ วา่ “จงระวงัตวัใหดี้ เกลือกวา่ใจของท่านจะ
ลน้ไปดว้ยความสนุกสนาน และดว้ยกงัวลคิดถึงชีวติน้ี แลว้เวลานั้นจะมาถึงท่านดุจบ่วงแร้ว เม่ือท่านไม่
ทนัคิดเพราะวา่วนันั้นจะมาถึงคนทั้งปวง ท่ีอยูท่ ัว่แผน่ดินโลก” พระเยซูก าชบัใหอ้คัรสาวกของพระองค์
ใหห้มัน่อธิษฐานอยูเ่สมอ เพื่อวา่จะไดพ้น้จากเหตุการณ์ทั้งปวงซ่ึงจะเกิดข้ึนนั้น และจะสามารถยนือยู่
ต่อหนา้พระองคไ์ดใ้นเวลาท่ีพระองคเ์สด็จมาดว้ยความกลา้หาญ โดยไม่มีความละอายแต่อยา่งใด (ดู 
ยอห์น 2:28) 

15. ความจ าเป็นท่ีจะต้องเฝ้าระมดัระวงั พระเยซูทรงเตือนอคัรสาวกของพระองคใ์ห้
เตรียมพร้อมและระมดัระวงัอยูเ่สมอเพราะ “บุตรมนุษยจ์ะเสด็จมาในโมงท่ีท่านไม่ทนัคิด” (ลูกา 12:40) 
“แต่วนันั้นโมงนั้นไม่มีผูใ้ดรู้ ถึงทูตสวรรคห์รือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองคเ์ดียว” (มาระโก 13:32) 
แมพ้ระเยซูเองก็ไม่ไดท้รงทราบถึงก าหนดเวลาท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา มีแต่พระบิดาเท่านั้นท่ีทรง
ทราบ พระเยซูคริสตย์  ้าคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ “ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวงัอยู ่ ท่านไม่รู้วา่เจา้ของบา้นจะมา
เม่ือไร จะมาหวัค ่าหรือเวลาเท่ียงคืนหรือเวลาไก่ขนัหรือรุ่งเขา้ กลวัวา่จะมาฉบัพลนั และจะมาพบท่าน
นอนหลบัอยูซ่ึ่งเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทั้งปวงดว้ยวา่ จงเฝ้าระวงัอยูเ่ถิด” (มาระโก 13:35-37) 
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พระเยซูไดต้รัสค าอุปมาเร่ืองตน้มะเด่ือวา่ เม่ือตน้มะเด่ือผลิใบ แสดงวา่ใกลจ้ะถึงฤดูร้อนแลว้ 
เม่ือเราเห็นเคร่ืองหมายเหล่าน้ีซ่ึงพระองคป์ระทานใหแ้ก่เรา เราก็จะทราบวา่ ก าหนดเวลาการเสด็จ
กลบัมาของพระองคใ์กลจ้ะถึงประตูแลว้ (ดู มทัธิว 24:33) เป็นท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ พระองคท์รง
หมายถึงการเสด็จกลบัมาของพระองคเ์อง เพราะพระองคต์รัสวา่ “เม่ือท่านทั้งหลายเห็นบรรดาส่ิง
เหล่านั้นแลว้” แสดงวา่ พระองคต์รัสวา่ถึงส่ิงซ่ึงจะบงัเกิดข้ึนในวาระสุดทา้ย พระธรรมลูกา 21:28 กล่าว
วา่ “เม่ือเหตุการณ์ทั้งปวงน้ี เร่ิม บงัเกิดข้ึนนั้น ท่านทั้งหลายจะเงยหนา้และผงกศีรษะข้ึน ดว้ยความรอด
ของท่านใกลจ้ะถึงก าหนดแลว้” “จงรู้วา่แผน่ดินของพระเจา้ใกลจ้ะมาถึงแลว้” (ลูกา 21:31) แต่พระองค์
ทรงหมายถึงเคร่ืองหมายในทอ้งฟ้าซ่ึง “เร่ิมจะบงัเกิดข้ึน”  (ลูกา 21:28) จงสังเกตวา่พระองคมิ์ได้
หมายถึง ขั้นแรกแห่งความทุกข ์ เพราะพระองคต์รัสวา่ “วาระนั้นยงัไม่มาถึง” หลงัจากก าหนดเวลาของ
คนต่างชาติและความทุกขเวทนาใหญ่ยิง่ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ นิมิตในสวรรคจึ์งจะปรากฏข้ึนเม่ือนั้นแหละ 
“ความรอดของท่านใกลจ้ะมาถึงแลว้” คนในชัว่อายน้ีุจะไม่ล่วงลบัไปก่อนส่ิงทั้งปวงนั้นจะบงัเกิดข้ึน ค า
วา่ยคุน้ีจะหมายถึงกาลเวลา หรือหมายถึงมนุษย ์ ไม่เป็นท่ีแน่ชดันกั แต่มนุษยผ์ูซ่ึ้งมีชีวติอยูใ่นวาระท่ี
นิมิตสุดทา้ยปรากฏ จะไดมี้โอกาสเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวาระสุดทา้ย 

16. การเสดจ็กลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้า พระเยซูไดต้รัสใหอ้คัรสาวกทราบถึงวาระท่ี
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอยูเ่สมอ พระองคจ์ะกระท าใหค้วามหวงัของพวกเขาส าเร็จผล เพราะวา่ในการ
เสดจ็กลบัมาของพระองค ์ จะไม่ใช่การเสด็จกลบัมาในฐานะท่ีต ่าตอ้ย และอ่อนแอดุจมนุษย ์ แต่จะเสด็จ
กลบัมาดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศีอนัยิง่ใหญ่ คือสง่าราศีของพระบิดาเจา้ พร้อมกบัเหล่าทูตสวรรคอ์นั
บริสุทธ์ิของพระองค ์ และ “ท่านจะใชเ้หล่าทูตสวรรคข์องท่าน มาดว้ยเสียงแตรอนัดงัยิง่นกั ใหเ้ก็บ
รวบรวมบรรดาผูท่ี้ถูกเลือกสรรของท่าน จากทิศลมทั้งส่ี ตั้งแต่ท่ีสุดฟ้าขา้งน้ี จนถึงท่ีสุดฟ้าขา้งโนน้” 
(มทัธิว 24:30,31) ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงใหส้ัญญาไวใ้นค าอุปมาของพระองค ์ (มทัธิว 13:41) การปรากฏ
ขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้ เป็นความหวงัและพระพรของคริสเตียนทั้งปวง ในเวลาท่ีเรา “คอยท่าพระ
บุตรของพระเจา้จากสวรรค์” คริสเตียนหลายคนเช่ือวา่ ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏอยา่งแจ่มชดั
นั้น พระองคจ์ะเสด็จมาเป็นการลบั เพื่อรับเอาคริสตจกัรของพระองคข้ึ์นสู่สวรรค ์ ถา้หากน้ีเป็นความ
จริง เหตุใดพระองคจึ์งมิไดเ้ล่าเร่ืองน้ีแก่อคัรสาวกของพระองคใ์นการเทศนาสั่งสอนคร้ังสุดทา้ย ทั้ง ๆ 
ท่ีพระองคไ์ดท้รงเล่าถึงเหตุการณ์ทุกอยา่งซ่ึงจะบงัเกิดข้ึน ใหแ้ก่พวกเขา 

เราไม่สามารถท่ีจะอธิบายถึงเหตุการณ์อนัน่าสนใจหลายอยา่ง เก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของ
พระองคไ์วใ้นท่ีน้ีได ้ แต่หากวา่ เราจะใช ้พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไร เล่ม 1 ศึกษาประกอบ
แลว้ เราก็จะศึกษาไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น แต่อยา่งไรก็ตามถา้เราสามารถท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นใหรู้้วา่พระ
เยซูจะเสด็จกลบัมาและเราจะตอ้งเตรียมพร้อม ท่ีเขา้เฝ้าเฉพาะพระพกัตร์พระองค ์ มีพยานหลกัฐาน
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หลายอยา่งท่ีบ่งวา่พระเยซูจะเสด็จกลบัมาอีก และในการสั่งสอนอคัรสาวกเป็นคร้ังสุดทา้ย พระองคก์็ได้
ทรงประกาศเช่นนั้น “เราจะมาอีก” (ยอห์น 14:1-3) “บุตรมนุษยจ์ะเสด็จมาดว้ยรัศมีภาพของพระองคก์บั
ทั้งหมู่ทูตสวรรค”์ (มทัธิว 25:31, ลูกา 21:27) “นายจึงมาคิดบญัชีกบับ่าวเหล่านั้น” (มทัธิว 25:19) 
นอกจากน้ีแลว้ยงัมีหลกัฐานอ่ืน ๆ อีกเช่นทูตสวรรคก์็ไดป้ระกาศถึงเร่ืองน้ี (กิจการ 1:10,11) 

การรับศีลมหาสนิทเป็นการช้ีถึงการเสด็จมาของพระองค ์ “ท่านก็ประกาศการวายพระชนมข์อง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ พระองคจ์ะเสด็จมา” 

พระคริสตธรรมใหม่กล่าว ถึงการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ กวา่หา้สิบคร้ัง เป็นตน้วา่ 
“พระองคจ์ะทรงปรากฏคร้ังท่ีสอง” (ฮีบรู 9:28) “ผูเ้ล้ียงใหญ่นั้นจะเสด็จมาปรากฏ” (1 เปโตร 5:4) 

ข่าวสุดทา้ยท่ีพระองคป์ระทานใหแ้ก่คริสตรจกัรของพระองค ์โดยทางท่านยอห์นก็คือ “แทจ้ริง
เราจะมาโดยเร็วพลนั” (ววิรณ์ 22:20) พระองคจ์ะเสด็จมาอยา่งแน่นอน ฉะนั้นขอใหเ้รา จงเช่ือ เตรียมตวั
ไวใ้หพ้ร้อม และ “มีใจรักยนิดี ในการท่ีพระองคเ์สด็จมาปรากฏนั้น” (2 ทิโมธี 4:8) 

อคัรสาวกทูลถามพระเยซูวา่ เม่ือใดจึงจะถึงวาระสุดทา้ยของโลก แต่พระเยซูมิไดต้รัสถึงวาระ
สุดทา้ยของโลก หากแต่ตรัสวา่วาระสุดทา้ยของยคุ (ส้ินยุค) เราทราบกนัแลว้วา่ วาระส้ินโลกยงัคงมีอีก
นาน เพราะยงัมีค าพยากรณ์อีกหลายขอ้ ซ่ึงจะตอ้งส าเร็จเสียก่อนเป็นตน้วา่ การครอบครองโลกดว้ย
ความสงบสุขเป็นเวลาหน่ึงพนัปี การพนัธนาการพญามาร ฯลฯ (ววิรณ์ 20:1-3) แต่วาระสุดทา้ยของยคุ
จะส้ินสุดลง ดว้ยการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตด์ว้ยสง่าราศี พระเยซูตรัสวา่ “เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวงั
ไว.้...จงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม” “ใครเป็นบ่าวสัตยซ่ื์อ และฉลาด ท่ีนายไดต้ั้งไวเ้ป็นใหญ่ในครอบครัว
ส าหรับแจกอาหารตามเวลา เม่ือนายมาพบเขากระท าอยูอ่ยา่งนั้น บ่าวผูน้ั้นก็จะเป็นสุข” ส าหรับบ่าวชัว่
ซ่ึงมิไดเ้ฝ้าระมดัระวงัการเสด็จกลบัมาของพระองค ์จะถูกขบัไล่อยูร่วมกบัพวกคนหนา้ซ่ือใจคด 

ในค าอุปมาเร่ืองหญิงสาวพรมจารีสิบคน พระเยซูไดท้รงอธิบายถึงความผดิพลาด ในการท่ีมิได้
เตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม ส าหรับการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ และเตรียมพร้อมโดยใชส้ติปัญญา การ
เตรียมพร้อมในดา้นจิตวิญญาณ ก็จ  าเป็นอยา่งยิง่ ในการตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ หญิงสาวพรมจารีทั้งสิบ
คน ต่างก็มีทุกส่ิงทุกอยา่งคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ ต่างก็เป็นหญิงสาวบริสุทธ์ิ มีตะเกียงดว้ยกนัทุกคน และ
นอนหลบัเช่นเดียวกนั แต่การท่ีเอาน ้ามนัเติมใส่ตะเกียงไวใ้หพ้ร้อมนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง 
ระหวา่งหญิงท่ีมีปัญญากบัหญิงท่ีโง่เขลา ค าวา่ น า้มนั ในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น เป็นแบบเล็งถึง พระ
วิญญาณของพระเจ้า ในท่ีน้ีเราจะเห็นไดว้า่หญิงสาวพรมจารีหา้คนไดเ้ช่ือฟังค าสั่งซ่ึงวา่ “จง
ประกอบดว้ยพระวิญญาณ” การประกอบดว้ยพระวญิญาณของพระเจา้ ไม่ไดเ้กิดข้ึนในขณะท่ีปฏิบติัรับ
ใชพ้ระเจา้ แต่อาจเกิดข้ึนในวนิาทีหน่ึง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งหมายความวา่ เกิดข้ึนภายหลงัจากการรับบพัติศ
มาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เขา้เป็นส่วนในพระกายของพระคริสตแ์ลว้ เราจะตอ้งรับเอาพระคริสตเ์ป็น
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ส่วนตวั โดยการด าเนินชีวติตามการทรงน าของพระผูเ้ลา้โลม ซ่ึงสถิตอยูภ่ายในเรา เพื่อวา่ความบริสุทธ์ิ
ของพระวิญญาณจะไดไ้หลเขา้สู่ชีวติของเรา ชีวติมิใช่เป็นภาชนะแต่เป็นเสมือนร่องน ้ าจงประกอบดว้ย
พระวญิญาณอยูเ่สมอ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจา้ดงันั้นเราตอ้นรับพระองค ์ เช่นเดียวกบัเราท่ี
รับพระเยซูคริสต ์

เราตอ้งรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเม่ือดวงวิญญาณของเรารู้สึกวา่ ตนเองไดส้นใจกบัส่ิงของฝ่าย
โลก อนัเป็นเหตุใหต้ะเกียงแห่งชีวติคริสเตียนหร่ีลงแทบวา่จะดบัไป เม่ือการเสด็จกลบัมาของบุตร
มนุษยอ์ยูใ่กลเ้อ้ือมมือ ในวาระนั้นเราจะไม่สามารถเตรียมตวัใหท้นัต่อเหตุการณ์ได ้มีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
เตือนใหทุ้กคนด าเนินชีวติอยูใ่นความสวา่ง แห่งการเสด็จมาของพระองค ์ ถา้ท่านมีตะเกียง ท่านจะตอ้ง
หาน ้ามนัมาเติม และชีวติของท่านก็ตอ้งรับการตบแต่ง และเตรียมตวัใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ ไม่ควรปล่อยให้
ล่วงเลยไป โดยมิไดเ้ตรียมตวัอะไรเลย “ผูใ้ดไดรั้บมากจะตอ้งเรียกเอาจากผูน้ั้นมาก” จงใชชี้วติดว้ย
ความสุขมุรอบคอบ โศกนาฎกรรมในการท่ีพระเจา้จะทรงปิดประตู เป็นส่ิงท่ีไม่อาจจะประเมินค่าได ้จะ
มีบางคนซ่ึงจะถูกปิดกั้นมิใหมี้โอกาสเขา้เฝ้าเจา้บ่าว คือพระเยซูคริสตเ์ป็นนิตย ์ บุคคลเหล่าน้ีคือผูท่ี้มิได้
เตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีพระเยซูคริสตต์รัสวา่ “เราไม่รู้จกัเจา้” พวกเขาจะเป็นคน
แปลกหนา้ส าหรับพระองค ์ ถา้หากเราขาดชีวิตท่ีประกอบดว้ยพระวญิญาณ ตะเกียงของเราก็จะดบัไป 
ในวาระท่ีพระองคจ์ะเสด็จมานั้น 

เป็นการยากท่ีจะช้ีใหเ้ห็นขอ้แตกต่างระหวา่ง “ขา้วสาลี” กบั “ขา้วละมาน” ระหวา่ง “ความดี” 
และ “ความชัว่” เช่นเดียวกบัค าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้ เร่ืองอ่ืน ๆ (มทัธิว บทท่ี 13) มีหลาย
คนท่ีละเลยต่อความจ าเป็นของตนเอง ในวาระท่ีเจา้บ่าวเสด็จมา บุคคลเหล่าน้ีจะถูกประตูปิดกั้นและจะ
เคาะประตู แต่จะไม่มีผูใ้ดเปิดใหเ้ขาเลย 

ค าอุปมาเร่ืองเงินตะลนัตเ์ป็นค าอุปมาเก่ียวกบัการปฏิบติัรับใช ้ ซ่ึงจะไดรั้บบ าเหน็จตอบแทน
แตกต่างกนัไป การกระท าดีเพื่อพระเจา้นั้น จะตอ้งกระท าดว้ยความซ่ือสัตย ์ มิใช่เห็นแก่ส่ิงตอบแทน
หรือผลก าไร บ่าวซ่ึงจะถูกขบัไล่เสียนั้น เป็นบ่าวชัว่ และไม่มีบุญคุณต่อนาย มิไดส่ิ้งท่ีพระองค์
มอบหมายใหไ้ปท า ใหเ้กิดผลงอกเงยข้ึนมาเลย บ่าวเช่นนั้นอาจเปรียบไดก้บัยดูาซ่ึงมิใช่อคัรสาวกท่ี
แทจ้ริง หากแต่เป็น “ลูกของความพินาศ” และเขาไดอ้อกไปยงัท่ีของตน (ยอห์น 17:12, กิจการ 1:25) 

ฉากแห่งการพิพากษา (มทัธิว 25:31-46) เราอาจตีความหมายไดห้ลายอยา่ง แต่บทเรียนท่ีส าคญั
ท่ีสุด ก็คือวา่ “ชีวติของเราจะล่วงหนีไปในกาลเวลาอนัไม่นานนกัแต่ส่ิงท่ีเราท าเพื่อพระเยซูจะยงัคงอยู่
ตลอดไป” กษตัริยใ์นเร่ืองน้ีเปรียบไดเ้ช่นเดียวกบับุตรมนุษย ์และ “การพิพากษาทั้งส้ิน พระองคไ์ดท้รง
มอบไวแ้ก่พระบุตร” (ยอห์น 5:22) ดูเหมือนวา่ การพิพากษาซ่ึงกล่าวถึงในท่ีน้ีมิใช่การพิพากษา ทุกชน
ชาติเป็นส่วนรวม หากแต่เป็นการพิพากษาส่วนบุคคลแต่ละชาติเหล่านั้น ตามการกระท าของเขา การ
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จ าแนกออกเป็นขั้นนั้นข้ึนอยูท่ี่ ความประพฤติของเขา ซ่ึงมีต่อพระคริสตห์รือพี่นอ้งของพระองค ์
นกัศึกษาพระคริสตธรรมบางคนคิดวา่ ขอ้นั้นหมายถึงพี่นอ้งฝ่ายเน้ือหนงัของพระองคเ์ช่นชาวยวิเป็น
ตน้ แต่พระเยซูทรงอธิบายค าวา่ พี่นอ้ง ไวอ้ยา่งชดัเจน ในพระธรรมมทัธิว 12:48-50 ในพระธรรมมาระ
โก 9:41 กล่าววา่การปฏิบติัท่ีจะไดรั้บบ าเหน็จนั้น คือการปฏิบติัต่อผูท่ี้ “เป็นฝ่ายพระคริสต”์ เพราะ
พระองคต์รัสวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามความจริงวา่ ซ่ึงท่านไดก้ระท าอยูแ่ก่ผูเ้ลก็นอ้ยท่ีสุดคนหน่ึง 
ในจ าพวกพี่นอ้งของเราน้ี ก็เหมือนท่านไดก้ระท าแก่เราดว้ย” (มทัธิว 25:40, ดูยอห์น 13:33 ดว้ย) 

พระเยซูไดต้รัสไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การรับเอาความรอดหรือการถูกปรับโทษนั้น เป็นส่ิงท่ีถาวร 
ค าวา่ “เป็นนิตย”์ และ “นิรันดร์” ต่างก็มีความหมายเช่นเดียวกนั การปรับโทษเป็นนิจนั้น พระเจา้มิได้
ตระเตรียมไวส้ าหรับมนุษย ์ หากแต่ทรงเตรียมไวส้ าหรับ “พญามารและพรรคพวกของมนั” เพราะพระ
เจา้ “ไม่ประสงคท่ี์จะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดพินาศ” แต่ถา้หากวา่มนุษยไ์ม่ยอมด าเนินชีวติในวิถีทาง ซ่ึงจะไดรั้บ
ชีวติท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้ห ้พวกเขาก็จะตอ้งพินาศอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 

ระหวา่งท่ีพระเยซูทรงอบรมสั่งสอนอคัรสาวกของพระองค ์ และส าแดงใหพ้วกเขาทราบ ถึง
สง่าราศี แห่งพระชนมชี์พในอนาคตของพระองค ์ บนภูเขามะกอกเทศนั้น พวกผูน้ าของชนชาติยวิใน
กรุงเยรูซาเล็ม ก าลงัเตรียมแผนการณ์ท่ีจะปลงพระชนมพ์ระองค ์

เม่ือพระเยซูไดท้รงเตือนอคัรสาวก ถึงเร่ืองราวต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ พระองคไ์ดต้รัสเพิ่มเติมอีก
วา่ “ท่านทั้งหลายรู้อยูว่า่อีกสองวนัจะถึงเทศกาลปัสกา บุตรมนุษยจ์ะตอ้งมอบไวใ้หเ้ขาตรึงท่ีกางเขน” 
เร่ืองราวแห่งการไถ่โทษมนุษยโ์ดยพระเจา้ ไดด้ าเนินมาจวนจะถึงจุดยอดอยูแ่ลว้ แต่พระเจา้ก็ยงัส าแดง
ใหเ้ราทราบถึง ความชัว่ท่ีท างานภายในจิตใจของมนุษย ์

พวกผูน้ าศาสนาของชนชาติอิสราเอล ซ่ึงประกอบดว้ยพวกปุโรหิตใหญ่ พวกอาลกัษณ์ และ
พวกผูเ้ฒ่า ไดป้ระชุมกนัในวงัของมหาปุโรหิตกายะฟาอยา่งพร้อมพร่ัง เพื่อปรึกษาหารือกนั ถึงวธีิท่ีจะ
ปลงพระชนมข์องพระเยซูแต่อยา่งไรก็ตาม พวกเขาก็ไม่กลา้ท่ีจะกระท าการอนัชัว่ร้ายน้ี ในระหวา่ง
เทศกาลปัสกา ทั้งน้ีเพราะกลวัวา่ประชาชนผูซ่ึ้งเช่ือในพระองคจ์ะก่อให้เกิดการจราจลข้ึนได ้ ต่อมา
ปรากฏวา่ยดูาอิสการิโอดไดส้มคบอยูก่บัพวกน้ี เพื่อก าจดัพระองคด์ว้ย พวกปุโรหิตเหล่านั้น “ดีใจและ
สัญญากบัยดูาวา่จะใหเ้งิน” แก่เขา ยดูาไดรั้บเงินจากพวกปุโรหิต เพื่อการน้ีสามสิบเหรียญ ตั้งแต่นั้นมายู
ดาก็พยายามท่ีจะหาโอกาสมอบพระเยซู ใหอ้ยูใ่นเง้ือมมือของบุคคลเหล่านั้น ในยามท่ีพระองคท์รงอยู่
ห่างจากฝงูชน ยดูาไดร่้วมปรึกษาหารือในแผนการน้ี ดว้ยความสมคัรใจ และเป็นคนออกความคิดใน
การขายพระองค ์ รวมทั้งเป็นผูต้ ั้งราคาไวด้ว้ย เม่ือเขากลบัไปเฝ้าพระเยซู เขาไดน้ าเงินสินบนติดตวัไป
ดว้ย พระเยซูเองก็ทรงทราบโดยตลอดแลว้วา่ มีอะไรเกิดข้ึน 
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ในพระธรรมลูกา 22:3 ไดอ้ธิบายถึงสาเหตุท่ีท าใหย้ดูาอิสการิโอด ผูซ่ึ้งร่วมทุกขร่์วมสุขกบัพระ
เยซูมาเป็นเวลาแรมปี ตอ้งหลงผดิเช่นนั้นวา่ “ซาตานเขา้ดลใจยดูา” การมอบพระบุตรของพระเจา้ เป็น
เร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่ แมว้า่จะมิใช่เป็นการมอบ ใหแ้ก่ตวัพญามารเองก็ตาม พญามารไดด้ าเนินการ
ร่วมกบัผูข้ดัขวางพระเจา้ตลอดทุกยคุทุกสมยั และบดัน้ีการต่อสู้ก็ไดท้วคีวามรุนแรงยิง่ข้ึนจวนจะถึงจุด
สุดยอดอยูแ่ลว้ มนัด าเนินการดว้ยตนเองโดยมีลูกเรือ ซ่ึงเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือ คือยดูานัน่เอง พระ
ธรรมยอห์น 13:2 กล่าววา่ มารไดเ้ขา้ดลใจยดูาก่อน ต่อจากนั้น “จึงเขา้ไปสิงอยูใ่นใจของเขา” (ยอห์น 
13:27) แต่พระเยซูตรัสวา่ “บุตรมนุษยจ์ะเสด็จไป เหมือนกบัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นคมัภีร์วา่ดว้ยพระองคน์ั้น” 
(มทัธิว 26:24) 

ข้อไตร่ตรอง 
ในกรุงเยรูซาเล็มนั้น ไม่มีท่ีส าหรับพระบุตรเลย ไม่ผดิอะไรกบัหมู่บา้นเบธเลเฮม็ ซ่ึงไม่มี “ท่ี” 

ส าหรับพระองค ์ ในตอนท่ีพระองคป์ระสูติ สภาพความเป็นอยูข่องมนุษยไ์ม่คู่ควรกบัพระองค ์ ในท่ีสุด
พระองคก์็เสด็จไปประทบัอยูบ่นภูเขามะกอกเทศ 

มีค าพยากรณ์ถึงการเสด็จมารับสภาพมนุษย ์ ของพระเยซูในบา้นเบธเลเฮม็ ไวม้ากมายหลายขอ้
เช่นใด ในการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์ ก็ไดมี้ค าพยากรณ์ไวม้ากมายหลายขอ้เช่นนั้นดว้ย 
พระองคคื์อพระคริสต ์ “ผูซ่ึ้งทรงเป็นอยูเ่ด๋ียวน้ี ผูไ้ดท้รงเป็นอยูใ่นกาลก่อน และผูจ้ะทรงเป็นอยูเ่บ้ือง
หนา้นั้น” (ววิรณ์ 1:8) การเปรียบเทียบระหวา่งพระธรรมเล่มแรกกบัเล่มสุดทา้ยในพระคริสตธรรม
คมัภีร์ เป็นเร่ืองราวท่ีน่าศึกษาเป็นอยา่งยิง่ในพระธรรมเล่มแรกนั้น พญามารเขา้มาในสวน น าความบาป
เขา้มาดว้ยและเป็นเหตุให้อุทยานอนัสวยงามของพระเจา้ ตอ้งกลายเป็นถ่ินทุรกนัดารส่วนในพระธรรม
เล่มสุดทา้ยนั้น พญามารและความผดิบาปทั้งปวง จะถูกทอดทิ้งไป และถ่ินทุรกนัดารจะกลายเป็น
อุทยาน พระธรรมปฐมกาลวา่ดว้ยความตายส่วนพระธรรมววิรณ์ วา่ดว้ยการฟ้ืนข้ึนจากความตาย ข้ึนมา
สู่ชีวติ 

สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี ก็คือองคพ์ระเยซูคริสตเจา้หลงัจากท่ีมนุษยไ์ดห้ลง
กระท าความผดิบาป พระเจา้ก็ไดท้รงท านายไวว้า่เผา่พนัธ์ของหญิงจะท าใหห้วังูนั้นฟกช ้าไป (ปฐมกาล 
3:15) และมีค าพยากรณ์อ่ืน ๆ อีกหลายค า ท่ีเก่ียวกบัการเสด็จมาบงัเกิดของพระเยซูเจา้ และแผน่ดินของ
พระองคต์ลอดจนทุกส่ิงส าเร็จผล ดงัท่ีเราไดศึ้กษาในพระคริสตธรรมใหม่ พระองคท์รงเป็นเบ้ืองตน้ 
ทรงเป็นเบ้ืองปลาย เป็นพระมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยใ์ด ๆ ในโลก ขอใหพ้ระองค์ทรงประกอบดว้ยสง่า
ราศีเป็นนิตยเ์ถิด 

พนัธสัญญาเดิม “ใกลจ้ะสูญไปแลว้” ส่ิงของอนัเป็นสัญลกัษณ์แต่เพียงภายนอก เช่นพระวหิาร 
ก็จะสูญหายไปดว้ย เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไดป้ระทานพระวหิารใหม่ คือพระกายของพระองคเ์อง และ
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พนัธสัญญาใหม่พระโลหิตอนัประเสริฐของพระองค ์ ไดท้  าใหเ้กิดพระกายใหม่ คือคริสตจกัรโดยไดรั้บ
อ านาจจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

“กิตติศพัทอ์นัประเสริฐแห่งแผน่ดินน้ีจะไดป้ระกาศไปทัว่โลก ใหเ้ป็นพยานแก่บรรดาชาติ
มนุษย ์ แลว้ท่ีสุดปลายจะมาถึง” ทุกวนัน้ีไดมี้การแปลพระคริสตธรรมคมัภีร์ออก เป็นภาษาต่าง ๆ ทัว่
โลก กวา่หน่ึงพนัสามร้อยภาษาแลว้ 

ปัญหาท่ีส าคญัยิง่ในการเสด็จกลบัมาของพระเยซู ก็คือไม่ระบุเวลาท่ีแน่นอน ถา้หากวา่เราไม่
เฝ้าระมดัระวงัใหดี้แลว้ ในเวลานั้นเราก็จะไม่พร้อม ซ่ึงจะท าใหเ้ราไดรั้บบ าเหน็จไม่เท่ากนั ทั้งน้ีเพราะ
การเสด็จกลบัมาของพระองคห์มายถึงการปิดประตู ในวาระนั้นจะมีบางคน ยนืเคาะประตูอยูข่า้งนอก
แต่ก็ไร้ผล พระองคจ์ะทรงแยกแกะออกจากแพะ ภายนอกจะมีความมืด และจะมีการขบเค้ียวฟันในเวลา
นั้น 

เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดปฏิเสธพระเยซู และไม่ยอมรับเอาความจริงของพระองคไ์วใ้นจิตใจ ก็เท่ากบัวา่ผู ้
นั้น ไดก้ระท าการอตัวนิิบาตกรรม โดยการผกูคอของตนเองดว้ยเชือก ซ่ึงจะตอ้งตาย อยา่งแน่นอนไม่
เร็วก็ชา้ 

ทบทวน 
1. เม่ือพระเยซูเสด็จออกจากพระวหิารนั้น พระองคไ์ดท้รงท านายเก่ียวกบัพระวิหารบา้ง

หรือไม่? 
2. เม่ือพระองคเ์สด็จออกจากกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมกบัเหล่าอคัรสาวกของพระองคแ์ลว้ พระองค์

ไดเ้สด็จไป ณ ท่ีใด? ล าธารท่ีพระองคแ์ละอคัรสาวกขา้มไปนั้นช่ืออะไร? 
3. บรรดาอคัรสาวกไดทู้ลถามพระองคว์า่อยา่งไร? พระองคจึ์งไดท้รงเทศนาสั่งสอนพวกเขาบน

ภูเขามะกอกเทศ? ท่านคิดวา่พระองคท์รงเทศนาสั่งสอนพวกเขาเม่ือใด? อคัรสาวกท่ีทูลถามพระองคน์ั้น
คือใคร? สถานท่ี ๆ พระองคท์รงเทศนาสั่งสอนอคัรสาวกตั้งอยูท่ี่ไหน? พระเยซูและอคัรสาวกสามารถ
มองเห็นพระวหิารจากท่ีนั้นหรือไม่? พระเยซูทรงรู้สึกอยา่งไรต่อทศันียภาพท่ีไดเ้ห็น? ท่านคิดวา่
พระองคท์รงรู้สึกวา่ การปฏิบติัพระราชกิจของพระองคไ์ม่ไดผ้ล เช่นนั้นหรือ? 

4. เหลือเวลาอีกก่ีวนัจึงจะถึงเทศกาลปัสกา? พระเยซูทรงทราบถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่
พระองคห์รือไม่? บรรดาอคัรสาวกรู้วา่ พระองคจ์ะเสด็จจากพวกเขาไปหรือไม่? 

5. ภาระหนา้ท่ีท่ีพระเยซูสั่งใหบ้รรดาอคัรสาวกกระท า ในระหวา่งท่ีพระองคเ์สด็จจากพวกเขา
นั้นคืออะไร? พระกิตติคุณจะตอ้งไดรั้บการเผยแพร่กวา้งขวางเพียงใด? 

6. พระเยซูทรงตอบค าถามของพวกเขาวา่อยา่งไร? พระองคท์รงท านายเก่ียวกบักรุงเยรูซาเล็ม
วา่อยา่งไร? เหตุใดกรุงเยรูซาเล็มจึงตอ้งถูกท าลาย? ค าวา่ “วนัแห่งการแกแ้คน้” ท่ีพระองคต์รัสนั้น 
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หมายถึงอะไร? พระองคต์รัสเก่ียวกบัยคุน้ีวา่อยา่งไร? จงบรรยายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนบนพื้น
โลก (มี 14 ประการดว้ยกนั) 

7. เหตุการณ์ซ่ึงจะเป็น “ขั้นแรกแห่งความทุกข”์ นั้นคืออะไร? และเหตุการณ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนใน
วาระสุดทา้ยคืออะไร? 

8. พระองคต์รัสเก่ียวกบัพระคริสตเ์ทจ็วา่อยา่งไร? เราจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ใครคือพระคริสต์
เทจ็? พระองคต์รัสวา่เม่ือเราไดย้นิข่าวสงคราม เราควรท าอยา่งไร? แผน่ดินไหว ภยัพิบติั ฯลฯ จะเกิดข้ึน
ท่ีไหน? เม่ือไร? 

9. พระเยซูตรัสวา่จะมีอะไรเกิดข้ึนกบัอคัรสาวกของพระองคแ์ต่ละคน? เพราะเหตุใด? 
พระองคท์รงหมายถึงอคัรสาวกทั้ง 12 คน โดยเฉพาะเท่านั้นหรือ? พระองคท์รงบญัชาใหเ้ขาท าอยา่งไร 
เม่ือถูกจบักุม? การทนทุกขท์รมานทั้งหมดท่ีคนของพระองครั์บนั้น เป็นเพราะ “เห็นแก่พระเยซู” เสมอ
ไปเช่นนั้นหรือ? 

10. ผูท้  านายเทจ็คือใคร? พวกเขาจะท าอะไร? เหตุใดจึงจะมีหลายคนหลงไปจากความจริง? ส่ิง
อนัน่าเกลียดซ่ึงจะท าใหเ้กิดความวบิติัคืออะไร? ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนท่ีใด? เคยเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ีหรือไม่? ส่ิง
น้ีเกิดข้ึนก่อนหรือหลงัการท านายของพระเยซู? ศาสดาพยากรณ์ใดบา้งท่ีบนัทึกเร่ืองน้ี? 

11. ยคุเขญ็ก่อนหนา้ท่ีพระเยซูจะเสด็จกลบัมานั้น คืออะไร? จะเกิดข้ึนอยา่งไร? ใครจะเป็นผูท่ี้
มีอ านาจในเวลานั้น? ผูน้ั้นมีช่ือวา่อะไร? จะมีผูค้นเคารพนมสัการผูน้ั้น มากนอ้ยเท่าใด? จุดมุ่งหมายของ
ผูน้ั้นคืออะไร? ความล าบากเหล่านั้นจะกินเวลาเท่าใด? ใครบา้งท่ีจะไดรั้บความรอดในวาระนั้น? 

12. นิมิตซ่ึงจะปรากฏในทอ้งฟ้ามีอะไรบา้ง? พระคมัภีร์เดิมไดท้  านายถึงส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่? ส่ิง
เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือใด? ในวาระนั้นโลกจะมีสภาพอยา่งไร? สภาวะดา้นจิตใจของมนุษยจ์ะเป็น
อยา่งไร? พระเยซูตรัสวา่ภาวะนั้นจะมีสภาพเหมือนอะไร? หลงัเหตุการณ์เหล่าน้ีแลว้ จะมีนิมิตอะไร
ปรากฏข้ึนในทอ้งฟ้า? เม่ือเห็นนิมิตน้ี คนชัว่จะท าอยา่งไร? เพราะเหตุใด? ต่อจากนั้นจะมีเหตุการณ์
อะไร ท่ีเตม็ไปดว้ยรัศมีภาพเกิดข้ึน? พระเยซูจะเสด็จมาอยา่งไร? ผูท่ี้จะตามเสด็จนั้นคือใคร? 

13. มีผูใ้ดบา้งหรือไม่ ท่ีรู้ก าหนดเวลาการเสด็จกลบัมาของพระองค?์ พระเยซูทรงทราบในขอ้น้ี
หรือไม่? พระองคต์รัสเตือนอคัรสาวกของพระองคว์า่อยา่งไร? ค าเตือนเหล่าน้ีเฉพาะอคัรสาวกสิบสอง
คนเท่านั้นหรือ? ในตอนน้ีพระองคไ์ดต้รัสค าอุปมาอะไรบา้ง? พระองคท์รงหนุนน ้าใจของพวกเขา 
เพื่อใหเ้ผชิญกบัส่ิงเหล่าน้ีอยา่งไร? อะไรคือความหวงัของคริสเตียน? พระเยซูตรัสถึงการเสด็จมา รับเอา
พลไพร่ของพระองค ์ ใหข้ึ้นไปอยูก่บัพระองค ์ เป็นการลบัดว้ยหรือไม่? พระองคต์รัสถึงการฟ้ืนคืนชีวิต
ในท่ีน้ีหรือไม่? 

14. ค  าอุปมาท่ีพระองคท์รงสอน ถึงการเสด็จกลบัมาของพระองค ์มีเร่ืองอะไรบา้ง? 
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15. ค  าอุปมาเร่ืองหญิงสาวพรหมจารี สอนเก่ียวกบัอะไร? น ้ามนัเป็นแบบเล็งถึงอะไร? เหตุใด
หญิงสาวพรหมจารีบางคน จึงไม่สามารถเขา้ไปในพิธีสมรสได?้ 

16. เวลานั้นพระเยซูตรัสแก่ผูท่ี้ไม่เตรียมตวัใหพ้ร้อม วา่อยา่งไร? 
17. ค  าอุปมาเร่ืองเงินตะลนัตส์อนวา่อยา่งไร? ใครบา้งจะไดรั้บบ าเหน็จ? บ่าวซ่ึงจะถูกขบัไล่

ออกไปอยูใ่นความมืดคือใครบา้ง? เขาตอ้งพินาศหรือไม่? 
18. เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา พระองคจ์ะแบ่งชนชาติต่าง ๆ ออกอยา่งไร? 
19. พระเยซูตรัสวา่ใครบา้งท่ีเป็นพี่นอ้งของพระองค?์ เราจะปฏิบติัรับใชพ้ระคริสตใ์นทุกวนัน้ี

ไดอ้ยา่งไร? พระเยซูตรัสเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่อยา่งไร? อนาคตอนัไม่มีส้ินสุดของแกะกบัแพะจะเป็น
อยา่งไร? พระเยซูตรัสวา่การปรับโทษจะมีอยูเ่ป็นนิตยเ์ช่นนั้นหรือ? 

20. เม่ือพระเยซูคริสตท์รงสั่งสอน อบรมอคัรสาวกของพระองคเ์สร็จแลว้ พระองคต์รัสแก่พวก
เขาเก่ียวกบัเทศกาลปัสกาวา่อยา่งไร? จะมีอะไรเกิดข้ึนในวาระนั้น? ในระหวา่งน้ีพวกผูน้ าของชน
ชาติยวิก าลงัท าอะไร? พวกเขาวางแผนการท่ีจะจบักุมพระเยซูอยา่งไร? เหตุใดพวกเขาจึงไม่กลา้ท าการ
อยา่งเปิดเผย? ใครเป็นผูส้มคบกบัพวกเขาในการจะมอบพระเยซู? ผูน้ั้นไดรั้บเงินสินบนเป็นจ านวน
เท่าใด? เขากระท าการอนัน่าสยดสยองน้ีไดอ้ยา่งไร? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ในระหวา่งท่ีพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน บรรดาอคัรสาวกบนภูเขามะกอกเทศนั้น ท่านคิดวา่

ยดูาอยูก่บัพระองค ์ ณ ท่ีนั้นดว้ยหรือไม่ 2. ท่านจะอธิบาย ถึงความรู้สึกของพระเยซูในขณะนั้น และ
เหตุผลท่ีพระองคท์รงรู้สึกเช่นนั้น วา่อยา่งไร 3. ท่านคิดวา่ค าท านายของพระเยซู เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนนั้น ท าใหบ้รรดาอคัรสาวกรู้สึกเป็นทุกขห์รือไม่ หรือวา่พวกเขาเขา้ใจในความหมายของ
พระองค ์ 4. ท่านคิดวา่เคร่ืองหมายบนเแผน่ดินโลกเป็นตน้วา่ แผน่ดินไหว ภยัพิบติั ฯลฯ ก าลงัทวข้ึีน
เช่นนั้นหรือ ความชัว่ก าลงัทวข้ึีนเป็นเงาตามตวัดว้ยหรือไม่ 5. ท่านเคยเห็นเคร่ืองหมาย แห่งการ 
“ทรยศ” ต่อพระพระคริสตห์รือไม่ ตามค าตรัสของพระเยซูในวาระสุดทา้ยนั้น ซ่ึงพระองคจ์ะละทิ้งให้
โลกอยูใ่นความปกครองของศตัรูของพระองคน์ั้น จะมีผูท่ี้ซ่ือสัตยจ์งรักภกัดีต่อพระองค ์ เพียงจ านวน
นอ้ยเท่านั้นหรือ 6. พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ ผูท่ี้จะไดรั้บความรอดนั้น มีมากนอ้ยเท่าใด ถา้หาก
พระเยซูเสด็จมาในสภาพบุคคล พระองคจ์ะทรงเป็นเช่นเดียวกบัเม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคห์รือไม่ 
7. เราทุกคนจ าตอ้งเดินทางไปเฝ้าพระองคท่ี์กรุงเยรูซาเล็มหรือไม่ 8. ถา้หากพระองคเ์สด็จบนเมฆ 
มนุษยทุ์กคนทุกส่วนต่าง ๆ ของโลกจะแลเห็นพระองคไ์ดอ้ยา่งไร คนท่ีตายแลว้จะเห็นพระองคด์ว้ย
หรือไม่ 9. เหตุใดในตอนน้ีจึงไม่มีการกล่าวถึงการฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย 10. ท่านคิดวา่การเสด็จ
กลบัมาของพระคริสต ์มีความส าคญัส าหรับท่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 11. ท่านคิดวา่หญิงสาวพรหมจารี
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ทั้งสิบคน ดงักล่าวไดรั้บความรอดทุกคนหรือไม่ ท่านคิดวา่ผูท่ี้ไดรั้บความรอดบางคนจะถูกทิ้งไว ้
ภายนอกเช่นนั้นหรือ 12. ท่านคิดวา่พระเยซูจะทรงจ าแนกมนุษย ์ชนชาติต่าง ๆ เป็นรายบุคคล หรือเป็น
ชาติ เป็นเผา่พนัธ์ุ 13. ท่านคิดวา่การพิพากษาโทษคร้ังน้ี เป็นคร้ังเดียวกนักบัการพิพากษาต่อหนา้พระท่ี
นัง่ใหญ่ขาว ในพระธรรมววิรณ์ บทท่ี 20 หรือไม่ การพิพากษาทั้งสองคร้ังน้ีห่างกนัเป็นเวลานานเท่าใด 
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ขั้นทีส่ี่สิบแปด การเสวยพระกระยาหารมือ้สุดท้าย-กรุงเยรูซาเลม็

มทัธิว 26:17-35, มาระโก 14:12-31, ลูกา 22:7-38, ยอห์น 13:1-17:26 

บดัน้ีไดล่้วงเขา้สู่เยน็วนัพฤหสับดีแลว้ ขั้นท่ีแลว้ไดก้ล่าวถึงตอนท่ีพระเยซูประทบัอยูท่ี่ภูเขา
มะกอกเทศ พร้อมกบับรรดาอคัรสาวกของพระองค ์

เป็นการยากท่ีจะคิดวา่ องคพ์ระเมสิยาห์ ผูซ่ึ้งพระบิดาเจา้ทรงใชม้านั้นหลบล้ีหนีจากประชาชน
ไปอยูต่ามภูเขา แต่พระองคท์รงทราบวา่ เหล่าศตัรูไดต้ดัสินใจท่ีจะปลงพระชนมพ์ระองค ์ และอคัร
สาวกคนหน่ึงของพระองคจ์ะทรยศต่อพระองค ์ อน่ึงยงัไม่ถึงก าหนดเวลาของพระองค ์ ดงันั้นพระองค์
จึงตอ้งซ่อนเร้นพระองค ์ และใชเ้วลาท่ียงัเหลืออยูส่่วนใหญ่อยูท่ี่ภูเขามะกอกเทศน้ี พระองคท์รงใชว้นั
สุดทา้ยท่ีน่ี ณ ท่ีน้ีเองท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีก “และในวนันั้นพระบาทของพระองค ์ จะยนืท่ียอด
ภูเขาเอลายโอน” (เซคาริยาห์ 14:4) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้่งไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ยดูา อิสการิโอด ไปหาพวกปุโรหิตเม่ือใด และ
ตกลงมอบพระองคใ์ห้แก่บุคคลเหล่านั้น ดว้ยราคาสามสิบเหรียญ แต่อยา่งไรก็ตาม หลงัจากนั้นแลว้ยดูา
ไดเ้สาะหาโอกาส ท่ีจะพบพระเยซูตามล าพงั และห่างไกลจากผูค้น เพื่อวา่จะไดม้อบพระองคใ์หอ้ยูใ่น
อุง้มือของพวกปุโรหิต ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ยดูาคงจะหาโอกาสปลีกตวัจากอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ใหม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ แต่กระนั้นก็ยงัไม่มีผูใ้ดสงสัยเขาเลยเพราะต่างก็ไม่ทราบวา่ ผูใ้ดจะทรยศต่อ
พระองคน์ัน่เอง ในการเล้ียงปัสกาท่ีหอ้งชั้นบน ยดูาก็ไดอ้ยูร่่วมกบัพระเยซูและอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

การเล้ียงปัสกาเป็นการร าลึกถึงวาระ ท่ีชนชาติอิสราเอลหนีรอดพน้จากการเป็นทาสของ
ประเทศอียปิต ์(อพยพ บทท่ี 12) และเป็นการเล้ียงท่ีส าคญัท่ีสุดของชนชาติอิสราเอล (ดูขั้นท่ี 43) ถดัจาก
การเล้ียงน้ี ก็เป็นเทศกาลรับประทานขนมปังไม่มีเช้ือ ซ่ึงด าเนินไปอีกถึงเจด็วนั ในระหวา่งเทศกาล
รับประทานขนมปังท่ีไม่มีเช้ือน้ี ประชาชนจะไม่รับประทานอาหารหรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีมีแป้งเช้ือเจืออยูด่ว้ย
เป็นอนัขาด วนัแรกของการเล้ียงปัสกาน้ีพวกเขาจะฆ่าลูกแกะถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชา แต่ก่อนท่ีจะ
ฆ่าลูกแกะตวันั้น เขาจะเล้ียงบ ารุงบ าเรอใหม้นักินอาหารอยา่งอ่ิมหมีพีมนั เพื่อใหอ้ว้นทว้นเป็นเวลาส่ีวนั
เสียก่อน และในค ่าวนันั้นก็เล้ียงกนัดว้ยลูกแกะยา่ง ขนมปังไม่มีเช้ือ และผกัขม เท่าท่ีพระธรรมลูกา
บรรยายไวน้ั้นปรากฎวา่ มีการด่ืมน ้าองุ่นดว้ย พระเยซูทรงส่งจอกน ้าองุ่นใหแ้ก่อคัรสาวกของพระองค ์
และตรัสแก่พวกเขาวา่ พระองคจ์ะไม่เสวยน ้าองุ่นอีก จนกวา่แผน่ดินของพระองคจ์ะมาตั้งอยู ่ แลว้
พระองคจึ์งจะทรงเสวยร่วมกบัพวกเขา 
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เม่ือถึงเทศกาลปัสกา บรรดาอคัรสาวกไดพ้ากนัมาทูลถามพระเยซูวา่ “จะใหข้า้พเจา้
จดัเตรียมปัสกาใหพ้ระองคเ์สวยท่ีไหน” พระเยซูทรงเลือกเอาอคัรสาวกสองคน ใหเ้ขา้ไปในกรุง
เยรูซาเล็ม จดัเตรียมปัสกาล่วงหนา้ไวพ้ระธรรมลูกาบ่งไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ อคัรสาวกสองคนนั้นคือ เป
โตร และยอห์น พระเยซูตรัสสั่งอคัรสาวกทั้งสองวา่ เม่ือพวกเขาเขา้ไปในตวัเมืองแลว้ ก็จะมีชายคน
หน่ึงห้ิวหมอ้น ้า เดินมาหาพวกเขา ใหพ้วกเขาติดตามชายคนนั้นไปจนถึงบา้น บา้นนั้นแหละจะเป็น
สถานท่ีเสวยปัสกาของพระองค ์ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ชายผูน้ั้นคงจะเช่ือถือและติดตามพระเยซู ดว้ยความ
ศรัทธาอยา่งยิง่ เพราะพระองคต์รัสสั่งใหอ้คัรสาวกของพระองคพ์ดูกบัชายผูน้ั้นวา่ “พระอาจารยว์า่เวลา
ของเรามาใกลแ้ลว้ เราจะถือปัสกาท่ีบา้นของท่าน พร้อมกบัสาวกของเรา” 

ชายนั้นไดต้อ้นรับอคัรสาวกทั้งสองอยา่งดี และมอบห้องชั้นบนอนักวา้งขวางให้เป็นสถานท่ี
เล้ียงปัสกา สมความมุ่งหมาย และเช่ือวา่คงจะมอบลูกแกะปัสกาใหด้ว้ย แน่ละลูกแกะตวันั้นจะตอ้งเป็น
ลูกแกะตวัผู ้ มีอายไุม่เกินหน่ึงปีปราศจากพิการหรือด่างพร้อยใด ๆ ลูกแกะท่ีจะเป็นแบบเล็งถึง “พระ
คริสตผ์ูซ่ึ้งเป็นลูกแกะปัสกาของเรา” น้ี จะตอ้งเป็นลูกแกะท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ และเลือกสรรมาอยา่งดี
แลว้ 

ตามถอ้ยค าท่ีบอกเล่ากนัมาแต่โบราณนั้น หอ้งชั้นบนน้ีอยูท่ี่ภูเขาซีโอนอนัเป็นท่ีตั้งของกรุง
เยรูซาเล็มนัน่เอง มหาปุโรหิตกายะฟาก็อาศยัอยูใ่นยา่นนั้นดว้ย นอกจากนั้นยงัเช่ือกนัดว้ยวา่ อคัรสาวก
ยอห์นเองก็เคยอาศยัอยูใ่นยา่นนั้น และรู้จกักบัมหาปุโรหิตผูน้ั้นเป็นอยา่งดีอีกดว้ย หลงัจากท่ีพระเยซูถูก
ตรึงบนไมก้างเขนแลว้ นางมาเรียมารดาของพระเยซูไดม้าอาศยัอยูท่ี่บา้นยอห์น โบสถข์องหญิงสาว
พรหมจารี เวลาน้ียงัอยูน่ัน่ และหลุมฝังศพของดาวดิซ่ึงมีชีวติอยูก่่อนสมยัพระเยซูร่วมสองพนัปี ก็อยูท่ี่
ภูเขาซีโอนน้ีดว้ย 

ล าดบัเหตุการณ์เก่ียวกบัหอ้งชั้นบน ในคืนท่ีเล้ียงปัสกามีดงัน้ี เล้ียงปัสกา ถกเถียงในระหวา่ง
อคัรสาวกวา่ ใครจะเป็นใหญ่ พระเยซูทรงลา้งเทา้ใหบ้รรดาอคัรสาวก ทรงมอบหมายภารกิจแห่ง
แผน่ดินของพระเจา้ใหแ้ก่บรรดาอคัรสาวก พระเยซูประกาศวา่ ในบรรดาอคัรสาวกทั้งสิบสองคน จะมีผู ้
หน่ึงซ่ึงจะทรยศต่อพระองค ์ บรรดาอคัรสาวกทูลถามวา่ ผูท่ี้ทรยศนั้นเป็นใคร ยดูาร่วมรับประทาน
อาหารกบัพระเยซู ยดูาลอบออกไปพบปะกบัพวกศตัรู พระเยซูทรงตั้งพิธีศีลมหาสนิท การกล่าวค าอ าลา
คร้ังสุดทา้ย (ยอห์นบทท่ี 14) พร้อมกบัตรัสถึงพระบญัญติัใหม่ซ่ึงวา่ดว้ยความรัก ทรงประกาศถึงการ
เสด็จจากไปของพระองค ์และค าสัญญาเก่ียวกบัพระผูเ้ลา้โลม ผูซ่ึ้งจะเสด็จลงมา 

การเสวยพระกระยาหารคร้ังสุดทา้ย พร้อมกบับรรดาอคัรสาวกของพระองค ์ เสร็จส้ินลงดว้ย
การร้องเพลงสรรเสริญ หลงัจากนั้นทุกคนก็ออกไปสู่ภูเขามะกอกเทศอีก ระหวา่งทางพระองคไ์ดต้รัส
แก่บรรดาอคัรสาวกถึงเร่ืองตน้องุ่นแทแ้ละก่ิงของมนั พระวญิญาณบริสุทธ์ิและพระราชกิจของพระองค ์ 



 191 

การทรมาน และความทุกขล์ าบากต่าง ๆ ซ่ึงพวกเขาจะตอ้งประสบในไม่ชา้น้ีตลอดจน “พระราชกิจอนั
ยิง่ใหญ่” ท่ีพวกเขาจะสามารถกระท าใหส้ าเร็จลุล่วงไปโดยการอธิษฐาน พระองคไ์ดท้รงตกัเตือนพวก
เขาวา่ จะมีส่ิงใดบา้งเกิดข้ึนแก่พระองคใ์นคืนนั้น ซ่ึงพวกเขาจะสะดุดและละทิ้งพระองค ์ พระองคท์รง
เตือนเปโตรวา่ ในคืนนั้นเขาจะปฏิเสธพระองคถึ์งสามคร้ัง อคัรสาวกทั้งหมดต่างก็ใหค้วามมัน่ใจแก่
พระองคว์า่ จะจงรักภกัดีต่อพระองคอ์ยา่งไม่เส่ือมคลายและยนิดีท่ีจะถูกจองจ าหรือตายร่วมกบัพระองค ์
พระองคไ์ดต้รัสวา่ พระองคจ์ะทรงถูกจบักุมและถูกปลงพระชนม ์ แต่พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนม์
ข้ึนมาอีก และจะเสด็จไปหาพวกเขาท่ีทะเลกาลิลา 

อภิปราย 
ขณะท่ีจดัเตรียมการเล้ียงปัสกาอยูน่ั้น พระเยซูทรงทราบวา่ เวลาของพระองคไ์ดม้าถึงแลว้ 

พระองคจ์ะตอ้งกระท าภารกิจของพระองค ์ ใหเ้สร็จส้ินลงก่อนท่ีเทศกาลเล้ียงจะส้ินสุดลง ลูกแกะปัสกา
เพียงแต่ปกคลุมความผดิบาปของมนุษยไ์วเ้ท่านั้น แต่พระเมษโปดกของพระเจา้ไดเ้สด็จมาเพื่อ “รับเอา
ความผดิบาปของโลกไป” และประทานพระชนมชี์พของพระองคเ์อง เพื่อ “ยกความผดิท่ีล่วงไปแลว้
นั้น” (โรม 3:25) เพราะวา่ “โดยการทรงถวายบูชาหนเดียวพระองคไ์ดท้รงกระท าให้คนทั้งหลาย ท่ีถูก
ช าระแลว้ถึงท่ีส าเร็จเป็นนิตย”์ และโดยการ “กระท าบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียว ซ่ึงใชไ้ดเ้ป็น
นิตย”์ (ฮีบรู 10:12 ดูขอ้ 14 ดว้ย) 

เจา้ของบา้นหลงันั้นไดจ้ดัแจงตกแต่งห้องโถงส าหรับตอ้นรับแขก ไวค้อยท่าพระเยซูเรียบร้อย
แลว้ ทั้งน้ีเพราะการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ เพื่อให้โครงการของพระองคส์ าเร็จผล
นัน่เอง (ดู มาระโก 14:15,16) อคัรสาวกของพระเยซูจึงไดพ้บวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นไปตามท่ีพระ
เยซูตรัสไวท้ั้งส้ิน 

หลงัจากท่ีเปโตรและยอห์นไดเ้ตรียมส่ิงต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ พระเยซูพร้อมดว้ยอคัรสาวกอีก
สิบคน ก็เดินทางมาสมทบดว้ย พระองคท์รงน าอคัรสาวกเหล่านั้น มาถึงบา้นหลงันั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เราไม่อาจหย ัง่รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของพระเยซู ขณะท่ีพระองคป์ระทบัท่ีโตะ๊เสวยพระกระยา
หาร ซ่ึงแวดลอ้มดว้ยอคัรสาวกทั้งสิบสองได ้ อคัรสาวกสิบเอด็คนผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์ ต่างปรารถนาท่ีจะ
ส าแดงความรัก และปฏิบติัพระองคอ์ยา่งจริงใจ ส่วนอีกคนหน่ึงมิไดเ้ป็นเช่นน้ีเลย เป็นผูท่ี้มีนิสัยชัว่ชา้
ร้ายกาจมาก คือเป็นผูท้รยศต่อพระองค ์ ไม่มีอะไรท่ีจะท าใหเ้ราชอกช ้าใจเท่ากบัการท่ีบุคคลซ่ึงเรารัก
และไวว้างใจทรยศต่อเรา พระเยซูตรัสไวว้า่ “ผูท่ี้รับอาหารกบัเราไดย้กส้นเทา้ต่อเรา” (ยอห์น 13:18) แต่
การท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพื่อ “พระค าท่ีเขียนไวแ้ลว้ในพระคมัภีร์จะส าเร็จ” “บุตรมนุษยจ์ะเสด็จไปเหมือนกบัท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นพระคมัภีร์ท่ีวา่ดว้ยพระองคน์ั้น แต่วบิติัแก่ผูท่ี้จะมอบบุตรมนุษยไ์ว ้ ถา้คนนั้นมิไดม้า
บงัเกิดก็จะดีกวา่” 
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แต่วา่พระเยซูทรงรักอคัรสาวกของพระองค ์ พระองคท์รงรักพวกเขาจนถึงท่ีสุด ความรักของ
พระองคเ์ป็นความรักท่ีถาวรเป็นนิจ พระองคไ์ดท้รงคดัเลือกพวกเขาออกจากประชาชน ซ่ึงได้ทรง
ปฏิบติัรับใชม้าเป็นเวลาสามปีเศษแลว้ พระองคไ์ดท้รงแต่งตั้งใหพ้วกเขาเป็นอคัรสาวกคนสนิทของ
พระองค ์ และทรงมอบหมายพระราชกิจอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ ในการประกาศพระกิตติคุณของ
พระองค ์ใหแ้พร่ไปทัว่โลกแก่พวกเขา 

ค าอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทท่ี 17 แสดงใหเ้ห็นถึงความรักอนัลึกซ้ึงของ
พระองคซ่ึ์งมีต่ออคัรสาวก ตลอดจนสง่าราศีท่ีพระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมไวส้ าหรับพวกเขา ในขณะท่ี
พระเยซูก าลงัเสวยปัสกาอยูน่ั้น ไดมี้อคัรสาวกผูห้น่ึงซ่ึงพระองคท์รงรักมาก คลานมาซบลงท่ีพระทรวง
ของพระองค ์เช่ือกนัวา่อคัรสาวกผูน้ั้นก็คือยอห์น ซ่ึงเป็นผูบ้นัทึกเร่ืองน้ีเอง (ยอห์น 13:23,25) เขาไดรั้บ
การเปล่ียนแปลงชีวติจิตใจจากการเป็นคนใจร้อน สมกบันามท่ีพระองคป์ระทานใหว้า่ “ลูกฟ้าร้อง” ใน
ตอนท่ีเพิ่งออกติดตามพระองคใ์หม่ ๆ จนกระทัง่กลายเป็นอคัรสาวกท่ีพระองคท์รงรักยิง่ 

พระเยซูตรัสแก่เหล่าอคัรสาวกของพระองคว์า่ “เรามีความปรารถนาอยา่งยิง่ ท่ีจะกินปัสกาน้ี
กบัพวกท่าน ก่อนเราจะตอ้งทนทุกขท์รมาน ดว้ยเราบอกท่านทั้งหลายวา่ เราจะไม่กินปัสกาน้ีต่อไป 
จนกวา่จะส าเร็จ ความหมายของปัสกานั้น ในแผน่ดินของพระเจา้” (ลูกา 22:15,16) 

วาระแห่งการทนทุกขท์รมานของพระองค ์ ไดใ้กลเ้ขา้มาทุกขณะ พระเยซูทรงตั้งความหวงัไว้
ก่อนแลว้ ในการท่ีจะไดร่้วมในการเล้ียงอนักอปรดว้ยความรักน้ี ร่วมกบัอคัรสาวกของพระองค ์เป็นคร้ัง
สุดทา้ยก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์“ทรงน าพระโลหิตของพระองคเ์อง เสด็จเขา้ไปในท่ีบริสุทธ์ิ
นั้นแต่เพียงคร้ังเดียว และทรงไดค้วามรอดนิรันดร์ไว”้ (ฮีบรู 9:11,12,26,10:19) “ดว้ยวา่พระคริสตผ์ู ้
เป็นปัสกาของเราทั้งหลาย ไดถู้กฆ่าบูชาเสียแลว้” (1 โครินธ์ 5:7) 

ระหวา่งการเล้ียงปัสกานั้น พระเยซูทรงไดย้นิบรรดาอคัรสาวก พดูเร่ืองแผน่ดินสวรรค ์ และ
ถกเถียงกนั ชิงความเป็นใหญ่ ในระหวา่งกนัเอง (ลูกา 22:24-27) พระองคจึ์งตรัสแก่พวกเขาวา่ “ท่าน
ทั้งหลายเป็นคนท่ีไดอ้ยูก่บัเราในเวลาท่ีเราถูกทดลอง และพระบิดาไดท้รงจดัเตรียมแผน่ดินมอบใหแ้ก่
เราอยา่งไร เราก็จดัเตรียมมอบใหแ้ก่ท่านทั้งหลายเหมือนกนั” (ลูกา 22:28,29) ทั้งน้ีเพราะพวกเขาต่างก็มี
ความซ่ือสัตยจ์งรักภกัดีต่อพระองคใ์นโลกน้ีพวกเขาก็ควรจะไดร่้วมโตะ๊เสวยกบัพระองค ์ ในแผน่ดิน
ของพระเจา้ดว้ย 

พระเยซูไดท้รงเปิดเผยถึงฐานะของบรรดาอคัรสาวกวา่ พวกเขาจะไดน้ัง่บนบลัลงัก ์ และ
ปกครองชนชาติอิสราเอลทั้งสิบสองตระกลู แต่ขณะเดียวกนัพระองคก์็ไดท้รงย  ้าเตือนวา่ ผูท่ี้เป็นใหญ่
เหนือคนอ่ืนใดนั้น จะตอ้งปรนนิบติัรับใชผู้อ่ื้น ในโลกน้ีผูท่ี้เป็นใหญ่จะเป็นฝ่ายรอคอยรับการปรนนิบติั 
จากผูอ่ื้นเท่านั้น แต่ในแผน่ดินของพระคริสต ์ จะไม่เป็นเช่นนั้นเป็นอนัขาด พระเยซูตรัสวา่ “เราอยู่



 193 

ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผูรั้บใช”้ และไดท้รงส าแดงความจริงในขอ้น้ีใหเ้ป็นประจกัษ ์ โดยการ
ลา้งเทา้ของพวกเขา 

เม่ือการเล้ียงส้ินสุดลง พระเยซูก็ทรงลุกข้ึนจากโตะ๊ เปล้ืองฉลองพระองคช์ั้นนอกวางไวแ้ลว้ 
เอาผา้เช็ดตวัและอ่างน ้า มาลา้งเทา้ใหแ้ก่อคัรสาวกทุกคน (ยอห์นบทท่ี 13) แมว้า่พระเยซูทรงทราบวา่ 
พระองคเ์สด็จลงมาจากพระเจา้ และจะเสด็จกลบัไปหาพระเจา้อีกในไม่ชา้น้ี และพระบิดาเจา้ไดท้รง
มอบหมายทุกส่ิงทุกอยา่ง ไวใ้นพระหตัถข์องพระองคแ์ลว้ก็ตาม พระองคก์็ยงัทรงถ่อมพระองคล์งดุจ
ผูรั้บใช ้ ทั้งน้ีเพื่อส าแดงให้อคัรสาวกของพระองคไ์ดเ้ขา้ใจ ในลกัษณะแห่งแผน่ดินของพระองคอ์ยา่ง
ถ่องแท ้ พระองคมิ์ไดม้า “เพื่อใหเ้ขาปรนนิบติั แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบติัเขา” พระเยซูตรัสแก่บรรดา
อคัรสาวกวา่ “เราเป็นอยา่งไร ท่านทั้งหลายในโลกน้ีก็เป็นอยา่งนั้น” “พระบิดาใชเ้รามาฉนัใด เราใช้
ท่านทั้งหลายไปฉนันั้น” 

เม่ือพระเยซูทรงลา้งเทา้ของอคัรสาวกต่าง ๆ จนกระทัง่มาถึงเปโตร เขารีบทูลปฏิเสธวา่ 
“พระองคจ์ะลา้งเทา้ของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ลย” แต่พระเยซูตรัสวา่ “ถา้เราไม่ลา้งท่านแลว้ ท่านจะมีส่วนใน
เราไม่ได”้ “ซ่ึงเรากระท าน้ีท่านยงัไม่เขา้ใจ แต่ภายหลงัท่านจะเขา้ใจ” จากนั้นเปโตรก็ยอมใหพ้ระองค์
ลา้งเทา้ใหเ้ขา และยงัทูลต่อพระองคด์ว้ยวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ไม่ใช่เทา้ของขา้พเจา้เท่านั้น แต่ทั้งมือและ
ศีรษะดว้ย” แต่ในท่ีสุดเขาก็ยอมอ่อนนอ้มต่อพระองคโ์ดยดุษฎี แมว้า่เราจะสามารถวาดภาพถึง
ความรู้สึกของอดีตชาวประมงผูมี้เรือนร่าง อนัสูงใหญ่ก ายนัล ่าสันผูน้ี้ ในการท่ีเขายอมใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ ผูเ้ป็นท่ีเคารพรักของเขา ถ่อมพระองคล์งลา้งเทา้ใหเ้ขาไดก้็ตาม แต่การกระท าของพระเยซูในทุก ๆ 
ประการ ลว้นแต่มีความหมายอยา่งลึกซ้ึง 

พระองคไ์ม่เพียงแต่ทรงสอนถึงการถ่อมตวั และการปรนนิบติัรับใชผู้อ่ื้นเท่านั้น หากยงัทรง
สอนถึงความจริงท่ีวา่ ความเช่ือมีอ านาจในการช าระความผดิบาป เพื่อรับความรอดอีกดว้ย พระองค์
ตรัสวา่ “บดัน้ีท่านทั้งหลายถูกลิดช าระใหส้ะอาด โดยค าท่ีเราไดก้ล่าวแก่ท่านแลว้” ผูท่ี้อาบน ้าแลว้ไม่
ตอ้งการลา้งตวัอีก เวน้แต่เทา้ เพราะสะอาดทั้งตวัแลว้ (ดู 1 โครินธ์ 6:11, ยอห์น 15:3, ดู เอเฟซสั 5:26 
ดว้ย) ผูท่ี้ไดรั้บการช าระแลว้ ยอ่มเป็นคนท่ีสะอาด แต่การท่ีเขาตอ้งใชเ้ทา้เดินเหยยีบย  ่า ในวนัหน่ึง ๆ 
นั้น ยอ่มท าให้เทา้สกปรก ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช าระลา้งใหส้ะอาด ชีวติฝ่ายจิตวิญญาณของเรา
ก็เช่นเดียวกนั เราจะตอ้งไดรั้บการช าระลา้งคร้ังเดียว โดยพระโลหิตของพระคริสต ์ โดยการรับเอาพระ
วจนะของพระองค ์ แต่ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเรานั้น เราจะตอ้งช าระลา้งใหป้ราศจากมลทิน
เสมอ “ถา้เราด าเนินอยูใ่นความสวา่ง....พระโลหิตของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองคไ์ดท้รงช าระ
เราทั้งหลายใหป้ราศจากบาปทั้งส้ิน” (ดู 1 ยอห์น 1:7) 
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นบัเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย ในการท่ีจะรู้ถึงความนึกคิดของยดูา อิสการิโอด ในขณะท่ีเขายอม
ใหพ้ระเยซูลา้งเทา้ใหเ้ขา วา่เขาคดัคา้นพระองคเ์ช่นเดียวกบัเปโตรหรือไม่ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ เวลานั้นยู
ดาคงอยูก่บัพระองคเ์พราะวา่หลงัจากน้ีไปเล็กนอ้ย พระเยซูไดท้รงจ้ิมอาหารแลว้ส่งใหแ้ก่เขา แต่
อยา่งไรก็ตาม ยดูาก็ไม่มีส่วนร่วมกบัพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงเลย 

เม่ือพระเยซูทรงลา้งเทา้ของอคัรสาวกทุก ๆ คนแลว้พระองคก์็ทรงฉลองพระชนมช์ั้นนอก และ
ประทบัท่ีโตะ๊รับประทานอาหารเช่นเดิม พระองคต์รัสแก่อคัรสาวกทั้งหมดวา่ “ท่านทั้งหลายเขา้ใจถึง
การ ซ่ึงเราไดก้ระท าแก่ท่านนั้นแลว้หรือ...ถา้เราผูเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และอาจารย ์ไดล้า้งเทา้ของท่าน
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายควรจะลา้งเทา้ซ่ึงกนัและกนั ดว้ยวา่เราไดว้างแบบอยา่งใหแ้ก่ท่านทั้งหลายแลว้ 
บ่าวจะเป็นใหญ่กวา่นายก็หามิได.้..ถา้ท่านทั้งหลายรู้ส่ิงเหล่านั้นแลว้ และประพฤติตาม ท่านก็จะเป็น
สุข” เราไม่เพียงแต่จะตอ้งด าเนินชีวิตในทางท่ีสะอาดเท่านั้น หากเม่ือเราเห็นคนอ่ืนหลงไปในทางท่ีผดิ 
เราก็ควรจะแสดงความรักต่อเขา และช่วยเขาอีกดว้ย โดยการชกัน าใหเ้ขาสนใจในพระวจนะของพระ
เจา้ ซ่ึงจะช าระเขาให้เป็นผูส้ะอาดสดใส 

พระเยซูทรงรู้สึกเป็นทุกขพ์ระทยัยิง่นกั พระองคต์รัสแก่บรรดาอคัรสาวกวา่ “ท่านทั้งหลายก็
สะอาด แต่ไม่ใช่ทุกคน” “เรามิไดพ้ดูถึงท่านทั้งหลายส้ินทุกคน” “น่ีแหละ มือของผูท่ี้จะมอบเราไว ้ก็อยู่
กบัเราบนโตะ๊” (ลูกา 22:21) “เรารู้จกัผูท่ี้เราไดเ้ลือกไวแ้ลว้...ในพวกท่านมีผูห้น่ึงจะมอบเราไว.้...เพื่อค า
ท่ีเขียนไวแ้ลว้ในพระคมัภีร์จะส าเร็จ” (ยอห์น 13:21,18) “ขอ้ความน้ีเราบอกท่านทั้งหลายก่อนเกิดข้ึน 
เพื่อเม่ือเกิดข้ึนแลว้ ท่านจะไดเ้ช่ือวา่เราเป็นผูน้ั้น” (ยอห์น 13:19) “บุตรมนุษยจ์ะเสด็จไปเหมือนไดท้รง
ด าริไวแ้ต่ก่อนแลว้ แต่วบิติัแก่ผูท่ี้จะมอบพระองคไ์ว”้ 

ค าตรัสของพระเยซูท าใหบ้รรดาอคัรสาวกเป็นทุกขย์ิง่นกั ต่างก็มองหนา้กนัดว้ยความสงสัย ไม่
ทราบวา่พระองคห์มายความวา่กระไร ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ขณะนั้นอคัรสาวกแต่ละคน ต่างก็ตระหนกั
ถึงความบกพร่องของตวัเองหลายคร้ังหลายคราว ซ่ึงเป็นเหตุใหพ้ระองคต์ าหนิติเตียนพวกเขา พวกเขา
จึง “เร่ิมถามกนัและกนัวา่ จะเป็นใครในพวกเขาท่ีกระท าการนั้น” ต่างผลดักนัถามพระองคว์า่ “อาจารย์
เจา้ขา้ คือขา้พเจา้หรือ” 

พระองคมิ์ไดต้รัสตอบพวกเขาอยา่งเปิดเผยในทนัทีทนัใด ดงันั้นเปโตรจึงพยกัหนา้ใหอ้คัร
สาวก คนท่ีอยูใ่กลพ้ระเยซูท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ยอห์น ใหทู้ลถามพระองค ์ขณะนั้นยอห์นก าลงั “เอนกายลงท่ี
พระทรวงของพระองค”์ พระเยซูตรัสตอบวา่ “เราจะเอาอาหารน้ีจ้ิมแลว้ ยืน่ให้แก่ผูใ้ด ก็เป็นผูน้ั้นนัน่
แหละ” ในการน้ียดูาก็ไดทู้ลถามพระองคว์า่ “อาจารยเ์จา้ขา้ คือขา้พเจา้หรือ” พระองคต์รัสตอบวา่ “ท่าน
วา่ถูกแลว้” เม่ือพระเยซูไดท้รงจ้ิมอาหารและส่งใหแ้ก่ยดูาแลว้ ซาตานจึงเขา้สิงอยูใ่นใจของเขา “มารได้
เขา้ดลใจยดูา อิสการิโอดให้มอบพระองคไ์ว”้ (ยอห์น 13:2) 
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ในบรรดาอคัรสาวกทั้งสิบสองคนนั้น มีคนท่ีช่ือยดูาอยูส่องคน แต่ผูบ้นัทึกพระกิตติคุณก็ได้
ระมดัระวงัอยา่งยิง่ ในการท่ีจะระบุลงไปวา่ ผูท่ี้ทรยศต่อพระเยซูนั้น คือยดูา อิสการิโอด บุตรของซีโมน 
(ยอห์น 13:2,26) 

พระเยซูตรัสแก่ยดูาวา่ “ท่านจะกระท าอะไรก็จงกระท าโดยเร็วเถิดเวลาอนัส าคญัของท่านไดม้า
ถึงแลว้” และพระเยซูก็ไม่ทรงปรารถนาท่ีจะหน่วงเหน่ียวเวลาใหย้ดืเยื้อต่อไปอีก อคัรสาวกคนอ่ืน ๆ 
ต่างก็ไม่เขา้ใจวา่พระองคห์มายถึงอะไร ทั้งน้ีเพราะเขาไม่รู้ถึงแผนการอนัชัว่ร้ายของยดูา และพวกศตัรู
นัน่เอง พวกเขาต่างเขา้ใจวา่ การท่ีพระองคต์รัสแก่ยดูาเช่นนั้น ก็เน่ืองจากวา่ยดูาเป็นคนเก็บรักษาเงิน 
และพระองคค์งสั่งใหเ้ขาซ้ืออาหารท่ีปราศจากเช้ือเป็นเสบียงส ารองส าหรับรับประทานจนตลอด
สัปดาห์ หรือพระองคอ์าจสั่งใหย้ดูาแบ่งปันทรัพยท่ี์มีอยูใ่หแ้ก่คนจนก็ได ้

คืนนั้นเม่ือไดโ้อกาส ยดูาก็รีบหลบออกไปทนัที เพื่อเดินทางไปรายงานใหพ้วกปุโรหิตทราบ 
ถึงความคืบหนา้ของแผนการในอนัท่ีจะก าจดัพระองค ์

ขณะท่ีก าลงัรับประทานอาหารอยูน่ั้น พระเยซูทรงหยบิขนมปังท่ีไม่มีเช้ือข้ึนมาของพร แลว้หกั
ส่งใหแ้ก่อคัรสาวกทุกคน และตรัสวา่ “จงรับกินเถิดน่ีแหละเป็นกายของเรา ซ่ึงไดป้ระทานใหส้ าหรับ
ท่านทั้งหลาย จงกระท าอยา่งน้ีใหเ้ป็นท่ีระลึกถึงเรา” หลงัจากนั้นพระองคก์็ทรงหยิบจอกมา โมทนา
ขอบพระคุณพระบิดา แลว้ส่งใหแ้ก่อคัรสาวกและตรัสวา่ “จอกน้ีเป็นค าสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราซ่ึง
จะเทไหลออกมาเพื่อไถ่โทษคนเป็นอนัมาก เราบอกท่านทั้งหลายวา่เราจะไม่กินผลแห่งตน้องุ่นน้ีต่อไป
อีก จนวนันั้นมาถึง คือวนัท่ีเราจะกินใหม่ ในแผน่ดินของพระเจา้” 

ค าตรัสของพระองคแ์สดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ พิธีศีลมหาสนิทนั้นมิใช่เป็นเพียงการระลึกถึง
การส้ินพระชนมข์องพระองคเ์ท่านั้น หากแต่เป็นการเล้ียงท่ีแสดงถึงความรัก ความสามคัคีธรรม
ระหวา่งเรากบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ซ่ึงไดจ้ากเราไป จนกวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีก พร้อมกบั
การจดัตั้งแผน่ดินของพระองค ์

อคัรสาวกเปาโลก็ไดก้ล่าวเช่นเดียวกนัวา่ ท่านไดรั้บเร่ืองพิธีศีลมหาสนิทจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
(1 โครินธ์ 11:23) ท่านไดบ้นัทึกไวว้า่ “เม่ือท่านทั้งหลายกินขนมปังน้ีและด่ืมจากจอกน้ีเวลาใด ท่าน
ประกาศการวายพระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กวา่พระองคจ์ะเสด็จมา” พระเยซูตรัสวา่ “น่ีเป็นกาย
ของเรา” และ “น่ีเป็นโลหิตของเรา” ดงันั้นการเล้ียงน้ีจึงเป็นมูลฐานการริเร่ิมศีลมหาสนิท เพื่อระลึกถึง
พระองคด์ว้ย กล่าวคือ เพื่อระลึกถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซู และการคอยท่าการเสด็จกลบัมาของ
พระองค ์

อคัรสาวกจะเขา้ใจความหมายของการกระท าของพระองคห์รือไม่ เราไม่ทราบ พระเยซูทรง
จดัตั้งพนัธสัญญาใหม่ คือการใหส้ัตยป์ฏิญาณ ระหวา่งพระองคแ์ละพลไพร่ของพระองค ์ พนัธสัญญา
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เดิมนั้นก าลงัส าเร็จและผา่นพน้ไปแลว้ การเล้ียงคร้ังใหม่น้ีเป็นการแทนการเล้ียงแบบเก่า การเล้ียงใหม่
ดงักล่าวน้ีเป็นการเล้ียงฝ่ายวญิญาณ ส่วนการเล้ียงแบบเก่านั้นเป็นการเล้ียงฝ่ายเน้ือหนงั พระเยซูตรัสแก่
ผูท่ี้ติดตามพระองคว์า่ “ถา้ท่านไม่กินเน้ือ และด่ืมโลหิตของบุตรมนุษย ์ท่านไม่มีชีวิตในตวัท่าน ผูท่ี้กิน
เน้ือและด่ืมโลหิตของเราก็มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 6:53) ค าตรัสน้ีออกจะยากแก่การเขา้ใจ แต่พระองค์
ทรงอธิบายดว้ยการประทานน ้าองุ่น และขนมปังใหแ้ก่พวกเขา ซ่ึงพวกเขาสามารถท่ีจะรับประทานเขา้
ไป และกลายเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายของพวกเขาเพื่อใหเ้ห็นสัญลกัษณ์ของพระชนมชี์พของพระองค ์
ซ่ึงไดป้ระทานแก่พวกเขาการเล้ียงปัสกาแบบเก่าเป็นแบบเล็งถึงพระเมษโปดกของพระเจา้ ซ่ึงจะเสด็จ
มาลูกแกะปัสกาแบบนั้นเป็นเพียงเงา (ฮีบรู 10:1) ส่วนการเล้ียงแบบใหม่ของพระเยซู หรือศีลมหาสนิท
นั้น ช้ียอ้นหลงั ถึงไมก้างเขนและการส้ินพระชนมข์องพระเมษโปดกของพระเจา้ 

อคัรสาวกเปาโลไดส้อนเร่ืองน้ีแก่คริสตจกัรเมืองโครินธ์ อยา่งชดัเจนวา่ผูท่ี้ร่วมในพิธีศีลมหา
สนิท โดยท่ีตนมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมนั้น ท าใหพ้ระกายและพระโลหิตของพระองคต์อ้งเป็นมลทิน 
อน่ึงการกินนั้นก็เป็นการปรับโทษตนเอง เพราะมิไดส้ังเกตพระกายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยเหตุน้ีเอง
จึงท าใหค้นตอ้งลม้ป่วยและถึงแก่ความตาย ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ น่ีคือมูลเหตุอนัส าคญัแห่งการป่วยไข ้
และการตายของพลไพร่ของพระองค ์ เรามกัจะรับการแนะน ามิใหป้ฏิเสธศีลมหาสนิทน้ี ในยามท่ีเรา
ผดิพลาด เพราะพิธีศีลมหาสนิทน้ี พิธีช่วยเราไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเม่ือเราถูกตดัสิน เราก็จะไดรั้บการตี
สอนจากพระองค ์ ซ่ึงจะท าใหเ้ราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ปราศจากขอ้ต าหนิติเตียนของชาวโลก เราจะตอ้งไม่อยู่
ห่างไกลโตะ๊เสวยของพระเจา้ แต่ “จงให้ทุกคนพินิจดูใจของตนเองเสียก่อน แล้วจึงกินขนมปังนี”้ (1 
โครินธ์ 11:28-32) กล่าวคือ การเล้ียงน้ีหมายถึงพระคุณของพระเจา้ภายในมนุษย ์ เป็นเคร่ือหมาย
ภายนอกซ่ึงเป็นผลของลกัษณะภายใน พระคุณท่ีเราไดรั้บนั้นเป็นไปตามความเขา้ใจความซ่ือสัตย ์ และ
ความตั้งใจจริงของเรา เป็นหลกัในการใหส้ัตยาบนัขอ้ตกลงระหวา่งเรากบัพระเจา้ นอกจากน้ียงัมี
เคร่ืองหมายภายนอกท่ีส าคญั อนัเป็นการประกาศอยา่งเปิดเผยวา่ เราไดรั้บเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเรา และเป็นพยานแก่คนอ่ืนวา่เราไดรั้บการอภยัโทษ และพระคุณของพระองคค์  ้าจุน
ชีวติของเรา 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีท่าน และอคัรสาวกเปาโลไดบ้นัทึกถึงการเล้ียงปัสกาคร้ังสุดทา้ยน้ี และ
ทุกคนต่างก็กล่าวถึงการตั้งพิธีศีลมหาสนิท นอกจากยอห์นเท่านั้นท่ีมิไดบ้นัทึกเร่ืองน้ี การบนัทึกของแต่
ละท่านอาจมีขอ้แตกต่างกนัเล็กนอ้ยในรายละเอียดปลีกยอ่ยต่าง ๆ แต่สาระส าคญัแลว้ต่างก็สอดคลอ้ง
ตอ้งกนั ดงันั้นจึงท าใหเ้ราไดท้ราบถึงการจดัตั้งศีลมหาสนิทน้ีอยา่งถูกตอ้งคริสตจกัรทัว่โลกต่างก็
กระท าพิธีศีลน้ี เพราะวา่เป็นพิธีศีลท่ีพระเยซูคริสตเจา้ทรงเป็นผูจ้ดัตั้งดว้ยพระองคเ์อง เพื่อระลึกถึง
วาระการส้ินพระชนมข์องพระองคแ์ละพระชนมชี์พของพระองค ์ไม่มีพิธีศีลใด ๆ ท่ีจะมีอิทธิพลฝ่ายจิต
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วญิญาณมากไปกวา่พิธีศีลน้ี พิธีศีลน้ีจะย ัง่ยนืคงทน ยิง่กวา่ศีลใด ๆ เพราะวา่ไดจ้ารึกไวใ้นหว้งส านึก
แห่งความจ าเป็น และความตอ้งการของมนุษย ์

