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บทเรียนที่ 1 ทรงหามคลื่นในทะเลกาลิลีใหสงบ

ขอพระธรรมประจําบทเรียนมาระโก 4:35-41
สวัสดีนักศึกษาที่รักทั้งหลาย เราขอตอนรับทานดวยความยินดี ที่ไดมารวมศึกษาพระธรรม
มาระโกอีกครัง้ หนึ่ง มาระโกภาคตนที่ไดศกึ ษาจบไปแลวนั้น กลาวถึงพระราชประวัติของพระเยซูคริสต
โดยสังเขป ทานที่ไดติดตามศึกษารวมกันตลอดมา คงจะไดรับพระพรจากพระธรรมของพระองคเลมนี้
ไมนอย พระธรรมมาระโกภาคที่สอง ซึ่งทานจะศึกษาตอไปนี้ กลาวถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต ซึ่ง
พอจะแบงไดสามประการคือ การอัศจรรย การรักษาโรค และการสัง่ สอน ใหเราศึกษาดวยความตั้งใจ
และดวยใจแสวงหาความจริง ทานก็จะพบบทเรียนอันล้ําคาในทุก ๆ บท ที่ทานจะศึกษาตอไป
บทเรียนในบทนี้กลาวถึง การอัศจรรยที่พระเยซูคริสตไดทรงสําแดงในทะเลกาลิลี แทจริงพระ
เยซูคริสตทรงกระทําการอัศจรรยมากมาย ที่บันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีรเปนเพียงสวนเล็กนอย
เทานั้น จุดมุงหมายที่พระองคทรงสําแดงการอัศจรรย มิใชเพื่อพระองคเองจะไดรับคําสรรเสริญเยินยอ
และเกียรติยศแตพระองคเดียว แตเพื่อพระบิดาในสวรรคจะไดรับการถวายเกียรติยศดวย เพื่อคน
ทั้งหลายจะทราบวา พระองคคือพระบุตรของพระเจาผูท รงเสด็จมาโปรดชาวโลกใหเปนไท และเพื่อ
เพิ่มเติมความเชื่อ ความไววางใจของสานุศษิ ยที่มีตอพระองค
35-37 เราสังเกตจากขอพระธรรมที่อานมาตั้งแตตนไดวา พระเยซูคริสตและเหลาสาวกทํางาน
เพื่อพระเจา ดวยความขยันหมั่นเพียรเสมอ การอัศจรรยครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาเย็น พระองคทรงเทศนาสั่ง
สอน รักษาโรค ตลอดวัน จนกระทั่งถึงเวลาเย็น จึงทรงลาประชาชนไป ไมวาทานจะประกอบอาชีพ
อะไรก็ตาม พระเยซูคริสตทรงตองการใหทานทําดวยความขยันหมัน่ เพียร และดวยความสัตยซื่อไมใช
ชนิด “มาไทยไปฝรั่ง” คือมาทํางานสาย และเลิกทํางานตรงเวลาที่กําหนด
เมื่อทรงลาประชาชนแลว พระองคก็เสด็จลงเรือลําเดียวกับเหลาสาวก ขามทะเลกาลิลีไปสูอีก
ฟากหนึง่ ขณะที่เรือกําลังแลนอยูกลางทะเล ก็เกิดมีคลืน่ พายุใหญคลื่นไดซัดเขาไปในเรือจนเรือจวนจะ
จม เราไดเรียนรูความจริงประการที่หนึ่งจากเรื่องนี้ คือการติดตามพระเยซูคริสต การรับใชพระองค และ
การปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระองค มิไดเปนสิ่งที่รบั รองวาเราจะไมพบกับความลําบาก อุปสรรค
ขัดขวางหรืออันตรายเสมอไป ในกรณีของเหลาสาวก พวกเขารักพระเยซูคริสต ติดตามรับใชพระองค
ทํางานรวมกับพระองค อยางขยันหมัน่ เพียร ตั้งแตเชาจนเย็น เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค
แมแตการขามทะเลกาลิลีครั้งนี้ พระเยซูคริสตก็ทรงเปนผูออกคําสั่งและพวกเขาปฏิบตั ิตามโดยดี และ
ผลปรากฏวา เมื่อเรือมาถึงกลางทะเล พวกเขาตองเผชิญพายุและคลื่นใหญจนเรือจวนจะจมลง
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ชีวิตคริสเตียนของเราทุกวันนี้ก็ดุจกัน อยานึกวา เราจะไมพบความทุกขลําบาก อุปสรรค
ขัดขวาง อยานึกวาทางเดินของเราจะสงบราบรื่น ทุกสิ่งทุกอยางจะดําเนินไปดวยความสะดวกสบาย
เสมอไป พระเยซูคริสตมิไดทรงสอนหรือทรงสัญญาเชนนั้น ตรงกันขาม พระองคตรัสสอนวา โลกนี้
เต็มไปดวยความทุกขพระองคทรงหนุนใจใหเราทนทุกขทรมานรวมกับพระองค ความทุกขลําบากที่
เกิดขึ้นแกเรา จึงมิใชเปนการลงโทษเนื่องจากความบาปที่เรากระทําทุกครั้งไป แตเนื่องจากเปนสิ่ง
ธรรมดา ที่มนุษยทกุ คนจะตองประสบ ตราบใดที่จิตวิญญาณของเรายังอาศัยอยูในรางกาย และอยูใน
โลกนี้ตราบนัน้ เราจะตองเตรียมพรอมเสมอ ที่จะเผชิญความยากลําบาก ทุกอยาง อีกประการหนึ่ง
เนื่องจากพระเยซูคริสตทรงตองการสอนบทเรียนอันมีคาแกเรา บทเรียนอันมีคาเหลานั้น มักจะทําใหเรา
ไดรับความทุกขลําบากแตละครั้งเสมอ
38 ก. ขณะทีเ่ กิดพายุใหญนนั้ พระเยซูคริสตบรรทมหนุนหมอนอยูที่ทา ยเรือ แสดงใหเราเห็น
วา พระองคทรงสภาพเปนมนุษยอยางแทจริง ทรงรูสึกหิวกระหาย เหน็นเหนื่อย ออนเพลีย งวงนอน
เหมือนมนุษยทั้งหลาย การที่พระองคทรงทํางานหนักทุกวัน บางครั้งทรงอดหลับนอนตลอดคืน
บางครั้งไมมีเวลาแมกระทั่งจะรับประทานอาหาร มิใชเพราะพระองคทรงมีกําลัง ความตานทานฝาย
รางกายผิดมนุษยธรรมดา แตเปนเพราะความรักความหวงใยตอราชกิจที่ไดรับมอบหมาย และเพือ่ มนุษย
ทั้งหลายที่หวิ กระหายความจริง ที่กําลังทนทุกขลําบาก พระองคทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงไดบรรทมหลับ
ไป โดยเหตุทพี่ ระองคทรงมีสภาพเปนมนุษยอยางแทจริง ทรงเคยไดรับประสบการณตาง ๆ ที่มนุษย
ทั้งหลายไดรับจึงทรงอาจเขาใจเราได เมื่อเราทูลขอความชวยเหลือจากพระองค และทรงสามารถเห็นอก
เห็นใจเราได เมื่อเรามีความทุกขยากลําบาก “เพราะวาเรามิไดมีมหาปุโรหิตที่จะรวมทุกขรวมสุขกับเรา
ไมได แตพระองคไดทรงถูกทดลองเหมือนอยางเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ยังปราศจากบาป เหตุฉะนั้น
เราทั้งหลายจงมีใจกลา เขามาถึงพระที่นั่งแหงพระคุณ เพือ่ เราจะไดรับพระเมตตา และจะไดพบพระคุณ
ที่จะชวยเราในวาระที่ตองการ” (ฮีบรู. 4:15,16)
ชายขอทานคนหนึ่งเคาะที่ประตูบานเศรษฐี เพื่อขออาหารรับประทาน “กรุณาเมตตากระผมเถิด
กระผมหิวกระหายมาเปนเวลาสองวันแลว” ชายขอทานออนวอนตอเศรษฐี “ฉันไมเขาใจวาความหิว
กระหายเปนอยางไร” เศรษฐีตอบอยางไรไมเอาใจใส ชายขอทานไมอาจอธิบายใหเศรษฐีเขาใจได
เพราะเศรษฐีไมเคยประสบความหิวมากอน จึงถามเศรษฐีวา “ทานเคยปวดฟนไหมครับ” เศรษฐีพยัก
หนา ชายขอทานบอกวา “ความหิวกระหายก็เหมือนกับปวดฟนนั่นแหละ” เศรษฐีนึกถึงความทุกข
ทรมานที่ตนเคยไดรับจากการปวดฟน จึงเห็นใจชายขอทานนั้น และใหอาหารแกเขาเพราะการปวดฟน
เปนสิ่งทารุณที่สุดในโลกสําหรับเขา
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เราจึงตองขอบพระคุณพระเยซูคริสต เนื่องจากพระองคทรงสภาพเปนมนุษยมากอน จึงทรง
เขาใจเราไดทกุ อยาง
38 ข. นอกจากพระเยซูคริสตทรงสามารถเขาใจเราแลว พระองคยังทรงเต็มไปดวยความอดทน
และความเมตตาขณะที่พระองคยังทรงบรรทม หลับอยางสบาย เหลาสาวกรีบปลุกพระองคใหลุกขึน้ ทูล
วา “อาจารยเจาขา ขาพเจาทั้งหลายจวนจะพินาศอยูแลว พระองคไมทรงเปนหวงบางหรือ” การตกใจ
กลัวและการขาดความเชื่อบางครั้งมิไดเปนสิ่งที่นาติเตียน พระเยซูทรงเขาใจถึงความออนแอของมนุษย
ทรงรูซึ้งถึงขอบกพรองตาง ๆ ทรงทราบวาไมมีมนุษยผูใดครบถวนบริบูรณ แตสิ่งทีน่ าติเตียนในทีน่ ี้คือ
คําพูดของเหลาสาวกที่วา “....พระองคไมทรงเปนหวงบางหรือ” ในยามฉุกเฉิน ยามทุกขยาก เหลาสาวก
ลืมนึกถึงพระคุณของพระเยซูคริสตเสียสิ้น พวกเขาลืมการอัศจรรยตา ง ๆ ที่พระองคเคยกระทํา ลืมฤทธา
นุภาพของพระองคที่เคยเห็น ลืมความรัก ความเปนหวง ความเอาใจใสดูแลที่พระเยซูคริสตเคยมีตอพวก
เขา แทนที่จะทูลขอความชวยเหลือจากพระองคดวยใจเคารพยําเกรง เขากลาวหาวา พระเยซูคริสตไม
ทรงเปนหวงพวกเขา ปลอยใหพวกเขาเผชิญกับพายุคลื่น จนจวนจะพินาศอยูแลว
เราก็ไมผิดอะไรกับเหลาสาวก เมื่อเผชิญความทุกขยากลําบาก และการทดลองตาง ๆ หลายครั้ง
เราลืมนึกถึงฤทธิ์อํานาจของพระองค ลืมนึกถึงความรัก ความเปนหวงของพระองคที่มีตอเราเสมอ เรา
กลาวหาวา พระองคทรงทอดทิ้งเรา ไมเมตตาสงสารเรา ไมยอมฟงคําอธิษฐานของเรา ปลอยใหเรารับ
เคราะหกรรมตาง ๆ จนจวนจะพินาศอยูแลว แมเราจะเปนคนอกตัญูเพียงใด เปนคนขาดความเชื่อ
มากมายเพียงใดกลาวหาพระองคมากมายเพียงใด พระองคทรงอดทนตอเราจนถึงที่สุด ไมทรงติเตียน
เหลาสาวกอยางรุนแรงแตประการใด แตทรงลุกขึ้นทันที ทรงหามลมพายุใหสงบ สวนทานมีความ
อดทนตอคนอืน่ ไดเพียงใด
39-41 พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาผูทรงฤทธิ์ พระองคทรงเปนมนุษยอยางแทจริง ทรงมี
ความรูสึก ความตองการเชนเดียวกับมนุษย พระองคจึงทรงสามารถเขาใจเรา เห็นอกเห็นใจเราได
ขณะเดียวกันพระองคทรงเปนพระเจาผูประกอบดวยฤทธานุภาพ ผูมีอํานาจเหนือทุกอยาง แม
ลมและทะเลยังเชื่อฟงพระองคโดยเหตุนี้พระองคจึงทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่สมบูรณได พระองคไม
เพียงแตชวยเราใหรอดจากความทุกข ความหวงกังวลจากปญหาตาง ๆ ที่รบกวนจิตใจของเราตลอดมา
พระองคสามารถหามคลื่นและมรสุมแหงชีวิตของเราได ไมมีอะไรยากเกินไปสําหรับพระเจาผูยิ่งใหญ
ไมมีปญหาอะไรยากเกินไป ที่พระองคแกไขไมได พระองคตรัสเชิญชวนทุกทานวา “บรรดาผูลําบาก
เหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราและเราจะใหทานทั้งหลาย หายเหนื่อยเปนสุข” (มัทธิว 11:28)
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บทเรียนที่ 2 ขนมปงหากอน และปลาสองตัว

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 6:30-46
การอัศจรรยเกีย่ วกับขนมปงหากอนและปลาสองตัว เปนที่รูจักดีของคริสเตียนสวนมาก และ
เปนการอัศจรรยอยางหนึ่งทีไ่ ดบันทึกไวในพระกิตติคุณทั้งสี่เลม เราอาจคุนเคยกับเรือ่ งนี้มากเกินไปจน
มองขามบทเรียนหลายอยางที่เราควรจะไดรับ ทานไดรับบทเรียนอะไรบางจากการอานเรื่องนี้ ใหเรามา
ศึกษาดวยกันแบงปนพระพรใหแกกันและกัน
30-32 ชายคนหนึ่งกลาววา พญามารซาตานทํางานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยไมไดพักผอน
คนงานของพระเจาจึงตองทํางานแขงกับพญามาร ทํางานมากที่สุดเทาที่จะมากได คําพูดนี้เปนคําสอนที่
มีความจริงอยูบ าง ชวยใหคริสเตียนขยันขันแข็งยิ่งขึน้ ในการงานของพระเจา และอาชีพที่ตนประกอบ
อยู แตก็มีอันตรายอยูมาก หากเราจะทํางานโดยไมนึกถึงเวลาพักผอนเลย พระเยซูคริสตทรงตองการให
สาวกของพระองคทุกคน ขยันหมั่นเพียรในการงานที่ไดรับมอบหมาย ขณะเดียวกันพระองคทรงหวงใย
ในสุขภาพของแตละคนดวยทรงตองการใหทุกคนมีเวลาพักผอนพอควรเมื่อเหลาสาวกกลับจากการ
เทศนาสั่งสอนเลาประสบการณตาง ๆ ที่ตนไดรับ ถวายแกพระเยซูคริสต ดวยความตื่นเตนยินดีพวกเขา
อาจจะตืน่ เตนจนเกินไป จนลืมพักผอนก็ได พระเยซูจึงตรัสแกเขาวา “ทานทั้งหลาย จงไปหาที่สงัดหยุด
พักผอน หายเหนื่อยสักหนอยหนึ่ง” พระองคทรงทราบ ถึงความสําคัญของการพักผอน เพราะรางกาย
ของเรา เปนพระวิหารของพระเจา เราจะถวายเกียรติยศแกพระเจาไมได หากเรามีรางกายที่ออนแอ
เนื่องจากไมระวังรักษา เราไมอาจรับใชพระเจาไดเต็มที่ หากรางกายของเราเหน็ดเหนื่อยจนเกินไป เรา
ไมเพียงแตตองระวังรักษารางกายของเราเองใหดี โดยมีเวลาพักผอนที่พอควรแลว ยังตองคอยดูแลเอาใจ
ใสผูรวมงานของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูท ี่อยูภายใตการดูแลของเรา เชน ผูรับจาง ผูรวมงาน ใหเขามี
เวลาพักผอนเพียงพอดวย เพราะพระเยซูคริสตเองทรงกระทําเปนแบบอยางใหเราปฏิบัติตาม
33,34 เมื่อพระเยซูคริสตและเหลาสาวกมาถึงสถานที่เงียบสงัดแหงหนึ่ง เพื่อพักผอน ก็เห็นหมู
ชนเปนจํานวนมาก รอคอยพระองคอยูแ ลว แมพระองคจะทรงเหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยลา ตองการเวลา
พักผอนอยางเต็มที่ แตเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนเปนอันมากเหลานั้น เปนดุจฝูงแกะที่หวิ กระหาย และ
ไมมีผูเลี้ยง ทรงเกิดพระเมตตา จึงเทศนาสั่งสอนพวกเขาตอไปจนถึงเวลาเย็น
โลกปจจุบันเต็มไปดวยคนทีห่ ิวกระหาย ความหิวกระหายของแตละคนอาจจะแตกตางกัน บาง
หิวกระหายในวิชาความรู อุตสาหบากบั่นตั้งหนาตั้งตาเรียนจนไดปริญญาสูง ๆ ผูเปนบิดามารดา บาง
ทาน ถึงกับตองขายที่ดิน ที่นา เพื่อใหบุตรของตนไดรับการศึกษาสูง เปนที่เชิดหนาชูตาของวงศตระกูล
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บางหิวกระหายเงินทองทรัพยสิน อุตสาหทํางานกรําแดดกรําฝนอดหลับอดนอน และใชวิธีทุกอยางเพื่อ
จะกอบโกยเงินทองดังที่ตนปรารถนา บางหิวกระหายชื่อเสียง ตําแหนง เกียรติยศแตไมมีใครสักคนหนึ่ง
ที่อาจแกไขความหิวกระหายนั้น ดูประหนึง่ วา ยิ่งไดรับในสิ่งที่ตนปรารถนามากเพียงใด ความกระหายก็
มีมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น บางครั้งเปลี่ยนจากอยางหนึ่งไปอีกอยางหนึ่ง โดยไมมีที่สิ้นสุด เรือ่ งวุนวายตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ ลวนเกิดจาก “ความกระหายของมนุษย” ชาวโลกไมทราบวาความกระหายนัน้ มา
จากไหน เกิดขึน้ ไดอยางไรและแกไขโดยวิธีใด
35-37 เมื่อเวลาลวงไปจนเกือบหมดวันแลว เหลาสาวกมาทูลวา ขอพระองคใหประชาชน
เหลานี้ กลับไปหาอาหารรับประทานเอาเองตามบานของเขาหรือตามที่เขาจะหาได ดวยถิ่นที่พวกเขาอยู
กันดารอาหารมาก
เราอาจจะเปนเหมือนเหลาสาวก ที่ไมยอมรับผิดชอบเรื่องความหิวกระหายของคนอืน่ เพราะ
ประการแรก เหลาสาวกคิดวา ประชาชนสามารถหาอาหารรับประทานดับความหิวกระหายไดดวย
ตนเอง ประการที่สอง ไมใชธุระอะไรของตนที่จะไปยุงเกี่ยวกับความหิวกระหายของคนอื่น ประการที่
สามตนไมมีทางที่จะเลี้ยงดูคนเหลานี้ใหอิ่มหนําสําราญได แตพระเยซูตรัสวา “พวกทานจงเลี้ยงเขาเถิด”
พระเยซูคริสตตรัสแกเราเชนกันวา “พวกทานจงเลี้ยงเขาเถิด (ผูที่หวิ กระหาย) เถิด” ที่พระองคทรงตรัส
วา “พวกทาน” หรือผูที่เชื่อในพระองคทกุ คน เพราะเรามีอาหารชนิดที่สามารถดับความหิวกระหายของ
ชาวโลกนี้ได เหตุที่ชาวโลกหิวกระหายอยางไมมีวันสิ้นสุด เพราะเขามีจิตใจทีไ่ มรูจกั อิ่ม และไมมอี ะไร
ในโลกสามารถทําใหเขาอิ่มใจได พระเยซูคริสตจึงไมทรงตองการปลอยใหเขาหาความอิ่มใจโดยตนเอง
แตตรัสแกเราวา “พวกทานจงเลี้ยงเขาเถิด” เราเลี้ยงเขาโดยวิธใี ด คําตอบงาย ๆ ก็คือ โดยพระวจนะของ
พระเจา และโดยการนําเขามาหาพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตคือคําตอบของ “ความหิวกระหาย” ทรง
สามารถนําความอิ่มใจมาสูทกุ คน เมื่อมีความอิ่มใจทีไ่ ดรับจากพระเยซูคริสตแลว มนุษยก็จะรูส ึกพึง
พอใจ อิ่มใจในทุกสิ่งที่ตนไดรับไมวาจะเล็กนอยเพียงใด สันติสุขที่แทจริงก็จะเกิดขึ้น เพราะสันติสุขเกิด
จากความอิ่มใจ ความพึงพอใจ
ผูที่เปนคริสเตียนแลวก็มีความกระหายทางฝายวิญญาณจิตเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ พี่นอง
คริสเตียนมากมายในประเทศไทย ขาดผูเลีย้ งที่ดี คริสเตียนและคริสตจักรจะเจริญไมได หากไมมผี ูเลี้ยง
ที่ดีคอยเอาใจใสดูแล ใหอาหารฝายวิญญาณจิต หนุนน้าํ ใจใหยดึ มั่นในพระเจาเราใจใหรับใชพระเยซู
คริสต ใครจะเลี้ยงดูฝูงแกะเหลานี้ ทานจะพูดวา “ปลอยใหเขาไปหาอาหารเอาเอง” หรือเกลือกวาเขาจะ
ไดรับอาหารทีม่ ีพิษเปนโทษแกเขาไดพระเยซูคริสตตรัสแกทานวันนี้ “พวกทานจงเลีย้ งเขาเถิด”
38-46 เหลาสาวกทูลพระองควา พวกเขาไมอาจจะเลี้ยงดูคนเหลานีไ้ ด เขามีเงินเพียงเล็กนอย
จะซื้ออาหารใหคนเหลานี้รบั ประทานไดอยางไร เราจะกลาวหาวาเหลาสาวกเห็นแกตัว หรือขาดความ
9

เชื่อไมได เพราะพวกเขาไมเขาใจจริง ๆ วาจะเลี้ยงดูคนมากมายเหลานี้ได โดยวิธใี ดคริสเตียนมากมาย
