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กติติคุณมาระโก 

บทน า 
1. ผูเ้ขียน ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีคือมาระโก หรือเรียกอีกนามหน่ึงวา่ “ยอห์น” (กิจการ 12:25) 

นามท่ีกล่าวคร้ังหลงัน้ีคงจะไดรั้บเม่ือยงัเป็นเด็กอยู ่ และคงจะเน่ืองจากความกวา้งขวางในหมู่พวกโรมนั
เขาจึงไดรั้บนามวา่ “มาระโก” เขาเป็นบุตรของนางมาเรีย นอ้งสาวของบาระนาบสั (โคโลสี 4:10 กิจการ 
12:12) ผูซ่ึ้งอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม และบา้นของนางนั้นเคยเป็นท่ีประชุมของพวกอคัรสาวกเสมอ บางที
มาระโกอาจรู้จกัพระนามของพระเยซูคริสต ์ เพราะค าเทศนาของเปโตรก็เป็นได ้ (1 เปโตร 5:13) เขาได้
ไปจากกรุงซาเล็มจนถึงเมืองอนัติโอเกีย (กิจการ 13:5) พร้อมกบัเปาโลและบาระนาบสั และไดร่้วม
เดินทางไปประกาศคราวแรกกบัท่านทั้งสองในฐานะเป็นคนสนิท (กิจการ 13:13) ภายหลงัไดร่้วม
เดินทางกบับาระนาบสัผูซ่ึ้งแยกกบัเปาโลเพราะเร่ืองของมาระโก แต่ต่อมาภายหลงัมาระโกไดก้ลบัใจ
ท างานดว้ยความสัตยซ่ื์อและไดท้  างานร่วมกบัเปาโลอีก (โคโลสี 4:10,11 2 ทิโมธี 4:11 ฟิเลโมน 24) 
ต่อมาภายหลงัไดท้  างานร่วมกบัเปโตรในดินแดนอ่ืน ๆ อีกดว้ย (1 เปโตร 5:13) มีบางคนคิดวา่มาระโก
ไดเ้ขียนหนงัสือตามค าแนะน าของเปโตร แต่ปาบีอสั,คนหน่ึงในจ านวนผูเ้ขียนประวติัคริสตจกัรเดิมได้
กล่าววา่ มาระโกเขียนเร่ืองของเขาตามแนวค าเทศนาและค าสั่งสอนของเปโตร 

2. จุดประสงค ์กิตติคุณเล่มน้ีไดเ้ขียนข้ึนเพื่อเห็นแก่คริสเตียนต่างดา้วโดยเฉพาะ ดงัมีขอ้ความท่ี
อา้งจากพระคริสตธ์รรมเดิมเล็กนอ้ย แต่ไดมี้การบรรยายถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของพวกฮีบรู
มากท่ีสุด และไดบ้รรยายถึงพระผูเ้ป็นเจา้วา่เป็นผูป้ระศาสน์งานอนัใหญ่ยิง่ซ่ึงพวกโรมนัควรจะส านึก
ในขอ้น้ี เพราะเขาเหล่านั้นก าลงัตั้งตวัและถืออ านาจจราชศกัด์ิ ผูพ้ยากรณ์อิสยาห์ไดก้ล่าวถึงพระเมสิ
ยาห์วา่เป็นผูรั้บใชข้องพระเยโฮวาห์ และมาระโกก็ไดก้ล่าววา่พระเยซูคริสตว์า่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูรั้บใช้
ของพระเยโฮวาห์ และเป็นพระเจา้ดว้ย หากจะสังเกตในหนงัสือเล่มน้ีจะพบค า “บดันั้น” “คร้ัน” 
“ขณะนั้น” ฯลฯ อยา่งมากมาย 

3. โครงเร่ือง กิตติคุณเล่มน้ีตั้งตน้ดว้ยการงานของยอห์นบพัติศมาและจบลงดว้ยเร่ืองการฟ้ืนคืน
พระชมน์ของพระเยซูคริสตแ์ละเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมากหากจะเทียบค าเทศนาของเปโตร (กิจการ 10: 17, 
43) กบักิตติคุณเล่มน้ี จะเห็นโครงเร่ืองละมา้ยคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 

1. การเตรียมตวั 1: 1-13 
2. ราชกิจในมณฑลกาลิลี 1: 14-9:50 
3. การเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มคร้ังสุดทา้ย 10 
4. การสั่งสอนในสัปดาห์สุดทา้ย 
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5. การตรึงพระเยซูคริสต ์บท 14,15 
6. การคืนพระชมน์บท 16 
4. เวลาท่ีเขียน ประมาณ คริสตศ์กัราช 62 หรือ 63 
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บทเรียนที่ 1 งานของยอห์นบพัติศมา – เตรียมทาง 1:1-8 

ข้อควรจ า มาระโก 1:3 

อ่าน มาระโก 1: 1-10 
จุดประสงค์ เพื่อจะแสดงวา่การเสด็จมาพระเยซูคริสตเ์ป็นความมุ่งหมายของพระเจา้ตั้งแต่เดิม

มา และไดมี้การพยากรณ์ก่อนหลายร้อยปี ยอห์น ผูท่ี้น าทางก็มีค  าพยากรณ์ถึงดว้ยการกลบัใจเป็นการ
ตระเตรียม อนัจ าเป็นยิง่ส าหรับคอยรับพระเยซู 

ล าดับของบทเรียน 
1. ค  าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิม ขอ้ 1-3 (มาละคี 3: 1 400 ปีก่อน) (อิสยาห์ 40:3 740 ปีก่อน) 
2. ค  าสั่งสอนของยอห์น ขอ้ 4,5 
3. อุปนิสัยของยอห์น ขอ้ 6 
4. การเป็นพยานของยอห์น ขอ้ 7,8 
สถานที ่ แถบลุ่มน ้ายาระเด็นอยูใ่ตร้ะดบัน ้าทะเลหลายร้อยฟุต และเป็นทางเดินจากเมือง

เยรูซาเล็มไปเมืองกาลิลี 
การค้นคว้า (เพื่อจะใหน้กัเรียน เรียนเสียก่อน)  
ยอห์นบพัติศมา คือใคร (ดูลูกา 1:5-25,57-63) 
ใครบา้งท่ีพยากรณ์ถึงยอห์นบพัติศมา อิสยาห์ 40:3 มาละคี 3:1-6 
ท าไมจึงตอ้งเตรียมทางส าหรับพระเยซู? 
บทเรียนทีค่วรหารือในช้ัน ในคมัภีร์เดิมมีค าพยากรณ์กล่าวถึงการเสด็จมาของพระเมสิยาห์เป็น

อนัมาก ให้นกัเรียนลองนึกถึงค าพยากรณ์ท่ีไดก้ล่าวถึงการเสด็จของพระผูท้รงช่วยใหร้อดนอกจากท่ี
พระคมัภีร์ไดก้ล่าวถึง (พระพุทธเจา้ทรงตรัสล่วงหนา้ถึงการเสด็จมาของพระเจา้ พระศรีรัตนไตร ซ่ึงไม่
น่าสงสัยเลยวา่ พระองคค์งตอ้งทราบถึงการเสด็จมาของพระเจา้โดยค าพยากรณ์ของอิสยาห์มาก่อน) 

ค าอธิบาย “เมสิยาห์” แปลวา่ ผูท่ี้พระเจา้ไดช้โลมแลว้ ตามภาษาฮีบรู “คริสต”์ ในภาษาเฮเลนมี
ความหมายอยา่งเดียวกนัในหลายร้อยปีมาแลว้ มนุษยไ์ดค้อยหาพระเมสิยาห์ผูซ่ึ้งสามารถช่วยเขาได ้
ตามค าพยากรณ์ท่ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์เดิมนั้น 

ค าถาม 
1. พวกฮีบรูไดค้อยหาใครเป็นเวลาหลายร้อยปี? 
2. “เมสิยาห์” หรือ “คริสต”์ มีความหมายวา่อยา่งไร? 
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3. เรามีหลกัฐานอยา่งไรในบทเรียนท่ีแสดงวา่ พระเยซูเป็นพระเมสิยาห์? 
4. ท าไมพระเมสิยาห์ตอ้งการผูน้ าทาง? 
5. ยอห์นไดท้ าอะไรบา้งในการเตรียมทางของพระเยซู? 
6. มนุษยจ์ะตอ้งเตรียมทางนั้นดว้ยอยา่งไร? ตอบ – โดยการกลบัใจ? 
7. ยอห์นบพัติศมาไดท้  าพิธีอะไร? 
8. พิธีนั้นหมายความวา่กระไร? ตอบ – โดยการสารภาพความบาปและการช าระ 
9. ยอห์นไดพ้ดูถึงเร่ืองพระเมสิยาห์วา่อยา่งไรบา้ง? 
10. พระเมสิยาห์เป็นผูใ้ด? 
11. พระเมสิยาห์จะใหม้นุษยรั์บศีลบพัติศมาอยา่งไร? 
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บทเรียนที ่2 งานของยอห์นบพัติศมา – การรับศีลบพัติศมาของพระ

เยซู 1:9-11  

ข้อควรจ า มาระโก 1:3 

การเตรียมของครู อธิษฐานเพื่อตวัท่านเองในการเรียนและการสั่งสอนอธิษฐานเพื่อชั้นของ
ท่าน เพื่อเขาจะไดรู้้วา่ พระมหาเยซูเป็นพระผูไ้ถ่ของเขา ใหอ่้านเร่ืองจากพระธรรมมทัธิวและลูกาดว้ย 
มทัธิว 3:13-17 ลูกา 3:21-22 

จุดประสงค์ของบทเรียนนี้ เพื่อจะแสดงวา่พระเยซูไดเ้ขา้มาในโลกน้ีโดยเอาก าเนิดเป็นมนุษย์
แท ้ ๆ ถึงกระนั้นก็ดีพระองคไ์ม่มีบาป เพื่อช้ีแจงใหน้กัเรียนรู้แน่วา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยมนุษย์
ทั้งหลาย 

อารัมบท มีชายสองคน ต่างก็เป็นหวัหนา้ควบคุมงานในการก่อสร้างท านบและคลองต่าง ๆ ชาย
หวัหนา้คนท่ีหน่ึงนั้นชอบแต่งกายหรูหราดว้ยผา้อยา่งดี และตรวจดูกิจการต่าง ๆ ตลอดจนคนงาน
ทั้งหลายดว้ย แต่เขาเองไม่เคยแตะตอ้งการงานนั้นเลย 

ส่วนชายหวัหนา้คนท่ีสองนั้น กลบัตรงกนัขา้ม คือวา่แทนท่ีเขาจะแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้อยา่งดี เขา
กลบันุ่งเคร่ืองแบบท างานเหมือนอยา่งคนงาน และเขา้ไปร่วมงานกบัคนงานทั้งหลายดว้ย เพราะฉะนั้น
ในหวัหนา้คนงานทั้งสองคนน้ีท่านจะเห็นวา่คนไหนเป็นท่ีชอบพอของคนงานเหล่านั้น ถา้พระเยซูจะ
เสด็จมาช่วยเหล่ามนุษยท์ั้งหลายแลว้ พระองคจ์ะยอมเขา้ส่วนร่วมงานกบัคนทั้งหลาย หรือวา่พระองค์
จะเสด็จมาอยา่งสง่าราศี และมีต าแหน่งสูงสุด ท่านเห็นวา่อยา่งไรไหนจะดีกวา่กนัในบทเรียนวนัน้ีให้
พยายามคน้ดูวา่เหตุไฉนองคพ์ระเยซูจึงไดเ้อาก าเนิดมาเป็นมนุษยแ์ท ้ๆ ถึงกระนั้นพระองคก์็ไม่มีบาป 

ย่อความ  
1. การรับบพัติศมา – สถานท่ี 
2. พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นพยาน 
3. พระสุรเสียงของพระเจา้เป็นพยาน 
ข้อหารือในช้ัน ใหช้ั้นหารือถึงความหมายค าวา่ “บพัติศมา” (เคร่ืองหมายของการลา้งบาป) 

ท าไมพระเยซูตอ้งรับศีลบพัติศมาในเม่ือพระองคไ์ม่มีบาป (ตอนน้ีนกัเรียนจะพดูวา่ ตวัอยา่งส าหรับเรา 
– จริง ๆ คือพระองคไ์ดเ้อาความบาปของมนุษยไ์วท่ี้พระองคเ์อง และการรับศีลบพัติศมาของพระองค์
เป็นการส าแดงวา่ พระองคไ์ดเ้ขา้ร่วมกบัมนุษยเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแลว้) 
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ปัญหาส่วนตัวบุคคล ถา้พระเยซูไดรั้บความบาปของท่านแลว้ ท่านจะยอมรับวา่พระองคเ์ป็น
พระผูไ้ถ่ของท่านหรือไม่ ถา้พระองคเ์สด็จมาช่วยท่าน ท่านจะเช่ือและไวใ้จในพระองคห์รือ 

การค้นคว้า คน้หาเร่ืองท่ีพระเจา้ตรัสกบัพระเยซูโดยพระสุรเสียง มาระโก 9:2-8 ยอห์น 
12:27,28 

ค าถาม 
1. พระเยซูทรงรับศีลบพัติศมาท่ีไหน? 
2. ยอห์นรู้แต่แรกหรือไม่วา่พระเยซูเป็นพระมาซีต่อ? 
3. พระวญิญาณบิรสุทธ์ิไดเ้ป็นพยานแก่พระเยซูอยา่งไร? 
4. มนุษยเ์ราเห็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดห้รือ? 
5. พระบิดาเจา้ทรงเป็นพยานถึงพระเยซูอยา่งไร? 
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บทเรียนที่ 3 การทดลองของพระเยซู 1: 12-13 

ข้อควรจ า ฮีบรู 4:15 

การเตรียมของครู อ่านการทดลองจากมทัธิว 4:1-11 และลูกา 4:1-13 จงสังเกตความตรงกนั
และต่างกนัอยา่งไร? 

ความมุ่งหมายของบทเรียน เพื่อจะแสงปฐมเหตุของการทดลอง และความบาป และโดยวธีิอนั
เดียวท่ีเราสามารถจชนะความบาปและผูท่ี้ก่อเกิดความบาปคือมาร 

อารัมภบท ขอ้ยุง่ยากท่ีเป็นปัญหาใหญ่โตท่ีสุดก็คือ “ความบาปและความทุกขค์วามล าบากมา
จากไหน” และ “เราจะหลีกจากบาปและความทุกขค์วามล าบากเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร” นอกจากค าสั่งสอน
ในพระคมัภีร์ของพระเจา้แลว้ เราจะไม่พอขอ้ไขของปัญหาเหล่าน้ีเลย เร่ิมแรกมนุษยไ์ดส้ละทิ้งบา้นคือ
ความสนิทสนมกบัพระเจา้ เขาออกไปโดยประตูดา้นท่ีเป็นความไม่เช่ือถือและไม่มีเช่ือฟังค า และเขา
จะตอ้งกลบัเขา้มาโดยประตูดา้นตรงกนัขา้ม คือประตูแห่งความเช่ือถือและเช่ือฟังค า เร่ืองน้ีแสดงวา่ 
พระเยซูเจา้ทรงมีชยัชนะการทดลอง โดยการเช่ือฟังพระบิดาเจา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการต่อสู้เพื่อความ
รอดของมนุษย ์

การค้นคว้า ใหอ่้านถึงเร่ืองปฐมของความบาป ปฐมกาล 3 ซาตาน กบัมนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งกนั
อยา่งไร? ยอห์น 8: 44 เราจะมีการทดลองเกินท่ีกวา่ท่ีเราจะมีก าลงัทนไดห้รือ? 1 โกรินธ์ 10:3 พระเยซู
ไดท้รงพบการทดลองสามอยา่งคือะไรบา้ง ลูกา 4:1-13 

ความจริงในบทเรียน การท่ีจะยอมท าตามความทดลองคร้ังแรก ยอ่มเป็นการเตรียมจิตใจตนเอง
ใหย้อมท าตามคร้ังต่อ ๆ ไปแต่ท่ีจะต่อสู้และมีชยัชนะในคร้ังแรก ยอ่มช่วยใหมี้ก าลงัต่อสู้ต่อตา้นทาน 
การทดลองท่ีร้ายแรงกวา่ไดใ้นคร้ังต่อ ๆไป 

เร่ืองประกอบ สะพานเหล็กทางรถไฟ เม่ือท าส าเร็จแลว้ มีรถสินคา้สองขบวนลากดว้ยรถจกัร
มาพบกนัท่ีกลางสะพาน และต่างก็หยดุอยูท่ี่นัน่ตลอดวนั พร้อมทั้งใชก้  าลงัไอดนัเตม็ท่ี ท าเช่นน้ีไม่ใช่ท่ี
จะตรวจดูสะพาน แต่จะพิสูจน์ใหผู้อ่ื้นเห็นวา่สะพานนั้นทานน ้าหนกัของขบวนรถสินคา้ไดม้ากข้ึน
หรือไม่เท่านั้น 

พระมหาเยซูทรงพบกบัการทดลอง เพือ่ 
1. จะมีจิตใจร่วมกนักบัเรา 
2. เพื่อจะพิสูจน์ใหม้นุษยท์ราบวา่ พระองคท์รงสามารถต่อตา้นกบัซาตาน จะสามารถช่วยให้

เรามีความทนไดด้งันั้นดว้ย 
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ปัญหาส่วนตัวบุคคล เราจะยอมใหพ้ระเยซูคริสตเ์จา้เป็นผูช้นะความบาปและการทดลองของ
เราหรือไม่ 

กระดานด า 
 
 
 
 
 
 
ค าถาม 
1. การถูกทดลองเป็นการบาปหรือ? 
2. ท าไมพระเยซูจึงถูกทดลอง? ฮีบรู 2: 17, 18, 4:15, 16 
3. พระองคไ์ดป้ะทะกบัซาตานอยา่งไร? 
4. ซาตานคือใคร? 
5. ท าไมซาตานจึงแสวงหาท่ีจะทดลองพระเยซู? 
6. เราเคยไดรั้บการทดลองจนเราทนทานไม่ไดม้าบา้ง หรือไม่? 1 โครินธ์ 10:13 2 โครินธ์ 2:9 
7. จะเป็นการผิดหรือไม่ถา้พระเยซูไดท้รงเปล่ียนหินใหเ้ป็นขนมปัง? 
8. ท าไมพระเยซูจึงไม่ยอมโจนลงจากหลงัคาโบสถ?์ 
9. ซาตานสามารถจะเอาแผน่ดิน โลกน้ีใหพ้ระองคไ์ดห้รือไม่? 
10. ถา้พระเยซูทรงยอมฟังซาตานแลว้ พระองคจ์ะทรงสามารถเป็นผูไ้ถ่บาปของมนุษย ์หรือจะ

ทรงเป็นพระมหากษตัริยข์องโลกไดห้รือไม่? 
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บทเรียนที ่4 ทรงเรียกสาวก 4 คน 1:14-20 

การเตรียมของครู อ่านเร่ืองจากมทัธิว 4:18-22 ลูกา 5:1-11 
จุดประสงค์ เพื่อจะใหน้กัเรียนมีความประสงคท่ี์จะเป็นสาวกของพระเยซูเจา้และเป็นคนจบัคน 
ย่อความ 1. การสั่งสอนของพระเยซู 14:15 2. เรียกสาวก  16-20 
อารัมภบท ให้นกัเรียนคนหน่ึงอ่านบทเรียน แลว้ถามวา่ “สาวกเหล่าน้ีเป็นพวกแรกหรือท่ีรู้จกั

พระเยซู? ก่อนน้ีเขาเคยเห็นและพบพระองคบ์า้งหรือเปล่า? ใหอี้กคนหน่ึงอ่าน ยอห์น 1:35-51 
ข้อหารือในช้ัน มีนกัศึกษาชั้นสูงและคนมัง่มีหลายคน แต่ท าไมพระเยซูจึงเลือกสาวกท่ีเป็นผูไ้ร้

การศึกษาอยา่งน้ี น่ีไม่เป็นการพิสูจน์หรือวา่ พระเจา้มีอ านาจท่ีจะใชค้นอ่อนแอและคนชั้นต ่าได ้ แต่ผูท่ี้
ไดรั้บการศึกษาและมัง่มี มกัจะเช่ือในการศึกษาและความมัง่มีของตนมากกวา่เช่ืออ านาจของพระเจา้ 

การค้นคว้า จงไปตามทางของพระเยซูจาก เมืองนาซาเร็ธถึงแม่น ้ายาระเด็นเพื่อรับศีล ตามเขา้
ไปในป่าเพื่อการทดลอง ตามกลบัไปท่ีแม่น ้ายาระเด็นเพื่อพบกบัสาวกของยอห์นบพัติศมา ยอห์น 1:35-
51 ตามไปเมืองนาซาเร็ธ แลว้ตามไปท่ีทะเลกาลิลี 

ปัญหาส่วนตัวบุคคล ท่านแน่ใจหรือไม่วา่พระเยซูเป็นพระเจา้และเป็นผูไ้ถ่มนุษย ์ ? ถา้ท่านเช่ือ 
ท่านจะยอมสละละทิ้งทุกส่ิงแลว้ติดตามพระองคไ์ปหรือไม่ ถา้พระองคมี์พระประสงค?์ 

กระดานด า 
 

ค าถาม 
1. ท าไมพระเยซูจึงตอ้งมีสาวก? 
2. พระเยซูมีอ านาจท่ีจะบงัคบัใหม้นุษยต์ามพระองคไ์ดห้รือไม่? 
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3. ท่ีมนุษยจ์ะละทิ้งส่ิงสารพดัและติดตามพระองคไ์ปจะขาดทุนหรือไม่? ฟีลิปปี 4,19 มทัธิว 
19:21-29 

4. คนพวกน้ีไดเ้คยเห็นและเคยรู้จกัพระเยซูมาก่อนหรือเปล่า? 
5. เป็นความจ าเป็นเสมอหรือท่ีผูติ้ดตามพระเยซูตอ้งสละทิ้งการการท ามาหากินเดิมเสียก่อน? 
6. งานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกคืออะไร? 
7. เม่ือพระสั่งใหท้  าอะไร เป็นการจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าตามเสมอหรือ? 
8. เม่ือพวกสาวกไดส้ละทุกส่ิงตามพระเยซูไป เขาขดัสนอะไรบา้งหรือ? 
9.พระเยซูเคยใหค้ริสเตียนสละส่ิงใด และท าอะไรแลว้เขาเกิดมีความเสียใจเสียดายภายหลงั

หรือ? 
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บทเรียนที่ 5 ทรงขบัไล่ผโีสโครกและรักษาโรค 1: 21-34 

ข้อควรจ า ฮีบรู 2: 14 

การเตรียมของครู อ่านลูกา 4: 31-41 ช้ีเมืองกบัเรนาอูม บนแผนท่ีอ่านมาระโก 7:24-37 
จุดประสงค์ เพื่อแสดงใจร้อนรนของพระเยซูท่ีทรงช่วยมนุษย ์ และใหค้วามรักของพระองคซึ์ม

แทรกเขา้ไปในจิตใจของนกัเรียน 
ย่อความ  
1. ค  าสอนในศาสาธรรม ขอ้ 21 
2. ผูฟั้งประหลาดใจ ขอ้ 22 
3. คนท่ีมีผโีสโครกประจ าตวั 23 
4. ค  าพดูของผนีั้น 24 
5. พระเยซูทรงไล่ผโีสโครก 25-26 
6. ความแปลกประหลาดใจ 27-28 
7. ทรงรักษาแม่ยายของซีโมน 29-31 
8. ทรงรักษาฝงูชนเม่ือตะวนัตกแลว้ ขอ้ 32-34 
ข้อหารือในช้ัน การอศัจรรยเ์ป็นไดจ้ริงหรือ การสร้างโลกเป็นการอศัจรรยห์รือไม่ การก าเนิด

ของพระเยซูเป็นการอศัจรรยห์รือไม่ การกลบัใจในทุกวนัน้ีเป็นการอศัจรรยห์รือไม่ การฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระเยซูเป็นการอศัจรรยห์รือไม่ 

