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บทนํา 

 
ในปี ค.ศ. 1919 กษตัริยอ์ลัเบิร์ตแห่งเบลเยยีมกาํลงัเดินทางโดยรถไฟไปยงัทีBต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนืBองจากพระองคเ์ป็นผูเ้ชีBยวชาญในดา้นหวัรถจกัร ระหวา่งการเดินทางช่วงหนึBง ระยะทางประมาณ 16 

กิโลเมตรพระองคจึ์งทรงฉลองพระองคเ์หมือนวศิวกรและทรงควบคุมรถไฟขบวนนัWน เมืBอถึงสถานีถดัไป 

ฝงูชนทีBกาํลงัโห่ร้องกม็องหากษตัริยอ์ลัเบิร์ตแต่ไม่เห็นพระองค ์

พวกเขาคาดหวงัวา่กษตัริยจ์ะตอ้งมีรูปลกัษณ์และจริยวตัรแบบหนึBงโดยเฉพาะ ดงันัWน 

พวกเขาจึงไม่รู้วา่ชายร่างสูงทีBสวมเสืWอผา้สกัหลาดและหมวกเจา้หนา้ทีBรถไฟนัWน จริง ๆ แลว้กคื็อกษตัริยแ์ห่งเบลเยยีมนัBนเอง 

 

จากมุมมองดา้นหนึBง พระกิตติคุณมทัธิวกเ็ล่าเรืBองราวคลา้ย ๆ กนั เป็นเรืBองราวของกษตัริยผ์ูห้นึBง นัBนคือ พระเยซู 

กษตัริยข์องชาวยวิ แต่คนมากมายในช่วงเวลาของพระองคก์ลบัไม่รู้จกั 

เนืBองจากพระองคไ์ม่ไดมี้รูปลกัษณ์และจริยวตัรตามทีBประชาชนคาดหวงั พระองคเ์ป็นกษตัริยใ์นลกัษณะทีBแตกต่างออกไป  

 

นีBคือบทเรียนทีBสองในชุดบทเรียน “พระกิตติคุณ” เราไดต้ัWงชืBอบทเรียนนีWวา่ “พระกิตติคุณโดยมทัธิว” 

เนืBองจากเราจะมุ่งความสนใจไปทีBพระกิตติคุณเล่มแรกสุด นัBนคือ พระกิตติคุณมทัธิว 

 

การศึกษาพระกิตติคุณมทัธิวจะแบ่งเป็นสามส่วน ในส่วนทีBหนึBง เราจะพิจารณาภูมิหลงัของพระกิตติคุณมทัธิว 

ส่วนทีBสองจะสาํรวจโครงสร้างและเนืWอหา และส่วนทีBสามจะศึกษาประเดน็สาระหลกัในพระกิตติคุณมทัธิว 

เราจะเริBมตน้ดว้ยภูมิหลงัของพระกิตติคุณมทัธิว 

 
 
 

ภมูหิลงั 
 

หลายคนตั)งคาํถามว่า  

“ทาํไมเราจาํเป็นต้องรู้เกี=ยวกบับริบททั)งหลายของพระคมัภร์ี? 

เราแค่อ่านพระคมัภร์ีที=ถูกแปลแต่ละภาษาอย่างด ี

แล้วกท็าํความพยายามเข้าใจว่ามนัหมายความว่าอย่างไรไม่ได้หรือ?”  

ข้าพเจ้าอยากจะอธิบายว่า “เนื)อหา” ที=ปราศจาก “บริบท” 

กก็ลายเป็นแค่ข้ออ้างที=เราจะใช้เพื=อต้องการให้เราตคีวามหมายอย่างอาํเภอใจได้ ปัญหากคื็อ 

เอกสารโบราณทั)งสิ)น  

ถูกสื=อออกมาในบริบทเฉพาะทางด้านประวตัศิาสตร์ วรรณกรรม โวหารศิลป์ โบราณคด ีและศาสนา 

บริบทเหล่านี)ล้วนแตกต่างจากบริบทของเราในปัจจุบัน   

บุคคลผู้หนึ=งเคยกล่าวว่า “อดตีนั)นกเ็ป็นเหมือนต่างประเทศ ที=นั=น ผู้คนกระทาํสิ=งต่าง ๆ 

ที=แตกต่างไปจากกเรา” อดตีนั)นแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมาก  
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และสิ=งที=ป้องกนัไม่ให้เรามคีวามคดิหลงยุค 

หรือการเอาข้อสันนิษฐานแบบปัจจุบันไปตคีวามข้อเขยีนในอดตี 

กคื็อการศึกษาบริบทของพระคมัภร์ีด้วยความระมดัระวงั 

 

—ดร. เบ็น วทิเธอริงตนั 

 

เมื=อเรากาํลงัตคีวามพระวจนะเล่มต่าง ๆ ในพระคมัภร์ี 

จงึเป็นเรื=องสําคญัอย่างยิ=งที=เราจะต้องเข้าใจประเดน็ภูมหิลงั เช่น ใครเป็นผู้เขยีน 

และบริบททางประวตัศิาสตร์ของการการเขยีนนั)นว่าเป็นอย่างไร ทั)งนี) 

เนื=องจากเวลาที=ผู้เขยีนเขยีนหนังสือ พวกเขากถื็อว่าผู้อ่านกาํลงัทาํความเข้าใจโดยมวีฒันธรรมร่วมกนั 

และผู้เขยีนกเ็หมาเอาว่าผู้อ่านจะต้องรู้บริบทกว้าง ๆ มากพอที=จะเข้าใจข้อความของผู้เขยีน ด้วยเหตุนี) 

ในหลายกรณ ีโจทย์ของเรากคื็อ ต้องระบุให้ได้ว่าผู้เขยีนคือใคร และวฒันธรรมของเขาเป็นอย่างไร 

เพื=อเราจะได้ความกระจ่างจากข้อมูลวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ที=กว้างขวางเพิ=มขึ)น 

เพื=อเราจะเตมิเตม็ช่องว่างของข้อมูลและความเป็นจริงบางประการที=ถูกละไว้ในฐานที=เข้าใจกนัเองได้ 

 

—ดร. เจมส์ แฮมลิตนั 

 

เราจะอภิปรายภูมิหลงัของพระกิตติคุณมทัธิวในสามขัWนตอน ขัWนตอนแรก เราจะศึกษาวา่มทัธิว คือผูเ้ขียนงานชิWนนีW  ถดัไป 

เราจะศึกษาผูรั้บสารกลุ่มดัWงเดิมของมทัธิว และสุดทา้ย เราจะศึกษาโอกาส หรือสถานการณ์ เมืBอมทัธิวเขียนพระวจนะเล่มนีW  

เราจะเริBมตน้ดว้ยคาํถามเกีBยวกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีW  

 
 

ผูเ้ขยีน 
 

เมืBอใดกต็ามทีBเราศึกษาหนงัสือ จดหมาย หรืองานเขียนใดกต็าม จะเป็นประโยชนเ์สมอถา้เรารู้วา่ใครเป็นผูเ้ขียน ในทีBสุดแลว้ 

ยิBงเรารู้เกีBยวกบัผูเ้ขียนและบริบทของเขามากเพียงใด เรากย็ิBงพร้อมมากขึWนทีBจะเขา้ใจมุมมองและความหมายของเขา 

เงืBอนไขเดียวกนันีWกเ็ป็นจริงเมืBอเราศึกษาพระคมัภีร์ ยิBงเรารู้เกีBยวกบัผูเ้ขียนพระวจนะมากขึWนเพียงใด 

เรากย็ิBงพร้อมมากขึWนทีBจะเขา้ใจบทเรียนทีBท่านเหล่านัWนกาํลงัสอนเรา ดงันัWน เมืBอเราศึกษาพระกิตติคุณมทัธิว หนึBงในคาํถามแรก ๆ 

ทีBเราตอ้งการถามกคื็อ “ใครเขียนพระวจนะเล่มนีW?”  

 

เราจะพิจารณาผูเ้ขียนพระกิตติคุณมทัธิวในสองขัWนตอน ขัWนตอนแรก 

เราจะยนืยนัมุมมองดัWงเดิมวา่พระวจนะเล่มนีW ถูกเขียนโดยอคัรทูตมทัธิว ซึB งเป็นหนึBงในสาวก 12 คนแรกของพระเยซู ขัWนตอนทีBสอง 

เราจะสาํรวจประวติัส่วนตวัของมทัธิว ใหเ้ราเริBมดว้ยการศึกษามุมมองดัWงเดิมวา่พระกิตติคุณเล่มนีW ถูกเขียนโดยมทัธิว 

 
มมุมองดั 0งเดมิ 
 

ข้าพเจ้าคดิว่าเราสามารถมั=นใจอย่างมากว่ามทัธิว หรืออคัรทูตมทัธิว เป็นผู้เขยีนพระกติตคุิณเล่มนี)จริง ๆ 

ถงึแม้นักวชิาการปัจจุบันบางคนยงัตั)งข้อสงสัยในเรื=องนี) เหตุผลหนึ=ง 

เรารู้ว่าบิดาแห่งคริสตจกัรยุคแรกนั)นเป็นคนชอบตั)งข้อสงสัย ซึ=งจริง ๆ แล้ว 
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นี=เป็นการประเมนิตํ=ากว่าความเป็นจริงด้วยซํ)า เพราะเรารู้ว่าท่านเหล่านั)นต่อต้าน 

และไม่มวีนัยอมรับเอกสารปลอมให้กลายเป็นของจริง ให้เป็นงานในสารบบ 

และเป็นส่วนหนึ=งของชุดพระวจนะที=พระเจ้าดลใจให้เขยีนอย่างเดด็ขาด ประการที=สอง 

ไม่มจีารีตด้านเอกสารใด ๆ ที=ท้าทายมุมมองที=ว่ามทัธิวเป็นผู้เขยีนพระกติตคุิณ 

แบบแผนด้านเอกสารหนึ=งเดยีวที=เราม ีบ่งบอกว่ามทัธิวเขยีนพระวจนะเล่มนี) ประการที=สาม 

ถ้าคริสตจกัรยุคแรกจะเชื=อมโยงชื=อของใครกต็ามเข้ากบัพระกติตคุิณเล่มนี)ด้วยเหตุผลอื=นนอกเหนือจากเหตุ

ผลเชิงประวตัศิาสตร์—เช่นอปุโลกน์ขึ)นมาสักชื=อหนึ=ง 

หรือหยบิชื=ออคัรทูตคนใดคนหนึ=งขึ)นมาจากหมวกหรือจากกล่อง แล้วเอามาเชื=อมโยงกบัพระวจนะเล่มนี)แล้ว 

พวกเขากเ็ลือกได้อย่างแย่มากในกรณขีองมทัธิว เหตุผลกคื็อมทัธิวเป็นคนเกบ็ภาษ ี

เขาประกอบอาชีพที=ถูกรังเกยีจอย่างรุนแรงโดยคนยวิ 

แต่พระกติตคุิณของมทัธิวกเ็ป็นพระกติตคุิณที=ถูกเขยีนให้ชาวยวิอ่าน 

โดยพยายามทาํให้ชาวยวิเชื=อมั=นว่าพระเยซูกคื็อพระเมสสิยาห์ ดงันั)น 

เราจงึมพีระกติตคุิณเล่มนี)ที=เขยีนขึ)นเพื=อชักจูงใจให้ชาวยวิเชื=อว่าพระเยซูกคื็อพระเมสสิยาห์ 

แล้วพวกเขาจะยงัคงเลือกให้มทัธิวเป็นผู้เขยีนพระกติตคุิณนี)หรือ? มนัไม่สมเหตุผลแม้แต่น้อย 

เหตุผลเดยีวที=พวกเขาจะเชื=อมโยงชื=อของมทัธิวเข้ากบัพระกติตคุิณมทัธิวกคื็อ 

พวกเขามเีหตุผลที=ดแีละหนักแน่นพอที=จะเชื=อว่ามทัธิวเขยีนพระกติตคุิณเล่มนี)จริง ๆ 

 

—ดร. สตฟี โคแวน 

 

มุมมองดัWงเดิมทีBวา่มทัธิวเขียนพระกิตติคุณเล่มนีWมาจากศตวรรษแรก สุดของคริสตจกัร 

ในทุกตน้ฉบบัโบราณของพระกิตติคุณเล่มนีW ทีBปรากฏชืBอ ชืBอนัWนระบุวา่หนงัสือถูกเขียนโดยมทัธิวและมทัธิวเท่านัWน 

เราไม่มีหลกัฐานวา่พระกิตติคุณเล่มนีW เคยหมุนเวยีนไปท่ามกลางคริสตจกัรต่าง ๆ โดยปราศจากชืBอของมทัธิวบนหนงัสือนัWน 

 

หนึBงในบุคคลแรกสุดทีBยนืยนัวา่พระกิตติคุณเล่มแรกถูกเขียนโดยมทัธิวไดแ้ก่ ปาเปียส แห่ง เฮียราโปลิส 

ปาเปียสมีชีวติอยูต่ ัWงแต่ปลายศตวรรษแรกจนเขา้สู่ศตวรรษทีB 2 เขาเป็นตวัแทนของมุมมองจากช่วงแรกสุดของคริสตจกัร 

ซึB งเป็นช่วงทีBเราเขา้ถึงขอ้มูลได ้

 

นกัประวติัศาสตร์คริสตจกัร ชืBอยเูซเบียส แห่ง ซีซาเรีย ซึB งเขียนผลงานในช่วง ค.ศ. 325 

ไดบ้นัทึกคาํพยานของปาเปียสเกีBยวกบัเรืBองใครเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณมทัธิว ในหนงัสือ “ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” เล่มทีB 3, 39 ตอนทีB 

16 ใหเ้ราฟังคาํพดูของปาเปียส: 

 

มทัธิวได้เรียบเรียงคาํพูดของพระเยซูเป็นลาํดบัอย่างด ี

 

จากขอ้ความนีW  เราเห็นวา่ ในช่วงตน้ของศตวรรษทีB 2 ปาเปียสไดก้ล่าววา่พระกิตติคุณเล่มนีW เขียนโดยมทัธิว 

และน่าสงัเกตเช่นกนัวา่ 

 

ยเูซเบียสไดห้ยบิยกคาํพดูของปาเปียสเพืBอร่วมยนืยนัมุมมองของตวัท่านเองวา่มทัธิวเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มแรก 
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บิดาของคริสตจกัรอีกท่านหนึBง คืออิเรเนียส แห่ง ลีอองส์ ผูผ้ลิตงานเขียนในช่วง ค.ศ. 180 

กไ็ดร้ะบุวา่พระกิตติคุณเล่มแรกเขียนโดยมทัธิว ใหเ้ราฟังสิBงทีBท่านเขียนในหนงัสือ “ต่อตา้นลทัธินอกรีต” เล่ม 3, 1 ตอนทีB 1: 

 

มทัธิวเองกไ็ด้ออกหนังสือพระกติตคุิณท่ามกลางชาวฮีบรู ในภาษาของพวกเขาเอง 

ในขณะที=เปโตรและเปาโลกาํลงัวางรากฐานของคริสตจกัรและเทศนาที=กรุงโรม 

 

เทอร์ทลัเลียนผูมี้ชีวติอยูห่ลงัจากนัWนเลก็นอ้ย จาก ค.ศ. 155 ถึง 230 ท่านกไ็ดย้นืยนัการทีBมทัธิวเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 

ในงานเขียนของท่านชืBอ “ต่อตา้นมาร์ซิออน” เล่ม 4 บททีB 2: 

 

ดงันั)น ท่ามกลางอคัรทูต ยอห์นและมทัธิวได้ปลูกฝังความเชื=อในเรา ... หลงัจากนั)น 

ลูกาและมาระโกเสริมสร้างความเชื=อขึ)นใหม่ 

 

อิเรเนียสและเทอร์ทลัเลียนมีความเห็นวา่ มทัธิวเองไดเ้ขียนพระกิตติคุณฉบบันีW  และคริสตจกัรยคุแรกกเ็ชืBอมัBน 

กบัท่านทัWงสองดว้ย ดงันัWน สถานภาพของมทัธิวในฐานะผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มแรกจึงถูกยอมรับวา่ถูกตอ้งแน่นอน 

 

 เป็นเรืBองสาํคญัเช่นกนัทีBจะตอ้งตระหนกัวา่ บรรดาคาํกล่าวอา้งในยคุแรกทีBวา่มทัธิวเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณนีW  มีนํWาหนกัมากขึWน 

เพราะความไม่โดดเด่นของมทัธิวเองเมืBอเทียบกบัผูเ้ขียนคนอืBน เราอาจพิจารณาไดว้า่ 

หากคริสตจกัรหรือใครกต็ามตอ้งการสร้างความน่าเชืBอถือใหก้บัพระกิตติคุณสกัเล่มโดยการอา้งวา่ถูกเขียนขึWนโดยอคัรทูตสกัคนทีBเขาเลือก

เอง พวกเขากน่็าจะเลือกหนึBงในอคัรทูตทีBโดดเด่นมากกวา่ แต่มทัธิวนัWนแทบจะไม่ถูกกล่าวถึงเลยในพระกิตติคุณทัWงสีB ดว้ยเหตุนีW  

จึงไม่น่าจะเป็นไปไดที้Bกล่าวอา้งอยา่งเป็นเทจ็วา่มทัธิว เป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีW  

 

ก่อนอื=น  

เราต้องยอมรับความสําคญัของคาํพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ในยุคศตวรรษแรก ในยุคนั)น 

คาํพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ได้รับการยอมรับอย่างสูง 

และไม่มผู้ีใดที=กล่าวอ้างถงึคาํพยานของผู้เห็นเหตุการณ์จะถูกมองว่าไม่น่าเชื=อถือ 

คาํพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ มคีวามสําคญั 

และอาจกล่าวได้ว่าเป็นคาํศักดิ^สิทธ̂ิประเภทหนึ=งของการเป็นพยานถงึสิ=งที=เกดิขึ)นกไ็ด้ เรายงัรู้อกีว่าใน 

ศตวรรษที= 2 มบุีคคลผู้หนึ=งชื=อว่า ปาเปียส 

ได้เขยีนว่าพระกติตคุิณมทัธิวนั)นถูกเขยีนโดยอคัรทูตมทัธิวจริง ๆ 

และเนื=องจากช่วงเวลาที=ท่านมชีีวติอยู่นั)น ปาเปียสน่าจะได้รู้จกัเหล่าอคัรทูตโดยตรง 

เหตุผลสุดท้ายที=ข้าพเจ้าจะยืนยนัว่าเรามั=นใจได้ว่าพระกติตคุิณมทัธิวถูกเขยีนโดยอคัรทูตมทัธิว กคื็อ 

แม้ว่าชื=อมทัธิวจะไม่ถูกกล่าวถงึในพระกติตคุิณมทัธิวเลยกต็าม 

ความจริงกคื็อพระกติตคุิณมทัธิวจากบันทกึเก่าแก่ที=สุดของเราไม่เคยถูกเผยแพร่ออกไปโดยปราศจากชื=

อของท่านอคัรทูต คือมทัธิว ในฐานะผู้เขยีนและผู้มสิีทธิอาํนาจในหนังสือเล่มนี)เลย  

 

—ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด 

 
แน่นอนวา่นกัวชิาการเชิงวพิากษส์มยัใหม่ไดต้ัWงขอ้สงสยัวา่อคัรทูตมทัธิวไดเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มแรกจริงหรือ 

เช่นเดียวกบัทีBพวกเขาไดต้ัWงคาํถามเกีBยวกบัมุมมองดัWงเดิมอืBน ๆ เกีBยวกบัผูเ้ขียนพระคมัภีร์อีกมากมาย 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 2: “พระกติตคิณุโดยมัทธวิ” 
 

-5- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

แต่ความหนกัแน่นในภาพรวมของการรับรองความจริงในสมยัโบราณทีBวา่มทัธิวเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณนีW 
บวกกบัการทีBปราศจากขอ้ทา้ทายใด ๆ ทัWงสิWนในสมยัโบราณ 
ทาํใหเ้รามีเหตุผลอนัหนกัแน่นทีBจะเชืBอวา่มทัธิวเป็นผูเ้ขียนพระวจนะเล่มนีWจริง ๆ 

 
เมืBอไดพิ้จารณามุมมองดัWงเดิมทีBวา่มทัธิวเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มแรกแลว้ ต่อไปเราจะหนัไปศึกษาประวติัส่วนตวัของมทัธิว 

 
 
ประวตัสิว่นตวั 
 

พระวจนะไดใ้หข้อ้มูลสาํคญับางประการแก่เราเกีBยวกบัประวติัส่วนตวัของมทัธิว ตวัอยา่งเช่น 

พระวจนะกล่าววา่มทัธิวเป็นทัWงชาวยวิและเป็นคนเกบ็ภาษี เราจะพิจารณารายละเอียดทัWงสองนีW  โดยเริBมตน้ดว้ยการทีBมทัธิวเป็นชาวยวิ 

 

มรดกความเป็นยวิของมทัธิวถูกเปิดเผยใหเ้ห็นหลายทางดว้ยกนั คือ ประการทีBหนึBง มทัธิวเป็นหนึBงในสาวก 12 คนของพระเยซู 

และทุกคนเป็นชาวยวิ อีกประการหนึBง มทัธิวมีชืBอในภาษายวิเช่นกนั ชืBอ “มทัธิว” เองกเ็ป็นชืBอภาษายวิ 

ซึB งมาจากภาษาฮีบรูในพนัธสญัญาเดิม และอีกชืBอหนึBงของมทัธิวคือ “เลว”ี ซึB งเราอ่านพบในมาระโก 2:14 และลูกา 5:28 เลว ี

คือชืBอของเผา่หนึBงของชาวอิสราเอล ดงันัWน ชืBอทัWงสองจึงแสดงใหเ้ห็นวา่มทัธิวเป็นคนยวิ 

การทีBมทัธิวมีบรรพบุรุษเป็นชาวยวินัWนอาจเขา้ใจไดโ้ดยนยัยะจากรายงานของคริสเตียนยคุโบราณทีBวา่มทัธิวเขียนดว้ยภาษาฮีบรู 

 

 มรดกความเป็นยวิของมทัธิวนัWนเป็นภูมิหลงัสาํคญัสาํหรับเราทีBจะเขา้ใจพระกิตติคุณของท่าน 

เพราะจะช่วยใหเ้ราตีความประเดน็ทีBท่านเนน้อยา่งเด่นชดัเกีBยวกบัชาวยวิ 

เราจะศึกษาลกัษณะความเป็นยวิของพระกิตติคุณเล่มนีWละเอียดยิBงขึWนในช่วงหลงัของบทเรียนนีW  ดงันัWน ในตอนนีW  

เราจะกล่าวถึงแค่ตวัอยา่งเดียวเพืBอใหเ้ห็นภาพก่อน 

 

 ในมทัธิว 15:24 มทัธิวรายงานวา่พระเยซูไดก้ล่าวอา้งดงัต่อไปนีW : 

 
พระองคท์รงตอบวา่ “เราถูกส่งมาเพืBอแกะหลงของอิสราเอลเท่านัWน” (มทัธิว 15:24) 

 

มทัธิวเนน้การทีBพระเยซูไดเ้สดจ็มาเพืBอชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะ มากกวา่พระกิตติคุณเล่มอืBนใดทัWงสิWน 
นอกเหนือจากมรดกความเป็นยวิของมทัธิวแลว้ รายละเอียดอีกหนึBงอยา่งในชีวติของท่านทีBเราสมควรใหค้วามสนใจกคื็อ 

ท่านเป็นคนเกบ็ภาษี 

 
ในศตวรรษแรก ชาวยวิหลายคนในปาเลสไตนท์าํหนา้ทีBเกบ็ภาษีในนามของจกัรวรรดิโรมนั 

คนเกบ็ภาษีบางคนกเ็กบ็อากรสินคา้ทีBเคลืBอนยา้ยจากพืWนทีBหนึBงไปยงัอีกพืWนทีBหนึBงดว้ย 
พวกเขาเป็นผูป้ระกอบการเอกชนทีBจ่ายเงินใหแ้ก่ผูป้กครองเพืBอไดรั้บอาํนาจในการเกบ็ภาษี 
พวกเขาทาํกาํไรโดยการเพิBมอตัราภาษีทีBพวกเขาเรียกเกบ็จากประชาชน ดว้ยเหตุนีW คนเกบ็ภาษีจึงถูกมองวา่เป็นนกัขู่กรรโชกและขโมย 
และมกัจะสมเหตุสมผลและถูกตอ้งทีBพวกเขาจะไดรั้บ “ชืBอเสีย” นีW  

 
ดว้ยเหตุนีW คนเกบ็ภาษีชาวยวิจึงถูกมองวา่มีความผดิซํW าซอ้นในสายตาของเพืBอนร่วมชาติ ประการแรก 

พวกเขาเป็นตวัแทนของกองกาํลงัโรมนัทีBปกครองอยู ่ซึB งชาวยวิรังเกียจ และอีกประการหนึBง 
พวกเขาปลน้คนของตนเองเพียงเพืBอไดผ้ลประโยชนส่์วนตวั จริง ๆ แลว้ พวกเขาถูกมองวา่เป็นคนชัBวร้ายและเชืBอถือไม่ได ้
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ถึงขนาดทีBเอกสารทีBเขียนโดยรับไบในยคุแรกไดห้า้มมิใหค้นเหล่านีW ใหก้ารในศาลของชาวยวิ ยิBงไปกวา่นัWน 
แมจ้ะใหข้อ้มูลเทจ็ต่อคนเกบ็ภาษีกก็ลบัถูกรับรองและถึงขนาดไดรั้บการสรรเสริญในฐานะเป็นวธีิการกบฏทีBชอบธรรม 

 
ลองฟังบนัทึกของมทัธิวเกีBยวกบัการทีBตวัท่านเองไดรั้บการทรงเรียกจากพระเยซู ในมทัธิว 9:9-10: 

 
เมืBอพระเยซูเสดจ็จากทีBนัBน พระองคท์รงเห็นชายคนหนึBงชืBอ มทัธิวนัBงอยูที่Bด่านเกบ็ภาษี 

จึงตรัสกบัเขาวา่ “จงตามเรามา” มทัธิวกลุ็กขึWนติดตามพระองคไ์ป 

ขณะพระเยซูเสวยพระกระยาหารทีBบา้นของมทัธิว คนเกบ็ภาษีและ “คนบาป” 

หลายคนมาร่วมรับประทานกบัพระองคแ์ละเหล่าสาวก (มทัธิว 9:9-10) 

 
มทัธิวกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาเมืBอบรรยายถึงตวัท่านเองและยอมรับอยา่งเปิดเผยวา่ท่านและคนเกบ็ภาษีคนอืBน ๆ 

ถูกมองวา่เป็น “คนบาป” ในช่วงเวลาของพระเยซู โดยการกระทาํเช่นนีW มทัธิวไดท้าํใหต้วัท่านเอง พระเยซู และพระกิตติคุณทีBท่านเขียน 
กลายเป็นสิBงทีBทา้ทายผูน้าํของชาวยวิ มทัธิวแสดงใหเ้ห็นความแตกแยกนีW บ่อยครัW งในพระกิตติคุณของท่าน 

 
 เพืBอเป็นตวัอยา่ง ลองฟังวธีิทีBพระเยซูวพิากษว์จิารณ์ผูน้าํชาวยวิ ในมทัธิว 21:31-32: 

 

“เราบอกความจริงแก่ท่านวา่คนเกบ็ภาษีและหญิงโสเภณีพากนัเขา้อาณาจกัรของพระเจา้ก่อนหนา้

พวกท่าน เพราะยอห์นมาเพืBอชีWทางชอบธรรมแก่ท่านและท่านไม่เชืBอ 

แต่คนเกบ็ภาษีและหญิงโสเภณีเชืBอ และแมไ้ดเ้ห็นสิBงนีWแลว้พวกท่านกย็งัไม่ยอมกลบัใจมาเชืBอเขา” 

(มทัธิว 21:31-32) 

 

การทีBมทัธิวเตม็ใจเปิดเผยประวติัส่วนตวัทีBเตม็ไปดว้ยความบาปของท่านอาจจะสมัพนัธ์กบัประเดน็เนน้อีกประการหนึBงในพระ

กิตติคุณของท่าน ซึB งเราจะศึกษาอยา่งละเอียดยิBงขึWนในช่วงต่อไป ยิBงกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนใด 
มทัธิวเนน้ความจริงทีBวา่พระเยซูเป็นกษตัริยผ์ูถ่้อมพระองค ์ผูเ้รียกร้องความถ่อมใจจากคนทีBติดตามพระองคด์ว้ย 
โดยการยอมรับอดีตของตน มทัธิวจึงยอมรับอยา่งเปิดอกวา่ท่านจาํเป็นตอ้งไดรั้บพระคุณ 
และท่านประกาศถึงความเตม็ใจของท่านทีBจะติดตามมหากษตัริยผ์ูไ้ดท้รงเรียกและเปลีBยนแปลงท่าน 
พระเยซูไดเ้ปลีBยนแปลงท่านจากขีWขา้ทีBเตม็ไปดว้ยความบาปของเฮโรด ไปสู่ผูรั้บใชผู้ถ่้อมตน ผูป้ระกาศพระกิตติคุณแห่งแผน่ดินสวรรค ์
 

ในชีวติของเรา ความถ่อมตนนั)นน่าจะมลีกัษณะว่า เรายนิด ีเราพอใจ เมื=อสิ=งที=ดกีาํลงัเกดิขึ)นกบัคนอื=น 

และกบัตวัเราเองเช่นเดยีวกนั แต่เมื=อคนอื=นกาํลงัก้าวหน้า เมื=อคนอื=นกาํลงัได้รับเกยีรตยิศ 

หรืองานของพวกเขาดูแล้วกาํลงัเกดิผลด ีเรากชื็=นชมยนิดใีนสิ=งนั)นด้วย เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ=งนั)น 

และเรากต้็องการที=จะให้เกยีรตแิละขอบคุณพระเจ้าตั)งแต่แรก เราต้องการดาํเนินชีวติเพื=อพระเจ้าเหนือสิ=งอื=นใด 

ไม่ใช่เพยีงเพื=อตวัเราเอง ดงันั)น ความถ่อมใจจงึมลีกัษณะที=ว่า 

เราไม่ได้มองไปที=การที=ผลประโยชน์ของเราได้รับการตอบสนอง 

แต่เรามองตั)งแต่แรกว่าผลประโยชน์ของพระเจ้าต้องได้รับการตอบสนอง 

ไม่ว่าจะโดยผ่านผู้อื=นหรือผ่านตวัเราเองกต็าม 

 

—ดร. จอห์น แมคคนิลย์ี 
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เมืBอเราไดข้อ้สรุปแลว้วา่มุมมองดัWงเดิมทีBวา่มทัธิวเขียนพระกิตติคุณเล่มแรกนัWนถูกตอ้ง 
และเราไดคุ้น้เคยกบัชีวประวติับางส่วนของมทัธิวแลว้ ต่อไปเราจะสาํรวจลกัษณะเฉพาะของคนกลุ่มแรกทีBมทัธิวเขียนพระกิตติคุณใหอ่้าน 
 
 

ผูอ้า่นกลุม่แรก 
 

ถึงแมม้ทัธิวจะไม่ไดร้ะบุกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง แต่ท่านกใ็หข้อ้มูลบางอยา่งทีBบอกเราทางออ้ม 
เราจะพบวา่มทัธิวดูเหมือนจะเขียนเพืBอคริสเตียนทีBเป็นชาวยวิเป็นหลกั 

 
ตามทีBเรากล่าวถึงในบทเรียนก่อนหนา้นีW พระกิตติคุณทุกเล่มถูกเขียนเพืBอผูอ่้านทีBเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะ 

