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กิตติคุณมาระโก
บทนา
1. ผูเ้ ขียน ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้คือมาระโก หรื อเรี ยกอีกนามหนึ่งว่า “ยอห์น” (กิจการ 12:25)
นามที่กล่าวครั้งหลังนี้คงจะได้รับเมื่อยังเป็ นเด็กอยู่ และคงจะเนื่องจากความกว้างขวางในหมู่พวกโรมัน
เขาจึงได้รับนามว่า “มาระโก” เขาเป็ นบุตรของนางมาเรี ย น้องสาวของบาระนาบัส (โคโลสี 4:10 กิจการ
12:12) ผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม และบ้านของนางนั้นเคยเป็ นที่ประชุมของพวกอัครสาวกเสมอ บางที
มาระโกอาจรู ้จกั พระนามของพระเยซูคริ สต์ เพราะคาเทศนาของเปโตรก็เป็ นได้ (1 เปโตร 5:13) เขาได้
ไปจากกรุ งซาเล็มจนถึงเมืองอันติโอเกีย (กิจการ 13:5) พร้อมกับเปาโลและบาระนาบัส และได้ร่วม
เดินทางไปประกาศคราวแรกกับท่านทั้งสองในฐานะเป็ นคนสนิท (กิจการ 13:13) ภายหลังได้ร่วม
เดินทางกับบาระนาบัสผูซ้ ่ ึ งแยกกับเปาโลเพราะเรื่ องของมาระโก แต่ต่อมาภายหลังมาระโกได้กลับใจ
ทางานด้วยความสัตย์ซื่อและได้ทางานร่ วมกับเปาโลอีก (โคโลสี 4:10,11 2 ทิโมธี 4:11 ฟิ เลโมน 24)
ต่อมาภายหลังได้ทางานร่ วมกับเปโตรในดินแดนอื่น ๆ อีกด้วย (1 เปโตร 5:13) มีบางคนคิดว่ามาระโก
ได้เขียนหนังสื อตามคาแนะนาของเปโตร แต่ปาบีอสั ,คนหนึ่งในจานวนผูเ้ ขียนประวัติคริ สตจักรเดิมได้
กล่าวว่า มาระโกเขียนเรื่ องของเขาตามแนวคาเทศนาและคาสั่งสอนของเปโตร
2. จุดประสงค์ กิตติคุณเล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อเห็นแก่คริ สเตียนต่างด้าวโดยเฉพาะ ดังมีขอ้ ความที่
อ้างจากพระคริ สต์ธรรมเดิมเล็กน้อย แต่ได้มีการบรรยายถึงขนบธรรมเนียมและประเพณี ของพวกฮีบรู
มากที่สุด และได้บรรยายถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าเป็ นผูป้ ระศาสน์งานอันใหญ่ยงิ่ ซึ่ งพวกโรมันควรจะสานึก
ในข้อนี้ เพราะเขาเหล่านั้นกาลังตั้งตัวและถืออานาจจราชศักดิ์ ผูพ้ ยากรณ์อิสยาห์ได้กล่าวถึงพระเมสิ
ยาห์วา่ เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเยโฮวาห์ และมาระโกก็ได้กล่าวว่าพระเยซูคริ สต์วา่ พระเยซูคริ สต์เป็ นผูร้ ับใช้
ของพระเยโฮวาห์ และเป็ นพระเจ้าด้วย หากจะสังเกตในหนังสื อเล่มนี้จะพบคา “บัดนั้น” “ครั้น”
“ขณะนั้น” ฯลฯ อย่างมากมาย
3. โครงเรื่ อง กิตติคุณเล่มนี้ต้ งั ต้นด้วยการงานของยอห์นบัพติศมาและจบลงด้วยเรื่ องการฟื้ นคืน
พระชมน์ของพระเยซูคริ สต์และเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจมากหากจะเทียบคาเทศนาของเปโตร (กิจการ 10: 17,
43) กับกิตติคุณเล่มนี้ จะเห็นโครงเรื่ องละม้ายคล้ายคลึงกันดังนี้
1. การเตรี ยมตัว 1: 1-13
2. ราชกิจในมณฑลกาลิลี 1: 14-9:50
3. การเสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งสุ ดท้าย 10
4. การสั่งสอนในสัปดาห์สุดท้าย
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5. การตรึ งพระเยซูคริ สต์ บท 14,15
6. การคืนพระชมน์บท 16
4. เวลาที่เขียน ประมาณ คริ สต์ศกั ราช 62 หรื อ 63
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บทเรียนที่ 1 งานของยอห์ นบัพติศมา – เตรียมทาง 1:1-8
ข้ อควรจา มาระโก 1:3
อ่าน มาระโก 1: 1-10
จุดประสงค์ เพื่อจะแสดงว่าการเสด็จมาพระเยซูคริ สต์เป็ นความมุ่งหมายของพระเจ้าตั้งแต่เดิม
มา และได้มีการพยากรณ์ก่อนหลายร้อยปี ยอห์น ผูท้ ี่นาทางก็มีคาพยากรณ์ถึงด้วยการกลับใจเป็ นการ
ตระเตรี ยม อันจาเป็ นยิง่ สาหรับคอยรับพระเยซู
ลาดับของบทเรียน
1. คาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม ข้อ 1-3 (มาละคี 3: 1 400 ปี ก่อน) (อิสยาห์ 40:3 740 ปี ก่อน)
2. คาสั่งสอนของยอห์น ข้อ 4,5
3. อุปนิสัยของยอห์น ข้อ 6
4. การเป็ นพยานของยอห์น ข้อ 7,8
สถานที่ แถบลุ่มน้ ายาระเด็นอยูใ่ ต้ระดับน้ าทะเลหลายร้อยฟุต และเป็ นทางเดินจากเมือง
เยรู ซาเล็มไปเมืองกาลิลี
การค้ นคว้า (เพื่อจะให้นกั เรี ยน เรี ยนเสี ยก่อน)
ยอห์นบัพติศมา คือใคร (ดูลูกา 1:5-25,57-63)
ใครบ้างที่พยากรณ์ถึงยอห์นบัพติศมา อิสยาห์ 40:3 มาละคี 3:1-6
ทาไมจึงต้องเตรี ยมทางสาหรับพระเยซู?
บทเรียนทีค่ วรหารือในชั้น ในคัมภีร์เดิมมีคาพยากรณ์กล่าวถึงการเสด็จมาของพระเมสิ ยาห์เป็ น
อันมาก ให้นกั เรี ยนลองนึ กถึงคาพยากรณ์ที่ได้กล่าวถึงการเสด็จของพระผูท้ รงช่วยให้รอดนอกจากที่
พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง (พระพุทธเจ้าทรงตรัสล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของพระเจ้า พระศรี รัตนไตร ซึ่ งไม่
น่าสงสัยเลยว่า พระองค์คงต้องทราบถึงการเสด็จมาของพระเจ้าโดยคาพยากรณ์ของอิสยาห์มาก่อน)
คาอธิบาย “เมสิ ยาห์” แปลว่า ผูท้ ี่พระเจ้าได้ชโลมแล้ว ตามภาษาฮีบรู “คริ สต์” ในภาษาเฮเลนมี
ความหมายอย่างเดียวกันในหลายร้อยปี มาแล้ว มนุษย์ได้คอยหาพระเมสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งสามารถช่วยเขาได้
ตามคาพยากรณ์ที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิมนั้น
คาถาม
1. พวกฮีบรู ได้คอยหาใครเป็ นเวลาหลายร้อยปี ?
2. “เมสิ ยาห์” หรื อ “คริ สต์” มีความหมายว่าอย่างไร?
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3. เรามีหลักฐานอย่างไรในบทเรี ยนที่แสดงว่า พระเยซูเป็ นพระเมสิ ยาห์?
4. ทาไมพระเมสิ ยาห์ตอ้ งการผูน้ าทาง?
5. ยอห์นได้ทาอะไรบ้างในการเตรี ยมทางของพระเยซู?
6. มนุษย์จะต้องเตรี ยมทางนั้นด้วยอย่างไร? ตอบ – โดยการกลับใจ?
7. ยอห์นบัพติศมาได้ทาพิธีอะไร?
8. พิธีน้ นั หมายความว่ากระไร? ตอบ – โดยการสารภาพความบาปและการชาระ
9. ยอห์นได้พดู ถึงเรื่ องพระเมสิ ยาห์วา่ อย่างไรบ้าง?
10. พระเมสิ ยาห์เป็ นผูใ้ ด?
11. พระเมสิ ยาห์จะให้มนุษย์รับศีลบัพติศมาอย่างไร?
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บทเรียนที่ 2 งานของยอห์ นบัพติศมา – การรับศีลบัพติศมาของพระ
เยซู 1:9-11
ข้ อควรจา มาระโก 1:3
การเตรียมของครู อธิ ษฐานเพื่อตัวท่านเองในการเรี ยนและการสั่งสอนอธิ ษฐานเพื่อชั้นของ
ท่าน เพื่อเขาจะได้รู้วา่ พระมหาเยซูเป็ นพระผูไ้ ถ่ของเขา ให้อ่านเรื่ องจากพระธรรมมัทธิ วและลูกาด้วย
มัทธิว 3:13-17 ลูกา 3:21-22
จุดประสงค์ ของบทเรียนนี้ เพื่อจะแสดงว่าพระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้ โดยเอากาเนิดเป็ นมนุษย์
แท้ ๆ ถึงกระนั้นก็ดีพระองค์ไม่มีบาป เพื่อชี้แจงให้นกั เรี ยนรู ้แน่วา่ พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยมนุษย์
ทั้งหลาย
อารัมบท มีชายสองคน ต่างก็เป็ นหัวหน้าควบคุมงานในการก่อสร้างทานบและคลองต่าง ๆ ชาย
หัวหน้าคนที่หนึ่งนั้นชอบแต่งกายหรู หราด้วยผ้าอย่างดี และตรวจดูกิจการต่าง ๆ ตลอดจนคนงาน
ทั้งหลายด้วย แต่เขาเองไม่เคยแตะต้องการงานนั้นเลย
ส่ วนชายหัวหน้าคนที่สองนั้น กลับตรงกันข้าม คือว่าแทนที่เขาจะแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้าอย่างดี เขา
กลับนุ่งเครื่ องแบบทางานเหมือนอย่างคนงาน และเข้าไปร่ วมงานกับคนงานทั้งหลายด้วย เพราะฉะนั้น
ในหัวหน้าคนงานทั้งสองคนนี้ท่านจะเห็นว่าคนไหนเป็ นที่ชอบพอของคนงานเหล่านั้น ถ้าพระเยซูจะ
เสด็จมาช่วยเหล่ามนุษย์ท้ งั หลายแล้ว พระองค์จะยอมเข้าส่ วนร่ วมงานกับคนทั้งหลาย หรื อว่าพระองค์
จะเสด็จมาอย่างสง่าราศี และมีตาแหน่งสู งสุ ด ท่านเห็นว่าอย่างไรไหนจะดีกว่ากันในบทเรี ยนวันนี้ให้
พยายามค้นดูวา่ เหตุไฉนองค์พระเยซูจึงได้เอากาเนิดมาเป็ นมนุษย์แท้ ๆ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่มีบาป
ย่อความ
1. การรับบัพติศมา – สถานที่
2. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพยาน
3. พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าเป็ นพยาน
ข้ อหารือในชั้น ให้ช้ นั หารื อถึงความหมายคาว่า “บัพติศมา” (เครื่ องหมายของการล้างบาป)
ทาไมพระเยซูตอ้ งรับศีลบัพติศมาในเมื่อพระองค์ไม่มีบาป (ตอนนี้ นกั เรี ยนจะพูดว่า ตัวอย่างสาหรับเรา
– จริ ง ๆ คือพระองค์ได้เอาความบาปของมนุษย์ไว้ที่พระองค์เอง และการรับศีลบัพติศมาของพระองค์
เป็ นการสาแดงว่า พระองค์ได้เข้าร่ วมกับมนุษย์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว)
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ปัญหาส่ วนตัวบุคคล ถ้าพระเยซูได้รับความบาปของท่านแล้ว ท่านจะยอมรับว่าพระองค์เป็ น
พระผูไ้ ถ่ของท่านหรื อไม่ ถ้าพระองค์เสด็จมาช่วยท่าน ท่านจะเชื่อและไว้ใจในพระองค์หรื อ
การค้ นคว้า ค้นหาเรื่ องที่พระเจ้าตรัสกับพระเยซูโดยพระสุ รเสี ยง มาระโก 9:2-8 ยอห์น
12:27,28
คาถาม
1. พระเยซูทรงรับศีลบัพติศมาที่ไหน?
2. ยอห์นรู ้แต่แรกหรื อไม่วา่ พระเยซูเป็ นพระมาซี ต่อ?
3. พระวิญญาณบิรสุ ทธิ์ ได้เป็ นพยานแก่พระเยซูอย่างไร?
4. มนุษย์เราเห็นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้หรื อ?
5. พระบิดาเจ้าทรงเป็ นพยานถึงพระเยซูอย่างไร?
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บทเรียนที่ 3 การทดลองของพระเยซู 1: 12-13
ข้ อควรจา ฮีบรู 4:15
การเตรียมของครู อ่านการทดลองจากมัทธิ ว 4:1-11 และลูกา 4:1-13 จงสังเกตความตรงกัน
และต่างกันอย่างไร?
ความมุ่งหมายของบทเรียน เพื่อจะแสงปฐมเหตุของการทดลอง และความบาป และโดยวิธีอนั
เดียวที่เราสามารถจชนะความบาปและผูท้ ี่ก่อเกิดความบาปคือมาร
อารัมภบท ข้อยุง่ ยากที่เป็ นปั ญหาใหญ่โตที่สุดก็คือ “ความบาปและความทุกข์ความลาบากมา
จากไหน” และ “เราจะหลีกจากบาปและความทุกข์ความลาบากเหล่านี้ได้อย่างไร” นอกจากคาสั่งสอน
ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้ว เราจะไม่พอข้อไขของปั ญหาเหล่านี้เลย เริ่ มแรกมนุษย์ได้สละทิ้งบ้านคือ
ความสนิทสนมกับพระเจ้า เขาออกไปโดยประตูดา้ นที่เป็ นความไม่เชื่อถือและไม่มีเชื่อฟังคา และเขา
จะต้องกลับเข้ามาโดยประตูดา้ นตรงกันข้าม คือประตูแห่งความเชื่อถือและเชื่อฟังคา เรื่ องนี้ แสดงว่า
พระเยซูเจ้าทรงมีชยั ชนะการทดลอง โดยการเชื่ อฟังพระบิดาเจ้า ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการต่อสู ้เพื่อความ
รอดของมนุษย์
การค้ นคว้า ให้อ่านถึงเรื่ องปฐมของความบาป ปฐมกาล 3 ซาตาน กับมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร? ยอห์น 8: 44 เราจะมีการทดลองเกินที่กว่าที่เราจะมีกาลังทนได้หรื อ? 1 โกริ นธ์ 10:3 พระเยซู
ได้ทรงพบการทดลองสามอย่างคือะไรบ้าง ลูกา 4:1-13
ความจริงในบทเรียน การที่จะยอมทาตามความทดลองครั้งแรก ย่อมเป็ นการเตรี ยมจิตใจตนเอง
ให้ยอมทาตามครั้งต่อ ๆ ไปแต่ที่จะต่อสู ้และมีชยั ชนะในครั้งแรก ย่อมช่วยให้มีกาลังต่อสู ้ต่อต้านทาน
การทดลองที่ร้ายแรงกว่าได้ในครั้งต่อ ๆไป
เรื่องประกอบ สะพานเหล็กทางรถไฟ เมื่อทาสาเร็ จแล้ว มีรถสิ นค้าสองขบวนลากด้วยรถจักร
มาพบกันที่กลางสะพาน และต่างก็หยุดอยูท่ ี่นนั่ ตลอดวัน พร้อมทั้งใช้กาลังไอดันเต็มที่ ทาเช่นนี้ไม่ใช่ที่
จะตรวจดูสะพาน แต่จะพิสูจน์ให้ผอู ้ ื่นเห็นว่าสะพานนั้นทานน้ าหนักของขบวนรถสิ นค้าได้มากขึ้น
หรื อไม่เท่านั้น
พระมหาเยซู ทรงพบกับการทดลอง เพือ่
1. จะมีจิตใจร่ วมกันกับเรา
2. เพื่อจะพิสูจน์ให้มนุษย์ทราบว่า พระองค์ทรงสามารถต่อต้านกับซาตาน จะสามารถช่วยให้
เรามีความทนได้ดงั นั้นด้วย
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ปัญหาส่ วนตัวบุคคล เราจะยอมให้พระเยซูคริ สต์เจ้าเป็ นผูช้ นะความบาปและการทดลองของ
เราหรื อไม่
กระดานดา

คาถาม
1. การถูกทดลองเป็ นการบาปหรื อ?
2. ทาไมพระเยซูจึงถูกทดลอง? ฮีบรู 2: 17, 18, 4:15, 16
3. พระองค์ได้ปะทะกับซาตานอย่างไร?
4. ซาตานคือใคร?
5. ทาไมซาตานจึงแสวงหาที่จะทดลองพระเยซู?
6. เราเคยได้รับการทดลองจนเราทนทานไม่ได้มาบ้าง หรื อไม่? 1 โคริ นธ์ 10:13 2 โคริ นธ์ 2:9
7. จะเป็ นการผิดหรื อไม่ถา้ พระเยซูได้ทรงเปลี่ยนหิ นให้เป็ นขนมปั ง?
8. ทาไมพระเยซูจึงไม่ยอมโจนลงจากหลังคาโบสถ์?
9. ซาตานสามารถจะเอาแผ่นดิน โลกนี้ให้พระองค์ได้หรื อไม่?
10. ถ้าพระเยซูทรงยอมฟังซาตานแล้ว พระองค์จะทรงสามารถเป็ นผูไ้ ถ่บาปของมนุษย์ หรื อจะ
ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องโลกได้หรื อไม่?
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บทเรียนที่ 4 ทรงเรียกสาวก 4 คน 1:14-20
การเตรียมของครู อ่านเรื่ องจากมัทธิ ว 4:18-22 ลูกา 5:1-11
จุดประสงค์ เพื่อจะให้นกั เรี ยนมีความประสงค์ที่จะเป็ นสาวกของพระเยซูเจ้าและเป็ นคนจับคน
ย่อความ 1. การสัง่ สอนของพระเยซู 14:15 2. เรี ยกสาวก
16-20
อารัมภบท ให้นกั เรี ยนคนหนึ่งอ่านบทเรี ยน แล้วถามว่า “สาวกเหล่านี้เป็ นพวกแรกหรื อที่รู้จกั
พระเยซู? ก่อนนี้ เขาเคยเห็นและพบพระองค์บา้ งหรื อเปล่า? ให้อีกคนหนึ่งอ่าน ยอห์น 1:35-51
ข้ อหารือในชั้น มีนกั ศึกษาชั้นสู งและคนมัง่ มีหลายคน แต่ทาไมพระเยซูจึงเลือกสาวกที่เป็ นผูไ้ ร้
การศึกษาอย่างนี้ นี่ไม่เป็ นการพิสูจน์หรื อว่า พระเจ้ามีอานาจที่จะใช้คนอ่อนแอและคนชั้นต่าได้ แต่ผทู ้ ี่
ได้รับการศึกษาและมัง่ มี มักจะเชื่อในการศึกษาและความมัง่ มีของตนมากกว่าเชื่ออานาจของพระเจ้า
การค้ นคว้า จงไปตามทางของพระเยซูจาก เมืองนาซาเร็ ธถึงแม่น้ ายาระเด็นเพื่อรับศีล ตามเข้า
ไปในป่ าเพื่อการทดลอง ตามกลับไปที่แม่น้ ายาระเด็นเพื่อพบกับสาวกของยอห์นบัพติศมา ยอห์น 1:3551 ตามไปเมืองนาซาเร็ ธ แล้วตามไปที่ทะเลกาลิลี
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล ท่านแน่ใจหรื อไม่วา่ พระเยซูเป็ นพระเจ้าและเป็ นผูไ้ ถ่มนุษย์ ? ถ้าท่านเชื่อ
ท่านจะยอมสละละทิ้งทุกสิ่ งแล้วติดตามพระองค์ไปหรื อไม่ ถ้าพระองค์มีพระประสงค์?
กระดานดา

คาถาม
1. ทาไมพระเยซูจึงต้องมีสาวก?
2. พระเยซูมีอานาจที่จะบังคับให้มนุษย์ตามพระองค์ได้หรื อไม่?
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3. ที่มนุษย์จะละทิ้งสิ่ งสารพัดและติดตามพระองค์ไปจะขาดทุนหรื อไม่? ฟี ลิปปี 4,19 มัทธิว
19:21-29
4. คนพวกนี้ได้เคยเห็นและเคยรู ้จกั พระเยซูมาก่อนหรื อเปล่า?
5. เป็ นความจาเป็ นเสมอหรื อที่ผตู ้ ิดตามพระเยซูตอ้ งสละทิง้ การการทามาหากินเดิมเสี ยก่อน?
6. งานที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไร?
7. เมื่อพระสั่งให้ทาอะไร เป็ นการจาเป็ นที่จะต้องทาตามเสมอหรื อ?
8. เมื่อพวกสาวกได้สละทุกสิ่ งตามพระเยซูไป เขาขัดสนอะไรบ้างหรื อ?
9.พระเยซูเคยให้คริ สเตียนสละสิ่ งใด และทาอะไรแล้วเขาเกิดมีความเสี ยใจเสี ยดายภายหลัง
หรื อ?
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บทเรียนที่ 5 ทรงขับไล่ ผโี สโครกและรักษาโรค 1: 21-34
ข้ อควรจา ฮีบรู 2: 14
การเตรียมของครู อ่านลูกา 4: 31-41 ชี้เมืองกับเรนาอูม บนแผนที่อ่านมาระโก 7:24-37
จุดประสงค์ เพื่อแสดงใจร้อนรนของพระเยซูที่ทรงช่วยมนุษย์ และให้ความรักของพระองค์ซึม
แทรกเข้าไปในจิตใจของนักเรี ยน
ย่อความ
1. คาสอนในศาสาธรรม ข้อ 21
2. ผูฟ้ ังประหลาดใจ ข้อ 22
3. คนที่มีผโี สโครกประจาตัว 23
4. คาพูดของผีน้ นั 24
5. พระเยซูทรงไล่ผโี สโครก 25-26
6. ความแปลกประหลาดใจ 27-28
7. ทรงรักษาแม่ยายของซี โมน 29-31
8. ทรงรักษาฝูงชนเมื่อตะวันตกแล้ว ข้อ 32-34
ข้ อหารือในชั้น การอัศจรรย์เป็ นได้จริ งหรื อ การสร้างโลกเป็ นการอัศจรรย์หรื อไม่ การกาเนิด
ของพระเยซูเป็ นการอัศจรรย์หรื อไม่ การกลับใจในทุกวันนี้เป็ นการอัศจรรย์หรื อไม่ การฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระเยซูเป็ นการอัศจรรย์หรื อไม่
คาอธิบาย วันเสาร์ เป็ นวันสะบาโต วันอาทิตย์ไม่ใช่วนั สะบาโต แต่เป็ นวันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
วันสะบาโตเป็ นวันที่ระลึกถึงการสาเร็ จของการสร้างโลก แต่วนั ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นวันที่ระลึกถึง
การกลับพื้นคืนพระชนม์
ความจริงในบทเรียน การทนทุกข์และความตายมาจากความบาป พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลก
เพื่อจะกาจัดอานาจของซาตานความบาป และความตาย
การค้ นคว้า ใครเป็ นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ลาบาก 1 ยอห์น 3:8 ลูกา 13:16 ใครผูเ้ ดียวที่
สามารถจะให้เราพ้นจากความบาปและความตายได้ กิจการ 10:38 โคโลสี 1:13
เรื่องประกอบ พระนางมารี องั ตัวเนตต์ ราชินีของประเทศฝรั่งเศส เมื่อทรงเสด็จผ่านไปในถนน
ใด ๆ คนเจ็บป่ วยและคนจนจะต้องถูกขับไล่ให้ออกไปจากถนนนั้นเสี ยก่อน เพื่อพระองค์จะไม่ได้
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ทอดพระเนตรเห็น แต่พระเยซู พระเจ้าของโลกนี้ทวั่ พิภพ, เมื่อเสด็จไปแห่งใด ๆ มักจะมีคนจน, คนตา
บอด, คนง่อย, และคนโรคเรื้ อน และคนต่าช้าเข้าไปล้อมรอบเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระองค์เสมอ
คาถาม
1. วันสะบาโตของพวกยูดาห์คือวันอะไร? และแปลกจากวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (LORD’S
DAY) อย่างไรบ้าง?