ตางมีความรูสึกเชนเดียวกับเหลาสาวก เมือ่ พระองคตรัสวา “....ทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุก
ประเทศใหเปนสาวก...สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกทานไว” (มัทธิว 38:19,20) “ฉัน
เปนพยานเพื่อพระคริสตไมไดหรอก ฉันพูดไมเปน ฉันอาย ฉันไมกลา ฉันไมมีความรู ฉันไมมีความรู
ฉันอายุยังนอย” และเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย ความเขาใจของทานถูกตอง ถาอาศัยความสามารถของเราเอง
แลว ไมมีผใู ดอาจรับใชพระเยซูคริสตได เราออนแอเกินไปที่จะเปนพยานเพื่อพระองค พระองคกท็ รง
เขาใจเรื่องนีด้ ี จึงมิไดรองเรียกปริญญาความสามารถ สติปญญาจากเรา ดังที่เราคิด เพียงแตตรัสถามวา
“พวกทานมีขนมปงกี่อันและปลากี่ตัว ไปดูเถิด” หรือ “พวกทานมีความสามารถมากเทาไร มีพรสวรรค
ทางใด จงสํารวจดูเถิด พระองคมิไดเรียกรองทาน ดังบางบริษัทที่เรียกรองปริญญาบัตร ประสบการณ
เพศ วัย ความสามารถพิเศษจากผูสมัครงาน สิ่งที่พระองคตองการคือ ความสามารถเทาที่ทานมีอยู โดย
ไมจํากัดวาจะมีมากนอยเพียงใด บางคนปฏิเสธโดยไมยอมคิดแมแตนอ ยวา “ฉันไมมีความสามารถอะไร
เลย” ไมจริง ทุกคนมีความสามารถหรือพรสวรรคบางไมมากก็นอย พระองคตรัสวา “ไปดูเถิด” หรือ “จง
สํารวจดูเถิด” แลวนําเทาที่ทา นมีมายังพระองค
เหลาสาวกไมเขาใจวา พระองคจะเลี้ยงคนมากมายเหลานี้ได โดยวิธีใดแตยอมปฏิบตั ิตามคําสั่ง
ของพระเยซูคริสตออกไปหาขนมปง พวกเขาคงเดินไปรอบ ๆ เปนเวลานานพอดู หาขนมปงไดเพียงหา
กอน และปลาสองตัว “อาหารเล็กนอยเหลานี้ จะเกิดประโยชนอะไรแกคนรวมหาพันคน” พวกเขาคงคิด
ดวยความขบขัน “แตชางเถอะ เราจะนําไปใหพระองค พระองคคงไมติเตียนเรา เพราะเราหาไดเพียง
เทานี”้ เหลาสาวกคิดวา พระองคอาจติเตียนเขา ที่นําขนมปงหากอนและปลาสองตัว แตแลวพวกเขาตอง
แปลกใจเมื่อพระองคทรงรับปลาและขนมปงนั้น โดยมิไดทรงวากลาวแตประการใด กลับสั่งใหพวกเขา
จัดประชาชนใหนั่งเปนหมู แลวการอัศจรรยก็เกิดขึ้นขนมปงและปลาเพียงสองตัว กลายเปนขนมปงและ
ปลายมากมาย เลี้ยงดูคนมากกวาหาพันคนอยางอิ่มหนํา และยังเหลืออีกสิบสองกระบุง
เมื่อทานสํารวจดูความสามารถของตนเองแลว อาจพูดกับพระองควา “พระองคเจาขา ฯ ขาพเจา
มีความสามารถนอยเกินไปที่จะรับใชพระองคได” แตพระองคตรัสวา “นั่นแหละคือสิ่งที่เราตองการ”
จงมอบเทาที่ทา นมีอยูใหพระองค พระองคทรงสามารถใหสิ่งที่ทานมีอยู ไมวาจะเล็กนอยเพียงใด ใหเกิด
พระพรแกคนอื่นอีกมากมาย และทานเองยังจะไดรับพระพรหลายเทา มากกวาทีต่ นไดเสียสละไป “ดวย
วาผูใดมีอยูแลว จะเพิ่มเติมใหผูนั้นมีบริบรู ณ แตผูที่ไมมี แมวาซึ่งเขามีนั้น ก็จะตองเอาไปจากเขา”
(มัทธิว 25:29)
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บทเรียนที่ 3 บุตรสาวของนายธรรมศาลาฟน ขึ้นจากความตาย

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 5:21-24,35-43
21-24 คนมากมายกลาววา เงินคือเคล็ดลับของความสุข สามารถทําใหนรกเปนสวรรค เมื่อมี
เงินก็มีทุกอยาง เราไมทราบวา คําพูดนีจ้ ะมีความจริงแฝงอยูเพียงใด แตในกรณีของนายธรรมศาลาที่ชื่อ
ไยรัส คําพูดนีม้ ิไดเปนความจริงแมแตนอย นายธรรมศาลาคือหัวหนาผูควบคุมดูแลธรรมศาลา ในสมัย
พระคริสตธรรมคัมภีรใหม ชาวยิวนมัสการพระเจาในที่สองแหง คือในพระวิหารและในธรรมศาลา
พระวิหารเปนสถานที่สําหรับประกอบพิธพี รรมตาง ๆ ทางศาสนาเชนการถวายเครื่องบูชา การถือศีลปส
กาและการถวาย เครื่องสักการะบูชาแดพระเจาโดยมีปุโรหิตใหญและปุโรหิตเปนหัวหนา
สวนธรรมศาลาเปนสถานที่สําหรับสั่งสอนพระวจนะของพระเจา ในวันสะบาโต เราจะอานพบ
ในพระกิตติคณ
ุ บอย ๆ วาประชาชนไดมาชุมนุมกันที่ธรรมศาลาเพียงรับคําสั่งสอนตาง ๆ เกี่ยวกับพระ
บัญญัติและคําสอนทุกอยางทางศาสนา
คนอีกสองจําพวกที่เราพบในธรรมศาลาคือ พวกอาลักษณ และพวกฟาริสี พวกอาลักษณเปน
พวกคงแกเรียนบางคนยังเปนครูสอนพระบัญญัติ สวนพวกฟาริสี เปนที่รูจักกันดีในฐานะผูเครงศาสนา
อธิษฐานยืดยาวเพราะพริ้งในที่ชุมนุมชน แตพระเยซูตรัสวา พวกเขาคือพวกหนาซื่อใจคด
ในธรรมศาลา นอกจากประกอบดวยผูปกครอง ผูเฒา ผูแก ซึ่งคอยชวยดูแลรักษาแลว ยังมี
หัวหนาอีกคนหนึ่งหรือมากหวาหนึ่งคนตามที่ตองการ ที่เราเรียกวา นายธรรมศาลา คอยดูแลรักษางาน
ทั่ว ๆ ไป ฉะนัน้ นายธรรมศาลาจึงเปนผูที่คอนขางมีหนามีตา มีเกียรติและตําแหนงสูงในสังคม และอาจ
เปนเหตุทําใหเขา กลายเปนคนคอนขางมั่งมีก็ไดใคร ๆ ก็คิดวานายธรรมศาลาคงพบความสุขในชีวติ
เสมอ แตหาเปนเชนนัน้ ไม ไมมีสิ่งใดในโลก อาจปองกันเราจากความทุกขโศกได นายธรรมศาลาเศรา
โศกเสียใจ ดวยบุตรสาวกที่รักของตนคนหนึ่งปวยหนัก เขาคงเชิญนายแพทยผูเชีย่ วชาญทั้งหลายมา
รักษา พยายามทุกวิธีที่จะใหบุตรสาวหายปวย เงินซึ่งครั้งหนึ่งเคยบันดาลหลายสิ่งหลายอยาง ใหแกเขา
บัดนี้ไมอาจชวยเขาไดแมแตเล็กนอย อาการไขของบุตรสาวหนักขึน้ ๆ และทรุดหนักลงไปทุกที ใครวา
เงิน คือเคล็ดลับของความสุข ใครวาเงินอาจชุบชีวิตมนุษยได ใครวาเงินคือคําตอบของทุกอยางความตาย
มีอํานาจยิ่งกวาเงินไมรู สักกี่เทามันเดินทางไปทุกหนทุกแหง ทั้งในตึกใหญ พระราชวัง และกระทอม
เล็ก ๆ มันเยีย่ มเยียนทุกคนไมวาจะเปนจักรพรรดิขุนศึกหรือคนขอทาน มันทําลาย สรางความฉิบหาย
ตามที่มันชอบ ไมมีใครอาจระงับมันได
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นายธรรมศาลา อาจเคยหยิ่งในเกียรติ ตําแหนง และความมั่งมีของตนแตบัดนี้ไมมอี ะไรที่เขา
อาจหยิ่งและอวดได แมแตอยางเดียว สิง่ ที่เขามีอยูคือความระทมทุกข “ใครหนออาจขจัดความทุกข
โศกเศรานี้ออกจาก จิตใจของฉันได” ขณะนี้เอง เขาเริ่มเรียนบทเรียนแหงการถอนตน เขาเริ่มนึกถึงพระ
เยซูที่ตนเคยหมิ่นประมาท “พระเยซูอาจมีคําตอบก็ได” เขาลุกขึ้นจากที่นั่น ออกไปหาพระเยซู พบ
พระองค พรอมดวยคนเปนจํานวนมากที่ชายทะเล โดยไมมีผูใดแนะนําหรือตองฝนใจ เขารีบเขาไป
กราบลงที่พระบาทของพระองค ทามกลางสายตาของคนทั้งหลาย ทีจ่ องมองเขาในฐานะที่เปนนายธรรม
ศาลา แตเขาไมสนใจวาใครจะหัวเราะ จะติฉินนินทา สิง่ ที่เขาตองการคือองคพระเยซูคริสต เขาออนวอน
พระองคอยางไมมีความอายวา “ลูกสาวคนเล็กของขาพเจาปวยเกือบจะตายอยูแลว ขอเชิญพระองคไป
วางพระหัตถบนเขา เพื่อเขาจะรอดตายและมีชีวิต”
ในยามทีเ่ รามีความสุขความสบายทุกอยางราบรื่น
เรามักไมยอมถอมตนลงมากราบไหว
นมัสการพระเจา เราลืมพระองค ทอดทิ้งพระองคไปอยูในที่ไกลลิบ เรารูสึกขวยเขินหากไดยินใครบอก
วา “คุณเครงศาศนาเกินไปเสียแลว” บางครั้งพระองคทรงตองอนุญาตใหความทุกขลําบาก ความเศรา
โศกเสียใจเกิดขึ้นแกชวี ิต เพือ่ เราจะยินดีถอ นตน และ หันกลับมาหมอบกราบแทบพระบาทของพระองค
ดวยจิตใจที่ปวดราว ทูลขอพระเมตตาจากพระองค
พระเยซูมิไดเคยดูหมิน่ ผูที่เขามาหาพระองคดวยจิตใจทีช่ อกช้ํา “เครื่องบูชาที่สมควรแกพระเจา
คือจิตวิญญาณที่ชอกช้ําแลว ขาแตพระเจา ใจแตกและฟกช้ําแลวนั้น พระองคไมดูถูกดูหมิ่นเลย” (สดุดี
51:17) พระองคมิไดทรงเทศนาใหเขาฟงเสียยืดยาว แตไดติดตามเขาไปทันที พระองคพรอมเสมอที่จะ
ชวยขจัดความทุกขโศกเศราและภาระหนักทั้งหลายที่ซอ นทับอยูในจิตใจของเรา แตมีขอแมวา เราตอง
ถอมตัวลงจําเพาะพระพักตรพระองค ทูลขอพระองคในสิ่งที่ตนตองการ โปรดสังเกตคําออนวอนทูลขอ
ของนายธรรมศาลา เขากลาวอยางเฉพาะเจาะจง และตรงไปตรงมา ในสิ่งที่ตนตองการ เขาบอกปญหา
ของเขา คือลูกสาวคนเล็กซึ่งปวยเกือบจะตาย สิ่งที่เขาตองการ คือ ขอใหพระองคไปวางพระหัตถบนเขา
ขอใหสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือนายธรรมศาลามีความเชื่อ เขาเชื่อวาหากพระองควางพระหัตถบนบุตรสาว
บุตรสาวจะตองรอดตายอยางแนนอน
ในการอธิษฐานทูลขอตอพระเยซูคริสต จงบอกพระองคอยางตรงไปตรงมา และอยาง
เฉพาะเจาะจง หากอธิษฐานเผื่อผูหนึ่งผูใด จงเอยชื่อของคนนั้น บอกปญหาทุกอยางแกพระองค อยาง
ละเอียดถี่ถวน ทูลขอพระองคในสิ่งที่ทานตองการใหพระองคทํา หากทานตองการเสื้อสักตัวหนึ่ง
ดินสอแทงหนึง่ จงบอกอยางนั้น แลวจงรอคอยคําตอบของพระองคดวยความเชื่อ จงระวังดวยวาอยาให
คําอธิษฐานของทาน กลายเปนการออกคําสั่งแกพระองค ใหพระองคกระทําทุกอยางในสิ่งที่ทา น
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ตองการ แตจงถอมใจลง รอรับคําตอบทุกอยาง ของพระองคดวยใจเคารพยําเกรง คําตอบของพระองค
อาจจะ “ใช” หรือ “ไม” “ได” หรือ “ไมได” แลวแตน้ําพระทัยของพระองค เรามีหนาทีป่ ฏิบัติตาม
35-37 ขณะทีพ่ ระเยซูคริสตและนายธรรมศาลา กําลังเดินทางไปยังบานของนายธรรมศาลา ก็มี
คนนําขาวมาจากบานวา “ลูกสาวของทานตายเสียแลว จะใหพระอาจารยลําบากทําไมอีกเลา” เหตุการณ
ชนิดคลายคลึงกัน เกิดขึน้ แกเราบอย ๆ ขณะที่เราเขามาหาพระองคดว ยใจทีเ่ ต็มไปดวยภาระหนัก และ
ดวยความมั่นใจ ที่ไดรับพระสัญญาของพระเจาในพระคริสตธรรมคัมภีร ก็มีเสียงตาง ๆ มาจาก
สิ่งแวดลอม จากคนที่เรารัก จากเพื่อนฝูง จากเหตุการณทเี่ กิดขึ้นเฉพาะหนา และจากจิตสํานึกของตนเอง
วา “สายเสียแลว ที่จะทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต ปญหานี้รายแรงเกินไปที่พระองคจะชวย
ได ไมมีประโยชนอันใดที่จะอธิษฐานตอไป” แลวมารก็จะกระซิบเพิ่มเติมวา “ยุติการออนวอนเสียเถอะ
อยาเชื่อพึ่งพระองคตอไปเลย พระองคชว ยอะไรทานไมไดหรอก ดูซิ ทานอธิษฐานเปนเวลานาน ทาน
เชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต เหตุการณมิไดดีขนึ้ แมแตนอยกลับเลวลงไปอีก จะไปเชื่อทําไม”
รีบจากพระเยซูไปรองไหคร่ําครวญถึง
ถานายธรรมศาลาเชื่อฟงคําของคนที่นําขาวมาบอก
บุตรสาว ทานคงเดาไดวาเหตุการณจะลงเอยเชนใด แตนายธรรมศาลาเชื่อมั่นในพระองค ไมปริปากพูด
ประการใด พระเยซูคริสตจึงตรัสปลอบโยนวา “อยาวิตกเลย แตจงเชื่อเถิด” ชางเปนคําปลอบโยนที่
อบอุนอะไรเชนนั้น ไมวาคนอื่นจะคิด จะเขาใจ จะพูดเชนใด ทานไมตองสนใจ ทานไมตองวิตก จงเชื่อ
เทานั้น ไมมีอะไรยากเกินไปสําหรับพระคริสต ดังเพลงบทหนึ่งกลาววา “เชื่อเถิดเทานั้น เชื่อเถิดเทานั้น
ทุกสิ่งเปนไปได เชื่อเถิดเทานั้น” เมื่อพระองคทรงชวยผูใด พระองคจะทรงชวยถึงที่สุด จะไมทรงละทิ้ง
ทานเสียกลางคัน
38-43 เราจะพาทานมาดูเหตุการณในบานของนายธรรมศาลา เมื่อพระองคเสด็จมาถึงที่นั่น
เห็นคนวุนวายคร่ําครวญรองไหถึงบุตรสาวที่ไดตายไป พระเยซูตรัสแกพวกเขาวา “ทานทั้งหลายพากัน
รองไหวุนวายทําไม เด็กนัน้ ไมตาย แตนอนหลับอยู” คนทั้งปวงหัวเราะเยาะพระองค ขาวที่ไดยนิ
เหตุการณที่เห็นเฉพาะหนา และเสียงหัวเราะเยาะของคนทั้งหลาย คงเปนสิ่งที่ทําลายความเชื่อของนาย
ธรรมศาลาไมนอย อาศัยกําลังของตนเองแลว ความเชื่อของนายธรรมศาลาคงสั่นสะเทือน แต
ขอบพระคุณพระเจาพระเยซูประทานแมแตความเชื่อใหแกเราในยามทีเ่ ราตองการ เพื่อเราจะมีความเชื่อ
พึ่งในพระองค เพราะปราศจากความเชื่อแลว จะเปนที่พอพระทัยของพระองคก็หามิได (ดูฮีบรู 11:16)
อีกประการหนึ่ง เพื่อพระนามของพระองคจะไดรับการถวายเกียรติยศ
เปนการงายเหลือเกินสําหรับ พระองค ที่จะแกไขและขจัดปญหาทุกอยางพระองคทรงจับมือ
ของเด็กหญิง ตรัสวา “หญิงสาวเอย เราวาแกเจาวา จงลุกขึ้นเถิด” เทานั้นเอง ทุกสิ่งทุกอยางก็
เปลี่ยนแปลง เด็กหญิงที่ตายแลวกลับมีชีวิต ลุกขึ้นยืนทันที เสียงคร่ําครวญรองไหที่ไดยินสูญหายไป
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กลับกลายเปนเสียงสรรเสริญพระเจาดวยความตื่นเตนยินดี คนทีก่ ลาวเยาะเยยพระองค ก็เกิดความ
ประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็น นี่แหละคือผลตอบแทนของการเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต
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บทเรียนที่ 4 การแชงสาปตนมะเดื่อ

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 11:12-21
มีการอัศจรรยอยางหนึ่ง ซึ่งพระเยซูคริสตทรงกระทํา เปนที่ติฉนิ นินทาของนักศึกษาเปน
จํานวนมาก การอัศจรรยนนั้ คือ การแชงสาปตนมะเดื่อเทศใหเราศึกษาการอัศจรรยครั้งนี้ อีกครั้งหนึ่ง
อยางละเอียด แลวตรวจดูวา ทําไมนักศึกษาจึงติฉินนินทา การกระทําของพระเยซูคริสต
เรื่องเกิดขึ้น ในรุงเชาของวันหนึ่งขณะทีพ่ ระเยซูคริสต เสด็จจากหมูบานเบธาเนียไปยังกรุง
เยรูซาเล็ม ทรงรูสึกหิวมาก เมื่อทอดพระเนตรเห็นตนมะเดื่อเทศตนหนึ่งแตไกล มีใบดกตลอดตน จึงรีบ
เขาไปหวังจะเก็บผลจากตน รับประทานแตแลวก็ตองผิดหวัง เมื่อปรากฏวาไมมีผลแมแตใบเดียว
พระองคจึงสาปแชงตนมะเดือ่ นั้นวา “ตั้งแตนี้ไปจะไมมีใครไดกนิ ผลจากตนนี้เลย” เมื่อพระองคและ
เหลาสาวกกลับจากกรุงเยรูซาเล็ม เดินผานมาทางนั้นอีกครั้งหนึ่ง เหลาสาวกก็เห็นตนมะเดื่อที่พระองค
สาปนั้นเหีย่ วแหงไปยัง ความอัศจรรยใจแกทุกคนที่ไดพบเห็น
สิ่งที่เหลานักศึกษาติฉินนินทาเกี่ยวกับการกระทําของพระเยซูคริสต คือ พระองคทราบวา
ขณะนัน้ ยังไมถึงฤดูตนมะเดือ่ จะออกผล ทําไมพระองคจงึ เขาไปหาผลมะเดื่อ เมื่อไมพบยังทรงสาปแชง
ตนมะเดื่อ ทัง้ ที่ไมมีความผิดอะไร ใหเรามาศึกษาดวยกัน อยางระมัดระวัง แตตนแลวหาคําตอบที่
ใกลเคียงที่สุด
12-14 การที่พระเยซูคริสตทรงหิวกระหายตั้งแตเวลาเชา ทําใหเราทราบความจริงสองประการ
ประการแรกทรงพิสูจนใหเราเห็นอีกครั้งหนึ่งวา พระองคทรงรับสภาพเปนมนุษยอยางแทจริง ทรงรูสึก
หิวกระหายเชนเดียวกับมนุษยทั้งหลาย พระองคจึงทรงสามารถเห็นอกเห็นใจทุกคนที่ขาดแคลนและที่มี
ความตองการ ประการที่สอง บอกใหเราทราบถึงการเสียสละของพระเยซูคริสตเพื่อเราทั้งหลายแทจริง
พระองคเปนพระบุตรของพระเจา เปนกษัตริยแหงกษัตริยทั้งปวงทรงเปนผูมั่งคั่งบริบูรณดวยทุกอยาง
และเปนเจาของสิ่งสารพัด พระองคไมจําเปนที่จะตองประสบความอดอยาก ความหิวกระหายเชนนี้
ถึงกับตองอาศัยผลไมตามริมทาง ที่พระองคทรงตองมีชีวิตเชนนั้น ก็เปนเพราะการเสียสละของพระองค
เพื่อเราทั้งหลายโดยแท หากเราเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของพระองค นับวา เรายังไดรับความสุข
สบายมากกวาพระองคมาก เราจึงไมควรบน ตอความทุกข ความลําบากที่เกิดขึน้ บางครั้ง แตยอมอดทน
เสียสละเพื่อพระองคเสมอ
เหตุที่พระองคทรงแชงสาป ตนมะเดื่อที่ไมออกผล ทั้ง ๆ ที่พระองคทรงทราบวา ยังไมถึงฤดู
อาจจะอธิบายไดดังนี้ ตนมะเดื่อในประเทศปาเลศไตนมักออกผลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนปุมสีเขียว
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กอนถึงฤดูออกผล ผลนั้นมีชื่อเรียกวา “ทาคซ” เปนอาหารทั่วไปของชาวบานไรบานนาหากตนมะเดื่อใด
ไมมีผลชนิดนี้ ก็แสดงวาเปนหมัน ไมอาจออกผลได พระองคจึงทรงสาปแชงตนมะเดือ่ นั้น เมื่อพบวาไม
มีผลอะไรบนตนแมแตผลเดียว เพื่อเปนบทเรียนสําคัญแกชาวยิว และแกเราทั้งหลายในปจจุบัน