แต่จุดเนน้หลายประการในพระกิตติคุณมทัธิวทาํใหพ้ระกิตติคุณเล่มนีW เหมาะสมกบัผูอ่้านคริสเตียนทีBมีพืWนเพเป็นชาวยวิโดยเฉพาะ 
ตวัอยา่งเช่น มทัธิวหยบิยก หรืออา้งอิงพนัธสญัญาเดิมมากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่านอืBน หลายครัW ง 
ท่านอธิบายถึงวธีิทีBพระเยซูไดท้าํใหค้วามคาดหวงัในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริง และท่านกเ็นน้เป็นพิเศษวา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ 
องคก์ษตัริยที์Bชาวยวิไดร้อคอยมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ 
การทีBท่านเนน้ประเดน็ความเป็นยวิกป็รากฏดว้ยในความขดัแยง้ทีBพระเยซูมีกบัผูน้าํชาวยวิทีBไม่เชืBอพระองค ์
ซึB งมทัธิวอธิบายโดยใหร้ายละเอียดมากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอืBน 
และมทัธิวไดใ้หค้วามสาํคญัสูงสุดกบัความสมัพนัธ์ของพระเยซูกบัธรรมบญัญติัในพนัธสญัญาเดิม 
โดยเฉพาะในฐานะพระผูเ้ป็นเจา้เหนือธรรมบญัญติันัWน 

 
 ต่อไปในบทเรียนนีW เราจะศึกษาประเดน็เนน้เหล่านีW ในรายละเอียดมากขึWน แต่ ณ จุดนีW 
เราเพียงจะเสนอสองตวัอยา่งทีBบ่งบอกวา่มทัธิวเขียนพระกิตติคุณใหช้าวยวิอ่านเป็นหลกั โดยเริBมดว้ยการทีBมทัธิวใชว้ลีวา่ 
“แผน่ดินสวรรค”์ 
 
 
แผน่ดนิสวรรค ์
 

ในบทเรียนก่อนหนา้นีW เราไดเ้ห็นวา่พระกิตติคุณทัWงสีBมีเอกภาพอยูที่BสาระสาํคญัหลกัเกีBยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ 
แต่มทัธิวเองแทบจะไม่ไดใ้ชว้ลี “แผน่ดินของพระเจา้” เลย แต่โดยทัBวไป ท่านกลบัใชว้ลี “แผน่ดินสวรรค”์ 
พระกิตติคุณมทัธิวเป็นพระวจนะเล่มเดียวในพระคมัภีร์ทีBใชค้าํศพัทนี์W และตามทีBเราไดเ้ห็นก่อนหนา้นีW ทัWงสองวลีมีความหมายเดียวกนั 

 
 ดว้ยความยาํเกรงพระเจา้ ชาวยวิมกัหลีกเลีBยงการออกพระนามของพระองคห์รือคาํใด ๆ กต็ามทีBมีความหมายคลา้ยกนั 
เพืBอพวกเขาจะไม่ออกพระนามของพระองคพ์ล่อย ๆ โดยไม่ตัWงใจ วธีิหนึBงของพวกเขากคื็อการใชค้าํวา่ “สวรรค”์ แทนคาํวา่ “พระเจา้” 
และสิBงนีW เองเป็นสิBงทีBมทัธิวทาํเมืBอท่านใชว้ลี “แผน่ดินสวรรค”์ เมืBอเราเปรียบเทียบขอ้ความคู่ขนานในพระกิตติคุณสมัพนัธ์เล่นอืBน 
เรากเ็ห็นวา่ ในจุดทีBผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่านอืBนใชค้าํวา่” แผน่ดินของพระเจา้” มทัธิวจะใชว้ลี “แผน่ดินสวรรค”์ แทน 
 

มทัธิวใช้วล ี“แผ่นดนิสวรรค์” เกือบตลอดเวลาในพระกติตคุิณของท่าน 

เพื=อกล่าวถงึสิ=งที=เราได้อ่านพบในพระกติตคุิณเล่มอื=น ๆ ที=เรียกว่า “แผ่นดนิของพระเจ้า” 

ข้าพเจ้าคดิว่ามเีพยีงสองครั)งที=มทัธิวใช้วล ี“แผ่นดนิของพระเจ้า” แต่นั=นเป็นเพราะว่ามทัธิวเป็นผู้เขยีนชาวยวิ 

เป็นชาวยวิที=เชื=อในพระเยซูคริสต์ และสําหรับชาวยวินั)น 

พระนามของพระเจ้าเป็นอะไรสักอย่างที=บริสุทธ̂ิเกนิกว่าที=จะเอามาใช้บ่อย ๆ หรือพล่อย ๆ ได้ ดงันั)น การใช้คาํว่า 
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“สวรรค์” จงึเป็นอกีวธีิหนึ=งที=กล่าวถงึพระเจ้า เราได้อ่านพบในพระกติตคุิณอกีเล่มหนึ=งว่า 

“ข้าพเจ้าได้ผดิต่อสวรรค์และต่อโลกนี)” ความหมายในที=นี)กคื็อ “ข้าพเจ้าได้ทาํผดิต่อพระเจ้า” 

และจุดที=อนัตรายกคื็อ เมื=อเราได้ยนิวล ี“แผ่นดนิสวรรค์” เรามกัจะได้ยนิแบบผดิพลาดและคดิไปว่า “โอ้ย 

...ฟังดูล่องลอยและจืดชืด แผ่นดนิสวรรค์ ... ฉันมองไม่เห็นสักหน่อย” แต่จริง ๆ แล้ว 

มทัธิวกาํลงักล่าวถงึแผ่นดนิของพระเจ้า โดยสื=อความหมายว่า แท้จริงแล้ว 

พระเจ้ากาํลงักลายเป็นกษตัริย์แห่งโลกนี)โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ ดงันั)น 

จงึอนัตรายที=คริสเตยีนในภายหลงัจะเข้าใจคาํว่า “แผ่นดนิสวรรค์” ผดิไป ที=จริงแล้ว 

พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าคือมหากษตัริย์และกาํลงักลายเป็นมหากษตัริย์โดยผ่านพระองค์เอง (พระเยซู) 

 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 
ลองฟังบนัทึกของมาระโกในคาํอุปมาเรืBองเมลด็ผกักาด ในมาระโก 4:30-31: 

 

พระองคต์รัสอีกวา่ “พวกเราจะเปรียบอาณาจกัรของพระเจา้กบัอะไรดี 

หรือจะยกอุปมาใดมาอธิบาย? อาณาจกัรของพระเจา้นัWนกเ็หมือนเมลด็มสัตาร์ดซึBงเป็นเมลด็ทีBเลก็

ทีBสุดเมืBอเพาะลงในดิน (มาระโก 4:30-31) 

 
ในพระวจนะตอนนีW  มาระโกใชว้ลีในลกัษณะปกติ คือ “แผน่ดินของพระเจา้” 

แต่คราวนีWลองฟังคาํอุปมาเดียวกนัในรูปแบบของมทัธิว ในมทัธิว 13:31: 

 
พระองคท์รงยกคาํอุปมาอีกขอ้หนึBงวา่ 

“อาณาจกัรสวรรคเ์ปรียบเหมือนเมลด็มสัตาร์ดซึBงมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตน (มทัธิว 13:31) 

 
เมืBอมทัธิวเล่าเรืBองราวเหตุการณ์เดียวกนั ท่านใชค้าํวา่ “แผน่ดินสวรรค”์ ในขณะทีBมาระโกไดใ้ชค้าํวา่ “แผน่ดินของพระเจา้” 

 
เมื=อเราเปรียบเทยีบสิ=งที=มทัธิวเรียกว่า “แผ่นดนิสวรรค์” กบัจุดอื=น ๆ 

ที=มาระโกและลูกาเขยีนข้อความเดยีวกนัและเรียกว่า “แผ่นดนิของพระเจ้า” 

กช่็วยให้เราเห็นว่าผู้เขยีนทั)งสามอ้างถงึสิ=งเดยีวกนั ทนีี) ถ้าคุณอ่านมทัธิวทั)งเล่ม 

คุณจะเห็นว่ามสีาระสําคญัหลกัคือการแสดงความแตกต่างระหว่างพระเจ้าในสวรรค์กบัมนุษย์บนโลกนี) 

วธีิของพระเจ้าในการสถาปนาอาณาจกัรของพระองค์ ซึ=งพระองค์เรียกว่า “แผ่นดนิสวรรค์” 

และวธีิการปกครองของมนุษย์ และครอบครองของมนุษย์ การแสดงออก 

และการประพฤตต่ิอกนัและกนันั)น ซึ=งเราอาจเรียกได้ว่า “แผ่นดนิโลก” 

และการที=มทัธิวกล่าวถงึแผ่นดนิสวรรค์นั)นกเ็ป็นวธีิที=ทรงพลงัมาก 

ทาํให้ท่านรู้สึกถงึความแตกต่างระหว่างสิ=งของในโลกนี) และพระบิดาของเราในสวรรค์ ผู้ครองราชย์ 

ผู้ปกครอง และผู้สัญญาว่าจะเสดจ็มาอกีครั)งหนึ=ง ดงันั)นวตัถุประสงค์ของการใช้คาํว่า “แผ่นดนิสวรรค์” 

ในภาษาของมทัธิวกคื็อ 

เพื=อให้เรารู้สึกและลิ)มรสความแตกต่างระหว่างการครองราชย์ของพระเจ้าที=ยงัมาไม่ถงึ การครอบครอง 

และพฤตกิรรมของมนุษย์บนโลกนี) มคีวามแตกต่างกนัอย่างสิ)นเชิงระหว่างสองความเป็นจริงนี) 

และการที=มทัธิวใช้คาํว่า “แผ่นดนิสวรรค์” กช่็วยให้เราสามารถรู้สึก ได้ลิ)มรส 
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และมคีวามหวงัในเวลาที=แผ่นดนิสวรรค์ของพระเจ้าจะมาถงึ 

 

—ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั 

 

นกัวชิาการมากมายเชืBอวา่มทัธิวไดรั้กษาวธีิทีBพระเยซูกล่าวกบัฝงูชนชาวยวิไว ้ในขณะทีBมาระโกและผูเ้ขียนพระวจนะเล่มอืBน 
ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ใชว้ลี “แผน่ดินของพระเจา้” เพืBอทาํใหค้วามหมายของพระเยซูกระจ่างยิBงขึWนสาํหรับผูอ่้านในแวดวงกวา้งขึWน 
แต่ไม่วา่จะจริงหรือไม่กต็าม การทีBมทัธิวใชว้ลี “แผน่ดินสวรรค”์ นัWน 
กท็าํใหข้อ้มุมมองทีBวา่กลุ่มผูอ่้านหลกัของท่านคือคนยวินัWนมีนํWาหนกัมากขึWน 
 
 
ธรรมเนยีมยวิ 
 

อีกแง่มุมหนึBงของพระกิตติคุณมทัธิวทีBชีW ใหเ้ห็นวา่ท่านเขียนใหผู้อ่้านชาวยวิเป็นหลกัไดแ้ก่การทีBท่านอนุมานวา่ผูอ่้านจะมีความ

รู้มากมายเกีBยวกบัประเพณียวิ ตวัอยา่งหนึBงไดแ้ก่เหตุการณ์ทีBมทัธิวบนัทึกไวใ้นมทัธิว 15:1-2: 

 
แลว้พวกฟาริสีและธรรมาจารยจ์ากกรุงเยรูซาเลม็มาทูลถามพระเยซูวา่ 

“เหตุใดสาวกของท่านจึงละเมิดธรรมเนียมของผูอ้าวโุส? 

พวกเขาไม่ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร!” (มทัธิว 15:1-2) 

 
มาระโกกบ็นัทึกเรียกเรืBองเดียวกนันีW ในบททีB 7:1-5 ในพระกิตติคุณของท่านเอง 

แต่มาระโกเพิBมคาํอธิบายอีกสามขอ้เกีBยวกบัธรรมเนียมของชาวยวิในการลา้งมือ เพืBอช่วยใหผู้อ่้านชาวโรมเขา้ใจธรรมเนียมนีW  

แต่มทัธิวเห็นวา่ไม่จาํเป็นทีBจะตอ้งเพิBมคาํอธิบายในลกัษณะนัWนสาํหรับผูอ่้านของท่าน 

 

ถึงจุดนีW เมืBอเราอนุมานวา่มทัธิวเขียนพระกิตติคุณเพืBอผูอ่้านชาวยวิแลว้ 
แต่ดูเหมือนมีลกัษณะหนึBงในพระกิตติคุณของท่านทีBไม่สอดคลอ้งกบัส่วนอืBน ในบางเหตุการณ์ 
มทัธิวอา้งคาํพดูของพระเยซูในภาษาอาราเมค จากนัWนกแ็ปลความหมายของคาํในภาษาอาราเมคนัWนเป็นคาํในภาษาทีBผูอ่้านของท่านใช ้

 
 ยกตวัอยา่ง คาํพดูของมทัธิวในบททีB 27:46: 

 
ราวบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดงัวา่ “เอโลอี เอโลอี ลามา สะบกัธานี?” ซึB งแปลวา่ 

“พระเจา้ของขา้พระองค ์พระเจา้ของขา้พระองค ์ทาํไมทรงทอดทิWงขา้พระองค?์” 

(มทัธิว 27:46) 

 
มคีาํอธิบายหลายขอ้วา่เหตุใดมทัธิวจึงเขียนในลกัษณะนีW  ถึงแมว้า่ผูอ่้านส่วนใหญ่ของท่านเป็นชาวยวิกต็าม  ประการแรก 

ถึงแมผู้อ่้านส่วนใหญ่เป็นชาวยวิ แต่กไ็ม่ใช่เป็นชาวยวิทัWงหมด ดงันัWน 

มทัธิวอาจจะใส่คาํแปลเช่นนีWสาํหรับคนทีBไม่ใช่ชาวยวิท่ามกลางผูอ่้านหลกัของท่าน ประการถดัมา 

ผูอ่้านของมทัธิวอาจรวมถึงคนทีBอยูน่อกดินแดนปาเลสไตน ์ซึB งไม่รู้ภาษาอาราเมค และประการสุดทา้ย 

มทัธิวอาจจะเพียงคดัลอกขอ้มูลมาจากอีกแหล่งหนึBง ตวัอยา่งเช่น คาํแปลทีBอยูใ่นมทัธิว 27:46 กป็รากฏในมาระโก 15:34 ดว้ย 

ซึB งมทัธิวอาจใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการเขียน 
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แต่เมืBอพิจารณาทุกเหตุการณ์แลว้ หลกัฐานต่าง ๆ 
กมี็นํWาหนกัสืBอใหเ้ห็นอยา่งหนกัแน่นวา่มทัธิวเขียนพระกิตติคุณของท่านใหค้ริสเตียนชาวยวิเป็นหลกั 
เพืBอเสริมสร้างความเชืBอของพวกเขาในพระเยซูโดยการอธิบายประเดน็สาํคญัสาํหรับพวกเขาโดยเฉพาะ 
เราไดศึ้กษาในประเดน็ผูเ้ขียนและผูอ่้านของพระกิตติคุณเล่มแรกแลว้ ต่อไป เรากพ็ร้อมทีBจะศึกษาเรืBองสถานการณ์แวดลอ้มของการเขียน 
 
 

สถานการณแ์วดลอ้ม 
 

เมืBอเรากล่าวถึงสถานการณ์แวดลอ้มของหนงัสือ 
เรานึกถึงหลายประการทีBเกีBยวขอ้งกบับริบทเชิงประวติัศาสตร์ของหนงัสือเล่มนัWน เช่นวนัเวลาทีBเขียน สถานทีBทีBเขียน 
สถานทีBทีBกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายใชชี้วติอยู ่และวตัถุประสงคข์องการเขียน การไดรู้้วา่หนงัสือถูกเขียนเมืBอใด ทีBใด เพืBอใคร 
และดว้ยจุดประสงคใ์ด จะช่วยใหเ้รามีขอ้มูลมากมายเกีBยวกบับริบทของหนงัสือนัWน จะช่วยใหเ้ราเขา้ใจบริบทเชิงประวติัศาสตร์ 
ไวยากรณ์และคาํศพัท ์ขอ้สนันิษฐานทางศาสนาและสงัคม รวมทัWงกลวธีิเชิงโวหารทีBใช ้และในมุมกลบักนั 
ขอ้มูลเหล่านีWกช่็วยใหเ้ราทาํความเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้นงัสือนัWนได ้

 
 เราจะพิจารณาสถานการณ์แวดลอ้มของการเขียนพระกิตติคุณมทัธิวในสามแง่มุม หนึBง วนัเวลาทีBเขียน สอง 
สถานทีBทีBทัWงผูเ้ขียนและกลุ่มผูอ่้านใชชี้วติอยู ่และสาม วตัถุประสงคที์Bมทัธิวเขียนพระกิตติคุณ ใหเ้ริBมดว้ยการพิจารณาวนัเวลาทีBเขียน 
 
 
วนัเวลาทีCเขยีน 
 

ประการแรก นกัวชิาการส่วนใหญ่เชืBอวา่มทัธิวน่าจะใชพ้ระกิตติคุณมาระโกเป็นหนึBงในแหล่งขอ้มูลของท่าน 

ตามทีBเราจะเรียนรู้ในบทเรียนหลงัจากนีW  เป็นไปไดอ้ยา่งยิBงวา่มาระโกถูกเขียนขึWนในราว ค.ศ. 64 ถา้ถูกตอ้งตามนีW  

ช่วงเวลาเร็วสุดทีBมทัธิวเขียนพระกิตติคุณกน่็าจะอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 65-69 

 

ประการทีBสอง มทัธิวเป็นอคัรสาวกของพระเยซู 

นีBหมายความวา่ท่านน่าจะเป็นผูใ้หญ่แลว้ในช่วงเวลาทีBท่านร่วมทาํพนัธกิจกบัพระเยซู ซึB งน่าจะอยูร่าว ค.ศ. 30 ดงันัWน 

นอกเสียจากวา่มทัธิวมีอายยุนืยาวเป็นพิเศษ ช่วงเวลาทีBชา้ทีBสุดทีBท่านอาจเขียนพระกิตติคุณไดก้น่็าจะเป็นช่วงปลายของศตวรรษทีB 1 

 

 นีBหมายความวา่เรามีช่วงเวลาทีBค่อนขา้งกวา้งทีBมทัธิวอาจใชเ้ขียนพระกิตติคุณ 

แต่เราสามารถทาํใหช่้วงเวลานีWแคบลงไดโ้ดยการสงัเกตรายละเอียดเฉพาะประการหนึBงในการเขียนของมทัธิว กล่าวอยา่งเจาะจงแลว้ 

มทัธิวมกักล่าวถึงพระวหิารอยูบ่่อยครัW ง เช่นเดียวกบัพวกสะดูสี ซึB งมีชีวติทีBเกีBยวขอ้งกบัพระวหิารอยา่งใกลชิ้ด 

การอา้งอิงส่วนใหญ่นีWมกัเป็นทางดา้นประวติัศาสตร์ 

แต่กมี็การอา้งอิงบางครัW งทีBสืBอใหเ้ห็นวา่ทัWงพระวหิารและพวกสะดูสียงัคงเป็นปัจจยัสาํคญัในช่วงเวลาทีBมทัธิวเขียนพระกิตติคุณ 

เนืBองจากพระวหิารถูกทาํลายใน ค.ศ. 70 การอา้งอิงเหล่านีWกจ็ะสมเหตุผลทีBเป็นไดว้า่มทัธิวไดเ้ขียนพระกิตติคุณก่อนหนา้นัWน 

 

 เมืBอพิจารณาในแง่ของหลกัฐาน ดูเหมือนจะเป็นการดีทีBสุดทีBจะสรุปวา่มทัธิวเขียนพระกิตติคุณของท่านในปลายทศวรรษ 60 

ซึB งอาจจะเป็น ค.ศ. 67 หรือ 68 เป็นไปไม่ไดที้BจะมัBนใจไดเ้ตม็ทีBในเรืBองนีW  แต่ขอ้มูลนีWกเ็ป็นประโยชนต่์อเรา จริงอยู ่การไดรู้้ช่วงเวลาคร่าว ๆ 

ทีBมทัธิวเขียนสามารถช่วยเราได ้แต่วนัเวลาทีBแน่ชดัของการเขียนพระกิตติคุณเล่มนีW  

กแ็ทบจะไม่มีความสาํคญัเลยต่อการตีความคาํสอนของมทัธิว 
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หลงัจากไดศึ้กษาช่วงเวลาของการเขียนพระกิตติคุณเล่มนีWแลว้ 
เรากจ็ะใหค้วามสนใจกบัคาํถามดา้นสถานทีBทางภูมิศาสตร์ของทัWงผูเ้ขียนและผูอ่้านหลกั 
 
 
สถานทีCทางภมูศิาสตร ์
 

เราควรเริBมตน้ดว้ยความเขา้ใจทีBวา่ นกัวชิาการไดโ้ตแ้ยง้กนัในประเดน็ดา้นพืWนทีBของพระกิตติคุณเล่มนีWมาตลอด 
ดงันัWนเราจึงไม่ควรสรุปอยา่งดนัทุรัง แมก้ระนัWน กย็งัมีหลายรายละเอียดทีBควรใหค้วามสนใจ 

 
 ประการแรก เนืBองจากมทัธิวเขียนใหค้ริสเตียนชาวยวิอ่านเป็นหลกั 
จึงเป็นไปไดอ้ยา่งยิBงทีBมทัธิวเจตนาเขียนพระกิตติคุณเล่มนีW เพืBอกลุ่มคนทีBอาศยัอยูใ่นบริเวณทีBมีประชากรชาวยวิในจาํนวนมากอยา่งมีนยัยะ

สาํคญั ปาเลสไตนจึ์งเป็นหนึBงความเป็นไปไดที้Bชดัเจน เพราะเป็นบา้นเกิดดัWงเดิมของชาวยวิและเพราะมีชาวยวิจาํนวนหนาแน่นทีBนัBน 

 
 แต่บางส่วนของซีเรียกมี็ประชากรชาวยวิจาํนวนมากเช่นกนั และอิกเนเตียส บิชอปแห่งอนัทิโอกในซีเรีย 
กเ็ป็นคนแรกสุดในบรรดาบิดาแห่งคริสตจกัรทีBไดแ้สดงความคุน้เคยกบัพระกิตติคุณของมทัธิว 
ดว้ยเหตุนีWนกัวชิาการหลายคนจึงโตแ้ยง้วา่มทัธิวเขียนพระกิตติคุณใหก้บัผูเ้ชืBอในอนัทิโอกในซีเรียเป็นหลกั 

 
 และแน่นอน เราไม่สามารถทิWงความเป็นไปไดที้Bวา่มทัธิวมีกลุ่มผูอ่้านกวา้งขวางมากกวา่ทีBท่านคาดหมายในใจ 
คือกลุ่มคริสเตียนชาวยวิโดยทัBวไป ซึB งอาศยัอยูแ่ถบชายฝัBงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

 
 ปาเลสไตน ์ซีเรีย หรือพืWนทีBอืBนใดในจกัรวรรดิโรมนัทีBมีประชากรชาวยวิมากอยา่งมีนยัยะสาํคญั 
กอ็าจเป็นจุดหมายปลายทางทีBเหมาะสมสาํหรับพระกิตติคุณของมทัธิว ซึB งมีบุคลิกภาพแบบยวิอยา่งเขม้ขน้ 
 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที= 1 คนยวิกระจดักระจายอยู่ในหลายพื)นที=ของจกัรวรรดโิรมนั และแน่นอน 

ไกลออกไปทางทศิตะวนัออกด้วย ซึ=งเป็นอย่างนั)นมายาวนาน ตั)งแต่พวกเขาตกเป็นเชลยที=บาบิโลน 

กม็ชีาวยวิอาศัยอยู่นอกแผ่นดนิปาเลสไตน์ตลอดมา คือไกลจากแผ่นดนิดั)งเดมิ 

นั=นคือบริเวณเมโสโปเตเมยี ซึ=งเป็นประเทศอรัิกในปัจจุบัน จากนั)นพวกเขากม็าที=ซีเรีย ดามสักสั 

และหลงัจากนั)นการอพยพของเขาที=เรียกว่า “ไดแอสพอรา” (Diaspora) ในภาษาองักฤษ 

ซึ=งหมายถงึการกระจายตวัหรือกระจดักระจายของชาวยวิ กก็ระจายไปไกลยิ=งขึ)นทางทศิตะวนัตก 

ไปสู่เอเชียน้อย หรือตุรกใีนปัจจุบัน และไกลไปจนถงึกรุงโรม โดยในกรุงโรมนั)น 

ประชากรชาวยวิตั)งถิ=นฐานริมแม่นํ)าไทเบอร์ 

และอย่าลืมว่าพวกเขากระจดักระจายไปถงึอฟัริกาเหนือเช่นกนั ดงัที=ในพระกติตคุิณ 

เราได้อ่านเกี=ยวกบัซีโมนชาวไซรีนว่าได้มาถงึเยรูซาเลม็จากอฟัริกาเหนือ ดงันั)น ลองนึกภาพว่า 

พื)นที=ด้านตะวนัออกทั)งหมดของจกัรวรรดโิรมนั รวมถงึพื)นที=ที=ไกลกว่านั)นทางทศิตะวนัออก 

กคื็อพื)นที=ที=ชาวยวิอาศัยอยู่ 

 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 
เมืBอเราไดอ้ภิปรายเกีBยวกบัช่วงเวลาและพืWนทีBของพระกิตติคุณมทัธิวแลว้ 

เรากส็ามารถพิจารณาวตัถุประสงคข์องมทัธิวในการเขียนพระกิตติคุณของท่าน 
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วตัถปุระสงค ์
 

กล่าวอยา่งกวา้ง ๆ มทัธิวเขียนพระกิตติคุณเพราะความจริงในประวติัศาสตร์วา่พระเยซูคือใคร 
และพระองคไ์ดก้ระทาํสิBงใดบา้งนัWน เป็นสิBงสาํคญัยิBงยวด แต่มทัธิวกมี็เป้าหมายทีBแคบกวา่สาํหรับสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ย 
พดูอยา่งเจาะจงกคื็อ มทัธิวเขียนถึงคริสเตียนชาวยวิเพืBอฟูมฟักความเชืBอของเขาในพระเยซูคริสต ์
ในฐานะทีBพระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริยข์องพวกเขา 

 
 ในช่วงเวลาทีBมทัธิวเขียนพระกิตติคุณนัWน ชาวยวิทีBเปลีBยนมาเชืBอในคริสตศ์าสนาถูกต่อตา้นอยา่งรุนแรงโดยผูมี้อาํนาจชาวยวิ 
และหลายครัW งกถู็กปฏิเสธโดยคนทีBเคยเป็นเพืBอนและสมาชิกในครอบครัวตนเอง พระวจนะกิจการกล่าวอยา่งชดัเจนวา่ 
ในโลกบริเวณรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในสมยันัWน การถูกกดขีBข่มเหงไดก้ลายเป็นวถีิชีวติปกติของคริสเตียนชาวยวิ 
 
 เราอ่านพบเรืBองนีWไดใ้นกิจการ 8:1: 

 
ครัW งนัWนเกิดการข่มเหงคริสตจกัรครัW งใหญ่ทีBกรุงเยรูซาเลม็ 

สาวกทัWงปวงยกเวน้พวกอคัรทูตไดก้ระจดักระจายไปทัBวแควน้ยเูดียและสะมาเรีย (กจิการ 8:1) 

 

เหตุเพราะการถูกกดขีBข่มเหง แน่นอน 

ชาวยวิทีBติดตามพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์จึงตอ้งเผชิญกบัการทดลองจิตใจใหก้ลบัไปสู่วถีิชีวติเดิมและละทิWงคริสตศ์าสนา 

เพืBอตอบสนองต่อการทดลองจิตใจเช่นนีW  มทัธิวจึงเขียนพระกิตติดคุณเล่มนีW ขึWนเพืBอเตือนความจาํพวกเขาวา่ 

พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ทีBแทจ้ริง ผูน้าํแผน่ดินสวรรคม์าถึงพวกเขา พระกิตติคุณของท่านเป็นเรืBองราวแห่งการหนุนจิตชูใจ 

เป็นเรืBองราวแห่งการเลา้โลมใจ แต่กเ็ป็นเรืBองราวแห่งความทา้ทายดว้ย 

เนืBองจากพระเยซูไม่ไดน้าํแผน่ดินสวรรคม์าถึงในลกัษณะทีBหลายคนคาดหวงั และการเรียกร้องหาแผน่ดินสวรรคใ์นตอนนัWนกมี็สูงมาก 

 

 ในบริบทนีW 
มทัธิวเนน้ย ํWาใหผู้อ่้านมีความมัBนใจวา่พระเยซูไดเ้ริBมพนัธกิจแลว้ในการทาํใหค้วามคาดหวงัในแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ตามทีBกล่าวถึงใน

พนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริง ในขณะเดียวกนั แผน่ดินสวรรคน์ัWนยงัไม่สาํเร็จสมบูรณ์ ดงันัWน มทัธิวจึงเขียนเพืBอหนุนใจผูเ้ชืBอชาวยวิ 
ใหส้ตัยซื์BอในความเชืBอจนถึงเวลาทีBกษตัริยจ์ะเสดจ็กลบัมาเพืBอทาํทุกสิBงใหถู้กตอ้งดว้ยพระองคเ์อง 
จนถึงเวลาทีBพระเยซูทาํลายศตัรูของอาณาจกัรของพระองค ์
และตอ้นรับคนทีBสตัยซื์Bอของพระองคเ์ขา้สู่ประสบการณ์เตม็ดว้ยพระพรในแผน่ดินของพระองค ์

 
 นีBคือเหตุผลทีBมทัธิวมกักล่าวถึงสาระหลกัเกีBยวกบัแผน่ดินสวรรค ์จริงๆ แลว้ ท่านใชค้าํวา่ “กษตัริย”์ และ “แผน่ดิน” หรือ 

“อาณาจกัร” มากกวา่ 75 ครัW งในพระกิตติคุณของท่าน ในขณะทีBผูเ้ขียนพระกิตติคุณอีกสามท่านรวมกนั ยงัใชค้าํเหล่านีWนอ้ยกวา่ 110 

ครัW งดว้ยซํW า สาํหรับมทัธิวแลว้ วธีิทีBดีทีBสุดทีBจะหนุนใจและทา้ทายผูอ่้านชาวยวิ กคื็อ 

การบอกพวกเขาเกีBยวกบัเรืBองราวของพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริย ์และแผน่ดินของพระองค ์

 
ในพระกติตคุิณมทัธิว  

เราเห็นการเน้นเกี=ยวกบัเรื=องแผ่นดนิสวรรค์อย่างมาก 

มทัธิวเริ=มพระกติตคุิณของท่านด้วยลาํดบัวงศ์ของพระเยซู โดยมเีจตนาแสดงให้เห็นว่า 

พระเยซูคือรัชทายาทผู้ชอบธรรมตามพนัธสัญญา นั=นคือ เป็นกษตัริย์แห่งราชวงศ์ดาวดิ 

กษตัริย์แห่งราชวงศ์ดาวดินี)กคื็อพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เราเชื=อว่าผู้อ่านของท่าน 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 2: “พระกติตคิณุโดยมัทธวิ” 
 

-13- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

คือผู้อ่านดั)งเดมิซึ=งเป้าหมายหลกัคือชาวยวิ 

และพระกติตคุิณเล่มนี)กถู็กเขยีนขึ)นเพื=อบอกแก่ประชาชนเหล่านั)นว่า “นี=คือกษตัริย์ของท่าน 

กษตัริย์ผู้ชอบธรรมตามพนัธสัญญา” และท่านเน้นที=แผ่นดนิสวรรค์ 

โดยสําแดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเมื=อท่านอธิบายในพระกติตคุิณของท่านว่า คาํว่า “แผ่นดนิสวรรค์” 

หมายถงึการปกครองของพระคริสต์เหนือประชากรทั)งปวงและเหนือสารพดัสิ=ง 

นี=เป็นเรื=องเกี=ยวกบัพระราชอาํนาจ พวกฟาริสีและสะดูสีถามพระเยซูอยู่เสมอว่า 

“ท่านกระทาํสิ=งเหล่านี)ด้วยอาํนาจอะไร?” พระกติตคุิณมทัธิวจบลงด้วยคาํพูดของพระเยซู 

“ฤทธานุภาพในสวรรค์กด็ ีในแผ่นดนิโลกกด็ ีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” 

