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พระวรสารตามคาํบอกเล่าของนักบุญมทัธิว 
 

I. การประสติูและปฐมวยัของพระเยซูเจ้า 

 

ลาํดบัพระวงศข์องพระเยซูเจ้า 

1 
1
หนงัสอืลาํดบัพระวงศข์องพระเยซคูรสิตเจา้ พระโอรสของกษตัรยิด์าวดิ ผูท้รงสบื

ตระกูลมาจากอบัราฮมั0

a 
2
อบัราฮมัเป็นบดิาของอสิอคั อสิอคัเป็นบดิาของยาโคบ ยาโคบเป็นบดิาของยดูาหก์บั

บรรดาพีน้่อง 
3
ยดูาหเ์ป็นบดิาของเปเรศและเศราห ์ มารดาของคนทัง้สองคอืนางทามาร ์ เปเรศ

เป็นบดิาของเฮสโรน เฮสโรนเป็นบดิาของราม 
4
รามเป็นบดิาของอมัมนีาดบั อมัมนีาดบัเป็นบดิา

ของนาโซน นาโซนเป็นบดิาของสลัโมน 
5
สลัโมนเป็นบดิาของโบอาส มารดาของโบอาสคอืนาง

ราหบั โบอาสเป็นบดิาของโอเบด มารดาของโอเบดคอืนางรธู โอเบดเป็นบดิาของเจสซ ี
6
เจสซี

เป็นบดิาของกษตัรยิด์าวดิ กษตัรยิด์าวดิเป็นบดิาของซาโลมอน มารดาของซาโลมอนเคยเป็น

ภรรยาของอุรยีาห ์ 
7
ซาโลมอนเป็นบดิาของเรโหโบอมั เรโหโบอมัเป็นบดิาของอาบยีาห ์ อาบยีาหเ์ป็นบดิา

ของอาสา1

b 
8
อาสาเป็นบดิาของเยโฮซาฟทั เยโฮซาฟทัเป็นบดิาของโยรมั โยรมัเป็นบดิาของอุสซี

ยาห ์
9
อุสซยีาหเ์ป็นบดิาของโยธาม โยธามเป็นบดิาของอาคสั อาคสัเป็นบดิาของเฮเซคยีาห ์

10
เฮ

เซคยีาหเ์ป็นบดิาของมนสัเสห ์มนสัเสหเ์ป็นบดิาของอาโมน2

c อาโมนเป็นบดิาของโยสยิาห ์
11

โยสิ

ยาหเ์ป็นบดิาของเยโคนียาหแ์ละพีน้่อง ในสมยัถูกกวาดตอ้นเป็นเชลยไปกรงุบาบโิลน 
12

หลงัจาก

ถูกกวาดตอ้นไปกรงุบาบโิลนแลว้ เยโคนียาหเ์ป็นบดิาของเชอลัทเิอล เชอลัทเิอลเป็นบดิาของเศ

รบุบาเบล 
13

เศรบุบาเบลเป็นบดิาของอาบยีดุ อาบยีดุเป็นบดิาของเอลยีาคมิ เอลยีาคมิเป็นบดิา

                                                   

1 a มทัธวิใหร้ายชือ่ลาํดบัพระวงศข์องพระเยซูเจา้ยอ้นกลบัไปถงึอบัราฮมัเท่านัน้ แต่กย็งักล่าวถงึชือ่ของหญงิต่างดา้วบางคน

ดว้ย (ขอ้ 3, 5, 6) ทัง้นี้เพือ่แสดงว่าพระเยซูเจา้ทรงสบืตระกลูมาจากบุคคลหลกัทีไ่ดร้บัพระสญัญาเกีย่วกบัพระเมสสยิาห ์คอื อบั

ราฮมัและกษตัรยิด์าวดิ พรอ้มกบัราชวงศ ์ ลาํดบัพระวงศใ์นพระวรสารของลกูามลีกัษณะสากลและยอ้นกลบัไปถงึอาดมั ซึง่เป็น

ตน้ตระกลูของมนุษยชาต ิ ลาํดบัพระวงศท์ัง้สองแบบ จากกษตัรยิด์าวดิจนถงึโยเซฟมชีือ่เหมอืนกนัเพยีงสองชือ่เท่านัน้ 

นอกจากนัน้ ลาํดบัพระวงศข์องมทัธวิมโีครงสรา้งตายตวัโดยแบ่งบรรพบุรษุของพระเยซูเจา้ออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มละสบิสีช่ ือ่ (2 

คณู 7) (ด ู6:9 เชงิอรรถ d) วธิกีารนี้ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งละเวน้นามของกษตัรยิส์ามพระองคท์ีอ่ยูร่ะหว่างกษตัรยิโ์ยรมั และอุสซยีาห ์

และทาํใหต้อ้งกล่าวนามกษตัรยิเ์ยโคนียาหส์องครัง้ (ขอ้ 11-12) ทัง้นี้เพราะชือ่ภาษากรกีชือ่เดยีว (เยโคนียาห ์ หรอื LXX 

Ioakim) ใชแ้ปลชือ่ภาษาฮบีรไูดท้ัง้สองชือ่ คอืเยโฮยาคมิและเยโฮยาคนิ ลาํดบัพระวงศใ์นมทัธวิและลกูาจบลงทีโ่ยเซฟผูเ้ป็นบดิา

ของพระเยซูเจา้ตามนิตนิยัเท่านัน้ เหตุผลกค็อืคนโบราณคดิว่า การเป็นบดิาตามนิตนิยั (โดยการรบัเป็นบุตรบุญธรรมหรอืการใช้

ชือ่ของผูต้ายเป็นชือ่บดิา) กเ็ป็นการเพยีงพอทีถ่่ายทอดสทิธขิองทายาทผูร้บัมรดก สทิธใินกรณนีี้กค็อื การสบืเชือ้สายในราชวงศ์

ของพระเมสสยิาห ์ มทัธวิ กล่าวถงึลาํดบัพระวงศข์องพระเยซูเจา้เป็นเรือ่งแรกเพือ่แสดงว่าพระเยซูเจา้ทรงเป็นเชือ้พระวงศ์

กษตัรยิด์าวดิ โดยเป็นบุตรบุญธรรมของโยเซฟ ตามคาํแนะนําของทตูสวรรค ์
b สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “อาสาฟ” 
c สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “อาโมส” 
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ของอาซอร ์
14

อาซอรเ์ป็นบดิาของศาโดก ศาโดกเป็นบดิาของอาคมิ อาคมิเป็นบดิาของเอลอีูด 
15

เอลอีูดเป็นบดิาของเอเลอาซาร ์เอเลอาซารเ์ป็นบดิาของมทัธาน มทัธานเป็นบดิาของยาโคบ  
16

ยาโคบเป็นบดิาของโยเซฟ พระสวามขีองพระนางมารยี ์

 พระเยซเูจา้3

dทีข่านพระนามว่า “พระครสิตเจา้” ประสตูจิากพระนางมารยีผ์ูน้ี้ 

 
17

ดงันัน้ ลาํดบัพระวงศข์องพระเยซเูจา้จากอบัราฮมัถงึกษตัรยิด์าวดิมสีบิสีช่ ัว่คน นบั

จากกษตัรยิด์าวดิถงึสมยัทีถู่กกวาดตอ้นเป็นเชลยไปกรงุบาบโิลนมอีกีสบิสีช่ ัว่คน และนบัจาก

สมยัทีถู่กกวาดตอ้นเป็นเชลยไปกรงุบาบโิลนถงึพระเยซูเจา้มอีกีสบิสีช่ ัว่คน 

  

โยเซฟรบัพระเยซูเจ้าเป็นบตุรบญุธรรม 
18

เรือ่งราวการประสตูขิองพระเยซคูรสิตเจา้เป็นดงัน้ี พระนางมารยี ์ พระมารดาของ

พระองคห์มัน้กบัโยเซฟ4

e แต่ก่อนทีท่่านทัง้สองจะครองชวีติรว่มกนั ปรากฏว่าพระนางตัง้ครรภ์

แลว้เดชะพระจติเจา้ 
19

โยเซฟคู่หมัน้ของพระนางเป็นผูช้อบธรรมไมต่อ้งการฟ้องหยา่พระนาง

อยา่งเปิดเผย จงึคดิถอนหมัน้อย่างเงยีบๆ5

f 
20

ขณะทีโ่ยเซฟกําลงัคดิถงึเรือ่งน้ีอยู่ ทตูสวรรคข์อง

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้6

gกม็าเขา้ฝนั7

h กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษตัรยิด์าวดิ อยา่กลวัทีจ่ะรบัมารยีม์า

เป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเดก็ทีป่ฏสินธใินครรภข์องนางมาจากพระจติเจา้ 
21

นางจะให้

กําเนิดบุตรชาย ท่านจงตัง้ชื่อบุตรนัน้ว่าเยซ8ู

i เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาใหร้อดพน้จาก

บาป” 
22

เหตุการณ์น้ีเกดิขึน้เพื่อพระดํารสัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีต่รสัผ่านประกาศก9

jจะเป็น

ความจรงิว่า  

                                                   
d ตน้ฉบบัภาษากรกี และคาํแปลภาษาละตนิหลายฉบบัชดัเจนกว่าว่า “โยเซฟซึง่เป็นคู่หมัน้ของพระนางพรหมจารมีารยี ์ ผูใ้ห้

กาํเนิดพระเยซูเจา้” ยงัมบีางฉบบั (เช่น Syr.Sin.)เขา้ใจขอ้นี้ไมถู่กตอ้ง แปลว่า 

 “โยเซฟซึง่เป็นคู่หมัน้ของพระนางพรหมจารมีารยี ์เป็นบดิาของพระเยซูเจา้” 
e การหมัน้ตามธรรมเนียมชาวยวิมผีลทาํใหคู้่หมัน้ฝา่ยชายเรยีกไดว้่าเป็น “สาม”ี และจะพน้จากพนัธะนี้ได ้ 

 กโ็ดยการฟ้องหย่าเท่านัน้ (ขอ้ 19) 
f แปลตรงตวัว่า “ส่งเธอกลบัไปอย่างเงยีบๆ” อาจเป็นเพราะว่าโยเซฟเป็นผูช้อบธรรม และไมต่อ้งการรบับุตรของชายทีเ่ขาไม่

รูจ้กัมาเป็นบุตรของตน หรอือธบิายไดอ้กีอย่างหนึ่งว่า เขาไมด่าํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปของพธิแีต่งงาน เพราะมคีวามเคารพ

ต่อธรรมลํ้าลกึทีพ่ระนางมารยีเ์ป็นพระมารดาของพระเมสสยิาห ์ จงึตอ้งไดร้บัคาํแนะนําจากทตูสวรรคว์่าพระเจา้ปรารถนาใหเ้ขา

รบัพระนางมาเป็นภรรยา 
g คาํว่า “ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ในพระคมัภรีต์อนแรกๆ (ปฐก 16:7 เชงิอรรถ e) หมายถงึ พระยาหเ์วหพ์ระองคเ์อง 

เมือ่คาํสอนเกีย่วกบัทตูสวรรคไ์ดพ้ฒันาขึน้ (ด ูทบต 5:4 เชงิอรรถ b) ความแตกต่างระหว่างพระเจา้กบัทตูสวรรคก์ช็ดัเจนขึน้ ทตู

สวรรคม์หีน้าทีเ่ป็นผูส้ ือ่สารของพระเจา้ ดงัจะเหน็ไดใ้นเรือ่งปฐมวยัของพระเยซูเจา้ (มธ 1:20, 24; 2:12, 19; ลก 1:11; 2:9 และ 

มธ 28:2; ยน 5:4; กจ 5:19; 8:26; 12:7,23) 
h เช่นเดยีวกบัในพนัธสญัญาเดมิ (บสร 34:1 เชงิอรรถ a) พระเจา้แสดงพระประสงคข์องพระองคใ์นความฝนั (มธ 2:12, 13, 19, 

22; 27:19; เทยีบ กจ 16:9; 18:9; 23:11; 27:23 และการทีอ่านาเนียและเปาโลเหน็ภาพนิมติใน กจ 9:9, 10ฯ, โครเนลอิสัและเป

โตร ใน กจ 10:3ฯ, 11ฯ) 
i “เยซู” (ฮบีรวู่า “เยโฮชวูา”) แปลว่า “พระยาหเ์วหท์รงชว่ยใหร้อดพน้” 
j “ตามพระดาํรสัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีต่รสัผ่านประกาศก…” สตูรนี้หรอืทีค่ลา้ยๆ กนัพบไดบ่้อยใน  

มธ 2:15, 17, 23; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:54, 56; 27:9 (และ 3:3; 11:10; 13:14 ดว้ย) ตัง้แต่ในพนัธสญัญาเดมิแลว้ 

มาตรการเพือ่ตดัสนิว่าผูใ้ดเป็นประกาศกแทห้รอืประกาศกปลอม กค็อืคาํพดูของเขาสาํเรจ็ไปจรงิหรอืไม ่ (ฉธบ 18:20-22 
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23หญงิพรหมจารจีะตัง้ครรภ ์และจะคลอดบุตรชาย  

ซึง่จะไดร้บันามว่า “อมิมานูเอล” 

แปลว่า พระเจา้สถติกบัเรา” 
24

เมือ่โยเซฟตื่นขึน้ เขากท็ําตามทีท่ตูสวรรคข์ององคพ์ระผู้

เป็นเจา้สัง่ไว ้ คอืรบัภรรยามาอยูด่ว้ย 
25

แต่เขามไิดม้เีพศสมัพนัธก์บันาง ต่อมานางใหก้ําเนิด10

k

บุตรชาย โยเซฟตัง้ชื่อกุมารนัน้ว่า เยซ ู

 

โหราจารยม์าเฝ้าพระกมุาร11

a
 

2 
1
ในรชัสมยักษตัรยิเ์ฮโรด12

b พระเยซเูจา้ประสูตทิีเ่มอืงเบธเลเฮมในแควน้ยเูดยี 

โหราจารยบ์างท่านจากทศิตะวนัออก13

cเดนิทางมายงักรงุเยรซูาเลม็ 
2
สบืถามว่า “กษตัรยิช์าวยวิที่

เพิง่ประสตูอิยูท่ีใ่ด พวกเราไดเ้หน็ดาวประจาํพระองคข์ึน้ จงึพรอ้มใจกนัมาเพื่อนมสัการ

พระองค”์ 
3
เมือ่กษตัรยิเ์ฮโรดทรงทราบขา่วน้ี พระองคท์รงวุ่นวายพระทยั ชาวกรงุเยรซูาเลม็ทุก

คนต่างกว็ุ่นวายใจไปดว้ย 
4
พระองคท์รงเรยีกประชุมบรรดาหวัหน้าสมณะและธรรมาจารย1์4

d ตรสั

ถามเขาว่า “พระครสิต์จะประสตูทิีใ่ด” 
5
เขาจงึทลูตอบว่า “ในเมอืงเบธเลเฮม แควน้ยเูดยี เพราะ

ประกาศกเขยีนไวว้่า 
6เมอืงเบธเลเฮม ดนิแดนยดูาห ์

                                                                                                                                                  
เชงิอรรถ f) ตามทศันะของพระเยซูเจา้ และของบรรดาศษิย ์ พระเจา้ทรงเผยแผนการของพระองคโ์ดยพระวาจาและการกระทาํ 

พนัธสญัญาใหมใ่ชว้ธิกีารอธบิายพระคมัภรีต์ามทีช่าวยวิในสมยันัน้นยิมใช ้ เพือ่แสดงว่าแผนการของพระเจา้สาํเรจ็ไปในองคพ์ระ

เยซูเจา้ โดยชีใ้หเ้หน็ว่ารายละเอยีดในพระชนมชพีของพระเยซูเจา้สอดคลอ้งกบัขอ้ความทีเ่ขยีนไวใ้นพนัธสญัญาเดมิ (ยน 2:22; 

20:9; กจ 2:23 เชงิอรรถ o, 31, 34-35; 3:24 เชงิอรรถ s; รม 15:4; 1 คร 10:11; 15:3-4; 2 คร 1:20; 3:14-16) 
k แปลตามตวัอกัษรว่า “จนกระทัง่นางไดใ้หก้าํเนิดบุตรชาย” ขอ้ความนี้ไมค่าํนึงถงึเหตุการณ์หลงัการประสตูขิองพระเยซูเจา้ 

ขอ้ความนี้ในตวัเองไมย่นืยนัและไมป่ฏเิสธความเป็นพรหมจารเีสมอไปของพระนางมารยี ์ ความจรงิเรือ่งพระนางมารยีเ์ป็น

พรหมจารเีสมอไปนี้ สรุปไดจ้ากพระวรสารตอนอื่น และจากธรรมประเพณขีองพระศาสนจกัร การทีโ่ยเซฟตัง้ชือ่เดก็หมายความ

ว่า โยเซฟยอมรบักุมารนัน้เป็นบุตรของตน ส่วนเรือ่ง “พีน้่องของพระเยซูเจา้” (ด ู12:46 เชงิอรรถ o) 

2 a ในบททีห่นึ่ง มทัธวินําเสนอพระเยซูเจา้ในฐานะพระโอรสของกษตัรยิด์าวดิ และพระบุตรของพระเจา้ ในบททีส่องนี้ ท่าน

เกริน่ใหเ้ราทราบถงึพระภารกจิของพระองคใ์นการช่วยกูค้นต่างชาตใิหร้อดพน้ บรรดาโหราจารยผ์ูแ้ทนคนต่างชาตเิหล่านี้ไดร้บั

เรยีกมาหาแสงสว่างของพระองค ์ (ขอ้ 1-12) พระเยซูเจา้จะตอ้งรบัทุกขท์รมานเช่นเดยีวกบัประชากรของพระองค ์คอืตอ้งหนีไป

อยีปิต ์(ขอ้ 13-15) ตอ้งเป็นเชลยอกี 

ครัง้หนึ่ง (ขอ้ 16-18) ชนทีเ่หลอืส่วนน้อยจะกลบัมาอย่างตํ่าตอ้ย (ขอ้ 19-23; ด ู23 เชงิอรรถ l) มทัธวินําเรือ่งราวจากพระคมัภรี์

เหล่านี้ (midrash) เล่าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปฐมวยัของพระเยซูเจา้สะทอ้นใหค้ดิถงึปฐมวยัของโมเสส เพือ่สอนความจรงิ

เดยีวกนักบัทีล่กูาสอน โดยใชค้าํทาํนายของสเิมโอน (ลก 2:34 เชงิอรรถ l) 
b “ในรชัสมยักษตัรยิเ์ฮโรด” ราวปีที ่5 หรอื 4 ก่อนครสิตศกัราช เฮโรดเป็นกษตัรยิป์กครองแควน้ยเูดยี  

อดิเูมอา และแควน้สะมาเรยี ตัง้แต่ปี 37-4 ก่อนครสิตศกัราช (ด ูลก 2:2 เชงิอรรถ b) 
c เรือ่งเล่าทาํนองนี้ มกัจะใชถ้อ้ยคาํกวา้งๆ ไมเ่จาะจง ทศิตะวนัออกมกัจะถูกใชเ้ป็นแหล่งทีม่าของนกัดาราศาสตร ์ เช่น 

โหราจารยเ์หล่านี้ 
d “ธรรมาจารย”์ เรยีกอกีอย่างว่า “อาจารยก์ฎหมาย” (ลก 5:7; กจ 5:34) หรอื “นกักฎหมาย” (ลก 7:30; 10:25 ฯลฯ) บทบาท

ของธรรมาจารย ์ คอือธบิายความหมายของพระคมัภรี ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรรมบญัญตัขิองโมเสสเพือ่กาํหนดขอ้ปฏบิตัสิาํหรบั

ชวีติประจาํวนัของชาวยวิ (ด ูอสร 7:6 เชงิอรรถ c; บสร 39:2 เชงิอรรถ b) บทบาทนี้ทาํใหพ้วกธรรมาจารยไ์ดร้บัเกยีรตแิละมี

อทิธพิลในหมูป่ระชาชน ธรรมาจารยส์่วนใหญ่มาจากชาวฟารสิ ี แต่ไมใ่ช่ทกุคน (3:7 เชงิอรรถ f) ธรรมาจารยพ์รอ้มกบับรรดา

หวัหน้าสมณะและผูอ้าวุโสร่วมเป็นสภาสงูสุดของชาวยวิ หรอื “สภาซนัเฮดรนิ” 
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เจา้มใิช่เลก็ทีสุ่ดในบรรดาหวัเมอืงแห่งยดูาห ์

เพราะผูนํ้าคนหนึง่จะออกมาจากเจา้ 

จะเป็นผูเ้ลี้ยงดอูสิราเอล ประชากรของเรา”
 

7
ดงันัน้ กษตัรยิเ์ฮโรดทรงเรยีกบรรดาโหราจารยม์าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค ์ ทรง

ซกัถามถงึวนัเวลาทีด่าวปรากฏ 
8
แลว้ทรงใชบ้รรดาโหราจารยไ์ปทีเ่มอืง 

เบธเลเฮม ทรงกําชบัว่า “จงไปสบืถามเรือ่งพระกุมารอย่างละเอยีด และเมือ่พบพระกุมารแลว้ จง

กลบัมาบอกใหเ้รารู ้ เราจะไดไ้ปนมสัการพระองคด์ว้ย” 
9
เมือ่บรรดาโหราจารยไ์ดฟ้งัพระดํารสั

แลว้กอ็อกเดนิทาง ดาวทีเ่ขาเหน็ทางทศิตะวนัออกปรากฏอกีครัง้หน่ึงนําทางให ้ และมาหยดุน่ิง

อยูเ่หนือสถานทีป่ระทบัของพระกุมาร15

e 
10

เมือ่เหน็ดาวอกีครัง้หน่ึงบรรดาโหราจารยม์คีวามยนิดี

ยิง่นกั 
11

เขาเขา้ไปในบา้น พบพระกุมารกบัพระนางมารยีพ์ระมารดา จงึคุกเข่าลงนมสัการ

พระองค ์ แลว้เปิดหบีสมบตันํิาทองคาํ กํายาน และมดยอบ16

fออกมาถวายพระองค ์
12

แต่พระเจา้

ทรงเตอืนเขาในความฝนัมใิหก้ลบัไปหากษตัรยิเ์ฮโรด เขาจงึกลบัไปบา้นเมอืงของตนโดยทางอื่น 

 

พระกมุารเสดจ็หนีไปอียิปต ์ทารกผู้บริสทุธ์ิถกูประหาร 
13

เมือ่บรรดาโหราจารยก์ลบัไปแลว้ ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาเขา้ฝนัโยเซฟ 

กล่าวว่า “จงลุกขึน้ พาพระกุมารและพระมารดาหนีไปอยีปิต ์ และจงอยูท่ีน่ัน่จนกว่าเราจะบอก

ท่าน เพราะกษตัรยิเ์ฮโรดกําลงัสบืหาพระกุมารเพื่อจะประหารชวีติ” 
14

โยเซฟจงึลุกขึน้พาพระ

กุมารและพระมารดาออกเดนิทางไปอยีปิตใ์นคนืนัน้ 
15

และอยูท่ีน่ัน่ จนกระทัง่กษตัรยิเ์ฮโรด

สิน้พระชนม ์ทัง้น้ีเพื่อใหพ้ระดาํรสัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีต่รสัทางประกาศกเป็นความจรงิว่า 

เราเรยีกบุตร17

gของเรามาจากอยีปิต ์
16

เมือ่กษตัรยิเ์ฮโรดทรงเหน็ว่าพระองคถ์ูกบรรดาโหราจารย 1์8

hหลอกลวง กก็ริว้ยิง่นกั จงึ

ทรงสัง่ใหป้ระหารเดก็ชายทุกคนทีม่อีายตุัง้แต่สองขวบลงมาในเมอืงเบธเลเฮมและบรเิวณ

                                                   
e แน่นอนว่าผูน้พินธพ์ระวรสารคดิว่าดาวนี้ข ึน้อย่างอศัจรรย ์ เราไมจ่าํเป็นตอ้งหาหลกัฐานทางวชิาการมาอธบิายปรากฏการณ์นี้ 

(เทยีบ กดว 24:17) มกีารบนัทกึว่าเมือ่บุคคลสาํคญัอื่นๆ บงัเกดิมากม็ดีาวปรากฏขึน้ดว้ยเช่นเดยีวกนั 
f “ทองคาํ กาํยานและมดยอบ” เป็นของมคี่าและเครือ่งหอมจากประเทศอาราเบยี (ยรม 6:20; อสค 27:22) บรรดาปิตาจารย์

เขา้ใจว่าทองคาํเป็นสญัลกัษณ์หมายถงึการเป็นกษตัรยิ ์กาํยานหมายถงึการเป็นพระเจา้ และมดยอบหมายถงึการรบัทรมานของ

พระเยซูเจา้ การถวายบงัคมของบรรดาโหราจารยท์าํใหถ้อ้ยคาํของประกาศกทีว่่า ประชาชาตจิะมานมสัการพระเจา้แห่ง

อสิราเอลเป็นความจรงิ (เทยีบ กดว 24:17; สดด 72:10-15; อสย 49:23; 60:5ฯ) ขอ้ความเหล่านี้ถอืว่าเป็นพระเมสสยิาห ์การที่

คนต่างชาตยิอมรบัว่าพระเยซูเจา้เป็นพระเมสสยิาหจ์งึตรงกนัขา้มกบัการทีช่าวยวิซึง่มกีษตัรยิเ์ฮโรดเป็นผูแ้ทน ไดป้ฏเิสธไม่

ยอมรบัพระองค ์
g “บุตร” ตามความหมายของประกาศกโฮเชยาหมายถงึประชากรอสิราเอล แต่ มธ ใชค้าํว่า “บุตร” ในทีน่ี้ หมายถงึพระเมสสยิาห ์
h ในขอ้เขยีนของบรรดารบับยีงัเล่าเกีย่วกบัโมเสสทีค่ลา้ยกบัเรือ่งนี้ว่า เมือ่กษตัรยิฟ์าโรหไ์ดท้รงทราบขา่วโดยนมิติจากโหรว่ามี

เดก็ชายคนหนึ่งเกดิมา ไดท้รงสัง่ใหป้ระหารทารกแรกเกดิเพศชายทุกคน 
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ใกลเ้คยีงตามเวลาทีท่รงทราบมาจากบรรดาโหราจารย ์
17

ดงัน้ี พระดาํรสัทีต่รสัไวโ้ดยประกาศก

เยเรมยี์19 iกเ็ป็นความจรงิว่า 
18มผีูไ้ดย้นิเสยีงในหมูบ่า้นรามาห ์

เป็นเสยีงรอ้งไหแ้ละครํา่ครวญอยา่งขมขืน่ 

นางราเคลรอ้งไหอ้าลยัถงึบรรดาบุตร 

นางไมย่อมรบัคาํปลอบโยนใดๆ 

เพราะบุตรเหล่านัน้ไมอ่ยูแ่ลว้ 

 

พระกมุารเสดจ็กลบัจากอียิปตไ์ปเมืองนาซาเรธ็ 
19

หลงัจากกษตัรยิเ์ฮโรดสิน้พระชนม ์ ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาเขา้ฝนัโยเซฟ

ในอยีปิต ์
20

กล่าวว่า “จงลุกขึน้ พาพระกุมารและพระมารดากลบัไปแผ่นดนิอสิราเอล เพราะผูท้ี่

ตอ้งการฆา่พระกุมารตายแลว้” 
21

โยเซฟจงึลุกขึน้ พาพระกุมารและพระมารดากลบัไปแผ่นดนิ

อสิราเอล 
22

แต่เมือ่รูว้่าอารเคลาอสั20

jขึน้ครองราชยเ์ป็นกษตัรยิใ์นแควน้ยเูดยี สบืต่อจากกษตัรยิเ์ฮ

โรดพระบดิา โยเซฟกก็ลวัทีจ่ะไปทีน่ัน่ และเมือ่พระเจา้ทรงเตอืนเขาในความฝนั เขาจงึกลบัไป

ยงัแควน้กาลลิี21 k 
23

ไปอาศยัอยูใ่นเมอืงหน่ึงชื่อนาซาเรธ็ ทัง้น้ี เพื่อใหพ้ระดาํรสัทีต่รสัทาง

ประกาศกเป็นความจรงิว่า  

พระองคจ์ะไดร้บัพระนามว่าชาวนาซาเรธ็ 22

d
 

 

II. การประกาศพระอาณาจกัรสวรรค ์

ก.เร่ืองเล่า 

 

การเทศน์สอนของยอหน์ ผูท้าํพิธีล้าง 

                                                   
i ในความหมายดัง้เดมิ ขอ้ความตอนนี้หมายความว่านางราเคล ซึง่เป็นบรรพชน ไดร้อ้งไหถ้งึประชาชนจากตระกลูเอฟราอมิ 

มนสัเสห ์และเบนยามนิซึง่ถูกชาวอสัซเีรยีประหารชวีติหรอืจบัเป็นเชลย มทัธวิประยุกต ์

เหตุการณ์นี้กบัทารกชาวเบธเลเฮม อาจเป็นเพราะว่าธรรมประเพณสีายหนึ่งคดิว่า หลุมฝงัศพของนางราเคลตัง้อยู่ใกลเ้มอืงเบธ

เลเฮม (ปฐก 35:19ฯ) 
j อารเคลาอสัเป็นพระโอรสของกษตัรยิเ์ฮโรดจากนาง Maltace (เช่นเดยีวกบัเฮโรด อนัทปิาส) เป็นผูป้กครองแควน้ยเูดยีตัง้แต่ 4 

ก.ค.ศ. ถงึ ค.ศ. 6 
k แควน้กาลลิอียู่ในปกครองของกษตัรยิเ์ฮโรด อนัทปิาส (ด ูลก 3:1 เชงิอรรถ c) 
d “ชาวนาซาเรธ็” แปลคาํภาษากรกีว่า Nazoraios ซึง่เป็นคาํทีม่ทัธวิ ยอหน์ และหนงัสอืกจิการอคัรสาวกใช ้สว่นมาระโกใชค้าํว่า 

Nazarenos (ชาวนาซาเรธ็) ลกูาใช ้Nazaraios และ Nazarenos ทัง้สองคาํนี้เป็นการแปลคาํคุณศพัทภ์าษาอาราเมอคิ 

“Nasraya” ซึง่เป็นคาํทีม่าจากชือ่เมอืงนาซาเรธ็ (nasrat) เมือ่คาํนี้ใชก้บัพระเยซูเจา้ เป็นคาํทีบ่อกภมูลิาํเนาของพระองค ์(26:69, 

71) ต่อมาภายหลงัคาํนี้หมายถงึบรรดาศษิยข์องพระองค ์(กจ 24:5) คาํนี้ใชก้นัทัว่ไปในแวดวงชาวเซมติกิ สว่นในแวดวงชาว

กรกีโรมนั มกัใชค้าํว่า “ครสิตชน” ขอ้ความทีม่ทัธวิกล่าวถงึนี้ เราไมรู่แ้น่ว่ามทัธวิอา้งถงึประกาศกท่านใด อาจเป็นการอา้งถงึคาํ

ว่า “nazir” ใน วนฉ 13:5, 7 กเ็ป็นได ้
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3 
1
ในครัง้นัน้23

a ยอหน์ ผูท้าํพธิลีา้งมาประกาศสอนในถิน่ทุรกนัดารแห่งยเูดยี24

b 
2
ยอหน์ก

ล่าวว่า “จงกลบัใจเถดิ25

cอาณาจกัรสวรรค 2์6

dอยูใ่กลแ้ลว้” 
3
ยอหน์ผูน้ี้คอืผูท้ีป่ระกาศกอสิยาหไ์ด้

กล่าวถงึว่า 

คนคนหนึง่รอ้งตะโกนในถิน่ทุรกนัดารว่า 

“จงเตรยีมทางขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

จงทําทางเดนิของพระองคใ์หต้รงเถดิ” 
4
ยอหน์นุ่งห่มดว้ยผา้ขนอูฐ มสีายหนงัรดัเอว กนิตัก๊แตนและน้ําผึง้ปา่เป็นอาหาร 

5

ประชาชนจากกรงุเยรซูาเลม็ จากทัว่แควน้ยเูดยี และจากทัว่เขตแมน้ํ่าจอรแ์ดนพากนัไปพบเขา 
6
รบัพธิลีา้งจากเขาในแม่น้ําจอรแ์ดนโดยสารภาพบาปของตน27

e 
7
เมือ่ยอหน์เหน็ชาวฟารสิี28 fและสะดสูี29 gหลายคนมารบัพธิลีา้ง จงึกล่าวว่า “เจา้สญัชาตงิู

รา้ย ผูใ้ดแนะนําเจา้ใหห้นีการลงโทษทีก่ําลงัจะมาถงึ30

h 
8
จงประพฤตตินใหส้มกบัทีไ่ดก้ลบัใจแลว้

                                                   

3 a “ในครัง้นัน้” แปลตามตวัอกัษรว่า “ในวนัเหล่านัน้” เป็นสตูรทีใ่ชบ่้อยๆ เพือ่เชือ่มความใหต่้อเนื่องกนัเท่านัน้ 
b แควน้ยเูดยีเป็นดนิแดนแหง้แลง้ มเีนินเขาอยู่ทัว่ไป มอีาณาบรเิวณตัง้แต่สนัเขาภาคกลางของปาเลสไตน์ ลงไปถงึลุ่มแมน้ํ่า

จอรแ์ดนและทะเลแดง 
c “กลบัใจ” ภาษากรกีว่า Metanoia หมายถงึการละทิง้บาป เป็นทุกขเ์สยีใจ ความเสยีใจทีไ่ดป้ระพฤตผิดิในอดตีมกัจะม ี “การ

กลบัใจ” ตามมา เมือ่มนุษยห์นัมาหาพระเจา้และเริม่ชวีติใหม ่

 คาํว่า “กลบัใจ” (Metanoia) นี้ หมายถงึลกัษณะสองประการของการเปลีย่นแปลงจติใจ ละทิง้บาปหนัมาหาพระเจา้ (ด ู

กจ 2:38 เชงิอรรถ x; 3:19 เชงิอรรถ n) การเป็นทุกขถ์งึบาปและการกลบัมาหาพระเจา้เป็นเงือ่นไขทีจ่าํเป็นเพือ่รบัความรอดพน้

ทีพ่ระอาณาจกัรของพระเจา้นํามาให ้ยอหน์ผูท้าํพธิลีา้งเชญิชวนใหเ้ป็นทุกขถ์งึบาป (เทยีบ กจ 13:24; 19:4) และพระเยซูเจา้จะ

เชญิชวนเชน่เดยีวกนั (มธ 4:17//; ลก 5:32; 13:3,5) บรรดาศษิย ์(มก 6:12; ลก 24:47) และเปาโล (กจ 20:21; 26:20) กจ็ะเชญิ

ชวนเชน่เดยีวกนัดว้ย 
d “อาณาจกัรสวรรค”์ แทนทีจ่ะใช ้“พระอาณาจกัรของพระเจา้” (ด ู4:17 เชงิอรรถ f) วลนีี้เป็นของมทัธวิโดยเฉพาะ สะทอ้นใหเ้หน็

ว่าชาวยวิไมก่ลา้ออกพระนามของพระเจา้โดยตรง จงึใชค้าํอื่น (เช่น สวรรค)์ แทน 
e “พธิลีา้ง” คอืการจุ่มตวัลงในน้ํา เป็นกจิการทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หมายถงึการชาํระใหบ้รสิุทธิห์รอืการเกดิใหม ่ เป็นพธิทีีรู่จ้กักนัดใีน

สมยัโบราณและในศาสนายวิ (เช่น พธิลีา้งผูเ้ขา้ศาสนายวิ และพธิชีาํระตนของพวก 

เอสเซน) พธิลีา้งของยอหน์ แมจ้ะคลา้ยกบัพธิดีงักล่าวนี้ กแ็ตกต่างดว้ยเหตุผลสามประการ คอื (1) พธิลีา้งของยอหน์เน้นการ

ชาํระดา้นจติใจและความประพฤต ิมใิช่เป็นเพยีงพธิภีายนอกเท่านัน้ (3:2, 6, 8, 11;  

ลก 3:10-14) (2) พธิลีา้งของยอหน์รบัไดเ้พยีงครัง้เดยีว และเพราะเหตุนี้ จงึเป็นพธิเีขา้จารตี (3) พธิลีา้งของยอหน์เป็นการ

เตรยีมผูร้บัใหค้อยรบัเสดจ็พระเมสสยิาหซ์ึง่จะเสดจ็มาในวาระสุดทา้ย ดงันัน้ ผูร้บัพธิลีา้งนี้จงึเป็นกลุ่มชนทีจ่ะเขา้เป็นประชากร

ของพระเมสสยิาห ์(3:2, 11; ยน 1:19-34) พระเยซูเจา้องคเ์ดยีวเท่านัน้จะทาํพธิลีา้งเดชะพระจติเจา้ มใิช่ยอหน์ (3:7, 10-12) ดู

เหมอืนว่า ศษิยข์องพระเยซูเจา้ยงัทาํพธิลีา้งของยอหน์ต่อไป (ยน 4:1-2) จนกระทัง่พระเยซูเจา้ทรงเปลีย่นแปลงพธิใีหเ้ป็นศลี

ลา้งบาป (มธ 28:19; กจ 1:5 เชงิอรรถ f; รม 6:4 เชงิอรรถ a) 
f “ชาวฟารสิ”ี เป็นนิกายหนึ่งในศาสนายวิ ปฏบิตัติามธรรมบญัญตัอิย่างเคร่งครดั แต่การยดึมัน่จนเกนิไปต่อธรรมประเพณขีอง

บรรดาอาจารยซ์ึง่รบัสบืทอดกนัมาดว้ยปากต่อปาก ทาํใหพ้วกเขาพจิารณาการกระทาํทุกชนิดอย่างจุกจกิเกนิไป ท่าทอีสิระของ

พระเยซูเจา้ต่อธรรมบญัญตั ิ การทีท่รงคบหาสมาคมกบัคนบาป ทาํใหช้าวฟารสิต่ีอตา้นพระองคอ์ย่างหลกีเลีย่งไมไ่ดซ้ึง่เราเหน็

ไดช้ดัจากหลายตอนในพระวรสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน มธ 9:11//; 12:2//, 14//, 24; 15:1 และ 16:1//, 6//; 19:3//; 21:45; 

22:15//, 34, 41, 23//; ลก 5:21; 6:7; 15:2; 16:14ฯ; 18:10ฯ; ยน 7:32; 8:13; 9:13ฯ; 11:47ฯ ถงึกระนัน้พระเยซูเจา้กย็งัทรง

เป็นมติรกบัชาวฟารสิบีางคน (ลก 7:36 เชงิอรรถ f; ยน 3:1) บรรดาศษิยข์องพระเยซูเจา้ถอืว่าชาวฟารสิเีป็นพนัธมติรสูก้บัชา

วสะดสู ี (กจ 23:6-10) เราตอ้งยอมรบัว่า ชาวฟารสิมีคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตัศิาสนา (เทยีบ รม 10:2) และมคีวามจรงิใจ 

(กจ 5:34ฯ) เปาโลเองกภ็มูใิจทีแ่ต่ก่อนเคยเป็นชาวฟารสิ ี(กจ 23:6; 26:5; ฟป 3:5) 
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เถดิ 
9
อยา่อวดอา้งเองว่า “เรามอีบัราฮมัเป็นบดิา” ขา้พเจา้บอกท่านทัง้หลายว่า พระเจา้ทรง

บนัดาลใหก้อ้นหนิเหล่าน้ีกลายเป็นลกูของอบัราฮมัได ้
10

บดัน้ีขวานกําลงัจอ่อยู่ทีร่ากของตน้ไม้

แลว้ ตน้ไมต้น้ใดทีไ่มเ่กดิผลดจีะถูกโค่นและโยนใส่ไฟ 
11

ขา้พเจา้ใชน้ํ้าทาํพธิลีา้งใหท่้านทัง้หลาย 

เพื่อใหก้ลบัใจ แต่ผูท้ีจ่ะมาภายหลงัขา้พเจา้ ทรงอํานาจยิง่กว่าขา้พเจา้ และขา้พเจา้ไมส่มควร

แมแ้ต่จะถอืรองเทา้ของเขา เขาจะทาํพธิลีา้งใหท่้านเดชะพระจติเจา้และไฟ31

i 
12

เขากําลงัถอืพลัว่

อยูแ่ลว้ จะชาํระลานนวดขา้วใหส้ะอาด จะรวบรวมขา้วใส่ยุง้ ส่วนฟางนัน้เขาจะเผาทิง้ในไฟทีไ่ม่

รูด้บั”j 

 

พระเยซูเจ้าทรงรบัพิธีล้าง 
13

เวลานัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็มาจากแควน้กาลลิถีงึแมน้ํ่าจอรแ์ดน เพื่อทรงรบัพธิลีา้งจาก

ยอหน์ 
14

ยอหน์พยายามชกัชวนพระองคใ์หเ้ปลีย่นพระทยั เขากล่าวว่า “ขา้พเจา้ควรจะรบัพธิี

ลา้งจากท่าน แต่ท่านกลบัมาพบขา้พเจา้” 
15

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “เวลาน้ี ปล่อยใหเ้ป็นเช่นน้ี

ก่อน เพราะเราควรจะทําทุกอยา่งตามพระประสงคข์องพระเจา้”k ยอหน์จงึยอมทาํตาม 

 
16

เมือ่พระเยซเูจา้ทรงรบัพธิลีา้งแลว้ เสดจ็ขึน้จากน้ํา ทนัใดนัน้ทอ้งฟ้าเปิดออก34

l 

พระองคท์อดพระเนตรเหน็พระจติของพระเจา้เสดจ็ลงมาเหนือพระองคด์ุจนกพริาบ 35

m 
17

และมี

เสยีงจากสวรรคก์ล่าวว่า “ผูน้ี้เป็นบุตรสุดทีร่กัของเรา เป็นทีโ่ปรดปรานของเรา”n 

                                                                                                                                                  
g “ชาวสะดสู”ี เป็นอกีนิกายหนึ่งในศาสนายวิ มแีนวความคดิตรงขา้มกบัแนวคดิของชาวฟารสิ ีชาวสะดสูไีมย่อมรบัประเพณใีดๆ 

ทีไ่มม่บีนัทกึไวใ้นธรรมบญัญตัทิีเ่ขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ดู กจ 23:8 เชงิอรรถ c) ชาวสะดสูสี่วนใหญ่มาจากตระกลูหวัหน้า

สมณะ มคีวามเลือ่มใสในศาสนาน้อยกว่าชาวฟารสิ ี และเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงมากกว่า ชาวสะดสูมีคีวามขดัแยง้กบัพระ

เยซูเจา้ดว้ย (16:1, 6; 22:23ฯ) และกบับรรดาศษิยข์องพระองค ์(กจ 4:1 เชงิอรรถ a; 5:17) 
h หมายถงึการลงโทษในวนัของพระยาหเ์วห ์(อมส 5:18 เชงิอรรถ m) ซึง่จะเป็นการเริม่ตน้ของยุคพระเมสสยิาห ์
i ในพนัธสญัญาเดมิ ไฟเป็นธาตุทีช่าํระใหบ้รสิุทธิ ์มคีวามละเอยีดอ่อนและประสทิธภิาพดกีว่าน้ํา ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์หมายถงึการที่

พระเจา้ทรงแทรกเขา้มาในประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาต ิและเป็นสญัลกัษณ์ของ 

พระจติเจา้ผูท้รงชาํระจติใจมนุษย ์(ด ูบสร 2:5; อสย 1:25; ศคย 13:9; มลค 3:2-3) 
j “ไฟทีไ่มรู่ด้บั” คอืไฟนรก ซึง่จะเผาไหมส้ิง่ทีไ่มส่ามารถชาํระใหบ้รสิุทธิไ์ดต้ลอดไป (ยดธ 16:17; สดด 21:9; บสร 7:17; อสย 

66:24; ศฟย 1:18) 
k คาํถามของยอหน์ผูท้าํพธิลีา้งแสดงใหเ้หน็ว่าการรบัพธิลีา้งของพระเยซูเจา้เป็นปญัหาสําหรบัครสิตชนสมยัแรก เพราะในกรณนีี้ 

ผูใ้หญ่ถ่อมตนลงตํ่ากว่าผูน้้อย คาํตอบของพระเยซูเจา้ชีใ้หเ้หน็ว่าจาํเป็นตอ้งทาํเช่นนี้เพือ่ปฏบิตัติามแผนการกอบกูข้องพระเจา้

ใหส้าํเรจ็บรบิรูณ์ไป บางทพีระเจา้ทรงปรารถนาใชพ้ธินีี้เพือ่ทาํใหพ้ระเมสสยิาหเ์ขา้เป็นสมาชกิของประชากรในยุคสุดทา้ย (ดู 

1:22 เชงิอรรถ j; 3:6 เชงิอรรถ e) 
l สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่คาํว่า “แก่พระองค”์ หมายความว่า “ต่อหน้าพระองค”์ 
m พระจติของพระเจา้ซึง่อยู่เหนือน้ําในการสรา้งโลก (ปฐก 1:2) ขณะนี้ทรงสาํแดงองคอ์กีครัง้ในการสรา้งใหม ่ ทรงเจมิพระเยซู

เจา้ใหป้ระกอบภารกจิของพระเมสสยิาห ์ (กจ 10:38) คอืพระจติเจา้ทรงเป็นผูนํ้าพระองคใ์หป้ระกอบภารกจินี้ (มธ 4:1ฯ; 12:12, 

28; ลก 4:14, 18; 10:21) ในพระวรสารของมาระโก การเหน็นกพริาบและไดย้นิเสยีงจากสวรรค ์ เขา้ใจว่าเป็นประสบการณ์

ภายในของพระเยซูเจา้ แต่ใน 

พระวรสารของมทัธวิปรากฏการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ภายนอก ทุกคนทีน่ัน่ไดย้นิเสยีง 
n จุดประสงคข์องประโยคนี้คอืประกาศว่าพระเยซูเจา้ทรงเป็นผูร้บัใชท้ีป่ระกาศกอสิยาหก์ล่าวถงึ แต่การใชค้าํว่า “บุตร” แทนคาํ

ว่า “ผูร้บัใช”้ (คาํภาษากรกี pais มคีวามหมายทัง้สอง) เน้นใหเ้หน็ว่าพระเยซูเจา้ทรงมคีวามสมัพนัธพ์เิศษกบัพระบดิาเจา้ ใน
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พระเยซูเจ้าทรงถกูทดลองในถ่ินทุรกนัดาร37

e
 

4 1เวลานัน้ พระจติเจา้38

bทรงนําพระเยซเูจา้ไปในถิน่ทุรกนัดาร เพื่อใหปี้ศาจ39

cมาผจญ

พระองค ์ 

  
2
เมือ่ทรงอดอาหารสีส่บิวนัสีส่บิคนืแลว้ ทรงหวิ 

3
ปีศาจผูผ้จญจงึเขา้มาใกล ้ ทลูว่า “ถา้

ท่านเป็นบุตรพระเจา้40

d จงสัง่กอ้นหนิเหล่าน้ีใหก้ลายเป็นขนมปงัเถดิ” 
4
แต่พระองคต์รสัตอบว่า “มี

เขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า 

                                                                                                                                                  
ฐานะทีเ่ป็นพระบุตรทีไ่ดร้บัการเจมิ (ด ู4:3 เชงิอรรถ d) ในวรรณคดขีองชาวยวิ เสยีงจากสวรรคเ์ป็นวธิแีสดงว่าพระเจา้ทรงมอบ

อํานาจสอนใหแ้กอ่าจารย ์

4 e พระจติเจา้ทรงนําพระเยซูเจา้ไปในถิน่ทุรกนัดารเป็นเวลาสีส่บิวนัเพือ่ถูกทดลอง เช่นเดยีวกบัทีช่าวอสิราเอลอยู่ในถิน่

ทุรกนัดารสีส่บิปี (ฉธบ 8:2, 4 และ กดว 14:34) โดยการอา้งขอ้ความจากพระคมัภรี ์จะเหน็ไดว้่าทัง้ พระเยซเูจา้และประชากร

อสิราเอลไดถู้กผจญเหมอืนกนัสามประการ คอื (1) แสวงหาอาหารจากทีอ่ื่นนอกจากพระเจา้ (ฉธบ 8:3 เทยีบ อพย 16) (2) 

ทดลองพระเจา้เพือ่ทาํตามใจตนเอง (ฉธบ 6:16 เทยีบ อพย 17:1-7) (3) ปฏเิสธพระเจา้เพือ่กราบไหวพ้ระเทจ็เทยีมทีร่บัใช้

อํานาจแห่งโลกนี้ (ฉธบ 6:13; เทยีบ อพย 6:10-15; อพย 23:23-33) 

 พระเยซูเจา้ทรงจาํศลีอดอาหารเป็นเวลา 40 วนั 40 คนื เช่นเดยีวกบัโมเสส (ฉธบ 9:18; อพย 34:28; ฉธบ 9:9) และ

เช่นเดยีวกบัโมเสส พระองคท์รงมองเหน็ “โลกทัง้หมด” จากภูเขาสงู (ฉธบ 34:1-4) พระเจา้ทรงใชท้ตูสวรรคม์าช่วยเหลอื

พระองค ์(ขอ้ 11) ดงัทีท่รงสญัญาว่าจะทรงป้องกนัผูช้อบธรรม (สดด 91:11-12) และใน มก 1:13 พระเจา้ทรงป้องกนัพระองคใ์ห้

ปลอดภยัจากสตัวร์า้ย ดงัทีท่รงป้องกนัผูช้อบธรรม (สดด 91:13) และชาวอสิราเอล (ฉธบ 8:15) โดยวธิเีปรยีบเทยีบเช่นนี้ พระ

เยซูเจา้กท็รงเป็นเสมอืนโมเสสคนใหม ่(ด ู2:16 เชงิอรรถ g, 20 และ อพย 4:19) ทรงเป็นผูนํ้าการอพยพครัง้ใหม ่เทยีบ ฮบ 3:1-

4:11; และดงันี้ เป็นพระเมสสยิาหด์ว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากคาํพดูเป็นนยัของปีศาจ (ถา้ท่านเป็นบุตรพระเจา้) ทรงเป็นผูเ้บกิทางที่

แทจ้รงิไปสู่ความรอดพน้ ซึง่ไมใ่ช่โดยวางใจในตนเองและดว้ยความสะดวกสบาย แต่โดยเชือ่ฟงัพระเจา้และสละตนเอง แมเ้รือ่งนี้

จะเล่าโดยยกขอ้ความมาจากพระคมัภรี ์แต่กย็งัอาจเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิๆ ไดด้ว้ย แมพ้ระเยซูเจา้ไมท่รงมบีาป พระองคก์็

ยงัสามารถถูกทดลองจากภายนอกได ้ (ด ู 16:23) จาํเป็นทีพ่ระองคจ์ะตอ้งถูกทดสอบเพือ่จะเป็นผูนํ้าของเราได ้ (ด ู 26:36-46//; 

ฮบ 2:10, 17-18; 4:15; 5:2, 7-9) พระองคต์อ้งสละความคดิทีจ่ะเป็นพระเมสสยิาหท์ีม่บีทบาทความรุ่งเรอืงทาง การเมอืง แต่

ยนิดรีบับทบาทฝา่ยจติโดยเชือ่ฟงัอยา่งสิน้เชงิต่อพระเจา้ (ฮบ 12:2) 
b พระจติเจา้ “พระปราณ” และพลงัสรา้งสรรคข์องพระเจา้ ซึง่ไดนํ้าบรรดาประกาศก (อสย 11:2 เชงิอรรถ c) จะทรงนําพระเยซู

เจา้ใหป้ระกอบภารกจิของพระองคจ์นสาํเรจ็ (ด ู3:16 เชงิอรรถ n; ลก 4:1 เชงิอรรถ b) ในภายหลงั จะทรงนําพระศาสนจกัร (กจ 

1:8 เชงิอรรถ j) 
c “ปีศาจ” คาํภาษากรกี “diabolos” หมายถงึผูก้ล่าวหา ผูใ้ส่ความ เพราะงานของมนัคอืคอยจบัผดิมนุษย ์ บางครัง้แปลจาก

คาํฮบีร ูsatan (ปรปกัษ์) (โยบ 1:6 เชงิอรรถ g ด ูปชญ 2:24 เชงิอรรถ t) เขา้ใจกนัว่าปีศาจเป็นผูร้บัผดิชอบต่อทุกสิง่ทีต่รงขา้ม

กบังานของพระเจา้และของพระครสิตเจา้ (13:39ฯ; ยน 8:44; 13:2; กจ 10:38; อฟ 6:11; 1ยน 3:8) ความพ่ายแพข้องมนัจะเป็น

เครือ่งหมายถงึชยัชนะถาวรของพระเจา้ (25:41; ฮบ 2:14; วว 12:9, 12; 20:2, 10) 
d ชือ่ในพระคมัภรีว์่า “บุตรพระเจา้” ไมจ่าํเป็นตอ้งมคีวามหมายว่าเป็นบุตรตามธรรมชาต ิแต่อาจหมายถงึเพยีงการเป็นบุตรบุญ

ธรรม กล่าวคอื เป็นผลมาจากการทีพ่ระเจา้ทรงเลอืกอย่างอสิระ และสรา้งความสมัพนัธใ์กลช้ดิระหว่างพระเจา้และสิง่สรา้ง ใน

ความหมายนี้ ชือ่นี้ใชไ้ดก้บัทตูสวรรค ์ (โยบ 1:6) ใชไ้ดก้บัประชากรทีท่รงเลอืกสรร (อพย 4:2; ปชญ 18:13) ใชไ้ดก้บัชาว

อสิราเอลแต่ละคน (ฉธบ 14:1; ฮชย 2:1 เทยีบ มธ 5:9, 45) และใชไ้ดก้บัผูนํ้าชาวอสิราเอล (สดด 2:7) ดงันัน้เมือ่ใชค้าํนี้กบั

กษตัรยิผ์ูร้บัเจมิ (1 พศด 17:13; สดด 2:7; 89:26) กไ็มจ่าํเป็นตอ้งหมายความว่า ผูร้บัเจมินี้เป็นมากกว่ามนุษย ์ และเราไม่

จาํเป็นตอ้งคดิว่าคาํนี้มคีวามหมายมากกว่าการเป็นบุตรบุญธรรม เมือ่ซาตานนํามาใช ้ (4:3, 6) หรอืคนถูกปีศาจสงิ (มก 3:11; 

5:7-8; ลก 4:41) หรอืนายรอ้ย (มก 15:39; เทยีบ ลก 23:47) นํามาใช ้ดงันัน้ ขอ้ความทีว่่า “บุตรทีร่กัของเรา” เมือ่พระเยซูเจา้

ทรงรบัพธิลีา้ง (3:17) และเมือ่ทรงสาํแดงองคอ์ย่างรุ่งเรอืง (17:5) ในตวัเองจงึไมม่คีวามหมายมากไปกว่าการทีพ่ระเจา้พอ

พระทยัพระเมสสยิาหผ์ูร้บัใชเ้ป็นพเิศษเท่านัน้ ในทาํนองเดยีวกนัเป็นไปไดว้่าคาํถามของมหาสมณะ (26:63) หมายถงึการเป็น

พระเมสสยิาหเ์ท่านัน้ ถงึกระนัน้ ชือ่ “บุตรพระเจา้” อาจหมายถงึการเป็นบุตรทีม่คีวามหมายมากกว่าและลกึซึง้กว่านี้ พระเยซู
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มนุษยม์ไิดด้าํรงชวีติดว้ยอาหารเท่านัน้ 

แต่ดาํรงชวีติดว้ยพระวาจาทุกคาํทีอ่อกจากพระโอษฐข์องพระเจา้” 
5
ต่อจากนัน้ ปีศาจอุ้มพระองคไ์ปยงันครศกัดิส์ทิธิ ์ วางพระองคล์งทีย่อดพระวหิาร แลว้

ทลูว่า 
6
”ถา้ท่านเป็นบุตรพระเจา้ จงกระโดดลงไปเบือ้งล่างเถดิ เพราะมเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า 

พระเจา้ทรงสัง่ทตูสวรรคเ์กีย่วกบัท่าน 

ใหค้อยพยงุท่านไว ้

มใิหเ้ทา้กระทบหนิ” 
7
พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ในพระคมัภรีย์งัมเีขยีนไวด้ว้ยว่า 

อยา่ทา้ทายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่านเลย” 
8
อกีครัง้หน่ึง ปีศาจนําพระองคไ์ปบนยอดเขาสงูมาก ชีใ้หพ้ระองคท์อด 

พระเนตรอาณาจกัรรุง่เรอืงต่างๆ ของโลก 
9
แลว้ทลูว่า “เราจะใหทุ้กสิง่น้ีแก่ท่าน ถา้ท่านกราบ

นมสัการเรา” 
10

พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า “เจา้ซาตาน จงไปใหพ้น้ ยงัมเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า 

จงกราบนมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่าน 

และรบัใชพ้ระองคแ์ต่ผูเ้ดยีวเท่านัน้” 
11

ปีศาจจงึไดล้ะพระองคไ์ป แลว้ทตูสวรรคก์เ็ขา้มาปรนนิบตัริบัใชพ้ระองค ์

 

พระเยซูเจ้าเสดจ็กลบัแคว้นกาลิลี 
12

เมือ่พระเยซเูจา้ทรงทราบว่ายอหน์ถูกจองจาํ จงึเสดจ็ไปยงัแควน้กาลลิ ี
13

ทรงออกจาก

เมอืงนาซาเรธ็41

e มาประทบัอยูท่ีเ่มอืงคาเปอรนาอุม บนฝ ัง่ทะเลสาบ ในดนิแดนเผ่าเศบลูุน

และนฟัทาล ี
14

ทัง้น้ี เพื่อใหพ้ระดาํรสัทีต่รสัไวท้างประกาศกอสิยาห ์เป็นความจรงิว่า 
15ดนิแดนเศบลูุนและดนิแดนนฟัทาล ี

เสน้ทางไปสู่ทะเล ฟากโน้นของแมน้ํ่าจอรแ์ดน 

แควน้กาลลิแีห่งบรรดาประชาชาต ิ
16ประชาชนทีจ่มอยูใ่นความมดื 

ไดเ้หน็ความสว่างยิง่ใหญ่ 

                                                                                                                                                  
เจา้ทรงเสนอแนะความหมายนี้อย่างแจง้ชดั เมือ่ตรสัถงึพระองคเ์องว่าเป็น “บุตร” (21:37) มศีกัดิเ์หนือกว่าทตูสวรรค ์ (24:36) มี

พระเจา้เป็น “พระบดิา” ในความหมายทีผู่อ้ ื่นไมม่ ี (ยน 20:17 และเปรยีบเทยีบ “พระบดิาของเรา” ใน มธ 7:21) ทรงมี

ความสมัพนัธพ์เิศษกบัพระบดิาในดา้นความรูแ้ละความรกั (มธ 11:27) คาํยนืยนัเหล่านี้พรอ้มกบัขอ้ความทีก่ล่าวว่าพระเมสสิ

ยาหม์ฐีานะเป็นพระเจา้ (22:42-46) และขอ้ความทีก่ล่าวว่า “บุตรแห่งมนุษย”์ มกีาํเนิดจากสวรรค ์ (8:20 เชงิอรรถ h) ในทีสุ่ด

ไดร้บัการรบัรองจากการกลบัคนืพระชนมชพีอย่างรุ่งเรอืงของพระเยซูเจา้ ทาํใหช้ือ่ “บุตรพระเจา้” มคีวามหมายเฉพาะถงึพระ

ธรรมชาตพิระเจา้อย่างแทจ้รงิ ดงัทีจ่ะพบไดใ้นสมยัต่อมา เช่น ในจดหมายของเปาโล (รม 9:5 เชงิอรรถ d) เป็นความจรงิว่า 

ขณะทีพ่ระเยซูเจา้ทรงพระชนมอ์ยู่ในโลกนี้ บรรดาศษิยย์งัไมม่คีวามรูช้ดัเจนเรือ่งพระเทวภาพของพระองค ์ ขอ้ความใน 14:33 

และ 16:16 ซึง่เพิม่ตําแหน่ง “บุตรพระเจา้” เขา้ไปกบัขอ้ความเดมิของมาระโก น่าจะสะทอ้นใหเ้หน็ความเชือ่ทีไ่ดพ้ฒันามาอกีข ัน้

หนึ่งแลว้ เป็นความเชือ่ทีบ่รรดาศษิยไ์ดร้บัมาจากพระจติเจา้ในวนัเปนเตกอสเต ความเชือ่นี้มฐีานจากพระวาจาทีพ่ระเยซูเจา้ตรสั

ไว ้เพือ่แสดงว่าทรงมจีติสาํนึกว่าทรงเป็นบุตรของพระบดิาอย่างพเิศษ ไมเ่หมอืนกบัใครอื่น 
e “นาซาเรธ็” สาํเนาโบราณบางฉบบัใชว้่า nazara (ด ูลก 4:16) 
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ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนและในเงาแห่งความตาย 

แสงไดส้่องขึน้มาเหนือพวกเขาแลว้ 
17

นบัแต่นัน้มา พระเยซเูจา้ทรงเริม่ประกาศเทศนาว่า “จงกลบัใจเถดิ เพราะอาณาจกัร

สวรรค 4์2

fอยูใ่กลแ้ลว้” 

 

ทรงเรียกศิษยช์ุดแรกส่ีคน 
18

ขณะทีท่รงดาํเนินไปตามชายฝ ัง่ทะเลสาบกาลลิ ี พระองคท์อดพระเนตรเหน็พีน้่องสอง

คนคอืซโีมนทีเ่รยีกว่าเปโตรกบัอนัดรวูน้์องชายกําลงัทอดแห เขาเป็นชาวประมง 
19

พระองคต์รสั

สัง่ว่า “จงตามเรามาเถดิ เราจะทําใหท่้านเป็นชาวประมงหามนุษย”์ 
20

เขาทัง้สองคนกท็ิง้แหไว ้

แลว้ตามพระองคไ์ปทนัท ี
21

เมือ่ทรงดาํเนินไปจากทีน่ัน่ พระองคท์อดพระเนตรเหน็พีน้่องอกีสองคนคอื ยากอบ

บุตรของเศเบดแีละยอหน์น้องชายกําลงัซ่อมแหอยูใ่นเรอืกบัเศเบดผีูบ้ดิา พระองคท์รงเรยีกเขา 
22

ทนัใดนัน้ เขาทัง้สองคนกท็ิง้เรอืและบดิา แลว้ตามพระองคไ์ป 

 

                                                   
f การทีพ่ระเจา้ทรงมอีํานาจปกครองประชากรอสิราเอลทีท่รงเลอืกสรร และโดยผ่านทางอสิราเอล ทรงปกครองมนุษยโลก เป็น

สาระสาํคญัของการเทศน์สอนของพระเยซูเจา้ เช่นเดยีวกบัพนัธสญัญาเดมิมคีวามคดิตลอดมาว่าพระองคท์รงปกครองสากลโลก 

ซึง่หมายความว่าทรงเป็นกษตัรยิป์กครองอาณาจกัรของบรรดา 

 “ผูศ้กัดิส์ทิธิ”์ อย่างแทจ้รงิ เพราะมนุษยจ์ะยอมรบัสทิธิข์องพระองคใ์นฐานะกษตัรยิโ์ดยรูจ้กัและรกัพระองค ์บาปซึง่เป็นการกบฏ

ต่อพระเจา้ไดท้าํใหอ้ํานาจการปกครองนี้อ่อนแอลง จงึตอ้งไดร้บัการรือ้ฟ้ืนขึน้ใหม ่ เมือ่พระเจา้และพระเมสสยิาหข์องพระองคจ์ะ