ชาวยิวเปรียบเหมือนตนมะเดื่อเทศตนนัน้ ที่มีใบดก สวยงาม เปนที่ชมเชยของผูพบเห็น พวกเขา
ไดชื่อวา เปนชนชาติที่พระเจาทรงเลือกสรร เปนชนชาติเดียว ที่รจู ักกราบไหวนมัสการพระเจาเที่ยงแท
เปนชนชาติเดียวที่ไดยนิ คําสอนและพระบัญญัติของพระเจา พวกเขามีพระวิหารใหญโตรโหฐาน มี
ปุโรหิตคอยถวายเครื่องบูชา มีพิธีกรรมทางศาสนาที่นาเลื่อมใสนับถือ ดูจากภายนอก ชาวยิวเปนชนชาติ
ที่นาเลื่อมใสศรัทธา มีความเคารพยําเกรงพระเจา และความจริงพวกเขาควรเปนเชนนั้น พระเจาก็ทรง
หวังพระทัยวา ชนชาติที่พระองคทรงเลือกสรรคจะเปนดังนี้ เพราะพวกเขาไดสิทธิพิเศษมากมายที่ชน
ชาติอื่นไมไดรบั แตเมื่อตรวจสอบดูอยางใกลชิด สิ่งที่เห็นภายนอกจากชาวยิว ไมผิดอะไรกับใบไมที่
สวยงามของตนมะเดื่อเทศ แตแทจริงเปนหมัน ไมมีผลทางฝายวิญญาณจิตแตประการใด พูดงาย ๆ วา
เปนคนหลอกลวง หรือนาซือ่ ใจคด เคารพยําเกรงพระเจาแตภายนอก แตภายในจิตใจ เต็มไปดวยความ
ชั่วชาเลวทรามพระเยซูทรงสาปแชงตนมะเดื่อเทศ เปนบทเรียนใหชาวยิวทราบวา ชนชาติยวิ ที่ “หนาซื่อ
ใจคด” ก็จะตองประสบการลงโทษชนิดเดียวกันนี้ หากพวกเขาไมกลับใจใหม
15-18 เรื่องการขับไลพวกพอคาออกจากโบสถในกรุงเยรูซาเล็ม เปนตัวอยางที่ดีเกี่ยวกับคํา
สอนของตนมะเดื่อเทศโบสถเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สําหรับกราบไหวนมัสการพระเจา พวกชาว
ตางประเทศที่เดินทางผานไปมาในกรุงเยรูซาเล็มคงจะชมเชย
ถึงความงามของโบสถที่ชาวยิวสราง
ความเครงครัดในทางศาสนาของพวกเขา ที่เขาไปนมัสการพระเจาในโบสถเสมอ แตเมื่อพระเยซูเสด็จ
เขาไปในโบสถก็พบวา ภายในเต็มไปดวยสินคาตาง ๆ แทจริงพวกเขาใชโบสถเปนสถานที่ซื้อขาย
แทนที่จะใชเปนที่สักการะบูชาพระเจาไมมีอะไรจะทําใหพระองคพิโรธเทากับการเห็นคน
หรือ
เหตุการณชนิดที่เรียกวาหลอกลวง หรือ “นาซื่อใจคด” พระองคจึงทรงคว่ําโตะ ของเหลาพอคาขับไล
พวกเขาออกจากโบสถ ความบาปของชาวยิวมิใชเพียงเทานั้น พวกปุโรหิตซึ่งความจริง ควรจะเปนผู
บริสุทธิ์ที่สุดเพราะเปนคนกลาง ระหวางพระเจากับมนุษยกลับกลายเปนพวกที่ชั่วชาเลวทรามที่สุดพวก
นี้แหละที่คอยหาโอกาสทํารายพระเยซูคริสตเสมอ การประนามวาชาวยิวเหมือนตนมะเดื่อเทศทีไ่ มออก
ผล จึงไมผิด
คริสเตียนหลายคนในปจจุบนั ก็เปนคนหลอกลวง หรือนาซื่อใจคด เชนเดียวกับชาวยิว พยายาม
แสวงหาความรอดโดยการกระทําดีเพียงภายนอก การเปนสมาชิกของโบสถ การรับศีลบัพติศมาการไป
โบสถ การอธิษฐาน การอานพระคัมภีร การรองเพลงสรรเสริญ สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนใบ ซึ่งนับวาเปน
สิ่งจําเปน เพราะตนไมจะมีชวี ิตโดยปราศจากใบก็ไมได เชนเดียวกับคริสเตียนก็ไมอาจดําเนินชีวิต ฝาย
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วิญญาณ โดยปราศจากสิ่งเหลานี้ แตสิ่งทีพ่ ระเยซูคริสตทรงตองการมากที่สุด คือผลฝายวิญญาณจิต หรือ
ชีวิตบังเกิดใหมที่แทจริง คน ๆ หนึ่งอาจไปรวมพิธีทางศาสนาทุกอยางในโบสถ ดูภายนอกเปนนคนที่มี
ความเสื่อมใสศรัทธาในองคพระเยซูคริสต แตแทจริง เขายังมิไดกลับใจบังเกิดใหม ยังเต็มไปดวย
ความผิดบาปดังเดิม เมื่อนิโกเดโมที่มาหาพระเยซูคริสต พระองคตรัสแกเขาวา “เราจะบอกทานตามจริง
วา ถาผูใดไมไดบังเกิดจากน้าํ และพระวิญญาณจะเขาในแผนดินของพระเจาไมได” (ยอหน 3:5)
19-21 หลังจากเทศนาสั่งสอนในกรุงเยรูซาเล็มแลว เชาวันหนึ่ง พระองคและเหลาสาวกไดเดิน
ทางผานตนมะเดื่อเทศตนนั้น เหลาสาวกก็เห็นตนมะเดื่อเทศนั้นเหีย่ วแหงไปดังคําแชงของพระองค พระ
เจาทรงมีแผนการณที่ดีที่สุด สําหรับชาวยิวชนชาติทพี่ ระองคทรงเลือกสรร พระองคทรงตั้งพระทัย
ตั้งแตแรกเริ่มทีเดียววา ชาวยิวเปนชนชาติที่จะนําพระพรของพระองคไปสูมนุษยทวั่ โลก แตพระองค
ทรงตองผิดหวัง เมื่อชาวยิวฝาฝนคําสั่งของพระองค ประพฤติตนตรงกันขามกับสิ่งที่พระองคทรงสอน
พระองคทรงใหโอกาสแกเขาเพื่อกลับใจใหม ทรงสงศาสดาพยากรณมาตักเตือนครัง้ แลวครั้งเลา พวก
เขายังคงมีใจแข็งกระดางตามเดิม พวกเขาไดยินคําเตือนจากพระเจาโดยผานทางศาสดาพยากรณหลาย
ทานวา หากพวกเขาไมละทิ้งความชั่ว ยอมถอมใจกลับใจใหม คําสาปแชงจะมาสูชนชาติยิวพวกเขา
จะตองพบความหายนะ ชาวยิวจะตองกระจัดกระจายไปทั่วโลก เปนชนชาติพเนจร ที่ไมมีประเทศของ
ตนเองเปนแหลงพํานัก พวกเขาไดรับการขมเหงรังแกมากมาย ตอมาคําพยากรณเหลานั้นบังเกิดขึน้ จริง
ทุกประการ ชาวยิวสูญเสียเอกราช กระจัดกระจายซัดเซพเนจรทัว่ โลก กระนั้นก็ตาม พวกเขายังไมยอม
กลับใจใหม ยังคงประพฤติตนเปนตนมะเดื่อเทศที่มีแตใบดก แตปราศจากผล แมในสมัยของพระเยซู
คริสตพวกเขาก็ยังคงมีใจแข็งกระดาง มิหนําซ้ํายังจับพระองค ตรึงบนไมกางเขน ชาวยิวเปรียบเหมือน
ตนมะเดื่อเทศที่ปราศจากผลชางมีใจแข็งกระดางอะไรเชนนี้ คําสาปแชงของพระเจา ยังคงติดตามเขา
ตลอดมา พวกยิวไดรับความทุกขทรมานมากในยุคตอมา จนกระทั่งยุคฮิตเลอรเมื่อสงครามโลกครั้งที่
สอง พวกเขาถูกฆาตายเสียเปนจํานวนมาก
แมพระเยซูคริสตจะเปนพระเจาแหงความรัก พระองคกท็ รงเปนพระเจาแหงความบริสุทธิ์และ
ความยุติธรรม พระองคทรงเกลียดชังความบาป ทรงเกลียดชังคนที่หนาซื่อใจคด ทรงไมพอพระทัยผูที่
ไมออกผล พระองคทรงตรัสแกเขาเปนคําอุปมาวา “เราเปนตนองุนแท และพระบิดาของเราเปนผูรักษา
ทุกกิ่งในเราทีม่ ิไดเกิดผล พระองคทรงตัดทิ้งเสีย และทุกกิ่งทีเ่ กิดผล พระองคจะลิดแขนงเพื่อจะให
เกิดผลมากขึ้น” (ยอหน 15:1,2)
จงสํารวจดูจิตใจ ของทานเองวาทานเปนคริสเตียนเชนใด เปนคริสเตียนที่มีแตใบ และปราศจาก
ผล หรือเปนคริสเตียนที่ออกผล เปนที่พอพระทัยของพระเยซูคริสต
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บทเรียนที่ 5 การรักษาคนงอย

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 2:1-12
บทเรียนสี่บท ที่เรียนจบไปนั้นกลาวถึงการอัศจรรยของพระเยซูคริสต ความจริงพระองคทรง
แสดงการอัศจรรยตาง ๆ มากมาย ไมอาจศึกษาใหครบถวนไดบทเรียนที่เราเรียนจบไปแลว พอจะชวยให
เราเขาใจถึงฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตพระองคทรงเปนมนุษย และเปนพระเจาอยางแทจริง ทรง
สามารถทําในสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษย เพียงแตเชื่อในพระองคเทานั้น ทุกสิ่งทุกอยางเปนไปได
ดังไดกลาวแลววา งานของพระเยซูคริสตพอจะแบงออกได 3 ประเภท คือการอัศจรรย การ
รักษาโรค และการเทศนาสั่งสอน บทเรียนตอไปอีกสี่บทกลาวถึง การรักษาโรคของพระเยซูคริสตซึ่ง
เปนสิ่งอัศจรรย เกินความสามารถและความเขาใจของมนุษยเชนกัน
1-2 เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองกัปเรนาอูมเมืองกัปเรนาอูม เปนเมืองที่พระเยซูคริสตทรงอาศัยอยู เมื่อ
จากหมูบานนาซาเร็ธซึ่งพระองคทรงอาศัยอยู ตั้งแตยังทรงเยาววัยในเมืองนี้พระเยซูคริสตไดแสดงการ
อัศจรรยตาง ๆ มากมาย และทรงเทศนาสั่งสอนบอยที่สุด ชาวเมืองกัปเรนาอูมจึงนับวาโชคดีที่สุด ที่ได
เห็นการอัศจรรยตาง ๆ และไดยินคําสอนอันมีคามากของพระเยซูคริสต เมืองนี้นาจะเปนเมือง ที่ไดรับ
พระพรมากทีส่ ุดเชนกัน แตผลปรากฏตรงกันชาม กัปเรนาอูมกลับกลายเปนเมืองที่พระเยซูคริสตทรง
วางโทษไวหนัก (ดู มัทธิว.11:23,24) เพราะความมีใจแข็งกระดาง และความไมเชื่อของพวกเขา ชาวเมือง
กัปเรนาอูมมีโอกาสไดฟงพระกิตติคุณบอย ๆ และพวกเขายินดีทจี่ ะฟง ดังจะเห็นวา เมื่อพระเยซูคริสต
เสด็จไปถึงที่นนั่ คนเปนอันมากมาประชุมกันจนไมมีที่จะรับ คนอีกจํานวนมาก ตองยืนเบียดเสียดกัน
และลนออกมาที่ประตู จนกระทั่งไมมีทางที่จะเขาออกประตูนั้น
ความรอดมิไดเกิดจากการฟงและการมารวมประชุมแตอยางเดียว แตเกิดจากการเชื่อและปฏิบัติ
ตามพระคําของพระองค ทานอาจจะมารวมกันประชุมที่โบสถมาฟงพระวจนะของพระเจาเปนเวลา
หลายป แตไมเกิดประโยชนอันใดแกทาน จนกวาทานจะยอมถอมใจลง เปดใจออกตอนรับพระคํานั้น
เขามาในจิตใจและปฏิบัติตามทุกอยาง ที่พระเยซูคริสตทรงสอนพระองคตรัสวา “ถาทานรักเรา ทานก็จะ
ประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอหน.14:15)
เราตองขอบพระคุณพระเจาสําหรับโอกาส อิสระ เสรี ที่เราไดรับในการไดยนิ พระกิตติคุณและ
การอานพระวจนะของพระเยซูคริสต ในประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ประชาชนไมมีอิสระเสรีในการ
นับถือศาสนา คริสเตียนถูกขมเหงรังแกในยามนั้น พวกเขาจึงตระหนักถึงคุณคาของพระกิตติคุณ ใน
สภาพเชนนัน้ พวกเขาจึงขวนขวายแสวงหาพระผูชวยใหรอดประเทศไทยเรามีสันติสุขมาเปนเวลานาน
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ประชาชนมีโอกาสไดยนิ พระกิตติคุณงายเกินไปกระมัง จนมองไมเห็นความสําคัญของพระผูชวยให
รอด
3-5 คนมากมายในเมืองกัปเรนาอูมพากันหลั่งไหลไปหาพระเยซูคริสตดวยใจทีไ่ มเชื่อ แตมีชาย
อีกคนหนึ่งไมอาจไปหาพระองคได ทั้ง ๆ ที่เขามีความตองการมากที่สุด เพราะเขาเปนงอยไมอาจ
เดินทางดวยตนเอง ตกอยูในสภาพที่หมดหวังใครบางจะเมตตาสงสารเขา ใครบางอาจนําเขามายังพระ
คริสต เขาอาจจะไมทราบเลยวา มีพระผูชว ยใหรอดองคหนึ่ง คือ พระเยซูคริสต สามารถรักษาการเปน
งอยของเขา เพราะไมมีใครสนใจเขา
วันหนึ่งขณะทีเ่ ขานอนอยูบนเตียงคนเดียวอยางสิ้นหวัง
ก็มีชายสีค่ นนําขาวดีมาบอกใหเขา
ทราบวา พระเยซูคริสตทรงสามารถรักษาโรคทุกชนิดใหหายได คนสิ้นหวังอยางเขาเมื่อไดยนิ ขาวดีนนั้
จะตองตื่นเตนยินดีจนบอกไมถูก เมื่อคนทั้งสี่รับอาสาจะหามเขาไปหาพระเยซูคริสต เขาตอบรับดวย
ความยินดีทันที ปจจุบันนีม้ ีคนงอยหลายคนที่ตองการความชวยเหลือจากทาน คนงอยที่กลาวมานี้อาจ
แบงเปนสองชนิด คือชนิดทีย่ ังไมเคยไดยนิ พระกิตติคุณมากอน เปนคนที่หมดหวัง บางเต็มไปดวยความ
ทุกขหนักภายในจิตใจ บางเต็มไปดวยความผิดหวังในชีวิต บางถูกทอดทิ้ง ถูกรังแก ใครบางจะเมตตา
สงสารเหลียวแลเขา เมือ่ พระเยซูคริสตทรงเห็นคนจํานวนมากดุจฝูงแกะปราศจากเลี้ยงพระองคทรง
เมตตาแกเขาเหลานั้น เราเคยเมตตาสงสารจิตวิญญาณของคนเหลานัน้ ที่หมดหวัง และกําลังพินาศไหม
เราเคยนําขาวดีไปบอกใหแกคนเหลานัน้ ทราบหรือเปลา พระเยซูมอบหนาที่การประกาศขาวดีนี้ใหแก
คริสเตียนทุกคน พระองคตรัสวา จงออกไปทั่วโลก สัง่ สอนชนทุกประเทศใหเปนสาวก (ดู มัทธิว.
29:19,20) เพือ่ เขาทั้งหลายจะไดพบทางแหงความรอด และพบพระผูชวยใหรอดที่เที่ยงแท ซึ่งสามารถ
นําสันติสุขเขามาในจิตใจของเขาได “แตคนที่ยังมิไดเชือ่ ในพระองค เขาจะขอรองพระองคอยางไรได
และคนที่ยงั ไมไดยนิ ถึงพระองค เขาจะเชือ่ ในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีใครประกาศใหเขาฟง เขา
จะไดยินถึงพระองคอยางไรได และถาไมมใี ครใชเขาไป เขาจะประกาศอยางไรได” (โรม 10:14,15) ถา
ชายทั้งสี่คนไมไดนําขาวดีไปบอกใหแกคนงอย และไมนําเขามาพบพระเยซูคริสต คนงอยนั้นก็ไมมี
โอกาสไดพบพระองค พระเยซูคริสตไดทรงเตรียมทางแหงความรอดสําหรับทุกคนแลว พระองคทรง
ตองการใหเรารับหนาที่ออกไปเชิญคนทั้งหลาย ใหมารับความรอด ใครบางที่ยนิ ดีออกไปเพือ่ กระทํา
หนาที่นี้
คนงอยอีกชนิดหนึ่ง คือ คริสเตียนที่ออนแอ ทอถอย ไมมารวมนมัสการพระเจาที่โบสถ ขาด
ความเชื่อในพระองคเราจะประนามเขาทันทีวา เปนคริสเตียนที่จอมปลอมไมได เพราะอาจมีเหตุผลบาง
ประการที่เขากลายเปนคนเชนนี้ แทนที่จะนินทาเขา พูดจาถากถางเขา จงเมตตาสงสารเขา เขาเปนคนที่
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นาสงสาร ตองการความชวยเหลือจากทาน จงรวมใจกันอธิษฐานเผื่อเขา หนุนใจเขา นําเขามาโบสถ เพื่อ
เขาจะไดรับการรักษาจากพระเยซูคริสต
มิไดเปนสิ่งงายสําหรับชายทัง้ สี่จะนําคนงอยนั้นมาหาพระเยซูคริสต
เขาคงพบปญหาและ
อุปสรรคหลายอยาง คือ ประการแรก คนงอยอาจไมยอมใหหามมาเพราะไมแนใจวาพระเยซูคริสตจะ
สามารถรักษาเขาใหหายไดหรือไม ประการที่สอง ญาติพี่นองของคนงอย (ถามี) อาจขัดขวางก็ได
ประการที่สาม เมื่อหามมาถึงที่บานพระเยซูคริสตทรงเทศนาสั่งสอนอยู พวกเขาไมอาจนําคนงอยนัน้ เขา
ไปใกลพระเยซูได เพราะมีคนมากมายยืนอยู จนลนออกมาที่ประตู ไมมีทางที่จะเบียดเสียดเขาไปได
ประการที่สี่ การนําคนงอยขึ้นไปบนหลังคาตึกนั้นมิใชสิ่งที่งายคนงอยอาจยินดีใหหามมาจนถึงบานนั้น
แตอาจกลัวจะถูกนําขึ้นไปบนหลังคาตึกแลวหยอนลงมาดวยเชือก เพราะเปนการเสี่ยงตออันตรายมาก
ประการที่หา การจะรื้อหลังคาตึกของคนอื่นนั้น ตองเสีย่ งตอ “ไมตะพด” ไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
สถานที่ชุมนุมชน เชื่อวาหลายคนคงโวยวาย แชงดาชายทัง้ สี่ ขณะเมื่อเขารื้อหลังคาตึกอยูนั้น
ไมวาจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดจะถูกคนทั้งหลายหัวเราะเยาะ กลาววาเชนไร ชายทั้งสี่ไม
ทอถอย เขาไมฟงเสียงของผูใดทั้งสิ้น ตั้งใจแนวแนวา จะตองนําคนงอยนั้นมาหาพระเยซูคริสตใหจงได
การนําคนมาเชื่อพระเยซูคริสต การหนุนใจคริสเตียนที่ออ นแอทอถอย มิใชเปนสิ่งที่งา ย ทานอาจจะตอง
พบอุปสรรคมากมายหลายอยาง จากเพื่อนฝูง ญาติพนี่ อง จากความเขาใจผิด และอุปสรรคอื่น ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่เราเปนพยาน พยายามชักจูงเขาใหมาหาพระเยซูคริสต เขาอาจไมยอมเชื่อเอาเลยก็
ไดหลายคนเมือ่ พยายามชักจูงเขาชั่วระยะเวลาหนึ่ง เห็นวาไมมีทางจะสําเร็จ ก็เลิกลมความตั้งใจเสีย
ความลมเหลวและความพายแพของเราอยูท ี่นี่เอง ก็เพราะเราขาดความตั้งใจแนวแน ขาดความมั่นคงใน
ความเชื่อ และขาดความอดทน เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น เราเองเกิดทอถอย และเลิกลมความตั้งใจเดิม งาน
จึงไมกาวหนาและเกิดผลนอย ความพยายามของเราเกือบบรรลุผลสําเร็จแลว เหลือเพียงกาวเดียวเทานั้น
เราก็ไดชยั ชนะ แตเราหมดความพยายาม และความอดทนเพียงเทานัน้ กาวเดียวสัน้ ๆ ซึ่งงายกวาความ
พยายามทีเ่ รามีตั้งแตตน เราก็ไมอาจกาวผานไปได
5-12 ความเชือ่ ของชายทั้งสี่เปนเหตุใหคนงอยนั้นเดินไปได เมื่อพระเยซูคริสตทอดพระเนตร
เห็นความเชื่อของเขา จึงตรัสแกคนงอยนัน้ วา “ลูกเอย ความผิดของเจาทรงโปรดยกเสียแลว” พระองค
ทรงมีใจเมตตา ตอทุกคนที่เขามาหาพระองค พระองคทรงตรัสเรียกเขาวาลูก และอภัยโทษความผิดบาป
ทุกอยางของเขา พระองคทรงสัญญาแกทุกคนที่เขามาหาพระองควา “แตคนทัง้ หลายที่ไดตอนรับ
พระองค พระองคทรงโปรดใหมีอํานาจทีจ่ ะเปนบุตรของพระเจาได คือคนทั้งหลายที่ไดวางใจในพระ
นามของพระองค” (ยอหน.1:12) พวกอาลักษณบางคนไมยอมเชื่อวา พระเยซูมีอํานาจที่จะยกความผิด
ของมนุษยได พระองคจึงทรงพิสูจนใหเขาเห็นสองประการ ประการแรกทรงแสดงใหเขาเห็นวา
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พระองคทรงเขาใจและหยั่งรูซึ้งแมแตความคิดของพวกเขา ประการที่สอง พระองคทรงแสดงอํานาจ
รักษาโรคของคนงอยนั้น ตรัสสั่งใหคนงอยลุกขึ้นและยกที่นอนของเขา เดินไปตอหนาตอตาทั้งปวง คน
