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พระกิตติคุณ
บทเรียนที่ 2
พระกิตติคุณโดยมัทธิว
บทนำ
ในปี ค.ศ. 1919 กษัตริ ยอ์ ลั เบิร์ตแห่งเบลเยียมกำลังเดินทำงโดยรถไฟไปยังที่ต่ำง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ เนื่องจำกพระองค์
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในด้ำนหัวรถจักร ระหว่ำงกำรเดินทำงช่วงหนึ่ง ระยะทำงประมำณ 16 กิโลเมตรพระองค์จึงทรงฉลองพระองค์เหมือน
วิศวกรและทรงควบคุมรถไฟขบวนนั้น เมื่อถึงสถำนีถดั ไป ฝูงชนที่กำลังโห่ร้องก็มองหำกษัตริ ยอ์ ลั เบิร์ตแต่ไม่เห็นพระองค์ พวกเขำ
คำดหวังว่ำกษัตริ ย์จะต้องมีรูปลักษณ์และจริ ยวัตรแบบหนึ่งโดยเฉพำะ ดังนั้น พวกเขำจึงไม่รู้ว่ำชำยร่ ำงสูงที่สวมเสื้อผ้ำสักหลำดและหมวก
เจ้ำหน้ำที่รถไฟนั้น จริ ง ๆ แล้วก็คือกษัตริ ยแ์ ห่ งเบลเยียมนั่นเองจากมุมมองด้านหนึง่ พระกิตติคุณมัทธิวก็เล่าเรื่องราวคล้าย ๆ กัน เป็ น
เรื่องราวของกษัตริย์ผู้หนึ่ง นัน่ คือ พระเยซู กษัตริย์ของชาวยิว แต่คนมากมายในช่วงเวลาของพระองค์กลับไม่รู้จัก เนื่องจากพระองค์ไม่ได้มี
รูปลักษณ์และจริยวัตรตามที่ประชาชนคาดหวัง พระองค์เป็ นกษัตริย์ในลักษณะที่แตกต่างออกไป นี่คอื บทเรียนที่สองในชุดบทเรียน “พระกิตติ
คุณ” เราได้ตงั ้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า “พระกิตติคุณโดยมัทธิว” เนื่องจากเราจะมุ่งความสนใจไปที่พระกิตติคุณเล่มแรกสุด นัน่ คือ พระกิตติคุณมัทธิว
การศึกษาพระกิตติคุณมัทธิวจะแบ่งเป็ นสามส่วน ในส่วนที่หนึ่ง เราจะพิจารณาภูมหิ ลังของพระกิตติคุณมัทธิว ส่วนที่สองจะสารวจโครงสร้างและ
เนื้อหา และส่วนที่สามจะศึกษาประเด็นสาระหลักในพระกิตติคุณมัทธิว เราจะเริม่ ต้นด้วยภูมหิ ลังของพระกิตติคุณมัทธิว

ภูมห
ิ ลัง
หลายคนตั้งคาถามว่า “ทาไมเราจาเป็ นต้องรู้เกี่ยวกับบริบททั้งหลายของพระคัมภีร์ ? เราแค่อ่านพระ
คัมภีร์ที่ถูกแปลแต่ละภาษาอย่างดี แล้วก็ทาความพยายามเข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรไม่ได้หรือ ?”
ข้าพเจ้าอยากจะอธิบายว่า “เนื้อหา” ที่ปราศจาก “บริบท” ก็กลายเป็ นแค่ข้ออ้างที่เราจะใช้ เพื่อต้องการ
ให้ เราตีความหมายอย่างอาเภอใจได้ ปัญหาก็คือ เอกสารโบราณทั้งสิ้น ถูกสื่ อออกมาในบริบทเฉพาะ
ทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม โวหารศิลป์ โบราณคดี และศาสนา บริบทเหล่ านี้ล้วนแตกต่างจาก
บริบทของเราในปัจจุบัน บุคคลผู้หนึ่งเคยกล่าวว่า “อดีตนั้นก็เป็ นเหมือนต่างประเทศ ที่นั่น ผู้คน
กระทาสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากกเรา” อดีตนั้นแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมาก และสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ เรา
มีความคิดหลงยุค หรือการเอาข้อสันนิษฐานแบบปัจจุบันไปตีความข้อเขียนในอดีต ก็คือการศึกษา
บริบทของพระคัมภีร์ด้วยความระมัดระวัง
—ดร. เบ็น วิทเธอริงตัน
เมื่อเรากาลังตีความพระวจนะเล่มต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ จึงเป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจ
ประเด็นภูมิหลัง เช่ น ใครเป็ นผู้เขียน และบริบททางประวัติศาสตร์ ของการการเขียนนั้นว่าเป็ นอย่างไร
ทั้งนี้ เนื่องจากเวลาที่ผู้เขียนเขียนหนังสื อ พวกเขาก็ถือว่าผู้อ่านกาลังทาความเข้าใจโดยมีวัฒนธรรม
ร่ วมกัน และผู้เขียนก็เหมาเอาว่าผู้อ่านจะต้องรู้บริบทกว้าง ๆ มากพอที่จะเข้าใจข้ อความของผู้เขียน ด้วย
เหตุนี้ ในหลายกรณี โจทย์ของเราก็คือ ต้ องระบุให้ ได้ว่าผู้เขียนคือใคร และวัฒนธรรมของเขาเป็ น
อย่างไร เพื่อเราจะได้ความกระจ่างจากข้อมูลวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่กว้างขวางเพิ่มขึ้น เพื่อเรา
จะเติมเต็มช่ องว่างของข้อมูลและความเป็ นจริงบางประการที่ถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจกันเองได้
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พระกิตติคุณ

บทเรียน 2: “พระกิตติคุณโดยมัทธิว”

—ดร. เจมส์ แฮมิลตัน
เราจะอภิปรายภูมหิ ลังของพระกิตติคุณมัทธิวในสามขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก เราจะศึกษาว่ามัทธิว คือผู้เขียนงานชิ้นนี้ ถัดไป เราจะ
ศึกษาผู้รบั สารกลุ่มดัง้ เดิมของมัทธิว และสุดท้าย เราจะศึกษาโอกาส หรือสถานการณ์ เมื่อมัทธิวเขียนพระวจนะเล่มนี้ เราจะเริม่ ต้นด้วยคาถาม
เกี่ยวกับผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้

ผู ้เขียน
เมื่อใดก็ตามที่เราศึกษาหนังสือ จดหมาย หรืองานเขียนใดก็ตาม จะเป็ นประโยชน์เสมอถ้าเรารู้ว่าใครเป็ นผู้เขียน ในที่สุดแล้ว ยิง่ เรารู้
เกี่ยวกับผู้เขียนและบริบทของเขามากเพียงใด เราก็ยิ่งพร้อมมากขึ้นที่จะเข้าใจมุมมองและความหมายของเขา เงื่อนไขเดียวกันนี้ก็เป็ นจริงเมื่อเรา
ศึกษาพระคัมภีร์ ยิง่ เรารู้เกี่ยวกับผู้เขียนพระวจนะมากขึ้นเพียงใด เราก็ยิ่งพร้อมมากขึ้นที่จะเข้าใจบทเรียนที่ท่านเหล่านัน้ กาลังสอนเรา ดังนัน้
เมื่อเราศึกษาพระกิตติคุณมัทธิว หนึ่งในคาถามแรก ๆ ที่เราต้องการถามก็คือ “ใครเขียนพระวจนะเล่มนี้?” เราจะพิจารณาผู้เขียนพระกิตติคุณ
มัทธิวในสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก เราจะยืนยันมุมมองดัง้ เดิมว่าพระวจนะเล่มนี้ถูกเขียนโดยอัครทูตมัทธิว ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาวก 12 คนแรกของ
พระเยซู ขัน้ ตอนที่สอง เราจะสารวจประวัตสิ ่วนตัวของมัทธิว ให้เราเริม่ ด้วยการศึกษามุมมองดัง้ เดิมว่าพระกิตติคุณเล่มนี้ถูกเขียนโดยมัทธิว
เราจะพิจารณาผู้เขียนพระกิตติคุณมัทธิวในสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก เราจะยืนยันมุมมองดัง้ เดิมว่าพระวจนะเล่มนี้ถูกเขียนโดยอัคร
ทูตมัทธิว ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาวก 12 คนแรกของพระเยซู ขัน้ ตอนที่สอง เราจะสารวจประวัตสิ ่วนตัวของมัทธิว ให้เราเริม่ ด้วยการศึกษามุมมอง
ดัง้ เดิมว่าพระกิตติคุณเล่มนี้ถูกเขียนโดยมัทธิว

มุมมองดัง้ เดิม
ข้าพเจ้าคิดว่าเราสามารถมั่นใจอย่างมากว่ามัทธิว หรืออัครทูตมัทธิว เป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณ เล่มนี้จริง ๆ
ถึงแม้นักวิชาการปัจจุบันบางคนยังตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้ เหตุผลหนึ่ง เรารู้ว่าบิดาแห่ งคริสตจักรยุคแรกนั้น
เป็ นคนชอบตั้งข้อสงสัย ซึ่งจริง ๆ แล้ว นี่เป็ นการประเมินต่ากว่าความเป็ นจริงด้วยซ้า เพราะเรารู้ว่าท่าน
เหล่านั้นต่อต้าน และไม่มีวันยอมรับเอกสารปลอมให้ กลายเป็ นของจริง ให้ เป็ นงานในสารบบ และเป็ นส่ วน
หนึ่งของชุดพระวจนะที่พระเจ้าดลใจให้ เขียนอย่างเด็ดขาด ประการที่สอง ไม่มีจารีตด้านเอกสารใด ๆ ที่ท้า
ทายมุมมองที่ว่ามัทธิวเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณ แบบแผนด้านเอกสารหนึ่งเดียวที่เรามี บ่งบอกว่ามัทธิวเขียน
พระวจนะเล่มนี้ ประการที่สาม ถ้าคริสตจักรยุคแรกจะเชื่ อมโยงชื่ อของใครก็ตามเข้ากับพระกิตติ คุณเล่มนี้
ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ —เช่ นอุปโลกน์ ขึ้นมาสักชื่ อหนึ่ง หรือหยิบชื่ ออัครทูต
คนใดคนหนึ่งขึ้นมาจากหมวกหรือจากกล่ อง แล้วเอามาเชื่ อมโยงกับพระวจนะเล่ มนี้แล้ว พวกเขาก็เลือกได้
อย่างแย่มากในกรณีของมัทธิว เหตุผลก็คือมัทธิวเป็ นคนเก็บภาษี เขาประกอบอาชี พที่ถูกรังเกียจอย่างรุนแรง
โดยคนยิว แต่พระกิตติคุณของมัทธิวก็เป็ นพระกิตติคุณที่ถูกเขียนให้ ชาวยิวอ่าน โดยพยายามทาให้ ชาวยิว
เชื่ อมั่นว่าพระเยซูก็คือพระเมสสิยาห์ ดังนั้น เราจึงมีพระกิตติคุณเล่มนี้ที่เขียนขึ้นเพื่อชักจูงใจให้ ชาวยิวเชื่ อ
ว่าพระเยซูก็คือพระเมสสิยาห์ แล้วพวกเขาจะยังคงเลือกให้ มัทธิวเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณนี้หรือ? มันไม่สม
เหตุผลแม้แต่น้อย เหตุผลเดียวที่พวกเขาจะเชื่ อมโยงชื่ อของมัทธิวเข้ากับพระกิตติคุณมัทธิวก็คือ พวกเขามี
เหตุผลที่ดีและหนักแน่ นพอที่จะเชื่ อว่ามัทธิวเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้จริง ๆ
—ดร. สตีฟ โคแวน
มุมมองดัง้ เดิมที่ว่ามัทธิวเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้มาจากศตวรรษแรก สุดของคริสตจักร ในทุกต้นฉบับโบราณของพระกิตติคุณเล่มนี้ท่ี
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ปรากฏชื่อ ชื่อนัน้ ระบุว่าหนังสือถูกเขียนโดยมัทธิวและมัทธิวเท่านัน้ เราไม่มหี ลักฐานว่าพระกิตติคุณเล่มนี้เคยหมุนเวียนไปท่ามกลางคริสตจักร
ต่าง ๆ โดยปราศจากชื่อของมัทธิวบนหนังสือนัน้
หนึ่งในบุคคลแรกสุดที่ยนื ยันว่าพระกิตติคุณเล่มแรกถูกเขียนโดยมัทธิวได้แก่ ปาเปี ยส แห่ง เฮียราโปลิส ปาเปี ยสมีชวี ติ อยู่ตงั ้ แต่
ปลายศตวรรษแรกจนเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 เขาเป็ นตัวแทนของมุมมองจากช่วงแรกสุดของคริสตจักร ซึ่งเป็ นช่วงที่เราเข้าถึงข้อมูลได้
นักประวัตศิ าสตร์คริสตจักร ชื่อยูเซเบียส แห่ง ซีซาเรีย ซึ่งเขียนผลงานในช่วง ค.ศ. 325 ได้บนั ทึกคาพยานของปาเปี ยสเกี่ยวกับเรื่อง
ใครเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณมัทธิว ในหนังสือ “ประวัตศิ าสตร์คริสตจักร” เล่มที่ 3 , 39 ตอนที่ 16 ให้เราฟังคาพูดของปาเปี ยส:

มัทธิวได้เรียบเรียงคาพูดของพระเยซูเป็ นลาดับอย่างดี
จากข้อความนี้ เราเห็นว่า ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 2 ปาเปี ยสได้กล่าวว่าพระกิตติคุณเล่มนี้เขียนโดยมัทธิว และน่าสังเกตเช่นกันว่า
ยูเซเบียสได้หยิบยกคาพูดของปาเปี ยสเพื่อร่วมยืนยันมุมมองของตัวท่านเองว่ามัทธิวเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มแรก
บิดาของคริสตจักรอีกท่านหนึ่ง คืออิเรเนียส แห่ง ลีอองส์ ผู้ผลิตงานเขียนในช่วง ค.ศ. 180 ก็ได้ระบุว่าพระกิตติคุณเล่มแรกเขียนโดยมัทธิว ให้
เราฟังสิง่ ที่ท่านเขียนในหนังสือ “ต่อต้านลัทธินอกรีต” เล่ม 3, 1 ตอนที่ 1:

มัทธิวเองก็ได้ออกหนังสื อพระกิตติคุณท่ามกลางชาวฮีบรู ในภาษาของพวกเขาเอง ในขณะที่เปโตรและเปาโลกาลังวางรากฐาน
ของคริสตจักรและเทศนาที่กรุงโรม
เทอร์ทลั เลียนผู้มชี วี ติ อยู่หลังจากนัน้ เล็กน้อย จาก ค.ศ. 155 ถึง 230 ท่านก็ได้ยนื ยันการที่มทั ธิวเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณ ในงานเขียนของท่านชื่อ
“ต่อต้านมาร์ซิออน” เล่ม 4 บทที่ 2:

ดังนั้น ท่ามกลางอัครทูต ยอห์ นและมัทธิวได้ปลูกฝังความเชื่ อในเรา ... หลังจากนั้น ลูกาและมาระโก
เสริมสร้ างความเชื่ อขึ้นใหม่
อิเรเนียสและเทอร์ทลั เลียนมีความเห็นว่า มัทธิวเองได้เขียนพระกิตติคุณฉบับนี้ และคริสตจักรยุคแรกก็เชื่อมั ่น กับท่านทัง้ สองด้วย ดังนัน้
สถานภาพของมัทธิวในฐานะผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มแรกจึงถูกยอมรับว่าถูกต้องแน่นอน
เป็ นเรื่องสาคัญเช่นกันที่จะต้องตระหนักว่า บรรดาคากล่าวอ้างในยุคแรกที่ว่ามัทธิวเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณนี้ มีน้าหนักมากขึ้น เพราะ
ความไม่โดดเด่นของมัทธิวเองเมื่อเทียบกับผู้เขียนคนอื่น เราอาจพิจารณาได้ว่า หากคริสตจักรหรือใครก็ตามต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
พระกิตติคุณสักเล่มโดยการอ้างว่าถูกเขียนขึ้นโดยอัครทูตสักคนที่เขาเลือกเอง พวกเขาก็น่าจะเลือกหนึ่งในอัครทูตที่โดดเด่นมากกว่า แต่มทั ธิว
นัน้ แทบจะไม่ถูกกล่าวถึงเลยในพระกิตติคุณทัง้ สี่ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าจะเป็ นไปได้ท่กี ล่าวอ้างอย่างเป็ นเท็จว่ามัทธิว เป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้

ก่อนอื่น เราต้องยอมรับความสาคัญของคาพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ในยุคศตวรรษแรก ในยุคนั้น คา
พยานของผู้เห็นเหตุการณ์ได้รับการยอมรับอย่างสูง และไม่มีผ้ใู ดที่กล่าวอ้างถึงคาพยานของ
ผู้เห็นเหตุการณ์จะถูกมองว่าไม่น่าเชื่ อถือ คาพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ มีความสาคัญ และอาจกล่าวได้
ว่าเป็ นคาศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งของการเป็ นพยานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ เรายังรู้อีกว่าใน
ศตวรรษที่ 2 มีบุคคลผู้หนึ่งชื่ อว่า ปาเปี ยส ได้เขียนว่าพระกิตติคุณมัทธิวนั้นถูกเขียนโดยอัครทูตมัทธิวจ
ริง ๆ และเนื่องจากช่ วงเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่น้นั ปาเปี ยสน่ าจะได้รู้จักเหล่าอั ครทูตโดยตรง เหตุผลสุดท้าย
ที่ข้าพเจ้าจะยืนยันว่าเรามั่นใจได้ว่าพระกิตติคุณมัทธิวถูกเขียนโดยอัครทูตมัทธิว ก็คือ แม้ว่าชื่ อมัทธิ
วจะไม่ถูกกล่าวถึงในพระกิตติคุณมัทธิวเลยก็ตาม ความจริงก็คือพระกิตติคุณมัทธิวจากบันทึกเก่าแก่
ที่สุดของเราไม่เคยถูกเผยแพร่ ออกไปโดยปราศจากชื่ อของท่านอัครทูต คือมัทธิว ในฐานะผู้เขียนและผู้
มีสิทธิอานาจในหนังสื อเล่มนี้เลย
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—ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด
แน่นอนว่ำนักวิชำกำรเชิงวิพำกษ์สมัยใหม่ได้ต้งั ข้อสงสัยว่ำอัครทูตมัทธิวได้เขียนพระกิตติคุณเล่มแรกจริ งหรื อ เช่นเดียวกับที่
พวกเขำได้ต้งั คำถำมเกี่ยวกับมุมมองดั้งเดิมอื่น ๆ เกี่ยวกับผูเ้ ขียนพระคัมภีร์อีกมำกมำย แต่ควำมหนักแน่นในภำพรวมของกำรรับรองควำม
จริ งในสมัยโบรำณที่ว่ำมัทธิวเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนี้ บวกกับกำรที่ปรำศจำกข้อท้ำทำยใด ๆ ทั้งสิ้นในสมัยโบรำณ ทำให้เรำมีเหตุผลอัน
หนักแน่นที่จะเชื่อว่ำมัทธิวเป็ นผูเ้ ขียนพระวจนะเล่มนี้จริ ง ๆ
เมื่อได้พิจำรณำมุมมองดั้งเดิมที่ว่ำมัทธิวเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณเล่มแรกแล้ว ต่อไปเรำจะหันไปศึกษำประวัติส่วนตัวของมัทธิว

ประวัติส่วนตัว
พระวจนะได้ให้ขอ้ มูลสาคัญบางประการแก่เราเกี่ยวกับประวัตสิ ่วนตัวของมัทธิว ตัวอย่างเช่น พระวจนะกล่าวว่ามัทธิวเป็ นทัง้ ชาวยิวและเป็ นคน
เก็บภาษี เราจะพิจารณารายละเอียดทัง้ สองนี้ โดยเริม่ ต้นด้วยการที่มทั ธิวเป็ นชาวยิว
มรดกความเป็ นยิวของมัทธิวถูกเปิ ดเผยให้เห็นหลายทางด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง มัทธิวเป็ นหนึ่งในสาวก 12 คนของพระเยซู และทุกคนเป็ น
ชาวยิว อีกประการหนึ่ง มัทธิวมีช่อื ในภาษายิวเช่นกัน ชื่อ “มัทธิว” เองก็เป็ นชื่อภาษายิว ซึ่งมาจากภาษาฮีบรูในพันธสัญญาเดิม และอีกชื่อหนึ่ง
ของมัทธิวคือ “เลวี” ซึ่งเราอ่านพบในมาระโก 2:14 และลูกา 5:28 เลวี คือชื่อของเผ่าหนึ่งของชาวอิสราเอล ดังนัน้ ชื่อทัง้ สองจึงแสดงให้เห็น
ว่ามัทธิวเป็ นคนยิว การที่มทั ธิวมีบรรพบุรุษเป็ นชาวยิวนัน้ อาจเข้าใจได้โดยนัยยะจากรายงานของคริสเตียนยุคโบราณที่ว่ามัทธิวเขียนด้วยภาษา
ฮีบรู
มรดกความเป็ นยิวของมัทธิวนัน้ เป็ นภูมหิ ลังสาคัญสาหรับเราที่จะเข้าใจพระกิตติคุณของท่าน เพราะจะช่วยให้เราตีความประเด็นที่
ท่านเน้นอย่างเด่นชัดเกี่ยวกับชาวยิว เราจะศึกษาลักษณะความเป็ นยิวของพระกิตติคุณเล่มนี้ละเอียดยิง่ ขึ้นในช่วงหลังของบทเรียนนี้ ดั งนัน้
ในตอนนี้ เราจะกล่าวถึงแค่ตวั อย่างเดียวเพื่อให้เห็นภาพก่อน
ในมัทธิว 15:24 มัทธิวรายงานว่าพระเยซูได้กล่าวอ้างดังต่อไปนี้:

พระองค์ทรงตอบว่ำ “เรำถูกส่งมำเพื่อแกะหลงของอิสรำเอลเท่ำนั้น”
มัทธิวเน้นกำรที่พระเยซูได้เสด็จมำเพื่อชนชำติอิสรำเอลโดยเฉพำะ มำกกว่ำพระกิตติคุณเล่มอื่นใดทั้งสิ้น นอกเหนือจำกมรดกควำมเป็ นยิว
ของมัทธิวแล้ว รำยละเอียดอีกหนึ่งอย่ำงในชีวิตของท่ำนที่เรำสมควรให้ควำมสนใจก็คือ ท่ำนเป็ นคนเก็บภำษี
ในศตวรรษแรก ชำวยิวหลำยคนในปำเลสไตน์ทำหน้ำที่เก็บภำษีในนำมของจักรวรรดิโรมัน คนเก็บภำษีบำงคนก็เก็บอำกร
สินค้ำที่เคลื่อนย้ำยจำกพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งด้วย พวกเขำเป็ นผูป้ ระกอบกำรเอกชนที่จ่ำยเงินให้แก่ผูป้ กครองเพื่อได้รับอำนำจใน
กำรเก็บภำษี พวกเขำทำกำไรโดยกำรเพิ่มอัตรำภำษีที่พวกเขำเรี ยกเก็บจำกประชำชน ด้วยเหตุน้ ี คนเก็บภำษีจึงถูกมองว่ำเป็ นนักขู่กรรโชก
และขโมย และมักจะสมเหตุสมผลและถูกต้องที่พวกเขำจะได้รับ “ชื่อเสีย” นี้
ด้วยเหตุน้ ี คนเก็บภำษีชำวยิวจึงถูกมองว่ำมีควำมผิดซ้ ำซ้อนในสำยตำของเพื่อนร่ วมชำติ ประกำรแรก พวกเขำเป็ นตัวแทนของ
กองกำลังโรมันที่ปกครองอยู่ ซึ่งชำวยิวรังเกียจ และอีกประกำรหนึ่ง พวกเขำปล้นคนของตนเองเพียงเพื่อได้ผลประโยชน์ส่วนตัว จริ ง ๆ
แล้ว พวกเขำถูกมองว่ำเป็ นคนชัว่ ร้ำยและเชื่อถือไม่ได้ ถึงขนำดที่เอกสำรที่เขียนโดยรับไบในยุคแรกได้ห้ำมมิให้คนเหล่ำนี้ให้กำรในศำล
ของชำวยิว ยิ่งไปกว่ำนั้น แม้จะให้ขอ้ มูลเท็จต่อคนเก็บภำษีก็กลับถูกรับรองและถึงขนำดได้รับกำรสรรเสริ ญในฐำนะเป็ นวิธีกำรกบฏที่
ชอบธรรม
ลองฟังบันทึกของมัทธิวเกี่ยวกับกำรที่ตวั ท่ำนเองได้รับกำรทรงเรี ยกจำกพระเยซู ในมัทธิว 9:9-10:
เมื่อพระเยซูเสด็จจำกที่นั่น พระองค์ทรงเห็นชำยคนหนึ่ งชื่อ มัทธิวนั่งอยู่ที่ด่ำนเก็บภำษี
จึงตรัสกับเขำว่ำ “จงตำมเรำมำ” มัทธิวก็ลุกขึ้นติดตำมพระองค์ไป
ขณะพระเยซูเสวยพระกระยำหำรที่บำ้ นของมัทธิว คนเก็บภำษีและ “คนบำป”
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บทเรียน 2: “พระกิตติคุณโดยมัทธิว”

หลำยคนมำร่ วมรับประทำนกับพระองค์และเหล่ำสำวก
มัทธิวกล่ำวอย่ำงตรงไปตรงมำเมื่อบรรยำยถึงตัวท่ำนเองและยอมรับอย่ำงเปิ ดเผยว่ำท่ำนและคนเก็บภำษีคนอื่น ๆ ถูกมองว่ำเป็ น “คน
บำป” ในช่วงเวลำของพระเยซู โดยกำรกระทำเช่นนี้ มัทธิวได้ทำให้ตวั ท่ำนเอง พระเยซู และพระกิตติคุณที่ท่ำนเขียน กลำยเป็ นสิ่งที่ทำ้
ทำยผูน้ ำของชำวยิว มัทธิวแสดงให้เห็นควำมแตกแยกนี้บ่อยครั้งในพระกิตติคุณของท่ำน
เพื่อเป็ นตัวอย่ำง ลองฟังวิธีที่พระเยซูวิพำกษ์วิจำรณ์ผนู ้ ำชำวยิว ในมัทธิว 21:31-32:
“เรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนว่ำคนเก็บภำษีและหญิงโสเภณีพำกันเข้ำอำณำจักรของพระเจ้ำก่อนหน้ำ
พวกท่ำน เพรำะยอห์นมำเพื่อชี้ทำงชอบธรรมแก่ท่ำนและท่ำนไม่เชื่อ
แต่คนเก็บภำษีและหญิงโสเภณีเชื่อ และแม้ได้เห็นสิ่งนี้แล้วพวกท่ำนก็ยงั ไม่ยอมกลับใจมำเชื่อเขำ”
(มัทธิว 21:31-32)
กำรที่มทั ธิวเต็มใจเปิ ดเผยประวัติส่วนตัวที่เต็มไปด้วยควำมบำปของท่ำนอำจจะสัมพันธ์กบั ประเด็นเน้นอีกประกำรหนึ่งในพระกิตติคุณ
ของท่ำน ซึ่งเรำจะศึกษำอย่ำงละเอียดยิ่งขึ้นในช่วงต่อไป ยิ่งกว่ำผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนใด มัทธิวเน้นควำมจริ งที่ว่ำพระเยซูเป็ นกษัตริ ยผ์ ู ้
ถ่อมพระองค์ ผูเ้ รี ยกร้องควำมถ่อมใจจำกคนที่ติดตำมพระองค์ดว้ ย โดยกำรยอมรับอดีตของตน มัทธิวจึงยอมรับอย่ำงเปิ ดอกว่ำท่ำน
จำเป็ นต้องได้รับพระคุณ และท่ำนประกำศถึงควำมเต็มใจของท่ำนที่จะติดตำมมหำกษัตริ ยผ์ ไู ้ ด้ทรงเรี ยกและเปลี่ยนแปลงท่ำน พระเยซูได้
เปลี่ยนแปลงท่ำนจำกขี้ขำ้ ที่เต็มไปด้วยควำมบำปของเฮโรด ไปสู่ผรู ้ ับใช้ผถู ้ ่อมตน ผูป้ ระกำศพระกิตติคุณแห่งแผ่นดินสวรรค์
ในชีวิตของเรา ความถ่อมตนนั้นน่ าจะมีลักษณะว่า เรายินดี เราพอใจ เมื่อสิ่งที่ดีกาลังเกิดขึ้นกับคนอื่น และกับตัวเรา
เองเช่ นเดียวกัน แต่เมื่อคนอื่นกาลังก้าวหน้ า เมื่อคนอื่นกาลังได้รับเกียรติยศ หรืองานของพวกเขาดูแล้วกาลังเกิด
ผลดี เราก็ชื่นชมยินดีในสิ่งนั้นด้วย เราขอบคุณพระเจ้าสาหรับสิ่งนั้น และเราก็ต้องการที่จะให้ เกียรติและขอบคุณ
พระเจ้าตั้งแต่แรก เราต้องการดาเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด ไม่ใช่ เพียงเพื่อตัวเราเอง ดังนั้น ความถ่อมใจจึง
มีลักษณะที่ว่า เราไม่ได้มองไปที่การที่ผลประโยชน์ ของเราได้รับการตอบสนอง แต่เรามองตั้งแต่แรกว่า
ผลประโยชน์ ของพระเจ้าต้องได้รับการตอบสนอง ไม่ว่าจะโดยผ่านผู้อื่นหรือผ่านตัวเราเองก็ตาม
—ดร. จอห์ น แมคคินลีย์
เมื่อเรำได้ขอ้ สรุ ปแล้วว่ำมุมมองดั้งเดิมที่ว่ำมัทธิวเขียนพระกิตติคุณเล่มแรกนั้นถูกต้อง และเรำได้คนุ้ เคยกับชีวประวัติบำงส่วนของมัทธิว
แล้ว ต่อไปเรำจะสำรวจลักษณะเฉพำะของคนกลุ่มแรกที่มทั ธิวเขียนพระกิตติคุณให้อ่ำน

