1

พระคริสตธรรมศึกษา
พระธรรมมาระโก
ภาคหนึ่ง

จัดพิมพและจําหนายโดย
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพัทธ กรุงเทพฯ 4

2

คําแนะนําสําหรับครู
พระธรรมมาระโก เปนพระธรรมเลมหนึ่งในชุดพระกิตติคุณทั้งสี่ พระธรรมมาระโกภาค 1 นี้ ผู
ศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเยซูคริสต และในภาค 2 จะเปนบทเรียนซึ่งเกีย่ วกับ
พระราชกิจของพระองค ดังนั้นเราจึงขอใหคําแนะนําแกครูผูสอน เพื่อเปนการชวยเหลือในการสอน
พระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ ใหมหี ลักที่จะยึดไดในการสอน และอธิบายใหนกั เรียนเขาใจไดงาย
ดังตอไปนี้

การเตรียมตัว
ทานควรปฏิบัติเปนขั้น ๆ ดังตอไปนี้
1.กอนที่จะลงมือเตรียมการสอน ทานควรจะเขาเฝาพระเจาโดยการอธิษฐานขอใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงนําในการเตรียมตัวของทาน ใหทานสามารถเขาใจเคล็ดลับตาง ๆ ของพระวจนะของพระ
เจา ที่ทานจะทําการสอนเสียกอน
2.ทานควรศึกษาบทเรียนโดยละเอียดถี่ถวน ทั้งคูมือครูฯ และบทเรียน ที่ทานจะแจกใหนักเรียน
ทานจะตองพยายามศึกษาและทําความเขาใจกับบทเรียนทุก ๆ ตอน ไมใชศึกษาเพียงผิวเผิน และศึกษา
บางตอนเทานัน้
3.ทานควรทองขอควรจําของบทเรียนที่ทานจะสอนนั้นใหขึ้นใจ พรอมกับหาคําตอบที่ถูกตอง
สําหรับคําถามประจําบทเรียนดวย สําหรับขอสอนใจประจําบทเรียนนัน้ ทานควรเตรียมคําอธิบายสั้น ๆ
ที่มีความหมายชัดเจน เพื่อไมใหนักเรียนของทานเบือ่ หนายในการเรียน ถาทานมีเวลาทานจะเลา
ประสบการณเกี่ยวกับชีวิตของทาน หรือของผูอื่นประกอบขอสอนใจดวย จะเปนการดียิ่ง
สรุปสั้น ๆ ก็คือ ทานตองศึกษาใหพบความจริงของบทเรียน และพระวจนะของพระเจา
เสียกอน และอธิษฐานทูลตอพระเจาใหทรงนําในการสอน ขอใหขอความที่ทานสอนนั้นประทับใจ
นักเรียนของทาน และเกิดประโยชนแกดวงวิญญาณของเขาจริง
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วิธีดําเนินการสอน
“สายชลธาร” (สําหรับชั้นผูใหญ และเยาวชน)
1.กอนที่จะลงมือทําการสอนบทเรียน ควรอธิษฐานรวมกับนักเรียนของทาน ขอใหพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําในการสอนของทาน และการเรียนของนักเรียนใหเกิดผลดีทั้งฝายวิญญาณและ
รางกาย แลวทานจึงแจกบทเรียน “สายชลธาร” ใหแกนกั เรียน ทานควรแบงเวลาสัก 5 นาทีกอนที่จะลง
มือสอนบทเรียน สําหรับทบทวนบทเรียนที่แลวมา เพื่อวาเนื้อเรื่องจะไดตดิ ตอกันกับบทเรียนที่ทาน
กําลังจะสอน เสร็จแลวใหนกั เรียนอานขอพระธรรม ที่มีอยูในบทเรียนคนละสองขอ แลวทานก็อธิบาย
ขอพระธรรมนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในคูมือครูฯ
ทานควรกะเวลาใหพอดีกับบทเรียน ถามีเวลานอย ก็ควรเลือกสอนเฉพาะตอนที่ประทับใจทาน
จริง ๆ อยาตัดความสําคัญของเรื่องออก อยาใชเวลาใหหมดไปโดยการสอนบทเรียนเทานั้น โดยไมได
สอนขอทองจํา หรือตอบคําถามและกลาวถึงขอสอนใจเลย ซึ่งถาทานทําเชนนั้น จะทําใหการเรียนในวัน
นั้นไมสมบูรณ และจบลงอยางหวน ๆ
2.ในเวลาทําการสอน อยานําเอาหนังสือคูม ือครูฯ มาอานใหนักเรียนฟงเพราะจะเปนการทําลาย
ความสนใจ และความศรัทธา ที่นักเรียนมีตอทานเสียอยางสิ้นเชิง ถาทานจําไมได ก็จงจดหัวขอยอ ๆ
และสอดไวในพระคริสตธรรมคัมภีร เมื่อทานจําไมได ทานก็เปดดูในพระคริสตธรรมคัมภีร การที่สอด
ไวในพระคริสตธรรมคัมภีรนี้ก็เพื่อเนนใหนักเรียนรูวาบทเรียนที่กําลังเรียนนี้ทุกบททุกตอนเปนความ
จริง ที่มีอยูใ นพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งสิ้น และเปนการเนนใหเห็นถึงความสําคัญของพระคริสตธรรม
คัมภีรดวย
3.ในเวลาทําการสอน ทานควรเปดโอกาส ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือไตถาม เพื่อเปน
การวัดผลของนักเรียนวา นักเรียนของทานมีความเขาใจในบทเรียนมากนอยเพียงใด และเปนการเปลี่ยน
อิริยาบถไปในตัวดวย ไมใชทานพูดเสียคนเดียวเพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเบือ่ หนายได เมือ่ ทาน
อธิบายขอพระธรรมในบทเรียนนัน้ เสร็จแลว ก็ควรอธิบายขอความสั้น ๆ ใน สายชลธาร นั้นดวย
4.ควรถามคําถามที่อยูในบทเรียนใหนักเรียนตอบ ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนถามปญหาตาง
ๆ ที่เขาของใจ ถาตอบไมไดก็ควรบอกนักเรียนตามตรง และรับวาจะไปคนหาคําตอบมาให อยาแสดง
กิริยาไมพอใจใหนกั เรียนเห็น เพราะจะเปนเหตุใหนกั เรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือไตถามอีก
เมื่อนักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ทานก็ไมควรบอกเขาตรง ๆ วาไมถกู ทานควรจะใหกําลังใจ
แกเขา เชนพูดวา “ถูกเหมือนกัน แตยังไมดนี ัก” ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเขาไมไดรับความอับอาย และกลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามอีกตอไป
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5.หลังจากตอบคําถามแลว ก็ใหนักเรียนทองขอทองจําประจําบทเรียน ถาทานจะมีการทบทวน
ขอทองจําของบทเรียนที่ผานมาแลว ก็จะเปนการดียงิ่ ทายควรพยายามใหนกั เรียนของทาน ทองขอ
ทองจําประจําบทเรียนที่ทานสอนนั้นใหไดทุกคน
6.ตอจากนั้นครูควรอานขอสอนใจใหนกั เรียนฟง หรือจะใหนักเรียนอานก็ได แลวครูก็อธิบาย
เนนขอสอนใจแตละขออีกครั้งหนึ่ง แตอยาอธิบายใหยาวเกินไปเพราะอาจทําใหคาํ พูดอันยืดยาวของ
ทานนั้นไรประโยชน แตถาทานพูดสั้น ๆ นักเรียนคงมีสมาธิตั้งใจฟง และจะไดรับผลมากกวา
7.ขอความในกรอบสี่เหลี่ยมทายบทเรียนนัน้ ถาครูกลาวเนนใหนักเรียนเห็นจริงเห็นจังไปดวย
ก็จะเปนการดียิ่ง เพราะเปนเครื่องลอใจ ใหนักเรียนอยากกลับมาเรียนในคราวตอไป ทานควรแนะนํา
ใหผูเรียนอานพระคริสตธรรมคัมภีรที่กําหนดไวเปนการเตรียมตัวสําหรับเรียนบทตอไป
เมื่อทานสอนบทเรียนจบแลว โปรดอยาลืมอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาที่พระองคประทาน
พระวจนะของพระองคแกเรา และเพื่อสอนใหนักเรียนของทาน รูจักขอบพระคุณสําหรับของประทาน
ทุกอยางของพระเจา
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“พรทิพย” “ชั้นเด็ก”
1.ครูที่สอน “พรทิพย” ควรมีคูมือครูฯ ไวดวย และควรศึกษาขอความในคูมือนั้นดวย กอนที่
ทานจะลงมือทําการสอน อยาลืมอธิษฐานรวมกับเด็ก ๆ ที่ทานสอน ขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา
ในการสอนของทานในวันนั้นเสียกอน แลวจึงแจกบทเรียนแกเด็ก เสร็จแลวก็เลาเรื่องที่ปรากฏอยูใน
บทเรียนใหเด็กฟง แลวสอนขอความหรือตัวอยางที่คัดมาจากหนังสือคูมือครูฯ เฉพาะตอนที่ทานเห็นวา
เหมาะสมสําหรับเด็กที่เพิ่มเติมดวย ก็จะเปนการดีสําหรับเด็ก
2.บทเรียน “พรทิพย” เปนบทเรียนที่สั้น ๆ ใชเวลาไมมากนัก ดังนั้นครูจึงมีเวลาเหลือพอที่จะ
เนนขอทองจํา และคําถาม ซึ่งไมควรปลอยใหผานไปเสียเฉย ๆ
3.สําหรับ “การฝมือ” คริสตจักรควรจัดหาอุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆ ไวเพื่อจะใหเด็กใชทําการ
ฝมือ ซึ่งจะทําใหเด็กไดรับความเพลิดเพลิน และอยากกลับมาเรียนในคราวตอไป
กอนที่ทานจะปลอยเด็กออกจากชั้น ทานควรใหเด็กทุกคนรวมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระ
เจาเสียกอน
ที่กลาวมาขางบนนี้คือหลักการสอนอยางยอ ๆ แตทานไมจําเปนจะตองดําเนินตามหลักการ
สอนนี้ทุกอยางทานจะดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และความเคยชินของทานก็ได แต
หลักใหญที่สําคัญที่สุด ที่ทานไมควรละเวนคือ 1.การอธิษฐานขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํากอน
การเริ่มการสอนทุกครั้ง ถาทานอธิษฐานขอการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว จะไดรับผลดานจิต
วิญญาณมากกวาการสอนตามธรรมดาและใชภาษาพูดที่ไพเราะเพราะพริ้งเทานั้น เพราะทานอาจารยเปา
โลกลาวไววา “สิ่งเหลานี้ที่เราไดกลาวดวยถอยคํา ซึ่งมิใชปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคํา ซึ่ง
พระวิญญาณไดทรงสั่งสอน สมกับสิ่งซึ่งเปนของวิญญาณ” (1 โครินธ 2:13) 2.การเตรียมตัวลวงหนา
เพราะถาทานไดเตรียมตัวลวงหนาไวอยางดีแลว ก็จะสามารถทําการสอนไดดี และการสอนของทานก็
จะเกิดผลแกนกั เรียนของทานมาก
ขอใหพระเจาทรงนํา และอวยพรใหแกครูที่สอนพระคริสตธรรมศึกษาเลมนี้ทุกทาน เพื่อวาการ
สอนของทานจะเกิดผลดีแกชีวิตของนักเรียนทุกคน ถาทานมีขอของใจตองการไตถาม หรือมีคําแนะนํา
ประการใด โปรดติดตอที่
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพัทธ
นครหลวงฯ 4
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 1

ยอหนผูบกุ เบิกทาง
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 1:1-8
จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาทราบวาคริสเตียนทุกคนเปนผูบุกเบิกทาง สําหรับการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริสต
คํานํา พระธรรมมาระโก เปนพระกิตติคุณเลมที่สั้นที่สุด ในจํานวนพระกิตติคุณทั้งสี่เลม
เนนหนักถึงสิ่งที่พระเยซูคริสตไดทรงกระทํา มากกวาคําสอนและพระราชประวัติของพระองค เพื่อให
เห็นภาพพระราชประวัติสวนพระองค และพระราชกิจของพระองค ไดชัดเจนยิ่งขึ้น เราจึงแบงพระ
ธรรมมาระโก ออกเปนสองภาค ภาคแรก ศึกษาถึงพระราชประวัติโดยทั่วไปของพระเยซูคริสต ภาคที่
สองเกี่ยวกับพระราชกรณีกจิ ของพระองค
ผูเขียนพระกิตติคุณมาระโก คือทานมาระโก อีกชื่อหนึ่งคือยอหน มาระโก เปนชื่อภาษาลาติน
ยอหนเปนชื่อภาษายิว ทานเคยประกาศพระกิตติคณ
ุ รวมกับเปาโลและบารนาบัสในทวีปอาเซีย ตอมาได
แยกทางกับอาจารยเปาโลดวยความเขาใจผิดบางประการ เปาโลไดเพือ่ นรวมงานใหมชื่อ ซีลา สวน
มาระโกรวมงานกับบารนาบัส อยางไรก็ตาม จากจดหมายของอาจารยเปาโล ชวยใหเราเขาใจวามาระโก
ปรับความเขาใจ กับเปาโลไดในตอนหลัง และเปนเพื่อนรวมงานที่สัตยซื่อที่สุดคนหนึ่งของเปาโล
กอนที่อาจารยเปาโลจะสิ้นชีวิต ทานไดเขียนจดหมายบอกใหทิโมธีมาหาโดยเร็ว และใหพามาระโกมา
ดวย (ดู 2 ทิโมธี 4:11)

บทเรียน ก ความสําคัญของผูบุกเบิกทาง (1-3)
ในประเทศที่มพี ระมหากษัตริย ดังเชน ประเทศไทย ทุกครั้งที่พระมหากษัตริยเสด็จไปที่ใดก็
ตาม จะมีสารวัตรตํารวจหรือนายทหาร เดินทางลวงหนาไปกอนเสมอเพื่อตรวจดูถนนหนทาง ความ
ปลอดภัย ความเรียบรอย เราเรียกคนเหลานี้วา “ผูเบิกทาง” ในสมัยกอนการคมนาคมไมสะดวก ดังเชน
ปจจุบันสถานที่บางแหง ทีพ่ ระมหากษัตริยเ สด็จผาน อาจจะเปนปาทึบทางคดเคี้ยว ยากแกการสัญจร ผู
บุกเบิกทางเหลานี้ จะตองรับผิดชอบจัดเตรียมหนทาง ตัดกิ่งไมเถาวัลย ทําลายสิ่งกีดขวางอืน่ ๆ เสีย
เพื่อใหสะดวกแกการเดินทาง จะเห็นไดวา หากปราศจากผูบุกเบิกทางเหลานี้แลว การเดินทางจะ
ยากลําบากมาก
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กอนพระเยซูคริสตจะเสด็จมา พระองคทรงสงผูบุกเบิกทางคนหนึ่ง ชือ่ ยอหนมากอน เพื่อจะ
จัดแจงทางใหแกพระองค ทางที่ยอหนจะเตรียมนั้น มิใชถนนหนทางดังที่เห็นอยูทกุ วันนี้ แตหมายถึง
จิตใจของมนุษยซึ่งไมผิดอะไรกับปาทึบ เต็มไปดวยสิ่งรกรุงรัง สิงหสาราสัตวที่ดุรายและสกปรกตาง ๆ
บางคนมีเสือ อยูในจิตใจของเขา ทําใหเปนคนโหดราย ทารุณ อารมณราย โมโหงาย ขมเหงรังแกผูที่
ออนแอกวา บางมีหมูอยูในจิตใจทําใหขี้เกียจ รูจักแต “การรับ” ไมรูจัก “การให” บางมีสุนัขจิ้งจอกอยู
ภายในทําใหมใี จโลภ คิดแตจะไดสิ่งของของผูอื่น นอกจากนั้นจิตใจของมนุษยยังคดเคี้ยวไปมา เต็มไป
ดวยเลหเหลี่ยมคดโกง การเห็นแกตวั ความผิดบาปเหลานี้ ดุจดังปาทึบที่กีดขวางการเสด็จเขามาของ
พระเยซูคริสตในจิตใจของแตละคน ยอหนไดประกาศใหคนทั้งหลาย เตรียมจิตใจใหพรอม สําหรับการ
เสด็จมาของพระเยซูคริสต

ข.งานของผูบ ุกเบิกทาง (4-5)
ถาจะแบงงานของยอหน ก็พอจะแบงไดเปนสองอยางคือ ประกาศเรื่องการกลับใจใหม และ
การรับศีลบัพติศมาสมัยนั้นชาวยิวยังคงอยูภายใตการปกครองของจักรพรรดิโรมัน พระคัมภีรเดิมได
พยากรณไววา พระเมสสิยาห (พระเยซูคริสต) จะเสด็จมาโปรดชนชาติยิวในวันหนึ่งขางหนา และยัง
พยากรณวา พระเจาจะทรงสงทูตคนหนึ่งมากอน เพื่อเตรียมทางใหแกพระเยซูคริสต ประกาศใหชาวยิว
ทั้งหลายกลับใจใหม การปรากฏตัวของยอหนจึงไมใชสิ่งบังเอิญ การกลับใจใหมที่ยอหนประกาศนั้น
มิไดหมายถึงการตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด เพราะขณะนัน้ พระเยซูคริสตยังไมทรง
ปรากฏพระองค แตเปนการกลับใจใหม ละทิ้งความชัว่ จัดแจง “ทางคดเคี้ยว” ในจิตใจใหตรง เตรียมตัว
ตอนรับพระเยซูคริสต ซึ่งจะเสด็จมาโปรดชาวโลกใหเปนไทย ยอหนไมอาจนําความรอดมาสูผูใดได
ผูนําความรอดมีผูเดียวคือ องคพระเยซูคริสต
ศีลบัพติศมาของยอหน ก็แตกตางกับศีลบัพติศมา ซึ่งเราทั้งหลายไดรับในปจจุบนั โปรดอานขอ
4 หลาย ๆ ครั้งดวยความตั้งใจ “....บัพติศมาเปนที่ใหคนกลับใจใหม” หมายความวาอาศัยบัพติศมาเปน
สิ่งยืนยันถึงการกลับใจใหมของแตละคน ชาวยิวที่ไดยินคําเทศนาสั่งสอนของยอหนตางตองการกลับใจ
ใหม เตรียมตัวตอนรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห จะตองรับศีลบัพติศมาของยอหนเปนเครื่องพิสูจน
วาเขาไดกลับใจใหมจากความชั่วแลว ฉะนั้นการรับศีลบัพติศมาของยอหน จึงเกี่ยวกับการกลับใจใหม
เทานั้น ไมเกี่ยวกับความรอดพนบาปของพระเยซูคริสต ศีลบัพติศมาซึ่งเราไดรับปจจุบัน เปน
เครื่องหมายแสดงถึงการรอดพนบาป รับชีวิตใหมจากพระเยซูคริสต เปนการประกาศใหชาวโลกทราบ
วา เราไดตายถูกฝง และเปนขึ้นใหม ไดรับชีวิตนิรันดรรวมกับพระเยซูคริสตแลว ขอใหเขาใจดวยวาการ
กลับใจใหมและการรอดพนบาปของเรามิไดเกิดขึ้น
ในวินาทีที่เรารับศีลบัพติศมาน้ําไมอาจชําระ
ความผิดบาป ของผูใดไดเรากลับใจใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด กอนรับศีลบัพติศ
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มาในวินาทีที่เรากลับใจใหม วินาทีนั้นความบาปของเราไดรับการยกเสีย การกลับใจใหมและการอด
บาปของเรา จึงมิใชพิสูจน โดยการรับศีลบัพติศมา แตอยูที่จิตใจของแตละคน ยังมีคนจํานวนมากมาย
เขาใจผิดคิดวา เมื่อตนไดรับศีลบัพติศมา ก็ไดรับความรอดแลว ความรอดมาจากองคพระเยซูคริสต แตผู
เดียว คนที่กลับใจใหมสารภาพความผิดบาปตอพระเยซูคริสต ตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด
เทานั้น จึงจะไดรับความรอด (ดูโรม 10:9,10, 1 ยอหน 1:9, กาลาเทีย 2:16, เอเฟซัส 2:8,9)
ชาวยิวทั้งหลาย ซึ่งกําลังรอคอยการเสด็จมาโปรดของพระเมสสิยาห เมื่อไดยนิ ยอหนประกาศ
เรื่องการเสด็จมาของพระองคตามคําพยากรณของพระคัมภีรเดิม ก็พากันหลั่งไหลออกไปหายอหน เพื่อ
รับศีลบัพติศมาที่แมน้ําจอรแดน สารภาพความผิดของเขาตอพระเจา

ค.ชีวิตของผูบุกเบิกทาง
ในสมัยนัน้ ชื่อเสียงของยอหนคงโดงดังเลือ่ งลือไปไกล คนทั้งหลายคงเคารพ นับถือทานเยี่ยง
คนสําคัญคนหนึ่ง หากเปนคนอื่น อาจถือโอกาสนี้กอบโกยลาภยศชื่อเสียงมาสูตน ยอหนนาจะไดอยูตึก
ที่สวยงามทันสมัย พรอมดวยเครื่องประดับประดาอันมีคาตาง ๆ อาหารที่รับประทาน ควรจะเปนอาหาร
ชนิดดีเลิศปรุงจากพอครัวฝมอื เยี่ยม เครื่องนุงหมก็ไมเปนที่นาอับอายแกผูใด แตความจริงปรากฏวา
ยอหนมิไดใชชีวิตเชนนั้น “ยอหนสวมเสื้อผาทําดวยขนอูฐ และใชหนังสัตวคาดเอว กินจัก๊ จั่นและน้ําผึ้ง
ปาเปนอาหาร” เขาใชชีวติ อยางธรรมดาที่สุด โดยสํานึกวา เขามาในฐานะผูรับใชของพระเยซูคริสตและ
คนอื่น มิใชมาเพื่อใหคนอื่นปรนนิบัติเขา การมีชีวิตงาย ๆ เชนนั้น จะทําใหเขามีเวลาสําหรับทํางานที่
ไดรับมอบหมายมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ยอหนภูมใิ จไมใช ทรัพยสิน เงินทอง เกียรติ ชื่อเสียงฝายโลก เพราะสิ่ง
เหลานี้เปรียบไมไดกับสิ่งซึง่ เขาไดรับอยูคอื ตําแหนง “ราชทูต” ของพระเจา (ดูขอ 2) การเปนทูตของ
ประเทศหนึ่ง นับเปนสิ่งมีเกียรติยิ่งแลว แตการเปนทูตของพระเจาผูสูงสุด ผูมีอํานาจเหนือประชาชาติ
ทั่วโลก ผูปกครองสรรพสิ่งทั้งบนสวรรค ในแผนดินโลก และใตพภิ พโลก จะมีเกียรติมากยิ่งกวานี้อีก
สักเทาใด เกียรติยศตําแหนงทรัพยสินทุกอยางในโลก จะลวงพนไปวันหนึ่ง ๆ แตตําแหนงและพระพร
ตาง ๆ ที่พระเจาประทานใหจะดํารงอยูเปนนิจเมื่อนึกถึงความจริงขอนี้แลว ทําใหยอหนไมนึกอยากได
สิ่งของใด ๆ ในโลกอีก ไมมีสิ่งใดจะมีความสุขเทากับได ชื่อวาเปนทูตของพระเจา เมื่อเห็นคนจํานวน
มากมายกลับใจใหม หันกลับมาหาพระองค
นอกจากนั้นยอหนยังเปนผูถ อมตัวไมอวดอางความดีใด ๆ ของตน ประกาศแตองคพระเยซู
คริสตใหคนทัง้ หลายทราบวา ตนเปนเพียงผูเล็กนอยเทานั้น ไมสมควรจะแกสายฉลองพระบาท ของ
พระองค ทานผูนี้แหละจะมาโปรดเขาทั้งหลายใหเปนไทย
คริสเตียนทุกคนนอกจากจะเปนบุตรของพระเจาแลว ยังเปนราชทูตของพระเยซูคริสตดวย
บานที่แทจริงของเราอยูในเมืองสวรรค พระเยซูคริสตทรงโปรดใหเรามีชีวิตอยูในโลกนี้ เพื่อเราจะได
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เปนทูตของพระองค ทําหนาที่เปน “ผูบุกเบิกทาง” สําหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค ใน
ฐานะเปนทูต เราไมเพียงแตเปนตัวอยางทีด่ ีในการประพฤติและการเปนอยู ยังเปนพยานใหคนอื่นทราบ
ถึงเรื่องการกลับใจใหม ไดรับชีวิตนิรันดรใหคนทั้งหลาย “จัดแจงทางคดเคี้ยว” ในจิตใจใหตรง เพื่อ
เตรียมตัวตอนรับการเสด็จมาของพระองค
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 2