ทั้งหลายที่ไดเห็นเหตุการณตางก็ถวายความสรรเสริญใหแกพระเจา
พระเยซูคริสตทรงมีอํานาจทีจ่ ะยกความผิดบาปได แตทา นตองออกไปและนําคนบาปนั้น ๆ
มาถึงพระองค นี่แหละคือหนาที่ของทาน
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5

บทเรียนที่ 6 ทรงรักษาโรคโลหิตตก

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 5:25-34
ทานเคยคิดไหมวา ในการทําหนังสือสําคัญตาง ๆ ทําไมเจาหนาทีจ่ ึงตองใหเราพิมพลายนิ้วมือ
ทั้งที่เราสามารถเซ็นชื่อไดอยางสวยงาม เพราะไมมีมนุษยคนใดในโลกที่มีลายนิ้วมือเหมือนกันเลย เรา
อาจปลอมแปลงลายมือ เปลี่ยนแปลงใบหนาได แตไมอาจปลอมลายนิว้ มือได นักจิตวิทยา ก็ใหความจริง
อีกอยางหนึ่งวาไมมีมนุษยคนใดในโลกที่เหมือนกับอีกคนหนึ่งทุกอยาง แมแตฝาแฝดที่มีรูปรางหนาตา
เหมือนกันมากที่สุด ก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่แตกตางกัน เชน ในทางสติปญญาความนึกคิด รสนิยม
อยางไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในทุกคน คือทุกคนมีความเดือนรอน ความทุกขยากลําบาก ตองการ
ความสุขความสบาย แมแตเด็กเล็ก ๆ ก็มคี วามตองการชนิดเดียวกัน โดยเหตุนี้ นักประดิษฐ นักคนควา
และนักวิทยาศาตร จึงพยายามทุกวิถีทางทีจ่ ะนําความสะดวกสบายมาสูมนุษย โดยประดิษฐเครื่องใชไม
สอยชนิดแปลก ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกมนุษย เชนสมัยนี้เรามีเครื่องบินไอพน รถยนตติด
เครื่องปรับอากาศ เตาไฟฟา เตาแกส วิทยุ โทรทัศน และประดิษฐกรรมมากมายนับไมถวน ซึ่งเปนสิ่ง
ชวยทุนแรง ทุน เวลา และยังทุนทรัพยดว ย
ถาคิดอยางผิวเผิน มนุษยในโลกสมัยนี้ นาจะมีความสุขมากกวามนุษยในสมัยกอน ๆ หลายรอย
เทา แตเมื่อสํารวจดูใหดแี ลว ปรากฏวาตรงกันขาม มนุษยไมเพียงแตไมมีความสุข มากกวาสมัยกอน
เทานั้น ยังกลับมีความทุกขเพิ่มขึ้นดังภาษิตที่วา “สติปญญาของมนุษยมากขึ้นเพียงใด ความทุกขกม็ ีมาก
ขึ้นเพียงนั้น” ไมมีผูใดอาจหลบหลีกความทุกขได แมแตคริสเตียนก็ยังตองเผชิญกับความทุกข ถา
เชนนั้น เราจะปฏิบัติตอความทุกขอยางไร หญิงที่เปนโรคโลหิตตกในบทเรียนวันนี้ คงจะใหคําตอบแก
เราได
25-26 อาจไมมีใครทามกลางเราที่มีความทุกขเทากับผูหญิงคนนี้ที่เปนโรคโลหิตตกมาเปน
เวลาสิบสองป โลหิตเปรียบประดุจชีวิตของเรา ที่เรามีชีวิตอยูไดกเ็ พราะหัวใจของเราทํางานสูบฉีด
โลหิตไปหลอเลี้ยงรางกายอยางเพียงพอตลอดเวลาถาทานไมระมัดระวัง
บังเอิญไดรับบาดแผลมาก
โลหิตไหลออกมาก ทานจะรูสึกเหน็ดเหนือ่ ย ออนเพลีย มึนศีรษะ ถาโลหิตออกมากเกินไป ไมอาจระงับ
ไดผูบาดเจ็บนัน้ จะตองเสียชีวิต การเสียโลหิตทุกวัน ติดตอกันมาเปนเวลาสองปของหญิงผูนั้น ทานคง
นึกถึงภาพไดวา หลอนไดรบั ความทุกขลําบากเพียงใดกลาวโดยทัว่ ไปแลว หลอนเปนคนโชครายที่สุด
โรครายที่หลอนไดรับนี้ นอกจากทําลายสุขภาพทางรางกาย ของหลอนทําใหผอมแหง แรงนอย ยัง
ทําลายสุขภาพทางจิตของหลอนดวย เชื่อวาคงไมมีผูชายคนใดสนใจหลอน ไมมีสังคมใดยอมตอนรับ
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หลอน ขณะทีค่ นอื่นไปหาความสุขความสําราญในงานเลีย้ งฉลองตาง ๆ หลอนตองเก็บตัวเงียบ ๆ ตาม
ลําพังคนเดียวในบาน ไมมใี ครอยากเชื้อเชิญหลอน ถึงหลอนจะสมัครใจไปดวยตนเอง ก็คงไมมีใครยินดี
ตอนรับ หลอนมีปมดอยมากเหลือเกิน หลายครั้งหลอนคงจะรองไหคร่ําครวญสงสารตัวเอง เกลียดชัง
โรคที่อยูในรางกาย เกลียดชังตนเองแลวทําใหเกลียดชังคนทั้งโลก ใครจะเหลียวแลหลอน “เมื่อทาน
รองไห ทานตองรองไหคนเดียว เมื่อทานหัวเราะ คนทัว้ โลกจะหัวเราะกับทานดวย”
หลอนอาจเติบโตในครอบครัวที่พอมีอันจะกิน เพราะสามารถหาหมอหลายคนมารักษา คิดวา
หมอคงมีทางชวยบรรเทาทุกขนั้น แตหลอนตองผิดหวังทุกครั้ง หลอนใชเงินทั้งหมดที่มีอยูในการรักษา
แตโรคนั้นไมดีขึ้นเลย
กลับกําเริบหนักขึ้นทุกวันยามที่ตนมีทรัพยสินเงินทองอาจยังมีเพื่อนมาเยี่ยม
ปลอบโยน มีหมอคอยเอาใจใสดูแล แตยามที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัว ใครเลาจะเห็นใจ
ความบาป ทําใหมนุษยไดรบั ประสบการณเชนเดียวกับผูหญิงคนนี้ ความตายไดเขามาในโลก
เพราะความบาปมนุษยเกิดฆาฟนกันอยางผักปลา ก็เพราะความบาป ปญหาสารพัดอยางไดเขามารบกวน
ชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดความทุกขลําบาก ความผิดหวัง ความเสียใจความเคียดแคนชิงชัง เพราะความ
บาปอีกนั่นแหละ ทําใหเราถูกพรากจากพระเจา ใหเราเกลียดความบาปนี้ ตีตัวออกหางจากมันใหไกล
ที่สุดเทาที่จะไกลไดเพราะมันไมไดนําความดีอะไรมาสูเรา มีแตทําความเสียหายขึ้นทุกหนทุกแหง และ
ทุกเวลา มันทําใหผูหญิงคนนัน้ ตองทนทุกขทรมานเปนเวลาสิบสองป ทําใหหลอนตองชอกช้ําใจชนิด ที่
บอกไมถูกทานเองตกอยูใ นสภาพของคนหมดหวังมากีป่ แลว ทานตกเปนทาสของความบาปมานาน
เทาไรแลว ทานพยายามแสวงหาทางพนทุกขมากเทาใด
27 เหตุการณตาง ๆ มักนําความทุกขความลําบากมาสูมนุษย และความทุกขลําบาก มักทําใหเกิด
ความชอกช้ําระกําใจอยางไรก็ตาม เหตุการณรายและความทุกขลําบาก บางครั้งนําผลดีมากมายมาสู
มนุษย ความทุกขลําบากทําใหมนุษยรูจักตอสูอดทน ทําใหเกิดความพยายามทําใหรูจกั ถอมตน หากทาน
ศึกษาชีวประวัติบุคคลสําคัญตาง ๆ ทานจะสังเกตวา คนเหลานี้สวนมากไดพน ความทุกขลําบากมากมาย
มาแลวทั้งสิ้น บางคนประสบความผิดหวังเปนรอย ๆ ครั้ง บางคนตองทนรับคําเยาะเยยถากถางจากคน
อื่น บางคนตองตอสูชนิดเลือดตาแทบกระเด็นพระเยซูคริสตเองทรงทนทุขทรมานมากกวาใคร ๆ ทรง
ตองสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อคนทั้งโลก แตความทุกขลําบากเหลานี้ นําชัยชนะและความสําเร็จมา
สูเราในบั้นปลาย
ความลําบากทีผ่ ูหญิงคนนั้น ไดรับเกิดประโยชนแกหลอนอยางนอยสองประการ ประการแรก
ทําใหหลอนเปนคนที่มีความอดทน หากหลอนไมเคยเปนโรคนี้มากอน เมื่อเปนครั้งแรก หลอนคงเดิน
ไปไหนมาไหนไมได ตองนอนซมอยูในบานตลอดทั้งวัน และรองครวญครางอยางนาสมเพทเวทนา ดุจ
คนที่ไมเคยฉีดยาครั้งแรกที่เขาพบเข็มฉีดยา เขาตกใจกลัวจนตัวสั่น รูสึกเจ็บปวดจนบอกไมถูก แตเมื่อ
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ไดรับการฉีดบอย ๆ เขา ความกลัวก็คลายลง กลับกลายเปนสิ่งธรรมดาไมรูสึกเจ็บปวดอะไรมากนัก โดย
เหตุที่หญิงคนนี้เปนโรคนี้มานาน หลอนจึงสามารถอดทนพยายามออกไปเบียดเสียดฝูงชน เพื่อจะพบ
พระเยซูคริสต
ความทุกขยากลําบากก็เกิดประโยชนมากแกคริสเตียน ในฝายวิญญาณจิต เพราะทําใหเขารูจกั
อดทนเพื่อพระเยซูคริสต และทําใหความเชื่อของเขาเขมแข็งขึ้น คริสเตียนที่ไมเคยประสบการทดลอง
มากอน เมื่อพบการทดลองหรือความทุกขลําบาก มักบนตาง ๆ นา ๆ ทําใหผูอื่นและตนเองสะดุดลม แต
เมื่อพบการทดลองหลาย ๆ ครั้ง และเห็นอํานาจของพระคริสต ที่สําแดงออกมาในยามสิ้นหวัง เขาก็จะ
เขาใจพระองคไดดยี ิ่งขึ้นเปนเหตุทําใหเขาเจริญเติบโตทางฝายความเชื่อ รูจักอดทนตอความยากลําบาก
เราอาจกลาวไดวา คริสเตียนที่เจริญเติบโตเร็วที่สุด และแข็งแรงที่สุด คือคริสเตียนที่ผานพนการทดลอง
มากที่สุด
ผลประโยชนประการที่สองที่เกิดจากความทุกขความลําบากคือ ทําใหหญิงเปนโรคโลหิตตก
รูจักแสวงหาพระคริสตหากหลอนเปนคนที่รางกายแข็งแรง มีความสุขสบายหลายอยาง หลอนอาจไมมี
โอกาสไดรูจักพระเยซูคริสตเลยก็ได แตเมื่อมีโรครายเกิดขึ้น การพยายามรักษาโดยวิธีของมนุษย ก็
ประสบความลมเหลวยามหมดหวังทีพ่ ึ่ง หลอนจึงยอมถอมใจลงแสวงหาพระผูชวยใหรอด พระเยซูทรง
รักบุตรของพระองคทุกคน ตองการใหทุกคนมาหาพระองคดวยใจถอม แตเนื่องจากความดื้อดึงแข็ง
กระดางของเรา พระองคจึงทรงอนุญาตใหความทุกขลาํ บากเกิดขึน้ ทําใหเขาสํานึกถึงความออนแอของ
ตน และหันกลับมาเชื่อพึ่งในพระองคคริสเตียนสวนมากยอมรับวา ยามที่เขารักพระเจามากที่สุด ใกลชิด
พระองคมากทีส่ ุด คือยามที่เขาเผชิญกับความทุกขยากลําบาก บางคนไมอยากอธิษฐานอานพระดํารัส
ของพระเจา ไมไปโบสถ จึงเปนคริสเตียนที่ออนแอ แตเมื่อเผชิญความทุกขยากลําบากและการทดลอง
เขา เขาไดรับการฟนฟูอยางใหญหลวง ฉะนั้นจงอยาบนตอความทุกขลําบาก ที่ทานประสบในปจจุบัน
ใหมากเกินนัก เพราะนัน่ อาจเปนทางซึ่งพระเจาจะนําพระพรมาสูทาน
28-34 ปญหาทุกอยางที่ทานพบ มักมีตนเหตุ มีโทษ มีคณุ ประโยชน และมีทางแกไข หากทาน
ทราบสาเหตุของปญหาหรือความทุกขยากลําบากเหลานัน้ ทานก็จะหาทางแกไขไปไดงาย อยางไรก็ตาม
มีปญหาและขอลําบากใจตาง ๆ มากมายทัง้ ๆ ที่เราทราบถึงสาเหตุ แตเราไมอาจแกไขดวยความสามารถ
และสติปญญาของมนุษย เพราะความสามารถและสติปญญาของมนุษยมีขีดจํากัด ดุจหญิงคนนี้ที่หมด
เปลืองเงินทองและทรัพยสินทุกอยาง แตไมอาจชวยหลอนได ความทุกขลําบากกลับเพิ่มขึ้น ขณะที่
ตนเอง และใคร ๆ ไมอาจชวยได พระเยซูคริสตทรงชวยไดหลอนไดยินถึงพระเยซู ก็ออกไปหาพระองค
พรอมดวยโรคโลหิตตกที่ไมมีใครอาจรักษาได แตะตองพระองคดวยความเชื่อ เนื่องดวยความเชื่อนี่เอง
พระเยซูคริสตตรัสแกหลอนวา “ลูกเอย ความเชื่อของเจาไดทําใหตัวรอด จงไปเปนสุขและหายโรคเถิด”
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โรคที่ไมมีมีใครรักษาไดสิบสองป ก็หายขาดในบัดดลนัน้ เพราะความเชื่อที่หลอนมีตอพระองค ทานมี
ความตองการสิ่งใดในจิตใจ ในชีวิตประจําวันไหม จงมาหาพระองคดวยความเชือ่ แลวทานจะพบทาง
แหงสันติสุข
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บทเรียนที่ 7 ขับผีโสโครกออกที่เมืองเกราซา

จากขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 5:1-16
มีปญหาหนึ่งทีอ่ นุชนชอบถามเสมอคือ “ผีมีจริงหรือไม” บางคนบอกวา “ไมมี” เพราะเราไม
อาจมองเห็นดวยตา ไมอาจพิสูจนใหเห็นดวยกลองจุลทัศน บางยืนยันอยางแข็งแรงวา “ผีมีจริง” แลวเลา
เรื่องเสียยืดยาว เพื่อเปนขอพิสูจน ไมวาคนทั้งหลายจะเชื่อหรือไมก็ตาม คนสวนมากยอมรับในจิตใจ
ของตนเอง (แมจะไมรับดวยปาก) วาตนกลัวผีแทจริง ผีมีจริงหรือไม ใหเราศึกษาจากพระวจนะของพระ
เจาถึงความจริงเรื่องนี้
1,2 จากขอพระธรรมสองขอนี้ เราจะปฏิเสธไมไดวาผีไมมีจริง ผีมาจากไหนเปนอยางไร เราไม
อาจทราบแน แตจากขอพระธรรมอื่น ๆ ที่อานมา เราอาจใหคําอธิบายวา ผีกับพญามารซาตานมีสวน
คลายคลึงกัน ตางก็เปนวิญญาณชั่วและเปนศัตรูของพระเจา ตางมีฤทธิ์อํานาจเหนือมนุษย ขอแตกตาง
ระหวางผีกับซาตานอยูที่ตําแหนงของมัน (ดู เอเฟซัส 6:12) พญามารซาตานเปนผูปกครองหรือราชาของ
วิญญาณชั่วทัง้ หลาย มันมีตาํ แหนงและฤทธิ์อํานาจสูงสุด สวนผีเปนเพียงบริวาร ที่คอยรับใชรวมกับ
พญามารซาตาน มันทั้งหลายเหลานี้อาจเคยเปนทูตสวรรค ที่ถูกขับไลลงมาจากสรรคพรอมกับพญามาร
ซาตาน แลวกระจัดกระจายไปสูทั่วโลก เปนเครื่องมือของพญามารซาตานคอยหลอกลวงมนุษยดว ยวิธี
ตาง ๆ เทาที่มันเห็นวาควร เพื่อมนุษยจะเกรงกลัวมัน ตองกราบไหวมนัสการมัน แทนที่จะนมัสการพระ
เจา
ผีปรากฏแกมนุษยดวยลักษณะแตกตางกัน รูปรางนาเกลียดนากลัวที่บางคนเลาสูกันฟง และมี
นอยคนไดเห็นรูปรางลักษณะเชนนั้นของมัน เพราะไมคอยเกิดประโยชนใหแกงานของมัน มีแตทําให
คนตกใจกลัว แลวหนีไปหาที่พึ่งอื่น
ภาพที่นากลัวที่สุดของผี คือภาพที่อยูใ นลักษณะของทูตสวรรคของสตรีรูปงาม ของสุภาพบุรุษ
ที่นานับถือ ในเสียงเพลงสมัยใหม ในยาเสพติด คนนับไมถวนตองตกอยูในอํานาจของมัน อยางไมรูตัว
เพราะเขาใจวามันคือผูวิเศษ คือพระเจาคือคําตอบของปญหาทุกอยาง คือเคล็ดลับของความสุขกวาจะนึก
ขึ้นได ตนก็ไดถลําลึกเขาไป ในเงื้อมมือของมันจนถอนตัวไมออกเสียแลว
ผีเหลานี้ไมเพียงแตเทีย่ วอยูต ามที่ตาง ๆ ทั่วไป คอยหลอกลวงมนุษยใหเหินหางจากพระเจา หัน
กลับมากราบไหวมันยังสามารถสิงในรางกายของมนุษยไดดวย พระเยซูคริสตทรงพบคนถูกผีสิงบอย ๆ
การขับไลผีก็นับไดวา
เปนพระราชกิจอยางหนึ่งของพระองคเมื่อพระองคเสด็จไปยังเมืองเกราซา
พระองคทรงพบคนที่ถูกผีสิงอีก เรื่องคนถูกผีสิงจึงไมใชเรื่องเหลวไหล แมในปจจุบันนี้กย็ ังมีเหตุการณ
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เชนนี้เกิดขึ้นแตอีกนั่นแหละการเขาสิงสูรางกายของมนุษยในลักษณะนี้ ไมเปนสิง่ นากลัวจนเกินไป
เพราะมีนอยคนที่ถูกผีสิงในลักษณะเชนนี้ ผีเขาสิงมนุษยในลักษณะอีกอยางหนึ่งเปนลักษณะทีน่ ากลัว
และพบไดโดยทั่ว ๆ ไป ไดแกผีแหงความโลภ ความโกรธ ความหลง ผีแหงความอิจฉาริษยา ผีแหงการ
พนัน ผีแหงยาเสพติด ผีแหงความขี้เกียจและอื่น ๆ อีกนับไมถวน แมแตทานเองก็อาจมีผีเหลานี้สิงอยูก็
ได
3-5 คนที่ถูกผีสิงในเรื่องนี้ไมชอบอยูในบานที่สะอาดเรียบรอย ไมชอบความสุขความสบายที่
บิดามารดาจัดสรรมาให เขาไปอาศัยในอุโมงคฝงศพ ในที่สกปรก ในที่ที่คนปกติไมอยากเขาไป ผีมี
อํานาจมากไมมีมนุษยคนใดอาจผูกมัดมันได แมจะถูกลามโซใสตรวนหลายหน เขาก็หักโซตรวนนั้น
เสีย
ผีที่สิงอยูในจิตใจของมนุษย ทําใหมนุษยไมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ไมพอใจบานซึ่งใหความ
อบอุน ไมพอใจภรรยาที่รักและหวงตน กลับไปหาความสุขความสําราญในแหลงตาง ๆ ซึ่งไมควรจะไป
เขาเกลียดชังกฎหมาย เกลียดชังขอขังคับและขอหามตาง ๆ ไมมีใครสามารถแนะนําตักเตือนหรือหาม
ปรามเขาได แมจะถูกเฆีย่ นตีดุวา บางคนก็ถูกจําคุก ก็ชว ยใหเขาดีขึ้น ทําไมเขาจึงเปนเชนนัน้ ทั้งนีเ้ พราะ
เขาตกอยูใ นอํานาจของมาร จนไมอาจชวยตัวเองได คนที่ติดยาเสพติด ยอมรับวาเขาไมตองการจะยุง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีกตอไป เขาอยากจะเลิก แตเขาเลิกไมได ยาเสพติดมีอํานาจเหนือจิตใจเขาจนเขาทํา
ในสิ่งที่เขาไมอยากทํา เขาไมมีทางที่จะชวยตัวเองได
เราเห็นคนที่ถกู ผีสิงนั้น นอกจากไปอาศัยอยูในอุโมงคฝงศพ หักโซตรวนที่คนอื่นนํามา
พันธนาการเขาไว ยังรองอีกทั้งกลางวันและกลางคืน และเอาหินเชือดเนื้อตัวเอง ทําใหเราเห็นความ
โหดรายทารุณของผีที่มีตอชายคนนั้น การทําลายชีวิตของตนเอง การทะเลาะวิวาทความชอกช้ําใจ ความ
พินาศฉิบหายมาจากไหน สวนมากมาจากผีซึ่งสิงอยูในจิตใจ มันไมนําประโยชนอันใดใหแกมนุษยเลย
มีแตความโหดรายทารุณ ซึง่ เปนผลสืบเนื่องมาจากงานของมัน
ชายหนุมคนหนึ่งเดินทางกลับบานหลังจากโรงเรียนเลิกในเวลากลางคืน ขณะทีเ่ ดินในตรอก
แคบ ๆ แหงหนึ่ง พบชายอีกสามคน เดินรี่เขามาหาเขาพรอมดวยมีดพกแหลมคม ชายคนนี้ออนวอนวา
“อยาทํารายผมเลย คุณตองการอะไรก็เอาไปเถอะ ผมใหคุณทุกอยาง” ชายทั้งสามไมตอบอะไรแมแตคํา
เดียว รุมกันจับชายคนนัน้ ไวแนน แลวเงือ้ มีดแทงชายคนนั้นจนตายอยูกับที่ ตอมาตํารวจไดมาชันสูตร
ศพหาไมพบสาเหตุวา ทําไมชายคนนีจ้ ึงถูกฆาตาย เพราะเปนคนดีสุภาพเรียบรอย และไมเคยทะเลาะ
วิวาทกับใครมากอน
ทําไมชายทั้งสามจึงโหดรายเชนนั้นตอบงาย ๆ วา เพราะผีแหงความโหดรายทารุณเขาไปสิงใน
จิตใจของเขา จึงอาจทําในสิง่ ที่มนุษยธรรมดาไมกลาทํา