การถือศีลมหาสนิทในแต่ละคริสตจกัรยอ่มแตกต่างกนัไป แต่การถือศีลของแต่ละคริสตจกัร 
ต่างก็เป็นการระลึกถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตโ์ดยมีพระเจา้องคเ์ดียวกนั มีความเช่ือเดียวกนั 
มีคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงอนัเดียวกนัคือพระกายของพระองค ์ (เอเฟซสั 4:4-6) เราควรรับศีลมหาสนิทโดย
การถ่อมกายถ่อมใจ และมีความปรารถนาอยา่งแน่วแน่ ท่ีจะรับการช าระลา้งใหพ้น้จากความผดิบาป 
และรับเอาพละก าลงัจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์

ดูเหมือนวา่ ยดูา อิสการิโอดไดอ้อกจากห้องชั้นบน ก่อนท่ีพระเยซูจะทรงจดัตั้งพิธีศีลมหาสนิท
ข้ึน ถา้หากวา่เขายงัอยู ่ณ ท่ีนั้น เขาก็คงไม่ไดรั้บจอกน ้าองุ่น เพราะวา่เขาไม่อาจจะมีส่วนร่วมในพระกาย 
และพระโลหิตของพระองค ์ ซ่ึงเขาจะมอบใหแ้ก่ศตัรูในไม่ชา้น้ี แต่อยา่งไรก็ตามความผดิบาปของเรา
ทั้งหลายก็เป็นมูลเหตุอยา่งหน่ึง ท่ีท าใหพ้ระโลหิตของพระองคต์อ้งหลัง่ไหลขณะเม่ือเรารับศีลมหา
สนิท เราคิดถึงขอ้น้ีหรือไม่ 

ยดูาไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือของพญามาร โดยการเป็นผูท้รยศต่อพระองค ์ แต่ในดา้นฝ่ายจิต
วญิญาณ ไมก้างเขนก็ไดถู้กยกข้ึนแลว้ พระเยซูทรงรับเอาไมก้างเขนจากพระหตัถข์องพระบิดา แต่มือ
อนัชัว่ร้ายของพญามาร “ก็อยูร่่วมโตะ๊เดียวกนักบัพระองคด์ว้ย” การต่อสู้ระหวา่งการฝ่ายพระเจา้และ
ฝ่ายพญามารไดเ้กิดข้ึนแก่พระเยซู (กิจการ 2:23) “พระเยซูก าลงัเสด็จไป” เหมือนไดท้รงด าริไวแ้ต่ก่อน
แลว้ (ลูกา 22:23) แต่ซาตานไดเ้ขา้สิงอยูใ่นใจของยดูา เพื่อท าใหกิ้จการของมนัส าเร็จ ดว้ยวกิฤติการณ์
อนัส าคญัยิง่ไดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ และพระเยซูเองก็ไดท้รงจดัเตรียมวถีิทาง ท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นของ
อคัรสาวกทั้งสิบสองคน เพราะวา่พระองคจ์ะตอ้งเสด็จจากพวกเขาไปพระองคท์รงประสงคท่ี์ใหพ้วก
เขามีความสามคัคีธรรม ร่วมกบัพระองคใ์นการส้ินพระชนมข์องพระองค ์พระองคท์รงยกพวกเขาใหอ้ยู่
ในระดบัความเช่ือใหสู้งข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัขมุนรกก็ไดส่้งผูแ้ทนของมนั ใหข้ึ้นไปอยูใ่นหอ้งชั้นบน
ดว้ย จิตใจของอคัรสาวกแต่ละคน ต่างก็เพง่แน่วแน่ และมีความรักพระองค ์แต่พวกเขาก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
รู้ถึงอุบายของพญามารดว้ย 

เม่ือยดูาไดอ้อกจากห้องชั้นบนแลว้ พระเยซูไดต้รัสแก่อคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู ่ ณ ท่ีนั้นวา่ 
“เด๋ียวน้ีบุตรมนุษยไ์ดรั้บเกียรติยศ และพระเจา้ก็ไดรั้บเกียรติยศเพราะบุตรมนุษย”์ (ยอห์น 13:31) แทนท่ี
พระองคจ์ะตรัสวา่ บุตรมนุษยจ์ะถูกมอบไว ้พระองคก์บัตรัสวา่ “เด๋ียวน้ีบุตรมนุษยก์็ไดรั้บเกียรติยศ....” 
ถา้พระเจา้ไดรั้บเกียรติยศเพราะพระบุตร พระเจา้จะประทานใหพ้ระบุตรมีเกียรติยศในพระองคเ์อง และ
จะใหมี้เกียรติยศเด๋ียวน้ี เวลาไดใ้กลเ้ขา้มาแค่เอ้ือมมือถึงแลว้ ในคืนวนันั้นพระองคท์รงถูกมอบไว ้
ในช่วงระยะเวลาสุดทา้ยน้ี พระเยซูทรงประทบัอยูก่บัอคัรสาวกของพระองค ์ทรงตระหนกัถึงความทุกข์
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ทรมานท่ีก าลงัจะมาถึง ทั้งน้ีเพื่อพระองคเ์องและเพื่ออคัรสาวกของพระองค ์ พระองคท์รงเรียกพวกเขา
ดว้ยความความรักดุจ “ลูกเล็ก ๆ ของพระองค”์ พวกเขาจะตอ้งอยูต่ามล าพงั พระเยซูทรงทราบถึงขอ้
สงสัย ถึงความกลวั ซ่ึงจะบงัเกิดข้ึนแก่พวกเขา ฉะนั้นพระองคจึ์งหนุนน ้าใจพวกเขา ค าสอนคร้ังสุดทา้ย 
(ยอห์น บทท่ี 14) เป็นค าหนุนน ้าใจท่ีอ่อนโยน ท าใหพ้วกเขาส านึกถึงความผดิของตนเอง และเลา้โลม
จิตใจของพวกเขา ใหมี้ความมัน่ใจเก่ียวกบัอนาคต ถา้หากวา่อคัรสาวกมีความมัน่ใจในพระองค ์ ปฏิบติั
ตามค าสั่งสอนของพระองค ์ พวกเขาก็ยอ่มจะไม่มีความสงสัยในจิตใจวา่ พระองคจ์ะเสด็จจากพวกเขา
พระองคท์รงเร่ิมตน้ดว้ยค าวา่ “เราไป” แต่ขณะเดียวกนัพระองคก์็ตรัสอีกวา่ “เราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลาย
ไวเ้ป็นลูกก าพร้า เราจะมาหาท่าน... ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา” “อยา่ใหใ้จท่านทั้งหลายวติกเลย...ถา้เราไป
จดัแจงท่ีส าหรับท่านแลว้ เราจะมาอีก รับทานใหไ้ปอยูก่บัเรา....ในปราสาทพระบิดาของเรามีอยูห่ลาย
แห่ง” เป็นท่ีแน่นอนวา่ เราทั้งหลายจะตอ้งมีส่วนร่วมในการน้ีเพราะพระเยซูคริสต ์ “ถา้ไม่มีเราคงได้
บอกทา่นทั้งหลายแลว้” 

พระเยซูทรงเล่าใหบ้รรดาอคัรสาวกทราบถึง การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระผู ้
เลา้โลมใหม่ ซ่ึงพระบิดาเจา้จะส่งมาในนามของพระองค ์ เพื่อสั่งสอนให้เขาเขา้ใจในการทุกส่ิง ท่ีพระ
เยซูไดท้รงสั่งสอนแก่พวกเขามาแลว้ ซ่ึงพระองคไ์ม่สามารถท่ีจะอธิบายใหพ้วกเขาเขา้ใจ ในวาระท่ี
พระองคท์รงมีชีวติอยูใ่นโลกน้ีได ้ เพราะขณะนั้นพวกเขา “รับเอายงัไม่ได”้ นอกจากนั้นพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ ยงัจะท าใหพ้วกเขาระลึกถึงทุกส่ิงทุกอยา่ง ท่ีพระเยซูไดเ้คยตรัสแก่พวเขาอีกดว้ย (ยอห์น 14:26) 
พระเยซูตรัสวา่ แมบ้ดัน้ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็ไดอ้าศยัอยูก่บัท่านแลว้ และจะอยูภ่ายในท่าน “จะอยูก่บั
ท่านเป็นนิตย”์ (ดู ยอห์น 14:16,17) “ใจของท่านก็เตม็ไปดว้ยความทุกขถึ์งกระนั้นก็ดี เราบอกความจริง
แก่ท่านทั้งหลาย คือการท่ีเราจะไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน เพราะถา้เราไม่ไป พระองคผ์ูช่้วยนั้นจะ
มิไดม้าหาท่าน” (ยอห์น 16:6,7) “ถา้ท่านทั้งหลายไดรั้กเรา ท่านคงจะไดมี้ใจช่ืนชม เพราะเราจะไปหา
พระบิดา เพราะวา่พระบิดาเป็นใหญ่กวา่เรา” (ยอห์น 14:28) “ถา้ผูใ้ดรักเรา...พระบิดาจะทรงรักเขา แลว้
พระบิดากบัเราจะมาหาเขา และจะสถิตอยูก่บัเขา” (ยอห์น 14:23) 

พระเยซูไดท้รงประทานพระบญัญติัใหม่ ใหแ้ก่บรรดาอคัรสาวกของพระองค ์ เพื่อช้ีใหทุ้กคน
ทราบอยา่งชดัแจง้วา่ พวกเขาเป็นอคัรสาวกของพระองค ์ คือ “ใหเ้จา้รักซ่ึงกนัและกนั เรารักเจา้ทั้งหลาย
มาแลว้ฉนัใด เจา้จงรักซ่ึงกนัและกนัดว้ยฉนันั้น คนทั้งปวงจะไดรู้้ เจา้เป็นเหล่าสาวกของเรา” (ยอห์น 
13:34,35) พระองคต์รัสใหพ้วกเขาทราบต่อไปอีก ถึงการข่มเหงรังแก และความทุกขต่์าง ๆ ซ่ึงพวกเขา
จะตอ้งประสบแต่พระองคก์็ทรงเลา้โลมพวกเขาวา่ “จงยนิดีเถิด เราชนะโลกแลว้” “ความสุขของเรา ๆ 
ใหแ้ก่ท่าน” 
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นอกจากนั้นแลว้พระเยซูทรงสอน ใหบ้รรดาอคัรสาวกรู้ถึงสิทธิพิเศษในการอธิษฐาน ในพระ
นามของพระองคอี์กดว้ย พวกเขาสามารถท่ีจะทูลขอส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากพระองคไ์ดท้ั้งส้ิน และพระองคก์็
จะตอ้งตอบสนองตามค าทูลของนั้น ส่ิงใด ๆ ท่ีพระองคก์ระท า อคัรสาวกก็จะสามารถกระท าได้
เช่นเดียวกนัและอาจสามารถกระท าภารกิจ “ยิง่ใหญ่กวา่” ท่ีพระองคท์รงกระท าได ้ เพราะวา่พระองค์
ก าลงัจะเสด็จไปหาพระบิดาของพระองค ์ และพวกเขาจ าตอ้งปฏิบติัพระราชกิจของพระองคสื์บต่อไป 
เพราะวา่พวกเขาเป็นก่ิงของตน้องุ่นแท ้ คือพระองคน์ัน่เอง (ดู ยอห์น 15:1) แต่ทั้งน้ีอคัรสาวกจะกระท า
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยอาศยัความสามารถของตนเองไม่ไดเ้ป็นอนัขาด พวกเขาจะตอ้งอาศยัอยูใ่นพระองค์
ตลอดเวลา เช่นเดียวกบัตน้องุ่น ล าพงัแต่ก่ิงนั้นยอ่มผลิดอกออกผลไม่ได ้ เพราะชีวิตของมนัอยูท่ี่ล  าตน้ 
ไม่ใช่อยูท่ี่ก่ิง เพียงแต่ส าแดงชีวติใหป้รากฏโดยไหลผา่นทางก่ิงเท่านั้น ดงันั้น “ท่านทั้งหลายจึงเป็น
สาวกของเรา” “พระองคน์ั้นจะเป็นพยานถึงเรา และท่านทั้งหลายเป็นพยานดว้ยเพราะวา่ท่านไดอ้ยูก่บั
เราตั้งแต่แรก” (ยอห์น 15:27) พระเยซูมิไดเ้รียกอคัรสาวกของพระองคว์า่ “บ่าว” ของพระองคอี์กแลว้ 
หากแต่ทรงเรียกพวกเขาวา่ “มิตรสหาย” พระองคท์รงพยายามท่ีจะท าใหพ้วกเขาสนิทสนมกบัพระองค์
มากยิง่ข้ึน พระองคท์รงเป็นห่วงพวกเขาดุจแม่ไก่ห่วงลูกของมนั แต่ขณะเดียวกนั พระองคก์็ทรงปลอบ
ประโลมพระองคเ์อง วา่พวกเขาเป็น “มิตรสหาย” ของพระองค ์(ยอห์น 15:15) 

เช่ือแน่วา่บรรดาอคัรสาวกคงจะตอ้งเร่ิมเขา้ใจในพระองค ์ยิง่กวา่เดิมอยา่งแน่นอน และเขา้ใจถึง
โครงการต่าง ๆ ท่ีพระองคจ์ดัเตรียมไวส้ าหรับพวกเขาบา้งแลว้ กระนั้นก็ตามเขาก็ยงัมีขอ้สงสัยอยูม่าก 
โธมาไดทู้ลถามพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ทั้งหลายไม่รู้วา่ พระองคจ์ะไปทางไหนขา้พเจา้จะ
รู้จกัทางนั้นอยา่งไรได”้ พระเยซูตรัสตอบวา่ “เราเป็นทางนั้นเป็นความจริง และเป็นชีวติ” (ยอห์น 
14:5,6) ฟิลิปไดทู้ลถามพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอส าแดงพระบิดาใหข้า้พเจา้ทั้งหลายเห็น ขา้พเจา้
จงจะพอใจ” พระองคต์รัสตอบวา่ “ฟิลิปเอ๋ย เราไดอ้ยูก่บัท่านนานแลว้เช่นน้ี และท่านยงัไม่รู้จกัรเรา
หรือ ผูท่ี้ไดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:8,9) ยดูาซ่ึงมิใช่ยดูา อิสการิโอด ไดทู้ลถามพระองคว์า่ 
“พระองคเ์จา้ขา้ เป็นเร่ืองอะไรท่ีพระองคจ์ะส าแดงพระองคเ์อง ใหป้รากฏแก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย แต่ไม่ให้
ปรากฏแก่โลก” พระองคต์รัสตอบเขาวา่ “ถา้ผูใ้ดรักเรา ผูน้ั้นจะประพฤติตามค าของเรา และพระบิดาจะ
ทรงรักเขา แลว้พระบิดากบัเราจะมาหาเขา และจะสถิตอยูก่บัเขา” (ยอห์น 14:22,23) 

ซีโมน เปโตร ไดทู้ลถามพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคจ์ะไปไหน” พระเยซูตรัสตอบวา่ 
“ท่ีเราไปนั้น ท่านจะตามไปเด๋ียวน้ีไม่ได ้แต่ภายหลงัจะตามเรา” แต่เปโตรก็ยงัทูลถามพระองคต่์อไปอีก
วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ เหตุใดขา้พเจา้จะตามพระองคไ์ปเด๋ียวน้ีไม่ได.้..ขา้พเจา้พร้อมแลว้ท่ีจะไปกบั
พระองค ์ถึงจะตอ้งติดคุกหรือถึงความตายก็ดี” พระเยซูจึงตรัสตอบเขาวา่ “ซีโมน ๆ เอ๋ย น่ีแหละ ซาตาน
ไดข้อพวกท่านไว ้ เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดขา้วสาลี แต่เราไดอ้ธิษฐานเผือ่ตวัท่าน เพื่อความเช่ือของ



 200 

ท่านจะไม่ไดข้าด และเม่ือท่านไดห้นักลบัแลว้ จงชูก าลงัพี่นอ้งทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:31-32) พระ
เยซูทรงทราบวา่เปโตรจะหลงผดิพลาดไป เพราะแมแ้ต่พระองคเ์อง ก็ตอ้งถูกพญามารทดลองฝัดร่อน
ดว้ยเหมือนกนั เพราะวา่บดัน้ีถึงเวลาแห่งการฝัดร่อนคร้ังใหญ่ คือวาระแห่งไมก้างเขนแลว้ (ยอห์น 
12:31) พระองคไ์ม่ไดอ้ธิษฐาน มิใหอ้คัรสาวกของพระองคถู์กฝัดร่อน แต่พระองคท์รงอธิษฐาน เพื่อให้
พวกเขามีความเช่ือท่ีกลา้แขง็ข้ึน และไม่หลงผดิพลาดในการต่อสู้คร้ังใหญ่ยิง่ ระหวา่งพระเจา้กบัพญา
มาร ทั้งพระเจา้และพญามารจะทดลองความเช่ือของพวกเขา แต่ขณะเดียวกนันั้น พระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของพวกเขา ก็จะอธิษฐานเผือ่พวกเขาดว้ย พระองคท์รงทราบโดยตลอดแลว้วา่ ค  าอธิษฐานของ
พระองค ์ไดรั้บการประทบัตราไวแ้ลว้ในสวรรคท์ั้งน้ีเพราะการอธิษฐานน้ีมีรากฐาน อยูบ่นพระราชกิจท่ี
พระองคท์รงกระท าพระองคก์ าลงัจะสละพระชนมชี์พของพระองค ์ เป็นค่าไถ่ของคนทั้งโลก เปโตรนั้น
เปรียบเสมือนขา้วสาลี ส่วนฟางและแกลบจะตอ้งถูกฝัดร่อนทิ้งไป พระเจา้ทรงเป็นตน้เหตุแรกของการ
ฝัดร่อน พญามารเป็นเพียงตน้เหตุท่ีสองเท่านั้นความรักของพระเจา้ และการเสียสละของพระเยซู รวม
กบัการอธิษฐานดว้ยความเช่ือของพระองค ์จะตอ้งมีชยัในท่ีสุด 

ระหวา่งท่ีพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนอคัรสาวกเป็นคร้ังสุดทา้ย ในขณะท่ีออกจากห้องชั้นบน 
เพื่อไปสู่สวนเฆธ็เชมาเนนั้น พระธรรมมาระโก 14:26 กล่าววา่ “เม่ือร้องเพลงสรรเสริญแลว้ เขาก็พากนั
ออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ” ส่วนยอห์นไดบ้นัทึกขอ้ความตอนท่ีพระเยซูตรัสสั่งบรรดาอคัรสาวกวา่ “จง
ลุกข้ึนใหเ้ราทั้งหลายไปจากท่ีน้ีเถิด” ไวใ้นตอนทา้ยของบทท่ี 14 น่ีแสดงวา่ ค  าอุปมาเร่ืองตน้องุ่นแท ้
และก่ิงองุ่นนั้น พระเยซูอาจจะตรัสแก่บรรดาอคัรสาวกระหวา่งท่ีเดินทางไปภูเขามะกอกเทศนัน่เอง 

พระเยซูตรัสแก่บรรดาอคัสาวกของพระองคว์า่ “ตั้งแต่น้ีไปเราจะไม่สนทนากบัท่านทั้งหลาย 
เพราะวา่ผูค้รองโลกจะมา ผูน้ั้นไม่มีสิทธ์ิอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30) ทั้งน้ีเพราะพระองคจ์ะไม่มี
โอกาสไดส้นทนากบัพวกเขาอีกมากนกันัน่เอง พระองคต์รัสวา่ “ส่ิงเหล่าน้ีเราไดส้อนท่านเป็นค าอรรถ 
วนัหน่ึงเราจะไม่สอนท่านเป็นค าอรรอีก.. เราไดม้าจากพระบิดาและไดเ้ขา้มาในโลกแลว้ เราจะจากโลก
ไปถึงพระบิดาอีก” เหล่าสาวกจึงทูลถามพระองคว์า่.. “คราวน้ีขา้พเจา้ทั้งหลายรู้แน่ชดัวา่ พระองคท์รง
ทราบสารพดัทั้งส้ินและ..เช่ือวา่พระองคไ์ดม้าจากพระเจา้” แต่พระเยซูตรัสตอบวา่ “เด๋ียวน้ีท่านทั้งหลาย
เช่ือหรือ..ท่านทั้งหลายจะตอ้งกระจดักระจายไป...และจะละเราไวผู้เ้ดียว แต่เราหาไดอ้ยูผู่เ้ดียวไม่ เพราะ
พระบิดาทรงสถิตอยูก่บัเรา” (ยอห์น 16:22-32) 

“ท่านทั้งหลายจะกระดากใจ ดว้ยมีค ากล่าวไวใ้นพระคมัภีร์วา่ เราจะตีผูเ้ล้ียงแกะ และฝงูแกะ
นั้นจะกระจดักระจายไป” (มาระโก 14:27) “ค าซ่ึงเขียนไวแ้ลว้นั้นตอ้งส าเร็จ คือวา่ท่านตอ้งนบัเขา้ใน
หมู่คนอธรรม” (มาระโก 15:28, ดู อิสยาห์ 53:12 ดว้ย) แต่อยา่งไรก็ตามพระเยซูไดท้รงใหค้วามมัน่ใจ
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แก่อคัรสาวกของพระองคว์า่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีก และจะไปพบปะพวกเขาท่ี
มณฑลกาลิลา 

เปโตรไดใ้หค้  ามัน่สัญญาในความจงรักภกัดีต่อพระเยซูอีกวา่ “แมค้นทั้งปวงจะสะดุดกระดาก
ใจเพราะพระองค ์ ขา้พเจา้จะสะดุดกระดากใจหามิไดแ้ต่พระเยซูกลบัตรัสตอบเปโตรอยา่งเศร้าว ๆ วา่ 
ในคืนน้ี ก่อนไก่ขนั เขาจะปฏิเสธพระองคถึ์งสามคร้ังเปโตรไม่ยอมเช่ือวา่เป็นเช่นนั้น เขายงัคงกล่าวย  ้า
อยา่งหนกัแน่นยิง่ข้ึนอีกวา่ “ถึงแมข้า้พเจา้จะตอ้งตายกบัพระองค ์ ขา้พเจา้ก็จะไม่ปฏิเสธพระองคเ์ลย” 
อคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ต่างก็ยนืยนัเช่นเดียวกนัน้ี แต่คร้ันเวลานั้นมาถึง” “สาวกทั้งหมดก็ไดล้ะทิ้งพระองค์
ไว ้และพากนัหนีไป” 

พระเยซูตรัสแก่สาวกทั้งหลายวา่ “ท่านจะร้องไหพ้ิลาปร ่ าไร แต่โลกน้ีจะยนิดี ท่านจะเป็นทุกข์
โศก แต่ความทุกขโ์ศกของท่านจะกลบักลายเป็นความยนิดี” (ยอห์น 16:20) เม่ือพระเยซูตรัสจบแลว้ 
พระองคก์็แหงนพระพกัตร์ดูทอ้งฟ้า และตรัสวา่ “พระบิดาเจา้ขา้ เวลาก็มาถึงแลว้” ค  าอธิษฐานอนัน่า
ประทบัใจยิง่ในพระธรรมยอห์นบทท่ี 17 น้ี เป็นค าอธิษฐานท่ียาวท่ีสุดของพระองค ์เท่าท่ีปรากฏในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ เป็นการอธิฐานของมหาปุโรหิต ท่ีทรงออ้นวอนขอใหพ้ระบิดาเจา้ โอบอุม้พิทกัษ์
รักษาของคนพระองคก่์อนท่ีพระองคจ์ะทรงละทิ้งพวกเขา ใหอ้ยูเ่ดียวดาย ในโลกท่ีเต็มไปดว้ยความไม่
เช่ือ และชัว่ร้ายน้ี 

แต่อยา่งไรก็ตามพระเยซูก็มิไดอ้ธิษฐาน ขอใหพ้ระบิดาเจา้รับเอาพวกเขาออกไปจากโลก 
พระองคเ์พียงแต่อธิษฐาน ขอใหพ้ระบิดาเจา้ปกปักรักษาพวกเขา ใหพ้น้จากความชัว่ร้ายเท่านั้น (ยอห์น 
17:15) พระองคต์รัสวา่พระบิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้ก็ไดพ้ิทกัษรั์กษาพวกเขาไวแ้ลว้ แต่บดัน้ีขา้พเจา้จะไปหา
พระองค ์ ฉะนั้นขอใหพ้ระองคท์รงพิทกัษรั์กษาเขาดว้ยเถิด พระเจา้ขา้ (ดู ยอห์น 17:11,12) เหล่าสาวก
คงตอ้งเขา้ใจในความรักอนัลึกซ้ึงของพระองคท่ี์ทรงมีต่อพวกเขา เขา้ใจถึงความส าคญัของพระราชกิจท่ี
พระองคท์รงมอบหมายให้อยูใ่นความรับผดิชอบของพวกเขา ตลอดจนการพิทกัษรั์กษาจากพระบิดาเจา้
ผูอ้ยูใ่นสวรรค ์อยา่งท่ีพวกเขาไม่เคยมีความเขา้ใจเช่นนั้นมาก่อนเลย 

พระเยซูทรงไวว้างใจในอคัรสาวกของพระองค ์ และในส่ิงท่ีพระองคจ์ะทรงกระท าโดยทาง
พวกเขา พระองคท์รงส าแดงความรู้สึกน้ีออกมาอยา่งชดัแจง้ความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่ประการหน่ึงของ
พระเยซู ท่ีทรงเป็นต่อพวกเขาก็คือเพื่อวา่ พวกเขาจะไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระองคแ์ละพระ
บิดา และเพื่อวา่พวกเขาจะไดมี้ส่วนในพระสวา่ราศีของพระองค ์ เพื่อชาวโลกจะไดรู้้เห็นวา่พวกเขาเป็น
อคัรสาวกของพระองค ์ พระเยซูมิไดท้รงอธิษฐานเพื่ออคัรสาวกทั้งสิบสองคนน้ีโดยเฉพาะเท่านั้น 
หากแต่พระองคท์รงอธิษฐานเผือ่ทุกคนท่ีเช่ือพระองค ์ โดยการยอมรับเอาค าสั่งสอนของบรรดาอคัร
สาวก ทั้งน้ีรวมทั้งเราทั้งหลาย ซ่ึงเป็นคนของพระเจา้ในทุกวนัน้ีดว้ย (ยอห์น 17:20) 
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ข้อไตร่ตรอง 
การร่วมในพิธีศีลมหาสนิทนั้น ก็เปรียบประดุจกบัการท่ีเราทูลต่อพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ 

โลกอนัชัว่ร้ายน้ีอาจจะท าลายพระกาย ฝ่ายเน้ือหนงัของพระองค ์ บนไมก้างเขนได ้ แต่พระองคจ์ะเสด็จ
กลบัมาอีก นบัแต่บดัน้ีไปจนถึงวาระนั้น ขา้พเจา้ขอถวายร่างกายของขา้พเจา้ เป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตอยู ่
เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

คริสตจกัรทุก ๆ แห่งในโลกน้ีต่างก็เป็นพระกายของพระองค ์ ซ่ึงสมาชิกคริสตจกัรทุกคน
จะตอ้งเป็น “วหิารของพระวญิญาณ” ถา้หากวา่ผูท่ี้นมสัการพระองค ์ มิไดมี้ส่วนในพระชนมชี์พของ
พระคริสตแ์ลว้ ก็ยอ่มแสดงวเ่ขามิไดน้มสัการพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง เพราะวา่การนมสัการพระองคน์ั้น
เป็นการท่ีพระคริสตไ์ดป้ระทบัอยูภ่ายในท่าน และเป็นความไวใ้จวา่ จะไดรั้บพระรัศมีของพระเจา้ 

พระบญัญติัใหม่ของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงวา่ดว้ยความรักนั้น เป็นการจดัตั้งมาตรฐานท่ีสูงส่ง 
พระองคต์รัสวา่ “เราใหบ้ญัญติัใหม่ไวแ้ก่เจา้ทั้งหลายคือใหเ้จา้รักซ่ึงกนัและกนั เรารักเจา้ทั้งหลาย
มาแลว้ฉนัใด เจา้จงรักซ่ึงกนัและกนัดว้ยฉนันั้น” มาตรการแห่งความรักของพระเยซูคือการท่ีพระองค์
ทรงยอมสละพระชนมชี์พของพระองคเ์พื่อเรา “ความรักใหญ่กวา่น้ีไม่มี” 

เม่ือยดูารับประทานอาหารเสร็จแลว้ เขาก็รีบออกไปขา้งนอกทนัที ขณะนั้น “เป็นเวลา
กลางคืน” เป็นเวลากลางคืนตลอดไปเป็นนิตยใ์นวิญญาณเป็นราตรีแห่งความทุกขท์รมานขององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ของเรา เป็นราตรีแห่งความเศร้าโศก แห่งความอ่อนแอ และความผดิพลาดของอคัรสาวกทั้งปวง
ทั้งจะเป็นความมืดมิดอยูใ่นจิตใจของผูท่ี้ต่อตา้นพระเจา้ตลอดไป “พระเจา้ทรงเป็นความสวา่ง และใน
พระองคไ์ม่มีความมืดเลย” 

เปโตรเช่ือมัน่วา่ เขาจะมีความซ่ือสัตยต่์อพระคริสตอ์ยา่งเสมอตน้เสมอปลาย แต่แลว้เขาก็กลบั
ผดิพลาด ฉะนั้นขอใหเ้ราอยา่ไดไ้วใ้จตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการพดูต่อชุมชน แต่จงพึ่งใน
พระองคผ์ูซ่ึ้งมีพระคุณเพียงพอส าหรับความตอ้งการของเรา ภายในตวัเรานั้นประกอบดว้ยชีวติ หรือ
ความรู้สึกท่ีเห็นแก่ตนเอง และปรารถนาท่ีจะส าแดงความรู้สึกนั้นออกมา แมใ้นกรณีท่ีเก่ียวกบัส่ิงของ ๆ 
พระเจา้เช่นเดียวกนั อีกคร้ังหน่ึงท่ีเปโตรไดส้ าแดงออกมาในลกัษณะเช่นน้ี จนพระเยซูตรัสวา่ ค  าพดู
ของเขาเป็นค าพดูของมาร โดยปกติแลว้เปโตรเป็นคนท่ีใจร้อน หุนหนัพลนัแล่นและกลา้หาญ แต่คุณ
สมบตัเหล่าน้ีหาไดมี้คุณค่าอะไร ในแผน่ดินสวรรคข์องพระคริสตก์็หาไม่ 

ชีวติเก่าของเรานั้นไม่วา่จะเป็นชีวติท่ีดีหรือเลวก็ตาม ไดถู้กตรึงไวก้บัพระเยซูแลว้ 
ขณะเดียวกนัเราก็ไดรั้บชีวติใหม่จากพระเจา้แทน เราไม่มีทางท่ีจะปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ จนกวา่พระองค์
จะมอบภารกิจให ้ “มีอะไรบา้งท่ีท่านมิไดรั้บเล่า” ฉะนั้นขอใหเ้ราอยา่ไดไ้วว้างใจในตวัเองเลย ไม่วา่จะ
เป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม (ดู ฟิลิปปี 3:3) แต่จงแสวงหาพละก าลงัและส่ิงต่าง ๆ เราตอ้งการจากพระองค ์แลว้
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เราก็จะสามารถพดูไดอ้ยา่งเต็มท่ีเช่นเดียวกบัอาจารยเ์ปาโล ซ่ึงวา่ “ขา้พเจา้จะกระท าทุกส่ิงได ้ โดยพระ
เยซูคริสต ผูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้” (ฟิลิปปี 4:13) พระเยซูตรัสวา่ “นอกจากเราแลว้ ท่านจะท าส่ิงใดไม่ได้
เลย” “ก่ิงจะเกิดผลเองไม่ได”้ มนัจะตอ้งติดสนิทอยูก่บัล าตน้ฉนัใด เราก็จะตอ้งเช่ือพึ่งพระองคอ์ยา่ง
แนบแน่นฉนันั้น  

แมว้า่พระเยซูจะตอ้งเผชิญกบัความทุกขท์รมาน ท่ีก าลงัรออยูเ่บ้ืองหนา้ทั้งยงัเป็นปัญหาหนกัใจ
อ่ืน ๆ อีก เช่นอคัรสาวกของพระองคเ์อง กลบัเป็นผูท้รยศต่อพระองค ์ มิหน าซ ้ าในกลุ่มอคัรสาวกยงัมี
การทุ่มเถียงแยง่ชิงความเป็นใหญ่ต่อกนั ในวาระท่ีพระองคจ์ะตอ้งถูกตรึงบนไมก้างเขน ซ่ึงจะท าให้
มนุษยทุ์กคนตอ้งถ่อมกายใจลง แมก้ระนั้นพระเยซูก็ยงัตรัสอยา่งชดัแจง้วา่พระองคจ์ะไดรั้บชยัชนะใน
ท่ีสุด และเป็นชยัชนะท่ีย ัง่ยนืตลอดกทุกยคุทุกสมยั พระองคมิ์ไดต้รัสถึงการต่อสู้ขดัขวางอนัขมข่ืนของ
พวกศตัรู หรือความเห้ียมโหดอยา่งร้ายกาจ ของการทนทุกขท่ี์ก าลงัรอคอยพระองคอ์ยูแ่มแ้ต่นอ้ย ความ
วุน่วายดงักล่าวน้ี คงจะท าใหพ้ระเยซูทรงทราบแลว้วา่ น ้าพระทยัของพระบิดาก าลงัจะส าเร็จลงแลว้ 
ผูใ้ดท่ีมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ผูน้ั้นจะไม่พา่ยแพต่้อมารเลย นอกจากนั้นเขายงัจะปรารถนาท่ีจะ
ใหทุ้กคนหนัเขา้สู่ชยัชนะแห่งการฟ้ืนคืนชีวิตอีกดว้ย 

ทบทวน 
1. ในเยน็วนัองัคาร พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน ณ ท่ีใด? พระองคท์รงสอนวา่อยา่งไร? วนัพุธ 

และวนัพฤหสับดีพระองคป์ระทบัอยู ่ณ ท่ีใด? 
2. พิธีรับประทานขนมปังท่ีไม่มีเช้ือ เร่ิมข้ึนเม่ือใด? การรับประทมนอาหารน้ีมีก่ีวนั? 
3. พิธีเล้ียงปัสกาเร่ิมตน้เม่ือใด? อาหารท่ีรับประทานมีอะไรบา้ง? พระเยซูทรงประสงคท่ี์จะ

ร่วมในการเล้ียงน้ีหรือไม่? พระองคท์รงสั่งใครใหเ้ขา้ไปจดัเตรียมปัสการในเมือง? พระองคห์าสถานท่ี
ไดโ้ดยวธีิใด? สถานท่ีนั้นมีลกัษณะอยา่งไร? เม่ือนัง่ประจ าท่ีเรียบร้อยแลว้ อคัรสากวคนใดนัง่ใกลพ้ระ
เยซูท่ีสุด? เพราะเหตุใด? 

4. ระหวา่งการรับประทานอาหาร บรรดาอคัรสาวกไดพ้ดูกนัถึงเร่ืองอะไร? พระเยซูตรัสวา่ใคร
เป็นใหญ่ท่ีสุด? พระเยซูตรัสเก่ียวกบัพระองคเ์องวา่อยา่งไร? พระองคท์รงย  ้าถึงค าสั่งสอน ท่ีพระองคไ์ด้
เพียรพยายามสั่งสอนพวกเขาตลอดมา โดยการท าอยา่งไร? 

5. อคัรสาวกคนใดท่ีคดัคา้นไม่ยอมใหพ้ระเยซูทรงลา้งเทา้ของเขา? เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? พระ
เยซูตรัสแก่เขาวา่อยา่งไร? พระเยซูทรงอธิบายถึงความมุ่งหมาย ของการกระท าของพระองคว์า่อยา่งไร? 
เหตุใดพระองคจึ์งลา้งเฉพาะแต่เทา้เท่านั้น? การกระท าของพระองคค์ร้ังน้ีเป็นแบบอยา่งในชีวติฝ่าย
วญิญาณจิตอยา่งไร? 
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6. พระเยซูตรัสวา่อยา่งไรเก่ียวกบัการท่ีอคัรสาวกของพระองค ์ ควรจะมีส่วนในแผน่ดิน
สวรรค?์ 

7. เม่ือการเล้ียงปัสกาในวนันั้นเสร็จส้ินแลว้ พระเยซูทรงตั้งการเล้ียงอะไรข้ึนใหม่? พระองค์
ตรัสวา่อยา่งไร? จงอธิบายถึงความส าคญัของการเล้ียงน้ี 

8. พิธีปัสกากบัพิธีศีลมหาสนิทแตกต่างกนัอยา่งไร? พระเยซูตรัสวา่พระองคจ์ะทรงเสวยพระ
กระยาหาร และด่ืมร่วมกบัอคัรสาวกของพระองคอี์กเม่ือใด? 

9. พระเยซูตรัสอยา่งไรเก่ียวกบัผูท่ี้จะมอบพระองคไ์ว?้ พระองคท์รงอา้งค าพยากรณ์อะไร? 
บรรดาอคัรสาวกต่างรู้สึกประหลาดใจหรือไม่ เม่ือทราบวา่คนหน่ึงในพวกเขาจะทรยศต่อพระองค?์ 
พวกเขาท าอยา่งไรเม่ือทราบเช่นนั้น? ยดูาอิสการิโอดทูลถามพระองคด์ว้ยหรือไม่ พระเยซูตรัสตอบวา่
อยา่งไร? พระองคต์รัสสั่งให้เขาท าอะไร? อคัรสาวกอ่ืน ๆ ทราบหรือไม่วา่ยดูาไปไหน? เม่ือยดูาออกจา
หอ้งชั้นบนนั้นไปแลว้ พระเยซูไดต้รัสเก่ียวกบัพระองคเ์องวา่อยา่งไร? 

10.ค าเทศนาสั่งสอนสุดทา้ย ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จจากเหล่าอคัรสาวกไปมีลกัษณะอยา่งไร? 
พระองคต์รัสวา่พระองคจ์ะไปสู่ท่ีใด? พระองคท์รงหนุนน ้าใจของพวกเขาอยา่งไร? พระองคต์รัส
เก่ียวกบัปราสาทของพระบิดาของพระองคว์า่อยา่งไร? พระบญัญติัใหม่ท่ีพระองคป์ระทานใหแ้ก่พวก
เขามีใจความวา่อยา่งไร? พระองคท์รงตั้งมาตรฐานแห่งความรักซ่ึงกนัและกนัวา่อยา่งไร? ถา้หากวา่พวก
เขารักพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง พวกเขาจะท าอยา่งไร? 

11. เปโตรทูลถามพระเยซูวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไร? 
12. โธมาทูลถามพระเยซูวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไร? 
13. ฟิลิปทูลถามพระเยซูวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไร? 
14. ยดูา ท่ีไม่ใช่ยดูาอิสการิโอด ทูลถามพระเยซูวา่อยา่งไร? 
15. พระเยซูตรัสเก่ียวกบัพระบิดาเจา้วา่อยา่งไร? และตรัสเก่ียวกบัภารกิจท่ีอคัรสาวกจะตอ้ง

กระท า ในขณะท่ีพระองคเ์สด็จจากพวกเขาไป วา่อยา่งไร?  พระองคต์รัสวา่พระบิดาเจา้จะทรงส่งผูใ้ด 
ลงมาแทนพระองค?์ พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในผูเ้ช่ือ และในโลกมีอะไรบา้ง? 

16. พระเยซูตรัสอยา่งไรเก่ียวกบั สันติสุข ความยนิดี และความโศกเศร้า วา่อยา่งไร? พระองค์
ทรงสัญญาเก่ียวกบัการอธิษฐานวา่อยา่งไร? 

17. การประชุมในหอ้งชั้นบน เสร็จส้ินลงโดยการท าอยา่งไร? หลงัจากนั้นแลว้พระเยซูทรงน า
อคัรสาวกของพระองค ์ไปท่ีใด? ระหวา่งทางพระองคต์รัสอะไรแก่พวกเขา? พระองคท์รงสอนค าอุปมา
อะไรแก่พวกเขา? 
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18. พระเยซูตรัสวา่ชาวโลกจะปฎิบติัต่อพระองคอ์ยา่งไร? พระองคท์รงสั่งใหเ้หล่าอคัรสาวก
ของพระองค ์ ออกไปประกาศ โดยไม่ตอ้งน าถุงเงินและดาบไปดว้ย ดงัท่ีพระองคเ์คยตรัสสั่งพวกเขา
มาแลว้ เช่นนั้นหรือ? พวกเขามีดาบก่ีเล่ม? 

19. พระเยซูตรัสวา่จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่พระองคใ์นคืนนั้น ค าพยากรณ์ท่ีพระองคท์รงอา้ง 
เก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีมีใจความวา่อยา่งไร? จงกล่าวถึงค าพยากรณ์อีกขอ้หน่ึง ซ่ึงพระเยซูทรงอา้งวา่ 
พระองคจ์ะตอ้งกระท าใหค้  าพยากรณ์นั้นส าเร็จ 

20. พระเยซูตรัสวา่ อคัรสาวกของพระองคจ์ะท าอยา่งไร? เปโตรทูลต่อพระองคว์า่อยา่งไร? 
พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไร? เปโตรโออ้วดต่อไปวา่อยา่งไรอีก? พระเยซูทรงมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 
เก่ียวกบัการโออ้วดของเขา? อคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ไดทู้ลต่อพระองคว์า่อยา่งไร? หลงัจากนั้นแลว้ พระเยซู
ทรงสนทนากบัพวกเขามากเช่นเดิมอีกหรือไม่? 

21. เม่ือถึงสวนเฆธ็เซมาเนแลว้ พระเยซูทรงกระท าอยา่งไร? การอธิษฐานของพระองคมี์
ลกัษณะอยา่งไร? พระองคท์รงอธิษฐานเผือ่ใคร? พระองคท์รงอธิษฐานเพื่อพระองคเ์องหรือ? ภาระท่ี
หนกัท่ีสุดของพระองคใ์นขณะนั้นคืออะไร? 

22. ค  าอธิษฐานของพระเยซูในตอนน้ี มีเร่ืองราวอะไรท่ีส าคญับา้ง จงอธิบายสักสามขอ้? 
23. สวนเฆธ็เซมาเนอยู ่ณ ท่ีใด? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ตามปกติแลว้พระเยซูทรงร่วมในพิธีเล้ียงต่าง ๆ ของชนชาติยวิอยูห่รือไม่การเล้ียงปัสกา

แตกต่างจากการเล้ียงอ่ืน ๆ อยา่งไร เม่ือส้ินสมยัของพระเยซูแลว้ การเล้ียงปัสกายงัคงถือปฏิบติักนั
เร่ือยมาอีกหรือไม่ พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีจะใหมี้การเล้ียงปัสกาสืบต่อ ๆ มาอีกหรือไม่ พระเยซูทรงมี
พระประสงคอ์ะไรในการร่วมในการเล้ียงน้ี 2. ท่านคิดวา่เจา้ของบา้นท่ีพระเยซูทรงท าการเล้ียงปัสกานั้น 
เป็นศิษยข์องพระเยซูหรือไม่ 3. ท่านคิดวา่บรรดาอคัรสาวก เอาลูกแกะมาจากไหน 4. ขนมปัง และน ้า
องุ่น กลายเป็นพระกายและพระโลหิต ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราจริง ๆ หรือ ในทุกวนัน้ี ก็ยงัคงเป็น
เช่นน้ีอยูห่รือ 5. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงด่ืมน ้าองุ่นดว้ยหรือ ท่านคิดวา่น ้าองุ่นในท่ีน้ี แทจ้ริงเป็นเหลา้
องุ่นหรือ 6. การจดัตั้งศีลมหาสนิท สามารถจดัตั้งในเวลาอ่ืน เช่นก่อนหรือหลงัจากการเล้ียงปัสกาได้
หรือไม่ 7. ท่านคิดวา่ยดูา อิสการิโอดไดร่้วมในพิธีศีลมหาสนิทดว้ยหรือไม่ หรือวา่เขาไดอ้อกจาหอ้งชั้น
บนไปก่อน 8. การลา้งเทา้ควรจะเป็นหลกัปฏิบติัของคริสตจกัรในทุกวนัน้ีหรือไม่ ท่านจะอธิบายถึง
ความส าคญัของการกระท าเช่นน้ีอยา่งไร ท่านคิดวา่พระเยซูทรงลา้งเทา้ของยดูาอิสการิโอดหรือไม่ 9. 
เม่ือยดูาจ้ิมอาหารลงในชาม ท่ีพระเยซูทรงส่งใหเ้ขานั้น เขารู้สึกตวัหรือไม่วา่พระเยซูทรงทราบแลว้วา่
เขาเป็นคนทรยศต่อพระองค ์ พระองคท์รงทราบเร่ืองน้ีมานานแลว้หรือ ท่านคิดวา่เขาคงรู้สึกดีใจ ท่ีได้
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ออกจากห้องชั้นบนนั้นหรือ ท่านคิดวา่ยดูารู้สึกตวัหรือไม่วา่ พญามารไดเ้ขา้สิงในตวัของเขา 10. การท่ี
พระเยซูตรัสวา่ อคัรสาวกของพระองคจ์ะกระท าการใหญ่กวา่นั้นอีก พระองคท์รงหมายถึงอะไร ค าตรัส
น้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ยงัคงมีพลงัอ านาจฝ่ายวญิญาณจิต พวกอคัรสาวกยงัมิไดทู้ลขออีกเช่นนั้นหรือ 11. อะไร
คือสาเหตุของความลม้เหลวในการท าการใหญ่ ๆ เกินกวา่ท่ีเราท ากนัอยูใ่นทุกวนัน้ี 12. การท่ีพระเยซู
ตรัสวา่ “อีกหน่อยหน่ึงท่านจะเห็นเรา” นั้น พระองคท์รงหมายความวา่อะไร 
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ขั้นทีส่ี่สิบเก้า ทรงระทมทุกข์ และทรงถูกมอบไว้- สวนเฆธ็เซมาเน 

มทัธิว 26:36-52, มาระโก 24:32-52, ลูกา 22:39-53, ยอห์น 18:1-12 
ส าหรับผูท่ี้ศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์จะสังเกตรู้ไดใ้นทนัทีวา่ ผูบ้นัทึกพระกิตติคุณมทัธิว

และมาระโกไดบ้นัเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท่ีสวนเฆธ็เซนาเนคลา้ยคลึงกนัแทบทุกอยา่ง ยอห์น
ไดบ้นัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัการท่ีพระเยซูถูกทรยศและถูกจบักุม แต่มิไดบ้นัทึกเก่ียวกบัความเป็นทุกข์
พระทยัในการอธิษฐานของพระองค ์ส าหรับหลกัใหญ่ ๆ แลว้ ลูกาเองก็มิไดบ้นัทึกผดิแผกไปจากน้ี แต่
ไดเ้พิ่มเติมรายละเอียด ท่ีน่าสนใจและส าคญับางอยา่ง เช่นเร่ืองทูตสวรรคล์งมาเลา้โลมใหก้ าลงัใจแก่
พระองค ์ความทุกขร์ะทมของพระองคแ์ละการท่ีพระเสโทของพระองคไ์หลออกมาเป็นเหมือนโลหิต 

ลูกาเท่านั้นท่ีบนัทึกถึงการรักษาใบหูของทาส ของมหาปุโรหิตซ่ึงถูกฟัน นอกจากน้ียงัไดอ้า้งอิง
ถึงความจริงเช่นเดียวกบัท่ียอห์นบนัทึกไวว้า่ ในวาระอนัส าคญัยิง่นั้น พระเยซูมิไดเ้สด็จไปหลบภยัใน
สวยเฆธ็เซนาเน หากแต่พระองคเ์สด็จไปท่ีนัน่ “ตามเคย” (ลูกา 22:39) สถานท่ีซ่ึงเรามกัจะไปในยามท่ีมี
ความจ าเป็นอยา่งใหญ่หลวงนั้น คือสถานท่ีเราเคยเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงัพระเยซูกบัเหล่าสาวกไปท่ี
นัน่บ่อย ๆ ดงันั้นยดูาจึงรู้จกัท่ีแห่งนั้น เขา้ใจวา่อาจจะอยูห่่างจากหอ้งชั้นบนประมาณหน่ึงกิโลกเมตร
เศษ ๆ คืออยูท่ี่เชิงภูเขามะกอกเทศ ดา้นตรงกนัขา้มกบัประตูทองของกรุงเยรูซาเล็มก็ได ้ อาจเป็นไดว้า่
สวนนั้นมีตน้มะกอกเทศข้ึนอยูล่อ้มรอบ 

สวนเฆธ็เซนาเนมิใช่เป็นเพียงสถานท่ีแห่งหน่ึง ในประวติัศาสตร์เท่านั้น หากยงัเป็นสถานท่ี ซ่ึง
คงไวซ่ึ้งความรู้ฝ่ายวญิญาณจิตอนัเร้นลบั ทั้งในพระทยัของพระเจา้และของมนุษย ์ จนตราบเท่าทุกวนัน้ี 
พระราชกิจแห่งการไถ่โทษบาปของมนุษย ์ มีมากมายหลายประการ ซ่ึงยงัคงเป็นส่ิงลึกลบัอยู ่ และหน่ึง
ในจ านวนน้ี ก็คือเร่ืองราวเก่ียวกบัสวนเฆธ็เซนาเนนัน่เอง 

เม่ือพระเยซูและบรรดาอคัรสาวกไดเ้ขา้ไปในสวนนั้นแลว้ จิตใจของบุคคลทั้งหมด ต่างก็เขา้
สนิทอยูใ่นความรัก และความสามคัคีธรรมซ่ึงกนัและกนั ภายหลงัจากท่ีพระเยซูไดก้ล่าวค าอ าลา และ
ไดอ้ธิษฐานเผื่อพวกเขาแลว้ (ยอห์น บทท่ี 17) พระองคไ์ดม้อบอคัรสาวกทั้งหมด ให้อยูใ่นพระหตัถข์อง
พระบิดาของพระองค ์

พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ เวลาท่ีพระองคจ์ะทรงถูกมอบใหอ้ยูใ่นอุง้มือของศตัรูไดม้าถึงแลว้ 
แต่กระนั้นบรรดาอคัรสาวกก็ยงัไม่เขา้ใจและไม่ทราบวา่จะมีอะไรเกิดข้ึน พวกเขาหวงัอยา่งยิง่วา่
พระองคจ์ะทรงต่อตา้นศตัรูทั้งปวง ทั้ง ๆ ท่ีความเช่ือเช่นน้ี ขดักบัค าสั่งสอนของพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง 
เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ พวกเขาไม่ทราบวา่เหตุการณ์เช่นนั้น จะบงัเกิดข้ึนแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
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เขานั้นเอง พระองคเ์คยถูกทดลองมาแลว้หลายคร้ังหลายคราว และพระองคก์็สามารถเอาชยัชนะต่อศตัรู
ของพระองคไ์ดทุ้กคร้ัง ถา้หากวา่อคัรสาวกรู้ล่วงหนา้วา่ พระเยซูก าลงัตกอยูใ่นภยัอนัตรายเช่นนั้น พวก
เขาก็คงไม่หลบัไหลไปอยา่งง่ายดายเช่นนั้นเป็นแน่ ดูเหมือนวา่อคัรสาวกคงไดอ้ยูท่ี่ภูเขามะกอกเทศน้ี
หน่ึงหรือสองคืนมาแลว้ และเม่ือออกจากหอ้งชั้นบนมานั้น เป็นเวลาเท่ียงคืนแลว้ ฉะนั้นพวกเขาจึงง่วง
นอนอยา่งยิง่ 

พระเยซูไดเ้สด็จไปอธิษฐานตามล าพงัพระองคถึ์งสามคร้ัง ความทุกขข์องพระองคน์ั้นมากยิง่
นกั เราไม่อาจทราบไดว้า่ พระองคท์รงใชเ้วลา ในการอธิษฐานฝากทุกส่ิงไวก้บัพระบิดาของพระองค ์
และต่อสู้กบัอ านาจแห่งความมืดนานเท่าใด เราทราบแลว้วา่ มีบ่อยคร้ังท่ีพระองคท์รงอธิษฐานตลอดคืน 
พระองคต์รัสพอ้ต่อวา่เปโตรวา่ “เป็นอยา่งไรนะ ท่านจะเฝ้าอยูก่บัเราสักทุ่มเดียวไม่ไดห้รือ” ค  าวา่ทุ่ม
เดียวในท่ีน้ี พระองคมิ์ไดห้มายถึงหน่ึงชัว่โมงหากแต่ทรงหมายถึง เวลาแห่งการทนทุกขท์รมานของ
พระองคต่์างหาก และเวลาท่ีวา่น้ี อาจเป็นเวลาเชา้มืดของวนัรุ่งข้ึนก็ได ้ขณะท่ียดูาพาพรรคพวกของมหา
ปุโรหิตมาจบักุมพระเยซูนั้น ทอ้งฟ้ายงัมืดอยู ่

พระเยซูเสด็จจากสถานท่ีซ่ึงพระองคอ์ธิษฐานนั้น ไปดว้ยท่าทีอนัสงบดว้ยจิตส านึกท่ีวา่ 
พระองคก์ าลงัปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระบิดาเจา้ และจะทรงเผชิญกบับรรดาศตัรูซ่ึงถืออาวธุมา
จบักุมพระองค ์ดว้ยพละก าลงัของพระเจา้เม่ือบุคคลเหล่านั้นมาถึง ยดูาก็เร่ิมแสดงบทบาทของตน ตามท่ี
ไดต้กลงกบับุคคคลดงักล่าวไวแ้ลว้ และแลว้พระเยซูก็ “ถูกมอบไวใ้นมือของคนบาป” ส านึกสุดทา้ย
ของพระองคใ์นขณะนั้น ก็คือ ทรงขอร้องใหพ้วกศตัรูปล่อยบรรดาอคัรสาวกของพระองคไ์ปเสีย 
หลงัจากท่ีเปโตรไดก้วดัแกวง่ดาบ เพื่อป้องกนัพระเยซูอยูค่รู่หน่ึงแลว้ “สาวกทั้งหมดก็ไดล้ะทิ้งพระองค์
ไว ้และพากนัหนีไป” ปล่อยใหพ้ระองคถู์กน าไปหามหาปุโรหิต เพื่อท าการพิพากษาตามล าพงั 

อภิปราย 
พระเยซูทรงโปรดการเสด็จไปพกัผอ่น และอธิษฐานท่ีภูเขามะกอกเทศบ่อยคร้ัง ปรากฏวา่สวน

เฆธ็เซมาเน เป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคแ์ละบรรดอคัรสาวกชอบไป ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากการท่ีรู้ลู่ทางของ
สวนน้ีเป็นอยา่งดีนัน่เอง ฉะนั้นสวนเฆธ็เซมาเน จึงนบัไดว้า่เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึง ซ่ึงก่อใหเ้กิด
เหตุการณ์อนัส าคญั แห่งยุคมากมาย หลายเหตุการณ์ ทั้งรวมไปถึงอนาคตของมนุษยชาติทุกคน 
เหตุการณ์ท่ีส าคญัในตอนน้ี มีดว้ยกนัหกประการ ซ่ึงแต่ละประการก็ไดเ้กิดข้ึนสมจริง ตามท่ีพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไดเ้ขียนไวล่้วงหนา้แลว้นั้น 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระชนมชี์พของพระเยซู ตลอดจนการส้ินพระชนมข์องพระองคน์ั้น หาใช่
เกิดจากความปรานถนาของมนุษยเ์องไม่ หากแต่เป็นไปตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ตามท่ีพระองคไ์ด้
เปิดเผยไวแ้ลว้ในพระคมัภีร์เดิม “เพื่อใหพ้ระค าของพระเจา้ส าเร็จ” เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่าน้ีพระเจา้ได้
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ทรงท านายไวล่้วงหนา้อยา่งแน่ชดั อยา่งไรก็ตามพระองคมิ์ไดก้ระท าใหม้นุษยมี์จิตใจท่ีชัว่ชา้ การท่ี
มนุษยเ์ป็นเช่นน้ีก็เพราะเป็นแผนการของพญามารต่างหาก พระองคถู์กมอบไวต้ามซ่ึงพระเจา้ไดท้รง
ด าริแน่นอนล่วงหนา้ไวแ้ลว้ และพระเจา้ทรงทราบล่วงหนา้วา่ น ้าพระทยัของพระองคจ์ะตอ้งส าเร็จ
อยา่งแน่นอน ล าดับเหตุการณ์ในสวนเฆธ็เซมาเนมีดังนี้ 

การอธิษฐานของพระเยซู เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกของพระองคเ์ขา้ไปในสวนเฆธ็เซนาเน
แลว้ พระองคไ์ดท้รงอธิษฐานเผือ่พวกเขา พระองคท์รงขอร้องใหอ้คัรสาวกแปดคน เฝ้าระวงัอยูใ่กล ้ ๆ 
ปากทางเขา้สวนนั้น ส่วนพระองคไ์ดเ้สด็จไปอธิษฐาน พระองคท์รงสอนบรรดาอคัรสาวกใหอ้ธิษฐาน 
เพื่อวา่จะมิไดห้ลงเขา้สู่การทดลอง เพราะพระองคท์รงทราบวา่ วาระแห่งการทดลองไดม้าใกลพ้วกเขา
แลว้ 

พระองคท์รงพา เปโตร ยากอบ และยอห์น อคัรสาวกคนสนิท เดินลึกเขา้ในสวนอีกหน่อยหน่ึง 
การต่อสู้กบัอ านาจแห่งความมืดคร้ังยิง่ใหญ่ ไดบ้งัเกิดข้ึนกบัพระองคแ์ลว้ พระองคต์อ้งทรงแบก
รับภาระเพิ่มข้ึนอยา่งมากมายทรงรู้สึก “วติกและโทมนสัในพระทยัยิง่นกั” จนตรัสวา่ “จิตใจของเราเป็น
ทุกขเ์พียงจะตาย” พระองคมิ์ไดห้ลบซ่อนใหพ้น้จากความทุกข ์ อคัรสาวกทั้งสามเคยไดเ้ห็นสง่าราศีของ
พระองคม์าแลว้เม่ือคราวทรงจ าแลงพระกาย และอาจเป็นไดว้า่พระองคท์รงทราบวา่ มีเพียงอคัรสาวก
สามคนน้ีเท่านั้น ท่ีพอจะเขา้ใจถึงความทุกขท์รมานของพระองคไ์ด ้ หรือวา่พระองคไ์ม่พึงประสงคท่ี์จะ
ประทบัตามล าพงัในวาระอนัวกิฤตนั้น ถึงแมว้า่พระองคจ์ะทรงเป็นพระเจา้ในรูปกายเน้ือหนงั แต่
พระองคก์็ทรงเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง พระองคท์รงทราบถึงพระประสงคข์องพระบิดาเจา้ทุกอยา่ง แต่
กระนั้นพระองคก์็ยงัทรงมีความรู้สึกของมนุษยอ์ยู ่ พระองคท์รงทราบถึงความอ่อนแอของเรา และ 
“ทรงถูกทดลองเหมือนอยา่งเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ปราศจากความบาป” พระองคท์รงประสงคท่ี์จะ
ไดรั้บการเลา้โลมจากมิตรสหายของพระองค ์ ฉะนั้นพระองคจ์งจ าตอ้งพาอคัรสาวกทั้งสามคนน้ีไปดว้ย 
และก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จจากพวกเขาไปอธิษฐาน พระองคไ์ดก้  าชบัพวกเขาวา่ “จงเฝ้าอยูก่บัเราท่ีน่ี
เถิด” 

จอกสุดทา้ยอนัขมข่ืนยิง่นกั เราจ าตอ้งด่ืมแต่ล าพงัผูเ้ดียว มิตรสหายตลอดจนบรรดาผูท่ี้เรารัก
นั้น ไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือเราได ้เราจะตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์อนัส าคญัยิง่ แต่ล าพงัผูเ้ดียว พระเยซู
เองก็เช่นเดียวกนั พระองคเ์สด็จลึกเขา้ไปในสวนอีกเล็กนอ้ย “ประมาณขวา้งหินตก” ทรงชบพระพกัตร์
ลงและไดอ้ธิษฐานดว้ยความทุกขร์ะทมตามล าพงั ส าหรับตอนน้ีพระธรรมลูกาบรรยายไวว้า่ พระองค์
ทรง “คุกเข่าลง” แต่ทั้งพระธรรมมทัธิวและมาระโกบนัทึกไวว้า่ พระองคท์รงซบพระพกัตร์ลง 

จิตรกรหลายท่านไดเ้พียรพยายาม ท่ีจะจ าลองเอาภาพน้ี ไวบ้นแผน่ภาพของเขา แต่เขาก็สามารถ
แสดงความรู้สึกอนัทรมานของพระองคไ์ดเ้พียงภายนอกเท่านั้น เราไม่สามารถท่ีจะประมาณความ
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ปวดร้าวในพระทยัของพระองคไ์ดว้า่มีมากเพียงใด พระองคต์อ้งด่ืมจอกอนัแสนขมข่ืน ซ่ึงหากวา่
พระองคท์รงประสงคท่ี์จะอธิษฐานใหเ้ล่ือนไปจากพระองคก์็ยอ่มจะกระท าได ้ พระองคท์รงอธิษฐาน
กระทัง่พระเสโท ไหลออกมาเป็นเหมือนโลหิต เราอาจจะรู้ถึงสาเหตุแห่งความทุกขข์องพระองคเ์พียง
บางประการเท่านั้น “น่ีแน่ะ จงดูซิวา่ มีความทุกขใ์ดบา้งไหม อนัเหมือนความทุกขท่ี์เขาไดท้  ากบั
ขา้พเจา้” (เพลงคร ่ าครวญ 1:12) 

ความทุกขท์รมานของพระเยซูดงัไดก้ล่าวมานั้น มิใช่เป็นเพียงความเจบ็ปวดฝ่ายร่างกายเท่านั้น 
มิใช่เป็นเพียงการหวนคิดถึงการท่ีศตัรูของพระองคต่์อสู้ขดัขวาง และมุ่งร้ายต่อพระองค ์ ถึงความ
ผดิพลาดของชนชาติอิสราเอล การทรยศของยดูาอิสการิโอด การท่ีมิตรสหายและอคัรสาวกของ
พระองค ์ จะละทิ้งและปฏิเสธพระองค ์ และมิใช่เพียงความหวาดกลวั ต่อความตายฝ่ายเน้ือหนงัเท่านั้น 
หากแต่เป็นภารบาปอนัหนกัยิง่ เหลือท่ีจะกล่าว ซ่ึงพระองคจ์ะตอ้งแบกรับแต่ผูเ้ดียว 

ดว้ยเหตุน้ีแหละจึงท าใหพ้ระองคเ์ป็นทุกขม์าก เพราะ “ความบาปของมนุษยโ์ลกทั้งส้ิน” “ซ่ึง
พระองคจ์ะตอ้งรับแบก...ในพระกายของพระองคท่ี์ตน้ไมน้ั้น” พระองคท์รงยอมกระทัง่ถวายจิต
วญิญาณของพระองค ์ เพื่อพระประสงคจ์ะไดส้ าเร็จ “ไดท้รงถวายพระองคเ์องแก่พระเจา้ โดยพระ
วญิญาณนิรันดร์” เป็นการ “ยอมทนความเจบ็ปวดรวดร้าว” พระองคท์รง “พลีชีวติให้เป็นเคร่ืองบูชาไถ่
บาป” ทรง “ยอมสละเลือดจนกระทัง่หยดสุดทา้ย” (อิสยาห์ 53:10-12) พระเยซูทรงถวายพระองคเ์อง 
เป็นเคร่ืองสักการะบูชา ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด แก่พระบิดาเจา้ท่ีสวนนั้น ณ ท่ีนั้นเองพระองคไ์ดรั้บชยัชนะ เป็น
ชยัชนะท่ีมีสง่าราศีอยา่งแทจ้ริง 

ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ ไดบ้นัทึกการเสียสละของพระเยซูไว ้ ในพระธรรมอิสยาห์ บทท่ี 53 
อยา่งน่าประทบัใจยิง่วา่ พระองคท์รงเป็น “คนเจา้ทุกขแ์ละคุน้เคยกบัความเจบ็ปวด” ซ่ึงเป็นการอา้งถึง
ไมก้างเขนในพระคมัภีร์เดิม แต่เหตุใดเล่าพระองคจึ์งตอ้ง “ถูกโบย และมีความทุกข”์ พระองคมิ์ใช่พระ
เจา้ท่ีแทจ้ริงดอกหรือ “ถึงอยา่งนั้นก็ยงัเป็นความเจบ็ปวดของเราเอง ท่ีเขาผูน้ั้นรับแบกหาม ฝ่ายเราก็ถือ
วา่เขาถูกพระเจา้โบยตี จึงมีความทุกข ์ เขาผูน้ั้นถูกเจบ็เป็นบาดแผล ก็เพราะการล่วงละเมิดของเรา” (อิส
ยาห์ 53:4,5) “ถึงกระนั้นพระเยโฮวาห์ก็ยงัทรงพอพระทยั ท่ีจะใหผู้น้ั้นฟกซ ้ าและเจบ็ปวด” (อิสยาห์ 
53:10) ดูเถิดความรักท่ีพระองคท์รงมีต่อคนบาปนั้น ใหญ่ยิง่เพียงใด มนุษยไ์ดจ้ดัเตรียมไมก้างเขนไว้
เพื่อตรึงพระกายของพระองค ์ แต่พระบิดาเจา้ไดท้รงเตรียมกางเขนฝ่ายวญิญาณ ซ่ึง “พระองคย์อมสละ
เลือดจนกระทัง่หยดสุดทา้ย” ความตายฝ่ายจิตวิญญาณน้ีเท่ากนั ท่ีท าใหเ้รามีส่วนในการส้ินพระชนม์
ของพระองค ์

แต่ในขณะเดียวกนัอ านาจของความชัว่ร้ายทุกอยา่ง ก็ยิง่บีบบงัคบัพระองคย์ิง่ข้ึนทุกที พระเยซู
ตรัสแก่พวกท่ีมาจบัพระองคว์า่ “เวลาน้ีเป็นทีของท่านและเป็นเวลาแห่งอ านาจของความมืด” (ลูกา 
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22:53) แมว้า่จะถูกอ านาจของความมืด บีบบงัคบัครอบง า แต่พระเยซูก็ยงัทรงด าเนิน ไปตามวธีิทางของ
พระองคโ์ดยไม่หยดุย ั้ง จุดมุ่งหมายของหมู่มารพวกน้ีก็คือ เพื่อใหพ้ระองคห์ลีกเล่ียงเสียจากวถีิทางแห่ง
ไมก้างเขน หรือปลงพระชนมเ์สียก่อน ท่ีจะมาถึงเวลาของพระเจา้ เพื่อท าลายโครงการของพระองค ์ ซ่ึง
ไดท้รงด าริไวแ้ลว้ ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลก ในการท่ีจะ “ช่วยเราทั้งหลายใหพ้น้จากอ านาจแห่งความ
มืด” (โคโลสี 1:13) 

พระเจา้จ าตอ้งยอมใหพ้ระบุตรของพระองค ์ ตกอยูใ่นอ านาจอนัร้ายกาจของมนัแทนเรา พระ
เยซูจะตอ้งถูกฝัดร่อนอยา่งขนานใหญ่ ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นมนุษย ์ พระองคก์็จ  าตอ้งถูก “เขยา่” 
ไปมาระหวา่งพระบิดาเจา้กบัพญามาร พระองคไ์ม่ไดรั้บความปลอดภยัเลย เม่ือถึงก าหนดเวลาของพระ
เจา้พระองคต์รัสวา่ “เพราะเหตุน้ีเอง ขา้พเจา้จึงไดม้าถึงเวลาน้ี” พระองคเ์คยตรัสไวแ้ลว้วา่ พระองคท์รง
เลือกท าตามน ้าพระทยัของพระบิดา พระองคท์รงอธิษฐานวา่ “อาบา พระบิดาเจา้ขา้ พระองคอ์าจทรง
กระท าสรรพส่ิงทั้งปวงได.้..แต่วา่อยา่ใหเ้ป็นตามใจปรารถนาของขา้พเจา้ แต่ใหเ้ป็นตามพระทยั
พระองค”์ (มาระโก 14:36) 

ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงไดล้งมาช่วยชูก าลงัของพระเยซู (ลูกา 22:43) ในพระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่าววา่ มีหลายคร้ังท่ีทูตสวรรคล์งมา ปฏิบติัผูรั้บใชข้องพระเจา้ ในยามท่ีถูกทดลอง และตกอยูใ่นภาวะ
คบัขนัอยา่งยิง่ ทั้งน้ีเพราะ “ทูตสวรรคท์ั้งปวงนั้นเป็นวญิญาณส าหรับไวป้รนนิบติั ซ่ึงไดรั้บการ
ปรนนิบติัคนเหล่านั้น ท่ีจะรับความรอดเป็นมรดก” (ฮีบรู 1:14) ฉะนั้นลองคิดดูเถิดวา่ พระมหากษตัริยผ์ู ้
ทรงสง่าราศี จะสมควรไดรั้บการปรนนิบติัยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด แน่ละ เหล่าทูตสวรรคต่์างก็ปรารถนา ท่ี
จะไดรั้บสิทธิพิเศษในการท่ีจะชูก าลงัของพระเยซู ในยามท่ีพระองคท์รงรับความทุกขเวทนามากยิง่น้ี 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดต้รัสกบัอคัรสาวกของพระองคแ์ลว้ พระองคก์็ทรงอธิษฐานอีก “เม่ือพระ
เยซูทรงเป็นทุกขม์ากนกั พระองคก์็ยิง่ปลงพระทยัอธิษฐาน เสโทของพระองคเ์ป็นเหมือนโลหิต ไหล
หยดลงถึงดิน เป็นเม็ดใหญ่” (ลูกา 22:44) การต่อสู้ในขั้นสุดทา้ยน้ี แทบจะท าใหพ้ระโลหิตของพระองค์
หลัง่ไหลออกมาหมด แมว้า่พระกายของพระองคจ์ะแดงฉานไปดว้ยพระโลหิตแต่พระองคก์็ทรงตั้ง
พระทยัอยา่งแน่วแน่ ท่ีจะไปสู่ไมก้างเขน เพื่อท าใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้ ส าหรับทุกยคุทุกสมยั
ส าเร็จ พระองคไ์ดเ้สด็จมาเพื่อไถ่โทษความผดิบาปของมนุษยโ์ลก และก่อนหนา้นั้นพระองคท์รง
ประทบัตราดว้ยพระโลหิตของพระองคท่ี์ภูเขาโกลาโกธา พระองคไ์ดท้รงเผชิญกบัวกิฤตกาลอนัร้ายกาจ 
และไดท้รงสละ “เลือดจนกระทัง่หยดสุดทา้ย” ในท่ีซ่ึงพระองคท์รงอธิษฐาน และทนต่อความเจบ็ปวด
รวดร้าวแต่ผูเ้ดียว 

พระเยซูทรงทูลต่อพระบิดาถึงสามคร้ังวา่ “โอพระบิดาของขา้พเจา้ ถา้จอกน้ีเคล่ือนไปจาก
ขา้พเจา้ไม่ได ้ และขา้พเจา้จ าตอ้งด่ืมแลว้ ก็ใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองค”์ ขณะเม่ือเรามีความ
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ร้อนใจหรือตกอยูใ่นความทุกขน์ั้นเรามกัจะไม่กล่าวถอ้ยค ามากนกั นอกจากกล่าวขอ้ความเดิมซ ้ าหลาย
คร้ัง ดว้ยความรู้สึกท่ีออกมาจากใจจริง ค าอธิษฐานของพระเยซูท าใหเ้ราระลึกถึงค าอธิษฐาน ท่ีพระองค์
ทรงสั่งสอนอคัรสาวกของพระองค ์ ซ่ึงควรจะฝังแน่นอยูใ่นจิตใจ และติดอยูท่ี่ริมฝีปากของเราอยู่
ตลอดเวลาวา่ “ใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองคเ์ถิด” 

เม่ือเราศึกษาค าอธิษฐานของพระเยซู เราก็จะสังเกตเห็นหลกัท่ีส าคญัอยูส่ามประการคือ 
ประการแรก พระองคท์รงตระหนกัถึงความสามารถของพระบิดา ในการตอบสนองความจ าเป็นของ
พระองคทุ์กอยา่ง “พระองคอ์าจทรงกระท าสรรพส่ิงทั้งปวงได”้ เก่ียวกบัฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้นั้น ไม่
มีปัญหาอะไรเลย ปัญหาอยูท่ี่วา่ค  าอธิษฐานของเรานั้น เป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองคห์รือไม่ พระ
เจา้อาจจะทรงตอบค าอธิษฐานของเราในทางหน่ึงทางใดก็ได ้ แต่การเช่ือฟังท าตามน ้าพระทยัของ
พระองคเ์ป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด พระเยซูทรงเช่ือและไวว้างใจในโครงการของพระเจา้ทุกประการ 

ประการท่ีสอง พระเยซูทรงอ่อนนอ้มต่อน ้าพระทยัของบิดาพระเจา้ “ใหเ้ป็นไปตามน ้ าพระทยั
ของพระองค”์ การเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระบิดาอยา่งแทจ้ริงน้ีเท่านั้น ท่ีจะแผว้ถางทางให้
โครงการอนัใหญ่ยิง่ของพระเจา้บรรลุกผลส าเร็จ การอธิษฐานดงักล่าว ยอ่มน าไปสู่การตดัสินใจและ
การกระท าอนัยิง่ใหญ่ 

ประการท่ีสาม คือการเช่ือฟังอยา่งมัน่คงแน่วแน่ การท่ีเราจะมีความเช่ือไวว้างใจเช่นน้ี ก็ต่อเม่ือ
ความตอ้งการของเรา สอดคลอ้งตอ้งกนักบัน ้าพระทยัของพระบิดาเจา้เท่านั้น พระเยซูทรงอธิษฐาน
จนกระทัง่ไดรั้บ “สันติสุขแห่งพระเจา้ซ่ึงเหลือท่ีจะเขา้ใจได”้ ซ่ึงหลัง่ไหลมาสู่ผูท่ี้ยอมอ่อนนอ้มต่อน ้า
พระทยัของพระบิดาเจา้เสมอ บดัน้ีการทดลองก็เสร็จส้ินลงแลว้ พระเยซูมิไดรี้รอในส่ิงใดอีก การ
อธิษฐานไดเ้ปิดทางใหพ้ระองคล์งมือปฏิบติัพระราชกิจ หลงัจากท่ีพระองคท์รงอธิษฐานถึงสามคร้ังแลว้ 
พระองคก์็ทรงเผชิญหนา้กบัศตัรูของพระองค ์ ดว้ยท่าทีสง่าผา่เผยและอาจหาญยิง่ อนัเป็นลกัษณะของผู ้
ท่ีปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้โดยแท ้

เหตุการณ์เหล่าน้ี เตือนใหเ้ราระลึกถึงชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ท่ีไดป้ระสบโดยการอธิษฐาน อยา่งยาก
ท่ีจะลืมเลือนได ้

อคัรสาวกพากนันอนหลบั ในเหตุการณ์ท่ีสองน้ี แสดงถึงความแตกต่างระหวา่งความตั้งใจของ
พระเยซู และความเฉยเมยของอคัรสาวกทั้งสามของพระองคอ์ยา่งชดัเจน ในขณะท่ีพระเยซูทรง “เป็น
ทุกขเ์พียงจะตาย” อยูน่ั้น พวกเขาต่างพากนัหลบัไหลไปอยา่งง่ายดาย หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงอธิษฐาน
คร้ังแรกจบแลว้ พระองคเ์สด็จมาหาพวกเขา โดยหวงัท่ีจะไดรั้บการเลา้โลมใจแต่แลว้พระองคก์็ตอ้ง
ประหลาดพระทยัยิง่นกั ท่ีไดเ้ห็นพวกเขานอนหลบัอยู ่ พระองคจึ์งตรัสแก่เปโตรวา่ “เป็นอยา่งไรนะ 
ท่านทั้งหลายจะเฝ้าอยูก่บัเราสักทุ่มเดียวไม่ไดห้รือ” เพื่อเป็นการต่อวา่เปโตรซ่ึงไดคุ้ยโมโ้ออ้วดเม่ือไม่ก่ี
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ชัว่โมงมาน้ีแต่อยา่งไรก็ตามพระเยซูทรงทราบวา่ เปโตรซ่ือสัตยจ์งรักภกัดีต่อพระองคโ์ดยไม่
เปล่ียนแปลง “จิตใจพร้อมแลว้ก็จริง แต่เน้ือหนงัยงัอ่อนก าลงั” 

พระองคต์รัสวา่พระองคท์รงทราบถึงความอ่อนแอฝ่ายเน้ือหนงั และน่ีคือเหตุผลท่ีพระองคท์รง
ยอมใหเ้ปโตรตกอยูใ่นการฝัดร่อนของมาร ทั้งน้ีก็เพื่อสอนเปโตรมิใหไ้วใ้จตนเอง แต่ใหไ้วว้างใจใน
พระเจา้ (2 โครินธ์ 1:9,4-7) “พระองคท์รงทราบร่างกายของพวกขา้พเจา้แลว้ พระองคท์รงระลึกอยูว่า่
พวกขา้พเจา้เป็นแต่ผงคลีดิน” (สดุดี 103:14) นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงทราบถึงการทดลองท่ียิง่ใหญ่ 
ซ่ึงจะบงัเกิดแก่บรรดาอคัรสาวกในไม่ชา้น้ีอีกพระองคท์รงเตือนพวกเขาวา่ “จงเฝ้าระวงัและอธิษฐาน 
เพื่อทา่นจะไม่ไดเ้ขา้ในการทดลอง” 

แมว้า่พระเยซูจะไดท้รงวา่กล่าวตกัเตือนอคัรสาวกทั้งสามแลว้ก็ตาม แต่ภายหลงัจากท่ีพระองค์
ทรงอธิษฐานคร้ังท่ีสองเสร็จเรียบร้อยแลว้ พวกเขาก็ยงัคงนอนหลบัอยูอี่กเช่นเคย เราไม่อาจทราบไดว้า่ 
เป็เพราะอคัรสาวกทั้งสามไม่เขา้ใจ ถึงความส าคญัของช่วงระยะเวลานั้นหรือไฉน ออกจะเป็นการง่าย
เกินไปท่ีจะมวัยดึถือวา่ ถา้พระเจา้ทรงประสงคท่ี์จะใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึนแลว้ ไม่วา่เราจะท าอยา่งไร 
ส่ิงนั้นก็จะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน แต่เหล่าศาสดาพยากรณ์ ไดเ้ตือนไวแ้ต่โบราณกาลแลว้วา่ “วบิติัแก่
เขาทั้งหลายท่ีอยูเ่ลินเล่อในซีโอน” (อาโมส 6:1) พระธรรมลูกาไดก้ล่าวเก่ียวกบัตอนน้ีไวว้า่ อคัรสาวก
นอนหลบัเพราะ “ก าลงัเป็นทุกข”์ การน้ีอาจแสดงใหเ้ห็นวา่ พวกเขารู้สึกเศร้าโศกในความทุกขข์อง
พระองค ์ เกินกวา่ท่ีเราเขา้ใจก็ได ้ เพราะการร้องไหค้วามทุกขโ์ศกอยา่งสุดซ่ึงนั้น มกัจะท าใหอ่้อนเพลีย
และหลบัไปไดง่้าย ๆ เสมอ 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงอธิษฐานคร้ังท่ีสามเรียบร้อยแลว้ พระองคจึ์งตรัสแก่อคัรสาวกของ
พระองคว์า่ “ท่านยงัจะนอนต่อไปให้หายเหน่ือยอีกหรือ” โอกาสท่ีเหล่าอคัรสาวกจะเฝ้าระวงั และ
อธิษฐานกบัพระองคน์ั้น ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ พวกเขามิไดต้ระหนกัแมแ้ต่นอ้ยวา่ นัน่เป็นโอกาสสุดทา้ยท่ี
พวกเขาจะไดอ้ยูร่่วมกบัพระองค ์ในขณะท่ีพระเยซูทรงอธิษฐานอยูต่ามล าพงัผูเ้ดียวนั้น พวกเขาสามารถ
ท่ีจะปลอบประโลม และชูก าลงัใหแ้ก่พระองค ์ผูซ่ึ้งพวกเขารักยิง่ 

ในวาระท่ีพวกเขาทูลขอยศฐาบรรดาศกัดใ์นแผน่ดินสวรรคน์ั้น พระเยซูไดต้รัสยอ้นแก่พวกเขา
วา่ “จอกนั้นซ่ึงเราจะด่ืม ท่านจะด่ืมไดห้รือ” พวกเขาทูลตอบวา่ “ไดพ้ระองคเ์จา้ขา้” พระองคจึ์งตรัสอีก
วา่ “จอกซ่ึงเราด่ืม ท่านคงจะด่ืม...” (มาระโก 10:39) บดัน้ีเวลานั้นไดม้าถึงแลว้ แต่พวกเขาไม่สามารถท่ี
จะเผชิญกบัมนัไดเ้ลย การท่ีเราไม่ยอมแสดงความรักและความเมตตาปรานีในกรณีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ และ
มวัแต่คิดวา่ เราะวางชีวิตของเราลงเพื่อบุคคลอ่ืนก็ต่อเม่ือเป็นกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเท่านั้น นัน่ไดท้  า
ใหเ้ราพลาดโอกาสอนัดีงามมากต่อมากแลว้ มีบ่อยคร้ังท่ีเรานอนหลบัอยา่งมีความสุข ในขณะท่ีคนอ่ืน 
ๆ ทนทุกขแ์ทบจะเลือดตากระเด็น เพื่อแกไ้ขปัญหา ซ่ึงอาจะจะเป็นปัญหาของเขาหรือของเราเองก็ได ้
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พระเยซูตรัสแก่อคัรสาวกของพระองคว์า่ “พอทีเถอะ น่ีแน่ะ เวลาซ่ึงบุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูกมอบ
ไวใ้นมือของคนบาปมาถึงแลว้ ลุกข้ึนใหเ้ราพากนัไปเถอะ ผูท่ี้จะมอบเรามาใกลแ้ลว้” ชยัชนะก็เป็นของ
พระองค ์ การอธิษฐานจะตอ้งติดตามดว้ยการปฏิบติัเสมอ “จอกซ่ึงพระบิดาของเราทรงประทานแก่เราะ
จะไม่ด่ืมหรือ” 

ศตัรูของพระเยซูมาถึง เม่ือพวกศตัรูของพระองคม์าถึง เหตุการณ์ก็เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ขณะท่ีพระองคก์ าลงัตรัสกบัอคัรสาวกของพระองคอ์ยูน่ั้น ก็มีเสียงอึกทึกครึกโครมของผูค้นจ านวนมาก 
ก าลงัมุ่งหนา้มาหาพระองค ์ เวลานั้นทอ้งฟ้ายงัมืดอยู ่ ผูค้นเหล่านั้นถือตะเกียงและโคมไฟมาดว้ยเพียง
ไม่ก่ีนาทีต่อมา พระเยซูและอคัรสาวก ก็ไดเ้ผชิญหนา้กบัคนกลุ่มนั้นอยา่งใกลชิ้ด ผูค้นเหล่าน้ีต่างถือ
อาวธุมาดว้ยทุกคน ผูท่ี้น าหนา้มาก็คือยดูาอิสการิโอดนัน่เอง นอกนั้นลว้นเป็นทหารและขา้ทาสท่ีพวก
ปุโรหิตใหญ่ และพวกผูเ้ฒ่าส่งมา เพื่อจกักุมพระองค ์ ยดูารับหนา้ท่ีเป็นคนพามา และไดต้กลงนดัแนะ
กนัไวก่้อนแลว้วา่ ถา้เห็นเขาจูบผูใ้ดก็ใหจ้บัผูน้ั้นไดท้นัที เพราะผูน้ั้นแหละคือพระเยซูท่ีพวกเขาตอ้งการ
ตวั ดูเถิดช่างเป็นส่ิงท่ีน่าละอายสักเพียงใดท่ีเขาใชก้ารจูบ เพื่อกระท าการอนัชัว่ชา้เลวทรามเช่นนั้น 

พระเยซูมิไดห้ว ัน่ไหวต่อเหตุการณ์น้ีเลย เพราะพระองค ์ “ทรงทราบส่ิงสารพดัซ่ึงจะบงัเกิดแก่
พระองค”์ (ยอห์น 18:4) พระองคต์รัสถามผูค้นเหล่านั้นวา่ “ท่านทั้งหลายมาหาผูใ้ด” พวกเขาทูลตอบวา่ 
“มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ” พระองคจึ์งตรัสวา่ “เราเป็นผูน้ั้นแหละ” ทนัใดพวกเขาก็ถอยหลงไป และลม้
ลงกบัพื้นดิน (ดู ยอห์น 18:6) ฤทธ์ิอ านาจของค าวา่ “เราเป็นผู้น้ัน” ไม่มีผูใ้ดสามารถตา้นทานได ้ถา้หาก
วา่พระองคไ์ม่ทรงยินยอมให้พวกเขาจบักุมพระองคแ์ลว้ พวกเขาก็ไม่สามารถท่ีจะแตะตอ้งพระองคไ์ด้
เลย แต่พระองคเ์สด็จมาในโลก ก็เพื่อประทานพระชนมชี์พของพระองคเ์อง ดงันั้นพระองคจึ์งทรงยอม
ใหผู้ค้นเหล่านั้นจบักุมโดยความสมคัรใจ 