และแนวคดิเรื=องอาณาจกัรหรือแผ่นดนินี) เป็นยิ=งกว่ากษตัริย์ในราชวงศ์ดาวดิ กษตัริย์ของประเทศ 

ที=ประชาชนต่างคาดหวงัและรอคอย นี=คือใจความสําคญัที=มทัธิวกล่าวถงึ นั=นคือ 

พระคริสต์เป็นกษตัริย์เหนือทุกตารางนิ)วของสิ=งที=พระองค์ทรงสร้าง 

 

—ศาสนาจารย์ จมิ เมเปิลส์ 

 
หลงัจากไดศึ้กษาภูมิหลงัของพระกิตติคุณมทัธิวแลว้ 

ต่อไปเราจะใหค้วามสนใจกบัโครงสร้างและเนืWอหาของพระกิตติคุณเล่มนีW 
 
 

โครงสรา้งและเนื8อหา 
 

นกัวชิาการเห็นพอ้งตอ้งกนัค่อนขา้งมากเกีBยวกบับางลกัษณะของโครงสร้างของพระกิตติคุณมทัธิว 

และเหตุผลของการเห็นพอ้งตอ้งกนันีWกคื็อ มทัธิวไดใ้หข้อ้มูลทีBเป็นกญุแจสาํคญัแก่เรา ในหา้จุดต่าง ๆ กนั มทัธิวใชว้ลีอยา่งเช่น 

“เมืBอพระเยซูไดต้รัสดงันีWแลว้ ...” เพืBอบ่งบอกถึงการเปลีBยนหวัขอ้ในพระกิตติคุณของท่าน 

บางครัW งขอ้ความเช่นนีWปรากฏอยูใ่นประโยคสุดทา้ยของเรืBองราวตอนหนึBง และบางครัW งกป็รากฏในประโยคแรกของเรืBองราวตอนใหม่ 

แต่ขอ้ความเช่นนีW บ่งชีW ถึงการเปลีBยนเนืWอหาสาํคญัเสมอ 

 

 โดยการพิจารณาคาํบ่งชีWทางโครงสร้างเหล่านีW  นกัวชิาการส่วนใหญ่เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่พระกิตติคุณมทัธิวแบ่งไดเ้ป็นเจด็ส่วน 

โดยมีหา้ส่วนหลกัทีBถูกแยกไวด้ว้ยขอ้ความบ่งบอกการเปลีBยนเนืWอหา คือมทัธิว 7:28; 11:1; 13:53; 19:1; และ 26:1 

และมทัธิวกไ็ดบ้รรยายเรืBองราวเป็นบทนาํและบทสรุปไวด้ว้ย 

 
● พระกิตติคุณมทัธิวเริBมตน้ดว้ยเรืBองราวทีBเป็นบทนาํ โดยนาํเสนอพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ผูเ้ป็นกษตัริย ์ ในมทัธิว 1:1 ถึง 

2:23 

● เนืWอหาสาํคญัส่วนแรกบรรยายถึงข่าวประเสริฐแห่งอาณาจกัรของพระองค ์ในมทัธิว 3:1 ถึง 7:29 
● เนืWอหาสาํคญัส่วนทีBสองเนน้ทีBการขยายอาณาจกัรของพระองค ์ในมทัธิว 8:1 ถึง 11:1 

● เนืWอหาสาํคญัส่วนทีBสามเป็นการบนัทึกหมายสาํคญัและคาํอุปมาเกีBยวกบัอาณาจกัรพระเจา้ ในมทัธิว 11:2 ถึง 13:53 
● เนืWอหาสาํคญัส่วนทีBสีBในบนัทึกของมทัธิวเนน้ทีBความเชืBอและความยิBงใหญ่ โดยเริBมตน้ใน 13:54 และต่อเนืBองไปจนถึง 18:35 
● เนื4อหาสาํคญัสว่นที-หา้และสว่นสดุทา้ยเกี-ยวขอ้งกบัการต่อตา้นอาณาจกัรของพระเจา้ในปัจจุบนัและชยัชนะของพระองคใ์นอนาคต 

ในมทัธวิ 19:1 ถึง 25:46 
● และทา้ยที-สดุกค็อืบทสรปุที-บรรยายถงึการสิ4นพระชนมแ์ละการคนืพระชนมข์องกษตัรยิ ์ในมทัธวิ 26:1 ถึง 28:20 
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แต่ละส่วนเหล่านีWของพระกิตติคุณมทัธิวไดใ้หร้ายละเอียดเพิBมขึWนเกีBยวกบัพระเยซู 

พระเมสสิองคม์หากษตัริยผ์ูน้าํแผน่ดินสวรรคม์าสู่โลกนีW ใหเ้ราศึกษาแต่ละส่วนนีWอยา่งใกลชิ้ดยิBงขึWน โดยเริBมตน้ทีBบทนาํ ในมทัธิว 1:1 ถึง 

2:23 

 

 

บทนํา: พระเมสสยิาหผ์ูท้รงเป็นกษัตรยิ ์
 

บทนาํในพระกิตติคุณมทัธิวแนะนาํใหเ้รารู้จกักบัพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริย ์และประกอบดว้ยสองส่วน 
คือ บทบรรยายลาํดบัวงศแ์ละชีวติช่วงแรกเกิด 
 
 
ลําดบัวงศ ์
 

ลาํดบัวงศอ์ยูใ่นมทัธิว 1:1-17 ในดา้นหลกัการนัWน ขอ้แรกจริง ๆ แลว้กคื็อบทนาํหรือชืBอตอน 

ซึB งเป็นขอ้ทีBมทัธิวกล่าวโดยสงัเขปถึงประเดน็สาํคญั นัBนคือ พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริย ์ของอิสราเอล 

 

มทัธิว 1:1 กล่าวดงันีW : 

 

บนัทึกลาํดบัวงศต์ระกลูของพระเยซูคริสต ์ผูเ้ป็นเชืWอสายของดาวดิ 

ผูเ้ป็นเชืWอสายของอบัราฮมัมีดงันีW  (มทัธิว 1:1) 

 

ตัWงแต่แรกสุด มทัธิวเนน้เป็นพิเศษเกีBยวกบัดาวดิ กษตัริยข์องอิสราเอล และอบัราฮมั บิดาแห่งชนชาติยวิ 

 

 หลงัจากประโยคนาํ ลาํดบัวงศก์เ็ริBมขึWนในขอ้ 2 ตามทีBเราเห็นในมทัธิว 1:17 ลาํดบัวงศน์ัWนถูกเรียบเรียงเป็นสามช่วง 

โดยแต่ละช่วงประกอบดว้ย 14 ชัBวอายคุน ช่วงแรกเริBมตน้ดว้ยพนัธสญัญาของพระเจา้ทีBมีต่ออบัราฮมั โดยพนัธสญัญานีW  

พระเจา้สญัญาแก่อบัราฮมัวา่ลูกหลานของท่านจะปกครองโลกนีW  

 

ช่วงทีBสองเริBมตน้ดว้ยกษตัริยด์าวดิ 

และพระสญัญาของพระเจา้ทีBจะทาํใหพ้นัธสญัญาของพระองคก์บัอบัราฮมัสาํเร็จเป็นจริงโดยการสถาปนาราชวงศด์าวดิตลอดไป 

ช่วงทีBสองนีW  

จบลงดว้ยการทีBคนของพระเจา้ถูกเนรเทศจากแผน่ดินแห่งพระสญัญาเนืBองจากความบาปและการละเมิดพนัธสญัญาของพวกเขา 

 

ช่วงทีBสามของลาํดบัวงศต่์อเนืBองจากการถูกเนรเทศไปจนถึงการประสูติของพระเยซู 

อิสราเอลไดล้ะเมิดพนัธสญัญาของพระเจา้และตกอยูภ่ายใตค้าํสาปแช่งตามพนัธสญัญานัWน 

แต่พระเจา้กย็งัคงมีพระประสงคที์Bจะอวยพรแก่อิสราเอลโดยการกระทาํใหพ้ระสญัญาทีBพระองคไ์ดก้ระทาํแก่อบัราฮมัและดาวดิสาํเร็จเป็น

จริงขึWนมา กษตัริยอ์งคก่์อน ๆ ของอิสราเอลลว้นลม้เหลว แต่บดันีW  กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของอิสราเอล 

กษตัริยที์Bจะทาํใหช้ะตากรรมของอิสราเอลสาํเร็จเป็นจริง ในทีBสุดกไ็ดเ้สดจ็มาแลว้ 

 

 รายชืBอบรรพบุรุษของพระเยซูจบลงในมทัธิว 1:16 โดยเราไดอ่้านขอ้ความดงันีW : 
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และยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟสามีของมารียผ์ูใ้หก้าํเนิดพระเยซูทีB 

เรียกกนัวา่ พระคริสต ์(มทัธิว 1:16) 

 

ดว้ยวธีินีW   

มทัธิวพิสูจนว์า่พระเยซูมีความชอบธรรมตามพระบญัญติัทีBจะอา้งสิทธิในราชบลัลงักข์องดาวดิ โดยผา่นทางบิดาของพระองค ์

คือโยเซฟ 

 

จาํเป็นอย่างยิ=งที=พระเมสสิยาห์ต้องเป็นลูกหลานของดาวดิ เนื=องจากการเปิดเผยของผู้พยากรณ์ 

กเ็พราะว่าได้ถูกทาํนายไว้เช่นนั)น และนั=นย้อนกลบัไปจนถงึปฐมกาล 

อนัเป็นตอนที=มคีาํพยากรณ์ว่ากษตัริย์แห่งอสิราเอลจะถูกสถาปนาขึ)นโดยผ่านเผ่ายูดาห์ แน่นอน 

คาํพยากรณ์นั)นถูกทาํให้สําเร็จเป็นจริงในดาวดิ กษตัริย์ดาวดิเอง ผู้เป็นกษตัริย์ผู้ยิ=งใหญ่ที=สุดของอสิราเอล 

กษตัริย์ทุกพระองค์ที=มาหลงัดาวดิกถู็กเปรียบเทยีบกบัพระองค์ ไม่ว่าในลกัษณะชื=นชมหรือไม่ชื=นชมกต็าม 

และแน่นอน เรากม็พีนัธสัญญาที=พระเจ้ากระทาํกบัดาวดิเอง 

เมื=อดาวดิเสนอกบัผู้เผยพระวจนะนาธานว่าพระองค์จะสร้างพระนิเวศน์เพื=อพระผู้เป็นเจ้า 

เป็นพระวหิารสําหรับพระองค์ นาธานได้กลบัมาและกล่าวในความหมายว่า 

“เจ้าจะไม่ได้สร้างพระนิเวศน์สําหรับพระเจ้า แต่พระเจ้าจะสร้างนิเวศน์ให้กบัเจ้า” และในคาํว่านิเวศนี) 

พระองค์หมายถงึราชวงศ์ เรื=องนี)อยู่ใน 2 ซามูเอล 7 

และคาํพยากรณ์ที=ว่าพระเจ้าจะสถาปนาราชวงศ์เพื=อดาวดิ จะสถาปนาอาณาจกัรของท่าน 

จะให้ลูกหลานของท่านครองราชย์ตลอดไป และบนราชบัลลงัก์ของท่าน 

ได้กลายมาเป็นรากฐานของคาํพยากรณ์เกี=ยวกบัพระเมสสิยาห์ ซึ=งมขีึ)นหลงัจากนั)น 

ดงันั)นเมื=อผู้เผยพระวจนะอ้างองิย้อนกลบัไปหลงัจากการล่มสลายของกรุงเยรูซาเลม็ โดยเฉพาะของราชวงศ์ 

และอาณาจกัรดาวดิ การอ้างองิย้อนกลบัไปและมองไปข้างหน้า 

ไปที=ความหวงัว่าพระเจ้าจะรื)อฟื) นความรุ่งเรืองของราชวงศ์ดาวดินั)น 

กห็มายความว่าพระเจ้าจะแต่งตั)งกษตัริย์ขึ)นมาโดยผ่านวงศ์วานของดาวดินั=นเอง ดงันั)น กษตัริย์ 

หรือพระเมสสิยาห์ จงึจาํเป็นต้องเสดจ็มาโดยผ่านวงศ์วานของดาวดิ 

 

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 

 

หลงัจากลาํดบัวงศข์องพระเยซู เรากอ่็านพบเรืBองราวในวยัแรกเกิดของพระองค ์

 

 

เรืCองราวในวยัแรกเกดิ 
 

เรืBองราวในวยัแรกเกิดของพระเยซูเริBมจากมทัธิว 1:18 ไปถึง 2:23 นีBเป็นตอนทีBค่อนขา้งสัWน ประกอบดว้ย 31 ขอ้เท่านัWน 

ถา้เปรียบเทียบกบั 116 ขอ้ในพระกิตติคุณลูกา ในตอนนีW  วตัถุประสงคข์องมทัธิวค่อนขา้งจาํกดั ในหา้ยอ่หนา้สัWน ๆ 

แต่ละยอ่หนา้ถูกเขียนขึWนเพืBอเนน้ความสนใจทีBความจริงอนัเป็นศูนยก์ลาง นัBนคือ พระเยซูองคพ์ระเมสสิยาห์ไดป้ระสูติแลว้ 

แต่ละยอ่หนา้ไดเ้ล่าเรืBองราวสัWน ๆ 

จากนัWนกอ็ธิบายวา่เรืBองราวนัWนทาํใหค้วามคาดหวงัในพระเมสสิยาห์ตามพนัธสญัญาเดิมไดส้าํเร็จเป็นจริงอยา่งไร 
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 หนึBงในสิBงทีBน่าสนใจทีBสุดทีBเราเรียนรู้จากเรืBองราววยัแรกเกิดของพระเยซูกคื็อ พระองคไ์ม่มีบิดาทีBเป็นมนุษย ์

แต่พระเจา้เป็นพระบิดาของพระองค ์คาํอธิบายตามตวัอกัษรคือ พระวญิญาณบริสุทธิg กระทาํใหม้ารียต์ัWงครรภท์ัWง ๆ 

ทีBเธอยงัเป็นหญิงพรหมจารี 

 

เอาล่ะ  

นกัวพิากษว์จิารณ์คริสตศ์าสนาบางคนไดเ้สนอวา่นีBคือจุดอ่อนในลาํดบัวงศข์องพระเยซู 

เนืBองจากพระองคไ์ม่ไดเ้ป็นทายาททางชีววทิยาของโยเซฟ ซึB งโดยทางโยเซฟ พระองคไ์ดอ้า้งสิทธิg ในราชบลัลงักข์องดาวดิ 

แต่ความจริงประการหนึBงทีBเป็นทีBยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางกคื็อ วงศต์ระกลูต่าง ๆ ทีBปรากฏในพระคมัภีร์ เช่นทีBกล่าวถึงใน 1 พงศาวดาร 

1-9 มกัไล่เรียงบรรพบุรุษโดยผา่นบิดามารดาผูอุ้ปการะ 

 

ยิBงกวา่นัWน เนืBองจากพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ พระองคจึ์งมีลกัษณะของพระเจา้อยา่งครบถว้น 

และนีBหมายความวา่พระองคส์ามารถรักษาพนัธสญัญาของพระเจา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

กษตัริยที์Bเป็นเพียงมนุษยไ์ม่เคยสามารถเชืBอฟังพนัธสญัญาของพระเจา้อยา่งสมบูรณ์แบบไดเ้ลย และดว้ยเหตุนีW  

กษตัริยเ์หล่านัWนจึงไม่สามารถรับมรดกพระพรเตม็ขนาด ตามทีBพระเจา้ไดส้ญัญาแก่อบัราฮมัและดาวดิ ดงันัWน 

พระเจา้จึงส่งพระบุตรผูส้มบูรณ์แบบของพระองคม์าเป็นกษตัริย ์เพืBอทาํใหม้ัBนใจวา่พนัธสญัญาของพระองคจ์ะถูกรักษาไว ้

และพระสญัญาแห่งพระพรของพระองคจ์ะสาํเร็จเป็นจริง 

 

เป็นเรื=องชัดเจนมากว่าพระเมสสิยาห์เสดจ็มาบังเกดิเป็นมนุษย์โดยผ่านตระกลูของดาวดิ 

และเรื=องนี)กม็สัีจธรรมสําคญัหลายประการ แต่ขณะเดยีวกนั 

กสํ็าคญัอย่างยิ=งเช่นกนัที=เราจะต้องเข้าใจว่าพระเมสสิยาห์ต้องเป็นพระเจ้า ต้องมลีกัษณะของพระเจ้า 

ทาํไมจงึเป็นเช่นนั)น? คือ ในที=สุดแล้ว 

เป็นเพราะว่าปัญหาของเราในฐานะมนุษย์เมื=ออยู่ต่อหน้าพระเจ้ากคื็อ เราได้ทาํบาปต่อพระองค์ 

พระองค์จงึต้องประทานคาํตอบแก่เรา พระองค์ต้องประทานหนทางแก้ไข 

ปัญหาเรื=องการอภยัโทษบาปที=บางครั)งเราต้องการพูดถงึกคื็อ 

ความบาปของเราต่อหน้าพระองค์เป็นสิ=งที=พระองค์ไม่สามารถมองข้ามไปได้ 

ไม่ใช่สิ=งที=พระองค์จะตรัสว่า “เราจะให้คะแนนแบบองิกลุ่มกแ็ล้วกนั” หรือ “เจ้าทาํให้ดทีี=สุดกแ็ล้วกนั” 

พระเจ้าเป็นพระเจ้าที=บริสุทธ̂ิ พระองค์ชอบธรรมและยุตธิรรม เราไม่สามารถขอแบบง่าย ๆ 

ให้พระองค์มองข้ามบาปของเราไป 

เพราะนั=นกจ็ะเท่ากบัว่าพระองค์ปฏเิสธพระลกัษณะของพระองค์เอง ด้วยเหตุนี) 

เพื=อพระองค์จะอภยัแก่เราได้ พระองค์จะต้องริเริ=มด้วยพระองค์เอง ในที=สุดแล้ว 

พระองค์จะต้องประทานหนทางแก้ไขที=ตอบสนองข้อกาํหนดอนัชอบธรรมของพระองค์ 

พระเจ้าเองจะต้องลงมือกระทาํ ทนีี) เมื=อเราอ่านพนัธสัญญาเดมิ เงื=อนไขนี)ปรากฏซํ)าแล้วซํ)าเล่า 

ลองนึกถงึพระวจนะเช่นโยนาห์ 2:9 “การช่วยให้รอดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า” 

เป็นพระเจ้าเท่านั)นที=ต้องจดัเตรียมให้ เป็นพระเจ้าเท่านั)นที=จะต้องจดัเตรียมหนทางแก้ปัญหา 

เป็นพระเจ้าเท่านั)นที=จะต้องอภยัโทษ ดงันั)น ถ้าจะต้องมกีารช่วยให้รอดโดยผ่านทางพระเมสสิยาห์ 

พระองค์จะต้องเป็นตวัแทนของเรา โดยเป็นมนุษย์ แต่ขณะเดยีวกนั พระองค์กต้็องเป็นพระผู้เป็นเจ้า 

พระผู้เป็นเจ้าผู้เสดจ็มา พระผู้เป็นเจ้าผู้ช่วยให้รอด 
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พระผู้เป็นเจ้าผู้ตอบสนองความบริสุทธ̂ิและความชอบธรรมของพระองค์ 

และนี=คือเหตุผลว่าเหตุใดพระเมสสิยาห์จงึต้องมพีระลกัษณะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ 

 

—ดร. สตเีฟน เวลลมั 

 

ในบทนาํของพระกิตติคุณของท่าน มทัธิวนาํเสนอพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริย ์

บุตรของกษตัริยด์าวดิผูไ้ดรั้บพระพรทัWงสิWนทีBพระเจา้ทรงสญัญาแก่อบัราฮมัและประชากรอิสราเอล ดว้ยวธีินีW  

มทัธิวไดปู้พืWนฐานเกีBยวกบัข่าวประเสริฐอนัมหศัจรรยที์Bเป็นเนืWอหาของทุกส่วนทีBตามมาในพระกิตติคุณของท่าน 

 

หลงัจากบทนาํกเ็ป็นเนืWอหาของพระกิตติคุณเล่มนีW  ซึB งแบ่งเป็นหา้ส่วนสาํคญัตามหลกัวรรณกรรม 

แต่ละส่วนสาํคญันีWประกอบดว้ยสองส่วนยอ่ย คือส่วนทีBบรรยายเหตุการณ์ ซึB งมทัธิวบรรยายวา่พระเยซูทาํสิBงใด 

ตามมาดว้ยส่วนทีBเป็นพระวาทะ ซึB งมทัธิวรายงานวา่พระเยซูตรัสวา่อยา่งไร 

 

 
พระกติตคิณุแหง่แผน่ดนิสวรรค ์

 
ส่วนสาํคญัส่วนแรกของพระกิตติคุณมทัธิวกล่าวถึงเรืBองราวของพระกิตติคุณแห่งแผน่ดินสวรรค ์โดยเริBมตัWงแต่มทัธิว 3:1 

ไปจนถึง 7:29 

 
 
พระเมสสยิาหไ์ดเ้สด็จมาแลว้ 
 

บทบรรยายเหตุการณ์ส่วนนีW เริBมตน้ในมทัธิว 3:1 และจบลงใน 4:25 ในช่วงนีW  

มทัธิวประกาศวา่พระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริยไ์ดเ้สดจ็มาแลว้ และพระองคไ์ดน้าํแผน่ดินสวรรคม์าสู่โลกนีW  

 

ช่วงแรกของเรืBองเล่าเหตุการณ์นีWอยูใ่นมทัธิว 3:1-12 อนัเป็นตอนทีBยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาประกาศวา่ 

พระเมสสิยาห์ของพระเจา้จะเสดจ็มาในไม่ชา้และจะใหค้นของพระองคที์Bสตัยซื์Bอไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิg  นบัเป็นเวลา 

400 ปีทีBพระวญิญาณบริสุทธิg ไม่ไดก้ระทาํพนัธกิจใด ๆ ในอิสราเอล เนืBองจากพระเจา้ไดพิ้พากษาประชากรทีBเอาแต่ใจตวัเองของพระองค ์

แต่บดันีW  ตามทีBผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิมไดพ้ยากรณ์ไว ้วนัใหม่กาํลงัจะเริBมขึWนเมืBอพระวญิญาณของพระเจา้จะถูกเทลงมา 

 

บนัทึกเหตุการณ์ตอนนีW ต่อเนืBองไปจนถึงการทีBพระเยซูรับบพัติศมาในมทัธิว 3:13-17 ในเหตุการณ์นีW  

พระวญิญาณบริสุทธิg ไดเ้สดจ็ลงมาบนพระเยซูและทรงเจิมพระองคเ์พืBอพนัธกิจของพระเมสสิยาห์ และพระบิดาทรงประกาศจากสวรรคว์า่ 

“นีBคือบุตรทีBรักของเรา” อนัเป็นการยนืยนั “ราชศกัดิg ” ของพระเยซู ตามทีBปรากฏในสดุดี 2:7 

 

นอกจากนัWน พระสุรเสียงของพระเจา้ยงัอา้งอิงถึงผูรั้บใชข้องพระองคผ์ูต้อ้งทุกขท์รมานตามทีBบนัทึกในอิสยาห์ 42:1-2 

โดยพระองคบ์รรยายพระเยซูวา่เป็น “บุตรทีBรักของเรา เราพอใจท่านมาก” พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริย ์

แต่จะเป็นกษตัริยที์Bแตกต่าง พระองคจ์ะทาํใหก้ารทรงเรียกของพระองคส์าํเร็จเป็นจริงโดยผา่นการทุกขท์รมาน 

 

ในบนัทึกเหตุการณ์ส่วนถดัไป ซึB งอยูใ่นมทัธิว 4:1-11 

ซาตานมาทา้ทายเจตนารมยข์องพระเยซูทีBจะกระทาํตามบทบาทของกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ผูต้อ้งรับความทรมาน 
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มารทดลองพระเยซูถึงสามครัW ง เพืBอล่อใหพ้ระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์โดยไม่ตอ้งทนทุกข ์เจตนาของมนักคื็อ “อยา่ทนหิวเหมือนมนุษยเ์ลย 

จงทาํใหม้นุษยป์ระหลาดใจและเชืBอโดยไม่ตอ้งเจบ็ปวด จงปกครองชนชาติต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งผา่นความทรมาน” แต่ในแต่ละครัW ง 

พระเยซูปฏิเสธหนทางสะดวกสบาย เพราะหนทางนีW เป็นปฏิปักษต่์อคุณลกัษณะของพระเมสสิยาห์ทีBตอ้งทนทุกข ์

 

 จากนัWน ในมทัธิว 4:12-17 

พระเยซูไดเ้ริBมตน้พนัธกิจต่อสาธารณชนในฐานะพระเมสสิยาห์ดว้ยการประกาศพระกิตติคุณเรืBองแผน่ดินของพระเจา้ 

 

 ลองฟังวา่มทัธิวสรุปถอ้ยคาํของพระเยซูวา่อยา่งไร ในมทัธิว 4:17: 

 

ตัWงแต่นัWนมาพระเยซูทรงเริBมตน้เทศนาวา่ “จงกลบัใจใหม่เพราะอาณาจกัรสวรรคม์าใกลแ้ลว้” 

(มทัธิว 4:17) 

 

ตามทีBมทัธิวกล่าว ข่าวประเสริฐทีBพระเยซูประกาศนัWนกคื็อ แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้ และโดยผา่นพนัธกิจของพระองคเ์อง 

พระเยซูใกลจ้ะนาํแผน่ดินสวรรคม์าสู่โลกนีWแลว้ 

และแผน่ดินนีW มีไวเ้พืBอทุกคนทีBยอมสาํนึกในความบาปของตนและติดตามพระเยซูในฐานะกษตัริยอ์ยา่งสตัยซื์Bอ 

 

คาํว่า “แผ่นดนิสวรรค์” ถูกใช้ในพระกติตคุิณมทัธิวเท่านั)น ซึ=งข้าพเจ้าคดิว่าใช้ในความหมายเดยีวกบั 

“แผ่นดนิของพระเจ้า” ข้าพเจ้าเห็นด้วยกบันักวชิาการส่วนใหญ่ที=กล่าวว่าสองคาํนี)ไม่แตกต่างกนั 

การที=พระเยซูบรรยายแผ่นดนิสวรรค์ว่า “มาใกล้แล้ว” หรือบางฉบับแปลว่า “จะมาถงึในไม่ช้า” 

บ่งบอกว่าการปกครองของพระเจ้าในวาระสุดท้ายนั)น 

ในแง่หนึ=งได้เริ=มต้นขึ)นแล้วในตวัพระเยซูและพนัธกจิของพระองค์ แต่ในอกีแง่หนึ=ง 

แผ่นดนิสวรรค์กร็อวนัที=จะครบถ้วนสมบูรณ์ คาํศัพท์ทางวชิาการกคื็อ “ความสําเร็จบริบูรณ์” 

ซึ=งจะเกดิขึ)นเมื=อพระคริสต์เสดจ็มาครั)งที=สอง เพื=อที= เมื=อเวลานั)นมาถงึ 

คริสเตยีนกจ็ะดาํรงอยู่ในแบบที=ภาษาวชิาการอาจเรียกว่า “วภิาษสภาพ” นั=นคือ 

เท้าของเขาข้างหนึ=งก้าวเข้าไปในแผ่นดนิของพระเจ้าในยุคสุดท้ายแล้ว 

แต่อกีข้างนึงยงัไม่ได้ก้าวเข้าไปในแผ่นดนิของพระเจ้าในยุคสุดท้าย 

และความท้าทายอย่างมากเกี=ยวกบัการเป็นสาวกของพระคริสต์กคื็อการอภปิรายเพื=อหาข้อยุตเิกี=ยวกบัชี

วติและการตดัสินใจในชีวติ และเกี=ยวกบัว่าเราคดิเรื=องชีวติอย่างไร ขณะเดยีวกนัความหมายที=ว่า 

ในแง่หนึ=ง แผ่นดนิสวรรค์มาถงึแล้ว และหมายความว่าอย่างไรที=ว่า ในอกีแง่หนึ=ง 

แผ่นดนิสวรรค์ยงัไม่ได้มาปรากฏอย่างเตม็บริบูรณ์ นั)นคืออะไร 

 

—ดร. เดวดิ บาวเออร์ 

 

ในพระกติตคุิณ เมื=อพระเยซูเดนิทางไปเทศนาจากหมู่บ้านหนึ=งไปยงัอกีหมู่บ้านหนึ=ง โดยกล่าวว่า 

“จงกลบัใจเสียใหม่ เพราะแผ่นดนิของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” หรือ “จะมาถงึในไม่ช้า” 

พระองค์กาํลงักล่าวถงึสองสิ=ง ประการแรก พระองค์กาํลงักล่าวว่า ในพระองค์ 

แผ่นดนิของพระเจ้าดาํรงอยู่แล้ว อยู่ท่ามกลางเขาทั)งหลาย 

และนั=นคือสิ=งที=พระองค์แสดงให้เห็นและสาธิตโดยการสอนที=กอปรด้วยพระราชอาํนาจของพระองค์ 
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โดยการขบัผอีอกและใช้อาํนาจเหนือวญิญาณชั=วเหล่านั)น และโดยผ่านพนัธกจิแห่งการรักษาโรค ดงันั)น 

สิ=งแรกที=พระเยซูกาํลงักล่าวกคื็อ “แผ่นดนิและพระราชอาํนาจของกษตัริย์ ดาํรงอยู่ในเรา ณ ที=นี) 

ท่ามกลางพวกเจ้าทั)งหลาย”อกีสิ=งหนึ=งที=พระองค์กาํลงักล่าวกคื็อ แผ่นดนิของพระเจ้ากาํลงัจะมาถงึ 

แผ่นดนิที= ณ เวลานี) ยงัไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ ณ เวลาหนึ=งในอนาคต 

ความสําเร็จบริบูรณ์ของการครองราชย์ของพระเจ้าจะเป็นที=ประจกัษ์ต่อทุกคน ฉะนั)น 

นี=คือสิ=งที=พระเยซูกาํลงักล่าวถงึเมื=อพระองค์ตรัสว่า “แผ่นดนิของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” ด้วยเหตุนี) 

โดยการเรียกร้องให้ประชาชนกลบัใจใหม่เพราะแผ่นดนิของพระเจ้ามาใกล้แล้ว 

พระเยซูกาํลงัเรียกร้องพวกเขาให้ยอมจาํนนต่อกษตัริย์เพื=อที=ว่า โดยการที=พวกเขายอมจาํนน 

ยอมเชื=อฟัง และยอมตดิตามกษตัริย์ตามความหมายตามตวัอกัษร พวกเขากจ็ะกลายเป็นส่วนหนึ=ง 

หรือได้กลบัเข้าเป็นส่วนหนึ=งในประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจ้า ดงันั)น 

นี=คือลกัษณะของการยอมจาํนนต่อกษตัริย์ 

และสิ=งที=เป็นสัญญาณของการยอมจาํนนเช่นนี)กคื็อการกลบัใจใหม่ 

 

—ดร. เกร็ก เพร์รี 

 

ในมทัธิว 4:18-22 พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค ์

นีBคือภาพของพระเมสิยาพระมหากษตัริยที์Bกาํลงัคดัเลือกผูน้าํแห่งแผน่ดินของพระองค ์

 

ถดัจากนีW  ในมทัธิว 4:23-25 มทัธิวไดเ้กริBนนาํสองส่วนถดัไป 

ท่านประกาศวา่พระเยซูเสดจ็ไปทัBวแควน้กาลิลีเพืBอสอนและรักษาฝงูชน มทัธิว 5-7 นาํเสนอคาํสอนของพระเยซู ในขณะทีBบททีB 8-9 

แสดงใหเ้ห็นการทีBพระองคท์รงรักษาโรค 

 

เราไดศึ้กษาบนัทึกของมทัธิวเกีBยวกบัพระกิตติคุณแห่งแผน่ดินของพระเจา้แลว้ ต่อไป เราจะหนัไปดูขอ้ความทีBปรากฏในมทัธิว 