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6-13 มีขอที่นาสังเกตอยูอยางหนึ่งเกีย่ วกับผี คือ มันรูจักพระเยซูคริสต เมื่อชายถูกผีสิงเห็นพระ
เยซูคริสตแตไกล ก็วิ่งเขามากราบไหวพระองค และรองเสียงดังวา พระองคคือบุตรของพระเจา จึงไม
เปนการผิดที่จะกลาววา มิใชทุกคนที่มาโบสถ มารวมพิธีทางศาสนา เปนคนบังเกิดใหม บางคนยังไม
ยอมกลับใจใหม รับเชื่อพระองคเปนพระเจาผูสูงสุดของเขา พระเยซูคริสตถามผีวา “เอ็งชื่ออะไร” มัน
ตอบวา “ชื่อกอง” เพราะมันมีหลายตนดวยกัน ทานคงตกใจเมื่อทราบความจริงวา ชายผูนั้นมีผีหลายตน
อาจเปนจํานวน 2,000 ตนก็ได สิงอยูใ นรางกายของเขา ทานเองก็อาจมีผีมากมายสิงอยูในจิตใจ จงเขียน
ชื่อของมัน เชนผีขี้เกียจ ผีโลภ ผีโมโห ผีโกหก ผีอาฆาตพยาบาท ฯลฯ จงนับดูวา มีจํานวนเทาไร
ผีไมอาจอยูได โดยไมนําความฉิบหายใหแกผูที่มันสิงอยู หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อมันรูว า ไมอาจจะ
อยูในรางกาย ของชายคนนัน้ อีกตอไป ก็ออ นวอนพระเยซูคริสตใหพวกมันเขาไปสิงอยูในสุกร ซึ่งกําลัง
หากินอยูที่ไหลเขา พระเยซูคริสตทรงอนุญาต พวกมันก็ออกจากรางของชายคนนั้น ตามคําสัง่ ของ
พระองค เขาไปสิงอยูในสุกรจํานวนสองพันตัว สุกรทั้งฝูงจึงวิ่งกระโจนจากภูเขาชัน จมลงในทะเล
สําลักน้ําตายสิน้
แมผีจะมีฤทธิอ์ ํานาจมาก แตมันก็อยูภ ายใตฤทธิ์อํานาจ ของพระเยซูคริสตเมื่อมันเห็นพระองค
มันรองดวยเสียงดังวิ่งเขามากราบไหวพระองค เมื่อพระองคตรัสสั่งใหมันออก จากรางของชายคนนั้น
มันก็ตองออกมาตามคําสั่ง เมื่อพระองคประทับอยูที่นนั่ มันไมกลาทํารายแมกระทั่งสุกร ถาพระองคไม
ทรงอนุญาต ผีจํานวนมากนัน้ ซึ่งไมมีมนุษยคนใดปราบได พระเยซูคริสตเพียงองคเดียวเทานัน้ ปราบได
อยางงาย พระองคทรงเปนผูชนะพญามารได อยางเด็ดขาดแลวบนไมกางเขน ไมวาจะมีผมี ากมาย
เพียงใด รายกาจขนาดไหน สิงอยูในจิตใจของทานไมมีใครอาจขับไลมัน ออกจากจิตใจของทานได พระ
เยซูคริสตทรงสามารถขับผีเหลานั้น ออกไดอยางงายดาย เพียงแตทานทูลขอพระองคใหทรงชวยทาน
มีบางคนถามวา ทําไมพระเยซูจึงยอมอนุญาตใหผีเหลานัน้ เขาไปสิงในรางหมู ทําใหหมูจํานวน
2,000 ตัวตองกระโดดน้ําตาย พระองคไมนึกถึงความเสียหายของเจาของหมูบางหรือที่พระองคทรง
กระทําเชนนั้น เพื่อแสดงใหทุกคนทราบวา พระองคทรงเห็นคนมีคามากกวาหมู 2,000 พันตัว คน
ทั้งหลายในเมืองอาจจะตีคาของคนที่ถูกผีสิงนั้น นอยกวาหมูเพียงตัวเดียว หรืออาจปฏิบัติตอเขาเยี่ยง
สัตวรายในปา แตพระเยซูคริสตไมดูถูกมนุษยคนใด พระองคทรงเห็นวิญญาณของคน มีคามาก ยิ่งกวา
สิ่งใด ๆ ในโลกแมหมูจะตองตาย เปนจํานวนสองพันตัวเพื่อแลกเปลี่ยนกับวิญญาณเพียงดวงเดียว
พระองคทรงเลือกวิญญาณดวงนั้น พระองคทรงเห็นทานมีคายิ่งจําเพาะพระพักตรพระองค ทรงยินดี
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถทานใหพนจากความบาป ทั้ง ๆ ทีท่ านยังเปนคนบาปอยู ทานยังมอง
ไมเห็นความรัก ความหวงใยของพระองคที่มีตอทานหรือ
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14-16 เมื่อผีออกจากรางของขายคนนั้นไปแลว มีความเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงเกิดขึ้นใน
ชายคนนั้น เมือ่ กอนเขาเปนคนไมมีสติสัมปชัญญะ อาศัยตามอุโมงคฝงศพ รองอื้ออึงคร่ําครวญกอความ
รําคาญใหคนอื่น ใหหินคมเชือดเนื้อตนเอง บัดนี้เขากลายเปนคนมีสติสัมปชัญญะครบถวนทุกประการ
นุงหมเสื้อผาเรียบรอย คนทีเ่ ห็นเหตุการณนั้นตางเกรงกลัวฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตยิ่งนัก พระองค
ยังคงสามารถขับผีทุกชนิดออกจากจิตใจของมนุษย ชีวติ ของทานจะไมเปลี่ยนแปลง จนกวาผีเหลานั้น
จะถูกขับออกจากจิตของทานโดยฤทธิ์พระเยซูคริสต
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บทเรียนที่ 8 ทรงขับไลผีโสโครกออกจากเด็ก
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 9:14-27
14,15 เรื่องราวในบทเรียนวันนี้ เกิดขึ้น ขณะที่พระเยซูและอัครสาวกอีกสามคน คือเปโตร
ยากอบ และยอหนขึ้นไปยังภูเขา บนภูเขานั้น พระเยซูคริสตทรงจําแลงพระกาย อัครสาวกทั้งสามเห็น
ฉลองพระองคของพระเยซู มีรัศมีสีขาวเปนมันระยับ แลวเอลียาห กับโมเสส ไดปรากฏตัว และสนทนา
กับพระองคขณะที่เรื่องราวเหลานี้เกิดขึน้ เหลาสาวกอืน่ ๆ อยูที่เชิงเขา กําลังเผชิญปญหาที่ลําบากอยู
ปญหาหนึ่ง ซึ่งไมอาจแกไขได เมื่อพระเยซูและสาวกทั้งสาม ลงมาจากภูเขาประชาชนยังคงลอมรอบ
เหลาสาวก พวกอาลักษณ และพวกฟาริสีกําลังซักไซไลเลียงพวกเขาอยู แตพวกเขาไมอาจใหคําตอบ
หรือวิธีแกไขแตประการใด เชื่อวา เหลาสาวกคงรูสึกอับอายขายหนามากและเจ็บใจตนเองเปนอยางยิ่ง
เมื่อประชาชนเห็นพระเยซูเสด็จมาจึงรีบพากันเขาไปรุมลอมพระองค เหลาสาวกจึงสามารถ
หายใจโลงอกได เพราะพระองคคือคําตอบทุกอยาง
บทเรียนประการแรกที่เราจะไดเรียนในวันนี้คือ บทเรียนเกีย่ วกับการพึ่งพาอาศัยในพระเยซู
คริสต เมื่อพระเยซูทรงใชเหลาสาวก ออกไปทํางานของพระองค เหลาสาวกก็ปฏิบตั ิตาม และกลับมา
ดวยความสําเร็จที่นาตื่นเตนยินดี พวกเขาไดประกาศกิตติคุณของพระเยซูคริสต มีคนจํานวนมาก ได
กลับใจบังเกิดใหมโดยพระนามของพระเยซูคริสต พวกเขาขับไลผีออกจากคนที่ถกู ผีสิง พวกเขารักษา
โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ และแสดงการอัศจรรยอื่น ๆ แตคราวนี้ พวกเขาเองแปลกใจมาก เพราะเมื่อมีคนพา
เด็กคนหนึ่งซึ่งถูกผีสิงมาหาเขา เขาไมอาจจะขับไลผีออกจากเด็กนั้นได ทั้ง ๆ ที่ไดใชวิธีเดียวกัน กับที่
เขาเคยขับไลผีอื่น ๆ ออก อะไรเปนเหตุทําใหพวกเขาเสือ่ มอํานาจลง
เราอาจอธิบายไดดว ยเหตุผลสองประการดังนี้
ประการแรก เมื่อเหลาสาวกออกไปทํางานใหม ๆ พวกเขาคงมีความกลัวบาง เพราะสํานึกวาตน
ยังใหมตองาน ยังมีความชํานาญนอย โดยเหตุนี้ พวกเขาจึงเชื่อพึ่ง ในองคพระเยซูคริสตทุกอยางดวย
สุดใจ สุดจิต สุดกําลัง หากเราเชื่อพึ่งในพระองคทุกอยาง ก็ไมมีอะไรยากเกินไปที่เรากระทําไมได แต
เมื่อเวลาผานพนไปพวกเขามีประสบการณ และความชํานาญมากขึ้น การเชื่อพึ่งในองคพระเยซูคริสตก็
อาจลดนอยลง แทนทีจ่ ะพึง่ อาศัยพระองคทุกอยาง เขาพึ่งพาอาศัยสติ ปญญา ความชํานาญ และ
ความสามารถของตนเองเปนสวนใหญ ปญหาเล็กนอยที่สุด จึงอาจกลายเปนปญหาใหญที่สุด ซึ่งพวกเขา
ไมอาจแกไขได เรื่องที่เกิดขึน้ จึงเปนสิ่งสอนใจ และเตือนใจเขาใหถอมใจ และพึ่งพาอาศัยพระองคในกิจ
ทุกอยาง
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ประการที่สอง พระเยซูทรงตองการสอนพวกเขาวา “นอกจากเราแลว ทานจะทําสิ่งใดไมได
เลย” (ยอหน 5:5) ขณะที่พวกเขา ยังอยูก บั พระเยซูคริสตพระองคคงสอนใหพวกเขาเขาใกลชิดสนิทกับ
พระองคเสมอ เพราะลําพังพวกเขาเองนัน้ อาจจะไมมีกาํ ลัง สติปญญา และความสามารถที่จะประกอบ
ราชกิจทุกอยางของพระองคได
คนสวนมากมีนิสัยที่ไม คอยดีอยางหนึ่ง คือไมยอมรับงาย ๆ วา ตนออนแอขาดความสามารถ
เหลาสาวกก็ยงั มีนิสัยเชนนีอ้ ยู จนกระทั่งเรื่องนี้เกิดขึน้ ขณะที่พระเยซูคริสตมิไดประทับอยูกับเขา พวก
เขาตองประสบกับความลมเหลวอยางใหญหลวง และตองยอมรับดวยความเต็มใจวา หากปราศจาก
พระองค เราเองไมอาจทําสิ่งใดได กําลังสติปญญา ความสามารถ และทุกอยางที่เรามีอยูเปนของ
ประทาน จากพระเยซูคริสต เราจึงควรกระทําทุกอยางดวยใจถอม มอบเกียรติยศแกพระองค พึ่งพาอาศัย
พระองคบอกพระองควา “พระองคเจาขา ฯ ขาพเจายอมรับวา ทุกอยางที่ขาพเจามีอยูเปนของพระองค
ขาพเจาจะกระทําอะไรไมได หากปราศจากพระองค”
16-18 พระเยซูทรงยินดีชว ยเราทั้งหลาย กอนที่เราทูลขอพระองคเสียอีกเหลาสาวกมิไดทูล
ขอให พระเยซูรีบชวยพวกเขา พวกเขารูส ึกอับอายขายหนามากจนไมกลาทูลขอความชวยเหลือ จาก
พระองค พระเยซูคริสตทรงยื่นพระหัตถเขามาชวยกอนเมื่อเห็นเหลาสานุศิษยของพระองค กําลังตกอยู
ในฐานะที่ลําบากจากการซักถามของพวกอาลักษณ พระองคตรัสถามเขาวา “พวกทานซักไซไลเลียงเขา
ดวยเรื่องอันใด” เมื่อเผชิญกับองคพระเยซูคริสตเขา พวกอาลักษณก็สงบปาก ไมซักอันใดอีกตอไป
ทามกลางคน ที่หอมลอมพระเยซูคริสต มีคนหนึ่งทูลพระองควา บุตรชายของเขาถูกผีสิง ผีนั้น
ทําใหบุตรของเขาลมและชักดิ้น น้ําลายฟูมปากผีไดทําใหเด็กตกในไฟ และในน้ําบอย ๆ จนเกือบจะ
เสียชีวิตหลายครั้งแลว เขาพาบุตรมาหาสาวก แตเหลาอัครสาวกไมอาจขับผีนั้นออกได พวกเขาไมเขาใจ
วาทําไมจึงเปนเชนนัน้ จึงเกิดการซักไซไลเลียงขึ้น
ปญหาอยางหนึ่ง ที่สรางความลําบากใจแกบิดามารดา ครูบาอาจารยทั้งหลาย คือปญหาเด็ก
โดยเฉพาะ ผูท ี่เปนบิดามารดา มักบนเสมอ ถึงความยากลําบาก ในการอบรมสั่งสอนบุตรของตนทั้งนี้
อาจเนื่องจากไมเห็นความสําคัญของการอบรมตั้งแตเด็กยังเล็กอยู บิดามารดาบางคนนึกวาบุตรของตน
ยังเล็กมากไมอาจเขาใจคําสัง่ สอนไดดีพอ รอใหโตขึ้นมาอีกหนอยคอยอบรมสั่งสอน บางคิดวาเมือ่ บุตร
โตขึ้นมาแลว เขาคงสํานึกไดดวยตนเอง ไมจําเปนตองอบรมเขมงวดกวดขันอะไรมากนัก บางใหเหตุผล
วา ตนไมมเี วลามากพอที่จะอบรมเด็ก ปลอยใหเปนหนาที่ของครู ในโรงเรียนก็พอแลวบางมีเวลา
เพียงพอ แตไมยอมอบรมสั่งสอนเทาที่ควร บางรูสึกทอแทใจเมื่อไมอาจชวยใหบตุ รของตนดีขึ้น จึง
ปลอยปละละเลยไป “ตามบุญตามกรรม” แตก็มีบดิ ามารดา เปนจํานวนไมนอยเชนกันทีท่ ราบ
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ความสําคัญของการอบรมสั่งสอนตั้งแตยังเด็ก เขาพยายามที่สุดในการแนะนําสั่งสอน แตทวาไมเกิดผล
เทาที่ควร เพราะแนะนําสั่งสอนในทางที่ไมถูกตอง
ปญหาเด็กและเยาวชนตาง ๆ เกิดขึ้นไดอยางไร อาจจะมีสาหตุหลายประการดวยกัน เชนการ
ปลอยปละละเลยของบิดามารดา ครูบาอาจารย สิ่งแวดลอมที่ไมดี ภาพยนตร นิยาย โทรทัศน ซึ่งเปนเนื้อ
เรื่องและตัวอยางที่ไมดี การผิดหวัง การขาดความรัก ฯลฯ แตสาเหตุสําคัญที่สุดอยางหนึ่งคือ พญามาร
ซาตานไดเขาไปอยูในจิตใจของเด็ก ตั้งแตเขายังเล็ก มันใชสิ่งแวดลอม และทุกอยางเทาที่มันจะสามารถ
ใชได ชักนําใหเด็กไปในทางที่เสีย มันรูจกั ใชเวลาที่ดีทสี่ ุด และไดผลที่สุดในการหลอกลวงมนุษยให
หลงเชื่อมัน และติดตามรับใช มัน คือเวลาเมื่อเขายังเด็ก
เด็กเปรียบประดุจตนไมออน ที่เพิ่งแตกกิง่ และใบ ในระยะที่กําลังเจริญเติบโตนี้ ทานอาจจะดัด
ใหมีรูปรางลักษณะดังใจชอบได แตเมื่อคอย ๆ เจริญเติบโตขึ้น จนกิง่ และลําตนแข็งแรงเต็มที่ทานก็ไม
อาจจะดัดไดอีกตอไป
ระยะเวลาดีทสี่ ุดในการอบรมสั่งสอนคน คือระยะเวลาที่เขายังเด็กอยู ขณะทีจ่ ิตใจของเขายังใส
สะอาด มีความจําดีเรียนรูสิ่งใดไดงาย พญามารก็ทราบถึงความสําคัญของเรื่องนี้ดี มันจึงทํางานในจิตใจ
ของคนตั้งแตยงั เด็กอยู มันเขาสิงในรางของคนแมกระทั่งเด็ก และไมยอมใหเด็กหลุดมือไปไดงาย ๆ แม
เหลาสาวกจะพยายามสักเพียงใดก็ตาม
เรานาจะไดรับบทเรียนที่สําคัญยิ่งจากเรื่องนี้ มารเห็นความสําคัญของเด็ก จึงเขาไปสิงอยูในราง
ของเด็ก เราเปนคริสเตียน เห็นความสําคัญของเด็กเพียงใด ชวยเด็กใหเดินในทางแหงความชอบธรรม
มากเพียงใด เรามีความอดทนตอเด็ก ไมทอ ถอยออนระอาสักเพียงใด
ทานที่เปนบิดามารดา พี่ชายพี่สาวและคุณครูทุกทาน ใหความรัก ความหวงใยตอเด็กของตน
อยางแทจริงหรือไม มารสนใจเด็กมาก มันไมเคยเสียเวลาแมแตวินาทีเดียว ที่จะชักนําใหเด็กเหินหาง
ออกจากทางแหงความจริง อยานึกวาเปนการเร็วเกินไป ที่จะนําเขามารูจักพระเยซูคริสต
19-27 อยางไรก็ตาม แมคนสวนมากจะเขาใจถึงความสําคัญ ของการอบรมสั่งสอนเด็ก และได
พยายามจนถึงที่สุด แตก็มีบดิ ามารดาไมนอ ย ตองทอถอยจนปญญา ไมอาจอบรมเขาใหอยูใ นทางที่ตน
ตองการได ดุจบิดาของเด็กที่ถูกผีสิง แมเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะชวยบุตรของเขา แตเขาไมอาจชวย
ได เพราะผีโสโครกมีอํานาจมากกวา ทําใหบุตรของเขาเกือบเสียชีวิตหลายครั้ง
ทานเองก็คงจะรูสึกทอใจไมนอยเมื่อเห็นเด็กของทาน ไมเพียงแตมิไดประพฤติตนดีขึ้น ยังกลับ
เลวลงทุกวันจงทราบเถิดวา การอบรมสั่งสอนเด็กมิไดเปนสิ่งที่งาย มารมีฤทธิ์อํานาจที่จะชนะจิตใจของ
เด็ก และจิตใจของทาน บางที่ความพยายามทุกอยางทีค่ รูเคยมีมา อาจลมเหลว ทานไมทราบจะทํา
อยางไรตอไปขอบพระคุณพระเจา มีผูหนึ่ง คือพระเยซูคริสต สามารถแกปญหานี้ได
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แมเหลาสาวกจะขาดปญญา แตไมมีอะไรยากเกินไปสําหรับพระคริสตเมื่อชายผูนั้นนําบุตรของ
เขา มาหาพระเยซูคริสตทูลขอพระองคทรงชวยเขา พระองคทรงยินดีชว ยทันที แตมีขอ แมอยูอยางหนึ่ง
คือ เขาตองเชื่อในพระเยซูคริสต “ใครเชื่อก็ทําไดทุกสิ่ง” ขอบกพรองโดยทั่วไปของเราก็คือ เราเชื่อ
พึ่งตนเอง เชื่อพึ่งคนอื่น พยายามใชวิธีของมนุษยในการแกไขปญหาตาง ๆ ในที่สุดเราพบความผิดหวัง
จงเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต นําเด็กมาถึงพระองค พระองคทรงสามารถชวยได “ใครเชื่อก็ทําไดทุกสิง่ ”
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บทเรียนที่ 9 คําอุปมาเรื่องผูหวานพืช
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 4:1-20
พระราชกิจของพระเยซูคริสตที่เราไดศึกษามาตั้งแตตน มีสามอยางดวยกันคือการสําแดงการ
อัศจรรย การรักษาโรคและการขับไลผี ในบทเรียนตอไปตั้งแตบทเรียนที่ 9 ถึงบทเรียนสุดทาย เราจะ
ศึกษาถึงพระราชกิจอีกอยางหนึ่ง ซึ่งสําคัญกวา พระราชกิจทั้งสามอยาง ที่กลาวมาแลวขางตนคือการ
เทศนาสั่งสอน จุดประสงคที่แทจริงของพระเยซูคริสต มิไดเสด็จมาเพื่อสําแดงการอัศจรรย รักษาโรค
และขับไลผีเทานั้น แตสิ่งเหลานี้เปนเพียงเครื่องมือ ที่พระองคทรงใชในการนําคนมาสูพระองค และ
ชวยใหเขาทั้งหลายเขาใจพระองคดียิ่งขึน้
พระองคคอื พระบุตรของพระเจาเปนพระผูชวยใหรอดของ
โลก
จุดมุงหมายของพระองคในการเสด็จมาก็เพือ่ สั่งสอนมนุษย ใหรจู ักทางแหงความจริง นําเขา
ออกจากความมืดแหงความบาปมาสูความสวางแหงพระคุณ แลวประทานความรอดใหแกเขา โดยทรง
สละชีวิตของพระองคเองบนไมกางเขน เปนคาไถความผิดบาปของเราทั้งหลาย
1,2 ทุกครั้งที่พระองคทรงเทศนาสั่งสอนในที่สาธารณะ มีคนมาฟงพระองคเปนจํานวนมาก
ทานคงจําไดวา ในครั้งที่พระองคทรงเทศนาในบานหลังหนึ่ง มีชายสี่คนหามคนงอยมาหาพระองค แต
ไมอาจเขาไปในบานหลังนัน้ ได เพราะประชาชนยืนเบียดเสียดกันเต็มบาน จนไมมีทางจะเขาไปถึง
พระองคไดในคราวที่พระองคทรงแสดงการอัศจรรย โดยใชปลาสองตัวและขนมปงหากอน ก็มีคน
มากกวา 5,000 คน ฟงพระคําของพระองค พระองคทรงเทศนาไดทกุ แหง ไมวาในธรรมศาลา บนภูเขา
กลางถนน หรือในบานคน ฯลฯ ครั้งนีพ้ ระองคทรงเทศนาที่ฝงทะเลมีคนเปนจํานวนมากอีกเชนเคยยืน
เบียดเสียดกัน ฟงพระคําของพระองคจนพระองคไมอาจยืนเทศนาบนฝงได ตองเสด็จไปประทับในเรือ
ใหประชาชนยืนอยูบนฝง แลวพระองคทรงเทศนาสั่งสอนบนเรือนั้น เหตุที่มีคนเปนจํานวนมากฟงคํา