การเตรียมตัวของพระเยซูคริสต
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 1:9-20
จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาสํานึกถึงการเริ่มตนที่ดีในงานทุกดาน
สุภาษิตบทหนึง่ กลาววา “การเริ่มตนที่ดีก็เทากับสําเร็จไปแลวครึ่งหนึง่ ” แมพระเยซูคริสตจะ
เปนพระเจา แตเมื่อพระองคทรงบังเกิดเปนเนื้อหนัง ความเจริญเติบโตทางรางกาย และจิตใจของ
พระองคจึงเปนไปตามกฎธรรมชาติเหมือนมนุษยทั้งหลาย พระองคทรงตองการอาหาร เครื่องนุงหม
สติปญญา สุขภาพอนามัย ฯลฯ ความสําเร็จในชีวติ ของแตละคนขึ้นอยูกับการเริ่มตน และการเตรียม
ชีวิตของเขาตั้งแตเนิ่น ๆ บุคคลใดที่เกียจคราน เกเร เหลวไหล คบแตเพื่อนที่ไมดีตลอดมา อนาคตของ
เขาก็เปนที่นาวิตกยิ่ง วันนี้เราจะศึกษาถึงการเตรียมตัวของพระเยซูคริสตในสภาพของมนุษย กอนที่
พระองคปฏิบัติภาระกิจซึ่งไดรับมอบหมายจากพระบิดา

ก.การเตรียมตัวฝายรางกาย
พระธรรมมาระโก มิไดกลาวถึงการประสูติ และปฐมวัยของพระเยซูคริสตแตเพือ่ ใหผูศึกษา
ทราบพระราชประวัติของพระองคโดยสังเขป เราจะกลาวถึงปฐมวัยของพระองคเล็กนอย โดยอางอิง
จากพระกิตติคณ
ุ เลมอื่น พระเยซูคริสตทรงบังเกิดในเมืองเบธเลเฮม สมัยเฮโรดเปนกษัตริย (มัทธิว 2:2)
หลังการประสูติไมนานทูตสวรรคไดบอกใหโยเซฟและนางมาเรีย พาพระกุมารหนีไปประเทศอียปิ ต
เพราะกษัตริยเฮโรดคิดจะกําจัดพระกุมาร (มัทธิว 2:13) เมื่อกษัตริยเฮโรดสิ้นพระชนมโยเซฟและนางมา
เรียพาพระกุมารเยซูกลับมายังแผนดินอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง แตอาศัยอยูในเมืองนาซาเร็ธ ซึ่งเปนเมือง
เล็ก ๆ เมืองหนึ่งในมณฑลกาลิลี พระเยซูคริสต ทรงเจริญเติบโตในเมืองนั้น พระคริสตธรรมคัมภีร
กลาวถึงปฐมวัยของพระเยซูคริสตเพียงเล็กนอย
จนเราไมทราบวาพระองคทรงกระทําอะไรบางใน
ปฐมวัย มีเหตุการณเพียงอยางเดียวทีเ่ ราทราบเกี่ยวกับปฐมวัยของพระองค คือเมื่อพระองคทรงมีพระ
ชนมมายุได 12 พรรษา พระองคไดเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม รวมกับโยเซฟและนางมาเรีย ทรงสนทนา
กับเหลานักปราชญ ปุโรหิตผูอาวุโส จนคนทั้งหลายอัศจรรยใจในสติปญญา อันหาผูใดเปรียบมิไดของ
พระองค (ลูกา 2:41,42,45-47) ในพระธรรมบทเดียวกันขอ 52 กลาววา “พระเยซูก็ไดจําเริญขึ้นในฝาย
สติปญญา ในฝายกาย และเปนที่ชอบจําเพาะพระเจาและตอหนาคนทั้งปวง” เชื่อวาพระองคทรงรับการ
เลี้ยงดู อยางดีที่สุดจากโยเซฟและนางมาเรีย ทรงไดรับการเอาใจใสเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุงหม
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สุขอนามัย ทําใหพระองคมีรางกายแข็งแรงวองไว ทรงไดรับการเอาใจใสเกีย่ วกับการศึกษา จนรอบรู
อยางแตกฉานในพระวจนะของพระเจา เปนที่อัศจรรยใจของพวกอาจารยทั้งหลาย ทรงไดรับการเอาใจ
ใสเกี่ยวกับการประพฤติ จนเปนที่พอพระทัยของพระเจา และของคนทั้งปวง
ในฐานะเปนมนุษย พระองคทรงเริ่มชีวิตตั้งแตปฐมวัย ในทางทีด่ ีทสี่ ุดซึ่งเปนตัวอยางแกเรา
ทั้งหลาย ใหยดึ ถือปฏิบัติตาม ขณะนี้อายุของทานยังไมมากนัก ทางทีท่ านจะตองเดินตอไปยังมีอกี ไกล
ฉะนั้นจงดําเนินชีวิตของทานขณะนี้ใหดีทสี่ ุด รักษาสุขภาพอนามัยใหดี ระมัดระวังในเรื่องการประพฤติ
เอาใจใสตอการแสวงหาความรู สนใจในเรื่องฝายวิญญาณจิต สิ่งเหลานี้จะเปนผลติดตามทานตลอดไป
ในวันขางหนา การสั่งสอนเด็กจะเปนบุตรของทานก็ดี นองของทานก็ดี หรือเด็กอื่นก็ดี จึงนับเปนงานที่
มีคาเพราะเปนการชวยสรางรากฐานใหแกเด็กสําหรับชีวติ ในอนาคตของเขา

ข.การเตรียมตัว ฝายวิญญาณจิต (9-11)
พระธรรมมาระโกกลาวถึงพระเยซูคริสตครั้งแรก เมื่อพระองคมีพระชนมายุประมาณ 30
พรรษาแลว พระองคเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธ เมืองที่พระองคทรงเจริญเติบโต มายังแมน้ําจอรแดน
สถานที่ซึ่งยอหนเทศนาสั่งสอนและใหศลี บัพติศมาทรงขอรองยอหนใหทําพิธีศีลบัพติศมาแกพระองค
อาทิตยกอนเราศึกษาวายอหนใหศีลบัพติศมา แกคนทั้งหลายที่ตองการกลับใจใหม สารภาพความผิด
ของตน ทําไมพระเยซูคริสตจึงตองการรับศีลบัพติศมา พระองคทรงมีบาปและตองการสารภาพ
ความผิดบาป โดยการรับศีลบัพติศมาจากยอหนอยางนั้นหรือ หามิได แมพระองคจะทรงบังเกิดเปน
มนุษย แตพระองคก็ทรงบริสุทธิ์ไมมีดางพรอยมลทินแมแตเล็กนอย (ดู 2 โครินธ 5:21) ความจริง
พระองคไมจําเปนตองรับศีลบัพติศมาเลย เพราะพระองคไมมีความผิดบาป ไมมีความจําเปนใด ๆ ที่
จะตองสารภาพผิด มีเหตุผลอยางนอยสองประการ ทีพ่ ระองคทรงรับศีลบัพติศมา ประการแรก เพื่อ
แสดงใหมนุษยทราบวา พระองคทรงยินดีรับความผิดบาปของมนุษยทั้งหลาย และสารภาพผิดเพื่อ
มนุษยทั้งหลาย “เพื่อเราจะไดเปนความชอบธรรมของพระเจาโดยพระองค” (2 โครินธ 5:21)
ดังตัวอยางตอไปนี้ ครั้งหนึ่งสมพงศกับสมหมายซึ่งเปนพี่นองกัน เลนตะกรออยูหลังบาน
สมหมายไมระมัดระวัง เตะตะกรอไปถูกกระจกหนาตางบานหนึ่งแตกไป คุณแมรีบวิ่งออกมาดู แต
กอนที่สมหมายซึ่งตกใจกลัวอยูจะพูดสิ่งใด สมพงศผูเปนพี่ชายก็บอกคุณแมวา “คุณแมครับ ผมตองขอ
โทษที่ทํากระจกหนาตางแตก” ความจริงสมพงษไมมีความผิดใด ๆ แตเพราะรักนอง เห็นแกนอง จึง
ยอมเปน “คนผิด” และสารภาพผิดของตน เพื่อนองจะไดพนจากความผิด
ประการที่สอง พระองคทรงรับศีลบัพติศมา เพื่อเปนตัวอยางแกคริสเตียนทั้งหลายในรุนหลัง
แมศีลบัพติศมาจะมิไดเปนพิธีที่ทําใหเรารอดพนจากความผิดบาป แตพระคริสตธรรมคัมภีรหลายตอน
ไดกลาวถึงความสําคัญของการรับศีลบัพติศมา ในมัทธิวบทที่ 28 กอนพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับสู
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สวรรค พระองคตรัสสั่งเหลาสาวกวา “ทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเปนสาวก ให
รับบัพติศมาในนามแหงพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” (มัทธิว 28:19) บางคนเคย
ถามวา เขาเชื่อในพระเยซูคริสตอยางเดียว โดยไมตองรับศีลบัพติศมาไมไดหรือ ขอตอบวาไมไดดัง
เหตุผลที่กลาวขางตน พระเยซูคริสตเองทรงกระทําเปนตัวอยางแกเราทัง้ หลายและพระองคยังทรงสั่งให
เราทั้งหลายรับศีลบัพติศมา การไมปฏิบัติตามก็เทากับขัดขืนคําสัง่ ของพระองค เหตุผลสําคัญอีก
ประการหนึ่ง การรับศีลบัพติศมาเปนการแสดงความเชือ่ ที่แทจริงของตนใหคนอื่นเห็น เปนการประกาศ
รับพระนามของพระเยซูคริสตตอหนาคนทั้งหลาย ผูที่กลาววา ตนมีความเชื่อในองคพระเยซูคริสตยอม
ยินดีแสดงใหคนอื่นเห็น โดยการรับศีลบัพติศมา

ค.การเตรียมตัวฝายจิตใจ (12)
หลังจากไดรับศีลบัพติศมาแลว พระองคกเ็ สด็จเขาไปในปาเปนเวลาสีส่ ิบวัน พระกิตติคุณทั้งสี่
เลมมิไดกลาวอยางชัดเจนวา ตลอดเวลาสี่สิบวันในปา พระองคทรงกระทําอะไรบาง พระกิตติคณ
ุ เลม
อื่น ๆ กลาววา พระองคทรงอดพระกระยาหาร ตลอดเวลาที่อยูในปานัน้ ทําใหเราเขาใจวา พระองคทรง
ใชเวลาสี่สิบวัน เขาเฝาพระบิดาโดยการอดอาหารและอธิษฐาน โดยทราบวา งานทีจ่ ะทําตอไปขางหนา
นั้นสําคัญใหญยิ่ง และลําบากยิ่งนัก ในสภาพของมนุษย พระองคทรงตองการกําลัง ฤทธิ์อํานาจ และ
สติปญญาจากพระบิดา เพื่อดําเนินงานอันสําคัญยิ่งนอกจากนั้นเราเชื่อวา พระองคยงั ทรงใชเวลาทีม่ ีอยู
ตรึกตรองถึงคําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร ตรึกตรองถึงแผนการและงานตาง ๆ ที่จะทําใหวัน
ขางหนา ทรงเตรียมจิตใจใหพรอม สําหรับปญหาทุกอยางที่จะเกิดขึ้น
ไมวาจะทํางานอะไรก็ตาม กอนลงมือทํา จงใชเวลาอยางเพียงพออธิษฐานปรึกษาหารือตอพระ
เยซูคริสต ขอพระองคทรงประทานสติปญญาใหแกทาน ใหแผนการทุกอยางที่ทานวางไวเปนไปตามน้ํา
พระทัยของพระองค จงมอบอนาคตของทานไวในการทรงนําของพระองค แตมีความจริงประการหนึ่ง
ที่ทานตองทราบไวคือการที่เราอยูในน้ําพระทัยของพระเจานั้นหาไดหมายความวา
งานที่เราจะทํา
แผนการทุกอยางที่เราวางไว จะราบรื่นปราศจากสิ่งขัดขวางเสมอไปก็หาไม ขณะที่พระเยซูคริสตทรง
อดอาหาร อธิษฐานอยูใ นปา พระองคทรงถูกมารทดลองอยูตลอดเวลาสี่สิบวัน พระองคทรงสามารถ
เอาชนะได โดยยึดมั่นในพระวจนะของพระเจา หากทานพบอุปสรรคใด ๆ ในชีวติ จงอยาทอถอย พาย
แพอยางงายดาย แตจงยึดมัน่ ในพระสัญญาของพระเจา ซึง่ ตรัสสัญญาไวใน พระคริสตธรรมคัมภีรคนที่
ทอถอยพายแพตออุปสรรคอยางงายดาย ยอมไมสามารถทําสิ่งใดไดสําเร็จ
ความสําเร็จในอนาคตของทาน ขึ้นอยูกับการเตรียมตัวของทานขณะนี้ จงใชเวลาทุกนาทีใหเกิด
ประโยชนแกทาน อุตสาหพากเพียรหาความรู หากมีโอกาส จงมอบชีวิตของทานไวกับพระเยซูคริสต
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โดยการกลับใจใหมตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด แลวมอบอนาคตทุกอยางไวในการทรงนํา
ของพระองค
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 3

“ผูรับใช” ผูทรงฤทธิ์
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 1:14-31
จุดมุงหมาย เพื่อผูศึกษาจะรูจักเชื่อพึ่งพระเยซูคริสตในงานทุกอยาง
พระธรรมมาระโก บรรยายถึงพระเยซูคริสตในฐานะ “ผูรับใช” จากพระบิดา พระองคตรัสวา
“บุตรมนุษยมไิ ดมาเพื่อจะใหเขาปรนนิบตั ิ แตทานมาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขา” (มาระโก 10:45) เมื่อทาน
ศึกษาตั้งแตบทแรก และตอ ๆ ไปจนถึงบทสุดทาย จะเห็นวามาระโกมิไดกลาวถึงการประสูติ ปฐมวัย
ของพระเยซูคริสตเลย และกลาวถึงคําสอนตาง ๆ ของพระองคเพียงเล็กนอยเทานัน้ สวนใหญกลาวถึง
งานที่พระเยซูคริสตทรงกระทํา นี่เปนขอแตกตางของพระธรรมมาระโก กับพระกิตติคุณเลมอื่น
เราตั้งหัวขอบทเรียนวันนีว้ า “ผูรับใช” ผูทรงฤทธิ์ เพราะงานทุกอยางที่พระเยซูคริสตทรง
กระทําประกอบดวยฤทธิ์อํานาจจากเบื้องบน ทั้งนี้เนื่องจากพระเยซูคริสตไมเพียงแตเปนมนุษย ยังทรง
เปนพระเจาดวย สิ่งที่นาตื่นเตนยินดีสําหรับเราทั้งหลายที่จะเรียนบทเรียนนี้ คือพระองคตรัสวา งาน
ทั้งหลายที่พระองคทรงกระทํา เขาทั้งหลายจะกระทําดวย และใหญยิ่งกวางานซึ่งพระองคไดกระทําเสีย
อีก (ดูยอหน 14:12-14) เปนสิ่งที่ไมนาเชือ่ มิใชหรือ แตพระองคตรัสอยางนั้น แมเราอาจสงสัย แตพระ
วจนะของพระองคไมเปลี่ยนแปลง ใหเราศึกษาดูวา พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจอะไรบาง

ก.พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจเหนือจิตใจมนุษย (14-20)
เมื่อยอหนถูกกษัตริยเฮโรดจําไวในคุกแลว พระเยซูคริสตก็ทรงออกไปประกาศเทศนาแทน
ยอหน ในสถานที่ยอหนเคยประกาศคือแขวงกาลิลี พระองคทรง “เทศนาประกาศกิตติคุณแหงพระเจา”
บอกใหคนทัง้ หลายกลับใจเสียใหม เพราะ “เวลากําหนด” มาถึง และ “แผนดินของพระเจา” ใกลจะ
ตั้งอยูแลว “เวลากําหนด” หมายถึงเวลาทีพ่ ระเยซูคริสตทรงปรากฏพระองคแกชาวโลก เพื่อไถความผิด
บาปของมนุษยทั้งหลาย “แผนดินของพระเจา” ในที่นี้มไิ ดหมายถึง “สวรรค” หรือ “อาณาจักรของพระ
คริสตในยุคพันป” แตหมายถึงจิตใจของมนุษยทกุ คนทีจ่ ะตอนรับพระมหากษัตริยค ือพระเยซูคริสตเขา
มาเปนผูครอบครองจิตใจของตน ทานมีอสิ ระเสรีที่จะเลือกผูหนึ่งผูใดเปน “ราชา” ในจิตใจของทาน
จิตใจของทานจะเปน “อาณาจักร” ของผูใด ขึ้นอยูก ับ “ราชา” ซึ่งทานไดเชิญเขามา หากทานเชิญพระ
เยซูคริสตเขามาเปน “พระราชา” แหงจิตใจของทานจิตใจของทานก็เปนแผนดิน หรืออาณาจักรของพระ
เจา ในทางตรงขาม หากมารอยูในจิตใจของทาน จิตใจของทานก็กลายเปนอาณาจักรของมาร พระองค
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ทรงเรียกใหคนทั้งหลายกลับใจใหม อยาใหมารมีอํานาจเหนือจิตใจทานตอไป แตจงเชิญพระเยซูคริสต
เขามาในจิตใจ พระองคจะทรงขับไลมารราชาแหงความชั่วนั้นออก จิตใจของทานก็จะไมประกอบดวย
สิ่งสกปรกโสมม ความกังวล ความทุกข ทรมานตาง ๆ ตอไป แตเปนจิตใจใหมที่บริสุทธิ์ ประกอบดวย
สันติสุข ความหวังความชื่นชมยินดีจากพระองค
ขาวที่พระเยซูคริสตทรงประกาศคือ “กิตติคุณ” หรือขาวซึ่งนําความปตยิ ินดีมาสูมนุษยทั้งหลาย
พระองคทรงเชิญชวนมนุษยทั้งหลายใหเชือ่ พระกิตติคณ
ุ นั้น การทรงเรียกของพระเยซูคริสตอาจแบงได
เปนสองอยาง คือ ทรงเรียกใหทุกคนกลับใจใหม ตอนรับพระองคเขามาเปนราชาแหงจิตใจของตน เพื่อ
จะไดรับความรอด การทรงเรียกชนิดนี้ พระองคทรงเรียกมนุษยทกุ คน การทรงเรียกอีกอยางหนึ่ง มิไดมี
ไวสําหรับทุกคน แตสําหรับคนบางจําพวกซึ่งพระองคทรงเลือกสรรเทานั้น คือการทรงเรียกใหเปน
“ผูรับใชโดยเฉพาะ” ตลอดชีวิต ดังที่พระองคทรงเรียกซีโมน อันดรูว ยากอบ และยอหน ฉะนั้น
ตําแหนงการรับใชพระเจาตลอดชีวิต โดยการเปนผูประกาศพระกิตติคณ
ุ เปนนักเทศน ศิษยาภิบาล ฯลฯ
เปนตําแหนงทีม่ ีเกียรติยิ่ง เพราะเปนการทรงเลือกและทรงเรียกอยางพิเศษจากพระคริสต มิใชตําแหนง
ที่ทุกคนจะเลือกไดตามใจชอบโดยเหตุนี้ คนทั้งสี่ที่ไดยินการทรงเรียกของพระเยซูคริสต จึงติดตาม
พระองคไปทันที