ค าอธิบาย วนัเสาร์เป็นวนัสะบาโต วนัอาทิตยไ์ม่ใช่วนัสะบาโต แต่เป็นวนับริสุทธ์ิของพระเจา้ 
วนัสะบาโตเป็นวนัท่ีระลึกถึงการส าเร็จของการสร้างโลก แต่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นวนัท่ีระลึกถึง
การกลบัพื้นคืนพระชนม ์

ความจริงในบทเรียน การทนทุกขแ์ละความตายมาจากความบาป พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลก 
เพื่อจะก าจดัอ านาจของซาตานความบาป และความตาย 

การค้นคว้า ใครเป็นตน้เหตุท่ีใหเ้กิดความทุกขล์ าบาก 1 ยอห์น 3:8 ลูกา 13:16 ใครผูเ้ดียวท่ี
สามารถจะใหเ้ราพน้จากความบาปและความตายได ้กิจการ 10:38 โคโลสี 1:13 

เร่ืองประกอบ พระนางมารีองัตวัเนตต ์ ราชินีของประเทศฝร่ังเศส เม่ือทรงเสด็จผา่นไปในถนน
ใด ๆ คนเจบ็ป่วยและคนจนจะตอ้งถูกขบัไล่ใหอ้อกไปจากถนนนั้นเสียก่อน เพื่อพระองคจ์ะไม่ได้



 16 

ทอดพระเนตรเห็น แต่พระเยซู พระเจา้ของโลกน้ีทัว่พิภพ, เม่ือเสด็จไปแห่งใด ๆ มกัจะมีคนจน, คนตา
บอด, คนง่อย, และคนโรคเร้ือน และคนต ่าชา้เขา้ไปลอ้มรอบเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระองคเ์สมอ 

ค าถาม 
1. วนัสะบาโตของพวกยดูาห์คือวนัอะไร? และแปลกจากวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (LORD’S 

DAY) อยา่งไรบา้ง? 
2. อ านาจของพวกอาลกัษณ์ และของพระเยซูต่างกนัอยา่งไร? 
3. คนท่ีมีผโีสโครกสิงอยูน่ั้นรู้จกัพระเยซูไดอ้ยา่งไร? 
4. ท าไมพระเยซูจึงใหผ้นีั้นเงียบไป? 
5. ใครเป็นผูใ้ห้เกิดความบาปและโรคภยัในโลก? ลูกา 13:16, 1 ยอห์น 3:8 
6. ค  าสอนของพระเยซูเป็นค าสอนใหม่ อยา่งไร? 
7.ผสิีงคนไดอ้ยา่งไร? 
8. ท าไมในขอ้ 72 ประชาชนจึงรอถึงตะวนัตก? 
9. ท่ีจะใชย้าแกโ้รคสมควรหรือไม่? 
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บทเรียนที ่6 ช าระโรคเร้ือน 1: 35-45 

เรียนในช้ันเฉพาะข้อ 40-45 

การเตรียมของครู อ่าน 2 พงศกษตัริย ์5:1-19 
จุดประสงค์ แสดงวา่ไม่มีสักส่ิง ท่ีเหลือก าลงัของพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
ย่อความ 1. ออกไปอธิษฐาน 35 
ก. เชา้ตรู่ 
ข. ในท่ีสงดัเงียบ 
2. ผูท่ี้แสวงหาพระองค ์36,37 
3. ไปท่ีอ่ืน 38,39 
ก. สั่งสอน 
ข. ขบัปีศาจ 
4. ความเช่ือของคนโรคเร้ือน 40 
5.รักษาคนโรคเร้ือน 41 
6. ทรงสั่งแก่คนท่ีหายโรค 42-44 
ก. อยา่พดูส่ิงใด 
ข. ใหท้  าตามพระบญัญติั 
7. บอกแก่โลก 45 
8. การเล่ืองลือข่าวไปเป็นอุปสรรค 45 
ปัญหาและข้อความทีค่วรหารือ 
1. ท าไมพระเยซูจึงหา้มคนท่ีพระองครั์กษานั้นไม่ใหไ้ปเท่ียวบอกคนอ่ืน 
เพราะ = ก. พวกฟาริสีจะอิจฉา 
ข. ไม่อยากใหป้ระชาชนพยายามตั้งใหพ้ระองคเ์ป็นกษติัรย ์
ค. ประสงคจ์ะใหม้นุษยเ์ช่ือและรับพระองคโ์ดยใจจริง ไม่อยากจะใหเ้ป็นแต่การนิยมเท่านั้น 
ง. พระองคต์อ้งการจะสั่งสอนเท่านั้น ไม่อยากใหมี้คนมากหลายมารบกวนพระองค ์
จ. ไม่มีพระประสงคจ์ะแสดงเป็นการโออ้วด 
ฉ. พระองคไ์ม่ประสงคท่ี์จะใหกิ้จการ ของพระองคเ์ป็นส่ิงส าคญักวา่พระองคเ์อง 
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2. การเป็นโรคเร้ือนแต่ไดรู้้ถึงความรอดในพระคริสตก์บัการท่ีเป็นคนปกติ แต่ไม่รู้ถึงเร่ืองพระ
คริสตอ์ยา่งไหนจะดีกวา่กนั 

ค าสอนส าหรับเรา พระเยซูประสงคท่ี์จะออกไปอธิษฐาน ใหเ้ราท าดงันั้นดว้ย เวลาท่ีเราควรจะ
อยูเ่งียบ ๆ ก็มี และเวลาท่ีเราควรจะพดูก็มี 

ค าอธิบาย ตามกฎหมายของโมเสส ถา้ใครเป็นคนโรคเร้ือนจะตอ้งรายงานต่อปุโรหิต เพื่อเขาจะ
ไดท้  าใหถู้กตอ้งตามพิธีและขนบธรรมเนียมของเขา ดู เลวีนิติ 14:1-4 

ค าถาม 
1. เม่ือพระเยซูมีเวลาวา่งพระองคท์รงใชเ้วลาอยา่งไร? 
2. โรคเร้ือนหมายถึงอะไรท าไม? 
3. คนโรคเร้ือนไดแ้สดงความเช่ือโดยวธีิไหน? 
4. ท าไมพระเยซูจึงหา้มคนโรคเร้ือนนั้นมิใหบ้อกผูใ้ด? 
5. ท าไมคนโรคเร้ือนท่ีหายแลว้นั้นจึงไปหาปุโรหิต? 
6. ส่ิงใดท่ีตอ้งการก่อนการรักษา? 
7. พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรักษาโรคในทุกวนัน้ีไดห้รือไม่? 
8. อะไรเป็นเหตุของการเจบ็ป่วย และการทุกขล์ าบาก 1 ยอห์น 3:8 ลูกา 13:16 
 ฮิบรู 2:14 
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บทเรียนที ่7 การยกความบาปและการักษาคนง่อย 2:1-12 

ข้อความจ า มาระโก 10 บุตรมนษุยอ์  านาจยกบาปโทษในแผน่ดินโลกได ้
การเตรียมของครู อ่านมทัธิว 9:2-8 มาระโก 2:1-12 ,ลูกา 5:17-26 แลว้เปรียบเทียบกนั อ่าน

สดุดี 32:1-7 
อารัมภบท เรามีโรงพยาบาลและโรงเรียน แต่ความจริงงานทั้งหลายจะเป็นการรักษาพยาบาลก็

ดี หรืองานศึกษาวชิาการก็ดีก็เน่ืองมาจากพระกิตติคุณของพระคริสตเ์จา้เป็นตน้เหตุ แต่งานท่ีส าคญัท่ีสุด
ของพระคริสตศ์าสนิกชน ก็คือการเผยแพร่พระกิตติคุณ มีคนท่ีอยูต่ามบา้นนอก ถึงแมว้า่เขาจะไดย้นิถึง
พระกิตติคุณของความรอดก็ดี แต่เขายงัตายดว้ยโรคภยั เขาไม่ไดพ้ระกิตติคุณนั้น เขากลบัไปหาหมอผี 
และกราบไหวผ้จีนเงินหมด ทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่ไดรั้บการเยีย่วยาแต่อยา่งใดเลย แลว้เม่ือเขาเขา้มายงั
โรงพยาบาลคริสเตียนถูกรักษาใหห้าย และบางทีก็ไดรั้บเอาพระกิติตคุณนั้น 

ย่อความ 1. บา้นท่ีมีคนเบียดเสียด ขอ้ 1:2 
2. คนง่อยคนหน่ึง ขอ้ 3 
3. สหาย 4 คนท่ีมีความเช่ือ ขอ้ 3 
4. หยอ่นลงจากหลงัคา ขอ้ 4 
5. ยกความผดิบาป ขอ้ 5 
6. ความคิดในใจของบางคน ขอ้ 6,7 
7. รักษาคนง่อย ขอ้ 8,12 
ปัญหาและข้อความทีค่วรหารือ พระเยซูทรงยกบาปไดด้ว้ยอ านาจอนัใด ในปฐมกาลพระเจา้

ตรัสวา่ “เจา้จะตอ้งตาย” กฎของพระเจา้ตอ้งลงโทษเพื่อคนบาป “ผลของความบาปคือความตาย” แลว้
พรเยซูจะทรงสามารถยกความบาปของมนุษยไ์ดห้รือ 

ตอบ- เพราะวา่พระองคท์รงยอมปลงพระชมน์บนไมก้างเขนเพื่อยกความบาปของมนุษย ์
เร่ืองประกอบ ยอร์ชเป็นทหารท่ีด่ืมจดัและมีความดุร้ายประจ าสันดานเยน็วนัหน่ึงเขาไดม้ารับ

พึ่งในพระเยซูคริสตใ์นห้องของขา้พเจา้สองสามวนัต่อมา ในขณะท่ีเขาก าลงัเล่นกีฬาอยูใ่นโรงพละ
ศึกษา มีใครคนหน่ึงไปโดนมือเจบ็ของเขาเขา้เขาแช่งด่าแลว้เขา้มาในห้องของขา้พเจา้ ร้องไห้เสียใจ
ขอใหพ้ระเจา้ยกโทษ ตั้งแต่นั้นมาขา้พเจา้ไม่เคยไดย้นิเขาพูดค าหยาบอยา่งนั้นอีกเลย เขาเป็นคนเกิดใหม่
แลว้ 

ค าถาม 
1. พระเยซูทรงกระท าอะไรแก่คนป่วยนั้นท่ีบรรดาญาติมิตรของเขาไม่เคยคิด 
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2. การท่ีพวก อาลกัษณ์ และพวกฟาริสีคิดในใจดงันั้น พระเยซูทรงยกโทษในการโง่เขลาของ
เขาหรือไม่? ตอบ – เปล่า เขามีโอกาสและเหตุผลเพียงพอแลว้ท่ีจะเขา้ใจได ้แต่เขาปฏิเสธเสีย 

3. คนส าคญัในพระคมัภีร์เดิมคือใคร ท่ีแต่งบทเพลงถึงความยนิดีในการยกโทษ? ตอบ – ดาวดิ 
ในสดุดี 32  

4. การรักษาโรคและการยกบาป อยา่งไหนจะส าคญักวา่กนั? 
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บทเรียนที ่8 ทรงเรียกมทัธิว 2:13-22 

ข้อควรจ า 2:17 

การเตรียมของครู อธิษฐานเพื่อนกัเรียนในชั้นของท่านใหเ้ขา้มาเป็นสาวกขององคพ์ระเยซู
คริสต ์

ย่อความ 1. เรียกสาวกคนใหม่ 13,14 
2. การเล้ียงในบา้นของเลว ี15 
ก. เลว ีเป็นพยานท่ามกลางพวกของตนเอง 15 
ข. ความเยอ่หยิง่ของพวกฟาริสี 16 
ค. ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ 
3. ปัญหาเร่ืองการอดอาหาร 
ก. ศิษยส์ามจ าพวก, ของฟาริสี, ของยอห์นและพระเยซู 18 
ข. วนัอดอาหารท่ีจะมีมาขา้งหนา้ 19,20  
ค. ผา้สองช้ิน 21 
ง. ถุงน ้าองุ่นเก่ากบัน ้าองุ่นใหม่ 22 
จุดประสงค์ 1. เพื่อแสดงวา่ต าแหน่งของสาวกนั้นใหญ่เพียงไร ในโครงการของพระเจา้ ความ

ยนิดีในสภาพของความเป็นสาวก 
2. แสดงถึงความไร้สาระของพิธีรีตอง 
วธีิสอนบทเรียน คนเก็บภาษีเป็นคนท่ีพวกยวิเหยยีดหยามท่ีสุด ท าไม? เพราะวา่เขาเป็นคนเก็บ

ภาษี และส่งเงินนั้นไปยงัประเทศโรม อนัเป็นประเทศท่ีปกครองกดข่ีชาติอิสราเอล เพราะฉะนั้นเขาถือ
วา่คนเก็บภาษีเป็นผูท้รยศ และนอกนั้นเขาเก็บเกินพิกดัอตัราดว้ย แลว้เก็บไวเ้ป็นประโยชน์ส่วนตวั มี
คนเก็บภาษีคนหน่ึง ซ่ึงพระเยซูทรงเรียกใหเ้ป็นสาวกใหคิ้ดเร่ืองน้ีดูสักครู่หน่ึง เลวคืีอมทัธิวไดมี้การ
เล้ียงในบา้นของเขา และเชิญคนเก็บภาษีทั้งหลายใหม้าดว้ย ชะรอยจะเป็นการแสดงพยานของเขาต่อ
พวกนั้นก็เป็นได ้

ค าอธิบาย 1. มีบุคคลสองจ าพวกท่ีถือศีลอดอาหาร พวกฟาริสีถือศีลน้ีเพื่อจะใหค้นทั้งหลายรู้วา่ 
เขาเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาและสาวกของยอห์นบพัติศมาไดถื้อเพื่อแสดงความโศกเศร้า เพราะความ
บาป แต่สาวกของพระเยซูมิไดถื้อศีลน้ีเลยเพราะเขายงัอยูก่บัพระเมสิยาห์ การอดอาหารส าแดงความ
เศร้าโศก แต่การเล้ียงแสดงความยนิดี 
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2. ผา้เก่า หมายถึงพิธีเก่า ผา้ใหม่ หมายถึงค าสั่งสอนอนัใหม่ หนงัเก่า หมายถึงพิธีเก่า ๆ น ้าองุ่น
ใหม่หมายถึงค าสั่งสอนใหม่ ๆ  

ค าถาม 
1. ใครเป็นคนท่ีถูกเหยยีดหยาม ท่ีสุดในเมืองยดูาห์ ตอบ – คนเก็บภาษี 
2. ท าไมพระเยซูจึงเลือกบุคคลชนิดนั้น ตอบ - เพื่อแสดงถึงฤทธ์ิอ านาจของพระกิตติคุณ 
3. ท าไมพวกฟาริสีจึงคอยมองดูพระเยซู ตอบ – หาเหตุผลท่ีจบัผดิพระองค์ 
4. ท าไมพวกฟาริสีเกลียดพระเยซู ตอบ – เพราะพระองคไ์ดช้ี้ความบาปของเขา และติเตียนพิธี

อนัโง่เขลาและเพราะพระองคท์รงเป็นท่ีนบัถือมากกวา่พวกเขา 
5. พระเยซูทรงท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จอยา่งไร? ตอบ – (1) โดยยอมเช่ือฟังดว้ยพระองคเ์อง (2) 

ใหก้ าลงัแก่มนุษยท่ี์จะเช่ือและท าตาม (3) ทรงรับแบกความบาปของมนุษย ์
6. การกระท าของพวกฟาริสี และการกระท าของพระเยซูเก่ียวกบักฎต่าง ๆ นั้นมีจุดประสงค์

แตกต่างกนัอยา่งไร? ตอบ – พวกฟาริสีท าตามกฎพิธีต่าง ๆ เป็นแต่การแสดงภายนอก แต่พระเยซูทรง
กระท าดว้ยความบริสุทธ์ิมาจากภายในใจ 

7. พระเยซูทรงท าลายกฎอนัใด? ตอบ - กฎอนัโง่เขลาของการเห็นแก่ตวัเองของพวกฟาริสี 



 23 

บทเรียนที่ 9 การกระท าดใีนวนัสะบาโต 2:23-28 (3:1-6) 

หมายเหตุ บทเรียนน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งสอนใหล้ะเอียด เพื่อจะใหมี้เวลามากส าหรับบทอ่ืน ท่ีมี
ความส าคญัเก่ียวกบัจุดประสงคข์องเรามากกวา่ 

จุดประสงค์ เพื่อแสดงวา่การปฏิบติัตามพระบญัญติัเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการปฏิบติัอนัถูกตอ้ง 
ความสุขและความรอดของมนุษยน์ั้นส าคญัยิง่กวา่พิธีรีตองใด ๆ ทั้งหมด 

ค าอธิบาย วนัสะบาโตของพวกยดูาห์คือวนัเสาร์ เป็นการฉลองความส าเร็จในการนิมิตสร้าง
โลก ซ่ึงตั้งข้ึนโดยพระบญัญติั 

วนัอาทิตยเ์ป็นวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไม่ใช่วนัสะบาโต เพื่อระลึกถึงการฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระเยซูคริสตไ์ม่ไดต้ั้งข้ึนโดยพระบญัญติัแต่โดยความเมตตากรุณา เป็นวนัของการนมสัการ
และความยนิดี 

พวกฟาริสีมีกฎหมายหลายบทในอนัท่ีจะส่งเสริมวนัสะบาโต กฎเหล่าน้ีเป็นกฎท่ีโง่เขลา และ
ไม่มีประโยชน์อนัใดเลย เป็นตน้วา่ การถือผา้เช็ดหนา้ในวนัสะบาโตพวกเขาถือวา่เป็นการท างานอยา่ง
หน่ึง เพราะฉะนั้นจึงนบัวา่เป็นการผดิกฎ แต่ถา้เขาเอาผา้เช็ดหนา้นั้นคาดเอวก็จะถือวา่เป็นการนุ่งห่ม
เท่านั้น และไม่มีบาป ซ่ึงเป็นการโง่เขลาทั้งส้ิน พระเยซูไม่ทรงไฝ่พระทยัในส่ิงน้ี แต่ทรงกระท าการดี
ทุก ๆ วนั 

ปัญหาส่วนตัวบุคคล ท่านรู้จกักฎอนัใดบา้งท่ีใหม้นุษยท์  าตาม และไม่มีประโยชน์อนัใดเลย 
ควรคิดถึงการท าการดีในวนัพระดีกวา่คิดถึงส่ิงท่ีหา้มไม่ใหท้  า ใหเ้ราพยายามท าดีทุกวนัเพื่อเป็นท่ีถวาย
พระเกียรติยศแก่พระเยซูคริสต ์

ค าถาม 
1. วนัสะบาโตของชาวยดูาห์คือวนัอะไร? 
2. วนัสะบาโตระลึกถึงวนัอะไร? 
3. เรามีวนัสะบาโตหรือวนัพระ? 
4. วนัอาทิตยเ์ป็นวนัฉลองอะไร? 
5. ผลประโยชน์ของวนัพระมีอะไรบา้ง? 
6. ท่ีคริสตศ์าสนิกชนไม่ยอมมานมสัการในวนัอาทิตยย์อ่มท าใหเ้กิดผลร้ายอะไรบา้ง? 
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บทเรียนที ่10 เลอืกสาวก 12 คน 3:13-19 

จุดประสงค์ เพื่อแสดงวา่พระเยซูไดเ้ลือกคนธรรมดา ซ่ึงบางคนเป็นคนธรรดาอยา่งเรา ให้
ท างานพิเศษโดยอาศยัอ านาจของพระเจา้ 

ล าดับของบทเรียน พระเยซูทรงท าอะไร 
1. ไปภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน ดูลูกา 6:12 
2. ทรงเรียกผูท่ี้พระองคท์รงพอพระทยั 
3. ตั้งศิษย ์12 คนไว ้
ก. เพื่ออยูก่บัพระองค ์
ข. เพื่อใหเ้ขาไปประกาศสั่งสอน 
ค. ใหมี้ฤทธ์ิรักษาโรคต่าง ๆ ได ้
วธีิสอน ใหน้กัเรียนทุกคนคน้หาประวติัสาวกคนหน่ึง ให้คน้หาความรู้เก่ียวขอ้งกบัสาวกคนนั้น 

อาจท าเป็นละคนสั้น ๆ แสดงเป็นตวัสาวกเหล่านั้นก็ได ้
ปัญหาส่วนตัวบุคคล เราจะรับค าสอนของพระคริสตไ์ดห้รือไม่ เราไม่ยอมเช่ือพระเยซู พระเยซู

ทรงเลือกคนโง่ท่ียอมเรียนรู้ถึงเร่ืองพระองค ์ ท่านกบัขา้พเจา้ไดย้อมศึกษาเล่าเรียนท่ีพระเยซูใหเ้ราเรียน
เรารู้หมดแลว้หรือ? 

สาวก 12 คน 
1. ซีโมน เปโตร 
2. ยากอบ 
3. ยอห์น 
4. อนัดะเรอา 
5. ฟิลิป 
6. บาโธระมาย 
7. มทัธิว 
8. โธมา 
9. ยากอบ 
10. ธาดาย 
11. ซีโมน (ชาวคนาอนั) 
12. ยดูาห์ (อิศการีโอค) 
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ยดูาห์อิศการีโอด บุตรของซีโมน ในบท 6:71 
ค าถาม  
1. ท าไมจึงมีจ านวนสาวก 12 คน? ตอบ – เพื่อแทน 12 ตระกลู 
2. ใครใน 12 คนท่ีไม่เคยปรากฏในท่ีใดเลยนอกจากในจ านวนช่ือท่ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์?ตอบ – 

ธาดายและซีโมน 
3. ใครท่ีมีช่ือปรากฏในพระคมัภีร์มากกวา่หน่ึงแห่ง? ตอบ – ซีโมน, เปโตร, มทัธิว, เลว,ี ธาดาย 

เล็บบาย, ยดูาห์, นะธนัเอล, บาโธระมาย, โธมา, คิดุโม 
4. ท าไมพระเยซูจึงเลือกสาวกท่ีมีอาชีพท างานชั้นต ่า? 
5. ท าไมพระเยซูจึงเลือกยดูาห์อิศการิโอค? 
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บทเรียนที ่11 ค าอุปมาเร่ืองทีด่นิ 4:1-20 

การเตรียมของครู อธิษฐานเพื่อนกัเรียนทุกคนเพื่อจะมีใจปรารถนาท่ีจะรับเอาความจริงทั้งหมด
ของพระเจา้ 

จุดประสงค์ เพื่อนกัเรียนทุกคนจะเกิดมีความเตม็ใจรับเอาพระค าของพระเจา้ ดว้ยความจริงใจ
และตลอดไป 

อ่านในช้ัน บท 4:1-9, เม่ือไดเ้รียนแลว้ใหอ่้านขอ้ 10-20 
ล าดับของบทเรียน เทศนาแก่ฝงูชน ขอ้ 1 
สถานทีเ่ทศนาในเรือ ในเวลานั้นบางทีคนหวา่นพืชจะอยูใ่กล ้ๆ  
เป้า 1. เพื่อใหผู้ฟั้งรับดว้ยความจริงใจ 
2. บอกลกัษณะแผน่ดินของพระเจา้ 
วตัถุ 1. คนหวา่นพืช 
2. เมล็อพืช คือ ค า, พยานถึงชีวติ 
3. ท่ีดิน ทั้งถนน มีหิน มีหนาม ดินดี 
4. นก วญิญาณชัว่ร้าย มาระโก 4:15 มทัธิว 13:19-20 
5. ความร้อน การรบกวน การเค่ียวเข็ญ 4:17 
6. หนาม ความปรารถนาราคะตณัหาและการล่อลวงการสนุกสนานในโลกน้ี 4:19 
7. ผล เหมือนกบัพืช และไดรั้บผลของพืชอีก 4:20 
ค าอธิบาย ขอ้ 11,12 พระเยซูทรงกล่าวค าอุปมาท่ีจะเขา้ใจไดง่้าย ถา้ผูฟั้งอยากจะรู้ความจริงของ

พระเจา้ แต่ถา้เขาตั้งใจด้ือถือตามความคิดท่ีผิดแลว้ยอ่มจะเขา้ใจไม่ได ้ พระเยซูประสงคจ์ะใหม้นุษยทุ์ก
คนกลบัใจจริง ๆ ไม่ประสงคก์ารกลบัใจอยา่งหนกัไหวห้ลงัหลอก 

ข้อหารือ ท  าไมมนุษยจึ์งไม่เขา้ใจในค าสั่งสอนของพระเยซู มีค าอุปมาอนัไหนบา้งท่ีเราเขา้ใจ
ไดย้าก? 