5:1 ถึง 7:29 

 

 
คําเทศนาบนภเูขา 
 

ขอ้ความหรือพระวจนะตอนนีW นิยมเรียกกนัวา่ “คาํเทศนาบนภูเขา” ในคาํสอนชุดนีW  

พระเยซูบรรยายถึงชีวติอนัชอบธรรมของประชากรแห่งแผน่ดินของพระองค ์พระองคก์ล่าวถึงแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งชดัเจนถึงเจด็ครัW ง 

และคาํเทศนาทัWงหมดกแ็วดลอ้มประเดน็สาํคญันีW  

 

ครัW งแลว้ครัW งเล่า พระเยซูเนน้ย ํWาวา่ความชอบธรรมนัWนเป็นความทา้ทายทีBยิBงใหญ่เกินกวา่ทีBผูน้าํศาสนายดูาห์จะจินตนาการได ้

พระองคเ์นน้ย ํWาเช่นกนัวา่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค ์ผูป้กครองเหนือพลเมืองของแผน่ดินของพระองค ์

ทรงสถิตอยูใ่กลชิ้ดยิBงขึWนและพร้อมยิBงขึWนทีBจะอวยพระพรอยา่งเกินกวา่ทีBพวกเขาจะจินตนาการได ้

สองแนวคิดอนัประสานกนันีWทาํใหค้าํเทศนาของพระเยซูมีลกัษณะโดดเด่น 

 

 ลองพิจารณาเพียงหนึBงตวัอยา่งจากคาํเทศนาบนภูเขา นัBนคือ คาํสอนของพระเยซูเกีBยวกบัการล่วงประเวณี 

พระเยซูสอนวา่พระบญัญติัของพระเจา้เรียกร้องมากยิBงกวา่การอ่านอยา่งผวิเผนิ 
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และลึกซึW งยิBงกวา่ทีBพวกผูน้าํศาสนาชาวยวิสอนกนัโดยทัBวไป 

 

 ใหเ้ราฟังคาํกล่าวของพระเยซูในมทัธิว 5:27-28: 

 

“ท่านทัWงหลายไดย้นิคาํซึB งกล่าวไวว้า่ 

‘อยา่ล่วงประเวณี’ แต่เราบอกท่านวา่ผูใ้ดมองดูผูห้ญิงดว้ยใจกาํหนดักไ็ดล่้วงประเวณีกบันางในใจ

ของเขาแลว้” (มทัธิว 5:27-28)  

 

เมืBอพระเยซูอา้งอิงถึงสิBงทีB “ถูกกล่าว” ไว ้

พระองคก์าํลงัพดูถึงการตีความพระคมัภีร์โดยทัBวไปท่ามกลางรับไบชาวยวิในเวลานัWน 

รับไบบางคนสอนวา่พระบญัญติัในพนัธสญัญาเดิมหา้มไม่ใหผ้ดิประเวณี แต่พวกเขาลม้เหลวในการเขา้ถึงประเดน็พืWนฐานยิBงกวา่ 

คือจิตใจมนุษย ์แต่พระเยซูชีWใหเ้ห็นถึงบางสิBงทีBเป็นจริงแมย้อ้นไปในวนัเวลาของพนัธสญัญาเดิม นัBนคือ 

พระเจา้ไม่ไดส้นใจในการควบคุมพฤติกรรมภายนอก แต่พระองคต์อ้งการความเชืBอฟังทีBเริBมตน้ในจิตใจ 

 

ข้าพเจ้าคดิว่า  

บางครั)งกเ็ป็นไปได้ที=เรามมุีมมองว่าพนัธสัญญาเดมิต่างจากพนัธสัญญาใหม่ 

โดยเราคดิว่าในพนัธสัญญาเดมินั)น พระเจ้ากาํหนดสัญญาณภายนอกเหล่านี) นั=นคือ 

พระองค์ต้องการให้ประชากรเข้าสุหนัต พระองค์ต้องการเครื=องสัตวบูชา 

พระองค์ต้องการให้พวกเขายดึถือวนัพเิศษต่าง ๆ 

และนั=นเป็นการแสดงออกถงึความเชื=อตามศาสนาจากภายนอกอย่างหนึ=ง และหลงัจากนั)น 

ในพนัธสัญญาใหม่กเ็ป็นความเชื=อทางศาสนาจากภายในจติใจ พระเจ้าต้องการจติใจของเรา 

พระองค์ต้องการความรัก แต่ข้าพเจ้าไม่คดิเช่นนั)น 

เพราะว่าเมื=อเราศึกษาข้อความในพนัธสัญญาเดมิอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะที=เขยีนโดยผู้เผยพระวจนะ 

ยกตวัอย่างเช่น ผู้เผยพระวจนะโยเอลกล่าวว่า “จงฉีกใจของเจ้า มใิช่ฉีกเสื)อผ้าของเจ้า” 

นี=คือข้อความที=บอกตรง ๆ ไม่ให้ถือศาสนาแต่เพยีงเปลือกนอก จากพระวจนะตอนนี) 

พระเจ้าไม่ได้ต้องการเพยีงแค่การแสดงออกภายนอกต่อพระองค์เท่านั)น 

แต่พระองค์ต้องการจติใจของเขา พระองค์ต้องการสิ=งที=อยู่ภายในพวกเขา 

สิ=งที=ทาํให้พวกเขาเป็นอย่างที=เป็น อกีตวัอย่างหนึ=งที=เราศึกษาได้เช่นกนัได้แก่สดุด ี103 “จติใจของข้าเอ๋ย 

จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ และทั)งสิ)นที=อยู่ภายในข้า 

จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธ̂ิของพระองค์” ข้าพเจ้าหมายความว่าในบทนี) 

ผู้เขยีนสดุดกีาํลงัเรียกร้องให้ประชากรของพระเจ้าถวายสาธุการแด่พระองค์ 

ให้นมสัการพระผู้เป็นเจ้าด้วยทุกสิ=งที=ทาํให้เขาเป็นอย่างที=เขาเป็น เพราะฉะนั)น 

แนวคดิประเภทที=ว่าความรักนั)นเป็นบางสิ=งที=อยู่ในพนัธสัญญาใหม่ 

และศาสนาจากใจจริงไม่ได้อยู่ในพนัธสัญญาเดมิ 

จงึไม่ถูกต้องต่อความจริงอนัสมบูรณ์ครบวงจรของความผูกพนัตามสัญญาที=พระเจ้ามต่ีอประชากรของ

พระองค์ในพนัธสัญญาเดมิ 

 

—ดร. มาร์ค จกินิเลยีต 
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การทีBพระเยซูเนน้ย ํWาความเชืBอฟังจากใจ นาํไปสู่การทีBพระองคไ์ดบ้รรยายถึงพลเมืองแห่งอาณาจกัรของพระเจา้วา่ 

“สุภาพอ่อนโยน” ใน 5:5; “หิวและกระหายความชอบธรรม” ใน 5:6; และ “มีใจบริสุทธิg ” ใน 5:8 แน่นอน 

พระเยซูรู้วา่ผูที้Bติดตามพระองคจ์ะไม่เปลีBยนแปลงอยา่งสิWนเชิงจนกลายเป็นพลเมืองในลกัษณะนีW  

จนกวา่แผน่ดินสวรรคจ์ะถูกสถาปนาใหมี้องคป์ระกอบครบถว้นสมบูรณ์แลว้ แต่พระเยซูกก็ระตุน้ใหเ้ขาเป็นผูช้อบธรรมก่อนถึงเวลานัWน 

ใหเ้ราฟังคาํพดูของพระองคใ์นมทัธิว 5:48: 

 

เหตุฉะนัWนจงดีพร้อมเหมือนพระบิดาของท่านในสวรรคท์รงดีพร้อม 

(มทัธิว 5:48) 

 

ในแง่หนึBงเป็นไปไม่ไดที้Bเราจะทาํพระบญัญติัขอ้นีWสาํเร็จ เพราะไม่มีผูใ้ดจะสมบูรณ์แบบไดเ้หมือนพระเจา้ 

แต่นีBไม่ควรทาํใหเ้ราสิWนหวงั ในทางกลบักนั พระเยซูไดป้ระทานพระสญัญาแห่งพระคุณเพืBอหนุนใจเรา ตลอดคาํเทศนาชุดนีW  

พระองคม์อบความมัBนใจแก่ผูที้Bติดตามพระองคอ์ยา่งสตัยซื์Bอวา่แผน่ดินของพระเจา้เป็นของเราแลว้ 

 

 ตวัอยา่งเช่น ในคาํเทศนาเรืBอง “ผูเ้ป็นสุข” ซึB งปรากฏในมทัธิว 5:3-10 เราไดพ้บพระพรแปดประการ 

โดยหกประการทีBอยูต่รงกลางคือคาํสญัญาวา่พระพรเหล่านัWนจะประทานใหใ้นอนาคต เมืBอแผน่ดินสวรรคถู์กสถาปนาอยา่งครบบริบูรณ์ 

แต่พระพรประการแรกและประการสุดทา้ยนัWนแตกต่างไป 

พระเยซูกล่าววา่ประชากรของพระองคไ์ดรั้บพระพรแห่งแผน่ดินสวรรคท์ัWงสองประการนีWแลว้ 

 

ใหเ้ราฟังวา่พระเยซูกล่าวถึงพระพรเหล่านีWอยา่งไร ในมทัธิว 5:3, 10: 

 

ความสุขมีแก่ผูที้Bสาํนึกวา่ตนขดัสนฝ่ายจิตวญิญาณเพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขาแลว้คว 

ความสุขมีแก่ผูที้Bถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมเพ และอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขาแลว้ (มทัธิว 

5:3, 10) 

 

ความทา้ทายแทจ้ริงอนัยิBงใหญ่ในการติดตามพระเยซูอยูเ่คียงคู่กบัพระสญัญาอนัยิBงใหญ่เท่าเทียมกนั 

ทีBวา่ฤทธานุภาพของพระเจา้เหนือแผน่ดินของพระองคก์าํลงัเปลีBยนแปลงเราใหเ้ป็นพลเมืองผูช้อบธรรมแห่งแผน่ดินของพระองค ์

 

 ในส่วนหลกัส่วนแรกของพระกิตติคุณของท่าน มทัธิวเนน้ย ํWาพระกิตติคุณแห่งแผน่ดินสวรรค ์

โดยการนาํใหเ้ราใส่ใจกบัจุดประสงคแ์ละขอ้ถอ้ยคาํแห่งพนัธกิจของพระเยซู 

พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริยผ์ูน้าํแผน่ดินสวรรคม์าสู่ประชากรของพระเจา้ 

พระองคส์อนเขาทัWงหลายเกีBยวกบัฤทธานุภาพของแผน่ดินนัWน อนัสามารถเปลีBยนชีวติได ้และพระองคก์ส็ญัญากบัพวกเขาวา่ 

ถา้พวกเขาสตัยซื์Bอ พวกเขาจะไดรั้บพระพรอนัยิBงใหญ่แห่งแผน่ดินนัWนเป็นมรดก เมืBอแผน่ดินนัWนถูกสถาปนาอยา่งครบบริบูรณ์ 

 
 

การขยายแผน่ดนิของพระเจา้ 
 

ส่วนสาํคญัส่วนทีBสองของพระกิตติคุณมทัธิวเกีBยวขอ้งกบัการขยายแผน่ดินของพระเจา้ ส่วนสาํคญันีW เริBมจากมทัธิว 8:1 

ไปจนถึง 11:1 
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การอศัจรรยข์องพระเยซแูละปฏกิริยิาตา่ง ๆ 
 

บทบรรยายเกีBยวกบัการขยายอาณาจกัรของพระเจา้เริBมจากมทัธิว 8:1 ถึง 9:38 ส่วนนีWประกอบดว้ยเรืBองราวต่าง ๆ 

เกีBยวกบัการอศัจรรยที์Bพระเยซูกระทาํและปฏิกิริยาของผูค้นทีBมีต่อการอศัจรรยเ์หล่านัWน 

 

บทบรรยายเหตุการณ์ตอนนีWแบ่งเป็น 11 ช่วงยอ่ยอนัเกีBยวขอ้งกบัพระเยซูและคนโรคเรืWอน (8:1-4); 

นายร้อยและคนรับใชข้องเขา (8:5-13); แม่ยายของเปโตร (8:14-17); พาย ุ(8:18-27); คนผเีขา้สองคน (8:28-34); คนง่อย (9:1-8); 

คนเกบ็ภาษีและคนบาป (9:9-17); เดก็หญิงและสตรี (9:18-26); คนตาบอดสองคน (9:27-31); และคนผเีขา้อีกหนึBงคน (9:32-34) 

ส่วนนีWจบลงดว้ยการบรรยายความเมตตาของพระเยซูใน 9:35-38 

 

ดว้ยเวลาทีBจาํกดั เราคงตัWงขอ้สงัเกตไดเ้พียงบางประการเกีBยวกบัเหตุการณ์เหล่านีW ในชีวติของพระเยซู 

พระองคท์รงใชอ้าํนาจแห่งแผน่ดินของพระเจา้เหนือความเจบ็ป่วย โดยการรักษาคนโรคเรืWอน ใน 8:1-4; คนรับใชข้องนายร้อย ใน 8:5-13; 

แม่ยายของเปโตร ใน 8:14-17; คนง่อย ใน 9:1-8; หญิงโลหิตตก ใน 9:20-22; และคนตาบอดสองคน ใน 9:27-31 

 

 หลงัจากเหตุการณ์เหล่านีW  

พระเยซูสาํแดงฤทธานุภาพของพระองคเ์หนืออาณาจกัรของซาตานดว้ยการขบัผอีอกจากชายสองคนทีBอาศยัอยูต่ามหลุมฝังศพ ในมทัธิว 

8:28-34 และขบัผอีอกจากชายทีBเป็นใบ ้ใน 9:32-34 การเรียกมทัธิวเป็นสาวกเป็นบทนาํเขา้สู่อีกเหตุการณ์หนึBงทีBยาวกวา่ 

อนัเกีBยวกบัการทีBพระเยซูมีปฏิสมัพนัธ์กบัเหล่าผูเ้กบ็ภาษีและคนบาป ใน 9:9-17 

พระเยซูเรียกมทัธิวใหทิ้Wงชีวติของการเป็นผูเ้กบ็ภาษีและใหเ้ริBมตน้ชีวติใหม่ การเปลีBยนแปลงนีWจะเป็นสิBงใดไม่ไดน้อกจากการอศัจรรย ์

การเปลีBยนแปลงชีวติของคนเกบ็ภาษีและคนบาปช่างน่าทึBงยิBงนกั 

จนมทัธิวไปร่วมโตะ๊อาหารกบัพระเยซูทนัทีพร้อมกบับรรดาคนเกบ็ภาษีและคนบาป 

ถึงขนาดทีBวา่มทัธิวตอ้งอธิบายเหตุผลแห่งความปลืWมใจของคนเหล่านัWน 

 

นอกเหนือจากการเนน้ทีBฤทธานุภาพของพระเยซู มทัธิวยงัใหค้วามสนใจกบัปฏิกิริยาของฝงูชนทีBมีต่อฤทธานุภาพของพระเยซู 

กล่าวสัWน ๆ กคื็อ เขาเหล่านัWนต่างประหลาดใจยิBงนกั เราเห็นภาพนีWในมทัธิว 8:27 และ 34 และ 9:8, 26, 31 และ 33 

และความประหลาดใจของคนเหล่านัWนมกัจะนาํไปสู่การทีBพวกเขาต่อตา้นพระเยซู 

 

บางคนต่อตา้นพระเยซูโดยการเลิกเชืBอไปเลย คนอืBน ๆโดยเฉพาะผูน้าํชาวยวิไดว้พิากษว์จิารณ์พระองคอ์ยา่งเปิดเผย 

บางคนเกรงกลวัพระองค ์เช่นในมทัธิว 8:34 และคนอืBน ๆ หวาดผวาและตืBนกลวั เช่นในมทัธิว 9:3 บางครัW ง 

การต่อตา้นพระเยซูดูเหมือนจะมาจากเจตนาอนัดี เช่นใน 9:14 แต่แมก้ระนัWน กเ็ป็นสิBงทีBผดิ 

และบางครัW งประชาชนต่อตา้นพระเยซูเพราะพวกเขาเตม็ใจเลือกทีBจะปฏิเสธสิBงทีBพวกเขารู้วา่เป็นความจริง เช่นในมทัธิว 9:34 

เป็นทีBน่าเศร้าทีBการต่อตา้นพระเยซูรุนแรงขึWนเรืBอย ๆ เมืBอพนัธกิจของพระองคด์าํเนินไป 

 

บางทปีริศนาใหญ่ที=สุดประการหนึ=งเมื=อเราดูในพนัธสัญญาใหม่กคื็อ 

ผู้คนเหล่านั)นปฏเิสธพระคริสต์ได้อย่างไร 

ในเมื=อพวกเขาได้เห็นการอศัจรรย์ของพระองค์ด้วยตาของตนเอง 

พระวจนะกล่าวว่าคนเหล่านั)นประหลาดใจยิ=งนัก และมากยิ=งขึ)นเรื=อย ๆ กบัสิ=งที=พระองค์กระทาํ 

เมื=อเราพจิารณาคาํถามนี) เรากไ็ม่เข้าใจว่าพวกเขาทาํลงไปได้อย่างไร 

ข้าพเจ้าคดิว่าเราจาํเป็นต้องศึกษาในมทัธิว 22:29 พระเยซูกล่าวแก่พวกฟาริสีว่า “เจ้าผดิไปแล้ว 
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เพราะเจ้าไม่รู้จกัพระวจนะหรือฤทธานุภาพของพระเจ้า” อนัที=จริง ในบริบทนั)น 

พระองค์กล่าวแก่พวกสะดูสีโดยเฉพาะ 

แต่ข้าพเจ้าคดิว่าข้อความเดยีวกนันั)นสามารถใช้กล่าวถงึพวกฟาริสีหรือธรรมาจารย์ได้เช่นกนั 

คนเหล่านี)สอนผู้คนแบบผดิ ๆ 

ทาํให้ความคาดหวงัในพระเมสสิยาห์ที=จะเสดจ็มาถูกหล่อหลอมด้วยการสอนแบบผดิเพี)ยนข้าพเจ้าคดิว่

านี=เป็นบทเรียนสําคญัสําหรับเราในวนันี) พวกคนที=เอาพระวจนะของพระเจ้ามาใช้แบบผดิ ๆ 

และสอนคนให้เข้าใจผดิเพี)ยน ทาํให้ประชากรตั)งความหวงัแบบผดิ ๆ 

และข้าพเจ้าคดิว่านี=คือสิ=งที=ได้เกดิขึ)นอย่างแน่นอนในช่วงศตวรรษแรกในอสิราเอล 

พวกเขาได้คาดหวงัว่าพระเมสสิยาห์องค์หนึ=งจะเสดจ็มา 

และคุณอาจกล่าวได้ว่าเป็นทศันคตแิห่งความรู้สึกเหนือกว่าในแบบชาตนิิยม และพระเยซูกเ็สดจ็มา 

ถงึแม้พระองค์ได้กระทาํหลายสิ=งที=ประชาชนเหล่านั)นไม่เคยเห็นและจะไม่มวีนัได้เห็นอกีกต็าม 

แต่พวกเขากลบัจบลงที=การปฏเิสธพระองค์ เนื=องจากพวกผู้นําศาสนาโจมตพีระคริสต์ตลอดเวลา 

เพื=อลดความน่าเชื=อถือของการอศัจรรย์ของพระองค์ 

พวกเขาต้องการจดัพระองค์ไว้เป็นพวกเดยีวกบัซาตาน เพื=อจะได้มหีนทางกระทาํสิ=งต่าง ๆ เหล่านี) 

เป็นเรื=องน่าเศร้าที=ในที=สุด หลงัจากหลายทศวรรษและหลายชั=วอายุคนแห่งการสอนผดิ 

แห่งการโจมตโีดยพวกที=มอีาํนาจทางศาสนา ทาํให้จติใจของคนมากมายหันเหออกไปจากพระคริสต์ 

ถงึแม้พวกเขาจะได้เห็นการอศัจรรย์มากมายที=พระองค์กระทาํกต็าม 

 

—ศาสนาจารย์ จมิ เมเปิลส์ 

 
มทัธิวจบบนัทึกเรืBองราวส่วนนีW เกีBยวกบัการอศัจรรยอ์นัทรงฤทธานุภาพของพระเยซูในบททีB 9:35-38 

โดยบรรยายความเมตตาของพระเยซูทีBมีต่อฝงูชน ลองฟังคาํกล่าวของมทัธิวในบททีB 9:36-38: 

 

เมืBอพระองคท์อดพระเนตรเห็นประชาชนกท็รงสงสารเขาเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ทีBพึBงเห

มือนลูกแกะขาดคนเลีWยง แลว้พระองคก์ต็รัสกบัเหล่าสาวกวา่ 

“งานเกบ็เกีBยวมีมากแต่คนงานมีนอ้ยนกั เพราะฉะนัWนจงทูลขอพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้แห่งการเกบ็เ

กีBยวใหส่้งคนงานมายงัทุ่งแห่งการเกบ็เกีBยวของพระองค”์ (มทัธิว 9:36-38)  

 
พระเยซูเขา้ใจวา่เหตุผลหนึBงทีBประชาชนไม่ยอมรับพระองคใ์นฐานะกษตัริยก์คื็อ 

พวกเขาถูกผูน้าํหลายคนปฏิบติัอยา่งเลวร้ายและถูกสอนอยา่งแยม่าก 

แต่พระองคก์รู้็เช่นกนัวา่การอศัจรรยข์องพระองคท์าํใหจิ้ตใจของเขาอ่อนลงและมีแนวโนม้ทีBจะติดตามพระองคเ์พิBมขึWน 

ดงันัWนพระองคจึ์งสอนใหส้าวกของพระองคอ์ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ยกชูผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ รวมทัWงผูน้าํทีBเป็นผูช้อบธรรม นัBนคือ 

บุคคลทีBจะนาํผูที้Bหลงหายกลบัเขา้มาสู่แผน่ดินสวรรคข์องพระเจา้บนโลกนีWและสอนพวกเขาวา่จะเป็นประชากรผูช้อบธรรมแห่งแผน่ดินส

วรรคไ์ดอ้ยา่งไร 

 
 
บรรดาทตูานุทตูของกษัตรยิ ์
 

เราไดส้าํรวจบนัทึกของมทัธิวเกีBยวกบัการเผยแพร่แผน่ดินของพระเจา้แลว้ ณ จุดนีW  เราจะศึกษาเรืBองราวทีBสอดคลอ้งกนั 
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อนัปรากฏในมทัธิว 10:1 ถึง 11:1 เรืBองราวในตอนนีW เนน้ทีBสาวกของพระเยซูในฐานะทูตานุทูต หรือตวัแทน ของกษตัริย ์

 

ในเรืBองราวส่วนนีW  พระเยซูไดใ้หค้าํตอบสาํหรับคาํทา้ทายทีBพระองคไ์ดเ้อ่ยถึงในตอนทา้ยของเรืBองราวตอนก่อนหนา้นีW  

หลงัจากทีBไดบ้ญัชาใหส้าวกของพระองคอ์ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ยกชูผูเ้ผยแพร่แผน่ดินของพระองคแ์ละผูน้าํ 

พระเยซูกไ็ดข้ยายการปฏิบติัพนัธกิจแห่งแผน่ดินสวรรคข์องพระองคต่์อไป โดยการมอบอาํนาจแก่สาวก 12 คนใหป้ฏิบติัพนัธกิจ 

และโดยการบญัชาใหพ้วกเขาประกาศถึงการดาํรงอยูข่องแผน่ดินของพระเจา้โดยผา่นทัWงคาํพดูและการกระทาํ 

ในลกัษณะเดียวกบัทีBพระเยซูไดก้ระทาํใหเ้ห็นแลว้ 

 

ในมทัธิว 10:7-8 พระเยซูไดม้อบหมายสาวกของพระองคด์ว้ยถอ้ยคาํดงัต่อไปนีW : 

 

ขณะทีBไปจงประกาศข่าวสารทีBวา่ ‘อาณาจกัรสวรรคม์าใกลแ้ลว้’ จงรักษาคนเจบ็ป่วย 

ใหค้นตายฟืW นขึWน รักษาคนโรคเรืWอนใหห้าย และขบัผอีอก ท่านทัWงหลายไดรั้บเปล่าๆ 

กจ็งใหเ้ปล่าๆ (มทัธิว 10:7-8) 

 

พระเยซูเตือนสาวกของพระองคห์ลายประการก่อนทีBพระองคจ์ะส่งพวกเขาออกไป 

ชีวติจะไม่มีคาํวา่ง่ายเมืBอพวกเขาทาํตามแบบอยา่งของพระเยซู โลกนีWจะไม่ปราณีพวกเขา พวกเขาจะทุกขท์รมาน จะถูกรังแก ถูกจบั 

และถูกสงัหาร 

 

แต่พระเยซูกส็ญัญาเช่นกนัวา่พนัธกิจของพวกเขาจะไดรั้บพระพรจากพระบิดาในสวรรค ์

และในทีBสุดชีวตินิรันดร์ในอาณาจกัรของพระเจา้จะเป็นของพวกเขา 

ลองฟังวา่พระเยซูใหค้วามมัBนใจแก่สาวกของพระองคอ์ยา่งไรในมทัธิว 10:39: 

 
ผูที้Bใฝ่หาชีวติจะเสียชีวติและผูใ้ดเสียชีวติของตนเพืBอเห็นแก่เราจะไดชี้วติ (มทัธิว 10:39) 

 

สาวกของพระเยซูกาํลงัละทิWงชีวติดัWงเดิมของพวกเขาเพืBอเห็นแก่พนัธกิจการสอนและการรักษาของพระเยซู 

แต่พระเยซูใหค้วามมัBนใจแก่พวกเขาวา่พวกเขาจะพบชีวติทีBแทจ้ริงแห่งแผน่ดินของพระเจา้เมืBอไดอ้ยูร่่วมกบัพระเยซูจอมกษตัริยน์ัBนเอง 

 

ในส่วนสาํคญัส่วนทีBสองของพระกิตติคุณเล่มนีW  

เราไดเ้ห็นวา่มทัธิวบรรยายการเผยแพร่แผน่ดินของพระเจา้โดยเฉพาะในประเดน็ของพนัธกิจอนัเตม็ไปดว้ยฤทธานุภาพของพระเยซู 

และการทีBพระเยซูสอนสาวกของพระองค ์และนีBเป็นแบบอยา่งอนัดีสาํหรับพนัธกิจของเราในคริสตจกัรปัจจุบนั 

เมืBอเราพึBงพาฤทธานุภาพของพระเยซูและรับใชพ้ระองคใ์นฐานะสาวกผูส้ตัยซื์Bอ 

พระเยซูกจ็ะสร้างแผน่ดินของพระองคโ์ดยผา่นพวกเราเช่นกนั และประทานพระพรจากฟ้าสวรรคเ์ป็นรางวลัแก่เรา 

 
 

หมายสาํคญัและคาํอปุมา 
 

ส่วนสาํคญัส่วนทีBสามในพระกิตติคุณมทัธิวยงัคงสาํแดงถึงองคก์ษตัริยแ์ละแผน่ดินของพระองคอ์ยา่งต่อเนืBองผา่นทัWงหมายสาํคั

ญและคาํอุปมา โดยอยูใ่นมทัธิว 11:2 ถึง 13:53 
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หมายสําคญัและปฏกิริยิาตา่ง ๆ 
 

การบรรยายเหตุการณ์ของมทัธิวเนน้ทีBหมายสาํคญัทีBพระเยซูกระทาํและปฏิกิริยาของประชาชนต่อหมายสาํคญัเหล่านัWน 

เนืWอหาส่วนนีW เริBมจากมทัธิว 11:2 ไปจนถึง 12:50 หมายสาํคญัเหล่านีWแสดงใหเ้ห็นวา่กษตัริยแ์ละอาณาจกัรของพระองคด์าํรงอยู ่

และแกไ้ขความคาดหมายทีBผดิเพีWยนวา่อาณาจกัรนัWนจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร ดว้ยเหตุนีW  

คาํวพิากษว์จิารณ์ทีBไดก่้อตวัขึWนแลว้จึงเพิBมขึWนและแพร่กระจายออกไป 

 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุดนีWแบ่งออกเป็นหา้ส่วน ใน 11:2-19 พระเยซูใหค้วามมัBนใจแก่ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาวา่ 

หมายสาํคญัของพระองคพิ์สูจนว์า่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ผูท้าํใหค้าํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริง 

และพระเยซูยงัเรียกร้องฝงูชนใหต้อบสนองต่อหมายสาํคญัของพระองคด์ว้ยการกลบัใจใหม่ ใน 11:20-30 พระเยซูกล่าวแก่นครต่าง ๆ 

ทีBพระองคไ์ดไ้ปทาํการอศัจรรย ์ผูที้Bไม่ยอมกลบัใจ พระองคท์รงเตือน ส่วนผูที้Bมาหาพระองค ์พระองคป์ระทานการพกัสงบให ้

พระองคไ์ดก้ล่าวเช่นนัWนในมทัธิว 11:30: 

 
“เพราะแอกของเรานัWนพอเหมาะและภาระของเรากเ็บา” (มทัธิว 11:30) 

 
ในบททีB 12:1-27 

มทัธิวเริBมบรรยายเหตุการณ์มากมายทีBเนน้อยา่งชดัเจนถึงปฏิกิริยาของชาวฟาริสีทีBมีต่อหมายสาํคญัของพระเยซู เริBมแรก 

มทัธิวรายงานวา่พระเยซูไดโ้ตแ้ยง้กบัพวกฟาริสีอยา่งไร เกีBยวกบัวตัถุประสงคข์องพระเจา้ทีBมีต่อวนัสะบาโต 

และการทีBพระองคไ์ดส้าํแดงพระราชอาํนาจของพระองคด์ว้ยการรักษาผูป่้วยในวนัสะบาโต 

โดยพระเยซูสอนวา่วนัสะบาโตมีไวเ้พืBอการรักษาและการช่วยชีวติ 

 

ในบททีB 12:22-37 พวกฟาริสีกล่าวหาวา่พระเยซูใชอ้าํนาจของเบเอลเซบูล แมใ้นขณะนัWน 

ฝงูชนรู้สึกประหลาดใจกบัการอศัจรรยข์องพระองคก์ต็ามแทนทีBจะรับพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์แต่พวกธรรมาจารยก์ลบัเชืBอวา่พระอ

งคถู์กผเีขา้ 

 

ในบททีB 12:38-50 ดว้ยความหนา้ซืBอใจคด พวกฟาริสีเรียกร้องหมายสาํคญัอีกอยา่งหนึBง 

แต่พระเยซูไดเ้ตือนวา่พวกเขาจะไดรั้บแค่หมายสาํคญัของโยนาห์เท่านัWน และหมายสาํคญันัWนคืออะไร? 