เทศนาสั่งสอนของพระองคเสมอ เพราะคําสั่งสอนของพระองค ประกอบดวยฤทธิ์อํานาจ (ดู มาระโก
1:22) ทําใหจติ ใจของผูฟง ซาบซานไปดวยคําประเลาประโลม คําแนะนําตักเตือน คําหนุนน้ําใจทําให
ดวงตาของเขาสวาง มองเห็นความจริงของชีวิต ดุจนักกวีกลาววา “พระวจนะของพระองค เปนโคม
สําหรับเทาของขาพเจา และเปนแสงสวางสองตามทางของขาพเจา” (สดุดี 119:105)
ในชีวิตประจําวันของเรา เราตองการพระคําของพระองค เปนแสงสวางสองทางเดินของเรา
เพื่อใหเราสามารถเดินในทางที่ชอบธรรม ดําเนินชีวิตเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเยซูคริสต โลกนี้เต็ม
ไปดวยความมืดแหงการหลอกลวง การทดลอง และการชั่วทั้งหลาย เปนสิ่งที่งายทีส่ ุดสําหรับคริสเตียน
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ทุกคน ทีจ่ ะสะดุดลมลงในความมืด และความสกปรก แหงความบาป หากเรามีพระคําของพระเยซูคริสต
อยูในจิตใจของเราเสมอ พระคําของพระองคก็จะเตือนสติ แนะนําหนุนน้ําใจ และคุม ครองเราใหไดรับ
ความปลอดภัย จากการทดลองทั้งหลาย “พระดํารัสของพระองค นั้น ขาพเจาไดจดจําไวในใจ เพื่อ
ขาพเจาจะไมกระทําผิดตอพระองค” (สดุดี 119:11)
3-9 คนจํานวนมากที่มาฟงพระองคนั้น หาใชวา ทุกคนจะมาดวยใจหิวกระหาย อยากทราบ
ความจริงไม พระองคทรงทราบถึงจิตใจของทุกคน ที่มาหาพระองค ทรงทราบถึงความนึกคิดและความ
ตองการทุกอยางของมนุษย เราอาจหลอกลวงมนุษยดว ยกันได โดยแสรงทําเปนผูเครงศาสนา ประพฤติ
อยางดีที่สุด แตไมมีผูใดอาจหลอกลวงพระเจาได พระองคมิไดทรงพอพระทัยอะไรมากนัก ที่เห็นคนมา
ฟงเทศนมากมายทุกครั้ง เพราะทามกลางคนมากมายเหลานั้น มีนอยคนที่มีจิตใจอยากจะแสวงหาความ
จริง ดวยเหตุนี้ พระองคจึงตรัสสั่งสอนเกี่ยวกับจิตใจของมนุษยวา มีสี่ชนิด ทานจงศึกษาดวยความ
ระมัดระวัง แลวถามตนเองวาตนเปนคนที่มจี ิตใจชนิดใด พระองคตรัสสอนเปนคําอุปมาไววาดังนี้
“มีผูหวานคนหนึ่งออกไปหวานพืชเมล็ดพืชไดตกลงในที่ตาง ๆ กันสี่แหง บางตกลงใกลริม
ถนน นกที่บนิ ไปมาก็จิกกินเสีย บางตกลงบนดินที่มหี ินมากกวาดินเมล็ดพืชก็เจริญงอกงามอยางรวดเร็ว
แตเนื่องจากมีดินนอย รากของมันจึงสั้น เมื่อถูกแสงแดดกลาก็เหี่ยวแหงไป บางตกลงกลางหนาม มัน
เจริญงอกงามไดดี แตถูกหนามปกคลุมไวเสีย จึงไมเกิดผล บางก็ตกลงในดินทีด่ ี แลวเจริญเติบโตออก
ดอกออกผล สามสิบเทาบาง หาสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง รอยเทาบาง”
10-20 เมื่อพระเยซูคริสตตรัสสอนเสร็จแลว และประชาชนก็ไดกลับบานของตน บางคนที่
สนใจรวมทั้งอัครสาวกสิบสองคนของพระองค ก็มาทูลถามถึงความหมายของคําอุปมา ที่พระองคทรง
สอนนั้น เพราะพวกเขาไมเขาใจคําสอนที่แทจริงของพระองค ทานจะเห็นวา คนเปนจํานวนมากทีม่ าฟง
คําเทศนาสั่งสอนนั้น แตมีนอ ยคนที่ตั้งใจอยางแทจริงทีจ่ ะเรียนรูขอลับลึกในพระวจนะของพระเจา แม
พวกเขาจะไมเขาใจ พวกเขาก็ไมสอบถาม บางคนอาจแสรงทําเปนคนรอบรูสารพัด เปนคนฉลาด ไดรับ
การศึกษาดี เขาใจคําสอนทุกอยาง การสอบถามเปนเรื่องที่ไมจําเปนสําหรับเขา เพราะกลัววาเปนการเสีย
ศักดิ์ศรีที่จะตองถามคนซึ่งมีวิชาความรูนอ ยกวาตน ที่มปี ริญญาต่ํากวาตน ความอวดตัว หยิ่งยะโส เปน
อุปสรรคสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง สําหรับทุกคนที่ตองการศึกษาหาความจริง จงอยาแสรงทําเปนคนฉลาด
รอบรู ในเมื่อตนไมเขาใจแตจงถอมใจลง สอบถามมาจากคนที่รูดีกวาทาน ผูที่มีใจถอม ยอมเรียนรูไ ดทุก
โอกาสและทุกสถานที่ และจากทุกคน แมจากสตรีที่ออนแอ และจากเด็กที่ไรเดียงสา
แตก็มีบางคนที่ไมถาม อาจเปนเพราะเขากลัววา พระเยซูจะไมพอพระทัยในการอยากรูอยาก
เห็นของเขา แตความจริงมิไดเปนเชนนั้น เมื่อคนเหลานัน้ มาหาพระองค ทูลขอพระองคอธิบายคําอุปมา
ใหเขาฟง พระองคทรงอธิบายอยางชัดแจงทุกอยาง ขอใหคริสเตียนทุกทาน จงมีใจยินดีที่จะอธิบายความ
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จริง ซึ่งทานไดเรียนรูใหคนอื่นเขาใจ อยาใหผูใดเขาใจวา ทานเปนคนหยิ่งจองหองไมอาจชวยอะไรเขา
ได แตจงกระทําตนใหเปนที่พึ่งของคนออนแอ ขาดความเชื่อ และคนที่ไมทราบความจริง ใหเขาสามารถ
เขาใกลชิดดวยใจทีเ่ ต็มไปดวยความหวัง เพื่อจะไดรบั คําหนุนน้ําใจ คําปลอบโยน และคําแนะนํา
ตักเตือน ทีเ่ ต็มไปดวยความรัก
พระองคทรงอธิบายคําอุปมา ซึ่งเปรียบถึงจิตใจของคน ที่มาฟงพระวจนะของพระองคดังนี้
จิตใจของคนชนิดแรก เปรียบประดุจดินอยูที่ตามริมถนนแมเขาจะมาฟงเทศนา สั่งสอนในโบสถเขาก็แต
ราง มิไดนําจิตใจของเขามาดวย ตาของเขาอาจจะจองมองที่นักเทศนแตจิตใจของเขาลองลอยไปในที่
ตาง ๆ บางคิดถึงธุรกิจ การคาบาง คิดถึงคนที่ตนรัก คิดถึงการเรียน คิดถึงความสนุกสนานที่ผา นมา
คิดถึงสถานที่ที่ตนจะไป เขาไดยนิ เสียงนักเทศนพดู แตเขาไมไดยินความหมายของคําพูดที่นักเทศนพูด
ออกมา หลังจากการประชุมเขาก็ไมไดรบั คําสอนอะไรแมแตอยางเดียว เขามาดวยจิตใจทีว่ างเปลาและ
กลับไปดวยจิตใจที่วา งเปลาตามเดิมไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิต ไมมีความเจริญกาวหนา และคน
ชนิดนีย้ ังนับวาดี เพราะอยางนอยที่สุด เขาประพฤติตนเรียบรอยในทีป่ ระชุม มีคนเปนจํานวนมากที่ไม
เพียงแตไมตั้งใจฟง หากยังกอความรําคาญใหผูอื่น ดวยการพูดคุยและหัวเราะบาง บางคนนัง่ หลับ
ตลอดเวลา พระคําของพระเจาดุจเมล็ดพืชทีห่ วานลงไป ถูกมารชิงเอาไปเสีย จึงไมมีอะไรเหลืออยู
จิตใจชนิดที่สอง เปรียบประดุจดินที่เต็มไปดวยกอนหิน มีดินเปนสวนนอยเขาเปนคนออนไหว
งาย ชักจูงใหเชื่อสิ่งใดไดงาย ๆ เขาหัวเราะเสียงดัง เมื่อเขามีเรื่องชอบอกชอบใจ เขารองไห เมื่อไดยิน
เรื่องเศรา ออนไหวไปตามคําเทศนาของนักเทศน เขาอาจถึงกับยกมือรับเชื่อพระเยซูคริสต แตความเชื่อ
ของเขาไมมั่นคงแข็งแรง เพราะฟงพระคําของพระเจาดวยอารมณ เขารับเชื่อตามผูอื่นมิไดมีความเขาใจ
อยางแทจริง แตเมื่อมีการทดลอง และความทุกขลําบากเกิดขึ้นเขาก็สะดุดลมลง และทอถอยไป
จิตใจชนิดที่สาม ประดุจดินที่มีหนาม คริสเตียนจํานวนมากในปจจุบนั มีใจชนิดนี้ เขาฟงพระ
วจนะของพระเจาดวยตั้งใจ เขาใจทุกอยางที่นักเทศนไดเทศนทราบวาตนควรจะประพฤติเชนใด และมี
ใจปรารถนา อยากจะประพฤติตามเสียดวยซ้ํา แตเขาไมอาจจะกระทําตามไดเพราะรักฝายโลก ทรัพยสิน
เงินทองตําแหนงหนาที่ ประดุจหนามทีช่ ื่อเสียงไดปกคลุมเขาไวความรักฝายโลกไดชนะจิตใจของเขา
ทําใหไมอาจตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสตไมยอมถอมใจลงยอมรับผิด ไมยอมเสียสละในสิ่งที่พระเจา
ตรัสสั่งไว
จิตใจชนิดสุดทาย เปรียบประดุจดินดี ดินที่เตรียมไวพรอมแลว สําหรับหวานเมล็ดพืช เขาเปด
จิตใจออกกวางเพื่อจะรับพระคําของพระเจาเขาไว เขาฟงดวยความตั้งใจ ดวยความพินิจพิจารณาและ
ดวยความเขาใจ เมื่อมีสิ่งใดที่ไมเขาใจ เขาพยายามคนควาสืบถามความจริงแมอาจออนไหวไปตาม
อารมณบาง แตเขาไมยอมใหอารมณ มีอํานาจเหนือจิตใจของเขา เพราะเขามิไดเชื่ออยางงมงายไรเหตุผล
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แตเชื่อดวยความเขาใจ แมอาจมีการทดลอง ความทุกขลําบากเกิดขึน้ ความเชื่อของเขาก็ไมเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อชนิดนี้ ตั้งอยูบนรากฐาน ทีแ่ ข็งแรงในพระวจนะของพระเจา เขาเชื่อมั่นในพระสัญญา ที่กลาว
ไวในพระดํารัสของพระเจาอยางแทจริง โดยเหตุนี้ ชีวติ ฝายวิญญาณจิตของเขา จึงเจริญเติบโตแข็งแรง
และเกิดผล เปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเจา
การอานพระคริสตธรรมคัมภีร จะไมแตกตาง กับหนังสือธรรมดาอื่น ๆ เลยหากทานไมอาน ไม
ศึกษาดวยใจเคารพดวยความตั้งใจ และดวยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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บทเรียนที่ 10 ตะเกียงที่สองแสง
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 4:21-25
ถาจะถามวา ยุคใดเปนยุคที่มดื มนที่สุดในดาน ศีลธรรม ความดี ความประพฤติ และความรัก
ตอบไดวาคือยุคปจจุบัน ทั้งนี้จะเห็นไดจากความประพฤติของเด็ก ๆ และหนุมสาว การศึกษาอบรมที่เขา
ไดรับจากโรงเรียนมักจะไมชวยใหเขาดีขึ้นในดานศีลธรรม ดูประหนึ่งวา เขายิ่งรูมากขึ้นเพียงใด ความ
กลาที่จะทําความชั่วก็มากขึ้นเพียงนัน้ สิ่งที่ตองหามในสมัยกอน กลับกลายเปนสิ่งธรรมดาและนาอวด
ในสังคมปจจุบัน มนุษยเต็มไปดวยความเห็นแกตัว การแบงชั้น ดูแคลนการกดขี่ขมเหง การดูหมิน่ การ
ฉกชิงวิ่งราว การประทุษราย และฆาตกรรม ซึ่งถือวาเปนขาวประจําวันที่ฟงกันจนเคยชินการโลภ การ
ฉอโกง การเอารัดเอาเปรียบเลหเหลี่ยมเพทุลายตาง ๆ มีอยูในชนทุกชัน้ นี่เปน เพียงเหตุการณทเี่ กิดขึ้น
บอยที่สุดในโลก ความมืดแหงความบาปไดปกคลุมไปมากกวานั้น บางประเทศตองเผชิญกับความ
โหดรายทารุณของสงครามจากภัยธรรมชาติ โรครายที่ระบาด
ในฐานะที่เราเปนคริสเตียน เรามีหนาที่อะไรบาง ตอโลกในยุคทีแ่ สนมืดมนนี้ พระเยซูคริสต
ตรัสวา “ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก” (มัทธิว 5:14) ถูกแลวเราคือความสวาง ความหวังของ
โลกปจจุบัน มนุษยไดพยายามแลวทุกวิถที างเพื่อนําสันติสุข ความรัก ความชอบธรรม ความสามัคคี
ธรรม มาสูโลกแตประสบความลมเหลวตลอดมา ไมมีวธิ ีใดของมนุษย ที่อาจเปลีย่ นแปลงโลกแหงความ
มืดมนนี้ มาเปนโลกแหงความสวาง พระเยซูคริสตมิไดทรงมอบหมายหนาที่ใหผูอื่น นอกจากบุตรของ
พระองคทุกคน “เพราะเราเปนความสวางของโลก
21 แทจริงคริสเตียนทุกคนก็ไมมีความดีพิเศษอะไรมากกวาชาวโลก เราก็เคยเดินอยูในความ
บาป มีชีวิตอยูใ นความมืดมน โดยพระคุณของพระเยซูคริสตวันหนึ่ง เราไดพบพระองค และไดรับการ
ชวยเหลือใหรอดจากความมืดนั้น มาเดินในทางแหงความสวาง
เรื่องมิไดจบลงเพียงเทานั้น ความสวางที่แทจริงคือ องคพระเยซูคริสต เมื่อเราไดพบความสวาง
นี้แลว พระองคทรงนําใหเราเปน “แสงสวาง” ดวงหนึ่งในโลกดวย เพื่อเราทั้งหลายจะไดสองแสงเพื่อ
พระองค นี่คือจุดมุงหมาย ทีพ่ ระองคทรงใหเรามีชีวิตอยูใ นโลก
เราจะสองแสงเพื่อพระองคไดอยางไรนาเสียดายเหลือเกิน คริสเตียนมากมายไดซอนความสวาง
เสีย ดุจคนทีซ่ อนตะเกียงไวใตเตียงนอน มิไดเปนประโยชนแกผูใด พระเยซูตรัสวาตะเกียงนั้นจะสอง
สวางไดเมื่อตั้งอยูบนเชิงตะเกียงในที่คนทัง้ หลายสามารถมองเห็นได คริสเตียนเปนจํานวนมาก เปนคน
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เห็นแกตวั ซอนแสงสวางของตนเสีย
โดยการปลีกตัวออกจากชาวโลกที่ไมใชคริสเตียนผละตัวออก
หางไกล จากสังคมที่มิใชคริสเตียน เพราะกลัววาตนอาจจะเปรอะเปอนดวยความสกปรกแหงความบาป
เปนความจริงที่พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา อยารักโลกและสิ่งของในโลกจงเกลียดชังความ
ชั่ว จงปลีกตัวออกจากความชั่ว แตหาไดหมายความวา จะใหเราตัดความสัมพันธกับชาวโลกไม แมพระ
เยซูคริสตเองก็ทรงคบคาสมาคมกับคนบาป ทรงสนทนากับคนบาป จนพวกฟาริสี และพวกอาลักษณ
กลาวหาวาพระองค ไมรักษาความบริสุทธิ์ พระองคตรัสวา คนปกติไมตองการหมอ คนปวยเทานัน้ ที่
ตองการหมอ พระองคเสด็จมาเพื่อเรียกคนบาป มิใชมาเรียกคนชอบธรรมถาทานตองการสองแสงสวาง
ในโลก จงอยาเก็บแสงสวางนี้ไวภายในสังคม คริสเตียนแตแหงเดียว แตจงออกไปสองแสงในที่ที่
ตองการแสงสวาง คบคาสมาคมกับชาวโลก ติดตอกับชาวโลก แตเราจะกระทําตามอยางชาวโลก รักทุก
อยางที่ชาวโลกรักนั้นไมได เพราะเราคือความสวางของโลก จําตองรักษาแสงสวางนั้นไวที่ชาวโลกยัง
ทําเชนนั้นอยู เพราะพวกเขาเดินอยูใ นความมืด โดยเหตุนี้เราตองออกไปสองทางใหเขาเห็น ชวยนําเขา
ใหพบความจริง
ุ จากพระ
แสงสวางที่กลาวมาขางตนนี้ หมายถึงพระกิตติคุณ คริสเตียนทุกคนไดรับพระกิตติคณ
คริสต ไดรับการเปลี่ยนแปลงใหเปนคนใหม ไดรับชีวิตนิรันดร พระเยซูคริสตทรงตองการใหทานเปน
พยานเพื่อพระองค โดยการบอกขาวดีใหคนอื่น ๆ ทราบ เพื่อเขาจะไดพบความจริงเชนเดียวกับทาน
พระองคไมเพียงแตมอบพระกิตติคณ
ุ นี้ใหทุกคน ยังประทานความสามารถใหแกทกุ คนดวย เพื่อทุกคน
จะไดใชความสามารถที่พระองคประทานให นําพระกิตติคุณไปสูคนอืน่ โดยวิธีที่ทานทําได ทานจะนํา
กิตติคุณหรือแสงสวางนั้นใหแกคนอื่น โดยวิธใี ด ไมสสู ําคัญนัก สิ่งสําคัญ คือ ทานจะตองไมเก็บพระ
กิตติคุณนัน้ ไวกับตนเองแตผูเดียว หรือใชความสามารถ ที่พระเยซูคริสตประทานใหทานเปนประโยชน
ของตนเองแตอยางเดียว
22 เราอาจจะแกตวั วา เราไมมีเวลา เราไมมีความสามารถ เราไมมีกําลัง เราไมอาจชวยไดโดยวิธี
ใด นีเ่ ปนเพียงคําแกตวั ของมนุษย คริสเตียนทุกคนสามารถชวยเหลือ ในการนําพระกิตติคุณไปสูคนอื่น
ได ไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง ทานอาจไมสามารถออกไปประกาศพระกิตติคุณดวยตนเอง แตทานสามารถ
ชวยเหลือไดทางอื่นเชน ชวยเหลือทางทรัพยสิน ทางกําลังโดยการอธิษฐาน อยางนอยที่สุด ทานสามารถ
นําใบปลิวไปใหแกคนบางคนที่ทานรูจักเปนพยานแกผูรว มงาน นําเพือ่ นฝูงมาโบสถ ถาทานไมกระทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย ก็เทากับซอนความสวางของทานเสียทานอาจจะแกตวั ตอคนอื่น ๆ ได หรือปดบังความ
จริงที่ทานซอนไว แตพระองคตรัสวา “ไมมีสิ่งใดที่ปดบังไว ซึ่งจะไมตอ งแพรงพราย” คนอื่นไมทราบวา
ทานสัตยซื่อตอพระเยซูคริสตมากสักเพียงใดในการสองแสงเพื่อพระองค แตพระเยซูคริสตทรงทราบ
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ทุกอยาง วันหนึ่งสิ่งที่ทานพยายามซอนเรนไว จะถูกแพรงพรายออกมาจําเพาะพระเนตรของพระเจา
ขณะนัน้ เราจะทราบวา ใครบางที่ไดซอน “ตะเกียง” ของเขาไว ไมยอมสองสวางเพื่อพระองค
23 ก เมื่อมีความจริงก็ยอมมีความเท็จ บอเกิดแหงความจริงคือ องคพระเยซูคริสต บอเกิดแหง
ความเท็จคือ พญามารซาตาน ขณะที่พระเยซูคริสตทรงใชคริสเตียนออกไปเปนพยาน เพื่อพระองค นํา
แสงสวางแหงพระกิตติคณ
ุ ไปสองในทุกมุมเมือง มารก็ใชพรรคพวกของมันปลอมแปลงตนเปนทูตแหง
ความสวางออกไปสั่งสอนมนุษยโดยใชพระคัมภีรและศาสนาเปนเครือ่ งบังหนา แตคําสอนเทานัน้ ที่
เหินหางจากความจริงของพระเยซูคริสตอยางลิบลับ พระองคไดเตือนวา “ทานทั้งหลายจงระวังผู
พยากรณเท็จทีม่ าหาทานนุงหมดุจแกะ แตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา” (มัทธิว 7:15) เหตุฉะนั้นจง
ระวังใหดี ในการฟงคําสอนจากผูหนึ่งผูใด จงยึดพระคริสตธรรมคัมภีรโดยการทรงนํา ของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เปนหลักเสมอ
ขณะเดียวกัน พระธรรมตอนนี้ก็เตือนใหทุกคนฟงพระกิตติคณ
ุ ดวยความตั้งใจ อยาดูหมิน่ ดู
แคลนพระวจนะของพระเจา “......ความเชือ่ ไดเกิดขึ้นก็เพราะไดฟง ” (โรม 10:17)
24 ข 25, พระกิตติคุณและความสามารถ ที่พระเยซูคริสตทรงประทานใหนั้น หากเราไมนํา
ออกใชใหเปนประโยชนแกผูอื่น จะมีโทษดังนี้
ประการแรก พระกิตติคุณและความสามารถที่เราไดรับลวนเปนพระพรที่เราไดรบั จากพระเจา