2. อานาจของพวกอาลักษณ์ และของพระเยซูต่างกันอย่างไร?
3. คนที่มีผโี สโครกสิ งอยูน่ ้ นั รู ้จกั พระเยซูได้อย่างไร?
4. ทาไมพระเยซูจึงให้ผนี ้ นั เงียบไป?
5. ใครเป็ นผูใ้ ห้เกิดความบาปและโรคภัยในโลก? ลูกา 13:16, 1 ยอห์น 3:8
6. คาสอนของพระเยซูเป็ นคาสอนใหม่ อย่างไร?
7.ผีสิงคนได้อย่างไร?
8. ทาไมในข้อ 72 ประชาชนจึงรอถึงตะวันตก?
9. ที่จะใช้ยาแก้โรคสมควรหรื อไม่?
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บทเรียนที่ 6 ชาระโรคเรื้อน 1: 35-45
เรียนในชั้นเฉพาะข้ อ 40-45
การเตรียมของครู อ่าน 2 พงศกษัตริ ย ์ 5:1-19
จุดประสงค์ แสดงว่าไม่มีสักสิ่ ง ที่เหลือกาลังของพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ย่อความ 1. ออกไปอธิษฐาน 35
ก. เช้าตรู่
ข. ในที่สงัดเงียบ
2. ผูท้ ี่แสวงหาพระองค์ 36,37
3. ไปที่อื่น 38,39
ก. สัง่ สอน
ข. ขับปี ศาจ
4. ความเชื่อของคนโรคเรื้ อน 40
5.รักษาคนโรคเรื้ อน 41
6. ทรงสั่งแก่คนที่หายโรค 42-44
ก. อย่าพูดสิ่ งใด
ข. ให้ทาตามพระบัญญัติ
7. บอกแก่โลก 45
8. การเลื่องลือข่าวไปเป็ นอุปสรรค 45
ปัญหาและข้ อความทีค่ วรหารือ
1. ทาไมพระเยซูจึงห้ามคนที่พระองค์รักษานั้นไม่ให้ไปเที่ยวบอกคนอื่น
เพราะ = ก. พวกฟาริ สีจะอิจฉา
ข. ไม่อยากให้ประชาชนพยายามตั้งให้พระองค์เป็ นกษัติรย์
ค. ประสงค์จะให้มนุษย์เชื่อและรับพระองค์โดยใจจริ ง ไม่อยากจะให้เป็ นแต่การนิยมเท่านั้น
ง. พระองค์ตอ้ งการจะสั่งสอนเท่านั้น ไม่อยากให้มีคนมากหลายมารบกวนพระองค์
จ. ไม่มีพระประสงค์จะแสดงเป็ นการโอ้อวด
ฉ. พระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้กิจการ ของพระองค์เป็ นสิ่ งสาคัญกว่าพระองค์เอง
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2. การเป็ นโรคเรื้ อนแต่ได้รู้ถึงความรอดในพระคริ สต์กบั การที่เป็ นคนปกติ แต่ไม่รู้ถึงเรื่ องพระ
คริ สต์อย่างไหนจะดีกว่ากัน
คาสอนสาหรับเรา พระเยซูประสงค์ที่จะออกไปอธิ ษฐาน ให้เราทาดังนั้นด้วย เวลาที่เราควรจะ
อยูเ่ งียบ ๆ ก็มี และเวลาที่เราควรจะพูดก็มี
คาอธิบาย ตามกฎหมายของโมเสส ถ้าใครเป็ นคนโรคเรื้ อนจะต้องรายงานต่อปุโรหิ ต เพื่อเขาจะ
ได้ทาให้ถูกต้องตามพิธีและขนบธรรมเนียมของเขา ดู เลวีนิติ 14:1-4
คาถาม
1. เมื่อพระเยซูมีเวลาว่างพระองค์ทรงใช้เวลาอย่างไร?
2. โรคเรื้ อนหมายถึงอะไรทาไม?
3. คนโรคเรื้ อนได้แสดงความเชื่อโดยวิธีไหน?
4. ทาไมพระเยซูจึงห้ามคนโรคเรื้ อนนั้นมิให้บอกผูใ้ ด?
5. ทาไมคนโรคเรื้ อนที่หายแล้วนั้นจึงไปหาปุโรหิ ต?
6. สิ่ งใดที่ตอ้ งการก่อนการรักษา?
7. พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงรักษาโรคในทุกวันนี้ได้หรื อไม่?
8. อะไรเป็ นเหตุของการเจ็บป่ วย และการทุกข์ลาบาก 1 ยอห์น 3:8 ลูกา 13:16
ฮิบรู 2:14
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บทเรียนที่ 7 การยกความบาปและการักษาคนง่ อย 2:1-12
ข้ อความจา มาระโก 10 บุตรมนษุยอ์ านาจยกบาปโทษในแผ่นดินโลกได้
การเตรียมของครู อ่านมัทธิ ว 9:2-8 มาระโก 2:1-12 ,ลูกา 5:17-26 แล้วเปรี ยบเทียบกัน อ่าน
สดุดี 32:1-7
อารัมภบท เรามีโรงพยาบาลและโรงเรี ยน แต่ความจริ งงานทั้งหลายจะเป็ นการรักษาพยาบาลก็
ดี หรื องานศึกษาวิชาการก็ดีก็เนื่องมาจากพระกิตติคุณของพระคริ สต์เจ้าเป็ นต้นเหตุ แต่งานที่สาคัญที่สุด
ของพระคริ สต์ศาสนิกชน ก็คือการเผยแพร่ พระกิตติคุณ มีคนที่อยูต่ ามบ้านนอก ถึงแม้วา่ เขาจะได้ยนิ ถึง
พระกิตติคุณของความรอดก็ดี แต่เขายังตายด้วยโรคภัย เขาไม่ได้พระกิตติคุณนั้น เขากลับไปหาหมอผี
และกราบไหว้ผจี นเงินหมด ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้รับการเยีย่ วยาแต่อย่างใดเลย แล้วเมื่อเขาเข้ามายัง
โรงพยาบาลคริ สเตียนถูกรักษาให้หาย และบางทีก็ได้รับเอาพระกิติตคุณนั้น
ย่อความ 1. บ้านที่มีคนเบียดเสี ยด ข้อ 1:2
2. คนง่อยคนหนึ่ง
ข้อ 3
3. สหาย 4 คนที่มีความเชื่อ ข้อ 3
4. หย่อนลงจากหลังคา ข้อ 4
5. ยกความผิดบาป ข้อ 5
6. ความคิดในใจของบางคน ข้อ 6,7
7. รักษาคนง่อย ข้อ 8,12
ปัญหาและข้ อความทีค่ วรหารือ พระเยซูทรงยกบาปได้ดว้ ยอานาจอันใด ในปฐมกาลพระเจ้า
ตรัสว่า “เจ้าจะต้องตาย” กฎของพระเจ้าต้องลงโทษเพื่อคนบาป “ผลของความบาปคือความตาย” แล้ว
พรเยซูจะทรงสามารถยกความบาปของมนุษย์ได้หรื อ
ตอบ- เพราะว่าพระองค์ทรงยอมปลงพระชมน์บนไม้กางเขนเพื่อยกความบาปของมนุษย์
เรื่องประกอบ ยอร์ชเป็ นทหารที่ดื่มจัดและมีความดุร้ายประจาสันดานเย็นวันหนึ่งเขาได้มารับ
พึ่งในพระเยซูคริ สต์ในห้องของข้าพเจ้าสองสามวันต่อมา
ในขณะที่เขากาลังเล่นกีฬาอยูใ่ นโรงพละ
ศึกษา มีใครคนหนึ่งไปโดนมือเจ็บของเขาเข้าเขาแช่งด่าแล้วเข้ามาในห้องของข้าพเจ้า ร้องไห้เสี ยใจ
ขอให้พระเจ้ายกโทษ ตั้งแต่น้ นั มาข้าพเจ้าไม่เคยได้ยนิ เขาพูดคาหยาบอย่างนั้นอีกเลย เขาเป็ นคนเกิดใหม่
แล้ว
คาถาม
1. พระเยซูทรงกระทาอะไรแก่คนป่ วยนั้นที่บรรดาญาติมิตรของเขาไม่เคยคิด
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2. การที่พวก อาลักษณ์ และพวกฟาริ สีคิดในใจดังนั้น พระเยซูทรงยกโทษในการโง่เขลาของ
เขาหรื อไม่? ตอบ – เปล่า เขามีโอกาสและเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะเข้าใจได้ แต่เขาปฏิเสธเสี ย
3. คนสาคัญในพระคัมภีร์เดิมคือใคร ที่แต่งบทเพลงถึงความยินดีในการยกโทษ? ตอบ – ดาวิด
ในสดุดี 32
4. การรักษาโรคและการยกบาป อย่างไหนจะสาคัญกว่ากัน?
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บทเรียนที่ 8 ทรงเรียกมัทธิว 2:13-22
ข้ อควรจา 2:17
การเตรียมของครู

อธิ ษฐานเพื่อนักเรี ยนในชั้นของท่านให้เข้ามาเป็ นสาวกขององค์พระเยซู

คริ สต์
ย่อความ 1. เรี ยกสาวกคนใหม่ 13,14
2. การเลี้ยงในบ้านของเลวี 15
ก. เลวี เป็ นพยานท่ามกลางพวกของตนเอง 15
ข. ความเย่อหยิง่ ของพวกฟาริ สี 16
ค. ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
3. ปัญหาเรื่ องการอดอาหาร
ก. ศิษย์สามจาพวก, ของฟาริ สี, ของยอห์นและพระเยซู 18
ข. วันอดอาหารที่จะมีมาข้างหน้า 19,20
ค. ผ้าสองชิ้น 21
ง. ถุงน้ าองุ่นเก่ากับน้ าองุ่นใหม่ 22
จุดประสงค์ 1. เพื่อแสดงว่าตาแหน่งของสาวกนั้นใหญ่เพียงไร ในโครงการของพระเจ้า ความ
ยินดีในสภาพของความเป็ นสาวก
2. แสดงถึงความไร้สาระของพิธีรีตอง
วิธีสอนบทเรียน คนเก็บภาษีเป็ นคนที่พวกยิวเหยียดหยามที่สุด ทาไม? เพราะว่าเขาเป็ นคนเก็บ
ภาษี และส่ งเงินนั้นไปยังประเทศโรม อันเป็ นประเทศที่ปกครองกดขี่ชาติอิสราเอล เพราะฉะนั้นเขาถือ
ว่าคนเก็บภาษีเป็ นผูท้ รยศ และนอกนั้นเขาเก็บเกินพิกดั อัตราด้วย แล้วเก็บไว้เป็ นประโยชน์ส่วนตัว มี
คนเก็บภาษีคนหนึ่ง ซึ่ งพระเยซูทรงเรี ยกให้เป็ นสาวกให้คิดเรื่ องนี้ดูสักครู่ หนึ่ง เลวีคือมัทธิ วได้มีการ
เลี้ยงในบ้านของเขา และเชิ ญคนเก็บภาษีท้ งั หลายให้มาด้วย ชะรอยจะเป็ นการแสดงพยานของเขาต่อ
พวกนั้นก็เป็ นได้
คาอธิบาย 1. มีบุคคลสองจาพวกที่ถือศีลอดอาหาร พวกฟาริ สีถือศีลนี้เพื่อจะให้คนทั้งหลายรู ้วา่
เขาเป็ นคนเคร่ งครัดในศาสนาและสาวกของยอห์นบัพติศมาได้ถือเพื่อแสดงความโศกเศร้า เพราะความ
บาป แต่สาวกของพระเยซู มิได้ถือศีลนี้เลยเพราะเขายังอยูก่ บั พระเมสิ ยาห์ การอดอาหารสาแดงความ
เศร้าโศก แต่การเลี้ยงแสดงความยินดี
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2. ผ้าเก่า หมายถึงพิธีเก่า ผ้าใหม่ หมายถึงคาสั่งสอนอันใหม่ หนังเก่า หมายถึงพิธีเก่า ๆ น้ าองุ่น
ใหม่หมายถึงคาสั่งสอนใหม่ ๆ
คาถาม
1. ใครเป็ นคนที่ถูกเหยียดหยาม ที่สุดในเมืองยูดาห์ ตอบ – คนเก็บภาษี
2. ทาไมพระเยซูจึงเลือกบุคคลชนิดนั้น ตอบ - เพื่อแสดงถึงฤทธิ์ อานาจของพระกิตติคุณ
3. ทาไมพวกฟาริ สีจึงคอยมองดูพระเยซู ตอบ – หาเหตุผลที่จบั ผิดพระองค์
4. ทาไมพวกฟาริ สีเกลียดพระเยซู ตอบ – เพราะพระองค์ได้ช้ ีความบาปของเขา และติเตียนพิธี
อันโง่เขลาและเพราะพระองค์ทรงเป็ นที่นบั ถือมากกว่าพวกเขา
5. พระเยซูทรงทาให้พระบัญญัติสาเร็ จอย่างไร? ตอบ – (1) โดยยอมเชื่อฟังด้วยพระองค์เอง (2)
ให้กาลังแก่มนุษย์ที่จะเชื่อและทาตาม (3) ทรงรับแบกความบาปของมนุษย์
6. การกระทาของพวกฟาริ สี และการกระทาของพระเยซูเกี่ยวกับกฎต่าง ๆ นั้นมีจุดประสงค์
แตกต่างกันอย่างไร? ตอบ – พวกฟาริ สีทาตามกฎพิธีต่าง ๆ เป็ นแต่การแสดงภายนอก แต่พระเยซูทรง
กระทาด้วยความบริ สุทธิ์ มาจากภายในใจ
7. พระเยซูทรงทาลายกฎอันใด? ตอบ - กฎอันโง่เขลาของการเห็นแก่ตวั เองของพวกฟาริ สี
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บทเรียนที่ 9 การกระทาดีในวันสะบาโต 2:23-28 (3:1-6)
หมายเหตุ บทเรี ยนนี้ไม่จาเป็ นจะต้องสอนให้ละเอียด เพื่อจะให้มีเวลามากสาหรับบทอื่น ที่มี
ความสาคัญเกี่ยวกับจุดประสงค์ของเรามากกว่า
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่าการปฏิบตั ิตามพระบัญญัติเท่านั้น ไม่ใช่เป็ นการปฏิบตั ิอนั ถูกต้อง
ความสุ ขและความรอดของมนุษย์น้ นั สาคัญยิง่ กว่าพิธีรีตองใด ๆ ทั้งหมด
คาอธิบาย วันสะบาโตของพวกยูดาห์คือวันเสาร์ เป็ นการฉลองความสาเร็ จในการนิมิตสร้าง
โลก ซึ่ งตั้งขึ้นโดยพระบัญญัติ
วันอาทิตย์เป็ นวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ใช่วนั สะบาโต เพื่อระลึกถึงการฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ต้ งั ขึ้นโดยพระบัญญัติแต่โดยความเมตตากรุ ณา เป็ นวันของการนมัสการ
และความยินดี
พวกฟาริ สีมีกฎหมายหลายบทในอันที่จะส่ งเสริ มวันสะบาโต กฎเหล่านี้เป็ นกฎที่โง่เขลา และ
ไม่มีประโยชน์อนั ใดเลย เป็ นต้นว่า การถือผ้าเช็ดหน้าในวันสะบาโตพวกเขาถือว่าเป็ นการทางานอย่าง
หนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็ นการผิดกฎ แต่ถา้ เขาเอาผ้าเช็ดหน้านั้นคาดเอวก็จะถือว่าเป็ นการนุ่งห่ม
เท่านั้น และไม่มีบาป ซึ่ งเป็ นการโง่เขลาทั้งสิ้ น พระเยซูไม่ทรงไฝ่ พระทัยในสิ่ งนี้ แต่ทรงกระทาการดี
ทุก ๆ วัน
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล ท่านรู ้จกั กฎอันใดบ้างที่ให้มนุษย์ทาตาม และไม่มีประโยชน์อนั ใดเลย
ควรคิดถึงการทาการดีในวันพระดีกว่าคิดถึงสิ่ งที่หา้ มไม่ให้ทา ให้เราพยายามทาดีทุกวันเพื่อเป็ นที่ถวาย
พระเกียรติยศแก่พระเยซูคริ สต์
คาถาม
1. วันสะบาโตของชาวยูดาห์คือวันอะไร?
2. วันสะบาโตระลึกถึงวันอะไร?
3. เรามีวนั สะบาโตหรื อวันพระ?
4. วันอาทิตย์เป็ นวันฉลองอะไร?
5. ผลประโยชน์ของวันพระมีอะไรบ้าง?
6. ที่คริ สต์ศาสนิกชนไม่ยอมมานมัสการในวันอาทิตย์ยอ่ มทาให้เกิดผลร้ายอะไรบ้าง?
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บทเรียนที่ 10 เลือกสาวก 12 คน 3:13-19
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่าพระเยซูได้เลือกคนธรรมดา ซึ่ งบางคนเป็ นคนธรรดาอย่างเรา ให้
ทางานพิเศษโดยอาศัยอานาจของพระเจ้า
ลาดับของบทเรียน พระเยซูทรงทาอะไร
1. ไปภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน ดูลูกา 6:12
2. ทรงเรี ยกผูท้ ี่พระองค์ทรงพอพระทัย
3. ตั้งศิษย์ 12 คนไว้
ก. เพื่ออยูก่ บั พระองค์
ข. เพื่อให้เขาไปประกาศสั่งสอน
ค. ให้มีฤทธิ์ รักษาโรคต่าง ๆ ได้
วิธีสอน ให้นกั เรี ยนทุกคนค้นหาประวัติสาวกคนหนึ่ง ให้คน้ หาความรู ้เกี่ยวข้องกับสาวกคนนั้น
อาจทาเป็ นละคนสั้น ๆ แสดงเป็ นตัวสาวกเหล่านั้นก็ได้
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล เราจะรับคาสอนของพระคริ สต์ได้หรื อไม่ เราไม่ยอมเชื่อพระเยซู พระเยซู
ทรงเลือกคนโง่ที่ยอมเรี ยนรู ้ถึงเรื่ องพระองค์ ท่านกับข้าพเจ้าได้ยอมศึกษาเล่าเรี ยนที่พระเยซูให้เราเรี ยน
เรารู้หมดแล้วหรื อ?
สาวก 12 คน
1. ซีโมน เปโตร
2. ยากอบ
3. ยอห์น
4. อันดะเรอา
5. ฟิ ลิป
6. บาโธระมาย
7. มัทธิว
8. โธมา
9. ยากอบ
10. ธาดาย
11. ซีโมน (ชาวคนาอัน)
12. ยูดาห์ (อิศการี โอค)
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ยูดาห์อิศการี โอด บุตรของซี โมน ในบท 6:71
คาถาม
1. ทาไมจึงมีจานวนสาวก 12 คน? ตอบ – เพื่อแทน 12 ตระกูล
2. ใครใน 12 คนที่ไม่เคยปรากฏในที่ใดเลยนอกจากในจานวนชื่ อที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์?ตอบ –
ธาดายและซีโมน
3. ใครที่มีชื่อปรากฏในพระคัมภีร์มากกว่าหนึ่งแห่ง? ตอบ – ซีโมน, เปโตร, มัทธิว, เลวี, ธาดาย
เล็บบาย, ยูดาห์, นะธันเอล, บาโธระมาย, โธมา, คิดุโม
4. ทาไมพระเยซูจึงเลือกสาวกที่มีอาชีพทางานชั้นต่า?
5. ทาไมพระเยซูจึงเลือกยูดาห์อิศการิ โอค?
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บทเรียนที่ 11 คาอุปมาเรื่องทีด่ นิ 4:1-20
การเตรียมของครู อธิ ษฐานเพื่อนักเรี ยนทุกคนเพื่อจะมีใจปรารถนาที่จะรับเอาความจริ งทั้งหมด
ของพระเจ้า
จุดประสงค์ เพื่อนักเรี ยนทุกคนจะเกิดมีความเต็มใจรับเอาพระคาของพระเจ้า ด้วยความจริ งใจ
และตลอดไป
อ่านในชั้น บท 4:1-9, เมื่อได้เรี ยนแล้วให้อ่านข้อ 10-20
ลาดับของบทเรียน เทศนาแก่ฝงู ชน ข้อ 1
สถานทีเ่ ทศนาในเรือ ในเวลานั้นบางทีคนหว่านพืชจะอยูใ่ กล้ ๆ
เป้า 1. เพื่อให้ผฟู้ ังรับด้วยความจริ งใจ
2. บอกลักษณะแผ่นดินของพระเจ้า
วัตถุ 1. คนหว่านพืช
2. เมล็อพืช คือ คา, พยานถึงชีวติ
3. ที่ดิน ทั้งถนน มีหิน มีหนาม ดินดี
4. นก วิญญาณชัว่ ร้าย มาระโก 4:15 มัทธิว 13:19-20
5. ความร้อน การรบกวน การเคี่ยวเข็ญ 4:17
6. หนาม ความปรารถนาราคะตัณหาและการล่อลวงการสนุกสนานในโลกนี้ 4:19
7. ผล เหมือนกับพืช และได้รับผลของพืชอีก 4:20
คาอธิบาย ข้อ 11,12 พระเยซู ทรงกล่าวคาอุปมาที่จะเข้าใจได้ง่าย ถ้าผูฟ้ ังอยากจะรู ้ความจริ งของ
พระเจ้า แต่ถา้ เขาตั้งใจดื้อถือตามความคิดที่ผิดแล้วย่อมจะเข้าใจไม่ได้ พระเยซูประสงค์จะให้มนุษย์ทุก
คนกลับใจจริ ง ๆ ไม่ประสงค์การกลับใจอย่างหนักไหว้หลังหลอก
ข้ อหารือ ทาไมมนุษย์จึงไม่เข้าใจในคาสั่งสอนของพระเยซู มีคาอุปมาอันไหนบ้างที่เราเข้าใจ
ได้ยาก?