การทีBโยนาห์ออกมาจากทอ้งปลายกัษห์ลงัจากสามวนันาํไปสู่การกลบัใจใหม่ของคนต่างชาติในเมืองนีนะเวห์ฉนัใด 

การคืนพระชนมใ์นอนาคตของพระเยซูบนโลกนีWสามวนัหลงัสิWนพระชนม ์

กจ็ะนาํไปสู่การทีBคนต่างชาติจาํนวนมากมายไดก้ลบัใจใหม่ฉนันัWน 

 

เพืBอแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้จะตอ้นรับทุกคนจากทุกเชืWอชาติทีBกลบัใจใหม่อยา่งไร พระเยซูถึงขนาดกล่าววา่ 

มารดาและพีBนอ้งในสายเลือดยวิของพระองคต์ามธรรมชาติหาใช่ครอบครัวทีBแทจ้ริงของพระองคไ์ม่ ตรงกนัขา้ม พระองคก์ล่าวในมทัธิว 

12:49-50 วา่: 

 

พระองคท์รงชีWไปทีBเหล่าสาวกของพระองคแ์ละตรัสวา่ 

“นีBคือมารดาและพีBนอ้งของเรา เพราะผูใ้ดทาํตามพระประสงคข์องพระบิดาของเราในสวรรค ์

ผูน้ัWนคือมารดาและพีBนอ้งชายหญิงของเรา” (มทัธิว 12:49-50) 
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เมืBอเราไดศึ้กษาบทบรรยายของมทัธิวเกีBยวกบัหมายสาํคญัทีBพระเยซูไดก้ระทาํแลว้ 

ต่อไปเราจะศึกษาขอ้เขียนของมทัธิวเกีBยวกบัคาํอุปมาของพระเยซูเรืBองแผน่ดินสวรรค ์ในมทัธิว 13:1-53 

 
 
คําอปุมาเรืCองแผน่ดนิสวรรค ์
 

บนัทึกของมทัธิวรายงานคาํอุปมาของพระเยซูทีBเป็นทีBรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง โดยแบ่งเป็นหา้ส่วน คือ 

คาํอุปมาเรืBองคนหวา่นเมลด็พืช ใน 13:1-23; เรืBองวชัพืช ใน 13:24-30; เรืBองเมลด็ผกักาดและยสีต ์ใน 13:31-43; 

เรืBองขมุทรัพยที์Bซ่อนอยูแ่ละไข่มุก ใน 13:44-46; และและเรืBองอวน ใน 13:47-53 

คาํอุปมาเหล่านีW ถูกใชเ้พืBอแกไ้ขความเขา้ใจผดิในการอธิบายเรืBองแผน่ดินของพระเจา้ 

 

ในคาํอุปมาบางเรืBอง เช่นเรืBองเมลด็ผกักาด ใน 13:31-32, เรืBองยสีต ์ในขอ้ 33, เรืBองขมุทรัพย ์ในขอ้ 44, และเรืBองไข่มุก ในขอ้ 

45-46พระเยซูสอนวา่แผน่ดินสวรรคมี์คุณค่าสูงสุดและเป็นสิBงทีBตอ้งแสวงหาอยา่งสุดความสามารถ ในตอนแรก 

แผน่ดินสวรรคอ์าจดูไม่สาํคญั แต่วนัหนึBง มนุษยจ์ะไดเ้ห็นแผน่ดินสวรรคที์Bเตม็ไปดว้ยสง่าราศี 

 

แต่พระเยซกูก็ลา่วคาํอุปมาอื-น ๆ 
ดว้ยทีBเนน้ใหเ้ห็นความลม้เหลวของอิสราเอลในการยอมรับพระเยซูในฐานะกษตัริยแ์ละแผน่ดินของพระองค ์

ในคาํอุปมาเรืBองผูห้วา่นเมลด็พืช และคาํอธิบายของคาํอุปมานัWน ในมทัธิว 13:1-23 พระเยซูกล่าวชดัเจนวา่ ความเชืBอนัWนมีอุปสรรคมากมาย 

และคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธแผน่ดินของพระเจา้ 

 

ความหมายนีW ถูกเนน้ย ํWาอีกครัW งหนึBงในคาํอุปมาเรืBองวชัพืช ในขอ้ 24-30 และ 36-43 รวมทัWงในคาํอุปมาเรืBองอวน ในขอ้ 47-51 

พระเยซูสอนวา่คนมากมายจะปฏิเสธแผน่ดินของพระเจา้และจะตอ้งพินาศในทีBสุด 

คาํอุปมาเหล่านีW เป็นคาํเตือนทีBชดัเจนสาํหรับคนทีBต่อตา้นพระเยซู 

โดยใหโ้อกาสผูที้Bไม่เชืBอทีBจะกลบัใจใหม่และกลายมาเป็นผูที้Bติดตามพระเยซู ผูเ้ป็นจอมกษตัริยแ์ต่เพียงผูเ้ดียว ดว้ยความสตัยซื์Bอ 

 

พระเยซูเสดจ็มาแล้ว พระองค์ได้ทาํให้คาํพยากรณ์สําเร็จเป็นจริง 

พระองค์ได้นําแผ่นดนิของพระองค์มาสถาปนาไว้ แต่แผ่นดนินั)นกย็งัคงรอวนัที=จะสําเร็จบริบูรณ์ 

ในฐานะคริสเตยีน เราได้เข้าไปในแผ่นดนินั)น แต่เรากจ็าํเป็นต้องประเมนิตนเองใหม่อยู่เสมอ 

ในแง่ของลาํดบัความสําคญัของเรา โดยกลบัใจใหม่จากการที=เราไม่ตดิตามพระองค์เหมือนที=เราควรทาํ 

โดยการทาํให้แน่ใจว่าเราสัตย์ซื=อที=จะหาทางดาํเนินชีวติของเราอย่างสอดคล้องกบัพระประสงค์ของพระ

องค์ และโดยการเห็นพ้องกบัค่านิยมของพระองค์ ว่าแผ่นดนิของพระเจ้าเป็นเรื=องของอะไร ดงันั)น 

จงึมคีวามจาํเป็นเสมอที=เราต้องกลบัใจใหม่ สารภาพบาป 

เข้ามาหาพระองค์ในฐานะผู้เผยพระวจนะสูงสุด และมหาปุโรหิตสูงสุด และกษตัริย์ นั=นคือ 

ผู้ที=เราจะต้องแสวงหาเพื=อตดิตามและปรนนิบัตใินลกัษณะที=เราจะกระทาํให้พระประสงค์ของพระองค์

ที=มต่ีอเราสําเร็จในโลกนี) 

 

—ดร. สตเีฟน เวลลมั 

 

 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 2: “พระกติตคิณุโดยมัทธวิ” 
 

-27- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

เราต้องให้กาํลงัใจคริสเตยีนที=จะตดิตาม แสวงหา 

และหวงัใจในการเสดจ็มาของแผ่นดนิของพระเจ้าเสมอ ประการแรก ในมติส่ิวนตวันั)น 

สิทธิอาํนาจของแผ่นดนิสวรรค์กคื็ออานุภาพในชีวติของเรา 

เป็นแรงบันดาลใจให้เรายอมจาํนนต่อพระเจ้าและดาํเนินชีวติที=มพีระเจ้าเป็นศูนย์กลาง 

เพื=อที=สิทธิอาํนาจของพระเจ้าที=สําแดงในชีวติของเราจะเป็นจุดมุ่งหมายแห่งชีวติฝ่ายจติวญิญาณ 

ประการที=สอง 

เราจาํเป็นต้องเรียนรู้แนวคดิเรื=องแผ่นดนิสวรรค์ในมุมมองเรื=องประวตัศิาสตร์การทรงไถ่บาป 

เมื=อเราเรียนรู้ว่าแผ่นดนิสวรรค์เริ=มต้น เปิดเผย และกระทาํให้แผนการไถ่บาปสําเร็จได้อย่างไร 

เรากจ็ะเห็นว่าคาํสอนเกี=ยวกบัแผ่นดนิสวรรค์นั)นทาํให้พนัธสัญญาเดมิและพนัธสัญญาใหม่หล่อหลอมร

วมเป็นหนึ=งเดยีว คาํสอนเหล่านี)ช่วยให้เราเห็นพมิพ์เขยีวต้นแบบของพระเจ้าผู้ทรงไถ่เรา 

และช่วยให้เราเข้าใจวตัถุประสงค์อนัครบวงจรของพระองค์ได้ง่ายขึ)น ประการที=สาม 

แผ่นดนิสวรรค์ได้สร้างโลกทศัน์ที=ถูกต้องตามหลกัพระคมัภร์ี 

และช่วยให้เราเข้าใจว่าทุกสิ=งเป็นของพระเจ้า แผ่นดนิของพระองค์จะสําเร็จสมบูรณ์ 

และพระองค์จะพพิากษาและกาํจดัอาํนาจแห่งความชั=วร้ายบนโลกนี) 

เนื=องจากพระเจ้าเองเป็นจอมกษตัริย์ผู้ยิ=งใหญ่สูงสุด ดงันั)น เราจะไม่ดาํเนินชีวติเพื=อตวัเราเองอกีต่อไป 

เราต้องการที=จะใส่ใจเพื=อนบ้านของเรา สังคมของเรา และความเป็นอยู่ที=ดขีองโลกนี) 

เราควรใส่ใจกบัสิ=งต่าง ๆ ไม่ว่าใกล้หรือไกลตวักต็าม 

เราควรถือเป็นหน้าที=ของเราเข้าไปสู่สังคมและนําการเปลี=ยนแปลงมาสู่ทุกแง่มุมของสังคมนั)น ๆ 

 

—ดร. สตเีฟน ชาน (แปลจากต้นฉบับภาษาอื=น) 

 

 

ความเชืCอและความยิCงใหญ ่
 

เนืWอหาหลกัส่วนทีBสีBของพระกิตติคุณมทัธิวเนน้ทีBความเชืBอและความยิBงใหญ่ โดยเริBมในบททีB 13:54 และต่อเนืBองไปจนถึงบททีB 

18:35 เนืWอหาส่วนนีW เปิดเผยความหมายของการเป็นสาวกผูส้ตัยซื์Bอของพระเยซูและการไดรั้บความยิBงใหญ่ในแผน่ดินของพระองค ์

 

 

การตอ่ตา้นความศรัทธาในพระเยซ ู
 

เรืBองราวในตอนนีW เริBมตัWงแต่บททีB 13:54 ไปจนถึงบททีB 17:27 โดยประกอบดว้ยเรืBองราว 13 ตอนทีBรายงานถึงวธีิการต่าง ๆ 

ทีBคนทัWงปวงแต่ยกเวน้ผูห้ญิงคนเดียวเท่าสนัWน ไดป้ฏิเสธทีBจะมอบความศรัทธาเตม็ทีBในพระเยซู 

 

สองตอนแรกเน้นสองเหตุการณ์ที-ความเชื-อในพระเยซถูกูปฏเิสธอยา่งสิ4นเชงิ ในตอนแรก 
เมืBอพระเยซูเสดจ็ไปทีBบา้นเกิดของพระองคใ์นนาซาเรธ ใน 13:54-58 อดีตเพืBอนบา้นของพระองค ์

ถึงแมจ้ะไม่ไดโ้ตแ้ยง้ความสามารถของพระองคใ์นการกระทาํการอศัจรรย ์แต่กรู้็สึกไม่พอใจและปฏิเสธพระองค ์ใน 13:58 

เราอ่านพบวา่ชาวนาซาเร็ธไม่ยอมรับการอศัจรรยห์ลายประการ เนืBองจากพวกเขาขาดความเชืBอ 
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ต่อจากนัWน บททีB 14:1-12 เกีBยวขอ้งกบัเฮโรดและความตายของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 

เฮโรดนัWนสมควรถูกพระเจา้พิพากษาสาํหรับสิBงทีBเขากระทาํกบัยอห์น แต่ยิBงไปกวา่นัWน ขอ้ 1 

อธิบายวา่เฮโรดมิไดโ้ตแ้ยง้รายงานเกีBยวกบัการอศัจรรยข์องพระเยซู ตรงกนัขา้ม 

พวกทีBปรึกษาของเฮโรดเชืBอวา่พระเยซูคือยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาทีBคืนชีพขึWนมาเพืBอทาํใหเ้ฮโรดวา้วุน่ใจ 

 

สามตอนถดัมาเนน้ทีBสาวกของพระเยซูและประเดน็ทีBวา่พวกเขาจาํเป็นตอ้งเติบโตในความเชืBออยา่งไร มทัธิว 14:13-21 

เป็นเรืBองของพระเยซูเลีWยงอาหารคน 5,000 คน พระองคบ์อกพวกสาวกใหห้าอาหารมาเลีWยงฝงูชนทีBติดตามพระองคไ์ป แต่ในขอ้ 15 

สาวกของพระองคส์งสยัและบ่นวา่พระองคมี์อาหารติดไปดว้ยนอ้ยเกินไป ดงันัWน 

พระองคจึ์งพิสูจนฤ์ทธานุภาพของพระองคด์ว้ยการทาํใหมี้อาหารทวคูีณขึWนและเลีWยงคน 5,000 คนโดยมีอาหารเหลืออีกมากมาย 

 

ในบททีB 14:22-36 พระเยซูดาํเนินบนผวินํWา ตอนแรก เปโตรแสดงความเชืBอมัBนในพระเยซูดว้ยการกา้วออกจากเรือ 

แต่เปโตรกเ็กิดความสงสยัเมืBอเขาเห็นอนัตราย และเขากเ็ริBมจมลงในทะเล หลงัจากช่วยเปโตรขึWนมา พระเยซูกก็ล่าวในขอ้ 31 วา่ 

“ช่างมีความเชืBอนอ้ย ท่านสงสยัทาํไม?” 

 

บททีB 15:1-20 รายงานใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหวา่งพระเยซูกบัพวกฟาริสีบางคน 

เปโตรขอใหพ้ระเยซูอธิบายบางสิBงทีBพระเยซูไดต้รัสก่อนหนา้นัWน ซึB งน่าจะง่ายต่อความเขา้ใจ ดงันัWน ในขอ้ 16 พระเยซูไดต้อบเชิงตาํหนิวา่ 

“ท่านทัWงหลายยงัไม่เขา้ใจดว้ยหรือ?” 

 

ในบททีB 15:21-28 เราไดเ้ห็นเหตุการณ์หนึBงเดียวเท่านัWนในเรืBองราวเหล่านีW  เมืBอใครคนหนึBงเชืBออยา่งมัBนคงในพระเยซู นัBนคือ 

หญิงชาวคานาอนัทีBมีลูกสาวทีBถูกวญิญาณชัBวเขา้สิง ตรงกนัขา้มกบัผูอื้Bน หญิงผูนี้Wขอร้องใหพ้ระเยซูช่วยเธอ และในขอ้ 28 

พระเยซูไดต้อบสนองอยา่งพอพระทยั โดยกล่าววา่ “หญิงเอ๋ย ความเชืBอของท่านกม็ากนกั” 

 

จากนัWน มทัธิวกย็อ้นกลบัไปกล่าวถึงความเชืBออนัอ่อนแอของสาวกของพระเยซู ในบททีB 15:29-39 

มทัธิวเขียนเกีBยวกบัการเลีWยงคน 4,000 คน ในขอ้ 33 พวกสาวกถามวา่พวกเขาจะหาอาหารเพียงพอไดที้Bไหน 

ถึงแมพ้วกเขาเคยเห็นพระเยซูเลีWยงอาหารคน 5,000 คนมาก่อนหนา้นัWนกต็าม 

 

ในบททีB 16:1-12 พระเยซูโตแ้ยง้กบัพวกฟาริสีและสะดูสี เมืBอถึงจุดหนึBง 

พระองคห์นัไปหาสาวกของพระองคแ์ละเตือนพวกเขาเกีBยวกบั “เชืWอของพวกฟาริสี” 

และพวกสาวกกคิ็ดวา่พระองคไ์ม่พอใจเนืBองจากพวกเขาไม่ไดน้าํขนมปังไปดว้ย 

แต่พระเยซูเตือนพวกเขาใหนึ้กถึงเหตุการณ์ทีBพระองคเ์พิBมปริมาณขนมปังสาํหรับคนหลายพนัคน และในขอ้ 8 

พระองคก์ล่าวถึงสาวกของพระองคว์า่ “พวกท่านช่างมีความเชืBอนอ้ยจริง ๆ” 

 

หลงัจากนีW  เราพบสองเหตุการณ์ทีBสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เหตุการณ์แรกไดแ้ก่การประกาศความเชืBอของเปโตรในบททีB 16:13-

20 ซึB งเป็นทีBรู้จกักนัดี เปโตรประกาศเกีBยวกบัพระเยซูวา่ “พระองคเ์ป็นพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ 

และพระเยซูกชื็BนชมและอวยพรเปโตรเพราะความเชืBอของท่าน 

 

แต่อีกเหตุการณ์หนึBงในบททีB 16:21-27 พระเยซูตาํหนิเปโตรอยา่งรุนแรงเท่า ๆ กนั 

พระเยซูไดเ้ริBมบอกสาวกของพระองคว์า่พระองคก์าํลงัเสดจ็ไปกรุงเยรูซาเลม็เพืBอทนทุกขท์รมานและสิWนพระชนม ์เมืBอเปโตรกล่าวคดัคา้น 

พระเยซูตอบกลบัมาอยา่งรุนแรง ในขอ้ 23 “จงไปใหพ้น้ เจา้ซาตาน” พระเยซูอธิบายวา่เปโตรกาํลงัคิดแบบมนุษย ์ไม่ใช่แบบพระเจา้ 
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หลงัจากการตาํหนิครัW งนีW  เราไดอ่้านเกีBยวกบัการจาํแลงพระกายของพระเยซู ในบททีB 17:1-13 

เมืBอพวกสาวกเห็นพระเยซูทรงพระสง่าราศี พวกเขากต็อ้งการสร้างพลบัพลา ณ ทีBแห่งนัWน แต่ในขอ้ 12 พระเยซูเตือนความจาํพวกเขาวา่ 

สง่าราศีทีBแทจ้ริงของพระองคจ์ะเห็นไดก้ต่็อเมืBอพระองคไ์ดสิ้Wนพระชนมแ์ละคืนพระชนมแ์ลว้เท่านัWน 

 

ในบททีB 17:14-23 เราอ่านพบชายหนุ่มผูมี้วญิญาณชัBวเขา้สิง สาวกของพระเยซูไดพ้ยายามขบัผอีอกแต่ลม้เหลว 

หลงัจากพระเยซูไดข้บัผอีอกดว้ยพระองคเ์องแลว้ พระองคก์ล่าวในขอ้ 20 วา่ “พวกท่านมีความเชืBอนอ้ย 

 

สุดทา้ย ในบททีB 17:24-27 คนเกบ็ภาษีมาหาสาวกของพระเยซูและถามวา่พระเยซูไดช้าํระภาษีบาํรุงพระวหิารหรือไม่ 

เปโตรตอบอยา่งรวดเร็ว และน่าจะดว้ยความหวาดกลวั โดยกล่าววา่พระเยซูไดจ่้ายภาษีแลว้ หลงัจากนัWน 

เปโตรกม็าหาพระเยซูเพืBอขอเงินค่าภาษี 

และพระเยซูกป็ระทานใหด้ว้ยการกระทาํการอศัจรรยแ์ละอธิบายวา่เปโตรไม่มีเหตุผลใดทีBจะตอ้งกงัวล 

 

มทัธิวกล่าวถึงคนเหล่านัWนทีBปฏิเสธพระเยซู และหญิงชาวคะนาอนัผูมี้ความเชืBอ 

แต่จุดมุ่งหมายหลกัของท่านกคื็อความจาํเป็นทีBสาวกของพระเยซูจะตอ้งเติบโตในความเชืBอทีBมีต่อพระองค ์

 

อีกครัW งหนึBง มทัธิวปิดทา้ยการบรรยายเหตุการณ์ดว้ยพระวาทะของพระเยซูใน 18:1-35 

พระวาทะตอนนีW เนน้ถึงความยิBงใหญ่ทีBแทจ้ริงในครอบครัวแห่งแผน่ดินของพระเจา้ นัBนคือ 

ความยิBงใหญ่ทีBมาพร้อมกบัการปรนนิบติัพีBนอ้งดว้ยความถ่อมใจในแผน่ดินของพระเจา้ 

 

 
ความยิCงใหญใ่นครอบครัวแผน่ดนิพระเจา้ 
 

ในตอนสุดทา้ยของบทก่อนหนา้นีW  พระเยซูกล่าวถึงผูที้Bติดตามพระองคว์า่เป็นบุตรของพระเจา้ผูเ้ป็นกษตัริย ์

การทีBพระเยซูระบุสถานะเช่นนีW  นาํมทัธิวใหเ้ริBมตอนต่อไปของพระกิตติคุณของท่านดว้ยคาํถามสาํคญั ซึB งเราอ่านพบในมทัธิว 18:1 

 

ครัW งนัWนเหล่าสาวกมาทูลถามพระเยซูวา่ “ใครเป็นใหญ่ทีBสุดในอาณาจกัรสวรรค?์” (มทัธิว 18:1) 

 

พระเยซูตอบคาํถามนีWดว้ยการผสมผสานคาํสอนกบัการแสดงตวัอยา่งและคาํอุปมาในสีBส่วนสาํคญั ส่วนแรก ใน 18:2-4 

พระเยซูเตือนสติเหล่าสาวกใหด้าํเนินชีวติดว้ยความถ่อมใจเหมือนเดก็เลก็ ๆ 

 

ในการเผชิญกบัการต่อตา้นจากศตัรูของพระองคเ์พิBมขึWน 

พระเยซูสอนสาวกของพระองคว์า่จะใชชี้วติในแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งไรในฐานะลูกของพระเจา้ 

พระองครู้์วา่การสาํเร็จบริบูรณ์ของแผน่ดินสวรรคน์ัWนยงัมาไม่ถึง 

และพระองครู้์วา่การทนลาํบากเพืBอต่อสูก้บัศตัรูและความบาปจะเป็นส่วนหนึBงของชีวติในฐานะลูกของพระเจา้ 

 

และในขอ้ 5-14 พระองคส์อนสาวกใหใ้ส่ใจกบัผูที้Bอ่อนแอ 

เช่นเดียวกบัทีBพระบิดาในสวรรคใ์ส่ใจกบัลูกแกะทีBหลงหายของพระองค ์ใหเ้ราลองฟังคาํของพระเยซูในมทัธิว 18:10 และ 14: 

 
“จงระวงัอยา่ดูหมิBนผูเ้ลก็นอ้ยเหล่านีWสกัคนหนึBงเพราะเราบอกท่านวา่บรรดาทูตสวรรคป์ระจาํตวัข
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องพวกเขาเฝ้าอยูต่่อหนา้พระบิดาของเราในสวรรคเ์สมอ 

เช่นกนัพระบิดาของท่านในสวรรคไ์ม่ทรงปรารถนาใหผู้เ้ลก็นอ้ยเหล่านีWสกัคนหลงหายไป” 

(มทัธิว 18:10 และ 14)  

 
พระเยซูไดต่้อยอดแนวคิดนีW ในมทัธิว 18:15-20 

โดยพระองคเ์รียกร้องใหผู้ที้Bติดตามพระองคป์ฏิบติัต่อกนัและกนัในฐานะสมาชิกของครอบครัวของพระเจา้ 

ถึงแมใ้นยามทีBความบาปกระทบหรือรบกวนสมัพนัธภาพระหวา่งกนักต็าม และในขอ้ 21-35 

พระองคย์นืยนัวา่ผูที้Bติดตามพระองคต์อ้งใหอ้ภยัแก่ “พีBนอ้ง” ทีBไดท้าํผดิ เหมือนกบัทีBพระบิดาในสวรรคไ์ดอ้ภยัใหเ้ขา 

 

สง่าราศีของพระเจา้เพิBมขึWนในยคุของเราอยา่งต่อเนืBอง 

เพราะพระองคย์งัคงปฏิบติัพนัธกิจมากมายอนัทรงอานุภาพและทาํใหแ้ผน่ดินของพระองคบ์นโลกนีW เติบโตต่อไป 

แต่เช่นเดียวกบัในยคุของพระเยซู สิBงนีW ยอ่มหมายความวา่การต่อตา้นพระเจา้กเ็พิBมขึWนเช่นกนั 

แต่ขอบคุณพระเจา้ทีBพระองคม์อบของประทานลํWาค่ามากมาย เพืBอช่วยใหเ้ราต่อสูก้บัความยากลาํบากและการทดลองต่าง ๆ 

ท่ามกลางของประทานเหล่านีWไดแ้ก่ความอดทนนาน และสนัติสุข และแมแ้ต่การทีBพระองคส์ถิตกบัเรา 

และของประทานทีBพิเศษทีBสุดกคื็อสมัพนัธภาพของเรากบัพระเจา้ในฐานะพระบิดา พระเจา้ใส่ใจเราและปกป้องเรา 

และพระองคเ์ขา้ใจและเห็นใจในความอ่อนแอของเรา 

และพระองคย์งัไดป้ระทานครอบครัวทีBเป็นมนุษยแ์ก่เราทีBจะปฏิบติัพนัธกิจต่อเราและรักเรา นัBนคือ คริสตจกัร 

อนัประกอบดว้ยพีBนอ้งของเราในครอบครัวของพระเจา้ 
 
 

การตอ่ตา้นในปัจจบุนัและชยัชนะในอนาคต 
 

สาระสาํคญัหลกัในส่วนทีBหา้ของพระกิตติคุณมทัธิวนัWนเกีBยวกบัการต่อตา้นแผน่ดินสวรรคใ์นปัจจุบนัและชยัชนะของแผน่ดิน

สวรรคใ์นอนาคต การบรรยายเหตุการณ์ในส่วนนีW เริBมจากบททีB 19:1 ถึงบททีB 22:46 

โดยแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูเผชิญกบัการต่อตา้นอยา่งใหญ่หลวงในช่วงนีWของชีวติของพระองค ์

 

 

การตอ่ตา้นทีCรนุแรงขึ0น 
 

สีBบทนีWแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกั ตามการเคลืBอนไหวของพระเยซู ใน 19:1 ถึง 20:16 พระเยซูเผชิญกบัการต่อตา้นในยเูดีย ณ 

ทีBนัWน พระองครั์บมือกบัพวกฟาริสีและคาํถามเกีBยวกบัการหยา่ร้าง 

และพระองคย์งัรับมือกบัการต่อตา้นทีBเกิดขึWนจากความเขา้ใจผดิเกีBยวกบัทรัพยส์มบติัและอาํนาจ 

 

ก่อนหนา้นีW ในพระกิตติคุณของท่าน มทัธิวไดต้ัWงขอ้สงัเกตเกีBยวกบัจุดเริBมตน้ของความขดัแยง้ระหวา่งพระเยซูกบัผูน้าํชาวยวิ 

ในช่วงนีW  ท่านไดร้ายงานถึงความเป็นปฏิปักษอ์ยา่งเตม็ทีBทีBไดก่้อตวัขึWน ตวัอยา่งเช่น 

พวกฟาริสีบางครัW งถามคาํถามทีBจงใจล่อใหพ้ระเยซูติดกบั เช่นในมทัธิว 13:3-9; 21:16 และ 23; และ 22:15-40 

 

เพืBอใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง ลองฟังสิBงทีBมทัธิวรายงานในบททีB 22:15: 

 

แลว้พวกฟาริสีจึงออกไปวางแผนกนัเพืBอจบัผดิถอ้ยคาํของพระองค ์(มทัธิว 22:15) 
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ในขณะเดียวกนั บางครัW งพระเยซูกท็า้ทายผูน้าํชาวยวิ เราเห็นสิBงนีW ในคาํอุปมาเรืBองบุตรชายสองคน เรืBองผูเ้ช่าทีBดิน 

และงานเลีWยงสมรส ใน 21:28 จนถึง 22:15 

 

แต่ความขดัแยง้กไ็ม่ไดจ้าํกดัอยูที่Bการพดูโตแ้ยง้กนัเสมอไป บางครัW งกเ็กิดขึWนซึBงหนา้และรุนแรง 

เช่นเมืBอพระเยซูคว ํBาโตะ๊ของคนแลกเงินและขบัไล่พวกเขาออกจากพระวหิาร ในมทัธิว 21:12-16 และทีBแทงใจดาํเป็นพิเศษ 

กคื็อคาํกล่าวของพระองคใ์นคาํสาปแช่งแห่งวบิติัเจด็ประการ ใน 23:13-35 

 

ใหเ้ราฟังวา่พระเยซูตาํหนิคนเหล่านัWนอยา่งไร ในมทัธิว 23:15: 

 

“วบิติัแก่เจา้ เหล่าธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี เจา้คนหนา้ซืBอใจคด! 