ผู ้อ่ำนกลุม
่ แรก
ถึงแม้มทั ธิวจะไม่ได้ระบุกลุ่มผูอ้ ่ำนเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจง แต่ท่ำนก็ให้ขอ้ มูลบำงอย่ำงที่บอกเรำทำงอ้อม เรำจะพบว่ำ
มัทธิวดูเหมือนจะเขียนเพื่อคริ สเตียนที่เป็ นชำวยิวเป็ นหลัก
ตำมที่เรำกล่ำวถึงในบทเรี ยนก่อนหน้ำนี้ พระกิตติคุณทุกเล่มถูกเขียนเพื่อผูอ้ ่ำนที่เป็ นคริ สเตียนโดยเฉพำะ แต่จุดเน้นหลำย
ประกำรในพระกิตติคุณมัทธิวทำให้พระกิตติคุณเล่มนี้เหมำะสมกับผูอ้ ่ำนคริ สเตียนที่มีพื้นเพเป็ นชำวยิวโดยเฉพำะ ตัวอย่ำงเช่น มัทธิวห
ยิบยก หรื ออ้ำงอิงพันธสัญญำเดิมมำกกว่ำผูเ้ ขียนพระกิตติคุณท่ำนอื่น หลำยครั้ง ท่ำนอธิบำยถึงวิธีที่พระเยซูได้ทำให้ควำมคำดหวังใน
พันธสัญญำเดิมสำเร็จเป็ นจริ ง และท่ำนก็เน้นเป็ นพิเศษว่ำพระเยซูคือพระเมสสิยำห์ องค์กษัตริ ยท์ ี่ชำวยิวได้รอคอยมำเป็ นเวลำหลำย
ศตวรรษ กำรที่ท่ำนเน้นประเด็นควำมเป็ นยิวก็ปรำกฏด้วยในควำมขัดแย้งที่พระเยซูมีกบั ผูน้ ำชำวยิวที่ไม่เชื่อพระองค์ ซึ่งมัทธิวอธิบำยโดย
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ให้รำยละเอียดมำกกว่ำผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่น และมัทธิวได้ให้ควำมสำคัญสูงสุดกับควำมสัมพันธ์ของพระเยซูกบั ธรรมบัญญัติในพันธ
สัญญำเดิม โดยเฉพำะในฐำนะพระผูเ้ ป็ นเจ้ำเหนือธรรมบัญญัติน้ นั
ต่อไปในบทเรี ยนนี้ เรำจะศึกษำประเด็นเน้นเหล่ำนี้ในรำยละเอียดมำกขึ้น แต่ ณ จุดนี้ เรำเพียงจะเสนอสองตัวอย่ำงที่บ่งบอก
ว่ำมัทธิวเขียนพระกิตติคุณให้ชำวยิวอ่ำนเป็ นหลัก โดยเริ่ มด้วยกำรที่มทั ธิวใช้วลีว่ำ “แผ่นดินสวรรค์”

แผ่นดินสวรรค์
ในบทเรี ยนก่อนหน้ำนี้ เรำได้เห็นว่ำพระกิตติคุณทั้งสี่มีเอกภำพอยู่ที่สำระสำคัญหลักเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ำ แต่มทั ธิวเอง
แทบจะไม่ได้ใช้วลี “แผ่นดินของพระเจ้ำ” เลย แต่โดยทัว่ ไป ท่ำนกลับใช้วลี “แผ่นดินสวรรค์” พระกิตติคุณมัทธิวเป็ นพระวจนะเล่ม
เดียวในพระคัมภีร์ที่ใช้คำศัพท์น้ ี และตำมที่เรำได้เห็นก่อนหน้ำนี้ ทั้งสองวลีมีควำมหมำยเดียวกัน
ด้วยควำมยำเกรงพระเจ้ำ ชำวยิวมักหลีกเลี่ยงกำรออกพระนำมของพระองค์หรื อคำใด ๆ ก็ตำมที่มีควำมหมำยคล้ำยกัน เพื่อ
พวกเขำจะไม่ออกพระนำมของพระองค์พล่อย ๆ โดยไม่ต้งั ใจ วิธีหนึ่งของพวกเขำก็คือกำรใช้คำว่ำ “สวรรค์” แทนคำว่ำ “พระเจ้ำ”
และสิ่งนี้เองเป็ นสิ่งที่มทั ธิวทำเมื่อท่ำนใช้วลี “แผ่นดินสวรรค์” เมื่อเรำเปรี ยบเทียบข้อควำมคู่ขนำนในพระกิตติคุณสัมพันธ์เล่นอื่น เรำก็
เห็นว่ำ ในจุดที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณท่ำนอื่นใช้คำว่ำ”แผ่นดินของพระเจ้ำ” มัทธิวจะใช้วลี “แผ่นดินสวรรค์” แทน
มัทธิวใช้ วลี “แผ่นดินสวรรค์” เกือบตลอดเวลาในพระกิตติคุณของท่าน เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่เราได้อ่านพบในพระกิตติ
คุณเล่มอื่น ๆ ทีเ่ รียกว่า “แผ่นดินของพระเจ้า” ข้าพเจ้าคิดว่ามีเพียงสองครั้งที่มัทธิวใช้ วลี “แผ่นดินของพระเจ้า”
แต่นั่นเป็ นเพราะว่ามัทธิวเป็ นผู้เขียนชาวยิว เป็ นชาวยิวที่เชื่ อในพระเยซูคริสต์ และสาหรับชาวยิวนั้น พระนามของ
พระเจ้าเป็ นอะไรสักอย่างที่บริสุทธิ์เกินกว่าที่จะเอามาใช้ บ่อย ๆ หรือพล่ อย ๆ ได้ ดังนั้น การใช้ คาว่า “สวรรค์” จึง
เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่กล่าวถึงพระเจ้า เราได้อ่านพบในพระกิตติคุณอีกเล่มหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และต่อโลก
นี้” ความหมายในที่นี้ก็คือ “ข้าพเจ้าได้ทาผิดต่อพระเจ้า” และจุดที่อันตรายก็คือ เมื่อเราได้ยินวลี “แผ่นดินสวรรค์”
เรามักจะได้ยินแบบผิดพลาดและคิดไปว่า “โอ้ย ...ฟังดูล่องลอยและจืดชื ด แผ่นดิ นสวรรค์ ... ฉันมองไม่เห็นสัก
หน่ อย” แต่จริง ๆ แล้ว มัทธิวกาลังกล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้า โดยสื่ อความหมายว่า แท้จริงแล้ว พระเจ้ากาลัง
กลายเป็ นกษัตริย์แห่ งโลกนี้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้น จึงอันตรายที่คริสเตียนในภายหลังจะเข้าใจคาว่า
“แผ่นดินสวรรค์” ผิดไป ที่จริงแล้ว พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าคือมหากษัตริย์และกาลังกลายเป็ นมหากษัตริย์ โดยผ่าน
พระองค์เอง (พระเยซู)
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
ลองฟังบันทึกของมำระโกในคำอุปมำเรื่ องเมล็ดผักกำด ในมำระโก 4:30-31:
พระองค์ตรัสอีกว่ำ “พวกเรำจะเปรี ยบอำณำจักรของพระเจ้ำกับอะไรดี
หรื อจะยกอุปมำใดมำอธิบำย? อำณำจักรของพระเจ้ำนั้นก็เหมือนเมล็ดมัสตำร์ดซึ่งเป็ นเมล็ดที่เล็ก
ที่สุดเมื่อเพำะลงในดิน (มาระโก 4:30-31)
ในพระวจนะตอนนี้ มำระโกใช้วลีในลักษณะปกติ คือ “แผ่นดินของพระเจ้ำ” แต่ครำวนี้ลองฟังคำอุปมำเดียวกันในรู ปแบบ
ของมัทธิว ในมัทธิว 13:31:
พระองค์ทรงยกคำอุปมำอีกข้อหนึ่งว่ำ
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“อำณำจักรสวรรค์เปรี ยบเหมือนเมล็ดมัสตำร์ดซึ่งมีคนเอำไปเพำะในทุ่งของตน
เมื่อมัทธิวเล่ำเรื่ องรำวเหตุกำรณ์เดียวกัน ท่ำนใช้คำว่ำ “แผ่นดินสวรรค์” ในขณะที่มำระโกได้ใช้คำว่ำ “แผ่นดินของพระเจ้ำ”
เมื่อเราเปรียบเทียบสิ่งที่มัทธิวเรียกว่า “แผ่นดินสวรรค์” กับจุดอื่น ๆ ที่มาระโกและลูกาเขียนข้อความ
เดียวกันและเรียกว่า “แผ่นดินของพระเจ้า” ก็ช่วยให้ เราเห็นว่าผู้เขียนทั้งสามอ้างถึงสิ่งเดียวกัน ทีนี้ ถ้า
คุณอ่านมัทธิวทั้งเล่ม คุณจะเห็นว่ามีสาระสาคัญหลักคือการแสดงความแตกต่างระหว่างพระเจ้าใน
สวรรค์กับมนุษย์บนโลกนี้ วิธีของพระเจ้าในการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ ซึ่งพระองค์เรียกว่า
“แผ่นดินสวรรค์” และวิธีการปกครองของมนุษย์ และครอบครองของมนุษย์ การแสดงออก และการ
ประพฤติต่อกันและกันนั้น ซึ่งเราอาจเรียกได้ว่า “แผ่นดินโลก” และการที่มัทธิวกล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์
นั้นก็เป็ นวิธีที่ทรงพลังมาก ทาให้ ท่านรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งของในโลกนี้ และพระบิดาของเรา
ในสวรรค์ ผู้ครองราชย์ ผู้ปกครอง และผู้สัญญาว่าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการใช้
คาว่า “แผ่นดินสวรรค์” ในภาษาของมัทธิวก็คือ เพื่อให้ เรารู้สึกและลิม้ รสความแตกต่างระหว่างการ
ครองราชย์ของพระเจ้าที่ยังมาไม่ถึง การครอบครอง และพฤติกรรมของมนุษย์บนโลกนี้ มีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างสองความเป็ นจริงนี้ และการที่มัทธิวใช้ คาว่า “แผ่ นดินสวรรค์” ก็ช่วยให้
เราสามารถรู้สึก ได้ลมิ้ รส และมีความหวังในเวลาที่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าจะมาถึง
—ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน
นักวิชำกำรมำกมำยเชื่อว่ำมัทธิวได้รักษำวิธีที่พระเยซูกล่ำวกับฝูงชนชำวยิวไว้ ในขณะที่มำระโกและผูเ้ ขียนพระวจนะเล่มอื่น
ๆ ในพันธสัญญำใหม่ใช้วลี “แผ่นดินของพระเจ้ำ” เพื่อทำให้ควำมหมำยของพระเยซูกระจ่ำงยิ่งขึ้นสำหรับผูอ้ ่ำนในแวดวงกว้ำงขึ้น แต่
ไม่ว่ำจะจริ งหรื อไม่ก็ตำม กำรที่มทั ธิวใช้วลี “แผ่นดินสวรรค์” นั้น ก็ทำให้ขอ้ มุมมองที่ว่ำกลุ่มผูอ้ ่ำนหลักของท่ำนคือคนยิวนั้นมีน้ ำหนัก
มำกขึ้น

ธรรมเนี ยมยิ ว
อีกแง่มุมหนึ่งของพระกิตติคุณมัทธิวที่ช้ ใี ห้เห็นว่ำท่ำนเขียนให้ผอู ้ ่ำนชำวยิวเป็ นหลักได้แก่กำรที่ท่ำนอนุมำนว่ำผูอ้ ่ำนจะมี
ควำมรู ้มำกมำยเกี่ยวกับประเพณียิว ตัวอย่ำงหนึ่งได้แก่เหตุกำรณ์ที่มทั ธิวบันทึกไว้ในมัทธิว 15:1-2:
แล้วพวกฟำริ สีและธรรมำจำรย์จำกกรุ งเยรู ซำเล็มมำทูลถำมพระเยซูว่ำ“เหตุใดสำวกของท่ำนจึงละ
เมิดธรรมเนียมของผูอ้ ำวุโส? พวกเขำไม่ลำ้ งมือก่อนรับประทำนอำหำร!”(มัทธิว 15:1-2)
มำระโกก็บนั ทึกเรี ยกเรื่ องเดียวกันนี้ในบทที่ 7:1-5 ในพระกิตติคุณของท่ำนเอง แต่มำระโกเพิ่มคำอธิบำยอีกสำมข้อเกี่ยวกับธรรมเนียมของ
ชำวยิวในกำรล้ำงมือ เพื่อช่วยให้ผอู ้ ่ำนชำวโรมเข้ำใจธรรมเนียมนี้ แต่มทั ธิวเห็นว่ำไม่จำเป็ นที่จะต้องเพิ่มคำอธิบำยในลักษณะนั้นสำหรับ
ผูอ้ ่ำนของท่ำน
ถึงจุดนี้ เมื่อเรำอนุมำนว่ำมัทธิวเขียนพระกิตติคุณเพื่อผูอ้ ่ำนชำวยิวแล้ว แต่ดูเหมือนมีลกั ษณะหนึ่งในพระกิตติคุณของท่ำนที่ไม่
สอดคล้องกับส่วนอื่น ในบำงเหตุกำรณ์ มัทธิวอ้ำงคำพูดของพระเยซูในภำษำอำรำเมค จำกนั้นก็แปลควำมหมำยของคำในภำษำอำรำเมค
นั้นเป็ นคำในภำษำที่ผอู ้ ่ำนของท่ำนใช้
-7For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

พระกิตติคุณ

บทเรียน 2: “พระกิตติคุณโดยมัทธิว”

ยกตัวอย่ำง คำพูดของมัทธิวในบทที่ 27:46:
รำวบ่ำยสำมโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่ำ “เอโลอี เอโลอี ลำมำ สะบักธำนี?” ซึ่งแปลว่ำ
“พระเจ้ำของข้ำพระองค์ พระเจ้ำของข้ำพระองค์ ทำไมทรงทอดทิ้งข้ำพระองค์?”
(มัทธิว 27:46)
มีคำอธิบำยหลำยข้อว่ำเหตุใดมัทธิวจึงเขียนในลักษณะนี้ ถึงแม้ว่ำผูอ้ ่ำนส่วนใหญ่ของท่ำนเป็ นชำวยิวก็ตำม ประกำรแรก ถึงแม้ผอู ้ ่ำนส่วน

ใหญ่เป็ นชำวยิว แต่ก็ไม่ใช่เป็ นชำวยิวทั้งหมด ดังนั้น มัทธิวอำจจะใส่คำแปลเช่นนี้สำหรับคนที่ไม่ใช่ชำวยิวท่ำมกลำงผูอ้ ่ำนหลักของท่ำน
ประกำรถัดมำ ผูอ้ ่ำนของมัทธิวอำจรวมถึงคนที่อยู่นอกดินแดนปำเลสไตน์ ซึ่งไม่รู้ภำษำอำรำเมค และประกำรสุดท้ำย มัทธิวอำจจะเพียง
คัดลอกข้อมูลมำจำกอีกแหล่งหนึ่ง ตัวอย่ำงเช่น คำแปลที่อยู่ในมัทธิว 27:46 ก็ปรำกฏในมำระโก 15:34 ด้วย ซึ่งมัทธิวอำจใช้เป็ น
แหล่งข้อมูลในกำรเขียน
แต่เมื่อพิจำรณำทุกเหตุกำรณ์แล้ว หลักฐำนต่ำง ๆ ก็มีน้ ำหนักสื่อให้เห็นอย่ำงหนักแน่นว่ำมัทธิวเขียนพระกิตติคุณของท่ำนให้คริ สเตียน
ชำวยิวเป็ นหลัก เพื่อเสริ มสร้ำงควำมเชื่อของพวกเขำในพระเยซูโดยกำรอธิบำยประเด็นสำคัญสำหรับพวกเขำโดยเฉพำะ เรำได้ศึกษำใน
ประเด็นผูเ้ ขียนและผูอ้ ่ำนของพระกิตติคุณเล่มแรกแล้ว ต่อไป เรำก็พร้อมที่จะศึกษำเรื่ องสถำนกำรณ์แวดล้อมของกำรเขียน

สถำนกำรณ์แวดล้อม
เมื่อเรำกล่ำวถึงสถำนกำรณ์แวดล้อมของหนังสือ เรำนึกถึงหลำยประกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ บทเชิงประวัติศำสตร์ ของหนังสือ
เล่มนั้น เช่นวันเวลำที่เขียน สถำนที่ที่เขียน สถำนที่ที่กลุ่มผูอ้ ่ำนเป้ำหมำยใช้ชีวิตอยู่ และวัตถุประสงค์ของกำรเขียน กำรได้รู้ว่ำหนังสือถูก
เขียนเมื่อใด ที่ใด เพื่อใคร และด้วยจุดประสงค์ใด จะช่วยให้เรำมีขอ้ มูลมำกมำยเกี่ยวกับบริ บทของหนังสือนั้น จะช่วยให้เรำเข้ำใจบริ บท
เชิงประวัติศำสตร์ ไวยำกรณ์และคำศัพท์ ข้อสันนิษฐำนทำงศำสนำและสังคม รวมทั้งกลวิธีเชิงโวหำรที่ใช้ และในมุมกลับกัน ข้อมูล
เหล่ำนี้ก็ช่วยให้เรำทำควำมเข้ำใจและสำมำรถประยุกต์ใช้หนังสือนั้นได้
เรำจะพิจำรณำสถำนกำรณ์แวดล้อมของกำรเขียนพระกิตติคุณมัทธิวในสำมแง่มุม หนึ่ง วันเวลำที่เขียน สอง สถำนที่ที่ท้งั
ผูเ้ ขียนและกลุ่มผูอ้ ่ำนใช้ชีวิตอยู่ และสำม วัตถุประสงค์ที่มทั ธิวเขียนพระกิตติคุณ ให้เริ่ มด้วยกำรพิจำรณำวันเวลำที่เขียน

วันเวลำทีเ่ ขียน
ประกำรแรก นักวิชำกำรส่วนใหญ่เชื่อว่ำมัทธิวน่ำจะใช้พระกิตติคุณมำระโกเป็ นหนึ่งในแหล่งข้อมูลของท่ำน ตำมที่เรำจะ
เรี ยนรู ้ในบทเรี ยนหลังจำกนี้ เป็ นไปได้อย่ำงยิ่งว่ำมำระโกถูกเขียนขึ้นในรำว ค.ศ. 64 ถ้ำถูกต้องตำมนี้ ช่วงเวลำเร็วสุดที่มทั ธิวเขียนพระกิตติ
คุณก็น่ำจะอยู่ระหว่ำง ค.ศ. 65-69
ประกำรที่สอง มัทธิวเป็ นอัครสำวกของพระเยซู นี่หมำยควำมว่ำท่ำนน่ำจะเป็ นผูใ้ หญ่แล้วในช่วงเวลำที่ท่ำนร่ วมทำพันธกิจกับ
พระเยซู ซึ่งน่ำจะอยู่รำว ค.ศ. 30 ดังนั้น นอกเสียจำกว่ำมัทธิวมีอำยุยืนยำวเป็ นพิเศษ ช่วงเวลำที่ชำ้ ที่สุดที่ท่ำนอำจเขียนพระกิตติคุณได้ก็
น่ำจะเป็ นช่วงปลำยของศตวรรษที่ 1
นี่หมำยควำมว่ำเรำมีช่วงเวลำที่ค่อนข้ำงกว้ำงที่มทั ธิวอำจใช้เขียนพระกิตติคุณ แต่เรำสำมำรถทำให้ช่วงเวลำนี้แคบ
ลงได้โดยกำรสังเกตรำยละเอียดเฉพำะประกำรหนึ่งในกำรเขียนของมัทธิว กล่ำวอย่ำงเจำะจงแล้ว มัทธิวมักกล่ำวถึงพระวิหำรอยู่บ่อยครั้ง
เช่นเดียวกับพวกสะดูสี ซึ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระวิหำรอย่ำงใกล้ชิด กำรอ้ำงอิงส่วนใหญ่น้ ีมกั เป็ นทำงด้ำนประวัติศำสตร์ แต่ก็มีกำร
อ้ำงอิงบำงครั้งที่สื่อให้เห็นว่ำทั้งพระวิหำรและพวกสะดูสียงั คงเป็ นปัจจัยสำคัญในช่วงเวลำที่มทั ธิวเขียนพระกิตติคุณ เนื่องจำกพระวิหำร
ถูกทำลำยใน ค.ศ. 70 กำรอ้ำงอิงเหล่ำนี้ก็จะสมเหตุผลที่เป็ นได้ว่ำมัทธิวได้เขียนพระกิตติคุณก่อนหน้ำนั้น
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เมื่อพิจำรณำในแง่ของหลักฐำน ดูเหมือนจะเป็ นกำรดีที่สุดที่จะสรุ ปว่ำมัทธิวเขียนพระกิตติคุณของท่ำนในปลำยทศวรรษ 60
ซึ่งอำจจะเป็ น ค.ศ. 67 หรื อ 68 เป็ นไปไม่ได้ที่จะมัน่ ใจได้เต็มที่ในเรื่ องนี้ แต่ขอ้ มูลนี้ก็เป็ นประโยชน์ต่อเรำ จริ งอยู่ กำรได้รู้ช่วงเวลำคร่ ำว ๆ
ที่มทั ธิวเขียนสำมำรถช่วยเรำได้ แต่วนั เวลำที่แน่ชดั ของกำรเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ ก็แทบจะไม่มีควำมสำคัญเลยต่อกำรตีควำมคำสอน
ของมัทธิว
หลังจำกได้ศึกษำช่วงเวลำของกำรเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้แล้ว เรำก็จะให้ควำมสนใจกับคำถำมด้ำนสถำนที่ทำงภูมศิ ำสตร์ของ
ทั้งผูเ้ ขียนและผูอ้ ่ำนหลัก

สถำนทีท
่ ำงภูมศ
ิ ำสตร์
เรำควรเริ่ มต้นด้วยควำมเข้ำใจที่ว่ำ นักวิชำกำรได้โต้แย้งกันในประเด็นด้ำนพืน้ ที่ของพระกิตติคุณเล่มนี้มำตลอด ดังนั้นเรำจึง
ไม่ควรสรุ ปอย่ำงดันทุรัง แม้กระนั้น ก็ยงั มีหลำยรำยละเอียดที่ควรให้ควำมสนใจ
ประกำรแรก เนื่องจำกมัทธิวเขียนให้คริ สเตี ยนชำวยิวอ่ำนเป็ นหลัก จึงเป็ นไปได้อย่ำงยิ่งที่มทั ธิวเจตนำเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้
เพื่อกลุ่มคนที่อำศัยอยู่ในบริ เวณที่มีประชำกรชำวยิวในจำนวนมำกอย่ำงมีนัยยะสำคัญ ปำเลสไตน์จึงเป็ นหนึ่งควำมเป็ นไปได้ที่ชดั เจน
เพรำะเป็ นบ้ำนเกิดดั้งเดิมของชำวยิวและเพรำะมีชำวยิวจำนวนหนำแน่นที่นั่น
แต่บำงส่วนของซีเรี ยก็มีประชำกรชำวยิวจำนวนมำกเช่นกัน และอิกเนเตียส บิชอปแห่งอันทิโอกในซีเรี ย ก็เป็ นคนแรกสุดใน
บรรดำบิดำแห่งคริ สตจักรที่ได้แสดงควำมคุน้ เคยกับพระกิตติคุณของมัทธิว ด้วยเหตุน้ ีนักวิชำกำรหลำยคนจึงโต้แย้งว่ำมัทธิวเขียนพระ
กิตติคุณให้กบั ผูเ้ ชื่อในอันทิโอกในซีเรี ยเป็ นหลัก
และแน่นอน เรำไม่สำมำรถทิ้งควำมเป็ นไปได้ที่ว่ำมัทธิวมีกลุ่มผูอ้ ำ่ นกว้ำงขวำงมำกกว่ำที่ทำ่ นคำดหมำยในใจ คือกลุ่มคริ ส
เตียนชำวยิวโดยทัว่ ไป ซึ่งอำศัยอยู่แถบชำยฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน
ปำเลสไตน์ ซีเรี ย หรื อพื้นที่อื่นใดในจักรวรรดิโรมันที่มีประชำกรชำวยิวมำกอย่ำงมีนัยยะสำคัญ ก็อำจเป็ นจุดหมำยปลำยทำงที่
เหมำะสมสำหรับพระกิตติคุณของมัทธิว ซึ่งมีบุคลิกภำพแบบยิวอย่ำงเข้มข้น
ในช่ วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 คนยิวกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจักรวรรดิโรมัน และแน่ นอน ไกล
ออกไปทางทิศตะวันออกด้วย ซึ่งเป็ นอย่างนั้นมายาวนาน ตั้งแต่พวกเขาตกเป็ นเชลยที่บาบิโลน ก็มี
ชาวยิวอาศัยอยู่นอกแผ่นดินปาเลสไตน์ ตลอดมา คือไกลจากแผ่นดินดั้งเดิม นั่นคือบริเวณเมโสโปเตเมีย
ซึ่งเป็ นประเทศอิรักในปัจจุบัน จากนั้นพวกเขาก็มาที่ซีเรีย ดามัสกัส และหลังจากนั้นการอพยพของเขา
ทีเ่ รียกว่า “ไดแอสพอรา” (Diaspora) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงการกระจายตัวหรือกระจัดกระจาย
ของชาวยิว ก็กระจายไปไกลยิ่งขึ้นทางทิศตะวันตก ไปสู่ เอเชียน้ อย หรือตุรกีในปัจจุบัน และไกลไป
จนถึงกรุงโรม โดยในกรุงโรมนั้น ประชากรชาวยิวตั้งถิ่นฐานริมแม่น้าไทเบอร์ และอย่าลืมว่าพวกเขา
กระจัดกระจายไปถึงอัฟริกาเหนือเช่ นกัน ดังที่ในพระกิตติคุณ เราได้อ่านเกี่ยวกับซีโมนชาวไซรีนว่า
ได้มาถึงเยรูซาเล็มจากอัฟริกาเหนือ ดังนั้น ลองนึกภาพว่า พื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดของจักรวรรดิ
โรมัน รวมถึงพื้นที่ที่ไกลกว่านั้นทางทิศตะวันออก ก็คือพื้นที่ที่ชาวยิวอาศัยอยู่
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
เมื่อเรำได้อภิปรำยเกี่ยวกับช่วงเวลำและพื้นที่ของพระกิตติคุณมัทธิวแล้ว เรำก็สำมำรถพิจำรณำวัตถุประสงค์
ของมัทธิวในกำรเขียนพระกิตติคุณของท่ำน
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วัตถุประสงค์
กล่ำวอย่ำงกว้ำง ๆ มัทธิวเขียนพระกิตติคุณเพรำะควำมจริ งในประวัติศำสตร์ว่ำพระเยซูคือใคร และพระองค์ได้กระทำสิ่ง
ใดบ้ำงนั้น เป็ นสิ่งสำคัญยิ่งยวด แต่มทั ธิวก็มีเป้ำหมำยที่แคบกว่ำสำหรับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำด้วย พูดอย่ำงเจำะจงก็คือ มัทธิวเขียนถึงค
ริ สเตียนชำวยิวเพื่อฟูมฟักควำมเชื่อของเขำในพระเยซูคริ สต์ ในฐำนะที่พระองค์เป็ นพระเมสสิยำห์ผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขำ
ในช่วงเวลำที่มทั ธิวเขียนพระกิตติคุณนั้น ชำวยิวที่เปลี่ยนมำเชื่อในคริ สต์ศำสนำถูกต่อต้ำนอย่ำงรุ นแรงโดยผูม้ ีอำนำจชำวยิว
และหลำยครั้งก็ถูกปฏิเสธโดยคนที่เคยเป็ นเพื่อนและสมำชิกในครอบครัวตนเอง พระวจนะกิจกำรกล่ำวอย่ำงชัดเจนว่ำ ในโลกบริ เวณรอบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนในสมัยนั้น กำรถูกกดขี่ข่มเหงได้กลำยเป็ นวิถีชีวิตปกติของคริ สเตียนชำวยิว
เรำอ่ำนพบเรื่ องนี้ได้ในกิจกำร 8:1:
ครั้งนั้นเกิดกำรข่มเหงคริ สตจักรครั้งใหญ่ที่กรุ งเยรู ซำเล็ม
สำวกทั้งปวงยกเว้นพวกอัครทูตได้กระจัดกระจำยไปทัว่ แคว้นยูเดียและสะมำเรี ย (กิจการ 8:1)
เหตุเพรำะกำรถูกกดขี่ข่มเหง แน่นอน ชำวยิวที่ติดตำมพระเยซูในฐำนะพระเมสสิ ยำห์จึงต้องเผชิญกับกำรทดลองจิตใจให้กลับไปสู่วิถีชีวิต
เดิมและละทิง้ คริ สต์ศำสนำ เพื่อตอบสนองต่อกำรทดลองจิตใจเช่นนี้ มัทธิวจึงเขียนพระกิตติดคุณเล่มนี้ข้ นึ เพื่อเตือนควำมจำพวกเขำว่ำ
พระเยซูคือพระเมสสิยำห์ที่แท้จริ ง ผูน้ ำแผ่นดินสวรรค์มำถึงพวกเขำ พระกิตติคุณของท่ำนเป็ นเรื่ องรำวแห่งกำรหนุนจิตชูใจ เป็ นเรื่ องรำว
แห่งกำรเล้ำโลมใจ แต่ก็เป็ นเรื่ องรำวแห่งควำมท้ำทำยด้วย เนื่องจำกพระเยซูไม่ได้นำแผ่นดินสวรรค์มำถึงในลักษณะที่หลำยคนคำดหวัง
และกำรเรี ยกร้องหำแผ่นดินสวรรค์ในตอนนั้นก็มีสูงมำก
ในบริ บทนี้ มัทธิวเน้นย้ำให้ผอู ้ ่ำนมีควำมมัน่ ใจว่ำพระเยซูได้เริ่ มพันธกิจแล้วในกำรทำให้ควำมคำดหวังในแผ่นดินของพระเมส
สิยำห์ตำมที่กล่ำวถึงในพันธสัญญำเดิมสำเร็จเป็ นจริ ง ในขณะเดียวกัน แผ่นดินสวรรค์น้ นั ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ ดังนั้น มัทธิวจึงเขียนเพื่อ
หนุนใจผูเ้ ชื่อชำวยิว ให้สัตย์ซื่อในควำมเชื่อจนถึงเวลำที่กษัตริ ยจ์ ะเสด็จกลับมำเพื่อทำทุกสิ่งให้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง จนถึงเวลำที่พระ
เยซูทำลำยศัตรู ของอำณำจักรของพระองค์ และต้อนรับคนที่สัตย์ซื่อของพระองค์เข้ำสู่ประสบกำรณ์เต็มด้วยพระพรในแผ่นดินของ
พระองค์
นี่คือเหตุผลที่มทั ธิวมักกล่ำวถึงสำระหลักเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ จริ งๆ แล้ว ท่ำนใช้คำว่ำ “กษัตริ ย”์ และ “แผ่นดิน” หรื อ
“อำณำจักร” มำกกว่ำ 75 ครั้งในพระกิตติคุณของท่ำน ในขณะที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณอีกสำมท่ำนรวมกัน ยังใช้คำเหล่ำนี้น้อยกว่ำ 110 ครั้ง
ด้วยซ้ ำ สำหรับมัทธิวแล้ว วิธีที่ดีที่สุดที่จะหนุนใจและท้ำทำยผูอ้ ่ำนชำวยิว ก็คือ กำรบอกพวกเขำเกี่ยวกับเรื่ องรำวของพระเมสสิยำห์ผทู ้ รง
เป็ นกษัตริ ย์ และแผ่นดินของพระองค์
ในพระกิตติคุณมัทธิว เราเห็นการเน้ นเกี่ยวกับ เรื่องแผ่นดินสวรรค์อย่างมาก มัทธิวเริ่มพระกิตติคุณของ
ท่านด้วยลาดับวงศ์ ของพระเยซู โดยมีเจตนาแสดงให้ เห็นว่า พระเยซูคือรัชทายาทผู้ชอบธรรมตามพันธ
สัญญา นั่นคือ เป็ นกษัตริย์แห่ งราชวงศ์ ดาวิด กษัตริย์แห่ งราชวงศ์ ดาวิดนี้ก็คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เรา
เชื่ อว่าผู้อ่านของท่าน คือผู้อ่านดั้งเดิมซึ่งเป้าหมายหลักคือชาวยิว และพระกิตติคุณเล่มนี้ก็ถูกเขียนขึ้น
เพื่อบอกแก่ประชาชนเหล่านั้นว่า “นี่คือกษัตริย์ของท่าน กษัตริย์ผู้ชอบธรรมตามพันธสัญญา” และท่าน
เน้ นที่แผ่นดินสวรรค์ โดยสาแดงให้ เห็นอย่างเป็ นรูปธรรมเมื่อท่านอธิบายในพระกิตติคุณของท่านว่า คา
ว่า “แผ่นดินสวรรค์” หมายถึงการปกครองของพระคริสต์เหนือประชากรทั้งปวงและเหนือสารพัดสิ่ง นี่
เป็ นเรื่องเกี่ยวกับพระราชอานาจ พวกฟาริสีและสะดูสีถามพระเยซูอยู่เสมอว่า “ท่านกระทาสิ่งเหล่านี้
ด้วยอานาจอะไร?” พระกิตติคุณมัทธิวจบลงด้วยคาพูดของพระเยซู “ฤทธานุภาพในสวรรค์ก็ดี ใน
แผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” และแนวคิดเรื่องอาณาจักรหรือแผ่นดินนี้ เป็ นยิ่งกว่ากษัตริย์ใน
ราชวงศ์ ดาวิด กษัตริย์ของประเทศ ที่ประชาชนต่างคาดหวังและรอคอย นี่คือใจความสาคัญที่มัทธิวก
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ล่าวถึง นั่นคือ พระคริสต์เป็ นกษัตริย์เหนือทุกตารางนิ้วของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ าง
—ศาสนาจารย์ จิม เมเปิ ลส์
หลังจำกได้ศึกษำภูมิหลังของพระกิตติคุณมัทธิวแล้ว ต่อไปเรำจะให้ควำมสนใจกับโครงสร้ำงและเนื้อหำของพระกิตติคุณเล่มนี้