การค้ นคว้า มีหา้ อย่างที่พระเยซูทรงกล่าวว่า “ผูใ้ ดมีหูฟังได้ จงฟังเอาเถิด” มัทธิว 11:15 มาระ
โก 4:9 มัทธิว 13:43 มาระโก 4:23,7:16
ความจริงทีส่ าคัญ นักเรี ยนทุกคนต้องรับผิดชอบสาหรับตนเอง ที่จะตั้งใจฟังคาของพระเจ้า รับ
เอาและรักษาไว้
คาถาม
1. คาอุปมานี้ทรงกล่าวที่ไหน? ดูมาระโก 2:13 4:1
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2. ใครเป็ นผูห้ ว่าน? ปั จจุบนั นี้ใครเป็ นผูห้ ว่าน?
3. เมื่อมนุษย์หว่านพืชทุกวันนี้ การหว่านนั้นเป็ นการของพระเยซูจริ งหรื อ?
4. พืชนั้นจะเกิดผลอย่างไรแน่ เมื่อหว่านไว้ในที่ดินดี?
5. ใครที่พยายามขัดขวางต่อการงอกงามของพืช?
6. ซาตานได้หว่านพืชอะไร? ดูมทั ธิว 13:24-28
7. ทาไมซาตานจึงเกลียดพระเยซู? กิจการ 10:38 ฮีบรู 2:14 วิวรณ์ 12:12,20:2
8. เราจะทาอย่างไร จึงจะไม่เป็ นเหมือนคนฟังชนิ ดที่สาม 1 ยอห์น 2:15-17
9. ดินจาพวกไหนที่หมายถึงคนที่หลงไป? ตอบ-ชนิดที่ 1 และที่ 2 แน่ ๆ
10. คนที่หลงไปในความบาป เป็ นความผิดของเขาเองหรื ออย่างไร?
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บทเรียนที่ 12 คาอุปมาเรื่องความเจริญของแผ่ นดินของพระเจ้ า
4:21-34
จุดประสงค์ เพื่อเตือนสาวกและตัวเราให้หลีกจากการคิดนึกที่เหลวไหลซึ่ งเกี่ยวกับลักษณะอัน
แท้จริ งของแผ่นดินของพระเจ้า
ลาดับของบทเรียน 21-25 การได้ยนิ และการรับเอา 26-29 ความเจริ ญอันลึกลับ 30-32 พรรณ
ผักกาด 33-34 วิธีใช้คาอุปมา
คาอธิบาย ข้อ 24 ทุกคนต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในสิ่ งที่เขาเชื่ อ เพราะฉะนั้นเขาต้องระวังตัวต่อสิ่ ง
ที่เขาสนใจฟัง ข้อ 25 ผูท้ ี่มีแล้วก็มีโดยได้รับจากพระเจ้า แต่ผทู ้ ี่ไม่มีก็เพราะไม่ยอมรับ และเขาจะต้อง
เสี ยสิ่ งที่เขามีอยูแ่ ล้วอีก
ตัวอย่างประกอบ ชายผูห้ นึ่งทางานที่โรงสี เขาเคยตื่นทุก ๆ เช้าเมื่อได้ยนิ เสี ยงหวูด แต่เช้าวัน
หนึ่งเขาคิดว่า เขาควรจะนอนหลับให้นานกว่านั้นสักหน่อย และเขาก็ตื่นสายจริ ง ๆ และทุก ๆ เช้าต่อมา
เขาก็ไม่ได้ยนิ เสี ยงหวูด เขาก็ไม่ลุกขึ้น และเขาต้องขาดจากงาน มนุษย์ผทู ้ ี่ไม่ตอ้ งการฟังคาของพระเจ้า
ซาตานอาจชิงเอาสิ่ งเล็กน้อยที่เขามีไปเสี ยจากเขา
หัวข้ อพิเศษสาหรับบทเรียน ขออ่านดูให้หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
เทียนไข 4:21 มัทธิว 5:15 ลูกา 11:33-34, 36 15:8 2 โคริ นธ์ 4:6 เอเฟซัส 5:8 ฟี ลิปปี 12:15
วิวรณ์ 18:23 22:5
พืช 4:27,31 มัทธิว 13:24,27, 38 ลูกา 8:11 1 เปโตร 1:23
การเกียว 4:29
พรรณผักกาด 30,31
นกในอากาศ 4:4, 32 วิวรณ์ 19:17,21
เรี ยนคาอุปมาเรื่ อง “แผ่นดินของพระเจ้า” ในที่อื่น ๆ อีกก็ได้ ถ้า “นกในอากาศ” เปรี ยบถึง
ซาตาน และบริ วารของมัน การกระทาของมันที่ปรากฏใน 4:4 และ 4:32 มีความแตกต่างกันอย่างไร?
คาถาม
1. ประโยชน์ของแสงสว่างคืออะไร มัทธิ ว 5:15 2 โคริ นธ์ 4:6
2. ใครเป็ นแสงสว่างของโลก ยอห์น 1:7,9 8:12 12:46 วิวรณ์ 21:23
3. ถ้าเราจะตามแสงสว่างนั้นไป เราจะต้องสดุดหรื อไม่ ยอห์น 8:12 1:9 1 ยอห์น 2:10
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4. “จงตั้งใจฟังในสิ่ งที่ท่านได้ยนิ เถิด” ทุกวันนี้ทาไมเราต้องตั้งใจฟัง 2 ทิโมธี 4:3,4 3:13,14
2:23
5. พระเยซูเทศน์ให้ใครฟัง? (มาระโก 4:1)
6. คนจาพวกใดชอบฟังคาเทศน์ของพระเยซู? มาระโก 12:37 มัทธิว 5:1 15:32
7. เมื่อพระเยซูได้เห็นคนอนาถา พระองค์ทรงมีพระทัยอย่างไร? มัทธิ ว 9:36-38 มาระโก 2:2
6:34
8. ถ้าหว่านพืชดีในดินที่ดีคงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง? ยอห์น 1:12
9. ถ้าหากว่าไม่มีผลเกิดขึ้นในที่ใด ๆ เราจะต้องคิดดูให้หนัก ว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น?
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บทเรียนที่ 13 ห้ ามพายุ 4:35-41
ข้ อท่องจา 4:41 “ท่านนี้เป็ นผูใ้ ด ลมและทะเลจึงเชื่อฟังท่าน”
ทวนต้ น ข้อควรจาที่เรี ยนมาแล้ว 1:17 2:17
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่าพระเยซูทรงมีอานาจ ไม่แต่เพียงเหนือธรรมชาติเท่านั้น แต่เหนือจิตใจ
ของมนุษย์ดว้ ย พระองค์สามารถขับไล่การทุกข์ลาบากต่อ ๆ ได้ดว้ ย
ย่อความ ข้ามทะเลเพื่อพักผ่อน ทรงพระบรรธม พายุ สาวกขี้ขลาดพายุสงบ ความอัศจรรย์
บทเรียนเฉพาะบุคคล เมื่อเราได้รับความทุกข์และความเศร้าโศก เราเชื่ อหรื อไม่วา่ พระเยซู
คริ สต์เจ้าจะช่วยเรา เรารู ้แล้วว่าพระองค์ทรงมีอานาจเหนือธรรมชาติและผีร้าย และพระองค์จะไม่
สามารถไล่ความทุกข์โศกเศร้าเสี ยใจไปเสี ยจากเราได้หรื อ
การดานดา วาดแผนที่ทะเลกาลิลี แสดงเมืองกับเรนาอูม และฆะดาราและให้นกั เรี ยนชี้ที่สอง
ตาบลนี้ และแสดงเส้นทางของการเดินเรื อด้วย
คาถาม
1. มีเหตุอะไรหรื อที่คริ สเตียนจะต้องมีความวิตก ยอห์น 14:1,27
2. พระคัมภีร์ขอ้ ไหนที่สามารถบรรเทาความขลาดความกลัวให้หายไป สดุดี 23
3. ผูท้ ี่บกพร่ องในความเชื่อได้ทาให้พระเจ้าเสี ยงพระทัยหรื อไม่ มาระโก 4:40 ฮีบรู 11:6
4. พระเยซูทรงตรัสว่าอย่างไรก่อนที่ทาให้เขาหายกลัวข้อ 35
5. มีคาสัญญาอะไรในจดหมายของเปาโล ที่จะช่วยให้เราพ้นจากความกลัว ฟี ลิปปี 4:19 โรม
9:28 1 โคริ นธ์ 10:13
6. ลักษณะความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูได้ปรากฏแจ้งอย่างใด? ทรงบรรทม
8. ลักษณะของพระเจ้าได้ปรากฏออกมาอย่างไร?
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บทเรียนที่ 14 คนผีสิงทีบ่ ้ านฆะดารา 5:1-20
การเตรียมการสอน เปรี ยบเทียบบทเรี ยนวันนี้กบั ลูกา 8:26-36 ว่าความหมายคล้ายคลึงและ
แตกต่างกันอย่างไร
จุดประสงค์ พยายามให้นกั เรี ยนรู ้ถึงความจริ งว่า ซาตานพยายามหาทางที่จะเข้ามาเป็ นเจ้าของ
มนุษย์ พระเยซูมีความสามารถช่วยผูท้ ี่ยอมให้พระองค์รักษาถึงที่รอดได้ความชัว่ ร้ายภายนอกไม่ใช่เป็ น
ผลของความบาปเสมอไป
ลาดับของบทเรียน แขกผูใ้ หญ่ยงิ่ สู งสุ ด ข้อ 1
เป็ นทาสอย่างต่าที่สุด
ข้อ 2-12
ความรอดอันใหญ่ยงิ่ ที่สุด
ข้อ 13-16
ความบาปหนาที่สุด
ข้อ 17
การปฏิบตั ิอนั ใหญ่ยงิ่ ที่สุด
ข้อ 18-20
เรื่องประกอบ หลายปี มาแล้วในจังหวัดน่าน ชายคนหนึ่งถูกผีสิง บ้านของชายผูน้ ้ ีอยูห่ ่างจากใน
เมืองมาก วันหนึ่งผูป้ ระกาศศาสนาได้ไปยังตาบลนี้ ได้ทราบข่าวว่ามีคนผีสิงถูกขังไว้ในกรงอย่างแน่น
หนา เมื่อผูป้ ระกาศนี้ได้เข้าไปใกล้กรงคนผีสิงนั้นได้ร้องขึ้นว่า “ท่านผูน้ ้ ีคือครู สอนศาสนาของพระเยซู
คริ สต์ผปู ้ ระกาศได้สอนเขาแล้วอธิ ษฐาน ผีก็ได้ออกไปจากเขา
ขบปัญหา คน ๆ นี้ยอมให้ผเี ข้าเป็ นเจ้าของตัวของเขาเองหรื อไม่? ให้ทุกคนตอบ เรามีความ
รับผิดชอบในความเป็ นผูอ้ ยูข่ องเราหรื อไม่?
กระดานดา ให้เขียนใจความย่อ ๆ ให้นกั เรี ยนบอกถึงผลร้ายแรงที่สุดของการเป็ นทาส ผลของ
ความรอดอย่างใหญ่หลวง ผลของความบาปอย่างร้ายแรง และการปฏิบตั ิอนั ยิง่ ใหญ่ที่สุดนั้นคือะไร?
คาถาม
1. คนหรื อผีที่พดู กับพระเยซู?
2. ทาไมในยากอบ บท 2:19 จึงว่า “พวกปี ศาจเชื่อและกลัวจนตัวสั่น”?
3. ทาไมผีจึงปรารถนาจะเข้าไปในสุ กร? ลูกา 11:24
4. ผีรู้หรื อไม่วา่ ผลของการกระทาของมันจะเป็ นอย่างไร? เปล่า
5. อานาจสองอย่าง ที่พยายามเข้ามาเป็ นเจ้าในวิญญาณของมนุษย์ทุกคนนั้นคืออะไร? โรม 6:
16
6. ผีท้ งั หลายรู ้ถึงความสาปแช่งของมันหรื อไม่? มัทธิ ว 8:29 ยูดาห์ 1:6 วิวรณ์ 20:10
7. ทาไมซาตานจึงเกลียดพระเยซู? และเกลียดคริ สต์ศาสนิกชน? วิวรณ์ 20:1-3, 10
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8. เรามีคาสอนอะไรบ้าง ที่เกี่ยวกับเรื่ องซาตานนี้? 1 เปโตร 5:8-9
9. ผีร้ายนั้นต้องถูกทาลายไปในทะเลหรื อ? 2 เปโตร 2:4 ยูดาห์ 6
10. คนที่มีผโี สโครกสิ งอยูแ่ ละถูกพระเยซูขบั ไล่ให้ออกไปได้น้ นั เป็ นพยานได้ดีหรื อไม่? ข้อ 20
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บทเรียนที่ 15 การฟื้ นคืนชีวติ ของลูกสาวไยรัส 5:21-43
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่าอานาจความเมตตาและสติปัญญาของพระเยซูเหมือนกับพระเจ้า อ่าน
ข้อ 21-24 หรื อ 35-43
ย่อความ 1. กลับจากบ้านฆะดารา
ข้อ 21
2. พบนายศาลาธรรม
ข้อ 22
3. การกราบทูลด้วยความรี บร้อน ข้อ 23
4. พระเยซูทรงเสด็จไป
ข้อ 24,35
5. ข่าวความตายของบุตรสาว ข้อ 35,36
6. ความอลหม่าน
ข้อ 38-40
7. การอัศจรรย์
ข้อ 41-43
ความจริงในบทเรียน ที่พระเยซูทรงสาราถช่วยเราให้พน้ จากความเจ็บปวดและความตาย ก็
เพราะพระองค์ทรงแบกทรงทนทุกข์เพื่อเราที่ไม้กางเขน... ค่าจ้างของความบาป คือความตาย
ถ้าพระเยซูสามารถทาให้คนฟื้ นคืนชีวติ ชัว่ คราวในโลก, เราก็ตอ้ งเชื่ อว่าพระองค์สามารถให้
ชีวติ อันจาเริ ญเป็ นนิจได้เหมือนกัน
คาอธิบาย มาระโกได้บอกเรื่ องพิสดารได้ดียงิ่ กว่ามัทธิ วหรื อลูกา ก็เพราะมาระโกได้เป็ นเพื่อน
กับเปโตร ได้เที่ยวไปสัง่ สอนเทศนาด้วยกัน และได้เรี ยนเรื่ องอย่างพิสดารจากท่าน
หัวข้ อสาหรับเรียน ก. คนที่อยูใ่ นพระเยซู เป็ นคนหลับ ยอห์น 11: 11
ข. คนที่อยูน่ อกพระเยซู เป็ นคนตายจงพิจารณาความแตกต่างกันใน 2 ข้อนี้
ความตายคืออะไร
ตอบ–ความตายคือการสิ้ นสุ ดของชีวติ เป็ นฤทธิ์ เดชที่มาจากพระเจ้า
เพราะฉะนั้นผูท้ ี่ปฏิเสธพระเจ้าวิญญาณของตายไปแล้ว
บทเรียน ความตายไม่ใช่เป็ นของธรรมดา เพราะความบาปจึงมีความตาย แต่ถา้ เชื่อในพระเยซู
คริ สต์ เรายังจะกลัวความตายอีกหรื อ? พระองค์อาจห้ามไม่ให้เราตายในชีวติ นี้ไม่ได้หรื อ? ทาไมพระเยซู
จึงไม่ทาดังนั้น?
คาถาม
1. เมื่อไยรัสได้มากราบไหว้พระเยซู พระองค์ทรงห้ามหรื อไม่?
2. สิ่ งเหล่านี้เป็ นพยานถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์หรื อไม่ ดูกิจการ 10: 25, 26 วิวรณ์ 5:8,
9
3. พระเยซูทรงมาทันเวลาเสมอหรื อ? ยอห์น 11:23,43,44 มัทธิว 14:30,31
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4. จงสังเกตสาวกพิเศษ 3 คนคือ เปโตร ยากอบ ยอห์น ข้อ 39 และลูกา 9:28,29 มัทธิว 26:37
5. เล่าการฟื้ นคืนชีวติ เรื่ องอื่น ๆ ในพระธรรมกิตติคุณ ลูกา 7:11,15 ยอห์น 11:43,44 และใน
หนังสื อ กิจการ 9:36-43 20:3-12
6. เล่าเรื่ องการเป็ นขึ้นจากตายที่ปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีร์เก่า การอัศจรรย์ครั้งนี้เกี่ยวกับการฟื้ น
คืนชีวติ ในเวลาภายหน้าอย่างไร?
7. มาระโกได้บนั ทึกการอัศจรรย์อย่างอื่น ๆ อะไรบ้างที่แสดงอานาจเหนื อความตาย? การฟื้ น
คืนชีวติ ของพระเยซู
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บทเรียนที่ 16 ส่ งสาวกไปข้ างหน้ า 6:1-13
บทเรี ยนในชั้น 6:7-13
การเตรียมของครู อ่าน มาระโก 4:1-13, 30 มัทธิว 28:16-20 10:1-15 มาระโก 3:13-19
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่าพระเจ้าประสงค์จะให้มนุษย์เป็ นพยานถึงพระองค์ เราจะต้องเชื่อว่า
พระองค์จะทรงรักษาเรา เมื่อเราทางานเพื่อพระองค์ เราอาจจะกระทาการอัศรรย์ได้ในพระนามของ
พระองค์ บางทีนกั เรี ยนสักคนหนึ่งคงจะได้รับทางานในหน้าที่ของครู สอนศาสนา
ย่อความ 1. พระเยซูทรงทาอะไร
ก. เรี ยก ข. ส่ งออกไป ค. ให้อานาจ ง. กาชับ จ. พูด
2. สาวกทาอะไร
ก. ออกไป ข. สั่งสอน ค. ขับผี ง. ชโลมคนป่ วย จ. รักษาคนป่ วย
ความจริงในบทเรียน พระเจ้าทรงสามารถขจัดผีร้าย ความเจ็บป่ วยและความตายให้ออกไปจาก
โลกได้ในเวลาเดี๋ยวนี้ แต่วา่ มนุษย์ยงั ชอบพอขอไว้ พระเจ้าจึงปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่ องชัว่ คราว เมื่อ
คนงานของพระองค์ตอ้ งการสิ่ งไหน พระองค์จะทรงประทานให้โดยสมบูรณ์ และอาจจะใช้เราได้มาก
เหมือนกับพระองค์ทรงใช้เขาเหล่านั้นเหมือนกัน
ห้ อหารือ
ทาไมพระเจ้าจึงได้ให้การรับผิดชอบในการรับพระเยซูคริ สต์และความรอดของ
พระองค์ ไว้กบั มนุษย์ทุกคน ข้อ 6:11 พระเยซูคริ สต์อาจใช้อานาจบังคับให้มนุษย์รับพระองค์ได้ แต่สิ่ง
นั้นเป็ นการขืนน้ าใจมนุษย์ จึงไม่มีประโยชน์อนั ใดแก่เขาเลย
เรื่องประกอบ ในประเทศอเมริ กา เขาเลี้ยงไก่งวงกันโดยวิธีบงั คับแล้วไก่งวงนั้นจึงจะอ้วนดี
เมล็ดข้าวที่ไก่งวงจะกินต้องส่ งลงไปในลาคอด้วยไม้เล็ก ๆ พระเจ้าหาทากับเราอย่างนั้นไม่พระองค์
ประสงค์จะให้เรามีโอกาสรับเอาโดยความอิสระ
คาถาม
1. ทาไมพระเยซูจึงส่ งสาวกออกไปในเวลานั้น?
2. ทาไมจึงต้องออกไปทีละสองคน?
3. สาวกได้เข้าใจในพระกิตติคุณนั้น อย่างบริ บูรณ์ แล้วหรื อ?
4. ถ้าไม่เข้าใจ เขาจะสอนได้อย่างไร?
5. พระเยซูทรงให้อานาจเขาขับผีได้อย่างไร?
6. ทาไมสาวกจึงออกไปได้โดยปราศจากอาหารและเงินทอง?
7. เมื่อสาวกได้สลัดฝุ่ นออกจากเท่า นัน่ หมายความว่าเขาเกลียดผูท้ ี่ไม่รับเขาหรื อ?
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8. หัวข้อเทศนาข้อเดียวของเขาว่าอย่างไร?
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บทเรียนที่ 17 ความตายของยอห์ นบัพติศมา 6:14-29
การเตรียมของครู ทวนประวัติของยอห์นบัพติศมา ลูกา 1:5-25 ลูกา 1:57-80 ลูกา 3:1-20 มัทธิว
1:13-18
จุดประสงค์ ของบทเรียน
แสดงถึงความกล้าหาญของยอห์นบัพติศมาในการเป็ นพยานเพื่อ
ความชอบธรรม แสดงถึงความพินาศของความชัว่ แสดงว่างานของยอห์นบัพติศมานั้นสาเร็ จบริ บูรณ์
ด้วยความเชื่อมัน่ ในพระผูเ้ ป็ นเจ้า ผลของการสานึกตัวในความชัว่ คือ ความกลัว มนุษย์ยอ่ มเกลียดชัง ผู ้
ที่ได้สั่งสอน ที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อความบาป
ย่อความ 1. ความกลัวของเฮโรด 6:14-16
2. การตาหนิโทษและถูกจับ 17-20
3. การเลี้ยง 21-22
4. คาสัญญาที่โง่เขลาและผลของมัน 23-29
ความจริงในบทเรียน ความบาปอย่างเดียวอาจนาความบาปอื่นมาได้อย่างใหญ่หลวง คาสัญญา
ที่จะประกอบด้วยความชัว่ นั้นไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องทาตาม มนุษย์อาจจะทาร้ายผูท้ ี่เปิ ดเผยความผิด
ของตนได้ นี่เป็ นเหตุหนึ่งที่เขาเกลียดชังพระเยซูเฮโรดกลัวก็เนื่องมาจากผลของการรู ้สึกนึกตัวว่าตนทา
ชัว่
ข้ อหารือ ถ้าข้าพเจ้าทาสัญญาว่าจะกระทาความชัว่ ข้าพเจ้าจาเป็ นหรื อที่จะต้องรักษาคาสัญญา
นั้น ถ้ามีโอกาสเลือก ท่านควรจะเลือกเอาความตายของยอห์น หรื อเลือกเอาชี วติ ของเฮโรด?
ตัวอย่างประกอบ ฮิวแสติเมอร์ Hugh Latimer เป็ นชื่อของนักเทศน์ชาวอังกฤษในรัชการของ
พระเจ้าเฮนรี ที่ 8 เขาได้เทศนาติเตียนในความชัว่ ร้ายของกษัตริ ยพ์ ระองค์น้ นั และพระเจ้าเฮนรี ได้บงั คับ
ให้เขาขอขมาโทษด้วยการเทศนาแก้ข่าวเสี ยแต่แลติเมอร์ กลับติเตียนอีก แล้วต่อมาเขาต้องได้รับโทษถึง
แก่ความตาย แต่โลกได้เคารพนับถือแลติเมอร์ มากและหาได้เคารพนับถือพระเจ้าเฮนรี ไม่
คาถาม
1. เป็ นหน้าที่ของนักเทศน์ หรื อที่จะต้องติเตียนความชัว่ ความบาปของผูป้ กครอง?