เขา้มาแทรกแซงในประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตอิย่างสมบรูณ์  

(ดนล 2:28 เชงิอรรถ h) พระเยซูเจา้ไดเ้ทศน์สอนเชน่เดยีวกบัยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง (3:2) และประกาศว่าการเขา้แทรกแซงของพระ

เจา้นี้กาํลงัจะมาถงึ (4:17, 23; ลก 4:43) เหตุการณ์นี้จะไมเ่กดิขึน้อย่างทีช่าวอสิราเอลทัว่ไปคาดหวงัไวใ้นรปูแบบของการกอบกู้

อสิรภาพทางการเมอืง (มก 11:10; ลก 19:11; กจ 1:6) แต่จะเกดิขึน้ในรปูแบบขบวนการทางจติใจเท่านัน้ (มก 1:34 เชงิอรรถ 

m; ยน 18:36) งานไถ่กูข้องพระเยซูเจา้ในฐานะ “บุตรแห่งมนุษย”์ (8:20 เชงิอรรถ h) และในฐานะ “ผูร้บัใช”้ (8:17 เชงิอรรถ f; 

20:28 เชงิอรรถ g; 26:28 เชงิอรรถ i) ช่วยมนุษยใ์หเ้ป็นอสิระจากอํานาจปกครองของซาตาน ซึง่ต่อตา้นอํานาจปกครองของพระ

เจา้ (4:8; 8:29 เชงิอรรถ k; 12:25-26) แต่ก่อนทีพ่ระอาณาจกัรของพระเจา้จะเป็นความจรงิสมบรูณ์ในยุคสุดทา้ย เมือ่ผูเ้ลอืกสรร

จะอยู่กบัพระบดิาเจา้ ร่วมสุขในงานเลีย้งในสวรรค ์ (8:11 เชงิอรรถ c; 13:43; 26:29) พระอาณาจกัรนี้แทรกเขา้มาในโลกอย่าง

เงยีบๆ ไมม่อีะไรพเิศษ (13:31-33) พระอาณาจกัรนี้เริม่ตน้อย่างตํ่าตอ้ยและลกึลบั (13:11) ก่อใหเ้กดิการต่อตา้น (13:24-30) 

มาถงึโดยไมม่ใีครสงัเกตเหน็ (12:28; ลก 17:20-21) พระอาณาจกัรนี้พฒันาเตบิโตขึน้ในโลกอย่างเชือ่งชา้ (มก 4:26-29) และบงั

เกดิผลโดยกลุ่มชนทีพ่ระเยซูเจา้ทรงตัง้ขึน้ (มธ 16:18 เชงิอรรถ g) การทีก่รุงเยรซูาเลม็ถูกทาํลายนบัว่าเป็นการตดัสนิลงโทษ

จากพระเจา้ ซึง่สถาปนาพระอาณาจกัรของพระครสิตเจา้อย่างทรงอํานาจ (16:28; ลก 21:31) บรรดาศษิยไ์ดเ้ป็นธรรมทตู

ประกาศพระอาณาจกัรนี้ไปทัว่โลก (มธ 10:7; 24:14; กจ 1:3 เชงิอรรถ d) เมือ่เวลาแห่งการพพิากษาสุดทา้ยมาถงึ (13:37-43, 

47-50; 25:31-46) การเสดจ็กลบัมาของพระครสิตเจา้ในพระสริริุ่งโรจน์ (16:27; 25:31) จะเป็นกจิกรรมสุดทา้ยซึง่สถาปนาพระ

อาณาจกัรของพระครสิตเจา้ พระองคจ์ะถวายพระอาณาจกัรใหแ้ก่พระบดิาเจา้ (1 คร 15:24) ก่อนจะถงึเวลานัน้ ตอ้งนบัว่าพระ

อาณาจกัรนี้เป็นของประทานเปล่าๆ จากพระเจา้ (20:1-16; 22:9-10; ลก 12:32) ทีผู่ต้ํ่าตอ้ยยอมรบั (มธ 5:3; 18:3-4; 19:14, 

23-24) พรอ้มกบัผูม้ใีจกวา้ง (13:44-46; 19:12; มก 9:47; ลก 9:62; 18:29ฯ) แต่ไมเ่ป็นทีย่อมรบัจากคนหยิง่จองหองและเหน็แก่

ตวั (มธ 21:31-32, 43; 22:2-8; 23:13) ไมม่ผีูใ้ดสามารถเขา้ในพระอาณาจกัรนี้ไดโ้ดยไมม่เีสือ้งานแต่งงาน ซึง่หมายถงึชวีติใหม ่

(22:11-13; ยน 3:3, 5) ไมใ่ช่ทุกคนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปได ้(มธ 8:12; 1 คร 6:9-10; กท 5:21) เราจะตอ้งตืน่เฝ้าระวงัอยู่เสมอ

พรอ้มจะรบัพระอาณาจกัรซึง่จะมาถงึโดยไมค่าดฝนั (25:1-13 ดคูวามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัพระวรสารสหทรรศน์เพือ่เขา้ใจว่า มธ ใช ้

“พระอาณาจกัร” เป็นแนวทางเรยีบเรยีงพระวรสารของตน) 
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พระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดี และทรงรกัษาผูเ้จบ็ป่วย 
23

พระองคเ์สดจ็ไปทัว่แควน้กาลลิ ี ทรงสัง่สอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดเีรือ่งพระ

อาณาจกัร ทรงรกัษาโรคและความเจบ็ไขทุ้กชนิดของประชาชน43

g  
24

กติตศิพัทเ์กีย่วกบัพระองคเ์ลื่องลอืไปทัว่แควน้ซเีรยี44

h ประชาชนจงึนําผูเ้จบ็ปว่ยดว้ย

โรคต่างๆ ผูท้ีถู่กความทุกขเ์บยีดเบยีน ผูถู้กปีศาจสงิ ผูเ้ป็นลมบา้หม ู และผูท้ีเ่ป็นงอ่ยมาเฝ้า

พระองค ์ พระองคท์รงรกัษาคนเหล่านัน้ใหห้ายจากโรคและความเจบ็ไข ้
25

ประชาชนจาํนวนมาก

จากแควน้กาลลิ ี จากทศบุรี45 i จากกรงุเยรซูาเลม็ จากแควน้ยเูดยี และจากฟากโน้นของแมน้ํ่า

จอรแ์ดนต่างตดิตามพระองค ์

 

ข. บทเทศน์บนภเูขา46

a
 

 

ความสขุแท้จริง 

5 
1
พระเยซเูจา้ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนจาํนวนมาก จงึเสดจ็ขึน้บนภเูขา47

b เมือ่

ประทบัแลว้ บรรดาศษิยเ์ขา้มาหอ้มลอ้มพระองค ์
2
พระองคท์รงเริม่ตรสัสอนว่า 

3
“cผูม้ใีจยากจน49

d ยอ่มเป็นสุข เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขา 

                                                   
g การรกัษาโรคอย่างอศัจรรย ์เป็นเครือ่งหมายเด่นชดัว่า ยุคของพระเมสสยิาหไ์ดเ้ริม่ตน้แลว้ (ด ู10:1, 7ฯ; 11:4ฯ) 
h “แควน้ซเีรยี” ในทีน่ี้มคีวามหมายกวา้งๆ รวมถงึแควน้กาลลิแีละบรเิวณรอบๆ นัน้ (เทยีบ มก 1:28) 
i “ทศบุร”ี เป็นสหพนัธป์ระกอบดว้ยเมอืงอสิระสบิเมอืง รวมทัง้บรเิวณรอบๆ เมอืงเหล่านัน้ เมอืงเหล่านัน้ส่วนใหญ่กระจดักระจาย

อยู่ทางฝ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าจอรแ์ดน และไกลไปถงึทางตะวนัออกเฉยีงเหนือถงึเมอืงดามสักสัดว้ย 

5 a จติตารมณ์ใหมข่องพระอาณาจกัรของพระเจา้ (4:17 เชงิอรรถ f) ไดร้บัการอธบิายในปฐมเทศนา ซึง่ไมม่ใีนพระวรสารของ

มาระโก ลกูากล่าวถงึปฐมเทศนาในรปูแบบทีต่่างไป (ลก 6:20-49) ไมม่เีรือ่งเกีย่วขอ้งกบักฎหมายและธรรมเนียมของชาวยวิ 

(มธ 5:17-6:18) ซึง่ไมเ่ป็นทีส่นใจสาํหรบัผูอ่้าน มทัธวิรวบรวมพระวาจาทีพ่ระเยซูเจา้ตรสัไวใ้นโอกาสต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพือ่

สรา้งภาพรวมทีส่มบรูณ์ คาํปราศรยัที ่มธ รวบรวมมาเรยีบเรยีงไวน้ี้กล่าวถงึเรือ่งสาํคญั 5 เรือ่ง (1) จติตารมณ์ซึง่บุตรแห่งพระ

อาณาจกัรควรจะมใีนการดาํเนินชวีติ (5:3-48) (2) วธิกีารปฏบิตัติามกฎหมายและธรรมเนียมยวิใหส้มบรูณ์ขึน้ (6:1-18) (3) การ

ตดัใจจากทรพัยส์มบตั ิ(6:19-34) (4) ท่าทต่ีอเพือ่นมนุษย ์(7:1-12) (5) การเขา้ในพระอาณาจกัรเรยีกรอ้งใหต้ดัสนิใจอย่างมัน่คง

แน่วแน่ ซึง่แสดงออกในกจิการ (7:13-27) 
b “ภเูขา” หมายถงึเนินแห่งหนึ่งใกลเ้มอืงคาเปอรนาอุม 

 
c “ผู.้..ย่อมเป็นสุข” พระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิใชส้ตูรเชน่นี้แสดงความยนิดต่ีอผูม้คีวามเลือ่มใสศรทัธา มคีวามปรชีาฉลาด และ

ความรํ่ารวย (สดด 1:1-2; 33:12; 127:5-6; สภษ 3:3; บสร 31:8) พระเยซูเจา้ทรงกล่าวตามความนึกคดิของบรรดาประกาศกว่า

ความยากจนกม็สี่วนรว่มรบัพระพรเหล่านี้ดว้ย “ความสุขแท”้ สามประการแรก (5:3-5; ลก 6:20-21) ประกาศว่าบุคคลทีค่น

ทัว่ไปคดิว่าเป็นคนน่าสงสารและอบัโชคนัน้ เป็นผูม้โีชค เพราะเป็นผูส้มควรจะรบัพระพรของพระอาณาจกัร “ความสุขแท”้ 

ประการอื่นๆ เกีย่วขอ้งกบัท่าททีางความประพฤตขิองมนุษยโ์ดยตรง ยงัม ี “ความสุขแท”้ ประการอื่นในพระวรสารอกีดว้ย เช่น 

ใน 11:6; 13:16; 24:46 ลก 11:27-28 (และด ูลก 1:45 วว 1:3; 14:13) 
 d คาํว่า “ยากจน” มใีชแ้ลว้ในความหมายของคุณลกัษณะทางจติใจในหนงัสอืเศฟนัยาห ์ (ด ูศฟย 2:3 เชงิอรรถ d) มทัธวิทาํให้

ความหมายนี้ชดัโดยเตมิคาํว่า “มใีจ” ซึง่ไมพ่บในลกูา “คนยากจน” และ “คนตํ่าตอ้ย” ไมม่ใีครคุม้ครองและมกัถูกขม่เหงจงึเป็นผู้

ทีเ่ปิดรบัพระอาณาจกัร และนี่คอืความคดิหลกัใน “ความสุขแท”้ ของมทัธวิ (เทยีบ ลก 4:18; 7:22= มธ 11:5; ลก 14:13; ยก 

2:5) “ความยากจน” มคีวามหมายเดยีวกนักบั “ความเป็นเดก็ทางจติ” เป็นเงือ่นไขทีจ่าํเป็นเพือ่เขา้พระอาณาจกัร (18:1 

เชงิอรรถ f = มก 9:33ฯ เทยีบ มธ 11:25ฯ//; ลก 9:46ฯ) พระเจา้ทรงเปิดเผยธรรมลํ้าลกึใหแ้ก ่“ทารก” หรอื “เดก็เลก็ๆ” nepioi 



 12 

4
ผูเ้ป็นทุกขโ์ศกเศรา้ ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดร้บัการปลอบโยน 

5
ผูม้ใีจอ่อนโยน50

e ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดร้บัแผ่นดนิเป็นมรดก 
6
ผูห้วิกระหายความชอบธรรม ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะอิม่ 

7
ผูม้ใีจเมตตา ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดร้บัพระเมตตา 

8
ผูม้ใีจบรสิุทธิ ์ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดเ้หน็พระเจา้ 

9
ผูส้รา้งสนัต ิยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดช้ื่อว่าเป็นบุตรของพระเจา้ 

10
ผูถู้กเบยีดเบยีนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ยอ่มเป็นสุข เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็น

ของเขา 
11

“ท่านทัง้หลายยอ่มเป็นสุข เมือ่ถูกดหูมิน่ ขม่เหงและใส่รา้ยต่างๆ นานาเพราะเรา 
12

จง

ชื่นชมยนิดเีถดิ เพราะบาํเหน็จรางวลัของท่านในสวรรคน์ัน้ยิง่ใหญ่นกั บรรดาประกาศกก่อนหน้า

ท่านกเ็คยถูกเบยีดเบยีน51

f 

 

เกลือดองแผน่ดิน และแสงสว่างส่องโลก 
13

“ท่านทัง้หลายเป็นเกลอืดองแผ่นดนิ ถา้เกลอืจดืไปแลว้ จะเอาอะไรมาทําใหเ้คม็ไอกี

เล่า เกลอืนัน้ยอ่มไม่มปีระโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิง้ใหค้นเหยยีบยํ่า 
14

“ท่านทัง้หลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นภูเขาจะไมถู่กปิดบงั 
15

ไมม่ใีครจดุ

ตะเกยีงแลว้เอามาวางไวใ้ตถ้งั52

gแต่ยอ่มตัง้ไวบ้นเชงิตะเกยีง จะไดส้่องสว่างแก่ทุกคนในบา้น 
16

ในทาํนองเดยีวกนั แสงสว่างของท่านตอ้งส่องแสงต่อหน้ามนุษย ์ เพื่อคนทัง้หลายจะไดเ้หน็

กจิการดขีองท่าน และสรรเสรญิพระบดิาของท่านผูส้ถติในสวรรค ์

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํให้ธรรมบญัญติัสมบูรณ์ 

                                                                                                                                                  
(เทยีบ ลก 12:32; 1 คร 1:26ฯ) เขาเหล่านี้คอื “คนยากจน” ptochoi “ผูต้ํ่าตอ้ย” tapeinoi (18:4; 23:12; ลก 1:48, 52; 14:11; 

18:14) และคนเหล่านี้คอื “คนสุดทา้ย” ตรงขา้มกบั “คนแรก” (มก 9:35) คอื “ผูเ้ลก็น้อย” หรอื “คนธรรมดา” ตรงขา้มกบั “ผู้

ยิง่ใหญ่” (ลก 9:48; มธ 19:30//; 20:26//; ลก 17:10) ถงึแมว้่าสตูรใน 5:3 จะเน้นจติตารมณ์ความยากจนทัง้สาํหรบัคนรวยและ

คนยากจน พระเยซูเจา้กท็รงตระหนกัถงึความยากจนจรงิๆ โดยเฉพาะสาํหรบับรรดาศษิย ์ (6:19ฯ; เทยีบ 4:18ฯ//; 6:25//; ลก 

12:33ฯ; เทยีบ ลก 5:1ฯ; มธ 9:9//; 19:21//, 27; เทยีบ มก 10:28//; ด ูกจ 2:44ฯ; 4:32ฯ) พระองคท์รงเป็นแบบฉบบัในดา้น

ความยากจน (8:20//; ลก 2:7) และในดา้นความตํ่าตอ้ย (มธ 11:29; 20:28//; 21:5; ยน 13:12ฯ; เทยีบ 2 คร 8:9; ฟป 2:7ฯ) 

พระองคท์รงชีใ้หเ้หน็ว่าทรงเป็นหนึ่งเดยีวกบัคนตํ่าตอ้ยและโชครา้ย (25:45; เทยีบ 18:5ฯ//) 

e สาํเนาโบราณบางฉบบัสลบัขอ้ 5 กบัขอ้ 4 “ผูอ่้อนโยน” หมายถงึคนสามญัทีไ่มม่คีวามสาํคญัในสงัคม เป็นไปไดท้ีข่อ้นี้เป็น

เพยีงคาํอธบิายความหมายของขอ้ 3 “คนมใีจยากจน” จงึแทรกเขา้มาเป็นขอ้ 4 หากละขอ้นี้ออกไป จาํนวนของ “ความสุขแท”้ 

จะเหลอืเพยีงเจด็ประการ (ด ู6:9 เชงิอรรถ d) 
f บรรดาศษิยเ์ป็นผูส้บืตําแหน่งของบรรดาประกาศก (เทยีบ 10:41; 13:17; 23:34) 
g ถงัใชเ้ป็น “เครือ่งตวง” ในสมยัโบราณเครือ่งตวงนี้เป็นภาชนะมขีา การวางตะเกยีงใตถ้งัในทีน่ี้จงึเป็นการซ่อนตะเกยีงไวใ้ต้

ภาชนะนี้ เหมอืนกบัวางใตเ้ตยีงใน มก 4:21ฯ มใิช่เป็นการเอาถงัมาครอบใหไ้ฟดบั 
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17
“จงอย่าคดิว่าเรามาเพื่อลบลา้งธรรมบญัญตัหิรอืคาํสอนของบรรดาประกาศก เรามไิด้

มาเพื่อลบลา้ง แต่มาเพื่อปรบัปรงุใหส้มบรูณ์53

h 
18

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลาย54

iว่า ตราบใดที่

ฟ้าและดนิยงัไมส่ญูสิน้ไป แมแ้ต่ตวัอกัษรหรอืจดุเพยีงจุดเดยีวจะไมข่าดหายไปจากธรรมบญัญตัิ

จนกว่าทุกอยา่งจะสําเรจ็ไป 
19

ดงันัน้ ผูใ้ดละเมดิธรรมบญัญตัเิพยีงขอ้เดยีว แมเ้ลก็น้อยทีสุ่ดและ

สอนผูอ้ื่นใหล้ะเมดิดว้ย จะไดช้ื่อว่าเป็นผูต้ํ่าตอ้ยทีสุ่ดในอาณาจกัรสวรรค ์ส่วนผูท้ีป่ฏบิตัแิละสอน

ผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัดิว้ย จะไดช้ื่อว่าเป็นผูย้ ิง่ใหญ่ในอาณาจกัรสวรรค ์

 

มาตรฐานใหม่สงูกว่ามาตรฐานเดิม 
20

“เราบอกท่านทัง้หลายว่า ถา้ความชอบธรรมของท่านไมด่ไีปกว่าความชอบธรรมของ

บรรดาธรรมาจารยแ์ละชาวฟารสิแีลว้ท่านจะเขา้อาณาจกัรสวรรคไ์มไ่ดเ้ลย 
21

“ท่านไดย้นิคาํกล่าว55

jแก่คนโบราณว่า อยา่ฆา่คน ผูใ้ดฆา่คนจะตอ้งขึน้ศาล 
22

แต่เรา

กล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนทีโ่กรธเคอืงพีน้่อง จะตอ้งขึน้ศาล ผูใ้ดกล่าวแก่พีน้่องว่า ‘ไอโ้ง’่k ผูน้ัน้

จะตอ้งขึน้ศาลสงู57

l ผูใ้ดกล่าวแก่พีน้่องว่า ‘ไอโ้งบ่ดัซบ’m ผูน้ัน้จะตอ้งถูกปรบัโทษถงึไฟนรก 
23

ดงันัน้ ขณะทีท่่านนําเครือ่งบชูาไปถวายยงัพระแท่น ถา้ระลกึไดว้่าพีน้่องของท่านมขีอ้บาดหมาง

กบัท่านแลว้
24

จงวางเครือ่งบูชาไวห้น้าพระแท่น กลบัไปคนืดกีบัพีน้่องเสยีก่อน แลว้จงึค่อย

กลบัมาถวายเครือ่งบชูานัน้ 
25

จงคนืดกีบัคู่ความของท่านขณะทีก่ําลงัเดนิทางไปศาลดว้ยกนั 

มฉิะนัน้ คู่ความจะมอบท่านแก่ผูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาจะมอบท่านใหผู้คุ้ม ซึง่จะขงัท่านใน

คุก 
26

เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไมไ่ด ้ จนกว่าท่านจะชําระหน้ีจนเศษ

สตางคส์ุดทา้ย 
27

“ท่านไดย้นิคาํกล่าวทีว่่า อยา่ล่วงประเวณี 
28

แต่เรากล่าวแก่ท่านทัง้หลายว่า ผูใ้ดมอง

หญงิดว้ยความใคร่ กไ็ดล้ว่งประเวณกีบันางในใจแลว้ 
29

ถา้ตาขวาของท่านเป็นเหตุใหท่้านทํา

บาป จงควกัมนัทิง้เสยี เพราะเพยีงแต่เสยีอวยัวะส่วนเดยีว ยงัดกีว่าปล่อยใหร้่างกายทัง้หมด

                                                   
h พระเยซูเจา้เสดจ็มามใิช่เพือ่ทาํลายธรรมบญัญตั ิ(ฉธบ 4:8) ทัง้มใิช่มาเพือ่บนัดาลใหธ้รรมบญัญตั ิ

ศกัดิส์ทิธิจ์นแตะตอ้งไมไ่ด ้ แต่เสดจ็มาสัง่สอนและปฏบิตั ิ เพือ่ทาํใหธ้รรมบญัญตัมิรีปูแบบใหมแ่ละถาวร ดงันี้ ธรรมบญัญตัจิะ

บรรลุถงึจุดหมายอย่างสมบรูณ์ (ด ูมธ 1:22 เชงิอรรถ j; มก 1:15 เชงิอรรถ e) ความสมบรูณ์นี้จะเหน็ไดช้ดัในเรือ่งความชอบ

ธรรม (ขอ้ 20 เทยีบ 3:15; ลนต 19:15; รม 1:16 เชงิอรรถ i) ซึง่ใน มธ 5:21-48 ไดใ้หต้วัอย่างทีช่ดัเจนหลายประการ พระเยซู

เจา้ทรงทาํใหบ้ญัญตัเิดมิมลีกัษณะภายในเพิม่ขึน้และครอบคลุมไปถงึความปรารถนาในสว่นลกึดว้ย (เทยีบ 12:34; 23:25-28) 

เราจะละเวน้รายละเอยีดของธรรมบญัญตัมิไิด ้ เวน้แต่ว่าจะไดป้ฏบิตัติามธรรมบญัญตันิี้อย่างสมบรูณ์แลว้เท่านัน้ (ขอ้ 18-19; 

เทยีบ 13:25) ปญัหาจงึมใิช่อยู่ทีจ่ะทาํใหบ้ทบญัญตังิา่ยขึน้ แต่เป็นการปฏบิตัติามอย่างลกึซึ้งยิง่ข ึน้ (11:28) ความรกัซึง่สรุป

ธรรมบญัญตัเิดมิอยู่แลว้ (7:12; 22:34-40//) เป็นบทบญัญตัใิหมข่องพระเยซูเจา้ (ยน 13:34) และทาํใหธ้รรมบญัญตัทิัง้หมด

สมบรูณ์ไป (รม 13:8-10; กท 5:14 เทยีบ คส 3:14) 
i “เราบอกความจรงิ…” ตามตวัอกัษรว่า “โดยแทจ้รงิ (amen) เรากล่าวแก่ท่าน…” คาํ อาเมน (=โดยแทจ้รงิ เมือ่ใชเ้ริม่ตน้

ประโยค - สดด 41:13 เชงิอรรถ f; รม 1:25 เชงิอรรถ p) เน้นอํานาจในการยนืยนัความจรงิ (มธ 6:2, 5, 16; ยน 1:51) 
j “คาํกล่าวแก่คนโบราณ” หมายถงึธรรมประเพณทีีส่อนต่อกนัมา โดยเฉพาะในศาลาธรรม 
k “ไอโ้ง”่ แปลว่า raqa. ในภาษาอาราเมอกิ ทีม่ทัธวิใชใ้นพระวรสาร 
l “ศาลสงู” หมายถงึสภาซนัเฮดรนิในกรุงเยรซูาเลม็ ซึง่ต่างกบั “ศาล” ทัว่ไปในเมอืงต่างๆ (ขอ้ 21-22) 
m “ไอโ้งบ่ดัซบ” เป็นความหมายทัว่ไปของคาํกรกี “moros” แต่ชาวยวิมกัใชค้าํนี้เป็นคาํด่าผูท้ีท่รยศ 
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ของท่านตกนรก 
30

ถา้มอืขวาของท่านเป็นเหตุใหท่้านทาํบาป จงตดัมนัทิง้เสยี เพราะเพยีงแต่

เสยีอวยัวะส่วนเดยีว ยงัดกีว่าปล่อยใหร้่างกายทัง้หมดตกนรก 
31

“มคีาํกล่าวว่า ผูใ้ดจะหยา่กบัภรรยา กจ็งทําหนงัสอืหยา่มอบใหน้าง 
32

 แต่เรากล่าวแก่

ท่านทัง้หลายว่า ผูใ้ดทีห่ยา่กบัภรรยา ยกเวน้กรณแีต่งงานไมถู่กตอ้งตามกฎหมาย59

n กเ็ท่ากบัทาํ

ใหน้างล่วงประเวณ ีและผูใ้ดทีแ่ต่งงานกบัหญงิทีไ่ดห้ย่ารา้ง กล็่วงประเวณดีว้ย 
33

“ท่านยงัไดย้นิคํากล่าวแก่คนโบราณว่า อยา่ผดิคาํสาบาน แต่จงทําตามทีไ่ดส้าบานไว้

ต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
34

แต่เราบอกท่านทัง้หลายว่า อยา่สาบานเลย อยา่อา้งถงึสวรรค ์เพราะเป็น

ทีป่ระทบัของพระเจา้ 
35

อยา่อา้งถงึแผ่นดนิ เพราะเป็นทีร่องพระบาทของพระองค ์ อยา่อา้งถงึ

กรงุเยรซูาเลม็ เพราะเป็นนครหลวงของพระมหากษตัรยิ ์
36

อยา่อา้งถงึศรีษะของท่าน เพราะท่าน

ไมอ่าจเปลีย่นผมสกัเสน้ใหเ้ป็นดําเป็นขาวได ้
37

ท่านจงพดูเพยีงว่า ‘ใช่’ หรอื ‘ไมใ่ช่’o คาํพดู

ทีม่ากไปกว่านัน้มาจากมารรา้ย” 
38

“ท่านเคยไดย้นิเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟนัต่อฟนั’ 
39

แต่เรากล่าวแก่ท่านทัง้หลายว่า 

อยา่โตต้อบคนชัว่61

p ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่าน จงหนัแก้มซา้ยใหเ้ขาดว้ย 
40

ผูใ้ดอยากฟ้องท่านที่

ศาลเพื่อจะไดเ้สือ้ยาวของท่าน62

q กจ็งแถมเสือ้คลุมใหเ้ขาดว้ย 
41

ผูใ้ดจะเกณฑใ์หท่้านเดนิไปกบั

เขาหน่ึงหลกั จงไปกบัเขาสองหลกัเถดิ 
42

ผูใ้ดขออะไรจากท่าน กจ็งให ้ อยา่หนัหลงัใหผู้ท้ ีม่าขอ

ยมืสิง่ใดจากท่าน 
43

“ท่านทัง้หลายไดย้นิคาํกล่าวว่า จงรกัเพือ่นบา้น จงเกลยีดศตัร6ู3

r 
44

แต่เรากล่าวแก่ท่าน

ว่า จงรกัศตัร6ู4

s จงอธษิฐานภาวนาใหผู้ท้ ีเ่บยีดเบยีนท่าน65

t 
45

เพื่อท่านจะไดเ้ป็นบุตรของพระบดิา

เจา้สวรรค ์ พระองคโ์ปรดใหด้วงอาทติยข์องพระองคข์ึน้เหนือคนดแีละคนชัว่ โปรดใหฝ้นตก

                                                   
n “แต่งงานไมถู่กตอ้งตามกฎหมาย” เช่นระหว่างญาตใิกลช้ดิ (ด ู 19:9 เชงิอรรถ b) คาํภาษากรกี “porneia” โดยทัว่ไปมี

ความหมายว่า “การล่วงประเวณ ีหรอืมชีู”้ 
o แปลตามตวัอกัษรว่า “คาํพดูของท่านจงเป็นว่า ใช่ ใช่ ไมใ่ช ่ ไมใ่ช”่ ดเูหมอืนว่าวลนีี้เป็นสตูรทีรู่จ้กักนัด ี (ด ู 2 คร 1:17; ยก 

5:12) อาจเขา้ใจไดห้ลายอย่าง (1) แสดงความจรงิตรงไปตรงมา ถา้ใช่กบ็อกว่าใช ่ถา้ไมใ่ช ่กบ็อกว่าไมใ่ช ่(2) แสดงความจรงิใจ 

คาํว่าใช ่หรอืไมใ่ช ่ทีก่ล่าวออกมาสอดคลอ้งกบั “ใช่” หรอื “ไมใ่ช”่ ทีอ่ยู่ในใจ 3. เป็นการยนืยนัอย่างหนกัแน่น โดยกล่าวซํ้าสอง

หน “ใช่ ใช่” หรอื “ไมใ่ช่ ไมใ่ช่” เพือ่หลกีเลีย่งไมต่อ้งออกพระนามพระเจา้มาสาบาน 
p ตวัอย่างในขอ้ 39-40 กล่าวถงึความเสยีหายทีไ่ดร้บัจากผูอ้ื่น สิง่ทีไ่มต่อ้งทาํคอืการตอบโตใ้นลกัษณะทีเ่ป็นการแกแ้คน้ ขอ้ 38 

เป็นกฎเกณฑก์ารกาํหนดโทษสาํหรบัผูพ้พิากษา ไมใ่ช่การแกแ้คน้ส่วนตวั (เทยีบ อพย 21:25; สดด 5:10 เชงิอรรถ c) พระวร

สารมไิดห้า้มการป้องกนัตวัทีส่มเหตุสมผลต่อการละเมดิทีผ่ดิ (ดู ยน 18:22ฯ) และมไิดห้า้มต่อตา้นความชัว่รา้ยในโลกเลย 
q การยดึเสือ้ผา้เป็นประกนั พระคมัภรีอ์นุญาตใหย้ดึไดแ้ต่เสือ้คลุมตวันอก ในเวลากลางวนัเท่านัน้ (เทยีบ อพย 22:25ฯ; ฉธบ 

24:12ฯ) การยดึเสือ้ยาวทาํเฉพาะเมือ่ขายคนเป็นทาส (เทยีบ ปฐก 37:23) การยดึเสือ้ยาวเป็นประกนัในขอ้นี้จงึเป็นการพดูเกนิ

ความจรงิ (เทยีบ 19:24) 
r ขอ้ความว่า “จงเกลยีดศตัร”ู ไมพ่บในพระคมัภรี ์ น่าจะเป็นคาํอธบิายเพิม่ของบรรดาธรรมาจารย ์คาํว่า “เกลยีด” ในทีน่ี้มาจาก

ลกัษณะของภาษาอาราเมอกิ หมายความเพยีงว่า “รกัน้อยกว่า” หรอืเป็นเพยีงสาํนวนพดูทีต่่อเนื่องของภาษาเดมิ “ไมบ่งัคบัให้

รกั” (เทยีบ ลก 14:25 กบั มธ 10:37) ถงึกระนัน้ บสร 12:4-7 และเอกสารจากคุมราน (1QS 1:10) แสดงความรงัเกยีจต่อคน

บาป ซึง่ไมแ่ตกต่างจากความเกลยีดชงัมากนกั บางทีพ่ระเยซูเจา้อาจอา้งถงึขอ้ความนี้กไ็ด ้
s สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “จงทาํดต่ีอผูท้ีเ่กลยีดชงัท่าน” 
t สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “และใหผู้ท้ ีท่าํรา้ยท่าน” (เทยีบ ลก 6:27ฯ) 
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เหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม 
46

ถา้ท่านรกัแต่คนทีร่กัท่าน ท่านจะไดบ้ําเหน็จรางวลัอะไรเล่า 

บรรดาคนเกบ็ภาษ 6ี6

uมไิดท้ําเช่นน้ีดอกหรอื 
47

ถา้ท่านทกัทายแต่พีน้่องของท่านเท่านัน้ ท่านทํา

อะไรพเิศษเล่า คนต่างศาสนามไิดท้ําเช่นน้ีดอกหรอื 
48

ฉะนัน้ ท่านจงเป็นคนดอีย่างสมบรูณ์ ดงัที่

พระบดิาเจา้สวรรคข์องท่าน ทรงความดอีย่างสมบรูณ์เถดิ 

 

การให้ทาน 

6 
1
“จงระวงั อยา่ปฏบิตัศิาสนกจิ67

aของท่านต่อหน้ามนุษยเ์พื่ออวดคนอื่น มฉิะนัน้ ท่านจะ

ไมไ่ดร้บับาํเหน็จจากพระบดิาของท่านผูส้ถติในสวรรค ์
2
ดงันัน้ เมือ่ท่านใหท้าน จงอยา่เปา่แตร

ขา้งหน้าท่านเหมอืนทีบ่รรดาคนหน้าซื่อใจคด68

bมกัทาํในศาลาธรรมและตามถนนเพื่อจะไดร้บัคาํ

สรรเสรญิจากมนุษย ์ เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า เขาไดร้บับําเหน็จของเขาแลว้ 
3
ส่วน

ท่าน เมือ่ใหท้าน อยา่ใหม้อืซา้ยของท่านรูว้่ามอืขวากําลงัทาํสิง่ใด เพื่อทานของท่านจะไดเ้ป็น

ทานทีไ่มเ่ปิดเผย 
4
แลว้พระบดิาของท่านผูท้รงหยัง่รูทุ้กสิง่ จะประทานบําเหน็จใหท่้าน 

 

การอธิษฐานภาวนา 
5
“เมือ่ท่านอธษิฐานภาวนา69

cจงอยา่เป็นเหมอืนบรรดาคนหน้าซื่อใจคด เขาชอบยนื

อธษิฐานภาวนาในศาลาธรรม และตามมมุลานเพื่อใหใ้ครๆ เหน็ เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า 

เขาไดร้บับาํเหน็จของเขาแลว้ 
6
ส่วนท่าน เมือ่อธษิฐานภาวนา จงเขา้ไปในหอ้งส่วนตวั ปิดประต ู

อธษิฐานต่อพระบดิาของท่านผูส้ถติทัว่ทุกแห่ง แลว้พระบดิาของท่านผูท้รงหยัง่รูทุ้กสิง่จะ

ประทานบาํเหน็จใหท่้าน 

 

วิธีอธิษฐานภาวนา บทภาวนาของพระเยซูเจ้า 

                                                   
u “คนเกบ็ภาษ”ี เป็นผูท้ีท่าํงานใหช้าวโรมนัซึง่ปกครองชาวยวิในสมยันัน้ จงึถูกเหยยีดหยามจากคนทัว่ไป (เทยีบ 9:10) 

6 a “ปฏบิตัศิาสนกจิ” แปลตามตวัอกัษรว่า “ทาํความชอบธรรม” ไดแ้ก่ปฏบิตักิจิการดซีึง่ทาํใหผู้ก้ระทาํเป็นผูช้อบธรรมเฉพาะ

พระพกัตรข์องพระเจา้ สาํหรบัชาวยวิ กจิการดทีีว่่านี้ คอืการใหท้าน (ขอ้ 2-4) การอธษิฐานภาวนา (ขอ้ 5-6) การจาํศลีอด

อาหาร (ขอ้ 16-18) เป็นกจิการหลกั 
b “คนหน้าซือ่ใจคด” หมายถงึคนศรทัธาจอมปลอม ทีแ่สดงความศรทัธาเพยีงผวิเผนิ และมุง่ใหใ้ครๆ เหน็ ในพระวรสาร คาํนี้

มกัจะหมายถงึชาวฟารสิโีดยเฉพาะ (เทยีบ 15:7; 22:18; 23:13-15) 
c พระเยซูเจา้ทรงใหแ้บบฉบบัการอธษิฐานภาวนาใน 14:23 และทรงแนะนําสัง่สอนบรรดาศษิยถ์งึหน้าทีแ่ละวธิกีารอธษิฐาน

ภาวนาดว้ย คาํอธษิฐานภาวนาตอ้งแสดงความถ่อมตนเฉพาะพระพกัตรข์องพระเจา้ (ลก 18:10-14) และต่อหน้ามนุษย ์ (มธ 

6:5-6; มก 12:40//) คาํภาวนาตอ้งมาจากใจมากกว่าจากปากเฉยๆ (6:7) ตอ้งมคีวามไวใ้จในพระทยัดขีองพระเจา้ (6:8; 7:7-

11//) และตอ้งมัน่คงไมท่อ้ถอย (ลก 11:5, 8; 18:1-8) พระเจา้ทรงสดบัฟงัผูท้ีภ่าวนาดว้ยความเชือ่ (21:22//) ในพระนามพระเยซู

เจา้ (18:19-20; ยน 14:13-14; 15:7, 16; 16:23-27) วอนขอสิง่ทีด่ ี(7:11) เช่น วอนขอพระจติเจา้ (ลก 11:13) วอนขอการอภยั

บาป (มก 11:25) วอนขอความดสีาํหรบัผูเ้บยีดเบยีน (5:44//; เทยีบ ลก 23:34) และโดยเฉพาะอย่างยิง่ วอนขอใหพ้ระ

อาณาจกัรของพระเจา้มาถงึ และความรอดพน้ในเวลาวกิฤตการณ์สุดทา้ย (24:20//; 26:41//; ลก 21:36 ด ูลก 22:31-32) นี่เป็น

เนื้อหาของคาํภาวนาตวัอย่างทีพ่ระเยซูเจา้ทรงสอนไว ้(มธ 9:9-15//) 
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7
“เมือ่ท่านอธษิฐานภาวนา จงอยา่พดูซํ้าเหมอืนคนต่างศาสนา เขาคดิว่าถา้เขาพูดมาก

พระเจา้จะทรงสดบัฟงั 
8
อยา่ทําเหมอืนเขาเลย เพราะพระบดิาของท่านทรงทราบแลว้ว่าท่าน

ตอ้งการอะไร ก่อนทีท่่านจะขอเสยีอกี 
9
ดงันัน้ ท่านทัง้หลายจงอธษิฐานภาวนาดงัน้ี70

d 

“ขา้แต่พระบดิาของขา้พเจา้ทัง้หลาย พระองคส์ถติในสวรรค ์

พระนามพระองคจ์งเป็นทีส่กัการะ 
10

พระอาณาจกัรจงมาถงึ 

พระประสงคจ์งสาํเรจ็ในแผ่นดนิ เหมอืนในสวรรค ์
11

โปรดประทานอาหารประจาํวนั71

eแก่ขา้พเจา้ทัง้หลายในวนัน้ี 
12

โปรดประทานอภยัแก่ขา้พเจา้72

∗ 

เหมอืนขา้พเจา้ใหอ้ภยัแก่ผูอ้ื่น 
13

โปรดช่วยขา้พเจา้ไมใ่หแ้พก้ารผจญ 

แต่โปรดช่วยใหพ้น้จากความชัว่รา้ย73

fเทอญ 
14

“เพราะถา้ท่านใหอ้ภยัผูท้ําความผดิ พระบดิาของท่านผูส้ถติในสวรรค ์ กจ็ะประทาน

อภยัแก่ท่านดว้ย 
15

แต่ถา้ท่านไมใ่หอ้ภยัผูท้ําความผดิ พระบดิาของท่านกจ็ะไมป่ระทานอภยัแก่

ท่านเช่นเดยีวกนั”  

 

การจาํศีลอดอาหาร 
16

“เมือ่ท่านทัง้หลายจาํศลีอดอาหาร จงอย่าทาํหน้าเศรา้หมองเหมอืนบรรดาคนหน้าซื่อ

ใจคด เขาทําหน้าหมองคลํ้า เพื่อแสดงใหผู้ค้นรูว้่าเขากําลงัจาํศลีอดอาหาร เราบอกความจรงิแก่

ท่านว่า เขาไดร้บับําเหน็จของเขาแลว้ 
17

ส่วนท่าน เมือ่จาํศลีอดอาหาร จงลา้งหน้า ใชน้ํ้ามนัหอม

ใส่ศรีษะ 
18

เพื่อไมแ่สดงใหผู้ค้นรูว้่าท่านกําลงัจาํศลี อดอาหาร แต่ใหพ้ระบดิาของท่านผูส้ถติทัว่

ทุกแห่งทรงทราบ และพระบดิาของท่านผูท้รงหยัง่รูทุ้กสิง่ กจ็ะประทานบําเหน็จใหท่้าน” 

 

สมบติัแท้ 

                                                   
d บทภาวนาของพระเยซูเจา้ตามทีม่ทัธวิบนัทกึไว ้มคีาํออ้นวอน 7 ขอ้ เลข 7 เป็นเลขทีม่ทัธวิชอบมาก ดงัจะเหน็ไดใ้นลาํดบัพระ

วงศข์องพระเยซูเจา้ม ี2 คณู 7 ชัว่คน (1:17) บรมสุข 7 ประการ (5:4 เชงิอรรถ e) เรือ่งอุปมา 7 เรือ่ง (13:3 เชงิอรรถ b) เรา

ตอ้งใหอ้ภยัไมใ่ช่แค ่ 7 ครัง้ แต่ 70 คณู 7 ครัง้ (8:22) ทรงประณามชาวฟารสิ ี 7 ครัง้ (23:13 เชงิอรรถ h) และพระวรสาร

แบ่งเป็น 7 ตอน 
e คาํภาษากรกี (epiousios) มคีวามหมายคลุมเครอื คาํแปลทีเ่คยใช ้(“ประจาํวนั”) มคีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด แต่คาํนี้ยงัอาจแปล

ไดอ้กีว่า “ทีจ่าํเป็นสาํหรบัชวีติ” หรอื “สาํหรบัวนัพรุ่งนี้” คาํแปลทีถู่กตอ้งจะเป็นอะไรกต็าม ความหมายกค็อืวา่ เราตอ้งวอนขอ

พระเจา้ใหป้ระทานเพยีงสิง่ทีจ่าํเป็นเพือ่ดาํรงชพีเท่านัน้ ไมใ่ช่ขอความรํ่ารวยหรอืสิง่ฟุ่มเฟือย 
∗ ตน้ฉบบัใชค้าํว่า “ขา้พเจา้ทัง้หลาย” ตดัคาํว่า “ทัง้หลาย” ออกเพือ่ใหต้รงกบับทภาวนาตามพธิกีรรม และเป็นทีเ่ขา้ใจอยู่แลว้ว่า

ความหมายเป็นพหพูจน์ 
f หรอื “พน้ภยั” สาํเนาบางฉบบัเพิม่ “เหตุว่าพระอาณาจกัร พระอานุภาพ และพระสริริุ่งโรจน์เป็นของ 

พระองคต์ลอดนรินัดร อาเมน” ( ขอ้ความนี้เพิม่เขา้มาจากการใชใ้นพธิกีรรม) 
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19
“ท่านทัง้หลายจงอยา่สะสมทรพัยส์มบตับินแผ่นดนิน้ีเลย ทีน่ี่ทรพัยส์มบตัทิัง้หลายถูก

สนิมและตวัขมวนทาํลาย ถูกขโมยเจาะช่องเขา้มาขโมยไปได ้
20

แต่จงสะสมทรพัยส์มบตัใิน

สวรรคเ์ถดิ ทีน่ัน่ไมม่สีนิมและตวัขมวนทาํลาย ขโมยกเ็จาะช่องเขา้มาขโมยไปไม่ได ้
21

เพราะ

ทรพัยส์มบตัขิองท่านอยูท่ีใ่ด ใจของท่านกจ็ะอยูท่ีน่ัน่ดว้ย” 

 

ประทีปของร่างกาย 
22

“ประทปีของรา่งกายคอืดวงตา ดงันัน้ ถา้ดวงตาของท่านเป็นปกตดิ ี รา่งกายของท่าน

กจ็ะสว่างไปดว้ย 
23

แต่ถา้ดวงตาของท่านไมด่ ี รา่งกายของท่านกจ็ะมดืไปดว้ย ฉะนัน้ ถา้ความ

สว่างในท่านมดืไปแลว้ ความมดืจะยิง่มดืมดิสกัเพยีงใด”74

g 

 

พระเจ้าและเงินทอง 
24

“ไม่มใีครเป็นขา้สองเจา้บ่าวสองนายได ้ เขาจะชงันายคนหน่ึงและจะรกันายอกีคนหน่ึง 

เขาจะจงรกัภกัดต่ีอนายคนหน่ึงและจะดหูมิน่นายอกีคนหน่ึง ท่านทัง้หลายจะปรนนิบตัริบัใชพ้ระ

เจา้และเงนิทองพรอ้มกนัไม่ได”้ 

 

ความวางใจในพระเจ้า 
25

“ฉะนัน้ เราบอกท่านทัง้หลายว่า อยา่กงัวลถงึชวีติของท่านว่าจะกนิอะไร อยา่กงัวลถงึ

รา่งกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร ชวีติยอ่มสาํคญักว่าอาหาร และรา่งกายยอ่มสาํคญักว่า

เครือ่งนุ่งห่มมใิช่หรอื 
26

จงมองดนูกในอากาศเถดิ มนัมไิดห้ว่าน มไิดเ้กบ็เกีย่ว มไิดส้ะสมไวใ้นยุง้

ฉาง แต่พระบดิาของท่านผูส้ถติในสวรรคท์รงเลีย้งมนั ท่านทัง้หลายมไิดม้คี่ามากกว่านกหรอื 
27

ท่านใดบา้งทีก่งัวลแลว้ต่ออายขุองตนใหย้าวออกไปอกีสกัหน่ึงวนัได ้
28

ท่านจะกงัวลถงึ

เครือ่งนุ่งห่มทําไม จงสงัเกตดดูอกไมใ้นทุ่งนาเถดิ มนัเจรญิงอกงามขึน้ไดอ้ยา่งไร มนัไมท่าํงาน 

มนัไมป่ ัน่ดา้ย 
29

แต่เราบอกท่านทัง้หลายว่า กษตัรยิซ์าโลมอนเมือ่ทรงเครือ่งอยา่งหรหูรา กย็งั

ไมง่ดงามเท่าดอกไมน้ี้ดอกหน่ึง 
30

แมแ้ต่หญา้ในทุ่งนา ซึง่มชีวีติอยูว่นัน้ี รุง่ขึน้จะถูกโยนทิง้ใน

เตาไฟ พระเจา้ยงัทรงตกแต่งใหง้ดงามเช่นน้ี พระองคจ์ะไมส่นพระทยัท่านมากกว่านัน้หรอื ท่าน

ช่างมคีวามเชื่อน้อยจรงิ 
31

ดงันัน้ อยา่กงัวลและกล่าวว่า ‘เราจะกนิอะไร หรอืจะดื่มอะไร หรอืเรา

จะนุ่งห่มอะไร’ 
32

เพราะสิง่ต่างๆ เหล่าน้ีคนต่างศาสนาแสวงหา พระบดิาของท่านผูส้ถติในสวรรค์

ทรงทราบแลว้ว่าท่านตอ้งการทุกสิง่เหล่าน้ี 
33

จงแสวงหาพระอาณาจกัรของพระเจา้และ

ความชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิม่ทุกสิง่เหล่าน้ีให”้ 
34

“ดงันัน้ ท่านทัง้หลายอยา่กงัวลถงึวนัพรุง่น้ี เพราะวนัพรุง่น้ีจะกงัวลสาํหรบัตนเอง แต่

ละวนัมทุีกขพ์ออยูแ่ลว้” 

 

                                                   
g ตาจะดหีรอืไมด่อียู่ทีว่่าจะรบัแสงสว่างไดด้หีรอืไม ่อย่างไรกต็าม ตาบอดทางร่างกายยงัเลวน้อยกว่า 

ตาบอดทางจติใจ 
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อย่าตดัสินผูอ่ื้น 

7 
1
“อยา่ตดัสนิเขา แลว้พระเจา้จะไม่ทรงตดัสนิท่าน75

a 
2
ท่านตดัสนิเขาอย่างไร พระเจา้จะ

ทรงตดัสนิท่านอยา่งนัน้ ท่านใชท้ะนานใดตวงใหเ้ขา พระเจา้จะทรงใชท้ะนานนัน้ตวงใหท่้าน 
3

ทาํไมท่านจงึมองดเูศษฟางในดวงตาของพีน้่อง แต่ไมส่งัเกตเหน็ท่อนซุงในดวงตาของตนเลย 
4

ท่านจะกล่าวแก่พีน้่องไดอ้ย่างไรว่า ‘ปล่อยใหฉ้นัเขีย่เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถดิ’ 

ขณะทีม่ท่ีอนซุงอยูใ่นดวงตาของท่าน 
5
ท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตา

ของท่านก่อนเถดิ แลว้จะไดเ้หน็ชดัก่อนไปเขีย่เศษฟางออกจากดวงตาของพีน้่อง 

 

อย่าเหยียดหยามส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
6
“อยา่ใหข้องศกัดิส์ทิธิ ์76

bแก่สุนขั อยา่โยนไขม่กุใหสุ้กรเพราะมนัจะเหยยีบยํ่าทําใหเ้สยี

ของ และหนัมากดัท่านอกีดว้ย” 

 

คาํภาวนาท่ีได้ผล 
7
“จงขอเถดิ แลว้ท่านจะไดร้บั จงแสวงหาเถดิ แลว้ท่านจะพบ จงเคาะประตูเถดิ แลว้เขา

จะเปิดประตูรบัท่าน” 
8
“เพราะคนทีข่อยอ่มไดร้บั คนทีแ่สวงหายอ่มพบ คนทีเ่คาะประตูยอ่มมผีูเ้ปิดประตูให ้

9

ท่านใดทีล่กูขออาหาร แลว้จะใหก้อ้นหนิ 
10

ถา้ลกูขอปลา ท่านจะใหง้หูรอื 
11

แมแ้ต่ท่านทัง้หลายที่

เป็นคนชัว่ ยงัรูจ้กัใหข้องดีๆ  แก่ลกู แลว้พระบดิาของท่านผูส้ถติในสวรรคจ์ะไมป่ระทานของดีๆ  

แก่ผูท้ีท่ลูขอพระองคม์ากกว่านัน้หรอื” 

 

กฎปฏิบติั77

c
 

12
“ท่านอยากใหเ้ขาทํากบัท่านอยา่งไร กจ็งทาํกบัเขาอย่างนัน้เถดิ น่ีคอืธรรมบญัญตัแิละ

คาํสอนของบรรดาประกาศก” 

 

ทางสองแพร่ง78

d
 

                                                   

7 a “อย่าตดัสนิเขา แลว้พระเจา้จะไมท่รงตดัสนิท่าน” ตามตวัอกัษรว่า “แลว้ท่านจะไมถู่กตดัสนิ” ในภาษาเดมิหลกีเลีย่งการใช้

พระนามพระเจา้ในขอ้นี้และขอ้ต่อไปดว้ย (เทยีบ ยก 4:12) 
b “ของศกัดิส์ทิธิ”์ หมายถงึเนื้อสตัวท์ีถ่วายบชูาในพระวหิาร (ด ูอพย 22:30; ลนต 22:14) ในทาํนองเดยีวกนั คาํสอนทีป่ระเสรฐิ

เรือ่งพระอาณาจกัรตอ้งไมใ่หก้บัคนทีไ่มส่ามารถรบัไปทาํใหเ้กดิประโยชน์ หรอืยิง่กว่านัน้ อาจนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิดว้ย เราไม่

ทราบว่า “สุนขั” ในทีน่ี้เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึใคร อาจหมายถงึชาวยวิทีต่่อตา้น หรอือาจหมายถงึคนต่างศาสนา (เทยีบ 15:26) 
c คาํพงัเพยนี้รูจ้กักนัดใีนสมยัโบราณ โดยเฉพาะในหมูช่าวยวิ (ด ูทบต 4:15) แต่ในรปูแบบเชงิปฏเิสธ คอื “อย่าทาํต่อผูอ้ืน่ สิง่ที่

ท่านไมป่รารถนาใหเ้ขาทาํแก่ท่าน” รปูแบบเชงิบวกทีพ่ระเยซูเจา้ทรงสอน และนิยมใชก้นัต่อมาเรยีกรอ้งมากกวา่ 
d คาํสอนเรือ่งทางสองแพร่ง คอืทางแห่งความดแีละทางแห่งความเลวทีม่นุษยต์อ้งเลอืก เป็นคาํสอนโบราณทีรู่จ้กัดใีนหมูช่าวยวิ 

(ด ู ฉธบ 30:15-20; สดด 1; สภษ 4:18-19; 12:28; 15:24; บสร 15:17; 33:14) คาํสอนนี้เขยีนไวใ้นหนงัสอืเลก็ๆ ทีม่ชี ือ่ว่า 
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13
“จงเขา้ทางประตูแคบ เพราะประตูและทางทีนํ่าไปสู่หายนะนัน้79

eกวา้งขวาง คนทีเ่ขา้

ทางน้ีมจีาํนวนมาก 
14

แต่ประตูและทางซึง่นําไปสู่ชวีตินัน้คบัแคบ คนทีพ่บทางน้ีมจีาํนวนน้อย” 

 

ประกาศกเทียม 
15

“จงระวงัประกาศกเทยีม80

fซึง่มาพบท่าน นุ่งห่มเหมอืนแกะ แต่ภายในคอืสุนัขปา่ดุรา้ย 
16

ท่านจะรูจ้กัเขาไดจ้ากผลงานของเขา มใีครบา้งเกบ็ผลองุน่จากตน้หนาม หรอืเกบ็ผลมะเดื่อ

เทศจากพงหนาม 
17

ในทาํนองเดยีวกนั ตน้ไมพ้นัธุด์ยีอ่มเกดิผลด ี ตน้ไมพ้นัธุไ์มด่ยี่อมเกดิผลไม่

ด ี
18

ตน้ไมพ้นัธุด์จีะเกดิผลไมด่มีไิด ้ และตน้ไมพ้นัธุไ์มด่กีไ็มอ่าจเกดิผลดไีด ้
19

ตน้ไมทุ้กตน้ทีไ่ม่

เกดิผลดยีอ่มถูกโค่นทิง้ในกองไฟ
 20

ดงันัน้ ท่านจะรูจ้กัประกาศกเทยีมไดจ้ากผลงานของเขา” 

 

ศิษยแ์ท้ 
21

“คนทีก่ล่าวแก่เราว่า ‘พระเจา้ขา้ พระเจา้ขา้’ นัน้มใิช่ทุกคนจะไดเ้ขา้สู่อาณาจกัรสวรรค์ 

แต่ผูท้ีป่ฏบิตัติามพระประสงคข์องพระบดิาของเรา ผูส้ถติในสวรรคน์ัน่แหละจะเขา้สู่สวรรคไ์ด ้
22

ในวนันัน้81

gหลายคนจะกล่าวแก่เราว่า ‘พระเจา้ขา้ พระเจา้ขา้ ขา้พเจา้ทัง้หลายไดป้ระกาศพระ

วาจาในพระนามพระองค ์ ขบัไล่ปีศาจในพระนามพระองค ์ และไดท้าํอศัจรรยห์ลายประการใน

พระนามพระองคม์ใิช่หรอื’ 
23

เมือ่นัน้ เราจะกล่าวแก่เขาว่า ‘เราไมเ่คยรูจ้กัท่านทัง้หลายเลย ท่าน

ผูท้าํความชัว่ จงไปใหพ้น้หน้าเรา’ 
24

“ผูใ้ดฟงัถอ้ยคาํเหล่าน้ีของเราและปฏบิตัติาม กเ็ปรยีบเสมอืนคนมปีญัญาทีส่รา้งบา้น

ไวบ้นหนิ 
25

ฝนจะตก น้ําจะไหลเชีย่ว ลมจะพดัโหมเขา้ใส่บา้นหลงันัน้ บา้นกไ็ม่พงั เพราะมี

รากฐานอยู่บนหนิ 
26

ผูใ้ดทีฟ่งัถอ้ยคาํเหล่าน้ีของเรา และไมป่ฏบิตัติามกเ็ปรยีบเสมอืนคนโงเ่ขลา

ทีส่รา้งบา้นไวบ้นทราย 
27

เมื่อฝนตก น้ําไหลเชีย่ว ลมพดัโหมเขา้ใส่บา้นหลงันัน้ มนักพ็งัทลายลง

และเสยีหายมาก” 

 

ความพิศวงของประชาชน 
28

เมือ่พระเยซเูจา้ตรสัถอ้ยคําเหล่าน้ีจบแลว้ ประชาชนต่างพศิวงในคาํสัง่สอนของ

พระองค ์
29

เพราะพระองคท์รงสอนเขาอย่างผูม้อีํานาจ ไมใ่ช่สอนเหมอืนบรรดาธรรมาจารยข์อง

เขา82

h 

                                                                                                                                                  
Didache และคาํแปลภาษาละตนิซึง่มชีือ่ว่า Doctrina Apostolorum อทิธพิลของพระวรสารต่อหนงัสอืเล่มนี้เหน็ไดใ้น มธ 5:14-

18; 7:12-14; 19:16-26; 22:34-40 และใน รม 12:16-20; 13:8-12 
e สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ประตูทีนํ่าไปสู่หายนะนัน้ใหญ่ และหนทางกก็วา้ง” 
f “ประกาศกเทยีม” หมายถงึอาจารยเ์ทจ็ทีท่าํเป็นคนศรทัธา เพือ่แสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั 

 (ด ู24:4ฯ, 24) 
g “ในวนันัน้” หมายถงึ วนัพพิากษา 
h บรรดาธรรมาจารยม์กัจะอา้ง “ธรรมประเพณ”ี ของคนโบราณมาสนบัสนุนคาํสอนของตนเสมอ สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ธรร

มาจารยแ์ละฟารสิ”ี 
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III. พระเยซูเจ้าทรงประกาศอาณาจกัรสวรรค ์

ก. เร่ืองเล่า : อศัจรรยสิ์บประการ 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนโรคเรือ้น 

8 
1
เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็ลงมาจากภเูขา ประชาชนจาํนวนมากตดิตามพระองค ์

2
ทนัใด

นัน้ คนโรคเรือ้นคนหน่ึงมาเฝ้าพระองค ์กราบลงทลูว่า “พระเจา้ขา้ ถา้พระองคพ์อพระทยั กท็รง

รกัษาขา้พเจา้ใหห้ายได”้ 
3
พระองคท์รงยืน่พระหตัถส์มัผสัเขา ตรสัว่า “เราพอใจ จงหายเถดิ” โรค

เรือ้นกห็ายไปทนัที83 a 
4
พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาอกีว่า “ระวงั อยา่บอกใหใ้ครรูเ้ลย จงไปแสดงตนแก่

สมณะและถวายเครือ่งบชูาตามทีโ่มเสสกําหนด เพื่อเป็นพยานหลกัฐานแก่คนทัง้หลาย” 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาผูร้บัใช้ของนายร้อย 
5
เมือ่พระองคเ์สดจ็เขา้เมอืงคาเปอรนาอุม นายรอ้ยคนหน่ึงเขา้มาเฝ้าพระองค ์ ทลูออ้น

วอนว่า 
6
“พระองคเ์จา้ขา้ ผูร้บัใชข้องขา้พเจา้เป็นอมัพาตนอนอยูท่ีบ่า้น ตอ้งทรมานอยา่งสาหสั” 

7
พระเยซเูจา้จงึตรสักบัเขาว่า “เราจะไปรกัษาเขาใหห้าย” 

8
แต่นายรอ้ยทลูตอบว่า “พระองคเ์จา้

ขา้ ขา้พเจา้ไมส่มควรใหพ้ระองคเ์สดจ็เขา้มาในบา้นของขา้พเจา้ แต่ขอพระองคต์รสัเพยีงคาํ

เดยีวเท่านัน้ ผูร้บัใชข้องขา้พเจา้กจ็ะหายจากโรค 
9
ขา้พเจา้เป็นคนอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา แต่ยงัมี

ทหารอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ย ขา้พเจา้สัง่ทหารคนน้ีว่า ‘ไป’ เขากไ็ป สัง่อกีคนหน่ึงว่า ‘มา’ เขาก็

มา ขา้พเจา้สัง่ผูร้บัใชว้่า ‘ทาํน่ี’ เขากท็าํ” 
10

เมือ่พระเยซเูจา้ทรงไดย้นิเช่นน้ี ทรงประหลาด

พระทยั จงึตรสัแก่บรรดาผูต้ดิตามว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า เรายงัไมเ่คยพบใคร

                                                   

8 a พระเยซูเจา้ทรงใชก้ารอศัจรรยเ์พือ่แสดงอํานาจทีท่รงมเีหนือธรรมชาต ิ (8:23-27; 14:22-33//) โดยเฉพาะเหนือโรคภยัไข้

เจบ็ (8:1-4, 5-13, 14-15; 9:1-8, 20-22, 27-31; 14:14, 36; 15:30; 20:29-34//; มก 7:32-37; 8:22-26; ลก 14:1-6; 17:11-19; 

ยน 5:1-16; 9:1-14) เหนือความตาย (มธ 9:23-26//; ลก 7:11-17; ยน 11:1-44) เหนือปีศาจ (มธ 8:29 เชงิอรรถ k) เรือ่งเล่า

เกีย่วกบัการอศัจรรยข์องพระเยซูเจา้เขยีนอย่างซื่อๆ ไมเ่สรมิรายละเอยีดมากนกั ต่างกบัเรือ่งเล่าการอศัจรรยข์องชาวกรกีหรอื

ของธรรมาจารยช์าวยวิ ซึง่มกัใชจ้นิตนาการขยายรายละเอยีดอย่างพศิดาร ความแตกต่างยงัเหน็ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้โดยเฉพาะใน

การทีพ่ระเยซูเจา้ทรงใหค้วามหมายดา้นจติใจและสญัลกัษณ์แก่การอศัจรรยข์องพระองค ์ การอศัจรรยเ์หล่านี้ประกาศว่าพระเจา้

เสดจ็มาพพิากษาในยุคพระเมสสยิาห ์ (21:18-22//) และประกาศถงึสทิธพิเิศษทียุ่คนี้นํามาให ้ (11:5 เชงิอรรถ d; 14:13-21; 

15:32-39//; ลก 5:4-11; ยน 2:1-11; 21:4-14) การอศัจรรยเ์ป็นเครือ่งหมายแรกแห่งชยัชนะของพระจติเจา้เหนอือาณาจกัรของ

ซาตาน (8:29 เชงิอรรถ k) เหนืออํานาจแห่งความชัว่ ไมว่่าบาป (9:2 เชงิอรรถ b) หรอืโรคภยัไขเ้จบ็ (8:17 เชงิอรรถ f) แรง

บนัดาลใจในการทาํการอศัจรรยบ์างครัง้คอืความเมตตาสงสาร (20:34; มก 1:41; ลก 7:13) แต่สว่นใหญ่พระองคท์รงทาํการ

อศัจรรยเ์พือ่ปลุกและเสรมิความเชือ่ใหเ้ขม้แขง็ขึน้ (มธ 8:10 เชงิอรรถ b; ยน 2:11 เชงิอรรถ f) ดงันัน้ พระเยซูเจา้ทรงทาํการ