เจา้ขา้มนํWาขา้มทะเลเพืBอนาํเพียงคนหนึBงมาเขา้ศาสนา 

และเมืBอไดม้ากท็าํใหเ้ขาเป็นเดก็นรกยิBงกวา่เจา้เองสองเท่า” (มทัธิว 23:15) 

 

แน่นอน ในสีBบทนีW  ไม่ไดมี้เพียงแค่พระเยซูและผูน้าํชาวยวิเป็นตวัละครเท่านัWน 

ความเป็นปฏิปักษข์องผูน้าํชาวยวิรุนแรงขึWนจากการทีBฝงูชนยงัคงใหเ้กียรติแก่พระเยซูในหลายโอกาส 

เช่นการเสดจ็เขา้กรุงเยรูซาเลม็อยา่งผูพิ้ชิตในบททีB 21:1-11 

 

ตลอดพระวจนะในส่วนนีW  พระเยซูหนุนใจใหส้าวกของพระองคม์องการเผชิญหนา้เช่นนีWดว้ยมุมมองทีBเหมาะสม ในมทัธิว 

19:27-30 พระองคส์ญัญาวา่ วนัหนึBง พวกเขาจะไดน้ัBงเคียงขา้งพระองคใ์นสง่าราศี แต่ใน 20:17-19 

พระองคก์เ็ตือนเขาดว้ยวา่วนัแห่งสง่าราศีนัWนจะมาถึงกต่็อเมืBอพระองคไ์ดท้นทุกขแ์ละสิWนพระชนมแ์ลว้เท่านัWน 

 

ยิBงกวา่นัWน พระเยซูยนืยนัวา่สาวกของพระองคจ์ะไปถึงซึBงสง่าราศีไดห้ลงัจากดาํเนินชีวติโดยยอมทนทุกขด์ว้ยใจถ่อมเท่านัWน 

พระเยซูเนน้ประเดน็นีWอยา่งชดัเจนถึงสามครัW ง ในมทัธิว 19:30 พระเยซูกล่าววา่: 

 

แต่หลายคนทีBเป็นคนตน้จะเป็นคนสุดทา้ยและหลายคนทีBเป็นคน 

สุดทา้ยจะเป็นคนตน้ (มทัธิว 19:30) 

 

จากนัWนในมทัธิว 20:16 พระองคก์ก็ล่าววา่: 

“ดงันัWนคนสุดทา้ยจะเป็นคนตน้และคนตน้จะเป็นคนสุดทา้ย” (มทัธิว 20:16) 

 
และพระองคก์ย็ ํWาเรืBองนีW อีกครัW งในมทัธิว 20:26-28 โดยกล่าววา่: 

 
แต่สาํหรับพวกท่านไม่เป็นเช่นนัWน ตรงกนัขา้ม ใครอยากเป็นใหญ่ในพวกท่านตอ้งรับใชพ้วกท่าน และผูใ้ด 

ปรารถนาทีBจะเป็นเอกตอ้งยอมเป็นทาสของพวกท่าน เหมือนกบัทีBบุตรมนุษยไ์ม่ไดม้าเพืBอรับการปรนนิบติั 

แต่มาเพืBอปรนนิบติัและประทานชีวติของพระองคเ์ป็นค่าไถ่เพืBอคนเป็นอนัมาก” (มทัธิว 20:26-28) 

 

อาณาจกัรของพระเยซูดูแลว้พิสดาร 

ผูติ้ดตามพระองคจ์ะทุกขท์รมานและกษตัริยข์องอิสราเอลเองกจ็ะถูกสงัหารโดยชาวอิสราเอล ความพา่ยแพที้Bปรากฏชดัจะมาก่อนชยัชนะ 
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ตอนต่อไปของการต่อตา้นทีBรุนแรงยิBงขึWนเกีBยวขอ้งกบัการทีBพระเยซูเสดจ็ไปเยรูซาเลม็ใน 20:17-34 

พระเยซูกล่าวชดัเจนวา่พระองคจ์ะเสดจ็ไปเยรูซาเลม็เพืBอทนทุกขแ์ละสิWนพระชนม ์

พระองคเ์ผชิญการต่อตา้นเพียงแค่จากแม่ของสาวกสองคน โดยเธอแสวงหาอาํนาจใหแ้ก่บุตรชายของเธอในแผน่ดินสวรรค ์

จากนัWนพระเยซูไดรั้บการตอ้นรับจากฝงูชนเมืBอเสดจ็เขา้สู่เยรูซาเลม็และทาํใหค้าํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมเกีBยวกบัการเสดจ็เขา้นครนัWนอ

ยา่งผูพิ้ชิตสาํเร็จ 

 

ในส่วนถดัมา จาก 21:12 ถึง 22:46 พระเยซูเผชิญการต่อตา้นเมืBอพระองคเ์สดจ็เขา้และออกจากกรุงเยรูซาเลม็และพระวหิาร 

พระองคข์บัไล่คนรับแลกเงิน และกล่าวคาํอุปมาทีBเตือนพวกเขาเกีBยวกบัการพิพากษาของพระเจา้ทีBจะมาถึง ยิBงไปกวา่นัWน 

พระเยซูและผูน้าํศาสนาไดโ้ตแ้ยง้กนัในเชิงศาสนศาสตร์เกีBยวกบัภาษีทีBชาํระแก่ซีซาร์ การทีBคนตายแลว้จะเป็นขึWนมา 

พระบญัญติัขอ้ใหญ่ทีBสุด และคาํถามเกีBยวกบัวา่พระเมสสิยาห์คือบุตรของใคร 

 

แต่พระเยซูรับมือกบัฝ่ายตรงขา้มไดอ้ยา่งดีเยีBยม ตามทีBเราอ่านพบในมทัธิว 22:46: 

 

ไม่มีใครสามารถตอบพระองคไ์ดส้กัคาํและตัWงแต่วนันัWนไม่มีผูใ้ดกลา้มาทูลถามพระองคอี์กเลย (มทัธิว 22:46) 

 

หลงัจากไดส้าํรวจบนัทึกเหตุการณ์ของมทัธิวเกีBยวกบัการต่อตา้นแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งรุนแรงมากขึWนแลว้ 

เรากค็วรจะศึกษาถอ้ยคาํทีBมาพร้อมกบัเรืBองนีWดว้ย 

 
 
ชยัชนะในอนาคต 
 

เหตุการณ์ในช่วงนีW เริBมจากมทัธิว 23:1 ถึง 25:46 ในพระวจนะตอนนีW  พระเยซูบรรยายชยัชนะในอนาคตของแผน่ดินสวรรค ์

 

เนืWอหาช่วงนีW เริBมตน้ดว้ยการประกาศวบิติัเจด็ประการทีBจะเกิดขึWนกบัศตัรูของพระเยซู ในมทัธิว 23:1-38 

พระวจนะตอนนีW เนน้เป็นพิเศษเกีBยวกบัพวกฟาริสี การสอนผดิของพวกเขา การทีBพวกเขาคุกคามคนของพระเจา้ 

และความหนา้ซืBอใจคดของพวกเขา 

 

ใกลต้อนจบของพระวจนะตอนนีW  พระเยซูไดส้รุปความรู้สึกของพระองคเ์กีBยวกบักรุงเยรูซาเลม็ดงันีW  ในมทัธิว 23:37-38: 

 

“โอ เยรูซาเลม็ เยรูซาเลม็เอ๋ย 

เจา้ผูเ้ข่นฆ่าเหล่าผูเ้ผยพระวจนะและเอาหินขวา้งบรรดาผูที้Bทรงส่งมาหาเจา้ เราปรารถนาอยูเ่นืองๆ 

ทีBจะรวบรวมลูกๆ ของเจา้มาเหมือนแม่ไก่ทีBกกลูกๆ ไวใ้ตปี้ก แต่เจา้ไม่ยอมเลย ดูเถิด 

นิเวศของเจา้ถูกทิWงร้าง” (มทัธิว 23:37-38) 

 

ตอนถดัไปของพระวจนะทีBพระเยซูกล่าวมกัถูกเรียกวา่ “พระวาทะแห่งภูเขามะกอกเทศ” (Olivet Discourse) 

ซึB งปรากฏในมทัธิว 24:1 ถึง 25:46 
เหตุผลทีBพระวาทะตอนนีWมกัถูกเรียกดว้ยชืBอนีWกเ็พราะพระเยซูไดก้ล่าวถอ้ยคาํเหล่านีWกบัสาวกของพระองคบ์นภูเขามะกอกเทศ  

 

พระวาทะแห่งภูเขามะกอกเทศแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกั ในบททีB 24:4-28 
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พระเยซูบรรยายความเจบ็ปวดทีBเหมือนมารดาเจบ็ครรภเ์มืBอใกลค้ลอด ในยคุทีBไม่ปกตินีW  ซึB งแผน่ดินสวรรคไ์ดล้งมาบนโลกแลว้ 

หากแต่ยงัไม่ไดถู้กสถาปนาใหส้าํแดงสง่าราศีและฤทธานุภาพเตม็บริบูรณ์ 

 

ในบททีB 24:29-31 พระเยซูกล่าวถึงความบริบูรณ์ของแผน่ดินสวรรค ์โดยพยากรณ์ถึงวนัทีBบุตรมนุษยจ์ะเสดจ็มาบนเมฆ 

และแผน่ดินสวรรคจ์ะมาพร้อมดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศีเตม็เปีB ยม 

 

จากนัWนในบททีB 24:32 ถึง 25:46 พระเยซูเตือนสติคนของพระองคใ์หเ้ฝ้าระวงัรอคอยวนัแห่งสง่าราศีทีBจะมาถึง 

เนืBองจากไม่มีผูใ้ดรู้วา่เวลานัWนจะมาถึงเมืBอใด 

 

เอาล่ะ เมื=อพูดถงึว่าพระเยซูจะเสดจ็กลบัมาเมื=อใด พระองค์มเีจตนาที=จะให้เรามั=นใจว่า 

เราไม่จาํเป็นต้องพยายามเกนิเหตุที=กาํหนดว่าจะต้องเป็นเวลานั)นเวลานี) 

พระองค์ตรัสว่าไม่มใีครรู้วนัหรือโมงนั)นที=พระองค์จะเสดจ็กลบัมา 

แม้แต่พระองค์ในสภาพมนุษย์กไ็ม่รู้กาํหนดการของการเสดจ็กลบัมาของพระองค์ ดงันั)น 

การที=เราจะสันนิษฐานและคดิว่าเราสามารถตกีรอบเวลาให้แคบลง จงึเป็นการไม่เชื=อฟังพระเยซู 

แต่นั=นกไ็ม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรคาดการณ์ คาดหวงั 

และแม้กระทั=งแสวงหาหมายสําคญัที=บ่งบอกว่าพระองค์ใกล้จะเสดจ็กลบัมาแล้ว 

วตัถุประสงค์หลกัที=สอนเกี=ยวกบัการเสดจ็มาครั)งที=สองของพระคริสต์ในพนัธสัญญาใหม่ โดยหลกั ๆ แล้วกคื็อ 

เพื=อให้เราตื=นตวั เพื=อหนุนใจเรา เพื=อให้เรามคีวามหวงั 

เพื=อนําเราไปสู่การดาํเนินชีวติที=บริสุทธ̂ิและเตรียมพร้อมคาดหวงัการเสดจ็กลบัมาของพระคริสต์ และด้วยเหตุนี) 

ถงึแม้เราไม่รู้วนัเวลาที=แน่ชัด เรากค็วรเตรียมพร้อม เพื=อที=ว่าเมื=อใดกต็ามที=พระองค์เสดจ็มา 

เราจะต้อนรับพระองค์ด้วยความกระตือรือร้นและความชื=นชมยนิด ี

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 
เราควรมคีวามมั=นใจอย่างเตม็ที=ว่าพระองค์จะเสดจ็กลบัมา 

เราควรมคีวามมั=นใจอย่างเตม็เปี= ยมว่าพระองค์จะเสดจ็มาอกีครั)งหนึ=ง 

และพระองค์จะทาํให้ทุกสิ=งที=พระองค์ได้เริ=มต้นไว้เสร็จสิ)นบริบูรณ์ เราควรมศีรัทธาอนัมั=นคงเช่นเดยีวกนั 

เราไม่ควรมองเหมือนในกจิการ 1 เมื=อพระเยซูจากพวกเขาไปและพวกเขากม็องขึ)นไปบนท้องฟ้า 

และทูตสวรรค์กก็ล่าวว่า “เหตุใดพวกท่านจงึยืนมองท้องฟ้าอยู่ที=นี=? 

พวกท่านควรเป็นธุระในการนําข่าวประเสริฐไปสู่ประชาชาตต่ิาง ๆ” พระองค์จะเสดจ็กลบัมาแน่นอน 

แต่เราควรเป็นธุระในการกระทาํตามพระมหาบัญชาให้สําเร็จ 

เราควรเป็นธุระในการปรนนิบัตกิษตัริย์ของเราโดยการประกาศแก่ประชาชาตทิั)งปวงว่าพระมหากษตัริย์ได้เสดจ็มา

แล้ว พระองค์จะเสดจ็มาอกีครั)งหนึ=ง จงกลบัใจใหม่และเชื=อในข่าวประเสริฐ 

เราควรที=จะสร้างสาวกผู้ที=จะเข้าสู่แผ่นดนิของพระเจ้าและประกาศความเชื=อในพระเยซูคริสต์ 

โดยทาํให้เขาเตบิโตขึ)นเพื=อที=จะดาํเนินชีวติให้สมกบัพระสิริของพระเจ้า หรือเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ 

เราควรดาํเนินชีวติเพื=อพระสิริของพระเจ้าในทุกมติขิองชีวติของเรา 

โดยมองไปที=การเสดจ็มาของพระองค์เสมอและโดยกล่าวพร้อมกบัคริสตจกัรในทุกยุคสมยัว่า “ขอเสดจ็มาเถดิ 

พระเยซูพระผู้เป็นเจ้า”      —ดร. สตเีฟน เวลลมั 
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ในส่วนสาํคญัส่วนทีBหา้ของพระกิตติคุณของท่าน 

มทัธิวไดร้ายงานวา่ผูน้าํชาวยวิปฏิเสธพระเยซูและถึงกบัวางแผนจะสงัหารพระองค ์แต่พระเยซูกล่าวชดัเจนวา่ 

แผนการทัWงสิWนในโลกนีWไม่สามารถหยดุย ัWงชยัชนะในอนาคตของแผน่ดินของพระเจา้ได ้

และประวติัศาสตร์กพิ็สูจนว์า่พระองคก์ล่าวถูกตอ้ง พวกผูน้าํชาวยวิประหารพระองคจ์ริง ๆ 

แต่แผน่ดินของพระองคไ์ดเ้ติบโตขึWนตลอดมาทุกยคุทุกสมยั และวนัหนึBง 

ประวติัศาสตร์กจ็ะพิสูจนว์า่ส่วนสุดทา้ยของคาํกล่าวของพระองคเ์ป็นจริงเช่นกนั พระเยซูจะเสดจ็มาอีกครัW งหนึBง 

ดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศีอนัยิBงใหญ่ เพืBอนาํพระแผน่ดินของพระองคม์าสถาปนาอยา่งสมบูรณ์ 

และเพืBอประทานพระพรสูงสุดแห่งแผน่ดินของพระองค ์เป็นรางวลัแก่ผูที้Bสตัยซื์Bอในพระองค ์

 
 

การสําเร็จบรบิรูณข์องพันธกจิของพระเยซ ู
 

บทสรุปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระกิตติคุณของมทัธิวเริBมจากมทัธิว 26:1 จนถึง 28:20 ในส่วนนีW  

มทัธิวบรรยายถึงการทีBพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริยไ์ดป้ฏิบติัพนัธกิจของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์ 

โดยพระองคถู์กจบักมุ ถูกตรึงบนกางเขน และคืนพระชนม ์

 

 เมืBอเราสาํรวจบทสรุปของพระกิตติคุณมทัธิว เราจะใส่ใจกบัสาระสาํคญัสามประการทีBเกีBยวขอ้งกบัแผน่ดินสวรรคที์Bมทัธิวเนน้ 

นัBนคือ สาระสาํคญัเรืBองความขดัแยง้ การสร้างสาวก และชยัชนะ เราจะกล่าวถึงสาระสาํคญัเรืBองความขดัแยง้เป็นอนัดบัแรก 

 
 
ความขดัแยง้ 
 

แผน่ดินทีBพระเยซูนาํลงมาจริง ๆ นัWน แตกต่างจากอาณาจกัรทีBชาวยวิคาดหวงัวา่พระเมสสิยาห์จะนาํลงมา 

และสิBงนีWทาํใหค้นยวิเขา้มาสู่ความขดัแยง้โดยตรงกบัพระเยซูและแผน่ดินของพระองค ์จากทีBเราไดเ้ห็น 

ความขดัแยง้นีW รุนแรงขึWนตลอดทัWงพระกิตติคุณมทัธิว แต่ถึงขีดสุดในบทบรรยายสรุปเหตุการณ์ ตวัอยา่งเช่น 

เราเห็นไดใ้นแผนการของชาวยวิทีBจะสงัหารพระเยซู ใน 26:3-4; ในการทีBพวกเขาใชอุ้บายเพืBอจบัและดาํเนินคดีกบัพระองค ์ใน 26:14-16, 

47, และ 57-68; และในการทีBพวกเขาเรียกร้องใหต้รึงพระองคเ์สีย ใน 27:20-25 

และจุดสาํคญัทีBสุดกคื็อเมืBอชาวยวิเองประกาศรับผดิชอบสาํหรับการทีBพวกเขาตรึงพระเยซู ลองฟังรายงานของมทัธิวใน 27:25: 

 

คนทัWงปวงตอบวา่ “ใหเ้ลือดของเขาตกอยูก่บัเราและลูกหลานของเราเถิด!” (มทัธิว 27:25) 

 
จากนัWน ในขณะทีBพระเยซูทนทุกขท์รมานบนไมก้างเขน พวกยวิกล็อ้เลียนพระองค ์

โดยเยาะเยย้คาํอา้งของพระองคที์Bวา่พระองคเ์ป็นกษตัริย ์เป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล ซึB งเราพบในมทัธิว 27:41-42: 

 
เช่นเดียวกนัพวกหวัหนา้ปุโรหิต ธรรมาจารย ์และเหล่าผูอ้าวโุส 

กเ็ยาะเยย้พระองคว์า่ “เขาช่วยคนอืBนใหร้อดแต่ช่วยตวัเองใหร้อดไม่ได!้ เขาเป็นกษตัริยข์องอิสราเอล! 

ใหเ้ขาลงมาจากกางเขนเดีnยวนีW สิแลว้เราจะเชืBอเขา (มทัธิว 27:41-42) 

 

สิBงทีBยอ้นแยง้กคื็อ พวกยวิต่อตา้นพระเยซูดว้ยขอ้อา้งทีBวา่พระองคเ์ป็นผูก้ระทาํผดิต่อพระเจา้และสวมรอยเพืBอยดึบลัลงัก ์

แต่ในความเป็นจริง พวกเขากาํลงัปฏิเสธกษตัริยเ์พียงองคเ์ดียวเท่านัWนทีBมีอาํนาจจะช่วยพวกเขาใหร้อดได ้
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นอกจากสาระสาํคญัเรืBองความขดัแยง้แลว้สาระสาํคญัดา้นการสร้างสาวกกเ็ป็นประเดน็เนน้ของมทัธิวในบทสรุปเรืB

องแผน่ดินสวรรคด์ว้ย 

 

 
การสรา้งสาวก 
 

กล่าวอยา่งเจาะจงแลว้ มทัธิวเนน้ใหรู้้วา่เป็นเรืBองยากเพียงใดทีBจะติดตามพระเมสสิยาห์ผูย้อมทนทรมาน 

ท่านเนน้ประเดน็นีWโดยการรายงานถึงความลม้เหลวของสาวกของพระเยซูในช่วงเวลาสาํคญัพนัธกิจทีBพระเยซูไดท้รงกระทาํ 

ยดูาสทรยศพระองค ์ในมทัธิว 26:14-16 และ 47-50 แลว้เขากฆ่็าตวัตายเพราะความลม้เหลวนีW  ใน 27:3-10 เปโตร ยากอบ 

และยอห์นต่างลม้เหลวทีBจะเฝ้าอธิษฐานกบัพระองคใ์นสวนเกทเสมนี ใน 26:36-46 และเปโตรถึงกบัปฏิเสธวา่ไม่รู้จกัพระองค ์ใน 26:69-

75 ทา้ยทีBสุดแลว้ สาวกทุกคนของพระเยซูต่างละทิWงพระองคไ์ป ใน 26:56 

 

ความจริงกคื็อ การติดตามพระเยซูอาจจะยากยิBงนกั เราเชืBอในกษตัริย ์องคพ์ระเมสสิยาห์ทีBทรงทนทรมาน 

และพระองคเ์รียกเราใหท้นทุกขก์บัพระองคด์ว้ย ถา้เราสตัยซื์Bอต่อพระองค ์ความน่าจะเป็นกคื็อ 

เราจะประสบความยากลาํบากและความทรมานเช่นเดียวกนั และเรากจ็ะถูกล่อลวงใหห้ลงไปจากพระองค ์

แผน่ดินสวรรคน์ัWนยงัมิไดม้าสถาปนาอยา่งเตม็บริบูรณ์ และดว้ยเหตุนีW  จึงมีหลายแง่มุมของชีวติ 

 

คริสเตียนทีBยงัไม่สมบูรณ์อยา่งทีBควรจะเป็น 

เราไดพ้จิารณาสาระสาํคญัเรื-องความขดัแยง้และการสรา้งสาวกแลว้ ต่อไป เรากพ็รอ้มที-จะศกึษาเรื-องชยัชนะของแผน่ดนิสวรรค ์
 
 
ชยัชนะ 
 

สาระสาํคญัเรืBองชยัชนะปรากฏชดัในการคืนพระชนมข์องพระเยซู 

ซึB งเป็นขอ้พิสูจนว์า่พระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริยไ์ดป้ราบศตัรูทัWงสิWนของประชากรของพระองค ์แมก้ระทัBงความตาย 

และเรากไ็ดเ้ห็นสาระสาํคญัเรืBองชยัชนะในคาํกล่าวทา้ย ๆ ของพระเยซู ก่อนทีBพระองคเ์สดจ็ขึWนสวรรค ์

คาํกล่าวสุดทา้ยของพระเยซูทีBบนัทึกในพระกิตติคุณมทัธิวพบไดใ้น 28:18-20 ซึB งมกัถูกเรียกวา่ “พระมหาบญัชา” 

นีBคือปัจฉิมโอวาทของพระเยซูต่อสาวกของพระองค ์โดยมอบหมายใหพ้วกเขาปฏิบติัพนัธกิจเมืBอพระองคไ์ม่ไดอ้ยูก่บัพวกเขาแลว้ 

และทีBควรค่าแก่การใส่ใจกคื็อ คาํบญัชานีW เริBมตน้ดว้ยการทีBพระคริสตอ์า้งอยา่งกลา้หาญวา่ 

ฤทธานุภาพทัWงสิWนในแผน่ดินของพระเจา้ถูกมอบแก่พระองคแ์ลว้ ใหเ้ราฟังคาํบญัชาของพระเยซูในมทัธิว 28:18 

 

พระเยซูทรงเขา้มาหาพวกเขาและตรัสวา่ “สิทธิอาํนาจทัWงสิWนในสวรรคแ์ละในแผน่ดินโลกทรงมอบไวแ้ก่ 

เราแลว้” (มทัธิว 28:18) 

 

พระเยซูเป็นผู้เดยีวเท่านั)นที=สามารถอ้างความยิ=งใหญ่ ฤทธานุภาพ และอาํนาจทั)งปวงอย่างชอบธรรม 

แต่อย่างไรกต็าม อาํนาจของพระองค์มไิด้มไีว้เพื=อทาํลาย เพราะคือฤทธานุภาพและความรัก 

เป็นฤทธานุภาพที=มแีรงบันดาลใจจากความรัก และฤทธานุภาพที=สื=อออกมาด้วยความรั คืออย่างนี)ครับ 

ถ้าคุณมเีพยีงแค่ความรัก คุณกม็คีวามรู้สึกที=ด ี

แต่บางทคุีณกไ็ม่สามารถทาํอะไรได้เพราะคุณไม่มอีาํนาจที=จะเปลี=ยนแปลงสิ=งใด 

แต่ถ้าคุณมแีค่อาํนาจโดยปราศจากความรัก คุณกท็าํลาย ฆ่า และเกลยีดชัง 
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นี=คืออจัฉริยภาพของพระผู้เป็นเจ้าที=นําความรักและอาํนาจมาไว้ด้วยกนั 

“พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดยีวของพระองค์” 

พระองค์เป็นผู้เดยีวที=สามารถอ้างอาํนาจทั)งสิ)นได้อย่างชอบธรรม 

เพราะพระองค์เป็นเพยีงผู้เดยีวที=เคยดาํเนินอยู่บนโลกนี)และไม่เคยทาํบาป ไม่เคยโกหก ไม่เคยหลอกลวง 

พระองค์ยงัเป็นเพยีงผู้เดยีวเท่านั)นที= หลงัจากถูกฆ่าแล้ว เสียชีวติแล้ว ถูกฝังแล้ว กย็งัเป็นขึ)นมาใหม่ 

พระองค์จงึเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้คืนพระชนม์ 

การคืนพระชนม์นั)นเป็นปฐมบทของยุคใหม่ของประวตัศิาสตร์มนุษย์ 

พระองค์กาํลงันําความหวงัมาสู่ประชาชาตต่ิาง ๆ ดงันั)น 

แผ่นดนิของพระเจ้ากาํลงัทาํงานด้วยวธีิที=ทรงฤทธานุภาพ 

และนั=นคือพื)นฐานของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั=วโลกและการสร้างสาวกจากประชาชาตต่ิาง ๆ 

โดยข้าพเจ้าเรียกสิ=งนี)ว่า “รากฐานอนัยิ=งใหญ่” 

คุณไม่สามารถรับพระมหาบัญชาได้โดยปราศจากรากฐานอนัยิ=งใหญ่ จากนั)น 

พระองค์กส็รุปด้วยพระสัญญาอนัยิ=งใหญ่ “เราจะอยู่กบัท่านทั)งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ)นยุค” ดงันั)น 

พระเยซูคือพระผู้เป็นเจ้า คือกษตัริย์ คือผู้ปกครองที=มอีาํนาจทั)งสิ)น และส่วนเรา เราเป็นสาวก เราสั=งสอน 

เราประกาศการปกครองของพระองค์ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ 

 

—ดร. ปีเตอร์ คุซมชิ 

 
ฤทธานุภาพทัWงสิWนเป็นของกษตัริยผ์ูค้รอบครอง พวกยวิปฏิเสธพระองค ์พวกโรมนัตรึงพระองคบ์นกางเขน 

และคนเหล่านัWนลว้นลอ้เลียนพระองค ์แต่หลุมฝังศพกไ็ม่สามารถยบัย ัWงพระองคไ์ด ้

และการคืนพระชนมก์คื็อชยัชนะอนัยิBงใหญ่ของกษตัริยร์ะเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริย ์โดยทางพระองคน์ัWน แผน่ดินสวรรคไ์ดม้าสู่โลกนีW  

และนีBเองคือข่าวประเสริฐในพระกิตติคุณโดยมทัธิว 

 

เราไดส้าํรวจภูมิหลงัของพระกิตติคุณโดยมทัธิว รวมทัWงโครงสร้างและเนืWอหาแลว้ 

ตอนนีW เรากพ็ร้อมทีBจะพิจารณาสาระสาํคญับางประการทีBมทัธิวเนน้ย ํWา 

 

 
สาระสําคญั 

 
ในบทเรียนตอนนีW  เราจะใหค้วามสนใจกบัสาระสาํคญัทีBเด่นชดัสองประการทีBมทัธิวเนน้ตลอดพระกิตติคุณของท่าน นัBนคือ 

แผน่ดินและข่าวประเสริฐของพระเยซู อนัเป็นมรดกจากพนัธสญัญาเดิม 

และประชากรของพระเจา้ทีBพระเยซูกาํลงันาํแผน่ดินสวรรคม์ามอบให ้

 

เราจะเริBมดว้ยจุดเนน้ของมทัธิวเกีBยวกบัแผน่ดินและข่าวประเสริฐของพระเยซู อนัเป็นมรดกจากพนัธสญัญาเดิม 
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มรดกจากพันธสญัญาเดมิ 
 
 

จริง ๆ แล้วพระกติตคุิณมทัธิวเป็นเรื=องราวอนัน่าทึ=ง 

เกี=ยวกบัการที=พนัธสัญญาเดมิคาดหมายการเสดจ็มาของพระเยซูคริสต์นั)นสําคญัเพยีงใด 

พระเยซูเสดจ็เข้ามาในฉากของเรื=องนี) และพระองค์เป็นชาวอสิราเอลที=มาบังเกดิเป็นมนุษย์ 

พระองค์เสดจ็ลงไปยงัอยีปิต์ พระองค์ถูกกาํหนดให้เผชิญการทดลองในถิ=นทุรกนัดาร 

พระองค์เสดจ็ขึ)นไปบนภูเขาและได้เริ=มประกาศพระบัญญตัอิกีครั)งหนึ=ง ภาพเหล่านี) 

ซึ=งเป็นตวัแทนของโมเสสคนใหม่ หรือชาวอสิราเอลที=ได้กาํเนิดมาใหม่ 

ซึ=งมแีหล่งกาํเหนิดและทศันมติอิยู่ในพนัธสัญญาเดมิ เหตุผลกคื็อ เมื=ออสิราเอลถูกเรียก 

เมื=ออสิราเอลถูกเลือกสรร โดยพระเจ้า การถูกเลือกนี)ไม่ได้เป็นแค่สิทธิพเิศษที=จะต้องชื=นชมยนิดเีท่านั)น 

แต่เป็นหน้าที=ที=จะต้องปฏบัิตด้ิวย เพื=อเขาจะได้เป็นพรต่อประชาชาตทิั)งปวง แต่อย่างไรกต็าม 

เนื=องจากประวตัศิาสตร์อนัยาวนานที=เตม็ไปด้วยความบาปและเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายของอสิราเอล 

ชนชาตนีิ)จงึไม่สามารถเป็นดงัที=พระเจ้าทรงเรียกให้เป็น ทั)งต่อตนเองและต่อชาตอืิ=น ๆ ดงันั)น 

ตอนนี)เรามพีระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า เป็นอสิราเอล ผู้มาบังเกดิเป็นมนุษย์ 

ผู้ปรากฏตวัในประวตัศิาสตร์ 

และพระองค์เป็นตวัแทนของอสิราเอลในสิ=งที=อสิราเอลไม่สามารถกระทาํเพื=อตนเองหรือประชาชาตอืิ=น 

ๆ ได้ 

และข้าพเจ้าคดิว่าประเดน็นี)ทาํให้สิ=งที=เราอ่านนั)นมเีนื)อหาหนักแน่นและลกึซึ)งยิ=งขึ)นเกี=ยวกบัว่าพนัธสัญ

ญาเดมิคาดหมายพระเยซูคริสต์อย่างไร แทนที=จะเป็นการอ่านพบเกี=ยวกบัพระองค์ในข้อนี)หรือข้อนั)น 

แต่คือประวตัศิาสตร์ทั)งหมดของอสิราเอล คือการเลือกชนชาตอิสิราเอล 

ความล้มเหลวอย่างสิ)นเชิงของอสิราเอลนั=นเองที=นํามาซึ=งการคาดหวงัการเสดจ็มาของพระเยซู 

และมทัธิวกเ็ลือกเน้นประเดน็นี) โดยเฉพาะใน 5-6 บทแรกของพระกติตคุิณของท่าน 

—ดร. มาร์ค จกินิเลยีต 

 

เหนือสิBงอืBนใด 

เรืBองราวของพระคมัภีร์เกีBยวขอ้งกบัการทีBพระเจา้ผกูพนัพระองคก์บัประชากรของพระองคด์ว้ยสายใยแห่งความรักอนัไม่มีวนัขาด 

เป็นความสตัยซื์Bอของพระองคใ์นการรักษาคาํสญัญาทีBวา่พระองคจ์ะสถิตกบัพวกเขา และใหก้ารอวยพระพร ดว้ยเหตุนีW  

มทัธิวจึงบอกประชากรของพระเจา้ในรุ่นของท่านวา่พวกเขายงัคงสามารถวางใจในพระสญัญาอนัมีมาแต่โบราณได ้

และพวกเขายงัคงสามารถเชืBอวา่พระเจา้กาํลงัทาํงานในช่วงเวลาของเขาโดยผา่นองคพ์ระเยซูคริสต ์และดว้ยเหตุนีW เช่นกนั 

มทัธิวจึงมัBนใจอยา่งยิBงในการอา้งอิงถึงพนัธสญัญาเดิมเสมอ เพืBอสนบัสนุนคาํกล่าวอา้งและพนัธกิจของพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริย ์

คือองคพ์ระเยซูคริสต ์

 

เราจะสาํรวจอยา่งสงัเขปถึงหา้วธีิทีBมทัธิวใชเ้พืBอแสดงใหเ้ห็นแผน่ดินและข่าวประเสริฐของพระเยซู 

ในฐานะมรดกจากพนัธสญัญาเดิม 1) การทีBมทัธิวหยบิยกและอา้งอิงถึงพนัธสญัญาเดิม; 2) การทีBท่านเนน้เรืBองแผน่ดินสวรรค;์ 3) 

การทีBท่านบรรยายถึงพระเยซูในฐานะพระ 

 

เมสสิยาห์ ผูท้รงเป็นกษตัริย;์ 4) ความขดัแยง้ของพระเยซูกบัผูน้าํชาวยวิทีBไม่เชืBอ; และ 5) 
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ความถ่อมพระทยัและความอ่อนสุภาพของพระเยซู เราจะเริBมดว้ยการศึกษาขอ้ความทีBมทัธิวหยบิยกหรืออา้งอิงถึงพนัธสญัญาเดิม 

 

 

ขอ้ความทีCถกูหยบิยกและอา้งองิ 
 

มทัธิวหยบิยกขอ้ความจากพนัธสญัญาเดิมบ่อยครัW งกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนใด 

นกัวชิาการโตแ้ยง้กนัเรืBองจาํนวนทีBแน่ชดัของขอ้ความทีBมทัธิวหยบิยกจากพนัธสญัญาเดิม แต่มทัธิวทาํเช่นนัWนอยา่งนอ้ย 40 ครัW งแน่นอน 

และอา้งอิงพนัธสญัญาเดิมอีกหลายครัW ง 

 

ยทุธวธีิหนึBงทีBมทัธิวมกัใช ้กคื็อการใชว้ลีทีBวา่ “เพืBอใหส้าํเร็จตาม ...” 