ข.พระองค ทรงมีฤทธิ์อํานาจใหญยิ่งในคําสอน (21,22)
ในวันสะบาโต พระเยซูคริสตและเหลาสาวกไดเสด็จเขาไปเทศนาสัง่ สอนในธรรมศาลา คน
ทั้งหลายพากันอัศจรรยใจตอคําสอนของพระองค เพราะคําสอนของพระองคประกอบดวยชีวิต มีฤทธิ์
อํานาจทําใหจติ ใจของผูฟงซาบซาน ดุจน้ําที่ชโลมจิตใจซึ่งแหงผากใหรับความชุมชื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ไมเหมือนกับพวกอาลักษณ อาจารยในสมัยนั้น แมจะมีวชิ าความรูสูง เปรื่องปราดในวิทยาการตาง ๆ แต
คําสอนนั้นไมกอใหเกิดประโยชนอันใดแกผูฟงเลย ทั้งนี้เพราะพระเยซูคริสตทรงสอนพระวจนะของ
พระเจาทรงประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งจะนําความยินดีมาสูมนุษย สวนพวกอาลักษณอวดแตความรูแ ละ
สํานวนโวหารของตน เหตุการณเชนนี้เกิดแกคริสตจักรมากมายทั่วไป ชีวิตฝายวิญญาณจิตของคริส
เตียนทั้งหลายแหงผาก ออนแอ เพราะมิไดรับการบํารุงเลี้ยง โดยพระวจนะของพระเจาซึ่งเปนทิพย
อาหารฝายวิญญาณจิต คําสอนที่เขาไดรบั ไมแปลกไปกวาความรูทางฝายโลก และสํานวนโวหารที่
เพราะพริ้งสิ่งเหลานี้อาจชวยมนุษยไดบาง ในการประดับสติปญญาและความรู แตไมอาจเปลี่ยนแปลง
จิตใจของมนุษยไดอยางแทจริง สิ่งที่คริสเตียนปจจุบนั ตองการมากที่สุดคือพระวจนะของพระเจาซึ่งมี
ฤทธิ์อํานาจเปลี่ยนจิตใจมนุษย ชโลมใหวญ
ิ ญาณจิตชื่นฉ่ําแข็งแรงอยูเสมอ จงอยาลืมสละเวลาของทาน
ในแตละวัน สําหรับอานและศึกษาพระวจนะอันทรงฤทธิ์ของพระองค
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ค.พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจ เหนือผีราย (23-28)
ขณะที่พระเยซูคริสต ทรงสอนอยูในธรรมศาลา มีคนหนึ่งถูกผีโสโครกสิงอยูก็รองเสียงดัง
ประกาศวา พระเยซูทรงเปนผูบริสุทธิ์ของพระเจา จะมาทําลายพวกมัน คนธรรมดาทั่วไปไมยอมเชื่อ
และไมยอมรับวา พระเยซูคริสตเปนบุตรของพระเจา เพราะตาฝายวิญญาณจิตของเขามืดมนมองไมเห็น
ความจริงทางฝายวิญญาณจิต แตผีซึ่งเปนบริวารของซาตานทราบดีวา พระเยซูคริสตคือพระบุตรของ
พระเจา พระองคเสด็จมาเพื่อทําลายมาร และความชั่วตาง ๆ ซึ่งเปนผลงานของมาร ผีโสโครกจึงตกใจ
กลัวเมื่อเห็นพระเยซูคริสต สิ่งหนึ่งที่นาแปลกใจคือ ผีโสโครกนั้นสิงอยูในคนซึ่งนมัสการพระเจาอยูใน
ธรรมศาลา ทําใหเรานึกถึงคริสตจักรปจจุบัน เปนสิ่งไมนาแปลกใจเลยที่มารจะสิงอยูในจิตใจของบาง
คน ซึ่งเปนคริสเตียนเพียงในนาม และถูกมารใชโดยไมรูตัว ใหกอเรื่องปนปวนวุน วายในคริสตจักร
ขัดขวางคนที่รอ นรนรักพระเจา เราไมอาจเอาชนะคนพวกนี้ไดดวยสติปญญาและกําลังของเราเอง แต
พระเยซูคริสตทรงสามารถเอาชนะได พระองคตรัสหามผีโสโครกวา “จงนิ่งเสียและออกมาจากเขาเถิด”
ผีโสโครกก็ออกจากรางของคนนั้นตามคําสั่งของพระองค บางครั้งเรื่องวุนวายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
คริสตจักรและในชีวิตของเรา เกิดขึ้นเนื่องจากมารเปนผูชกั ใยอยูเบื้องหลังทาน ทานไมอาจแกไขปญหา
เหลานี้ จงทูลขอพระเยซูคริสตใหขับไล ตัวการสําคัญนั้นออกเสีย เพื่องานทุกอยางจะดําเนินไปได
สะดวกทานทีร่ ูวาตนตกอยูในอํานาจแหงความชั่วของมาร จงเขามาหาพระเยซูคริสต พระองคสามารถ
ปลดปลอยทานใหไดรับความอิสระจากการผูกมัดของมาร

ง.พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจ เหนือความเจ็บปวย (29-31)
เมื่อพระเยซู ทรงออกจากธรรมศาลาแลว มีคนมาทูลพระองควา แมยายของซีโมนปวยเปนไข
พระองคจึงเสด็จไปในบานของแมยายซีโมน ขณะนัน้ นางกําลังนอนอยูบนเตียง อาการปวยคอนขาง
สาหัส พระเยซูทรงเขาไปจับมือนางพยุงขึ้น อาการไขของนางก็หายทันที ยิ่งกวานั้น กําลังวังชายัง
กลับคืนมาสูนาง จนสามารถปรนนิบัติพระเยซูคริสตและพวกสาวกได จากเรื่องนี้ทําใหเราเห็นถึงความ
รักของพระองค ที่มีตอมนุษยทั้งหลาย พระองคไมเพียงแตหวงใยถึงวิญญาณจิตของมนุษย ยังทรง
หวงใยตอรางกายของมนุษย ทรงชวยผูท ี่ทนทุกขทรมานฝายรางกาย ใหหายปวยเปนสุขคริสเตียน
ทั้งหลาย ก็ควรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเพียงแตทางดานฝายวิญญาณจิตเทานั้น แตทางดานสวัสดิภาพ
ในชีวิตประจําวันดวย
พระเยซูคริสต ทรงใชฤทธิ์อํานาจของพระองค เปนประโยชนแกผูอนื่ เสมอทรงเรียกมนุษยให
ตามพระองค ทรงสอนมนุษยใหดําเนินในทางแหงความชอบธรรม ทรงขับไลผีแหงความชั่วออกจาก
มนุษย ทรงรักษาผูที่เจ็บไขไดปวยใหหายพระเยซูคริสตทรงประกอบดวยฤทธิ์อํานาจมากมายเพียงใดใน
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สมัยกอน พระองคก็ทรงประกอบดวยฤทธานุภาพเพียงนั้นในสมัยนี้ พระองคทรงเปนพระเจาที่ไม
เปลี่ยนแปลง และพระเจาองคนี้แหละสถิตอยูในเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค พระองคพรอมเสมอที่จะ
ประทานฤทธิ์อํานาจเหลานีใ้ หแกเรา หากเรานําไปใชในทางที่เปนประโยชนตอพระองคและตอผูอื่น
ทานรูสึกวาชีวติ ของทานขาดฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตหรือไม คําพูดของทานไมเปนที่จูงใจของคน
อื่น ทานรูสึกวาไมอาจชนะจิตใจผูอื่นได ทานยังตกอยูในอํานาจของมาร จิตใจยังเต็มไปดวยการเห็นแก
ตัว จงทูลขอฤทธิ์อํานาจเหลานี้จากพระองคเพื่อทานจะพบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในการรับใชพระเจา
และงานทุกอยางในชีวติ ประจําวันของทาน
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 4

ชีวิตการอธิษฐานของพระเยซูคริสต
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 1:32-39
จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการอธิษฐาน
นักเรียนประจําคนหนึ่ง ไดรบั เชิญใหอธิษฐานกอนรับประทานอาหาร เขานิ่งอึ้งมองหนาเพื่อน
ๆ อยูขณะหนึง่ ดวยไมทราบวาจะอธิษฐานอยางไร ในที่สุดก็หลับตาพูดออม ๆ แอม ๆ วา “พระเยซู
คริสต ขาพเจาขออธิษฐานเหมือนกับที่ทนงอธิษฐานตอนเชาวันนี้ อาเมน” มีคนเปนจํานวนมากที่ไดชื่อ
วา เปนคริสเตียนแตไมรูจกั การอธิษฐาน ชางเปนเรื่องที่นาเบื่อหนาย และยากลําบากเหลือเกิน ใหเรา
ศึกษาชีวิตการอธิษฐานของพระเยซูคริสต ดูวาพระองคทรงเอาใจใสตอ การอธิษฐาน มากมายเพียงใด

ก.ทําไมพระเยซูคริสต จึงตองทรงการอธิษฐาน (32-34,36-39)
เหตุผลประการแรก ที่พระองคทรงตองการอธิษฐาน เพราะพระองคทรงตองการติดตอกับพระ
บิดาในสวรรค นี่ก็ควรเปนเหตุผลสําคัญประการแรกที่คริสเตียนทั้งหลายตองอธิษฐาน เราอธิษฐานตอ
พระเยซูคริสต มิใชเพียงขณะเมื่อเราตองการความชวยเหลือจากพระองค ในยามเจ็บไขไดปวย ในยาม
ตกทุกขลําบาก ในยามเผชิญภัยอันตราย หรือมิใชเพียงขณะเมื่อพระองคประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหแกเรา
เทานั้น ถาเราอธิษฐานเพราะเหตุดังกลาวเทานั้น เราก็เปนคนเห็นแกตัวที่สุด เพราะการอธิษฐาน เปน
การเขาใกลพูดคุยติดตอกับพระเยซูคริสต ทานคงไมพูดคุยกับบิดามารดาของทาน และเขาใกลชิดทาน
เฉพาะเมื่อทานมีความจําเปนเทานั้น การปฏิบัติเชนนั้นจะนําความเสียใจอยางมากที่สุดแกบดิ ามารดา
อยางแนนอน บุตรที่ดีและที่รักบิดามารดา ยอมหาโอกาสเขาใกลทาน พูดคุยทักทายทาน ทั้งเวลาที่
จําเปนและเวลาที่ไมจําเปน บางคนอาจกลาววา เขาไมมีเรื่องอะไรจะอธิษฐาน หากทานรักเพื่อนของ
ทานจริง ๆ ทานจะตองมีเรื่องคุยเสมอ โดยไมตองคิด บางครั้งทานคุย จนลืมรับประทานอาหารเสียดวย
ซ้ํา เหตุที่ทานรูสึกวา ไมมีเรือ่ งอะไรจะอธิษฐาน อาจเปนเพราะทานยังรักพระเยซูคริสตไมเพียงพอ ยัง
เหินหางจากพระเยซูคริสตมาก ประดุจพระองคเปนเพียงชายแปลกหนาคนหนึ่ง ที่ทา นไมมีอะไรจะคุย
ดวย ทานเขาหาพระองคเพียงเมื่อมีเหตุจําเปน หรือเมื่อพระองคทรงประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแกทาน
เทานั้น พระองคจะรูสึกเศราพระทัยมากมายเพียงใด ที่บุตรของพระองค ไมอยากเขาใกลพระองค
พระองคทรงตองการสนิทสนมกับทานเสมอจงอธิษฐานตอพระองค เพราะทานรักพระองคและอยาก
ติดตอกับพระองค
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ประการที่สอง พระเยซูคริสตทรงตองการอธิษฐาน เพราะพระองคทรงตองการกําลังเพิ่มเติม
โดยเหตุทพี่ ระองคทรงอยูในสภาพของมนุษย ทรงรูจักออนเพลีย เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เมือ่ คน
มากมายเห็นฤทธิ์อํานาจของพระองคในคําสอนในการขับไลผี การรักษาโรคภัยไขเจ็บก็แตกตื่นกันมา
หาพระองค เชื่อวาพระเยซูคริสตทรงทํางานหนักมาก บางครั้งพระองคถึงกับไมมีเวลา จะรับประทาน
อาหาร งานของพระองคตองอาศัยฤทธิ์อํานาจและกําลังจากเบื้องบน จึงจะสามารถกระทําได ทางที่จะ
รับฤทธิ์อํานาจและกําลังเพิ่มขึ้น คือการอธิษฐานทูลขอตอพระบิดา บอยครั้งทีเดียวที่เราออนแอทั้งกําลัง
กาย กําลังใจ และกําลังฝายวิญญาณจิต เราไมทราบวาจะรับกําลังเพิ่มเติมจากที่ใด หากเราหันกลับมาเชื่อ
พึ่งพระเยซูคริสต ทูลขอกําลังจากพระองค พระองคจะทรงเพิ่มเติมกําลังใหแกเรา นักเทศนหนุมคนหนึ่ง
ไดรับเชิญอยางกระทันหันใหไปเทศนาในโบสถแหงหนึง่ เขาไมมีเวลามากพอที่จะเตรียมตัว และยัง
เตรียมเดินทางเปนระยะทางไกลอีกดวย เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง เขารูสึกออนเพลียเหน็ดเหนื่อยมาก
จึงอธิษฐานทูลขอพระเจาทรงชวยเขา เพิม่ เติมกําลัง และสติปญญาใหแกเขา หลังจากการเทศนาแลว เขา
กลาววา “ตั้งแตเทศนามา ผมสามารถจะเทศนาไดดเี ชนนีไ้ มกี่ครั้ง”
ประการที่สาม พระเยซูคริสตทรงอธิษฐาน เพราะทรงตองการการทรงนําของพระบิดา สําหรับ
งานที่จะทําตอไปพระองคกลาวแกบรรดาอัครสาวกวา “ใหเราทั้งหลาย เขาไปในบานเมืองใกลเคียงเพื่อ
เราจะไดเทศนาที่นั่นดวย” ไมวาจะทํางานอะไรก็ตาม เราจําตองไดรับการทรงนําของพระเยซูคริสต
สติปญญาของเรามีเพียงจํากัด ไมอาจเขาใจปญหาหลายสิ่งหลายอยางที่อาจเกิดขึน้ เราตองการสติปญญา
จากพระองค เพื่อจะทํางานเหลานี้ ใหทกุ อยางสําเร็จลุลวงดวยดี เปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเจาจงให
พระเยซูคริสต เปนผูทรงนําทุกยางกาวในชีวิตของทาน พระองคทรงลวงรูทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของทาน
ทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต จึงทรงสามารถนําทาน ไปในทางที่ปลอดภัยและดีที่สุด

ข.พระเยซูคริสต ทรงอธิษฐานเมื่อใด (35:36)
มีคริสเตียนไมนอย ที่ขาดการอธิษฐานโดยอางเหตุผลวา เพราะมีงานยุงไมมีเวลาสําหรับการ
อธิษฐานนี่เปนขอแกตวั ที่นา เห็นใจ แตคงไมมีใครที่มีงานยุงเทากับพระเยซูคริสต แมจะมีงานมากมาย
เพียงใดก็ตาม พระองคทรงหาเวลาอธิษฐานเสมอ สาวกของพระองคและคนอีกมากมายกําลังตามหา
พระเยซูคริสต แตพระเยซูคริสตทรงทราบถึงความสําคัญของการอธิษฐาน ทรงปลีกเวลาเพื่อติดตอ
สนทนากับพระเจากอน กอนที่จะออกไปเผชิญกับงานมากมายเหลานั้นเมื่อทานมีงานยุงมาก ทานยิ่ง
ตองเขาใกลพระเยซูคริสตมาก เพื่อพระองคจะสามารถชวยเหลือทาน ในการประกอบธุรกิจเหลานัน้ ให
สําเร็จลวงไปดวยดี
พระองคทรงอธิษฐานในเวลาเชามืด (35) พระองคทรงตื่นขึ้นตั้งแตเชามืด เพื่อไปอธิษฐาน มี
เยาวชนหลายคนถามวา เวลาใดเปนเวลาที่ดีที่สุด สําหรับการอธิษฐานเราไมอาจใหคําตอบที่ถกู ตอง
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แนนอนไดเพราะเวลาอธิษฐานที่เหมาะสมของแตละคนแตกตางกัน บางมีเวลาวางในตอนเชา บางตอน
กลางคืน บางตอนบาย หากทานรูสึกสะดวกและมีเวลามากพอตอนใด จงใชเวลานัน้ อธิษฐานเขาเฝาพระ
เจา การปฏิบัติเชนนี้ก็มีอนั ตรายอยูอยางหนึ่ง คือคนสวนมาก หาเวลาสะดวกสําหรับอธิษฐานไมได เมื่อ
มีเวลาวางและสะดวกก็มักใชเวลานั้นไปกระทําสิ่งอื่นเสีย ทางที่ดีที่สุด เราควรจัดหาเวลาที่แนนอนเวลา
หนึ่งสําหรับเขาเฝาพระเจา โดยการอธิษฐานและไตรตรองถึงพระวจนะของพระองคเวลาที่เหมาะสม
ที่สุด คือเชาตรู เพราะขณะนั้นจิตใจของทานปลอดโปรง ไมมีสิ่งใดรบกวนสมองของทาน ทานจึง
สามารถสงบใจอธิษฐานตอพระเยซูคริสตไดอยางแทจริง อีกประการหนึ่ง เพราะในเวลาเชาตรู ทานได
พักผอนมาแลวตลอดคืนรางกายของทานรูส ึกสดชื่นแข็งแรง ไมงวงนอน ออนเพลียละเหีย่ ใจ เหมือนใน
เวลากลางวันหรือกลางคืน ฉะนั้นในเวลาตอนเชาทุกวัน กอนที่ทานจะรับประทานอาหาร จะพูดคุยกับผู
หนึ่งผูใด หรือกอนจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด จงหาเวลาทีแ่ นนอนเขาเฝาพระเจาเสียกอน ขอพระองคทรงเปน
ผูนําในชีวิตของทานตลอดวันนัน้ ผูที่ไมเคยปฏิบัติมากอน จงลองปฏิบัติดูขอพระพรของพระเจา จะ
หลั่งไหลมาสูทานอยางไมเคยปรากฏมากอน
พระเยซูคริสต ทรงอธิษฐานในยามสงัดตามลําพังพระองคเดียว ความจริงทานอธิษฐานที่ใด
เวลาใดก็ได เวลาและสถานที่ไมมีความสําคัญอะไรมากนักสําหรับผูที่มีใจจดจอตองการอธิษฐานตอ
พระเจาเสมอ ทานอาจอธิษฐานบนรถเมลขณะที่เดินทางไปโรงเรียน หรือไปทํางาน ทานอาจอธิษฐาน
ขณะที่ทํางานอยู ทานอาจอธิษฐานทามกลางสิ่งรบกวนอยูรอบดาน สิ่งสําคัญอยูที่จิตใจของทาน แตจะ
เปนการดีที่สุด หากทานจะหาเวลาหนึ่งในแตละวัน เขาเฝาพระเจาตามลําพังคนเดียในที่เงียบสงัด อาจ
เปนเวลาเชาตรูดังกลาวขางตน หรือตอนกลางคืน หรือสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งทานสามารถจะเขาเฝาพระ
เจาไดโดยไมมสี ิ่งรบกวน
พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา
และพระองคเปนพระเจา
ยังทรงตระหนักถึง
ความสําคัญของการอธิษฐานเราทั้งหลายซึ่งเปนคริสเตียนธรรมดา เต็มไปดวยความออนแอ อาศัยอยูใน
โลกซึ่งเต็มไปดวยการทดลอง สิ่งลอลวง ปญหายุงยาก และความทุกขลําบากนานาประการเราก็ยิ่ง
ตองการการอธิษฐานมาก เพื่อจะไดฤทธิ์อํานาจ และกําลังที่จะรับมือกับสิ่งแวดลอมเหลานี้ เราจะปฏิเสธ
ไมไดวาชีวิตคริสเตียนของเราออนแอ พายแพตอการหลอกลวงตาง ๆ รอบดาน เพราะขาดการอธิษฐาน
การอธิษฐานเปนกุญแจสําคัญที่สุดดอกหนึ่งซึ่งนําความสําเร็จในชีวิตมาสูทาน เพื่อเปนประโยชนแกผู
ศึกษาทัว่ ไป กอนจบบทเรียนวันนี้ เราจะกลาวถึงวิธีอธิษฐานอยางสั้น ๆ ซึ่งทานอาจนําไปปฏิบตั ิได
ทันที คําอธิษฐานอาจแบงไดเปน 3 ตอน 1.สรรเสริญและขอบคุณ 2.สารภาพ 3.ทูลขอ แลวจบลงดวยใน
นามของพระเยซูคริสต ทุกครั้งที่อธิษฐาน จงเริ่มตนดวย การสรรเสริญ ขอบคุณพระเจา สําหรับพระคุณ
และความรักของพระองค จงสํารวจดูจิตใจ และสารภาพความผิดของทาน แลวจึงคอยทูลขอตอ
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พระองคในสิ่งที่ทานตองการ จงจําไวดว ยวา การอธิษฐานมิใชการกลาวปาฐกถาทานไมจําเปนตอง
อธิษฐานยืดยาว และเลือกเฟนแตสํานวนที่ไพเราะ พระเยซูคริสตทรงพอพระทัยคําอธิษฐานที่งาย ๆ
ตรงไปตรงมา แตออกจากจิตใจอยางแทจริง มากกวาคําอธิษฐานที่เต็มไปดวยสํานวนโวหาร เพียงแต
เพื่ออวดความสามารถของตนเทานั้น
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 5

การแตงตั้งสาวกสิบสองคน
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 3:7-19
จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศกึ ษาสํานึกถึงความจําเปนและความสําคัญของผูรวมงานไมวางานใน
องคการใด คณะใด ผูนําและผูรวมงานเปนสิ่งสําคัญมาก งานทุกอยางจะสําเร็จลุลวงไดดว ยดี ตองอาศัย
ทั้งผูนําและผูรวมงานที่ดี ผูนาํ ที่ขาดผูรวมงานที่ดี ไมอาจทํางานใหสําเร็จเรียบรอยไดฉันใด ผูรวมงานที่
ขาดผูนําที่ดีกฉ็ ันนั้น ทั้งสองฝายตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจากการตั้งสาวกสิบสองคนของพระเยซู
คริสต เชื่อวาเราจะไดรับบทเรียนมากมายเกี่ยวกับการเปนผูนํา ความสําคัญของผูรวมงานและการปฏิบัติ
ตอผูรวมงาน