อศัจรรยเ์มือ่ทรงไตร่ตรองอย่างรอบคอบแลว้เสมอ ทรงเรยีกรอ้งใหร้กัษาความลบัเมือ่ทรงเหน็ดว้ยทีจ่ะทาํการอศัจรรย ์ (มก 1:34 

เชงิอรรถ m) และทรงปล่อยใหพ้ระบดิาในสวรรคบ์นัดาลใหเ้กดิความเชือ่ ซึง่มไิดเ้กดิจาก “เลอืดเนื้อ” (มธ 16:17) เมือ่ทรงส่ง

บรรดาอคัรสาวกไปประกาศพระอาณาจกัร พระองคท์รงมอบอํานาจของพระองคใ์นการรกัษาโรคใหเ้ขา (10:1,8//) และเพราะ

เหตุนี้มทัธวิจงึเล่าถงึการอศัจรรยส์บิประการ (บทที ่ 8-9) ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึคาํปราศรยัเรือ่งธรรมทตู (บทที ่ 10) การอศัจรรย์

เหล่านี้เป็นเครือ่งหมายรบัรองการเป็นธรรมทตูของบรรดาศษิย ์(มก 16:17ฯ; กจ 2:22; ด ู1:8 เชงิอรรถ j) 
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มคีวามเชื่อ84

bมากเช่นน้ีในอสิราเอลเลย 
11

เราบอกท่านทัง้หลายว่า คนจาํนวนมากจะมาจากทศิ

ตะวนัออกและตะวนัตก และจะนัง่รว่มโต๊ะ85

cกบัอบัราฮมั อสิอคัและยาโคบในอาณาจกัรสวรรค ์
12

แต่บุตรแห่งอาณาจกัร86

dจะถูกขบัไล่ออกไปในทีม่ดืขา้งนอก ทีน่ัน่จะมแีต่การรํ่าไหค้รํ่าครวญ และ

ขบฟนัดว้ยความขุ่นเคอืง”e 
13

แลว้พระเยซเูจา้จงึตรสักบันายรอ้ยว่า “จงไปเถดิ จงเป็นไปตามที่

ท่านเชื่อนัน้เถดิ” ผูร้บัใชข้องเขากห็ายจากโรคในเวลานัน้เอง 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษามารดาของภรรยาเปโตร 
14

เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็เขา้ไปในบา้นของเปโตร ทรงเหน็มารดาของภรรยา 

เปโตรนอนปว่ยเป็นไข ้
15

พระองคจ์งึทรงจบัมอืนาง นางกห็ายไข ้ ลุกขึน้และปรนนิบตัริบัใช้

พระองค ์

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาผู้ป่วยจาํนวนมาก 
16

เยน็วนันัน้ ประชาชนนําผูถู้กปีศาจสงิจาํนวนมากมาเฝ้าพระองค ์ พระองคท์รงขบั

ปีศาจเหล่าน้ีออกไปดว้ยพระวาจา และทรงบําบดัรกัษาผูป้ว่ยทุกคน 
17

เพื่อใหพ้ระวาจาทีไ่ดต้รสั

ไวท้างประกาศกอสิยาหเ์ป็นความจรงิว่า พระองคท์รงรบัเอาความอ่อนแอของเราไว ้ และทรง

แบกความเจบ็ปว่ยของเรา88

f 

                                                   
b ความเชือ่ทีพ่ระเยซูเจา้ทรงเรยีกรอ้งตัง้แต่ทรงเริม่เทศนาสัง่สอน (มก 1:15) และทรงเรยีกรอ้งตลอดพระภารกจิของพระองค ์

หมายถงึการมคีวามวางใจและมอบตนแด่พระองค ์ ประชาชนตอ้งไมไ่วใ้จในพละกาํลงัหรอืแผนการของตน แต่ตอ้งมอบตนไวใ้ต้

อํานาจของพระองคท์ีเ่ขาเชือ่และยอมใหพ้ระวาจาของพระองคช์ีนํ้าเขา (21:25 เชงิอรรถ p, 32; ลก 1:20, 45) พระเยซูเจา้ทรง

เรยีกรอ้งความเชือ่เชน่นี้ โดยเฉพาะเมือ่ทรงทาํอศัจรรย ์ (8:13; 9:2//, 22//, 28-29; 15-28; มก 5:36//; 10:52//; ลก 17:19) 

อศัจรรยไ์มเ่ป็นเพยีงกจิการแสดงพระเมตตาเท่านัน้ แต่ยงัเป็นเครือ่งหมายรบัรองภารกจิของพระองค ์ และเป็นพยานถงึพระ

อาณาจกัร (มธ 8:3 เชงิอรรถ a; ด ูยน 2:11 เชงิอรรถ f) พระองคจ์งึไมส่ามารถทาํอศัจรรยไ์ดห้ากไมพ่บความเชือ่ เพราะถา้ไมม่ี

ความเชือ่อศัจรรยก์ไ็รค้วามหมายทีแ่ทจ้รงิ (มธ 12:38-39; 13:58//; 16:1-4) เนื่องดว้ยความเชือ่เรยีกรอ้งใหค้นหนึ่งสละตน

ทัง้หมด ไดแ้ก่ความคดิและจติใจ จงึเป็นการถ่อมตนทีท่าํไดไ้มง่า่ย หลายคนจงึไมย่อมทาํ โดยเฉพาะในหมูช่าวอสิราเอล (8:10//; 

15:28; 27:42//; ลก 18:8) หรอืทาํโดยไมเ่ตม็ใจ (มก 9:24; ลก 8:13) แมแ้ต่บรรดาศษิยก์ย็งัไมค่อ่ยยอมเชือ่ (8:26//; 14:31; 

16:8; 17:20//) และยงัคงลงัเลใจหลงัจากทีท่รงกลบัคนืพระชนมชพีแลว้อกีดว้ย (28:17; มก 16:11-14; ลก 24:11, 25, 41) เมือ่

ความเชือ่ม ัน่คง กก็่อใหเ้กดิอศัจรรย ์ (17:20//; 21:21//; มก 16:17) และพระเจา้ไมท่รงปฏเิสธผูว้อนขอดว้ยความเชือ่ (21:22//; 

มก 9:23) โดยเฉพาะเมือ่วอนขออภยับาป (9:2//; ลก 7:50) และวอนขอความรอดพน้ เพราะความเชือ่เป็นเงือ่นไขทีจ่าํเป็นเพือ่

จะไดส้ิง่ทีว่อนขอนี้ (มก 16:16; ลก 8:12 ด ูกจ 3:16 เชงิอรรถ l) 
c ตามความคดิจาก อสย 25:6 ชาวยวิมกับรรยายความยนิดแีห่งยุคพระเมสสยิาหว์่าเป็นเหมอืนงานเลีย้ง (ด ู มธ 22:2-14; 

26:29//; ลก 14:15; วว 3:20; 19:9) 
d “บุตรแห่งพระอาณาจกัร” หมายถงึชาวยวิ ซึง่เป็นทายาทโดยธรรมชาตแิห่งพระสญัญา คนต่างศาสนาจะเขา้มาแทนทีเ่พราะมี

ความเหมาะสมกว่า 
e “การรํ่าไหค้รํ่าครวญ และขบฟนัดว้ยความขุน่เคอืง” เป็นภาพพจน์ในพระคมัภรี ์ แสดงถงึความผดิหวงั และความลม้เหลวของ

คนชัว่ เมือ่เขาจะเหน็ผูช้อบธรรมไดร้บับาํเหน็จรางวลั (ด ู โยบ 16:9; สดด 37:12; 112:10) มทัธวิใชภ้าพนี้บรรยายถงึการถูก

ลงโทษในนรก 
f ประกาศกอสิยาหไ์ดก้ล่าวไวว้่าผูร้บัใชข้องพระเจา้ได ้“รบัเอา” ความทุกขข์องเราไวก้บัตน ในความหมายทีว่่าความทุกขท์รมาน

ของผูร้บัใชเ้ป็นการชดเชยบาปของมนุษย ์ มทัธวิยกขอ้ความนี้มาอธบิายว่าพระเยซูเจา้ทรง “ขจดั” ความทุกขโ์ดยทาํอศัจรรย์

รกัษาโรค การตคีวามเช่นนี้อาจดเูหมอืนว่าเป็นการบดิเบอืนความหมาย แต่โดยแทจ้รงิแลว้เป็นความหมายลกึซึ้งทางเทววทิยา 
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ศิษยข์องพระเยซูเจ้าต้องอทิุศตนโดยไม่มีเง่ือนไข 
18

พระเยซเูจา้ทรงเหน็ประชาชนหอ้มลอ้มพระองค ์ จงึทรงสัง่บรรดาศษิยใ์หข้า้ม

ทะเลสาบไปอกีฝ ัง่หน่ึง89

g 
19

ธรรมาจารยค์นหน่ึงเขา้มาทลูว่า “พระอาจารย ์ ขา้พเจา้อยากตดิตาม

พระองคไ์ปทุกแห่งทีพ่ระองคจ์ะเสดจ็” 
20

พระเยซเูจา้จงึตรสักบัเขาว่า “สุนขัจิง้จอกยงัมโีพรง นก

ในอากาศยงัมรีงั แต่บุตรแห่งมนุษย์90 hไมม่ทีีจ่ะวางศรีษะ” 
21

ศษิยอ์กีคนหน่ึงทลูว่า “พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงอนุญาตใหข้า้พเจา้ไปฝงัศพบดิาของ

ขา้พเจา้เสยีก่อน” 
22

แต่พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “จงตามเรามา และปล่อยใหค้นตายฝงัคนตาย

ของตนเถดิ” 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํให้พายุสงบ 
23

พระเยซเูจา้เสดจ็ลงเรอื บรรดาศษิยต์ดิตามพระองคไ์ปดว้ย 
24

ทนัใดนัน้ เกดิพายแุรง

กลา้ในทะเลสาบ คลื่นสงูจนไมเ่หน็เรอื แต่พระองคบ์รรทมหลบั 
25

บรรดาศษิยจ์งึเขา้มาปลุก

พระองค ์ทลูว่า “พระองคเ์จา้ขา้ ช่วยดว้ยเถดิ เรากําลงัจะพนิาศอยูแ่ลว้” 
26

พระองคจ์งึตรสักบัเขา

ว่า “ทาํไมจงึตกใจกลวัเล่า ท่านช่างมคีวามเชื่อน้อยเหลอืเกนิ” แลว้ทรงลุกขึน้บงัคบัลมและทะเล 

ทอ้งทะเลกส็งบราบเรยีบ 
27

คนทัง้หลายต่างประหลาดใจ พดูว่า “ท่านผูน้ี้เป็นใครหนอ ลมและ

ทะเลจงึยอมเชื่อฟงัเช่นน้ี” 

 

ชาวกาดาราสองคนผูถ้กูปีศาจสิง 
28

พระเยซเูจา้เสดจ็ขา้มฟากมาถงึดนิแดนของชาวกาดารา91

i ผูถู้กปีศาจสงิสองคน92

jออก

จากบรเิวณหลุมศพมาเฝ้าพระองค ์ ทัง้สองคนดุรา้ยมากจนไมม่ใีครเดนิผ่านทางนัน้ได ้
29

ทนัใด

                                                                                                                                                  
พระเยซูเจา้เสดจ็มาในโลกในฐานะ “ผูร้บัใช”้ เพือ่รบัภาระชดเชยบาป เพราะเหตุนี้ พระองคจ์งึทรงสามารถขจดัความเจบ็ปว่ย

ทางร่างกายออกไปได ้ความเจบ็ปว่ยนัน้เป็นโทษของบาป 
g หมายถงึฝ ัง่ตะวนัออกของทะเลสาบทเิบเรยีส 
h “บุตรแห่งมนุษย”์ เป็นวลซีึง่ในพนัธสญัญาใหมพ่บไดใ้นพระวรสาร และใน กจ 7:56; วว 1:13; 14:14 เท่านัน้ ไมต่อ้งสงสยัเลย

ว่า พระเยซูเจา้ทรงชอบใชว้ลนีี้หมายถงึพระองคเ์อง วลนีี้มาจากภาษาอาราเมอกิ ซึง่แต่เดมิมคีวามหมายว่า “มนุษย”์ (เทยีบ 

อสค 2:1 เชงิอรรถ b) แต่ดเูหมอืนว่าในสมยัของพระเยซูเจา้ ผูพ้ดูมกัใชว้ลนีี้หมายถงึตนเอง โดยเฉพาะเพือ่จะไดไ้มเ่น้น

ความสาํคญัของผูพ้ดู ในเมือ่ขอ้ความทีก่ล่าวนัน้ฟงัแลว้ดเูหมอืนจะเกนิความจรงิและขดัห ู 

ใน ดนล 7:13 เชงิอรรถ k วลนีี้ใชห้มายถงึผูท้รงเกยีรตซิึง่จะรบัอาณาจกัรในวาระสุดทา้ยจากพระเจา้ ต่อมาวลนีี้ใชใ้น

ความหมายเดยีวกนัในหนงัสอืประเภทววิรณ์ Book of Enoch บรรดาผูน้ิพนธพ์ระวรสารคงเขา้ใจวลนีี้ในความหมายสุดทา้ยนี้

ดว้ย (13:13 เชงิอรรถ e; 26:64 เชงิอรรถ u) 
i “กาดารา” เป็นแควน้ทีไ่ดช้ือ่มาจากเมอืงกาดารา ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉยีงใตข้องทะเลสาบทเิบเรยีส สาํเนาโบราณบางฉบบั

ใชว้่า “ชาวเกราเซน” Gerasenes (มก ลก และ มธ ฉบบั vulg.) ซึง่เป็นนามทีม่าจากชือ่เมอืงอกีเมอืงหนึ่ง คอื Gerasa หรอื 

Chorsia สาํเนาโบราณบางฉบบัวา่ “Gergesenes” หรอืชาวแกรเ์กซาซึง่เป็นอกีเมอืงหนึ่งตามความคดิของ Origen เพราะว่าทัง้

เมอืง Gadara และ Gerasa อยู่ห่างจากทะเลสาบหลายกโิลเมตร 
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นัน้ ทัง้สองคนรอ้งตะโกนว่า “ขา้แต่บุตรของพระเจา้ ท่านมายุง่กบัเราทาํไม ท่านมาทีน่ี่เพื่อ

ทรมานเราก่อนเวลาหรอื”k 
30

ไมไ่กลจากทีน่ัน่มหีมฝูงูใหญ่กําลงัหากนิอยู่ 

 
31

พวกปีศาจจงึออ้นวอนพระองคว์่า “ถา้ท่านขบัไล่พวกเรา ขอไดส้่งเราเขา้ไปในหมฝูงู

นัน้เถดิ” 
32

พระองคต์รสักบัมนัว่า “จงไปเถดิ” พวกปีศาจจงึออกไปสงิในหม ู หมทูัง้ฝงูต่างวิง่

กระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบ จมน้ําตาย 
33

คนเลีย้งหมหูนีเขา้ไปในเมอืงเล่าเรือ่งทัง้หมด

น้ีและเรือ่งผูถู้กปีศาจสงิดว้ย 
34

คนทัง้เมอืงต่างออกมาเฝ้าพระเยซเูจา้ เมือ่เหน็พระองค ์ กท็ลูขอ

พระองคใ์หเ้สดจ็ออกไปจากเขตแดนของเขา 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนอมัพาต 

9 
1
พระเยซเูจา้เสดจ็ลงเรอืขา้มฝ ัง่กลบัมายงัเมอืงของพระองค 9์4

a 
2
ทนัใดนัน้ มผีูห้ามคน

อมัพาตคนหน่ึงนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค ์ เมือ่พระเยซูเจา้ทรงเหน็ความเชื่อของเขา จงึตรสัแก่

คนอมัพาตว่า “ทาํใจดีๆ  ไวเ้ถดิ ลกูเอ๋ย บาปของท่านไดร้บัการอภยัแลว้”b 
3
ธรรมาจารยบ์างคน

คดิในใจว่า “คนน้ีกล่าวดหูมิน่พระเจา้” 
4
พระเยซเูจา้ทรงทราบความคดิของเขา จงึตรสัว่า “ท่าน

คดิรา้ยในใจทําไม 
5
อยา่งใดงา่ยกว่ากนั การบอกว่า ‘บาปของท่านไดร้บัการอภยัแลว้’ หรอืบอก

ว่า ‘ลุกขึน้ เดนิไปเถดิ’ 
6
แต่เพื่อใหท่้านทราบว่า บุตรแห่งมนุษยม์อีํานาจอภยับาปไดบ้นแผ่นดนิ

น้ี”พระองคจ์งึตรสัสัง่คนอมัพาตว่า “จงลุกขึน้ แบกแคร ่กลบับา้นเถดิ” 
7
เขากล็ุกขึน้กลบัไปบา้น 

8

เมือ่ประชาชนเหน็ดงัน้ี ต่างมคีวามกลวั ถวายพระเกยีรตแิด่พระเจา้ ผูป้ระทานอํานาจเช่นน้ี

ใหแ้ก่มนุษย์96 c 

 

พระเยซูเจ้าทรงเรียกมทัธิว 

                                                                                                                                                  
j ในการเล่าเรือ่งการอศัจรรยแ์ละการรกัษาโรค มทัธวิจะเล่าว่าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมสีองคน เช่น ผูถู้กปีศาจสงิสองคนในเรือ่งนี้ แต่

ใน มก และ ลก มเีพยีงคนเดยีว นอกนัน้ ยงัมเีรือ่งคนตาบอดสองคนทีเ่มอืงเยรโีค (20:30) คนตาบอดสองคนทีเ่มอืงเบธไซดา 

ซึง่อาจเป็นเหตุการณ์เดยีวกบัที ่มธ เล่าซํ้าอกี (9:27) 
k พระเยซูเจา้ทรงทาํลายอาณาจกัรของซาตานดว้ยพระอานุภาพเหนือปีศาจ (12:28//; ลก 10:17-19; เทยีบ ลก 4:6; ยน 12:31 

เชงิอรรถ i) และทรงสถาปนาพระอาณาจกัรของพระเมสสยิาห ์ซึง่อยู่ภายใตอ้ทิธพิลของพระจติเจา้ (อสย 11:2 เชงิอรรถ c; ยอล 

3:1ฯ การถูกปีศาจสงิ 12:43-45, 43 เชงิอรรถ n) มกัจะมคีวามเจบ็ไข ้อนัเป็นเครือ่งหมายเด่นชดัของอํานาจของซาตานตามมา

ดว้ย (9:2 เชงิอรรถ b, ลก 13:16) ดงันัน้ เรือ่งการไล่ปีศาจในพระวรสาร ซึง่บ่อยๆ เล่าว่าเป็นการไล่ปีศาจเพยีงอย่างเดยีว

เท่านัน้เหมอืนกบัทีน่ี่ (ด ู 15:21-28//; มก 1:23-28//; ลก 8:2) น่าจะเป็นการรกัษาโรคควบคู่ไปดว้ย (มธ 9:32-34; 12:22-24//; 

17:14-18; ลก 13:10,17) แมว้่าชาวอสิราเอลปฏเิสธไมย่อมรบัพระเยซูเจา้ (12:24-32) บรรดาปีศาจไมม่คีวามสงสยัในพระองค์

เลย เช่นทีน่ี่และใน มก 1:24//; 3:11//; ลก 4:41; กจ 16:17; 19:15 พระเยซูเจา้ทรงมอบอํานาจไล่ปีศาจใหแ้ก่บรรดาศษิยพ์รอ้ม

กบัอํานาจรกัษาโรคโดยอศัจรรย ์(10:1, 8//; ซึง่มคีวามต่อเนื่องกนั, 8:3 เชงิอรรถ a; 4:24; 8:16//; ลก 13:32) 

9 a หมายถงึ เมอืงคาเปอรนาอุม (ด ู4:13) 
b พระเยซูเจา้ทรงมเีจตนาทีจ่ะรกัษาโรคฝา่ยจติเป็นอนัดบัแรก และทรงรกัษาโรคทางกายพรอ้มกบัรกัษาโรคฝา่ยจติดว้ย อย่างไร

กต็าม พระวาจาของพระองคใ์นขอ้นี้กม็คีาํสญัญาทีจ่ะรกัษาโรคทางกายดว้ย เพราะความเจบ็ไขน้ัน้นบัไดว้่าเป็นผลของบาปที่

ผูป้ว่ยเองหรอืบดิามารดาไดท้าํ (ด ู8:29 เชงิอรรถ k; ยน 5:14; 9:2) 
c “มนุษย”์ ในทีน่ี้อยู่ในรปูพหพูจน์ ชีใ้หเ้หน็ว่ามทัธวิกาํลงัคดิถงึศาสนบรกิรทีจ่ะใชอ้ํานาจนี้ พระเยซูเจา้จะทรงมอบอํานาจอภยั

บาปใหแ้ก่กลุ่มครสิตชน ใน 18:18 
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9
ขณะทีพ่ระเยซเูจา้ทรงดําเนินไปจากทีน่ัน่ ทรงเหน็ชายคนหน่ึงชื่อมทัธวิ97

d กําลงันัง่อยูท่ี่

ด่านภาษ ีจงึตรสัสัง่เขาว่า “จงตามเรามาเถดิ” เขากล็ุกขึน้ตามพระองคไ์ป 

 

พระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกบัคนบาป 
10

ขณะทีพ่ระเยซเูจา้ทรงรว่มโต๊ะเสวยพระกระยาหารทีบ่า้นของมทัธวิ คนเกบ็ภาษแีละ

คนบาปหลายคน98

eมารว่มโต๊ะกบัพระองคแ์ละบรรดาศษิย ์
11

เมือ่เหน็ดงัน้ี ชาวฟารสิจีงึถามศษิย์

ของพระองคว์่า “ทาํไมอาจารยข์องท่านจงึกนิอาหารรว่มกบัคนเกบ็ภาษแีละคนบาปเล่า” 
12

พระ

เยซเูจา้ทรงไดย้นิดงันัน้ จงึตรสัตอบว่า “คนสบายดยีอ่มไมต่อ้งการหมอ แต่คนเจบ็ไขต้อ้งการ 
13

จงไปเรยีนรูค้วามหมายของพระวาจาทีว่่า ‘เราพอใจความเมตตากรณุา มใิช่พอใจเครือ่งบชูา’f

เพราะเราไมไ่ดม้าเพื่อเรยีกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรยีกคนบาป” 

 

การถกเถียงเร่ืองการจาํศีลอดอาหาร 
14

วนัหน่ึงบรรดาศษิยข์องยอหน์100

gเขา้มาทลูถามพระเยซเูจา้ว่า “ทาํไมพวกเราและ

พวกฟารสิจีาํศลีอดอาหาร แต่ศษิยข์องท่านไม่จาํศลีเลย” 
15

พระองคท์รงตอบว่า “ผูร้บัเชญิมาใน

งานแต่งงานจะโศกเศรา้หรอื ขณะทีเ่จา้บ่าว101

hยงัอยูก่บัเขา แต่จะมวีนัหน่ึงทีเ่จา้บ่าวจะถูกแยกไปI

วนันัน้เขาจะจาํศลีอดอาหาร 
16

ไมม่ใีครนําผา้ใหมไ่ปปะเสือ้เก่า เพราะผา้ใหม่ทีนํ่ามาปะเสือ้เก่า

นัน้จะหดตวั ทาํใหร้อยขาดมากกว่าเดมิ 
17

ไมม่ใีครใส่เหลา้องุน่ใหมล่งในถุงหนงัเก่า เพราะถุง

หนงัจะขาด เหลา้องุน่จะรัว่และถุงหนงัจะเสยีหายไปดว้ย แต่เขายอ่มใส่เหลา้องุ่นใหมล่งในถุง

หนงัใหมแ่ละทัง้สองอยา่ง102

jจะไมเ่สยีหาย 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาหญิงตกเลือดเรือ้รงั ทรงปลุกบตุรหญิงของหวัหน้าให้คืนชีวิต 

                                                   
d ใน มก และ ลก เล่าว่าผูท้ ีพ่ระเยซูเจา้ทรงเรยีกนี้ชือ่ เลว ี
e “คนบาป” หมายถงึผูท้ีม่คีวามประพฤตหิรอืมอีาชพีน่ารงัเกยีจ (ด ู 5:46 เชงิอรรถ u) ทาํใหถ้อืว่า “มมีลทนิ” และถูกกดีกนัจาก

สงัคม ผูค้นทัว่ไปคดิว่าเขาไมส่ามารถปฏบิตัติามกฎเกณฑเ์รือ่งอาหารไดอ้ย่างถีถ่ว้น จงึเป็นปญัหาอย่างมากว่าเราจะร่วมกนิ

อาหารกบัเขาไดห้รอืไม ่(มก 7:3-4, 14-23ฯ; กจ 10:15 เชงิอรรถ e; 10:20 เชงิอรรถ t; กท 2:12; ด ูรม 14; 1 คร 8:9 ดว้ย) 
f พระเจา้พอพระทยัความเมตตากรุณาจากใจจรงิ ซึง่เป็นคุณสมบตัภิายในมากกว่าจะเรยีกรอ้งการปฏบิตัติามกฎหมายภายนอก

อย่างถีถ่ว้น คาํสอนนี้เป็นคาํสอนหลกัของบรรดาประกาศก (อมส 5:21 เชงิอรรถ n) 
g “ยอหน์” หมายถงึยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง ศษิยข์องยอหน์ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัชาวฟารสิ ีคอืจะจาํศลีอดอาหารแมใ้นวนัทีธ่รรมบญัญตัิ

มไิดก้าํหนดไว ้โดยหวงัว่าความศรทัธาเช่นนี้จะทาํใหว้นัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาถงึเรว็ขึน้ 
h เจา้บ่าว คอื พระเยซูเจา้ มติรสหายของพระองคจ์งึไมอ่าจจาํศลีอดอาหารได ้เพราะยุคของพระเมสสยิาหเ์ริม่ตน้แลว้ 
I “แยกไป” เป็นการทาํนายถงึการสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้อย่างชดัเจน 
j เสือ้เก่าและถุงหนงัเก่า หมายถงึ ขอ้ปฏบิตับิางขอ้ของศาสนายวิทีจ่ะตอ้งยกเลกิไป เสือ้ใหมแ่ละเหลา้องุน่ใหมห่มายถงึจติตา

รมณ์ใหมแ่ห่งพระอาณาจกัรของพระเจา้ การปฏบิตัคิารวกจิเพิม่เตมิของบรรดาศษิยข์องยอหน์และของชาวฟารสิพียายามจะให้

ชวีติใหมแ่ก่ระบบเก่า แต่อนัทีจ่รงิกลบัทาํใหร้ะบบเก่าถงึจุดจบเรว็ขึน้ พระเยซูเจา้มไิดท้รงเพยีงแต่เพิม่เตมิหรอืซ่อมแซมระบบ

เก่า พระองคท์รงตอ้งการสรา้งสิง่ใหมจ่รงิๆ แมจ้ติตารมณ์ของการปฏบิตัติามธรรมบญัญตักิต็อ้งถูกยกใหส้งูขึน้ดว้ย 
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18
ขณะทีพ่ระเยซเูจา้กําลงัตรสัอยูน่ัน้ หวัหน้าคนหน่ึง103

kเขา้มากราบพระบาท ทลูว่า 

“บุตรหญงิของขา้พเจา้เพิง่สิน้ใจ เชญิพระองคเ์สดจ็ไปปกพระหตัถเ์หนือเขาเถดิ เขาจะ

ไดม้ชีวีติ” 
19

พระเยซเูจา้ทรงลุกขึน้เสดจ็ตามเขาไปพรอ้มกบับรรดาศษิย ์
20

ขณะนัน้ หญงิคนหน่ึงตกเลอืดเรือ้รงัมาสบิสองปีแลว้ เขา้มาขา้งหลงัสมัผสัฉลอง

พระองค ์
21

นางคดิว่า “ถา้ฉนัเพยีงสมัผสัฉลองพระองคเ์ท่านัน้ ฉนักจ็ะหายจากโรค” 
22

พระเยซู

เจา้ทรงหนัมาเหน็เขา้ จงึตรสัว่า “ลกูเอ๋ย ทาํใจดีๆ  ไว ้ ความเชื่อของท่าน ช่วยท่านใหร้อดพน้

แลว้” หญงินัน้กห็ายจากโรคนบัแต่เวลานัน้ 
23

เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็มาถงึบา้นของหวัหน้าคนนัน้ 

ทรงเหน็คนเปา่ขลุ่ย และผูค้นกําลงัชุลมุนวุ่นวาย104

lจงึตรสัว่า 
24

“ออกไปเถดิ เดก็หญงิคนน้ียงัไม่

ตาย เพยีงแต่นอนหลบัไปเท่านัน้” พวกนัน้ต่างหวัเราะเยาะพระองค ์
25

เมือ่คนกลุ่มนัน้ถูกไล่

ออกไปขา้งนอกแลว้ พระองคจ์งึเสดจ็เขา้ไป ทรงจบัมอืเดก็หญงิ เดก็นัน้กล็ุกขึน้ 
26

ขา่วเรือ่งน้ีจงึ

แพรอ่อกไปทัว่แควน้นัน้ 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนตาบอดสองคน 
27

ขณะทีพ่ระเยซเูจา้กําลงัเสดจ็ออกจากทีน่ัน่ คนตาบอดสองคนตามพระองคไ์ป รอ้ง

ตะโกนว่า “โอรสของกษตัรยิด์าวดิ105

mโปรดเมตตาเราเถดิ” 
28

เมือ่เสดจ็มาถงึบา้น คนตาบอดเขา้มา

เฝ้าพระองค ์ พระเยซเูจา้จงึตรสัถามว่า “ท่านเชื่อว่าเราทาํเช่นนัน้ไดห้รอื” เขาทัง้สองคนตอบว่า 

“เชื่อ พระเจา้ขา้” 
29

พระองคจ์งึทรงสมัผสัตาของเขา ตรสัว่า “จงเป็นไปตามทีท่่านเชื่อเถดิ” 
30

แลว้

ตาของเขาทัง้สองคนกเ็ริม่มองเหน็ พระเยซเูจา้ทรงกําชบัเขาอย่างเขม้งวดว่า “ระวงั อยา่บอกให้

ใครรูเ้ร ือ่งน้ี” 
31

แต่เมือ่ทัง้สองคนออกไปกป็ระกาศเรือ่งของพระองคท์ัว่แควน้นัน้ 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนถกูปีศาจสิง 
32

เมือ่คนทีเ่คยตาบอดทัง้สองคนจากไปแลว้ มผีูพ้าคนใบถู้กปีศาจสงิคนหน่ึงมาเฝ้าพระ

เยซเูจา้ 
33

ครัน้ปีศาจถูกขบัออกไปแลว้ คนใบก้พ็ดูได ้ประชาชนต่างประหลาดใจ กล่าวว่า “ยงัไม่

เคยเหน็อะไรเช่นน้ีเลยในอสิราเอล” 
34

แต่ชาวฟารสิกีล่าวว่า “คนน้ีขบัไล่ปีศาจดว้ยอํานาจของเจา้

แห่งปีศาจนัน่เอง”n 

 

                                                   
k คงจะเป็น “หวัหน้าศาลาธรรม” ซึง่มาระโก และลกูา ใหช้ือ่ว่า ไยรสั 
l ในตะวนัออกกลาง ผูร้ํ่าไหไ้วทุ้กขม์กัจะตอีกชกหวัส่งเสยีงดงัจนดชูุลมนุวุน่วาย 
m “โอรสของกษตัรยิด์าวดิ” เป็นชือ่เรยีกพระเมสสยิาห ์ (2 ซมอ 7:1 เชงิอรรถ a; เทยีบ ลก 1:32; กจ 2:30; รม 1:3 เป็นชือ่ที่

ชาวยวิคุน้หดู ีมก 12:35; ยน 7:42) มทัธวิใชช้ือ่นี้กบัพระเยซูเจา้บ่อยกว่าผูอ้ื่น (มธ 1:1; 12:23; 15:22; 20:30//; 21:9,15) แต่

พระเยซูเจา้ทรงลงัเลในการใชช้ือ่นี้ เพราะเป็นชือ่ทีก่ล่าวถงึพระเมสสยิาหใ์นฐานะทีเ่ป็นมนุษยเ์ท่านัน้ (22:41-46; ด ู มก 1:34 

เชงิอรรถ m ดว้ย พระองคพ์อพระทยัใชส้าํนวนทีค่ลุมเครอืว่า “บุตรแห่งมนุษย”์ มากกว่า (8:20 เชงิอรรถ h) 
n สาํเนาโบราณบางฉบบั (Western Text) ละขอ้ความขอ้นี้ 
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ความทุกขข์องประชาชน 
35

พระเยซเูจา้เสดจ็ไปตามเมอืงและตามหมู่บา้น ทรงสัง่สอนในศาลาธรรม ทรงประกาศ

ขา่วดเีรือ่งพระอาณาจกัร ทรงรกัษาโรคและความเจบ็ไขทุ้กชนิด 
36

เมือ่พระองคท์อดพระเนตรเหน็ประชาชน กท็รงสงสาร เพราะเขาเหล่านัน้เหน็ดเหน่ือย

และทอ้แทป้ระดุจฝงูแกะทีไ่มม่คีนเลีย้ง107

o 
37

แลว้พระองคต์รสัแก่บรรดาศษิยว์่า “ขา้วทีจ่ะเกบ็เกี่ยว

มมีาก แต่คนงานมน้ีอย 
38

จงวอนขอเจา้ของนาใหส้่งคนงานมาเกบ็เกี่ยวขา้วของพระองคเ์ถดิ” 

 

ข. คาํสัง่สอนสาํหรบับรรดาอคัรสาวก 

 

พระเยซูเจ้าทรงส่งอคัรสาวกสิบสองคน 

10 
1
พระเยซเูจา้ทรงเรยีกศษิยส์บิสองคนเขา้มาพบ108

aประทานอํานาจใหเ้ขาขบัไล่ปีศาจ 

ใหร้กัษาโรคและความเจบ็ไขทุ้กชนิด 
2
อคัรสาวกสบิสองคนมนีามดงัน้ี109

bคนแรกคอืซโีมน ผูม้สีมญาว่าเปโตร กบั 

อนัดรวูน้์องชายของเขา ยากอบบุตรของเศเบดกีบัยอหน์น้องชาย 
3
ฟีลปิและบารโ์ธโลมวิ โทมสั

และมทัธวิคนเกบ็ภาษ ี ยากอบบุตรอลัเฟอสัและธดัเดอสั 
4
ซโีมนจากกลุ่มชาตนิิยม และยดูาสอสิ

คารโิอท ต่อมายดูาสผูน้ี้ทรยศต่อพระองค ์
5
พระเยซเูจา้ทรงส่งอคัรสาวกสบิสองคนน้ีออกไป ทรง

สัง่เขาว่า “อยา่เดนิตามทางของคนต่างชาต ิ อยา่เขา้ไปในเมอืงของชาวสะมาเรยี 
6
แต่จงไปหา

แกะพลดัฝงูของวงศว์านอสิราเอลก่อน110

c 
7
จงไปประกาศว่าอาณาจกัรสวรรคใ์กลเ้ขา้มาแลว้ 

8
จง

รกัษาคนเจบ็ไข ้ จงปลุกคนตายใหก้ลบัคนืชพี จงรกัษาคนโรคเรือ้นใหส้ะอาด จงขบัไล่ปีศาจให้

ออกไป ท่านไดร้บัมาโดยไมเ่สยีค่าตอบแทนกจ็งใหเ้ขาโดยไมร่บัค่าตอบแทนดว้ย 
9
อยา่หา

                                                   
o “ฝงูแกะไมม่คีนเลีย้ง” เป็นภาพเปรยีบเทยีบทีพ่บไดบ่้อยๆ ในพระคมัภรี ์(กดว 27:17; 1 พกษ 22:17; ยดธ 11:19; อสค 34:5) 

10 a มทัธวิคาดว่า ผูอ่้านทราบดแีลว้ว่าพระเยซูเจา้ไดท้รงเลอืกอคัรสาวกสบิสองคนแลว้ จงึไมไ่ดเ้ล่าถงึการคดัเลอืกอกี ส่วน

มาระโกและลกูาเล่าถงึการคดัเลอืกอยา่งชดัเจน โดยแยกจากเรือ่งการส่งอคัรสาวกไปประกาศขา่วด ี
b รายนามอคัรสาวกสบิสองคน พบไดส้ีค่ร ัง้ใน มก, ลก, มธ และ กจ ซึง่แบ่งชือ่ทัง้สบิสองคนออกเป็นสามกลุ่มๆ ละสีช่ ือ่ ชือ่แรก

ของแต่ละกลุ่มคอื เปโตร ฟีลปิ และยากอบบุตรของอลัเฟอสั ส่วนลาํดบัชือ่ในแต่ละกลุ่มไมค่งที ่ กลุ่มแรกเป็นชือ่ศษิยท์ีใ่กลช้ดิ

ทีสุ่ดกบัพระเยซูเจา้ มก และ ลก เรยีงลาํดบัดงันี้คอืเปโตร อนัดรวู ์ยากอบและยอหน์ แต่ มก และ กจ เรยีงลาํดบัดงันี้คอืเปโตร 

ยากอบ ยอหน์และอนัดรวู ์ เพือ่แสดงว่าอคัรสาวกสามคนแรกมคีวามใกลช้ดิกบัพระเยซูเจา้เสมอกนั (ด ู มก 5:37 เชงิอรรถ d) 

ต่อมาใน กจ ชือ่ยากอบบุตร 

เศเบดถีูกใส่ไวห้ลงัชือ่ของยอหน์น้องชาย เพราะขณะนัน้ยอหน์มคีวามสาํคญัมากกว่า (ด ูกจ 1:13; 12:2 และ ลก 8:51 เชงิอรรถ 

f; 9:28) อคัรสาวกทีม่ชี ือ่ในกลุ่มทีส่องดเูหมอืนจะมคีวามสมัพนัธพ์เิศษกบัผูท้ีม่ใิช่ชาวยวิ ใน มธ และ กจ ชือ่มทัธวิตกไปอยู่

ลาํดบัสุดทา้ย มธ เท่านัน้กล่าวว่ามทัธวิเป็นคนเกบ็ภาษ ีอคัรสาวกในกลุ่มทีส่ามเป็นผูท้ีย่ดึม ัน่ในขนบธรรมเนียมของชาวยวิอย่าง

เหนียวแน่น ธดัเดอสั (สาํเนาบางฉบบัว่า Lebbaeus) ใน มธ และ มก อาจเป็นคนเดยีวกบัยดูา บุตรของยากอบใน ลก และ กจ 

ซโีมนจากกลุ่มชาตนิิยม เป็นการแปลความหมายของคาํภาษาอาราเมอกิ ใน มธ และ มก ว่า Simon qan’ana ชือ่ของยดูาส อสิ

คารโิอท อยู่ในตําแหน่งสุดทา้ยเสมอ “อสิคารโิอท” อาจแปลไดว้่า “ชาวคารโิอท” (เทยีบ ยชว 15:25 แต่อาจมาจากภาษาอาราเม

อกิว่า sheqarya ซึง่แปลว่า “คนโกหก คนปลิน้ปลอ้น” กไ็ด ้
c “วงศว์านอสิราเอล” เป็นสาํนวนทีพ่บบ่อยๆ ในพระคมัภรี ์หมายถงึประชากรอสิราเอล ซึง่พระเจา้ทรงเลอืกสรรเป็นพเิศษใหม้า

รบัพระพรทีท่รงสญัญาไว ้ชาวยวิจงึเป็นพวกแรกทีจ่ะไดร้บัผลการกอบกูข้องพระเมสสยิาห ์(ด ูกจ 8:5; 13:5 เชงิอรรถ e) 
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เหรยีญทอง เหรยีญเงนิหรอืเหรยีญทองแดงใส่ในไถ้ 
10

เมือ่เดนิทาง อยา่มยี่าม อยา่มเีสือ้สองตวั 

อยา่สวมรองเทา้ อยา่ถอืไมเ้ทา้ เพราะคนงานยอ่มมสีทิธิไ์ดร้บัอาหารอยูแ่ลว้ 
11

“เมือ่ท่านเขา้ไปในเมอืงหรอืหมูบ่า้น จงดวู่าผูใ้ดทีน่ัน่เป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะตอ้นรบัท่าน 

แลว้จงพกัอยูก่บัเขาจนกว่าท่านจะจากไป 
12

เมือ่ท่านเขา้ไปในบา้นใดจงใหพ้รแก่บา้นนัน้111

d 
13

ถา้

บา้นนัน้สมควรไดร้บัพร จงใหส้นัตสิุขของท่านมาสู่บา้นนัน้ ถา้บา้นนัน้ไมส่มควรไดร้บัพร จงให้

สนัตสิุขกลบัมาหาท่าน 
14

“ถา้ผูใ้ดไมต่อ้นรบัท่าน หรอืไมฟ่งัท่าน จงออกจากบา้นหรอืเมอืงนัน้ จงสลดัฝุน่จาก

เทา้ออกเสยีดว้ย112

e 
15

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ในวนัพพิากษา เมอืง โสโดมและเมอืง

โกโมราหจ์ะรบัโทษเบากว่าโทษของเมอืงนัน้ 
16

จงฟงัเถดิ เราส่งท่านไปเหมอืนแกะในฝงูสุนขัป่า 

ท่านจงฉลาดประดุจงแูละซื่อประดุจนกพริาบ 

 

ธรรมทูตจะถกูเบียดเบียน113

f
 

17
“จงระมดัระวงัตนจากมนุษย ์ เขาจะมอบท่านทีศ่าล114

gและเฆีย่นท่านในศาลาธรรมของ

เขา 
18

ท่านจะถูกนําตวัไปต่อหน้าผูว้่าราชการและเฉพาะพระพกัตรก์ษตัรยิเ์พราะเราเป็นเหตุ 

เพื่อเป็นพยานยนืยนัแก่เขาและแก่บรรดาชนต่างชาตต่ิางศาสนา 
19

เมือ่เขาจะมอบท่านทีศ่าลนัน้ 

อยา่วติกกงัวลว่าจะพดูอยา่งไรหรอืพดูอะไร สิง่ทีท่่านจะพดูนัน้จะไดร้บัการดลใจในเวลานัน้เอง 
20

เพราะท่านจะมไิดพ้ดูดว้ยตนเอง แต่พระจติของพระบดิาของท่านจะตรสัในท่าน 
21

“พีจ่ะฟ้องน้อง น้องจะฟ้องพีใ่หต้อ้งโทษถงึตาย พ่อจะฟ้องลกู ลกูจะลุกขึน้กล่าวโทษ

พ่อแมใ่หถ้งึตาย 
22

“คนทัง้ปวงจะเกลยีดชงัท่านเพราะนามของเรา แต่ผูท้ีย่นืหยดัจนถงึวาระสุดทา้ยกจ็ะ

รอดพน้ 
23

เมือ่เขาจะเบยีดเบยีนท่านในเมอืงหน่ึง จงหลบหนีไปอกีเมอืงหน่ึง115

hเราบอกความจรงิ

แก่ท่านทัง้หลายว่า ก่อนทีท่่านจะไปทัว่ทุกหวัเมอืงของอสิราเอล บุตรแห่งมนุษยก์จ็ะกลบั

มาแลว้”116

i 

                                                   
d ในดนิแดนทางตะวนัออกกลาง เมือ่มกีารคาํนบัทกัทายกนัจะมกีารใหพ้ร ขอใหม้สีนัตสิุข สนัตสิุขซึง่เป็นพรทีใ่หก้นันี้ ชาวเซ

มติกิคดิว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามเป็นอยู่ไดด้ว้ยตนเอง ถา้ไมเ่กดิผลต่อผูท้ีร่บัพรนัน้ กจ็ะตอ้งกลบัมาหาผูท้ีใ่หพ้ร 
e วลนีี้เป็นสาํนวนทีใ่ชก้นัในหมูช่าวยวิ ฝุน่จากประเทศอื่นนอกจากแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิถ์อืว่ามมีลทนิ ในขอ้ความนี้ มลทนิเกดิจากที่

ใดไมว่่าทีไ่มย่อมรบัฟงัพระวาจา 
f คาํแนะนําในขอ้ 17-39 สะทอ้นสถานการณ์ใหมม่ากกว่าเมือ่ทรงส่งศษิยส์บิสองคนไปแพร่ธรรมเป็นครัง้แรก คาํแนะนําเหล่านี้

จงึเกดิขึน้ในภายหลงัอย่างแน่นอน มทัธวิบนัทกึขอ้ความนี้ทีน่ี่เพือ่เป็นคู่มอืทีส่มบรูณ์สาํหรบัการแพร่ธรรม 
g “ศาล” หมายถงึทัง้สภาซนัเฮดรนิตามหวัเมอืง และสภาซนัเฮดรนิใหญ่ในกรุงเยรซูาเลม็ (เทยีบ 5:21-22) 
h สาํเนาโบราณบางฉบบัเตมิ “ถา้เขาจะเบยีดเบยีนท่านในเมอืงนี้อกี กจ็งหนีไปเมอืงอื่น” 
i การเสดจ็กลบัมาของบุตรแห่งมนุษยท์ีก่ล่าวถงึในทีน่ี้ มไิดห้มายถงึวนัสิน้พภิพ แต่หมายถงึการทีพ่ระเจา้ทรงลงโทษอสิราเอล 

พระองค ์ “เสดจ็เยีย่ม” ประชากรทีไ่มซ่ื่อสตัยต่์อพระองคใ์นขณะนี้ ทาํใหยุ้คแห่งพนัธสญัญาเดมิสิน้สุดลงเมือ่กรุงเยรซูาเลม็และ

พระวหิารถูกทาํลายในปี ค.ศ. 70 (ด ู24:1 เชงิอรรถ a) 
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24
“ศษิยย์อ่มไมอ่ยูเ่หนืออาจารย ์ และผูร้บัใชย้อ่มไมอ่ยูเ่หนือนาย 

25
ถา้ศษิยเ์ท่าเทยีมกบั

อาจารย ์ และผูร้บัใชเ้ท่าเทยีมกบันาย กเ็ป็นการเพยีงพอแลว้ ถา้เขาเรยีกเจา้บา้นว่า ‘เบเอล

เซบลู’ เขาจะเรยีกลกูบา้นรา้ยกว่านัน้สกัเท่าใด” 

 

ธรรมทูตต้องไม่เกรงกลวัท่ีจะพดู 
26

“อยา่กลวัมนุษยเ์ลย ไมม่สีิง่ใดทีปิ่ดบงัไว ้จะไมถู่กเปิดเผย ไมม่สีิง่ใดทีซ่่อนเรน้ จะไมม่ี

ใครรู ้
27

สิง่ทีเ่ราบอกท่านในทีม่ดื ท่านจงกล่าวออกมาในทีส่ว่าง สิง่ทีท่่านไดย้นิกระซบิทีห่ ู จง

ประกาศบนดาดฟ้าหลงัคาเรอืน”117

j 
28

“อยา่กลวัผูท้ีฆ่า่ไดแ้ต่กาย แต่ไมอ่าจฆา่วญิญาณได ้ จงกลวัผูท้ีท่ําลายทัง้กายและ

วญิญาณใหพ้นิาศไปในนรก 
29

นกกระจอกสองตวั เขาขายกนัเพยีงหน่ึงบาทมใิช่หรอื ถงึกระนัน้ 

กไ็มม่นีกสกัตวัเดยีวทีต่กถงึพืน้ดนิโดยทีพ่ระบดิาของท่านไมท่รงเหน็ชอบ 
30

ผมทุกเสน้บนศรีษะ

ของท่านถูกนบัไวห้มดแลว้ 
31

ดงันัน้ อยา่กลวัเลย ท่านมคี่ามากกว่านกกระจอกจาํนวนมาก” 
32

“ทุกคนทีย่อมรบัเราต่อหน้ามนุษย ์ เราจะยอมรบัผูน้ัน้เฉพาะพระพกัตรพ์ระบดิาของ

เราผูส้ถติในสวรรค 1์18

k 
33

และผูท้ีไ่มย่อมรบัเราต่อหน้ามนุษย ์ เรากจ็ะไมร่บัผูน้ัน้เฉพาะพระพกัตร์

พระบดิาของเรา ผูส้ถติในสวรรคด์ว้ย” 

 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นเหตขุองความขดัแย้ง119

l
 

34
“อยา่คดิว่าเรามาเพื่อนําสนัตภิาพมาใหโ้ลก เรามไิดม้าเพื่อนําสนัตภิาพ แต่มาเพื่อนํา

ดาบมาให ้
35

เรามาเพื่อแยกบุตรชายจากบดิา แยกบุตรหญงิจากมารดา แยกบุตรสะใภจ้าก

มารดาของสาม ี36ศตัรขูองคนกค็อืคนทีอ่ยูร่ว่มบา้นกบัเขานัน่เอง” 

 

การสละตนเองเพ่ือติดตามพระเยซูเจ้า 
37

“ผูท้ีร่กับดิามารดามากกว่ารกัเรา กไ็มคู่่ควรกบัเรา ผูท้ีร่กับุตรชายหญงิมากกว่ารกัเรา 

กไ็มคู่่ควรกบัเรา 
38

ผูใ้ดไมร่บัเอาไมก้างเขนของตนแบกตามเรา ผูน้ัน้กไ็มคู่่ควรกบัเรา”  

 
39

“ผูท้ีห่วงชวีติของตนไว ้ กจ็ะสญูเสยีชวีตินัน้ แต่ผูท้ีย่อมเสยีชวีติของตนเพราะเหน็แก่

เรา จะพบชวีตินัน้อกี”120

m 

                                                   
j เมือ่พระเยซูเจา้ทรงเหน็ว่าคาํสัง่สอนทีท่รงสอนประชาชนทัว่ไปไมป่ระสบผลสาํเรจ็ พระองคจ์งึทรงหนัมาสัง่สอนบรรดาศษิย์

เป็นการส่วนตวั ในภายหลงัศษิยเ์หลา่นี้จะมหีน้าทีถ่่ายทอดคาํสอนนี้ทัง้หมดโดยไมต่อ้งหวาดกลวั ถอ้ยคาํเดยีวกนันี้ เราจะพบ

ไดใ้น ลก แต่ในบรบิทต่างกนั บรรดาศษิยจ์ะตอ้งไมเ่อาอย่างความหน้าซื่อใจคดของพวกฟารสิ ี เพราะว่าสิง่ใดทีบ่รรดาศษิย์

พยายามซ่อนเรน้ไว ้จะถูกเปิดเผยอยา่งแน่นอน ดงันัน้ เขาจงึตอ้งพดูอย่างเปิดเผยเสมอ 
k เมือ่ถงึเวลาการพพิากษาครัง้สุดทา้ย เมือ่พระบุตรจะทรงมอบผูท้ีไ่ดเ้ลอืกสรรแด่พระบดิา (ด ู25:34) 
l พระเยซูเจา้ทรงเป็น “เครือ่งหมายทีจ่ะถูกโตแ้ยง้” (ลก 2:34) พระองคม์ไิดท้รงมเีจตนาใหเ้กดิการแตกแยก แต่การแตกแยกนี้

จะตอ้งเกดิขึน้อย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เป็นผลจากการเรยีกรอ้งใหม้นุษยต์อ้งตดัสนิใจว่าจะรบัพระองคห์รอืไม ่
m คาํพงัเพยนี้ใน มธ ยงัรกัษาสาํนวนโบราณกว่าใน มก และ ลก “หวง” เป็นอกีความหมายหนึ่งของคาํ ภาษากรกีว่า “พบ” หรอื 

“หาใหไ้ด”้ หรอื “เกบ็ไวส้าํหรบัตน” (เทยีบ ปฐก 26:12; สภษ 3:13; 21:21; ฮชย 12:9 ด ูมธ 16:25 เชงิอรรถ l ดว้ย) 
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สรปุคาํสัง่สอน 
40

“ผูท้ีต่อ้นรบัท่านทัง้หลาย กต็อ้นรบัเรา ผูท้ีต่อ้นรบัเรา กต็อ้นรบัพระองคผ์ูท้รงส่งเรา

มา” 
41

“ผูท้ีต่อ้นรบัประกาศก เพราะเป็นประกาศก จะไดร้บับําเหน็จรางวลัของประกาศก ผูท้ี่

ตอ้นรบัผูช้อบธรรม เพราะเขาเป็นผูช้อบธรรม จะไดร้บับาํเหน็จรางวลัของผูช้อบธรรม”121

n 
42

“ผูใ้ดทีใ่หน้ํ้าเยน็แมเ้พยีงหน่ึงแกว้แก่คนใดคนหน่ึงในบรรดาคนธรรมดา ๆ เหล่าน้ี122

o

เพราะเขาเป็นศษิยข์องเรา เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ผูน้ัน้จะไดร้บับาํเหน็จรางวลั

อยา่งแน่นอน” 

 

IV. ธรรมลํา้ลึกแห่งอาณาจกัรสวรรค ์

 

ก. เร่ืองเล่า 

 

11 
1
เมือ่พระเยซเูจา้ตรสัสัง่สอนศษิยส์บิสองคนแลว้ กเ็สดจ็จากทีน่ัน่ไปเทศนาสัง่สอน

ตามเมอืงต่างๆ ในแควน้กาลลิี123a 

 

คาํถามของยอห์นผูท้าํพิธีล้าง คาํชมของพระเยซูเจ้า 
2
ขณะทีย่อหน์ถูกจองจาํอยูใ่นคุก เขาไดย้นิขา่วกจิการของพระเยซเูจา้ จงึใชศ้ษิย์124 bไปทลู

ถามพระองคว์่า 
3
“ท่านคอืผูท้ีจ่ะตอ้งมาหรอืเราจะตอ้งรอคอยใครอกี”c 

4
พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“จงไปบอกยอหน์ถงึสิง่ทีท่่านไดย้นิและไดเ้หน็ 
5
คนตาบอดกลบัแลเหน็ คนงอ่ยเดนิได ้ คนโรค

เรือ้นหายจากโรค คนหหูนวกไดย้นิ คนตายกลบัคนืชพี คนยากจนไดร้บัการประกาศขา่วดี126 d
 6
ผูท้ี่

ไมแ่คลงใจในเรายอ่มเป็นสุข” 
7
ขณะทีค่นเหล่านัน้กําลงัจะจากไป พระเยซเูจา้ตรสักบัประชาชนเกีย่วกบัยอหน์ว่า 

“ท่านทัง้หลายไปดอูะไรในถิน่ทุรกนัดาร ไปดตูน้ออ้ไหวไปมาตามสายลมหรอื มใิช่

เช่นนัน้ 
8
แลว้ท่านไปดอูะไรเล่า ดคูนสวมเสือ้ผา้สวยงามหรอื คนทีส่วมเสือ้ผา้สวยงามอยูใ่น

                                                   
n “ประกาศก” และ “ผูช้อบธรรม” (ด ู13:17 และ 23:29 ดว้ย) เป็นคาํทีพ่บคู่กนับ่อยๆ ในพระคมัภรี ์ในทีน่ี้ หมายถงึผูแ้พร่ธรรม 

และครสิตชนทัว่ไป 
o “คนธรรมดาๆ” หมายถงึบรรดาอคัรสาวกทีพ่ระเยซูเจา้ทรงส่งไปประกอบภารกจิ (เทยีบ 18:1-6, 10,14 และ มก 9:41) 

11 a “ในแควน้กาลลิ”ี แปลตามตวัอกัษรว่า “ของพวกเขา” หมายถงึของชาวยวิ 
b สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ศษิยส์องคน” 
c “ใครอกี” ยอหน์กาํลงัรอคอยพระเมสสยิาห ์ซึง่พระเจา้จะทรงใชม้าลงโทษหรอืประทานรางวลัแก่มนุษย ์(3:8, 10, 12) 
d พระเยซูเจา้ทรงอา้งถอ้ยคาํของประกาศกอสิยาห ์ เพือ่แสดงใหย้อหน์เหน็ว่ากจิการของพระองคเ์ป็นยุคของพระเมสสยิาหแ์ลว้ 

แต่ทรงทาํอศัจรรยเ์พือ่ช่วยเหลอืมนุษยใ์หร้อดพน้ มไิดใ้ชค้วามรุนแรงเพือ่ลงโทษ (เทยีบ ลก 4:17-21) 
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พระราชวงั 
9
ถา้เช่นนัน้ท่านไปดอูะไร ไปดปูระกาศกหรอื ถูกแลว้ เราบอกท่าน 

10
และเหนือกว่า

ประกาศกเสยีอกี ผูน้ี้เองทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวถงึว่า 

เราส่งทตูของเรานําหน้าท่าน 

เพือ่เตรยีมทางไวส้ําหรบัท่าน 
11

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ในหมูผู่ท้ ีเ่กดิจากหญงิ ไมม่ใีครยิง่ใหญ่กว่า

ยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง ถงึกระนัน้ ผูต้ํ่าตอ้ยทีสุ่ดในอาณาจกัรสวรรค ์กย็งัยิง่ใหญ่กว่ายอหน์127

e 
12

ตัง้แต่

สมยัของยอหน์ผูท้าํพธิลีา้งจนถงึวนัน้ี อาณาจกัรสวรรคต์อ้งการความอดทนและความพยายาม 

ผูท้ีใ่ชค้วามอดทนและความพยายามเท่านัน้จงึจะเขา้สู่อาณาจกัรสวรรคไ์ด 1้28

f 
13

ประกาศกทัง้หลาย

และธรรมบญัญตัต่ิางประกาศพระวาจาถงึสมยัของยอหน์ 
14

ถา้ท่านทัง้หลายยอมเชื่อ ยอหน์น่ีเอง

คอืประกาศกเอลยีาหซ์ึง่จะตอ้งมา129

g 
15

ใครมหีู กจ็งฟงัเถดิ 

 

พระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมยั 
16

“เราจะเปรยีบคนยคุน้ีกบัสิง่ใด เขาเป็นเสมอืนเดก็ๆ ทีน่ัง่ตามลานสาธารณะ รอ้งบอก

เพื่อนๆ ว่า 
17

พวกเราเปา่ขลุ่ย 

พวกเจา้กไ็มเ่ตน้ราํ 

พวกเรารอ้งเพลงโศกเศรา้ 

พวกเจา้กไ็ม่รํ่าไห ้
18

“ยอหน์มา ไมก่นิ ไมด่ื่ม เขากว็่า ‘คนน้ีมปีีศาจสงิ’ 
19

บุตรแห่งมนุษยม์า กนิและดื่ม เขา

กว็่า ‘ดซู ิ นกักนิ นกัดื่ม เป็นเพื่อนกบัคนเกบ็ภาษแีละคนบาป’ แต่พระปรชีาญาณของพระเจา้

ผ่านการพสิจูน์แลว้ว่าถูกตอ้งโดยกจิการ130

h 

                                                   
e พระเยซูเจา้ตรสัขอ้ความนี้เพือ่เปรยีบเทยีบยุคสมยั มใิช่บุคคล ยอหน์แมจ้ะยิง่ใหญ่แต่อยู่กอ่นยุคของพระเมสสยิาห ์ขอ้ความนี้

จงึมไิดด้หูมิน่ยอหน์แต่ประการใด ยุคของพระเมสสยิาหน์ัน้ยิง่ใหญ่กว่ายุคใดๆ ทีม่าก่อนหน้านัน้ 
f “ความอดทนและความพยายาม” แปลตามตวัอกัษรว่า “ความรุนแรง” ซึง่เขา้ใจไดห้ลายอย่าง (1) ความรุนแรงในแงด่ ี คอืการ

เสยีสละตนเองแมจ้ะเจบ็ปวด เพือ่เขา้อยู่ในพระอาณาจกัร (2) ความรุนแรงผดิๆ ของผูท้ีต่อ้งการสรา้งพระอาณาจกัรดว้ยกาํลงั 

(เช่นกลุ่มชาวยวิชาตนิิยม) (3) ความรุนแรงแห่งอํานาจของปีศาจ หรอืสมนุของมนัในโลก ซึง่พยายามครอบครองโลกนี้ และ

ขดัขวางความกา้วหน้าของพระอาณาจกัรของพระเจา้ 4. อาจเขา้ใจไดอ้กีว่า “พระอาณาจกัรสวรรคม์พีลงัภายในทีจ่ะขยายตวั

ออกไป นัน่คอื เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพือ่สถาปนาตนเอง” 
g ยอหน์เป็นผูปิ้ดยุคแห่งพนัธสญัญาเดมิ ท่านเป็นผูต่้องานทีป่ระกาศกมาลาค ีประกาศกคนสุดทา้ยไดท้ิง้ไว ้และทาํใหค้าํทาํนาย

สุดทา้ยของมาลาคเีป็นความจรงิ (มลค 3:23) 
h “โดยกจิการ” สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “จากลกูๆ ของตน” (ด ูลก 7:35) ผูนํ้าชาวยวิประพฤตตินเหมอืนเดก็ทีเ่อาใจยาก ไม่

ยอมเล่นรว่มกบัผูอ้ื่นเลย (ไมว่่าจะเลน่งานแต่งงาน และงานศพ) เพราะเขาไมย่อมรบัขอ้เสนอใดๆ จากพระเจา้ ไมว่่าจะมาในรปู

ของความเคร่งครดัของยอหน์ หรอืจะมาในความอ่อนโยนของพระเยซูเจา้ ท่าททีีแ่ตกต่างกนันี้ เขา้ใจไดจ้ากบทบาทต่างกนั 

ยอหน์เป็นผูเ้ตรยีมยุคของพระเมสสยิาห ์ แต่พระเยซูเจา้ทรงเป็นผูส้ถาปนายุคนี้ (เทยีบ 9:14-15; 11:11-13) ถงึแมม้นุษยจ์ะไม่

ยอมรบั แผนการอนัทรงปรชีาของพระเจา้กแ็สดงว่าตนถูกตอ้งโดยพฤตกิรรมของยอหน์และของพระเยซูเจา้ “กจิการ” ของพระ

เยซูเจา้โดยเฉพาะอศัจรรยข์องพระองคช์่วยใหเ้กดิความเชือ่ม ัน่ หรอืแสดงความคดิของผูท้ีไ่มย่อมเชือ่ (ขอ้ 6 และขอ้ 20-24) 

พระเยซูเจา้ยงัทรงเปรยีบเป็นเหมอืน “ปรชีาญาณ” (11:28-30; 12:42; 23:24//; ยน 6:35 เชงิอรรถ k; 1 คร 1:24) ดว้ย บางคน
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พระเยซูเจ้าทรงตาํหนิเมืองริมทะเลสาบ 
20

แลว้พระเยซเูจา้ทรงตําหนิบรรดาเมอืงทีพ่ระองคท์รงทําอศัจรรยม์ากกว่าทีเ่มอืงอื่น 

เพราะชาวเมอืงไมย่อมกลบัใจว่า 
21

“จงวบิตัเิถดิ เมอืงโคราซนิ จงวบิตัเิถดิ เมอืงเบธไซดา เพราะถา้อศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้ใน

เจา้เกดิขึน้ทีเ่มอืงไทระและเมอืงไซดอนแลว้131

iชาวเมอืงเหล่านัน้คงไดนุ่้งกระสอบ เอาขีเ้ถา้โรย

ศรีษะ กลบัใจเสยีนานแลว้ 
22

ฉะนัน้ เราบอกเจา้ว่า ในวนัพพิากษา เมอืงไทระและเมอืงไซดอนจะ

ไดร้บัโทษเบากว่าเจา้ 
23

ส่วนเจา้ เมอืงคาเปอรนาอุม เจา้ยกตนขึน้ถงึฟ้าเทยีวหรอื ตรงกนัขา้ม เจา้จะตกลงไป

ถงึแดนผูต้าย เพราะว่าถา้อศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้ในเจา้เกดิขึน้ทีเ่มอืง โสโดมแลว้ เมอืง โสโดมกค็งจะ