โครงสร้างและเนื้อหา
นักวิชำกำรเห็นพ้องต้องกันค่อนข้ำงมำกเกี่ยวกับบำงลักษณะของโครงสร้ำงของพระกิตติคุณมัทธิว และเหตุผลของกำรเห็น
พ้องต้องกันนี้ก็คือ มัทธิวได้ให้ขอ้ มูลที่เป็ นกุญแจสำคัญแก่เรำ ในห้ำจุดต่ำง ๆ กัน มัทธิวใช้วลีอย่ำงเช่น “เมื่อพระเยซูได้ตรัสดังนี้แล้ว ...”
เพื่อบ่งบอกถึงกำรเปลี่ยนหัวข้อในพระกิตติคุณของท่ำน บำงครั้งข้อควำมเช่นนี้ปรำกฏอยู่ในประโยคสุดท้ำยของเรื่ องรำวตอนหนึ่ง และ
บำงครั้งก็ปรำกฏในประโยคแรกของเรื่ องรำวตอนใหม่ แต่ขอ้ ควำมเช่นนี้บ่งชี้ถึงกำรเปลี่ยนเนื้อหำสำคัญเสมอ
โดยกำรพิจำรณำคำบ่งชี้ทำงโครงสร้ำงเหล่ำนี้ นักวิชำกำรส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่ำพระกิตติคุณมัทธิวแบ่งได้เป็ นเจ็ดส่วน
โดยมีห้ำส่วนหลักที่ถูกแยกไว้ดว้ ยข้อควำมบ่งบอกกำรเปลี่ยนเนื้อหำ คือมัทธิว 7:28; 11:1; 13:53; 19:1; และ 26:1 และมัทธิวก็ได้บรรยำย
เรื่ องรำวเป็ นบทนำและบทสรุ ปไว้ดว้ ย
●
●
●
●
●
●
●

พระกิตติคุณมัทธิวเริ่ มต้นด้วยเรื่ องรำวที่เป็ นบทนำ โดยนำเสนอพระเยซูในฐำนะพระเมสสิ ยำห์ผเู ้ ป็ นกษัตริ ย์ ในมัทธิว 1:1 ถึง
2:23
เนื้อหำสำคัญส่วนแรกบรรยำยถึงข่ำวประเสริ ฐแห่งอำณำจักรของพระองค์ ในมัทธิว 3:1 ถึง 7:29
เนื้อหำสำคัญส่วนที่สองเน้นที่กำรขยำยอำณำจักรของพระองค์ ในมัทธิว 8:1 ถึง 11:1
เนื้อหำสำคัญส่วนที่สำมเป็ นกำรบันทึกหมำยสำคัญและคำอุปมำเกี่ยวกับอำณำจักรพระเจ้ำ ในมัทธิว 11:2 ถึง 13:53
เนื้อหำสำคัญส่วนที่สี่ในบันทึกของมัทธิวเน้นที่ควำมเชื่อและควำมยิ่งใหญ่ โดยเริ่ มต้นใน 13:54 และต่อเนื่องไปจนถึง 18:35
เนื้อหาสาคัญส่วนที่ห้าและส่วนสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการต่อต้านอาณาจักรของพระเจ้าในปัจจุบนั และชัยชนะของพระองค์ในอนาคต
ในมัทธิว 19:1 ถึง 25:46
และท้ายที่สุดก็คอื บทสรุปที่บรรยายถึงการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของกษัตริย์ ในมัทธิว 26:1 ถึง 28:20

แต่ละส่วนเหล่ำนี้ของพระกิตติคุณมัทธิวได้ให้รำยละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพระเยซู พระเมสสิองค์มหำกษัตริ ยผ์ นู ้ ำแผ่นดินสวรรค์มำสู่
โลกนี้ ให้เรำศึกษำแต่ละส่วนนี้อย่ำงใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเริ่ มต้นที่บทนำ ในมัทธิว 1:1 ถึง 2:23

บทนำ: พระเมสสิ ยำห์ผ้ทู รงเป็ นกษัตริย์
บทนำในพระกิตติคุณมัทธิวแนะนำให้เรำรู ้จกั กับพระเยซูในฐำนะพระเมสสิยำห์ผูท้ รงเป็ นกษัตริ ย์ และประกอบด้วยสองส่วน
คือ บทบรรยำยลำดับวงศ์และชีวิตช่วงแรกเกิด

ลำดับวงศ์
ลำดับวงศ์อยู่ในมัทธิว 1:1-17 ในด้ำนหลักกำรนั้น ข้อแรกจริ ง ๆ แล้วก็คือบทนำหรื อชื่อตอน ซึ่งเป็ นข้อที่มทั ธิวกล่ำว
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โดยสังเขปถึงประเด็นสำคัญ นั่นคือ พระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยำห์ผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ย์ ของอิสรำเอล
มัทธิว 1:1 กล่ำวดังนี้:
บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ นเชื้อสำยของดำวิด
ผูเ้ ป็ นเชื้อสำยของอับรำฮัมมีดงั นี้
ตัง้ แต่แรกสุด มัทธิวเน้นเป็ นพิเศษเกี่ยวกับดาวิด กษัตริย์ของอิสราเอล และอับราฮัม บิดาแห่งชนชาติยวิ
หลังจากประโยคนา ลาดับวงศ์ก็เริม่ ขึ้นในข้อ 2 ตามที่เราเห็นในมัทธิว 1:17 ลาดับวงศ์นนั ้ ถูกเรียบเรียงเป็ นสามช่วง โดยแต่ละช่วง
ประกอบด้วย 14 ชั ่วอายุคน ช่วงแรกเริม่ ต้นด้วยพันธสัญญาของพระเจ้าที่มตี ่ออับราฮัม โดยพันธสัญญานี้ พระเจ้าสัญญาแก่อบั ราฮัมว่าลูกหลาน
ของท่านจะปกครองโลกนี้
ช่วงที่สองเริม่ ต้นด้วยกษัตริย์ดาวิด และพระสัญญาของพระเจ้าที่จะทาให้พนั ธสัญญาของพระองค์กบั อับราฮัมสาเร็จเป็ น
จริงโดยการสถาปนาราชวงศ์ดาวิดตลอดไป ช่วงที่สองนี้ จบลงด้วยการที่คนของพระเจ้าถูกเนรเทศจากแผ่นดินแห่งพระสัญญาเนื่องจากความ
บาปและการละเมิดพันธสัญญาของพวกเขา
ช่วงที่สามของลาดับวงศ์ต่อเนื่องจากการถูกเนรเทศไปจนถึงการประสูตขิ องพระเยซู อิสราเอลได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้าและ
ตกอยู่ภายใต้คาสาปแช่งตามพันธสัญญานัน้ แต่พระเจ้าก็ยงั คงมีพระประสงค์ท่จี ะอวยพรแก่อิสราเอลโดยการกระทาให้พระสัญญาที่พระองค์ได้
กระทาแก่อบั ราฮัมและดาวิดสาเร็จเป็ นจริงขึ้นมา กษัตริย์องค์ก่อน ๆ ของอิสราเอลล้วนล้มเหลว แต่บดั นี้ กษัตริย์องค์สุดท้ายของอิสราเอล
กษัตริย์ท่จี ะทาให้ชะตากรรมของอิสราเอลสาเร็จเป็ นจริง ในที่สุดก็ได้เสด็จมาแล้ว

รายชื่อบรรพบุรุษของพระเยซูจบลงในมัทธิว 1:16 โดยเราได้อ่านข้อความดังนี้:
และยำโคบเป็ นบิดำของโยเซฟสำมีของมำรี ยผ์ ใู ้ ห้กำเนิดพระเยซูที่
เรี ยกกันว่ำ พระคริ สต์
ด้วยวิธนี ี้ มัทธิวพิสูจน์ว่าพระเยซูมคี วามชอบธรรมตามพระบัญญัตทิ ่จี ะอ้างสิทธิในราชบัลลังก์ของดาวิด
โดยผ่านทางบิดาของพระองค์ คือโยเซฟ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่พระเมสสิยาห์ ต้องเป็ นลูกหลานของดาวิด เนื่องจากการเปิ ดเผยของผู้พยากรณ์ ก็เพราะว่า
ได้ถูกทานายไว้เช่ นนั้น และนั่นย้อนกลับไปจนถึงปฐมกาล อันเป็ นตอนที่มีคาพยากรณ์ว่ากษัตริย์แห่ ง
อิสราเอลจะถูกสถาปนาขึ้นโดยผ่านเผ่ายูดาห์ แน่ นอน คาพยากรณ์น้นั ถูกทาให้ สาเร็จเป็ นจริงในดาวิด
กษัตริย์ดาวิดเอง ผู้เป็ นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล กษัตริย์ทุกพระองค์ที่มาหลังดาวิดก็ถูก
เปรียบเทียบกับพระองค์ ไม่ว่าในลักษณะชื่ นชมหรือไม่ชื่นชมก็ตาม และแน่ นอน เราก็มีพันธสัญญาที่พระ
เจ้ากระทากับดาวิดเอง เมื่อดาวิดเสนอกับผู้เผยพระวจนะนาธานว่าพระองค์จะสร้ างพระนิเวศน์ เพื่อพระผู้
เป็ นเจ้า เป็ นพระวิหารสาหรับพระองค์ นาธานได้กลับมาและกล่าวในความหมายว่า “เจ้าจะไม่ได้สร้ างพระ
นิเวศน์ สาหรับพระเจ้า แต่พระเจ้าจะสร้ างนิเวศน์ ให้ กับเจ้า” และในคาว่านิเวศนี้ พระองค์หมายถึงราชวงศ์
เรื่องนี้อยู่ใน 2 ซามูเอล 7 และคาพยากรณ์ที่ว่าพระเจ้าจะสถาปนาราชวงศ์ เพื่อดาวิด จะสถาปนาอาณาจักร
ของท่าน จะให้ ลูกหลานของท่านครองราชย์ตลอดไป และบนราชบัลลังก์ของท่าน ได้กลายมาเป็ นรากฐาน
ของคาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ซึ่งมีขึ้นหลังจากนั้น ดังนั้นเมื่อผู้เผยพระวจนะอ้างอิงย้อนกลับไป
หลังจากการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม โดยเฉพาะของราชวงศ์ และอาณาจักรดาวิด การอ้างอิงย้อนกลับไป
และมองไปข้างหน้ า ไปที่ความหวังว่าพระเจ้าจะรื้อฟื้ นความรุ่งเรืองของราชวงศ์ ดาวิดนั้น ก็หมายความว่า
พระเจ้าจะแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาโดยผ่านวงศ์ วานของดาวิดนั่นเอง ดังนั้น กษัตริย์ หรือพระเมสสิยาห์ จึง
จาเป็ นต้องเสด็จมาโดยผ่านวงศ์ วานของดาวิด
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—ดร. มาร์ ค สเตราสส์
หลังจากลาดับวงศ์ของพระเยซู เราก็อ่านพบเรื่องราวในวัยแรกเกิดของพระองค์

เรื่องรำวในวัยแรกเกิ ด
เรื่องราวในวัยแรกเกิดของพระเยซูเริม่ จากมัทธิว 1:18 ไปถึง 2:23 นี่เป็ นตอนที่ค่อนข้างสัน้ ประกอบด้วย 31 ข้อเท่านัน้
ถ้าเปรียบเทียบกับ 116 ข้อในพระกิตติคุณลูกา ในตอนนี้ วัตถุประสงค์ของมัทธิวค่อนข้างจากัด ในห้าย่อหน้าสัน้ ๆ
แต่ละย่อหน้าถูกเขียนขึน้ เพื่อเน้นความสนใจที่ความจริงอันเป็ นศูนย์กลาง นั ่นคือ พระเยซูองค์พระเมสสิยาห์ได้ประสูตแิ ล้ว
แต่ละย่อหน้าได้เล่าเรื่องราวสัน้ ๆ
จากนัน้ ก็อธิบายว่าเรื่องราวนัน้ ทาให้ความคาดหวังในพระเมสสิยาห์ตามพันธสัญญาเดิมได้สาเร็จเป็ นจริงอย่างไร
หนึ่งในสิง่ ที่น่าสนใจที่สุดที่เราเรียนรู้จากเรื่องราววัยแรกเกิดของพระเยซูก็คอื พระองค์ไม่มบี ดิ าที่เป็นมนุษย์ แต่พระเจ้าเป็ นพระบิดา
ของพระองค์ คาอธิบายตามตัวอักษรคือ พระวิญญาณบริสุทธิกระท
์ าให้มารีย์ตงั ้ ครรภ์ทงั ้ ๆ ที่เธอยังเป็ นหญิงพรหมจารี
เอาล่ะ นักวิพากษ์วจิ ารณ์คริสต์ศาสนาบางคนได้เสนอว่านี่คอื จุดอ่อนในลาดับวงศ์ของพระเยซู เนื่องจากพระองค์ไม่ได้
เป็ นทายาททางชีววิทยาของโยเซฟ ซึ่งโดยทางโยเซฟ พระองค์ได้อ้างสิทธิใ์ นราชบัลลังก์ของดาวิด แต่ความจริงประการหนึ่งที่เป็ นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางก็คอื วงศ์ตระกูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ เช่นที่กล่าวถึงใน 1 พงศาวดาร 1-9 มักไล่เรียงบรรพบุรุษโดยผ่านบิดามารดาผู้
อุปการะ
ยิง่ กว่านัน้ เนื่องจากพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์จึงมีลกั ษณะของพระเจ้าอย่างครบถ้วน และนี่หมายความว่าพระองค์
สามารถรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ กษัตริย์ท่เี ป็ นเพียงมนุษย์ไม่เคยสามารถเชื่อฟังพันธสัญญาของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
แบบได้เลย และด้วยเหตุนี้ กษัตริย์เหล่านัน้ จึงไม่สามารถรับมรดกพระพรเต็มขนาด ตามที่พระเจ้าได้สญ
ั ญาแก่อบั ราฮัมและดาวิด ดังนัน้ พระเจ้า
จึงส่งพระบุตรผู้สมบูรณ์แบบของพระองค์มาเป็ นกษัตริย์ เพื่อทาให้มั ่นใจว่าพันธสัญญาของพระองค์จะถูกรักษาไว้ และพระสัญญาแห่งพระพรของ
พระองค์จะสาเร็จเป็ นจริง

เป็ นเรื่องชัดเจนมากว่าพระเมสสิยาห์ เสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยผ่านตระกูลของดาวิด และเรื่องนี้ก็มี
สัจธรรมสาคัญหลายประการ แต่ขณะเดียวกัน ก็สาคัญอย่างยิ่งเช่ นกันที่เราจะต้องเข้าใจว่าพระเมสสิ
ยาห์ ต้องเป็ นพระเจ้า ต้องมีลักษณะของพระเจ้า ทาไมจึงเป็ นเช่ นนั้น? คือ ในที่สุดแล้ว เป็ นเพราะว่า
ปัญหาของเราในฐานะมนุษย์เมื่ออยู่ต่อหน้ าพระเจ้าก็คือ เราได้ทาบาปต่อพระองค์ พระองค์จึงต้อง
ประทานคาตอบแก่ เรา พระองค์ต้องประทานหนทางแก้ไข ปัญหาเรื่องการอภัยโทษบาปที่บางครั้งเรา
ต้องการพูดถึงก็คือ ความบาปของเราต่อหน้ าพระองค์เป็ นสิ่งที่พระองค์ไม่สามารถมองข้ามไปได้ ไม่ใช่
สิ่งที่พระองค์จะตรัสว่า “เราจะให้ คะแนนแบบอิงกลุ่มก็แล้วกัน” หรือ “เจ้าทาให้ ดีที่สุดก็แล้วกัน” พระ
เจ้าเป็ นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ พระองค์ชอบธรรมและยุติธรรม เราไม่สามารถขอแบบง่าย ๆ ให้ พระองค์
มองข้ามบาปของเราไป เพราะนั่นก็จะเท่ากับว่าพระองค์ปฏิเสธพระลักษณะของพระองค์เอง ด้วยเหตุนี้
เพื่อพระองค์จะอภัยแก่เราได้ พระองค์จะต้องริเริ่มด้วยพระองค์เอง ในที่สุดแล้ว พระองค์จะต้อง
ประทานหนทางแก้ไขที่ตอบสนองข้อกาหนดอันชอบธรรมของพระองค์ พระเจ้าเองจะต้องลงมือ
กระทา ทีนี้ เมื่อเราอ่านพันธสัญญาเดิม เงื่อนไขนี้ปรากฏซ้าแล้วซ้าเล่า ลองนึกถึงพระวจนะเช่ นโยนาห์
2:9 “การช่ วยให้ รอดมาจากองค์พระผู้เป็ นเจ้า” เป็ นพระเจ้าเท่านั้นที่ต้องจัดเตรียมให้ เป็ นพระเจ้า
เท่านั้นที่จะต้ องจัดเตรียมหนทางแก้ปัญหา เป็ นพระเจ้าเท่านั้นที่จะต้องอภัยโทษ ดังนั้น ถ้าจะต้องมีการ
ช่ วยให้ รอดโดยผ่านทางพระเมสสิยาห์ พระองค์จะต้องเป็ นตัวแทนของเรา โดยเป็ นมนุษย์ แต่
ขณะเดียวกัน พระองค์ก็ต้องเป็ นพระผู้เป็ นเจ้า พระผู้เป็ นเจ้าผู้เสด็จมา พระผู้เป็ นเจ้าผู้ช่วยให้ รอด พระ
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ผู้เป็ นเจ้าผู้ตอบสนองความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์ และนี่คือเหตุผลว่าเหตุใดพระเมส
สิยาห์ จึงต้องมีพระลักษณะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
ในบทนาของพระกิตติคุณของท่าน มัทธิวนาเสนอพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ผู้ทรงเป็ นกษัตริย์ บุตรของกษัตริย์ดาวิดผู้ได้รบั พระ
พรทัง้ สิ้นที่พระเจ้าทรงสัญญาแก่อบั ราฮัมและประชากรอิสราเอล ด้วยวิธนี ี้ มัทธิวได้ปูพ้นื ฐานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐอันมหัศจรรย์ท่เี ป็ นเนื้อหาของ
ทุกส่วนที่ตามมาในพระกิตติคุณของท่าน
หลังจากบทนาก็เป็ นเนื้อหาของพระกิตติคุณเล่มนี้ ซึ่งแบ่งเป็ นห้าส่วนสาคัญตามหลักวรรณกรรม แต่ละส่วนสาคัญนี้ประกอบด้วยสอง
ส่วนย่อย คือส่วนที่บรรยายเหตุการณ์ ซึ่งมัทธิวบรรยายว่าพระเยซูทาสิง่ ใด ตามมาด้วยส่วนที่เป็ นพระวาทะ ซึ่งมัทธิวรายงานว่าพระเยซูตรัสว่า
อย่างไร

พระกิ ตติ คุณแห่งแผ่นดิ นสวรรค์
ส่วนสาคัญส่วนแรกของพระกิตติคุณมัทธิวกล่าวถึงเรื่องราวของพระกิตติคุณแห่งแผ่นดินสวรรค์ โดยเริม่ ตัง้ แต่มทั ธิว 3:1 ไปจนถึง

7:29

พระเมสสิ ยำห์ได้เสด็จมำแล้ว
บทบรรยายเหตุการณ์ส่วนนี้เริม่ ต้นในมัทธิว 3:1 และจบลงใน 4:25 ในช่วงนี้
มัทธิวประกาศว่าพระเมสสิยาห์ผทู้ รงเป็ นกษัตริย์ได้เสด็จมาแล้ว และพระองค์ได้นาแผ่นดินสวรรค์มาสู่โลกนี้
ช่วงแรกของเรื่องเล่าเหตุการณ์นี้อยู่ในมัทธิว 3:1-12 อันเป็ นตอนที่ยอห์นผู้ให้บพั ติศมาประกาศว่า พระเมสสิยาห์ของพระเจ้าจะเสด็จ
มาในไม่ช้าและจะให้คนของพระองค์ท่สี ตั ย์ซื่อได้รบั บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ นับเป็ นเวลา 400 ปี ท่พี ระวิญญาณบริสุทธิไม่
์ ได้กระทา
พันธกิจใด ๆ ในอิสราเอล เนื่องจากพระเจ้าได้พพิ ากษาประชากรที่เอาแต่ใจตัวเองของพระองค์ แต่บดั นี้ ตามที่ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิม
ได้พยากรณ์ไว้ วันใหม่กาลังจะเริม่ ขึ้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าจะถูกเทลงมา
บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงการที่พระเยซูรบั บัพติศมาในมัทธิว 3:13-17 ในเหตุการณ์นี้ พระวิญญาณบริสุทธิได้
์ เสด็จลง
มาบนพระเยซูและทรงเจิมพระองค์เพื่อพันธกิจของพระเมสสิยาห์ และพระบิดาทรงประกาศจากสวรรค์ว่า “นี่คอื บุตรที่รักของเรา” อันเป็ นการ
ยืนยัน “ราชศักดิ”์ ของพระเยซู ตามที่ปรากฏในสดุด ี 2:7
นอกจากนัน้ พระสุรเสียงของพระเจ้ายังอ้างอิงถึงผู้รบั ใช้ของพระองค์ผู้ต้องทุกข์ทรมานตามที่บนั ทึกในอิสยาห์ 42:1-2 โดยพระองค์
บรรยายพระเยซูว่าเป็ น “บุตรที่รกั ของเรา เราพอใจท่านมาก” พระเยซูเป็ นพระเมสสิยาห์ผู้ทรงเป็ นกษัตริย์ แต่จะเป็ นกษัตริย์ท่แี ตกต่าง พระองค์
จะทาให้การทรงเรียกของพระองค์สาเร็จเป็ นจริงโดยผ่านการทุกข์ทรมาน
ในบันทึกเหตุการณ์ส่วนถัดไป ซึ่งอยู่ในมัทธิว 4:1-11 ซาตานมาท้าทายเจตนารมย์ของพระเยซูท่จี ะกระทาตามบทบาทของกษัตริย์
พระเมสสิยาห์ผู้ต้องรับความทรมาน มารทดลองพระเยซูถงึ สามครัง้ เพื่อล่อให้พระองค์เป็ นพระเมสสิยาห์โดยไม่ต้องทนทุกข์ เจตนาของมันก็คือ
“อย่าทนหิวเหมือนมนุษย์เลย จงทาให้มนุษย์ประหลาดใจและเชื่อโดยไม่ต้องเจ็บปวด จงปกครองชนชาติต่าง ๆ โดยไม่ต้องผ่านความทรมาน” แต่
ในแต่ละครัง้ พระเยซูปฏิเสธหนทางสะดวกสบาย เพราะหนทางนี้เป็ นปฏิปักษ์ต่อคุณลักษณะของพระเมสสิยาห์ท่ตี ้องทนทุกข์
จากนัน้ ในมัทธิว 4:12-17 พระเยซูได้เริม่ ต้นพันธกิจต่อสาธารณชนในฐานะพระเมสสิยาห์ด้วยการประกาศพระกิตติคุณเรื่องแผ่นดิน
ของพระเจ้า
ลองฟังว่ามัทธิวสรุปถ้อยคาของพระเยซูว่าอย่างไร ในมัทธิว 4:17:

ตั้งแต่น้ นั มำพระเยซูทรงเริ่ มต้นเทศนำว่ำ “จงกลับใจใหม่เพรำะอำณำจักรสวรรค์มำใกล้แล้ว”
(มัทธิว 4:17)
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ตามที่มทั ธิวกล่าว ข่าวประเสริฐที่พระเยซูประกาศนัน้ ก็คอื แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว และโดยผ่านพันธกิจของพระองค์เอง พระเยซู
ใกล้จะนาแผ่นดินสวรรค์มาสู่โลกนี้แล้ว และแผ่นดินนี้มไี ว้เพื่อทุกคนที่ยอมสานึกในความบาปของตนและติดตามพระเยซูในฐานะกษัตริย์อย่าง
สัตย์ซื่อ

คาว่า “แผ่นดินสวรรค์” ถูกใช้ ในพระกิตติคุณมัทธิวเท่านั้น ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าใช้ ในความหมายเดียวกับ
“แผ่นดินของพระเจ้า” ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับนักวิชาการส่ วนใหญ่ที่กล่าวว่าสองคานี้ไม่แตกต่างกัน การที่
พระเยซูบรรยายแผ่นดินสวรรค์ว่า “มาใกล้แล้ว” หรือบางฉบับแปลว่า “จะมาถึงในไม่ช้า” บ่งบอกว่า
การปกครองของพระเจ้าในวาระสุดท้ายนั้น ในแง่หนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในตัวพระเยซูและพันธกิจของ
พระองค์ แต่ในอีกแง่หนึ่ง แผ่นดินสวรรค์ก็รอวันที่จะครบถ้วนสมบูรณ์ คาศัพท์ทางวิชาการก็คือ
“ความสาเร็จบริบูรณ์” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง เพื่อที่ เมื่อเวลานั้นมาถึง คริส
เตียนก็จะดารงอยู่ในแบบที่ภาษาวิชาการอาจเรียกว่า “วิภาษสภาพ” นั่นคือ เท้าของเขาข้างหนึง่ ก้าวเข้า
ไปในแผ่นดินของพระเจ้าในยุคสุดท้ายแล้ว แต่อีกข้างนึงยังไม่ได้ก้าวเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าในยุค
สุดท้าย และความท้าทายอย่างมากเกี่ยวกับการเป็ นสาวกของพระคริสต์ก็คือการอภิปรายเพื่อหาข้อยุติ
เกี่ยวกับชีวิตและการตัดสินใจในชีวิต และเกี่ยวกับว่าเราคิดเรื่องชีวิตอย่างไร ขณะเดียวกันความหมาย
ที่ว่า ในแง่หนึ่ง แผ่นดินสวรรค์มาถึงแล้ว และหมายความว่าอย่างไรที่ว่า ในอีกแง่หนึ่ง แผ่นดินสวรรค์ยัง
ไม่ได้มาปรากฏอย่างเต็มบริบูรณ์ นั้นคืออะไร
—ดร. เดวิด บาวเออร์
ในพระกิตติคุณ เมื่อพระเยซูเดินทางไปเทศนาจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยกล่าวว่า “จง
กลับใจเสียใหม่ เพราะแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” หรือ “จะมาถึงในไม่ช้า” พระองค์กาลังกล่าวถึง
สองสิ่ง ประการแรก พระองค์กาลังกล่าวว่า ในพระองค์ แผ่นดินของพระเจ้าดารงอยู่แล้ว อยู่ท่ามกลาง
เขาทั้งหลาย และนั่นคือสิ่งที่พระองค์แสดงให้ เห็นและสาธิตโดยการสอนที่กอปรด้ วยพระราชอานาจ
ของพระองค์ โดยการขับผีออกและใช้ อานาจเหนื อวิญญาณชั่วเหล่านั้น และโดยผ่านพันธกิจแห่ งการ
รักษาโรค ดังนั้น สิ่งแรกที่พระเยซูกาลังกล่าวก็คือ “แผ่นดินและพระราชอานาจของกษัตริย์ ดารงอยู่ใน
เรา ณ ที่นี้ ท่ามกลางพวกเจ้าทั้งหลาย”อีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์กาลังกล่าวก็คือ แผ่นดินของพระเจ้ากาลังจะ
มาถึง แผ่นดินที่ ณ เวลานี้ ยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต ความสาเร็จบริบูรณ์ของ
การครองราชย์ของพระเจ้าจะเป็ นที่ประจักษ์ต่อทุกคน ฉะนั้น นี่คือสิ่งที่พระเยซูกาลังกล่าวถึงเมื่อ
พระองค์ตรัสว่า “แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” ด้วยเหตุนี้ โดยการเรียกร้ องให้ ประชาชนกลับใจใหม่
เพราะแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว พระเยซูกาลังเรียกร้ องพวกเขาให้ ยอมจานนต่อกษัตริย์เพื่อที่ว่า
โดยการที่พวกเขายอมจานน ยอมเชื่ อฟัง และยอมติดตามกษัตริย์ตามความหมายตามตัวอักษร พวกเขา
ก็จะกลายเป็ นส่ วนหนึ่ง หรือได้กลับเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งในประชากรแห่ งพันธสัญญาของพระเจ้า ดังนั้น นี่
คือลักษณะของการยอมจานนต่อกษัตริย์ และสิ่งที่เป็ นสัญญาณของการยอมจานนเช่ นนี้ก็คือการกลับใจ
ใหม่
—ดร. เกร็ก เพร์ รี
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ในมัทธิว 4:18-22 พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ นี่คอื ภาพของพระเมสิยาพระมหากษัตริย์ท่กี าลังคัดเลือกผู้นาแห่งแผ่นดินของ
พระองค์