ก.ความจําเปนของผูรวมงาน (3:7-12)
ขณะนัน้ พระนามของพระเยซูคริสตเปนที่กลาวขวัญถึงในที่ทุกมุมเมือง ไมวาพระองคเสด็จไป
ที่ใด จะมีคนมากมายติดตามหอมลอมพระองค จนบางครั้งพระองคไมอาจทนการเบียดเสียด ของกลุม
ชนไดตองลงเรือขามฟากไปที่อื่น นักเทศนหรือคนรับใช ที่ประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจา จะไม
ตองกลัววา ไมมีคนฟงคําเทศนาสั่งสอนของเขา เขาไมจาํ เปนตองโฆษณา ปาวประกาศ หรือใชวิธแี ปลก
ๆ ใหม ๆ ดึงดูดใจคนใหมาหาเขา ประชาชนจะพากันมาหาเขาเอง จนเขาไมมีกําลังพอที่จะตอนรับคน
เหลานั้นได ในสมัยของพระเยซูคริสต เมื่อประชาชนไดยนิ ถึงสิ่งซึ่งพระเยซูคริสตไดทรงกระทํา ก็พา
กันมาจากเมืองยูดา กรุงเยรูซาเล็ม เมืองอิดูมายะ แมน้ํายาระเด็น ฟากขางโนน แวนแควน เมืองตุโรและ
ซีโดน ผูที่มาหาพระเยซูคริสตจํานวนมากมายเหลานี้ อาจมาดวยจุดประสงคแตกตางกัน บางมาเพื่อดู
การอัศจรรยของพระเยซูคริสต ซึ่งเปนนิสัยของคนทั่วไปที่อยากดูของแปลกประหลาดเกินความคาดฝน
ของมนุษย บางมาเพราะติดตามคนอื่นมา ไมมีจุดหมายปลายทางของตนเอง นี่ก็เปนนิสัยของคนอีก
อยางหนึ่ง เมื่อเห็นมีคนมากที่ไหนก็พากันไปที่นั่น บางมาเพื่อใหพระเยซูคริสตรักษาโรคภัยไขเจ็บ บาง
มาดวยอยากฟงคําเทศนาสั่งสอน ปจจุบันคนที่มาโบสถก็มีจุดมุงหมายแตกตางกัน ใครจะมาดวย
จุดมุงหมายเชนใดนัน้
ขอทานอยาเพิ่งไปสนใจใหมากนัก แตจงถามทานเองวาทานมาโบสถดวย
จุดมุงหมายอะไร
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แมความมุงหมายของแตละคนที่มาหาพระเยซูคริสตอาจแตกตางกัน แตความจริง และ
ความสําคัญอยูที่วา มี “คนเปนอันมาก” ไดมาหาพระเยซูคริสตเมื่อมีคนมากขึ้น งานก็ยอมมากขึน้ เปน
เงาตามตัว เมื่องานมากขึ้น ก็ตองการคนรวมงานเพิ่มขึ้น
ขอบกพรองผูนําปจจุบันซึ่งตองรีบแกไข ปรับปรุงโดยดวน มีอยางนอยสองประการ
ประการแรก คือ ผูนําที่รับผิดชอบงานทุกอยาง ไมยอมเลือกผูรวมงานมาชวยแบงเบาภาระ ทํา
ใหตนตองวุนวายโดยใชเหตุ ทั้งนี้อาจเนือ่ งจาก หาผูรว มงานยาก หรือกลัวคนอืน่ จะแยงชิงตําแหนง
หนาที่ไปเสีย จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูนําที่ดี ยอมรูจักเลือกผูรวมงานมาชวยแบงเบาภาระ
ประการสอง คือ ผูนําที่มีผูรวมงาน แตไมรูจักวิธีแบงภาระและหนาที่ใหการมีผูรวมงานก็ดุจไม
มีรวมงาน หากทานเลือกผูรว มงาน จงแบงหนาที่และภาระใหรับผิดชอบ
งานสวนใหญของพระเยซูคริสตเกี่ยวกับการเทศนา สั่งสอน และการรักษาโรค พระองคทรง
เลือกผูรวมงานเหลานี้ชว ยพระองคในการสอน (14-16) จัดเตรียมสถานที่และการคมนาคม (9) และเชื่อ
วายังมีงานอื่น ๆ อีกหลายอยางที่พระองคทรงตองการการชวยเหลือของผูรวมงานเหลานี้
เหตุผลสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่ตองการผูรวมงานคือ การผลิตผูนําในวันขางหนา ผูนํามิได
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แตเกิดจากการฝกฝนไตเตาขึ้นมาทีละเล็กทีละนอย การฝกฝนผูนําที่ดีที่สุด คือ ใชเขา
ใหเปนผูชว ย หรือผูรวมงานในงานที่ทานทําได เวลาผานไป ความสามารถ ความกลาจะเพิ่มขึ้น และเขา
ก็พรอมที่จะเปนผูนําไดเมื่อมีความตองการ โดยวิธีนี้คริสตจักร หรือองคการ หรือคณะ จึงไมตองกลัววา
จะขาดผูนําตอไปอีก

ข.การเลือกผูร วมงาน (13-15)
“วันนี้ เรามีการเลือก ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการของคณะเยาวชน” ประธานเยาวชนคน
เดิมยืนขึน้ ประกาศ อนุชนตางปรบมือแสดงความยินดี “มีใครจะเสนอชื่อผูสมควรแกตําแหนงบาง” ชาย
หนุมสามสี่คนกระซิบกระซาบกัน แลวหัวเราะคิกคัก คนหนึ่งพูดเปนเชิงชักชวนคนอืน่ ๆ วา “ใหเรา
เลือก มานพ” เพื่อนทั้งหองหัวเราะชอบใจ เพราะมานพเปน “ตัวตลก” ตั้งแตไหนแตไรมา “ชวยกันยก
มือหนอย เราจะเลือกมานพ” โดยวิธีนี้มานพก็ไดรับเลือกเปนประธานของเยาวชนกลุม นั้น ผลปรากฏวา
ไมทันสิ้นป เยาวชนคณะนัน้ ก็หายหนาหายตาไปหมด
แมปจจุบนั เยาวชนสวนมากก็ยังไมเขาใจถึงความสําคัญของการเลือกตั้งเจาหนาที่ตา ง ๆ มักทํา
เปนเลน ดังตัวอยางที่ยกมาขางตน บางขาดความรูในการเลือกเจาหนาทีท่ ี่เหมาะสม เลือกแตคนคอนขาง
มีหนามีตา คนมีตําแหนงชือ่ เสียงดีในสังคม คนที่พูดเกง มีวิชาความรูส ูงสิ่งเหลานี้นับวา เปนคุณสมบัติ
ที่สําคัญแตถาทานจะเลือกผูนํา โดยพิจารณาคุณสมบัติเหลานี้เทานั้น ทานก็จะผิดหวังในเวลาตอมา วิธี
เลือกผูรวมงานของพระเยซูคริสตเปนตัวอยางที่ดีแกเรา
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1.พระองคทรงตัดสินใจเลือกโดยพระองคเอง
มิใชเพราะคําชักชวนของคนอื่นหรือติดตาม
คะแนนเสียงของคนอื่น การเลือกตั้งเจาหนาที่ก็เชนกัน ทานจงเปนตัวของทานเอง ใชสิทธิอํานาจของ
ตนใหเต็มที่ในการออกเสียง พิจารณาโดยตัวเองใหถองแทถึงผูที่เหมาะสมกับตําแหนงอยาไปฟงคํา
ชักชวนของคนอื่น หรือเลือกตามฝายที่มีเสียงมาก
2.พระองคทรงพิจารณาถึงชีวิตฝายวิญญาณจิตของผูรวมงาน ผูที่พระองคทรงเลือก ลวนแลวแต
เปนผูที่ไดติดตามพระองคอยางใกลชิดมากอน มิฉะนัน้ เขาคงไมติดตามพระองคขึ้นไปยังภูเขาซึง่ ไมมี
อะไรนาดู คนเหลานี้ พระองคทรงรูจัก ทรงเรียกมาไดทกุ ขณะเมื่อพระองคทรงตองการ
ชีวิตฝายวิญญาณจิต ก็ควรจะเปนผูที่มีคณ
ุ สมบัติประการแรก ซึ่งเราตองพิจารณาในการเลือก
ผูนํา ผูนําและผูรวมงานที่รักพระเจาเทานั้น จึงจะสามารถชวยใหคณะของตนรักพระเจาได
3.การเลือกคนใหเหมาะสมกับหนาที่ไมทรงเลือกมากเกินไป หรือนอยเกินไป อยาลืมวาเมื่อมี
หนาที่แลว ตองมีงานใหเขาทํา ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป
4.ทรงเลือกคนธรรมดาทั่วไป สวนมากเปนชาวประมง บางเปนคนเก็บภาษีโดยทรงทราบวา
คนเหลานี้ยนิ ยอมรับใชพระองค แมมีความสามารถอยูเพียงเล็กนอย หากไดรับการฝกฝนอยางพอเพียงก็
จะเปนคนงานที่ดีเยีย่ ม

ค. “การปฏิบัติตอผูรวมงาน (14-19)
1. “ใหอยูกับพระองค” (14) พระองคทรงอยูใกลชิดกับสานุศิษยเหลานี้เสมอ เพื่ออบรมฝกฝน
เขา ในงานซึ่งเขาทั้งหลายจะทํา กอนที่เจาหนาที่รับเลือกจะประกอบภารกิจไดดนี นั้ จําเปนตองไดรับ
การอบรมฝกฝนกอน ผูนํามีหนาที่สําคัญยิ่งในการชวยเหลือผูรวมงาน พยายามอยูใกลชิดกับเขา ให
กําลังใจเขา
2. “เพื่อจะใชเขา ไปประกาศสั่งสอน” ทรงมอบความไววางใจแกศษิ ยในงานซึ่งพระองคทรงใช
ใหทํา ทรงมอบหนาที่การสอนให โดยความเชื่อมัน่ วาคนเหลานีส้ ามารถเปนผูแทนของพระองคได
ทานไววางใจเพื่อนรวมงานของทานไหม?
3.ทรงมอบอํานาจให หมายความวา ใหผูรวมงานมีสิทธิอํานาจเต็มทีใ่ นงานที่เขาไดรับ
มอบหมาย
4.ทรงรักและเอาใจใส สานุศษิ ยทุกคน จนกระทั่งทราบอุปนิสัยใจคอของศิษยทั้งหลาย สามารถ
ตั้งชื่อใหเหมาะสมกับแตละคน ความรัก ความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจ เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ผูนําทุกคน
พึงมี และนีก่ ็เปนเคล็ดลับอยางหนึ่งที่ชว ยใหเขาเปนผูนําที่ดี
คณะเยาวชน โรงเรียนรวีวารศึกษากิจกรรมตาง ๆ ในคริสตจักร ในโรงเรียน ในสังคม ในบาน
ตองการความรวมมือและรวมใจของทาน ทานอาจจะไดรับเลือกเปนผูนําของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือ
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ผูรวมงานขององคการใดองคการหนึ่ง ก็จงจําไวเสมอวา ไมวาทานอยูในตําแหนงฐานะใด ทานมี
ความสําคัญยิ่งตอความเจริญกาวหนา และความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 6

พระเยซูกับเด็ก
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 10:13-16, 9:36, 37,42
จุดประสงค เพื่อใหผูศึกษาเอาใจใสในการอบรมสั่งสอนเด็ก และรักเด็กมากยิ่งขึ้น
จากการสังเกตทั่ว ๆ ไปรูสึกวาคริสตจักรโดยมากไมคอยสนใจในเรื่องการอบรม สั่งสอนเด็ก
ในคริสตจักร ทั้งนี้อาจเนื่องจากมองไมเห็นความสําคัญของเด็กทีม่ ีตอคริสตจักร สังคม และ
ประเทศชาติในวันขางหนา หรืออาจนึกวาการอบรมเด็กเปนงานยากลําบาก ผลที่ไดรับไมคุมกับเวลา
และหยาดเหงือ่ และทุนทรัพยที่เสียสละไป ภรรยาของศิษยาภิบาลคนหนึ่งถึงกับกลาววา “เสียเวลาสั่ง
สอนเด็กพวกนี้เปลา ๆ โตแลวเขาก็หนีไปที่อื่น” คริสตจักรบางแหงจัดโรงเรียนรวีวารศึกษาสําหรับเด็ก
แตก็ไมเอาจริงเอาจังเทาไรนัก นึกเพียงวา นั่นเปนเพียงกิจกรรมอยางหนึ่งของคริสตจักร มองไมเห็น
คุณคาและความหมายทีแ่ ทจริงในการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา ครูที่สอนก็ขาดความ
รักอยางแทจริงตอเด็กแตละคน งานของเด็กในคริสตจักรจึงไมกาวหนา ใหเรามาศึกษาดูวาพระเยซู
คริสตทรงปฏิบัติตอเด็กเชนใด เพื่อหนุนใจเราทุกคนใหเอาใจใสตองานของเด็กในคริสตจักรมากยิง่ ขึ้น

ก.ความรักของพระเยซูที่มีตอเด็ก (10:13-16)
แมพระเยซูคริสตจะทรงมีงานยุงการเทศนาสั่งสอนตามที่ตาง ๆ และมีคนจํานวนมากไดตดิ ตาม
พระองค พระองคก็ไมลืมเด็ก พระองคไมเพียงแตสนใจ ผูใหญ คนเจ็บปวย ผูเฒาหนุมสาวพระองคยัง
ทรงสนใจเด็ก ๆ ทุกคนอีกดวย
ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระเยซูคริสตทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนอยู มีคนพาเด็กเล็ก ๆ มาหา
พระองค เพื่อใหพระองคทรงจับตองและอวยพรใหเด็กเหลานี้ แตสาวกบางคนไดหามปรามไว เมื่อพระ
เยซูคริสตทรงเห็นเชนนั้น ก็รูสึกไมพอพระทัยมากจึงตรัสแกเหลาสาวกวา “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขามา
หาเราอยาหามเขาเลย” เหตุที่เหลาสาวกหามปรามพวกเขา มิใหพาเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต อาจ
เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ ประการแรก พวกเขาอาจนึกวา พระเยซูคริสตทรงมีธุระอยางอื่นที่สําคัญใน
การสั่งสอนผูใหญ และรักษาโรค คงไมมีเวลาที่จะสนใจเด็กซึ่งไมมีความสําคัญอะไรมากนัก ประการที่
สองพวกเขาอาจนึกวา พระเยซูไมทรงรักเด็ก ประการที่สาม อาจเนือ่ งจากเหลาสาวกเองไมสนใจเด็ก
และไมรักเด็ก เมื่อเห็นมีคนพาเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต จึงหามปรามไว พระเยซูไมทรงพอพระทัยใน
การกระทําของพวกเขา เพราะพระองคทรงรักเด็ก ไมมองขามความสําคัญของเด็กไมวาจะมีงานอืน่ ที่ยุง
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มากสักเพียงใดก็ตาม พระองคตรัสเปรียบเทียบวา “ผูหนึ่งใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือนเด็กเล็ก
ๆ ผูนั้นจะเขาแผนดินนั้นไมได” แลวพระองคก็ทรงอุมเด็กเล็ก ๆ เหลานั้น วางพระหัตถบนเขา และทรง
อวยพรเขา คริสเตียนจํานวนมาก ในคริสตจักรปฏิบัติเหมือนเหลาสาวกของพระเยซูคริสต มองขาม
ความสําคัญของเด็ก ไมเพียงแตไมชว ยเหลือในการอบรมสั่งสอนเด็กในคริสตจักรยังขัดขวางผูอนื่ ที่
ตองการชวยเหลืองานของพระองค โดยการหัวเราะเยาะบางไมรว มมือบาง พูดจาทําใหผูอื่นทอแทใจ
บาง พระเยซูคริสตไมพอพระทัยมาก ทรงตองการใหเรานําเด็ก เขามาหาพระองค ทรงตองการใหเรารัก
เด็ก ดังทีพ่ ระองคทรงรักและเปนหวงเด็ก

ข.ความสําคัญของการอบรมสั่งสอนและนําเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต
บางคนอาจกลาววา ตนมองไมเห็นความสําคัญอะไรเกีย่ วกับงานเด็ก ในคริสตจักร ถาเขา
พิจารณาไตรตรองใหดี และทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสําคัญของงานนี้แลว เขาก็จะไมกลาวเชนนั้น
1.องคการตาง ๆ ที่ไมใชคริสเตียน มองเห็นความสําคัญของการอบรมสั่งสอนเด็ก คริสตจักรยิ่ง
ตองเอาใจใสในงานนี้ องคการอื่น ๆ ไดทมุ เททุนทรัพยแรงงาน หยาดเหงื่อมากมายเพื่อเด็ก แตกไ็ มอาจ
แกไขปญหาสําคัญที่สุดเกี่ยวกับวิญญาณจิต มีแตพระเยซูคริสตเทานั้นที่สามารถแกไขปญหานี้ เมื่อ
ปญหาฝายวิญญาณจิตของเด็กไดรับการแกไข ชีวิตไดรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูคริสตปญหาอื่นก็
แกไขไดงาย
2.การอบรมสั่งสอนเด็ก และการนําเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต เปนน้ําพระทัยของพระเยซู
คริสต พระองคตรัสวา “จงยอมใหเด็ก ๆ เล็ก ๆ เขามาหาเรา....ถาผูใดจะรับเด็กเล็ก ๆ เชนนี้คนหนึ่งใน
นามของเรา ผูนั้นก็รับเรา”
3.เด็กก็ตองการความรอด เชนเดียวกับผูใ หญ บางคนอาจคิดวา รอใหเด็กเหลานี้โตขึ้นกอน แลว
คอยสั่งสอนเขาเกี่ยวกับทางแหงความรอด เราไมอาจรอเด็กเหลานีไ้ ด เพราะเราไมทราบวาชีวิตของแต
ละคนจะยืนยาวเพียงใด เราไมอาจรับรองวา เด็กคนนัน้ คนนี้จะมีอายุยืนยาวกี่ป ถาเขาไมไดรับชีวิตนิ
รันดรจากพระเยซูคริสต และตองจากโลกนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นแกเขา เวลานี้แหละเปนเวลาที่เขาจะตอง
ไดพบและตอนรับพระเยซูคริสต
4.เด็ก ๆ ตอนรับพระเยซูคริสตงายกวาผูใ หญ จิตใจของเขายังขาวสะอาดไมมีเรื่องยุงเหยิงตาง ๆ
คอยรบกวน ไมมีใจสงสัยเหมือนผูใหญ จึงเชื่อและรับฟงคําสอนทุกอยางไดงายดาย เหตุฉะนั้นพระเยซู
จึงตรัสวา “ผูหนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจา เหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูนนั้ จะเขาในแผนดินนัน้ ไมได” ถา
เราไมถือโอกาสขณะที่จิตใจของเด็กยังยินดีรับฟงคําสอนอยู แนะนําพระเยซูคริสตใหแกเขา ก็จะเปน
การยากลําบากในเมื่อเขาเติบโตเปนผูใหญมีใจแข็งกระดางและเต็มไปดวยความสงสัยแลว ดุจตนไมที่
ยังออนอยูด ัดไดงายฉันใด จิตใจของเด็กก็อาจดัดแปลงไดงายฉันนั้น
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5.เราตองแขงขัน กับพญามารซาตาน ในการแยงชิงดวงวิญญาณของเด็ก สิ่งทดลองและการ
ลอลวงตาง ๆ ในการแยงชิงดวงวิญญาณของเด็ก สิ่งทดลองและการลอลวงตาง ๆ ในโลกมีมากมาย เด็ก
จํานวนนับไมถวนกําลังเดินอยูในทางทีน่ ําไปสูความพินาศ ถาทานเปนคนชางคิดชางสังเกต จงพิจารณา
ดูสิ่งตาง ๆ ที่เด็ก ๆ กระทําในปจจุบันตามถนนหนทางและหมูบานทั่วไป หลังจากเลิกจากโรงเรียน
หรือวันที่โรงเรียนหยุด จะเห็นเด็กจับกลุมกัน เลนในสิ่งที่เรียกวา “การพนัน” เด็กปจจุบันเริ่มหัดสูบ
บุหรี่ ดื่มเหลา ตั้งแตยังเยาว โดยนึกวาเปนสิ่งโกหรู กิริยามารยาท คําพูด ตลอดจนการกระทําตาง ๆ
หางไกลจากเด็กในสมัยกอนมากเหลือเกิน เปนสิ่งที่นาเศราใจมิใชหรือที่เห็นสภาพความเสื่อมทรามทาง
ศีลธรรมของสังคม แตดูประหนึ่งวาสังคมมิไดเปนหวงตอสิ่งที่เด็กกําลังกระทําอยูเพราะนั่นเปนความ
ตองการของมารที่จะหลอกลวงใหเด็กหลงผิด มารทํางานหนักตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อแยงชิงเด็กเหลานี้
แตคริสเตียนยังคงนอนใจ ไมเอาใจใสตอดวงวิญญาณของเด็ก ชางเปนภาพทีน่ าเศราใจยิ่งนัก พระเยซู
คริสตทรงทราบถึงอันตรายขอนี้ จึงเรียกใหเขามาหาพระองค

ค.การนําเด็ก เขามาหาพระเยซูคริสต
1.หนุนใจใหเด็ก เขามาหาพระเยซูคริสต ทานที่เปนบิดา มารดา หรือพี่ชาย พี่สาว จงหนุนใจ
บุตร หรือนองของตน ใหเอาใจใสในเรื่องฝายวิญญาณจิต สถานที่แหงแรกที่ทานจะสอนเขาคือที่บาน
ของทานเอง จงสั่งสอนเขาใหดีตามพระวจนะของพระเจา บาดหลวงทานหนึ่งไดเนนถึงความสําคัญใน
การจูงใจเด็กตัง้ แตเยาววัยโดยกลาววา “จงใหเด็กอยูใ นความเลี้ยงดูของขาพเจาคนหนึง่ เมื่ออายุของเขา
ได 7 ขวบ เขาก็จะไมจากขาพเจาไปอีก” นอกจากนั้นทานยังตองหนุนใจเขาใหไปรับการอบรมที่โบสถ
โดยใหรวมเรียนรวีวารศึกษา หากบิดามารดาหรือพี่ชายและพี่สาว ชวยกันหนุนใจนองของตน นองของ
ทานก็จะยินดีมารวมเรียนรวีวารศึกษามากยิ่งขึ้น
2.จงระลึกเสมอวา ทานมีหนาที่รับผิดชอบดวงวิญญาณของเด็ก จงใหความเอาใจใสตอเด็กมาก
ยิ่งขึ้น ระมัดระวังใหดใี นสิ่งที่ทานจะสอนเขา เปนตัวอยางที่ดีแกเขาในการประพฤติ พระเยซูคริสตตรัส
วา “แตผูใดจะนําผูเล็กนอยเหลานี้คนหนึ่ง ที่เชื่อในเราใหหลงผิด ถาไดเอาหินโมแปงกอนใหญผูกคอผู
นั้น ถวงเสียในทะเลก็ดีกวา”
3.จงอธิษฐานเผื่อเด็ก “พระเยซูคริสตทรงอุมเด็กเล็ก ๆ เหลานั้น วางพระหัตถบนเขาและทรง
อวยพรเขา” ทานไดอธิษฐานเผื่อคนอื่นและสิ่งอื่นเสมอ แตทานไดอธิษฐานเผื่อเด็กมากเพียงใด ครูสอน
รวีวารศึกษาคนหนึ่ง บอกวา เขาไดอธิษฐานเผื่อเด็กในชั้นของเขาทุกคน โดยเอยชื่อของแตละคน
จําเพาะพระพักตรของพระเจา เด็กเหลานัน้ ตางไดรับความรอด เจริญเติบโตในพระคริสต
เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันขางหนาและเด็กในวันนี้คือ คริสตสมาชิกในวันขางหนา เด็กที่เรา
มองเห็นวิ่งเลนอยูทุกวัน ใครอาจลวงรูวา เขาอาจไดเปนนายกรัฐมนตรี นักวิทยาศาสตร นักกฎหมายผู
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ประกาศ นักการเมือง ครู ฯลฯ ในวันขางหนา เขาอาจเปนกําลังสําคัญยิ่งของคริสตจักรสังคม หมูคณะ
ประเทศชาติ เขาอาจเปนเครื่องมืออันอัศจรรยซึ่งพระเจาทรงใชทําการใหญในอนาคตเราทุกคนมีหนาที่
รับผิดชอบเด็กเหลานี้อยาละเลยหนาที่ซึ่งพระเยซูคริสตทรงมอบหมายให
วิญญาณของเด็กมีคา ไม
แตกตางกับวิญญาณของผูใหญ จงนําเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต เพื่อเขาจะไดรับความรอดเชนเดียวกับ
ทาน “จงฝกสอนเด็กใหประพฤติตามทางที่ควรจะประพฤตินั้นและเมื่อแกชราแลวเขาจะไมเดินหางจาก
ทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 7