2. เมื่อยอห์นบัพติศมาได้ทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าแล้ว ทาไมเขาจึงได้รับโทษถึงตาย?
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บทเรียนที่ 18 เลีย้ งคน 5000 คน 6:30-44
การเตรียมของครู อ่านมัทธิ ว 14:13-21 มาระโก 6:38-44 ลูกา 9:10-17 ยอห์น 6:1-35 จงหา
ความแตกต่างในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้
จุดประสงค์ แสดงถึงอานาจและความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า เพื่อแสดงถึง “อาหารแห่งชีวติ ”
ว่าสาคัญยิง่ กว่าอาหารธรรมดา
ย่อความ 1. ต้องการความพักผ่อน 30-32
2. ฝูงชนที่เสาะหา 33
3. พระเจ้าทรงประกอบไปด้วยพระเมตตา 34
4. ขนมปั งกับปลา 35-44
ก. ให้ ข. อวยพร ค. ทวีข้ ึน ง. อิ่ม
ข้ อหารือ ถ้าเรามีขนมปั งห้าก้อนเท่านั้น เราจะถวายพระองค์หรื อไม่ เราจะเชื่ อ และมอบชีวติ
ของเราให้พระองค์ทรงคุม้ ครอง เหมือนอย่างเด็กเล็ก ๆ นั้นที่ได้ให้ขนมห้าก้อนกับปลาสองตัวหรื อ?
ความจริงในบทเรียน พระเยซูทรงสงสารมนุษย์มาก เพราะเหตุวา่ เขาเป็ นเหมือนลูกแกะที่ถูก
สัตว์ร้ายเบียดเบียน มัทธิว 9:36-10:1
คาถาม
1. ทาไมพระเยซูและพวกอัครสาวกจึงออกไปในที่เปลี่ยวเช่นนั้น?
2. ทาไมพระเยซูจึงมีความสงสารคนเหล่านั้น?
3. เป็ นการจาเป็ นหรื อที่พระเยซูตอ้ งทาการอัศจรรย์น้ ี? คนเหล่านั้น จะไปหาอาหารจากหมู่บา้ น
ใกล้เคียงนั้นไม่ได้หรื อ?
4. เมื่อมีผปู ้ ระสงค์จะรับประทานอาหารแห่งชีวิต พระเยซูจะไม่ยอมให้เขากินหรื อ?
5. สิ่ งที่มีแต่เล็กน้อย แต่ได้รับคาอวยพรจากพระเยซู กับสิ่ งมาก แต่ไม่ได้รับพระพรนั้น สิ่ งไหน
จะดีกว่ากันอย่างไร?
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บทเรียนที่ 19 ทรงดาเนินบนนา้ 6: 45-56
บทเรี ยนในชั้น 45-52
การเตรียมของครู อ่านบทเรี ยนแล้วอ่านมัทธิ ว 14:24-36 หาความแตกต่างเหตุการณ์น้ ี กบั มาระ
โก 4:34-41
จุดประสงค์ เราต้องเชื่อและต้องไว้วางใจในพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงรักษาและป้ องกัน
เราอยูท่ ุกเวลา
ลาดับของบทเรียน 1. พระเยซูทรงอธิ ษฐานแต่ผเู ้ ดียวบนภูเขา
2. พวกสาวกแยกออกไปจากพระองค์
3. พระเยซูทรงเสด็จบนน้ า
4. พายุ
5. ความกลัว
6. ความเชื่อของเปโตรอ่อนลง มัทธิ ว 14:28-30
7. การช่วยในเวลาที่มีความกลัว และมีอนั ตราย มัทธิ ว 14: 31
ข้ อหารือ เดี๋ยวนี้เราเห็นพระเยซูไม่ได้ แต่เราจะเชื่อพระองค์เหมือนกับที่เราได้เห็นพระองค์ได้
หรื อไม่? ทาไมพระองค์ทรงยอมให้เราต้องเผชิ ญกับการทดลองและความทุกข์ลาบาก?
ความจริงในบทเรียน เมื่อพระเยซูได้เสด็จขึ้นไปในเรื อพายุก็สงบลงทันทีเมื่อมนุษย์ได้ยอมให้
พระองค์เข้าไปในจิตใจของเขาเแล้วพายุของชีวติ ก็จะต้องสงบลงดุจกัน อิสยาห์ 43:2,26:3,4
กระดานดา วาดแผนที่ทะเลกาลิลี แสดงเมืองเบ็ธซายะดา อยูท่ ี่สุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงเมือง กัปเรนาอูม แสดงเมือง ฆะดารา (5:1) ทะเลกาลิลีกว้าง 21 กิโลเมตร ยาว 26 กิโลเมตร มักจะ
มีพายุแรงเกิดขึ้นอย่างกะทันหันบ่อย ๆ ต่ากว่าระดับน้ าทะเล 260 ฟุต)
คาถาม
1. พระเยซูรู้หรื อไม่วา่ พวกสาวกจะต้องฝ่ าพายุ?
2. ทาไมพระองค์จึงยอมให้เขาไป?
3. พายุน้ นั จะเป็ นกิจการของซาตานเพื่อทาลายพระเยซู และพวกสาวก จะเป็ นไปได้หรื อไม่
ตอบ – อาจจะเป็ นไปได้ เพราะซาตานเคยได้ทาการทดลองหลายประการที่จะทาลายพระเยซูมาแล้ว
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บทเรียนที่ 20 พระเยซูโปรดให้ มนุษย์ พ้นจากการเชื่อถือนิยาย 7:1-23
การเตรียมของครู คิดหาสิ่ งของที่มนุษย์ได้กระทาในนามของ “ศาสนา” ถึงแม้วา่ จะเป็ นสิ่ งที่ดี
ที่สุดน่าชมเชย แต่ความจริ งนั้นเขายังเขลาอยูใ่ นความบาป
จุดประสงค์ เพื่อแสดงถึงความบริ สุทธิ์ และไม่บริ สุทธิ์ ของจิตใจ พิธีรีตองไม่มีค่าในตัวของมัน
เลย
ลาดับของบทเรียน 1. สาวกกับประทานอาหารโดยไม่ได้ลา้ งมือ
2. การติสาวก
3. ทาสของนิยาย
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล เราทุกคนมีความประสงค์ ที่จะพ้นจากการเป็ นทาสของเรื่ องนิยายที่เป็ น
สิ่ งป้ องกันเราไว้ไม่ให้รู้จกั พระเจ้าหรื อ?
ความจริงในบทเรียน มนุษย์ได้เอากฎและพิธีรีตองแทนที่พระบัญญัติและสันติสุขของพระเจ้า
เสี ย เมื่อมนุษย์ได้เชื่อถือในสิ่ งเหล่านี้ เขาไม่ได้เข้าใจถึงความแท้จริ งของความบาปเพราะใจเขาแข็ง
กระด้าง
พระเจ้ามีความประสงค์จะให้มนุษย์นมัสการพระองค์ดว้ ยความจริ งใจ
คาอธิบาย ข้อ 2 “การชาระ” หมายถึงพิธีชาระในอาการภายนอก มีกฎ 27 กฏตั้งขึ้นโดยพวก
อาจารย์ของชาวยูดาห์ไม่ใช่พระคาของพระเจ้า
ข้อ 11. สิ่ งที่เป็ นไปตามกฎแล้ว คือสิ่ งไหนก็ดีที่ถวายแก่พระเจ้า จะใช้เป็ นไปตามความประสงค์
อย่างอื่นไม่ได้ แต่โดยประเพณี นิยม มักกลับเป็ นธรรมเนียมที่จะแก้ตวั ไม่ตอ้ งให้คนเพื่อความช่วยเหลือ
แต่เจ้าของใช้เป็ นประโยชน์สาหรับส่ วนตัวได้ ตัวอย่าง มีชายคนหนึ่ง บิดามารดาของเขากาลังตกอยูใ่ น
ความลาบาก ต้องการเงินมาก เขาพูดว่า “เงินของฉันถวายแก่พระเจ้าแล้ว” เขาจึงไม่ช่วยบิดามารดาของ
เขาเลย
โลกเราทุกวันนี้ เวลานี้เป็ นสมัยของลัทธิ วตั ถุนิยม หนังสื อพิมพ์ต่างก็หาโอกาสที่จะเลี่ยงหรื อ
ปฏิเสธพระคัมภีร์ เราประสงค์ที่จะเป็ นทาสของประเพณี สมัยใหม่หรื อ? หรื อเราจะรักษาความจริ งของ
พระเจ้าไว้?
คาถาม
1. พวกฟาริ สีได้ชาระเพื่อจะให้สะอาดหรื อ?
2. พวกสาวกของพระเยซูรับประทานด้วยมือเปื้ อนจริ งหรื อ?
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3. คนที่ประพฤติตามลัทธิ ในศาสนาอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ และยังจมอยูใ่ นความบาปเช่นนี้จะมี
อยูห่ รื อ?
4. พระเยซูทรงเกลียดอะไร? ตอบ–ทรงเกลียดการอวดตนเองว่าเป็ นคนชอบธรรมและใจไม่
ซื่อตรง
5. ในบทเรี ยนนี้มีสองสิ่ งที่ต่างกันคืออะไร? ตอบ – ตานานนิยายของมนุษย์กบั พระบัญญัติของ
พระเจ้า
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บทเรียนที่ 21 พระเยซูทรงรักษาโรคและขับผี 7:24-37
การเตรียมของครู จงแสดงทางที่พระเยซูเดินตั้งแต่คาบทที่ทรงเลี้ยงคน 5000 คน จนถึงเมืองเด
กาโปลี บท 6: 45, 53 7:24,31
จุดประสงค์ เพื่อจะแสดงถึงความพยายามในการอธิษฐาน พระและคนใดปรารถนาจะรับเอา
พระกิตติคุณ ก็รับเอาได้
ลาดับของบทเรียน ไปเมืองตุโรและซีโดน
“เลี้ยงสุ นขั ” และไล่ปีศาจ ไปเดกาโปลี รับษาคนหูหนวกและคนใบ้
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล เรามีโอกาสมากกว่าหรื อน้อยกว่าหญิงชาติซุเรี ยฟอยนิเกนั้นที่จะรู ้ถึงพระ
เยซูและอานาจของพระองค์? เรามีความตั้งใจเหมือนกับหญิงคนนั้น ที่จะรับเอาฤทธิ์ อานาจจากพระองค์
หรื อไม่?
คาอธิบาย ชาวยูดาห์เรี ยกชาวต่างประเทศว่า “สุ นขั ” พระเยซูทรงตรัสเพียงแต่จะให้หญิงนั้นมี
ความเชื่อเท่านั้น ไม่ได้หมิ่นประมาทเลย เศษอาหารจากโต๊ะไม่ใช่แต่จะให้สุนขั แต่ยงั เป็ นของมีค่า ไม่
คู่ควรกับการขว้างทิง้
ความจริงในบทเรียน หากว่าพระกิตติคุณเป็ นพระพรแก่มนุษย์หลายล้านคนในโลกแล้ว ก็น่าจะ
เป็ นพระพรแก่ท่านด้วย เมื่อท่านยอมรับเอา
สถานที่ เมืองตุโรและเมืองซี โยนเป็ นเมืองโบราณที่รุ่งเรื องมาแล้วฮีราม กษัตริ ยเ์ มืองตุโร เป็ น
พระสหายของกษัตริ ยซ์ ะโลโมและได้นาไม้เสากระดานให้กษัรติยซ์ ะโลโมในการสร้างพระวิหาร เอเศ
เคียล พยากรณ์วา่ เมืองซี โยนจะ
1. ทาสงครามและถูกทาลายลง 2. สร้างขึ้นใหม่
3. ถูกทิง้ ในทะเล 4. เป็ นชนบทชาวประมง (อ่านเอเสเคียล 26:1-6) คาพยานกรณ์น้ ีได้สาเร็ จ
แล้ว สามปี ให้หลังกษัตริ ยน์ ะบูคศั เนซัล ได้ยกกองทัพลงมาทาลายจนย่อยยับหลายปี ต่อมาถูกสร้างขึ้น
ใหม่บนเกาะแห่งหนึ่ง และหลังจากการเขียนคาพยากรณ์น้ ี หลายปี พระเจ้าเอเล็กแซนเดอร์ มหาราช ได้
ขนหิ นของเมืองเก่าทิ้งลงทะเล ทาทางเดินเป็ นสะพานข้ามไปได้ แล้วก็ทาลายเมืองนั้นเสี ย เวลานี้เป็ นแต่
ที่หากินของชาวประมง สาหรับตากแหตากอวนเท่านั้น
คาถาม
1. ทาไมพระเยซูไม่อยากจะให้ฝงู คนรู ้ จักพระองค์ในเวลานั้น?
2. พระเยซูทรงเคย ตอบ ตาม ความประสงค์ ของมนุษย์เสมอหรื อ มัทธิว 9:27-30 ฮีบรู 13:8
โรม 10:13 ฮิบรู 11:6 อิสายาห์ 1:6
42

3. ทาไมพระเจ้าจึงทรงเนิ่ นช้าในการตอบคาอธิษฐาน
4. ทาไมบางครั้งพระเจ้าจึงไม่ตอบคาอธิ ษฐาน
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บทเรียนที่ 22 เลีย้ งประชาชน 4000 คน 8: 1-26
การเตรียมของครู จงความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันในการเลี้ยงครั้ง 4000 คนนี้ กับครั้ง
เลี้ยง 5000 คน เรี ยนบทนี้ให้เข้าใจ
จุดประสงค์ ระวัง “เชื้อขนม” ซึ่งเป็ นความชอบธรรมที่มาจากพิธีรีตองและการอวดตัวเอง
เท่านั้น
ลาดับของบทเรี ยน เลี้ยง 4000 คน 1-10 พวกฟารี สีเห็นนิมิต 11-21 รักษาคนตาบอดเมืองเบ็ธซา
ยะดา 22-26
คาอธิบาย “เชื้อขนม” มักจะใช้ในพระคัมภีร์เพื่อแสดงถึงความบาปของการอวดตัว ดูอพยพ
12:15, 13:3 มัทธิว 16:6-11 13:33 1 โคริ นธ์ 5:6, 7, 8 กาลาเทีย 5:9
การพิจารณา การเลี้ยงประชาชนทั้งสองครั้งและลองดู 6: 30-44, 8:1-9
ข้ อหารือ ความรู้เรื่ องพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในโลก แต่ในบทเรี ยนทุกบทที่ได้เราได้เรี ยน
แล้ว ก็กล่าวถึงพระบิดาเจ้าน้อยนัก? ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น (ให้นกั เรี ยนคิด) คาตอบ – เมื่อมนุษย์รู้จกั พระ
เยซูแล้ว เขาจะต้องรู้จกั พระบิดาด้วย ถ้านอกจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะมีชีวติ ชัว่ นิรันดร์ ไม่ได้ ถึง
กระนั้นก็ดีในพระคัมภีร์มีการสอนเรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นอ้ ยมาก? (คาตอบ - เมื่อมนุษย์ได้รับพระ
เยซูเจ้าแล้วพระวิญญาณก็ได้เข้าไปในจิตใจของเขาทาไม โดยที่เขามิได้มีความรู ้สึกตัวเลย)
เรื่องทีเ่ กีย่ วกับชีวติ ขนมปั งนั้นส่ งให้แก่พระเยซูคริ สต์
ขนมปั งนั้นรับโดยพระเยซูคริ สต์
พระเยซูคริ สต์ทรงอวยพรเศษขนมปั งนั้น
ขนมปั งนั้นเพิ่มขึ้น
ขนมปั งนั้นเป็ นประโยชน์แก่หลายคน
ขนมปั งนั้นเป็ นประโยชน์มากกว่าแก่ผใู ้ ห้
อย่างเดียวกับตัวเรา ถ้าเรายอมให้ตวั เราไว้กบั นายของเราคือ – พระเยซู
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บทเรียนที่ 23 เปโตรรับว่ า พระเยซูเป็ นพระเมสิ ยาห์ 8: 27-38
บทเรี ยนในชั้น 8: 27-34
การเตรี ยมของครู เดี๋ยวนี้ เราเรี ยนมาถึงเหตุการณ์ที่สาคัญที่สุดในชีวติ ขององค์พระเป็ นเจ้าของ
เราและจานาเราไปถึงเหตุการณ์ที่สาคัญอื่น ๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นพระธรรม มัทธิ ว มาระโก ลูกา นึกถึงความ
มรณาของพระเจ้าที่บงั เกิดขึ้น มัทธิ ว 16: 13-16 ลูกา 9:18-20 มัทธิว 16:21 ลูกา 9:22-27
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่า พระวิญญาณทรงสามารถใช้มนุษย์ที่มีความรู ้นอ้ ยให้แสดงความจริ ง
อันยิง่ ใหญ่ได้อย่างไร
ลาดับของบทเรี ยน 1. การรับรองของเปโตร 27-30
ก. ไปภูเขาเพื่อ – อธิ ษฐาน พักผ่อน และสอน โดยเฉพาะ
ข. คาถามข้อแรก 27
ค. คาถามข้อที่สอง 29
2. พระเยซูทรงบอกล่วงหน้าถึงความตาย และการกลับเป็ นขึ้น
ก. ตั้งต้นสอน
ข. พระเมสิ ยาห์ตอ้ งถูกมอบ และเป็ นขึ้นอีก
3. คาติเตียนสองครั้ง 32-33
4. ทางแห่งชีวติ 34
สถานที่ ภูเขาเฮอโมน – ภูเขาสู งอยูท่ างเหนื อทะเลกาลิลี เมืองไกซาไรอา ฟี ลิปปี อยูใ่ นเขตนี้
เป็ นแคว้นที่เต็มไปด้วยการนับถือเทวรู ปศักดิ์สิทธิ์
คาอธิบาย “คริ สต์” เป็ นภาษากริ กหมายถึงพระเมสิ ยาห์ แปลว่า “ผูท้ ี่พระเจ้าทรงชโลมไว้” คาว่า
ชโลมมีความหมายว่าเฉลิมตั้งไว้ในตาแหน่ง เหตุการณ์น้ ีเข้าใจว่า เกิดในเดือนกรกฏาคม ก่อนปี ที่ถูกตรึ ง
บนไม้กางเขน
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล เราจะยอมถูกเยาะเย้ย และถูกฆ่าเพื่อเป็ นพยานถึงพระคริ สต์ได้หรื อไม่
การค้ นคว้า พิจารณา “การแบกกางเขน” มีความหมายว่ากระไร ดูมาระโก 8:34 มัทธิว 10:38
16:24 ลูกา 9:23 14:27 กาลาเทีย 2:20 จงจดจาความหมายอันเดียวของไม้กางเขนไว้
คาถาม
1. ทาไมพระเยซูจึงเสด็จไปในเขตของคนต่างชาติในเวลานี้?
2. คราวนี้ ราษฎรถือว่าพระเยซูเป็ นผูใ้ ด? คราวนี้? พวกสาวกว่า พระองค์เป็ นผูใ้ ด?
3. คาพยาน ของเปโตรต่อพระเยซูในครั้งนี้กบั คาพยานในครั้งหลัง ยอหน์ 1:41 ลูกา 5:8
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4. ทาไมมาระโก จึงได้เว้นการชมเชยเปโตรของพระเยซู
5. ทาไมพระเยซูจึงห้ามไม่ให้ประกาศว่า พระองค์คือพระเมสิ ยาห์?
6. ทาไมพระเยซูจึงต้องยอมตาย และทาไมจึงไปกรุ งเยรู ซาเล็ม และทาไมจึงต้องตายด้วยมือของ
พวกผูป้ กครองและปุโรหิ ต?
7. พระเยซูได้กล่าวถึงความตาย และการกลับเป็ นขึ้นมาอย่างชัดเจน แต่ทาไมเขาจึงไม่เข้าใจ?
8. คาตอบของคาถามในข้อ 36 ว่าอย่างไร?
9. พระเยซูทรงให้ชื่อเปโตรว่าเป็ นซาตานในข้อ 33 หรื อ?
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บทเรียนที่ 24 การจาแลงพระกาย 9:1-13
การเตรียมของครู ลูกา 9: 28-31 มัทธิว 17:1-13
จุดประสงค์ เพื่อให้ครู และนักเรี ยน รู้ถึงสิ ทธิ สมบูรณ์ของพระเยซูเกี่ยวกับสง่าราศีและเกียรติยศ
ทั้งหลาย
ลาดับของบทเรียน1. พักผ่อนเพื่ออธิ ษฐาน ข้อ 2
2. การสาแดงสง่าราศีของพระองค์ ข้อ 2-9
ก. จาแลง
ข. รัศมีภายใน
ค. เอลียาและโมเสส
ง. คาพูดของเปโตร
จ. เมฆและพระสุ รเสี ยง ฉ. ละไว้แต่ลาพัง
3. กลับไปยังที่ราบ ข้อ 9-13
สถานที่ ภูเขาเฮอโมนสู ง 10,000 ฟุต หนาวเสมอแม้วา่ เป็ นฤดูร้อนที่สุด
การค้ นคว้า เรี ยนถึงเรื่ องความตายของโมเสส และการเหาะขึ้นของเอลียาเรี ยนถึงความที่
เกี่ยวกับสง่าราศีของพระเจ้าที่เราสามารถเห็นได้ มรณากรรมของโมเสส พระบัญญัติ 34 การเหาะของเอ
ลียา 2 กษัตรย์ 2
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล หากว่าเราได้เห็นพระเยซูทรงสง่าราศี เหมือนกับที่อคั รสาวกได้เห็น เราจะ
รับว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าจริ ง ๆ ไหม? ถ้าเช่นนั้น เราจะรับพระองค์เพราะโดยคาพยานในพระคัมภีร์น้ ี
ได้ไหม?