มทัธิวใชว้ลีนีW เพืBอสร้างความกระจ่างใหก้บัการเชืBอมโยงระหวา่งพนัธสญัญาเดิมและเหตุการณ์ในชีวติของพระเยซู 

 

เพืBอเป็นตวัอยา่ง ลองฟังสิBงทีBมทัธิวเขียนในมทัธิว 8:17: 

 

การนีW เป็นจริงตามทีBไดก้ล่าวไวผ้า่นทางผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์วา่ 

“พระองคท์รงรับความอ่อนแอทัWงหลายของเราและแบกรับโรคต่างๆ ของเราไว”้ (มทัธิว 8:17) 
 

ก่อนทีBจะถึงขอ้ความทีBหยบิยกจากพนัธสญัญาเดิมนีW  มทัธิวไดร้ายงานถึงการทีBพระเยซูไดรั้กษาคนป่วยมากมาย 

แต่ท่านไม่ตอ้งการใหผู้อ่้านมองวา่พระเยซูเป็นเพียงผูรั้กษาโรคเท่านัWน ตรงกนัขา้ม ท่านตอ้งการใหผู้ค้นรู้วา่การทีBพระเยซูรักษาคนป่วยนัWน 

กเ็พืBอทาํใหพ้ระสญัญาในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จนัBนเอง 

 
สิ=งที=สําคญัจากมุมมองของมทัธิว และข้าพเจ้าอยากยํ)าว่าควรเป็นมุมมองของเราด้วยกคื็อ 

ในพระเยซูกคื็อการสําแดงของแผ่นดนิของพระเจ้าที=กาํลงัจะมาถงึ 

ซึ=งประชาชนได้ตั)งความหวงัและรอคอยมาตลอด 

ดงันั)นไม่จาํเป็นว่าพวกเขากาํลงัรอคอยพระเมสสิยาห์ที=จะมากระทาํให้คาํพยากรณ์จุดใดจุดหนึ=งบนแผ

นที=ประวตัศิาสตร์ให้สําเร็จ แต่พวกเขาถวลิหาเสรีภาพ การปลดปล่อย การฟื) นฟู และความรอด 

และพนัธสัญญาเดมิกส็อนพวกเขาว่า เมื=อแผ่นดนิของพระเจ้ามาถงึ 

จะมผู้ีหนึ=งโดยเฉพาะที=จะประกาศถงึแผ่นดนินั)น ผู้นั)นกคื็อพระเมสสิยาห์ 

และหลงัจากที=พระองค์ได้ประกาศถงึแผ่นดนิของพระเจ้าแล้ว 

การครองราชย์ของพระเจ้ากจ็ะเริ=มต้นขึ)น และการฟื) นฟู ความรอด 

และพระพรทั)งปวงที=สัญญาไว้ในพนัธสัญญาเดมิ กจ็ะเริ=มเกดิผล ดงันั)นอคัรทูตโดยทั=วไป 

และโดยเฉพาะมทัธิว 

ไม่ได้เพยีงแค่นั=งลงพร้อมกบัแผนภูมบินตกัของตนเองและรอคอยว่าใครจะทาํให้คาํพยากรณ์เหล่านั)น

สําเร็จ แต่เขาได้เห็นบุคคลผู้หนึ=ง และพนัธกจิ บุคลกิภาพ คาํสอน 

และทุกสิ=งของบุคคลผู้นี)ได้สําแดงถงึแผ่นดนิของพระเจ้า จริง ๆ แล้ว แผ่นดนิของพระเจ้าอยู่ในพระเยซู 

ไม่ใช่เพยีงแค่ถูกประกาศโดยพระองค์เท่านั)น แต่พระองค์นําแผ่นดนินั)นมา ด้วยเหตุนี) 

จากประสบการณ์ที=มกีบัฤทธานุภาพ คาํสอน และพนัธกจิของพระเยซู พวกอคัรทูต 

ซึ=งรวมถงึมทัธิวด้วย 

กย้็อนกลบัไปศึกษาพนัธสัญญาเดมิเพื=อจะเข้าใจว่าพระเยซูนั)นถูกคาดหมายล่วงหน้าไว้แล้วในพนัธสัญ

ญาเดมิอย่างไร และเมื=อพวกเขาอ่านพนัธสัญญาเดมิจากจุดยืนที=มปีระสบการณ์กบัพระเยซู 
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พวกเขากพ็บว่าพนัธสัญญาเดมินั)น ความจริงแล้ว กเ็ป็นพยานถงึพระองค์ 

และพระองค์เท่านั)นโดยเฉพาะ ฉะนั)น เมื=อเราอ่านพนัธสัญญาเดมิ 

เราจงึไม่เพยีงแค่อ่านด้วยแว่นขยายที=ช่างอญัมณใีช้เท่านั)น 

แต่เราอ่านเพื=อคาดหวงัที=จะได้พบกบัองค์พระคริสต์เอง ผู้ซึ=งเป็นบุคคลเอกแห่งพระกติตคุิณ 

เมื=อพระองค์เสดจ็มาในฐานะพยานและในฐานะพระองค์ผู้มแีผ่นดนิของพระเจ้าอยู่ในตวัของพระองค์เ

อง      —ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด 

 

วธีิทีBสอง ทีBมทัธิวใชเ้นน้ถึงมรดกแห่งพนัธสญัญาเดิมของพระเยซู เห็นไดใ้นการกล่าวเนน้ถึงเรืBองแผน่ดินสวรรค ์

 

 
แผน่ดนิสวรรค ์
 

ในพนัธสญัญาเดิม 

พระเจา้สญัญาวา่พระองคจ์ะอวยพรคนของพระองคแ์ละพระพรนัWนจะมาสู่พวกเขาโดยผา่นทางบุตรของวงศว์านดาว ิมทัธิวประกาศวา่ 

พระพรแห่งแผน่ดินของพระเจา้ในพระเยซูกคื็อการทีBพระสญัญาในสมยัโบราณไดส้าํเร็จเป็นจริงแลว้ 

 

และในพระกิตติคุณมทัธิว พระเยซูเองกม็กัเตือนความจาํของประชาชนในเรืBองนีW  พระองคส์อนเป็นประจาํวา่ 

พระเจา้ทรงสตัยซื์Bอต่อพระสญัญาแห่งแผน่ดินของพระองค ์ตามทีBกล่าวไวใ้นพนัธสญัญาเดิม 

นีBคือวธีิทีBพระเยซูสามารถนาํเสนอแผน่ดินของพระองคว์า่เป็นข่าวประเสริฐ ต่อใหต้อ้งมาคู่กบัการทนทรมาน 

และต่อใหพ้ระองคมิ์ไดก้ระทาํทุกอยา่งตามคาํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมกต็าม 

พระเยซูย ํWาใหค้นของพระองคว์างใจในพระวจนะของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิมมากพอทีBจะเชืBอวา่ ในทีBสุดแลว้ 

พระเยซูจะเสดจ็กลบัมาเพืBอกระทาํทุกสิBงทีBพระองคไ์ดเ้ริBมตน้ไวใ้หส้าํเร็จ และเชืBอวา่ในทีBสุด 

พระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาเพืBอกระทาํทุกพระสญัญาของพระเจา้ใหส้าํเร็จ 

 

จริง ๆ แลว้ ความมัBนใจเช่นนีW ในภาพของแผน่ดินสวรรคใ์นพนัธสญัญาเดิม 

กคื็อพืWนฐานทีBพระเยซูใชเ้พืBอเรียกร้องใหผู้ติ้ดตามพระองคย์อมเชืBอฟังและวางใจในพนัธสญัญาเดิม 

ซึB งคือพืWนฐานทีBพระองคใ์ชเ้พืBอสอนพวกเขาใหรั้กและปรนนิบติัซึBงกนัและกนั ในฐานะพลเมืองแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

 

ความรู้ทีBวา่พระเจา้แห่งฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกทรงควบคุมเหนือทุกสิBงในประวติัศาสตร์ 

และทรงสตัยซื์Bอต่อพระสญัญาของพระองค ์ควรเป็นแรงบนัดาลใจสาํหรับคนของพระองคใ์นทุกยคุสมยั รวมถึงยคุของเราดว้ย 

ทีBจะวางใจวา่พระสญัญาของพระองคใ์นพระคริสตย์งัคงเป็นจริงอยู ่ความรู้เช่นนีWควรบนัดาลใจใหเ้ราเชืBอวา่ 

วนัหนึBงพระเจา้กจ็ะกระทาํทุกสิBงใหใ้หม่และถูกตอ้งอีกครัW งหนึBง และความรู้เช่นนีWควรทาํใหเ้รามีความเขม้แขง็และอดทน 

เมืBอเราอดทนรอใหพ้ระเจา้นาํแผน่ดินของพระองคล์งมาพร้อมสง่าราศีอนัไพบูลย ์

 

 วธีิทีBสามทีBมทัธิวใชเ้พืBอเนน้ย ํWาเรืBองแผน่ดินสวรรค ์และข่าวประเสริฐของพระเยซูในฐานะมรดกจากพนัธสญัญาเดิม 
ไดแ้ก่การยนืยนัวา่พระเยซูกคื็อพระเมสสิยาห์ องคก์ษตัริยที์BคนคาดหวงันัBนเอง 
 
 
พระเมสสยิาหผ์ูท้รงเป็นกษัตรยิ ์
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เราไดก้ล่าวถึงประเดน็นีW ในตอนตน้ของบทเรียนแลว้ เมืBอเราอภิปรายลาํดบัวงศข์องพระเยซู 
และเรากไ็ดเ้ห็นจากการทีBมทัธิวใชค้าํวา่ “บุตรของดาวดิ” เพืBอหมายถึงพระเยซู บ่อยครัW งกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่านอืBนใชร้วมกนัเสียอีก 
นอกจากนัWน มทัธิวยงัใชอี้กหลายคาํทีBแสดงถึงราชศกัดิg เมืBอกล่าวถึงพระเยซู ซึB งรวมถึง “กษตัริยข์องชาวยวิ” “กษตัริยข์องอิสราเอล” 
“กษตัริยข์องพวกท่าน” และ “กษตัริย”์ เฉย ๆ ยิBงกวา่นัWน บางขอ้ทีBปรากฏคาํราชศกัดิg ทีBมทัธิวใชเ้พืBอกล่าวถึงพระเยซู 
กมิ็ไดป้รากฏในพระกิตติคุณอืBนใดเลย 

 
ตวัอยา่งเช่น มทัธิวกล่าวถึงคาํถามของโหราจารยนี์W  ในบททีB 2:2: 

 

“ผูที้Bมาบงัเกิดเป็นกษตัริยข์องชาวยวินัWนอยูที่Bไหน? 

เราไดเ้ห็นดาวของพระองคเ์มืBอเราอยูที่BตะวนัออกจึงมาเพืBอนมสัการพระองค”์ (มทัธิว 2:2) 

 

ไม่มีพระกิตติคุณเล่มอืBนใดมีขอ้ความเช่นนีW หรือการเนน้อยา่งชดัเจนเช่นนีW เกีBยวกบัความเป็นพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริย ์
ของพระเยซูคริสต ์

 
วธีิทีBสีB ทีBมทัธิวใชเ้พืBอเนน้เรืBองแผน่ดินและข่าวประเสริฐของพระเยซูในฐานะมรดกจากพนัธสญัญาเดิม ซึB งเราจะอภิปรายกนั 

ไดแ้ก่ความขดัแยง้ของพระเยซูกบัผูน้าํชาวยวิทีBไม่เชืBอ 
 
 

ผูนํ้าชาวยวิทีCไมเ่ชืCอ 
 

ผูอ่้านพระกิตติคุณมทัธิวยคุแรกอาจมีแนวโนม้ทีBจะคิดวา่ 

ความขดัแยง้ของพระเยซูกบัผูน้าํหลายคนในอิสราเอลพิสูจนว์า่พระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาห์ 

เพืBอใหแ้น่ใจวา่คนเหล่านัWนจะไม่มีความคิดเช่นนีW  มทัธิวจึงกล่าวอยา่งชดัเจนวา่ 

พระเจา้กาํลงัรักษาพระสญัญาของพระองคโ์ดยผา่นทางพระเยซู ถึงแมว้า่ผูน้าํชาวยวิจะไม่เชืBอเช่นนัWนกต็าม 

 

ครัW งแลว้ครัW งเล่า พระเยซูปฏิเสธคาํสอนของพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย ์

พระองคแ์กไ้ขมุมมองของคนเหล่านัWนเกีBยวกบัการอดอาหาร ในมทัธิว 9:14-17; เกีBยวกบัวนัสะบาโต ใน 12:1-13; และเกีBยวกบัการลา้งมือ 

ใน 15:1-20. และเนืWอหาส่วนใหญ่ของคาํเทศนาบนภูเขา โดยเฉพาะใน 5:17-48 

แสดงถึงขอ้แตกต่างระหวา่งมุมมองของชาวยวิเกีBยวกบัพระบญัญติัของพระเจา้และการทีBพระเยซูทาํใหพ้ระบญัญติันัWนสาํเร็จเป็นจริง 

 

เอาล่ะ บางครั)งคนกเ็กดิความสงสัยเมื=อพระเยซูกล่าวว่า “ท่านเคยได้ยนิคาํกล่าวที=ว่า ... แต่เราบอกเจ้าว่า 

...” ในคาํเทศนาบนภูเขา ว่าเป็นการที=พระเยซูกาํลงัค้านสิ=งที=กล่าวไว้ในพนัธสัญญาเดมิ 

แต่ข้าพเจ้าคดิว่าวธีิที=ชัดเจนที=สุดที=จะอ่านพระวจนะตอนนี)กคื็อ 

พระเยซูกาํลงัหักล้างแนวทางบางอย่างที=พวกอาลกัษณ์และพวกธรรมาจารย์ตคีวามพระบัญญตัใินพนัธ

สัญญาเดมิ — ซึ=งพระเจ้าได้ตรัสไว้จริง ๆ มาตลอดทุกยุคสมยั 

และสิ=งที=พระเยซูกาํลงัทาํกคื็อการวางพระองค์ในฐานะผู้มสิีทธิอนัชอบธรรมที=จะตคีวามพระบัญญตัขิอ

งพระเจ้า และนําสิ=งที=เขยีนไว้ในพระบัญญตัขิองพระเจ้าไปประยุกต์ใช้กบัผู้ฟังในสมยันั)น 
 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 

 

เมื=อพระเยซูกล่าวในคาํเทศนาบนภูเขาโดยใช้วลทีี=ว่า “ท่านเคยได้ยนิสิ=งที=กล่าวว่า ... แต่เราบอกเจ้าว่า ...” 
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พระองค์ไม่ได้กาํลงับอกว่าพระบัญญตัใินพนัธสัญญาเดมินั)นกาํลงัถูกทาํให้เป็นโมฆะ แท้จริงแล้ว 

พระองค์กล่าวตรงกนัข้ามอย่างค่อนข้างชัดเจน ว่า “เรามาเพื=อทาํให้พระบัญญตัสิมบูรณ์” 

แต่สิ=งที=พระเยซูกาํลงัทาํกคื็อ พระองค์ใช้เทคนิค “ธรรมาธิบาย” ที=เป็นที=รู้จกักนัด ี

อนัเป็นสิ=งที=พวกธรรมาจารย์ใช้เช่นกนัเพื=อกล่าวถงึอาํนาจของพวกเขาในการสอนพระบัญญตั ิ

“เจ้าเคยได้ยนิหลายคนในประเพณขีองเรากล่าวถงึสิ=งเหล่านี)เกี=ยวกบัการสอนพระบัญญตั ิ

แต่เราบอกแก่เจ้าว่า ...” และนั=นมาพร้อมกบัสิทธิอาํนาจในปัจจุบัน เป็นสิทธิอาํนาจที=เพิ=มขึ)นมา 

และด้วยเหตุนี) พระเยซูกาํลงัสถาปนาสิทธิอาํนาจของพระองค์ในการสอน 

ด้วยการใช้วธีิการสอนอนัเป็นที=รู้จกัอย่างดนีี)—ไม่ใช่เพื=อล้มล้างพระบัญญตัใินพนัธสัญญาเดมิ 

แต่เพื=อกล่าวสิ=งที=สําคญัยิ=งในเชิงศาสนศาสตร์และคริสตศาสตร์ สิ=งที=พระเยซูกาํลงับอกกคื็อ 

“เป็นเรื=องสําคญัยิ=งที=จะต้องตคีวามพระบัญญตัใินพนัธสัญญาเดมิโดยองิความสัมพนัธ์กบัเราและคาํสอ

นของเราเกี=ยวกบัพระบัญญตั”ิ 

 

—ดร. เกร็ก เพร์รี 

 

ไม่เลย พระเยซูไม่ได้คดัค้านพนัธสัญญาเดมิ แต่หนึ=งในสาระสําคญัที=เราเห็นในพระกติตคุิณมทัธิวกคื็อ 

พระเยซูเป็นโมเสสคนใหม่ และพระองค์กอ็ยู่เหนือโมเสส ดงันั)น 

เราจงึมกีารเปิดเผยในพนัธสัญญาเดมิที=ประทานมามาทางโมเสส 

อนัเป็นพระวจนะที=ทรงสิทธิอาํนาจของพระเจ้า 

แต่พระเยซูยืนอยู่ในฐานะผู้มอีาํนาจสูงสุดที=จะตคีวามพระบัญญตั ิ

เนื)อหามากมายที=เราเห็นในคาํเทศนาบนภูเขาเป็นตวัแทนของการตคีวามที=แม่นยาํของสิ=งที=โมเสสต้องกา

รสื=อ ดงันั)น พระเยซูไม่ได้ล้มล้างพระบัญญตัทิี=ว่า “อย่าฆ่าคน” พระองค์เพยีงแค่อธิบายให้เราเข้าใจว่า 

ฆาตกรรมนั)นเริ=มในจติใจของเราที=มคีวามโกรธ อยากให้เราจาํไว้ว่าพระวจนะตอนนั)นเริ=มต้นอย่างไร 

พระเยซูกล่าวว่า “เราไม่ได้มาเพื=อล้มล้างพระบัญญตั ิแต่เพื=อทาํให้พระบัญญตัสิมบูรณ์” 

ซึ=งข้าพเจ้าคดิว่าหมายถงึการที=จะต้องตคีวามพระบัญญตัอิย่างถูกต้อง 

แต่ข้าพเจ้าคดิว่าสิ=งที=พระเยซูกาํลงัโต้แย้ง ณ จุดนี)กคื็อ จริง ๆ แล้ว 

พระองค์ทาํให้เจตนารมณ์อนัแท้จริงของพระบัญญตัสํิาเร็จเป็นจริง 

พระบัญญตัจิะต้องถูกตคีวามโดยองิการเสดจ็มาของพระเยซูคริสต์ และการสิ)นพระชนม์ 

และการคืนพระชนม์ และพนัธกจิของพระองค์ เมื=อเราเข้าใจพระองค์ในแนวทางนี) 

เรากต็ระหนักว่าพระเยซูไม่ได้ล้มล้างพระบัญญตัใินพนัธสัญญาเดมิ หากแต่ทาํให้พระบัญญตัสิมบูรณ์ 

 

—ดร. โธมสั ชไรเนอร์ 

 

พระเยซูไดก้ระทาํใหค้วามคาดหวงัในพระเมสสิยาห์ตามพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริงอยา่งแทจ้ริง 

แต่ชาวยวิมากมายปฏิเสธพระองคเ์พราะความคาดหวงัของเขาไม่สอดคลอ้งกบัพนัธสญัญาเดิมอยา่งเตม็ทีB 

และความเขา้ใจผดิของพวกเขากเ็ป็นขอ้ควรระวงัสาํหรับทุกคนทีBพยายามจะติดตามพระเยซู โดยเตือนเราวา่ 

เป็นเรืBองง่ายเหลือเกินทีBเราจะปล่อยใหค้วามคิด ความเขา้ใจเรืBองงานของพระเจา้ มาบดบงัการมองเห็นของเรา 

รวมทัWงเตือนไม่ใหเ้รานาํขอ้จาํกดัของมนุษยม์ากาํหนดวา่พระเจา้สามารถกระทาํสิBงใดไดบ้า้ง 

แต่ใหเ้รายอมใหพ้ระองคเ์ป็นผูนิ้ยามความหวงัและความคาดหมายของเรา 
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วธีิทีBหา้ทีBมทัธิวใชเ้พืBอเนน้ความเป็นมรดกตามพนัธสญัญาเดิมของพระเยซู 

เห็นไดช้ดัเจนในการทีBท่านบรรยายถึงความถ่อมตนและความอ่อนสุภาพของพระเยซู 

 
 
ความถอ่มตนและความออ่นสภุาพ 
 

ชาวยวิในช่วงเวลาของพระเยซูเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งวา่ ตามทีBพนัธสญัญาเดิมกล่าวนัWน 

พระเจา้จะส่งนกัรบผูเ้กรียงไกรมาปลดปล่อยคนของพระองค ์แต่มทัธิวเนน้วา่ การปลดปล่อยอนัทรงฤทธานุภาพของพระเจา้นัWน 

มีรากฐานอยูใ่นพระเมตตาอนัอ่อนสุภาพทีBพระองคมี์สาํหรับคนของพระองค ์และท่านไดย้ ํWาประเดน็นีWโดยการอา้งอิงถึงพนัธสญัญาเดิม 

 

 ตวัอยา่งเช่น ในมทัธิว 11:29 พระเยซูเชืWอเชิญผูที้Bแบกภาระหนกัดว้ยถอ้ยคาํต่อไปนีW : 

 
จงรับแอกของเราแบกไวแ้ละเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจแลว้จิตวญิญาณของท่านจะพกัสงบ  

(มทัธิว 11:29) 

 
ในขอ้นีW  พระเยซูหยบิยกถอ้ยคาํมาจากเยเรมีย ์6:16 เพืBอพิสูจนว์า่พระเมสสิยาห์จะประทานการพกัสงบแก่คนของพระองค ์

 

ในทาํนองเดียวกนั ในมทัธิว 12:15-21 มทัธิวกล่าวถึงพนัธกิจการรักษาดว้ยพระเมตตาของพระเยซู และหยบิยกอิสยาห์ 42:1-4 

มาอธิบายสิBงทีBพระเยซูกาํลงักระทาํ 

 

ลองฟังวา่มทัธิวบรรยายพระเยซูอยา่งไรในบททีB 12:19-20: 

 

เขาจะไม่ววิาทหรือส่งเสียงร้องจะไม่มีผูใ้ดไดย้นิเสียงของเขาทีBถนนไมอ้อ้ชํWาแลว้เขาจะไม่หกัและไสต้ะเกียงทีBริบห

รีB เขาจะไม่ดบัจนกวา่เขาจะนาํความยติุธรรมไปสู่ชยัชนะ (มทัธิว 12:19-20) 

 

พระเยซูไม่ใช่กษตัริยน์กัรบทีBหา้วหาญตามทีBชาวยวิหลายคนกาํลงัคาดหวงัใหม้านาํพวกเขาทาํศึกกบัอาณาจกัรโรมนั 

ตรงกนัขา้ม พระองคอ่์อนสุภาพและเปีB ยมดว้ยพระเมตตา 

 

เพืBอใหส้อดคลอ้งกบัพนัธสญัญาเดิม มทัธิวนาํเสนอพระเยซูในฐานะกษตัริยผ์ูพิ้ชิตและอาจารยผ์ูมี้สิทธิอาํนาจของพระเจา้ 

ในขณะเดียวกนั มทัธิวกเ็นน้วา่พระเยซูทรงเป็นกษตัริยผ์ูถ่้อมใจและเมตตา 

เสียงเรียกใหติ้ดตามพระเยซูในชีวติและพนัธกิจของเรากท็า้ทายใหเ้รากล่าวความจริงดว้ยความเมตตา 

ในลกัษณะเดียวกบัทีBพระเยซูทาํใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง 

 

มทัธิวเนน้การทีBแผน่ดินและข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นมรดกจากพนัธสญัญาเดิมในหลากหลายวธีิ ในขณะเดียวกนั 

ท่านกก็ล่าวชดัเจนวา่พระเยซูไดก้ระทาํใหค้วามคาดหวงัแต่ครัW งโบราณสาํเร็จเป็นจริงดว้ยวธีิการอนัเหนือความคาดหวงัของคนทัBวไป 

แต่ข่าวประเสริฐหรือพระกิตติคุณกคื็อ พระองคไ์ดก้ระทาํใหทุ้กสิBงสาํเร็จเป็นจริง อาณาจกัร พระบญัญติั และโดยเฉพาะองคก์ษตัริยเ์อง 

ถูกทาํใหส้าํเร็จเป็นจริงทัWงสิWน เมืBอพระเยซูนาํแผน่ดินสวรรคล์งมาสู่โลกนีW  

 

เราไดศึ้กษาการทีBแผน่ดินและข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นมรดกจากพนัธสญัญาเดิมแลว้ 

ต่อไปเรากพ็ร้อมทีBจะพิจารณาสาระสาํคญัเกีBยวกบัคนของพระเจา้ 
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คนของพระเจา้ 
 

ในพระกิตติคุณมทัธิว เช่นเดียวกบัส่วนอืBนทัWงสิWนในพระคมัภีร์ คนของพระเจา้คือผูที้Bพระเจา้เป็นเจา้ของ 

เป็นผูที้Bพระองคท์รงรักษาไวใ้นฐานะสิBงทีBมีค่าสูงยิBงของพระองค ์และเป็นประชาชาติพิเศษทีBพระเจา้ปกครองในฐานะกษตัริย ์

และคนของพระเจา้มิไดมี้เพียงสมัพนัธภาพโดยตรงกบัพระเจา้เท่านัWน แต่ยงัมีสมัพนัธภาพใกลชิ้ดกบัคนอืBนทุกคนทีBเป็นของพระองคด์ว้ย 

 

เราจะสาํรวจสาระสาํคญัเรืBองคนของพระเจา้ในสามประการ หนึBง เราจะดูทีBการทีBมทัธิวระบุวา่คนของพระเจา้กคื็อคริสตจกัร 

สอง เราจะศึกษาอีกหนึBงคาํทีBมทัธิวใช ้ไดแ้ก่ “ครอบครัวของพระเจา้” และสาม เราจะพิจารณาการทีBพระเยซูทรงเรียกคนของพระเจา้ 

เราจะเริBมตน้ดว้ยแนวคิดทีBวา่ คริสตจกัรคือคนของพระเจา้ 

 
 
ครสิตจักร 
 

ในพนัธสญัญาเดิม อิสราเอลคือคนของพระเจา้  แต่ในพนัธสญัญาใหม่ คนของพระเจา้ถูกเรียกกนัมากทีBสุดวา่ “คริสตจกัร”  

คาํวา่คริสตจกัรในปัจจุบนัถูกแปลมาจากคาํในภาษากรีก “เอเคลสเซีย” (ekklesia) ในพระกิตติคุณมทัธิว  

ในพนัธสญัญาเดิมฉบบัทีBถูกแปลมาเป็นภาษากรีก (เซปทูอาจินท—์Septuagint) คาํวา่ “เอเคลสเซีย” ถูกแปลมาจากคาํภาษาฮีบรู “คาฮาล” 

(qahal) ซึB งพนัธสญัญาเดิมฉบบัภาษาฮีบรูปกติแลว้ใชเ้พืBอหมายถึงชุมนุมชนหรือการรวมตวักนัของประชากรอิสราเอล  

การทีBความหมายของคาํศพัทเ์ปลีBยนไป—จาก “ชุมนุมชน” ของชาวอิสราเอล มาเป็น “คริสตจกัร” ของคริสเตียน—แสดงใหเ้ห็นวา่ 

ทัWงพระเยซูและมทัธิวเห็นวา่คริสตจกัรของคริสเตียนกคื็อสิBงทีBต่อเนืBองมาจากชุมนุมชนของชาวอิสราเอล 

 

ใหเ้ราพิจารณาการใชค้าํภาษาฮีบรู “คาฮาล” หรือ “ชุมนุมชน” ในพนัธสญัญาเดิม ประชากรอิสราเอลถูกกล่าวถึงในฐานะเป็น 

“ชุมนุมชน” ในเลวนิีติ 16:23; กนัดารวถีิ 16:47; ผูว้นิิจฉยั 20:2; และสดุดี 22:22 จริง ๆ แลว้ 

การรวมตวักนัของคนของพระเจา้มีความสาํคญัอยา่งยิBงในพนัธสญัญาเดิม 

ถึงขนาดทีBคาํนีWกลายมาเป็นหนึBงในชืBอทีBผูเ้ผยพระวจนะโยเอลใชเ้พืBอระบุถึงชาวอิสราเอล 

เมืBอท่านพยากรณ์วา่คนของพระเจา้จะไดรั้บการฟืW นฟูในยคุสุดทา้ย ท่านไดป้ระกาศในโยเอล 2:16 วา่: 

 

จงรวบรวมประชาชนชาํระใหเ้ป็นทีBประชุมอนับริสุทธิg  (โยเอล 2:16) 

 

ในขอ้นีW  ในตน้ฉบบัภาษาฮีบรู คาํทีBถูกแปลวา่ “ชุมนุมชน” กคื็อ “คาฮาล” แต่ในฉบบั “เซปทูเจน้ท”์ ในภาษากรีก คาํทีBใชก้คื็อ 

“เอเคลเซีย” ซึB งเป็นคาํทีBปกติแปลวา่ “คริสตจกัร” ในพนัธสญัญาใหม่ 

 

มทัธิวใชถ้อ้ยคาํในลกัษณะเดียวกนัเมืBอท่านรายงานคาํกล่าวเหล่านีWของพระเยซู ในมทัธิว 16:18: 

 

เราบอกท่านวา่ท่านคือเปโตร และบนศิลานีW เราจะสร้างคริสตจกัรของเราและประตูแดนมรณาจะเอาชนะคริสตจกัร

นัWนไม่ไดเ้ลย (มทัธิว 16:18) 

 

ในขอ้นีW  พระเยซูย ํWาคาํพยากรณ์ของโยเอล เมืBอพระองคต์รัสวา่พระองคจ์ะสร้างคริสตจกัรของพระองคขึ์Wน ซึB งหมายถึง “คาฮาล” 

หรือชุมนุมชนของพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ ในยคุสุดทา้ย 

 

พระเยซูได้กล่าวในพระกติตคุิณมทัธิวว่าพระองค์จะสร้างคริสตจกัรของพระองค์ 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 2: “พระกติตคิณุโดยมัทธวิ” 
 

-44- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

ข้าพเจ้าคดิว่าจุดเริ=มต้นที=ดกีคื็อ การจดจาํว่า คาํที=ใช้สําหรับคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่ ภาษากรีก 

หรือ “เอเคลเซีย” นั)น 

แท้จริงแล้วกคื็อคาํภาษากรีกที=ใช้เพื=อสื=อความหมายของแนวคดิในพนัธสัญญาเดมิเกี=ยวกบัชุมนุมชน 

คนของพระเจ้า หรือ “คาฮาล” 

เพื=อบ่งบอกว่าคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่กคื็อสิ=งที=ต่อเนื=องมาจากชุมนุมชนในพนัธสัญญาเดมิ 

หรือชุมนุมชนของประชากรของพระเจ้านั=นเอง 

 

—ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด 

 
เราไดเ้ห็นแลว้วา่ เหตุการณ์ในมทัธิว 16 

เกิดขึWนในช่วงเวลาทีBการต่อตา้นคาํประกาศของพระเยซูวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ผูท้รงเป็นกษตัริยก์าํลงัรุนแรงขึWน 

และการต่อตา้นนีW เป็นหนึBงในเหตุผลทีBพระเยซูหนุนใจสาวกของพระองคด์ว้ยการอา้งอิงยอ้นไปถึงชุมนุมชนอิสราเอล 

พระองคต์อ้งการใหส้าวกมีความเชืBอมัBนในแผนการของพระองคที์Bจะสร้างชุมนุมชนแห่งพระเมสสิยาห์ หรือคริสตจกัรนัBนเอง 

 
คาํกล่าวของพระเยซูบอกชดัเจนเช่นกนัวา่คริสตจกัรนัWนเป็นของพระองค ์ไม่ใช่ของเปโตร และไม่ใช่ของอิสราเอล 

คริสตจกัรนัWนไม่ใช่สถาบนัแบบประชาธิปไตยทีBสมาชิกเป็นเจา้ของ แต่เป็นคริสตจกัรของพระเมสสิยาห์ 

นีBเป็นประเดน็ทีBมทัธิวประกาศไวแ้ลว้ในบทนาํของพระกิตติคุณของท่าน เมืBอท่านรายงานคาํพดูของทูตสวรรคที์Bมาถึงโยเซฟ 

 

ใหเ้ราฟังบนัทึกของมทัธิวในบททีB 1:21: 

 

จงตัWงชืBอพระกมุารนัWนวา่เยซู เพราะวา่พระองคจ์ะทรงช่วยประชากรของพระองคใ์หพ้น้จากบาปทัWงหลายของเขา” 

(มทัธิว 1:21) 

 

ในขอ้นีW ก่อนพระเยซูประสูติ ทูตสวรรคใ์หค้วามมัBนใจกบัโยเซฟวา่ บุตรทีBอยูใ่นครรภข์องมารีย ์คือ พระเมสสิยาห์ 
ซึB งคนของพระเจา้ทัWงสิWนเป็นของพระองค ์พระองคเ์ป็นกษตัริยข์องพวกเขา และพวกเขาเป็นประชากรของพระองค ์
 

ดงันั)น เราจงึไม่ใช่เพยีงผู้ตดิตามพระเยซูอย่างโดดเดี=ยว เดยีวดาย 

แต่เราเป็นส่วนหนึ=งของความเป็นพระกายที=ถูกสร้างใหม่ 

ที=พระองค์ได้นํามาโดยผ่านการคืนพระชนม์จากความตายและโดยการที=พระองค์ได้ประทานพระวญิญา