ถัดจากนี้ ในมัทธิว 4:23-25 มัทธิวได้เกริน่ นาสองส่วนถัดไป
ท่านประกาศว่าพระเยซูเสด็จไปทั ่วแคว้นกาลิลเี พื่อสอนและรักษาฝูงชน มัทธิว 5-7 นาเสนอคาสอนของพระเยซู ในขณะที่บทที่ 8-9
แสดงให้เห็นการที่พระองค์ทรงรักษาโรค
เราได้ศกึ ษาบันทึกของมัทธิวเกี่ยวกับพระกิตติคุณแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว ต่อไป เราจะหันไปดูขอ้ ความที่ปรากฏในมัทธิว 5:1
ถึง 7:29

คำเทศนำบนภูเขำ
ข้อความหรือพระวจนะตอนนี้นิยมเรียกกันว่า “คาเทศนาบนภูเขา” ในคาสอนชุดนี้ พระเยซูบรรยายถึงชีวติ อันชอบธรรมของประชากร
แห่งแผ่นดินของพระองค์ พระองค์กล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์อย่างชัดเจนถึงเจ็ดครัง้ และคาเทศนาทัง้ หมดก็แวดล้อมประเด็นสาคัญนี้
ครัง้ แล้วครัง้ เล่า พระเยซูเน้นย้าว่าความชอบธรรมนัน้ เป็ นความท้าทายที่ยงิ่ ใหญ่เกินกว่าที่ผู้นาศาสนายู ดาห์จะจินตนาการได้ พระองค์
เน้นย้าเช่นกันว่าพระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์ ผู้ปกครองเหนือพลเมืองของแผ่นดินของพระองค์ ทรงสถิตอยู่ใกล้ชดิ ยิง่ ขึ้นและพร้อมยิง่ ขึ้นที่จะอวยพระ
พรอย่างเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้ สองแนวคิดอันประสานกันนี้ทาให้คาเทศนาของพระเยซูมลี กั ษณะโดดเด่น
ลองพิจารณาเพียงหนึ่งตัวอย่างจากคาเทศนาบนภูเขา นัน่ คือ คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการล่วงประเวณี พระเยซูสอนว่าพระ
บัญญัตขิ องพระเจ้าเรียกร้องมากยิง่ กว่าการอ่านอย่างผิวเผิน และลึกซึ้งยิง่ กว่าที่พวกผู้นาศาสนาชาวยิวสอนกันโดยทัวไป
่
ให้เราฟังคากล่าวของพระเยซูในมัทธิว 5:27-28:

“ท่ำนทั้งหลำยได้ยินคำซึ่งกล่ำวไว้ว่ำ
‘อย่ำล่วงประเวณี’ แต่เรำบอกท่ำนว่ำผูใ้ ดมองดูผหู ้ ญิงด้วยใจกำหนัดก็ได้ล่วงประเวณีกบั นำงในใจ
ของเขำแล้ว”(มัทธิว 5:27-28)
เมื่อพระเยซูอ้างอิงถึงสิง่ ที่ “ถูกกล่าว” ไว้ พระองค์กาลังพูดถึงการตีความพระคัมภีร์โดยทัวไปท่
่ ามกลางรับไบชาวยิวในเวลานัน้ รับไบ
บางคนสอนว่าพระบัญญัตใิ นพันธสัญญาเดิมห้ามไม่ให้ผดิ ประเวณี แต่พวกเขาล้มเหลวในการเข้าถึงประเด็นพื้นฐานยิง่ กว่า คือจิตใจมนุษย์ แต่
พระเยซูช้ใี ห้เห็นถึงบางสิง่ ที่เป็ นจริงแม้ย้อนไปในวันเวลาของพันธสัญญาเดิม นันคื
่ อ พระเจ้าไม่ได้สนใจในการควบคุมพฤติกรรมภายนอก แต่
พระองค์ต้องการความเชื่อฟังที่เริ่มต้นในจิตใจ

ข้าพเจ้าคิดว่า บางครั้งก็เป็ นไปได้ที่เรามีมุมมองว่าพันธสัญญาเดิมต่างจากพันธสัญญาใหม่ โดยเราคิดว่า
ในพันธสัญญาเดิมนั้น พระเจ้ากาหนดสัญญาณภายนอกเหล่านี้ นั่นคือ พระองค์ต้องการให้ ประชากรเข้า
สุหนัต พระองค์ต้องการเครื่องสัตวบูชา พระองค์ต้องการให้ พวกเขายึดถือวันพิเศษต่าง ๆ และนั่นเป็ น
การแสดงออกถึงความเชื่ อตามศาสนาจากภายนอกอย่างหนึ่ง และหลังจากนั้น ในพันธสัญญาใหม่ก็เป็ น
ความเชื่ อทางศาสนาจากภายในจิตใจ พระเจ้าต้องการจิตใจของเรา พระองค์ต้องการความรัก แต่
ข้าพเจ้าไม่คิดเช่ นนั้น เพราะว่าเมื่อเราศึกษาข้อความในพันธสัญญาเดิมอย่างใกล้ ชิด โดยเฉพาะที่เขียน
โดยผู้เผยพระวจนะ ยกตัวอย่างเช่ น ผู้เผยพระวจนะโยเอลกล่าวว่า “จงฉีกใจของเจ้า มิใช่ ฉีกเสื้ อผ้าของ
เจ้า” นี่คือข้อความที่บอกตรง ๆ ไม่ให้ ถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอก จากพระวจนะตอนนี้ พระเจ้าไม่ได้
ต้องการเพียงแค่การแสดงออกภายนอกต่อพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ต้องการจิตใจของเขา พระองค์
ต้องการสิ่งที่อยู่ภายในพวกเขา สิ่งที่ทาให้ พวกเขาเป็ นอย่างที่เป็ น อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราศึกษาได้เช่ นกัน
ได้แก่สดุดี 103 “จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์ เวห์ และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวาย
สาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ” ข้าพเจ้าหมายความว่าในบทนี้ ผู้เขียนสดุดีกาลังเรียกร้ องให้
ประชากรของพระเจ้าถวายสาธุการแด่พระองค์ ให้ นมัสการพระผู้เป็ นเจ้าด้วยทุกสิ่งที่ทาให้ เขาเป็ นอย่าง
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ที่เขาเป็ น เพราะฉะนั้น แนวคิดประเภทที่ว่าความรักนั้นเป็ นบางสิ่งที่อยู่ในพันธสั ญญาใหม่ และศาสนา
จากใจจริงไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาเดิม จึงไม่ถูกต้องต่อความจริงอันสมบูรณ์ครบวงจรของความผูกพัน
ตามสัญญาที่พระเจ้ามีต่อประชากรของพระองค์ในพันธสัญญาเดิม
—ดร. มาร์ ค จิกนิเลียต
การที่พระเยซูเน้นย้าความเชื่อฟังจากใจ นาไปสู่การที่พระองค์ได้บรรยายถึงพลเมืองแห่งอาณาจักรของพระเจ้าว่า “สุภาพอ่อนโยน”
ใน 5:5; “หิวและกระหายความชอบธรรม” ใน 5:6; และ “มีใจบริสุทธิ”์ ใน 5:8 แน่นอน พระเยซูรู้ว่าผู้ท่ตี ดิ ตามพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
สิ้นเชิงจนกลายเป็ นพลเมืองในลักษณะนี้ จนกว่าแผ่นดินสวรรค์จะถูกสถาปนาให้มอี งค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่พระเยซูก็กระตุ้นให้เขา
เป็ นผู้ชอบธรรมก่อนถึงเวลานัน้ ให้เราฟังคาพูดของพระองค์ในมัทธิว 5:48:

เหตุฉะนั้นจงดีพร้อมเหมือนพระบิดำของท่ำนในสวรรค์ทรงดีพร้อม
(มัทธิว 5:48)
ในแง่หนึ่งเป็ นไปไม่ได้ท่เี ราจะทาพระบัญญัตขิ อ้ นี้สาเร็จ เพราะไม่มผี ู้ใดจะสมบูรณ์แบบได้เหมือนพระเจ้า แต่นี่ไม่ควรทาให้เราสิ้นหวัง
ในทางกลับกัน พระเยซูได้ประทานพระสัญญาแห่งพระคุณเพื่อหนุ นใจเรา ตลอดคาเทศนาชุดนี้ พระองค์มอบความมั ่นใจแก่ผู้ท่ตี ดิ ตามพระองค์
อย่างสัตย์ซื่อว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็ นของเราแล้ว
ตัวอย่างเช่น ในคาเทศนาเรื่อง “ผู้เป็ นสุข” ซึ่งปรากฏในมัทธิว 5:3-10 เราได้พบพระพรแปดประการ โดยหกประการที่อยู่ตรงกลางคือ
คาสัญญาว่าพระพรเหล่านัน้ จะประทานให้ในอนาคต เมื่อแผ่นดินสวรรค์ถูกสถาปนาอย่างครบบริบูรณ์ แต่พระพรประการแรกและประการสุดท้าย
นัน้ แตกต่างไป พระเยซูกล่าวว่าประชากรของพระองค์ได้รบั พระพรแห่งแผ่นดินสวรรค์ทงั ้ สองประการนี้แล้ว
ให้เราฟังว่าพระเยซูกล่าวถึงพระพรเหล่านี้อย่างไร ในมัทธิว 5:3, 10:

“ควำมสุขมีแก่ผูท้ ี่สำนึกว่ำตนขัดสนฝ่ ำยจิตวิญญำณเพรำะอำณำจักรสวรรค์เป็ นของเขำแล้วคว
ความสุขมีแก่ผูท้ ี่ถูกข่มเหงเพรำะควำมชอบธรรมเพ และอำณำจักรสวรรค์เป็ นของเขำแล้ว (มัทธิว
5:3, 10)
ความท้าทายแท้จริงอันยิง่ ใหญ่ในการติดตามพระเยซูอยู่เคียงคู่กบั พระสัญญาอันยิง่ ใหญ่เท่าเทียมกัน ที่ว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าเหนือแผ่นดิน
ของพระองค์กาลังเปลี่ยนแปลงเราให้เป็ นพลเมืองผู้ชอบธรรมแห่งแผ่นดินของพระองค์
ในส่วนหลักส่วนแรกของพระกิตติคุณของท่าน มัทธิวเน้นย้าพระกิตติคุณแห่งแผ่นดินสวรรค์ โดยการนาให้เราใส่ใจกับจุดประสงค์และ
ข้อถ้อยคาแห่งพันธกิจของพระเยซู พระเยซูเป็ นพระเมสสิยาห์ผู้ทรงเป็ นกษัตริย์ผู้นาแผ่นดินสวรรค์มาสู่ประชากรของพระเจ้า พระองค์สอนเขา
ทัง้ หลายเกี่ยวกับฤทธานุภาพของแผ่นดินนัน้ อันสามารถเปลี่ยนชีวติ ได้ และพระองค์ก็สญ
ั ญากับพวกเขาว่า ถ้าพวกเขาสัตย์ซื่อ พวกเขาจะได้รบั
พระพรอันยิง่ ใหญ่แห่งแผ่นดินนัน้ เป็นมรดก เมื่อแผ่นดินนัน้ ถูกสถาปนาอย่างครบบริบูรณ์

กำรขยำยแผ่นดิ นของพระเจ้ำ
ส่วนสาคัญส่วนที่สองของพระกิตติคุณมัทธิวเกี่ยวข้องกับการขยายแผ่นดินของพระเจ้า ส่วนสาคัญนี้เริม่ จากมัทธิว 8:1 ไปจนถึง 11:1

กำรอัศจรรย์ของพระเยซูและปฏิ กิริยำต่ำง ๆ
บทบรรยายเกี่ยวกับการขยายอาณาจักรของพระเจ้าเริม่ จากมัทธิว 8:1 ถึง 9:38 ส่วนนี้ประกอบด้วยเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
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อัศจรรย์ท่พี ระเยซูกระทาและปฏิกริ ยิ าของผู้คนที่มตี ่อการอัศจรรย์เหล่านัน้
บทบรรยายเหตุการณ์ตอนนี้แบ่งเป็ น 11 ช่วงย่อยอันเกี่ยวข้องกับพระเยซูและคนโรคเรื้อน (8:1-4); นายร้อยและคนรับใช้ของเขา
(8:5-13); แม่ยายของเปโตร (8:14-17); พายุ (8:18-27); คนผีเข้าสองคน (8:28-34); คนง่อย (9:1-8); คนเก็บภาษีและคนบาป (9:9-17);
เด็กหญิงและสตรี (9:18-26); คนตาบอดสองคน (9:27-31); และคนผีเข้าอีกหนึ่งคน (9:32-34) ส่วนนี้จบลงด้วยการบรรยายความเมตตาของ
พระเยซูใน 9:35-38
ด้วยเวลาที่จากัด เราคงตัง้ ข้อสังเกตได้เพียงบางประการเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวติ ของพระเยซู พระองค์ทรงใช้อานาจแห่ง
แผ่นดินของพระเจ้าเหนือความเจ็บป่ วย โดยการรักษาคนโรคเรื้อน ใน 8:1-4; คนรับใช้ของนายร้อย ใน 8:5-13; แม่ยายของเปโตร ใน 8:14-17;
คนง่อย ใน 9:1-8; หญิงโลหิตตก ใน 9:20-22; และคนตาบอดสองคน ใน 9:27-31
หลังจำกเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ พระเยซูสาแดงฤทธานุภาพของพระองค์เหนืออาณาจักรของซาตานด้วยการขับผีออกจากชายสองคนที่
อาศัยอยู่ตามหลุมฝังศพ ในมัทธิว 8:28-34 และขับผีออกจากชายที่เป็ นใบ้ ใน 9:32-34 การเรียกมัทธิวเป็ นสาวกเป็ นบทนาเข้าสู่อกี เหตุการณ์
หนึ่งที่ยาวกว่า อันเกี่ยวกับการที่พระเยซูมปี ฏิสมั พันธ์กบั เหล่าผู้เก็บภาษีและคนบาป ใน 9:9-17 พระเยซูเรียกมัทธิวให้ท้งิ ชีวติ ของการเป็ นผู้เก็บ
ภาษีและให้เริม่ ต้นชีวติ ใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็ นสิง่ ใดไม่ได้นอกจากการอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลงชีวติ ของคนเก็บภาษีและคนบาปช่างน่าทึ่ง
ยิง่ นัก จนมัทธิวไปร่วมโต๊ะอาหารกับพระเยซูทนั ทีพร้อมกับบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาป ถึงขนาดที่ว่ามัทธิวต้องอธิบายเหตุผลแห่งความปลื้ม
ใจของคนเหล่านัน้
นอกเหนือจากการเน้นที่ฤทธานุภาพของพระเยซู มัทธิวยังให้ความสนใจกับปฏิกิรยิ าของฝูงชนที่มตี ่อฤทธานุภาพของพระเยซู กล่าว
สัน้ ๆ ก็คอื เขาเหล่านัน้ ต่างประหลาดใจยิง่ นัก เราเห็นภาพนี้ในมัทธิว 8:27 และ 34 และ 9:8, 26, 31 และ 33 และความประหลาดใจของคน
เหล่านัน้ มักจะนาไปสู่การที่พวกเขาต่อต้านพระเยซู
บางคนต่อต้านพระเยซูโดยการเลิกเชื่อไปเลย คนอื่น ๆโดยเฉพาะผู้นาชาวยิวได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์พระองค์อย่างเปิ ดเผย บางคนเกรง
กลัวพระองค์ เช่นในมัทธิว 8:34 และคนอื่น ๆ หวาดผวาและตื่นกลัว เช่นในมัทธิว 9:3 บางครัง้ การต่อต้านพระเยซูดูเหมือนจะมาจากเจตนาอัน
ดี เช่นใน 9:14 แต่แม้กระนัน้ ก็เป็ นสิง่ ที่ผดิ และบางครัง้ ประชาชนต่อต้านพระเยซูเพราะพวกเขาเต็มใจเลือกที่จะปฏิเสธสิง่ ที่พวกเขารู้ว่าเป็ น
ความจริง เช่นในมัทธิว 9:34 เป็ นที่น่าเศร้าที่การต่อต้านพระเยซูรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพันธกิจของพระองค์ดาเนินไป

บางทีปริศนาใหญ่ที่สุดประการหนึ่งเมื่อเราดูในพันธสัญญาใหม่ก็คือ ผู้คนเหล่านั้นปฏิเสธพระคริสต์ได้
อย่างไร ในเมื่อพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ด้วยตาของตนเอง พระวจนะกล่าวว่าคน
เหล่านั้นประหลาดใจยิ่งนัก และมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ กับสิ่งที่พระองค์กระทา เมื่อเราพิจารณาคาถามนี้ เราก็
ไม่เข้าใจว่าพวกเขาทาลงไปได้อย่างไร ข้าพเจ้าคิดว่าเราจาเป็ นต้องศึกษาในมัทธิว 22:29 พระเยซูกล่าว
แก่พวกฟาริสีว่า “เจ้าผิดไปแล้ว เพราะเจ้าไม่รู้จักพระวจนะหรือฤทธานุภาพของพระเจ้า ” อันที่จริง ใน
บริบทนั้น พระองค์กล่าวแก่พวกสะดูสีโดยเฉพาะ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าข้อความเดียวกันนั้นสามารถใช้
กล่าวถึงพวกฟาริสีหรือธรรมาจารย์ได้เช่ นกัน คนเหล่านี้สอนผู้คนแบบผิด ๆ ทาให้ ความคาดหวังในพระ
เมสสิยาห์ ที่จะเสด็จมาถูกหล่อหลอมด้วยการสอนแบบผิดเพีย้ นข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็ นบทเรียนสาคัญ
สาหรับเราในวันนี้ พวกคนที่เอาพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ แบบผิด ๆ และสอนคนให้ เข้าใจผิดเพีย้ น ทา
ให้ ประชากรตั้งความหวังแบบผิด ๆ และข้าพเจ้าคิดว่านี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่ นอนในช่ วงศตวรรษ
แรกในอิสราเอล พวกเขาได้คาดหวังว่าพระเมสสิยาห์ องค์หนึ่งจะเสด็จมา และคุณอาจกล่าวได้ว่าเป็ น
ทัศนคติแห่ งความรู้สึกเหนือกว่าในแบบชาตินิยม และพระเยซูก็เสด็จมา ถึงแม้พระองค์ได้กระทาหลาย
สิ่งที่ประชาชนเหล่านั้นไม่เคยเห็นและจะไม่มีวันได้เห็นอีกก็ตาม แต่พวกเขากลับจบลงที่การปฏิเสธ
พระองค์ เนื่องจากพวกผู้นาศาสนาโจมตีพระคริสต์ตลอดเวลา เพื่อลดความน่ าเชื่ อถือของการอัศจรรย์
ของพระองค์ พวกเขาต้องการจัดพระองค์ไว้เป็ นพวกเดียวกับซาตาน เพื่อจะได้มีหนทางกระทาสิ่งต่าง
ๆ เหล่านี้ เป็ นเรื่องน่ าเศร้ าที่ในที่สุด หลังจากหลายทศวรรษและหลายชั่วอายุคนแห่ งการสอนผิด แห่ ง
การโจมตีโดยพวกที่มีอานาจทางศาสนา ทาให้ จิตใจของคนมากมายหันเหออกไปจากพระคริสต์ ถึงแม้
พวกเขาจะได้เห็นการอัศจรรย์มากมายที่พระองค์กระทาก็ตาม
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—ศาสนาจารย์ จิม เมเปิ ลส์
มัทธิวจบบันทึกเรื่องราวส่วนนี้เกี่ยวกับการอัศจรรย์อนั ทรงฤทธานุภาพของพระเยซูในบทที่ 9:35-38 โดยบรรยายความเมตตาของ
พระเยซูท่มี ตี ่อฝูงชน ลองฟังคากล่าวของมัทธิวในบทที่ 9:36-38:

เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชำชนก็ทรงสงสำรเขำเพรำะพวกเขำถูกรังควำนและไร้ที่พ่งึ เห
มือนลูกแกะขำดคนเลี้ยง แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเหล่ำสำวกว่ำ
“งำนเก็บเกี่ยวมีมำกแต่คนงำนมีน้อยนัก เพรำะฉะนั้นจงทูลขอพระองค์ผทู ้ รงเป็ นเจ้ำแห่งกำรเก็บเ
กี่ยวให้ส่งคนงำนมำยังทุ่งแห่ งกำรเก็บเกี่ยวของพระองค์” (มัทธิว 9:36-38)
พระเยซูเข้ำใจว่ำเหตุผลหนึ่งที่ประชำชนไม่ยอมรับพระองค์ในฐำนะกษัตริ ยก์ ็คือ พวกเขำถูกผูน้ ำหลำยคนปฏิบตั ิอย่ำงเลวร้ำย
และถูกสอนอย่ำงแย่มำก แต่พระองค์ก็รู้เช่นกันว่ำกำรอัศจรรย์ของพระองค์ทำให้จิตใจของเขำอ่อนลงและมีแนวโน้มที่จะติดตำมพระองค์
เพิม่ ขึ้น ดังนั้นพระองค์จึงสอนให้สำวกของพระองค์อธิษฐำนขอให้พระเจ้ำยกชูผูป้ ระกำศข่ำวประเสริ ฐ รวมทั้งผูน้ ำที่เป็ นผูช้ อบธรรม นัน่
คือ บุคคลที่จะนำผูท้ ี่หลงหำยกลับเข้ำมำสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ำบนโลกนี้และสอนพวกเขำว่ำจะเป็ นประชำกรผูช้ อบธรรมแห่ง
แผ่นดินสวรรค์ได้อย่ำงไร

บรรดำทูตำนุทูตของกษั ตริย์
เรำได้สำรวจบันทึกของมัทธิวเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ แผ่นดินของพระเจ้ำแล้ว ณ จุดนี้ เรำจะศึกษำเรื่ องรำวที่สอดคล้องกัน อัน
ปรำกฏในมัทธิว 10:1 ถึง 11:1 เรื่ องรำวในตอนนี้เน้นที่สำวกของพระเยซูในฐำนะทูตำนุทูต หรื อตัวแทน ของกษัตริ ย์
ในเรื่ องรำวส่วนนี้ พระเยซูได้ให้คำตอบสำหรับคำท้ำทำยที่พระองค์ได้เอ่ยถึงในตอนท้ำยของเรื่ องรำวตอนก่อนหน้ำนี้
หลังจำกที่ได้บญ
ั ชำให้สำวกของพระองค์อธิษฐำนขอให้พระเจ้ำยกชูผเู ้ ผยแพร่ แผ่นดินของพระองค์และผูน้ ำ พระเยซูก็ได้ขยำยกำรปฏิบตั ิ
พันธกิจแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ต่อไป โดยกำรมอบอำนำจแก่สำวก 12 คนให้ปฏิบตั ิพนั ธกิจ และโดยกำรบัญชำให้พวกเขำ
ประกำศถึงกำรดำรงอยู่ของแผ่นดินของพระเจ้ำโดยผ่ำนทั้งคำพูดและกำรกระทำ ในลักษณะเดียวกับที่พระเยซูได้กระทำให้เห็นแล้ว
ในมัทธิว 10:7-8 พระเยซูได้มอบหมำยสำวกของพระองค์ดว้ ยถ้อยคำดังต่อไปนี้:
ขณะที่ไปจงประกำศข่ำวสำรที่ว่ำ ‘อำณำจักรสวรรค์มำใกล้แล้ว’ จงรักษำคนเจ็บป่ วย
ให้คนตำยฟื้ นขึ้น รักษำคนโรคเรื้ อนให้หำย และขับผีออก ท่ำนทั้งหลำยได้รับเปล่ำๆ
ก็จงให้เปล่ำๆ (มัทธิว 10:7-8)
พระเยซูเตือนสำวกของพระองค์หลำยประกำรก่อนที่พระองค์จะส่งพวกเขำออกไป ชีวิตจะไม่มีคำว่ำง่ำยเมื่อพวกเขำทำตำม
แบบอย่ำงของพระเยซู โลกนี้จะไม่ปรำณีพวกเขำ พวกเขำจะทุกข์ทรมำน จะถูกรังแก ถูกจับ และถูกสังหำร
แต่พระเยซูก็สัญญำเช่นกันว่ำพันธกิจของพวกเขำจะได้รับพระพรจำกพระบิดำในสวรรค์ และในที่สุดชีวิตนิรันดร์ในอำณำจักร
ของพระเจ้ำจะเป็ นของพวกเขำ ลองฟังว่ำพระเยซูให้ควำมมัน่ ใจแก่สำวกของพระองค์อย่ำงไรในมัทธิว 10:39:
ผูท้ ี่ใฝ่ หำชีวิตจะเสียชีวิตและผูใ้ ดเสี ยชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่เรำจะได้ชีวิต (มัทธิว 10:39)
สำวกของพระเยซูกำลังละทิ้งชีวิตดั้งเดิมของพวกเขำเพื่อเห็นแก่พนั ธกิจกำรสอนและกำรรักษำของพระเยซู แต่พระเยซูให้
ควำมมัน่ ใจแก่พวกเขำว่ำพวกเขำจะพบชีวิตที่แท้จริ งแห่งแผ่นดินของพระเจ้ำเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระเยซูจอมกษัตริ ยน์ ั่นเอง
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ในส่วนสำคัญส่วนที่สองของพระกิตติคุณเล่มนี้ เรำได้เห็นว่ำมัทธิวบรรยำยกำรเผยแพร่ แผ่นดินของพระเจ้ำโดยเฉพำะใน
ประเด็นของพันธกิจอันเต็มไปด้วยฤทธำนุภำพของพระเยซู และกำรที่พระเยซูสอนสำวกของพระองค์ และนี่เป็ นแบบอย่ำงอันดีสำหรับ
พันธกิจของเรำในคริ สตจักรปัจจุบนั เมื่อเรำพึ่งพำฤทธำนุภำพของพระเยซูและรับใช้พระองค์ในฐำนะสำวกผูส้ ัตย์ซื่อ พระเยซูก็จะสร้ำง
แผ่นดินของพระองค์โดยผ่ำนพวกเรำเช่นกัน และประทำนพระพรจำกฟ้ำสวรรค์เป็ นรำงวัลแก่เรำ

หมำยสำคัญและคำอุปมำ
ส่วนสำคัญส่วนที่สำมในพระกิตติคุณมัทธิวยังคงสำแดงถึงองค์กษัตริ ยแ์ ละแผ่นดินของพระองค์อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนทั้งหมำย
สำคัญและคำอุปมำ โดยอยู่ในมัทธิว 11:2 ถึง 13:53

หมำยสำคัญและปฏิกริ ย
ิ ำต่ำง ๆ
กำรบรรยำยเหตุกำรณ์ของมัทธิวเน้นที่หมำยสำคัญที่พระเยซูกระทำและปฏิกิริยำของประชำชนต่อหมำยสำคัญเหล่ำนั้น เนื้อหำ
ส่วนนี้เริ่ มจำกมัทธิว 11:2 ไปจนถึง 12:50 หมำยสำคัญเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำกษัตริ ยแ์ ละอำณำจักรของพระองค์ดำรงอยู่ และแก้ไขควำม
คำดหมำยที่ผิดเพี้ยนว่ำอำณำจักรนั้นจะต้องมีลกั ษณะอย่ำงไร ด้วยเหตุน้ ี คำวิพำกษ์วิจำรณ์ที่ได้ก่อตัวขึ้นแล้วจึงเพิ่มขึ้นและแพร่ กระจำย
ออกไป
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในชุดนี้แบ่งออกเป็ นห้ำส่วน ใน 11:2-19 พระเยซูให้ควำมมัน่ ใจแก่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมำว่ำ หมำยสำคัญของ
พระองค์พิสูจน์ว่ำพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยำห์ผทู ้ ำให้คำพยำกรณ์ในพันธสัญญำเดิมสำเร็จเป็ นจริ ง และพระเยซูยงั เรี ยกร้องฝูงชนให้
ตอบสนองต่อหมำยสำคัญของพระองค์ดว้ ยกำรกลับใจใหม่ ใน 11:20-30 พระเยซูกล่ำวแก่นครต่ำง ๆ ที่พระองค์ได้ไปทำกำรอัศจรรย์ ผูท้ ี่
ไม่ยอมกลับใจ พระองค์ทรงเตือน ส่วนผูท้ ี่มำหำพระองค์ พระองค์ประทำนกำรพักสงบให้ พระองค์ได้กล่ำวเช่นนั้นในมัทธิว 11:30:
“เพรำะแอกของเรำนั้นพอเหมำะและภำระของเรำก็เบำ”(มัทธิว 11:30)
ในบทที่ 12:1-27 มัทธิวเริ่ มบรรยำยเหตุกำรณ์มำกมำยที่เน้นอย่ำงชัดเจนถึงปฏิกิริยำของชำวฟำริ สีที่มีต่อหมำยสำคัญของพระ
เยซู เริ่ มแรก มัทธิวรำยงำนว่ำพระเยซูได้โต้แย้งกับพวกฟำริ สีอย่ำงไร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้ำที่มีต่อวันสะบำโต และกำรที่
พระองค์ได้สำแดงพระรำชอำนำจของพระองค์ดว้ ยกำรรักษำผูป้ ่ วยในวันสะบำโต โดยพระเยซูสอนว่ำวันสะบำโตมีไว้เพื่อกำรรักษำและ
กำรช่วยชีวิต
ในบทที่ 12:22-37 พวกฟำริ สีกล่ำวหำว่ำพระเยซูใช้อำนำจของเบเอลเซบูล แม้ในขณะนั้น ฝูงชนรู ้สึกประหลำดใจกับกำร
อัศจรรย์ของพระองค์ก็ตำมแทนที่จะรับพระองค์ในฐำนะพระเมสสิยำห์แต่พวกธรรมำจำรย์กลับเชื่อว่ำพระองค์ถูกผีเข้ำ
ในบทที่ 12:38-50 ด้วยควำมหน้ำซื่อใจคด พวกฟำริ สีเรี ยกร้องหมำยสำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง แต่พระเยซูได้เตือนว่ำพวกเขำจะได้รับ
แค่หมำยสำคัญของโยนำห์เท่ำนั้น และหมำยสำคัญนั้นคืออะไร? กำรที่โยนำห์ออกมำจำกท้องปลำยักษ์หลังจำกสำมวันนำไปสู่กำรกลับใจ
ใหม่ของคนต่ำงชำติในเมืองนีนะเวห์ฉันใด กำรคืนพระชนม์ในอนำคตของพระเยซูบนโลกนี้สำมวันหลังสิ้นพระชนม์ ก็จะนำไปสู่กำรที่
คนต่ำงชำติจำนวนมำกมำยได้กลับใจใหม่ฉันนั้น
เพื่อแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำจะต้อนรับทุกคนจำกทุกเชื้อชำติที่กลับใจใหม่อย่ำงไร พระเยซูถึงขนำดกล่ำวว่ำ มำรดำและพี่น้อง
ในสำยเลือดยิวของพระองค์ตำมธรรมชำติหำใช่ครอบครัวที่แท้จริ งของพระองค์ไม่ ตรงกันข้ำม พระองค์กล่ำวในมัทธิว 12:49-50 ว่ำ:
พระองค์ทรงชี้ไปที่เหล่ำสำวกของพระองค์และตรัสว่ำ
“นี่คือมำรดำและพี่น้องของเรำ เพรำะผูใ้ ดทำตำมพระประสงค์ของพระบิดำของเรำในสวรรค์
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ผูน้ ้ นั คือมำรดำและพี่น้องชำยหญิงของเรำ” (มัทธิว 12:49-50)
เมื่อเรำได้ศึกษำบทบรรยำยของมัทธิวเกี่ยวกับหมำยสำคัญที่พระเยซูได้กระทำแล้ว ต่อไปเรำจะศึกษำข้อเขียนของมัทธิว
เกี่ยวกับคำอุปมำของพระเยซูเรื่ องแผ่นดินสวรรค์ ในมัทธิว 13:1-53