“คนทั้งหลายพูดกันวา เราเปนผูใด”
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 8:27-35
จุดมุงหมาย ใหผูศึกษารูจ ักชีวิตคริสเตียนที่แทจริง และความหมายของการติดตามพระเยซู
คริสต
นักเทศนคนหนึ่งไมแนใจวา ชายหนุมทีช่ ื่อวิชัยซึ่งอางตนวาเปนคริสเตียนจะเขาใจความหมาย
ของการเปนคริสเตียนอยางแทจริงหรือไม จึงถามเขาในบายวันหนึ่ง
“วิชัย เธอเปนคริสเตียนแลวหรือ” นักเทศนถาม
“ครับ ผมเปนคริสเตียนแลว” วิชัยตอบรับ
“ทําไมเธอจึงเปนคริสเตียน”
วิชัยนิ่งอึ้งไปสักครูหนึ่ง แลวตอบวา “คําสอนของศาสนาคริสตดีมากครับ อาจารยที่ผมอาศัยอยู
ดวยเปนคริสเตียนที่ดเี หลือเกิน คําสอนของศาสนาคริสตชวยใหคนดีขนึ้ จริง ๆ ผมจึงเปนคริสเตียน”
นักเทศนทราบไดทันทีวา วิชัยไมเขาใจความหมาย ของการเปนคริสเตียนอยางแทจริง การ
เปนคริสเตียนตามความเขาใจของวิชัย คือ เชื่อคําสอนของศาสนาคริสต เขานับถือพระเยซูในฐานะเปน
ศาสดาผูยิ่งใหญคนหนึ่ง โดยไมเขาใจแมแตนอยเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดพนบาปไมทราบวา จะมีคน
อีกสักจํานวนเทาใดที่เปนคริสเตียนชนิดเดียวกับวิชยั

ก.พระเยซูคริสตคือผูใด (8:27-30)
ไมเพียงแต ในปจจุบันเทานั้นที่คนเปนจํานวนมาก ที่ไมรูจักพระเยซูอยางแทจริงแมคนในสมัย
ของพระเยซูคริสตก็ไมรูจักพระองคอยางแทจริงดวย ขณะที่พระเยซูคริสตและเหลาสาวกกําลังเดินทาง
ไป ยังหมูบานแหงหนึ่งพระองคตรัสถามเหลาสาวกวา “คนทั้งหลายพูดกันวาเราเปนผูใด” เหลาสาวก
ทูลพระองควา บางคนนึกวา พระองคเปนยอหนบัพติศโต เพราะสมัยนั้น ชื่อเสียงของยอหนโดงดัง ใน
ฐานะเปนศาสดาพยากรณคนหนึ่งของพระเจา ทุกครั้งที่ยอหนเทศนาสั่งสอน จะมีคนเปนจํานวนมาก
จากหลายเมืองมาฟงทาน เหตุการณคลายคลึงกันไดบังเกิดแกพระเยซูคริสต ไมวาพระเยซูคริสตจะทรง
เทศนาสั่งสอนที่ใด
ก็มคี นเปนจํานวนมากติดตามพระองค
นอกจากนั้นพระเยซูคริสตยังทรง
ประกอบดวยเดชอํานาจ ทรงรักษาโรคภัยไขเจ็บใหหายรักษาคนงอยใหเดินได คนตาบอดใหมองเห็น
คนตายแลวใหขึ้นมาอีก ทรงขับไลผีราย และผีโสโครกทุกชนิดใหออกจากรางของคนที่ถูกสิง บางคน
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ในสมัยนัน้ คิดวา พระองคคอื เอลียา ศาสดาพยากรณผูแสดงการอัศจรรยมากมายในพระคัมภีรเดิม บาง
คนไมทราบวาจะนําพระองคไปเปรียบเทียบกับผูใดจึงวา พระองคเปนคนหนึ่งคนใดในพวกศาสดา
พยากรณ สรุปแลวคนสวนมากเขาใจวา พระองคเปนศาสดาพยากรณผูทรงฤทธิ์หรือมหาราชครูผูใหญ
ยิ่งคนหนึ่ง ถูกตองที่สุด พระองคเปนทั้งศาสดาพยากรณผูทรงฤทธิ์หรือมหาราชครูผูใหญยิ่งคนหนึง่ แต
มีความจริงที่สําคัญสุดที่อยางหนึ่งเกีย่ วกับพระองคที่คนเหลานั้นไมทราบ แมแตสาวกที่ติดตามพระเยซู
คริสต พระองคยังไมแนใจวา เขาเหลานั้นจะรูจักพระองคอยางแทจริงหรือไมพระองคตรัสถามเหลา
สาวก วา “ฝายพวกทานนีว้ าเราเปนผูใด” ดูประหนึ่งวาเหลาสาวกคนอืน่ ก็ไมแนใจในความเขาใจของตน
เกี่ยวกับพระเยซูคริสตจึงมิไดตอบอะไรฝายเปโตรซึ่งเชื่อวาไดรับความดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึง
ตอบวา “พระองคเปนพระคริสต” มีความหมายวา พระองคเปนพระผูช วยใหรอด ความจริงนีแ่ หละที่
พระเยซูคริสตทรงตองการใหคริสเตียนและชาวโลกทุกคนทราบ จุดมุงหมายสําคัญที่สุดที่พระองคเสด็จ
มา มิใชเพื่อเปนศาสดาพยากรณ มิใชเพื่อเปนมหาราชครูแตเพื่อเปนพระผูชวยใหรอดของโลก หากทาน
เชื่อพระเยซูคริสตเพียงในฐานะพระองคเปนพระศาสดาแลว ความเชือ่ ของทานยังไมถูกตอง ทานยัง
มิไดเปนคริสเตียนที่แทจริง ทานจะเปนคริสเตียนที่ถูกตองและแทจริงก็ตอเมื่อทานสํานึกวา ตนเปนคน
บาป ตองการพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด และไดตอนรับพระองคเขามาในจิตใจเปนพระผูช วย
ใหรอดสวนตัวของทาน

ข.ทางของพระคริสตเปนเชนใด (31-33)
เปโตรทูลพระเยซูวา พระองคคือ พระคริสต ซึ่งแปลวา พระผูชวยรอดแตเปโตรยังไมเขาใจวา
พระองคจะโปรดมนุษยรอดโดยวิธีใด ชาวยิวทุกคนเชื่อวาพระเมสสิยาห หรือพระผูชวยใหรอดจะมา
โปรดชาวยิวในวันหนึ่งขางหนา ชวยใหยวิ ไดรับอิสรภาพ กลับคืนเปนประเทศที่รุงเรืองเหมือนเดิม
พวกเขานึกวา “พระผูชวยใหรอด” หรือพระเมสสิยาหหรือพระคริสต คงเสด็จมาเยีย่ งกษัตริยผูเกรียงไกร
เปนที่เกรงขามของนานาประเทศ หามีใครทราบไมวา พระองคจะเสด็จมาในฐานะต่าํ ตอยเชนนี้ นับเปน
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ชวยใหเปโตรและเหลาสาวกทราบ พระเมสสิยาห หรือพระคริสต
คือพระเยซูซึ่งเขากําลังติดตามอยู กระนั้นก็ตาม พวกเขายังมีความคิดวา พระเยซูคริสตคงจะไดเปน
กษัตริยน ําชนชาติอิสราเอลสูความรุงเรือง แตคําอธิบายของพระเยซูคริสตทําใหเปโตร และเหลาสาวก
ตองงุนงงเพราะพระองคมิไดตรัสวา จะเปนกษัตริยในวันขางหนาดังที่พวกเขานึกเลย กลับตรัสวา
ตอไปพระองคจะตองทนทุกขทรมานหลายอยาง ยิ่งกวานั้น พวกผูเฒา พวกปุโรหิต และพวกอาลักษณ
จะละทิ้งพระองค และฆาพระองคเสีย แลวในวันที่สามพระองคจะเปนขึ้นมาใหม เมื่อไดยนิ เชนนั้น
เปโตรรีบทูลหามพระองคไวแตพระเยซูกลาวติเตียนเปโตรอยางรุนแรงทันทีวา “อายซาตานจงถอยไป
ขางหลังเราเพราะเจามิไดติดตามพระดําริ ของพระเจาแตตามความคิดของมนุษย”
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เหตุที่พระเยซูคริสตทรงติเตียนเปโตรอยางรุนแรง เพราะเปโตรติดตามความคิดของมนุษย เป
โตรกลาวหามพระเยซูคริสต อาจเปนเพราะ
1.เปโตรไดติดตามพระเยซูคริสตตลอดมา ไดเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสต ในการรักษา
โรค ขับไลผีโสโครกพระองคนาจะใชฤทธิ์อํานาจนั้น ตอสูศัตรูเอาตัวรอด ไมควรปลอยใหศัตรูนําความ
ทุกขทรมานมาสูพระองค และทําลายชีวิตของพระองค
2.เปโตรไมเขาใจถึงความหมายสําคัญเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม ของพระเยซูคริสต คิดวา
พระองคควรจะไดรับอํานาจราชศักดิ์มากกวาถูกจับและถูกฆาเยีย่ งนักโทษ
3.หากพระเยซูคริสต ยอมใหถูกจับและถูกฆาโดยดี ความหวังของตนที่จะเปนใหญ ในฐานะผู
ใกลชิดของพระองคก็ตองอันตรธานไป
4.หากพระเยซูคริสตตองทนทุกขทรมานและถูกจับไปฆา คนซึ่งติดตามพระองคก็คงจะตอง
พลอยรับทุกขทรมานและอันตรายถึงแกชวี ิตดวย ซึ่งเปนสิ่งที่ตนไมเคยนึกฝนและไมตองการจะพบ
ทางที่พระองคจะทรงชวยชาวโลกใหหลุดพนจากทาสแหงความบาป คือทางแหงไมกางเขน
พระองคตองรับทุกขทรมาน ตองถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถมนุษยใหเปนไทย นีค่ ือ
แผนการแหงความรอดของพระเจา มีแตพญามารซาตานเทานั้น ทีไ่ มตองการเห็นแผนการนี้สาํ เร็จ
เมื่อเปโตรหามปรามพระเยซูคริสต พระองคจึงทรงเรียกเขาวาเปน “ซาตาน”

ค.จะติดตามพระคริสตอยางไร? (8:34)
พระเยซูคริสตทรงทราบวา ยังมีคนเปนจํานวนมาก ที่ยงั ไมเขาใจถึงความหมายที่แทจริง ของ
การติดตามพระองค พระองคจึงตรัสสอนวา “ถาผูใดจะใครตามเรามา ใหผูนนั้ เอาชนะตัวเอง และรับ
กางเขนของตน แบกตามเรามา”
กาวแรกในการติดตามพระองค คือ “ชนะตัวเอง” คําแปลฉบับมาตรฐานอื่น ๆ แปลวา “ให
ปฏิเสธตนเอง” หรือ “สละตนเอง” หรือแปลใหเขาใจงายที่สุดก็คือ อยารักตนเองมากกวาพระคริสต คน
มากมายไมอาจติดตามพระคริสต เพราะรักตนเองมากเกินไป กลัวอายบาง กลัวถูกหัวเราะเยาะบาง เห็น
แกชื่อเสียงตําแหนงบาง ไมอยากละทิ้งนิสัยที่ไมดีบางอยางบาง และสิ่งอื่น ๆ อีกหลายประการซึง่ ลวน
แตเกิดจากการรักตนเองมากเกินไป ถาทานตองการติดตามพระคริสต ทานตองเอาชนะตัวเอง เอาชนะ
ความกลัวและความอายทุกอยาง
กลารับพระนามของพระองคไมวาอะไรจะเกิดขึ้นแกตนก็ตาม
พระองคตรัสวา หากผูใดมีความอับอายเพราะพระองค และถอยคําของพระองค พระองคก็จะทรงอับ
อายตอผูนั้นดวย
กาวที่สอง ตองแบกไมกางเขนของตนและติดตามพระเยซูไป การแบกไมกางเขน ไดใหภาพ
ชีวิตของคริสเตียนอีกดานหนึ่ง คือชีวิตแหงการยอมทนทุกขยากลําบาก เพื่อพระเยซูคริสต เปนความ
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จริงที่วา พระเยซูคริสตทรงสัญญาจะประทานสันติสุขแกคริสเตียนทุกคน แตหาใชหมายความวา ชีวิต
คริสเตียนจะปราศจากความทุกขลําบากไม ในทางตรงกันขาม พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวอยาง
ชัดเจนในทีห่ ลายแหงวา ผูที่จะยืนหยัดเพือ่ พระเยซูคริสตอยางแทจริง จะตองพบความทุกขลําบาก (ดูฟ
ลิปป 1:29,4:12, 1 เธสะโลนิกา 3:4, ยอหน 16:33) ทานอาจทนทุกขลําบากเนื่องจาก ถูกเยาะเยย ถูกขม
เหงรังแก รังเกียจ หมิ่นประมาท หรือวิธีใดวิธหี นึ่ง นีค่ ือทางของไมกางเขน พระเยซูคริสตเองทรงทน
ทุกขลําบากมากยิ่งกวาผูหนึ่งผูใด ผูที่ติดตามพระองค เชน เหลาอัครสาวก สาวกทั้งหลาย เปาโล ทิโมธี
คริสเตียนในสมัยกอน ตางทนทุกขลําบาก เพื่อพระเยซูคริสต หากทานมิไดพบความทุกขลําบากอะไร
จงขอบคุณสรรเสริญพระองค ที่ความทุกขลําบากนั้นไมตกมาถึงทาน หากทานพบความทุกขลําบากก็
ไมตองตกใจกลัว หรือทอแท ผูติดตามพระเยซูคริสตจะตองผานพบสิ่งเหลานี้ไมมากก็นอย พระเยซู
คริสตตรัสวา “ในโลกนี้ทานทั้งหลาย มีความทุกขยาก แตจงยินดีเถิด เราชนะโลกแลว” (ยอหน 16:33)
“ถาเราอดทน เราก็จะไดครอบครองกับพระองค” (2 ทิโมธี 2:12)
คริสเตียนที่แทจริง นอกจากตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดแลว ยังรักพระองคยิ่ง
กวาตนเอง ยินดีเสียสละทุกอยาง ยอมอดทนตอความทุกขยากลําบากที่เกิดขึน้ เพือ่ เห็นแกพระนามของ
พระองคอีกดวย
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 8

อาหารมือ้ สุดทาย
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 14:17-25
จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาไดทราบถึงความหมายทีแ่ ทจริงของการถือศีลระลึก
มีศีลสําคัญสองอยาง ในคริสตจักรที่คริสเตียนไดยดึ ถือปฏิบัติ ตั้งแตยุคแรกเริ่มของคริสตจักร
จนกระทั่งปจจุบัน คือศีลบัพติศมา และศีลระลึก หรือ ศีลมหาสนิท วันนี้เราจะศึกษาเฉพาะศีลมหาสนิท
เทานั้น คริสเตียนจํานวนไมนอย แมจะไดรวมถือศีลมหาสนิทเปนเวลานานมาแลวแตก็ยังไมเขาใจ
ความหมายที่แทจริง ของการถือศีลมหาสนิท คริสเตียนจําพวกหนึ่งมองขามความสําคัญของพิธีนี้ ขณะ
ถือศีลระลึกมิไดสํารวมจิตใจ ปฏิบัติตนใหเหมาะสมเทาที่ควร สวนอีกจําพวกหนึง่ เนนถึงความสําคัญ
ของศีลนี้จนเกินไป ทําใหเกิดปญหาขัดแยงหลายอยาง หวังวาบทเรียนวันนี้ จะใหความกระจางแกผู
ศึกษาทุกทาน และนําพระพรมาสูทานมากยิ่งขึ้น ในเวลาถือศีลมหาสนิท

ก.ความเปนมา ของศีลมหาสนิท (14:12-21)
พระเยซูคริสตทรงเปนผูตั้งศีลมหาสนิทขึ้น ในคราวที่รับประทานอาหารมื้อสุดทายรวมกับ
เหลาอัครสาวก วันนัน้ เปนเวลาที่ตรงกับเทศกาลปสกา คํา “ปสกา” มีความหมายวา “ผานเลยไป”
สืบเนื่องจากเหตุการณสําคัญที่สุดครั้งหนึ่ง ที่เกิดแกชนชาติอิสราเอล ในคราวที่พระเจาทรงใชโมเสส
นําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียีปต กษัตริยอียิปตไมยินยอม พระเจาจึงทรงบันดาลภัยพิบัตหิ ลาย
อยางใหเกิดแกชาวอียปิ ต ครั้งสุดทายทรงทําลายชีวิตบุตรหัวป ของชาวอียิปตเสีย โดยสั่งใหชนชาติ
อิสราเอลฆาแกะใชเลือดทาประตูบาน ในคืนวันนั้นทูตสวรรคจะผานประเทศอียิปต หากเห็นบานใดมี
เลือดแกะทาทีอ่ ยูที่ประตู ทูตสวรรคก็จะผานไป สวนบานที่ไมมีเลือดแกะทาที่ประตู ไดแกบานชาว
อียิปต ทูตสวรรคจะฆาบุตรีหัวปในครอบครัวนั้นเสียเมือ่ เหตุการณนี้เกิดขึ้น เสียงคร่ําครวญรองไหจึง
เกิดแกชาวอียปิ ตทั่วไป กษัตริยอียิปตไมอาจมีพระทัยแข็งกระดางตอไปได จึงตองอนุญาตใหโมเสส นํา
ชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต
ตอมาชนชาติอิสราเอลจึงจัดตั้งเทศกาลปสกา เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจาที่ทรงชวยให
พวกเขาออกจากการเปนทาสของกษัตริยอ ียิปต พระเยซูคริสตและเหลาอัครสาวกก็ฉลองเทศกาลปสกา
เชนกัน ตามขนบธรรมเนียมของชาวยิว เมือ่ ถึงเทศกาลนี้ผูที่ร่ํารวยนั้น นอกจากจะจัดเตรียมหองอาหาร
สําหรับตนและครอบครัว เพื่อจัดการเลีย้ งปสกาแลว ยังจัดหองพิเศษเผื่อไวอีกหองหนึ่ง สําหรับแขก
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เมืองซึ่งอาจเดินทางผานที่นนั่ พระเยซูคริสตไมมีบานของพระองคเอง จึงตองอาศัยหองพิเศษที่ชาวเมือง
บางคนเตรียมไว เหตุการณอันนาอัศจรรยนี้ แสดงใหเราเห็นวาพระองคทรงเปนพระเจาผูลวงรูสรรพสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พระองคทรงสั่งใหสาวกสองคนเขาไปในเมือง เพื่อจัดเตรียมปสกา ทั้ง ๆ ที่ไมเคย
ทราบลวงหนามากอนวา จะหาหองอาหารไดที่ไหน แตทุกอยางเกิดขึ้น ตามที่พระองคตรัสไวทุก
ประการ (อาน 12-16) พระองคทราบลวงหนาดวยวา ศิษยคนหนึ่งของพระองค คือยูดาสอิสคาริโอด จะ
ทรยศพระองค ขายพระองคใหแกพวกปุโรหิต บางคนอาจถามวา เมือ่ พระเยซูคริสตทรงทราบวา ยูดา
กําลังทรยศพระองค ซึ่งเปนความบาปอยางใหญหลวงทําไมพระองคจึงไมทรงหามหรือเตือนยูดาให
กลับใจใหม แทจริงพระเยซูคริสตไดทรงเตือนแลว ขณะทีน่ ั่งรับประทานอาหารอยู พระองคตรัสวา
“เราบอกทานทั้งหลายตามจริงวา คนหนึ่งในพวกทานจะมอบเราไว คือ คนหนึ่งรับประทานอาหารอยู
กับเรานี้แหละ” พระเยซูคริสตทรงใหโอกาสแกทุกทาน ที่ตองการกลับใจใหมเสมอ ไมอยากใหผูหนึ่ง
ผูใดพินาศ แตตองการใหทกุ คนกลับใจเสียใหม
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ เราไดรับบทเรียนหลายอยาง พระเยซูคริสตทรงลวงรูสรรพสิ่ง ทรง
ทราบอนาคตของเรา เราจึงวางใจไดวา หากเรามอบชีวติ ใหกับพระองค พระองคจะทรงนําเราไปในทาง
ที่ปลอดภัยและดีที่สุด พระองคไมกลัวการทนทุกขทรมาน ทั้ง ๆ ที่ทราบวาอะไรจะเกิดขึ้น เพราะทราบ
วาเบื้องหลังการทนทุกขทรมาน คือความรอดของชาวโลก และสงาราศีที่พระองคจะทรงรับพระองค
ทรงใหโอกาสแกทุกคนที่ตองการจะกลับใจใหมเสมอ

ข.ความหมายของศีลระลึก (22-25)
ในยุคแรกเริ่มของคริสตจักร คนบางพวกที่ไมใชคริสเตียน เขาใจผิดคิดวาคริสเตียนเปนพวก
มนุษยกินคน ประกอบพิธีกนิ เลือดและเนือ้ มนุษย ซึ่งแทจริงเปนพิธีศลี มหาสนิท คริสเตียนไมนอยใน
ปจจุบันก็มีความคิดทํานองเดียวกันนี้ ขณะรับประทานขนมและดื่มจากจอกในพิธศี ีลมหาสนิท นึกวา
นั่นคือ เนือ้ และโลหิตของพระเยซูคริสต สามารถชวยใหตนเจริญเติบโตและเขมแข็งขึ้นทางฝาย
วิญญาณจิตหากทานเปนคนหนึ่ง ที่มีความคิดเชนนัน้ ขอทานจงทําความเขาใจเสียใหม เพื่อพิธีศีลมหา
สนิท จะเปนพระพรอยางแทจริงแกทาน
ขณะที่พระเยซูคริสตและพวกอัครสาวกรับประทานอาหาร ในการเลี้ยงปสกาซึ่งประกอบดวย
ขนมปงไมมีเชือ้ เนื้อแกะและเหลาองุน พระองคทรงหยิบขนมปงชิ้นหนึ่ง ทรงอธิษฐานขอพระพร หัก
สงใหพวกสาวกตรัสวา “ทานทั้งหลายจงรับเถิด นี่แหละเปนกายของเรา” ในทํานองเดียวกัน พระองค
ทรงหยิบจอก ขอพรสงใหพวกสาวกและตรัสวา “นี่แหละเปนโลหิตแหงสัญญาของเรา ซึ่งตองเทออก
เพื่อคนเปนอันมาก”...... ความหมายทีแ่ ทจริงของขนมปงและจอก มิใชเนื้อและเลือดของพระเยซูคริสต
พระองคจะเสวยเนื้อเลือดของพระองคเองไมได แตเปน “เครื่องหมาย” เล็งถึง เนื้อหรือพระวรกายของ
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พระเยซูคริสต ซึ่งจะตองทนทุกขทรมาน ถูกเฆี่ยนตีทําราย ถูกตรึงบนไมกางเขนเพื่อมนุษยทั้งหลาย การ
“หัก” ขนมปง เปนสัญลักษณแหงพระวรกายของพระองคที่ตองชอกช้ํา แตกแยก สวนจอกนั้น เปน
เครื่องหมายเล็งถึง พระโลหิตของพระเยซูคริสตที่ทรงหลั่งไหล เพื่อไถความผิดบาปของมนุษยทวั่ โลก
เราถือศีลมหาสนิท มิใชเพือ่ ตองการพระพรพิเศษจากขนมปงหรือจอกนี้ แตเพื่อระลึกถึงความรักของ
พระเยซูคริสต ที่ทรงสิ้นพระชนมเพื่อเราทัง้ หลาย (ดู 1 โครินธ 11:23-26) ขณะรับประทานขนมและดื่ม
จากจอกนั้น อยาอธิษฐานวา “ขอพระเจาทรงอวยพรขนมและจอกนี้ เพื่อจะชวยใหขาพเจาแข็งแรงทั้ง
ฝายรางกายและวิญญาณจิต และรอนรนรักพระองคมากยิ่งขึ้น” ถาผูใดอธิษฐานเชนนี้ ก็แสดงวาเขายัง
ไมเขาใจในความหมายทีแ่ ทจริงของการถือศีลมหาสนิท พระเยซูคริสตตรัสวา “จงกระทําอยางนี้ ใหเปน
ที่ระลึกถึงเรา” จงอธิษฐานและระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค ในการทีพ่ ระองคทรงตอง
ชอกช้ํา ทนทุกขทรมานเพื่อทาน โดยพระโลหิตของพระองค ทานไดรับการไถใหหลุดรอดจากคาจาง
ของความบาปแลว จงใหความรักอันใหญหลวงของพระองคนี้ เตือนสติและหนุนใจทานใหรักพระองค
มากยิ่งขึ้น และหมั่นถามตนเองวา พระเยซูคริสตทรงรักทานมากมายเชนนี้ ทานรักพระองคเพียงใด
ทานไดกระทําสิ่งใดเปนทีแ่ สดงวา ทานรักพระองค หรือทานกระทําในสิ่งตรงกันขาม ทําใหพระองค
ทรงชอกช้ําพระทัย
นอกจากระลึก ถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตเพื่อทานเองแลว ยังระลึกถึงการเสด็จ
กลับมา ของพระเยซูคริสตดว ย เปนการประกาศถึงชัยชนะของพระองค ที่มีอํานาจ เหนือความตายและ
สิ่งเตือนใจ ใหเราประพฤติตนเปนที่ชอบพระทัยของพระองค จนกวาพระองคเสด็จมา