อยูจ่นถงึวนัน้ี 
24

ฉะนัน้ เราบอกเจา้ว่า ในวนัพพิากษา เมอืง โสโดมจะไดร้บัโทษเบากว่าเจา้” 

 

ผูต้ํา่ต้อยได้รบัข่าวดี 
25

เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสัว่า “ขา้แต่พระบดิา เจา้ฟ้าเจา้แผ่นดนิ ขา้พเจา้สรรเสรญิ

พระองคท์ีท่รงปิดบงัเรือ่งเหล่าน้ี132

jจากบรรดาผูม้ปีรชีาและรอบรู ้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผูต้ํ่า

ตอ้ย 
26

ถูกแลว้ พระบดิาเจา้ขา้ พระองคพ์อพระทยัเช่นนัน้ 
27

พระบดิาทรงมอบทุกสิง่แก่ขา้พเจา้ 

ไมม่ใีครรูจ้กัพระบุตร นอกจากพระบดิา และไมม่ใีครรูจ้กัพระบดิา นอกจากพระบุตรและผูท้ีพ่ระ

บุตรเปิดเผยใหรู้้133 k 

 

                                                                                                                                                  
คดิว่าขอ้ความนี้เป็นเพยีงคาํพงัเพยทีก่ล่าวถงึปรชีาญาณผดิๆ ของผูไ้มม่คีวามเชือ่ ซึง่จะเกบ็เกีย่วผลเป็นการลงโทษจากพระเจา้ 

(ขอ้ 20-24) 
i “เมอืงไทระ และเมอืงไซดอน” เป็นเมอืงทีบ่รรดาประกาศกเคยต่อว่าในอดตี จงึนบัเป็นรปูแบบของความอสตัยอ์ธรรม (อสย 23; 

อสค 26-28; อมส 1:9-10; ศคย 9:2-4) 
j “เรือ่งเหล่านี้” ขอ้ 25-27 ไมต่่อเนื่องกบัเนื้อเรือ่งที ่ มธ เพิง่กล่าวถงึ (ลก จดัขอ้ความนี้ไวท้ีอ่ ืน่) ดงันัน้ “เรือ่งเหล่านี้” ไมไ่ด้

หมายถงึสิง่ทีเ่พิง่กล่าวมา แต่หมายถงึ “ธรรมลํ้าลกึแห่งพระอาณาจกัร” (13:11) ซึง่พระเจา้ทรงเปิดเผยใหแ้ก ่ “ผูต้ํ่าตอ้ย” คอื

บรรดาศษิย ์(เทยีบ 10:42) แต่ทรงปิดบงัไวจ้าก “ผูม้ปีรชีา” คอืจากบรรดาชาวฟารสิแีละธรรมาจารย ์
k ขอ้ความในขอ้ 26-27 นี้แสดงว่าพระเยซูเจา้ทรงมคีวามสาํนึกพเิศษถงึความสมัพนัธล์กึซึ้งทีท่รงมกีบัพระเจา้ และการทีพ่ระเยซู

เจา้ทรงเรยีกบรรดาศษิยม์าหาพระองคใ์นขอ้ 28-30 ทาํใหเ้ราคดิถงึขอ้ความจากวรรณกรรมปรชีาญาณหลายตอน (สภษ 8:22-

36; ปชญ 8:3-4; 9:9-18; บสร 24:3-9, 19-20) ดงันัน้ พระเยซูเจา้ทรงแสดงว่าทรงมบีทบาทเหมอืนปรชีาญาณ (ด ู 11:19 

เชงิอรรถ h) มใิช่ในแบบสมมตเิป็นบุคคลอกีต่อไป แต่เป็นบุคคลจรงิๆ เป็น “พระบุตร” ของ “พระบดิา” โดยเฉพาะ (เทยีบ 4:3) 

ขอ้ความนี้มลีกัษณะคลา้ยกบัสาํนวนของยอหน์ (ด ู ยน 1:18; 3:11, 35; 6:46; 10:15) จงึเป็นขอ้ความทีส่ะทอ้นธรรมประเพณี

ของพระวรสาร “สหทรรศน์” ในรปูแบบดัง้เดมิว่า พระเยซูเจา้ทรงมจีติสาํนึกว่าทรงเป็นบุตรพระเจา้ เช่นเดยีวกบัทีเ่ราพบใน

พระวรสารนกับุญยอหน์ 
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พระคริสตเจ้าทรงเป็นเจ้านายท่ีสภุาพอ่อนโยน 
28

“ท่านทัง้หลายทีเ่หน็ดเหน่ือย และแบกภาระหนกั134

lจงมาพบเราเถดิ เราจะใหท่้านได้

พกัผ่อน 
29

จงรบัแอกของเราแบกไว ้ และมาเป็นศษิยข์องเรา เพราะเรามใีจสุภาพอ่อนโยนและ

ถ่อมตน135

mจติใจของท่านจะไดร้บัการพกัผ่อน 
30

เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระทีเ่ราให้

ท่านแบกกเ็บา” 

 

บรรดาศิษยเ์ดด็รวงข้าวในวนัสบับาโต 

12 
1
ครัง้หน่ึง พระเยซเูจา้เสดจ็ผ่านนาขา้วสาลใีนวนัสบับาโต บรรดาศษิยร์ูส้กึหวิ จงึ

เดด็รวงขา้วมากนิ 
2
เมือ่ชาวฟารสิสีงัเกตเหน็ดงันัน้ จงึทูลพระองคว์่า “ดซู ิศษิยข์องท่านกําลงัทํา

สิง่ตอ้งหา้มในวนัสบับาโต”a 
3
พระองคต์รสัตอบว่า “ท่านไมไ่ดอ่้านในพระคมัภรีห์รอืว่ากษตัรยิด์า

วดิและผูต้ดิตามไดท้าํสิง่ใดเมือ่หวิโหย 
4
พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในพระนิเวศของพระเจา้ เสวยขนม

ปงัทีต่ ัง้ถวายพรอ้มกบับรรดาผูต้ดิตาม ขนมปงันัน้ผูใ้ดจะกนิไมไ่ด ้นอกจากบรรดาสมณะเท่านัน้ 
5
ท่านไมไ่ดอ่้านในธรรมบญัญตัหิรอืว่า ในวนัสบับาโตนัน้ บรรดาสมณะในพระวหิารยอ่มละเมดิ

วนัสบับาโตไดโ้ดยไม่มคีวามผดิ137

b 
6
เราบอกท่านทัง้หลายว่า ทีน่ี่มสีิง่ยิง่ใหญ่กว่าพระวหิารเสยีอกี 

7
ถา้ท่านเขา้ใจความหมายของขอ้ความทีว่่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มใิช่พอใจเครือ่งบชูา’ 

ท่านคงจะไมก่ล่าวโทษผูไ้ม่มคีวามผดิ 
8
เพราะบุตรแห่งมนุษยเ์ป็นนายเหนือวนัสบับาโต”c 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาชายมือลีบ 
9
พระเยซเูจา้เสดจ็จากทีน่ัน่เขา้ไปในศาลาธรรม 

10
ทรงพบชายมอืลบีคนหน่ึง ประชาชน

บางคนถามพระองคว์่า “ธรรมบญัญตัอินุญาตใหร้กัษาโรคในวนัสบับาโตหรอืไม่” ทัง้น้ีเพื่อจะหา

เหตุกล่าวโทษพระองค ์
11

แต่พระองคท์รงตอบเขาว่า “ท่านใดมแีกะอยูต่วัเดยีว และแกะนัน้ตกบ่อ

ในวนัสบับาโต เขาจะไมไ่ปจบัมนัและฉุดขึน้มาดอกหรอื 
12

มนุษยค์นหน่ึงยอ่มมคี่ากว่าแกะมาก

                                                   
l “ภาระหนกั” คอืการปฏบิตัติามธรรมบญัญตัแิละกฎเกณฑท์ีช่าวฟารสิไีดเ้พิม่เตมิขึน้มา สาํนวนว่า “แอกของธรรมบญัญตั”ิ เป็น

การเปรยีบทีธ่รรมาจารยใ์ชบ่้อยๆ (ด ูบสร 51:26; ยรม 2:20; 5:5; พคค 3:27; ศฟย 3:9 (LXX); เทยีบ อสย 14:25) 
m “ใจอ่อนโยนและถ่อมตน” เป็นสาํนวนทีใ่ชบ่้อยๆ เมือ่กล่าวถงึ “ผูย้ากจน” ในพนัธสญัญาเดมิ (ด ูดนล 3:87; ศฟย 2:3 เชงิอรรถ 

d) พระเยซูเจา้ทรงรบัท่าทเีช่นนี้ในความสมัพนัธก์บัพระเจา้มาเป็นของพระองค ์ พระองคจ์งึทรงอา้งว่าเป็นอาจารยส์อนปรชีา

ญาณเช่นเดยีวกบั “ผูร้บัใช”้ ทีป่ระกาศกอสิยาหก์ล่าวไว ้ (อสย 61:1-2; ลก 4:18; ด ู มธ 12:18-21; 21:5) ท่าทเีช่นนี้ต่อความ

ยากจนปรากฏชดัใน “ความสขุแทจ้รงิ” และในขอ้ความของพระวรสารอกีหลายตอน 

12 a ความผดิของบรรดาศษิย ์มใิช่อยู่ทีก่ารเดด็รวงขา้วของผูอ้ืน่ในขณะทีเ่ดนิผ่านทุ่งนา (ฉธบ 23:26 อนุญาตใหท้าํได)้ แต่อยู่

ทีก่ารทาํเช่นนี้ในวนัสบับาโต นกักฎหมายเหน็ว่าการทาํเช่นนี้เป็น “งาน” ทีต่อ้งหา้มโดยธรรมบญัญตั ิ(อพย 34:21) 
b ในวนัสบับาโต สมณะไมห่ยุดงาน ตรงขา้มกลบัทาํงานมากกว่าปกตใินศาสนพธิต่ีางๆ 
c พระเยซูเจา้ทรงยนืยนัเชน่นี้ และเมือ่ทรงรกัษาโรคในวนัสบับาโต (12:9-14//; ลก 13:10-17; 14:1-6; ยน 5:1-18; 7:19-24; 9) 

เพือ่แสดงว่า บทบญัญตัขิองพระเจา้ไมม่ผีลบงัคบัเดด็ขาดเสมอไป แต่จะตอ้งผอ่นผนัตามทีค่วามจาํเป็นหรอืความรกัเรยีกรอ้ง 

พระองคท์รงมสีทิธอิํานาจในการตคีวามหมายธรรมบญัญตัขิองโมเสส (ดู 5:17 เชงิอรรถ h; 15:1-7//; 19:1-9//) พระองคท์รงมี

สทิธดิงักล่าวนี้ เนื่องจากว่าทรงเป็นผูป้ระกาศพระอาณาจกัรของพระเมสสยิาห ์ (8:20 เชงิอรรถ h) และไดท้รงจดัตัง้แลว้ดว้ย 

(9:6) บรรดาธรรมาจารยก์ย็อมใหม้กีารยกเวน้จากธรรมบญัญตัเิรือ่งวนัสบับาโตได ้แต่เฉพาะในกรณจีาํกดัเท่านัน้ 
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นกั ดงันัน้ ธรรมบญัญตัจิงึอนุญาตใหท้าํความดใีนวนัสบับาโตได”้ 
13

แลว้พระองคต์รสักบัชายผู้

นัน้ว่า “จงเหยยีดมอืซ”ิ เขาจงึเหยยีดมอื และมอืนัน้กก็ลบัเป็นปกตเิหมอืนกบัมอือกีขา้งหน่ึง 
14

ชาวฟารสิจีงึไปชุมนุมปรกึษากนัว่าจะกําจดัพระองคไ์ดอ้ยา่งไร 

 

พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ผูร้บัใช้ของพระยาหเ์วห”์ 
15

พระเยซเูจา้ทรงทราบเรือ่งน้ี จงึเสดจ็ไปจากทีน่ัน่ ผูค้นจาํนวนมากตดิตามพระองคไ์ป 

พระองคท์รงรกัษาทุกคนใหห้ายจากโรค 
16

แต่ทรงกําชบัเขามใิหแ้พรง่พรายใหผู้ใ้ดรู ้
17

ทัง้น้ี139

d

เพื่อใหพ้ระวาจาทีต่รสัทางประกาศกอสิยาหเ์ป็นความจรงิว่า 
18นีค่อืผูร้บัใชท้ีเ่ราไดเ้ลอืกสรรไว ้

นีค่อืผูท้ีเ่รารกั ซึง่เราโปรดปราน 

เราจะใหจ้ติของเราแก่เขา 

และเขาจะประกาศความยตุธิรรม140

eแก่นานาชาต ิ
19เขาจะไมท่ะเลาะววิาท และจะไมส่่งเสยีงเอด็องึ 

จะไม่มใีครไดย้นิเสยีงของเขาตามลานสาธารณะ 
20เขาจะไมห่กัตน้ออ้ทีช่ํ้าแลว้ 

เขาจะไมด่บัไสต้ะเกยีงทีย่งัรบิหรีอ่ยู่ 
21จนกว่าเขาจะทาํใหค้วามยุตธิรรมมชียัชนะ 

นานาชาตจิะมคีวามหวงัในนามของเขา 

 

พระเยซูเจ้าและเบเอลเซบลู 
22

ครัง้หน่ึง มผีูนํ้าคนตาบอดเป็นใบแ้ละถูกปีศาจสงิคนหน่ึงมาเฝ้าพระองค ์ พระองคท์รง

รกัษาเขาใหห้าย คนนัน้กพ็ดูไดแ้ละมองเหน็ 
23

ประชาชนทุกคนต่างประหลาดใจพดูว่า “คนน้ี 

เป็นโอรสของกษตัรยิด์าวดิใช่ไหม” 
24

เมือ่ชาวฟารสิไีดย้นิเช่นน้ี กพ็ดูว่า “คนน้ีขบัไล่ปีศาจดว้ย

อํานาจของเบเอลเซบลู141

f เจา้แห่งปีศาจนัน่เอง” 
25

พระเยซเูจา้ทรงทราบความคดิของเขา จงึตรสั

ว่า “อาณาจกัรใดแตกแยกกนัเองยอ่มพนิาศ เมอืงใดหรอืครอบครวัใดแตกแยกกนัเองยอ่มจะ

ตัง้อยูไ่มไ่ด ้
26

ถา้ซาตานขบัไล่ซาตาน มนักแ็ตกแยกกนัเอง แลว้อาณาจกัรนัน้จะตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร 
27

ถา้เราขบัไล่ปีศาจดว้ยอํานาจของเบเอลเซบลู พวกพอ้งของท่าน142

gขบัไล่ปีศาจดว้ยอํานาจของใคร 

                                                   
d “ทัง้นี้” หมายถงึการทีท่รงหลกีเลีย่งมใิหป้ระชาชนประกาศถงึการอศัจรรยท์ีท่รงรกัษาโรค 
e “ความยุตธิรรม” ใหค้วามหมายของคาํฮบีร ูmishpat (ในฉบบั LXX ว่า krisis) คาํนี้บ่อยๆ มคีวามหมายว่า “การพพิากษา” คอื

ขอ้กาํหนดของพระเจา้เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างพระเจา้กบัมนุษย ์ตามทีท่ราบไดโ้ดยทีพ่ระเจา้ทรงเปิดเผย 
f “เบเอลเซบลู” เป็นพระของชาวคานาอนั ชือ่นี้มคีวามหมายว่า “บาอลั เจา้นาย” (บางคนอธบิายความหมายว่า “บาอลัแห่งกอง

ปฏกิลู”) ชาวยวิทีน่บัถอืพระเจา้องคเ์ดยีวจงึเขา้ใจว่า เบเอลเซบลู คอื “เจา้แห่งปีศาจ” รปูคาํทีเ่พีย้นไปว่า “Beelzebub” (Syr. 

และ Vulg.) เป็นการเล่นคาํใหม้คีวามหมายในเชงิเยาะเยย้ (พบไดใ้น 2 พกษ 1:2ฯ) หมายความว่า “เจา้แห่งแมลงวนั” 
g “พวกพอ้งของท่าน” แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “ลกูๆ ของท่าน” เป็นสาํนวนภาษาฮบีร ู
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ดงันัน้ พวกพอ้งของท่านจะเป็นผูต้ดัสนิท่าน 
28

แต่ถา้เราขบัไล่ปีศาจดว้ยพระจติของพระเจา้ ก็

หมายความว่าพระอาณาจกัรของพระเจา้มาถงึท่านแลว้ 
29

“ผูใ้ดจะเขา้ไปในบา้นของผูเ้ขม้แขง็และปลน้ทรพัยส์นิของเขาได ้ ถา้ไมม่ดัผูเ้ขม้แขง็ไว้

ก่อน เมือ่ทาํเช่นน้ีแลว้เท่านัน้ เขาจงึจะปลน้บา้นนัน้ได ้
30

“ผูใ้ดไมอ่ยูก่บัเรา ยอ่มเป็นปฏปิกัษ์กบัเรา ผูใ้ดไมร่วบรวมสิง่ต่าง ๆ ไวก้บัเรา ยอ่มทาํ

สิง่เหล่านัน้กระจดักระจายไป 
31

ดงันัน้ เราบอกท่านทัง้หลายว่า มนุษยจ์ะไดร้บัการอภยับาปทุก

ชนิดรวมทัง้คาํดหูมิน่พระเจา้ดว้ย แต่คาํดหูมิน่พระจติเจา้จะไมไ่ดร้บัการอภยัเลย 
32

ใครทีก่ล่าว

รา้ยต่อบุตรแห่งมนุษยจ์ะไดร้บัการอภยั แต่ใครทีก่ล่าวรา้ยต่อพระจติของพระเจา้จะไมไ่ดร้บัการ

อภยัเลยทัง้ในโลกน้ีและในโลกหน้า”143

h 

 

คาํพดูช้ีให้เหน็ความคิดในใจ 
33

“ถา้ท่านปลกูตน้ไมพ้นัธุด์ ี ผลกย็อ่มดดีว้ย ถา้ท่านปลกูตน้ไมพ้นัธุไ์มด่ ี ผลยอ่มไมด่ี

ดว้ย ท่านจะรูจ้กัตน้ไมจ้ากผลของมนั 
34

เจา้สญัชาตงิรูา้ยเอ๋ย เจา้จะพูดดไีดอ้ยา่งไรในเมือ่เจา้

เป็นคนเลว ปากยอ่มพดูสิง่ทีท่่วมทน้อยูใ่นใจ 
35

คนดยีอ่มนําสิง่ดอีอกจากขมุทรพัยท์ีด่ขีองตน 

ส่วนคนเลวยอ่มนําสิง่เลวออกจากขุมทรพัยท์ีเ่ลวของตน 
36

เราบอกท่านทัง้หลายว่า ในวนั

พพิากษา มนุษยจ์ะตอ้งรายงานถงึคาํพดูไรส้าระทุกคาํ144

iทีเ่ขาเคยพดู 
37

เพราะท่านจะพน้โทษหรอื

ถูกลงโทษกจ็ากคาํพดูของท่าน” 

 

เคร่ืองหมายของประกาศกโยนาห ์
38

เวลานัน้ ชาวฟารสิแีละธรรมาจารยบ์างคนทลูพระเยซเูจา้ว่า “พระอาจารย ์ พวกเรา

ตอ้งการเหน็เครือ่งหมายอศัจรรยป์ระการหน่ึง145

jจากท่าน 
39

พระองคท์รงตอบว่า “คนชัว่รา้ยและไม่

ซื่อสตัย์146kตอ้งการเหน็เครือ่งหมายร ึ จะไม่มเีครือ่งหมายใดใหเ้หน็ เวน้แต่เครือ่งหมายของ

ประกาศกโยนาหเ์ท่านัน้147

l 
40

โยนาหอ์ยูใ่นทอ้งปลาสามวนัสามคนืฉนัใด บุตรแห่งมนุษยก์จ็ะอยูใ่น

                                                   
h การไมย่อมรบัพระเมสสยิาหอ์าจจะใหอ้ภยัไดเ้นื่องจากพระองคท์รงสาํแดงองคใ์นรปู “บุตรแห่งมนุษย”์ คอืมนุษยธ์รรมดา (8:20 

เชงิอรรถ h) แต่การทีเ่หน็กจิการของพระจติเจา้ แลว้กลบับอกว่าเป็นสิง่ช ัว่รา้ย (เช่นในขอ้ 24) นบัเป็นการมเีจตนารา้ยโดยตรง 

การทาํเช่นนี้ เป็นการปฏเิสธไมย่อมตอบสนองพระเจา้อย่างชดัเจน เป็นการปิดใจตนเอง ดงันัน้ จงึเป็นการวางตนอยูน่อกขา่ย

การรบัอภยั 
i “คาํพดูไรส้าระ” หมายถงึ การใส่ความ 
j “เครือ่งหมายอศัจรรย”์ หมายถงึอศัจรรยซ์ึง่จะพสิจูน์ว่าพระเยซูเจา้ทรงมอีํานาจ และแสดงว่าอํานาจนัน้เป็นอย่างไร (เทยีบ อสย 

7:11ฯ; ยน 2:11 เชงิอรรถ f) เครือ่งหมายแต่ประการเดยีวทีพ่ระเจา้จะประทานใหก้ค็อืการกลบัคนืพระชนมชพีของพระเยซูเจา้ 

ซึง่ในทีน่ี้ กล่าวไวเ้ป็นนยัๆ เท่านัน้ 
k “ไมซ่ื่อสตัย”์ แปลตามตวัอกัษรไดว้า่ “เป็นชู ้นอกใจ” เป็นรปูแบบการเปรยีบเทยีบทีใ่ชก้นัมากในพนัธสญัญาเดมิ (ด ูฮชย 1:2 

เชงิอรรถ c) 
l ใน มธ 16:4 ไมอ่ธบิายว่า “เครือ่งหมายของโยนาห”์ หมายถงึอะไร แต่ในขอ้นี้อธบิายชดัเจนว่าหมายถงึการทีพ่ระเยซูเจา้ทรง

ถูกฝงัไวเ้ป็นเวลา 3 วนักอ่นทีจ่ะทรงกลบัคนืพระชนมชพี ส่วน ลก 11:29ฯ เขา้ใจว่าเครือ่งหมายของโยนาหห์มายถงึการเทศน์
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ทอ้งแผ่นดนิสามวนัสามคนืฉนันัน้148

m 
41

ในวนัพพิากษา ชาวเมอืงนีนะเวหจ์ะลุกขึน้และกล่าวโทษ

คนยคุน้ี เพราะชาวนีนะเวหไ์ดก้ลบัใจ เมือ่ไดฟ้งัคาํเทศน์ของโยนาห ์ แต่ทีน่ี่มผีูย้ ิง่ใหญ่กว่าโย

นาหอ์กี 
42

ในวนัพพิากษา พระราชนีิแห่งทศิใต ้ จะทรงลุกขึน้และทรงกล่าวโทษคนยคุน้ี เพราะ

พระนางเสดจ็มาจากสุดปลายแผ่นดนิ เพื่อฟงัพระปรชีาสุขมุของกษตัรยิซ์าโลมอน แต่ทีน่ี่มผีู้

ย ิง่ใหญ่กว่ากษตัรยิซ์าโลมอนอกี” 

 

ปีศาจกลบัมาอีก 
43

“เมือ่ปีศาจออกไปจากมนุษยแ์ลว้ มนัท่องเทีย่วไปในทีแ่หง้แลง้เพื่อหาทีพ่กั149

n เมือ่ไม่

พบ 
44

มนัจงึพดูว่า “ขา้จะกลบัไปยงับา้นของขา้ทีข่า้จากมา” เมือ่กลบัมาถงึมนัพบว่าบา้นนัน้ว่าง 

ปดักวาดตกแต่งไวเ้รยีบรอ้ย 
45

มนัจงึไปพาปีศาจอกีเจด็ตนทีร่า้ยกว่ามนั เขา้มาอาศยัทีน่ัน่ 

สภาพสุดทา้ยของมนุษยผ์ูน้ัน้จงึเลวรา้ยกว่าเดมิ คนชัว่รา้ยของยคุน้ีจะเป็นเช่นน้ี” 

 

พระประยรูญาติแท้ของพระเยซูเจ้า 
46

ขณะทีพ่ระเยซเูจา้กําลงัตรสักบัประชาชน พระมารดาและพระประยรูญาตขิองพระองค์

150

oมายนือยูข่า้งนอก ตอ้งการพดูกบัพระองค 1์51

p 
(47)48

พระองคจ์งึตรสัถามผูท้ีม่าทลูนัน้ว่า “ใครเป็น

มารดา ใครเป็นพีน้่องของเรา” 
49

แลว้ทรงยืน่พระหตัถ์ชีบ้รรดาศษิย ์ ตรสัว่า “น่ีคอืมารดาและพี่

น้องของเรา 
50

เพราะผูท้ีป่ฏบิตัติามพระประสงคข์องพระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรค ์ ผูน้ัน้เป็นพี่

น้องชายหญงิและเป็นมารดาของเรา”q 

 

ข. คาํเทศนาเป็นอปุมา 

 

                                                                                                                                                  
สอนของพระเยซูเจา้ การเทศน์สอนของโยนาหท์าํใหช้าวนนีะเวหก์ลบัใจฉนัใด การเทศน์สอนของพระเยซูเจา้น่าจะทาํใหช้าวยวิ

ร่วมสมยักบัพระเยซูเจา้กลบัใจฉนันัน้ดว้ย 
m “สามวนัสามคนื” เป็นสาํนวนจาก ยน 2:1 กล่าวถงึระยะเวลาระหว่างการสิน้พระชนมแ์ละการกลบัคนืพระ 

ชนมชพีของพระเยซูเจา้โดยประมาณ 
n “ทีแ่หง้แลง้” คนโบราณคดิว่าสถานทีเ่ปลีย่วแหง้แลง้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของปีศาจ (ด ู8:28; ลนต 16:8 เชงิอรรถ b; 17:7 เชงิอรรถ 

d; อสย 13:21; 34:14 เชงิอรรถ c; บรค 4:35; วว 18:2) ถงึกระนัน้ ปีศาจชอบอาศยัในตวัมนุษยม์ากกว่า (8:29 เชงิอรรถ k) 
o “พระประยรูญาต”ิ ตามตวัอกัษรว่า “พีน้่อง” ในทีน่ี้ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นบุตรของพระนางมารยี ์ แต่คงเป็นญาตใิกลช้ดิ อาจเป็น

ลกูพีล่กูน้องกไ็ด ้(ด ูปฐก 13:8; 14:16; 29:15; ลนต 10:4; 1พศด 23:22ฯ) 
p สาํนวนโบราณบางฉบบัเพิม่ขอ้ 47 “มผีูพ้ดูกบัพระองคว์่า มารดาและพีน้่องของท่านกาํลงัเสาะหาท่าน คอยอยู่ขา้งนอก” ซึง่

อาจคดัมาจาก มก 3:32; ลก 8:20 
q ความสมัพนัธท์างจติใจมคีวามสาํคญัมากกว่าความสมัพนัธท์างสายโลหติ (ดู 8:21ฯ; 10:37; 19:29) 
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บทนํา 

13 
1
วนัเดยีวกนันัน้153

aพระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากบา้นมาประทบัทีร่มิทะเลสาบ 
2
ประชาชน

จาํนวนมากมาเฝ้าพระองค ์ พระองคจ์งึเสดจ็ไปประทบัอยูใ่นเรอื ส่วนประชาชนยนือยูบ่นฝ ัง่ 
3

พระองคต์รสัสอนเขาหลายเรือ่งเป็นอุปมา154

b 

 

อปุมาเร่ืองผูห้ว่าน 

พระองคต์รสัว่า “จงฟงัเถดิ ชายคนหน่ึงออกไปหว่านเมลด็พชื 
4
ขณะทีเ่ขากําลงัหว่านอยู่

นัน้ บางเมลด็ตกอยูร่มิทางเดนิ นกกจ็กิกนิจนหมด 
5
บางเมลด็ตกบนพืน้หนิทีม่ดีนิเลก็น้อย ก็

งอกขึน้ทนัทเีพราะดนิไมล่กึ 
6
แต่เมือ่ดวงอาทติยข์ึน้ กถ็ูกแดดเผาและเหีย่วแหง้ไปเพราะไมม่รีาก 

7
บางเมลด็ตกในพงหนาม ตน้หนามกข็ึน้คลุมไว ้ ทาํใหเ้หีย่วเฉาตายไป 

8
บางเมลด็ตกในทีด่นิด ี

จงึเกดิผลรอ้ยเท่าบา้ง หกสบิเท่าบา้ง สามสบิเท่าบา้ง 
9
ใครมหี1ู55

cกจ็งฟงัเถดิ” 

 

เหตผุลท่ีพระเยซูเจ้าตรสัเป็นอปุมา 
10

บรรดาศษิยเ์ขา้มาทลูถามพระเยซเูจา้ว่า “ทาํไมพระองคต์รสัแก่พวกเขาเป็นอุปมา” 
11

พระองคท์รงตอบว่า “พระเจา้ประทานธรรมลํ้าลกึเรือ่งอาณาจกัรสวรรคใ์หท่้านทัง้หลายรู ้ แต่

ไมไ่ดป้ระทานใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
12

เพราะผูท้ีม่มีากจะไดร้บัมากขึน้จนเหลอืเฟือ ส่วนผูท้ีม่น้ีอย จะถูกรบิ

สิง่เลก็น้อยทีม่ไีปดว้ย156

d 
13

ดงันัน้ เรากล่าวแก่คนเหล่าน้ีเป็นอุปมา ถงึแมพ้วกเขามองด ู กไ็มเ่หน็ 

แมฟ้งักไ็มไ่ดย้นิและไมเ่ขา้ใจ157

e 
14

สาํหรบัคนเหล่าน้ี คาํทาํนายของประกาศกอสิยาหก์เ็ป็นความ

จรงิ ทีว่่า 

ท่านทัง้หลายจะฟงัแลว้ฟงัเล่า แต่จะไมเ่ขา้ใจ 

จะมองแลว้มองเล่า แต่จะไม่เหน็ 
15เพราะจติใจของประชาชนน้ีแขง็กระดา้ง 

เขาทําหทูวนลม และปิดตา 

เพือ่ไมต่อ้งมองดว้ยตา ไมต่้องฟงัดว้ยห ู

จะไดไ้มเ่ขา้ใจ 

                                                   

13 a “วนัเดยีวกนันัน้” เป็นการเปลีย่นฉากเรือ่งเท่านัน้ ไมเ่ป็นการบอกเวลาอย่างชดัเจน 
b มธ ตอ้งการใหม้อุีปมาเจด็เรือ่ง (ดู 6:9 เชงิอรรถ d) จงึคดัอุปมา 2 เรือ่งจาก มก และเล่าเพิม่อกี 5 เรือ่ง 
c สาํเนาโบราณบางฉบบั “สาํหรบัฟงั” เช่นเดยีวกบัใน 11:15; 13:43 
d สาํหรบัคนทีม่เีจตนาด ี ความรูท้ีเ่ขาไดเ้รยีนรูจ้ากพนัธสญัญาเดมิ จะเพิม่พนูและสมบรูณ์ขึน้ในพนัธสญัญาใหม ่ (เทยีบ 5:17, 

20) ส่วนคนทีม่เีจตนารา้ยจะสญูเสยีแมส้ิง่ทีม่อียู่แลว้คอืธรรมบญัญตัขิองโมเสส ถา้ธรรมบญัญตันิี้ไมไ่ดร้บัความสมบรูณ์จากพระ

เยซูเจา้ กม็แีต่จะลา้สมยัไป 
e หมายถงึการไมย่อมฟงัโดยเจตนาจงึมผีดิ ซึง่เป็นทัง้สาเหตุและคาํอธบิายว่าทาํไมพระเจา้ไมป่ระทานพระหรรษทานให ้ เรือ่ง

เล่าก่อนหน้านี้ทัง้หมดช่วยใหเ้ขา้ใจถงึความ “ดือ้ร ัน้” (11:16-19, 20-24; 12:7, 14, 24-32, 34, 39, 45) เป็นการปทูางเตรยีมการ

เทศน์สอนโดยอุปมา พระเยซูเจา้ทรงใชส้ญัลกัษณ์และภาพเปรยีบเทยีบเพือ่ทรงทา้ทายผูฟ้งัใหพ้จิารณาไตรต่รองและเขา้ใจเรือ่ง

พระอาณาจกัรลกึซึ้งยิง่ข ึน้ 
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จะไดไ้มต่อ้งกลบัใจ เราจะไดไ้มต่อ้งรกัษาเขา 
16

“ส่วนท่านทัง้หลาย ตาของท่านเป็นสุขทีม่องเหน็ หขูองท่านเป็นสุขทีไ่ดฟ้งั 
17

เราบอก

ความจรงิแก่ท่านว่า ประกาศกและผูช้อบธรรม158

fจาํนวนมากปรารถนาจะเหน็สิง่ทีท่่านไดเ้หน็อยู่ 

แต่กไ็มไ่ดเ้หน็ ปรารถนาจะไดฟ้งัสิง่ทีท่่านฟงัอยู่ แต่กไ็มไ่ดฟ้งั” 

 

คาํอธิบายอปุมาเร่ืองผู้หว่าน 
18

“ดงันัน้ จงฟงัความหมายของอุปมาเรือ่งผูห้ว่านเถดิ 
19

เมือ่คนหน่ึงฟงัพระวาจาเรือ่ง

พระอาณาจกัรและไมเ่ขา้ใจ มารรา้ยกม็าและถอนสิง่ทีห่ว่าน159

gลงในใจของเขาไปเสยี นัน่ไดแ้ก่ 

เมลด็ทีต่กรมิทาง 
20

เมลด็ทีต่กบนหนิคอืผูฟ้งัพระวาจาและมคีวามยนิดรีบัไวท้นัท ี
21

แต่เขาไมม่ี

รากในตวั จงึไมม่ัน่คง เมือ่เผชญิความยากลาํบากหรอืถูกเบยีดเบยีนเพราะพระวาจานัน้ เขาก็

ยอมแพท้นัท ี
22

เมลด็ทีต่กในพงหนามหมายถงึบุคคลทีฟ่งัพระวาจา แต่ความวุ่นวายในทางโลก 

ความลุ่มหลงในทรพัยส์มบตั ิ เขา้มาบดบงัพระวาจาไว ้จงึไมเ่กดิผล 
23

ส่วนเมลด็ทีห่ว่านลงในดนิ

ด ีหมายถงึบุคคลทีฟ่งัพระวาจาและเขา้ใจ จงึเกดิผลรอ้ยเท่าบา้ง หกสบิเท่าบา้ง สามสบิเท่าบา้ง”  

 

อปุมาเร่ืองข้าวละมาน 
24

พระเยซเูจา้ทรงเล่าเป็นอุปมาอกีเรือ่งหน่ึงใหพ้วกเขาฟงัว่า “อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบ

ไดก้บัชายคนหน่ึงทีห่ว่านขา้วพนัธุด์ใีนนาของตน 
25

ขณะทีทุ่กคนนอนหลบั ศตัรกูม็าหว่านขา้ว

ละมานทบัลงบนขา้วสาลแีลว้จากไป 
26

เมือ่ตน้ขา้วงอกขึน้จนออกรวง ขา้วละมานกป็รากฏแซม

อยูด่ว้ย 
27

บรรดาผูร้บัใชจ้งึไปหานายถามว่า ‘นายครบั นายหว่านขา้วพนัธุด์ใีนนามใิช่หรอื แลว้

ขา้วละมานมาจากทีใ่ด’ 
28

นายตอบว่า ‘ศตัรมูาหว่านไว’้ ผูร้บัใชจ้งึถามว่า ‘นายตอ้งการใหเ้ราไป

ถอนมนัไหม’ 
29

นายตอบว่า ‘อยา่เลย เกรงว่าเมือ่ท่านถอนขา้วละมาน ท่านจะถอนขา้วสาลตีดิมา

ดว้ย 
30

จงปล่อยใหข้า้วสองชนิดงอกงามขึน้ดว้ยกนัจนถงึฤดเูกบ็เกีย่ว แลว้เมือ่เกบ็เกีย่ว ฉนัจะ

บอกคนเกบ็เกีย่วว่า จงเกบ็ขา้วละมานก่อน มดัเป็นฟ่อน เผาไฟเสยี ส่วนขา้วสาลนีัน้ จงเกบ็เขา้

ยุง้ของฉนั’” 

 

อปุมาเร่ืองเมลด็มสัตารด์ 
31

พระองคต์รสัเป็นอุปมาอกีเรือ่งหน่ึงว่า “อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บัเมลด็มสัตารด์

ซึง่มผีูนํ้าไปหว่านในนา 
32

และเป็นเมลด็เลก็กว่าเมลด็ทัง้หลาย แต่เมือ่เมลด็งอกขึน้เป็นตน้แลว้ 

กลบัมขีนาดโตกว่าตน้ผกัอื่นๆ และกลายเป็นตน้ไม ้ จนกระทัง่นกในอากาศมาทํารงัอาศยับนกิง่

ได”้ 

                                                   
f หมายถงึบรรดาประกาศก และผูศ้กัดิส์ทิธิใ์นพนัธสญัญาเดมิ เปาโลเคยกล่าวหลายครัง้ถงึระยะเวลาที ่ “ธรรมลํ้าลกึ” ยงัมไิดร้บั

การเปิดเผย (รม 16:25; อฟ 3:4-5; คส 1:26; ด ู1 ปต 1:11-12) 
g สาํนวนแปลกๆ นี้ เป็นผลมาจากความกาํกวมในการตคีวามอุปมา บางครัง้เปรยีบมนุษยว์่าเป็นพืน้ดนิทีร่บัพระวาจา บางครัง้

เปรยีบมนุษยเ์ป็นเมลด็ทีห่ว่าน 
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อปุมาเร่ืองเช้ือแป้ง 
33

พระองคย์งัตรสัเป็นอุปมาอกีเรือ่งหน่ึงว่า 

“อาณาจกัรสวรรคย์งัเปรยีบไดก้บัเชือ้แป้งทีห่ญงิคนหน่ึงนํามาเคลา้ผสมกบัแป้งสามถงั 

จนแป้งทัง้หมดฟูขึน้”h 

 

เหตผุลท่ีพระเยซูเจ้าทรงสอนเป็นอปุมา 
34

พระเยซเูจา้ตรสัเรือ่งทัง้หมดน้ีแก่ประชาชนเป็นอุปมา พระองคไ์มต่รสัสิง่ใดกบัเขาโดย

ไมใ่ชอุ้ปมา 
35

ทัง้น้ี เพื่อใหพ้ระดาํรสัทีต่รสัไวท้างประกาศกเป็นความจรงิว่า  

เราจะเปิดปากกล่าวเป็นอุปมา 

เราจะกล่าวเรือ่งทีย่งัไมเ่คยเปิดเผยตัง้แต่สรา้งโลก 161

i 

 

คาํอธิบายอปุมาเร่ืองข้าวละมาน 
36

หลงัจากนัน้ พระองคท์รงแยกจากประชาชนเขา้ไปในบา้น บรรดาศษิยจ์งึเขา้มาทลูว่า 

“โปรดอธบิายอุปมาเรือ่งขา้วละมานในนาเถดิ” 
37

พระองคต์รสัว่า “ผูห้ว่านเมลด็พนัธุด์คีอืบุตร

แห่งมนุษย์
38

ทุ่งนาคอืโลก เมลด็พนัธุด์คีอืพลเมอืงแห่งพระอาณาจกัร ขา้วละมานคอืพลเมอืงของ

มารรา้ย162

j 
39

ศตัรทูีห่ว่านคอืปีศาจ ฤดเูกบ็เกีย่วคอืเวลาอวสานแห่งโลก ผูเ้กบ็เกีย่วคอืทตูสวรรค”์ 
40

“ขา้วละมานถูกมดัเผาไฟฉนัใด เวลาอวสานแห่งโลกกจ็ะเป็นฉนันัน้ 
41

บุตรแห่งมนุษย์

จะใชท้ตูสวรรคม์ารวบรวมทุกสิง่ทีท่าํใหห้ลงผดิและทุกคนทีป่ระกอบการอธรรม ใหอ้อกจากพระ

อาณาจกัร 
42

แลว้เอาไปทิง้ในกองไฟ ทีน่ัน่ จะมแีต่การรํ่าไหค้รํ่าครวญ และขบฟนัดว้ยความขุ่น

เคอืง 
43

ส่วนผูช้อบธรรมจะส่องแสงเหมอืนดวงอาทติยใ์นพระอาณาจกัรของพระบดิา163

kใครมหีกูจ็ง

ฟงัเถดิ” 

 

อปุมาเร่ืองขมุทรพัย ์และเร่ืองไข่มุก164

l
 

44
“อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บัขมุทรพัยท์ีซ่่อนอยูใ่นทุ่งนา คนทีพ่บกฝ็งัซ่อนสมบตันิัน้ 

และยนิดกีลบัไปขายทุกสิง่ทีม่มีาซือ้นาแปลงนัน้ 

                                                   
h พระอาณาจกัรเป็นเหมอืนเมลด็มสัตารด์หรอืเชือ้แป้ง มกีารเริม่ตน้อย่างเงยีบๆ แต่พระเจา้ทรงกาํหนดไวใ้หย้ิง่ใหญ่ขึน้ใน

ภายหลงั 
i สาํเนาโบราณบางฉบบัละคาํ “โลก” 
j “พลเมอืงแห่งพระอาณาจกัร” “พลเมอืงของมารรา้ย” แปลตามตวัอกัษรว่า “บุตรแห่งพระอาณาจกัร” และ “บุตรแห่งมารรา้ย” ซึง่

เป็นสาํนวนภาษาฮบีร ู
k พระบุตรจะทรงมอบผูท้รงไถ่มา (อาณาจกัรพระเมสสยิาห ์ในขอ้ 41) ใหแ้ก่พระบดิา และดงันี้พระอาณาจกัรแห่งพระบดิาจะคง

อยู่ตลอดไป (ด ู25:34; 1 คร 15:24) 
l ผูท้ีพ่บอาณาจกัรสวรรคจ์ะตอ้งละทิง้ทุกสิง่ทุกอย่าง เพือ่เขา้ในอาณาจกัรนัน้ (ด ู19:21) 
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45
“อาณาจกัรสวรรคย์งัเปรยีบไดอ้กีกบัพ่อคา้ทีแ่สวงหาไขม่กุเมด็งาม 

46
เมือ่ไดพ้บไขม่กุ

ทีม่คี่าสงู เขาจะไปขายทุกสิง่ทีม่มีาซือ้ไขม่กุเมด็นัน้ 

 

อปุมาเร่ืองอวน 
47

“อาณาจกัรสวรรคย์งัเปรยีบไดอ้กีกบัอวนทีห่ยอ่นลงในทะเล ตดิปลาทุกชนิด 
48

เมือ่

อวนเตม็แลว้ ชาวประมงจะลากขึน้ฝ ัง่ นัง่ลงเลอืกปลาดใีส่ตะกรา้ ส่วนปลาเลวกโ็ยนทิง้ไป 
49

เมือ่

ถงึเวลาสิน้โลกกจ็ะเป็นเช่นน้ี เมือ่ถงึคราวสิน้โลก ทูตสวรรคจ์ะมาแยกคนชัว่ออกจากคนชอบ

ธรรม 
50

ทิง้คนชัว่ลงในขมุไฟ ทีน่ัน่ จะมแีต่การรํ่าไหค้รํ่าครวญและขบฟนัดว้ยความขุน่เคอืง” 

 

สรปุ 
51

“ท่านทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งทัง้หมดน้ีหรอืไม่” บรรดาศษิยท์ลูตอบว่า “เขา้ใจแลว้”  
52

พระองคจ์งึตรสัว่า “ดงันัน้ ธรรมาจารยทุ์กคนทีม่าเป็นศษิยแ์ห่งอาณาจกัรสวรรคก์็

เหมอืนกบัเจา้บา้นทีนํ่าทัง้ของใหมแ่ละของเก่าออกจากคลงัของตน”m 

 

V. พระศาสนจกัรเป็นผลแรกแห่งอาณาจกัรสวรรค ์

 

ก. เร่ืองเล่า 

 

พระเยซูเจ้าเสดจ็เย่ียมเมืองนาซาเรธ็ 
53

เมือ่พระเยซเูจา้ตรสัเรือ่งอุปมาเหล่าน้ีจบแลว้ พระองคเ์สดจ็ออกจากทีน่ัน่ 
54

มายงัถิน่

กําเนิดของพระองค 1์66

nทรงสัง่สอนในศาลาธรรมของชาวยวิ ประชาชนต่างประหลาดใจและพดูว่า 

“คนน้ีเอาปรชีาญาณและอํานาจทาํอศัจรรยม์าจากทีใ่ด 
55

เขาเป็นลกูช่างไมม้ใิช่หรอื แมข่องเขา

ชื่อมารยี ์พีช่ายน้องชายของเขามใิช่ยากอบ โยเซฟ ซโีมน และยดูาหรอื 
56

พีส่าวน้องสาวทุกคน

ของเขากอ็ยูก่บัเรามใิช่หรอื เขาไปไดส้ิง่เหล่าน้ีมาจากทีใ่ด” 
57

คนเหล่าน้ีรูส้กึสะดุดใจและไม่

ยอมรบัพระองค ์ พระเยซเูจา้จงึตรสักบัเขาว่า “ประกาศกยอ่มไมถู่กเหยยีดหยามนอกจากในถิน่

กําเนิดและในบา้นของตน” 
58

พระองคท์รงทาํอศัจรรยท์ีน่ัน่ไม่มากนกั เพราะเขาเหล่านัน้ไมม่ี

ความเชื่อ 

                                                   
m ธรรมาจารยช์าวยวิทีย่อมเป็นศษิยข์องพระครสิตเจา้มทีรพัยส์นิมากมายอยู่ในมอื คอืทัง้คาํสอนของพนัธสญัญาเดมิ และคาํ

สอนเพิม่เตมิของพนัธสญัญาใหม ่(ขอ้ 12) ภาพนี้ของ “ธรรมาจารยท์ีย่อมเป็นศษิย”์ สรุปอุดมการณ์ของมทัธวิผูน้ิพนธพ์ระวรสาร 

และอาจเป็นภาพของมทัธวิเองดว้ย 
n หมายถงึเมอืงนาซาเรธ็ เมอืงทีพ่ระองคพ์าํนกัอยู่ในวยัเดก็ (ด ู2:23) 
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กษตัริยเ์ฮโรดและพระเยซูเจ้า 

14 
1
เวลานัน้ กษตัรยิเ์ฮโรดทรงไดย้นิเรือ่งราวเกีย่วกบัพระเยซเูจา้ 

2
จงึตรสักบัขา้ราช

บรพิารว่า “คนน้ีคอืยอหน์ผูท้าํพธิลีา้งทีก่ลบัคนืชพีจากบรรดาผูต้าย ดงันัน้เขาจงึมอีํานาจทํา

อศัจรรยไ์ด”้ 

 

ยอหน์ผูท้าํพิธีล้างถกูสัง่ตดัศีรษะ 
3
กษตัรยิเ์ฮโรดทรงสัง่ใหจ้บักุมยอหน์ล่ามโซ่และขงัคุกไว ้ เพราะเรือ่งของนางเฮโรเดยีส 

ภรรยาของ ฟีลปิ167

aพระอนุชา 
4
ยอหน์เคยทลูกษตัรยิเ์ฮโรดว่า “ไมถู่กตอ้งทีพ่ระองคท์รงรบันางมา

เป็นมเหส”ี 
5
กษตัรยิเ์ฮโรดตอ้งการจะฆา่ยอหน์ แต่ทรงเกรงประชาชน เพราะประชาชนคดิว่า

ยอหน์เป็นประกาศก 
6
ในวนัคลา้ยวนัประสตูขิองกษตัรยิเ์ฮโรด บุตรหญงิของนางเฮโรเดยีส168

bได้

เตน้ราํต่อหน้าแขกรบัเชญิเป็นทีพ่อพระทยักษตัรยิเ์ฮโรดอยา่งยิง่ 
7
พระองคจ์งึทรงสญัญาและ

ทรงสาบานจะประทานทุกสิง่ทีน่างทลูขอ 
8
นางจงึทลูตามคําแนะนําทีไ่ดร้บัจากมารดาว่า “โปรดประทานศรีษะของยอหน์ผูท้ําพธิี

ลา้งใส่ถาดมาใหห้มอ่มฉนัทีน่ี่เถดิ” 
9
กษตัรยิท์รงเป็นทุกข ์ แต่เพราะไดท้รงสาบานไว ้ และเพราะ

เหน็แก่ผูร้บัเชญิ จงึทรงสัง่ใหจ้ดัการตามทีน่างขอ 
10

กษตัรยิเ์ฮโรดทรงส่งคนไปตดัศรีษะของ

ยอหน์ในคุก 
11

เขาจงึนําศรีษะของยอหน์ใส่ถาดมาส่งใหห้ญงิสาว หญงิสาวจงึนําไปใหม้ารดา 
12

บรรดาศษิยข์องยอหน์ไดม้ารบัศพไปฝงั แลว้แจง้ขา่วใหพ้ระเยซเูจา้ทรงทราบ 

 

                                                   

14 a ตน้ฉบบัภาษาละตนิละชือ่ “ ฟีลปิ” อาจเป็นเพราะผูท้ีช่ ือ่ ฟีลปิมหีลายคน ฟีลปิทีก่ล่าวถงึทีน่ี่ไมใ่ช ่ฟีลปิผูป้กครองแควน้อิ

ทเูรยีและแควน้ตราโคนติสิ ลก 3:1 แต่เป็นโอรสอกีองคห์นึ่งของกษตัรยิเ์ฮโรดมหาราช ประสตูจิากพระนางมาเรยีมเนที ่2 ดงันัน้ 

จงึเป็นพระอนุชาต่างมารดาของอนัทปิาส โยเซฟุสเรยีก ฟีลปิคนนี้ว่าเฮโรดเช่นกนั ความผดิของอนัทปิาสมใิชอ่ยู่ทีไ่ดแ้ต่งงานกบั

หลานสาวเท่านัน้ แต่เพราะไดแ้ย่งเธอมาจากน้องชายทีย่งัมชีวีติอยู ่และยิง่กว่านัน้อนัทปิาสยงัไดห้ย่ากบัภรรยาคนแรกดว้ย 
b ในขอ้เขยีนของโยเซฟุส บุตรสาวของนางเฮโรเดยีสคนนี้ชือ่ ซาโลเม 
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พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังครัง้แรก169

c
 

13
เมือ่พระเยซเูจา้ทรงทราบขา่วน้ี ไดเ้สดจ็ออกจากทีน่ัน่ ลงเรอืไปยงัทีส่งดัตามลําพงั170

d

เมือ่ประชาชนรูต่้างกเ็ดนิเทา้171

eจากเมอืงต่างๆ มาเฝ้าพระองค ์
14

เมือ่เสดจ็ขึน้จากเรอื ทรงเหน็

ประชาชนจาํนวนมากกท็รงสงสาร และทรงรกัษาผูเ้จบ็ปว่ยใหห้ายจากโรค 
15

เมือ่ถงึเวลาเยน็ บรรดาศษิยเ์ขา้มาทลูพระองคว์่า “สถานทีน้ี่เป็นทีเ่ปลีย่ว และเป็น

เวลาเยน็มากแลว้ ขอพระองคท์รงอนุญาตใหป้ระชาชนไปตามหมูบ่า้นเพื่อซือ้อาหารเถดิ” 
16

พระ

เยซเูจา้ตรสัว่า “เขาไม่จาํเป็นตอ้งไปจากทีน่ี่ ท่านทัง้หลายจงหาอาหารใหเ้ขากนิเถดิ” 
17

เขาทลู

ตอบว่า “ทีน่ี่เรามขีนมปงัเพยีงหา้กอ้นกบัปลาสองตวัเท่านัน้” 
18

พระองคจ์งึตรสัว่า “เอามาใหเ้รา

ทีน่ี่เถดิ” 
19

พระองคท์รงสัง่ใหป้ระชาชนนัง่ลงบนพืน้หญ้า ทรงรบัขนมปงัหา้กอ้นกบัปลาสองตวั

ขึน้มา ทรงแหงนพระพกัตรข์ึน้มองทอ้งฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบขินมปงัส่งใหบ้รรดา

ศษิยไ์ปแจกแก่ประชาชน 
20

ทุกคนไดก้นิจนอิม่ แลว้ยงัเกบ็เศษทีเ่หลอืไดถ้งึสบิสองกระบุง 
21

จาํนวนคนทีก่นิมผีูช้ายประมาณหา้พนัคน ไมน่ับผูห้ญงิและเดก็ 

 

พระเยซูเจ้าทรงดาํเนินบนผิวน้ํา 
22

ทนัทหีลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้ทรงสัง่ใหบ้รรดาศษิยล์งเรอืขา้มทะเลสาบล่วงหน้า

พระองคไ์ปในขณะทีพ่ระองคท์รงจดัใหป้ระชาชนกลบั 
23

เมือ่ทรงลาประชาชนแลว้ พระองคก์็

เสดจ็ขึน้ไปบนภเูขาเพื่อทรงอธษิฐานภาวนาตามลาํพงั172

fครัน้เวลาคํ่า พระองคท์รงอยูท่ีน่ัน่เพยีง

                                                   
c ลก 9:10-17 และ ยน 6:1-13 เล่าถงึอศัจรรยก์ารทวขีนมปงัเพยีงครัง้เดยีว แต่ มธ 14:13-21; 15:32-39 และ มก 6:30-44; 8:1-

10 เล่าถงึอศัจรรยส์องครัง้ การเล่าถงึอศัจรรยส์องครัง้เชน่นี้ มมีาแต่โบราณอย่างแน่นอน (ด ู16:9ฯ) กล่าวถงึเหตุการณ์เดยีวกนั 

แต่เล่าตามธรรมประเพณสีองสาย ธรรมประเพณสีายแรกซึง่โบราณกว่ามาจากเขตแควน้ปาเลสไตน์ ดเูหมอืนจะใหเ้หตุการณ์

เกดิขึน้บนฝ ัง่ตะวนัตกของทะเลสาบกาลลิ ี (ดเูชงิอรรถถดัไป) และกล่าวถงึจาํนวนสบิสองตะกรา้ อนัเป็นจาํนวนเผ่าของชาว

อสิราเอล และจาํนวนอคัรสาวก (ดู มก 3:14 เชงิอรรถ c) ธรรมประเพณอีกีสายหนึ่งมาจากกลุ่มครสิตชนทีอ่าศยัอยู่ท่ามกลางคน

ต่างศาสนา ซึง่อยู่ทางฝ ัง่ตะวนัออกของทะเลสาบกาลลิ ี (ด ู มก 7:31) และกล่าวถงึจาํนวนเจด็ตะกรา้ อนัเป็นจาํนวนชนชาตใิน

แควน้คานาอนั (กจ 13:19) และเป็นจาํนวนของสงัฆานุกรทีพ่ดูภาษากรกี (กจ 6:5; 21:8) ธรรมประเพณทีัง้สองสายเล่า

เหตุการณ์ตามแบบเรือ่งราวในพนัธสญัญาเดมิ โดยเฉพาะเรือ่งการทีป่ระกาศกเอลชีาทวน้ํีามนัมะกอกและขนมปงั (2 พกษ 4:1-

7, 42-44) และเรือ่งมานนาและนกคุม่ (อพย 16; กดว 11) พระภารกจิของพระเยซูเจา้เป็นการประทานอาหารจากสวรรคเ์พือ่

เลีย้งประชาชนเชน่เดยีวกนั แต่แสดงพระอานุภาพยิง่ใหญ่กว่าเดมิ ธรรมประเพณดีัง้เดมิแลเหน็แลว้ว่าการทวขีนมปงัเป็นการ

เตรยีมการเลีย้งดว้ยศลีมหาสนิทในยคุสุดทา้ย ความคดิเช่นนี้แลเหน็ไดเ้ด่นชดัในพระวรสารสหทรรศน์ (ด ู 14:19; 15:36 และ 

26:26) และในคาํปราศรยัเรือ่งปงัแห่งชวีติ (ยน 6) 
d การกล่าวเช่นนี้ไมจ่าํเป็นตอ้งคดิว่าพระเยซูเจา้ทรงขา้มทะเลสาบจากฝ ัง่ตะวนัตกไปยงัฝ ัง่ตะวนัออก พระองคอ์าจแล่นเรอืตาม

ฝ ัง่ตะวนัตก จากเหนือลงใต ้หรอืจากใตข้ึน้เหนอื ขา้มโคง้ของทะเลสาบ “ไปอกีฝ ัง่หนึ่ง” (ขอ้ 22) กไ็ด ้
e ประชาชนรบีเดนิตามชายฝ ัง่ ไปยงัสถานทีท่ีเ่รอืกาํลงัมุง่ไป 
f ผูน้ิพนธพ์ระวรสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ลก มกัจะบนัทกึว่าพระเยซูเจา้ทรงอธษิฐานภาวนาตามลาํพงัหรอืในเวลากลางคนื 

(14:23//; มก 1:35; ลก 5:16) ทรงอธษิฐานภาวนาเมือ่จะเสวยพระกระยาหาร (มธ 14:19//; 15:36//; 26:26-27//) ทรงอธษิฐาน

ภาวนาก่อนเหตุการณ์สาํคญั เช่นเมือ่ทรงรบัพธิลีา้ง (ลก 3:21) ก่อนทรงเลอืกอคัรสาวกสบิสองคน (ลก 6:12) เมือ่ทรงสอนบทขา้

แต่พระบดิา (ลก 11:1 ด ูมธ 6:5 เชงิอรรถ c) เมือ่เปโตรยนืยนัความเชือ่ทีเ่มอืงซซีารยีา (ลก 9:18) เมือ่ทรงสาํแดงพระองคอ์ย่าง

รุ่งโรจน์ (ลก 9:28-29) เมือ่ทรงอยู่ทีส่วนเกทเสมน ี (มธ 26:36-44) บนไมก้างเขน (มธ 27:46//; ลก 23:46//) พระองคท์รง

อธษิฐานภาวนาเพือ่เพชฌฆาต (ลก 23:34) เพือ่เปโตร (ลก 22:32) เพือ่บรรดาศษิยข์องพระองคแ์ละครสิตชนทีจ่ะมาภายหลงั 
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พระองคเ์ดยีว 
24

ส่วนเรอือยูห่่างจากฝ ัง่หลายรอ้ยเมตร173

g กําลงัแล่นโตค้ลื่นอยา่งหนักเพราะทวน

ลม 
25

เมือ่ถงึยามทีส่ ี1่74 hพระองคท์รงดาํเนินบนทะเลไปหาบรรดาศษิย ์
26

เมือ่บรรดาศษิยเ์หน็

พระองคท์รงดําเนินอยูบ่นทะเลดงันัน้ ต่างตกใจมากกล่าวว่า “ผมีา” และส่งเสยีงอือ้องึดว้ยความ

กลวั 
27

ทนัใดนัน้พระเยซเูจา้ตรสัแก่เขาว่า 

“ทาํใจใหด้ ี เราเอง อยา่กลวัเลย” 
28

เปโตร175

iทลูตอบว่า “พระเจา้ขา้ ถา้เป็นพระองค ์ กจ็ง

สัง่ใหข้า้พเจา้เดนิบนน้ําไปหาพระองคเ์ถดิ” 
29

พระองคต์รสัว่า “มาเถดิ” เปโตรจงึลงจากเรอื เดนิ

บนน้ําไปหาพระเยซเูจา้ 
30

แต่เมือ่เหน็ว่าลมแรง เขากก็ลวัและเริม่จมลง แลว้รอ้งว่า “พระเจา้ขา้ 

ช่วยขา้พเจา้ดว้ย” 
31

ทนัใดนัน้พระเยซเูจา้ทรงยืน่พระหตัถจ์บัเขา ตรสัว่า “ท่านช่างมคีวามเชื่อ

น้อยจรงิ สงสยัทาํไมเล่า” 
32

เมือ่พระองคเ์สดจ็ขึน้มาประทบัในเรอืพรอ้มกบัเปโตรแลว้ ลมกส็งบ 
33

คนทีอ่ยูใ่นเรอืจงึเขา้มากราบนมสัการพระองค ์ ทลูว่า “พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้อยา่ง

แทจ้รงิ” 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาผูเ้จบ็ป่วยท่ีเมืองเยนเนซาเรท 
34

พระเยซเูจา้ทรงขา้มฟากพรอ้มกบับรรดาศษิยม์าขึน้ฝ ัง่ทีเ่มอืงเยนเนซาเรท 
35

ผูค้นที่

นัน่จาํพระองคไ์ด ้ จงึส่งขา่วต่อๆ กนัไปทัว่บรเิวณนัน้ เขานําผูเ้จบ็ปว่ยทุกคนมาเฝ้าพระองค ์
36

ทลูขอสมัผสัเพยีงฉลองพระองคเ์ท่านัน้ และทุกคนทีส่มัผสัแลว้ กห็ายจากโรค 

 

ขนบธรรมเนียมของชาวฟาริสี  

15 
1
เวลานัน้ ชาวฟารสิแีละธรรมาจารยจ์ากกรงุเยรซูาเลม็มาเฝ้าพระเยซเูจา้ ทลูถาม

ว่า 
2
“ทาํไมศษิยข์องท่านละเลยขนบธรรมเนียมของบรรพบุรษุ176

aเขาไมล่า้งมอืเมือ่กนิอาหาร177

b 
3

พระองคต์รสัตอบว่า “แลว้ท่านล่ะ ทาํไมจงึละเมดิบทบญัญตัขิองพระเจา้เพื่อปฏบิตัติาม

ขนบธรรมเนียมของท่าน” 
4
เช่น พระเจา้ตรสัว่า ‘จงนบัถอื178

cบดิามารดา’ และ ‘ใครสาปแช่งบดิา

                                                                                                                                                  
(ยน 17:9-24) พระองคท์รงอธษิฐานภาวนาสาํหรบัพระองคเ์องดว้ย (26:39// เทยีบ ยน 17:1-5; ฮบ 5:7) การอธษิฐานภาวนา

เหล่านี้แสดงว่าพระองคท์รงเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระบดิาตลอดเวลา (11:25-27//) และพระบดิาไมท่รงทอดทิง้ใหพ้ระองคอ์ยูโ่ดด

เดีย่วเลย (ยน 8:29) พระบดิาทรงฟงัคาํภาวนาของพระองคเ์สมอ (ยน 11:22, 42; เทยีบ มธ 26:53) จากตวัอย่างและคาํสอน

พระเยซูเจา้ทรงยํ้าใหบ้รรดาศษิยเ์หน็ว่าจาํเป็นตอ้งอธษิฐานภาวนาอย่างไร (6:5 เชงิอรรถ c) บดันี้ พระองคท์รงพระสริริุ่งโรจน์

แลว้ กย็งัทรงอธษิฐานภาวนาเพือ่ครสิตชนต่อไป (รม 8:34; ฮบ 7:25; 1 ยน 2:1) ดงัทีท่รงสญัญาไว ้(ยน 14:16) 
g เทยีบ ยน 6:19 สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ไกลออกไปในทะเล” (เทยีบ มก 6:47) 
h คอืเวลาเชา้มดืระหว่าง 3 ถงึ 6 นาฬกิา 
i มทัธวิแบ่งเรือ่งเล่า “เกีย่วกบัพระศาสนจกัร” (13:53-18:35) ออกเป็นสามตอนโดยมเีรือ่งของเปโตร 3 เรือ่งคัน่อยู ่ คอื ตอนนี้ 