คำอุปมำเรือ
่ งแผ่นดินสวรรค์
บันทึกของมัทธิวรำยงำนคำอุปมำของพระเยซูที่เป็ นที่รู้จกั อย่ำงกว้ำงขวำง โดยแบ่งเป็ นห้ำส่วน คือ คำอุปมำเรื่ องคนหว่ำนเมล็ด
พืช ใน 13:1-23; เรื่ องวัชพืช ใน 13:24-30; เรื่ องเมล็ดผักกำดและยีสต์ ใน 13:31-43; เรื่ องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และไข่มุก ใน 13:44-46; และ
และเรื่ องอวน ใน 13:47-53 คำอุปมำเหล่ำนี้ถูกใช้เพื่อแก้ไขควำมเข้ำใจผิดในกำรอธิบำยเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้ำ
ในคำอุปมำบำงเรื่ อง เช่นเรื่ องเมล็ดผักกำด ใน 13:31-32, เรื่ องยีสต์ ในข้อ 33, เรื่ องขุมทรัพย์ ในข้อ 44, และเรื่ องไข่มุก ในข้อ
45-46พระเยซูสอนว่ำแผ่นดินสวรรค์มีคุณค่ำสูงสุดและเป็ นสิ่งที่ตอ้ งแสวงหำอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ในตอนแรก แผ่นดินสวรรค์อำจดูไม่
สำคัญ แต่วนั หนึ่ง มนุษย์จะได้เห็นแผ่นดินสวรรค์ที่เต็มไปด้วยสง่ำรำศี
แต่พระเยซูก็กล่าวคาอุปมาอื่น ๆ ด้วยที่เน้นให้เห็นควำมล้มเหลวของอิสรำเอลในกำรยอมรับพระเยซูในฐำนะกษัตริ ยแ์ ละ
แผ่นดินของพระองค์ ในคำอุปมำเรื่ องผูห้ ว่ำนเมล็ดพืช และคำอธิบำยของคำอุปมำนั้น ในมัทธิว 13:1-23 พระเยซูกล่ำวชัดเจนว่ำ ควำมเชื่อ
นั้นมีอุปสรรคมำกมำย และคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธแผ่นดินของพระเจ้ำ
ควำมหมำยนี้ถูกเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในคำอุปมำเรื่ องวัชพืช ในข้อ 24-30 และ 36-43 รวมทั้งในคำอุปมำเรื่ องอวน ในข้อ 47-51
พระเยซูสอนว่ำคนมำกมำยจะปฏิเสธแผ่นดินของพระเจ้ำและจะต้องพินำศในที่สุด คำอุปมำเหล่ำนี้เป็ นคำเตือนที่ชดั เจนสำหรับคนที่
ต่อต้ำนพระเยซู โดยให้โอกำสผูท้ ี่ไม่เชื่อที่จะกลับใจใหม่และกลำยมำเป็ นผูท้ ี่ติดตำมพระเยซู ผูเ้ ป็ นจอมกษัตริ ยแ์ ต่เพียงผูเ้ ดียว ด้วยควำม
สัตย์ซื่อ
พระเยซูเสด็จมาแล้ว พระองค์ได้ทาให้ คาพยากรณ์สาเร็จเป็ นจริง พระองค์ได้นาแผ่นดินของพระองค์
มาสถาปนาไว้ แต่แผ่นดินนั้นก็ยังคงรอวันที่จะสาเร็จบริบูรณ์ ในฐานะคริสเตียน เราได้เข้าไปในแผ่นดิน
นั้น แต่เราก็จาเป็ นต้องประเมินตนเองใหม่อยู่เสมอ ในแง่ของลาดับความสาคัญของเรา โดยกลับใจใหม่
จากการที่เราไม่ติดตามพระองค์เหมือนที่เราควรทา โดยการทาให้ แน่ ใจว่าเราสัตย์ซื่อที่จะหาทางดาเนิน
ชีวิตของเราอย่างสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ และโดยการเห็นพ้องกับค่านิยมของพระองค์
ว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็ นเรื่องของอะไร ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นเสมอที่เราต้องกลับใจใหม่ สารภาพ
บาป เข้ามาหาพระองค์ในฐานะผู้เผยพระวจนะสู งสุด และมหาปุโรหิตสู งสุด และกษัตริย์ นั่นคือ ผู้ที่เรา
จะต้องแสวงหาเพื่อติดตามและปรนนิบัติในลักษณะที่เราจะกระทาให้ พระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อ
เราสาเร็จในโลกนี้
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
เราต้องให้ กาลังใจคริสเตียนที่จะติดตาม แสวงหา และหวังใจในการเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจ้า
เสมอ ประการแรก ในมิติส่วนตัวนั้น สิทธิอานาจของแผ่นดินสวรรค์ก็คืออานุภาพในชีวิตของเรา เป็ น
แรงบันดาลใจให้ เรายอมจานนต่อพระเจ้าและดาเนินชีวิตที่มีพระเจ้าเป็ นศูนย์กลาง เพื่อที่สิทธิอานาจ
ของพระเจ้าที่สาแดงในชีวิตของเราจะเป็ นจุดมุ่งหมายแห่ งชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
ประการที่สอง เราจาเป็ นต้องเรียนรู้แนวคิดเรื่องแผ่นดินสวรรค์ในมุมมองเรื่องประวัติศาสตร์ การทรง
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ไถ่บาป เมื่อเราเรียนรู้ว่าแผ่นดินสวรรค์เริ่มต้น เปิ ดเผย และกระทาให้ แผนการไถ่บาปสาเร็จได้อย่างไร
เราก็จะเห็นว่าคาสอนเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์น้นั ทาให้ พันธสัญญาเดิมและพันธสั ญญาใหม่หล่อหลอม
รวมเป็ นหนึ่งเดียว คาสอนเหล่านี้ช่วยให้ เราเห็นพิมพ์เขียวต้นแบบของพระเจ้ าผู้ทรงไถ่เรา และช่ วยให้
เราเข้าใจวัตถุประสงค์อันครบวงจรของพระองค์ได้ง่ายขึ้น ประการที่สาม แผ่นดินสวรรค์ได้สร้ างโลก
ทัศน์ ที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ และช่ วยให้ เราเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็ นของพระเจ้า แผ่นดินของพระองค์
จะสาเร็จสมบูรณ์ และพระองค์จะพิพากษาและกาจัดอานาจแห่ งความชั่วร้ ายบนโลกนี้ เนื่ องจากพระเจ้า
เองเป็ นจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ดังนั้น เราจะไม่ดาเนินชีวิตเพื่อตัวเราเองอีกต่ อไป เราต้องการที่จะ
ใส่ ใจเพื่อนบ้านของเรา สังคมของเรา และความเป็ นอยู่ที่ดีของโลกนี้ เราควรใส่ ใจกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าใกล้
หรือไกลตัวก็ตาม เราควรถือเป็ นหน้ าที่ของเราเข้าไปสู่ สังคมและนาการเปลี่ยนแปลงมาสู่ ทุกแง่มุมของ
สังคมนั้น ๆ
—ดร. สตีเฟน ชาน (แปลจากต้นฉบับภาษาอื่น)

่ และควำมยิง่ ใหญ่
ควำมเชือ
เนื้อหำหลักส่วนที่สี่ของพระกิตติคุณมัทธิวเน้นที่ควำมเชื่อและควำมยิ่งใหญ่ โดยเริ่ มในบทที่ 13:54 และต่อเนื่องไปจนถึงบทที่
18:35 เนื้อหำส่วนนี้เปิ ดเผยควำมหมำยของกำรเป็ นสำวกผูส้ ัตย์ซื่อของพระเยซูและกำรได้รับควำมยิ่งใหญ่ในแผ่นดินของพระองค์

กำรต่อต ้ำนควำมศรัทธำในพระเยซู
เรื่ องรำวในตอนนี้เริ่ มตั้งแต่บทที่ 13:54 ไปจนถึงบทที่ 17:27 โดยประกอบด้วยเรื่ องรำว 13 ตอนที่รำยงำนถึงวิธีกำรต่ำง ๆ ที่คน
ทั้งปวงแต่ยกเว้นผูห้ ญิงคนเดียวเท่ำสนั้น ได้ปฏิเสธที่จะมอบควำมศรัทธำเต็มที่ในพระเยซู
สองตอนแรกเน้นสองเหตุการณ์ท่คี วามเชื่อในพระเยซูถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ในตอนแรก เมื่อพระเยซูเสด็จไปที่บำ้ นเกิดของ
พระองค์ในนำซำเรธ ใน 13:54-58 อดีตเพื่อนบ้ำนของพระองค์ ถึงแม้จะไม่ได้โต้แย้งควำมสำมำรถของพระองค์ในกำรกระทำกำรอัศจรรย์
แต่ก็รู้สึกไม่พอใจและปฏิเสธพระองค์ ใน 13:58 เรำอ่ำนพบว่ำชำวนำซำเร็ธไม่ยอมรับกำรอัศจรรย์หลำยประกำร เนื่องจำกพวกเขำขำด
ควำมเชื่อ
ต่อจำกนั้น บทที่ 14:1-12 เกี่ยวข้องกับเฮโรดและควำมตำยของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมำ เฮโรดนั้นสมควรถูกพระเจ้ำพิพำกษำ
สำหรับสิ่งที่เขำกระทำกับยอห์น แต่ยิ่งไปกว่ำนั้น ข้อ 1 อธิบำยว่ำเฮโรดมิได้โต้แย้งรำยงำนเกี่ยวกับกำรอัศจรรย์ของพระเยซู ตรงกันข้ำม
พวกที่ปรึ กษำของเฮโรดเชื่อว่ำพระเยซูคือยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมำที่คืนชีพขึ้นมำเพื่อทำให้เฮโรดว้ำวุ่นใจ
สำมตอนถัดมำเน้นที่สำวกของพระเยซูและประเด็นที่ว่ำพวกเขำจำเป็ นต้องเติบโตในควำมเชื่ออย่ำงไร มัทธิว 14:13-21 เป็ น
เรื่ องของพระเยซูเลี้ยงอำหำรคน 5,000 คน พระองค์บอกพวกสำวกให้หำอำหำรมำเลี้ยงฝูงชนที่ติดตำมพระองค์ไป แต่ในข้อ 15 สำวกของ
พระองค์สงสัยและบ่นว่ำพระองค์มีอำหำรติดไปด้วยน้อยเกินไป ดังนั้น พระองค์จึงพิสูจน์ฤทธำนุภำพของพระองค์ดว้ ยกำรทำให้มีอำหำร
ทวีคูณขึ้นและเลี้ยงคน 5,000 คนโดยมีอำหำรเหลืออีกมำกมำย
ในบทที่ 14:22-36 พระเยซูดำเนินบนผิวน้ ำ ตอนแรก เปโตรแสดงควำมเชื่อมัน่ ในพระเยซูดว้ ยกำรก้ำวออกจำกเรื อ แต่เปโตรก็
เกิดควำมสงสัยเมื่อเขำเห็นอันตรำย และเขำก็เริ่ มจมลงในทะเล หลังจำกช่วยเปโตรขึ้นมำ พระเยซูก็กล่ำวในข้อ 31 ว่ำ “ช่ำงมีควำมเชื่อน้อย
-22For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.
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ท่ำนสงสัยทำไม?”
บทที่ 15:1-20 รำยงำนให้เห็นควำมขัดแย้งระหว่ำงพระเยซูกบั พวกฟำริ สีบำงคน เปโตรขอให้พระเยซูอธิบำยบำงสิ่งที่พระเยซู
ได้ตรัสก่อนหน้ำนั้น ซึ่งน่ำจะง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ดังนั้น ในข้อ 16 พระเยซูได้ตอบเชิงตำหนิว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยยังไม่เข้ำใจด้วยหรื อ?”
ในบทที่ 15:21-28 เรำได้เห็นเหตุกำรณ์หนึ่งเดียวเท่ำนั้นในเรื่ องรำวเหล่ำนี้ เมื่อใครคนหนึ่งเชื่ออย่ำงมัน่ คงในพระเยซู นั่นคือ
หญิงชำวคำนำอันที่มีลูกสำวที่ถูกวิญญำณชัว่ เข้ำสิง ตรงกันข้ำมกับผูอ้ ื่น หญิงผูน้ ้ ีขอร้องให้พระเยซูช่วยเธอ และในข้อ 28 พระเยซูได้
ตอบสนองอย่ำงพอพระทัย โดยกล่ำวว่ำ “หญิงเอ๋ ย ควำมเชื่อของท่ำนก็มำกนัก”
จำกนั้น มัทธิวก็ยอ้ นกลับไปกล่ำวถึงควำมเชื่ออันอ่อนแอของสำวกของพระเยซู ในบทที่ 15:29-39 มัทธิวเขียนเกี่ยวกับกำรเลี้ยง
คน 4,000 คน ในข้อ 33 พวกสำวกถำมว่ำพวกเขำจะหำอำหำรเพียงพอได้ที่ไหน ถึงแม้พวกเขำเคยเห็นพระเยซูเลี้ยงอำหำรคน 5,000 คนมำ
ก่อนหน้ำนั้นก็ตำม
ในบทที่ 16:1-12 พระเยซูโต้แย้งกับพวกฟำริ สีและสะดูสี เมื่อถึงจุดหนึ่ง พระองค์หันไปหำสำวกของพระองค์และเตือนพวกเขำ
เกี่ยวกับ “เชื้อของพวกฟำริ สี” และพวกสำวกก็คิดว่ำพระองค์ไม่พอใจเนื่องจำกพวกเขำไม่ได้นำขนมปังไปด้วย แต่พระเยซูเตือนพวกเขำให้
นึกถึงเหตุกำรณ์ที่พระองค์เพิ่มปริ มำณขนมปังสำหรับคนหลำยพันคน และในข้อ 8 พระองค์กล่ำวถึงสำวกของพระองค์ว่ำ “พวกท่ำนช่ำงมี
ควำมเชื่อน้อยจริ ง ๆ”
หลังจำกนี้ เรำพบสองเหตุกำรณ์ที่สัมพันธ์กนั อย่ำงใกล้ชิด เหตุกำรณ์แรกได้แก่กำรประกำศควำมเชื่อของเปโตรในบทที่ 16:1320 ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันดี เปโตรประกำศเกี่ยวกับพระเยซูว่ำ “พระองค์เป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่” และพระเยซูก็
ชื่นชมและอวยพรเปโตรเพรำะควำมเชื่อของท่ำน
แต่อีกเหตุกำรณ์หนึ่งในบทที่ 16:21-27 พระเยซูตำหนิเปโตรอย่ำงรุ นแรงเท่ำ ๆ กัน พระเยซูได้เริ่ มบอกสำวกของพระองค์ว่ำ
พระองค์กำลังเสด็จไปกรุ งเยรู ซำเล็มเพื่อทนทุกข์ทรมำนและสิ้นพระชนม์ เมื่อเปโตรกล่ำวคัดค้ำน พระเยซูตอบกลับมำอย่ำงรุ นแรง ในข้อ
23 “จงไปให้พน้ เจ้ำซำตำน” พระเยซูอธิบำยว่ำเปโตรกำลังคิดแบบมนุษย์ ไม่ใช่แบบพระเจ้ำ
หลังจำกกำรตำหนิครั้งนี้ เรำได้อ่ำนเกี่ยวกับกำรจำแลงพระกำยของพระเยซู ในบทที่ 17:1-13 เมื่อพวกสำวกเห็นพระเยซูทรง
พระสง่ำรำศี พวกเขำก็ตอ้ งกำรสร้ำงพลับพลำ ณ ที่แห่งนั้น แต่ในข้อ 12 พระเยซูเตือนควำมจำพวกเขำว่ำ สง่ำรำศีที่แท้จริ งของพระองค์จะ
เห็นได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์แล้วเท่ำนั้น
ในบทที่ 17:14-23 เรำอ่ำนพบชำยหนุ่มผูม้ ีวิญญำณชัว่ เข้ำสิง สำวกของพระเยซูได้พยำยำมขับผีออกแต่ลม้ เหลว หลังจำกพระ
เยซูได้ขบั ผีออกด้วยพระองค์เองแล้ว พระองค์กล่ำวในข้อ 20 ว่ำ “พวกท่ำนมีควำมเชื่อน้อย
สุดท้ำย ในบทที่ 17:24-27 คนเก็บภำษีมำหำสำวกของพระเยซูและถำมว่ำพระเยซูได้ชำระภำษีบำรุ งพระวิหำรหรื อไม่ เปโตรต
อบอย่ำงรวดเร็ว และน่ำจะด้วยควำมหวำดกลัว โดยกล่ำวว่ำพระเยซูได้จ่ำยภำษีแล้ว หลังจำกนั้น เปโตรก็มำหำพระเยซูเพื่อขอเงินค่ำภำษี
และพระเยซูก็ประทำนให้ดว้ ยกำรกระทำกำรอัศจรรย์และอธิบำยว่ำเปโตรไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องกังวล
มัทธิวกล่ำวถึงคนเหล่ำนั้นที่ปฏิเสธพระเยซู และหญิงชำวคะนำอันผูม้ ีควำมเชื่อ แต่จุดมุ่งหมำยหลักของท่ำนก็คือควำมจำเป็ นที่
สำวกของพระเยซูจะต้องเติบโตในควำมเชื่อที่มีต่อพระองค์
อีกครั้งหนึ่ง มัทธิวปิ ดท้ำยกำรบรรยำยเหตุกำรณ์ดว้ ยพระวำทะของพระเยซูใน 18:1-35 พระวำทะตอนนี้เน้นถึงควำมยิ่งใหญ่ที่
แท้จริ งในครอบครัวแห่งแผ่นดินของพระเจ้ำ นั่นคือ ควำมยิ่งใหญ่ที่มำพร้อมกับกำรปรนนิบตั ิพี่น้องด้วยควำมถ่อมใจในแผ่นดินของพระ
เจ้ำ

ควำมยิง่ ใหญ่ในครอบครัวแผ่นดินพระเจ ้ำ
ในตอนสุดท้ำยของบทก่อนหน้ำนี้ พระเยซูกล่ำวถึงผูท้ ี่ติดตำมพระองค์ว่ำเป็ นบุตรของพระเจ้ำผูเ้ ป็ นกษัตริ ย์ กำรที่พระเยซูระบุ
สถำนะเช่นนี้ นำมัทธิวให้เริ่ มตอนต่อไปของพระกิตติคุณของท่ำนด้วยคำถำมสำคัญ ซึ่งเรำอ่ำนพบในมัทธิว 18:1

-23For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.
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ครั้งนั้นเหล่ำสำวกมำทูลถำมพระเยซูว่ำ “ใครเป็ นใหญ่ที่สุดในอำณำจักรสวรรค์?” (มัทธิว 18:1)
พระเยซูตอบคำถำมนี้ดว้ ยกำรผสมผสำนคำสอนกับกำรแสดงตัวอย่ำงและคำอุปมำในสี่ส่วนสำคัญ ส่วนแรก ใน 18:2-4 พระ
เยซูเตือนสติเหล่ำสำวกให้ดำเนินชีวิตด้วยควำมถ่อมใจเหมือนเด็กเล็ก ๆ
ในกำรเผชิญกับกำรต่อต้ำนจำกศัตรู ของพระองค์เพิ่มขึ้น พระเยซูสอนสำวกของพระองค์ว่ำจะใช้ชีวิตในแผ่นดินสวรรค์อย่ำงไร
ในฐำนะลูกของพระเจ้ำ พระองค์รู้ว่ำกำรสำเร็จบริ บูรณ์ของแผ่นดินสวรรค์น้ นั ยังมำไม่ถึง และพระองค์รู้ว่ำกำรทนลำบำกเพื่อต่อสู้กบั ศัตรู
และควำมบำปจะเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตในฐำนะลูกของพระเจ้ำ
และในข้อ 5-14 พระองค์สอนสำวกให้ใส่ใจกับผูท้ ี่อ่อนแอ เช่นเดียวกับที่พระบิดำในสวรรค์ใส่ใจกับลูกแกะที่หลงหำยของ
พระองค์ ให้เรำลองฟังคำของพระเยซูในมัทธิว 18:10 และ 14:
“จงระวังอย่ำดูหมิ่นผูเ้ ล็กน้อยเหล่ำนี้สักคนหนึ่งเพรำะเรำบอกท่ำนว่ำบรรดำทูตสวรรค์ประจำตัวข
องพวกเขำเฝ้ำอยู่ต่อหน้ำพระบิดำของเรำในสวรรค์เสมอ เช่นกัน
พระบิดำของท่ำนในสวรรค์ไม่ทรงปรำรถนำให้ผเู ้ ล็กน้อยเหล่ำนี้สักคนหลงหำยไป”(มัทธิว 18:10
และ 14)
พระเยซูได้ต่อยอดแนวคิดนี้ในมัทธิว 18:15-20 โดยพระองค์เรี ยกร้องให้ผทู ้ ี่ติดตำมพระองค์ปฏิบตั ิต่อกันและกันในฐำนะ
สมำชิกของครอบครัวของพระเจ้ำ ถึงแม้ในยำมที่ควำมบำปกระทบหรื อรบกวนสัมพันธภำพระหว่ำงกันก็ตำม และในข้อ 21-35 พระองค์
ยืนยันว่ำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์ตอ้ งให้อภัยแก่ “พี่น้อง” ที่ได้ทำผิด เหมือนกับที่พระบิดำในสวรรค์ได้อภัยให้เขำ
สง่ำรำศีของพระเจ้ำเพิ่มขึ้นในยุคของเรำอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะพระองค์ยงั คงปฏิบตั ิพนั ธกิจมำกมำยอันทรงอำนุภำพและทำให้
แผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้เติบโตต่อไป แต่เช่นเดียวกับในยุคของพระเยซู สิ่งนี้ย่อมหมำยควำมว่ำกำรต่อต้ำนพระเจ้ำก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
แต่ขอบคุณพระเจ้ำที่พระองค์มอบของประทำนล้ำค่ำมำกมำย เพื่อช่วยให้เรำต่อสู้กบั ควำมยำกลำบำกและกำรทดลองต่ำง ๆ ท่ำมกลำงของ
ประทำนเหล่ำนี้ได้แก่ควำมอดทนนำน และสันติสุข และแม้แต่กำรที่พระองค์สถิตกับเรำ และของประทำนที่พิเศษที่สุดก็คือสัมพันธภำพ
ของเรำกับพระเจ้ำในฐำนะพระบิดำ พระเจ้ำใส่ใจเรำและปกป้องเรำ และพระองค์เข้ำใจและเห็นใจในควำมอ่อนแอของเรำ และพระองค์ยงั
ได้ประทำนครอบครัวที่เป็ นมนุษย์แก่เรำที่จะปฏิบตั ิพนั ธกิจต่อเรำและรักเรำ นั่นคือ คริ สตจักร อันประกอบด้วยพี่น้องของเรำในครอบครัว
ของพระเจ้ำ

กำรต่อต ้ำนในปั จจุบันและชัยชนะในอนำคต
สำระสำคัญหลักในส่วนที่ห้ำของพระกิตติคุณมัทธิวนั้นเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนแผ่นดินสวรรค์ในปัจจุบนั และชัยชนะของแผ่นดิน
สวรรค์ในอนำคต กำรบรรยำยเหตุกำรณ์ในส่วนนี้เริ่ มจำกบทที่ 19:1 ถึงบทที่ 22:46 โดยแสดงให้เห็นว่ำพระเยซูเผชิญกับกำรต่อต้ำนอย่ำง
ใหญ่หลวงในช่วงนี้ของชีวิตของพระองค์

กำรต่อต ้ำนทีร่ ุนแรงขึน
้
สี่บทนี้แบ่งออกเป็ นสำมส่วนหลัก ตำมกำรเคลื่อนไหวของพระเยซู ใน 19:1 ถึง 20:16 พระเยซูเผชิญกับกำรต่อต้ำนในยูเดีย ณ
ที่น้ นั พระองค์รับมือกับพวกฟำริ สีและคำถำมเกี่ยวกับกำรหย่ำร้ำง และพระองค์ยงั รับมือกับกำรต่อต้ำนที่เกิดขึ้นจำกควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สมบัติและอำนำจ
ก่อนหน้ำนี้ในพระกิตติคุณของท่ำน มัทธิวได้ต้งั ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเริ่ มต้นของควำมขัดแย้งระหว่ำงพระเยซูกบั ผูน้ ำชำวยิว
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ในช่วงนี้ ท่ำนได้รำยงำนถึงควำมเป็ นปฏิปักษ์อย่ำงเต็มที่ที่ได้ก่อตัวขึ้น ตัวอย่ำงเช่น พวกฟำริ สีบำงครั้งถำมคำถำมที่จงใจล่อให้พระเยซูติด
กับ เช่นในมัทธิว 13:3-9; 21:16 และ 23; และ 22:15-40
เพื่อให้เห็นเป็ นตัวอย่ำง ลองฟังสิ่ งที่มทั ธิวรำยงำนในบทที่ 22:15:
แล้วพวกฟำริ สีจึงออกไปวำงแผนกันเพื่อจับผิดถ้อยคำของพระองค์ (มัทธิว 22:15)
ในขณะเดียวกัน บำงครั้งพระเยซูก็ทำ้ ทำยผูน้ ำชำวยิว เรำเห็นสิ่งนี้ในคำอุปมำเรื่ องบุตรชำยสองคน เรื่ องผูเ้ ช่ำที่ดิน และงำน
เลี้ยงสมรส ใน 21:28 จนถึง 22:15
แต่ควำมขัดแย้งก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่กำรพูดโต้แย้งกันเสมอไป บำงครั้งก็เกิดขึ้นซึ่งหน้ำและรุ นแรง เช่นเมื่อพระเยซูคว่ำโต๊ะของ
คนแลกเงินและขับไล่พวกเขำออกจำกพระวิหำร ในมัทธิว 21:12-16 และที่แทงใจดำเป็ นพิเศษ ก็คือคำกล่ำวของพระองค์ในคำสำปแช่ง
แห่งวิบตั ิเจ็ดประกำร ใน 23:13-35
ให้เรำฟังว่ำพระเยซูตำหนิคนเหล่ำนั้นอย่ำงไร ในมัทธิว 23:15:
“วิบตั ิแก่เจ้ำ เหล่ำธรรมำจำรย์และพวกฟำริ สี เจ้ำคนหน้ำซื่อใจคด!
เจ้ำข้ำมน้ ำข้ำมทะเลเพื่อนำเพียงคนหนึ่งมำเข้ำศำสนำ
และเมื่อได้มำก็ทำให้เขำเป็ นเด็กนรกยิ่งกว่ำเจ้ำเองสองเท่ำ” (มัทธิว 23:15)
แน่นอน ในสี่บทนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่พระเยซูและผูน้ ำชำวยิวเป็ นตัวละครเท่ำนั้น ควำมเป็ นปฏิปักษ์ของผูน้ ำชำวยิวรุ นแรงขึ้นจำก
กำรที่ฝูงชนยังคงให้เกียรติแก่พระเยซูในหลำยโอกำส เช่นกำรเสด็จเข้ำกรุ งเยรู ซำเล็มอย่ำงผูพ้ ิชิตในบทที่ 21:1-11
ตลอดพระวจนะในส่วนนี้ พระเยซูหนุนใจให้สำวกของพระองค์มองกำรเผชิญหน้ำเช่นนี้ดว้ ยมุมมองที่เหมำะสม ในมัทธิว
19:27-30 พระองค์สัญญำว่ำ วันหนึ่ง พวกเขำจะได้นั่งเคียงข้ำงพระองค์ในสง่ำรำศี แต่ใน 20:17-19 พระองค์ก็เตือนเขำด้วยว่ำวันแห่งสง่ำ
รำศีน้ นั จะมำถึงก็ต่อเมื่อพระองค์ได้ทนทุกข์และสิ้นพระชนม์แล้วเท่ำนั้น
ยิ่งกว่ำนั้น พระเยซูยืนยันว่ำสำวกของพระองค์จะไปถึงซึ่งสง่ำรำศีได้หลังจำกดำเนินชีวิตโดยยอมทนทุกข์ดว้ ยใจถ่อมเท่ำนั้น พระเยซูเน้น
ประเด็นนี้อย่ำงชัดเจนถึงสำมครั้ง ในมัทธิว 19:30 พระเยซูกล่ำวว่ำ:
แต่หลำยคนที่เป็ นคนต้นจะเป็ นคนสุดท้ำยและหลำยคนที่เป็ นคน
สุดท้ำยจะเป็ นคนต้น (มัทธิว 19:30)
จำกนั้นในมัทธิว 20:16 พระองค์ก็กล่ำวว่ำ:
“ดังนั้นคนสุดท้ำยจะเป็ นคนต้นและคนต้นจะเป็ นคนสุดท้ำย”
และพระองค์ก็ย้ำเรื่ องนี้อีกครั้งในมัทธิว 20:26-28 โดยกล่ำวว่ำ:
แต่สำหรับพวกท่ำนไม่เป็ นเช่นนั้น ตรงกันข้ำม ใครอยำกเป็ นใหญ่ในพวกท่ำนต้องรับใช้พวกท่ำน และผูใ้ ด
ปรำรถนำที่จะเป็ นเอกต้องยอมเป็ นทำสของพวกท่ำน เหมือนกับทีบ่ ุตรมนุษย์ไม่ได้มำเพื่อรับกำรปรนนิบตั ิ
แต่มำเพื่อปรนนิบตั ิและประทำนชีวิตของพระองค์เป็ นค่ำไถ่เพื่อคนเป็ นอันมำก” (มัทธิว 20:26-28)
อำณำจักรของพระเยซูดูแล้วพิสดำร ผูต้ ิดตำมพระองค์จะทุกข์ทรมำนและกษัตริ ย์ของอิสรำเอลเองก็จะถูกสังหำรโดยชำว
อิสรำเอล ควำมพ่ำยแพ้ที่ปรำกฏชัดจะมำก่อนชัยชนะ
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ตอนต่อไปของกำรต่อต้ำนที่รุนแรงยิ่งขึ้นเกี่ยวข้องกับกำรที่พระเยซูเสด็จไปเยรู ซำเล็มใน 20:17-34 พระเยซูกล่ำวชัดเจนว่ำ
พระองค์จะเสด็จไปเยรู ซำเล็มเพื่อทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ พระองค์เผชิญกำรต่อต้ำนเพียงแค่จำกแม่ของสำวกสองคน โดยเธอแสวงหำ
อำนำจให้แก่บุตรชำยของเธอในแผ่นดินสวรรค์ จำกนั้นพระเยซูได้รับกำรต้อนรับจำกฝูงชนเมื่อเสด็จเข้ำสู่เยรู ซำเล็มและทำให้คำพยำกรณ์
ในพันธสัญญำเดิมเกี่ยวกับกำรเสด็จเข้ำนครนั้นอย่ำงผูพ้ ิชิตสำเร็จ
ในส่วนถัดมำ จำก 21:12 ถึง 22:46 พระเยซูเผชิญกำรต่อต้ำนเมื่อพระองค์เสด็จเข้ำและออกจำกกรุ งเยรู ซำเล็มและพระวิหำร
พระองค์ขบั ไล่คนรับแลกเงิน และกล่ำวคำอุปมำที่เตือนพวกเขำเกี่ยวกับกำรพิพำกษำของพระเจ้ำที่จะมำถึง ยิ่งไปกว่ำนั้น พระเยซูและผูน้ ำ
ศำสนำได้โต้แย้งกันในเชิงศำสนศำสตร์เกี่ยวกับภำษีที่ชำระแก่ซีซำร์ กำรที่คนตำยแล้วจะเป็ นขึ้นมำ พระบัญญัติขอ้ ใหญ่ที่สุด และคำถำม
เกี่ยวกับว่ำพระเมสสิ ยำห์คือบุตรของใคร
แต่พระเยซูรับมือกับฝ่ ำยตรงข้ำมได้อย่ำงดีเยี่ยม ตำมที่เรำอ่ำนพบในมัทธิว 22:46:
ไม่มีใครสำมำรถตอบพระองค์ได้สักคำและตั้งแต่วนั นั้นไม่มีผใู ้ ดกล้ำมำทูลถำมพระองค์อีกเลย (มัทธิว 22:46)
หลังจำกได้สำรวจบันทึกเหตุกำรณ์ของมัทธิวเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนแผ่นดินสวรรค์อย่ำงรุ นแรงมำกขึ้นแล้ว เรำก็ควรจะศึกษำ
ถ้อยคำที่มำพร้อมกับเรื่ องนี้ดว้ ย