ค.การถือศีลมหาสนิท
ศีลมหาสนิทเปนพิธีสําคัญยิ่งเพราะพระเยซูคริสตเปนผูทรงตั้งขึ้น
พระองคทรงสั่งใหเหลา
สาวกปฏิบัติตาม เพื่อเปนทีร่ ะลึกถึงพระองค คริสเตียนตั้งแตยุคแรกเริ่ม จนถึงปจจุบันตางยึดถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด ฉะนั้นขณะทีท่ านรวมพิธีถือศีลมหาสนิท จงสํารวมจิตใจของตน เขารวมพิธีดว ยใจเคารพ
ยําเกรง ดวยใจขอบพระคุณ มิใชดว ยนึกวา จอกหรือขนมนั้นเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตดว ยนึกถึงพระคุณอัน
ใหญหลวงของพระเยซูคริสต ขณะเดียวกัน ก็อยามองขามความสําคัญของขนมปงและจอกนัน้ เพราะ
นั่นเปนสัญลักษณ แสดงถึงพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต
กอนถือศีลมหาสนิท จงสํารวจดูจติ ใจของทานวา ตลอดเวลาที่ผานมานี้ทานไดกระทําสิ่งใด
บกพรอง จําเพาะพระเนตรของพระเยซูคริสต และตอคนอื่นประการใดบาง แลวสารภาพความผิดบาป
ของทานตอพระองค “จงใหทุกคนพินจิ ดูใจของตนเสียกอน แลวจึงกินขนมปงนี้และดื่มจากจอกนี้ ดวย
วาคนที่กนิ และดื่มตามอยางไมสมควร ก็กินและดื่มใหเปนที่ปรับโทษแกตนเอง เพราะมิไดสังเกตพระ
กายขององคพระผูเปนเจา” (1 โครินธ 11:28, 29)
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 9

พระเยซูคริสตทรงถูกทอดทิ้ง
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 14:32-50
จุดมุงหมาย เพื่อเตือนสติผูศึกษามิใหทอดทิ้งพระเยซูคริสต
อาทิตยกอนเราไดศึกษาถึงอาหารมื้อสุดทายของพระเยซูคริสต แมพระองคจะทราบลวงหนาถึง
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในไมกชี่ ั่วโมงขางหนา พระองคไมตกใจกลัว หลังจากรับประทานอาหาร และ
ประกอบพิธีศลี มหาสนิทแลว พระองคก็เสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศรวมกับอัครสาวก ระหวางทาง
พระองคตรัสแกเหลาอัครสาวกวา คืนนี้พวกเขาจะปฏิเสธพระองคและละทิ้งพระองคไป แตเปโตรและ
เหลาสาวกรับรองอยางแข็งขันวา แมพวกเขาจะตองตายกับพระองค พวกเขาจะไมปฏิเสธพระองคเปน
อันขาด

ก.ทรงเปนทุกขแทบจะตาย (32-36)
พระเยซูกับเหลาสาวกมาถึงตําบลเกทเสมนี อันเปนสถานที่ซึ่งพระองคทรงชอบเสด็จไปบอย ๆ
เพราะเปนสถานที่เงียบสงัด อยูที่เชิงเขามะกอกเทศเหมาะแกการอธิษฐานเขาเฝาพระบิดา เมื่อดําเนิน
มาถึงสวนเกทเสมนีแลว พระองคตรัสใหเหลาสาวกรอพระองคในที่แหงหนึ่งเพือ่ พระองคจะใชเวลา
เขาเฝาพระบิดาตามลําพัง พระองคตรัสวา “จิตใจของเราเปนทุกขแทบจะตาย” ทั้งนี้มิไดหมายความวา
“พระองคทรงกลัวถูกจับ ถูกทรมาน หรือกลัวตาย ถาหากพระองคกลัวความตาย พระองคอาจเสด็จหนี
ไปได เพราะทรงทราบลวงหนาทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ที่พระองคทรงเปนทุกขใจอยางยิง่ เราอาจอธิบายได
ดังนี้วา เพราะพระองคมีสภาพเปนมนุษย มีความรูสึกเหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เจ็บปวด เสียใจ ดีใจ
เชนเดียวกับมนุษยทวั่ ๆ ไป ความทุกขทรมานที่พระองคจะไดรับ ในชั่วโมงขางหนา โหดรายทารุณยิ่ง
นัก ทุกคนทีม่ คี วามรูสึกนึกคิด จะตองเปนทุกขใจเปนธรรมดา หากพระองคไมมีความรูสึกในเรื่องความ
ทุกขลําบาก ความเศราใจ เสียใจ พระองคก็คงไมมีความรูสึกในเรื่องความรัก ความเมตตา ความสงสาร
และพระองคกจ็ ะไมเสด็จมาในโลก เพื่อชวยมนุษยทงั้ หลายใหพน จากความพินาศ จากความจริงเรือ่ งนี้
ชวยใหเราเขาใจดวยวา การรูสึกเปนทุกขเสียใจ เปนของธรรมดาและมิใชเปนความบาป พระคริสต
ธรรมคัมภีรสอนใหเราดีใจรวมกับผูที่ดใี จ รองไหรวมกันกับผูที่รองไห พระเยซูคริสตเองก็ทรงโทมนัส
พระทัยยิ่งนักตอเหตุการณทจี่ ะเกิดขึ้นกับพระองค

39

อยางไรก็ตาม พระองคทรงทราบวา ควรจะทําประการใดตอความทุกขใจนี้ พระองคเสด็จไป
อีกหนอยหนึ่ง ซบพระกายลงที่ดิน อธิษฐานตอพระบิดาพระองคไมบน ไมแสดงความทอแทใจใหสาวก
เห็น เหมือนกันคนทั่วไปที่ชอบบนแสวงหาความชวยเหลือจากเพื่อนมนุษยดวยกัน แทนที่จะหันกลับมา
เชื่อพึ่งพระเจา นําความทุกขยากลําบากนั้น มาปรึกษากับพระองค และมอบไวในการทรงนําของ
พระองค พระองคทรงอธิษฐานวา ถาเปนไปไดใหเวลานี้ลวงพนไปจากพระองค “...แตวาอยาใหเปน
ตามใจปรารถนาขาพเจา แตใหเปนไปตามพระทัยของพระองค” นี่คือวิธีแกไขความทุกขลําบากที่ดี
บางครั้งทานตองเผชิญความทุกขลําบาก
การหลบหนีจากความทุกขลําบากไมเพียงแตไมอาจแกไข
ปญหาใหแกทา นเทานั้น หากยังเปนการแสดงถึงความขี้ขลาดหวาดกลัวของตนเอง และเพิ่มความทุกข
ลําบากมากยิ่งขึ้น เคล็ดลับของพระเยซูคริสตที่ทรงสามารถเผชิญความทุกขลําบากไดคือ “การเชื่อฟง”
พระองคไมทรงตองการทําตามใจปรารถนาของพระองคเอง แตตามพระทัยของพระบิดา ชีวิตมนุษยใช
จะประกอบดวยความสุขสบายและความหวัง แตฝายเดียว ความทุกขลําบากและความผิดหวัง บางครั้งก็
เปนโอสถขนานเลิศที่ “ทําคนใหเปนคน” ไดอยางแทจริง คนทั่วไปทีม่ ิใชคริสเตียน ยังกลาเผชิญความ
ทุกขลําบากอยางหนาชื่นตาบาน คริสเตียนยิ่งตองมีความกลา ความอดทนและความยินดีทจี่ ะรับความ
ทุกขลําบากเพือ่ พระเยซูคริสตใหทุกอยาง เปนไปตามความปรารถนาของพระองค

ข.การไมรวมใจของศิษย (37-43)
คงไมมีความทุกขใจอันใดหนักเทากับความทุกขที่เกิดจากการไมรวมใจ ไมเห็นอกเห็นใจของ
คนที่ตนรัก ในยามทุกขยากลําบาก พระเยซูคริสตทรงอธิษฐานตอพระบิดาดวยหยาดเหงื่อและน้ําตา
เพื่อพระองคจะทรงมีกําลังสามารถทนรับภัยพิบัตทิ ี่จะเกิดขึ้น เพื่อวาพระองคทรงตองการใหสาวกของ
พระองคอธิษฐานรวมกับพระองคในยามนั้นดวย แตเมือ่ พระองคเสด็จกลับมา ทรงเห็นเหลาสาวกนอน
หลับไหลอยู โดยไมหว งใยพระองคเลยพระองคตรัสแกเปโตรวา “ซีโมนเอย ทานนอนหลับหรือ จงเฝา
อยูสักทุมเดียวไมไดหรือ จงเฝาระวังและอธิษฐานอยูเพือ่ ทานจะไมไดเขาในการทดลอง...” พระองค
เสด็จไปอธิษฐานอีก เมื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เห็นเหลาสาวกนอนหลับอยูตามเดิม ทั้ง ๆ ที่ไดรับการ
เตือนจากพระองค พระองคก็จากไปอธิษฐาน และเสด็จกลับมาในครั้งที่สาม คราวนีพ้ ระองคทรงปลุก
ใหพวกเขาลุกขึ้นตรัสวา “ลุกขึ้น ใหเราพากันไปเถอะ ผูท ี่จะมามอบไวมาใกลแลว”
เราอาจจะกลาวติเตียนเหลาสาวกวาชางไมมีใจรักใจเปนหวงอาจารยของตนเลย พากันนอน
หลับสบายในยามที่พระองคเปนทุกขลําบากใจ เราเองก็หาแตกตางไปจากสาวกไม คริสเตียนโดยมาก
กําลังนอนหลับสบายทั้ง ๆ ที่ขาศึกรวมพลอยูรอบดาน พรอมที่จะบุกรุกเขามาบดขยี้คริสเตียนให
แหลกราญ “ศัตรูของทานคือมาร ดุจสิงโตคํารามแผดเสียงรองนากลัวก็เที่ยวไปเสาะแสวงหาคนทีม่ ันจะ
กัดกินได” (1 เปโตร 5:8) พระเยซูคริสตไมเพียงแตเปนหวงตอผูที่ยังไมรูจักพระองค ทานยังทําให
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พระองคตองเปนหวงตอชีวติ คริสเตียนของทาน ทั้ง ๆ ที่พระองคทรงเตือนสติทานดวยพระวจนะของ
พระองคในพระคริสตธรรมคัมภีร ทรงสงผูรับใชของพระองคเตือนสติทาน ทรงใชสิ่งแวดลอมและ
เหตุการณตาง ๆ กระตุนจิตใจของทาน ทานยังคงนอนหลับสบาย หลงระเริงตอความสุขสําราญทางฝาย
โลก ลืมนึกถึงองคพระเยซูคริสตซึ่งทรงเปนหวงทานทรงอธิษฐานเผื่อทาน จําเพาะพระพักตรพระบิดา
ทุกวัน จงตื่นขึ้นเถิด ศัตรูใกลเขามาแลว “จงเฝาระวังและอธิษฐานอยู เพื่อทานจะไม ไดเขาใจในการ
ทดลอง”
ยิ่งใกลวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตมากเทาใด การทดลองก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนัน้ แผนการ
ใหมของมารทีช่ ักนําคริสเตียนใหเหินหางจากพระเจา คือใชสิ่งเยายวน ความสุขสําราญทางฝายโลกจน
คริสเตียนเคลิบเคลิ้มหลับสนิท ลืมอธิษฐาน ลืมอานพระคัมภีร ไมปรารถนาที่จะไปนมัสการพระเจาใน
โบสถ ทุกครั้งที่หยิบพระคัมภีรขึ้นมาอาน หรือคิดจะอธิษฐาน หรือคิดจะไปโบสถ ก็มักจะรูสึกงวงเหงา
หาวนอนทันที พระเยซูคริสตทรงเตือนใหเรา “ระวัง” อธิษฐานเขาเฝาพระองคเสมอ เพื่อทานจะไมพาย
แพตอการทดลองของมาร

ค.การถูกทอดทิ้ง (43-50)
ในตอนนี้มีเหตุการณอีกสามประการที่ทําใหพระเยซูคริสตทรงเศราพระทัยมากที่สดุ ประการ
แรก ไดแกการทรยศของยูดาสอิสคาริโอด ยูดาสอิศคาริโอดเปนอัครสาวกคนหนึง่ ของพระเยซูคริสต
ติดตามพระองคเปนเวลาสามปเต็ม ๆ แตบั้นปลายกลับกลายเปนผูทรยศและขายพระอาจารยของตน
พระองคทรงสาปแชงยูดาสในระหวางรับประทานอาหารมื้อสุดทายวา “วิบัตแิ กผทู ี่จะมอบบุตรมนุษย
ไว ถาผูนั้มิไดบังเกิดมาก็จะดีกวา” ประการที่สองพระองคทรงถูกจับเยี่ยงนักโทษ คนที่ติดตามยูดาสมา
ตางถือดาบถือกระบอง ดูประหนึ่งวาพระเยซูคริสตเปนโจรผูราย มีโทษฉกรรจ ประการที่สาม เมื่อเหลา
สาวกเห็นวาเกินกําลังของตนที่จะตอสูปองกันไดและกลัววาจะถูกจับเชนเดียวกับพระเยซูคริสตจึงละทิ้ง
พระองคพากันหนีไป กอนที่พวกสาวกจะเดินทางมาถึงสวนเกทเสมนีพวกเขารับรองกับพระเยซูคริสต
วา จะไมละทิง้ หรือปฏิเสธพระองค แมตนจะตองตายรวมกับพระองคก็ตาม เปนสิง่ ที่นาอับอายขายหนา
มิใชหรือ ในเวลาไมกี่ชั่วโมงตอมาพวกเขาตางพากันละทิง้ พระเยซูคริสต
คริสเตียนจํานวนมากเมื่อเพิง่ กลับใจบังเกิดใหม ก็มักรอนรนรักพระเจาสัญญากับพระองควา
จะรักพระองคตลอดไปเปนนิจ ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จะไมละทิง้ พระองค แตเวลาผานพนไปเมื่อ
พบความทุกขยากลําบาก พบการทดลองความเชื่อและความรักคอย ๆ คลายลงทุกทีจนบางคนถึงกับ
ทรยศ ขายพระนามของพระเยซูคริสตดวยราคาที่ถูกที่สุด พระองคทรงตองการตักเตือนเราทุกคน ดังที่
ไดตักเตือนคริสตจักรเอเฟซัส ในพระธรรมวิวรณวา “เรารูจักกิจการของเจากับทั้งการเหน็ดเหนื่อย และ
ความเพียรของเจา พวกเจาไดมีความเพียร และไดอดทนเพราะเห็นแกนามของเรา....แตเรามีขอที่จะตอ
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วาเจาบาง ดวยวาเจาสลัดความรักดั้งเดิมของเจา” (วิวรณ 2:2-5) ทานเปนคนหนึ่งที่ละทิ้งพระเยซูคริสต
หรือไม?
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 10

“เขาไดทําผิดประการใด”
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 15:1-5
จุดประสงค เพื่อเตือนผูศึกษามิใหถูกชักจูงใหหลงผิดตามเสียงสวนมาก
ภาษิตบทหนึ่งกลาววา “สองหัวยอมดีกวาหัวเดียว” ใหคําสอนที่มีคุณคาควรแกการพิจารณา
และจดจํา โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะเมื่อทานทํางานรวมกับหมูคณะ แตในบางกรณี ดังเชนเหตุการณการ
พิพากษาพระเยซูคริสตของปลาต ซึ่งทานจะเรียนในวันนี้ สุภาษิตดังกลาวขางตนก็ไมเปนความจริง

ก.ความจริงที่ปลาตทราบ (1-5)
พระธรรมมาระโกมิไดบนั ทึกรายละเอียด เกี่ยวกับการทีพ่ ระเยซูทรงถูกจับและถูกพิพากษา เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและความเขาใจแกผูศึกษามากยิ่งขึ้น ขอใหทานอานรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งบันทึกไวใน
ยอหน 18:12-19:16
จุดประสงคทพี่ วกปุโรหิตตองการจับพระเยซูคริสต ก็เพื่อตองการปลงพระชนมพระองคเสีย
กอนที่พระองคจะทรงถูกนํามายังปลาต พวกเขาพาพระองคไปหาบุคคลสองทานกอนคือ อันนาสพอตา
ของคายาฟาส ผูเปนมหาปุโรหิตในปนนั้ และคายาฟาสมหาปุโรหิต โดยเหตุผลสองประการคือ
ประการแรก พวกเขากระหายที่จะปลงพระชนมพระเยซูคริสตทันทีที่จับพระองคได จนไมอาจอดทน
รอการพิพากษาของปลาต ในวันรุงขึ้น ประการที่สอง พวกปุโรหิตใหญ พวกอาลักษณและผูเฒา
ทั้งหลายทราบวา มีประชาชนเปนจํานวนมากที่รับพระเยซูคริสต หากรอจนถึงวันรุงขึ้น ประชาชน
เหลานั้นทราบวา พระเยซูคริสตถูกจับและจะถูกปลงพระชนม พวกเขาอาจรวมใจกันยกพวกมาขัดขวาง
ทําใหแผนการของพวกเขาตองลมเหลว ความกระตือรือรน และความกระหายของคนชั่ว ที่ตองการให
แผนการของพวกเขาสําเร็จโดยเร็วที่สุด นาจะเปนสิ่งเตือนใจใหคริสเตียนตองอับอาย ดวยพวกเขารอน
รนในความชัว่ แตคริสเตียนเฉื่อยชาเกียจครานในการดี มัวแตผลัดวันประกันพรุง จนโอกาสที่ดี ๆ ผาน
พนไปอยางนาเสียดาย หากเรารอนรนเพื่องานของพระเจา ดังเชนคนชั่วรอนรนเพื่อการรายของเขา เชื่อ
วางานของพระองคจะตองเจริญกาวหนามากกวานี้ยิ่งนัก
พวกปุโรหิตไมอาจพิพากษาประหารชีวิตพระเยซูคริสต
ดังความปรารถนาของพวกเขาได
เพราะชาวยิวอยูภายใตการปกครองของชาติโรมัน กฎหมายของโรมันใหสิทธิอํานาจแกชาวยิวพิพากษา
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คดีทั่ว ๆ ไปได แตไมมีอํานาจที่จะพิพากษาตัดสินประหารชีวิตผูหนึง่ ผูใด คดีอกุ ฉกรรจดังกลาว ตกเปน
หนาที่ของศาลโรมัน
จงสังเกตอีกครั้งวา พวกเขารอนรนในงานชั่วมากมายเพียงใด เมื่อพวกเขาไมอาจปลงพระชนม
พระเยซูคริสตในทันทีทนั ใด พวกเขาไมทอ ถอย “ครั้นรุงเชา” พวกเขารีบพาพระเยซูคริสตไปฟองรอง
ตอศาลโรมัน พระกิตติคณ
ุ ยอหนบันทึกวาเขาพาพระเยซูไปตั้งแตเชามืด (ยอห 18:28) พยายามใชเวลา
ทุกนาทีใหเปนประโยชนมากที่สุด ไมผลัดวันประกันพรุงดังคริสเตียนบางคน
ปลาต ไดสอบถามพระเยซูคริสตหลายอยาง พระองคทรงใหคําตอบทีเ่ ปนความจริง ปลาตถาม
วา “ทานเปนกษัตริยของชาติยูดาหหรือ” พระองคทรงตอบสั้น ๆ วา “ทานวาถูกแลว” ขณะนั้นพวก
ปุโรหิตใหญพากันกลาวโทษพระเยซูคริสตหลายประการ บางวาพระเยซูคริสตคิดกบฏจะตั้งตัวเปน
ใหญ บางวาพระองคทรงกอความโกลาหลอลหมานแกประชาชน บางกลาวโทษวา พระองคอางตนเปน
พระเจาหมิ่นประมาทพระนามพระเยโฮวาห ฯลฯ แตพระเยซูคริสตมิไดกลาวตอบโตประการใด ปลอย
ใหพวกเขากลาวโทษตามใจปรารถนา ปลาตถามวา พวกเขาพากันปรักปรําพระองคมากมายเชนนีท้ ําไม
พระองคไมกลาวแกตัว พระองคทรงนิ่งเฉยตามเดิม ยังความประหลาดใจแกปลาตยิ่งนัก เหตุที่พระเยซู
คริสตทรงนิ่งเฉยอาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้
หนึ่ง พระเยซูคริสตทรงทราบวา ปลาตรูจกั พระองคดีพอ พระองคไมจําเปนที่จะตองกลาวแก
ตัว หากปลาตเปนผูเที่ยงธรรมอยางแทจริง จิตใจของเขาจะตองไมไขวเขว เพราะคําปรักปรําเหลานัน้
สอง พระองคทราบวาไมมปี ระโยชนอะไรที่จะกลาวแกตัวตอหนาคนเหลานั้น การแกตวั มีแต
ทําใหพวกเขามีความคิดชั่วรายสกปรกโสมมมากยิ่งขึ้นทุกที ทางที่ดกี ็คือเงียบเสีย หากรูวาการแกตัวไม
เกิดประโยชนอนั ใด ก็จงยึดแบบอยางของพระเยซูคริสต คือเงียบเสียดีกวา “เวลา” จะเปนสิ่งพิสูจน
ความจริงในภายหลัง
สาม พระองคทรงตองการเปนพยานถึงความจริงไมตองการถกเถียงในสิ่งไรสาระ หาความจริง
มิได
สี่ พระองคทรงทราบวาพระองคทรงดําเนินตามพระทัยบิดา ทรงยินดีที่จะรับคํากลาวหา
ปรักปรํา และความชอกช้ําใจดวยความอดทน โดยการเงียบสงบ ดังภาษิตบทหนึ่งกลาววา
“คําพูดที่ฉลาดมีคาดุจทอง” แตการ “สงบปาก บางครั้งมีคายิ่งกวาเพชร”