การค้นคว้า มีหา้อยา่งท่ีพระเยซูทรงกล่าววา่ “ผูใ้ดมีหูฟังได ้ จงฟังเอาเถิด” มทัธิว 11:15 มาระ
โก 4:9 มทัธิว 13:43 มาระโก 4:23,7:16 

ความจริงทีส่ าคัญ นกัเรียนทุกคนตอ้งรับผดิชอบส าหรับตนเอง ท่ีจะตั้งใจฟังค าของพระเจา้ รับ
เอาและรักษาไว ้

ค าถาม 
1. ค  าอุปมาน้ีทรงกล่าวท่ีไหน? ดูมาระโก 2:13 4:1 
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2. ใครเป็นผูห้วา่น? ปัจจุบนัน้ีใครเป็นผูห้วา่น? 
3. เม่ือมนุษยห์วา่นพืชทุกวนัน้ี การหวา่นนั้นเป็นการของพระเยซูจริงหรือ? 
4. พืชนั้นจะเกิดผลอยา่งไรแน่ เม่ือหวา่นไวใ้นท่ีดินดี? 
5. ใครท่ีพยายามขดัขวางต่อการงอกงามของพืช?  
6. ซาตานไดห้วา่นพืชอะไร? ดูมทัธิว 13:24-28 
7. ท าไมซาตานจึงเกลียดพระเยซู? กิจการ 10:38 ฮีบรู 2:14 ววิรณ์ 12:12,20:2 
8. เราจะท าอยา่งไร จึงจะไม่เป็นเหมือนคนฟังชนิดท่ีสาม 1 ยอห์น 2:15-17 
9. ดินจ าพวกไหนท่ีหมายถึงคนท่ีหลงไป? ตอบ-ชนิดท่ี 1 และท่ี 2 แน่ ๆ  
10. คนท่ีหลงไปในความบาป เป็นความผดิของเขาเองหรืออยา่งไร? 
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บทเรียนที ่12 ค าอุปมาเร่ืองความเจริญของแผ่นดนิของพระเจ้า 

4:21-34 

จุดประสงค์ เพื่อเตือนสาวกและตวัเราให้หลีกจากการคิดนึกท่ีเหลวไหลซ่ึงเก่ียวกบัลกัษณะอนั
แทจ้ริงของแผน่ดินของพระเจา้ 

ล าดับของบทเรียน 21-25 การไดย้นิและการรับเอา 26-29 ความเจริญอนัลึกลบั 30-32 พรรณ
ผกักาด 33-34 วธีิใชค้  าอุปมา 

ค าอธิบาย ขอ้ 24 ทุกคนตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในส่ิงท่ีเขาเช่ือ เพราะฉะนั้นเขาตอ้งระวงัตวัต่อส่ิง
ท่ีเขาสนใจฟัง ขอ้ 25 ผูท่ี้มีแลว้ก็มีโดยไดรั้บจากพระเจา้ แต่ผูท่ี้ไม่มีก็เพราะไม่ยอมรับ และเขาจะตอ้ง
เสียส่ิงท่ีเขามีอยูแ่ลว้อีก 

ตัวอย่างประกอบ  ชายผูห้น่ึงท างานท่ีโรงสี เขาเคยต่ืนทุก ๆ เชา้เม่ือไดย้นิเสียงหวดู แต่เชา้วนั
หน่ึงเขาคิดวา่ เขาควรจะนอนหลบัใหน้านกวา่นั้นสักหน่อย และเขาก็ต่ืนสายจริง ๆ และทุก ๆ เชา้ต่อมา
เขาก็ไม่ไดย้นิเสียงหวดู เขาก็ไม่ลุกข้ึน และเขาตอ้งขาดจากงาน มนุษยผ์ูท่ี้ไม่ตอ้งการฟังค าของพระเจา้ 
ซาตานอาจชิงเอาส่ิงเล็กนอ้ยท่ีเขามีไปเสียจากเขา 

หัวข้อพเิศษส าหรับบทเรียน ขออ่านดูใหห้มดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง 
เทยีนไข 4:21 มทัธิว 5:15 ลูกา 11:33-34, 36 15:8 2 โครินธ์ 4:6 เอเฟซสั 5:8 ฟีลิปปี 12:15 

ววิรณ์ 18:23 22:5 
พชื 4:27,31 มทัธิว 13:24,27, 38 ลูกา 8:11 1 เปโตร 1:23 
การเกยีว 4:29 
พรรณผกักาด 30,31 
นกในอากาศ 4:4, 32 ววิรณ์ 19:17,21 
เรียนค าอุปมาเร่ือง “แผน่ดินของพระเจา้” ในท่ีอ่ืน ๆ อีกก็ได ้ ถา้ “นกในอากาศ” เปรียบถึง

ซาตาน และบริวารของมนั การกระท าของมนัท่ีปรากฏใน 4:4 และ 4:32 มีความแตกต่างกนัอยา่งไร? 
ค าถาม 
1. ประโยชน์ของแสงสวา่งคืออะไร มทัธิว 5:15 2 โครินธ์ 4:6 
2. ใครเป็นแสงสวา่งของโลก ยอห์น 1:7,9 8:12 12:46 ววิรณ์ 21:23 
3. ถา้เราจะตามแสงสวา่งนั้นไป เราจะตอ้งสดุดหรือไม่ ยอห์น 8:12 1:9 1 ยอห์น 2:10 
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4. “จงตั้งใจฟังในส่ิงท่ีท่านไดย้นิเถิด” ทุกวนัน้ีท าไมเราตอ้งตั้งใจฟัง 2 ทิโมธี 4:3,4 3:13,14 
2:23 

5. พระเยซูเทศน์ใหใ้ครฟัง? (มาระโก 4:1) 
6. คนจ าพวกใดชอบฟังค าเทศน์ของพระเยซู? มาระโก 12:37 มทัธิว 5:1 15:32 
7. เม่ือพระเยซูไดเ้ห็นคนอนาถา พระองคท์รงมีพระทยัอยา่งไร? มทัธิว 9:36-38 มาระโก 2:2 

6:34  
8. ถา้หวา่นพืชดีในดินท่ีดีคงจะมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง? ยอห์น 1:12 
9. ถา้หากวา่ไม่มีผลเกิดข้ึนในท่ีใด ๆ เราจะตอ้งคิดดูใหห้นกั วา่ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น? 



 30 

บทเรียนที ่13 ห้ามพายุ 4:35-41 

ข้อท่องจ า 4:41 “ท่านน้ีเป็นผูใ้ด ลมและทะเลจึงเช่ือฟังท่าน”  
ทวนต้น ขอ้ควรจ าท่ีเรียนมาแลว้ 1:17 2:17 
จุดประสงค์ เพื่อแสดงวา่พระเยซูทรงมีอ านาจ ไม่แต่เพียงเหนือธรรมชาติเท่านั้น แต่เหนือจิตใจ

ของมนุษยด์ว้ย พระองคส์ามารถขบัไล่การทุกขล์ าบากต่อ ๆ ไดด้ว้ย 
ย่อความ ขา้มทะเลเพื่อพกัผอ่น ทรงพระบรรธม พาย ุสาวกข้ีขลาดพายสุงบ ความอศัจรรย ์
บทเรียนเฉพาะบุคคล เม่ือเราไดรั้บความทุกขแ์ละความเศร้าโศก เราเช่ือหรือไม่วา่พระเยซู

คริสตเ์จา้จะช่วยเรา เรารู้แลว้วา่พระองคท์รงมีอ านาจเหนือธรรมชาติและผีร้าย และพระองคจ์ะไม่
สามารถไล่ความทุกขโ์ศกเศร้าเสียใจไปเสียจากเราไดห้รือ 

การดานด า วาดแผนท่ีทะเลกาลิลี แสดงเมืองกบัเรนาอูม และฆะดาราและใหน้กัเรียนช้ีท่ีสอง
ต าบลน้ี และแสดงเส้นทางของการเดินเรือดว้ย 

ค าถาม 
1. มีเหตุอะไรหรือท่ีคริสเตียนจะตอ้งมีความวิตก ยอห์น 14:1,27 
2. พระคมัภีร์ขอ้ไหนท่ีสามารถบรรเทาความขลาดความกลวัใหห้ายไป สดุดี 23 
3. ผูท่ี้บกพร่องในความเช่ือไดท้  าใหพ้ระเจา้เสียงพระทยัหรือไม่ มาระโก 4:40 ฮีบรู 11:6 
4. พระเยซูทรงตรัสวา่อยา่งไรก่อนท่ีท าให้เขาหายกลวัขอ้ 35 
5. มีค าสัญญาอะไรในจดหมายของเปาโล ท่ีจะช่วยใหเ้ราพน้จากความกลวั ฟีลิปปี 4:19 โรม 

9:28 1 โครินธ์ 10:13 
6. ลกัษณะความเป็นมนุษยข์องพระเยซูไดป้รากฏแจง้อยา่งใด? ทรงบรรทม 
8. ลกัษณะของพระเจา้ไดป้รากฏออกมาอยา่งไร? 
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บทเรียนที่ 14 คนผสิีงทีบ้่านฆะดารา 5:1-20 

การเตรียมการสอน เปรียบเทียบบทเรียนวนัน้ีกบัลูกา 8:26-36 วา่ความหมายคลา้ยคลึงและ
แตกต่างกนัอยา่งไร 

จุดประสงค์ พยายามใหน้กัเรียนรู้ถึงความจริงวา่ ซาตานพยายามหาทางท่ีจะเขา้มาเป็นเจา้ของ
มนุษย ์ พระเยซูมีความสามารถช่วยผูท่ี้ยอมใหพ้ระองครั์กษาถึงท่ีรอดไดค้วามชัว่ร้ายภายนอกไม่ใช่เป็น
ผลของความบาปเสมอไป 

ล าดับของบทเรียน แขกผูใ้หญ่ยิง่สูงสุด ขอ้ 1 
เป็นทาสอยา่งต ่าท่ีสุด  ขอ้ 2-12 
ความรอดอนัใหญ่ยิง่ท่ีสุด  ขอ้ 13-16 
ความบาปหนาท่ีสุด  ขอ้ 17 
การปฏิบติัอนัใหญ่ยิง่ท่ีสุด ขอ้ 18-20 
เร่ืองประกอบ หลายปีมาแลว้ในจงัหวดัน่าน ชายคนหน่ึงถูกผสิีง บา้นของชายผูน้ี้อยูห่่างจากใน

เมืองมาก วนัหน่ึงผูป้ระกาศศาสนาไดไ้ปยงัต าบลน้ี ไดท้ราบข่าววา่มีคนผสิีงถูกขงัไวใ้นกรงอยา่งแน่น
หนา เม่ือผูป้ระกาศน้ีไดเ้ขา้ไปใกลก้รงคนผสิีงนั้นไดร้้องข้ึนวา่ “ท่านผูน้ี้คือครูสอนศาสนาของพระเยซู
คริสตผ์ูป้ระกาศไดส้อนเขาแลว้อธิษฐาน ผกี็ไดอ้อกไปจากเขา 

ขบปัญหา คน ๆ น้ียอมใหผ้เีขา้เป็นเจา้ของตวัของเขาเองหรือไม่? ใหทุ้กคนตอบ เรามีความ
รับผดิชอบในความเป็นผูอ้ยูข่องเราหรือไม่? 

กระดานด า ใหเ้ขียนใจความยอ่ ๆ ใหน้กัเรียนบอกถึงผลร้ายแรงท่ีสุดของการเป็นทาส ผลของ
ความรอดอยา่งใหญ่หลวง ผลของความบาปอยา่งร้ายแรง และการปฏิบติัอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดนั้นคือะไร? 

ค าถาม 
1. คนหรือผท่ีีพดูกบัพระเยซู? 
2. ท าไมในยากอบ บท 2:19 จึงวา่ “พวกปีศาจเช่ือและกลวัจนตวัสั่น”? 
3. ท าไมผจึีงปรารถนาจะเขา้ไปในสุกร? ลูกา 11:24 
4. ผรู้ีหรือไม่วา่ ผลของการกระท าของมนัจะเป็นอยา่งไร? เปล่า 
5. อ านาจสองอยา่ง ท่ีพยายามเขา้มาเป็นเจา้ในวิญญาณของมนุษยทุ์กคนนั้นคืออะไร? โรม 6: 

16 
6. ผทีั้งหลายรู้ถึงความสาปแช่งของมนัหรือไม่? มทัธิว 8:29 ยดูาห์ 1:6 ววิรณ์ 20:10 
7. ท าไมซาตานจึงเกลียดพระเยซู? และเกลียดคริสตศ์าสนิกชน? ววิรณ์ 20:1-3, 10 
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8. เรามีค าสอนอะไรบา้ง ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองซาตานน้ี? 1 เปโตร 5:8-9 
9. ผร้ีายนั้นตอ้งถูกท าลายไปในทะเลหรือ? 2 เปโตร 2:4 ยดูาห์ 6 
10. คนท่ีมีผโีสโครกสิงอยูแ่ละถูกพระเยซูขบัไล่ใหอ้อกไปไดน้ั้นเป็นพยานไดดี้หรือไม่? ขอ้ 20 
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บทเรียนที ่15 การฟ้ืนคนืชีวติของลูกสาวไยรัส 5:21-43 

จุดประสงค์ เพื่อแสดงวา่อ านาจความเมตตาและสติปัญญาของพระเยซูเหมือนกบัพระเจา้ อ่าน
ขอ้ 21-24 หรือ 35-43 

ย่อความ 1. กลบัจากบา้นฆะดารา  ขอ้ 21 
2. พบนายศาลาธรรม   ขอ้ 22 
3. การกราบทูลดว้ยความรีบร้อน ขอ้ 23 
4. พระเยซูทรงเสด็จไป  ขอ้ 24,35 
5. ข่าวความตายของบุตรสาว ขอ้ 35,36 
6. ความอลหม่าน  ขอ้ 38-40 
7. การอศัจรรย ์   ขอ้ 41-43 
ความจริงในบทเรียน ท่ีพระเยซูทรงสาราถช่วยเราใหพ้น้จากความเจบ็ปวดและความตาย ก็

เพราะพระองคท์รงแบกทรงทนทุกขเ์พื่อเราท่ีไมก้างเขน... ค่าจา้งของความบาป คือความตาย 
ถา้พระเยซูสามารถท าใหค้นฟ้ืนคืนชีวติชัว่คราวในโลก, เราก็ตอ้งเช่ือวา่พระองคส์ามารถให้

ชีวติอนัจ าเริญเป็นนิจไดเ้หมือนกนั 
ค าอธิบาย มาระโกไดบ้อกเร่ืองพิสดารไดดี้ยิง่กวา่มทัธิวหรือลูกา ก็เพราะมาระโกไดเ้ป็นเพื่อน

กบัเปโตร ไดเ้ท่ียวไปสั่งสอนเทศนาดว้ยกนั และไดเ้รียนเร่ืองอยา่งพิสดารจากท่าน 
หัวข้อส าหรับเรียน ก. คนท่ีอยูใ่นพระเยซู เป็นคนหลบั ยอห์น 11: 11 
ข. คนท่ีอยูน่อกพระเยซู เป็นคนตายจงพิจารณาความแตกต่างกนัใน 2 ขอ้น้ี 
ความตายคืออะไร ตอบ–ความตายคือการส้ินสุดของชีวติเป็นฤทธ์ิเดชท่ีมาจากพระเจา้ 

เพราะฉะนั้นผูท่ี้ปฏิเสธพระเจา้วญิญาณของตายไปแลว้ 
บทเรียน  ความตายไม่ใช่เป็นของธรรมดา เพราะความบาปจึงมีความตาย แต่ถา้เช่ือในพระเยซู

คริสต ์เรายงัจะกลวัความตายอีกหรือ? พระองคอ์าจหา้มไม่ใหเ้ราตายในชีวติน้ีไม่ไดห้รือ? ท าไมพระเยซู
จึงไม่ท าดงันั้น? 

ค าถาม 
1. เม่ือไยรัสไดม้ากราบไหวพ้ระเยซู พระองคท์รงหา้มหรือไม่? 
2. ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพยานถึงความเป็นพระเจา้ของพระองคห์รือไม่ ดูกิจการ 10: 25, 26 ววิรณ์ 5:8, 

9 
3. พระเยซูทรงมาทนัเวลาเสมอหรือ? ยอห์น 11:23,43,44 มทัธิว 14:30,31 
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4. จงสังเกตสาวกพิเศษ 3 คนคือ เปโตร ยากอบ ยอห์น ขอ้ 39 และลูกา 9:28,29 มทัธิว 26:37  
5. เล่าการฟ้ืนคืนชีวติเร่ืองอ่ืน ๆ ในพระธรรมกิตติคุณ ลูกา 7:11,15 ยอห์น 11:43,44 และใน

หนงัสือ กิจการ 9:36-43 20:3-12 
6. เล่าเร่ืองการเป็นข้ึนจากตายท่ีปรากฏอยูใ่นพระคมัภีร์เก่า การอศัจรรยค์ร้ังน้ีเก่ียวกบัการฟ้ืน

คืนชีวติในเวลาภายหนา้อยา่งไร? 
7. มาระโกไดบ้นัทึกการอศัจรรยอ์ยา่งอ่ืน ๆ อะไรบา้งท่ีแสดงอ านาจเหนือความตาย? การฟ้ืน

คืนชีวติของพระเยซู 



 35 

บทเรียนที ่16 ส่งสาวกไปข้างหน้า 6:1-13 

บทเรียนในชั้น 6:7-13 
การเตรียมของครู อ่าน มาระโก 4:1-13, 30 มทัธิว 28:16-20 10:1-15 มาระโก 3:13-19 
จุดประสงค์ เพื่อแสดงวา่พระเจา้ประสงคจ์ะใหม้นุษยเ์ป็นพยานถึงพระองค ์ เราจะตอ้งเช่ือวา่

พระองคจ์ะทรงรักษาเรา เม่ือเราท างานเพื่อพระองค ์ เราอาจจะกระท าการอศัรรยไ์ดใ้นพระนามของ
พระองค ์บางทีนกัเรียนสักคนหน่ึงคงจะไดรั้บท างานในหนา้ท่ีของครูสอนศาสนา 

ย่อความ 1. พระเยซูทรงท าอะไร 
ก. เรียก ข. ส่งออกไป ค. ให้อ านาจ ง. ก าชบั จ. พดู 
2. สาวกท าอะไร 
ก. ออกไป ข. สั่งสอน ค. ขบัผ ีง. ชโลมคนป่วย จ. รักษาคนป่วย 
ความจริงในบทเรียน พระเจา้ทรงสามารถขจดัผีร้าย ความเจบ็ป่วยและความตายให้ออกไปจาก

โลกไดใ้นเวลาเด๋ียวน้ี แต่วา่มนุษยย์งัชอบพอขอไว ้ พระเจา้จึงปล่อยใหเ้ป็นไปตามเร่ืองชัว่คราว เม่ือ
คนงานของพระองคต์อ้งการส่ิงไหน พระองคจ์ะทรงประทานใหโ้ดยสมบูรณ์ และอาจจะใชเ้ราไดม้าก
เหมือนกบัพระองคท์รงใชเ้ขาเหล่านั้นเหมือนกนั 

ห้อหารือ ท าไมพระเจา้จึงไดใ้หก้ารรับผดิชอบในการรับพระเยซูคริสตแ์ละความรอดของ
พระองค ์ไวก้บัมนุษยทุ์กคน ขอ้ 6:11 พระเยซูคริสตอ์าจใชอ้  านาจบงัคบัใหม้นุษยรั์บพระองคไ์ด ้แต่ส่ิง
นั้นเป็นการขืนน ้าใจมนุษย ์จึงไม่มีประโยชน์อนัใดแก่เขาเลย 

เร่ืองประกอบ ในประเทศอเมริกา เขาเล้ียงไก่งวงกนัโดยวธีิบงัคบัแลว้ไก่งวงนั้นจึงจะอว้นดี 
เมล็ดขา้วท่ีไก่งวงจะกินตอ้งส่งลงไปในล าคอดว้ยไมเ้ล็ก ๆ พระเจา้หาท ากบัเราอยา่งนั้นไม่พระองค์
ประสงคจ์ะใหเ้รามีโอกาสรับเอาโดยความอิสระ 

ค าถาม 
1. ท าไมพระเยซูจึงส่งสาวกออกไปในเวลานั้น? 
2. ท าไมจึงตอ้งออกไปทีละสองคน? 
3. สาวกไดเ้ขา้ใจในพระกิตติคุณนั้น อยา่งบริบูรณ์ แลว้หรือ? 
4. ถา้ไม่เขา้ใจ เขาจะสอนไดอ้ยา่งไร? 
5. พระเยซูทรงใหอ้ านาจเขาขบัผไีดอ้ยา่งไร? 
6. ท าไมสาวกจึงออกไปไดโ้ดยปราศจากอาหารและเงินทอง? 
7. เม่ือสาวกไดส้ลดัฝุ่ นออกจากเท่า นัน่หมายความวา่เขาเกลียดผูท่ี้ไม่รับเขาหรือ? 
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8. หวัขอ้เทศนาขอ้เดียวของเขาวา่อยา่งไร? 
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บทเรียนที่ 17 ความตายของยอห์นบพัติศมา 6:14-29 

การเตรียมของครู ทวนประวติัของยอห์นบพัติศมา ลูกา 1:5-25 ลูกา 1:57-80 ลูกา 3:1-20 มทัธิว 
1:13-18 

จุดประสงค์ของบทเรียน แสดงถึงความกลา้หาญของยอห์นบพัติศมาในการเป็นพยานเพื่อ
ความชอบธรรม แสดงถึงความพินาศของความชัว่ แสดงวา่งานของยอห์นบพัติศมานั้นส าเร็จบริบูรณ์
ดว้ยความเช่ือมัน่ในพระผูเ้ป็นเจา้ ผลของการส านึกตวัในความชัว่ คือ ความกลวั มนุษยย์อ่มเกลียดชงั ผู ้
ท่ีไดส้ั่งสอน ท่ีเป็นปฏิปักษต่์อความบาป 

ย่อความ 1. ความกลวัของเฮโรด 6:14-16 
2. การต าหนิโทษและถูกจบั 17-20 
3. การเล้ียง 21-22 
4. ค  าสัญญาท่ีโง่เขลาและผลของมนั 23-29 
ความจริงในบทเรียน ความบาปอยา่งเดียวอาจน าความบาปอ่ืนมาไดอ้ยา่งใหญ่หลวง ค าสัญญา

ท่ีจะประกอบดว้ยความชัว่นั้นไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าตาม มนุษยอ์าจจะท าร้ายผูท่ี้เปิดเผยความผิด
ของตนได ้ น่ีเป็นเหตุหน่ึงท่ีเขาเกลียดชงัพระเยซูเฮโรดกลวัก็เน่ืองมาจากผลของการรู้สึกนึกตวัวา่ตนท า
ชัว่ 

ข้อหารือ ถา้ขา้พเจา้ท าสัญญาวา่จะกระท าความชัว่ ขา้พเจา้จ าเป็นหรือท่ีจะตอ้งรักษาค าสัญญา
นั้น ถา้มีโอกาสเลือก ท่านควรจะเลือกเอาความตายของยอห์น หรือเลือกเอาชีวติของเฮโรด? 