ชัยชนะในอนำคต
เหตุกำรณ์ในช่วงนี้เริ่ มจำกมัทธิว 23:1 ถึง 25:46 ในพระวจนะตอนนี้ พระเยซูบรรยำยชัยชนะในอนำคตของแผ่นดินสวรรค์
เนื้อหำช่วงนี้เริ่ มต้นด้วยกำรประกำศวิบตั ิเจ็ดประกำรที่จะเกิดขึ้นกับศัตรู ของพระเยซู ในมัทธิว 23:1-38 พระวจนะตอนนี้เน้น
เป็ นพิเศษเกี่ยวกับพวกฟำริ สี กำรสอนผิดของพวกเขำ กำรที่พวกเขำคุกคำมคนของพระเจ้ำ และควำมหน้ำซื่อใจคดของพวกเขำ
ใกล้ตอนจบของพระวจนะตอนนี้ พระเยซูได้สรุ ปควำมรู ้สึกของพระองค์เกี่ยวกับกรุ งเยรู ซำเล็มดังนี้ ในมัทธิว 23:37-38:
“โอ เยรู ซำเล็ม เยรู ซำเล็มเอ๋ ย
เจ้ำผูเ้ ข่นฆ่ำเหล่ำผูเ้ ผยพระวจนะและเอำหินขว้ำงบรรดำผูท้ ี่ทรงส่งมำหำเจ้ำ เรำปรำรถนำอยู่เนืองๆ
ที่จะรวบรวมลูกๆ ของเจ้ำมำเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆ ไว้ใต้ปีก แต่เจ้ำไม่ยอมเลย ดูเถิด
นิเวศของเจ้ำถูกทิง้ ร้ำง” (มัทธิว 23:37-38)
ตอนถัดไปของพระวจนะที่พระเยซูกล่ำวมักถูกเรี ยกว่ำ “พระวำทะแห่งภูเขำมะกอกเทศ” (Olivet Discourse) ซึ่งปรำกฏ
ในมัทธิว 24:1 ถึง 25:46 เหตุผลที่พระวำทะตอนนี้มกั ถูกเรี ยกด้วยชื่อนี้ก็เพรำะพระเยซูได้กล่ำวถ้อยคำเหล่ำนี้กบั สำวกของพระองค์บน
ภูเขำมะกอกเทศ
พระวำทะแห่งภูเขำมะกอกเทศแบ่งออกเป็ นสำมส่วนหลัก ในบทที่ 24:4-28 พระเยซูบรรยำยควำมเจ็บปวดที่เหมือนมำรดำเจ็บ
ครรภ์เมื่อใกล้คลอด ในยุคที่ไม่ปกติน้ ี ซึ่งแผ่นดินสวรรค์ได้ลงมำบนโลกแล้ว หำกแต่ยงั ไม่ได้ถูกสถำปนำให้สำแดงสง่ำรำศีและฤทธำนุ
ภำพเต็มบริ บูรณ์
ในบทที่ 24:29-31 พระเยซูกล่ำวถึงควำมบริ บูรณ์ของแผ่นดินสวรรค์ โดยพยำกรณ์ถึงวันที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมำบนเมฆ และ
แผ่นดินสวรรค์จะมำพร้อมด้วยฤทธำนุภำพและสง่ำรำศีเต็มเปี่ ยม
จำกนั้นในบทที่ 24:32 ถึง 25:46 พระเยซูเตือนสติคนของพระองค์ให้เฝ้ำระวังรอคอยวันแห่งสง่ำรำศีที่จะมำถึง เนื่องจำกไม่มี
ผูใ้ ดรู ้ว่ำเวลำนั้นจะมำถึงเมื่อใด
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เอาล่ะ เมื่อพูดถึงว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อใด พระองค์มีเจตนาที่จะให้ เรามั่นใจว่า เราไม่จาเป็ นต้องพยายาม
เกินเหตุที่กาหนดว่าจะต้องเป็ นเวลานั้นเวลานี้ พระองค์ตรัสว่าไม่มีใครรู้วันหรือโมงนั้นที่พระองค์จะเสด็จกลับมา
แม้แต่พระองค์ในสภาพมนุษย์ก็ไม่รู้กาหนดการของการเสด็จกลับมาของพระองค์ ดังนั้น การที่เราจะสันนิษฐาน
และคิดว่าเราสามารถตีกรอบเวลาให้ แคบลง จึงเป็ นการไม่เชื่ อฟังพระเยซู แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควร
คาดการณ์ คาดหวัง และแม้กระทั่งแสวงหาหมายสาคัญที่บ่งบอกว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ ว วัตถุประสงค์
หลักที่สอนเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ ในพันธสัญญาใหม่ โดยหลัก ๆ แล้ วก็คือ เพื่อให้ เราตื่นตัว
เพื่อหนุนใจเรา เพื่อให้ เรามีความหวัง เพื่อนาเราไปสู่ การดาเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเตรียมพร้ อมคาดหวังการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์ และด้วยเหตุนี้ ถึงแม้เราไม่รู้วันเวลาที่แน่ ชัด เราก็ควรเตรียมพร้ อม เพื่อที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่
พระองค์เสด็จมา เราจะต้อนรับพระองค์ด้วยความกระตือรือร้ นและความชื่ นชมยินดี
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
เราควรมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา เราควรมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ ยมว่าพระองค์จะเสด็จ
มาอีกครั้งหนึ่ง และพระองค์จะทาให้ ทุกสิ่งที่พระองค์ได้เริ่มต้นไว้เสร็จสิ้นบริบูรณ์ เราควรมีศรัทธาอันมั่นคง
เช่ นเดียวกัน เราไม่ควรมองเหมือนในกิจการ 1 เมื่อพระเยซูจากพวกเขาไปและพวกเขาก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้า และ
ทูตสวรรค์ก็กล่าวว่า “เหตุใดพวกท่านจึงยืนมองท้องฟ้าอยู่ที่นี่? พวกท่านควรเป็ นธุระในการนาข่าวประเสริฐไปสู่
ประชาชาติต่าง ๆ” พระองค์จะเสด็จกลับมาแน่ นอน แต่ เราควรเป็ นธุระในการกระทาตามพระมหาบัญชาให้ สาเร็จ
เราควรเป็ นธุระในการปรนนิบัติกษัตริย์ของเราโดยการประกาศแก่ประชาชาติท้งั ปวงว่าพระมหากษัตริย์ได้เสด็จ
มาแล้ว พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง จงกลับใจใหม่และเชื่ อในข่าวประเสริฐ เราควรที่จะสร้ างสาวกผู้ที่จะเข้าสู่
แผ่นดินของพระเจ้าและประกาศความเชื่ อในพระเยซูคริสต์ โดยทาให้ เขาเติบโตขึ้นเพื่อที่จะดาเนินชี วิตให้ สมกับ
พระสิริของพระเจ้า หรือเป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ เราควรดาเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าในทุกมิติ
ของชีวิตของเรา โดยมองไปที่การเสด็จมาของพระองค์เสมอและโดยกล่าวพร้ อมกับคริสตจักรในทุกยุคสมัยว่า “ขอ
เสด็จมาเถิด พระเยซูพระผู้เป็ นเจ้า”
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
ในส่วนสำคัญส่วนที่ห้ำของพระกิตติคุณของท่ำน มัทธิวได้รำยงำนว่ำผูน้ ำชำวยิวปฏิเสธพระเยซูและถึงกับวำงแผนจะสังหำร
พระองค์ แต่พระเยซูกล่ำวชัดเจนว่ำ แผนกำรทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่สำมำรถหยุดยั้งชัยชนะในอนำคตของแผ่นดินของพระเจ้ำได้ และ
ประวัติศำสตร์ก็พิสูจน์ว่ำพระองค์กล่ำวถูกต้อง พวกผูน้ ำชำวยิวประหำรพระองค์จริ ง ๆ แต่แผ่นดินของพระองค์ได้เติบโตขึ้นตลอดมำทุก
ยุคทุกสมัย และวันหนึ่ง ประวัติศำสตร์ก็จะพิสูจน์ว่ำส่วนสุดท้ำยของคำกล่ำวของพระองค์เป็ นจริ งเช่นกัน พระเยซูจะเสด็จมำอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยฤทธำนุภำพและสง่ำรำศีอนั ยิ่งใหญ่ เพื่อนำพระแผ่นดินของพระองค์มำสถำปนำอย่ำงสมบูรณ์ และเพื่อประทำนพระพรสู งสุดแห่ ง
แผ่นดินของพระองค์ เป็ นรำงวัลแก่ผทู ้ ี่สัตย์ซื่อในพระองค์

กำรสำเร็จบริบรู ณ์ของพันธกิจของพระเยซู
บทสรุ ปของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในพระกิตติคุณของมัทธิวเริ่ มจำกมัทธิว 26:1 จนถึง 28:20 ในส่วนนี้ มัทธิวบรรยำยถึงกำรที่พระ
เยซูในฐำนะพระเมสสิยำห์ผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ยไ์ ด้ปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์สำเร็จบริ บูรณ์ โดยพระองค์ถูกจับกุม ถูกตรึ งบนกำงเขน และ
คืนพระชนม์
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เมื่อเราสารวจบทสรุปของพระกิตติคุณมัทธิว เราจะใส่ใจกับสาระสาคัญสามประการที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์ท่มี ทั ธิวเน้น นัน่ คือ
สาระสาคัญเรื่องความขัดแย้ง การสร้างสาวก และชัยชนะ เราจะกล่าวถึงสาระสาคัญเรื่องความขัดแย้งเป็ นอันดับแรก

ควำมขัดแย ้ง
แผ่นดินที่พระเยซูนำลงมำจริ ง ๆ นั้น แตกต่ำงจำกอำณำจักรที่ชำวยิวคำดหวังว่ำพระเมสสิยำห์จะนำลงมำ และสิ่งนี้ทำให้คนยิว
เข้ำมำสู่ควำมขัดแย้งโดยตรงกับพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์ จำกที่เรำได้เห็น ควำมขัดแย้งนี้รุนแรงขึ้นตลอดทั้งพระกิตติคุณมัทธิว
แต่ถึงขีดสุดในบทบรรยำยสรุ ปเหตุกำรณ์ ตัวอย่ำงเช่น เรำเห็นได้ในแผนกำรของชำวยิวที่จะสังหำรพระเยซู ใน 26:3-4; ในกำรที่พวกเขำใช้
อุบำยเพื่อจับและดำเนินคดีกบั พระองค์ ใน 26:14-16, 47, และ 57-68; และในกำรที่พวกเขำเรี ยกร้องให้ตรึ งพระองค์เสี ย ใน 27:20-25 และ
จุดสำคัญที่สุดก็คือเมื่อชำวยิวเองประกำศรับผิดชอบสำหรับกำรที่พวกเขำตรึ งพระเยซู ลองฟังรำยงำนของมัทธิวใน 27:25:
คนทั้งปวงตอบว่ำ “ให้เลือดของเขำตกอยู่กบั เรำและลูกหลำนของเรำเถิด!” (มัทธิว 27:25)
จำกนั้น ในขณะที่พระเยซูทนทุกข์ทรมำนบนไม้กำงเขน พวกยิวก็ลอ้ เลียนพระองค์ โดยเยำะเย้ยคำอ้ำงของพระองค์ที่ว่ำพระองค์เป็ น
กษัตริ ย์ เป็ นพระเมสสิ ยำห์ของอิสรำเอล ซึ่งเรำพบในมัทธิว 27:41-42:
เช่นเดียวกันพวกหัวหน้ำปุโรหิต ธรรมำจำรย์ และเหล่ำผูอ้ ำวุโส
ก็เยำะเย้ยพระองค์ว่ำ “เขำช่วยคนอื่นให้รอดแต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้! เขำเป็ นกษัตริ ยข์ องอิสรำเอล!
ให้เขำลงมำจำกกำงเขนเดี๋ยวนี้สิแล้วเรำจะเชื่อเขำ(มัทธิว 27:41-42)
สิ่งที่ยอ้ นแย้งก็คือ พวกยิวต่อต้ำนพระเยซูดว้ ยข้ออ้ำงที่ว่ำพระองค์เป็ นผูก้ ระทำผิดต่อพระเจ้ำและสวมรอยเพื่อยึดบัลลังก์ แต่ในควำมเป็ น
จริ ง พวกเขำกำลังปฏิเสธกษัตริ ยเ์ พียงองค์เดียวเท่ำนั้นที่มีอำนำจจะช่วยพวกเขำให้รอดได้
นอกจำกสำระสำคัญเรื่ องควำมขัดแย้งแล้วสำระสำคัญด้ำนกำรสร้ำงสำวกก็เป็ นประเด็นเน้นของมัทธิวในบทสรุ ป
เรื่ องแผ่นดินสวรรค์ดว้ ย

กำรสร ้ำงสำวก
กล่ำวอย่ำงเจำะจงแล้ว มัทธิวเน้นให้รู้ว่ำเป็ นเรื่ องยำกเพียงใดที่จะติดตำมพระเมสสิยำห์ผยู ้ อมทนทรมำน ท่ำนเน้นประเด็นนี้
โดยกำรรำยงำนถึงควำมล้มเหลวของสำวกของพระเยซูในช่วงเวลำสำคัญพันธกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ยูดำสทรยศพระองค์ ในมัทธิว
26:14-16 และ 47-50 แล้วเขำก็ฆ่ำตัวตำยเพรำะควำมล้มเหลวนี้ ใน 27:3-10 เปโตร ยำกอบ และยอห์นต่ำงล้มเหลวที่จะเฝ้ำอธิษฐำนกับ
พระองค์ในสวนเกทเสมนี ใน 26:36-46 และเปโตรถึงกับปฏิเสธว่ำไม่รู้จกั พระองค์ ใน 26:69-75 ท้ำยที่สุดแล้ว สำวกทุกคนของพระเยซู
ต่ำงละทิง้ พระองค์ไป ใน 26:56
ควำมจริ งก็คือ กำรติดตำมพระเยซูอำจจะยำกยิ่งนัก เรำเชื่อในกษัตริ ย์ องค์พระเมสสิยำห์ที่ทรงทนทรมำน และพระองค์เรี ยกเรำ
ให้ทนทุกข์กบั พระองค์ดว้ ย ถ้ำเรำสัตย์ซื่อต่อพระองค์ ควำมน่ำจะเป็ นก็คือ เรำจะประสบควำมยำกลำบำกและควำมทรมำนเช่นเดียวกัน
และเรำก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจำกพระองค์ แผ่นดินสวรรค์น้ นั ยังมิได้มำสถำปนำอย่ำงเต็มบริ บูรณ์ และด้วยเหตุน้ ี จึงมีหลำยแง่มุมของ
ชีวิต
คริ สเตียนที่ยงั ไม่สมบูรณ์อย่ำงที่ควรจะเป็ น
เราได้พจิ ารณาสาระสาคัญเรื่องความขัดแย้งและการสร้างสาวกแล้ว ต่อไป เราก็พร้อมที่จะศึกษาเรื่องชัยชนะของแผ่นดินสวรรค์
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ชัยชนะ
สำระสำคัญเรื่ องชัยชนะปรำกฏชัดในกำรคืนพระชนม์ของพระเยซู ซึ่ งเป็ นข้อพิสูจน์ว่ำพระเมสสิ ยำห์ผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ยไ์ ด้ปรำบ
ศัตรู ท้งั สิ้นของประชำกรของพระองค์ แม้กระทัง่ ควำมตำย และเรำก็ได้เห็นสำระสำคัญเรื่ องชัยชนะในคำกล่ำวท้ำย ๆ ของพระเยซู ก่อนที่
พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ คำกล่ำวสุดท้ำยของพระเยซูที่บนั ทึกในพระกิตติคุณมัทธิวพบได้ใน 28:18-20 ซึ่งมักถูกเรี ยกว่ำ “พระมหำบัญชำ”
นี่คือปัจฉิมโอวำทของพระเยซูต่อสำวกของพระองค์ โดยมอบหมำยให้พวกเขำปฏิบตั ิพนั ธกิจเมื่อพระองค์ไม่ได้อยู่กบั พวกเขำแล้ว และที่
ควรค่ำแก่กำรใส่ใจก็คือ คำบัญชำนี้เริ่ มต้นด้วยกำรที่พระคริ สต์อำ้ งอย่ำงกล้ำหำญว่ำ ฤทธำนุภำพทั้งสิ้นในแผ่นดินของพระเจ้ำถูกมอบแก่
พระองค์แล้ว ให้เรำฟังคำบัญชำของพระเยซูในมัทธิว 28:18
พระเยซูทรงเข้ำมำหำพวกเขำและตรัสว่ำ “สิทธิอำนำจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกทรงมอบไว้แก่
เรำแล้ว” (มัทธิว 28:18)
พระเยซูเป็ นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถอ้างความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ และอานาจทั้งปวงอย่างชอบธรรม แต่
อย่างไรก็ตาม อานาจของพระองค์มิได้มีไว้เพื่อทาลาย เพราะคือฤทธานุภาพและความรัก เป็ นฤทธานุ
ภาพที่มีแรงบันดาลใจจากความรัก และฤทธานุภาพที่สื่อออกมาด้วยความรั คืออย่ างนี้ครับ ถ้าคุณมีเพียง
แค่ความรัก คุณก็มีความรู้สึกที่ดี แต่บางทีคุณก็ไม่สามารถทาอะไรได้เพราะคุณไม่มีอานาจที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใด แต่ถ้าคุณมีแค่อานาจโดยปราศจากความรัก คุณก็ทาลาย ฆ่า และเกลียดชัง นี่คือ
อัจฉริยภาพของพระผู้เป็ นเจ้าที่นาความรักและอานาจมาไว้ด้วยกัน “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ” พระองค์เป็ นผู้เดียวที่สามารถอ้างอานาจทั้งสิ้นได้อย่างชอบธรรม
เพราะพระองค์เป็ นเพียงผู้เดียวที่เคยดาเนินอยู่บนโลกนี้และไม่เคยทาบาป ไม่เคยโกหก ไม่เคยหลอกลวง
พระองค์ยังเป็ นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ หลังจากถูกฆ่าแล้ว เสียชีวิตแล้ว ถูกฝังแล้ว ก็ยังเป็ นขึ้นมาใหม่
พระองค์จึงเป็ นพระผู้เป็ นเจ้าผู้คืนพระชนม์ การคืนพระชนม์น้นั เป็ นปฐมบทของยุคใหม่ของ
ประวัติศาสตร์ มนุษย์ พระองค์กาลังนาความหวังมาสู่ ประชาชาติต่าง ๆ ดังนั้น แผ่นดินของพระเจ้ากาลัง
ทางานด้วยวิธีที่ทรงฤทธานุภาพ และนั่นคือพื้นฐานของการเผยแพร่ ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกและการสร้ าง
สาวกจากประชาชาติต่าง ๆ โดยข้าพเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่า “รากฐานอันยิง่ ใหญ่” คุณไม่สามารถรับพระมหา
บัญชาได้โดยปราศจากรากฐานอันยิ่งใหญ่ จากนั้น พระองค์ก็สรุปด้วยพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ “เราจะอยู่
กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” ดังนั้น พระเยซูคือพระผู้เป็ นเจ้า คือกษัตริย์ คือผู้ปกครองที่มี
อานาจทั้งสิ้น และส่ วนเรา เราเป็ นสาวก เราสั่งสอน เราประกาศการปกครองของพระองค์ด้วยฤทธานุ
ภาพของพระองค์
—ดร. ปี เตอร์ คุซมิช
ฤทธำนุภำพทั้งสิ้นเป็ นของกษัตริ ยผ์ คู ้ รอบครอง พวกยิวปฏิเสธพระองค์ พวกโรมันตรึ งพระองค์บนกำงเขน และคนเหล่ำนั้น
ล้วนล้อเลียนพระองค์ แต่หลุมฝังศพก็ไม่สำมำรถยับยั้งพระองค์ได้ และกำรคืนพระชนม์ก็คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของกษัตริ ยร์ ะเมสสิยำห์ผู ้
ทรงเป็ นกษัตริ ย์ โดยทำงพระองค์น้ นั แผ่นดินสวรรค์ได้มำสู่โลกนี้ และนี่เองคือข่ำวประเสริ ฐในพระกิตติคุณโดยมัทธิว
เรำได้สำรวจภูมิหลังของพระกิตติคุณโดยมัทธิว รวมทั้งโครงสร้ำงและเนื้อหำแล้ว ตอนนี้เรำก็พร้อมที่จะพิจำรณำสำระสำคัญ
บำงประกำรที่มทั ธิวเน้นย้ำ
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สำระสำคัญ
ในบทเรี ยนตอนนี้ เรำจะให้ควำมสนใจกับสำระสำคัญที่เด่นชัดสองประกำรที่มทั ธิวเน้นตลอดพระกิตติคุณของท่ำน นั่นคือ
แผ่นดินและข่ำวประเสริ ฐของพระเยซู อันเป็ นมรดกจำกพันธสัญญำเดิม และประชำกรของพระเจ้ำที่พระเยซูกำลังนำแผ่นดินสวรรค์มำ
มอบให้
เราจะเริม่ ด้วยจุดเน้นของมัทธิวเกี่ยวกับแผ่นดินและข่าวประเสริฐของพระเยซู อันเป็ นมรดกจากพันธสัญญาเดิม

มรดกจำกพันธสัญญำเดิม
จริง ๆ แล้วพระกิตติคุณมัทธิวเป็ นเรื่องราวอันน่ าทึ่ง เกี่ยวกับการที่พันธสัญญาเดิมคาดหมายการเสด็จ
มาของพระเยซูคริสต์น้นั สาคัญเพียงใด พระเยซูเสด็จเข้ามาในฉากของเรื่องนี้ และพระองค์เป็ นชาว
อิสราเอลที่มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์เสด็จลงไปยังอียิปต์ พระองค์ถูกกาหนดให้ เผชิ ญการทดลองใน
ถิ่นทุรกันดาร พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและได้เริ่มประกาศพระบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง ภาพเหล่านี้ ซึ่ง
เป็ นตัวแทนของโมเสสคนใหม่ หรือชาวอิสราเอลที่ได้กาเนิดมาใหม่ ซึ่งมีแหล่งกาเหนิดและทัศนมิติอยู่
ในพันธสัญญาเดิม เหตุผลก็คือ เมื่ออิสราเอลถูกเรียก เมื่ออิสราเอลถูกเลือกสรร โดยพระเจ้า การถูกเลือก
นี้ไม่ได้เป็ นแค่สิทธิพิเศษที่จะต้องชื่ นชมยินดีเท่านั้น แต่เป็ นหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบัติด้วย เพื่อเขาจะได้
เป็ นพรต่อประชาชาติท้งั ปวง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประวัติศาสตร์ อันยาวนานที่เต็มไปด้วยความ
บาปและเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายของอิสราเอล ชนชาตินี้จึงไม่สามารถเป็ นดังที่พระเจ้าทรงเรียกให้ เป็ น
ทั้งต่อตนเองและต่ อชาติอื่น ๆ ดังนั้น ตอนนี้เรามีพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า เป็ นอิสราเอล ผู้
มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ผู้ปรากฏตัวในประวัติศาสตร์ และพระองค์เป็ นตัวแทนของอิสราเอลในสิ่งที่
อิสราเอลไม่สามารถกระทาเพื่อตนเองหรือประชาชาติอื่น ๆ ได้ และข้าพเจ้าคิดว่าประเด็นนี้ทาให้ สิ่งที่
เราอ่านนั้นมีเนื้อหาหนักแน่ นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับว่าพันธสัญญาเดิมคาดหมายพระเยซูคริสต์
อย่างไร แทนที่จะเป็ นการอ่านพบเกี่ยวกับพระองค์ในข้อนี้หรื อข้อนั้น แต่คือประวัติศาสตร์ ท้งั หมดของ
อิสราเอล คือการเลือกชนชาติอิสราเอล ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของอิสราเอลนั่นเองที่นามาซึ่งการ
คาดหวังการเสด็จมาของพระเยซู และมัทธิวก็เลือกเน้ นประเด็นนี้ โดยเฉพาะใน 5-6 บทแรกของพระ
กิตติคุณของท่าน
—ดร. มาร์ ค จิกนิเลียต
เหนือสิ่งอื่นใด เรื่ องรำวของพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับกำรที่พระเจ้ำผูกพันพระองค์กับประชำกรของพระองค์ดว้ ยสำยใยแห่งควำม
รักอันไม่มีวนั ขำด เป็ นควำมสัตย์ซื่อของพระองค์ในกำรรักษำคำสัญญำที่ว่ำพระองค์จะสถิตกับพวกเขำ และให้กำรอวยพระพร ด้วยเหตุน้ ี
มัทธิวจึงบอกประชำกรของพระเจ้ำในรุ่ นของท่ำนว่ำพวกเขำยังคงสำมำรถวำงใจในพระสัญญำอันมีมำแต่โบรำณได้ และพวกเขำยังคง
สำมำรถเชื่อว่ำพระเจ้ำกำลังทำงำนในช่วงเวลำของเขำโดยผ่ำนองค์พระเยซูคริ สต์ และด้วยเหตุน้ ีเช่นกัน มัทธิวจึงมัน่ ใจอย่ำงยิ่งในกำร
อ้ำงอิงถึงพันธสัญญำเดิมเสมอ เพื่อสนับสนุนคำกล่ำวอ้ำงและพันธกิจของพระเมสสิยำห์ผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ย์ คือองค์พระเยซูคริ สต์
เรำจะสำรวจอย่ำงสังเขปถึงห้ำวิธีที่มทั ธิวใช้เพื่อแสดงให้เห็นแผ่นดินและข่ำวประเสริ ฐของพระเยซู ในฐำนะมรดกจำกพันธ
สัญญำเดิม 1) กำรที่มทั ธิวหยิบยกและอ้ำงอิงถึงพันธสัญญำเดิม; 2) กำรที่ท่ำนเน้นเรื่ องแผ่นดินสวรรค์; 3) กำรที่ท่ำนบรรยำยถึงพระเยซูใน
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ฐำนะพระ
เมสสิยำห์ ผูท้ รงเป็ นกษัตริ ย;์ 4) ควำมขัดแย้งของพระเยซูกบั ผูน้ ำชำวยิวที่ไม่เชื่อ; และ 5) ควำมถ่อมพระทัยและควำมอ่อน
สุภำพของพระเยซู เรำจะเริ่ มด้วยกำรศึกษำข้อควำมที่มทั ธิวหยิบยกหรื ออ้ำงอิงถึงพันธสัญญำเดิม