กระดานดา รัศมี ซิ กิมา (Shikinah) ที่นาพวกยิศราเอล ที่ฉายที่หน้าของโมเสส ที่พาเอลียาขึ้น
สวรรค์ เป็ นรัศมีของพระคริ สต์ซ่ ึ งจะส่ องเข้าไปในจิตใจ ของเราจะยอม
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คาถาม
1. ทาไมพระเยซูคริ สต์ไปยังภูเขา ? ลูกา 9:29
2. ในเวลาไหนบ้างที่เปโตร ยากอบ และยอห์นกับพระเยซู
3. โมเสส เอลียา และพระเยซูได้สนทนาถึงเรื่ องอะไรลูกา 9:31
4. ทาไมพระเจ้าจึงสาแดงสง่าราศีของพระเยซูในเวลานี้และด้วยวิธีน้ ี ตอบ - เพราะเวลาถูกตรึ ง
ใกล้เข้ามาแล้ว เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องชูใจ และหนุนใจให้มนั่ คงไว้ จนถึงความสาเร็ จ
5. กิตติคุณเล่มไหนที่ได้แสดงสถานที่โดยชัดเจน มาระโก 9:2 มัทธิว 17:1
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บทเรียนที่ 25 เด็กที่มผี สี ิ ง 9:14-29
การเตรียมของครู 1. เพื่อแสดงความอ่อนแอของพวกสาวก แม้วา่ เขามีโอกาสอย่างดีที่สุดที่จะ
เต็มไปโดยความเชื่อและฤทธิ์ เดช
2. เพื่อแสดงว่า ถึงเด็ก ๆ ก็อาจอยูใ่ ต้อานาจซาตานได้ แต่อาจกลับเป็ นอิสระได้โดยฤทธิ์ ของ
พระเยซูคริ สต์
3. บิดาเด็กย่อมมีน้ าใจและเต็มใจรับความช่วยเหลือจากพระเยซู
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล ท่านเคยคิดหรื อไม่วา่ เด็ก ๆ หรื อบิดามารดามักจะหลงลืมความเมตตา
กรุ ณาของพระคริ สต์ และหันไปสู่ ทางชัว่ ช้าลามกต่าง ๆ ซาตานมีความปรารถนาที่จะให้ทุกคนอยูใ่ ต้
อานาจของมันและให้มีผสี ิ งอยู่ เมื่อมีผสี ิ งอยูใ่ นบางคนก็ทาให้หลาย ๆ คนมีความกลัวทวีมากขึ้น เป็ น
เหตุให้เขาเหล่านั้นยอมปฏิบตั ิมนั ด้วยความกลัว แต่มนั ไม่มีอานาจอันใดที่จะทาคนเป็ นคนชอบธรรม
หรื อรักษาคนนั้นให้ดารงอยูใ่ นความชอบธรรม ท่านเชื่อและวางใจในความสันติสุขและฤทธิ์ อานาจของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อเปล่า?
ข้ อหารือ ในบทก่อนเราได้ทราบว่าพวกสาวกมีฤทธิ์ อานาจขับผีร้ายได้แต่บดั นี้ เขาได้หมดฤทธิ์
อานาจนั้น เพราะเหตุใด
ครั้งหนึ่งเรามีอานาจที่จะเทศน์ จะสอน, และเป็ นพยาน บัดนี้อานาจนั้นได้หายไปจากเราเสี ย
แล้ว อะไรเล่าที่เข้ามาในจิตใจของเรากระทาให้อานาจนั้นเสื่ อมหมดไป?
ข้ อทีค่ วรคิด มีสาวกแต่ 3 คนเท่านั้นที่ได้รับอนุ ญาตให้เห็นการจาแลงพระกายของพระคริ สต์
แต่เขากลับหลับเสี ย และมีความกลัว อีก 9 คนถูกทิ้งไว้ขา้ งนอกเพื่อทาการขับผีร้าย แต่เขาไม่สามารถ
กระทาได้ เพราะเหตุวา่ เขาไม่ได้มีการอธิ ษฐานที่เขาไม่มีการอธิ ษฐานนั้นเป็ นเพราะเหตุใด?
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บทเรียนที่ 26 ปัญหาเรื่องใครเป็ นใหญ่ 9:30-50
การเตรียมของครู เรี ยนมัทธิ ว 17:22,23,18:1-10 ลูกา 9:43-50 พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการทน
ทุกข์ทรมานของพระองค์ 3 ครั้ง มาระโก 8:31 9:30-32 10:32-34 สังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคา
พยากรณ์น้ นั พวกสาวกรับทราบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อย่างไร?
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่า การเห็นแก่ตวั เองเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
ลาดับของบทเรียน ประกาศความมรณา ข้อ 30-32
เถียงกันตามทาง ข้อ 33,34
การเป็ นผูใ้ หญ่หรื อเป็ นผูน้ อ้ ย 35-37
อานาจในนามของพระเยซู 38-41
ทาให้หลงผิด 43-50
ปัญหาส่ วนตัวบุคคล อะไรเป็ นสิ่ งที่ขดั ขวางท่าน ไม่ให้เข้าไปในราชอาณาจักรของพระเจ้า –
ผูอ้ ื่น? หรื อตัวเอง? (ที่วา่ มานี้ สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับเชื่ อในพระเยซูคริ สต์)
ความจริงในบทเรียน ในขณะที่พระเยซูกาลังบอกถึงการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ เพื่อ
ความบาปของพวกอัครสาวกพวกสาวกต่างโต้เถียงกันถึง ความเป็ นใหญ่ ที่เขาไม่เข้าใจในคาสั่งสอน
ของพระเยซู ถ้าเขาเข้าใจเรื่ องและคาสอนของพระเจ้าจริ ง ๆ แล้ว เขาจะไม่ถกเถียงกันในเรื่ องใครเป็ น
ผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ยเลย
บทหารือในชั้น เป็ นความจาเป็ นหรื อไม่ที่เราจะใช้สิทธิ ของเราเพื่อโลก? หรื อเพื่อแผ่นดินของ
พระคริ สต์? อะไรเป็ นสิ่ งที่สามารบาบัดความเห็นแก่ตนเองให้หายขาดได้? เราจะเป็ นเด็ก ๆ ต่อสิ่ งทั้ง
ปวงได้หรื อไม่ – หรื อเป็ นได้แต่ที่เกี่ยวกับความเชื่ อเท่านั้น
คาถาม
1. พระเยซูและพวกอัครสาวกไปที่ไหนมา? ตอบ – ภูเขาเฮอโมน
2. ท่านคิดว่าพวกอัครสาวกจะได้อะไร จากสิ่ งที่เกิดขึ้น
3. พระเยซูทรงถาม ข้อ 37 เพื่ออยากทราบหรื อ?
4. อัครสาวก เคยเถียงกันถึงเรื่ องความเป็ นใหญ่น้ ีมาบ้างแล้วหรื อ ดู มัทธิว 20:20-21 ลูกา 22:2427
5. ในที่สุดเปโตรได้เรี ยนบทเรี ยนแห่งความอ่อนสุ ภาพหรื อไม่ 1 เปโตร 2:20-25 5:5,6
6. ใครเป็ นผูใ้ ห้ตวั อย่างที่ดีที่สุดสาหรับความอ่อนสุ ภาพ ตอบ – ดูฟิลิปปิ 2:5-8 ยอห์น 13:1-5
7. มีรางวัลอะไรสาหรับความอ่อนสุ ภาพที่พระได้สัญญาไว้ มัทธิ ว 5:10
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บทเรียนที่ 27 มาตรฐานใหม่ ของชีวติ – ครอบครัว 10:1-16
การเตรียมของครู ท่านรู ้ถึงเรื่ องการหย่าร้างของคริ สต์ศาสนิกมาแล้วกี่คู่ กี่คนที่ได้แต่งงานสอง
หน มีคริ สต์ศาสนิกสักกี่คนที่ตอ้ งพรากจากบิดาหรื อมารดาเนื่ องจากการหย่าร้าง ท่านรู ้จกั คริ สต์ศาสนิก
คนไหนบ้าง ที่แต่งงานกับผูท้ ี่ไม่ใช่คริ สต์ศาสนิก เขาถูกนาออกไปห่างจากพระคริ สต์หรื อเปล่าหรื อเขา
ได้ชยั ชนะและนาชีวติ ใหม่มาหาพระเยซูคริ สต์
จุดประสงค์ เพื่อแสดงถึงความบริ สุทธิ์ และความมัน่ คงของการสมรสในแผนการณ์ของพระเจ้า
ต่อพลไพร่ ของพระองค์
ลาดับของบทเรียน คาสั่งสอนเกี่ยวกับการหย่าร้าง 1-12 อวยพรแก่เด็กเล็ก ๆ 13-16
ใช้ แผนที่ ชี้ระยะทางของพระเยซูจากภูเขาเฮอโมนผ่านไกซาโรอาไปกับเรนาอูมไปยูดาห์และ
ไปบีเรี ย
ปัญหาส่ วนบุคคล
ความจริงในบทเรียน การสมรสเป็ นแผนการของพระเจ้าในชีวติ ของเรา และจะต้องเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และตั้งขึ้นตามพระประสงค์ของพระคริ สต์ คือ คริ สต์ศาสนิกกับคริ สต์ศาสนิกเท่านั้นและอยู่
ในแดนแห่งความรักและความบริ สุทธิ์ ของพระองค์
พระเจ้าได้ทรงจัดให้คริ สต์ศาสนิกทุกคนที่ปรารถนาทาตามพระทัยของพระองค์ให้มีคู่สมรส
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือ ต้องมองหาว่าเขานั้นคือใคร และจะต้องทาให้บริ สุทธิ์ เหมือนกับเรา
ปรารถนาที่จะให้คู่สมรสของเราเป็ นคนบริ สุทธิ์
กระดานดา

51

คาถาม
1. พระเจ้าได้ต้ งั ให้การสมรสเป็ นการบริ สุทธิ์ หรื อ?
2. เพราะเหตุไรการสมรสจึงไม่บริ สุทธิ์ ตอบ – เมื่อไม่อยูใ่ นพระคริ สต์
3. การหย่าร้างเป็ นการถูกหรื อ – ตอบ ผิด แต่จะหย่าได้เมื่อมีการผิดประเวณี
4. เหตุที่ทาให้เกิดการหย่าร้างคืออะไร ตอบ – เมื่อฝ่ ายหนึ่ งหรื อทั้งคู่ไม่เป็ นคริ สเตียนจริ ง ๆ
5. บ้านหลายบ้าน ยังบกพร่ องอะไร ที่เป็ นเหตุให้เกิดการอย่าร้างขึ้นได้ ตอบ - การอธิษฐานและ
การอ่านพระคัมภีร์
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บทเรียนที่ 28 มาตรฐานใหม่ ของชีวติ – ทรัพย์ สมบัติ 10:17-31
การเตรียมของครู จงเขียนสิ่ งที่เศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งได้ทาและได้พดู ลงไว้ในกระดาษ แล้วจง
พิจารณาว่าสิ่ งไหนถูกและสิ่ งไหนผิดพระเยซูได้ทรงตอบ – พระองค์ ได้แสดงทางของความรอดหรื อไม่
ทรงตรงหรื อทางอ้อม จงมัทธิ ว 19:16-30 ลูกา 18:18-30
จุดประสงค์ 1. เพื่อจะปลูกฝั่งความคิดให้กระจ่างตามเรื่ องบทเรี ยนความบาปและความชอบ
ธรรม เราได้เคยทาให้พระบัญญัติของพระเจ้าสาเร็ จด้วยหวังบุญกุศล หรื อด้วยความเกรงกลัวอาชญา
ของบ้านเมือง
2. เพื่อจะปลูกฝังความคิดให้กระจ่างเกี่ยวกับเรื่ องของพระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์เป็ นพระอาจารย์
ที่ดีหรื อเป็ นพระเจ้า?
ลาดับของบทเรียน 1. ผูแ้ สวงหามีใจร้อนรน ก. วิง่ ข. คุกเข่า ค. ถาม
2. คาถามของโลกนี้ ก. อาจารย์ที่ดี ข. ข้าพเจ้าจะทาอะไร
3. คาแก้ของพระเยซู ความดีหรื อพระเจ้า
4. การพิสูจน์ ขาด – ความรักเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์
ปัญหาส่ วนบุคคล ท่านรักษาพระบัญญัติ 10 ประการได้หรื อ ท่านยังขาดอะไร ท่านมีความเต็ม
ใจเสี ยทุกสิ่ งเพื่อความเชื่อฟังพระหรื อไม่?
ความจริงในบทเรียน ปั ญหาอันยิง่ ใหญ่สาหรับเราไม่ใช่วา่ “ข้าพเจ้าจะทาอะไร” แต่วา่ “พระเจ้า
ได้ทาอะไรแล้ว” ดูกาลาเทีย 2:16 ที่จะพูดว่าเราต้องการชีวติ อันจาเริ ญเป็ นนิ ตย์น้ นั ยังไม่พอเพียง เรา
จะต้องรับไว้เหมือนกับรับของพระราชทาน
ความประพฤติของคน ๆ หนึ่งต่ออีกคนหนึ่งเป็ นสิ่ งที่ส่อให้เห็่นความประพฤติของเขาต่อพระ
เจ้าได้ดีที่สุด
ข้ อหารือ ถ้าชายหนุ่มคนนั้นดาเนินตามคาสั่งสอนของพระเยซู เขาจะมีชีวติ ชัว่ นิ รันดร์ ได้หรื อ
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คาถาม
1. เศรษฐีหนุ่มคนนั้นได้รับว่าพระเยซูเป็ นพระเมสิ ยาห์ หรื อ? ตอบ – บางทีเปล่า
2. ความผิดอย่างธรรมดาสามัญอันใดที่ปรากฏในคาถามของเศรษฐีหนุ่มนั้น? ตอบ ความรอด
โดยการประพฤติของตนเอง
3. พระเยซูปฏิเสธหรื อว่าพระองค์เป็ นคนดี ตอบ - พระองค์วา่ ไม่มีคนซื่ อตรงเลยนอกจากพระ
เจ้าจงเข้าใจว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้า
4. ทาไมพระเยซูจึงไม่ถามว่าเขารักพระเจ้าหรื อไม่ ตอบ – เขาจะตอบว่ารัก แต่พระเยซูตอ้ งการ
พิสูจน์
5. พระเยซูได้แสดงหรื อเปล่าว่า เพราะการรักษาพระบัญญัติหรื อเพราะให้ทานคนยากจน จึงจะ
ได้รับความรอด ตอบ – ไม่ได้แสดงเช่นนั้น
6. ทาไมพระเยซูทรงรักชายหนุ่มคนนี้ ตอบ – คงจะเป็ นเพราะความเคารพนบนอบและซื่อสัตย์
หรื อ เพราะสิ่ งที่เขาบกพร่ อง
7. อะไรเป็ นเหตุที่ขดั ขวางมิให้ชายคนนี้รับพระเยซูตอบ – เขาขาดความเชื่อ เพราะยังนับถือ
ความมัง่ คัง่ และคุณความดีของเขาอยู่
ปัญหา ตัวอูฐรอดรู เข็ม รอดไม่ได้นอกจากอาศัยฤทธิ์ ของพระเจ้า คนบาปจะรอดพ้นจากบาป
ไม่ได้เหมือนกัน แต่จะรอดได้โดยอาศัยฤทธิ์ เดชของพระองค์
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บทเรียนที่ 29 พระเยซูทรงผินพระพักตร์ เข้ าหาไม้ กางเขน 10:32-52
(มัทธิว 20:17-34 ลูกา 18:31-43)
การเตรียมของครู บทเรี ยนนี้มีความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดกับมาระโก 10:23-31 อ่านทวนอีกที
สังเกตการสอนเพิมเติมในข้อ 32-34 การเรี ยนตามบทเรี ยนนี้ เกี่ยวกับข้องกับความทะเยอทะยานของ
ยากอบและยอห์นเป็ นส่ วนใหญ่ ข้อ 35-45
จุดประสงค์ ช่วยให้ครู และนักเรี ยนรู ้ถึงความมุ่งหมายอันลึกซึ่งในเรื่ องความมรณะของพระผู้
เป็ นเจ้า
ย่อความ 1. การบอกล่วงหน้าถึงการถูกตรึ งครั้งที่ 3 ข้อ 32-34
2. ความทะเยอทะยานของยากอบและยอห์น 35-45
3. คนตาบอด ชื่อ บาระทีมาย 46-52
เวลาและสถานที่ ในปี ค.ศ. 33 ได้เดินทางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
ข้ อหารือในชั้น ให้นกั เรี ยนบอกตัวอย่างของการทะเยอทะยานมาสักแปดเก้าอย่าง การ
ทะเยอทะยานบนมาตรฐานอะไรจึงจะเรี ยกว่า “ควร” บนมาตรฐานอื่น ๆ ควรหรื อไม่
หมายเหตุ - ความทะเยอทะยานที่สมควรก็คือการปรารถนาที่จะถวายเกียรติยศแก่องค์พระเยซู
เจ้าและนาคนมาเข้าหาพระองค์
ความจริงในบทเรียน 1. พระเยซูทรงประสงค์ให้สาวก เข้าใจความจริ งอันใหญ่ในพระกิตติคุณ
และการถูกตรึ งของพระองค์เขายังมีความสนใจในตนเองมาก จนไม่สามารถที่จะรู ้และเข้าใจถึงสิ่ งที่
พระองค์ทรงสั่งสอน พระอาทิตย์ (สุ ริยปุ ราคา) ถูกบังโดยพระจันทร์ แม้จะโตกว่ากันหลายพันเท่า การ
เห็นแก่ตวั จะบดบังพระคริ สต์ได้ดว้ ยเหมือนกัน แม้วา่ พระเจ้าจะใหญ่โตกว่าเราโดยไม่มีจานวนจากัด
2. พระเยซูเจ้าไม่ได้ติ ด่าว่ายากอบและยอห์นเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เพราะมันเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของคนธรรมดา
3. ยากอบเป็ นสาวกคนแรกที่ยอมตายเพื่อพระเยซูคริ สต์ และยอห์นเป็ นผูท้ ี่มีชีวิตยืนยาวที่สุดใน
บรรดาสาวกทั้งหลาย
คาถาม
1. ในข้อ 35 เราจะเห็นว่ายากอบและยอห์นได้ขอ้ คาสัญญาอย่างโง่เขลาจากพระเยซู การทา
ดังนั้นเป็ นการสมควรหรื อ? และเป็ นการสมควรหรื อที่จะทาสัญญาอย่างนั้น?
2. เรื่ องสุ ดสิ้ นชีวติ ของยากอบและยอห์นเป็ นอย่างไรเขา “ดื่ม” จากจอกนั้นหรื อเปล่า?
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3. เมื่อใดที่พระเยซูทรงตรัสถึงเรื่ องจอกอีก? การเลี้ยงครั้งสุ ดท้าย และในสวนเก็ธเซมานี
4. “จอก” หมายความว่าอย่างไร?
5. ทาไมพวกสาวกที่จึงพากันโกรธยากอบและยอห์น ข้อ 43 เหตุผลที่พวกสาวกควรอ้าง
เกี่ยวกับความแค้นเคืองนี้ถูกหรื อผิด มัทธิ ว 18:1 ลูกา 9:46,33

56

บทเรียนที่ 30 การเสด็จเข้ ากรุงเยรู ซาเล็มของพระกษัตริย์ 11:1-11
มัทธิว 21:1-11 ลูกา 19:29-44
การเตรียมของครู การเสด็จของพระเยซูจากเมืองเยริ โคไปกรุ งเยรู ซาเล็ม อ่านสดุดี 24 และเศคา
ริ ยาห์ 9:9 ข้อพระธรรมบอกเกี่ยวกับการเสด็จเข้า กรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซูเจ้าเหมือนอย่างพระองค์
เป็ นกษัตริ ย ์
จุดประสงค์ เพื่อจะให้นกั เรี ยนทุกคนรู ้วา่ พระเยซูมีสภาพของมนุษย์ทุกอย่าง และมีสิทธิ ที่จะ
เป็ นกษัตริ ยไ์ ด้เพราะพระองค์เป็ นพระเจ้า พระองค์ยงั จะเป็ นกษัตริ ยข์ องบรรดา ประชาชาติท้ งั หลาย
เวลา ในวันที่สิบของเดือนที่สาม ซึ่ง เป็ นวันที่พวกฮีบรู ทุกคนได้นาลูกแกะไปถวายเพื่อเป็ น
ศีลปัสกา ดังนั้นพระเยซูเสด็จมาเหมือนลูกแกะของพระเจ้า จึงเสด็จเหมือนพระมหากษัตริ ยพ์ วกยูดาห์
ได้ขายพระองค์ในคืนก่อนนั้น ซึ่ งนับว่าเป็ นวันเดียวกัน
คาอธิบาย ข้อ 9:10 “โฮซันนา”หมายถึง “ช่วยให้รอดได้เดี๋ยวนี้ ”
ความจริงในบทเรียน ในครั้งนี้พระเยซูทรงแสดงพระองค์โดยชัดเจนในสิ ทธิที่จะเป็ นกษัตริ ย ์
และพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วย เครื่ องหมายเช่นนี้ใคร ๆ ก็เข้าใจได้วา่ พระองค์เป็ นกษัตริ ย ์ พวกศัตรู ของ
พระองค์มีโอกาสที่จะรู ้วา่ พระองค์เป็ นพระเมสิ ยาห์
คาถามสาหรับการหารือ 1. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงรู ้สึกยินดีในการเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มครั้งนี้
หรื อ ลูกา 19:41-44
2. เรื่ องนี้มีความสัมพันธ์กบั วิวรณ์อย่างไร 5:1-19
3. โดยสิ ทธิอนั ใดที่พระเยซูจะเป็ นกษัตริ ยไ์ ด้
ก. ผูส้ ร้าง ข. ผูไ้ ถ่ ค. บุตรของดาวิด
ปัญหาส่ วนบุคคล
เดี๋ยวนี้ท่านและข้าพเจ้าได้รับรู ้วา่ พระเยซูเป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อชีวิตของเรา
หรื อไม่? หรื อเรายังจะเข้าร่ วมกับศัตรู ของพระองค์? ถ้าพระเยซูมาเป็ นกษัตริ ยจ์ ริ ง ๆ เราจะอยูข่ า้ ง
พระองค์หรื อไม่? เราทุกคนจะตัดสิ นในด้วยตนเอง
กระดานดา
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คาถาม
1. ใครอยูบ่ า้ นเบธาเนีย ตอบ – มาธา มาเรี ยและลาซะโร?
2. พระกิตติคุณก็เล่มเกี่ยวกับบทเรี ยนนี้ ตอบ – กิตติคุณทั้งสี่
3. พระเยซูทรงรู ้หรื อเปล่าว่าอีกสี่ วนั พระองค์ จะต้องวายพระชนม์
4. เป็ นความจริ งหรื อไม่ที่ฝงู โห่ร้องว่า “โยฮันนา ๆ” ภายหลังได้โห่ข้ ึนว่า “ตรึ งเขาเสี ย ๆ” ตอบ
– เปล่าเลย แต่ภายหลังเขาได้จา้ งคนหยาบช้าเลวทรามให้ตะโกนอย่างนั้น
5. หลังจากนั้น ยอห์น 6:15 ฝูงชนได้พยายามจะให้พระองค์เป็ นกษัตริ ยแ์ ต่พระองค์ไม่ยอมรับ
เพราะเหตุใด?
6. พระองค์จะทรงขี่มา้ อีกหรื อไม่ ดูววิ รณ์ 19:11
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บทเรียนที่ 31 อานาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์ 11:12-23
การเตรียมของครู ค้นหาเรื่ องที่เกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ใช้เป็ นเครื่ องหมายในพระธรรมคัมภีร์ฮะ
บาฆูค 3:17 อิสายาห์ 36:16 ลูกา 1:36,7 นาฮูม 3:12 เยรามีย ์ 24:1-8 มัทธิว 24:32-33 ต้นมะเดื่อหมายถึง
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ต้นมะเดือที่มีแต่ใบไม่มีผล อาจได้แก่คนชนิดไหม?