ตัวอย่างประกอบ  ฮิวแสติเมอร์ Hugh Latimer เป็นช่ือของนกัเทศน์ชาวองักฤษในรัชการของ
พระเจา้เฮนรีท่ี 8 เขาไดเ้ทศนาติเตียนในความชัว่ร้ายของกษตัริยพ์ระองคน์ั้น และพระเจา้เฮนรีไดบ้งัคบั
ใหเ้ขาขอขมาโทษดว้ยการเทศนาแกข้่าวเสียแต่แลติเมอร์กลบัติเตียนอีก แลว้ต่อมาเขาตอ้งไดรั้บโทษถึง
แก่ความตาย แต่โลกไดเ้คารพนบัถือแลติเมอร์มากและหาไดเ้คารพนบัถือพระเจา้เฮนรีไม่ 

ค าถาม 
1. เป็นหนา้ท่ีของนกัเทศน์ หรือท่ีจะตอ้งติเตียนความชัว่ความบาปของผูป้กครอง? 
2. เม่ือยอห์นบพัติศมาไดท้  าตามน ้าพระทยัของพระเจา้แลว้ ท าไมเขาจึงไดรั้บโทษถึงตาย? 



 38 

บทเรียนที ่18 เลีย้งคน 5000 คน 6:30-44 

การเตรียมของครู อ่านมทัธิว 14:13-21 มาระโก 6:38-44 ลูกา 9:10-17 ยอห์น 6:1-35 จงหา
ความแตกต่างในขอ้พระคมัภีร์เหล่าน้ี 

จุดประสงค์ แสดงถึงอ านาจและความเมตตากรุณาของพระเจา้ เพื่อแสดงถึง “อาหารแห่งชีวติ” 
วา่ส าคญัยิง่กวา่อาหารธรรมดา 

ย่อความ 1. ตอ้งการความพกัผอ่น 30-32 
2. ฝงูชนท่ีเสาะหา 33 
3. พระเจา้ทรงประกอบไปดว้ยพระเมตตา 34 
4. ขนมปังกบัปลา 35-44 
ก. ให ้ข. อวยพร ค. ทวข้ึีน ง. อ่ิม 
ข้อหารือ ถา้เรามีขนมปังหา้กอ้นเท่านั้น เราจะถวายพระองคห์รือไม่ เราจะเช่ือ และมอบชีวติ

ของเราใหพ้ระองคท์รงคุม้ครอง เหมือนอยา่งเด็กเล็ก ๆ นั้นท่ีไดใ้หข้นมหา้กอ้นกบัปลาสองตวัหรือ? 
ความจริงในบทเรียน พระเยซูทรงสงสารมนุษยม์าก เพราะเหตุวา่เขาเป็นเหมือนลูกแกะท่ีถูก

สัตวร้์ายเบียดเบียน มทัธิว 9:36-10:1 
ค าถาม 
1. ท าไมพระเยซูและพวกอคัรสาวกจึงออกไปในท่ีเปล่ียวเช่นนั้น? 
2. ท าไมพระเยซูจึงมีความสงสารคนเหล่านั้น? 
3. เป็นการจ าเป็นหรือท่ีพระเยซูตอ้งท าการอศัจรรยน้ี์? คนเหล่านั้น จะไปหาอาหารจากหมู่บา้น

ใกลเ้คียงนั้นไม่ไดห้รือ? 
4. เม่ือมีผูป้ระสงคจ์ะรับประทานอาหารแห่งชีวิต พระเยซูจะไม่ยอมใหเ้ขากินหรือ? 
5. ส่ิงท่ีมีแต่เล็กนอ้ย แต่ไดรั้บค าอวยพรจากพระเยซู กบัส่ิงมาก แต่ไม่ไดรั้บพระพรนั้น ส่ิงไหน

จะดีกวา่กนัอยา่งไร? 
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บทเรียนที ่19 ทรงด าเนินบนน า้ 6: 45-56 

บทเรียนในชั้น 45-52 
การเตรียมของครู อ่านบทเรียนแลว้อ่านมทัธิว 14:24-36 หาความแตกต่างเหตุการณ์น้ีกบั มาระ

โก 4:34-41 
จุดประสงค์ เราตอ้งเช่ือและตอ้งไวว้างใจในพระองค ์ เพราะวา่พระองคท์รงรักษาและป้องกนั

เราอยูทุ่กเวลา 
ล าดับของบทเรียน 1. พระเยซูทรงอธิษฐานแต่ผูเ้ดียวบนภูเขา 
2. พวกสาวกแยกออกไปจากพระองค ์
3. พระเยซูทรงเสด็จบนน ้า 
4. พาย ุ
5. ความกลวั 
6. ความเช่ือของเปโตรอ่อนลง มทัธิว 14:28-30 
7. การช่วยในเวลาท่ีมีความกลวั และมีอนัตราย มทัธิว 14: 31 
ข้อหารือ เด๋ียวน้ีเราเห็นพระเยซูไม่ได ้ แต่เราจะเช่ือพระองคเ์หมือนกบัท่ีเราไดเ้ห็นพระองคไ์ด้

หรือไม่? ท าไมพระองคท์รงยอมใหเ้ราตอ้งเผชิญกบัการทดลองและความทุกขล์ าบาก? 
ความจริงในบทเรียน เม่ือพระเยซูไดเ้สด็จข้ึนไปในเรือพายกุ็สงบลงทนัทีเม่ือมนุษยไ์ดย้อมให้

พระองคเ์ขา้ไปในจิตใจของเขาเแลว้พายขุองชีวติก็จะตอ้งสงบลงดุจกนั อิสยาห์ 43:2,26:3,4 
กระดานด า วาดแผนท่ีทะเลกาลิลี แสดงเมืองเบธ็ซายะดา อยูท่ี่สุดทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

แสดงเมือง กปัเรนาอูม แสดงเมือง ฆะดารา (5:1) ทะเลกาลิลีกวา้ง 21 กิโลเมตร ยาว 26 กิโลเมตร มกัจะ
มีพายแุรงเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนับ่อย ๆ ต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเล 260 ฟุต) 

ค าถาม 
1. พระเยซูรู้หรือไม่วา่พวกสาวกจะตอ้งฝ่าพาย?ุ 
2. ท าไมพระองคจึ์งยอมให้เขาไป? 
3. พายนุั้นจะเป็นกิจการของซาตานเพื่อท าลายพระเยซู และพวกสาวก จะเป็นไปไดห้รือไม่ 

ตอบ – อาจจะเป็นไปได ้เพราะซาตานเคยไดท้  าการทดลองหลายประการท่ีจะท าลายพระเยซูมาแลว้ 
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บทเรียนที่ 20 พระเยซูโปรดให้มนุษย์พ้นจากการเช่ือถือนิยาย 7:1-23 

การเตรียมของครู คิดหาส่ิงของท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าในนามของ “ศาสนา” ถึงแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดน่าชมเชย แต่ความจริงนั้นเขายงัเขลาอยูใ่นความบาป 

จุดประสงค์ เพื่อแสดงถึงความบริสุทธ์ิและไม่บริสุทธ์ิของจิตใจ พิธีรีตองไม่มีค่าในตวัของมนั
เลย 

ล าดับของบทเรียน 1. สาวกกบัประทานอาหารโดยไม่ไดล้า้งมือ 
2. การติสาวก 
3. ทาสของนิยาย 
ปัญหาส่วนตัวบุคคล เราทุกคนมีความประสงค ์ ท่ีจะพน้จากการเป็นทาสของเร่ืองนิยายท่ีเป็น

ส่ิงป้องกนัเราไวไ้ม่ให้รู้จกัพระเจา้หรือ? 
ความจริงในบทเรียน มนุษยไ์ดเ้อากฎและพิธีรีตองแทนท่ีพระบญัญติัและสันติสุขของพระเจา้

เสีย เม่ือมนุษยไ์ดเ้ช่ือถือในส่ิงเหล่าน้ี เขาไม่ไดเ้ขา้ใจถึงความแทจ้ริงของความบาปเพราะใจเขาแขง็
กระดา้ง 

พระเจา้มีความประสงคจ์ะใหม้นุษยน์มสัการพระองคด์ว้ยความจริงใจ 
ค าอธิบาย ขอ้ 2 “การช าระ” หมายถึงพิธีช าระในอาการภายนอก มีกฎ 27 กฏตั้งข้ึนโดยพวก

อาจารยข์องชาวยดูาห์ไม่ใช่พระค าของพระเจา้ 
ขอ้ 11. ส่ิงท่ีเป็นไปตามกฎแลว้ คือส่ิงไหนก็ดีท่ีถวายแก่พระเจา้ จะใชเ้ป็นไปตามความประสงค์

อยา่งอ่ืนไม่ได ้ แต่โดยประเพณีนิยม มกักลบัเป็นธรรมเนียมท่ีจะแกต้วัไม่ตอ้งใหค้นเพื่อความช่วยเหลือ 
แต่เจา้ของใชเ้ป็นประโยชน์ส าหรับส่วนตวัได ้ ตวัอยา่ง มีชายคนหน่ึง บิดามารดาของเขาก าลงัตกอยูใ่น
ความล าบาก ตอ้งการเงินมาก เขาพดูวา่ “เงินของฉนัถวายแก่พระเจา้แลว้” เขาจึงไม่ช่วยบิดามารดาของ
เขาเลย 

โลกเราทุกวนันี ้ เวลาน้ีเป็นสมยัของลทัธิวตัถุนิยม หนงัสือพิมพต่์างก็หาโอกาสท่ีจะเล่ียงหรือ
ปฏิเสธพระคมัภีร์ เราประสงคท่ี์จะเป็นทาสของประเพณีสมยัใหม่หรือ? หรือเราจะรักษาความจริงของ
พระเจา้ไว?้ 

ค าถาม 
1. พวกฟาริสีไดช้ าระเพื่อจะใหส้ะอาดหรือ? 
2. พวกสาวกของพระเยซูรับประทานดว้ยมือเป้ือนจริงหรือ? 
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3. คนท่ีประพฤติตามลทัธิในศาสนาอยา่งครบถว้นบริบูรณ์ และยงัจมอยูใ่นความบาปเช่นน้ีจะมี
อยูห่รือ? 

4. พระเยซูทรงเกลียดอะไร? ตอบ–ทรงเกลียดการอวดตนเองวา่เป็นคนชอบธรรมและใจไม่
ซ่ือตรง 

5. ในบทเรียนน้ีมีสองส่ิงท่ีต่างกนัคืออะไร? ตอบ – ต  านานนิยายของมนุษยก์บัพระบญัญติัของ
พระเจา้ 
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บทเรียนที่ 21 พระเยซูทรงรักษาโรคและขบัผ ี7:24-37 

การเตรียมของครู จงแสดงทางท่ีพระเยซูเดินตั้งแต่ค าบทท่ีทรงเล้ียงคน 5000 คน จนถึงเมืองเด
กาโปลี บท 6: 45, 53 7:24,31  

จุดประสงค์ เพื่อจะแสดงถึงความพยายามในการอธิษฐาน พระและคนใดปรารถนาจะรับเอา
พระกิตติคุณ ก็รับเอาได ้

ล าดับของบทเรียน ไปเมืองตุโรและซีโดน 
“เล้ียงสุนขั” และไล่ปีศาจ ไปเดกาโปลี รับษาคนหูหนวกและคนใบ ้
ปัญหาส่วนตัวบุคคล เรามีโอกาสมากกวา่หรือนอ้ยกวา่หญิงชาติซุเรียฟอยนิเกนั้นท่ีจะรู้ถึงพระ

เยซูและอ านาจของพระองค?์ เรามีความตั้งใจเหมือนกบัหญิงคนนั้น ท่ีจะรับเอาฤทธ์ิอ านาจจากพระองค์
หรือไม่? 

ค าอธิบาย ชาวยดูาห์เรียกชาวต่างประเทศวา่ “สุนขั” พระเยซูทรงตรัสเพียงแต่จะใหห้ญิงนั้นมี
ความเช่ือเท่านั้น ไม่ไดห้ม่ินประมาทเลย เศษอาหารจากโตะ๊ไม่ใช่แต่จะใหสุ้นขัแต่ยงัเป็นของมีค่า ไม่
คู่ควรกบัการขวา้งทิ้ง 

ความจริงในบทเรียน หากวา่พระกิตติคุณเป็นพระพรแก่มนุษยห์ลายลา้นคนในโลกแลว้ ก็น่าจะ
เป็นพระพรแก่ท่านดว้ย เม่ือท่านยอมรับเอา 

สถานที ่ เมืองตุโรและเมืองซีโยนเป็นเมืองโบราณท่ีรุ่งเรืองมาแลว้ฮีราม กษตัริยเ์มืองตุโร เป็น
พระสหายของกษตัริยซ์ะโลโมและไดน้ าไมเ้สากระดานใหก้ษรัติยซ์ะโลโมในการสร้างพระวหิาร เอเศ
เคียล พยากรณ์วา่ เมืองซีโยนจะ 

1. ท าสงครามและถูกท าลายลง 2. สร้างข้ึนใหม่ 
3. ถูกทิ้งในทะเล 4. เป็นชนบทชาวประมง  (อ่านเอเสเคียล 26:1-6) ค าพยานกรณ์น้ีไดส้ าเร็จ

แลว้ สามปีใหห้ลงักษตัริยน์ะบูคศัเนซลั ไดย้กกองทพัลงมาท าลายจนยอ่ยยบัหลายปีต่อมาถูกสร้างข้ึน
ใหม่บนเกาะแห่งหน่ึง และหลงัจากการเขียนค าพยากรณ์น้ีหลายปี พระเจา้เอเล็กแซนเดอร์มหาราช ได้
ขนหินของเมืองเก่าทิ้งลงทะเล ท าทางเดินเป็นสะพานขา้มไปได ้แลว้ก็ท  าลายเมืองนั้นเสีย เวลาน้ีเป็นแต่
ท่ีหากินของชาวประมง ส าหรับตากแหตากอวนเท่านั้น 

ค าถาม 
1. ท าไมพระเยซูไม่อยากจะใหฝ้งูคนรู้ จกัพระองคใ์นเวลานั้น? 
2. พระเยซูทรงเคย ตอบ ตาม ความประสงค ์ ของมนุษยเ์สมอหรือ มทัธิว 9:27-30 ฮีบรู 13:8 

โรม 10:13 ฮิบรู 11:6 อิสายาห์ 1:6  
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3. ท าไมพระเจา้จึงทรงเน่ินชา้ในการตอบค าอธิษฐาน 
4. ท าไมบางคร้ังพระเจา้จึงไม่ตอบค าอธิษฐาน 
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บทเรียนที่ 22 เลีย้งประชาชน 4000 คน 8: 1-26 

การเตรียมของครู จงความคลา้ยคลึงและความแตกต่างกนัในการเล้ียงคร้ัง 4000 คนน้ี กบัคร้ัง
เล้ียง 5000 คน เรียนบทน้ีใหเ้ขา้ใจ 

จุดประสงค์ ระวงั “เช้ือขนม” ซ่ึงเป็นความชอบธรรมท่ีมาจากพิธีรีตองและการอวดตวัเอง
เท่านั้น 

ล าดบัของบทเรียน เล้ียง 4000 คน 1-10 พวกฟารีสีเห็นนิมิต 11-21 รักษาคนตาบอดเมืองเบธ็ซา
ยะดา 22-26 

ค าอธิบาย “เช้ือขนม” มกัจะใชใ้นพระคมัภีร์เพื่อแสดงถึงความบาปของการอวดตวั ดูอพยพ 
12:15, 13:3 มทัธิว 16:6-11 13:33 1 โครินธ์ 5:6, 7, 8 กาลาเทีย 5:9 

การพจิารณา การเล้ียงประชาชนทั้งสองคร้ังและลองดู 6: 30-44, 8:1-9 
ข้อหารือ ความรู้เร่ืองพระเจา้เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในโลก แต่ในบทเรียนทุกบทท่ีไดเ้ราไดเ้รียน

แลว้ ก็กล่าวถึงพระบิดาเจา้นอ้ยนกั? ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น (ใหน้กัเรียนคิด) ค าตอบ – เม่ือมนุษยรู้์จกัพระ
เยซูแลว้ เขาจะตอ้งรู้จกัพระบิดาดว้ย ถา้นอกจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะมีชีวติชัว่นิรันดร์ไม่ได ้ ถึง
กระนั้นก็ดีในพระคมัภีร์มีการสอนเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธ์ินอ้ยมาก? (ค าตอบ - เม่ือมนุษยไ์ดรั้บพระ
เยซูเจา้แลว้พระวิญญาณก็ไดเ้ขา้ไปในจิตใจของเขาท าไม โดยท่ีเขามิไดมี้ความรู้สึกตวัเลย) 

เร่ืองทีเ่กีย่วกบัชีวติ ขนมปังนั้นส่งใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์
ขนมปังนั้นรับโดยพระเยซูคริสต์ 
พระเยซูคริสตท์รงอวยพรเศษขนมปังนั้น 
ขนมปังนั้นเพิ่มข้ึน 
ขนมปังนั้นเป็นประโยชน์แก่หลายคน 
ขนมปังนั้นเป็นประโยชน์มากกวา่แก่ผูใ้ห ้
อยา่งเดียวกบัตวัเรา ถา้เรายอมใหต้วัเราไวก้บันายของเราคือ – พระเยซู 
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บทเรียนที ่23 เปโตรรับว่า พระเยซูเป็นพระเมสิยาห์ 8: 27-38 

บทเรียนในชั้น 8: 27-34 
การเตรียมของครู เด๋ียวน้ีเราเรียนมาถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติขององคพ์ระเป็นเจา้ของ

เราและจ าน าเราไปถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นพระธรรม มทัธิว มาระโก ลูกา นึกถึงความ
มรณาของพระเจา้ท่ีบงัเกิดข้ึน มทัธิว 16: 13-16 ลูกา 9:18-20 มทัธิว 16:21 ลูกา 9:22-27 

จุดประสงค ์ เพื่อแสดงวา่ พระวญิญาณทรงสามารถใชม้นุษยท่ี์มีความรู้นอ้ยใหแ้สดงความจริง
อนัยิง่ใหญ่ไดอ้ยา่งไร 

ล าดบัของบทเรียน 1. การรับรองของเปโตร 27-30  
ก. ไปภูเขาเพื่อ – อธิษฐาน พกัผอ่น และสอน โดยเฉพาะ 
ข. ค าถามขอ้แรก 27 
ค. ค าถามขอ้ท่ีสอง 29 
2. พระเยซูทรงบอกล่วงหนา้ถึงความตาย และการกลบัเป็นข้ึน 
ก. ตั้งตน้สอน 
ข. พระเมสิยาห์ตอ้งถูกมอบ และเป็นข้ึนอีก 
3. ค  าติเตียนสองคร้ัง 32-33 
4. ทางแห่งชีวติ 34 
สถานท่ี ภูเขาเฮอโมน – ภูเขาสูงอยูท่างเหนือทะเลกาลิลี เมืองไกซาไรอา ฟีลิปปีอยูใ่นเขตน้ี 

เป็นแควน้ท่ีเตม็ไปดว้ยการนบัถือเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิ 
ค าอธิบาย “คริสต”์ เป็นภาษากริกหมายถึงพระเมสิยาห์ แปลวา่ “ผูท่ี้พระเจา้ทรงชโลมไว”้ ค  าวา่

ชโลมมีความหมายวา่เฉลิมตั้งไวใ้นต าแหน่ง เหตุการณ์น้ีเขา้ใจวา่ เกิดในเดือนกรกฏาคม ก่อนปีท่ีถูกตรึง
บนไมก้างเขน 

ปัญหาส่วนตัวบุคคล เราจะยอมถูกเยาะเยย้ และถูกฆ่าเพื่อเป็นพยานถึงพระคริสตไ์ดห้รือไม่ 
การค้นคว้า พิจารณา “การแบกกางเขน” มีความหมายวา่กระไร ดูมาระโก 8:34 มทัธิว 10:38 

16:24 ลูกา 9:23 14:27 กาลาเทีย 2:20 จงจดจ าความหมายอนัเดียวของไมก้างเขนไว ้
ค าถาม 
1. ท าไมพระเยซูจึงเสด็จไปในเขตของคนต่างชาติในเวลาน้ี? 
2. คราวน้ีราษฎรถือวา่พระเยซูเป็นผูใ้ด? คราวน้ี? พวกสาวกวา่ พระองคเ์ป็นผูใ้ด? 
3. ค  าพยาน ของเปโตรต่อพระเยซูในคร้ังน้ีกบัค าพยานในคร้ังหลงั ยอหน์ 1:41 ลูกา 5:8 



 46 

4. ท าไมมาระโก จึงไดเ้วน้การชมเชยเปโตรของพระเยซู 
5. ท าไมพระเยซูจึงหา้มไม่ใหป้ระกาศวา่ พระองคคื์อพระเมสิยาห์? 
6. ท าไมพระเยซูจึงตอ้งยอมตาย และท าไมจึงไปกรุงเยรูซาเล็ม และท าไมจึงตอ้งตายดว้ยมือของ

พวกผูป้กครองและปุโรหิต? 
7. พระเยซูไดก้ล่าวถึงความตาย และการกลบัเป็นข้ึนมาอยา่งชดัเจน แต่ท าไมเขาจึงไม่เขา้ใจ? 
8. ค  าตอบของค าถามในขอ้ 36 วา่อยา่งไร? 
9. พระเยซูทรงใหช่ื้อเปโตรวา่เป็นซาตานในขอ้ 33 หรือ? 
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บทเรียนที่ 24 การจ าแลงพระกาย 9:1-13 

การเตรียมของครู ลูกา 9: 28-31 มทัธิว 17:1-13 
จุดประสงค์ เพื่อใหค้รูและนกัเรียน รู้ถึงสิทธิสมบูรณ์ของพระเยซูเก่ียวกบัสง่าราศีและเกียรติยศ

ทั้งหลาย 
ล าดับของบทเรียน1. พกัผอ่นเพื่ออธิษฐาน ขอ้ 2 
2. การส าแดงสง่าราศีของพระองค ์ขอ้ 2-9 
ก. จ าแลง  ข. รัศมีภายใน 
ค. เอลียาและโมเสส ง. ค  าพดูของเปโตร 
จ. เมฆและพระสุรเสียง  ฉ. ละไวแ้ต่ล าพงั 
3. กลบัไปยงัท่ีราบ ขอ้ 9-13 
สถานที ่ภูเขาเฮอโมนสูง 10,000 ฟุต หนาวเสมอแมว้า่เป็นฤดูร้อนท่ีสุด  
การค้นคว้า เรียนถึงเร่ืองความตายของโมเสส และการเหาะข้ึนของเอลียาเรียนถึงความท่ี

เก่ียวกบัสง่าราศีของพระเจา้ท่ีเราสามารถเห็นได ้มรณากรรมของโมเสส พระบญัญติั 34 การเหาะของเอ
ลียา 2 กษตัรย ์2 

ปัญหาส่วนตัวบุคคล หากวา่เราไดเ้ห็นพระเยซูทรงสง่าราศี เหมือนกบัท่ีอคัรสาวกไดเ้ห็น เราจะ
รับวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้จริง ๆ ไหม? ถา้เช่นนั้น เราจะรับพระองคเ์พราะโดยค าพยานในพระคมัภีร์น้ี
ไดไ้หม? 