ข ้อควำมทีถ
่ ูกหยิบยกและอ ้ำงอิง
มัทธิวหยิบยกข้อควำมจำกพันธสัญญำเดิมบ่อยครั้งกว่ำผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนใด นักวิชำกำรโต้แย้งกันเรื่ องจำนวนที่แน่ชัดของ
ข้อควำมที่มทั ธิวหยิบยกจำกพันธสัญญำเดิม แต่มทั ธิวทำเช่นนั้นอย่ำงน้อย 40 ครั้งแน่นอน และอ้ำงอิงพันธสัญญำเดิมอีกหลำยครั้ง
ยุทธวิธีหนึ่งที่มทั ธิวมักใช้ ก็คือกำรใช้วลีที่ว่ำ “เพื่อให้สำเร็จตำม ...” มัทธิวใช้วลีน้ ี เพื่อสร้ำงควำมกระจ่ำงให้กบั กำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงพันธสัญญำเดิมและเหตุกำรณ์ในชีวิตของพระเยซู
เพื่อเป็ นตัวอย่ำง ลองฟังสิ่งที่มทั ธิวเขียนในมัทธิว 8:17:
กำรนี้เป็ นจริ งตำมที่ได้กล่ำวไว้ผำ่ นทำงผูเ้ ผยพระวจนะอิสยำห์ว่ำ
“พระองค์ทรงรับควำมอ่อนแอทั้งหลำยของเรำและแบกรับโรคต่ำงๆ ของเรำไว้” (มัทธิว 8:17)
ก่อนที่จะถึงข้อควำมที่หยิบยกจำกพันธสัญญำเดิมนี้ มัทธิวได้รำยงำนถึงกำรที่พระเยซูได้รักษำคนป่ วยมำกมำย แต่ท่ำนไม่
ต้องกำรให้ผอู ้ ่ำนมองว่ำพระเยซูเป็ นเพียงผูร้ ักษำโรคเท่ำนั้น ตรงกันข้ำม ท่ำนต้องกำรให้ผคู ้ นรู ้ว่ำกำรที่พระเยซูรักษำคนป่ วยนั้น ก็เพื่อทำ
ให้พระสัญญำในพันธสัญญำเดิมสำเร็จนั่นเอง
สิ่งที่สาคัญจากมุมมองของมัทธิว และข้าพเจ้าอยากย้าว่าควรเป็ นมุมมองของเราด้วยก็คือ ในพระเยซูก็
คือการสาแดงของแผ่นดินของพระเจ้าที่กาลังจะมาถึง ซึง่ ประชาชนได้ต้งั ความหวังและรอคอยมาตลอด
ดังนั้นไม่จาเป็ นว่าพวกเขากาลังรอคอยพระเมสสิยาห์ ที่จะมากระทาให้ คาพยากรณ์จุดใดจุดหนึ่งบน
แผนที่ประวัติศาสตร์ ให้ สาเร็จ แต่พวกเขาถวิลหาเสรีภาพ การปลดปล่อย การฟื้ นฟู และความรอด และ
พันธสัญญาเดิมก็สอนพวกเขาว่า เมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาถึง จะมีผ้หู นึ่งโดยเฉพาะที่จะประกาศถึง
แผ่นดินนั้น ผู้น้นั ก็คือพระเมสสิยาห์ และหลังจากที่พระองค์ได้ประกาศถึงแผ่นดินของพระเจ้าแล้ ว การ
ครองราชย์ของพระเจ้าก็จะเริ่มต้นขึ้น และการฟื้ นฟู ความรอด และพระพรทั้งปวงที่สัญญาไว้ในพันธ
สัญญาเดิม ก็จะเริ่มเกิดผล ดังนั้นอัครทูตโดยทั่วไป และโดยเฉพาะมัทธิว ไม่ได้เพียงแค่นั่งลงพร้ อมกับ
แผนภูมิบนตักของตนเองและรอคอยว่าใครจะทาให้ คาพยากรณ์เหล่านั้นสาเร็จ แต่เขาได้เห็นบุคคลผู้
หนึ่ง และพันธกิจ บุคลิกภาพ คาสอน และทุกสิ่งของบุคคลผู้นี้ได้สาแดงถึงแผ่นดินของพระเจ้า จริง ๆ
แล้ว แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในพระเยซู ไม่ใช่ เพียงแค่ถูกประกาศโดยพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์นา
แผ่นดินนั้นมา ด้วยเหตุนี้ จากประสบการณ์ที่มีกับฤทธานุภาพ คาสอน และพันธกิจของพระเยซู พวก
อัครทูต ซึ่งรวมถึงมัทธิวด้วย ก็ย้อนกลับไปศึกษาพันธสัญญาเดิมเพื่อจะเข้าใจว่าพระเยซูน้นั ถูก
คาดหมายล่วงหน้ าไว้แล้วในพันธสัญญาเดิมอย่างไร และเมื่อพวกเขาอ่านพันธสัญญาเดิมจากจุดยืนที่มี
ประสบการณ์กับพระเยซู พวกเขาก็พบว่าพันธสัญญาเดิมนั้น ความจริงแล้ว ก็เป็ นพยานถึงพระองค์
และพระองค์เท่านั้นโดยเฉพาะ ฉะนั้น เมื่อเราอ่านพันธสัญญาเดิม เราจึงไม่เพียงแค่อ่านด้วยแว่นขยายที่
ช่ างอัญมณีใช้ เท่านั้น แต่ เราอ่านเพื่อคาดหวังที่จะได้พบกับองค์พระคริสต์เอง ผู้ซึ่งเป็ นบุคคลเอกแห่ ง
พระกิตติคุณ เมื่อพระองค์เสด็จมาในฐานะพยานและในฐานะพระองค์ผู้มีแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในตัว
ของพระองค์เอง
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—ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด
วิธีที่สอง ที่มทั ธิวใช้เน้นถึงมรดกแห่งพันธสัญญำเดิมของพระเยซู เห็นได้ในกำรกล่ำวเน้นถึงเรื่ องแผ่นดินสวรรค์

แผ่นดินสวรรค์
ในพันธสัญญำเดิม พระเจ้ำสัญญำว่ำพระองค์จะอวยพรคนของพระองค์และพระพรนั้นจะมำสู่พวกเขำโดยผ่ำนทำงบุตรของ
วงศ์วำนดำวิ มัทธิวประกำศว่ำ พระพรแห่งแผ่นดินของพระเจ้ำในพระเยซูก็คือกำรที่พระสัญญำในสมัยโบรำณได้สำเร็จเป็ นจริ งแล้ว
และในพระกิตติคุณมัทธิว พระเยซูเองก็มกั เตือนควำมจำของประชำชนในเรื่ องนี้ พระองค์สอนเป็ นประจำว่ำ พระเจ้ำทรงสัตย์
ซื่อต่อพระสัญญำแห่ งแผ่นดินของพระองค์ ตำมที่กล่ำวไว้ในพันธสัญญำเดิม นี่คือวิธีที่พระเยซูสำมำรถนำเสนอแผ่นดินของพระองค์ว่ำ
เป็ นข่ำวประเสริ ฐ ต่อให้ตอ้ งมำคู่กบั กำรทนทรมำน และต่อให้พระองค์มิได้กระทำทุกอย่ำงตำมคำพยำกรณ์ในพันธสัญญำเดิมก็ตำม พระ
เยซูย้ำให้คนของพระองค์วำงใจในพระวจนะของพระเจ้ำในพันธสัญญำเดิมมำกพอที่จะเชื่อว่ำ ในที่สุดแล้ว พระเยซูจะเสด็จกลับมำเพื่อ
กระทำทุกสิ่งที่พระองค์ได้เริ่ มต้นไว้ให้สำเร็จ และเชื่อว่ำในที่สุด พระองค์จะเสด็จกลับมำเพื่อกระทำทุกพระสัญญำของพระเจ้ำให้สำเร็จ
จริ ง ๆ แล้ว ควำมมัน่ ใจเช่นนี้ในภำพของแผ่นดินสวรรค์ในพันธสัญญำเดิม ก็คือพื้นฐำนที่พระเยซูใช้เพื่อเรี ยกร้องให้ผตู ้ ิดตำม
พระองค์ยอมเชื่อฟังและวำงใจในพันธสัญญำเดิม ซึ่งคือพื้นฐำนที่พระองค์ใช้เพื่อสอนพวกเขำให้รักและปรนนิบตั ิซ่ ึงกันและกัน ในฐำนะ
พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้ำ
ควำมรู ้ที่ว่ำพระเจ้ำแห่งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงควบคุมเหนือทุกสิ่งในประวัติศำสตร์ และทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญำของ
พระองค์ ควรเป็ นแรงบันดำลใจสำหรับคนของพระองค์ในทุกยุคสมัย รวมถึงยุคของเรำด้วย ที่จะวำงใจว่ำพระสัญญำของพระองค์ในพระ
คริ สต์ยงั คงเป็ นจริ งอยู่ ควำมรู ้เช่นนี้ควรบันดำลใจให้เรำเชื่อว่ำ วันหนึ่งพระเจ้ำก็จะกระทำทุกสิ่งให้ใหม่และถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และ
ควำมรู ้เช่นนี้ควรทำให้เรำมีควำมเข้มแข็งและอดทน เมื่อเรำอดทนรอให้พระเจ้ำนำแผ่นดินของพระองค์ลงมำพร้อมสง่ำรำศีอนั ไพบูลย์
วิธีที่สำมที่มทั ธิวใช้เพื่อเน้นย้ำเรื่ องแผ่นดินสวรรค์ และข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูในฐำนะมรดกจำกพันธสัญญำเดิม ได้แก่กำร
ยืนยันว่ำพระเยซูก็คือพระเมสสิยำห์ องค์กษัตริ ยท์ ี่คนคำดหวังนั่นเอง

พระเมสสิยำห์ผู ้ทรงเป็ นกษั ตริย์
เรำได้กล่ำวถึงประเด็นนี้ในตอนต้นของบทเรี ยนแล้ว เมื่อเรำอภิปรำยลำดับวงศ์ของพระเยซู และเรำก็ได้เห็นจำกกำรที่มทั ธิวใช้
คำว่ำ “บุตรของดำวิด” เพื่อหมำยถึงพระเยซู บ่อยครั้งกว่ำผูเ้ ขียนพระกิตติคุณท่ำนอื่นใช้รวมกันเสียอีก นอกจำกนั้น มัทธิวยังใช้อีกหลำย
คำที่แสดงถึงรำชศักดิ์เมื่อกล่ำวถึงพระเยซู ซึ่งรวมถึง “กษัตริ ยข์ องชำวยิว” “กษัตริ ยข์ องอิสรำเอล” “กษัตริ ยข์ องพวกท่ำน” และ
“กษัตริ ย”์ เฉย ๆ ยิ่งกว่ำนั้น บำงข้อที่ปรำกฏคำรำชศักดิ์ที่มทั ธิวใช้เพื่อกล่ำวถึงพระเยซู ก็มิได้ปรำกฏในพระกิตติคุณอื่นใดเลย
ตัวอย่ำงเช่น มัทธิวกล่ำวถึงคำถำมของโหรำจำรย์น้ ี ในบทที่ 2:2:
“ผูท้ ี่มำบังเกิดเป็ นกษัตริ ยข์ องชำวยิวนั้นอยู่ที่ไหน?
เรำได้เห็นดำวของพระองค์เมื่อเรำอยู่ที่ตะวันออกจึงมำเพื่อนมัสกำรพระองค์” (มัทธิว 2:2)
ไม่มีพระกิตติคุณเล่มอื่นใดมีขอ้ ควำมเช่นนี้ หรื อกำรเน้นอย่ำงชัดเจนเช่นนี้ เกี่ยวกับควำมเป็ นพระเมสสิยำห์ผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ย์ ของพระเยซู
คริ สต์
วิธีที่สี่ ที่มทั ธิวใช้เพื่อเน้นเรื่ องแผ่นดินและข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูในฐำนะมรดกจำกพันธสัญญำเดิม ซึ่งเรำจะอภิปรำยกัน
ได้แก่ควำมขัดแย้งของพระเยซูกบั ผูน้ ำชำวยิวที่ไม่เชื่อ
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่
ผู ้นำชำวยิวทีไ่ ม่เชือ
ผูอ้ ่ำนพระกิตติคุณมัทธิวยุคแรกอำจมีแนวโน้มที่จะคิดว่ำ ควำมขัดแย้งของพระเยซูกบั ผูน้ ำหลำยคนในอิสรำเอลพิสูจน์ว่ำพระ
เยซูไม่ใช่พระเมสสิยำห์ เพื่อให้แน่ใจว่ำคนเหล่ำนั้นจะไม่มีควำมคิดเช่นนี้ มัทธิวจึงกล่ำวอย่ำงชัดเจนว่ำ พระเจ้ำกำลังรักษำพระสัญญำของ
พระองค์โดยผ่ำนทำงพระเยซู ถึงแม้ว่ำผูน้ ำชำวยิวจะไม่เชื่อเช่นนั้นก็ตำม
ครั้งแล้วครั้งเล่ำ พระเยซูปฏิเสธคำสอนของพวกฟำริ สีและพวกธรรมำจำรย์ พระองค์แก้ไขมุมมองของคนเหล่ำนั้นเกี่ยวกับกำ
รอดอำหำร ในมัทธิว 9:14-17; เกี่ยวกับวันสะบำโต ใน 12:1-13; และเกี่ยวกับกำรล้ำงมือ ใน 15:1-20. และเนื้อหำส่วนใหญ่ของคำเทศนำ
บนภูเขำ โดยเฉพำะใน 5:17-48 แสดงถึงข้อแตกต่ำงระหว่ำงมุมมองของชำวยิวเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระเจ้ำและกำรที่พระเยซูทำให้
พระบัญญัติน้ นั สำเร็จเป็ นจริ ง
เอาล่ะ บางครั้งคนก็เกิดความสงสัยเมื่อพระเยซูกล่าวว่า “ท่านเคยได้ยินคากล่าวที่ว่า ... แต่เราบอกเจ้าว่า
...” ในคาเทศนาบนภูเขา ว่าเป็ นการที่พระเยซูกาลังค้านสิ่งที่กล่าวไว้ในพันธสัญญาเดิม แต่ข้าพเจ้าคิดว่า
วิธีที่ชัดเจนที่สุดที่จะอ่านพระวจนะตอนนี้ก็คือ พระเยซูกาลังหักล้างแนวทางบางอย่างที่พวกอาลักษณ์
และพวกธรรมาจารย์ตีความพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิม — ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้จริง ๆ มาตลอดทุก
ยุคสมัย และสิ่งที่พระเยซูกาลังทาก็คือการวางพระองค์ในฐานะผู้มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตีความพระ
บัญญัติของพระเจ้า และนาสิ่งที่เขียนไว้ในพระบัญญัติของพระเจ้าไปประยุกต์ใช้ กับผู้ฟังในสมัยนั้น
—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต
เมื่อพระเยซูกล่าวในคาเทศนาบนภูเขาโดยใช้ วลีที่ว่า “ท่านเคยได้ยินสิ่งที่กล่าวว่า ... แต่เราบอกเจ้าว่า ...”
พระองค์ไม่ได้กาลังบอกว่าพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมนั้นกาลังถูกทาให้ เป็ นโมฆะ แท้จริงแล้ว
พระองค์กล่าวตรงกันข้ามอย่างค่อนข้างชัดเจน ว่า “เรามาเพื่อทาให้ พระบัญญัติสมบูรณ์ ” แต่สิ่งที่พระ
เยซูกาลังทาก็คือ พระองค์ใช้ เทคนิค “ธรรมาธิบาย” ที่เป็ นที่รู้จักกันดี อันเป็ นสิ่งที่พวกธรรมาจารย์ใช้
เช่ นกันเพื่อกล่าวถึงอานาจของพวกเขาในการสอนพระบัญญัติ “เจ้าเคยได้ยินหลายคนในประเพณีของ
เรากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับการสอนพระบัญญัติ แต่เราบอกแก่ เจ้าว่า ...” และนั่นมาพร้ อมกับสิทธิ
อานาจในปัจจุบัน เป็ นสิ ทธิอานาจที่เพิ่มขึ้นมา และด้วยเหตุนี้ พระเยซูกาลังสถาปนาสิทธิอานาจของ
พระองค์ในการสอน ด้วยการใช้ วิธีการสอนอันเป็ นที่รู้จักอย่างดีนี้—ไม่ใช่ เพื่อล้มล้ างพระบัญญัติใน
พันธสัญญาเดิม แต่เพื่อกล่าวสิ่งที่สาคัญยิ่งในเชิงศาสนศาสตร์ และคริสตศาสตร์ สิ่ งที่พระเยซูกาลังบอก
ก็คือ “เป็ นเรื่องสาคัญยิ่งที่จะต้องตีความพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมโดยอิงความสัมพันธ์ กับเราและ
คาสอนของเราเกี่ยวกับพระบัญญัติ”
—ดร. เกร็ก เพร์ รี
ไม่เลย พระเยซูไม่ได้คัดค้านพันธสัญญาเดิม แต่หนึ่งในสาระสาคัญที่เราเห็นในพระกิตติคุณมัทธิวก็คือ
พระเยซูเป็ นโมเสสคนใหม่ และพระองค์ก็อยู่เหนือโมเสส ดังนั้น เราจึงมีการเปิ ดเผยในพันธสัญญาเดิม
ที่ประทานมามาทางโมเสส อันเป็ นพระวจนะที่ทรงสิทธิอานาจของพระเจ้า แต่พระเยซูยืนอยู่ในฐานะผู้
มีอานาจสู งสุดที่จะตีความพระบัญญัติ เนื้อหามากมายที่เราเห็นในคาเทศนาบนภูเขาเป็ นตัวแทนของ
การตีความที่แม่นยาของสิ่งที่โมเสสต้องการสื่ อ ดังนั้น พระเยซูไม่ได้ล้มล้างพระบัญญัติที่ว่า “อย่าฆ่า
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คน” พระองค์เพียงแค่อธิบายให้ เราเข้าใจว่า ฆาตกรรมนั้นเริ่มในจิตใจของเราที่มีความโกรธ อยากให้ เรา
จาไว้ว่าพระวจนะตอนนั้นเริ่มต้นอย่างไร พระเยซูกล่าวว่า “เราไม่ได้มาเพื่อล้มล้างพระบัญญัติ แต่เพื่อ
ทาให้ พระบัญญัติสมบูรณ์” ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าหมายถึงการที่จะต้องตีความพระบัญญัติอย่างถูกต้อง แต่
ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่พระเยซูกาลังโต้แย้ง ณ จุดนี้ก็คือ จริง ๆ แล้ว พระองค์ทาให้ เจตนารมณ์อันแท้จริง
ของพระบัญญัติสาเร็จเป็ นจริง พระบัญญัติจะต้องถูกตีความโดยอิงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ และ
การสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ และพันธกิจของพระองค์ เมื่อเราเข้าใจพระองค์ในแนวทางนี้ เรา
ก็ตระหนักว่าพระเยซูไม่ได้ล้มล้างพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิม หากแต่ทาให้ พระบัญญัติสมบูรณ์
—ดร. โธมัส ชไรเนอร์
พระเยซูได้กระทำให้ควำมคำดหวังในพระเมสสิยำห์ตำมพันธสัญญำเดิมสำเร็จเป็ นจริ งอย่ำงแท้จริ ง แต่ชำวยิวมำกมำยปฏิเสธ
พระองค์เพรำะควำมคำดหวังของเขำไม่สอดคล้องกับพันธสัญญำเดิมอย่ำงเต็มที่ และควำมเข้ำใจผิดของพวกเขำก็เป็ นข้อควรระวังสำหรับ
ทุกคนที่พยำยำมจะติดตำมพระเยซู โดยเตือนเรำว่ำ เป็ นเรื่ องง่ำยเหลือเกินที่เรำจะปล่อยให้ควำมคิด ควำมเข้ำใจเรื่ องงำนของพระเจ้ำ มำบด
บังกำรมองเห็นของเรำ รวมทั้งเตือนไม่ให้เรำนำข้อจำกัดของมนุษย์มำกำหนดว่ำพระเจ้ำสำมำรถกระทำสิ่งใดได้บำ้ ง แต่ให้เรำยอมให้
พระองค์เป็ นผูน้ ิยำมควำมหวังและควำมคำดหมำยของเรำ
วิธีที่ห้ำที่มทั ธิวใช้เพื่อเน้นควำมเป็ นมรดกตำมพันธสัญญำเดิมของพระเยซู เห็นได้ชดั เจนในกำรที่ท่ำนบรรยำยถึงควำมถ่อมตน
และควำมอ่อนสุภำพของพระเยซู

ควำมถ่อมตนและควำมอ่อนสุภำพ
ชำวยิวในช่วงเวลำของพระเยซูเข้ำใจอย่ำงถูกต้องว่ำ ตำมที่พนั ธสัญญำเดิมกล่ำวนั้น พระเจ้ำจะส่งนักรบผูเ้ กรี ยงไกรมำ
ปลดปล่อยคนของพระองค์ แต่มทั ธิวเน้นว่ำ กำรปลดปล่อยอันทรงฤทธำนุภำพของพระเจ้ำนั้น มีรำกฐำนอยู่ในพระเมตตำอันอ่อนสุภำพที่
พระองค์มีสำหรับคนของพระองค์ และท่ำนได้ย้ำประเด็นนี้โดยกำรอ้ำงอิงถึงพันธสัญญำเดิม
ตัวอย่างเช่น ในมัทธิว 11:29 พระเยซูเชื้อเชิญผู้ท่แี บกภาระหนักด้วยถ้อยคาต่อไปนี้:

จงรับแอกของเรำแบกไว้และเรี ยนรู ้จำกเรำเพรำะเรำสุภำพและถ่อมใจแล้วจิตวิญญำณของท่ำนจะพักสงบ(มัทธิว
11:29)
ในข้อนี้ พระเยซูหยิบยกถ้อยคำมำจำกเยเรมีย์ 6:16 เพื่อพิสูจน์ว่ำพระเมสสิยำห์จะประทำนกำรพักสงบแก่คนของพระองค์

ในทำนองเดียวกัน ในมัทธิว 12:15-21 มัทธิวกล่ำวถึงพันธกิจกำรรักษำด้วยพระเมตตำของพระเยซู และหยิบยกอิสยำห์ 42:1-4
มำอธิบำยสิ่งที่พระเยซูกำลังกระทำ
ลองฟังว่ำมัทธิวบรรยำยพระเยซูอย่ำงไรในบทที่ 12:19-20:
เขำจะไม่วิวำทหรื อส่งเสียงร้องจะไม่มีผใู ้ ดได้ยินเสี ยงของเขำที่ถนนไม้ออ้ ช้ ำแล้วเขำจะไม่หักและไส้ตะเกียงที่ริบห
รี่ เขำจะไม่ดบั จนกว่ำเขำจะนำควำมยุติธรรมไปสู่ชัยชนะ (มัทธิว 12:19-20)
พระเยซูไม่ใช่กษัตริ ยน์ ักรบที่ห้ำวหำญตำมที่ชำวยิวหลำยคนกำลังคำดหวังให้มำนำพวกเขำทำศึกกับอำณำจักรโรมัน ตรงกัน
ข้ำม พระองค์อ่อนสุภำพและเปี่ ยมด้วยพระเมตตำ
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เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญำเดิม มัทธิวนำเสนอพระเยซูในฐำนะกษัตริ ยผ์ พู ้ ิชิตและอำจำรย์ผมู ้ ีสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ ใน
ขณะเดียวกัน มัทธิวก็เน้นว่ำพระเยซูทรงเป็ นกษัตริ ยผ์ ถู ้ ่อมใจและเมตตำ เสียงเรี ยกให้ติดตำมพระเยซูในชีวิตและพันธกิจของเรำก็ทำ้ ทำย
ให้เรำกล่ำวควำมจริ งด้วยควำมเมตตำ ในลักษณะเดียวกับที่พระเยซูทำให้เห็นเป็ นแบบอย่ำง
มัทธิวเน้นกำรที่แผ่นดินและข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูเป็ นมรดกจำกพันธสัญญำเดิมในหลำกหลำยวิธี ในขณะเดียวกัน ท่ำนก็
กล่ำวชัดเจนว่ำพระเยซูได้กระทำให้ควำมคำดหวังแต่ครั้งโบรำณสำเร็จเป็ นจริ งด้วยวิธีกำรอันเหนือควำมคำดหวังของคนทัว่ ไป แต่ข่ำว
ประเสริ ฐหรื อพระกิตติคุณก็คือ พระองค์ได้กระทำให้ทุกสิ่งสำเร็จเป็ นจริ ง อำณำจักร พระบัญญัติ และโดยเฉพำะองค์กษัตริ ยเ์ อง ถูกทำให้
สำเร็จเป็ นจริ งทั้งสิ้น เมื่อพระเยซูนำแผ่นดินสวรรค์ลงมำสู่ โลกนี้
เรำได้ศึกษำกำรที่แผ่นดินและข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูเป็ นมรดกจำกพันธสัญญำเดิมแล้ว ต่อไปเรำก็พร้อมที่จะพิจำรณำ
สำระสำคัญเกี่ยวกับคนของพระเจ้ำ

คนของพระเจ ้ำ
ในพระกิตติคุณมัทธิว เช่นเดียวกับส่วนอื่นทั้งสิ้นในพระคัมภีร์ คนของพระเจ้ำคือผูท้ ี่พระเจ้ำเป็ นเจ้ำของ เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรง
รักษำไว้ในฐำนะสิ่งที่มีค่ำสูงยิ่งของพระองค์ และเป็ นประชำชำติพิเศษที่พระเจ้ำปกครองในฐำนะกษัตริ ย์ และคนของพระเจ้ำมิได้มีเพียง
สัมพันธภำพโดยตรงกับพระเจ้ำเท่ำนั้น แต่ยงั มีสัมพันธภำพใกล้ชิดกับคนอื่นทุกคนที่เป็ นของพระองค์ดว้ ย
เรำจะสำรวจสำระสำคัญเรื่ องคนของพระเจ้ำในสำมประกำร หนึ่ง เรำจะดูที่กำรที่มทั ธิวระบุว่ำคนของพระเจ้ำก็คือคริ สตจักร
สอง เรำจะศึกษำอีกหนึ่งคำที่มทั ธิวใช้ ได้แก่ “ครอบครัวของพระเจ้ำ” และสำม เรำจะพิจำรณำกำรที่พระเยซูทรงเรี ยกคนของพระเจ้ำ เรำจะ
เริ่ มต้นด้วยแนวคิดที่ว่ำ คริ สตจักรคือคนของพระเจ้ำ