ไมวาจะเปนสติปญญาจะเปนพรสวรรคตาง ๆ จะเปนเวลาจะเปนทรัพยสินเงินทอง พระเจาทรงตองการ
ใหเราใชเพื่อพระองค เพื่อชวยใหชาวโลกไดพบแสงสวาง มิใชใชเปนประโยชนแกตวั เองอยางเดียว
พระเยซูคริสตเทานั้นที่เปนคําตอบของโลก พระเยซูคริสตเทานั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก และคริส
เตียนทุกคนเปนเครื่องมือที่พระองคจะทรงใชสําหรับทํางานอันใหญนี้ ทานไมตองกลัววาสิ่งที่ทา นได
เสียสละไป จะสูญหายไปอยางเปลาประโยชน “ทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด เขาจะตวงใหทาน
ดวยทะนานอันนั้น” หรืออีกนัยหนึ่งวาทานจะเสียสละไปเพื่อคนอืน่ มากเทาใดพระเยซูคริสตจะทรง
ตอบแทนให และยิ่งกวานั้นพระองคจะทรงเพิ่มเติมใหอกี มากกวาที่ทา นไดเสียสละไปเสียอีก “ดวยวา
ผูใดมีอยูแลวจะเพิ่มเติมใหผนู ั้นอีก” หากเขานําออกไปใชเพื่อพระองค เหตุฉะนั้นอยาแกตวั วา ทานไมมี
ความสามารถอันใดเลย ทุกคนเปนแสงสวางของพระเยซูคริสตไมวาทานจะสวางมากหรือนอย พระองค
ทรงตองการใหทานสองแสงสวางอยาซอนไว
หากทานยินดีสองแสงเพื่อพระองคดวยสติปญ
 ญาที่
เล็กนอย ความสามารถและกําลังเพียงเล็กนอยทรัพยสินที่เล็กนอยที่มีอยูพระองคก็จะทรงเพิ่มเติมให
ทานอีกเพื่อทานจะเปนประโยชน แกพระองคมากยิ่งขึ้น “แตผูใดไมมี แมวาซึ่งเขามีอยูนั้นจะตองเอาไป
จากเขา” เมื่อผูหนึ่งผูใดไมอาจเปนประโยชนอันใดแก พระเยซูคริสตเปนคนเห็นแกตวั นึกถึงประโยชน
ของตนเองฝายเดียว พระพรทุกอยางก็จะขาดจากเขาเสียสิ้น
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“แตนี่แหละ คนที่หวานเล็กนอยก็จะเก็บเกี่ยวเล็กนอย แตคนที่หวานมากจะเกี่ยวเก็บมาก ทุกคน
จงใหตามซึ่งเขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชดวยนึกเสียดายมิใชดว ยขืนใจให เพราะวาพระเจาทรงรักคน
นั้นที่ใหดว ยใจยินดี และพระเจาทรงฤทธิ์ อาจประทานสรรพคุณอันอุดมแกทานทั้งหลาย เพื่อทานจะมี
สิ่งของทุกอยางพอสําหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณสําหรับการดี ทุกอยางดวย” (2 โครินธ 9:6,8)
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บทเรียนที่ 11 คําอุปมา เรื่องชายทําสวนองุน
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 12:1-12
คริสเตียนบางคนอาจคิดวา หากเราดําเนินอยูในทางของพระเจา ปฏิบตั ิทุกอยางตามน้ําพระทัย
ของพระองค ชีวิตของเราคงราบรื่น สะดวกสบายทุกประการ ความจริงหาเปนเชนนัน้ ไม คงไมมีผูใดที่
ปฏิบัติตามน้ําพระทัย ของพระเจาไดเทาพระเยซูคริสต แตตลอดเวลาทีพ่ ระองครับใชพระบิดาดวยความ
สัตยซื่อ ทรงกระทําแตความดี รักษาโรคภัยไขเจ็บ ขับผีและเทศนาสั่งสอนประชาชน ใหรูจกั พระเจาที่
เที่ยงแท พระองคทรงพบแตความทุกขยากลําบาก อุปสรรคขัดขวางตาง ๆ มากมาย นอกจากนัน้ ยังมีศัตรู
คอยประทุษรายพระองค หาเหตุคอยจับพระองคไปจําคุก และประหารชีวิตเสีย อาจจะไมเปนทีน่ าแปลก
ประหลาดอะไรมากมายนัก หากศัตรูเหลานั้น คือคนตางชาติที่ไมรูจักพระเจา แตทนี่ าแปลกและสราง
ความเจ็บช้ําใจแกพระเจามากที่สุด คือศัตรูเหลานั้น ซึ่งไดแกพวกปุโรหิต พวกอาลักษณ และพวกผูเฒา
ซึ่งเปนชนชาติยิวที่รูจกั พระเจา คนเหลานีม้ ีความรูเกีย่ วกับพระเจา มากกวาคนยิวทั่ว ๆ ไป เรื่องราวตอน
ปลายในบททีส่ ิบเอ็ดพวกปุโรหิตใหญ พวกอาลักษณ และพวกผูเฒากําลังหาเหตุจับผิดพระเยซูคริสตแต
ไมอาจหาความผิดใด ๆ ได พระองคทรงทราบ ถึงความชั่วและเจตนารายของคนเหลานี้ จึงตรัสเปนคํา
อุปมา สั่งสอนเขา
1. พระเยซูกลาวถึงชายทําสวนองุนคนหนึง่ ที่ไดรักษาสวนองุนอยางดีทสี่ ุด ไดลอมรั้วไวรอบ ๆ
เพื่อปองกันมิใหสัตวรายเขามาทําลายผลองุนได เขาขุดบอเตรียมไวเพื่อรอรับน้ําองุน ซึ่งจะคั้นเมื่อถึงฤดู
นอกจากนั้นยังไดกอหอเฝา เพื่อคนเฝาสวนจะสามารถรักษาความปลอดภัย และดูแลไดทั่วถึง เมื่อได
เตรียมทุกอยางเรียบรอยแลว เจาของสวนก็มอบสวนนั้นใหชาวสวนเชา แลวเขาเองก็จากไปเมืองอื่น
คําอุปมานี้ พระองคตรัสแกชาวยิวที่คิดประทุษรายตอพระองค สวนองุนหมายถึงชนชาติยวิ
หรือชนชาติอสิ ราเอลเรามีเหตุผลที่กลาวเชนนั้น พระธรรมอิสยาหไดใหภาพอยางชัดแจง เกีย่ วกับสวน
องุนซึ่งหมายถึงประเทศอิสราเอล (ดูอิสยาห 5:1-7) ชายทําสวนองุนหมายถึงพระเจา ชาวสวนทีเ่ ชาสวน
หมายถึงชนชาติอิสราเอล พระเจาทรงเปนผูสรางชนชาติอิสราเอลขึ้น ทรงมอบสิทธิพิเศษเปนอันมากให
ชนชาติอิสราเอล
กอนที่ชนชาติอิสราเอลจะเปนประเทศ พระองคทรงมีแผนการอยูแลวที่จะมอบใหแกชนชาตินี้
ทุกอยาง สรางชนชาตินี้ใหเปนชนชาติใหญยิ่ง ใหชนชาตินี้เปนชนชาติที่เลือกสรรของพระองค พระองค
จึงสถิตอยูกับพวกเขาตั้งแตยุคสมัยแรกเริ่ม เปนชนชาติเดียวที่อาจเขาใกลพระองค เปนชนชาติเดียวที่
ไดรับพระบัญญัติ และพิธีทางศาสนาเปนชาติเดียวที่ไดรับพระพรพระองคทรงเลี้ยงดู ทรงนําพวกเขา
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ดวยความเอาใจใสดูแลอยางดีที่สุด ประทานดินแดนที่อดุ มดวยน้ําผึ้ง และน้ํานมแกเขาทรงขับไล และ
ทําลายชนชาติมหาอํานาจตางๆ หลายประเทศตอหนาชาวอิสราเอล เพราะเห็นแกชนชาติที่พระองคทรง
รัก พระองคทรงมองขามประเทศมหาอํานาจอื่น ๆ ทุกประเทศ เพื่อจะสําแดงความรักทุกอยางของ
พระองค แกชนชาติอิรสาเอล นอกจากนัน้ ไดทรงค้ําจุน เกื้อกูล อุดหนุน และทรงอวยพรทุกอยางแลว
พระองคยังทรงลอมชนชาตินี้ไวดวยรั้วของพระองค ซึ่งไมมีศัตรูใดอาจรุกล้ําเขาไปทําลายได แลวทรง
เฝาดูแลรักษาจากเบื้องบนสวรรคใหความปลอดภัยทุกอยางของประเทศ ไมมีประเทศอื่นใดในโลก ที่
ไดรับพระเมตตาและความรักเปนพิเศษเทาประเทศอิสราเอล
2-5 พระเจามิไดทรงหวังอะไรจากชนชาติอิสราเอลมากนัก (คนเชาสวน) เพียงแตทรงหวังวา
พวกเขาจะรักษาแผนดินนี้ใหดีที่สุด เพื่อสวนองุนจะเกิดผล นําพระพรสูตัวเอง สูชนชาติทั่วโลก และนํา
เกียรติยศมาสูพระองค แตพระองคทรงผิดหวังเปนอยางยิ่งตอ “คนเชาสวน” นี้ “ทานไดพรวนดิน และ
เก็บกอนหินออกเสีย และไดคัดเถาองุน อยางดีที่สุดมาปลูกไวนนั้ และไดสรางไวในสวนทามกลาง และ
ไดสรางเครื่องบีบน้ําองุนไวดวย และทานหวังจะไดผลองุนสวน แตกลับออกผลกลายเปนองุนปา โอ
พลเมืองแหงกรุงเยรูซาเล็ม และชนชาติยดู าห...เปนไฉน เมื่อเรามุงหมายจะใหสวนออกผลเปนองุนสวน
มันจึงออกผลกลายเปนองุนปา” (อิสยาห 5:2-4) พระองคทรงทุมเทความรักทุกอยางใหชนชาติอิสราเอล
แตสิ่งที่พระองคทรงไดรับคือ ความดื้อดึง ขัดขืน ความกระดาง ความผิดบาป และความชั่วทุกอยาง
แทนที่ชนชาติอิสราเอล จะรําลึกถึงพระเมตตาและกราบไหวนมัสการพระองค ดวยความเคารพยําเกรง
และดวยความสัตยซื่อ และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค เชื่อฟงพระองคในทุกสิ่งทุกอยาง พวก
เขากลับตีตัวออกหางจากพระองค ขัดขืนคําสั่งของพระองค แกะสลักปนรูปเคารพขึ้นกราบไหว บูชา
แทนพระองค และกระทําการบาปทุกอยาง ที่พระองคทรงเกลียดชังที่สดุ
กระนั้นก็ตาม พระเจาก็ยังทรงอดทน มิไดตอบแทนเขา ตามความชั่วและความบาปที่พวกเขาได
กระทํา ทรงสงศาสดาพยากรณตาง ๆ มาเตือนเมื่อฝาฝนทรงลงโทษ ดวยความทุกขลาํ บาก พวกเขาสํานึก
ตัวได และปฏิบัติตนดีขึ้นเล็กนอย แตตอมาไมนาน พวกเขากลับไปสูสภาพเดิมอีก
พระเจาทรงสงผูทาสของพระองคมาอีก
ทรงสําแดงการอัศจรรยอีกมากมายพวกเขาดีขึ้น
เล็กนอย แลวไปสูความชั่วตามเดิม เปนเชนนี้ซ้ําแลวซ้ําเลา จนจิตใจของพวกเขากระดางมากขึ้น ไมเกรง
กลัวตอ คําตักเตือนของผูรับใชที่สงมาจากพระเจาอีกตอไป “แตเขาก็พากันเยาะเยยพวกทูตของพระเจา
ประมาทและดูหมิ่น คําโอวาทของพระองคและนินทาผูพยากรณของพระองค กระทําใหความพิโรธของ
พระเยโฮวาหพลุงขึ้น ตอพลไพลของพระองค จนไมมชี องที่จะแกไขได” (2 โครินธ 36:16) แมจะเลว
ทรามปานใดก็ตาม พระเจายังทรงรักเขา ทรงเฆี่ยนตีสั่งสอนเขานับครั้งไมถวน จนครัง้ สุดทายพระองค
ทรงใหชนชาติอิสราเอลตกเปนเชลยของชนตางชาติ ไดรับความอัปยศอดสูมากมาย
43

ในยามทุกขลําบาก ยามสิ้นเนื้อประดาตัว พวกเขาทูลขอตอพระเจา พระองคก็ทรงยินดีชวยเขา
แตพวกเขาก็มไิ ดเปลี่ยนแปลงทางจิตใจแตอยางใด ยังคงออกผลเปนองุนปา ซึ่งไมเปนที่ปรารถนาของ
พระเจา
6-8 พระเจาก็ไมสิ้นความพยายามทีจ่ ะชวยชนชาติที่พระองคเลือกสรรใหกลับคืนมาสูพระองค
เมื่อศาสดาพยากรณตาง ๆ ที่สงมา ไมไดชวยพวกเขาใหดีขึ้น บางถูกหัวเราะเยาะ บางถูกทําราย บางถูก
ฆาเสีย พระองคทรงเสี่ยงเปนครั้งสุดทายสละพระบุตรองคเดียวของพระองคใหเสด็จมาในโลก ทรงคิด
วาชนชาติอิสราเอล คงเคารพ เชื่อฟงพระบุตรของพระองค แตผลปรากฏวา พวกเขาปฏิบัติตอพระองค
ไมผิดแผกไปกวา ทีไ่ ดปฏิบตั ิตอศาสดาพยากรณทั้งหลาย พระองคทรงทราบวา พวกยิวจะกระทําเชนใด
ตอพระองคตอ ไป จึงตรัสพยากรณลว งหนา เพื่อเตือนสติชาวยิว ซึ่งกําลังคิดประทุษรายพระองควา พวก
เขาจะจับพระบุตรที่พระเจาสงมาแลวฆาเสีย เยีย่ งคนไรคา
9-11 พระเยซูทรงพยากรณตอไปถึงโทษที่พวกยิวจะไดรับ แมพระองคจะเปย มไปดวยความรัก
แตพระองคยังทรงประกอบดวยความยุติธรรม และความบริสุทธิ์ พระองคทรงเกลียดชังความบาปจะ
ทรงพิพากษาลงโทษ ตามความบาปของมนุษย
หากเขาไมกลับใจใหม เมื่อชาวยิวยังคงดือ้ ดึง ขัดขืน ไมยอมกลับใจใหมตามคําตักเตือนของ
ศาสดาพยากรณ และตามคําตักเตือนของพระองค พระพิโรธของพระองคก็มาถึงพวกเขา ชาวยิวถูกทํา
ราย กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลายยอยยับแผนดินที่พระองคประทานใหเขา พระองคจะเอากลับคืนมา และ
มอบใหผูอื่นเสียคําพยากรณของพระองคไดเกิดขึน้ จริงทุกประการ ในป ค.ศ.70 ทหารโรมันไดบุกรุกเขา
ไปในกรุงเยรูซาเล็ม ฆาชาวยิวที่อาศัยอยูใ นเมืองเสียมากมาย ไดเผาผลาญทําลายเมืองเสียยอยยับ แมแต
พระวิหารก็ถูกทําลาย จนไมมีชิ้นดี โทษของชาวยิว ยังไมสิ้นสุด พวกเขายังยังตองทนทุกขทรมาน
จนกวาวันที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา
ความจริงที่เกิดขึ้นแกชาวยิวนี้ คงจะเปนบทเรียนเตือนใจเราทุกคน ในยุคนี้ไดดี พระเยซูทรงรัก
เรา ทรงสิ้นพระชนมเพื่อไถเราใหพน จากความผิดบาป พระองคทรงเตรียมทุกอยางใหแกเรา ทรงให
ประเทศของเราอยูรมเย็นเปนสุข มีอิสระเสรีในการประกอบธุรกิจ การศึกษา การสังคมและการนับถือ
ศาสนา ทรงคุมครองรักษาชีวิตของเรา ใหไดรับความปลอดภัยตราบเทาทุกวันนี้ ยิ่งกวานั้นพระองคยัง
ไดประทานพระกิตติคุณ ซึ่งเปนขาวแหงความรอดแกทา น ใหทานมีโอกาศไดยินพระกิตติคณ
ุ เพื่อทาน
จะไดกลับใจบังเกิดใหมจะไดรับชีวิตนิรันดร เดิมเราเปนทาสแหงความบาปมีชีวิตอยูในความมืดมนเมื่อ
เราตอนรับพระองค พระองคก็ทรงแตงตัง้ ใหเราเปนบุตรของพระองค มีสิทธิ์ไดรับมรดกรวมกับพระ
เยซูคริสต แลวพระองคยังไดทรงอวยพรตาง ๆ อีกมากมาย พระองคทรงตองการอะไรจากเราบาง
แทจริงพระองคทรงมีทุกอยาง สิ่งเดียวเทานั้นที่พระองคตองการจากเรา คือ การเชื่อฟง และปฏิบัติตาม
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น้ําพระทัยของพระองค เพื่อเราจะไดออกผลแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนที่ถวายเกียรติยศแกพระองค
เปนความจริงที่วา พระองคประกอบไปดวยความรัก พระองคทรงยินดีอภัยความผิดบาปทุกอยาง ใหแก
เราแตจงอยาใชเหตุผลนี้ เปนเหตุทําใหทานดื้อดึง ขัดขืนคําสั่งของพระองค พระองคทรงยุติธรรม จะ
พิพากษาตัดสินทานตามความยุติธรรมของพระองคดวย
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บทเรียนที่ 12 การแตงงานในทัศนะของคริสเตียน
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 10:1-12
มีคนเปนจํานวนไมนอยกลาววาพวกคริสเตียน เปนพวกที่มีความคิดแคบสองคําสามคํากลาวถึง
สวรรคและนรกคําสอนไมมอี ะไรมากไปกวากลับใจใหมเชื่อพระเยซูคริสต รักษาตนใหบริสุทธิ์ไมเห็น
มีประโยชนอะไรตอสังคมมนุษย ถาเขาจะกลาวหาวาคริสเตียนเปนคนเชนนั้น เขาอาจกลาวหาคริสเตียน
บางคน เชนนัน้ ไดแตจะกลาวหาพระเยซูคริสตเชนนั้นไมได
พระเยซูคริสตทรงสอนเรื่องการกลับใจบังเกิดใหม เปนสวนใหญก็จริงเพราะนัน่ เปนกุญแจ
ดอกสําคัญที่ไขปญหาชีวิตมนุษย พระองคไมทรงมองขามปญหาทั่วไปของมนุษย ทรงสนพระทัย
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วิทยาศาสตรปญหาสังคม ปญหาเยาวชน การเมือง ปรัชญา และแมกระทั่งชีวิต
การแตงงานไมไดสอนใหคริสเตียนคนใดเขาใจวา สิ่งเหลานี้ไมสําคัญ คริสเตียนมีความตองการ
เชนเดียวกับคนทั่วไปในโลก อยาทําตนใหชาวโลกคิดวา เราเปนพวกที่แปลกประหลาดพวกหนึ่ง ซึ่งไม
มีอะไรเกีย่ วของกับสังคมเลย ถาเราเปนแสงสวางของโลกที่แทจริง เราตองสนใจวิทยาการตาง ๆ ของ
โลก ทันกับเหตุการณของยุคปจจุบันเพื่อเราจะสามารถสนองความตองการของโลกไดถูกตอง
1-2 ไมวาพระเยซูคริสตจะเสด็จไปที่ใดก็ตาม พระองคประกาศแตพระกิตติคณุ หรือทางแหง
ความรอด เพราะนั่นเปนหนาที่โดยตรงของพระองค คําสอนอื่น ๆ และวิทยาการอื่น ๆ คนทั่ว ๆ ไปอาจ
สอนได แตมีนอยคนทีย่ ินดีและสามารถประกาศกิตติคณ
ุ ของพระองค อีกประการหนึ่งความตองการ
ที่สุดของมนุษยไมวายุคใดก็ตาม คือความตองการทางฝายวิญญาณจิต และมีพระเยซูคริสตเทานั้น ที่
ตอบสนองความตองการทางฝายวิญญาณจิตนี้ได
หากมนุษยจะไดทุกอยางในโลกแตตองพบความ
พินาศทางฝายวิญญาณจิตทุกสิ่งที่เขาได ก็ไมเปนประโยชนอันใดในฐานะที่เปนคริสเตียน เราเปนพวก
เดียวเทานัน้ ที่กําเคล็ดลับแหงสันติสุขของโลกไว เราเปนพวกเดียวเทานั้นที่ไดบังเกิดใหม เราเปนพวก
เดียวเทานัน้ ทีไ่ ดรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต หากเราไมชวยกัน ประกาศขาวแหงความยินดีนี้ใคร
จะเปนผูประกาศ โดยเหตุนพี้ ระเยซูจึงเสด็จไปตามที่ตาง ๆ “สั่งสอนเขาตามที่พระองคเคยสอนนั้น”
พวกฟาริสี ซึ่งอิจฉาริษยาพระเยซูคริสต ดวยคําสอนของพระองคนนั้ ประกอบดวยฤทธิ์อํานาจ
มีคนเปนจํานวนมากคอยติดตาม ฟงพระคําของพระองคเสมอ มักหาทางกลั่นแกลงพระองค คอยจับผิด
และจุดออนตาง ๆ ของพระองคเพื่อทําใหประชาชน ขาดความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค แตพวกเขาไม
อาจหาความผิดหรือจุดออนของพระองคไดแมแตนอย ในทางตรงกันขาม ทุกครั้งที่พวกเขาคิดกลั่น
แกลงพระเยซูคริสต พวกเขาเองกลับไดรบั ความอับอายขายหนา เพราะไมอาจตอบปญหาตาง ๆ ซึ่งพระ
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เยซูคริสตไดทรงยอนถามเขา ครั้งนี้เมื่อพวกฟาริสีเห็นคนเปนจํานวนมาก มาหาพระองคกท็ ดลอง
พระองคอีก โดยถามปญหาที่เขาคิดวาพระเยซูคงตอบไมได
พวกเขาถามพระองควา “ผูชายจะหยาภรรยาของตนเปนการถูกตอง ตามกฎหมายไดหรือไม”
พวกฟาริสีอาจคิดวา พระเยซูทรงยุงกับการประกาศพระกิตติคุณ การขับผีและการรักษาโรค จะมีเวลามา
สนใจพระบัญญัติเกี่ยวกับการแตงงาน การหยาของสามีภรรยา แตจากคําตอบของพระองคทําใหเราเห็น
วา พระเยซูทรงสนพระทัยเหตุการณชวี ิตประจําวันทุกอยางของมนุษย ทรงสามารถใหคําตอบทีถ่ ูกตอง