16:16-20 และ 17:24-27 

15 a “ขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ” คอืธรรมประเพณทีีบ่อกเล่าต่อๆ กนัมา พวกธรรมาจารยไ์ดเ้พิม่เตมิกฎเกณฑต่์างๆ 

นอกเหนอืจากทีม่บีนัทกึไวใ้นธรรมบญัญตั ิ เพือ่ป้องกนัมใิหล้ะเมดิบทบญัญตัเิหล่านี้ พวกธรรมาจารยอ์ธบิายว่ากฎเกณฑท์ี่

เพิม่เตมินี้มอียู่แลว้ในธรรมบญัญตัซิึง่ถ่ายทอดมาทาง “บรรพบุรุษ” ยอ้นไปจนถงึ “โมเสส” 
b แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “กนิขนมปงั” 
c “นบัถอื” โดยแสดงออกดว้ยกจิการชว่ยเหลอืท่าน 
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มารดา ตอ้งมโีทษถงึตาย’ 
5
แต่ท่านสอนว่า ‘ผูใ้ดบอกบดิามารดาว่า สิง่ทีล่กูจะนํามาช่วยพ่อแมไ่ด้

นัน้ ลกูไดถ้วายพระแลว้ 
6
ผูน้ัน้กไ็ม่จาํเป็นจะตอ้งช่วยเหลอืบดิามารดาอกีต่อไป’d 

 “ดว้ยเหตุน้ี ท่านทัง้หลายทําใหพ้ระวาจาของพระเจา้เป็นโมฆะเพื่อปฏบิตัติาม

ขนบธรรมเนียมของท่าน 
7
คนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย ประกาศกอสิยาหไ์ดก้ล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งถงึท่าน

ทัง้หลายว่า 

 8ประชาชนเหล่าน้ี ใหเ้กยีรตเิราแต่ปาก 

 แต่ใจของเขาอยูห่่างไกลจากเรา 

 9เขานมสัการเราอย่างไรค้วามหมาย 

 เขาสัง่สอนบญัญตัขิองมนุษยเ์หมอืนกบัเป็นสจัธรรม 

 

ส่ิงท่ีบริสทุธ์ิและส่ิงท่ีเป็นมลทิน180

e
 

 
10

พระเยซเูจา้ทรงเรยีกประชาชนเขา้มา ตรสัว่า “จงฟงัและเขา้ใจเถดิ 
11

สิง่ทีเ่ขา้ไปทาง

ปากไม่ทาํใหม้นุษยม์มีลทนิ แต่สิง่ทีอ่อกมาจากปากนัน่แหละทาํใหม้นุษยม์มีลทนิ” 

 
12

บรรดาศษิยจ์งึเขา้มาทลูถามพระองคว์่า “พระองคท์รงทราบหรอืไมว่่าพวกฟารสิไีม่

พอใจเมือ่ไดย้นิคําน้ี” 
13

พระองคท์รงตอบว่า “ตน้ไมทุ้กตน้ทีพ่ระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรคม์ไิด้

ทรงปลกูไว ้จะถูกถอนทิง้ 
14

ปล่อยเขาเถดิ เขาเป็นคนตาบอดทีนํ่าทางคนตาบอดดว้ยกนั ถา้คน

ตาบอดนําทางคนตาบอด ทัง้สองคนกจ็ะตกลงไปในค”ู 

 
15

เปโตรทลูพระองคว์่า “โปรดอธบิายขอ้ความทีเ่ป็นปรศินาน้ีเถดิ” 
16

พระเยซเูจา้ทรง

ตอบว่า “ท่านกไ็มเ่ขา้ใจดว้ยหรอื 
17

ท่านไมเ่ขา้ใจหรอืว่าสิง่ต่างๆ ทีเ่ขา้ไปในปากยอ่มลงไปใน

ทอ้ง แลว้ออกไปจากรา่งกาย 
18

แต่สิง่ทีอ่อกมาจากปากนัน้ ออกมาจากใจ สิง่เหล่าน้ีแหละ ทาํให้

มนุษยม์มีลทนิ 
19

ใจเป็นทีเ่กดิของความคดิชัว่รา้ย การฆา่คน การประพฤตผิดิทางเพศ การผดิ

ประเวณี การลกัขโมย การเป็นพยานเทจ็ การใส่รา้ย 
20

การกระทาํเหล่าน้ีทําใหม้นุษยม์มีลทนิ 

ส่วนการกนิโดยไมล่า้งมอื ไมท่าํใหม้นุษยม์มีลทนิ”  

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาบตุรหญิงของหญิงชาวคานาอนั 

 
21

พระเยซเูจา้เสดจ็จากทีน่ัน่ มุง่ไปเขตเมอืงไทระและเมอืงไซดอน 
22

ทนัใดนัน้ หญงิชาว

คานาอนัคนหน่ึงจากเขตแดนน้ี181

fรอ้งว่า “โอรสกษตัรยิด์าวดิเจา้ขา้ โปรดเมตตาขา้พเจา้ดว้ยเถดิ 

บุตรสาวของขา้พเจา้ถูกปีศาจสงิตอ้งทรมานมาก” 
23

แต่พระองคม์ไิดต้รสัตอบประการใด บรรดา

                                                   
d เพราะว่าทรพัยส์นิทีค่นหนึ่งสญัญาจะถวายใหแ้ด่พระเจา้ถอืเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีพ่่อแมไ่มอ่าจเรยีกรอ้งเอาได ้ อนัทีจ่รงิสญัญา

เช่นนี้เป็นอุบายทางกฎหมายเท่านัน้ เพราะผูท้ีส่ญัญาถวายยงัไมต่อ้งสละสทิธเิป็นเจา้ของทรพัยส์นินัน้เพือ่หลกีเลีย่งไมต่อ้ง

ช่วยเหลอืบดิามารดาในฐานะบุตร พวกธรรมาจารยย์อมรบัว่าการกระทาํเช่นนี้ไมด่ ีแต่เหน็ว่าถูกตอ้งตามกฎหมาย 
e ชาวฟารสิปีระณามการกนิอาหารโดยไมล่า้งมอื ขอ้ 2 แต่พระเยซูเจา้กลา่วถงึปญัหาทีก่วา้งกว่า เรือ่งอาหารทีบ่รสิุทธิห์รอืเป็น

มลทนิตามบทบญัญตั ิ (ลนต 11) พระเยซูเจา้ทรงสอนว่าสิง่ทีเ่ป็นมลทนิอย่างแทจ้รงิและสาํคญักว่าคอืมลทนิทางจติใจหรอืบาป 

มากกว่ามลทนิภายนอก (กจ 10:9-16, 28; รม 14:14ฯ) 
f คนต่างศาสนาตอ้งเขา้มาในดนิแดนอสิราเอลเพือ่รบัการรกัษา 
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ศษิยจ์งึเขา้มาทลูพระองคว์่า “โปรดประทานตามทีน่างทลูขอเถดิ182

gเพราะนางรอ้งตะโกนตามหลงั

พวกเรามา” 
24

พระองคท์รงตอบว่า “เราถูกส่งมาเพื่อแกะทีพ่ลดัหลงของวงศว์านอสิราเอลเท่านัน้ 
25

แต่นางเขา้มากราบพระองคท์ลูว่า “พระเจา้ขา้ โปรดช่วยขา้พเจา้ดว้ยเถดิ” 
26

พระองคท์รงตอบ

ว่า “ไมส่มควรทีจ่ะเอาอาหารของลกู มาโยนใหล้กูสุนขักนิ”h นางทลูว่า 
27

“ถูกแลว้พระเจา้ขา้ แต่

แมแ้ต่ลกูสุนขักย็งัไดก้นิเศษอาหารทีต่กจากโต๊ะของนาย” 
28

พระเยซเูจา้จงึตรสักบันางว่า “นาง

เอ๋ย ความเชื่อของเจา้ยิง่ใหญ่ จงเป็นไปตามทีเ่จา้ปรารถนาเถดิ” และบุตรหญงิของนางกห็าย

เป็นปกตติัง้แต่บดันัน้ 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาผู้ป่วย 

 
29

พระเยซเูจา้เสดจ็จากทีน่ัน่มายงัทะเลสาบกาลลิ ี แลว้เสดจ็ขึน้บนภเูขาประทบัทีน่ัน่ 
30

ประชาชนจาํนวนมากเขา้มาเฝ้าพระองค ์ นําคนงอ่ย คนแขนขาพกิาร คนตาบอด คนใบ ้และคน

เจบ็อื่นๆ จาํนวนมากมาไวแ้ทบพระบาท พระองคท์รงรกัษาเขาใหห้ายจากโรค 

 
31

เมือ่ประชาชนเหน็คนใบพู้ดได ้ คนขาพกิารหายเป็นปกติ184iคนงอ่ยเดนิได ้ คนตาบอด

มองเหน็ได ้ต่างประหลาดใจและสรรเสรญิพระเจา้แห่งอสิราเอล 

 

อศัจรรยก์ารทวีขนมปังครัง้ท่ีสอง 

 
32

พระเยซเูจา้ทรงเรยีกบรรดาศษิยเ์ขา้มา ตรสัว่า 

 “เราสงสารประชาชน เพราะเขาอยูก่บัเรามาสามวนัแลว้ และเวลาน้ีไม่มอีะไรกนิ เราไม่

อยากใหเ้ขากลบับา้นโดยไม่ไดก้นิอะไร เขาจะหมดแรงขณะเดนิทาง 
33

บรรดาศษิยจ์งึทลูถามว่า 

“ในทีเ่ปลีย่วเช่นน้ี เราจะหาอาหาร จากทีไ่หนใหป้ระชาชนจาํนวนมากเช่นน้ีกนิจนอิม่ได”้ 
34

พระ

เยซเูจา้ตรสัถามว่า “ท่านมขีนมปงักีก่อ้น” เขาทลูว่า “เจด็กอ้นกบัปลาเลก็ ๆ อกีสองสามตวั” 
35

พระองคท์รงสัง่ใหป้ระชาชนนัง่ลงทีพ่ืน้ดนิ 
36

ทรงหยบิปลาและขนมปงัเจด็กอ้นนัน้ ตรสั

ขอบพระคุณพระเจา้ 
37

ทุกคนกนิจนอิม่ และยงัเกบ็เศษทีเ่หลอืไดอ้กีเจด็ตะกรา้ 
38

คนทีก่นิมผีูช้าย

ประมาณสีพ่นัคน ไมน่บัผูห้ญงิและเดก็ 

 
39

พระองคท์รงส่งประชาชนกลบัไป แลว้เสดจ็ลงเรอืไปยงัเขตเมอืงมากาดาน 

 

ชาวฟาริสีขอเคร่ืองหมายจากฟ้า 

 16 
1
ชาวฟารสิแีละชาวสะดูสเีขา้มาจบัผดิพระองค ์ขอใหท้รงแสดงเครือ่งหมายจากฟ้า 

                                                   
g ภาษากรกียงัอาจแปลไดอ้กีว่า “ส่งนางกลบัไป” คาํแปลทีว่่า “โปรดประทานตามทีน่างทลูขอ” สอดคลอ้งกบั 18:27; และ 27:15 
h พระเยซูเจา้เสดจ็มาเพือ่นําความรอดพน้มาใหช้าวอสิราเอล ซึง่เป็น “บุตรของพระเจา้” และ “บุตรแห่งพระสญัญา” ก่อนทีจ่ะ

ช่วยคนต่างชาต ิ ซึง่ชาวอสิราเอลเรยีกว่า “สุนขั” พระเยซูเจา้ทรงใชส้าํนวนทีช่าวยวิทัว่ไปคุน้เคย แต่ลดการดหูมิน่โดยทรงใช ้

“ลกูสุนขั” 
i สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “คนขาพกิารหายเป็นปกต”ิ 
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2
พระองคท์รงตอบพวกเขาว่า “ตอนเยน็ ท่านทัง้หลายพดูว่า ‘อากาศจะด ี เพราะฟ้าสี

แดง’ 
3
ตอนเชา้ ท่านพดูว่า ‘วนัน้ีจะมพีายุ เพราะฟ้าสแีดงคลํ้า’ ท่านรูว้่าอากาศจะเป็นอย่างไร

จากลกัษณะทอ้งฟ้า แลว้เหตุใดจงึไมเ่ขา้ใจเครือ่งหมายแห่งกาลเวลาเล่า185

a 
4
คนชัว่รา้ยและไม่

ซื่อสตัยอ์ยากเหน็เครือ่งหมายหรอื จะไมม่เีครือ่งหมายอะไรใหเ้หน็ เวน้แต่เครือ่งหมายของ

ประกาศกโยนาห”์ แลว้พระองคท์รงแยกจากคนเหล่านัน้ เสดจ็จากไป 

 

เช้ือแป้งของชาวฟาริสีและชาวสะดสีู 

 
5
บรรดาศษิยข์า้มฝ ัง่ทะเลสาบ ลมืนําขนมปงัไปดว้ย 

6
พระเยซเูจา้ตรสัแก่เขาว่า “จงระวงั

ใหด้ ี จงระวงัเชือ้แป้งของชาวฟารสิแีละชาวสะดสู”ี 
7
บรรดาศษิยจ์งึพดูกนัว่า “น่ีเป็นเพราะเรา

ไมไ่ดนํ้าขนมปงัมา” 
8
พระเยซเูจา้ทรงทราบ จงึตรสัว่า “ท่านช่างมคีวามเชื่อน้อย ทาํไมจงึ

ถกเถยีงกนัเรือ่งไม่มขีนมปงั 
9
ท่านยงัไมเ่ขา้ใจหรอื ท่านจาํไมไ่ดห้รอืเรือ่งขนมปงัหา้กอ้นเลีย้งคน

หา้พนัคน ท่านเกบ็เศษทีเ่หลอืไดก้ีก่ระบุง 
10

หรอืเรือ่งขนมปงัเจด็กอ้นเลีย้งคนสีพ่นัคน ท่านเกบ็

เศษทีเ่หลอืไดก้ีต่ะกรา้ 
11

ทําไมท่านจงึไมเ่ขา้ใจว่าเราไม่ไดพ้ดูเรือ่งขนมปงั เราบอกใหร้ะวงัเชือ้

แป้งของชาวฟารสิแีละชาวสะดสู”ี 
12

บรรดาศษิยจ์งึเขา้ใจว่าพระองคม์ไิดต้รสัใหร้ะวงัเชือ้แป้งขนม

ปงั แต่ใหร้ะวงัคาํสอนของชาวฟารสิแีละชาวสะดสูี186 b 

 

เปโตรประกาศความเช่ือ 

 
13

พระเยซเูจา้เสดจ็มาถงึเขตเมอืงซซีารยีาแห่ง ฟีลปิและตรสัถามบรรดาศษิยว์่า “คน

ทัง้หลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษยเ์ป็นใคร” 
14

เขาทลูตอบว่า “บา้งกล่าวว่าเป็นยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง 

บา้งกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลยีาห ์บา้งกล่าวว่าเป็นประกาศก 

เยเรมยีห์รอืประกาศกองคใ์ดองคห์น่ึง”c 

                                                   

16 a สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ตอนเยน็…แห่งกาลเวลา” “กาลเวลา” หมายถงึสมยัของพระเมสสยิาห ์ ส่วน “เครือ่งหมาย” 

หมายถงึอศัจรรยท์ีพ่ระเยซูเจา้ทรงกระทาํ (เทยีบ 11:3-5; 12:38) 
b เชือ้แป้งทาํใหแ้ป้งดบิฟูขึน้ (13:33) แต่อาจทาํใหแ้ป้งเสยีไดด้ว้ยฉนัใด (เทยีบ 1 คร 5:6; กท 5:9) คาํสอนผดิของผูนํ้าชาวยวิ

อาจชกันําคนทีเ่ขามหีน้าทีด่แูลใหห้ลงผดิไปไดด้ว้ยฉนันัน้ (เทยีบ มธ 15:14) 
c พระเยซูเจา้ทรงอา้งว่าเป็น “ประกาศก” เพยีงในทางออ้ม (13:57ฯ//; ลก 13:33) แต่ประชาชนใหต้ําแหน่งนี้แด่พระองคอ์ย่างชดั

แจง้ (มธ 16:14//; 21:11, 46; มก 6:15//; ลก 7:16, 39; 24:19; ยน 4:19; 9:17) ตําแหน่งนี้บอกถงึลกัษณะของพระเมสสยิาห์

ดว้ย เพราะไมม่ปีระกาศกอกีเลยตัง้แต่สมยัประกาศกมาลาค ี และชาวยวิรอคอยยคุทีจ่ะมปีระกาศกอกี เป็นเครือ่งหมายของยุค

พระเมสสยิาห ์ เมือ่ประกาศกเอลยีาหจ์ะกลบัมา (17:10-11//) หรอืเมือ่พระจติเจา้จะเสดจ็มาบนัดาลใหทุ้กคนเป็นประกาศก (กจ 

2:17-18, 33) แทจ้รงิแลว้ ในสมยัพระเยซูเจา้มปีระกาศกปลอมมากมาย (24:11, 24//) ยอหน์ผูท้าํพธิลีา้งเป็นประกาศกแท ้

(11:9//; 14:5; 21:26//; ลก 1:76) เพยีงในฐานะผูท้ีม่จีติตารมณ์ของประกาศกเอลยีาหนํ์าหน้าพระเมสสยิาห ์ (มก 11:10//, 14; 

17:12//) ยอหน์ไดป้ฏเิสธ (ยน 1:21) ว่าท่านมไิดเ้ป็น “ประกาศก” ทีโ่มเสสกล่าวถงึใน ฉธบ 18:15 ครสิตชนเชือ่ว่าพระเยซูเจา้

เท่านัน้เป็นประกาศกองคน์ัน้ (ยน 6:14; 7:40; กจ 3:22-26, 26 เชงิอรรถ s) หลงัจากวนัเปนเตกอ็สเต ครสิตชนทุกคนเป็น

ประกาศกในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกาศพระวาจา (กจ 11:27 เชงิอรรถ m) และหลงัจากนัน้ครสิตชนมกัใชต้ําแหน่งอื่นนอกเหนือจาก

ตําแหน่ง “ประกาศก” เพือ่อธบิายบทบาทเฉพาะของพระเยซูเจา้ 
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15

พระองคต์รสักบัเขาว่า “ท่านล่ะคดิว่าเราเป็นใคร” 
16

ซโีมนเปโตรทลูตอบว่า “พระองค์

คอืพระครสิตเจา้ พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงชวีติ”d 
17

พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า “ซโีมน บุตร

ของยอหน์ ท่านเป็นสุขเพราะไมใ่ช่มนุษย์189 eทีเ่ปิดเผยใหท่้านรู ้ แต่พระบดิาเจา้ของเราผูส้ถติใน

สวรรคท์รงเปิดเผย 
18

เราบอกท่านว่า ท่านเป็นศลิา190

fและบนศลิาน้ี เราจะสรา้งพระศาสนจกัรของ

เรา191

g ประตูนรก192

hจะไม่มวีนัชนะพระศาสนจกัรได ้
19

เราจะมอบกุญแจอาณาจกัรสวรรคใ์ห ้ ทุกสิง่

ทีท่่านจะผกูบนแผ่นดนิน้ี จะผกูไวใ้นสวรรคด์ว้ย ทุกสิง่ทีท่่านจะแกใ้นแผ่นดนิน้ี กจ็ะแกใ้นสวรรค์

ดว้ย”i 
20

แลว้พระองคท์รงกําชบับรรดาศษิยม์ใิหบ้อกใครว่าพระองคค์อืพระครสิตเจา้ 

 

                                                   
d ใน มธ เปโตรไมเ่พยีงแต่ยอมรบัว่าพระเยซูเจา้เป็นพระเมสสยิาหเ์ท่านัน้ แต่ยงัยนืยนัว่าพระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ดว้ย 

เราไมพ่บตําแหน่งทีส่องนี้ใน มก และ ลก (เทยีบ 14:33 กบั มก 6:51ฯ ด ู4:3 เชงิอรรถ e) 
e แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “เนื้อและเลอืด” สาํนวนนี้บ่งความเป็นมนุษย ์เน้นในดา้นความเป็นวตัถุมขีอบเขตจาํกดั ตรงขา้มกบัสิง่

ทีเ่ราเรยีกว่า โลกฝา่ยจติ (บสร 14:18; รม 7:5 เชงิอรรถ c; 1 คร 15:50; กท 1:16; อฟ 6:12; ฮบ 2:14 เทยีบ ยน 1:13) 
f ทัง้คาํภาษากรกี petros และภาษาอาราเมอกิว่า kepha (“หนิ”) ไมเ่คยใชเ้ป็นชือ่คนก่อนทีพ่ระเยซูเจา้จะใชเ้รยีกหวัหน้าของ

บรรดาอคัรสาวก พระเยซูเจา้ทรงใชน้ามนี้เป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึบทบาททีเ่ปโตรจะตอ้งทาํในการก่อสรา้งพระศาสนจกัร เป็นไป

ไดว้่าพระเยซูเจา้ทรงเปลีย่นชือ่ของเปโตรกอ่นหน้านัน้แลว้ (ด ูมก 3:16; ลก 6:14; ยน 1:42) 
g “พระศาสนจกัร” คาํภาษาฮบีร ู “qahal” ภาษากรกี “ekklesia” หมายถงึ “ชุมชนทีม่าชุมนุมกนั” ในพนัธสญัญาเดมิใชบ่้อยๆ 

หมายถงึประชากรทีท่รงเลอืกสรรมาชมุนุมกนั โดยเฉพาะชุมชนทีเ่ดนิทางในถิน่ทรุกนัดารสมยัอพยพ (เทยีบ กจ 7:38 ชาวยวิ

บางกลุ่ม เช่นพวก Essenes แห่งคุมราน เป็นตน้) คดิว่าตนเป็นประชากรทีเ่หลอืของอสิราเอล (อสย 4:3 เชงิอรรถ c) ซึง่จะอยู่

รอดจนถงึวนัสุดทา้ย กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ยงัใชค้าํคาํนี้หมายถงึกลุ่มชนยุคพระเมสสยิาห ์ ครสิตชนใชค้าํนี้เชน่กนัหมายถงึชุมชน

แห่ง “พนัธสญัญาใหม”่ ทีพ่ระเยซูเจา้ไดท้รงหลัง่พระโลหติกระทาํใหส้าํเรจ็ไป (26:28 เชงิอรรถ f; อฟ 5:25) พระเยซูเจา้ทรงใช้

คาํ “พระศาสนจกัร” ควบคู่ไปกบัคาํ “อาณาจกัรสวรรค”์ (4:17 เชงิอรรถ f) เพือ่แสดงว่าชุมชนแห่งยุคสุดทา้ย เริม่ตัง้แต่ในโลกนี้

ในรปูแบบสงัคมทีม่รีะเบยีบ และพระองคท์รงแต่งตัง้เปโตรใหเ้ป็นผูนํ้าชุมชนนี้ (ด ูกจ 5:11 เชงิอรรถ b; 1คร 1:2 เชงิอรรถ a) 
h “นรก” คาํภาษากรกี Hades คาํภาษาฮบีร ู Sheol หมายถงึสถานทีอ่ยูข่องบรรดาผูต้าย (ด ู กดว 16:33 เชงิอรรถ f) คาํว่า 

“ประตนูรก” หมายถงึอํานาจแห่งความชัว่รา้ย ซึง่ชกันํามนุษยใ์หเ้ขา้สู่ความตายแรกคอืบาป จากนัน้จงึกกัขงัเขาไวต้ลอดไปใน

ความตายนิรนัดร หน้าทีข่องพระศาสนจกัรคอืช่วยผูร้บัเลอืกสรรใหพ้น้จากอํานาจของความตาย จากความตายฝา่ยกาย และ

โดยเฉพาะจากความตายนิรนัดร และนําเขา้สู่อาณาจกัรสวรรค ์(ด ู1 คร 15:26; คส 1:13; วว 6:8; 20:13) ดงันัน้ พระศาสนจกัร

จงึดาํเนินตามพระอาจารยท์ีท่รงสิน้พระชนม ์ เสดจ็ลงสู่แดนผูต้ายหรอืแดนมรณะ (ด ู 1 ปต 3:19 เชงิอรรถ h) และกลบัคนืพระ

ชนมชพีอกีครัง้หนึ่ง (กจ 2:27, 31) 
i นครแห่งพระเจา้ เช่นเดยีวกบันครแห่งความตาย มปีระตูเช่นกนั และประตูนี้จะเปิดใหเ้ขา้ไปเฉพาะคนทีเ่หมาะสม เปโตรมี

กุญแจ ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องท่านทีจ่ะปิดหรอืเปิดรบัคนใหเ้ขา้มาในอาณาจกัรสวรรค ์ โดยผ่านการเป็นสมาชกิของพระศาสน

จกัร “ผกู” และ “แก”้ เป็นศพัทเ์ฉพาะของพวกธรรมาจารย ์ตามความหมายแรกเกีย่วกบัระเบยีบวนิยั “ผกู” หมายถงึการลงโทษ

ใหถู้กขบัไล่จากหมูค่ณะ “แก”้ หมายถงึอนุญาตใหก้ลบัมาอยู่ในหมูค่ณะอกี ตามความหมายทีส่องเกีย่วกบัการตดัสนิดา้นคาํสอน

หรอืกฎหมาย “ผกู” หมายถงึ “หา้ม” “แก”้หมายถงึ “อนุญาต” เปโตรเป็นผูด้แูลคนทีอ่ยู่ในบา้นของพระเจา้ (กุญแจ เป็น

สญัลกัษณ์หมายถงึหน้าทีน่ี้ - เทยีบ อสย 22:22) ท่านมหีน้าทีร่กัษาระเบยีบและมอีํานาจทีจ่ะรบัผูท้ีท่่านเหน็ว่าเหมาะสมหรอืไม่

รบัผูท้ ีท่่านเหน็ว่าไมเ่หมาะสม ท่านยงัมอีํานาจตดัสนิในเรือ่งขอ้คาํสอนและเรือ่งระเบยีบวนิยัเพือ่บรหิารหมูค่ณะ คาํประกาศเรือ่ง

คาํสอนและคาํตดัสนิเรือ่งระเบยีบวนิยัของท่านเป็นอย่างไร พระเจา้ในสวรรคก์ท็รงรบัรองในสวรรคด์ว้ย นกัพระคมัภรีค์าทอลกิ

สอนว่าคาํสญัญานี้ใชไ้ดม้ใิช่เฉพาะกบัเปโตรเท่านัน้ แต่ใชไ้ดก้บัผูส้บืตําแหน่งของเปโตรดว้ย การกล่าวสรุปเช่นนี้แมไ้มบ่อกอย่าง

ชดัเจนในขอ้ความของพระวรสาร แต่เป็นขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผลเพราะพระเยซูเจา้ทรงมุง่หมายจะจดัการเกีย่วกบัอนาคตของ

พระศาสนจกัรโดยจดัโครงสรา้งซึง่จะไมล่ม้เลกิไปหลงัความตายของเปโตร ยงัมขีอ้ความอกีสองตอน (ลก 22:31ฯ และ ยน 

21:15ฯ) กล่าวถงึตําแหน่งประมขุของเปโตรในดา้นความเชือ่ ขอ้ความทัง้สองนี้แสดงว่าเปโตรไมเ่ป็นเพยีงหวัหน้าของพระศาสน

จกัรหลงัการสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้เแลว้เท่านัน้ แต่ยงัเป็นหวัหน้าของบรรดาอคัรสาวกในขณะนัน้อกีดว้ย 



 47 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายเร่ืองพระทรมานเป็นครัง้แรก 

 
21

ตัง้แต่นัน้มา194

jพระเยซเูจา้ทรงเริม่แจง้แก่บรรดาศษิยว์่า พระองคจ์ะตอ้งเสดจ็ไปกรงุ

เยรซูาเลม็เพื่อรบัการทรมานอยา่งมากจากบรรดาผูอ้าวุโส หวัหน้าสมณะและธรรมาจารย ์ จะถูก

ประหารชวีติ แต่จะทรงกลบัคนืพระชนมชพีในวนัทีส่าม 

 
22

เปโตรนําพระองคแ์ยกออกไป ทลูทดัทานว่า “ขอเถดิ พระเจา้ขา้ เหตุการณ์น้ีจะไมเ่กดิ

ขึน้กบัพระองคอ์ยา่งแน่นอน” 
23

แต่พระองคท์รงหนัมาตรสัแก่เปโตรว่า “เจา้ซาตาน ถอยไปขา้ง

หลงัเรา เจา้เป็นเครือ่งกดีขวางเรา195

kเจา้ไมค่ดิอย่างพระเจา้ แต่คดิอยา่งมนุษย”์ 

 

เง่ือนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า 

 
24

พระเยซเูจา้ตรสัแก่บรรดาศษิยว์่า “ถา้ผูใ้ดอยากตามเรา กจ็งเลกิคดิถงึตนเอง จงแบก

ไมก้างเขนของตนและตดิตามเรา 
25

ผูใ้ดใครร่กัษาชวีติของตนใหร้อดพน้ กจ็ะสญูเสยีชวีติ แต่ถา้

ผูใ้ดเสยีชวีติของตนเพราะเรา กจ็ะพบชวีติ196

l 
26

มนุษยจ์ะไดป้ระโยชน์ใดในการทีไ่ดโ้ลกทัง้โลกเป็น

กําไร แต่ตอ้งเสยีชวีติ มนุษยจ์ะตอ้งใหส้ิง่ใดเพื่อแลกกบัชวีติทีส่ญูเสยีไปใหก้ลบัคนืมา 

 
27

“บุตรแห่งมนุษยจ์ะเสดจ็กลบัมาในพระสริริุง่โรจน์ของพระบดิาพรอ้มกบับรรดาทตู

สวรรค ์ เมือ่นัน้พระองคจ์ะประทานรางวลัแก่ทุกคนตามความประพฤตขิองเขา197

m 
28

เราบอกความ

จรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า บางท่านทีย่นือยูท่ีน่ี่จะยงัไมต่าย จนกว่าจะไดเ้หน็บุตรแห่งมนุษยเ์สดจ็

กลบัมาในพระอาณาจกัรของพระองค”์n 

 

                                                   
j พระเยซูเจา้ทรงเร่งเรา้ใหบ้รรดาศษิยย์นืยนัความเชือ่ชดัเจนเป็นครัง้แรกว่า พวกเขารบัว่าพระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาห ์ ใน

เวลาสาํคญัเช่นนี้พระองคท์รงบอกเป็นครัง้แรกเช่นกนัถงึพระทรมานทีจ่ะเกดิขึน้ พระองคม์ใิช่พระเมสสยิาหผ์ูท้รงความรุ่งโรจน์

เท่านัน้ แต่ยงัเป็นผูร้บัใชท้ีร่บัการทรมานดว้ย ในช่วงเวลาไมก่ีว่นัหลงัจากนัน้ พระองคย์งัคงสัง่สอนดว้ยวธิเีดยีวกนั เมือ่ทรง

สาํแดงพระองคอ์ย่างรุ่งโรจน์แลว้ไดท้รงกาํชบัไมใ่หบ้รรดาศษิยเ์ล่าเหตุการณ์นี้ใหใ้ครทราบและทรงทาํนายถงึพระทรมาน (17:1-

12) พระเยซูเจา้ทรงใชว้ธินีี้เพือ่เสรมิความเชือ่ของบรรดาศษิยใ์หเ้ขม้แขง็เมือ่จะตอ้งเผชญิวกิฤตการณ์การสิน้พระชนมแ์ละการ

กลบัคนื 

พระชนมชพี 
k เปโตรขดัขวางวธิกีารทีพ่ระเจา้ทรงกาํหนดไวส้าํหรบัพระเมสสยิาห ์จงึกลายเป็นเครือ่งมอืของปีศาจโดยไมรู่ต้วั (เทยีบ 4:1-10) 
l เป็นความจรงิทีด่เูหมอืนขดัแยง้ในตวัเอง ขอ้ความนี้และขอ้ความถดัไปเล่นคาํในความหมายของคาํว่า “ชวีติ” ซึง่อาจหมายถงึ

ชวีติปจัจุบนั คาํกรกี psyche เท่ากบัคาํฮบีรวู่า nephesh มคีวามหมายสามอย่าง คอือาจหมายถงึ “ชวีติ” “วญิญาณ” และ 

“บุคคล” 
m “ความประพฤตขิองเขา” สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “กจิการของเขา” 
n ในขอ้ 27-28 พระวาจาสองประโยคของพระเยซูเจา้ซึง่กล่าวถงึเหตุการณ์ต่างกนั ไดถู้กนําเขา้มาไวด้ว้ยกนั เพราะกล่าวถงึพระ

อาณาจกัรของพระเจา้ซึง่กาํลงัจะมาถงึ  

 ขอ้ 27 กล่าวถงึพระอาณาจกัรของพระบดิา  

 ขอ้ 28 กล่าวถงึพระอาณาจกัรของพระครสิตเจา้ (ด ู24:1 เชงิอรรถ a) 
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พระเยซูเจ้าทรงสาํแดงพระองคอ์ย่างรุ่งโรจน์199

a
 

 17 
1
ต่อมาอกีหกวนั พระเยซเูจา้ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหน์น้องชายไปบนภเูขา

สงูทีป่ราศจากผูค้น200

b 
2
แลว้พระวรกายของพระองคก์เ็ปลีย่นไปต่อหน้าเขา พระพกัตรเ์ปล่งรศัมี

ดุจดวงอาทติย ์ ฉลองพระองคก์ลบัมสีขีาวดุจแสงสว่าง 201

c 
3
โมเสสและประกาศกเอลยีาหส์าํแดงตน

สนทนาอยูก่บัพระองค ์
4
เปโตรจงึทลูพระเยซเูจา้ว่า “พระเจา้ขา้ ทีน่ี่สบายน่าอยูจ่รงิๆ202

d ถา้

พระองคม์พีระประสงค ์ ขา้พเจา้จะสรา้งเพงิขึน้สามหลงั หลงัหน่ึงสาํหรบัพระองค ์ หลงัหน่ึง

สาํหรบัโมเสส อกีหลงัหน่ึงสาํหรบัเอลยีาห”์ 
5
ขณะทีเ่ปโตรกําลงัพดูอยู่นัน้ มเีมฆสว่างจา้กอ้น

หน่ึงปกคลุมพวกเขาไว ้ เสยีงหน่ึงดงัจากเมฆนัน้ว่า “ท่านผูน้ี้เป็นบุตรสุดทีร่กัของเรา เราพงึ

พอใจยิง่นกั จงฟงัท่านเถดิ” 
6
เมือ่ไดย้นิดงันัน้ ศษิยท์ัง้สามคนซบหน้าลงกบัพืน้ดนิ มคีวามกลวั

อยา่งยิง่ 
7
พระเยซเูจา้เสดจ็เขา้มาใกล ้ ทรงสมัผสัเขา ตรสัว่า “จงลุกขึน้เถดิ อยา่กลวัเลย” 

8
เมือ่

เงยหน้าขึน้ เขาไมเ่หน็ผูใ้ด นอกจากพระเยซเูจา้เท่านัน้ 

 

คาํถามเก่ียวกบัประกาศกเอลียาห์ 

 
9
ขณะทีก่ําลงัลงจากภเูขา พระเยซเูจา้ทรงกําชบัศษิยท์ัง้สามคนว่า “อยา่เล่านิมติทีไ่ด้

เหน็น้ีใหผู้ใ้ดฟงั จนกว่าบุตรแห่งมนุษยจ์ะกลบัคนืชพีจากบรรดาผูต้าย” 

 
10

บรรดาศษิยท์ลูถามพระองคว์่า “เหตุใดบรรดาธรรมาจารยจ์งึกล่าวว่า เอลยีาหต์อ้งมา

ก่อน”e 
11

พระองคต์รสัตอบว่า “ใช่แลว้ เอลยีาหจ์ะมาและจะจดัทุกสิง่ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ 
12

เรา

บอกท่านทัง้หลายว่า เอลยีาหไ์ดม้าแลว้ แต่ประชาชนไมรู่จ้กัและทําต่อเขาตามใจชอบ บุตรแห่ง

มนุษยจ์ะตอ้งรบัการทรมานจากประชาชนเช่นเดยีวกนั” 
13

บรรดาศษิยจ์งึเขา้ใจว่า พระองคต์รสั

ถงึยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง 

 

                                                   

17 a มทัธวิเล่าเรือ่งนี้ต่างไปจากทีพ่บใน มก 9:2 และ ลก 9:28 เชงิอรรถ f ในเหตุการณ์นี้ พระเยซูเจา้ทรงสาํแดงองคเ์ป็น

โมเสสคนใหม ่(ด ูมธ 4:1 เชงิอรรถ a) ทีพ่บพระเจา้บนภเูขาซนีายใหมใ่นกลุ่มเมฆ (มธ 17:5; อพย 24:15-18) มใีบหน้าส่องแสง 

(มธ 17:2; อพย 34:29-35 เทยีบ 2 คร 3:7-4:6) มบุีคคลสาํคญัในพนัธสญัญาเดมิ 2 คน ซึง่ไดร้บัการเปิดเผยบนภเูขาซนีายมา

อยู่กบัพระองคด์ว้ย (อพย 19:33; 34; 1 พกษ 19:9-13) ทัง้สองคนเป็นผูแ้ทนธรรมบญัญตัแิละบรรดาประกาศก ซึง่พระเยซูเจา้

เสดจ็มาเพือ่ทาํใหส้มบรูณ์ (มธ 5:17) เสยีงจากสวรรคส์ัง่ใหเ้ชือ่ฟงัพระองคใ์นฐานะเป็นโมเสสคนใหม ่ (ฉธบ 18:15 ด ูกจ 3:20-

26) และบรรดาศษิยซ์บหน้าลงกบัพืน้ดนิเพือ่นมสัการพระองค ์ (เทยีบ มธ 28:17) เมือ่นิมตินี้สิน้สุด มพีระองคเ์หลอือยู่เพยีง

พระองคเ์ดยีว (ขอ้ 8) เพราะพระองคท์รงเป็นอาจารยส์อนธรรมบญัญตัทิีส่มบรูณ์ตลอดไป ไมต่อ้งการอาจารยอ์ื่นอกี ถงึกระนัน้ 

สริริุ่งโรจน์ของพระองคค์งอยู่เพยีงชัว่คราว เพราะพระองคท์รงเป็น “ผูร้บัใช”้ (ขอ้ 5; อสย 42:1 ด ูมธ 3:16-17, 17 เชงิอรรถ o) 

จะตอ้งรบัทรมานและความตาย (มธ 16:21; 17:22-23) เช่นเดยีวกบัยอหน์ผูนํ้าหน้าพระองค ์ (มธ 17:9-13) ก่อนทีจ่ะเขา้ไปรบั

พระสริริุ่งโรจน์แห่งการกลบัคนืพระชนมชพี 
b ธรรมประเพณโีดยทัว่ไปคดิว่า ภเูขานี้คอืภเูขาทาบอร ์บางคนคดิว่าเป็นภเูขาเฮอรโ์มน 
c สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ดุจหมิะ” (ด ู28:3) 
d หรอือาจแปลว่า “อยู่ทีน่ี่ดจีรงิ ๆ” 
e บรรดาศษิยท์ราบว่าพระเมสสยิาหเ์สดจ็มาแลว้ (16:16) และไดเ้หน็พระสริริุ่งโรจน์ของพระองค ์ (17:1-7) ดงันัน้ จงึแปลกใจที่

ประกาศกเอลยีาหไ์มไ่ดม้บีทบาทเป็นผูนํ้าหน้า ดงัทีป่ระกาศกมาลาคกีล่าวไว ้ พระเยซูเจา้ทรงตอบว่า ประกาศกเอลยีาหไ์ดท้าํ

หน้าทีน่ัน้แลว้ในกจิการของยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง แต่ไมม่ใีครรบัรู ้(ดู ลก 1:17 เชงิอรรถ l) 
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พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนถกูปีศาจสิง 

 
14

เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็พรอ้มกบัศษิยท์ัง้สามคนมาพบประชาชน ชายผูห้น่ึงเขา้มาเฝ้า

พระองค ์ คุกเขา่ลงทลูว่า 
15

“พระเจา้ขา้ โปรดสงสารลูกชายของขา้พเจา้เถดิ เขาเป็นโรคลมชกั 

ทนทรมานมาก เคยตกไฟตกน้ําหลายครัง้ 
16

ขา้พเจา้พาเขามาหาศษิยข์องพระองค ์แต่เขารกัษา

ใหห้ายไมไ่ด”้ 
17

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “คนหวัดือ้ เชื่อยาก และชัว่รา้ย เราจะตอ้งอยูก่บัพวก

ท่านอกีนานเท่าใด จะตอ้งทนพวกท่านอกีนานเท่าใด พาเดก็มาพบเราทีน่ี่เถดิ” 
18

พระเยซเูจา้

ทรงขู่ปีศาจ มนัจงึออกไปจากเดก็ เดก็กห็ายเป็นปกตติัง้แต่นัน้ 
19

บรรดาศษิยจ์งึเขา้เฝ้าพระเยซู

เจา้เป็นการส่วนตวั ทลูถามว่า “ทาํไมพวกเราจงึขบัไล่มนัไมไ่ด”้ 
20

พระองคต์รสัว่า “เพราะท่านมี

ความเชื่อน้อย204

fเราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ถา้ท่านมคีวามเชื่อสกัเท่าเมลด็มสัตารด์ 

แลว้พดูกบัภเูขาน้ีว่า ‘จงยา้ยจากทีน่ี่ ไปทีโ่น่น’ มนักจ็ะยา้ยไป และไมม่อีะไรทีท่่านจะทําไมไ่ด”้g 
(21) 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายเร่ืองพระทรมานเป็นครัง้ท่ีสอง 

 
22

เมือ่บรรดาศษิยชุ์มนุมอยูก่บัพระเยซเูจา้ในแควน้กาลลิ ี พระองคต์รสัแก่เขาว่า “บุตร

แห่งมนุษยจ์ะถูกมอบในเงือ้มมอืของคนทัง้หลาย 
23

และถูกประหารชวีติ แต่ในวนัทีส่าม บุตรแห่ง

มนุษยจ์ะกลบัคนืชพี” บรรดาศษิยร์ูส้กึเป็นทุกขย์ิง่นกั 

 

พระเยซูเจ้าและเปโตรเสียภาษีบาํรงุพระวิหาร 

 
24

เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็มาถงึเมอืงคาเปอรนาอุมพรอ้มกบับรรดาศษิย ์ ผูเ้กบ็ภาษบีํารงุ

พระวหิาร206

hเขา้มาหาเปโตร ถามว่า “อาจารยข์องท่านไม่เสยีเงนิบาํรงุพระวหิารหรอื” 

 
25

เปโตรตอบว่า “เสยีซ”ิ เมื่อเปโตรเขา้ไปในบา้น พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาก่อนว่า “ซโีมน 

ท่านมคีวามเหน็อย่างไร กษตัรยิใ์นโลกน้ีทรงเกบ็ภาษจีากใคร จากโอรสธดิา207

iหรอืจากคนอื่น” 
26

เปโตรทลูตอบว่า “จากคนอื่น” พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า “ถา้เช่นนัน้โอรสธดิายอ่มไดร้บัการยกเวน้ 
27

แต่เพื่อมใิหใ้ครตําหนิเรา ท่านจงไปทีท่ะเล หยอ่นเบด็ลงไป จบัปลาตวัแรกทีต่กได ้ เปิดปาก

ปลา ท่านจะพบเงนิหน่ึงเหรยีญ208

jจงนําเงนินัน้ไปเสยีภาษเีพื่อเราและท่านเถดิ” 

 

                                                   
f สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ไมม่คีวามเชือ่เลย” 
g สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ขอ้ 21 “เพราะปีศาจชนิดนี้ขบัไล่ออกไปไมไ่ดเ้ลย นอกจากดว้ยการอธษิฐานภาวนาและการจาํศลี

อดอาหารเท่านัน้” (เทยีบ มก 9:29) 
h ชาวยวิทุกคนตอ้งเสยีภาษปีระจาํปี เพือ่ใชบ้าํรุงพระวหิาร 
i “โอรสธดิา” หมายถงึ “สมาชกิในครอบครวั” พระเยซูเจา้ทรงใชค้าํคาํนี้เพือ่แสดงว่าทรงเป็น “พระบุตร” หรอื “โอรส” ของพระเจา้ 

(เทยีบ 3:17; 17:5 และ 10:32ฯ; 11:25-27) บรรดาศษิยก์เ็ป็นพีน้่องของพระองค ์(12:50) เป็นบุตรของพระบดิาเดยีวกนั (5:45; 

ด ู4:3 เชงิอรรถ d) 
j การพบของมคี่าในปากปลาเป็นเรือ่งทีม่เีล่าบ่อยๆ ในเรือ่งปาฏหิารยิแ์บบชาวบา้นของชาวยวิและชาวกรกี 
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ข. คาํเทศน์เก่ียวกบัพระศาสนจกัร 

 

ผูย่ิ้งใหญ่ท่ีสดุ 

 18 
1
ขณะนัน้ บรรดาศษิยเ์ขา้มาเฝ้าพระเยซเูจา้ ทลูถามว่า “ผูใ้ดยิง่ใหญ่ทีสุ่ดใน

อาณาจกัรสวรรค”์ 
2
พระเยซูเจา้ทรงเรยีกเดก็เลก็ๆ คนหน่ึงใหม้ายนือยูก่ลางกลุ่มพวกเขา 

3
แลว้

ตรสัว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ถา้ท่านไมก่ลบัเป็นเหมอืนเดก็เลก็ๆ ท่านจะเขา้

อาณาจกัรสวรรคไ์มไ่ดเ้ลย 
4
ดงันัน้ ผูใ้ดทีถ่่อมตนลงเป็นเหมอืนเดก็เลก็ๆ คนน้ี ผูน้ัน้จะยิง่ใหญ่

ทีสุ่ดในอาณาจกัรสวรรค ์

 

การชกันําผู้อ่ืนให้ทาํบาป 

 
5
“ผูใ้ดตอ้นรบัเดก็เลก็ๆ เช่นน้ี209

aในนามของเรา ผูน้ัน้ตอ้นรบัเรา 
6
ผูใ้ดเป็นเหตุใหค้น

ธรรมดาๆ ทีม่คีวามเชื่อในเราทําบาป ถา้เขาจะถูกแขวนคอดว้ยหนิโมใ่หญ่ถ่วงลงใตท้ะเล กย็งั

ดกีว่าสาํหรบัเขา 
7
น่าเสยีดายทีโ่ลกน้ียงัมผีูท้ ีเ่ป็นเหตุใหม้นุษยท์ําบาป ผูเ้ป็นเหตุใหม้นุษยท์ํา

บาปตอ้งมอีย่างแน่นอน แต่วบิตัจิงเกดิแก่ผูน้ัน้เถดิ 

 
8
“ถา้มอืหรอืเทา้ของท่านเป็นเหตุใหท่้านทาํบาป210

bจงตดัมนัทิง้เสยี ท่านเขา้สู่ชวีติ211

cโดยมี

มอืหรอืเทา้ขา้งเดยีวยงัดกีว่ามมีอืหรอืเทา้ทัง้สองขา้ง แต่ถูกทิง้ลงในไฟนิรนัดร 

 
9
“ถา้ตาขา้งหน่ึงของท่านเป็นเหตุใหท่้านทาํบาป จงควกัมนัทิง้เสยี ท่านจะเขา้สู่ชวีติโดย

มตีาขา้งเดยีวยงัดกีว่ามตีาทัง้สองขา้ง แต่ตอ้งถูกทิง้ลงในไฟนรก212

d 

 
10

“จงระวงัใหด้ ี อยา่ดหูมิน่คนธรรมดาๆ เหล่าน้ีคนใดเลย เราบอกท่านทัง้หลายว่า 

ตลอดเวลาในสวรรค ์ทตูสวรรคข์องเขาเฝ้าชมพระพกัตร์213 eพระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรค 2์14

f(11)” 

 

แกะท่ีพลดัหลง 

 
12

“ท่านทัง้หลายคดิอย่างไร ถา้ชายคนหน่ึงมแีกะอยูร่อ้ยตวั แลว้แกะตวัหน่ึงบงัเอญิหลง

ทาง เขาจะไมป่ล่อยแกะเก้าสบิเกา้ตวัไวบ้นภเูขา เพื่อคน้หาแกะตวัทีห่ลงไปหรอื” 

                                                   

18 a “เดก็เลก็ๆ” หมายถงึผูท้ีท่าํตนเป็นเดก็เพราะไมม่มีารยา (เทยีบ ขอ้ 4) 
b ตามความหมายเดมิของคาํกรกี หรอืและตามตวัอกัษร หมายถงึ “บ่วง แรว้” (ซึง่เป็นสาเหตุทาํใหห้กลม้ - ด ู16:23 เชงิอรรถ k) 

ขอ้ 8-9 ไมม่คีวามคดิต่อเนื่องจากขอ้ 7 แต่ มธ นํามาใส่ไวท้ีน่ี่เพราะมคีาํวา่ “เป็นเหตุใหท้าํบาป” เหมอืนในขอ้ 6-7; ขอ้ 8-9 นี้มี

อยู่แลว้ใน 5:29-30 
c หมายถงึชวีตินรินัดร 
d “ไฟนรก” แปลคาํภาษาฮบีร ู Ge-Hinnom หมายถงึหุบเขานอกกรุงเยรซูาเลม็ซึง่เป็นสถานทีม่มีลทนิเพราะเคยมกีารฆา่เดก็

ถวายบชูา (ลนต 18:21 เชงิอรรถ h) ต่อมา เนื่องจากสถานทีน่ี้มไีฟเผาขยะลุกอยู่ตลอดเวลา ชาวยวิจงึเปรยีบสถานทีน่ี้กบัไฟ

นรก ซึง่เป็นทีท่ีพ่ระเจา้ทรงลงโทษคนชัว่ 
e เป็นสาํนวนจากพนัธสญัญาเดมิหมายถงึการทีข่า้ราชสาํนกัเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระมหากษตัรยิ ์ (เทยีบ 2 ซมอ 14:24; 2 พกษ 

25:19; ทบต 12:15) ในทีน่ี้ตอ้งการเน้นความใกลช้ดิระหว่างทตูสวรรคก์บัพระเจา้ 
f สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ขอ้ 11 “เพราะว่าบุตรแห่งมนุษยเ์สดจ็มาเพือ่ชว่ยสิง่ทีเ่สยีไปใหร้อดพน้” (เทยีบ ลก 19:10) 
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13

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ถา้เขาหาแกะตวันัน้พบแลว้ เขาจะรูส้กึยนิดทีี่

พบมนั มากกว่ายนิดใีนแกะเกา้สบิเกา้ตวัทีม่ไิดพ้ลดัหลง” 

 
14

“พระบดิาของท่านผูส้ถติในสวรรคก์เ็ช่นเดยีวกนั ไมท่รงปรารถนาใหค้นธรรมดาๆ 

เหล่าน้ีแมเ้พยีงผูเ้ดยีวตอ้งพนิาศไป” 

 

การตกัเตือนกนัฉันพ่ีน้อง 

 
15

“ถา้พีน้่องของท่านทาํผดิ215

gจงไปตกัเตอืนเขาตามลาํพงั ถา้เขาเชื่อฟงั ท่านจะไดพ้ีน้่อง

กลบัคนืมา 
16

ถา้เขาไมเ่ชื่อฟงั จงพาอกีคนหน่ึงหรอืสองคนไปดว้ย คาํพดูของพยานสองคนหรอื

สามคนจะไดจ้ดัเรือ่งราวใหเ้รยีบรอ้ย 
17

ถา้เขาไมย่อมฟงัพยาน จงแจง้ใหห้มูค่ณะทราบ216

hถา้เขา

ไมย่อมฟงัหมูค่ณะอกี จงปฏบิตัต่ิอเขาเหมอืนเขาเป็นคนต่างศาสนา หรอืคนเกบ็ภาษเีถดิ217

i 

 
18

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ทุกสิง่ทีท่่านจะผกูบนแผ่นดนิ จะผกูไวใ้นสวรรค ์

และทุกสิง่ทีท่่านจะแกบ้นแผ่นดนิ กจ็ะแกใ้นสวรรคด์ว้ย”j 

 

การอธิษฐานภาวนาร่วมกนั 

 
19

“เราบอกความจรงิแก่ท่านอกีว่า ถา้ท่านสองคนบนแผ่นดนิพรอ้มใจกนัออ้นวอนขอสิง่

หน่ึงสิง่ใด พระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรคจ์ะประทานให ้
20

เพราะว่า ทีใ่ดมสีองหรอืสามคน

ชุมนุมกนัในนามของเรา เราอยูท่ีน่ัน่ในหมูพ่วกเขา” 

 

การให้อภยัความผิด219

k
 

 
21

เปโตรเขา้มาทลูถามพระเยซเูจา้ว่า “พระเจา้ขา้ ถา้พีน้่องทาํผดิต่อขา้พเจา้ ขา้พเจา้

ตอ้งยกโทษใหเ้ขาสกักีค่ร ัง้ ถงึเจด็ครัง้หรอืไม่” 
22

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “เราไมไ่ดบ้อกท่านว่า

ตอ้งยกโทษใหเ้จด็ครัง้ แต่ตอ้งยกโทษใหเ้จด็คณูเจด็สบิครัง้”l 

                                                   
g สาํเนาโบราณหลายฉบบัเตมิคาํว่า “ต่อท่าน” แต่ไมจ่าํเป็น ความผดิในทีน่ี้หมายถงึความผดิหนกัและอือ้ฉาว ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํ

ผดิต่อบุคคลทีม่หีน้าทีต่กัเตอืน ซึง่ต่างกบักรณขีอ้ 21 
h “หมูค่ณะ” (ภาษากรกี ekklesia) แปลคาํ qahal ในภาษาฮบีร ู ซึง่หมายถงึการชุมนุมของพีน้่องครสิตชนมากกว่าจะหมายถงึ 

“พระศาสนจกัรทัง้หมด” 
i “คนต่างศาสนาและคนเกบ็ภาษ”ี เป็นผูท้ีส่งัคมรงัเกยีจ ชาวยวิทีเ่คร่งครดัศาสนาไมค่บหากบัคนพวกนี้ (ด ู5:46 เชงิอรรถ u และ 

9:10 เชงิอรรถ e) เทยีบไดก้บัการถูกอปัเปหจิากหมูค่ณะใน 1 คร 5:11 เชงิอรรถ h 
j อํานาจนี้พระเยซูเจา้ไดท้รงมอบใหเ้ปโตรแลว้ (16:19) ในทีน่ี้ พระองคท์รงมอบใหแ้ก่หมูค่ณะดว้ย 
k ครสิตชนตอ้งใหอ้ภยักนั (5:39; 6:12// เทยีบ 7:2; 2 คร 2:7; อฟ 4:32; คส 3:13) ตามแบบฉบบัของพระเจา้และของพระเยซู

เจา้ (ลก 23:34 เชงิอรรถ k) และปฏบิตัติามแบบฉบบัของชาวอสิราเอล (ลนต 19:18-19; ด ูอพย 21:25 เชงิอรรถ f) “เพือ่นบา้น” 

ในพนัธสญัญาเดมิหมายถงึ “เพือ่นรว่มชาต”ิ แต่ในพนัธสญัญาใหม ่ หมายถงึทุกคนรวมทัง้ผูท้ ีท่าํผดิต่อเราดว้ย (5:44-45; รม 

12:17-21; 1 ธส 5:15; 1 ปต 3:9; ด ูสดด 5:10 เชงิอรรถ c) ความรกัจะลบลา้งบาปไดม้าก (สภษ 10:12; อา้งถงึโดย ยก 5:20; 1 

ปต 4:8) 
l “เจด็คณูเจด็สบิครัง้” ยงัแปลไดอ้กีวา่ “เจด็สบิเจด็ครัง้” (ด ู 6:9 เชงิอรรถ d มธ อธบิายคาํสอนเรือ่งนี้โดยใชอุ้ปมาในขอ้ 23-25 

อุปมาหลายเรือ่งทีเ่ป็นของ มธ โดยเฉพาะกล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์โดยเน้นลกัษณะตรงกนัขา้มของบุคคลในเรือ่ง (ด ู

20:1 เชงิอรรถ a; 21:28; 22:1 เชงิอรรถ a; 24:45 เชงิอรรถ w; 25:1 เชงิอรรถ a, 31 เชงิอรรถ e; ลก 15:11 เชงิอรรถ a) 
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อปุมาเร่ืองลกูหน้ีไร้เมตตา 

 
23

อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บักษตัรยิพ์ระองคห์น่ึง ทรงประสงคจ์ะตรวจบญัชหีน้ีสนิ

ของผูร้บัใช ้
24

ขณะทีท่รงเริม่ตรวจบญัชนีัน้ มผีูนํ้าชายผูห้น่ึงเขา้มา ชายผูน้ี้เป็นหน้ีอยูเ่ป็น

พนัลา้นบาท221

m 
25

เขาไมม่สีิง่ใดจะชําระหน้ีได ้ กษตัรยิจ์งึตรสัสัง่ใหข้ายทัง้ตวัเขา บุตรภรรยาและ

ทรพัยส์นิทัง้หมดเพื่อใชห้น้ี 
26

ผูร้บัใชก้ราบพระบาททลูออ้นวอนว่า ‘ขอทรงพระกรุณาผดัหน้ีไว้

ก่อนเถดิ แลว้ขา้พเจา้จะชําระหน้ีใหท้ัง้หมด’ 
27

กษตัรยิท์รงสงสารจงึทรงปล่อยเขาไปและทรงยก

หน้ีให ้
28

ขณะทีผู่ร้บัใชอ้อกไป กพ็บเพื่อนผูร้บัใชด้ว้ยกนัซึง่เป็นหน้ีเขาอยูไ่มก่ีพ่นับาท222

nเขาเขา้

ไปควา้คอบบีไวแ้น่น พดูว่า ‘เจา้เป็นหน้ีขา้อยูเ่ท่าไร จงจ่ายใหห้มด’ 

 
29

“เพื่อนคนนัน้คุกเขา่ลงออ้นวอนว่า ‘กรณุาผดัหน้ีไวก่้อนเถดิ แลว้ขา้พเจา้จะชาํระหน้ี

ให’้ 
30

แต่เขาไม่ยอมฟงั นําลกูหน้ีไปขงัไวจ้นกว่าจะชาํระหน้ีทัง้หมด 
31

เพื่อนผูร้บัใชอ้ื่นๆ เหน็

ดงันัน้ต่างสลดใจมาก จงึนําความทัง้หมดไปทลูกษตัรยิ ์
32

พระองคจ์งึทรงเรยีกชายผูน้ัน้มา ตรสั

ว่า ‘เจา้คนสารเลว ขา้ยกหน้ีสนิของเจา้ทัง้หมดเพราะเจา้ขอรอ้ง 
33

เจา้ตอ้งเมตตาเพื่อนผูร้บัใช้

ดว้ยกนั เหมอืนกบัทีข่า้ไดเ้มตตาเจา้มใิช่หรอื’ 
34

กษตัรยิก์ริว้มาก ตรสัสัง่ใหนํ้าผูร้บัใชน้ัน้ไป

ทรมานจนกว่าจะชําระหน้ีทัง้หมด 
35

พระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรคจ์ะทรงกระทําต่อท่าน

ทาํนองเดยีวกนั ถา้ท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษใหพ้ีน้่องจากใจจรงิ” 

 

VI. อาณาจกัรสวรรคอ์ยู่ใกล้แล้ว 

 

ก. เร่ืองเล่า 

 

คาํถามเร่ืองการหย่าร้าง 

 19 
1
เมือ่พระเยซเูจา้ตรสัเรือ่งน้ีจบแลว้ จงึเสดจ็ออกจากแควน้กาลลิเีขา้ไปในแควน้ยู

เดยี อกีฟากหน่ึงของแม่น้ําจอรแ์ดน 
2
ประชาชนจาํนวนมากตดิตามพระองค ์ พระองคท์รงรกัษา

ผูป้ว่ยทีน่ัน่ 

 
3
ชาวฟารสิบีางคนเขา้มาเพื่อจบัผดิพระองค ์ ทลูถามว่า “เป็นการถูกตอ้งหรอืไม่ ทีช่าย

จะหย่ารา้งกบัภรรยาเน่ืองดว้ยเหตุใดกต็าม” 

 
4
พระองคท์รงตอบว่า “ท่านไมไ่ดอ่้านพระคมัภรีห์รอืว่าเมือ่แรกนัน้พระผูส้รา้งทรงสรา้ง

มนุษยใ์หเ้ป็นชายและหญงิ 
5
และตรสัว่า ดงัน้ี ชายจะละบดิามารดาไปสนิทอยูก่บัภรรยาของตน

และชายหญงิจะเป็นเน้ือเดยีวกนั 

                                                   
m “พนัลา้นบาท” แปลตามตวัอกัษร “หนึ่งหมืน่ตะลนัต”์ หมายถงึเงนิจาํนวนมากทเีดยีว เพราะหนึ่งตะลนัต์เท่ากบัทองคาํหนกั

ประมาณ 30 กโิลกรมั 
n “ไมก่ีพ่นับาท” แปลตามตวัอกัษร “หนึ่งรอ้ยเหรยีญ” 
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6
เขาจงึไมเ่ป็นสองอกีต่อไป แต่เป็นเน้ือเดยีวกนั ดงันัน้ สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงรวมกนัไว ้

มนุษยอ์ย่าไดแ้ยกเลย”a 

 
7
ชาวฟารสิจีงึทลูถามว่า “แลว้ทาํไมโมเสสจงึสัง่ใหช้ายทาํหนงัสอืหยา่รา้ง แลว้หย่ารา้ง

ได”้ 
8
พระองคต์รสัว่า “เพราะใจดือ้แขง็กระดา้งของท่าน โมเสสจงึยอมอนุญาตใหห้ยา่รา้งได ้ แต่

เมือ่แรกเริม่นัน้ หาเป็นเช่นน้ีไม ่

 
9
“เราบอกท่านทัง้หลายว่า ผูใ้ดหยา่รา้งภรรยาและแต่งงานกบัอกีคนหน่ึง เขากท็ําผดิ

ประเวณี เวน้แต่ในกรณแีต่งงานไมถู่กตอ้ง”b 

 

การสมคัรใจไม่แต่งงาน 

 
10

บรรดาศษิยท์ลูพระองคว์่า “ถา้สภาพของสามกีบัภรรยาเป็นเช่นน้ี กไ็มค่วรจะแต่งงาน

เลย” 
11

พระองคต์รสัว่า “ไมใ่ช่ทุกคนเขา้ใจคาํสอนน้ี คนทีเ่ขา้ใจคอืคนทีพ่ระเจา้ประทานให ้
12

เพราะว่า บางคนเป็นขนัทตีัง้แต่อยูใ่นครรภม์ารดา บางคนถูกมนุษยท์าํใหเ้ป็นขนัท ี และบางคน

ทาํตนเป็นขนัทเีพราะเหน็แก่อาณาจกัรสวรรค 2์25

cผูท้ีเ่ขา้ใจได ้กจ็งเขา้ใจเถดิ” 

 

พระเยซูเจ้าและเดก็เลก็ๆ 

 
13

ขณะนัน้ มผีูนํ้าเดก็เลก็ๆ มาใหพ้ระองคท์รงปกพระหตัถอ์วยพร แต่บรรดาศษิยก์ลบัดุ

ว่าคนเหล่านัน้ 
14

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “ปล่อยใหเ้ดก็เลก็ๆ มาหาเราเถดิ อยา่หา้มเลย 

เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของคนทีเ่หมอืนเดก็เหล่าน้ี” 
15