คริสตจักร
ให้เรำพิจำรณำกำรใช้คำภำษำฮีบรู “คำฮำล” หรื อ “ชุมนุมชน” ในพันธสัญญำเดิม ประชำกรอิสรำเอลถูกกล่ำวถึงในฐำนะเป็ น
“ชุมนุมชน” ในเลวีนิติ 16:23; กันดำรวิถี 16:47; ผูว้ ินิจฉัย 20:2; และสดุดี 22:22 จริ ง ๆ แล้ว กำรรวมตัวกันของคนของพระเจ้ำมี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในพันธสัญญำเดิม ถึงขนำดที่คำนี้กลำยมำเป็ นหนึ่งในชื่อที่ผเู ้ ผยพระวจนะโยเอลใช้เพื่อระบุถึงชำวอิสรำเอล เมื่อท่ำน
พยำกรณ์ว่ำคนของพระเจ้ำจะได้รับกำรฟื้ นฟูในยุคสุดท้ำย ท่ำนได้ประกำศในโยเอล 2:16 ว่ำ:
จงรวบรวมประชำชนชำระให้เป็ นที่ประชุมอันบริ สุทธิ์ (โยเอล 2:16)
ในข้อนี้ ในต้นฉบับภำษำฮีบรู คำที่ถูกแปลว่ำ “ชุมนุมชน” ก็คือ “คำฮำล” แต่ในฉบับ “เซปทูเจ้นท์” ในภำษำกรี ก คำที่ใช้ก็คือ
“เอเคลเซีย” ซึ่งเป็ นคำที่ปกติแปลว่ำ “คริ สตจักร” ในพันธสัญญำใหม่
มัทธิวใช้ถอ้ ยคำในลักษณะเดียวกันเมื่อท่ำนรำยงำนคำกล่ำวเหล่ำนี้ของพระเยซู ในมัทธิว 16:18:
เรำบอกท่ำนว่ำท่ำนคือเปโตร และบนศิลำนี้เรำจะสร้ำงคริ สตจักรของเรำและประตูแดนมรณำจะเอำชนะคริ สตจักร
นั้นไม่ได้เลย (มัทธิว 16:18)
ในข้อนี้ พระเยซูย้ำคำพยำกรณ์ของโยเอล เมื่อพระองค์ตรัสว่ำพระองค์จะสร้ำงคริ สตจักรของพระองค์ข้ นึ ซึ่งหมำยถึง “คำฮำล”
หรื อชุมนุมชนของพระองค์ในฐำนะพระเมสสิ ยำห์ ในยุคสุ ดท้ำย
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พระเยซูได้กล่าวในพระกิตติคุณมัทธิวว่าพระองค์จะสร้ างคริสตจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าคิดว่า
จุดเริ่มต้นที่ดีก็คือ การจดจาว่า คาที่ใช้ สาหรับคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ ภาษากรีก หรือ “เอเคลเซีย”
นั้น แท้จริงแล้วก็คือคาภาษากรีกที่ใช้ เพื่อสื่ อความหมายของแนวคิดในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับชุมนุม
ชน คนของพระเจ้า หรือ “คาฮาล” เพื่อบ่งบอกว่าคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ก็คือสิ่งที่ต่อเนื่ องมาจาก
ชุมนุมชนในพันธสัญญาเดิม หรือชุมนุมชนของประชากรของพระเจ้านั่นเอง
—ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด
เรำได้เห็นแล้วว่ำ เหตุกำรณ์ในมัทธิว 16 เกิดขึ้นในช่วงเวลำที่กำรต่อต้ำนคำประกำศของพระเยซูว่ำพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยำห์
ผูท้ รงเป็ นกษัตริ ยก์ ำลังรุ นแรงขึ้น และกำรต่อต้ำนนี้เป็ นหนึ่งในเหตุผลที่พระเยซูหนุนใจสำวกของพระองค์ดว้ ยกำรอ้ำงอิงย้อนไปถึงชุมนุม
ชนอิสรำเอล พระองค์ตอ้ งกำรให้สำวกมีควำมเชื่อมั่นในแผนกำรของพระองค์ที่จะสร้ำงชุมนุมชนแห่งพระเมสสิยำห์ หรื อคริ สตจักร
นั่นเอง
คำกล่ำวของพระเยซูบอกชัดเจนเช่นกันว่ำคริ สตจักรนั้นเป็ นของพระองค์ ไม่ใช่ของเปโตร และไม่ใช่ของอิสรำเอล คริ สตจักร
นั้นไม่ใช่สถำบันแบบประชำธิปไตยที่สมำชิกเป็ นเจ้ำของ แต่เป็ นคริ สตจักรของพระเมสสิ ยำห์ นี่เป็ นประเด็นที่มทั ธิวประกำศไว้แล้วใน
บทนำของพระกิตติคุณของท่ำน เมื่อท่ำนรำยงำนคำพูดของทูตสวรรค์ที่มำถึงโยเซฟ
ให้เรำฟังบันทึกของมัทธิวในบทที่ 1:21:
จงตั้งชื่อพระกุมำรนั้นว่ำเยซู เพรำะว่ำพระองค์จะทรงช่วยประชำกรของพระองค์ให้พน้ จำกบำปทั้งหลำยของเขำ”
(มัทธิว1:21)
ในข้อนี้ ก่อนพระเยซูประสูติ ทูตสวรรค์ให้ควำมมัน่ ใจกับโยเซฟว่ำ บุตรที่อยู่ในครรภ์ของมำรี ย์ คือ พระเมสสิยำห์ ซึ่งคนของ
พระเจ้ำทั้งสิ้นเป็ นของพระองค์ พระองค์เป็ นกษัตริ ย์ของพวกเขำ และพวกเขำเป็ นประชำกรของพระองค์
ดังนั้น เราจึงไม่ใช่ เพียงผู้ติดตามพระเยซูอย่างโดดเดีย่ ว เดียวดาย แต่เราเป็ นส่ วนหนึ่งของความเป็ น
พระกายที่ถูกสร้ างใหม่ ที่พระองค์ได้นามาโดยผ่านการคืนพระชนม์จากความตายและโดยการที่
พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เรา ในฐานะพระวิหารใหม่ของพระองค์ ดังนี้ เราจึง
เป็ นการดารงอยู่ของแผ่นดินของพระเจ้าในคริสตจักร ที่ซึ่งประชากรสามารถพบความเมตตาและการ
ให้ อภัย และยังพบการจัดเตรียมในสิ่งที่พวกเขาขาด รวมทั้งการอยู่เคียงข้างในยามที่พวกเขาโดดเดี่ยว
ดังนั้น คริสตจักรก็คือประสบการณ์ล่วงหน้ าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ่งวันหนึ่งก็จะ
ประจักษ์แก่ตาของสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้ าง
—ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด
เมื่อคนของพระเจ้ำอยู่ภำยใต้ควำมกดดัน เมื่อเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตคุกคำมและทำให้ตกต่ำ เมื่อต้องประสบกับควำมมืดมิดที่
ปกคลุมรอบตัว พระเยซูตรัสว่ำ “เรำจะสร้ำงคริ สตจักรของเรำ เรำจะสร้ำงชุมนุมชนแห่งพระเมสสิ ยำห์ของเรำ” พระองค์ให้ควำมมัน่ ใจแก่
เรำว่ำ พระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องเรำ พระองค์เตรี ยมผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับเรำตำมพระดำริ ของพระองค์ และแน่นอนพระองค์จะกอบ
กูแ้ ละอวยพรเรำในบั้นปลำย สิ่งเหล่ำนี้อำจไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตนี้ แต่จะเกิดขึ้น ซึ่งเรำมัน่ ใจได้อย่ำงแน่นอน
นอกเหนือจำกกำรบรรยำยถึงคนของพระเจ้ำในฐำนะคริ สตจักรแล้ว มัทธิวยังกล่ำวถึงคนเหล่ำนั้นว่ำเป็ นครอบครัวของพระเจ้ำ
ด้วย
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ครอบครัวของพระเจ ้ำ
พระกิตติคุณมัทธิวใช้ภำษำที่สะท้อนควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น “บิดำ” “บุตรชำย” “พี่/น้องชำย” มำกกว่ำ 150 ครั้ง เพื่อ
บรรยำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนของพระเจ้ำกับพระองค์เองและกับคนอื่น ๆ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณอีกคนเดียวเท่ำนั้นที่ใช้ภำษำสะท้อน
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวบ่อยครั้งเท่ำ ๆ กับมัทธิว ก็คือยอห์น แต่เมื่อยอห์นใช้ภำษำลักษณะนั้น ท่ำนกำลังกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พระเยซูและพระบิดำของพระองค์ในสวรรค์เป็ นหลัก
แต่ในทำงตรงกันข้ำม มัทธิวใช้ภำษำลักษณะนี้เพื่อกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระเจ้ำและคนของพระองค์ เพรำะท่ำนกำลัง
เน้นถึงครอบครัวของพระเจ้ำ และโดยวัตถุประสงค์หลักแล้ว มัทธิวใช้คำศัพท์ลกั ษณะนี้เพื่อเน้นกำรดูแลและกำรปกป้องที่พระเจ้ำสำแดง
ต่อบรรดำบุตรของพระองค์
ตัวอย่ำงเช่น ในมัทธิว 6:4 พระเยซูกล่ำวถึงกำรที่พระเจ้ำดูแลคนของพระองค์ดงั ต่อไปนี้:
แล้วพระบิดำของท่ำนผูท้ รงเห็นสิ่งที่ทำเป็ นกำรลับจะประทำนบำเหน็จแก่ท่ำน (มัทธิว 6:4)
และพระองค์ใช้ภำษำแบบเดียวกันอีกครั้งในข้อ 6 และอีกครั้งหนึ่งในข้อ 18 ประเด็นของพระองค์ก็คือ พระเจ้ำทรงห่วงใย
บรรดำบุตรของพระองค์ และตั้งใจที่จะหนุนใจและจัดเตรี ยมสิ่งจำเป็ นเพื่อพวกเขำ
และเมื่อพระเยซูสอนบรรดำสำวกให้อธิษฐำน พระองค์เกริ่ นนำคำสอนในมัทธิว 6:8 โดยกล่ำวแก่พวกเขำว่ำ:
พระบิดำของท่ำนทรงทรำบว่ำท่ำนต้องกำรอะไรก่อนที่ท่ำนจะทูลขอต่อพระองค์ (มัทธิว 6:8)
เรำสำมำรถมัน่ ใจว่ำพระเจ้ำจะอวยพระพรเรำ และพระองค์จะฟั งคำอธิษฐำนของเรำ เนื่องจำกเรำรู ้ว่ำพระองค์เป็ นพระบิดำผูเ้ ปี่ ยมด้วย
ควำมรัก
ข้าพเจ้าสอนเรื่องการเสริมสร้ างฝ่ ายจิตวิญญาณ และหนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวเกี่ยวกับคาอธิษฐานของพระเยซูก็คือ
เราเริ่มคาอธิษฐานโดยยอมรับว่า ในเวลาเดียวกัน มีคนอีกล้าน ๆ คนกาลังอธิษฐานด้วย หนึ่งในเหตุผลที่เราเรียกพระเจ้าว่า
“พระเจ้า” ก็คือ พระเจ้าสามารถรับฟังแต่ละคาอธิษฐานเหล่านั้นและจัดการกับคาอธิษฐานทั้งปวง ราวกับว่าแต่ละคา
อธิษฐานเป็ นเพียงหนึ่งเดียวที่กาลังวิงวอนขอความสนใจจากพระองค์ในชั่วขณะนั้น แต่นั่นนาเราเข้ามาสู่ สามัคคีธรรมอัน
บริสุทธิ์ ให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนแห่ งแผ่นดินสวรรค์ และแน่ นอนทันทีหลังจากนั้น พระเยซูก็ใช้ คาว่า “พระบิดา” ฉะนั้น
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็ นใครหรืออยู่ที่ใดในการอธิษฐานนั้น ข้าพเจ้ากาลังเข้าไปใกล้พระเจ้า ผู้อยู่ในฐานะ “พ่อ” (Abba) เราเข้าไป
ใกล้พระเจ้าในฐานะ “พระบิดา” และหากใครสักคนในประเทศโปแลนด์กาลังเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” และข้าพเจ้าก็กาลัง
เรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” ในประเทศสหรัฐ นั่นก็หมายความว่าเราเป็ นพี่น้องกัน ถ้าเรามีพระบิดาองค์เดียวกัน เราก็เป็ น
สมาชิกของครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าคิดว่ามัทธิวเข้าถึงประเด็นนี้อย่างทรงพลัง โดยใช้ ความหมายของแผ่นดิน
สวรรค์ ซึ่งท่านกล่าวถึงครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เป็ นชีวิตแห่ งการอธิษฐานต่างหากที่จะนาเราเข้าสู่ การตระหนักรู้ว่า ในวินาทีน้นั ที่
เรากาลังอธิษฐาน เรากาลังอธิษฐานพร้ อมกับคนอื่นมากมายที่กาลังกล่าวในสิ่งเดียวกับที่เรากาลังกล่าว และเมื่อเขาพูดสิ่ง
เดียวกับที่เรากาลังพูด นั่นหมายถึงเราเป็ นครอบครัวเดียวกัน
—ดร. สตีฟ ฮาร์ เปอร์
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ไม่มีสิ่งใดหนุนจิตชูใจมากไปกว่าการสานึกได้ว่าพระเจ้าได้รับเราเข้าไปในครอบครัวของพระองค์ การได้รับการอภัยโทษ
บาปเป็ นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่เหมือนที่ เจ ไอ แพคเกอร์ กล่าวในหนังสื อของท่านที่ชื่อ “รู้จักพระเจ้า” ก็ยอดเยี่ยมเช่ นกันที่จะถูก
ทาให้ เป็ นผู้ชอบธรรม และจะยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้ารับเราเข้าไปอยู่ในครอบครัวของพระองค์ การมีพระเจ้าเป็ นพระ
บิดาของเรา จริง ๆ แล้วก็คือจุดสู งสุดของพันธกิจของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราไม่เพียงแต่ได้รับการอภัยโดยผู้พิพากษา
เท่านั้น แต่เราถูกรับเข้าไปอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า และพระองค์เป็ นพระบิดาของเรา และเราเป็ นบุตรของพระองค์ และ
เมื่อเป็ นเช่ นนั้น เราก็เป็ นทายาทร่ วมกับพระคริสต์ ทุกสิ่งที่จะมาถึงพระเยซู ซึง่ หมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้น ก็จะเป็ นของเรา
ด้วย นั่นคือมรดกของเราเช่ นกัน ในช่ วงเวลาหนึ่ง เราเป็ นเพียงแค่บุตรแห่ งความพิโรธ เมื่อมรดกของเราคือพระพิโรธของ
พระเจ้า แต่ตรงกันข้ามกับพระพิโรธ เดี๋ยวนี้เราเป็ นทายาทร่ วมกับพระคริสต์ เราได้เข้าส่ วนในธรรมชาติของพระเจ้า และใน
ความเป็ นจริง เราถูกเรียกว่าเป็ นพี่น้องกับพระคริสต์ เพราะในพระองค์ เราได้รับสถานะบุตรของพระเจ้า เราได้ทิ้งผ้าขี้ริ้ว
โสมมแห่ งความอธรรมเพื่อแลกกับความชอบธรรมของพระคริสต์ และในกระบวนการนี้ เราก็ได้เป็ นบุตรของพระเจ้า ได้
รับคาเชิญให้ เข้าสู่ ครอบครัวของพระองค์ และนั่นคือพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถจินตนาการได้
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
ในมัทธิว 6:25-34 พระเยซูใช้สองตัวอย่ำงแตกต่ำงกันเพื่อให้ควำมมัน่ ใจแก่บุตรของพระเจ้ำที่พระองค์ทรงใส่ใจ พระองค์
กล่ำวถึง “นกในอำกำศ” และ “ดอกไม้ที่อยู่กลำงทุ่ง” เพื่อชี้ให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงใส่ใจในควำมจำเป็ นของแม้กระทัง่ สิ่งเล็กน้อยที่สุดที่
พระองค์ทรงสร้ำง และประเด็นของมัทธิวก็คือ ถ้ำพระเจ้ำใส่ใจแม้กระทัง่ สิ่งเล็กน้อย ก็แน่นอนที่พระองค์จะใส่ใจคนของพระองค์
ยิ่งกว่ำนั้นมำกนัก พระบิดำในสวรรค์ของเรำจะจัดเตรี ยมอำหำร เครื่ องนุ่งห่ม และกำรคุม้ ครองที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่ำสำหรับเรำด้วย
นอกจำกนั้น พระเยซูยงั เน้นกำรที่พระเจ้ำใส่ใจและคุม้ ครองเหมือนที่บิดำกระทำแก่บุตร เมื่อพระองค์เตือนเหล่ำสำวกเกี่ยวกับ
ควำมยำกลำบำกมำกมำยในกำรกระทำพันธกิจ ยกตัวอย่ำงใน 10:19-20 พระเยซูบอกสำวกว่ำพวกเขำจะถูกจับกุม แต่พระองค์ก็บอกพวก
เขำด้วยว่ำ พระวิญญำณของพระบิดำจะสถิตอยู่กบั พวกเขำ และพระองค์ก็เตือนควำมจำพวกเขำว่ำ เมื่อชีวิตของเขำตกอยู่ในอันตรำยเพรำะ
พันธกิจนั้น พระบิดำจะปกป้องพวกเขำ
ให้เรำฟังคำหนุนใจของพระเยซู ในมัทธิว 10:29-31:
นกกระจำบสองตัวขำยกันบำทเดียวไม่ใช่หรื อ?
ถึงกระนั้นก็ไม่มีสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นนอกเหนือจำกพระประสงค์ของพระบิดำ และแม้แต่ผมทุกเส้นบนศีรษะของ
ท่ำนก็ทรงนับไว้ท้งั หมดแล้ว ฉะนั้นอย่ำกลัวเลย ท่ำนมีค่ำยิ่งกว่ำนกกระจำบหลำยตัว (มัทธิว 10:29-31)
สาหรับผู้เชื่ อหลายคน การดาเนินชีวิตคริสเตียนนั้นยากลาบากมาก หลายพื้นที่ในโลกตกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหง และความ
ชื่ นชมยินดีอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาก็คือ การที่เขาเป็ นส่ วนหนึ่งของพระกาย และสามารถระบุชัดเจนว่าตนเองเป็ น
ประชากรของพระเจ้า พระวจนะบอกเราว่าพระเจ้าเป็ นพระบิดาของเรา ตามที่โรม 8 กล่าวไว้ เรามีสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่
สามารถร้ องทูลต่อพระเจ้าว่า “พระบิดา” (Abba) แล้วเราก็มีข้อเท็จจริงที่ว่า พระเจ้าทรงใส่ ใจดูแลเราตลอดเวลา เราได้เห็น
เช่ นกันว่าพระเจ้าประทานความรักแก่สมาชิกในครอบครัวของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ สาหรับผู้เชื่ อแล้ ว หัวใจของชีวิตของเขาก็
คือ การหนุนจิตชู ใจที่ผ่านมาทางพระคริสต์ เนื่องจากบัดนี้ พระเจ้าเป็ นพระบิดาของเราแล้ว
—ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน
หลังจำกได้พิจำรณำคนของพระเจ้ำทั้งในฐำนะคริ สตจักร และครอบครัวของพระเจ้ำแล้ว เรำก็พร้อมที่จะศึกษำกำรที่พระเจ้ำ
ทรงเรี ยกคนของพระองค์
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กำรทรงเรียก
คนของพระเจ้ำได้รับสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็ นคริ สตจักรและครอบครัวของพระองค์ แต่กำรทรงเรี ยกของพระเจ้ำที่มีต่อ
เรำนั้นยังรวมไปถึงควำมลำบำก อันตรำย และควำมทรมำน พระเยซูเองนั้นเป็ นกษัตริ ย์พระเมสสิยำห์ผทู ้ นทุกข์ทรมำนของเรำ ฉะนั้น
เมื่อเรำติดตำมพระองค์ เรำก็ทนทุกข์เช่นกัน
ตัวอย่ำงเช่น ในมัทธิว 10:34-36 พระเยซูกล่ำวว่ำ เครื่ องหมำยของกำรที่เรำถูกเรี ยกโดยพระเจ้ำก็คือ กำรเผชิญควำมขัดแย้ง ให้
เรำฟังคำพูดของพระองค์ในพระวจนะตอนนี้:
“อย่ำคิดว่ำเรำมำเพื่อนำสันติสุขมำสู่โลก
เรำไม่ได้นำสันติสุขแต่นำดำบมำ เพรำะเรำมำเพื่อจะทำให้“ ‘ชำยหนุ่มขัดแย้งกับพ่อ
ลูกสำวขัดแย้งกับแม่ลูกสะใภ้ขดั แย้งกับแม่สำมี ศัตรู ของเขำจะเป็ นคนในครัวเรื อนของเขำเอง’(มัทธิว 10:34-36)
และในมัทธิว 16:24-25 พระองค์อธิบำยดังนี้:
“หำกผูใ้ ดปรำรถนำจะเป็ นสำวกของเรำให้ผนู ้ ้ นั ปฏิเสธตนเอง
รับกำงเขนของตนแบกและตำมเรำมำ เพรำะผูใ้ ดต้องกำรเอำชีวิตรอดผูน้ ้ นั จะเสี ยชีวิต
แต่ผใู ้ ดพลีชีวิตเพื่อเรำผูน้ ้ นั จะได้ชีวิต” (มัทธิว 16:24-25)
พระเยซูรู้ว่ำคนของพระองค์ก็จะถูกปฏิเสธเช่นเดียวกับที่พระองค์ถูกปฏิเสธ สำหรับกษัตริ ยข์ องเรำ กำรทนทุกข์ทรมำนก็คือ
หนทำงสู่สง่ำรำศี และสิ่งเดียวกันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเรำเช่นกัน
เมื่อพระเยซูอยู่บนไม้กางเขน ประชาชนอาจคิดว่าพระองค์กาลังพ่ายแพ้ในสมรภูมิ และยิ่งในยามที่พระองค์อยู่ในอุโมงค์ฝัง
ศพ พวกเขาคงคิดว่าพระองค์ถูกทอดทิ้งจริง ๆ เสียแล้ว แต่พวกเขาลืมเกี่ยวกับเช้ าวันที่สาม พระเยซูได้ตรัสว่า “เจ้ารื้อวิหาร
หลังนี้ลง และในสามวัน เราจะสร้ างมันขึ้นใหม่” ดังนั้น เมื่อเรานึกถึงว่า ที่ผ่านมาคริสตจักรได้ถูกปฏิเสธ ถูกวิพากษ์ วิจารณ์
และถูกเหยียดหยามเพียงใดในทุกหัวระแหง เราก็เข้าใจว่าคริสตจักรเดียวกันนี้ที่พระเยซูสถาปนาขึ้นก็คือคริสตจักรเดียวกัน
กับที่กาลังทาพันธกิจอยู่ในทุกวันนี้ ลองศึกษาดูว่าคริสตจักรนั้นได้เผชิญและผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากเพียงใด แต่
คริสตจักรก็ยังยืนหยัดอยู่ และข้าพเจ้าขอก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ พระวาทะที่มาบังเกิดเป็ น
มนุษย์น้นั ไม่มีใครสามารถฆ่าพระองค์ได้ในเวลานั้น และไม่มีใครสามารถฆ่าพระองค์ได้ในเวลานี้ ดังนั้น เราจึงเป็ นส่ วน
หนึ่ง เป็ นคริสตจักรที่เป็ นของพระองค์ และพระองค์จะไม่อนุญาตให้ สิ่งใด แม้กระทั่งประตูนรก มาคงอยู่และขัดขวางพันธ
กิจของพระองค์ คริสตจักรมีพันธกิจ และพันธกิจนั้นก็คือการออกไปในทุกหนแห่ งในโลกเพื่อนาคนที่หลงหายให้ กลับมาและ
ให้ เป็ นสาวกของพระองค์ นี่เป็ นเรื่องช่ างน่ าชื่ นชมยินดียิ่งนัก! และทั้งท่านและข้าพเจ้าสามารถมีความมั่นคงอันยิ่งใหญ่ และ
สามารถมีช่วงเวลาแห่ งการฟื้ นคืนชีวิตใหม่อย่างแท้จริงแม้ในเวลานี้ เพราะเรารู้ว่าคริสตจักรนั้นจะดารงอยู่ตลอดไป
—ดร. วิลลี เวลส์
พระเยซูสัญญำว่ำจะทำให้กำรทนทุกข์ของคนของพระองค์สิ้นสุดลง จะประทำนกำรพักผ่อนจำกควำมลำบำก จะสถำปนำ
สันติภำพเพื่อเรำ และจะอวยพระพรแก่เรำอย่ำงล้นเหลือ แต่สิ่งนั้นยังมำไม่ถึง จนกว่ำพระองค์จะเสด็จกลับมำเพื่อสร้ำงทุกสิ่งขึ้นใหม่ กำร
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ทรงเรี ยกเรำก็เพื่อให้เรำติดตำมรอยพระบำทของกษัตริ ยผ์ ทู ้ นทุกข์ทรมำนของเรำ
พระเยซูบอกเราว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อที่เราจะได้รั บชีวิตและได้รับอย่างครบบริบูรณ์ แต่คุณก็คงรู้ว่า ในชีวิตนี้ หลังจากที่เรา
ได้มารู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าแล้ว เราก็ยังคงต้องประสบความเจ็บปวด ความทรมาน โรคภัยไข้เจ็บ และเราก็
ยังคงต้องตาย เรายังมีความคับข้องใจและความทะเยอทะยาน เรายังคงประสบความราคาญและ ทานองเดียวกัน ความ
โศกเศร้ าด้วย อยากบอกว่า ส่ วนหนึ่งของสิ่งที่เราจาเป็ นต้องยอมรับในจุดนี้ก็คือ เป็ นที่ประจักษ์ชัดว่าส่ วนหนึ่งของ
ความหมายของการได้รับชีวิตอันครบบริบูรณ์นี้ก็คือ การมีพระคริสต์ที่ศูนย์กลางของทุกสิ่งเหล่านี้ เราจะได้รู้จักหลายสิ่ง
หลายอย่างในชีวิตคริสเตียนที่เราจะไม่มีวันรู้จักได้เลย หากเราไม่เคยรู้สึกราคาญหรือคับข้องใจ เราจะไม่มีวันรู้ได้เลยหากเรา
ไม่เคยประสบกับความโศกเศร้ าเช่ นเดียวกับความความเปรมปรีดิ์และความชื่ นชมยินดี ข้าพเจ้าคิดว่ามีบางสิ่ง ณ จุดนี้ที่
สาคัญจริง ๆ พระเยซูบอกเราว่า “เรามาเพื่อที่เจ้าจะได้รับชีวิตและได้รับอย่างครบบริบูรณ์ ” แต่คุณคงเข้าใจว่าเรากาลังถวิล
หาบางสิ่ง ส่ วนหนึ่งของความหมายของ “การอยู่ในพระคริสต์ ” ก็คือการถวิลหาความบริบูรณ์ที่พระองค์จะนามาในอนาคต
วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาหาคริสตจักรของพระองค์ วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อพระคริสต์จะครองราชย์เหนือ
ทุกสิ่ง อย่างเป็ นที่ประจักษ์แก่ ทุกคน วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อทุกหัวเข่าจะกราบลงและทุกลิน้ จะยอมรับต่ อหน้ าพระสง่าราศีของ
พระเจ้าพระบิดา ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้เป็ นเจ้า วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อดวงตาทุกดวงจะปราศจากน้าตา เพราะนา้ ตาทุก
หยดจะถูกเช็ดออกไปแล้ว และส่ วนหนึ่งของความหมายในปัจจุบันก็คือ การที่เราจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ ก็
หมายความว่าเราต้องพักพิงในพระคริสต์ โดยประสบทั้งความชื่ นชมยินดีและความลาบากทั้งปวงที่เข้ามาในชีวิตและในโลก
ที่ล้มลงนี้ และในขณะเดียวกัน เราก็ต้องถวิลหาตั้งตารอสิ่งที่เรารู้ว่าจะมาถึง ชีวิตที่ครบบริบูรณ์หมายถึงการวางใจในพระ
คริสต์จนกระทั่งพระองค์เสด็จมา
—ดร. อาร์ อัลเบิร์ต โมห์ เลอร์ จูเนียร์

สรุป
ในบทเรี ยนเรื่ องพระกิตติคุณโดยมัทธิวนี้ เรำได้สำรวจภูมิหลังของพระกิตติคุณในด้ำนผูเ้ ขียน ผูอ้ ่ำนตั้งเดิม และสถำนกำรณ์
แวดล้อมของกำรเขียน เรำได้สำรวจโครงสร้ำงและเนื้อหำ และเรำก็ได้พิจำรณำสำระสำคัญหลัก ๆ ในด้ำนมรดกจำกพันธสัญญำเดิม และ
กำรที่พระกิตติคุณเน้นที่คนของพระเจ้ำ
พระกิตติคุณมัทธิวประกำศข่ำวประเสริ ฐว่ำ พระสัญญำต่ำง ๆ ในพันธสัญญำเดิมเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ได้ถูกกระทำให้สำเร็จ
เป็ นจริ งแล้วในองค์พระเยซูคริ สต์และพันธกิจของพระองค์ในฐำนะกษัตริ ยพ์ ระเมสสิยำห์ และข่ำวประเสริ ฐก็คือ พระเยซูได้สถำปนำและ
ยังคงสร้ำงแผ่นดินของพระองค์ต่อไปเพื่อเรำและโดยผ่ำนทำงเรำ แต่ข่ำวประเสริ ฐนี้หำใช่สิ่งที่ง่ำยดำยเสมอ ตำมที่เรำได้เห็นแล้ว มัทธิวได้
บรรยำยอย่ำงหนักแน่นที่สุดว่ำพระเจ้ำเรี ยกคนของพระองค์ให้ติดตำมพระเมสสิ ยำห์ องค์กษัตริ ยผ์ ทู ้ รงทนทุกข์ทรมำน แต่มทั ธิวก็ได้
บรรยำยอย่ำงหนักแน่นที่สุดเช่นกันถึงพระพรจำกพระบิดำในสวรรค์ พระพรที่ทำให้เรำสำมำรถติดตำมกษัตริ ยข์ องเรำอย่ำงสัตย์ซื่อ และ
พำกเพียรถึงที่สุด เมื่อเรำเผชิญควำมเจ็บปวด จนกระทัง่ แผ่นดินสวรรค์จะลงมำสถำปนำบนโลกนี้อย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ดว้ ยพระสิริ
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ดร. พีท อัลวินสัน (ผู้ดาเนินรายการ) เป็ นผู้อานวยการบริหารของ “ฟอร์ จ: พันธกิจทั่วนครสู่ ประชาชน โดยคนที่เป็ นภาพสะท้อน”
(FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror) และท่านยังเป็ นศิษยาภิบาลผู้ก่อตั้งคริสตจักรเพรสไบทีเรียน วิลโลว์
ครีก ที่เมือง วินเทอร์ สปริงส์ รัฐฟลอริดา อันเป็ นคริสตจักรที่ท่านได้รับใช้ ในฐานะศิษยาภิบาลอาวุโสมาเป็ นเวลา 26 ปี แล้ว ดร. อัลวินสัน
จบการศึกษาศาสนศาสตร์ ศึกษามหาบัณฑิตจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ทรินิตีเพื่อการประกาศ (Trinity Evangelical Divinity School) และ
จบการศึกษาพันธกิจดุษฎีบัณฑิตจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) ท่านเป็ นศาสตราจารย์วุฒิคุณ
ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป หนึ่งในคณะกรรมการของ “เครือข่ายสาคัญเพื่อพัฒนาชีวิต” (Key Life Network) และเป็ นผู้เขียน
หนังสื อชื่ อ “Like Father, Like Son: How Knowing God as Father Changes Men” (“พ่อเป็ นอย่างไรลูกก็เป็ นอย่างนั้น: การรู้จักพระ
เจ้าในฐานะพระบิดาเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อย่างไร?”)

ดร. เดวิด บำวเออร์ เป็ นคณบดีคณะการตีความพระคริสตธรรมคัมภีร์ และดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ “ราล์ฟ วัลโด บีสนั ” ด้าน
การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เชิงอุปนัย ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรมแอสบิวรี

ดร. สตีเฟน ชาน เป็ นรองศำสตรำจำรย์ดำ้ นศำสนศำสตร์และศำสนศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยซีแอตเทิล
ดร. สตีฟ โคแวน เป็ นรองผู้อานวยการศูนย์ทรัพยากรด้านคริสต์ศรัทธาพิทกั ษ์ และรองศาสตราจารย์ด้านปรัชญาและคริสต์ศรัทธาพิทักษ์ ณ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เบอร์มิงแฮม
ดร. มำร์ค จิกนิ เลียต เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์พนั ธสัญญาเดิม ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรมบีสนั
ศำสนำจำรย์ ไมเคิล กโลโด เป็นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด รัฐ
ฟลอริดา
ดร. เจมส์ แฮมิลตัน เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์ตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊ปติสต์ และเป็ นศิษยาภิบาลฝ่ ายเทศนา ณ คริสตจักรแบ๊บติสต์เคนวูด
ดร. สตีฟ ฮำร์เปอร์ เป็ นรองอธิการบดีผู้ก่อตัง้ วิทยาเขต ฟลอริดา ดันแนม ของวิทยาลัยพระคริสตธรรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
ดร. ปี เตอร์ คุซมิช ดารงตาแหน่ง “ศาสตราจารย์ทรงเกียรติ เอวา บี และ พอล อี ทอมส์” ด้านพันธกิจทัวโลกและยุ
่
โรปศึกษา ณ วิทยาลัย
พระคริสตธรรมกอร์ดอน-คอนเวลล์ และเป็ นผู้ร่วมก่อตัง้ รวมทัง้ ผู้อานวยการ ของวิทยาลัยพระคริสตธรรมเพื่อการประกาศ ในเมืองโอสิเยค
ประเทศโครเอเชีย
ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสที่คริสตจักรอีแวนเจล พี ซี เอ ในเมืองอลาบาสเตอร์ รัฐอลาบามา และเป็ นศาสตราจารย์ด้านการ
เทศนาและศาสนศาสตร์เชิงระบบ ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรมเบอร์มงิ แฮม
ศำสนำจำรย์ จิม เมเปิ ลส์ เป็ นผู้อานวยการหลักสูตรพันธกิจศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านด้านความเป็ นผู้นาของผู้อภิบาล ณ วิทยาลัยพระคริสต
ธรรมเบอร์มงิ แฮม

-1For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

พระกิตติคุณ

บทเรียน 2: “พระกิตติคุณโดยมัทธิว”

ดร. จอห์น แมคคินลีย์ เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และศาสนศาสตร์ศกึ ษา ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอท
ดร. อำร์ อัลเบิรต์ โมห์เลอร์ จูเนี ยร์ เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
ดร. โจนำธำน เพนนิ งตัน เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ และผู้อานวยการการวิจยั ระดับปริญญาเอก ณ วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์

ดร. เกร็ก เพร์รี เป็ นรองประธานด้านโครงการยุทธศาสตร์ ณ องค์กร “ผูร้ บั ใช้แห่งสหัสวรรษที่สาม”
(อดีตรองศาสตราจารย์ด้านพันธสัญญาใหม่และผูอ้ านวยการโครงการ “การริเริม่ พันธกิจในเขตเมือง” ณ
วิทยาลัยพระคริสตธรรมคัฟเวอร์แนนต์)
ดร. โธมัส ชไรเนอร์ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสนั ” ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ และเป็ นรองคณบดีด้านพระ
คริสตธรรมคัมภีร์และการตีความ ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
ดร. มำร์ค สเตรำสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ที่วทิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน ดิเอโก
ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอ
ลา และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสตธรรมคัมภีร์ศกึ ษาและศาสนศาสตร์
ดร. ไซมอน ไวเบิรต์ เป็ นอดีตสาธุคุณที่คริสตจักรเซนต์ลุค วิมเบิลดัน พาร์ค สหราชอาณาจักร และปัจจุบนั เป็ นรองอาจารย์ใหญ่ของวิคลิฟฟ์
ฮอลล์ อ๊อกซฟอร์ด และผู้อานวยการของสานักวิชาการเทศนา
ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์ศึกษา ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมทรินิตเี พื่อการรับใช้พระเจ้า (อดีตเคย
เป็ นอาจารย์ด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์ศึกษา และรองอาจารย์ใหญ่ร่วม ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด)
ดร. วิลลี เวลส์ เป็ นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแบ๊บติสต์ เพลสแซนท์ โกรฟ ที่เมืองแฟร์ฟีลด์ รัฐอลาบามา และเป็ นอาจารย์ ณ วิทยาลัยพระ
คริสตธรรมเบอร์มงิ แฮม
ดร. สตีเฟน เจ เวลลัม เป็ นศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์คริสเตียน ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
ดร. เบ็น วิทเธอริงตัน เป็ นศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์แอสบิวรี

-2For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