กระดานด า รัศมี ซิกิมา (Shikinah) ท่ีน าพวกยศิราเอล ท่ีฉายท่ีหนา้ของโมเสส ท่ีพาเอลียาข้ึน
สวรรค ์เป็นรัศมีของพระคริสตซ่ึ์งจะส่องเขา้ไปในจิตใจ ของเราจะยอม 
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ค าถาม 
1. ท าไมพระเยซูคริสตไ์ปยงัภูเขา ? ลูกา 9:29 
2. ในเวลาไหนบา้งท่ีเปโตร ยากอบ และยอห์นกบัพระเยซู 
3. โมเสส เอลียา และพระเยซูไดส้นทนาถึงเร่ืองอะไรลูกา 9:31 
4. ท าไมพระเจา้จึงส าแดงสง่าราศีของพระเยซูในเวลาน้ีและดว้ยวธีิน้ี ตอบ - เพราะเวลาถูกตรึง

ใกลเ้ขา้มาแลว้ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองชูใจ และหนุนใจใหม้ัน่คงไว ้จนถึงความส าเร็จ 
5. กิตติคุณเล่มไหนท่ีไดแ้สดงสถานท่ีโดยชดัเจน มาระโก 9:2 มทัธิว 17:1 
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บทเรียนที่ 25 เดก็ที่มผีสิีง 9:14-29 

การเตรียมของครู 1. เพื่อแสดงความอ่อนแอของพวกสาวก แมว้า่เขามีโอกาสอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะ
เตม็ไปโดยความเช่ือและฤทธ์ิเดช 

2. เพื่อแสดงวา่ ถึงเด็ก ๆ ก็อาจอยูใ่ตอ้  านาจซาตานได ้ แต่อาจกลบัเป็นอิสระไดโ้ดยฤทธ์ิของ
พระเยซูคริสต ์

3. บิดาเด็กยอ่มมีน ้าใจและเต็มใจรับความช่วยเหลือจากพระเยซู 
ปัญหาส่วนตัวบุคคล ท่านเคยคิดหรือไม่วา่ เด็ก ๆ หรือบิดามารดามกัจะหลงลืมความเมตตา

กรุณาของพระคริสต ์ และหนัไปสู่ทางชัว่ชา้ลามกต่าง ๆ ซาตานมีความปรารถนาท่ีจะใหทุ้กคนอยูใ่ต้
อ  านาจของมนัและใหมี้ผสิีงอยู ่ เม่ือมีผสิีงอยูใ่นบางคนก็ท าใหห้ลาย ๆ คนมีความกลวัทวมีากข้ึน เป็น
เหตุให้เขาเหล่านั้นยอมปฏิบติัมนัดว้ยความกลวั แต่มนัไม่มีอ านาจอนัใดท่ีจะท าคนเป็นคนชอบธรรม 
หรือรักษาคนนั้นใหด้ ารงอยูใ่นความชอบธรรม ท่านเช่ือและวางใจในความสันติสุขและฤทธ์ิอ านาจของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หรือเปล่า? 

ข้อหารือ ในบทก่อนเราไดท้ราบวา่พวกสาวกมีฤทธ์ิอ านาจขบัผร้ีายไดแ้ต่บดัน้ีเขาไดห้มดฤทธ์ิ
อ านาจนั้น เพราะเหตุใด 

คร้ังหน่ึงเรามีอ านาจท่ีจะเทศน์ จะสอน, และเป็นพยาน บดัน้ีอ านาจนั้นไดห้ายไปจากเราเสีย
แลว้ อะไรเล่าท่ีเขา้มาในจิตใจของเรากระท าให้อ านาจนั้นเส่ือมหมดไป? 

ข้อทีค่วรคิด มีสาวกแต่ 3 คนเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้เห็นการจ าแลงพระกายของพระคริสต ์
แต่เขากลบัหลบัเสีย และมีความกลวั อีก 9 คนถูกทิ้งไวข้า้งนอกเพื่อท าการขบัผีร้าย แต่เขาไม่สามารถ
กระท าได ้เพราะเหตุวา่เขาไม่ไดมี้การอธิษฐานท่ีเขาไม่มีการอธิษฐานนั้นเป็นเพราะเหตุใด? 
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บทเรียนที่ 26 ปัญหาเร่ืองใครเป็นใหญ่ 9:30-50 

การเตรียมของครู เรียนมทัธิว 17:22,23,18:1-10 ลูกา 9:43-50 พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการทน
ทุกขท์รมานของพระองค ์ 3 คร้ัง มาระโก 8:31 9:30-32 10:32-34 สังเกตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามค า
พยากรณ์นั้น พวกสาวกรับทราบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร? 

จุดประสงค์ เพื่อแสดงวา่ การเห็นแก่ตวัเองเป็นปฏิปักษต่์อพระประสงคข์องพระเจา้ 
ล าดับของบทเรียน ประกาศความมรณา ขอ้ 30-32 
เถียงกนัตามทาง ขอ้ 33,34 
การเป็นผูใ้หญ่หรือเป็นผูน้อ้ย 35-37 
อ านาจในนามของพระเยซู 38-41 
ท าใหห้ลงผดิ 43-50 
ปัญหาส่วนตัวบุคคล อะไรเป็นส่ิงท่ีขดัขวางท่าน ไม่ใหเ้ขา้ไปในราชอาณาจกัรของพระเจา้ – 

ผูอ่ื้น? หรือตวัเอง? (ท่ีวา่มาน้ีส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บเช่ือในพระเยซูคริสต)์ 
ความจริงในบทเรียน ในขณะท่ีพระเยซูก าลงับอกถึงการทนทุกขท์รมานของพระองค ์ เพื่อ

ความบาปของพวกอคัรสาวกพวกสาวกต่างโตเ้ถียงกนัถึง ความเป็นใหญ่ ท่ีเขาไม่เขา้ใจในค าสั่งสอน
ของพระเยซู ถา้เขาเขา้ใจเร่ืองและค าสอนของพระเจา้จริง ๆ แลว้ เขาจะไม่ถกเถียงกนัในเร่ืองใครเป็น
ผูใ้หญ่ผูน้อ้ยเลย 

บทหารือในช้ัน เป็นความจ าเป็นหรือไม่ท่ีเราจะใชสิ้ทธิของเราเพื่อโลก? หรือเพื่อแผน่ดินของ
พระคริสต?์ อะไรเป็นส่ิงท่ีสามารบ าบดัความเห็นแก่ตนเองใหห้ายขาดได?้ เราจะเป็นเด็ก ๆ ต่อส่ิงทั้ง
ปวงไดห้รือไม่ – หรือเป็นไดแ้ต่ท่ีเก่ียวกบัความเช่ือเท่านั้น 

ค าถาม 
1. พระเยซูและพวกอคัรสาวกไปท่ีไหนมา? ตอบ – ภูเขาเฮอโมน 
2. ท่านคิดวา่พวกอคัรสาวกจะไดอ้ะไร จากส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
3. พระเยซูทรงถาม ขอ้ 37 เพื่ออยากทราบหรือ?  
4. อคัรสาวก เคยเถียงกนัถึงเร่ืองความเป็นใหญ่น้ีมาบา้งแลว้หรือ ดู มทัธิว 20:20-21 ลูกา 22:24-

27 
5. ในท่ีสุดเปโตรไดเ้รียนบทเรียนแห่งความอ่อนสุภาพหรือไม่ 1 เปโตร 2:20-25 5:5,6 
6. ใครเป็นผูใ้ห้ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดส าหรับความอ่อนสุภาพ ตอบ – ดูฟิลิปปิ 2:5-8 ยอห์น 13:1-5  
7. มีรางวลัอะไรส าหรับความอ่อนสุภาพท่ีพระไดส้ัญญาไว ้มทัธิว 5:10 
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บทเรียนที่ 27 มาตรฐานใหม่ของชีวติ – ครอบครัว 10:1-16 

การเตรียมของครู ท่านรู้ถึงเร่ืองการหยา่ร้างของคริสตศ์าสนิกมาแลว้ก่ีคู่ ก่ีคนท่ีไดแ้ต่งงานสอง
หน มีคริสตศ์าสนิกสักก่ีคนท่ีตอ้งพรากจากบิดาหรือมารดาเน่ืองจากการหยา่ร้าง ท่านรู้จกัคริสตศ์าสนิก
คนไหนบา้ง ท่ีแต่งงานกบัผูท่ี้ไม่ใช่คริสตศ์าสนิก เขาถูกน าออกไปห่างจากพระคริสตห์รือเปล่าหรือเขา
ไดช้ยัชนะและน าชีวติใหม่มาหาพระเยซูคริสต ์

จุดประสงค์ เพื่อแสดงถึงความบริสุทธ์ิและความมัน่คงของการสมรสในแผนการณ์ของพระเจา้
ต่อพลไพร่ของพระองค ์

ล าดับของบทเรียน ค  าสั่งสอนเก่ียวกบัการหยา่ร้าง 1-12 อวยพรแก่เด็กเล็ก ๆ 13-16 
ใช้แผนที่ ช้ีระยะทางของพระเยซูจากภูเขาเฮอโมนผา่นไกซาโรอาไปกบัเรนาอูมไปยดูาห์และ

ไปบีเรีย 
ปัญหาส่วนบุคคล 
ความจริงในบทเรียน การสมรสเป็นแผนการของพระเจา้ในชีวติของเรา และจะตอ้งเป็นส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิและตั้งข้ึนตามพระประสงคข์องพระคริสต ์ คือ คริสตศ์าสนิกกบัคริสตศ์าสนิกเท่านั้นและอยู่
ในแดนแห่งความรักและความบริสุทธ์ิของพระองค ์

พระเจา้ไดท้รงจดัให้คริสตศ์าสนิกทุกคนท่ีปรารถนาท าตามพระทยัของพระองคใ์หมี้คู่สมรส 
เพราะฉะนั้นหนา้ท่ีของเราก็คือ ตอ้งมองหาวา่เขานั้นคือใคร และจะตอ้งท าใหบ้ริสุทธ์ิ เหมือนกบัเรา
ปรารถนาท่ีจะใหคู้่สมรสของเราเป็นคนบริสุทธ์ิ 

กระดานด า 
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ค าถาม 
1. พระเจา้ไดต้ั้งใหก้ารสมรสเป็นการบริสุทธ์ิหรือ? 
2. เพราะเหตุไรการสมรสจึงไม่บริสุทธ์ิ ตอบ – เม่ือไม่อยูใ่นพระคริสต ์
3. การหยา่ร้างเป็นการถูกหรือ – ตอบ ผดิ แต่จะหยา่ไดเ้ม่ือมีการผดิประเวณี 
4. เหตุท่ีท าให้เกิดการหยา่ร้างคืออะไร ตอบ – เม่ือฝ่ายหน่ึงหรือทั้งคู่ไม่เป็นคริสเตียนจริง ๆ 
5. บา้นหลายบา้น ยงับกพร่องอะไร ท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดการอยา่ร้างข้ึนได ้ตอบ - การอธิษฐานและ

การอ่านพระคมัภีร์ 
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บทเรียนที่ 28 มาตรฐานใหม่ของชีวติ – ทรัพย์สมบัติ 10:17-31 

การเตรียมของครู จงเขียนส่ิงท่ีเศรษฐีหนุ่มคนหน่ึงไดท้  าและไดพ้ดูลงไวใ้นกระดาษ แลว้จง
พิจารณาวา่ส่ิงไหนถูกและส่ิงไหนผดิพระเยซูไดท้รงตอบ – พระองค ์ไดแ้สดงทางของความรอดหรือไม่ 
ทรงตรงหรือทางออ้ม จงมทัธิว 19:16-30 ลูกา 18:18-30  

จุดประสงค์ 1. เพื่อจะปลูกฝ่ังความคิดใหก้ระจ่างตามเร่ืองบทเรียนความบาปและความชอบ
ธรรม เราไดเ้คยท าใหพ้ระบญัญติัของพระเจา้ส าเร็จดว้ยหวงับุญกุศล หรือดว้ยความเกรงกลวัอาชญา
ของบา้นเมือง 

2. เพื่อจะปลูกฝังความคิดให้กระจ่างเก่ียวกบัเร่ืองของพระเยซูคริสตว์า่พระองคเ์ป็นพระอาจารย์
ท่ีดีหรือเป็นพระเจา้? 

ล าดับของบทเรียน 1. ผูแ้สวงหามีใจร้อนรน ก. วิง่ ข. คุกเข่า ค. ถาม 
2. ค  าถามของโลกน้ี ก. อาจารยท่ี์ดี ข. ขา้พเจา้จะท าอะไร 
3. ค  าแกข้องพระเยซู ความดีหรือพระเจา้ 
4. การพิสูจน์ ขาด – ความรักเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัความรักของพระเจา้ต่อมนุษย ์
ปัญหาส่วนบุคคล ท่านรักษาพระบญัญติั 10 ประการไดห้รือ ท่านยงัขาดอะไร ท่านมีความเตม็

ใจเสียทุกส่ิงเพื่อความเช่ือฟังพระหรือไม่? 
ความจริงในบทเรียน ปัญหาอนัยิง่ใหญ่ส าหรับเราไม่ใช่วา่ “ขา้พเจา้จะท าอะไร” แต่วา่ “พระเจา้

ไดท้  าอะไรแลว้” ดูกาลาเทีย 2:16 ท่ีจะพดูวา่เราตอ้งการชีวติอนัจ าเริญเป็นนิตยน์ั้นยงัไม่พอเพียง เรา
จะตอ้งรับไวเ้หมือนกบัรับของพระราชทาน 

ความประพฤติของคน ๆ หน่ึงต่ออีกคนหน่ึงเป็นส่ิงท่ีส่อใหเ้ห่็นความประพฤติของเขาต่อพระ
เจา้ไดดี้ท่ีสุด 

ข้อหารือ ถา้ชายหนุ่มคนนั้นด าเนินตามค าสั่งสอนของพระเยซู เขาจะมีชีวติชัว่นิรันดร์ไดห้รือ 
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ค าถาม 
1. เศรษฐีหนุ่มคนนั้นไดรั้บวา่พระเยซูเป็นพระเมสิยาห์ หรือ? ตอบ – บางทีเปล่า 
2. ความผดิอยา่งธรรมดาสามญัอนัใดท่ีปรากฏในค าถามของเศรษฐีหนุ่มนั้น? ตอบ ความรอด

โดยการประพฤติของตนเอง 
3. พระเยซูปฏิเสธหรือวา่พระองคเ์ป็นคนดี ตอบ - พระองคว์า่ไม่มีคนซ่ือตรงเลยนอกจากพระ

เจา้จงเขา้ใจวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ 
4. ท าไมพระเยซูจึงไม่ถามวา่เขารักพระเจา้หรือไม่ ตอบ – เขาจะตอบวา่รัก แต่พระเยซูตอ้งการ

พิสูจน ์
5. พระเยซูไดแ้สดงหรือเปล่าวา่ เพราะการรักษาพระบญัญติัหรือเพราะใหท้านคนยากจน จึงจะ

ไดรั้บความรอด ตอบ – ไม่ไดแ้สดงเช่นนั้น 
6. ท าไมพระเยซูทรงรักชายหนุ่มคนน้ี ตอบ – คงจะเป็นเพราะความเคารพนบนอบและซ่ือสัตย ์

หรือ เพราะส่ิงท่ีเขาบกพร่อง 
7. อะไรเป็นเหตุท่ีขดัขวางมิใหช้ายคนน้ีรับพระเยซูตอบ – เขาขาดความเช่ือ เพราะยงันบัถือ

ความมัง่คัง่และคุณความดีของเขาอยู ่
ปัญหา ตวัอูฐรอดรูเขม็ รอดไม่ไดน้อกจากอาศยัฤทธ์ิของพระเจา้ คนบาปจะรอดพน้จากบาป

ไม่ไดเ้หมือนกนั แต่จะรอดไดโ้ดยอาศยัฤทธ์ิเดชของพระองค ์
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บทเรียนที่ 29 พระเยซูทรงผนิพระพกัตร์เข้าหาไม้กางเขน 10:32-52 

 (มทัธิว 20:17-34 ลูกา 18:31-43)  

การเตรียมของครู บทเรียนน้ีมีความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดกบัมาระโก 10:23-31 อ่านทวนอีกที
สังเกตการสอนเพิมเติมในขอ้ 32-34 การเรียนตามบทเรียนน้ี เก่ียวกบัขอ้งกบัความทะเยอทะยานของ
ยากอบและยอห์นเป็นส่วนใหญ่ ขอ้ 35-45 

จุดประสงค์ ช่วยใหค้รูและนกัเรียนรู้ถึงความมุ่งหมายอนัลึกซ่ึงในเร่ืองความมรณะของพระผู ้
เป็นเจา้ 

ย่อความ 1. การบอกล่วงหนา้ถึงการถูกตรึงคร้ังท่ี 3 ขอ้ 32-34  
2. ความทะเยอทะยานของยากอบและยอห์น 35-45 
3. คนตาบอด ช่ือ บาระทีมาย 46-52 
เวลาและสถานที ่ในปี ค.ศ. 33 ไดเ้ดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม 
ข้อหารือในช้ัน ให้นกัเรียนบอกตวัอยา่งของการทะเยอทะยานมาสักแปดเกา้อยา่ง การ

ทะเยอทะยานบนมาตรฐานอะไรจึงจะเรียกวา่ “ควร” บนมาตรฐานอ่ืน ๆ ควรหรือไม่ 
หมายเหตุ - ความทะเยอทะยานท่ีสมควรก็คือการปรารถนาท่ีจะถวายเกียรติยศแก่องคพ์ระเยซู

เจา้และน าคนมาเขา้หาพระองค ์
ความจริงในบทเรียน 1. พระเยซูทรงประสงคใ์หส้าวก เขา้ใจความจริงอนัใหญ่ในพระกิตติคุณ

และการถูกตรึงของพระองคเ์ขายงัมีความสนใจในตนเองมาก จนไม่สามารถท่ีจะรู้และเขา้ใจถึงส่ิงท่ี
พระองคท์รงสั่งสอน พระอาทิตย ์ (สุริยปุราคา) ถูกบงัโดยพระจนัทร์แมจ้ะโตกวา่กนัหลายพนัเท่า การ
เห็นแก่ตวัจะบดบงัพระคริสตไ์ดด้ว้ยเหมือนกนั แมว้า่พระเจา้จะใหญ่โตกวา่เราโดยไม่มีจ  านวนจ ากดั 

2. พระเยซูเจา้ไม่ไดติ้ ด่าวา่ยากอบและยอห์นเขาไม่สามารถช่วยตวัเองได ้ เพราะมนัเป็นไปตาม
ธรรมชาติของคนธรรมดา 

3. ยากอบเป็นสาวกคนแรกท่ียอมตายเพื่อพระเยซูคริสต ์และยอห์นเป็นผูท่ี้มีชีวิตยนืยาวท่ีสุดใน
บรรดาสาวกทั้งหลาย 

ค าถาม 
1. ในขอ้ 35 เราจะเห็นวา่ยากอบและยอห์นไดข้อ้ค าสัญญาอยา่งโง่เขลาจากพระเยซู การท า

ดงันั้นเป็นการสมควรหรือ? และเป็นการสมควรหรือท่ีจะท าสัญญาอยา่งนั้น? 
2. เร่ืองสุดส้ินชีวติของยากอบและยอห์นเป็นอยา่งไรเขา “ด่ืม” จากจอกนั้นหรือเปล่า? 
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3. เม่ือใดท่ีพระเยซูทรงตรัสถึงเร่ืองจอกอีก? การเล้ียงคร้ังสุดทา้ย และในสวนเก็ธเซมานี 
4. “จอก” หมายความวา่อยา่งไร? 
5. ท าไมพวกสาวกท่ีจึงพากนัโกรธยากอบและยอห์น ขอ้ 43 เหตุผลท่ีพวกสาวกควรอา้ง

เก่ียวกบัความแคน้เคืองน้ีถูกหรือผดิ มทัธิว 18:1 ลูกา 9:46,33 
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บทเรียนที ่30 การเสดจ็เข้ากรุงเยรูซาเลม็ของพระกษตัริย์ 11:1-11 

มทัธิว 21:1-11 ลูกา 19:29-44 

การเตรียมของครู การเสด็จของพระเยซูจากเมืองเยริโคไปกรุงเยรูซาเล็ม อ่านสดุดี 24 และเศคา
ริยาห์ 9:9 ขอ้พระธรรมบอกเก่ียวกบัการเสด็จเขา้ กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจา้เหมือนอยา่งพระองค์
เป็นกษตัริย ์

จุดประสงค์ เพื่อจะใหน้กัเรียนทุกคนรู้วา่พระเยซูมีสภาพของมนุษยทุ์กอยา่ง และมีสิทธิท่ีจะ
เป็นกษตัริยไ์ดเ้พราะพระองคเ์ป็นพระเจา้ พระองคย์งัจะเป็นกษตัริยข์องบรรดา ประชาชาติทั้งหลาย 

เวลา ในวนัท่ีสิบของเดือนท่ีสาม ซ่ึง เป็นวนัท่ีพวกฮีบรูทุกคนไดน้ าลูกแกะไปถวายเพื่อเป็น
ศีลปัสกา ดงันั้นพระเยซูเสด็จมาเหมือนลูกแกะของพระเจา้ จึงเสด็จเหมือนพระมหากษตัริยพ์วกยดูาห์
ไดข้ายพระองคใ์นคืนก่อนนั้น ซ่ึงนบัวา่เป็นวนัเดียวกนั 

ค าอธิบาย ขอ้ 9:10 “โฮซนันา”หมายถึง “ช่วยใหร้อดไดเ้ด๋ียวน้ี” 
ความจริงในบทเรียน ในคร้ังน้ีพระเยซูทรงแสดงพระองคโ์ดยชดัเจนในสิทธิท่ีจะเป็นกษตัริย์

และพระองคเ์ป็นพระผูช่้วย เคร่ืองหมายเช่นน้ีใคร ๆ ก็เขา้ใจไดว้า่พระองคเ์ป็นกษตัริย ์ พวกศตัรูของ
พระองคมี์โอกาสท่ีจะรู้วา่พระองคเ์ป็นพระเมสิยาห์ 

ค าถามส าหรับการหารือ 1. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงรู้สึกยนิดีในการเสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มคร้ังน้ี
หรือ ลูกา 19:41-44 

2. เร่ืองน้ีมีความสัมพนัธ์กบัวิวรณ์อยา่งไร 5:1-19 
3. โดยสิทธิอนัใดท่ีพระเยซูจะเป็นกษตัริยไ์ด้ 
ก. ผูส้ร้าง ข. ผูไ้ถ่ ค. บุตรของดาวดิ 
ปัญหาส่วนบุคคล เด๋ียวน้ีท่านและขา้พเจา้ไดรั้บรู้วา่พระเยซูเป็นกษตัริยเ์หนือชีวิตของเรา

หรือไม่? หรือเรายงัจะเขา้ร่วมกบัศตัรูของพระองค?์ ถา้พระเยซูมาเป็นกษตัริยจ์ริง ๆ เราจะอยูข่า้ง
พระองคห์รือไม่? เราทุกคนจะตดัสินในดว้ยตนเอง 

กระดานด า 
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ค าถาม 
1. ใครอยูบ่า้นเบธาเนีย ตอบ – มาธา มาเรียและลาซะโร? 
2. พระกิตติคุณก็เล่มเก่ียวกบับทเรียนน้ี ตอบ – กิตติคุณทั้งส่ี 
3. พระเยซูทรงรู้หรือเปล่าวา่อีกส่ีวนั พระองค ์จะตอ้งวายพระชนม ์
4. เป็นความจริงหรือไม่ท่ีฝงูโห่ร้องวา่ “โยฮนันา ๆ” ภายหลงัไดโ้ห่ข้ึนวา่ “ตรึงเขาเสีย ๆ” ตอบ 

– เปล่าเลย แต่ภายหลงัเขาไดจ้า้งคนหยาบชา้เลวทรามใหต้ะโกนอยา่งนั้น 
5. หลงัจากนั้น ยอห์น 6:15 ฝงูชนไดพ้ยายามจะใหพ้ระองคเ์ป็นกษตัริยแ์ต่พระองคไ์ม่ยอมรับ 

เพราะเหตุใด?  
6. พระองคจ์ะทรงข่ีมา้อีกหรือไม่ ดูววิรณ์ 19:11 
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บทเรียนที่ 31 อ านาจเดด็ขาดของพระมหากษตัริย์ 11:12-23 

การเตรียมของครู คน้หาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตน้มะเด่ือท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองหมายในพระธรรมคมัภีร์ฮะ
บาฆูค 3:17 อิสายาห์ 36:16 ลูกา 1:36,7 นาฮูม 3:12 เยรามีย ์24:1-8 มทัธิว 24:32-33 ตน้มะเด่ือหมายถึง
ความเจริญรุ่งเรือง ตน้มะเดือท่ีมีแต่ใบไม่มีผล อาจไดแ้ก่คนชนิดไหม? 