จุดประสงค์ ให้นกั เรี ยนรู ้วา่ ความเจริ ญรุ่ งเรื่ องอันแท้จริ งจะมีได้โดยการมอบกายถวายตัวไว้ กับ
พระเยซูองค์เดียวเท่านั้นเอกชนและประชาชาติสมควรที่จะรู ้ถึงฤทธานุภาพอันเด็ดขาดนี้
ย่อความ 1. คาสาปแช่งต้นมะเดื่อ
12-14
2. การชาระพระวิหารครั้งที่ 2 15-19
3. บทเรี ยนจากต้นมะเดื่อ
20-26
4. การขัดขวางของศัตรู
27-33
ความจริงในบทเรียน ต้นมาเดื่อนี้หมายถึงชนชาติฮีบรู ซ่ ึ งเจริ ญงอกงามดี แต่ไม่ได้แสดงผลแห่ง
ชีวติ อันแท้จริ ง
พระองค์มิได้ทรงสาปแช่งต้นมะเดื่อนี้ ดว้ ยความโมโหแต่สาปไว้ให้เป็ นบทเรี ยน
เมื่อก่อนประเทศญี่ปุ่นมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง แต่ไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้า เหมือนกับประเทศเยอรมัน
และอิตาลี “เวลาเจริ ญของต้นมะเดื่อ”จะมาเมื่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาอีกที เดี๋ยวนี้ชาติอิสราเอลกาลัง
เข้ารวมพวกกัน และจะกลับเป็ นชาติใหญ่และเจริ ญรุ่ งเรื องอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึง
การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในเร็ ว ๆ นี้
ข้ อหารือ ทาไมชาติอิสราเอลจึงไม่ยอมรับพระมหากษัตริ ย ์ มีประชาชาติใดที่ไม่ยอมรับกษัตริ ย ์
องค์น้ ีและต้องถูกทาลายเสี ย? ความเจริ ญภายนอกหมายถึงความเจริ ญฝ่ าย ความชอบธรรมหรื อไม่? ชาติ
ที่เจริ ญก้าวหน้าในบัดนี้ เป็ นชาติที่ต้ งั อยูใ่ นทางแห่งชอบธรรมหรื อไม่?
คาถาม
1. เมื่อพระเยซูทรงแช่งต้นมะเดื่อนั้น พระองค์แช่งด้วยความโกรธหรื อ?
2. ทาไมพระเยซูจึงทรงไล่คนขายของออกจากพระวิหารได้โดยง่ายดายเช่นนั้น?
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บทเรียนที่ 32 คาอุปมาเรื่องคนทาสวนองุ่น 12:1-12
การเตรียมของครู จงค้นดูเรื่ องที่เกี่ยวกับสวนองุ่น พิจารณาดูวา่ มันเป็ นเครื่ องหมายถึงอะไร ใน
เยเรมีย ์ 2:21 เอเสเคียล 15:2 โฮเชยา 10:1 โยเอล 1:7 สดุดี 80:15-16 อิสยาห์ 5:1-7 เยเรมีย ์ 12:10 มัทธิว
10:1 21:28 ยอห์น 15:1-5 โรม 15:12
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่ามนุษย์ธรรมดาจงเกลียดจงชังพระเยซูคริ สต์เจ้าอย่างไร ต้นเหตุแห่ง
ความเกลียดชังนี้คือความตระหนี่เพื่อแสดงให้นกั เรี ยนทั้งหลายเห็นว่าการไม่ยอมรับพระองค์น้ นั เป็ น
อันตรายอย่างใหญ่หลวง เพื่อแสดงให้รู้ถึงความรักและการอารักขาของพระองค์
ย่อความ 1. พระเจ้าทรงอารักขาด้วยใจกรุ ณา 1:2
ก. ทาสวนองุ่น
ข. ทารั่ว เพื่อป้ องกัน
ค. ขุดหี บ ๆ ผลองุ่น
ง. สร้างหอ คอยเฝ้ า
จ. มอบไว้พระผูเ้ ป็ นเจ้า
2. การของพระผูเ้ ป็ นเจ้า 2
ก. ส่ งคนไปเก็บผล
ข. ส่ งราชบุตรไปเก็บผล
3. ผูท้ ี่ปฏิเสธพระคาของพระเจ้า 3-8
ก. เขาได้ฆ่าคนใช้เสี ย 3-6
ข. เขาได้ฆ่าราชบุตรเสี ย 7,8
4. ความยุติธรรมของพระเจ้า 9-10
ก. คนรักษาสวนถูกทาลาย
ข. สวนนั้นมอบให้แก่ผอู ้ ื่น
คาอธิบาย ข้อหนึ่ง ชาติอิสราเอลสวนองุ่น แต่ชนชาติสใด ๆ อาจจะเปรี ยบให้สวนองุ่นก็ได้
เหมือนกัน รั้วหมายถึงการป้ องกันและการแยกให้จากกัน เครื่ องหี บองุ่นหมายถึงพระรัศมีของพระเจ้าที่
เราควรจะได้ถวายแก่พระองค์ สวนองุ่นจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อเถาองุ่นได้เจริ ญ และเกิดดอกออกผลมนุษย์
ชาติจะมีความเจริ ญ หอคอยที่ไว้สาหรับคนรักษาสวนจะได้อยูค่ อยเฝ้ าและต่อสู ้ศตั รู
ข้อสอง สวนองุ่นนี้มอบไว้ให้กบั คนรักษาสวน มีความประสงค์ที่เจ้าของส่ วน (พระเจ้า) และ
คนรักษาสวน (ครู ผูป้ กครอง) จะได้แบ่งผลแก่กนั และกัน
ข้อสาม คนใช้น้ นั หมายความถึงผูพ้ ยากรณ์สาวก หรื อผูส้ ั่งสอนอันแท้จริ ง และผูส้ ่ งสอนพระ
กิตติคุณ
ปัญหาส่ วนบุคคล ให้นกั เรี ยนบอกชื่อของประทานอย่างธรรมดาที่มาจากพระเจ้า เป็ นต้นว่า
อาหาร น้ า แสดงอาทิตย์ ฝน เสื้ อ ผ้า บ้านเรื อน ฯลฯ และบอกชื่อของประทานพิเศษให้มีการปุจฉา
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วิสัชนา ท่านได้สังเกตเห็นพระเมตตาของพระเยซูคริ สต์ในการพระองค์ได้ทรงประทานสิ่ งเหล่านี้ให้
หรื อ และท่านจะถวายเกียรติยศแก่พระองค์
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บทเรียนที่ 33 ปัญหาจับผิดของปฏิปักษ์ 12: 13-14
ความมุ่งหมาย เพื่อช่วยใหนักเรี ยนเห็นว่าการโต้เถียงกับพระเจ้า นั้นไม่มีประโชน์อนั ใด เป็ น
การจาเป็ นดีกว่าที่จะรับพระองค์และการทาตามน้ าพระทัย
ย่อความ 1. ปั ญหาเรื่ องการเสี ยส่ วย
ก. คนที่ถามคือพวกฟาริ สีและซาดูกาย
ข. ปัญหาเรื่ องความจงรักภักดี
ค. คาตอบทาให้ทุกคนประหลาดใจ
2. ปั ญหาการสมรสและการกลับเป็ นขึ้นมาจากตาย 18-27
ก. ผูถ้ ามคือพวกซาดูกาย
ข. ถามอย่างคนโง่เขลา
ค. ตอบจากพระคัมภีร์
3. ปั ญหาเรื่ องพระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด 28-34
ก. คนถามคือพวกหมอความ
ข. ปัญหาเรื่ องอะไรเป็ นเอกเป็ นกษัตริ ย ์
ค. คาตอบ
ง. ใกล้กบั แผ่นดินของพระเจ้าแต่ยงั ไม่เข้าไปอยูข่ า้ งใน
คาอธิบาย ปั ญหาเรื่ องการเสี ยส่ วย พวกฟาริ สีคิดว่าพระเยซูตรัสตอบว่าเป็ นการสมควรที่จะเสี ย
ฝูงคนก็จะพากันเกลียดพระองค์ ถ้าพระองค์จะตรัสว่าไม่ควร นายทหารโรมันก็จะจับพระองค์ไป
ลงโทษทันทีเป็ นปั ญหาที่ฉลาดมากแต่ก็แพ้ไปในปั ญหาที่วา่ ด้วยในการสมรสและการเป็ นขึ้น แสดงว่าผู ้
ตั้งปั ญหาเป็ นคนโง่เขลาเรื่ องพระคัมภีร์มาก เขาคิดว่าการถามเช่นนั้นเป็ นคาถามที่สามารถ ที่จะทาให้
ผูต้ อบพลาดได้
ปั ญหาของนักกฎหมาย ไม่มีกลอุบายอย่างใด แต่วา่ ครู บาอาจารย์ฝ่ายศาสนาทุกวันนี้ ก็คงจะ
ตอบกันไปคนละอย่างสองอย่าง
ความจริงในบทเรียน ในความจริ งของพระเจ้า ย่อมไม่มีการกลับคาเลย ผูใ้ ดที่รู้จกั พระคาของ
พระเจ้า มีพระวิญญาณอยูใ่ นใจ ผูซ้ ่ ึ งทรงคอยคุม้ ครองเขาแล้ว เขาจะไม่ตกลงไปในบ่วงแร้วของการ
จับผิดเลย ไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า? ทาไมบางคนอยูใ่ กล้แผ่นดินพระเจ้า แต่ยงั ไม่ได้เข้าอยูใ่ น
แผ่นดินของพระองค์?
คาตอบ เขาอยูใ่ กล้เพราะว่า
62

ก. เขาเป็ นคนซื่ อสัตย์สุจริ ต
ข. เขามีน้ าใจจะทาการชอบธรรม
เขาไม่ได้อยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่า
ก. เขาไม่ยอมแสวงความจริ งต่อๆ ไป
ข. เขาตามดวงสว่างที่ผิด
ค. เขาไม่ยอมเชื่ อว่าพระเยซูเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ฆ. เขากลัวถูกเยาะเย้ยหรื อถูกข่มเหง
ง. เขาไม่ยอมแยกออกจากเพื่อน เพราะเหตุน้ ีเขาต้องถึงซึ่ งความพินาศ
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บทเรียนที่ 34 คาถามของพระยซู ทศี่ ัตรู ตอบไม่ ได้ 12: 35-44
จุดประสงค์ 1. ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ได้บงั เกิดขึ้น เป็ นที่แสดงว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้
และผูท้ ี่ปฏิเสธความจริ งเหล่านี้ก็จะปฏิเสธเหตุผลอื่น ๆ ทั้งหมด จงพยายามให้นกั เรี ยนทุกคนยอมรับ
พระเยซูคริ สต์คือพระเจ้าเที่ยงแท้
ย่อความ 1.ปัญหาเรื่ องกษัตริ ยด์ าวิดและพระเมสิ ยาห์ 35-37
ก. ปรากฏในเพลงสดุดี 110:1
ข. เป็ นบุตรดาวิดหรื อเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า?
2. ความหลอกลวงของพวกอาลักษณ์ 12:38-40
ก. ยศศักดิ์ใหญ่หลวง
ข. การแช่งสาปอย่างหนัก
3. เหรี ยญทองแดงของหญิงม่ายสองเหรี ยญ
ก. ให้จากความบริ บูรณ์
ผูใ้ ห้ ของประทาน
ข. และการให้บริ บูรณ์
ผูใ้ ห้ ให้หมดที่เขามีอยู่
คาสอน 1.พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีสั่งสอนว่า พระเมสิ ยาห์ตอ้ งสื บเชื้อสายมาจากกษัตริ ยด์ า
วิด ซึ่งเป็ นความจริ งแต่เขาไม่ได้สอนว่า พระองค์ก็เป็ นพระเจ้าเหมือนกันดาวิดเรี ยกพระเมสิ ยาห์ “พระผู้
เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า” บัดนี้พระเจ้าได้ทรงสาแดงให้เห็นกระจ่างแล้ว โดยพระคัมภีร์ของเขาเองว่า พระเม
สิ ยาห์ทรงเป็ นบุตรพระเจ้าและเป็ นบุตรมนุษย์ดว้ ย คนเหล่านี้แส้งว่าเขารู ้ทุกสิ่ งในพระคัมภีร์ แต่พระเยซู
ได้ต้ งั ปั ญหาขึ้นเพื่อแสดงความเขลาของเขา
2. มีมนุษย์หลายคนในทุกวันนี้ เห่ อเหิ มในความสมบูรณ์พนู สุ ข ในคุณงามความดี และใน
ชื่อเสี ยงของเขาเขาได้รับรางวัลของเขาแล้ว ผูท้ ี่ทาบุญทาทานเขาได้รับรางวัลของเขาแล้ว ที่สุดเขาจะ
ได้รับของรางวัลความบาปผลของความบาปคือความตาย (โรม 6:23)
3. มีหลายคนได้เดินตามหญิงม่ายนี้เขาถวายเหรี ยญสองเหรี ยญแก่พระเจ้า เขาไม่ได้ท้ งั หมดที่
เขามีอยู่ ผูซ้ ่ ึ งได้ถวายจากความบริ บูรณ์ของเขาก็ได้รับความสรรเสริ ญจากมนุษย์เป็ นรางวัลแล้ว หญิง
ม่ายได้รักพระเจ้า และรักพระวิหารความจริ งใจ
คาสอนเฉพาะบุคคล จงรับเอาพระเยซูดว้ ยความเต็มใจ และหมัน่ เรี ยนพระคาของพระองค์ แล้ว
ท่านจะไม่ตอ้ งมีความผิดเหมือนผูอ้ ื่นได้ขดั ขวางพระองค์
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ปัญหาส่ วนบุคคล นักเรี ยนที่ได้เรี ยนตามหลักสู ตรหนังสื อมาระโกนี้มีโอกาสอันงามที่จะรู ้และ
เข้าในถึงความจริ งอันใหญ่ยงิ่ ของพระกิตติคุณไม่มีใครสักคน หรื อที่อยากจะรับเอาพระเยซูเจ้าเป็ นพระ
ผูไ้ ถ่? พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีเขาไม่มีความประสงค์ที่จะรับเอาเลย เพราะเขาถือว่าเขาเป็ นคนดี
บริ บูรณ์แล้ว ส่ วนเราเล่า เราจะไม่มีความประสงค์ที่จะมอบทุกสิ่ งทุกอย่างไว้แก่พระเจ้าหรื อ – เช่น
สมบัติ – ร่ างกาย และจิตใจของเรา?

65

บทเรียนที่ 35 คาสั่ งสอนจากคาพยากรณ์ 31:1-37
(สาหรับชั้น 13:1-13,24-27,32-37)
การเตรียมของครู อ่านบทเรี ยนก่อน ข้อ 14-17 เกี่ยวกับความพินาศของกรุ งเยรู ซาเล็ม ใน ค.ศ.
70 บทเรี ยนนี้ยงั ชี้ถึงเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในเวลาภายหน้าด้วย
จุดประสงค์ พระเจ้าย่อมปรากฏพระองค์ กับมนุษย์ให้พอเพียงกับการอุดหนุนเล้าโลมจิตใจใน
เวลาที่มีความทุกข์ จุดประสงค์ของบทเรี ยนนี้ก็เพื่อจะสอนให้เรารู ้วา่ พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกที เรา
จงเตรี ยมตัวให้พร้อมเพื่อต้อนรับพระองค์
อารัมบท ท่านรู ้อะไรในอนาคตบ้าง ท่านจะต้องเสี ยอะไรเพื่อจะรู ้ถึงเหตุการณ์วา่ จะมีเหตุอะไร
เกิดขึ้นในอนาคต ในบทเรี ยนนี้เรารู ้แล้วว่า เป็ นคาพยากรณ์อนั แน่นอน เราจะไม่มีความประสงค์ที่จะรับ
เอาว่าเป็ นความจริ งหรื อ ให้นกั เรี ยนบอกถึงคาพยากรณ์ในพระคัมภร์ที่ได้สาเร็ จบริ บูรณ์แล้ว มีเหตุผล
พอสมควร ที่จะหวังว่าคาพยากรณ์เหล่านี้ จะสาเร็ จอย่างเดียวกันมิใช่หรื อ?
ความจริงในบทเรียน เราไม่ควรจะทอดทิ้ง บทเรี ยนในเรื่ องคาพยากรณ์คริ สต์ศาสนิกส่ วนมาก
ยังเขลาอยูใ่ นเรื่ องคาพยากรณ์ซ่ ึ งมีอยูใ่ นพระคัมภีร์อีกมาก เราจะหวังคอยอะไรอีกเมื่อเราไม่ยอมเชื่อคา
ในพยากรณ์น้ นั เราไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไร เราเตรี ยมพร้อมแล้วหรื อยัง คนที่คิดว่าการ
เสด็จมาของพระเจ้ายังอยูอ่ ีกนมนานอยูน่ ้ นั คนนั้นก็ไม่ได้เตรี ยมตัวพร้อมที่จะรับพระองค์
กระดานดา
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คาอธิบาย ข้อ 2 หลังจากการพยากรณ์ ของพระองค์ในวันนั้นได้ประมาณ 40 ปี วิหารใหญ่น้ นั ก็
ถูกทาลายลงโดยกองทัพชาติโรมัน และยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีก
ข้อ 7,8 สิ่ งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระเจ้าครั้งที่สอง
ข้อ 11 ทุกวันนี้พระกิตติคุณได้สอนทัว่ ถึงทุก ๆ ชาติแล้วเราอาจจะคาดได้วา่ คาพยากรณ์น้ ี
อาจจะสาเร็ จลงโดยเร็ ว
ข้อ 12,13 บัดนี้ความเกลียดชังพระคริ สต์ และคริ สต์ศาสนิ กชนได้ทวีข้ ึนทัว่ โลก
ข้อ 14-23 ความทุกข์ใหญ่ยงิ่ จะต้องเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซู คือที่พระองค์จะ
มาเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องโลก
ข้อ 24-27 เหตุการณ์น้ ีได้อธิ บายและชี้แจงไว้ในพระธรรมวิวรณ์แล้ว คริ สต์ศาสนิกทุกคนควร
จะเรี ยนบทเรี ยนนี้ดว้ ยความระมัดระวัง
ข้อ 28-30 ต้นมะเดื่อหมายถึงพวก อิสราเอลในประเทศปาเลสไตน์ แม้วา่ พวกยิวเคยถูกข่มเหง
สาหัสในประเทศยุโรปเดี๋ยวนี้เขาก็กาลังพากันไปอาศัยอยูใ่ นเมืองปาเลสไตย์เป็ นจานวนมาก และได้
เจริ ญรุ่ งเรื องมากกว่าทุก ๆ สมัยนับตั้งแต่วนั ที่พระเยซูถูกตรึ งไว้ที่ไม้กางเขน
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บทเรียนที่ 36 ทรงถูกชโลมทีบ่ ้ าน เบธาเนีย 14:1-9
การเตรียมของครู อ่านเรื่ องจากยอห์น 12:1-8 อธิษฐานเพื่อนักเรี ยนเพื่อเขาจะรับเอาพระเยซู
คริ สต์เจ้า
จุดประสงค์ ให้นกั เรี ยนรู ้วา่ พระเยซูเป็ นองค์ที่มีคุณค่าควรที่เขาจะรับเอา เป็ นสิ่ งประเสริ ฐที่สุด
ที่เราควรมี คือองค์พระเยซูคริ สต์เอง
การตั้งต้ นสอนในชั้น คาว่า “คริ สต์” มีความหมายว่ากระไร ผูท้ ี่ถูกชโลมเหมือนกันกับคาว่า “เม
สิ ยาห์” ในเรื่ องนี้พระองค์ได้ถูกชโลมโดยผูห้ ญิงคนหนึ่ง ก่อนเหตุการณ์น้ ีสามปี - พระเจ้าได้ทรง
ชะโลมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เวลาที่พระเยซูจาจะต้องตายที่ไม้กางเขนก็เกือบจะถึงแล้ว และดูเหมือน
มีหญิงคนนี้แต่ผเู ้ ดียว ที่หลับตามองเห็นเหตุการณ์ได้ การสละชีวติ ของพระองค์ก็ใกล้เข้ามาแล้ว
ย่อความ 1. แผนการที่จะประหารพระผูเ้ ป็ นเจ้า 14:1,2
ก. ผูว้ างแผนการณ์ขอ้ 1 ข. กะเวลาแล้ว ข้อ 2
2. การชโลมสาหรับพิธีฝังศพ ข้อ 3-9
ก. น้ ามันอันมีค่า ข้อ 3
ข. ทาลายหี บน้ ามัน ข้อ 3
ค. ประโยชน์เฉพาะของน้ ามัน ข้อ 3
ง. การแสดงหาความผิด ข้อ 4,5
จ. พระเจ้าทรงชมเชย 6-9
ปัญหาส่ วนบุคคล มีอะไรที่ท่านคิดว่าเป็ นสิ่ งที่มีค่ามากที่สุดในโลกที่ ๆ เป็ นของ ๆ ท่าน ท่าน
จะมอบสิ่ งนั้นให้แก่พระเยซูได้หรื อไม่
คาอธิบาย 1. พวกปุโรหิ ตตั้งใจจะประหารพระเยซูภายหลังการถือศีลปัสกา ซึ่ งมีกาหนดแปด
วัน แต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงมีแผนการอย่างอื่น วันเตรี ยมสาหรับการถือศีลปัสกาเป็ นวันกาหนดที่จะฆ่า
เครื่ องบูชา ดังนั้นพระองค์จะต้องปลงพระชนม์ในวันนั้น
2. หลังจากการถูกตรึ ง ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วไม่มีโอกาสใดที่จะชะโลมพระกายเพื่อความ
ตายของพระองค์ได้
คาถาม
1. สตรี ผนู ้ ้ นั คือผูใ้ ด ตอบ – มาเรี ย ยอห์น 12:1,3 น้องสาวของมาธา
2. เหตุน้ ีเกิดในบ้านของผูใ้ ด ตอบ – บ้านของซี โมนคนโรคเรื้ อน ชะรอยจะเป็ นบิดาของมาเรี ย
และบางทีอาจได้ถูกรักษาโรคให้หายโดยพระเยซู
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3. ใครที่มีความแค้นเคือง ตอบ – ยูดาห์ ยอห์น 12:4
4. ทาไม ตอบ – เพราะเขาต้องการเงิน
5. เดี๋ยวนี้พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ ได้เผยแพร่ ไปทัว่ โลกแล้วหรื อ?