ณของพระองค์แก่เรา ในฐานะพระวหิารใหม่ของพระองค์ ดงันี) 

เราจงึเป็นการดาํรงอยู่ของแผ่นดนิของพระเจ้าในคริสตจกัร 

ที=ซึ=งประชากรสามารถพบความเมตตาและการให้อภยั และยงัพบการจดัเตรียมในสิ=งที=พวกเขาขาด 

รวมทั)งการอยู่เคยีงข้างในยามที=พวกเขาโดดเดี=ยว ดงันั)น 

คริสตจกัรกคื็อประสบการณ์ล่วงหน้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลกใหม่ 

ซึ=งวนัหนึ=งกจ็ะประจกัษ์แก่ตาของสรรพสิ=งที=พระเจ้าได้ทรงสร้าง 

 

—ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด 

 

เมืBอคนของพระเจา้อยูภ่ายใตค้วามกดดนั เมืBอเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติคุกคามและทาํใหต้กตํBา 
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เมืBอตอ้งประสบกบัความมืดมิดทีBปกคลุมรอบตวั พระเยซูตรัสวา่ “เราจะสร้างคริสตจกัรของเรา 

เราจะสร้างชุมนุมชนแห่งพระเมสสิยาห์ของเรา” พระองคใ์หค้วามมัBนใจแก่เราวา่ พระองคเ์ป็นกษตัริยข์องเรา 

พระองคเ์ตรียมผลประโยชนที์BดีทีBสุดสาํหรับเราตามพระดาํริของพระองค ์และแน่นอนพระองคจ์ะกอบกูแ้ละอวยพรเราในบัWนปลาย 

สิBงเหล่านีWอาจไม่ไดเ้กิดขึWนในชีวตินีW  แต่จะเกิดขึWน ซึB งเรามัBนใจไดอ้ยา่งแน่นอน 

 

นอกเหนือจากการบรรยายถึงคนของพระเจา้ในฐานะคริสตจกัรแลว้ 

มทัธิวยงักล่าวถึงคนเหล่านัWนวา่เป็นครอบครัวของพระเจา้ดว้ย 

 

 
ครอบครัวของพระเจา้ 
 

พระกิตติคุณมทัธิวใชภ้าษาทีBสะทอ้นความสมัพนัธ์ในครอบครัว เช่น “บิดา” “บุตรชาย” “พีB/นอ้งชาย” มากกวา่ 150 ครัW ง 

เพืBอบรรยายความสมัพนัธ์ระหวา่งคนของพระเจา้กบัพระองคเ์องและกบัคนอืBน ๆ 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณอีกคนเดียวเท่านัWนทีBใชภ้าษาสะทอ้นความสมัพนัธ์ในครอบครัวบ่อยครัW งเท่า ๆ กบัมทัธิว กคื็อยอห์น 

แต่เมืBอยอห์นใชภ้าษาลกัษณะนัWน ท่านกาํลงักล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเยซูและพระบิดาของพระองคใ์นสวรรคเ์ป็นหลกั 

 

แต่ในทางตรงกนัขา้ม มทัธิวใชภ้าษาลกัษณะนีW เพืBอกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และคนของพระองค ์

เพราะท่านกาํลงัเนน้ถึงครอบครัวของพระเจา้ และโดยวตัถุประสงคห์ลกัแลว้ 

มทัธิวใชค้าํศพัทล์กัษณะนีW เพืBอเนน้การดูแลและการปกป้องทีBพระเจา้สาํแดงต่อบรรดาบุตรของพระองค ์

 

ตวัอยา่งเช่น ในมทัธิว 6:4 พระเยซูกล่าวถึงการทีBพระเจา้ดูแลคนของพระองคด์งัต่อไปนีW : 

 

แลว้พระบิดาของท่านผูท้รงเห็นสิBงทีBทาํเป็นการลบัจะประทานบาํเหน็จแก่ท่าน (มทัธิว 6:4) 

 

และพระองคใ์ชภ้าษาแบบเดียวกนัอีกครัW งในขอ้ 6 และอีกครัW งหนึBงในขอ้ 18 ประเดน็ของพระองคก์คื็อ 

พระเจา้ทรงห่วงใยบรรดาบุตรของพระองค ์และตัWงใจทีBจะหนุนใจและจดัเตรียมสิBงจาํเป็นเพืBอพวกเขา 

 

และเมืBอพระเยซูสอนบรรดาสาวกใหอ้ธิษฐาน พระองคเ์กริBนนาํคาํสอนในมทัธิว 6:8 โดยกล่าวแก่พวกเขาวา่: 

 

พระบิดาของท่านทรงทราบวา่ท่านตอ้งการอะไรก่อนทีBท่านจะทูลขอต่อพระองค ์(มทัธิว 6:8) 

 

เราสามารถมัBนใจวา่พระเจา้จะอวยพระพรเรา และพระองคจ์ะฟังคาํอธิษฐานของเรา 
เนืBองจากเรารู้วา่พระองคเ์ป็นพระบิดาผูเ้ปีB ยมดว้ยความรัก 
 

ข้าพเจ้าสอนเรื=องการเสริมสร้างฝ่ายจติวญิญาณ และหนึ=งในหลาย ๆ สิ=งที=ข้าพเจ้ากล่าวเกี=ยวกบัคาํอธิษฐานของพระเยซูกคื็อ 

เราเริ=มคาํอธิษฐานโดยยอมรับว่า ในเวลาเดยีวกนั มคีนอกีล้าน ๆ คนกาํลงัอธิษฐานด้วย หนึ=งในเหตุผลที=เราเรียกพระเจ้าว่า 

“พระเจ้า” กคื็อ พระเจ้าสามารถรับฟังแต่ละคาํอธิษฐานเหล่านั)นและจดัการกบัคาํอธิษฐานทั)งปวง 

ราวกบัว่าแต่ละคาํอธิษฐานเป็นเพยีงหนึ=งเดยีวที=กาํลงัวงิวอนขอความสนใจจากพระองค์ในชั=วขณะนั)น 

แต่นั=นนําเราเข้ามาสู่สามคัคธีรรมอนับริสุทธ̂ิ ให้เป็นส่วนหนึ=งของชุมชนแห่งแผ่นดนิสวรรค์ และแน่นอนทนัทหีลงัจากนั)น 
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พระเยซูกใ็ช้คาํว่า “พระบิดา” ฉะนั)น ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นใครหรืออยู่ที=ใดในการอธิษฐานนั)น ข้าพเจ้ากาํลงัเข้าไปใกล้พระเจ้า 

ผู้อยู่ในฐานะ “พ่อ” (Abba) เราเข้าไปใกล้พระเจ้าในฐานะ “พระบิดา” 

และหากใครสักคนในประเทศโปแลนด์กาํลงัเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” และข้าพเจ้ากก็าํลงัเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” 

ในประเทศสหรัฐ นั=นกห็มายความว่าเราเป็นพี=น้องกนั ถ้าเรามพีระบิดาองค์เดยีวกนั เรากเ็ป็นสมาชิกของครอบครัวเดยีวกนั 

ดงันั)น ข้าพเจ้าคดิว่ามทัธิวเข้าถงึประเดน็นี)อย่างทรงพลงั โดยใช้ความหมายของแผ่นดนิสวรรค์ 

ซึ=งท่านกล่าวถงึครั)งแล้วครั)งเล่า แต่เป็นชีวติแห่งการอธิษฐานต่างหากที=จะนําเราเข้าสู่การตระหนักรู้ว่า 

ในวนิาทนัี)นที=เรากาํลงัอธิษฐาน เรากาํลงัอธิษฐานพร้อมกบัคนอื=นมากมายที=กาํลงักล่าวในสิ=งเดยีวกบัที=เรากาํลงักล่าว  

และเมื=อเขาพูดสิ=งเดยีวกบัที=เรากาํลงัพูด นั=นหมายถงึเราเป็นครอบครัวเดยีวกนั 

 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ 

 
ไม่มสิี=งใดหนุนจติชูใจมากไปกว่าการสํานึกได้ว่าพระเจ้าได้รับเราเข้าไปในครอบครัวของพระองค์ 

การได้รับการอภยัโทษบาปเป็นสิ=งที=ยอดเยี=ยม แต่เหมือนที= เจ ไอ แพคเกอร์ กล่าวในหนังสือของท่านที=ชื=อ “รู้จกัพระเจ้า” 

กย็อดเยี=ยมเช่นกนัที=จะถูกทาํให้เป็นผู้ชอบธรรม และจะยอดเยี=ยมยิ=งขึ)นเมื=อพระเจ้ารับเราเข้าไปอยู่ในครอบครัวของพระองค์ 

การมพีระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา จริง ๆ แล้วกคื็อจุดสูงสุดของพนัธกจิของพระเจ้าในชีวติของเรา 

เราไม่เพยีงแต่ได้รับการอภยัโดยผู้พพิากษาเท่านั)น แต่เราถูกรับเข้าไปอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า 

และพระองค์เป็นพระบิดาของเรา และเราเป็นบุตรของพระองค์ และเมื=อเป็นเช่นนั)น เรากเ็ป็นทายาทร่วมกบัพระคริสต์ 

ทุกสิ=งที=จะมาถงึพระเยซู ซึ=งหมายถงึสิ=งทั)งปวงทั)งสิ)น กจ็ะเป็นของเราด้วย นั=นคือมรดกของเราเช่นกนั ในช่วงเวลาหนึ=ง 

เราเป็นเพยีงแค่บุตรแห่งความพโิรธ เมื=อมรดกของเราคือพระพโิรธของพระเจ้า แต่ตรงกนัข้ามกบัพระพโิรธ 

เดีmยวนี)เราเป็นทายาทร่วมกบัพระคริสต์ เราได้เข้าส่วนในธรรมชาตขิองพระเจ้า และในความเป็นจริง 

เราถูกเรียกว่าเป็นพี=น้องกบัพระคริสต์ เพราะในพระองค์ เราได้รับสถานะบุตรของพระเจ้า 

เราได้ทิ)งผ้าขี)ริ)วโสมมแห่งความอธรรมเพื=อแลกกบัความชอบธรรมของพระคริสต์ และในกระบวนการนี) 

เรากไ็ด้เป็นบุตรของพระเจ้า ได้รับคาํเชิญให้เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ 

และนั=นคือพระพรยิ=งใหญ่ที=สุดที=เราสามารถจนิตนาการได้ 

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 
ในมทัธิว 6:25-34 พระเยซูใชส้องตวัอยา่งแตกต่างกนัเพืBอใหค้วามมัBนใจแก่บุตรของพระเจา้ทีBพระองคท์รงใส่ใจ 

พระองคก์ล่าวถึง “นกในอากาศ” และ “ดอกไมที้Bอยูก่ลางทุ่ง” 

เพืBอชีW ใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงใส่ใจในความจาํเป็นของแมก้ระทัBงสิBงเลก็นอ้ยทีBสุดทีBพระองคท์รงสร้าง และประเดน็ของมทัธิวกคื็อ 

ถา้พระเจา้ใส่ใจแมก้ระทัBงสิBงเลก็นอ้ย กแ็น่นอนทีBพระองคจ์ะใส่ใจคนของพระองคย์ิBงกวา่นัWนมากนกั 

พระบิดาในสวรรคข์องเราจะจดัเตรียมอาหาร เครืBองนุ่งห่ม และการคุม้ครองทีBยอดเยีBยมยิBงกวา่สาํหรับเราดว้ย 

 

นอกจากนัWน พระเยซูยงัเนน้การทีBพระเจา้ใส่ใจและคุม้ครองเหมือนทีBบิดากระทาํแก่บุตร 

เมืBอพระองคเ์ตือนเหล่าสาวกเกีBยวกบัความยากลาํบากมากมายในการกระทาํพนัธกิจ ยกตวัอยา่งใน 10:19-20 

พระเยซูบอกสาวกวา่พวกเขาจะถูกจบักมุ แต่พระองคก์บ็อกพวกเขาดว้ยวา่ พระวญิญาณของพระบิดาจะสถิตอยูก่บัพวกเขา 

และพระองคก์เ็ตือนความจาํพวกเขาวา่ เมืBอชีวติของเขาตกอยูใ่นอนัตรายเพราะพนัธกิจนัWน พระบิดาจะปกป้องพวกเขา 

 

ใหเ้ราฟังคาํหนุนใจของพระเยซู ในมทัธิว 10:29-31: 
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นกกระจาบสองตวัขายกนับาทเดียวไม่ใช่หรือ? 

ถึงกระนัWนกไ็ม่มีสกัตวัเดียวทีBตกถึงพืWนนอกเหนือจากพระประสงคข์องพระบิดา และแมแ้ต่ผมทุกเสน้บนศีรษะของ

ท่านกท็รงนบัไวท้ัWงหมดแลว้ ฉะนัWนอยา่กลวัเลย ท่านมีค่ายิBงกวา่นกกระจาบหลายตวั (มทัธิว 10:29-31) 

 
สําหรับผู้เชื=อหลายคน การดาํเนินชีวติคริสเตยีนนั)นยากลาํบากมาก หลายพื)นที=ในโลกตกอยู่ภายใต้การกดขี=ข่มเหง 

และความชื=นชมยนิดอีนัยิ=งใหญ่ในชีวติของเขากคื็อ การที=เขาเป็นส่วนหนึ=งของพระกาย 

และสามารถระบุชัดเจนว่าตนเองเป็นประชากรของพระเจ้า พระวจนะบอกเราว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา ตามที=โรม 8 

กล่าวไว้ เรามสิีทธิพเิศษอนัยิ=งใหญ่ที=สามารถร้องทูลต่อพระเจ้าว่า “พระบิดา” (Abba) แล้วเรากม็ข้ีอเทจ็จริงที=ว่า 

พระเจ้าทรงใส่ใจดูแลเราตลอดเวลา เราได้เห็นเช่นกนัว่าพระเจ้าประทานความรักแก่สมาชิกในครอบครัวของพระองค์ 

ด้วยเหตุนี) สําหรับผู้เชื=อแล้ว หัวใจของชีวติของเขากคื็อ การหนุนจติชูใจที=ผ่านมาทางพระคริสต์ เนื=องจากบัดนี) 

พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราแล้ว 

 

—ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน 

 
หลงัจากไดพิ้จารณาคนของพระเจา้ทัWงในฐานะคริสตจกัร และครอบครัวของพระเจา้แลว้ 

เรากพ็ร้อมทีBจะศึกษาการทีBพระเจา้ทรงเรียกคนของพระองค ์

 

 

การทรงเรยีก 
 

คนของพระเจา้ไดรั้บสิทธิพิเศษอนัยิBงใหญ่ทีBจะเป็นคริสตจกัรและครอบครัวของพระองค ์
แต่การทรงเรียกของพระเจา้ทีBมีต่อเรานัWนยงัรวมไปถึงความลาํบาก อนัตราย และความทรมาน 
พระเยซูเองนัWนเป็นกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ผูท้นทุกขท์รมานของเรา ฉะนัWน เมืBอเราติดตามพระองค ์เรากท็นทุกขเ์ช่นกนั 

 
ตวัอยา่งเช่น ในมทัธิว 10:34-36 พระเยซูกล่าววา่ เครืBองหมายของการทีBเราถูกเรียกโดยพระเจา้กคื็อ การเผชิญความขดัแยง้ 

ใหเ้ราฟังคาํพดูของพระองคใ์นพระวจนะตอนนีW : 

 

อยา่คิดวา่เรามาเพืBอนาํสนัติสุขมาสู่โลก เราไม่ไดน้าํสนัติสุขแต่นาํดาบมา เพราะเรามาเพืBอจะทาํให ้
“ชายหนุ่มขดัแยง้กบัพอ่ ลูกสาวขดัแยง้กบัแม่ลูกสะใภข้ดัแยง้กบัแม่สามี 

ศตัรูของเขาจะเป็นคนในครัวเรือนของเขาเอง” (มทัธิว 10:34-36) 

 
และในมทัธิว 16:24-25 พระองคอ์ธิบายดงันีW : 

 
“หากผูใ้ดปรารถนาจะเป็นสาวกของเราใหผู้น้ัWนปฏิเสธตนเอง 

รับกางเขนของตนแบกและตามเรามา เพราะผูใ้ดตอ้งการเอาชีวติรอดผูน้ัWนจะเสียชีวติ 

แต่ผูใ้ดพลีชีวติเพืBอเราผูน้ัWนจะไดชี้วติ” (มทัธิว 16:24-25) 

 
พระเยซูรู้วา่คนของพระองคก์จ็ะถูกปฏิเสธเช่นเดียวกบัทีBพระองคถู์กปฏิเสธ สาํหรับกษตัริยข์องเรา การทนทุกขท์รมานกคื็อ 

หนทางสู่สง่าราศี และสิBงเดียวกนันีWกจ็ะเกิดขึWนกบัเราเช่นกนั 
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เมื=อพระเยซูอยู่บนไม้กางเขน ประชาชนอาจคดิว่าพระองค์กาํลงัพ่ายแพ้ในสมรภูม ิ

และยิ=งในยามที=พระองค์อยู่ในอโุมงค์ฝังศพ พวกเขาคงคดิว่าพระองค์ถูกทอดทิ)งจริง ๆ เสียแล้ว 

แต่พวกเขาลืมเกี=ยวกบัเช้าวนัที=สาม พระเยซูได้ตรัสว่า “เจ้ารื)อวหิารหลงันี)ลง และในสามวนั เราจะสร้างมนัขึ)นใหม่” ดงันั)น 

เมื=อเรานึกถงึว่า ที=ผ่านมาคริสตจกัรได้ถูกปฏเิสธ ถูกวพิากษ์วจิารณ์ และถูกเหยยีดหยามเพยีงใดในทุกหัวระแหง 

เรากเ็ข้าใจว่าคริสตจกัรเดยีวกนันี)ที=พระเยซูสถาปนาขึ)นกคื็อคริสตจกัรเดยีวกนักบัที=กาํลงัทาํพนัธกจิอยู่ในทุกวนันี) 

ลองศึกษาดูว่าคริสตจกัรนั)นได้เผชิญและผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากเพยีงใด แต่คริสตจกัรกย็งัยืนหยดัอยู่ 

และข้าพเจ้าขอก้าวไปอกีขั)นหนึ=ง ข่าวประเสริฐเรื=องพระเยซูคริสต์ พระวาทะที=มาบังเกดิเป็นมนุษย์นั)น 

ไม่มใีครสามารถฆ่าพระองค์ได้ในเวลานั)น และไม่มใีครสามารถฆ่าพระองค์ได้ในเวลานี) ดงันั)น เราจงึเป็นส่วนหนึ=ง 

เป็นคริสตจกัรที=เป็นของพระองค์ และพระองค์จะไม่อนุญาตให้สิ=งใด แม้กระทั=งประตูนรก 

มาคงอยู่และขดัขวางพนัธกจิของพระองค์ คริสตจกัรมพีนัธกจิ 

และพนัธกจินั)นกคื็อการออกไปในทุกหนแห่งในโลกเพื=อนําคนที=หลงหายให้กลบัมาและให้เป็นสาวกของพระองค์ 

นี=เป็นเรื=องช่างน่าชื=นชมยนิดยีิ=งนัก! และทั)งท่านและข้าพเจ้าสามารถมคีวามมั=นคงอนัยิ=งใหญ่ 

และสามารถมช่ีวงเวลาแห่งการฟื) นคืนชีวติใหม่อย่างแท้จริงแม้ในเวลานี) เพราะเรารู้ว่าคริสตจกัรนั)นจะดาํรงอยู่ตลอดไป 

 

—ดร. วลิล ีเวลส์ 

 
พระเยซูสญัญาวา่จะทาํใหก้ารทนทุกขข์องคนของพระองคสิ์Wนสุดลง จะประทานการพกัผอ่นจากความลาํบาก 

จะสถาปนาสนัติภาพเพืBอเรา และจะอวยพระพรแก่เราอยา่งลน้เหลือ แต่สิBงนัWนยงัมาไม่ถึง 

จนกวา่พระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาเพืBอสร้างทุกสิBงขึWนใหม่ 

การทรงเรียกเรากเ็พืBอใหเ้ราติดตามรอยพระบาทของกษตัริยผ์ูท้นทุกขท์รมานของเรา 

 
พระเยซูบอกเราว่าพระองค์เสดจ็มาเพื=อที=เราจะได้รับชีวติและได้รับอย่างครบบริบูรณ์ แต่คุณกค็งรู้ว่า ในชีวตินี) 

หลงัจากที=เราได้มารู้จกัพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว เรากย็งัคงต้องประสบความเจบ็ปวด ความทรมาน 

โรคภยัไข้เจบ็ และเรากย็งัคงต้องตาย เรายงัมคีวามคบัข้องใจและความทะเยอทะยาน เรายงัคงประสบความรําคาญและ 

ทาํนองเดยีวกนั ความโศกเศร้าด้วย อยากบอกว่า ส่วนหนึ=งของสิ=งที=เราจาํเป็นต้องยอมรับในจุดนี)กคื็อ 

เป็นที=ประจกัษ์ชัดว่าส่วนหนึ=งของความหมายของการได้รับชีวติอนัครบบริบูรณ์นี)กคื็อ 

การมพีระคริสต์ที=ศูนย์กลางของทุกสิ=งเหล่านี) เราจะได้รู้จกัหลายสิ=งหลายอย่างในชีวติคริสเตยีนที=เราจะไม่มวีนัรู้จกัได้เลย 

หากเราไม่เคยรู้สึกรําคาญหรือคบัข้องใจ 

เราจะไม่มวีนัรู้ได้เลยหากเราไม่เคยประสบกบัความโศกเศร้าเช่นเดยีวกบัความความเปรมปรีดิ^และความชื=นชมยนิด ี

ข้าพเจ้าคดิว่ามบีางสิ=ง ณ จุดนี)ที=สําคญัจริง ๆ พระเยซูบอกเราว่า “เรามาเพื=อที=เจ้าจะได้รับชีวติและได้รับอย่างครบบริบูรณ์” 

แต่คุณคงเข้าใจว่าเรากาํลงัถวลิหาบางสิ=ง ส่วนหนึ=งของความหมายของ “การอยู่ในพระคริสต์” 

กคื็อการถวลิหาความบริบูรณ์ที=พระองค์จะนํามาในอนาคต วนัหนึ=งจะมาถงึ 

เมื=อพระคริสต์เสดจ็กลบัมาหาคริสตจกัรของพระองค์ วนัหนึ=งจะมาถงึ เมื=อพระคริสต์จะครองราชย์เหนือทุกสิ=ง 

อย่างเป็นที=ประจกัษ์แก่ทุกคน วนัหนึ=งจะมาถงึ 

เมื=อทุกหัวเข่าจะกราบลงและทุกลิ)นจะยอมรับต่อหน้าพระสง่าราศีของพระเจ้าพระบิดา ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้เป็นเจ้า 

วนัหนึ=งจะมาถงึ เมื=อดวงตาทุกดวงจะปราศจากนํ)าตา เพราะนํ)าตาทุกหยดจะถูกเช็ดออกไปแล้ว 

และส่วนหนึ=งของความหมายในปัจจุบันกคื็อ การที=เราจะได้รับชีวติที=ครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ 

กห็มายความว่าเราต้องพกัพงิในพระคริสต์ 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 2: “พระกติตคิณุโดยมัทธวิ” 
 

-49- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

โดยประสบทั)งความชื=นชมยนิดแีละความลาํบากทั)งปวงที=เข้ามาในชีวติและในโลกที=ล้มลงนี) และในขณะเดยีวกนั 

เรากต้็องถวลิหาตั)งตารอสิ=งที=เรารู้ว่าจะมาถงึ ชีวติที=ครบบริบูรณ์หมายถงึการวางใจในพระคริสต์จนกระทั=งพระองค์เสดจ็มา 

 

—ดร. อาร์ อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ 

 
 

สรปุ 
 
ในบทเรียนเรืBองพระกิตติคุณโดยมทัธิวนีW  เราไดส้าํรวจภูมิหลงัของพระกิตติคุณในดา้นผูเ้ขียน ผูอ่้านตัWงเดิม 

และสถานการณ์แวดลอ้มของการเขียน เราไดส้าํรวจโครงสร้างและเนืWอหา และเรากไ็ดพิ้จารณาสาระสาํคญัหลกั ๆ 

ในดา้นมรดกจากพนัธสญัญาเดิม และการทีBพระกิตติคุณเนน้ทีBคนของพระเจา้ 

 

พระกิตติคุณมทัธิวประกาศข่าวประเสริฐวา่ พระสญัญาต่าง ๆ 

ในพนัธสญัญาเดิมเกีBยวกบัแผน่ดินสวรรคไ์ดถู้กกระทาํใหส้าํเร็จเป็นจริงแลว้ในองคพ์ระเยซูคริสตแ์ละพนัธกิจของพระองคใ์นฐานะกษตัริ

ยพ์ระเมสสิยาห์ และข่าวประเสริฐกคื็อ พระเยซูไดส้ถาปนาและยงัคงสร้างแผน่ดินของพระองคต่์อไปเพืBอเราและโดยผา่นทางเรา 

แต่ข่าวประเสริฐนีWหาใช่สิBงทีBง่ายดายเสมอ  ตามทีBเราไดเ้ห็นแลว้ 

มทัธิวไดบ้รรยายอยา่งหนกัแน่นทีBสุดวา่พระเจา้เรียกคนของพระองคใ์หติ้ดตามพระเมสสิยาห์ องคก์ษตัริยผ์ูท้รงทนทุกขท์รมาน 

แต่มทัธิวกไ็ดบ้รรยายอยา่งหนกัแน่นทีBสุดเช่นกนัถึงพระพรจากพระบิดาในสวรรค ์

พระพรทีBทาํใหเ้ราสามารถติดตามกษตัริยข์องเราอยา่งสตัยซื์Bอ และพากเพียรถึงทีBสุด เมืBอเราเผชิญความเจบ็ปวด 

จนกระทัBงแผน่ดินสวรรคจ์ะลงมาสถาปนาบนโลกนีWอยา่งครบถว้นบริบูรณ์ดว้ยพระสิริ 
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ดร. พที อลัวนิสัน (ผูด้าํเนินรายการ) เป็นผูอ้าํนวยการบริหารของ “ฟอร์จ: พนัธกิจทัBวนครสู่ประชาชน โดยคนทีBเป็นภาพสะทอ้น” 

(FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror) และท่านยงัเป็นศิษยาภิบาลผูก่้อตัWงคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน วลิโลว ์ครีก 

ทีBเมือง วนิเทอร์ สปริงส์ รัฐฟลอริดา อนัเป็นคริสตจกัรทีBท่านไดรั้บใชใ้นฐานะศิษยาภิบาลอาวโุสมาเป็นเวลา 26 ปีแลว้ ดร. อลัวนิสนั 

จบการศึกษาศาสนศาสตร์ศึกษามหาบณัฑิตจากวทิยาลยัศาสนศาสตร์ทรินิตีเพืBอการประกาศ (Trinity Evangelical Divinity School) 

และจบการศึกษาพนัธกิจดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) ท่านเป็นศาสตราจารยว์ฒิุคุณ 

ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป หนึBงในคณะกรรมการของ “เครือข่ายสาํคญัเพืBอพฒันาชีวติ” (Key Life Network) 

และเป็นผูเ้ขียนหนงัสือชืBอ “Like Father, Like Son: How Knowing God as Father Changes Men” (“พอ่เป็นอยา่งไรลูกกเ็ป็นอยา่งนัWน: 

การรู้จกัพระเจา้ในฐานะพระบิดาเปลีBยนแปลงมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร?”) 

 

 

ดร. เดวดิ บาวเออร์ เป็นคณบดีคณะการตีความพระคริสตธรรมคมัภีร์ และดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติยศ “ราลฟ์ วลัโด บีสนั” 

ดา้นการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เชิงอุปนยั ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรมแอสบิวรี 

 

ดร. สตเีฟน ชาน เป็นรองศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์และศาสนศึกษา ณ มหาวทิยาลยัซีแอตเทิล 

 

ดร. สตฟี โคแวน เป็นรองผูอ้าํนวยการศูนยท์รัพยากรดา้นคริสตศ์รัทธาพิทกัษ ์และรองศาสตราจารยด์า้นปรัชญาและคริสตศ์รัทธาพิทกัษ ์

ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์เบอร์มิงแฮม 

 

ดร. มาร์ค จกินิเลยีต เป็นรองศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์พนัธสญัญาเดิม ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรมบีสนั 

 

ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. เจมส์ แฮมลิตนั เป็นรองศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์ตามหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น 

แบป๊ติสต ์และเป็นศิษยาภิบาลฝ่ายเทศนา ณ คริสตจกัรแบบ๊ติสตเ์คนวดู 

 

ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ เป็นรองอธิการบดีผูก่้อตัWงวทิยาเขต ฟลอริดา ดนัแนม ของวทิยาลยัพระคริสตธรรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. ปีเตอร์ คุซมชิ ดาํรงตาํแหน่ง “ศาสตราจารยท์รงเกียรติ เอวา บี และ พอล อี ทอมส์” ดา้นพนัธกิจทัBวโลกและยโุรปศึกษา ณ 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมกอร์ดอน-คอนเวลล ์และเป็นผูร่้วมก่อตัWง รวมทัWงผูอ้าํนวยการ ของวทิยาลยัพระคริสตธรรมเพืBอการประกาศ 

ในเมืองโอสิเยค ประเทศโครเอเชีย 
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ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสทีBคริสตจกัรอีแวนเจล พี ซี เอ ในเมืองอลาบาสเตอร์ รัฐอลาบามา 

และเป็นศาสตราจารยด์า้นการเทศนาและศาสนศาสตร์เชิงระบบ ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรมเบอร์มิงแฮม 

 

ศาสนาจารย์ จมิ เมเปิลส์ เป็นผูอ้าํนวยการหลกัสูตรพนัธกิจศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตดา้นดา้นความเป็นผูน้าํของผูอ้ภิบาล ณ 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมเบอร์มิงแฮม 

 

ดร. จอห์น แมคคนิลย์ี เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และศาสนศาสตร์ศึกษา ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอท 

 

ดร. อาร์ อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั เป็นรองศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ และผูอ้าํนวยการการวจิยัระดบัปริญญาเอก ณ 

วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์

 

ดร. เกร็ก เพร์รี เป็นรองประธานดา้นโครงการยทุธศาสตร์ ณ องคก์ร “ผูรั้บใชแ้ห่งสหสัวรรษทีBสาม” 

(อดีตรองศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่และผูอ้าํนวยการโครงการ “การริเริBมพนัธกิจในเขตเมือง” ณ 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมคฟัเวอร์แนนต)์ 

 

ดร. โธมสั ชไรเนอร์ เป็นศาสตราจารยเ์กียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสนั” ดา้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ 

และเป็นรองคณบดีดา้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และการตีความ ทีBวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ทีBวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 

 

ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ทีBวทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

มหาวทิยาลยับิโอลา และเป็นประธานภาควชิาพระคริสตธรรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ 

 

ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็นอดีตสาธุคุณทีBคริสตจกัรเซนตลุ์ค วมิเบิลดนั พาร์ค สหราชอาณาจกัร 

และปัจจุบนัเป็นรองอาจารยใ์หญ่ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์ออ๊กซฟอร์ด และผูอ้าํนวยการของสาํนกัวชิาการเทศนา 

 

ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ศึกษา ทีBวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมทรินิตีเพืBอการรับใชพ้ระเจา้ 

(อดีตเคยเป็นอาจารยด์า้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ศึกษา และรองอาจารยใ์หญ่ร่วม ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์มหาวทิยาลยัออ๊กซฟอร์ด) 

 

ดร. วลิล ีเวลส์ เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรแบบ๊ติสต ์เพลสแซนท ์โกรฟ ทีBเมืองแฟร์ฟีลด ์รัฐอลาบามา และเป็นอาจารย ์ณ 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมเบอร์มิงแฮม 

 

ดร. สตเีฟน เจ เวลลมั เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ทีBวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. เบ็น วทิเธอริงตนั เป็นศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์แอสบิวรี 

 