พระองคท์รงปกพระหตัถใ์หเ้ดก็

เหล่านัน้ แลว้จงึเสดจ็ไปจากทีน่ัน่ 

 

                                                   

19 a เป็นการยนืยนัโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ว่าการสมรสจะเพกิถอนมไิด ้
b มก 10:11ฯ; ลก 16:18 และ 1 คร 7:10ฯ หา้มมใิหห้ย่ารา้งในทุกกรณี มธ เท่านัน้บอกว่าพระเยซูเจา้ทรงยกเวน้ใหห้ย่ารา้งได้

ในกรณทีีแ่ต่งงานไมถู่กตอ้ง อาจเป็นเพราะว่าชาวยวิในสมยันัน้ถกเถยีงกนัว่าจะหย่ารา้งกนัไดห้รอืไม ่ พวกรบับใีนสมยันัน้

ถกเถยีงกนั ระหว่าง Hillei กบั Shammai ว่า มเีหตุใดบา้งทีท่ําใหก้ารหย่ารา้งถูกตอ้ง สาํหรบั Shammai เหตุผลประการเดยีวที่

จะหย่ารา้งไดค้อื เมือ่ภรรยามชีู ้ส่วน Hillel สอนว่าเหตุผลใดๆ ไมว่่าทาํใหก้ารหย่ารา้งไดเ้สมอ (เทยีบ ขอ้ 3) ปญัหาของชาวยวิ

ทีก่ลบัใจมาเป็น ครสิตชนทาํให ้มธ เพิม่ขอ้ยกเวน้นี้ลงไปดว้ย คลา้ยกบัขอ้กาํหนดการประชุมทีก่รุงเยรซูาเลม็ใน กจ 15:23-29 

คาํว่า “porneia” ในทีน่ี้น่าจะหมายถงึการแต่งงานไมถู่กตอ้งมากกว่าการเป็นชูอ้ย่างทีช่าวออรโ์ธดอกซ์และโปรเตสแตนทเ์ขา้ใจ 

เพราะในภาษากรกีมคีาํ “moicheia” ซึง่หมายถงึการเป็นชูโ้ดยตรง ในทีน่ี้ ดเูหมอืนคาํว่า “porneia” น่าจะแปลคาํภาษาฮบีรวู่า 

“zenut” (คา้ประเวณ)ี ซึง่ในวรรณกรรมของพวกรบับหีมายถงึการแต่งงานไมถู่กตอ้งระหว่างญาตสินิทซึง่ธรรมบญัญตัหิา้มไว ้

(ลนต 18) การแต่งงานเช่นนี้คนต่างศาสนาถอืว่าถูกตอ้ง แต่เมือ่เขากลบัใจมาเป็นครสิตชนในแวดวงชาวยวิ การแต่งงานเช่นนี้

ถอืว่าไมถู่กตอ้ง จงึมขีอ้แนะนําใหคู้่สมรสดงักล่าวเลกิกนั เพราะว่าไมเ่ป็นการแต่งงานทีแ่ทจ้รงิ บางคนคดิว่าขอ้ยกเวน้นี้หมายถงึ

การอนุญาตใหคู้่สมรสแยกกนัอยู ่แต่หา้มมใิหแ้ต่งงานใหม่ จงึมใิช่การหย่ารา้งแทจ้รงิ แต่การแยกกนัอยูโ่ดยไมแ่ต่งงานใหมเ่ช่นนี้

ไมเ่ป็นทีรู่จ้กัในแวดวงของชาวยวิสมยันัน้ ถงึกระนัน้ บางครัง้พระเยซูเจา้อาจทรงเรยีกรอ้งแนวปฏบิตัใิหมไ่ดเ้ชน่กนั และ 1 คร 

7:11 หมายถงึการแยกกนัเช่นนี้ 
c พระเยซูเจา้ทรงเชือ้เชญิใหล้ะเวน้การแต่งงานตลอดไปเป็นการแสดงถงึการอุทศิตนโดยสมบรูณ์เพือ่พระอาณาจกัรของพระเจา้ 
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เศรษฐีหนุ่ม 

 
16

ชายคนหน่ึงมาเฝ้าพระองคท์ลูถามว่า “พระอาจารย์226 dขา้พเจา้ตอ้งทําความดอีะไรเพื่อ

จะมชีวีตินิรนัดร” 
17

พระองคต์รสักบัเขาว่า “เหตุใดจงึถามเราถงึความด ีผูท้รงความดมีแีต่ผูเ้ดยีว

เท่านัน้227

eถา้ท่านอยากเขา้สู่ชวีตินิรนัดร กจ็งปฏบิตัติามบทบญัญตัเิถดิ” 
18

เขาทลูถามว่า 

“บทบญัญตัขิอ้ใด” พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “อยา่ฆา่คน อยา่ล่วงประเวณี อยา่ลกัขโมย อยา่เป็น

พยานเทจ็ 
19
จงนบัถอืบดิามารดา จงรกัผูอ้ืน่เหมอืนรกัตนเอง” 

20
ชายหนุ่มผูน้ัน้ทลูถามว่า 

“ขา้พเจา้ปฏบิตัติามบทบญัญตัเิหล่าน้ีทุกขอ้แลว้228

fยงัขาดอะไรอกีหรอื” 
21

พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขา

ว่า “ถา้ท่านอยากเป็นคนดอียา่งสมบรูณ์229

gจงไปขายทุกสิง่ทีม่ ีมอบเงนิใหค้นยากจน และท่านจะมี

ขมุทรพัยใ์นสวรรค ์ แลว้จงตดิตามเรามาเถดิ” 
22

เมือ่ไดย้นิพระวาจาน้ี ชายหนุ่มผูน้ัน้จากไปดว้ย

ความทุกข ์เพราะเขามทีรพัยส์มบตัจิาํนวนมาก 

 

อนัตรายจากทรพัยส์มบติั 

 
23

พระเยซเูจา้ตรสัแก่บรรดาศษิยว์่า 

 “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า คนมัง่มจีะเขา้สู่อาณาจกัรสวรรคไ์ดย้าก 
24

เรา

บอกท่านอกีว่า อูฐจะลอดรเูขม็ ยงัง่ายกว่าคนมัง่มเีขา้สู่อาณาจกัรสวรรค”์ 
25

เมือ่บรรดาศษิยไ์ด้

ยนิเช่นน้ี ต่างรูส้กึประหลาดใจมาก จงึทลูถามว่า “แลว้ดงัน้ี ใครเล่าจะรอดพน้ได”้ 
26

พระเยซเูจา้

ทอดพระเนตรบรรดาศษิย ์ แลว้ตรสัว่า “สาํหรบัมนุษยเ์ป็นไปไมไ่ด ้ แต่สาํหรบัพระเจา้ ทุกอยา่ง

เป็นไปได”้ 

 

รางวลัของการสละทุกส่ิง 

 
27

เปโตรจงึทลูถามว่า “ขา้พเจา้ทัง้หลายสละทุกสิง่และตดิตามพระองคแ์ลว้ จะได้

อะไรบา้ง” 
28

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ในโลกใหม2่30

hเมือ่บุตร

แห่งมนุษยจ์ะประทบัเหนือพระทีน่ัง่อนัรุง่โรจน์ ท่านทัง้หลายทีต่ดิตามเรา กจ็ะนัง่บนบลัลงักท์ัง้

สบิสองบลัลงัก ์ เพื่อพพิากษา231

iตระกูลอสิราเอลทัง้สบิสองตระกูลดว้ย 
29

และผูใ้ดทีส่ละบา้นเรอืน 

                                                   
d สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “พระอาจารยผ์ูท้รงความด”ี (ด ูมก และ ลก) 
e หมายถงึ พระเจา้ (ใน มก ลก และ มธ ภาษาละตนิมคีาํว่า “พระเจา้” อยูด่ว้ย) สาํเนาโบราณบางฉบบัยกขอ้ความจาก มก และ 

ลก ว่า “ทาํไมเรยีกเราว่าผูท้รงความด ีไมม่ใีครทรงความดนีอกจากพระเจา้เท่านัน้” 
f สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ “ตัง้แต่เป็นเดก็แลว้” (ด ูมก และ ลก) 
g พระเยซูเจา้มไิดท้รงตัง้คณะใหมท่ีเ่ป็น “ศษิยท์ีด่พีรอ้ม” อยู่เหนือครสิตชนธรรมดา ความดอีย่างสมบรูณ์นี้มความหมายถงึระบบ

ใหมซ่ึง่เรยีกรอ้งความดอีย่างสมบรูณ์สงูกว่าระบบเดมิ (ด ู5:17 เชงิอรรถ h) ทุกคนไดร้บัเรยีกมาในระบบนี้เท่าเทยีมกนั (ด ู5:48) 

กระนัน้กด็ ี เพือ่จะกอ่ตัง้พระอาณาจกัร พระเยซูเจา้ทรงตอ้งการผูร้ว่มงานเตม็เวลา ดงันัน้ จงึทรงเรยีกรอ้งใหค้นเหล่านี้สละชวีติ

ครอบครวั (18:12) และทรพัยส์มบตั ิ(8:19-20) 
h “โลกใหม”่ หมายถงึการฟ้ืนฟูทุกสิง่ขึน้ใหมใ่นยุคพระเมสสยิาห ์ซึง่จะปรากฏแจง้เมือ่สิน้พภิพ แต่เป็นความจรงิแลว้ในดา้นจติใจ 

เมือ่พระครสิตเจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้าย และทรงเป็น “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ในพระศาสนจกัร 
i “พพิากษา” มคีวามหมายเท่ากบั “ปกครอง” ในพนัธสญัญาเดมิ “สบิสองตระกลู” หมายถงึอสิราเอลใหม ่คอื พระศาสนจกัร 
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พีน้่องชายหญงิ บดิามารดา บุตร232

j ไรน่าเพราะเหน็แก่เรา กจ็ะไดร้บัตอบแทนรอ้ยเท่า และจะ

ไดร้บัชวีตินิรนัดรเป็นมรดกดว้ย 

 
30

หลายคนทีเ่ป็นกลุ่มแรกจะกลบัเป็นกลุ่มสุดทา้ย และกลุ่มสุดทา้ยจะกลบัเป็นกลุ่มแรก” 

 

อปุมาเร่ืองคนงานในสวนองุ่น233

a
 

 20 
1
“อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบเหมอืนพ่อบา้นผูห้น่ึงซึง่ออกไปตัง้แต่เชา้ตรู่ เพื่อจา้ง

คนงานมาทาํงานในสวนองุ่น 
2
ครัน้ไดต้กลงค่าจา้งวนัละหน่ึงเหรยีญกบัคนงานแลว้ กส็่งไป

ทาํงานในสวนองุ่น 
3
ประมาณสามโมงเชา้ พ่อบา้นออกมากเ็หน็คนอื่นๆ ยนือยูท่ีล่านสาธารณะ

โดยไมท่ํางาน 
4
จงึพดูกบัคนเหล่าน้ีว่า ‘จงไปทํางานในสวนองุน่ของฉนัเถดิ ฉนัจะใหค้่าจา้งตาม

สมควร’ 
5
คนเหล่าน้ีกไ็ป พ่อบา้นออกไปอกีประมาณเทีย่งวนัและบ่ายสามโมง กระทํา

เช่นเดยีวกนั 
6
ประมาณหา้โมงเยน็ พ่อบา้นออกไปอกี พบคนอื่นๆ ยนือยู่ จงึถามเขาว่า ‘ทาํไม

ท่านยนือยู่ทีน่ี่ทัง้วนัโดยไม่ทาํอะไร’ เขาตอบว่า ‘เพราะไมม่ใีครมาจา้ง’ พ่อบา้นจงึพดูว่า ‘จงไป

ทาํงานในสวนองุ่นของฉนัเถดิ’ 

 
8
 “ครัน้ถงึเวลาคํ่า เจา้ของสวนบอกผูจ้ดัการว่า ‘ไปเรยีกคนงานมา จ่ายค่าจา้งใหเ้ขาโดย

เริม่ตัง้แต่คนสุดทา้ยจนถงึคนแรก’ 
9
เมือ่พวกทีเ่ริม่งานเวลาหา้โมงเยน็มาถงึ เขาไดร้บัคนละหน่ึง

เหรยีญ 
10

เมือ่คนงานพวกแรกมาถงึ เขาคดิว่าตนจะไดร้บัมากกว่านัน้ แต่กไ็ดร้บัคนละหน่ึง

เหรยีญเช่นเดยีวกนั 
11

ขณะรบัค่าจา้งเขากบ่็นต่อหน้าเจา้ของสวนว่า 
12

‘พวกทีม่าสุดทา้ยน้ีทํางาน

เพยีงชัว่โมงเดยีว ท่านกใ็หค้่าจา้งแก่เขาเท่ากบัเรา ซึง่ตอ้งตรากตราํอยูก่ลางแดดตลอดวนั’ 
13

เจา้ของสวนจงึพดูกบัคนหน่ึงในพวกน้ีว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ฉนัไมไ่ดโ้กงท่านเลย ท่านไม่ไดต้กลงกบั

ฉนัคนละหน่ึงเหรยีญหรอื 
14

จงเอาค่าจา้งของท่านไปเถดิ ฉนัอยากจะใหค้นทีม่าสุดทา้ยน้ีเท่ากบั

ใหท่้าน 
15

ฉนัไม่มสีทิธิใ์ชเ้งนิของฉนัตามทีฉ่ันพอใจหรอื ท่านอจิฉารษิยาเพราะฉันใจดหีรอื’ 

 
16

“ดงัน้ีแหละ คนกลุ่มสุดทา้ยจะกลบัเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลบัเป็นคน

กลุ่มสุดทา้ย”b 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายเร่ืองพระทรมานเป็นครัง้ท่ีสาม 

 
17

พระเยซเูจา้กําลงัเสดจ็ขึน้ไปยงักรงุเยรซูาเลม็ พระองคท์รงพาเฉพาะอคัรสาวกสบิสอง

คนออกไป แลว้ตรสัแก่เขาขณะเดนิทางว่า 
18

“บดัน้ี พวกเรากําลงัขึน้ไปยงักรงุเยรซูาเลม็ บุตร

แห่งมนุษยจ์ะถูกมอบแก่บรรดาหวัหน้าสมณะและบรรดาธรรมาจารย ์ เขาจะถูกตดัสนิประหาร

                                                   
j สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิคาํว่า “ภรรยา” 

20 a เจา้ของสวนองุน่ออกไปจา้งคนงานหลายครัง้ตัง้แต่เชา้ถงึเยน็ และใหค้่าจา้งเตม็วนัแก่ทุกคน เขาใจดต่ีอบางคนโดยไมไ่ด้

ผดิความยุตธิรรมต่อใคร พระเจา้กท็รงปฏบิตัเิช่นนัน้ พระองคท์รงนําคนทีม่าชา้ เขา้ในพระอาณาจกัรของพระองค ์ หมายถงึคน

บาปและคนต่างศาสนา ส่วนชาวยวิทีไ่ดร้บัเรยีกเขา้มาก่อน กม็ไิดถู้กรดิรอนสทิธแิต่ประการใด 
b สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “เพราะว่าคนทีถู่กเรยีกมมีาก แต่คนทีไ่ดร้บัเลอืกมน้ีอย” อาจคดัมาจาก 22:14 



 56 

ชวีติ 
19

และจะถูกมอบใหค้นต่างชาตสิบประมาทเยาะเยย้ โบยตแีละนําไปตรงึกางเขน แต่ในวนัที่

สามบุตรแห่งมนุษยจ์ะกลบัคนืชพี” 

 

มารดาของบุตรเศเบดีขอสิทธิพิเศษ 

 
20

มารดาของบุตรเศเบดเีขา้มาเฝ้าพระองคพ์รอ้มกบับุตร นางกราบลงทลูขอสิง่หน่ึงจาก

พระองค ์
21

พระองคจ์งึตรสัถามนางว่า “ท่านตอ้งการอะไร” นางทลูว่า “ขอพระองคท์รงอนุญาต

ใหบุ้ตรทัง้สองคนของขา้พเจา้ นัง่ขา้งขวาคนหน่ึง นัง่ขา้งซา้ยคนหน่ึงในพระอาณาจกัรของ

พระองค”์c 
22

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ท่านไมรู่ว้่ากําลงัขออะไร ท่านดื่มถว้ย236

dซึง่เราจะดื่มได้

หรอืไม่” เขาทัง้สองคนทลูตอบว่า “ได ้พระเจา้ขา้” 
23

พระองคต์รสักบัเขาว่า “ท่านจะดื่มถว้ยของ

เรา237

eแต่การทีจ่ะนัง่ขา้งขวาหรอืขา้งซา้ยของเรานัน้ไมใ่ช่หน้าทีข่องเราทีจ่ะให ้ แต่สงวนไวส้าํหรบั

ผูท้ีพ่ระบดิาของเราทรงจดัเตรยีมไว”้f 

 

ผูนํ้าต้องรบัใช้ผูอ่ื้น 

 
24

เมือ่ไดย้นิดงันัน้ อคัรสาวกอกีสบิคนรูส้กึโกรธพีน้่องสองคนนัน้ 
25

พระเยซเูจา้จงึทรง

เรยีกทุกคนมาพบ ตรสัว่า “ท่านทัง้หลายยอ่มรูว้่าในหมูค่นต่างชาต ิ ผูป้กครองยอ่มเป็นเจา้นาย

เหนือผูอ้ื่น และผูใ้หญ่ยอ่มใชอ้ํานาจบงัคบั 
26

แต่ท่านทัง้หลายไมค่วรเป็นเช่นนัน้ ผูท้ีป่รารถนาจะ

เป็นใหญ่ จะตอ้งทาํตนเป็นผูร้บัใชผู้อ้ ื่น 
27

และผูใ้ดทีป่รารถนาจะเป็นคนทีห่น่ึงในบรรดาท่าน

ทัง้หลาย กจ็ะตอ้งทาํตนเป็นผูร้บัใช ้
28

เหมอืนกบัทีบุ่ตรแห่งมนุษยม์ไิดม้าเพื่อใหผู้อ้ ื่นรบัใช ้แต่มา

เพื่อรบัใชผู้อ้ ื่น และมอบชวีติของตนเป็นสนิไถ่239

gเพื่อมวลมนุษยท์ัง้หลาย”h 

                                                   
c บรรดาอคัรสาวกคาดหวงัว่าอาณาจกัรของพระเยซูเจา้จะปรากฏมาอย่างรุ่งโรจน์ในไมช่า้ แต่ปรากฏการณ์เช่นนี้สงวนไวส้าํหรบั

การเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิตเจา้ (ด ู4:17 เชงิอรรถ f; กจ 1:6 เชงิอรรถ h) 
d ”ถว้ย” ในพระคมัภรีเ์ป็นคาํเปรยีบเทยีบ หมายถงึ “การรบัทรมาน” (ด ูอสย 51:17) ณ ทีน่ี้ หมายถงึการรบัทรมานทีก่าํลงัจะ

มาถงึของพระเยซูเจา้ 
e ยากอบ บุตรของเศเบด ีถูกกษตัรยิเ์ฮโรดอากรปิปาประหารชวีติราวปี ค.ศ. 44 (กจ 12:2) ส่วนยอหน์น้องชาย แมว้่าจะไมไ่ด้

ถูกประหารชวีติเป็นมรณสกัข ีแต่กม็สี่วนร่วมรบัความทุกขท์รมานของพระเยซูเจา้ไมน้่อยเช่นกนั 
f ภารกจิของพระเยซูเจา้บนแผ่นดนินี้มใิช่ประทานรางวลัใหม้นุษย ์ แต่รบัทรมานเพือ่นําความรอดพน้มาใหม้วลมนุษย ์ (ด ู ยน 

3:17; 12:47) 
g เมือ่มนุษยท์าํบาป ธรรมบญัญตัเิรยีกรอ้งใหต้อ้งรบัโทษถงึตาย มนุษยจ์งึเป็นเสมอืนลกูหนี้ของพระยตุธิรรมของพระเจา้ (ด ูรม 

8:3-4; 1 คร 15:56; 2 คร 3:7, 9; กท 3:13 พรอ้มเชงิอรรถ) เพือ่ไถ่มนุษยใ์หพ้น้จากการเป็นทาสของบาปและความตาย (รม 

3:24 เชงิอรรถ j) พระเยซูเจา้ตอ้งหลัง่พระโลหติเป็นค่าไถ่และชาํระหนี้ (1 คร 6:20; 7:23; กท 3:13; 4:5 พรอ้มเชงิอรรถ) เมือ่

ทรงสิน้พระชนมเ์ช่นนี้แทนคนบาป พระองคก์ท็รงทาํใหบ้ทบาทของ “ผูร้บัใชข้องพระยาหเ์วห”์ เป็นความจรงิ (อสย 53) คาํว่า 

“มนุษยท์ัง้หลาย” ภาษาฮบีรวู่า “คนจาํนวนมาก” (อสย 53:11ฯ, 11 เชงิอรรถ h) คาํว่า “จาํนวนมาก” ในภาษาฮบีรเูน้นถงึจาํนวน

ของผูร้บัการกอบกูว้่ามมีาก ตรงขา้มกบัพระผูก้อบกูซ้ึง่มเีพยีงพระองคเ์ดยีว มไิดห้มายความว่า จาํนวนของผูร้บัการกอบกูม้ ี

จาํนวนจาํกดัดว้ย (รม 5:6-21 ด ูมธ 26:28 เชงิอรรถ i)  
h สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ขอ้ความต่อไปนี้ ซึง่อาจคดัมาจากคมัภรีน์อกสารบบว่า “สาํหรบัท่านทัง้หลาย จากผูต้ํ่าตอ้ย จง

พยายามเป็นผูย้ ิง่ใหญ่ และจากผูย้ ิง่ใหญ่ จงทาํตนเป็นผูต้ํ่าตอ้ย เมือ่ท่านไดร้บัเชญิไปงานเลีย้ง จงอย่าไปนัง่ในทีม่เีกยีรต ิเพราะ

อาจมบุีคคลสาํคญักว่าท่านมาในงานนัน้ แลว้พนกังานจะมาบอกท่านว่า ‘จงไปนัง่ทีต่ํ่ากว่านี้เถดิ’ และท่านจะตอ้งรบัความอบัอาย 
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คนตาบอดสองคนท่ีเมืองเยรีโค 

 
29

ขณะทีพ่ระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากเมอืงเยรโีคพรอ้มกบับรรดาศษิย ์ ประชาชนจาํนวน

มากตดิตามพระองค ์
30

ชายตาบอดสองคนนัง่อยูร่มิทาง เมือ่ไดย้นิว่าพระเยซเูจา้กําลงัเสดจ็ผ่าน

มา เขากร็อ้งตะโกนว่า “ขา้แต่โอรสของกษตัรยิด์าวดิ โปรดเมตตาเราเถดิ พระเจา้ขา้” 
31

ประชาชนดุเขาใหเ้งยีบ แต่เขากลบัตะโกนดงักว่าเดมิ “ขา้แต่โอรสของกษตัรยิด์าวดิ โปรด

เมตตาเราเถดิ พระเจา้ขา้” 
32

พระเยซเูจา้ทรงหยดุและทรงเรยีกทัง้สองคน ตรสัถามว่า “ท่าน

อยากใหเ้ราทาํอะไรให”้ 
33

คนตาบอดทัง้สองคนทลูตอบว่า “พระเจา้ขา้ ขอใหต้าของเรามองเหน็

ไดเ้ถดิ” 
34

พระเยซเูจา้ทรงสงสาร ทรงสมัผสันัยน์ตาของเขา ทนัใดนัน้ เขากลบัมองเหน็ และ

ตดิตามพระองคไ์ป 

 

พระเมสสิยาห์เสดจ็เข้ากรงุเยรซูาเลม็ 

 21 
1
เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็พรอ้มกบับรรดาศษิยเ์ขา้มาใกลก้รงุเยรซูาเลม็ และเสดจ็มาที่

หมูบ่า้นเบทฟายบีนภเูขามะกอกเทศ พระองคท์รงใชศ้ษิยส์องคน 
2
ตรสัสัง่ว่า “จงไปทีห่มู่บา้น

ขา้งหน้า แลว้ท่านจะพบแม่ลาตวัหน่ึงผกูอยู ่ มลีกูอยูด่ว้ย จงแกเ้ชอืกและจงูมาใหเ้ราเถดิ 
3
ถา้มี

ใครถาม จงตอบว่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการใชม้นั และจะส่งกลบัคนืใหท้นัทเีมือ่ใชเ้สรจ็”“ 
4
เหตุการณ์น้ีเกดิขึน้เพื่อพระดาํรสัทีต่รสัทางประกาศกจะไดเ้ป็นความจรงิว่า 

 5จงบอกธดิาแห่งศโิยนว่า 

 ดซู ิกษตัรยิข์องท่านเสดจ็มาพบท่าน 

 มพีระทยัอ่อนโยน ประทบับนแมล่า 

 บนลกูลา สตัวใ์ชง้าน241

a 

 
6
ศษิยท์ัง้สองคนไปทาํตามทีพ่ระเยซเูจา้ทรงสัง่ 

7
เขาจงูแมล่าและลกูลามาถวายพระองค ์

ปเูสือ้คลุมของตนบนหลงัลา พระองคป์ระทบับนหลงัลา 
8
ประชาชนจาํนวนมากปเูสือ้คลุมของตน

บนทางเดนิ บางคนตดักิง่ไมม้าวางตามทางเดนิ 
9
ประชาชนทัง้ทีเ่ดนิไปขา้งหน้าและทีต่ามมา

ขา้งหลงั ต่างโห่รอ้งว่า 

 โฮซานนา242

bแด่โอรสของกษตัรยิด์าวดิ 

 ขอถวายพระพรแด่ผูม้าในพระนามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

 โฮซานนา ณ สวรรคส์งูสุด 

                                                                                                                                                  
จงไปนัง่ทีสุ่ดทา้ยและถา้มบุีคคลสาํคญัน้อยกว่าท่านมาในงาน พนกังานจะมาบอกท่านว่า ‘เชญิท่านไปนัง่ทีม่เีกยีรตมิากกว่าเถดิ’ 

และท่านกจ็ะไดร้บัเกยีรต”ิ (เทยีบ ลก 14:8-10) 

21 a ลาเป็นสตัวท์ีใ่ชใ้นยามสงบ ส่วนมา้ใชใ้นยามสงคราม ตามความคดิของประกาศกเศคารยิาห ์พระเมสสยิาหท์รงลา แสดง

ว่าทรงเป็นผูป้กครองทีอ่่อนโยน ไมใ่ช่นกัรบ เมือ่พระเยซูเจา้ทรงลาเสดจ็เขา้กรุงเยรซูาเลม็ จงึทรงทาํใหถ้อ้ยคาํของประกาศก

เป็นความจรงิทัง้ตามตวัอกัษรและตามความหมายทีล่กึซึ้งกว่าดว้ย 
b “โฮซานนา” เป็นคาํภาษาฮบีร ูความหมายแรกคอื “โปรดช่วยใหร้อดพน้” ต่อมา กลายเป็นเพยีงคาํอุทาน ชโย โห่รอ้งตอ้นรบั 
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10

เมือ่พระองคเ์สดจ็เขา้กรงุเยรซูาเลม็แลว้ ประชาชนทัว่ทัง้เมอืงต่างแตกตื่นถามว่า “ผูน้ี้

เป็นใครหนอ” 
11

ประชาชนทีต่ดิตามพระเยซเูจา้กต็อบว่า “ผูน้ี้คอืพระเยซู ประกาศกจากนาซา

เรธ็ แควน้กาลลิ”ี 

 

พระเยซูเจ้าทรงขบัไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร 

 
12

พระเยซเูจา้เสดจ็เขา้สู่พระวหิาร ทรงขบัไล่บรรดาคนซือ้ขายในพระวหิาร ทรงควํ่าโต๊ะ

ของคนแลกเงนิและมา้นัง่ของคนขายนกพริาบ243

c 
13

ตรสักบัพวกเขาว่า “มเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า 

บา้นของเราจะไดช้ือ่ว่าบา้นแห่งการอธษิฐานภาวนา แต่ท่านทัง้หลายกลบัมาทําใหเ้ป็นซ่องโจร” 

 
14

คนตาบอดและคนงอ่ยเขา้มาเฝ้าพระองคใ์นพระวหิาร และพระองคท์รงรกัษาเขาให้

หายจากโรค 
15

เมือ่บรรดาหวัหน้าสมณะและธรรมาจารย ์ เหน็อศัจรรยท์ีท่รงกระทาํและไดย้นิ

พวกเดก็ๆ รอ้งในพระวหิารว่า “โฮซานนาแด่โอรสของกษตัรยิด์าวดิ” กโ็กรธถามพระองคว์่า 
16

“

ท่านไดย้นิหรอืไมว่่าพวกเขารอ้งว่าอะไร” พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ไดย้นิ ท่านไมไ่ดอ่้านในพระ

คมัภรีห์รอืว่า 

 ท่านไดเ้ตรยีมคําสรรเสรญิไว ้

 จากปากของเดก็และทารก” 

 
17

แลว้พระองคท์รงจากพวกเขา เสดจ็ออกจากเมอืงไปยงัหมูบ่า้นเบธานีและทรงพกัแรม

ทีน่ัน่ 

 

ต้นมะเด่ือเทศไร้ผล ความเช่ือและการอธิษฐานภาวนา 

 
18

เชา้วนัรุง่ขึน้ ขณะทีพ่ระเยซเูจา้เสดจ็เขา้เมอืง พระองคท์รงรูส้กึหวิ 
19

เมือ่

ทอดพระเนตรเหน็มะเดื่อเทศตน้หน่ึงอยูร่มิทาง จงึเสดจ็เขา้ไปใกล ้ แต่ไมท่รงพบผลมะเดื่อ ทรง

พบแต่ใบเท่านัน้ จงึตรสักบัมะเดื่อเทศตน้นัน้ว่า “ตัง้แต่น้ีไป เจา้อย่ามผีลอกีเลย” ทนัใดนัน้ 

มะเดื่อเทศกเ็หีย่วแหง้ไป244

d 
20

บรรดาศษิยเ์หน็ดงันัน้ต่างประหลาดใจ กล่าวว่า “ตน้มะเดื่อเทศ

เหีย่วไปทนัทไีดอ้ยา่งไร” 
21

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ถา้

ท่านมคีวามเชื่อ และไมส่งสยั ท่านจะทําไดทุ้กสิง่ ไมเ่พยีงแต่สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตน้มะเดื่อเทศตน้น้ี

เท่านัน้ ถา้ท่านบอกภเูขาลูกน้ีว่า ‘จงยกตวัขึน้ และทิง้ตวัลงไปในทะเลเถดิ’ กจ็ะเป็นเช่นนัน้ 
22

และทุกสิง่ทีท่่านจะอธษิฐานภาวนาวอนขอดว้ยความเชื่อ ท่านกจ็ะไดร้บั” 

 

                                                   
c คนแลกเงนิและพอ่คา้ในพระวหิารบรกิารผูแ้สวงบุญในการแลกเปลีย่นเงนิตราทีใ่ชก้นัตามปกต ิ เป็นเหรยีญของพระวหิาร และ

จดัหาสตัวท์ีใ่ชบ้ชูายญั บรกิารเช่นนี้เป็นสิง่ถูกตอ้งกจ็รงิ แต่อาจกลายเป็นการผกูขาดเอาเปรยีบผูอ้ื่นได ้การขบัไล่พ่อคา้ออกจาก

พระวหิารยงัอาจมองไดว้่าเป็นการกระทาํของพระเมสสยิาห ์เพือ่ชาํระพระวหิารใหบ้รสิุทธิ ์และเน้นการแสดงคารวกจิแบบดัง้เดมิ

ทีย่งัไมม่กีารคา้ขายเขา้มาเกีย่วขอ้งใหเ้ป็นมลทนิ 
d มก อธบิายเหตุผลว่า “เพราะมใิช่ฤดมูะเดือ่เทศ” แต่พระเยซูเจา้ทรงทาํกจิการนี้เป็นสญัลกัษณ์ (ด ูยรม 18:1 เชงิอรรถ a) ตน้

มะเดือ่เทศเป็นสญัลกัษณ์หมายถงึอสิราเอลทีถู่กลงโทษเพราะไมม่คีวามเชือ่ 
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พระเยซูเจ้าทรงรบัอาํนาจจากผู้ใด 

 
23

พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในพระวหิาร ขณะทีท่รงสัง่สอนประชาชนอยูน่ัน้ บรรดาหวัหน้า

สมณะและผูอ้าวุโสของประชาชนเขา้มาพบพระองคแ์ลว้ทลูถามว่า “ท่านมอีํานาจใดจงึทําเช่นน้ี245

e

ใครมอบอํานาจน้ีใหท่้าน” 

 
24

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “เราขอถามท่านอย่างหน่ึงดว้ยเช่นเดยีวกนั ถา้ท่านตอบ เราก็

จะบอกท่านว่าเราทาํเช่นน้ีดว้ยอํานาจใด 
25

พธิลีา้งของยอหน์มาจากไหน จากสวรรคห์รอืจาก

มนุษย”์ บรรดาสมณะและผูอ้าวุโสของประชาชนจงึปรกึษากนัว่า “ถา้เราตอบว่ามาจากสวรรค ์

เขากจ็ะถามว่า ‘แลว้ทาํไมท่านจงึไมเ่ชื่อยอหน์เล่า’ 
26

ถา้เราตอบว่ามาจากมนุษย ์ เรากเ็กรงกลวั

ประชาชน เพราะทุกคนคดิว่ายอหน์เป็นประกาศก” 

 
27

เขาจงึทลูตอบพระเยซเูจา้ว่า “เราไมรู่”้ พระองคจ์งึตรสัว่า “เรากไ็มบ่อกท่าน

เช่นเดยีวกนัว่า เราทําการเหล่าน้ีโดยอํานาจใด” 

 

อปุมาเร่ืองบตุรสองคน 

 
28

“ท่านทัง้หลายคดิเหน็อย่างไร ชายคนหน่ึงมบุีตรสองคน เขาไปพบบุตรคนแรกพดูว่า 

‘ลกูเอ๋ย วนัน้ี จงไปทํางานในสวนองุน่เถดิ’ 
29

บุตรตอบว่า ‘ลกูไมอ่ยากไป’ แต่ต่อมากเ็ปลีย่นใจ

และไปทาํงาน 
30

พ่อจงึไปพบบุตรคนทีส่อง พดูอยา่งเดยีวกนั บุตรคนทีส่องตอบว่า ‘ครบัพ่อ’ แต่

แลว้กไ็มไ่ดไ้ป 
31

สองคนน้ีใครทาํตามใจพ่อ” พวกเขาตอบว่า “คนแรก” พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า 

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า คนเกบ็ภาษแีละหญงิโสเภณจีะเขา้สู่พระอาณาจกัรของ

พระเจา้ก่อนท่าน 

 
32

เพราะยอหน์ไดม้าพบท่าน ชีห้นทางแห่งความชอบธรรม246

fท่านกไ็มเ่ชื่อยอหน์ ส่วนคน

เกบ็ภาษแีละหญงิโสเภณเีชื่อ แต่ท่านทัง้หลายเหน็ดงัน้ีแลว้ กย็งัคงไมเ่ปลีย่นใจมาเชื่อยอหน์ 

 

อปุมาเร่ืองคนเช่าสวนชัว่ร้าย247

g
 

 
33

“ท่านทัง้หลาย จงฟงัอุปมาอกีเรือ่งหน่ึงเถดิ คหบดผีูห้น่ึงปลกูองุน่ไวส้วนหน่ึง ทาํรัว้

ลอ้ม ขดุบ่อยํ่าองุ่น สรา้งหอเฝ้า ใหช้าวสวนเช่า แลว้กอ็อกเดนิทางไปต่างเมอืง 
34

เมือ่ใกลถ้งึฤดู

เกบ็ผล เจา้ของสวนจงึใหผู้ร้บัใชไ้ปพบคนเช่าสวนเพื่อรบัส่วนแบ่งจากผลผลติ 
35

แต่คนเช่าสวน

                                                   
e “เช่นนี้” หมายถงึเหตุการณ์พเิศษทีพ่ระเยซูเจา้ทรงอนุญาตใหเ้กดิขึน้ภายในบรเิวณพระวหิาร ไดแ้ก่ การโห่รอ้งตอ้นรบัพระเมส

สยิาห ์การขบัไล่พอ่คา้ และการรกัษาโรคอย่างอศัจรรย ์
f เป็นสาํนวนในพนัธสญัญาเดมิ ยอหน์ปฏบิตัติามทีท่่านสอนว่า มนุษยเ์ป็นผูช้อบธรรมไดก้ต่็อเมือ่ปฏบิตัติามพระประสงคข์อง

พระเจา้ 
g เรือ่งนี้เป็น “อุปมานิทศัน์” หรอือุปมาในรายละเอยีด เพราะรายละเอยีดทุกอย่างในเรือ่งมคีวามหมาย เจา้ของสวนคอืพระเจา้ 

สวนองุน่คอือสิราเอล ประชากรทีพ่ระเจา้ทรงเลอืกสรร (ด ูอสย 5:1 เชงิอรรถ a) ผูร้บัใชค้อืบรรดาประกาศก ลกูชายคอืพระเยซู

เจา้ซึง่ถูกประหารนอกกาํแพงกรุงเยรซูาเลม็ ชาวสวนฆาตกรคอื ชาวยวิทีไ่รค้วามเชือ่ ชาตทิีไ่ดเ้ช่าสวนองุน่ต่อไปคอืคนต่าง

ศาสนา มก มไิดร้กัษารายละเอยีดทุกอย่างไวใ้นพระวรสาร (เช่น ศพของลกูชายถูกทิง้ขา้งนอกหลงัจากถูกประหารแลว้) แต่ มธ 

ตอ้งการอธบิายความหมายของรายละเอยีดทุกอย่าง 
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ไดจ้บัคนใช ้ทุบตคีนหน่ึง ฆา่อกีคนหน่ึง เอาหนิทุ่มอกีคนหน่ึง 
36

เจา้ของสวนจงึส่งผูร้บัใชจ้าํนวน

มากกว่าพวกแรกไปอกี คนเช่าสวนกท็าํกบัพวกน้ีเช่นเดยีวกนั 
37

ในทีสุ่ด เจา้ของสวนไดส้่ง

บุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวน คดิว่า ‘คนเช่าสวนคงจะเกรงใจลกูของเราบา้ง’ 
38

แต่เมือ่คน

เช่าสวนเหน็บุตรเจา้ของสวนมา กพ็ดูกนัว่า ‘คนน้ีเป็นทายาท เราจงฆา่เขาเถดิ เราจะไดม้รดก

ของเขา’ 

 
39

“เขาจงึจบับุตรเจา้ของสวน นําตวัออกไปนอกสวนแลว้ฆา่เสยี 
40

ดงัน้ี เมือ่เจา้ของสวน

มา เขาจะทําอยา่งไรกบัคนเช่าสวนพวกนัน้” 
41

บรรดาผูฟ้งัตอบว่า “เจา้ของสวนจะกําจดัพวกใจ

อํามหติน้ีอย่างโหดเหีย้ม และจะยกสวนใหค้นอื่นเช่า ซึง่จะแบ่งผลคนืใหเ้ขาตามกําหนดเวลา” 
42

พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า “ท่านมไิดอ่้านในพระคมัภรีห์รอืว่า 

 หนิทีช่่างก่อสรา้งทิ้งเสยีนัน้ 

 ไดก้ลายเป็นศลิาหวัมมุ 

 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงกระทาํเช่นนัน้ 

 เป็นทีน่่าอศัจรรยแ์ก่เรายิง่นัก” 
43

“ดงันัน้ เราบอกท่านว่า พระอาณาจกัรของพระเจา้จะถูกยกจากท่านทัง้หลาย ไปมอบ

ใหแ้ก่ชนชาตอิื่นทีจ่ะทําใหบ้งัเกดิผล”
(44)h 

45
เมือ่บรรดาหวัหน้าสมณะและชาวฟารสิไีดย้นิอุปมาเหล่าน้ีกเ็ขา้ใจว่า พระองคต์รสัถงึ

พวกเขา 
46

จงึพยายามจบักุมพระองค ์ แต่ยงัเกรงประชาชน เพราะประชาชนนบัถอืพระองคเ์ป็น

ประกาศก 

 

อปุมาเร่ืองงานวิวาหมงคล249

a
 

22 
1
พระเยซเูจา้ทรงเล่าเป็นอุปมาอกีเรือ่งหน่ึงว่า 

2
“อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บั

กษตัรยิพ์ระองคห์น่ึงซึง่ทรงจดังานอภเิษกสมรสใหพ้ระโอรส 
3
ทรงส่งผูร้บัใชไ้ปเรยีกผูร้บัเชญิให้

มาในงานววิาห ์ แต่พวกเขาไมต่อ้งการมา 
4
พระองคจ์งึทรงส่งผูร้บัใชอ้ื่นไปอกี รบัสัง่ว่า ‘จงไป

บอกผูร้บัเชญิว่า บดัน้ีเราไดเ้ตรยีมการเลีย้งไวพ้รอ้มแลว้ ไดฆ้า่ววัและสตัวอ์ว้นพแีลว้ ทุกสิง่

พรอ้มสรรพ เชญิมาในงานววิาหเ์ถดิ’ 
5
แต่ผูร้บัเชญิมไิดส้นใจ คนหน่ึงไปทีทุ่่งนา อกีคนหน่ึงไป

ทาํธุรกจิ 
6
คนทีเ่หลอืไดจ้บัผูร้บัใชข้องกษตัรยิ ์ ทาํรา้ยและฆา่เสยี 

7
กษตัรยิก์ริว้ จงึทรงส่งกอง

                                                   
h สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ขอ้ 44 ว่า “ผูใ้ดตกบนศลิานี้ ผูน้ัน้จะแหลกเป็นชิน้ๆ ถา้หากศลิานัน้ตกทบัผูใ้ด ผูน้ัน้จะถูกบดขยี”้ 

อาจเป็นคาํอธบิายทีผู่ค้ดัลอกยกมาจาก ลก 20:18 

22 a อุปมาเรือ่งนี้เป็นอุปมานิทศัน์อกีเรือ่งหนึ่งทีม่คีาํสอนคลา้ยกบัอุปมาเรือ่งก่อน กษตัรยิค์อืพระเจา้ งานววิาหมงคลคอื

ความสุขในยุคของพระเมสสยิาห ์ โอรสของกษตัรยิค์อืพระเมสสยิาห ์ คนทีไ่ปเชญิผูม้าร่วมงานคอืบรรดาประกาศกและบรรดา

อคัรสาวก ผูร้บัเชญิทีไ่มส่นใจหรอืใชค้วามรุนแรงต่อตา้นคอืชาวยวิ ผูท้ีไ่ดร้บัเรยีกตามถนนคอืคนบาปและคนต่างศาสนา การเผา

เมอืงคอืการทาํลาย 

กรุงเยรซูาเลม็ ในขอ้ 11 ฉากของเรือ่งเปลีย่นไปเป็นการพพิากษาครัง้สุดทา้ย ดเูหมอืนว่ามทัธวิไดร้วมอุปมาสองเรือ่งเขา้

ดว้ยกนั เรือ่งหนึ่งคลา้ยกบัเรือ่งใน ลก 14:16-24 ส่วนอกีเรือ่งหนึ่งซึง่จบลงดว้ยขอ้ความในขอ้ 11-14 ขอ้ความตอนจบนี้อธบิาย

ว่าคนทีร่บัเชญิจะตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะกบังานดว้ย นัน่คอื เมือ่มคีวามเชือ่แลว้ตอ้งมกีจิการดตีามมาดว้ย (เทยีบ 3:8; 5:20; 

7:21ฯ; 13:47ฯ; 21:28ฯ) 
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ทหารไปทําลายฆาตกรเหล่านัน้และเผาเมอืงของเขาดว้ย 
8
แลว้พระองคต์รสัแก่ผูร้บัใชว้่า ‘งาน

ววิาหพ์รอ้มแลว้ แต่ผูร้บัเชญิไมเ่หมาะสมกบังานน้ี 
9
จงไปตามทางแยก พบผูใ้ดกต็าม จงเชญิมา

ในงานววิาหเ์ถดิ’ 
10

บรรดาผูร้บัใชจ้งึออกไปตามถนน เชญิทุกคนทีพ่บมารวมกนั ทัง้คนเลวและ

คนด ี แขกรบัเชญิจงึมาเตม็หอ้งงานอภเิษกสมรส 
11

กษตัรยิเ์สดจ็มาทอดพระเนตรแขกรบัเชญิ 

ทรงเหน็คนหน่ึงไมส่วมเสือ้สาํหรบังานววิาห ์
12

จงึตรสัแก่เขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ท่านไมไ่ดส้วมเสือ้

สาํหรบังานววิาห ์ แลว้เขา้มาทีน่ี่ไดอ้ย่างไร’ คนนัน้กน่ิ็ง 
13

กษตัรยิจ์งึตรสัสัง่ผูร้บัใชว้่า ‘จงมดัมอื

มดัเทา้ของเขา เอาไปทิง้ในทีม่ดืขา้งนอกเถดิ ทีน่ัน่ จะมแีต่การรํ่าไหค้รํ่าครวญ และขบฟนัดว้ย

ความขุน่เคอืง 
14

เพราะผูร้บัเชญิมมีาก แต่ผูร้บัเลอืกมน้ีอย’”b 

 

การเสียภาษีแก่พระจกัรพรรดิซีซาร ์
15

ครัง้นัน้ ชาวฟารสิปีรกึษากนัเพื่อจบัผดิพระวาจาของพระเยซเูจา้ 
16

จงึส่งศษิยข์องตน

พรอ้มกบัคนทีนิ่ยมกษตัรยิเ์ฮโรด251

cมาทลูถามพระเยซเูจา้ว่า “พระอาจารย ์ พวกเรารูว้่าท่านเป็น

คนเทีย่งตรง สัง่สอนวถิทีางของพระเจา้ตามความจรงิ โดยไมล่าํเอยีง เพราะท่านไม่เหน็แก่หน้า

ใคร 
17

ดงันัน้ โปรดบอกเราเถดิว่า ท่านมคีวามเหน็ว่าการเสยีภาษแีก่พระจกัรพรรดซิซีารเ์ป็น

การถูกตอ้งหรอืไม่” 
18

พระเยซเูจา้ทรงหยัง่รูเ้จตนารา้ยของเขา จงึตรสัว่า “พวกคนหน้าซื่อใจคด 

เจา้มาทดลองเราทําไม
 19

จงนําเงนิทีใ่ชเ้สยีภาษมีาใหดู้สกัเหรยีญหน่ึง” เขากนํ็าเงนิเหรยีญมา

ถวาย 
20

พระองคจ์งึตรสัถามว่า “รปูและคําจารกึน้ีเป็นของใคร” 
21

เขาตอบว่า “เป็นของพระ

จกัรพรรดซิซีาร”์ พระองคจ์งึตรสัว่า “ของของซซีาร ์จงคนืใหซ้ซีาร ์และของของพระเจา้ กจ็งคนื

ใหพ้ระเจา้เถดิ”d 
22

เมือ่คนเหล่านัน้ไดย้นิ ต่างประหลาดใจ แลว้ผละจากพระองคไ์ป 

 

การกลบัคืนชีพของผู้ตาย 
23

ในวนันัน้ ชาวสะดสูมีาเฝ้าพระองค ์คนเหล่าน้ีสอนว่าไมม่กีารกลบัคนืชพี253

e เขาทลูถาม

พระองคว์่า 
24

“พระอาจารย ์ โมเสสสัง่ไวว้่าถา้คนหน่ึงตายโดยไม่มบุีตร กใ็หน้้องชายของเขารบัหญงิ

มา่ยนัน้เป็นภรรยา เพื่อจะไดส้บืสกุลของพีช่ายไว ้
25

ยงัมพีีน้่องเจด็คน คนแรกแต่งงานแลว้กต็าย

                                                   
b ประโยคนี้ดเูหมอืนว่าจะเกีย่วขอ้งกบัอุปมาเรือ่งแรกมากกว่าเรือ่งทีส่อง อุปมาในขอ้ 1-10 หมายถงึชาวยวิเท่านัน้ ซึง่เป็นพวก

แรกทีไ่ดร้บัเชญิ แต่น้อยคนมคีวามเชือ่ (รบัเลอืก) อุปมานี้มไิดย้นืยนัหรอืปฏเิสธว่าชาวยวิบางคน (ส่วนน้อย) ไดต้อบรบัคาํเชญิ

และเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก (ด ู24:22 เชงิอรรถ k) 
c “คนทีน่ิยมกษตัรยิเ์ฮโรด” เป็นพวกทีส่นบัสนุนราชวงศก์ษตัรยิเ์ฮโรด (มก 3:6 เชงิอรรถ a)พวกนี้น่าจะเป็นผูท้ีค่อยรายงานให้

หน่วยราชการของชาวโรมนัทราบสิง่ทีพ่วกเขาคดิว่าจะสามารถลอ่หลอกใหพ้ระเยซูเจา้กล่าวโจมตจีกัรพรรดโิรมนั 
d ในทางปฏบิตั ิ ชาวยวิยอมรบัอํานาจและผลประโยชน์ของรฐับาลโรมนั ซึง่เหรยีญเป็นสญัลกัษณ์อยู ่ ดงันัน้ จงึเป็นการถูกตอ้ง

และเป็นหน้าทีข่องเขาจะตอ้งเสยีภาษแีก่รฐับาลโรมนั ตราบเท่าทีไ่มล่่วงละเมดิอํานาจและสทิธขิองพระเจา้ซึง่อยู่เหนือกว่า 
e “ชาวสะดสู”ี (3:7 เชงิอรรถ g) ยดึมัน่ในธรรมประเพณทีีม่บีนัทกึไวเ้ท่านัน้ โดยเฉพาะทีม่บีนัทกึไวใ้นหนงัสอืปญัจบรรพ 

(Pentateuch) พวกนี้เชือ่ม ัน่ว่าคาํสอนเรือ่งการกลบัคนืชพีของร่างกาย (ด ู 2 มคบ 7:9 เชงิอรรถ c) ไมพ่บในธรรมประเพณี

ดงักล่าว ในเรือ่งนี้ ชาวฟารสิมีคีวามคดิตรงขา้มกบัชาวสะดสู ี(ด ูกจ 4:1 เชงิอรรถ a; 23:8 เชงิอรรถ c) 
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โดยไม่มบุีตร ทิง้ภรรยาไวใ้หน้้องชาย 
26

และเกดิเหตุการณ์เช่นเดยีวกนักบัคนทีส่อง คนทีส่าม 

จนถงึคนทีเ่จด็ 
27

ในทีสุ่ดหญงินัน้กต็ายดว้ย 
28

เมือ่มนุษยจ์ะกลบัคนืชพี หญงินัน้จะเป็นภรรยาของใคร เพราะทัง้เจด็คนไดน้างเป็น

ภรรยา” 
29

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ท่านคดิผดิแลว้ เพราะไมเ่ขา้ใจพระคมัภรี ์ และไมรู่จ้กัพระ

อานุภาพของพระเจา้ 
30

เมือ่มนุษยจ์ะกลบัคนืชพี จะไม่มกีารแต่งงานเป็นสามภีรรยากนัอกี แต่

เขาจะเป็นเหมอืนทตูสวรรค ์
31

ส่วนเรือ่งผูต้ายกลบัคนืชพี ท่านไมไ่ดอ่้านพระวาจา ทีพ่ระเจา้ตรสั

แก่ท่านหรอืว่า
32
เราคอืพระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอสิอคั และพระเจา้ของยาโคบ พระองค์

มใิช่พระเจา้ของผูต้าย แต่เป็นพระเจา้ของผูเ้ป็น”f 
33

ประชาชนทีไ่ดฟ้งัต่างพศิวงอยา่งยิง่ในคํา

สอนของพระองค ์

 

บทบญัญติัเอก 
34

เมือ่ชาวฟารสิไีดย้นิว่าพระเยซเูจา้ทรงทําใหช้าวสะดสูน่ิีงอึง้ไป จงึมาชุมนุมพรอ้มกนั 
35

มคีนหน่ึงเป็นบณัฑติทางกฎหมาย255

gไดท้ลูถามเพื่อจะจบัผดิพระองคว์่า 
36

“พระอาจารย ์

บทบญัญตัขิอ้ใดเป็นเอกในธรรมบญัญตั”ิ พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 
37

“ท่านจะตอ้งรกัองคพ์ระผู้

เป็นเจา้ พระเจา้ของท่านสุดจติใจ สุดวญิญาณ สุดสตปิญัญาของท่าน
 38

น่ีคอืบทบญัญตัเิอกและ

เป็นบทบญัญตัแิรก 
39

บทบญัญตัปิระการทีส่องกเ็ช่นเดยีวกนั คอืท่านตอ้งรกัเพือ่นมนุษยเ์หมอืน

รกัตนเอง256

h 
40

ธรรมบญัญตัแิละคาํสอนของบรรดาประกาศกกข็ึน้อยูก่บับทบญัญตัสิองประการน้ี” 

 

พระคริสตเจ้าทรงเป็นทัง้พระโอรสของกษตัริยด์าวิดและทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าด้วย 
41

ขณะทีช่าวฟารสิมีาชุมนุมกนั พระเยซเูจา้ทรงถามว่า 
42

“ท่านคดิอย่างไรเกี่ยวกบัพระ

ครสิตเจา้ พระองคท์รงเป็นโอรสของใคร” ชาวฟารสิทีลูตอบว่า “เป็นโอรสของกษตัรยิด์าวดิ” 
43

พระองคจ์งึตรสัว่า “ถา้เช่นนัน้ เพราะเหตุใด เมือ่กษตัรยิด์าวดิทรงไดร้บัการดลใจจากพระจติเจา้ 

จงึเรยีกพระครสิตว์่า องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และตรสัว่า 
44องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสัแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ว่า 

                                                   
f เมือ่พระเจา้ทรงรบัมนุษยค์นหนึ่ง (หรอืประชากร) ใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพระองค ์ จนเรยีกไดว้่าพระองคเ์ป็นพระเจา้ “ของเขา” 

ความสมัพนัธเ์ช่นนี้ตอ้งมัน่คงและสมบรูณ์จนไมป่ล่อยใหบุ้คคลนัน้ตอ้งสญูไป ในสมยัแรกทีพ่ระเจา้ทรงเปิดเผยความจรงิให้

มนุษยท์ราบ ชาวยวิยงัไมเ่ขา้ใจว่า ความรกัของพระเจา้ตอ้งคงอยูต่ลอดนิรนัดร เป็นเวลานานทเีดยีวพระคมัภรีก์ล่าวถงึ “sheol” 

“แดนของผูต้าย” ซึง่มคีวามเป็นอยู่เหมอืนเงาและไมม่กีารกลบัคนืชพี (อสย 38:10-20; สดด 6:5; 88:10-12) ชาวสะดสูยีงัคงยดึ

มัน่ในความเชือ่ถอืนี้ (กจ 23:8 เชงิอรรถ c) แต่ในเวลาต่อมาพระเจา้ทรงค่อยๆ เปิดเผยความจรงิเรือ่งชวีติหลงัความตายให้

ชดัเจนขึน้ (สดด 16:10-11; 49:15; 73:24) โดยสอนว่าชวีติจะรบัการฟ้ืนฟูขึน้ใหมส่าํหรบัทุกคน (ปชญ 3:1-9) ความรอดพน้จะ

ครอบคลุมถงึร่างกายดว้ย (2 มคบ 7:9ฯ; 12:43-46; 14:46; ดนล 12:2-3) พระเยซูเจา้ทรงเหน็พอ้งกบัคาํสอนทีไ่ดร้บัการ

เปิดเผยในระยะสุดทา้ยนี้ โดยทรงอธบิายว่าแผนการของพระเจา้มอียู่แลว้ในขอ้ความเก่าแก่ของ อพย 3:6 
g สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “เป็นบณัฑติทางกฎหมาย” 
h บทบญัญตัใิหร้กัพระเจา้และใหร้กัเพือ่นมนุษยย์งัพบไดใ้นหนงัสอื Didache 1:2 ซึง่อาจเขยีนขึน้ตามแนวความคดิของผลงาน

ของชาวยวิเรือ่งทางสองแพร่ง (ด ู7:13 เชงิอรรถ d) 
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เชญิประทบันัง่เบื้องขวาของเรา 

จนกว่าเราจะทําใหศ้ตัรขูองพระองคอ์ยูใ่ตพ้ระบาทของพระองค ์
45

“ถา้กษตัรยิด์าวดิทรงเรยีกพระครสิตว์่าเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระครสิตจ์ะทรงเป็น

โอรสของกษตัรยิด์าวดิไดอ้ย่างไร” 
46

ไมม่ใีครตอบพระองคไ์ด 2้57

iและจากวนันัน้เป็นตน้มา ไมม่ผีูใ้ด

กลา้ทลูถามพระองคอ์กีเลย 

 

ความหน้าซ่ือใจคดและความชอบโอ้อวดของธรรมาจารยแ์ละชาวฟาริสี 

23 
1
ครัง้นัน้ พระเยซเูจา้ตรสัแก่ประชาชนและบรรดาศษิยว์่า 

2
“พวกธรรมาจารยแ์ละ

ชาวฟารสินีัง่บนธรรมาสน์ของโมเสส 
3
ถา้เขาสัง่สอนเรือ่งใด ท่านจงปฏบิตัติามเถดิ258

aแต่อยา่

ปฏบิตัติามพฤตกิรรมของเขา เพราะเขาพดู แต่ไมป่ฏบิตั ิ
4
เขามดัสมัภาระหนกัวางบนบ่าคนอื่น 

แต่เขาเองไมป่รารถนาแมแ้ต่จะขยบัน้ิวไปยกขึน้ 
5
เขาทํากจิการทุกอยา่งเพื่อใหค้นเหน็ เช่น เขา

ขยายกลกับรรจพุระวาจาใหใ้หญ่ขึน้ ผา้คลุมของเขามพีู่ยาวกว่าของคนอื่น259

b 
6
เขาชอบทีน่ัง่มี

เกยีรตใินงานเลีย้ง ชอบนัง่แถวหน้าในศาลาธรรม 
7
ชอบใหผู้ค้นคาํนบัตามลานสาธารณะ ชอบให้

ทุกคนเรยีกว่า ‘รบับ’ีc 
8
“ส่วนท่านทัง้หลาย261

dอยา่ใหผู้ใ้ดเรยีกว่า ‘รบับ’ี เพราะอาจารยข์องท่านมเีพยีงผูเ้ดยีวและ

ทุกคนเป็นพีน้่องกนั 
9
ในโลกน้ีอยา่เรยีกผูใ้ดว่า ‘บดิา’e เพราะว่าพระบดิาของท่านมเีพยีงพระองค์

เดยีวคอืพระบดิาในสวรรค ์
10

อยา่ใหผู้ใ้ดเรยีกท่านว่า ‘อาจารย’์fเพราะพระอาจารยข์องท่านมี

เพยีงพระองคเ์ดยีวคอืพระครสิตเจา้ 
11

ในกลุ่มของท่าน ผูใ้ดเป็นใหญ่จะตอ้งเป็นผูร้บัใชผู้อ้ ื่น 
12

ผูใ้ดทีย่กตนขึน้ จะถูกกดใหต้ํ่าลง ผูใ้ดถ่อมตนลง จะไดร้บัการยกยอ่งใหส้งูขึน้ 

 

                                                   
i คาํตอบทีถู่กตอ้งคอื แมธ้รรมชาตมินุษยข์องพระครสิตเจา้สามารถสบืสาวกลบัไปถงึกษตัรยิด์าวดิไดก้ต็าม (ด ู 1:1-17) แต่

พระองคย์งัมพีระธรรมชาตพิระเจา้ซึง่ทาํใหพ้ระองคอ์ยู่สงูกว่ากษตัรยิด์าวดิ 

23 a ประชาชนตอ้งปฏบิตัติามคาํสัง่สอนของบรรดาธรรมาจารย ์ ในฐานะทีค่าํสอนนี้เป็นธรรมประเพณทีีส่บืทอดมาจากโมเสส 

ในทีน่ี้พระเยซูเจา้มไิดก้ล่าวถงึการแปลความหมายตามใจของพวกธรรมาจารย ์พระองคต์รสัถงึเรือ่งการแปลความหมายนี้แลว้ใน

ทีอ่ื่น (ด ู15:1-20; 16:6; 19:3-9) 
b “กลกับรรจุพระวาจา” เป็นกลกัเลก็ๆ บรรจุพระวาจาสาํคญัทีสุ่ดในธรรมบญัญตั ิ ชาวยวิผกูกลกันี้ไวท้ีแ่ขนหรอืทีห่น้าผาก เพือ่

ปฏบิตัติามคาํสัง่ใน อพย 13:9, 16; ฉธบ 6:8; 11:18 อย่างเคร่งครดั ชาวยวิตดิพู่ไวท้ีม่มุทัง้สีข่องผา้คลุมกาย (ด ู กดว 15:38 

เชงิอรรถ c) 
c “รบับ”ี เป็นคาํภาษาอาราเมอกิ แปลว่า “เจา้นายของขา้พเจา้” เป็นตําแหน่งทีช่าวยวิใชเ้รยีกอาจารย ์ศษิยข์องพระเยซูเจา้กเ็คย

เรยีกพระองคเ์ช่นนี้ดว้ย (26:25, 49) 
d ขอ้ 8-12 พระเยซูเจา้ตรสักบับรรดาศษิยเ์ท่านัน้ แต่เดมิอาจไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของคาํปราศรยักบัประชาชนตอนนี้ 
e “บดิา” หรอื “Abba” ในภาษาอาราเมอกิ เป็นคาํเรยีกใหเ้กยีรตอิกีคาํหนึ่ง ใชก้บัสมาชกิสภาซนัเฮดรนิโดยเฉพาะ 
f “อาจารย”์ คาํภาษากรกียงัมคีวามหมายว่า “ผูนํ้า” หรอื “หวัหน้า” ดว้ย พระเยซูเจา้อาจทรงกล่าวพาดพงิถงึผูนํ้าทางศาสนาใน

กลุ่มชนกุมรานทีไ่ดช้ือ่ว่า “อาจารยแ์หง่ความชอบธรรม” 
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พระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารยแ์ละชาวฟาริสี 
13

“วบิตัจิงเกดิแก่ท่านทัง้หลาย ธรรมาจารยแ์ละฟารสิหีน้าซือ่ใจคด ท่านปิดประตู

อาณาจกัรใส่หน้ามนุษย ์ท่านไมเ่ขา้ไปและไมป่ล่อยคนทีอ่ยากเขา้ ใหเ้ขา้ไปได2้64

g 
(14)h 

15
“วบิตัจิงเกดิแก่ท่าน ธรรมาจารยแ์ละฟารสิหีน้าซื่อใจคด ท่านเดนิทางขา้มน้ําขา้มทะเล

เพื่อทาํใหค้นเพยีงคนเดยีวกลบัใจ266

iและเมือ่เขากลบัใจแลว้ ท่านกท็าํใหเ้ขาสมควรจะไปนรก

มากกว่าท่านสองเท่า 
16

“วบิตัจิงเกดิแก่ท่าน ผูนํ้าทางทีต่าบอด ท่านกล่าวว่า267

j ‘ถา้ใครสาบานอา้งถงึพระวหิาร 

กเ็ป็นโมฆะ แต่ถา้ใครสาบานอา้งถงึทองคําในพระวหิาร กต็อ้งปฏบิตัติามคาํสาบาน’ 
17

คนโง่

เขลาและตาบอดเอ๋ย สิง่ใดสาํคญัยิง่กว่ากนั ทองคาํหรอืพระวหิารทีท่าํใหท้องคาํนัน้ศกัดิส์ทิธิ ์
18