การมอบพระเยซู การน้ีไดด้ าเนินไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีเพราะผูท่ี้มาจบัพระเยซูกลวัวา่ ยดูาจะ
เปล่ียนใจ ไม่ยอมมอบพระเยซูใหแ้ก่พวกตนนั้นเอง ระหวา่งท่ีเดินทางมานั้น พวกเขาใหย้ดูาเดินน าหนา้
มาอยา่งเร่งรีบ แต่เม่ือถึงแลว้ พวกเขาก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งเร้ายดูาเลย เพราะ “คร้ันมาถึงในทนัใดนั้น 
ยดูาก็ไดเ้ขา้ไปหาพระองค ์ ค านบัวา่ อาจารยเ์จา้ขา้ แลว้ก็จูบพระองค”์ (ขอใหส้ังเกตวา่ ยดูาไม่เคยเรียก
พระเยซูวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เลย ไม่วา่จะเป็นตอนใดก็ตาม) 

พระเยซูตรัสแก่ยดูาวา่ “สหายเอ๋ย ท่านจะมอบบุตรมนุษยด์ว้ยการอาการจูบหรือ” แมว้า่พระเยซู
ทรงตกอยูใ่นการทดลอง ขั้นสุดยอดเช่นน้ีก็ตามแต่พระองคก์็ยงัทรงสงบสติอารมณ์ไดอ้ยา่งดียิง่ และยงั
ทรงเรียกยดูาวา่เป็น “สหาย” ของพระองคอ์ยู ่ แต่ความรักของพระเจา้เท่านั้น ท่ีท าใหเ้รามีจิตใจสุขมุ
เยอืกเยน็ สามารถเผชิญกบัการทา้ทายเช่นนั้นได ้ “แมส้หายสนิทซ่ึงเป็นท่ีไวใ้จของขา้พเจา้เอง และได้
รับประทานอาหารของขา้พเจา้ แลว้ก็ยงัทรยศยกส้นเทา้ข้ึนใหข้า้พเจา้”(สดุดี 41:9) 
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การจบักุม คร้ันแลว้พระเยซูก็ทรงเผชิญกบัเหล่าศตัรูของพระองคอ์ยา่งอาจหาญ โดยมิไดต่้อสู้
หรือเบ่ียงบ่ายแต่ประการใด และทรงยอมรับอยา่งน่าช่ืนตาบานวา่ ผูท่ี้พวกเขาตอ้งการตวัก็คือพระองค์
นัน่เอง ก่อนหนา้น้ีพระองคไ์ดท้รงอธิษฐานวา่ “ถา้เป็นได ้ ขอใหจ้อกน้ีเล่ือนพน้ไปจากขา้พเจา้เถิด” แต่
มาบดัน้ี พระองคท์รงเผชิญกบัพวกทหารซ่ึงมาจกักุมพระองค ์ อยา่งไม่สะทกสะทา้นแมแ้ต่นอ้ย อคัร
สาวกของพระองคต่์างก็ตระหนกั ถึงภยัอนัตรายซ่ึงจะเกิดข้ึนแก่พระองค ์จึงทูลต่อพระองคว์า่ “พระองค์
เจา้ขา้ ขา้พเจา้จะเอาดาบฟันเขาหรือ” 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ บรรดาอคัรสาวกคงจะระลึกถึง ถอ้ยค าท่ีพระองคต์รัสสั่งใหพ้วกเขา
จดัเตรียมดาบไว ้ เพื่อเผชิญกบัสถานการณ์ซ่ึงจะบงัเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จจากพวกเขาไป
แลว้นั้นอยา่งแน่อนน และโดยท่ีมิไดร้อฟังวา่พระเยซูตรัสวา่อยา่งไร เปโตรไดช้กัดาบของตนออกฟัน 
ถูกใบหูทาสของมหาปุโรหิตขาดกระเด็นไป พระเยซูตรัสหา้มมิใหเ้ปโตรต่อสู้ขดัขืนการจบักุมของ
บุคคลเหล่านั้น และตรัสสั่งใหเ้ขาเก็บดาบเสีย โดยตรัสวา่ “.....ดว้ยวา่บรรดาผูถื้อดาบจะตอ้งพินาศ
เพราะดาบ” “เราจะขอพระบิดาของเรา และในประเด๋ียวเดียว พระองคจ์ะทรงประทานทูตสวรรคแ์ก่เรา 
กวา่สิบสองกองไม่ไดห้รือ” แต่ถา้พระองคข์ดัขืนเช่นนั้น ค าท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์ท่ีวา่ จ  าจะตอ้งเป็น
อยา่งนั้น จะส าเร็จอยา่งไรได ้ “จอกซ่ึงพระบิดาของเราทรงประทานแก่เรา ๆ จะไม่ด่ืมหรือ” คร้ันแลว้
พระองคท์รงต่อใบหูใหท้าสผูน้ั้นจนหายสนิทเช่นเดิม 

พระเยซูทรงหนัมาทางพวกทหารแลว้ตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายถือดาบถือตระบองมาจบัเรา 
เหมือนจะจบัโจรหรือ เม่ือเราอยูก่บัท่านทั้งหลายในโบสถทุ์ก ๆ วนั ท่านมิไดย้ืน่มือออกจบัเรา แต่เวลาน้ี
เป็นทีของท่าน และเป็นเวลาแห่งอ านาจของความมืด” หากวา่ไม่ใช่เวลาของพวกเขาแลว้ พวกเขาจะ
กระท าต่อพระองคมิ์ไดเ้ลย “แต่เหตุการณ์ท่ีไดบ้งัเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อค าของศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์
จะส าเร็จ” (มทัธิว 26:56) 

แมว้า่พระเยซูจะทรงตกอยูท่่ามกลางสถานการณ์ท่ีตึงเครียดเช่นน้ี แต่พระองคก์็ยงัทรงห่วงใย
อคัรสาวกของพระองคเ์สมอ พระองคต์รัสแก่พวกท่ีมาจบัพระองคว์า่ “ถา้ท่านแสวงหา จงปล่อยใหค้น
เหล่าน้ีไปเถิด” เช่ือแน่วา่พวกทหารเหล่านั้นคงไม่หว ัน่กลวับรรดาอคัรสาวกเท่าใดนกั ดงันั้นพวกเขาจึง
ปล่อยตวับรรดาอคัรสาวกไป และในทนัทีท่ีถูกปล่อยตวัใหไ้ดรั้บอิสระ “สาวกทั้งหลายไดล้ะทิ้ง
พระองคไ์ว ้ และพากนัหนีไป” ทั้งน้ีเพราะเขาไม่เช่ือมัน่ในพระองคน์ัน่เอง ผูท่ี้ไวว้างใจในพระเจา้อยา่ง
แทจ้ริงนั้น จะตอ้งมีความเช่ือมัน่ในพระองคอ์ยา่งแน่วแน่ แมว้า่จะตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายเพียงใด
ก็ตามอคัรสาวกอีกแปดคนท่ีพระเยซูปล่อยใหอ้ยูใ่กล ้ ๆ กบัทางเขา้สวน ไดเ้ฝ้าดูเหตุการณ์น้ีอยูด่ว้ย
หรือไม่ เราไม่ทราบ แต่ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นัน่ปรากฏวา่ อคัรสาวกทุกคนต่างก็
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หวาดกลวั และพากนัหนีไป แมแ้ต่เปโตรผูซ่ึ้งพร้อมท่ีจะสละชีวติของตนเอง เพื่อพระเยซูก็พลอยหนีไป
ดว้ย 

หลงัจากนั้นพวกทหารก็จบัพระเยซูมดัไว ้ แลว้พาพระองคไ์ป พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้่งไว้
วา่ พระเยซูทรงถูกจบัโดยถูกตอ้งตามกฏหมายของบา้นเมืองหรือไม่ และก็มิไดก้ล่าวถึงทหารโรมนัเลย 
การกระท าคร้ังน้ีเป็นแผนการของผูน้ าทางศาสนาของพวกชนชาติยวิโดยเฉพาะ พระเยซูทรงถูกพาไป
หาอนันาศ ซ่ึงเป็นพอ่ตาของมหาปุโรหิตกายะฟา เพื่อท าการสอบสวน 

อคัรสาวกของพระเยซูต่างก็พากนัหลบหนี ยกเวน้เปโตรเท่านั้นท่ียงัคง “ติดตามพระองคไ์ปแต่
ห่าง ๆ ...จะคอยฟังความนั้นจนเสร็จส้ิน” (มทัธิว 26:58) 

ข้อไตร่ตรอง 
การอธิษฐานเป็นการส าแดงอ านาจ และจะเกิดประโยชน์ต่อเราท่ีสุดในเม่ือเราตกอยูใ่นความ

ทุกขโ์ศก หรือไดรั้บความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั 
“คนหน่ึงในสาวกสิบสองคน” ไดท้รยศต่อพระเยซูคริสตเจา้ น่ีเป็นการกระท าผดิท่ีร้ายแรง

ท่ีสุด พญามารพยายามจะแทรกแซงกิจการของมนัไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง แมแ้ต่ในสวรรคเ์องก็ตาม (โยบ 
1:6, เศคาริยาห์ 3:1) “ลูกของความพินาศ” (ยอห์น 17:12) ไดท้รยศต่อ “บุตรของผูสู้งสุด” (ลูกา 1:32) 

ประสบการณ์ของพระเยซูเจา้ในสวนเฆธ็เซนาเน มีหลายอยา่งท่ีพอจะเปรียบเทียบไดก้บัการ
ทดลองในถ่ินทุรกนัดาร เม่ือพระองคท์รงเร่ิมตน้ปฏิบติัพระราชกิจใหม่ ๆ เหตุการณ์ทั้งสองอยา่งน้ี 
พิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ น ้าพระทยัของพระองค ์สอดคลอ้งตอ้งกนักบัน ้าพระทยั อนัชอบธรรมของพระบิดาเจา้
ทุกประการ และพระองคท์รงอ่อนนอ้มต่อพระบญัญติั และกฏเกณฑเ์ก่ียวกบัชีวติท่ีพระเจา้ทรงก าหนด
ข้ึน กล่าวคือขั้นแรกไดแ้ก่ทรงเตรียมพระองคไ์ว ้ เพื่อพระราชกิจของพระองค ์และการท านายถึงชยัชนะ
ของพระองคเ์หนืออ านาจแห่งความมืด ในบั้นปลายขั้นท่ีสองไดแ้ก่การอ่อนนอ้ม ต่อพระประสงคข์อง
พระบิดาเจา้ ในการไถ่บาปของมนุษยโ์ลก และชยัชนะฝ่ายจิตวิญญาณ ซ่ึงสามารถชูก าลงัใจของ
พระองค ์ใหย้อมถวายพระชนมชี์พของพระองคเ์องท่ีไมก้างเขน 

เหตุการณ์ในสวนเฆธ็เซนาเน ปลอบประโลมจิตใจของเราไดม้ากยิง่ ณ ท่ีนั้นพระเยซูทรงยอม
ทุกขท์รมานจนถึงท่ีสุด เท่าท่ีมนุษยจ์ะทนได ้ เพื่อใหห้ลกัประกนัแก่เราวา่ ไม่มีความมืดมนใด ๆ ท่ี
พระองคไ์ม่อาจประทานแสงสวา่งใหแ้ก่เราได ้“ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิงได ้โดยพระเยซูคริสตผ์ูท้รงชูก าลงั
ขา้พเจา้” (ฟิลิปปี 4:13) เน้ือหนงัจะตอ้งถูกตรึงไว ้ มีแต่พระวญิญาณซ่ึงช่วยพระเยซูให้ผา่นพน้อุปสรรค์
ต่าง ๆ ในสวนเฆธ็เซนาเนเท่านั้น ท่ีสามารถช่วยเราได ้

ยดูาไดรั้บเงินค่าจา้งส าหรับพระโลหิตของพระเยซูเจา้ แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นการท าลายจิตใจ
ของตนเอง อนัเป็นส่ิงท่ีสูงค่ากวา่ทรัพยศ์ฤงคารทั้งปวงในโลกน้ี 
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ภายหลงัจากท่ีพระเยซูทรงเอาชยัชนะต่ออ านาจแห่งความมืดแลว้ พระเยซูทรงเผชิญหนา้กบั
ศตัรูของพระองคอ์ยา่งผูมี้ชยั พระองคมิ์ไดห้ลีกเล่ียงการเส่ียงต่อการเสียสละอนัยิง่ใหญ่คร้ังน้ีเล่ย แมว้า่
การน้ีจะท าใหพ้ระทยัของพระองคต์อ้งหวัน่ไหวสั่นสะทา้น และพระโลหิตตอ้งหลัง่ไหลก็ตามที แต่ก้
หาไดเ้ปล่ียนความตั้งใจของพระองคไ์ม่ เหตุการณ์น้ีได ้“จารึกไวใ้นปฏิทินในสวรรคแ์ลว้ ตั้งแต่สมยัดึก
ด าบรรพ”์ 

“จอกซ่ึงพระบิดาของเราทรงประทานแก่เรา” พระเยซูมิไดคิ้ดวา่ความทุกขท์รมานท่ีพระองค์
ตอ้งการทรงไดรั้บท่ีไมก้างเขนนั้น เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษยผ์ูช้ัว่ร้าย หรือเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ 
หากแต่พระองคท์รงถือวา่เป็น “จอก” ท่ีพระบิดาประทานใหแ้ก่พระองค ์ ซ่ึงพระองคจ์ะตอ้งรับไวด้ว้ย
ความยนิดี 

การนอนหลบัแทนการอธิษฐานนั้น เป็นของธรรมดาส าหรับเราทุกคน 
“จงเอาดาบใส่ฝักเสีย” พระบญัชาของพระเยซูท่ีทรงมีต่อเปโตรคร้ังน้ี เป็นการโตต้อบการ

กระท าของเปโตร อยา่งเฉียบขาดยิง่ หากวา่มนุษยต์ลอดทุกศตวรรษเช่ือฟังพระองค ์ และปฏิบติัตาม
ค าสั่งสอนของพระองคอ์ยา่งระมดัระวงัแลว้ ความทุกขเวทนาต่าง ๆ และความมตายจะไม่เกิดข้ึน
มากมายเช่นทุกวนัน้ี พระเยซูตรัสอยา่งชดัเจนวา่ การใชอ้  านาจตอบโตก้บัอ านาจนั้น มิใช่วถีิทางของ
พระองค ์ วถีิทางของพระองคก์็คือการท าความดีตอบโตค้วามชัว่ พระเยซูทรงต่อใบหูของทาสของมหา
ปุโรหิตซ่ึงถูกเปโตรฟันขาด การกระท าของเปโตรในคร้ังน้ี นบัวา่เป็นความหวงัดีต่อพระองคโ์ดยแท ้
แต่แผน่ดินสวรรคน์ั้น หาไดย้อมรับการช่วยเหลือจากการฝ่ายโลกไม่ เพราะวา่เรา “ไม่ไดั้ต่อสู้กบัเน้ือ
หนงัและเลือด” (เอเฟซสั 6:12) 

“เวลานีเ้ป็นทีของท่าน และเป็นเวลาแห่งอ านาจของความมืด” พระเยซูทรงหลัง่พระโลหิตของ
พระองค ์ เพื่อช่วยใหเ้ราใหพ้น้จากอ านาจของความมืดบดัน้ีเราไดรั้บอิสราภาพอยา่งน่าภาคภูมิแลว้ 
ความสงสัย ความกลวั ความทอ้ถอย ความมืดมน ความกงัวล ทั้งหมดเหล่าน้ี ลว้นเป็นการส าแดงออก
ของอ านาจแห่งความมืดทั้งส้ิน พระเจา้ทรงเป็นความสวา่ง และเราต่างก็เป็นบุตรของความสวา่ง ดงันั้น
เราจึงควรปฏิบติัตนใหส้มกบัเป็นบุตรของความสวา่ง ในความรัก ควมยนิดี สันติสุข และการทั้งปวง ท่ี
เป็นฝ่ายของความสวา่ง “ถา้เราจะวา่ เรามีใจร่วมสามคัคีธรรมกบัพระองค ์ และยงัประพฤติอยูใ่นความ
มืด เราก็พดูมุสา” (1 ยอห์น 1:6) เราจะตอ้งเรียนรู้ เพื่อท่ีจะปฏิบติัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัอ านาจของ
ความมืด ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงปลดปล่อยเราใหพ้น้จากการผกูมดัของมนั แลว้นั้น (โคโลสี 1:13) 

ทบทวน 
1. พระเยซูทรงเสวยปัสการ่วมกนัอคัรสาวกของพระองค ์ณ ท่ีใด? วนันั้นเป็นวนัใดในสัปดาห์? 
2. ระหวา่งท่ีเดินทางไปยงัสวนนั้น พระองคท์รงสอนอคัรสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัอะไรบา้ง? 
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3. สวนน้ีอยู ่ ณ ท่ีใด? อยูห่่างจากกรุงเยรูซาเล็มเท่าใด? สวนน้ีมีช่ือวา่อะไร? มีผูเ้ขียนพระกิตติ
คุณก่ีคนท่ีบนัทึกเหตุการณ์ในสวนแห่งน้ี? ลูกาไดบ้นัทึกเพิ่มเติมขอ้ความอะไรบา้ง ซ่ึงคนอ่ืนมิไดก้ล่าว
ไวเ้ลย? 

4. ยอห์นกล่าวถึงอะไรบา้งในเร่ืองน้ี ? ขณะนั้นยดูาอิสการิโอดอยู ่ณ ท่ีนัน่ร่วมกบัอคัรสาวกคน
อ่ืน ๆ หรือไม่? เหตุใดยดูาจึงรู้วา่จะพบพระเยซูได ้ณ ท่ีใด? 

5. พระเยซูและอคัรสาวกไปถึงสวนเม่ือเวลาเท่าใด? พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่ออคัรสาวกของ
พระองค ์ณ ท่ีใด? (ดู ยอห์นบทท่ี 17) 

6. ขณะท่ีพระองคเ์สด็จไปอธิษฐานตามล าพงันั้น พระองคท์รงพาอคัรสาวกไปดว้ยก่ีคน? มีใคร
บา้ง? พระองคท์รงปล่อยใหอ้คัรสาวกท่ีเหลืออยู ่ณ ท่ีใด? พระองคต์รัสสั่งพวกเขาใหท้  าอะไร? 

7. ขณะเม่ือพระองคเ์สด็จไปจากอคัรสาวกทั้งสามนั้น พระองคต์รัสสั่งพวกเขาวา่อยา่งไร? 
พระองคต์รัสเก่ียวกบัความรู้สึกของพระองคว์า่อยา่งไร? เม่ือพระองคอ์ยูต่ามล าพงัผูเ้ดียว พระองคท์รง
กระท าอะไร? ลกัษณะท่าทางในการอธิษฐานของพระองคเ์ป็นอยา่งไร? พระองคท์รงอธิษฐานนาน
เท่าใด? พระองคท์ูลตอบพระบิดาเจา้ของพระองคว์า่อยา่งไร? 

8. ท่านจะอธิบายความหมายของค าวา่ “จอก” ซ่ึงพระองคจ์ะตอ้งด่ืมนั้นวา่อยา่งไร? 
9. ท่านคิดวา่ อะไรท าใหพ้ระองคต์อ้งทนทุกขท์รมานอยา่งสาหสัยิง่เช่นนั้น? 
10. มีหลกัฐานอะไรบา้งหรือไม่ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระบิดาเจา้ไดท้รงสดบัฟังค าอธิษฐานของ

พระองค?์ ผูท่ี้ช่วยชูก าลงัของพระเยซูคือใคร? 
11. เม่ือพระเยซูเสด็จไปหาอคัรสาวกของพระองค ์ พระองคท์รงพบอะไร? พระองคต์รัสแก่

พวกเขาวา่อยา่งไร? 
12. พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงความทุกขท์รมานของพระองค ์ขณะท่ีพระองคท์รงอธิษฐาน

คร้ังท่ีสองวา่อยา่งไร? เหตุใดการทนทุกขท์รมานของพระองค ์ ในวาระก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จไปสู่ไม้
กางเขนน้ี จึงใหญ่หลวงยิง่นกั? ศาสดาพยากรณ์คนใดในพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงไดพ้ยากรณ์ถึงความทุกข์
ทรมานของพระองค?์ พระองคท์รงอธิษฐานก่ีคร้ัง? ส่ิงท่ีน าสันติสุขความสงบมาสู่พระองคคื์ออะไร? 

13.เม่ือพระเยซูเสด็จไปหาอคัรสาวกคร้ังท่ีสาม พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่อยา่งไร? 
14. จงอธิบายถึงเหตุการณ์ท่ีพวกศตัรูมาจบักุมพระองค ์ ขณะนั้นเป็นเวลาเท่าใด? พวกเขาถือ

อาวธุอะไรมาดว้ย? พระเยซูทรงกระท าอยา่งไร เม่ือพระองคท์อดพระเนตรเห็นบุคคคลเหล่าน้ี? ใครเป็น
ผูน้ าบุคคลดงักล่าวมาหาพระองค?์ เม่ือเขาไดพ้บพระเยซูแลว้เขาท าอยา่งไร? พระเยซูตรัสแก่เขาวา่
อยา่งไร? พระธรรมสดุดีบทใดท่ีกล่าวถึงการทรยศต่อพระองค ์ บรรดาอคัรสาวกท าอยา่งไร เม่ือศตัรูได้
จบัเอาพระเยซูไป? เปโตรท าอยา่งไร? พระเยซูทรงเห็นดว้ยกบัการกระท าของเขาหรือไม่? พระเยซูทรง
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สามารถท่ีจะป้องกนัพระองคเ์องไดห้รือไม่? พระองคท์รงท าอยา่งไร ต่อทาสท่ีถูกเปโตรตดัใบหูนั้น? 
พระองคต์รัสแก่พวกทหารวา่อยา่งไร? เหตุใดพระเจา้จึงทรงอณุญาตใหเ้หตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึน? 

15. พระเยซูทรงขอร้องให้ศตัรูของพระองคท์  าอยา่งไร ต่อบรรดาอคัรสาวกของพระองค?์ 
ขณะนั้นอคัรสาวกอีกแปดคนไดม้าสมทบกบัพระองคอี์กหรือไม่? หรือวา่พากนัหลบหนีไปในทนัที ท่ี
เห็นพวกศตัรูเขา้มาในสวน? เม่ืออคัรสาวกไดรั้บการปลดปล่อยแลว้พวกเขาท าอยา่งไร? เพราะเหตุใด? 
พวกทหารเหล่านั้นท าอยา่งไรต่อพระเยซู? พระองคท์รงถูกจบัตามตวับทกฏหมายเช่นนั้นหรือ? ใน
บรรดาทหารเหล่านั้นมีทหารโรมนัรวมอยูด่ว้ยหรือไม่? ผูท่ี้บงการในการจบักุมพระเยซูคร้ังน้ีคือใคร? 
พวกเขาจบัเอาพระองคไ์ปไหน? มีอคัรสาวกคนใดตามพระองคไ์ปดว้ยหรือเปล่า? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. หากวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ และทรงทราบวา่ พระองคก์ าลงักระท าตามน ้าพระทยัของ

พระเจา้แลว้ ท่านจะอธิบายถึงการท่ีพระองคท์รงอธิบายขอใหจ้อกนั้นเล่ือนไปจากพระองคว์า่อยา่งไร 2. 
อ านาจในโลกน้ีสามารถครอบง าอ านาจซ่ึงไม่มีขอบเขตจ ากดัของพระองคไ์ดห้รือไม่ เหตุใดมนุษยผ์ูช้ัว่
ร้ายและเป็นฆาตรกรจึงสามารถเอาชนะต่อพระองค ์ และบงัคบัใหพ้ระองคด่ื์มจอกอนัขมข่ืนนั้นได ้ 3. 
การอธิษฐานของพระเยซู แสดงถึงความอ่อนแอ ความหวาดกลวั และความทอ้ถอย หรือ แสดงใหเ้ห็น 
ถึงความเป็นมนุษยข์องพระองคเ์ช่นนั้นหรือ 4. ในขณะท่ีพระองคท์รงตกอยูใ่นความทุกขท์รมาน
เช่นนั้น ท่านจะอธิบายเก่ียวกบัการท่ีอคัสาวกคนสนิทของพระองค ์นอนหลบัไปอยา่งง่ายดายวา่อยา่งไร 
ท่านคิดวา่การท่ีอคัรสาวกหลบัไปอยา่งเช่นนั้น เป็นเพราะพวกเขาอ่อนเพลียเท่านั้น หรือเป็นเพราะวา่
พวกเขาคิดวา่พระเยซูจะไม่ทรงยอมต่อศตัรู ท่านคิดวา่พระเยซูมิไดอ้ธิบายใหพ้วกเขาทราบ ถึง
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่พระองคไ์ดท้รงส าแดงฤทธ์ิอ านาจอนัมหศัจรรยข์องพระองค ์ หรือเป็นเพราะ
ความคิดเห็นของพวกเขาเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค ์จึงเป็นเช่นนั้น 

5. ท่านจะอธิบายอยา่งไร ถึงการท่ีพวกเขาทรยศต่อพระองค ์ ปฏิเสธพระองคก์ารท่ีเปโตรทูลวา่
เขาสามารถสละชีวติเพื่อพระองคไ์ดน้ั้น ท่านคิดวา่เปโตรพดูดว้ยใจจริงหรือไม่ ถา้เป็นเช่นนั้นเหตุใดเขา
จึงละทิ้งพระองคใ์นชัว่โมงท่ีพระองคถู์กทดลองอยา่งสุดแสนท่ีจะทรมานนั้น 6. การท่ีพระเยซูทรงยอม
ใหย้ดูาจูบพระองคแ์ละทรงเรียกเขาวา่ “สหาย” นั้น ก็เพื่อท่ีจะใหเ้ขามีใจอ่อนลงเช่นนั้นหรือ ขอ้น้ี
ส าแดงใหเ้ราทราบวา่ เราควรปฏิบติัต่อศตัรูของเราอยา่งไร เช่นนั้นหรือ 7. ผูท่ี้ทรยศต่อเรามกัจะปิดบงั
ความจริง และเสแสร้งท าเป็นวา่ รักเช่นนั้นหรือ 8. ท่านคิดวา่ยดูารู้สึกละอายแก่ใจหรือไม่ เม่ือเขาจูบ
พระเยซู คริสเตียนควรจะใชต้ามหรือไม่ ความจริงมีชยัชนะเหนือความผดิเสมอไปหรือไม่ 9. เหตุใด
พระเยซูจึงไม่ทรงเรียกทูตสวรรคใ์หล้งมาปกป้องพระองค ์ 10. ผูท่ี้สลดัเส้ือผา้ เปลือยกายวิง่หนีศตัรูคือ
ใคร ทา่นคิดวา่การท่ียดูาทรยศต่อพระเยซู จนเป็นเหตุใหพ้ระเยซูถูกจบักุมนั้น เขาจะตอ้งรับผดิชอบแต่ผู ้
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เดียวหรือ ถา้มีผูอ่ื้นตอ้งรับผิดชอบดว้ย ผูน้ั้นคือใคร 11. ท่านคิดวา่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน ถา้หากวา่
ยดูาไม่ทรยศต่อพระเยซู 12. ถา้พระเยซูขดัขืนไม่ยอมให้ท าการจบักุม โครงการของพระเจา้จะสัมฤทธ์ิ
ผลหรือไม่ 13. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการท่ีอคัรสาวก ทั้งสิบสองคนไดล้ะทิ้งพระเยซูไว ้แลว้หนี
เอาตวัเช่นนั้น 



 221 

ขั้นทีห้่าสิบ ทรงถูกหัวหน้าศาสนายวิไต่สวน-กรุงเยรูซาเลม็ 

มทัธิว 26:57-27:10, มาระโก 14:53-72, ลูกา 22:54-71, ยอห์น 18:12-

27 

ชยัชนะของพระเยซูเหนืออ านาจแห่งความมืดในสวนเฆธ็เซนาเน ดว้ยการอ่อนนอ้มต่อน ้า
พระทยัของบิดาของพระองค ์ ทุกประการนั้น เป็นการตระเตรียมพระองคเ์อง เพื่อเผชิญกบัการถูกทรยศ
กบัการถูกจบั ซ่ึงจะเกิดข้ึนในภายหนา้ “สหายสนิท” ของพระองคเ์องไดม้อบพระองคไ์ว ้ ใหอ้ยูใ่นเง้ือม
มือของศตัรูของพระองค ์ ยดูาซ่ึง “นบัเขา้ในสาวกสิบสองคนนั้น” ไดรั้บส่วนในการปฏิบติัน้ี (กิจการ 
1:17) แต่เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะเขาผิดพลาดในการรับเอาชีวตินิรันดร์ เหตุฉะนั้นเขาจึง
ยงัคงเป็น “ลูกของความพินาศ” “และเดินไปยงัท่ีของตน” 

พระเยซูทรงทนทุกขท์รมานแต่เพียงผูเ้ดียว และการท่ีพระองคท์รงเป็นทุกขอ์ยา่งสุดซ้ึงน้ี 
พระองคจึ์งเลือกเอาอคัรสาวกคนสนิทสามคนไปกบัพระองคแ์มก้ระนั้นเขาก็หาไดมี้ความสามคัคีธรรม
กบัพระองคเ์ท่าท่ีควรไม่ พระองคต์รัสสั่งใหเ้ขาเฝ้าระมดัระวงัพระองค ์ แต่เม่ือการทดลองมาถึง และ
พระองคท์รงถูกพวกศตัรูจบักุม “สาวกทั้งหมดก็ไดล้ะทิ้งพระองคไ์ว ้และพากนัหนีไป” 

เปโตรผูซ่ึ้งเคยประกาศถึงความจงรักภกัดีต่อพระเยซูเจา้เสมอ และไดป้ระกาศวา่ เขาจะยอมตาย
เพื่อพระองค ์ ก็ไดล้ะทิ้งพระองคแ์ละหนีไปดว้ยแต่เน่ืองจากเขาตอ้งการท่ีจะ “คอยฟังความนั้น จนเสร็จ
ส้ิน” ดงันั้นเขาจึงติดตามพระองคไ์ปแต่ห่าง ๆ และเดินปะปนกบัคนอ่ืน ๆ เขา้ไปในลานบา้นของมหา
ปุโรหิตในกรุงเยรูซาเล็ม (มทัธิว 26:58) 

ส าหรับตอนน้ียอห์นกล่าววา่ ไดมี้สาวกอีกคนหน่ึงติดตามพระเยซูมาดว้ยเช่นเดียวกนั (ยอห์น 
18:15) เป็นท่ีแน่นอนวา่ สาวกคนนั้นก็คือยอห์นนัน่เอง แมว้า่เขาจะมิไดร้ะบุช่ือออกมาโดยตรงก็ตาม 
ยอห์นเป็นผูท่ี้รู้จกักนักบัมหาปุโรหิตและไดรั้บอนุญาตให้ตามพระเยซู เขา้ไปถึงลานบา้นของมหา
ปุโรหิตผูน้ั้นร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย ยอห์นเป็นผูท่ี้ “พระเยซูทรงรัก” มาก และเป็นผูท่ี้ “เอนตวัลงท่ี
พระทรวงของพระองคเ์ม่ือรับประทานอาหาร” ยอห์นไดอ้ยูก่บัพระองคจ์นถึงท่ีสุด ขณะเม่ือพระองคถู์ก
ตรึงอยูบ่นไมก้างเขน พระองคก์็ไดม้อบมารดาของพระองค ์ใหอ้ยูใ่นความดูแลของยอห์น” 
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เน่ืองจากเปโตรมิไดรั้บอนุญาต ใหเ้ขา้ไปฟังการพิจาณาคดีเช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ๆ ดงันั้นเขาจึง
หยดุอยูท่ี่ประตูภายนอก แต่ภายหลงัยอห์นไดอ้อกไปขออนุญาตหญิงท่ีเฝ้าประตู และพาเขามาขา้งใน 
ขณะนั้นเป็นเวลาเชา้มืดของวนัศุกร์ และเป็นเวลาก่อนไก่ขนั เป็นคืนท่ีอากาศหนาวมาก 

เม่ือพวกทหารและผูรั้บใชข้องมหาปุโรหิต เขา้ไปในหอ้งโถงเรียบร้อยแลว้ พวกเขาก็ก่อไฟข้ึน
ผงิกนัหนาว เปโตรไดน้ัง่ร่วมอยูก่บัพวกเขาดว้ย พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าววา่ บุคคลเหล่านั้น
สามารถจดจ าเขาวา่เป็นอคัรสาวกของพระเยซูไดห้รือไม่ ทั้งน้ีเพราะเขารู้จกักบัพวกปุโรหิตเป็นอยา่งดี
นัน่เอง ดงันั้นเขาจึงอาจไดรั้บการตอ้นรับจากบุคคลเหล่านั้น ดว้ยความเคารพนบัถือก็ได ้ แมว้า่เขาจะ
สารภาพวา่เป็นอคัรสาวกของพระเยซูก็ตาม เม่ือผูรั้บใชข้องพระมหาปุโรหิตจ าไดว้า่ เปโตรเป็นอคัร
สาวกคนหน่ึงของพระเยซู เปโตรก็รีบปฏิเสธบ่ายเบ่ียงทนัที สมดงัท่ีพระเยซูไดท้  านายไวล่้วงหนา้ 

แมว้า่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ี จะไม่มีผูใ้ดบนัทึกเร่ืองราวตอนน้ีไวอ้ยา่งสมบูรณ์ก็ตาม แต่จาก
การอ่านพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม เราก็สามารถเขา้ใจไดว้า่ไดมี้การไต่สวนพิจารณาคดีกนัในเชา้มืด จนถึง
ดวงอาทิตยข้ึ์นรวมสามคร้ังดว้ยกนั คร้ังแรกไดท้  าการไต่สวนกนัต่อหนา้ของอนันาศ คร้ังท่ีสองไต่สวน
กนัต่อหนา้กายะฟา ปุโรหิตใหญ่อ่ืน ๆ บรรดานกัปราชญแ์ละบรรดาผูเ้ฒ่า ดงัน้ี พอรุ่งเชา้พวกเขาจึงตาม
พระเยซูไปยงัศาลโปรตีเรียน 

การยะฟาเป็นมหาปุโรหิต แต่เน่ืองจากอนันาศเป็นพอ่ตาของเขา ดงันั้นผูค้นทั้งปวงต่างจึง
พลอยเรียกอนันาศวา่ มหาปุโรหิตดว้ย (กิจการ 4:6) ในพระธรรมลูกา 3:2 ไดเ้รียกบุคคลทั้งสองน้ีวา่เป็น
มหาปุโรหิตทั้งคู่ มหาปุโรหิตเป็นต าแหน่งท่ีสูงสุดของชนชาติอิสราเอล เป็นคนกลางระหวา่งพระเจา้
กบัพลไพร่ของพระองค ์ และเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ในการตรึงพระบุตรของพระเจา้โดยตรง กา
ยะฟาผูน้ี้แหละท่ีไดท้  านายไวว้า่ “ควรท่ีจะใหค้นหน่ึงตายแทนพลเมืองทั้งหมด” (ยอห์น 18:14) และการ
ท่ีพระเยซูจะทรงส้ินพระชนมน์ั้นมิใช่ส้ินพระชนม ์ เพื่อชนชาติอิสราเอลเพียงชาติเดียว หากแต่เพื่อคน
ทั้งปวง (ยอห์น 11:51,52) พระเจา้ไดต้รัสค าพยากรณ์น้ีโดยทางกายะฟา ในฐานะท่ีเขาเป็นผูแ้ทนของ
พระองค ์ในประเทศอิสราเอล (กนัดารวถีิ 27:21) 

ก่อนหนา้น้ียีสิ่บปี อนันาศเคยเป็นมหาปุโรหิตอยูเ่จด็ปี แต่แลว้ก็ถูกรัฐบาลโรมนัปลดออกจาก
ต าแหน่งน้ี หลงัจากท่ีเขาถูกปลดออกจากต าแหน่งแลว้ บุตรชายทั้งหา้ของเขา และบุตรเขยก็ไดรั้บ
ต าแหน่งหนา้ท่ีสืบต่อมา หลกัฐานในทางประวติัศาสตร์ไดบ้่งไวช้ดัเจนวา่ อนันาศเป็นผูกุ้มอ านาจของ
ลูก ๆ ของเขาไวท้ั้งหมด ดงันั้นเขาจึงยงัมีช่ือเสียงและอิทธิพล อยูใ่นต าแหน่งเช่นน้ีสืบมา เป็นเวลาหา้
สิบปี อนันาศเป็นคนเฉลียวฉลาด เป็นคนหน่ึงในพวกซาดูกาย และเห็นแก่ทรัพยส์มบติัอยา่งยิง่ในยคุนั้น 

ส าหรับอนันาศแลว้เขาถือวา่ การปฏิบติัศาสนกิจ ก็คือธุรกิจอยา่งหน่ึงซ่ึงท าใหเ้ขามีอ านาจและ
มัง่คัง่ ครอบครัวของเขา มีร้านขายสัตวท่ี์ใชส้ าหรับเป็นเคร่ืองสักการะบูชาในพระวิหาร ถึงส่ีร้าน ดงันั้น
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เขาจึงสามารถเรียกราคาส่ิงของท่ีเขาขายเหล่านั้นอยา่งสูงล้ิวเป็นตน้วา่ ขายนกพิราบตวัละหน่ึงเหรียญ
ทองซ่ึงพระเจา้ไดต้รัสไวว้า่ การถวายนกพิราบนั้น ก็ส าหรับคนยากจนโดยเฉพาะ  

พระเยซูไดท้รงลบลา้งอ านาจของครอบครัวน้ี เม่ือคราวท่ีพระองคท์รงช าระพระวหิาร ดว้ยเหตุ
น้ีพวกเขาจึงปรารถนาท่ีจะก าจดัพระองคเ์สีย การท่ีพวกเขามุ่งร้ายต่อพระองคน์ั้น มิใช่เป็นเพราะค าสอน
ของพระองค ์ หากแต่เป็นเพราะพระองคท์รงซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ และเป็นท่ีนิยมชมชอบของประชาชน
ทัว่ไป และเป็นเพราะพระองคท์รงเปิดเผย ถึงการคา้ท่ีชัว่ชา้ของพวกเขา 

เหตุฉะนั้นเม่ือพระเยซูปรากฏพระองคต่์อหนา้ของอนันาศ ในการสอบสวนคร้ังแรกนั้น จึง
เท่ากบัวา่พระองคป์ระทบัอยูเ่บ้ืองหนา้ของมนุษย ์ ผูซ่ึ้งอวดอา้งวา่มีอ านาจสามารถท่ีจะเข่นฆ่าผูใ้ดก็ได ้
เขาเป็นผูท่ี้คุมอ านาจฝ่ายศาสนายวิสามารถท่ีจะปลดปล่อยพระเยซูใหไ้ดรั้บอิสรภาพ หรือปลงพระชนม์
พระองคเ์สีย แต่หลงัจากท่ีไดท้  าการสอบสวนอยูไ่ม่นานนกั เขาก็สั่งให ้ “พาพระเยซูทั้งยงัถูกมดัอยู ่ ไป
หากายะฟาผูเ้ป็นมหาปุโรหิต” 

พระเยทูางถูกจบัมดัท่ีสวนเฆ็ธเซมาเน แมเ้ม่ือถูกพาไปท าการสอบสวนตามท่ีต่าง ๆ ก็ยงัถูกมดั
เช่นนั้นอยู ่ ต่อมาเม่ือชาวยวิซ่ึงเป็นพลไพร่ของพระองคเ์องแท ้ ๆ ไดล้งความเห็นวา่ สมควรท่ีจะปลง
พระชนมพ์ระองคเ์สีย พระองคก์็ถูกส่งไปยงัปีลาต ซ่ึงเป็นขา้หลวงของรัฐบาลโรมนั เพื่อด าเนินตาม
กฏหมายต่อไป 

อภิปราย 
ในการสอบสวนพิจารณาคดีพระเยซูนั้น เราจะเห็นไดว้า่ เป็นการสอบสวนพระเจา้ โดยมนุษย ์

ผูท่ี้พระเจา้ทรงสร้างข้ึน ก าลงัพิจารณาโทษพระองคด์ว้ยขอ้หาวา่ พระองคท์รงอวดอา้งวา่เป็นพระบุตร
ของพระเจา้ (ซ่ึงพระองคท์รงเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ) แต่พระเยซูก็มิไดห้วาดหวัน่แต่ประการใด หากยงัได้
ตรัสอีกวา่ พวกเขาจะไดเ้ห็นพระองค ์ ซ่ึงเป็นบุตรมนุษยอ์ยู ่ ณ บดัน้ี ในฐานะเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
ประทบัอยู ่ณ เบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระบิดาเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ และเสด็จกลบัมาในทอ้งฟ้า 

การท่ีพวกปุโรหิตและศตัรูทั้งหลายของพระเยซู ขาดความรู้ความเขา้ใจในพระองค ์ อาจท าให้
เขา้เปิดการอภิปรายโตเ้ถียงกนั เพื่อขบปัญหาวา่พระองคท์รงบงัเกิดมาแต่พระเจา้ และมีความแตกต่าง
จากมนุษยด์ว้ยประการทั้งปวงอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเก่ียวกบัขอ้อา้งของพระองคใ์น
เร่ืองน้ี การท่ีมหาปุโรหิตทูลถามพระเยซูวา่ “ท่านเป็นบุตรของพระเจา้หรือ” แสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั
แลว้วา่ มหาปุโรหิตเองก็รู้เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ๆ วา่ พระเยซูทรงอา้งวา่พระองคท์รงเป็นผูสู้งสุด 
ขอ้อา้งของพระเยซูท่ีวา่ พระองคท์รงเป็นพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ มิไดมี้ความผดิอะไรพอท่ีศาล
ทางศาสนาจะพิจารณาโทษพระองคไ์ด ้ และแมแ้ต่พระองคก์็ไดอ้า้งความจริงท่ีวา่พระองคท์รงท านายวา่ 
พระองคจ์ะทรงฟ้ืนข้ึนจากความตายไวด้ว้ย ตลอดจนการท่ีฟ้ืนคืนพระชนม ์ ก็ไม่อาจลบลา้งจากพระ
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กิตติคุณได ้พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้รงช้ีหมายไวว้า่ พระเยซูคริสตท์รงเป็น “บุตรของพระเจา้โดยฤทธา
นุภาพ ดว้ยทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย” (โรม 1:4) 

เม่ือพระเยซูทรงถูกจบัในสวนเฆธ็เซมาเนนั้น พระองคท์งยอมใหพ้วกเขาจบักุมแต่โดยดี มิได้
ทรงต่อสู้ขดัขืนเลย ทั้งน้ีเพราะพระองค ์ “ทรงทราบส่ิงสารพดัซ่ึงจะบงัเกิดแก่พระองค”์ แรกท่ีสุด
พระองคถู์กน าไปยงับา้นของอนันาศ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลมากยิง่ผูห้น่ึงในบรรดาปุโรหิตใหญ่ทั้งปวง แต่
หลงัจากท่ีไดท้  าการสอบสวนเล็กนอ้ย เขาก็ส่งพระองคไ์ปยงักายะฟา ผูเ้ป็นมหาปุโรหิตอีกทีหน่ึง ดู
เหมือนวา่อนันาศ และกายะฟา ต่างก็อยูร่่วมบา้นเดียวกนัหรือมิฉะนั้นก็คงตั้งบา้นเรือนอยูใ่นบริเวณ
เดียวกนั เช่ือแน่วา่อนันาศคงร่วมในการไต่สวนพระเยซูในคร้ังน้ีดว้ย และคงใชอ้ านาจอนัไร้ความ
ยติุธรรมต่อพระองค ์ในการไต่สวนนั้นอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 

มีบางคนเขา้ใจวา่ ขอ้ความในพระธรรมยอห์นบทท่ี 18 ขอ้ 19-23 นั้นเป็นการไต่สวนต่อหนา้
อนันาศ แต่ก็ไม่เป็นท่ีแน่ชดันกั เพราะถา้เป็นเช่นนั้นจริง ขณะเม่ืออนันาศไต่ถามพระเยซูถึงหลกัค าสอน
ของพระองค ์และพระองคต์รัสเปรียบเปรยถึงค าสอนของพระองค ์ ซ่ึงทรงกระท าอยา่งเปิดเผย พระองค์
ตอ้งตรัสถึงการคา้ขายของอนันาศนั้น ท่ีเก็บก าไรเกินควร ตลอดจนพฤติการณ์อนัชัว่ร้าย ท่ีผดิกฏหมาย
ซ่ึงเขากระท าอยา่งลบั ๆ บา้งเป็นแน่ 

พระเยซูทรงเทศนาในธรรมศาลาเปิดเผยและ “หาไดส้อนส่ิงใดในท่ีลบัไม่” พระองคต์รัสแก่
ผูท้  าการไต่สวนพระองคว์า่ “ท่านถามเราท าไมจงถามผูท่ี้ไดฟั้งเราวา่ เราไดส้อนเขาอยา่งไร” พระองค์
ทรงทราบวา่ พวกท่ีไต่สวนพระองค ์ มิไดมี้ความสนใจในพระกิตติคุณแต่ประการใด ดงันั้นพระองคจึ์ง
ไม่ประสงค ์ท่ีจะอธิบายถึงพระกิตติคุณให้แก่พวกเขา 

การท่ีพระองคต์รัสตอบโตผู้ท้  าการไต่สวนอยา่งอาจหาญเช่นน้ี ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีคนหน่ึงโกรธ
เคืองมาก ถึงกบัตบพระพกัตร์พระองค ์ พลางพดูวา่ “เจา้ตอบมหาปุโรหิตอยา่งนั้นหรือ” ขณะนั้นพระ
เยซูทรงถูกมดัพระกายอยูไ่ม่สามารถท่ีจะป้องกนัพระองคเ์องได ้ พระองคต์รัสตอบวา่ “ถา้เราพดูผดิ จง
เป็นพยานถึงความผดินั้น แต่ถา้เราพดูถูก ตบเราท าไม” เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นไม่มีสิทธ์ิท่ีจะตบตีผูต้อ้งหา เวน้
แต่จะถูกตดัสินโทษแลว้ แต่ดูเหมือนวา่ มหาปุโรหิตมิไดห้า้มปรามหรือคดัคา้นคนของเขาเลย 

ขณะนั้นเปโตรก าลงัยนืผงิไฟอยู ่ กบัคนใชข้องมหาปุโรหิตในหอ้งโถงชั้นล่าง เม่ือยอห์นไปขอ
อนุญาตคนเฝ้าประตู เปโตรก็เขา้มาดว้ย หญิงท่ีเฝ้าประตูก็จ  าเปโตรไดท้นัที และเม่ือพระเยซูถูกน าไป
พิจารณาคดี ต่อหนา้มหาปุโรหิตกายะฟาและปุโรหิตใหญ่อ่ืน ๆ ตลอดจนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทั้งหลาย (มาระโก 
14:66) หญิงผูน้ั้นไดเ้ดินเขา้มาหาเปโตรแลว้พดูวา่ “ท่านเป็นศิษยข์องคนนั้นดว้ยหรือ” เปโตรรับปฏิเสธ
วา่ “ขา้ไม่ไดเ้ป็น” ต่อมาอีกสักเล็กนอ้ย “คนทั้งหลายท่ียนือยูใ่กล ้ๆ นั้น” ก็ไดพ้ดูแก่เขาอีกวา่ “คนน้ีได้
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อยูก่บัคนนั้นดว้ย..ดว้ยวา่ภาษาของเขาส่งตวัเอง” แต่เปโตรก็คงปฏิเสธอีกและสาบานวา่ “ขา้ไม่รู้จกัคน
นั้น” 

กายะฟาเป็นคนเจา้เล่ห์และไร้ศีลธรรม เช่นเดียวกบัอนันาศพอ่ตาของเขา แต่เม่ือพระเยซูถูก
น ามาสอบสวนต่อหนา้เขา เขาก็ตอ้งตกอยูใ่นฐานะล าบากใจไม่นอ้ย ทั้งน้ีเพราะ ขอ้กล่าวหาและความ
คิดเห็นของพวกอาลกัษณ์และพวกผูเ้ฒ่า ไม่ตรงกบัขอ้หาของพวกชาดูกาย จึงไม่สามารถท่ีจะฟ้องร้อง
พระองค ์ ในการท่ีพระองคท์รงขบัไล่พวกพอ่คา้ออกจากพระวหิาร โดยปราศจากความร่วมมือของ
พวกฟาริสีได ้และขณะเดียวกนัพวกฟาริสี ก็ไม่อาจจะกล่าวหาพระเยซู ในขอ้หาท่ีพระองคท์รงประณาม
การคือรักษาขนบธรรมเนียมบางอยา่งเช่น การถือรักษาวนัสะบาโต โดยปราศจากความร่วมมือของพวก
ชาดูกายได ้เน่ืองจากความเช่ือของพวกเขาเหล่าน้ีขดัแยง้กนั จึงไม่อาจท าอะไรพระเยซูได ้

ดงันั้นพวกเขาจึงหาพยานเท็จมาปรักปร าพระองค ์แต่ขอ้กล่าวหาของบุคคลเหล่าน้ีหาไดต้รงกนั
ไม่ เพราะทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกนันัน่เอง อยา่งไรก็ดี ในท่ีสุดก็มีพยานเทจ็อยูส่องคนซ่ึงพดูความจริงอยู่
บา้ง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นความเทจ็อยูน่ัน่เอง เขากล่าวหาพระเยซูในกรณีท่ีพระองคต์รัส พระองคท์รง
สามารถท่ีจะท าลายพระวหิาร แต่กระนั้นค าใหก้ารของพวกเขา ก็หาไดต้รงกนัไม่ คนหน่ึงกล่าววา่ พระ
เยซูทรงอา้งวา่ “เราสามารถจะท าลายโบสถข์องพระเจา้” อีกคนหน่ึงกล่าววา่ พระเยซูตรัสวา่ “เราจะ
ท าลายโบสถน้ี์ท่ีสร้างไวด้ว้ยมือมนุษย ์และในสามวนั จะสร้างข้ึนใหม่อีก โบสถใ์หม่ซ่ึงไม่ไดท้  าดว้ยมือ
มนุษย”์ แทจ้ริงพระเยซูตรัสวา่ “ถา้ท าลายโบสถน้ี์เสีย เราจะสร้างข้ึนในสามวนั” (ยอห์น 2:19) 

ตลอดเวลาท่ีพระเยซูทรงถูกไต่สวนนั้น พระองคท์รงสงบสติอารมณ์มิไดท้รงโตต้อบพวกเขา
แต่ประการใด การน้ีไดท้  าใหพ้วกเขาโกรธแคน้ยิง่นกั จนกายะฟาถึงกบัลุกข้ึนจากบลัลงัก ์ เดินตรงเขา้
ไปหาพระเยซู และร้องออกมาอยา่งเดือดดาลวา่ “เจา้จะไม่ตอบอะไรหรือ” แต่พระเยซูก็ยงัทรงน่ิงเฉยอยู ่
จนในท่ีสุดกายะฟา (บางทีอาจจะเป็นอนันาศก็ได)้ ไดขู้่พระองคว์า่ “เราใหเ้จา้สาบานต่อพระเจา้ผูท้รง
พระชนมอ์ยู ่ใหบ้อกเราวา่ เจา้เป็นพระคริสต ์บุตรของพระเจา้หรือไม่” พระเยซูไม่อาจน่ิงเฉยต่อค าพดูน้ี
ได ้ ทั้งน้ีเพราะประการแรก เขาบงัคบัใหพ้ระองคต์อ้งสาบาน ประการท่ีสอง พระองคท์รงกระท าการ
โดยเปิดเผย มิใช่กระท าเยีย่งคนหนา้ซ่ือใจคด 

พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไร สวรรค ์โลก และนรก ข้ึนอยูก่บัถอ้ยค าของพระองค ์สวรรคไ์ดส่้ง
พระองคล์งมา โลกจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับเอาพระองคแ์ต่แลว้ก็กลบัปฏิเสธพระองค ์ และนรกก็พยายามท่ีจะ
ท าใหพ้ระองคถึ์งแก่ความพินาศ เวลานั้นเป็นทีของพวกเขาและเป็นเวลาแห่งความมืด ปัญหาน้ีเป็นท่ีซึม
ทราบดี ทั้งในความรู้สึกของพระเยซู และผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้งพระองค ์ การท่ีจะตอบค าถามของมหาปุโรหิต 
ก็เท่ากบัวา่เป็นการยกพระองคเ์อง ข้ึนเท่าเทียมกบัพระเจา้ และเป็นการประกาศวา่ พระองคท์รงเป็นพระ
เจา้ ผูซ่ึ้งชนชาติยวิก าลงัคอยท่าการเสด็จมาของพระองค ์พวกเขาต่างหวงัวา่พระเจา้จะเสด็จมาแต่มิใช่มา
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ในลกัษณะรูปกายของมนุษย ์ เหมือนอยา่งพระเยซู ถา้หากวา่พระเยซูทรงอา้งถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของ
พระองค ์ ก็เท่ากบัวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้และการท่ีมนุษยจ์ะอา้งเช่นนั้นก็เท่ากบัวา่ เป็นการดูหม่ิน
พระเจา้ ซ่ึงมีโทษถึงตาย แต่พระเยซูก็มิไดห้ว ัน่ไหว พระองคท์รงตอบอยา่งชดัถอ้ยค าวา่ “เราเป็น....” 
(มาระโก 14:62) และไดท้รงอา้งขอ้พระธรรมดานิเอลบทท่ี 7 ขอ้ 13 เพื่อช้ีแจงใหพ้วกเขาทราบวา่ พระ
เมสิยาห์ พระบุตรของพระเจา้ และบุตรมนุษยก์็คือองคเ์ดียวกนันัน่เอง “และท่านทั้งหลายจะไดเ้ห็นบุตร
มนุษย ์นัง่อยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องผูท้รงเดชานุภาพ และเสด็จมาในเมฆฟ้า” 

แต่ความจริง การเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษยข์องพระองคน์ั้น เป็นเร่ืองลึกซ้ึง เหลือท่ีมหา
ปุโรหิตและพรรคพวกเขาจะเขา้ใจได ้ มหาปุโรหิตสุดท่ีจะทนฟังพระด ารัสของพระเยซูต่อไปได ้ จึงฉีก
เส้ือผา้ของตน แลว้ร้องออกมาดว้ยเสียงอนัดงัวา่ “เราตอ้งการพยานอะไรอีกเล่า ท่านทั้งหลายไดย้นิค า
หม่ินประมาทของเขาแลว้ ท่านทั้งหลายคิดวา่อยา่งไร” พวกท่ีอยูใ่นท่ีนั้นไดเ้ห็นพอ้งกนัวา่ พระองคค์วร
มีโทษถึงตาย 

แต่อยา่งไรก็ตามการสอบสวนคร้ังน้ี เป็นการใชอ้  านาจอธรรมกระท าข้ึนเอง หาใช่เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งตามตวับทกฏหมายไม่ และคนเหล่าน้ี ก็ไม่มีสิทธิอ านาจใด ๆ ท่ีจะตดัสินประหารชีวิตพระองค ์
ดงันั้นจึงตอ้งน าพระองคข้ึ์นฟ้องร้องต่อศาลศาสนา แห่งชนชาติอิสราเอล แต่เน่ืองจากขณะนั้น ยงัเป็น
เวลาเชา้มืดอยู ่ จ  าจะตอ้งรอจนกวา่จะรุ่งสางเสียก่อน ดงันั้นพระเยซูจึงถูกน าลงสู่ลานเบ้ืองล่าง ระหวา่ง
นั้นพวกผูรั้บใช ้ และทหารรักษาการณ์ของมหาปุโรหิต ไดพ้ากนัเยาะเยย้พระองคต่์าง ๆ นาน บา้งก็ชก
พระองค ์บา้งก็เฆ่ียนตีพระองค ์บา้งก็เอาผา้ผกูปิดพระเนตรของพระองคไ์วแ้ลว้ ถ่มน ้ าลายรดพระพกัตร์
พระองค ์บา้งก็ตบพระองค ์แลว้ใหพ้ระองคท์ายวา่ ใครเป็นคนตบนอกจากนั้นพวกเขายงัพดูค าหยาบชา้
แก่พระองคอี์กนานาประการ” 

ขณะท่ีเปโตรนัง่ผงิไฟอยูใ่นลานบา้นชั้นล่าง แลเห็นพระเยซูเจา้ถูกตบตีอยา่งทารุณเช่นนั้น เขา
คงรู้สึกชอกช ้าอยา่งยิง่ แต่กระนั้นเขาก็ยงัไม่กลา้พอท่ีจะรับวา่ เขาเป็นคนของพระองค ์และพระองคท์รง
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา ทาสคนหน่ึงของมหาปุโรหิต ซ่ึงเป็นญาติกบัคนท่ีถูกเปโตรฟันจนหูขาด 
ยนืผงิไฟอยูข่า้ง ๆ เปโตร ไดว้า่แก่เขาวา่ “ขา้ไดเ้ห็นเจา้กบัท่านนั้นในสวนมิใช่หรือ” แต่เปโตรก็คง
ปฏิเสธอีก นบัเป็นการปฏิเสธคร้ังท่ีสามวา่ “พอ่เอ๋ยท่ีท่านวา่นั้นขา้ไม่รู้เร่ือง” ขณะท่ีเขาก าลงัพดูอยู่
นั้นเอง ไก่ก็ขนัข้ึนเปโตรจอ้งมองพระเยซู ซ่ึงตกอยูใ่นสภาพอนัทุกขเวทนานั้นอยา่งไม่วางตาและพระ
เยซูก็ไดท้รงหนัมาทอดพระเนตรดูเปโตรเช่นเดียวกนั คร้ันแลว้เปโตรก็ระลึกถึงถอ้ยค าท่ีพระเยซูตรัสแก่
เขาวา่ ก่อนไก่ขนัเขาจะปฏิเสธพระองคถึ์งสามคร้ัง เขาเร่ิมส านึกและรู้สึกเสียใจต่อความผดิของตนเป็น
อยา่งยิง่เขาไม่อาจจะอยูสู้่หนา้กบัพระองค ์ ผูซ่ึ้งเขาไดป้ฏิเสธนั้นอีกต่อไป ดงันั้นเขาจึงเดินออกไปขา้ง
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นอก และร้องไหอ้ยา่งขมข่ืน เราไม่อาจทราบไดว้า่ ขณะนั้นเปโตรมีความยุง่ยากล าบากใจสักเพียงใด 
เพราะเขาเองก็ถูกฝัดร่อนอยา่งไม่ไดห้ยดุหยอ่นอยูต่ลอดเวลาเช่นเดียวกนั (ลูกา 22:31) 

การท่ีพระเยซูเจา้ผูท้รงมีฤทธานุภาพ อนัยิง่ใหญ่ แมแ้ต่ลมและทะเลก็ยงัเช่ือฟัง ไม่ยอมใชฤ้ทธา
นุภาพ ท่ีพระองคท์รงมีอยู ่ เพื่อป้องกนัพระองคเ์อง มิหน าซ ้ ายงัยอมตกอยูใ่นเง้ือมมือของคนชัว่ และ
ยอมใหเ้ขาตดัสินประหารชีวิตพระองคน์ั้น เป็นส่ิงท่ีเหลือวสิัยท่ีเปโตรจะเขา้ใจได ้ แน่ละ เปโตรคง
จะตอ้งเกิดความระแวงสงสัย ไม่ค่อยแน่ใจวา่ พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระเมสิยาห์อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 
พญามารเองก็ตอ้งการท่ีจะใหเ้ปโตรสงสัยเช่นนั้นดว้ยแต่ส่ิงท่ีเลวร้ายท่ีสุดก็คือ เปโตรมิไดมี้ความเช่ือ
หลงเหลืออยูเ่ลย การขาดความมัน่ใจในตนเอง เป็นส่ิงท่ีน่าเศร้าท่ีสุด เม่ือวาระท่ีจะตอ้งส านึกตนเอง
มาถึงเม่ือนั้นตอ้งตาย ฝ่ายชีวติท่ีเห็นแก่ตนเองอยา่งแทจ้ริง แต่เวลานั้นจะเป็นวาระแห่งการเร่ิมตน้ใหม่ 
ความตายจะตอ้งเกิดข้ึนก่อนการฟ้ืนคืนชีพ พระเยซูไดท้รงอธิษฐานเผือ่เปโตร เพื่อมิใหเ้ขาหลงไปจาก
ความเช่ือ 

ในช่วงระยะเวลาอนัน่าสะพรึงกลวัน้ี พระเจา้ก็ไดท้รงทราบถึงกิจการงานของยดูา อิสการิโอด 
ผูท้รยศต่อพระเยซูดว้ย หลงัจากท่ีเขาไดม้อบพระเยซูใหอ้ยูใ่นเง้ือมมือของพวกทหาร ซ่ึงเป็นบริวารของ
มหาปุโรหิตแลว้ เขาไดติ้ดตามพวกน้ีเขา้ไปในบา้นของมหาปุโรหิตดว้ย เขาไดรู้้เห็นเหตุการณ์น้ีโดย
ตลอด เม่ือเขาเห็นพระเยซูถูกระบุวา่ มีความผดิสมควรท่ีจะตอ้งถูกประหารชีวติเช่นนั้น เขาก็ส านึกถึง
ความผดิบาปของตนเอง และรู้สึกเสียใจมาก เขารีบน าเงินสามสิบเหรียญนั้นไปคืนใหแ้ก่พวกปุโรหิต
ใหญ่ และพวกผูเ้ฒ่าแลว้สารภาพวา่ ตนรู้สึกเสียใจเป็นท่ีสุดท่ีไดม้อบพระองค ์ผูไ้ม่มีความผดิใหแ้ก่พวก
เขา แต่พวกเขาปุโรหิตใหญ่ และพวกผูเ้ฒ่า ไม่ยอมกลบัค าตดัสินของพวกตน พวกเขากล่าวแก่ยดูาวา่ 
“การนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเรา เจา้เองตอ้งรับธุระเอาเถิด” ยดูาไดก้ระท าความผดิจนสุดท่ีจะหาทาง
แกไ้ขไดเ้สียแลว้เขาไดท้รยศต่อพระเยซู ซ่ึงเป็นผูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีสามารถช่วยเขาใหไ้ดรั้บความรอดดว้ย 

ทนัทีท่ีฟ้าสาง พระเยซูก็ถูกน าไปยงัศาลศาสนา เพื่อท าการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามดว้ยบท
กฏหมาย ต่อหนา้สมาชิกสภาการปกครอง ท่ีประชุมมีมติใหป้ลงประชนมพ์ระองคเ์สีย แทจ้ริงแลว้
สมาชิกสภาก็ลว้นแต่เป็นพวกปุโรหิต ซ่ึงพระเยซูเคยต าหนิติเตียน ในความเห็นแก่ได ้ และเห็นแก่ตวั 
พวกผูเ้ฒ่า ซ่ึงพระเยซูเคยต าหนิติเตียนในความหนา้ซ่ือใจคดของเขา พวกอาลกัษณ์ซ่ึงพระองคท์รง
ต าหนิวา่เป็นผูข้าดความรู้ในพระบญัญติั และพวกซาดูกาย ซ่ึงพระเยซูเคยต าหนิ ในการลุ่มหลงต่อการ
ฝ่ายโลก และความไม่เช่ือของพวกเขาเช่ือแน่วา่ กรรมการไต่สวนคงไดท้  ารายงานขอ้กล่าวหาพระองค ์
เพราะพวกเขาไดถ้ามพระองคซ์ ้ าอีกวา่ “ถา้ท่านเป็นพระคริสต ์ จงบอกเราเถิด” พระเยซูตรัสตอบดว้ย
ท่าทีอนัสงบวา่ “ถึงเราจะบอกท่าน ท่านก็จะไม่เช่ือ” และไดท้รงช้ีแจงใหทุ้กคนท่ีอยูใ่นนั้น เขา้ใจวา่ ผูท่ี้
ประทบั ณ เบ้ืองขวาพระหตัถ ์ ของพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ ก็คือ บุตรมนุษยน์ัน่เอง แต่อยา่งไรก็ตาม 
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ขอ้ความท่ีพวกผูฟ้้องร้องพระองค ์ ปรารถนาท่ีจะใหทุ้กคนในศาลแห่งนั้น ไดย้นิจากพระโอษฐข์อง
พระองค ์ ก็คือ ขอ้อา้งท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ ทั้งน้ีเพื่อจะไดป้รับโทษพระองค ์ ในขอ้หากล่าวค า
หม่ินประมาทต่อพระเจา้ ดงันั้นพวกเขาจึงถามอยา่งจงใจ ท่ีจะใหพ้ระองคต์อบรับ โดยไม่มีการ
หลีกเล่ียงใด ๆ วา่ “ท่านเป็นบุตรของพระเจา้หรือ” พระเยซูตรัสตอบวา่ “เราเป็นตามท่ีท่านทั้งหลายวา่น้ี
แหละ” 

ในทนัใดนั้นผูค้นทั้งหมดท่ีอยู ่ ณ ท่ีนั้น ต่างก็ลุกข้ึน และร้องตะโกนใหป้ระหารชีวิตพระองค์
เสีย และพาพระองคไ์ปหาเจา้เมืองซ่ึงเป็นชาวโรมนัหวัหนา้ศาสนายวิทั้งหลายต่างปรารถนาท่ีจะปลง
พระชนมพ์ระเยซู แต่พวกเขาไม่มีอ านาจท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้ ดงันั้นพวกเขาจึงน าความไม่ฟ้องร้องต่อ
ปีลาตต่อไป 

ขอ้ทดสอบเก่ียวกบัขอ้อา้งของพระเยซูท่ีวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้นั้น ก่อใหเ้กิดปัญหาซ่ึงเรา
จะตอ้งเลือกเอาประการหน่ึง ในสามประการดงัต่อไปน้ี พระองคท์รงพดูเท็จ พระองคท์รงเป็นคน
หลอกลวงหรือ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ดงัท่ีพระองคท์รงอา้ง การท่ีพระองคท์รงเป็นผูห้ลอกลวง 
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะเช่ือวา่ผูมี้ชีวติอนับริสุทธ์ิ มีค  าสั่งสอนอนัประเสริฐ และมีอิทธิพลเหนือจิตใจของผูค้น
ทั้งปวงเช่นพระเยซู จะเป็นคนหลอกลวงดงัค ากล่าวหาของบุคคลพวกนั้น กิจการทุกอยา่งท่ีเกิดผลได้
นั้นยอ่มมีตน้เหตุ หรือแรงสนบัสนุนอยา่งเพียงพอจึงจะเกิดผลได ้ ดงันั้นเราจึงตอ้งเช่ือวา่ พระเยซูทรง
เป็นพระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ และทรงเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริง พวกศตัรูของพระองคไ์ด้
ฟ้องร้องพระองคว์า่ กล่าวค าหม่ินประมาทต่อพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีพวกเขาเองไดบ้งัอาจกล่าวค าดูหม่ิน
เหยยีดหยามพระเจา้ อยา่งท่ีไม่เคยมีใครท าเช่นนั้นมาก่อน นบัตั้งแต่พระองคท์รงสร้างโลกมา 

เม่ือยดูาไดท้ราบวา่ พวกปุโรหิตใหญ่ต่างมีมติใหป้ลงพระชนมพ์ระเยซูคริสตเ์สีย เขาก็รู้สึกตวั
วา่ เขามีส่วนในการท าใหพ้ระองคถึ์งแก่ชีวติดว้ยเขาไม่อาจจะอ่ิมเอิบกบัเงินสินจา้ง ท่ีไดรั้บจากพวก
ปุโรหิตเลย แมแ้ต่นอ้ย เขารู้สึกวา่ เงินสามสิบเหรียญท่ีอยูใ่นกระเป๋าของเขานั้น ร้อนระอุ ดัง่ถ่านไฟ
ดงันั้นเขาจึงน าเงินจ านวนนั้น ไปคืนใหแ้ก่ปุโรหิต โดยหวงัท่ีจะใหปุ้โรหิตปล่อยพระเยซูไป แต่พวก
ปุโรหิตไม่ยอมรับเงินคืน และยดูาเองก็ไม่ปรารถนาท่ีจะไดเ้งินจ านวนนั้น ใหเ้ป็นราคีแก่ใจอีกต่อไป จึง
ทิ้งเงินนั้นไวใ้นพระวหิารแลว้ออกมาขา้งนอกดว้ยความเศร้าโศกเสียใจ และจบชีวติลง ดว้ยการแขวน
คอตนเอง พระธรรมกิจการ 1:18 กล่าววา่ “...ลม้คะม าลงแตกกลางตวั ไส้พุงทะลกัออกมาทั้งส้ิน” ยดูา 
“ไม่มีหนทางแกไ้ขเลยแมเ้ขาไดก้ลบัใจเสียใหม่แลว้” (ฮีบรู 12:17,6:6) 

พวกปุโรหิตท่ีเห็นแก่ได ้ ซ่ึงอยูใ่นท่ีนั้น ไดช่้วยกนัเก็บเงินท่ียดูาโยนทิ้งไวข้ึ้นมา แต่เน่ืองจาก
เงินจ านวนน้ีเป็นค่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ไม่อาจเก็บไวเ้ป็นทรัยพข์องพระวิหารได ้ เพราะผดิ
พระบญัญติั ดงันั้นพวกเขาจึงไดต้กลงกนัน าเงินทั้งหมดน้ี ไปซ้ือท่ีดินสักแปลงหน่ึงส าหรับเป็นท่ีฝังศพ
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ของคนต่างชาติ การน้ีไดท้  าใหค้  าพยากรณ์ของเยเรมีย ์ดงัท่ีพระธรรมมทัธิว 27:7 บนัทึกไวส้ าเร็จ ซ่ึงถา้
เราจะดูในพระธรรมเศคาริยาห์ (11:12,13) ก็จะไดค้วามชดัเจนยิง่ข้ึน เป็นท่ีปรากฏอยา่งแน่ชดัแลว้วา่ 
ท่ีดินแปลงนั้นถูกซ้ือดว้ย “บ าเหน็จแห่งการผิด” (กิจากร 1:18) ดว้ยเหตุน้ีชาวกรุงเยรูซาเล็มจึงเรียกท่ีดิน
แปลงนั้นวา่ “นาเลือด” มาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ บรรดาอคัรสาวกของพระเยซู ผูซ่ึ้งติดตาม
พระองค ์ นบัตั้งแต่พระองคท์รงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจเป็นตน้มา ประมาณหน่ึงร้อยยีสิ่บคนไดพ้ากนั
คดัเลือก ตวัแทนข้ึนสองคน เพื่อใหพ้ระเจา้ทรงเลือกเอาคนหน่ึงใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนยดูา “ซ่ึงไดห้ลง
จากหนา้ท่ี ไปยงัท่ีของตน” (กิจการ 1:21-25) และผูท่ี้ไดรั้บเลือกไดแ้ก่มดัเธีย 

ข้อไตร่ตรอง 
นบัตั้งแต่พระเยซูทรงรับสารภาพ เป็นมนุษยเ์ป็นตน้มา คริสตจกัรของพระคริสตไ์ดถู้กทดลอง

ต่าง ๆ นานา ๆ เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงถูกทดลองมาแลว้ กล่าวคือ ประการแรก ถูกทดลองโดยผูน้ า 
และผูป้กครองของคริสตจกัร ในการตดัสินปัญหาเก่ียวกบัชีวติ และค าสั่งสอนของพระเยซูคริสต ์ โดย
การยดึเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลกั แทนท่ีจะยดึถือเอาพระวจนะของพระเจา้ และค าสั่งสอน
ของพระคริสต ์ เป็นหลกัในการตดัสินชีวิตของตนเอง พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “...เขาเอาตวัของ
เขาเองเป็นขนาดวดัซ่ึงกนัและกนั และเอาตวัเขา้เปรียบเทียบซ่ึงกนัและกนั เขาจึงเป็นคนขาดปัญญา” (2 
โครินธ์ 10:12,13) และสาวกกลุ่มนอ้ยซ่ึงเป็นสาวกท่ีแทจ้ริง ก็กลบัเป็นเช่นเปโตรเสียอีก คือ “ติดตาม
พระองคไ์ปแต่ห่าง”  และเม่ือถูกทดลองก็มีความกลวัและขาดความจงรักภกัดีต่อพระองค ์ รีบปฏิเสธ
พระองคท์นัที 

ประการท่ีสอง เม่ือสมาชิกคริสตจกัรเอง ไม่ซ่ือสัตย ์ ไม่จงรักภกัดีต่อพระราชกิจท่ีพระเยซูทรง
มอบหมายให ้ ชาวโลกก็ไม่นิยมเล่ือมใส ทา้ยท่ีสุดก็ถูกเขาไต่สวน และถูกปรับปร าโทษอยา่งไร้ความ
ยติุธรรม เช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูทรงถูกระท ามาแลว้ ฉะนั้นขอใหค้ริสตจกัรทั้งหลายในยคุน้ี จง “ต่ืนข้ึน
สู่นิสัยอนัชอบ” ซ่ือสัตยต่์อพระคริสตผ์ูเ้ป็นศีรษะ ปฏิบติัพระราชกิจท่ีพระองคท์รงมอบไวใ้หด้ว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต เพราะวา่พระองคท์รงสละพระชนมชี์พของพระองค ์เพื่อเห็นแก่เราทั้งมวล 

เขาทั้งหลายไดร่้วมมือกนัจบัพระเยซูมดัไว ้ พระองคท์รงสามารถท่ีจะเรียกทูตสวรรคใ์หล้งมา
ช่วยปกป้องพระองคไ์ดถึ้งสิบสองกอง และทรงสามารถท่ีจะหลบเร้นไปจากเง้ือมมือ ของพวกท่ีจบักุม
พระองคไ์ด ้ เช่นเดียวกบัท่ีพระองคไ์ดเ้คยกระท ามาแลว้ ท่ีเมืองนาซาเร็ธ (ขั้นท่ี 11) และในกรณีท่ีพระ
วหิารกรุงเยรูซาเล็ม (ขั้นท่ี 38) การหายตวัไปอยา่งลึกลบั ในกรณีดงักล่าวคงเป็นบทสอนใจใหพ้วกเขา
พนัธนาการพระองคไ์ว ้ แต่ถา้พระองคท์รงใชฤ้ทธ์ิอ านาจของพระองคใ์นฐานะ พระบุตรของพระเจา้
แลว้ ก็ไม่มีเคร่ืองพนัธนาการใด ๆ จะตา้นทานไวไ้ดเ้ลย แต่ในฐานะท่ีพระองคเ์ป็นบุตรมนุษย ์พระองค์
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ไดท้รงถวายพระองคเ์อง แก่พระเจา้ “เป็นเคร่ืองบูชา อนัปราศจากต าหนิ” โดยพระวญิญาณองคถ์าวร 
อน่ึงก าหนดเวลาของพระองคก์็มาถึงแลว้ ดงันั้นพระองคจึ์งมิไดต่้อสู้หรือขดัขืนแต่ประการใด 

“ท่านท้ังหลายคิดเห็นอย่างไร” ท่ีประชุมไดล้งมติใหน้ าพระเยซูไปไต่สวนพิพากษา ต่อศาสนา 
พลไพร่ของพระเจา้ทุกคน ไม่วา่จะในสมยัพระคมัภีร์เดิม หรือสมยัของพระคริสตธรรมใหม่ก็ตาม 
จะตอ้ง “พิจารณาดู และเห็นความบกพร่องของตวัเราเอง..เพื่อมิใหเ้ราถูกปรับโทษดว้ยกนักบัโลก” (1 
โครินธ์ 11:31,32) คริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์ จะไดพ้ิพากษาโลก และทูตสวรรคโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ส่ิงทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัชีวติน้ี (1 โครินธ์ 5:1-5,6:2-4)  

เม่ือมีการววิาทบาดหมางระหวา่งสมาชิกคริสตจกัรดว้ยกนั ก็ควรจะหาทางตกลงปรับความ
เขา้ใจกนัเอง หรือมิฉะนั้นก็ใหค้ริสตจกัรตั้งผูแ้ทนท าการไกล่เกล่ีย ไม่ควรเปิดเผยเร่ืองราวใหช้าวโลกรู้ 
(มทัธิว 18:11,18,17) พระเยซูตรัสวา่ “ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านจะผกูมดัในแผน่ดินโลก ก็จะถูกผกูมดัใน
แผน่ดินสวรรคด์ว้ย ผูท่ี้ติดตามพระเยซูไปแต่ห่าง ๆ และสร้างความอบอุ่นใหแ้ก่ตนเองดว้ยไฟของศตัรู 
มกัจะตกอยูใ่นสภาวะคบัขนัเสมอ และเม่ือถูกทดลองก็จะรีบปฏิเสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาทนัที” 

“เปโตร...ร้องไห้เป็นทุกข์นัก” การท่ีเปโตรร้องไหเ้ช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง “จิตใจท่ีแตกและฟก
ซ ้ า ซ่ึงพระองคไ์ม่ดูถูกดูหม่ินเลย” การเสียใจในการกระท าความผดิบาปอยา่งแทจ้ริง ยอ่มจะไดรั้บความ
รักและความเห็นอกเห็นใจจากพระเจา้เสมอ ไม่วา่เราจะปฏิเสธพระองคม์าแลว้ก่ีคร้ังก็ตาม เปโตร
ปฏิเสธพระเยซูสสามคร้ัง แต่การท่ีเขารู้ส านึกตวัและกลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริงก็ไดน้ าเขาข้ึนไปสู่หอ้งชั้น
บน ณ ท่ีซ่ึงเขาไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิจากพระคริสต ์ ในวนัเพน็เทคศเต และเป็นผลใหก้ารประกาศ
พระกิตติคุณ คร้ังแรกของเขา สามารถน าจิตวิญญาณมาหาพระองคไ์ดถึ้งสามพนัดวง (กิจการ 2:41) 

การท่ีเปโตรปฏิเสธพระเยซูเป็นการพิสูจน์ใหเ้ราเห็นวา่ มนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะติดตามพระเยซู
ไปสู่ไมก้างเขนแห่งการเสียสละเพื่อผูอ่ื้นได ้ ก่อนหนา้น้ีเปโตรไดคุ้ยโมโ้ออ้วดวา่ “ถึงแมข้า้พเจา้จะตอ้ง
ตายกบัพระองค ์ ขา้พเจา้ก็จะไม่ปฏิเสธพระองคเ์ลย” (มาระโก 14:31) ส่ิงท่ีเปโตรจะตอ้งท าก็คือ ตอ้ง
ตายฝ่ายชีวติท่ีเห็นแก่ตนเอง และความจงรักภกัดีท่ีมีต่อเพื่อนสนิทของตนเสีย “อคัรสาวกทั้งหมดไดล้ะ
ทิ้งพระองคไ์ว ้ และพากนัหนีไป” น่ีคือการส าแดงออกท่ีแทจ้ริงของมนุษยซ่ึ์งมีต่อองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด 
ผูท้รงถูกตรึงไวน้ั้น “จิตใจพร้อมแลว้ก็จริง แต่เน้ือหนงัยงัอ่อนก าลงั” เน้ือหนงัไดถู้กตรึงไวก้บัพระ
คริสตแ์ลว้ (โรม 6:6) แต่เราไม่สามารถไวใ้จในเน้ือหนงั และเป็นพยานถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ต่อ
หนา้ศตัรูทั้งปวงไดอ้ยา่งกลา้หาญจนกระทัง่ เราด าเนินชีวิตกบัพระองค ์

มีทางเดียวเท่านั้น คือทางแห่งไมก้างเขน และพระวญิญาณของพระคริสต ์ ทรงสามารถน าเรา
ไปสู่สามคัคีธรรมกบัพระเจา้ได ้ฉะนั้นขอ “ใหเ้รารู้จกัพระองคเ์ถิด” (โฮเชยาห์ 6:3) ผูท่ี้เป็นอนัหน่ึงอนั
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เดียวกนักบัพระเยซูคริสต ์ ยอมใหพ้ระองคค์รอบครองจิตใจอยา่งแทจ้ริง เราจึงจะสามารถติดตาม
พระองคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง และยอมเสียสละแมก้ระทัง่ชีวติเพื่อเห็นแก่พระองค ์

“เจ้าเองต้องรับธุระเอาเถอะ” พวกปุโรหิตท่ีชัว่ร้าย ต่างก็ยนิดีท่ีจะจ่ายเงินสิบบน ค่าน าจบัพระ
เยซูใหแ้ก่ยดูาอิสการิโอด แต่เม่ือยดูาส านึกถึงความผิดบาปของตนเองแลว้ พวกปุโรหิตก็กลบัหนัหลงั
ใหแ้ก่ยดูา ปล่อยใหเ้ขาตอ้งแบกรับความเศร้าโศกเสียใจ ไวแ้ต่ผูเ้ดียว จนตอ้งจบชีวิตของตนเองลงดว้ย
ความรักทดใจ 

“เจ้าท้ังหลายกไ็ด้ยินค าประมาทของเขาแล้ว” พวกเขากล่าวหาพระเยซูวา่พดูจาหม่ินประมาท
พระเจา้ แต่แทจ้ริงพวกเขาทุกคนนบัตั้งแต่มหาปุโรหิตลงมาจนถึงบริวารของเขา ลว้นมีความผดิฐาน
หม่ินประมาทพระเจา้อยา่งรุนแรงดว้ยกนัทั้งส้ิน เพราะพวกเขาไดก้ระท าการอนัหยาบหยามท ต่อพระ
บุตรของพระเจา้ และถ่มน ้าลายรดพระพกัตร์พระองค ์

ขอเราอยา่ไดเ้ป็นเช่นยดูาเลย อยา่ไดท้รยศต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ดว้ยความชัว่ร้ายของเรา
เป็นอนัขาด เพราะวา่การกระท าเช่นนั้น จะท าใหเ้ราพบกบัความพินาศเป็นนิตย ์ ขออยา่ใหเ้ราเป็นดุจเป
โตร อยา่ไดป้ฏิเสธพระองคเ์พราะความอ่อนแอของเรา และอยา่ไดก้ระท าส่ิงใด ๆ ในอนัท่ีจะท าใหค้วาม
สามคัคีธรรม ท่ีเรามีพระองคเ์ส่ือมสูญไป ขอให้เราจงละทิ้งไฟของ “ศตัรูแห่งไมก้างเขนของพระ
คริสต”์ เสียและแสวงหาความอบอุ่น และสามคัคีธรรมกบัพระองค ์ ท่ีไฟขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
(ดู ลูกา 12:49) 

ทบทวน 
1. พระเยซูทรงถูกจบักุมโดยวธีิใด? ขณะเม่ือพระเยซูถูกจบั บรรดาอคัรสาวกท าอยา่งไร? มีใคร

ติดตามพระองคไ์ปดว้ยหรือไม่? 
2. พวกเขาพาพระเยซูไปท่ีไหน? เพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร? 
3. มีผูบ้นัทึกพระกิตติคุณก่ีคน ท่ีบนัทึกถึงการไต่สวนพระเยซู? พระเยซูทรงถูกไต่สวนก่ีคร้ัง? 
4. คร้ังแรกพระองคท์รงถูกไต่สวนต่อหนา้ของผูใ้ด? เพราะเหตุใด? อนันาศคือใคร? เขามี

ความสัมพนัธ์กบัมหาปุโรหิตอยา่งไร? เหตุผลประการหน่ึง ท่ีท าใหเ้ขาเป็นปรปักษต่์อพระเยซูคืออะไร? 
ในการไต่สวนนั้นเขาทูลถามพระเยซูวา่อยา่งไร? เขามีความสนใจในค าสั่งสอนของพระเยซูหรือไม่? 
พระเยซูตรัสตอบวา่อยา่งไร? หลงัจากนั้นแลว้ อนันาศส่งพระเยซูไปหาใคร? 

5. ในระยะนั้นใครเป็นมหาปุโรหิต? เขาไดก้ล่าวค าท านายเก่ียวกบัพระเยซูวา่อยา่งไร? ผูท่ี้ร่วม
ท าการไต่สวนกบักายะฟามีใครบา้ง? บุคคลเหล่านั้นเป็นผูแ้ทนของพวกใดบา้ง? พวกเขาพยายามท่ีจะใส่
ร้ายพระเยซูวา่อยา่งไร? ในตอนสุดทา้ยพยานเท็จสองคน ไดใ้หก้ารวา่อยา่งไร? เหตุใดค าใหก้ารของ
บุคคลทั้งสองจึงไม่ตรงกนั? การท่ีค าใหก้ารของเขาไม่ตรงกนั เป็นผลประโยชน์แก่พระเยซูอยา่งไร? 
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พระเยซูทรงตอบโตค้  ากล่าวหาของพวกเขาหรือไม่? การท่ีพระองคท์รงน่ิงเฉยอยูเ่ช่นนั้น ท าใหพ้วก
ปุโรหิตรู้สึกอยา่งไร? มหาปุโรหิตไดท้  าอยา่งไร? 

6. หลงัจากนั้นพระเยซูทรงถูกน าไปท่ีใด? ศาลศาสนาตั้งอยูท่ี่ไหน? ผูท้  าการไต่สวน ไดถ้าม
พระเยซูวา่อยา่งไร? พระเยซูตรัสตอบวา่อยา่งไร? เม่ือพวกเขาบงัคบัใหพ้ระองคต์อบ พระองคต์รัสวา่
อยา่งไร? ขอ้กล่าวหาท่ีส าคญัท่ีสุดของพวกเขาคืออะไร? ผูค้นท่ีอยูใ่นท่ีนั้นท าอยา่งไร? 