จุดประสงค์ ใหน้กัเรียนรู้วา่ความเจริญรุ่งเร่ืองอนัแทจ้ริงจะมีไดโ้ดยการมอบกายถวายตวัไว ้กบั
พระเยซูองคเ์ดียวเท่านั้นเอกชนและประชาชาติสมควรท่ีจะรู้ถึงฤทธานุภาพอนัเด็ดขาดน้ี 

ย่อความ 1. ค  าสาปแช่งตน้มะเด่ือ  12-14 
2. การช าระพระวหิารคร้ังท่ี 2 15-19 
3. บทเรียนจากตน้มะเด่ือ  20-26 
4. การขดัขวางของศตัรู  27-33 
ความจริงในบทเรียน ตน้มาเด่ือน้ีหมายถึงชนชาติฮีบรูซ่ึงเจริญงอกงามดี แต่ไม่ไดแ้สดงผลแห่ง

ชีวติอนัแทจ้ริง พระองคมิ์ไดท้รงสาปแช่งตน้มะเด่ือน้ีดว้ยความโมโหแต่สาปไวใ้หเ้ป็นบทเรียน 
เม่ือก่อนประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง แต่ไม่มีพระวิญญาณของพระเจา้ เหมือนกบัประเทศเยอรมนั
และอิตาลี “เวลาเจริญของตน้มะเด่ือ”จะมาเม่ือพระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาอีกที เด๋ียวน้ีชาติอิสราเอลก าลงั
เขา้รวมพวกกนั และจะกลบัเป็นชาติใหญ่และเจริญรุ่งเรืองอีกคร้ังหน่ึง อาจจะเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึง
การเสด็จมาของพระเยซูเจา้ในเร็ว ๆ น้ี 

ข้อหารือ ท  าไมชาติอิสราเอลจึงไม่ยอมรับพระมหากษตัริย ์ มีประชาชาติใดท่ีไม่ยอมรับกษตัริย์
องคน้ี์และตอ้งถูกท าลายเสีย? ความเจริญภายนอกหมายถึงความเจริญฝ่าย ความชอบธรรมหรือไม่? ชาติ
ท่ีเจริญกา้วหนา้ในบดัน้ีเป็นชาติท่ีตั้งอยูใ่นทางแห่งชอบธรรมหรือไม่? 

ค าถาม 
1. เม่ือพระเยซูทรงแช่งตน้มะเด่ือนั้น พระองคแ์ช่งดว้ยความโกรธหรือ? 
2. ท าไมพระเยซูจึงทรงไล่คนขายของออกจากพระวหิารไดโ้ดยง่ายดายเช่นนั้น? 
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บทเรียนที่ 32 ค าอุปมาเร่ืองคนท าสวนองุ่น 12:1-12 

การเตรียมของครู จงคน้ดูเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสวนองุ่น พิจารณาดูวา่มนัเป็นเคร่ืองหมายถึงอะไร ใน
เยเรมีย ์2:21 เอเสเคียล 15:2 โฮเชยา 10:1 โยเอล 1:7 สดุดี 80:15-16 อิสยาห์ 5:1-7 เยเรมีย ์12:10 มทัธิว 
10:1 21:28 ยอห์น 15:1-5 โรม 15:12 

จุดประสงค์ เพื่อแสดงวา่มนุษยธ์รรมดาจงเกลียดจงชงัพระเยซูคริสตเ์จา้อยา่งไร ตน้เหตุแห่ง
ความเกลียดชงัน้ีคือความตระหน่ีเพื่อแสดงให้นกัเรียนทั้งหลายเห็นวา่การไม่ยอมรับพระองคน์ั้นเป็น 
อนัตรายอยา่งใหญ่หลวง เพื่อแสดงใหรู้้ถึงความรักและการอารักขาของพระองค ์

ย่อความ 1. พระเจา้ทรงอารักขาดว้ยใจกรุณา 1:2 
ก. ท าสวนองุ่น  ข. ท าร่ัว เพื่อป้องกนั 
ค. ขดุหีบ ๆ ผลองุ่น ง. สร้างหอ คอยเฝ้า 
จ. มอบไวพ้ระผูเ้ป็นเจา้ 
2. การของพระผูเ้ป็นเจา้ 2 
ก. ส่งคนไปเก็บผล  ข. ส่งราชบุตรไปเก็บผล 
3. ผูท่ี้ปฏิเสธพระค าของพระเจา้ 3-8 
ก. เขาไดฆ่้าคนใชเ้สีย 3-6 
ข. เขาไดฆ่้าราชบุตรเสีย 7,8 
4. ความยติุธรรมของพระเจา้ 9-10  
ก. คนรักษาสวนถูกท าลาย  ข. สวนนั้นมอบใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
ค าอธิบาย ขอ้หน่ึง ชาติอิสราเอลสวนองุ่น แต่ชนชาติสใด ๆ อาจจะเปรียบใหส้วนองุ่นก็ได้

เหมือนกนั ร้ัวหมายถึงการป้องกนัและการแยกใหจ้ากกนั เคร่ืองหีบองุ่นหมายถึงพระรัศมีของพระเจา้ท่ี
เราควรจะไดถ้วายแก่พระองค ์ สวนองุ่นจะมีค่าไดก้็ต่อเม่ือเถาองุ่นไดเ้จริญ และเกิดดอกออกผลมนุษย์
ชาติจะมีความเจริญ หอคอยท่ีไวส้ าหรับคนรักษาสวนจะไดอ้ยูค่อยเฝ้าและต่อสู้ศตัรู 

ขอ้สอง สวนองุ่นน้ีมอบไวใ้หก้บัคนรักษาสวน มีความประสงคท่ี์เจา้ของส่วน (พระเจา้) และ
คนรักษาสวน (ครู ผูป้กครอง) จะไดแ้บ่งผลแก่กนัและกนั 

ขอ้สาม คนใชน้ั้นหมายความถึงผูพ้ยากรณ์สาวก หรือผูส้ั่งสอนอนัแทจ้ริง และผูส่้งสอนพระ
กิตติคุณ 

ปัญหาส่วนบุคคล ใหน้กัเรียนบอกช่ือของประทานอยา่งธรรมดาท่ีมาจากพระเจา้ เป็นตน้วา่
อาหาร น ้า แสดงอาทิตย ์ ฝน เส้ือ ผา้ บา้นเรือน ฯลฯ และบอกช่ือของประทานพิเศษใหมี้การปุจฉา
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วสิัชนา ท่านไดส้ังเกตเห็นพระเมตตาของพระเยซูคริสตใ์นการพระองคไ์ดท้รงประทานส่ิงเหล่าน้ีให้
หรือ และท่านจะถวายเกียรติยศแก่พระองค ์
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บทเรียนที่ 33 ปัญหาจับผดิของปฏิปักษ์ 12: 13-14 

ความมุ่งหมาย เพื่อช่วยใหนกัเรียนเห็นวา่การโตเ้ถียงกบัพระเจา้ นั้นไม่มีประโชน์อนัใด เป็น
การจ าเป็นดีกวา่ท่ีจะรับพระองคแ์ละการท าตามน ้าพระทยั 

ย่อความ 1. ปัญหาเร่ืองการเสียส่วย 
ก. คนท่ีถามคือพวกฟาริสีและซาดูกาย 
ข. ปัญหาเร่ืองความจงรักภกัดี 
ค. ค าตอบท าใหทุ้กคนประหลาดใจ 
2. ปัญหาการสมรสและการกลบัเป็นข้ึนมาจากตาย 18-27 
ก. ผูถ้ามคือพวกซาดูกาย 
ข. ถามอยา่งคนโง่เขลา 
ค. ตอบจากพระคมัภีร์ 
3. ปัญหาเร่ืองพระบญัญติัท่ีใหญ่ท่ีสุด 28-34  
ก. คนถามคือพวกหมอความ 
ข. ปัญหาเร่ืองอะไรเป็นเอกเป็นกษตัริย ์
ค. ค าตอบ 
ง. ใกลก้บัแผน่ดินของพระเจา้แต่ยงัไม่เขา้ไปอยูข่า้งใน 
ค าอธิบาย ปัญหาเร่ืองการเสียส่วย พวกฟาริสีคิดวา่พระเยซูตรัสตอบวา่เป็นการสมควรท่ีจะเสีย 

ฝงูคนก็จะพากนัเกลียดพระองค ์ ถา้พระองคจ์ะตรัสวา่ไม่ควร นายทหารโรมนัก็จะจบัพระองคไ์ป
ลงโทษทนัทีเป็นปัญหาท่ีฉลาดมากแต่ก็แพไ้ปในปัญหาท่ีวา่ดว้ยในการสมรสและการเป็นข้ึน แสดงวา่ผู ้
ตั้งปัญหาเป็นคนโง่เขลาเร่ืองพระคมัภีร์มาก เขาคิดวา่การถามเช่นนั้นเป็นค าถามท่ีสามารถ ท่ีจะท าให้
ผูต้อบพลาดได ้

ปัญหาของนกักฎหมาย ไม่มีกลอุบายอยา่งใด แต่วา่ครูบาอาจารยฝ่์ายศาสนาทุกวนัน้ี ก็คงจะ
ตอบกนัไปคนละอยา่งสองอยา่ง 

ความจริงในบทเรียน ในความจริงของพระเจา้ ยอ่มไม่มีการกลบัค าเลย ผูใ้ดท่ีรู้จกัพระค าของ
พระเจา้ มีพระวญิญาณอยูใ่นใจ ผูซ่ึ้งทรงคอยคุม้ครองเขาแลว้ เขาจะไม่ตกลงไปในบ่วงแร้วของการ
จบัผดิเลย ไม่ไกลจากแผน่ดินของพระเจา้? ท าไมบางคนอยูใ่กลแ้ผน่ดินพระเจา้ แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้อยูใ่น
แผน่ดินของพระองค?์ 

ค าตอบ เขาอยูใ่กลเ้พราะวา่ 
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ก. เขาเป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต 
ข. เขามีน ้าใจจะท าการชอบธรรม 
เขาไม่ไดอ้ยูใ่นแผน่ดินของพระเจา้เพราะวา่ 
ก. เขาไม่ยอมแสวงความจริงต่อๆ ไป 
ข. เขาตามดวงสวา่งท่ีผิด 
ค. เขาไม่ยอมเช่ือวา่พระเยซูเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ 
ฆ. เขากลวัถูกเยาะเยย้หรือถูกข่มเหง 
ง. เขาไม่ยอมแยกออกจากเพื่อน เพราะเหตุน้ีเขาตอ้งถึงซ่ึงความพินาศ 
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บทเรียนที่ 34 ค าถามของพระยซูทีศั่ตรู ตอบไม่ได้ 12: 35-44 

จุดประสงค์ 1. ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีไดบ้งัเกิดข้ึน เป็นท่ีแสดงวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้เท่ียงแท ้
และผูท่ี้ปฏิเสธความจริงเหล่าน้ีก็จะปฏิเสธเหตุผลอ่ืน ๆ ทั้งหมด จงพยายามใหน้กัเรียนทุกคนยอมรับ
พระเยซูคริสตคื์อพระเจา้เท่ียงแท ้

ย่อความ 1.ปัญหาเร่ืองกษตัริยด์าวดิและพระเมสิยาห์ 35-37 
ก. ปรากฏในเพลงสดุดี 110:1 
ข. เป็นบุตรดาวิดหรือเป็นพระผูเ้ป็นเจา้? 
2. ความหลอกลวงของพวกอาลกัษณ์ 12:38-40 
ก. ยศศกัด์ิใหญ่หลวง 
ข. การแช่งสาปอยา่งหนกั 
3. เหรียญทองแดงของหญิงม่ายสองเหรียญ 
ก. ใหจ้ากความบริบูรณ์ 
ผูใ้ห ้ของประทาน 
ข. และการใหบ้ริบูรณ์ 
ผูใ้ห ้ใหห้มดท่ีเขามีอยู ่
ค าสอน 1.พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีสั่งสอนวา่ พระเมสิยาห์ตอ้งสืบเช้ือสายมาจากกษตัริยด์า

วดิ ซ่ึงเป็นความจริงแต่เขาไม่ไดส้อนวา่ พระองคก์็เป็นพระเจา้เหมือนกนัดาวดิเรียกพระเมสิยาห์ “พระผู ้
เป็นเจา้ของขา้พเจา้” บดัน้ีพระเจา้ไดท้รงส าแดงใหเ้ห็นกระจ่างแลว้ โดยพระคมัภีร์ของเขาเองวา่ พระเม
สิยาห์ทรงเป็นบุตรพระเจา้และเป็นบุตรมนุษยด์ว้ย คนเหล่าน้ีแส้งวา่เขารู้ทุกส่ิงในพระคมัภีร์ แต่พระเยซู
ไดต้ั้งปัญหาข้ึนเพื่อแสดงความเขลาของเขา 

2. มีมนุษยห์ลายคนในทุกวนัน้ี เห่อเหิมในความสมบูรณ์พนูสุข ในคุณงามความดี และใน
ช่ือเสียงของเขาเขาไดรั้บรางวลัของเขาแลว้ ผูท่ี้ท  าบุญท าทานเขาไดรั้บรางวลัของเขาแลว้ ท่ีสุดเขาจะ
ไดรั้บของรางวลัความบาปผลของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) 

3. มีหลายคนไดเ้ดินตามหญิงม่ายน้ีเขาถวายเหรียญสองเหรียญแก่พระเจา้ เขาไม่ไดท้ั้งหมดท่ี
เขามีอยู ่ ผูซ่ึ้งไดถ้วายจากความบริบูรณ์ของเขาก็ไดรั้บความสรรเสริญจากมนุษยเ์ป็นรางวลัแลว้ หญิง
ม่ายไดรั้กพระเจา้ และรักพระวหิารความจริงใจ 

ค าสอนเฉพาะบุคคล จงรับเอาพระเยซูดว้ยความเตม็ใจ และหมัน่เรียนพระค าของพระองค ์แลว้
ท่านจะไม่ตอ้งมีความผดิเหมือนผูอ่ื้นไดข้ดัขวางพระองค ์
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ปัญหาส่วนบุคคล นกัเรียนท่ีไดเ้รียนตามหลกัสูตรหนงัสือมาระโกน้ีมีโอกาสอนังามท่ีจะรู้และ
เขา้ในถึงความจริงอนัใหญ่ยิง่ของพระกิตติคุณไม่มีใครสักคน หรือท่ีอยากจะรับเอาพระเยซูเจา้เป็นพระ
ผูไ้ถ่? พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีเขาไม่มีความประสงคท่ี์จะรับเอาเลย เพราะเขาถือวา่เขาเป็นคนดี
บริบูรณ์แลว้ ส่วนเราเล่า เราจะไม่มีความประสงคท่ี์จะมอบทุกส่ิงทุกอยา่งไวแ้ก่พระเจา้หรือ – เช่น
สมบติั – ร่างกาย และจิตใจของเรา? 
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บทเรียนที่ 35 ค าส่ังสอนจากค าพยากรณ์ 31:1-37 

(ส าหรับชั้น 13:1-13,24-27,32-37) 
การเตรียมของครู อ่านบทเรียนก่อน ขอ้ 14-17 เก่ียวกบัความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม ใน ค.ศ. 

70 บทเรียนน้ียงัช้ีถึงเหตุการณ์ ท่ีจะเกิดข้ึนในเวลาภายหนา้ดว้ย 
จุดประสงค์ พระเจา้ยอ่มปรากฏพระองค ์ กบัมนุษยใ์หพ้อเพียงกบัการอุดหนุนเลา้โลมจิตใจใน

เวลาท่ีมีความทุกข ์ จุดประสงคข์องบทเรียนน้ีก็เพื่อจะสอนใหเ้รารู้วา่ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีกที เรา
จงเตรียมตวัใหพ้ร้อมเพื่อตอ้นรับพระองค์ 

อารัมบท ท่านรู้อะไรในอนาคตบา้ง ท่านจะตอ้งเสียอะไรเพื่อจะรู้ถึงเหตุการณ์วา่จะมีเหตุอะไร
เกิดข้ึนในอนาคต ในบทเรียนน้ีเรารู้แลว้วา่ เป็นค าพยากรณ์อนัแน่นอน เราจะไม่มีความประสงคท่ี์จะรับ
เอาวา่เป็นความจริงหรือ ให้นกัเรียนบอกถึงค าพยากรณ์ในพระคมัภร์ท่ีไดส้ าเร็จบริบูรณ์แลว้ มีเหตุผล
พอสมควร ท่ีจะหวงัวา่ค าพยากรณ์เหล่าน้ี จะส าเร็จอยา่งเดียวกนัมิใช่หรือ? 

ความจริงในบทเรียน เราไม่ควรจะทอดทิ้ง บทเรียนในเร่ืองค าพยากรณ์คริสตศ์าสนิกส่วนมาก
ยงัเขลาอยูใ่นเร่ืองค าพยากรณ์ซ่ึงมีอยูใ่นพระคมัภีร์อีกมาก เราจะหวงัคอยอะไรอีกเม่ือเราไม่ยอมเช่ือค า
ในพยากรณ์นั้น เราไม่ทราบวา่พระองคจ์ะเสด็จมาเม่ือไร เราเตรียมพร้อมแลว้หรือยงั คนท่ีคิดวา่การ
เสด็จมาของพระเจา้ยงัอยูอี่กนมนานอยูน่ั้น คนนั้นก็ไม่ไดเ้ตรียมตวัพร้อมท่ีจะรับพระองค ์

กระดานด า 
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ค าอธิบาย ขอ้ 2 หลงัจากการพยากรณ์ ของพระองคใ์นวนันั้นไดป้ระมาณ 40 ปี วหิารใหญ่นั้นก็
ถูกท าลายลงโดยกองทพัชาติโรมนั และยงัไม่ไดถู้กสร้างข้ึนใหม่อีก 

ขอ้ 7,8 ส่ิงเหล่าน้ีจะบงัเกิดข้ึนก่อนการเสด็จมาของพระเจา้คร้ังท่ีสอง 
ขอ้ 11 ทุกวนัน้ีพระกิตติคุณไดส้อนทัว่ถึงทุก ๆ ชาติแลว้เราอาจจะคาดไดว้า่ค  าพยากรณ์น้ี

อาจจะส าเร็จลงโดยเร็ว 
ขอ้ 12,13 บดัน้ีความเกลียดชงัพระคริสต ์และคริสตศ์าสนิกชนไดท้วข้ึีนทัว่โลก 
ขอ้ 14-23 ความทุกขใ์หญ่ยิง่จะตอ้งเกิดข้ึนก่อนการเสด็จกลบัมาของพระเยซู คือท่ีพระองคจ์ะ

มาเป็นพระมหากษตัริยข์องโลก 
ขอ้ 24-27 เหตุการณ์น้ีไดอ้ธิบายและช้ีแจงไวใ้นพระธรรมววิรณ์แลว้ คริสตศ์าสนิกทุกคนควร

จะเรียนบทเรียนน้ีดว้ยความระมดัระวงั 
ขอ้ 28-30 ตน้มะเด่ือหมายถึงพวก อิสราเอลในประเทศปาเลสไตน์ แมว้า่พวกยวิเคยถูกข่มเหง

สาหสัในประเทศยโุรปเด๋ียวน้ีเขาก็ก าลงัพากนัไปอาศยัอยูใ่นเมืองปาเลสไตยเ์ป็นจ านวนมาก และได้
เจริญรุ่งเรืองมากกวา่ทุก ๆ สมยันบัตั้งแต่วนัท่ีพระเยซูถูกตรึงไวท่ี้ไมก้างเขน 
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บทเรียนที่ 36 ทรงถูกชโลมทีบ้่าน เบธาเนีย 14:1-9 

การเตรียมของครู อ่านเร่ืองจากยอห์น 12:1-8 อธิษฐานเพื่อนกัเรียนเพื่อเขาจะรับเอาพระเยซู
คริสตเ์จา้ 

จุดประสงค์ ใหน้กัเรียนรู้วา่พระเยซูเป็นองคท่ี์มีคุณค่าควรท่ีเขาจะรับเอา เป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุด
ท่ีเราควรมี คือองคพ์ระเยซูคริสตเ์อง 

การตั้งต้นสอนในช้ัน ค  าวา่ “คริสต”์ มีความหมายวา่กระไร ผูท่ี้ถูกชโลมเหมือนกนักบัค าวา่ “เม
สิยาห์” ในเร่ืองน้ีพระองคไ์ดถู้กชโลมโดยผูห้ญิงคนหน่ึง ก่อนเหตุการณ์น้ีสามปี - พระเจา้ไดท้รง
ชะโลมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเวลาท่ีพระเยซูจ าจะตอ้งตายท่ีไมก้างเขนก็เกือบจะถึงแลว้ และดูเหมือน
มีหญิงคนน้ีแต่ผูเ้ดียว ท่ีหลบัตามองเห็นเหตุการณ์ได ้การสละชีวติของพระองคก์็ใกลเ้ขา้มาแลว้ 

ย่อความ 1. แผนการท่ีจะประหารพระผูเ้ป็นเจา้ 14:1,2 
ก. ผูว้างแผนการณ์ขอ้1 ข. กะเวลาแลว้ ขอ้ 2 
2. การชโลมส าหรับพิธีฝังศพ ขอ้ 3-9 
ก. น ้ามนัอนัมีค่า ขอ้ 3 
ข. ท าลายหีบน ้ามนั ขอ้ 3 
ค. ประโยชน์เฉพาะของน ้ามนั ขอ้ 3 
ง. การแสดงหาความผิด ขอ้ 4,5 
จ. พระเจา้ทรงชมเชย 6-9 
ปัญหาส่วนบุคคล มีอะไรท่ีท่านคิดวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดในโลกท่ี ๆ เป็นของ ๆ ท่าน ท่าน

จะมอบส่ิงนั้นใหแ้ก่พระเยซูไดห้รือไม่ 
ค าอธิบาย 1. พวกปุโรหิตตั้งใจจะประหารพระเยซูภายหลงัการถือศีลปัสกา ซ่ึงมีก าหนดแปด

วนั แต่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีแผนการอยา่งอ่ืน วนัเตรียมส าหรับการถือศีลปัสกาเป็นวนัก าหนดท่ีจะฆ่า 
เคร่ืองบูชา ดงันั้นพระองคจ์ะตอ้งปลงพระชนมใ์นวนันั้น 

2. หลงัจากการถูกตรึง ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ไม่มีโอกาสใดท่ีจะชะโลมพระกายเพื่อความ
ตายของพระองคไ์ด ้

ค าถาม 
1. สตรีผูน้ั้นคือผูใ้ด ตอบ – มาเรีย ยอห์น 12:1,3 นอ้งสาวของมาธา 
2. เหตุน้ีเกิดในบา้นของผูใ้ด ตอบ – บา้นของซีโมนคนโรคเร้ือน ชะรอยจะเป็นบิดาของมาเรีย

และบางทีอาจไดถู้กรักษาโรคใหห้ายโดยพระเยซู 
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3. ใครท่ีมีความแคน้เคือง ตอบ – ยดูาห์ ยอห์น 12:4 
4. ท าไม ตอบ – เพราะเขาตอ้งการเงิน 
5. เด๋ียวน้ีพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ไดเ้ผยแพร่ไปทัว่โลกแลว้หรือ? 