ท่านยงักล่าวอกีว่า ‘ถา้ใครสาบานอา้งถงึพระแท่น กเ็ป็นโมฆะ แต่ถา้ใครสาบานอา้งถงึเครือ่ง

บชูาบนพระแท่น กต็อ้งปฏบิตัติามคาํสาบาน’ 
19

คนตาบอดเอ๋ย สิง่ใดสาํคญัยิง่กว่ากนั เครือ่งบชูา

หรอืพระแท่นทีท่าํใหเ้ครือ่งบชูานัน้ศกัดิส์ทิธิ ์
20

ดงันัน้ ผูท้ีส่าบานอา้งถงึพระแท่น กส็าบานอา้งถงึ

พระแท่นรวมทัง้ทุกสิง่ทีอ่ยูบ่นพระแท่นนัน้ดว้ย 
21

และผูท้ีส่าบานอา้งถงึพระวหิาร กส็าบานอา้ง

ถงึพระวหิาร รวมทัง้พระผูส้ถติในพระวหิารนัน้ดว้ย 
22

ผูท้ีส่าบานอา้งถงึสวรรค ์ กส็าบานอา้งถงึ

พระทีน่ัง่ของพระเจา้ รวมทัง้พระผูป้ระทบัอยูบ่นพระทีน่ัง่นัน้ดว้ย 
23

“วบิตัจิงเกดิแก่ท่าน ธรรมาจารยแ์ละฟารสิหีน้าซื่อใจคด ท่านถวายหน่ึงในสบิของ

สะระแหน่ ผกัช ี ยีห่รา่268

k แต่ไดล้ะเลยธรรมบญัญตัใินเรื่องทีส่าํคญั เช่น ความยตุธิรรม ความ

เมตตากรณุา และความซื่อสตัย ์ บทบญัญตัเิหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งปฏบิตัโิดยไมล่ะเวน้บทบญัญตัิ

เหล่านัน้ดว้ย 
24

“ผูนํ้าทางตาบอดเอ๋ย ท่านกรองลกูน้ํา แต่กลบักลนือูฐทัง้ตวั 
25

“วบิตัจิงเกดิแก่ท่าน ธรรมาจารยแ์ละฟารสิหีน้าซื่อใจคด ท่านลา้งถว้ยชามดา้นนอก 

ดา้นในมแีต่ความสกปรกคอืการข่มขูแ่ยง่ชงิ และราคะตณัหา269

l 
26

ฟารสิตีาบอดเอ๋ย จงลา้งดา้นใน

ของถว้ยชามใหส้ะอาดเสยีก่อน แลว้ดา้นนอกกจ็ะสะอาดดว้ย 
27

“วบิตัจิงเกดิแก่ท่าน ธรรมาจารยแ์ละฟารสิหีน้าซื่อใจคด ท่านเป็นเหมอืนหลุมศพทาสี

ขาว ภายนอกดงูดงามแต่ภายในเตม็ไปดว้ยกระดกูคนตายและสิง่สกปรกทุกอยา่ง 
28

ท่านกเ็ป็น

                                                   
g ขอ้เรยีกรอ้งของบรรดาธรรมาจารยใ์นการปฏบิตัติามบทบญัญตัลิะเอยีดลออมากจนปฏบิตัติามเกอืบไมไ่ด ้
h สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ขอ้ 14 ว่า “วบิตัจิงเกดิแก่ท่าน ธรรมาจารยแ์ละฟารสิหีน้าซื่อใจคด ท่านกนิบา้นของหญงิมา่ย 

อธษิฐานภาวนายดืยาวเพือ่ใหค้นมอง ท่านจะรบัโทษหนกักว่าผูอ้ื่น” ซึง่เป็นขอ้ความทีค่ดัมาจาก มก 12:40; ลก 20:47 ผูค้ดัลอก

นํามาแทรกไวต้รงนี้เพือ่ใหค้าํประณามมจีาํนวนแปดประการ แต่ มธ ตอ้งการใหม้เีพยีงเจด็ประการเท่านัน้ (ด ู6:9 เชงิอรรถ d) 
i ชาวยวิในสมยัพระเยซูเจา้พยายามทุกวถิทีางชกัชวนใหค้นต่างศาสนากลบัใจมานบัถอืศาสนายวิ 
jพวกรบับพียายามช่วยประชาชนทีส่าบานโดยไมย่ัง้คดิใหพ้น้จากขอ้ผกูพนัของคาํสาบานโดยใชเ้หตุผลยอกยอ้นเพือ่แกต้วั 
k ธรรมบญัญตัขิองโมเสสเรยีกเกบ็ภาษหีนึ่งในสบิของผลติผลทางการเกษตร เช่น ขา้ว น้ํามนัมะกอกเทศ เหลา้องุน่ พวกธรรมา

จารยป์ระยุกต์ใชบ้ทบญัญตันิี้แมก้บัพชืผกัเลก็น้อยทีม่ใีนสวนครวัดว้ยเพือ่แสดงว่าตนมคีวามศรทัธาต่อพระเจา้อย่างมาก 
l “ราคตณัหา” สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ความอธรรม” “ความโสมม” “ความโลภ” 
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เช่นเดยีวกนั ภายนอกปรากฏแก่มนุษยว์่าเป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเตม็ไปดว้ยความหน้าซื่อ

ใจคด และความอธรรม 
29

“วบิตัจิงเกดิแก่ท่าน ธรรมาจารยแ์ละฟารสิหีน้าซื่อใจคด ท่านสรา้งหลุมศพใหบ้รรดา

ประกาศก ประดบัอนุสาวรยีข์องผูช้อบธรรม 
30

ท่านกล่าวว่า ‘ถา้เราอยูใ่นสมยับรรพบุรษุ เราคง

จะไม่รว่มมอืในการหลัง่เลอืดบรรดาประกาศกเหล่าน้ี’ 
31

ดงัน้ี ท่านกเ็ป็นพยานกล่าวโทษตนเอง

ว่า เป็นลกูหลานของผูท้ีไ่ดฆ้า่บรรดาประกาศก 
32

ฉะนัน้ ท่านทัง้หลายจงทํางานทีบ่รรพบุรษุของ

ท่านไดเ้ริม่ไวใ้หส้าํเรจ็ไปเถดิ”m 

 

ความผิดและโทษท่ีกาํลงัมาถึง 
33

“บรรดางพูษิ สญัชาตงิรูา้ยเอ๋ย ท่านจะหลกีเลีย่งโทษนรกไดอ้ยา่งไร 
34

เราส่งประกาศก 

และผูป้รชีากบัธรรมาจารยม์าพบท่าน271

nท่านจะฆา่บางคน จะนําบางคนไปตรงึกางเขน จะเฆีย่น

บางคนในศาลาธรรมของท่าน จะเบยีดเบยีนเขาตามเมอืงต่างๆ 
35

เมือ่เป็นดงัน้ี โลหติของผูช้อบ

ธรรมทุกคนทีห่ลัง่ลงบนแผ่นดนิจะตกลงเหนือท่าน นบัตัง้แต่โลหติของอาแบลผูช้อบธรรม จนถงึ

โลหติของเศคารยิาห2์72

oบุตรของบาราคยิาห ์ ซึง่ท่านไดป้ระหารชวีติระหว่างพระวหิารกบัแท่นบูชา 
36

เรากล่าวแก่ท่านทัง้หลายว่าเหตุการณ์เหล่าน้ีจะเกดิขึน้แก่คนรุน่น้ี” 

 

คาํเตือนต่อกรงุเยรซูาเลม็ 
37

“เยรซูาเลม็เอ๋ย เยรซูาเลม็ เจา้ฆา่ประกาศก273

pเอาหนิทุ่มผูท้ีพ่ระเจา้ทรงส่งมาพบเจา้ กี่

ครัง้กีห่น274

qแลว้ทีเ่ราอยากรวบรวมบุตรของเจา้เหมอืนดงัแมไ่ก่รวบรวมลกูไวใ้ตปี้ก แต่ท่าน

ทัง้หลายไมต่อ้งการ 
38

บดัน้ี บา้นของท่านทัง้หลายจะตอ้งถูกทิง้รา้ง275

r 
39

“เราบอกท่านว่า ท่านจะไมเ่หน็เราอกี จนถงึเวลาทีท่่านจะกล่าวว่า 

                                                   
m พระเยซูเจา้ทรงกล่าวเป็นนยัถงึการสิน้พระชนมข์องพระองคท์ีก่าํลงัจะมาถงึ (เทยีบ 21:38ฯ) 
n “ธรรมาจารย”์ ในทีน่ี้ หมายถงึธรรมทตูครสิตชน ไมใ่ช่ธรรมาจารยข์องชาวยวิ (เทยีบ 10:41; 13:52) 
o เศคารยิาหท์ีก่ล่าวถงึในทีน่ี้อาจเป็นคนเดยีวกบัทีก่ล่าวถงึใน 2 พศด 24:20-22 เขาเป็นคนสุดทา้ยทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวว่าถูกฆา่ (2 

พศด เป็นหนงัสอืฉบบัสุดทา้ยในสารบบพระคมัภรีข์องชาวยวิ) ส่วนอาแบลเป็นคนแรกทีพ่ระคมัภรีเ์ล่าว่าถูกฆา่ (ปฐก 4:8) วลวี่า 

“บุตรของบาราคยิาห”์ อาจมาจากชือ่ของประกาศกเศคารยิาห ์ “บุตรของเบเรคยิาห”์ (ด ู ศคย 1:1) บางคนคดิว่าวลนีี้เป็นคาํทีผู่้

คดัลอกไดต่้อเตมิไว ้
p เรือ่งประกาศกถูกฆา่ ด ู1 พกษ 19:10, 14; 2 พศด 24:20-22; ยรม 26:20-23; กจ 7:52; 1 ธส 2:15; ฮบ 11:37 และตํานาน

อื่นๆ นอกสารบบพระคมัภรีข์องชาวยวิ 
q พระเยซูเจา้คงไดเ้สดจ็มาทีก่รุงเยรซูาเลม็หลายครัง้ (ด ูยน) แต่พระวรสารสหทรรศน์ไมไ่ดก้ล่าวถงึ 
r ในไมช่า้พระเยซูเจา้จะไมอ่ยู่กบัชาวยวิอกีต่อไป ประชาชนไมย่อมรบัพระองค ์พระเจา้จะทรงละทิง้กรุงเยรซูาเลม็และพระวหิาร

เช่นกนั 
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ขอถวายพระพรแด่ผูท้ีม่าในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”s 

 

ข. กาลอวสาน และการเสดจ็มาครัง้ท่ีสอง 277

a
 

 

บทนํา 

24 
1
ขณะทีพ่ระเยซเูจา้ทรงออกจากพระวหิาร บรรดาศษิยเ์ขา้มาใกล ้ ชีใ้หพ้ระองค์

ทอดพระเนตรอาคารต่างๆ ของพระวหิาร 
2
พระองคต์รสัแก่เขาว่า “ท่านทัง้หลายเหน็สิง่เหล่าน้ี

ไหม เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า จะไม่มกีอ้นหนิเหลอืซอ้นกนัอยูเ่ลย ทุกสิง่จะถูกทาํลาย” 
3
เมือ่

พระองคป์ระทบับนภเูขามะกอกเทศ บรรดาศษิยเ์ขา้มาเฝ้า ทลูถามเป็นการส่วนตวัว่า “โปรด

บอกเราเถดิว่า เหตุการณ์เหล่าน้ีจะเกดิขึน้เมือ่ใด และจะมเีครือ่งหมายใดบอกใหรู้ถ้งึการเสดจ็มา

ของพระองค 2์78

bและการสิน้พภิพ” 

 

ความทุกขเ์ร่ิมต้น 
4
พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “จงระวงัอยา่ใหใ้ครหลอกลวงท่านได ้

5
หลายคนจะอา้งนามของ

เรา กล่าวว่า ‘ขา้พเจา้เป็นพระครสิต’์c และจะหลอกลวงคนจาํนวนมากใหห้ลงผดิ 
6
ท่านทัง้หลาย

จะไดย้นิข่าวลอืเรือ่งสงครามทัง้ใกลแ้ละไกล จงระมดัระวงั อยา่ตกใจ เหตุการณ์เหล่าน้ี

                                                   
s ใน ลก 13:35 ดเูหมอืนว่าพระเยซูเจา้ทรงหมายความว่า ชาวยวิจะไมเ่หน็พระองคอ์กีจนกว่าพระองคจ์ะเสดจ็เขา้กรุงเยรซูาเลม็

ในวนัอาทติยใ์บลาน (ลก 19:28ฯ) แต่ในบรบิทของ มธ พระวาจานี้น่าจะหมายถงึการเสดจ็กลบัมาอย่างทรงชยัในวนัสิน้พภิพ 

เวลานัน้ชาวยวิทีค่นืดกีบัพระเจา้แลว้จะโห่รอ้งรบัเสดจ็พระองค ์(เทยีบ รม 11:25ฯ) 

24 a ตามความคดิของผูเ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่ คาํปราศรยัเรือ่งอนัตวทิยาใน มธ บทนี้รวมคาํปราศรยัเรือ่งการทาํลายกรุง

เยรซูาเลม็เขา้กบัคาํปราศรยัเรือ่งสิน้พภิพ ดงันัน้ คาํปราศรยัใน มก ซึง่กล่าวถงึการทาํลายกรุงเยรซูาเลม็เท่านัน้ไดร้บัการเสรมิ

เพิม่เตมิสามวธิดีว้ยกนั คอื (1) เพิม่ขอ้ 26-28, 40-41 ซึง่นํามาจากคาํปราศรยัเรือ่ง “วนัของบุตรแห่งมนุษย”์ ที ่ลก กใ็ชด้ว้ย (ลก 

17:22-37) (2) มกีารดดัแปลงถอ้ยคาํของ มก เพือ่เป็นการเกริน่เรือ่งการเสดจ็มาอย่างรุ่งโรจน์ (parousia) ขอ้ 3, 27, 37, 39 ซึง่

ไมป่รากฏในพระวรสารอื่นเลย (ด ู24:3 เชงิอรรถ b; 1 คร 15:23 เชงิอรรถ n) และเกริน่เรือ่ง “วนัสิน้พภิพ” ขอ้ 3 เทยีบ 13:39, 

40, 49 และ “เครือ่งหมายของบุตรแห่งมนุษย”์ ซึง่มผีลกระทบต่อชนทุกชาตใินโลก ขอ้ 30 (3) โดยเพิม่อุปมาหลายเรือ่งในตอน

สุดทา้ยของคาํปราศรยัเพือ่เตอืนใหร้ะวงัตวัรอคอยเตรยีมพรอ้ม (24:42-25:30) ไวร้บัเสดจ็พระครสิตเจา้ และสาํหรบัการ

พพิากษาสุดทา้ย (25:31-46) การผสมผสานเช่นนี้แสดงความจรงิดา้นเทววทิยา คอืเหตุการณ์ทัง้สองนี้ แมจ้ะต่างเวลากนั แต่

แยกจากกนัไดเ้พราะการทาํลายกรุงเยรซูาเลม็มาก่อน และเป็นรปูแบบของการเสดจ็มาอย่างรุ่งโรจน์ของพระครสิตเจา้ การ

ทาํลายกรุงเยรซูาเลม็เป็นจุดจบแห่งพนัธสญัญาเดมิ พระครสิตเจา้ไดเ้สดจ็มาแลว้อย่างเปิดเผยเพือ่เริม่การปกครองเป็นกษตัรยิ์

ของพระองค ์ จะไมม่เีหตุการณ์ในประวตัศิาสตรแ์ห่งความรอดพน้ทีม่คีวามสาํคญัเช่นนี้เกดิขึน้อกีจนกว่าจะสิน้พภิพ เมือ่พระเจา้

จะทรงพพิากษามนุษยชาตทิัง้สิน้ ซึง่พระองคไ์ดท้รงเลอืกไวใ้นองคพ์ระครสิตเจา้ ดงัทีพ่ระองคไ์ดท้รงพพิากษาลงโทษกรุง

เยรซูาเลม็ในปี ค.ศ. 70 
b “การเสดจ็มา” คาํกรกีคอื parousia หมายความว่า “การปรากฏองค”์ เป็นคาํทีช่าวกรกีและโรมนัใช ้ เพือ่หมายถงึการทีพ่ระ

จกัรพรรดหิรอืกษตัรยิเ์สดจ็มาเยอืนอย่างเป็นทางการ ครสิตชนใชค้าํนี้ในความหมายเฉพาะ หมายถงึการเสดจ็มาอย่างรุ่งโรจน์

ของพระครสิตเจา้ (ด ู1 คร 15:23 เชงิอรรถ n) “การเสดจ็มา” นี้ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นการเสดจ็มาในวนัสุดทา้ย อาจจะหมายถงึพระ

อานุภาพทีพ่ระองคท์รงแสดงเมือ่มาสถาปนาพระอาณาจกัรแห่งพระเมสสยิาห ์ (หรอืพระศาสนจกัร - ด ู 16:27-28) ในขอ้ความ

นี้มทัธวิรวมความคดิทัง้สองนี้เขา้ดว้ยกนั 
c ก่อนปี ค.ศ.70 หลายคนอา้งตนเป็นพระเมสสยิาห ์มาหลอกลวงประชาชน 
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จาํเป็นตอ้งเกดิขึน้ แต่ยงัไมถ่งึวาระสุดทา้ย 
7
ชนชาตหิน่ึงจะลุกขึน้ต่อสูก้บัอกีชนชาตหิน่ึง 

อาณาจกัรหน่ึงจะลุกขึน้ต่อสูก้บัอกีอาณาจกัรหน่ึง ความอดอยาก280

dและแผ่นดนิไหวจะเกดิขึน้

หลายแห่ง281

e 
8
ทัง้หมดน้ีจะเปรยีบเหมอืนความทุกขท์ีเ่ร ิม่ตน้ในการคลอดบุตร282

f 
9
“ต่อจากนัน้ ท่านจะถูกจบัไปทรมานและถูกประหารชวีติ ชนทุกชาตจิะเกลยีดชงัท่าน

เพราะนามของเรา 
10

ในเวลานัน้ หลายคนจะละทิง้ความเชื่อ จะทรยศและเกลยีดชงักนั 
11

ประกาศกเทยีมจาํนวนมากจะตอ้งเกดิ และจะหลอกลวงคนมากมาย 
12

เพราะความอธรรมจะเพิม่

มากขึน้ ความรกัของคนจาํนวนมากจะเยน็ลง 
13

แต่ผูใ้ดยนืหยดัอยูจ่นถงึวาระสุดทา้ย ผูน้ัน้กจ็ะ

รอดพน้ 
14

“ขา่วดเีรือ่งพระอาณาจกัรน้ีจะประกาศไปทัว่โลก283

gเพื่อเป็นพยานสําหรบันานาชาต ิ

เมือ่นัน้ วาระสุดทา้ย284

hจะมาถงึ 

 

ความทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงของกรงุเยรซูาเลม็ 
15

“เมือ่ใดทีท่่านทัง้หลายเหน็ผูท้าํลายทีน่่ารงัเกยีจยนือยูใ่นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ ตามที่

ประกาศกดาเนียลไดก้ล่าวไว 2้85

i –ใหผู้อ่้านเขา้ใจเถดิ- 
16

เมือ่นัน้ ผูท้ีอ่ยูใ่นแควน้ยเูดยีจงหนีไปยงั

ภเูขา 
17

ผูท้ีอ่ยูบ่นดาดฟ้ากอ็ยา่ลงมาเกบ็ขา้วของในบา้น 
18

ผูท้ีอ่ยูใ่นทุ่งนาจงอย่ากลบัไปเอาเสือ้

คลุมทีบ่า้น 
19

น่าสงสารหญงิมคีรรภแ์ละหญงิแมล่กูอ่อนในวนันัน้ 
20

จงอธษิฐานภาวนาอยา่ให้

ท่านตอ้งหนีในฤดหูนาว หรอืในวนัสบับาโต 
21

เพราะในเวลานัน้ จะมทุีกขเวทนาใหญ่หลวงอยา่ง

ทีไ่มเ่คยมตีัง้แต่พระเจา้ทรงสรา้งโลกจนบดัน้ี และจะไม่มต่ีอไปอกีเลย286

j 
22

ถา้พระเจา้มไิดท้รงให้

วนัเหล่านัน้สัน้ลง เพราะทรงเหน็แก่ผูท้ีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไว 2้87

k 
23

“เวลานัน้ ถา้ผูใ้ดบอกท่านว่า “พระครสิตอ์ยูท่ีน่ี่” หรอื “พระครสิตอ์ยูท่ีน่ัน่” จงอยา่เชื่อ 
24

เพราะจะมพีระครสิตเ์ทยีม และประกาศกเทยีมหลายคนเกดิขึน้ จะทําเครื่องหมายและ

                                                   
d สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “โรคระบาด” (เทยีบ ลก 21:11) 
e เทยีบ 2 พศด 15:6; อสย 8:21ฯ; 13:13; 19:2; ยรม 21:9; 34:17; อสค 5:12; อมส 4:6-11 
f เทยีบ อสย 13:8; 26:17; 66:7; ยรม 6:24; 13:21; ฮชย 13:13; มคา 4:9-10 วรรณกรรมของชาวยวิใชภ้าพเปรยีบเทยีบนี้แสดง

ว่าอาณาจกัรแห่งพระเมสสยิาหก์าํลงัจะมาถงึ 
g “โลก” ภาษากรกี oikoumene หมายถงึดนิแดนซึง่มผีูค้นอาศยัอยู ่ไดแ้ก่ดนิแดนทีอ่ารยธรรมกรกี โรมนัแผไ่ปถงึ ชาวยวิทุกคน

ในจกัรวรรดโิรมนัจะตอ้งไดย้นิขา่วดกีอ่นทีอ่สิราเอลจะถูกลงโทษ (ด ู รม 10:18) การทีม่นุษยท์ุกคนไดย้นิขา่วดทีีม่ผีูป้ระกาศนี้

แสดงว่าชาวยวิบางคนไมย่อมเชือ่จงึตอ้งรบัโทษ (เทยีบ 10:18) ก่อนปี ค.ศ.70 ครสิตชนไดป้ระกาศขา่วดเีขา้ไปถงึจกัรวรรดิ

โรมนัสว่นใหญ่แลว้ (เทยีบ รม 1:5, 8 คส 1:6, 23; 1 ธส 1:8) 
h “วาระสุดทา้ย” หมายถงึกรุงเยรซูาเลม็ถูกทาํลาย 
i ประกาศกดาเนียลกล่าวถงึ “ผูท้าํลายทีน่่ารงัเกยีจ” ซึง่อาจหมายถงึรปูป ัน้ของเทพซุสทีก่ษตัรยิอ์นัทโิอคสั เอปีฟาเนสไดต้ัง้ข ึน้

ในพระวหิารทีก่รุงเยรซูาเลม็ในปี 167 ก.ค.ศ. (ด ู1 มคบ 1:54 เชงิอรรถ r) ขอ้ความนี้นํามาใชก้ล่าวถงึการทีก่องทพัโรมนัมาลอ้ม

และยดึกรุงเยรซูาเลม็ (เทยีบ ลก 21:20) 
j เทยีบ อพย 10:14; 11:6; 1มคบ 9:27; ยรม 30:7; บรค 2:2; ดนล 12:1; ยอล 2:2; วว 16:18 
k “ผูท้ีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไว”้ หมายถงึชาวยวิทีไ่ดร้บัเรยีกใหเ้ขา้พระอาณาจกัรของพระเจา้ คอื “ชนทีเ่หลอืรอดชวีติอยู”่ (ด ู

อสย 4:3 เชงิอรรถ c; รม 11:5-7) 
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ปาฏหิารยิย์ ิง่ใหญ่ ถา้เป็นไปไดจ้ะหลอกลวงแมแ้ต่ผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเลอืกสรรไว ้
25

ท่านทัง้หลายจง

ฟงัเถดิ เราไดก้ล่าวถงึเหตุการณ์น้ีใหฟ้งัไวก่้อนแลว้ 

 

การเสดจ็มาของบตุรแห่งมนุษย ์
26

“ดงันัน้ ถา้ใครบอกท่านว่า ‘ดซู ิ พระครสิตอ์ยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร’ ท่านอย่าไปทีน่ัน่ ถา้

ผูใ้ดบอกว่า ‘ดซู ิ พระครสิตซ่์อนอยูท่ีน่ี่’ ท่านกอ็ย่าเชื่อ 
27

สายฟ้าแลบจากทศิตะวนัออกถงึทศิ

ตะวนัตกฉนัใด288

lบุตรแห่งมนุษยก์จ็ะเสดจ็มาฉนันัน้ 
28

ทีใ่ดมซีากศพ ทีน่ัน่บรรดาแรง้กากจ็ะมา

ชุมนุมกนั289

m 

 

การเสดจ็มาของบตุรแห่งมนุษยมี์ความหมายสาํหรบัทุกคน 
29

“เมือ่ความทุกขเวทนาในวนัเหล่านัน้ผ่านพน้ไปแลว้290

nดวงอาทติยจ์ะมดืทนัท ี ดวงจนัทร์

จะไมส่่องแสง ดวงดาวจะตกจากทอ้งฟ้า และอานุภาพบนทอ้งฟ้าจะสัน่สะเทอืน291

o 
30

เวลานัน้ 

เครือ่งหมายของบุตรแห่งมนุษยจ์ะปรากฏบนทอ้งฟ้า292

pมนุษยทุ์กเผ่าพนัธุบ์นแผ่นดนิจะขอ้น-อก 

และจะเหน็บุตรแห่งมนุษยเ์สดจ็มาในเมฆบนทอ้งฟ้า ทรงพระอานุภาพและพระสริริุง่โรจน์

ยิง่ใหญ่293

q 
31

พระองคจ์ะทรงใชบ้รรดาทตูสวรรคใ์หเ้ปา่แตรเสยีงดงั294

rรวบรวมผูท้ีท่รงเลอืกสรรจาก

ทัง้สีท่ศิ จากปลายหน่ึงจนถงึอกีปลายหน่ึงของทอ้งฟ้า295

s 

 

                                                   
l การเสดจ็มาของพระเมสสยิาหจ์ะชดัเจนเหมอืนสายฟ้าแลบ พระคมัภรีใ์ชส้ายฟ้าแลบเป็นเครือ่งหมายกล่าวถงึการทีพ่ระเจา้

เสดจ็มาพพิากษา (ด ูสดด 97:4; อสย 29:6; 30:30; ศคย 9:14) 
m สุภาษตินี้หมายถงึเหตุการณ์แน่นอนอย่างไมต่อ้งสงสยั แมจ้ะมองไมเ่หน็ เช่น เมือ่เหน็ฝงูแรง้บนิวนเหนอืทะเลทราย เราก็

แน่ใจว่าทีน่ัน่มซีากศพทัง้ๆ ทีย่งัมองไมเ่หน็ 
n ขอ้ 29 ต่อจากขอ้ 25 ขอ้ 26-28 เป็นขอ้ความทีแ่ทรกเขา้มา 
o เทยีบ ยรม 4:23-26; อสค 32:7ฯ; ยอล 2:10; 3:4; 4:15; อมส 8:9; มคา 1:3-4 โดยเฉพาะ อสย 13:9-10; 34:4 ขอ้ความนี้ซํ้า

ถอ้ยคาํของ อสย 

 “อานุภาพบนทอ้งฟ้า” หมายถงึ ดวงดาวและพลงัอื่นๆ ทัง้หลายในทอ้งฟ้า 
p พระครสิตเจา้ทรงใชภ้าษาของวรรณกรรมแบบววิรณ์ เพือ่สอนว่าพระอาณาจกัรของพระเจา้จะมาถงึอย่างแน่นอน แมจ้ะมกีาร

เบยีดเบยีนและอุปสรรคมากมาย เราจงึไมต่อ้งคดิว่าเหตุการณ์จะเกดิขึน้ตรงตามรายละเอยีดทีบ่รรยายไว ้
q ดาเนียลใชถ้อ้ยคาํเช่นนี้กล่าวถงึการสถาปนาพระอาณาจกัรของพระเมสสยิาหใ์นฐานะทีท่รงเป็นบุตรแห่งมนุษยท์ีจ่ะเสดจ็มา

บนเมฆ ทัง้ในพนัธสญัญาเดมิและพนัธสญัญาใหมเ่มฆเป็นสญัลกัษณ์ของการทีพ่ระเจา้ทรงสาํแดงองค์ (อพย 13:22 เชงิอรรถ 

h; 19:16 เชงิอรรถ g; 34:5; ลนต 16:2; 1 พกษ 8:10-11; 2 มคบ 2:8; สดด 18:11; 97:2; 104:3; อสย 19:1; ยรม 4:13; อสค 

1:4; 10:3ฯ; ในพนัธสญัญาใหม ่ด ูมธ 17:5; กจ 1:9, 11; 1 ธส 4:17; วว 1:7; 14:14) 
r แปลตามตวัอกัษร “พรอ้มกบัแตรใหญ่” สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “พรอ้มกบัแตรและเสยีงใหญ่” 
s ขอ้ความนี้นํามาจาก ฉธบ 30:4 กบั ศคย 2:10 ซึง่กล่าวถงึการรวบรวมชาวอสิราเอลทีก่ระจดักระจายไป (เทยีบ นหม 1:9 และ 

อสค 37:9 - ด ูอสย 27:13) ดงันัน้ ในทีน่ี้ เช่นเดยีวกบัในขอ้ 22 และ 24 “ผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเลอืกสรร” นัน้คอืชาวยวิ ทีพ่ระยาหเ์วห์

จะทรงช่วยใหร้อดพน้จากความพนิาศของประเทศชาตเิพือ่ตอ้นรบัพวกเขาเขา้ในพระอาณาจกัรของพระองคพ์รอ้มกบัคนต่าง

ศาสนา (ขอ้ 30) 
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เวลาแห่งการเสดจ็มาของบตุรแห่งมนุษย ์
32

“จงเรยีนอุปมาเรือ่งตน้มะเดื่อเทศเถดิ เมือ่ตน้มะเดื่อเทศแตกกิง่อ่อนและผลใิบ ท่าน

ทัง้หลายยอ่มรูว้่า ฤดรูอ้นใกลเ้ขา้มาแลว้ 
33

เช่นเดยีวกนั เมือ่ท่านเหน็สิง่ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้ กจ็งรู้

เถดิว่าพระองคท์รงเขา้มาใกล 2้96

tจนถงึประตูแลว้ 
34

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า คนในชัว่

อายน้ีุจะไมล่่วงพน้ไป ก่อนทีเ่หตุการณ์ทัง้หมดน้ีจะเกดิขึน้297

u 
35

ฟ้าดนิจะสญูสิน้ไป แต่วาจาของ

เราจะไมส่ญูสิน้ไปเลย 
36

“ส่วนเรือ่งวนัและเวลานัน้ไมม่ใีครรูเ้ลย ทัง้บรรดาทตูสวรรคแ์ละแมแ้ต่พระบุตร298

v

นอกจากพระบดิาเพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ 

 

จงมีความระมดัระวงัและเตรียมพร้อม 
37

“สมยัของโนอาหเ์ป็นเช่นไร เมือ่บุตรแห่งมนุษยเ์สดจ็มากจ็ะเป็นเช่นนัน้ 
38

ในสมยัก่อน

น้ําวนิาศนัน้ ผูค้นกนิ ดื่ม แต่งงานกนัจนถงึวนัทีโ่นอาหเ์ขา้ไปในเรอื 
39

ไมม่ใีครนึกระแวงว่าจะ

เกดิอะไรขึน้จนกระทัง่น้ําวนิาศมากวาดพวกเขาไปหมดสิน้ เมือ่บุตรแห่งมนุษยเ์สดจ็มากจ็ะเป็น

เช่นนัน้ดว้ย 
40

เวลานัน้ คนสองคนอยูใ่นทุ่งนา คนหน่ึงจะถูกรบัไป อกีคนหน่ึงจะถูกทิง้ไว ้
41

หญงิ

สองคนทีก่ําลงัโมแ่ป้งอยู่ คนหน่ึงจะถูกรบัไป อกีคนหน่ึงจะถูกทิง้ไว ้
42

“จงตื่นเฝ้าระวงัเถดิ เพราะท่านไม่รูว้่านายของท่านจะมาเมือ่ไร 
43

พงึรูไ้วเ้ถดิ ถา้เจา้

บา้นรูว้่าขโมยจะมาในยามใด เขาคงจะตื่นเฝ้าไม่ปล่อยใหข้โมยงดัแงะบา้นของตนได ้
44

ท่าน

ทัง้หลายกเ็ช่นเดยีวกนั จงเตรยีมพรอ้มไว ้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษยจ์ะเสดจ็มาในเวลาทีท่่านมไิด้

คาดหมาย 

 

                                                   
t หมายถงึบุตรแห่งมนุษยซ์ึง่เสดจ็มาสถาปนาพระอาณาจกัรของพระองค ์
u “เหตุการณ์ทัง้หมดนี้” หมายถงึการทาํลายกรุงเยรซูาเลม็ ไมใ่ช่การสิน้พภิพ เมือ่พระเยซูเจา้ทรงเทศนาสัง่สอน พระองคค์งได้

ทรงแยกสองเรือ่งนี้ใหเ้หน็ชดัเจนกว่านี้ (ด ู16:28 เชงิอรรถ n และ 24:1 เชงิอรรถ a) 
v สาํเนาโบราณหลายฉบบัละ “และแมแ้ต่พระบุตร” เพราะผูค้ดัลอกคดิวา่พระเยซูเจา้ในฐานะทีเ่ป็นพระบุตรทรงทราบทุกอย่าง

แลว้ แต่อนัทีจ่รงิในฐานะทีท่รงเป็นมนุษย ์ พระเยซูเจา้ไมท่รงทราบถงึเหตุการณ์ในอนาคตอย่างละเอยีด ผูน้ิพนธพ์ระวรสารมกั

เล่าถงึเหตุการณ์ในพระชนมชพีของพระเยซูเจา้ว่าทรงมลีกัษณะรุ่งโรจน์ในฐานะทีเ่ป็นพระเจา้ ซึง่บรรดาสาวกไดเ้รยีนรูห้ลงัจาก

ทีไ่ดร้บัพระจติเจา้แลว้ (ด ูยน 1:48 เชงิอรรถ dd; มธ 8:20 เชงิอรรถ h; 16:16 เชงิอรรถ d) แนวโน้มเช่นนี้แสดงใหเ้หน็ในการ

เพิม่รายละเอยีดแก่คาํทาํนายถงึอนาคตของพระเยซูเจา้ใหช้ดัเจนขึน้ เช่น ในการทาํนายอย่างละเอยีดทัง้สามครัง้ถงึการรบั

ทรมานและการกลบัคนืพระชนมชพี (มก 8:31; 9:31-32; 10:32-34//) ถา้พระองคท์รงทาํนายล่วงหน้าชดัเจนเช่นนี้จรงิแลว้ 

ทาํไมบรรดาศษิยจ์งึไมเ่ขา้ใจและละทิง้พระองคไ์ป เมือ่ทรงอยู่ในสวนเกทเสมนี (มก 14:33//; มก 14:50//; มธ 26:31 เชงิอรรถ l) 

ความเป็นมนุษยอ์ย่างสมบรูณ์ของพระเยซูเจา้ (ฟป 2:7 เชงิอรรถ g) เรยีกรอ้งใหพ้ระองคต์อ้งเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ (ลก 2:52) 

และบางครัง้พระองคก์ไ็มท่ราบบางเรือ่งดว้ย (เทยีบ 26:39 เชงิอรรถ o) 
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อปุมาเร่ืองผูร้บัใช้ท่ีรบัผิดชอบ299

w
 

45
“ใครเล่าเป็นผูร้บัใชท้ีซ่ ื่อสตัยแ์ละรอบคอบซึง่นายแต่งตัง้ใหด้แูลผูร้บัใช ้ เพื่อแจกจา่ย

อาหารใหต้ามเวลาทีก่ําหนด 
46

ผูร้บัใชน้ัน้ยอ่มเป็นสุข เมือ่นายกลบัมาพบเขากําลงัทาํเช่นน้ี 
47

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า นายจะแต่งตัง้เขาใหด้แูลทรพัยส์นิทัง้ปวงของตน 
48

แต่ถา้

ผูร้บัใชน้ัน้คดิว่า ‘นายจะมาชา้’ 
49

แลว้เขากเ็ริม่ตบตเีพื่อนผูร้บัใช ้กนิดื่มกบัพวกขีเ้มา 
50

นายของ

ผูร้บัใชน้ัน้จะกลบัมาในวนัทีเ่ขามไิดค้าดหมาย ในเวลาทีเ่ขาไมรู่ ้
51

นายกจ็ะแยกเขาออก300

xใหไ้ป

อยูก่บัพวกหน้าซื่อใจคด ทีน่ัน่จะมแีต่การรํ่าไหค้รํ่าครวญ และขบฟนัดว้ยความขุน่เคอืง 

 

อปุมาเร่ืองหญิงสาวสิบคน301

a
 

25 
1
“อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บัหญงิสาวสบิคนถอืตะเกยีงออกไปรอรบัเจา้บ่าว 302

b 
2

หา้คนเป็นคนโง ่อกีหา้คนเป็นคนฉลาด 
3
“หญงิโงนํ่าตะเกยีงไป แต่มไิดนํ้าน้ํามนัไปดว้ย 

4
ส่วนหญงิฉลาด นําน้ํามนัใส่ขวดไป

พรอ้มกบัตะเกยีง 
5
ทุกคนต่างงว่งและหลบัไปเพราะเจา้บ่าวมาชา้ 

6
ครัน้เวลาเทีย่งคนื มเีสยีง

ตะโกนบอกว่า ‘เจา้บ่าวมาแลว้ จงออกไปรบักนัเถดิ’ 
7
“หญงิสาวทุกคนจงึตื่นขึน้แต่งตะเกยีง 

8
หญงิโงพ่ดูกบัหญงิฉลาดว่า ‘ขอน้ํามนัใหเ้ราบา้ง 

เพราะตะเกยีงของเราจวนจะดบัแลว้’ 
9
“หญงิฉลาดจงึตอบว่า ‘ไมไ่ด ้เพราะน้ํามนัอาจไมพ่อสาํหรบัเราและสาํหรบัพวกเธอดว้ย 

จงไปหาคนขายแลว้ซือ้เอาเองดกีว่า’ 
10

ขณะทีห่ญงิเหล่านัน้กําลงัไปซือ้น้ํามนั เจา้บ่าวกม็าถงึ 

หญงิสาวทีเ่ตรยีมพรอ้มจงึเขา้ไปในหอ้งงานแต่งงานพรอ้มกบัเจา้บ่าว แลว้ประตูกปิ็ด 
11

ในทีสุ่ด 

พวกหญงิโงก่ม็าถงึ พดูว่า ‘นายเจา้ขา นายเจา้ขา เปิดรบัพวกเราดว้ย’ 
12

แต่เขาตอบว่า ‘เราบอก

ความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า เราไม่รูจ้กัท่าน’ 
13

ดงันัน้ จงตื่นเฝ้าระวงัไวเ้ถดิ เพราะท่านไมรู่ว้นั

และเวลา 

 

                                                   
w หลงัจากพระเยซูเจา้ทรงกล่าวล่วงหน้าถงึการทาํลายกรุงเยรซูาเลม็และพระอาณาจกัรของพระเมสสยิาหซ์ึง่จะมาถงึอย่าง

เปิดเผย มทัธวิเล่าอุปมา 3 เรือ่งเกีย่วกบัชะตากรรมสุดทา้ยของมนุษยแ์ต่ละคน เรือ่งแรกกล่าวถงึผูร้บัใชข้องพระครสิตเจา้ ซึง่

ไดร้บัมอบหมายภารกจิใหท้าํเช่นเดยีวกบับรรดาอคัรสาวก เขากจ็ะถูกตดัสนิตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องเขา 
x “แยกเขาออก” เป็นคาํทีม่คีวามหมายไมช่ดัเจน อาจแปลว่า “ผ่าเป็นสองซกี” หรอือาจจะใชอ้ย่างเปรยีบเทยีบในความหมายว่า 

“แยกออกจากหมูค่ณะ” คอื “ถูกขบัไล”่ (เทยีบ 18:17) 

25 a หญงิสาว (แปลตามตวัอกัษร “สาวพรหมจาร”ี) ซึง่มาคอยรบัเจา้บ่าว หมายถงึครสิตชนทีก่าํลงัรอคอยพระครสิตเจา้ แมว้่า

พระองคจ์ะเสดจ็มาชา้ เขากต็อ้งเตรยีมรอคอย โดยจดัตะเกยีงไวใ้หพ้รอ้มเสมอ 
b สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “และเจา้สาว” 
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อปุมาเร่ืองเงินตะลนัต3์03

c
 

14
“อาณาจกัรสวรรคย์งัจะเปรยีบไดก้บับุรษุผูห้น่ึงกําลงัจะเดนิทางไกล เรยีกผูร้บัใชม้า

มอบทรพัยส์นิให ้
15

ใหค้นทีห่น่ึงหา้ตะลนัต ์ใหค้นทีส่องสองตะลนัต ์ใหค้นทีส่ามหน่ึงตะลนัต ์ตาม

ความสามารถของแต่ละคน แลว้จงึออกเดนิทางไป 
16

“คนทีร่บัหา้ตะลนัตร์บีนําเงนินัน้ไปลงทุน ไดก้ําไรมาอกีหา้ตะลนัต ์
17

คนทีร่บัสองตะ

ลนัตก์ไ็ดก้ําไรมาอกีสองตะลนัตเ์ช่นเดยีวกนั 
18

แต่คนทีร่บัหน่ึงตะลนัตไ์ปขดุหลุมซ่อนเงนิของ

นายไว ้
19

“หลงัจากนัน้อกีนาน นายของผูร้บัใชพ้วกน้ีกก็ลบัมาและตรวจบญัชขีองพวกเขา 
20

คน

ทีร่บัหา้ตะลนัตเ์ขา้มา นํากําไรอกีหา้ตะลนัต์มาดว้ย กล่าวว่า ‘นายขอรบั ท่านใหข้า้พเจา้หา้ตะ

ลนัต ์น่ีคอืเงนิอกีหา้ตะลนัต์ทีข่า้พเจา้ทํากําไรได’้ 
21

นายพดูว่า ‘ดมีาก ผูร้บัใชท้ีด่แีละซื่อสตัย ์เจา้

ซื่อสตัยใ์นสิง่เลก็น้อย เราจะใหเ้จา้จดัการในเรือ่งใหญ่ๆ จงมารว่มยนิดกีบันายของเจา้เถดิ’d 
22

คนทีร่บัสองตะลนัตเ์ขา้มารายงานว่า ‘นายขอรบั ท่านใหข้า้พเจา้สองตะลนัต ์ น่ีคอืเงนิอกีสองตะ

ลนัตท์ีข่า้พเจา้ทํากําไรได’้ 
23

นายพดูว่า ‘ดมีาก ผูร้บัใชท้ีด่แีละซื่อสตัย ์ เจา้ซื่อสตัยใ์นสิง่เลก็น้อย 

เราจะใหเ้จา้จดัการในเรือ่งใหญ่ๆ จงมารว่มยนิดกีบันายของเจา้เถดิ’ 
24

“คนทีร่บัหน่ึงตะลนัตเ์ขา้มารายงานว่า ‘นายขอรบั ขา้พเจา้รูว้่าท่านเป็นคนเขม้งวด 

เกบ็เกีย่วในทีท่ีท่่านไมไ่ดห้ว่าน เกบ็รวบรวมในทีท่ีท่่านไมไ่ดโ้ปรย 
25

ขา้พเจา้มคีวามกลวั จงึนํา

เงนิของท่านไปฝงัดนิซ่อนไว ้ น่ีคอืเงนิของท่าน’ 
26

นายจงึตอบว่า ‘ผูร้บัใชเ้ลวและเกยีจครา้น เจา้

รูว้่าขา้เกบ็เกีย่วในทีท่ีข่า้มไิดห้ว่าน เกบ็รวบรวมในทีท่ีข่า้มไิดโ้ปรย 
27

เจา้กค็วรนําเงนิของขา้ไป

ฝากธนาคารไว ้ เมือ่ขา้กลบัมาจะไดถ้อนเงนิของขา้พรอ้มกบัดอกเบีย้ 
28

จงนําเงนิหน่ึงตะลนัต์

จากเขาไปใหแ้ก่ผูท้ีม่สีบิตะลนัต ์
29

เพราะผูท้ีม่มีาก จะไดร้บัมากขึน้ และเขาจะมเีหลอืเฟือ แต่ผูท้ี่

มน้ีอย สิง่เลก็น้อยทีเ่ขามกีจ็ะถูกรบิไปดว้ย 
30

ส่วนผูร้บัใชท้ีไ่รป้ระโยชน์น้ี จงนําไปทิง้ในทีม่ดืขา้ง

นอก ทีน่ัน่จะมแีต่การรํ่าไหค้รํ่าครวญ และขบฟนัดว้ยความขุ่นเคอืง’ 

 

การพิพากษาครัง้สดุท้าย 
31

“เมือ่บุตรแห่งมนุษยจ์ะเสดจ็มาในพระสริริุง่โรจน์305

eพรอ้มกบับรรดาทตูสวรรค ์ พระองค์

จะประทบัเหนือพระบลัลงักร์ุง่โรจน์ 
32

บรรดาประชาชาติ306 fจะมาชุมนุมกนัเฉพาะพระพกัตร ์

                                                   
c “ตะลนัต”์ หมายถงึปรมิาณทองคาํหนกัประมาณ 30 กก. ครสิตชนเป็นผูร้บัใชท้ีพ่ระเยซูเจา้ผูเ้ป็นเจา้นายคาดหวงัว่าจะใชพ้ระ

พรทุกอย่างทีพ่ระองคป์ระทานใหอ้ย่างเตม็ทีเ่พือ่ช่วยขยายพระอาณาจกัรของพระองคใ์หเ้จรญิขึน้ในโลก เขาจะตอ้งรายงานให้

เจา้นายทราบว่าไดจ้ดัการกบัเงนิทีไ่ดร้บัฝากไวอ้ย่างไร อุปมาเรือ่งเงนิมนีาใน ลก 19:12-27 มโีครงสรา้งเหมอืนกนั แต่อุปมา

เรือ่งมนีาใหบ้ทสอนต่างกนั 
d “ความยนิดกีบันาย” หมายถงึความสุขในเมอืงสวรรค ์(8:11 เชงิอรรถ c) “เราจะใหเ้จา้จดัการในเรือ่งใหญ่ๆ “หมายถงึการมสี่วน

ร่วมกบัพระครสิตเจา้ในการปกครองของพระองค ์
e อุปมา 3 เรือ่งทีแ่ลว้กล่าวถงึการรอคอยการเสดจ็กลบัมาครัง้สุดทา้ยของพระครสิตเจา้ ส่วนอุปมาเรือ่งนี้เปลีย่นมมุมองมา

กล่าวถงึการทีพ่ระครสิตเจา้เสดจ็มาพพิากษาเมือ่สิน้พภิพ 
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พระองคจ์ะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดงัคนเลีย้งแกะแยกแกะออกจากแพะ 
33

ใหแ้กะอยู่

เบือ้งขวา ส่วนแพะอยูเ่บือ้งซา้ย 
34

แลว้พระมหากษตัรยิจ์ะตรสัแก่ผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งขวาว่า ‘เชญิมาเถดิ 

ท่านทัง้หลายทีไ่ดร้บัพระพรจากพระบดิาของเรา เชญิมารบัอาณาจกัรเป็นมรดกทีเ่ตรยีมไวใ้ห้

ท่านแลว้ตัง้แต่สรา้งโลก307

g 
35

เพราะว่า เมือ่เราหวิ ท่านใหเ้รากนิ เรากระหาย ท่านใหเ้ราดื่ม เรา

เป็นแขกแปลกหน้า ท่านกต็อ้นรบั 
36

เราไม่มเีสือ้ผา้ ท่านกใ็หเ้สือ้ผา้แก่เรา เราเจบ็ปว่ย ท่านกม็า

เยีย่ม เราอยูใ่นคุก ท่านกม็าหา’h 
37

“บรรดาผูช้อบธรรมจะทลูถามว่า ‘พระเจา้ขา้ เมือ่ใดเล่าขา้พเจา้ทัง้หลายเหน็พระองค์

ทรงหวิ แลว้ถวายพระกระยาหาร หรอืทรงกระหาย แลว้ถวายใหท้รงดื่ม 
38

เมือ่ใดเล่าขา้พเจา้

ทัง้หลายเหน็พระองคท์รงเป็นแขกแปลกหน้า แลว้ตอ้นรบั หรอืทรงไม่มเีสือ้ผา้ แลว้ถวายให ้
39

เมือ่ใดเล่าขา้พเจา้ทัง้หลายเหน็พระองคป์ระชวรหรอืทรงอยูใ่นคุกแลว้ไปเยีย่ม’ 
40

พระมหากษตัรยิจ์ะตรสัตอบว่า ‘เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ท่านทาํสิง่ใดต่อพีน้่องผูต้ํ่า

ตอ้ยทีสุ่ดของเราคนหน่ึง ท่านกท็าํสิง่นัน้ต่อเรา’ 
41

“แลว้พระองคจ์ะตรสักบัพวกทีอ่ยูเ่บือ้งซา้ยว่า ‘ท่านทัง้หลายทีถู่กสาปแช่ง จงไปใหพ้น้ 

ลงไปในไฟนิรนัดรทีไ่ดเ้ตรยีมไวใ้หปี้ศาจและบรวิารของมนั 
42

เพราะว่า เมือ่เราหวิ ท่านไมใ่ห้

อะไรเรากนิ เรากระหาย ท่านไมใ่หอ้ะไรเราดื่ม 
43

เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านกไ็มต่้อนรบั เราไม่

มเีสือ้ผา้ ท่านกไ็มใ่หเ้สือ้ผา้ เราเจบ็ปว่ยและอยูใ่นคุก ท่านกไ็มม่าเยีย่ม’ 
44

พวกนัน้จะทลูถามว่า 

‘พระเจา้ขา้ เมือ่ใดเล่าทีข่า้พเจา้ทัง้หลายเหน็พระองคท์รงหวิ ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลก

หน้า หรอืไม่มเีสือ้ผา้ เจบ็ป่วย หรอือยูใ่นคุก และไมไ่ดช่้วยเหลอื’ 
45

พระองคจ์ะตรสัตอบว่า ‘เรา

บอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ท่านไมไ่ดท้ําสิง่ใดต่อผูต้ํ่าตอ้ยของเราคนหน่ึงท่านกไ็มไ่ดท้าํ

สิง่นัน้ต่อเรา’ 
46

แลว้พวกน้ีกจ็ะไปรบัโทษนิรนัดร ส่วนผูช้อบธรรมจะไปรบัชวีตินิรนัดร” 

 

VII. พระทรมาน และการกลบัคืนพระชนมชีพ 

 

การวางแผนกาํจดัพระเยซูเจ้า 

26 
1
เมือ่พระเยซเูจา้ตรสัพระวาจาเหล่าน้ีแลว้ พระองคต์รสัแก่บรรดาศษิยว์่า 

2
“ท่าน

ทัง้หลายรูแ้ลว้ว่า อกีสองวนัจะถงึวนัปสักา และบุตรแห่งมนุษยจ์ะถูกมอบใหศ้ตัรนํูาไปตรงึ

กางเขน” 

                                                                                                                                                  
f “บรรดาประชาชาต”ิ หมายถงึมนุษยท์ุกคนในทุกยุคทุกสมยั ไมจ่าํเป็นตอ้งกล่าวถงึการกลบัคนืชพีของบรรดาผูต้าย (เทยีบ 

10:15; 11:22, 24; 12:41ฯ) 
g พระครสิตเจา้ ซึง่เป็นพระเมสสยิาห-์กษตัรยิ ์ ทรงนําผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเลอืกสรรจากพระอาณาจกัรของพระองคเ์ขา้สู่พระ

อาณาจกัรของพระบดิา (13:43 เชงิอรรถ k) 
h มนุษยจ์ะถูกพพิากษาตดัสนิจากกจิการแสดงเมตตาจติทีเ่ขาไดท้าํ ไมใ่ชจ่ากวรีกรรมพเิศษ (เทยีบ 7:22ฯ) มธ ใชภ้าษาของ

พนัธสญัญาเดมิกล่าวถงึกจิการแสดงเมตตาจติ (เทยีบ โยบ 22:6ฯ; บสร 7:32ฯ; อสย 58:7) นอกจากกจิการแสดงเมตตาจติ

เหล่านี้แลว้ มนุษยย์งัตอ้งประกาศยนืยนัความเชือ่อกีดว้ย (10:32ฯ) 
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3
เวลานัน้ บรรดาหวัหน้าสมณะและผูอ้าวุโสของประชาชนมาชุมนุมกนัในสํานกัของมหา

สมณะชื่อ คายาฟาส 
4
และคดิหาอุบายเพื่อจบักุมพระเยซเูจา้ จะไดฆ้่าเสยี 

5
เขาพูดกนัว่า “อยา่

ทาํการน้ีในวนัฉลองเลย เพราะประชาชนจะก่อการจลาจล” 

 

การเจิมท่ีหมู่บ้านเบธานี309

a
 

6
ขณะทีพ่ระเยซเูจา้ประทบัอยูท่ีห่มู่บา้นเบธานีในบา้นของซโีมนทีเ่คยเป็นโรคเรือ้น 

7

หญงิคนหน่ึงถอืขวดหนิขาวบรรจน้ํุามนัหอมราคาแพงเขา้มา และเทน้ํามนัหอมลงบนพระเศยีร

ขณะทีพ่ระองคก์ําลงัประทบัทีโ่ต๊ะอาหาร 
8
บรรดาศษิยเ์หน็ดงันัน้ จงึไมพ่อใจกล่าวว่า “ทาํไมทาํ

ใหน้ํ้ามนัหอมเสยีไปเปล่าๆ 
9
น้ํามนัหอมน้ีอาจจะขายไดเ้งนิมาก แลว้เอาไปแจกใหค้นยากจน” 

10

พระเยซเูจา้ทรงทราบ จงึตรสัว่า “ท่านทาํใหน้างยุง่ยากใจทาํไม นางไดท้าํกจิการดต่ีอเรา310

b 
11

ท่านจะมคีนยากจนอยูก่บัท่านเสมอ แต่ท่านจะไมม่เีราอยูก่บัท่านเสมอไป 
12

นางเทน้ํามนัหอมน้ี

ชโลมกายของเราเป็นการเตรยีมไวส้ําหรบัฝงัศพ 
13

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ทีใ่ดใน

โลกทีม่กีารประกาศขา่วด ีจะมกีารกล่าวถงึสิง่ทีน่างไดท้ําเพื่อเป็นการระลกึถงึนาง” 

 

ยดูาสทรยศต่อพระเยซูเจ้า 
14

คนหน่ึงในบรรดาอคัรสาวกสบิสองคน ชื่อ ยดูาส อสิคารโิอท ไปพบบรรดาหวัหน้า

สมณะ ถามว่า 
15

“ถา้ขา้พเจา้มอบเขาใหท่้าน ท่านจะใหอ้ะไรแก่ขา้พเจา้” บรรดาหวัหน้าสมณะ

จา่ยเงนิสามสบิเหรยีญ311

cใหแ้ก่ยดูาส 
16

ตัง้แต่นัน้มา ยดูาสกห็าโอกาสทีจ่ะมอบพระองค ์

 

การเตรียมงานเล้ียงปัสกา 
17

วนัแรกของเทศกาลกนิขนมปงัไรเ้ชือ้312

dบรรดาศษิยเ์ขา้มาทลูถามพระเยซเูจา้ว่า 

“พระองคม์พีระประสงคใ์หเ้ราจดัเตรยีมการเลีย้งปสักาทีไ่หน” 
18

พระองคต์รสัว่า “จงเขา้ไปในกรงุ 

                                                   

26 a ใน ยน หญงิในเหตุการณ์นี้มชีือ่ว่ามารยีเ์ป็นน้องสาวของลาซารสั เรือ่งทีก่ล่าวถงึใน ลก 7:36-50 เป็นคนละเหตุการณ์กนั 
b ชาวยวิแบ่งกจิการดเีป็นสองประเภทคอืการใหท้านและกจิการแสดงเมตตาจติอื่นๆ ซึง่มคีุณค่ามากกว่า เช่นการฝงัศพผูต้าย 

ดงันัน้ หญงินี้ทีไ่ดช้โลมพระกายล่วงหน้าเพือ่เตรยีมการฝงัพระศพ จงึไดท้าํกจิการดทีีม่คี่ามากกว่าการใหท้าน 
c “เหรยีญ” ในทีน่ี้เป็นเหรยีญเงนิน้ําหนกั 1 เชเขล (ประมาณ 1 บาท) เงนิสามสบิเชเขล เป็นราคาชวีติทาสคนหนึ่งตามทีก่าํหนด

ไวใ้นธรรมบญัญตั ิ(อพย 21:32) 
d “วนัแรก”ของสปัดาหท์ีช่าวยวิกนิขนมปงัไรเ้ชือ้ (ด ูอพย 12:1 เชงิอรรถ a; 23:14 เชงิอรรถ d) โดยปกตเิป็นวนัหลงัฉลองปสักา

และตรงกบัวนัที ่ 15 เดอืนนสิาน แต่สาํหรบัผูน้ิพนธพ์ระวรสารสหทรรศน์ “วนัแรกของสปัดาห”์นี้หมายถงึวนัปสักาเอง แต่ถา้เรา

ใชร้ายละเอยีดจากเรือ่งพระทรมานใน ยน 18:28 ดเูหมอืนว่าในปีนัน้งานเลีย้งปสักาตรงกบัเยน็วนัศุกร ์(วนัศุกรน์ัน้คอื”วนัเตรยีม

ฉลอง” 27:62; ด ู ยน 19:14, 31, 42) พระวรสารสหทรรศน์กล่าวถงึอาหารคํ่ามือ้สุดทา้ยของพระเยซูเจา้ในวนัก่อน คอืเยน็วนั

พฤหสับดซีึง่อาจอธบิายไดโ้ดยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งในสองเหตุผลนี้ คอื 1. ชาวยวิสว่นหนึ่งกนิเลีย้งปสักาล่วงหน้าหนึ่งวนั 

หรอื 2. พระเยซูเจา้เองทรงเลอืกทาํเชน่นัน้ดว้ยพระองคเ์อง เพราะทรงทราบว่าพระองคไ์มส่ามารถกนิเลีย้งปสักาไดใ้นเยน็วนั

ศุกร ์ (อนัทีจ่รงิพระองคท์รงฉลองปสักาโดยถวายพระองคเ์องเป็นบชูาบนไมก้างเขน ยน 19:36 เชงิอรรถ u; 1 คร 5:7) 

คาํอธบิายประการหลงันี้น่าจะถูกตอ้งกว่า วนัที ่ 14 เดอืนนิสาน (วนักนิเลีย้งปสักา) ตรงกบัวนัศุกรใ์นปี ค.ศ.30 และ 33 

นกัวชิาการคดิว่าพระเยซูเจา้ทรงสิน้พระชนมใ์นปีใดปีหนึ่งในสองปีนี้ แลว้แต่ว่าพระองคท์รงรบัพธิลีา้งในปี ค.ศ.28 หรอื 29 และ

คาํนวณเช่นกนัว่า การเทศนาสัง่สอนของพระองคจ์ะยาวหรอืสัน้ 
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ไปพบชายคนหน่ึง บอกเขาว่า “พระอาจารยบ์อกว่าเวลากําหนดของเราใกลเ้ขา้มาแลว้ เราจะ

กนิปสักากบัศษิยข์องเราทีบ่า้นของท่าน” 
19

บรรดาศษิยก์ท็าํตามทีพ่ระเยซเูจา้ทรงบญัชา และจดัเตรยีมปสักา 

 

พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงการทรยศของยดูาส 
20

ครัน้ถงึเวลาคํ่า พระองคป์ระทบัรว่มโต๊ะกบัศษิยท์ัง้สบิสองคน 
21

ขณะทีทุ่กคนกําลงักนิ

อาหารพรอ้มกบัพระเยซเูจา้อยูน่ัน้313

eพระองคต์รสัว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า คน

หน่ึงในพวกท่านจะทรยศต่อเรา” 
22

บรรดาอคัรสาวกรูส้กึสลดใจและทลูถามพระองคท์ลีะคนว่า 

“เป็นขา้พเจา้หรอื พระเจา้ขา้” 
23

พระองคต์รสัตอบว่า “คนทีจ่ ิม้อาหารในชามเดยีวกนักบัเราน่ี

แหละจะทรยศต่อเรา 
24

บุตรแห่งมนุษยจ์ะจากไปตามทีม่เีขยีนเกีย่วกบัพระองคใ์นพระคมัภรี ์

วบิตัจิงเกดิแก่คนทีท่รยศต่อบุตรแห่งมนุษย ์ ถา้เขาไมไ่ดเ้กดิมากจ็ะดกีว่า” 
25

ยดูาสผูท้รยศต่อ

พระองค ์ทลูถามว่า “เป็นขา้พเจา้หรอื พระอาจารย”์ พระองคต์รสัตอบว่า “ใช่แลว้” 

 

พระเยซูเจ้าทรงตัง้ศีลมหาสนิท 
26

ขณะทีทุ่กคนกําลงักนิอาหารอยู่นัน้314

fพระเยซเูจา้ทรงหยบิขนมปงั ตรสัถวายพระพร 

ทรงบขินมปงัประทานใหบ้รรดาศษิย ์ตรสัว่า “จงรบัไปกนิเถดิ น่ีเป็นกายของเรา” 
27

แลว้พระองค์

ทรงหยบิถว้ย ตรสัขอบพระคุณ315

gประทานใหเ้ขาเหล่านัน้ ตรสัว่า “ทุกท่านจงดื่มจากถว้ยน้ีเถดิ 
28

น่ีเป็นโลหติของเรา โลหติแห่งพนัธสญัญา316

hทีห่ลัง่ออกมาเพื่ออภยับาปมนุษยท์ัง้หลาย317

i 
29

เรา

บอกท่านทัง้หลายว่า แต่น้ีไปเราจะไมด่ื่มน้ําจากผลองุน่อกี จนกว่าจะถงึวนัทีเ่ราจะดื่มเหลา้องุน่

ใหมก่บัท่านในพระอาณาจกัรของพระบดิาของเรา”j 

 

                                                   
e การเลีย้งปสักามรีายการอาหารหลายอย่างกาํหนดไว ้ เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ขณะรบัประทานอาหารอย่างแรก เป็นเหมอืน “ออร์

เดอฟ” 
f หลงั “ออรเ์ดอฟ” กถ็งึอาหารหลกัของการเลีย้ง มขีอ้กาํหนดชดัเจนใหป้ระธานถวายพรพระเจา้เมือ่หยบิขนมปงัและถว้ยเหลา้

องุน่ พระเยซูเจา้ทรงใชพ้ธิกีรรมนี้ในการตัง้ศลีมหาสนิท 
g “ขอบพระคุณ” คาํภาษากรกี eucharisto พธิศีลีมหาสนิทจงึเรยีกว่า “Eucharist” (การขอบพระคุณ) 
h สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “ใหม”่ (เทยีบ ลก 22:20; 1 คร 11:25) 
i “มนุษยท์ัง้หลาย” แปลตามตวัอกัษรว่า “มนุษยจ์าํนวนมาก” เป็นสาํนวนภาษาเซมติกิ หมายถงึ มวลมนุษย ์ - ทีภ่เูขาซนีาย 