ข.ปลาตคิดปลอยพระเยซู (6-14)
จากการสนทนาและสอบถามปากคําปลาตไดประจักษความจริงอยางถองแทวา พระเยซูคริสต
ไมมีความผิดประการใดทีจ่ ะตองรับโทษประหารชีวิต เขาจึงคิดที่จะปลดปลอยพระองคใหไดรับอิสระ
แตก็กลัววาจะทําใหพวกปุโรหิตใหญ พวกอาลักษณและพวกผูเฒาไมพอใจ ทันใดนั้นความคิดอยาง
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หนึ่งเกิดขึ้น ตามขนบธรรมเนียมของพวกยิว เมื่อถึงเทศกาลปสกาเขามีสิทธิที่จะปลดปลอยนักโทษคน
หนึ่งใหเปนอิสระ ที่ศาลของปลาตมีนักโทษอีกคนหนึง่ รอการพิพากษาอยู ชื่อบาระบาเปนฆาตกรและ
กบฏ ปลาตคิดวา ถาใหประชาชนเลือกระหวางพระเยซูกับบาระบาประชาชนตองเลือกพระเยซูอยาง
แนนอนและความจริงประชาชนสวนมากก็รักและเคารพพระเยซูคริสต หากการปลดปลอยพระเยซู
คริสตเกิดจากการเลือก และการเรียกรองของประชาชน พวกปุโรหิตใหญก็ไมอาจวากลาวอะไรปลาต
ได ความผิดพองหมองใจก็จะไมเกิดขึ้น แตความคิดของปลาตตองลมเหลวอยางสิ้นเชิง บอยครั้งทีพ่ วก
คนชั่วฉลาดกวาพวกคนดี วางโครงการคืบหนายิ่งกวาใคร ๆ พวกเขาทราบลวงหนาถึงขนบธรรมเนียม
การปลดปลอยในเทศกาลปสกาและก็ทราบความสําคัญของเสียงสวนมากจึงยุยงสงเสริมประชาชน ให
ตะโกนปลดปลอยบาระบาและตรึงพระเยซูคริสตเสีย โดยทัว่ ไปประชาชนมักตามผูนํา ถาผูนําพยายาม
ชักจูงสงเสริมเขา ในไมชาพวกเขาก็จะตามผูนําไป ในทีน่ ี้เราอาจกลาวไดวามีผูนําสองฝาย ฝายหนึง่ เปน
คนดีคือปลาตคิดอยากจะปลอยพระเยซูคริสต แตวาไมมคี วามกลาหาญพอ มัวแตลังเลใจอีกฝายหนึง่ เปน
คนชั่วคือพวกปุโรหิตใหญตอ งการปลงพระชนมพระเยซูคริสต พวกนีม้ ีความกลาหาญ รอนรนใชเวลา
ทุกนาทีใหเกิดประโยชน ประชาชนจึงติดตามเขาไปอยางคนตาบอด ไรสติสัมปชัญญะสํานึกถึงผิดและ
ชอบ รองตะโกนรวมกับผูนาํ ที่ชั่วรายเหลานั้นวา “ตรึงเขาที่กางเขนเถิด”
เมื่อแผนการปลดปลอยพระเยซูคริสตลมเหลว ประชาชนพากันตะโกนใหตรึงพระเยซูคริสต
จิตสํานึกถึงผิดและชอบของปลาตบอกวา พระเยซูคริสตไมมีความผิดใด ๆ พวกปุโรหิตมอบพระองค
และคิดทํารายพระองคเนื่องจากความอิจฉาเทานั้น จึงรวบรวมความกลาทั้งหมดที่มอี ยู คิดชวยพระเยซู
คริสตอีกครั้งหนึ่ง โดยชวยแกตวั วา “ตรึงทําไม เขาไดทาํ ผิดประการใด”

ค.ความพายแพของปลาต
ทั้ง ๆ ที่ปลาตทราบวา พระเยซูคริสตทรงบริสุทธิ์ พวกปุโรหิตตางหากที่มีความคิดชั่วราย มีใจ
อิจฉาริษยา ในการที่พระเยซูคริสตมีชื่อเสียงมากกวาพวกตนจึงคิดปลงพระชนม ปลาตเองก็อยากจะชวย
พระเยซูคริสต แตบั้นปลายความตั้งใจของตนตองลมเหลว และพายแพตอพวกปุโรหิตอยางสิ้นเชิง เรา
อาจกลาวสรุป การพายแพของปลาตเปนเพราะเหตุสามประการดังนี้
หนึ่ง ปลาตขาดความกลา ไมกลายืนหยัดตอสูเพื่อพระเยซูคริสต แมจะทราบวาพระองคทรง
บริสุทธิ์ มัวแตลังเลใจ จึงปลอยใหพวกศัตรูซึ่งมีความกลาแยงชิงโอกาสไป
สอง ปลาตอยากเอาใจพวกปุโรหิตและพวกประชาชน จนกระทําในสิ่งที่ขัดตอมโนธรรมของ
ตนเอง ถาทานคิดแตจะเอาใจผูอื่นเพื่อรักษา “หนา” ของตนเสมอ ทานก็จะ “ขาย” พระเยซูคริสต ปฏิเสธ
พระองคโดยไมรูตัว จงถามตัวเองวา ตนเอาใจพระคริสตหรือเอาใจคนอื่น จนตองขัดตอน้ําพระทัยของ
พระเจา
45

สาม ปลาตถูกชักจูงโดยเสียงสวนมาก เมื่อเสียงสวนมากพากันตะโกนวา “ตรึงเขาเสียที่กางเขน
ๆ ๆ “ จิตใจของเขาก็คอย ๆ คลอยตามพวกเขาไป สั่งใหเฆี่ยนพระเยซูคริสต แลวมอบใหพวกเขาพากัน
ตรึงพระองคไวที่กางเขนเยีย่ งนักโทษประหารที่ชั่วชาเลวทรามคนหนึง่
ทานที่เปนคริสเตียนหรือผูน ําของคริสตจักร ซึ่งไดเรียนรูความจริงของพระเยซูคริสต จงยึดมั่น
ในความจริงอยาใหมีสว นหนึ่งสวนใด หรือเสียงสวนมากจากความอธรรม ชักจูงทานใหหลงผิด ดังป
ลาต เพราะทานจะตองเสียใจในภายหลัง
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 11

การสิ้นพระชนม
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 15: 16-41
จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาทราบถึงความรักของพระเยซูคริสต ที่ทรงสิ้นพระชนมเพื่อเขา
สมมุติวา ทานเปนนักโทษประหารกําลังรอการตัดสินประหารชีวิต ความหวาดกลัว และความ
โศกเศราเสียใจทวมทนอยูในจิตใจ จนไมมีคําพูดแมสกั คําเดียวหลุดออกจากปาก หลับตาเห็นแตภาพ
ของความตาย ความสยดสยอง และความหมดหวัง ทานจะรูสึกอยางไร หากมีคนหนึ่งบอกทานวา เขา
ยินดีตายแทนทาน ทานไดรบั อิสระแลว ทานจะตองตืน่ เตนดีใจอยางสุดขีด หรือบางทีทานอาจไมเชื่อหู
ของทานเองที่ไดยนิ ประโยคนั้น แทจริงเรือ่ งนี้ไดเกิดขึ้นแกเราทุกคน เราเปนคนบาป คาจางของความ
บาปคือความตาย แตพระเยซูคริสตไดสิ้นพระชนมเพื่อเราทั้งหลาย เราตางปติยินดีทไี่ ดรับความรอดพน
บาป เมื่อเราเชื่อและตอนรับพระองค เราหาทราบไมวา เบื้องหลังการรอดพนบาปของเรานี้ พระเยซู
คริสต ทรงตองทนทุกขทรมานอยางแสนสาหัส ขณะที่ทา นศึกษาบทเรียนนีจ้ งเขาใจวา ทุกสิ่งทุกอยางที่
เกิดขึ้นแกพระเยซูคริสตนั้น พระองคทรงเสียสละเพื่อทาน

ก.การเสียสละของพระเยซูคริสต (16-32)
เพื่อชวยใหเราเขาใจการเสียสละของพระเยซูคริสตใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขอใหเราติดตามดูเหตุการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกพระองคทีละขั้น ตั้งแตพระเยซูคริสตนําออกจากศาลของปลาต จนกระทั่งพระองค
ทรงถูกตรึง
1.พระเยซูคริสทรงยินดีมอบพระองคเอง แกพวกปุโรหิตและทหารโรมันเยี่ยงนักโทษ หรือ
ฆาตกรคนหนึง่ เพื่อรับคําตัดสินประหารชีวิตโดยมิไดตอสูดิ้นรน และขัดขืนประการใด ทั้งนี้มิใชเพราะ
พวกปุโรหิต และพวกอาลักษณมีความสามารถฟองรอง พระองคไดสําเร็จ แตเปนเพราะพระองคเอง
ทรงยอมใหถูกพิพากษา หากพระองคไมยอมก็ไมมใี ครอาจจับกุม หรือพิพากษาพระองคได ดัง
เหตุการณตอนที่พระเยซูคริสตถูกจับในสวนเกทเสมนี พวกทหารไมทราบวา ผูใดคือพระเยซูคริสต
พระองคทรงบอกพวกเขาเองวา “เราเปนผูนั้นแหละ” ทันทีที่ไดยินคําตรัสของพระองคพวกทหารถอย
หลังและลมลงที่ดิน แสดงใหเราเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตสามารถทําลายผูหนึ่งผูใดไดอยาง
งายดายที่สุด
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ที่พระองคทรงยินยอมมอบพระองคแกศาลโรมัน และรับการพิพากษาทัง้ ๆ ที่พระองคเปนพระ
ผูพิพากษาของชาวโลก ก็เพือ่ เราทั้งหลายจะไมตองถูกพิพากษาปรับโทษนิรันดร ในวันทีพ่ ระองคเสด็จ
มา
2.พระเยซูคริสต ทรงถูกพวกทหารโรมันเยาะเยยพวกเขา “เอาเสื้อสีมวงสวมพระองค เอาหนาม
สานเปนมงกุฏสวมพระเศียรพระองค...เอาไมออตีพระเศียรพระองค...ถมน้ําลายรดพระองค” พระองค
ทรงถูกเยาะเยยอยางผูที่ชั่วชาเลวทรามที่สุด เพื่อเราทั้งหลายจะไดสงาราศีและเกียรติยศ และมงกุฏใน
แผนดินของพระองค
3.พวกทหารปลดเปลื้องฉลองพระองคออก และตรึงพระองคเสียตอหนาศัตรูของพระองค แลว
เอาฉลองพระองคจับสลากแบงปนกัน
ที่พระองคทรงยอมใหถูกปลดเปลื้องฉลองพระองคก็เพื่อเรา
ทั้งหลายซึ่งไมมีความชอบธรรมอันใดเลย จะไดสวมเสื้อแหงความชอบธรรมนั้นและมีสิทธิเขาไปใน
มหาสวรรค สถานบริสุทธิ์ของพระเจา อยางไมตองอับอายขายหนาผูใด
4.พระองคทรงยอมทนทุกขทรมานจากการถูกตรึงบนไมกางเขน ในสมัยชาวโรมันเรืองอํานาจ
การตรึงบนไมกางเขน เปนโทษที่รายแรงทารุณโหดรายที่สุด มีไวสําหรับทําโทษนักโทษที่อุกฉกรรจ
ที่สุด ทุกคนทีต่ องรับโทษถูกตรึงกางเขนจึงไดรับการถูกสาปแชง (ดู กาลาเทีย 3:13) พระเยซูคริสตทรง
เปนผูบริสุทธิ์ แมปลาตเองก็หาความผิดอะไรจากพระองคมิได แตพระองคทรงยอมใหถูกสาปแชงเพื่อ
เราทั้งหลาย ซึ่งสมควรแกการถูกสาปแชงนั้นจะไมตองรับการสาปแชง แตไดรับการอวยพรจาก
พระองคและรับคําสรรเสริญเยินยอจากชาวโลก
5.พระองคทรงยอมใหถกู ปฏิบัติเยี่ยงนักโทษประหาร
โดยถูกตรึงรวมกับโจรผูรายสองคน
หมายความวา พระองคไมแตกตาง ไปจากโจรชั่วรายทั้งสองนี้ซึ่งมีความผิดมหันต เราทุกคนเปนคน
บาปโดยกําเนิดและโดยการประพฤติ พระเยซูคริสตทรงรับสภาพของคนบาป เพื่อเราทั้งหลายจะไดเปน
ผูชอบธรรม สามารถยืนอยูตอ หนาพระบิดาดวยความกลาและยินดี (ดู 2 โครินธ 5:21)
6.ขณะที่พระองคกําลังสิ้นพระชนมไดรับความทุกขทรมานแสนสาหัส คนเปนจํานวนมากที่
เดินผานไปมาไดเยาะเยยพระองควา พระองคไมอาจชวยตัวเองได บางทาทายพระองคใหลงมาจาก
กางเขนเพื่อพิสูจนวาพระองคเปนพระคริสต ไมเพียงแตไมไดรับการปลอบโยนในยามทุกขยาก ยัง
ไดรับการซ้ําเติมใหชอกช้ําใจอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อใหเราทั้งหลายไดรับการปลอบโยน ไดรับความ
ปติยินดีและความมั่นใจในพระสัญญาของพระองคในยามทุกขรอน
7.พระบิดาทรงทอดทิ้งพระองค (34) กอนพระองคจะสิ้นพระชนม พระองคทรงรองตะโกน
เสียงดังวา “พระเจาขา ฯ เหตุไฉนพระองคทรงทอดทิ้งขาพเจาเสีย” จะมีความโทมนัสใจเทาใดกับการ
ถูกทอดทิ้งโดยพระบิดาในสวรรค เปนความเศราใจ ชนิดที่เราไมอาจบรรยายและไมอาจเขาใจได พระ
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เจาทรงทอดทิง้ พระองคชั่วขณะหนึ่ง เพราะขณะนั้นความบาปของมนุษยทวั่ โลก ไดกองสุมอยูบนพระ
กายพระเยซูคริสต ความบาปนั้นมีมากมายจนพระเจามิอาจทอดพระเนตรไดตองเบือนพระพักตรไปชั่ว
ขณะหนึ่ง จนกวาพระเยซูคริสตจะสิ้นพระชนม และแผนการไถบาป เปนผลสําเร็จเรียบรอยพระองค
ทรงรับการชอกช้ําใจ ถูกทอดทิ้งเพื่อเราทั้งหลาย จะไดถูกนํามาสูออมอกแหงความรักของพระเจา
กลับคืนสัมพันธไมตรีกับพระองคตามเดิม
ความจริงเราทุกคน สมควรจะไดรับโทษที่พระองคทรงรับนั้น แตดวยความรักอันใหญยิ่งของ
พระองค ไมตองการเห็นคนหนึ่งคนใดพินาศ จึงยอมรับโทษทุกอยางแทนเรา และทรงนําเราทั้งหลาย
กลับคืนมาสูพระบิดา

ข.ชัยชนะจากการสิ้นพระชนม
พวกเขาตรึงพระเยซูคริสต ในวันศุกร เวลาเกานาฬิกากอนเที่ยง โดยทั่วไปนักโทษที่ถูกตรึง
จะตองทรมานรับความเจ็บปวดรวดราว ตากแดด กรําฝน อยูบนไมกางเขน เปนเวลา 2-3 วัน กวาจะ
สิ้นชีวิต พระเจาไมทรงอนุญาตใหพระองคตองอยูที่ไมกางเขนแหงความสาปแชงนั้นนานเกินไป ใน
เที่ยงของวันนัน้ เกิดมืดมัวทัว่ แผนดินจนถึงสามนาฬิกาตอนบาย แลวก็สิ้นพระชนม ทันทีที่พระองค
สิ้นพระชนม มานในโบสถก็ขาดออกเปนสองทอนตั้งแตบนตลอดลาง เชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึน้ นี้ เปน
ที่ทราบของทุกคนที่อาศัยในกรุงเยรูซาเล็ม พวกปุโรหิต พวกอาลักษณและผูที่คิดการปองรายปลงพระ
ชนมพระองค คงอกสั่นขวัญหาย นายรอยที่ยืนเฝาสังเกตการณอยู ถึงกับประกาศวา “แทจริงทานผูนี้
เปนพระราชบุตรของพระเจา”
การสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตจึงมิใชเปนการพายแพ แตเปนการประกาศถึงชัยชนะของ
พระองค ทําใหชาวโลกทราบวา พระองคคือพระบุตรของพระเจาผูเสด็จมาสิ้นพระชนมไถความผิดบาป
ของมนุษย ชัยชนะประการสําคัญที่สุดคือชัยชนะเหนือความบาปทีพ่ ระองคทรงนํามาสูมนุษยทวั่ โลก
พระองคทรงประกาศชัยชนะนั้น ในวินาทีที่พระองควายพระชนมโดยใหมานในโบสถขาดออกเปน
สองทอนหลังจากมนุษยไดกระทําบาป สัมพันธไมตรี ระหวางมนุษยกับพระเจาก็ขาดลง มนุษยไมอาจ
เขาเฝาพระเจา ดวยตนเองตองอาศัยปุโรหิตเปนคนกลางเพื่อจะติดตอกับพระเจา พระวิหารในสมัยกอน
มีสองชั้น ชั้นนอกเปนสถานที่คนทั่วไปสามารถนมัสการพระเจาได โดยผานทางปุโรหิตชั้นในเปน
สถานที่บริสุทธิ์ที่สุด ถูกกั้นดวยมานใหญจากขางบนจนจดเบื้องลาง เปนสถานที่ซึ่งพระเจาจะเสด็จมา
พบกับมหาปุโรหิตปละครั้ง และมีปุโรหิตเทานัน้ ที่อาจเขาไปได คนทั่วไปไมมโี อกาสที่จะไดเขาเฝา
พระองคเลย
บัดนี้มานซึ่งกีดกั้นสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา หรือความบาปไดถูกทําลายขาดออกเปน
สองทอน เปดทางใหมนุษยทุกคนเขาเฝาพระเจาอยางอิสระ โดยไมตองผานปุโรหิตหรือมนุษยผูหนึ่ง
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ผูใดอีกตอไป เราสามารถอธิษฐานติดตอกับพระองค รองเพลงขอบคุณสรรเสริญพระองคไดทุกโอกาส
ทุกเวลา ทีเ่ ราตองการ และองคพระเยซูคริสตทรงเปนพระมหาปุโรหิต จําเพาะพระพักตรพระเจา ทรง
อธิษฐานเผื่อเราและกลาวแกคําฟองรองที่มีมาถึงเรา
โดยเหตุทพี่ ระเยซูคริสต ทรงสละพระองคเอง รับโทษแหงความผิดบาปเพื่อเรา เมื่อเราเชื่อและ
ตอนรับพระองคเปนพระผูชว ยใหรอด โทษแหงความบาปของเราจึงไดรับการยกเสีย โดยเหตุทพี่ ระองค
ทรงทําลายเครื่องกีดขวางสัมพันธไมตรีระหวางเรากับพระเจา เราจึงสามารถเขาเฝาพระองคดวยความ
กลา และดวยใจปติยนิ ดี พระองคทรงทําทุกอยางเพื่อทานแลว ทามมีหนาที่ตอนรับและปฏิบัติตามทุก
อยางที่พระองคทรงเตรียมไวเพื่อทาน
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 12

การฟนคืนพระชนม
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 15:42, 16:14
จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศกึ ษาทราบวาพระเยซูคริสตไดสิ้นพระชนมและฟนคืนพระชนมอยาง
แทจริง เรานมัสการพระเยซูคริสตที่ทรงพระชนมอยู
ศาสนาคริสต กับศาสนาอื่นมีขอแตกตางทีส่ ําคัญที่สุดขอหนึ่ง คือ สมาชิกของศาสนาอื่นกราบ
ไหว รูปปน และผูใหกําเนิดศาสนาของตนที่หาชีวติ ไมแลว สวนคริสเตียนกราบไหวพระเยซูคริสต ผู
ทรงพระชนมอยู แมพระองคจะทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน แตพระองคทรงฟนคืนพระชนมในวันที่
สาม มิไดสูญสลายไปดังศาสนาอื่น ๆ การคืนพระชนมของพระเยซูคริสต มีความสําคัญตอคริสเตียน
มาก หากพระเยซูคริสตไมคืนพระชนมการกราบไหวนมัสการของเรา ก็ไรประโยชน การประกาศพระ
กิตติคุณก็ไรความหมาย การพิพากษาจะไมเกิดขึ้น บําเหน็จรางวัลก็จะไมมี เรื่องการเปนขึ้นมาใหมและ
เขาสูแผนดินสวรรคก็ไมตองเอยถึง และคริสเตียนก็จะไมมีชีวิตนิรันดร พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนม
เพื่อเราจะหลุดพนจากความตายในความบาป พระองคทรงคืนพระชนม เพื่อเราจะไดชีวิตนิรนั ดร การ
สิ้นพระชนมและการฟนคืนพระชนมตางมีความสําคัญยิ่งที่เราตองทําความเขาใจใหดี เพื่อเพิ่มเติมความ
เชื่อและความหวังใหแกเรา