 70 

บทเรียนที่ 37 การเลีย้งคร้ังสุดท้าย 14:10-31 

การเตรียมของครู บทเรียนน้ีเป็นบทเรียนอนัหน่ึงท่ีมีค่าประเสริฐท่ีสุดและส าคญัมากท่ีสุดใน
พระคมัภีร์ จะตอ้งเรียนดว้ยการอธิษฐานอยา่งจริงใจ อ่านมทัธิว 26:14-35 ลูกา 22:1-38 ยอห์น 13:1-30 
และ 1 โครินธ์ 11:23-26 เขียนล าดบัของเหตุการณ์เหล่าน้ีไว ้ทั้งค  าสั่งสอนของพระองค ์ เรียนและสอน
เฉพาะอยา่งยิง่ขอ้ท่ี 17-26 เรียนในหนงัสือ อพยพ 12:21-28 

จุดประสงค์ เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนรู้ความหมายอนัแทข้องการถือศีลมหาสนิท และศีลปัสกาอนั
เก่า การปลงพระชนมข์องพระคริสต ์และเพื่อทุกคนจะเกิดมีความปรารถนาท่ีจะเขา้ใหใ้กลพ้ระผูเ้ป็นเจา้
มากท่ีสุดท่ีจะเขา้ใกลไ้ด ้

อารัมบท มีอนุสาวรียท่ี์ไหน บา้งในโลกน้ีท่ียงัย ัง่ยนือยูต่ลอดหลายศตวรรษ (ปีรามิด,ก าแพง
ใหญ่ในเมืองจีน,ตึกในกรุงโรม) แต่วา่ยงับกพร่องอยูใ่นเร่ืองอนุสาวรียเ์หล่าน้ีคือวา่ใคร ๆ ท่ีไดไ้ปชม
อนุสาวรียน้ี์ก็ไม่มีใครเลยท่ีจะเขา้ใจวา่มนัเป็นท่ีระลึกถึงอะไร พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตั้งส่ิงหน่ึงไวเ้ป็น
เคร่ืองระลึก อนัมีค่าอธิบายอยู ่ ในตวัเอง ในทุก ๆ ภาษาแพร่ไปยงัมนุษยทุ์ก ๆ คน ส่ิงนั้นคือ “ศีลมหา
สนิท” 

ย่อความ 1. การเล้ียงปัสกาเม่ือไร,คืออะไร,ท าไม,อยา่งไร 
2. ท่ีระลึก ถึงอะไร อยา่งไร 
3. ความหมายสอนใจ คืออะไร อยา่งไร 
4. เล็งถึงอะไรในอนาคต 
บทเรียนส่วนตวับุคคล เราทั้งหลายพอใจหรือไม่ในพิธีและการกระท าท่ีเราท าเองได ้ เพื่อจะหา

ความสุขความรอดชัว่นิรันดร์ มิดีกวา่หรือท่ีเราทั้งหลายจะไวว้างใจในราชกิจของพระผูเ้ป็นเจา้สูงสุด 
ซ่ึงเป็นท่ีใหเ้ราช่ืนชมยนิดีในการปฏิบติั และการนมสัการเป็นการสมควรท่ีเราจะขอบพระเดชพระคุณ
เท่านั้น 

กระดานด า 
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ค าอธิบาย ขอ้ 17 ภายหลงัตะวนัตก ก็จะเป็นวนัใหม่ คือ วนัปัสกา และการปลงพระชนน์ของ
พระเยซู 

ขอ้ 18 “ผูห้น่ึงจะมอบเราไว”้ จ  าเป็นจะตอ้งมีคนขายพระเยซู เพื่อพระเยซูจะตอ้งถูกซ้ือฆ่าต่าง
ลูกแกะปัสกา ส าหรับคนทุกชาติทุกภาษา 

ขอ้ 21 ยดูาห์ไดป้ลีกตวัออกไปขา้งนอกแลว้ ดู ยอห์น 13:30 และไม่ไดถื้อศีลมหาสนิทนั้น 
ขอ้ 22 “น่ีเป็นกายของเรา” ขนมปังเป็นอาหารชีวติของพระเยซูเป็นอาหารฝ่ายวญิญาณ แป้งขา้ว

หมายถึงการทรมาน พระเยซูทรงทรมานเพื่อเรา 
ขอ้ 23 “โลหิตน้ีเป็นเคร่ืองหมายของค าสัญญาใหม่” การรับเอาโลหิตหมายถึงการถูกช าระแลว้ 
ขอ้ 25 พระเยซูจะกลบัมาในโลกอีก เพื่อตั้งแผน่ดินของพระองค ์
บทเรียนของความจริง ไม่กางเขนของพระคริสต ์ ความตายของพระองคเ์ป็นหลกัส าคญัแห่ง

ความรอดของเรา การเสด็จมาของพระองค ์เป็นความหวงัของเรา 
ค าถาม 
1. มนุษยจ์ะหลุดพน้จากบาปได ้โดยการรับศีลบพัติศมาและการถือศีลมหาสนิทหรือ? 
2. ศีลสองอยา่งน้ีมีค่าอยา่งไร? 
3. ใครบา้งท่ีจะถือศีลน้ีได ้และใครท่ีรับไม่ได ้
4. ขนมปังเล็งถึงกายของพระองคอ์ยา่งไร และน ้าองุ่นเล็งถึงอะไร 
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บทเรียนที่ 38 ความเศร้าในสวนเกทเสมนี 14:32-42 

(มทัธิว 26:36-46 ลูกา 22:39-46) 

การเตรียมของครู อ่านดูเหตุการณ์ทั้งสามใหห้มด สาวกสามคนน้ีไดเ้คยเห็นการณ์ส าคญัอ่ืน ๆ 
อีก คือเหตุการณ์อะไรบา้ง? จงตดัสินเอาเอง เก่ียวกบัเร่ืองการทรมานของพระเยซู 

จุดประสงค์ เพื่อน าให้นกัเรียนทุกคนรู้ตวั วา่พระผูเ้ป็นเจา้ไดก้ระท าเพื่อความรอดของพวกเรา 
ย่อความ พระผูช่้วยผูท้รงทนทุกขท์รมาน ขอ้ 33-34 พระบุตรท่ีทรงอธิษฐาน 35-39 อคัรสาวกท่ี

นอนหลบั 33:34,37,40,41 
อารัมภบท เกทเสมนี หมายความวา่ท่ี “บีบน ้ามนั เราจะเห็นวา่ท าไมช่ือนั้นจึงเหมาะส าหรับ

บทเรียนน้ี สวนและตน้มะกอกยงัคงมีอยูท่ี่นัน่ ถา้หากวา่สวนเอเดนจะไดถู้กฟ้ืนฟูข้ึนอีกในเวลาภายหนา้ 
เหตุการณ์ในสวนเกทเสมนีก็จ  าจะตอ้งมีการฟ้ืนฟูก่อน 

ปัญหาทีต้่องหารือ พระเยซูทรงกลวัความมรณาหรือ ท าไมพระองคจึ์งยอมอดทนอยา่ง
เหลือเกิน (ควรจ าไวว้า่ ความบาปแยกมนุษยอ์อกจากพระเจา้ พระเยซูทรงรับเอาภาระอนัหนกัเหลือเกิน
คือความบาปของโลกน้ี ดูยอห์น 2:2 และยอห์น 1:29) จอกนั้นหมายความวา่กระไร พระเยซูทรงรับจอก
นั้นหรือไม่ 

ข้อทีค่วรคิด ในโอกาสไหนเวลาใดท่ีพระเยซูทรงน าเปโตร ยากอบและยอห์นไปกบัพระองค?์ 
เร่ืองอะไรซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัทัว่ ๆ ไปมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ (ความมรณา และการฟ้ืนคืนพระชมน์) 

ความจริงในบทเรียน ถา้สามารถจะรู้และเขา้ใจถึงความลึกซ้ึง ของภาพในสวนน้ีได ้ ความหนา
ทึบในฉากของสวนน้ีได ้ เราก็อาจจะเขา้ใจถึงความหมายอนัลึกซ้ึงของความมรณาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
และความรอดท่ีพระองคท์รงประทานใหแ้ก่เราไดเ้ปโตร ยากอบ และยอห์นไดเ้พิกเฉยละเลยพระเยซูใน
ชัว่โมงท่ีพระองคมี์ความทุกขอ์ยา่งแสนสาหสั จงใหเ้ราอยูด่ว้ยกบัพระองค ์ ในเม่ือพระองคไ์ดถู้ก
ขดัขวางในสมยัน้ีดว้ย 

การทนทุกขท์รมานในสวนเกทเสมนีนั้น อาจจะใหญ่กวา่ความทุกขบ์นไมก้างเขนก็เป็นได ้
ความมีชยัในสวนคร้ังน้ี ท าใหพ้ระองคท์รงมีชยับนไมก้างเขนในคร้ังหลงัดว้ย 

เม่ือพระเยซูทรงตอ้งการอธิษฐานมากดงันั้น เราก็ควรจะตอ้งอธิษฐานใหม้ากกวา่นั้นอีก 
ค าถาม 
1. น ้ามนัมะกอกในพระคมัภีร์เล็งถึงอะไร? ตอบ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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2. อะไรเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าก่อนแลว้พระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงเสด็จมา? ตอบ - การทน
ทุกขท์รมานของพระผูเ้ป็นเจา้ 

3. การทรงทรมานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี “ท่ีบีบน ้ามนันั้น” มิใช่เป็นท่ี ๆ บีบน ้ามนั แห่ง
ความทุกขท์รมานของพระองคด์อกหรือ? 

4. สาวกสามคนต่ืนข้ึนแลว้หรือยงั การน้ีจะท าใหเ้ขารู้สึกแปลกใจอยา่งไรบา้ง? ตอบ - ถา้เปโต
รคงไม่หลบัก็คงจะไม่ปฏิเสธพระเยซู และคงจะไดเ้ป็นการเตรียมตวัเพื่อเผชิญต่อเหตุการณ์อ่ืน ๆ ดว้ย 

5. สาวกทั้งหลายควรร่วมในการอธิษฐานกบัพระเยซูในปัจจุบนัน้ีพวกเราควรร่วมกนัในการ
อธิษฐานแลเฝ้าคอยอยูท่  าไม? 

6. ท าไมพวกสาวกจึงนอนหลบั ? ตอบ – เพราะ ความเศร้าใจ 
8. พระเยซูทรงติเตียนเขาหรือ? ตอบ – ไม่ใช่ความตั้งใจของเขาท่ีจะละเลยหรือห่างเหิน จาก

พระเจา้แต่คงเป็นการท่ีไม่รู้และไม่เขา้ใจและความอ่อนแอของเขาดว้ย 
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บทเรียนที ่39 พระผู้เป็นเจ้าทรงถูกมอบและถูกจับ 14:43-52 

(มทัธิว 26:47-56 ลูกา 22:47-53 ยอห์น 18:1-12)  
การเตรียมของครู อ่านยอห์น 18:1-12 ดว้ย 
จุดประสงค์ 1. แสดงให้นกัเรียนรู้วา่โลกไดเ้กลียดพระเยซูมากเท่าไร ความบาปสามารถท่ีจะน า

มนุษยใ์หห้ลงไปไดอ้ยา่งไม่มีขอบเขตต ์และชัว่ชา้เลวทรามท่ีสุด 
2. เพื่อจะใหน้กัเรียนมีความปรารถนาท่ีตั้งมัน่คงอยูก่บัพระเจา้เสมอ 
ย่อความ ก. มอบพระเยซู 14:43-50  
1. พวกพอ้งของเขา 43 
2. การจูบ 11:45 
3. การจบั 46 
4. ความร้อนใจของเปโตร 47 ยอห์น 18:10 
5. เหตุผลของพระเยซู 78:79 
6. พวกสาวกหนีเตลิดเปิดไป 50 
ข. พยานท่ีไม่รู้จกั 14:51-52 ( อาจเป็นมาระโกผูแ้ต่งพระธรรมน้ีเองก็ได)้ 
ค าอธิบาย พวกปุโรหิตตั้งใจจะประหารพระเยซูเจา้ภายหลงัจากเล้ียงปัสกา แต่พระเยซูได้

เปล่ียนแปลงเหตุการณ์ดงักล่าวมาแลว้พระองคก์็ทรงถูกจบัและถูกตรึงไวใ้นวนัการเล้ียงปัสกานั้น 
บทหารือในช้ัน 1. ท าไมพวกปุโรหิตจึงเลือกยดูาห์เป็นผูน้ าจบัพระเยซู ตอบ- เพื่อในวนัรุ่งข้ึนจะ

มีผูก้ล่าววา่ สาวกพระองคเ์องไดข้ายพระเจา้ของตนเอง 
2. เม่ือพระเยซูรู้แลว้วา่ ยดูาห์จะเป็นผูข้ายพระองคท์  าไมพระองคจึ์งทรงเลือกเขาใหเ้ป็นสาวก 

ตอบ – เม่ือพระเยซูตอ้งถูกขายเหมือนลูกแกะ เพื่อท าบูชายญัส าหรับมนุษยชาติทั้งโลกแลว้ ก็จ  าเป็นตอ้ง
มีผูช้าย 

3. ท าไมจึงมีพวกคนพาลมาปะปนอยูด่ว้ย? และท าไมจึงมีการทุ่มเถียงกนั? ท าไมเขาจึงถือหอก
ถือดาบไปจบัพระเยซู ตอบ- พวกปุโรหิตตอ้งการใหพ้ลเมืองคิดวา่พระเยซูทรงถูกจบัเพราะการต่อสู้แล
ขดัขวางเท่านั้น 

บทเรียนเฉพาะบุคคล คงจะไม่มีนกัเรียนแต่สักคนท่ีมีความประสงคท่ี์จะทรยศต่อพระเยซูจริง 
ๆ แต่จะมีใครบา้งท่ีกลา้จะยนืข้ึนรับเช่ือในพระองค ์ในเม่ือผูอ่ื้นเขาพากนัปฏิเสธพระองคห์มด 
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กระดานด า 
พระเยซูคริสตพ์ระผูไ้ถ่ 
พระบุตรของพระเจา้ 

โลกมนุษย ์

ท่านจะเลือกอยูข่า้งไหน 
เลือกเอาเอง 
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บทเรียนที่ 40 การพพิากษาและการปฏิเสธของเปโตร 14:53-72  

การเตรียมของครู พิจารณาดูการสารภาพของเปโตร (บทเรียนท่ี 23) พร้อมกบัการปฏิเสธน้ี 
อะไรท าใหเ้กิดมีการปฏิเสธข้ึน ในบทเรียนน้ีมีการปฏิเสธของเปโตรหรือการพิพากษาซ่ึงจะตอ้งเรียน
กนัดว้ยความตั้งใจจริง ๆ แต่บทเรียนอ่ืน ๆ จะรีบเรียนผา่นเลยไปก็ได ้

จุดประสงค์ เพื่อแสดงวา่พวกศตัรูไม่มีความยติุธรรมและใคร่จะท าลายพระเยซูเสีย เพื่อแสดง
การขาดความไวว้างใจ ท่ีจะถวายกายใจใหแ้ก่พระเยซู เพื่อแสดงถึงผลการปฏิเสธของพระองคอ์นัเป็น
เหตุให้เกิดความทุกขแ์ละความโศกเศร้า 

ย่อความ ถูกพิพากษาต่อหนา้อนันาศ ยอห์น 18:12-27 ถูกพิพากษาต่อหนา้กายะฟา มาระโก 
14:53-65 การปฏิเสธสามหนของเปโตร มาระโก 14:66-72  

เวลา เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนประมาณเท่ียงคืนจนถึงประมาณ 5 นาฬิกาเชา้ 
กรณสี าคัญในการพพิากษา เป็นการผดิ ธรรมเนียม กฎหมายของพวกฮีบรูท่ีจะตดัสินประหาร

ชีวติคนในเวลากลางคืนการหาคนมาเป็นพยานก็เป็นการผดิกฎหมาย ทางท่ีถูกพยานจะตอ้งน าจ าเลยไป
ท่ีศาลกล่าวความตามท่ีตนรู้เห็น พยานเท็จจะตอ้งถูกตดัสินถึงประหารชีวิต แต่ผูป้กครองฝ่ายศาสนายู
ดาห์ไดป้้องกนัพวกพยานเทจ็เหล่าน้ีไว ้ ผูป้กครองฝ่ายศาสนาอุตส่าห์บงัคบัพระเยซูใหเ้ป็นพยานปรับ
ปร าตนเอง แต่สภาศาสนากบัพวกปุโลหิตไดล้งโทษประหารชีวิตพระองค ์ ก่อนท่ีพระองคไ์ดถู้กจบั ซ่ึง
เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (มาระโก บท 14:1,2) 

เม่ือพระเยซูทรงตรัสวา่ “เราเป็น” (ขอ้ 62) พวกปุโรหิตประกาศวา่เป็นการผดิกฎหมายของ
โมเสส จ าจะตอ้งถูกประหารชีวติ เพราะพระองคต์รัสวา่ “เราเป็น-พระเยโฮวาห์” พระเยซูแสดงพระองค์
วา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีถูกตอ้งตามต าแหน่งของพระองคใ์หเ้ขารู้ในโอกาสน้ีเสียเลยทีเดียว (ดูยอห์น 
18:6, อพยพ 3:14) 

ข้อทีค่วรสังเกตในการปฏิเสธของเปโตร ถา้เปโตรไดอ้ยูใ่กลก้บัพระเยซูในสวน และไดติ้ดตาม
พระองคไ์ปโดยใกลชิ้ดภายหลงัเม่ือพระองคถู์กจบั บางทีเขาจะไม่ไดป้ฏิเสธพระองค ์การปฎิเสธทั้งสาม
คร้ังนั้นอยู ่ในล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิเสธวา่ “เขาไม่รู้และไม่เขา้ใจ”  
2. ปฏิเสธวา่ “เขาไม่ไดเ้ป็นสาวก” 
3. ปฏิเสธวา่ “เขาไม่รู้จกัพระเยซู” 
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ตัวอย่างประกอบ เรา 5 คนไดเ้ดินทางไปในป่า เวลากลางคืนเดือนมืดแต่มีคนเดียวเท่านั้นท่ีรู้จกั
ทาง ต่างคนก็ผกูผา้เช็ดหนา้ขาว ๆ ติดหลงัของตน เพราะฉะนั้นคนหลงั ๆ ตอ้งดูผา้เช็ดหนา้ขาวนั้น เพื่อ
จะเดินไปถูก 

ความจริงในบทเรียน เราจะไวว้างใจ ในพระเยซูคริสตเ์จา้ไม่ไดจ้นกวา่เราจะไม่ไวว้างในใน
ตนเอง เม่ือเราจะผงิไฟกบัศตัรูของพระเยซู (เวน้แต่ผิงไฟเพื่อจะน าเขามาหาพระองค)์ เราก็ไดเ้ปิด
หนทางใหมี้การปฏิเสธพระข้ึน เม่ือเปโตรไดเ้ห็นทหารเฆ่ียนพระเยซูเจา้ และยงัปฏิเสธพระองคอ์ยู ่ ท  า
ใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้เจบ็ช ้าน ้าใจมากยิง่ข้ึน 

กระดานด า ลูกสวรรคน้ี์ลอยข้ึนเพราะความเบาของมนั ไม่มี
อะไรจะอวด แต่ก็ยงัโออ้วดแต่ก็ยงัโออ้วด ก็เปรียบกบัลูกโป่งหรือลูก
สวรรค ์ ท่ีเลือนลอยข้ึนไป ยิง่ลอยข้ึนสูงเท่าใดมนัจะตอ้งตกลงมาสูง
เท่านั้น 

ค าถาม 
1. ในคืนนั้นเปโตรเสียอะไรท่ีเขาไม่ควรจะมี ตอบ- ความเช่ือใจตนเอง 
2. ความผดิอนัแรกของเปโตรท่ีท าใหป้ฏิเสธนัน่คือ อะไร? ตอบ – การติดตามแต่ห่าง ๆ 
3. หลงัจากการกลา้ปฏิเสธแลว้ อะไรท าใหเ้ปโตรตอ้งร้องไห ้ตอบ – พระเยซูมองดูเปโตร 
4. การปฏิเสธของเปโตรและการทรยศของยดูาห์ มีความแตกต่างกนัอยา่งไร? ตอบ - ยดูาห์เอง

รับอาสาพวกปุโรหิตจบัพระเยซู แต่เปโตรท าไปเพราะความตกใจ เปโตรไดส้ านึกตวัแลว้ก็ไดก้ลบัใจแต่
ยดูาห์มิไดก้ลบัใจใหม่เช่นเปโตร 

หมายเหตุ บทเรียนน้ีะตอ้งอธิบายดว้ยความระมดัระวงั วา่คนส าคญัมิไดป้ฏิเสธพระเยซูแต่
อยา่งใดเลย เพราะในระหวา่งท่ีพระเยซูทรงถูกตดัสินนั้น พวกเขาก าลงันอนหลบัอยู ่ ผูป้กครองฝ่าย
ศาสนาปรารถนาท่ีจะตดัสินพระองคใ์นกลางคืนนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะไม่ไดท้  าการขดัขวางช่วยเหลือ
พระองคพ์ระองคจ์ะตอ้งถูกประกาศในเวลาเชา้วา่ เป็นนกัโทษถูกตดัสินประหารชีวิต 
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บทเรียนที ่41 การพพิากษาโทษพระเยซูเจ้า (ต่อ) 15:1-20  

(มทัธิว 27:2 11-31 ลูกา 23 1-25) 
การเตรียมของครู จงอ่านดว้ยความระมดัระวงัในการพิพากษาพระเยซูจากพระธรรมกิตติคุณ

ทั้งส่ี คน้หาการพิพากษาท่ีไม่เป็นไปตามตวักฎหมายคร้ังน้ีดว้ย มีการพิพากษาก่ีคร้ัง 
ความมุ่งหมาย เพื่อแสดงวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูไ้ม่มีความผดิ เป็นเหมือนกบัเคร่ืองบูชายญัท่ี

อาษาสมคัรตายเพื่อเราทั้งหลายสมควรเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราจะเป็นพยานถึงพระองค ์เราทุก ๆ คนจ าตอ้งเป็น
พยานเพื่อพระองค ์หรือเป็นพยานหกัลา้งพระองค ์ความมุ่งหมายอนัยิง่ใหญ่ในบทเรียนน้ีคือ ท่ีจะท าให้
นกัเรียนทุกคนตกลงตดัสินใจเป็นพยานของพระเยซูอยา่งแทจ้ริง 

ย่อความ 1. การตดัสินประหารชีวติของคณะตุลาการแซนฮิดรินบท 15 
2. ค  าใหก้ารคร้ังท่ีหน่ึงต่อหนา้พระยาปีลาต 15:2-5 (ยอห์น 18:28-38) 
3. ค  าใหก้ารต่อหนา้เฮโรด (ลูกา 23:7-12)  
4. ค  าใหก้ารคร้ังท่ีสองต่อหนา้พระยาปีลาต มาระโก 15:6-20 (ลูกา 23:13-16) 
อารัมภบท จุดประสงคข์องการพิพากษาในศาสนาของเรา ก็คือการพิจารณาวา่ ผูท่ี้เป็นจ าเลย

นั้นไดก้ระท าผดิหรือไม่ บางทีผูพ้ิพากษาอาจพิจารณาความผดิไป การกินสินบนก็ยอ่มท าใหค้วามเขว
ไป เม่ือเราเรียนบทเรียนน้ี ใหเ้ราสังเกตการพิจารณาผดิ ๆ ดว้ย ใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนในชั้นเป็นขอ้ ๆ 
สลบักนั 

พระคัมภีร์เดิม อิสายาห์ 53: 7, 8 ไดอ้ธิบายการพิพากษาพระผูเ้ป็นเจา้และท่านอิสายาห์ไดเ้ขียน
เร่ืองน้ีก่อน 700 ปี 

บทเรียนส่วนบุคคล ใหทุ้กคนฟังคดีน้ี แลว้เราจะเขา้ขา้งไหน ท่านจะพิจารณาอยา่งไร และจะ
พิจารณาพระองคด์ว้ยน ้าใจอยา่งไร? 