7. ยดูาไดติ้ตตามผูท่ี้จะจบัพระเยซู เขา้ไปในลานบา้นของมหาปุโรหิตดว้ยหรือไม่? ยดูาท า
อยา่งไร เม่ือเห็นพระเยซูถูกตดัสินโทษเช่นนั้น? เขาเขา้ไปพดูกบัพวกปุโรหิตวา่อยา่งไร? ปุโรหิตตอบ
อยา่งไร? ยดูาท าอะไรในพระวหิาร? เขาไดก้ลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริงหรือไม่? ท่านจะอา้งขอ้พระธรรม
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริง เม่ือเขาออกจากพระวหิาร แลว้เขาท าอยา่งไร? ยดูาจบชีวติของตนเองโดยการท า
อยา่งไร? 

8. พวกปุโรหิตจดัการอยา่งไรกบัเงินท่ียดูาทิ้งไว ้ เงินจ านวนนั้นมีทั้งหมดเท่าใด? การกระท า
ของพวกเขาเป็นการท าใหค้  าพยากรณ์ขอ้ใดส าเร็จ? พวกเขาช้ีอนาแห่งนั้นจากใคร? ชาวเมืองเรียกท่ีนา
แห่งนั้นวา่อะไร? 

9. ใครไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นอคัรสาวกแทนยดูา เขาไดรั้บการคดัเลือกอยา่งไร? เขาไดด้ าเนินชีวิต
ตามพระเยซูมานานเท่าใดแลว้? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. พระกิตติคุณเขียนข้ึนภายหลงัจาก พระเยซูทรงส้ินพระชนมไ์ปแลว้ก่ีปี ผูเ้ขียนพระกิตติคุณ

ไดรู้้เห็น เป็นประจกัษพ์ยานในเหตุการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตาตนเองหรือ ในสมยันั้น ไดมี้การจดัตั้งคริสตจกัร
ข้ึนเป็นกิจลกัษณะหรือยงั 2. พระเยซูเคยยอมรับวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้หรือไม่ สรรพ
นามท่ีพระองคต์รัสถึงพระองคเ์องบ่อย ๆ คืออะไร 3. ท่านคิดวา่ผูท่ี้ตั้งปัญหาถามพระเยซู เก่ียวกบัค าสั่ง
สอนของพระองคน์ั้น อนันาศ หรือกายะฟา (ดู ยอห์น 18:19) 

4. การท่ีมหาปุโรหิต ฉีกเส้ือผา้ของตนเองนั้น หมายความวา่อยา่งไร เป็นเพราะอ านาจโทสะ 
หรือเป็นธรรมเนียมของเขาท่ีจะตอ้งท าเช่นนั้น 5. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงทราบถึงแผนการของพวก
ปุโรหิต ในการหาพยานเทจ็มาปรักปร าพระองคโ์ดยตลอดหรือไม่ 6. พระเจา้ทรงสามารถท่ีจะ
แทรกแซง ในการไต่สวนน้ีไดห้รือไม่ 7. ขณะท่ียดูาสารภาพวา่ เขาไดก้ระท าผดิในการท่ีไดม้อบโลหิตท่ี
ปราศจากราคีนั้น พระเยซูทรงพยายามท่ีจะตรัสอะไรหรือไม่ 8. ยดูารู้สึกส านึกในความผดิบาปของ
ตนเอง อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ เขาไดรั้บความรอดหรือไม่ เพราะเหตุใด ในเม่ือเขาก็ไดส้ารภาพผดิ และ
พยายามท่ีจะคืนเงินใหแ้ก่พวกปุโรหิตอยา่งจริงใจแลว้ 9. เหตุใดมหาปุโรหิต จึงตอ้งรอให้รุ่งสาง
เสียก่อน จึงน าพระเยซูไปฟ้องร้องต่อศาลศาสนาแห่งสภาการปกครองของชนชาติอิสราเอล การไต่สวน
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ในศาลน้ีพระเยซูทรงเป็นผูช้นะหรือแพค้ดี เหตุใดพวกเขาจึงตอ้งมดัพระองค ์ พระองคท์รงสามารถท่ีจะ
หลบหนีไปไดห้รือไม่ 10. เหตุใดพระเยซูจึงไม่ทรงส าแดงฤทธานุภาพของพระองค ์ เช่นเดียวกบัท่ี
พระองคท์รงกระท าในกรณีอ่ืน ๆ พระองคต์อ้งตกเป็นผูเ้คราะห์ร้ายในสถานการณ์เช่นนั้นหรือ พระองค์
ทรงยอมทนทุกขท์รมานเพื่อมนุษยโ์ลกทั้งปวงจริงหรือ 11. ระหวา่งความทุกขท์รมานฝ่ายจิตวิญญาณ 
กบัฝ่ายร่างกาย ท่ีพระเยซูทรงไดรั้บนั้น ฝ่ายไหนมีมากกวา่กนั 12. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร ในการ
ท่ีเปโตรปฏิเสธพระเยซู 
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ขั้นทีห้่าสิบเอด็ พระเยซูทรงถูกไต่สวนต่อหน้าปีลาต-กรุงเยรูซาเลม็

มทัธิว 27:11-31, มาระโก 15:1-20, ลูกา 23:1-25, ยอห์น 18:28:19:16 

ศาลศาสนาไดไ้ต่สวนพระเยซู ต่อหนา้ผูน้ าของชนชาติยิว ดว้ยขอ้หาท่ีวา่ พระองคท์รงอา้งวา่
พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ แต่เม่ือพวกผูฟ้้องร้องพระองค ์ น าพระองคไ์ปใหเ้จา้หนา้ท่ี
บา้นเมือง พวกเขาก็กลบัหาวา่ พระองคท์รงกระท าการต่อตา้นรัฐบาลโรมนั ปนเตียว ปีลาตรู้สึกไม่สบาย
ใจ ท่ีจะตอ้งท าตามค าของร้องของชาวยวิ แต่แทจ้ริงแลว้ชาวยวิ ซ่ึงส่งพระเยซูไปใหเ้จา้เมืองพิพากษา 
กลบัเป็นฝ่ายกระท าความผดิบาป ยิง่กวา่ท่ีพวกเขากล่าวหาพระเยซูมากมายนกั ซ่ึงพระเยซูเองก็ไดท้รง
ประกาศถึงความจริงขอ้น้ี (ยอห์น 19:11) ผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบต่อการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ก็คือพวก
ผูน้ าของชนชาติยวินัน่เอง (มทัธิว 23:35) 

การท่ีชาวยวิมุ่งร้ายต่อพระเยซู ก่อความประหลาดใจใหแ้ก่ปีลาตผูเ้ป็นเจา้เมือง แต่ความข้ีขลาด 
และการไม่กลา้ตดัสินใจอยา่งเด็ดขาดของปีลาตกลบัท าใหม้นุษยทุ์กสมยังงงนัยิง่นกั การทรยศต่อบุคคล
อ่ืนเป็นส่ิงท่ีน่าขยะแขยงและน่าละอายใจ แมแ้ต่ “ลูกของความพินาศ” เอง ก็ยงัรู้สึกส านึกวา่ การกระท า
ของเขาเป็นส่ิงท่ีน่าอดสูอยา่งยิง่ จนไม่อาจจะทนชีวิตอยูเ่พื่อสู้หนา้กบัผูใ้ดต่อไปไดอี้ก เขาจึงเดินออก
จากวหิารดว้ยความหดหู่ใจ และทอ้แทสุ้ดท่ีจะประมาณได ้ และทา้ยท่ีสุดก็กระท าอตัวนิิบาตกรรมดว้ย
การแขวนคอตนเอง แต่การท่ีเขาแขวนคอตนเองนั้น ก็หาช่วยใหเ้ขาไดรั้บความรอดไม่ กลบัยิง่ท  าใหต้ก
อยูใ่นสภาพ “อนัสุดท่ีจะทนได”้ ยิง่กวา่นั้นอีก ตลอดไปเป็นนิจ เพราะวา่เขาไดไ้ปยงัท่ีของตน 

ความผดิบาปของเปโตร ในการท่ีเขาปฏิเสธพระเยซูนั้น ท าใหเ้ขาชอกซ ้ าใจมาก เขาออกจาก
บา้นของมหาปุโรหิต และร้องไหอ้ยา่งข่มข่ืน เม่ือตอนท่ีอยูใ่นสวนเฆธ็เซมาเนนั้น เขาไดก้ระชากดาบ
ออกท าการต่อสู้ศตัรูอยา่งอาจหาญ แต่เม่ือพระเยซูทรงยอมใหพ้วกศตัรูจบั และเม่ือถูกสาวใชข้องมหา
ปุโรหิตตาม เปโตรก็รู้สึกหวัน่เกรงต่อค าถามนั้นมาก แมว้า่เขาจะเป็นคนท่ีรักพระเยซูอยา่งแทจ้ริง และ
ในเวลาอ่ืนเขาจะมีความกลา้หาญชาญชยัมากก็ตามแต่ในเวลานั้นเขาก็ไดป้ฏิเสธพระองค ์ และพดูจา
ในทางท่ีไม่สมควร ส่วนอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ต่างพากนัหลบล้ีหนีหนา้ไป ต่างพากนัหลงลืมค าพดูท่ีเคย
คุยโมโ้ออ้วดวา่ จะจงรักภกัดีต่อพระองคเ์สียส้ิน 

แมว้า่ยอห์นติดตามเขา้ไปดูการไต่สวนพระเยซู ในบา้นของมหาปุโรหิต แต่นัน่ก็หาใช่เกิดจาก
ความกลา้หาญของเขา จนเส่ียงอนัตรายเขา้ไปในท่ีนั้นไม่ หากแต่ท่ียอห์นเขา้ไปในท่ีนั้นได ้ ก็โดยความ
อนุเคราะห์ของมหาปุโรหิตนัน่เอง (ยอห์น 18:15) 
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การไต่สวนพิจารณาโทษของพระเยซู ไดก้ระท าข้ึนอยา่งไม่เป็นทางการต่อหนา้ของอนันาศ
และกายะฟาตลอดคืนนั้น ในการน้ีพระเยซูทรงถูกทุกตี ถูกถ่มน ้าลายรดพระพกัตร์ และถูกเยาะเยย้ถาก
ถางต่าง ๆ นานา หลงัจากพวกเขาดึงดนั พยายามท่ีจะให้พระเยซูประกาศวา่ พระองคท์รงเป็นพระบุตร
ของพระเจา้ จนกระทัง่เป็นผลส าเร็จ พวกเขาก็ถือเอาขอ้อา้งน้ีของพระองค ์ กล่าวหาวา่พระองคห์ม่ิน
ประมาทต่อพระเจา้ ระหวา่งท่ีท าการไต่สวนพระเยซูอยูน่ั้น ไดมี้ผูค้นมาฟังอยูด่ว้ยไม่นอ้ย บา้งก็ทยอย
กนัมา บา้งก็ออกไปบอกกล่าวแก่คนอ่ืน ๆ ดงันั้นเพียงชัว่ระยะเวลาอนัสั้น ข่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีก็แพร่
สะพดัไปทัว่เมือง พอรุ่งอรุณของวนัใหม่ (วนัศุกร์) มหาปุโรหิตก็น าพระองคไ์ปฟ้องต่อศาลศาสนาเพื่อ
ท าการไต่สวนเป็นทางการต่อไป ซ่ึงกระท าข้ึนต่อหนา้สมาชิกสภาการปกครอง ของผูน้ าของชาติทั้ง
ปวง ในการน้ีไดมี้ผูค้นติดตามไปเพื่อฟังการไต่สวนท่ีพระวหิารอยา่งเนืองแน่น พวกปุโรหิตใหญ่และ
บรรดาผูเ้ฒ่า ต่างถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยฝงูชน พระเยซูทรงถูกสภาการบริหารของศาสนา ยืน่มือเขา้
เก่ียวขอ้งดว้ย และบุคคลเหล่าน้ีเองท่ียยุงส่งเสริมประชาชน ใหเ้รียกร้องใหต้รึงพระองคเ์สีย การใชว้าจา
หวา่นลอ้มประชาชนใหท้ าตามแผนการอนัชัว่ร้ายของพวกเขา เป็นไปอยา่งไดผ้ล ไดมี้พยานเทจ็หลาย
คนใหก้ารปรักปร าพระเยซูแต่ค าใหก้ารเหล่านั้น เป็นเพียงกลอุบายของพวกผูน้ าของชนชาติยวิ ในอนัท่ี
จะกล่าวโทษพระองคเ์ท่านั้น หาไดเ้ป็นความจริงแต่ประการใดไม่ 

การไต่สวนต่อหนา้สมาชิกสภาการปกครองของชนชาติยิว เสร็จส้ินลงท่ามกลางความสับสน
อลหม่าน เพราะประชาชนทั้งหมด ต่างก็เรียกร้องใหป้ลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย หลงัจากนั้นพวกเขาได้
น าพระองคไ์ปฟ้องร้องต่อปีลาตอีกทั้งน้ีเพราะศาลศาสนาของชนชาติยวิ ไม่มีอ านาจท่ีจะตดัสินประหาร
ชีวติผูห้น่ึงผูใ้ดได ้ แต่อยา่งไรก็ตามบรรดาศตัรูของพระเยซูก็หวงัวา่ คงจะสามารถหวา่นลอ้มชกัน าใหปี้
ลาติ ผูเ้ป็นเจา้เมืองชาวโรมนั ตดัสินประหารชีวิตพระองคไ์ด ้

หลงัจากท่ีปีลาตไดท้  าการไต่สวนพระเยซูแลว้ ก็ลงความเห็นวา่พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ไม่มี
ความผดิตามขอ้กล่าวหา และเตรียมจะปล่อยพระองคไ์ปแต่ชาวยวิทั้งปวงท่ีไดฟั้งค าตดัสินต่างก็ลุกฮือ
ข้ึน และขอร้องใหป้ล่อยบาระบาซ่ึงเป็นอาชญากร และนกัโทษคดีอุกฉกรรจแ์ทน ปีลาตรู้สึกหนกัใจ
มากไม่รู้จะท าประการใด จึงส่งพระเยซูไปใหเ้ฮโรดตดัสินคดี แต่เฮโรดและหทารของเขาไดแ้ต่ท าการ
เยาะเยย้พระองค ์ แลว้ส่งพระองคก์ลบัไปใหปี้ลาตอีก พระเยซูคริสตท์รงถูกส่งมาใหไ้ดรั้บความ
ทุกขเวทนาโดยแท ้พวกทหารไดป้ฏิบติัต่อพระองค ์อยา่งดูหม่ินเหยยีดหยาม พวกเขาไดเ้อามงกุฏหนาม
สวมไวบ้นพระเศียรของพระองค ์ พระเศียรซ่ึงยอมกม้ลงรับสภาพท่ีต ่าตอ้ย และอ่อนนอ้มต่อน ้าพระทยั
ของพระบิดาเจา้ทุกประการ การท่ีเร่ืองราวทั้งหมดเป็นเช่นน้ี หมายความวา่อยา่งไร ไม่มีใครท่ีสามารถ
ใหค้  าตอบไดอ้ยา่งชดัเจน แต่พระเยซูก็ไดท้รงใหค้  าตอบไว ้ ในขณะท่ีพระองคท์รงถูกจบักุมวา่ “เวลานี้
เป็นทีของท่าน และเป็นเวลาแห่งอ านาจของความมืด” (ลูกา 22:53) เป็นเวลาของมนุษยแ์ละเป็นวาระท่ี
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พระองคจ์ะตอ้ง “ถูกมอบไวใ้นมือคนบาป” ชีวติของพระองคข้ึ์นอยูก่บัความเห็นอกเห็นใจของพวกเขา 
เพราะในชัว่โมงดงักล่าวน้ี พระเจา้ทรงเปิดโอกาส ใหม้นุษยท์  าตามความประสงคข์องตนเอง ไม่มีใครท่ี
จะยนืหยดัอยูใ่นเวลาเช่นน้ีได ้ เวน้แต่จะไดรั้บอ านาจจากพระเจา้ มนุษยจ์ะตอ้ง “ไดรั้บการปกปักรักษา
โดยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้” มิฉะนั้นแลว้ก็จะตอ้งถูกกบัดกัใน “บ่วงแร้วของมาร” (2 ทิโมธี 2:26) และ
ถูกผลกัไสลงสู่ความพินาศ เม่ือมนุษยป์ลีกตวัออกห่างจากพระเจา้มนุษยก์็จะตกอยูใ่น “อ านาจของความ
มืด” 

แต่ละคนท่ีเก่ียวกบัการปลงพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ต่างก็ด าเนินบทบาทของตนไป
จนกระทัง่ทุกส่ิงทุกอยา่งเสร็จส้ินลง ท่ีต าบลโกลาโกธาอนัมืดมนแห่งนั้น โดยท่ีไม่ทราบเลยวา่การ
กระท าของตน นั้นถูกชกัน าโดยอ านาจของพญามารซ่ึงเป็นศตัรูท่ีร้ายกาจของพระเจา้ตลอดเวลา ตั้งแต่
ดึกด าบรรพม์าแลว้ 

การท่ีพวกผูน้ าของชนชาติยวิต่างพากนัเกลียดชงัพระเยซูอยา่งยิง่ และพากนักล่าวหาพระองค์
โดยปราศจากมูลความจริง ตลอดจนการท่ีประชาชนมาฟังการพิพากษาพระองคใ์นศาล พากนัตะโกน
เรียกร้องใหป้ลงพระชนมพ์ระองคอ์ยา่งป่าเถ่ือน ขาดความย ั้งคิดดุจคนตาบอดวา่ “จงเอาเขาไปฆ่าเสีย” 
จงตรึงเขาท่ีกางเขนเสีย ก็เพราะถูกอ านาจลึกลบัดงักล่าวชกัน านัน่เอง การพิจารณาคดีพระเยซูเป็นไป
อยา่งโกลาหลวุน่วาย เพราะพวกมารทั้งหลายแหล่ไดม้าชุมนุมกนัท่ีนัน่ เพื่อจดัการตามแผนการท่ีพวก
มนัรอคอยมานานแสนนานแลว้นัน่เอง ดว้ยเหตุน้ีประชาชนเหล่านั้นจึงตกอยูใ่นบ่วงกิเลส ต่างพากนั
โกรธแคน้พระองคอ์ยา่งยิง่ ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีจะท าใหเ้ขาพอใจ หรือคลายความโกรธลงได ้ นอกจาก
จะไดเ้ห็นความอบัอายขายหนา้ ความทุกขท์รมาน และความตายของพระเยซู ผูซ่ึ้งเป่ียมดว้ยความเมตตา
กรุณาต่อมนุษยทุ์กคน และ “ไดเ้สด็จไปกระท าคุณ และรักษาบรรดาคนซ่ึงถูกมารเบียดเบียน” 

มนุษยทุ์กชั้นทุกประเภท ไดไ้ปรวมกนัอยู ่ ณ ท่ีนัน่ ต่างก็ถูกกระตุน้ใหค้ดัคา้นพระเยซูอยา่งบา้
คลัง่ โดยท่ีพวกเขาเองก็ไม่เขา้ใจเลยวา่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น บรรดาปุโรหิตซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้วามยติุธรรม
ก็กลบัท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของคนอ่ืน กล่าวหาและตดัสินพระองค ์กฏหมายซ่ึงมีไวเ้พื่อคุม้ครองและให้
ความเป็นธรรมแก่ผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงพระเยซูเคยเคารพเช่ือถือ ก็กลบักลายเป็นเคร่ืองปรับโทษพระองคเ์อง 

ประชาชนกลบัแสดงความชอบพอรักใคร่โจรผูร้้าย มากกวา่ท่ีจะชอบพอพระองค ์ ผูป้ระทาน
ทุกส่ิงทุกอยา่ง ท่ีพระองคท์รงมีอยู ่ ใหแ้ก่โลก อาชญากรกลบัไดรั้บความเห็นอกเห็นใจ จากประชาชน
มากกวา่พระองค ์ แมว้า่ปีลาตคาดคั้นใหพ้ระเยซูสารภาพ แต่เขาก็มองไม่เห็นเลยวา่ พระองคจ์ะมี
ความผดิประการใด ปีลาตรู้สึกหนกัใจต่อการท่ีจะพิพากษาโทษพระเยซู ดงันั้นเขาจึงหาทางออกดว้ย
การลา้งมือ เลิกเก่ียวขอ้งกบัคดีน้ีเลย แต่กระนั้นก็ยงัไม่วาย ท่ีจะสั่งใหท้หารน าพระเยซูไปโบยตีเสียก่อน 
แลว้จึงมอบใหแ้ก่บรรดาผูท่ี้กระหายจดัการกนัเองต่อไป 
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ผูบ้นัทึกพระกิตติคุณทั้งส่ีท่าน ต่างก็บนัทึกถึงการไต่สวนพระเยซูดว้ยกนัทุกคน มทัธิวและลูกา
บนัทึกเร่ืองราวใกลเ้คียงกนัมาก ส่วนอีกสองท่านมีขอ้แตกต่างออกไปบา้ง ซ่ึงท าใหย้ากแก่การพิจารณา
ถึงการล าดบัเหตุการณ์ ลูกาเท่านั้นท่ีบนัทึกไวว้า่ ปีลาตส่งพระเยซูไปใหเ้ฮโรดตดัสินความส่วนยอห์น
บนัทึกถึงการเป็นพยานของพระเยซู มากกวา่บุคคลอ่ืน ๆ  

โดยปกติแลว้ปีลาตอาศยัอยูท่ี่เมืองกายซาโรอา อนัเป็นเมืองชายทะเลแต่เม่ือเขาเขา้มาในกรุง
เยรูซาเล็ม เขาก็จะพกัอยูห่อสูงอนัโตเนีย ซ่ึงอยูติ่ดกบัดา้นเหนือของพระวหิาร ส่วนบา้นพกัรับรองแขก
เมืองนั้นคือ หอสูงซ่ึงสร้างในสมยัของดาวดิ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ เวลาท่ีเฮโรดอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม ก็คง
จะพกัผอ่นท่ีหอสูงนั้นเอง และ ณ ท่ีนั้นเองซ่ึงพระเยซูถูกน าไปใหเ้ฮโรดตดัสินคดี 

อภิปราย 
เม่ือพระเยซูทรงถูกน าไปฟ้องร้องต่อเจา้เมือง คือ ปนเตียว ปีลาตนั้นยงัเป็นเวลาเชา้ตรู่อยู ่ หาก

พิจาณากนัอยา่งลึกซ้ึงแลว้ จะเห็นไดว้า่ แทจ้ริงแลว้ตอนน้ีปีลาตก าลงัเขา้เฝ้าอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระเยซู 
ในฐานะท่ีปีลาตเป็นตวัแทนของรัฐบาลโรมนั และตอ้งเป็นผูช้ี้ขาดวา่ พระเยซูจะตอ้งถูกตรึงบนไม้
กางเขนหรือไม่ การตดัสินใจของปีลาตเก่ียวกบัปัญหาน้ี นบัวา่เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตอนันิ
รันดร์ของเขาเอง แมว้า่ปีลาตอาจจะไม่เขา้ใจเร่ืองน้ี แต่บดัน้ีเขาก็ไดเ้ฝ้าอยูเ่บ้ืองหนา้ของพระองคผ์ู ้
พิพากษาโลกแลว้ (ยอห์น 5:22) 

ปัญาหาท่ีส าคญัยิง่ในบทเรียนก็คือ ปัญหาซ่ึงปีลาตถามฝงูชนท่ีมาฟังการตดัสินคดีวา่ “เราจะท า
อย่างไรแก่พระเยซูท่ีเรียกว่าพระคริสต์” (มทัธิว 27:22) จริงอยูแ่มปี้ลาตจะเป็นเจา้เมืองปกครองชาวยวิ มี
สิทธ์ิท่ีจะกระท าตามความคิดเห็นของตนเองไดทุ้กอยา่ง แต่เขาก็ไม่ประสงคท่ี์จะปรับโทษพระเยซู เพียง
เพื่อความพอใจของประชาชน อยา่งไรก็ตามเขาจะตอ้งตดัสินใจเลือกเอาอยา่งหน่ึงอยา่งใด ระหวา่งการ
ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตนเอง ปลดปล่อยพระเยซูไป เพราะพระองคมิ์ไดมี้ความผดิตามขอ้กล่าวหา แต่ตอ้ง
ไดรั้บความทุกขท์รมานจากการกระท าของพวกผูน้ าของชนชาติยวิ กบัการตดัสินตรึงพระองคบ์นไม้
กางเขนเพื่อตดัปัญหายุง่ยากของตนให้หมดไป 

ประวติัศาสตร์กล่าววา่ ปีลาตเป็นผูท่ี้โหดเห้ียมมาก เป็นเจา้เมืองท่ีปราศจากมนุษยธรรม และ
ชอบตรึงคนท่ีไม่มีความผิดดว้ย (ดู ลูกา 13:1) แต่เท่าท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ในตอนน้ีเป็น 
ปรากฏวา่เขาเป็นคนท่ีซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี และปรารถนาท่ีจะปลดปล่อยพระเยซู ใหไ้ดรั้บอิสระภาพทั้งน้ี
เพราะเขาไดพ้ยายามอยา่งยิง่ ท่ีจะใหพ้วกปุโรหิตใหญ่เลิกการมุ่งร้ายต่อพระเยซูเสีย แต่เน่ืองจากอิทธิพล
ของพวกปุโรหิตท่ีครอบง าอยูเ่หนือจิตใจของชาวยวินั้นมีมากกวา่ ดงันั้นปีลาตจึงตอ้งพา่ยแพไ้ปในท่ีสุด 
จ าตอ้งปล่อยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องพวกเขา 
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ตลอดหลายศตวรรษท่ีผา่นมา ไดมี้ผูเ้คราะห์ร้ายทางกางเมืองเป็นจ านวนมากท่ีตอ้งถูกลงโทษ
โดยการประชามติเช่นน้ี และคริสตจกัรเองก็หาไดป้ลอดภยั จากตวัอยา่งเช่นน้ีไม่ แต่ส าหรับกรณีของ
พระเยซูนั้น เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่มีกรณีใดเสมอเหมือน เพราะการทนทุกขท์รมาน และการส้ินพระชนม์
ของพระองค ์ เป็นการท าให้มนุษยโ์ลกไดรั้บชีวตินิรันดร์ ความปรารถนาดีของปีลาตท่ีมีต่อพระเยซูตอ้ง
ยติุลง เพราะความข้ีขลาดตาขาวของเขานัน่เอง เหตุท่ีเรียกปีลาตวา่เป็นคนข้ีขลาด ก็เพราะวา่การท่ีเขา
ยอมมอบพระเยซูใหป้ระชาชนผูโ้ง่เขลา และไร้ความยติุธรรมพิพากษาเอาเองนั้น ท าใหเ้ราไม่อาจหา
สมญานามใด ๆ ท่ีเหมาะสมไปกวา่น้ีตั้งใหเ้ขาได ้ มีหลายคนท่ีมกัจะหลงผดิ รวมหวักบัคนอ่ืน ๆ คิด
ต่อตา้นผูท่ี้ช่วยเหลือเก้ือกลูตนเอง และสร้างผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “มี
ทางหน่ึงซ่ึงดูเหมือนบางคนเห็นว่าเป็นทางถกู แต่ปลายทางนั้นเป็นทางแห่งความตาย” (สุภาษิต 14:12) 
ปีลาตควรจะ “ยกยอ่งหนา้ท่ีของเขา” (ดู โรม 11:13) และ “ตดัสินตามชอบธรรม” ใหเ้ป็นไปตามอ านาจ
หนา้ท่ีจึงจะถูก 

ปีลาตไม่เคยพิพากษาโทษผูต้อ้งหาคนใดเป็นพิเศษเช่นน้ีมาก่อน พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผูน้ า
ของชนชาติยวิไดน้ า พระเยซูจากศาลศาสนามาใหปี้ลาตตดัสินช้ีขาด ในการน้ีไดมี้ฝงูชนติดตามมาดว้ย
อยา่งมากมาย แต่เน่ืองจากวนันั้นเป็นวนั “วนัเตรียม” ก่อนหนา้ท่ีจะถึงวนัสะบาโต ซ่ึงวนัสะบาโตน้ีถือ
วา่ เป็นวนัส าคญัยิง่วนัหน่ึงในระหวา่งเทศกาลปัสกานั้น ดงันั้นชาวยวิจึงมิไดเ้ขา้ไปในหอ้งพิจารณา
ความ เพราะเกรงวา่จะตอ้งเป็นมลทิน และไม่อาจกินปัสกาได ้พวกเขาต่างพิถีพิถนัในการเป็นมลทินแต่
ภายนอก แต่ภายในจิตใจของพวกเขานั้นเล่าเตม็ไปดว้ยความฉอ้โกง และความผกูพยาบาทของอาชญา
กร (1 ยอห์น 3:15, มทัธิว 23:23) 

เม่ือชาวยวิไม่ยอมน าพระเยซูเขา้ไปหาปีลาตในหอ้งพิจารณาคดี ปีลาตจึงเป็นฝ่ายออกไปหา
พวกเขาเอง และไดไ้ต่ถามถึงขอ้กล่าวหาของพวกเขา เม่ือปีลาตไดย้นิพวกปุโรหิตและชาวยวิเหล่านั้น 
แจง้ขอ้กล่าวหาโดยตลอดแลว้ จึงแนะน าใหพ้วกเขาตดัสิน ตามตวับทกฏหมายของเขาเอาเอง แต่พวก
เขาตอบวา่พวกเขาไม่มีสิทธ์ิอ านาจ ท่ีจะตดัสินประหารชีวิตผูห้น่ึงผูใ้ด ค าตอบน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนา
ร้ายของพวกเขาไดอ้ยา่งชดัเจน จริงอยูช่าวยวิมีกฏหมายทางศาสนาเป็นของตนเอง แต่ในกิจการ
บา้นเมืองแลว้ ตอ้งอยูใ่นการดูแลของรัฐบาลโรมนั ขอ้น้ีเป็นการท าใหพ้ระด ารัสของพระเยซู ซ่ึงตรัส
เก่ียวกบัการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ ซ่ึงวา่พระองคจ์ะตอ้งถูกมอบ “ไว้กับคนต่างประเทศ” (มทัธิว 
20:19) ส าเร็จ 

ปีลาตพิจารณาแลว้เห็นวา่ พระเยซูมิไดท้  าผดิร้ายแรงอะไรเลย แต่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู ้
เฒ่า ไดต้ั้งขอ้กล่าวหาพระเยซู เพิ่มข้ึนอีกหลายประการไดเ้ปล่ียนใจความเสียใจวา่ “เราไดพ้บคนน้ียยุง
ชนประเทศของเรา และหา้มมิใหส่้งส่วยแก่กายะซา และวา่ตนเองเป็นพระคริสต ์ กษตัริยอ์งคห์น่ึง” ใน
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การไต่สวนต่อหนา้มหาปุโรหิตนั้น พวกเขากล่าวโทษพระเยซูในขอ้ท่ีวา่ พระองคท์ทรงอา้งวา้ง 
พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ แต่มาบดัน้ีพวกเขากลบักล่าวโทษพระองค ์ ในขอ้หาปลุกป้ัน
ประชาชน ใหก้ระดา้งกระเด่ืองต่อรัฐบาลโรมนั 

พระเยซูมิไดต้รัสตอบขอ้กล่าวหาแต่ประการใด จนท าให้ปีลาตรู้สึกประหลาดใจมาก เขาเขา้ไป
ในศาลอีก และไดเ้รียกพระเยซูมาถามเป็นการส่วนตวัวา่ “ท่านเป็นกษตัริยข์องพวกยดูาหรือ” ความจริง
ปีลาตถามเป็นเชิงลอ้เลียน แต่พระเยซูยอ้นถามวา่ “ท่านถามอยา่งนั้นแต่ล าพงัท่านเองหรือ หรือมีคนอ่ืน
บอกท่านถึงเรา” 

ปีลาตถามยอ้นกลบัอีกวา่ “เราเป็นชาติยดูาหรือชนประเทศของท่านเอง....ไดม้อบท่านไวก้บัเรา 
” พระเยซูตรัสตอบวา่ “แผ่นดินของเรามิได้เป็นอย่างแผ่นดินโลกนี ้ ถ้าแผ่นดินของเราเป็นอย่างแผ่นดิน
โลกนี ้ พวกของเรากค็งได้ต่อสู้ ไม่ให้เราตกในมือของพวกยดูา” (ยอห์น 18:36) ท่ีพระเยซูตรัสเช่นน้ีก็
เพราะความจริงปรากฏวา่ ประชาชนต่างพากนัทิ้งพระองคไ์ปหมดส้ิน และบดัน้ีพระองคไ์ดถู้กมอบให้
คนต่างชาติตดัสิน 

ปีลาตไดถ้ามพระเยซูอีกวา่ “ถา้เช่นนั้นท่านเป็นกษตัริยห์รือ” พระเยซูตรัสตอบวา่ “ท่านวา่ถูก
แลว้วา่ เราเป็นกษตัริย ์ เพราะเหตุน้ีเราจึงบงัเกิดมาและเขา้มาในโลก เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริง 
คนทั้งปวงซ่ึงอยูฝ่่ายความจริงยอ่มฟังเสียงของเรา” (ยอห์น 18:37) แน่ละค าตรัสน้ียอ่มขดัต่อความ
คิดเห็นของชนชาติยวิอยา่งรุนแรง พระเจา้ทรงส่งพระองคเ์ขา้มาในโลกเพื่อใหเ้ป็นพยาน (อิสยาห์ 55:4) 
แต่ประชาชนของพระองคเ์องแท ้ ๆ กลบัปฏิเสธค าพยานของพระองค ์ และบดัน้ีพระองคก์็ทรงถูกมอบ 
ใหอ้ยูใ่นก ามือของชนต่างชาติ 

ค าตรัสของพระเยซูเป็นส่ิงท่ีเหลือวสิัยท่ีปีลาตจะเขา้ใจได ้ แต่อยา่งไรก็ดีก็ไดท้  าใหเ้ขาตอ้ง
ครุ่นคิดอยา่งหนกั เขาไดถ้ามพระองคอ์ยา่งเยาะเยย้วา่ “ความจริงคืออะไรเล่า” แลว้ออกไปบอกแก่
พวกยวิท่ีชุมนุมกนัอยูข่า้งนอกวา่ “เราไม่เห็นคนนั้นมีความผดิ” แต่ชาวยวิเหล่านั้น ยิง่ยนืยนัอยา่งหนกั
แน่นวา่ “คนน้ียยุงพลเมืองใหวุ้น่วาย และสั่งสอนทัว่ประเทศยเูดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงท่ีน่ี” (ลูกา 23:5) 
พระเยซูทรงน่ิงอยูมิ่ไดต้รัสตอบประการใด 

ปีลาตจึงถามพระองคว์า่ “ท่านไม่ไดย้นิหรือ ซ่ึงเขาเบิก พยานปรักปร าท่านเป็นหลายประการ” 
แต่พระเยซูก็มิไดต้รัสตอบแมส้ักค าเดียว ท าใหปี้ลาตประหลาดใจยิง่นกั “แกะตวัเมียไม่อา้ปากร้องต่อ
หนา้คนตดัขนฉนัใด เขาผูน้ั้นก็ไม่ปริปากฉนันั้น” (อิสยาห์ 53:7) การท่ีพระเยซูทรงน่ิงเงียบอยูเ่ช่นน้ี 
มิใช่วา่พระองคท์รงถือทิฐิมานะหรือไวต้วั พระองคท์รงเป็นผูท่ี้สุภาพอ่อนนอ้ม มิไดถื้อโกรธ หยิง่
จองหอง และมิไดมี้ความอาฆาตมุ่งร้ายต่อผูใ้ดเลย หากแต่พระองคท์รงน่ิงเฉยอยูเ่ช่นนั้น ก็ดว้ยพระทยั
อ่อนนอ้มต่อน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงนัน่เอง 
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เม่ือปีลาตไดย้นิชาวยวิพดูวา่ พระเยซูทรงเป็นชาวกาลิลี ปีลาตมองเห็นทางออกทนัที เพราะวา่
มณฑลกาลิลีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเฮโรดประจวบกบัเวลานั้น เฮโรดก็อยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มดว้ย 
ดงันั้นปีลาตจึงเห็นควรท่ีจะส่งพระเยซูไปใหเ้ฮโรดพิจารณาคดีเอง ฝ่ายเฮโรดนั้นมีความยนิดีอยา่งยิง่ท่ี
จะไดเ้ห็นพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ผูซ่ึ้งมีช่ือเสียงยิง่ เพราะวา่เขาไดย้นิกิตติศพัยเ์ก่ียวกบัการกระท าการ
อศัจรรยข์องพระองคม์ากมากหลายประการ และปรารถนาท่ีจะไดพ้บเห็นพระองคม์าเป็นเวลานานแลว้ 
และคงหวงัวา่พระองคจ์ะไดท้  าการอศัจรรยใ์ห้เขาไดเ้ห็นบา้ง แต่แลว้เฮโรดก็ตอ้งผดิหวงั เพราะแมว้า่จะ
ซกัถามพระองคป์ระการใด พระองคก์็มิไดต้รัสตอบเลย 

ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่ซ่ึงน าพระเยซูมาใหเ้ฮโรด ก็พากนั “ยนืข้ึนฟ้องแขง็แรงมาก” แต่พระเยซูก็
มิไดโ้ตต้อบแต่ประการใด จนเฮโรดไม่มีโฮกาสไดฟั้งพระวจนะของพระองคเ์ลยแมแ้ต่สักค าหน่ึง ไม่
ตอ้งสงสัยเลยวา่ เฮโรดคงเห็นวา่ขอ้กล่าวหาท่ีเขาไดย้นินั้น ลว้นแต่เป็นการพดูขยายความจนเกินความ
จริงอยา่งไม่น่าเป็นไปได ้ ทั้งน้ีเพราะเฮโรดถือวา่ เป็นเร่ืองเล็กนอ้ยเกินไป และในท่ีสุดก็ “ส่งพระองค์
กลบัไปหาปีลาตอีก” (ลูกา 23:11) 

เน่ืองจากพระเยซูทรงอยูใ่นความควบคุมของพวกทหาร ดงันั้นพระองคจึ์งถูกพวกเขาเยาะเยย้
ถากถางพระองคต่์าง ๆ นานา พวกทหารดงักล่าวไดเ้อาเส้ือคลุมสีม่วงท่ีสวยงาม สวมใหพ้ระองค ์ และ
ระหวา่งท่ีน าพระองคม์ายงัห้องพิพากษาของปีลาต พวกเขาก็ไดเ้ฆ่ียนตีพระองคด์ว้ย การท่ีปีลาตส่งพระ
เยซูไปใหเ้ฮโรดตดัสินใจคร้ังน้ี ไดท้  าใหท้ั้งสองฝ่ายคืนดีต่อกนั หลงัจากท่ีไดบ้าดหมางกนัมาชัว่
ระยะเวลาหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีบุคคลทั้งสองฝ่ายน้ีต่างก็ไม่เช่ือพระเยซู แต่พระเยซูก็ทรงใหเ้กิดสันติสุขแก่พวก
เขาได ้ การท่ีพวกเฮโรดคืนดีกบัปีลาตในคร้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เขารู้สึกพึงพอใจในการท่ีปีลาต ให้
เกียรติแก่เขาโดยใหมี้อ านาจตดัสินโทษพลเมืองของเขาเอง อีกประการหน่ึง เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ขา
ไดพ้บเห็นพระเยซูดว้ย ดงันั้นทั้งสองฝ่ายจึงสถาปนาสัมพนัธ์ไมตรีต่อกนัข้ึนใหม่ นบัตั้งแต่วนันั้นมา 

ในการท่ีพระเยซูถูกส่งใหก้ลบัมาหาปีลาตคราวน้ี ไดมี้ผูค้นติดตามดว้ยเป็นจ านวนมาก จนปี
ลาตสามารถมองเห็นความยุง่ยากต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนและรู้วา่ตนเองตอ้งรับผิดชอบต่อความยุง่ยากนั้น ใน
วนัเทศกาลปัสกาของทุก ๆ ปี ปีลาตจะปล่อยนกัโทษใหไ้ดรั้บความอิสระหน่ึงคน นกัโทษดงักล่าวน้ี
อาจจะเป็นใครก็ได ้แลว้แต่ความตอ้งการของชาวยวิ ทั้งน้ีเพื่อเอาใจชาวยวินัน่เอง 

ส าหรับเทศกาลปัสกาน้ีปีลาตตั้งใจไวว้า่ จะปล่อยพระเยซูใหแ้ก่พวกเขา ปีลาตจึงเรียกประชุม
พวกปุโรหิตใหญ่ ขนุนาง และชาวกรุงเยรูซาเล็มมาประชุมพร้อมกนั แลว้กล่าวแก่พวกเขาวา่ “ท่าน
ทั้งหลายไดพ้าคนน้ีมาหาเราฟ้องวา่เขาไดย้ยุงราษฎร น่ีแน่ะ เราไดสื้บถามต่อหนา้ท่านทั้งหลาย และไม่
เห็นวา่คนน้ีมีความผิดในขอ้ท่ีท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้น และเฮโรดก็ไม่เห็นเขามีความผดิดว้ย.. คนน้ี
ไม่ไดท้  าผดิอะไรซ่ึงสมควรจะมีโทษถึงตาย” (ลูกา 23:14,15) ตามประเพณีของเขา ๆ จะปล่อยนกัโทษผู้
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หน่ึง ในเทศกาลน้ีเป็นประจ า “ท่านทั้งหลายปรารถนาจะใหเ้ราปล่อยกษตัริยข์องพวกยเูดียใหท้่านหรือ” 
(ยอห์น 18:39) “เม่ือเราเฆ่ียนตีเขาแลว้ เราก็จะปล่อยเสีย” 

พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผูเ้ฒ่า มิไดป้ล่อยเวลาใหล่้วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ พวกเขาส่วน
ใหญ่เป็นคนท่ีมัง่คัง่ และประกอบไปดว้ยอิทธิพลสามารถท่ีจะยยุงประชาชน ใหเ้รียกร้องใหป้ล่อยบาระ
บา แทนท่ีจะปล่อยพระเยซูคริสต ์ดงันั้นคนทั้งปวงจึงร้องตอบปีลาตวา่ “มิใช่คนน้ี แต่ขอปล่อยบาระบา” 

บาระบาเป็นนกัโทษอุกฉกรรจ ์ เป็นผูก่้อการขบถต่อบา้นเมืองและเป็นอาชญากร ดงันั้นปีลา
ตจึงพยายามท่ีจะชกัชวนประชาชนลงมติปลดปล่อยพระเยซูผูซ่ึ้งไม่มีความผดิอะไรเลย พระองคเ์พียงแต่
ถูกกล่าวหา เพราะความอิจฉาริษยาของศตัรูของพระองคเ์ท่านั้น ปีลาตไดถ้ามซ ้ าอีกวา่ “เจา้ทั้งหลายจะ
ใหป้ล่อยผูใ้ด บาระบาหรือพระเยซู” แต่ประชาชนเหล่านั้นก็ยิง่ร้องตะโกนข้ึนดว้ยเสียงอนัดงัวา่ “มิใช่
คนน้ี แต่ขอปล่อยบาระบา” 

ปีลาตไดร้้องถามประชาชนเหล่านั้นวา่ “เราจะท าอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์” และ
ทนัใดนั้นก็มีเสียงร้องตะโกนตดัสินโทษพระเยซูวา่ “ตรึงเขาท่ีไมก้างเขนเสียเถิด” 

เม่ือภรรยาของปีลาตไดย้นิเสียงอึกทึกวุน่วาย จึงไดใ้หค้นใชม้าเรียนปีลาตวา่ “อยา่ท าอะไรแก่
คนชอบธรรมนั้นเลย ดว้ยวา่วนัน้ีฉนัไม่สบายใจมากเพราะไดฝั้นถึงผูน้ั้น” (มทัธิว 27:19) ทั้งภรรยาของ
ปีลาต เฮโรด และปีลาตเองต่างก็รู้สึกดีวา่ บรรดาพยานทั้งหลายแหล่ของพวกท่ีกล่าวหาพระองคล์ว้นแต่
เป็นพยานเทจ็ และกระท าตามแผนการของผูน้ าของชนชาติยวิ แต่กระนั้นก็ตาม ความตอ้งการของ
ชาวยวิเป็นส่วนร่วม ยอ่มมีอ านาจ ดงันั้นปีลาตจึงไม่อาจท่ีจะคดัคา้นอะไรได ้ แต่การกระท าเช่นน้ี ก็ได้
ท าใหข้อ้ความท่ีท านายไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ส าเร็จ จากพระธรรมสดุดีบทท่ียีสิ่บสองเราจะไดย้นิ
เสียงพระเยซูร้องทุกข ์ ต่อพระบิดาของพระองคว์า่ “สุนขัลอ้มรอบขา้พเจา้แลว้ พวกคนชัว่ร้ายมากั้นกาง
ขา้พเจา้ไว.้....มนัอา้ปากจะงบัขา้พเจา้ดุจสิงห์โตจะฉีกกดัและแผดเสียงร้อง” (สดุดี 22:12,13,16) “เขา
เป็นท่ีดูหม่ิน และคนไม่คบหา” “เขาเสือกใสผูน้ั้นไปเสียโดยไม่เป็นธรรม” (อิสยาห์ 53:3,8) 

ดว้ยความปรารถนาท่ีจะปลดปล่อยพระเยซู ดงันั้นปีลาตจึงพดูแก่ประชาชนอีกเป็นคร้ังท่ีสามวา่ 
ตรึงท าไม เขาไดท้  าผดิอะไร เราไม่เห็นวา่เขาท าผดิอะไร ท่ีสมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั้นเม่ือเรา
เฆ่ียนเขาแลว้ก็จะปล่อยเสีย แต่ประชาชนทั้งหลายไม่ยอมท าตาม พวกเขาร้องตะโกนดว้ยเสียงอนัดงั
ยิง่ข้ึนวา่ “ตรึงเขาเสีย” 

การท่ีปีลาตปล่อยใหศ้ตัรูของพระเยซู เฆ่ียนตีพระองคต่์อหนา้ของเขานั้น ก็ดว้ยความหวงัวา่ 
เม่ือศตัรูของพระองคโ์บยตีพระองคจ์นพอใจแลว้ ก็คงจะปล่อยพระองคไ์ป ซ่ึงเป็นการป้องกนัมิให้
พระองคท์รงถูกตรึงนัน่เอง แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์เขียนถึงพระเยซูวา่ “ขา้พเจา้หนัหลงัใหก้บัผูเ้ฆ่ียนตี 
และใหแ้กม้แก่คนท่ีถอนเครา ขา้พเจา้มิไดซ่้อนหนา้ใหพ้น้จากความหยาบคายและการถ่มน ้าลาย” (อิส
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ยาห์ 50:6) “ท่ีพวกเขาหายเป็นปกติได ้ ก็เพราะรอยแผลเฆ่ียนของเขาผูน้ั้น” (อิสยาห์ 53:5) “เขาจะปรับ
โทษท่านถึงชีวติ และจะมอบท่านไวใ้หก้บัคนต่างประเทศ ใหเ้ยาะเยย้เฆ่ียนตี และให้ตรึงไวท่ี้กางเขน” 
(มทัธิว 20:19) ไม่มีตอนใดในพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีบนัทึกเก่ียวกบัพระองคไ์ม่ส าเร็จผลตามท่ีท านาย
ไว ้

พระธรรมลูกามิไดบ้นัทึกถึงการเฆ่ียนตีพระเยซู เพียงแต่กล่าววา่ ปีลาต “มอบพระองค ์ ใหเ้ขา
ท าตามความชอบใจ” ชีวติของพระองคต์กอยูใ่นเง้ือมมือของทหาร และเม่ือพลทหารเห็นวา่ พระองค ์
“เป็นท่ีดูหม่ินและคนไม่คบหา” พวกเขาจึงไดฉุ้ดกระชากเส้ือผา้ของพระองค ์ และบงัคบัใหพ้ระองคม์า
ยนือยูต่่อหนา้พวกเขา พวกทหารเหล่าน้ีไดถ่้มน ้าลายรดพระองค ์ พระกายอนัประเสริฐของพระองค์
จะตอ้งแตกสลาย เพราะความผดิบาปของพวกเขา 

เม่ือไดเ้ฆ่ียนตีพระองคจ์นหน าใจแลว้ พวกทหารก็ไดเ้อาเส้ือคลุมสีม่วงสวมใหแ้ก่พระองค ์พวก
เขาเอาไมอ้อ้ ยดัใส่พระหตัถเ์บ้ืองขวาของพระองคต่์างธารพระกร และเอามงกุฏหนามสวมลงบนพระ
เศียรของพระองค ์ แลว้เอาไมอ้อ้ตีท่ีพระเศียรพระองค ์ และตบพระองคด์ว้ยฝ่ามือ หนามเป็นผลแห่งการ
แช่งสาป (ปฐมกาล 3:18) ซ่ึงพระองคไ์ดเ้สด็จมาเพื่อไถ่บาปมนุษยใ์หพ้น้จากการแช่งสาปของพระเจา้ 
(กาลาเทีย 31:3) พวกทหารใชห้นามเป็นเคร่ืองมือท่ิมแทงเขา้ไปในมงัสะของพระองคแ์ละเป็นเหตุให้
พระโลหิตของพระองคห์ลัง่ไหล อาบพระพกัตร์ ซ่ึงถูกปากท่ี “เตม็ไปดว้ยค าแช่งด่าและความขมข่ืน
ของพวกเขาถ่มน ้าลายรดเตม็ไปดว้ยกล่ินเหลา้ และการถูกตบคร้ังแลว้คร้ังเล่า ดว้ยมืออนัชัว่ชา้ของพวก
เขา” “รูปโฉมของเขาฟกช ้ายิง่กวา่ใคร ๆ” (ปฐมกาล 52:14) “พระองคท์รงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา” 

ในการเยาะเยย้พระองคพ์วกทหารไดคุ้กเข่าลงต่อหนา้พระองค ์ และร้องวา่ “ท่านกษตัริยข์อง
พวกยเูดีย “จงจ าเริญเถิด” พวกเขามิไดเ้อาใจใส่ต่อความจริงท่ีวา่ วนัซ่ึงทุกหวัเข่าในสวรรคก์็ดี ท่ีแผน่ดิน
โลกก็ดี ใตพ้ื้นแผน่ดินโลกก็ดีจะไดคุ้กกราบลงนมสัการในพระนามแห่งพระเยซูนั้น และเพื่อล้ินทุกล้ิน
จะยอมรับวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (ฟิลิปปี 2:10,11) คนทั้งโลกจะนมสัการพระองค ์
มงกุฏทุก ๆ มงกุฎในแผน่ดินโลก จะถูกเหวีย่งลงแทบพระบาทของพระองค ์ เม่ือสถาปนาพระองคใ์ห้
เป็นเจา้เหนือส่ิงทั้งปวง พระองค ์ “ทรงรับสง่าราศีและยศศกัด์ิเป็นมงกุฏ” เพราะวา่พระองค ์ “ไดท้รงชิม
ความตายเผื่อมนุษยทุ์กคน” (ฮีบรู 2:9) ช่างเป็นการหยาบกระดา้งอยา่งยิง่ในการท่ีพวกทหารเหล่าน้ีไม่
ทราบวา่ ไดเ้ขา้เฝ้าอยูเ่บ้ืองหนา้พระพกัตร์ของพระองค ์ในขณะท่ีพวกเขายกมือข้ึนเฆ่ียนตีพระองคผ์ูท้รง
สร้างพวกเขาข้ึนมา ท่ีน่าประหลาดท่ีสุดพวกทหารเหล่านั้น มิได ้“ลม้ลงท่ีดิน” เช่นเดียวกบัท่ีพวกทหาร
ไดก้ระท าในสวนเฆธ็เชมาเน (ยอห์น 18:6) 

พวกเขากลา้ประทุษร้ายต่อพระกายอนับริสุทธ์ิของพระองค ์ เม่ือคร้ังอยูใ่นสวนเฆธ็เซมาเนนั้น
พวกทหารเหล่าน้ี ไดถู้กผลกัดว้ยอ านาจอนัยิง่ใหญ่ของค าตรัสท่ีวา่ “เราเป็นผูน้ั้นแหละ” แต่บดัน้ี
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พระองคท์รงสมคัรใจท่ีจะให้พวกเขากระท าต่อพระองค ์ พระองคท์รงยอมถ่อมพระทยัลง ยอมรับเอา
รอยเฆ่ียนตีเพื่อรักษาเราทั้งปวง การถ่อมตนของพระเยซูดงักล่าว ช่างเป็นการถ่อมพระทยัและพระกายท่ี
ใหญ่ยิง่ แน่ละพระองคผ์ูซ่ึ้งมาจากพระเจา้ และจะเสด็จไปหาพระเจา้ ผูซ่ึ้งด ารงพระชนมชี์พเฉพาะพระ
พกัตร์พระเจา้อยูต่ลอดเวลา “ทรงท าตามชอบพระทยัพระบิดาเจา้ของพระองคอ์ยูเ่สมอ” ในพระองคน์ั้น 
ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นความหยาบกระดา้งอยูเ่ลย พระองคท์รงยอมรับความดูหม่ินเหยยีดหยาม การตบตี ถูก
แทงดว้ยหนาม ถูกเฆ่ียนตีดว้ยแส้ตามหลงัไหล่อนัเปลือยเปล่าของพระองค ์พระกายของพระองคเ์ตม็ไป
ดว้ยบาดแผล และถูกกระท าการอนัหยาบหยามต่าง ๆ นาๆ ดว้ยเง้ือมมือของซาตาน แต่ในส่วนลึกนั้น
ความทุกขท์รมานท่ียิง่ใหญ่ของพระองคก์็คือ การท่ีบุคคลเหล่านั้นไม่รู้ตวัเลยวา่เขาก าลงัท าอะไร พวก
เขาปล่อยตวัไปกบัความสนุกสนาน จนกระทัง่ถึงกบัปลงพระชนมผ์ูซ่ึ้งเสด็จมาเพื่อเป็นพระผูช่้วย และ
มิตรของพวกเขา พระองคจ์ะทรงมีความยนิดีสักเพียงไหนหนอ หากสามารถรวบรวมบุคคเหล่านั้น ให้
อยูภ่ายใตค้วามรักอนัยิง่ใหญ่ของพระองคไ์ด ้

แต่พระเนตรท่ีเตม็ไปดว้ยแววแห่งความเจบ็ปวดของพระองคน์ั้น เพง่มองไปท่ีจุดหมายซ่ึงอยู่
เหนือความเขา้ใจของมนุษย ์ ไม่เพียงแต่บุคคลเหล่านั้นเท่านั้น ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการไถ่บาป มนุษย์
โลกทั้งปวง ก็จ  าเป็นจะตอ้งรับการไถ่บาปเช่นเดียวกนั พระองคมิ์ไดล้ะเลยต่อขอ้น้ีเลย แมว้า่พระองคจ์ะ
ถูกทดลองเพียงใดก็ตาม แต่พระองคก์็มิไดท้รงพร ่ าบ่นแต่ประการใด พระองค ์“ทรงรับสภาพอยา่งทาส” 
ทรงยอมเช่ือฟังอยา่งทาส “ยอมเช่ือฟังจนถึงความมรณาท่ีกางเขนนั้น” 

พระองคท์รงยอมใหพ้วกเขาปฏิบติัต่อพระองคต์ามใจชอบ อยา่งอาจหาญและ “พระองคห์าได้
ปริปากไม่” นอกจากเพื่อท่ีจะตรัสถึงพระสง่าราศีของพระบิดาของพระองคมิ์ไดท้รงน่ิงเฉยอยา่งอาชญา
กรเม่ือจนมุม หากแต่พระองคท์รงน่ิงอยา่งพระมหากษตัริยผ์ูท้รงมองการไกล เหนือความเจบ็ปวด
ทรมานฝ่ายร่างกายเพื่อรับ “สง่าราศีท่ีจะมาภายหลงัความทุกขท์รมานนั้น” “เพราะเห็นแก่ความยนิดีท่ีมี
อยูต่รงหนา้นั้น พระองคไ์ดท้รงทนเอากางเขน ทรงถือวา่ความละอายไม่เป็นส่ิงส าคญัอะไร” (ฮีบรู 
12:2) พระบุตรของพระเจา้ไดต้กอยูใ่นเง้ือมมือของคนบาป แต่พระองคท์รงทราบวา่ การกระท าของ
พระองค ์ไดท้  าใหพ้ระบิดาเจา้ของพระองครั์บเกียรติยศ (ยอห์น 13:31) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้่งไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ ปีลาตไดเ้ห็นการเฆ่ียนตีและเยาะเยย้ถากถาง
พระเยซูดว้ยตนเอง พระธรรมยอห์นเท่านั้นท่ีกล่าวถึงขอ้น้ีแน่ละ การกระท าเช่นนั้น ยอ่มสั่นสะเทือน
ความรู้สึกของเขาอยา่งรุนแรงปีลาตไดรั้บพระเยซูมาจากพวกทหาร และน าพระองคไ์ปใหป้ระทบัต่อ
หนา้ชาวยวิทั้งปวงอีก และพดูวา่ “น่ีแน่ะ เราพาคนนั้นมาใหท้่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะรู้วเ่รามิไดเ้ห็น
ความผดิส่ิงใดในเขาเลย” ปีลาตคงตอ้งรู้สึกพิศวงงงงวยเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ห็นถึงความกลา้หาญ และ
ความอดทนของพระเยซู ท่ีสู้ทนต่อความทุกขท์รมานทั้งปวง 
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ปีลาตพดูแก่ชาวยวินั้นวา่ “น่ีแน่ะ ดูคนน้ีซิ” เขาอาจจะพูดวา่ “น่ีแน่ะท่านผูน้ี้เป็นมนุษย”์ แต่
ปรากฏวา่ปีลาตเร่ิมจะตระหนกัวา่ พระเยซูมิใช่มนุษยธ์รรมดา หากแต่ทรงเหนือมนุษยม์ากนกั 

คร้ันแลว้ “พระเยซูเสด็จออกมาทรงมงกุฏท าดว้ยหนาม และทรงเส้ือสีม่วง” ดูช่างเป็นภาพท่ี
ประหลาดอะไรเช่นนั้น เม่ือพระเจา้ถูกพิพากษากษตัริยแ์ห่งสวรรคผ์ูท้รงรับสภาพในรูปกายเน้ือหนงั 
“ทรงถูกดูหม่ินและปฏิเสธโดยมนุษย”์ “ไม่มีใครไดเ้ห็นพระองคเ์ลย พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ ผู ้
ทรงสถิตอยูใ่นทรวงของพระบิดา ท่านองคน์ั้นไดส้ าแดงพระองคแ์ลว้” (ยอห์น 1:18) พระบุตรไดท้รง
เปิดเผยใหม้นุษยท์ราบ ถึงความรักท่ีพระเจา้ทรงมีต่อมนุษยต์ลอดเวลาอนัยาวนาน และการท่ีมนุษย์
ปฏิเสธค าพยานของพระองค ์ส าแดงใหเ้ราทราบวา่ พระองคคื์อพระคริสต ์ เพราะเราจะเห็นไดว้า่ ไม่มีท่ี
ใดในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงกล่าววา่พระเมสิยาห์ไดรั้บการตอ้นรับในการเสด็จมาในคร้ังแรกของ
พระองค ์ พระองคท์รง “ถกูมอบไว้ตาม ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงด าริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว” (กิจการ 
2:23) “พระองคเ์สด็จมายงัพลไพร่ของพระองคแ์ต่พลไพร่ของพระองคห์าไดต้อ้นรับพระองคไ์ม่” บดัน้ี
พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงช้ีหมายไวว้า่ พระองค ์ “เป็นบุตรของพระเจา้...ดว้ยทรงเป็นข้ึนมาจากความ
ตาย” (โรม 1:4) กระนั้นในทุกวนัน้ีมนุษยก์็ยงัหนัหนีจากพระองค ์

ในขณะท่ีพระองคท์รงยนือยูต่่อหนา้พวกเขานั้น แน่ละ บรรดาทูตสวรรคท์ั้งปวงคงหุบปีกซ่อน
หนา้ไวแ้ละร้องไห ้ แต่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผูเ้ฒ่า เม่ือไดเ้ห็นพระองค ์ กลบัเฉยเมย ไม่มีความรู้สึก
สะเทือนใจหรือสงสารพระองคเ์ลย มิหน าซ ้ าฝงูชนก็ยงัร้องตะโกนอีกวา่ “ตรึงเขาท่ีกางเขนเสีย ตรึงเขา
ท่ีกางเขนเสีย” 

ปีลาตหมดปัญญาสุดท่ีจะหาทางแกไ้ข เขารู้วา่เขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพระองคไ์ดเ้ลย 
ขณะเดียวกนัประชาชนก็ส่งเสียงอ้ืออึง เขาจึงพดูกบัประชาชนเหล่านั้นวา่ “ท่านทั้งหลายจงเอาเขาไป
ตรึงท่ีกางเขนเถิด เพราะวา่เราไม่ไดเ้ห็นความผิดในเขาเลย” (ยอห์น 19:6) หลงัจากนั้นปีลาตก็ไดเ้อาอ่าง
น ้ามาลา้งมือ ต่อหนา้ประชาชนทั้งปวง แลว้วา่ “เราปราศจากเลือดของคนชอบธรรมน้ีแลว้ เจา้ทั้งหลาย
เป็นธุระเถิด” (มทัธิว 27:24) ปีลาตไม่เพียงแต่จะประกาศวา่ พระเยซูทรงเป็นผูช้อบธรรมเท่านั้น หากยงั
พดูถึงพระองคด์ว้ยท่าทีแสดงความนบัถืออีกดว้ย 

แต่ “บรรดาฝงูชนก็เรียนวา่ ใหเ้ลือดของเขาตกอยูบ่นเรา ทั้งบุตรของเราดว้ย” ช่างเป็นการ
ผกูมดัตนเองท่ีน่ากลวัอะไรเช่นนั้น พวกเขาไม่สามารถหลีกหนีค าพดูน้ีได ้ หลายศตวรรษมาแลว้ ใน
ท่ีสุดประชาชนเหล่านั้นไดร้้องตะโกนวา่ “เขาควรจะตาย เพราะเขาไดต้ั้งตวัเป็นพระบุตรของพระเจา้” 

ในเวลาเดียวกนัน้ี ปีลาตเร่ิมรู้สึกส านึกตวั พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงปีลาตวา่ “ท่าน
ตกใจกลวั” และปรารถนาท่ีจะปลดปล่อยพระองคใ์หไ้ดรั้บอิสระ เขาไดเ้ดินเขา้ไปในหอ้งผูพ้ิพากษาอีก 
และทูลถามพระเยซูวา่ “ท่านมาจากไหน” แต่พระเยซูมิไดต้รัสตอบประการใด ปีลาตทูลต่อไปวา่ “ท่าน
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ไม่รู้หรือวา่ เรามีอ านาจท่ีจะปล่อยท่านได ้ และมีอ านาจท่ีจะตรึงท่านไวท่ี้กางเขนได”้ แต่พระเยซูตรัส
ตอบวา่ “ท่านจะมีอ านาจเหนือเราก็หามิได ้ เวน้แต่ทรงประทานจากเบ้ืองบนใหแ้ก่ท่าน เหตุฉะนั้นผูท่ี้
มอบเราไวใ้หแ้ก่ท่านก็มีความผดิมากกวา่ท่าน” (ยอห์น 19:11) พระเยซูทรงทราบวา่ปีลาตพยายามท่ีจะ
ปลดปล่อยพระองค ์ แต่ในท่ีสุดเขาก็ไม่สามารถ ท่ีจะกระท าตามความตั้งใจของเขาได ้ เพราะเกรงวา่
ชาวยวิทั้งหลายจะกล่าวหาวา่ เขาไม่ซ่ือสัตยต่์อจกัรพรรด์ิกายะซา 

คร้ันแลว้ปีลาตก็น าพระเยซูเขา้มาในหอ้งโถง ซ่ึงเรียกวา่พระลาน อนัเป็นสถานท่ีฝงูชนชุมนุม
กนัอยู ่ แลว้พดูกบัฝงูชนเหล่านั้นวา่ “น่ีแน่ะ กษตัริยข์องท่านทั้งหลาย” เขาตั้งใจท่ีจะโยนความ
รับผดิชอบในการพิพากษาพระเยซูแก่ชาวยวิ แต่คนทั้งปวงร้องอ้ืออึงวา่ “จงเอาเขาไปฆ่าเสีย จงตรึงเขาท่ี
กางเขนเสีย...กษตัริยข์องพวกเราไม่มี เวน้แต่กายะซา” 

“ฝ่ายคนทั้งปวงร้องพร้อมกนัเสียงดงั ขอให้ตรึงเสียท่ีกางเขน และเสียงคนทั้งปวงนั้นมีชยัชนะ 
ปีลาตจึงสั่งใหเ้ป็นไปตามเขาทั้งหลายปรารถนา” (ลูกา 23:23,24) ปีลาตปล่อยบาระบาใหแ้ก่ชาวยวิ
เหล่านั้น และมอบพระเยซูใหอ้ยูใ่นเง้ือมมือของคนเหล่านั้น พวกเขาไดส้วมเส้ือใหแ้ก่พระองคต์ามเดิม
แลว้ น าพระองคไ์ปตรึง ขณะนั้นเป็นเวลา “ประมาณเท่ียง” (ยอห์น 19:14) 

ข้อไตร่ตรอง 
ปีลาตเอ่ยถามฝงูชนวา่ “เราจะท าอย่างไรแก่พระเยซูท่ีเรียกว่าพระคริสต์” ซ่ึงฝงูชนเหล่านั้นก็

ร้องขอใหม้อบพระองคใ์ห้แก่พวกเขา การท่ีปีลาตยอมมอบพระเยซูใหแ้ก่ชาวยวิดงักล่าว จึงเท่ากบัวา่เขา
ไดสู้ญเสียโอกาสอนัดีงามในอนาคตของเขาตลอดไปเป็นนิตย ์ ปีลาตไดแ้สวงหาทางท่ีจะโยนความ
รับผดิชอบของเขาในเร่ืองน้ีใหแ้ก่ผูอ่ื้น ส าหรับปัญหาน้ีเราทุกคนจะตอ้งตอบดว้ยตนเอง นบัเป็นปัญหา
ท่ียิง่ใหญ่ในจกัรวาล ซ่ึงพระเจา้ตั้งปัญหาถามมนุษยทุ์กคนเป็นส่วนตวั ไม่วา่จะเป็นแวน่แควน้ใด ๆ ก็
ตาม ท่ีพระกิตติคุณเผยแพร่ไปถึงมนุษยม์กัจะหลงเขา้ไปในฝงูชนและหลีกเล่ียง การรับผิดชอบของ
ตนเอง แต่พระเจา้จะไม่ทรงอนุญาตใหม้นุษยห์นีพน้ปัญหาน้ีไดเ้ป็นอนัขาด เราทุกคนจะตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาน้ี เราไดเ้ผชิญกบัไดใ้หค้  าตอบแลว้ เราจะตอ้งเลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง ระหวา่งการรับเอา กบั
การปฏิเสธพระองคซ่ึ์งพระเจา้ส่งมา เราจะตอ้งลงคะแนนเสียงวา่ พระองคต์อ้งถูกตรึงหรือจะไดรั้บ
มงกุฏ เราตอบเพียงคร้ังเดียวแต่เพื่ออนาคตตลอดไป ขณะเดียวกนัเราก็จ  าจะตอ้งมีความรู้ถึงส่ิงท่ีเรา
กระท านั้น เราจะตอ้งตดัสินใจทุก ๆ วนัวา่ ส่ิงใดบา้งท่ีเราจะกระท าโดยฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์และมี
ส่ิงใดบา้ง ท่ีเราจะกระท าเก่ียวกบัการเช่ือฟังพระวจนะของพระองค ์

ปัญหาดงักล่าวน้ีมิใช่ปัญหาส าหรับสังคมส่วนรวมโดยทัว่ไป แต่เป็นปัญหาส าหรับเราแต่ละคน
ท่ีจะตอ้งตอบโดยเฉพาะ 
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ไม่ใช่ปัญหาส าหรับรัฐบาลท่ีจะตอ้งตอบ แต่เป็นปัญหาการตดัสินใจของมนุษย ์ เฉพาะตวั
รัฐบาลไดต้อบปัญหาน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ีปีลาตพิพากษาพระเยซูเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ การพิพากษาพระเยซูวนั
นั้น ท าใหเ้ราเห็นถึงลกัษณะการปกครองของรัฐบาลของโลกส่ีแบบ และแต่ละแบบ ต่างก็ใหค้  าตอบ
เช่นเดียวกนัหมด คือ “ตรึงเขาท่ีกางเขนเสียเถิด” น่ีคือค าตอบท่ีรัฐบาลทัว่โลกนิยมใช ้

ระบบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองท่ีสภาการปกครองของชนชาติยวิใช ้ พวกผูน้ า
ของชาวยวิเห็นวา่พระเยซูทรงแทรกแซง ขดัขวางผลประโยชน์ของพวกเขา และต าหนิติโทษการ
บริหารงานทางศาสนาของพวกเขา ดงันั้นพวกเขาจึงสมคบกนั ในอนัท่ีจะตรึงพระองคเ์สีย 

การท่ีพระเยซูทรงย  ้าเตือนพวกเขาเป็นรายบุคคลนั้น เป็นวถีิทางแห่งประชาธิปไตย พระองค์
ทรงแสวงหาเสรีภาพ และอิสระภาพท่ียิง่ใหญ่ใหแ้ก่มนุษย ์ พระองคเ์ท่านั้นท่ีสามารถท าใหม้นุษย์
ปกครองตวัเองได ้ และประชาธิปไตยจะด ารงอยูไ่ด ้ หากวา่ราษฎรสามารถปกครองตนเองอยา่งสัมฤทธ์ิ
ผล มนุษยทุ์กคนจ าตอ้งเลือกเอาพระคริสต ์ หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งเลือกเอาวถีิทางของตนเอง ถา้หากวา่เขา
เลือกวถีิทางของเขาเองก็เท่ากบัวา่ เขาแสวงหาหนทางท่ีจะปกครองพระเจา้ผูท้รงสร้างเขาข้ึนมา ชาวยวิ
เหล่านั้นถือวา่ ตนเองอยูใ่นระบอบประชาธิปไตย ดงันั้นพวกเขาจึงตอ้งเลือกเอาผูท่ี้จะสร้างสรร
ผลประโยชน์ใหแ้ก่เขา ดว้ยเหตุน้ีพระเยซูจึงถูกน าไปตรึงท่ีไมก้างเขน 

ระบอบอลเชวคิ เป็นวธีิการของชนท่ีมีใจอ ามหิตโหดเห้ียม ซ่ึงก่อความโกลาหลวุน่วายทัว่ทั้ง
ศาลของปีลาต พระคริสตมิ์ไดท้รงครอบครองอยูใ่นจิตใจของบุคคลประเภทน้ี เพราะวา่พวกเขากระท า
ตามราคะตณัหาของเน้ือหนงัโดยปราศจากการใชเ้หตุผล พวกเขากระท าลงไปก็โดยความอยติุธรรม 
และดวงตาอนัมืดสนิทต่อความเป็นธรรม “วญิญาณทั้งปวงท่ีไม่ยอมเช่ือฟังพระเยซู” (1 ยอห์น 4:3) 
ครอบง าอยูใ่นจิตใจของผูค้นเหล่าน้ี ดงันั้นส่ิงท่ีพวกเขาเรียกร้องตอ้งการมีแต่ค าวา่ “ตรึงเขาท่ีกางเขน
เสีย” 

ระบอบเผด็จการ เป็นระบอบการปกครองของปีลาต รัฐบาลเช่นวา่น้ีไม่สู้จะนบัถือในศาสนา
มากนกั แต่พวกเขาจะใชศ้าสนาเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และพรรคพวกใหม้ากท่ีสุดท่ีจะมากได ้ ถา้
หากวา่ประชาชนเช่ือฟังเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง ก็ยอ่มจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง แต่ถา้เป็นผูท่ี้นบัถือศาสนา
คริสตซ่ึ์งคอยต าหนิต่อความประพฤติชัว่ของพวกเขา ก็จะตอ้งถูกฆ่าและถูกบีบบงัคบัทุกวถีิทาง 
เพื่อท่ีจะถูกท าลายไป 

ระบบการปกครองโดยทหาร เป็นระบบการปกครองท่ีรัฐบาลโรมนัใชก้บัเมืองข้ึนของตน 
ระบบการปกครองของพวกน้ี ไม่ยอมรับค าสั่งสอนของพระเยซู ผูซ่ึ้งตอบแทนความชัว่ดว้ยความดี และ
มีอาณาจกัรซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งความรัก 



 247 

รัฐบาลของโลกน้ีไดป้ฏิเสธพระเยซูเสมอมา ตราบจนกระทัง่ “บรรดาแผน่ดินแห่งพิภพน้ี ก็
กลายเป็นอาณาจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา และของพระคริตส์ของพระองค์” (วิวรณ์ 11:15) 

อาณาจกัรของพระองคมิ์ใช่ในโลกน้ี หากแต่เป็นอาณาจกัร ซ่ึงมีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ปกครองอยู ่
ภายในจิตใจ ของผูท่ี้รับเอาพระองค ์ ใหเ้ป็นพระมหากษตัริยข์องเขา สัมพนัธ์ไมตรีระหวา่งพระองคก์บั
มนุษย ์ มิไดข้ึ้นอยูก่บัวตัถุส่ิงของ หากแต่ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลเป็นส าคญั พระองคท์รงเชิญชวนมนุษยแ์ต่
ละคนใหเ้ลือกพระองคไ์วเ้ป็นพระมหากษตัริย ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นเจา้ชีวิต เพื่อวา่พระองค์
จะเสด็จลงมาในคริสตจกัรของพระองคอี์ก “เป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้ผูไ้ดท้รงสรรขา้พเจา้ไว.้..เพื่อ 
เอาตัวของข้าพเจ้า เป็นท่ีส าแดงพระบุตรของพระองค์” (กาลาเทีย 1:15) 

ปีลาตถามพระเยซูวา่ “ความจริงคืออะไรเล่า” แต่พระเยซูมิไดต้รัสตอบเขาเลย เพราะวา่
พระองคท์รงเป็นความจริง ค าถามน้ีเป็นค าถามท่ีมีต่อมนุษย ์ นบัจากนั้นมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ีและ
ตลอดไปทุกยคุทุกสมยั แต่พระเยซูตรัสวา่ ผูซ่ึ้งไม่มีความจริง จะไม่สามารถเขา้ใจปัญหาน้ีเลย “ความ
จริง” มิใช่เป็นเพียงค าพดู หากแต่มีสภาพเป็นบุคคล พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และ
เป็นชีวติ” “ท่านทั้งหลายจะรู้จกัความจริงและความจริงนั้นจะกระท าใหท้่านทั้งหลายเป็นไทย” พระ
ผูส้ร้างส่ิงสารพดัเท่านั้นท่ีทรงเป็นความจริง และสามารถปลดปล่อยผูท่ี้พระองคท์รงสร้างข้ึน ท่ีพวัพนั
อยูก่บัความบาปใหเ้ป็นไทย พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ค าของพระองคเ์ป็นความจริง” (ยอห์น 17:17) “พระ
วาทะนั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงัและไดอ้าศยัอยูก่บัเรา” (ยอห์น 1:14) พระองคผ์ูท้รงเป็นความจริง ได้
เสด็จมาเพื่อเป็นพยานฝ่ายความจริงนั้น และทรงส้ินพระชนมเ์พราะวา่พระองคท์รงเป็นความจริง 
บรรดาศตัรูของพระองคไ์ดต้รึงพระองคไ์วท่ี้กางเขน เพราะพวกเขาเกลียดชงัความจริง พระองคต์รัสวา่ 
“คนทั้งปวงซ่ึงอยูฝ่่ายความจริงยอ่มฟังเสียงของเรา” แต่ความจริงซ่ึงถูกกดดนัใหถึ้งแก่ความตายน้ีจะฟ้ืน
ข้ึนมาอีก ความจริงยอ่มเป็นอยูช่ัว่นิรันดร์ และอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรของพระเจา้ และยงัคงอยูใ่นจิตใจ
ของทุก ๆ คน ท่ีฟังพระสุรเสียงของพระองค ์

ทบทวน 
1. ขอ้กล่าวหา ท่ีศตัรูของพระเยซูฟ้องร้องพระองค ์ ต่อศาลศาสนา คืออะไร? พวกปุโรหิตใหญ่ 

มีใครบา้ง? ศาสนดาของชนชาติยวิพิพากษาพระองคว์า่อยา่งไร? เหตุใดพวกเขาจึงน าพระองคไ์ปใหปี้
ลาตตดัสิน? ขณะนั้นเป็นเวลาเท่าใด และเป็นวนัอะไร? มีพระกิตติคุณก่ีเล่มท่ีบนัทึกถึงการพิพากษาของ
พระองค?์ 

เหตุใดชาวยวิเหล่านั้นจึงไม่เขา้ไปในหอ้งพิพากษา? ปีลาตออกไปพบพวกเขาท่ีไหน? พวกเขา
กล่าวหาพระเยซูต่อปีลาตวา่อยา่งไร? เหตุใดพวกเขาจึงเปล่ียนขอ้กล่าวหา? ปีลาตมีความรู้สึกต่อพระเยซู



 248 

ฉนัมิตรเช่นนั้นหรือ? พระเยซูตรัสเก่ียวกบัแผน่ดินของพระองคว์า่อยา่งไร จึงตอ้งถูกจบักุมเช่นน้ี ? 
ขณะท่ีพระองคท์รงถูกไต่สวนนั้น มีมิตรสหายของพระองคย์นือยูข่า้งเคียงหรือไม่? 

2. ปีลาตถามพระเยซูวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสเก่ียวกบัพระประสงคข์องในการเสด็จเขา้มาใน
โลกของพระองค ์ วา่อยา่งไร? ปีลาตทูลตอบพระเยซูอยา่งไร? ปีลาตกล่าวตอบชาวยวิเหล่านั้นวา่
อยา่งไร? 

3. ขอ้กล่าวหาพระเยซูประการต่อไปคืออะไร? พระองคต์รัสตอบหรือไม่? ปีลาตมีความรู้สึกต่อ
พระเยซูอยา่งไร ในการท่ีพระองคส์งบน่ิงอยูเ่ช่นนั้น? เหตุใดพระเยซูจึงมิไดโ้ตต้อบค ากล่าวหา?อยา่งน้ี
จะเรียกวา่เป็นการสู้คดีกนัไดห้รือไม่? 

4. ปีลาตท าอยา่งไร เม่ือไดท้ราบวา่ พระเยซูทรงเป็นชาวกาลิลา? การกระท าของเขาเป็นท่ีพึง
พอใจของเฮโรดหรือไม่? เพราะเหตุใด? ใครพาพระเยซูไปใหเ้ฮโรดตดัสิน? พวกเขาท าอยา่งไร? พระ
เยซูตรัสวา่อยา่งไร? เฮโรดจดัการอยา่งไรกบัพระเยซู? มิตรภาพระหวา่งเฮโรดกนัปีลาตลงเอยอยา่งไร? 
ทหารของเฮโรดกระท าต่อพระเยซูอยา่งไร? พวกเขาพาพระองคไ์ปท่ีไหน? 

5. สาเหตุท่ีท าใหฝ้งูชนไปชุมนุมกนัท่ีหอ้งพิจารณาคดีคืออะไร? พวกเขาไปชุมนุมกนั ณ ท่ีใด? 
ปีลาตท าอะไรในเทศกาลปัสกาแต่ละปี? ส าหรับเทศกาลน้ีเขาตั้งใจวา่จะปล่อยใคร? เขาพดูกบัปุโรหิต
ใหญ่วา่อยา่งไร เก่ียวกบัพระเยซู? ฝงูชนท าอยา่งไร เม่ือปีลาตประกาศวา่จะปล่อยพระองค?์ นกัโทษท่ี
พวกเขาขอร้องใหปี้ลาตปลดปล่อยคือใคร? เขาตอ้งโทษดว้ยคดีอะไร? 

6. ปีลาตถามพวกเขาวา่อยา่งไร? ผลเป็นอยา่งไร? ค าพยากรณ์ท่ีส าเร็จในขั้นน้ี คือค าพยากรณ์
ใด? ท่านสามารถท่ีจะคดัลอกขอ้ความมากล่าวอา้งพอสังเขปไดห้รือไม่? 

7.  “ใครเป็นคนใหค้นใชม้าเตือนปีลาต? ปีลาตพดูกบัฝงูชนเหล่านั้นเป็นคร้ังท่ีสามวา่อยา่งไร? 
ค าตอบท่ีไดรั้บคืออะไร?” 

8. ปีลาตจดัการอยา่งไรกบัพระเยซูต่อไป? เขามีเหตุผลอยา่งไรในการท าเช่นน้ี? ศาสดา
พยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมท่ีกล่าวถึงเร่ืองน้ีคือใคร? และผูท่ี้อา้งถึงค าพยากรณ์น้ี ในพระคริสตธรรมใหม่
คือใคร? พวกทหารปฏิบติัต่อพระเยซูอยา่งไร? “หนาม” เป็นแบบเล็งถึงอะไร? พระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่าวถึงสง่าราศีและมงกุฎ ท่ีพระองคจ์ะไดรั้บในอนาคตวา่อยา่งไร? 

9. เหตุใดพระเยซูจึงยอมรับสภาพท่ีต ่าตอ้ยเช่นนั้น? ท่านคิดวา่พระองคท์รงไดรั้บความทุกข์
ทรมานอยา่งยิง่เช่นน้ีหรือ? เพราะเหตุใด? พระองคท์รงถูกทดลองอยา่งรุนแรงเช่นนั้นหรือ? 

10. ท่านคิดวา่ส่ิงท่ีท าใหพ้ระองคไ์ดรั้บความเจบ็ปวดรวดร้าวท่ีสุดคืออะไร? ในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าวพระองคไ์ดต้รัสอะไรหรือไม่? จงอา้งค าพยากรณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี? เหตุใดพระองคจึ์งไม่เป็น
พยาน ใหแ้ก่พวกทหารเหล่านั้น? เหตุผลในการท่ีพระองคท์รงสงบน่ิงคืออะไร? 
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11. ปีลาตไดเ้ห็นทหารโบยตีพระเยซูหรือไม่? เม่ือเขาน าพระเยซูไปจากทหารเหล่านั้นใหม้าอยู่
ต่อหนา้ชาวยวิแลว้ เขาไดท้  าอะไร? เขาพูดแก่ชาวยวิเหล่านั้นวา่อยา่งไร? จงบรรยายถึงพระลกัษณะของ
พระเยซูในขณะนั้นพวกปุโรหิตใหญ่มีความรู้สึกอยา่งไรเม่ือไดเ้ห็นพระองค?์ ประชาชนท่ีอยู ่ณ ท่ีนั้น มี
ปฏิกิริยาอยา่งไร? 

12. ปีลาตท าอยา่งไรเม่ือเห็นวา่ ไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือพระเยซูได?้ ประชาชนเหล่านั้นตอบ
วา่อยา่งไร? ขอ้กล่าวหาสุดทา้ยท่ีพวกเขาฟ้องร้องพระเยซูคืออะไร? ปีลาตท าอยา่งไรเม่ือไดย้นิขอ้
กล่าวหานั้น? พระเยซูตรัสตอบประการใดหรือไม่? พระเยซูตรัสวา่ผูท่ี้จะตอ้งรับผดิชอบ ต่อการ
พิพากษาพระองคม์ากท่ีสุดคือใคร? ใครเป็นผูย้ยุง ส่งเสริม และสมคบกนัเพื่อท่ีจะปลงพระชนม์
พระองค?์ ปีลาตไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ต่อเร่ืองน้ีหรือ? เขาพยายามท่ีจะปลีกตวัออกจากเร่ืองน้ีโดยการ
ท าอยา่งไร? ชาวยวิเหล่าน้ีขู่ปีลาตวา่อยา่งไร? เขาตอบผูค้นเหล่านั้นเป็นค าสุดทา้ยวา่อยา่งไร? หลงัจาก
นั้นเขาพาพระเยซูไปท่ีไหน? เขาหาทางท่ีจะโยนความรับผิดชอบใหแ้ก่ชาวยวิ โดยการท าอยา่งไร? ผูค้น
เหล่านั้นตอบวา่อยา่งไร? ผลสุดทา้ยพวกเขาตดัสินพระองคอ์ยา่งไร? การท่ีปีลาตมอบใหฝ้งูชนพิพากษา
พระเยซูเอาเองนั้น เป็นการถูกตอ้งหรือไม่? ฝงูชนเหล่านั้นมีจิตใจเป็นอยา่งไร? 

ปีลาตตดัสินพระเยซูอยา่งไร? นกัโทษท่ีไดรั้บการปลดปล่อย ตามค าขอร้องของชาวยวิ คือใคร? 
พวกเขาจดัการกบัพระเยซูอยา่งไร? พระเยซูทรงถูกน าไปทั้ง ๆ ท่ีสวมเส้ือคลุมสีม่วงเช่นนั้นหรือ หรือวา่
ไดถ้อดออกแลว้ เหลือแต่เส้ือผา้ของพระองคเ์อง? เพราะเหตุใด? ขณะนั้นเป็นเวลาเท่าใด? 