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บทเรียนที่ 37 การเลีย้ งครั้งสุ ดท้ าย 14:10-31
การเตรียมของครู บทเรี ยนนี้เป็ นบทเรี ยนอันหนึ่งที่มีคา่ ประเสริ ฐที่สุดและสาคัญมากที่สุดใน
พระคัมภีร์ จะต้องเรี ยนด้วยการอธิ ษฐานอย่างจริ งใจ อ่านมัทธิ ว 26:14-35 ลูกา 22:1-38 ยอห์น 13:1-30
และ 1 โคริ นธ์ 11:23-26 เขียนลาดับของเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ทั้งคาสั่งสอนของพระองค์ เรี ยนและสอน
เฉพาะอย่างยิง่ ข้อที่ 17-26 เรี ยนในหนังสื อ อพยพ 12:21-28
จุดประสงค์ เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนรู้ความหมายอันแท้ของการถือศีลมหาสนิท และศีลปัสกาอัน
เก่า การปลงพระชนม์ของพระคริ สต์ และเพื่อทุกคนจะเกิดมีความปรารถนาที่จะเข้าให้ใกล้พระผูเ้ ป็ นเจ้า
มากที่สุดที่จะเข้าใกล้ได้
อารัมบท มีอนุสาวรี ยท์ ี่ไหน บ้างในโลกนี้ที่ยงั ยัง่ ยืนอยูต่ ลอดหลายศตวรรษ (ปี รามิด,กาแพง
ใหญ่ในเมืองจีน,ตึกในกรุ งโรม) แต่วา่ ยังบกพร่ องอยูใ่ นเรื่ องอนุสาวรี ยเ์ หล่านี้คือว่าใคร ๆ ที่ได้ไปชม
อนุสาวรี ยน์ ้ ีก็ไม่มีใครเลยที่จะเข้าใจว่ามันเป็ นที่ระลึกถึงอะไร พระเยซูคริ สต์ได้ทรงตั้งสิ่ งหนึ่งไว้เป็ น
เครื่ องระลึก อันมีค่าอธิ บายอยู่ ในตัวเอง ในทุก ๆ ภาษาแพร่ ไปยังมนุษย์ทุก ๆ คน สิ่ งนั้นคือ “ศีลมหา
สนิท”
ย่อความ 1. การเลี้ยงปัสกาเมื่อไร,คืออะไร,ทาไม,อย่างไร
2. ที่ระลึก ถึงอะไร อย่างไร
3. ความหมายสอนใจ คืออะไร อย่างไร
4. เล็งถึงอะไรในอนาคต
บทเรี ยนส่ วนตัวบุคคล เราทั้งหลายพอใจหรื อไม่ในพิธีและการกระทาที่เราทาเองได้ เพื่อจะหา
ความสุ ขความรอดชัว่ นิ รันดร์ มิดีกว่าหรื อที่เราทั้งหลายจะไว้วางใจในราชกิจของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด
ซึ่งเป็ นที่ให้เราชื่นชมยินดีในการปฏิบตั ิ และการนมัสการเป็ นการสมควรที่เราจะขอบพระเดชพระคุณ
เท่านั้น
กระดานดา
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คาอธิบาย ข้อ 17 ภายหลังตะวันตก ก็จะเป็ นวันใหม่ คือ วันปัสกา และการปลงพระชนน์ของ
พระเยซู
ข้อ 18 “ผูห้ นึ่งจะมอบเราไว้” จาเป็ นจะต้องมีคนขายพระเยซู เพื่อพระเยซูจะต้องถูกซื้ อฆ่าต่าง
ลูกแกะปัสกา สาหรับคนทุกชาติทุกภาษา
ข้อ 21 ยูดาห์ได้ปลีกตัวออกไปข้างนอกแล้ว ดู ยอห์น 13:30 และไม่ได้ถือศีลมหาสนิทนั้น
ข้อ 22 “นี่เป็ นกายของเรา” ขนมปังเป็ นอาหารชีวติ ของพระเยซูเป็ นอาหารฝ่ ายวิญญาณ แป้ งข้าว
หมายถึงการทรมาน พระเยซูทรงทรมานเพื่อเรา
ข้อ 23 “โลหิ ตนี้เป็ นเครื่ องหมายของคาสัญญาใหม่” การรับเอาโลหิตหมายถึงการถูกชาระแล้ว
ข้อ 25 พระเยซูจะกลับมาในโลกอีก เพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์
บทเรียนของความจริง ไม่กางเขนของพระคริ สต์ ความตายของพระองค์เป็ นหลักสาคัญแห่ง
ความรอดของเรา การเสด็จมาของพระองค์ เป็ นความหวังของเรา
คาถาม
1. มนุษย์จะหลุดพ้นจากบาปได้ โดยการรับศีลบัพติศมาและการถือศีลมหาสนิทหรื อ?
2. ศีลสองอย่างนี้มีค่าอย่างไร?
3. ใครบ้างที่จะถือศีลนี้ได้ และใครที่รับไม่ได้
4. ขนมปั งเล็งถึงกายของพระองค์อย่างไร และน้ าองุ่นเล็งถึงอะไร
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บทเรียนที่ 38 ความเศร้ าในสวนเกทเสมนี 14:32-42
(มัทธิว 26:36-46 ลูกา 22:39-46)
การเตรียมของครู อ่านดูเหตุการณ์ท้ งั สามให้หมด สาวกสามคนนี้ได้เคยเห็นการณ์สาคัญอื่น ๆ
อีก คือเหตุการณ์อะไรบ้าง? จงตัดสิ นเอาเอง เกี่ยวกับเรื่ องการทรมานของพระเยซู
จุดประสงค์ เพื่อนาให้นกั เรี ยนทุกคนรู้ตวั ว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้กระทาเพื่อความรอดของพวกเรา
ย่อความ พระผูช้ ่วยผูท้ รงทนทุกข์ทรมาน ข้อ 33-34 พระบุตรที่ทรงอธิษฐาน 35-39 อัครสาวกที่
นอนหลับ 33:34,37,40,41
อารัมภบท เกทเสมนี หมายความว่าที่ “บีบน้ ามัน เราจะเห็นว่าทาไมชื่ อนั้นจึงเหมาะสาหรับ
บทเรี ยนนี้ สวนและต้นมะกอกยังคงมีอยูท่ ี่นนั่ ถ้าหากว่าสวนเอเดนจะได้ถูกฟื้ นฟูข้ ึนอีกในเวลาภายหน้า
เหตุการณ์ในสวนเกทเสมนีก็จาจะต้องมีการฟื้ นฟูก่อน
ปัญหาทีต่ ้ องหารือ พระเยซูทรงกลัวความมรณาหรื อ ทาไมพระองค์จึงยอมอดทนอย่าง
เหลือเกิน (ควรจาไว้วา่ ความบาปแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า พระเยซูทรงรับเอาภาระอันหนักเหลือเกิน
คือความบาปของโลกนี้ ดูยอห์น 2:2 และยอห์น 1:29) จอกนั้นหมายความว่ากระไร พระเยซูทรงรับจอก
นั้นหรื อไม่
ข้ อทีค่ วรคิด ในโอกาสไหนเวลาใดที่พระเยซูทรงนาเปโตร ยากอบและยอห์นไปกับพระองค์?
เรื่ องอะไรซึ่ งเป็ นที่รู้กนั ทัว่ ๆ ไปมากกว่าเรื่ องอื่น ๆ (ความมรณา และการฟื้ นคืนพระชมน์)
ความจริงในบทเรียน ถ้าสามารถจะรู ้และเข้าใจถึงความลึกซึ้ ง ของภาพในสวนนี้ได้ ความหนา
ทึบในฉากของสวนนี้ได้ เราก็อาจจะเข้าใจถึงความหมายอันลึกซึ้ งของความมรณาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราได้เปโตร ยากอบ และยอห์นได้เพิกเฉยละเลยพระเยซูใน
ชัว่ โมงที่พระองค์มีความทุกข์อย่างแสนสาหัส จงให้เราอยูด่ ว้ ยกับพระองค์ ในเมื่อพระองค์ได้ถูก
ขัดขวางในสมัยนี้ดว้ ย
การทนทุกข์ทรมานในสวนเกทเสมนีน้ นั
อาจจะใหญ่กว่าความทุกข์บนไม้กางเขนก็เป็ นได้
ความมีชยั ในสวนครั้งนี้ ทาให้พระองค์ทรงมีชยั บนไม้กางเขนในครั้งหลังด้วย
เมื่อพระเยซูทรงต้องการอธิ ษฐานมากดังนั้น เราก็ควรจะต้องอธิ ษฐานให้มากกว่านั้นอีก
คาถาม
1. น้ ามันมะกอกในพระคัมภีร์เล็งถึงอะไร? ตอบ พระวิญญาณบริ สุทธิ์
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2. อะไรเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องกระทาก่อนแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงเสด็จมา? ตอบ - การทน
ทุกข์ทรมานของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
3. การทรงทรมานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี “ที่บีบน้ ามันนั้น” มิใช่เป็ นที่ ๆ บีบน้ ามัน แห่ง
ความทุกข์ทรมานของพระองค์ดอกหรื อ?
4. สาวกสามคนตื่นขึ้นแล้วหรื อยัง การนี้ จะทาให้เขารู ้สึกแปลกใจอย่างไรบ้าง? ตอบ - ถ้าเปโต
รคงไม่หลับก็คงจะไม่ปฏิเสธพระเยซู และคงจะได้เป็ นการเตรี ยมตัวเพื่อเผชิญต่อเหตุการณ์อื่น ๆ ด้วย
5. สาวกทั้งหลายควรร่ วมในการอธิ ษฐานกับพระเยซูในปั จจุบนั นี้พวกเราควรร่ วมกันในการ
อธิ ษฐานแลเฝ้ าคอยอยูท่ าไม?
6. ทาไมพวกสาวกจึงนอนหลับ ? ตอบ – เพราะ ความเศร้าใจ
8. พระเยซูทรงติเตียนเขาหรื อ? ตอบ – ไม่ใช่ความตั้งใจของเขาที่จะละเลยหรื อห่างเหิ น จาก
พระเจ้าแต่คงเป็ นการที่ไม่รู้และไม่เข้าใจและความอ่อนแอของเขาด้วย
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บทเรียนที่ 39 พระผู้เป็ นเจ้ าทรงถูกมอบและถูกจับ 14:43-52
(มัทธิว 26:47-56 ลูกา 22:47-53 ยอห์น 18:1-12)
การเตรียมของครู อ่านยอห์น 18:1-12 ด้วย
จุดประสงค์ 1. แสดงให้นกั เรี ยนรู ้วา่ โลกได้เกลียดพระเยซูมากเท่าไร ความบาปสามารถที่จะนา
มนุษย์ให้หลงไปได้อย่างไม่มีขอบเขตต์ และชัว่ ช้าเลวทรามที่สุด
2. เพื่อจะให้นกั เรี ยนมีความปรารถนาที่ต้ งั มัน่ คงอยูก่ บั พระเจ้าเสมอ
ย่อความ ก. มอบพระเยซู 14:43-50
1. พวกพ้องของเขา 43
2. การจูบ 11:45
3. การจับ 46
4. ความร้อนใจของเปโตร 47 ยอห์น 18:10
5. เหตุผลของพระเยซู 78:79
6. พวกสาวกหนีเตลิดเปิ ดไป 50
ข. พยานที่ไม่รู้จกั 14:51-52 ( อาจเป็ นมาระโกผูแ้ ต่งพระธรรมนี้เองก็ได้)
คาอธิบาย พวกปุโรหิ ตตั้งใจจะประหารพระเยซูเจ้าภายหลังจากเลี้ยงปัสกา แต่พระเยซูได้
เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ดงั กล่าวมาแล้วพระองค์ก็ทรงถูกจับและถูกตรึ งไว้ในวันการเลี้ยงปัสกานั้น
บทหารือในชั้น 1. ทาไมพวกปุโรหิ ตจึงเลือกยูดาห์เป็ นผูน้ าจับพระเยซู ตอบ- เพื่อในวันรุ่ งขึ้นจะ
มีผกู ้ ล่าวว่า สาวกพระองค์เองได้ขายพระเจ้าของตนเอง
2. เมื่อพระเยซูรู้แล้วว่า ยูดาห์จะเป็ นผูข้ ายพระองค์ทาไมพระองค์จึงทรงเลือกเขาให้เป็ นสาวก
ตอบ – เมื่อพระเยซูตอ้ งถูกขายเหมือนลูกแกะ เพื่อทาบูชายัญสาหรับมนุษยชาติท้ งั โลกแล้ว ก็จาเป็ นต้อง
มีผชู้ าย
3. ทาไมจึงมีพวกคนพาลมาปะปนอยูด่ ว้ ย? และทาไมจึงมีการทุ่มเถียงกัน? ทาไมเขาจึงถือหอก
ถือดาบไปจับพระเยซู ตอบ- พวกปุโรหิ ตต้องการให้พลเมืองคิดว่าพระเยซูทรงถูกจับเพราะการต่อสู ้แล
ขัดขวางเท่านั้น
บทเรียนเฉพาะบุคคล คงจะไม่มีนกั เรี ยนแต่สักคนที่มีความประสงค์ที่จะทรยศต่อพระเยซูจริ ง
ๆ แต่จะมีใครบ้างที่กล้าจะยืนขึ้นรับเชื่ อในพระองค์ ในเมื่อผูอ้ ื่นเขาพากันปฏิเสธพระองค์หมด
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กระดานดา
พระเยซูคริ สต์พระผูไ้ ถ่ โลกมนุษย์
พระบุตรของพระเจ้า
ท่านจะเลือกอยูข่ า้ งไหน
เลือกเอาเอง
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บทเรียนที่ 40 การพิพากษาและการปฏิเสธของเปโตร 14:53-72
การเตรี ยมของครู พิจารณาดูการสารภาพของเปโตร (บทเรี ยนที่ 23) พร้อมกับการปฏิเสธนี้
อะไรทาให้เกิดมีการปฏิเสธขึ้น ในบทเรี ยนนี้มีการปฏิเสธของเปโตรหรื อการพิพากษาซึ่ งจะต้องเรี ยน
กันด้วยความตั้งใจจริ ง ๆ แต่บทเรี ยนอื่น ๆ จะรี บเรี ยนผ่านเลยไปก็ได้
จุดประสงค์ เพื่อแสดงว่าพวกศัตรู ไม่มีความยุติธรรมและใคร่ จะทาลายพระเยซูเสี ย เพื่อแสดง
การขาดความไว้วางใจ ที่จะถวายกายใจให้แก่พระเยซู เพื่อแสดงถึงผลการปฏิเสธของพระองค์อนั เป็ น
เหตุให้เกิดความทุกข์และความโศกเศร้า
ย่อความ ถูกพิพากษาต่อหน้าอันนาศ ยอห์น 18:12-27 ถูกพิพากษาต่อหน้ากายะฟา มาระโก
14:53-65 การปฏิเสธสามหนของเปโตร มาระโก 14:66-72
เวลา เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนจนถึงประมาณ 5 นาฬิกาเช้า
กรณีสาคัญในการพิพากษา เป็ นการผิด ธรรมเนียม กฎหมายของพวกฮีบรู ที่จะตัดสิ นประหาร
ชีวติ คนในเวลากลางคืนการหาคนมาเป็ นพยานก็เป็ นการผิดกฎหมาย ทางที่ถูกพยานจะต้องนาจาเลยไป
ที่ศาลกล่าวความตามที่ตนรู ้เห็น พยานเท็จจะต้องถูกตัดสิ นถึงประหารชีวิต แต่ผปู ้ กครองฝ่ ายศาสนายู
ดาห์ได้ป้องกันพวกพยานเท็จเหล่านี้ไว้ ผูป้ กครองฝ่ ายศาสนาอุตส่ าห์บงั คับพระเยซูให้เป็ นพยานปรับ
ปราตนเอง แต่สภาศาสนากับพวกปุโลหิ ตได้ลงโทษประหารชีวิตพระองค์ ก่อนที่พระองค์ได้ถูกจับ ซึ่ ง
เป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย (มาระโก บท 14:1,2)
เมื่อพระเยซูทรงตรัสว่า “เราเป็ น” (ข้อ 62) พวกปุโรหิ ตประกาศว่าเป็ นการผิดกฎหมายของ
โมเสส จาจะต้องถูกประหารชีวติ เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราเป็ น-พระเยโฮวาห์” พระเยซูแสดงพระองค์
ว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าที่ถูกต้องตามตาแหน่งของพระองค์ให้เขารู ้ในโอกาสนี้ เสี ยเลยทีเดียว (ดูยอห์น
18:6, อพยพ 3:14)
ข้ อทีค่ วรสั งเกตในการปฏิเสธของเปโตร ถ้าเปโตรได้อยูใ่ กล้กบั พระเยซูในสวน และได้ติดตาม
พระองค์ไปโดยใกล้ชิดภายหลังเมื่อพระองค์ถูกจับ บางทีเขาจะไม่ได้ปฏิเสธพระองค์ การปฎิเสธทั้งสาม
ครั้งนั้นอยู่ ในลาดับดังต่อไปนี้
1. ปฏิเสธว่า “เขาไม่รู้และไม่เข้าใจ”
2. ปฏิเสธว่า “เขาไม่ได้เป็ นสาวก”
3. ปฏิเสธว่า “เขาไม่รู้จกั พระเยซู”
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ตัวอย่างประกอบ เรา 5 คนได้เดินทางไปในป่ า เวลากลางคืนเดือนมืดแต่มีคนเดียวเท่านั้นที่รู้จกั
ทาง ต่างคนก็ผกู ผ้าเช็ดหน้าขาว ๆ ติดหลังของตน เพราะฉะนั้นคนหลัง ๆ ต้องดูผา้ เช็ดหน้าขาวนั้น เพื่อ
จะเดินไปถูก
ความจริ งในบทเรี ยน เราจะไว้วางใจ ในพระเยซูคริ สต์เจ้าไม่ได้จนกว่าเราจะไม่ไว้วางในใน
ตนเอง เมื่อเราจะผิงไฟกับศัตรู ของพระเยซู (เว้นแต่ผิงไฟเพื่อจะนาเขามาหาพระองค์) เราก็ได้เปิ ด
หนทางให้มีการปฏิเสธพระขึ้น เมื่อเปโตรได้เห็นทหารเฆี่ยนพระเยซูเจ้า และยังปฏิเสธพระองค์อยู่ ทา
ให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าเจ็บช้ าน้ าใจมากยิง่ ขึ้น
กระดานดา ลูกสวรรค์น้ ีลอยขึ้นเพราะความเบาของมัน ไม่มี
อะไรจะอวด แต่ก็ยงั โอ้อวดแต่ก็ยงั โอ้อวด ก็เปรี ยบกับลูกโป่ งหรื อลูก
สวรรค์ ที่เลือนลอยขึ้นไป ยิง่ ลอยขึ้นสู งเท่าใดมันจะต้องตกลงมาสู ง
เท่านั้น
คาถาม
1. ในคืนนั้นเปโตรเสี ยอะไรที่เขาไม่ควรจะมี ตอบ- ความเชื่อใจตนเอง
2. ความผิดอันแรกของเปโตรที่ทาให้ปฏิเสธนัน่ คือ อะไร? ตอบ – การติดตามแต่ห่าง ๆ
3. หลังจากการกล้าปฏิเสธแล้ว อะไรทาให้เปโตรต้องร้องไห้ ตอบ – พระเยซูมองดูเปโตร
4. การปฏิเสธของเปโตรและการทรยศของยูดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างไร? ตอบ - ยูดาห์เอง
รับอาสาพวกปุโรหิ ตจับพระเยซู แต่เปโตรทาไปเพราะความตกใจ เปโตรได้สานึกตัวแล้วก็ได้กลับใจแต่
ยูดาห์มิได้กลับใจใหม่เช่นเปโตร
หมายเหตุ บทเรี ยนนี้ะต้องอธิ บายด้วยความระมัดระวัง ว่าคนสาคัญมิได้ปฏิเสธพระเยซูแต่
อย่างใดเลย เพราะในระหว่างที่พระเยซูทรงถูกตัดสิ นนั้น พวกเขากาลังนอนหลับอยู่ ผูป้ กครองฝ่ าย
ศาสนาปรารถนาที่จะตัดสิ นพระองค์ในกลางคืนนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะไม่ได้ทาการขัดขวางช่วยเหลือ
พระองค์พระองค์จะต้องถูกประกาศในเวลาเช้าว่า เป็ นนักโทษถูกตัดสิ นประหารชีวิต
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บทเรียนที่ 41 การพิพากษาโทษพระเยซู เจ้ า (ต่ อ) 15:1-20
(มัทธิว 27:2 11-31 ลูกา 23 1-25)
การเตรียมของครู จงอ่านด้วยความระมัดระวังในการพิพากษาพระเยซูจากพระธรรมกิตติคุณ
ทั้งสี่ ค้นหาการพิพากษาที่ไม่เป็ นไปตามตัวกฎหมายครั้งนี้ ดว้ ย มีการพิพากษากี่ครั้ง
ความมุ่งหมาย เพื่อแสดงว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นผูไ้ ม่มีความผิด เป็ นเหมือนกับเครื่ องบูชายัญที่
อาษาสมัครตายเพื่อเราทั้งหลายสมควรเป็ นอย่างยิง่ ที่เราจะเป็ นพยานถึงพระองค์ เราทุก ๆ คนจาต้องเป็ น
พยานเพื่อพระองค์ หรื อเป็ นพยานหักล้างพระองค์ ความมุ่งหมายอันยิง่ ใหญ่ในบทเรี ยนนี้คือ ที่จะทาให้
นักเรี ยนทุกคนตกลงตัดสิ นใจเป็ นพยานของพระเยซูอย่างแท้จริ ง
ย่อความ 1. การตัดสิ นประหารชีวติ ของคณะตุลาการแซนฮิดริ นบท 15
2. คาให้การครั้งที่หนึ่งต่อหน้าพระยาปี ลาต 15:2-5 (ยอห์น 18:28-38)
3. คาให้การต่อหน้าเฮโรด (ลูกา 23:7-12)
4. คาให้การครั้งที่สองต่อหน้าพระยาปี ลาต มาระโก 15:6-20 (ลูกา 23:13-16)
อารัมภบท จุดประสงค์ของการพิพากษาในศาสนาของเรา ก็คือการพิจารณาว่า ผูท้ ี่เป็ นจาเลย
นั้นได้กระทาผิดหรื อไม่ บางทีผพู ้ ิพากษาอาจพิจารณาความผิดไป การกินสิ นบนก็ยอ่ มทาให้ความเขว
ไป เมื่อเราเรี ยนบทเรี ยนนี้ ให้เราสังเกตการพิจารณาผิด ๆ ด้วย ให้นกั เรี ยนอ่านบทเรี ยนในชั้นเป็ นข้อ ๆ
สลับกัน
พระคัมภีร์เดิม อิสายาห์ 53: 7, 8 ได้อธิบายการพิพากษาพระผูเ้ ป็ นเจ้าและท่านอิสายาห์ได้เขียน
เรื่ องนี้ก่อน 700 ปี
บทเรี ยนส่ วนบุคคล ให้ทุกคนฟังคดีน้ ี แล้วเราจะเข้าข้างไหน ท่านจะพิจารณาอย่างไร และจะ
พิจารณาพระองค์ดว้ ยน้ าใจอย่างไร?