ค าอธิบาย ขอ้ 1 คณะแซนฮิดรินไม่สามารถสั่งการประหารได ้ เวน้ไวแ้ต่ไดรั้บค าสั่งมาจาก
ขา้หลวงโรมนัก่อน 

ขอ้ 2 “ท่านวา่ถูกแลว้” หมายความวา่ จะ๊ 
ขอ้ 3 ปีลาตมีความกลวัในการท่ีจะตดัสินผูท่ี้ไม่มีความผดิ แต่ก็ยงักลวัคณะตุลาการมากกวา่ 

แลว้ก็ส่งพระเยซูไปยงัเฮโรด ผูเ้ป็นหลานชายของเฮโรดผูไ้ดฆ่้าทารกท่ีเมืองเบธ็เลเฮ็ม เฮโรดไดส่้ง
พระองคก์ลบัมายงัปีลาตอีกที เพราะเฮโรดไม่ปรารถนาท่ีจะรับผดิชอบในหนา้ท่ีน้ี 
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ความจริงในบทเรียน ปีลาตคงคิดวา่ตนมีอ านาจมาก แต่พระเยซูเจา้ยงัมีฤทธ์ิอ านาจมากกวา่มาก
นกั พระเยซูชวนใหศ้ตัรูกระท าแก่พระองคต์ามความประสงคข์องเขา แต่เขาก็ไม่กลา้บาระบาเป็น
ตวัอยา่งอนัดีส าหรับตวัเรา ผูท่ี้มีโทษกลบัหลุดเม่ือผูบ้ริสุทธ์ิตอ้งตายแทน 

ปีลาตไม่ไดต้ดัสินพระเยซู เป็นแต่เพียงปล่อยใหศ้ตัรูของพระองคป์ระหารพระองค ์ ตามค า
พิพากษาเก่าของเขาเท่านั้น 

ค าถาม 
1. ท าไมพระเยซูไดท้รงตอบขอ้หาของพวกพยานเทจ็ 
ตอบ – ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตอบเพราะวา่ใคร ๆ ก็รู้แลว้วา่ พยานเหล่านั้น เป็นพยานเทจ็ 

และค าตอบของพระองคก์็ไม่ท  าใหพ้ระองคห์ลุดได ้
2. พวกศตัรูไดป้รักปร าพระเยซูต่อหนา้ปีลาตอยา่งไรบา้ง 
3. เป็นความหวงัของพวกยดูาห์หรือท่ีใหปี้ลาตตดัสินประหารพระเยซูโดยปราศจากการ

วนิิจฉยั? 
ยอห์น 18: 30 
4. ท าไมปีลาตจึงไม่ยอมท าตาม? (ดูมทัธิว 27:19) 
5. ท าไมพวกผูใ้หญ่ชาวยดูาห์จึงเกลียดชงัพระเยซู 
ตอบ - เพราะพระองคท์รงเป็นท่ีนบัหนา้ถือตามากกวา่ และเขาโกรธพระองคเ์พราะพระองคช้ี์

ความผดิของเขา 
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บทเรียนที่ 42 ความมรณาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 15:21-47 

มทัธิว 27:32-61 ลูกา 23:26-56 ยอห์น 19:16-42 
การเตรียมของครู วนัน้ีเรามาถึงหวัใจของเหตุการณ์ในพระธรรมกิตติคุณทั้งหมดและ

ประวติัศาสตร์ทั้งหลาย คือความมรณาของพระคริสต ์ และเราก็นบัวา่การฟ้ืนคืนพระชมน์ของพระองค์
เป็นเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงรวมอยูก่บัเหตุการณ์น้ีดว้ยเรียนพระคริสตธ์รรมกิตติคุณทั้งหมด และอิสยาห์ 
52:53 สดุดี 22 เขียนรายการแสดงเหตุผลเก่ียวกบัการถูกตรึงซ่ึงมีอยูใ่นแผนการของพระเจา้เพื่อความ
รอดของพวกเรา จงสอนตาม บทยอ่ความทีละขอ้ จุดประสงคอ์นัใหญ่ยิง่ท่ีเราควรจ าไวใ้นใจเสมอ
ตลอดเวลาท่ีเราเรียกบทเรียนน้ี คืออะไร 

ยอ่ความ ก. ทางท่ีน าไปถึงการถูกตรึง 15:21,22 
ข. สามชัว่โมงแรก 23-32 
1. ไม่ทรงรับน ้าองุ่นกบัมดยอบ 23 
2. การตรึง 24:25 
3. จบัฉลาก 24 
4. ค  าประจาน (ขอ้หา) 26 
5. ผูท่ี้ถูกตรึงดว้ย 27:28 
6. การเยาะเยย้ของคนท่ีผา่นไปมา 29:30 
7. การเยาะเยย้ของพวกปุโรหิต ตะโกนขอการส าคญัเป็นเคร่ืองหมาย 31-32 
ค. สามโมงต่อมา ความมืด 15:33-41 
1. ความมืดชัว่เวลา 33 
2. ค  าตรัสของพระผูไ้ถ่ 34 
3. ค  าหม่ินประมาท 35:36 
4. งานท่ีส าเร็จแลว้ 37 ยอห์น 19:30 
5. ผา้ม่านขาด 38 
6. ค  าพยานของนายร้อยทหาร 39 
7. หมู่ผูห้ญิง 40:41 
ง. การฝังพระศพ 15:42-47 
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การตั้นต้นสอนในช้ัน เม่ือมนุษยต์กลงไปในความบาป ปัญหาส าคญัก็มีข้ึน “มนุษยจ์ะหลุดพน้
จากความบาปและน ากลบัไปถึงพระเจา้ไดอ้ยา่งไร” ความบาปแยกออกจากพระเจา้ แต่ความบาปจะ
หมดไปได ้โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้เท่านั้น 

กระดานด า เขียนขอ้ความต่อไปน้ีลงในกระดาษแผน่หน่ึง แบ่งออกเป็นช่อง ๆ ตามแบบน้ี 
1. ความรักของพระเจา้ 2. ความรักของพระเจา้  

บญัญติัของพระเจา้  
ความบาป  
มนุษย ์

3. ความรักของพระเจา้  
บญัญติัของพระเจา้ 
มนุษย ์

แสดงวา่ความรักของพระเจา้
ยอ่มเก่ียวพนัธ์กบัมนุษย ์

แสดงวา่ความบาปเป็นส่ิงท่ี
ขดัขวางความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พระเจา้กบัมนุษย ์ เพราะความ
บาปพระเจา้จึงไดท้รงประทาน
พระบญัญติั 

แสดงวา่ไมก้างเขนไดป้กคลุม
ความบาปของมนุษย ์ ท าให้พระ
บญัญติัส าเร็จ และใหค้วามรัก
ของพระเจา้ปรากฏแจ่มแจง้ 

 
ข้อค้นคว้า เรียนค าด ารัส 7 ขอ้ ของพระผูเ้ป็นเจา้ใน ขณะท่ีอยูบ่นไมก้างเขน 
1. ลูกา 23:34 “โอพ้ระบิดาขา้พเจา้ ขอทรงโปรดยกโทษใหเ้ขา” 
2. ลูกา 23:43 “วนัน้ีเจา้จะอยูก่บัเรา......” 
3. ยอห์น 19:25-27 “ท่านสุภาพสตรี จงดูบุตรของท่านเถิด “จงดูมารดาของท่านเถิด” 
4. มาระโก 15:34 “พระเจา้ขา้ ๆ เหตุไฉนพระองคท์รงทอดทิ้งขา้พเจา้เสีย? 
5. ยอห์น 19:28 “เรากระหายน ้า” 
6. ยอห์น 19:30 “ส าเร็จแลว้” 
7. ลูกา 23:46 พระบิดาเจา้ขา้, ขา้พเจา้ฝากวญิญาณจิตของขา้พเจา้ไวใ้นพระหตัถข์องพระองค์ 
บทเรียนส่วนบุคคล บดัน้ีเราจะยอมใหพ้ระมหาไถ่ผูน้ี้เป็นผูไ้ถ่บาปของเราหรือไม่ เราจะ

ซ่ือสัตยต่์อพระองคเ์หมือนกบัท่ีพระองคท์รงซ่ือสัตรยห์รือไม่? 
ตัวอย่างประกอบ  มีหญิงผูห้น่ึงในประเทศจีน เธอเป็นสมาชิกส ารองก่อนการรับศีลบพัติศมา 

ผูใ้หศี้ลถามเธอวา่ “พระเยซูมีบาปหรือไม่” หญิงนั้นตอบวา่ “มี” ถามอีกวา่ “แลว้ตวัท่านเองละมีบาป
หรือเปล่า” หญิงนั้นตอบวา่ “ไม่มี” ผูใ้หศี้ลพดูวา่ ค  าตอบของหญิงนั้นผิด หญิงนั้นก็ยนืยนัวา่ “แต่
พระองคเ์จา้มีบาปของดิฉนัแลว้” ชายแก่ผูห้น่ึงพดูวา่ เธอไดเ้รียนสามส่ิงน้ีกินเวลาถึง 40 ปี สามส่ิงนั้น
คือ 
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1. เขาจะท าบุญมาก สักเท่าใดจะช่วยตวัเขาใหพ้น้จากบาปไม่ไดเ้ลย 
2. พระเจา้ไม่มีความมุ่งหมายท่ีจะใหเ้ขากระท าส่ิงใด ๆ เพื่อช่วยตวัเขาใหร้อด 
3. ส่ิงเหล่าน้ีพระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงกระท าแลว้ทั้งหมด 
ชายตดัไมค้นหน่ึงซ่ึงก าลงัตดัตน้ไมอ้ยู ่ บงัเอิญไปถูกตน้ไมท่ี้มีรังนกแม่ลูกอ่อนซ่ึงมีลูกนกอยู ่ 4 

ตวั และลูกนกเล็ก ๆ นั้นก็พลดัตกจากรังตาย ไม่ชา้แม่นกนั้นไดบิ้นกลบัมาท่ีรังแลเห็นลูกตกรังตายหมด 
แม่นกไม่รู้จะท าอยา่งไร ไดแ้ต่ร้องบินไปมา ในท่ีสุดชายตดัไมไ้ดเ้ห็นแม่นกตกลงมาตายเพราะหวัใจ
แตก ก็เป็นเช่นเดียวกบัองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา พระองคไ์ดต้ายมิใช่เพราะแผลท่ีถูกแทงหรือรอย
ตอกตะปูท่ีพระหตัถ ์แต่เพราะหวัใจของพระองคแ์ตกตายเน่ืองดว้ยความรักกมนุษยผ์ูมี้ความบาปหนา 

ค าถาม 
1. ซีโมนชาวกรุงเนเล็งถึงใคร ตอบ – เล็งถึงคริสเตียนท่ียอมถวายหมด 
2. ท าไมพระเยซูท่ียอมรับน ้าองุ่นและมดยอบ ตอบ - เพราะท าใหร่้างกายชาคลายความเจบ็ปวด

พระเยซูไดย้อมแบกภาระบาปทั้งหมดแลว้ 
3. ท าไมพระเยซูจึงตอ้งถูกตรึงในวนันั้น ตอบ – เป็นวนัท่ีพระองคเ์องไดท้รงกะไวป้ระมาณ 

1500 ปี แลว้ 
4. ค  าประจาน “กษตัริยข์องชาติยดูาห์” นั้นจริงหรือไม่? 
5. ท าไมจึงกล่าวถึงการจบัฉลากในท่ีน้ี ตอบ – เพราะมีค าพยากรณ์ไวใ้นสดุดี 22:18 เป็นท่ีแสดง

วา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเมสิยาห์ 
6. มีความหมายส าคญัอะไรในการท่ีถูกตรึงตายท่ีไมก้างเขน ประหารพระองคใ์หต้ายโดยวธีิอ่ืน

ไม่พอกบัความหมายท่ีลงอาญาท่ีร้ายท่ีสุด และใครท่ีถูกประหารอยา่งน้ีนบัวา่เป็นการถูกประจานอยา่ง
ร้ายแรงเลวทรามท่ีสุด 

7. ในพระคมัภีร์มีปรากฏท่ีไหนท่ีไดก้ล่าวถึงการถูกตรึง ตอบ – ปรากฏในสดุดี 22 
8. เม่ือไดเ้ขียนสดุดีบทท่ี 22 นั้น เขามีการตรึงเป็นเคร่ืองประหารชีวิตหรือเปล่า ตอบ – เปล่า ไม่

มีใครรู้จกัและไม่ไดใ้ชเ้ป็นกฎหมาย 
9. มีพระคมัภีร์เล่มไหนบา้งท่ีบอกล่วงหนา้ถึงความมรณาของพระคริสต ์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. มีอะไรท่ีเป็นตวัอยา่งส าหรับเรา ในการท่ีขโมยนั้นไดก้ลบัใจใหม่  
(ดูลูกา 23:39-43)  
11. หวัหนา้ปุโรหิตไดเ้ห็นการอศัจรรยพ์อจะเช่ือในพระเยซูคริสตไ์ดห้รือยงั? 
12. ถา้พระเยซูไดล้งมาจากไมก้างเขน พวกเขาจะยอมเช่ือหรือไม่? 
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13. ท าไมจึงมีความมืดทัว่เมือง ตั้งแต่เวลาเท่ียงวนัจนถึงบ่ายสามโมง? 
14. พระเจา้ไดท้อดทิ้งพระเยซูหรือเปล่า ตอบ – พระเจา้ไดท้รงทอดทิ้งเป็นบางเวลาเท่านั้น (ดู

ขอ้ 34) 
15. ท่านไดพ้บค าเหล่าน้ีท่ีไหนบา้ง สดุดี 22:1 
16. ท าไมพระบิดาจึงทอดทิ้งพระเยซูเสีย ตอบ – พระเยซูทรงรับความบาปของเรา และเพราะ

ความบาปนั้นไดแ้ยกพระเจา้กบัมนุษย ์
17. มนุษยคิ์ดวา่พระเยซูไดเ้รียกเอลียาหรือ ตอบ – เปล่าเขาพากนัหม่ินประมาทพระเจา้ เขา

ทั้งหลายรู้จกัค าท่ีวา่ “อีลอย...” หมายถึง “พระเจา้ของขา้พเจา้” 
18. ท าไมม่านในพระวหิารจึงขาด ตอบ – เพราะตั้งแต่น้ีต่อไปไม่ตอ้งใช่ม่านบงัอีกแลว้ ใคร ๆ 

ก็เขา้ไปถึงการช าระบาปไดทุ้กคน 
19. อะไรท าใหม้่านขาด 
20. พระเยซูได ้ ทรงอธิษฐานพระบิดายกโทษใหแ้ก่ศตัรูนั้นไดอ้า้งเหตุอะไร ตอบ – เหตุท่ี

พระองคก์ าลงัใชห้น้ีบาปแทนเขา 
21. ไมก้างเขนดูเป็นการโง่เขลาแก่ผูใ้ด ตอบ – เป็นการโง่เขลาแก่คนท่ีก าลงัพินาศ 1 โครินธ์ 

1:18 
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บทเรียนที่ 43 ทรงชนะความตาย 16:1-20 

มทัธิว 28:1-20 ลูกา 24:1-43 

1 โครินธ์ 15:1-58 ยอห์น 20:1-25 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 
การเตรียมของครู สมมุติวา่ตวัของท่านเองเป็นทนายความส าคญัเตรียมหาขอ้ความหลกัฐาน

เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่ พระเยซูไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมม์าแลว้ ใหร้วบรวมหลกัฐานพยานทั้งหมด ไวใ้ห้
นกัเรียนในชั้นไดพ้ิจารณาดูขอ้ 1-11 ดว้ยความเอาใจใส่ และขอ้อ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นบทน้ี 

ย่อความ ก. เร่ืองของอุโมงคท่ี์เปิดอยู ่มาระโก 16:1-11 
1. บ่ายวนัเสาร์ เม่ือตะวนัตกแลว้ ซ้ือเคร่ืองหอมส าหรับพระศพ มาระโก 16:1 
2. เชา้ตรู่ วนัอาทิตยเ์ขาไดม้าท่ีอุโมงคก่์อนพระอาทิตยข้ึ์น 16:2 
3. เขา้ไปในอุโมงค ์5-7 
4. วิง่ไปบอกสาวกทั้งหลาย 8,10 
5. เปโตรและยอห์นวิง่ไปท่ีอุโมงค ์ยอห์น 20:3-16 
6. มาเรียกลบัมาและไดพ้บพระเยซูเจา้ 9 
7. มาเรียไปบอกสาวกอ่ืน ๆ 10,11 
ข. เดินทางไปบา้นเอมาอู 16:12-13 ลูกา 24:13-35 
ค. พระเยซูทรงปรากฏแก่สาวกสิบคน 16:14 
ง. พระเยซูทรงพบสาวกสิบเอด็คนท่ีกาลิลี 16:15-18 
จ. พระเยซูทรงเสด็จสู่สรรค ์16:19-20 
ความจริงอนัส าคญั กิตติคุณของความรอดยงัไม่ส าเร็จจนกวา่พระเยซูจะไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์

มีขอ้พิสูจน์หลายขอ้ท่ีแสดงวา่การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูเป็นความจริง ๆ เป็นการฟ้ืนคืนพระชนม์
จริงจากร่างกายเดิมนั้น ทุกวนัน้ีทรงประทบัอยูบ่นสวรรคด์ว้ยพระสริร่างท่ีทรงเป็นข้ึน การฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระองคน้ี์เป็นท่ีประกนัวา่ เราจะไดเ้ป็นข้ึนมาจากความตายพระองคด์ว้ย ทรงคืนพระชนม์
ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นนมนาน อุโมงคไ์ดถู้กเปิดออก มิใช่เพื่อจะใหพ้ระองคเ์สด็จออกมา แต่เพื่อจะให้
สาวกเห็นวา่ไม่มีพระเยซูอยูใ่นนั้นจริง ๆ ผูท่ี้มีความเช่ือยอ่มไม่กลวัความตาย 

หัวใจความจริง ฤทธานุภาพของพระเจา้ไดท้  าใหพ้ระบุตรของพระองคเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย 
และดว้ยฤทธานุภาพน้ีจะทรงช่วยเหล่าเราผูเ้ช่ือทั้งหลาย ใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตายเหมือนกนัเด๋ียวน้ีเรา
มีฤทธานุภาพอนัน้ีแลว้โดยอาศยัพระคุณของพระองค ์



 85 

ปัญหาส่วนบุคคล เรากลวัความตายหรือไม่ เป็นความจริงท่ีคริสตศ์าสนิกไม่ชอบความตาย 
เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีขดัต่อแผนการของพระเจา้กบัมนุษยแ์ต่เราตอ้งกลวัมนัดว้ยหรือในการท่ีจะดบัไป
เหมือนไฟเทียนไข หรือจะกลบัมีชีวติเป็นข้ึนอีกโดยปราศจากความบาป ความเศร้าหมอง และความปิติ
ยนิดีอยูก่บัพระเจา้เป็นนิตยอ์ยา่งไหนจะดีกวา่กนั 

ตัวอย่างประกอบ  หลายปีมาแลว้ มีชาย 2 คนในประเทศองักฤษช่ือลอร์ดลิตเติลตนั และกิลเบิต
เวสต ์ ทั้งสองคนน้ีไดพ้ยายามจะท าลายพระคริสตศ์าสนาโดยตกลงวา่จะแต่งหนงัสือข้ึน 2 เล่ม ลอร์ลิต
เติลตนัจะแต่งหนงัสือพิสูจน์วา่ การกลบัใจของเปาโลเป็นแต่เพียงนิยายเท่านั้น ส่วนกิลเบิตเวสก็จะ
พิสูจน์วา่การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูก็เป็นแต่เร่ืองนิยายเหมือนกนั หลายเดือนต่อมาเวสตไ์ดถ้า
มลอร์ลิตเติลตนัวา่ ไดแ้ต่งหนงัสือเล่มนั้นแลว้หรือยงั ลอร์ดลิตเติลตนัตอบวา่ “แต่งแลว้ แต่เม่ือฉนัก าลงั
คน้หาความจริงอยูฉ่นัรู้สึกอยา่งจริงใจวา่ เร่ืองการกลบัใจของเปาโลนั้นเป็นความจริงทีเดียว และพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสตก์็เป็นความจริงดว้ย” เวสตก์็ไดรั้บรองวา่เป็นจริงอยา่งนั้น และรับรองวา่การ
ฟ้ืนคืนพระชมน์ของพระเยซูนั้นเป็นความจริงดว้ย เขาจึงไดเ้ขียนหนงัสือข้ึนเพื่อส่งเสริมความจริงท่ีเขา
ไดค้น้พบน้ี 

การปรากฏของพระเยซูเจ้าหลงัจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ 

1. ปรากฏแก่มาเรียมฆัดารา- เชา้วนัอาทิตยใ์กลอุ้โมงคม์าระโก 16:9 ยอห์น 20:11,18 
2. ปรากฏแก่พวกผูห้ญิง – เชา้วนัอาทิตยใ์กลอุ้โมงคม์ทัธิว 28:9,10 
3. ปรากฏแก่ซีโมนเปโตร – เชา้วนัอาทิตยใ์กลก้รุงเยรูซาเล็ม ลูกา 24:34 
4. ปรากฏแก่สาวก 2 คน – วนัอาทิตย ์ทางไปบา้นเอมาอู ลูกา 24:13-31 
5. ปรากฏแก่สาวก 10 คน – บ่ายวนัอาทิตยใ์นกรงุเยรูซาเล็ม มาระโก 16:14 ยอห์น 20:19-23 
6. ปรากฏแก่สาวก 7 คน วนัอาทิตยใ์นกรุงเยรูซาเล็มยอห์น 20:26-29 
7. ปรากฏแก่สาวก 7 คน – วนัอาทิตย ์ทะเลกาลิลี ยอห์น 21:1-13 
8. ปรากฏแก่สาวก 11 คน – วนัอาทิตย ์บนภูเขา ในมณฑลกาลิลี มทัธิว 28:16-20 
9. ปรากฏแก่ศิษย ์500 คน – วนัอาทิตย ์ในมณฑลกาลิลี 1 โครินธ์ 15:6 
10. ปรากฏแก่ยากอบ – บนเขามะกอกเทศ 1 โครินธ์ 14:7 
11. ปรากฏแก่สาวกทั้งหมดเม่ือเสด็จสู่สรรค ์ บนภูเขามะกอกเทศ มาระโก 16:19-20 ลูกา 

24:50-41 กิจการ 1:6-13 
12. ปรากฏแก่เปาโล ภายหลงั 6 ปี ทางไปเมืองดาเมเซ็ก กิจการ 9:3-4 1 โครินธ์ 15:8 
ค าถาม 1. การเป็นข้ึนมาจากความตายของลาซะรัส และลูกสาวญายโร เหมือนกบัการเป็นข้ึน

ของพระเยซูคริสตห์รือไม่? 
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2. มีความแตกต่างกนัอยา่งไร? ตอบ – เขาตอ้งตายอีก เพราะเขามีชีวติอยา่งธรรมดา และร่างกาย
ของเขาก็ไม่มีรัศมี 

3. ถา้หากวา่ พวกผูห้ญิงเหล่านั้นไดมี้ความเขา้ใจแท ้ ๆ ในค าสอนของพระเยซู เขายงัจะน า
เคร่ืองหอมมาเพื่อจะชโลมพระศพพระองคห์รือไม่? 

4. ท าไมท่ีปิดปากอุโมงคจึ์งถูกกล้ิงออก? 
5. ยอห์นไดเ้ช่ือเพราะไดเ้ห็นอะไร? ดูยอห์น 20:3-8 ตอบ – เขาไดเ้ห็นผา้พนัศพยงัอยูใ่นสภาพ

เดิม เหมือนกบัวา่ร่างกายของพระองคย์งัคงมีอยู ่ แต่พระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้สด็จไปเสียแลว้ ทิ้งเส้ือผา้ไวเ้ป็น
เหมือนคราบเขาจึงไดรู้้ทนัทีวา่พระองค ์์ไดท้รงเสด็จออกไปโดยฤทธานุภาพเบ้ืองบน 

6. ท าไมการสั่งสอนของเราจึงเป็นการเปล่าประโยชน์ ถา้พระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้รงเป็นข้ึนมา 1 
โครินธ์ 15:14 

7. ท าไมเขาจึงตั้งวนัอาทิตยไ์วเ้ป็นวนันมสัการ? 
8. ถา้พระเยซูคริสตเ์จา้ไม่ไดฟ้ื้นคืนพระชนมแ์ลว้ เรายงัจะมีคริสตจกัรในเวลาปัจจุบนัน้ี

หรือไม่? 
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