ก.การสิ้นพระชนม (42-47)
มีบางคนกลาววา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา คงมิไดสิ้นพระชนมอยางแทจริง แต
เหตุการณที่เกิดขึ้นดังบันทึกไวเปนสิ่งพิสูจนอยางดีวา พระเยซูคริสตไดสิ้นพระชนม ไดทรงลิ้มรสแหง
ความตาย เชนเดียวกับคนทั้งหลาย ทานมาระโกไดใหขอพิสูจนไวสปี่ ระการคือ หนึ่ง นายรอยทีย่ ืนเฝา
อยูที่กางเขนเมือ่ พระเยซูคริสตถูกตรึง เห็นการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต (ดู 15:39) สอง พวก
ผูหญิงที่เคยติดตามพระองค เฝาดูพระเยซูคริสต จนพระองคสิ้นพระชนมและยังติดตามไปถึงสถานที่ฝง
ศพ สาม โยเซฟ ชาวอาริมาธาย ตุลาการผูเปนที่นับถือของคนทั้งปวงถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซู
คริสต และเชิญพระศพไปประดิษฐานไวในอุโมงคของตน แลวกลิ้งกอนหินปดปากอุโมงคไว สี่ ปลาต
ก็ประหลาดใจ ที่พระองคทรงสิ้นพระชนมรวดเร็วผิดกวานักโทษคนอื่น จนสอบถามนายรอย และ
ทราบแนวา พระเยซูคริสตไดสิ้นพระชนมอยางแทจริง เราจึงไมมีขอ สงสัยอันใดวา พระเยซูคริสตได
ทรงลิ้มรสแหงความตายเพื่อเราทั้งหลายหรือไม
การสิ้นพระชนมของพระองคก็เปนสิ่งเตือนใจเรา
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ทั้งหลายวาไมมี “มนุษย” คนใดรอดพนจากความตายไปได ไมวาจะเปนคนมัง่ มี ดี ชั่ว มี
ยศฐาบรรดาศักดิ์สูงสงหรือต่ําตอย รางกายแข็งแรงหรือออนแออายุจะยืนยาวหรือสั้น จะตองพบความ
ตายทั้งนั้น พระเยซูคริสตในสภาพของมนุษยก็ตองพบกับความตาย ความตายเปนสิ่งที่นากลัวและนา
เศรายิ่งนัก สําหรับคนทั้งหลาย แตสําหรับคริสเตียนเราทราบวาเบื้องหลังของความตายคือชีวิตนิรันดร
เกียรติยศ สงาราศี แมอาจมีใจโศกเศราตอผูที่ลวงลับไป แตเราก็ไดรับการปลอบโยนอยางใหญหลวง
จากองคพระเยซูคริสตวา เราจะฟนคืนชีพขึ้นมาใหมอกี ครั้งหนึ่ง และทุกสิ่งทุกอยางก็จะกลายเปน
ของใหมนั่นคือความหวังของคริสเตียน ความตายจึงมิไดเปนความผิดหวังสําหรับคริสเตียนแตเปนที่
เริ่มตนของความหวัง

ข.การฟนคืนพระชนม ของพระเยซูคริสต (16:1-14)
เราไดกลาวถึงความสําคัญของการคืนพระชนมในตอนตน กระนั้นก็ตาม ยังมีคริสเตียนจํานวน
ไมนอยที่ปฏิบตั ิตอพระเยซูคริสต ดุจพระองคสิ้นพระชนมอยูในอุโมงค ซึ่งมิอาจกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
หากทานมีความนึกคิดเชนนัน้ ชีวิตคริสเตียนของทานก็จะมีแตความผิดหวัง ความทุกขโศก ความกลัว
ความกังวลใจ ความหงอยเหงา ความพายแพ ความนาอดสูเพราะ “คนตาย” ไมอาจชวยอะไรทานได
พระเยซูคริสตของเรามิไดทรงอยูในหลุมฝงศพอีกตอไป พระองคทรงคืนพระชนมและทรงพระชนมอยู
ฤทธิ์อํานาจความรัก ความเมตตากรุณา และความสัตยซื่อของพระองค ไมเคยเปลี่ยนแปลง บันทึกของ
ทานมาระโกไดบอกใหเราทราบอยางชัดเจนถึงการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสตไวดังนี้
1.เหตุการณทอี่ ุโมงคฝงศพ ในเชาวันทีส่ าม คือวันอาทิตยหลังจากพระเยซูคริสตทรงถูกตรึง
และฝง สุภาพสตรีสามคน คือมาเรียมักดาลา มาเรีย มารดายากอบ และซะโลเม ไดนําเครื่องหอมไปที่
อุโมงค เพื่อชโลมพระศพ แตเมื่ออุโมงคสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่พวกเขาเห็นและไดยิน ทําใหพวกเขาทราบ
วาพระเยซูคริสตทรงคืนพระชนมแลว ประการแรก พวกเขาเห็นกอนหินใหญกลิ้งออกจากปากอุโมงค
ทั้ง ๆ ที่มีทหารเฝารักษาอยางแข็งแรง (ดู มัทธิว 27:62-66) เปนเหตุสุดวิสัยที่จะมีผูใดมาขโมยพระศพ
ของพระเยซูคริสต ประการที่สอง เมื่อพวกเขาเขาไปในอุโมงคเห็นทีป่ ระดิษฐานพระศพวางเปลา พระ
เยซูคริสตมิไดทรงอยูในอุโมงคอีกตอไปแลว ขณะทีส่ ตรีทั้งสามเต็มไปดวยความพิศวงงงงวยอยูนั้นก็
เห็นทูตสวรรคนุงหมผายาวสีขาว และไดยินทูตสวรรคพูดอยางชัดเจนวา ทําไมมาหาพระเยซูคริสตที่
สิ้นพระชนม พระองคทรงเปนขึ้นมาแลวและหาไดประทับอยูที่นไี่ ม ทูตสวรรคยังบอกวา พระเยซู
คริสตไดเสด็จไปยังแขวงกาลิลี พวกเขาจะพบพระองคที่นั่นสุภาพสตรีทั้งสามตกใจกลัวจนตัวสั่น ตอ
สิ่งที่เกิดขึ้น
2.พระเยซูคริสตทรงปรากฏตัวใหมาเรียมักดาลา เห็นเปนครั้งแรกนี่เปนเรื่องนาคิด ขณะนั้น
เหลาสาวกยังมีชีวิตอยู
ทําไมพระองคจึงไมทรงปรากฏตัวใหเปโตรหรือยอหนหรือยากอบหรืออัคร
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สาวกคนหนึ่งคนใดใหเห็นกอน ในฐานะที่เปนอัครสาวก และติดตามพระองคมาเปนเวลาถึงสามปเต็ม
ตรงกันขามกับนางมาเรียมักดาลา ซึ่งครั้งหนึ่งเปนเพียงหญิงคนชัว่ มีผีรายเจ็ดตนสิงอยู ถาทานหวน
กลับไปพิจารณาดู สิ่งที่มาเรียกระทํา ทานก็จะหายของใจ
ในวันที่พระเยซูคริสตทรงถูกตรึงไดรับความทุกขทรมานแสนสาหัส เหลาสาวกทั้งหลาย ไดละ
ทิ้งพระองคหนีจากพระองคไป ดวยเกรงกลัวอันตรายสวนนางมาเรียและสุภาพสตรีอีกบางคนซึ่งเคยรับ
ใชพระเยซูคริสตในครั้งกอน ไดเฝาดูพระเยซูคริสตจนวินาทีสุดทายที่พระองคทรงวายพระชนม และยัง
อุตสาหติดตามดูสถานที่ฝงพระศพของพระองค โดยไมเกรงกลัวตอภัยอันตราย หรือการถูกเยาะเยยถาก
ถางแตประการใด รุงเชาของวันอาทิตยนางมาเรียและเพือ่ นอีกสองสามคนไดเปนพวกแรกอีกที่ไดไปยัง
อุโมงคฝงศพเพื่อชโลมพระศพของพระองค หากเปนการเยี่ยมศพหรือชโลมศพของคนธรรมดา คงไมมี
อะไรนาแปลกใจนัก แตขณะนั้นพระเยซูคริสตทรงเปนที่วิพากวิจารณในฐานะนักโทษที่ชั่วรายที่สดุ คน
หนึ่งเปนที่รังเกียจและเปนทีแ่ ชงสาปของคนทั้งหลายแมเปโตรเองก็ยังปฏิเสธพระองค นางมาเรียเปน
เพียงสุภาพสตรีที่ออนแอคนหนึ่งจะมีความกลามากมายเชนนั้นไมได หากไมใชเพราะความรัก ความ
เคารพนับถือ ความสัตยซื่อของเธอที่มีตอพระเยซูคริสต แมใคร ๆ จะละทิ้งจะรังเกียจพระองค มาเรียก็
ยังคงรักพระองคตามเดิม ความรักของมนุษยสิ้นสุดทีห่ ลุมฝงศพ แตความรักของมาเรียมิไดเสร็จสิ้น
เพียงเทานั้น ความรักของมาเรียนาจะทําใหเหลาอัครสาวกและคริสเตียนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เหลาสุภาพบุรษุ ที่แข็งแรงทั้งหลายตองอับอายขายหนา มินาเลา ที่พระเยซูคริสตทรงปรากฏตัวใหมาเรีย
เห็น เปนคนแรก “ดวยวาผูทใี่ หเรามีเกียรติยศ เราจะใหเกียรติยศแกผูนนั้ ” (1 ซามูเอล 2:30)
3.พระเยซูคริสตทรงปรากฏแกศิษยสองคน ขณะเมื่อเขากําลังเดินทางอยูศิษยทั้งสองไปบอกให
คนอื่น ๆ ทราบ แตไมมีใครเชื่อ
4.ขณะเมื่อเหลาสาวกสิบเอ็ดคน
นั่งรับประทานอาหารอยูในหองที่ปดประตูลงกลอนอยาง
มิดชิดดวยความกลัวพระองคทรงปรากฏตัวใหพวกเขาเห็น และทรงติเตียนความสงสัยและความใจแข็ง
กระดางของพวกเขา
การสําแดงพระกายของพระองค นอกจากเปนเครื่องพิสูจนใหเราทราบวาพระองคทรงฟนคืน
พระชนมอยางแทจริงแลว ยังเปนสิ่งหนุนน้ําใจใหคริสเตียนทุกคนมีความเชื่อ และความมั่นใจใน
พระองคมากยิง่ ขึ้น ทําใหเราทราบวาพระองคไมทรงเปลี่ยนแปลง แมเหลาสาวกจะตกใจกลัวและละทิ้ง
พระองค แมเปโตรจะปฏิเสธพระองคถึงสามครั้ง พระเยซูคริสตก็ยังทรงรักพวกเขา เปนหวงพวกเขา
กอนที่พระองคจะเสด็จกลับสูเมืองสวรรคประทับเปนสงา ณ เบื้องขวาของพระบิดาพระองคทรงปรากฏ
พระกายใหเหลาสาวกเห็นหลายครั้ง ซึ่งมิไดบันทึกอยูในพระธรรมมาระโก เพื่อหนุนใจ ปลอบโยนใจ
แสดงใหพวกเขาทราบวา พระองคไมเคยละทิ้งเขา การคืนพระชนมของพระเยซูคริสต ก็นาจะเปนสิ่ง
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เตือนใจคริสเตียนทั้งหลาย มิใหตกอยูใตอํานาจของความกลัว ความกังวล ความทอถอย และความหมด
หวัง เพราะพระเยซูคริสตที่เรากราบไหวนมัสการยังทรงพระชนมอยูพ ระองคทรงสามารถไดยิน และ
ตอบคําอธิษฐานของทาน พระองคทรงสามารถชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการและรองทูลขอตอ
พระองค ไมมอี ะไรยากเกินไปจนพระองคไมอาจทําได
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พระธรรมมาระโก ภาค 1

บทเรียนที่ 13

การเสด็จกลับสูสวรรค
ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 16:15-20
จุดมุงหมาย เพื่อหนุนใจใหผูศึกษาเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต
บทเรียนวันนี้ เปนบทเรียนสุดทายสําหรับชุดนี้ ตั้งแตบทที่หนึ่งจนถึงบทเรียนอาทิตยกอน เรา
ไดเรียนรูถึงพระราชประวัตขิ องพระเยซูคริสตโดยสังเขป เชื่อวาคงจะชวยใหทานมองเห็น พระเมตตา
และความรักของพระเยซูคริสตมากยิ่งขึ้น พระเยซูคริสตไมเพียงแตสิ้นพระชนมเพื่อเราจะไมตองตายใน
การพิพากษาไมเพียงแตฟนพระชนมเพื่อเราจะไดรับชีวติ นิรนั ดรเทานัน้
หากยังเสด็จกลับสูสวรรค
ประทับเปนสงา ณ เบื้องขวาพระบิดา เพื่อวันหนึ่งเราจะไดรับสงาราศี รวมกับพระองคบทเรียนวันนี้
กลาวถึงการเสด็จกลับสูสวรรคของพระเยซูคริสต กอนพระองคจะถูกรับขึ้นไปยังเมืองสวรรค พระองค
ตรัสสั่งสาวกเปนครั้งสุดทาย ใหออกไปเปนพยานแกชาวโลก ใหรับเชื่อพระเยซูคริสตเปนพระผูช วยให
รอด เนื่องจากคําสั่งนี้มีความหมายสําคัญยิ่ง ตอคริสเตียนทุกคน เราจะศึกษาเปนตอน ๆ เพื่อใหเขาใจ
อยางแทจริง

ก “ทานทั้งหลาย จงออกไปทั่วโลกประกาศพระกิตติคุณแกมนุษยทุกคน”
ประโยคนี้เราอาจแบงเปนขอยอย ๆ ไดสปี่ ระการ
1.“ทานทั้งหลาย” คําวา ทานทั้งหลายไมเพียงแตหมายถึงเหลาสาวกซึ่งอยูกับพระเยซูคริสต
ขณะที่พระองคกําลังจะเสด็จกลับสูสวรรคเทานั้น หากยังหมายถึงคริสเตียนทุกยุคทุกสมัย และทุกคน
อีกดวย คริสเตียนในสมัยกอนตางเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของพระเยซูคริสต ออกไปประกาศพระ
กิตติคุณของพระองค จนพระกิตติคุณแผออกไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว แมพวกเขาจะเผชิญการ
ขัดขวางขมเหงรังแก แตไมมีใครทอถอยเกรงกลัว หากคริสเตียนทุกคนตระหนักถึงคําสั่งนี้และชวยกัน
ประกาศพระกิตติคุณเชื่อวาในไมชาพี่นองชาวไทยทัว่ ประเทศจะตองไดยินขาวประเสริฐ และคนเปน
จํานวนมากจะไดรับความรอด “ทานทั้งหลาย” เปนภาชนะ และเครื่องมือที่สําคัญยิ่งของพระเยซูคริสต
พระเยซูคริสตตองการทาน
2.“ออกไปทั่วโลก” ในที่นี้มิไดหมายความวา ทานจะตองออกเดินทางไปเปนพยานทัว่ โลก ดวย
ตัวของทานเองนั่นเปนสิ่งที่เปนไปไมได ทานมีหนาที่เปนพยานตอคนในทองถิ่น คนในครอบครัวญาติ
พี่นองและเพื่อน ๆ หากคริสเตียนทุกคนปฏิบัติตามที่วา นี้ พระกิตติคุณก็จะแผออกไปทั่วโลก ทานไม
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เพียงแตสามารถเปนพยานดวยปากของทานเทานั้น ทานยังสามารถอธิษฐานเผื่อคนทัว่ โลก อธิษฐานเผื่อ
ผูรับใชของพระเจาทีน่ ําพระกิตติคุณไปตามสถานที่ตาง ๆ ชวยเหลือเขาทางฝายกําลังกาย กําลังใจ หรือ
กําลังทรัพย
3.“ประกาศพระกิตติคุณ” แทจริง การประกาศพระกิตติคุณไมใชเปนการยากลําบากดังที่เราเคย
นึก “กิตติคุณ” หมายถึง “ขาวแหงความยินดี” หรือ “ขาวดี” เกี่ยวกับทางแหงความรอดของพระเยซู
คริสต ดุจขาวดีอื่น ๆ ที่ทานตองการประกาศใหคนอื่นทราบ
วันหนึ่งเฉลิมไปเยี่ยมเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาบอกวา “ผมรูสึกแสบตาและปวดหัว ขณะอาน
หนังสือ ไมทราบเปนเพราะอะไร” เฉลิมพูดขึ้นทันที “สงสัยสายตาไมคอยดี ไปหาแพทยสมพรซิ ครั้ง
หนึ่งผมก็เปนอยางคุณ ผมไปหานายแพทยสมพรครั้งเดียวเทานั้น ทานใหยาและคําแนะนําบางประการ
แกผม ตอมาไมนานตาผมก็หายเปนปกติ
พระเยซูคริสตของเรา ประเสริฐยิ่งกวาใคร ๆ ในโลก พระองคทรงชวยเราใหหลุดพน จากทาส
แหงความบาปประทานชีวิตนิรันดร และสันติสุขใหเรา เราควรภูมใิ จที่จะประกาศขาวดีใหเพื่อน ๆ
ทราบ ดังอาจารยเปาโลกลาววา “ขาพเจาไมมีความละอาย ในเรื่องกิตติคณ
ุ ของพระคริสต”
4.“แกมนุษยทุกคน” กิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสตมิไดมีไวสําหรับ ญาติพี่นอง หรือเพื่อน ๆ ที่
ทานรักและรูจกั เทานั้น มีไวสําหรับ “ทุกคน ทั้งเด็ก” ผูใหญ คนชรา คนเจ็บปวย คนพิการ คนแข็งแรง
คนยากจน เศรษฐี คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกชั้น ทุกวรรณะ ฉะนั้นทานจึงสามารถประกาศ พระกิตติคุณ
ไดทุกหนทุกแหง ทุกเวลา ตามถนนหนทางในโรงเรียน ในสถานที่ทานทํางาน ในบาน โปรดจําไดวา
พระเจาทรงตองการใหทานออกไป ประกาศพระกิตติคณ
ุ แกมนุษยทุกคน

ข.“ผูใดไดเชื่อ และรับบัพติศมาแลว ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ”
นี่เปนเหตุผลสําคัญ ที่ทานตองออกไปประกาศ พระกิตติคุณเพราะ
1. “ผูใดไดเชื่อ และรับบัพติศมาแลวผูนั้นก็จะรอด” ความรอดของแตละคนขึ้นอยูก บั ความเชื่อ
ของเขาที่มีตอพระเยซูคริสต ผูใดเชื่อผูนั้นก็จะรอด จะเชื่อแทนกันไมได ดุจรับประทานอาหาร ผูใด
รับประทานผูนั้นก็จะอิ่ม บิดาจะรับประทานอาหารแทนบุตรไมไดฉันใด บิดาก็จะเชือ่ แทนบุตรมิไดฉัน
นั้น “แตคนที่ยงั ไมไดเชื่อในพระองค เขาจะรองขอพระองคอยางไรได และเมื่อคนยังไมไดยินถึง
พระองคเขาจะเชื่อในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมใี ครประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองค
อยางไรได” (โรม 10:14)
ในที่นี้ไดกลาวถึงการ “รับบัพติศมา” ดวย แมการรับบัพติศมาจะมิไดเปนสิ่งสําคัญที่สุดจะทํา
ใหเราไดรับความรอด เพราะเรารอดไดดว ยความเชื่อในองคพระเยซูคริสต (ดูเอเฟซัส 2:8) หากทาน
ไดรับศีลบัพติศมา เปนสมาชิกของคริสตจักร ไดรวมประชุมนมัสการ แตถามิไดเชื่อในองคพระเยซู
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คริสตอยางแทจริง ทานก็ไมอาจรอดได ทั้งนี้มิไดหมายความวาการรับศีลบัพติศมามิใชเปนสิ่งสําคัญ
ในทางตรงกันขาม การรับศีลบัพติศมาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง พระเยซูคริสตตรัสวาผูที่ “เชื่อ” และรับ “บัพติศ
มา” ผูนั้นจะรอด อาจจะมีทางเปนไปได ที่ผูหนึ่งผูใดรับศีลแลวแตยังไมไดเชื่อในองคพระเยซูคริสต
มิไดกลับใจใหมอยางแทจริง แตคนที่เชือ่ อยางแทจริงตองมีความยินดีที่จะรับศีลบัพติศมาเพราะการรับ
ศีลบัพติศมา เปนการประกาศรับพระนามของพระเยซูคริสตในที่เปดเผยวา เขายินดีกลับใจใหม ตอนรับ
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ชีวิตเกาที่เต็มไปดวยความผิดบาป ไดตายและถูกฝงรวมกับพระเยซู
คริสตแลว บัดนี้เขาไดเปนขึ้นมาใหมไดรับชีวิตใหม ซึ่งเปนชีวิตนิรนั ดรรว มกับพระเยซูคริสต ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป เขาจะเปนของพระองคมีชีวิตอยูเพื่อพระองค นี่คือความหมายของการรับศีลบัพติศมา
2. “แตผใู ดไมเชื่อ จะตองปรับโทษ” พระเยซูคริสตไดทรงวางโทษไวแลวสําหรับผูที่ไมเชื่อใน
พระองค (ดูววิ รณ 20:11-15) ยังมีคนจํานวนนับไมถวนบางเปนคนที่เรารักมากทีส่ ุด บางเปนเพื่อน
ใกลชิดของเรา บางเปนญาติพี่นองของเรา ที่ยังไมไดเชือ่ ในองคพระเยซูคริสต เราจะปลอยปละละเลย
ใหเขาเดินไปสูความพินาศนั้นอยางไรได จงประกาศขาวประเสริฐใหเขาฟง ขณะที่ยังมีโอกาสอยู การ
รอชาและลังเลใจ อาจนําความเสียใจอยางใหญหลวงมาสูท าน

ค. “มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น”
พระเยซูคริสต มิไดทรงใหเราออกไปอยางมือเปลา แตพระองคประทานฤทธิ์อํานาจ ใหแกทกุ
คนที่ยินดีทําตามคําสั่งของพระองค คริสเตียนจํานวนมากอยากจะเห็นการอัศจรรยของพระเจา พระองค
ยังทรงกระทําการอัศจรรยอยู การอัศจรรยที่ใหญยิ่งที่สุดที่พระองค ทรงกระทําอยูทกุ วันคือ การอัศจรรย
ที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย คนจํานวนนับไมถวนเมือ่ ไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
แลว ชีวิตของเขาไดรับการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ ครั้งหนึ่งเขาเต็มไปดวยความทุกขกงั วล
ความหวาดกลัวในชีวิต บางก็เปนคนดุรายใจอํามหิต บางก็ขมเหงรังแกบุตรของพระเจา แตดว ยฤทธิ์
อํานาจของพระเยซูคริสตเขาไดรับการเปลีย่ นแปลงใหม เขาไดรับความสุข ความสมหวังในพระองค
จิตใจเต็มไปดวยความรักความเมตตา รอนรนชวยเหลือพระราชกิจของพระเจา นี่คอื การอัศจรรยที่ใหญ
ที่สุด
เมื่อพระเยซูคริสต ไดตรัสสั่งเหลาสาวกเรียบรอยแลว พระองคก็เสด็จกลับสูสวรรค ประทับ ณ
เบื้องขวาของพระบิดา แตหาไดหมายความวาพระองคทรงละทิ้งเราไวในโลกนี้ตามลําพังไม พระองค
ทรงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาในโลกใหแกคริสเตียนทุกคน โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองคทรง
สามารถสถิตอยูกับเราทั้งหลาย ในสถานที่ทุกแหงทุกเวลา ทรงชวยเหลือเรา ทรงนําเรา ทรงคุมครอง
รักษาเรา และทรงอวยพรเราขาวที่นาตื่นเตนยินดีที่สุด สําหรับเราทั้งหลายก็คือ ในวันหนึ่งพระองคจะ
เสด็จกลับมาอีกและจะเสด็จมาในไมชานี้ กอนพระองคจะจากไป พระองคตรัสวา “ทานทั้งหลาย จง
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ออกไปทั่วโลกประกาศกิตติคุณแกมนุษยทกุ คน” เมื่อพระองคเสด็จมาพระองคก็จะตรัสถามวา ทานได
ทําตามคําสั่งของเรามากนอยเพียงใด? ทานไดทําสิ่งใดบาง เพื่อชวยในการเผยแพรพระกิตติคุณของเรา”
ทานจะตอบพระเยซูคริสตประการใด
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