คาอธิบาย ข้อ 1 คณะแซนฮิดริ นไม่สามารถสั่งการประหารได้ เว้นไว้แต่ได้รับคาสั่งมาจาก
ข้าหลวงโรมันก่อน
ข้อ 2 “ท่านว่าถูกแล้ว” หมายความว่า จ๊ะ
ข้อ 3 ปี ลาตมีความกลัวในการที่จะตัดสิ นผูท้ ี่ไม่มีความผิด แต่ก็ยงั กลัวคณะตุลาการมากกว่า
แล้วก็ส่งพระเยซูไปยังเฮโรด ผูเ้ ป็ นหลานชายของเฮโรดผูไ้ ด้ฆ่าทารกที่เมืองเบ็ธเลเฮ็ม เฮโรดได้ส่ง
พระองค์กลับมายังปี ลาตอีกที เพราะเฮโรดไม่ปรารถนาที่จะรับผิดชอบในหน้าที่น้ ี
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ความจริงในบทเรียน ปี ลาตคงคิดว่าตนมีอานาจมาก แต่พระเยซูเจ้ายังมีฤทธิ์ อานาจมากกว่ามาก
นัก พระเยซูชวนให้ศตั รู กระทาแก่พระองค์ตามความประสงค์ของเขา แต่เขาก็ไม่กล้าบาระบาเป็ น
ตัวอย่างอันดีสาหรับตัวเรา ผูท้ ี่มีโทษกลับหลุดเมื่อผูบ้ ริ สุทธิ์ ตอ้ งตายแทน
ปี ลาตไม่ได้ตดั สิ นพระเยซู เป็ นแต่เพียงปล่อยให้ศตั รู ของพระองค์ประหารพระองค์ ตามคา
พิพากษาเก่าของเขาเท่านั้น
คาถาม
1. ทาไมพระเยซูได้ทรงตอบข้อหาของพวกพยานเท็จ
ตอบ – ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องตอบเพราะว่าใคร ๆ ก็รู้แล้วว่า พยานเหล่านั้น เป็ นพยานเท็จ
และคาตอบของพระองค์ก็ไม่ทาให้พระองค์หลุดได้
2. พวกศัตรู ได้ปรักปราพระเยซูต่อหน้าปี ลาตอย่างไรบ้าง
3.
เป็ นความหวังของพวกยูดาห์หรื อที่ให้ปีลาตตัดสิ นประหารพระเยซูโดยปราศจากการ
วินิจฉัย?
ยอห์น 18: 30
4. ทาไมปี ลาตจึงไม่ยอมทาตาม? (ดูมทั ธิ ว 27:19)
5. ทาไมพวกผูใ้ หญ่ชาวยูดาห์จึงเกลียดชังพระเยซู
ตอบ - เพราะพระองค์ทรงเป็ นที่นบั หน้าถือตามากกว่า และเขาโกรธพระองค์เพราะพระองค์ช้ ี
ความผิดของเขา
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บทเรียนที่ 42 ความมรณาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า 15:21-47
มัทธิว 27:32-61 ลูกา 23:26-56 ยอห์น 19:16-42
การเตรียมของครู
วันนี้เรามาถึงหัวใจของเหตุการณ์ในพระธรรมกิตติคุณทั้งหมดและ
ประวัติศาสตร์ ท้ งั หลาย คือความมรณาของพระคริ สต์ และเราก็นบั ว่าการฟื้ นคืนพระชมน์ของพระองค์
เป็ นเหตุการณ์สาคัญซึ่ งรวมอยูก่ บั เหตุการณ์น้ ีดว้ ยเรี ยนพระคริ สต์ธรรมกิตติคุณทั้งหมด และอิสยาห์
52:53 สดุดี 22 เขียนรายการแสดงเหตุผลเกี่ยวกับการถูกตรึ งซึ่ งมีอยูใ่ นแผนการของพระเจ้าเพื่อความ
รอดของพวกเรา จงสอนตาม บทย่อความทีละข้อ จุดประสงค์อนั ใหญ่ยงิ่ ที่เราควรจาไว้ในใจเสมอ
ตลอดเวลาที่เราเรี ยกบทเรี ยนนี้ คืออะไร
ยอ่ความ ก. ทางที่นาไปถึงการถูกตรึ ง 15:21,22
ข. สามชัว่ โมงแรก 23-32
1. ไม่ทรงรับน้ าองุ่นกับมดยอบ 23
2. การตรึ ง 24:25
3. จับฉลาก 24
4. คาประจาน (ข้อหา) 26
5. ผูท้ ี่ถูกตรึ งด้วย 27:28
6. การเยาะเย้ยของคนที่ผา่ นไปมา 29:30
7. การเยาะเย้ยของพวกปุโรหิ ต ตะโกนขอการสาคัญเป็ นเครื่ องหมาย 31-32
ค. สามโมงต่อมา ความมืด 15:33-41
1. ความมืดชัว่ เวลา 33
2. คาตรัสของพระผูไ้ ถ่ 34
3. คาหมิ่นประมาท 35:36
4. งานที่สาเร็ จแล้ว 37 ยอห์น 19:30
5. ผ้าม่านขาด 38
6. คาพยานของนายร้อยทหาร 39
7. หมู่ผหู ้ ญิง 40:41
ง. การฝังพระศพ 15:42-47
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การตั้นต้ นสอนในชั้น เมื่อมนุษย์ตกลงไปในความบาป ปั ญหาสาคัญก็มีข้ ึน “มนุษย์จะหลุดพ้น
จากความบาปและนากลับไปถึงพระเจ้าได้อย่างไร” ความบาปแยกออกจากพระเจ้า แต่ความบาปจะ
หมดไปได้ โดยพระมหากรุ ณาธิคุณของพระเจ้าเท่านั้น
กระดานดา
เขียนข้อความต่อไปนี้ลงในกระดาษแผ่นหนึ่ง แบ่งออกเป็ นช่อง ๆ ตามแบบนี้
1. ความรักของพระเจ้า
2. ความรักของพระเจ้า
3. ความรักของพระเจ้า
บัญญัติของพระเจ้า
บัญญัติของพระเจ้า
ความบาป
มนุษย์
มนุษย์
แสดงว่าความรักของพระเจ้า
แสดงว่าความบาปเป็ นสิ่ งที่
แสดงว่าไม้กางเขนได้ปกคลุม
ย่อมเกี่ยวพันธ์กบั มนุษย์
ขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่าง ความบาปของมนุษย์ ทาให้พระ
พระเจ้ากับมนุษย์ เพราะความ บัญญัติสาเร็ จ และให้ความรัก
บาปพระเจ้าจึงได้ทรงประทาน ของพระเจ้าปรากฏแจ่มแจ้ง
พระบัญญัติ
ข้ อค้ นคว้า เรี ยนคาดารัส 7 ข้อ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าใน ขณะที่อยูบ่ นไม้กางเขน
1. ลูกา 23:34 “โอ้พระบิดาข้าพเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้เขา”
2. ลูกา 23:43 “วันนี้เจ้าจะอยูก่ บั เรา......”
3. ยอห์น 19:25-27 “ท่านสุ ภาพสตรี จงดูบุตรของท่านเถิด “จงดูมารดาของท่านเถิด”
4. มาระโก 15:34 “พระเจ้าข้า ๆ เหตุไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ ข้าพเจ้าเสี ย?
5. ยอห์น 19:28 “เรากระหายน้ า”
6. ยอห์น 19:30 “สาเร็ จแล้ว”
7. ลูกา 23:46 พระบิดาเจ้าข้า, ข้าพเจ้าฝากวิญญาณจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
บทเรี ยนส่ วนบุคคล บัดนี้ เราจะยอมให้พระมหาไถ่ผนู ้ ้ ีเป็ นผูไ้ ถ่บาปของเราหรื อไม่ เราจะ
ซื่อสัตย์ต่อพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ทรงซื่ อสัตรย์หรื อไม่?
ตัวอย่างประกอบ มีหญิงผูห้ นึ่งในประเทศจีน เธอเป็ นสมาชิกสารองก่อนการรับศีลบัพติศมา
ผูใ้ ห้ศีลถามเธอว่า “พระเยซูมีบาปหรื อไม่” หญิงนั้นตอบว่า “มี” ถามอีกว่า “แล้วตัวท่านเองละมีบาป
หรื อเปล่า” หญิงนั้นตอบว่า “ไม่มี” ผูใ้ ห้ศีลพูดว่า คาตอบของหญิงนั้นผิด หญิงนั้นก็ยนื ยันว่า “แต่
พระองค์เจ้ามีบาปของดิฉนั แล้ว” ชายแก่ผหู ้ นึ่งพูดว่า เธอได้เรี ยนสามสิ่ งนี้กินเวลาถึง 40 ปี สามสิ่ งนั้น
คือ
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1. เขาจะทาบุญมาก สักเท่าใดจะช่วยตัวเขาให้พน้ จากบาปไม่ได้เลย
2. พระเจ้าไม่มีความมุ่งหมายที่จะให้เขากระทาสิ่ งใด ๆ เพื่อช่วยตัวเขาให้รอด
3. สิ่ งเหล่านี้พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ทรงกระทาแล้วทั้งหมด
ชายตัดไม้คนหนึ่งซึ่ งกาลังตัดต้นไม้อยู่ บังเอิญไปถูกต้นไม้ที่มีรังนกแม่ลูกอ่อนซึ่ งมีลูกนกอยู่ 4
ตัว และลูกนกเล็ก ๆ นั้นก็พลัดตกจากรังตาย ไม่ชา้ แม่นกนั้นได้บินกลับมาที่รังแลเห็นลูกตกรังตายหมด
แม่นกไม่รู้จะทาอย่างไร ได้แต่ร้องบินไปมา ในที่สุดชายตัดไม้ได้เห็นแม่นกตกลงมาตายเพราะหัวใจ
แตก ก็เป็ นเช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา พระองค์ได้ตายมิใช่เพราะแผลที่ถูกแทงหรื อรอย
ตอกตะปูที่พระหัตถ์ แต่เพราะหัวใจของพระองค์แตกตายเนื่องด้วยความรักกมนุษย์ผมู้ ีความบาปหนา
คาถาม
1. ซีโมนชาวกรุ งเนเล็งถึงใคร ตอบ – เล็งถึงคริ สเตียนที่ยอมถวายหมด
2. ทาไมพระเยซูที่ยอมรับน้ าองุ่นและมดยอบ ตอบ - เพราะทาให้ร่างกายชาคลายความเจ็บปวด
พระเยซูได้ยอมแบกภาระบาปทั้งหมดแล้ว
3. ทาไมพระเยซูจึงต้องถูกตรึ งในวันนั้น ตอบ – เป็ นวันที่พระองค์เองได้ทรงกะไว้ประมาณ
1500 ปี แล้ว
4. คาประจาน “กษัตริ ยข์ องชาติยดู าห์” นั้นจริ งหรื อไม่?
5. ทาไมจึงกล่าวถึงการจับฉลากในที่น้ ี ตอบ – เพราะมีคาพยากรณ์ไว้ในสดุดี 22:18 เป็ นที่แสดง
ว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเมสิ ยาห์
6. มีความหมายสาคัญอะไรในการที่ถูกตรึ งตายที่ไม้กางเขน ประหารพระองค์ให้ตายโดยวิธีอื่น
ไม่พอกับความหมายที่ลงอาญาที่ร้ายที่สุด และใครที่ถูกประหารอย่างนี้นบั ว่าเป็ นการถูกประจานอย่าง
ร้ายแรงเลวทรามที่สุด
7. ในพระคัมภีร์มีปรากฏที่ไหนที่ได้กล่าวถึงการถูกตรึ ง ตอบ – ปรากฏในสดุดี 22
8. เมื่อได้เขียนสดุดีบทที่ 22 นั้น เขามีการตรึ งเป็ นเครื่ องประหารชีวิตหรื อเปล่า ตอบ – เปล่า ไม่
มีใครรู ้จกั และไม่ได้ใช้เป็ นกฎหมาย
9. มีพระคัมภีร์เล่มไหนบ้างที่บอกล่วงหน้าถึงความมรณาของพระคริ สต์ ตอบ – อิสยาห์ 52:53
ดาเนียล 9:26 ยอห์น 1:29 มีคา 5:1 อิสยาห์ 50:6 สดุดี 69:21 34:20 เอเสเคียล 12:10
10. มีอะไรที่เป็ นตัวอย่างสาหรับเรา ในการที่ขโมยนั้นได้กลับใจใหม่
(ดูลูกา 23:39-43)
11. หัวหน้าปุโรหิตได้เห็นการอัศจรรย์พอจะเชื่อในพระเยซูคริ สต์ได้หรื อยัง?
12. ถ้าพระเยซูได้ลงมาจากไม้กางเขน พวกเขาจะยอมเชื่อหรื อไม่?
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13. ทาไมจึงมีความมืดทัว่ เมือง ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมง?
14. พระเจ้าได้ทอดทิ้งพระเยซูหรื อเปล่า ตอบ – พระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งเป็ นบางเวลาเท่านั้น (ดู
ข้อ 34)
15. ท่านได้พบคาเหล่านี้ที่ไหนบ้าง สดุดี 22:1
16. ทาไมพระบิดาจึงทอดทิ้งพระเยซูเสี ย ตอบ – พระเยซูทรงรับความบาปของเรา และเพราะ
ความบาปนั้นได้แยกพระเจ้ากับมนุษย์
17. มนุษย์คิดว่าพระเยซูได้เรี ยกเอลียาหรื อ ตอบ – เปล่าเขาพากันหมิ่นประมาทพระเจ้า เขา
ทั้งหลายรู ้จกั คาที่วา่ “อีลอย...” หมายถึง “พระเจ้าของข้าพเจ้า”
18. ทาไมม่านในพระวิหารจึงขาด ตอบ – เพราะตั้งแต่น้ ี ต่อไปไม่ตอ้ งใช่ม่านบังอีกแล้ว ใคร ๆ
ก็เข้าไปถึงการชาระบาปได้ทุกคน
19. อะไรทาให้ม่านขาด
20. พระเยซูได้ ทรงอธิ ษฐานพระบิดายกโทษให้แก่ศตั รู น้ นั ได้อา้ งเหตุอะไร ตอบ – เหตุที่
พระองค์กาลังใช้หนี้บาปแทนเขา
21. ไม้กางเขนดูเป็ นการโง่เขลาแก่ผใู้ ด ตอบ – เป็ นการโง่เขลาแก่คนที่กาลังพินาศ 1 โคริ นธ์
1:18
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บทเรียนที่ 43 ทรงชนะความตาย 16:1-20
มัทธิว 28:1-20 ลูกา 24:1-43
1 โคริ นธ์ 15:1-58 ยอห์น 20:1-25 1 เธสะโลนิกา 4:13-18
การเตรียมของครู สมมุติวา่ ตัวของท่านเองเป็ นทนายความสาคัญเตรี ยมหาข้อความหลักฐาน
เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า พระเยซูได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์มาแล้ว ให้รวบรวมหลักฐานพยานทั้งหมด ไว้ให้
นักเรี ยนในชั้นได้พิจารณาดูขอ้ 1-11 ด้วยความเอาใจใส่ และข้ออื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยูใ่ นบทนี้
ย่อความ ก. เรื่ องของอุโมงค์ที่เปิ ดอยู่ มาระโก 16:1-11
1. บ่ายวันเสาร์ เมื่อตะวันตกแล้ว ซื้ อเครื่ องหอมสาหรับพระศพ มาระโก 16:1
2. เช้าตรู่ วันอาทิตย์เขาได้มาที่อุโมงค์ก่อนพระอาทิตย์ข้ ึน 16:2
3. เข้าไปในอุโมงค์ 5-7
4. วิง่ ไปบอกสาวกทั้งหลาย 8,10
5. เปโตรและยอห์นวิง่ ไปที่อุโมงค์ ยอห์น 20:3-16
6. มาเรี ยกลับมาและได้พบพระเยซูเจ้า 9
7. มาเรี ยไปบอกสาวกอื่น ๆ 10,11
ข. เดินทางไปบ้านเอมาอู 16:12-13 ลูกา 24:13-35
ค. พระเยซูทรงปรากฏแก่สาวกสิ บคน 16:14
ง. พระเยซูทรงพบสาวกสิ บเอ็ดคนที่กาลิลี 16:15-18
จ. พระเยซูทรงเสด็จสู่ สรรค์ 16:19-20
ความจริ งอันสาคัญ กิตติคุณของความรอดยังไม่สาเร็ จจนกว่าพระเยซูจะได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์
มีขอ้ พิสูจน์หลายข้อที่แสดงว่าการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็ นความจริ ง ๆ เป็ นการฟื้ นคืนพระชนม์
จริ งจากร่ างกายเดิมนั้น ทุกวันนี้ทรงประทับอยูบ่ นสวรรค์ดว้ ยพระสริ ร่างที่ทรงเป็ นขึ้น การฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระองค์น้ ีเป็ นที่ประกันว่า เราจะได้เป็ นขึ้นมาจากความตายพระองค์ดว้ ย ทรงคืนพระชนม์
ก่อนพระอาทิตย์ข้ ึนนมนาน อุโมงค์ได้ถูกเปิ ดออก มิใช่เพื่อจะให้พระองค์เสด็จออกมา แต่เพื่อจะให้
สาวกเห็นว่าไม่มีพระเยซูอยูใ่ นนั้นจริ ง ๆ ผูท้ ี่มีความเชื่ อย่อมไม่กลัวความตาย
หัวใจความจริง ฤทธานุภาพของพระเจ้าได้ทาให้พระบุตรของพระองค์เป็ นขึ้นมาจากความตาย
และด้วยฤทธานุภาพนี้จะทรงช่วยเหล่าเราผูเ้ ชื่อทั้งหลาย ให้เป็ นขึ้นมาจากความตายเหมือนกันเดี๋ยวนี้เรา
มีฤทธานุภาพอันนี้แล้วโดยอาศัยพระคุณของพระองค์
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ปัญหาส่ วนบุคคล เรากลัวความตายหรื อไม่ เป็ นความจริ งที่คริ สต์ศาสนิกไม่ชอบความตาย
เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อแผนการของพระเจ้ากับมนุษย์แต่เราต้องกลัวมันด้วยหรื อในการที่จะดับไป
เหมือนไฟเทียนไข หรื อจะกลับมีชีวติ เป็ นขึ้นอีกโดยปราศจากความบาป ความเศร้าหมอง และความปิ ติ
ยินดีอยูก่ บั พระเจ้าเป็ นนิ ตย์อย่างไหนจะดีกว่ากัน
ตัวอย่างประกอบ หลายปี มาแล้ว มีชาย 2 คนในประเทศอังกฤษชื่อลอร์ ดลิตเติลตัน และกิลเบิต
เวสต์ ทั้งสองคนนี้ได้พยายามจะทาลายพระคริ สต์ศาสนาโดยตกลงว่าจะแต่งหนังสื อขึ้น 2 เล่ม ลอร์ ลิต
เติลตันจะแต่งหนังสื อพิสูจน์วา่ การกลับใจของเปาโลเป็ นแต่เพียงนิยายเท่านั้น ส่ วนกิลเบิตเวสก็จะ
พิสูจน์วา่ การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูก็เป็ นแต่เรื่ องนิยายเหมือนกัน หลายเดือนต่อมาเวสต์ได้ถา
มลอร์ลิตเติลตันว่า ได้แต่งหนังสื อเล่มนั้นแล้วหรื อยัง ลอร์ ดลิตเติลตันตอบว่า “แต่งแล้ว แต่เมื่อฉันกาลัง
ค้นหาความจริ งอยูฉ่ นั รู ้สึกอย่างจริ งใจว่า เรื่ องการกลับใจของเปาโลนั้นเป็ นความจริ งทีเดียว และพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ก็เป็ นความจริ งด้วย” เวสต์ก็ได้รับรองว่าเป็ นจริ งอย่างนั้น และรับรองว่าการ
ฟื้ นคืนพระชมน์ของพระเยซู น้ นั เป็ นความจริ งด้วย เขาจึงได้เขียนหนังสื อขึ้นเพื่อส่ งเสริ มความจริ งที่เขา
ได้คน้ พบนี้

การปรากฏของพระเยซูเจ้ าหลังจากการฟื้ นคืนพระชนม์
1. ปรากฏแก่มาเรี ยมัฆดารา- เช้าวันอาทิตย์ใกล้อุโมงค์มาระโก 16:9 ยอห์น 20:11,18
2. ปรากฏแก่พวกผูห้ ญิง – เช้าวันอาทิตย์ใกล้อุโมงค์มทั ธิว 28:9,10
3. ปรากฏแก่ซีโมนเปโตร – เช้าวันอาทิตย์ใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ลูกา 24:34
4. ปรากฏแก่สาวก 2 คน – วันอาทิตย์ ทางไปบ้านเอมาอู ลูกา 24:13-31
5. ปรากฏแก่สาวก 10 คน – บ่ายวันอาทิตย์ในกรงุเยรู ซาเล็ม มาระโก 16:14 ยอห์น 20:19-23
6. ปรากฏแก่สาวก 7 คน วันอาทิตย์ในกรุ งเยรู ซาเล็มยอห์น 20:26-29
7. ปรากฏแก่สาวก 7 คน – วันอาทิตย์ ทะเลกาลิลี ยอห์น 21:1-13
8. ปรากฏแก่สาวก 11 คน – วันอาทิตย์ บนภูเขา ในมณฑลกาลิลี มัทธิว 28:16-20
9. ปรากฏแก่ศิษย์ 500 คน – วันอาทิตย์ ในมณฑลกาลิลี 1 โคริ นธ์ 15:6
10. ปรากฏแก่ยากอบ – บนเขามะกอกเทศ 1 โคริ นธ์ 14:7
11. ปรากฏแก่สาวกทั้งหมดเมื่อเสด็จสู่ สรรค์ บนภูเขามะกอกเทศ มาระโก 16:19-20 ลูกา
24:50-41 กิจการ 1:6-13
12. ปรากฏแก่เปาโล ภายหลัง 6 ปี ทางไปเมืองดาเมเซ็ก กิจการ 9:3-4 1 โคริ นธ์ 15:8
คาถาม 1. การเป็ นขึ้นมาจากความตายของลาซะรัส และลูกสาวญายโร เหมือนกับการเป็ นขึ้น
ของพระเยซูคริ สต์หรื อไม่?
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2. มีความแตกต่างกันอย่างไร? ตอบ – เขาต้องตายอีก เพราะเขามีชีวติ อย่างธรรมดา และร่ างกาย
ของเขาก็ไม่มีรัศมี
3. ถ้าหากว่า พวกผูห้ ญิงเหล่านั้นได้มีความเข้าใจแท้ ๆ ในคาสอนของพระเยซู เขายังจะนา
เครื่ องหอมมาเพื่อจะชโลมพระศพพระองค์หรื อไม่?
4. ทาไมที่ปิดปากอุโมงค์จึงถูกกลิ้งออก?
5. ยอห์นได้เชื่อเพราะได้เห็นอะไร? ดูยอห์น 20:3-8 ตอบ – เขาได้เห็นผ้าพันศพยังอยูใ่ นสภาพ
เดิม เหมือนกับว่าร่ างกายของพระองค์ยงั คงมีอยู่ แต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เสด็จไปเสี ยแล้ว ทิ้งเสื้ อผ้าไว้เป็ น
เหมือนคราบเขาจึงได้รู้ทนั ทีวา่ พระองค ์์ได้ทรงเสด็จออกไปโดยฤทธานุภาพเบื้องบน
6. ทาไมการสัง่ สอนของเราจึงเป็ นการเปล่าประโยชน์ ถ้าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นขึ้นมา 1
โคริ นธ์ 15:14
7. ทาไมเขาจึงตั้งวันอาทิตย์ไว้เป็ นวันนมัสการ?
8. ถ้าพระเยซูคริ สต์เจ้าไม่ได้ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว เรายังจะมีคริ สตจักรในเวลาปั จจุบนั นี้
หรื อไม่?
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พิมพ์ที่โรงพิมพ์วบิ ูลกิจ 400 ถนนวิสุทธิ กษัตริ ย ์ พระนคร.
นายเงิน หงศ์ลดารมภ์ ผูพ้ ิมพ์และผูโ้ ฆษณา 2490
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