13. ค  าถามท่ีส าคญัยิง่ในบทเรียนน้ีคืออะไร? มนุษยใ์นทุกวนัน้ีจะตอบค าถามน้ีไดอ้ยา่งไร? 
มนุษยจ์  าเป็นตอ้งตอบปัญหาน้ีเป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนรวม? เราจะรับเอาพระเยซูไดอ้ยา่งไร? การท่ี
จะปฏิเสธพระเยซูนั้น จะตอ้งท าอยา่งไร? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ประเด็นส าคญัในการไต่สวนพระเยซูต่อหนา้ปีลาตนั้น เก่ียวกบัค าสั่งสอนของพระองค ์หรือ

เก่ียวกบัพระองคเ์อง 2. เหตุใดท่านจึงคิดวา่ปีลาตตอ้งการปล่อยพระเยซู เหตุผลท่ีแทจ้ริงของปีลาตใน
การท่ีจะส่งพระเยซู ไปใหเ้ฮโรดคืออะไร เฮโรดท่ีกล่าวถึงน้ี มีความสัมพนัธ์กบักษตัริยเ์ฮโรด ในสมยัท่ี
พระเยซูประสูติอยา่งไร? 3. ความทุกขท์รมานฝ่ายร่างกายของพระเยซู เป็นผลกระทบกระเทือน ต่อจิต
วญิญาณของพระองคห์รือไม่ การท่ีพระองคต์รัสวา่ “จิตใจของเราเป็นทุกขเ์พียงจะตาย” นั้น พระองค์
หมายความวา่อยา่งไร 4. การท่ีศตัรูของพระเยซูคิดท าลายพระองค ์พวกเขารู้หรือไม่วา่เขาก าลงัตรึงพระ
คริสต ์ 5.พระเยซูคริสตต์รัสวา่อยา่งไรเก่ียวกบัพระกายของพระองค ์ 6. ถา้พระเยซูไม่ยอมอยูใ่นเง้ือมมือ
ของศตัรูของพระองคจ์ะมีอะไรเกิดข้ึน สาเหตุท่ีท าใหพ้ระเยซูตอ้งถูกตรึงท่ีไมก้างเขนคืออะไร ผูท่ี้
จะตอ้งรับผดิชอบในการน้ีมากท่ีสุดคือปีลาตหรือชนชาติยวิ 7. ท่านคิดวา่ การลา้งมือของปีลาต จะท าให้
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เขารู้สึกสบายใจมากข้ึนเช่นนั้นหรือ การท่ีปีลาตกระท าเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เขาเป็นคนอ่อนแอ เช่นนั้น
หรือ 8. การ “น่ิง” เป็นอาวธุท่ีมีอานุภาพเสมอไป เช่นนั้นหรือ 9. ท่านจะตอบวา่อยา่งไร ต่อค าถามท่ีวา่ 
“ความจริงคืออะไรเล่า” พระเยซูตรัสตอบค าถามน้ีหรือไม่ 10. พระเยซูทรงส้ินพระชนมใ์นฐานะผูแ้บก
รับความผดิบาปของคนทั้งปวง ในฐานะท่ีถูกส่ิงแวดลอ้ม และสถานการณ์ภายใตก้ารปกครองเช่นนั้น 
สามารถช่วยเหลือได ้ หรือพระองคท์รงส้ินพระชนมด์ว้ยความสมคัรใจของพระองค ์ เพื่อเป็นเคร่ือง
สักการบูชา ไถ่โทษความบาปของเรา 
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ขั้นทีห้่าสิบสอง ทรงถูกตรึง-ต าบลโกลาโกธา 

มทัธิว 27:32-56, มาระโก 15:21-41, ลูกา 23:26-49, ยอห์น 19:16-37 

เราไดติ้ดตามเร่ืองราวของพระเยซูเจา้ มาทีละขั้นโดยตลอด นบัตั้งแต่แรกประสูติ บรรทมใน
รางหญา้ท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ ทรงเจริญวยัและด ารงพระชนมชี์พในร้านช่างไมใ้นเมืองนาซาเร็ธ การด ารง
พระชนมชี์พตามแถบชายทะเลกาลิลา และการเสด็จไปสู่หมู่บา้นต่าง ๆ ตามถนนท่ีขรุขระ และเตม็ไป
ดว้ยฝุ่ นละออง เราไดมี้โอกาสรับฟังการเทศนาสั่งสอน ดว้ยพระด ารัสท่ีประกอบดว้ยพระเมตตากรุณา 
และพระสติปัญญาอนัล ้าเลิศ รวมทั้งการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ และช่วยเหลือผูท่ี้ตกอยูใ่นความทุกขร้์อน
ทุกคน ตลอดจนการท่ีพวกผูน้ าของชนชาติยวิ ต่อสู้ขดัขวางการปฏิบติัพระราชกิจของพระองคย์แุหยใ่ห้
ชาวยวิเกลียดชงัพระองค ์ และวางแผนจบัผดิพระองค ์ โดยพยายามหลอกล่อ คาดคั้นใหพ้ระองคต์รัสใน
ส่ิงท่ีพวกตนตอ้งการ แลว้ยดึถือเอาพระด ารัสท่ีพระองคต์รัสนั้นเป็นขอ้กล่าวหาพระองค ์ เราไดเ้ฝ้า
ระมดัระวงัอยูก่บัพระองคท์รงอธิษฐานอยูต่ามล าพงั ในสวนเฆธ็เซมาเนอนัมืดมิด และในเวลาท่ี
พระองคท์รงยอม ใหย้ดูา อิสการิโอด ผูท้รยศจูบพระองคเ์ราไดร่้วมกบัพระองค ์ เผชิญหนา้กบัความ
เกร้ียวกราดของพวกปุโรหิตใหญ่ ซ่ึงพยายามหาทางตดัสินลงโทษพระองค ์ และไดร่้วมเป็นสักขีพยาน
ในการไต่สวนอนัหยาบคาย เตม็ไปดว้ยการเยาะเยย้ถากถางพระองคใ์นหอ้งพิจารณาความของปีลาต 
จิตใจของเราแทบจะแยกสลาย เม่ือเราไดย้นิเสียงร้องตะโกนของฝงูชนท่ีกระหายเลือด ซ่ึงเรียกร้องให้
ตรึงพระองคเ์สีย และถูกมอบใหพ้วกเขาท าตามใจชอบของพวกเขา 

บดัน้ีเราไดม้าถึงขั้นสุดทา้ยแลว้ พระองคท์างถูกพวกศตัรู “นบัเขา้อยูใ่นจ าพวกล่วงละเมิด” 
และถูกบงัคบัใหแ้บกไมก้างเขนไปยงัภูเขากะโหลกศีรษะ (ภาษาฮีบรูเรียกวา่ โกลาโกธา) เพื่อจะตรึง
พระองค ์และ ณ ท่ีนั้นเองท่ีพระองคท์ูลต่อพระบิดาเจา้วา่ “ส าเร็จแลว้” 

ตลอดพระชนมชี์พของพระเยซู ลว้นแต่เตม็ลน้ดว้ยอ านาจแห่งความรักของพระเจา้ ซ่ึงส่องลง
มาสู่ความมืดมน และความสยดสยองของความผดิบาปท่ีร้ายแรงยิง่ของมนุษย ์ น่ีคือชยัชนะของ
พระมหากษตัริย ์ แผน่ดินของพระองคมิ์ใช่โลกน้ี พระวจนะ และพระราชกิจของพระองค ์ เปิดเผยถึง
พระสง่าราศีของพระองคเ์อง ไม่มีผูใ้ดพดูจาเหมือนพระองค ์ ไม่มีผูใ้ดด ารงพระชนมแ์ละส้ินพระชนม์
เหมือนพระองค ์ ทั้งมิตรภาพและศตัรูของพระองค ์ ต่างก็เป็นพยานในความจริงขอ้น้ีตรงกนั ถอ้ยค าท่ี
ส าคญัยิง่ ซ่ึงกล่าวถึงพระเยซูส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นค าพดูของศตัรูของพระองคเ์อง 
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พวกเขาเรียกพระองคว์า่ “มิตรสหายกบัคนเก็บภาษีและคนบาป” แมว้า่พวกเขาจะพดูดว้ยความ
เยย้หยนัพระองค ์แต่ค าพดูน้ีก็ไดเ้ปิดเผยใหท้ราบถึงพระลกัษณะท่ีแทจ้ริงของพระองค ์พวกเจา้หนา้ท่ีซ่ึง
พวกปุโรหิตและพวกฟาริสี ส่งมาจบักุมพระองค ์ ต่างยนืยนัวา่ “ไม่เคยมีผูใ้ดพดูเหมือนคนนั้น” (ยอห์น 
7:46) ทหารท่ีจบัพระองค ์ พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกอาลกัษณ์ ผูซ่ึ้งบงการใหต้รึงพระองค ์ ต่างพากนั
เยาะเยย้พระองคว์า่ “เขาช่วยคนอ่ืนให้รอดไดช่้วยตนเองไม่ได”้ แต่แก่นแทข้องพระกิตติคุณนั้นคือ 
“ทรงโปรดประทานพระองค์เองเพ่ือเรา” พระองคท์รงยอมวายพระชนมเ์พื่อเราทุกคน พระองคท์รง
ด ารงพระชนมชี์พอยูเ่พื่อเรา ทรงมีสามคัคีธรรมกบัพระบิดาเจา้อยา่งแทจ้ริงและทรงล่วงรู้ถึงความ
ตอ้งการของเราทุกประการ 

การส้ินพระชนมข์องพระองค ์ เป็นการปิดฉากชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัของมหาบุรุษเป็นทั้งมนุษยแ์ละ
พระเจา้ คือพระเยซูคริสตเจา้ จากการศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัพระราชกิจอนัล ้าเลิศ ซ่ึงไม่มีผูใ้ดเสมอ
เหมือนพระองค ์ท าให้เรารู้สึกอศัจรรยใ์จยิง่นกัท่ีพบวา่ พระองคท์รงมีพระลกัษณะเป็นเอกในทุกวถีิทาง
และพระราชกิจอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ ไดท้  าใหม้นุษยทุ์กชั้นวรรณะตอ้งอศัจรรยใ์จ การท่ีผูมี้พระ
ปรีชาอยา่งพระองค ์ ตอ้งประสบกบัการต่อสู้ขดัขวางจนกระทัง่ถึงแก่ชีวตินั้น เป็นส่ิงท่ีเราไม่อาจจะ
เขา้ใจได ้ นอกจากนั้นในบั้นปลาย พระองคท์รงแบกรับความทุกขท์รมานดว้ยการอดกลั้นพระทยัซ่ึงท า
ใหศ้ตัรูผูจ้องลา้งจองผลาญพระองค ์และมนุษยโ์ลก ตอ้งพิศวงงงงวยไปตาม ๆ กนั 

เม่ือพายพุดัมา ชะตาชีวติของตน้ผลหมากรากไมท้ั้งปวง ก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัพายนุั้น แต่ก็เป็นเพียง
ระยะเวลาอนัเท่านั้น เม่ือพายรุ้ายพดัผา่นพน้ไปแลว้ตน้ไมเ้หล่านั้นก็จะมีชีวิตชีวาข้ึนมาอีก พายท่ีุพดั
กระหน ่าพระบุตรท่ีเนินเขาโกลาโกธา ท าใหพ้ระองคต์อ้งไดรั้บความฟกช ้าถึงกบัตอ้งหลัง่พระโลหิต 
ความน่าเกลียดน่าขยะแขยงของความผดิบาปทั้งปวง เปรียบเหมือนสายน ้าอนัเช่ียวกรากท่ีไหลบ่ามา 
ถึงแมค้วามมืดจะปิดบงัพระองคไ์ว ้ และถึงแมว้า่สายตาของคนบาปจะมองไม่เห็นพระสง่าราศีของ
พระองค ์ แต่พระองคย์งัทรงด ารงพระชนมชี์พ ตามน ้าพระทยัของพระบิดาเจา้ ตามโครงการท่ีพระองค์
ทรงวางไวทุ้กประการ ประสบการณ์ของพระเยซูในคร้ังน้ีท าใหจิ้ตวิญญาณของพระองคต์อ้งหวัน่ไหว 
และร้องทูลต่อพระบิดาเจา้ท่ามกลางความมืดนั้นวา่ “พระเจา้ขา้ ๆ เหตุไฉนพระองคท์รงทอดทิ้งขา้พเจา้
เสีย” พระองคส์ามารถ “ช่วยคนอ่ืนให้รอดได”้ แต่ไม่สามารถช่วยพระองคเ์องได ้

เม่ือพระองคต์รัสวา่ “ส าเร็จแลว้” ส้ินพระสุรเสียงลง จิตวิญญาณของพระองคก์็ออกจากร่าง 
ปล่อยใหพ้ระกายท่ีบอบช ้า อาบไปดว้ยพระโลหิตติดตรึงอยูก่บัไมก้างเขนนั้น 

พระประสงคอ์นันิรันดร์ของพระเจา้ ปรากฏท่ีไมก้างเขนของพระเยซูนั้นเอง วถีิทางแห่งไม้
กางเขนน่ีแหละ ท่ีพระเยซูทรงตั้งพระพกัตร์ไปสู่อยา่งแน่วแน่ จนกระทัง่บรรลุผลส าเร็จ พระองคไ์ด้
เสด็จเขา้มาในโลก (ท่ีก าลงัถูกท าลายลง เพราะความผดิบาปของมนุษย)์ โดยการด าเนินชีวติท่ีบริสุทธ์ิ
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ปราศจากความผดิบาปและเต็มไปดว้ยการเสียสละของพระองค ์ จนกระทัง่ยอมวายพระชนมชี์พแทนเรา 
และโดยการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคน่ี์แหละท่ีพระองคไ์ดท้รง “น าชีวติซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่านั้น ให้
กระจ่างแจง้โดยพระกิตติคุณ” มาสู่มนุษย ์ คือเป็นชีวติท่ีเป็นอิสระจากความบาป เป็นชีวติใหม่ พระองค ์
“ทรงทนทุกขท์รมานภายนอกประตูเมือง” เป็นเคร่ืองสักการะบูชาดว้ยความเตม็พระทยั “เพราะฉะนั้น
ใหเ้ราทั้งหลายพึงออกไปหาพระองคภ์ายนอกค่ายท่ีพกันั้น สู้ทนความนินทาซ่ึงพระองคไ์ดท้รงทนมา
นั้น” (ฮีบรู 13:10-13) “ดูแน่ พระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรับความผดิบาปของโลกไป” “น่ีแน่ ดูคน
น้ีซิ....น่ีแน่กษตัริยท์่านทั้งหลาย” 

อภิปราย 
ไมก้างเขน คือเคร่ืองทดสอบความเช่ือในชีวติคริสเตียนของเรา ส านกัพิมพต่์าง ๆ ทัว่โลก ต่างก็

พิมพห์นงัสืออยูเ่สมอมามิไดห้ยดุย ั้ง เพื่อเปิดเผยถึงความหมายใหม่ ๆ แห่งความสวา่ง และความจริงแห่ง
ไมก้างเขน นอกจากนั้นไมก้างเขนซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของประวติัศาสตร์แลว้ ยงัเป็นจุดศูนยก์ลางของทุก
ยคุทุกสมยัตลอดไปอีกดว้ย ไม่มีผูใ้ดท่ีจะมองยอ้นไปสู่ประวติัศาสตร์ โดยท่ีมิไดม้องดูไมก้างเขนนั้นเลย 
ไมก้างเขนไดย้นืเด่น เป็นตระหง่าน ส่องแสงสวา่งใหแ้ก่มนุษย ์ ใหพ้น้จากความมืดมนมาแลว้หลาย
ศตววรรษ และจะย ัง่ยนือยูต่่อไปเป็นนิตย ์

แต่นัน่แหละ ณ ท่ีใดก็ตามท่ีมีแสงสวา่ง ณ ท่ีนั้นยอ่มมีเงามืดแฝงอยูด่ว้ยเสมอ ความสวา่งของ
ไมก้างเขน ไดเ้ปิดเผยใหเ้ราทราบถึงแก่นแทข้องสวรรค ์ แต่ขณะเดียวกนัในเงามืดของไมก้างเขน ก็เป็น
ท่ีซ่อนเร้นของความชัว่สุดท่ีเราจะหยัง่ไดเ้ช่นเดียวกนั ไมก้างเขนไดฉ้ายใหเ้ห็นถึงทั้งความสวา่ง และ
ความมืดของอดีตกาล ทั้งพระพรและยาพิษ ทั้งความสัตยจ์ริงและการคิดคดทรยศ ทั้งความซ่ือสัตยแ์ละ
การพดูเทจ็ ทั้งความชอบธรรม และความผดิบาปทั้งการพิพากษาโลกและความเมตตากรุณา ทั้งความ
ปรานีและความเห้ียมโหดทั้งความรัก และความเกลียดชงั ณ ท่ีนั้น เป็นทั้งทะเลอนัด าสกปรกไปดว้ย
ความผดิบาปอนัโสมมของมนุษย ์ และเป็นทั้งมหาสมุทรอนัใสสะอาดแห่งความรัก และความเมตตา
ปรานีของพระเจา้ และเป็นทั้งมหาสมุทรอนัใสสะอาดแห่งความรัก และความเมตตาปรานีของพระเจา้ 
ซ่ึงจะดูดกลืนหรือท าลายความชัว่ร้ายทุกอยา่งใหสู้ญหายไปดว้ยสายน ้าซ่ึงประกอบดว้ยชีวติ ณ ท่ีนั้น 
“ความชอบธรรมทอดตาแลลงมาจากสวรรค”์ (สดุดี 85:11) และ “เมืองผีเบือ้งใต้นั้นกต่ื็นเต้น” ท่ีจะได้
พบความชอบธรรม (อิสยาห์ 14:9) ณ ท่ีนั้น คนบาปผูโ้ฉดเขลาไดย้กมือข้ึนท าร้ายพระเจา้ ผูท้รงสร้างเขา
มา อยา่งไม่ย  าเกรง และพระเจา้ตรัสตอบเขาดว้ยถอ้ยค าท่ีกอปรดว้ยความรัก ซ่ึงสุดท่ีจะพรรณนาได ้ ณ 
ท่ีนั้น ทั้งอ านาจฝ่ายการดีและอ านาจฝ่ายการชัว่ ไดท้  าการรบพุง่กนัเป็นคร้ังสุดทา้ย ไม่เคยมีความผดิ
บาปใด ๆ ในจกัรวาลจะเทียบเท่าความผดิบาปคร้ังน้ี เม่ือแรกเร่ิมท่ีพระเจา้ทรงสร้างสรรพส่ิงสารพดันั้น 
ก็ไดมี้การกบฏแยง่ชิงอ านาจกนัข้ึน ในระหวา่งทูตสวรรคด์ว้ยกนั แต่ก็ไม่เคยมีผูใ้ดท่ีบงัอาจ ถึงกบัคิด
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ก าจดัพระเจา้ผูส้ร้างเขาข้ึนมาเอง เหมือนกบัคร้ังน้ีเลย “พระเจา้ผูส้ถิตในองคพ์ระคริสต ์ ทรงกระท าให้
โลกน้ีคืนดีกนักบัพระองค”์ (2 โครินธ์ 5:19) 

บุตรมนุษยต์กอยู ่ “ในมือของคนบาป” ระหวา่งท่ีพวกทหารพาพระเยซูออกไปจากหอ้ง
พิพากษาของปีลาต ไปสู่สถานท่ี ๆ จะตรึงพระองคน์ั้น พวกเขาไดบ้งัคบัใหพ้ระองค ์ แบกไมก้างเขนท่ี
จะใชต้รึงพระองคไ์ปดว้ย การตรึงเป็นวธีิประหารชีวิตแบบหน่ึงของชาวโรมนั แต่ใชป้ระหารเฉพาะ
พวกทาสคนต่างชาติ และอาชญากรท่ีชัว่ร้ายเท่านั้น 

ช่างเป็นภาพท่ีสะเทือนใจยิง่นกั เม่ือพระเยซูทรงคอ้มพระกายแบกไมก้างเขนอนัหนกัอ้ึง เสด็จ
น าหนา้พวกทหารท่ีคุมพระองคไ์ป ทั้ง ๆ ท่ียงัทรงมงกฎุหนามอยู ่ แต่พระองคก์็ทรงอยูใ่นอาการสงบ 
มิไดมี้ทา่มีโกรธแคน้ใด ๆ เลย ติดตามดว้ยทหารคอยควบคุมอยูเ่บ้ืองหลงั (ดูยอห์น 19:23) ขณะนั้นซี
โมนชาวเมืองกุเรเน เดินทางผา่นมาพอดี เขารู้สึกประหลาดใจมาก ท่ีไดเ้ห็นผูค้นกลุ่มหน่ึง ในจ านวน
นั้นมีนกัโทษสามคน ก าลงัถูกทหารโรมนัคอยคุมตวัไปสู่แดนประหาร และดูเหมือนวา่ จุดสนใจของ
ผูค้นทั้งหมดจะพุง่ไปอยูท่ี่นกัโทษคนหน่ึง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีลกัษณะสง่างาม สงบเสง่ียม นกัโทษผูน้ั้น
พยายามแบกไมก้างเขนอนัแสนหนกัไป โดยมิไดป้ริปากพดูจาวา่กระไร ทั้ง ๆ ท่ีถูกเยาะเยย้ถากถางอยู่
ตลอดเวลา 

พระธรรมยอห์นกล่าววา่ พระเยซูทรงแบกไมก้างเขนของพระองคไ์ปเองแต่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณ
อีกสามท่านกล่าววา่ ทหารไดเ้กณฑซี์โมนให้แบกไมก้างเขนตามพระเยซูไป (ลูกา 23:26) จิตรกรและ
นกัเขียนหลายท่านไดส้ร้างจินตนาการเหตุการณ์ตอนน้ีไว ้ เป็นภาพพระเยซูทรงหกลม้ ขณะท่ีแบกไม้
กางเขนอยู ่ ทั้ง ๆ ท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีมิไดก้ล่าวไวเ้ช่นนั้นเลย แมจ้ะถือเป็นประเพณีแต่โบราณมา
วา่นกัโทษจะตอ้งแบกไมก้างเขนของตนเองไป แต่พวกทหารก็คงจะตระหนกัเป็นอยา่งดีแลว้วา่ 
ขณะนั้นพระเยซูทรงเหน็ดเหน่ือยอ่อนระโหย แทบไม่มีพระก าลงัเหลืออยูเ่ลย แต่การท่ีจะใหพ้ระองค ์
แบกไมก้างเขนไปสู่ท่ีส าหรับตรึงนั้น ออกจะเป็นการทารุณท่ีไร้มนุษยธรรมจนเกินไป ซีโมนคงช่วย
แบ่งเบาน ้าหนกัใหแ้ก่พระเยซู โดยการแบกส่วนทา้ยของไมก้างเขน 

เน่ืองจากเมืองกุเรเน อยูใ่นทวปีอาฟริกาเหนือ ดงันั้นซีโมนผูน้ี้ จึงมีผวิด า เขาเป็นบิดาของอา
เล็กซนัดะโร และรูโฟ ซ่ึงกล่าวกนัวา่เป็นผูเ้ช่ือทั้งสองคน และคงจะเป็นรูโฟคนน้ีกระมงัท่ีพระธรรม
โรม 16:13 กล่าวถึงดงันั้นจึงเป็นอนัเช่ือไดว้า่ซีโมนเป็นผูเ้ช่ือท่ีแขง็ขนัผูห้น่ึง และยอมรับแบกภาระอนั
หนกัของพระองคด์ว้ยความยินดี การท่ีซีโมนมาพบพระเยซูและช่วยพระองคแ์บกไมก้างเขนน้ี เป็นการ
เหมาะเจาะเป็นอยา่งยิง่ และเป็นโครงการอนัหน่ึงของพระเจา้ เก่ียวกบัการทนทุกขท์รมานของพระบุตร
ของพระองค ์ นบัตั้งแต่นั้นมา นามซีโมนชาวกุเรเน ก็เป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลทัว่ไป ในฐานะผูแ้บกไม้
กางเขนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา เขาเป็นผูแ้บกรับแอก ร่วมกบัพระคริสตเ์ป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ 



 255 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการความช่วยเหลือจากเขาเม่ือเขากลบัไปสู่บา้นเมืองของเขา เขาก็อาจจะเล่า
เร่ืองราวทั้งหมดท่ีเขาประสบมาใหแ้ก่มิตรสหายของเขา และสามารถพดูไดอ้ยา่งเตม็ท่ีวา่ ฉนัเป็นคนท่ี
แบกไมก้างเขนร่วมกบัพระองค ์

ขบวนของพระเยซู เคล่ือนไปสู่จุดหมายปลายทางอยา่งเช่ืองชา้ เบ้ืองหลงัพระเยซูและซีโมนซ่ึง
แบกไมก้างเขนเดินน าไปนั้น “มีคนเป็นอนัมากตามพระองคไ์ป ทั้งพวกผูห้ญิงท่ีพิลาปร้องไหส้งสาร
พระองค”์ (ลูกา 23:27) นอกจากพระเยซูแลว้ ยงัมีผูร้้ายอีกสองคน ซ่ึงถูกตรึงพร้อมกบัพระองค ์ (ลูกา 
23:32) นกัโทษทั้งสองก็ตอ้งแบกไมก้างเขนของเขาไปสู่สถานท่ีตรึงเช่นเดียวกนั ถนนท่ีผูค้นทั้งหมด
เดินไปนั้น เรียกวา่ “ทางแห่งความทุกข”์ ตามเส้นทางนบัตั้งแต่หอ้งพิพากษาของปีลาต จนออกนอก
ประตูเมืองมีประชาชนมาเฝ้าดูมากมาย เม่ือออกนอกประตูเมืองไปแลว้ ถนนสายนั้นก็ตดัไปสู่เนินเขา 
ส าหรับพระเยซูแลว้ แน่ละถนนสายน้ีเป็น “ทางแห่งความทุกข”์ ของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง แต่ส าหรับ
พวกผูค้นท่ีชิงชงัพระองคแ์ลว้ กลบัเป็นวาระท่ีพวกเขาเยาะเยย้ดูหม่ินพระองค ์ และถือเป็นการเล่นท่ี
สนุกสนานเสียอีก 

ตามโบสถข์องโรมนัคาธอลิกมกัจะพดูถึง สถานท่ีซ่ึงพระเยซูหยดุพกัเสมอ (เน่ืองจากพระองค์
ทรงแบกไมก้างเขน และเดินทางไกล ๆ ดงันั้น พระองคจึ์งตอ้งพกัเป็นระยะ ๆ ไป) แต่พระคริสตธรรม
คมัภีร์มิไดก้ล่าวย  ้าถึงตอนน้ีนอกจากจะกล่าวไวว้า่ พระเยซูทางหยดุตรัสกบัผูค้นท่ีตามพระองคม์า เม่ือ
พระองคไ์ดย้นิพวกสตรีร้องไหค้ร ่ าครวญ สงสารพระองค์ พระองคห์นัพระพกัตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยความ
ทุกขโ์ศกมาทางสตรีเหล่านั้นแลว้ตรัสแก่พวกเขาวา่ “บุตรีเยรูซาเล็มเอ๋ย อยา่ร้องไห้สงสารเรา แต่จง
ร้องไหส้งสารตนเอง และสงสารลูกทั้งหลายของตน” (ลูกา 23:28) น่ีเป็นการท านายถึงการพิพากษาอนั
น่าสะพรึงกลวั ซ่ึงจะบงัเกิดแก่กรุงเยรูซาเล็ม เน่ืองจากความชัว่ร้ายของชาวเมืองและเน่ืองจากการท่ีพวก
เขาปฏิเสธผูรั้บใชข้องพระเจา้ เป็นการเตือนถึงวาระท่ีพวกเขาจะขอร้องใหศิ้ลาและภูเขา ตกลงมาบงั
ซ่อนพวกเขาไวใ้หพ้น้จากพระพกัตร์ของพระเจา้ (โอเชยา 10:8, อิสยาห์ 2:19, ลูกา 21:20-24, ววิรณ์ 
6:16,17) 

การท่ีพระเยซูทรงรู้สึกเจบ็ปวดร้าวรานใจยิง่นั้น หาใช่เป็นเพราะความทุกขท์รมานฝ่ายเน้ือหนงั
ท่ีพระองคท์รงไดรั้บไม่ หากแต่เป็นเพราะความผิดบาปของชนชาติอิสราเอลโดยแท ้ พระองคต์รัสวา่ 
“ถา้เขาท ากบัตน้ไมส้ดอยา่งน้ีเขาจะท าอยา่งไงกบัตน้ไมท่ี้แหง้แลว้เล่า” (ลูกา 23:31) ชนชาติอิสราเอล
เปรียบเหมือนตน้ไมส้ด แต่ยอห์นบพัติศมาเคยกล่าวแก่พวกเขาวา่ บดัน้ีขวานวางไวท่ี้โคนตน้ไมแ้ลว้ 
(มทัธิว 3:10) ชนชาติอิสราเอลจะตอ้งถูกพิพากษาใหป้ระสบกบัความวบิติั และแผน่ดินของพวกเขาจะ
ถูกคนต่างประเทศ...เหยยีบย  ่า (ลูกา 21:24) เพราะวา่พวกเขาไดป้ฏิเสธองคพ์ระเมสิยาห์ของพวกเขา 
ดงันั้นพวกเขาจึงตอ้งกลายเป็น “ตน้ไมท่ี้แหง้” และมีความผดิบาปอยา่งมหนัต ์
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ต าแหน่งท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงนั้นไม่เป็นท่ีทราบกนัแน่ชดัวา่อยูท่ี่ใด รู้กนัแต่วา่อยูใ่กลก้บักรุง
เยรูซาเล็ม (ยอห์น 19:20) 

สถานท่ีฝ่ายคาธอลิกสร้างโบสถคื์อ “สุสานบริสุทธ์ิ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการส้ินพระชนมข์อง
พระองคน์ั้น จะเป็นต าแหน่งเดียวกบัท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงหรือไม่ เราไม่สามารถพิสูจน์ได ้ คร้ันต่อมา
ในศตวรรษท่ีสิบเกา้ นายพลคนส าคญัของประเทศองักฤษท่านหน่ึงช่ือ กอร์ดอน ไดล้งความเห็นวา่
สถานท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงนั้น มิใช่ตรงท่ีสร้างโบสถไ์ว ้แต่อยูอี่กแห่งหน่ึง ซ่ึงเรียกกนัวา่ “คาลวาร่ีของ
กอร์ดอน” อยูบ่นเนินเขาแห่งหน่ึง นอกก าแพงเมืองชั้นท่ีสาม เป็นเนินเขาท่ีมีรูปลกัษณะคลา้ยกบัรูป
กะโหลกศีรษะ ชาวบา้นจึงเรียกกนัวา่ภูเขา “กะโหลกศีรษะ” สืบมาจนทุกวนัน้ี ผูเ้ขียนพระธรรมกิตติ
คุณทั้งส่ีท่านต่างก็บนัทึกไวว้า่ พระเยซูทรงถูกตรึงท่ีต าบล “กระโหลกศีรษะ” (ภาษาฮีบรูเรียกวา่ ต าบล
โกลาโกธา) น่ีพอจะเป็นเคร่ืองช้ีใหท้ราบวา่ต าบลท่ีวา่น้ีคงมีรูปร่างเหมือนกระโหลกศีรษะ หรือมิฉะนั้น
ก็คงเป็นสุสานในสมยัโบราณ ประการหน่ึงประการใดอยา่งแน่นอน 

“เขาจึงตรึงพระองคไ์วบ้นไมก้างเขนท่ีนัน่” พร้อมกบัผูร้้ายสองคนโดยตรึงพระองคไ์วต้รง
กลางผูร้้ายทั้งสองคนอยูค่นละขา้งของพระองค ์ ค าพยากรณ์ของอิสยาห์ ซ่ึงวา่ “ผูน้ั้น...ถูกนบัเขา้อยูใ่น
จ าพวกผูล่้วงละเมิด” (อิสยาห์ 53:12) จึงไดส้ าเร็จดว้ยประการเช่นน้ี (มาระโก 15:28) ขณะท่ีพระเยซู
ทรงถูกตรึงนั้นเป็นเวลาประมาณเกา้นาฬิกา (มาระโก 15:25) ทั้งน้ีคือตามเวลาของชาติฮีบรู ส่วนพระ
ธรรมยอห์นนั้น ถือตามเวลาของชาวโรมนั (ยอห์น 19:14) นบัตั้งแต่เท่ียงคืนท่ีแลว้มา จนกระทั้งถึงเวลา
ท่ีพระองคท์รงถูกตรึง พระองคท์รงถูกพวกศตัรูน าไปไต่สวน และทรมานอยูมิ่ไดห้ยดุ ดงันั้นพระองคจึ์ง
ทรงเหน็ดเหน่ือย ไม่มีเร่ียวแรงเหลืออยูเ่ลย 

เม่ือทุกคนข้ึนไปจนถึงยอดเขานั้น และซีโมนก็วางไมก้างเขนลงจากนั้นพวกพนกังานก็เร่ิมขดุ
หลุมเพื่อปักเสาไมก้างเขนทนัที พวกทหารไดเ้ปล้ืองเอาฉลองพระองคอ์อก ต่อจากนั้นพระเยซูก็ทรงถูก
ตรึงในสภาพท่ีต ่าตอ้ยท่ีสุดเพชฌฆาตไดต้รึงพระองคไ์วก้บัไมก้างเขนอนัหยาบกระดา้ง ดว้ยการตอก
ตะปูตรึงพระหตัถ ์ และพระบาทของพระองคติ์ดกบัไมก้างเขน ก่อนท่ีจะท าการตรึงนั้น พวกหทารได้
เตรียมน ้าองุ่นเปร้ียวผสมกบัดีขมใหพ้ระเยซู และนกัโทษอีกสองคนด่ืม (ยอห์น 19:29) เพื่อใหป้ระสาท
มึนชา จะไดช่้วยผอ่นคลายความเจบ็ปวดท่ีจะไดรั้บให้นอ้ยลง แต่เม่ือพระเยซูทรงไดชิ้มน ้าองุ่นนั้นแลว้ 
พระองคก์็ไม่ยอมเสวย พระองคจ์ะไม่ยอมช่วยเหลือพระองคเ์องใหพ้น้จาก “จอก” ท่ีพระบิดาเจา้
ประทานใหพ้ระองคเ์ป็นอนัขาด (ยอห์น 18:11) พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าวไวเ้ลยวา่ พระเยซูทรง
ร้องครวญครางดว้ยความเจบ็ปวดในขณะท่ีถูกตอกตาปูลงในพระหตัถแ์ละพระบาททั้งสองขา้ง (ลูกา 
24:40) พระองคเ์พียงแต่ทูลต่อพระบิดาวา่ “โอ พระบิดาเจา้ขา้ ขอโปรดยกโทษเขา เพราะวา่เขาไม่รู้วา่
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เขาท าอะไร” (ลูกา 23:34) เท่านั้น พระองคท์รงมีความปรารถนา เพียงประการเดียว คือ ท่ีจะอภยัโทษแก่
ผูก้ระท าทารุณกรรมต่อพระองค ์

การอธิษฐานของพระเยซูดงักล่าว จะไดรั้บค าตอบจากพระบิดาเจา้หรือไม่ เราไม่ทราบ แต่เราก็
เช่ือมัน่วา่ พระบิดาเจา้คงไม่ทรงตอบค าอธิษฐานน้ีเป็นอนัขาด เวน้แต่วา่บรรดาผูท่ี้พระเยซูเจา้ทรง
อธิษฐานเผื่อนั้น จะส านึกในการกระท าผดิอุกฉกรรจข์องตน และกลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริง พระคริสต
ธรรมคมัภีร์กล่าววา่ อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็มีนายร้อยหทาร และบางทีคนอ่ืน ๆ ท่ีไดป้ระจกัษแ์น่วา่ บุคคลท่ี
พวกเขาตรึงไวก้บัไมก้างเขนนั้น เป็นพระบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง (มทัธิว 27:54) แต่การท่ีพวกเขา
ส านึกในความผดิบาปของพวกเขา และยอมรับเอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขาหรือไม่นั้น 
ยงัเป็นท่ีสงสัยกนัอยู ่บุคคลดงักล่าวเป็นเพียงเคร่ืองมือ ของผูมี้อ  านาจเหนือกวา่ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ร่วมกนัตดัสิน
ประหารชีวิตพระองค ์ แต่โดยทางส่วนตวัแลว้ พวกเขาหาไดเ้ป็นศตัรูต่อพระองคไ์ม่ ในการเทศนาแก่
ชาวยวิตอนหน่ึง เปโตรไดก้ล่าววา่ ท่านทั้งหลายไดใ้หค้นใจอ ามหิตจบัพระองคไ์ปตรึงท่ีกางเขน และ
ประหารเสีย (กิจการ 2:23, ยอห์น 19:11) 

เป็นประเพณีอยา่งหน่ึง ท่ีจะตอ้งเขียนค าประจานติดไวบ้นไมก้างเขนของนกัโทษประหารแต่
ละคน บ่งใหรู้้ถึงพฤติการณ์หรือความผดิของเขา ในการน้ี ปีลาตไดเ้ขียนค าประจานติดไวบ้นไมก้างเขน
ของพระเยซูวา่ “เยซูชาวนาซาเร็ธ กษตัริยข์องพวกยเูดีย” ส าหรับค าประจานน้ี ผูบ้นัทึกพระกิตติคุณแต่
ละท่านไดบ้นัทึกเพี้ยนกนัไปเล็กนอ้ย แต่เม่ือประมวลความเขา้ดว้ยกนัแลว้ก็คงไดข้อ้ความดงักล่าว
ขา้งบน ค าประจานน้ีเขียนเป็นสามภาษาคือ ภาษาฮีบรู ภาษากรีก และภาษาลาติน ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ค้นได้
อ่านกนัอยา่งทัว่ถึง 

เน่ืองจากสถานท่ีตรึงพระเยซู อยูไ่ม่ห่างจากตวักรุงเยรูซาเล็มเท่าใดนกั ดงันั้นจึงมีผูรู้้เห็นกนั
มาก แทบจะกล่าวไดว้า่ เกือบทั้งเมืองก็วา่ได ้ เม่ือชาวเมืองไดอ่้านค าประจานนั้นแลว้ ต่างก็พากนัไปหา
ปุโรหิตใหญ่ เพือ่ให้ตีความหมายของขอ้ความท่ีเขียนนั้น พร้อมทั้งไดย้นืยนัวา่ พระเยซูไม่ใช่กษตัริย์
ของพวกเขา พวกปุโรหิตใหญ่จึงไดไ้ปหาปีลาต และตดัพอ้ต่อวา่ปีลาตวา่ไม่ควรเขียนวา่ พระองคคื์อ 
กษตัริยข์องพวกยเูดีย แต่ควรเขียนวา่ “ตวัเขาวา่ เป็นกษตัริยข์องพวกยเูดีย” แต่ก่อนท่ีปีลาตจะเขียน
เช่นนั้น เขาก็ไดใ้คร่ครวญมากพอแลว้ และไดต้ระหนกัแน่วา่ พระเยซูคือกษตัริยข์องชาติยเูดียอยา่ง
แทจ้ริง ความข้ีขลาดตาขาวของเขาท่ีไม่กลา้ตดัสินใจช่วยพระองค ์ มิหน ้าซ ้ ากลบัไต่สวนพระองคด์ว้ย
อาการเยย้หยนันั้น ท าใหเ้รารู้สึกเศร้าโศกเสียใจอยา่งสุดซ้ึง เขาไดต้อบพวกปุโรหิตใหญ่อยา่งเด็ดขาดวา่ 
“ซ่ึงเราไดเ้ขียนเราก็เขียนแลว้” (เราเขียนวา่อยา่งไรก็ใหเ้ป็นอยา่งนั้น) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงเป็นอนั
ขาด ฉะนั้นค าประจานท่ีติดอยูบ่นไมก้างเขน เหนือพระเศียรของพระองค ์ ในขณะท่ีพระองคท์รงทนรับ
ความเจบ็ปวดรวดร้าว อยูบ่นไมก้างเขนนั้น และถูก “นบัเขา้อยูใ่นจ าพวกผูล่้วงละเมิด” จึงยงัคงมี
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ขอ้ความเดิมอยา่งไรก็ดี พระองคก์็ทรงเป็นกษตัริยแ์ทจ้ริงอยูน่ัน่เอง ซ่ึงมีพระราชบลัลงักคื์อไมก้างเขน 
แมว้า่พระเยซูจะทรงอยูใ่นสภาพท่ีต ่าตอ้ยท่ีสุดถึงเพียงน้ี แต่พระองคก์็ยงัสามารถท าใหผู้ค้นเคารพนบั
ถือพระองค ์ และสามารถท าใหพ้วกเขา ประหวัน่พร่ันพร่ึงดว้ยความเกรงกลวั พระเขนย (หมอน) ใบ
แรกท่ีพระองคท์รงหนุน ก็คือฟางในรางหญา้ และหมอนใบสุดทา้ยของพระองคก์็คือ มงกุฏหนาม 
พระองคท์รง “ชิมความตายเผือ่มนุษยทุ์กคน” และในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นผูแ้ทนของมนุษย ์
พระองคจ์ะไดท้รง “รับสง่าราศี และยศศกัด์ิเป็นมงกุฎ” และจะทรงยกระดบัชีวติของมนุษย ์ ใหพ้น้จาก
ปรักของความผิดบาปท่ีถล าลงไป สู่ชีวติท่ีสูงส่งกวา่ คือชีวตินิรันดร์ อนัเป็นชีวิตท่ีพระองคเ์สด็จเขา้มา
ในโลก เพื่อประทานใหม้นุษยโ์ดยตรง พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อใหเ้ราไดมี้ชีวตินิรันดร์ 

เม่ือพวกทหารไดจ้ดัการตรึงพระเยซู เรียบร้อยแลว้ พวกเขาก็เร่ิมเยาะเยย้ถากถางพระองคต่์าง ๆ 
นานา เอาเส้ือผา้ของพระองคม์าแบ่งปันกนั (แมว้า่พระคริสตธรรมคมัภีร์ จะไม่บ่งชดันกัวา่ ทหารเหล่าน้ี
มีทั้งหมดก่ีคนแต่ก็พอจะเขา้ใจไดว้า่มีส่ีคน ทั้งน้ีเพราะวา่เขาแบ่งเส้ือผา้ของพระองคอ์อกเป็นส่ีส่วน 
และเอาไปคนละส่วน ขอให้ดู ยอห์น 19:23, มาระโก 15:24) เม่ือแบ่งส่วนต่าง ๆ เสร็จแลว้ก็มาถึงเส้ือ
คลุม ก็ปรากฏวา่ เป็นเส้ือท่ีทอหรือถกัข้ึนส าเร็จรูปเป็นช้ินเดียว โดยไม่มีตะเขบ็เลย เขา้ใจวา่บางทีอาจ
เป็นเส้ือท่ีมารดาของพระองค ์ เป็นผูท้อข้ึนเองก็ได ้ ทหารทั้งหมดต่างก็มีความละโมภอยากไดเ้ส้ืออนั
สวยงามตวัน้ีทุกคน จนแทบจะแยง่กนั จนเกือบฉีกขาดแต่ในท่ีสุดก็ตกลงกนัจบัสลากเส่ียงเอาวา่ ใคร
ควรจะไดเ้ป็นเจา้ของ พวกเขาไม่รู้เลยวา่ สวรรคก์ าลงัจอ้งมองดูการกระท าของพวกเขา ดว้ยความไม่
พอใจ ความละโมภของพวกเขาอยูภ่ายใตน้ ้าพระทยัของพระเจา้ ดงันั้นการกระท าของพวกเขาจึงเป็นไป
ตาม ท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์เขียนไวทุ้กประการ (สดุดี 22:18) 

ต่อจากนั้นทหารเหล่านั้น ก็ “นัง่เฝ้าพระองคอ์ยูท่ี่นัน่” (มทัธิว 27:36) และ “คนทั้งปวงก็ยนื
มองดูอยู”่ พวกปุโรหิต และพวกอาลกัษณ์ต่างก็พดูจาเยาะเยย้พระองคใ์นหมู่พวกของเขาวา่ “เขาช่วยคน
อ่ืนให้รอดได ้ ช่วยตวัของตวัเองไม่ได”้ “ถา้เขาเป็นพระคริสตท่ี์พระเจา้ไดท้รงเลือกไว.้..เป็นกษตัริยข์อง
อิสราเอล ใหเ้ขาลงมาจากกางเขนเด๋ียวน้ี เราจะไดเ้ช่ือถือบา้ง” (ลูกา 23:35, มทัธิว 27:42) “เขาไดว้างใจ
ในพระเจา้ ถา้พระองคพ์อพระทยัก็ใหช่้วยเขาเด๋ียวน้ีเถิด ดว้ยเขาไดก้ล่าววา่เขาเป็นบุตรของพระเจา้” 
(มทัธิว 27:43) แมพ้วกทหารท่ีท าการตรึงพระองค ์ ก็เยาะเยย้พระองคเ์ช่นเดียวกนัวา่ “จงช่วยตวัเองให้
รอดเถิด” และไดเ้อาน ้าองุ่นเปร้ียวส่งใหพ้ระองค ์ แต่พระองคไ์ม่ยอมเสวยจนกระทัง่ทรงปลงจิต
วญิญาณ (ส้ินพระชนม)์ “ทุกคนท่ีเห็นขา้พเจา้ก็เยาะเยย้ เขาบุย้ปากและสั่นศีรษะ” (ดู สดุดี 22:7) แลว้พดู
วา่ “เฮย้ เจา้ผูจ้ะท าลายโบสถ ์ และสร้างข้ึนในสามวนั จงช่วยตวัเองใหร้อดและลงมาจากกางเขนเถิด” 
(มาระโก 15:29,30, มทัธิว 27:39,40) แมแ้ต่โจรผูร้้ายท่ีถูกตรึงร่วมกบัพระองคก์็ยงั “กล่าวค าหยาบชา้ต่อ
พระองคเ์หมือนกนั” (มทัธิว 27:44) 
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เน่ืองจากโจรทั้งสองน้ีไม่สามารถสู้ทนต่อความเจบ็ปวดได ้ จึงกล่าวค าหยาบชา้ต่อพระองคว์า่ 
“ท่านเป็นพระคริสตมิ์ใช่หรือ จงช่วยตวัเองกบัเราใหร้อดเถิด” เหตุท่ีโจรพดูเช่นน้ีก็เพราะวา่ การ
ประหารชีวิตโดยการตรึงนั้นมิใช่จะตายไดง่้าย ๆ กวา่จะตายก็ตอ้งทนต่อความเจบ็ปวดเป็นวนั ๆ ทีเดียว
เขาจึงคิดวา่ ถา้ขอ้อา้งของพระองค ์ ท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้เป็นจริง พระองคค์งจะ
สามารถช่วยเขาได ้

พระธรรมมทัธิวและพระธรรมมาระโกไดบ้่งไวว้า่ โจรผูร้้ายทั้งสองคนต่างก็พดูจาหยาบหยาม
ต่อพระเยซู แต่พระธรรมลูกากล่าววา่ โจรท่ีพดูจาหยาบหยามต่อพระเยซูมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งน้ีอาจ
เป็นไดว้า่ เดิมท่ีทั้งสองคนต่างก็ไดพ้ดูจาในทางท่ีไม่เหมาะไม่ควรต่อพระองค ์ แต่ต่อมาเม่ือโจรคนหน่ึง
ไดเ้ห็นถึงความเพียรทนของพระองค ์ ท่ีทรงยอมสู้ทนต่อความทุกขท์รมานอยา่งไม่ยน่ยอ่ และพร ่ าบ่น
แต่อยา่งใด และหวนคิดถึงเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัพระองค ์และแผน่ดินของพระองค ์ซ่ึงเขาเคยไดย้นิได้
ฟังมา ดงันั้นเขาจึงมิไดว้า่กล่าวพระองคอี์ก มิหน ้าซ ้ ายงัไดต้  าแหน่งเพื่อนของเขา และเตือนใหเ้กรงกลวั
พระเจา้ และวา่การท่ีพวกเขาทั้งสองถูกตรึง เป็นการสาสมกบัความผดิแลว้ แต่พระเยซูนั้นสิ ตอ้งไดรั้บ
โทษโดยท่ีไม่มีความผิดเลย คร้ันแลว้โจรผูน้ั้นก็ทูลต่อพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงละลึก
ถึงขา้พเจา้ เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ในแผน่ดินของพระองค”์ (ลูกา 23:42) 

ช่างเป็นความเช่ือท่ีน่าศรัทธาอะไรเช่นนั้น เราจะตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ ขณะนั้นพระเยซูทรงถูกนบั
เขา้อยูใ่นจ าพวกผูร้้าย ทรงถูกเยาะเยย้ถากถาง ถูกปฏิเสธ ถูกเปลืองพระกาย ทรงหลัง่พระโลหิตและใกล้
จะวายพระชนม ์ แมก้ระนั้นอาชญากรเองแท ้ ๆ ก็ยงัเคารพพระองค ์ ดัง่พระมหากษตัริย ์ โจรผูน้ั้นรู้วา่ 
พระเยซูทรงตอ้งส้ินพระชนมอ์ยา่งแน่นอน ดงันั้นเขาจึงปรารถนาท่ีจะรู้ใหซ้ึ้งถึงแผน่ดินของพระองค์
และตอ้งการรู้ความจริงเก่ียวกบัวญิญาณจิต ซ่ึงจะท าใหเ้ขาฟ้ืนข้ึนสู่ชีวิตอีก เขาไดเ้รียกพระเยซูวา่ 
“พระองคเ์จา้” อนัเป็นการนมสัการพระองค ์และเป็นการแสดงวา่ เขารู้ถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค ์

พระเยซูทรงตอบความเช่ือของโจรผูน้ั้นทนัที และนบัวา่เป็นคร้ังแรกท่ีพระองคต์รัส ภายหลงั
จากท่ีพระองคท์รงอธิษฐานเผือ่ผูท่ี้มุ่งร้ายต่อพระองค ์พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “แทจ้ริงเราบอกเจา้วา่ วนัน้ี
เจา้จะอยูก่บัเราในเมืองบรมสุขเกษม” แมว้า่พระเยซูจะตรัสเพียงไม่ก่ีค  า แต่ก็ก่อใหเ้กิดความหวงัแก่โจร
ท่ีก าลงัจะตายผูน้ั้นเหลือท่ีจะกล่าว เขาไดรั้บค าสัญญาท่ีแน่นอน มีก าหนดเวลาท่ีแน่นอน สถานท่ี
แน่นอน ตลอดจนค ามัน่อนัแน่นอนวา่ เขาจะไดอ้ยูก่บัพระองคผ์ูซ่ึ้งเขารับวา่ เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เขา เขาร้องทูลต่อพระองคว์า่ “ขอทรงระลึกถึงขา้พเจา้” และพระสัญญาของพระองคก์็คือ “ทุกคนท่ีจะ
ร้องออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ก็จะรอด” (โรม 10:13) การกลบัใจใหม่ของโจรผูน้ี้ เป็นการ
กระโจมลงสู่บ่อน ้าทิพยแ์ห่งพระโลหิตของพระคริสตโ์ดยแท ้ ความผดิบาปทั้งปวงของเขาไดรั้บการ
ช าระหมดส้ินแลว้ ความเช่ือของเขาจะตอ้งเขม้แขง็ข้ึนอยา่งแน่นอน ต่อจากนั้นก็มีเหตุการณ์อนั
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ประหลาดบงัเกิดข้ึน กล่าวคือ มีความมืดปกคลุมไปทัว่ทั้งภูเขากะโหลกศีรษะ และทัว่แผน่ดินแมแ้ต่ผูท่ี้
ไม่เช่ือในพระเยซูเอง ก็ยงัตระหนกัแน่วา่ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากพระเยซูยอมรับวา่ พระองคคื์อ
พระบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

พระเยซูตรัสวา่ “บดัน้ีเป็นเวลาพิพากษาโลกน้ี” (ยอห์น 12:31) ท่ีไมก้างเขนนั้นมนุษยทุ์กคน 
ต่างก็ไดแ้สดงถึงอุปนิสัยใจคอท่ีแทจ้ริงของตน ณ ท่ีนั้นมีนกัศาสนศาสตร์ ท่ีขอร้องใหพ้ระองคพ์ิสูจน์
ขอ้อา้งของพระองคใ์หเ้ห็นจริง ซ่ึงยอ่มแสดงถึงความไม่เช่ือของพวกเขา มีทั้งฝงูชนท่ีจบักลุ่มมองดู
พระองคอ์ยา่งเฉยเมย ไม่คิดท่ีจะช่วยพระองคเ์ลย มีทั้งผูท่ี้ดูหม่ินเยาะเยย้ถากถางอยา่งป่าเถ่ือน ตลอดจน
การทดลองพระองคด์ว้ยน ้าองุ่นเปร้ียว ส่วนความละโมภของพวกเขานั้นไดส้ าแดงออกมา อยา่งชดัแจง้ 
โดยไม่ตอ้งรอใหพ้ระองคส้ิ์นพระชนมเ์สียก่อน พวกเขาเอาเส้ือผา้ของพระองคม์าแบ่งปันกนั และจบั
สลากเอาไปครอบครอง ณ ท่ีนัน่แมโ้จรผูร้้ายซ่ึงเป็นอาชญากรเองแท ้ ๆ ก็ยงัต าหนิพระองคมี์ทั้งโจรท่ี
กลบัใจใหม่ รู้สึกส านึกในความผดิบาปของตน อธิษฐานเพื่อรับความรอด และในท่ีสุดก็ไดรั้บความ
มัน่ใจในชีวตินิรันดร์ 

โดยไมก้างเขนของพระคริสต ์ มนุษยทุ์กคนจึงถูกพิพากษา “เพื่อปิดปากทุกคน และเพื่อคนทั้ง
ปวงทัว่พิภพ จะไดอ้ยูใ่ตก้ารพิพากษาของพระเจา้” (โรม 3:19) จนกวา่ “พระเจา้ทรงพระกรุณาใหเ้ขา
เป็นผูช้อบธรรมโดยไม่คิดค่า เพราะพระเยซูทรงไถ่เขาใหพ้น้แลว้ พระเจา้ไดท้รงตั้งพระเยซูไว ้ ให้
ปรากฏเป็นท่ีระงบัพระพิโรธเพราะความเช่ือ โดยพระโลหิตของพระองค ์ (โรม 3:24,25) โดยกางเขน
นั้น โลกน้ีตรึงไวแ้ลว้ส าหรับขา้พเจา้ และขา้พเจา้ก็ตรึงไวแ้ลว้ส าหรับโลก” (กาลาเทีย 6:14) 

บรรดาผูท่ี้ติดตามมาดูการตรึงพระเยซู ต่างก็จบักลุ่มกนัดูภาพอนัสยดสยองนั้น มิตรสหายและ 
“คนทั้งปวงท่ีรู้จกัพระองค”์ ยนืดูเหตุการณ์นั้นแต่ไกล (ลูกา 23:49) ในบรรดาผูท่ี้มุงดูอยูน้ี่ มีผูท่ี้ติดตาม
พระองค ์ นบัตั้งแต่พระองคท์รงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจ ในมณฑลกาลิลาเป็นตน้มา ประมาณหน่ึงร้อย
ยีสิ่บคน (กิจการ 1:15,21) และเช่ือแน่วา่ในบรรดาผูค้นทั้งหมดน้ีคงมีหลายคน ซ่ึงไดเ้ห็นการปรากฏ
พระกายของพระเยซู หลงัจากท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์เม่ือคร้ังทรงปรากฏพระกาย แก่ประชาชน
กวา่หา้ร้อยคน (1 โครินธ์ 15:6) นั้นดว้ย และในบรรดามิตรสหายของพระเยซูซ่ึงติดตามพระองคม์าจาก
มณฑลกาลิลานั้น บางคนก็เป็นสตรี และสตรีเหล่าน้ีแหละท่ีไดติ้ดตามพระองคอ์อกไปประกาศ และ
ช่วยเหลือค ้าจุนกิจการของพระองคใ์นดา้นปัจจยัวตัถุส่ิงของ สตรีเหล่าน้ีพระองคไ์ดท้รงโปรดรักษาให้
หายจากโรคภยัไขเ้จบ็ บ าบดัใหพ้น้จากความทุกขร้์อน และช่วยขบัผสิีงออกให ้ดว้ยการแตะหรือสัมผสั
ดว้ยพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระองค ์ มาบดัน้ีพระหตัถ์ซ่ึงเป่ียมไปดว้ยความรักของพระองค ์ ถูกตาปู
ตอกตรึงไวก้บัไมก้างเขน พวกเขาเห็นพระองค ์ ถูกวา่กล่าวดว้ยถอ้ยค าท่ีหยาบคาย และอยูใ่นสภาพท่ีต ่า
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ตอ้ยยิง่ พวกเขาต่างเฝ้ามองดูพระองคส้ิ์นพระชนมด์ว้ยความเจบ็ปวดรวดร้าวอยา่งโดดเด่ียว และไดแ้ต่
ยนืดูอยูห่่าง ๆ เท่านั้น ไม่กลา้เขา้ใกล ้เพราะไม่อาจทนต่อสภาพอนัสยดสยองนั้นได ้

แต่ก็มีบางคนท่ีกลา้เขา้ไปใกล ้ๆ พระองค ์และยนืหอ้มลอ้มอยูร่อบ ๆ ไมก้างเขนนั้น เพื่อวา่จะ
อยูใ่กลชิ้ดกบัพระองคใ์นวาระสุดทา้ย ก่อนท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนม ์ ในบรรดาผูท่ี้กลา้หาญเหล่าน้ี มี
อคัรสาวกยอห์น “ผูท่ี้พระองคท์รงรัก” (ยอห์น 19:26) และอาจจะมีอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ อีกก็ได ้
นอกจากนั้นก็มีนางมาเรียมารดาของพระองค ์ ซ่ึงส าแดงความรักของมารดาท่ีมีต่อบุตรอยา่งแทจ้ริง นาง
ตอ้งการอยูใ่กลชิ้ดกบับุตร ท่ีไดรั้บความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั เพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค ์
และเพื่อจบัตอ้งไมก้างเขนอนัโหดเห้ียมทารุณนั้น นอกจากนางมาเรียแลว้ก็มีชะโลเม ผูเ้ป็นนอ้งสาวของ
มาเรียเองเป็นภรรยาของเซเบดาย และเป็นมารดาของ ยากอบ และยอห์น พร้อมกนันั้นก็มีมาเรียมฆัดา
ลา มาเรียภรรยาของเกลวปา และมาเรียผูเ้ป็นภรรยาของอาละฟาย และเป็นมารดาของยากอบนอ้ย (ดู 
มทัธิว 27:56, มาระโก 15:40, ยอห์น 19:25) สตรีเหล่าน้ีอยูก่บัพระเยซูอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา เราคง
พอจะนึกภาพออกไดว้า่ พวกเขามีความเศร้าโศกเพียงใด เม่ือเห็นพระองคผ์ูท่ี้พวกเขารัก ตอ้งไดรั้บความ
ทุกขท์รมาน และถูกประจานอยา่งน่าอบัอายขายหนา้เช่นนั้น “ความรักของสตรี” (2 ซามูเอล 1:26) ท่ี
ซ่ือสัตย ์ จงรักภกัดีไดป้ลอบประโลม และใหก้ าลงัใจแก่ผูท่ี้ถูกทดลองอยา่งหนกัไดเ้ป็นเวลาหลาย ๆ 
ชัว่โมง 

เม่ือพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นอคัรสาวกยอห์น และมารดาของพระองคย์นือยูใ่กล ้ ๆ 
พระองค ์พระองคจึ์งตรัสแก่มาเรียวา่ “ท่านสุภาพสตรีจงดูบุตรของท่านเถิด” และตรัสแก่ยอห์นวา่ “จง
ดูมารดาของท่านเถิด” การตรัสดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพอ่อนหวาน ทั้ง ๆ ท่ีถูกตรึงอยา่งเจบ็ปวดรวดร้าวเช่นน้ี 
นบัวา่เป็นพระลกัษณะของพระเจา้โดยแท ้ พระองคท์รงฝากฝังมารดาท่ีรักยิง่ของพระองคไ์วใ้หย้อห์น
ดูแลแทน (ยอห์น 19:26,27) 

เวลาสามชัว่โมงผา่นพน้ไปอยา่งเช่ืองชา้ นบัเป็นชัว่โมงท่ีเตม็ไปดว้ยความเจบ็ปวดรวดร้าวอยา่ง
สาหสัท่ีสุด คร้ันพอถึงเท่ียงวนั ความมืดก็ปกคลุมไปทัว่ทั้งแผน่ดิน ก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ผูท่ี้
จบักลุ่มดูพระเยซูท่ีไมก้างเขนนั้น รวมทั้งชนชาติยวิทั้งปวงเป็นอยา่งยิง่ ความมืดปกคลุมอยูเ่ช่นน้ีเป็น
เวลาสามชัว่โมง และในชัว่โมงอนัน่าสะพร่ึงกลวัน้ีเอง ท่ีพระเยซูเผชิญกบัวกิฤติกาลแห่งไมก้างเขนท่ี
แทจ้ริง พระองคมิ์ไดต้รัสเพียงวา่ “บดัน้ีเป็นเวลาพิพากโลกน้ี” หากแต่ยงัไม่ไดต้รัสอีกดว้ย “เด๋ียวน้ีผู ้
ครองโลกจะตอ้งถูกก าจดัเสียภายนอก” (ยอห์น12:31) “เวลาน้ีเป็นทีของท่าน และเป็นเวลาแห่งอ านาจ
ของความมืด” (ลูกา 22:53) 

มนุษยไ์ดมี้โอกาสเป็นของตวัเอง และไดก้ระท าตามความปรารถนาของตวัเอง พวกเขาไดพ้า
กนัชิงชงัพระเยซูอยา่งไม่มีเหตุ (ยอห์น 15:25) ดว้ยจิตใจอนัแขง็กระดา้ง และอ ามหิตโหดเห้ียม พวกเขา
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ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือของพญามาร และไดก้ระท าความชัว่โดยปราศจากความย ั้งคิด ในการตดัสิน
ประหารชีวิตพระบุตรของพระเจา้ และตอกตะปูตรึงพระองคไ์วก้บัไมก้างเขน “แลว้ก็นัง่เฝ้าพระองคอ์ยู ่
ณ ท่ีนั้น” แต่เหตุการณ์น้ี เหลือวสิัยท่ีมนุษยจ์ะควบคุมไวไ้ด ้

“อ านาจของความมืด” ไดรั้บเอาทุกส่ิงทุกอยา่งไปจากมนุษย ์ แมว้า่ราชาแห่งความมืดคือพญา
มาร มิไดเ้ป่าแตรประกาศถึงการมาของมนั และมิไดเ้รียกระดมพรรคพวกของมนั แต่ก็ไม่เคยมีคร้ังใดใน
ประวติัศาสตร์โลกท่ีพลพรรคข์องมนั จะมาชุมนุมกนัมากมายเท่ากบัท่ีภูเขากะโหลกศีรษะคร้ังน้ีเลย 
มารร้ายทัว่ทั้งขมุนรกต่างก็ลุกฮือข้ึน ต่อสู้กบัการควบคุมของสวรรค ์ “บรรดาผูท่ี้มีบรรดาศกัด์ิ และมี
อ านาจ” ไดร้วบรวมก าลงัของมนั และบรรดาประเทศราชท่ีตกอยูใ่นอ านาจของมนั ก็ไดส่้งก าลงัรบ
หน่วยสุดทา้ยท่ีมีอยูเ่ขา้ประชิดติดพนั พญามารมิไดถู้กล่อลวงเลย ตลอดเวลาอนัยาวนาน ท่ีมนัเป็น
ปรปักษข์บัเค่ียวกบัพระเจา้ผูสู้งสุดมาหลายยคุหลายสมยั (อิสยาห์ บทท่ี 14) มนัก็ไดป้ระจกัษแ์ก่ตาของ
มนัเองแลว้วา่ แผนการของมนัตอ้งลม้เหลว และอ านาจของมนัก็ตอ้งถูกท าลายลา้งไป พญามาร
ตระหนกัแน่วา่ มนัจะตอ้งท าสงครามขั้นแตกหกั กบัผูซ่ึ้งไม่เคยพา่ยแพแ้ก่ใครเลย เป็นสงครามท่ีตอ้งมี
การลม้ตายกนัพญามารปักหลกัตั้งมัน่อยูท่ี่นั้น ดว้ยแสนยานุภาพทั้งหมดท่ีมีอยู ่ แต่อยา่งมากท่ีสุดมนั
กระท าไดก้็เพียงแต่ท าให ้“ส้นเทา้” ของเผา่พนัธ์ุของหญิงฟกช ้าเท่านั้น (ปฐมกาล 3:15) 

พระเจา้ก็ประทบัอยูท่ี่นั้นดว้ย เพื่อพิพากษาความผดิบาป มนัเป็นเวลาของพญามารโดยแท ้และ
เป็นการต่อสู้ท่ียติุธรรมท่ีสุด พระเยซูมิไดใ้ชฤ้ทธ์ิอ านาจจากสวรรคข์องพระองคเ์ลย พระองคท์รงเผชิญ
กบัพญามารในฐานะท่ีทรงเป็นมนุษยธ์รรมดาเท่านั้น พระเจา้ทรงอนุญาตใหผู้มี้อ  านาจแห่งความมืด
ทั้งหลายกระท าความชัว่ร้ายไดต้ามใจชอบ ถา้หากวา่พระเยซูพระบุตรองคบ์ริสุทธ์ิของพระเจา้ กระท า
ความผดิบาป แมแ้ต่เพียงนิดเดียว แผนการท่ีจะไถ่โทษบาปของมนุษยท์ั้งปวง ตามท่ีพระองคท์รงวางไว ้
ก็จะตอ้งลม้เหลวอยา่งส้ินเชิงแต่พระเยซูทรงยอมสละพระชนมชี์พของพระองค ์ โดยท่ีไม่มีความผดิบาป
เลย แมแ้ต่นอ้ย พระองคต์รัสวา่ “ผู้ครองโลกจะมา ผู้ น้ันไม่มีสิทธ์ิอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30) 

พระองคท์รงถูกพญามารทดลองทุก ๆ ดา้น แต่พระองคก์็มิไดห้ลงผดิเลย เคร่ืองบูชาของคน
บาปนั้นจะตอ้ง “หกัเป็นท่อน ๆ ” (เลวนิีติ 2:6) เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เคร่ืองบูชานั้นบริสุทธ์ิ ไม่มีมลทิน
หรือความพิการด่างพร้อยฉนัใดพระชนมชี์พของพระเยซูก็ฉนันั้น พระโลหิตของพระองคไ์ดพ้ิสูจน์ถึง
ความบริสุทธ์ิผดุผอ่งสมบูรณ์ทุกอยา่งของพระองคเ์ช่นเดียวกนั พระเยซูทรงสามารถถวายพระองคเ์อง
แก่พระเจา้เป็นเคร่ืองบูชา “อันปราศจากต าหนิ” (ฮีบรู 9:14) พระองคไ์ม่เคยมีความคิดเห็นแก่พระองค ์
ไม่เคยคิดช่วยเอาตวัรอดเลย ทุกส่ิงทุกอยา่ง ท่ีพระองคท์รงกระท านั้น ลว้นเป็นไปตามพระประสงคข์อง
พระบิดาเจา้ทั้งส้ิน พระองคท์รงปฏิบติัพระราชกิจ ท่ีพระบิดาเจา้ทรงมอบหมายให้โดยไม่มีการพร ่ าบ่น
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แต่อยา่งใด “คร้ันทรงปรากฏเป็นรูปกายมนุษยแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่อมพระองคล์ง ยอมเช่ือฟังจนถึง
ความมรณา กระทัง่ความมรณาท่ีกางเขนนั้น” (ฟิลิปปี 2:8) 

พระรัศมีแห่งคุณธรรมอนัประเสริฐของพระองค ์ ไดส่้องสวา่งไสวไปทัว่ภูเขากะโหลกศีรษะ 
ท่ามกลางความมืดมิดท่ีปิดบงัอยู ่พระองคท์รงถูกทรยศถูกปฏิเสธ ถูกทอดทิ้งใหอ้ยูแ่ต่ผูเ้ดียว ถูกเยาะเยย้
ถากถาง ถูกดุด่าวา่กล่าวดว้ยถอ้ยค าท่ีหยาบคาย และถูกโอบลอ้มดว้ยบรรดาผูมี้อ  านาจแห่งความมืดและ
ในท่ีสุดยงัทรงถูกพระบิดาเจา้ปล่อยให ้ เผชิญกบัศตัรูของพระองคต์ามล าพงัผูเ้ดียวอีกดว้ย พระองคท์รง
สู้ทนอยา่งโดดเด่ียว ในชัว่โมงแห่งความมืด พระองคท์รง “ยอมถกูแช่งสาปเพ่ือเรา” ทรงยอม “เป็น
ความผิด เพราะเห็นแก่เรา เพ่ือเราจะได้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าโดยพระองค์” และ “ไดท้รง
ท าลายผูมี้บรรดาศกัด์ิ และผูมี้ฤทธ์ิ.....ไดท้รงประจานเขา และเอาชยัชนะต่อเขาได ้ โดยกางเขนนั้น” 
(โคโลสี 2:15) 

ถูกแลว้พญามารอยูท่ี่นัน่ พร้อมดว้ยแสนยานุภาพเท่าท่ีมนัมีอยู ่ ในฐานะท่ีเป็นรากเง่าของ
ความผดิบาปทั้งหมด มนุษยก์็อยูน่ัน่ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ ของพญามาร เพื่อด าเนินแผนการชัว่ขั้นสุด
ยอดของมนัใหส้ าเร็จ พระเจา้ประทบัอยูท่ี่นัน่เพื่อพิพากษาความผดิบาป และพระเยซูก็ทรงอยู ่ ณ ท่ีนั้น 
ในฐานะ “ความผดิบาป” ซ่ึงจะตอ้งถูกพระบิดาเจา้ปรับโทษ เพราะความผดิบาปของมนุษยท์ั้งปวง 
ความชัว่ร้ายทั้งจกัรวาลไดม้าชุมนุมกนัต่อสู้พระองค ์ พายรุ้ายพร้อมทั้งการพิพากษาโทษความผดิบาป 
ไดโ้หมกระหน ่าลงบนพระเศียรของพระองค ์ ท าใหพ้ระองคต์อ้ง “จมลงในเลนตมอนัลึก หาท่ีจะยนื
ไม่ได”้ คล่ืนแห่งความพิโรธ ซดัผา่นพระเศียรของพระองค ์ จนเขา้ไปถึงจิตวิญญาณของพระองค ์ (สดุดี 
บทท่ี 22 และ 68) 

เพลงสรรเสริญทั้งสองบทน้ี บรรยายถึงความเจบ็ปวดรวดร้าวของพระเยซู ตวัอยา่งเช่น 
“ขา้พเจา้ตอ้งถูกเทออกเสียดุจฟ้า กระดูกของขา้พเจา้เคล่ือนออกจากท่ีแลว้ หวัใจของขา้พเจา้อ่อนดุจข้ีผึ้ง 
ท่ีละลายอยูใ่นตวัขา้พเจา้ก าลงัของขา้พเจา้เห่ียวแหง้ไปดุจกระเบ้ืองหมอ้ และล้ินก็ติดอยูท่ี่ขากรรไกร
ของขา้พเจา้ พระองคท์รงพาขา้พเจา้ไปถึงผงคลีแห่งความตาย...พวกคนชัว่ร้ายมากั้นกางขา้พเจา้ไว ้ เขา
แทงมือและเทา้ของขา้พเจา้.....เขาทั้งหลายเพง่ตาดูขา้พเจา้....ขา้พเจา้เป็นดุจตวัหนอนไม่ใช่คน.....ขา้แต่
พระเยโฮวาห์...ขอโปรดรีบเสด็จมาช่วยเถิด ขอพระองคท์รงช่วยจิตของขา้พเจา้”...(สดุดี บทท่ี 22) “ขอ
ทรงโปรดฉุดลากขา้พเจา้ข้ึนจากตมเลน ขออยา่ใหข้า้พเจา้จมมิดลงไป แต่โปรดใหพ้น้จากคนท่ีชงั
ขา้พเจา้ และพน้จากน ้าลึก อยา่ใหอุ้ทกภยัท าลายลา้งขา้พเจา้.....ขอพระองคอ์ยา่ซ่อนพระพกัตร์จากผูท้าส
ของพระองค ์เพราะขา้พเจา้ตกอยูใ่นความทุกขย์าก ขอรีบตอบโดยเร็ว” (สดุดี บทท่ี 69) 

แต่ความเจบ็ปวดรวดร้าวซ่ึงเหลือจะพรรณนาไดเ้หล่าน้ี บีบคั้นพระทยัของพระองคอ์ยา่งหนกั 
จนพระองคต์อ้งร้องคร ่ าครวญ อยา่งน่าสะเทือนใจเม่ือพระบิดาเจา้ไดท้อดทิ้งใหพ้ระองคอ์ยูต่ามล าพงั 
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แต่ผูเ้ดียว พระองคท์รงร้องวา่ “พระเจา้ขา้ ๆ เหตุไฉนพระองคท์รงทอดทิ้งขา้พเจา้เสีย” พระองคมิ์ได้
ทรงร้องวา่ “พระบิดา” อีกต่อไป หากแต่ทรงร้องวา่ “พระเจา้” แทนเพราะพระบิดาเจา้มิไดส้ถิตอยูก่บั
พระเยซูเวลานั้น พระองคจึ์งทรงเรียกหาพระเจา้ เช่นเดียวกบัคนบาป เพราะวา่พระองคต์อ้งทรงแบกรับ
ความผดิบาปของมนุษยโลกไว ้

ก่อนท่ีพระเจา้จะทรงวางรากสร้างโลกนั้น พระองคท์รงก าหนดโครงการไวอ้ยา่งสุขมุรอบคอบ 
ไม่มีขอ้ผดิพลาดบกพร่องใด ๆ เลย การน้ีนบัวา่เป็นการพิพากษาความผดิบาปของโลกท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
และเป็นชยัชนะท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด พญามารจะตอ้งถูกพิพากษา ในฐานะท่ีเป็นผูค้รองโลกและเป็นพระของ
ชาวโลก และฤทธ์ิอ านาจของมนัจะตอ้งถูกท าลายเป็นนิตย ์ สติปัญญาของโลกน้ีเป็นส่ิงท่ีโง่เขลา เฉพาะ
พระพกัตร์พระเจา้ (1 โครินธ์ 3:19) มนุษย ์ “ชัว่ร้ายกาจนกั” ในจิตใจนั้นเตม็ไปดว้ยความเกลียดชงัพระ
เจา้ พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งคุณงามความดี ความรัก และความชอบธรรมตลอดไปเป็นนิตย ์ “เพื่อจะไดป้รากฏ
วา่ พระองคท์รงเป็นผูช้อบธรรม และยงัโปรดแก่คนท่ีเช่ือพระเยซูใหเ้ป็นผูช้อบธรรมดว้ย” (โรม 3:26) 
ส่วนพระเยซูทรงเป็นผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตยข์องพระเจา้ เป็นผูท่ี้ถวายพระเกียรติและสง่าราศีใหแ้ก่พระองค์
แมว้า่พระเจา้จะทรงทอดทิ้งพระองค ์ ในวาระสุดทา้ยนั้นก็ตาม พระองคต์รัสวา่ “ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้
มาเพื่อจะใหน้ ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จ ตามคมัภีร์ท่ีเขียน ไวก้ล่าวถึงขา้พเจา้แลว้นั้น” (ฮีบรู 10:7) 

การต่อสู้ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ พระเจา้ไดท้รงท าลายพระอ านาจของพญามารจนแหลกละเอียดเป็น
ผยุผง และไดช้ยัชนะอยา่งเด็ดขาด พระเยซูทรงทราบวา่ “ส่ิงทั้งปวงส าเร็จแลว้” ตามท่ีพระคมัภีร์เขียน
ไว ้(สดุดี 69:21) 

เน่ืองจากพระองคท์รงถูกตรึงตอ้งตากแดด ตากลมเป็นเวลานาน พระองคจึ์งทรงกระหายน ้า
มาก พระองคต์รัสวา่ “เรากระหายน ้า” (ยอห์น 19:28) ทหารโรมนัคนหน่ึงจึงเอาฟองน ้า ชุบน ้าองุ่น
เปร้ียวใส่ท่ีปลายไม ้ แลว้ยืน่จ่อไปท่ีพระโอษฐข์องพระองค ์ การท่ีพระเยซูทรงยอมด่ืมน ้าองุ่นเปร้ียวใน
คร้ังน้ีก็เพราะความทุกขท์รมานของพระองค ์ไดผ้า่นพน้ไปแลว้นัน่เอง 

คร้ันแลว้พระองคก์็ตรัสดว้ยพระสุรเสียงอนัดงัวา่ “ส าเร็จแลว้” (ยอห์น 19:30) เป็นการส าแดง
ถึงพละก าลงัอนัแขง็แรงเหนือมนุษยข์องพระองค ์นบัเป็นการร้องประกาศความมีชยัของพระองค ์ผูท้รง
ชนะสงคราม ซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองกนัมาหลายยคุหลายสมยั “สิงห์โตแห่งตระกลูยะฮูดา ท่ีเป็นมูลรากของ
ดาวดิ ท่านไดช้ยัชนะ” (ววิรณ์ 5:5) บรรดาศตัรูทั้งปวงต่างถูกกวาดลา้งจานหมดส้ิน ณ สมรภูมิแห่งนั้น 
เหลือแต่พระคริสตข์องพระเจา้ในฐานะผูมี้ชยัเท่านั้น 

นิสัยบาปอนัสืบเน่ืองมาจากอาดามนั้น ท าใหเ้ราไม่ยอมรับพระเจา้ไวใ้นจิตใจของเรา แต่ใน
พระคริสตซ่ึ์งเป็นผูแ้ทนของมนุษย ์ ผูซ่ึ้ง “บงัเกิดต ่ากวา่ทูตสวรรคอ์ยูช่ัว่คราวหน่ึง....และ...ไดท้รงรับ
ทุกขท์รมานจนถึงความตาย” นิสัยเก่าของเราจึงไดถู้กตรึงไวก้บัไมก้างเขนของพระองค ์ และได ้ “ถูก
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พิพากษาอยูแ่ลว้” (ยอห์น 3:18) พระเจา้ทรงยนิดีตอ้นรับเอาพระเยซูไว ้เคร่ืองบูชาอนัหอมหวลของพระ
คริสต ์ ไดส่้งกล่ินลอยข้ึนจนถึงพระเจา้และท าใหค้นบาป ไดมี้โอกาสเขา้สู่สวรรคไ์ดต้ลอดไปเป็นนิตย ์
พระเจา้ทรงไดรั้บพระสง่าราศีโดยพระบุตรของพระองค ์ และทรงโปรดรับมนุษยไ์วเ้ป็นบุตรของ
พระองค ์ ในพระเยซู “ผูเ้ป็นท่ีรักใคร่” ของพระองค ์ และเป็นประมุขของคริสตจกัร ซ่ึงไดช้ยัชนะความ
บาปบนไมก้างเขนของพระองค ์

พระด ารัสค าสุดทา้ยของพระเยซู ก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงส้ินพระชนมก์็คือ “พระบิดาเจ้าข้า 
ข้าพเจ้าฝากวิญญาณจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” เม่ือตรัสอยา่งนั้นแลว้ จึงทรงกม้พระ
เศียรลง ปลงจิตวญิญาณ (ลูกา 23:46, ยอห์น 19:30) การส้ินพระชนมข์องพระเยซู แตกต่างจากการตาย
ของบุคคลทัว่ ๆ ไป ฉบบัภาษากรีกอธิบายวา่ การส้ินพระชนมข์องพระเยซูเป็นไปโดยความสมคัรใจ
ของพระองคโ์ดยแท ้ เม่ือพระองคไ์ดท้รงกระท าพระราชกิจ ตามท่ีพระบิดาเจา้ทรงมอบหมายใหส้ าเร็จ
แลว้ พระองคท์รงปลงจิตส้ินพระชนม ์ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมท่ีวา่ “ไม่มีผู้ใดชิงเอาชีวิตน้ันจาก
เราแต่เราสละชีวิตน้ันโดยใจสมคัรของเราเอง” (ยอห์น 10:18) “อาหารท่ีเราจะใหน้ั้นคือ เน้ือของเรา ซ่ึง
เราจะให้เพื่อเป็นชีวติของโลก” (ยอห์น 6:51) พระองคไ์ดป้ระทานเน้ือหนงัของพระองค ์ เป็นค่าไถ่ของ
มนุษยเ์ป็นอนัมากในสวนเฆ็ธเซมาเน พระองคไ์ดท้รงยอม “สละเลือดจนกระทัง่หยดสุดทา้ย” (อิสยาห์ 
53:12) ท่ีภูเขากะโหลกศีรษะ พระองคไ์ดป้ระทานเลือดเน้ือของพระองค ์เพื่อเป็นชีวิตของโลก พระราช
กิจของพระองคใ์นรูปกายของเน้ือหนงัไดส้ าเร็จลงแลว้ 

“พระวสูิตรนั้นคือพระกายของพระองค”์ (ฮีบรู 10:20) พระกายเน้ือหนงัซ่ึงไดป้กปิดพระรัศมี
ภาพความเป็นพระเจา้ของพระองคน์ั้น ไดข้าดสะบั้นแลว้ท่ีไมก้างเขน พระองคเ์สด็จมาดว้ยรัศมีภาพ 
แห่งอ านาจของการฟ้ืนคืนพระชนม ์และพระสัมภาระของพระองค ์“ทรงพาบุตรเป็นอนัมากถึงสง่าราศี” 
(ฮีบรู 2:10) 

ช่างน่ามหศัจรรยอ์ยา่งยิง่ ท่ีการส้ินพระชนมข์องพระบุตรของพระเจา้ “ผูเ้ป็นเจา้ของส่ิงสารพดั 
และผูท้รงบนัดาลใหส่ิ้งสารพดับงัเกิดข้ึน” (ฮีบรู 2:10) ไดท้  าใหเ้กิดแผน่ดินไหว (ฮีบรู 1:10) 

พวกปุโรหิตในกรุงเยรูซาเล็มก็ชุมนุมกนัในพระวหิาร ต่างรู้สึกตกใจกลวัเป็นอยา่งยิง่ ท่ีไดเ้ห็น
ความมืดปกคลุมไปทัว่ทั้งแผน่ดิน และประหลาดใจยิง่นกั เม่ือเห็นผา้ม่านใหญ่ขึงอยูใ่นพระวหิาร 
(อพยพ 26:3) ขาดออกเป็นสองส่วน ตามแนวจากบนลงมาล่าง ประดุจถูกฉีกขาด โดยพระหตัถท่ี์พวก
เขาไม่อาจมองเห็นดว้ยตา หรือมิฉะนั้นก็ขาดออกดว้ยประกายฟ้าแลบฉนันั้นถูกแลว้ นัน่เป็นพระหตัถ์
ของพระเจา้ ซ่ึงก าจดัอุปสรรคทุ์กอยา่งท่ีกีดขวางระหวา่งพระองคก์บัมนุษย ์ ผูซ่ึ้งพระองคไ์ดท้รงท าให้
เป็นไมตรีกนักบัพระองค ์ “โดยความตายแห่งพระบุตรของพระองค ์ คร้ันเรากลบัเป็นไมตรีแลว้ เราจะ
รอดโดยชีวิตของพระองค ์ แน่ยิง่กวา่นั้นอีกมาก” (โรม 5:10) บดัน้ีมนุษยส์ามารถมหาพระเจา้ไดโ้ดย
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ความเช่ือ ไม่ตอ้งอาศยัปุโรหิต และเคร่ืองบูชาอนัใดอีก เราสามารถมาหาพระเจา้โดย “คนกลางแต่ผู ้
เดียว ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยคื์อพระคริสตผ์ูท้รงสภาพเป็นมนุษย”์ (1 ทิโมธี 2:5) “ตามทางใหม่และ
เป็นทางท่ีมีชีวติ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเปิดออกส าหรับเราทั้งหลาย โดยพระวสูิตรนั้น คือพระกายของ
พระองค”์ (ฮีบรู 10:20) “เพราะวา่พระคริสตน์ั้นเป็นผูท่ี้จะท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ เพื่อใหทุ้กคนท่ีเช่ือ
นั้นไดค้วามชอบธรรม” (โรม 10:4) พระองคท์รงเป็นทั้งปุโรหิต และเคร่ืองสักการะบูชา พระองคท์รง
ก าจดัความบาปโดย ถวายพระองคเ์องเป็นเคร่ืองสักการะบูชา ไถ่ความผดิบาปของเรา (ฮีบรู 9:26) คร้ัน
แลว้ ทรงน าพระโลหิตของพระองคเ์อง เสด็จเขา้ไปในท่ีบริสุทธ์ินั้น แต่เพียงคร้ังเดียว และทรงไดค้วาม
รอดนิรันดร์ไว ้ (ฮีบรู 9:12) พระองคมิ์ไดเ้ขา้ไปในสถานท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยมือมนุษยห์รือ
พลบัพลาของโลก (ฮีบรู 9:11,24) หากแต่เสด็จเขา้ไปในสวรรคน์ั้นเอง (ฮีบรู 9:24,4:14) เพื่อ “ปรากฏ
จ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ เพื่อเราทั้งหลาย” 