เลอืดของสตัวท์ีถ่วายเป็นบชูา เป็นการรบัรองพนัธสญัญาระหว่างพระยาหเ์วหก์บัประชากรของพระองคฉ์นัใด (อพย 24:4-8 

เชงิอรรถ c) บนไมก้างเขน พระโลหติของพระเยซูเจา้ผูท้รงเป็นเครือ่งบชูาทีส่มบรูณ์จะรบัรองพนัธสญัญาใหม ่(เทยีบ ลก 22:20) 

ระหว่างพระเจา้และมนุษยชาตฉินันัน้ บรรดาประกาศกไดก้ล่าวลว่งหน้าถงึพนัธสญัญาใหมน่ี้แลว้ (ยรม 31:31 เชงิอรรถ l) พระ

เยซูเจา้ทรงรบัภารกจิเป็นผูไ้ถ่มนุษยชาตติามทีป่ระกาศกอสิยาหไ์ดก้ล่าวไวว้่า “ผูร้บัใชข้องพระยาหเ์วห”์ จะกระทาํการนี้ (อสย 

42:6; 49:6; 53:12 ดู 41:8 เชงิอรรถ f เทยีบ ฮบ 8:8; 9:15; 12:24) ความคดิเรือ่งพนัธสญัญาใหมพ่บไดเ้ช่นกนัในจดหมายของ

เปาโลหลายตอนนอกเหนือจากใน 1 คร 11:25 เช่นใน 2 คร 3:4-6; กท 3:15-20; 4:24 ซึง่แสดงว่าความคดิเรือ่งพนัธสญัญาใหม่

นี้เป็นเรือ่งสาํคญั 
j เป็นการกล่าวถงึงานเลีย้งในยุคสุดทา้ย (เทยีบ 8:11; 22:1ฯ) พระเยซูเจา้และบรรดาศษิยจ์ะไมร่ว่มโต๊ะกนิอาหารในโลกนี้อกี 
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พระเยซูเจ้าทรงทาํนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค ์
30

เมือ่ขบัรอ้งเพลงสดุดแีลว้ 319

kทุกคนออกจากหอ้งเพื่อไปยงัภเูขามะกอกเทศ 
31

แลว้พระ

เยซเูจา้ตรสัแก่บรรดาศษิยว์่า “ทุกท่านจะทอดทิง้เราในคนืน้ี320

lเพราะมเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า เรา

จะตผีูเ้ลี้ยงแกะ และแกะจะกระจดักระจายไป 
32

แต่เมือ่เรากลบัคนืชพีแลว้ เราจะไปยงัแควน้กาลิ

ลก่ีอนหน้าท่าน” 
33

เปโตร ทลูตอบว่า “แมทุ้กคนจะทอดทิง้พระองค ์ ขา้พเจา้กจ็ะไม่ทอดทิง้

พระองคเ์ลย” 
34

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า ในคนืน้ีเอง ก่อนไก่ขนั 

ท่านจะปฏเิสธเราสามครัง้” 
35

เปโตรทลูว่า “ถงึแมข้า้พเจา้จะตอ้งตายพรอ้มกบัพระองค ์ขา้พเจา้ก็

จะไม่ปฏเิสธพระองคเ์ลย” ศษิยทุ์กคนต่างกล่าวเช่นเดยีวกนั 

 

ภายในสวนเกทเสมนี 
36

เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็มาพรอ้มกบับรรดาศษิยถ์งึสถานทีแ่ห่งหน่ึงชื่อเกทเสมนี321

m

พระองคต์รสัแก่เขาเหล่านัน้ว่า “จงนัง่อยู่ทีน่ี่ ขณะทีเ่ราไปอธษิฐานภาวนาทีโ่น่น” 
37

แลว้ทรง

พาเปโตรและบุตรทัง้สองของเศเบดไีปดว้ย พระองคท์รงรูส้กึเศรา้และสลดพระทยัอยา่งยิง่ 
38

จงึ

ตรสัแก่เขาทัง้สามคนว่า “ใจเราเป็นทุกขแ์ทบสิน้ชวีติ322

nจงอยูท่ีน่ี่และตื่นเฝ้ากบัเราเถดิ” 
39

แลว้

พระองคท์รงพระดําเนินไปขา้งหน้าอกีเลก็น้อย ทรงซบพระพกัตรล์งกบัพืน้ดนิ อธษิฐานภาวนา

ว่า “พระบดิาเจา้ขา้ ถา้เป็นไปได ้ ขอใหถ้ว้ยน้ีพน้ขา้พเจา้ไปเถดิ ถา้เป็นไปไมไ่ด ้ กข็ออยา่ให้

เป็นไปตามใจขา้พเจา้ แต่ใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระองคเ์ถดิ”o 
40

พระองคเ์สดจ็กลบัมา

พบบรรดาศษิย ์ ทรงพบเขาเหล่านัน้กําลงัหลบัอยู่ จงึตรสักบัเปโตรว่า “ท่านตื่นเฝ้าอยูก่บัเราสกั

หน่ึงชัว่โมงไมไ่ดห้รอื 
41

จงตื่นเฝ้าและอธษิฐานภาวนาเพื่อจะไดไ้มเ่ขา้สู่การทดลอง จติใจพรอ้ม

แลว้กจ็รงิ แต่เน้ือหนงัอ่อนกําลงั” 
42

พระองคเ์สดจ็ไปอกีครัง้หน่ึง ทรงอธษิฐานภาวนาว่า “พระ

บดิาเจา้ขา้ ถา้ขา้พเจา้ตอ้งดื่มจากถว้ยน้ีโดยหลกีเลีย่งมไิดแ้ลว้ ขอใหเ้ป็นไปตามพระประสงค์

ของพระองคเ์ถดิ” 
43

ครัน้เสดจ็กลบัมากท็รงพบเขาเหล่านัน้หลบัอยูอ่กี เพราะนยัน์ตาลมืไมข่ึน้ 
44

พระองค์

จงึเสดจ็จากเขาทัง้สามคน ไปอธษิฐานภาวนาอย่างเดยีวกนัเป็นครัง้ทีส่าม 
45

แลว้เสดจ็กลบัมา

                                                   
k เพลงสดุดทีีข่บัรอ้งเป็นการปิดการเลีย้งปสักา คอื สดด 113-118 เพลงสดุดชีุดนี้เรยีกว่า “Hallel” 
l “ทอดทิง้” แปลตามตวัอกัษรว่า “จะสะดุดลม้” การทีบ่รรดาศษิยพ์บว่าผูท้ีเ่ขาเชือ่ว่าเป็นพระเมสสยิาห ์(16:16) ซึง่กาํลงัจะไดร้บั

ชยัชนะตามทีเ่ขาคาดหมายไว ้ (20:21ฯ) กลบัยอมแพศ้ตัรโูดยไมข่ดัขนื นบัว่าเป็นอุปสรรคต่อความเชือ่ของเขาทเีดยีว 

เหตุการณ์นี้จะทาํใหเ้ขาหมดกาํลงัใจเกอืบจะเสยีความเชือ่ไปชัว่ระยะหนึ่งทเีดยีว (เทยีบ ลก 22:31-32) 
m “เกทเสมนี” แปลว่า “เครือ่งหบีน้ํามนั” ตัง้อยู่ในหุบเขาขดิโรน เชงิเขามะกอกเทศ 
n สาํนวนนี้ทาํใหค้ดิถงึขอ้ความใน สดด 42:5 และ ยนา 4:9 
o พระเยซูเจา้ทรงรูส้กึกลวัความตายตามธรรมชาตมินุษย ์ และโดยสญัชาตญาณทรงตอ้งการจะหนีใหพ้น้จงึแสดงความรูส้กึนี้

ออกมา แต่หลงัจากนัน้ทรงระงบัไดแ้ละทรงยอมรบัพระประสงคข์องพระบดิาเจา้ (ดู 4:1 เชงิอรรถ a) 
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พบเขา ตรสัว่า “เดีย๋วน้ี ท่านหลบัต่อไปและพกัผ่อนได 3้24

pเวลาทีบุ่ตรแห่งมนุษยจ์ะต้องถูกมอบใน

เงือ้มมอืของคนบาปมาถงึแลว้ 
46

จงลุกขึน้ ไปกนัเถดิ ผูท้รยศต่อเราอยู่ทีน่ี่แลว้” 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูจบักมุ 
47

ขณะทีพ่ระองคก์ําลงัตรสันัน้ ยดูาสซึง่เป็นคนหน่ึงในบรรดาอคัรสาวกสบิสองคนมาถงึ

พรอ้มกบัคนจาํนวนมาก ถอืดาบและไมต้ะบองเป็นอาวุธ บรรดาหวัหน้าสมณะและผูอ้าวุโสของ

ประชาชนส่งพวกน้ีมา 
48

ผูท้รยศต่อพระองคใ์หส้ญัญาณแก่คนเหล่าน้ีว่า “ขา้พเจา้จบูผูใ้ด กเ็ป็นผู้

นัน้แหละ จบักุมเขาไวเ้ถดิ” 
49

ทนัใดนัน้ ยดูาสกเ็ขา้มาหาพระเยซเูจา้ ทลูว่า “สวสัด ีพระอาจารย”์ แลว้จบูพระองค ์
50

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “เพื่อนเอ๋ย จงทําอยา่งทีต่ ัง้ใจจะทาํเถดิ”qเวลานัน้ คนเหล่านัน้ต่างกรู

กนัเขา้จบักุมพระองค ์
51

ขณะนัน้ คนหน่ึงซึง่อยูก่บัพระเยซเูจา้กช็กัดาบฟนัผูร้บัใชค้นหน่ึงของ

มหาสมณะ ใบหขูาด 
52

พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า “เอาดาบใส่ฝกัเสยี เพราะทุกคนทีใ่ชด้าบ กจ็ะตอ้ง

พนิาศดว้ยดาบ 
53

ท่านคดิว่า เราจะออ้นวอนพระบดิาเจา้ใหส้่งทตูสวรรคม์ากกว่าสบิสองกองพล

มาช่วยเราบดัน้ีมไิดห้รอื 
54

แลว้พระคมัภรีท์ีเ่ขยีนว่าจะต้องเป็นเช่นน้ี จะเป็นความจรงิไดอ้ยา่งไร” 
55

ขณะนัน้ พระเยซเูจา้ตรสัแก่ประชาชนว่า “เราเป็นโจรหรอื ท่านทัง้หลายจงึถอืดาบ ถอืไม้

ตะบองมาจบักุมเรา เรานัง่สอนในพระวหิารทุกวนั ท่านกม็ไิดจ้บักุมเรา” 
56

เหตุการณ์ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้เพื่อใหข้อ้เขยีนของบรรดาประกาศกเป็นความจรงิ 

หลงัจากนัน้ศษิยทุ์กคนละทิง้พระองคแ์ละหนีไป 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูพิจารณาคดีในสภาซนัเฮดริน326

r
 

57
บรรดาผูท้ีจ่บักุมพระเยซเูจา้นําพระองคไ์ปยงับา้นของคายาฟาสมหาสมณะ บรรดา

ธรรมาจารยแ์ละผูอ้าวุโสชุมนุมกนัทีน่ัน่ 
58

ส่วนเปโตรตดิตามพระองคไ์ปห่างๆ จนถงึลานบา้น

ของมหาสมณะเขา้ไปภายในและนัง่กบับรรดาผูร้บัใช ้คอยดวู่าเหตุการณ์จะจบลงอยา่งไร 
59

บรรดาหวัหน้าสมณะและสมาชกิสภาซนัเฮดรนิทุกคนพยายามหาพยานเทจ็มา

กล่าวหาพระเยซเูจา้ เพื่อจะประหารชวีติพระองคใ์หไ้ด ้
60

แต่เขาหาหลกัฐานไมไ่ด ้ แมว้่าจะมี

พยานเทจ็หลายคน ในทีสุ่ดมคีนสองคนมาใหก้ารว่า 
61

“คนคนน้ีไดพ้ดูว่า ‘ฉนัมอีํานาจจะทําลาย

                                                   
p เป็นการตําหนิโดยประชดประชนัเลก็น้อย เวลาทีท่่านน่าจะตืน่เฝ้าอยูก่บัเราไดผ้่านไปแลว้ ขณะนี้เป็นเวลาแห่งการทดลอง

สาํหรบัพระองคแ์ต่ผูเ้ดยีว ส่วนบรรดาศษิยจ์ะหลบัต่อไปกไ็ดต้ามใจ 
q แปลตามตวัอกัษรว่า “เพือ่นเอ๋ย สาํหรบัสิง่ทีท่่านอยู่ทีน่ี”่ ไมใ่ช่คาํถามวา่ “มาทีน่ี่ทาํไม” ไมใ่ช่คาํตําหน ิ “ท่านมาทีน่ี่เพือ่อะไร

กนั” แต่เป็นสาํนวนทีน่ิยมใชก้บัความหมายว่า “จงทาํสิง่ทีต่ ัง้ใจจะทาํเถดิ” “จดัการเลย” พระเยซูเจา้ทรงตดับทคาํทกัทายทีไ่ม่

จรงิใจนัน้ บอกใหล้งมอืทาํเสยี (เทยีบ ยน 13:27) 
r การเล่าของ ลก และ ยน ทาํใหเ้ราแยกเหตุการณ์ไดเ้ป็น 2 ระยะ (1) การพจิารณาคดเีวลากลางคนืทีส่าํนกัของอนันาส และ (2) 

การพจิารณาคดใีนสภาซนัเฮดรนิตอนเชา้วนัรุ่งขึน้ (27:1) มธ และ มก กล่าวถงึการพจิารณาคดใีนตอนกลางคนื เหมอืนกบัเป็น

การพพิากษาคดใีนสภาเฮดรนิตอนเชา้ เพราะการพจิารณาคดตีอนเชา้เท่านัน้ตดัสนิชะตากรรมของพระเยซูเจา้ 
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พระวหิารของพระเจา้ และสรา้งขึน้ใหมไ่ดภ้ายในสามวนั’”s 
62

มหาสมณะจงึลุกขึน้ถามพระองค์

ว่า “ท่านไมต่อบอะไรหรอื พยานเหล่าน้ีตัง้ขอ้ 

กล่าวหาอะไรกล่าวโทษท่าน”t 
63

แต่พระเยซเูจา้ทรงน่ิง มหาสมณะจงึพดูกบัพระองคว์่า “เราสัง่

ใหท่้านสาบานโดยอา้งพระเจา้ผูท้รงชวีติ จงตอบเราว่าท่านเป็นพระครสิต์ พระบุตรของพระเจา้ผู้

ทรงชวีติใช่หรอืไม่” 
64

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ใช่แลว้ แต่ยงัมมีากกว่านัน้อกี เราบอกความจรงิ

แก่ท่านทัง้หลายว่า ตัง้แต่บดัน้ีไปท่านจะเหน็บุตรแห่งมนุษยป์ระทบั ณ เบื้องขวาของพระผูท้รง

อานุภาพ329

uและจะเสดจ็มาพรอ้มกบัหมูเ่มฆบนทอ้งฟ้า” 
65

มหาสมณะจงึฉีกเสือ้ของตนแลว้กล่าว

ว่า “เขาพดูดหูมิน่พระเจา้330

vเราจะตอ้งการพยานอะไรอกี ท่านทัง้หลายต่างไดย้นิเขาพดูดหูมิน่

พระเจา้แลว้ 
66

ท่านคดิอยา่งไร” ทุกคนตอบว่า “เขาสมควรตอ้งตาย” 
67

แลว้พวกนัน้กพ็ากนัถ่มน้ําลายรดพระพกัตรพ์ระองค ์ ชกต่อยพระองค ์ บางคนตบตี

พระองค ์กล่าวว่า 
68

“พระครสิตจ์งทาํนายซวิ่า ใครตบหน้าเจา้”w 

 

เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า 
69

ขณะทีเ่ปโตรนัง่อยูท่ีล่านขา้งนอก หญงิรบัใชค้นหน่ึงเขา้มาพดูว่า “ท่านกเ็คยอยูก่บั

เยซู ชาวกาลลิดีว้ย” 
70

แต่เปโตรปฏเิสธต่อหน้าคนทัง้หลายว่า “ฉนัไม่รูว้่าท่านพดูเรือ่งอะไร” 
71

เมือ่เปโตรออกไปทีป่ระตู หญงิรบัใชอ้กีคนหน่ึงเหน็เขา้จงึพดูกบัคนทีอ่ยูท่ ีน่ัน่ว่า “คนน้ีเคยอยูก่บั

เยซู ชาวนาซาเรธ็ดว้ย”x 
72

เปโตรปฏเิสธอกี ทัง้สาบานว่า “ฉนัไมเ่คยรูจ้กัคนนัน้เลย” 
73

ต่อมาไม่

                                                   
s การทีพ่ระเยซูเจา้เคยตรสัว่าพระองคท์รงสามารถสรา้งพระวหิารขึน้ใหมภ่ายในสามวนันัน้ พระองคม์พีระประสงคท์ีจ่ะสอนว่า

คารวกจิของชาวยวิทีเ่คยปฏบิตักินัมาจะไมค่งอยู่ตลอดไป แต่จะตอ้งพฒันาใหส้มบรูณ์อาศยัพนัธสญัญาใหมท่ีพ่ระองคจ์ะทรง

สถาปนาขึน้ เราเขา้ใจความหมายของพระวาจาทีพ่ระเยซูเจา้ตรสันี้ไดช้ดัเจนหลงัจากทีพ่ระองคท์รงกลบัคนืพระชนมชพีแลว้

เท่านัน้ (ด ู ยน 2:22 เชงิอรรถ i) พระวหิารหลงัใหมจ่ะตอ้งมาแทนทีพ่ระวหิารหลงัเก่า และพระวหิารหลงัใหมน่ี้ก่อนอื่นคอืพระ

วรกายรุ่งโรจน์ของพระองค ์ซึง่จะคนืพระชนมชพีภายในสามวนั (มธ 16:21; 17:23; 20:19; ยน 2:19-22) และหลงัจากนัน้ พระ

วหิารใหมน่ี้คอืพระศาสนจกัร (มธ 16:18) 
t คาํแปลบางสาํนวนรวมสองคาํถามนี้เป็นคาํถามเดยีวว่า “ท่านไมต่อบขอ้กล่าวหาทีค่นเหล่านี้กล่าวโทษท่านหรอื” 
u “ผูท้รงอานุภาพ” มคีวามหมายเท่ากบั “พระเจา้” (ด ู 3:2 เชงิอรรถ d) พระวรสารแสดงว่าในเวลาวกิฤตนิี้พระเยซูเจา้ทรงเลกิ

ปกปิดความเป็นพระเมสสยิาห ์(ด ูมก 1:34 เชงิอรรถ m) และทรงยอมรบัสมญาว่าเป็นพระเมสสยิาหอ์ย่างเปิดเผย แต่ทรงแสดง

ว่าเป็นพระเมสสยิาหม์ใิช่ความหมายทีช่าวยวิทัว่ไปมกัเขา้ใจคอืเป็นผูก้อบกูอ้สิรภาพทางการเมอืง แต่ในความหมายของผูท้รง

พระสริริุ่งโรจน์ทีด่าเนียลไดเ้หน็ในนิมติ (ดนล 7:13 เชงิอรรถ k) ขอ้ความในขอ้นี้นอกจากจะทา้วความถงึ ดนล แลว้ ยงั

ทา้วความถงึ สดด 110:1 “ประทบัเบือ้งขวา” อกีดว้ย (ด ูกจ 2:33 เชงิอรรถ t) ขอ้ความจาก สดด 110:1 นี้ บรรดาอคัรสาวกใช้

บ่อยๆ ในคาํเทศน์สอน การทีพ่ระเยซเูจา้ทรงใชว้ล ี“บุตรแห่งมนุษย”์ แทนพระองคเ์อง ด ู8:20 เชงิอรรถ h 
v ไมป่รากฏชดัว่าพระเยซูเจา้ทรงพดูหมิน่ประมาทพระเจา้อย่างไร ไมใ่ช่เพราะทรงประกาศว่าเป็นพระเมสสยิาหแ์น่ ๆ แต่อาจ

เป็นเพราะว่าไดท้รงอา้งว่าทรงเป็นบุตรของพระเจา้ทัง้ๆ ทีท่รงถูกจบักุมอยู่ 
w การเรยีบเรยีงของ มธ ตรงนี้ไมค่่อยสมเหตุสมผล พระเยซูเจา้มไิดท้รงถูกปิดตาเหมอืนใน ลก 22:63 พระองคย์่อมบอกได้

โดยงา่ยว่าใครตพีระองค ์ จุดสาํคญักค็อืว่าพระองคท์รงถูกเยาะเยย้ในฐานะเป็น “ประกาศก” เพราะคาํพดูของพระองคเ์กีย่วกบั

เรือ่งพระวหิาร หรอืทีถู่กกว่านัน้ ในฐานะทีท่รงเป็น “ประกาศก- พระเมสสยิาห”์ นัน่คอื เป็นผูอ้า้งว่าเป็นมหาสมณะในยุคสุดทา้ย

ผูเ้สนอใหส้รา้งพระวหิารใหม ่
x “ชาวนาซาเรธ็” ตน้ฉบบัโบราณใชค้าํเป็นสองแบบ คอืบางฉบบัใช ้Nazoraios บางฉบบัใช ้Nazarenos 



 78 

นาน คนทีอ่ยูท่ ีน่ัน่เขา้มาพูดกบัเปโตรว่า “ท่านเป็นคนหน่ึงในพวกนัน้แน่ๆ ฟงัสาํเนียง333

yกร็ูแ้ลว้” 
74

แต่เปโตรเริม่สาบานอย่างแขง็ขนัว่า “ฉนัไมรู่จ้กัคนนัน้” ทนัใดไก่กข็นั 
75

เปโตรจงึระลกึถงึคาํที่

พระเยซเูจา้ตรสัไวว้่า “ก่อนไก่จะขนั ท่านจะปฏเิสธเราสามครัง้” เขาจงึออกไปขา้งนอก รอ้งไห้

อยา่งขมขืน่ 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูนําไปพิจารณาคดีต่อหน้าปีลาต 

27 
1
ครัน้รุง่เชา้ บรรดาหวัหน้าสมณะและผูอ้าวุโสของประชาชนประชุมปรกึษาพรอ้ม

กนัทุกคน กล่าวโทษพระเยซเูจา้เพื่อประหารชวีติพระองค ์
2
เขามดัพระองคแ์ลว้นําไปมอบใหปี้

ลาต334

aผูว้่าราชการ 

 

ยดูาสฆ่าตวัตาย 
3
เมือ่ยดูาสผูท้รยศต่อพระเยซเูจา้เหน็ว่าพระองคท์รงถูกตดัสนิประหารชวีติ กเ็สยีใจ จงึ

นําเงนิสามสบิเหรยีญไปคนืใหห้วัหน้าสมณะและผูอ้าวุโส 
4
พดูว่า “ขา้พเจา้ทําบาปทีไ่ดท้รยศต่อ

ผูบ้รสิุทธิ”์bเขาเหล่านัน้ตอบว่า “ธุระอะไรของเราเล่า เป็นเรือ่งของเจา้ต่างหาก” 
5
ยดูาสจงึโยนเงนิ

ทิง้ไวใ้นพระวหิาร แลว้ไปแขวนคอตาย 
6
บรรดาหวัหน้าสมณะจงึเกบ็เงนินัน้ กล่าวว่า “เป็นการ

ไมถู่กตอ้งทีจ่ะเกบ็เงนิน้ีไวใ้นคลงัศกัดิส์ทิธิ ์เพราะมนัเป็นค่าโลหติ” 
7
เขาทัง้หลายจงึปรกึษากนั แลว้นําเงนินัน้ไปซือ้นาแปลงหน่ึงของช่างหมอ้ทําเป็นสุสาน

สาํหรบัคนต่างเมอืง 
8
ดงันัน้ นาแปลงนัน้จงึมชีื่อว่า “นาเลอืด”c จนถงึวนัน้ี 

9
พระดาํรสัทีต่รสัไว้

ทางประกาศกเยเรมยี์337 dจงึเป็นความจรงิว่า “เขาทัง้หลายนําเงนิสามสบิเหรยีญอนัเป็นราคาค่าตวั

ซึง่ลกูหลานอสิราเอลตรีาคาเขาไว ้10ไปซื้อนาของช่างหมอ้ ตามทีพ่ระเจา้ทรงบญัชาขา้พเจา้”e 

 

                                                   
y เป็นสาํเนียงเพีย้นแบบชาวกาลลิ ี

27 a สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ปอนทอิสั ปีลาต” (ด ูลก 3:1 เชงิอรรถ b) ในแควน้ยเูดยีเช่นเดยีวกบัในทุกแควน้แห่งจกัรวรรดิ

โรมนั รฐับาลโรมนัสงวนอํานาจประหารชวีติไวใ้หแ้ก่ผูว้่าราชการเท่านัน้ ชาวยวิจงึตอ้งเขา้หาผูว้่าราชการโรมนัเพือ่รบัอนุมตัใิห้

คาํตดัสนิประหารชวีติของตนถูกตอ้งตามกฎหมาย ชาวยวิไมม่อีํานาจทีจ่ะตดัสนิประหารชวีติใครได ้
b สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “โลหติของผูช้อบธรรม” (เทยีบ 23:25) 
c ภาษาอาราเมอกิว่า hakeldama (เทยีบ กจ 1:19) ธรรมประเพณโีบราณบอกว่านาแปลงนี้อยู่ในหุบเขาเกฮนิโนม 
d สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “เยเรมยี”์ อนัทีจ่รงิขอ้ความนี้เป็นการอา้งองิขอ้ความจากประกาศก ศคย 11:12-13 อย่างกวา้งๆ 

โดยรวมกบัขอ้ความคดิเรือ่งการซือ้นาจาก ยรม 32:6-15 ยิง่กว่านัน้เยเรมยีย์งักล่าวถงึช่างหมอ้ (ยรม 18:2ฯ) ซึง่อาศยัอยู่ใน

บรเิวณ Hakeldama (ยรม 19:17) เพราะเหตุนี้ ขอ้ความทีอ่า้งทัง้หมดจงึถูกเหมาว่าเป็นคาํของเยเรมยี์ 
e พระยาหเ์วหท์รงใชป้ระกาศกเศคารยิาหก์ล่าวตดัพอ้ว่าพระองคไ์ดร้บัการสบประมาทจากชาวอสิราเอล เพราะทรงถูกตรีาคา

เพยีงเท่ากบัทาสคนหนึ่ง มธ คดิว่าการทีพ่ระเยซูเจา้ทรงถูกขายดว้ยราคาเลก็น้อยเชน่นี้ ทาํใหถ้อ้ยคาํของประกาศกเศคารยิาห์

สาํเรจ็ไป 
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พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต 
11

ขณะนัน้ พระเยซเูจา้ทรงยนือยูต่่อหน้าผูว้่าราชการ ผูว้า่ราชการถามพระองคว์่า “ท่าน

เป็นกษตัรยิข์องชาวยวิหรอื” พระเยซเูจา้ทรงตอบว่า “ท่านพดูเองแลว้”f 
12

แต่เมือ่บรรดาหวัหน้าสมณะและผูอ้าวุโสกล่าวหาพระองค ์พระองคม์ไิดท้รงตอบ 
13

ปีลาตจงึถามพระองคว์่า “ท่านไมไ่ดย้นิหรอืว่าเขากล่าวหาท่านหลายประการ” 
14

แต่

พระองคม์ไิดต้รสัตอบแมแ้ต่คาํเดยีว ทาํใหผู้ว้่าราชการประหลาดใจมาก 
15

มปีระเพณีทีผู่ว้่าราชการต้องปล่อยนกัโทษคนหน่ึงตามคาํขอรอ้งของประชาชนในวนั

ฉลอง 
16

เวลานัน้ มนีกัโทษอุกฉกรรจค์นหน่ึงชื่อ บารบับสั340

g 
17

ดงันัน้ เมือ่ประชาชนมาชุมนุมกนั 

ปีลาตจงึถามว่า “ท่านทัง้หลายตอ้งการใหข้า้พเจา้ปล่อยผูใ้ด ปล่อยบารบับสั หรอืเยซ ูทีเ่รยีกว่า

พระครสิต์” 
18

ปีลาตรูอ้ยูแ่ลว้ว่า เขาจบัพระองคม์ามอบใหเ้พราะความอจิฉา 
19

ขณะทีปี่ลาตนัง่อยู่บนบลัลงักศ์าลนัน้ ภรรยาของเขาส่งคนมาบอกว่า “อยา่ไปยุง่

เกีย่วกบัผูช้อบธรรมคนน้ีเลย เพราะวนัน้ี ฉนัฝนัถงึเรือ่งของคนคนน้ี จงึไมส่บายใจมาก” 
20

แต่บรรดาหวัหน้าสมณะและผูอ้าวุโสเสีย้มสอนยุยงประชาชนเพื่อขอใหป้ล่อยบารบับสั 

และประหารพระเยซเูจา้ 
21

ผูว้่าราชการจงึถามว่า “ในสองคนน้ี ท่านอยากใหข้า้พเจา้ปล่อยคน

ไหน” พวกเขาตอบว่า “บารบับสั” 
22

ปีลาตจงึถามว่า “ถา้เช่นนัน้ จะใหข้า้พเจา้ทาํอะไรกบัเยซู ซึง่มชีื่อว่า พระครสิต์” ทุก

คนตอบว่า “ใหเ้ขาถูกตรงึกางเขน” 
23

ปีลาตถามอกีว่า “เขาทําผดิอะไร” แต่ประชาชนรอ้งตะโกน

ดงัยิง่ขึน้ว่า “ใหเ้ขาถูกตรงึกางเขน” 
24

เมือ่ปีลาตเหน็ว่าไม่มปีระโยชน์อะไร มแีต่จะวุ่นวายยิง่ขึน้ จงึนําน้ํามาลา้งมอื 341

hต่อหน้า

ประชาชน กล่าวว่า “ขา้พเจา้ไมข่อเกีย่วขอ้งกบัโลหติ 342

iของผูน้ี้ เรือ่งน้ีเป็นธุระของท่าน” 
25

ประชาชนทุกคนตอบว่า “ขอใหเ้ลอืดของเขาตกเหนือเราและเหนือลกูหลานของเราเถดิ”j 
26

แลว้ปี

ลาตสัง่ใหป้ล่อยบารบับสั สัง่ใหโ้บยตพีระเยซเูจา้344

kแลว้มอบพระองคใ์หเ้ขานําไปตรงึบนไม้

กางเขน 

 

                                                   
f “ท่านพดูเองแลว้” แมว้่าพระเยซูเจา้มไิดต้รสัตรงๆ ว่าทรงเป็นกษตัรยิ ์แต่ดว้ยคาํพดูประโยคนี้ พระองคท์รงยอมรบัว่า ปีลาตคดิ

ถูกแลว้ (ด ู26:25, 64 และเทยีบ ยน 18:33-37) 
g ตรงนี้และในขอ้ 17 สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “เยซู บารบับสั” ซึง่อาจทาํใหค้าํถามของปีลาตมคีวามหมายมากขึน้ แต่ดู

เหมอืนวา่ชือ่เยซ ูบารบับสันี้มทีีม่าจากพระวรสารนอกสารบบ 
h ชาวยวิคงเขา้ใจความหมายของการลา้งมอืเช่นนี้ไดเ้ป็นอย่างด ี(ดู ฉธบ 21:6ฯ; สดด 26:6; 73:13) 
i สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “โลหติของผูช้อบธรรมคนนี้” 
j การขอใหโ้ลหติตกเหนอืผูห้นึ่งเป็นสาํนวนทีน่ิยมใชใ้นพนัธสญัญาเดมิ (2 ซมอ 1:16; 3:28 เทยีบ กจ 18:6) หมายความว่า

ชาวยวิยอมรบัผดิชอบในความตายของผูท้ีเ่ขาขอใหป้ระหารชวีติ 
k การโบยตเีป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิองชาวโรมนั ก่อนนําตวันกัโทษไปตรงึบนไมก้างเขน 
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พระเยซูเจ้าทรงถกูสวมมงกฎุหนาม 
27

บรรดาทหารของผูว้่าราชการนําพระเยซเูจา้เขา้ไปในจวน345

lและเรยีกทหารทัง้กองมา

พรอ้มกนั 
28

เขาเปลือ้งฉลองพระองคอ์อก นําเสือ้คลุมสมีว่งแดงมาคลุมให3้46

m 
29

นําหนามมาสาน

เป็นมงกุฎสวมพระเศยีร ใหพ้ระองคถ์อืไมอ้อ้ในพระหตัถข์วา แลว้คุกเขา่ลงเฉพาะพระพกัตร ์

เยาะเยย้พระองคว์่า “ขา้แต่กษตัรยิข์องชาวยวิ ขอทรงพระเจรญิเทอญ”n 
30

เขาถ่มน้ําลายรด

พระองค ์ ฉวยไมอ้อ้ฟาดพระเศยีร 
31

เมือ่เยาะเยย้พระองคแ์ลว้ เขากถ็อดเสือ้คลุมของพระองค์

ออก นําฉลองพระองคส์วมใหด้งัเดมิ แลว้จงึนําพระองคไ์ปตรงึบนไมก้างเขน 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูตรึงบนไม้กางเขน 
32

ขณะทีบ่รรดาทหารนําพระองคอ์อกไปนัน้ เขาพบชายชาวไซรนีคนหน่ึงชื่อ ซโีมน จงึ

เกณฑใ์หแ้บกไมก้างเขนของพระองค ์
33

เมือ่มาถงึสถานทีแ่ห่งหน่ึงซึง่เรยีกว่า กลโกธา348

o แปลว่า 

เนินหวักะโหลก 
34

ทหารนําเหลา้องุน่ผสมดี349 pมาใหพ้ระองคด์ื่ม พระองคท์รงชมิแลว้ ไมย่อมดื่ม 
35

เมือ่ตรงึพระองคบ์นไมก้างเขนแลว้ เขานําฉลองพระองคม์าแบ่งกนัโดยจบัสลาก350

q 
36

และนัง่เฝ้าดู

พระองคอ์ยูท่ีน่ัน่ 
37

เขาตดิป้ายเหนือพระเศยีรของพระองค ์ เขยีนขอ้กล่าวหาพระองคไ์วว้่า ‘น่ีคอืเยซู

กษตัรยิข์องชาวยวิ’ 
38

เขายงัตรงึโจรสองคนพรอ้มกบัพระองคด์ว้ย คนหน่ึงอยู่ขา้งขวา อกีคน

หน่ึงอยูข่า้งซา้ย 

 

พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ทรงถกูเยาะเย้ย 
39

ผูค้นทีผ่่านไปมา ต่างสบประมาทพระองค ์ สัน่ศรีษะเยาะเยย้ว่า 
40

“ท่านผูท้าํลายพระ

วหิารและสรา้งขึน้ใหมไ่ดภ้ายในสามวนั จงช่วยตนเองใหร้อดพน้ ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ 

                                                   
l “จวนของผูว้่าราชการ” อาจเป็นราชวงัเดมิของกษตัรยิเ์ฮโรดมหาราช ผูว้า่ราชการมกัใชเ้ป็นทีพ่าํนกัทุกครัง้ทีไ่ปกรุงเยรซูาเลม็ 

(ตามปกตผิูว้่าราชการพาํนกัอยู่ทีเ่มอืงซซีารยีา) ราชวงัเดมินี้ตัง้อยู่ในเขตตะวนัตกของเมอืง ไมใ่ช่ทีพ่าํนกัของราชวงศฮ์สัโม

เนียน ซึง่อยู่ใกลพ้ระวหิาร และเป็นสถานทีท่ีก่ษตัรยิเ์ฮโรดอนัทปิาสอาจไดต้อ้นรบัพระเยซูเจา้เมือ่ปีลาตส่งพระองคไ์ปให ้ (ลก 

23:7-12) ผูเ้ชีย่วชาญพระคมัภรีบ์างคนคดิว่าจวนของผูว้่าราชการนี้อยู่ในป้อมอนัโตเนีย ทางดา้นเหนือของพระวหิาร แต่เป็นไป

ไมไ่ด ้ เพราะขดักบัธรรมเนียมปฏบิตัขิองผูว้่าราชการตามทีเ่ราทราบจากเอกสารโบราณ จวนนี้ นอกจากเป็นทีพ่กัของผูว้่า

ราชการแลว้ ยงัรวมถงึจวนทีต่ ัง้บลัลงักพ์จิารณาคดแีละค่ายทหารดว้ย 
m เสือ้คลุมของทหารโรมนั (sagum) มสีแีดง คลา้ยกบัสมีว่งแดงของพระจกัรพรรด ิพวกทหารจงึใชเ้พือ่เยาะเยย้พระเยซูเจา้ 
n ชาวยวิไดเ้ยาะเยย้พระเยซูเจา้ว่าเป็น “ประกาศก” (26:68ฯ) ส่วนชาวโรมนัเยาะเยย้พระองคว์่า “เป็นกษตัรยิ”์ เหตุการณ์ทัง้สอง

นี้สะทอ้นลกัษณะสองประการของการพจิารณาคดขีองพระเยซูเจา้ทัง้ดา้นศาสนาและดา้นการเมอืง 
o “กลโกธา” เป็นการเขยีนตามสาํเนียงอาราเมอกิว่า “gulgotha” “เนินหวักะโหลก” ในภาษาละตนิว่า Calvaria (เป็นทีม่าของคาํ

ว่า Calvary กาลหว่าร)์ 
p “ด”ี เป็นยาบรรเทาปวดทีห่ญงิชาวยวิใจเมตตามกัใหแ้ก่ผูถู้กประหารเพือ่บรรเทาความทรมาน คนโบราณมกัจะผสมเหลา้องุน่

กบั “มดยอบ” มากกว่าจะผสมกบั “ด”ี เพือ่ใชเ้ป็นยาบรรเทาปวด (เทยีบ มก 15:23) คาํว่า “ด”ี ใน มธ อาจมาจาก สดด 69:21 

พระเยซูเจา้ทรงปฏเิสธทีจ่ะดืม่ยาบรรเทาปวดนี้ 
q สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ “เพือ่ใหพ้ระดาํรสัโดยทางประกาศกเป็นความจรงิว่า พวกเขาเอาเสือ้ผา้ของเรามาแบ่งกนั ส่วนเสือ้

ยาวของเรานัน้ เขาจบัสลากกนั” (สดด 22:18) เป็นคาํอธบิายเพิม่เตมิทีผู่ค้ดัลอกไดย้กมาจาก ยน 19:23 
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จงลงมาจากไมก้างเขนซ”ิ 
41

บรรดาหวัหน้าสมณะพรอ้มกบัธรรมาจารยแ์ละผูอ้าวุโสต่างเยาะเยย้

พระองคเ์ช่นเดยีวกนัว่า 
42

“เขาช่วยคนอื่นใหร้อดพน้ได ้แต่ช่วยตนเองไมไ่ด ้ เขาเป็นกษตัรยิแ์ห่ง

อสิราเอล จงลงมาจากไมก้างเขนเดีย๋วน้ี แลว้เราจะเชื่อ 
43

เขาไวว้างใจในพระเจา้ หากพระองค์

พอพระทยัเขา ขอใหพ้ระองคท์รงช่วยเขาบดัน้ีเถดิเพราะเขาเคยพดูว่า ‘ขา้พเจา้เป็นบุตรของ

พระเจา้’” 
44

โจรทีถู่กตรงึบนไมก้างเขนพรอ้มกบัพระองคก์เ็ยาะเยย้พระองคด์ว้ย 

 

พระเยซูเจ้าส้ินพระชนม ์
45

ตัง้แต่เวลาเทีย่ง ทัว่แผ่นดนิกม็ดืจนถงึเวลาบ่ายสามโมง351

r 
46

ครัน้ถงึเวลาบ่ายสามโมง 

พระเยซเูจา้ทรงรอ้งเสยีงดงัว่า “เอล ีเอล ีเลมา สะบคัทานี” ซึง่แปลว่า “ขา้แต่พระเจา้ของขา้พเจา้ 

ขา้แต่พระเจา้ของขา้พเจา้ ทําไมพระองคจ์งึทรงทอดทิ้งขา้พเจา้”s 
47

บางคนทีอ่ยู่ทีน่ัน่ไดย้นิจงึพดู

ว่า “เขากําลงัรอ้งเรยีกเอลยีาห”์t 
48

ทนัใดนัน้ชายคนหน่ึงวิง่ไปนําฟองน้ําจุ่มเหลา้องุน่เปรีย้ว354

uเสยีบปลายไมอ้อ้ส่งให้

พระองคเ์สวย 
49

แต่คนอื่นพดูว่า “อยา่เพิง่ คอยดซูวิ่า เอลยีาหจ์ะมาช่วยเขาไหม” 
50

แต่พระเยซู

เจา้ทรงเปล่งเสยีงดงัอกีครัง้หน่ึง แลว้สิน้พระชนม ์
51

ทนัใดนัน้ ม่านในพระวหิาร355

vกฉ็ีกขาดเป็นสองส่วนตัง้แต่ดา้นบนลงมาถงึดา้นล่าง 

แผ่นดนิสัน่สะเทอืน กอ้นหนิแตก356

w 
52

คหูาทีฝ่งัศพเปิดออก รา่งของผูศ้กัดิส์ทิธิห์ลายร่างทีล่่วง

หลบัไปแลว้กลบัคนืชพี 
53

และออกมาจากหลุมศพหลงัจากทีพ่ระเยซเูจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพี 

เขา้ไปในนครศกัดิส์ทิธิแ์ลว้แสดงตนแก่ผูค้นจาํนวนมาก357

x 
54

นายรอ้ยและบรรดาทหารทีเ่ฝ้าพระ

เยซเูจา้ เมือ่เหน็แผ่นดนิไหวและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ กต็กใจกลวัยิง่นกั กล่าวว่า “ชายคนน้ีเป็น

บุตรของพระเจา้แน่ทเีดยีว” 

                                                   
r ตามตวัอกัษรว่า “จากโมงทีห่กถงึโมงทีเ่กา้” 
s ถอ้ยคาํนี้เป็นเสยีงรอ้งแสดงความทุกขท์รมาน มใิช่ความสิน้หวงั คาํรอ้งนี้ทีพ่ระเยซูเจา้นํามาจากพระคมัภรี ์ (สดด 22) เป็นบท

ภาวนาออ้นวอนพระเจา้ และในตอนสดุทา้ยของบทสดุดนีี้แสดงความไวใ้จและความยนิดใีนชยัชนะ 
t เป็นการเล่นคาํโดยมเีจตนารา้ย เพราะชาวยวิกาํลงัรอคอยประกาศกเอลยีาหม์าเป็นผูนํ้าหน้าพระเมสสยิาห ์ (ด ู 17:10-13 

เชงิอรรถ e) หรอืเพราะความเชือ่ของชาวยวิทีว่่าประกาศกเอลยีาหจ์ะมาชว่ยผูช้อบธรรมเมือ่เขาตอ้งการความชว่ยเหลอื 
u เหลา้องุน่เปรีย้วเป็นเครือ่งดืม่รสเปรีย้วของทหารโรมนั การส่งเหลา้องุน่เปรีย้วใหพ้ระเยซูเจา้อาจแสดงว่าทหารผูน้ัน้มคีวาม

สงสารพระเยซูเจา้ คาํจาก สดด 69:21 เล่าถงึเหตุการณ์นี้ 
v “มา่นในพระวหิาร” อาจเป็นมา่นซึง่แขวนกัน้อยูส่่วนหน้าของสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ หรอือาจเป็นไปไดม้ากกว่าคอืเป็นมา่นซึง่กัน้

แบ่งสถานทีศ่กัดิส์ทิธิก์บัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด (ด ูอพย 26:31ฯ) ครสิตชนเขา้ใจตาม ฮบ 9:12; 10:20 ว่าการทีม่า่นไดฉ้กีขาด

หมายถงึการยกเลกิคารวกจิแบบดัง้เดมิของโมเสส พระครสิตเจา้ไดเ้ปิดหนทางใหมเ่ขา้สู่สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องพระเมสสยิาหแ์ลว้ 
w ผูเ้ขยีนพระวรสารจงใจใชภ้าพทีป่ระกาศกใชบ้รรยายเหตุการณ์ใน “วนัของพระยาหเ์วห”์ มาบรรยายเหตุการณ์เมือ่พระครสิต

เจา้ทรงสิน้พระชนม ์(ด ูอมส 8:9 เชงิอรรถ h) 
x ตามความคดิในพนัธสญัญาเดมิ การกลบัคนืชพีของผูช้อบธรรมเป็นเครือ่งหมายของยุคสุดทา้ย (อสย 26:19; อสค 37; ดนล 

12:2) การสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้ไดป้ลดปล่อยผูช้อบธรรมออกมาจากแดนผูต้ายใหเ้ป็นอสิระ (ด ู มธ 16:18 เชงิอรรถ h) 

พวกเขาจงึรอคอยการกลบัคนืพระชนมชพีของพระองค ์ เพือ่จะไดเ้ขา้สู่นครศกัดิส์ทิธิพ์รอ้มกบัพระองค ์ นัน่คอืเขา้ในนคร

เยรซูาเลม็แห่งสวรรค ์(วว 21:2, 10; 22:19) บรรดาปิตาจารยส์มยัแรกไดเ้ขา้ใจเช่นนี้ ขอ้ความนี้เป็นการแสดงความเชือ่เป็นครัง้

แรกว่าพระครสิตเจา้เสดจ็ลงไปในแดนผูต้าย เพือ่ปลดปล่อยบรรดาผูต้าย (ด ู1 ปต 3:19 เชงิอรรถ h) 
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55
ทีน่ัน่ สตรหีลายคนมองดเูหตุการณ์อยูห่่างๆ สตรเีหล่าน้ีตดิตามพระเยซเูจา้มาจาก

แควน้กาลลิ ี เพื่อรบัใชพ้ระองค ์
56

ในจาํนวนน้ีมมีารยีช์าวมกัดาลาและมารยีม์ารดาของยากอบ

และของโยเซฟและมารดาของบุตรเศเบด ี

 

การฝงัพระศพของพระเยซูเจ้า 
57

ครัน้ถงึเวลาเยน็ คนมัง่มชีาวอารมิาเธยีคนหน่ึงชื่อโยเซฟมาทีน่ัน่ เขาเป็นศษิยข์อง

พระเยซเูจา้ดว้ย 
58

เขาไปพบปีลาตเพื่อขอพระศพของพระเยซเูจา้ ปีลาตจงึสัง่ใหม้อบพระศพแก่

เขา 
59

โยเซฟเชญิพระศพลงมา ห่อดว้ยผา้ป่านสะอาด 
60

วางพระศพในคหูาหนิเป็นคูหาใหมท่ีเ่ขา

ขดุไวส้าํหรบัตนเอง358

yกลิง้หนิกอ้นใหญ่ปิดทางเขา้คหูา แลว้จงึกลบัไป 
61

มารยีช์าวมกัดาลา และ

มารยีอ์กีคนหน่ึงอยูท่ีน่ัน่นัง่อยูห่น้าพระคหูา 

  

ทหารยามเฝ้าพระคหูา 
62

วนัรุง่ขึน้ เป็นวนัสบับาโต359

zบรรดาหวัหน้าสมณะและชาวฟารสิไีปพบปีลาตพรอ้มกนั 
63

กล่าวว่า “ท่านขอรบั เราจาํไดว้่าคนลวงโลกผูน้ี้เมือ่ยงัมชีวีติอยูเ่คยพดูว่า ‘ฉนัจะกลบัคนืชพี

หลงัจากสามวนั’ 
64

ท่านจงสัง่ใหม้คีนเฝ้าคหูาจนถงึวนัทีส่าม เพื่อมใิหบ้รรดาศษิยข์องเขาขโมย

ศพไปแลว้ประกาศแก่ประชาชนว่า ‘เขากลบัคนืชพีจากบรรดาผูต้ายแลว้” การหลอกลวงครัง้น้ีจะ

รา้ยแรงยิง่กว่าครัง้ก่อน’ 
65

ปีลาตจงึบอกเขาว่า “ท่านจงจดัทหารยาม360

aaไปเฝ้าตามใจชอบเถดิ” 
66

บรรดาหวัหน้า

สมณะและชาวฟารสิจีดัการเฝ้าพระคหูาอยา่งเขม้งวดโดยประทบัตราทีห่นิปิดทางเขา้และวาง

ยามไว ้

 

พระคหูาว่างเปล่า ข่าวดีจากทูตสวรรค ์

28 
1
หลงัจากวนัสบับาโต361

aเชา้ตรูข่องวนัตน้สปัดาห ์ มารยีช์าวมกัดาลาและมารยีอ์กีผู้

หน่ึง362

bไปดพูระคหูา363

c 
2
ทนัใดนัน้ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวอยา่งรนุแรง ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

                                                   
y การทีผ่า้ห่อพระศพ “สะอาด” และคหูาทีฝ่งัพระศพยงั “ใหม”่ อยู ่ แสดงว่าการฝงัศพเป็นเมตตากจิอย่างหนึ่ง ชาวยวิคดิว่าศพ

ของนกัโทษมมีลทนิ ไมอ่าจฝงัในหลมุศพทีใ่ชแ้ลว้ได ้ เพราะจะทาํใหศ้พของผูช้อบธรรมทีฝ่งัอยู่เป็นมลทนิ ปกตศิพของนกัโทษ

มกัจะฝงัไวร้วมกนัต่างหาก โยเซฟแสดงความเคารพต่อพระศพของพระเยซูเจา้โดยนํามาฝงัในคหูาใหมข่องตน 
z แปลตามตวัอกัษร “วนัหลงัวนัเตรยีม” วนัเตรยีมคอืวนัศุกร ์ซึง่เป็นวนัเตรยีมวนัสบับาโต ดงันัน้ “วนัหลงัวนัเตรยีม” กค็อืวนัสบั

บาโตนัน่เอง 
aa แปลตามตวัอกัษร “ท่านมทีหารยาม” ซึง่อาจหมายความว่า “จงใชย้ามของท่านเอง” (ด ูลก 22:4 เชงิอรรถ c) หรอื “ฉนัจดั

ทหารยามใหท้่านแลว้” (เทยีบ ยน 18:3) 

28 a อย่าแปลว่า “เยน็วนัสบับาโต” เหมอืนในฉบบั vulgata ภาษาละตนิ วนัสบับาโตเป็นวนัหยุด วนัทาํงาน “วนัแรกของ

สปัดาห”์ ของชาวยวิจงึตรงกบัวนัอาทติยข์องเรา (วว 1:10) วนัอาทติยม์ชีือ่ในภาษาละตนิว่า dies dominica (วนัขององคพ์ระผู้

เป็นเจา้) เพือ่ระลกึถงึการกลบัคนืพระชนมชพีของพระเยซูเจา้ (ด ูกจ 20:7 เชงิอรรถ k; 1 คร 16:2) 
b หมายถงึมารยี์ มารดาของยากอบ (มก 16:1; ลก 24:10; เทยีบ มธ 27:56 และ 61) 
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ลงจากสวรรคเ์ขา้ไปกลิง้หนิออกและนัง่บนหนินัน้ 
3
ใบหน้าของทตูสวรรคแ์จ่มจา้เหมอืนสายฟ้า 

อาภรณ์ขาวราวหมิะ 
4
ทหารยามตกใจกลวัทตูสวรรคจ์นตวัสัน่หน้าซดีเหมอืนคนตาย 

5
ทตูสวรรคก์ล่าวแก่สตรทีัง้สองคนว่า “อยา่กลวัเลย ขา้พเจา้รูว้่าท่านกําลงัมองหาพระ

เยซู ผูถู้กตรงึบนไมก้างเขน 
6
พระองคม์ไิดป้ระทบัอยู่ทีน่ี่ เพราะทรงกลบัคนืพระชนมชพีแลว้

ตามทีต่รสัไว ้ มาซ ิ มาดทูีท่ีเ่ขาวางพระองค3์64

dไว ้
7
แลว้จงรบีไปบอกบรรดาศษิยว์่า ‘พระองคท์รง

กลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้ายแลว้ พระองคเ์สดจ็ล่วงหน้าท่านไปในแควน้กาลลิ ี ท่านจะ

พบพระองคท์ีน่ัน่’ น่ีคอืขา่วดทีีข่า้พเจา้แจง้แก่ท่าน” 
8
สตรทีัง้สองคนมทีัง้ความกลวัและความยนิดอีย่างยิง่ รบีออกจากพระคหูา365

eวิง่ไปแจง้

ขา่วแก่บรรดาศษิยข์องพระองค ์

 

พระเยซูเจ้าทรงสาํแดงพระองคแ์ก่สตรีทัง้สองคน 
9
ทนัใดนัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็มาพบสตรทีัง้สองคน ตรสัว่า “จงยนิดเีถดิ” ทัง้สองคนจงึเขา้

ไปใกล ้ กอดพระบาทนมสัการพระองค ์
10

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “อยา่กลวัเลย จงไปแจง้ขา่วแก่พี่

น้องของเราใหไ้ปยงัแควน้กาลลิ ีเขาจะพบเราทีน่ัน่”f 

 

                                                                                                                                                  
c ในพระวรสาร มธ พระคหูามตีราประทบัปิดอยู่และมทีหารยามเฝ้า ดงันัน้สตรทีัง้สองคนจงึไมไ่ดม้าเพือ่ชโลมพระศพของพระ

เยซูเจา้ตามทีม่กีล่าวใน มก และ ลก แต่มาเพือ่ ”ดู” พระคหูาทีฝ่งัพระศพเท่านัน้ 
d “พระองค”์ สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
e สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ไดร้บีออกจากพระคหูา” (ด ูมก 16:8) 
f แมว้่าพระวรสารทัง้สีจ่ะเล่าตรงกนัว่าทตูสวรรคอ์งคห์นึ่ง (หรอืหลายองค)์ ไดป้รากฏองคแ์ก่บรรดาสตร ี(28:5-7; มก 16:5-7; ลก 

24:4-7; ยน 20:12-13) แต่ทัง้สีฉ่บบัเล่าต่างกนัเรือ่งพระครสิตเจา้ทรงสาํแดงพระองค ์ถา้เราไมค่าํนึงถงึการเล่าของ มก (ซึง่การ

จบอย่างหว้นๆ ของพระวรสารนี้มปีญัหาพเิศษ - ด ูมก 16:8 เชงิอรรถ b - และการจบแบบยาวเป็นการรวบรวมรายละเอยีดจาก

พระวรสารอื่นๆ) พระวรสารอื่นๆ ทัง้สามฉบบัแยกแยะขอ้มลูต่อไปนี้อย่างชดัเจน ทัง้ในดา้นวรรณกรรมและในดา้นคาํสอนว่า (1) 

พระเยซูเจา้ทรงสาํแดงพระองคแ์ก่บางคนเป็นการส่วนตวัเพือ่พสิจูน์ว่าพระองคท์รงกลบัคนืพระชนมชพีอย่างแทจ้รงิ คอืทรง

สาํแดงพระองคแ์ก่มารยีช์าวมกัดาลาคนเดยีว (ยน 20:14-17; เทยีบ มก 16:9) หรอืกบัเพือ่น (มธ 28:9-10) ทรงสาํแดงพระองค์

แก่ศษิยส์องคนตามทางไปหมูบ่า้นเอมมาอุส (ลก 24:13-32; เทยีบ มก 16:12) แก่ซโีมน (ลก 24:34) แก่โทมสั (ยน 20:26-29) 

(2) พระเยซูทรงสาํแดงพระองคแ์ก่บรรดาศษิยเ์ป็นกลุ่มเพือ่มอบภารกจิธรรมทตู (28:16-20; ลก 24:36-49; ยน 20:19-23; ด ูมก 

16:14-18 ดว้ย) นอกจากนัน้ยงัมธีรรมประเพณสีองสายเกีย่วกบัสถานทีท่ีท่รงสาํแดงพระองคอ์กีดว้ย คอื (1) ทรงสาํแดง

พระองคท์ุกครัง้ในแควน้กาลลิ ี(28:10, 16-20; มก 16:7) (2) ทรงสาํแดงพระองคท์ุกครัง้ในแควน้ยเูดยี (ลก 24 และ ยน 20) ยน 

21 มลีกัษณะเป็นบทผนวกเพิม่เรือ่งการสาํแดงพระองคใ์นแควน้กาลลิ ี แมว้่าการสาํแดงพระองคค์รัง้นี้มลีกัษณะเป็นการสาํแดง

พระองคแ์ก่บางคนเป็นส่วนตวั (แก่เปโตรและยอหน์โดยเฉพาะ) ถงึกระนัน้ พระองคย์งัทรงมอบภารกจิธรรมทตูใหแ้ก่เปโตรอกี

ดว้ย คาํเทศน์สอนของบรรดาอคัรสาวกสมยัแรก ตามทีเ่ปาโลบนัทกึไวใ้น 1 คร 15:3-7 กล่าวถงึการสาํแดงพระองคห์า้ครัง้

ดว้ยกนั (ไมน่บัการสาํแดงพระองคแ์ก่เปาโลเอง) ซึง่มรีายละเอยีดไมต่รงกบัการเล่าในพระวรสาร โดยเฉพาะเปาโลกล่าวถงึการ

สาํแดงพระองคแ์ก่ยากอบซึง่มเีล่าอยู่ในพระวรสารนอกสารบบถงึชาวฮบีรดูว้ย ความหลายหลากเช่นนี้แสดงว่าทีม่าของธรรม

ประเพณเีหล่านี้คอืครสิตชนกลุ่มต่างๆ ทีเ่ราไมส่ามารถชีเ้จาะจงไดช้ดัเจน แต่ธรรมประเพณทีีแ่ตกต่างกนัหลายสายเช่นนี้เป็น

พยานยนืยนัว่าพระเยซูเจา้ไดท้รงกลบัคนืพระชนมชพีและไดส้าํแดงพระองคใ์นโอกาสต่างๆ อย่างแทจ้รงิ ดกีว่าทีจ่ะมเีพยีงธรรม

ประเพณสีายเดยีวทีเ่ล่าโดยมรีายละเอยีดเหมอืนกนัหมด 



 84 

ผูนํ้าชาวยิวป้องกนัตน 
11

เมือ่สตรทีัง้สองคนเดนิทางไป ทหารยามบางคนเขา้ไปในเมอืง แจง้เหตุการณ์ทัง้หมด

ทีเ่กดิขึน้แก่บรรดาหวัหน้าสมณะ 
12

บุคคลเหล่าน้ีจงึประชุมปรกึษากนักบับรรดาผูอ้าวุโสแลว้ตก

ลงจา่ยเงนิกอ้นใหญ่ใหท้หาร 
13

สัง่ว่า “ท่านทัง้หลายจงพูดว่า ‘บรรดาศษิยข์องเขามาขโมยศพไป

ในเวลากลางคนื ขณะทีเ่รากําลงัหลบัอยู’่ 
14

ถา้เรือ่งมาถงึหขูองผูว้่าราชการ เราจะชีแ้จงแก่เขาทาํ

ใหท่้านพน้โทษ” 
15

ทหารไดร้บัเงนิและทาํตามคาํแนะนํา เรือ่งน้ีจงึเล่าลอืกนัในหมูช่าวยวิจนกระทัง่ทุก

วนัน้ี 

 

พระเยซูเจ้าทรงสาํแดงพระองคใ์นแคว้นกาลิลี ทรงส่งบรรดาอคัรสาวกไปทัว่โลก 
16

บรรดาศษิยท์ัง้สบิเอด็คนไดไ้ปยงัแควน้กาลลิ ี ถงึภเูขาทีพ่ระเยซเูจา้ทรงกําหนดไว ้
17

เมือ่เขาเหน็พระองค ์กก็ราบนมสัการ แต่บางคนยงัสงสยัอยู3่67g 
18

พระเยซเูจา้เสดจ็เขา้มาใกล ้ ตรสัแก่เขาเหล่านัน้ว่า368

h“พระเจา้ทรงมอบอํานาจอาชญา

สทิธิท์ ัง้หมดในสวรรคแ์ละบนแผ่นดนิใหแ้ก่เรา 
19

ดงันัน้ ท่านทัง้หลายจงไปสัง่สอนนานาชาตใิห้

มาเป็นศษิยข์องเรา ทาํพธิลีา้งบาปใหเ้ขาเดชะพระนามพระบดิา พระบุตร และพระจติ369

i 
20

จงสอน

เขาใหป้ฏบิตัติามคําสัง่ทุกขอ้ทีเ่ราใหแ้ก่ท่าน แลว้จงรูเ้ถดิว่าเราอยูก่บัท่านทุกวนัตลอดไปตราบ

จนสิน้พภิพ” 

 

 

                                                   
g อาจจะแปลไดอ้กีอย่างหนึ่ง แต่ไมถ่กูหลกัไวยากรณ์นกั “คนทีย่งัสงสยักราบลงนมสัการ” การทีบ่างคนสงสยั (ด ูมก 16:11, 14; 

ลก 24:11, 41; ยน 20:24-29) 
h คาํสัง่สอนสุดทา้ยของพระเยซูเจา้ ซึง่มคีาํสญัญาตามดว้ยนี้กาํหนดภารกจิธรรมทตูของพระศาสนจกัร พระครสิตเจา้ผูท้รงสริิ

รุ่งโรจน์ทรงมอีํานาจบนแผน่ดนิเช่นเดยีวกบัทีท่รงมใีนสวรรค ์ (6:10; เทยีบ ยน 17:2; ฟป 2:10; วว 12:10) เป็นอํานาจไมม่ี

ขอบเขต (มธ 7:29; 9:6; 21:23) เป็นอํานาจทีท่รงไดร้บัจากพระบดิา (ด ูยน 3:35 เชงิอรรถ t) ดงันัน้ บรรดาศษิยจ์งึมอีํานาจ

เดยีวกนันี้ในพระนามของพระองคเ์มือ่ทาํพธิลีา้งบาปและอบรมครสิตชน ภารกจิของเขาเป็นภารกจิสากล เขาตอ้งประกาศความ

รอดพน้ใหแ้ก่ประชากรอสิราเอลก่อน (10:5 เชงิอรรถ f; 15:24) ตามแผนการของพระเจา้แลว้จงึประกาศความรอดพน้ใหแ้ก่ชน

ทุกชาต ิ(8:11; 21:41; 22:8-10; 24:14, 30ฯ; 25:32; 26:13; ดู กจ 1:8 เชงิอรรถ i; 13:5 เชงิอรรถ e; รม 1:16 เชงิอรรถ h) พระ

เยซูเจา้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมชพีประทบัอยู่และร่วมงานกบับรรดาศษิยข์องพระองคท์ีต่อ้งเทศน์สอนใหม้นุษยท์ัง้มวลหนัมาหา

พระเจา้อนัเป็นงานทีย่าวนานและยาก 
i สตูรนี้คงสะทอ้นสตูรทีใ่ชใ้นพธิกีรรมในภายหลงั กจ กล่าวถงึพธิลีา้งบาป “ในพระนามพระเยซูเจา้” (ด ูกจ 1:5 เชงิอรรถ f) การ

ทีผู่ร้บัพธิลีา้งมคีวามสมัพนัธก์บัพระบุคคลทัง้สามในพระตรเีอกภาพคงจะกล่าวถงึอย่างชดัเจนในสมยัหลงัเท่านัน้ กระนัน้กด็ ี

ความจรงิทีอ่ยู่เบือ้งหลงัสตูรนี้กเ็ป็นอนัเดยีวกนั คอืศลีลา้งบาปทาํใหผู้ร้บัเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระครสิตเจา้พระผูไ้ถ่ แต่งานกอบกู้

ทัง้หมดของพระองคม์าจากความรกัของพระบดิาและสาํเรจ็บรบิรูณ์เมือ่พระจติเจา้เสดจ็ลงมา 
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