และดีที่สุดเสมอ
เพื่อใหบทเรียนนี้เปนประโยชน แกหนุม สาว และคนทัว่ ไปที่ยังเปนโสดมากยิ่งขึน้ กอนที่เราจะ
ศึกษาตอไปเกีย่ วกับคําสอนของพระเยซูคริสต ในปญหาการหยารางสามีภรรยา ใหเรามาศึกษาเรื่องการ
แตงงานสักเล็กนอย
ในทัศนะของคริสเตียน การแตงงานเปนสิ่งที่พระเจาไดทรงจัดตั้งขึน้ ตั้งแตสมัยยุคแรกของ
มนุษย พระองคทรงพอพระทัยที่จะใหชายและหญิงแตงงานกันอยางถูกตองตามประเพณี หลังจาก
พระองคทรงสรางอาดัมเสร็จแลว พระองคตรัสวา “ซึ่งมนุษยจะอยูคนเดียวก็ไมเหมาะ เราจะสรางอีกคน
หนึ่ง ใหเปนคูเ คียงเหมาะกับเขา” (ปฐมกาล 2:18) โดยเหตุนี้ พระองคจึงสรางผูหญิงคนหนึ่งคือ เอวา
ประทานใหเปนคูครองของอาดัม ณ สวนเอเดนนัน่ เอง พระองคไดทรงประกาศเปนบัญญัติแกมนุษยทุก
ยุคทุกสมัยวา “เพราะเหตุนนั้ ผูชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปน
เนื้ออันเดียวกัน (ปฐมกาล 2:24) ดังนั้นเราอาจกลาวไดวา โดยน้ําพระทัยที่แทจริงของพระเจา พระองคไม
ปรารถนาใหผูใดเปนโสด และคําสอนทีว่ าการอยูเ ปนโสดเพื่อรับใชพระเจาจะไดใหพระเจาพอพระทัย
มากกวาคนที่แตงงาน หรือการอยูเปนโสด จะทําใหเขาบริสุทธิ์มากกวาผูที่แตงงาน จึงเปนคําสอนที่ไม
ถูกตอง
อาจารยเปาโล ไดสอนเกีย่ วกับการครองโสดเชนกัน ทานสอนวาหากการเปนโสดของเรา ทําให
เรามีเวลามากขึ้นในการรับใชพระเจา และเราสามารถรักษาความบริสุทธิ์ในทางจิตใจได การครองโสด
ก็จะดีกวา จงสังเกตวาการครองโสดในกรณีนี้ เปนเพราะเห็นแกพระราชกิจของพระเจา เปนกรณีพิเศษ
ไมใชสิ่งธรรมดาสามัญ ไมใชทุกคนสามารถทําได ทานสอนวา “ฝายขาพเจาขอกลาวแกคนทั้งหลายที่ยัง
เปนโสด และพวกแมมายวา หากเขาจะอยูเ หมือนขาพเจา (เปนโสด) ก็ดีอยู แตถาเขายั้งใจไมไดกท็ ําให
การสมรสกันเถิด ซึ่งจะทําการสมรสกันนั้นก็ดีกวามีใจฟุงซาน ในกามราคะ (1 โครินธ 7:8,9)
ปญหาตอไปคือปญหาเลือกคูครองมีคนกลาววา การตัดสินใจที่สําคัญที่สุดรองจากการตัดสินใจ
ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด คือการตัดสินใจเลือกคูครองดังเพลงบทหนึ่งกลาววา “รัก
คนผิดคิดจนตัวตาย” กอนจะตัดสินใจรักคนหนึ่งคนใด หรือรับคนหนึ่งคนใดเปนคูค รอง จงพิจารณาให
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ละเอียดถี่ถวน จงถอมใจขอคําปรึกษาจากผูอ าวุโส และผูม ีประสบการณ ทูลอธิษฐานตอพระเจาเพื่อทาน
จะมีสติปญหาในการเลือกคูค รองหากทานตองการเลือกคูครองที่ถูกตอง มีคุณสมบัติหลายอยางดวยกัน
ที่ทานจะตองพิจารณา เนื่องจากเวลาจํากัด เราไมอาจกลาวถึงคุณสมบัติเหลานั้นทุกอยางได จะกลาว
เพียงสั้น ๆ เปนตัวอยาง เชนความสนใจ รสนิยม ความรู การศึกษาภูมิหลังของครอบครัว
ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนตน ในฐานะทีเ่ ปนคริสเตียนมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง ที่สําคัญยิ่งซึ่งคริสเตียน
ทุกคนจะมองขามไมได อาจารยเปาโลสอนวา “อยาเขาเทียมแอกดวยกันกับคนทีไ่ มเชื่อ เพราะวา
ความชอบธรรมจะมีหนุ สวนอะไร กับความชั่ว....” (2 โครินธ 6:14) คือ อยาแตงงานกับคนที่ไมใชคริส
เตียน ทานจะยอมรับหรือไมยอมรับก็ตาม นั่นเปนพระดํารัสของพระเจา และเพื่อเปนประโยชนแกคริส
เตียนเอง ประการแรก ทานจะมีชวี ิตแตงงาน ที่มีความสุขอยางแทจริงไมไดหากสามีหรือภรรยามีความ
เชื่อที่แตกตางกัน ประการที่สอง เพื่อปองกันทานไมใหถูกอีกฝายหนึ่ง นําออกหางจากพระเจาอยา
ประมาทวา ตนสามารถรักษาตัวรอดได หรือสามารถชักชวนใหเขารับเชื่อพระเยซูคริสตหลังจาก
แตงงาน ประการที่สาม ขอกลาวอีกครั้งหนึ่ง ทานจะมีเหตุผลอื่น ๆ ใดแกตวั ก็แลวแต จงระลึกวานัน่ เปน
คําสอนของพระเจา
3-12 ใหเราหวนกลับมาถึงเรื่องการหยาสามีภรรยา พวกฟาริสีถามวา เมื่อแตงงานกันแลว สามี
หรือภรรยาหยากันอยางถูกตองตามกฎหมายไดหรือไม “ตามพระบัญญัติในพระคัมภีรเดิม โมเสสได
อนุญาตใหหยากันได โดยถูกตองตามประเพณี” พระเยซูคริสตมิไดทรงคัดคานกฎบัญญัตินั้น ในพระ
ธรรมมัทธิวพระองคไดทรงสอน ในทํานองที่อนุญาตใหมีการหยากันตามกฎหมาย หากมีเหตุผลพอควร
คือฝายหนึ่งฝายใดไดกระทําผิดอยางรุนแรง จนไมอาจอภัยใหไดอีกตอไป เชนภรรยาผิดประเวณีกับชาย
อื่น ในกรณีเชนนี้ สามีภรรยาอาจทําหนังสือหยากันไดแตมีขอแมวา เมื่อหยากันแลว ทั้งสองฝายจะ
แตงงานไมไดตราบเทาเวลาที่ฝายใดฝายหนึ่งไดสิ้นชีวิตไป จึงแตงใหมได (โรม 7:1-3) โดยเหตุนี้ คริส
เตียนจึงตองระมัดระวังมากเปนพิเศษในเรือ่ งการเลือกคูครอง
แตโดยน้ําพระทัยที่แทจริงของพระเจา พระองคไมทรงอยากใหมีการหยากันเกิดขึ้น ที่โมเสส
ไดเขียนบัญญัติขอนี้ขึ้นนั้นก็เพราะใจแข็งกระดาง ของชนชาติอิสราเอล ที่ไมปฏิบัติตามพระบัญญัติของ
พระเจา กระทําบาปลวงประเวณี ไมรับผิดชอบภรรยาของตน บัญญัติทเี่ ขียนไวจึงชวยคุมสวัสดิภาพของ
ครอบครัว มิใชเปนน้ําพระทัยที่แทจริงของพระองค ที่จะใหสามีภรรยาหยาหัน เหตุผลประการที่สอง
ตั้งแตเดิมสรางโลก พระองคเปนผูตรัสใหชายและหญิงผูกพันกัน เยีย่ งสามีภรรยาเพือ่ ทั้งสองจะเปนเนื้อ
อันเดียวกัน คอยชวยเหลือซึง่ กันและกัน และประการสุดทายพระองคตรัสวา “เหตุฉะนั้น ซึ่งพระเจาได
ผูกพันกันแลว อยาใหมนุษยทําใหพรากจากกันเลย” นี่เปนคําสัง่ ของพระเจา บุคคลใดทีเ่ ปนเหตุ
กอใหเกิดการหยากันขึ้นระหวางสามีภรรยา จึงเปนบุคคลที่ผิดพระบัญญัติอยางรายแรง บุคคลใดที่หยา
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กับสามีหรือภรรยา แลวไปแตงงานใหม ทัง้ ๆ ที่อีกฝายหนึ่งยังมีชวี ิตอยู ก็ทําการลวงประเวณี ตามทีพ่ ระ
เยซูคริสตไดทรงสอนไว (ดูคาํ แนะนําเพิ่มเติมจาก 1 โครินธ 7:8-16)
เหตุฉะนั้นจงระวังในการเลือกคูครอง
เพื่อจะไมมีเรื่องเศราใจและเรื่องการหยารางเกิดขึน้
ภายหลัง ทานที่แตงงานแลว จงรักซึ่งกันและกัน ตราบเทาวันตาย (อานเอเฟซัส 5:21-33)
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บทเรียนที่ 13 การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต

12

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก บทที่ 13
คําสั่งสอน ที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของพระเยซูคริสต ทีเ่ รามักมองขามและละเลย คือคําสอน
เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต และนี่ก็เปนเหตุอยางหนึ่ง ทีท่ าํ ใหคริสเตียนและ
คริสตจักรเฉื่อยชา การเสด็จกลับมาครั้งที่สองมีความสําคัญมากที่สุด ตอคริสเตียนและชาวโลกมาก
สําหรับคริสเตียนเปนเวลาที่เราจะไดรับชัยชนะ อยางเด็ดขาดเหนือพญามารซาตาน ชาวโลก ความทุกข
ลําบาก การทดลอง โรคภัยไขเจ็บ และเหนือความตาย เปนเวลาที่เราจะไดรับสงาราศีรวมกับพระเยซู
คริสตและเปนเวลา ที่เราจะไดรับการพิพากษาเพื่อตัดสินบําเหน็จรางวัล ที่เราควรจะไดรับ สําหรับ
ชาวโลกที่ไมยอมกลับใจใหมการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต เปนสิ่งที่นาเกรงกลัวยิ่ง เพราะพระองค
จะทรงพิพากษาทุกคน ตามความเที่ยงธรรมของพระองค ผูที่ไมมีชื่อจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพ
จะตองรับโทษนิรันดร
เมื่อพระเยซูเสร็จจากการเทศนาสั่งสอนในโบสถ สาวกคนหนึ่งชีใ้ หพระองคดูตึกใหญทั้งหลาย
ซึ่งชางกอสรางกําลังสรางอยู ดวยตึกเหลานั้น ลวนใหญโตมโหฬาร ออกแบบโดยสถาปนิกผูเชี่ยวชาญ
อุปกรณที่ใชในการกอสรางลวนล้ํายุค แบบแปลกแหวกแนว อาจจะอวดชาวโลกไดอยางนาภาคภูมิใจ
ที่สุด แตพระเยซูตรัสวา ตึกใหญที่พวกเขาเห็นนีจ้ ะตองทําลายพังพินาศไปสิ้น เมื่อเขาเดินทางไปถึงภูเขา
มะกอกเทศแลว เหลาสาวกสี่คนคือเปโตร ยากอบ ยอหน และอันดะเรอา ยังคงติดใจสงสัยในคําตรัสของ
พระองคอยู จึงทูลถามพระองควาเหตุการณเหลานีจ้ ะเกิดขึ้นเมื่อใด และอะไรจะเปนหมายสําคัญวา
เหตุการณเหลานี้จวนจะเกิดขึ้นแลว พระองคทรงพยากรณ และอธิบายใหพวกเขาฟงอยางละเอียดถี่ถวน
ถึงเหตุการณทจี่ ะเกิดขึ้นในวันขางหนา หลังจากการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต คือ ใน ค.ศ.70 ทุก
สิ่งที่พระเยซูคริสตทรงพยากรณไว ไดเกิดขึ้นจริงทุกประการ กรุงเยรูซาเล็มถูกทหารโรมันทําลายอยาง
ยอยยับ ตึกใหญที่สวยงามเหลานั้นถูกทําลายลงเหลือแตซาก
เหตุการณเหลานี้ไดผานพนไปแลวเราไมสนใจอะไรมากนัก นอกจากยอมรับดวยความเคารพ
ยําเกรง และดวยความเชื่อวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแท ทรงทราบสารพัดสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต คําพยากรณของพระองคจะตองสําเร็จทุกประการ เหตุการณที่นาสนใจคือ คําพยากรณ
เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค ขณะเดียวกัน กับที่ทรงพยากรณเกีย่ วกับความพินาศ
ของกรุงเยรูซาเล็ม พระองคทรงแทรกคําพยากรณ และคําสอนเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองคดวย
เราจะศึกษาเปนหัวขอยอย ๆ ดังตอไปนี้
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ก. หมายสําคัญวา เหตุการณทั้งปวงจวนจะสําเร็จ กอนวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต
สิ่งตอไปนี้จะตองเกิดขึ้น
1. พระคริสตปลอม (5,6,22) แมเรื่องพระคริสตปลอม ยังมิไดเกิดขึน้ อยางแพรหลาย ที่เคย
เกิดขึ้นในบางประเทศก็เพียงชั่วคราว แลวก็สูญหายไป แตวันหนึ่งเหตุการณนี้จะเกิดขึ้น จะมีคนหนึ่ง
อางวา เปนพระคริสต สําแดงนิมิตและการอัศจรรยตาง ๆ มากมาย เขาจะเลียนแบบพระเยซูคริสตทุก
อยาง จนคนมากมายจะหลงไปกับคําสอนที่ไดยิน และการอัศจรรยที่ไดเห็น พระเยซูคริสตตรัสเตือน
ตั้งแตเนิน่ ๆ ใหระวังเรื่องนี้ หากมีใครกลาววา “แนะพระคริสตที่นี่ หรืออยูที่โนน” อยาไดเชื่อเปนอัน
ขาด
2. ผูทํานายเทียมเท็จ (22) ผูท ํานายเท็จ ไดเกิดขึ้นแลวมากมาย ปจจุบนั พวกเขาศึกษาพระคัมภีร
และใชพระคัมภีรในการสอนเชนกัน แตไดเพิ่มเติมความเชื่อที่อางวา ไดรับนิมิตใหมจากพระเจา
บิดเบือนความจริงเดิม แกไขเพิ่มเติมใหมตามลัทธิใหมที่คนตั้งขึ้น บางคนหยิบยกเอาขอพระธรรมเพียง
บางขอ เปนขออางและสรางเสริมเติมแตงคําสอนของขอพระธรรมนั้น ๆ แลวอางวา นั่นคือคําสอนที่
ถูกตอง คําสอนเดิมที่ทานเคยไดยินมาแลวลวนผิดพลาดลาสมัย ขอทานจงระวังใหดี หมั่นศึกษาพระ
วจนะของพระเจาใหเขาใจลึกซึ้ง เพื่อทานจะไมถูกหลอกลวง
3. การสะดุด ทอถอย ออนแอและการหลงจากความจริงของคริสเตียน (22,23) กอนวันที่พระ
เยซูคริสตจะเสด็จมา จะมีคริสเตียนมากมายละทิ้งความเชื่อเดิม หลงตามไปกับความเชื่อที่เทียมเท็จความ
รักของคนเปนอันมากที่เคยมีตอพระองค จะเยือกเย็นลง แลวกลับไปรักฝายโลกแทน ไมเพียงแตคริส
เตียนธรรมดาจะเปนเชนนัน้ แมผูที่พระเจาเลือกสรรไวเปนพิเศษ ผูที่เคยเขมแข็งรอนรนในพระคริสต ก็
อาจหลงไปดวย “แตทานทั้งหลายจงระวังใหดี ดูเถิด เราไดบอกทานทั้งหลายไวกอนแลว”
4. การสงคราม (7,8) การสงครามและการโกลาหลตาง ๆ มีมากมายทั่วโลก จนกลายเปนขาว
ธรรมดาในหนังสือพิมพประจําวัน มนุษยจะเห็นการรบราฆาฟนเปนเกมสชนิดหนึ่ง จนบางครั้ง มองไม
เห็นคาอะไรในชีวิตของเพื่อนมนุษย
5. ภัยธรรมชาติ (8) แผนดินไหว น้ําทวม โรคระบาด การกันดารอาหารจะมีอยูท ั่วไป นัก
ทัศนาจร ที่กลับจากประเทศอินเดียเลาใหฟงวา การกันดารอาหารเปนปญหา ที่รายแรงที่สุดอยางหนึ่ง
ของประเทศอินเดีย ในปจจุบันชาวอินเดียมากมายอดอาหารตาย อยางไมมีใครสนใจ ในบางเมืองเขา
เห็นรถยนตบรรทุกศพคนอดอาหารตายเต็มรถ ราวกับขยะมูลฝอยจนไมมีใครสนใจจะมองดู เรานาจะ
ขอบพระคุณพระเจา ที่เรายังมีอาหารกินอิม่ ทุกวัน แตอยาเพิ่งดีใจใหมากนักสิ่งเหลานีอ้ าจเกิดขึน้ แกเราก็
ไดในวันหนึ่งขางหนา
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6. การขมเหงรังแก (9-13) ในป ค.ศ.1968 ขาศึกไดบุกรุกเขาไปในเมืองไซงอน เมืองหลวงของ
เวียดนามใตเผาผลาญบานเรือน และฆามิชชันนารีถึง 6 คน มิชชันนารีที่เหลือตางพากันหนีเอาตัวรอด
ผูรับใชของพระเจาบางคนตองหนีไปหลบซอนตัวอยูใ นปา ตามถ้ํา ตามภูเขา สุภาพสตรีคนหนึ่งที่เปน
คนรับใชของพระเจา เขียนจดหมายบอกเพื่อนในตางประเทศวา ชีวิตของพวกเขากําลังอยูในระหวาง
อันตรายยิ่ง เพื่อนของเขาถูกฆาตายทุกวัน เขาเองเพียงแตรอวา ไมวนั นี้ก็พรุงนี้ เขาอาจเปนคนหนึ่งใน
จํานวนคนที่ถกู ฆาตาย ขออธิษฐานเผื่อเขาเรื่องนี้เกิดขึน้ ในประเทศใกลเคียงเรานี่เองเมื่อเวลามาถึง เราก็
อาจจะตองเผชิญการตัดสินใจ ระหวางการเลือกพระเยซูคริสต แลวสละชีวิตของตนเอง หรือปฏิเสธ
พระองคเสีย เพื่อตนจะไดรอด
พระเยซูคริสตตรัสวา “ผูใดจะใครเอาชีวิตของตนรอด ผูนั้นจะเสียชีวติ แตถาผูใดจะเสียชีวิต
ของตน เพราะเห็นแกเรา และเพราะเห็นแกกิตติคณ
ุ ของเราผูนั้นจะไดชวี ิตรอด” (มาระโก 8:35)
7. การไดรับเอกราชของชนชาติอิสราเอล (28,29) ตนมะเดื่อเทศหมายถึงชนชาติอิสราเอล พวก
เขาไดสูญเสียเอกราชมาเปนเวลาอันนาน แตบัดนี้กงิ่ ออนของมันผลิใบออกแลว ทานก็จะทราบวา
“พระองคเสด็จมาจวนจะถึงประตูแลว” ทานที่สนใจติดตามเหตุกาณณทางการเมือง คงเปนพยานได
อยางดีวา บัดนี้ชนชาติอิสราเอลไดเอกราชแลว และยังไดกรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมาทุกอยางในประเทศ
อิสราเอล กําลังไดรับการฟนฟูอยางใหญหลวง
“เชนนั้นแหละ เมื่อทานทั้งหลายเห็นบรรดาสิ่งเหลานี้ ก็ใหรูวาพระองคเสด็จมาใกล จะถึงประตู
แลว” (29)

ข. การเสด็จมา (24-27,33-37) เหตุการณสามประการที่เราควรทราบ เกี่ยวกับการเสด็จ
กลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต คือ
1. ในวันที่พระองคเสด็จมา ทุกคนในโลก จะเห็นพระองค (ขอ 26 ดู วิวรณ 1:7) ฉะนั้นจึงไม
จําเปนที่ตองมีใครมาบอกทานวา “พระเยซูคริสตเสด็จมาแลว ดูแนะ พระองคอยูที่โนน พระองคอยูท ี่นี่”
และไมมีใครอาจหลอกลวงทานได เพราะทุกคนจะเห็นพระองค ขณะกําลังเสด็จลงมาจากสวรรคบน
กอนเมฆ
2. พระองคจะทรงประกอบดวยฤทธานุภาพและสงาราศี (ขอ 27) มิใชดุจครั้งแรกทีพ่ ระองค
เสด็จมา เพราะครั้งแรกพระองคเสด็จมาเยีย่ งพระผูชวยใหรอดในรางกายของมนุษยตา่ํ ตอย แตครั้งที่สอง
พระองค จะเสด็จมาเยีย่ งกษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง เยีย่ งพระผูพิพากษา
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3. ไมมีใครทราบ วันและเวลาที่แนนอน แหงการเสด็จมาของพระองค (33-37) อาจ “จะมาหัวค่ํา
หรือเที่ยงคืน หรือเวลาไกขนั หรือรุงเชา” อาจจะเปนวันนี้ พรุงนี้ หรือมะรืนนี้ หรือปหนา ไมมใี ครอาจ
ทราบไดลวงหนา แมแตทูตสวรรค และพระบุตร ก็ไมทราบ” (มาระโก 24:32)
เหตุฉะนั้น “จงเฝาระวังและอธิษฐานอยู เพราะทานไมรวู าเวลานัน้ จะมาถึงเมื่อไร....กลัววาจะมา
ฉับพลัน และจะพบทานนอนหลับอยู ซึ่งเราบอกพวกทานเราก็บอกคนทั้งปวงดวยวา จงเฝาระวังอยูเถิด”
(33,36,37)
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