การท่ีมหาปุโรหิต กายะฟา น าเลือดของสัตยท่ี์ฆ่าส าหรับถวายเป็นเคร่ืองบูชา เขา้ไปในสถานท่ี
บริสุทธ์ิท่ีสุด (ท่ีสร้างข้ึนดว้ยมือของมนุษย)์ เป็นประจ าปีละคร้ังนั้น เป็นเพียงตวัอยา่งหรือเงาของการ
ปฏิบติัท่ีแทจ้ริงเท่านั้น ซ่ึงการปฏิบติัท่ีแทจ้ริงน้ี ยงั “ไม่ไดป้รากฏแจง้” (ฮีบรู 9:8,9,24,10:1) “แต่เม่ือ
พระคริสตไ์ดเ้สด็จมา” (ฮีบรู 9:11) ทุกส่ิงทุกอยา่งก็เปล่ียนแปลงไปส้ิน ไม่เป็นการจ าเป็นอะไรท่ี
พระองคจ์ะตอ้งถวายพระองคเ์อง เป็นเคร่ืองบูชาบ่อยคร้ังนกั “พระองคไ์ดท้รงปรากฏในเวลาท่ีสุดน้ี 
คร้ังเดียว” (ฮีบรู 9:25,26) เป็นเคร่ืองสักการะบูชาไถ่โทษบาปของมนุษยโ์ลกท่ีสมบูรณ์ครบถว้น และ
ใชไ้ดต้ลอดไปเป็นนิตย ์ “ไม่มีการบูชาแกบ้าปอีกต่อไป” (ฮีบรู 10:18) แต่ในฐานะท่ีพระองคท์รงท า
หนา้ท่ีเป็นมหาปุโรหิตของเรา พระองคจึ์ง “ทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ เพื่อจะไดช่้วยเสนอความใหค้น
เหล่านั้น” (ฮีบรู 7:25) เพื่อช่วยใหเ้ราพน้จากมลทินความผิดบาป (ความจริงอนัประเสริฐน้ีไดแ้สดงไวใ้น
พระธรรมฮีบรู โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทท่ี 8-10) 

ผูบ้นัทึกพระกิตติคุณสามท่านคือ มทัธิว มาระโก และลูกา ต่างก็บนัทึกถึงความจริงท่ียิง่ใหญ่
เก่ียวกบัผา้ม่านขาดน้ี แต่มทัธิวเท่านั้นท่ีกล่าวถึงเร่ืองแผน่ดินไหว หินแยก และอุโมงคฝั์งศพเปิดออก 
(มทัธิว 27:51) 

เราไม่ทราบแน่ชดัวา่ แผน่ดินไหว และอุโมงคฝั์งศพเปิดออก ดงัท่ีมทัธิวกล่าวไวน้ั้น เกิดข้ึน
เม่ือใด หรืออะไรเป็นตน้เหตุท าให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดข้ึน พระเจา้ยอ่มท าให้ทุกส่ิงด าเนินไป
ตามล าดบัอยา่งเรียบร้อยเสมอ เหตุการณ์เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงพระพิโรธของพระองค ์ เช่นนั้นหรือ 
หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสรรคต์อ้งป่ันป่วน เพราะความชัว่ร้าย และความผดิบาปของ
มนุษยโลก และเน่ืองดว้ยการกบฎของพญามาร เม่ือหลายยคุหลายสมยัมาแลว้ มนัเคยกล่าวไวว้า่ “ขา้ฯ 
จะเขยบิท่ีนัง่ของขา้ฯ ข้ึนไปเหนือดาราทั้งหลายของพระเจา้” (อิสยาห์ 14:13) แต่แลว้มนัก็กลบั “ถูกไล่
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ลงไปยงัเมืองผ”ี (อิสยาห์ 14:15) จนเราทั้งหลายอาจพิจารณาดู....แลว้กล่าววา่ “คนน้ีหรือท่ีเคยท าใหโ้ลก
สั่นสะเทือน” (อิสยาห์ 14:16) เราทราบดีวา่พญามารสามารถจะบนัดาลให ้ “พายเุพชรหึง” พดักระหน ่า
ท าลายบุตรหลานของโยบตลอดจนบา้นช่องใหพ้ินาศลงไปได ้ (โยบ 1:19) และมนัก็ไดบ้นัดาลใหเ้กิด
พายรุ้ายมาแลว้หลายคร้ัง หากวา่มนัรวบรวมก าลงัอ านาจทั้งหมดท่ีมีอยู ่ จะเพียงพอท่ีจะเขยา่โลกให้
หว ัน่ไหวไดไ้หมหนอ เรารู้วา่อาณาจกัรของพญามารคืออาณาจกัรแห่งความมืด หรือวา่มนัเป็นผูท้  าให้
ความมืดปกคลุมไปทัว่ทั้งแผน่ดิน เพื่อบดบงัแสงสวา่งจากดวงอาทิตยข์องพระเจา้ และเพื่อซ่อนเร้นพระ
เยซูคริสตผ์ูท้รงทนทุกขท์รมาน ไปจากพระพกัตร์ของพระบิดาเจา้ของพระองค ์ (สดุดี 69:17) “พระเจา้
เป็นความสวา่ง และความมืดในพระองคไ์ม่มีเลย” (1 ยอห์น 1:5) นบัวา่เป็นชัว่โมงท่ีเศร้าสลดท่ีสุด เม่ือ
ดวงอาทิตยต์อ้งมืดไป (ลูกา 23:45) ซ่ึงพระเยซูตอ้งร้องข้ึนดว้ยความปวดร้าวสุดท่ีจะทนทานได ้

หรือวา่ความมืดน้ี เป็นม่านปิดบงัภาพอนัน่าอบัอาย บนภูเขาโกลาโกธาไว ้ เพื่อมิให้ผูใ้ดรู้เห็น 
เม่ือพระเจา้เสด็จลงมาบนภูเขาซีนาย และตรัสกบัโมเสสนั้น พระองคเ์สด็จมาในกอ้นเมฆอนัหนาทึบ 
โดยมีควนัและไฟลุกโพลงอยูโ่ดยรอบ (อพยพ 19:9,18,21) และพระสุรเสียงพระองคค์ราวนั้นได ้
“บนัดาลใหแ้ผน่ดินหวัน่ไหว” (ฮีบรู 12:26) พระเจา้ไดเ้สด็จลงมาเพื่อทรงลองใจของเขาทั้งหลาย 
(อพยพ 20:20) และท่ีภูเขาภูเขาโกลาโกธานั้น พระองคเ์สด็จมาเพื่อทดสอบพระบุตรของพระองค ์และก็
ไดท้รงประจกัษว์า่ ในพระบุตรนั้น ไม่มีความคิดหรือขอ้บกพร่องใด ๆ เลย 

“ศิลาก็แตกออกจากกนั” ในวนัท่ีพระเยซูเสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มดว้ยชยัชนะนั้น พวกปุโรหิต
พร ่ าบ่น ต่อวา่พระเยซู ในการท่ีประชาชนโห่ร้องตอ้นรับพระองคอ์ยา่งอึงม่ี พระองคต์รัสแก่ปุโรหิตวา่ 
“ถึงคนเหล่าน้ีจะน่ิงเสีย ศิลาทั้งหลายก็จะยงัร้องออกเสียง” 

ความลึกลบัเหล่าน้ี ลึกซ้ึงเกินกวา่จะเขา้ใจได ้ ตอ้งปล่อยไวเ้ป็นเร่ืองของพระเจา้เองเพราะ
มิฉะนั้นแลว้เราอาจจะ “ล่วงเขามาถึงพระเยโฮวาห์ เพราะใคร่จะเห็น” (อพยพ 19:21) “และใฝ่ฝันอยูใ่น
ส่ิงเหล่านั้นท่ีเขาไดเ้ห็น....” (โคโลสี 2:18) ความลึกลบัเก่ียวกบัการท่ีพระเจา้ทรงอนุญาตใหพ้ญามาร 
กระท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดต้ามความปรารถนาของมนัชัว่ระยะเวลาหน่ึงน้ี เป็นความลึกลบัท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุด
ในจกัรวาล และจะทรงเปิดเผยใหเ้ราทราบเม่ือผา่น “พระวสูิตร” เท่านั้น 

ผูท่ี้มุงดูอยูร่อบ ๆ ไมก้างเขนนั้น ต่างก็ตกใจกลวัไปตาม ๆ กนั และพวกท่ีเยาะเยย้ถากถาง
พระองคต่์างก็เงียบงนัไป มิไดป้ริปากเอ่ยถอ้ยค าใด ๆ ออกมาเลย และ “คนท้ังปวงท่ีมาชุมนุมกัน เพ่ือจะ
ดูเหตุการณ์นั้น เม่ือเห็นแล้วกพ็ากันตีอกของตัว แล้วกลับไป” (ลูกา 23:48) นายร้อยทหารโรมนัซ่ึงมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรึงพระเยซู และพรรคพวกของเขา พากนักลวัยิง่นกัจึงพดูกนัวา่ “แท้จริง ท่าน
ผู้นีเ้ป็นพระราชบุตรของพระเจ้า” (มทัธิว 27:54) ส่วนนางมาเรีย มารดาของพระเยซูนั้น มีความเศร้า
โศกอยา่งสุดซ้ึงเกินกวา่ท่ีน ้าตาจะหลัง่ไหลออกมา ยอห์นไดพ้านางเดินไปจากท่ีนัน่ โดยท่ีนางแทบจะ
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ไม่สามารถละสายตาไปจากภาพของพระเยซูไดเ้ลย ทุกคร้ังท่ีนางหนักลบัมาก็พบภาพไมก้างเขน ตั้ง
ตระหง่านอยูแ่ละความมืดก็เร่ิมจางหายไป 

เม่ือคนทั้งหลายท่ีติดตามมาดูการตรึงพระเยซู กลบัไปถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ไดท้ราบถึงเร่ืองท่ี
ผา้ม่านในพระวหิารขาดเป็นสองส่วนนั้น ข่าวน้ีท าใหพ้วกเขารู้สึกอศัจรรยใ์จยิง่ข้ึน หลงัจากนั้นไม่ก่ีวนั 
และเป็นเวลา ภายหลังจากท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม์แล้ว บรรดาสิทธิชนของพระเจา้ท่ีไดล่้วงลบัไป
แลว้ ต่างก็ออกจากอุโมงคฝั์งศพของตน ไปปรากฏตวัในกรุงเยรูซาเล็ม และบอกเล่าใหช้าวเมืองทราบ 
ถึงเร่ืองราวท่ีพวกเขาไดฟ้ื้นข้ึนมาจากความตายข้ึนมาสู่ชีวิตใหม่อีก (ดูขั้นต่อไป) 

เม่ือดวงอาทิตยต์กดินไปแลว้ ก็เร่ิมยา่งเขา้สู่วนัสะบาโต วนัน้ีเป็นวนัส าคญัวนัหน่ึง ของเทศกาล
รับประทานขนมปังท่ีไม่มีเช้ือ ต่อเน่ืองจากเทสกาลปัสกา ดงันั้นชาวยวิทั้งหลายต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ 
ควรจะน าศพทั้งสามลงจากไมก้างเขน และจดัการฝังเสียใหเ้รียบร้อย ก่อนท่ีจะถึงวนัสะบาโตเพื่อวา่พวก
เขาและแผน่ดินของพวกเขา จะไดพ้น้จากการแช่งสาป และมลทินเพราะวา่ “...ทุกคนท่ีตอ้งแขวนตน้ไม้
....ก็เป็นท่ีแช่งของพระเจา้” (เฉลยธรรมบญัญติั 21:23,กาลาเทีย 3:13) การประหารชีวิตโดยการตรึงบน
ไมก้างเขนน้ีตามกฎของชาวโรมนัแลว้ ตอ้งปล่อยศพให้อยูใ่นสภาพเช่นน้ีต่อไปอีกนาน ๆ บางศพอาจ
ปล่อยทิ้งไวห้ลาย ๆ วนั แต่ตามกฎหมายของชาวยวิบ่งวา่ ศพเหล่านั้นไม่ควรจะถูกปล่อยคา้งคืน ดงันั้น
เพื่อจะเร่งใหพ้ระเยซูและโจรท่ีถูกตรึงพร้อมกบัพระเยซู ตายเร็ว ๆ เขา้ พวกเขาจึงร้องใหปี้ลาตสั่งทหาร 
ใหทุ้บเทา้ของบุคคลทั้งสามใหห้กัเสียดว้ย ซ่ึงปีลาตก็ยนิยอมท าตามค าขอร้องนั้นเม่ือทหารไดทุ้บเทา้
ของโจรทั้งสองเรียบร้อยแลว้ ก็เตรียมจะทุบเทา้ของพระเยซูแต่ปรากฏวา่พระเยซูส้ินพระชนมเ์สียก่อน
แลว้ ดงันั้นพวกเขาจึงมิไดทุ้บ แต่เพื่อใหแ้น่ใจวา่พระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมไ์ปแลว้จริง ๆ ทหารคนหน่ึงจึง
ไดใ้ชท้วนแทงท่ีสีขา้งของพระองค ์ซ่ึงปรากฎวา่ “มีน ้ากบัโลหิตไหลออกจากแผลนั้น” 

ยอห์นเป็นผูบ้นัทึกความจริงตอนน้ีไว ้ ท่านกล่าวเช่นน้ีเพราะท่านไดรู้้เห็นเป็นประจกัษพ์ยาน
ดว้ยตนเอง และค าพยานของท่านเป็นความจริงทุกประการ 

“พระโลหิตและน า้หลั่งไหล ออกมาจากสีข้างพระกาย 
เป็นฤทธ์ิเดชช าระบาปข้า ให้หลุดโทษพ้นบาปนานา” 
น่ีเป็นอีกตอนหน่ึงท่ีท าให ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้นส าเร็จ 
“พระองคท์รงรักษาบรรดากระดูกของขา้พเจา้ไว ้ ไม่ใหห้กัสักซ่ีเลย” (สดุดี 34:20) และ “เขา

ทั้งหลายจะพินิจดูเราซ่ึงเขาไดแ้ทง” (เศคาริยาห์ 12:10, วิวรณ์ 1:7) พวกเขาจะถามวา่ “รอยแผลท่ีมือของ
เขา้เป็นอะไร” และพระองคจ์ะตอบวา่ “ขา้เป็นแผลรอยน้ีในเรือนของพวกเพื่อนรัก” (เศคาริยาห์ 13:6) 

ข้อไตร่ตรอง 
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ซีโมน ชาวกุเรเน ไดรั้บการขอร้องใหช่้วยพระเยซูแบกไมก้างเขนข้ึนไปบนเนินเขาซ่ึงเขาก็ยนิดี 
เขาไดแ้บกไมก้างเขนอนัแสนหนกัร่วมกบัพระองค ์ ในยามท่ีพระองคท์รงตอ้งการความช่วยเหลือ 
ดงันั้นเขาจึงเป็นคนแรกท่ีไดรั้บสิทธ์ิใหมี้ส่วนร่วมในไมก้างเขนของพระเยซู และปฏิบติัตามหลกัส าคญั
ของชีวติ ตามท่ีพระเยซูตรัสไวอ้ยา่งจริงจงั ซ่ึงวา่ “ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และ
รับไม้กางเขนของตนแบกตามเรามา” น่ีคือคุณสมบติัของผูท่ี้ติดตามพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง พระเยซู
ไดท้รงวางพระชนมชี์พของพระองคล์ง เป็นแบบอยา่งแก่เรา และทรงเรียกร้องให้เราปฏิบติัตาม (1 
ยอห์น 3:16) นอกจากน้ีแลว้ ไม่มีทางอ่ืนใดท่ีส าแดงอ านาจของไมก้างเขนใหป้รากฏในชีวติของเราได ้

ไมก้างเขนมิใช่เป็นเพียงเคร่ืองหมายของการเสียสละเท่านั้น หากแต่เป็นตวัอยา่งของการ
เสียสละอยา่งแทจ้ริง การท่ีเพียงแต่แขวนไมก้างเขนไวก้บัคอและร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ หรือพดูถึง
เร่ืองไมก้างเขน แต่มิไดด้ าเนินชีวติใหส้มจริงนั้น หาใช่ชีวติท่ีถูกตรึงไวก้บัพระคริสตไ์ม่ ไมก้างเขน
หมายถึงการตาย คือตายต่อทุกส่ิงทุกอยา่ง เวน้แต่ทางแห่งไมก้างเขนเท่านั้นการปฏิเสธตวัเอง และแบก
ไมก้างเขนของตวัเองนั้น หมายความวา่เราตายแก่นิสัยบาป (มนุษยเ์ก่า) ของเรา และไม่เพียงแต่จะตอ้งมี
ความเช่ือเท่านั้น หากยงัตอ้งปฏิบติัตามอีกดว้ย จึงนบัวา่ เป็นการตรึงท่ีแทจ้ริง ถา้หากวา่เราปฏิบติัไม่
ครบถว้นสมบูรณ์ ตามกล่าวมาน้ี ก็แสดงวา่เรายงัปฏิบติัไม่ครบตามแบบอยา่งอนัยิง่ใหญ่ของพระคริสต ์
พระเยซูตอ้งแบกไมก้างเขน จ าเป็นตอ้งแบกผูเ้ดียว เพื่อปลดปล่อยโลกใหไ้ดรั้บอิสระเช่นนั้นหรือ เปล่า
เลยมนุษยทุ์ก ๆ คนจะตอ้งแบกไมก้างเขนของตนดว้ย 

“ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วกจ็ะไม่มีการยกบาป” ไม่มีทางอ่ืนใดท่ีจะยกโทษของมวลมนุษยท่ี์
ไดห้ลงไปในความผดิบาป พระโลหิตซ่ึงไหลออกมาจากพระอุระของพระเยซู ไดเ้ปิดทางใหเ้ราเขา้ไป
ถึงพระเจา้ 

ไมก้างเขนท่ีพระเยซูทรงแบกรับในพระทยัของพระองคน์ั้น หนกักวา่ท่ีพระองคท์รงแบกรับ
เอาไวบ้นหลงัของพระองค ์

พญามารไดเ้สนอเง่ือนไขแก่พระเยซูวา่ ถา้หากพระองคย์อมนมสัการมนั มนัจะยกอาณาจกัร
ของมนัทั้งหมดในโลกน้ีใหแ้ก่พระองค ์ แต่พระเยซูกลบัเลือกเอาวถีิทางของพระบิดาเจา้ ในท่ีสุดก็ได้
ทรงพบพระราชลลัลงักบ์นไมก้างเขนไมก้างเขนคือแหล่งแห่งพลงัอ านาจ 

ขั้นสุดทา้ยแห่งการกระท าบาปก็คือจะตอ้งถูกพระเจา้ทอดทิ้ง การท่ีพระเยซูร้องคร ่ าครวญ
ท่ามกลางความมืดนั้น เป็นการประกาศวา่ พระองคก์ าลงัแบกรับความผดิบาปของเราไว ้

ตามพนัธสัญญาเก่านั้น พระเจา้ไดท้รงกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยพระองคเ์อง เพื่อน ามนุษยใ์ห้
มาหาพระองค ์แต่กมี็พระวสูิตรขวางกั้นอยูเ่สมอมาบดัน้ีพระวสูิตรนั้นไดล่้วงพน้ไปแลว้ และทั้งพระเจา้
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เอง และมนุษยต่์างก็ช่ืนชมยินดีดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย “เหตุฉะนั้นเราท้ังหลายจงมีใจกล้า เข้ามาถึงพระท่ีนั่ง
แห่งพระคุณ” 

 

ทบทวน 
1. ศาลท่ีตดัสินประหารชีวติพระเยซูโดยการตรึงไวบ้นไมก้างเขนนั้น คือศาลอะไร? ใครเป็น

ผูรั้บผดิชอบต่อค าตดัสินน้ี? พระเยซูทรงถูกตรึง ณ ท่ีใด? สถานท่ีแห่งนั้นภาษาฮีบรู และภาษาลาติน
เรียกวา่อะไร? และอยูห่่างจากกรุงเยรูซาเล็มเท่าใด? 

2. ใครเป็นผูคุ้มพระเยซูไปตรึง? ผูท่ี้ติดตามพระองคไ์ปมีใครบา้ง? ใครเป็นคนแบกไมก้างเขน
ของพระองค?์ เมืองกุเรเนอยูใ่นประเทศอะไร? ซีโมนเป็นผูเ้ช่ือหรือไม่? 

3. มีพระเยซูผูเ้ดียวเท่านั้นหรือท่ีตกเป็นนกัโทษในคร้ังน้ี? นกัโทษเหล่านั้นมีความผดิอะไร? 
4. พระเยซูทรงคร ่ าครวญในความเจบ็ปวดทรมานของพระองคห์รือไม่? ระหวา่งทาง พระองค์

ไดต้รัสกบัผูท่ี้ติดตามพระองคม์าบา้งหรือไม่? พระองคต์รัสวา่อยา่งไร? พระองคท์รงท านายไวว้า่
อยา่งไร? ค าวา่ “ตน้ไมส้ด” นั้น พระองคท์รงหมายถึงอะไร? 

5. เวลาท่ีพวกทหารโรมนั ตรึงพระเยซู กบัโจรสองคนนั้น พวกเขาท าอยา่งไร? ตอ้งถอดเส้ือผา้
ของผูถู้กตรึงออกหรือไม่ พวกเขาท าอยา่งไรกบัเส้ือผา้ของพระเยซู? พวกเขาท าใหพ้ระธรรมขอ้ใด
ส าเร็จ? 

6. ขณะนั้นเป็นเวลาเท่าใด พระเยซูทรงถูกพวกศตัรูของพระองค ์ จบักุมเป็นเวลานานเท่าใด? 
ทหารโรมนัมนัไดใ้ห้อะไรแก่นกัโทษ เพื่อระงบัความเจบ็ปวดในการตรึงบา้งหรือไม่? 

7. พระด ารัส ค าแรกท่ีพระเยซูตรัสจากไมก้างเขนคืออะไร? ค าประจานท่ีติดไวบ้นกางเขนของ
พระองค ์มีใจความวา่อยา่งไร? ใครเป็นคนเขียน (สั่งใหเ้ขียน) ขอ้ความน้ี? เม่ือชาวยวิไดอ่้านค าประจาน
น้ีแลว้ พวกเขาไดพ้ดูแก่ปีลาตวา่อยา่งไร? 

8. ผูค้นท่ีมุงดูอยูร่อบ ๆ ไมก้างเขนนั้นท าอยา่งไร? จงบอกช่ือของผูท่ี้เยาะเยย้พระเยซูเท่าท่ีท่าน
จ าได ้ พวกเขาพดูวา่อยา่งไร? เวลานั้นมิตรสหายของพระเยซูอยูท่ี่ไหน? มีใครกลา้เขา้ใกลไ้มก้างเขน
หรือไม่? ใครบา้ง? ในบรรดาผูท่ี้รู้จกัมกัคุน้กบัพระเยซู มีใครบา้ง? 

9. โจรทั้งสองไดท้  าอะไรบา้ง? ถอ้ยค าท่ีพระเยซูตรัสคร้ังท่ีสองมีใจความวา่อยา่งไร? ท่านคิดวา่
โจรผูน้ี้ไดรั้บชีวิตนิรันดร์เช่นนั้นหรือ? 
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10. ขณะนั้นยอห์นอยูท่ี่ไหน? พระเยซูตรัสแก่เขาวา่อยา่งไร? และตรัสแก่มารดาของพระองคว์า่
อยา่งไร? เหตุใดพระองคจึ์งตรัสเช่นนั้น พวกทหารโรมนัเอาอะไรใหพ้ระเยซูเสวย? พระองคเ์สวย
หรือไม่? 

11. ในชัว่โมงท่ีหก (นบัจากย  ่ารุ่งของวนัท่ีพระเยซูทรงถูกพิพากษา และถูกตรึง) มีเหตุการณ์
อะไรเกิดข้ึนบา้ง? เหตุการณ์นั้นกินเวลานานเท่าใด? 

12. ในท่ามกลางความมืดนั้น พระเยซูทรงร้องออกมาวา่อยา่งไร? เหตุใดพระบิดาเจา้จึงทรง
ทอดทิ้งพระบุตรของพระองคไ์วต้ามล าพงั? 

13. มีเหตุการณ์อะไรท่ีน่าประหลาดเกิดข้ึนหรือไม่? ท่านคิดวา่ใครเป็นผูท้  าใหเ้กิดเหตุการณ์นั้น
เกิดข้ึน พระเจา้หรือพญามาร? 

14. ใครเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด ในฉากการประหารพระเยซู ท่ีภูเขาโกลาโกธา? 
15. เหตุใดพระเจา้จึงเทความพิโรธของพระองค ์ ลงเหนือพระบุตรของพระองค ์ และพิพากษา

พระบุตรเช่นนั้น? จงอา้งค าพยากรณ์ท่ีวา่ดว้ยความทุกขท์รมานของพระเยซู มาพอสังเขป ค าพยากรณ์
เหล่าน้ีอยูใ่นพระธรรมอะไร? 

16. ท่ีไมก้างเขนนั้นมีอ านาจอะไรเผชิญกนัอยู?่ ใครเป็นฝ่ายถูกพิพากษาท่ีไมก้างเขน? พระเจา้
ทรงพอพระทยัในการพิพากษานั้นหรือไม่? ในการสู้รบระหวา่งพระเจา้กบัพญามารใครเป็นผูช้นะ? เม่ือ
เป็นเช่นนั้น เหตุใดพระเยซูจึงตอ้งวายพระชนม?์ พระองคท์รงพา่ยแพแ้ก่พญามารหรือ? ค าตรัสคร้ังท่ีหา้
ของพระเยซูบนไมก้างเขนมีใจความวา่อยา่งไร? พระองคท์รงด่ืมน ้าองุ่นเปร้ียวนั้นหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด? ค าตรัสคร้ังท่ีหก มีใจความวา่อยา่งไร? พระองคท์รงร้องออกมาดว้ยอาการอยา่งไร? ท่านคิดวา่เป็น
พระด ารัสท่ีส าคญัหรือไม่? 

17. ในกรุงเยรูซาเล็มมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน? หลงัจากนั้นสองสามวนัมีเหตุการณ์อะไร
เกิดข้ึน? เหตุใดเหตุการณ์คร้ังน้ีจึงไม่ปรากฏทนัที? 

18. พระด ารัสคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูมีใจความวา่อยา่งไร? พระองคท์รงส้ินพระชนมภ์าย
หลงัจากตรัสถอ้ยค าน้ีชา้นานเท่าใด? พระราชกิจท่ีพระองคท์รงบ าเพญ็เพื่อมนุษยจ์นส าเร็จลงนั้นคือ
อะไร? พระราชกิจของพระองคท์รงกระท าเพื่อพระบิดาเจา้จนส าเร็จคืออะไร? 

19. บรรดาผูท่ี้มุงดูรอบ ๆ ไมก้างเขนนั้นพากนัท าอยา่งไร? มีใครบา้งหรือไม่ท่ีรู้วา่ พระองคมิ์ใช่
มนุษยธ์รรมดา? หลงัจากนั้นแลว้นางมาเรียไดไ้ป ณ ท่ีใด? คนอ่ืน ๆ พากนัแยกยา้ยกนักลบัไปหรือไม่? 

20. พวกเขาปล่อยพระศพของพระเยซู กบัศพของโจรอีกสองคน ไวบ้นไมก้างเขนนานเท่าใดจึง
เอาลง? ไดข้อร้องปีลาตใหท้ าอยา่งไร? เม่ือทหารมาถึงพระเยซูนั้น มีอะไรบงัเกิดข้ึน? ตอนน้ีไดท้  าใหค้  า
พยากรณ์ใดส าเร็จ? พระโลหิตและน ้า หมายถึงอะไร?พวกเขาจดัการอยา่งไรกบัพระศพของพระเยซู? 
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ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ความจริงถูกตรึงไดห้รือไม่ ท่านคิดวา่พระเจา้ทรงสามารถช่วยเหลือมนุษยโ์ลกโดยทางอ่ืน

ไดห้รือไม่ 2. พระเยซูทรงหมายความวา่ ทุก ๆ คนท่ีตายไปแลว้จะไดข้ึ้นสู่สวรรคเ์ช่นนั้นหรือ หรือ
พระองคท์รงหมายความวา่ โจรผูน้ั้นไดรั้บความรอด ท่านคิดวา่พระเยซูทรงปลดเปล้ือง ความทุกข์
ทรมาน ของโจรท่ีกลบัใจใหม่เช่นนั้นหรือ 3. เหตุใดพระเยซูจึงไม่ประกาศใหช้ดัเจนวา่ ไมก้างเขนคือ
จุดสุดยอดแห่งพระราชกิจ ในการไถ่โทษบาปของมนุษยข์องพระองค ์ 4. จากพระด ารัสท่ีพระเยซูตรัส
จากไมก้างเขน เราทราบไดห้รือไม่วา่ พระองคไ์ดท้รงน าเอาความรอดมาประทานให้แก่มนุษยโ์ลกทุก
คน 5. ท่านคิดวา่ ระหวา่งพระราชกิจท่ีพระเยซูทรงปฏิบติั กบัความจริงท่ีวา่ พระองคท์รงเป็นผูใ้ด 
อยา่งไหนส าคญักวา่กนั 6. พระเยซูไดท้รงวางแบบอยา่งอนัสูงสุดเก่ียวกบั การทนทุกขท์รมาน และการ
เสียสละใหแ้ก่มนุษย ์เช่นนั้นหรือ หรือวา่พระองคท์รงรับเอาความผดิบาปของมนุษยท์ั้งหมดไว ้7. ทนัที
ท่ีพระองคส้ิ์นพระชนมน์ั้น วิญญาณของพระองคไ์ดข้ึ้นไปยงัพระเจา้ทนัทีเช่นนั้นหรือ 
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ขั้นทีห้่าสิบสาม การฟ้ืนคนืพระชนม์-กรุงเยรูซาเลม็ 

มทัธิว 27:57-28:10, มาระโก 15:42-16:11, ลูกา 23:50-24:12, ยอห์น 

19:38-20:18 

การท่ีมีเหตุการณ์อนัน่ามหศัจรรยห์ลาย ๆ อยา่งเกิดข้ึน ในคราวเดียวกนักบัการตรึงองคพ์ระ
เยซูคริสตเจา้ เป็นตน้วา่ มีความมืดปกคลุมไปทัว่ทั้งแผน่ดินในเวลาเท่ียงวนั และแผน่ดินไหวไปทัว่ 
เหตุการณ์เหล่าน้ีคงเป็นท่ีประทบัใจชาวยวิทั้งหลาย ทั้งท่ีอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม และท่ีอยูร่อบ ๆ กรุง
เยรูซาเล็มอยา่งยิง่ การพิพากษาและการตรึงพระเยซูไดก้ระท าอยา่งรีบเร่ง ใหเ้สร็จส้ินลงภายในวนัเดียว 
ชาวยวิทั้งปวงต่างก็คงจะพากนัตกใจไปตาม ๆ กนั เม่ือไดท้ราบวา่ชาวนาซาเร็ธท่ีต ่าตอ้ย และกอปรดว้ย
ฤทธ์ิอ านาจอนัมหศัจรรย ์ ตอ้งถูกปลงพระชนม ์ ดว้ยน ้ามือของชาวยวิ พลไพร่ของพระองคเ์อง ทั้งน้ี
เพราะชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็รู้จกัพระเยซูดว้ยกนัทั้งส้ิน ช่ือเสียงกิตติศพัทข์องพระองค ์ แพร่
สะพดัไปทัว่ทั้งมณฑลยเูดีย มณฑลกาลิลี ตลอดทัว่ทั้งประเทศปาเลสไตน์ และประเทศขา้งเคียง ดงัท่ี
อคัรสาวกเปาโลกล่าวแก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั เฟสโตวา่ “การเหล่านั้นไดก้ระท าในท่ีเปิดเผย” (กิจการ 
26:26) 

เร่ืองราวเก่ียวกบัพระชนมชี์พของพระเยซูในสภาพของมนุษย ์ เป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป พระราช
ประวติัของพระองค ์ เป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล ไม่มีใครท่ีอ่านพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม และประวติัของ
คริสตจกัรในสมยัแรกได ้ โดยปราศจากการค านึงถึง เหตุการณ์อนัมหศัจรรยใ์นยคุของพระองค ์ และ
อคัรสาวกของพระองค ์ตามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมใหม่ เพราะวา่เป็นยคุแห่งหว้งมหาภยั แห่ง
ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ เป็นท่ีบรรจบของสายน ้าอนัเชียวกราก ซ่ึงไม่มีผูใ้ดตา้นทานได ้

ในฐานะท่ีท่านไดศึ้กษาพระราชประวติัขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้ของเรา รวมทั้งการปฏิบติั
พระราชกิจของพระองค ์ ตลอดเวลาท่ีพระองคท์รงรับสภาพเป็นมนุษยโ์ลกน้ี ทั้งน้ีจึงเช่ือวา่ ท่านคงไม่
คิดวา่ การศึกษาเร่ืองราวของพระองค ์ เป็นเพียงการอ่านประวติัของบุคคลคนหน่ึง ซ่ึงมีชีวติอยูเ่ม่ือสมยั
นานมาแลว้ ซ่ึงไม่รู้เร่ืองราวอะไรเก่ียวกบัโลก หรือปัญหาของโลกในปัจจุบนัเป็นตน้วา่ปัญหาสังคม 
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง และปัญหาระหวา่งชาติ 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติของพระองค ์ นบัตั้งแต่ทรงประสูติ (และดวงดาวประหลาด
ส่องแสงเป็นประกายกลา้ น าทางใหพ้วกนกัปราชญ ์ ซ่ึงลว้นแต่ เดินทางมาจากดินแดนอนัห่างไกล มา
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กม้กราบลงท่ีพระบาทของพระกุมาร และกษตัริยข์องประเทศอิสราเอล ไดส้ั่งประหารชีวติเด็กผูช้ายรุ่น
ราวคราวเดียวกนักบัพระองค ์ ในหมู่บา้นเบธเลเฮม็ทุกคน ทั้งน้ีเพื่อก าจดัพระกุมาเยซูเสียนัน่เอง เพราะ
ความหวาดหวัน่ เกรงกลวัในความเป็นใหญ่ของพระองค)์ จนกระทัง่บดัน้ี ประชาชนหอ้มลอ้มปีลาต 
และร้องตะโกนอยา่งเซ็งแซ่ ใหป้ระหารพระองคว์า่ “จงเอาเขาไปฆ่าเสีย จงตรึงเขาท่ีกางเขนเสีย” แมว้า่
เราจะไดท้ราบถึงพระราชประวติัในวยัเยาวข์องพระองค์เพียงเล็กนอ้ย แต่ในทนัทีท่ีพระองคเ์สด็จออก
ปฏิบติัพระราชกิจ พระองคท์รงกลายเป็นศูนยร์วมแห่งกิจการทั้งปวงของพระเจา้ โดยไม่มีผูใ้ดเสมอ
เหมือน 

ตลอดเวลาสามปีท่ีพระเยซูเสด็จไปประกาศพระกิตติคุณ ทัว่ทั้งประเทศอิสราเอลนั้น พระองค์
ทรงเตม็ไปดว้ยความเมตตาปรานี ถ่อมตน สุขมุเยอืกเยน็ ไม่เคยมีปฏิกิริยาโตต้อบ ความโหดร้ายต่าง ๆ 
ท่ีพระองคท์รงไดรั้บเลยขณะท่ีเราอ่านพระกิตติคุณของพระองค ์ หูของเราคงจะแวว่เสียงฝีเทา้ของคน
จ านวนมากท่ีติดตามพระองค ์ เสียงร้องต่าง ๆ ความเร่งรีบ ความป่ันป่วนยุง่เหยงิมรสุมร้ายของกิเลส
ตณัหา และเสียงร้องอุทาหรณ์ถึงความจ าเป็นต่าง ๆ ของมนุษย ์ พระเยซูไม่เคยละเลยต่อการตอบสนอง
ความจ าเป็นของมนุษยชาติเลย นบัตั้งแต่พระองคเ์สด็จข้ึนสู่ภูเขาแห่งการทดลอง พระองคไ์ดท้รงสู้ทน
จนถึงท่ีสุด เพื่อพระราชกิจแห่งสวรรค ์ และเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ของพระองค ์ อีกทั้งฤทธ์ิอ านาจและ
สิทธิพิเศษ และโอกาสอนัดีงาม ซ่ึงพระองคจ์ะตอ้งไดรั้บ โดยทางพระองคเ์อง จนกวา่โจรผูร้้ายท่ีก าลงั
จะตายอยูบ่นกางเขน ซ่ึงอยูเ่คียงขา้งร้องวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ โปรดระลึกถึงขา้พเจา้” เสียงร้องตอ้งการ
ความช่วยเหลือของมนุษยต่์อพระองค ์ ดงักอ้งในพระกรรณของพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา ทั้งกลางวนัและ
กลางคืน 

พระองคท์รงเผชิญกบั ความเจบ็ปวด และโรคภยัไขเ้จบ็ และความผดิบาปของมนุษยผ์ูท่ี้ไดรั้บ
ความทุกขท์รมานต่าง ๆ เหล่าน้ี เรียงรายกนัขอความช่วยเหลือจากพระองค ์ริมถนนท่ีพระองคเ์สด็จผา่น 
และพากนัร้องวา่ “ขอทรงเมตตาขา้พเจา้เถิด” ไม่วา่พระองคจ์ะเสด็จไปตามถนนสายใด ประชาชนก็
มกัจะหอ้มลอ้มพระองค ์จนแทบจะมองไม่เห็นพระองค ์

คร้ังหน่ึงไดมี้หญิงเป็นโรคโลหิตตคนหน่ึง ไดเ้อ้ืมมืออนัสั่นเทาของนางมาจบัตอ้งชายฉลอง
พระองคด์ว้ยความเช่ือ ซ่ึงก็ไดท้  าใหน้างหายจากโรคนั้นอยา่งเด็ดขาด เม่ือพระองคท์รงหลีกเล่ียจากฝงู
ชน เขา้ไปในบา้นหลงัหน่ึงโดยหวงัท่ีจะไดป้ฏิบติัพระราชกิจอยา่งเงียบ ๆ แต่ประชาชนก็ยงัคงติดตาม
มาอีกพวกเขาไดห้ามคนง่อยมาดว้ย เม่ือเขาไม่สามารถพาคนง่อยเขา้หาพระองคไ์ด ้ พวกเขาก็ช่วยกนั
หามคนง่อยผูน้ั้นข้ึนไปบนดาดฟ้า แลว้ช่วยกนัร้ือหลงัคา หอ้งท่ีพระเยซูประทบัออก และหยอ่นคนง่อย
ลงตรงหนา้พระพกัตร์ของพระองค ์
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เม่ือพระองคเ์สด็จขา้มฟากทะเลสาปไป เพื่อจะพกัผอ่น แต่ประชาชนก็หลัง่ไหลไปรอกนัตาม
ชายทะเลจนแน่นไปหมด และขอใหพ้ระองคบ์  าบดัความหิวกระหายใหแ้ก่พวกเขา ชายหนุ่มคนหน่ึง
ไดม้าหาพระองค ์ (คิดวา่ท่านคงจะนึกภาพออกและไดย้นิเสียงฝีเทา้อนัเร่งรีบของเขาได)้ เขาทูลต่อ
พระองคว์า่ “ท่านอาจารยผ์ูป้ระเสริฐ ขา้พเจา้จะกระท าประการใด จึงจะไดชี้วิตนิรันดร์” ขณะเดียวกนั
ประชาชนต่างก็ลอ้มพระองคไ์ว ้ และขอร้องใหพ้ระองคบ์  าบดัความทุกขร้์อน และแกไ้ขปัญหาชีวิต
ใหแ้ก่พวกเขา 

ขณะท่ีพระเยซูก าลงัประกาศสัจจธรรมอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ ในพระวหิารของพระเจา้ ไดมี้
ชายคนหน่ึงขอร้องพระองคใ์หช่้วยจดัการใหพ้ี่ชายของเขา แบ่งมรดกใหแ้ก่เขาดว้ย โดยทูลวา่ “อาจารย์
เจา้ขา้ ขอสั่งพี่ชายของขา้พเจา้ ใหแ้บ่งมรดกใหข้า้พเจา้” เม่ือพระองคท์รงแสวงหาโอกาสท่ีจะอธิบายถึง
พระสง่าราศีอนันิรันดร์ของพระเจา้ ก็ไดมี้ผูค้นมาทูลถามพระองคว์า่หญิงมีสามีมาแลว้หลายคน จะมี
ชีวติอยา่งไรในสวรรค ์ (กล่าวคือเม่ือฟ้ืนข้ึนมาจากความตายแลว้) จะมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร และจะตก
เป็นภรรยา ของสามีคนใด (ดู มาระโก 12:19-23, ลูกา 20:28-33) 

มีชายคนหน่ึงถูกผหีลายกองสิงอยู ่ จนกระทัง่จิตใจของเขาเตม็ไปดว้ยความหวาดกลวั แต่เม่ือ
พระเยซูตรัสสั่งผเีหล่านั้นวา่ “จงออกมาจากคนนั้นเถิด” ผเีหล่านั้นก็ออกไปแต่โดยดี ท าใหช้ายคนนั้นมี
สติเช่นเดิม เขารีบสวมเส้ือผา้แลว้นัง่ลงแทบพระบาทของพระองค ์ มนุษยต่์างมอบปัญหาชีวิต และ
ความหวงัทุกอยา่งไวก้บัพระเยซู ใหพ้ระองคท์รงจดัการแกไ้ขให ้เช่นบางคนทูลถามพระองคว์า่ “พี่นอ้ง
ของขา้พเจา้จะท าผดิต่อขา้พเจา้ไดก่ี้คร้ัง ซ่ึงขา้พเจา้ควรจะยกความผดิของเขา” “คนชราแลว้จะบงัเกิด
ใหม่อยา่งไรได”้ ฯลฯ 

สารพดัทุกส่ิงท่ีมนุษยเ์คยคิดเคยปรารถนา ตลอดจนกิเลสตณัหาทั้งปวงท่ีเคยครอบครองชีวิต
ของมนุษย ์ ลว้นแต่ร ่ าร้องตอ้งการพระเยซูทั้งส้ิน แต่พระองคก์็ไม่เคยตกใจกลวั ไม่เคยหวัน่ไหว 
พระองคท์รงสามารถตอบสนองความจ าเป็นของจิตวญิญาณ ท่ีโหยหิวของมนุษยทุ์กคน ไดอ้ยา่ง
พอเพียง และเกินพอท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นของพวกเขาเสียอีก พระองคมิ์ไดป้ล่อยใหผู้ห้น่ึงผูใ้ด 
ตอ้งไดรั้บความทุกขเวทนา อยูโ่ดยท่ีไม่ทรงช่วยเหลือเลย ไม่เคยมีส่ิงหน่ึงส่ิงใด ท่ีจะยุง่ยากเกินความรู้
ความเขา้ใจของพระองค ์ไม่เคยมีความตอ้งการของมนุษย ์ประการหน่ึงประการใด ท่ีท าใหพ้ระองคต์อ้ง
ทรงตกพระทยัและไม่เคยมีอ านาจใด ๆ ท่ีสามารถเอาชนะพระองคไ์ด ้ พระองคท์รงปฏิบติัพระราชกิจ
ของพระองคอ์ยา่งผูมี้ชยั ซ่ึงไม่มีผูใ้ดหรือส่ิงใดอาจตา้นทานได ้ โดยไม่ทรงสนใจใยดีต่อราชสมบติั อนั
มัง่คัง่สมบูรณ์ของพระองคเ์ลยแมแ้ต่นอ้ย 

เราต่างรู้สึกพิศวงงงงวย ในความเป็นอยูข่องพระองคย์ิ่งนกั เราขอสรรเสริญในความเป็น
พระมหากษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ของพระองค ์สุดท่ีจะพรรณนาได ้และรู้สึกอศัจรรยใ์นความสุภาพถ่อมตนของ
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พระองคย์ิง่นกั พระองคท์รงชนะพระองคเ์อง และทรงชนะโลก ทรงชนะทั้งพญามาร ความตายขมุนรก 
และหลุมฝังศพ พระองคท์รงเป็นผูช้นะในการทุกส่ิง ตลอดไปเป็นนิตย ์ พระองคท์รงตอบสนองความ
จ าเป็นของมนุษยทุ์กคน แต่ในขณะเดียวกนัพระองคก์็ทรงซ่ือสัตยต่์อพระราชกิจแห่งสวรรคข์อง
พระองคด์ว้ย พระองคท์รงพบปะกบัชายหญิงทุก ๆ คน ในความสวา่งอนันิรันดร์ คือเป็นความสวา่งแห่ง
ชีวติ ซ่ึงอยูเ่หนือหลุมฝังศพ และเหนือการฟ้ืนคืนชีวิต พระองคต์รัสวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง 
และเป็นชีวิต” พระองคท์รงบงัคบัใหม้นุษยทุ์กคนเผชิญกบัปัญหาท่ีวา่ พระองคท์รงเป็นผูใ้ด และไม่
ทรงอนุญาตใหว้พิากวจิารณ์พระองคใ์นแง่อ่ืนใด นอกเหนือจากปัญหาท่ีวา่ “ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
พระคริสตอ์ยา่งไร” ผูท่ี้วพิากษว์จิารณ์พระองค ์ผูท่ี้พิพากษาพระองค ์ผูท่ี้กล่าวหาพระองค ์ตลอดจนผูท่ี้
ตรึงพระองค ์จะตอ้งตอบค าถามน้ีทุกคน ค าตอบน้ีไดมี้มาก่อนสร้างโลกแลว้ และสืบมาจนถึงทุกวนัน้ี 

นกัประวติัศาสตร์คนส าคญัทั้งท่ีเป็นชาวยวิ และชาวโรมนั ในสมยัของพระเยซู ต่างก็ยอมรับวา่ 
พระเยซูทรงมีพระลกัษณะหลายอยา่งท่ีผดิไปจากมนุษยธ์รรมดา โยเซฟัส นกัประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุด ของชนชาติยวิไดก้ล่าวถึงพระเยซูวา่ “พระองคท์รงมีพระปรีชาญาณล ้าเลิศ จนขา้พเจา้ไม่แน่ใจนกั
วา่ การท่ีจะเรียกพระองคว์า่ มนุษยน์ั้นจะเป็นการถูกตอ้งหรือไม่” พระคริสตธรรมใหม่ไดก้ล่าวถึง พระ
เยซู ดุจเดียวกบัค าพดูอนัหนกัแน่นของเซอร์ไอแซคนิวตนั (นกัวทิยาศาสตร์ คนส าคญัแห่งประเทศ
องักฤษ) ท่ีวา่ “เป็นเร่ืองจริงท่ีสุดและมีพยานผูรู้้เห็นมากท่ีสุด เหนือกวา่ประวติัศาสตร์เร่ืองใด” แมแ้ต่
ศตัรูของพระเยซูเองก็ยงัรับวา่ เร่ืองราวของพระเยซูตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริตธรรมใหม่ เป็นความจริง
ทุกประการ ผูใ้ดเล่าท่ีสามารถเขียนถึงเร่ืองราวของพระเยซูไดถู้กตอ้งและชดัเจน เท่าเทียมกบัพระธรรม
กิตติคุณ” 

มรสุมชีวติท าใหพ้ระเยซูส้ินพระชนมใ์นเวลาอนัรวดเร็ว แต่ในการส้ินพระชนมข์องพระองค์
นั้น พระองคก์็ยงัทรงเป็นพระคริสตผ์ูมี้ชยัอยูน่ัน่เอง พระองคท์รงด่ืมจนหยดสุดทา้ยจาก “จอก” ซ่ึงพระ
บิดาของพระองคไ์ดป้ระทานใหพ้ระองคท์รงเผชิญกบัอุปสรรคทุ์ก ๆ อยา่งเท่าท่ีจะพึงมีในโลกน้ี และก็
ไม่มีอ านาจใด ๆ ท่ีสามารถเอาชยัชนะต่อพระองคไ์ด ้จนกระทัง่ทา้ยท่ีสุดทั้งมนุษยแ์ละท่ีมารร้ายไดร้วม
หวักนัต่อสู้พระองค ์และแมแ้ต่พระบิดาเจา้เองก็ไดส้ละทิ้งพระองคไ์วต้ามล าพงั กระนั้นพระเยซูก็หาได้
เลิกลม้ความตั้งใจอนัแน่วแน่ของพระองคไ์ม่ พระองคท์รงยอมสละพระชนมชี์พของพระองคเ์อง 
นบัเป็นชยัชนะอนันิรันดร์ เม่ือพระองคต์รัสวา่ “ส าเร็จแลว้” แลว้ก็ทรงกม้พระเศียรลงปลงจิตวญิญาณ 
พระองคมิ์ไดท้รงส้ินพระชนมใ์นฐานะสิทธิชน หรือพยานฝ่ายพระเจา้เพราะวา่สิทธิชนหรือผูเ้ช่ือนั้น
ตายเพราะเช่ือในพระเจา้ และรู้วา่พระองคส์ถิตอยูก่บัเขา พระเยซูทรงส้ินพระชนมใ์นฐานะเคร่ือง
สักการะบูชาไถ่ความบาป และพระเจา้เองก็ทรงซ่อนพระพกัตร์ไปจากพระองค ์ การส้ินพระชนมข์อง
พระองคเ์ป็นการส้ินพระชนมข์องพระผูไ้ถ่ พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่โทษความผดิบาปของเรา 
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และไดท้รง “เป็นข้ึนมาจากความตาย เพื่อจะใหเ้ราเป็นคนชอบธรรม” (โรม 4:25) พระเยซูทรงชนะ
ความตาย โดยการทรงยอมวายพระชนม ์ ดงันั้นความตายจึงสูญเสียเหล็กไนของมนัไป และอุโมงคฝั์ง
ศพก็ตอ้งสูญเสียชยัชนะของมนัไป 

พระเยซูทรงละทิ้งกลุ่มผูเ้ช่ือท่ีซ่ือสัตยต่์อพระองคไ์ว ้ ทุกคนท่ีรู้จกัพระองคย์อ่มไม่เป็นศตัรูต่อ
พระองค ์ แมอ้คัรสาวกของพระองคแ์ท ้ ๆ ก็ยงัละทิ้งพระองคต์ลอดเวลาท่ีพระองคท์รงถูกพิพากษา 
เพราะความเกรงกลวัศตัรูของพระองคน์ัน่เอง “คนทั้งปวงท่ีรู้จกัพระองค”์ ต่างก็ไดเ้ห็นประจกัษพ์ยาน
ในภาพอนัน่าสะพรึงกลวับนภูเขาโกลาโกธา (ลูกา 23:49) และโจรท่ีก าลงัจะตายอยูน่ั้นก็ไดเ้ช่ือใน
พระองค ์ แน่ละ ถา้โจรเองก็ยงัเช่ือ อคัรสาวกของพระองคก์็จะตอ้งเช่ือดว้ย นบัตั้งแต่พระเยซูทรงเร่ิม
ปฏิบติัพระราชกิจของพระองคเ์ป็นตน้มา จนกระทัง่พระองคถู์กตรึงบนไมก้างเขน มีผูติ้ดตามพระองค ์
120 คน (กิจการ 1:15,21,22) และมีอีกหลายคนท่ีเช่ือเม่ือพระองคท์รงปรากฏพระกายใหเ้ห็น ภายหลงั
จากฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ พระองคก์็ทรงปรากฏใหพ้วกเขาเห็นในคราวเดียวถึง 500 คน (1 โครินธ์ 15:6) 
ในบรรดาผูค้นเหล่าน้ี มีชนชั้นสูง มีการศึกษาดี และมีอิทธิพลรวมอยูด่ว้ยไม่นอ้ย และบางคนเป็นถึง
ขา้ราชการในราชส านกั (ลูกา 8:3) และบุคคลอ่ืน ๆ อีกท่ีไดช่้วยเหลือพระราชกิจของพระองคใ์นดา้น
ทรัพยสิ์นเงินทอง ต่อมาภายหลงัเม่ือไดมี้การก่อตั้งคริสตจกัรข้ึน บุคคลเหล่าน้ีก็ไดร่้วมใจกนัขาย
ทรัพยสิ์นของตนเอง บริจาคสมทบเป็นเงินกองกลางของคริสตจกัร  (กิจการ 4:32-37) เม่ือก่อนการเสด็จ
ฟ้ืนคืนพระชนม ์และก่อนท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมานั้น ในบรรดาผูค้นเหล่าน้ี บางคนเพียงแต่
เช่ืออยา่งลบั ๆ เท่านั้น ยงัไม่กลา้แสดงท่าทีออกมาอยา่งเปิดเผย เม่ือวนัท่ีเปโตรและอคัรสาวกอีกสิบเอ็ด
คน เทศนาใหแ้ก่ชาวเยรูซาเล็มฟังในวนัเพนเทคศเตนั้น ไดมี้ผูก้ลบัใจเช่ือในพระเยซู ถึงสามพนัคน
นอกจากนั้นยงัมีผูค้นอีกเป็นจ านวนมาก “ก็ไดเ้ช่ือ” (กิจากร 5:14,6:7) แมแ้ต่พวกผูน้ าชนชาติยวิเอง ก็มี
บางคนท่ีเช่ือในพระองค ์แต่ไม่กลา้เป็นพยานถึงพระองคอ์ยา่งเปิดเผย เพราะกลวัวา่พวกฟาริสีจะตดัขาด
พวกเขา จากการเป็นสมาชิกธรรมศาลา (ยอห์น 12:42) ในบรรดาผูน้ าชาวยวิเหล่าน้ีมีนิโกเดโม และโย
เซฟชาวอิริมาธายรวมอยูด่ว้ย 

โยเซฟเป็นผูท่ี้มัง่คัง่ “เป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวง” เขาเป็นสมาชิกสภาศาสนาของชนชาติยวิ และ
อาศยัอยูใ่นเมืองอิริมาธาย ซ่ึงอยูถ่ดัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ของกรุงเยรูซาเล็มเท่าไม่ไกลใดนกั 
เขาเป็นผูเ้คร่งครัดในศาสนาอยา่งยิง่ “เป็นคนดีมีความยติุธรรม” และมีความรอบรู้ในพระคมัภีร์เดิมเป็น
อยา่งดี “เป็นผูค้อยท่าแผน่ดินของพระเจา้” (ลูกา 23:50,51,2:25,38) โยเซฟรู้วา่พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระ
เมสิยาห์ ตามท่ีศาสดาพยากรณ์ไดท้  านายไว ้แต่เขาก็ไดเ้พียงแต่เช่ือ “อยา่งลบั ๆ ” เพราะกลวัชาวยวิ 

ดูเหมือนวา่ในวาระนั้นเขาอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม และไดเ้ห็นการพิจารณาคดีของพระองค ์
ตลอดจนการตรึงพระองคด์ว้ย เขา “มิไดย้อมเห็นดว้ยกบัพวกท่ีปรึกษาหารือของเขา และการซ่ึงเขา
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ทั้งหลายไดก้ระท านั้น” (ลูกา 23:51) และภายหลงัจากการส้ินพระชนมข์องพระเยซู และเหตุการณ์อนั
น่าสะพรึงกลวัต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนในเวลาติด ๆ กนันั้น เขาก็ไม่อาจซ่อนเร้นความเช่ือของเขาไวไ้ดอี้ก
ต่อไป เม่ือเขาทราบวา่ จะมีการเคล่ือนยา้ยพระศพของพระเยซูลงจากไมก้างเขน ในตอนหวัค ่า ก่อน
หนา้ท่ีจะถึงวนัสะบาโต (เฉลยธรรมบญัญติั 21:23) เขาจึงไดไ้ปหาปีลาต และขออนุญาตเป็นผูจ้ดัการ
พระศพของพระเยซูเอง การน้ียอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือท่ีแทจ้ริงของเขา ตลอดจนความรักท่ีเขามีต่อ
พระเยซูดว้ย เขายนิดีท่ีจะอุทิศอุโมงคฝั์งศพ ซ่ึงเตรียมไวส้ าหรับตวัเขาเอง ให้เป็นท่ีเก็บพระศพของ
พระองค ์

การท่ีจะเผชิญหนา้กบัปีลาต และเอ่ยขออนุญาตเป็นผูจ้ดัการพระศพของพระเยซูนั้น ยอ่ม
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความกลา้หาญเด็ดเด่ียวอยา่งแทจ้ริง เพราะโยเซฟรู้ดีวา่การกระท าเช่นน้ี ยอ่มจะรู้ไปถึง
ปุโรหิตใหญ่และพวกผูน้ าชนชาติยวิในเวลาอนัรวดเร็ว บุคคลเหล่าน้ีถือวา่ผูท่ี้ติดตามพระเยซูเป็นผูท่ี้ถูก
แช่งสาปเช่นเดียวกบัชนต่างชาติ พวกเขากล่าววา่ “มีผูใ้ดในพวกขนุนาง และพวกฟาริสีท่ีเช่ือบา้ง 
ประชาชนท่ีไม่รู้จกัพระบญัญติัก็ถูกแช่งสาปอยูแ่ลว้” ในวาระนั้นนิโกเดโมผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
ศาลศาสนา ไดโ้ตต้อบเพื่อป้องกนัพระเยซูวา่ “กฏหมายของเรายอ่มพิพากษาคนใดหรือ เม่ือยงัไม่ไดฟั้ง
เขาก่อน และรู้วา่เขาไดท้  าอะไรบา้ง” (ยอห์น 7:47-51) 

การท่ีผูเ้ช่ือท่ีมีอิทธิพล และผูเ้ช่ืออ่ืน ๆ ไดส้ าแดงตวัออกมาอยา่งกลา้หาญเพื่อพระคริสตเ์ช่นน้ี 
ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ พวกเขาเป็นพวกท่ีมีสติสัมปชญัญะมีความคิดอ่านท่ีถูกตอ้ง และเช่ือในการฟ้ืนคืน
พระชนม ์ เพราะถา้หากวา่พวกเขาไม่เช่ือแน่วา่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีก ตามท่ีพระองค์
ไดท้รงสัญญาไว ้พวกเขาก็คงจะไม่ยอมเป็นสาวกของพระองค ์ภายหลงัจากท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนม์
ลงไปแลว้ 

โยเซฟรู้วา่พวกเขาโกหกมดเทจ็หรือเบ่ียงบ่าย ชาวยวิท่ีจะตอ้งดูหม่ินและตราหนา้วา่เขาเป็นคน
หลอกลวง นัน่ยอ่มหมายความวา่เขาจะตอ้งถูกรังเกียจเหยยีดหยาม และถูกตดัออกจากสังคม ดงันั้นเขา
จึงประกาศตนเองอยา่งเปิดเผย โดยการตดัสินใจเขา้ไปหาปีลาต และขอพระศพของพระเยซูต่อปีลาต 
อยา่งอาจหาญ (มาระโก 15:43) แต่พระเจา้ยอ่มทรงเตรียมคนของพระองคใ์นกรณีกิจท่ีส าคญั ๆ อยา่ง
พร้อมมูลเสมอ นบัวา่เป็นสิทธิพิเศษอนัประเสริฐยิง่ท่ีพระเจา้ทรงเลือกเขาใหท้  าการปฏิบติัพระศพท่ี
บอบช ้า และร้าวรานของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงทรงยอมวายพระชนมเ์พื่อโลก ดว้ยมืออนักอปรดว้ยความรัก 

ปีลาตไม่เช่ือวา่พระเยซูจะทรงส้ินพระชนม ์ ในเวลาอนัรวดเร็วเช่นนั้น แต่เม่ือเขาไดรั้บรายงาน
ยนืยนัความจริงขอ้น้ี จากนายร้อยทหารผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ ในการตรึงพระเยซู ดงันั้นปีลาตจึงไดส้ั่งให้
ทหารมอบพระศพของพระเยซูใหแ้ก่โยเซฟ ทนัทีท่ีไดรั้บอนุญาตโยเซฟก็รีบไปซ้ือผา้ป่านสีขาวส าหรับ
ห่อพระศพของพระองค ์“ตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยเูดีย” (ยอห์น 19:40) แลว้รีบตรงไปเอาพระศพ
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ของพระองคล์งจากไมก้างเขน โยเซฟเป็นเศรษฐี (มทัธิว 27:57) ไดท้  าใหค้  าพยากรณ์ของอิสยาห์ซ่ึงวา่ 
“จดัอุโมงคไ์วร่้วมกบัคนอธรรม” (อิสยาห์ 53:9) ส าเร็จ 

โยเซฟแห่งอาริมาธายมีท่ีดินในบริเวณเชิงเขาโกลาโกธา ภายในเป็นสวน และในสวนนั้นมี
อุโมงคฝั์งศพท่ีเพิ่งสะกดัเสร็จใหม่ ๆ หน่ึงอุโมงค ์ การท่ีโยเซฟไปของพระศพของพระเยซูจากปีลาต ก็
เพราะวา่ “อุโมงคน์ั้นอยูใ่กล”้ ทั้งสะดวก และเหมาะสมท่ีจะเป็นท่ีเก็บพระศพของพระองคน์ัน่เอง (ดู 
ยอห์น 19:42) 

นิโกเดโมเป็นอีกคนหน่ึงท่ีเป็นสาวกลบั ๆ ของพระเยซู นบัตั้งแต่ท่ีเขาไดเ้ขา้เฝ้าพระเยซูใน
ตอนกลางคืนในกรุงเยรูซาเล็ม และไดย้นิเร่ืองราวเก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่จากพระองค ์ (ยอห์น บทท่ี 3) 
ปรากฏวา่เขาเร่ิมมีความกลา้หาญในการปฏิบติั เพื่อพระคริสตย์ิง่ ๆ ข้ึนทุกทีและภายหลงัเขาไดช่้วยพดู
ป้องกนัพระเยซูจากการคุกคามของพวกฟาริสี (ยอห์น 7:51) บดัน้ีเขาก็ไดร่้วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ปฏิบติั
พระศพของพระองค ์ ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสามท่านคือ ท่านมทัธิว มาระโก และลูกา ไดบ้นัทึกไวว้า่ โย
เซฟเป็นคนอญัเชิญพระศพของพระองคล์งมาจากไมก้างเขน และน าไปฝังไว ้แต่พระธรรมยอห์นบนัทึก
ไวว้า่ นิโกเดโมไดช่้วยโยเซฟจดัการในเร่ืองน้ี 

เศรษฐีผูมี้อิทธิพลทั้งสองท่านน้ีไม่เกรงกลวัต่อการวพิากวจิารณ์จากพี่นอ้งชาวยวิของเขา และ
ไม่เกรงกลวัต่อการจบัตอ้งศพในตอนเยน็ก่อนวนัสะบาโตดว้ย เขาไดอ้ญัเชิญพระศพของพระองคล์งมา
จากไมก้างเขนดว้ยความรัก ดูเถิดการถอนตาปูออกจากพระหตัถแ์ละพระบาท ซ่ึงเต็มไปดว้ยบาดแผล
จากการถูกตรึง และอญัเชิญพระศพของพระเยซูเจา้ ซ่ึงถูกแทงดว้ยทวนและเตม็ไปดว้ยรอยฟกช ้าของ
พระองค ์เป็นงานท่ีน่าหนกัใจยิง่นกั  

นิโกเดโมไดซ้ื้อเคร่ืองหอม มดยอบ และไมก้ฤษณา หนกัประมาณสามสิบชัง่ ชโลมพระศพ
ของพระเยซู ในขณะท่ีเอาผา้พนัพระศพและอญัเชิญพระศพของพระองคไ์ปเก็บไวใ้นอุโมงคฝั์งศพนั้น
เสร็จแลว้ก็ไดช่้วยกนักล้ิงกอ้นหินใหญ่ปิดปากอุโมงคไ์ว ้ เพื่อป้องกนัมิใหผู้ใ้ดเคล่ือนยา้ยพระศพของ
พระองคไ์ป บดัน้ีมืออนัเห้ียมโหดของบรรดาศตัรูของพระองค ์ ไม่สามารถท่ีจะแตะตอ้งพระองคไ์ดอี้ก
แลว้ และบรรดาผูท่ี้ข่มเหงเบียดเบียนพระองค ์ ก็ไม่สามารถกล่าววาจาดูหม่ินต่อพระศพของพระองคไ์ด้
อีก พวกเขาไดท้  าการเก็บพระศพของพระองคไ์วใ้นอุโมงค ์โดยไม่มีพิธีรีตองใด ๆ เลย 

อภิปราย 
พระเยซูทรงถูกปลงพระชนมเ์ยีย่งอาชญากร และถูกน าไปฝังไวใ้นอุโมงคฝั์งศพ ซ่ึงเป็นของคน

อ่ืน และผูท่ี้จดัการพระศพของพระองคก์็เป็นเพียงผูเ้ช่ือแต่เพียงลบั ๆ มิไดป้ระกาศตนเองวา่ เป็นสวาก
ของพระองค ์ อยา่งเปิดเผยปัญหามีอยูว่า่ เหตุใด เปโตร ยอห์น และอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ จึงมิไดจ้ดัการ
พระศพของพระองคโ์ดยตรง เร่ืองน้ีหากพิจารณาตามเหตุผลแลว้ อาจเป็นไดว้า่ บรรดาอคัรสาวกของ
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พระองคไ์ม่ทราบวา่ มีการเคล่ือนยา้ยพระศพของพระองคล์งจากไมก้างเขนในคืนนั้น ทั้งโยเซฟ และนิ
โกเดโม ต่างก็เป็นท่ีปรึกษาของชนชาติยวิ ดงันั้นจึงพอจะรู้ท่าทีของพวกปุโรหิตใหญ่อยูบ่า้ง อน่ึงเพื่อ
เป็นการตดัปัญหาท่ีพวกปุโรหิต จะกระท าประการหน่ึงประการใดต่อพระศพของพระเยซู ดงันั้นเขาจึง
รีบชิงขอรับจดัการพระศพของพระองคจ์ากปีลาตเสียก่อน บรรดาอคัสาวกของพระองค ์ ต่างโศกเศร้า
เสียใจเป็นอยา่งยิง่ พวกเขารู้สึกยุง่ยากล าบากใจยิง่นกั และสูญส้ินความหวงัทุกส่ิงทุกอยา่ง ทั้งน้ีเพราะวา่
พระเยซูทรงอา้งวา่ พระองคท์รงเป็นพระเมสิยาห์ ทรงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระบิดาเจา้ และถูก
ปลงพระชนมด์ว้ยขอ้หาท่ีพระองคท์รงอา้งวา่ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ เป็นไปไดห้รือท่ีพระเจา้จะ
ทรงส้ินพระชนม ์ พวกเขาไดส้ละทุกส่ิงทุกอยา่ง เพื่อติดตามพระองค ์ มาบดัน้ีพระองคล์ะทิ้งพวกเขาไว ้
โดยการส้ินพระชนมแ์ละนอนสงบน่ิงในหลุมฝังศพ 

สตรีบางคนยงัคงร้ังรออยูใ่กลไ้มก้างเขนนั้น ทั้ง ๆ ขณะนั้นเป็นวเลาเยน็แลว้ และเม่ือโยเซฟ
และนิโกเดโมอญัเชิญพระศพของพระองคล์งมาจากไมก้างเขน มาเรียมฆัดาลา และมาเรียอีกคนหน่ึงได้
ติดตามไปยงัอุโมงคฝั์งศพเพื่อดูการเก็บพระศพดว้ย แมเ้ม่ือบรรดาพวกผูช้ายไดแ้ยกยา้ยกนัไปแลว้ สตรี
เหล่าน้ีก็ยงันัง่อยูห่นา้อุโมงคด์ว้ยความเศร้าโศกอีกครู่ใหญ่ (มทัธิว 27:61) ในท่ีสุดก็ตดัสินใจวา่ ในทนัที
ท่ีวนัสะบาโตล่วงพน้ไปแลว้ พวกเขาจะกลบัมาเพื่อเอาน ้ามนัหอมชโลมพระศพของพระเยซู 

พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าวไวว้า่ ในบรรดาผูเ้ช่ือของพระองคมี์ใครบา้งท่ีคิดวา่ พระองค์
จะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีก ตามพระสัญญาท่ีพระองคไ์ดท้รงใหไ้ว ้ แน่ละ จะตอ้งมีผูท่ี้ยงัจดจ า
ค ามัน่สัญญาของพระองคไ์ด ้ เพราะแมแ้ต่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีเอง ก็ยงัไม่ลืมพระด ารัสของ
พระองค ์พวกปุโรหิตและพวกฟาริสีเหล่าน้ีไดเ้ฝ้าคอยวา่ พระด ารัสของพระองคจ์ะเป็นจริงหรือไม่ พวก
เขาทราบวา่พระเยซูไดท้รงท านายไวห้ลายคร้ังหลายหนวา่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีกใน
วนัท่ีสาม ภายหลงัจากท่ีทรงส้ินพระชนม ์ พวกเขาต่างกลวัวา่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมา
ตามท่ีพระองคต์รัสไว ้ ดงันั้นพวกเขาจึงไปหาปีลาต ขอร้องใหปี้ลาตส่งทหารไปเฝ้าอุโมงคฝั์งศพนั้นไว ้
เป็นเวลาสามวนั เพื่อพิสูจน์วา่พระเยซูจะทรงฟ้ืนคืนมาอีกในวนัท่ีสาม ตามท่ีพระองคต์รัสไวห้รือไม่ 
พวกเขารู้วา่หากวา่การฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นความจริง ค ากล่าวหาของพระเยซูเก่ียวกบัพระองคเ์องตอ้ง
เป็นจริงดว้ย แต่ปีลาตไม่ยอมเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี เขาจึงอนุญาตใหพ้วกปุโรหิตจดัทหารไปเฝ้าเอาเอง การ
ท่ีเขาท าเช่นน้ีก็เพื่อใหพ้วกผูน้ าของชนชาติยวิมีความเคารพนบัถือในตวัเขานัน่เอง แทบจะกล่าวไวว้า่
ภายหลงัจากท่ีเขาไดพ้ยายามปลดปล่อยพระเยซูใหเ้ป็นอิสระ และจากการสนทนาปราศยักบัพระองค ์
ในขณะท่ีท าการไต่สวนพระองค ์ ปีลาตก็มีความรู้สึกต่อพระองคเ์หมือนดงัค าเตือนของภรรยาของเขา 
เขาอาจจะไดเ้ห็นการตรึงพระเยซูมาแลว้ ถา้ไม่ไปอยา่งเปิดเผย ก็คงไปเป็นการลบั และฤทธ์ิอ านาจของ
พระเจา้ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวนันั้น คงประทบัใจเขาอยา่งลึกซ้ึง ชาวยวิไดจ้ดัการเฝ้าระมดัระวงั
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อุโมงคโ์ดยการปิดปากอุโมงคด์ว้ยกอ้นหินใหญ่ และให้ทหารอยูย่ามพิทกัษรั์กษาอยา่งแขง็แรง พร้อม
กบัเตือนย  ้ามิใหท้หารเหล่านั้น หลงเช่ือผูใ้ด (มทัธิว 27:66) เขา้ใจวา่ในบรรดาพวกผูน้ าของชนชาติยวิ
นั้น คงมีบางคนท่ีปรารถนาท่ีจะทราบความจริงในเร่ืองน้ีและคงเช่ือพระองคเ์ม่ือประจกัษว์า่ พระองค์
ทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาแลว้ 

พวกทหารต่างเฝ้าระมดัระวงัอุโมงคฝั์งศพอยา่งใกลชิ้ด ทั้งกลางวนัและกลางคืน การท่ีจะตอ้ง
เฝ้าอุโมงคฝั์งศพเช่นน้ี เป็นส่ิงท่ีออกจะผดิปกติธรรดาและน่ากลวัอยูไ่ม่นอ้ย โดยเฉพาะการเฝ้าพระศพ
ของพระเยซู ซ่ึงตอ้งวายพระชนมโ์ดยการตรึงบนไมก้างเขน เป็นส่ิงท่ีน่าหวาดกลวัยิง่นกั ในเชา้มืดก่อน
รุ่งสางของวนัท่ีสามนั้น พวกเขาต่างไดรั้บความตกใจอยา่งยิง่ เพราะเกิดแผน่ดินไหวข้ึนมาอยา่งฉบัพลนั 
(มทัธิว 28:2) ไม่ผดิอะไรกบัเม่ือคราวท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนม ์

พวกเขาต่างก็ลุกพรวดพราดข้ึนดว้ยความตกใจ และทนัใดนั้นก็มีรัศมีอนัสวา่งจา้ของทูตสวรรค ์
ปรากฏอยูต่รงหนา้พวกเขา ทูตสวรรคอ์งคน์ั้นไดก้ล้ิงหินท่ีปิดปากอุโมงคอ์อก แลว้นัง่บนกอ้นหินนั้น 
สัญฐานของทูตนั้นเหมือนฟ้าแลบ เส้ือก็ขาวเหมือนหิมะ ทหารยามท่ีเฝ้าอุโมงคก์ลวัทูตองคน์ั้นจนตวั
สั่นและเป็นเหมือน “คนตาย” เม่ือไดส้ติข้ึนมาพวกเขาก็รีบไปรายงาน ใหแ้ก่พวกปุโรหิตใหญ่ ทราบถึง
เหตุการณ์นั้นทนัที พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้นัทึกไวว้า่ ทหารยามเหล่าน้ีไดย้นิขอ้ความท่ีทูตสวรรค ์
ไดก้ล่าวแก่เหล่าสตรีดงักล่าวหรือไม่ แต่เม่ือพวกเขามองเขา้ไปในอุโมงคก์็ปรากฏวา่ ไม่มีพระศพของ
พระองคอ์ยูเ่ลย ทั้ง ๆ ท่ีพวกเขาก็ไดป้้องกนัอยา่งเตม็ท่ีอยูแ่ลว้ 

พระคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาแลว้ ความตายไม่อาจจะครอบง าเหยื่อของมนัไวไ้ด ้ และ
หลุมฝังศพก็ไม่สามารถเหน่ียวร้ังพระองคไ์วไ้ดเ้ช่นกนั พระองคท์รงเป็นเหตุใหค้นทั้งปวง เป็นข้ึน และ
ใหมี้ชีวติ พระองคท์รง “มีสิทธิท่ีจะสละชีวตินั้น และมีสิทธิท่ีจะรับเอาคืนอีก” (ยอห์น 10:18) “พระองค์
นั้น พระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหคื้นพระชนม ์ ดว้ยทรงเปล้ืองปลดเคร่ืองจองจ าแห่งความตายเสีย เพราะวา่
ความตายจะครอบง าพระองคไ์วก้็หามิได”้ (กิจการ 2:24) เน้ือหนงัของพระองคเ์น่าเป่ือยไปก็หามิได ้
(กิจการ 2:31) พระศพของพระองคถู์กน าไปเก็บไวใ้นอุโมงคฝั์งศพอยา่งแทจ้ริง หาไดมี้การเคล่ือนยา้ย
สับเปล่ียนแต่อยา่งใดไม่ และแลว้พระองคก์็ไดฟ้ื้นข้ึนมาอีก พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าววา่ 
พระองคเ์สด็จออกมาจากอุโมงคเ์ม่ือเวลาใด นอกจากกล่าวไวว้า่ ในวนั “ท่ีสาม” ตามท่ีพระองคไ์ดต้รัส
ไวเ้ท่านั้น ปัญหาท่ีวา่พระเยซูจะทรงฟ้ืนข้ึนภายหลงัท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนมไ์ปแลว้ เป็นเวลาสามวนั
เตม็ ๆ หรือเม่ือยา่งเขา้วนัท่ีสามนั้น ไม่ใช่ปัญหาส าคญัอะไร ความส าคญัอยูท่ี่วา่พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระ
ชนมข้ึ์นมา ดว้ยรูปกายเดิมของพระองค ์โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด (ดู ลูกา 24:39) และความ
จริงแห่งการฟ้ืนคืนพระชนมน่ี์แหละ เป็นหลกัแห่งความเช่ือของเรา 
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บางคนจะถามวา่ “คนเหล่านั้นท่ีตายแลว้ จะเป็นข้ึนอยา่งไรได ้ เขาจะเป็นข้ึนมามีรูปกาย
อยา่งไร” (1 โครินธ์ 15:35) ส าหรับปัญหาขอ้น้ีอคัรสาวกเปาโลไดใ้หค้  าตอบไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ กายท่ีฟ้ืน
ข้ึนมาใหม่น้ีเป็นกายวญิญาณ หาใช่กายธรรมดาไม่ (1 โครินธ์ 15:44) เพราะเป็นร่างกายท่ีไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงแลว้ ดงันั้น แทนท่ีจะเป็นกายเน้ือหนงั จึงกลบัเป็นกายวญิญาณแต่ก็มีรูปพรรณสัณฐานของ
กายเดิมอยู ่ เราไม่อาจทราบไดว้า่สภาพดงักล่าวน้ีเป็นไปไดอ้ยา่งไร เช่นเดียวกบัท่ีเราไม่อาจเขา้ใจไดว้า่ 
ร่างกายท่ีเรามีอยูน้ี่เป็นร่างกายอนัเดียวกนักบั เม่ือคร้ังเรายงัเป็นเด็กไดอ้ยา่งนัน่เอง พระเยซูทรง “มี
ลกัษณะสมกบัดินมาแลว้” บดัน้ีพระองคจึ์งทรง “มีลกัษณะสมกบัสรรค”์ ดว้ย 

และเราก็จะเป็นเช่นเดียวกนัน้ี การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู เป็นเคร่ืองประกนัการฟ้ืนคืน
ชีวตของเรา เพราะพระองคไ์ดต้รัสไวว้า่ “เพราะเราเป็นอยู ่ท่านทั้งหลายจึงเป็นอยูด่ว้ย” การฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระองคเ์ป็นแบบอยา่งส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัเรานั้น เพราะวา่ “พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงกายอนั
ต ่าตอ้ยของเราใหใ้หม่ข้ึน ให้เป็นเหมือนอยา่งกายของพระองค ์อนัทรงสวา่ราศี” (ฟิลิปปี 3:21) 

เรา “รู้แลว้วา่ เม่ือพระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏ เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค”์ (1 ยอห์น 3:2) 
ทุกวนัน้ีเราไดรั้บชีวติอนันิรันดร์ของพระองค ์ ในทนัทีท่ีเราบงัเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค ์
(ยอห์น 5:24) แต่ในการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ พระองคท์รงน าชีวิต ซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่านั้นให้
กระจ่างแจง้ โดยพระกิตติคุณ (2 ทิโมธี 1:10) ร่างกายท่ีท าใหเ้ราไดรั้บส่ิงเหล่าน้ี ยอ่มเป็นกายเน้ือหนงั 
เป็นกายท่ีตอ้งเป่ือยเน่าไปในท่ีสุด พระเยซูเป็นข้ึนมาในรูปกายท่ีไม่รู้จกัตาย ในทุกวนัน้ี พระองคผ์ูเ้ดียว
เท่านั้นท่ีเป็นอมตะ (1 ทิโมธี 6:16) แต่ “เม่ือพระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏ เราทั้งหลายจะเป็นเหมือน
พระองค”์ (1 ยอห์น 3:2) ดว้ยวา่ส่ิง “ซ่ึงจะตาย ตอ้งสวมซ่ึงไม่รู้ตาย” (1 โครินธ์ 15:53) “คือท่ีจะใหก้าย
ขอเราทั้งหลายรอดตาย” ตามท่ีเราคอยเท่านั้น (โรม 8:23) “”เม่ือนั้นค าซ่ึงเขียนไวแ้ลว้จะส าเร็จ คือวา่ 
ความตายก็ถึงปราชยัแลว้ (1โครินธ์ 15:54) “บรรดาคนท่ีอยูใ่นอุโมงคฝั์งศพ จะไดย้นิส าเนียงของ
พระองค ์และจะไดเ้ป็นข้ึนมา” (ยอห์น 5:28) การ “เป็นข้ึนมา” น้ีมีสองอยา่งคือ การ “เป็นข้ึนมาสู่ชีวตินิ
รันดร์” และ “เป็นข้ึนมาสู่การพิพากษา” (ยอห์น 5:29) 

ไดมี้ปัญหาเกิดข้ึนวา่ ระหวา่งสามวนัท่ีพระเยซูทรงส้ินพระชนมน์ั้นพระวญิญาณของพระองค ์
สถิตอยู ่ ณ ท่ีใด เพราะในอุโมงคก์็มีแต่พระศพของพระองคเ์ท่านั้น กษตัริยด์าวดิไดเ้ขียนไวใ้นพระ
คมัภีร์เดิมวา่ พระวญิญาณของพระองคส์ถิตอยูใ่น “เมืองบรมสุขเกษม” (อุทยานของพระเจา้) อคัรสาวก
เปาโลไดบ้รรยายไวว้า่ “พระองคไ์ดเ้สด็จลงไปสู่เบ้ืองต ่าของแผน่ดินโลกก่อน” แลว้จึง “เสด็จข้ึนไปยงั
สูงเหนือฟ้าสวรรคท์ั้งปวง” (เอเฟซสั 4:8-10) และพระองคไ์ดท้รงพบกบัโจรผูร้้ายท่ีถูกตรึงขา้ง ๆ 
พระองค ์ ซ่ึงพระองคไ์ดต้รัสไวว้า่ “วนัน้ีเจา้จะอยูก่บัเราในเมืองบรมสุขเกษม” เปโตรก็ไดบ้รรยายถึง
ตอนน้ีดว้ย ระหวา่งท่ีพระเยซูเสด็จลงไปสู่ “เบ้ืองต ่าแห่งแผน่ดินโลก” โดยพระวญิญาณของพระองค์
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นั้น พระองคไ์ด ้“ประกาศแก่บรรดาวญิญาณท่ีติดคุก” (1 เปโตร 3:18,19,4:6) วญิญาณเหล่าน้ี คือผูท่ี้ไม่
เช่ือซ่ึงถูกน ้าท่วมตายในสมยัโนอาห์ (1 เปโตร 3:20) พระองคท์รงเป็นผูพ้ิพากษาของทั้งคนเป็นและคน
ตาย (1 เปโตร 4:5) 

วนัท่ีพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมานั้น เป็นวนัอาทิตยห์รือวนัแรกของสัปดาห์ ส่วน
ปัญหาเก่ียวกบัวนัท่ีพระองคถู์กตรึงนั้น ยงัมีการถกเถียงกนัอยู ่ ไม่ทราบวนัท่ีแน่นอน ตลอดจน
เหตุการณ์ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ก็ยงัมีขอ้โตแ้ยง้กนัอยู ่ แต่วนัท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น เป็นท่ีแน่นอน
วา่ เป็นวนัอาทิตย ์พระธรรมยอห์น 20:19 ก็ไดก้ล่าวถึงขอ้น้ี คือเม่ือวนัสะบาโตไดผ้า่นพน้ไปแลว้ ค าวา่ 
“ภายหลงัวนัสะบาโต” (มทัธิว 28:1) อาจหมายถึงภายหลงัวนัสุดทา้ยของเทศปัสกา หรือหมายถึง 
ภายหลงัวนัสะบาโตทัว่ ๆ ไปก็ได ้ขณะนั้นเป็นเวลาเชา้มืดของวนัใหม่ เป็นวนัแรกของสัปดาห์ใหม่และ
เป็นวนัแห่งการฟ้ืนคืนพระชนม ์

สตรีดงักล่าวนามมาแลว้ขา้งตน้ ไดก้ลบัไปยงับา้นของตน เพื่อพกัผอ่นในวนัสะบาโต เพื่อให้
เป็นไปตามพระบญัญติั (ลูกา 23:56) แต่ “เวลาใกลรุ่้งเชา้วนัตน้สัปดาห์ มาเรีย มฆัดาลา กบัมาเรยอีกคน
หน่ึงนั้นมาดูอุโมงค”์ พวกเขาไดน้ าเคร่ืองหอม เพื่อท่ีจะชโลมพระศพของพระองคผ์ูซ่ึ้งเป็นท่ีรักของ
พวกเขา ระหวา่งท่ีหญิงเหล่าน้ีก าลงัเดินเขา้มาในสวนนั้น ต่างก็ครุ่นคิดเก่ียวกบัปัญหาท่ีวา่ ท าอยา่งไร
พวกเขาจึงจะกล้ิงกอ้นหินออกจากปากอุโมงคไ์ด ้ ตอนน้ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละเล่มต่างไดใ้ห้
รายละเอียด แตกต่างกนัเล็กนอ้ยเก่ียวกบัรายนามของสตรีดงักล่าวแต่อยา่งไรก็ดี พระธรรมทุก ๆ เล่ม
ต่างก็เอ่ยถึงมาเรียมฆัดาลาดว้ยกนัทุกเล่มส่วนคนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่นางมาเรีย มารดาของยากอบ และโยเซฟ 
ชาโลเมมารดาของยากอบ และยอห์น โยอนันาภรรยาของคูซา ซ่ึงเป็นตน้เรือนของเฮโรด (ลูกา 8:3) 
และสตรีคนอ่ืน ๆ ซ่ึงติดตามพระองคม์าจากมณฑลกาลิลาพระธรรมยอห์นเอ่ยถึงช่ือมาเรียมฆัดาลา
เท่านั้น และนางเป็นคนแรกท่ีไปถึงอุโมงคเ์พราะเม่ือเดินทางไปถึงนั้นยงัเป็นเวลา “เชา้มืด” อยู ่ (ยอห์น 
20:1) ในทนัทีท่ีอุโมงคฝั์งศพปรากฏอยูใ่นคลองจกัษุ นางก็เห็นวา่กอ้นหินท่ีปิดปากอุโมงคน์ั้นไดก้ล้ิง
ออกจากปากอุโมงคแ์ลว้ นางรู้ในทนัทีนั้นวา่ จะตอ้งมีอะไรสกอัยา่งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ดงันั้นนางจึง
รีบเร่งไปบอกบรรดาอคัรสาวก เขา้ใจวา่คงจะมีมาเรียอีกคนหน่ึงไปกบันางดว้ย แต่เน่ืองจากนางมา
เรียมฆัดาลามีอาวุโสนอ้ยกวา่ ดงันั้นจึงเป็นผูน้ าข่าวไปบอกแก่คนอ่ืน นางรายงานข่าวน้ีแก่อคัรสาวก
โดยกล่าววา่ “เขาเอาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ออกจากอุโมงค ์และเขาเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน เราไม่รู้” (ยอห์น 
20:2) 

เม่ือสตรีคนอ่ืน ๆ ไดไ้ปสมทบกบัมาเรียอีกคนหน่ึงอุโมงคฝั์งศพนั้นพวกเขาต่างก็รู้สึกฉงน ต่อ
เหตุการณ์นั้นยิง่นกั และต่างก็รู้สึกหวาดกลวัยิง่ข้ึนเม่ือทูตสวรรคส์ององคล์งมาปรากฏต่อหนา้พวกเขา 
พวกเขากลวัจนตอ้งซบหนา้ลงกบัดิน ทูตสวรรคส์ององคน์ั้นจึงพดูข้ึนวา่ “พวกท่านแสวงหาคนเป็นใน
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พวกคนตายท าไม พระองคไ์ม่อยูท่ี่น่ี แต่เป็นข้ึนมาแลว้” ค  าพดูน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูทรงเป็นผูมี้ชยั 
พระองคไ์ดท้รงฟ้ืนข้ึนมาแลว้ ท่านจ าไม่ไดห้รือวา่พระองคเ์คยตรัสไวว้า่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนข้ึนมาอีก
ในวนัท่ีสาม อยา่กลวัเลย แต่จงไปบอกเหล่าสาวกของพระองคโ์ดยเฉพาะ เปโตร (มาระโก 16:7) 
พระองคจ์ะเสด็จไปพบกบัท่านทั้งหลายในมณฑลกาลิลา เหมือนดงัท่ีพระองคไ์ดต้รัสแก่ท่านนั้น (มาระ
โก 14:28) 

เราไม่ทราบแน่ชดันกัวา่ จ  านวนสตรีท่ีไปอุโมงคฝั์งศพของพระเยซูมีทั้งหมดก่ีคน ตลอดจนทูต
สวรรคท่ี์ปรากฏนั้นวา่มีก่ีองค ์ จะมีเพียงองคเ์ดียวหรือหลายองคก์็ตาม ต่างก็ประกาศถึงพระสง่าราศีของ
พระองคด์ว้ยกนัทั้งส้ิน ในเชา้นั้นอคัรสาวกของพระองคค์งไดไ้ปยงัอุโมงคฝั์งศพ ทั้งน้ีเพราะความหวงั
ทั้งหมดของเขาถูกฝังไวก้บัพระเยซูแลว้ อคัรสาวกเหล่าน้ีรู้เพียงอยา่งเดียววา่ พระองคท์รงเป็นมนุษย ์
และไม่เขา้ใจถึงการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ จนกระทัง่เม่ือพระองค ์ “ทรงน าชีวิตซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่านั้น
ใหก้ระจ่าง” พวกเขาจึงเขา้ใจ 

เม่ือสตรีเหล่านั้นไดย้นิถอ้ยค าท่ีทูตสวรรคก์ล่าวแลว้ ต่างก็ลุกข้ึนดว้ยท่าทีงนังกตกใจ และรีบ
ออกไปจากบริเวณแห่งนั้นดว้ยความกลวั แต่ขณะเดียวกนัก็รู้สึกเตม็ต้ืนดว้ยความยนิดี (มทัธิว 28:8) เม่ือ
สองสามวนัมาน้ีเอง สตรีเหล่าน้ีเพิ่งประสบกบัเหตุการณ์แปลก ๆ หลายอยา่ง จนจิตใจแทบแตกสลาย
ไป แต่มาบดัน้ีความหวงัของพวกเขาก็เร่ิมแจ่มกระจ่างข้ึนไปอีก ระหวา่งทางพวกเขามิไดบ้อกเล่าใหแ้ก่
ผูใ้ดเลย คงมุ่งหนา้ไปแจง้ข่าวใหแ้ก่อคัรสาวกตามท่ีทูตสวรรคไ์ดส้ั่งไว ้ รวมทั้ง “เหตุการ์ทั้วปวงท่ี
เกิดข้ึนแก่พวกเขาดว้ย” เม่ือสตรีดงักล่าวกระหืดกระหอบไปถึง พร้อมกบัเล่าวา่ พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระ
ชนมข้ึ์นมามิใช่ถูกขโมยเอาไปตามท่ีมาเรียมฆัดาลาคิดไว ้ อคัรสาวกก็ไม่เช่ือ เพราะถือวา่เป็นเร่ือง
เหลวไหล (ลูกา 24:11) แต่เม่ือเปโตรไดย้นิวา่ ทูตสวรคเ์นน้ถึงช่ือของเขาเป็นพิเศษ เขาจึงรีบลุกข้ึนและ
ตรงไปยงัอุโมงคท์นัที เพื่อดูใหรู้้เห็นดว้ยตาของตนเอง ในการน้ียอห์นไดติ้ดตามไปดว้ย 

เราสามารถท่ีจะวาดภาพ ถึงความรู้สึกของเหล่าอคัรสาวกของพระเยซูได ้ พวกเขายงัจดจ าถึง
ถอ้ยค าของพระเยซูท่ีตรัสไวว้า่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนข้ึนมาอีก แต่พวกเขากลบัคิดไปอีกวา่ ถา้หากพระเยซู
ทรงฟ้ืนข้ึนมาจริง ๆ พระองคก์็คงจะเสด็จออกจากอุโมงค ์ ไดอ้ยา่งง่ายดาย ดงัท่ีพวกเขาไดเ้คยเห็น
พระองคส์ าแดงการอศัจรรยอ่ื์น ๆ มาแลว้คงไม่หายไปอยา่งลึกลบัเช่นน้ีเป็นแน่ ทั้งน้ีก็เพราะพวกเขาไม่
เช่ือวา่พระเยซูจะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมานัน่เลย มิหน ้าซ ้ าบางคนยงัเร่ิมสงสัยดว้ยวา่ พระองคท์รง
เป็นพระเมสิยาห์ อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ แมแ้ต่อคัรสาวกบางคนเองก็ยงัสงสัย เร่ืองน้ียากเกินกวา่เราจะ
เขา้ใจได ้ เพราะเราเคยไดย้ินถึงเร่ืองการฟ้ืนคืนชีวติเสมอ แต่ถา้หากวา่เราเผชิญกบัเหตุการณ์นั้นดว้ย
ตนเอง ความรู้สึกของเราก็จะผดิแผกไปจากน้ี อคัรสาวกของพระเยซูเคยเห็นพระเยซูช่วยใหผู้อ่ื้นฟ้ืน
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ชีวติข้ึนมา แต่เม่ือพระองคผ์ูท้รงเป็นเหตุแห่งการเป็นข้ึนมา และเป็นชีวติ พา่ยแพแ้ก่ความตาย ความหวงั
ทุกอยา่งของพวกเขาก็ดูเหมือนวา่ละลายส้ินไป 

เน่ืองจากยอห์นยงัหนุ่มแน่นกวา่เปโตร ดงันั้นเขาจึงไปถึงอุโมงคก่์อนแต่ยงัมิไดเ้ขา้ไปใน
อุโมงคน์ั้น เม่ือเปโตรตามมาถึง เขาก็รีบเขา้ไปในอุโมงคน์ั้นทนัที และรู้สึกประหลาดใจเป็นอยา่งยิง่ ท่ี
พระศพของพระองคห์ายไปดงัค าบอกกล่าวของเหล่าสตรี แต่ผา้ป่านท่ีพนัพระศพของพระองคก์ลบั
ยงัคงอยูแ่ละผา้ซ่ึงใชพ้นัพระเศียรของพระองคก์็พบัวางอยูต่่างหาก เขาจึงเรียกยอห์นเขา้มาดู ซ่ึงยอห์นก็ 
“ไดเ้ห็นและเช่ือ” (ยอห์น 20:8) แลว้เขาทั้งสองก็กลบัไปและคิด “พิศวงถึงเหตุการณ์ซ่ึงไดเ้ป็นไปนั้น” 
(ลูกา 24:12) 

ระหวา่งนั้นมาเรียไดก้ลบัมยงัอุโมงคฝั์งศพอีกคร้ังหน่ึง และเม่ือไดพ้บวา่คนอ่ืน ๆ พากนั
กลบัไปหมดแลว้ นางจึงยนืร้องไหอ้ยูน่อกอุโมงค ์และขณะท่ีร้องไหน้ั้น นางก็มองเขา้ไปในอุโมงคด์ว้ย 
นางไดแ้ลเห็นทูตสวรรคส์ององคน์ัง่อยูต่รงท่ีวางพระศพของพระเยซู องคห์น่ึงอยูท่างเบ้ืองพระเศียร 
และอีกองคห์น่ึงอยูเ่บ้ืองพระบาท ทูตสวรรคท์ั้งสองพดูกบัมาเรียวา่ “สตรีเอ๋ยร้องไหท้ าไม” มาเรียตอบ
วา่ “เพราะเขาเอาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ไปเสียแลว้ และเขาเองพระองคไ์ปไวท่ี้ไหนขา้พเจา้ไม่รู้” 
ทนัใดพระเยซูก็ปรากฏทางเบ้ืองหลงัของนาง และเม่ือนางหนัมา พระองคก์็ตรัสแก่นางวา่ “สตรีเอ๋ย
ร้องไหท้ าไมมาหาผูใ้ด” นางไม่ทราบวา่เป็นพระองคจึ์งไดทู้ลไปตามท่ีไดต้อบแก่ทูตสวรรคแ์ละเพิ่มเติม
วา่ “ถา้ท่านไดเ้อาพระศพของพระองคไ์ป ขอบอกดิฉนัใหรู้้วา่ท่านเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน และดิฉนัจะ
รับพระองคไ์ป” 

เม่ือพระเยซูทรงเห็นวา่จิตใจของนางถูกตอ้ง ตามพระประสงคข์องพระเจา้ และทรงเห็นถึง
ความรักท่ีนางมีต่อพระองคเ์ช่นนั้น จึงตรัสแก่นางวา่ “มาเรียเอ๋ย” ทนัใดนั้นมาเรียก็จ  าพระองคจึ์งร้องวา่ 
“รับโบนี” และทรุดตวัลงกราบท่ีพระบาทของพระองค ์แต่พระองคก์็ตรัสแก่นางวา่ “อยา่ยดึหน่วงเราไว ้
เพราะเรายงัไม่ไดไ้ปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพี่นอ้งของเรา บอกเขาวา่ เราจะข้ึนไปหาพระบิดา
ของเรา และพระบิดาของท่านทั้งหลาย และจะไปหาพระเจา้ของเรา และพระเจา้ของท่านทั้งหลาย” 
“พระองคจึ์งไม่ทรงละอายในการท่ีจะเรียกเขาเหล่านั้นวา่ เป็นพี่นอ้งกนั” (ฮีบรู 2:11) 

ความโศกเศร้าของนางมาเรียกลบักลายเป็นความยนิดี นางรีบวิง่กลบัไปบอกบรรดาอคัรสาวก
ของพระองคด์ว้ยความปรีดาปราโมทยว์า่ พระเยซูเจา้ไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาแลว้ อีกทั้งนางก็ได้
พบเห็นพระองคแ์ละไดพ้ดูคุยกบัพระองคด์ว้ยตนเอง ความรู้สึกของนางป่ันป่วนวุน่วาย เหลือท่ีจะกล่าว
และนบัเป็นเกียรติอนัใหญ่ยิง่ส าหรับนาง ในการท่ีนางเป็นคนแรกท่ีไดเ้ป็นพยานถึงการฟ้ืนคืนพระชนม์
ของพระองค ์
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ภายหลงัจากท่ีมาเรีย มฆัดาลาจากไปแลว้ ไดมี้สตรีอีกกลุ่มหน่ึง มาท่ีอุโมงคฝั์งศพ และก็ไดรั้บ
ข่าวจากทูตสวรรคเ์ช่นเดียวกนัวา่ “พระองคห์าไดป้ระทบัอยูท่ี่น่ี ทรงเป็นข้ึนมาแลว้ ตามท่ีซ่ึงพระองค์
ไดต้รัสไวน้ั้น มาดูท่ีซ่ึงพระองคไ์ดท้รงนอนอยูน่ั้น” สตรีเหล่านั้นรีบจากไป “ทั้งกลวัทั้งยนิดีเป็นอนัมาก
วิง่ไปบอกพวกสาวกของพระองค”์ (มทัธิว 28:8) 

ในขณะท่ีพวกเขาก าลงัไปบอกข่าวน้ีแก่อคัรสาวกนั้น พระเยซูไดท้รงปรากฏพระกายแก่พวก
เขา และตรัสอวยพระพรวา่ “จงจ าเร็ญเถิด” สตรีเหล่านั้นต่างก็กราบท่ีพระบาทนมสัการพระองค ์(มทัธิว 
28:9) พระองคไ์ดต้รัสปลอบพวกเขาวา่ไม่ตอ้งกลวั แต่จงไปบอกอคัรสาวกของพระองคใ์หไ้ปพบ
พระองคท่ี์มณฑลกาลิลา พวกเขาเดินทางต่อไปดว้ยความรู้สึกอศัจรรยใ์จ และพิศวงงงงวยเป็นอยา่งยิง่ 
ไม่มีปัญหาวา่ พระกายท่ีปรากฏอยูน่ั้นจะมิใช่พระเยซูพระองคท์รงส าแดงพระองคแ์ก่พวกเขาอยา่งแจ่ม
แจง้ โดยปราศจากขอ้เคลือบแคลงสงสัยใด ๆ คร้ันแลว้ก็ทรงหายวบัไป 

อาจมีบางคนถามวา่ ถา้พระเยซูทรงเป็นพระเจา้จริง ๆ เหตุใดเล่าพระองคจึ์งทรงละทิ้งพวกเขา
ไว ้ ค าถามขอ้น้ีไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะแมว้า่พระองคจ์ะเสด็จจากพวกเขาไป แต่พระองคก์็ไดท้รง
สัญญาไวว้า่ จะทรงพบพวกเขาอีกในมณฑลกาลิลา สถานท่ีซ่ึงพวกเขาเคยอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
มาแลว้ 

สตรีเหล่าน้ีไดน้ าข่าวประเสริฐตามท่ีตนไดป้ระสบนั้น มาบอกเล่าใหแ้ก่บรรดาอคัรสาวก และ
วา่พระองคจ์ะทรงรักษาค ามัน่สัญญา ซ่ึงพระองคไ์ดเ้คยใหไ้วแ้ก่เหล่าสาวก เม่ือคราวเสวยพระกระยา
หารม้ือสุดทา้ยร่วมกบัพวกเขา (มาระโก 14:28) อคัรสาวกทั้งหมดต่างรู้สึกวุน่วายใจเป็นอยา่งยิง่ เพราะ
มีความรู้สึกหลาย ๆ อยา่งขดัแยง้กนัภายในจิตใจ มีทั้งความสงสัย และความหวาดกลวัต่อเร่ืองราวท่ีพวก
เขาไดย้นิมานั้น ต่างไดป้รึกษาหารือกนั พวกเขาควรจะไปยงัมณฑลกาลิลาในทนัทีนั้นหรือไม่ แต่
ปรากฏวา่ พวกเขามิไดไ้ปทนัทีเพราะในวนันั้นพระเยซูเจา้ไดท้รงปรากฏใหพ้วกเขาเห็นหลายคร้ังหลาย
หนและในสัปดาห์ต่อมาเม่ือพวกเขาอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม พระองคก์็ไดท้รงปรากฏใหพ้วกเขาเห็นอีก 

ข้อไตร่ตรอง 
โยเซฟ “กล้าเข้าไปหา” ปีลาต บางคร้ังพระเจา้จะท าใหเ้ราประสบกบัภาวะอนัยุง่ยาก เหลือท่ีจะ

กล่าว ทั้งน้ีก็เพื่อเร่งเร้าให้เรามีความเช่ือแขง็แกร่งยิง่ข้ึน ซ่ึงจะเป็นโอกาสใหเ้รา เป็นพยานถึงพระองค์
มากยิง่ข้ึน 

“อุโมงค์ของตน” โยเซฟไดจ้ดัเตรียมอุโมงคไ์วส้ าหรับฝังศพของตนเอง แต่แลว้ เขาก็ถวายให้
พระเยซู ก่อนหนา้น้ีพระเยซูเคยทรงลูกลา เขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็ม เป็นลูกลาท่ีไม่เคยมีใครข่ีมาก่อนเลย 
มาบดัน้ีพระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน อยา่งไม่เคยมีใครถูกกระท าเช่นน้ีเลย ทรงถูกฝังไวใ้น
อุโมงคซ่ึ์งไม่เคยมีใครถูกฝังก่อนเลย 
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การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ไดเ้ปิดเผยใหค้นทั้งปวงรู้ถึงสาวกลบั ๆ ของพระองค ์
ในขณะท่ีอคัรสาวก “ทั้งหมดไดล้ะทิ้งพระองคไ์ว ้ และพากนัหนีไป” ผูท่ี้พดูแต่ปากวา่ จะไม่ละทิ้ง
พระองคจ์ะยนืหยดัเคียงบ่าเคียงไหล่กบัพระองคใ์นยามวกิฤตกาลนั้น หาไดก้ระท าตามค าพดูของตน
เสมอไปไม่ “ไมก้างเขนมีอ านาจท่ีจะเปล่ียนชีวิตจิตใจของมนุษยไ์ด ้ทั้งโยเซฟและนิโกเดโม ก็ไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงชีวติจิตใจโดยไมก้างเขนน้ี และประกาศตนเป็นศิษยข์องพระองคอ์ยา่งเปิดเผย เม่ือพระองค์
ทรงถูกตรึง และส้ินพระชนมแ์ลว้” 

การท่ีสาวกของพระเยซูไม่ยอมประกาศตนอยา่งเปิดเผย ก็เพราะควมกลวันัน่เอง “ความกลวั
เป็นท่ีใหใ้จสะดุง้ต่อโทษ” แต่ “ความรักท่ีสมบูรณ์ก็ก าจดัความกลวัเสีย” นอกจากนั้นยงัท าใหเ้รามีความ
เช่ือ ความไวว้างใจท่ีบริบูรณ์ และกลา้เป็นพยานแก่สาธารณะชนอยา่งเปิดเผย 

“ปิดให้แขง็แรง ให้เป็นท่ีมั่นใจท่ีสุด” พวกผูน้ าของชนชาติยวิพยายามป้องกนัรักษาพระศพ
ของพระเยซูอยา่งดีท่ีสุดแลว้ แต่ก็ไม่อาจตา้นทานฤทธ์ิอ านาจพระเจา้และทูตสวรรคไ์ด ้ ทหารท่ีเฝ้าอยู่
หนา้อุโมงค ์ ต่างก็รู้สึกตกใจกลวั จนความกลา้หาญถูกหลอมไปส้ิน และ “เป็นเหมือนคนตาย” ทูต
สวรรคน์ัง่อยูบ่นกอ้นหินหนา้อุโมงคฝั์งศพของพระเยซู เพื่อถวายความอารักขา ไม่มีใครท่ีมัน่ใจวา่ จะ
สามารถก าจดัพระองคไ์ดอ้ยา่งเด็ดขาด พระองคม์กัจะทรงพบกบัเรา ในเวลาท่ีเราไม่คาดคิดเสมอ ความ
จ าเป็น ความหิวกระหาย และความไม่สบายใจ ไม่พอใจต่าง ๆ ในชีวติของเรานั้น ลว้นจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการช่วยเหลือ บ าบดัจากพระองคท์ั้งส้ิน พระองคท์รงสามารถช่วยเหลือเราไดทุ้กอยา่ง บรรดาผูท่ี้
เกลียดชงัพระองค ์จะพากนัมีความสุขความยนิดีเป็นลน้พน้ ถา้พวกเขามัน่ใจวา่ พระองคไ์ม่สามารถฟ้ืน
คืนพระชนมข้ึ์นมาอีก แต่พวกเขาก็ไม่มัน่ใจเช่นนั้นเลย 

บรรดาผูท่ี้รักพระเยซู ตอนแรกนั้นมาท่ีอุโมงคฝั์งศพของพระองค ์ ดว้ยความหวาดกลวั แต่ก็
หวงัวา่จะไดพ้บพระศพของพระองค ์ และแลว้ต่างก็ไดรั้บความช่ืนชมยนิดีอยา่งใหญ่หลวง เม่ือรู้วา่
พระองคท์รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู ไดน้ าความประหลาดใจมาสู่ศิษย์
ของพระองคแ์ละศตัรูของพระองคย์ิง่นกั เพราะต่างก็เคยถือวา่เป็นไปไม่ได ้ แต่แลว้ต่างก็พบเห็นเป็นได้
ประจกัษพ์ยานแลว้วา่ อุโมงคน์ั้นวา่งเปล่า และไดเ้ผชิญกบัฤทธ์ิเดช ซ่ึงเน่ืองดว้ยการท่ีพระองคท์รงคืน
พระชนมน์ั้น  

ชีวติของเราทั้งหลาย ลว้นมีความส าคญักบัอุโมงคฝั์งศพอนัวา่งเปล่าของพระเยซูดว้ยกนัทั้งส้ิน 
แต่ต่างกนัในขอ้ท่ีวา่ เรารู้จกัพระเยซูในฐานะท่ีพระองคท์รงล่วงลบัไปแลว้หรือวา่พระองคท์รงเป็นพระ
คริสตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู ่
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บรรดาอคัรสาวก ต่างมิไดห้วงัวา่องคพ์ระผูช่้วยของเขา จะทรงฟ้ืนข้ึนมาอีก เพราะพวกเขาได้
น าเคร่ืองหอมมาเพื่อท าพิธีศพ ความจริงเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ท่ีเปล่ียน
ชีวติจิตใจของพวกเขา แลว้ท าใหพ้วกเขา เป็นพวกท่ี “คว  ่าแผน่ดิน” ได ้(กิจการ 17:6) 

“แล้วเปโตร” พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นความเศร้าโศกของเขาท่านเองรู้สึกทอ้ถอย เป็น
คนพา่ยแพ ้และผดิหวงัเช่นนั้นหรือ พระเยซูทรงระลึกถึงท่าน และพระองคท์รงเป็นข้ึนมาเพื่อท่านดว้ย 

ทูตสวรรคส์ามารถท่ีจะประกาศถึงอุโมงคอ์นัวา่งเปล่านั้น เพราะวา่ทูตสวรรคเ์หล่านั้น อยูเ่หนือ
ความตาย และในการฟ้ืนข้ึนจากความตายนัน่ มนุษยจ์ะเป็นเหมือนทูตสวรรค ์(มทัธิว 22:30) 

“ใครจะช่วยกลิง้ก้อนหินออกจากปากอุโมงค์” ในชีวติของท่านมีหินกอ้นใหญ่ถ่วงอยู ่ ซ่ึงทูต
สวรรคเ์ท่านั้นท่ีจะยกหินกอ้นนั้นออกไปได ้เช่นนั้นหรือพระเจา้จะทรงจดัหาท่ีพึ่งพิงไวใ้หท้่าน ในกรณี
ท่ีท่านมีอุปสรรคข์ดัขวาง พระองคต์รัสวา่ “บรรดาผูล้  าบากเหน็ดเหน่ือย จงมาหาเรา และเราจะใหท้่าน
ทั้งหลายหายเหน่ือยเป็นสุข” 

“เขาจึงระลึกขึน้ และจ าพระค าของพระองค์ได้” ถา้หากวา่เราหมัน่จดจ าและระลึกถึงพระวจนะ
ของพระคริสตเ์สมอ เราก็จะเขา้ใจถึงพระราชกิจของพระองค ์ พระเยซูทรงรักษาค าพดูของพระองค์
เสมอ พระองคจ์ะทรงพบกบัเรา “เหมือนพระองคไ์ดต้รัสไว”้ ในสถานท่ีซ่ึงพระองคท์รงสัญญานั้น 

ทบทวน 
1. ภายหลงัจากท่ีพระเยซูทรงส้ินพระชนมแ์ลว้ พวกเขาปล่อยพระศพของพระองคไ์วบ้นไม้

กางเขน เป็นเวลานานเท่าใด? เหตุใดพวกเขาจึงอญัเชิญพระศพของพระองคล์งจากไมก้างเขนในวนันั้น? 
2. ใครเป็นผูอ้ญัเชิญพระศพของพระองคล์งจากไมก้างเขน? พวกเขาจดัเตรียมเพื่อจะฝังพระศพ

ของพระองคอ์ยา่งไร? พระศพของพระองคถู์กฝังไว ้ณ ท่ีใด? ชายสองคนท่ีกล่าวถึงน้ี เป็นศิษยข์องพระ
เยซูหรือไม่? เหตุใดเขาจึงกลา้แสดงตนวา่ เป็นศิษยข์องพระองคใ์นเวลานั้น? ทั้งสองคนเป็นคนอยา่งไร? 
พวกเขาไดท้  าใหค้  าพยากรณ์ใดส าเร็จ? ผูท่ี้ติดตามเขาเพื่อดูไปวา่ พระศพของพระองคถู์กฝังไวท่ี้ใดนั้น 
คือใคร? บุคคลดงักล่าวเตรียมโครงการวา่ จะท าอะไรบา้ง? วนันั้นเป็นวนัอะไร? ถดัจากวนันั้นเป็นวนั
อะไร? สตรีเหล่านั้นท าอะไรในวนัสะบาโต? 

3. พวกปุโรหิตใหญ่กระท าอยา่งไรต่อพระศพของพระเยซู? ปีลาตสั่งใหพ้วกเขาท าอยา่งไร? 
พวกเขาพิทกัษรั์กษาอุโมงคฝั์งศพของพระองคอ์ยา่งไร? ผูท่ี้เฝ้าอุโมงคไ์ดพ้บอะไร? ใครเป็นผูก้ล้ิงหินท่ี
ปิดปากอุโมงคอ์อก? ขณะเม่ือทูตสวรรคล์งมาปรากฏนั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง? การน้ีท าให้
บรรดาทหารยามรักษาอุโมงครู้์สึกอยา่งไร? พวกเขาท าอยา่งไร? 

4. ทูตสวรรคซ่ึ์งลงมาปรากฏท่ีอุโมงคมี์ก่ีองค?์ สตรีท่ีมายงัอุโมงคมี์ใครบา้ง? พวกเขาน าอะไร
มา? ขณะนั้นบรรดาอคัรสาวกของพระเยซูก าลงัท าอะไร? ผูท่ี้ไปถึงอุโมงคเ์ป็นคนแรกคือใคร ไปถึง
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เม่ือใด? เขาท าอยา่งไร? บรรดาอคัรสาวกเช่ือเร่ืองราวท่ีนางเล่าใหฟังหรือไม่? ขอ้ความท่ีทูตสวรรคแ์จง้
แก่สตรีผูน้ั้น มีใจความวา่อยา่งไร? อคัรสาวกทั้งปวงมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อเร่ืองราวท่ีไดย้นินั้น? พวก
เขาท าอยา่งไร? อคัรสาวกท่ีไปพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงในเร่ืองน้ีคือใคร? ใครเป็นคนไปถึงอุโมงคก่์อน? เพราะ
เหตุใด? ใครเป็นผูเ้ขา้ไปในอุโมงคก่์อน เขาไดพ้บอะไรบา้ง? พวกเขาเช่ือวา่พระเยซูไดท้รงฟ้ืนคืนพระ
ชนมข้ึ์นมาแลว้หรือไม่? พวกเขาจากอุโมงคไ์ปดว้ยอาการอยา่งไร? 

5. ผูท่ี้ยงัคงอยูท่ี่อุโมงคน์ั้นคือใคร? นางท าอยา่งไร? ทูตสวรรคก์ล่าวแก่นางวา่อยา่งไร? มีทูต
สวรรคอ์ยู ่ณ ท่ีนั้นก่ีองค?์ นางกล่าวตอบทูตสวรรคว์า่อยา่งไร? ขณะนั้นผูใ้ดมาปรากฏอยูเ่บ้ืองหลงัของ
นาง? นางคิดวา่ผูน้ั้นเป็นใคร? ทั้งสองสนทนากนัวา่อยา่งไร? เหตุใดพระเยซูจึงทรงหา้มนาง มิใหห้น่วง
เหน่ียวพระองคไ์ว?้ พระองคต์รัสสั่งใหน้างท าอะไร? 

6. พระเยซูตรัสแก่บรรดาสตรี ซ่ึงก าลงัเดินทางจากอุโมงคไ์ปวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสสั่งให้
พวกเขาท าอะไร? พระองคต์รัสวา่ พระองคจ์ะเสด็จไปพบปะกบัอคัรสาวกของพระองค ์ ณ ท่ีใด? สตรี
เหล่าน้ีบอกกล่าวเร่ืองราวท่ีพวกเขาไดป้ระสบมา ใหแ้ก่ผูค้นต่าง ๆ ซ่ึงพวกเขาพบระหวา่งทางหรือไม่? 
สตรีเหล่านั้นมีความรู้สึกอยา่งไรหลงัจากท่ีไดพ้บเห็นพระเยซูแลว้? 

7. เม่ือพวกทหารท่ีเฝ้าอุโมงคฝั์งศพของพระเยซู กลบัไปถึงกรุงเยรูซาเล็มก็รีบไปรายงานให้
พวกปุโรหิตใหญ่ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีไดบ้งัเกิดข้ึน พวกปุโรหิตใหญ่เช่ือหรือไม่วา่พระเยซูทรงฟ้ืน
ข้ึนมาจากความตายแลว้จริง ๆ พวกเขาท าอยา่งไร? 

8. ท่านคิดวา่มีขอ้พิสูจน์อยา่งเพียงพอหรือไม่วา่ พระเยซูไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นอยา่ง
แทจ้ริง? การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึง ในความเช่ือของท่าน
หรือไม่ เพราะเหตุใด? 

9. เหตุใดจึงกล่าววา่ พระเยซูทรงเป็นคนแรกท่ีฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย? เม่ือใดบรรดาสิทธิชนท่ี
ล่วงลบัไปแลว้ จึงจะฟ้ืนข้ึนมาอีก? พวกเขาจะเป็นเหมือนพระองคห์รือไม่? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัการท่ีโยเซฟ ขอเป็นผูจ้ดัการพระศพของพระเยซู จง

บรรยายถึงอุปนิสัยใจคอของโยเซฟ นิโกเดโม และปีลาตมาอยา่งละเอียด ท่านคิดวา่บรรดาทหาร ท่ีเฝ้า
รักษาอุโมงคต่์างพากนักล่าววา่ พระเยซูจะทรงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย เช่นนั้นหรือ 2. แผน่ดินไหว
เกิดข้ึนก่อนหรือ ภายหลงัจากท่ีพวกสตรีมาถึงอุโมงค ์ 3. ท่านคิดวา่ ระหวา่งเวลาสามวนัท่ีพระศพของ
พระองคอ์ยูใ่นอุโมงคน์ั้น พระองคส์ถิตอยู ่ ณ ท่ีใด ตั้งแต่พระเยซูทรงส้ินพระชนมจ์นกระทัง่พระองค์
ทรงฟ้ืนข้ึนมา เป็นเวลาสามวนัเตม็ ๆ เช่นนั้นหรือ 4. เม่ือพระเยซูทรงฟ้ืนข้ึนมานั้น พระองคท์รงพบัผา้
พนัพระศพของพระองค ์ แลว้จึงเสด็จไปเช่นนั้นหรือ 5. พระศพของพระองคส่์งกล่ินเหมน็และข้ึนอีก 
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เช่นศพสามญัชนทัว่ไปหรือไม่ เพราะเหตุใด 6. ท่านคิดวา่ พระเยซู เสด็จออกจากอุโมงคก่์อนหรือ
ภายหลงัจากท่ีกอ้นหินท่ีปิดปากอุโมงคเ์ปิดออก ท่านคิดวา่อุโมงคฝั์งพระศพของพระองค ์ ถูกผนึกดว้ย
ปูนซีเมนตจ์ริง ๆ หรือเพียงแต่ถูกประทบัตราปิดตาย โดยค าสั่งของรัฐบาลโรมนั 7. มีผูใ้ดในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวภายหลงัจากความตายบา้ง ท่านคิดวา่เหตุใดพระเยซูจึงทรงหา้ม มิใหม้า
เรียสัมผสัถูกตอ้งพระองค ์ จนกวา่พระองคจ์ะเสด็จข้ึนไปเฝ้าพระบิดาในสวรรคเ์สียก่อน แต่ภายหลงั
จากนั้นไม่ก่ีวนั พระองคก์ลบับอกใหโ้ธมาสัมผสัพระกายของพระองค ์ ในตอนน้ีพระองคเ์สด็จข้ึนสู่
สวรรคห์รือยงั 8. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัร่างกาย หลงัจากท่ีฟ้ืนข้ึนมาใหม่ ท่านคิดวา่ความ
ช่ืนชมยนิดีท่ีส าคญัท่ีสุดอนาคตของเราคืออะไร 9. ผูท่ี้ท  าใหพ้ระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมคื์อ พระเจา้
พระบิดา พระเยซูเอง หรือพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์10. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการ
ท่ีบรรดาอคัรสาวก ลงัเลและชกัชา้ต่อการเช่ือในการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู ในเม่ือพระองคเ์คย
ตรัสย  ้าถึงเร่ืองน้ี หลายคร้ังหลายหนมาแลว้ และพระด ารัสของพระองคก์็ไม่เคยผดิพลาดเลยแมแ้ต่คร้ัง
เดียว 11. เหตุใดทูตสวรรคจึ์งระบุถึงเปโตรเป็นพิเศษ 12. ท่านคิดวา่มีทหารหรือพวกปุโรหิต คนใดบา้ง
หรือไม่ ท่ีเช่ือวา่ พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมา 
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ขั้นทีห้่าสิบส่ี การปรากฏพระกายในทีต่่าง ๆ ภายหลงัจากการฟ้ืนคนื

พระชนม์ มทัธิว 28:11-20, มาระโก 16:12-20, ลูกา 24:13-53, ยอห์น 

20:19-21:25 

พระเยซูเจา้ทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาแลว้อยา่งแทจ้ริง ดงัท่ีศาสดาพยากรณ์ไดท้  านายไว ้ (สดุดี 
16:10, อิสยาห์ 25:8, กิจการ 2:24-32) พระเยซูคริสตท์รงเป็น “ผูแ้รกท่ี...คืนพระชนม”์ (กิจการ 26:23) 
พระองคท์รงเป็นปฐม “เป็นคนแรกท่ีเป็นข้ึนมาจากตาย เพื่อพระองคจ์ะไดเ้ป็นเอกในสรรพส่ิงทั้งปวง” 
(โคโลสี 1:18) พระองคท์รงเป็นผลแรกในสรรพส่ิงทั้งปวง ทรงเป็นเบ้ืองตน้และเป็นเบ้ืองปลาย “ทรง
เป็นผูแ้รกในจ าพวกคนท่ีตายไปแลว้...และผูท้รงครอบครองกษตัริยท์ ั้งปวงบนพื้นโลก” (ววิรณ์ 1:5,8, 
22:13) พระองคท์รงเป็นคนแรก ท่ีฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย ข้ึนสู่ชีวตินิรันดร์ 

พระเยซูไดท้รงช่วยใหค้นอ่ืน ๆ ฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย แต่บุคคลเหล่าน้ีก็จะตอ้งตายอีกเช่นเดิม 
เพราะร่างกายท่ีเขาฟ้ืนข้ึนมานั้นเป็นร่างกายเน้ือหนงัหาใช่กายทิพยด์ัง่พระองคไ์ม่ ระหวา่งท่ีเกิด
แผน่ดินไหวในเวลาท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงนั้น หลุมฝังศพบางแห่งไดเ้ปิดออก “ศพของสิทธิชนหลายคน
ท่ีล่วงหลบัไปแลว้ ไดเ้ป็นข้ึนมา ออกจากอุโมงคพ์ากนัเขา้ไปในเมืองบริสุทธ์ิ ปรากฏแก่คนเป็นอนัมาก” 
(มทัธิว 27:52,53) แต่พระรรมมทัธิวก็ไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ อุโมงคเ์หล่านั้นเปิดออกเพราะ
แผน่ดินไหว และเวลานั้นเป็นเวลา “หลงัจากพระเยซูทรงเป็นข้ึนมาแลว้” ไม่มีขอ้พระธรรมตอนใด ท่ี
บ่งวา่ผูท่ี้ฟ้ืนข้ึนมาเหล่านั้นตายอีก หรือกลบัไปสู่หลุมฝังศพของเขาดงัเดิม ขอ้น้ียอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่คน
เหล่าน้ีมิไดต้ายอีก แต่เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของการฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย ภายหลงัการฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระเยซู ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ พระองคค์งจะรับพวกเขาข้ึนไปอยูก่บัพระองค ์ เป็นผลแรกท่ี
ถวายแก่พระเจา้ 

แต่พระเยซูคริสต ์ “ทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายท่ีไดล่้วงลบัไปแลว้นั้น” (เอเสเคียล 
44:30, 1 โครินธ์ 15:20) พระองคท์รงเป็นผูช้นะความตาย ซ่ึงเป็นศตัรู “ตวัท่ีสุด” (1 โครินธ์ 14:26) และ
เป็นศตัรูท่ีร้ายกาจท่ีสุดของมนุษยชาติ ความตายก็หาครอบง าพระองคต่์อไปไม่ (โรม 6:9) และในท่ีสุด
ความตายก็ตอ้งปราชยัในเวลานั้น ผูน้ั้นท่ีมีอ านาจแห่งความตายคือมาร (ดู ฮีบรู 2:14) “ไม่ยอม
ปลดปล่อยเชลย” (อิสยาห์ 14:17) แต่เม่ือพระเยซูทรงฟ้ืนข้ึนมาจากความตายแลว้ พระองคผ์ูท้รง มีชีวิต
อยู.่..ตายแลว้ และยงัมีชีวติอยูสื่บ ๆ ไปเป็นนิตย ์ตรัสวา่ “เราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผี” 
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(ววิรณ์ 1:18) พระองคท์รงรับลูกกุญแจน้ีเม่ือพระองค ์ เสด็จลงไปสู่เบ้ืองต ่าของแผน่ดินโลก (เอเฟซสั 
4:9, กิจการ 2:31) เช่นนั้นหรือ พระองคไ์ดท้รงเผชิญกบัผูค้รองความมืด คือพญามาร ทรงบงัคบัใหม้นั
กราบลง ท่ีพระบาทของพระองค ์และมอบลูกกุญแจใหแ้ก่พระองคเ์ช่นนั้นหรือ คร้ันแลว้พระองคก์็ทรง
ปลดปล่อยบรรดาวญิญาณ ซ่ึงคอยท่าพระองค ์จนกวา่พระองคจ์ะทรงเป็น ผูแ้รกในจ าพวกท่ีตายไปแลว้ 

บดัน้ีพวกเขาเหล่านั้นไม่ตอ้งรอคอยต่อไปแลว้ นบัตั้งแต่นั้นไปบรรดาผูท่ี้ตายเพื่อพระคริสต ์จะ
ไดไ้ปอยูก่บัพระองคท์นัที “...อยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้...” (2 โครินธ์ 5:8, ฟิลิปปี 1:23) “คร้ันพระองคไ์ด้
เสด็จข้ึนไปท่ีสูง...” (เอเฟซสั 4:8) พระองค ์ “จะไดท้รงท าลายการปกครองอานุภาพและอ านาจอ่ืน ๆ 
หมดแลว้ ดว้ยวา่จ าเป็นท่ีพระองคจ์ะตอ้งปกครองอยูก่่อน จนกวา่พระองคไ์ดท้รงปราบศตัรูทั้งส้ิน ให้อยู่
ใตพ้ระบาทของพระองค”์ (1 โครินธ์ 15:24-28) 

พระเยซูทรงเร่ิมตน้ปฏิบติัราชกิจของพระองคโ์ดยการ “ปราบส่ิงสารพดัใหอ้ยูใ่ตพ้ระองค”์ (1 
โครินธ์ 15:24-28) พระด ารัสค าสุดทา้ยของพระองคไ์ม่ใช่เก่ียวกบัความตาย หากแต่เก่ียวกบัชีวติ ชยั
ชนะของพระองคมิ์ใช่ชยัชนะเพื่อความผดิบาป การผดิพระบญัญติั และความตาย หากแต่เป็นชยัชนะ
เพื่อชีวติ ความรัก และความอมตะ 

พระคริสตท์รงเป็นพระเจา้ พระองคท์รงสามารถกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดต้ามความปรารถนา
ของพระองค ์ จากการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคน์ั้นเราไดรั้บแบบอยา่งแห่งฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ 
ในการชนะอุปสรรคทุ์กส่ิงทุกอยา่ง ทั้งของโลกและนรก ความจริงขอ้น้ี เป็นการสรุปรวบยอดถึงความ
รัก ความเสียสละในพระชนมชี์พของพระองค ์ซ่ึงเป็นเป้าหมายสุดยอดของไมก้างเขน และเป็นการสรุป
ยอดถึงความทุกขท์รมานต่าง ๆ และความชัว่ร้ายทั้งปวง พระคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ทรงไขปัญหา
ต่าง ๆ ในชีวิตของเรา และทรงส าแดงใหเ้ห็นวา่ “ทางดีใหญ่ยิง่” แห่งความรัก เป็นเร่ืองจริง มิใช่การ
หลอกลวง 

แต่อยา่งไรก็ตาม เร่ืองราวแห่งสง่าราศีของการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู ก็ยงัคงเป็นเร่ือง
ลึกลบัส าหรับอคัรสาวกของพระองคอ์ยูน่ัน่เอง ทั้งน้ีเพราะพวกเขา “ยงัไม่ไดเ้ขา้ใจขอ้พระคมัภีร์ท่ีเขียน
ไวแ้ลว้วา่ พระองคต์อ้งเป็นข้ึนมาจากความตาย” (ยอห์น 20:9) ทั้ง ๆ ท่ีพระองคไ์ดต้รัสแก่พวกเขาหลาย
คร้ังหลายหนแลว้วา่ พระองคจ์ะถูกพวกศตัรูปลงพระชนม ์แต่ในวนัท่ีสามภายหลงัจากการส้ินพระชนม์
ของพระองค ์พระองคจ์ะทรงฟ้ืนข้ึนมาใหม่ 

เป็นความจริงท่ีวา่เม่ือแรกท่ีพวกเขาไดรั้บทราบข่าวการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคน์ั้น พวก
เขาไมค่่อยเช่ือเลย อคัรสาวกต่างรู้สึกตกใจกลวัและงงงนัไปตาม ๆ กนั เม่ือเหตุการณ์ผนัแปรไปอยา่ง
รวดเร็วเช่นนั้น พระองคต์อ้งถูกศตัรูจบักุมไป และถูกตรึงจนถึงแก่ความตาย อยา่งทารุณบนไมก้างเขน 
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คร้ังแรกเหล่าอคัรสาวกต่างพากนัหลบซ่อน มิใหพ้วกผูน้ าของชนชาติยเูดียเห็น โดยปิดประตู
ขงัตวัเองอยูใ่นบา้นอยา่งเงียบ ๆ เพราะกลวัวา่จะถูกทรมานเช่นเดียวกบัพระเยซู แต่แลว้การณ์ก็กลบัเป็น
เคร่ืองพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ พระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอยา่งแทจ้ริง และทรงมีพระกายอมตะ
คือกายทิพย ์ ประตูท่ีพวกเขาลงกลอนหรือลัน่ดานอยา่งหนาแน่นนั้น ไม่อาจปิดกั้นพระองคไ์ด ้ พระ
คริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนมส์ามารถเสด็จทะลุผา่นผนงัแห่งความกลวัเราไม่สามารถปิดกั้นพระองคไ์ด ้
เร่ืองราวเก่ียวกบัพระคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ เหลือท่ีจะอธิบายได ้ แต่ก็ไม่มีผูใ้ดท่ีจะหลีกเล่ียงให้
พน้จากพระองคไ์ด ้และก็ไม่มีฤทธ์ิอ านาจหรือพลงัใด ๆ ท่ีต่อตา้นพระองคไ์ด ้

การท่ีบรรดาอคัรสาวก ไม่ยอมเช่ือค าพยากรณ์เก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเขา ก็คลา้ย ๆ กบัการเร่ิมก่อตั้งคริสตจกัรของพระองคบ์นรากฐานท่ีไม่เขม้แข็ง ซ่ึงพระองคไ์ด้
เคยประกาศไวว้า่ คริสตจกัรของพระองคเ์ปรียบเหมือนศิลา และ “ประตูแห่งความตายจะมีชยัชนะต่อ
คริสตจกัรนั้นหามิได”้ พระเยซูไดท้รงเปิดเผยให้อคัรสาวกทราบถึงความจริงวา่ พระเยซูคริสต ์ ผู้ทรง
พระชนม์อยู่ จะเป็นบ่อเกิดแห่งอ านาจทั้งปวงของเขาทั้งหลาย 

อคัรสาวกเองไม่สามารถมีชีวิตเพื่อพระองค ์ หรือเป็นพยานเพื่อพระองคจ์นกระทัง่พระเยซูทรง
ฟ้ืนคืนพระชนมเ์สด็จข้ึนสู่สวรรค ์และไดท้รงเทพระวญิญาณของพระองคล์งมาสวมทบัเหล่าสาวกแลว้ 

ภายหลงัจากท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รง “พิสูจน์ใหเ้ห็นวา่
พระองคท์รงพระชนมอ์ยู”่ ทรงด าเนินไปมาท่ามกลางเหล่าสาวก นอกจากนั้นยงัทรงกินและด่ืมร่วมกบั
พวกเขาอีกดว้ย (กิจการ 10:41) เพื่อใหพ้วกเขาเช่ือวา่ พระองคท์รงฟ้ืนข้ึนมาแลว้จริง ๆ แต่พวกเขาก็
ยงัคงมีความกลวั และไม่เช่ืออยูน่ั้นเอง และ “บางคนยงัสงสัยอยู”่ (มทัธิว 28:17) แต่ภายหลงัจากท่ี
พระองคไ์ดท้รงเสนอ “พระสัญญาของพระบิดา” คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่เขาแลว้ ความไม่เช่ือ
ของพวกเขาก็เปล่ียนเป็นความเช่ือมัน่อยา่งแขง็แรง ทั้งรู้วา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่และปฏิบติัพระราช
กิจของพระองคโ์ดยทางพวกเขา พระคริสตไ์ดท้รงตั้งอคัรสาวกของพระองคไ์ว ้เป็นท่ีให ้“ทั้งทูตสวรรค์
และมนุษยม์องดูเราดว้ยความพิศวง” (1 โครินธ์ 4:9) 

เป็นการยากท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใด จะยอมสละชีวติของตนเพื่อส่ิงท่ีเขายงัไม่รู้แจง้เห็นจริง
หรือไม่มีความเช่ือถือ ส าหรับบุคคลเช่นวา่น้ี ขอ้อา้งท่ีวา่เร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู มีพยานรู้
เห็นมากมายน้ี เขาถือวา่เป็นเพียงภาพลวงหรือเรืองไร้สาระ แต่ถา้เขาจะศึกษาเร่ืองน้ีให้มากเท่าใด เขาก็
จะยิง่เขา้ใจและเช่ือมากข้ึนเท่านั้น บุคคลเหล่าน้ีใจแขง็กระดา้ง เกินกวา่ท่ีจะตระหนกัถึงความจริงน้ีได้
เม่ือแรกท่ีไดรั้บรายงานข่าวเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูนั้น อคัรสาวกไม่เช่ือเพราะถือวา่
เป็นเร่ือง “เหลวไหล” (ลูกา 24:11) แต่ดว้ย “การพิสูจน์หลายอยา่ง” พระเยซูไดส้ าแดงใหเ้ห็นอยา่งชดั
แจง้วา่ พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่จนเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปอยา่งปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ  
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ก่อนหนา้ท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงปรากฏพระกายแก่มนุษยห์ลายคร้ังหลาย
หน และเม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ ก็ทรงปฏิบติัพระราชกิจของพระองคจ์ากสวรรค ์ เพื่อใหเ้ขา
ไดบ้งัเกิดความมัน่ใจและมีความเช่ือเขม้แขง็ยิง่ข้ึนตราบจนส้ินชีวติ รากฐานแห่งความเช่ือของพวกเขา
มิไดอ้ยูท่ี่อุโมงคฝั์งศพอนัวา่งเปล่านั้น หากแต่ข้ึนอยูก่บัความจริง ท่ีพวกเขาไดเ้ห็นพระองคด์ว้ยตาของ
พวกเขาเอง พระเยซูมิไดส้ าแดงพระองคใ์ห้ผูห้น่ึงผูใ้ดเห็นโดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่ยงัทรงส าแดงให้
ผูค้นถึงหา้ร้อยคนเห็นในคราวเดียวกนั การน้ียอ่มยืนยนัความจริงเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์อง
พระองคไ์ด ้ เป็นอยา่งดี เพราะการท่ีพวกเขาจะเห็นเป็นภาพลวง พร้อม ๆ กนัทุกคนนั้น ยอ่มเป็นไป
ไม่ได ้ การมีสามคัคีธรรมกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตายนั้น มีค่ายิง่กวา่ชีวติส าหรับ
เขา ระหวา่งเวลาท่ีส่ีสิบวนัก่อนท่ีพระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงอธิบาย “เร่ืองราวเก่ียวกบั
แผน่ดินของพระเจา้” แก่เขาเหล่านั้น 

ความจริงเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตน้ี์ เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและมีผลต่อ
มนุษยชาติ ยิง่กวา่เหตุการณ์ใด ๆ ท่ีไดบ้งัเกิดข้ึน และท่ีจะพึงบงัเกิดข้ึน และอ านาจของคริสตจกัรสมยั
แรกก็ไม่สามารถแยกจากเร่ืองการส้ินพระชนม ์ และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตไ์ด ้ เร่ืองราว
การฟ้ืนคืนพระชนมน้ี์แหละ เป็นเอกเป็นใหญ่ในศาสนาคริสต ์ ไม่มีศาสนาใด ๆ ท่ีอา้งอิงถึงการฟ้ืนคืน
พระชนมข์องศาสดาของศาสนานั้น ๆ นอกจากศาสนาคริสต ์

อภิปราย 
ส าหรับผูท่ี้มีความสงสัยเก่ียวกบัความจริง เร่ืองราวการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เขา

จะตอ้งเผชิญกบัความจริงน้ีอยา่งแน่นอน เพราะวา่เร่ืองน้ีแมน้กัศึกษาพระคริสตธรรม ท่ีมีความรอบรู้
เป็นเยีย่มท่ีสุด ก็ไดป้ระกาศรับรองแลว้วา่ เป็นความจริงยิง่กวา่ความจริงใด ๆ ในประวติัศาสตร์ ของ
มนุษยช์าติ เร่ืองน้ีเป็นความจริงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดเร่ืองหน่ึง แห่งประมวลความรู้ของยคุต่าง ๆ และเป็น
เหตุการณ์ท่ียิง่ใหญ่อนัเป็นศูนยก์ลาง แห่งพระประสงคข์องพระเจา้ในยคุนั้น และฉายแสงแห่งพระสง่า
ราศีของพระเจา้สู่ชีวติของมนุษยท์ั้งปวงตลอดกาลนาน 

อีเดอไซม นกัวทิยาศาสตร์ ผูมี้ความรอบรู้ทั้งภาษาองักฤษ และภาษาฮีบรู ไดก้ล่าววา่การฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระเยซูคริสตน์ั้น รับรองไดว้า่เป็นความจริงท่ียิง่ใหญ่กวา่ความจริงใด ๆ ใน
ประวติัศาสตร์ 

ไดมี้ผูท่ี้พยายามหาทางพิสูจน์วา่ บนัทึกหลกัฐานต่าง ๆ ในการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู
คริสต ์ยงัไม่สมบูรณ์เพียงพอแก่ความเช่ือถือ แต่นกัศึกษาพระคริสตธรรมหลายคนไดท้  าการคน้ควา้ เพื่อ
จะหกัลา้งขอ้กล่าวหาของบุคคลดงักล่าว และไดป้ระกาศวา่ มีหลกัฐานมากมายหลายอยา่ง เพียงพอท่ีจะ 
“ปิดปากของทุกคน” ท่ีสงสัยใหเ้งียบไปได ้ พระราชประวติัรวมทั้งพระราชกิจและพระธรรมค าสั่งสอน
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ของพระเยซูคริสต ์ ท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมยอ่มเป็นเคร่ืองพิสูจน์ไดอ้ยา่งเพียงพอ พระคริสต
ธรรมใหม่เป็นเอกสารทางประวติัศาสตร์ ท่ีเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งแทจ้ริง และพระกิตติคุณทั้งส่ี ซ่ึงกล่าวถึงชีวติ
และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ต่างก็เป็นอิสระแก่กนั กล่าวคือผูเ้ขียนต่างก็เขียนไปตาม
ความนึกคิดของตน โดยหาไดล้อกหรืออา้งอิงของกนัและกนัไม่ แต่ละเล่มก็ชดัแจง้โดยปราศจากขอ้
สงสัยใด ๆ พระกิตติคุณทั้งส่ีไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ พระเยซูคริสตท์รงถูกตรึง ทรงส้ินพระชนมอ์ยา่ง
แทจ้ริงและถูกฝังไวใ้นอุโมงคฝั์งศพของโยเซฟ แห่งอาริมาธาย ซ่ึงอยูใ่กล ้ๆ กบัสถานท่ีตรึงนั้น และอยู่
นอกกรุงเยรูซาเลม และในวนัท่ีสามภายหลงัจากการส้ินพระชนม ์ พระองคไ์ดท้รงฟ้ืนข้ึนมาใหม่ และ
ปรากฏพระกายแก่บรรดาผูท่ี้ติดตามพระองค ์

เช่ือกนัวา่อุโมงคท่ี์ใชฝั้งศพของพระองคน์ั้น อยูท่ี่เชิงเขาโกลาโกธานัน่เอง ซ่ึงนายพลกอร์ดอน
ไดเ้ป็นผูเ้ปิดเผยในปี ค.ศ. 1881 ซ่ึงเป็นอุโมงคท่ี์มีลกัษณะใหญ่ และตั้งอยูใ่นภูมิประเทศ เหมือนกบัท่ี
กล่าวไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกประการ 

นกัประวติัศาสตร์ชาวโรมนัช่ือ ดาซิตรัส ไดบ้นัทึกไวว้า่ ในรัชสมยัของซีซาร์ติเบเรียว ไดมี้
มนุษยผ์ูห้น่ึงซ่ึงผดิไปจากสามญัชนทั้งปวง ช่ือ “คริสตสั” เป็นผูด้  ารงชีวิตอยูอ่ยา่งน่าสนใจ และถูก
ประหารชีวิตโดยเจา้เมืองช่ือปนเตียวปีลาต ดาซิตสัไดแ้สดงความสงสัยวา่ เหตุใดคริสตสัจึงถูกประหาร
ชีวติในเม่ือไม่มีความผดิอะไรเลย 

ลูกา ผูเ้ขียนพระธรรมกิจการ และพระธรรมลูกา เป็นนายแพทยเ์ป็นผูท่ี้มีความรู้ในดา้น
วทิยาศาสตร์ และมีไหวพริบดี ท่านรู้วา่พระเยซูคริสตท์รงไดรั้บความทุกขท์รมานฝ่ายเน้ือหนงัสัก
เพียงใด และรู้วา่พระเยซูไดท้รงส้ินพระชนมไ์ปแลว้จริง ๆ ท่านไดเ้ป็นพยานอยา่งเขม้แขง็วา่ พระองค์
ทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอยา่งแทจ้ริง 

นกัวจิารณ์ทัว่ไปต่างพากนัยอมรับวา่ อคัรสาวกลูกา เป็นนกัประวติัศาสตร์ชั้นเอก อน่ึงทางดา้น
โบราณคดี ก็ไดค้น้ควา้หาหลกัฐานมายนืยนัสนบัสนุนบนัทึกของลูกาดว้ย ท่านเหล่าน้ีกล่าววา่ “นกั
วจิารณ์ในสมยัแรก ๆ นั้น ไดเ้ร่ิมตน้ซกัถามขอ้เขียนแห่งความจริงของท่านลูกา โดยพิจารณาคดีถึงแง่คิด
ในดา้นประวติัศาสตร์ แต่แลว้ผลของการถกเถียงอภิปรายกนั และผลของการสอบสวน ก็ปรากฏวา่ 
ท่านลูกาเป็นนกัประวติัศาสตร์ผูห้น่ึง ท่ีสามารถไวว้างใจอยา่งแทจ้ริง นอกจากนั้น ในสมยันั้นหาไดมี้
นกัเขียนคนใด ท่ีพอจะไวว้างใจไดดุ้จท่านลูกาไม่” 

อคัรสาวกไดเ้ป็นพยานวา่ พระเยซูไดท้รง “พิสูจนห์ลายอยา่งใหเ้ขาเห็นวา่ พระองคท์รงพระ
ชนมอ์ยู”่ (กิจการ 1:3) ขอ้ความน้ีมีน ้าหนกัเพียงพออยูแ่ลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งแสวงหาขอ้พิสูจน์อ่ืนใดมา
อา้งอิงอีกเลย อน่ึงค าสั่งสอนคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ ก็มีผูรู้้เห็นเป็นประจกัษ์
พยานกวา่หา้ร้อยคน ซ่ึง “ไม่ไดค้ลอ้ยตามนิยาย ท่ีเขาคิดแต่งไวด้ว้ยความเฉลียดฉลาด” (2 เปโตร 1:16) 
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“พระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหพ้ระองคน์ั้นคืนพระชนม ์ และใหป้รากฏแจง้ ใช่วา่ปรากฏแก่คนทัว่ไป แต่
ปรากฏแก่เหล่าพยาน ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเลือกไวแ้ต่ก่อน ...ท่ีไดรั้บประทานและด่ืมกบัพระองค ์ เม่ือ
พระองค์ทรงคืนพระชนม์” (กิจการ 10:40,41) 

ประจักษ์พยาน 
1. มาเรียมฆัดาลา เป็นคนแรกในบรรดาผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกสรรไวใ้ห้เป็นพยานในเร่ืองน้ี พระ

เยซูทรงปรากฏพระกายคร้ังแรกภายหลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนมท่ี์อุโมงคฝั์งศพนั้นเอง ทรงปรากฏแก่
มาเรียขณะท่ีนางร้องไห้คร ่ าครวญถึงพระองค ์ นางไม่สามารถจ าพระองคไ์ดใ้นทนัทีท่ีเห็นพระองค ์
จนกระทัง่พระองคต์รัสเรียกช่ือของนาง นัน่แหละ นางจึงจ าพระองคไ์ด ้คร้ังแรกมาเรียเขา้ใจวา่ พระเยซู
คือคนเฝ้าสวน แมว้า่มาเรียจะมิไดแ้สดงความเช่ือมัน่ใด ๆ ไวก่้อนวา่ พระเยซูจะทรงฟ้ืนข้ึนมาจากความ
ตายก็ตาม แต่นางก็มีความรักต่อพระองคเ์ป็นลน้พน้ และรู้สึกเศร้าสลดในการส้ินพระชนมข์องพระองค์
อยา่งสุดซ้ึง พระองคไ์ดส้ าแดงความเมตตากรุณา ท่ีพระองคท์รงมีต่อคนของพระองค ์ โดยการ “ส าแดง
พระองคใ์หป้รากฏแก่มาเรียมฆัดาลาก่อน” (มาระโก 16:9) 

พระองคต์รัสแก่นางวา่ “อยา่ยดืหน่วงเราไว ้ เพราะเรายงัไม่ไดข้ึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่จง
ไปหาพี่นอ้งของเราบอกเขาวา่ เราจะข้ึนไปหาพระบิดาของเรา และพระบิดาของท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 
20:17) พระคริสตธรรมคมัภีร์บนัทึกไวว้า่ พระองคท์รงปรากฏพระกายในท่ีต่าง ๆ กนั เป็นเวลาถึงส่ีสิบ
วนัก่อนท่ีจะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ และการเสด็จข้ึนสู่สรรคมี์เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น หาใช่สองคร้ังไม่ ดงันั้น
จึงมีปัญหาซ่ึงเราไม่ทราบแน่ชดันกัวา่ เหตุใดพระองคจึ์งหา้มมิใหม้าเรียจบัตอ้งพระองค ์ แต่กลบัสั่ง
ใหโ้ธมาและอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ จบัตอ้งพระองค ์ เพื่อให้เห็นจริงวา่รูปกายท่ีพระองคส์ าแดงแก่พวกเขา
นั้นคือพระองคน์ัน่เอง แต่อยา่งไรก็ตามเท่าท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดจบั
ตอ้งพระองคเ์ลย พระองคท์รงเป็นมหาปุโรหิตของพวกเราซ่ึงเสด็จเขา้ไปในสถานท่ีบริสุทธ์ิ (ดู อพยพ 
30:19-21) 

2. บรรดาสตรี ซ่ึงก าลงัเดินทางกลบัจากอุโมงคเ์ป็นล าดบัท่ีสองสตรีเหล่าน้ีไดเ้ห็นทูตสวรรคท่ี์
อุโมงค ์ และรีบรับข่าวประเสริฐท่ีวา่ พระองค ์ “ทรงเป็นข้ึนมาแลว้” พระเยซูทรงปรากฏพระกาย 
ในขณะท่ีพวกเขาก าลงัน าข่าวกลบัไปบอกแก่บรรดาอคัรสาวก (มทัธิว 28:9) สตรีเหล่านั้นไดย้นิพระสุ
รเสียงแห่งความรักของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง และรับเอาพระสัญญาของพระองคซ่ึ์งวา่ จะพบกบัพวกเขา
อีกคร้ังหน่ึง ในมณฑลกาลิลี ดูเหมือนวา่สตรีเหล่าน้ี จะจดจ าพระองคไ์ดใ้นทนัที ซ่ึงเป็นการตรงกนัขา้ม
กบัมาเรียพระเยซูทรงปรากฏพระกายหลาย ๆ แบบ (มาระโก 16:12) 

การปรากฏพระกายในลกัษณะต่าง ๆ ทุกแบบ พระองคท์รงปรากฏใหแ้ก่ผูท่ี้พระองคท์รงรัก 
และผูท่ี้รักพระองคเ์ท่านั้น กล่าวคือ เป็นผูท่ี้ “พระเจา้ไดท้รงเลือกไวแ้ต่ก่อน” (กิจการ 10:41) พระองค์
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มิไดป้รากฏพระกายใหแ้ก่ผูอ่ื้นเลย แมแ้ต่ทหารท่ีเฝ้าอุโมงคก์็มิไดเ้ห็นพระองค ์ ทหารเหล่าน้ีต่างตกใจ
กลวัเป็นอยา่งยิง่ เม่ือทูตสวรรคป์รากฏต่อหนา้พวกเขา แต่เม่ือพวกเขาคลายความหวาดกลวัและพบวา่ 
พระศพซ่ึงอยูใ่นความดูแลของพวกเขาไดอ้นัตราธานไปจากอุโมงค ์ พวกเขาก็รีบไปแจง้เร่ืองราวทุก
อยา่งท่ีบงัเกิดข้ึน ให้แก่พวกปุโรหิตใหญ่ทนัที (มทัธิว 28:11-15) 

พวกปุโรหิตใหญ่และผูเ้ฒ่าทั้งหลายเม่ือไดท้ราบข่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอยา่งยิง่ ต่างรีบประชุม
ปรึกษาหารือกนัเป็นการด่วน ส่ิงท่ีพวกเขาจะกระท าไดมี้เพียงประการเดียวคือการออกข่าวเทจ็ และเม่ือ
พดูปดคร้ังหน่ึงแลว้ก็ยอ่มจะตอ้งพดูปดต่อ ๆ ไป ปุโรหิตใหญ่เหล่าน้ีไดใ้หสิ้นบนแก่พวกทหารดงักล่าว
ดว้ย “เงินเป็นอนัมาก” เพื่อเป็นการปิดปากมิใหท้หารเหล่าน้ีพดูความจริง และใหไ้ปป่าวประกาศแก่คน
ทัว่ไปวา่ อคัรสาวกของพระเยซูไดล้กัเอาพระศพของพระองคไ์ปในขณะท่ีพวกเขานอนหลบัอยู ่ พวก
ปุโรหิตใหญ่ไดใ้หค้  ามัน่สัญญาวา่ ถา้หากเจา้เมืองจะเอาโทษพวกเขา ในฐานะท่ีละทิ้งหนา้ท่ี พวก
ปุโรหิตก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือมิใหต้อ้งโทษ เม่ือทหารเหล่านั้นไดรั้บเงินแลว้ “จึงท าตามค าสั่ง 
และความน้ีก็ลือไปในท่ามกลางพวกยเูดียจนทุกวนัน้ี” (มทัธิว 28:15) 

ไม่เพียงแต่ชาวยวิในยคุนั้นเท่านั้น แมแ้ต่คนอ่ืนก็ไม่เช่ือ และหวัเราะเยาะ เพราะถือวา่ “การซ่ึง
พระเจา้จะทรงบนัดาล ใหค้นทั้งหลายเป็นข้ึนมาจากตาย เป็นการเช่ือไม่ได”้ (กิจการ 26:8) พวกฟาริสี
เจา้เล่ห์เหล่านั้นซ่ึงเป็นฆาตกร ปลงพระชนมพ์ระเยซู ไดส้ร้างรากฐานแห่งความสงสัยอนัเป็นผลให้
ประชาชนไม่เช่ือ และไม่ยอมรับในความจริงเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมน์บัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

ถา้หากวา่อคัรสาวกของพระเยซูลกัเอาพระศพของพระองคไ์ปจริง เหตุใดเล่าพวกปุโรหิตจึงไม่
จบัพวกอคัรสาวก ในขอ้หากระท าผดิกฏหมาย เพราะอุโมงคฝั์งศพนั้น ไดถู้กประทบัตราปิดตายไวแ้ลว้ 
โดยรัฐบาลท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดในโลก ขณะนั้นอคัรสาวกยงัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม และกล่าวหาผูน้ าชาวยวิ
ในเมืองนั้นวา่ เป็นฆาตกรประหารชีวิตขององคพ์ระเยซูคริสต ์ และไม่มีผูใ้ดปฏิเสธขอ้กล่าวหาน้ีเลย 
และถา้ทหารเหล่านั้นนอนในขณะปฏิบติังาน พวกเขาก็จะตอ้งถูกลงโทษอยา่งรุนแรง (กิจการ 12:19) 
แต่ก็ไม่ปรากฏวา่พวกเขาถูกพิจารณาโทษแต่อยา่งใด อน่ึงถา้หากวา่ ทหารเหล่านั้นหลบั เขาจะทราบได้
อยา่งไรวา่ อคัรสาวกเป็นผูข้โมยเอาพระศพของพระเยซูไป บรรดาอคัรสาวกคงจะถูกคาดคั้นอยา่งหนกั
เพื่อเอาความจริงในเร่ืองน้ี และมีการคน้หาพระศพของพระองคอ์ยา่งโกลาหล และก็คน้พบไดโ้ดยง่าย 

3. เปโตร เม่ือสตรีดงักล่าวขา้งตน้ น าข่าวมาแจง้แก่บรรดาอคัรสาวกปรากฏวา่อคัรสาวกไม่เช่ือ 
แต่เปโตรและยอห์นก็มิไดเ้พิกเฉย ทั้งสองไดพ้ากนัไปยงัอุโมงคฝั์งศพ เพื่อดูใหรู้้แจง้ก่อนหนา้น้ี เปโตร
ไดป้ฏิเสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา ระหวา่งท่ีพระองคท์รงถูกไต่สวนซ่ึงพระองคก์็ไดท้รงต าหนิเขา
มาแลว้ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เขาคงรู้สึกชอกช ้าใจยิง่กวา่อคัรสาวกคนใด ๆ ในทนัทีท่ีเขาไดย้นิข่าวซ่ึงทตู
สวรรคส์ั่งมาถึงเขา ความหวงัก็พลนัพลุ่งข้ึนมาในจิตใจของเขาอีกดงันั้นเขาจึงรีบตรงไปยงัอุโมง โดยไม่
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ชกัชา้ ยอห์นติดตามมาดว้ย ทั้งสองไดเ้ห็นผา้พนัพระศพของพระองคพ์บัวางไวอ้ยา่งเรียบร้อย ขอ้น้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่พระศพของพระองคมิ์ไดถู้กผูใ้ดลกัพาไปเป็นแน่ ทั้งสองจึงเช่ือ แต่ “เขาหาไดเ้ห็น
พระองคไ์ม่” (ลูกา 24:24) อยา่งไรก็ตาม พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้า่ พระเยซูทรงปรากฏพระ
กายแก่ซีโมนเปโตร เขา้ใจวา่คงจะเป็นตอนบ่ายของวนัท่ีพระองคท์รงฟ้ืนข้ึนมานั้นเอง การปรากฏพระ
กายคร้ังน้ีพระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้นัทึกไวว้า่เกิดข้ึนโดยตรง หากแต่เป็นค าบอกเล่าอีกทอดหน่ึง (ลู
กา 24:34, 1 โครินธ์ 15:5) 

4. ลูกศิษยบ์นเส้นทางเอมมาอู (ลูกา 24:13-32) เอมมาอูเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึง อยูห่่างจากกรุง
เยรูซาเล็มไปทางทิศตะวนัตก ประมาณเจ็ดกิโลเมตร ขณะนั้นศิษยข์องพระเยซูสองคนก าลงัเดินทาง
ไปสู่หมู่บา้นเอมมาอู ระหวา่งทางเขาทั้งสอง “สนทนากนัถึงเหตุการณ์ซ่ึงไดเ้ป็นไปนั้น” และพยายาม
ขบคิดปัญหาเหล่านั้น (ขอ้ 15) ขณะท่ีเขาก าลงัสนทนากนัอยูน่ั้น “พระเยซูก็เสด็จมาใกล ้ ด าเนินไปกบั
เขา” แต่เขาไม่รู้จกัพระองค ์ เพราะวา่ “ตาเขาฟางไป พระองคถ์ามเขาทั้งสองวา่ ก าลงัปรึกษาหารือกนั
ดว้ยเร่ืองอะไรเหตุใดจึงมีสีหนา้เศร้าโศกนกั” 

หน่ึงในสองคนนั้นช่ือ เกลวปา ผูซ่ึ้งภรรยาของเขา ไดย้นืดูพระองคถู์กตรึงบนไมก้างเขนอยา่ง
ใกลชิ้ด (ยอห์น 19:25) เขาไม่เช่ือเลยวา่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนข้ึนมาอีก จึงไดถ้ามพระองคว์า่ พระองคเ์ป็น
แขกเมืองท่ีเพิ่งมาถึงกรุงเยรูซาเล็มหรือ จึงไม่ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน คือ “เร่ืองพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธ ผูเ้ป็นศาสดาพยากรณ์ ประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชในการงานและในถอ้ยค า...พวกปุโรหิตกบั
ขนุนางทั้งหลายไดป้รับโทษท่านถึงตาย” ทั้งสองคนหาไดเ้ขา้ใจถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของพระเยซูไม่ ยงัคง
คิดวา่พระองคคื์อศาสดาพยากรณ์อยู ่แต่เขาก็ไดพ้ดูเพิ่มเติมวา่ “เราทั้งหลายหวงัใจวา่ ท่านผูน้ั้นจะไถ่พล
อิสราเอล” พวกเขาเคยหวงัใจวา่ พระองคจ์ะเป็นพระเมสิยาห์ของชนชาติอิสราเอล ท่ีพวกเขาคอยท่ามา
เป็นเวลานานแสนนานนัน่เอง แต่บดัน้ี “เป็นวนัท่ีสามตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเป็นไปแลว้” ผูท่ี้เป็นศูนยก์ลาง
แห่งความหวงัทั้งปวงของพวกเขาไดต้ายไปแลว้ พวกเขาไม่เคยคาดหวงัไวเ้ลยวา่พระองคจ์ะทรงฟ้ืน
ข้ึนมาอีก ขอ้น้ีจะเห็นไดจ้ากการท่ีพวกเขาต่างแสดงความ “ประหลาดใจ” ไปตาม ๆ กนัในทนัที ท่ีได้
ทราบข่าววา่ พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่

เม่ือพระเยซูทรงเห็นถึงความไม่เช่ือของศิษยท์ั้งสอง พระองคจึ์งตรัสแก่พวกเขาวา่ “โอ คนหา
ความคิดมิได ้ และมีใจเฉ่ือย ในการเช่ือบรรดาค าซ่ึงพวกศาสดาพยากรณ์ไดก้ล่าวไวน้ั้น จ  าเป็นซ่ึงพระ
คริสตจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งนั้น แลว้เขา้ในรัศมีภาพของพระองคมิ์ใช่หรือ” (ลูกา 24:25,26) พระ
เยซูทรงทราบวา่ความยุง่ยากของพวกเขา เกิดจากการท่ีพวกเขาไม่รู้ถึงพระวจนะของพระเจา้ หรืออีกนยั
หน่ึงไม่เขา้ใจในขอ้ความซ่ึงศาสดาพยากรณ์เขียนไวน้ั้น ถา้หากวา่พวกเขาเขา้ใจค าพยากรณ์ดงัต่อไปน้ี 
คืออิสยาห์ บทท่ี 53 สดุดีบทท่ี 16,22,40,69 และบทอ่ืน ๆ แลว้ พวกเขาก็คงจะเขา้ใจวา่ พระคริสต์



 299 

สมควรท่ีจะรับทุกขท์รมานเช่นนั้น ถา้หากพระเยซูไม่ทรงกระท าเช่นนั้นแลว้ พระองคก์็ไม่สามารถท า
ใหข้อ้พระคมัภีร์ท่ีเปิดเผยถึงพระองคส์ าเร็จได ้และพระองคก์็จะไม่ใช่พระเมสิยาห์ท่ีแทจ้ริง 

การท่ีมนุษยป์ฏิเสธพระองคแ์ละพระองคต์อ้งทนทุกขเ์วทนาต่าง ๆ เหล่านั้น แสดงใหเ้ห็นวา่
พระองคคื์อ “ผูท่ี้จะมานั้น” แมศ้าสดาพยากรณ์ท่ีเขียนถึงการทนทุกขท์รมานของพระเยซูเจา้เอง ก็ไม่
อาจเขา้ใจขอ้ความท่ีตนเขียนไดเ้ลย (1 เปโตร 1:10-12) การน้ียอ่มพิสูจน์ไดว้า่ เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีท่าน
เหล่านั้นเขียนข้ึน หาใช่เร่ืองราวของท่านเหล่านั้นไม่ หากเป็นข่าวของพระเจา้ ซ่ึงส่งมาถึงพวกเรา โดย
อาศยัศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นเป็นส่ือกลาง 

พระเยซูทรงสั่งสอนพระวจนะของพระองค ์ เร่ิมตน้ดว้ยสมยัของโมเสสตลอดทั้งค าท านายของ 
“ศาสดาพยากรณ์ และผูเ้ขียนบทเพลงสดุดี” (สดุดีบทท่ี 24 และ 44) พระองคท์รงสอนเร่ืองราวเหล่าน้ี 
เพือ่แสดงให้เขาทั้งสองทราบวา่ เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีพวกเขาเขียนนั้น ลว้นแต่กล่าวถึงองคพ์ระเมสิยาห์
ทั้งส้ิน และถา้พระเยซูผูซ่ึ้งพวกเขาเขียนถึงนั้น ด าเนินพระชนมชี์พตามท่ีพวกเขาไดก้ล่าวไว ้ พระองคก์็
จะตอ้งเป็นผูท่ี้พวกเขาคอยท่าอยา่งแน่นอน ทั้งน้ีเพราะศาสดาพยากรณ์เหล่านั้น ไดก้ล่าวถึงความทุกข์
ทรมานอยา่งท่ีไม่เคยมีผูใ้ดถูกกระท าเช่นนั้น และขณะเดียวกนัก็ไดก้ล่าวถึงสง่าราศีของผูน้ั้นดว้ย เม่ือ
ศิษยท์ั้งสองของพระเยซูไดย้นิพระองคต์รัสดงันั้น ก็รู้สึกร้อนรุ่มในใจเป็นก าลงัแน่ละพวกเขาคง
ตระหนกัถึงบางส่ิงบางอยา่ง จากพระด ารัสแห่งความจริงท่ีพระองคต์รัสนั้น ขณะเดียวกนั ก็รู้สึกวา่
ไดรั้บพระพรเม่ือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระองค ์

เม่ือศิษยท์ั้งสองของพระเยซูถึงหมู่บา้นเอมมาอูแลว้ พระเยซูก็ทรงดู “ประหน่ึงวา่จะเสด็จ
ต่อไป” แมศิ้ษยท์ั้งสองยงัจดจ าพระองคไ์ม่ได ้ แต่ก็ไดเ้ช้ือเชิญใหพ้ระองคป์ระทบัแรมอยูด่ว้ย เพราะ
ขณะนั้นมืดแลว้ พระองคท์รงรับเชิญดว้ยความกรุณาปรานี 

ขณะท่ีพระเยซูและศิษยท์ั้งสอง ก าลงัจะรับประทานอาหารอยูน่ั้น พระองคไ์ดท้รงหยบิขนมปัง
ข้ึนมาโมทณาขอบพระคุณ แลว้หกัแจกใหแ้ก่ศิษยท์ั้งสองซ่ึงเป็นเจา้ของบา้น ลกัษณะอาการดงักล่าว
ของพระองค ์ท าให ้“ตาของเขาหายฟาง” และจ าพระองคไ์ดแ้ลว้ “พระองคก์็อนัตธานไปจากเขา” การน้ี
ไดท้  าใหจิ้ตใจของเขาทั้งสองร้อนรุ่มยิง่นกั จึงไดพ้ากนัเดินทางกลบัไปสู่กรุงเยรูซาเล็มในชัว่โมงนั้นเอง 
เพื่อเล่าประสบการณ์อนัมหศัจรรยข์องเขา แก่บรรดาอคัรสาวกของพระองค ์

แน่ละศิษยข์องพระเยซูทั้งสองคนน้ีคงรู้สึกอศัจรรย ์และพิศวงงงงวยเป็นท่ีสุด เม่ือไดเ้ห็นพระผู ้
เป็นเจา้ของพวกเขาในพระกายใหม่ ซ่ึงเป็นพระกายท่ีไดฟ้ื้นข้ึนมาจากความตาย พวกเขาเพิ่งเดินทางจาก
กรุงเยรูซาเล็มมาเม่ือครู่ใหญ่ ๆ น้ีเอง และบดัน้ีไดย้อ้นกลบัไปสู่กรุงเยรุซาเล็มอีก มิหน าซ ้ ายงัเป็นเวลา
มืดค ่าดว้ย แต่ทั้งสองมิไดย้อ่ทอ้ เพราะความทุกขโ์ศกทั้งปวงของพวกเขาไดก้ลบักลายเป็นความช่ืนชม
ยนิดี ความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาก็พลนัเปล่ียนไปท าใหก้ารเดินทางรวดเร็วยิง่ข้ึนมาก 
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5. อคัรสาวก “สิบเอด็” คน (ลูกา 24:36,ยอห์น 20:19) ขณะเม่ือศิษยท์ั้งสองดงักล่าวไปถึงกรุง
เยรูซาเล็มนั้น เป็นเวลาค ่าแลว้ ทั้งสองรีบตรงไปยงัห้องชั้นบน อนัเป็นท่ีพกัของบรรดาอคัรสาวกทนัที 
ซ่ึงบางทีอาจจะเป็นหอ้งเดียวกนั กบัท่ีพระเยซูทรงเสวยพระกระยาหารม้ือสุดทา้ยกบัเหล่าอคัรสาวกก็ได ้
อคัรสาวกไดย้ดึเอาสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีพกั ศิษยท์ั้งสองดงักล่าวไดพ้บอคัรสาวกทั้งสิบเอด็คนชุมนุมกนั
อยู ่ (ลูกา 24:33) รวมทั้งบุคคลอ่ืน ๆ อีกดว้ย พวกเขาปิดประตูไวอ้ยา่งหนาแน่น เพราะกลวัวา่พวกยวิจะ
จบัเอาไปฆ่าเสีย เพื่อมิให้พวกเขาไดเ้ป็นพยานถึงพระเยซูคริสตอี์กต่อไป แมข้อ้พระธรรมตอนน้ีจะ
กล่าววา่อคัรสาวกทั้งสิบเอ็ดชุมนุมกนัอยู ่ แต่แทจ้ริงแลว้พวกเขามิไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้กนัหมดทุกคนทีเดียว 
ยงัขาดโธมาอีกคนหน่ึง (ยอห์น 20:24) 

เม่ือศิษยท์ั้งสองท่ีมาจากหมู่บา้นเอมมาอูไปถึง อคัรสาวกเหล่านั้นก็เล่าใหศิ้ษยท์ั้งสองนั้นฟังวา่ 
“พระองคผ์ูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นข้ึนมาแลว้จริง ๆ และไดป้รากฏแก่ซีโมน” แต่จะเป็นท่ีใดนั้นเราไม่ทราบ 
ศิษยท์ั้งสองคนจึงไดเ้ล่าเหตุการณ์ท่ีไดบ้งัเกิดข้ึนแก่ตน ตลอดจนขอ้ความท่ีพระเยซูทรงอธิบายขอ้พระ
ธรรมแก่พวกเขาและด าเนินไปยงับา้นของพวกเขา และทรงส าแดงพระองคใ์หแ้ก่พวกเขาโดยการหกั
ขนมปัง แมก้ระนั้นก็ตามก็ยงัมีบางคนท่ีไม่เช่ือ (มาระโก 16:13) 

วนัหน่ึงขณะท่ีอคัรสาวกทั้งสิบเอด็คนก าลงัรับประทานอาหาร และถกกนัถึงเร่ืองราวเก่ียวกบั
การปรากฏพระกายของพระเยซู และพยายามจะช้ีขาดลงไปวา่ พระองคท์รงพระชนมอ์ยูอ่ยา่งแทจ้ริง
หรือไม่ “พระเยซูเองทรงยนือยูท่่ามกลาง ตรัสแก่เขาวา่ ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด” (ลูกา 24:36) แม้
การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคจ์ะเป็นหวัขอ้ แห่งการสนทนาของพวกเขาก็ตามพวกเขาก็ยงัคงคิดวา่ 
พระองคท์รงเป็นผีและ “สดุง้ตกใจกลวั” การปรากฏในคร้ังน้ีผดิแผกไปจากรูปลกัษณะ ท่ีพระองคเ์คย
ปรากฏแก่บุคคลอ่ืน ๆ และพระองคเ์สด็จเขา้ไปในห้อง ทั้ง ๆ ท่ีประตูยงัคงปิดอยู ่และประทบัท่ามกลาง
พวกเขาโดยปกติแลว้ ส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์อยา่งกวา้งขวาง ดุจอคัรสาวกเหล่าน้ี การท่ีพระองค์
ปรากฏพระกายใหเ้ห็น ก็ไม่น่าแปลกประหลาดใจอะไรมากนกั แต่อคัรสาวกก็ยงัมีความคิดเห็น
แบบเดิมอยู ่และมิไดมี้ความเช่ือฝ่ายจิตวิญญาณเขม้แขง็กวา่เดิมแต่อยา่งใด 

พระเยซูตรัสแก่บรรดาอคัรสาวกของพระองคว์า่ “เหตุไฉนความคิดสนเท่ห์ จึงบงัเกิดข้ึนในใจ
ของท่านทั้งหลายเล่า” พระองค ์ “ทรงติเตียนเขาเพราะเขาสงสัยและใจแขง็กระดา้ง เหตุท่ีเขามิไดเ้ช่ือซ่ึง
ไดเ้ห็นพระองค ์ เม่ือพระองคท์รงเป็นข้ึนมาแลว้” (มาระโก 16:14) แต่พระองคก์็ไดเ้สด็จมาหาพวกเขา 
จนถึงท่ีอยูด่ว้ยพระกาย ซ่ึงอคัรสาวกสามารถสัมผสัได ้ เพื่อเป็นรากฐานแห่งความเช่ือของพวกเขา ใน
ท่ีน้ีเราจะเห็นวา่พระเยซู “ทรงน าชีวติซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่าใหก้ระจ่างแจง้” แมพ้ระกายอนัทรงสง่าราศีซ่ึงไม่
รู้จกัเป่ือยเน่า พระองคท์รงส าแดงพระหตัถ ์พระบาท และสีขา้งท่ีมีรอยบาดแผลของพระองคแ์ก่พวกเขา 
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และเชิญพวกเขามาสัมผสั จบัตอ้งพระองค ์ ใหเ้ห็นอยา่งแน่ชดัวา่ พระกายท่ีพระองคท์รงปรากฏอยูน่ั้น 
เป็นพระกายเน้ือหนงัไม่ใช่พระกายวญิญาณ 

เราไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจไดว้า่ กายเน้ือหนงั จะสามารถฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมา และเดินผา่นประตูท่ี
ปิดอยา่งหนาแน่นไดอ้ยา่งไร แต่เม่ืออคัรสาวกไดเ้ห็นรอยแผลเหล่านั้นก็รู้วา่ พระองคคื์อองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของพวกเขานั้นเอง และพากนัต่ืนเตน้กนัอยูน้ี่ พระองคไ์ดต้รัสถามพวกเขาวา่ มีอาหารบา้งหรือไม่ 
และทรงรับประทานอาหารท่ีเขาน ามาให ้ เพื่อพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ เป็นพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง หาใช่ผไีม่ 
“คร้ังนั้น พระองคท์รงบนัดาลใหใ้จเขาทั้งหลายเกิดสวา่งข้ึน” เพื่อใหพ้วกเขาเขา้ใจ บรรดาส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนนั้น ก็เพื่อใหพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเขียนไวน้ั้นส าเร็จ และเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ พระองคท์รง
เป็นพระคริสต ์ พระองคไ์ดท้รงไถ่โทษใหแ้ก่มนุษยท์ั้งปวงท่ีจะไดรั้บฟังค าสั่งสอนของพระองค ์ ในทุก 
ๆ ประเทศในพระนามของพระองคต์ั้งตน้ท่ีกรุงเยรูซาเล็มเป็นตน้ไป พระองคต์รัสสั่งพวกเขาวา่ “ท่าน
ทั้งหลายเป็นพยานดว้ยขอ้ความเหล่านั้น” 

พระองคท์รงเปิดเผยใหพ้วกเขาทราบถึงหนา้ท่ีการงานของพระองค ์ ซ่ึงพวกเขาจ าตอ้งกระท า
สืบต่อจากพระองค ์ทรงพิสูจน์พระองคเ์องแก่พวกเขา และไดท้รงกระท าตามค าสั่งสอน ซ่ึงพระองคไ์ด้
ทรงสั่งสอนพวกเขา พระองคต์รัสวา่ “น่ีเป็นถอ้ยค าของเรา ซ่ึงเราไดบ้อกไวแ้ก่ท่านทั้งหลาย เม่ือเรายงั
อยูก่บัท่านวา่บรรดาค าท่ีเขียนไวใ้นบญัญติัของโมเสส และในคมัภีร์ของเหล่าศาสดาพยากรณ์ และใน
คมัภีร์เพลงสดุดี กล่าวเล็งถึงเรานั้นจ าเป็นจะตอ้งส าเร็จ” (ลูกา 24:44) 

การท่ีพระเยซูทรงเปิดเผยพระองคเ์องแก่อคัรสาวกของพระองค ์ ก็เพื่อใหพ้วกเขาไดเ้ป็นพยาน
ถึงพระองคน์ัน่เอง พระเยซูไดเ้คยตรัสแก่บรรดาอคัรสาวก ในการเทศนาสั่งสอนคร้ังสุดทา้ย ก่อนท่ี
พระองคจ์ะทรงถูกทรยศ และถูกปลงพระชนมแ์ลว้วา่ พวกเขาจะตอ้งประกาศพระกิตติคุณของพระองค์
แก่ชนทุกชาติ (มทัธิว 24:14) และพวกเขาจะตอ้งถูกข่มเหงเบียดเบียน และถูกฆ่าเช่นเดียวกนักบั
พระองค ์ (มทัธิว 24:9) มาบดัน้ีพระองคท์รงกล่าวย  ้าอีกวา่ “พระบิดาไดท้รงใชเ้รามาฉนัใด เราใชท้่าน
ทั้งหลายไปฉนันั้น” (ยอห์น 20:21) 

พระเยซูทรงทราบวา่ อคัรสาวกของพระองคไ์ม่มีความสามารถพอท่ีจะด าเนินงานของพระองค์
เลย แมแ้ต่นอ้ย เพราะวา่แมแ้ต่พวกเขาเอง ก็ยงัไม่เช่ือมัน่ในพระองค ์แลว้พวกเขาจะน าคนอ่ืนให้เช่ือได้
อยา่งไร ดงันั้นพระองคจึ์งทรงระบายลมหายใจ และตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
เถิด” แลว้ท่านจะไดรั้บฤทธ์ิอ านาจ (ยอห์น 20:22,23) พระองคไ์ดต้รัสแก่พวกเขามาก่อนแลว้วา่ พวกเขา
จะไดรั้บกุญแจแห่งแผน่ดินของพระองค ์ และทุกอยา่งท่ีพวกเขากระท า ไม่วา่จะเป็นการผกูมดัหรือ
ปลดปล่อยส่ิงใด ก็จะเป็นอยา่งนั้นในสวรรคด์ว้ย (มทัธิว 16:19) และบดัน้ีพระองคก์็ไดป้ระทานพระ
สัญญานั้นแก่พวกเขาอีก 



 302 

6. อคัรสาวกทั้งหมดรวมทั้งโธมา (ยอห์น 20:24-29) ในการปรากฏพระกาย แก่บรรดาอคัร
สาวกในคร้ังแรกนั้น โธมามิไดอ้ยูด่ว้ย ดงันั้นเม่ืออคัรสาวกเหล่านั้น เล่าให้เขาฟังวา่ “เราไดเ้ห็นองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้แลว้” เขาจึงไม่เช่ือ เขาพดูวา่ “ถา้เราไม่ไดเ้ห็นรอยปู ท่ีฝ่าพระหตัถข์องพระองคแ์ละมิไดเ้อาน้ิว
มือของเรา แยงเขา้ท่ีรอยตาปูนั้น และมิไดเ้อามือของเราแยงเขา้ไปในสีขา้งของพระองคแ์ลว้ เราจะไม่
เช่ือ” 

คร้ันล่วงไปอีกแปดวนั ขณะท่ีบรรดาอคัรสาวกทั้งหมด รวมทั้งโธมาก าลงัชุมนุมกนัอยูข่า้งใน
นั้น พระเยซูไดเ้สด็จเขา้ไปประทบัท่ามกลางพวกเขาทั้ง ๆ ท่ีพวกเขาไดปิ้ดประตูอยา่งหนาแน่นแลว้ 
พระองคท์รงทราบถึงความสงสัยของโธมา จึงไดเ้สด็จมาปรากฏแก่เขา มิใช่เขาเพื่อดุด่าวา่กล่าวเขา 
หากแต่เสด็จมาเพื่อช่วยใหเ้ขามีความเช่ือในพระองคย์ิง่ข้ึน พระองคท์รงอนุญาตให้โธมาจบัตอ้ง และ
พิสูจน์พระองคไ์ดต้ามความตอ้งการของเขา โธมาเองถึงกบัน่ิงงนัอยูก่บัท่ี เม่ือไดเ้ห็นพระองคป์รากฏ
อยา่งเด่นชดั บดัน้ีถึงเวลาแลว้ ท่ีอคัรสาวกจะตอ้งรับเอาส่ิงของฝ่ายวญิญาณจิต 

กล่าวคือตอ้งเช่ือและเสียสละอยา่งแทจ้ริง มิใช่ปล่อยตวัใหต้กอยูใ่นระดบัต ่าทราม หลงอยูใ่น
ราคะตณัหา จนถึงกบัตอ้งยึดถือเอาภาพท่ีปรากฏต่อสายตาหรือการเห็น มาเป็นมาตรฐานของความเช่ือ 

พระเยซูตรัสแก่โธมาวา่ “จงเอาน้ิวของท่านแยงดู....อยา่สงสัยเลยแต่จงเช่ือเถิด” พระคริสต
ธรรมคมัภีร์มิไดร้ะบุไวว้า่โธมาสัมผสัจบัตอ้งดูรอยบาดแผลของพระองคห์รือไม่ แต่ดว้ยความเช่ือเขาจง
ทูลตอบพระองคว์า่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้และพระเจา้ของขา้พเจา้” โธมาไม่เพียงแต่จะรับวา่
เป็นองคพ์ระเยซูผูท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตายเท่านั้น หากยงัรับวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้เท่ียงแท ้

แต่พระเยซูทรงมองลึกซ้ึงไปในอนาคต พระองคท์รงมองไปถึงคนทั้งหลายท่ีจะวางใจใน
พระองคเ์พราะถอ้ยค าของผูเ้ช่ือ (ยอห์น 17:20) คือบรรดาผูซ่ึ้งไม่มีโอกาสไดเ้ห็นพระองคใ์นรูปกายเน้ือ
หนงั หรือแมแ้ต่พระกายท่ีฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย หรือสัมผสัรอยแผลของพระองค ์ ซ่ึงพระองคท์รง
ยอมรับเพื่อไถ่โทษความผดิบาปของพวกเขา พระองคต์รัสวา่ “โธมาเอ๋ย เพราะท่านไดเ้ห็นเรา ท่านจึง
เช่ือ ผูท่ี้ มิได ้เห็นเรา แต่ไดเ้ช่ือก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29, 1 เปโตร 1:8 และ มทัธิว 11:11) 

พระคริสตคื์อองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด ซ่ึงมนุษยแ์สวงหา พระองคจ์ะเสด็จมาพบกบัเราในระดบั
ชีวติอนัต ่าตอ้ย ซ่ึงเราเป็นอยูน้ี่ เพื่อวา่จะทรงยกพวกเราข้ึนสู่ท่ีสูง ซ่ึงเป็นสถานท่ี “เราด าเนินโดยความ
เช่ือ มิใช่ตามท่ีเราไดเ้ห็น” เพราะวา่ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ” (2 โครินธ์ 5:7, โรม 
1:17, 5:17, ดู กาลาเทีย 2:20) จากพระด ารัสของพระองค ์ๆ ไดท้รงเปิดเผยใหเ้ราเห็นและไดย้ิน เพื่อวา่
หากเรา “คล าหาก็ไดพ้บพระองค”์ และ “ชิมดูจึงจะรู้วา่พระเยโฮวาห์เป็นผูป้ระเสริฐ” แต่ก็โดยความเช่ือ
เท่านั้น ท่ีเราจะสามารถ “ปฏิบติัไปจนถึงขั้นท่ีสุด” เพื่อพระองคไ์ด ้
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ยอห์นกล่าววา่ “มีนิมิตอ่ืนหลายประการ ท่ีพระเยซูทรงกระท าต่อหนา้เหล่าสาวกของพระองค ์
ท่ีมิไดจ้ดไว”้ แต่เหตุการณ์เหล่าน้ีเท่าท่ีท่านไดจ้ดไวก้็เพื่อใหเ้ราทั้งหลายเช่ือ (ยอห์น 20:30,21:25) พระ
เยซูอาจจะทรงปรากฏพระกายในกรุงเยรูซาเล็มอีกหลายคร้ัง แต่มิไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน พระเยซู 
“ไดท้รงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงส่ีสิบวนั และไดท้รงสนทนากบัเขาถึงเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้” 
(กิจการ 1:3) ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่พระองคค์งจะอธิบายถึงเร่ืองราวต่าง ๆ หลายอยา่ง ซ่ึงเม่ือก่อนพวกเขา 
“รับเอายงัไม่ได”้ (ยอห์น 16:12) พระองคไ์ดต้รัสแก่พวกเขาวา่ พระองคจ์ะทรงปรากฏแก่พวกเขาใน
มณฑลกาลิลี พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้่งไวว้า่ อคัรสาวกทั้งหมดออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปสู่มณฑล
กาลิลีเม่ือใด 

7. สาวกท่ีทะเลติเบเรีย มณฑลกาลิลี (ยอห์น 21:1-24) เม่ือบรรดาอคัรสาวกทั้งหมดเดินทาง 
ไปสู่มณฑลกาลิลีตามพระบญัชาของพระเยซู ขณะเม่ือเขาผา่นมาในบริเวณฝ่ังทะเลติเบเรีย (ทะเลกาลิลี) 
นั้นบรรยากาศเก่า ๆ ในอดีตและกล่ินไอของน ้าทะเล ท าใหพ้วกเขาอดไม่ไดท่ี้จะจบัปลาอีก เปโตรได้
บอกแก่อคัรสาวกคนอ่ืน ๆ อีกหกคน ซ่ึงร่วมเดินทางกบัเขาวา่ เขาจะไปจบัปลา ซ่ึงอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ 
ไดข้อลงเรือไปดว้ย จริงอยูแ่มอ้คัรสาวกเหล่าน้ีจะคอยท่าพระเยซูคริสต ์ ตามท่ีพระองคต์รัสวา่ จะเสด็จ
มาพบพวกเขา แต่พวกเขาก็มิไดมี้ความกระตือรือร้นในพระราชกิจของพระบิดาเจา้เลย การจบัปลาเป็น
อาชีพดั้งเดิมของเปโตร ซ่ึงเขาไดล้ะทิ้งไปเป็นเวลานานเพื่อท่ีจะ “จบั” มนุษยร่์วมกบัพระเยซู ถา้หากวา่
เราหนักลบัไปสู่ทางเดิมของเรา ในขณะท่ีพระเจา้ทรงเรียกใหเ้รากระท าส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงส่งกวา่ ความ
พยายามของเราก็จะไร้ผล ในคืนนั้นอคัรสาวกจบัปลาไม่ไดเ้ลย พวกเขาไม่มีอ านาจในตวัเอง แต่เม่ือพระ
เยซูทรงสั่งใหท้อดอวนลงขา้งขวาของล าเรือ ก็ปรากฏวา่ไดป้ลาเป็นอนัมาก 

ขณะนั้นบรรดาอคัรสาวกดงักล่าวยงัไม่ทราบเลยวา่ พระองคคื์อพระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
พวกเขา เปโตรรู้สึกประหลาดใจเป็นอยา่งยิง่ ท่ีชาวประมงคผ์ูมี้ความเจนจดัในยา่นน ้าเขตน้ีอยา่งเขา 
กลบัตอ้งทอดอวนลงตามค าสั่งของคนแปลกหนา้ แน่ละพวกเขาคงไดรั้บการดลใจจากสวรรค ์ ใหจ้  า
พระองคไ์ดห้รือมิฉะนั้น ก็เพราะการท่ีพวกเขาสามารถจบัปลาไดอ้ยา่งมากมายในคร้ังน้ี ท าใหพ้วกเขา
ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เม่ือคร้ังท่ีพวกเขาจบัปลาไดเ้ป็นจ านวนมากอยา่งท่ีไม่เคยคาดมาก่อนนั้นเอง 
(ลูกา 5:6 ขั้นท่ี 13) ในการน้ีพวกเขาทอดอวนไดป้ลาอยา่งมากมาย จนไม่สามารถท่ีจะลากอวนข้ึนมาได้
ทนัใดนั้นยอห์นก็จ  าพระเยซูได ้ เขาจึงบอกเปโตรวา่ พระองค ์ “เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เปโตรก็เช่ือตาม
ค าบอกเล่านั้นดว้ย เขารีบกระโจนลงไปในน ้าและตะเกียกตะกายข้ึนไปหาพระองคท์นัที 

เม่ืออคัรสาวกเหล่านั้นข้ึนฝ่ังก็พบวา่ พระเยซูทรงเตรียมอาหารเชา้ไวเ้รียบร้อยแลว้ พระองค์
ทรงทราบวา่พวกเขาคงจะรู้สึกหนาวและหิว ดงันั้นจึงจดัเตรียมอาหารไวใ้หพ้วกเขาดว้ยความรัก 
พระองคท์รงเช้ือเชิญอคัรสาวกเหล่านั้นวา่ “เชิญมารับประทานอาหารเถิด” เม่ือทุกคนนัง่ลงเรียบร้อย
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แลว้ต่างน่ิงไปตาม ๆ กนั ไม่มีใครกลา้ถามเลยวา่ พระองคท์รงเป็นผูใ้ด ทั้งน้ีเพราะต่างก็รู้ดีมิใช่ใครอ่ืน 
นอกจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขานั้นเอง พระองคท์รงส่งขนมปังและปลาใหแ้ก่ทุกคน และไดร่้วม
สังสรรคก์นัอยา่งสนิทสนมเหมือนเม่ือก่อนเช่นน้ี อคัรสาวกทุกคนในท่ีนั้นจึงเช่ือ โดยปราศจากขอ้
สงสัยใด ๆ วา่ พระเยซูเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ แมว้า่บดัน้ีพระองคจ์ะไดท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตายแลว้ 
แต่พระองคก์็ยงัทรงประทบัอยูก่บัพวกเขาซ่ึงเป็นมนุษยอ์ยูอี่ก พระองคไ์ดท้รงเสียสละเพื่อมนุษยชาติ
โดยไม่มีขอบเขตจ ากดั และโดยการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคน่ี์แหละ ท่ีท าใหม้นุษยเ์ป็นผูช้อบธรรม
อยา่งสมบูรณ์ฝ่าย “วญิญาณจิต” (ดู ฮีบรู 12:23) 

พระองคท์รงปรารถนา ท่ีจะใหอ้คัรสาวกไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์
พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “จงน าปลาท่ีท่านจบัไดม้าใหเ้รา” การท่ีอคัรสาวกจบัปลาไดเ้ป็นจ านวนมากนั้น ก็
เพราะฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูแท ้ ๆ แต่ดว้ยพระกรุณาธิคุณอนัสูงส่งของพระองค ์ พระองคจึ์งไดใ้ห้
เกียรติแก่พวกเขาโดยการอนุญาตใหพ้วกเขา เอาผลแห่งความเหน่ือยยากของพวกเขา ในฐานะเป็น 
“ผูร่้วมงานกบัพระองค”์ พระเยซูไดท้รงกระท าทุกอยา่งเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ พระองคท์รงสามารถ
กระท าการทุกอยา่งโดยไม่ตอ้งอาศยัเราเลย แต่พระองคท์รงประสงคท่ี์จะใหพ้วกเรามีความสามคัคีธรรม
กบัพระองค ์จึงไดท้รงเรียกใหเ้ราเป็นพยานเพื่อพระองค ์และท างานร่วมกบัพระองค ์

คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีสาม ท่ีพระองคท์รงส าแดงพระกาย แก่บรรดาอคัรสาวกซ่ึงเขา้ร่วมเป็นหมู่ 
(ยอห์น 21:14) และมีความสามคัคีธรรมกนัอยา่งสนิทสนมแนบแน่น เช่นน้ี ยอ่มท าใหเ้หล่าอคัรสาวก
ของพระองคมี์ความเช่ือเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย และท าใหพ้วกเขารู้แน่ยิง่ข้ึนวา่ การฟ้ืนข้ึนจากความตาย
นั้นเป็นเร่ืองจริง และพระเยซูผูซ่ึ้งประทบัอยูก่บัพวกเขา ไดท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตายโดยฤทธ์ิอ านาจ
ของพระองค ์ 

เม่ือทั้งหมดไดรั้บประทานอาหารม้ือนั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ พระเยซูไดต้รัสถามเปโตรวา่ 
“เปโตรบุตรโยนาเอ่ย ท่านรักเราหรือ แน่ละเปโตรคงจะตอ้งรู้สึกกระดากใจไม่นอ้ย ในการท่ีตอบวา่รัก
พระองค ์ เพราะก่อนหนา้น้ีเพียงไม่ก่ีวนั เขาไดก้ระท าการท่ีไม่เหมาะไม่ควรอยา่งยิง่ คือไดป้ฏิเสธ
พระองคแ์ต่อยา่งไรก็ตาม เปโตรทูลตอบพระองคด์ว้ยความยนิดีวา่ “จริงอยูพ่ระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รง
ทราบวา่ ขา้พเจา้เป็นมิตรกบัพระองค”์ 

เปโตรรู้วา่ พระเยซูทรงล่วงรู้ถึงจิตใจของเขาเป็นอยา่งดี ถึงแมว้า่เขาไดป้ฏิเสธพระองค ์ และ
รู้สึกเป็นทุกขใ์จท่ีตอ้งตอบค าถามของพระองคใ์นขอ้เดียวถึงสามคร้ัง การท่ีพระเยซูทรงถามเขาถึงสาม
คร้ัง ก็เพื่อเตือนให้เขาระลึกถึงเหตุการณ์ ท่ีเขาไดป้ฏิเสธพระองคถึ์งสามคร้ังนัน่เอง พระเยซูทรงเปิด
โอกาสใหเ้ขาลบลา้งความผดิของเขา ในการปฏิเสธพระองค ์ แต่ละคร้ังดว้ยการแสดงความรักต่อ
พระองคอ์ยา่งจริงใจ และทรงบญัชาให้เขาปฏิบติัพระราชกิจของพระองคว์า่ “จงเล้ียงแกะของเราเถิด” 
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เพื่อแสดงให้เห็นวา่พระองคท์รงอภยัโทษใหเ้ขาแลว้ พระองคท์รงทดสอบเปโตร เพื่อเตรียมรับพระราช
กิจอนัยิง่ใหญ่ ในการประกาศพระกิตติคุณของพระองคใ์หแ้ก่ทุกชนชาติ ซ่ึงพระองคจ์ะทรงมอบหมาย
ใหอ้คัรสาวกของพระองค ์ด าเนินสืบต่อจากพระองคใ์นไม่ชา้น้ี 

การท่ีพระองคจ์ะทรงใชเ้ราไดใ้นการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์ ประการแรกเราจะตอ้งรัก
พระองคสู์งสุดเหนือบุคคลใด ๆ และเหนือส่ิงใด ความรักท่ีวา่น้ีมิไดข้ึ้นอยูท่ี่วา่รักมากหรือรักนอ้ย แต่
ข้ึนอยูท่ี่จุดมุ่งหมายของความรักวา่เป็นพระคริสตห์รือส่ิงของฝ่ายโลก ประการท่ีสอง เราตอ้งมีความ
ยนิดีและเตม็ใจ ท่ีจะรับเอาภาระหนา้ท่ี ซ่ึงพระองคท์รงมอบหมายใหคื้อวา่ “จงเล้ียงลูกแกะของเราเถิด” 
เราไม่เพียงแต่จะเฝ้าดูและพวกเขาเท่านั้น หากตอ้งเล้ียงดูพวกเขาอีกดว้ย 

นอกจากนั้น เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งยนิดีเผชิญกบัความทุกขท์รมาน ยนิดีเสียสละอีกดว้ย พระเยซู
ไดท้รงท านายล่วงหนา้ถึงความตายของเปโตรวา่ จะเป็นเช่นใด เป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่ เปโตรถูก
ตรึงเช่นเดียวกนักบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา เขา “เหยยีดมือออก” ตายบนไมก้างเขน เน่ืองดว้ยความเช่ือ
ท่ีเขามีในพระเยซูคริสต์ 

เราตอ้งพร้อมท่ีจะถวายพระเกียรตแด่พระเจา้ ทั้งเม่ือถูกข่มเหงรังแกเม่ือไม่ไดรั้บความยติุธรรม 
หรือเม่ือทนทุกขท์รมานต่าง ๆ นานา ๆ เราไม่ควรเปรียบเทียบชีวติของเรากบัคนอ่ืน ๆ ไม่ควรอิจฉา
ริษยาผูท่ี้ไม่ไดรั้บความทุกขเ์ช่นเดียวกบัเรา 

การสนทนาปราศรัยระหวา่งพระเยซูคริสต ์ กบัอคัรสาวกของพระองคใ์นตอนน้ี นบัวา่เป็นการ
สนทนาท่ียาวนานท่ีสุด นบัแต่พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมา พระองคท์รงสอนพวกเขาใหท้ราบ 
ถึงมาตรฐานแห่งความรัก ในอนัท่ีจะท าใหชี้วติของผูเ้ช่ือบริบูรณ์ แมว้า่ พระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระ
ชนมข้ึ์นมาแลว้ แต่พระองคก์็ยงัทรงเอาใจใส่ในการเล้ียงดูลูกแกะของพระองค ์ ผูซ่ึ้งหิวกระหายทิพย์
อาหารแห่งชีวิต พระองคมิ์ไดเ้อาใจใส่แต่เฉพาะชาวยวิเท่านั้น หากแต่ทรงเอาใจใส่ต่อมนุษยชาติทั้งปวง 
แมใ้นทุกวนัน้ี พระบุตรผูท่ี้ทรงไวซ่ึ้งสง่าราศีของพระเจา้ก็ยงัทรงเอาใจใส่ดูแลเรา เม่ือยามเราตอ้ง
ตรากตร าล าบากเหน็ดเหน่ือย ถูกทดลองและผดิหวงั เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บสติปัญญาของพระองค์
เพื่อด าเนินภาระกิจของเรา พระเยซูทรงทราบถึงความอ่อนแอและความจ าเป็นทั้งปวงของเรา 

แมเ้ม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนไปหาพระบิดาในสวรรค ์ พระองคก์็มิไดท้รงทอดทิ้งบรรดาอคัรสาวก 
พระองคย์งัปฏิบติัพระราชกิจของพระองคโ์ดยผา่นทางพวกเขา และทรงตระเตรียมพวกเขาไวเ้พื่อ
ปฏิบติัพระราชกิจของพระองคต่์อไปภายหนา้ 

8. อคัรสาวกสิบเอด็คน และพี่นอ้งกวา่หา้ร้อยคน (มทัธิว 28:16, 1 โครินธ์ 15:6) อคัรสาวกทั้ง
สิบเอด็คน “ไดไ้ปยงักาลิลีถึงภูเขาท่ีพระเยซูไดท้  าก าหนดไว”้ เขา้ใจวา่คงจะมีผูเ้ช่ือประมาณหา้ร้อยคน 
ชุมนุมกนัอยู ่ณ ท่ีนั้น ร่วมกบัอคัรสาวกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาผูท้รงฟ้ืน
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คืนพระชนม ์ ก่อนหนา้น้ีพระองคท์รงปรากฏพระกายแก่พวกเขาเป็นส่วนบุคคล แต่ในคร้ังน้ีพระองค์
ทรงเช้ือเชิญบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองคใ์หไ้ปชุมนุมกนัเพื่อปรากฏพระกายแก่พวกเขาในคราวเดียวกนั 
พระองคไ์ดป้ระทบัอยูก่บัพวกเขาเกือบส่ีสิบวนัแลว้ ดงันั้นจึงเช่ือแน่วา่ความจริงเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระองค ์ คงจะเป็นท่ีรู้และเป็นท่ีเช่ือถือกนัทัว่ไป ดงันั้นพวกเขาจึงเดินทางมาจากทัว่ทุกหนทุก
แห่ง ทั้งในมณฑลกาลิลี มณฑลยเูดีย เพื่อท่ีจะให้รู้แน่ชดัวา่ พระองคจ์ะทรงรักษาค ามัน่สัญญาของ
พระองคห์รือไม่ 

เขา้ใจวา่ภูเขาท่ีวา่น้ีคงอยูต่รงหนา้เมืองกปัเรนาอูม และเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคท์รงแต่งตั้งอคัร
สาวกทั้งสิบสองของพระองค ์ และเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคท์รงเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชนท่ีเรียกกนัวา่ 
“ค าเทศนาบนภูเขา” นัน่เองการท่ีพระเยซูจะเสด็จไปท่ีนัน่ ก็เพื่อท่ีจะ “ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิแก่อคัรสาวกซ่ึงพระองคท์รงเลือกไวน้ั้น” (กิจการ 1:2) เป็นคร้ังสุดทา้ย นบัวา่เป็นการเหมาะสม
อยา่งยิง่ 

“พระเยซูเจา้ทรงเสด็จมา” พระองคมิ์ไดผ้ดิพระสัญญา ท่ีพระองคไ์ดท้รงให้ไวก่้อนการ
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์(มาระโก 14:28) เม่ือพระองคท์รงถูกตรึง และพระศพถูกอญัเชิญไปเก็บไวใ้น
อุโมงค ์ ดูประหน่ึงวา่พระองคไ์ม่สามารถท่ีจะปฏิบติัตามค ามัน่สัญญาของพระองคไ์ดเ้ลย แต่พระเยซูไม่
เคยผดิพลาดในค ามัน่สัญญาของพระองค ์ แมแ้ต่คร้ังเดียว และเม่ืออคัรสาวกเห็นพระองค ์ “จึงกราบลง
นมสัการ” พระองคท์รงเป็นพระคริสต ์ ผูท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย และถึงแมว้า่พระองคจ์ะทรง
ปรากฏ แก่บรรดาอคัรสาวกในรูปกายมนุษย ์พระองคย์งัคงมีบางส่ิงบางอยา่งท่ีสามารถดลใจพวกเขาให้
นมสัการพระองค ์บรรดาอคัรสาวกต่างก็ตระหนกัดีวา่ พระองคมิ์ใช่มนุษยธ์รรมดา แมว้า่พวกเขาทุกคน
จะไดต้ระหนกัในความจริงน้ีดี กระนั้นก็ยงัมีบางคนท่ี “สงสัยอยู”่ เพราะยงัมีความกลวัต่อปรากฏการณ์
ท่ีเหนือธรรมชาติอยู ่ ไม่มีเหตุผลอนัใเลย ท่ีอคัรสาวกจะพึงสงสัยในพระองค ์แต่ก็เป็นท่ีน่าช่ืนชมยนิดีท่ี
พระเยซูมิไดท้รงต าหนิพวกเขาแต่ประการใดเลย การท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าในการบนัทึกถอ้ยค า
เหล่าน้ีในท่ีน้ี ก็เพื่อท่ีจะท าใหเ้รามีความกลา้หาญเม่ือสงสัยหรืออยูใ่นสภาพท่ีพิศวงงงงวยต่อส่ิงหน่ึงส่ิง
ใด แมแ้ต่เม่ือยูจ่  าเพาะพระพกัตร์ของพระเยซูคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ ก็ยงัมีบางคนท่ีมี
ความรู้สึกเช่นน้ีอยูคื่อรู้สึกแคลงใจอยูบ่า้ง แต่มิไดห้มายความวา่ไม่เช่ือเสียทีเดียว 

“พระเยซูเจา้จึงเสด็จมาใกล ้ๆ แลว้ตรัสแก่เขา” (มทัธิว 28:18) หวัขอ้ท่ีพระเยซูตรัสนั้น มีเพียง
ประการเดียวคือ “เร่ืองแผน่ดินของพระเจา้” (กิจการ 1:3) โดยการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์
พระองคจึ์งไดรั้บการประกาศวา่ “เป็นบุตรของพระเจา้โดยฤทธานุภาพ” (โรม 1:4) “พวกทูตสวรรคแ์ละ
ผูมี้อ  านาจและผูมี้ฤทธ์ิเดชทั้งหลาย ทรงมอบไวใ้ห้อยูใ่ตอ้  านาจของพระองคแ์ลว้” (1 เปโตร 3:22) 
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พระเจา้ทรงเร่ิมตน้วางระเบียบแบบแผนใหม่ “เพราะเห็นแก่พระด าริของพระองคเ์อง และ
พระคุณซ่ึงทรงประทานเแก่เราในพระเยซูคริสต ์ ตั้งแต่ก่อนดึกด าบรรพ ์ แต่บดัน้ีทรงส าแดงใหป้รากฏ
แก่เราโดยพระเยซูคริสตผ์ูช่้วยใหร้อดของเรา ผูไ้ดท้รงก าจดัความตายใหศู้นย ์และไดท้รงน าชีวิตและซ่ึง
ไม่รู้เป่ือยเน่านั้น ใหก้ระจ่างแจง้” (2 ทิโมธี 1:9,10) พระองคไ์ดท้รงปฏิบติั “ตามพระด าริของพระองค ์
ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงด าริไวก่้อนในพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา” (เอเฟซสั 3:9-11) น่ีคือเหตุการณ์อนัยิง่ใหญ่
ในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติแผน่ดินของพระเจา้ ซ่ึงพระเยซูตรัสแก่บรรดาอคัรสาวกบ่อยคร้ังนั้น 
บดัน้ีพระองคไ์ดท้รงน ามาให้กระจ่างแจง้แลว้ บดัน้ีพระองคไ์ดท้รงมอบหมายพระราชกิจ คร้ังสุดทา้ย
ใหแ้ก่อคัรสาวก ประการแรก พระองคไ์ดท้รงประกาศถึงโครงการของพระเจา้ ประการท่ีสอง พระองค์
ทรงใหค้  าบญัชาแก่อคัรสาวกประการท่ีสาม พระองคจึ์งทรงให ้ค ามัน่สัญญา แก่พวกเขา 

ก. การประกาศ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลก็ดีทรงมอบไวใ้หแ้ก่เราแลว้” 
แมว้า่จะเป็นค าพูดท่ีสั้น ๆ แต่ก็เป็นท่ีเขา้ใจดีวา่เป็นฤทธานุภาพทั้งหมดในจกัรวาลของพระเจา้ และ
ฤทธานุภาพของทุกยคุทุกสมยั ค าตรัสน้ีมิใช่เพียงแต่การแสดงความหวงั และมิใช่ค าพยากรณ์ หากแต่
เป็นการประกาศถึงสภาวะท่ีแทจ้ริงของพระองคว์า่ โครงการของพระเจา้ในตอนน้ี ไดส้ าเร็จลุล่วงไป
แลว้อยา่งแทจ้ริงพิสูจน์ได ้ โดยการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ (โรม 1:4) “พระเจา้ไดท้รงบนัดาลให้
พระองคเ์ป็นข้ึนมาจากตาย และไดท้รงประทานสง่าราศีใหแ้ก่พระองค”์ (1 เปโตร 1:21) พระบิดาเจา้
มิไดป้ระทานเพียง “ฤทธานุภาพทั้งส้ิน” ใหแ้ก่พระเยซูเท่านั้น “ดว้ยวา่ไม่มีอ านาจอนัใด เวน้ไวซ่ึ้งมา
จากพระเจา้” (โรม 13:1) และในพระบุตรนั้น “สภาพของพระเจา้ ทรงด ารงอยูเ่ตม็บริบูรณ์” (โคโลสี 
2:9) “ฤทธานุภาพทั้งส้ิน” น้ีท  าใหพ้ระองคมี์เสรีภาพ ท่ีจะกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งในจกัรวาลของพระเจา้ 
(เอเฟซสั 1:21) ไดต้ามน ้าพระทยัของพระองค ์ กล่าวคือ ทรงมีอ านาจในการท่ีจะ เลือก กระท าส่ิงใด ๆ 
ไดต้ามพระประสงค ์แต่อยา่งไรก็ตาม พระเยซูทรงกระท า ตามน ้าพระทยัของพระบิดาเจา้เสมอ 

การเปิดเผยคร้ังน้ีนบัวา่เป็นการประกาศคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีสุด เท่าท่ีเคยมีมาพระเยซูคริสตเ์จา้ทรงถูก
ตรึง ทรงส้ินพระชนม ์ ทรงถูกฝังไว ้ และทรงฟ้ืนข้ึนมาอีก ทรงไดรั้บต าแหน่งสูงสุดจากพระบิดาเจา้ 
“การพิพากษาทั้งส้ิน พระองคไ์ดท้รงมอบไวแ้ก่พระบุตร” (ยอห์น 5:22,27) พระองคท์รงเป็นเจา้ของส่ิง
สารพดัและทรงมีภาวะอนัถาวรน้ี เน่ืองมาจากการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคใ์นฐานะ “ทรงเป็นผูแ้รก
ในจ าพวกคนท่ีตายไปแลว้ซ่ึงไดก้ลบัเป็นข้ึนมา” 

ข. การบญัชา พระเยซูตรัสวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินทรงมอบแก่เราแลว้ และเราก าลงัจะใชอ้  านาจ
น้ีโดยอาศยัพวกท่าน เหตุฉะนั้น “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” 
(มาระโก 16:15) “สั่งสอนชนทุกประเทศ” (มทัธิว 28:19) 
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ภาระหนา้ท่ี ๆ พระเยซูทรงบญัชาแก่อคัรสาวกของพระองคน์ั้น มีสามประการคือ ประการแรก 
ประกาศพระกิตติคุณ คือ “จงออกไปทัว่โลกประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” ประการ “เร่ืองการกลบั
ใจใหม่ และเร่ืองยกบาป” แก่มนุษยทุ์กคน (ลูกา 24:47) น าพวกเขาใหย้อมอ่อนนอ้มต่อฤทธ์ิอ านาจของ
พระองค ์ โดยความสมคัรใจของพวกเขาเอง สอนพวกเขาใหรู้้วา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ เร่งเร้าพวก
เขา ใหย้อมรับพระองคไ์ว ้ เป็นองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด และเป็นเจา้นายของพวกเขา แผน่ดินของพระองค ์
มิใช่แผน่ดินท่ีตอ้งใชก้ าลงัอ านาจบงัคบั มนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะกระท าใหพ้ระเยซูเป็นกษตัริย ์ พระองค์
ทรงเป็นพระมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งปวง และทรงเป็นพระเจา้เหนือพระทั้งปวง 

ประการท่ีสอง ผูท่ี้รับเอาพระเยซูและยอมอยูใ่ตก้ฏขอ้บงัคบัของพระเยซูคริสต ์ จะตอ้งรับศีล
บัพติศมา เขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร ผูท่ี้ยอมรับพระคริสตจ์ะตอ้งไดรั้บการรับรองจากคริสตจกัรของ
พระองค ์ และตอ้งรับศีลบพัติศมา ในพระนามของ ตรีเอกานุภาพของพระเจา้ “ไม่ใช่ดว้ยช าระราคีแห่ง
เน้ือหนงั แต่โดยใหมี้ใจวนิิจฉยัผดิและชอบอนัดีจ าเพาะพระเจา้” (1 เปโตร 3:21) ผูท่ี้ยอมรับฟังพระกิตติ
คุณ เช่ือฟังท าตาม ก็จะไดรั้บใหเ้ป็นสมาชิกคริสตจกัรของพระองค ์ การท่ีพวกเขารู้ถึงพระองคแ์ละ
ยอมรับเอาพระองคน์ั้น ท าใหพ้วกเขามีส่วนร่วมในพระชนมชี์พของพระองค ์ รับการบงัเกิดใหม่โดย
พระวญิญาณของพระองค ์ 

การท่ีพวกเขารับบพัติศมาในน ้านั้น เป็นการช้ีให้เห็นวา่เขาไดต้ายไปแลว้ และมีชีวติข้ึนมาใหม่ 
ซ่ึงเล็งถึงการส้ินพระชนม ์และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตน์ัน่เอง (1 เปโตร 3:21) ซ่ึงพวกเขา 
“ถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้ โดยบพัติศมาเขา้ส่วนในความตายนั้น” และไดฟ้ื้นข้ึนมาสู่ชีวติ (โรม 6:4) 
“ไดรั้บบพัติศมาแต่พระวิญญาณองคเ์ดียว เขา้เป็นกายอนัเดียว” (1 โครินธ์ 12:13) เขา้สู่ “คริสตจกัร
เร่ิมแรก” (ฮีบรู 12:23) กฏขอ้บงัคบัใหม่ท่ีพระเจา้ทรงตั้งข้ึนนั้น ก็ตั้งอยูบ่นรากฐานของการฟ้ืนคืนพระ
ชนม ์ของพระเยซูคริสต ์ผูซ่ึ้ง “เป็นบุตรหวัปีท่ามกลางพวกพี่นอ้งเป็นอนัมาก” (โรม 8:29, สดุดี 89:27) 
เป็นแผน่ดินฝ่ายวิญญาณจิตซ่ึงหวาดหวัน่ไหวไม่ได ้ (ฮีบรู 12:27,28) ซ่ึงจะส าเร็จบริบูรณ์เม่ือพระคริสต์
เสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศีเม่ือส้ินสุดยคุน้ี วาระนั้น “ผูใ้ดเช่ือและรับบพัติศมาแลว้ผูน้ั้นจะรอด” แต่ผูใ้ด
ไม่เช่ือจะตอ้งปรับโทษ (มาระโก 16:16) 

ประการท่ีสาม การสั่งสอน เม่ือไดใ้หบ้พัติศมาแก่ผูเ้ช่ือใหม่แลว้ อนัดบัต่อไปไดแ้ก่ การส่ังสอน 
“สอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดั ซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว”้ ไม่เพียงแต่จะตอ้งตั้งใจฟังค าสั่งสอนของ
พระองคเ์ท่านั้น แต่จะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามอีกดว้ย จงศึกษาทบทวนค าเทศนาบนภูเขาอีกคร้ังหน่ึง 
(มทัธิว บทท่ี 5-7) ศึกษาถึงสารพดัส่ิงซ่ึงพระองคไ์ดท้รงสั่งสอนแก่อคัรสาวกเม่ือคร้ังท่ีพระองคท์รง
แต่งตั้งพวกเขา จงศึกษาทั้งค  าเทศานาสั่งสอนคร้ังสุดทา้ยซ่ึงพระองคท์รงเทศนาสั่งสอนแก่อคัรสาวกท่ี
หอ้งชั้นบน (ยอห์น บทท่ี 14-16) และค าเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ ใหรู้้ถึงลกัษณะของยคุน้ี (มทัธิวบท
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ท่ี 24,25, ลูกาบทท่ี 21, มาระโกบทท่ี 13) การประกาศและค าบญัชาของพระเยซูในคร้ังน้ี ท าใหเ้ราเขา้ใจ
ในค าเทศนาเหล่าน้ียิง่มากข้ึน 

บรรดาอคัรสาวกจะตอ้งออกไป ประกาศพระธรรมค าสั่งสอนต่าง ๆ ท่ีพระเยซูทรงสั่งสอนพวก
เขา ใหแ้ก่ชาวโลก พวกเขาจะตอ้งไม่แสดงความคิดเห็นของเขาเอง แต่จะตอ้งสั่งสอนตามท่ีพระเยซูได้
ทรงสั่งสอนพวกเขา พวกเขาจะตอ้งออกไปในฐานะผูส่้งข่าวของพระมหากษตัริยข์องเขา มีหลายคนได้
อา้งวา่พระเยซูทรงเป็นพระมหากษตัริยข์องชนชาติยวิเท่านั้น มิใช่พระมหากษตัริยข์องคริสตจกัร
โดยทัว่ไป แต่พระเยซูตรัสวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดีในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เรา
แลว้” พระองคท์รงเป็นพระมหากษตัริยข์องมนุษยทุ์กคน พระราชบลัลงักข์องพระองคคื์อศูนยร์วมของ
จกัรวาล และข่าวประเสริฐของพระองคน์ั้น พระองคป์ระทานใหแ้ก่ “ชนทุกประเทศ” พระองคต์รัสกบั
อคัรสาวกของพระองค ์ ในฐานะท่ีเป็นผูสื้บพระราชกิจของพระองค ์ มิใช่ตรัสในฐานะท่ีพวกเขาเป็น
ชาวยวิ อคัสาวกเหล่าน้ีแหละ ท่ีจะเป็นรากฐานแห่งคริสตจกัรของพระองค ์(เอเฟซสั 2:20) แน่ละหากวา่
พระองคท์รงเป็นพระมหากษตัริยข์องสากลพิภพ พระองคก์็ยอ่มจะเป็นพระมหากษตัริยข์อง “คนของ
พระองค”์ ดว้ย 

ก่อนหนา้น้ีพระเยซูไดเ้คยตรัสแก่บรรดาอคัรสาวกวา่ พวกเขาจะตอ้งเป็นพยานฝ่ายพระองค ์
เพราะวา่พวกเขาไดอ้ยูก่บัพระองคต์ั้งแรก (ยอห์น 15:27) อคัรสาวกเหล่าน้ีไดรับฟังค าสั่งสอนของ
พระองคทุ์กประการ บดัน้ีพวกเขาจึงจ าตอ้งออกไปสั่งสอนพระธรรมเหล่านั้น ให้แก่มนุษยท์ัว่โลก ไดมี้
บางคนสอนวา่ พระกิตติคุณมทัธิวนั้น มีไวส้ าหรับชาวยวิโดยเฉพาะเท่านั้นหาใช่มีไวส้ าหรับคริสตจกัร
ไม่ แต่พระเยซูตรัสวา่ “จงสอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดั ซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว”้ จะเห็นไดว้า่พระ
ด ารัสน้ีมีความหมายคลุมไปถึงมนุษยทุ์กชนชาติและทุกคน โดยมิไดย้กเวน้หรือกล่าววา่ ส าหรับชาวยวิ
โดยเฉพาะแต่ประการใด 

“มีคนเช่ือท่ีไหน หมายส าคญัเหล่าน้ี จะบงัเกิดข้ึนท่ีนัน่” (มาระโก 16:17,18) พระเยซูตรัสแก่
อคัรสาวกของพระองคว์า่ จะมีเคร่ืองหมายส าคญัซ่ึงแสดงวา่ พระองคคื์อองคพ์ระเมสิยาห์ บงัเกิดข้ึน
ควบคู่กบัการประกาศพระนามของพระองค ์ เพื่อท าใหก้ารเป็นพยานของพวกเขาหนกัแน่นยิง่ข้ึน 
“บรรดาการซ่ึงพระเยซูไดท้รงตั้งตน้กระท าและสั่งสอน” (กิจการ 1:1) พระองคจ์ะทรงด าเนินต่อไป โดย
ทางคริสตจกัรของพระองค์” 

ค. พระสัญญา “น่ีแหละเราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตยก์วา่จะส้ินโลก” พระเยซู
คริสตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ผูซ่ึ้งประทบัอยูก่บัอคัรสาวกตลอดเวลา ผูท้รงผจญชีวติอนัระหกระเหินข้ึน ๆ 
ลง ๆ กบัพวกเขา ผูท่ี้ไดท้รงทนทุกขท์รมาน และทรงมีชยัชนะเหนือความตาย จะเสด็จข้ึนสู่พระราชบงั
ลงักข์องพระองคใ์นไม่ชา้น้ี ในฐานะ “พระเมษโปดกท่ีทรงอยูท่่ามกลางพระท่ีนัง่” พระองคต์รัสแก่อคัร
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สาวกวา่ “เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไป” ไม่วา่จะเป็นวนัแห่งความมืด วนัแห่งความสดใส วนัแห่ง
ความทุกขย์าก วนัแห่งความสดช่ืนแจ่มใส ยามเม่ือทอ้งฟ้าหม่นหมอง ยามเม่ือสวรรคน์ั้นมืดลง ยามเม่ือ
อยูโ่ดดเด่ียวดาย ยามเม่ือเรามีความปีติยนิดี ยามเม่ือเราเจ็บไขไ้ดป่้วย ยามเม่ือเรามีอนามยัเขม้แขง็ ยาม
เม่ือเราทอ้แท ้ ยามเม่ือเหตุการณ์ทุกอยา่งเป็นปกติพระองคต์รัสวา่เราอยูก่บัท่านเสมอไปเป็นนิตย ์ การท่ี
พระคริสตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยูป่ระทบัอยูก่บัเรานั้น เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ยวดส าหรับเราทั้งหลาย แมว้า่
เราจะไม่ทราบถึงความจ าเป็นน้ีก็ตาม พระองคป์ระทบัอยูก่บัเราเสมอ เพราะไดท้รงสัญญาไวแ้ลว้ 

แต่พระองคป์ระทานพระสัญญาน้ี ใหแ้ก่ผูใ้ดโดยเฉพาะเล่า พระองคป์ระทานใหแ้ก่ผูท่ี้รู้ถึงฤทธ์ิ
อ านาจของพระองค ์และเช่ือฟังพระบญัชาของพระองค ์พระองคมิ์ไดป้ระทานใหแ้ก่ผูท่ี้เช่ือพระองค ์แต่
มิไดป้ฏิบติัภาระกิจของพระองค ์ พระองคป์ระทานใหแ้ก่สมาชิกคริสตจกัร ซ่ึงเขา้ส่วนในแผนการณ์
ของพระองค ์เป็นส่วนบุคคล พระประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ก็คือคริสตจกัรและชนทุกชาติ 

พระสัญญาน้ีจะใชไ้ดน้านสักเท่าใด “จนกวา่จะส้ินโลก” การท่ีพระประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ของ
พระองคจ์ะส าเร็จ ไดผ้ลนั้น พระองคก์็จะตอ้งกระท าตามพระสัญญา คือประทบัอยูก่บัเราจนถึงวาระ
สุดทา้ย จนกระทัง่พระองคเ์สด็จกลบัมาอีก พระองคต์รัสวา่ “ถา้เราไป...เราจะมาอีกรับท่านใหไ้ปอยูก่บั
เรา” (ยอห์น 14:3) แน่ละเม่ือพระองคท์รงรักษาค ามัน่สัญญา ในการเสด็จไปพบกบับรรดาอคัรสาวใน
มณฑลกาลิลี พระองคก์็จะทรงกระท าพระราชกิจของพระองคโ์ดยทางคริสตจกัร และจะเสด็จกลบัมา
อีกเช่นเดียวกนั และทุกคนก็จะรู้วา่พระราชกิจของพระองค ์จะส าเร็จเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมาก ผูท่ี้เช่ือ
พึ่งฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระองคโ์ดยความเช่ือ จะข้ึนไปอยูก่บั
พระองค ์ บรรดาศิษยท์ั้งหลายท่ีไดล่้วงลบัไปแลว้ ก็จะฟ้ืนข้ึนมาใหม่อีก เช่นเดียวกบัพระองคท์รงฟ้ืน
ข้ึนมานั้น 

พระสัญญาน้ีช่างเป็นการเร้าใจท่ีใหญ่หลวงยิง่นกั ท าให้อคัรสาวกมีความรู้สึก ทั้งกลวัและ
สงสัยระคนกนั แต่พระเยซูไดท้รงบญัชาต่อไปอีกวา่ พระองคไ์ดท้รงวางโครงการทุกอยา่งไวเ้รียบร้อย
แลว้ และโครงการน้ีจะตอ้งส าเร็จ ส าหรับพระองคน์ั้น ก็จะประทานฤทธ์ิอ านาจ ใหแ้ก่พวกเขาเพื่อ
ด าเนินการน้ี “พระองคไ์ดท้รง...ก าชบัเขามิใหอ้อกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ใหค้อยรับตามสัญญาของ
พระบิดา” (กิจการ 1:4,5) “ใหท้านระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเราไดก้ล่าวแก่ท่านแลว้” (ยอห์น 14:26,16:7-11) 

“ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน 
และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา...จนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” (กิจการ 1:8) บรรดาอคัรสาวก
จะตอ้งอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มจนกระทัง่พระองคเ์สด็จข้ึนไปสู่สวรรค ์ และส่งพระวญิญาณของพระองคล์ง
มาสวมทบัพวกเขา ต่อจากนั้นพวกเขาจะตอ้งแยกยา้ยกนัออกไป ประกาศดว้ยฤทธ์ิอ านาจแห่งพระ
วญิญาณของพระองค ์และกระท าใหพ้ระราชกิจอนัยิง่ใหญ่ท่ีพระองคท์รงมอบหมายให้นั้นส าเร็จ 



 311 

9. ยากอบ ภายหลงัจากท่ีพระเยซูทรงปรากฏแก่บรรดาอคัรสาวกในมณฑลกาลิลีแลว้ พระองค์
ไดท้รงปรากฏแก่ยากอบอีก (1 โครินธ์ 17:7) ยากอบเป็นนอ้งชายของยอห์น เขา้ใจวา่ต่อมาภายหลงัได้
เป็นประธานสภาพคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 15:13) ท่านเป็นผูเ้ขียนพระธรรมยากอบ 

10. อคัรสาวกทั้งหมดในกรุงเยรูซาเล็ม (ลูกา 24:49-52, 1 โครินธ์ 15:7) การปรากฏพระกายแก่
อคัรสาวกในคร้ังน้ี นบัวา่เป็นคร้ังสุดทา้ย เม่ืออคัรสาวกทั้งหมดไดรั้บทราบถึงโครงการของพระองค ์ใน
อนัท่ีจะใหพ้วกเขาออกไปประกาศแก่มนุษยท์ัว่โลกแลว้ พวกเขาไดถ้ามพระองคว์า่ พระองคจ์ะทรงตั้ง
แผน่ดินของชนชาติอิสราเอล ใหเ้ป็นปึกแผน่อีกหรือไม่ (กิจการ 1:6) แต่พระองคต์รัสตอบพวกเขาวา่ 
เร่ืองน้ีเป็นหนา้ท่ีของพระองคโ์ดยเฉพาะ พวกเขาไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ หนา้ท่ีของพวกเขาก็คือ เป็นพยาน
เร่ืองการส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ ใหแ้ก่มนุษยโ์ลก และน าพวกเขาใหก้ลบัใจ
ใหม่เพื่อใหไ้ดรั้บการอภยัโทษบาป แต่การน้ีอคัรสาวกจะตอ้งไม่อาศยัก าลงัอ านาจของพวกเขาเอง พระ
เยซูตรัสวา่ “น่ีแน่ะเราจะอ านวยใหค้  าสัญญาแห่งพระบิดาของเราส าเร็จท่ีท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลาย
จงคอยอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็มกวา่ท่านจะไดป้ระกอบดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีมาแต่เบ้ืองบน” อคัรสาวกจะตอ้งรับเอา
ฤทธ์ิท่ีอยูน่อกเหนือธรรมชาติ ส าหรับปฏิบติัหนา้ท่ีของพวกเขา 

คร้ันแลว้พระเยซูก็ทรงน าอคัรสาวกทั้งหมด เดินทางจากหมู่บา้นเบธาเนียถึงภูเขามะกอกเทศ 
ไม่ตอ้งสงสัยวา่พระองคท์รงตรัสกบัพวกเขา มากมายหลายอยา่งเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรค ์ คร้ันแลว้
พระองคก์็ทรงโบกพระหตัถอ์วยพระพรแก่พวกเขาและเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์“และมีเฆมคลุมพระองคบ์งัตา
เขาไว”้ พระองค ์ “ทรงประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้” (มาระโก 16:19) พระองคเ์สด็จข้ึนไป
ดว้ยพระรัศมีของอนัสวา่งจา้ และประทบัในท่ี “สูงยิง่” เหนือส่ิงใด ๆ (เอเฟซสั 1:21) “เม่ือพระองคไ์ด้
ทรงช าระความบาปของเราเสร็จแลว้ ก็ไดป้ระทบัขา้งขวาพระหตัถผ์ูท้รงเดชานุภาพเบ้ืองบน (ฮีบรู 1-:3) 
“ฝ่ายพระองคน้ี์คร้ันทรงกระท าบูชา เพราะความบาปเพียงหนเดียว ซ่ึงใชไ้ดเ้ป็นนิตย ์ก็เสด็จนัง่เบ้ืองขวา
พระหตัถข์องพระเจา้ ตั้งแต่น้ีต่อไปพระองคค์อยอยู ่ จนถึงบรรดาศตัรูของพระองคจ์ะถูกปราบลงเป็นท่ี
รองพระบาทของพระองค”์ (ฮีบรู 10:12,13) 

เราไม่อาจท่ีจะคาดคะเนถึงความรู้สึกของบรรดาอคัรสาวก ในขณะท่ีพวกเขา “ก าลงัเขมน็ดูฟ้า 
ขณะเม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนไปนั้น” หลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงส าแดงพระองคอ์ยา่งน่าอศัจรรย ์ และ
ประทบัอยูก่บัพวกเขาอยา่งสนิทสนม เป็นเวลาถึงส่ีสิบวนั พระองคก์็เสด็จจากพวกเขาไปอีก แต่พวกเขา
ก็ไดรั้บการแนะน าจากพระองคว์า่ ความตายไม่มีฤทธ์ิอ านาจอีกแลว้ และพระองคท์รงพระชนมอ์ยู่
ตลอดไปเป็นนิตย ์ นอกจากนั้นการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองค ์ ยงัช่วยยนืยนัถึงฤทธ์ิอ านาจและสง่า
ราศีของพระองคอี์กดว้ย “เจา้ทั้งหลายจึงกราบลงนมสัการพระองค”์ (ลูกา 24:52) และยนืมองดูพระองค์
ดว้ยความยนิดีอยา่งเหลือลน้ จนกระทัง่ทูตสวรรคส์ององค ์ ซ่ึงยนือยูข่า้ง ๆ พวกเขา ไดใ้หค้  ามัน่สัญญา
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เพื่อใหพ้วกเขาแน่ใจยิง่ข้ึนวา่ “พระเยซูองคน้ี์ซ่ึงถูกรับไปจากท่าน เสด็จข้ึนไปยงัสวรรคแ์ลว้ จะเสด็จมา
อีกเหมือนท่านทั้งหลายไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จข้ึนไปยงัสวรรคน์ั้น” (กิจการ 1:11) และพระองคจ์ะเสด็จ
ลงมายงัท่ีเดียวกนัน้ีอีก เพราะวา่ “วนันั้นพระบาทของพระองคจ์ะยนืท่ียอดภูเขาเอลายโอน” (ภูเขา
มะกอกเทศ) (เศคาริยาห์ 14:4) 

ขั้นท่ี 54 น้ี เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีกล่าวถึงพระเยซูในสภาพของมนุษย ์ ซ่ึงสามารถมองเห็นดว้ยตา 
พระองค ์ “ไดเ้สด็จเขา้ไปในสวรรคน์ัน่เอง และบดัน้ีทรงปรากฏจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้เพื่อเรา
ทั้งหลาย” (ยอห์น 9:24) จนกวา่พระองคจ์ะ มาอีก รับผูเ้ช่ือใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์(ยอห์น 14:3) 

อคัรสาวกทั้งหมดไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ดว้ยความปล้ืมปิติยนิดีอยา่งใหญ่หลวง พวกเขารู้วา่ พระ
เยซูเสด็จข้ึนไปหาพระบิดา พวกเขากลบัไปกรุงเยรูซาเล็มก็เพื่อคอยท่า พระสัญญาของพระองค ์ซ่ึงวา่จะ
ส่งวญิญาณบริสุทธ์ิลงมาใหแ้ก่พวกเขา ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ พวกเขาคงตอ้งรู้สึกอศัจรรยใ์จในการท่ี
พระองคจ์ะทรงส าแดง พระเจา้ใหพ้วกเขา อคัรสาวกทั้งหมดไดข้ึ้นไปยงัหอ้งชั้นบน ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยั
ของพวกเขาบางคน เป็นท่ีแน่ชดัวา่ห้องชั้นบนน่ีแหละ ต่อมากลายเป็นสถานท่ีประชุมอธิษฐานพร้อม
กบัเหล่าสตรี รวมทั้งมาเรีย มารดาของพระองค ์และพวกพี่นอ้งของพระองคซ่ึ์งไดห้นัมาเช่ือพระองค ์ น่ี
คือขอ้ความสุดทา้ยท่ีกล่าวถึงมาเรีย นางไดป้ฏิบติัภาระหนา้ท่ีในฐานะเป็นมารดาขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา โดยสมบูรณ์แลว้ และบดัน้ีก็ไดอ้ยูใ่นความดูแลของยอห์น ดงันั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์จึง
มิไดก้ล่าวถึงนางอีก และนางก็มิใช่ส่ือกลางระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้ดงัท่ีนิกายคาธอลิกสอนไว ้ (1 ทิ
โมธี 2:5) 

ขณะนั้นมีสาวกซ่ึงติดตามพระองค ์ ตั้งแต่แรกเร่ิมอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มประมาณร้อยยีสิ่บคน 
(กิจการ 1:16,21) ผูเ้ช่ือเหล่าน้ียงัคงอธิษฐานร่วมกนัต่อไปอีก และ “อยูใ่นโบสถทุ์กวนั สรรเสริญโมทนา
พระเดชพระคุณของพระเจา้” (ลูกา 24:53) คอยท่า เพื่อรับเอาฤทธ์ิอ านาจ ตามท่ีพระเยซูทรงสั่งไว ้
หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้สิบวนั ซ่ึงตรงกบัวนัเพน็เทคศเต อนัเป็นวนัฉลอง
เทศกาลเก็บเก่ียวของชนชาติยวิ พระเยซูก็ไดท้รงเทพระวญิญาณของพระองค ์ ใหแ้ก่ศิษยข์องพระองค์
ตามท่ีไดส้ัญญาไวทุ้กประการ (กิจการ 1:2) ต่อจากนั้น “สาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่ง
ทุกต าบล และพระองคท์รงร่วมงานกบัเขา ใหค้  าสอนของเขาศกัด์ิสิทธ์ิโดยหมายส าคญัท่ีเขาไดท้  านั้น” 
(มาระโก 16:20) 

พระด ารัสค าสุดทา้ยของพระองคไ์ดรั้บการประกาศ “จนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” เดิมท่ีอคัร
สาวกของพระองคล์ว้นแต่เป็นผูท่ี้เตม็ไปดว้ยความกลวัและไม่เช่ือ แต่บดัน้ี พวกเขาไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงโดยสมบูรณ์แลว้ ภายหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูเพียงไม่ก่ีวนั พวกเขาก็เขา้
ไปในกรุงเยรูซาเล็ม และประกาศใหแ้ก่ชาวเมืองรู้วา่ พระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้และบุตรของ



 313 

มนุษย ์ ไดก้ระท าในส่ิงท่ีผดิแผกไปจากมนุษย ์ พวกเขาบอกเล่าเร่ืองน้ีแก่ประชาชน ดว้ยภาษาต่าง ๆ 
หลายภาษาซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจแก่ชุมนุมชนทัว่ไป “อคัรสาวกจึงประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชใหญ่ยิง่ และไดเ้ป็น
พยานวา่ พระเยซูเจา้ไดท้รงคืนพระชนมแ์ลว้ และพระคุณอนัใหญ่ยิง่ไดอ้ยูก่บัเขาทุกคน” (กิจากร 4:33) 

เม่ือเปโตรเทศนาในวนัแรกคือ วนัเพนเทคศเตนั้น เขาไดเ้ผชิญกบัพวกยวิผูซ่ึ้งไดท้  าการตรึง
พระเยซู เปโตรไดป้ระนามบุคคลเหล่านั้นวา่ เป็นอาชญากร และไดป้ระกาศวา่ บดัน้ีพระเยซูไดท้รงฟ้ืน
คืนพระชนมแ์ลว้ ซ่ึงไม่มีผูใ้ดปฏิเสธความจริงน้ีเลย คนเหล่าน้ีไดพ้ยายามคน้หาพระศพของพระเยซู
อยา่งสุดความสามารถแต่ก็ไม่พบ เปโตรก็รู้เร่ืองเช่นเดียวกนั เขาจึงไดต้ะโกนวา่ “พระเจา้ไดท้รงยกพระ
เยซูน้ี ซ่ึงท่านทั้งหลายไดต้รึงไวท่ี้กางเขน ตั้งข้ึนใหเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นพระคริสต”์ (กิจการ 
2:36) “เหตุฉะนั้นเม่ือพระหตัถเ์บ้ืองขวาของพระเจา้ไดท้รงตั้งพระองคข้ึ์น... พระองคไ์ดท้รงเทฤทธ์ิเดช
น้ี ลงมาตามซ่ึงท่านทั้งหลายไดย้นิและไดเ้ห็นแลว้” การเป็นพยานคร้ังน้ีนบัวา่เป็นพยานท่ียิง่ใหญ่คร้ัง
แรก เก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู ซ่ึงไดท้  าใหพ้วกผูน้ าของชนชาติยวิ ตอ้งร้องออกมาดว้ย
ความหวาดกลวัวา่ “พี่นอ้งเอ๋ยเราจะท าอยา่งไร” ในวนันั้นไดมี้ผูรั้บเช่ือและรับความรอดสามพนัคน 

ในบนัทึกของอคัรสาวกเปาโล เก่ียวกบัเร่ืองการปรากฏพระกายภายหลงัจากฟ้ืนคืนพระชนม์
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ท่านไดผ้นวกค าเหล่าน้ีเขา้ดว้ยซ่ึงวา่ “ภายหลงัท่ีสุด พระองคท์รงปรากฏ
แก่ขา้พเจา้ดว้ยเหมือนอยา่งเด็กคลอดก่อนก าหนด” (1 โครินธ์ 15:8) เปาโลเป็นอคัรสาวกท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด
คนหน่ึงในยคุนั้น และเป็นผูเ้ขียนพระธรรมต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่หลายเล่ม ท่านเป็นพยานวา่ 
พระเยซูคริสตก์บัท่านจากสวรรคแ์ละไดป้ระกาศวา่ การฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นแก่นใจของพระกิตติคุณ (ดู 
1 โครินธ์ 15:1,4-8) ท่านไดป้ระกาศอยา่งชดัแจง้วา่ “ถา้พระคริสตไ์ม่ไดท้รงคืนพระชนม ์ความเช่ือของ
ท่านทั้งหลายนั้นก็ไร้ประโยชน์ ท่านทั้งหลายก็ยงัคงอยูใ่นความบาปของตน” (1 โครินธ์ 15:14-17) 

“เหตุฉะนั้นเม่ือเรามีมหาปุโรหิตผูเ้ป็นใหญ่ ท่ีผา่นทอ้งฟ้าไปแลว้ คือพระเยซู พระบุตรของพระ
เจา้ ก็ใหเ้ราทั้งหลายยดึความท่ีเราไดรั้บเช่ือนั้นไวใ้หม้ัน่คง...อยา่ใหย้ิง่ ๆ หยอ่น ๆ ไป เพราะวา่พระองค์
ผูไ้ดท้รงสัญญานั้นสัตยซ่ื์อ” (ฮีบรู 4:14,10:23) พระองคจ์ะเสด็จมาอีก 

ข้อไตร่ตรอง 
พระคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ ทรงเป็นพระเจา้ พระองคท์รงเปล่ียนชีวติของเราใหใ้หม่อยู่

เสมอ การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคไ์ดน้ าเราสู่ความรู้แจง้ 
1. ชีวติใหม่ เป็นชีวติท่ีอยูน่อกเหนือความตาย พระเยซูไดท้รงส าแดงสภาพท่ีแทจ้ริงของชีวติให้

แห่งแผน่ดินสวรรคใ์หแ้ก่มาเรีย วนัเวลาแห่งความสนิทสนมกนัระหวา่งพระองค ์ และศิษยข์องพระองค ์
ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ ฉะนั้นเม่ือมาเรียทรุดกายลงกอดพระบาทของพระองค ์ พระองคต์รัสหา้มวา่ “อยา่
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หน่วงเหน่ียวเราไว”้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของนางจะยงัคงประทบัอยูก่บันางต่อไปเช่นเดิม แต่มิใช่วถีิชีวติ
เดิม 

2. ความเช่ือใหม่ “พระองคอ์ธิบายคมัภีร์” ใหแ้ก่ศิษยแ์ละผูเ้ช่ือในพระองค ์ ความเช่ือของเรา
จะตอ้งตั้งอยูบ่นรากฐาน แห่งพระวจนะของพระเจา้ พระเยซูไดท้รงเปิดเผยพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึง
ผดิพลาดไม่ได ้ และซ่ึงส าเร็จในพระองค ์ ใหแ้ก่ศิษยข์องพระองค ์ ในขณะท่ีเขาก าลงัเดินทางไปยงั
หมู่บา้นเอม็มาอู เพียงแต่การรู้ความจริงเก่ียวกบัพระชนมชี์พของพระองค ์ และการฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น 
ยงัไม่เป็นการเพียงพอ พระองคย์งัไดท้รงส าแดงพระองคเ์องใหแ้ก่พวกเขาอีกดว้ย 

3. มิตรภาพใหม่ “พระเยซูเสด็จมาใกล”้ การท่ีเราจะด าเนินชีวติร่วมกบัพระคริสต ์ รู้ถึงพระ
ธรรมค าสั่งสอนของพระองค ์ ตลอดจนพระราชกิจทั้งปวง ท่ีพระองคท์รงกระท า โดยท่ีไม่มีความ
สามคัคีธรรมกบัพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงนั้น ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ ความคิดท่ีวา่การรู้ถึงเร่ืองราวของพระเยซูก็
คือการรู้จกัพระองคน์ั้น เป็นความคิดท่ีผดิ และเป็นภยัอยา่งมหนัต ์ เราจะตอ้งมีความ “เร่าร้อนภายใน” 
และกระตือรือร้น ท่ีจะมีความสามคัคีธรรมกบัพระองคทุ์ก ๆ ขณะ 

4. มโนภาพใหม่ “พระองคท์รงเปิดตาของเขา” ความไม่เช่ือท าใหด้วงตาบอดมืดไป มองไม่เห็น
พระเยซู มโนภาพของเราชดัเจนสดใส เม่ือเราด าเนินสนทนาปราศรัย และรับประทานอาหารร่วมกบั
พระเยซู ในชีวติประจ าวนัของเราอยา่งแทจ้ริง และแลว้ความเศร้าโศกของเรา ก็จะกลายเป็นความยนิดี 
และมีความรุ่มร้อนใจเพื่อพระองค ์

5. ความเขา้ใจใหม่ “พระองคท์รงบนัดาลใหใ้จเขาทั้งหลายเกิดสวา่งข้ึน” อคัรสาวกรู้สึกฉงน
สนเท่ห์ ไม่ทราบเร่ืองราวแน่ชดั และพากนัเศร้าโศกเป็นอนัมาก และในความเศร้าโศกของพวกเขา
นัน่เอง พวกเขาเร่ิมเขา้ใจถึงเร่ืองราวท่ีอยูสู่งกวา่ฝ่ายเน้ือหนงั เขา้ใจถึงส่ิงของฝ่ายวิญญาณ และถึงพระ
คริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ จิตวิญญาณของเราเตม็ลน้ไปดว้ยความรู้สึกท่ีวา่ พระองคท์รงส้ินพระชนม์
เท่านั้นเองหรือ เราไดพ้ลาดในการรับประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ ในการรู้ถึง “ฤทธ์ิเดชเน่ืองจากการท่ี
พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนม”์ หรือ เราจะหยดุย ั้งก่อนมีประสบการณ์ซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงอคัรสาวกท่ีไม่
เช่ือ ใหก้ลายเป็นวีระบุรุษแห่งความเช่ือ เช่นนั้นหรือ 

6. ความยนิดีใหม่ บรรดาอคัรสาวกต่างเตม็ไปดว้ยความหวาดกลวัและความคลางแคลงใจ แต่
พระเยซูตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด” กระนั้นพวกเขายงัไม่สามารถช่วยตนเอง และพระเยซูทรง
พน่ลมหายใจลงบนพวกเขาและตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงรับเอาพระวิญญาณบริสุทธ์ิเถิด” ขณะนั้นอคัร
สาวกเตม็ไปดว้ยความเศร้าโศก พระองคท์รงท าใหพ้วกเขามีความยนิดี “เม่ือเหล่าสาวกเห็นพระองค์
แลว้ เขาจึงมีความยนิดี”  
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7. การด าเนินชีวิตใหม่ คริสเตียนจะตอ้งเรียนรู้ ท่ีจะด าเนินชีวติโดยความเช่ือ ไม่ใช่เห็นดว้ยตา 
โธมากล่าววา่ “ถา้เราไม่เห็น...เราจะไม่เช่ือ” แต่พระเยซูตรัสวา่ “ผูท่ี้มิไดเ้ห็น แต่ไดเ้ช่ือ ก็เป็นสุข” 

8. ความรักใหม่ “ท่านรักเรามากกวา่คนเหล่าน้ีหรือ” เม่ือพระเยซูทรงพบเปโตร พระองคจึ์งทรง
รักษา “ไมอ้อ้ช ้า” อยา่งสุภาพอ่อนโยน พระองคมิ์ไดต้รัสถามเก่ียวกบัความผดิพลาดของเขา แต่ตรัสถาม
เก่ียวกบัความรักพระองคมิ์ไดเ้สด็จมาเพื่อท่ีจะใหผู้ใ้ดปรนนิบติั หากแต่เสด็จมาปรนนิบติัผูอ่ื้นพระองค์
ทรงเตรียมอาหารให้เหล่าอคัรสาวก และตรัสเรียกพวกเขาวา่ “เชิญรับประทานอาหารเถิด” ความรักน้ี
ตอ้งเสียค่า เพราะความรักของพระเจา้ทรงมีค่าต่อมนุษยโ์ลก พระองคจึ์งตอ้งเสียค่าแห่งความรักน้ี ดว้ย
การส่งพระบุตรของพระองคเ์ขา้มายงัโลก และเปโตรเองก็ตอ้งเสียค่า โดยการสละธุรกิจทางดา้นการ
ประมงเพื่อติดตามพระเยซู หากเรารักพระองคเ์หนือส่ิงใด เราก็จะตอ้งสละทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเรามีอยูเ่พื่อ
พระองค ์

9. หนา้ท่ีใหม่ พระเยซูทรงมอบหมายหนา้ท่ีใหม่ ใหแ้ก่อคัรสาวกของพระองค ์ขณะอยูท่ี่ชายฝ่ัง
ทะเลกาลิลี คือการ “จบัคน” “จงเล้ียงแกะของเราเถิด” “จงเล้ียงลูกแกะของเราเถิด” “ท่านทั้งหลายจง
ออกไป” 

10. รากฐานใหม่ การปรากฏของพระองค ์ ต่อหนา้ผูค้นกวา่หา้ร้อยคนในคราวเดียวกนั เป็น
พยานคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีมัน่คง และเป็นศูนยร์วมแห่งความจริงของศาสนาคริสต ์ คือส าแดงการฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระองค ์“ดว้ยความพิสูจน์หลายอยา่ง” 

11. ทศันะใหม่ ของส่ิงท่ีไม่อาจมองเห็นดว้ยตา การเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู ไดย้กระดบั
สายตาของอคัรสาวก ใหม้องข้ึนไปบนสวรรคพ์ระองคท์รงน าพวกเขาให้เช่ือไวว้างใจในพระเจา้ ซ่ึงเรา
ไม่อาจมองเห็นไดด้ว้ยตา และเช่ือวา่พระบิดาเจา้สถิตอยูใ่กล ้ ๆ เรา ทรงปกปักรักษา และสรรหาส่ิงท่ี
จ าเป็นใหแ้ก่เรา เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ “เหมือนหน่ึงเห็นผูไ้ม่ทรงปรากฏแก่ตา” 

12. ฤทธ์ิอ านาจใหม่ พระวิญญาณซ่ึงประทบัอยูภ่ายใน ทรงประทบัอยูก่บัท่าน แต่ท่านจะตอ้ง
รับเอาพระองคไ์วใ้หอ้ยูภ่ายในท่าน “ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน” “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบใหแ้ก่เรา
แลว้...น่ีแหละเราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไป จนกวา่จะส้ินโลก” 

ทบทวน 
1. พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมใ์นวนัอะไร? เป็นเวลาหลงัจากการส้ินพระชนมข์องพระองคก่ี์

วนั? ก่อนหนา้น้ีเคยมีผูใ้ดฟ้ืนข้ึนมาจากความตายบา้งหรือไม่? พระกายภายหลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนม์
ของพระองค ์เป็นพระกายชนิดใด? พระองคส้ิ์นพระชนมอี์กไดห้รือไม่? 
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2. ตามท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมใหม่นั้น พระองคท์รงปรากฏพระกายก่ีคร้ัง? ทรงปรากฏให้
ผูใ้ดเห็นบา้ง? 

3. เม่ืออคัรสาวกไดเ้ห็นพระองค ์พวกเขาเช่ือในทนัทีหรือไม่วา่ พระองคท์รงฟ้ืนข้ึนมาแลว้? 
4. พวกทหารท่ีเฝ้าอุโมงคน์ั้น เห็นพระเยซูเสด็จออกจากอุโมงคห์รือไม่? พวกเขาท าอยา่งไร? 

พวกปุโรหิตใหญ่ใหสิ้นบนแก่พวกเขา เพื่อให้โคมข่าววา่อยา่งไร? 
5. พระเยซูทรงปรากฏพระกายแก่ใครเป็นคนแรก? ท่ีไหน? พระองคท์รงปรากฏพระกายแก่คน

อ่ืน เป็นรายบุคคลหรือไม่? 
6. การปรากฏพระกายท่ีหมู่บา้นเอม็มาอู สอนใหท้ราบถึงอะไรบา้ง? ศิษยท์ั้งสองคนนั้น รู้วา่

พระองคคื์อพระเยซูหรือไม่? เหตุใดพระองคท์รงเตือนให้พวกเขารู้วา่ พระคริสตจ์ะตอ้งไดรั้บความทุกข์
ทรมาน? ศิษยท์ั้งสองท าอยา่งไรในเม่ือรู้วา่พระเยซูประทบัอยูก่บัพวกเขา? 

7. พระองคท์รงปรากฏพระกายแก่อรัสาวก ณ ท่ีใด? ผูท่ี้มิไดอ้ยู ่ณ ท่ีนั้นคือใคร? เขาเช่ือรายงาน
ข่าวนั้นหรือไม่? พวกเขามีความรู้สึกอยา่งไรเม่ือเห็นพระเยซู? เหตุใดพวกเขาจึงปิดประตูลัน่ดานอยา่ง
หนาแน่น? พระเยซูเสด็จเขา้ไปในหอ้งนั้นไดอ้ยา่งไร? พระองคต์รัสเก่ียวกบัการไม่เช่ือของพวกเขา วา่
อยา่งไร? พระองคท์  าใหพ้วกเขารู้วา่พระองคมิ์ใช่วญิญาณโดยการท าอยา่งไร? 

8. โธมาพดูวา่อยา่งไรเม่ือทราบข่าววา่ พระเยซูเสด็จมาหาพวกเขา? เม่ือพระเยซูเสด็จมาหาพวก
เขาอีก พระองคติ์เตียนโธมาหรือไม่? พระองคท์รงท าอยา่งไรเพื่อให้เขาแน่ใวา่คือพระองคเ์อง? โธมา
สัมผสัพระองคห์รือไม่? เขาทูลพระองคว์า่อยา่งไร? 

9. พระเยซูตรัสแก่อคัรสาวกวา่ พระองคจ์ะเสด็จไปพบพวกเขา ณ ท่ีใด? พระองคท์รงใหพ้ระ
สัญญาน้ีตั้งแต่เม่ือใด? 

10. พระเยซูทรงปรากฏพระกาย เป็นคร้ังแรก ณ ท่ีใด ในมณฑลกาลิลี? ทรงปรากฏพระกายแก่
ก่ีคน? บุคคลเหล่านั้นก าลงัท าอะไร? พระเยซูตรัสถามพวกเขาวา่อยา่งไร? พระองคท์รงช่วยเหลือพวก
เขาอยา่งไร? เม่ือคนเหล่านั้นข้ึนฝ่ังแลว้ พวกเขาพบอะไร? พวกเขารู้หรือไม่วา่ พระองคคื์อองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้? ปลาท่ีใชเ้ป็นอาหารเชา้วนันั้นเป็นปลาของใคร? 

11. ภายหลงัจากการรับประทานอาหารแลว้ พระองคต์รัสกบัผูใ้ดเป็นส่วนตวั? พระองคต์รัส
ถามเขาวา่อยา่งไร? เหตุใดพระองคจึ์งตรัสถามย  ้าหลายหน? พระองคต์รัสถามทั้งหมดก่ีหน? พระองค์
ทรงบญัชาให้เขาท าอะไร? พระองคต์รัสเก่ียวกบัการส้ินพระชนมข์องพระองคว์า่อยา่งไร? ค าวา่ 
“มากกวา่คนเหล่าน้ี” ท่ีพระองคต์รัสนั้น พระองคห์มายความวา่อยา่งไร? 
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12. หลงัจากนั้นพระเยซูทรงปรากฏพระกาย ณ ท่ีใด? แก่ผูอ่ื้นก่ีคน? บุคคลเหล่านั้นท าอยา่งไร
เม่ือพระองคท์รงปรากฏพระกาย? พวกเขาเช่ือหรือไม่? พระเยซูทรงประกาศข่าวประเสริฐใหแ้ก่พวกเขา
วา่อยา่งไร? พระองคท์รงบญัชาพวกเขาอยา่งไร? 

13. หนา้ท่ีสามประการซ่ึงพวกเขาจะตอ้งกระท ามีอะไรบา้ง? พระองคป์ระทานพระสัญญา
อะไรใหแ้ก่พวกเขา? ท าอยา่งไรพวกเขาจึงจะไดรั้บฤทธ์ิอ านาจส าหรับปฏิบติัพระราชกิจของพระองค?์ 

14. พระองคต์รัสสั่งพวกเขาใหท้  าอยา่งไร ในการรับเอาพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค?์ 
15. พระราชกิจท่ีพระองคม์อบหมายใหน้ี้ ทรงมอบหมายใหแ้ก่อคัราวกของพระองคเ์ท่านั้น

หรือ? 
16. พระเยซูทรงปรากฏพระกายเป็นคร้ังสุดทา้ย ณ ท่ีใด? มีใครบา้งท่ีอยูก่บัพระองค?์ พวกเขา

ทูลถามพระองคว์า่อยา่งไร? พระองคท์รงสัญญาวา่จะประทานอะไรให้แก่พวกเขา? ขณะเม่ือพระองค์
ทรงอวยพระพรใหแ้ก่พวกเขานั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน? 

17. พระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคใ์นลกัษณะอยา่งไร? พวกเขาท าอยา่งไรเม่ือเห็นพระองคเ์สด็จข้ึน
ไป? พระองคเ์สด็จไปยงัท่ีใด? ทรงกระท าอะไรท่ีนัน่? 

18. หลงัจากท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ ผูท่ี้มาพูกบัอคัรสาวกคือใคร? ท่านเหล่านั้น
ประกาศวา่อยา่งไร? หลงัจากนั้นแลว้อคัรสาวกเดินทางไปไหน? พวกเขาตอ้งรอคอยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเป็นเวลานานเท่าใด? หลงัจากนั้นแลว้พวกเขาท าอยา่งไร? 

19. มีผูเ้ช่ือติดตามพระเยซูตั้งแต่พระองคท์รงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจ ชุมนุมกนัอยูใ่นกรุง
เยรูซาเล็มก่ีคน? บุคคลเหล่าน้ีไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทุกคนหรือไม่? 

20. ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระเยซูตรัสนั้น อคัรสาวกบนัทึกไวท้ั้งหมดหรือไม่? มีพระธรรมก่ีเล่ม ท่ี
ยอห์นกล่าววา่ จะตอ้งใชใ้นการบนัทึกเอาเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่าน้ีไว?้ 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. พระเยซูทรงออกมาจากอุโมงคฝั์งพระศพเม่ือใด ตลอดระยะเวลาสามวนัวญิญาณของ

พระองคส์ถิต ณ ท่ีใด พระกายท่ีฟ้ืนข้ึนมาใหม่ มีเน้ือหนงั กระดูก และโลหิต ครบถว้นเช่นเดิมหรือไม่ 
2. ตามท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์บนัทึกไวน้ั้น มีผูใ้ดบัตอ้งพระกายของพระองคห์รือไม่ 3. พระเยซูทรง
เล่าใหอ้คัรสาวกฟังถึงเร่ืองราวของเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนกบัพระองค ์เม่ือพระศพอยูใ่นอุโมงคห์รือเปล่า 

4. ร่างกายเน้ือหนงัของพระเยซู สามารถเสด็จผา่นประตูท่ีปิดกั้นอยูอ่ยา่งหนาแน่นไดอ้ยา่งไร? 
5. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร ต่อการท่ีอคัรสาวกบางคน “ยงัสงสัยอยู”่ 
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6. ท่านคิดวา่พวกทหารท่ีเฝ้าอุโมงค ์ เห็นพระองค ์ เสด็จออกจากอุโมงคห์รือไม่ในบรรดาพวก
ศตัรูของพระองค ์ มีใครเช่ือในพระองคบ์า้งหรือไม่ เม่ือไดท้ราบวา่พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์น
มาแลว้ ท่านคิดวา่พวกปุโรหิตใหญ่รู้แน่แก่ใจ ถึงการกระท าของพวกเขาหรือไม่ 

7. พระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรคใ์นรูปกายเน้ือหนงัจริง ๆ หรือ ท่านคิดวา่สวรรคเ์ป็นสถานท่ีจริง ๆ 
หรือ อยูท่ี่ไหน 

8. ท่านคิดวา่ในการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูนั้น พระองคท์รงถูก “ผูมี้บรรดาศกัด์ิ และผูมี้
อ านาจในสวรรคส์ถาน” ต่อสู้ขดัขวางหรือไม่ ขณะเม่ือพระองคเ์สด็จผา่นอาณาเขตของพวกเขา 9. 
บุคคลทั้งสองท่ีปรากฏ แก่อคัรสาวกในขณะท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรคน์ั้น เป็นทูตสวรรคห์รือมนุษย ์
10. สภาพความเป็นพระเจา้ของพระเยซู ภายหลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนม ์ สูงเด่นกวา่สภาพ เม่ือก่อน
การฟ้ืนพระชนมเ์ช่นนั้นหรือ 11. ร่างกายท่ีฟ้ืนข้ึนมาจากความตายของเรา จะเป็นเหมือนพระกายของ
พระเยซูหรือ เพราะเหตุใด ถา้เช่นนั้นเหตุใดการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ จึงแตกต่างจากการฟ้ืน
ข้ึนมาจากความตายของเรา เราจะฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมาดว้ยฤทธ์ิอ านาจของเราเอง เช่นเดียวกบัพระเยซูได้
หรือไม่ 12. เม่ือใดถอ้ยค าซ่ึงเขียนไวว้า่ “ความตาย ก็ถึงปราชยัแลว้” จึงจะส าเร็จ 13. ท่านคิดวา่ ขอ้
พิสูจน์ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงท าใหเ้ราเช่ือในการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู คืออะไร 14. ท่านจะอธิบายได้
อยา่งไรวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีทรงเทลงเหนือคริสตจกัรนั้นคือ พระวิญญาณของพระคริสต ์ ผูอ้ยูใ่น
สวรรค ์ 15. ท่านคิดวา่ ศิษยข์องพระเยซูต่างก็ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทุกคน เช่นนั้น
หรือ หรือวา่ มีแต่อคัรสาวกเท่านั้นท่ีไดรั้บ 16. จงศึกษาค าเทศนาของคนเหล่าน้ีในพระธรรมกิจการ และ
สังเกตวา่ พวกเขาเนน้ถึงการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูใหเ้ด่นชดั 


